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ไม่คบคนพาล ใหค้บหาบณัฑิต 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

(เทศนใ์หนิ้สิตนกัศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

อเสวนา จ พาลาน ํปณฺฑิตานญิจ เสวนาต ิ 

ณ บดันีพ้วกเราทัง้หลายท่ีไดพ้ากนัตัง้ใจมาศกึษาหลกัของ

พระพทุธศาสนา ตามท่ีพวกเรามีศรทัธาความเช่ือมั่นในคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ พวกเราเป็นชาวพทุธท่ีสมมติุกนัเอาไว ้แตบ่าง

บคุคลก็ยงัไม่เขา้ใจวา่หลกัของพระพทุธศาสนานัน้สอนให้

ปฏิบติักนัอย่างไร ปฏิบติัเขา้มาท่ีตวัของเราอย่างไร ไม่ไดส้อนให้

ไปดแูตค่นอ่ืน สอนใหม้าดท่ีูตนเองวา่ตนเองจะปฏิบติัอย่างไร 

ดาํรงชีวิตของตนเองไปอย่างไร ถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้มัย้ หรอืหากวา่ขดักบัคาํสอนทางหลกั

พระพทุธศาสนาอยู ่ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีเ้ราควรศกึษาเพ่ือจะไดรู้ ้

วา่พระพทุธองคน์ัน้ทรงสั่งสอนใหพ้วกเราน่ีชีเ้ขา้มาท่ีตน ในการ

ประพฤติปฏิบติัฝึกหดัตน เพ่ือจะนาํผลนาํประโยชนใ์หเ้กิด

ความสขุขึน้แก่ตน เรยีกวา่หาท่ีพึง่ของตน  
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บคุคลไม่มีท่ีพึง่เหมือนบคุคลไม่มีบา้นอยู่ ไม่มีสถานท่ีอยู่ 

เป็นคนจรจดัไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ย่อมเป็นคนท่ีมีความทกุขเ์พราะ

ไม่มีท่ีพึง่พงิอาศยั ไม่มีท่ีอยูน่ั่นเอง สว่นบคุคลท่ีมีท่ีอยู ่มีท่ีพึง่ 

เหมือนบคุคลมีบา้นอยู่ ซือ้มีสถานท่ีอยูพ่กัพาอาศยั

สะดวกสบาย ไดน้ั่งไดน้อนสบายเป็นของสว่นตวั ก็ทาํใหมี้อิสระ 

ใหมี้ความสขุดว้ย อนันีเ้ององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระพทุธองคจ์งึทรงสั่งสอนใหพ้วกเรานัน้ไดเ้กิดขึน้มาแลว้ การท่ี

พวกเราจะดาํเนินวิถีชีวิตไปในทางท่ีถกูตอ้งจงึเป็นหลกัท่ีสาํคญั 

ถา้หากพวกเรานัน้ไม่ศกึษา เราก็พากนัไปคบหาสมาคมสมคัร

รกัใครก่บับคุคลท่ีเป็นคนพาล  

คาํวา่คนพาลนัน้พวกเราก็มาศกึษาใหรู้ ้เพราะวา่ทาํลายเสีย

ซึง่ประโยชนท์ัง้สองอยา่ง ทัง้ชาตินีก็้ทาํลายตนเอง ชาติหนา้ก็

ทาํลายตนเอง การทาํลายตนเองนัน้อย่างไร คือชาตินีเ้กิดขึน้

มาแลว้ก็เป็นคนขีเ้กียจขีค้รา้น ไม่คอ่ยทาํกิจการงานหนา้ท่ี

อนัหนึ่ง บดันีเ้กิดขึน้มาแลว้ก็ใชท้รพัยส์มบติั ประมาททรพัย์
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สมบติั ใชส้รุุย่สรุา่ย ฟุ่ มเฟือยจนทกุอยา่งลาํบาก ติดหนีติ้ดสิน

กนั ทกุขเ์กิดขึน้ พระพทุธองคเ์รยีกวา่คนพาล  

บดันีอี้กอย่างหนึง่คนพาลนัน้เป็นคนท่ีมีโมหะ แตรู่จ้กับาป

บญุคณุโทษ ประโยชนแ์ละไมใ่ช่ประโยชนน์ัน้อีกอยา่งหนึง่ คน

พาลนัน้ ลกัษณะของคนพาลนัน้ พวกเราทา่นทัง้หลาย เราจะ

ตดัเสียสิน้ประโยชนข์องเขาในชีวิตของเขา ไม่มีทัง้ศีล ๕ ศีล ๘ 

รกัษากาย วาจา ใจของตน ปลอ่ยไปตามอาํนาจความเห็นของ

ตน และปลอ่ยไปตามอาํนาจความลุม่หลงไปกบัคนพาล

ทัง้หลาย พาไปทาํผิดกนั เม่ือไปทาํผิดศีลธรรมแลว้ ก็นาํแต่

ความทกุขม์าใหต้ลอด ไม่ไดร้บัความสขุอะไร ก็เรยีกวา่คนพาล 

พวกเราทา่นทัง้หลายถา้หากพวกเราไปคบหาสมาคมคนพาล

นัน้ๆ ชาตินีเ้ราก็จะเสียประโยชนเ์กิดขึน้ เพราะคนพาลเป็นคน

ไม่มีศรทัธาเล่ือมใสในพระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ไม่เล่ือมใส ไม่ศรทัธา  

คนพาลนัน้ไมแ่สวงหาประโยชน ์ไม่ไดฟั้งเทศนฟั์งธรรม 

ไม่ไดศ้กึษาทางถกูทางผิด มีหลายอย่างอยา่งนีท้า่นเรยีกวา่คน
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พาล คนพาลนีไ้ม่รูจ้กัสงัขาร รา่งกายของคนก็ไมรู่เ้รื่อง รา่งกาย

