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จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน

โดย



คำปรารภ




ออสการ์  ไวลด์  นักเขียนคนสำคัญของโลกเคย

กล่าวถึงสัจธรรมของเงินเอาไว้อย่างติดตลก แต่ทว่าเป็น

ความจริงอย่างยิ่งไว้ตอนหนึ่งว่า 

“เมือ่ยงัเดก็ ขา้พเจา้เคยคดิวา่เงนิเปน็สิง่สำคญั 

แต่เมื่อโตขึ้น และกระทั่งล่วงกาลผ่านวัยมาจนถึง  

วยัชราแลว้ 

ขา้พเจา้ไดค้น้พบความจรงิวา่ 

มนั คอื ความจรงิ” 

ข้อความตรงนี้หักมุมอย่างแรงก็ตรงที่ คนส่วน

ใหญ่คงคิดว่า ชายแก่คนหนึ่งที่ล่วงกาลผ่านวัยมาครึ่งชีวิต

แล้ว คงจะเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งว่า มันไม่จริง เพราะ

ยังมีสิ่งที่สูงกว่าเงินอยู่อีกมากมายหลายอย่าง แต่แม้นี่จะ

เป็นการกล่าวอย่างติดตลกเชิงประชดประเทียด ก็ไม่ได้

หมายความว่า ออสการ์ ไวลด์ จะหมายความตามนั้น เขา

กล่าวเช่นนี้เพื่อ “แดกดัน” คนที่ทั้งชีวิตคิดแต่เรื่องเงิน เงิน 

และเงิน ต่างหาก 



ต้องไม่ลืมว่า ออสการ์ ไวลด์ เป็นนักเขียน 

ธรรมชาติของนักเขียนย่อมมีลูกเล่นแพรวพราวทั้งใน 

การพูดและการเขียน เมื่อลองถอดรหัสสิ่งที่เขาพูด เราจะ

ค้นพบความจริงว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ของโลกย่อมเชื่อ 

เช่นนั้น นั่นคือ เชื่อว่า เงินเป็นสิ่งสูงสุด เงินเป็นเครื่องวัด

ความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ เงินเป็นศาสดา และเงิน

เป็นอำนาจ 

แต่ไม่ว่าชาวโลกจะคิดเห็นเป็นอย่างไร นั่นก็เป็น

เรื่องของชาวโลก ซึ่งยังคงมีม่านแห่งอคติบังตาอยู่ เมื่อ

มองในทัศนะของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านย่อมเห็น

ความจริงครบทุกด้าน และย่อมตรัสสอนความจริงนั้น

อย่างตรงไปตรงมา 

พุทธศาสนามองว่า เงินเป็นเพียงปัจจัย ไม่ใช่

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์

ไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับความสามารถในการหาเงิน

เท่านั้น แต่ทว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปให้สูง

ยิ่งกว่านั้นได้อีกมาก และอย่างมากที่สุดก็คือ สามารถ

พัฒนาตนจนเป็นพุทธะ คือ เป็นมนุษย์ที่สามารถ

สลัดตนหลุดพ้นจากกิเลสบรรดามีได้ทั้งหมด ถึงขั้นที่

กล่าวได้ว่าเกิดจากกิเลส แต่เป็นอิสระจากกิเลส อยู่ใน



โลก แต่ไม่ติดโลก ในขณะที่ทำเพื่อตน ก็เป็นการทำเพื่อ

คนอื่นไปด้วยพร้อมๆ กัน ในขณะที่แสวงหามูลค่า (เงิน) 

ก็ไม่ทำลายคุณค่า (คุณภาพชีวิต) ของชีวิต  

มนุษย์ที่มีสติปัญญาธรรมดา ย่อมยากที่จะหลุด

พน้จากพนัธนาการของเงนิ เพราะเงนิกลายเปน็เครือ่งมอื

วัดความสำเร็จของมนุษย์มาทุกยุคสมัย แต่มนุษย์ที่มี

โพธิปัญญา (ปัญญาจากการมีสัมมาทิฐิ)  ย่อมมองออก

ว่า เหนือเงินขึ้นไป มนุษย์ยังทำอะไรได้อีกมาก และ

สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือ การรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญ 

เปลี่ยนทุนเป็นธรรม เปลี่ยนจากผู้รับ เป็นผู้ให้ 

เปลี่ยนจากผู้ตาม เป็นผู้นำ และเปลี่ยนจากผู้คอย

บริโภค เป็นผู้ผลิต กระทั่งเปลี่ยนตนจากปุถุชนเป็น

อารยชน หรือเปลี่ยนจากการเห็นเงินเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของชีวิต มาเป็นเห็นเงินเป็นเพียงเครื่องมือ

ในการอำนวยโอกาสให้ตนใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนา

ตน คนอื่น และสังคมได้อย่างดีที่สุด 

พระเจา้อโศกมหาราชคอื ตวัอยา่งของคนทีว่า่นี ้

แอนดรูว์ คาร์เนกี คือ ตัวอย่างของคนที่ว่านี้ 

อัลเฟรด โนเบล คือ ตัวอย่างของคนที่ว่านี้ 

บิลล์  เกตส์ และวอร์เรน  บัฟเฟตต ์ คือ 

ตัวอย่างของคนที่ว่านี้ 



หากเรามีทัศนคติต่อเงินอย่างถูกต้อง พฤติกรรม

ในการหาเงิน จะไม่กลายเป็นพฤติกรรมที่ย้อนมาทำลาย

คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม เงินจะถูกจำกัดบทบาท

เอาไว้ให้เป็นเพียง “ปัจจัย” ไม่ใช่ “เป้าหมาย” ของชีวิต 

และเงินจะถูกใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตน ของเพื่อน

มนุษย์ และของโลกอย่างมีคุณค่า มีความหมาย  

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  หากมองด้วยโลกทัศน์แบบ

พุทธ   กิจกรรมการหาเงินหรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

ของมนุษย์ทั้งหมดจะไม่เป็นไปเพียงเพื่อการสนองกิเลส 

คือ ความโลภล้วนๆ แต่จะเป็นพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อการ

ปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัว  

และด้วยท่าทีเช่นนี้เท่านั้น ที่วาณิชธนกร หรือ 

นักธุรกิจ  ก็สามารถยกระดับตนเองเป็นพุทธศาสนิกชน 

ทีด่ใีนเวลาเดยีวกนัไดด้ว้ย และโลกของการหาเงนิ กบัโลก

ของการปฏิบัติธรรม ก็จะไม่ถูกแยกออกมาจนกลายเป็น

เส้นขนาน เงินจะถูกหา ถูกใช้ อย่างมีคุณค่าที่แท้จริง 

การหาเงินจะมีความหมายเท่ากับการหาธรรมหรือหา

คณุภาพชวีติไปดว้ยโดยไมต่อ้งแยกออกจากกนัอกีตอ่ไป

เนื้อหาของหนังสือ “๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต 

๗ หลักคิดเพื่อความสุข” กล่าวถึงคุณค่าที่แท้ของเงิน



และสิ่งที่อยู่สูงกว่าเงินขึ้นไป เช่น คุณภาพชีวิต สุขภาพ 

กัลยาณมิตร เป็นต้น อันเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนพึง

พัฒนาขึ้นมาให้มีในตนและในสังคม โดยขณะที่พัฒนา

ตน ก็ไม่ทิ้งสังคม ขณะที่ทำเพื่อสังคม ก็ไม่ทำให้ตนเดือด

ร้อน และขณะที่ยังต้องหาเงิน ใช้เงิน ก็ไม่หลงลืมการ

มองหาความสุขและการมีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ 

ทว่ามนุษย์ในยุคนี้พากันมองข้าม อันเป็นเหตุให้บนเส้น

ทางของการหาเงนิ กลายเปน็เสน้ทางของการเบยีดเบยีน

ตนเอง ผู้อื่น และสังคมไปอย่างน่าเสียดาย   

ผู้บรรยายขออนุโมทนาต่อผู้บริหารของธนาคาร

เกียรตินาคินเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ตระหนักถึง

คุณค่าของการเสวนาธรรมครั้งนี้ ทั้งยังมีกุศลเจตนาและ

วิริยอุตสาหะในการเผยแผ่เนื้อหาของธรรมบรรยายให้

กว้างขวางออกไปยิ่งๆ ขึ้น อันเป็นการเกื้อกูลและขยาย

ประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์อย่างยั่งยืน  และเป็นการ

คืนกำไรสู่สังคมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งของ

วาณิชธนกิจในเมืองไทย 

ว.วชิรเมธี 

ผู้อำนวยการถสถาบันวิมุตตยาลัย 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



 



คำนำ


ด้วยปณิธานแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรติ-

นาคิน ในการทำธุรกิจของท่าน ที่ยึดมั่นในคุณธรรม 

สร้างความดี ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับ

พนกังานรวมถงึชมุชนโดยรอบใหเ้ปน็คนดแีละคนเกง่

ของสังคม  ซึ่งมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน  ได้เล็งเห็นว่า

ธรรมะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยกล่อมเกลาจติใจ และ

ชว่ยนำทาง ใหเ้กดิสตแิละปญัญามคีวามเหน็ชอบ 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้กราบนิมนต์พระมหาวุฒิชัย  

วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

นำเสวนาธรรมในหัวข้อเรื่อง “สิ่งที่สูงค่ากว่าเงิน” ให้แก่

ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน รวมถึง

ลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ณ 

อาคาร เคทาวเวอร ์ถนนอโศก  เมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

ซึง่ถอืเป็นบุญสัมพันธ์ของพวกเรา ที่ท่านได้ตอบรับการ

นิมนต์ในครั้งนี้อย่างรวดเร็ว  และการเสวนาธรรมใน 

วนันัน้ กไ็ดร้บัความสนใจอยา่งมาก มผีูเ้ขา้ฟงักวา่ ๘๐๐  คน



ในช่วงแรก นอกเหนือจากหลักธรรม ๗ ประการ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าเงินแล้ว ท่านก็ได้สอนให้เรา ยึดถือ

หลักธรรมที่สำคัญคือ“สัจจะ”เพราะสัจจะ จะทำให้เกิด

ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และนำไปสู่ความมีเกียรติ ความ

เจริญรุ่งเรือง ในการดำรงชีวิต การทำงาน ตลอดจนการ

ทำธุรกิจ   ท่านได้ให้ ข้อคิด หลักธรรมอย่างกระจ่างและ

แยบยล พร้อมอารมณ์ขันเป็นระยะ ส่วนในช่วงปุจฉา – 

วิสัชนา ที่มีผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเกียรตินาคิน 

และผู้ที่มาร่วมฟังเสวนาธรรมร่วมปุจฉาด้วย  ก็นับเป็น

ช่วงที่มีคุณค่าน่าจดจำอย่างยิ่ง 

มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคินขอขอบคุณสถาบัน

วมิตุตยาลยั  หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญัโญ และ

บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์ จำกัด รวมถึงคณะ

กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน  ที่ได้ร่วมแรง

รว่มใจ  ในการจัดเสวนาธรรมครั้งนี้   

เนื่องจากยังมีผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาธรรม

ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอน 

โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งปันธรรมะ ซึ่งถือเป็นธรรมทาน 

อันสูงสุด และมีค่ายิ่ง  รวมถึงเป็นการสร้างสมบัติ 

ทางปัญญาให้ขยายกว้างมากยิ่งขึ้น  มูลนิธิธนาคาร 

เกียรตินาคิน  จึงได้ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย และ 



หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกันนำ

ถ้อยคำเสวนาธรรมมาเรียบเรียงเป็นหนังสือ เรื่อง  

“๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ๗ หลักคิดเพื่อความสุข”

และจัดทำเป็นซีดี เพื่อเป็นธรรมทานให้กับทุกท่าน เพื่อ

เป็นทุนทางปัญญาต่อไป 

มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน  

และกลุ่มเกียรตินาคิน 

ธันวาคม  ๒๕๕๓ 


















สารบัญ



หน้า 

คำปรารภ  (๒) 

คำนำ   (๗)

ความมหัศจรรย์ของชีวิต ๑

 ๑. โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์  ๖ 

 ๒. สุขใจเมื่อได้รู้จักธรรมะ  

  ได้พบพระพุทธศาสนา ๑๐ 

 ๓. คบเพื่อนดีมีค่ามากกว่าทรัพย์ ๑๕ 

 ๔. หมั่นปลูกฝังความสุจริตให้เป็นนิสัย ๒๑ 

 ๕. รักษาใจให้ปราศจากความริษยา ๒๘ 

 ๖. จัดสรรวันเวลาให้คนรัก ๓๓ 

 ๗. ตระหนักถึงคำว่าพอ ๓๙ 

 เมื่อมีสติ ก็มีคุณภาพชีวิต ๔๖ 




หน้า

ความมหัศจรรย์ของปัญญา ๔๙

เปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนตน ๕๐ 

นรก สวรรค์ ใน ๓ มิติ  ๕๘ 

เกณฑ์วัดการมีสติ  ๖๓ 

เคล็ดลับการรักษาเกียรติ  ๖๖ 

รักษาศีลในชีวิตประจำวัน  ๖๘ 

เทคนิคเสริมธรรมะให้ลูกน้อย ๗๑ 

หลักในการเลือกงาน  ๗๖ 

ก้าวไปให้ถึงปัญญา  ๗๗ 

ภาคผนวก  ๗๙ 



12 เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต





ว. วชิรเมธี �



Life
ความมหัศจรรย์ของชีวิต

เงินอย่างเดียวไม่พอที่จะตอบโจทย์ของชีวิต

ชีวิตยังมีสิ่งที่สูงกว่าเงิน

ชีวิตยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เราควรทำความรู้จัก
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พิธีกร (ภัทรพล ศิลปาจารย์): ถ้าเงินไม่ใช่  

สิ่งสูงสุดที่เราต้องแสวงหา แล้วอะไรล่ะคือสิ่งสูงสุด หรือ

สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของชีวิต  

ผมเชื่อว่า ถามใครทุกคนก็ต้องบอกว่า สิ่งที่มีค่า

มากที่สุดในชีวิตคือความสุข แต่ก็เถียงไม่ได้ว่า จริงๆ 

แล้วเงินก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำพาไปสู่ความสุข เงิน

ช่วยให้เราผ่อนบ้านได้ เงินช่วยให้เราซื้อรถได้ เงินช่วยให้

เราส่งเสียลูกเข้าโรงเรียนได้  

ผมขออนุญาตกราบเรียนถามท่าน ว. ว่า ถ้าเงิน

ไม่ใช่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะแสวงหา แล้วเราควร
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แสวงหาอะไรล่ะครับ อะไรคือสิ่งที่มหัศจรรย์หรือสำคัญ

ที่สุดสำหรับชีวิตเรา 

ว.วชริเมธ:ี อาตมาเคยถามลกูศษิย ์วา่สิง่ทีส่งูคา่

กว่าเงินคืออะไร ลูกศิษย์ตอบว่า สิ่งที่สูงค่ากว่าเงินก็คือ

คนทีเ่กบ็เงนิเราไว ้ (เสยีงหวัเราะ -ผูช้ม) คนทีเ่กบ็เงนิเรา

เอาไว ้แตอ่าตมาคดิวา่จรงิๆ มคีำตอบทีล่กึกวา่นัน้  

ก่อนที่เราจะไปยังสิ่งที่สูงค่ากว่าเงิน หรือสิ่งที่เป็น

ความมหัศจรรย์ของชีวิต อาตมาอยากชี้ให้เห็นว่าเงิน

สำคัญต่อมนุษย์มากแค่ไหน โดยยกเอาคำกล่าวของ  

นักเขียนคนหนึ่งคือ ออสการ์ ไวลด ์ (Oscar Wilde)   

นักเขียนคนนี้เคยพูดวรรคทองสำคัญที่เอ่ยอ้างกันทั่วโลก 

เป็นประโยคที่สำคัญมาก และก็ชี้ให้เห็นว่าเงินสำคัญ  

แค่ไหนได้เป็นอย่างดี  

ออสการ ์ไวลด ์เคยพดูเอาไวว้า่เมือ่ตอนทีข่า้พเจา้

ยังเล็กๆ ทุ่มเททำงานแทบตายด้วยความเข้าใจว่าเงิน

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่าง

เพราะเข้าใจว่า เงินสำคัญที่สุดในชีวิต แต่วันหนึ่งเมื่อ

ขา้พเจา้เตบิโตจนล่วงเข้าสู่วัยกลางคนและในที่สุดก็เป็น

วัยผู้สูงอายุ บัดนี้ข้าพเจ้าอยู่ในวัยช่วงสุดท้ายของชีวิต

จึงได้ค้นพบว่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจมาตั้งแต่ต้นนั้น เป็นเรื่อง

ที่จริงอย่างยิ่ง
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คนก็คิดว่าจะได้ฟังประโยคที่ลึกซึ้งมาก จากคนที่

ใช้ชีวิตมาตั้งค่อนชีวิต คิดว่าจะสรุปไปอีกทางหนึ่ง 

สุดท้ายที่บอกว่าเงินสูงค่าที่สุดนั้นเป็นความจริงอย่างยิ่ง  

พิธีกร: สรุปว่า ออสการ์ไวลด์ยอมรับว่าเงิน

สูงสุดจริงหรือครับ  

ว.วชิรเมธี: ออสการ์ ไวลด์ พูดประโยคนี้จริง 

สะท้อนว่าในทัศนะแบบโลกๆ นี้ ชาวโลกมักจะบอกว่า 

เงินคือสิ่งสูงสุด  

แต่ในมุมมองของคนทางธรรม มีสิ่งที่สูงกว่าเงิน 

มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเรามากกว่านั้น เราต้องถาม

ว่า ที่เราเก็บเงินเก็บทองทั้งหมด เมื่อเรามีเงินปุ๊บ มีบ้าน

ทันทีเลยหรือไม่ เมื่อเรามีเงินปั๊บ มีแฟนสวยๆ หรือว่า  

สามีหล่อๆ ทันทีเลยหรือเปล่า หรือว่ามีความสุขทันทีเลย

หรือไม่ อยากไปนอก ก็ได้ไปทันทีเลยหรือเปล่า ก็ยัง

ไม่ใช่ ต้องมีขั้นตอนที่ต่อจากการมีเงินอีกหน่อย  

สิ่ งที่ เราต้องการมากที่สุดก็คือคุณภาพชีวิต   

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เราต้องการความสุข แต่การ  

จะเชื่อมไปยังความสุข เงินนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก 

แต่ทว่า บางครั้งเราก็ไปหยุดอยู่ที่เงิน และหลงลืมไปว่า   

สิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือคุณภาพชีวิต หรือความสุข  

ต่างหาก  
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ในความคิดของอาตมา สิ่งที่สูงกว่าเงิน สิ่งนั้น

ก็คือคุณภาพชีวิต เพราะมีคนจำนวนมากที่มีเงินอยู่

แล้ว แต่บางทีก็ยังนอนไม่หลับ มีคนจำนวนมากที่มีเงิน

มากที่สุด จนกระทั่งมากกว่าคนในประเทศแล้ว แต่ก็ยัง

แสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขไม่พบ  

ลองสมมติดูไหมว่า ถึงแม้เราจะมีเงินมากที่สุด 

ติด ๑ ใน ๑๐ เศรษฐีเมืองไทยแล้ว ฟอร์บส์ (Forbes) 

จัดอันดับให้แล้ว แต่พอเราไปอ่านดู แหมมันก็ยังแค่ใน

เมืองไทยมันน่าจะติดอันดับโลกอีก อยากไต่อันดับขึ้น

เรื่อยๆ ฉะนั้นเงินอย่างเดียวจึงไม่พอที่จะตอบโจทย์ของ

ชีวิตนี้ ชีวิตยังมีสิ่งที่สูงกว่าเงิน ชีวิตยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่

เราควรทำความรู้จัก 

อาตมาได้ประมวลความมหัศจรรย์ของชีวิตไว้ ๗ 

ประการ คือ 

๑.การได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๒.การได้พบพระพุทธศาสนา

๓.การมีกัลยาณมิตร

๔.การมีความสุจริตเป็นนิสัย

๕.การมีใจปราศจากริษยา

๖.การมีเวลาให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก

๗.การรู้จักคำว่าพอ



�    สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต    หลักคิดเพื่อความสุข        

๑. โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ 

หลายคนบอกว่า โชคดีจะมาถึงวันที่ ๑ และ  

วันที่ ๑๖ แล้วก็รอวันเวลานั้นคิดว่านั่นคือโชคของเรา 

หรือบางคนรอสิ้นปีว่าโบนัสจะมาเมื่อไหร่ แล้วคิดว่านั่น

คือโชค อาตมาคิดว่าโชคอย่างนั้น ในชีวิตหนึ่งมันมาได้

ไม่กี่ครั้ง สิ่งที่เป็นโชคสูงสุดของมนุษย์ ไม่ได้อยู่ข้างนอก 

แต่อยู่ที่การได้เกิดเป็นมนุษย์  

เราลองคิดดู ในตึกหลังหนึ่งอาจจะมีเชื้อโรค มี

แบคทีเรีย มีมด มีแมลง มากกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้ 

ในตึกหลังเดียวนี่แหละ แล้วทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นสิ่งมี

