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ขอเจริญพร ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ในวันนี้เปน
วันธรรมสวนะ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ใกลเวลาที่จะถึงสารทและใกลเวลาที่จะออก
พรรษา เหลือเวลาอีกเดือนเศษเทานั้น ผานสิ้นเดือนไปแลว ในวันนี้ก็เปนวันฟงธรรมของชาว
พุทธศาสนิกชน และอุบาสก อุบาสิกา ทุกๆ ทานผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่นี้ เราก็ไม
ควรจะเวนจะวางจะเหินจะหางในวันพระ ควรจะมาแสวงหาพระมาไวประจําใจสักหนึ่งวันในวัน
พระก็จะดีไมใชนอย เหมือนน้ํายอยบอตาลทีละหยดก็สามารถเต็มกระบอกตาลได แตนา
เสียดายมาก บางทานเกิดทุกขกายทุกขใจ ไมมีความสุขในยุคโลกาภิวัฒนและในยุค
โลกปจจุบันนี้ก็มาก แตมาแสวงหาความสุขเพียง ๓ วัน แลวก็จากไป แลวก็ไปประสบทุกข
อีกเปนเวลาแรมเดือน แลวทานจะหาความสุขเพียง ๓ วัน ไปมีทกุ ขตั้งหลายวัน ๒๗ วันตอ
เดือน หนึ่งสัปดาหหนึ่งวันพระตอ ๗ วัน ก็ยากอยูที่จะมาหาความสุขในวันพระ แมแตชวั่ โมง
เดียวก็หายาก แตอีก ๖ วันนัน้ เปนวันไมใชวันพระ แตเราไปสรางฐานะหรือสรางสาระหรือแกน
สารอันใด ตอหนึ่งสัปดาหในวันพระไมมีเลยนะ หาแตความยุงยาก หาแตความสุขเพียงหูตา
มันก็ยุงยากและวุนวายตลอดกาล เราจะอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันก็ยาก ไมคอยมีเลย
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย มาคิดพิจารณาอยางนี้แลว ไมมีอะไรจะทําใหชีวิตมีคา เวลามี
ประโยชนดวยการเจริญวิปสสนาก็หามีไม
ถาเจริญวิปสสนาแลวทําใหชีวิตมีคาราคา
แพง เวลาก็เปนเงินเปนทอง เงินจะไหลนองทองไหลมาเพราะชีวิตทานมีคา เวลาทาน
จึงมีประโยชนตอเวลาที่หมดไปแลว ไหนเลยละจะมีทุกขรอนผอนคลายมานั่งวิปสสนาเพียง
๓ วัน ตอ ๗ วันในหนึ่งสัปดาห แลวทานจะไดอะไร ยังไมถึงตัวสุข ยังไมถึงตัวทุกขแท ยังไม
สามารถจะแกปญหาไดแลวทานจะไดอะไรหรือ อาตมาจึงไมขอเชิญชวนทานมาเจริญกรรมฐาน
เพราะแตละฐานะ แตละคนเหมือนกันไมได มีบุญวาสนาไมเทากันแน มีปญ
 ญาก็ไมเทากัน
วิชาความรูกไ็ มเหมือนกัน เรียนมาคนละสาขา แตละทาน แตละเวลา แตละเวลา เหมือนกัน
ไมได แตกตางกันดวยรูปรางหนาตาในรูปธรรมแลว ยังมาแตกตางกันในเรื่องจิตใจ ไมจําตอง
กลาววาทั่วไป ทานสาธุชนทั้งหลายเอย แคไมไผก็ตางปลองพี่นองตางใจทองเดียวก็เหมือนกัน
ไมได พระในวันอัมพวันทุกองคก็เหมือนกันไมไดเชนเดียวกัน มีหลายเกรด เพราะวาพระมี
เอตทัคคะไมเหมือนกัน พระมหานิยมหนักไปทางมหานิยม พระหนักไปทางคงกระพัน เขาจึง
ไปแสวงหาเครื่องรางของขลังตามวัดวาดีทางไหน เปนตน วัดอัมพวันดีทางไหน ก็ไปหากัน
ตามชอบ แตนาจะถามตัวเองวาเรานะดีทางไหน มีอะไรดีบางในตัวของทาน ไมตอ งไปหาของ
ดีที่ในพระวาพระทานมีคงกระพันไหม มีหวยไหม ใหหวยอํานวยพร พรมน้ํามนตใหหนอยได
ไหม ไปหาของดีที่พระตามวัด นาจะแสวงหาของดีในตัวเอง เอาพระมาไวในตัวเองไมไดเชียว
หรือประการใด ทานจะไปหาใครเลา ไมใชมาบวชวัดอัมพวันจะดีทุกองคก็คงไมใช ตางเวรตาง
กรรม ตางถิ่นตางฐาน ตางบานกันมาทั้งนั้น ไมเหมือนกัน แตมารวมกันแลวเขาสูจุดมุงหมาย
แหงความสุขชีวิตไมมีความทุกขนั่นแหละจึงเหมือนกันไดในความจริงของชีวิตอันนี้นะ บางคน
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ไมมีความจริงของชีวติ แตประการใดเลย มีแตความทุกขระทมขมขื่นตลอดรายการ ทานไมคิด
จะหาความสุขบางหรือ ทานจะแสวงหาแตความทุกขความยากความลําบากตลอดรายการเชียว
หรือ เปนทีน่ าเสียดายมาก ทานอยาคิดวาเราจะยังไมตายนะ อาตมาพูดที่กุฏิแลววา ผูช าย
ผูหญิงตางกัน ผูชายอายุสั้นกวาผูหญิง ๖ ป โดยเฉลี่ยผูหญิงอายุยืนกวา ทุกคนไมทราบไม
เขาใจ แตผูหญิงรุนใหมยุคโลกาภิวัฒนก็อายุสนั้ เสียอีก ไมเหมือนกับที่เราคาดไววาผูหญิงอายุ
มากกวาผูชาย ๖ ป ผูช ายตายกอน แตมายุคใหมสมัยโลกาภิวัฒนนั้น ผูหญิงก็ตาย ตายใน
ทอง ตายนอกทอง ตายตอนอายุ ๓๐, ๔๐ เปนโรคมะเร็งตายกันเปนแถว ผูช ายก็เริ่มตาย
เพราะวาสังคมจัด
ตองเสียกําลังไปในสังคมมากมายถึงจะมีหลักเหตุผลตามคําสอนของ
พระพุทธเจา ๖ ป ไปกอนโยมผูหญิงทั้งนั้น บางบานเราจะเห็นวามีแตโยมผูหญิงอยูกันเปน
แถวโยมผูชายตายหมด
นี่แหละมันแตกตางกันดวยรางกายสังขารสุขภาพอนามัยในยุค
โลกาภิวัฒนนี้
จะอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันทานจะอยูอยางไร
ถึงจะมีสุข
บานเมืองก็เกิดกุลียุค ขาวยากหมากแพง ขาวของก็แพงขึ้นไปตามลําดับ ก็ขอใหอยู
ดวยความสุขไดไหม สตารทตัวเองใหราคาแพงเหมือนของที่มันราคาแพงในตลาดนั้น แลวก็
ประกอบกิจหนาที่การงานเพิ่มความสุขใหมาก ถอนความทุกขออกจากใจ ทานจะทําไดไหม
ทานก็จะทําไมได เห็นเขาทุกขก็จะทุกขตาม ทานก็ทุกขประจําอยูแลวทานพี่นองทัง้ หลาย จะ
เอาทุกขจรมาทําไมอีก เอาทุกขจรมีใสใจ ทานก็อยูอยางมีทุกขในยุคโลกาภิวัฒน ไมไดอยู
อยางมีความสุขแตประการใดเลย มาอยูหาทุกขใสตัว เอาตัวไมรอด ไมปลอดภัย ตรงกับยุค
โลกปจจุบันที่เขาเปนกันอยางนี้ ไหนเลยจะอยูรอด จะปลอดภัย ขอใหทานพุทธศาสนิกชน
อยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันนี้เถิด
จงพยายามสรางคุณภาพคุณธรรมใหเกิดมี
คุณคา ชีวิตมีคาตองเจริญวิปสสนาเทานั้น ถาทานไมเจริญวิปสสนาชีวิตทานจะไมมีคา
เวลาของทานจะไมมีประโยชนเลย ชอปปงที่โนน ชอปปงที่นี่ เที่ยวโนนเที่ยวที่นี่ตลอด
ประหยัด มั่นคง ดํารงศาสตร ชีวิตทานจะอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันนี้ ทานไมเจริญ
กรรมฐาน ไหนเลยชีวิตทานจะมีความสุข ทานกลับไปเอาทุกขจรนอกบานมาใสตัว ไหนเลย
ทานจะมีความสุข เจริญตน เจริญปลาย เสมอตน เสมอปลายเลา อยูอยางมีความสุขในยุค
ปจจุบันนี้ ขอแยกขอความนี้ออกไปเพื่อใหทานเขาใจตอไปนั้น เพราะการเจริญกรรมฐานหาคน
เจริญยาก คนจึงมีแตความเสื่อม มานั่งกรรมฐาน บอกเจริญสัก ๗ วัน ไดไหม ตัดใจมา
หนอยไดไหม บอกกับหลวงพอวาสัก ๒ วันไดไหม ก็ไดดีกวาไมมาเลย วันเดียวไดไหม สัก
ครึ่งนาทีไดไหม นี่เห็นแกตัวจริงๆ สรางความดียังตออีก เอาความดีเทานี้หรือ เอาความชัว่
เทานั้น แลวก็เอาตัวไมรอดเลย นี่เห็นแกตัวจริงๆ อยากไดดีแตไมสรางความดี เพราะบุญมี
แตกรรมบัง มองไมเห็นความดีอันนี้ อยากใหลูกไดดี อยากใหสามีเปนคนดี อยากใหภรรยา
เปนคนดีดวยกัน แตทําไมไมสรางความดีเลา สรางแตความชั่วรายกัน ไมมีโอกาสเลย วัน
