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สรุปคําบรรยาย โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
ของ พล.อ.ต.นายแพทยบุญเลิศ จุลเกียรติ
หัวขอเรื่อง การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2556
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
---------------------------------------------ในระยะเวลาสั้น ๆ ถาจะพูดถึงเรื่องคุณธรรม จะขอพูดเรื่อง “ความซื่อสัตย” ซึ่งถือวาเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย โดยตองเริ่มจากการมี “วินัย” และความรับผิดชอบ การชี้วัดวินัยที่งายที่สุดคือ
การตรงเวลา
กระบวนการตกผลึกแหงปญญา คือ ปญญาแหงการรูจักตนเอง การรูและเทาทันธรรมชาติ
สามารถทําใหสรางเกาะปองกันความทุกขจากสิ่งตาง ๆ ไดนั่นคือ “ความไมเที่ยง”
ในทางพุทธศาสนาสอนวา ทุกสรรพสิ่งในโลก มี 3 ลักษณะ เรียกวา ไตรลักษณ ไดแก
- อนิจจัง
- ทุกขขัง
- อนัตตา
ดังเชนประโยคที่วา สังขารเปนทุกข “สังขาร” แปลวา การปรุงแตง การรูเทาทันธรรมชาติ
คือรูวาทุกอยางไมเที่ยง คนที่เรารักก็เปนสังขาร จะหมดลมหายใจเมื่อไหรก็ได เพราะเราคุมไมได แตสําคัญที่
ขณะมีลมหายใจ เราปฏิบัติตอคนที่เรารักดีขนาดไหน ดังนั้นถาเราเขาใจในธรรมชาติก็จะทําใหไมเกิด
ความประมาท และตองทําหนาที่ใหดีที่สุด โดยยึดหลักการดังนี้
1. ตองทําดีกับทุก ๆ คน
2. รูเทาทันธรรมชาติ คือ ความไมเที่ยง (ไมยึดติด)
ในการขอใหใครชวย จะสัมฤทธิผลได ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ
1. ตองมีความศรัทธาในผูนั้น
2. ตองทํากุศลกรรมเปนทุนสํารอง
การยอมรับการกระทําที่เปนไปดวยวิธีธรรมชาติ จะเปนเกราะปองกันความทุกข และถือวา
เปนหนาที่ของเราที่จะสรางสังคมใหดีขึ้น เปรียบกับดาบสองคม ถาเรารับเปนก็จะใชไดทั้ง 2 คม
จะเปลี่ยนทุกขใหเปนสุขและเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ปญหาทุกอยางสามารถแกไขได
“ปญหาจะแกไขไดดวย สติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และทางสายกลาง” ถามีครบ 4 ขอ เมื่อพบกับวิบากกรรม
ก็สามารถแกไขได เจอกับปญหาเราก็สามารถแกไขได
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ถาคนฟงไมมีสมาธิก็จะไมเกิดปญญา กระบวนการในวันนี้ คือ ฟง คิด ถาม ตอบ
ประกอบดวย สมาธิ ปญญา ศีล (วินัย) ทําใหตกผลึกในการเกิดปญญา ศีลกับความมีวินัยอยูในระนาบ
เดียวกัน
อะไรเปนสิ่งที่คนทั้งโลกตองการ คําตอบคือ ความสุข มนุษยเราคือสิ่งที่ถูกสรางมาเพื่อ
รับใชสิ่งทีส่ รางเรา โดยทานไดความสุขในการรับใชทาน โลกใบนี้มีประชากร 6,800 ลานคน ความเชื่อในแตละ
ศาสนา จึงมีหลายศาสนา แบงเปน
