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รายการ “ชีวิต……..ไมสิ้นหวัง เติมพลังคนรุนใหม”
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ตอน

“ความสุข”
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พิธีกร

สวัสดีคะทานผูชม รายการชีวิตไมสิ้นหวัง
ยังอยูกับหลวง
พอจรัญ ที่วดั อัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี หลายทานเคยมาแลว หลายทานยัง
ไมมีโอกาสมา ก็มากราบนมัสการหลวงพอ พรอมกัน
สําหรับวันขึ้นปใหม เราคุยเรื่อง ความสุขกัน เพราะวาเราสง
ส.ค.ส. เราสงความสุข เรายังไมทราบเลยวาความสุขคืออะไร เราก็ไมรู
วาเราสงอะไรไปในซองกระดาษ
หลวงพอขา
ความสุขนี่ควรจะมี
ความหมายอยางไร

หลวงพอ

ขอเจริญพร ถามดีมาก ความสุขนี่หมายความวา ไมเจือกับ
ความทุกขนานา ประการ เปนความเจริญรุงเรืองในชีวิตของเขา แตอาตมา
เขาใจคิดวาคนที่สงความสุข นั้นก็ไมถูกตอง กําลังมีทุกข ผาเอาความสุข
ไปสงเขา มันไมมีความสุขตรงไหนเลย มีแตความทุกขรอ นระทม ขมขื่น
มีทั้งรักทั้งแคนแนนในทรวง หึงหวงหนักหนวงในหัวใจ ความสุขนี่เราไดมา
จากความทุกข กวาเราจะผานมาถึงความสุขนี่ ตองทุกขมาก ตองลําบากลํา
บนมาหลายประการ ขอเจริญพรวา พอแม มีความสุขกับลูก มีความหวัง
วาใหลูกเรียนหนังสือเกง วานอนสอนงาย ไปลามาไหว ออนนอมถอมตน
ปากหวานตัวออน มือเปนหงอน นัน่ แหละพอแมจะเกิดความสุข เอาอยาง
นี้กอน ลูกจะเกิดความสุขตรงไหน เกิดความสุขจากพอแม รักลูกคิดปลูกฝง
ลูกตั้งตนฝกรักศึกษา ใหลูกไดดีมีวิชา ใหลูกตั้งตนเปนคนดี นี่จุดมุงหมาย
อันนั้น นีแ่ หละความสุขอันสําคัญยิ่ง แตความสุขเนี่ยญาติโยมสาธุชน
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ทั้งหลาย เขาใจผิด คิดวาไปวัดมีความสุข ไปเจริญกรรมฐาน เปนความสุข
ไมเปนความจริง เปนความทุกขตอ งแกไขความทุกข เรามีทุกขเขาไป
อยางมีทุกขแลวจะไปวัดใหมีความสุข ไดยากมาก ถาเราไมสามารถแกไข
ความทุกขนนั้ ได ตองการแตความสุขอยางนั้น
คนเรามักงายมักได
ตองการความสุข แตตองบําบัดทุกขใหเกิดความสุข ความเจริญรุงเรือง
เสียกอน
เพราะฉะนั้นความสุขนี้ไดมาจากความทุกขอยางแทจริง
ความสุขกายสุขใจจะมีไดตองชําระใจใหสะอาดหมดจด
คือมีเมตตาอารี
เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน เปนสายสัมพันธของชีวติ จะเกิดความสุข ขอ
เจริญพร มี ๒ ประการ ก็ขอเจริญพรญาติพี่นอ ง วันขึ้นปใหมก็ตาม
ความสุขของคนอันธพาลก็มีความสุข ไปกินเหลา เลนการพนัน ก็ถอื วามี
ความสุข แตไมรูเลยวามันเจือปนดวยความทุกข จะสิ้นหวังในภายหลัง แต
ความสุขของนักปราชญ และบัณฑิต มีปญญา เปนความสุขที่ชําระใจให
สะอาด เปนความสุขที่ดําเนินวิถีชีวติ ที่ถูกตอง และเปนความสุขที่ขยันมั่น
เพียรอยูตลอดกาล ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาดรอบคอบ เปนตน จะมี
ความสุขตลอดรายการ คนเรามีความสุขไมเหมือนกัน มีความทุกขไม
เหมือนกัน บางคนบอกวันขึ้นปใหม กินเหลาตะพึด เปนความสุขที่เลนเฮ
ฮา มันเปนความทุกขทแี่ ทจริง โดยไมรูตัว เพราะฉะนั้นความสุขที่เปน
ความสมหวังของชีวติ พอแมกม็ ีความสุขที่ลูกเรียนหนังสือเกง นี่อาตมา
เอาขอเท็จจริง ลูกก็มีความสุขเพราะพอแมรักเขา ไมทิ้งเขา ใหความอบอุน
แกเขาตลอดรายการ ลูกจะมีความหวังตอพอแมอีกไมใชนอ ย นี่ความสุข
ของลูก เพราะฉะนั้นความสุขของญาติพี่นอ งของเรา ก็ขอใหเกิด ความสุข
อยาคบพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชัว่ พาตัวใหอับจน
คบคนดี ใหผลจนวันตาย เมาเพศถึงกับหมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ
เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี นี่ถือเปนความสุขสง ส.ค.ส. ได
ขอเจริญพรอยางนั้น
พิธีกร

