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เจริญสุขทานพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้เปน
วันธรรมสวนะ เปนวันใครธรรมสัมมาปฏิบัติ ที่พุทธบริษัททั้งหลายมาบําเพ็ญประโยชน
บําเพ็ญกุศลใหชีวิตมีแกนสารและสารธรรม เปนการฝกกริยาในจิตใจของทานใหอดทนพร่ํา
ภาวนา จิตใจจะไดเขามุง มาดปรารถนาในสารธรรม ความดีเปนแกนสารของชีวติ นี้มาก ไมมี
อะไรดีกวานีแ้ ลว และวันนี้เปนวันปฐมบรมกษัตริยวงศจักรี เปนวันที่ระลึกพระคุณของสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนวันมิ่งขวัญมงคลวันหนึ่งของประชาชนชาวไทย ที่มี
พระราชามหากษัตริยขัตติยะรุงเรืองมาตามอันดับ
ก็มแี กนเนื้อหาสาระและสารธรรมเปน
กิจกรรมที่มปี ระโยชนประจําชีวิตของทานทั้งหลาย
การประพฤติตนใหเปนแกนสารเรียกวา สารธรรม การเจริญพระกรรมฐานการ
ปฏิบัติธรรมเพราะตองการประพฤติตนใหเปนเนื้อหาสาระแกชีวิต พระกรรมฐานทําใหชีวิตมี
คา ทําใหเวลามีประโยชนแกทาน สรางกิจกรรมใหแกตนเอง เปนเรื่องของการทําตนเองให
เปนแกนสาร ก็ความดีทั้งหมดนี้เปนแกนสารของชีวติ ความดีที่จะเปนแกนสารของชีวติ ได
ทานตองเจริญพระกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ สรางความดีใหแกตน เพื่อดําเนินชีวติ ไม
ผิดพลาด
การบําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปญญา เพราะตองการใหจิตใจเขาถึงเนื้อหาสาระ มีจิตใจ
เขมแข็ง มีจติ ใจมุงมาดปรารถนาในความดีเปนแกนของชีวติ นั่นเอง การมีปญญารอบรูแกไข
ปญหาของชีวิตไดก็ดวยการเจริญพระกรรมฐาน การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชนแกทานเอง
ทานทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติธรรมกันในวัดวาอาราม
ไมใชหมายความวาเขาวัดมาทํา
สังฆทานเทานั้น ทานนีย้ ังไมเพียงพอ ยังไมสามารถเปนสารธรรม ยังไมสามารถเปนความดี
ในการถวายสังฆทานใหเขาถึงจิตใจแกนสารเนื้อหาสาระได
ทานตองเจริญกุศลภาวนา
บําเพ็ญศีล บําเพ็ญจิตภาวนา เราเพียงมาทําบุญตักบาตรขาขันแกงโถมาในวัดก็ยังไมมี
เนื้อหาสาระ การจะชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนการมีอัธยาศัยของบุคคล มีอัธยาศัย มีน้ําใจ ก็
เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตได จิตทานถึงจะมีแกนสาร ชีวติ ทานถึงจะมีเนือ้ หาสาระได
บางคนมีเงินมีทองมากมายกายกอง แตขาดสติ ใชเงินไมเปน ใชเงินฟุมเฟอย ออกไปชอปปง
แกนสารของชีวิต

๑

ที่โนนชอปปง ที่นี่ ไมมีแกนสารเนื้อหาสาระแตประการใด ชีวิตจะอับเฉา ชีวติ จะเบาปญญา
ไมไดมีหนามีตา เหมือนคนอื่นเขาที่มาปฏิบัติกรรมฐาน
เนื้อหาสาระนี้ไมใชไมฉําฉา ไมตองมีแกน คนตองมีหลักฐาน คนตองมีงานทํา