พระนี้ ทานลองไปดูตามวัดซิวา มีคนเขาวัดไหม ไมมีหรอกเขาไปเที่ยวกัน ลืมวันพระ
ลืมของดี ลืมความสุข มีแตความทุกขไมลืม ความสุขกลับลืม แตอยากไดความสุขไม
ตองการทุกข แตทานวิ่งไปหากองทุกข วิ่งไปหาหนี้สิน วิ่งไปหาหายนะ วิ่งไปหาบุญแต
กรรมมันบัง อยากนั่งกรรมฐานเพียง ๓ วัน เดินจงกรมยังไมไดกลับแลว ไมมีความเห็น
จริงเลย คนเรามันแยลงไป จึงหาความสุขในยุคปจจุบันไมได เรามาอยูรอนนอนทุกขกนั
แทๆ ไมมเี หาก็หาเหาใสหัว ไมมีอะไรก็หาอะไรใสตัว ก็ไมเปนไรจะไมขอกลาวตอไป แต
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ความละเอียดออนของชีวิตนี้ทุกคนหายาก ความดีจึงหายากมาก ทําไดยากมาก แตความชัว่
ทําไดงาย ลอยละลองไปตามสายธารและสายชล เหมือนลองเรือไปตามสายน้ําฉะนั้น แตทํา
ความดีเหมือนพายเรือขึ้นมันฝนใจ ความดีนมี้ ันฝนใจเราทานทั้งหลายเอย มันไมมีปลอยไป
ตามอารมณตามใจตัวของทานหรอก ความดีตองฝนใจ ทานฝนใจได ทานมีขนั ติความอดทน
ฝนใจไดแลวทานจะพบธรรมะ เปนดวงใจใสสะอาดในตัวทาน ฝนใจไมได ปลอยไปตาม
อารมณตามใจตนของตนแลว ทานจะพบแตหายนะ ทานจะไมพบความรูที่แนนอน และความ
จริงที่เปนอยูข องชีวติ อยางแนนอน ทานจะไดของที่เลวรายติดตัวตลอด อาตมาชอบพูดมานาน
“หญิงเอย หญิงแท สตรีแน สตรีนอก สตรีใน สตรีนติ ิ สตรีนิกาย สตรีอยูเย็นเปนสุข
แมบานการเรือนเคหะศาสตร” ก็อาจจะรูไดอยางนี้เปนตน นี่แหละความสุขของคนเราจึงหาได
ยากมาก นี่แหละ หญิงที่ตามใจตัว คือหญิงที่นาเกลียด ตามใจตัวดีไมได สวนใหญจะ
ตามใจตัว ชายที่นากลัว คือชายที่ไมรูจักเกรงใจคน ไมรูจักเกรงใจใครทั้งนั้น ตรงนี้นาคิด
พิจารณาสําหรับบัณฑิตผูมีจิตใจสูงที่จะรูไดในโลกปจจุบันอันนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้เปนวันที่
เขาเปลี่ยนเดือนแลว เปนเดือน ๑๐ ใกลจะถึงสารท สารทฤดู ๖ เดือนตอป ระลึกถึงแมโพศรี
แมโพสพแมนพดาราในอนาคตกําลังตั้งครรภตั้งทอง
จึงไดนําถั่วงากวนเปนขาวสารทยาคู
ทําบุญ ทําใหงอกงามในวันสารท ๖ เดือนตอป เรียกวาทําบุญครึ่งป ก็ขอฝากลวงหนาเอาไว
กอนในวันนี้
และจะพูดถึงเรือ่ งอยูอยางมีความสุขในโลกปจจุบันทีเ่ ขาอยูกันมีความสุขไหม
อยางไร ควรจะวิจัยวิจารณประเมินผลตัวเองบาง ตีความหมายอยางที่กลาวแลวใหเขาใจอยาง
นี้เปนตน เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐาน เปนการชีวิตหลักทําใหเดินทางไมพลาดไมผิด
เรียกวาชีวิตมีคาตองเจริญวิปสสนาเทานั้น ถาไมเจริญวิปสสนาชีวิตจะดอยคา จะไมมคี า
จิตใจไมรุงเรือง จะไมสามารถแผลงฤทธิ์กลายเพศเปนเศรษฐีได ถาเจริญวิปสสนาชีวิตทาน
จะมีคา ชีวิตทานจะรุงเรืองวัฒนาสถาพร จะมีความสุขในโลกปจจุบันนี้แนนอน เวลาก็
จะมีประโยชนไปหมด หายใจก็มีประโยชน หายใจเขาก็มีประโยชน หายใจออกก็มี
ประโยชน งานการทุกชนิดตามเวลาที่หมดไปก็มีประโยชนทั้งนั้น ถาทานเขาใจความสุข
อันนี้ ตองเจริญกรรมฐานหายใจไมทิ้ง หายใจมีความสุขดวยการมีสติสัมปชัญญะทุกลมหายใจ
ปอดก็ดี รางกายก็สมบูรณแบบ ทัง้ สุขภาพอนามัยก็ดีหมด ตรงนี้เปนหลักสําคัญประการหนึ่ง
เพราะฉะนั้นทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย วันนีจ้ ะมาประยุกตใหทานฟง วาอยูอยางมี
ความสุขอยูอ ยางไร จะตีความหมายใหทานเขาใจ จะพูดเรื่องวิปสสนาอยางเดียวทานก็จะไม
เขาใจ เพราะวาจิตใจสําคัญอยูที่ตัวของตน จิตสําคัญมาก การเจริญกรรมฐานตองการใหจิตดี
มีปญญาตรงนี้ครอบจักรวาลทําอะไรไดเงินไดทอง ฐานะก็จะดีมีปญญา เรียกวาเจริญวิปสสนา
แตทานทั้งหลายเอย ทานมาเพียง ๒ วัน ๓ วัน ทานจะไมไดอะไรเลยนะ บางคนนะอาตมา
บอกวาเดี๋ยวฟงเทศนหนอยนะ วันนีจ้ ะพูดเรื่องยุคปจจุบันใหฟง ไมวางหรอกเดี๋ยวจะตองรีบไป
นัดแฟนไว แฟนสําคัญมาก ที่นั่งอยูนี้ไมไดนัดแฟนไวบางหรือ ดีรักษาระเบียบดีมาก กินนอย
นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก ตอหนานี้พูดนอย เวลาออกไปเสียงเอ็ดหมด เสียงดัง
หมด โครมครามๆ ๆ ดังมาถึงสุวรรณราชาพลับพลา โหรองถึงสามลา พระรามาอยูไมไดก็
ตองไปสนามยุทธนา พูดอยางนี้โยมไมรูหรอก แตถาคิดจะรู ถาไมคิดไมรูเรื่องหรอก ตอง
คิดถึงจะมีสติปญญา วันนี้ก็จะชี้แจงถึงเรื่องความสุข ขยายขาวใหโยมฟงวาเขาเกิดยุงกันในยุค
ปจจุบันนีจ้ ะไดเอาไปใชเปนขอคิด จะไดมีสติในการเจริญกรรมฐาน เชน สติปฏฐาน ๔ ยืน
อยูอยางมีความสุข

๓

หนอ ๕ ครัง้ ขวายาง ซายยาง ตั้งสติอายตนะธาตุอนิ ทรียมีปญญา กําหนดสัมผัสจิตใหรู
สติปญญาในตัวเอง ไมตองไปรูปญ
 ญาของคนอื่นเขา ตองการใหเรามีปญญามีสติแกไขปญหา
๑.ใหเราสวย ๒.ใหเรารวย ๓.ใหเราดี ๔.ใหเรามีปญญา ๕.ใหเราแกปญหาไดทุกชนิด นี่
แหละถูกตอง ถา ๕ ขอนี้ได ทานไดมรรคผลขั้นตน ทานจะตองสวยเปนขอแรก ถาสวยแลวก็
ตองรวย รวยแลวก็ตองเปนคนดี ทั้งสวยทั้งรวยทั้งดีมีปญญาและแกไขปญหาได ก็ครบวงจร
ในเรื่องการเจริญกรรมฐาน สามารถแกไขปญหาชีวิตแกกรรมได เราจะสรางเวรสรางกรรม
อะไรมาจะไดไปแกได ทานมานั่งกันแค ๓ วันจะไปแกไดหรือ สรางความดีมีเพียงหนวยกิต
นอยเหลือเกิน แตความไมดีหนวยกิตมากกวา มันจะบวกลบคูณหาร คอมพิวเตอรจะตีออกมา
อยางไร ทานนาจะคิดแตทานไปหวงงานของทานและหวงทุกขจรนอกบาน เลยก็ไมไดสราง
ความดีใหแกตัวเอง ตรงนี้สําคัญขอฝากไวเปนขอคิด นาจะสรางความดีใหแกตัวเองกอนทีจ่ ะ
ไปชวยคนอืน่ เขา ตองชวยตัวเองกอนไดไหม ชวยตัวเองไมไดแลวไมตองไปหวังพึ่งคนอืน่ เขา
อีกตอไปหรอก พึ่งคนอื่นไมไดแนนอน วันนีก้ ็จะสรุปทีอ่ าตมาไดจากประสบการณจากที่มาที่
วัดกันมากมายมีแตความทุกข ก็ขอใหเราอยูอยางมีความสุขบางไดไหมในยุคโลกปจจุบันนี้ จึง
ไดเขียนขึ้นมาเพื่อจะลบลางความทุกขออก เอาความสุขมาใสใจบาง ความสุขของเรามัน
เกิดผลจากตัวเราเอง ไมใชความสุขที่เกิดจากกินเหลา เลนการพนัน เลนไพ แลวเปน
ความสุข แตเปนความสุขที่สนุกในสังคมที่เลวราย อยางนั้นตางหาก ไมมีโอกาสและมี
ประโยชนแตประการใด ตอนี้ไปก็ขอใหตั้งใจจะไดชี้แจงแสดงบรรยายไป ถึงวาอยูอยางมี
ความสุขในยุคปจจุบันสมัยใหมอยางไรถึงจะมีความสุข
ก็ขอใหทานตั้งใจและติดตามฟงสืบ
ตอไป ณ โอกาสบัดนี้
ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกัน ณ โอกาสบัดนี้ ตอนี้กต็ ั้งใจฟงใหสบาย อยูอยางมี
ความสุขในยุคปจจุบันนีค้ ืออะไร ตีความ ขอแยกขอความนี้ออกไป ๓ สวน
สวนที่หนึ่ง อยูอยางมีความสุข สุขของใคร ? สุขขนาดไหน ?
