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ญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ถือวาเปนวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลตอทานผูมีกุศล ที่เรามากันใน
วันนี้คือจะมาบําเพ็ญกุศลชีวิต ระลึกเหตุการณชีวิตที่ผานมาในปซึ่งจะสิ้นสุดลงในอีกไมกี่
ชั่วโมงนี้ จะเปลี่ยนวาระเขาไปสูภาวะของ พ.ศ. ใหม คือวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ วัน
เวลาก็ลวงเลยไปเร็วมาก ไมจําตองกลาววาเฉพาะเวลาเร็ว ชีวิตก็เร็ว รูส ึกวามันเร็วเหลือเกิน
เร็วเชนนี้แลวจิตใจเราก็สับสน มีเรือ่ งนั้นเรื่องนีเ้ ขามาแทรกแซงอยูในจิตใจ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ชั่ว ทานทั้งหลายเราพิจารณาตัวเองกันในวันนี้ คิดบัญชีชีวติ วาตั้งแตตน ปเรื่อยมาเราขาดทุน
ชีวิตอะไรบาง เราทําธุรกิจการคาขาดทุนตรงไหน หาเหตุในการขาดทุนใหจงได ไมใชวา
สวัสดีปใหมก็ขอใหขา พเจารวย ใหสวย ใหดีใหมีปญญา มาที่วัดนี่ก็เจริญพรใหขอคิด สรุป
หนึ่งปมามีหลายเรื่องทําใหอาตมาไดตําราที่วัดไมตองไปเขาโรงเรียนไหนเลย ครูมาสอนทุก
วัน อาตมาก็เปนนักเรียนแตใหคาเทอมครูดว ยการเลี้ยงขาว วันนี้ครูมาเยอะ เดี๋ยวเลี้ยงหอย
ทอด
ทานสาธุชน พุทธศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่เราถือโอกาสมาบําเพ็ญ
พรตมาเปนโยคี ผูปฏิบัติธรรมนี้เรียกวาโยคี โยคีแปลวากระไร อยาแปลวา ฤาษี แตแปลวา
ผูบําเพ็ญเพียรใหแกชีวิต ชีไพร แปลวา ผูที่รักษาศีลอยูในอรัญวาสีราวปา แปลใหมัน
เขาบทความ หรือแมชเี ปนโยคีผูบําเพ็ญเพียร ฤาษีไพร ฤาษีตนนีส้ รางความดีในอรัญวาสี
ราวปา ทานทั้งหลายนุงขาวนั้นก็ไมไดหมายความวา มาบวชชีพราหมณแตประการใด แตเรา
มาเนกขัมมปฏิบัติหาความสงบใหกับตัวเอง ถาญาติโยมทั้งมีความสงบเสงี่ยมเจียมตน ตั้งสติ
ไวใหได มีสมาธิแลวโยมจะเปลี่ยนแปลงภาวะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีแนนอน
จะไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางชั่วอีกตอไปแลว
จะสรางตัวใหเจริญรุงเรืองวัฒนา
สถาพร
อาตมาขออนุโมทนา ทานทําถูกแลว มาชุบชีวิตใหเกิดมีอิทธิปาฏิหาริยในปตอไป
๒๕๔๐ ทานจะไดเพิ่มพูนบริบรู ณดวยเงินทองขาวของและเงินตรา ทําอะไรเงินก็ไหลนอง
ทองไหลมาในปตอไปนั่นแหละ ทานมาสรางบุญของทาน ตองการใหมีความสุข ความ
สะดวกสบายในชีวิตในโอกาสหนา ถึงหากวาทานทั้งหลายอยูในเคหะสถานบานเรือนของ
ทาน ทานก็เจริญกุศลภาวนาหรือวันคลายวันเกิดของทานคนใดคนหนึ่ง ไมตอ งไปกินเหลา
เลี้ยงอาหารกันใหอิ่มหนําสําราญกันจนเกินไป เราก็สรางความสุขดวยการเจริญกุศลภาวนา
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สวดมนตไหวพระในวันเกิดของทาน ทานจะเจริญรุงเรืองทําความดีในวันคลายวันเกิดดวย
การเจริญกุศล สวดมนตเปนยาทา วิปสสนาเปนยากิน แลวก็เจริญกุศลภาวนาเดินจงกรม
ในวันคลายวันเกิดทานจะประเสริฐที่สุด ทานที่เคยขายของไมดีกลับจะขายของดี จะรุงเรือง
วัฒนาสถาพรตอไปดวย
วันเกิดนี่สําคัญเปนการกตัญูกตเวทีธรรมอยางยิ่ง วันขึน้ ปใหมนี้ก็เปนการกตัญู
กตเวทีตอ ตัวเอง ที่เรารําลึกคุณงามความดีถึงบิดามารดาผูใหกําเนิดเกิดมาเปนตัวตน
การบําเพ็ญกุศลสังฆทานก็ดี ทอดผาปาก็ดี ทานศีลและภาวนาแสดงความกตัญู
กตเวทีธรรมตอบรรพบุรษุ ของทาน อุทิศสวนกุศลในวันนี้ไปใหเจากรรมนายเวร ใหหมดกรรม
