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ในวันนี้ คลายวันเกิดนี้ เราก็ทําบุญไดทุกวัน ทุกเวลา แตขอเท็จจริงวันเกิดก็มีวันเดียวที่เรา
คลอดออกมาจาคัพภาจากมารดาเทานั้น ไมมีวันอื่นอีกแลว แตเราจะทําบุญวันเกิดเดือนไหนก็ได วันใดก็ได
เวลาใดก็ได เรียกวาคลายวันเกิด ทานก็พาญาติพี่นองมาบําเพ็ญกุศลเทวตาพลี ถวายอุทิศใหแกเทวดา
ประจําวันเกิด ฟงพระสงฆสวดธรรมจักร และบรรดาญาติพี่นองทุกคนที่มาจากถิ่นไกลและถิ่นใกล ไดมี
โอกาสมารวมพิธีฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตบทใหญ
ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตรทานก็จะมีแต
เจริญรุงเรืองในชีวิตของทาน ถาทานตั้งใจฟง ที่พระสงฆไดสาธยายมนตตามคําสอนของพระพุทธเจา คือ
มรรค ๘ อริยสัจ ๔ ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร เปนสูตรที่เจริญกุศลภาวนา เปนสูตรที่ใหเราอายุมั่นขวัญ
ยืน ถาใครตั้งใจฟงจบ รับรองวาทานจะอายุมั่นขวัญยืน จะมีสิ่งที่มปี ระโยชนในชีวิตจะไมมีปญหา
ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร เปนบทแกปญหาชีวิต เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศลก็ตาม ถา
ทานทั้งหลายเจริญกรรมฐานทานจะรับผิดชอบ ตาดู หูฟง มีอะไรจะชํารุดทรุดโทรมจะตองซอมจะตองทําไม
นิ่งดูดายถึงจะเรียกวาปฏิบัติกรรมฐาน ไมอยางนั้นใชได ไมใชไมรบั ผิดชอบอะไรเลย ก็ขอฝากไวในฐานะ
ทานเปนนักกรรมฐาน
รับผิดชอบตัวเองไดสูงมาก
และนอกจากนั้นยังรับผิดชอบการงานและหนาที่
รับผิดชอบพี่นองสายโลหิตเดียวกัน ยังรับผิดชอบเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมรวมกัน จิตใจก็เบิกบาน
อันนี้สําคัญมาก บางคนไมปฏิบัติกรรมฐาน รูแตไมทาํ รูสอนไดแตทําไมได อยางนี้ไมรับผิดชอบ ก็ขอ
เสนอแนะจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จะมองเห็นอะไรก็เอาเทาเขี่ยทิ้งไป จะไมไดสนใจในภาคปฏิบัติ จะไม
สนใจในการปฏิสงขรณ คนที่ปฏิบัติกรรมฐานไดจะมี ๕ ป. คือ
๑.ปริยัติ
๒.ปฏิบัติ
๓.ปฏิสังขรณ จะไปบนวาขาพเจาไมไดเปนชางอยางนี้ใชไมได
๔.ปฏิสันถาร แขกมายิ้มแยมแจมใส ตอนรับ เปนตน
๕.ปฏิภาณไหวพริบ ถาทานปฏิบัติกรรมฐานได จะแกไขปญหาได เรียกวา ปฏิภาณไหว
พริบ
ถาทานผูปฏิบัติกรรมฐานไดจะมี ๕ ป. แตคนที่ไมมี ๕ ป. นั้น เปนคนไรสาระ คนไรเหตุผล
ไมไดรับผิดชอบแตประการใด
ก็ขอเจริญพรเสนอแนะบรรดาญาติพี่นองที่นั่งอยูที่นี้ ถาทานมีกรรมฐานทานจะรับผิดชอบตัวเอง
สูง รับผิดชอบสํานักงาน ถาทานเปนพระสงฆองคเจาจะรับผิดชอบในกุฏิของทาน บางทีกุฏิพังแลวไมรับรู
ขาไมไดเปนชาง ไมรับรูอะไรทั้งหมดใชไมได อยางนี้ไมใชนักกรรมฐาน นักกรรมฐานทานตองปฏิสังขรณ
ปฏิสันถาร มีจุดมุงหมายขึ้นมาอยางนี้ จึงมีประโยชนมาก ทานทั้งหลายเอย เราตองรับผิดชอบทั้งนั้น