สอง ยุคโลกปจจุบันคืออยางไร ?
สาม หลักธรรมอะไรที่จาํ เปนสําหรับยุคนี้บาง ? ๓ ประเด็นนี้ ทานโปรดตั้งใจฟงสืบ
ตอไป ณ บัดนี้
ขอตอบตามแนวพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ มีปญหามาถามกันมาก ยุคนี้ ยุคนัน้
ถามกันตลอดรายการ แตก็ไมมีใครจะแก ก็ใชหลักพระพุทธศาสนาสําคัญ เพราะวาเราเปน
ชาวพุทธก็ตอ งยึดหลักของพระพุทธ พระธรรม เปนแนวดําเนินชีวิตของเรา อยูอยางมี
ความสุขในที่นี้ก็คือ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ บางคนมีทรัพยสมบัติ มีเกียรติยศชื่อเสียง แตไม
มีความสุข มีทุกสิ่งทุกอยาง บานก็ใหญโต รถก็เพียงพอ คนใช หนาที่ ตําแหนง ก็มาก แต
ก็ไมมีความสุข ทําอยางไรหรือเราจึงจะอยูอยางมีความสุข สุขในที่นี้ไมใชสุขแตกายเพียงอยาง
เดียว แตตองสุขทางใจดวย บางคนทุกขทั้งกายทุกขทั้งใจ เราตองการความสุข ทําอยางไร
เราจึงจะมีความสุข บางคนสุขแตกาย แตใจไมสุขเลย ไมสบายอกสบายใจตลอดรายการ มี
เครื่องพรอมแลวยังไมมีความสบายใจ เงินทองมากมายกายกองก็ไมมีความสุขเลย มีคนใช
สามีภรรยาก็มีมากในเรื่องบาน ในเรื่องเครื่องครบ แตทําไมหนอหาความสุขไมไดเลย บางคน
สุขแตใจกายไมสุข มันก็กลับกัน บางคนนัน้ สุขทั้งกายทั้งใจ ทั้งสองประเด็นนี้ สังคมใน
ปจจุบันนีม้ ีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทานโปรดติดตามดูสังคมจริงเท็จประการใด ดูตั้งแตครั้ง
อยูอยางมีความสุข

๔

อดีตปูยาตาทวดเรียนหนังสือวัด มีความสุขเขาวัดเขาวา มีความสุขไมมีความทุกขเทาไรนัก
เดี๋ยวนี้กลับเปลี่ยนแปลงไปมากเลย คนเราที่เปลี่ยนแปลงตามสังคมไมทัน ก็อาจจะพาตัวให
เดือดรอน วุนวายไปมาก ถาเรามีคุณธรรมเราก็จะอยูอยางมีความสุข มีธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ
การที่เราจะมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีไดพรอมกัน เราจะตองบริหารกายและจิตดวย
การเจริญพระกรรมฐานของเราใหถูกตอง จึงจะมีความสุข บริหารกายคือรูจกั รับประทาน
อาหาร เคี้ยวหนอ กลืนหนอ เปนตน ใหถูกสุขลักษณะ รูจักพักผอนตามความสมควร รูจัก
สูดอากาศที่บริสุทธิ์ หายใจยาวๆ รูจักออกกําลังกาย บริหารกายดวยการเดินจงกรม รูจกั
รักษาสุขภาพนี้คือสุขกาย สวนสุขใจนั้น ตองรูจ ักประพฤติธรรม ปฏิบตั ิกรรมฐาน รูจักกําหนด
จิต สุขหนอ ทุกขหนอ โกรธหนอ เสียใจหนอ ดีใจหนอ เปนตน อยางนี้ที่ถูกตอง ถาทําได
ทั้งสองอยางนี้ เราจะพบทั้งสุขกายและสุขใจ บางคนนั้นสุขคนเดียว กินความสุขอยูคนเดียว
อาจจะอยูในดงในปาหรือจะอยูที่บานสุขคนเดียว
แตไมไดเหลียวแลความสุขญาติพี่นองหรือ
เพื่อนมนุษย อยางนี้สําหรับชาวพุทธถือวายังไมเพียงพอ ยังใชไมได ชาวพุทธไมควรหยุดอยู
แคนี้ เราจะตองเพิ่มไปถึงความสุขของญาติพนี่ อ งลูกหลานดวย แลวก็ไมใชความสุขแคนี้ตอง
ใหชาวโลกโดยเฉพาะเพื่อนรวมชาติของเราดวย มีความสงบสุขดวย เพราะฉะนัน้ ทําอยางไร
เราจึงจะสุขเองทั้งกายทั้งใจ และใหญาติพี่นองของเรามีความสุขรุงเรืองดวย แลวก็เสนอสนอง
ความสุขที่ไปยังเพื่อนรวมชาติและรวมโลกของเราดวย นี้คือลักษณะของพระพุทธศสนาตามที่
พระพุทธเจาสอนมาทุกระยะ ทาน ศีล ภาวนา นั้นเอง เปนการชวยเหลือคนอื่นได ใหเขามี
ความสุขทั่วไป ของเราที่มีหลักธรรมอยูพรอมแลวที่จะเสนอสนองความสุข เหมือนเรายังวาย
น้ําไมเปนก็อยาไปชวยคนอื่นเลย เพราะอาจจะจมน้ําตายทั้งคู เราวายน้ําก็ไมเปนไปชวยคนตก
น้ําเปนไปไดยากมาก นี่แหละคนที่ไมปฏิบัติธรรมลําบากที่จะไปชวยคนอื่นเขาไดอยางไร ก็ไมรู
ความสุขธาตุแทเปนอยางไร ความสุขที่แทจริงเปนอยางไรก็ไมทราบ การหวังความสุขใน
สวนรวมใหแกญาติพี่นอ งลูกหลานของเรากอน คือ ลูกหลานสงเรียนหนังสือ ใหชวยกันอยาง
นั้น เดี๋ยวนี้ไมมีเลย นอยคนมากไมใชทั่วไป นี่แหละสําคัญ แลวก็เขาสูประชาชนในชาติของ
เราโดยสวนรวม จะมีความสามารถก็เขาไปสูชาวโลกโดยสวนรวม คือชวยสังคมบาง เชน ไป
ตั้งศูนยเวฬุวันชวยสังคมอยางนี้ นีแ่ หละเราตองชวยสวนรวม ชวยชาวโลก ชวยลูกหลานชาติ
ไทย เราถาวายน้ําไมเปนอยาไปชวย ถายังไมมีอะไรอยาไปชวย เดี๋ยวเราก็จมน้ําตายทั้งคู
และแมแตในหมูสัตวเดรัจฉาน ชาวพุทธก็ไมมีเมตตา หวังความสุข ไมใชแตเพียงมนุษย
เทานั้นและไมใชแตสัตวเดรัจฉาน แตตองการใหสัตวทุกภพ ทุกชาติ ทุกกําเนิด ซึ่ง
พระพุทธศาสนายอมรับวามีอยูจริง เราก็มีเมตตาหวังใหเขามีความสุขดวย คือ เดรัจฉาน จะ
เปนสุนัข แมว หรือจะเปนสัตวปา อยาไปฆามันเลยญาติโยมทั้งหลายเอย พี่นองไทยทั้งผอง
อยาไปฆาสัตวปา ตองมีเมตตากับมัน อยาไปเอาหมีมากิน เอาลิงมากิน ยิงนก ยิงกวาง เอา
มากินกันทําไมเลา นี่แหละเมตตาของชาวพุทธตองเมตตาถึงสัตวเดรัจฉานดวย ซึ่ง
พระพุทธศาสนายอมรับวามีอยูจริง เราก็มีเมตตาหวังใหเขามีความสุขดวย สุขทั่วไปโดยไมมี
ประมาณ หาประมาณโดยมิได คําวา โลกปจจุบัน หรือโลกโลกาภิวัฒนนั้น คือ โลกบวก
โลกบวกอภิวัฒนหรือพัฒนา โลกคือโลก อภิ แปลวา ยิ่งใหญทั่วถึง วัฒนตัวนี้ แปลวาความ
เปนไปหรือความเจริญ เพราะฉะนัน้ โลกาภิวัฒน คือ โลก เราควรจะเรียกวาพัฒนา พัฒนา
ตน พัฒนาตัวเอง ความเปนไป หรือการติดตอกันทัว่ โลก หรือความเปนไปหรือความ
อยูอยางมีความสุข

๕

เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน คือไมใชรุงเรืองอยางเดียว แตเปลี่ยนแปลงไปมาก เปลี่ยนแปลง
ไปสูทางความเสื่อมก็มี สูความเจริญก็มี เพราะฉะนั้นควรจะตีความหมายกวางๆ วา โลกนี้ก็
คือความเปนไป และความเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน หรือที่เรียกกันอีกอยางหนึ่ง
ในปจจุบันวา ยุคแหงสารสนเทศ คือยุคแหงมูลขาวสาร คือ ทุกคนทั่วโลกสามารถรับขอมูล
ขาวสารกันถึงทั่วโลกได
