ความสุขใดทีค่ วรใฝหา
พระธรรมสิงหบุราจารย
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งานสําคัญเพื่อชีวิตของคนทุกคนอยางหนึ่ง ซึ่งตองทําดวยตัวเองชั่วชีวิต เพราะ
เปนงานกําหนดชะตาชีวิต ก็คือ “งานพัฒนาตัวเอง” งานพัฒนาตัวเอง ไดแก
๑. การสรางสรรคสิ่งที่ตัวจําเปนตองมี หรือสิ่งที่ตัวควรจะมีแตยังไมมีใหมีขึ้น
๒. การปรับปรุงสิ่งที่ตัวมีอยูแลว ทั้งโดยการกระทํา ทั้งโดยธรรมชาติ แตไม
เหมาะสมดวยสภาพปจจุบัน ใหมีความเหมาะสม
๓. การแกไขสิ่งที่ตัวทําผิดพลาด ไมถูกตอง ใหมีความถูกตองตามสภาพที่พึง
ประสงค
งานพัฒนาตัวเองเปนสิ่งที่ทุกคนตองืทําดวยตัวเอง เพราะไมมีใครสามารถจะ
ทําใหใครได เหมือนการรับประทานอาหาร คนที่ตองการอาหารตองรับประทานดวย
ตัวเอง ไมมีทางที่จะใหใครรับประทานแทนได การรับการรักษาพยาบาล เมื่อเวลา
ปวยไข คนปวยตองรับเอง ตองรับประทานยาเอง ตองรับการฉีดยาเอง แมมีความ
จําเปนจะตองผาตัด ก็ตองรับการผาตัดเอง จะลําบากจะเจ็บปวดประการใดก็จําตอง
ทนรับ จะใหใครรับแทนไมได เพราะคนปวยคนอื่นไมไดปวยดวย
นอกจากนี้งานพัฒนาตัวเอง เปนงานที่ตองทําตลอดชีวิต ไมมีใครทําแลว ไมมี
ใครทําเสร็จ จะหยุดพักก็ไมได ตองทําเรื่อยไป เพราะเราอยูกับความเปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลา ความเปนอยูเมื่อวานนี้ หลายอยางไมเหมือนความเปนอยูในวันนี้ ใน
เดือนนี้ ปนี้ ก็มีหลายอยางที่ไมเหมือนกับเดือนที่แลว ปที่แลว
ความเปลี่ ย นแปลงเท า นั้ น ที่ ทํ า ให ค นเราและสิ่ ง ทั้ ง หลายอยู ไ ด ถ า หยุ ด
เปลี่ยนแปลงเมื่อใด จะไมมีใครหรือมีสิ่งใดอยูได ทั้งหมดจะตองสิ้นสุดยุติทันที ชีวิตนี้
อยูไดดวยความเปลี่ยนแปลง
การรูจักควบคุมการเปลี่ยนแปลงใหอยูในภาวะที่พึงปรารถนาเปนลักษณะของ
การพัฒนา
พัฒนาจึงแปลวา “เจริญ” คือ สนองความปรารถนาที่พึงประสงค
การพัฒนาตัวเอง หมายถึง การปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดสวนประกอบที่สําคัญของ
คน ๔ ประการคือ
๑. ธรรม หรือ คุณธรรม
๒. อาชีพ
๓. หนาที่
๔. สังคม
คนเปนคนตามความหมายเพราะสวนประกอบ ๔ ประการนี้ นําไปสูชีวิตคน
ตามวิถีทางของความเปนคน เหมือนเรือนมีความเปนเรือนสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยได
สบาย เพราะมีเครื่องประกอบเรือนครบ คือ
๑. เสา
๒. หลังคา
๓. ฝา
๔. พื้น
