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ธรรมะเลมนอย

เปนหนังสือธรรมะขนาดพกพา รายเดือน ๑๒ เลม
๑๒ เดือน เพื่อเจริญสติและแสวงหาปญญาเบื้องตนสำหรับผู
ไมมีเวลาศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด

สามารถมีสวนรวมไดโดย

๑. ผูที่อานแลวคิดวาดีมีประโยชน โปรดสงมอบ
ใหแกผูอื่นตอ เปรียบดั่งทานใหทาน
๒. สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย
ตามกำลัง
๓. เลือกจัดพิมพหนังสือธรรมะเลมนอย เพือ่ เผยแผ
ในวาระตาง ๆ เชน งานวันขึ้นปใหม งานเฉลิมฉลอง งานบุญ
งานวันเกิด งานสมรส งานศพ ฯลฯ โดยสามารถเลือกเอาเฉพาะ
สวนที่เปนธรรมบรรยายและพิมพบางสวนเพิ่มเติมได

ธรรมะดี ๆ มีติดตัวไว เพื่อเจริญสติและปญญา
รวมเปนเจาภาพ
พิมพธรรมะเลมนอยไดที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ
โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐

การทำ�งานนัน้
คือการปฏิบตั ธิ รรม
โดย
พุทธทาสภิกขุ

ล�ำดับที่ ๖ ปี ๒๕๕๕
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บรรยายให้แก่
คณะกลุ่มเกษตร ๓๒ จังหวัด
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
ผู้ถอดค�ำบรรยาย
คุณธวัชชัย วชิรวิวรรธน์

การทำ�งานนัน้
คือการปฏิบตั ธิ รรม
ท่านทั้งหลาย ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  
และบุคคลที่มีหน้าที่การงานเนื่องกัน,
ได้มาพบกันทีน่ ี่ อาตมาก็ขอแสดงความ
ยินดีที่ได้พบ ในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์
เพือ่ นพุทธบริษทั หรือ ผูท้ มี่ คี วามผูกพันกัน
อย่างมนุษย์
ประการที่ขอร้องให้พูดอะไรบางอย่าง
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายนั้น
ก็เห็นว่า เป็นการกระท�ำที่ถูก จึงยินดีที่จะ
สนองความประสงค์ ส่วนเรื่องที่จะพูดนั้น

๑

ก็พูดเท่าที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวก
ท่านทั้งหลาย ในทางฝ่ายจิตใจเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องเทคนิคทางวัตถุ ทางการงานนั้น
พูดไม่เป็น หรือพูดก็ไม่แปลกไปจากที่จะ
ทราบกันอยู่แล้ว
ส่ ว นเรื่ อ งทางจิ ต ใจนั้ น เชื่ อ ว่ า ยั ง ไม่
ค่อยได้สนใจกันนัก และหัวข้อที่จะพูดก็
สรุปเป็นใจความสั้นๆ ได้ว่า “การท�ำงาน
นั้นคือการปฏิบัติธรรม” ถ้าใครยังไม่เคย
ได้ยินหรือยังไม่เคยคิดเช่นนี้ ก็ขอให้คิด
กันเสียใหม่ต่อไป ว่าการท�ำงานนั้นคือการ
ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมในศาสนาและ
ทุกศาสนาด้วยซ�ำ้ ไป เรายังมีความเข้าใจผิด
กันบางอย่าง แยกการงานอาชีพออกเป็น
อาชีพ แยกการงานทางธรรม ทางศาสนา

๒

เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งท�ำให้ต้องท�ำ
สองเรื่อง มันเพิ่มความยากล�ำบากมากขึ้น
แล้วมันก็ไม่จริงด้วย ไม่จริงในข้อที่ว่าเป็น
สองเรื่องนั่น ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียว พูด
เสียใหม่ก็พูดว่า การท�ำหน้าที่ของตนให้ถูก
ต้องและสมบูรณ์นั่นแหละ คือการปฏิบัติ
ธรรม ใครมีหน้าที่อย่างไร ก็ปฏิบัติหน้าที่
นัน้ ไป ความแปลกกันหรือความมีมากอย่าง
นั้น นั่นมันอยู่ที่หน้าที่ แต่ถ้าใครท�ำหน้าที่
แล้ ว กลายเป็ น การปฏิ บั ติ ธ รรมเสมอกั น
หมด ท�ำหน้าที่ของมนุษย์ก็เป็นการปฏิบัติ
ธรรมโดยวงกว้างทั่วๆ ไป ท�ำหน้าที่แคบ
ออกมา เช่น ท�ำหน้าที่ของบิดา ท�ำหน้าที่
ของมารดา ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในหน้า
ที่นั้นๆ