เป็นมาอย่างไรจนมาถงึใหญ่ถึงแก่ก็ยงัไม่รู ้เหมือนบคุคลท่ีไม่

เคยเขา้วดัฟังธรรมจาํศีล ไมศ่กึษาหลกัพระพทุธศาสนา มุ่งหนา้

แตพ่ากนัทาํผิด มีทัง้ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ควรท่ี

จะเหน็วา่จนทบุตีกนั ฆา่ฟันรนัแทงกนัหมด ไม่มีศีลธรรม แย่งชงิ

กนัทกุส่ิงทกุอยา่ง เห็นไหมเขารบราฆา่ฟันกนันานาประเทศ

ตา่งๆ ตามหลกัพระพทุธศาสนาเคา้เรยีกวา่คนพาล จะทาํลาย

ลา้งผลาญชีวติซึง่กนัและกนัเกิดขึน้ ไม่มีความสขุหรอก ประเทศ

ท่ีเคา้เผ็นอยา่งนัน้มนัไม่มีความสขุ อยู่ใกล้ๆ บา้นเมืองเราก็มี 

ประเทศอย่างนัน้ เคา้เรยีกวา่ขาดการศกึษา หาคบแตเ่รื่องกบั

คนพาล พาลก็เลยพาไปหาผิด เป็นพิษเป็นภยัอนัตรายแก่ชีวติ

ซึง่กนัและกนัเกิดขึน้อยู่ทกุวนันี ้ 

เราก็พากนัศกึษาวา่คนพาลนีไ้ม่มีศีลธรรม ไม่มีจรยิาณ

ธรรม คาํวา่คณุธรรมนัน้ก็คือ เป็นผูมี้รูจ้กับญุจกับาปน่ีเอง รูจ้กัดี

จกัชั่ว รูจ้กัอะไรเป็นประโยชน ์ไม่ใช่ประโยชน ์เคา้เรยีกคณุธรรม 

จรยิาณธรรมนัน้คือเป็นคนมีจรยิามารยาท ออ่นนอ้มถอ่มตวั จะ
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ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ดี ไปหาผูห้ลกัผูใ้หญ่ อยู่กบัพอ่กบัแม่ก็ดี 

ออ่นนอ้มถ่อมตวั ไม่เป็นคนแข็งกระดา้ง ไม่ดือ้ดงึตอ่คาํสอน ไม่

มีมานะทฐิิ เคา้เรยีกวา่จรยิาณธรรม ท่ีเราควรพากนัศกึษา  

เหตฉุะนัน้คนพาลนัน้เราก็พอจะรูเ้รือ่ง คนพาลนีเ้คยคบหา

สมาคมคน เราไม่ดคูนก่อน ไม่ดหูนา้ดตูามนัดีๆ หรอืดกูาร

กระทาํของเขา เขาจะพาเราลม่จมเสียหายไปก่อน พอเห็นก็คบ

เลยท่ีวา่ผูห้ญิงก็ดี ผูช้ายก็ดี พอเห็นหนา้เห็นตาก็คบหาสมาคม

กนัเลย ไม่ถงึสองสามวนัก็เกิดเรื่องแลว้ อนันัน้แหละเรยีกวา่เรา

ไม่มีสติปัญญาท่ีจะพิจารณาดคูนก่อน  

ทีนีก้ารพดูจาปราศรยัของคนพาลนัน้มนัเป็นนิมิต มนัหาแต่

ความคิดจะหลอกลวงฉอ้โกง หาคิดเอาแตเ่รื่องจะไดเ้ป็นของ

สว่นตวัของมนั มนัหาอบุายตา่งๆ เรยีกวา่คนพาลมนัเป็นอย่างนี ้

มนัพดู เรยีกวา่มนัพดูประจบประแจงเกง่ มนัหากศุโลบายเกง่

เสียจนหลอกลวงเราใหเ้ราหลงเช่ือ เสียทัง้เงนิทัง้ทอง เสียทัง้

ตนเองไป ดีไมดี่เขา้คกุเขา้ตารางเรอืนจาํได ้มนัก็เป็นกนัอยู่ทกุ

วนันี ้นั่นแหละเราไม่ดคูนก่อน พระพทุธเจา้วา่คนไม่ดคูน การ
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คิดการอา่นอดุมการณม์นัตา่งๆ คนชนิดนัน้เราก็ไม่ไดด้ ูพอเรา

ไปเห็นใหม่ๆเราก็คบๆไปเลย เป็นเพ่ือนเป็นฝงูเขา้ไป ก็ทาํใหเ้กิด

เรื่องราวเกิดขึน้ได ้เขาก็พาใหเ้ราทกุขสิ์ เขาก็พาเราทาํผิด เหตุ

ฉะนัน้คนพาลจงึเป็นพิษเป็นภยัอยู่ทั่วโลกเพราะเรื่องของคน

พาล ขาดจากหลกัศีลธรรม  

ถา้หากบคุคลใดจะถลาํเขา้ไป เขา้ไปคบหาสมาคม สมคัร

รกัใครไ่ปมาหาสูก่บับคุคลพาลชนิดนี ้ชาตินีเ้ราจะลม่จม เพราะ

เคา้ไม่เล่ือมใสทัง้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เคา้ไม่ศกึษาหลกั

พระพทุธศาสนาใหรู้บ้ญุ รูบ้าปอะไร ไม่รูถ้งึบญุคณุของพอ่แม่ครู

บาอาจารย ์ปู่ ย่าตายายก็ดี เคา้พดูจาปราศรยัน่ีมีแตค่าํแขง้

กระดา้ง มีแตค่าํหยาบ คาํไม่ไพเราะเสนาะหแูก่บคุคล พดูท่ียุ

แหย่ใหค้นหมูน่ัน้หมูนี่ ้คนนัน้คนนีแ้ตกแยกกนั สารพดัเรื่องท่ีมนั

จะทาํใหเ้สียหายนั่นแหละ เราตอ้งพากนัพิจารณากนัดวูา่ ถา้

หากเคา้คบหาสมาคมคนเชน่นัน้ เราก็จะเกิดเสียหายไปดว้ย 

ทกุขไ์ปดว้ยเพราะเราขาดสติปัญญาดคูน  
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เหตฉุะนัน้การคบหาสมาคมจงึเป็นเรื่องใหญ่ ท่ีภาษิตท่ีได้