เรียกวาเนื้อหาสาระ เรียกวาไมมีแกน พระพุทธเจาทานทรงสอนวา สารัญ จะ สาระโต
กัลยัตปราวา อสารัญ จะ อะสาระโต เปสะรัง อภิขัตขันติ สัมมาสังกัปโป สัมมา
สังกัปปะ โคจะรัญ นี่แหละทานทั้งหลาย มีความหมายอันนี้ เราประชาชนทําตนใหเปนแกน
สารเขาถึงธรรม เขาถึงเนื้อแท เขาถึงศีล สมาธิ ปญญา ถึงกรรมฐานเปนการชดเชยสังขาร
รางกายวาตามปกติไมมแี กนสารอะไรเลย เกิดมาแลวก็แปรเปลี่ยนไปทุกอยาง จนกระทั่งผล
สุดทายทนอยูไมไหว ตองแตกดับทําลายไป รางกายอยูในสภาพไรวิญญาณ เลิกทํา เลิกพูด
เลิกคิด เลิกทุกอยาง ปลอยวางภาระใหคนอื่นเขาจัดการแทนตอไป
นี่แหละความดี แกนสารของชีวติ เปนอยางนี้ ทานจะเอาอะไรที่แนนอน ไมมอี ะไรที่
แนนอน ทานสะสมบุญเถอะ เจริญกุศลภาวนา ทานจะมีเนือ้ หาสาระแกนสารของชีวติ แนนอน
ชีวิตทานจะเปนปกติดีตลอดรายการเชน เดินจงกรม ตองเดินใหมีสติ ยืนใหมีสติ นั่งใหมีสติ
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนมีสติแลว เดินมีสติอยูที่ปลายเทา จะเหลียวซายแลขวา จะคูแขนเหยียด
ขา มีสติสัมปชัญญะ สาระอยูตรงนัน้ ถาทานขาดการกําหนดแลว ทานจะไมปรารถนาธรรม
จิตใจไมเปนกุศล จิตใจจะเปนมลทิน จิตใจจะเปนบาปอกุศล จิตใจไมเปนผลงานไมบริสุทธิ์
ผุดผองดั่งทองคําธรรมชาติที่หลอเหลา เนื้อหาสาระก็หายไป เลยก็กลายเปนไมฉําฉา ไมมี
เนื้อแกนแตประการใด มีแตกระพี้ตน ไมลมลุก เชนตนพริก ตนมะเขือ เดี๋ยวก็ลมตายไป แต
ตนไมมีแกนตองใชเวลาปลูกนาน สรางความดีกต็ องใชเวลานานเชนเดียวกัน
ตนไมที่เราปลูกจะมีแกนก็ตอเมือ่ ตนไมถึงคราวเวลาเมื่อไดที่ของมันก็มแี กน เหมือน
อยางคนเราสรางความดีก็เปนแกนสารทั้งนั้น ชีวติ เปนแกนสารก็คือมีแกน มีรากแกว มีความ
อดทน มีสัจจะ มีเมตตา มีสามัคคี มีวินัย การเจริญกรรมฐานทานเขาใจอะไรหรือ ตองการจะ
เอาชีวิตเปนแกนสารไหม ชีวิตมีแกนสาร สําคัญที่การเจริญกุศล บางคนขาดสติมาก แมมี
สตางคเยอะ หากขาดสติสตางคก็ไรความหมาย ถามีเงินมีทอง ตองมีสติมีความคิดใชเงิน
ทองใหเปนประโยชนเปนแกนสารใชแลวใหเกิดประโยชนแกตนเองและครอบครัว ใชแลวใหมี
ประโยชนแกสวนรวม ใชใหเปนประโยชนแกสังคม นี่แหละเรียกวา สารธรรม
การปฏิบัติกรรมฐาน ทําใหเราคิดได คิดถูก คิดดี คิดอยางมีปญญา จะทําอะไรก็มี
หนามีตา มีหลักมีฐาน มีความเปนอยูของชีวติ ที่แนนอน อาตมาก็ขอกลาวเบื้องตนวา การ
เจริญกรรมฐานทําใหมีเนื้อหาสาระ ทําใหไมฉําฉาหรือไมกามปูนาดูในแกน ถึงหากมันจะไม
แข็งแรง แตเอามาเลื่อยเขา เอามาตอโตะ ตอเกาอี้มันก็เปนแกนดํา ๆ สวยเหมือนกัน ตนไม
แกนสารของชีวิต
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ไรแกน เหมือนตนไมไรใบ มันก็เหมือนคนไรความดี การเจริญกรรมฐานจึงเปนบอกําเนิดของ
