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เริ่มต้นชีวิตใหม่ 
๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ 

 

วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งสมัยโบราณได้ทํากันมา สมัยใหม่
เขาทําปีใหม่เดือนมกรา แต่ของเก่าโบราณทํากันในวันนี้ วัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่  วันนี้เป็นวันหนึ่งที่จะเป็นอุบายปฏิบัติ
ส่วนตัวได้ เอาวันเริ่มต้นปีใหม่คือว่าของเก่าเรียกว่าอดีตที่ผ่าน
มาแล้ว เราพยายามหาอุบายความคิดไปว่า ของเก่าที่ผ่านมาใน
อดีตเรื่องการทําก็ดี การพูดก็ดี เฉพาะเราทํากับคนอื่นก็ดี พูดกับ
ผู้อื่นก็ดี  ถึงแม้การคิดต่างๆ กับเพื่อนฝูงก็ดี ก็ต้องประมวลภาพ
เก่าๆ ที่ผ่านมาในอดีตนั้นว่าจุดไหนบ้างที่เรามีความผิดพลาด ไม่ดี
ไม่งามต่อหมู่คณะ ต้องประมวลให้ดี ต้องประเมินผล เรียกว่า 
ประเมินผลประจําปี  

ปีหนึ่งเราทําความชั่วทางกายวาจาใจ มีอะไรบ้างที่ผ่านมา 
ต้องคิดหา บางทีเราอาจจะไม่คิด คือพูดส่งเดช ทําส่งเดช คิดส่ง
เดชไป ต่อมาทําใหม่พูดใหม่คิดใหม่ เรื่องของเก่าๆ นั้นแหละมันไม่
ดีไม่งามเราไม่ทิ้งสักทีหนึ่ง  แต่บัดนี้พยายามทิ้งซะ เริ่มต้นใหม่ นี้
คือนักปฏิบัติธรรม เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดส่วนตัวให้ได้ 
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เปลี่ยนแนวความเห็นส่วนตัวให้ได้ ตัวความเห็นเป็นตัวสําคัญมาก
เลย เป็นพื้นฐานแห่งความคิดทั้งปวง  

ความคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เพราะความเห็นของเรา ถ้าเรามี
ความเห็นผิด ความคิดก็ผิด ถ้าเรามีความเห็นถูก ความคิดก็ถูก 
พยายามวางความเห็นให้มันถูก คือความเห็นตัวนี้เป็นลักษณะสอง
ประเภท  

1. เป็นความเห็นเฉพาะตัว นี้เป็นส่วนตัวต้องแก้ตัวเองให้
มาก  

2. เป็นความเห็นที่เกี่ยวโยงกับผู้อื่นเขา เช่นว่า เห็นคนนั้นก็
ดี คนนี้ก็ดี ทําอะไรมาก็ดี พูดอะไรมาก็ดี การพูดการทําของเขา
คนน้ัน ถือว่าเป็นเรื่องของเขาคนนั้นไปซะ อย่าเก็บเอามาเป็นของ
ส่วนตัว เลือกเฉพาะส่ิงที่มันดีมันงาม  

 ถ้าเห็นว่าผู้นั้นพูดไม่ดี พูดไม่เหมาะไม่สม เราอย่าไปจํามาใส่
ใจตัวเอง แต่เพียงศึกษาเอาไว้ว่าคําพูดอย่างนี้ ถ้ามีคนใดพูดกับเรา 
เราชอบใจไหม เราไม่ชอบใจในการพูดอย่างนี้ แต่ถ้าเราเอาคําพูด
นี้ไปพูดกับคนอื่นเขาล่ะ เขาจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ก็
เหมือนกันกับเราเช่นเดียวกันแหละ เขาก็ไม่ชอบใจ เหตุนั้น
พยายามรักษาตัวเองว่า อย่ายื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งที่คนอื่นไม่ชอบใจ
ไปให้เขา พยายามยื่นสิ่งที่ดีๆ ที่เขาชอบอกชอบใจให้เขา   
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สําหรับการพูดก็ดี การทําทางกายก็ดี  มารยาททางใบหน้า
ทางตาเราก็ดี พยายามยื่นสิ่งดีๆ ที่เขาชอบใจให้เขาตลอดเวลา  
เรียกว่าการให้ธรรมะคนอื่นเขา เราก็มีความสุขด้วย นี่คือหลัก
ปฏิบัติประจําวันประจําชีวิต แต่ละวันๆ ตื่นขึ้นมาต้องเริ่มแล้ว 
วันนี้เราจะมีอะไรบ้างกับเพื่อนฝูง กับหมู่คณะ ต้องเตรียมตัว
เตรียมใจเอาไว้ว่า อย่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่นมีความทุกข์เพราะ
การกระทําทางกายของเรา และเราจะไม่พูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนอื่น
มีความทุกข์ไม่สบายใจเพราะการพูดของเรา ให้ตระหนักเป็นนิสัย 
เป็นภาคปฏิบัติประจําวัน ถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติ  

ในทางพุทธเราสอนอย่างนี้ คือสอนให้คนมีความรักกัน อยู่
กันฉันท์พี่น้อง ทุกคนเกิดมาร่วมโลกเดียวกัน ต้องการความสุข
จากกัน ผู้อื่นเขาก็ต้องการความสุขจากเรา เราก็ต้องการความสุข
จากคนอื่น แต่คนอื่นให้ความสุขกับเรานั้นอีกเรื่องหนึ่ง บางทีคน
นั้นอาจจะคิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะพูดอะไรตามชอบใจเขา 



6 

 

แต่ส่วนของเราเฉพาะเราจะให้แต่ของดีๆ มี เสียงที่นุ่มนวล
อ่อนโยนทางวาจา ส่วนทางกายเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ 
พยายามอย่าให้หน้าบึ้งตึง ไม่สวยงาม ไม่มีใครชอบ  