ยกขึน้ไวใ้นเบือ้งตน้นั่นเองวา่ อเสวนา จ พาลาน ํการไม่คบคน

พาลจงึจะเป็นมงคลในขอ้ท่ีหนึง่ท่ีพระพทุธศาสนาเอาไวเ้บือ้งตน้

เลย เหตฉุะนัน้พวกเราควรศกึษาการคบหาสมาคมในสงัคมเสีย

แลว้ ในปัจจบุนันีย้ิ่งจะแย่ไปเรื่อยๆ เรื่องการเขา้สงัคม เราตอ้ง

หดัเป็นคนฉลาด ใหรู้เ้ท่ารูท้นัในสงัคม ตอ้งเรยีนนะ จะเรยีน

แขนงวิชาความรูไ้หนก็ชา่ง แตเ่รื่องสงัคมนีต้อ้งเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

ท่ีสดุ เราจะคบหาสมาคมทัง้คนในประเทศเราและตา่งชาติ

ตา่งประเทศตา่งๆ แลว้ตอ้งเป็นเรื่องท่ีเราศกึษา เพ่ือท่ีจะใหเ้รา

เป็นคนท่ีทนัสมยักบัเหตกุารณ ์โลกใดปีใด เม่ือไหรก็่ชา่งมนั ไม่

ตอ้งพดู โลกาภิวฒันไ์ป ไม่ตอ้งพดูมนั ยคุสมยัใหม่สมยัเก่าไม่

ตอ้งพดู ตวันีเ้ป็นตวัสาํคญัท่ีสดุ  

ถา้คนไม่ศกึษาแลว้จะเสียหาย แลว้คนศกึษาแลว้จะเป็นคน

ทนัสมยัตลอด ไม่ตอ้งวา่ยคุอะไร ไม่ตอ้งสมมติุขึน้มา เราจะมี

ความสามารถรูเ้ท่ารูท้นัได ้จะไดห้ลีก หลีกจากคนพาลจะพาเรา

เสียหาย ขนาดเราพดูในปัจจบุนันีก็้คนพาลก็พากนัขายยาเสพ
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ติดใหโ้ทษอะไรตา่งๆ ไม่ใช่พทุธบรษัิทในพระศาสนานีเ้ราควร

ศกึษา คนขายยาเสพติดใหโ้ทษทกุอยา่ง ไม่ใช่อบุาสก อบุาสิกา 

ไม่ใช่พทุธบรษัิทในพระพทุธศาสนานีอ้ยา่งแทจ้รงิ คนนัน้ไม่ใช่

ชาวพทุธ แมจ้ะอยู่ในเมืองพทุธก็ชา่ง พระพทุธเจา้ท่านสอน

อย่างนี ้ไม่ใช ่คนเป็นพทุธบรษัิทเคา้ไม่ขายยาเสพติดใหโ้ทษ ไม่

กินยาเสพติดใหโ้ทษ จงึจะเป็นพทุธบรษัิท คนเคารพในคาํสอน

พระพทุธเจา้  

น่ีแหละ เราจะดเูขา้มาหาตวัของเรานี ้เราทาํผิดหรอืเราทาํ

ถกู ก็ดเูขา้มาหาตวัสิ พวกเราน่ีเองก็จะไดเ้ขา้ใจวา่ เอ เราทาํผิด

อยู่น่ี เราคบหาสมาคมกนัผิดอยู่น่ี มนัก็จงึเกิดเรื่องราวอย่างนี ้มี

โทษอยา่งนี ้มีทกุขเ์กิดขึน้อยา่งนีใ้นปัจจบุนันี ้เพราะเราไม่

ทนัสมยั ไม่ศกึษาเรื่องถกูเรื่องผิดน่ีเอง เราก็ศกึษาอยู่แตว่ิชา

ความรูท่ี้จะบรหิารเป็นเรื่องโลกาธิปไตยท่ีพวกเราพากนัศกึษา

กนัอยู ่แตเ่รามาขาดธรรมาธิปไตยซิ เราไม่ไดศ้กึษา เราไม่มี

ธรรมาธิปไตย เราจงึวุน่วายและทกุขเ์ดือดรอ้น เป็นภยัเป็น

อนัตรายอยา่งนีใ้นโลก น่ีก็เป็นอย่างนี ้เราก็ควรท่ีจะไดศ้กึษา
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เตรยีมตวัของพวกเราเอาไว ้บดันีพ้วกเราทา่นทัง้หลายถา้หาก

รูจ้กัคนพาลแลว้ แลว้เราก็เวน้ ละเวน้ปลอ่ยวางอย่าเขา้ไปยุ่งกบั

คนพาล  

ถา้คบบณัฑิต บณัฑิตนีเ้ป็นคนอย่างไร บณัฑิตนีรู้จ้กั

ผลประโยชนท์ัง้ชาตินีแ้ละชาติหนา้ เคา้ตอ้งแสวงหาทรพัย์

สมบติัในทางท่ีชอบ เคา้ตอ้งรูจ้กัรกัษาตนเอง ใหค้บหาคนท่ี

เฉลียวฉลาด คนนีแ้หละคนท่ีเราจะคบ เคา้ประพฤติปฏิบติั

อย่างไร เคา้เจรญิรุง่เรอืงมาอย่างไร เคา้รกัษาตนอย่างไร 

บรหิารงานเคา้ทาํอย่างไร ถกูตอ้งดีมัย้ ไมผิ่ดกฏหมายของ

บา้นเมือง เราก็ตอ้งด ูเราบรหิารในครอบครวัหรอืหน่วยงาน

ตา่งๆ เคา้บรหิารถกู ไม่เกิดความยุง่เหยงิเกิดขึน้ เพราะเคา้

บรหิารถกูทางกาย กายของเขานัน้ก็เป็นคนท่ีเวน้จากการฆา่

สตัว ์เวน้จากขโมย เวน้จากประเวณี เวน้จากด่ืมสรุาเมรยั เป็น

คนมีศีลธรรม เป็นบณัฑิตเคา้เรยีกเป็นคนมีศีล ๕ ศีล ๘ หรอืจะ

มีมากกวา่นัน้ แตล่ะบคุคลท่ีปฏิบติัไดเ้หมือนพระสงฆ ์ 
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ถา้เป็นบณัฑิตท่ีแทจ้รงินัน้นะ เป็นพระสงฆก็์คงไม่รุงรงัอะไร