พอบานแมเรือน ตองรับผิดชอบงานทั้งหมดในบานในเรือนของทาน ถาหากวาหมูบาน ผูใหญบาน กํานัน
ก็รับผิดชอบทั้งนั้น อําเภอ จังหวัด ก็รบั ผิดชอบ แตตัวเองนี้ไมรับผิดชอบตัวเอง เห็นแกตัว มักงาย มัก
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ได ไปไมรอด ไปไมไหว แนนอนที่สุด แตบางคนไมเอา หลับหูหลับตา คุดคูอยูในรู อยูใ นบานของตน
คนที่ดีมีปญญาจะเห็นการณไกล กาวตองเกาะ ตองเก็บเพื่อสืบเสาะเจาะใหลึก จะเปนโยชนตอตัวของเขา
ไมใชนอย นีแ่ หละทานทั้งหลายเอยทําดีไมไดดีเหมือนมีกรรมบัง แตไมมีบุญหรือมี สรางความดีตองมีกรรม
การกระทําที่คนอิจฉาริษยาเปนเรื่องธรรมดา คนอิจฉาริษยามีมากเหลือเกิน แตทําความดีเดนเมื่อใดคนอิจฉา
มากเทานั้น ถาสรางแตความชั่วไมมีใครอิจฉา เราขายของดีในตลาดมีคนอิจฉา เราเปนพอคาแมคาขายไมได
เลยจะเจ็ง ไมมีใครอิจฉาแนนอน และหนี้ก็ไมมีใครมาทวงดวย กรรมก็ไมมาตอกรรมดวย เพราะฉะนั้น
ความดีตองมีอุปสรรคทั้งนัน้ ถาไมมีอุปสรรคไมเปนความดีในชีวิตของทาน เพราะฉะนั้นขอใหทานตอสูตอไป
วันนี้มาทําบุญวันเกิด คลายวันเกิด ก็ยังพาพี่นองญาติสนิทมิตรสหายกัน ไดมีโอกาสมารวมบุญรวมกุศล
ถวายกุศลเปนเทวตาพลี อุทิศสวนกุศลใหเทวดาประจําวันเกิดของทาน และที่ทานมาจากไกลและใกล ก็มา
ถวายสังฆทาน กัปปยภัณฑ จตุปจจัย ไทยทาน เปนตน อาตมาจะนําไปใชใหเปนประโยชนตอไป ตอทาน
ที่เจตนามา จะเปน บาทเดียว สองบาท จะใชใหเปนประโยชนตอไป จะไมเก็บไวแตประการใด ก็เรา
ตองการให ตองการชวยเหลือคนอื่น ตองการฟนคืนขึ้นมา จากที่เขาตายไปแลวนั้น ตออายุใหยืนยาวนาน
การทําบุญคลายวันเกิดก็คือการตออายุ บุญตอบุญ บาปตอบาป ก็ขอเสนอแนะไปวาทําบุญคลายวันเกิด
ไปเสนอแนะตอ อยาดื่มเหลาในวันเกิด อยาเที่ยวในวันเกิด อยาเลี้ยงเหลาเลี้ยงเหลากัน
ในวันเกิด ถาวันเกิดเลี้ยงพอเลีย้ งแมใหอิ่ม แลวก็บําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาต ฟง
พระสงฆเจริญพระพุทธมนต แลวก็แผสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร อโหสิกรรมแกเจา
กรรมนายเวร คลายวันเกิด จะประเสริฐที่สดุ ทานจะเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรแนนอน
ที่สุด ไมมีอะไรดีกวานี้แลว
นี่แหละเศรษฐกิจตก อยาทําใจใหตก อยาทําราคาใหตก เพิ่มราคาของตัวเองใหมีชื่อมีเสียง มี
ทรัพย มีความรัก เพิ่มขึ้น พยายามประกอบกิจหนาที่การงานรับผิดชอบใหมากขึ้น พยายามซื้อขายชีวิตให
ขอคิดในปญญา ใหมีปญญามากขึ้น พยายามชวยตัวเองใหมากขึ้น ไมใชไทยชวยไทย ไทยชวยไทยแลวจะ
ไปชวยใคร เขาไมชวยเราแลว เราตองชวยตัวเองทุกคน ถาหากวาคนอื่นไมชวย จะเปนลูกเปนหลานของ
ทานทั้งหลายโปรดทราบ อยาหวังพึ่งลูกหลาน เอาบุญอยาเอาคุณตอบแทน ทานจะเสียใจตอภายหลัง
เพราะฉะนั้นเราก็ตองชวยตัวอง พึ่งตัวเอง สอนตัวเองทั้งนั้น ถาเราไมพึ่งตัวเอง ชวยตัวเอง สอนตัวเอง