ทานผูชมคะ
เราลองมาดูวาหลวงพอเองนัน้ ทานทํางาน
เยอะแยะ ในฐานะที่ทานเปนพระ ทานมีความสุขหรือเปลา หลวงพอขา
ความสุขของหลวงพอเปนอยางไร หลวงพอรูจ ักความสุขหรือเปลาในชีวิต
ที่เปนพระ
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หลวงพอ

คืออาตมานี่ ขอเจริญพร ความสุขของอาตมาไดมาจาก ความ
ทุกขมากๆ ความสุขของอาตมาก็ดีใจมาก ผานทุกขมาเยอะแยะแลว
เกเรมากแลว สิ้นหวังหรือไม สิ้นหวัง หรือไมสนิ้ หวัง เกเรโรงเรียน อยู
มัธยม อยู ๘ โรงเรียนเลย ๓ เดือนออก ๔ เดือนออก เกเราไปลักโนน
ลักนี่เขา ฆาสัตวตัดชีวติ ตลอดรายการ ชีวิตไมสมหวังเลย ตลอดมา ออ
เปนเชนนี้แหละหนอ มีอะไรจะชวยเราไดไหม เราไมไดเรียนหนังสือเลย
มาคิดถึงตัวตลอดรายการ ยายใหกับขาวไปถวายพระ ก็คิดวาไปใหพระ
ฉันทําไม เลยเอาไปกินเสียเอง นี่เปนความสุขของเด็ก ทีไ่ รสาระ เรามีแต
ความทุกขเราไมรูเรื่อง และมันเปนความทุกขที่เจือปนอยูตลอดรายการ ก็
ขอเจริญพร เกลียดขี้ ขีต้ าม ก็ขอประทานโทษ เราผานมาหมดแลว ชีวติ
ไมสิ้นหวังของอาตมา ทุกอยางหมด เปนสภาพ ก็ขอเจริญพรฝากไปใหพี่
นองชาวไทยคิดบาง
ตองพูดถึงความทุกขกอน เพราะความสุขไดมาจากความทุกข
อาตมา เกเร เกเส หลายอยาง หลายประการ เถียงพอแมคาํ ไมตกฟาก นี่
คือความทุกข เดี๋ยวจะรูวาความสุขไดอยางไร บังอาจเถียงพอแมเถียง
ปูยาตายาย ยายสอนใหเรียบรอย ไปมาลาไหว ออนนอมถอมตน แขกมา
ตองไหว แขกมาตองยกน้ํากอน ยกเชี่ยนหมากกอน ยกกลองบุหรี่ และ
ยกขาวเลี้ยง สอนอยางนี้ แตเราไมเอาเขา ยายสอนอยางไร ยายมีคาํ คม
มาใหเราคิด ความคิดใหเราประกาศตัวเอง จําไดทุกวันนี้ ยายบอกวานี่
หลานอยาเอาสมองหมาปญญาควายมาใชกับยายไดไหม เจานี่สมองหมา
ปญญาควาย ทานสาธุชนทั้งหลายอาจไมเขาใจ เรานึกวาดีมากยายใหพร
เรา สมองหมาดีที่สุด เพราะมันเหาขโมยได ปญญาควายดีที่สุด เพราะ
ไมมเี รื่องกับใครไมขึ้นโรงศาลเลย เราคิดเมื่อเปนเด็ก คิดวาดีที่สุด ทาน
สาธุชนทั้งหลาย เมื่อโตขึ้นถึงไดรู
อาตมาไดทกุ ขมากอนแลว
ทุกอยางแลว
อดทนตอสู
นานาประการ มา จึงจะพบความสุขอยางไร ความสุขจะไดตรงไหน ได
จากความทุกขที่เราตองผานทุกอยาง
อุปสรรคเดือดรอนนานาประการ
แลวถึงจะมาพบความสําเร็จของชีวิต มันผิดหวังมาแลวเนี่ย ผิดหวังดวย
ความชัว่ แทๆ เราจะมีโอกาสสรางความดีไดไหม ได และยายยังไดพูดมา
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อีกคํา ทําอะไร ทุกอยางๆ ทําไมได ทําใหอาตมาตองไดคิด จะมาฝก
ตนเองไดอยางไร ไดจากยาย ยายบอกหลานเอย ยากแทยายไมกลัว
หลานยากแทนะเนี่ย แตเราไมเคย ทําใหอาตมาไดสติ หลานเอย ถาเรา
ฝกแลว ปฏิบัติแลว งายแทเพราะเคยทํา นีท่ ําใหอาตมาตองเคยทําชีวิต
ขึ้นมาใหม ชีวิตไมผิดหวังแนนอน วาขาพเจานี่เกเร เกเสมามากแลว
ผลักคนลงแมน้ําอีก ใครมองหนาตอยเลย ทุกอยาง ยายมาพูดใหคติ ยาก
แทเพราะเราไมเคย ถาเราเคยจะงายขึ้น ทําใหอาตมาหันมุมกลับ มานึก
ตามคําสอนของพระพุทธเจา วาเราจะสรางความดีไดแน ไมผิดหวัง ก็ละ
ความชัว่ ละหมดเลย มีสัจจะสรางความจริงขึ้นมาเลย สัจจะเมตตาสามัคคี
มีวินัย
พิธีกร