หรอก พระภิกษุสงฆท์ัง้หลายท่ีมีศีลธรรมนัน้ไม่เกิดความรุงรงั

เพราะไมท่าํของแตกฟองมาเทียมพทุธศาสนาใหรุ้งรงัเกิดขึน้ 

ปฏิบติัไปเรื่อยๆมีแตค่วามสงบ เคา้ปฏิบติัไปหาความสงบ ไม่ใช่

ปฏิบติัไปหาความยุง่เหยงิ ความรุงรงั ความเสียหายอะไร พวก

เราท่านทัง้หลายแมเ้ป็นญาติโยมก็เหมือนกนั เขาปฏิบติัของเขา 

เอ มนัดี คนนี ้เขาปฏิบติัเขาดี เขาอยู่ในศีลธรรมดี ปฏิบติั

มารยาทก็ดี เราควรท่ีจะคบหาสมาคมคนชนิดนัน้  

ผูห้ญิงก็ดี ผูช้ายก็ดี จาํไวใ้หดี้เราหลายคนอย่างนี ้เม่ือเรา

จบอย่างนี ้ไมรู่ใ้ครจะโดนตอ่ไปขา้งหนา้ ตอ้งเตรยีมตวัเอาไวใ้ห้

ดีการเขา้สงัคม ตอ้งพยายามท่ีจะเขา้หาบณัฑิตใหไ้ด ้ถา้เขา้

บณัฑิตนัน้ ถา้เราทาํอะไรไม่ดีเคา้หา้มทีเดียวเลย เราพดูเรื่องไม่

ดีผิดศีลธรรม เคา้หา้ม เคา้ก็รูโ้ทษส่ิงเหลา่นัน้ ถา้เราคิดอา่น

อดุมการณท่ี์ไม่ดี จะเป็นภยัอนัตรายเกิดขึน้ในอนาคต เคา้ตอ้ง

หยดุหา้มไม่ใหเ้ราคิดเราอา่นเรื่องอยา่งนัน้ เคา้เรยีกบณัฑิต เคา้

จะใหเ้ราทาํแตค่ณุงามความดี ผลออกมาจะมีความสขุแก่ตน
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และสว่นรวม บณัฑิตเคา้จะสอนอย่างนีใ้หเ้ป็นคนท่ีมีเมตตา น่ี

บณัฑิตเขาจะเป็นอยา่งนี ้ 

แลว้พดูจาปราศรยัก็สรา้งสรรคไ์ปในทางท่ีดี มีความสามคัคี

ใหอ้ยู่ดว้ยกนั  พดูจาปราศรยัใหส้นิทสนมกลมเกลียว พดู

ไพเราะเสนาะห ูพดูแลว้ฟังแลว้ระคายเคืองหขูองบคุคลใด 

บณัฑิตเคา้จะสอนไม่ใหพ้ดู ถา้เราพดูคยุกนั ก็ใหค้ยุกนัแตเ่รื่องท่ี

มีเหตมีุผลมีประโยชนท่ี์จะนาํความสขุมาใหท้ัง้ตนเองและคนอ่ืน 

เคา้เรยีกวา่บณัฑติ น่ีการพดู การคิดการอา่นเคา้ก็รูจ้กัเห็นอก

เห็นใจคนอ่ืน มีเมตตา รูจ้กัเป็นอโลภะคือไม่โลภ อยากเอาทรพัย์

สมบติัมาเป็นของเจา้ของ อยากเป็นเจา้โลก เคา้หา้ม แตโ่ทสะ 

เคา้ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่เคียดไม่แคน้ ไม่ผกูพยาบาทอาฆาต

จองเวรใคร มีเมตตาแก่เพ่ือนมนษุยแ์ละสตัวท์ัง้หลาย อโมหะ 

ไม่หลงผิดจากทาํนองคลองธรรม ไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฐิ  

บณัฑิตน่ีเคา้รูจ้กัวา่ใครมีบญุมีคณุ พอ่แม่เลีย้งดเูรามาแต่

เลก็จนใหญ่ จนเป็นตวัเหมือนพวกเราน่ีหละ พอ่แมท่่านให้

เครื่องนุ่งห่มอาหารการกิน ใหท่ี้อยูพ่กัพาอาศยั ใหศ้กึษาเลา่
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เรยีนตา่งๆ รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ เออ น่ี ท่านมีบญุมีคณุตอ่