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สวนประกอบของเรือนทั้งสี่นี้ ที่ไดใชเปนที่อยูอาศัยเห็นไดชัดเจน ก็มีเพียงสาม
คือ หลังคา ฝา พื้น สวน “เสา” ดูเหมือนไมมีประโยชนอยูอาศัยเลย เพราะไมมีใครไป
ทําอะไรไดที่เสา นั่งนอนก็ไมได เก็บวางอะไรก็ไมได
เมื่อเปนเชนนี้ ถาจะถามวาเรือนไมตองมีเสาจะไดหรือไม ทุกคนก็ตองตอบวา
ไมได เพราะวาไมมีเสา หลังคา ฝา และพื้น จะอยูกับอะไร หลังคาก็ดี ฝาก็ดี พื้นก็ดี
ตองอยูกับเสาทั้งนั้น
ถาเสาดีสวนอื่นอยูได หรือสวนไหนชํารุดก็ซอมบูรณะได ถาเสาไมดี สวนอื่นจะ
ดีก็อยูไมได
การปลูกเรือนตองฝงเสากอน และตองฝงใหถูกตองเหมาะสมจึงจะทําสวนอื่น
ๆ ตอไปได ไมมีเสาหรือมี แตไมถูกตองก็ทําสวนอื่นไมได
เสาจึงเปนสวนสําคัญยิ่งของเรือน ทั้งในการปลูกสราง ทั้งในความมั่นคง ทั้งใน
การอยูอาศัย
ขอเท็จจริงเรื่องเรือนเปนฉันใด ขอเท็จจริงเรื่องคนก็เปนฉันนั้น
สวนประกอบของคนที่คนไดพึ่งพาอาศัย ก็มีเพียงสามคือ อาชีพ หนาที่ และ
สังคม สวนธรรมและคุณธรรมนั้น คนไมไดอาศัยโดยตรงประการใด ๆ คือ ไมไดกิน
ไมไดใชธรรมหรือคุณธรรมเลย
แตธรรมหรือคุณธรรมก็เปนหลักสําคัญ หรือสวนสําคัญที่สุดของคน ซึ่งจะขาด
ไมได จะบกพรองไมได เพราะ
คนที่มีธรรมหรือมีคุณธรรมเทานั้น จะสามารถประกอบอาชีพไดสําเร็จ มีความ
เจริญมั่นคง สามาถปฏิบัติหนาที่ไดเรียบรอย และสามารถเขาสังคมได สรางสังคม
สําเร็จ บริหารสังคมไดราบรื่น
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คนขาดคุณธรรม หรือมีคุณธรรมไมพอ เปนคนใชโอกาสใชความสามารถทุก
กรณีไมได
เรื่องของคนจึงขาดคุณธรรมไมได
ปญหาเรื่องคน เรื่องสังคมที่สําคัญอยูในจุดนี้
การปลู ก เรื อ นจะทํ า สํ า เร็ จ เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ได ต อ งเริ่ ม ด ว ยการทํ า เสาให มี
ลักษณะสมควร จะเปนที่รองรับหลังคาฝา และพื้นอยางมั่นคงกอน ถาไมเชนนั้นก็ไม
อาจจะปลูกสําเร็จเปนที่อยูอาศัยได ฉันใด
การพัฒนาตัวเองใหมีความเจริญกาวหนา พอที่จะเปนที่พึ่งของตนไดก็ตองเริ่ม
ปลูกฝงธรรมะ คือ คุณธรรม ศีลธรรม ภูมิธรรม จริยธรรม ตลอดถึงวินัย ใหมีขึ้นในตน
พอที่จะกํากับอาชีพ หนาที่ และสังคมได ถาไมเชนนั้น ก็ไมมีทางจะพัฒนาตัวเอง
สําเร็จได เชนเดียวกัน
ขอทุกทานไดโปรดยอมรับสัจธรรมอันนี้ จึงจะพบความสําเร็จแหงความหวังได
คําวา “ธรรม” หมายถึง พฤติกรรม หรือสิ่งที่ใหเกิดอานุภาพคุมครองผูปฏิบัติ
ใหอยูในสถานะที่ดีงาม ดวยความมั่นคง
-