หลวงพอขา ตอนที่คิดไดนี่อายุเทาไร คะ

หลวงพอ

ตอนนั้นก็อยูมัธยม ๓-๔ แลว คิดไดแลว ไมเกเรเกเส แตก็
ไมสายเกินไป ก็คิดไดขอหนึ่งวา ปญญาติดมากับตัว อพิโธเอย เราทํา
ความชัว่ มาจนเคย เลย ทิ้งความชั่วเลย เหมือนเรามีแบงกเก แกไมได
ตองทิ้งแบงกเกเลย มาสรางความดี จะตองทิ้งความชัว่ ตองละความชั่ว
มาสรางบุญ ก็ตองละบาป พอคิดดีก็คิดวาชีวติ ขา สมหวังแน ตองสมหวัง
ก็ตั้งตุกตามาหนึ่งตัว ตุก ตาของเรา ปญญาติดมากับตัว ความรูอ ยูใน
ตําราสนใจศึกษาเอาเอง อัตตาหิ อัตโนนาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน ทีนตี้ น
เปนที่พึ่ง
๑. ชวยตัวเองได
๒.พึ่งตัวเองได
๓.สอนตัวเองได ไมตองมีใครมาสอน
ขอยกตุกตาตัวที่ ๒ แขงเรือแขงแพแขงได แขงบุญวาสนาไมได ก็จริง
แตขอเจริญพรถามโยมวาพายเรือเปนหรือเปลา พายเรือไมเปนแตไมฝก
นั่งเรือไมเปนไมฝก แขงไมได เราถึงตองฝกทุกอยาง ละชั่วประพฤติดี
รักษาจิต ผองใสทําใจใหสะอาดตอไป ออ ชีวิตของขาพเจา คงไมสิ้นหวัง
แลว คงตั้งตัวไดแลว ความเกเร ขาพเจาทิ้งหมดแลว ขาพเจาตั้งสัจจะ มี
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ความจริงใจตอตัวเอง มีความจริงใจตอคนอื่นเขา สัจจะเมตตา ทําไม ถึง
ตองมีเมตตา สัจจะมีความจริงตอกันจะเกิดเมตตา เกิดใหซึ่งกันและกัน
และเกิดสามัคคี ทําใหเขามาชวยเรา เกิดสามัคคี คนสามัคคีกันแลวในหมู
คณะจะเกิดวินัย ถาคนแตกแยกกันจะไมเกิดวินัยเลย เมื่อชีวติ ไมสิ้นหวัง
แลว ขาพเจาก็เดินทางกันมาไดมีความสุขที่เกิดจากความทุกข ความสุข
ของอาตมาตามที่ ถาม สุขอยูใชเวลาที่เปนประโยชนตอประชาชน สุขดวย
การสอนลูกหลานใหเปนคนดี เปนความสุขมาก สอนใหเขาเปนดอกเตอร
สอนใหเขาเจริญกุศลภาวนา และสอนใหเขามีหลักฐานมีงานทํา มีคูครองก็
ขอใหเปนทองแผนเดียวกัน มีมนุษยสัมพันธในสังคม ขอเจริญพรอยางนี้
นี่คือความสุขของอาตมา ถวายพระ ๕ บาท อธิษฐานเปน พันลาน
ขอใหไดเงินเปนพันลาน มันจะมากไปแลวมั้ง นีค่ ือทําบุญเกิน โควตา ขอ
เจริญพรบอกวา พระใหพรเกินโควตา โยมคากําไร เกินควร ไมสมสวนกัน
ไดอยางไง อธิษฐานไมขึ้นหรอก ทําบุญนิดเดียว มันผิดวิสยั ไมใชบุญอยู
ตรงนี้ วาจะตองได
พิธีกร