คนดีมีปญญาเพื่อแกไขปญหา บางคนไมเอาเนือ้ หาสาระแตประการใด มีแตกระพี้ มีแตมอด
กิน ไมเนื้อออนมอดกิน มันออนเกินไป มันไมแก มันไมแนน ไมออ นมากมันจะผุไว มอดมัน
จะกิน ไมแกแข็งแรงมีแกน แกนไมประดูไมแดงมันใชเวลานานมาก
การเจริญกรรมฐานจึงตองใชเวลาสะสมไปเรื่อย ๆ สะสมเนื้อหาสาระบนความดีเปน
แกนของชีวติ แลว ชีวติ ทานจะโปรงใส ชีวติ ทานจะมีปญ
 ญา ชีวติ ทานจะแกปญหาสม
ปรารถนาไดทุกคน นี่เราเรียกวาแกนสาร แกนสารตัวนี้แปลวา แกนของชีวิต
คนที่ไมเจริญกรรมฐาน จิตใจจะไมมั่นคงเลย ทําอะไรก็เหลาะแหละเหลวไหล อยางนี้
เรียกวาแกนสารของชีวติ หายไป มีแตกระพี้ มีแตเปลือก มีแตเศษมนุษยบุรุษโคมลอยไมเอา
งานเอาการ คนที่ขาดเนื้อหาสาระและสารธรรมจะไมเอางานเอาการแนนอน ทําอะไรเหยาะ
ๆ แหยะ ๆ ทําทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ไมเอางานเอาการ เห็นอะไรก็ไมเอาธุระ ปดผานไปเหมือนปด
สวะออกจากหนาบานของตัวเองเทานั้น เหมือนเขี่ยขยะไปไวหนาบานของคนอื่น ทําความ
เดือดรอนใหบานอื่นเขาอีก ไมเคยชวยใคร คนเราอยูในโลกคนเดียวไมได แตคิดจะพึ่งเขา
โดยไมพึ่งตัวเองก็ไมได คนตองพึง่ ตัวเองเทานั้น อยาไปหวังพึ่งคนอืน่ เขา ทานจะผิดหวัง
อยางนาเสียดาย หวังพึ่งลูกคนเล็กวาจะไดชวย เขาก็ไมเคยชวย เราในฐานะเปนพอเปนแม
เขา เราก็จะผิดหวัง พึง่ ตัวเองเถิดจะเฒาชะแรแกชราแคไหนก็เจริญกรรมฐานพึ่งตนเอง ทํา
ความดีใหเปนแกนสารของชีวติ ติดตัวทานไป
ทุคคติ ปาฏิกังขา สุคติ ปาฏิกังขา ทําอะไรถูกแบบถูกบทมันจะไดหมดจด
เหมาะเจาะ ทานจะไดไมตองพึ่งใคร แกแลวก็พึ่งไมสักเทาประคองตัว หนักเขาพึ่งไมสักเทา
ไมไดก็ตองทิ้งสักเทาไป ก็ตองนอนหงายผึ่ง เตรียมตัวตายไมมีใครไปอีนังขังขอบทาน
แนนอน จงทําชีวิตใหมคี าใหเวลามีประโยชนตอ ชีวติ เรา จะเฒาชะแรแกชราอยางไรก็ขอให
ชีวิตเปนแกนสาร ไปไหนมีคนนับหนาถือตา จะแกแคไหนจะแยแคไหนอยาลืมพระคุณของ
ตัวเอง อยาลืมพระคุณของบุคคลที่มีพระคุณอุนใจ
อาตมาไมเคยลืมพระคุณใครเลย
ตั้งแตเปนเด็กเกิดมาเราจึงเจริญรุงเรืองวัฒนา
สถาพร เราจะหาแตเนื้อหาสาระและแกนสารอยางนี้ตลอดมา จะไมขออยางอื่น คนไมวาจะ
เปนพระสงฆองคเจา จะเปนแมชี จะเปนอุบาสกอุบาสิกาก็ตาม มันอยูตรงที่มสี ารธรรมมี
เนื้อหาไหม มีความดีเปนแกนสารในชีวิตไหม ชีวิตมีประโยชนตอตนเองและครอบครัวและ
สังคมไหม เขาดูกนั อยางนั้น มีเมตตาสามัคคีไหม มีวินัย มีความดี มีสัจจะ มีเหตุผลดีหรือไม
ประการใด
แกนสารของชีวิต
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ดังนั้นขอใหทานฟงคําพังเพยเปรียบเปรยในกรรมฐานวา เนื้อหาสาระมีประโยชนอยู
ตรงไหนประการใด ทั้งทางโลกและทางธรรม นี่พูดทางธรรมมาแลวตองเจริญกรรมฐาน ใจ
ทานจะมั่นคงดํารงศาสตร ถาไมเจริญกรรมฐานแลวจิตใจไมมั่นคง ศีลก็ไมฟูกับตัวทาน ไม