๓

เดี๋ ย วนี้ เ ราชาวเกษตรกรทั้ ง หลาย
ท� ำ หน้ า ที่ อ ะไร คนที่ เ ห็ น แก่ ตั ว ก็ พู ด ว่ า
ท�ำหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวหรือ
ครอบครัวของตัว คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนัก ก็
พูดว่า ท�ำนี้ท�ำเพื่อประเทศชาติ ซึ่งมันใหญ่
กว่าตัวเรา เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ
ยิ่งกว่าจะเห็นประโยชน์แก่ตัวเรา เรียกว่า
มีจิตใจที่กว้างกว่า แต่การท�ำเพื่อประเทศ
ชาตินั้นก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่นัก ถ้าใครกล้า
คิดไปถึงว่า เราท�ำเพื่อความเป็นมนุษย์ของ
มนุษย์ทงั้ หมด เขาเรียกว่าท�ำเพือ่ มนุษยชาติ
คือ ท�ำให้ชาติมนุษย์นี่มันยังคงอยู่ เป็น
มนุษย์ทดี่ ี อย่างนีม้ นั กว้าง มันครอบคลุมไป
ทั้งโลก คนที่มีจิตใจกว้างจริงๆ เขาก็จะพูด
ว่า เราเกิดมานี้ เพื่อท�ำโลกให้มันงดงาม ไม่

๔

ได้เกิดมาเพื่อปากท้องของเรา ลูกเมียของ
เรา อะไรของเรา หรือแม้แต่ประเทศชาติ
ของเรา ซึ่งจะเห็นว่ามันแคบไป เพราะว่า
ถ้าเขาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหมด
เลย และท�ำโลกนี้ให้งดงาม
ฉะนัน้ ประโยชน์ของประเทศชาติ หรือ
ของครอบครัว หรือของตัวเรา มันรวมอยูใ่ น
นัน้ ด้วย เป็นของเล็กไป การคิดอย่างกว้างๆ
นั้น มันดีกว่าการคิดอย่างแคบๆ มันท�ำให้
เป็นคนใจกว้าง ไม่ค่อยเห็นแก่ตัว คนที่ไม่
เห็นแก่ตัวนั่นแหละ จะท�ำอะไรได้ส�ำเร็จ
คือจะไม่โกง จะไม่เอาเปรียบ นี่เป็นข้อแรก
คนทีโ่ กง หรือเอาเปรียบนัน้ คือคนทีเ่ ห็นแก่
ตัวทัง้ นัน้ ไม่เชือ่ ก็ไปดูทไี่ หนก็ตาม ถ้ามีการ
โกง มีการเอาเปรียบ ก็เป็นการท�ำโดยคน

๕

เห็นแก่ตัว ถ้าไม่เห็นแก่ตัว มันก็ไม่ทำ� อย่าง
นั้น
ฉะนั้นเราท�ำตนเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว
เสียอย่างเดียวก็พอ ก็ท�ำเพื่อทุกคนแล้วจะ
เอาเปรียบใครกัน ถ้าท�ำเพื่อเพื่อนมนุษย์
ทั้งหมด ก็ถือว่ามนุษย์ทั้งหมดน่ะ มันเป็น
ตัวเรา หรือเป็นของเราก็ได้ นีค่ นมันใจกว้าง
อย่างนี้ มันสบายเสียตัง้ แต่ทแี รกแล้ว นึกจะ
ท�ำอะไร มันก็คดิ กว้าง หรือใจคอมันก็เยือก
เย็นกว้างขวาง ฉะนัน้ การกระท�ำของบุคคล
ชนิดนี้ ก็เป็นการปฏิบัติธรรม

๖

ถ้าว่ากันตามตัวหนังสือ ค�ำว่า ธรรม
หรือ ธรรมะ ก็ตาม ในความหมายทั่วๆ ไป
ในภาษาพูดของภาษานี้คือภาษาอินเดีย
นะ ค�ำว่าธรรมน่ะ มันแปลว่าหน้าที่ ที่เรา
เรียกว่าธรรมะบ้าง พระธรรมบ้าง อะไรบ้าง
ค�ำว่าธรรมนีม้ นั แปลว่า หน้าที่ แต่มนั หมาย
ถึงว่าหน้าทีท่ ถี่ กู ต้อง แล้วก็หน้าทีท่ สี่ มบูรณ์
ด้วย ถูกต้องอย่างครึง่ ๆ กลางๆ ก็ยงั ใช้ไม่ได้
ต้องถูกต้องโดยสมบูรณ์
ฉะนั้น ธรรมะคือหน้าที่ที่กระท�ำไป
แล้ ว อย่ า งถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ซึ่ ง เรา
มีหน้าที่อะไรก็ทำ� ไป ให้มันถูกต้อง และให้
มันสมบูรณ์ก็ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม

๗

อยู ่ ใ นตั ว อย่ า งนี้ แ ล้ ว มั น ได้ บุ ญ ซึ่ ง เป็ น
ก�ำไรมหาศาลเสียตั้งแต่แรกท�ำ อย่างท�ำนา
สมมติว่า มันมีอุบัติเหตุหรือมันมีอะไร ที่
มันท�ำให้ไม่ได้รับผลเป็นข้าวเปลือก แต่ขอ
ให้เข้าใจว่า เราได้รับผลในการท�ำหน้าที่ ได้
รับผลในการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นบุญชนิด
หนึ่ง ที่คนธรรมดาสามัญไม่มองหรือมอง
ไม่เห็น คนธรรมดาสามัญ เขาจะมองแต่ว่า
ได้เงิน ได้อะไรทีม่ ากิน มาใช้ ตามทีต่ อ้ งการ
จึงจะเรียกได้วา่ บุญ นัน่ มันบุญชัน้ ต�ำ่ ๆ บุญ
ของลูกเด็กๆ อมมือมากกว่า
ถ้าเป็นบุญที่ถูกต้องทั่วไปแล้ว ก็คือ
ความดีที่ได้ท�ำลงไปแล้วย่อมเป็นบุญ จะ
ได้ผลเป็นเงินเป็นทองหรือไม่นนั้ ไม่ตอ้ งพูด
นั่นมันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