ถาหมายถึง สิ่งที่ใหเกิดความดีงามแกชีวิต เรียกวา คุณธรรม

-

ถาหมายถึง พื้นฐานสําคัญของชีวิต เรียกวา ภูมิธรรม

-

ถาหมายถึง เครื่องควบคุมวงจรของชีวิต เรียกวา จริยธรรม

-

ถาหมายถึง ระเบียบที่ถูกตองของชีวิต เรียกวา ศีลธรรม

-

ถาหมายถึง ระเบียบเพื่อความราบรื่นของสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับ เรียกวา

วัฒนธรรม
ธรรมที่จําเปนพื้นฐาน ไดแก
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๑. ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย
ก. ความรูจักตน ในตําแหนงของตน
ข. รูจักหนาที่ของตน มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ความสํานึกวา การละเลยตอการปฏิบัติตามตําแหนงหนาที่เปนความผิด
ความเสียหาย

๒. ความมีวินัย
ก. ถือ ระเบียบแบบแผน
ข. ถือ มารยาท
ค. ถือ ประเพณี
ซึ่งจะทําใหสามารถกาวหนาไปตามวิถีทางที่ถูกตอง บรรลุถึงจุดหมายที่พึง
ประสงค ชีวิตเริ่มตนถูก ดําเนินไปถูก เพราะความรับผิดชอบกับความมีวินัย
ถาไมมีทั้งสองนี้เปนพื้นฐาน สิ่งอื่นทั้งหลายจะมีไมได ซึ่งมีตัวอยางในปจจุบันนี้
มากมาย
ผูที่พัฒนาตนเองไดตามแนวนี้ ยอมไดรับผลดี ตามที่ปรารถนา ๔ ประการ
คือ

๑. มีทรัพย สมควรแกฐานะ เพื่อความสะดวกในความเปนอยู ถามีนอยอาจ
ไมสะดวก ถามีมาก ก็อาจเกิดปญหาเปนที่มาของความเดือดรอนได

๒. มีเกียรติ เปนที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ทําใหเกิดความคลองตัว ในการ
ทํางาน การปฏิบัติหนาที่ ทั้งเพื่อตัว และเพื่อสวนรวมได
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๓. มีไมตรี เปนที่รักของคนทั้งปวง ทําใหเกิดความราบรื่น จะอยูที่ไหนก็
สบาย จะไปที่ ไ หนก็ ส ะดวก จะทํ า อะไรก็ สํ า เร็ จ ง า ย มี ค นคอยต อ นรั บ ให ค วาม
ชวยเหลือดวยความศรัทธา เลื่อมใส

๔. มีความสบายใจ ใหเกิดความสดชื่น ตลอดเวลา อันเปนยอดปรารถนา
ตลอดกาล
ความสบายใจ เปนจุดมุงหมายสุดยอดของคนทั่วไป เมื่อถึงความสบายใจ ก็
เปนอันถึงหลักชัยของชีวิต เพราะชีวิตประสบความสําเร็จ ความสมหวังที่ตรงนี้
ความสบายใจ คื อ ความปลอดโปร ง แจ ม ใส ของความคิ ด มี ส ติ ป ญ ญา
มองเห็นสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่เปนสัจธรรม ทั้งที่เปนมายาทุกประการ
ความสบายใจ เกิดจากทางเดียว คือ ความสงบ ซึ่งมีลักษณะ
๑. เปนความถูกตอง
๒. เปนความปกติ
ความถู ก ต อ ง คื อ ภาวะอั น เป น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปว า “เหมาะสม” ใช ไ ด
กอใหเกิดความเจริญงอกงาม ความคงทน ความสะดวกสบาย ความไมมีปญหา เปน
คุณธรรมประการหนึ่ง