ฉะนั้นพยายามให้ข้อมูลกับตัวเอง พยายามคิดไว้ก่อน 
เพราะว่าคิดก่อนพูด หรือว่าคิดก่อนทํา ถ้าทําอย่างนี้ได้ เรื่องที่จะ
เกิดขึ้นในหมู่คณะ ไม่มีเลย  

มีบุคคลอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “คนอันธพาล” อันธพาล
นี้คอยหาเรื่อง พวกนี้เอาหลักอัตตามานะทิฏฐิเป็นตัวนําหน้า คน
ประเภทนั้น เขาไม่ยอมคน แพ้คนไม่เป็น เอาชนะกับเพื่อนฝูง
ตลอดเวลา การทําทางกายก็ดี การพูดทางวาจาก็ดี พยายามพูด
เอาชนะผู้อื่นตลอดเวลา นี่ก็นักอันธพาล ผัวเมียก็เป็นอันธพาล
เหมือนกันนะ บางทีผู้เป็นผัวก็พาลเมียอยู่เรื่อยๆ ผู้เป็นเมียก็พาล
แต่ผัวอยู่เรื่อยๆ อัตตามานะทิฏฐิ ถือตนถือตัว อันนั้นทางพุทธเรา
ไม่สอน  

 



7 

 

เราเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่ง ไปอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ตาม เป็นที่
ลับหรือที่แจ้งไม่สําคัญ เพื่อนฝูงกันหรือไม่รู้จักกันไม่สําคัญ มัน
สําคัญตรงที่เห็นหน้าคนตรงไหนก็แล้วแต่พยายามฝึกยิ้มไว้ก่อน 
การยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อนนะดี ถึงจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม หรือ
ทําหน้าเรียบร้อยเอาไว้ พยายามยิ้มเอาไว้  พูดจาพาทีเรียบร้อย
เอาไว้ เรียกว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมตัวนี้ ไม่ใช่ว่าจะไปคอยหลับหู
หลับตาอยู่อย่างนี้ ไม่พอกินไม่ทันกาล ต้องฝึกบ่อยๆ หรือบางที
ตัวเองก็พูดรุนแรงไปหน่อย พูดเสียงดังไปหน่อย ก็พยายามลดละ
คําพูดนั้นลง คนอยู่ใกล้กันเพียงไม่กี่เมตรจะพูดแค่ไหนอย่างไร ให้
รู้จักภาษากันก็พูดกันแค่นั้น เหมาะสมดี บางทีเขาอยู่ใกล้กันนิด
เดียวแค่ไม่กี่เมตร ก็พูดเสียงดังโฮกฮาก เหมือนคนกินเหล้าเมายา 
มันไม่เหมาะสมกับนักปฏิบัติ คําพูดต่างๆ ต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพราะคําพูดกับการกระทําทางกายเป็นประตูสังคมที่ดีต่อ
กัน  ต้องรักษาให้ได้ ต้องลดทิฏฐิมานะอัตตาลงให้มากที่สุด ไม่ให้
มีเลยสิ่งเหล่าน้ี  

คําพูดต่างๆ ที่ว่าส่อเสียดเบียดบังกันก็ดี พูดเท็จก็ดี อย่าไป
พูดคําเหล่านี้ คําพูดเท็จพูดโกหกกันนี่แหละ เป็นคําที่ไม่เหมาะสม
กับนักปฏิบัติ หลวงพ่อเองเคยฝึกมามั๊ย หลวงพ่อมีนิสัยไม่ชอบคน
โกหก  ไม่ชอบมากๆ ชอบพูดจริง อย่าพูดลับหลังกัน การพูด
ส่อเสียดเบียดบังก็เหมือนกัน เหมือนเอาเข็มไปแทงใจกัน ถึงเรา
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จะรู้อยู่ว่าคนนี้มันมีจุดอ่อนอย่างนี้ เราก็อย่าพูดซ้ําเติมให้มันเจ็บ
ช้ําน้ําใจเกินไป อย่าไปพูด อย่าซ้ําเติมสิ่งนั้น รู้อยู่ก็ตาม พยายาม
พูดอย่างอื่นให้มันดีขึ้นมา  

การปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติวาจา ปฏิบัติทางกายเรานี้แหละ 
เป็นหน้าที่ทุกคนต้องศึกษา นับจากปีนี้ไป เป็นลักษณะที่ว่าเราจะ
เปลี่ยนแปลงตัวใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็นรถก็เหมือนกับว่ายกเครื่องใหม่
เลย ตรงไหนมันไม่ดีเปลี่ยนทิ้งไป  อันไหนมันดีเก็บไว้รักษาต่อไป 
เขาว่ายกเครื่องใหม่ ยกกิริยามารยาททั้งกายวาจาใจเราทั้งหมด 
ยกใหม่ให้มันดี สมกับว่า มาวัดปุาบ้านค้อแล้ว พอไปไหนก็แล้วแต่ 
ให้เขารู้ว่าวัดปุาบ้านค้อสอนยังไง ทําตัวยังไง ประพฤติตัวยังไง ทํา
ตัวเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอๆ  

 
 

ศาสนาพุทธเรามีคําหนึ่งที่สอนกันประจํา แต่คนไม่นํามา
ปฏิบัติ นั่นคือ “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม
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พุทธัสสะ” ทุกคนว่า “นะโม” เป็น แต่ปฏิบัติไม่เป็น “นะโม” 
ทั้งหมดรวบยอดมาพูดกันว่า “ความนอบน้อมถ่อมตัว” การนอบ
น้อมถ่อมตัว ถ่อมทางกายถ่อมยังไง ถ่อมทางวาจาถ่อมยังไง มาฝึก
อย่างหนึ่ง ตัวนะโมฝึกกันได้ต้องเป็นคน “ยอมแพ้เป็น” อย่าหวัง
ชนะคนนั้นชนะคนนี้ ถ้าทุกคน “ยอมแพ้เป็น” แล้วเรื่องจะไม่เกิด
เพราะต่างคนต่างแพ้กัน ถ้ามีแห่งใดแห่งหนึ่งในสังคมเอาชนะกัน 
เรื่องจะเกิดขึ้นแน่ในสังคมนั้น เหตุนั้นเราเป็นนักปฏิบัติด้วยกัน 
เราอย่าไปเอาชนะมาวัดกัน นั่นหมายความว่า ถ้าเอาชนะกัน
เมื่อไร คนนั้นจะถูกเรียกว่า แพ้ตัวเอง แพ้อัตตาตัวเอง แพ้ทิฏฐิ
ตัวเอง เป็นคนเหลวไหลเหลวแหลก เรียกว่า “อันธพาล” พาลหา
เรื่อง อันนี้ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักปฏิบัติ  