ใหหมดสูญลงไปถึงป ๔๐ ก็ขอใหความชัว่ สูญไป ขอใหเพิ่มพูนความดีกุศลบุญราศีก็แจมใส
ขึ้นมาในอนาคต ชีวิตของทานก็จะรุงโรจนโชติชว งตอไปแนนอน
ญาติโยมหญิงก็ดี ชายก็ตามที่ทานมาตั้งแตวันกอน มาบําเพ็ญกุศลเจริญพระ
กรรมฐาน นับวาเปนการสรางผลงานใหดียิ่งทั้งบุตรธิดาของทานก็จะเจริญรุงเรือง ถาทานไม
มีบุตรก็จะมีบุตรมีธิดา เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรถึงบิดามารดาปูยาตายายในตระกูลวงศของ
เราที่มาสรางความดีอยางนี้เปนตน บริษัทที่กลาวแลวขางตนที่โยมพันโทวิง ประกาศ คือ
โยมชาตรี โยมอัญชลี วงศสิน ก็เอาผานวมมา ทานทั้งหลายวันแรกก็เขาใจวาบริษัทนี้จะเอา
ผานวมมาขาย ขายของในวัดนี้คงจะไดกําไรงาม แตเปลา เอาผามาถวายอาตมา ใครเอาไป
หมรวยมหาศาล และผาผืนนี้เปนผาพิเศษเสกดวยบุญกุศลแลวตองเกิดความอบอุน อุนนอก
และอุนใน จิตใจก็สบาย กําลังมีทุกขไมอบอุน ใจ เอาผานวมนี้มาหมก็อบอุนใจทั้งเปนรมโพธิ์
รมไทรตลอดรายการ
ขอเจริญพรญาติพี่นอ งทั้งหลาย ชีวิตไมแนนอน ความสุขความเจริญรุงเรืองหรือ
วัฒนาสถาพร มันก็มิใชวาอยูที่เรามาสวัสดีปใหม ความสุขของเราเกิดจากบุญกุศล บุญคือ
ความสุขความเจริญในชีวิตนี้และการที่เราจะมีความสุขความเจริญนี้ มีแตยิ้มนั่นแหละเปน
ความสุขในชีวิต ในครอบครัว ยิ้มแยมหันหนาเขาหากัน ปรึกษาปรองดองเหมือนญาติพี่นอ ง
รวมกัน นั่นแหละเปนความสุขในชีวิตในครอบครัว จะเปนพี่หรือเปนนองก็ตามหันหนาเขาหา
กัน ชวยเหลือกิจการงานซึ่งกันและกัน นี่เปนจุดมุงหมายของวันขึ้นปใหม พี่รักนองเถอะนอง
จะชวยพี่สรางความดีใหแมเรา ทําอะไรทําจริง งานเสร็จดวยสัจจะ
๑.
ทําดวยศรัทธา ขอใหทําดวยความตั้งใจศรัทธาดวยความชอบ เหมือน
เราเรียนหนังสือวิชาเอกที่เราชอบมีศรัทธา
๒.
ทําดวยความตั้งใจ
๓.
ทําดวยความเคารพ
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๔.
ทําดวยจิตสงบ
๕.
ทําดวยความถูกตอง
แตมีคนสงสัยอยูขอเดียวคือ ทําความเคารพตัวเอง พูดตั้งใจแลวตองทํา วาพรุงนี้เชา
จะตองทําอะไรบาง อยาเสียสัจจะ ตองทําใหเสร็จ ทําดวยความตั้งใจแลวเสร็จหมด ขอฝาก
ญาติโยมไวทุกคน อยาทําแบบซังกะตายไปวัน ๆ หนึ่ง จะขายของก็ไมได ตองเคารพตัวเอง
พรุงนี้จะตองขายของใหไดเทานั้น ตองใหได ตรงนี้ขายไมไดตองหาบไปที่อื่น ก็ไปขายคนที่
เขาซื้อ
การขายที่ดินเหมือนกัน มาถามอาตมาวา ที่ดินจะขายไดไหม ทําไมโงจัง ก็ไปขาย
ตอนที่มคี นเขาซื้อสิ ไมมีคนซื้อจะขายไดหรือ ทําอะไรทําดวยความเคารพ เคารพตัวเอง พูด
แลวตองทํา เอาไปใชวันขึ้นปใหม ตอไปพูดแลวไมทําใชไดหรือ ถางานไมเสร็จอยานอน งาน
ไมเสร็จอยากินขาว เคยตัว เหนื่อย ๆ งวงนอน นอนเลยเคยตัว นี่นิสัยไมดี
นี่แหละขึ้นปใหมทําไวใหได
การเคารพ ๔ ประการ
๑. เคารพตัวเอง พูดแลวตองทํา
๒. เคารพสถานที่ ไปบานใครนี่เคารพเจาของบานเขาบางสิ บางบานนี่ทั้ง ๆ ที่
เปนแขกมาเปนอาคันตุกะมา อวดรูอ วดดีกับเจาของบาน ตองเคารพเจาของ
บานเขาเราไมไดเปนเจาของบาน เราไปสถานที่แหงนี้ก็ตองเคารพสถานที่
๓. ตองเคารพกฎหมายบานเมืองเขา เชน เราไปกรุงปารีสฝรั่งเศส จะไปเคารพ
กฎหมายประเทศไทยไดหรือ แลวก็หลักกติกาของกรุงปารีสฝรั่งเศส เขาเขียน
วาหามถายรูปแตปรากฏวาถายใหญเลย แลวก็โดนดาอยางนาใจหาย ไม
เคารพสถานที่ ไมเคารพในหลักกติกา เราทํางานบริษัทตองเคารพหลักกติกา
เราทํางานบริษัทตองเคารพหลักกติกาของบริษัทเขาดวยถึงจะอยูกันรอด