จําเปนตองไปรับกับพระ ศีลหมดไปเลยขาดสตินี่เอง คนขาดสติแลวจะไมมีเหตุผล ไมมี
เนื้อหาสาระ จะมีศีลมีธรรมไดอยางไร คนที่มีเนื้อหาสาระ จะมีทั้งศีล จะมีทั้งธรรม มีทั้ง
กิจกรรมที่มปี ระโยชนกับตนและประโยชนตอสวนรวม ประโยชนตอ ประเทศชาติ มันมี
ประโยชนมากมายหลายประการ ดังนั้นทานอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโปรดไดนําไปพิจารณา
ถึงแกนสารและเนื้อหาสาระวาเปนอยางไร
ตอไปนี้จะเปรียบเทียบชี้แจงถึงเรื่องวา ความดีเปนแกนสารของชีวติ นัน้ อยางไร สม
ดังในพุทธสุภาษิตที่วา “อะจิรังวะตะยังกาโย ปะฐะวิงอะธิเสสติ ฉุฑโฑอะเปตะวิญญาโน
นิรัตถังวะกะริงคะรัง” ชั่วระยะเวลาไมนานนักเมื่อรางกายนี้ปราศจากวิญญาณแลว ก็จะถูก
ทอดทิ้งราวกับไมทอน ไมมปี ระโยชนอะไรทั้งนั้นเพราะความจริงของรางกายมีอยูเชนนี้ ทุก
คนจึงไมควรหลงติดเพียงแครางกายเทานั้น ควรจะไดหันมาปรับปรุงรางกายนี้ใหมีแกนสาร
ขึ้นในจิตใจดวยการสรางความดี การเจริญกรรมฐานใหมาก ๆ เพราะคนที่ทําความดีไว ถึงจะ
แกก็เชื่อวาแกดี ถึงจะตายก็เชื่อวาตายดี เหมือนกับมีดที่กรอนไปดวยการใชดีกวากรอนไป
เพราะสนิมขุม ดีกวากันอยางนี้
ผูที่ฉลาดคือผูที่ยึดถือเอาแตเฉพาะสิ่งที่มีสาระ แตวาการที่จะทําตนใหมีแกนสารได
นั้น ยอมขึ้นอยูที่ความรูแลวพัฒนาความรูพฒ
ั นาความคิด พัฒนาความตั้งใจ พัฒนา
ประสบการณปญหาชีวติ นี่แหละ ความรูความเห็นเปนสําคัญคือ ถาเห็นถูกแลวการทําตาม
คําพูดก็ถูกตามไปดวย อยางที่กําหนดกอนจะพูดจะทํา ไดยินเสียงก็กําหนด เสียงหนอ ๆ
เปนตน คิดหนอ เปนตน นี่แหละหลักปฏิบัติในแกนสารดังพุทธภาษิตที่วา สารัญจะ สารโต
ภควา เปนอาทิ ความวา ชนเหลาใดรูวาสิ่งที่เปนสาระยอมเปนสาระ สิ่งที่ไรสาระก็รูวาไร
สาระ ชนเหลานั้นชื่อวามีความดําริถูกตอง เขายอมประสบสิ่งอันเปนสาระดังนี้
พระคาถานี้ พระบรมศาสดาตรัสปรารภแกพระสาวกทั้งสอง คือพระโมคคัลลา พระสา
รีบุตร ที่ทานไดกราบทูลเรื่องราวของทานแตหนหลัง เนื่องจากชีวประวัติของพระอัครสาวก
ทั้งสองนี้นาศึกษามาก ใหความรูใหทั้งขอปฏิบัติ ฉะนั้นกอนอื่นจึงขอถือโอกาสพาทานผูฟง
ศึกษาประวัติของทานดูบาง
ทานคงจะเคยเห็นรูปอนุสาวรียพระอริยสงฆสองรูปซึ่ง
ประดิษฐานอยูขางพระพุทธรูป บางแหงก็สรางเปนรูปยืน บางแหงก็สรางเปนรูปนั่งพนมมือ
ในลักษณะถวายความเคารพพระพุทธเจา นี่แหละคือคูอัครสาวกที่กลาวถึงตอไปนี้
แกนสารของชีวิต
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เบื้องซายนั้นคือพระโมคคัลลานะ ซึ่งเปนเอตทัคคะทางมีฤทธิ์เดชเดชานุภาพ สวน
เบื้องขวานั้นคือ พระสารบุตร เปนเอตทัคคะทางปญญามาก ประวัติเดิมของทานทั้งสองเปน