ความถูกตองคือปฏิบัติการที่เปนไปตาม
๑. ตําแหนงหนาที่ สภาพความเปนอยูที่แทจริง
๒. ระเบียบ แบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี
๓. คุณธรรมที่จําเปน
๔. เหตุผล คือ ภาวะที่ควรจะเปน
๕. ขอเท็จจริง คือ ภาวะที่กําลังเปน
ความสุขใดที่ควรใฝหา
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ปฏิบัติการใดที่ไมเปนไปตามนี้ ปฏิบัติการนั้นไมใชความถูกตอง อาจเปนความ
ถูกใจ ซึ่งเปนกิเลสที่เลวราย
ความปกติ คือ ความเปนไปตามกฎธรรมดา เปนไปตามวาระตามโอกาสตาม
กาลเทศะ และตามสภาพ ซึ่งแตละอยางมีระยะ มีอายุ มีกฎเกณฑในตัวของมันเอง
ถาปลอยใหเปนไปตามเรื่องของมันก็ไมเปนไร
ควรแกไขในสิ่งที่จําเปนตองแก และสามารถจะแกได อยาพยายามแกในสิ่งที่
แกไมได
อยาเอาสัจธรรมไปปนกับมายา สัจธรรมตองเปนสัจธรรม มายาตองเปนมายา
ทําตนใหเปนมิตรกับสัจธรรม เปนปรปกษกับมายา อยูกับสัจธรรมเพื่อความยึดถือ อยู
กับมายาเพื่อความปลอยวาง จงรูจักวา เพราะมีสัจธรรม จึงมีมายา และก็เพราะมี
มายา จึงมีสัจธรรม
ชีวิตที่อยูกับความสงบ เปนชีวิตที่มีแตความสบายใจ บริสุทธิ์แจมใส เปนบอ
เกิดแหงสติปญญา สามารถปองกันและระงับปญหาทั้งปวงได พระพุทธเจา พระบรม
ศาสดาจึ ง ได ท รงชั ก ชวนพุ ท ธบริ ษั ท ว า สนฺ ติ ม คฺ ค เมว

พฺ รู หฺ ย “ท า นจะ

เพิ่มพูนทางแหงความสงบเทานั้น ทางอื่นไมตองเพิ่มพูนก็ได”
และทรงยืนยืนวา นตฺถิ

สนฺติปรํ สุขํ “ความสุขที่นอกจากความ

สงบหาไมได” เพราะมีแตความสุขประสมเทานั้น
ความสงบ ตามที่กลาวมานี้ โดยนัยหนึ่ง แบงไดเปน ๓ ชนิด
๑. ความสงบสวนตัว คนแตละคน ซึ่งทุกคนควรทําเปนอันดับแรก
๒. ความสงบหมูคณะ ที่ทุกคนในหมูคณะควรทําเปนอันดับตอมา
๓. ความสงบขึ้นสุดยอด ที่ผูปรารถนาควรทําเปนอันดับสุดทาย
ความสุขใดที่ควรใฝหา

7

การจะไปสูความสงบไดนั้ น ตองปฏิบัติธรรม ที่อาตมาเสนอในโอกาสนี้ ๖
ประการ คือ

๑. อตฺตฺุตา ความรูจักตนเอง คือ รูจักสภาพของตนทุกดาน ทั้งสภาพ
ความเปนอยู ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ทั้งสภาพสังคม ทั้งเพศ วัย การงานหนาที่ อาชีพ
วงศตระกูล สติปญญา ความรู ความสามารถ ทุกประการวา “เปนอยางไรแน”

๒. มตฺตฺุตา ความรูจักความเหมาะสม ความพอดี ตามฐานะ และ
อัตภาพของตน

๓. สจฺจ ความซื่อตรง ความจริงใจ
๔. เมตฺตา ความรัก ความปรารถนาดีตอคนทั่วไป
๕. สามคฺคี ความปรองดองในระหวางกันและกัน
๖. อุเปกฺขา ความวางเฉยไมดีใจไมเสียใจ ไมวาจะเปนอยางไร ไมวาอะไร
จะเกิดขึ้น
โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. ใช อตฺตฺุตา มตฺตฺุตา เปนเครื่องสรางความสงบใหตนเอง
๒. ใช สจฺจ เมตฺตา สามคฺคี เปนเครื่องสรางความสงบใหหมูคณะของตน
๓. ใช อุเปกฺขา เปนเครื่องสรางความสงบขั้นสุดยอดใหแกตน