๘

ฉะนั้นถ้าเราได้ท�ำหน้าที่ของเราลงไป
เช่น สมมติว่าท�ำนาให้ดีที่สุดเท่าที่เราท�ำได้
ให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม ได้บุญ
เพราะการปฏิบัติธรรม ถ้าได้ข้าวเปลือก
มา มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง และเป็นเรื่อง
เล็กน้อยด้วยซ�้ำไป เป็นผล เป็นวัตถุ เพื่อ
กิน เพื่อปาก เพื่อท้อง ตีค่ากันแล้ว มันไม่
เท่ากับค่าของบุญเพราะการปฏิบัติธรรม
ศาสดาของศาสนาทุ ก ศาสนาก็ ส อน
อย่างนี้ คือสอนให้มองในแง่ของจิตใจเป็น
หลัก ไม่ใช่มองในแง่ของวัตถุ ดังนั้นเขาจึง
ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องปาก เรื่องท้อง จะคิดถึง
เรือ่ งความดี ความงาม ความถูกต้องในทาง
จิตใจ ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมันอยู่ที่

๙

ความถูกต้องทางจิตใจ ไม่ใช่ว่า เพราะว่ามี
ข้าวกิน เพราะว่าแม้มขี า้ วกินเหลือเฟือ เรา
เลวจนไม่เป็นมนุษย์ก็ได้
ฉะนัน้ เป็นมนุษย์นไี่ ม่ใช่เพราะมีอาหาร
กิ น แต่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ เ พราะมี ธ รรมะอย่ า ง
มนุษย์ การที่มีธรรมะอย่างมนุษย์ ก็เพราะ
ว่าได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์
ฉะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราเกิดมา ไม่ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้เป็นอะไรท�ำนอง
นั้น แต่เราเป็นชาวนา ก็ขอให้เข้าใจว่าเรา
มีความเป็นมนุษย์มากเท่ากันกับคนที่เขา
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี เป็นอะไร
ต่างๆ เพราะทุกคนไม่ท�ำอะไรได้มากไป
กว่าหน้าที่ เมื่อท�ำหน้าที่ของตนสุดความ
สามารถแล้วก็ได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

๑๐

ทั้งนั้น แม้ว่าจะท�ำหน้าที่เป็นคนกวาดถนน
ก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ที่เป็นบุญเป็นกุศล
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามันขาดไม่ได้ อย่าง
ว่าเป็นชาวนานี่ ลองขาดชาวนา มันก็ล่ม
ไปทั้งประเทศ แล้วก็ไม่มีคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์อะไร เมื่อประเทศ
มันล่มลงไปแล้ว ประเทศมันอยู่ได้เพราะ
ชาวนา ในส่วนหนึ่ง ในแง่หนึ่ง ด้านหนึ่ง
ฉะนั้ น ทุ ก ๆ ส่ ว น ทุ ก ๆ แง่ ทุ ก ๆ
ประเภทของการงานนั้น เรียกว่ามีความ
ส�ำคัญเท่ากัน ในส่วนธรรมะ ในส่วนจิตใจ
ก็ได้รับหน้าที่และท�ำหน้าที่นั้น สุดก�ำลัง
ใจที่ เขาจะท� ำ ได้ ก็ เรี ย กว่ า เขาเป็ น คน
ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ซื่อตรงต่อตัวเอง
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ฉะนั้นถ้าชาวนา

๑๑

สักคนหนึ่ง ท�ำหน้าที่ของตนสมบูรณ์โดย
แท้จริง ก็เรียกได้ว่า ท�ำหน้าที่ของมนุษย์
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�ำสิ่งที่เป็นบุญ เป็น
กุศล เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างมนุษย์ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ส่วนจะได้เงิน ได้ข้าว ได้ปลา
บ้าง นั้นเป็นเรื่องของร่างกาย ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญ ที่แนะให้มองกันอย่างนี้ ก็
เพื่อว่าให้มันเกิดความถูกต้อง แล้วก็จะไม่
เกิดความท้อแท้ หรือน้อยใจ หรืออ่อนใจ
เช่น รู้สึกว่าเรามันเกิดมาอาภัพ ต้องท�ำ
หน้าที่ที่เหงื่อไหลไคลย้อยอย่างนี้ เป็นต้น
ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรม
แล้ว เราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย ถ้ามันเหงื่อ
ไหลไคลย้อยออกมาเท่าไหร่ มันก็เป็นการ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นก็ต้อง

๑๒

ถือว่า ถ้าเหงื่อมันออกมาก มันก็คือได้บุญ
มาก เพราะได้เสียสละมาก มีความจริงจัง
มากในการท�ำหน้าที่การงาน
ถ้ า มองเห็ น อย่ า งนี้ แ ล้ ว เราก็ จ ะ
สนุกสนานในการท�ำงาน ผู้ที่เห็นความจริง
ข้อนี้ แล้วจะสนุกสนานในการท�ำการงาน
เดีย๋ วนีล้ กู เด็กๆ ของเรามันไม่มองเห็นอย่าง
นี้ แม้เป็นคนหนุม่ คนสาว จะเป็นผูใ้ หญ่อยู่
แล้ว มันก็ยงั ไม่มองเห็นอย่างนี้ เห็นได้ตรงที่
มันไม่อยากท�ำงาน มันขีเ้ กียจจะท�ำงาน แม้
จะให้ท�ำงานบ้าง มันจะเลือกงานเบา เห็น
ว่างานหนักนี่เป็นงานของคนไพร่ คนขี้ข้า
นั้นเรียกว่ามันโง่เอง มันไม่รู้ว่า ไอ้การเสีย
สละมีมากเท่าไหร่ ก็เป็นการปฏิบัติธรรม
หรือว่าได้บุญมากขึ้นเท่านั้น ส่วนนี้ขอให้