แลวหมดทางที่จะอยูตอไปในโลกนี้ตอไป สัตวเอย..สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม จากการกระทําของตนเอง
ทั้งนั้น มีฟาเหนือฟา มีอะไรเหนือกฎแหงกรรม ไมมีอีกแลว เครื่องรางของขลังเต็มอก กันตกนรกไมได
ไมสามารถจะกันตกนรกไดเลย กันตกนรกได ตองเขาหาธรรมะ ปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุด นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไดไมตองไปในภูมินั้น
นรก แปลวา นิรโก ตองเดือดรอนตลอดชาติ
เปรต มักงาย มักไดของเขาอยางเดียว เสียไมเอา เปรตมีมากยุคใหมสมัยนี้ โลภมากอยาก
ได ไมอยากจะจับจายใชสอย มักงายมักได เปรตมีอยูทั่วไป ณ วันนี้
อสุรกาย ดุรายมาก ตายดวยอํานาจโทสะ ตายแลวก็ไปลงนรกหมกไหมตลอดไป มี
ความหมายอยูมากไมใชนอย นี่แหละเปนเรื่องสําคัญประการหนึ่ง ก็ขอฝากไวในทีน่ ี้
คนเราเดี๋ยวนี้รูปรางเปนมนุษย แตจิตใจเปนเดรัจฉาน ขวางคนโนน ขัดคอคนนี้ อิจฉาคนโนน
อิจฉาคนนี้ นี่แหละมันเปนอยางนี้แหละหนอ ไมมอี ะไรที่จะดีกวานี้อีกแลว เพราะฉะนั้นทานสาธุชนพุทธ
ขอคิดทําบุญวันเกิด

๒

บริษัททั้งหลาย โปรดไดคดิ ถึงความหมายของการทําบุญวันเกิดไวทุกวัน ทําใหทุกวัน คือ เจริญสุข เจริญ
ยศ เจริญหนาที่การงาน ทําทุกวันจะไดไมขาดทุนในชีวิต ชีวิตทานจะไมเปนหมัน จะทันพลันเวลา จะ
แกไขปจจุบันได อดีตก็คือความฝน ปจจุบันก็คือความจริง อนาคตไมแนนอน โปรดใชปจจุบันใหเปน
ประโยชนตอชีวิตใหมาก หากวาทานทําใหชีวิตของทาน ชีวิตของทานก็จะมีคา เวลาของทานก็จะมีประโยชน
ไมใชนอย ก็ขอฝากทานไวในโอกาสนี้ดวย
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาคลายวันเกิดของทานทั้งหลาย และญาติโยมที่มาทําบุญถวายสังฆทาน
ถวายทานอุทิศ ทักษิณานุปทาน ปุพพเปตพลี สรางความดีใหแก มารดา บิดา ปูยา ตายาย ที่ลวงลับไป
แลวสูสัมปริยภพ จงมาปรารภรับสวนบุญกุศลที่ทานทั้งหลายไดบําเพ็ญใหเปนไป ณ โอกาสบัดนี้ เจากรรม
นายเวร จงอโหสิกรรมให อยาไดสรางเวรสรางกรรมกันอีกตอไปเลย เวรชนะดวยการอยาจองเวรกัน ถอน
เวรกรรมออกเสียดวยการอโหสิกรรม จะไดไมมีเวรกรรมตอไปตองแตบัดนี้เปนตนไป ก็ขอความสุขสวัสดีจง
มีแกทานทั้งหลาย ในกาลคลายวันเกิดของทานทั้งหลาย อันเปนโอกาสเปนมหามงคลชีวิต ขอใหไดกําไรชีวติ
ตลอดกาลปวสาน ก็ทุกทานที่มารวมงานและปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งถวายสังฆทาน ถวายการอุทิศ สราง
ความคิด สรางความรู สรางความตั้งใจ และสรางประสบการณกับปญหาชีวิตตอไป ขอใหทานเจริญยศ
เจริญลาภ เจริญหนาที่การงาน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขอทุกทานจงเจริญดวย วัณณะ สุขะ พละ นึกคิด
สิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ.
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