จิตใจของคนเราทุกวันนี้กลับต่ํา กวาสมัยบรรพบุรษุ ของเราเสียอีก ซึ่งในสมัยกอน
นั้นความเจริญทางดานจิตใจเหนือความเจริญทางดานวัตถุ เราจะเห็นไดวาปูยาตาทวดไมคอย
จะมีเรือ่ ง เขาวัดเสมอ ลูกหลานดีหมด แตยุคปจจุบันนี้ความรุงเรืองทางดานวัตถุเหนือความ
เจริญทางดานจิตใจมาก ทําไมจึงเปนเชนนั้น ก็เพราะวาโลกเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกิน ทั้งใน
ดานคมนาคม เทคโนโลยีสมัยใหม อันเปนยุคขอมูลและขาวสาร ซึง่ ผลิตออกมาตามแทบไม
ทัน แมแตเครื่องคอมพิวเตอร อยางเดียวก็ผลิตออกมาหลายบริษัท เสนอ สนองจนตามไมทัน
วิทยาการอื่นก็ประกอบขึ้นอีกมากมาย
ความเจริญรุง เรืองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองมีมาก ประชาชนซึ่งเคยอยูอยางสงบสุขตามธรรมชาติของชีวิตอยางชน
ชาติไทยเรา ปจจุบันจะอยูอยางนั้นไมไดแลว เพราะโลกมันแคบลง การติดตอคมนาคมสะดวก
ขึ้น โรคภัยไขเจ็บมางายขึ้น ชาวโลกมาสูประเทศไทยมากขึ้น การหลั่งไหลทางวัฒนธรรม
ตางชาติเขามาสูประเทศไทยเรามาก
จนวัฒนธรรมบางอยางของเราตองเสื่อมลงไปอยางนา
เสียดาย หมดไปแลว สูญไป ความเปนอยูอยางเรียบงายนั้นหมดไป ไมเหมือนแตโบราณแลว
ของชนชาติไทยเรากลับอยูอยาฟุงเฟอตามความเจริญของโลกไป และขอสําคัญก็คือคนในโลก
ปจจุบันนัน้ เขามาอยูในเมืองใหญๆ มากขึ้น ซึ่งมีปญหาครอบครัว มีปญหาสังคม เศรษฐกิจ
การจราจรวุน วาย เกิดเปนโรคจิต โรคประสาท ฆาตัวตายกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนหนุม
คนสาว ถาคนแกฆาตัวตายเราก็ไมวาอะไร คนแกอยากตายก็ตายไปเถอะ ฆาตัวตายก็ตายไป
หนุมสาวไวกอน ไดยินเขาพูดกัน คนแกตายคนเหมือนมดคันตายตัว สาวตายคนเหมือนคน
ตายครัว เขาพูดกันไมใชของอาตมา ถาคนแกฆาตัวตายเราก็ไมวาอะไร เพราะวาใกลตายแลว
ที่นี่มีไหมคนแก อาตมาเห็นหนอ ไมมีคนแกเลย มีแตสาวแสแมหมาย สวยนารักคือผูสูงอายุ
ไมมีคนแกเลย นี่แหละทานทั้งหลายเอยก็ใกลจะตายดวยกันทั้งนั้น แตคนหนุมสาวนาเสียดาย
ทรัพยากรของชาติอันนี้ แตบางคนก็ไมอยากจะฆาตัวตาย แตตอ งตายมากขึ้นในโลกยุค
ปจจุบันนี้ คือ ถูกรถชน คนที่ตายมาจากการถูกรถชนคือคนหนุมคนสาว โดยเฉพาะคนหนุม
ตายมากกวาคนสาว และที่ตายมากเพราะเหตุไร มอเตอรไซดมีมากเหลือเกิน ตายมากกวา
โรคมะเร็งและอื่นๆ อีกหลายโรค แมแตโรคเอดสที่วายิ่งใหญและรุนแรงนัก คนก็ยังไมตาย
เทานี้ ลองดูซิวา วันหนึ่งคนตายเพราะถูกรถชนเทาไร และตายเพราะโรคเอดสเทาไร รถชนนี้
มีมากเหลือเกิน รถชนนีเ้ พราะความประมาท เพราะสุรา และยาเสพติด ซึ่งนายแพทยบอกวา
รุนแรงที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหลายในยุคนี้ เมื่อสรุปแลวไมวาเฮโรอีน กัญชา ทั้งหมดลวน
รายแรง พระพุทธเจาจึงตรัสวาผิดศีลขอนี้เปนบาปเพราะกอความเดือดรอน รถที่ชนกันนั้น
ตํารวจบอก ๒๐ เปอรเซนต เกิดจากกินเหลา และเกิดในตอนเย็น เพราะคนมักจะกินเหลา
ตอนเย็น คนที่ตายมากและตายไวก็คือผูชาย ผูหญิงตายชากวาผูชายราว ๖ ป ทําไมจึงเปน
เชนนั้นเลา ทั้งๆ ที่มีสรีระรางกายเทาๆ กันทั้งนั้น ก็เพราะวาผูชายหาเรื่องตายมากกวาผูหญิง
นอนก็ดึก เที่ยวสําสอน หาเรื่องเดือดรอนใสตวั ตีรันฟนแทงมีเรื่องอะไรก็ออกหนา จึงตายกัน
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มากโดยถัวเฉลี่ย และผูชายตายไวกวาผูหญิง ๖ ปแนนอน ทัว่ โลกเปนเชนนี้ก็เพราะความ
เจริญของโลกสมัยใหม ซึ่งมีความสับสนวุน วายและมีการเปลี่ยนแปลง ถาเราปรับตัวไม
ทันความเจริญความเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะอยูอยางมีความสุขไมได เพราะฐานะที่
เรานับถือพระพุทธศาสนาควรจะนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเรานี้มาใช ประยุกต ใน
ยุคที่โลกเจริญรุงเรืองและเปลี่ยนแปลงนี้ใหได ถาเรามีพระพุทธศาสนาแลว คือเรานับถือ
พระพุทธศาสนาแลว แตเราพึ่งพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกใหพึ่งพระธรรม เราพึ่ง
พระสงฆ พระสงฆบอกใหพึ่งพระธรรม เราขอพึ่งพระธรรม พระธรรมก็บอกให
พึ่งตนเอง ทําไมโยนกันไปโยนกันมาเลา ตอบวาไมปฏิบตั ิแลวจะมีไวทําไม เหมือนเรามียาไว
ยามปวยไขกลับไมกินยาแลวมีไวทําไม เหมือนกับเรามีรม แตพอฝนตกแดดออกเราก็ไมไดยก
รมขึ้นกางเลย ถือรมไวทําไม เรานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อตองการความเจริญรุงเรือง
หลีกเลี่ยงความทุกข
พอความทุกขเดือดรอนเกิดขึ้นเราก็ตอ งการเจริญ
เรามี
พระพุทธศาสนาแตไมนํามาปฏิบัติ เชนการปฏิบัติกรรมฐานแกไขปญหาไดทุกชนิด นับ
ถือจะมีประโยชนอะไรเลา เพราะเราไมปฏิบัติ ก็นับถือกันไปเฉยๆ ก็ไมมีประโยชนแตประการ
ใด เราขอพึ่งพระธรรมแตก็ไมปฏิบัติธรรมพึ่งเฉยๆ เพราะฉะนั้นในยุคปจจุบันนี้เราจะอยู
อยางมีความสุขไดอยางไร คําตอบก็คือ ตองอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรา
พึ่งพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกใหพึ่งพระธรรม เราพึ่งพระสงฆ พระสงฆก็บอกใหพึ่งพระ
ธรรม เราขอพึ่งพระธรรม พระธรรมบอกใหพึ่งตนเอง ทําไมโยนกันไปโยนกันมา ที่จริงนั้นมัน
เปนกฎธรรมชาติ เพราะการพึ่งพระธรรมนั้น แตตองพึ่งตนเอง คือ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
ตนเปนทีพ่ งึ่ ของตน ถึงพระธรรมก็บอกใหเราทําเอง ถาเราไมทําพระธรรมก็ชวยอะไรเรา
ไมได พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูอยางมีที่พึ่งเถิด อยา
อยูอยางไมมีที่พึ่ง เพราะผูอยูอยูอยางไมมีที่พึ่งยอมมีความทุกข” ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ
พระธรรมคําสอน คือการปฏิบัติธรรมนี้เอง การปฏิบัติธรรมทานจะไดมีที่พึ่ง ตนเปนที่พึ่งของ
ตนไดแนนอน ๑๐๐ เปอรเซนต พระพุทธเจาเองสูงสุดแลวก็ยังตองเคารพพระธรรม พระองค