๑๓

ระวังให้ดีว่า ลูกเด็กๆ ของเรา นี่มันก�ำลัง
จะเสียคน คือว่ามันไม่รู้ว่าการงานคือการ
ปฏิบัติธรรม ยิ่งขึ้นไปกว่าพ่อของมันอีก
ฉะนั้นพ่อของมันก็ควรจะรู้เสียว่า ไอ้การ
งานนี้คือการปฏิบัติธรรม ท�ำลงไปได้บุญ
ทันที ไม่ตอ้ งรอว่า ข้าวเปลือกออกมาจึงจะ
ได้ประโยชน์ หรือได้กำ� ไร พอลงมือท�ำงาน
แล้วเป็นบุญเป็นกุศล มีความเป็นมนุษย์
มากขึ้นทันที หรือเต็มเปี่ยมขึ้นมาทันที
การงานคือการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำบุญ ท�ำ
กุศลที่แท้จริง อยู่ในตัวการงานนั้นเอง ไม่
ต้องออกเงินพิเศษต่างหาก ไม่เที่ยวท�ำนั่น
ท�ำนี่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ได้ ขอ
ให้ท�ำบุญในตัวการงาน และปฏิบัติหน้าที่

๑๔

ในครอบครัวให้ถูกต้อง ที่ตามหลักของทาง
ศาสนา ก็ว่า ประพฤติตนให้ถูกในทิศทั้ง ๖
หน้าทีต่ อ่ ทิศทัง้ ๖ นี่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ถ้าท�ำครบ
ถ้วนนั้น ก็เป็นอันว่า ท�ำหน้าที่สมบูรณ์ หา
ที่ต�ำหนิ มิได้
ทิศทั้ง ๖ นั้น คือทิศข้างหน้า บิดา
มารดา ข้างหลังคือ บุตรภรรยา ทิศข้างซ้าย
มือนี่ มิตรสหาย ทิศข้างขวามือนั้น ครูบาอาจารย์ ทิศข้างบนนั้น พระเจ้า พระสงฆ์
ทิศเบื้องต�่ำ ข้างล่างนั้นคือ คนใช้ กรรมกร
นี่ ถ้าเขาพูดอย่างแบบโบราณนั้นน่ะ
เขามีอันดับสูงต�่ำตามหน้าที่การงาน ไม่
ต้องเอาก�ำเนิดเป็นหลัก เอาหน้าที่การงาน
เป็นหลัก เพราะถ้าเราเป็นคนท�ำงานใหญ่

๑๕

ต้องมีลูกจ้าง ต้องมีคนร่วมงาน นั้นก็ต้อง
มีคนเช่นนั้น ต้องเรียกว่าอยู่ในอ�ำนาจ อยู่
ในบังคับบัญชาของเรา ฉะนัน้ เรียกสัน้ ๆ ว่า
คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา เราเรียกว่า
ทิศเบื้องล่าง
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ขอให้จ�ำไว้ให้ดี
ว่า ทิศเบื้องหน้า ตรงหน้าไปนั้นคือ พ่อแม่
บิดามารดา พีป่ า้ น้าอา อยูท่ ศิ เบือ้ งหน้า ทิศ
เบือ้ งหลังนัน้ บุตรภรรยา ลูกหลานเหลน ก็
อยู่เบื้องหลังนั้นทิศหนึ่ง ข้างซ้ายนี่ เพื่อน
มิตรสหาย ญาติ  เกลอ เพือ่ นร่วมงาน เรียก
ว่าเพื่อนก็แล้วกัน ทิศเบื้องขวานี่เรียกว่า
ครูบาอาจารย์  คือผู้ที่จะให้แสงสว่างในทุก
อย่าง หรือทุกเรือ่ ง ทิศเบือ้ งบนนัน่ พระเจ้า

๑๖

พระสงฆ์ จะพาจิตใจสูงไปหาความหมด
กิเลส ทิศเบื้องต�่ำนั้นคือ ผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชาของเรา รวมกันแล้วเป็นทิศทั้ง ๖
ผู้ท�ำหน้าที่ต่อทิศทั้ง ๖ สมบูรณ์นั่น
เรียกว่า “ยอดสุดของความเป็นฆราวาส”
ผู้ครองเรือน เต็มไปด้วยบุญ เต็มไปด้วย
กุศล เต็มไปด้วยความดี เต็มไปด้วยธรรมะ
อยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก กระดิกตัวนิด
หนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศล เพราะมันท�ำถูก
ต้องเพือ่ ทิศทัง้ ๖ นี้ นีแ่ ตกออกไปให้เห็นว่า
หน้าทีข่ องมนุษย์ ถ้าเป็นฆราวาสอย่างพวก
ท่านทั้งหลายนี่มันก็มีอย่างนี้ ปฏิบัติหน้าที่
ให้ครบถ้วนทั้ง ๖ ทิศ