๔. เคารพผูอ่นื เริ่มตนทําจิตใจใหสงบ
ทานทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแตความทุกข ไมมีความสุขที่แนนอน มีแต
ความสุขที่เจือปนกับความทุกขนานาประการ อาตมาจะใหเหตุผลโยมในวันนี้ หาความสุข
ใหกับตัวเองบางเถิด อยาหาความทุกขมาใสตัวเองเลย มีลูกมีหลานก็ตั้งใจใหดี สอนใหเขา
เรียนหนังสือ หาวิชาใสตัวใหมากที่สุด อยาไปวาอยาไปดาลูก จูจี้จกุ จิกใหมากมายเกินไป
คุณแมโปรดกรุณาพูดกับลูกใหเพราะ คุณพอก็อยาพูดมาก คุณแมก็อยาจุกจิกกับลูกเลย พูด
กับลูกดี ๆ ไดไหม ลูกจะเชือ่ ฟง อาตมาไปเห็นบางบานใหโอวาทลูกดวย แลวก็ดาลูกดวย
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สอนดวย ดาดวย ลูกมันไมเชื่อฟงหรอก มันไมเคารพ ตองสอนดวยน้ําใจเมตตากับลูกหนอย
ไดไหม จะพูดจาพาทีก็เพราะพริง้ ออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก ลมปากหวานหูไมรูหาย
พูดกับสามีเพราะ ๆ สามีจะกลับตอนดึกตีหนึ่งตีสองก็อยาไปวา ตองพูดแบบนัก
กรรมฐานวา “คุณพี่ขา ดิฉันเตรียมสํารับขาวปลาอาหารไวใหคุณพี่แตบายสามโมง แตคุณพี่
กลับมาหาทุม ดิฉันก็ยังรอทานขาวพรอมคุณพี”่ พูดอยางนี้ไมไดหรือ ใหคติธรรม พูดดี
เขาใจงายพูดรายเขาใจยาก พูดรายตอกันมันจึงเขาใจกันยาก ไมรูเรื่องกันเลย ถาพูด
เพราะ ๆ ตอกัน จะเขาใจงาย และไมมีการทะเลาะกัน อยาเอาแตเทคโนโลยีมาแกปญหากัน
นัก เอาพุทโธโลยีมาแกปญหากันในปใหม
เพราะปใหมตอไปนี้จะเกิดกลียุค จะเกิดรบราฆาฟน จะเกิดสงครามประสาทแลวก็
เด็กจะติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก ๘๐% และจะเกิดสงครามชีวิตอาจจะฆากันตายในระหวาง
กลุมตาง ๆ จะเกิดฟนเกิดไฟ จะเกิดวางเพลิงไหมมากขึ้น ขอฝากไวกข็ อใหแผเมตตาซึ่งกัน
และกัน อยาไดแกปญหาโดยวิธีที่รายกาจตอกันเลย ลูกก็จะฆาพอและพอก็จะฆาลูก สามีก็จะ
ฆาภรรยาและภรรยาก็จะตองฆาสามีอยางเลือดเย็น คอยดูตอไปนะ ป ๒๕๔๐ นี้
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายโปรดใจเย็นเขาไว ทําอะไรก็ใหมีเหตุผล ทําอะไรยับยั้งชัง่
คิดเหมือนคนโบราณวา สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นยังไมเทามือคลํา สิบมือคลํา
ยังไมเทาจิตยับยั้ง มือยับยั้งไวกอน จะเสียทาเสียกลศึกในวิธีสงครามยุทธนา จงโหรองขึ้น
สามรา กึกกองไปยังสุวรรณพลับพลาใหพระลักษณพระรามไดมารบกับยักษในสนามยุทธนา
แตป ๔๐ อยาไปรบกับใครนะ ตัง้ โหรองกันสามราอยูในสุวรรณพลับพลา อยาออกไปขาง
นอก ใหนั่งสมาธิภาวนา ไมงั้นมีเรื่อง
ป ๔๐ ถาออกไปมีอันตรายแลวก็ระวังใหดีวาเพื่อนจะหักหลังป ๔๐ นี่มนั จะสูญลงไป
ไมไดสูญดวยความชั่วเลย มันจะสูญดวยความดีนะเราจะไปผสมผสานกับคนกลีบานกลีเมือง
คนกลียุค จะหาความสนุกไมได คบพาลหรือก็ไดผิด คบบัณฑิตไดผล เมาเพศหรือก็
หมดทา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพือ่ นชั่วหมดดี ทานหญิง
ทานชายที่รักทั้งหลาย โปรดพิจารณาตัวรักนวลสงวนตัวไว อยาวางตัวอยาปลอยตัวใหมัน
มากเกินไป รักหนาที่การงานและรักศักดิ์ศรีของหญิง ศักยภาพของหญิงมีศักดิ์ศรี ศักยภาพ
ชายก็ตองมีศักดิ์ศรีของตัวเอง อยาทําใหมันเสีย อยาเปนชายกระเบน อยาใหเปนผูหญิง
กระชังกนรัว่ มันจะเสียศักดิ์ศรีของกุลสตรีในอนาคต มีลกู สอนลูกมีหลานสอนหลานตอไป
อยาประมาทนะป ๔๐ ทานจะเสียกลศึกในยุทธวิธีแหงสงคราม จะโดนโกง