ตรัสวา คนเราถาอยูอยางไมมีที่เคารพแลวยอมอยูอยางมีความทุกข เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
ทรงตรวจดูแลววาไมมีใครในโลกที่พระองคจะเคารพเหนือพระองคไปได
ยกเวนพระธรรม
พระพุทธเจาทรงเคารพพระธรรมคือกฎธรรมชาติ ที่พระองคทรงคนพบขึ้นมา ทรงทําตามกฎ
ธรรมชาติ คือ วิปสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้นตอไปนี้จะขอเสนอหลักธรรมที่พระพุทธเจา
ทรงคนพบ และทรงสอนไว พอที่เราชาวพุทธจะนํามาใชใหได ถานํามาใชไมไดก็เปนเวรกรรม
ของเราเอง จะไปโทษคนอื่นไมได เหมือนเรามีน้ํามันและแรธาตุในชาติของเรา แตเราไมขดุ
เองมาใชจะไปโทษคนอื่นไมได ตองโทษตัวเราเองที่ไมสามารถจะนําน้ํามันและแรธาตุที่บรรพ
บุรุษเรารักษาไวในชาติมาใช หลักธรรมที่จะนํามาประกอบในโลกยุคปจจุบันมีมาก แตกอนที่จะ
พูดถึงหลักธรรมเหลานี้ ขอย้ําอีกนิดหนึ่งวา อันหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเปนอะกาลิโก
ไมประกอบดวยกาล ไมวากาลไหนๆ ใชไดดีทั้งสิ้น ไมใชวาจะใชไดดีในสมัยพระพุทธเจา
เทานั้น เหมือนเกลือ เกลือในยุคพระพุทธเจาก็เค็ม ในยุคปจจุบันนี้กเ็ ค็มไมเปลี่ยนแปลงเลย
เรียกวาอะกาลิโก พระธรรมของพระพุทธเจาก็เหมือนกัน แมในยุคพระพุทธเจาปฏิบัติอยางไรก็
ไดรับผลอยางนั้น ปจจุบันก็ไมเปลี่ยนแปลงเลย หลักธรรมเปนอะกาลิโก ไมใชยุคโลกาภิวัฒน
แลวจะตองใชหลักธรรมอยางโนนอยางนี้เปนพิเศษ แทจริงเหมือนกันหมด เปนเพียงแตวาเรา
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ตองประยุกตใชใหมันถูกตองกับสถานการณปจจุบันนั้น หลักธรรมสําหรับยุคปจจุบันนี้นะที่เรา
ปฏิบัติกัน คือกรรมฐาน เปนยุคปจจุบันที่แกไขปญหาไดทุกสถานการณ ขอเสนอหลักธรรม
ที่จะทําใหเราอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันดังตอไปนี้ คือ
๑. รูเทาทันสถานะการณของโลก นั้นคือกรรมฐาน ถาเราปฏิบัติไดจะรูเทาทันโลก
ปจจุบันได
๒. รูเทาทันโลกธรรม ไมหวั่นไหว ไมเปลี่ยนแปลง ไมแปรผัน
๓. อยูอยางมีสันโดษ สงบ โดยมีหลักธรรมเปนตัวหนุนอยู ๕ ประการ ที่เรามีอยู
ดวยกัน คือ
๑) ขันติ ความอดทน อาตมาจึงไดพูดถึงหลักธรรมนี้ไววา ขันติ ความ
อดทน หลวงพอทน หลวงพอนิ่ง หลวงพอนิง่ หลวงพอทน ไปไหนหูฟง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง
มือทําแตความดี เปนตน นี่ขันติธรรม ไมมีอะไรดีกวานี้
๒) เมตตา
๓) เสียสละ
๔) ใหอภัย
๕) ปลอยวาง ปลงใหตก
นี่แหละกรรมฐาน มีขันติ ความอดทน กําหนดเวทนาใหได แลวก็มีเมตตา
ปรารถนาดี เผื่อแผ เสียสละ ใหอภัยโทษ ไมเอาเวรเอากรรม หนักนิดเบาหนอยใหอภัยกัน
ปลอยวาง ปลงตก เสียบาง อยาเอามาไวที่ทกุ ข ใหมันมีความทุกขอยูทําไม วางเสีย รูเทา
ทันสถานการณของโลกไดดวยการเจริญพระกรรมฐาน ๕ ประการนี้ ความรูเทาทันสถานการณ
ของโลก การที่เราจะรูเทาทันสถานการณของโลกนั้น ตองมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ
พหูสูต ความรอบรูในวิชาการตางๆ โลกปจจุบนั เจริญไปมาก ถาเราตามโลกเขาไมทัน เราก็
ปรับตัวเขากกับโลกเขาไมได การจะปรับตัวใหทันกับโลกไดตองมีความรูคือพหูสูต ในปจจุบนั
นี้นอกจากเราจะอานหนังสือคนควาและประชุมสัมมนาตางๆ แลว เราตองทันหนังสือพิมพ ทัน
ขาว ทันสถานการณดวย จึงจะเปนพหูสูต รูรอบคอบ รอบดาน รวมความวาตองมีความรู
ทันสมัย ใหมเสมอ บางคนบอกวาไมไหว มันเยอะเหลือเกิน เรียนกี่ชาติก็ไมจบ ขอบอกวา
ความรูทันสมัย คือความรูดังตอไปนี้
๑) รูบางสิ่งในทุกสิ่ง รูทุกสิ่งในบางสิ่ง คือความรูทันสมัย รูบางสิ่งในทุกสิ่ง
อยางไร รูบางสิ่งในทุกสิ่งคือ สิง่ ทั้งหลายในโลกนี้ ที่เปนอยูในปจจุบันที่กําลังเจริญกาวหนา
เราตองรูเขาบาง แตไมจําเปนตองรูอ ยางละเอียด เชนเรือ่ งเศรษฐกิจเราตองรูบางวาเศรษฐกิจ
ของโลกเปนอยางไร
เศรษฐกิจเมืองไทยเปนอยางไร
ตอนนีเ้ ขาขึ้นเงินเดือนขนาดไหน
อยางไร ใหประหยัดอยางไร เรือ่ งอากาศเราก็ตองรูบาง เรื่องการเมืองการเปลี่ยนรัฐบาลเราก็
ตองรูบาง ไมใชไมรูเลย เรื่องตางประเทศ ประธานาธิบดีคนไหนเปลี่ยนแปลงอยางไร แมแต
เรื่องมวยมีใครชิงแชมปไปบาง จัดชิงแชมปเราก็ตองรูกับเขาบาง แตไมใชรูไปทัง้ หมด หรือ
แมแตเรื่องเพลง เพลงไหนกําลังฮิต ก็ตอ งรู หรือกีฬา ก็ตองรูกบั เขา การเกษตรก็ตอ งรูแต
ไมใชรูหมด รูบางไมใชไมรูเลย ไมใชวาตอนเชาเห็นเขาติดธงกันปลิวไสว เพื่อตอนรับแขก
เมือง ใครมาก็ไมรูเรื่องเลยฉะนี้ พอตืน่ นอนตอนเชาหนาวตัวสั่นอากาศเย็น ทําไมมันหนาว
อยูอยางมีความสุข
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เชนนี้ ไมรเู รื่องอากาศเลย ไมไดฟงรายการอากาศเลย ทําไมน้ําทวมกรุงเทพฯ ทําไมทวมที่
จังหวัดชุมพร ทําไมทวมที่จังหวัดเชียงราย ก็น้ําเหนือกําลังหลากฝนมันตก ไมรบู างหรือ
วันนี้จะไปเทีย่ วตางจังหวัดหนอย ก็ถึงรถติดแลว นี่แหละทานทั้งหลายก็ตองรูเหตุการณบาง
ตามสมควร นี่แหละหลักคําสอนของพระพุทธเจารูทุกสิ่งรอบทุกประการ เราคิดวารถติดแตใน
กรุงเทพฯ อยางเดียว ไมรูบางหรือวันหยุดในตางจังหวัดรถก็ติด เราตองรูใหทันสถานการณ
ของโลก ถาไมรูทันโลกก็อยูอยางไมทันเขา ตองรูใหทัน ตามโลกใหทัน แตรูบางอยางไมใชรู
อยางละเอียด ไปรูเรื่องที่ไมควรจะรู เรื่องที่ควรรูกลับไมรู รูทั้งหมดนั้นรูไมไดหรอก แตตอ งรู
บางอยาง ไมรูไมได หากไมรูจะอยูในโลกเขาไดอยางไร รูอยางนี้ก็เรียกวารูบางสิ่งบางอยางใน
ทุกสิ่ง คําวาทุกสิ่ง คือรูสิ่งตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได วันใดไมไดหาความรูใสตน วัน
นั้นคือขาดทุน วันไหนไมมีความรูเขามาเลย ก็ขาดทุน แตถาไปเจริญกรรมฐานถือวาไม
ขาดทุน เจริญวิปสสนากรรมฐานถือวาไดกําไรอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นตองตั้งใจทําใหไดทุกวัน