๑๗

ที นี้ ก็ ป ิ ด ช่ อ งโหว่ ห รื อ รู รั่ ว ตามที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เรียกว่า อบายมุข ซึง่
สมัยนี้ คนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟัง คือไม่ปิดรูรั่ว
หรือไม่ปดิ ประตูอบาย อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า
ท่านตรัสไว้ ยิ่งลูกเด็กๆ สมัยใหม่ด้วยแล้ว
ยิ่งไม่เชื่อ มันจึงจมลงไปในอบาย ยิ่งกว่า
พ่อของมันเสียอีก ไอ้รูรั่ว ช่องโหว่ หรือ
ปากทางแห่งอบาย เรียกว่า อบายมุข มี
อยู่ ๖ อย่าง ดื่มน�้ำเมา เที่ยวกลางคืน ดู
การเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร
ขอได้จดจ�ำไว้อย่างแม่นย�ำ ว่านั่นมันเป็นรู
ส�ำหรับลงไปในอบายเรียกว่า “อบายมุข”
ดืม่ น�ำ้ เมา เทีย่ วกลางคืน ดูการเล่น เล่นการ
พนัน คบคนชั่วเป็นมิตร คือรูรั่วที่จะจับหัว
เกษตรกรทั้งหลายไสหัวลงไปในนรก ทาง

๑๘

รูทั้ง ๖ รูนี้ ไม่เชื่อลองให้เกษตรกรคนไหน
กล้าท�ำไอ้หกอย่างนี้ ดื่มน�้ำเมา เที่ยวกลาง
คืน ดูการเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็น
มิตร เกียจคร้านท�ำการงาน ไปเปิดดูได้ใน
พระไตรปิฎก เรียกว่า “อบายมุข”
ดื่มน�้ำเมาน่ะ มันหมายถึงทุกชนิด ไม่
ว่าอะไร ถ้า ดื่ม กิน ลูบ ทา สูด ดม ดูแล้ว
เสียสติสัมปชัญญะ แล้วก็เรียกว่า น�้ำเมา
ทั้งนั้น ไม่เฉพาะเหล้าอย่างเดียว ที่เที่ยว
กลางคืนนั้นน่ะ มันนิสัยเลว เพราะว่ากลาง
คืนเขาให้พักผ่อน เพื่อเอาแรงเพื่อกระท�ำ
งานในวันรุ่งขึ้น มันไปเที่ยวตรากตร�ำเสีย
ในเวลากลางคืนแล้วมีการเสียหายอะไรอีก
หลายอย่างเพราะเที่ยวกลางคืน ที่ดูการ

๑๙

เล่นนี่ เล่นหัวต่างๆ นี่ ดูหนัง ดูยี่เก ดูเพลง
ดูอะไรกันจนติดเป็นนิสยั แล้วก็ผชี นิดนีเ้ ข้า
สิง แล้วมันก็อดไม่ได้ พอค�่ำลง ได้ยินเสียง
ไอ้ประโคมอะไร มันก็ต้องไป
กสิกรไทยเรายังเป็นเอามาก ในเมื่อ
ไปเทียบกันกับกสิกรที่อินเดีย อาตมาไป
ที่อินเดียตั้งสามเดือน ก็พยายามไปตาม
บ้านนอกคอกนา ทุกหนทุกแห่ง สอบถาม
ทุกอย่าง เกษตรกรแท้ๆ เป็นชาวนา ชั้น
ธรรมดาสามั ญ แท้ ๆ ปี ห นึ่ ง ก็ ไ ม่ เ คยไปดู
มหรสพทีโ่ รงหนัง หรือว่าทีท่ เี่ ขามีการแสดง
มหรสพทีต่ ลาด ทีต่ อ้ งเสียสตางค์นะ่ เพราะ
มั น ยากจน เพราะมั น ต้ อ งท� ำ งานเต็ ม ที่
แม้แต่ว่าจะไปวัด งานนักขัตฤกษ์ ก็ปีหนึ่ง

๒๐

สักครัง้ สองครัง้ ไปได้ดว้ ยความยากล�ำบาก
ฉะนัน้ จึงไอ้เรือ่ งดูการเล่นนี้ เกือบจะไม่รจู้ กั
แม้แต่ในงานไหว้พระ ชั้นใหญ่หลวง ไปกัน
เป็นล้านๆ คนนี่ ในงานบูชาพระนั้น ก็ไม่มี
มหรสพ ไม่มีลูกโป่งขาย ไม่มีร้านอาหาร
ไม่มีร้านเหล้า อย่างเขาไหว้พระอาทิตย์กัน
ที่เมืองนาลันทาน่ะ คนไปไหว้นั่น ตั้งล้าน
คน สองล้านคน ไม่มีร้านอาหาร ไม่มีร้าน
กาแฟ ทุกคนต้องหิ้วหม้อ หิ้วข้าวสารของ
ตัว ก็ปักหลักขึงผ้าแล้วตรงนี้กลางทุ่งนานี่
พออยู่อาศัยชั่วสามวัน เจ็ดวัน ก็หุงหากิน
เอง แล้วก็ไปไหว้พระ ทั้งวัน ทั้งคืน ผัวไป
เมียเฝ้าโยง คนนี้ไป คนนี้เฝ้าโยง อย่างนี้
ในงานนั้นไม่มีมหรสพ หนังละครไม่ต้องมี