ชีวิตเหล่านั้น ทำไมพิธีกรอย่างคุณพอลไม่ไปเกิดเป็น

แมลงสาบ (เสียงหัวเราะ - ผู้ฟัง)น่าสงสัยไหม น่าคิด

ไหม ทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นตุ๊กแก แล้วทำไมเรามาเกิด

เป็นคน 

การที่เราได้เกิดมาเป็นคน หรือมนุษย์นั้น ถือว่า

เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของชีวิต เพราะมนุษย์  

คือศูนย์รวมของศักยภาพพิเศษ มากกว่าสิ่งมีชีวิต

ทั้งหมดในจักรวาลรวมกัน มีมันสมองของสัตว์  

ชนิดไหน ที่อัจฉริยะเท่ากับมนุษย์ ไม่มีแล้ว มี

โครงสร้างทางร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดใดไหม   

จะวิวัฒนาการสูงสุดได้เท่ากับโครงสร้างของมนุษย์ 

มีระบบสติปัญญาใดในจักรวาลนี้ไหม ที่วิวัฒนาการ
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สูงสุดจนถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันกับมนุษย์ 

ไม่มีเลย 

ฉะนั้นมนุษย์หนึ่ งคนคือเหมืองทองคำของ

ศักยภาพ ที่ขุดลงไปได้ไม่จบไม่สิ้น แต่เราเคยตระหนัก  

รู้ไหมว่า เรานี่แหละคือองค์รวมของความสำคัญ คนส่วน

ใหญ่ไม่รู้ คิดว่าโชคมาถึงวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ เรามอง

โชคในลักษณะลาภลอยไม่มีหลักประกันอะไรเลย แต่ถ้า

เราได้ตระหนักรู้ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละสุดยอด

ของคนที่มีโชค เราก็จะใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบ  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่เราจะได้เกิดเป็นคนนั้น 

ยากแสนยาก เปรียบเสมือนในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

ไพศาล มีเต่าอยู่ตัวหนึ่ง นอกจากเกิดเป็นเต่าลำบาก

แล้ว ยังตาบอดอีก อยู่ในก้นทะเลลึก ร้อยปีจึงจะโผล่หัว

ขึ้นมาสูดอากาศครั้งหนึ่ง และบนผิวน้ำเหนือมหาสมุทร

นั้นจะมีห่วงยางอยู่ห่วงหนึ่ง โอกาสที่เต่าตัวนั้นจะเอาหัว

มาสวมเข้ากับห่วงยางพอดีเป๊ะ นั้นเป็นไปได้ยากแสน

ยาก นับแสนนับล้านเท่า  

เห็นหรือยังว่า การได้เกิดเป็นคนนั้นยาก คำนวณ

เป็นตัวเลขไม่ได้เลย ใครที่ เก่งทางตัวเลขก็คำนวณ

โอกาสที่จะได้เกิดเป็นคนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราทุกคนน่า

ดีใจไหม  
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ในเมื่อชาตินี้เราเกิดเป็นคน เราโชคดีที่สุดแล้วนะ 

แจ็กพอตแตกในชาตินี้ คำถามคือ ชาติหน้าคุณจะรักษา

แชมป์ได้ไหม มั่นใจไหมว่า ชาตินี้ตีตั๋วมาเป็นคน   

ชาติหน้าจะได้ตั๋วนี้กลับมาอีก  

พิธีกร: มีความเป็นไปได้ไหมครับ หากชาตินี้เรา

เป็นคน แล้วชาติหน้าเกิดเป็นจิงโจ้อะไรอย่างนี้ครับ 

ว.วชิรเมธี: เป็นไปได้ อย่าว่าแต่ชาติหน้าเลย   

ใช้ชีวิตอยู่ในชาตินี้ แล้วเราไปโกงกิน คอร์รัปชั่น เขาก็ให้

คุณเป็นสัตว์แล้ว ง่ายๆ เลย บางทีใส่สูทผูกเนคไท แต่ใช้

ชีวิตขาดธรรมะ เขาก็เรียกสัตว์ได้ อาตมามีเรื่องจริงจะ

เล่าให้ฟัง ไม่รู้ว่าหยาบคายหรือเปล่า ถ้าหยาบคายต้อง

ขออภัย แต่เป็นเรื่องจริงของชีวิตพระอาจารย์ที่ว่า คนมัน

เปลี่ยนเป็นสัตว์ได้  

เรื่องมีอยู่ว่า วันก่อนอาตมาไปเทศน์ที่บริษัทยักษ์

ใหญ่แห่งหนึ่ง เทศน์เสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำ มีโยมสองคน

ไปเข้าด้วยเช่นกัน คนหนึ่งเข้าข้างห้องอาตมา อีกคน

หนึ่งอยู่ที่อ่างล้างมือ อาตมาก็เข้าอยู่ห้องข้างๆ สักครู่คน

หนึ่งก็พูดขึ้นมา ไอ้เหี้ย (เสียงหัวเราะ – ผู้ฟัง) พระโคตร

เทศน์ดีเลย (เสียงหัวเราะ – ผู้ฟัง) โอ้โห ตกใจกับ

ประโยคแรก แต่ประโยคหลังใจชื้น ดูสิ ทำไมเมื่อกี้ฉัน

เทศน์อยู่ดีๆ ถัดมาไม่กี่นาทีเป็นสัตว์ได้นะ  
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อย่างนี้อาตมาตกใจ วันหลังจะชมให้บอกก่อน   

 จะเห็นได้ว่า ไม่ต้องรอตาย เราเป็นสัตว์กันได้ใน

ชีวิตนี้ ถ้าไม่ทำความดีให้มาก พออาตมาเดินออกมา 

สองคนนั้นกำลังล้างมือคู่กัน ก็หันมองหน้ากัน อ้าวพระ

อยู่ข้างในนี่ต่างก็ทำหน้ารู้สึกผิด แต่อาตมาก็ได้ยินเต็ม

สองหูไปแล้ว  

ฉะนั้นหลักง่ายๆ คือ ถ้าชาติหน้าอยากกลับมา

เกิดอีก มีกติกา ๕ ข้อ คือ 

๑.อย่าละเมิดชีวิตของผู้อื่น

๒. อย่าละเมิดในลิขสิทธิ์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์

ในทรัพย์สินของผู้อื่น

๓. อย่าละเมิดจริยธรรมของคู่ควงคู่รัก คู่ครอง

คู่สมรสคู่ขาคู่นอนทุกคู่เลยนะอย่าละเมิด

๔.อย่าใช้ความเท็จในการทำร้ายเพื่อนมนุษย์

๕. อย่าละเมิดสุขภาพของตนเองด้วยการเสพ

สุราและยาเสพติด

ใครทำได้ ๕ ข้อนี้ ซึ่งที่จริงคือศีล ๕ นั่นเอง ชาติ

หน้าได้ตีตั๋วกลับมาเป็นคนแน่นอน เห็นไหม การเกิดเป็น

คนในชาติหน้า ไม่ยาก ก็แค่รักษาศีล ๕ เท่านั้น อาตมา

เชื่อมั่นว่า ทุกคนรู้จักศีล ๕ และบางคนก็ทำได้ครบ ๕ 

ข้ออยู่แล้ว  
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๒. สุขใจเมื่อได้รู้จักธรรมะ ได้พบพระพุทธ
ศาสนา

พิธีกร: ถัดจากการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว   

สิ่งมหัศจรรย์ข้อต่อไปคืออะไรครับ 

ว.วชิรเมธี: คือการได้รู้จักธรรมะ การได้พบ  

พระพุทธศาสนา แท้จริงแล้วใครนับถือศาสนาอะไรก็

ถือว่าประเสริฐทั้งนั้น แต่ประเสริฐอย่างไรในส่วนของ

ศาสนาอื่นอาตมาไม่มีความรู้ จึงขอเจาะเฉพาะพระพุทธ

ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ  

พระพุทธศาสนานั้น ถ้ารู้จักแล้ว จะศรัทธาก็ได้ 

ไม่ศรัทธาก็ได้ ฟังพระเทศน์แล้วรู้สึกว่าพระเทศน์ไม่เข้า

ท่า จะยกมือถามก็ได้ หลวงพ่อสิ่งที่เทศน์มาในวันนี้ไม่

เข้าท่าเลยที่ผมรู้มาดีกว่าหลวงพ่ออีกทำได้ไหม ทำได้ 

สงสัยได้ ตั้งคำถามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ถ้า

คุณไม่เชื่อ คุณเดินถอยหลังไปไม่ต้องนับถือก็ได้ นี่คือ

พระพุทธศาสนาที่ให้เสรีภาพทางปัญญาสูงมาก  

พระพุทธศาสนาบอกว่า เราทุกคนเป็นสัตว์ที่

ฝึกได้ เราเกิดมาเป็นปุถุชน เมื่อมาศึกษาพระพุทธ

ศาสนา อาจกลายเป็นอริยชนให้คนกราบก็ได้ นี่คือ

ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้

จะทำให้คนหันมาฝึกตนให้เปลี่ยนมาเป็นคนที่
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ประเสริฐก็ได้ และทุกคนเมื่อนับถือพระพุทธศาสนา

แล้ว ตั้งคำถามได้ สงสัยได้ ไม่ศรัทธาก็ได้  

ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาอย่าง  

ลึกซึ้งแล้ว อยากจะเผยแผ่ก็ลุกขึ้นมาทำแข่งกับพระก็ได้ 

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ นี่คือเสรีภาพทางศาสนาที่พุทธศาสนามี

อยู่อย่างเต็มเปี่ยม จะหาศาสนาไหนประเสริฐอย่างนี้ 

ยากมาก  

พุทธศาสนาไม่เคยมีสงครามในนามพุทธเลย

แม้แต่ครั้งเดียว เพราะเราเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ   

ใครนับถือพระพุทธศาสนาก็จะสามารถเป็นศาสนิกที่ดี

ของศาสนาอื่นได้โดยอัตโนมัติ ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเรา

ก็จะมีเมตตาซึ่งก็จะไปตรงกับศาสนาคริสต์ ที่สอนว่า

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เธอรักตัวเอง ขณะเดียวกัน

ถ้าเรามีสติเราก็จะมีความสันติคือจะเป็นผู้ที่ ใฝ่ใน

สันติภาพก็จะไปตรงกับคำว่าอิสลาม ซึ่งแปลว่า ผู้รักใน

สันติภาพ เป็นชาวพุทธที่ดีอย่างเดียว เป็นศาสนิกที่ดีได้

ทุกศาสนา  

ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุด 

เมื่อเรานับถือแล้วเราสบายใจ สบายใจอย่างไร คือ  

ไม่บีบคั้นเรา ไม่เข้าไปจุ้นจ้านในชีวิตเรา แต่เราจะนับถือ

หรือไม่นับถือเป็นเรื่องของเราล้วนๆ นี่คือศาสนาแห่ง

เสรีภาพ  
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แม้แต่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ซึ่งเคยพูดว่า ข้าพเจ้า

เป็นคนไม่มีศาสนา แต่ถ้าจะให้เลือกข้าพเจ้าจะเลือก

นับถือพระพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาให้ปัญญาอัน

สูงยิ่งนั่นเอง  

พิธีกร: เรื่องของคุณภาพชีวิตกับธรรมะเกี่ยวโยง

กัน เป็นไปได้ไหมครับว่า เราเป็นคนดีได้โดยไม่ต้อง

ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง  

ว.วชิรเมธี: ก็เป็นไปได้ ถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะ

ของจริง อาตมาอยากจะบอกว่า เราไม่จำเป็นต้องรู้ไป

เสียทุกเรื่อง แค่มีธรรมะข้อใดข้อหนึ่ง แล้วเราปฏิบัติ

อย่างแท้จริง เรื่องเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนคนได้ สิ่งนั้นคือ 

การมีสติ ถ้าเรามีสตินะ สติเรื่องเดียวเท่านั้นแหละชีวิต

นี้ ไม่มีพลาดแล้ว  

เคยคิดไหม ทุกครั้งที่เราต้องมานั่งน้ำตาไหล 

ต้องมานั่ ง เสียอกเสียใจกับการกระทำของตนเอง 

เหตุการณ์ที่นำเรามาสู่ภาวะเช่นนั้นมักจะเกิดตอนเรา

ขาดสติ จริงหรือไม่ ฉะนั้นก็ไม่ต้องเอามากข้อก็ได้ ศีล ๕ 

นี่อาตมาลดเหลือให้ข้อเดียวคือ สติ ใครมีสติ คนนั้นก็

มีชีวิตที่ดีได้แล้ว  

พิธีกร: แล้วในเรื่องของเวลาล่ะครับ ทุกวันนี้คน

เราเอาเวลา จะว่าไปแล้วก็ทุ่มเวลาที่มีทั้งหมดเพื่อไป
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แลกกับเงิน เวลาสุขภาพไปแลกกับเงิน ตรงนี้พระ

อาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ เพราะเงินมันเป็นส่วน

หนึ่งที่จำเป็นแก่ชีวิต ถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้นะครับ  

ว.วชิรเมธี: พุทธศาสนาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อ

เงิน เรามักจะเข้าใจว่า แหม พอมาคุยกับพระ เดี๋ยวพระ

ก็ต้องมาแล้วบอกว่า อย่าโลภนะ โดยเฉพาะคนที่ทำงาน

ธนาคาร อยู่กับเงินของคนอื่น แล้วต้องทำยอดทำกำไร 

วันนี้นิมนต์พระมา สงสัยพระจะชวนให้เรานุ่งเจียมห่ม

เจียมกันหมดละกระมัง แท้ที่จริง พุทธศาสนาไม่ได้เป็น

ปฏิปักษ์กับเงิน ตราบใดก็ตามที่เงินยังอยู่ในฐานะที่เรา

เป็นผู้ใช้มัน  

มนุษย์ได้ทุ่มเทเวลาในชีวิต อาตมาคิดว่า ๙๙% 

เพื่อการหาเงินหาทอง คำถามคือทางสายกลางระหว่าง

เวลาที่เราไปทุ่มให้กับเงินนี่มันอยู่ตรงไหน อาตมาให้

หลักง่ายๆ ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การทำงานประสานกับ

คุณภาพของชีวิต เมื่อนั้นคือผลสัมฤทธิ์ของทาง

สายกลาง  

เราจะหาเงินอย่างไรก็ได้ เราจะใช้ชีวิตอย่างไร

ก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ได้พรากได้ผลาญ

เวลาในชีวิตของเรา จนเราไม่มีคุณภาพชีวิต ทำงานแล้ว

ป่วย ทำงานแทบล้มประดาตาย ทำงานแล้วชีวิตคู่ไม่มี

ความสุข ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข ไม่ได้เข้าสังคม ไม่
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ได้ดูหนัง ไม่ได้ฟังเพลง ไม่ได้อ่านบทกวี ไม่ได้เดินเล่น 

ไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้ตรวจสุขภาพ เอาเวลาทั้งหมดใน

ชีวิตให้กับงาน ถ้าทำเช่นนั้นหลุดทางสายกลาง แสดงว่า

ไม่ถูกต้อง  

ทางสายกลางของเรื่องเวลาและการทำงานก็คือ

ว่า การทำงานต้องประสานกับคุณภาพของชีวิต เมื่อเรา

ทำงานแล้ว งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ถ้าทำอย่างนี้แสดง

ว่าทำถูกต้อง  
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๓. คบเพื่อนดีมีค่ามากกว่าทรัพย์

พธิกีร: อาจารยข์องผมเคยพดูวา่ รูไ้หมวา่คนรวย

เขาวัดกันที่ไหน อาจารย์เขาบอกว่า เขาวัดกันที่จำนวน

ของเพื่อน ไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งที่ถูกต้องเหมือน

กัน เพราะว่าจีนเขามีปรัชญาว่า มีศัตรู ๑ คนก็มากเกิน

พอ มีเพื่อน ๕๐๐ คน ยังน้อยเกินไป  

ความมหัศจรรย์แห่งชีวิตอีกประการหนึ่ง คือการ

มีกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรในแวดวงธุรกิจเราเรียกสิ่งนี้

ว่า Good Connection เราจะทำธุรกิจ เราจะอยู่ในสังคม 

ถ้าเราไม่รู้จักใครเลยก็ลำบาก ถ้าเราจะทำธุรกิจ จะไปกู้

เงิน หากไม่มีต้นทุนทางสังคม ไม่มีคนค้ำประกัน เดิน

เข้าไปตัวเปล่า ธุรกิจนั้นจะเกิดไหม ก็ไม่เกิด เพราะ

ฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรนี่แหละสำคัญที่สุด  

มิตรมี ๓ ประเภท คือ  

๑. ปาปมิตร ปาปะนี้ก็คือคำว่า บาป ในภาษา

ไทยนั่นเอง ปาปมิตร มิตรที่เป็นบาป แปลว่า มิตรเทียม 

มิตรไม่แท้ มิตรที่ เมื่อเราคบแล้วนำพาชีวิตของเรา  

ต่ำลงๆ  
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๒. กัลยาณมิตร มิตรที่คบแล้วนี่ทำให้ภาพ

ลักษณ์เราดีขึ้น อาตมามานั่งคู่คุณพอลนี่เห็นไหม ภาพ

ลักษณ์อาตมาดีขึ้น อาตมาไม่รู้ว่าญาติโยมมากันแน่น

จนตตีัว๋ยนืนี ่อยากฟงัพระหรอืดคูณุพอล (เสยีงหวัเราะ–

ผู้ฟัง) ถือว่านี่คืออิทธิพลของการมีกัลยาณมิตร ถ้าเรามา

อยู่ใกล้กันนี่เป็นสมาคมของคนดี ทุกคนก็อยากจะมาดู

มาฟังมาชม ลองดูไหมว่า เมื่อเราลงแล้ว เก้าอี้ ๓ ตัว 

เก้าอี้ตัวเดิมนี้แหละ นำใครอีก ๓ คนขึ้นมานั่ง จะมีคน

มามุงขนาดนี้ไหม ถ้าเขาไม่มีกัลยาณมิตร คือคนที่อยู่ใน

ระนาบเดียวกันแล้วมานั่งด้วยกัน ฉะนั้นกัลยาณมิตร

หมายถึงเพื่อนแท้ ที่เราคบแล้วชีวิตเข้าสู่ความสว่างไสว 

มีแต่ความรุ่งโรจน์โชตินา  

๓. พันธมิตร หมายความว่า เพื่อนที่ร่วมผล

ประโยชน์กับเรา เวลาเราจะทำธุรกิจใครจะมาชวนร่วม

กันลงทุนกับเรา คนนั้นคือ พันธมิตร มิตรร่วมผล

ประโยชน์  

พันธมิตร มาจากคำว่า “พันธะ” กับคำว่า “มิตร” 

คือมิตรที่มาร่วมไม้ร่วมมือกัน ลงแรงแข็งขันทำธุรกิจร่วม

กัน เมื่อใดประโยชน์สมกัน เราเรียกพันธมิตร เมื่อใด

ประโยชน์ไม่สมกัน เราเรียก “ปัจจามิตร” หรือข้าศึกของ

เรานั่นเอง 
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ฉะนั้นมิตรในโลกนี้มี ๓ มิตร ถ้าเรามีปาปมิตร 

ให้รู้เลยว่า ขาข้างหนึ่งหยั่งลงไปอยู่ในโลกของความ

เสื่อม ถ้าเรามีพันธมิตร ให้รู้เลยว่า ระหว่างความเสื่อม

กับความเจริญต้องมาวัดใจกัน เมื่อใดผลประโยชน์ดีกัน

ก็ดีไป ผลประโยชน์ไม่ดีก็อันตราย เพราะคนที่จะทำร้าย

เราได้หนักหนาสาหัสที่สุด คือคนที่รู้จักเรา ซึ่งก็คือ

พันธมิตร หรือคนที่ทำงานร่วมกันกับเรานั่นเอง 

แต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเมื่อไหร่ ชีวิตขึ้นสู่

ทางด่วนของความสุขความเจริญกันเมื่อนั้น เพราะ

กัลยาณมิตรจะเป็นเพื่อนแท้ ลักษณะของกัลยาณมิตร

ประการหนึ่งคือ มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน เคยมี

เพื่อนอย่างนี้ไหม กัลยาณมิตรที่มีนิยามอย่างนี้หายาก

มาก เพราะเราโดยมากมีสุขร่วมเสพ แต่มีทุกข์ตัวใครตัว

มัน ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น  

กัลยาณมิตร นั้น คือเพื่อนซึ่งพูดในสิ่งที่เราไม่

อยากฟัง แต่ทว่ามันมีประโยชน์ แม้ว่ามันจะแสลงหู 

ใครก็ตามที่รักเราจริง เขาจะพูดความจริงกับเรา 

ส่วนใครก็ตามที่รักเราไม่จริง แต่อยากจะได้

ประโยชน์จากเรา เขาจะเอาแต่ชมเราตลอดเวลา 

ให้ระวังคนประเภทนี้ เราทำอะไร ก็ชมหมด อย่างนี้ต้อง

ระวังให้มาก  
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พิธีกร: แสดงว่าเพื่อนที่ดี ต้องกล้าที่จะเตือน