ปญหาที่จะถามตอมาก็คอื
ความร่ํารวยเปนความสุข

หลวงพอ

ขอเจริญพร การแสงหาความร่ํารวยเปนความสุข โดยไมเขาใจ
กลายเปน ความทุกขโดยไมรูเรื่อง แสวงหาความร่ํารวยใชไหม อยาลืม
ตองตั้งตุกตาอีกแลว สรางความดีนเี้ ปนศัตรูของชีวิต เงินทองที่ไดมาเปน
อสรพิษ จะกัดเราตาย คนที่รวย รวยอยางไร รวยแปลวาทรัพย ชื่อเสียง
ความรัก ถาไมมีทรัพยเปนคุณสมบัติภายในรวยไมได
ตองมีชอื่ เสียง
ทําไมไมมีชอื่ เสียงคนไมไวใจ รวยไมได ตองมีความรัก ไปไหนมีคนนับ
หนาถือตา ถึงจะเขาสูหลัก ๓ ประการนี้ ถึงจะรวยได คนที่จะชอบรวยได
จะตองมีเชน ขยัน อยางเดียว

พิธีกร

ทานผูชมทางบาน จะสังเกตเห็นคนทั้งหลายที่มาวัดนี่ ทําบุญ
เล็กๆ นอยๆ ก็อธิษฐาน ขอใหร่ํารวย อยางนีถ้ ูกวิธีไหม
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คนสวนมาก

คิดวาการแสวงหา

๕

หลวงพอ

ไมถูก บางคนทําบุญใสหอมา ๕ บาท แหม อธิษฐานเปน
ชั่วโมง แลวก็เอาผารับ บอกเนี่ยจะถวายอะไรนี่ โอโห ทําปากหมุบหมิบๆ
อยูนั่นแหละ บอกนี่ถวายสักทีซิ ถวายปบ ๕ บาท อธิษฐานเปนพันลาน
ขอใหไดเงินเปนพันลานมันจะมากไป เนี่ยทําบุญเกินโควตา ขอเจริญพร
บอก

พิธีกร

เรากําลังคุยอยูกับหลวงพอจรัญ คุยถึงเรื่องความสุข เพราะวา
ขึ้นปใหม ดูซิวาความสุข ของเรานี้หมายความวาอยางไร แลวทีนี้หลาย
คนคิดวาความรวย ความมั่งมี จะนําไปสูความสุข กําลังมาถึงตรงจุดนี้คะ
บางคนทํางานมาก ขยันทํางานมาก แตไมรวยซักที ก็ไมมีความสุขสักทีซิ
คะ