คนที่รูจักตัวเอง และรูจักความพอเหมาะ เปนคนไมมีปญหา ปญหาก็
รบกวนไดยาก เพราะเปนคนไมคอยมีความผิดพลาด ไมเสียความปกติไดงาย
แตถาขาดการรูจักตัวเอง ขาดการรูจักพอเหมาะเมื่อไร ความไมถูกตอง ความ
ผิดพลาด บกพรอง ความเสียปกติจะเกิดขึ้นทันที ทําใหมีปญหา แมไมมากมายแตก็
ตองพายแพปญหางาย ๆ
ความสุขใดที่ควรใฝหา
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นี่เปนสัจธรรมที่เห็นกันปจจุบันนี้

ความพอใจ ในสภาพปจจุบันของงาน เปนแดนแหงความสงบภายในตนที่
ประเสริฐ
ความรูจักตนเอง เปนจุดเริ่มตนแหงความแจมใสของชีวิต และเปนมัคคุเทศก
แหงชีวิตที่ราบรื่นตลอดเวลา พระพุทธเจาเขาสูระบบแหงความตรัสรู ที่ปุพเพนิวา

สานุสสติญาณ คือ ความรูจักตนเองอยางครบถวน นั่นเอง
ความรูจักพอเหมาะให เกิดประโยชนทุกเมื่อ (มตฺตฺ ุตาสถา สาธุ )
เปนความจริงที่ใคร ๆ ก็คัดคานไมได
อยูดวยกัน ทํางานดวยกัน มีความจริงใจตอกัน ซื่อตรงตอกัน จะไมมีปญหาไม
มีความวุนวาย มีแตความสงบเรียบรอย

ความซื่อสัตย คือ ความจริงใจ ซื่อตรงนั้น ปรากฏโดยอาการ ๒ อยาง คือ
๑. ซื่อตรงตอหนาที่
๒. ซื่อตรงตอคนทั้งหลาย มีความเปนธรรมตอคนทั่วไป
๓. จงรักภักดีตอผูใหญ
๔. กตัญูกตเวที ตอผูมีคุณ ไมวาใคร ซึ่งเปนทางประเสริฐของชีวิตนิรันดร

ความเมตตา ปรารถนาดี ตอ กั น เป น สิ่ ง สํา คั ญ ของสั ง คมประการหนึ่ ง
เพราะ
๑. กอใหเกิดความนับถือกัน
๒. ทําใหเกิดความชวยเหลือกัน
ชีวิตคนในโลกเปนชีวิตคู คือ เราคูกับเขา เขาคูกับเรา มีแตเราไมมีเขา เราอยู
ไมได หรือมีแตเขาไมมีเรา เขาก็อยูไมได เราจะสบายไดก็เพราะเขาสบายดวย เขาไม
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สบายเราจะสบายคนเดียว เปนไปไมได แมเขาก็เหมือนกัน โปรดนึกถึงความเปนอยูที่
แทจริงในครอบครัว ก็จะทราบขอเท็จจริงนี้ได ความรักกันนับถือกัน ชวยเหลือกันเปน
สายสัมพันธที่แนนแฟน ยิ่งกวาสิ่งใด ๆ
สิ่งดีที่สุด คือ การชวยกัน เพราะที่ไหนมีการชวยกันดวยความบริสุทธิ์ใจ ที่
นั้น คือ สวรรคสุขาวดี มีแต
๑. ความสะดวก
๒. ความสบาย
๓. ความปลอดภัย
๔. ความอบอุน

การใหที่มีคุณมากยิ่ง คือ
๑. ใหเกียรติ
๒. ใหอภัย
การเห็นใจผูที่ทําผิด จะทําใหสามารถลดคนทําผิดและลดปริมาณความผิดลง
ได

ความสามัคคี ปรองดองเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการสรางและ
รักษาความสงบของสังคม
คนที่อยูรวมกันหรือทํางานดวยกัน สามัคคีกันไวจะไมมีปญหา ถาสามัคคีกัน
ไมได มีปญหาแน
คํ า ว า “สามั ค คี ” หมายถึ ง มี ค วามคิ ด ถึ ง ประโยชน ข องหมู ค ณะ ซึ่ ง เป น
ประโยชนใหญรวมกัน เอาประโยชนของหมูคณะเปนจุดรวมกัน