เพื่อนในขณะที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยไม่สนใจว่าเขาอาจ

จะโกรธเราในตอนแรก ถูกไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: ถูกต้อง แต่เราต้องดูท่าทีของเพื่อน

ด้วยนะ เราจริงใจกับเพื่อน อยากพูดความจริงมาก เช่น 

เพื่อนเราเป็นเจ้านายเรา พี่ๆ บริหารอย่างนี้ผมว่าไม่

เวิร์กนะพี ่แล้วเงินเดือนเราจะหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 

เพราะฉะนั้นต้องดูอารมณ์ของเพื่อนว่าอยู่ในอารมณ์ที่

จะฟังเราไหม เช่น อาตมากับลูกศิษย์ อาตมาจะบอกไว้

ว่า ถ้าเห็นว่าไม่ดีให้เตือนพระอาจารย์ได้ พระอาจารย์

อนุญาตไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่พูดอย่างนี้ พอเขามาเตือนอาจ

จะผิดพ้องหมองใจกัน เสียคนดีๆ ไป  

ฉะนั้น การมีกัลยาณมิตรนี้สำคัญไม่น้อยกว่าสิ่ง

ใดๆ เพราะมนุษย์โดยมากมักไม่อยากพูดความจริง กลัว

ว่าถ้าพูดแล้ว คนที่ฟังความจริงจะไม่สบายใจ กลัวว่าถ้า

พูดแล้ว ความจริงนั้นจะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือเจ็บปวด 

แต่สำหรับคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเรา เขาจะกล้าพูด 

เขาจะกล้าบอกว่าที่คนอื่นชมๆ คุณน่ะ เขาหวังปะเหลาะ

คุณทั้งนั้น เขาสอพลอคุณทั้งนั้น ฉะนั้นเราทั้งหลายจะ

ต้องระวังคนประเภท ดีครับนาย สบายครับท่าน รับ

ประกันครับผม
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กัลยาณมิตรจะไม่พูดอะไรแบบนี้ กัลยาณมิตร

จะบอกว่า ดี เห็นด้วย ถ้าไม่ดี ระวัง นี่คือลักษณะของ

กัลยาณมิตร คำถามก็คือ เรามีกัลยาณมิตรกันหรือยัง 

เพื่อนแต่ละคนที่คบๆ กันอยู่ มั่นใจว่าเป็นกัลยาณมิตร

ไหม เขาไม่เขียนติดหน้าผากนะว่า ฉันเป็นกัลยาณมิตร

นะ บางทีปาปมิตรปลอมตัวมาก็มี ไป ไปดูหนังกัน ไป 

ไปกินข้าวกัน ไปทำอะไรก็ไปๆ แต่ทุกอย่างที่เขาชวนไป 

ปรากฏว่าคนชวนไม่เคยจ่ายเลย เพราะฉะนั้น ดูดีๆ ว่า 

คนที่คบอยู่นั้นใน ๓ มิตร เป็นมิตรชนิดไหนแน่ ปาปมิตร

ต้องเว้น กัลยาณมิตรต้องคบ ส่วนพันธมิตรต้องระวัง  

พิธีกร: ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ถ้าเราเข้าใจว่าเขา

เป็นกัลยาณมิตร แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นปาปมิตร อันนั้น

น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับ  

ว.วชิรเมธี: เวลาที่ปาปมิตรจะมานี่ เขาจะแสดง

ตัวว่าเป็นกัลยาณมิตร ปาปมิตรจะมาแบบเนียนๆ 

ภาษาพระเรียก ศัตรูที่มาในร่างของมิตร อันตรายยิ่งกว่า

ศัตรูที่ปรากฏตัว  

สมมตคิณุสบูบหุรี ่เพือ่นเหน็ โอ ้ไมด่นีะ มนัเหน็ชดัๆ 

คุณดื่มเหล้า ลูกเมียเห็น เออ ไม่ดีนะ แต่ถ้าปาปมิตร 

ศัตรูในร่างของมิตรจะมานี ่ บางทีก็ไม่รู ้ ผ่านไป ๑๐ ป ี  

๒๐ ปี คุณไม่เคยรู้ แต่เขาแทงข้างหลังคุณมาโดยตลอด 
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เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเป็นคนที่ รู้ จักคุณดีที่สุด 

อาตมาคิดว่าคนคนนี้พูดโกหก เพราะในบรรดาสิ่งที่เรารู้

ได้ยากในโลกนี้ คนเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากที่สุด เป็นสิ่งที่ซับ

ซ้อนที่สุด มนุษย์ตีสองหน้าได้เก่งที่สุด เล่นละครเก่งที่สุด 

เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจมนุษย์ที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว  
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๔. หมั่นปลูกฝังความสุจริตให้เป็นนิสัย
พิธีกร: คุณสมบัติอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะมี

ที่สุดครับ ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายอย่าง แต่ว่าอะไรคือ

คุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดครับ 

ว.วชิรเมธี: อาตมาคิดว่ามันมีหลายคุณสมบัติ 

ประเด็นหนึ่งที่เราหยิบขึ้นมาพูดได้ก็คือ “สัจจะ” คน

ทำงานทุกคนต้องการสัจจะไหม เช่น เราเป็นพนักงาน

ธนาคาร เราต้องมีสัจจะกับลูกค้า คนที่มาฝากเงินกับเรา

ต้องมีสัจจะกับเรา ถ้าไม่มีสัจจะธนาคารอยู่ไม่ได้ คนที่

ทำงานเกี่ยวกับเงิน คนที่น่าเชื่อถือเขาเรียกว่าคนมี

เครดิต บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์วาณิชธนกิจ เขาใช้คำว่า 

Trust เป็นคำสำคัญ คำว่า Finance Financial คำเหล่า

นี้ไปดูรากศัพท์แปลว่า “ศรัทธา” การที่เราจะศรัทธาใคร

สักคนหนึ่ง จะต้องมีคำอีกคำหนึ่งมาสร้างศรัทธา นั่นก็

คือคำว่า “สัจจะ” ถ้าคุณไม่มีสัจจะ คุณไม่สามารถสร้าง

ศรัทธาได้  

ฉะนั้นมนุษย์ทุกคน ถ้าใครเป็นคนที่มีสัจจะ คน

คนนั้นมีสิ่งสูงค่ากว่าเงิน เช่นเดียวกัน ช่วงที่เราพบกับ

วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โรคต้มยำกุ้งที่มันแพร่ไปทั่ว

โลก คราวนั้นมีไฟแนนซ์ ๕๘ แห่ง ที่ต้องปรับโครงสร้าง 

แต่แล้วรอดอยู่ ๒ แห่ง หนึ่งใน ๒ ก็คือ เกียรตินาคิน  
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ทำไมเกียรตินาคินรอด แล้วอยู่อย่างสง่างามมา

จนทุกวันนี้ เพราะลูกค้าทั้งหมดเชื่อมั่นในผู้บริหารว่า ผู้

บริหารจะดูแลเงินของเราอย่างดีที่สุดด้วยเกียรติของเขา  

อยากบอกว่า ถ้าคุณมีสัจจะ ก็มีคนศรัทธาคุณ 

ถ้ามีคนศรัทธาคุณ คุณก็อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ 

ฉะนั้น สัจจะนี้เป็นบิดาของคุณธรรม ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ตัว

เดียว คุณอย่าไปทำอะไร ไม่มีคนเขาเชื่อคุณหรอก ไม่มี

ทาง บางทีเป็นผู้บริหาร เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี

มาพูด คนยังไม่เชื่อ แต่ชาวบ้านธรรมดาๆ คนหนึ่งมาพูด 

ทำไมคนส่วนใหญ่เชื่อ เพราะการสั่งสมต้นทุนทางสังคม

ที่ต่างกัน ใครมีสัจจะมาก พิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนาน

ว่าเป็นคนใจซื่อถือสัจจะ คนคนนั้นจะได้รับสิ่งที่สูงกว่า

เงิน นั่นก็คือต้นทุนที่ไม่ใช่เงิน  

เวลาพูดถึงต้นทุน เรามักจะมองว่าต้นทุนก็คือ

เงิน แท้ที่จริงต้นทุนที่ไม่ใช่เงิน คือสัจจะ มันสำคัญยิ่ง

กว่านั้นอีก เพราะคนบางคนสามารถเดินเข้าไปใน

ธนาคาร โดยไม่มีหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักค้ำประกัน แต่

ผู้บริหารบอกว่า คุณจะเอาเท่าไหร่พอไหมน้อยไปหรือ

เปล่า คนอย่างนี้มีไหม มี เพราะถึงแม้เขามากู้เงินเรา

โดยไม่มีหลักทรัพย์ แต่สิ่งที่ธนาคารเชื่อใจคือเขามีสัจจะ 

ถึงเวลากู้ก็กู้ ถึงเวลาส่งก็ส่ง ถึงเวลาชำระก็ชำระ ใครมี

สัจจะ คนคนนั้นก็มีสิ่งที่สูงค่ากว่าเงิน  
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ส่วนใครก็ตามที่ไม่มีสัจจะ จะมีปัญหาทั้งชีวิต 

พูดอะไรคนก็ไม่เชื่อ แถลงข่าวอะไรคนก็ไม่ฟัง นั่นล่ะคือ

ปัญหาของทุกวันนี้  

พิธีกร: เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานนะครับ ให้คน

เชื่อถือ ต้องใช้เวลา 

ว.วชิรเมธี: นานมาก ลำพังจัดงานอีเว้นท์ครั้ง

สองครั้ง เอาไม่อยู่ สร้างศรัทธาไม่ได้ ต้องสั่งสมกันทั้ง

ชีวิตถึงจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า สัจจะ ความน่าเชื่อถือ  

พิธีกร: คำว่า “สัจจะ” กับ “สุจริต” เหมือนกัน

ไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: ถ้าคุณมีสัจจะ คุณก็จะทำแต่สิ่งที่

สุจริต ถ้าคุณไม่มีสัจจะ คุณจะทำความชั่วได้ทุกชนิด 

เพราะฉะนัน้คณุธรรมเหลา่นีเ้ปน็หนว่ยยอ่ยของกนัและกนั  

พิธีกร: ผมมีสัจจะว่า ชาตินี้จะเลวทั้งชาติ แล้วก็

ทำเหมือนเดิมตลอด อย่างนี้ได้ไหมครับ อยา่งนีม้สีจัจะ

ไหมครบั 

ว.วชิรเมธี: อันนั้นเป็นสัจจะในหมู่โจร ไม่ใช่ใน

หมู่คนดี โจรก็คิดอย่างนั้น เช่น โจรมันจะถือสัจจะ ทุก

ครั้งที่จะปล้น มันจะบอกเจ้าทรัพย์ให้เตรียมตัว ไอ้เสือ

ปล้น เจ้าของบ้านจะได้รู้ตัว นี่โจรที่มีสัจจะ ส่วนโจรที่

ไม่มีสัจจะ เขาหลับอยู่ก็ขึ้นไปปล้น เขาไม่มีทางสู้ก็ไป
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ทำร้ายเขา อันนั้นโจรไม่มีสัจจะ เพราะฉะนั้นเขาจึงพูด

กันว่า สัจจะไม่มีในหมู่โจร อย่าไปเชื่อเลยโจรมันมีสัจจะ 

มันสร้างแบรนด์ให้ดูดีเท่านั้น  

พธิกีร: พระอาจารยค์ดิวา่ คำวา่ “สจุรติ” แทจ้รงิ

แลว้ แตกออกไดอ้กีเปน็องคป์ระกอบตา่งๆ ดว้ยใชไ่หมครบั  

ว.วชิรเมธี: ถูกต้อง สุจริตจะไม่เกิดขึ้นใน

ลักษณะบิ๊กแบง จู่ๆ คุณพอลก็สุจริตขึ้นมา จู่ๆ คุณโยมก็

สุจริตขึ้นมา ไม่ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสาเหตุ คุณจะมี

ความซือ่สตัยส์จุรติได ้มนัตอ้งมรีากฐานของมนั ตกึเหลา่นี้

จะโผล่ขึ้นมาได้ ต้องมีอิฐก้อนแรกฝังลงไปในดิน ต้องมี

เสาเขม็ตอกลงไปขา้งลา่ง เชน่เดยีวกนั สจัจะจะเกดิขึน้ได้

ต้องมีหลักธรรมที่มาแวดล้อม นั่นก็คือ “หิริ โอตตัปปะ”  

“หิริ โอตตัปปะ” ก็คือ “ละอายชั่วแล้วกลัวบาป” 

หิริ ก็คือละอายแก่ใจตนเอง เวลาจะทำอะไร เอ๊ะคน

อย่างเราไม่น่าจะทำเช่นนี้นะ คนอย่างเราเป็นผู้บริหาร

ขนาดนี้ไปทำไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าละอายใจตนเอง  

โอตตัปปะ ก็คือ กลัวบาป ถ้าเราทำแล้วสังคม

เขารู้ แย่เลยนะ อย่างคุณโยมพอลทำอะไรไม่เข้าท่านี่ 

งานไม่เข้าจะยุ่งนะ ถ้าเราเกรงผลกระทบภายนอก อย่าง

นี่เราเรียกว่า “โอตตัปปะ”  

ละอายแก่ตัวเองเรียก “หิริ” ละอายแก่สังคม

เรียก “โอตตัปปะ” ใครละอายชั่วกลัวบาป คนคนนั้นจะ
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ไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดี ก็จะกลายเป็นคนมีสัจจะ พอมี

สัจจะแล้วเลือกทำแต่พฤติกรรมที่ดีงามทั้งหมด เราเรียก

สิ่งนั้นว่าสุจริต เพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะนำมาซึ่ง

พฤติกรรมที่สุจริต ถ้าเราสุจริตจนเป็นนิสัย ใครๆ ก็รู้ เรา

จะมีสัจจะ คือมีความซื่อสัตย์โปร่งใสให้ใครๆ เขาเชื่อถือ  

หลกัธรรม ๓ ประการนี ้คอื สจัจะ หริ ิโอตตปัปะ 

เป็น ๓ เส้าน่าเชื่อถือของคนทุกคน อย่าว่าแต่คนที่

ทำงานธนาคาร คนทุกคนที่อยู่ในโลก ถ้าคุณมีละอายชั่ว

กลัวบาป คุณไม่กล้าทำชั่ว คุณก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่

สุจริตดีงาม ล้ำเลิศ จนเป็นปกตินิสัย ใครๆ ก็รู้ว่า คุณมี

ลักษณะเช่นนี้ เป็นคนที่มีลักษณะเดียวตลอดใน ๔ 

ฤดูกาล  

ฝรั่งจะมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งเรียกว่า เป็นคน

ของฤดูกาลทั้งปวง เป็นคนของทั้ง ๔ ฤดูกาล ใครก็ตามที่

เป็นคนของทั้ง ๔ ฤดูกาล คนคนนั้นมีสัจจะ คือไม่ว่าจะ

ยามทุกข์ยาก ยามขัดสน คนคนนี้พูดคำไหนคำนั้น คน

เช่นนี้มีสัจจะ ในห้องนี้จะมีสักคนไหม คนมีสัจจะ มี 

อาตมาเชื่อมั่นว่ามี ที่นี่ต้องมี คุณโยมดูสิ ๕๘ แห่ง  

เขาเหลือ ๑ ใน ๒ นะ เปน็วาณชิธนกจิทีม่ชีือ่ชัน้อนัดบัโลก 

ไมใ่ชจ่ิบ๊ๆ  

ต้องบอกความจริงว่า ไม่ใช่จู่ๆ จะนึกชมก็ชมนะ 

ตอนเกิดวิกฤตปี ๔๐ พระอาจารย์ตามข่าวอย่างใกล้ชิด 
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แม้แต่บันทึกข้อมูลทั้งหมดขององค์การเพื่อการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.) พระอาจารย์ก็มี เก็บไว้

หมดเลย เพราะสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์ อาตมาจึง

ได้ยินชื่อของเกียรตินาคินด้วย นี่ก็คือที่มาที่ไป ที่เรา

สนใจเป็นส่วนตัว  

ศราวุธ จารุจินดา: เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึง

คำว่า “หิริโอตตัปปะ” แต่คนสมัยนี้ดูเหมือนให้ความ

สำคัญเรื่องนี้น้อยลง ควรจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้คน

หันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น  

ว.วชิรเมธี: ต้องปลูกฝัง ลำพังการดูผ่านตา ฟัง

ผ่านหู อาจจะไม่เปลี่ยนคน ต้องปลูกฝัง  

ปลูก หมายความว่า เอากล้าจากที่หนึ่งไปปลูก

ลงในดินอีกที่หนึ่ง จนไม้ชนิดนั้นๆ มีรากแก้ว นี้เรียกปลูก 

ถ้าไม่มีรากแก้ว เราไม่เรียกปลูก เราเรียกว่าทาบกิ่ง 

ต่อตา  

ทุกวันนี้มันมีคนดีมีศีลธรรมในลักษณะทาบกิ่ง

และต่อตาเยอะแยะไปหมด จึงดีไม่จริง ดีเป็นพักๆ ดีเป็น

แคมเปญไป ดีเป็นช่วงๆ ต้องการคนดีจริงๆ ในระดับ

ปลูกลงไปเป็นรากแก้ว ก็คือต่อให้มีโอกาสโกงก็ไม่ทำ 

ต่อให้ลาภลอยตกมาถึง แต่ตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้ ก็

ไม่ยอมรับ นั่นคือปลูก ต้องปลูกแต่เล็กแต่น้อย ให้เขามี
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รากแก้วแห่งคุณงามความดี พูดง่ายๆ ว่า ดีโดยที่ไม่ต้อง

มีใครจับตา ฉันก็ดีของฉันอย่างนั้น  

ฝงั กห็มายความวา่ เอาเมลด็ฝงัลงไปในดนิ รดนำ้

พรวนดนิแลว้งอกออกมา นัน่หมายความวา่ ตอ้งใสเ่มลด็

แห่งธรรมะลงไปในชีวิตจิตใจของคนเราในทุกภาคส่วน  

ทั้งปลูกทั้งฝังต้องใช้เวลานาน และที่สำคัญต้อง

ทำตั้งแต่ยังเด็ก เพราะว่ามาทำตอนโตอย่างเราๆ ทั้ง

หลายนี่ มันยาก รับข้อมูลมาเยอะ รับข้อมูลมามากแล้ว 

แต่ละคนๆ อ่านหนังสือมากี่เล่ม มีเจ้านายมาแล้วกี่คน 

มันไม่อยากจะฟังอะไรแล้ว แต่ถ้าตอนเด็ก ตั้งแต่ตอนที่

ยังอยู่ในครรภ์ ควรจะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้ว 

เหมือนน้องเดียวที่ไปบวชกับอาตมา  

นอ้งเดยีวอจัฉรยิะ (ด.ช.พทัธดนย ์ เกลีย้งจนัทร)์ 

อายุ ๕ ขวบไปเล่นเกมทศกัณฐ์เด็กทาย ๒๐๐ หน้า ทาย

ไดค้รบทกุหนา้ คดิดสูวิา่ทำไดอ้ยา่งไร อาตมาถามคณุแม ่

คุณแม่บอกว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง และ

ทุกวันนี้ผลก็คือเมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว เหมือนถือ

หนังสือติดมือมาด้วย คือเป็นคนที่รักการอ่านมาก และ

ฐานขอ้มลูเกบ็เอาไวเ้ยอะแยะมากมาย เหมอืนตวัเขานัน้

มีหน่วยความจำพิเศษ เห็นไหมว่าถ้าเราอยากจะปลูก

อยากจะฝังให้คนมีละอายชั่วกลัวบาป ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก

เลยทีเดียว  
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๕. รักษาใจให้ปราศจากความริษยา
พิธีกร: ความโลภกับความริษยา พระอาจารย์ว่า

อันไหนร้ายแรงกว่ากัน แล้วก็จะรักษาใจให้ปราศจาก

ความริษยาได้อย่างไรครับ  

ว.วชิรเมธี: ความโลภ ถ้าเราไม่รู้จักสะกดคำว่า 

“พอ” จะติดตามเราไปจนถึงภพหน้า เชื่อไหม อาตมา

เคยไปปิดตาให้คนที่เสียชีวิตแล้วยังหลับไม่ลง หลับไม่

ลงเพราะยังหวงสมบัติ ความโลภนั้นมันนำไปจนถึง  

ภพหน้า  

คือคุณปู่คนหนึ่งมีลูกหลานเป็นสิบคน แต่พอ

วาระสุดท้ายปรากฏว่า เขาตายแต่ตาไม่ยอมหลับ ลูก

ศิษย์ก็เลยนิมนต์อาตมา เพราะว่าเอาพระรูปอื่นไปแล้ว 

เอาไม่อยู่ อาตมาไปถึงเราก็บอก อืม ก่อนที่ปู่จะไปนี่สั่ง

อะไรไหม คุณแม่ก็บอกสั่งหมดแล้ว คุยกันหมดแล้ว 

อาตมาก็ถามว่า ถ้าคุยกันหมดแล้ว ทำไมยังหลับตาไม่

ลง อาตมาไม่เชื่อ อาตมาก็เลยบอกว่า ขอคนในอยู่นี่สัก 

๓ คนพอ ส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขอเชิญไปข้างนอกสักระยะ  