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วันนี้มีคนมาถามอาตมาหลายราย ขึ้นปใหมจะไดคืนไหมที่เขาโกงไปนะ บอก
อนุโมทนาไปเถอะไมไดคืนหรอก ใหทานไปเถอะใหทานวันนี้เลย อโหสิกรรมหาใหมสิไอที่
แลวก็แลวกันไปอยาเอามาปรารภนะ ไปไหนปากอยาไวใจอยาเบา เรื่องเกาอยารื้อฟน
มันจะเสียคําเลาของโบราณ ทานทั้งหลาย อยานึกถึงเรื่องเกาเอามาเลากันใหม มันเสียเวลา
จงทําปจจุบนั ใหมันเสร็จ อดีตหรือก็เปนความฝน ปจจุบันคือความจริง ทุกสิ่งไม
แนนอน อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต อยาประมาทอา
จองตอสงครามชีวิต ชีวิตจะเอาเฉา ชีวิตจะอับจนจะขนแคน จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแผนชีวิตของตนตอไปได
มีลูกใหเรียนหนังสือ ถาลูกไมอยากเรียนไมยอมเรียน มีวิธีการ พอแมใหแผเมตตา
อยาไปดุลูกไปตีลูกนะ ไอที่ภาษาโบราณที่วา รักวัวใหผูก รักลูกใหตี รักมีใหคา รักหนาให
คิด รักมิตรใหเตือนกัน ตีตัวนี้ไมใชตีดวยไมเรียว แตตีดวยแบบอยาง จะพูดกับลูกจะ
สอนลูกอยาโมโหนะ ถาเมตตาเจือโทสะลูกจะเสียหาย
จะสอนลูกจะพูดอะไร เมตตา อยาเจือดวยโทสะ พูดใหเพราะ ๆ ลูกจะเชื่อถือ
จะเคารพบูชาพอแม ถาพูดดวยโมโหดวยดาดวยลูกจะไมเชื่อฟง พูดจนเคยชินดาจนเคยชิน
พอดาเขาไปแลวปบลูกไมเอาไหนก็ไปหาเพื่อน พูดใหเพราะ ๆ พูดใหมมี นุษยสัมพันธ พูดให
ดึงน้ําใจลูกไดไหม ไมมีเลย พูดใหลูกออกจากบานไป
ระวังนะแมสาํ คัญมากกวาพอ พอเขาไมไดพูดอะไรมากเทาแมหรอก แมนะจุกจิก แม
นี่สําคัญ เปนแผนสรางความดีใหกับลูกใหกับหลาน รักใหมันถูกวิธีทําความดีใหลูกดู อึกอึก
โมโหโทโสหนาเหมือนยักษมารแลวไปวาลูก ลูกจะเชือ่ ฟงไหม เพราะฉะนั้นจงเมตตาอยาเจือ
ดวยโทสะ จะสอนลูกไมไดดี
การสรางความดีใหกับลูกทําถูกใหกับหลานนั้นไมใชเปนของยาก แตก็ไมใชของงาย
การที่เลี้ยงลูกใหเปนคนดีไดก็ไมใชของงายแตก็ไมใชของยาก ถาทานทั้งหลายสรางความดี
ไว ลูกเขาก็จะตามทาน ถาทานสรางความไมดไี วเขาก็จะไปทางไมดี จะไปโทษลูกไมดีเกาะ
กะกินเหลาเมายาติดยาเสพติดและเลนการพนันก็ไมได พอเขาเลนและในบานนั้นก็เลนกัน
กินเหลาเมายาทะเลาะวิวาทกัน ลูกเสียหมด มันยอมจะติดเปนกฎแหงกรรมที่สรางกรรมไว
ใหลูก
ปใหมตอไปอยาทําเลย ทานทั้งหลาย ทานตองการมีความสุขในชีวิตและวันขึ้นปใหม
ที่เราจะมาฟงพระสงฆเจริญพระธรรมจักรเปนบทแรกที่พระพุทธเจาทรงสอนมา คือ มรรคมี
องค ๘ อริยสัจ ๔ ศีล สมาธิ ปญญา คือ กรรมฐานนี่เอง อีกสักครูใหญก็จงตั้งใจฟงสวดใหจบ
และครบครันตั้งสติปญญาไปดวย โยมจะไดดิบไดดี
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ที่อาตมากลาววา ผีสิง ผีชนิดนี้ออกยาก ไมใชผีที่มาเขาหมอก็ไลออก แตปศาจผีสิงที่
มันอยูในจิตใจอันลึกซึ้ง ทิฐิมานะของตน คนที่มันมีทิฐินผี่ ีมันไลออกยาก ถาไปวาหนอยก็
โกรธเลยนะเอาหมอมาไลก็ไมได พระไลก็ไมออก เขาตองทํางานของเขาเอง ถาเขามานั่ง
เจริญกรรมฐานมาสวดมนตไหวพระ เขาจะรูวาเขามีปศาจสิงอยูในจิตใจของเขา เอาดีไมได
ยกตัวอยางใหเห็นขอ
ถาเขาสวดมนตภาวนามีปญญาขึ้นในตัวถึงจะไลผีสิงนี้ออกไปได
ประทานโทษ โยมไปไดฟงพระสวดภาณยักษเขามีสายสิญจนลอมรอบเลย แลวพระก็สวด
ยักษ เดี๋ยวดิ้นแลว พระก็พรมน้ํามนตตีใหญเลยไลมันออกไป ไลมันออกไป หาวาผี ไมใช คน
ปญญาออน ขาดสติ สวนมากเปนโยมผูหญิงใจออน ขาดสติสัมปชัญญะ
ถาเรามีสติดี มีกรรมฐาน ผีก็ไมเขา เจาก็ไมทรง ไปไหนก็ไมตองกลัวคุณไสยที่วาเขา