บุตรพราหมณผูมั่งคั่งในเมืองราชคฤหมีชื่อในสมัยเปนฆราวาสวา อุปติสสปริพาชกและโกลิต
ปริพาชก เปนเพื่อนสนิทรักใครกันมาก ใชชีวติ อยางสําราญเยี่ยงชายหนุมผูร่ํารวยทั้งหลาย
วันหนึ่งสองสหายพากันไปดูมหรสพ ตลอดเวลาหาไดสนุกรื่นเริงอยางเชนเคยไม เมื่อ
เห็นอาการผิดปกติซึ่งกันและกันจึงเกิดไตถามกันขึ้น ก็ไดความตรงกันวา เศราใจที่มหรสพ
เหลานี้ไมมีสารประโยชนอะไร ทั้งคนดูและคนแสดงไมถึงรอยปก็ตองตายหมด จึงปรึกษาตก
ลงกันวาควรหาทางพนทุกขดีกวา
จากนั้นก็ไดพากันไปบวชอยูสํานักอาจารยสัญชัย ซึ่งมีชอื่ เสียงโดงดังอยูในสมัยนั้น
ชั่วเวลาเพียงเล็กนอยก็จบการศึกษา ตางมีความเห็นตรงกันอีกวา ลัทธินี้ไมใชการพนทุกข
แน จึงขอลาออกจากสํานักอาจารยสัญชัย กอนแยกทางกันไดใหสัญญากันไววา ถาใครพบ
อาจารยที่สามารถบอกทางพนทุกขได ขอใหชวยสงขาวใหกันและกันทราบดวย
ตอมาทานอุปติสสะไดพบทานอัสสชิ ซึ่งเปนพระเถระรูปหนึ่งจํานวน ๕ รูป ที่เรียกกัน
วา ปญจวัคคีย ซึ่งขณะนั้นทานกําลังบิณฑบาตอยู เห็นแลวก็รูสึกเลื่อมใสในมารยาทของทาน
มาก คอยอยูจนไดโอกาสเหมาะจึงเขาไปหาแลวปรนนิบตั ิจนทานฉันเสร็จ ตอมาไดฟงธรรม
ของทานจนบรรลุพระโสดาบัน ภายหลังจากนั้นไมนานนัก สหายโกลิตะก็ไดบรรลุโสดาบัน
เชนเดียวกัน เมื่อไดฟงธรรมที่ทานอุปติสสะนํามาแสดง และกอนที่สองสหายจะไปเฝาพระ
บรมศาสดาที่เวหารเวฬุวันนั้น ไดพากันไปชวนเชิญอาจารยสัญชัย เพือ่ ใหไปเฝาพระพุทธเจา
ดวย แตกลับไดรับการปฏิเสธอยางแข็งขัน เมื่อหมดโอกาสเชนนั้นทั้งสองจึงจําใจลาอาจารย
แลวพาบริวาร ๒๕๐ คนไปเขาเฝาพระบรมศาสดา ใหพระองคทรงประทานอุปสมบทให
ภายหลังจากที่บวชแลวทานอุปติสสะก็ไดนามใหมวา พระสารีบุตร เพราะมารดาของทานชื่อ
นางสารี สวนทานโกลิตะไดนาใหมวาพระโมคคัลลานะ เพราะมารดาของทานชื่อนางโมคคัลลี
ตอมาทานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต และเนื่องจากพระสารีบุตรมีปญญาเปนเลิศ พระบรม
ศาสดาจึงทรงตั้งทานในตําแหนงเอตทัคคปทักขิณะ เลิศทางปญญา ทรงตั้งพระโมคคัลลานะ
ในตําแหนงเอตทัคคะเลิศทางฤทธิ์
ทั้งสองไดบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาอยางยิ่งใหญไพศาล พุทธศาสนิกชน
ตางสํานึกในบุญคุณของทานอยางมาก
จึงไดสรางรูปอนุสาวรียไ วเปนอนุสรณสําหรับ
สักการะบูชาดังที่เห็นปรากฎอยูทั่วไปในอุโบสถ
อีกอยางหนึ่งทานทั้งสองไดมีโอกาสกราบทูลเรื่องราวแตหนหลังของทานถวายพระ
บรมศาสดา พระองคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย อาจารยสญ
ั ชัยยึดถือในสิ่งไมมีสาระวามีสาระ
แกนสารของชีวิต
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สวนสิ่งที่เปนสาระทานวาไมเปนสาระ อาจารยสัญชัยมีความเห็นผิด เปนมิจฉาทิฐิ สวนเธอ