เรา รูจ้กัอยา่งนี ้รูจ้กับญุคณุของพอ่แม่ รูจ้กับญุคณุของครูบา

อาจารย ์รูจ้กับญุคณุของปู่ ย่าตายาย ถา้บคุคลใดรูบ้ญุรูค้ณุ

อย่างนีเ้คา้เรยีกวา่บคุคลนีเ้ป็นบณัฑิต เราจะเขา้ไปหาเคา้ เคา้

จะสอนใหเ้รารูเ้รื่องอย่างนี ้รูเ้รื่องอย่างนี ้เขา้ใจเรื่องอย่างนี ้เรา

จะดาํเนินวิถีชีวิตของเราถกู เรยีกวา่บคุคลมีความฉลาด แลว้

เช่ือมั่นในเรื่องวา่ การทาํดีมีความสขุ การทาํบาปความชั่วมี

ความทกุข ์เคา้เช่ือมั่นอย่างนี ้เช่ือกรรม ถา้บคุคลใดทาํชั่ว กรรม

มนัเป็นบาปทัง้หลาย กรรมย่อมตอบสนองบคุคลนัน้ ทาํใหเ้กิดมี

ความทกุข ์ 

เราคิดดงู่ายๆ เคา้ติดอยู่ในคกุตารางเรอืนจาํในคอกอยูท่กุ

วนันี ้เคา้ทาํอะไร เคา้ทาํผิดศีลธรรมมัย้ ผิดกฏหมายของ

บา้นเมืองมัย้ เคา้ถึงเกิดทกุขอ์ย่างนี ้น่ี เคา้เช่ือมั่นอยา่งนี ้

บณัฑิตเคา้รู ้ถา้เราไม่ทาํผิด เราจะไดไ้ปเขา้คกุเม่ือไหร ่เหมือน

พวกเราน่ีอยู่สบ๊ายสบาย เดินไปตาํรวจมาซกัหา้พนัหนา้นาย

หรอืหม่ืนนาย ยิม้ใสห่นา้ตาํรวจไดไ้ม่ตอ้งกลวัตาํรวจ ไมต่อ้ง
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กลวั เพราะอะไร เพราะเราตัง้อยู่ในศีลธรรมนัน้เอง นีแ้หละ เรา

จะเหน็ไดช้ดั  

บณัฑิตนีเ้คา้มีความสง่าผ่าเผย ยิม้แยม้แจม่ใส เคา้ไม่มี

หวั่นไหวอะไรเพราะเคา้ทาํถกู บดันีเ้ม่ือเราเขา้ไปหา แลว้ก็จะ

สอนพวกเรานีด้าํเนินวิถีชีวิตใหถ้กูตอ้งไปตามบณัฑิต เหตฉุะนัน้

พวกเราทา่นทัง้หลายก็ควรท่ีจะพากนัตัง้ใจหาคบหาสมาคม

บณัฑิต บณัฑตินีเ้ป็นผูใ้หเ้ช่ือมั่นพระรตันตรยัท่ีพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์บดันีบ้ณัฑตินีก็้จะชกัชวนเราใหเ้ป็นคนท่ีไดฟั้ง

เทศน ์ฟังธรรม ไปท่ีโน่นท่ีน่ี เหมือนเราชวนกนัมา ไปฟังเทศนท่ี์

โน่นท่ีน่ี ถือวา่เป็นบณัฑิต เป็นคนฉลาด ชวนบคุคลอ่ืนไปทาํ

ความดี ละบาปความชั่ว ทาํความดี เคา้เรยีกวา่บณัฑิต  

เหตฉุะนัน้พวกเรา บณัฑิตนีก็้จะชวน เม่ือไม่มีศีลก็ชวนให้

รกัษาศีล ถา้พวกเราไม่มีปัญญา ไม่รูจ้กัสงัขารรา่งกายของพวก

เรา เกิดขึน้มาแลว้มนัใหญ่ขึน้มาเรื่อยๆ เป็นหนุ่มเป็นสาว ตอ่ไป

มนัจะแก่ชราภาพลงไป บณัฑิตของเรา เราตอ้งเตรยีมตวัแลว้ 

เราเกิดขึน้มาแลว้ตัง้แตเ่ลก็จนใหญ่ขึน้มาเรือ่ยๆแลว้ มนัไม่ลงไป
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หาท่ีหนุ่มหละ มีแตจ่ะเฒา่แก่ไปทกุวนัๆ บณัฑิตเคา้จะสอน

อย่างนี ้เคา้จะเอาอะไรเป็นท่ีพึ่งของเรา เราตอ้งทาํคณุงามความ

ดี ทาํบญุทาํทานการกศุล รกัษาศีลเจรญิภาวนาเอาไว ้พฒันา

ตนเองใหอ้ยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเอาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน  

บณัฑิตเคา้สอนใหค้นไม่ประมาทในชีวิต อย่างนีบ้ณัฑิตเคา้

จะชวนใหเ้ราทาํอยา่งนี ้ปฏิบติัอย่างนี ้คิดอา่นอยา่งนีเ้รยีกวา่

บณัฑิต เหตฉุะนัน้ประโยชนช์าติหนา้ก็คือเราทาํคณุงามความดี

นั่นเอง เหมือนเราทาํบญุทาํกศุลเน่ียหละ ไดช้่วยเพ่ือนมนษุย ์

ช่วยเพ่ือนนกัเรยีนก็ดี ชว่ยนกัเรยีนรุน่เลก็ๆเคา้ยงัเป็นเด็กอยู่ก็ดี 

ช่วยคนทกุขค์นจนก็ดี แลว้แตก่าํลงัท่ีเราจะทาํได ้เราทาํเราชว่ย

คนอ่ืน  

เราอย่าไปช่วยคนอ่ืนจนเราหมดตวั เราทาํบญุก็ทาํไปแต่

นอ้ย เราช่วยคนเราก็ช่วยไปแตน่อ้ย เราตอ้งรูจ้กัรกัษาเงนิไว้

รกัษาตน ใหต้นมีความสขุ คนรกัตนตอ้งรูจ้กัรกัษาตน เงนิเอามา

ไวใ้ชส้าํหรบัตน แลว้แบง่เอาไวใ้ชเ้สียภาษีทัง้หลายท่ีพวกเราเสีย

กนั อนันัน้น่ะ เคา้บาํรุงประเทศ บาํรุงเป็นสว่นรวม เป็นของ
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ทาํบญุ อนันัน้ทาํบญุโดยไมไ่ดท้าํในวดั ถา้ทาํอยู่ขา้งนอกเสีย