ทําปลอยมาตามลม จะไมถูกเลยนะ คนมีสตินจี่ ะไมเขา คนที่ไรสติผีมันจะสิงกลายเปนบาไป
วิปริตผิดมนุษยไป จะไมมีความสุข มันมีปศาจผีสิงอยูในจิตใจรายกาจ ปศาจในตัวคนไลออก
ยาก เรียกวานิสัยสันดาน สันดานมีประจําตัวคนนั้นคือปศาจผีสิงทุกสิ่งอยูในตัวคนนัน้
แนนอน
ถาหากวาคนนั้นเจริญกรรมฐานได เขาก็จะไลผีออกไปเอง ที่เคยมีทิฐิมานะตอกัน
สามีภรรยาทะเลาะกันมันก็ใจเย็นลง ปศาจก็หนีไปหมด กิเลสนานาประการก็ออกไป ชีวติ ก็
ยั่งยืนดวยปญญา ปญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้น ใจก็เย็นลงไมมีการทะเลาะกันตอไป คือปศาจ
ออกไปแลว ผีสิงออกไปแลว ไมตองไปหาหมอมาไล คนมีทิฐิมานะนี่เปลี่ยนนิสัยยาก คนที่จะ
เปลี่ยนนิสัยใหดีไดตองเจริญกรรมฐานอยางเดียวถึงจะรูวาตัวเองผิด ถาใครไปบอกวาเราผิด
เราจะโกรธ แทที่จริงเราผิดแตเราไมรูตัวเองวาเราผิด เพราะเราเขาขางตัวเอง ถาเรามาเจริญ
วิปสสนากรรมฐานจะรูไดเลยวา จะอานตัวออก จะบอกตัวได จะใชตัวเปน จะเห็นตัว
ตาย จะคลายทิฐิ จะดําริชอบ จะประกอบกุศลไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ คนเรามี
แตทิฐิมานะ ใครหนอจะยอมรับ แตคนอื่นเขามองเห็น เชน เลนลิเกละครมาเลนโขน มันก็ไมรู
วามันเลนดีหรือเปลา คนดูเขาจะรูไดวาเลนดีหรือไมดี เราดีไมดีเราก็รูเชนกัน คนเขารูวาเรา
เปนคนดีหรือเปลา อาตมาก็ยังไมรูตวั เลยวา เราเปนพระดีหรือเปลา
ฉะนั้นชีวติ ใหมมีความสุขก็ขอใหทานทั้งหลายเจริญสุข คือสรางบุญกุศลไวใหมาก
บุญนั้นไมตอ งใชสตางค ก็ขอฝากไว คือความเจริญกาวหนาของชีวติ คิดสิ่งใด ทําสิ่งใด ก็
อยากใหสําเร็จตามปรารถนาดวยกันทุกคน เปนปแหงความสดชื่นเบิกบานใจกับดอกไมแยม
ผลิมีสีสันสดสวยตระการตาแกผูพบเห็นทั่วไป ความสดสวยของชีวติ จะตองเกิดขึ้นตามระบบ
และครรลองที่ถูกตอง ซึ่งจะตองมีแผนการในการสรางชีวิต แผนการในการสรางอนาคต
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ดําเนินใหตอเนื่องดวยความตั้งใจที่แนวแนและมัน่ คง
เพื่อจะนํานาวาของชีวติ ใหบรรลุ
เปาหมายใหจงไดดังที่ตั้งปณิธานไว
การที่เราจะมีชื่อเสียงและเกียรติยศ มีทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
หรือทําใหเกิดความสุขนัน้ อยูที่ตัวเราทั้งสิ้น
เราเปนผูสรางสรรคและเปนผูที่จะกระทําให
เกิดขึ้น ถาทําใหเกิดความสุขมาก หรือทําใหเกิดนอยก็เปนของเรา หรือถาไมทําก็ไมมีสุข สุข
นั้นจะทําใหเกิดขึ้นจึงจะเปนสุขได ฉันใดก็ดี หากตองการมีความสุขในปตอไปหรือในอนาคต
ก็ตองทําดังตอไปนี้
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา ความสุขของคฤหัสถ จะเกิดขึ้นได ๔
ประการ
๑.
ความสุขเกิดจากการมีทรัพย เมื่อคนเรามีความขยันหมั่นเพียร มีความ
ตั้งใจที่จะทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา และมีผลงานในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน ก็จะทําใหมีหนาที่การงานและรายไดสูงขึ้น มีทรัพยสินเงิน
ทองสะสมไวเปนประโยชนตอชีวิตเพือ่ วันขางหนาตอไปเถิดทานจะ
ประเสริฐที่สุด
๒.
ความสุขจากการใชทรัพย เงินทองนั้น ไมไดหามาไดงายเลย หามาดวย
ความเหนื่อยยากดวยกันทุกคน
จะเกิดความภูมิใจอิ่มเอิบวาตนไดใช
ทรัพยที่ไดมาดวยความชอบธรรมนัน้ นําไปใชทําประโยชน ทํากุศลผล
บุญตาง ๆ และนําไปซื้อของใชทจี่ ําเปนตอชีวิต หรือสรางบานเรือนที่อยู
อาศัยใหเปนหลักฐานที่มั่นคงแกชีวติ ยิ่งขึ้นตอไปเถิด
๓.