ความสามัคคียอมเกิดจาก
ความสุขใดที่ควรใฝหา
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๑. ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน
๒. พูดจาออนหวานตอกัน
๓. ชวยเหลือกันยามยาก
๔. วางตนเสมอกัน ในความเปนอยู
๕. ไมใชความรุนแรงตอกัน
๖. ไมถือความขัดแยงกันทางความคิด เปนเรื่องสําคัญ
๗. ไมเอาแพเอาชนะกัน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะชนะเขาก็ตองไดรับการ
จองเวร แพเขาก็ช้ําใจ ไมแพไมชนะใคร สงบ-สบาย ไมวุนวายประการใด ความชนะที่
มีคุณคาคือ ความชนะตัวเอง
คนเรามีความคิดเห็นตางกันได ตามสภาพของจิตใจของใครของมัน ถามีความ
ปรารถนาดีมีความรักหมูคณะก็สามารถทํางานของหมูคณะดวยกันไดไมมีปญหา
เหมื อ นชอบรสอาหารไม เ หมื อ นกั น เป น เรื่ อ งธรรมดา มี ค วามรั ก กั น ก็ ส ามารถ
รับประทานอาหารรวมกันดี เพลิดเพลินสนุกสนาน โปรดเขาใจวา คนที่มีความคิดเห็น
ไมเหมือนคนอื่น ไมใชคนเลวทรามเสียหาย เปนคนดี ๆ เหมือนเรานั่นเอง
การทําใหคนที่มีความเห็นไมตรงกันทํางานดวยกันได มีความสามัคคีปรองดอง
กัน เปนความสามารถของการปกครอง และการบังคับบัญชาบุคคลของนักบริหาร
เครื่องวัดความคิดเห็นวาจะตรงจุดหมายหรือไมนั้น ไดแก
๑. ระเบียบแบบแผน
๒. ขนมธรรมเนียม ประเพณี
๓. เหตุผล
๔. ขอเท็จจริง
ความสุขใดที่ควรใฝหา
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๕. กฎธรรมดา
๖. ความยอมรับของมหาชน