ทั้งสองเห็นสิ่งที่เปนสาระวาเปนสาระ เห็นสิ่งที่ไรสาระวาไมมีสาระ แลวละสิง่ ไรสาระเสีย
ยึดถือเอาแตเฉพาะสิ่งที่เปนสาระเทานั้น เพราะเธอทั้งหมดเผอิญเปนคนฉลาด และแลว
พระองคก็ทรงภาษิตคาถาดังที่วาไวแลวในเบื้องตน มองทุกสิ่งตามความเปนจริง
พระพุทธภาษิตนี้เปนเครื่องสอนใจใหทุกคนเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง รูสิ่งใดดีก็ให
เห็นวาดี สิ่งใดชั่วก็ใหเห็นวาชั่ว อยาบังควรไปเห็นกลับกันเสีย ไปยึดเรื่องที่ยาก เห็นกงจักร
เปนดอกบัว หรือเห็นดอกบัวเปนกงจักร อะไรทํานองนี้ เพราะการเห็น เปนสิ่งสําคัญมาก ลง
ไดเห็นผิดแลวจะทําผิด จะพูดก็ผิด อาจารยสัญชัยมีมิจฉาทิฐิ มีความเห็นนอกลูนอกทาง ยึด
มั่นในลัทธิเดิมซึ่งหาสารประโยชนอะไรไมได
ใหสติแลวทําใหเดินถูกทางก็ยังไมฟงเสียง
ปกหลักมั่นไมยอมถอนกลายกับเรื่องหนอนที่เลากันมาเปนคติวา
เทวดาคิดถึงหนอน ซึ่งเมื่อชาติกอนเคยเกิดเปนมนุษยดวยกัน รักใครกันมาก ปากแต
ทําความชัว่ ตายแลวจึงไปเกิดเปนหนอนอยูในสวม สวนตัวเองเกิดเปนเทวดา เพราะทํา
ความดีไว เมื่อเทวดานึกถึงเพื่อนเกาซึ่งเกิดเปนหนอนขึ้นนั้น ก็สมเพชเวทนา จึงลงมาชวน
ใหขึ้นไปอยูบนสวรรค โดยพรรณนาวาบนสวรรคนั้นสุขสบายทุกอยาง เชนเรื่องอาหารการ
กินก็บริบูรณ อยากเมื่อไรก็ใหรําลึกเอาไดตามความตองการ แตทวาตัวหนอนกลับปฏิเสธ
โดยอางวา ที่นี่สบายกวาบนสวรรคมากมายนัก และเรื่องอาหารการกินไมตองหวง มีอาหาร
อยูแลว คนเนรมิตใหอยางเหลือเฟอ ไมตอ งอนาทรรอนใจ มีคนเนรมิตใหทุกอยางกินไม
หวาดไหว ผลสุดทายเทวดาก็ตองกลับวิมานไปดวยความผิดหวัง นี่แหละหนอเทวดาบน
สวรรคไมตองเนรมิตของเรามีคนเนรมิตใหอุจจาระหลนใหทุก ๆ วันบริบรู ณในสวม เทวดาก็
กลับสวรรคไปดวยความผิดหวัง นี่แหละเรื่องของการมองคนละอยาง มองคนละแง
ถาใครมองในแงเสีย กลับยืนกรานอยูในภาวะเดิมแลวเปนอยางไร อาจารยสัญชัยก็ยัง
เปนอาจารยสัญชัย ที่ยังเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารไมรูจักจบจักสิ้น สวนศิษยทั้งสองกลับ
มีความเห็นตรงกันขามกับอาจารยเพราะเปนคนฉลาดรูดีวาอะไรผิดอะไรถูก อะไรมีประโยชน
อะไรมีโทษ แลวเลือกถือเอาแตเฉาพะสิ่งที่มีประโยชนเทานั้น ผลสุดทายแลวทานก็พนทุกข
พรอมทั้งไดรับตําแหนงอันสูงเกียรติเปนถึงพระอัครสาวกมีชื่อเสียงโดงดังและมีอนุสาวรียของ
ทานปรากฎใหอนุชนรุนหลังกราบไหวบูชาพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และยึดถือเปนหลัก
ปฏิบัติตามปฏิปทาของทานสืบมาจนทุกวันนี้
นี่คือผลของการเขาใจมอง คือมองใหเขาไปถึงใจ จนเห็นชัดเจนตามความเปนจริง
เหมือนนั่งกรรมฐานเห็นของจริงเกิดขึ้น ทานทั้งสองเปนคนเขาใจมอง เขาใจคิดไมยอมหลง
ติดในการเลนเตนรําเหมือนหนุมสาวอื่น เพราะทานเห็นวาไรสาระ ไมใชของจริงทีจ่ ะทําให