ภาษีนัน้เคา้เรยีกวา่ทาํบญุ ไม่ไดม้าทาํอยูใ่นวดั พวกเราได้

ทาํบญุทกุคนอยู่ ไม่ใช่ไม่ไดท้าํ นัน้แหละ แตอ่ย่าไปทาํมาก ทาํ

มากจนเจา้ของน่ีทกุขย์ากลาํบากนัน้ อยา่งนัน้เคา้เรยีกวา่คนทาํ

ผิด คนเหน็ผิดในการทาํบญุ เคา้เรยีกศรทัธาจรติ เช่ืออะไรก็เช่ือ

ไปจนหมดตงหมดตวั หมดเงินหมดทอง หมดท่ีพึง่ของตนเอง

อย่างนีเ้คา้เรยีกวา่คนศรทัธาจรติ คนยงัขาดสติปัญญา ไม่มี

สติปัญญาในการทาํความดีของตน  

เหตฉุะนัน้คนตอ้งรูจ้กักาํลงัของตน จะถือของก็รูจ้กักาํลงั

ของตนเองพอถือไดจ้งึถือ แตป่ฏิบติัอะไรตอ้งเหมาะสมกบัท่ีเรา

จะปฏิบติัได ้เราจงึทาํ คยุกนัก็เหมือนกนั ใหเ้หมาะสมกบั

กาละเทศะท่ีผ่านอะไรทกุส่ิงทกุอยา่ง อยา่ใหม้นัเกินตวั ถา้มนั

เกินตวั แลว้มนัจะแบกหาม มนัจะเกิดทกุขข์ึน้ เหมือนเราไปกูไ้ป

ยืมเงนิคนอ่ืนนีห้ละ เราไม่สามารถท่ีจะใชด้อกเบีย้ใหเ้ขา ใชห้นี ้

ใหเ้ขา ความทกุขม์นัจะเกิดขึน้ พระศาสนานีทา่นหา้ม หา้ม

ไม่ใหเ้ป็นหนีสิ้นใคร ถา้เกิดเป็นหนีเ้ป็นสินแลว้มนัจะเกิดทกุขใ์น
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อนาคตในขา้งหนา้ มีมากเทา่ไหรก็่ยิ่งทกุขม์ากขึน้เทา่นัน้ มีหนี ้

เท่าไหร ่ถา้ใครติดหนีม้ากเทา่ไหรค่นนัน้จะทกุขม์ากไปตลอด 

ทกุขไ์ปชั่วลกูชั่วหลาน ตนเองตายไปยงัก็มาติดกบัลกู ลกูตายไป

มนัก็ติดอยู่กบัหลาน  

การบรหิารเราตอ้งรูจ้กับรหิารตนเอง จะไปเป็นหนีเ้ป็นสิน

คนอ่ืนเพ่ือทาํใหเ้กิดทกุข ์ใหร้ะมดัระวงัการยืมเงนิยืมทองซึง่กนั

และกนั เป็นนิสิตนกัศกึษาทัง้หลาย เป็นคณาจารยก็์ดี ก็ตอ้ง

ระมดัระวงัเรื่องอย่างนี ้พระพทุธเจา้ท่านหา้มไม่ใหเ้ป็นหนีเ้ป็น

สินใคร มนัจงึจะไม่ทกุข ์เหตฉุะนัน้ พระพทุธองคท์่านสอนสัน้ๆ 

ทาํไมไม่ศกึษา สขุของคฤหสัถมี์ ๔ อย่าง หนึ่ง สขุเกิดจากการมี

ทรพัยส์มบติั สอง สขุเกิดจากจ่ายทรพัยบ์รโิภคสะดวกสบาย 

สาม สขุเกิดจากการไม่เป็นหนีเ้ป็นสินของใคร พระพทุธเจา้ท่าน

สอนอย่างนี ้ส่ี สขุจากการงานปราศจากโทษ หาเงนิหาทองมา

ไดด้ว้ยความบรสิทุธ์ิ การงานปราศจากโทษทางกาย พดูจา

ปราศรยัก็ไม่มีโทษไม่มีอนัตราย คิดอา่นในใจก็ไม่มีโทษ ตนจงึ
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จะมีความสขุ น่ีสขุของคฤหสัถ ์ตืน้ๆสัน้ๆอย่างนีก็้ควรน่าท่ีจะ

ศกึษาใหไ้ด ้ 

คนเรานีม้นัไมศ่กึษาท่ีมนัจะเกิดทกุขว์ุน่วาย พวกเราทกุข์

ยากลาํบากวุน่วายหมดประเทศทกุวนันีเ้ป็นเพราะอะไร เพราะ

ติดหนีติ้ดสินเขา ความท่ีติดหนีติ้ดสินก็คืออาศยัซึง่ขาด

สติปัญญา เกินกาํลงัของตน ผิดจากหลกัพระพทุธศาสนา

นั่นเอง ความเดือดรอ้นจะเกิดขึน้มากกวา่นีไ้ปอีก ถา้ไม่

ระมดัระวงั ไมรู่จ้กัรกัษา ไม่รูจ้กับรหิาร ตรงนีแ้หละน่าสงสาร

เหลือเกิน หากเราเป็นนกัปฏิบติั เป็นพระอยู่ในป่าในเขา ไม่ใช่

เราอยู่เฉยๆ เราไม่ศกึษาเรื่องอย่างนี ้เคา้ไม่รูว้า่เราศกึษาอะไร 

เคา้ยงัไม่เขา้ใจ แตย่งัอวดดีทาํใหบ้า้นเมืองวุน่วายอยู ่ก็น่า

สงสารเหมือนกนั  

เหตฉุะนัน้ก็อยากใหเ้ตือนพวกเรา เราจะใหญ่ขึน้มาน่ี ถา้

เกิดไดเ้ป็นผูบ้รหิารประเทศขึน้ เราจะไดน้าํศีลธรรมนีไ้ปพฒันา

ประเทศใหเ้จรญิรุง่เรอืง ใหอ้ยู่ดว้ยความผาสขุดว้ยกนั ทัง้

พระสงฆก็์จะไดอ้ยู่สบาย ฝ่ายญาติโยมก็เป็นคนทนัสมยั คนมี
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เหตมีุผลกนัหมด ไม่ตอ้งยุ่งเหยิง ไม่ตอ้งถกเถียงทะเลาะวิวาท