ในที่สุดก็เหลือคนใน ๓ คน อาตมาก็ถามว่า โยม

ถ้าอยากให้พ่อของโยม หรือคุณปู่ตายตาหลับ ขอตอบ

ตามความเป็นจริง มีเรื่องไหนที่คนนอกไม่รู้ไหม ที่ปู่  

ไปทำไว้ ที่พ่อไปทำไว้ คุณแม่ร้องไห้ ลูกคนโตร้องไห้ 
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พระอาจารย์คะ พระอาจารย์รักษาความลับได้ไหมคะ 

(เสียงหัวเราะ - ผู้ฟัง) พระอาจารย์ก็บอก ยืดอกเลยนะ 

โยมดูหน้าอาตมา หน้าอย่างนี้น่าเชื่อถือไหม แต่ตอนนี้

เอามาเล่า เขาอนุญาตแล้วนะ (เสียงหัวเราะ-ผู้ฟัง)

อาตมาก็บอก เอ้า โยมเล่ามา สุดท้ายคุณแม่ก็

เลยบอกว่า สามีนี่เคยไปมีเมียน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ แล้ว

เป็นคนที่ลูกไม่ยอมรับ เพราะว่าเป็นเหมือนชาวเขา ที่มา

ทำงานบา้นให ้แลว้สามกีไ็ปเผลอใจใหก้บัโยมมะขิน่คนนี้ 

แต่ลูกๆ ไม่ยอมรับ สุดท้ายก็ซื้อบ้านซื้ออะไรให้ที่โน่น 

แล้วก็คงจะเป็นเรื่องเดียวที่เมื่อสามีล่วงไป ไม่ได้แบ่ง

อะไรให้คนคนนั้นเลย เขาได้เท่าที่เขาได้ คือบ้านหลัง

เดียว ส่วนค่าน้ำค่าไฟหาเองทุกอย่าง  

พออาตมารู้ปั๊บ อาตมาบอก ขอให้เรียกทุกคน

เข้ามา อาตมาจะแสดงปาฏิหาริย์ล่ะ ทุกคนเข้ามา 

อาตมาก็เลยนั่งสมาธิข้างเตียง อาตมาก็อธิษฐานในใจ

ว่า เรื่องที่เชียงใหม่ เดี๋ยวอาตมาดูแลให้ (เสียงหัวเราะ -

ผู้ฟัง) ลูบตา หลับสนิทเลย ยิ้มเลยนะ เห็นไหม ตั้งแต่นั้น

มาใครจะไปภพหน้า นิมนต์อาตมาตลอดเลย  

ศราวุธ จารุจินดา: แล้วตกลงมะขิ่นได้แบ่ง

อะไรไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: ตอนนี้รู้สึกว่ามะขิ่นได้แล้ว ได้เงิน
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ก้อนหนึ่งที่ครอบครัวใหญ่จัดสรรให้จำนวนหนึ่ง นี่คือ

ตัวอย่างว่า ถ้าคุณปล่อยความโลภไม่ลงปลงไม่เป็น 

แม้คุณจะจากไปแล้ว แต่ยังตัดไม่ขาด มันก็สามารถ

ข้ามภพข้ามชาติได้  

อย่างไรก็ตาม นอกจากความโลภ กิเลสตระกูล

เดียวกันก็คือ ความอิจฉาริษยา พอโลภะมา เราจะหวง

สมบัติไว้กับเราทั้งหมด เราไม่อยากให้ใคร เราก็ต้องไป

อิจฉาเขา ก็คือ ทนให้ใครมาได้ดีมีสุขร่วมกับเราไม่ได้ 

ลักษณะเฉพาะของอิจฉาริษยา คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้ว

รับไม่ได้ ที่นี่มีไหม เห็นคนอื่นได้ดีแล้วรับไม่ได้ มีไหม 

บริษัทนี้หายาก คนดีเยอะ ที่อื่นนี่บางทีต้องเขียนคิ้ว

ปลอมกันทั้งบริษัท(เสียงหัวเราะ-ผู้ฟัง) อิจฉามากับคำ

ว่า “ตาร้อน” เห็นหรือยัง ฉะนั้นโรคอิจฉาริษยา ถ้าใครมี 

ถ้าใครเป็น บั่นทอนสุขภาพจิตมาก  

เคยมีดาราคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟัง เป็นดาวค้าง

ฟ้า วันหนึ่งดารารุ่นใหม่โผล่ขึ้นมา ปิ๊งเลย ดาราคนนี้  

พอเห็นรุ่นใหม่เกิดขึ้นมา นอนไม่หลับทุกคืน ยิ่งเปิด

หนังสือพิมพ์อ่าน เห็นมีแต่ข่าวคนอื่น ต้องกินยาทันที รับ

ไม่ได้ แล้วเวลาดูละครโทรทัศน์ ถ้าเห็นคนในรุ่นเดียวกัน

มาเล่นละคร จะดูไม่จบตอน ถ้าดูแล้วมีน้องใหม่โผล่ขึ้น

มา แล้วมีสไตล์การแสดงเหมือนตัวเอง วันนั้นความดัน
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ขึ้น ทั้งๆ ที่ออกจากวงการแล้วนะ แต่ยังปล่อยไม่ลงปลง

ไม่เป็น เธอบอกว่า ที่ตรงนี้ฉันเคยอยู่ ใครจะมาอยู่ไม่ได้  

ลองคิดดูสิ ความอิจฉาริษยา ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็น

อดีตไปแล้ว แต่ยังยึดติดถือมั่นว่า ที่ตรงนี้ต้องเป็นของ

ฉันเท่านั้น ใครก็มาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ ปล่อยไม่ลงปลงไม่

เป็น ละครก็ไม่ได้เล่นแล้ว แต่ชีวิตยังคงไม่มีความสุข 

ฉะนั้น ถ้าใครมีความอิจฉาในดวงใจ มะเร็งทาง

อารมณ์จะเกิดขึ้น แล้วมันจะกัดกินความสุขใน

หัวใจเรา ตราบใดก็ตามที่เขายังได้ดีมีความสุข แล้ว

เราอิจฉาเขา เราก็จะทุกข์ตราบนั้น ถ้าเขาได้ดีมีสุข 

เราก็จะได้ไม่ดีมีทุกข์ มันตรงกันข้าม ฉะนั้นมีคนที่

เราริษยาอยู่ในใจหนึ่งคน ก็เหมือนกับมีนรกหนึ่งขุม

อยู่ในนี้  

ถ้าเรามีใครสักคนที่ริษยาหนึ่งคน นรกหนึ่งขุม 

ฉะนั้น คุณโยมไปดูว่าตนเองมีนรกกี่ขุม ถ้ามีนะ ได้โปรด

เวนคืนเสีย อย่าไปหวงนรกเลย ใครก็ตามที่มีความริษยา

อยูใ่นใจนะ ไฟนรกเผาผลาญอยูต่ลอดเวลา รษิยาเขาคอื

จดุไฟเผาตวัเอง แลว้คณุทำไปทำไม มนัไมม่คีวามสขุเลย  

ฉะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขมันง่ายนิดเดียว เอา

ความริษยาออกไปจากใจ เห็นใครได้ดีมีความสุข 

อนุโมทนาสาธุการกับเขา อย่าไปแช่ง อย่าไปด่า อย่าไป
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อิจฉา อย่าไปสกัดขาเขา เห็นใครได้ดีมีความสุข โอโ้ฮ

คนรุน่ใหมเ่ขาเกง่เนอะ โอโ้ฮคนรุน่นีม้คีนเกง่เยอะจงั เห็น

คนรุ่นพ่อเก่ง ก็บอกว่า สาธุ คนรุ่นพ่อเรานี่ เป็นคน

คุณภาพจริงๆ เห็นคนรุ่นเราเก่งก็บอกว่า โอ้โฮคนรุ่นฉัน

ยอดจริงๆ เห็นรุ่นน้องเก่งๆ ก็บอกว่า เออ สังคมไทยมี

ความหวังแล้วรุ่นน้องก็เก่ง

วิธีคิดแบบนี้ มีความสุขไหม มีความสุขมาก คิด

บวกหมดเลย แต่ถ้าเราคิดลบ เห็นคนรุ่นพ่อเก่งมาก อายุ

ป่านนี้แล้วยังไม่วางมือ ทุกข์ไหม ทุกข์ ตราบใดที่เขาไม่

วางมือ ทุกข์ไหม ทุกข์ เห็นคนรุ่นเดียวกันเก่ง ก็ไปว่าเขา

อีก เห็นหรือยัง เห็นเด็กกำลังเก่งขึ้นมา กำลังเป็นดาว

ทอแสง ต้องรีบจัดการ มิเช่นนั้นเราจะลำบาก เห็นไหม

ว่ามันเปลี่ยนมุมคิด ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตไม่

เปลี่ยน ฉะนั้นจุดเดียวกัน จะมองให้ทุกข์ก็ได้ จะมองให้

สุขก็ได้ ริษยานี่แหละ ถ้าเรากำจัดได้ เราก็มีความสุข 

กำจัดไม่ได้ก็มีความทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากมีความ

สุขหรือมีความทุกข์ ต้องถามตัวเอง ถ้าอยากมีความสุขก็

เอาริษยาออกไป เอามุทิตา คือความพลอยอนุโมทนา

สาธุการเข้ามาแทนที่ ทำได้อย่างนี้ก็มีความสุขทุกคืนวัน  
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๖. จัดสรรวันเวลาให้คนรัก
พิธีกร: การมีเวลาให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก ต้อง

ทำอย่างไรบ้างครับ 

ว.วชิรเมธี: อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มาก การมีเวลา

ให้บุคคลอันเป็นที่รัก  

เราคนไทยรักในหลวง ทุกคนคงจะเคยเห็นภาพ

ในหลวงประคองสมเด็จย่า ก็คือสมเด็จแม่ของพระองค์

ท่าน คุณโยมดูสิว่า พระองค์มีงานหนักขนาดไหน แต่

พระองค์ก็ยังแบ่งเวลาไปกินข้าวกับแม่ได้ คำถามก็คือ 

แล้วเราทั้งหลายกินข้าวกับพ่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 

เคยนึกออกไหม  

ฉะนั้นเราคงต้องถามตนเองว่า เรามีเวลาให้

บุคคลอันเป็นที่รักไหม  

อาตมามีภาพอยู่ภาพหนึ่ง ภาพนั้นก็คือภาพที่

โยมพ่อไปนั่งสมาธิอยู่เบื้องหลังของอาตมา อาตมา  

จัดปฏิบัติธรรม สอนคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายไป  

ทั่วโลก คิดเสมอว่ายังตายไม่ได้ ถ้ายังไม่สามารถสอน

พ่อกับแม่ นั่นก็เป็นเหตุให้เมื่อปีที่แล้ว อาตมาก็จัดสรร

เวลาไปจำพรรษาเชียงราย คือจำพรรษากรุงเทพฯ มา 

๑๔ ปีแล้ว ปีที่แล้วไปจำพรรษาที่เชียงราย เหตุผลหลักๆ 

ต้องการให้พ่อมาจำพรรษาด้วย ผลก็คือพ่อมาอยู่กับ

อาตมาด้วย  
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ทุกเช้าเวลาที่อาตมาตื่น อาตมาก็ไปเดินจงกรม

ในสวน โดยที่อาตมาไม่บอกใคร โยมพ่อก็เดินตาม หมา

ก็เดินตาม ก็คือการเดินจงกรมของอาตมา อาตมามี

ความสุข พ่อก็มีความสุข พ่อกินข้าวได้เยอะมาก กิน

อาหารอร่อย แล้วพอมาอยู่กับอาตมา พ่อชอบไปตลาด 

พ่ออายุ ๘๐ แล้ว ชอบเข้าครัว ชอบทำกับข้าว แล้วเวลา

ทานข้าวก็ทานได้เยอะมาก  

ปกติโยมพ่ออาตมาจะสุขภาพดี แม้อายุจะ ๘๐ 

ปีแล้ว แต่ผมก็ยังสีดำสนิท พ่อสุขภาพดีเพราะพ่อออก

กำลังเสมอ ปีที่แล้วพอหน้าฝน พ่อก็ลงไปว่ายน้ำ 

อาตมาก็ยืนอยู่บนฝั่ง พ่อ ๘๐ ว่ายน้ำออกไปข้างนอก 

แล้วอาตมาล่ะ ๓๖ ทำไมอาตมาว่ายน้ำไม่ได้ ถ้าเกิด

เครื่องบินตก อาตมาตายคาที่เลยนะ สมมติว่าตกลงน้ำ

นะ ตกที่อื่นมันไม่รอดอยู่แล้ว เราต้องคิดว่ามันต้อง

ตกลงน้ำ อาตมาคิดเข้าข้างตัวเองเสมอเวลาเดินทางไป

เมืองนอก สาธุ ถ้าเครื่องบินตก ตกลงน้ำยังพอมีทางรอด 

แต่ก็ติดอยู่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็น  

ปีที่แล้วเห็นพ่อว่ายน้ำ อาตมาก็เลยตัดสินใจลง

ไปว่ายน้ำกับพ่อ แล้วพ่อก็สอนอาตมาให้ว่ายน้ำ คุณ

โยมเชื่อไหม พ่อสอนอาตมาให้ว่ายน้ำ จนอาตมาเป็น 

พ่อก็สอนว่า อย่าเร็ว อย่าเร่ง แล้วก็อย่ารีบ เราก็ทำตาม
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ท่าน ทำไปๆ ภายใน ๓ วัน อาตมาว่ายน้ำเป็น ทุกวันนี้

พ่อยืนอยู่บนฝั่งแล้วดูอาตมาว่ายน้ำ  

วันหนึ่งตอนเย็นๆ ประมาณ ๔ โมงเย็น โยมกลับ

กันหมดแล้ว อาตมาก็ลงว่ายน้ำกับโยมพ่อ คิดว่าปลอด

คนแล้ว ว่ายกันสองพ่อลูก สักพักหนึ่งมีรถตู้แล่นเข้ามา 

โยมก็มายืนริมฝั่ง ยืนมองกัน คุณหญิงคุณนายใส่เพชร

พราว ตกใจเลย อาตมาก็อยู่กลางน้ำ พ่ออาตมาขึ้นไป

ได้ แต่พระลูกชายไม่รอด สุดท้ายลูกศิษย์ก็เลยเอาผ้า

เอาจีวรมาห่มให้อาตมา เดินขึ้นมา อาตมาคิดในใจ ตาย

แล้ว หมดกัน ที่สั่งสมมา ศรัทธาสลายหมด  

สักพักหนึ่งอาตมาก็ไปนั่ง ญาติโยม คุณหญิง

คุณนาย ซึ่งไปแจกผ้าห่มแจกอะไรมา แจกข้าวแจกของ

ที่โรงเรียนมา ก็บอก พระอาจารย์ตาแก่นั่นใคร อืม เล่น

ของสูงนะ อาตมาก็บอก โยมพ่ออาตมาเอง พ่อท่านหรือ

คะทำไมสมาร์ทกว่าพระลูกชาย (เสียงหัวเราะ –ผู้ฟัง)

อาตมาเลยบอกว่า โยมพ่ออาตมาเองโยม  

โยมคนหนึ่งก็บอกว่า เมื่อคืนได้ดูพระอาจารย์

ด้วยนะ ออกช่อง ๙ กับสุทธิชัย หยุ่น โยมรู้สึกศรัทธา

จนน้ำตาไหลเลย  อาตมาก็ถามว่า แล้วศรัทธายังเหลือ  

อยู่ไหม (เสียงหัวเราะ – ผู้ฟัง) โยมกลับบอกว่า ศรัทธา

เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าพระอาจารย์จะปลีกเวลามา
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หาพ่อได้ นี่ ดูพวกเราสิ วันนี้ก็ไปแจกสมุดเสื้อผ้าแจก

ดินสอให้กับเด็ก แต่พวกเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลย

เจ้าค่ะ วันนี้มาเห็นพระอาจารย์แล้วบอกได้เลยว่า รู้สึก

บาปมากอาตมาเลยบอกว่า โยมอยากไถ่บาปไหม ทำ

อย่างไรล่ะค่ะ อาตมาว่าจะตัดแว่นตาให้โยมพ่อน่ะ ก็

แย่งกันเป็นเจ้าภาพเลย  

การที่เราไปอยู่กับพ่อของเรา พ่อสุขภาพดีขึ้นมา

ทันตาเห็น อาตมาได้บทสรุปว่า อาหารที่อร่อยที่สุด

สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็คืออาหารที่กินกับลูกชาย

ลูกสาวของท่าน วันเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็น

แม่ ก็คือวันเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันกับลูกชายลูกสาวของ

ท่านและกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ ไม่

จำเป็นต้องไปเมืองนอก แต่คือการได้ใช้เวลานั่งล้อมวง

คุยกันหรือกินข้าวร่วมกัน

โมงยามเล็กๆ แค่นี้ เราพยายามสร้างขึ้น คำถาม

คือ แล้วเราทั้งหลายได้สร้างไหม ครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึก  

โรแมนติกที่สุดกับคนที่เรารัก คือเมื่อไหร่ อันนี้อยากจะ

ให้ถามตัวเราเอง อย่างน้อยที่สุดอาตมาคิดว่าตอนที่โยม

แม่อาตมาไม่อยู่ อาตมาทำไม่ทัน เพราะมัวแต่เรียน

หนังสือ แม่ก็ชิงล่วงลับดับขันธ์ไปเสียก่อน บอกให้รอได้

เปรียญ ๙ ก็ไม่รอ แต่ก่อนที่แม่จะไป อาตมาก็มีเรื่อง

สะเทือนใจ แต่สะเทือนใจแล้วก็สบายใจด้วย  
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มีอยู่วันหนึ่งแม่ชวนอาตมาไปเดินดูตู้เสื้อผ้า แล้ว

โยมแม่ก็เปิดตู้เสื้อผ้า พอเปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บ ผ้าถุงก็ไหล

มากองสูงท่วมหัวเข่า แม่ก็บอกอาตมาว่า ลูกรู้ไหมทุก

วันนี้แม่มีความสุขที่สุดในหมู่บ้าน อาตมาก็ถามว่า 

ทำไมล่ะโยมแม่ แม่ก็บอกว่า ก็แม่มีผ้าถุงมากกว่าทุก

คนในหมู่บ้าน คุณโยมเชื่อไหม แม่พูดแล้วก็น้ำตารื้น 

ทั้งหมดนั้นคือผ้าถุงที่พระลูกชายซื้อให้ ซื้อทุกปีๆ เวลา

ไปที่ไหนเจอผ้าถุงสวยๆ อาตมาก็ซื้อ  

แต่มีครั้ งหนึ่ งอาตมาได้รับบทเรียนตอนไป

บรรยายที่โคราช แล้วไปเลือกผ้าถุง เลือกขึ้นมา แล้วคลี่

ดูลายมัน มีโยมผู้หญิงมือเท้าสะเอวด่าอาตมาเลย พระ

สมัยนี้มันก็เป็นเสียอย่างนี้ ซื้อผ้าถุง (เสียงหัวเราะ – ผู้

ฟัง) ด่าชุดใหญ่เลย โอศาสนาจะไม่เสื่อมได้อย่างไร นี่

ลงทุนซื้อผ้าถุงให้กิ๊กเลยเหรอ ด่าเสร็จอาตมาก็เลยชี้แจง

ว่า โยมด่าจบหรือยัง เห็นแกเหนื่อยแล้ว แกก็นั่ง อาตมา

บอกว่า โยม ขอโทษนะ ที่เลือกนานเพราะซื้อให้แม่ พูด

เท่านั้นแหละ ทำไมท่านไม่บอกโยมตั้งแต่แรก ก็โยม

หยุดให้อาตมาบอกไหมล่ะ (เสียงหัวเราะ – ผู้ฟัง)

สุดท้ายซื้อ ๑ ผืนได้แถมมา ๓ ผืน  

ปีที่แล้วอาตมาก็ไปบรรยายที่โคราช แวะไปอีก

ครั้งหนึ่ง คุณโยมรู้ไหมร้านนั้นทำอะไร มีป้ายตัวโตๆ 

ทา่น ว. ซือ้ผา้ถงุรา้นนี้ (เสยีงหวัเราะ–ผูฟ้งั) ดูสิกลาย



��    สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต    หลักคิดเพื่อความสุข        