วันน้ีหลวงพ่อให้โอวาทเพียงย่อๆ ให้เราไปคิด ไปปฏิบัติกัน  
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มารยาท 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

 

 

หลวงพ่อเคยมาเทศน์เมืองแพร่ การภาวนาปฏิบัติเป็น
อย่างไร มันมีหลายรูปแบบหลายวิธีการปฏิบัติ แต่ละครู แต่ละ
อาจารย์ที่นํามาสอน ก็เป็นหลักปฏิบัตินั่นแหละ แต่ว่ามันแตกต่าง
กัน แต่ส่วนใหญ่คนจะสอนกันง่ายๆ เมื่อมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ว่า 
พุทโธๆ หลักทั่วๆ ไป ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทางอีสานก็มี 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้มีหมด เหมือนๆ กัน 
ถ้าครูอาจารย์บอกว่า เอ้า จากนี้ไปพากันตั้งใจภาวนา ก็นึกถึงคํา
บริกรรมของตัวเอง ใครเคยนึกคําบริกรรมพุทโธ ก็ว่าพุทโธไป ใคร
นึกถึงคําบริกรรมว่าสัมมาอรหัง ก็สัมมาอรหังไป ถ้าใครนึกคํา
บริกรรมว่ายุบหนอพอหนอก็ยุบหนอพองหนอไป ตามที่ใครถนัด 
แล้วก็ไปเถียงกันอีกว่า คุณภาวนาสายไหน สายพุทโธ หรือสาย
สัมมาอรหัง หรือสายยุบหนอพองหนอ หรือสายว่างๆ ก็ว่ากันไป 
นี่แค่การนึกคําบริกรรมก็แบ่งกันเป็นสายขึ้นมาแล้ว 
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คําบริกรรมทั้งหมดเป็นเพียงอุบายเฉยๆ หรอก เหมือนเอา
ตุ๊กตาให้เด็กเล่น แขวนเปลไว้ แล้วก็เอาลูกไปนอน ให้ลูกเห็น ว่า
รูปอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ลูกนอนหลับก็แล้วกัน จะเป็นรูปช้างก็ได้ 
รูปคนก็ได้ รูปวัว รูปแมว รูปนกก็ได้ ข้อสําคัญให้เด็กอยู่ในจุดที่
เพ่งดูรูปเดี๋ยวก็หลับเท่านั้นเอง  

 

นี้ ฉั น ใ ด  ก า ร นึ ก คํ า
บริกรรมก็ฉันนั้น เพียงว่าเอา
คําบริกรรมมากล่อมให้จิต อยู่
ในสติ ให้จิตนิ่งในสิ่งนั้นๆ เท่า
นั้ น เ อ ง  เ อ า นิ มิ ต เ ป็ น
เครื่ อ งหมาย นิมิ ตแปลว่ า
ความหมาย บางคนก็ไม่เอาคํา
บริกรรมอะไรทั้งสิ้น เอาอานา
ปานสติก็ได้ ให้จิตอยู่นิ่งๆก็เอา 

ดีหมด ถึงจะนิมิตอย่างอื่น นิพพานๆ หากจิตไม่นิ่ง ก็ไม่ดีอยู่นั่น
แหละ ข้อสําคัญว่าให้จิตนิ่ง 

แต่ละวันๆ ใจเราเพ่นพ่าน วิ่งไปตามกระแสโลกมาร้อย
แปดพันประการ หาที่หยุดนิ่งไม่ได้ เรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มี คิด
สับสนปนเปกันไปหมด นี่การมานึกคําบริกรรมทําสมาธินี้ เพื่อ
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รวบรวมความนิ่งของใจ ไม่ให้ใจแล่นไปตามกระแสภายนอก ให้
จิตอยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้วิ่งไปไหนอยู่นิ่งๆ หลักการทําสมาธิ เป็น
อุบายพักใจโดยตรง พักใจหมายถึงห้ามความคิดทุกประเภท ห้าม
ความคิด คิดเรื่องดีก็ตาม  เรื่องไม่ดีก็ตาม เรื่องส่วนตัวก็ตาม เรื่อง
ผู้อื่นก็ตาม ห้ามความคิดด้วยประการทั้งปวง นั่นเรียกว่าการทํา
สมาธิ เป็นอุบายห้ามความคิดเฉพาะตัวเอง น่ีเป็นหลักการหน่ึง  

หลักภาวนามีสองหลักด้วยกัน หลักหนึ่งเรียกว่าห้าม
ความคิด ดังที่อธิบายมาแล้ว แต่หลักหนึ่งส าคัญมากนั่นคือ
หลักการใช้ความคิด เพราะหลักการใช้ความคิดนี่ คือตามปกติเรา
คิดมากเป็นพิเศษ อยู่นิ่งๆ ไม่ค่อยได้ เดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่ 
สารพัดหาเรื่องมาคิด ส่วนมากจะคิดทางโลก ทางธรรมจะไม่คิด 
เราอยู่กับโลก การคิดทางโลกเราก็ลืมๆ ไปว่าเป็นโลก เป็นฝุายดี
หรือไม่ดี เราลืมแยกแยะ ความคิดบางอย่างมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ส่วนความคิดบางอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิ  

 



13 

 

 