กนัอะไร เพราะอะไร เคา้มีธรรมาธปิไตยควบคมุดแูลดว้ย มี

โลกาธิปไตย แลว้ก็มีธรรมาธิปไตยเป็นคูเ่คียงกนัอยู ่

ธรรมาธิปไตยเป็นของผ่อนสัน้ผ่อนยาวละเอียด รูจ้กัถกูจกัผิด

นั่นเอง รูจ้กัอนัตรายจะเกิดขึน้ขา้งหนา้ หรอืความสขุจะเกิดขึน้

ขา้งหนา้ เคา้เรยีกวา่ธรรมาธิปไตย พวกเราทา่นทัง้หลายก็ควรท่ี

จะศกึษา  

เม่ือเราศกึษารูเ้รื่องอย่างนี ้บดันีพ้วกเราเป็นนิสิตนกัศกึษา

อยู่ ก็ขอฝากพว่งทา้ยเป็นงานของพวกเราเสีย พากนัตัง้ใจทาํ 

หนึง่ เรากาํลงัศกึษาเลา่เรยีน เราตอ้งมีฉันทะ ความพอใจใน

การศกึษาเลา่เรยีน ในหนา้ท่ีของตน ตอ้งผกูความพอใจขึน้ อยา่

เป็นคนเกียจครา้น สอง เราตอ้งมีวิริยะ เพียรประกอบกิจการ

งานของพวกเราใหดี้ ก็คือมีอารักขสัมปทานั่นเอง น่ีการรกัษา

งานของตนใหดี้ สาม ก็คือมีกัลยาณมิตตา ก็สอนไปแลว้วา่ให้

รูจ้กัคบบณัฑติกลัยาณมิตร คบเพ่ือนคบฝงูท่ีดี ส่ี สัมมาชีวิตา 

เลีย้งชีวิตใหส้มกบัฐานะของเรา  
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เป็นนิสิตนกัศกึษาจา่ยเงินจา่ยทองก็ดี รูจ้กัวา่คา่เทอมเป็น

อย่างไร คา่หอพกัเป็นอย่างไร คา่พอ่แม่ใหม้าซือ้อยู่ซือ้กินเป็น

ยงัไง คา่เครื่องนุง่เครื่องหม่การศกึษาเลา่เรยีนเป็นยงัไง เรารูจ้กั

ประหยดั ไม่มีใครคนอ่ืนเคา้จะประหยดัใหเ้ราหรอก เราตอ้งเป็น

คนประหยดัเอง รูจ้กัสรรหาเงิน รูจ้กัแบง่เงนิใช ้รูจ้กัประโยชน ์

ตรงนีแ้หละเราตอ้งศกึษาเอาไว ้เม่ือหากเราเรยีนจบแลว้ เราไป

ทาํงานเราจะรูดี้ เราทาํงานไดเ้งินเดือนมาใช ้ถา้เราไม่รูจ้กัรกัษา 

เราก็จะจนตลอดเลยทีเดียวในชาตินี ้ไม่ร ํ่าไม่รวย ไม่มั่งไม่มีเลย  

เหตฉุะนัน้เราก็คงพากนัตัง้ใจปฏิบติัใหมี้ฉนัทะความเขา้ใจ

ศกึษาเลา่เรยีน มีวิรยิะ เพียรไปโรงเรยีน เพียรดหูนงัสือ เพียงฟัง

ครูสอนดีๆ จิตตะเอาใจฝักใฝ่วา่เรามาศกึษาเลา่เรยีนหาวิชา

ความรูน้ะเด๋ียวนีน้ะ เราไม่ใช่มาเลน่นะ เรามาม.ช.น่ี เรามาจาก

จงัหวดัตา่งๆ เรามาศกึษาวชิาหาความรูเ้พ่ือจะไดว้ิชาความรูน่ี้

ไปเลีย้งดตูนเองใหมี้ความสขุในอนาคต ชั่วโมงขา้งหนา้น่ีเคา้

เรยีกอนาคต หรอืวา่นาทีขา้งหนา้น่ีเรยีกอนาคตทัง้นัน้ ใน
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ขา้งหนา้ท่ีจะเกิดขึน้ เราตอ้งจะทาํอย่างไรชีวิตเราถงึจะสบาย

และมีความสขุ เราจะใชว้ิชาความรูท่ี้เราเรยีน  

ถา้เราเรยีนจบแลว้ เราก็ตอ้งไปสมคัรเขา้ทาํงาน ทาํงานก็

ตัง้ใจอีกหละ ตอ้งมีฉันทะความพอใจในการทาํงาน มีวริิยะ

ตอ้งเพียรไปทาํงานอีก ขีเ้กียจขีค้รา้นไม่ได ้จติตะ เราเอาใจมา

ทาํงานถงึจะไดเ้งินเดือน วมัิงสา จบแลว้ถงึสิน้เดือนก็ได้

เงินเดือนมาใช ้เราตอ้งศกึษาเรื่องธรรมะ พระพทุธเจา้สอนไว้

อย่างนี ้ไม่เหมือนฝรั่งเคา้คิดอา่น ฝรั่งเคา้คิดอา่นวา่

พระพทุธศาสนาน่ีสอนใหค้นขีเ้กียจขีค้รา้น เพราะฝรั่งมนัไม่ได้

ศกึษาหลกัพระพทุธศาสนาใน ๔ ขอ้นีเ้อง  

พทุธศาสนานีส้อนใหค้นขยนัหมั่นเพียร ไม่ใช่สอนใหค้น

เกียจครา้น สอนใหร้กัษางานใหดี้เย่ียมเลยทีเดียว สอนใหฝั้กใฝ่

ดแูลงานไวอ้ยา่งดี นี ้ฝรั่งมนัไม่รูเ้รื่องอย่างนี ้มนัจงึดถูกูศาสนา

พทุธ พวกเรานีไ้ดภ้าษา ก็พากนัศกึษาภาษาองักฤษไวดี้ๆเพ่ือ

แกไ้ข เพ่ือเตือนเพ่ือนท่ีไปถือครสิเตียน ครสิตงั หรอืศาสนาอะไร 
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เป็นชาวมสุลิมตา่งๆ ฮนิดก็ูแลว้แต ่ศาสนาพราหมณ ์หรอื