ความสุขจากการไมเปนหนี้
การที่เราหาทรัพยสิน หามาดวยความ
เหนื่อยยากลําบาก จะตองระมัดระวังรักษาทรัพยมิใหสูญหายไป จะ
กระทําสิ่งใดก็ตองรูจ ักแบงทรัพยใหถูกตองเปน ๔ ประการคือ เพื่อ
ตนเองและครอบครัว ทําบุญทํากุศลและสวนรวมหนึ่ง เพื่อธุรกิจ
การงาน สองสวน เพื่อสะสมไวเปนทุนสําหรับชีวิตในอนาคตอีก
หนึ่งสวน ฉะนั้นเมื่อจะนําเงินนั้นมาลงทุนหรือดําเนินกิจการใด ๆ ก็ตอง
คํานึงถึงหลัก ๔ ประการนี้ ถึงแมวาจะเพลี่ยงพล้ําก็ไมเกิดเปนทุกข การที่
ทําธุรกิจเกินตัวหรือการใชจายเกินตัวจะทําใหเกิดเปนหนี้ขึ้น การเปนหนี้
นั้นนอกจากจะทําใหชีวติ ตัวเองไมมคี วามสุขแลว ยังทําใหครอบครัวไมมี
ความสุขดวย
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ความสุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ ถาเรามีความประพฤติสุจริตไม
บกพรองเสียหาย ทํามาหากินในทางสุจริต ใคร ๆ ติเตียนไมได ทั้งทาง
กาย วาจา และทางใจ เราก็เกิดความสุขความภาคภูมิใจ
ผูที่มีความประสงคจะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น พระพุทธองคตรัสวา ความสงบเปนเปน
สุขอยางยิ่ง คนที่มี
จิตใจสงบ ไมวุนวายกับสิ่งใด ๆ มีความตั้งใจและสมาธิแนวแนดีในพระกรรมฐาน จะทําแตสิ่ง
ที่ดี ๆ ทั้งนั้น และมีความตั้งใจที่จะทํางานของตนใหดียิ่งขึ้นไมทําความชั่ว ไมเบียดเบียนผูอื่น
ไมทํารายผูอื่น และไมอยากไดของผูอื่น เลี้ยงชีวิตโดยชอบ ก็จะทําใหชีวิตนัน้ มีความสุขและ
ความสงบเกิดขึ้น สวนผูท ี่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สติปญญาก็จะเกิดขึ้นจากความสงบนั้น และ
บรรลุถึงการปฏิบัติธรรมในที่สุด อยางที่มาเจริญกรรมฐานดวยความถูกตอง ความสุขใดเสมอ
ดวยความสงบไมมีแลว
ทานทั้งหลาย สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินนั้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ
บุคคลที่มีจติ ใจเปนปกติยอมมีความสุขและความสงบ มีความเจริญกาวหนาของชีวติ สวนผูที่
มีจิตใจที่ผิดปกติ
ก็จะเกิดโทษทุกขทรมานและเกิดความเดือดรอนตอตัวเองและผูอื่น
นานัปการ ความปกติจึงทําใหคนพบกับความสันติสุขและไมมีโทษ
ความเปนปกตินี้ พระพุทธศาสนาบัญญัติวา เปนศีลที่โยมนั่งกรรมฐาน ถือศีลก็คือ
ความเปนปกตินั่นเอง บางทานที่ไมรูจักคําวา ศีล อีกนัยหนึ่งไมรูจักคําวา ศีลคืออะไร เลยสิ้น
กําลังใจที่จะรักษาศีล แตความจริงแลว ศีล แปลวา ปกติ
ก็มีเรื่องอยูวา กอนพุทธกาลสมัยนั้น ศาสนามีมาก เขามีอยูกอ น สมเด็จพระชินวรบรม
ศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดีเวลานั้นในเขตประเทศอินเดีย ตองพูดกันถึง
ศาสนา ถือวาเปนสมัยที่คลั่งศาสนาและเวลานี้ก็ยังคลั่งอยู คนที่นับถือศาสนาตางศาสนากันก็
เปนชาวอินเดียเหมือนกัน รบกันในเรื่องศาสนานี้เปนปที่แลวในสมัยกอนก็ยังมียกทัพมารบ
กันก็เรื่องการนับถือศาสนา เปนอันวาคนสมัยนั้นเปนคนคลั่งศาสนามาก ถาใครถือศาสนา
ของศาสดาใดก็นับถือศาสดานั้นเปนสรณะที่พึ่ง ถือวาของตนดีกวา
ในสมัยตอมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว องคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จไปที่ใด ทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทใหม ๆ แลว เขาจะ
ถามกันวา ทําอยางไรจึงจะมีความสุข ทําอยางไรคนเราจะมีทรัพยสมบูรณใชไดไมขาด ทํา
อยางไรจิตใจของคนจึงจะสบาย จิตใจจะสงบ
องคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงเรื่องศีลวา ตามธรรมดาของคนนั้นตองการอยู
เปนสุข คือไมตอ งการใหใครมาทํารายรางกายเรา ไมมีใครตองการใหใครมาเขนฆาเรา
สวัสดีปใหม
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ทรัพยของเรามีอยูก็ไมตอ งการใหใครมายื้อแยง มาลักขโมยบังคับขูเข็ญเอาทรัพยสินไป คน
ที่มีคนรักมีสามีภรรยาและคนที่รักบุตรธิดาลูกหลานเหลนก็ตาม ก็ไมตอ งการใหใครมาขมเหง
น้ําใจ วาจาทุกอยางที่เราไดฟงตองการใหคนที่มาพูดกับเราพูดแตความเปนจริง เพราะเรา
ตองการอยางนั้น ทรงกลาววาทั้งชายและหญิงเหมือนกันหมด คือไมมีใครตองการเปนคนชั่ว
องคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงกลาววา ดูกรทานผูเจริญ ถาทุกคนตองการมี
ความสุข ใหปฏิบัติตามดังนี้
๑.
ปาณาติปาตา เวรมณี ขอใหทุกคนงดเวนเบียดเบียนทางรางการซึ่งกัน
และกัน อยาประหัตประหาร อยาเขนฆาซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นใหเอา
จิตตั้งอยูในความเมตตากรุณาทั้งสองประการนั้นจึงจะสงผล องคสมเด็จ
พระทศพลทรงกลาววา จงอยาฆากัน จงอยาทํารายรางกายซึ่งกันและกัน
แตวาการทีจ่ ะไมทําอยางนั้นตองเอาจิตใจประกอบไปดวยเมตตา คือความ
รัก คิดเสียวาเราเกิดมาเรารักตัวเราเพียงใด คนทั้งหลายก็มีความรักตัว
ของเขาเพียงนั้น เราไมตองการใหใครมาทํารายรางกายของเรา เขาก็ไม
ตองการใหเขนฆาเขา ทั้งนี้องคสามเด็จพระศาสดาจึงกลาววา ทั้งคนและ
สัตวตางเวนการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เวนการเขนฆาซึ่งกันและกัน
ตางรักกัน ตางสงสารกัน ทุกคนก็จะมีความสุขทัว่ หนา
๒.