การใช้ความคิดต้องดูใจตัวเองว่าคิดเรื่องอะไร คิดเรื่อง
ส่วนตัวหรือคิดเรื่องคนอื่น คิดเรื่องความรัก คิดเรื่องความเกลียด
ชัง ต้องสังเกตอย่างนั้น ความคิดอย่างไหนพระองค์เจ้าเรา
สรรเสริญที่สุด และความคิดอย่างไหนพระองค์เจ้ารังเกียจที่สุด 
ต้องศึกษา เรียกว่า ต้องสังเกตความคิดของตัวเอง  

เมื่อเรามีความคิดอย่างนี้แล้ว อันดับต่อมามันจะสื่อออกมา
ทางเสียง ถ้าคิดอย่างน้ี เสียงจะออกมาอย่างนี้ ถ้าคิดอย่างนั้นเสียง
จะออกมาอย่างนั้น แนวความคิด สื่อให้ออกเสียงมาได้ เรียกว่าสื่อ
ทางเสียง บางทีสื่อทางเสียงไม่ออก จะออกสื่อทางกาย เป็นตัว 
“กิริยา” การแสดงออกทางกายแทน อย่างคนเกลียดกัน ชังกัน 
เห็นหน้ากันเท่านั้นแหละไม่ต้องพูด แต่ใช้กิริยาทางกายแทน แทน
อย่างไร...  

บางทีก็แทนทางตา เอาตาเป็นตัวสื่อ เป็นตัวแทนรังเกียจ 
ทําตาอย่างไร…  

บางทีก็ไม่เอาตา แต่ก็เอาใบหน้าแทน ทําใบหน้าอย่างไร… 
ถ้าเรารังเกียจเขา ไม่พอใจกับเขา นี่สื่อแห่งการคิด ออกมาสอง
ทางคือทางกายและทางวาจา      

นี่คือนักปฏิบัติต้องรู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ เช่น ถึงเราจะไม่ได้
พูดออกไป เราก็รู้อยู่ว่าเราเกลียดคนๆ นี้  เรารังเกียจเขา เวลา
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เดินผ่านเขา เราทําตัวอย่างไร กายทําอย่างไร การก้าวขาทํา
อย่างไร กระทืบเท้าเดินแรงๆ หรือวางสิ่งของกระแทกกระทั้น นี้
คือการสื่อทางกาย ทําเหมือนกับไม่พอใจ อย่างนี้เป็นต้น คน
เกลียดกัน คนชังกัน จะเป็นอย่างนี้  

มันตรงกันข้ามกับคนที่มีความรักกัน คนรักกันใจมันมี
ความรัก มีแนวความคิดในทางที่รัก ถ้ามีแนวความคิดทางที่ รัก 
การพูดออกมาหยดย้อยก็แล้วกัน นุ่มนวลอ่อนหวาน พูดกับคนที่
เรารัก น้ําเสียงก็ดี เหตุผลประโยคการพูดก็ดี หรือการทําต่างๆ 
ทางกายเรา สายตาก็ดี 
นุ่มนวล ใบหน้าก็เปล่งปลั่ง
เรียบร้อยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
กันไป วางสิ่งของให้กันก็
ค่อยวางค่อยจับ จะเดินไป
ก็ค่อยก้าวค่อยเดิน นี้คือ
ลักษณะคนรักกันเป็นอย่างนั้น 

นี้คือว่าศึกษาธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ ในหมู่คนมี
กิเลส ถ้าเราทําอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้ แสดงว่าเรามีกิเลส ต่อไป
เราต้องหาวิธีปกปูองสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น ถึงใจเราอยากจะพูด
คํานี้ แต่เราก็อดทนไม่พูด หรือเราอยากทําอย่างนี้ให้สมใจ แต่เรา
ก็ไม่ทํา นีเ่ขาว่าปฏิบัติธรรมคือตรงน้ี  



15 

 

 

หาตัวอย่าง : สังเกตให้เป็น 

ปัญหาต่างๆ มันเกิดขึ้นจากใจเราเป็นหลัก เมื่อใจเรามี
ความเห็นเป็นอย่างไร การแสดงออกทางกายวาจาก็ต้องเป็น
อย่างนั้น มันต้องแก้ไขกัน สมมติว่าเราต้องการทําดี ต้องการ
ปฏิบัติดี ต้องการความประพฤติดี แต่เราไม่มีตัวอย่าง จําเป็นต้อง
ไปหาตัวอย่างมาเป็นองค์ประกอบเอาไว้ ตัวอย่างเอามาจากไหน 
ตัวอย่างก็เอามาจากคนนั่นแหละ เอาจากคนที่มีอยู่ ก็สืบเสาะ
แสวงหาเอาว่า เขาว่าคนดี ดีอย่างไร ถามคนนั้นคนนี้ได้ว่า คนนั้น
ดี แม่อุ้ยนั่นดี พ่ออุ้ยนั่นดี เราทราบข่าวว่าคนดี เราต้องแสวงหา
คนดีเป็นตัวอย่างเอาไว้ เมื่อเราไปถามว่านาย ก. เป็นคนดี เราก็ไป
สังเกตคนดีเอาไว้ คนดีเขาดีอย่างไร 

การสังเกตคนดีจะดูได้ 2 อย่าง คือ  

1.ดูการพูดของเขา   2.ดูการกระทําของเขา  

เวลาคนดีพูด พูดเป็นยังไง เวลาพูดมาน่ะ เขาพูดนินทาคน
นั้นคนนี้มั๊ย เขาจะไม่พูด คนดีจะสรรเสริญคนอื่นพูดในทางที่ดี 
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เพื่อให้เกิดความรักเพื่อให้เกิดความสงสารกัน นี่คนดีพูด เขาว่าพูด
เพื่อสร้างสรรค์ พูดให้แตกร้าวสามัคคีเขาจะไม่พูด หรือพูด
ตรงไปตรงมาไม่มีพูดโกหกพกลม พูดคําไหน คําจริงทั้งนั้น  