เจริญกรรมฐานทุกวันใหมันทันโลก ยิ่งเราเปนผูใหญ ยิ่งตองทันโลก ตองทันทุกสิ่งทุกอยาง
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได นี่อยางนี้ถึงเรียกวาทํากรรมฐานทุกวัน ไมขาดสาย ทานจะรู
รอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางถูก ปลูกสติ ดําริชอบ ประกอบ
กุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ รูใหหมดในบางสิ่ง เราทําอะไรก็ใหรูหมดในหนาที่
ของเรา มีหนาที่พิมพดดี ก็รูเรือ่ งพิมพดีดใหเกลี้ยง ไมตอ งไปรูเรื่องอืน่ แตถาหากวาเรื่องของ
ตัวเองก็ไมรู กลับไปสอดรูเรื่องของคนอื่น ไมทนั สมัย จะมีแตเรื่องยุงวุน วายเสียดวยซ้ําไป ไม
ควรเก็บคําชัว่ หยาบที่คนอื่นพูดมาไวในใจตน ไมควรเก็บเอาความชั่วบาปที่คนอื่นพูดเอามาไว
ในใจตน ไมควรดูการงานของคนอืน่ วาเขาทําเสร็จแลวหรือยัง หรือทําไมเสร็จอยาไปรู อยาไป
ดู ควรตรวจดูงานของเราเทานั้นวาเราทําเสร็จแลวหรือยัง งานใดทํายังไมเสร็จก็ทําใหมันเสร็จ
เมื่อทําเสร็จแลวจะไดสบายใจวา เราทําหนาที่ของเราเสร็จแลว การมีความรูและการจะทําตอง
เขากันดวย ไมใชรูอยางเดียวแลวทําไมได ตองรูแลวพยายามทําใหได อยาเดี๋ยว เคยพูด
มาแลววา กรรมฐานไมมีเดี๋ยว ตองลงมือทํา อดีตอยารื้อฟน เรื่องอืน่ อยาไปคิด กิจที่ชอบให
รีบทํา อนาคตไมแนนอน อยาจับมั่นคั้นใหมนั ตาย อยาถือมั่นตรงนั้น มันจะเปลี่ยนแปลง
ความรูที่จะใหทันโลกปจจุบันนี้ ก็คอื รูทุกสิ่งในบางสิ่ง และรูบางสิ่งในทุกสิ่ง รูทุกสิง่ คือทุกสิ่งที่
เราทํา ทําอยางไหนก็รูเสียใหหมด เรารูเชนนี้เขาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลว คือ
รอบคอบ คือพหูสูต รูจริง ไมใชรูมาก บางคนรูมากแตไมรจู ริง รูจริงตองทํา รูจ ําตองทอง รู
แจงตองคิดกอน นี่คือพหูสูต ความเปนผูมีการศึกษามาก ความเรียนรูมาก ความเขาใจมาก
ความรอบคอบมาก ถามวามีพหูสูตไวทําไม ตอบวา มีไวชวยอะไรไดมากมาย ชวยชาติ ชวย
ตัวเอง ชวยสังคม ชวยอะไรตางๆ ไดมาก เพราะฉะนั้นวันใดถาไมไดรับความรูใสตน วันนัน้
ถือวาขาดทุน อยาไปรูเรื่องอื่น บางคนนอนทัง้ วันนึกวาไดกําไร ความจริงขาดทุน นอนนาน
เงินนอย กินบอยเงินหมด มีเงินหนาสด หมดเงินหนาแหง เพราะแลงน้ําใจ ขาดทุน
ไปเที่ยวทั้งวันคิดวาตัวเองไดกําไร แทจริงขาดทุน ขาดทุนเพราะชีวิตไมกาวหนา รูเทาทันโลก
เขาอยางไร รูเทาทันโลกก็คือโลกธรรม คือธรรมประจําโลก พระพุทธเจาตรัสวา โลกยัง
หมุนตราบใด มนุษยกย็ ังอยูในโลกตราบใด สิง่ ทั้ง ๘ ประการยอมเกิดแกมนุษยทุกคนอยูตราบ
นั้น คือ
มีลาภ เสื่อมลาภ
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มียศ เสื่อมยศ
สรรเสริญ นินทา
สุข และทุกข
ลาภ หมายความวาอยางไร เราก็ตองมีลาภ ไดเงินเดือนบาง รายไดจากอื่นบาง
แตบางทีก็หมด บางทีกเ็ ปนหนี้เขา
ยศ คําวายศมีหลายอยาง ไมใชหมายความวาจะตองติดบั้งติดอะไรอยางนั้น ยศมี
หลายอยาง เชน บริวารยศ เกียรติยศ ตําแหนงก็ถือวาเปนเกียรติยศ เมื่อมีลาภก็เสื่อมได
หมดได มียศก็เสื่อมยศได เปนของคูกัน มีสุข ไมใชวาจะมีสุขแลวจะไมเปลี่ยนแปลงไปเปน
ทุกข อยาไปอิ่มใจวา แหม! วันนี้ฉันสุขสบาย สักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปนทุกข ถาใครทุกขอยา
คิดมากวาจะตองทุกขตลอดไป เดี๋ยวก็เปลี่ยนสุขเปนทุกข เปลี่ยนทุกขเปนสุข หรือเฉยๆ ได
มันไมแนนอน ถาใครทุกขอยาคิดวาจะทุกขตลอดไป เดี๋ยวก็เปลี่ยนเปนสุขอีก หรือเฉยๆ ได
มันไมแนนอน เพราะฉะนั้นถาเรายังอยูในโลกตราบใดก็จะตองพบสิ่งเหลานี้ตราบนั้น ลาภ
เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินนทา สุข ทุกข แตพระพุทธเจาตรัสวา โลกธรรม
๘ ประการนี้ เมื่อเกิดกับคนระหวางปุถุชนกับพระอริยเจานั้นไมเหมือนกัน ถาเกิดกับปุถุชนจะ
ฟูขึ้นเมื่อไดสิ่งที่นาปรารถนา คือ อิฏฐารมณ คือได ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แตจะยุบลงเมื่อ
ไดสิ่งที่ไมนาปรารถนา คือ อนิฏฐารมณ คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข มีการฟูขึ้น
และยุบลง เหมือนลูกฟุตบอล ถาเขาปาแรงก็กระดอนขึ้นแรง ถาเขาปาเบาก็กระดอนเบา
คนเราก็เหมือนกัน เมื่อเขาสรรเสริญก็ฟูมาก พอเวลาเขาติฉินนินทาก็ยุบลง หรือเวลาไดสุขก็
ดีใจ เวลาไดทุกขก็ทุกขมาก แตถา ไดสุขดีใจไมเทาไร รูเทาทันมัน เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีก ถา
รูเทาทันมันก็จะไมทุกขมาก พระพุทธเจาตรัสวา โลกธรรมถาเกิดแกพระอริยเจา คือพระ
อริยบุคคล ตั้งแตชั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต ทานจะไมฟูขึ้น
และยุบลง เหมือนอยางพวกเรา ยิ่งพระอรหันตนั้นยิ่งไมฟูเลย เขาสรรเสริญทานก็ธรรมดา
เขานินทาทานก็ธรรมดา ไดยศทานก็ธรรมดา เสื่อมยศทานก็ธรรมดา สุขหรือทุกขก็เปนเรื่อง
ธรรมดา ทําไมพระอริยเจาจึงถือวาโลกธรรมเปนเรื่องธรรมดา เพราะทานคิดวาสิ่งเหลานี้ไม
เที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แมเราไมไดเปนพระอริยเจา ก็ควรถือตามพระอริยเจา
บาง ถามีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ไดรับสรรเสริญ นินทา สุข ทุกข เกิดขึ้นกับเราก็
ใหพิจารณาดวยกรรมฐาน ใหเห็นวาสิ่งเหลานี้มันไมเที่ยง มันเปนทุกข อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปเปนธรรมดา จึงไมควรเขาไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป
เพราะมันไดอยางนี้มันตองเปนอยางโนน มีไหม คนที่ไดลาภแลวไมเสื่อมลาภ แลวคนที่ไมเคย
ไดอะไรเลยมีไหม ไมมี คนที่ไดนินทาอยางเดียวมีไหม ดูไมมี คนที่ไดสรรเสริญอยางเดียวมี
ไหม ไมมี ไดยศ เสื่อมยศได มีสุข ก็มีทุกขได เพราะฉะนั้นขอใหรูเทาทันดวยกรรมฐาน