- ศาสนาคริสต (ทุกนิกาย) มีผูศรัทธา 2,100 ลานคน
- ศาสนาอิสลาม 1,500 ลานคน
- เปนคนที่ไมมีศาสนา 1,000 กวาลานคน
- ศาสนาฮินดู 900 ลานคน
- ประเทศจีน มีคนที่นับถือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม สวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งที่นับถือ
จีนเตาแท ๆ มี 400 ลาน
อิสลาม เปนเอกะเทวานิยม 53%
- ฮินดูพหุ เทวะนิยม 13%
- พุทธ อะเทวะนิยม 5%
กลุมแรก และกลุมที่สอง (ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม) เชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรางเรา แต
พุทธศาสนาไมไดบอกวาใครสราง แตไมปฏิเสธวาไมมีใครสราง ทรงใชคําวาทุกสรรพสิ่งลวนแลวแตเกิดจาก
เหตุและปจจัย คนพุทธจึงเรียกเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดมนุษยวา “ธรรมชาติ”
สรุป ไมวาธรรมชาติหรือพระเจาสรางเรา ถาทานไมใชงานเราทานไมสรางเรา ตกลงโลก
ใบนี้ถูกสรางมาในระบบหวงโซอาหารที่สมดุล พวกเราเปนสมาชิกของระบบหวงโซอาหาร สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ถูกโปรแกรมใหกินและเกื้อกูลกันเปนวง เพราะทําหนาที่เชื่อมตอหวงโซอาหารของวัฏสงสาร
ใหหมุนเวียนตอไปไมรูจบ ถึงแมวาจะทําหนาที่ตางกันแตในความแตกตาง ทุกสิ่งมีชีวิตไดถูกโปรแกรม
ทางรหัสพันธุกรรมเปน DNA เพื่อดํารงเผาพันธุ
ดังนั้นศาสนาคริสต มุสลิม การดํารงเผาพันธุ จะตอบสนองพระเจา ศาสนาพุทธ การดํารง
เผาพันธุเปนการตอบสนองของเจตนารมยธรรมชาติ ที่ตองการใหวัฏสงสารหมุนเวียนไปไมรูจบ สิ่งมีชีวิต
ในโลกนี้ตองดิ้นรนใหดํารงเผาพันธุกอนตาย โดยมีโลกียสุขในรูปแบบตาง ๆ เปนรางวัล คนทุกคนตองการ
เกิดมาสุขมากกวาทุกข ถาใครเกิดมาอยากจะสุขมากกวาทุกข กอนตายคนตองทําหนาที่รับใชผูที่สรางเรา
ขึ้นมาดวยการดํารงเผาพันธุใหดีขึ้น ดวยสติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
การจะสะสมอะไรสักอยางหนึ่งควรจะสะสมอยางพอดี ๆ และจะตองสะสมใหครบทั้ง 5
อยาง คือ สติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
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ตัณหา เปนสัญชาตญาณพื้นฐานการเอาตัวรอดของเผาพันธุ มีอยู 3 ตัว คือ
- อยากมี
- อยากได
- อยากเปน
เราจะเผลอกับธรรมชาติไมได เมื่อเราเผลอจะตองหลงติดยึด “ตัวกู ของกู” การเตรียมตัวรูเทา
และรูทันดวย สติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลางแลว จะพบสุขมากกวาทุกข โดยการทําหนาที่
ของตัวเองใหดีที่สุด การยึดติดทําใหมนุษยสรางสรรคไดและในขณะเดียวกันก็ทําลายลางได
กิเลส มี 3 ตัว คือ
- โลภ
- โกรธ
- หลง
ตัวที่รายที่สุดคือ หลง หลงกับโมหะและอวิชาคือตัวเดียวกัน เพราะโงเราถึงโลภ พอโลภ