แกนสารของชีวิต
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พนทุกขได ทั้งที่ชื่อก็บอกอยูชัด ๆ วาเลน คือไมใชของจริงนั้นเอง ถาใครขืนจะมาหาสาระใน
ของเลน ๆ เหลานั้นก็เทากับพยายามหาหนวดเตาหาเขากระตายซึ่งไมมีวันจะไดพบเลย นี่
แหละรูเรียน รูเลน เปนเวลา อีกอยางหนึ่งเห็นวา ทั้งคนเลนทั้งคนดูไมถึงรอยปก็ตายหมด
ความจริงแลวเรื่องตายนัน้ พระพุทธเจาตรัสสอนวา ใหหมั่นนึกกันไวเสมอเพราะเปนเหมือน
หามลอปองกันการหลงรัก หลงชัง หลงเขลาไดอยางศักดิ์สิทธิ์ ดังประพันธภาษิตของมหา
เถระรูปหนึ่งวา นึกถึงความตายสบายนัก มันหักรักหักหลงในสงสาร บรรเทามืดโม
หันตอันตระการ ทําใหหาญหายสะดุงไมยุงใจ และก็เรื่องตายนี่เองที่เปนจุดแรกที่ทําให
ทานทั้งสองสังเวชใจแลวทิ้งสมบัติอนั มหาศาลออกบวช ชีวประวัติของทานตอนนี้นบั วาเปน
คติดีมาก เพราะสอนไมใหติดในการเลนเกินไป ควรดูบา งเพื่อเปนเครื่องพักผอนหยอนใจ
เพื่อคลายอารมณที่เครงเครียดในการงาน อยาใหถึงเขาขั้นเสียการศึกษาเลาเรียนและเสีย
การเสียงานเปนใชได
นอกจากนี้ตอนที่ทานอยูก ับอาจารยสัญชัยก็ตั้งใจเรียนอยางจริงจัง ชัว่ ระยะเวลาเพียง
เล็กนอยก็เรียนสําเร็จการศึกษา นี่แหละ แสดงวาวิชาทุกอยางถึงจะยากอยางไร ถาตั้งใจจริง
ไมควรทอถอย จงตั้งหนาศึกษาเลาเรียน เพราะรูอะไรก็ไมสูรูวิชา ไปขางหนาเติบใหญจะให
คุณ เมื่อทานทั้งสองเรียนจบแลวพิจารณาเห็นวาไมใชทางพนทุกขแน จึงเปลี่ยนทางใหมดวย
สัญญากันไววาถาใครพบอาจารยดีจะตองสงขาวใหกันทราบทันที คนคนเชนไรยอมเปนคน
เชนนั้น หลังจากที่ทานอุปติสสปริพาชกไดฟงธรรมของพระอัสสชิจนสําเร็จพระโสดาบันแลว
ทานก็ไดนําขาวนี้บอกแกสหายโกลิตะ นี่แสดงถึงความซือ่ สัตยสุจริตที่รักษาคํามัน่ สัญญาไว
ไดอยางมั่นคง ทั้งสอถึงความเปนมิตรที่ดีชักชวนกันเดินในทางที่ดีมีประโยชน ซึ่งผิดกับ
เพื่อนบางคนที่คอยแตจะชักพากันเขารกเขาพง ผลสุดทายก็เสียคน ซึ่งเรื่องนี้คอยระมัดระวัง
กันไวมันก็จะปลอดภัยดี
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ ก็คือมารยาทอันงดงามของพระอัสสชิที่สามารถผูกใจทานอุป
ติสสะใหเลื่อมใสเปนศิษยไดทั้ง ๆ ที่นับถือศาสนาอื่น เรือ่ งเสนหนี้เชื่อวาทุกทานคงชอบและ
ควรหันมารับปรุงกายของเรา วาจาของเราใหดีใหอยูในพระกรรมฐาน ลักษณะที่เรียกวา ทํา
อะไรอยาใหเขาขัดตา พูดจาอยาใหเขาขัดหู เทานี้ก็มีเสนหถมไปแลว มีความกตัญู
กตเวทีตอ ผูมีพระคุณ และมีเมตตากรุณาหนุนนํา
อีกตอนหนึ่งที่ทานทั้งสองออกไปชวนอาจารยเพือ่ ใหไปเฝาพระศาสดา นับวาทานมี
ความกตัญูดีมาก เพราะเมือ่ ตนไดพบของดีแลวก็ไมลืมครูบาอาจารย แตนาเสียดายที่
อาจารยสัญชัยมิไดสนใจใยดี ปฏิปทาของทานทั้งสองนี้ควรที่ทุกคนจะยึดเปนแบบอยาง มี