นี่เราสังเกตคนดีเป็นอย่างนี้นะ เราจะมาจดจําคําพูดดีๆ 
ของเขานี่แหละมาปฏิบัติกับตัวเราให้ได้ เราต้องฝึกตัวเราให้ได้ พูด
เหมือนเขาให้ได้ นี่เราได้ตัวอย่างมาแล้ว การพูดดุด่าว่ากล่าวเป็น
อย่างไร เขาชอบใจมั๊ย เราชอบใจมั๊ย เราก็ไม่ชอบใจ สมมติว่ามีคน
ใดคนหนึ่งมาด่าเรา มาว่าเรา สารพัดสารเพที่ว่าเรา การว่าอย่างนี้ 
เราชอบใจมั๊ย เราสบายใจมั๊ย ถ้าเราไม่ชอบไม่สบายใจอย่างนี้ ที
หลังต้องรักษาตัวเองให้ได้ว่า เราอย่าพูดคํานี้แก่คนอื่นเขา นี่คือ
รักษาตัวเรา  

เรื่องคนอื่นพูดก็ให้เขาพูดไป แต่เราไม่พูดคํานี้ นี่เราศึกษา
ธรรมมาดีแล้ว เราต้องอดกลั้นอดทนในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ การศึกษา
ธรรมะจากบุคคลมันดีกว่าการศึกษาธรรมะในต ารา ธรรมะใน
ตํารามันไม่มีรูปแบบให้เห็น การศึกษาจากคนที่ทําไม่ดี คนนั้น
ชอบใช้ตาอย่างนั้น  เม่ือไม่ชอบใจอะไรก็แสดงออกมาทางกาย จะ
เป็นทางใบหน้าก็ดี ทางตาก็ดี ทางมือก็ดี ร่างกายทุกส่วนก็ดี มัน
จะแสดงออกทางที่ไม่ดีทั้งน้ัน  

การทําอย่างนี้ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งทําต่อเราล่ะ เราชอบมั๊ย 
เราก็ไม่ชอบ จําไว้ว่า การทําอย่างนี้ เราไม่ควรทํากับคนอื่นทั้งนั้น 
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ไม่ว่าจะเป็นญาติ เพื่อนฝูง ครูอาจารย์ก็แล้วแต่ เราจะไม่แสดง
อย่างนี้ออกมาให้คนอื่นเห็น มันมีอยู่ก็ตาม แต่ไม่แสดงออก เรา
ต้องรักษาตัวเราให้ได้  เก็บให้อยู่ พูดง่ายๆ ว่า ของบูดๆเน่าๆ ของ
สกปรกโสโครก เราไม่ควรจะเปิดเผยให้คนอื่นเห็น มีอยู่ที่เรา 
ดีกว่าจะให้คนอ่ืนเห็น  

เสื้อผ้าเราสกปรก
โสโครกมันเหม็น ถ้าเป็น
อย่างนี้แล้วเราก็พยายาม
เก็บห่อไว้ อย่าเอาไปเผยแผ่
ให้คนอื่นเหม็นกับเราด้วย 
นี่ ข อ งที่ ไ ม่ ดี อย่ า เ อ า ไป
เปิดเผย อย่าเอาไปโฆษณา 

ใครก็รับไม่ได้ การทําไม่ดี การพูดไม่ดี เราอย่าเอาไปเปิดเผยให้คน
อื่นเห็น 

นี่คือนักปฏิบัติเขาทํากันอย่างนี้ เขาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยดี 
อยู่ด้วยกันเก้าคนสิบคนก็เรียบร้อยดี ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับ
หมู่คณะ เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันอย่างนี้แล้ว ไปไหนก็ไป
เป็นหมู่ มันจะดีทั้งนั้นเลย ผู้คนจะเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปฏิบัติ 
เขามีอาจารย์ที่ดีมาสอน ดูทุกคนเรียบร้อยดี เขามองจุดนั้น เขา
มองคนมีธรรมะ เขาไม่มองการพูดธรรมะ   
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หลายคนต่อหลายคน มองว่าตัวเองมีธรรมะ พูดธรรมะ
แข่งกัน ว่าธรรมะบทนั้นเธอพูดได้มั๊ย ธรรมะบทนี้เธอพูดได้มั๊ย แต่
ตามปรกติแล้วนักปราชญ์เขาไม่พูดกันอย่างนั้น เขาดูโดยกิริยาการ
แสดงออกก็พอแล้ว ถ้าการแสดงออกทางกายวาจาเรียบร้อยดีแล้ว
ละก็ คนมีธรรมมันอยู่ตรงน้ันเอง  

การภาวนาปฏิบัติมีลักษณะสองอย่างที่ว่ามานี้ อย่างคิด 
และอย่างไม่คิด  

อย่างไม่คิด เรียกว่า สมาธิ สมถะภาวนา 

อย่างคิด เรียกว่า ปัญญาภาวนา  

ตัวปัญญาภาวนานี่เลิศกว่า เพราะตัวปัญญาแก้ปัญหาเอง
ได้ ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีปัญหาด้วยกัน ปัญหาที่ว่ามา
ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวเอง เป็นหลักส าคัญ ส่วนจาก
ภายนอกน้อยนิดหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ มันสําคัญว่าเรา 
เป็นตัวสร้างปัญหากับตัวเราได้ ปัญหาเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้น
จากการคิดของเรานั้นเอง เขาว่าคิดสร้างปัญหา เรื่องเล็กเป็น
เรื่องใหญ่ เรื่องสั้นเป็นเรื่องยาว แล้วก็สร้างกันออกมา  ดึงกัน
ออกมา  

นี่คือว่าแนวความคิดเรา เป็นตัวคิดสร้างปัญหา แต่เวลาจะ
มาแก้ปัญหาก็ต้องใช้ความคิดเช่นเดียวกันมาแก้ จึงจะลงตัวกันได้ 
จึงยุติกันได้ แต่ส่วนใหญ่ส่วนมาก คนไม่เข้าใจหลักปฏิบัติ วิธี
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แก้ปัญหา พอมีปัญหาเกิดขึ้น เอ้า หลบมาทําสมาธิ เพื่อระงับไป
ซักระยะหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้ปัญหา เรื่องหลบปัญหา เมื่อหลบ
ไปอย่างนั้น มันหมดมั๊ยล่ะปัญหา มันไม่หมดมันฝังใจเราอยู่  