๒๑

เพราะว่าแม้แต่รา้ นกาแฟก็ไม่มี ร้านอาหาร
ก็ไม่มี ลูกโป่งสักลูกก็ไม่มี เมือ่ เขาไหว้พระ
มันท�ำอย่างนี้ งานนักขัตฤกษ์ประจ�ำปี ไหว้
พระนะ
ที นี้ บ ้ า นเรา งานนั ก ขั ต ฤกษ์ ป ระจ� ำ
ปี ไหว้พระนั่นคือแดนอบายมุข มีร�ำวง มี
อะไรที่ไม่สมควรแก่งานในวัดก็ยังมี แล้ว
ประชาชนของเราก็เสียนิสัยดูการเล่น ใน
การดูการเล่นนี่มากเกินไป เสียนิสัยไปตั้ง
แต่เด็กๆ แล้วก็มากขึ้นๆ แล้วก็ควบคุมไม่
อยู่ มันเป็นกันทั้งพ่อ ทั้งแม่ ทั้งลูก มันก็ดู
การเล่นมากเกินไป นั้นล่ะคือรูรั่ว ส�ำหรับ
ให้พลัดลงไปในอบาย

๒๒

ดื่มน�้ำเมา ๑ เที่ยวกลางคืน ๒ ดูการ
เล่น ๓ ทีนี้ ๔ เล่นการพนัน นี่ก็ไปคิดเอา
เองเถอะ การพนั น นี่ มั น มี ห ลายระดั บ
เล่นการพนัน กระทั่งว่าเล่นกินรวบ สาม
ตัว กระทั่งซื้อลอตเตอรี่ มันก็เป็นการพนัน
มันมีหลายชั้น หลายระดับ พอผีการพนัน
เข้ า สิ ง แล้ ว มั น ก็ ไ ม่ อ ยากท� ำ งานเหมื อ น
กัน มันคอยแต่จะเล่นการพนัน แล้วก็หวัง
รวยจากการพนัน ก็เป็นเหตุให้เกิดความ
เดือดร้อน เบียดเบียน โจรขโมยอะไรกัน
ต่อไปอีก ฉะนั้นขออย่าได้มีแก่เกษตรกร
ทั้งหลายเลย

๒๓

ที นี้ ข ้ อ ที่ ๕ คบคนชั่ ว เป็ น มิ ต ร นี่
หมายความว่า ถ้าคนไหนมันน�ำไปหาความ
เสื่อม หรือท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด เห็นดี
เป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี ก็เรียกว่าคนชั่วอย่า
ไปคบมัน
ส่วนข้อสุดท้ายเกียจคร้านท�ำการงาน
นั้นเห็นอยู่แล้ว ถ้าไม่ท�ำการงาน มันก็คือ
ความวินาศแล้ว เพราะว่ามนุษย์เรานี่มันมี
ค่าอยู่ที่การงาน ถ้าไม่ท�ำการงาน ก็ไม่มีค่า
หรือไม่มีราคาอะไร สัตว์เดรัจฉานก็มีการ
งานไปตามแบบของสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์
ก็มีการงานไปตามแบบของมนุษย์ ฉะนั้น
ค่ า ของชี วิ ต นั่ น มั น อยู ่ ที่ ก ารงาน ฉะนั้ น
ขอให้เรามีการงานที่เหมาะสมกับร่างกาย

๒๔

จิตใจของเรา แล้วเราก็จะสนุกสนานใน
การท�ำการงาน ฉะนั้นความเกียจคร้านก็
เข้ามาไม่ได้
นีร่ รู วั่ ๖ รู เรียกว่าอบายมุข ทีจ่ ะท�ำให้
สูญเสียความเป็นมนุษย์ ต้องปิดต้องอุด
อย่าให้มันรั่วได้ เลิกเสียทีไอ้รูรั่วนี้ ถ้าเคย
ท�ำมาแล้วก็หยุดเสียที อาตมากล้าท้าว่า ที่
นั่งอยู่นี้ทั้งหมดนี่ต้องเคยท�ำรูรั่วนี้มาแล้ว
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง บางคนอาจจะเก่ง
ถึง ๖ อย่างก็ได้ นี้ต่อไปนี้ก็ขอให้เลิกกัน
ที หยุดกันที ไอ้รูรั่ว ๖ อย่างนี้ เลิกกัน
ที แล้วไปเอาใจใส่ลูกเล็กๆ เด็กๆ ตาด�ำๆ
นั้นด้วย ว่าอย่าให้ไอ้รูรั่วนี้ มันไปเกิดเป็นที่
พอใจแก่ลูกหลานของเรา ถ้าสมมติว่าลูก