กตัญูตอครูบาอาจารยของทาน ตอพอแมของทาน และผูมีพระคุณทัว่ ๆ ไป เพราะแมแต
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รมไมที่ใหความรมเย็นยามเดินทาง คนดีเขายังไมกลาลิดกานลิดกิ่งแตประการใด เอาไวให
รมเงา เพราะเขาสํานึกถึงคุณตนไมนั้นได ฉะนั้นพอแมครูบาอาจารยซึ่งมีพระคุณลนเหลือ
ใครหนอจะลืมทานไดลงคอเลา
อีกอยางหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ รูจักเสียสละดวยการตัดบวง ซึ่งทานทั้งสองตัดไดหมด
ทั้งบวงนอกบวงใน บวงนอก คือสมบัติมหาศาลที่ทานตัดทิ้งแลวออกบวช ซึ่งเราควรยึดแบบ
ของทานไวบาง แตก็ไมใชหมายความวาจะเกณฑใหทุกคนพากันทิ้งสมบัติแลวเขาวัด แตวา
ใหรูจักเสียสละกันบางตามสมควร โดยเฉพาะทานที่ทรัพยสินเหลือกินเหลือใช หากจะไดสละ
ออกมาเพือ่ ชวยคนยากคนจน ชวยโรงพยาบาล ชวยโรงเรียน ชวยสรางหองน้ําก็เปนมหา
กุศล ชวยคนที่ไมมีทุนการศึกษา กอตั้งมูลนิธอิ ันประเสริฐดีกวากักตุนสะสมเอาไว บําเรอ
ความสุขเฉพาะในวงแคบ ในครอบครัวดวยความภูมิใจที่ไดอยูบนกองเงินกองทอง ฉะนั้นใน
สภาพของคนที่กินของเกาแลวก็กอดสมบัติตายจากไป ทิ้งสมบัติเอาไวใหลูกหลานยื้อแยง
แบงกันอยางชุลมุนวุนวาย แตสําหรับศพนั้นรับรองวาไมมีใครแยงแน อันธรรมดาตนไมยังมี
อะไรดี ๆ ผลิออกจากลําตนใหประชาชนไดอาศัย สวนเราเลาไดผลิอะไรออกมาใหเปน
ประโยชนแกโลกบาง โปรดคิดดูเถิด
ทานสาธุชนทั้งหลาย บวงอีกบวงหนึ่งคือ บวงใน ไดแกกิเลสซึ่งทานทั้งสองสลัดทิ้งจน
จิตบริสุทธิ์ ไดบรรลุเปนพระอรหันตดังกลาวมา สมบัติก็ดี กิเลสก็ดี ที่จัดวาเปนบวง ก็เพราะ
เปนเครื่องผูกมัดรัดสัตวโลกใหติดอยูในกองทุกข ฉะนั้นเมือ่ ใครตัดได ทุกขก็ไมมี นับวาทาน
ทั้งสองไดสรางชีวประวัตอิ ันงดงามใหพวกเราไดศึกษาในเชิงธรรมชีวิต ใหเปนสารประโยชน
ดวยการบําเพ็ญความดีตาง ๆ ดังกลาวมา เพราะชีวติ นี้นอยนัก ทั้งไมมีแกนสารอะไร เราจะ
อยูอาศัยโลกนี้คนละไมกี่ป เราก็จะจากกันไปแลว ฉะนั้น จึงควรสรางความดีชดเชยไวใหมาก
ๆ อานุภาพของความดีที่สรางไวก็จะบันดาลใหไดรับความสุข ทั้งโลกนี้และโลกหนา ถา
วาสนาบารมีแกกลาก็จะไดนํามาใหพนทุกข ถึงบรมสุขคือพระนิพพานโดยทั่วหนากัน
อาตมาไดบรรยายเรื่องเนื้อหาสารธรรมอันเปนแกนสารแกชวี ิตมาพอสมควรแกเวลา
ก็ขอยุติไวเพียงแคนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งฝาย
บรรพชิตและคฤหัสถ ของความเจริญงดงามไพบูลยจงมีแกทานทั้งหลายในธรรมสัมมาปฏิบัติ
ในหนาที่และจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่ง
ประการใดสมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
๖ เมษายน ๒๕๔๐
แกนสารของชีวิต
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