สมมติว่าเราเกลียดคนๆนั้น หรือเราไม่ชอบใจคนๆ นั้น แต่
เราก็มาทําสมาธิ มันแก้ได้มั๊ย แก้ไม่ได้ หรือบางทีก็หายเกลียดกัน
ชั่วคราวชั่วขณะ ที่จิตมีความสงบตั้งมั่นอยู่ เมื่อออกจากที่สงบตั้ง
มั่นก็มาเกลียดกันต่อ ไม่พอใจกันต่อ ความเกลียดความชังต่างๆ 
เป็นตัวปัญหาให้เรามาแก้กัน มันเกิดจากความคิดเรา ใจเราดวง
เดียวไปตามกระแส  กระแสอะไรพาไป กระแสแห่งความคิดนั่น
แหละพาไป  

ถ้ามีแนวความคิดอะไรมากๆ ใจจะไปทางนั้น ถ้าเรานึกถึง
ปัญหาอะไรต่างๆ ขึ้นมา ใจจะไปทางนั้นจนเกิดความเคยชิน เช่น 
นิสัยคนพูดไม่จบหรือคนพูดมาก ถ้านั่งอยู่กับหมู่คณะ ไม่พูดไม่ได้ 
ต้องพูด นี่ว่ากระแสคําพูดมันรุนแรง มันมากกว่าอยู่นิ่งๆ ให้มานั่ง
เฉยๆ อยู่ไม่ได้ มันต้องพูดเกินหมู่แหละดีที่สุด หรือบางทีคนชอบ
พูดเสียงดัง นี่ก็เหมือนกัน ความเคยชิน การพูดเสียงดัง เราไม่ดัง
ไม่ได้ ต้องดังท่วมคนอื่นเขา ด  งกลบหมู่เขาทั้งหมด นี่ความเคยชิน
ของตัวเอง พูดตามกระแส  กระแสความเคยชินตัวนี้  

หรือบางทีคนพูดมาก บางครั้งคนอื่นพูดคําเดียวเราพูดสิบ
คํา มันเกินหมู่ไปเลย บางทีพูดมากไป บางทีพูดผิดมา ถ้ามีเพื่อน
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ฝูงถามขึ้นมาว่า เธอพูดอย่างนี้มันผิดนะ อ้าว ลืมแล้ว ลืมตัวเอง
พูดเลย ยังถามต่อว่า พูดเมื่อไรเล่า นี่แหละคนพูดมากพูดไม่หยุด
ไม่หย่อน ก็พูดขาดสติ พูดแบบไม่คิด เป็นลักษณะพูดผิดยังไม่รู้ตัว 
นักปฏิบัติต้องพูดน้อยเอาไว้ ดังโบราณว่า  

“พูดออกไปสองไพเบี้ย กลับนิ่งเสียตําลึงทอง” 

การพูดน้อยเอาไว้เพื่ออะไร เพื่อระมัดระวังว่า การพูด
ต่อไปจะพูดอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับกลุ่มที่พูด ทีนี้การพูดต้อง
รู้จักว่า “กาลัญญู” กาลที่พูด ถ้าหากว่าคนเราอยู่เป็นกลุ่มเป็น
ก้อน หลายคนก็ดี หลายกลุ่มก็ดี ก็ต้องสังเกต เราจะพูดกับเขา
อย่างไร หรือคนกลุ่มนี้ เราจะพูดกับคนกลุ่มนี้อย่างไร ต้องหา
วิธีการพูดออกมาให้ได้ว่า อย่าไปกระทบกระแทกคนนั้นคนนี้ พูด
ง่ายๆ ว่า เราอย่าท าให้คนอ่ืนเป็นทุกข์เพราะการพูดของเรา  

หรือนึกในใจว่าเราจะไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนเป็นทุกข์
เพราะการกระทําของเรา การพูดออกไปแต่ละที ทําไปแต่ละอย่าง 
ให้แต่คนสรรเสริญยกย่องว่า เออ เขาทําดีนะ เขาพูดดีนะ เราควร
ให้เขานึกถึงเราอย่างนั้น เป็นหลักปฏิบัติส่วนตัว ปฏิบัติในสังคม ดี
ต่อกัน คําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากนะ คือสอนคนให้อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มเป็นก้อน ให้มีความรักสามัคคีกัน จะอยู่กันอย่างไร มีการ
ปฏิบัติตัวอย่างไร อันนี้ก็เป็นรูปแบบหน่ึงที่พระองค์เจ้าเราสอน  
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พระองค์เจ้าตรัสว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคค”ี  

การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความสุขได้ อยู่ได้อย่างไร 
ทําไมจึงว่าสามัคคี เขาว่าสามัคคีหมายถึงว่าอยู่สองคนขึ้นไป  สาม
คน สี่คน สิบคน ร้อยคน ต้องหาวิธีให้มีความสุขต่อกันได้ อยู่ยังไง 
พูดยังไง ต้องมีเหตุ มีผล เหตุผลที่ว่ามานี้ เป็นเหตุผลที่ เป็น
ธรรมาธิปไตย เอาหลักความจริงเป็นใหญ่ เอาหลักธรรมเป็นใหญ่ 
ไม่เอาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง ถ้าคนใดเอาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเอง
เมื่อไรแล้ว พูดจะผิดมาก เมื่อเห็นแต่ว่าตัวเองถูก คนอื่นผิดหมด 
เราถูกอยู่คนเดียว อย่างนี้ใช้ไม่ได้ มันต้องถูกทั้งสองฝุาย เราก็ถูก
เขาก็ถูก เป็นธรรมทั้งคู่ จึงว่า อัตตัญญุตา ให้รู้ตน หมายถึงว่ากาย
วาจา เอาตนหยาบๆ ไว้ก่อน เขาว่ารู้เรารู้เขา รู้ตนเรา รู้ตนเขา  