ความสงบขั้นสุดยอด หมายถึง ความสงบของใจ คือ ใจอยูในปกติภาพ
และอิ ส รภาพตามธรรมชาติ ข องมั น เวลามี อ ารมณ ม ากระทบก็ ไ ม ห วั่ น ไหว ไม
กระเทือนประการใด ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุขมาถึงก็ไมดีใจ ความเสื่อมลาภ-เสื่อมยศนินทา-ทุกข มาถึงก็ไมเสียใจ
มี อุเบกขา คือ ความวางเฉยหรือความรูสึกเฉย ๆ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
มาถึง เมื่อไมมีอารมณเปนอยางใด มีอารมณมาถึงก็เปนอยางนั้น เปนเครื่องบังคับ
หรือเหมือนพื้นแผนดินทั่วไป ใครจะเองของหอมเทใสลงไป ก็ไมรูสึกอะไร ใคร
จะเองของเหม็นเทใสลงไป ก็ไมรูสึกอะไร รับใสดวยลักษณะเฉย ๆ อยางเดียวกัน
ใจที่มีความสงบเชนนี้ ยอมมีกําลังมหาศาล สงผลไปสูความแตกฉานเฉียบ
แหลมของปญญา ที่สามารถจะรูสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงไดทุกประการโดย
๑. รูตัวปญหา
๒. รูเหตุของปญหา
๓. รูลักษณะความดับของปญหา
๔. รูวิธีที่จะดับปญหา
นําชีวิตไปสูความบริสุทธิ์ สะอาด สามารถที่จะบําเพ็ญประโยชนยิ่งใหญไดทุก
ประการใหเกิดสุขแท สุขเย็นสนิท ที่หลอเลี้ยงชีวิตใหสดชื่น ไดแก
๑. ตนเอง
๒. คนอื่น
๓. สวนรวม
ความสุขใดที่ควรใฝหา
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โดยตลอดอนันตกาล แมตนจะหมดวาระที่จะอยูในโลกนี้แลวก็ตาม
เพราะฉะนั้น จึงไมมีความสุขใดที่ควรใฝหา เหมือนความสุขที่เกิดจากความ
สงบ เพราะความสุขที่มาจากความสงบเปน
๑. สุขบริสุทธิ์
๒. สุขยิ่งใหญ
๓. สุขยั่งยืน ชั่วฟาดินสลาย
เหมือนความสุขของพระพุทธเจา พระบรมศาสดาในชีวิตที่เกิดจากความสงบ
สงผลกระทบถึงความเบงบานของปญญา ประทานสุขแกสัตวโลกจํานวนมากมาย
มหาศาลตราบเทาทุกวันนี้
พระพุทธเจาทรงความดีเลิศ ตรงที่
๑. ทรงมีปญญาที่มาจากความสงบใจ
๒. ทรงรู จั ก ใช ป ญ ญา เพื่ อ ทํ า ลายป ญ หาส ว นพระองค ก อ น แล ว ทรงสอน
ประชาชนใหรูจักกําจัดปญหา จึงเปนพระบรมศาสดาของโลก โดยเฉพาะชาวไทย
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
การที่ จะสามารถพั ฒนาตนเองใหเกิ ดความสงบสุขดั งกล า วได จํ าเป นต อง
อาศัยปจจัยหลายประการ อาทิ
๑. การตั้งใจจริง ในลักษณะอธิษฐานบารมี
๒. กาลเวลา ไมใจเร็วดวนได
๓. ความเขาใจเรื่องพระศาสนา
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๔. ที่สําคัญก็คือ การยอมรับวางานพระศาสนากับงานศึกษา ตองควบคูกัน
เพราะพระศาสนากับการศึกษาเปนเรื่องเดียวกัน คือ เปนเรื่องพัฒนาชีวิตดวยกัน จะ
แตกตางกันแตเพียงวา
พระศาสนา เปนหลักการพัฒนา
การศึกษา เปนวิธีการพัฒนา
ซึ่งจะตองทําพรอมกัน เพราะตองอาศัยกัน
หลั ก การ ถ า ไม มี วิ ธี ก ารก็ ใ ช อ ะไรไม ไ ด วิ ธี ก ารถ า ขาดหลั ก การที่ ดี ก็ ไ ม มี
ประโยชนอะไร
การพัฒนาตองยึดคุ ณธรรมทางพระศาสนา เป นเปาหมายหลัก และอาศัย
วิธีการทางการศึกษา

พระศาสนา คือ ตําราครองชีวิต งานสําคัญที่สุดของคน คือ “งาน
ครองชีวิต” จะสามารถทําสําเร็จไดตองอาศัยพระศาสนา
พระพุทธศาสนาของไทยเรา เปนศาสนาที่ดีเยี่ยม เปนเครื่องสรางรูปแบบชีวิต
เปนเครื่องกําหนดทิศทางชีวิตที่เหมาะสมทุกประการทั้งสวนบุคคล และสังคม
พระพุทธศาสนาสอนใหคนหวังพึ่งตนเอง จากกําลังคุณธรรมของตน ซึ่งเริ่ม
ดวยความมีวินัย ความรูจักระวังตน ความสันโดษ พอใจในความเปนจริงปจจุบัน ถา
ยังไมสามารถจะใหดีกวาที่เปนอยูในขณะนี้ได
ท า นผู เ จริ ญ ทั้ ง หลาย อาตมภาพได พ ยายามนํ า ท า นให ไ ด พ บกั บ สิ่ ง ที่ ท า น
ปรารถนา คือ “ความสุขที่ควรใฝหา” ตามที่กําหนด ไดบรรยายมาพอสมควรแกเวลา
จึงขอยุติไวเพียงเทานี้...
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