๒๕

เด็กๆ มันไปมัว่ สุมอยูแ่ ต่อบายมุข ๖ นี้ แล้ว
พ่อแม่จะท�ำงานไปได้อย่างไร จะท�ำงาน
อะไรไหว มันก็ตอ้ งช่วยกันปิดกันอุดทุกคน
เดี๋ยวนี้พ่อแม่มันน�ำเสียเอง พ่อแม่เป็นผู้น�ำ
ในทางอบายมุขเสียเอง ก็เป็นอันว่าวินาศใน
ทางจิตใจ วินาศในทางจิตใจ มันก็วินาศใน
ทางร่างกาย ทางทรัพย์สมบัติ ทางอะไรตาม
ตามตามกันออกมา
สรุปความว่าอุดรูรั่ว ๖ รูนี้เสีย แล้ว
ปฏิบัติหน้าที่ต่อทิศทั้ง ๖ นั้นให้สมบูรณ์ นี้
จะเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงสุด อยู่ที่เนื้อ
ทีต่ วั ทีก่ าย วาจา ใจ ของคนเหล่านัน้ แม้วา่
เป็นเกษตรกร ถ้าสมมติว่าท�ำเอง ไถนาเอง
ถือคันไถอยู่ ก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมทีต่ รงนัน้

๒๖

เอง หรือสมมติวา่ ท�ำอย่างอืน่ เกษตรกรรม
อย่างอื่น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมื่อ
ท� ำ งานนั้ น เอง เพราะว่ า เราท� ำ เพื่ อ บู ช า
ความเป็นมนุษย์ ท�ำโลกนี้ให้งดงาม นี้เป็น
หลักใหญ่
ทีนี้ที่มันละเอียดออกไปก็คือว่า เมื่อ
เราท�ำการงานอะไรก็ตาม แม้ว่าจะไถนา
อย่างนี้ มันต้องมีธรรมะหลายข้อ เช่น ต้อง
มีปัญญารู้จักไถ มันจึงจะไถได้ดี จะต้องมี
สติ ควบคุมวัวควาย ตัวเองอะไรให้ดี ต้อง
มีขันติ ความอดกลั้น อดทน ต้องมีวิริยะ
ความพากเพียร แล้วต้องมีธรรมะปลีกย่อย
อีกหลายอย่าง ตลอดเวลาทีท่ ำ� งานนัน้ จน
กล่าวได้ว่าต้องปฏิบัติธรรมะครบทุกข้อที่
มีในพระศาสนาด้วยซ�ำ้ ไป แต่มันละเอียด

๒๗

เป็นส่วนน้อยๆ ส่วนน้อย ธรรมะชือ่ ไหนไป
พิจารณาดูจะต้องมีอยู่ในบุคคลผู้ท�ำหน้าที่
ของตนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ถ้าขาด
ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ไอ้งานที่ท�ำนั้นจะ
ไม่ถกู ต้อง แม้จะถูกต้องบ้างก็ยงั ไม่สมบูรณ์
ถ้างานไหนทั้งถูกต้องและสมบูรณ์ งานนั้น
ต้องประกอบไปด้วยธรรมะครบทุกอย่าง
ทุกประการ
ฉะนัน้ ขอให้พอใจ ให้ยนิ ดี ให้บชู าการ
งานนั้นแหละ เหมือนกับบูชาพระเจ้า แล้ว
เราก็จะสนุกสนานในการงาน แล้วเราก็จะ
เป็นคนไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง
ซึ่งจะท�ำความวินาศให้แก่กันและกัน

๒๘

นี่ เวลาที่ ท ่ า นทั้ ง หลายก� ำ หนดให้ ก็
หมดแล้ว อาตมาก็ขอยุตกิ ารบรรยายนี  ้ ขอ
อวยพรให้ทา่ นทัง้ หลายทุกคน จงมีจติ มัน่ คง
ในหลักธรรม ในพระศาสนาของตนๆ ให้ยดึ
พระธรรมเป็นหลัก แล้วก็มีการประพฤติ
ธรรมนั้น อยู่ที่เนื้อ ที่ตัว ที่กาย วาจา ใจ มี
ความเจริญรุง่ เรืองในหน้าทีก่ ารงานของตน
ตลอดทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

๒๙

รายชื่อหนังสือธรรมะเลมนอย
๑๒ เลม เมื่อป ๒๕๕๓ ประกอบดวย

๑. ความสุขปใหม...กลิ้งใหดีกวาปเกา ๒. เปาหมายชีวิต
และสังคม ๓. อุดมคติของโพธิสัตว ๔. ยอดแหงความสุข
๕. การเปนพุทธบริษทั ทีถ่ กู ตอง ๖. วิปส สนาระบบลัดสัน้ สำหรับ
ประชาชนทั่วไป ๗. ทำบุญ ๓ แบบ ๘. แมคือผูสรางโลก
๙. บุตรที่ประเสริฐที่สุด ๑๐. การดำรงจิตไวอยางถูกตอง
๑๑. ทุกอยางเปนเชนนั้นเอง ๑๒. ดอกสรอยแสดงธรรม
๒๔ ฉากของชีวิต

๑๒ เลม เมื่อป ๒๕๕๔ ประกอบดวย

๑. ชีวิตใหมเมื่อปใหม ๒. ความรักผูอื่น ๓. โลกบาหรือ
ธรรมะบ า ๔. การชนะโลก ๕. อริ ย มรรคมี อ งค แ ปด
๖. การศึ ก ษาและการรั บ ปริ ญ ญาในพระพุ ท ธศาสนา
๗. วิธีทำสมาธิเบื้องตน ๘. สิ่งที่พระพุทธเจาทรงเคารพ
๙. อิ ส รภาพหรื อ เสรี ภ าพในทางธรรม ๑๐. การเมื อ ง
เรื่องศีลธรรม ๑๑. ปญญาดีกวาศาสตราวุธ ๑๒. ผูทรงเปด
ใหสัตวโลกเห็นทั่วกันหมด