กาลัญญุตา  รู้ จั กกาล
ของตน รู้จักกาลของคนอื่นด้วย 
มันต้องสมดุลกัน บางทีกาลเรา
พร้อมแล้ว แต่กาลคนอื่นเขายัง
ไม่พร้อมเป็นต้น ต้องแบ่งให้เป็น 
หรือบางทีคนหนึ่งเขาชอบนอน 

แต่เราชอบพูด กาลไม่ถูกกันคือกาลเขาอยากจะนอน แต่กาลเรา
อยากจะพูด มันเข้ากันไม่ได้เลย ต้องรู้จักว่าคนนั้นกาลนั้น กาลเขา
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จะนอน เราก็หยุดซะ อย่าไปพูด กาลัญญู  รู้จักกาลของเขา กาล
ของเรา อกเขาอกเราต้องรู้กัน  

มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือประมาณตัวเดียวต้อง
ประมาณคําพูดตัวเอง จริงอยู่ปากเราเสียงเราสําหรับพูด แต่ก็ต้อง
พูดให้รู้ประมาณ ว่าคนรอบข้างเรา เขาจะฟังเราพูดขนาดไหน 
หรือไม่อยากฟัง เราต้องสังเกตเขาให้ได้ ถ้าเขาอยากฟังเสียงเรา
พูด เราก็พูดได้ แต่รู้ประมาณว่าเขาเบื่อหน่ายหรือยัง เขาไม่เบื่อ
หน่ายเราก็พูดต่อได้ ถ้าเขาเบื่อหน่ายเราก็หยุดซะ ถ้าเขาเบื่อ
หน่ายเสียงพูดเราแล้ว แต่เรายังฝืนพูด อันตรายนะ แทนที่จะเป็น
ผลด ีกลับกลายเป็นผลไม่ดีเลย เกิดความรําคาญขึ้นมาอีก เรียกว่า
ไปด้วยกันไม่ได้ น่ีมัตตัญญู    

มัตตัญญุตา รู้ จักประมาณในการพูด  หรือการทําก็
เช่นเดียวกัน ประมาณในการทํา เช่น ทํางานเป็นต้น การทํางาน 
ช้งๆ เช้งๆ ต้องดูก่อนว่าเพื่อนรอบข้างที่ทํางานเค้ารําคาญเรามั๊ย 
ถ้าคิดว่าเค้ารําคาญ เราก็อย่าทําต่อ เก็บไว้ก่อนงานอันนั้น แต่ต่าง
คนต่างทํางานด้วยกัน ก็ไม่เป็นไร ทําไปเถอะ แต่ถ้าเขาหยุด เขา
เบื่อ เขาหน่าย เราก็ต้องหยุดบ้าง เพราะอะไร เขาจะพักผ่อนหลับ
นอนนี่ เขาทํางานมาเหนื่อยจะพักผ่อน เราก็ต้องให้เขาพักผ่อน
แล้วนะ ต้องหยุดทํางาน เราไปทํางาน ช้งๆ เช้งๆ ขึ้นมา เขาก็เบื่อ
หน่ายขึ้นมาอีก  มัตตัญญุตา รู้จักประมาณตนเองและประมาณคน
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อื่น ประมาณให้เป็น คิดให้เป็น ดูอกเขาอกเราให้ได้ นี่การอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต้องดูอกเขาอกเรา ดูให้เป็นอย่างนี้ 
ยืดหยุ่นต่อกันให้ได้ ไม่ใช่ให้มีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างตัวเรากับหมู่
คณะ อยู่ในความพอดี หรือว่าทางสายกลางก็ว่าได้ ศึกษาธรรมะ
ขั้นพื้นๆ ธรรมดา  

ปริสัญญตุา เพื่อนฝูง บริษัทต่างๆ ที่เราไปมาหาสู่ เรียกว่า
สังคมหนึ่ง หรือบางสังคมที่เรายังไม่คุ้นเคย เช่น วัดอื่น หรือบ้าน
อื่นก็ดี หรือกลุ่มอื่นก็ดี สมมติว่าเราไปวัดที่เราไม่คุ้นเคย มันต้อง
สังเกตเอาไว้ว่า วัดนี้เขาทํายังไง เขาต้องการเสียงดังมั๊ย เขา
ต้องการสุงสิงมั๊ย เขาต้องการความวุ่นวายมั๊ย มันต้องสังเกตเขาให้
เป็น มันต้องฝึกเราให้ดีเอาไว้  

ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ไปไหนเราก็สบาย เราสามารถ
จะปรับเปลี่ยนทุกที่ทุกแห่งทุกหน เรารู้ตัวเอง ปรับตัวเองได้ นี่คือ
นักปฏิบัติ คือรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติตัวในสังคม บางทีคนเรา
ไม่รู้จักกาลเวลา เช่น เราเคยฝึกสมาธิจากครูอาจารย์มาอย่างดี ไป
ไหนก็นึกคําบริกรรมทําสมาธินิ่งๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าไปชุมชนที่
เขาไม่นิ่งเหมือนเราล่ะ เขาชอบการคุยกัน สังสรรค์กัน ส่วนเราไป
นั่งบริกรรมนิ่งอยู ่เป็น “แกะดํา” แตกต่างจากหมู่ ไม่ถูกต้อง อย่า
ไปทําเชียวอย่างน้ัน  
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หรือทําไปเพื่อจะอวดตัวว่า เออ เราเป็นผู้สงบเสงี่ยมเจียม
ตัวดีนะ เราเป็นนักปฏิบัติมาดีนะ ไปไหนต้องสํารวมตัวให้ดี นั่ง
สบาย นั่งนึกคําบริกรรมใจเฉย การทําอย่างนี้ถ้าผู้อื่นมองเห็นเรา
เขาจะว่ายังไง เขาว่า “แกะดํา” เขาบอกคนโง่ คนไม่ฉลาด ถ้าเป็น
อย่างน้ีเราก็หยุดทําซะ ต้องไปกับเขาก่อน ตามโบราณที่ว่า  