หลวงพอ

เจริญพรถามดีมาก อาตมาประสบมาเยอะเลย ทํางานแทบตาย
มี ๒ ประเด็น ทํางานและมีหลักธรรมดวย หลักธรรมของเขา คือไมดื่มสุรา
สูบบุหรี่ และไมเลนการพนัน ขยันทําทั้งกลางวัน กลางคืนเลย ไมพักผอน
แตเก็บเงินไมอยู และเปนหนี้ดวย มันไมนาจะเปนหนี้นะ ไอการเปนหนี้
กันนี่หมายความวา ขยันมั่นเพียรเอาเงินไปเลนการพนัน หรือเอาไปดื่ม
สุรา สรวลเสเฮฮา เที่ยวอบายมุข หาความสนุกในสังคม แตทําไมหนอ
อาตมาจับได จากกฎแหงกรรม จากกรรมฐาน ในอดีตชาติไมเคยทําบุญ
เลย แลวมาในชาตินี้ เขาไมไดโกงใคร เขาก็ทาํ ไปพอกินพอใช หาเชากิน
ค่ํา หาค่ํากินเชา ไปวันหนึ่ง และบุญทานที่เขาจะทํา เขาก็ไมมีจะทํา เขา
ไมไดทําเลย จะหาเวลาวางไปวัด หาเวลาไปนั่งเจริญกรรมฐานเขาก็ไมมี
โอกาสเลย เขาบอกวาไมมีเวลาแลว นี่แหละคนเราทําแทบตายก็เอารวย
ไมได ก็ขอเจริญพรอยางนี้ เอาไปขอหนึ่งกอน

พิธีกร

หลายคนจะถาม วาพยายามทําดีเหลือเกิน แตวาไมไดดี และ
ดูเหมือนวาคนที่ทําชั่ว แตทําไมเขารุงเรือง แตทําไมเขาร่ํารวย
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๖

หลวงพอ

ขอเจริญพร บางคนทําดีแตไมไดดี เหมือนบุญมีแตกรรมบัง
กลับมานอยเนื้อต่ําใจ ทานสาธุชนทั้งหลายอยานอยใจ ทําดีเขาไว ทอง
คาถานี้ไว ไมสูไมหนี ทําดีทุกวัน ทองทุกวัน เดี๋ยวไดดี ทําดีไมไดดี
เหมือนมีกรรมบัง เพราะเหตุใด ขอเจริญพร มีคติธรรมดังนี้ อยานอยใจ
วาไมไดดี เพราะเหตุใด ทําไมเสมอตนเสมอปลาย มาแตชาติกอนแลว ๑.
คติสมบัติ สรางความดีผิดสถานที่ ๒.อุปาธิสมบัติ สรางความดีผิดตัว
บุคคล ๓.กาลสมบัติ สรางความดีผิดกาลเวลา ๔.ประโยคสมบัติ สราง
ความดีไมเสมอตนเสมอปลาย ทําลุมๆ ดอนๆ ไดดีไมได ก็ขอเจริญพร
ผูทําดีเนี่ย สอนจะลําบากใจเหลือเกิน ตองทนทุกขทรมานเหลือเกิน กวา
จะเปนพระเอกในละครชีวิต ตองซื่อสัตย สุจริต เปนนิจขยัน ประหยัดให
มั่น หันหลังใหอบาย นี่ถึงจะเปนพระเอกนางเอกได ถานอกเหนือจากนั้น
เปนพระเอกนางเอกไมได ถาอดทนไมไดตอสูไ มได รับรองวาตองเปนหาง
เครื่อง ตัวเสนา ตอไปจนกระทั่งตาย ก็ขอเจริญพรอยางนั้น

พิธีกร

ทานผูชมคะ ความรวยนะคะ ไมใชความสุข เราจะไปตั้งโจทย
วา ความรวยจะนําไปสูความสุขนั้นไมใชเสียแลว ความสุขเปนคุณภาพของ
ใจของเราเอง ดูปจจุบนั ใหดีที่สุด ทําปจจุบันใหดีที่สุดก็จะนําไปสูอนาคต
ความร่ํารวยก็เปนคุณภาพของใจเหมือนกัน ไมจําเปนวาคนมีเงินเทานั้นที่
จะรวย คนมีเงินอาจจะเปนคนที่มีทกุ ขมากที่สุด คนจนอาจจะเปนคนที่มี
ความสุขมากที่สุด ก็ได เราลองมาแสวงหาความสุขกันที่ใจนะคะ สวัสดีคะ
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