เราก็โกรธ ใคร ๆ ก็อยากมีความสุข เราจะไมมีความสุขถาเราดับทุกขไมเปน และดับไมไดถาไมรูจักกลไก
การเกิดทุกข การเกิดทุกข เพราะปลอยใหการตอบสนองตัณหาถูกกิเลสครอบ ตัณหาและกิเลสมีทั้งสวนดี
และสวนไม ดี ดั งนั้ นถา ไม อยากทุกข ตองถอนรากตัณหา ถอนโคนกิเลสดวยปญญา ถา ขาดสติเมื่อไหร
ความหลงผิดติดยึดตัวกู ของกู ก็จะกระโดดเกาะจิตก็ขุน ดังนั้นจึงตองทํา 3 ขอนี้ คือ
1. ละชั่ว
2. ทําดี
3. ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เบิกบานดวยปญญา
ดังนั้นปญญาจะไมเกิดถาขาดสติ และปญญา ทําใหเขาถึงความอนิจจัง ทุกขขัง
ถาโลกนี้มีกฎ 2 กฎ คือ น้ํา กับ ตอ ถาตอ คือ สีเหลืองแหงความดีความเลว และน้ํา คือ
สีน้ําตาล จะไมมีใครอยากทําเลวเลย เพราะเมื่อไรก็ตามที่น้ําลดคนจะรูทันทีวาเราเลว ดังนั้นจึงจะมีแตคน
อยากทําความดี เพราะเมื่อน้ําลด ความดีก็จะปรากฏ ถาทุก อยา งตรงไปตรงมา แตปจจุบันไมไ ดมีเพีย ง
2 อยางเทานั้น ยังมีปจจัยอื่นรวมอยูดวย
ถาเราเขาใจเรื่องนิยาม 5 เราจะไมมีความนอยใจ เมื่อมีมืดก็ตองมีสวาง บางคนทําดีกวาจะ
ไดดีตองใชเวลานานถึง 7 ปครึ่ง ใครที่เคยนอยใจวาทําดีแลวไมไดดี ใหพิจารณา 3 ขอนี้
1. ที่ผานมาทําดีพอไหม ทําดีใหไดดี ตองทําดีใหพรอมดวยกาย วาจา ใจ
2. ตองยอมรับตัวเอง อยาเขาขางตัวเอง
3. ทําดีเพราะความดี ตองทําอยางตอเนื่อง
กฎ 3 ขอที่ตองประพฤติปฏิบัติ คือ
1. ตองไมใหตัวเองและผูอื่นเดือดรอน ตองดําเนินอยูในสายกลาง อยาใหไรสาระ
2. ตองไมทําดวยความทุกข
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3. สิ่งที่ทําคนสวนใหญตองไมมองวาไรสาระ
ตองอยูในสายกลาง อยาใหไรสาระ

คุณตองไมทําใหคนอื่นมองวาไรสาระ

สรุป การบรรยายในวันนี้ ตองการใหทุกทานรูจัก 5 ขอ คือ
1. เพื่อการรูจักตนเองใหดีขึ้น ถาตองการใหสุขมากกวาทุกข ตองดํารงเผาพันธุใหดีขึ้น
ดวยสติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
2. เพื่อพัฒนาตนเองใหรูเทาทันในการแกปญหา
3. เพื่อยอมรับตนเอง
4. เพื่อครองชีวิตดวยความสุข อยางรูเทาทัน
5. เพื่อโอกาสที่จะแบงความโชคดีใหกับผูอื่นที่ดอยโอกาสกวา ดวยความรักและความเมตตา
ฉะนั้นระหวางที่โชคดีอยาเอาความโชคดีไปเอาเปรียบคนอื่น ไปทําใหคนอื่นเดือดรอน ดังนั้น
ทุกอยางที่ทําจะตองทําใหตัวเองมีความสุข เปนการทําเพื่อตนเองแตตองลดความเห็นแกตัวใหนอยลง โดย
ตองใชปญญาและศรัทธาเทานั้น
การชวยคนอื่นทําใหมีความสุข ตองยึดหลัก 3 ประการ คือ
1. อยาชวยคนอื่น จนตัวเองเดือดรอน
2. อยาชวยคนไกลตัว เมื่อคนใกลตัวเดือดรอน
3. ใหรอยยิ้ม วาจาที่ไพเราะ มีน้ําใจ ใหเกียรติผูอื่น
0

0

0
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