ดวยโลกธรรม ตราบใดที่เรายังอยูในโลก ไมวา ผูใหญหรือผูนอยก็ตองพบโลกธรรมทุกคนตราบ
นั้น อยูอยางมีสันโดษ การอยูอยางมีสันโดษไมวายุคไหน สมัยใด แตถาอยูอยางไมมีสันโดษ
ไมวายุคไหน สมัยใดก็ทุกขทั้งสิ้น อยูอยางมีสันโดษคือ คนเราที่มีทุกขในปจจุบันนั้น บางคน
รวยไมยอมหยุด คนนั้นคือคนจนในความรวยของตัวเอง มีรอยลานแลวยังไมพอ ใจสั่น
อยากจะโกง พันลานไมพอ หมื่นลานไมพออีก บางคนนั่งชูคออยูในรถอันหรูหรา ในบานอัน
หรูหรา แตหาความสุขไมได เพราะใจรอน เพราะฉะนั้นโลกเจริญรุงเรืองอยางไรก็ตาม ถา
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เรามีสันโดษ มีความสุขมาก แกปญหาสังคม จะเกิดขึ้นขนาดไหนก็ตาม ไมวาปญหา
เศรษฐกิจ ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาจราจร หรือปญหาอะไรตางๆ แต
ถาเรามีสันโดษเรามีสขุ คนมีสันโดษคือความพอใจ มันจะมีสุข มองเห็นโลกนี้เต็มไป
ดวยความสุข เหมือนคนสวมรองเทาหนังเดินอยูบนพื้นโลก เหมือนตัวเองไมไดเหยียบดินเลย
เหยียบหนังตลอดเวลา ทั้งที่ยืนอยูบนพื้นโลก ยืนอยูบนพื้นโลกแตตัวเองไมไดเหยียบดินเลย
คนที่มีสันโดษยอมเต็มไปดวยความสุข ถึงโลกจะวุนวาย แตเขาเปนอยูและกาวเดินไป
ดวยความสุขไมไดผานความทุกขเขาไป เพราะรูเทาทันอยูตลอดเวลา พระพุทธเจา
ตรัสสรรเสริญสันโดษไววา สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความสันโดษเปนยอดทรัพย คําวาทรัพย
เราไดยินอยูเสมอแตไมรวู าแปลวาอะไร คําวาทรัพย แปลวาสิ่งที่ทําความปลื้มใจมาให อยาง
เรามีทรัพยเราก็ปลื้มใจไดรับเงินเดือน เราก็ปลื้มใจมีทรัพยสมบัติ โภคสมบัติ เราก็ปลื้มใจ
ทั้งนั้น แตถา เรามีทรัพยแลวไมปลื้มใจคนนั้นคือคนจน เพราะมีแลวไมพอใจ คนนัน้ ก็คือคนจน
สมมติวาเรามีเงิน หนึ่งหมื่นก็พอใจ หนึ่งลานก็พอใจ คือพอใจทั้งนั้น ในเมื่อพอใจแลวก็เกิด
อะไรขึ้นมา ก็เกิดสันโดษ เกิดมักนอย เกิดไมตองการ แลวก็เงินไหลนองทองไหลมาเองโดย
ปกติ เราไมขาดหลักสันโดษ ถึงไมไดใหใครก็ไมขาด เพราะฉะนั้นอยากจะใหพวกเราเขาใจ
หลักสันโดษในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําใหเราอยูอยางมีความสุขตลอดทั้งปนี้และปหนาตอไป
จนตาย ถาเราไมเขาใจสันโดษ เราก็เดือดรอนไปจนตาย เพราะไฟภายในเผาเอา ไฟคือเพลิง
เผา เรามีอยู ๒ ชนิด คือ ๑.เพลิงกิเลส ๒.เพลิงทุกข
เพลิงกิเลส คือไฟอันเกิดจาก โลภ โกรธ หลง เราเคยเห็นเพลิงชนิดนี้ไหมคนเรา
เชน โลภจัด โกรธจัด เห็นไดชัด บางคนบอกวาพวกหลงจัดไมคอยเห็น แตที่จริงก็มีมาก
เชน พวกติดบุหรี่ ติดยาเสพติด ติดการพนัน เรียกวาเพลิงกิเลส เพลิงกิเลสเผาใจ
เพลิงทุกข คือ เพลิงที่เกิดจาก ความแก ความเจ็บ ความตาย เราเกิดมาแลวก็
ตองถูกเพลิงชนิดนี้เผาแนนอน เพลิงทุกขนี้เผากาย สวนเพลิงกิเลสเผาใจ เพลิงทุกขนี้เรา
ไมสามารถทิ้งไดในชาตินี้ เพราะเราเกิดมาแลว ไมเหมือนพระอรหันตทานไมตอ งถูกเพลิงนี้
เผาอีกตอไป เพราะทานไมเกิดอีก แตเราตองยอมใหมันเผาเพราะเราเกิดมาแลว แตถึงเผาก็
อยาทุรนทุรายจนเกินไป ถาใจเราไมถูกเพลิงกิเลสเผา ถึงเพลิงทุกขเผาเราก็ไมทุรนทุรายนัก
เพลิงทั้งสองอยางนี้ที่เผาอยางรายแรงมากก็คือ เพลิงกิเลส คนขาดสันโดษจะถูกเพลิงกิเลส
เผาแน เผาแมกระทั่งเศรษฐี เผาแมกระทั่งผูนําตางๆ หรือแมแตยาจก ก็ถูกเพลิงกิเลส
เผา แตถามีสันโดษ เพลิงเหลานี้จะดับลงไดงาย.....
ไมใชยินดีของคนอืน่ ถายินดีของคนอื่นผิดหลัก และตองเปนของที่มีอยูและไดมา
ดวยของๆ เรา ก็ตองยินดีของเราเอง เรามีเงินมีทองเราก็ยินดีของเรา บางคนของตัวเองไมยนิ
แตไปยินดีของคนอืน่ เมียตัวเองไมพอใจ ไปพอใจเมียคนอืน่ ผัวตัวเองไมพอใจ ไปพอใจผัว
คนอื่น มันยุงยากเดือดรอน เพราะไมพอใจในของตัวเองนีแ้ หละที่สังคมเดือดรอน พวกขาด
สันโดษขอนี้มีมาก เชน มีเงินตัวเองไมพอใจ ไปโกงกินของคนอืน่ ตนเองมีอะไรแตไมพอใจ
แตไปพอใจของคนอื่น คนประเภทนี้มีสุขไหม ไมสุข เชน เรามีรางกาย เรามีพอ มีแม มีพี่
มีนอง มีประเทศ มีพระมหากษัตริย แตเราไมพอใจในสิ่งที่มีอยูแลว เราจะมีสุขตรงไหน
สมมติวามีคนอยู ๒ คน คนหนึ่งพูดวาฉันมีอะไรฉันก็พอใจ แตอกี คนหนึ่งพูดวาฉันมีอะไรฉันก็
ไมพอใจหมด คนสองคนนี้ใครจะสุขกวากันเลา สมมติวาเรามีหนาตาไมสวย พอดู ก็บนวาแม
อยูอยางมีความสุข
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ไมนาเกิดเรามาอยางนี้เลย นาจะเกิดใหเราสวยกวานี้หนอย พอเจอแมเรา แหม! แมเรานาจะมี
ความรูมากกวานี้ยังอยูอยางนี้ แมเรานี้ไมไหว นองเราก็แย พี่เราก็แย แยไปหมดเลย
บานเมืองเราก็แย โตะที่นั่งก็แย ไมโครโฟนก็แย น้ํากินก็แย มีอะไรไมพอใจไปหมด พวกนี้
หาทุกขมาใสตัว มีผวั ก็ไมพอใจ มีเมียไมพอใจ มีมอื ไมพอใจ มีพระไมพอใจ มีอะไรก็ไม
พอใจแลวมันจะสุขตรงไหน แตถาเราพอใจก็มคี วามสุข เรามี เราพอ ก็ใชได มี ๑๐ บาทก็
พอใจ ๑๐ บาท มีลานหนึ่งก็พอใจลานหนึ่ง นี่แหละทานทั้งหลายเอย ไมใหใครก็ไมเสียหายอัน
ใด แตบางคนบอกวาถาเรามีโรคเรื้อน จะไปพอใจโรคเรือ้ นหรือ ก็โรคเรื้อนมันไมใชของของ
เรา โรคเรื้อนมันมาอาศัยเรา เราไมใหมันอยูเอง ไมใชของเรา สิ่งไหนเปนของของเราเรา
พอใจสิ่งนั้น เราก็มีความสุข ถาเราพอใจเราก็มคี วามสุข เรามีเทาไรก็พอใจเทานั้น นี้แหละแม
เรามีสันโดษตัวเดียวก็มคี วามสุขแลว เชนในวันนี้ ทานทั้งหลายจะไปอยูไหนจะมีความสุขไหม
จะมีอะไรบาง เราก็นึกเอา ถาทานทั้งหลายเจริญกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนาแลว ทานจะไดมี
สันโดษในจิต รูมากในจุดมุงหมายแหงความจริง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทานจะรูซึ้งเขา
มาถึงเหตุผล ขอเท็จจริง แกปญหาได วาเราพอใจในสิ่งใด ไดมากับมีอยูไมเหมือนกัน สมมติ