เป็นจุดขาย ตอนนั้นเป็นจุดตายด่าเรา ฉะนั้นอาตมาก็

คิดว่า เออ โชคดีนะที่เรายังมีเวลาให้กับแม่ของเราก่อน

จะตาย ทุกวันนี้ก็ยังมีเวลาให้กับพ่อ  

อยากถามในที่นี้ทิ้งท้ายว่า เรามีเวลาให้กับ

บุคคลอันเป็นที่รักของเราแล้วหรือยัง  
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๗. ตระหนักถึงคำว่าพอ
พิธีกร: บนโลกนี้มีโรคอยู่โรคหนึ่งครับ ที่รักษา

ตามโรงพยาบาลไม่ได้ นั่นคืออาการมีเงินไม่พอ คือคนมี

แสนก็อยากมีล้าน พอมีล้านเห็นเพื่อนมี ๑๐ ล้าน ก็

อยากมี ๑๐ ล้าน พอมี ๑๐ ล้าน อีกคนมีร้อยล้าน ก็

อยากมีร้อยล้าน พอถึงร้อยล้านก็มีพันล้านอีก ก็เลยไม่รู้ 

มันไม่รู้จักจบจักสิ้นสักที พระอาจารย์พอจะมียาหรือว่า

คาถาอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: จริงๆ คำว่าพอนี่เขียนง่ายที่สุดนะ 

“พ” “อ” พอ อาตมาคิดว่าถ้าเราอยากจะพอ เราต้องรู้  

สัจธรรมใน ๓ เรื่อง หนึ่งชีวิตมี ๓ สัจธรรม ถ้าไม่เข้าใจ

ใน ๓ สัจธรรมนี้ คุณจะสะกดคำว่า “พอ” ไม่เป็น  

สัจธรรมประการที่ ๑ คือ ต้องรู้ว่า ชีวิตนี้สั้นมาก 

อย่าไปคิดว่าชีวิตนี้ยาว เราเกิดมาแป๊บเดียว เดี๋ยวเราก็

ไปแล้ว ชีวิตเราแสนสั้น แสนจะเปราะบาง มีบางครั้งที่

เราหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน แล้วเราถูกกระดาษ

หนังสือพิมพ์บาดมือ อาตมาเป็นบ่อยๆ ดูซิว่าชีวิตมัน

เปราะบางขนาดนี้ เพราะฉะนั้นชีวิตมันแตกดับง่ายๆ 

แป๊บๆ เดี๋ยวก็ไปแล้ว อายุเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้ดู

เหมือนว่า ผู้ชายจะอยู่ที่ ๗๐ ผู้หญิง ๗๕ นี่สำรวจเมื่อ 

๑๐ ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นี้แสนสั้น  



�0    สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต    หลักคิดเพื่อความสุข        

อาตมาไปที่อิตาลี วันหนึ่งเมื่อแสดงธรรมเสร็จ

แล้ว ลูกศิษย์พาไปดูต้นมะกอก ต้นมะกอกที่เขาทำ

น้ำมันมะกอกนั่นแหละ อาตมาไปดูแล้วก็ตกใจ เพราะ

ต้นมะกอกต้นนี้อายุ ๒,๓๐๐ ปี มะกอกต้นนี้ผ่านโลกมา 

๒,๓๐๐ ป ียงัสดชืน่เบกิบานแจม่ใส ยงัผลติมะกอก ยงัผลติ

น้ำมันให้ชาวโลกอยู่ แล้วเราอายุแค่นี้ เราคิดว่าเราแน่ 

แต่ต้นไม้มันเกิดมาแล้วอายุยืนได้ขนาดนั้น เราเคยเห็น

มนุษย์อายุพันปีไหม ไม่เคยเห็น หายากมาก อย่างมากก็

แคห่นึง่รอ้ยป ีรอ้ยนีก่เ็ตม็ทีแ่ลว้ แตถ่า้เตม็สดุๆ ก ็๑๒๐ ป ี

พิธีกร: เพศชายเป็นเพศที่แข็งแรง แต่ทำไมอายุ

เฉลี่ยถึงน้อยกว่าผู้หญิงล่ะครับ  

ว.วชิรเมธี: ก็เพราะความแข็งแรง เพศชายจึงไม่

เจียมสังขาร เที่ยวไปทำในสิ่งที่ไม่ได้รับมอบหมาย ที่รับ

มอบหมายจริงๆ ไม่ค่อยทำ เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเสี่ยง

ชีวิตมาก นี่การประเมินบอกอย่างนั้น  

ชีวิตแสนสั้น เราตระหนักรู้ คุณจะมาประมาท

แล้วใช้ชีวิตแบบเรื่อยเฉื่อยๆ แบบนี้ไม่ได้ เพราะชีวิต

แตกดับกันง่ายนิดเดียว นี่สัจธรรมประการที่ ๑  

สัจธรรมประการที่ ๒ คือ ตัณหาหรือความโลภ

ไร้ขีดจำกัด พระพุทธเจ้าบอกว่า ตัณหาเหมือนทะเล 

แม่น้ำที่ไหลลงไปในทะเลร้อยสายพันสาย คุณโยมเห็น
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ทะเลยกป้ายไหม บอกแม่น้ำจ๋า ไม่ต้องไหลลงมาแล้ว

ทะเลอิ่มด้วยน้ำแล้ว เคยเห็นไหม ไม่เคยมี ทะเลไม่เคย

อิ่มด้วยน้ำฉันใด ตัณหาก็ไม่เคยอิ่มด้วยวัตถุที่เราป้อน 

คุณเติมไปสิ คุณมีเงินหมื่นล้าน ก็อยากมีแสนล้าน มี

แสนล้านก็อยากมีล้านล้าน มีล้านล้านบาทก็อยาก

เปลี่ยนเป็นล้านล้านยูเอสดอลลาร์ มันไต่ไปเรื่อยๆ เป็น

ทศนิยมที่ไม่รู้จบ  

ธรรมชาติของตัณหาหรือความโลภคือเติม

ไม่เต็ม ถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาเงินไป

เติมให้มันเต็ม มันไม่เต็ม คนที่พยายามเติมความ

โลภให้เต็มนั้นเหมือนคนที่รดน้ำลงไปในกองทราย 

รดลงไปก็หายๆ ฉะนั้นถ้าเรารู้จักธรรมชาติของตัณหา

คือความโลภว่ามันเติมไม่เต็ม เราต้องไม่วิ่งตามมันไป

สุดลิ่มทิ่มประตู เราตามมันไปเท่าที่จำเป็นว่าต้องกินต้อง

ใช้ ที่เหลือจุนเจือสังคม 

พิธีกร: แล้วอย่างนี้ในทางพุทธศาสนา มียาแก้

ความโลภไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: พุทธศาสนามีการแก้ความโลภ ด้วย

การรู้สัจธรรม ๓ ประการนี้  

สัจธรรมที่ ๑ ชีวิตสั้น สัจธรรมที่ ๒ ความโลภ 

เตมิเทา่ไหรก่ไ็มเ่ตม็ สจัธรรมประการที ่๓ คอื ทรพัยากร

มีจำกัดมาก ถ้าคุณอยากเอาทรัพยากรทั้งหมดมารวมไว้
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ที่ตนเอง คุณจะต้องทะเลาะกับคนทั้งโลก เพราะของ

พวกนี้มันต้องแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ พอคุณไม่แบ่ง เขา

เกลียดคุณ เห็นหรือยัง เราก็จะไม่มีความสุข  

ถ้าเรารู้สัจธรรม ๓ ประการนี้ เราจะเลิกวิ่งตาม

ความโลภและรู้จักสะกดคำว่า “พอ” โดยอัตโนมัติ ถ้า

อยากสะกดคำว่า “พอ” ต้องรู้ว่า  

๑. ชีวิตแสนสั้น  

๒. ความโลภเติมไม่เต็ม  

๓. ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด  

ถ้าเราเข้าใจ ๓ สัจธรรมนี้แล้ว เราก็จะพอ ถ้าเรา

ไม่บอกตัวเองว่าพอ ชาตินี้ฉันคงไม่ได้พักผ่อน ฉันคงไม่

หายเหนื่อยแน่ ฉันคงต้องเป็นหนูถีบจักร วิ่งไปทั้งคืนทั้ง

วัน คืนแล้วคืนเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า จนแก่ เจ็บ ตาย กัน

ไปข้างหนึ่ง แล้วก็ไม่มีชีวิตที่สงบสุข  

พิธีกร: “การไม่โลภ” กับ “การทำกำไร” มันเกี่ยว

กันไหมครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจธนาคาร เป็นธุรกิจ

อะไรก็ตาม ถ้าท่านอาจารย์บอกว่า คนเราไม่ควรโลภ 

แปลว่า เราไม่ควรทำกำไรมาก ใช่หรือเปล่าครับ  

ว.วชิรเมธี: ถ้าไม่โลภแล้วอะไรล่ะที่ เป็น  

แรงจูงใจทำให้เราลุกขึ้นมาทำกำไร แรงจูงใจมันม ี  

๒ ประเภท คือ  
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๑. แรงจูงใจคือตัณหา คือความโลภ  

๒. แรงจูงใจคือปัญญา คือเหตุผล  

ฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ความโลภนำทาง เราสามารถ

ใช้ปัญญานำทางได้ เช่น เรามีกลุ่มธุรกิจอยู่ในเครือ เรา

อยากให้ธุรกิจมีกำไร ถ้าเราอยากจะรักษากำไรให้ดียิ่ง

ขึ้น เราก็ใช้ปัญญาเยอะๆ สิ ปัญญาทำให้เราสร้าง

ยุทธศาสตร์ ทำให้ธุรกิจของเราไปต่อได้ ใช้ปัญญามา

แทนโลภะก็ได้  

แต่ถ้าเราโลภอย่างเดียว ก็คือทำในสิ่งซึ่งไม่ควร

ทำ เช่น ปล่อยกู้โดยที่ขาดสติบ้าง หรือว่าใช้ข้อมูลที่ไม่

เป็นความจริงบ้าง มาหลอกลวงผู้ที่ถือหุ้น ผู้ที่ประกอบ

ธุรกรรมร่วมกับเรา สุดท้ายเป็นอย่างไร เราอยากได้เม็ด

เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นๆ เงินมันไม่ถึง เราก็แต่งบัญชี 

สุดท้ายความโลภจะนำไปสู่อะไร ความโลภก็นำไปสู่

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเอง เห็นหรือยังว่า ถ้าให้ความ

โลภนำทางอย่างเดียว ยิ่งใหญ่แค่ไหน สุดท้ายก็พังลงมา 

แต่ถ้าให้ปัญญานำทาง ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งยั่งยืน  

ฉะนั้น จากนี้ไปเราไม่ใช้ความโลภแล้ว ความ

โลภมันเป็นเรื่องในระดับสัญชาตญาณ หมู หมา กา ไก่ 

มันก็มี อาตมาอยู่ที่วัด มีหมา ๔ ตัว หนึ่ง ชื่อ ซุปเปอร์ 

สอง ชื่อ โอบามา (อาจารย์ครับ (หัวเราะ) หมาพระ

อาจารย์ชื่อโอบามาเหรอครับ – พอล) โอบามา พระ
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อาจารย์ชื่นชมเขามาก อีกตัวหนึ่งชื่อเดิมชื่อพิงกี ้ แต่พอ

พระอาจารย์กลับจากอเมริกาไปเรียกพิงกี้มันไม่หัน พี่

สาวแอบเปลี่ยนชื่อเป็นจันทร์ฟอง (เสียงหัวเราะ – ผู้

ฟัง)จันทร์ฟองนี่เป็นภาษาไทยก็คือ พระจันทร์วันเพ็ญ พี่

สาวบอกว่ามีแต่ชื่อฝรั่ง เอาชื่อล้านนาบ้างเหอะ มันเลย

กลายเป็นจันทร์ฟอง พระอาจารย์บอก นี่ดีนะไม่เปลี่ยน

ชื่อเป็นเครือฟ้า (เสียงหัวเราะ –พอล) แล้วอีกตัวหนึ่งก็

คือโจโฉ คือมันฉลาดแกมโกง 

พระอาจารย์เลี้ยงหมา ๔ ตัว แล้วล่าสุดสิบสอง

ปันนาเพิ่งถวายนกยูงมาอีก ๓ ตัว ฟังให้ดีนะมันเกี่ยวกับ

ธรรมะอย่างไร ตัวหนึ่งตัวผู้ชื่อโจวเหวินฟะ อีกตัวหนึ่ง

ชื่อกงลี่ อีกตัวหนึ่งชื่อจางซื่อยี่ (เสียงหัวเราะ–ผู้ฟัง) ใน

ชีวิตพระอาจารย์ก็คงไม่มีโอกาสกระทบไหล่เขา ก็เลยนำ

มาตั้งชื่อเสียเลย เช่น โอบามา เราก็คงไม่มีโอกาสไปจับ

มือ แต่ทุกวันเราก็อยู่กับโอบามา อยู่กับซุปเปอร์ อยู่กับ

จันทร์ฟอง วันดีคืนดี เราก็เรียกโจวเหวินฟะมาลูบหัว  

อาตมาอยู่กับสัตว์เหล่านี้ ได้เห็นชัดว่า สัตว์มี

ความโลภ สัตว์มีอิจฉา เวลาที่ซูเปอร์วิ่งมาใกล้อาตมา 

โอบามาจะกระโดดกัดเลย จนตอนนี้ต้องแยกกรงกันอยู่ 

เพราะมันอิจฉาริษยา เห็นไหม เพราะฉะนั้นในสัตว์เรา

เห็นสัญชาตญาณเขา โลภก็มีนะ เคยเห็นหมาโกรธไหม 

โกรธขนาดว่ามันกัดกันปุ๊บ แยกไม่ออก ต้องเอาน้ำสาด 
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หนักกว่าคนอีก เพราะฉะนั้นกิเลสระดับโลภ โกรธ หลง 

เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ถ้าเรายัง

คงทำอะไรโดยใช้ความโลภนำ แสดงว่าเราไม่ใช้อะไรสูง

ไปกว่าสัญชาตญาณเลย  

ดังนั้นอาตมาคิดว่าสำคัญที่สุด แทนที่เราจะทำ

ธุรกิจธุรกรรมด้วยการใช้ความโลภนำ เราใช้ปัญญาสิ 

ลุกขึ้นมาทำแผนสิ ว่าจะนำบริษัทของคุณไปสู่ความ

รุ่งโรจน์ได้อย่างไร เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren 

Buffet) จะมีคติธรรมส่วนตัวอยู่บอกว่า ผมจะไม่ลงทุน

ธุรกิจที่ผมไม่รู้จัก เขาใช้ความโลภไหม เขาไม่ใช้ 

บัฟเฟตต์บอกว่ามีคนมาชวนผมไปลงทุนในสนามบิน ใน

หุ้น ในสื่อ ในอะไรเยอะแยะมากมาย แม้กระทั่งใน

การเมือง วอร์เรน บัฟเฟตต์ บอกผมไม่ทำ ถึงแม้จะเห็น

เม็ดเงินลอยอยู่ตรงหน้า ผมไม่ทำ เพราะผมถือปรัชญา

ไม่ลงทุนธุรกิจที่ผมไม่รู้จัก  

ผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จเพราะใช้ความ

โลภหรือปัญญา เขาใช้ปัญญา ฉะนั้นเราอย่าไปคิด เฮ้ย 

มันต้องโลภน่ะ ถ้าไม่โลภในธุรกิจมันไปไม่ได้ ถ้าคุณใช้

ความโลภนำทาง อะไรจะเกิดขึ้น ก็วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ นั่นคือการใช้ความโลภนำ  

ฉะนั้นตอนนี้เทรนด์ของโลกไม่ใช้ความโลภนำนะ 

แตใ่หใ้ชป้ญัญานำ เพราะเราไดร้บับทเรยีนเรยีบรอ้ยแลว้  
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เมื่อมีสติ ก็มีคุณภาพชีวิต

 พิธีกร: ผมขออนุญาตสรุปที่พระอาจารย์สอนมา

ก็แล้วกันนะครับ สิ่งที่มนุษย์ควรจะแสวงหามากกว่าเงิน 

และนับว่าเป็นความมหัศจรรย์แห่งชีวิต ที่เราได้ฟังมาก็

จะมี การเกิดมาเป็นมนุษย์ การที่ได้พบพระพุทธศาสนา

การมีกัลยาณมิตร การมีความสุจริตเป็นนิสัย การมีใจ

ปราศจากริษยาการมีเวลาให้คนรัก และการรู้จักคำว่า

พอ มีนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับ  

ว.วชิรเมธี: อีกประเด็นหนึ่งก็คือการรู้จักการ

เจริญสติ ถ้าคุณมีสติ สตางค์จะถูกใช้ในฐานะเครื่องมือ

สรา้งคณุภาพชวีติ ถา้คณุไมม่สีต ิสตางคจ์ะถกูใชใ้นฐานะ

ศัตรูแว้งมาขบกัด ทำให้เราไม่มีคุณภาพชีวิต ฉะนั้น  

คำว่าสติตัวเดียวนี่ต่อยอดไปหาสตางค์ก็ได้ ต่อยอดไป

หาศัตรูก็ได้ ถ้าเรามีสติ เรามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สติมโตสทาภทฺทํ” ใครมี

สติ คนนั้นโชคดีตลอดกาล อย่างที่อาตมาพูดตั้งแต่ตอน

ต้นว่า สตินั้นเป็นมารดาของธรรมทั้งปวง พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ในบรรดารอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย รอยเท้าช้าง

ใหญ่ที่สุด รอยเท้าสัตว์ทั้งหมดรวมลงในรอยเท้า

ช้างได้ฉันใด ในบรรดาธรรมทั้งหลาย สติก็เป็น



   สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต    หลักคิดเพื่อความสุข        ว. วชิรเมธี ��

มารดาของธรรมทั้งปวงฉันนั้น ถ้าคุณมีสติตัวเดียว 

คุณธรรมทั้งหมดมารวมกันอยู่จุดเดียว  

ดังนั้น อยากจะบอกว่า นอกจากคุณจะมีเงิน มี

บ้าน มีรถ คุณจะมีชื่อเสียง คุณจะมีอำนาจแล้ว ขอได้

ไหม ขอให้คุณมีสติด้วย ขาดสติเมื่อไหร่ ก็ขาดใจเมื่อนั้น 

ถ้าคุณมีสติเมื่อไหร่ คุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่าง

แท้จริงเมื่อนั้น  

ฉะนั้นคุณสมบัติทั้งหมด ถ้าสรุปแล้วข้อเดียว ขอ

ให้มีสติ ถ้ามีสติแล้ว คุณธรรมทั้งหมดบรรดามี สิ่งที่เลิศ

ล้ำทั้งหมดในโลกนี้ ที่มนุษย์เราปรารถนาทั้งหมดจะไหล

มาอยู่กับคนที่มีสติ  
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Wisdom
ความมหัศจรรย์ของปัญญา

ศีลหากทำได้แล้วให้ลองฝึกสมาธิดู

เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้น

สุดท้ายปลายทางของศาสนาเราต้องไปให้ถึงปัญญา

พัฒนาไปถึงปัญญาเมื่อไหร่

เป็นชาวพุทธชั้นนำกันเมื่อนั้น
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เปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนตน

พธิกีร: วนันีเ้ราคยุกนัแบบสบายๆ นะครบั เหมอืน  

กึ่งๆ มินิคอนเสิร์ตเล็กๆ วันนี้มีทั้งพนักงานของเกียรติ

นาคิน แล้วก็บริษัทที่อยู่ในตึกนี้ทั้งหมด ใครมีคำถาม

อะไร อยากจะถามท่าน ว. ไม่ใช่ง่ายๆ นะครับที่จะได้เจอ

ท่าน ว. ไม่อย่างนั้นต้องไปตามเอาทางทวิตเตอร์นะครับ 

เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสตอนนี้ ถามได้ถามเลยนะครับ  

ธวัชชัย: ขออนุญาตเอาเรื่องที่ทำงานก็แล้วกัน

นะครับ คือทุกครั้งที่มีปฐมนิเทศ ผมมีโอกาสที่จะคุยกับ

พนักงานใหม่ ก็ได้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปวารณา ที่ใช้
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บอกเพื่อนพนักงานว่า ถ้าองค์กรเราสามารถทำอย่างนั้น

ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ จะทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น 

ที่พูดมาหลายครั้งนะครับ หลายปีแล้วล่ะ เสร็จแล้วก็มี

โอกาสไปถามน้องๆ ที่เคยฟังมา ถามว่า ได้ใช้ไหม ได้ผล

ไหม ทุกคนก็บอก มันไม่ค่อยจะใช้ได้ผลเท่าไหร่ ดูแล้วก็

เหมือนพี่ๆ ไม่ค่อยเปิดใจยอมรับ 

ทีนี้พอมีโอกาสได้ประชุมผู้บริหารก็ถามเหมือน

กัน ผู้บริหารก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า ยินดีมากเลยครับ 