“ถึงบ้านคนตาหลิ่ว ให้หล่ิวตาตาม”  

แปลว่า ต้องหลิ่วตากับเขา เขาหลิ่วตาอยู่ทั้งบ้านทั้งเมือง 
เราลืมตาอยู่เนี่ยจะเอายังไง เขาว่าคนแปลกประหลาดมา เขาว่าผี
สางนางไม้มา อะไรก็ไม่รู้ ทําไมคนนั้นตาไม่เหมือนเขา ว่าคน
แปลกประหลาดไปเลย จําเป็นต้องหลิ่วตากับเขาให้ได้ นี่ว่าถึง
บ้านคนตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม การหลิ่วตาเราหลิ่วแบบบังคับก็
จริง คือบังคับตาหลิ่วให้ได้ อย่าไปลืมตาให้เขาดู นี่เราไปไหนต้อง
ระมัดระวัง นักปฏิบัติธรรมต้องรอบด้าน  คือปัญญารอบรู้ ต้อง
พร้อมทุกเม่ือ  
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สํารวมคําเดียว ไม่ใช่ว่าจะให้หลับตาอย่างเดียวนะ ลืมตา

ได้ สํารวมคําเดียวไม่ใช่ว่าห้ามพูดอย่างเดียวนะ พูดได้ แต่พูด
อย่างมีการสํารวม เมื่อพูดไปแล้วต้องมีจุดหมายปลายทาง   มี
ประโยชน์มีความหมาย นี่คือสํารวม คือสํารวมว่าการพูดออกไป
ไม่ให้ผิดนั่นเอง ไม่ใช่ห้ามไม่ให้พูด พูดได้ แต่พูดไม่ให้ผิดหลักความ
จริง หรือให้ทําได้ แต่ทําไปแล้วให้มันถูกเปูาหมาย ไม่ผิดหลักการ 
นี่เขาว่าสํารวมกายวาจา  

แต่สํารวมใจล่ะ เรื่องเฉพาะตัวล่ะทีนี้  เรื่องใจ เรื่อง
เฉพาะตัว(อกิริยา) คือไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไร เขาไม่เห็นไม่รู้กับ
เรา มันต้องสังเกตคนเดียวอันนี้ ส ารวมใจ พูดง่ายๆ ว่าึกกใจให้
เราเป็นธรรมเอาไว้ให้มากที่สุด นี่คือการสํารวมใจ เป็นลักษณะ
ฝึกใจเราให้เป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าใจมันเป็นธรรม
แล้ว การพูดออกมา มันก็เป็นธรรม การทํางานทําการอยู่ก็เป็น
ธรรม นี่การปฏิบัติธรรมมันต้องเตรียมการล่วงหน้า  
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ศึกษาธรรมคือศึกษาตัวเรา ตัวเราทั้งหมดเป็นก้อนธรรม 
ธรรมทั้งหมดตามหนังสือ ในพระไตรปิฎกต่างๆ ที่ท่านเขียนเอาไว้
ทั้งหมด เป็นเรื่องของคนเรา หรือหลวงพ่อว่าเรื่องของเราก็ว่าได้ 
ถ้าเรามาเข้าใจว่าธรรมในตําราทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องของเราน่ะ
ใช้ได้ เป็นเรื่องของคนนั่นเอง เรื่องของคนทุกคน ในตํารานั้น  
ท่านเขียนปลีกย่อยไว้มากมายก่ายกอง คนดีก็เขียนเอาไว้ คนไม่ดี
ก็เขียนเอาไว้  

คนด ีก็เช่น นางวิสาขา หรือนางปชาบดี เป็นต้น เรื่องคนดี  
ประวัติคนดีเขาทํายังไง ก็มีเขียนตัวอย่างคนดีให้คนได้อ่าน ให้เรา
ปฏิบัติตามเขาได้ หรือเรื่องคนที่ไม่ดี ทําเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อน
อยู่เป็นนิจ แต่เมื่อเขาตายไปแล้วหรือยังไม่ตายก็ดี คนไม่ดีเขาถูก
นินทาอย่างไรบ้าง นักปราชญ์เจ้าไม่สรรเสริญ คนไม่ชอบคบเป็น
มิตร ส่วนคนดี คนชอบคบเป็นมิตร  ชอบเข้าใกล้ ชอบนั่งฟัง ชอบ
เป็นเพื่อนไปไหนก็ไปได้ ไปด้วยกัน สบาย 

นี่เราต้องพยายามฝึกตัวเราให้คนอยากเป็นมิตรกับเรา พูด
ง่ายๆ ว่าต่อไปให้เขาพึ่งเราได้   อันดับแรกเราขอพึ่งเขาก่อน พึ่ง
เขาอย่างไร พึ่งความดีของเขา เขาพูดดีอย่างนี้ จําเอาไว้ เขาพูดดี
อย่างนั้น จําเอาไว้ เพื่อเราจะนํามาฝึกตัวเองให้มันดีเหมือนกับเขา 
เขาทําดีก็จําเอาไว้ จําทุกอย่าง แล้วมาฝึกตัวเองว่าเราทําดีได้
เหมือนกันหรือไม่ 
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เมื่อเราฝึกตัวเองดีแล้ว ทั้งทางกายและวาจา เราจะเป็น
แม่บทแก่คนอื่นได้ เมื่อผู้อื่นเห็นเราทําดีพูดดี เขาก็ต้องตามเรา 
พูดดีต่อไป ทําดีต่อไป เห็นหน้าคนนั้นเห็นหน้าคนนี้มันสบายอก
สบายใจ มีความสุข ไว้ใจกัน นี่แสดงว่าเราทําดี และพูดดี เพื่อนก็
ไว้ใจ ใครก็อยากเป็นเพื่อน เราจะเป็นที่พึ่งเขาได้ เพราะเราทําดี
แล้วนี่ เป็นลักษณะเป็นผู้นําของคนได้ น่ีคือส่วนหนึ่งที่พระองค์เจ้า
สอน … 

 

 

 