อทินนาทานา เวรมณี องคสมเด็จพระชินสีหต รัสวา ทรัพยของเรา เรา
ไมตองการใหใครมายื้อแยง
มาลักขโมยทรัพยสินของคนอื่นเขาก็
เชนเดียวกัน เขาหามาไดเขาก็ตองการกินตองการใชของเขาเอง ถาเราไป
ยื้อแยงเขา เขาก็โกรธเขาก็ไมพอใจ ฉะนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ศาสดาจึงกลาววา
เราควรจะระมัดระวังเรื่องการที่ไมยื้อแยงอยากได
ทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนทรัพยสมบัติของตนเอง
คือมีความยินดี
เฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรมเรียกวาสันโดษ
ไมใชยินดี
เฉพาะทรัพยสินที่มีอยูแลว ใหยินดีในทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม
ดวยไมไปคิดโกง ไปลักขโมยใคร และไมเบียดเบียนทรัพยของคนอื่น
ทรัพยสวนนัน้ ราพอใจ แตทวาเรามีสนั โดษโดยอยูเฉย ๆ ในขอนี้ก็ไมไหว
องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ตองแกการอยากไดทรัพยของคนอื่นดวยการใหกัน
การอยากไดทรัพยสมบัติ
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ของบุคคลอืน่ เปนการอยากดึงเขามา
การใหเปนการผลักดันออก
การใหทานนั้น
ประกอบดวยเมตตา ความรักกรุณาความสงสารเหมือนกัน แตทวามาถึงขอนี้เราก็เพิ่ม
สันโดษ เขามาดวย เพิ่มทานบารมีเขามาดวย
รวมความวาถารักษาศีลขอนี้เปนปกติทุกวัน ตืน่ ขึ้นมาในตอนเชาก็ตอ งคิดไวเสมอวา
ถาไมเกินวิสัยที่จะใหไดนี้
เราจะชวยได ไมวาใครทั้งหมด คนก็ดี สัตวก็ดี ถาหันหนาเขามาหาเราและมีความทุกขยาก
เราจะสละทรัพยที่มีอยูตามสมควรใหทันที จะคิดไวอยางนี้ ถาไมมีกไ็ มตองให ถามีก็ใหไป
เราก็ไมมีเหลือกินเราก็ไมตองให หากใจมันเกิดอยากจะใหจะตองไมเกินวิสัยที่เราจะใหได ถา
กําลังใจของพุทธบริษทั ทรงอยูอยางนี้ไดชื่อวาเปนผูเจริญ จาคานุสติกรรมฐาน ประจําใจศีล
ขอนี้ก็บริสุทธิ์
ถาเราไมลกั ขโมยใคร ไมทํารายรางกายใครไปไหนก็มีแตคนรักเรา เขาไววางใจเรา
ของที่เขาฝากไว เราก็ไมโกงของเรา เผลาเราก็ไมลัก เปนอันวาไปทีไ่ หนก็ตามก็ไมมีใคร
สะดุงหวาดหวั่นวาเราจะตองทํารายเขา เราจะลักขโมยเขา ไปที่ไหน มีแตความสุขความ
เจริญ
๓.
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี องคสมเด็จพระรามาธิบดีทรงกลาววา คนที่
รักไมใชเฉพาะสามีภรรยา หรือบุตรก็ดี ธิดาก็ดี คนในปรกครองก็ดี ทุกคน
เขาก็หวงแหนทุกคนเขาก็มีความพอใจอยาไปละเมิดสิทธิ ใหสูขอกันตาม
ประเพณี ถาผูปกครองอนุญาตก็ใชไดเปนที่ถูกใจสรางความรักซึ่งกันและ
กัน อยางนีอ้ งคสมเด็จพระชินสีหตรัสวา เปนปจจัยของการมีความสุข ถา
ในระหวางสามีภรรยา บุคคลอื่นเราก็ตองถือสันโดษอยูขอหนึ่งวา สามีของ
เขาก็ดี ภรรยาของเขาก็ดี เปนที่พอใจของเขา เราจะไมละเมิดสิทธิของสามี
ภรรยาของบุคคลอื่น เพราะเปนที่รกั ของเรา ถาทําไดอยางนี้ก็มีความสุขใน
ปจจุบันเชนเดียวกัน
๔.