ถ้าน้องๆ ทำได้ แต่ดูเหมือนน้องๆ ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ 

แล้วก็ไม่ค่อยเข้ามาพูดด้วย ตอนนี้ก็จะใกล้ออกพรรษา 

ก็เลยคิดว่าจะเขียนเมลไปคุยกับเพื่อนพนักงาน ขอ

อนุญาตรับคำชี้แนะ เผื่อว่าจะได้มีอะไรดีๆ ไปทำให้เรื่อง

นี้มันเกิดขึ้นจริงในองค์กรของเรา เพราะว่าสำหรับผม

แล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับ  

ว.วชิรเมธี: แก่นของคำถามก็อยู่ตรงที่ว่า เรา

สามารถใช้วัฒนธรรมปวารณา เอามาปรับใช้กับคนใน

องค์กรได้หรือไม่  

คำว่า “ปวารณา” นี่ คนไทยคงได้ยิน มีใครไม่

เข้าใจไหม เยอะเลยนะ แสดงว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ของพุทธศาสนาแย่มาก ปวารณา แปลว่า การเปิด

โอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนโดยที่เราไม่ถือโกรธ พระจะทำใน
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วันออกพรรษา ถ้าเราเอาวัฒนธรรมนี้มาใช้ องค์กรจะ

เติบโตเร็วมาก เพราะ ปวารณา พระอาจารย์จะเปรียบ

ง่ายๆ ก็คือทฤษฎี SWOT นั่นเอง ทุกท่านคงรู้จักนะ  

พิธีกร: SWOT Analysis เหรอครับท่าน  

ว.วชิรเมธี: ใช่ SWOT Analysis ก็คือปวารณา 

คือเมื่อออกพรรษาปุ๊บ หลวงพ่อจะมานั่งคุยกัน แล้ว

หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จะบอกว่า เอาละ อยู่ร่วมกันมา ๓ 

เดือน ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมา ถ้าใครเห็นว่าผมไม่ดี 

ใครในวัดทำอะไรไม่ดี วันนี้เราตักเตือนกันนะ แล้วข้อแม้

ก็คือทุกคนจะต้องไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกัน 

จากนั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เปิดโอกาส พระก็จะเตือน

ซึ่งกันและกัน  

นีท่า่นทา่นชอบไปบณิฑบาตสายนะทำใหด้ไูมง่าม 

นี่บางองค์ก็จะเตือนเราว่า ท่าน ว. รับงานเยอะไปหรือ

เปล่า ดูโทรมไปนะ เออ ก็จะมีคนเตือน แล้วทุกวันวัน

ออกพรรษา พระกจ็ะคยุกนัแบบนี ้แบบพีแ่บบนอ้ง ผลกค็อื

ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน เราได้เห็นหมด จุดเด่น จุดเน้น จุด

ขาย จดุตายของเราคอือะไร เราไดค้ยุกนัในวนัออกพรรษา

ทั้งหมดเลย แล้วทุกรูปก็ไม่มีใครโกรธซึ่งกันและกัน  

ถ้าในองค์กรนำมาใช้ถือว่าวิเศษมาก เราก็บอก

ว่า เอาละที่ผ่านมา ผมบริหารเป็นอย่างไร ผมปวารณา
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ให้คุณวิจารณ์เลย รับรองไม่ส่งผลต่อเงินเดือนและ

ตำแหน่ง ถ้าผู้บริหารใจกว้างพอและลูกน้องกล้าวิจารณ์ 

อาตมาคิดว่านั่นประเสริฐที่สุด ในหมู่ลูกน้อง ในหมู่พนัก

งานด้วยกัน ถ้าเราคบกันอยู่ ๔-๕ คน พอถึงวันออก

พรรษา หรือถึงวันสิ้นปี เราจัดสัมมนา เรามาแลกของ

ขวัญ เราอาจจะทำกิจกรรมปวารณาก็ได้ เอ เราอยู่กัน

มาตั้งปีหนึ่ง ไหนใครเห็นอะไรที่ไม่เข้าท่าของฉันลองพูด

มาซิ ลองให้คนอื่นมองเรา ลองให้เรามองคนอื่น แลก

เปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน กลายเป็นว่าต่างคนต่าง

เป็นกระจกให้กันและกัน คุณโยมคิดว่าดีไหม  

ถ้าเราก้าวข้ามความโกรธได้ วัฒนธรรมปวารณา

จะทำให้เราพัฒนาตนเองไปข้างหน้า แต่ถ้าเราไม่มี

วัฒนธรรมปวารณา คือเห็นใครไม่เข้าท่าในองค์กร 

แทนที่จะไปเตือนเขา แทนที่จะไปเรียนผู้บริหาร เราใช้วิธี

นินทา เราใช้วิธีซุบซิบ บอกได้เลยว่าปัญหาไม่เคยแก้ไข

ได้ด้วยการนินทา ปัญหาไม่เคยแก้ไขได้ด้วยการบ่น 

ปัญหาไม่เคยแก้ไขได้ด้วยการเงียบ แต่ถ้าเรานำมาขึ้น

โต๊ะ แล้วคุยกันตรงๆ โดยวางกติกาว่า เอาล่ะ ไม่ว่าจะได้

ฟังอะไรในห้องประชุมนี้ ทุกคนจะไม่โกรธกัน ทุกคนคือ

กระจกของกันและกัน ถ้าเอามาใช้ได้ ถึงแม้คุณโยมจะ

เป็นพนักงานใหม่ อาตมาเชื่อว่าจะได้ผลมากเลยทีเดียว 

ฉะนั้นนำไปใช้ด้วยนะคุณโยมนะ  
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ผูฟ้งั (ญ ๑): เรือ่งปวารณา เราจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไร

คะว่า คนที่เราหวังดี เราพูดความจริงไป เขาจะไม่โกรธ

เรา หลังจากที่เราออกจากห้องนั่นไปแล้วคะ ขอบคุณค่ะ  

ศราวุธ จารุจินดา: ในธนาคารมีวัฒนธรรมให้

ทำที่เรียกว่า Voice to You ก็คือให้คนเขาให้เกรดเราว่า

เราเป็นอย่างไร แม้จะไม่บอกชื่อแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายาม

หาเลยว่า ใครติ๊กเราไม่ดี (เสียงหัวเราะปรบมือ)

ว.วชิรเมธี: เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจมาก 

ก่อนที่อาตมาจะได้พลาดพลั้งอะไรออกไป แค่ Voice to 

You ไม่ปรากฏตัวตนยังพยายามหาเลย ก็ไม่เป็นไร 

เพราะก่อนหน้านั้นยังไม่ฟังอาตมาเทศน์ หลังจากนี้ทุก

อย่างจะดีขึ้น เราต้องเชื่อมั่นในคนของเรานะ ว่าคนของ

เรามีพัฒนาการ  

กอ่นทีเ่ราจะทำพธิปีวารณา เราจะตอ้งตัง้วงกนักอ่น 

ภาษาพระเรยีกวา่ตัง้ญตัต ิพระรปูหนึง่จะตอ้งขึน้มา เอาละ่

จากนี้เป็นต้นไปนะ เราจะทำกิจกรรมที่เรียกว่าปวารณา 

ทุกคนในวัดเราจะเตือนซึ่งกันและกัน และหลักการคือ

เราจะไม่โกรธซึ่งกันและกัน เราจะถือว่าคำเตือนคือการชี้

ขุมทรัพย์ พระทุกรูป สาธุ แสดงว่ารับหลักการ  

ทีนี่เราก็ต้องคุยกันก่อน มา ๑๐ คน แผนกเรา 

เรามาตั้งญัตติกันก่อน คุณโยมพนักงานใหม่อาจจะตั้ง

ญัตติขึ้นมา ทีนี้เราจะมานั่งคุยกันนะ ใครเห็นด้วยตาม
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หลักการนี้ ลงคะแนนเสียงกันเลย ถ้าเห็นด้วยทั้งหมดก็

ทำพิธีปวารณาได้ แต่ถ้ามันไม่เป็นเอกฉันท์ก็อย่าเสี่ยง

ทำ เดี๋ยวต้องมาบริหารความเสี่ยงกันอีก  

ศราวุธ จารุจินดา : ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ 

พระสงฆ์ นอกจากจะมีการปวารณาแล้ว ก็มีการปลง

อาบัติ ดังนั้นการปลงอาบัติที่ทำทุกเดือนก็เป็นเหมือน

การเปิดเผยตัวเองว่า ทำผิดก็พร้อมที่จะสารภาพ อาจจะ

เกี่ยวไหมครับว่า วัฒนธรรมที่เป็นเช่นนั้นก็เลยทำให้การ

ทำปวารณาเป็นเรื่องง่ายขึ้น  

ว.วชิรเมธี: ก่อนที่จะถึงวันปวารณาใหญ่ในทุก

วันพระ วันพระใหญ่ หรือตอนเย็นทำวัตรสวดมนต์ พระ

จะมีพิธีปลงอาบัติ คือเราจะเปิดเผยต่อกันและกันว่า   

วันนี้ผมทำอะไรไม่เข้าท่าบ้าง พระ ๒ รูปจะผลัดกันทำ

นะคุณโยมนะ เออนี่วันนี้ผมทำอันนี้ไม่เข้าท่า พระรูปนั้น

ก็จะบอกว่า เออ วันหลังก็สำรวมสิ พระรูปนั้นก็จะบอก 

ครับ ท่านอย่าหมดหวังในตัวผม ครั้งหน้าผมจะทำให้ดี

กว่าน้ี นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าพิธีปลงอาบัติ  

ปลงอาบัต ิ หมายความว่า มีอะไรที่ไม่ดีไม่งาม 

ก็เตือนกันไป แนะกันไป สอนกันไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่ง

เป็นพิธีใหญ่ พอมาทำตรงนั้นปุ๊บทุกคนไม่ตื่นเต้นแล้ว 

เพราะได้ปูพื้นมาเป็นอย่างดี มีวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ มี

แบบฝึกหัดมาแล้ว  
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ฉะนั้นเป็นไปได้ว่า จู่ๆ เราก็มาทำแบบนี้ 

เนื่องจากเราไม่เคยทำ เราก็เลยรับไม่ได้ มนุษย์มักจะไม่

อยากรู้หรอกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไร แต่สนใจที่สุด

ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าบกพร่องตรงไหน ถ้ารู้แล้ว ขยายได้

เป็นขยาย ขยำได้เป็นขยำ ขย้ำได้ก็ทำเลย นั่นคือ

ธรรมชาติของมนุษย์ มีมนุษย์กี่คนที่ลุกขึ้นมาอย่างเปิด

เผยแล้วก็ชี้ชวนให้คนทั้งโลกวิจารณ์ตัวเองอย่างตรงไป

ตรงมา ใครทำได้ คนคนนั้นเป็นยอดมนุษย์ ฉะนั้นลองดู

นะ อาตมาคิดว่าถ้าธนาคารนี้ทำได้จะเป็นธนาคารแห่ง

แรกของโลก น่าชื่นใจมาก  

พิธีกร: เป็นคำถามที่ดีมากครับ คนเราถ้าไม่ฟัง

คนอื่นวิจารณ์ ก็จะไม่มีวันได้พัฒนาตนเองนะครับ  

ว.วชิรเมธี: เวลาที่มีใครวิจารณ์อาตมา อาตมา

ขอบคุณมาก เพราะว่าทุกครั้งที่วิจารณ์เรา เราก็

รอบคอบขึ้นทุกที เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่ว่าองุ่นเปรี้ยว

นะ คือถูกวิจารณ์อยู่เรื่อยๆ แล้วเราก็รู้สึกว่า เออ จริง 

บางเรื่องมันก็เกินไปจริงๆ เราก็เติบโตขึ้นๆ  

อาตมาถือว่าเราสามารถเติบโตขึ้นจากคำ

วิจารณ์ เติบโตขึ้นจากความผิดพลาด แต่ถ้าใคร

ก็ตามกลัวคำวิจารณ์ คนคนนั้นจะหยุดอยู่กับที่ และมี

โอกาสสูงมากที่จะไปรู้เอาตอนจบว่าตนเองเป็นคนที่แย่

ที่สุด แต่ไม่มีใครบอก มันน่าเศร้า เรารู้ไปทีละนิดๆ แล้ว
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เราจะได้กลมกล่อมไปเรื่อยๆ เหมือนหินก้อนหนึ่งหลุด

จากหน้าผา ตกลงมาในเกาะแก่ง จากมีเหลี่ยมมีคมไหล

มาผ่านคืนผ่านวัน จนหลุดถึงปากอ่าว หินก้อนนั้นกลม 

เพราะถูกกระทบกระทั่งจากหินที่อยู่รายล้อม เราควรจะ

ทำตัวเป็นหินก้อนนั้น  
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นรก สวรรค์ ใน ๓ มิติ
 ศราวุธ จารุจินดา : ผมมีคำถามที่เขาฝากไว้มา

ตั้งแต่แรกนะครับ บอกว่า เนื่องจากสภาพสังคมใน

ปัจจุบัน คนทั้งหลายก็แก่งแย่งชิงดีเพื่อเงิน ประเด็น

สำคัญก็คือว่า วันนี้คนไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ 

เรื่องนรกสวรรค์ เราควรจะมีวิธีอย่างไรที่จะปลูกฝังเรื่อง

นี้ ซึ่งสมัยเด็กๆ เราจะจำได้ว่า กลัวเรื่องตกนรก แต่เดี๋ยว

นี้เด็กรุ่นใหม่ไม่กลัวเลย ตกนรก เป็นอย่างไรไม่รู้ ไม่รู้ว่า

มีหรือเปล่าครับ  

ว.วชิรเมธี: ข้อนี้เป็นความจริงนะ เพราะว่ามีนัก

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถามอาตมาว่า เคยมีคน

บอกว่า สวรรค์อยู่ข้างบน หนูนั่งเครื่องประจำไม่เคยเห็น

เลย ถ้ามีเครื่องบินมันน่าจะบินผ่านบ้าง โฉบไปเจอ

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์บ้าง เจอนางฟ้าที่ฟ้อนลอยมาอะไร

อย่างนี้บ้าง ก็บอกว่าไม่มี แล้วเขาก็บอกว่า พ่อของเพื่อน

หนู ทำงานบริษัทขุดเจาะน้ำมัน ขุดเจาะลงไปถึงแกน

โลกก็ยังไม่เจอขุมนรก นี่ฟังดูดีไหม นี่คือเด็กรุ่นใหม่นะ  

คำถามก็คือ แล้วพระจะตอบอย่างไรล่ะทีนี้ 

อาตมาไม่ เคยเจอคำถามอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย 

คำถามนี้ดีมากจริงๆ คือขุดเจอะน้ำมันแล้วไม่รู้ตั้งกี่ที่ต่อ

กี่ก็ไม่เคยเจอขุมนรก นั่งเครื่องมาไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่เคยเจอ

สวรรค์ ถ้าเช่นนั้นสิ่งนี้อยู่ไหน  
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 อาตมาตอบว่า นรกสวรรค์นั้นมี ๓ มิติ คือ 

มิติที่ ๑ มิติกายภาพคือเป็นแดนแดนหนึ่งจริงๆ 

เพราะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาท่านเล่าเอาไว้ว่า พระรูป

หนึ่งเดินไปบิณฑบาตแล้วไปเจอเปรต ก็มาเล่าให้

พระพุทธเจ้าฟัง พระพุทธเจ้าบอกฉันก็เห็น พระก็ถามว่า 

ทำไมพระองค์ไม่เล่า ถ้าฉันเล่า แต่พวกเธอไม่มีตาทิพย์

เธอก็ไม่ได้เห็นเหมือนฉัน เสียเวลาเปล่า ฉันก็ไม่เล่า

แสดงว่าเรื่องนี้มีจริงๆ เป็นโลกๆ หนึ่ง เป็นภพๆ หนึ่ง เป็น

ภูมิๆ หนึ่งจริงๆ  

มิติที่ ๒ สวรรค์ในอก นรกในใจ เวลาที่เราทำชั่ว 

เราก็เดือดร้อน เวลาที่เราทำดี เราก็มีความสุข นี่คือ 

สวรรค์ในอก นรกในใจ 

มิติที่ ๓ นรกสวรรค์ที่เป็นชีวิตนี้จริงๆ ก็เช่น คน

บางคนเกิดมาทำอะไรก็ราบรื่น สำเร็จเรียบร้อยทุกอย่าง 

สวรรค์ไหม สวรรค์ คนบางคนทำอะไรก็ผิด ทำอะไรก็แย่ 

สุดท้ายก็ไปอยู่ในคุกในตาราง นรกไหม นรก ไปอยู่ใน

สภาพชีวิตปากกัดตีนถีบ ทำอะไรก็เหนื่อยหนักแทบล้ม

ประดาตาย ไมเ่คยประสบความสำเรจ็ มชีวีติเหมอืนกบัเปน็

เดนคน ทัง้ๆ ทีท่ำทกุอยา่งแลว้ ชวีติกไ็มไ่ดด้ขีึน้ จนลว่งลบั

ดับขันธ์ตายไป นี่ก็เป็นนรกสวรรค์ในมิตินี้ ชีวิตนี้จริงๆ  

นรกสวรรคจ์งึม ี๓ มติ ิคอืในฐานะภพภมู ิในฐานะ

มติหินึง่ของจติใจ และในฐานะทีเ่ปน็ชวีติ ฉะนัน้ถา้เราไม่
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เชื่อในฐานะที่เป็นโลกหน้า คุณโยมเชื่อในเรื่องจิตใจไหม 

ถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้า ไม่เชื่อในเรื่องมิติของจิตใจ 

นรกสวรรค์ที่เป็นความทุกข์ยากลำบาก ความสุขสบาย

ในชีวิตนี้ คุณโยมเคยเห็นไหม ก็เคยเห็นอยู่  

อย่างคุณโยมพอลเกิดมาหน้าตาขนาดนี้ เทพ

บุตรชัดๆ นี่คือเทพบุตร พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่า 

อานนท์ถ้าเธออยากเห็นคนหล่อคนงามนะ ให้ไปเมืองไพ

สาลี เห็นไหม ถ้าเธออยากเห็นเทวดานะ อยากเห็นเทพ

ธิดาเทพบุตร ให้ไปเมืองไพสาลี ซึ่งก็มีอยู่จริงๆ ก็คือเมือง

เวสาลีนั่นเองในสมัยพุทธกาล ถ้าเทียบสมัยนี้นะ อาตมา

คิดว่า อยากดูผู้ชายหล่อก็ไปอิตาลี อยากดูผู้หญิงสวยก็

ไปฝรั่งเศส เดินแถวฌองเซลีเซ ก็มีอยู่จริงๆ ในชีวิตนี้ 

ทีนี้อยากดูคนตกนรก ก็ไปดูสิ ประเทศบาง

ประเทศมีแต่สงคราม ประเทศบางประเทศต้องแย่ง

อาหารกันกิน ต้องใช้คูปอง ประเทศบางประเทศก็เกิด

ประเทศอื่นเข้าไปยึดอำนาจแล้วก็ไปจิกไปกัดไปครอบ

ครองเขา ข่มเหงรังแกทำร้าย ประเทศบางประเทศ

รัฐบาลอนุญาตให้กระทำชำเราผู้หญิงได้อย่างเสรี โดย

ไม่มีความผิด สวรรค์บนดินมีไหม นรกบนดินมีจริงไหม  

ถ้าคุณไม่เชื่อในมิติของโลกหน้า คุณเชื่อในมิติ

ของจิตใจก็ได้ คุณเชื่อในมิติของสวรรค์ทันตา ที่เห็นด้วย
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ตาของเราก็ได้ นี่แหละนรกสวรรค์มันมี ๓ มิติ ถ้าไม่เชื่อ

มิติใดมิติหนึ่งก็ยังเหลืออีก ๒ มิติให้เชื่อ ซึ่ง ๒ มิตินี้

อาตมาเชื่อว่าเถียงไม่ได้หรอก นี่คำตอบประเด็นแรก

นรกสวรรค์มีอยู่จริง  

ประเด็นต่อมา แล้วจะทำอย่างไรให้คนกลัวนรก 

แล้วอยากทำดีเพื่อไปสวรรค์ อาตมาคิดว่าเราจะต้อง

ช่วยกันประยุกต์คำสอนทางศีลธรรมที่มีเหตุผลมากกว่า

ทุกวันนี้ เพราะถ้าคำสอนของเราไม่มีเหตุไม่มีผล คนรุ่น

ใหม่ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สมจริง มันไม่สมเหตุ มันไม่

สมผล เขาก็จะทิ้งศาสนาไปตามลำดับ  

ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของศาสนาแล้วก็ชาวพุทธควร

จะประยุกต์คำสอนให้มีที่มาที่ไป มีเหตุมีผลสมจริง มี

ลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทำได้เช่นนี้เมื่อไหร่ คนก็จะ