ศาสนาโยเลอะไร ญ่ีปุ่ นตา่งๆแลว้แต ่ 

ท่ีเขาถือกนัหลายส่ิงหลายอย่างทกุวนันี ้เช่นลทัธิตา่งๆ เคา้

คิดขึน้มาแลว้ เคา้ทาํอะไรผิด ถา้เราเรยีนพทุธศาสนา เราเหน็จดุ

บอดเต็มตวัเลยทีเดียว ทกุลทัธิ ทกุศาสนามีจดุบอดทกุศาสนาท่ี

เขาบรหิารกนัอยู่ เพราะศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ีละเอียดสขุมุ

มาก ถา้บคุคลใดศกึษามากๆ จะรูเ้ทา่รูท้นัรูจ้กัหมด โอ ้เคา้

ปฏิบติัไดแ้คนี่ ้ก็ใหเ้คา้ปฏิบติัแคนี่ ้เหมือนเราเป็นนิสิตนกัศกึษา

เรยีนม.อย่างนีห้ละ เราเรยีนหนงัสืออยู่ประถม มธัยม น่ี เออ 

เด็กมนัเรยีนไดแ้คนี่เ้อง มนัก็เถียงกนัอยู่แคนี่แ้หละ เราก็รู ้เราก็

ไดรู้อ้ย่างนัน้ เหตฉุะนัน้พระพทุธศาสนาจงึเป็นศาสนาท่ีละเอียด

คมัภีรภาพ นุม่นวล เป็นศาสนาท่ีไม่รบกวนลทัธิศาสนาใดใน

โลก น่ีจงึเป็นศาสนาสากลท่ีทนัสมยั ตัง้แตอ่าตมาปฏิบติัมาแลว้

จะมาเขา้ใจวา่เป็นศาสนาสากล ทกุชาติทกุประเทศท่ีจะบรหิาร

ไดจ้ะศกึษาไดห้มดจนถึงท่ีสดุของหลกัพทุธศาสนาได ้ 
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เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายควรแลว้ท่ีจะศกึษา ศกึษา

ใหรู้จ้กัวิถีชีวิตของพวกเรา พวกเรานีไ้ม่ใช่อยู่เฉยๆ เราตอ้งควร

หาท่ีพึง่ของพวกเรา เหตฉุะนัน้การหาท่ีพึง่ก็ดงัไดก้ลา่วมานี ้

แหละ หดัเป็นคนฉลาดวา่คนไหนเป็นคนพาล คนไหนเป็น

บณัฑิต อนันีต้อ้งมองใหดี้  

ขอเตือนยํา้อีกทีวา่คนพาลนัน้เหมือนกบัปลาเนา่ คนพาลน่ะ 

ถา้เราเขา้ไปหามนั มนัจะเหม็นไปกบัมนัเลย สกปรกไปกบัมนั

เลย น่ีคนพาล มนัมีมากมายมายกนัมาก็ไม่ตอ้งพรรณนามาก 

พรรณนาไดม้ากมาย เรื่องคนพาล ศกึษามามาก  

บดันีบ้ณัฑิตถา้เราเขา้ไป เหมือนกบัของหอม ตวัของเรายงั

ไม่ดีนั่นเอง แลว้มนัจะเป็นคนดีขึน้มา ตามความสามารถของ

พวกเราท่ีปฏิบติัตามบณัฑิตได ้จงึเปรยีบเทียบเหมือนดอกมะลิ 

บณัฑิตเหมือนกบัดอกไม ้ดอกไมท่ี้ของหอม ถา้เราเอาใบตอง 

ใบสกั ใบตองตงึน่ี ก็เอาดอกมะลิหอมๆไปวางแลว้ก็ห่อ ห่อไวซ้กั

ครูห่นึ่งก็พากนัเปิดออกมา เอาดอกมะลิหนี ไปดมด ูดมดใูบสกั 
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ดมดใูบตองตงึ มนัจะมีกล่ินหอมติดอยู่ในใบตอง ทัง้ๆตวัมนัไม่

หอม แตม่นัมีกล่ินหอมติด  

ก็เปรยีบเทียบเหมือนพวกเรายงัไม่ดีน่ีเอง ยงัไม่มีสติปัญญา 

เม่ือเขา้ไปหาบณัฑิตแลว้บณัฑิตจะสอนใหท้าํแตค่ณุงามความดี 

พดูแตเ่รื่องดี คิดแตเ่รื่องดี เราก็เลยไดข้องดีติดตวัของเราไป 

ปฏิบติัตนก็จะดีขึน้ เรยีกวา่เขา้หาบณัฑิต  

เหตฉุะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายห็ตอ้งการคณุงามความดี ก็

ขอใหพ้วกเราศกึษา พวกเราสาํเหนียกระลกึนกึถึงคณุงามความ

ดีท่ีเราจะปฏิบติัตอ่ไป การเขา้สงัคมจงึเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่อง

เลก็ ก็ขออาํนวยอวยพรใหนิ้สิตนกัศกึษาหรอืมีคณาจารยม์า

ดว้ย หากพวกท่านทัง้หลายไดย้ินไดฟั้งแลว้ ส่ิงใดไม่ควรแลว้ก็

ใหล้ะทิง้ไป มนัจะทาํใหเ้กิดทกุข ์ส่ิงใดท่ีควรก็ฝึกปฏิบติั ก็ฝึกหดั

ดดัแปลงแกไ้ขพฒันาตนเอง ใหไ้ปตามทาํนองคลองธรรมหลกั

พระพทุธศาสนาในทางท่ีชอบ ประกอบแตค่ณุงามความดีจะทาํ

ใหต้นเองมีความสขุความเจรญิตอ่ไป  
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ก็ขอยติุการบรรยายธรรมเรื่องการคบหาสมาคม เวน้จากคน

พาลเป็นมงคล การคบหาสมาคมบณัฑิตเป็นมงคลอนัประเสรฐิ 

ก็ขอยติุเพียงแคนี่ ้เอวงัก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/x_ahyj2JUZc 
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