๑๒ เลม สำหรับป ๒๕๕๕ ประกอบดวย

๑. การมีอายุครบรอบป...เปนเชนนั้นเอง ๒. สิ่งที่เปนคูชีวิต
๓. มาฆบู ช า วั น นี ้ เ ป น การกระทำเพื ่ อ บู ช าพระอรหั น ต
๔. ความถูกตองของการศึกษา ๕. ความหมายและคุณคา
ของคำวา “ลออายุ” ๖. การทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรม
๗. เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ ๘. พระธรรมในทุกแงทุกมุม
๙. มื อ ขวาทำบุ ญ อย า ให ม ื อ ซ า ยรู  ๑๐. ปวารณา คื อ
เครื ่ อ งหมายแห ง คนดี ๑๑. ประโยชน ข องความกตั ญ ู
๑๒. ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต
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ทั่วประเทศ
email bookclub@bia.or.th • facebook.com/bookclub.bia
facebook.com/buddhadasaarchives
สอบถาม ณภัทร เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
โทรศัพท ๐.๒๙๓๖.๒๘๐๐ ตอ ๗๑๐๘ • โทรสาร ๐.๒๙๓๖ ๒๙๐๐

กิจกรรมของสวนโมกขกรุงเทพ

การบริหารงานทางธรรมใหเกิดการมีสวนรวมในธรรม
ในหลากหลายลักษณะ อาทิ ทำเอง รวมมือกันทำ และธรรมภาคีทำให ทำขึ้นภายในและภายนอกทั้งที่เปนกิจกรรมประจำ
และทำเป น ครั ้ ง คราว โดยกิ จ กรรมบางส ว นที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายใน
ประกอบดวย ดังนี้

การเจริญสติภาวนา : สวดมนตทำวัตรและเจริญจิตตภาวนา ทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. • สมาธิภาวนา
ทุกวันอาทิตย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. • อานาปานสติ
ภาวนากับพุทธทาสภิกขุ โดยกลุมอยูเย็นเปนประโยชน
ทุกวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. • เจริญ
สติแบบเคลื่อนไหว ทุกวันเสาร , อาทิ ตย สั ป ดาห ท ี ่ ๒
ของเดื อ น เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. • วั น แห ง สติ ก ั บ
ชาวคณะหมูบานพลัมประเทศไทย ทุกวันเสาร สัปดาหที่
๓ ของเดือน เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
การบริ ห ารเพื ่ อ จิ ต ตภาวนา : โยคะในสวนธรรม โดย
สถาบั น โยคะวิ ช าการ • โยคะภาวนากั บ ชี ว ิ ต สิ ก ขา
โดยครูดล เครือขายชีวิตสิกขา • อานาปานสติกับไทเก็ก
โดยคณะครูสุพล โลหชิตกุล • ลมหายใจ ดนตรีชีวิต โดย
อ.ดุษฎี พนมยงค
อบรมเพื่อพัฒนาชีวิต : สวนโมกขเสวนา • เพลินธรรม
นำชม • ธรรมนิทรรศการ เปนตน
สาระธรรมบันเทิง : ดูหนังหาแกนธรรม ทุกวันอาทิตยที่
๔ ของเดือน เวลา ๑๗.๐๐ น. • เพลินเพลงในสวนธรรม

ธรรมะใกลมือ
• สมัครรับ SMS ขอธรรมฟรี เฉพาะเครือขาย AIS
• กด *455233300 แลวกดโทรออก
• ธรรมะ “Twitter” ที่ www.twitter.com/buddhadasa
• ธรรมะดีดี (D3) รับ “ขอธรรม” และ “เสียงธรรม”
• www.facebook.com/buddhadasaarchives
• www.facebook.com/bookclub.bia
• www.dhamma4u.com
• www.bia.or.th
• www.life-brary.com
• แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ทั้ง iOS และ Android
• - BIA Dhamma eTravel : เที่ยวทั่วไทยใหถึงธรรม
• เปดพื้นที่ธรรมในหัวใจสำหรับผูปฏิบัติธรรมมือใหม
• - BIA Meditation : สงบจิต พินิจ ภาวนา
• สัมผัสสมาธิกับการสดับเสียงธรรมชาติ

ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

• ทุกวันอาทิตยแรกของเดือน ที่สวนโมกขกรุงเทพ
• บูชาพระรัตนตรัย รับศีล และฟงธรรม ตักบาตรแบบครั้ง
• พุทธกาล แลวรวมกรวดน้ำแผเมตตา รวมกินขาวกนบาตร
• เจริญสติภาวนา และกิจกรรมมหรสพเพื่อปญญา
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คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละ
จะท�ำอะไรได้ส�ำเร็จ
คือจะไม่โกง จะไม่เอาเปรียบ
คนที่โกงหรือเอาเปรียบนั้น
คือคนที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้น
ไม่เชื่อก็ไปดูที่ไหนก็ตาม
ถ้ามีการโกง มีการเอาเปรียบ
ก็เป็นการท�ำโดยคนเห็นแก่ตัว
ถ้าไม่เห็นแก่ตัว
มันก็ไม่ท�ำอย่างนั้น
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