เชื่อในหลักการแห่งความดีความชั่ว ทำดียังคงได้ดี ทำ

ชั่วยังคงได้ชั่ว มีคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมี

ถมไป อย่าไปเชื่อ อันนั้นเป็นทุภาษิต ไม่ใช่สุภาษิต 

ฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกัน  

อีกอย่างหนึ่งก็ต้องทำระบบยกย่องคนดี แล้ว

กำจัดคนเลวให้เห็นผลจริงๆ หมายความว่าคนทำเลวก็

ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตาราง กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ 

ส่วนคนดีต้องได้รับการปูนบำเหน็จจริงๆ ให้เป็นที่ปรากฏ 
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สังคมจะต้องช่วยสร้างบรรทัดฐานแห่งความดีความเลว

ให้ชัด ถ้าทำได้ ๓ ประการนี้เมื่อไหร่ คนไทยจะมีศีล

ธรรมเพิ่มขึ้น  
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เกณฑ์วัดการมีสติ
สุพล วัธนเวคิน : เรียนถามท่านอาจารย์ว่า ที่

สอนว่า คนเราควรจะมีสติเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

คำถามก็คือว่า เรามีสติหรือยัง มีมากน้อยแค่ไหน ดูกัน

อย่างไร ถ้าเราคิดว่าเรายังมีสติไม่มากพอ มีวิธีที่จะ

พัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไรครับ  

ว.วชิรเมธี: ทำอย่างไรเราจะรู้ว่าเรามีสติมาก

หรือน้อย เกณฑ์วัดมีง่ายๆ คือ 

๑. ชีวิตของเราเข้าที่เข้าทางหรือยัง ชีวิตที่ลงตัว 

ชีวิตที่ไม่ต้องตื่นมาพร้อมความกังวลมาก ชีวิตที่ไม่ต้อง

ตื่นมาพร้อมกับความหงุดหงิดฉุนเฉียว ชีวิตที่ไม่ต้องตื่น

มาตามแก้ปัญหากันไม่จบไม่สิ้น แต่เราตื่นมาแล้วเรา

รู้สึกว่าทุกอย่างไปได้ดี สบายจิตสบายใจ ปลอดโปร่ง

โล่งเบาสบาย บริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัว ถ้า

ชีวิตพบกับคำว่า “สมดุล” เมื่อไหร่ นั่นแหละคือคุณมีสติ

ได้ที่ เพราะนิยามของสติก็คือชีวิตที่มีสมดุล เห็นหรือยัง 

ชีวิตมีสมดุลแสดงว่าสติของเรากำลังทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

๒. เราสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้เป็น

อย่างดี ในจุดที่ถูกกระตุ้นให้โกรธเราก็ไม่โกรธ ในจุดที่

กระตุ้นให้กลัวเราก็ไม่กลัว ในจุดที่กระตุ้นให้หวั่นไหวเรา
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กลับนิ่งสงบ เราสามารถเป็นนายของสถานการณ์และ

เป็นนายของอารมณ์ได้เป็นอย่างดี แสดงว่าสติพัฒนา  

๓. เมื่อเราคิด เมื่อเราพูด หรือเมื่อเราขยับ

อิริยาบถเคลื่อนไหว หรือทำอะไร เรารู้ทันไปเสียทุกครั้ง 

ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่

เคลื่อนไหว สติมันตามทันทั้งหมด นั่นแหละคือ

วิวัฒนาการสูงสุดของการมีสติ ฉะนั้นก็ลองเอาบท

เรียนนี้ไปลองสอบทานดู ถูกยั่วให้โกรธ โกรธไหม ผู้

บริหารลดเงินเดือนโดยไม่บอกเหตุผล โกรธไหม อย่างนี้ 

ลองดู ถ้าไม่โกรธก็ใช้ได้ หรือจู่ๆ ขึ้นเงินเดือนให้เราแบบ

ไม่มีที่มาที่ไป ๕ เท่า แบบนี้ต้องเดินไปบอกผู้บริหารไหม 

คือเราไม่ต้องตื่นเต้น ในที่ควรตื่นเต้น นิ่งไว้  

พูดง่ายๆ เราเป็นนายของชีวิต เป็นนายของ

สถานการณ์ได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละคือจุดที่เรามีสติ

สมบูรณ์  

พิธีกร: อาจจะไม่ได้วัดออกมาเป็นคะแนนได้

เต็ม ๑๐ แต่ว่าพอจะบอกได้  

ว.วชิรเมธี: ก็วัดได้บ้าง แต่ว่าบางทีมันเป็นสติ  

เสแสร้ง เคยเห็นไหม บางทีใส่ชุดเรียบร้อย เดินกรุยกราย 

ทำเป็นมีสติ  
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ลูกศิษย์คนหนึ่งของอาตมาเดินทางไปประชุม

ต่างประเทศว่าด้วยเรื่องการใช้สติเพื่อสร้างสันติภาพโลก 

นั่งเครื่องบิน Low Cost ที่แอฟริกาใต้ พอขึ้นไปปั๊บ เอา

กระเป๋าวางปุ๊บ เธอก็ไปเข้าห้องน้ำ กลับมา โอ้โฮ ฝรั่งตัว

ดำเมี่ยมมาเลย นั่งเต็มเก้าอี้ เคี้ยวขนมหยับๆ ลูกศิษย์

อาตมาบอกว่า คุณลุก เถียงกันไปเถียงกันมา คนนั้นไม่

ยอมลุก ลูกศิษย์หญิงของอาตมาคนนี้ยกมือจะตบเลย 

เพื่อนเดินมาข้างหลัง กระซิบถาม น้องเรามาทำอะไรที่

แอฟริกาใต้ประชุมเรื่องสันติภาพโลกค่ะพี่(เสียงหัวเราะ

–ผู้ฟัง)แล้วน้องกำลังจะทำอะไรสันติน่ะมีไหมสันติ

ฉะนั้นเราจะต้องมีสติในทุกๆ สถานการณ์ที่มัน

กำลังท้าทายเรา ถ้ามีสติในสถานการณ์ธรรมดา อาตมา

คิดว่าบางทีก็แค่เสแสร้งวางมาดวางท่าให้คนดูว่ามีสติ 

ต่อเมื่อไหร่คุณถูกท้าทายแล้วคุณยังครองสติได้และเป็น

นายเหนือสถานการณ์ สติตัวจริงกำลังทำงานอย่างดี

ที่สุด นั่นแหละสติที่แท้จริง 
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เคล็ดลับการรักษาเกียรติ

ศราวุธ จารุจินดา : มีคำถามว่า การรักษา

สัจจะนี่ทำได้แล้ว แต่การรักษาเกียรติยากมาก ต้องทำ

อย่างไร  

ว.วชิรเมธี: จริงๆ เกียรตินี่รักษาง่ายนะ เป็นคนดี

ให้เสมอต้นเสมอปลายก็รักษาได้แล้ว แต่คนส่วนใหญ่

จะเสมอต้นเสมอปลายไหม หาได้ยากมาก มนุษย์นั้น   

มีผู้รู้บอกว่า ถ้าอยากจะรู้ว่ามนุษย์จะรักษาเกียรติได้หรือ

ไม่ จงโยนของ ๓ สิ่งให้เขา  

๑. โยนเงนิใหเ้ขา ดวูา่เขาเสมอตน้เสมอปลายไหม 

พอเขามีเงินเยอะ ธาตุแท้ของมนุษย์จะแสดงออกมา  

๒. โยนสตรีให้เขา จักรพรรดิทั้งหลาย ฮ่องเต้ทั้ง

หลาย ผู้นำทั้งหลาย เจอผู้หญิงงามแล้วเสียผู้เสียคน  

ทั้งนั้น  

๓. โยนอำนาจให้เขา บางคนโยนเงินให้ ปกติ

รักษาเกียรติได้ ไม่โลภ โยนผู้หญิงให้ เฉยๆ ไม่รู้สึกรู้สา 

เข็มไมล์หัวใจไม่กระดิก แต่พอโยนอำนาจให้ปั๊บ องค์ลง

ประทับเลย เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่ง ฉะนั้นผู้รู้จึงบอกว่า 

ยิ่งมีอำนาจสูงสุด ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้เผด็จการที่สูงสุด  
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มนุษย์นี่รักษาเกียรติในยามปกติได้ง่ายมาก แต่

รักษาเกียรติเมื่อตกอยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวมาได้ยากมาก 

ถ้าใครผ่าน ๓ ด่านนี้ได้ คนคนนั้นจะรักษาเกียรติได้

ตลอดไป  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยาก เคล็ดมันก็มีอยู่นะ 

ถอืหลกังา่ยๆ วา่ เบือ้งหนา้อยา่งไร เบือ้งหลงัอยา่งนัน้ 

ถ้าทำเช่นนี้ได้ ท่านก็จะสามารถรักษาเกียรติเอาไว้ได้  
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รักษาศีลในชีวิตประจำวัน

 ผู้ฟัง (ญ ๒): ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์

นะคะ คือว่า การรักษาศีลที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

ค่อนข้างจะรักษายาก เราอาจจะทำได้ข้อหนึ่ง สองข้อ 

สามข้อ แล้วอย่างนี้การที่เราจะปรับให้เราสามารถที่จะ

รักษาศีลในชีวิตประจำวัน ในชีวิตการทำงานได้ ต้องทำ

อย่างไรบ้างคะ  

ว.วชิรเมธี: เป็นคำถามที่ดีนะ เพราะว่าเป็นเรื่อง

ของเราทุกคน ศีลก็คือคุณภาพชีวิตนั่นเอง เราต้องถาม

ตัวเองว่า เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหม ถ้าเราอยากมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เราก็ต้องลุกขึ้นมารักษาศีล บางคน

เข้าใจผิดคิดว่าศีลเป็นเรื่องของพระ พระให้มาไม่ต้อง

รักษาก็ได้ นั่นคือความเข้าใจผิดต่อเรื่องศีล แท้ที่จริงศีล

เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต ใครอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ก็ให้รักษาศีล มีรายละเอียดดังนี้ 

ศีลข้อที่ ๑ คุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาว คุณก็รักษา

ศีลข้อนี้ เพราะเป็นหลักประกันสิทธิในชีวิต คุณไม่

เบียดเบียนใคร ใครเขาจะมาเบียดเบียนคุณ คุณอยากมี

ไหมล่ะ ชีวิตยืนยาว ถ้าอยากมีชีวิตยืนยาวก็ต้องรักษา

ศีลข้อที่ ๑  
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ศีลข้อที่ ๒ ถ้าอยากมีหลักประกันในทรัพย์สิน 

คุณก็ต้องไม่คอร์รัปชั่น เพราะถ้าคุณคอร์รัปชั่นแล้ว วัน

หนึ่งเมื่อเขาจับได้ไล่ทัน สิ่งที่คุณมีทั้งหมดอาจจะหายไป

ในพริบตาได้ ฉะนั้นถ้าอยากมีหลักประกันในเรื่องของ

ทรัพย์สินก็ต้องรักษาศีลข้อที่ ๒  

ศีลข้อที่ ๓ คุณอยากมีหลักประกันในชีวิตคู่ไหม 

อยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและประสบความสำเร็จ

ไหม ก็ต้องไม่ละเมิดใจ คู่รัก คู่ครอง คู่ควง คู่ขาของเรา 

ถ้าทำได้ เราก็จะมีหลักประกันชีวิตในเรื่องครอบครัว  

ศีลข้อที่ ๔ ก็คือหลักประกันการรู้ข้อมูลข่าวสาร

อันเป็นจริง ในชีวิตนี้เราอยากได้ข้อมูลเท็จไหม หรือ

อยากได้ความจริง ทุกคนอยากฟังความจริงทั้งนั้น ถ้าเรา

ไม่อยากให้ใครมาลวงเรา เราก็ต้องไม่ไปลวงใครด้วย

ข้อมูลเท็จ  

ศีลข้อที่ ๕ ถ้าเราอยากมีสุขภาพดี เราก็ดูแล

สุขภาพของเราไม่ให้ตกเป็นทาสของสุรา ยาเสพติด ใคร

ทำได้ เราก็มีหลักประกันสุขภาพ  

ศีลไม่ใช่ข้อห้าม ในสังคมไทยเราเข้าใจผิดคิดว่า

ศีลเป็นข้อห้าม ศีลเป็นเรื่องของพระและวัด แท้ที่จริงศีล

เป็นเรื่องของเราทุกคน ถ้าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เราก็สมาทานศีล ก็คือรักษาศีล ถ้าทำได้ ๕ ข้อ อาตมา
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คิดว่าเรื่องพื้นฐานในชีวิต เราแก้ได้ทั้งหมดเลย 

รัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำไป 

แต่อย่างไรก็ตามในโลกของความเป็นจริง มันก็

ยาก คำแนะนำคือ ควรจะเลือกรักษาทีละข้อๆ ข้อไหนที่

เราทำได้เต็มที่ รักษาข้อนั้นก่อน เวลาที่เราอาราธนาศีล

มันจะมีคำว่า “มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะติ

สะระเณนะ...” คำว่า “วิสุง วิสุง” นี่แปลว่า แยกเป็นราย

ข้อ ถ้าเราอยากจะรับเป็นรายข้อ เราก็เติมคำว่า “วิสุง วิ

สุง” คือข้อไหนที่รักษาได้ก็รักษาเฉพาะข้อนั้นไปพลางๆ 

ก่อน แต่ถ้าเรามั่นใจว่ารักษาได้ทั้งหมดก็ตัดคำว่า “วิสุง” 

ออก ก็เป็น “มะยังภันเตติสะระเณนะ” นี่เป็นวิธีที่เรียก

กันว่าทางสายกลาง 

เอาเป็นว่าใครมีความสามารถรักษาได้ทั้งหมด ก็

สมาทานทั้งหมด ใครไม่มั่นใจว่าจะสมาทานได้ทั้งหมดก็

เลือกเป็นรายข้อ แต่อย่าสมาทานเป็นรายข้อทั้งปีทั้งชาติ 

มันต้องมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิต ฉัน

ขอข้อเดียว แล้วที่เหลือไม่รักษาเลย ก็ไม่ได้นะ  
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เทคนิคเสริมธรรมะให้ลูกน้อย
ผู้ฟัง (ญ ๓): ดิฉันมีลูกเล็ก ๓ คน ทุกวันนี้สอน

ลูก ตัวเองก็เครียด เด็กเขาก็ต้องการเหตุผลทุกอย่าง ว่า

ทำไมต้องฟังม่ามี้ เมื่อวานเช้า ลูกชายพอเห็นแม่เดิน

ออกมา พูดทันทีว่า ม่ามี้ยูตื่นมาทำไมแต่เช้าไออยากให้

ยูนอนไปทั้งวันเลยยูจะได้ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆ ไอ ได้ยิน

แล้วก็อึ้ง เลยอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำธรรมะ

สำหรับเด็กเล็ก เพื่อนๆ ชอบให้ซีดีธรรมะ เปิดให้ลูกฟัง 

เขาก็ไม่เข้าใจ มีหนังสือหรือซีดีอะไรที่เหมาะสำหรับเด็ก

บ้างค่ะ 

ว.วชิรเมธี: เป็นคำถามที่ดีนะ เพราะว่าหลาย

คนในที่นี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่ใช่เป็นกัน

ง่ายๆ นะ 

เมื่อไม่นานมานี้ ท่าน ติช นัท ฮันห์ มาเมืองไทย 

ท่านถูกถามด้วยนักธุรกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่

แหลมคมมาก แล้วอยู่ๆ ก็มีเด็กคนหนึ่งถามว่า หลวงปู่

ครับ ทำไมพระอาทิตย์ต้องขึ้นตอนเช้า ทุกคนอึ้งเลย 

ถามได้อย่างไร มันไม่ควรจะถามใช่ไหม ท่ามกลางความ

อึ้ง ท่าน ติช นัท ฮันห์ ก็ตอบว่า แล้วจะให้มันขึ้นตอน

ไหน(เสียงหัวเราะ-ผู้ฟัง)
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นี่คือคำถามของเด็กๆ ซึ่งยังเป็นผ้าขาว เขาจะมี

ปัญญาซึ่งเรียกว่าเชาวน์ปัญญาสูงมาก เชาวน์ปัญญา 

เป็นปัญญาที่ยังไม่ปรุงแต่ง เป็นปัญญาที่ยังไม่ fake ไม่

เก๊ก ไม่เสแสร้งแสดง ไม่แอ๊บแบ๊ว ต้องการจะถามอะไร 

เขาจะถามตรงๆ ปัญญาชนิดนี้มักจะหาได้ยากมากใน

ผู้ใหญ่ เพราะว่าเมื่อสูงอายุขึ้น ผ่านโลกมากขึ้น อยากรู้

อะไร จะไม่ถามตรงๆ เขาจะอ้อมโน้นอ้อมนี่ๆ ไปเรื่อยๆ 

เช่น อยากจะได้เลข พระอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์ไหม 

จริงๆ ต้องการเลขในงวดนั้น ผู้ใหญ่มีวิธีอย่างนี้ แต่เด็ก

จะถามคำถามที่น่ารักมาก คำถามอย่างนี้ ผู้ปกครอง

ต้องเข้าใจ  

ธรรมะข้อแรกที่ผู้ปกครองจะใช้รับมือก็คือ อยา่

หงุดหงิด อย่าหงุดหงิดเวลาที่เขาตั้งคำถาม เพราะว่า

ระหว่างเด็กที่ตั้งคำถามอยู่บ่อยๆ กับเด็กที่ไม่ตั้งคำถาม 

มีงานวิจัยออกมาแล้วว่า เด็กที่ชอบตั้งคำถามมีโอกาส

สูงมากที่จะเป็นอัจฉริยะ ถ้าถามบ่อยๆ นะ เขาเป็น

อัจฉริยะ แต่ถ้าโยมบอก ลูกนั่งตรงนี้นะ แม่ไปทำครัว

แปบ๊หนึง่ ลกูนัง่ครึง่วนัเลย ไมท่ำอะไรใหแ้มร่ำคาญใจเลย 

แล้วก็ไม่ถามอะไรเลย น้ำลายย้อย แบบนี้ คงไม่ดีแน่ 

ดังนั้น อย่างแรกคืออย่าหงุดหงิดเขา ปล่อยเขา

ถาม ถ้าเขาอยากรู้ เราต้องกระตุ้นต่อมรู้เขาไปเรื่อยๆ 

กระตุ้นไปๆ แล้วเขาจะกลายเป็นปัญญาชนขึ้นมาได้ 
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เหมือน โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) 

ตอนเล็กๆ เขาถามทุกเรื่อง วันหนึ่งแม่กำลังหุงข้าวอยู่ เอ

ดิสันถามว่า แม่ ไฟไว้ใช้สำหรับหุงแล้วทำอะไรได้บ้าง 

แม่บอกว่า ก็ลองทำดูสิ แม่รำคาญ พอแม่ขึ้นไปข้างบน 

เขาลากฟืนไปดุ้นหนึ่ง ไปจุดโกดังข้างหลัง ไฟไหม้เลย 

จนกลายเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของเขา คือเขาอยากรู้

ไปทุกอย่าง และก็ลองไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่สุดอายุ

แค่ ๑๓ แต่เป็นนักประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ชายคน

นี้เสียชีวิต มีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชื่อของเขากว่า ๑,๓๐๐ 

รายการ เห็นไหมว่า อย่าไปดับความอยากรู้อยากเห็น

ของเด็กๆ แต่ควรกระตุ้นเขาให้เขาอยากรู้มากๆ  

ขอ้ที ่๒ การสอนทีด่ทีีส่ดุคอืการจดัสภาพแวดลอ้ม 

อยากให้ลูกของเราเป็นอย่างไร จัดสภาพแวดล้อมให้

เป็นอย่างนั้น อย่าพยายามเน้นสั่งและสอน เพราะลูกจะ

เบื่อ อยากให้ลูกเป็นนักอ่าน เอาหนังสือเข้าบ้านมากๆ 

อยากให้ลูกรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ คุณพ่อคุณแม่ต้องชวน

คิด ชวนคุย ชวนถาม ใช้วิธีจัดสภาพแวดล้อมแบบ

เนียนๆ พ่อแม่ไทยมักจะชอบสั่งชอบสอน ซึ่งทำให้ลูก

เบื่อมาก  

ขอ้ที ่๓ ให้กำลังใจลูก ถ้าเขาทำถูกต้อง อาตมา

ได้รับบทเรียนว่า เวลาที่เราตำหนิใครมากๆ คนที่ถูก

ตำหนิจะแย่ลงๆ แต่ถ้าเราเสริมแรงให้ความเชื่อมั่น เขา
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จะดีขึ้นๆ อาตมาทดลองดู ปรากฏว่าได้ผลมาก ฉะนั้น

เวลาที่เราจะสอนลูก อย่าห้ามทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ลอง