มุสาวาทา เวรมณี
องคสมเด็จพระชินสีหตรัสวา วาจาที่รบั ฟงเรา
ตองการความจริง คนไหนพูดจริงกับเราเราก็รัก เราก็นับถือคนนั้น ถาเรา
ไปพูดไมจริงกับคนอื่นเขาก็เกลียด ถาเราพูดแตความจริงเขาก็ชอบ
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสวา
ตองมีสจั จะความจริงใจดวยและตองมี
เมตตา คือความรัก มีความสงสารซึ่งกันและกันสองประการเขามาควบคุมจิต ตั้งใจวา
เราจะพูดแตความจริง ถาไปไหนเราพูดแตความจริง ทุกอยางก็เปนที่ยอมรับนับถือ
ของคนทั่วไป การที่เรามีแตความสุขก็เปนที่รักของบุคคลอืน่ ทั่วไป
สวัสดีปใหม
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สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี พระชินสีหบรมศาสดาตรัสสอนวา
คนที่ไมตอ งการเปนโรคประสาทไมตองการมึนเมาสติฟนเฟอน
ถาไม
ตองการอยางนี้ละก็ ขอจงพากันรักษาศีลเจริญกุศลภาวนาตั้งสติเอาลงคือ
ตัวเราอยาดื่มสุราเมรัย เพราะสุราเมรัยดื่มเมื่อไรก็ชั่วเมือ่ นัน้ ดื่มมากก็ชั่ว
มาก ดื่มนอยก็ชั่วนอย ที่เขาบอกสุราแปลวากลา คือทําทุกอยางในดาน
ความชัว่ บางอยางเราไมเมาเราก็ไมพูด ในบางกรณีเราไมเมาเราก็ไมทํา
เพราะทําแลวมันอายชาวบานเขา ไมนาจะทํา ไมนาจะพูด แตพอดื่มสุรา
เขาไปหนอยมันก็พูดไดทําไดทุกอยาง รวมความวาสิ่งที่เรารังเกียจเมื่อเรา
ไมเมาเราก็ไมทํา เพราะมันเลว พอดื่มสุราเขาไปแลวเรากลาทํากลาเลว
และความกลานี้เปนความกลาชั้นต่ํา
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา
นีเ่ ปนเรื่องของศีลที่พระบรม
ศาสดาตรัสวา สีเลนะ สุคะ
ติงยันติ ถามีศีลในใจก็มีความสุข ไมมีความเดือดรอน การทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็ไมมี
แตชวยเหลือซึ่งกันและกันยิ้มแยมแจมใสเขาหากัน
อีกขอหนึ่ง สีเลนะ โภคะ สัมปะทา ถาเราไมรุกรานชาวบานเขา ไมไปลักขโมย ไม
แยงคนรักเขา ไมโกหกมดเท็จเขา ไมดื่มสุรายาเมา เรื่องรายมันก็ไมเกิด เพราะเรือ่ งรายมัน
เกิดขึ้นมาเมื่อไหร มันก็ตองจายทรัพยพิเศษเมื่อนั้น เมือ่ เรือ่ งรายไมเกิด ทรัพยก็ไมตองจาย
ไมตองสิ้นเปลือง ทรัพยมีอยูเทาใดก็พอ มันมีนอยก็พอใช มีมากก็พอใช เพราะความ
ทะเยอทะยานไมมี
ก็วามาถึงขอที่สามอีกวา กาเมสุมิจฉาจาร การไปรุกรานความรักคนอื่นเขามีโทษ
มาก เขาตามเขนฆา เขาเปนศัตรู ถาเปนอยางนี้เราก็เดือดรอนตองหนีหัวซุกหัวซุน หรือ
มิฉะนั้นก็ถูกจับลงโทษทัณฑ มันก็เสียสตางค ถาไมทําอยางนี้เราก็ไมตองหนีชาวบานเขา
เราประกอบการงานปกติ ทรัพยมันก็มีมาก หาไดตามปกติ ถาตองหลบตองหนีเขา หาทรัพย
ไมไดก็ตองกินของเกาไป ถาไมมีการถูกจับหรือพิพากษาลงโทษใด ๆ ทรัพยสินทั้งหลายมัน
ก็ไมเปลือง รวมความแคนี้ทรัพยมนั ก็สมบูรณทุกประการ อยูเย็นเปนสุขตลอดกัลปาวสาน
ที่ทานทั้งหลายไดมาบําเพ็ญกุศล บําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา คลายวาระที่จะขึ้นปใหม
ตอไปนั้น ทานสาธุชนก็อุตสาหตั้งใจบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ในขอสี่เราพูดจริงทําจริงไม
โกหกมดเท็จ ไปพูกับใครเขาก็เชื่อ ถาเปนการบังเอิญอยางหนึ่งทรัพยของเราไมพอจะไป
หยิบยืมใคร ใครเขาก็เชื่อใจเราอยูแลว เชื่อความสามารถ เชื่อความมั่นคงของเรา เราก็ขอยืม
เขาไดไมเดือดรอนในการหาทรัพย
๕.
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สําหรับขอหา สุราเมรัย กัญชา ยาฝน เฮโรอีน ถาเรายังกันไมอิ่ม ในเมือ่ เรากินไมอมิ่
แลว เอาเงินที่หามาไดไปใชในเรื่องนั้นมันก็ไมเกิดประโยชนตอรางกาย ไมไดทําใหครอบครัว
ของเราร่ํารวยขึ้นมาเลย ถาเราจะงดกินเหลาวันละสิบบาท ปหนึ่งก็ ๓,๖๕๐ บาท เห็นงาย ๆ
เราจะไดเอาเงินจํานวนนีม้ าใชจายภายในครอบครัว
พระบรมศาสดาตรัสยอ ๆ วา สีเลนะ โภคะ สัมปะทา ก็เปนอยางนี้ถามีศีล ทรัพย
ของเราก็ไมเดือดรอน ตัวเรา รางกายของเราก็ไมเดือดรอน พระบรมศาสดาตรัสวา สีเลนะ
นิพพุติง ยินติ แปลวาสงบ มีอารมณสงบในเมื่อเรามีทรัพยสินใชสบายใจเราก็สงบ
กลาวถึงอานิสงสองคศีลในปจจุบันชาตินี้ ชาติหนาไมตองพูดกัน ชาตินี้ดีชาติหนามัน
ก็ตองดี ชาตินี้เลวชาติหนาก็ตองเลว เราจะเลือกเอาทางไหน
วันนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ เดี๋ยวก็เจริญกุศลภาวนาตอไปเปนการสวดธรรมจักร ก็ขอ
อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลโปรดประทานพรใหทานทั้งหลายอยูเย็นเปนสุขโดยทั่ว
หนากัน และจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดก็ให
สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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