วาเราทํางานปนี้ได ๑ ขั้น บางคนก็ชาไมคอ ยไดอะไร เชาชามเย็นชามก็ถือวาสันโดษมักนอย
เราก็ไมไดสนใจอะไรนักหนา อยางนี้ก็ถือวามีประโยชน คนไทยโบราณไดกลาวไววา คนเราที่
เกิดมาปริษนาธรรมที่บอกใหทราบ อยูสองอยาง คือตอนเด็ก ตอนเกิดใหม เกิดใหมมือจะกํา
ตอนตายมือจะแบออก นี่แหละคือปริษนาธรรมที่คนโบราณทานสอนใหคิดดานธรรมในฐานะที่
เราเปนชาวพุทธ ก็สอนใหคิดวาตายแลวเราก็เอาอะไรไปไมได ตอนที่เกิดมาใหมมือกําลังกํา
เราเคยเห็นเด็กที่เกิดใหมบางคนสังเกตดูได เมือ่ เด็กเกิดใหมบางทีก็มีพอ แมพี่นอ งเห็นอยู แต
ตอนเกิดใหมมือจะกํา เหมือนเด็กคนนั้นจะบอกใหคนทั้งหลายวารูวาขณะที่ตนเองเกิดใหรูวา
ถาฉันโตขึ้นฉันจะเก็บทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ชือ่ เสียง ทุกสิ่งทุกอยางใหเปนของฉันใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได บางทีก็ยกมือชูขึ้นเหมือนจะบอกวา
ขานี้เอาแน เมื่อตายแลวก็
เหมือนกันหมด ตองแบบมือไวหมด ไมมีอะไรที่เราจะเอาไปได ทานสาธุชนทั้งหลาย ไมมี
อะไรเลย ดังพระที่ทานเทศทานมีภาษิตใหเราไดยินอยูเสมอ
เมื่อเจามา มีอะไร
มาดวยเจา
เจาจะเอา
แตสุข
สนุกไฉน
เจามามือเปลา เจาจะ
เอาอะไรไป
เจาก็ไป
มือเปลา
เหมือนเจามา
ก็บอกไวชัดเจนอยางนี้ ไมมอี ะไรดีกวานี้อีกแลว ทานสาธุชนทั้งหลายเอย ไมมี
อะไรดีกวาการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ที่จะเปนประโยชนแกทานทั้งหลาย อยาไปคิดพะวง
การเจริญกรรมฐานไมตอ งเสียเงินเสียทองแตประการใด เรามาวัดสดับพระธรรมเทศนา และ
เจริญกรรมฐาน สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุง มหากา ก็ได
ประโยชน ดีกวาเราไมทําอะไรเสียเลยอยางนี้เปนตน การเจริญกรรมฐานนี้แกไขปญหาไดทุก
อยาง ทําใหเรารูสึกนึกคิด รูต ื้น ลึก หนา บาง รูกาลเวลา รูจ ักกาละเทศะ กิจจะลักษณะ
จะกลาววาจาก็กลาวโดยกาละที่ควรกลาว จะกลาววาจาก็มสี ัจจะความจริง จะกลาววาจาก็รูสึก
วามีประโยชนกับผูฟง จะกลาววาจาก็จะออนหวาน สุภาพ ออนโยน จะกลาววาจาก็รูสึกวามี
เมตตาตอกัน นั่นแหละตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดวยการเจริญกรรมฐาน นั้นเปน
อยูอยางมีความสุข
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ขอที่หนึ่ง ขอที่สอง ผูท ี่เจริญกรรมฐานจะระลึกชาติของตัวเองได ระลึกชาติที่แลวครั้งอดีตเมือ่
เปนเด็กจําความไดทั้งหมด ทําบาปทําเวรทํากรรมก็จะไดสํานึกสมัญญาในชีวิตของเขาเหลานั้น
ประการที่สามเขาจะรูกฎแหงกรรม วาเขาไดทํากรรมอะไรไว จะไดแกปญหาใหมันหมดสิ้นไป
ใชหนี้เขาใหหมด ใชหนี้เวร ใชหนี้กรรม ใชหนี้บุญคุณ คําวาหนี้บญ
ุ คุณไมรจู กั หมด หนี้เวร
หนี้กรรม ใชหมด อยางอาตมานี้ คอหัก แขนหัก ขาหัก ก็หมดไป ตองทนมานอยางนาใจ
หาย แตหนี้บุญคุณไมหมด บิดา มารดา ครูบาอาจารย ปู ยา ตา ยาย ใชไมมีหมด การ
ใชหนี้ ใชสนิ ไมมีหมดดวยหนี้บุญคุณ น้ําพระคุณอุนเกลาทุกเชาค่ํา หลอดวยน้ําเมตตา
จะหาไหน เหมือนน้ําคางเย็นหลาจากนภาลัย ก็ยังไมเย็นล้ําเทาน้าํ พระคุณ มีความอุนใจ
น้ําพระคุณนีส้ ําคัญ คือ บุญคุณ คนไหนปฏิบัติกรรมฐานได คนนัน้ จะมีความกตัญูกตเวที
มีบุญวาสนา คนที่เจริญกรรมฐานตลอด เสมอตน เสมอปลายแลว จะเปนคนมีบุญวาสนา
นําพา สงผล ไดผลเปนอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาทุกประการ
ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกญาติโยมทั้งหลาย ที่เรามาฟงธรรม มาเจริญกรรมฐาน ที่
จะแกไขปญหาไดทุกชนิด จะอยูอยางมีความสุข เจริญรุงเรือง วัฒนาสถาพร จิตใจจะ
กวางขวาง จิตใจจะไมแคบเหมือนโลกยุคใหม โลกมันแคบ ใจมันแคบ ใจมันแยลงไป มีแต
เครื่องวัตถุ แตเครื่องจิตใจมันก็เหลวแหลกแตกลงไป เรียนรูสูงขึ้น แตจิตใจมันเลว มันไม
สมดุลกับโลกใหมปจจุบนั ที่เจริญดานวัตถุ
เทคโนโลยี
ขอใหเราเจริญไปดวยพุทโธโลยี
แกปญหาชีวติ ไดแกธรรมะ พุทโธโลยีแกไขปญหาไดดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน เพราะวา
ชีวิตมีคาดวยการเจริญวิปสสนา เวลาจะมีประโยชน เพราะเวลานี้เรามีหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา แลวเวลาก็มีประโยชนในกิจชีวติ ประจําวัน หายใจเขาก็รู หายใจออกก็รู รูแตสิ่ง
ที่มีประโยชน สิ่งที่ไมมปี ระโยชนจะไมอยากจะไปรูของเขา เราจะรูแตเรือ่ งของเรา ไมตองไปดู
งานของคนอื่นเขาวาเสร็จแลวหรือยัง ดูงานของเราวาจะเสร็จหรือไมประการใด เพราะฉะนัน้
ชีวิตนีจ้ ึงมีคา แกนสารเนื้อหาสาระ ไมตอ งไปดูคนอื่นเขา วาถูกผิดประการใด เพราะตัวเรา
ผิดเราก็ไมรูตัว ถูกเราก็เขาใจ แลวเราก็ไมยอมรับชีวติ ของเราอีก ถาเราเจริญกรรมฐานจะ
ยอมรับโดยไมปฏิเสธทุกขอหา จะยอมรับเวรรับกรรมที่เราทําไวทุกประการ กุสะลา ธัมมา อะ
กุสะลา ธัมมา กุศล หรือ อกุศล เราก็จะรูไดดวย ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหี รูแจงแกเรา
ทุกคนแลว ขอทานสาธุชน พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ก็ขอใหทานตั้งใจ
ปฏิบัติธรรม คําสอนของพระพุทธเจาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพือ่ เปนการแกไขปญหาชีวติ
และชวยสั่งสอน และชวยสรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน ใหสมน้ํา สมเนื้อ สม
กาลเวลาที่หมดไป และเวลาขางหนาก็เหลือนอย ที่ผานมาก็มากแลว อยาประมาท ตายได
วันนี้ พรุงนี้ ก็ขอใหทานทั้งหลายจงจะเจริญรุงเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัตใิ นหนาที่โดยทั่วกัน ก็
ขอใหทุกทานจงเจริญไปดวยอายุ วัณณะ สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุง
มาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ.

อยูอยางมีความสุข

๑๓