เปลี่ยนเป็นบอกว่า ลูกถ้าทำอย่างนี้จะเจ๋งมากนะ  

เหมือนเวลาที่เราเห็นป้ายเขียนบอกว่า “อย่าเดิน

ลัดสนาม”อาตมาอยากเดินข้ามมากเลย มันรู้สึกท้าทาย 

หญ้ามันเขียวมาก อยากเดินข้าม แต่ถ้าเขียนว่า 

“ขอบคุณครับที่ไม่เดินลัดสนาม” โอ อยากเดินอ้อมเลย 

การเสริมแรง การพูดเชิงบวก จะช่วยให้เด็กทำอะไรใน

เชิงสร้างสรรค์ได้มาก การเอาแต่ห้ามจะทำให้เด็กอยู่กับ

ความเครียด ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ลองดูนะ เสริมแรง

มากๆ 

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เวลาที่แนะนำพร่ำสอนเขา 

อย่าทำในขณะที่เขายังไม่พร้อมที่จะรับ บางทีตีเขาอยู่

ลูกโกรธน้ำตาไหลพรากๆ ขยับไปติดมุม แม่ยังตามมา รู้

ไหม แกเป็นลูกใคร ตามเข้าไปนี่ๆ แล้วสอนตรงนั้นเลย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ลูกจะรับไหม เขาจะไม่จำสักอย่างเดียว 

และจะทำตรงกันข้าม  

มีคุณโยมคนหนึ่งมาเล่าให้อาตมาฟังว่า พระ

อาจารย์ ทุกวันนี้เจอวิธีใหม่แล้ว เวลาที่สอนแล้วเขาไม่

ฟัง โยมจะจับนั่งสมาธิเลย เขาก็นั่งนิ่ง อาตมาบอก ตาย

แล้วโยม จากนี้ไปลูกของโยมจะรู้สึกไม่ดีกับการนั่งสมาธิ

ไปตลอดชีวิต เพราะสมาธิเขาใช้เป็นเครื่องมือสร้างคน 
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แต่คุณโยมใช้เป็นวิธีลงโทษลูก ถ้าบอกให้นั่งสมาธิ เขา

จะทำตรงกันข้าม  

คุณหมอพรทิพย์เล่าให้อาตมาฟังว่า พระ

อาจารย์รู้ไหมที่ไว้ทรงผมอย่างนี้ มันมีที่มา สมัยเด็กๆ 

เจอกฎ เจอห้าม คุณหมอบอกว่า หัวมี ๑ หัว แต่มีกฎตั้ง 

๑๐ ข้อ จะเอาอะไรกันนักกันหนากับหัวหนึ่งหัว หลังจาก

นั้นพอมีอิสรภาพปุ๊บ คุณหมอก็ปราบดาภิเษกเลย ตรง

หัวนี้คือรัฐอิสระ จะแต่งอย่างไร จะใช้ทรงไหน ไม่สนเลย 

นี่ก็คือถ้าเราใช้การลงโทษมากๆ คนคนนั้นจะมีปฏิกิริยา

ในทางลบทันที ฉะนั้น ทั้งสี่ข้อนี้ฝากคุณแม่นะ  

พิธีกร: ขอบคุณครับ ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่

หลายๆ คนในที่นี้คงได้นำไปปรับใช้ได้ด้วยอย่างแน่นอน  
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หลักในการเลือกงาน

 ผู้ฟัง (ญ ๔): คนส่วนใหญ่ มักจะเลือกงานที่

ตำแหน่งสูง เงินมาก แม้ว่าจะมีความทุกข์มหาศาล และ

เมื่อเปรียบกับงานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจจะนำความสุข

มาให้บ้าง แต่ว่าได้เงินไม่มากนัก โอกาสในการทำ

ประโยชน์ให้สังคมก็ไม่มากนัก งานที่ตำแหน่งสูงกว่า

อาจจะทำประโยชน์ให้สังคมสูงกว่าด้วย แต่ว่าความ

ทุกข์มหาศาล อยากจะเรียนถามว่า เราจะใช้ธรรมะเลือก

งานได้อย่างไร  

ว.วชิรเมธี: อาตมาขอตอบเป็นกลางๆ นะ งานที่ 

๑ ได้เงินดี และงานที่ ๒ คุณภาพชีวิตก็ดีด้วย ถ้าได้เงินดี

แต่คุณภาพชีวิตต่ำ ก็ไม่ต้องเลือก แต่ถ้างานที่คุณภาพ  

ชีวิตดีมาก แต่เงินก็ต่ำ ก็ไม่ต้องเลือก (เสียงหัวเราะ -

ผู้ฟัง)

ทำไมเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำไมเราไม่

เลือกทั้งสองอย่างไปเลย บางคนเลือกคุณภาพชีวิต ก็ได้

แต่คุณภาพชีวิต แต่เงินก็ไม่ได้ บางคนเลือกแต่เงิน แต่

คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ อาตมาคิดว่าเราเอาทั้งสองดีไหม 

นั่นก็คือ งานต้องสัมฤทธิ์ ชีวิตต้องรื่นรมย์ หรืองาน

ก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ถ้าได้อย่างนี้เมื่อไหร่ งานนั้นเป็น

งานในดวงใจของโยม นั่นคือหลักในการเลือกงาน  
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ก้าวไปให้ถึงปัญญา

 ผู้ฟัง (ญ ๕): ตอนนี้การทำบุญกำลังเป็นเรื่อง

ยอดนิยม คนในออฟฟิศบางทีก็หาเวลาไปนั่งสมาธิ ไป

ปฏิบัติธรรม หรือไม่หลายๆ ท่านที่มีกำลังทรัพย์มากๆ ก็

ชอบไปทำบุญมากๆ แต่บางครั้งพบว่า กลับแล้งน้ำใจ

ต่อเพื่อนมนุษย์ หรือต่อเพื่อนในออฟฟิศหรือในสังคม

เดียวกัน หรือหลายๆ คนที่หาเวลาไปทำบุญ หรือนั่ง

สมาธิ แต่เมื่อกลับมา จิตใจก็ยังไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้น

อยา่งทีค่วรจะเปน็ พระอาจารยม์วีธิแีนะนำอยา่งไรคะ  

ว.วชิรเมธี: คนบางคนแสดงออกว่ามีใจบุญ

สุนทรทาน แต่ว่ากลับมีพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตที่

ทำให้เพื่อนมนุษย์เดือดร้อน บางคนอาจชอบนั่งสมาธิ 

บางคนอาจชอบให้ทาน บางคนอาจชอบให้ทุน แต่

คุณสมบัติด้านอื่นกลับทำให้เพื่อนมนุษย์เดือดร้อน คนที่

เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาเอาแต่ทำบุญ แต่ยังไม่เคย

พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือพัฒนาปัญญา  

หลักในการทำบุญกุศล ท่านไม่ได้บอกว่า จงให้

ทานๆ แล้วก็จงให้ทาน ไม่ใช่นะ ท่านบอกว่า ทาน ศีล 

สมาธิ ปัญญา มันเป็นขั้นบันไดๆ ขึ้นไป แสดงว่าคนที่มี

นสิยัอยา่งนี ้ขึน้บนัไดขัน้แรกแลว้กพ็อแคน่ัน้ นัน่เปน็เหตใุห้

ชวีติไมพ่ฒันา ฉะนัน้ถา้เรามาหาพทุธศาสนา พระพทุธเจา้



��    สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต    หลักคิดเพื่อความสุข        

บอกว่า เริ่มต้นให้ทานก่อนนะ ถามว่าทำไมจึงเริ่มด้วย

ทาน เพราะมันทำง่ายมาก ไม่ต้องใช้ความรู้ เรามีน้ำแก้ว

หนึ่ง แบ่งให้เพื่อนกินได้แล้ว เรามีขนมชิ้นหนึ่ง ก็แบ่งให้

เพื่อนกินได้แล้ว ทานนี้มันทำได้ง่ายๆ  

จากนั้นท่านบอกให้ขยับขึ้นอีกนิด คือศีล ลอง

รักษากฎกติกามารยาทในการดำรงชีวิต เข้มข้นขึ้นมาอีก 

อ้าวศีลก็ทำได้นี่ ลองสมาธิไหม ลองฝึกสมาธิดู พอมี

สมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้น ฉะนั้น สุดท้ายปลายทางของ

ศาสนา เราต้องไปให้ถึงปัญญา ถ้าไปไม่ถึงปัญญา 

บางทีเข้าวัดมาทั้งชีวิต ยังจับแก่นของพุทธไม่ได้  

ถ้าเรามีเพื่อนชอบเข้าวัดทำบุญก็ต้องถามเพื่อน

ด้วย เธอไปถึงปัญญาหรือยัง ถ้ายังโกรธก็แสดงว่ายังไม่

ถึง นี้คือ วิธีวัดแบบง่ายๆ ลองดูนะ แนะนำเพื่อนของเรา

ว่า ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาไปถึงปัญญาเมื่อ

ไหร่ เป็นชาวพุทธชั้นนำกันเมื่อนั้น  



ภาคผนวก



วดัปา่วมิตุตยาลยั


ความเป็นมา

ยุคที่ ๑ : ธรรมะติดปีก

นับแต่สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

(พ.ศ.๒๕๔๓) และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)   

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ แล้ว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี หรือ

ท่าน ว.วชิรเมธ ี ได้อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาเชิงรุกครบวงจรทั้งโดยการเทศน์ การสอน   

การผลิตผลงานทางวิชาการ การเขียนหนังสือธรรมะ  

ออกเผยแผ่โดยใช้ภาษาร่วมสมัย การทำรายการธรรมะ

ทางโทรทัศน์ วิทยุ และการเปิดเว็บไซต์ธรรมะ 

(dhammatoday.com, vimuttayalaya.net) ตลอดจน

การเดินทางไปปาฐกถา และสอนสมาธิภาวนาทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ จนก่อให้เกิดความสนใจ

ธรรมะในหมู่ประชาชนแทบทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง ก่อ

เกิดเป็นกระแส “ธรรมะติดปีก, ธรรมะอินเทรนด์, 

ธรรมะประยุกต์” อย่างแพร่หลาย  



ต่อมาเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สนใจ

ธรรมะ ทำให้ท่านตัดสินใจก่อตั้ง “สถาบันวิมุตตยาลัย” 

(Vimuttayalaya Institute) ซึ่งเป็น “สถาบันการศึกษา

เพื่อพัฒนาสันติภาพโลก” ขึ้นมาขับเคลื่อนการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในเชิงรุกต่อไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ยุคที่ ๒ : สถาบันวิมุตตยาลัย

สถาบันวิมุตตยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทาง

เลือก มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เชงิรกุครบวงจร โดยมภีารกจิ ๔ ประการ คือ 

(๑) การศกึษา   (จัดตั้งโรงเรียนเตรียม  

   สามเณร) 

(๒) การเผยแผ่   (เผยแผ่พระพุทธศาสนา  

   เชงิรกุทกุรปูแบบ) 

(๓) การพัฒนาสังคม (รว่มแกป้ญัหาสงัคมไทย  

   โดยใช้พุทธธรรม) 

(๔) การสรา้งสนัตภิาพโลก  (สอนสมาธิภาวนาทั้ง  

   ในไทยและตา่งประเทศ) 



การทำงานในรูปแบบสถาบันวิมุตตยาลัยของ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ทำให้การเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนามีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และอำนวยประโยชน์

โสตถิผลแก่สังคม ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทำให้มี

สถาบัน องค์กรต่างๆ ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธี จำนวนมาก เช่น รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงาน

ดีเด่นระดับโลก จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY)   

ซึ่งถวายโดย ฯพณฯ มหินทระ ราชปักษะ ประธานาธิบดี

แห่งประเทศศรีลังกา, รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ 

สาขาผู้นิพนธ์หนังสือพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัล

เกียรติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน จากสำนักนายกรัฐมนตรี, 

รางวัลสุดยอดนักคิด ประจำปี ๒๕๕๒ จากสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย, รางวัลนกัเขยีนบทความดเีดน่

แห่งป ี จากมูลนิธิอายุมงคล โสณกุล, รางวัลการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาดีเด่น จากมูลนิธิจำนงค ์ ทองประเสริฐ 

เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และได้รับการคัดเลือกให้

เป็น ๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นต้นแบบจากหนังสือ a day 

เป็นต้น 



ยุคที่ ๓ : วัดป่าวิมุตตยาลัย (พุทธศาสนาไทยเพื่อ

สันติภาพโลก)

ผลแห่งการอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทำให้มีผู้ไดร้บั

ประโยชนจ์ากธรรมะทีเ่ผยแผโ่ดยพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี

(ว.วชิรเมธี) แพร่หลายออกไปทั้งในเมืองไทยและต่าง

ประเทศ ทำให้ศิษยานุศิษย์ซึ่งเห็นคุณค่าของงานเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Applied Buddhism) ได้ร่วมกัน

แสวงหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานกลาง 

สำหรับขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง 

นั่นจึงเป็นที่มาของการน้อมถวายที่ดินจำนวน ๑๐๐ ไร ่

โดยคุณยายทัศนีย์ บุรุษพัฒน์ (อดีตเจ้าของโรงเรียน

ปริญญาทิพย์) ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีโฉนดอยู่ ณ รังสิตคลอง 

๑๔ ต.หนองสามวังใต้ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธาน ี แด ่ 

พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริเมธ)ี เพื่อให้พัฒนาเป็น

“วัดป่าวิมุตตยาลัย” อันจักเป็นศาสนสถานสำคัญ

สำหรับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จาก

เมอืงไทยสูป่ระชาคมโลกตอ่ไปในอนาคต 



สถาบนัวมิตุตยาลยั 

 เลขที ่ ๗/๙ ๑๘ ซอยอรุณอมรินทร ์ ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร ์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท ์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓   
๐๘-๙๘๙๓-๒๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๙-๐๐๑๐, ๐๘-๗๐๘๐-๗๗๗๙   
โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ E- mail : dhammatoday @ gmail.com 
www.dhammatoday.com 

รายการโทรทศัน์

 ๑. รายการเชา้นีท้ีห่มอชติ                                    
  ออกอากาศ ทางชอ่ง ๗ ทกุวนัจนัทร-์ศกุร ์ เวลา ๐๗.๒๐ น. 
 ๒. รายการกลา้คดิ กลา้ทำ  
  ออกอากาศ ทางชอ่ง ๕ ทกุวนัเสาร ์   เวลา ๑๗.๓๐ น.                                             
 ๓. รายการหมนุตามโลกกบัวกิรม  
  ออกอากาศ ทางชอ่ง ๕  ทกุวนัองัคาร  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 ๔.  รายการ ว. วชริเมธ ีชีท้างธรรม 
  ออกอากาศ ทางชอ่ง ๙ ทกุวนัเสาร-์อาทติย ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๕. รายการสาระธรรมเพือ่มวลชน 
        ออกอากาศ ทางชอ่ง ๙ ทกุวนั  ทกุตน้ชัว่โมง 
 ๖. รายการกรรมลขิติ 
  ออกอากาศ ทางชอ่ง  ๕  ทกุวนัองัคาร  เวลา ๒๑.๒๐ น. 
 ๗. รายการธรรมะวนัอาทติย ์
  ออกอากาศ ทางชอ่ง ๗ ทกุวนัอาทติย ์  เวลา ๐๖.๐๐ น. 

รายการวทิย ุ

  ๑. FM 96.5 MHz รายการการเดนิทางของความคดิ ทกุวนัจนัทร ์  
  พธุ ศกุร ์เวลา ๒๑.๑๐ น. 

 ๒. FM 93.0 MHz รายการคลืน่ลกูใหม ่ ทกุวนัพระ  เวลา ๒๐.๑๕ น.  

 ๓. สถานวีทิยกุรมประชาสมัพนัธ ์รายการสาระธรรม  ทกุตน้ชัว่โมง 



คอลมันป์ระจำ

หนงัสอืพมิพโ์พสตท์เูดย ์  
คอลมันป์ญัญาภวิฒัน ์  วางแผงทกุวนัอาทติย ์

หนงัสอืพมิพ ์คม ชดั ลกึ  
คอลมันค์นัฉอ่งและโคมฉาย  วางแผงทกุวนัพระ 

นติยสารเนชัน่สดุสปัดาห ์
คอลมันธ์รรมาภวิฒัน ์  วางแผงทกุวนัศกุร ์

นติยสาร Health & Cuisine    
คอลมันจ์ารกินอก จรรโลงใน  วางแผงทกุตน้เดอืน 

นติยสาร Secret 
คอลมัน ์Answer key วางแผงทกุวนัที ่๑๐ และวนัที ่๒๕ ของเดอืน 

นติยสาร M&C แมแ่ละเดก็   
คอลมันธ์รรมะประจำเลม่ วางแผงทกุตน้เดอืน 

นติยสาร WHO ?
คอลมัน ์Who’s mind  วางแผงทกุวนัที ่๑ และวนัที ่๑๖ ของเดอืน 

นติยสาร THAI SMILE MAGAZINE (เฉพาะภาคพืน้ยโุรป) 
คอลมันถ์ามจากสมองตอบจากหวัใจ วางแผงทกุตน้เดอืน  (แจกฟร)ี   

นติยสาร All Magazine วางแผนทกุวนัที ่๒๕ 

นติยสาร computer today วางแผนทกุวนัที ่๑ และวนัที ่๒๕ ของเดอืน 

นติยสาร INTO   วางแผงทกุตน้เดอืน (แจกฟร)ี 

นติยสารคลงัสมอง  วางแผงทกุ ๓ เดอืน 

วารสารครอบครวัพอเพยีง	 	

คอลมันธ์รรมะตดิปกี  วางแผงทกุตน้เดอืน 

เวบ็ไซต ์: Socail Network

  http://www.dhammatoday.com 

  http://www.facebook.com/v.vajiramedhi 

  http://www.twitter.com/vajiramedhi 



รว่มสรา้งโลกแหง่สนัตภิาพและมติรภาพกบัสถาบนัโดย

●  สมัครเป็น “โพธิสัตวภาคี”(พธส./Dhamma Volunteer)   

“ผู้ยินดีในการรับใช้เพื่อนมนุษย์” เช่น อ่านหนังสือเสียงธรรมะ 

ถอดเทปคำบรรยายธรรมะ ตัดต่อเสียงธรรมบรรยาย จัดพิมพ์

ต้นฉบับธรรมะ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ทำ

รายการวทิย ุโทรทศันธ์รรมะ วทิยากรในงานทางธรรมะ อาสาสมคัร

งานบุญที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 

●  รว่มเผยแผธ่รรมะและกจิกรรมของสถาบนัวมิตุตยาลยัใน  

โครงการต่างๆ เช่น โครงการหนังสือธรรมะแจกฟรี ซีดีธรรมะ  

ให้เปล่า โครงการกะทิกะทำ โครงการถวายความรู้แก่พระภิกษุ

สามเณร ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการเกื้อกูลมนุษยชาติให้มี

ชีวิตดีงาม 

●  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารวิปัสสนากรรมฐาน “วัดป่า 

วิมุตตยาลัย” ซึ่งอยู่ในการดูแลของสถาบันวิมุตตยาลัย 

(Vimuttayalaya Institute) อันจักเป็นศาสนสถานสำคัญสำหรับ

การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จากเมืองไทยสู่

ประชาคมโลกต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านบัญชี

ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (โครงการ 

วัดป่าชานเมือง) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชี

ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๔๖๗๖-๔ 

ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน 
 

 



●  บรจิาคเพือ่รว่มสนบัสนนุกองทนุ “โครงการหนงัสอืธรรมะ 

แจกฟรี ซีดีธรรมะให้เปล่า” ในการพิมพ์หนังสือธรรมะ สำเนา  

ซีดีธรรมะ พิมพ์โปสการ์ดธรรมะ จัดทำเสื้อธรรมะพูดได้และ  

สื่อธรรมะอื่นๆ เพื่อแจกฟรีเป็นธรรมทาน ผู้สนใจสามารถโอนเงิน

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “ธรรมนวัตตกรรม” ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-

๑๖๒๙๗-๒ 

●   สมทบทุน “โครงการธรรมทาน”เพื่อเป็นทุนการศึกษา  

ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลน  

ทุนทรัพย์ ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

กองทุนธรรมทาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชี

ออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๓๐๐-๙  





ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบนัวมิตุตยาลยั เลขที ่๗/๙-๑๘ ซอยอรณุอมรนิทร ์๓๗ ถนนอรณุอมรนิทร ์  
เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศพัท ์๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓, ๐๘-๙๘๙๓-
๒๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๙-๐๐๑๐, ๐๘-๗๐๘๐-๗๗๗๙ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘  
Email : dhammatoday@gmail.com www.dhammatoday.com 
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ว. วชิรเมธี

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐  เล่ม 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ว. วชิรเมธี 

 ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ๗ หลักคิดเพื่อความสุข 

 กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย  ๒๕๕๓ 

 ๑๐๐  หน้า   

ภาพปก/ออกแบบปก กุลวัฒน์   กาญจนสุนทรี 

จัดพิมพ์โดย



 

สถาบันวิมุตตยาลัย   
เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอยอรุณอมรินทร์  ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์   
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ 
E-Mail : dhammatoday@gmail.com www.dhammatoday.com 
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิมุตตยาลัย  
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