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ผึ้ง หรือ แมลงผึ้ง ทุกคนคงรูจักกันดี เพราะเคยรับประทานน้ําหวานที่มีรสหวาน
อรอยของแมลงผึ้ง หรือ เคยรับประทานน้ําผึง้ ดวยกันทุกคน สังคมจะอยูรมเย็นไดดวย
บุคคลในสังคมนั้นตองเจริญพระกรรมฐาน นําธรรมะที่ไดจากตัวผึ้งมาสอนใจคน ซึ่ง
ใชไดเปนอยางดี ธรรมะ ๕ ประการจากตัวผึ้งดังกลาวไดแก
๑. ขยันหากิน
๒. บินไมสูง
๓. รักความสะอาด
๔. ฉลาดสะสม
๕. นิยมสามัคคี
ชนเหลาใดปลูกปา คือ ปลูกไมดอกและไมใบ ปลูกไมยืนตน คือ ใหไดที่รมเงา
เปนทาน ขุดบอน้ําสรางน้ําประปาใหที่พักเปนทาน บุญกุศลยอมเจริญแกคนเหลานั้น
ทั้งกลางวันและกลางคืนเปนตน ใหขาวน้ําเปนทานไดชื่อวาใหกําลัง ใหผาผอนทอน
สไบเปนทานเชื่อวาใหผิวพรรณ ใหยานพาหนะเปนทานชื่อวาไดใหความสุข ใหแสง
สวางเปนทานชื่อวาไดใหดวงตาเห็นธรรม สรางที่พักอาศัยใหเขาอยูอาศัยกันเจริญ
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พระกรรมฐานเปนทานชื่อวาไดใหทุกอยาง เกิดทุก ๆ ภพ ทุก ๆ ชาติ ยอมเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยางดีที่สุดเทาที่จะดีไดดังกลาวแลว
ใหทานของเลิศก็ยอมไดของเลิศตอบแทน ใหทานของดีของประเสริฐก็ยอมได
ของดีของประเสริฐตอบแทน ใหทานของอันเปนที่พึงพอใจก็ยอมไดรับของที่เปนที่พึง
พอใจ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาชื่อวาสรางความเปนผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญ หรือ
ตําแหนงใหแกตัวของตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางที่เราไดกระทําลงไป ยอมเปนเงาสะทอน
ยอนกลับคืนมาหาตัวของเราเอง ฉันใดก็ฉันนั้นเชนเดียวกัน ชีวิตทานจะสูงคา ถาทาน
จะใฝหาประโยชนเกื้อกูล ไดสนับสนุนความีน้ําใจ เอื้ออารีตอกันนั่นเอง
มนุษยผูเกิดมาไดคุณคาคุณธรรมไวค้ําจุน พระพุทธพจน ทานกลาวมาชัดเจน
มาก คือ ทานนั่นเอง เกิดเปนชายควรพยายามเรื่อยไปจนกวาจะประสบความสําเร็จ
ในอนาคตทานชายทั้งหลายเอย จงพยายามเถิดประเสริฐแลว เกิดมาทัง้ ทีชายชาติ
เชื้ออยาเหลือวิสัย ชายจริงหญิงแท จะเปนคนแกที่นาบูชา มีประโยชนตอชีวิตของ
ทานเอง ประโยชนยอมสําเร็จโดยชอบแกผูที่ทํางานโดยไมเบื่อหนายทอถอย คาของ
คนอยูทีผลของงานนั้น คนที่ผัดวันประกันพรุง ไมอากูรเกื้อหนุนตลอดเวลากาล
พระพุทธเจาทรงแสดงพุทธพจนไววา ยอมฉิบหายลมจมแนนอนที่สุด
ชีวิตคือการตอสู
ศัตรูคือยากําลัง
อุปสรรคนั้นเปนยาชูกําลังชีวิตให
เจริญกาวหนา โปรดอยาไดทอถอย หดหู ทอแท อันธรรมดาวาวจะขึ้นสูงไดตองโตลม
ถาไมมีลมโตวาวขึ้นสูงไมได ทานโปรดตีความหมายขอนี้ใหไดปลาที่เปน ๆ มีชีวิต
จะตองแหวกวายทวนกระแสน้ํา ไมมีปลาตัวใด จะวายลงตามกระแสน้ํานอกจากปลา
ตาย ตองทนลําบากไปกอนจึงคอยสบายในภายหลัง ถาเหลือกําลังมากจงชวยออก
ปากบอกแขกแบกหาม ความทุกขยากความลําบากเปนครูสอนตัวทานไดดี
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ทานสาธุชนทั้งหลาย ถาทานประสบความทุกขยากลําบากมา จะเปนครูสอน
ตัวทานไดดที ี่สุด คนที่ทอแทไมเคยลําบากไมมีครู เหงื่อไมออกเมื่อยังเปนเด็กหนุม จะ
ไปออกเปนน้ําตาเมื่อคราวแก เพราะไมมีสมบัติอะไรจะเหลือแตประการใด แมแตขาว
จะกรอกปากก็ยังหายาก อยูกินอยางคนรวยจะยากจนเมื่อภายแก อยูกินอยางคน
ยากจนจะร่ํารวยไปจนวันตาย แตงตัวเหมือนเทวดาไมมปี ญญาหาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
เกิดเปนคนก็ตองทนลําบาก ถึงตกยากก็ตองอยูสูไมหนี
ทานสาธุชน วิกฤตการณเชนนี้อยาหนี ตองตอสูตอไป อดทนสูไป สูไมหนี
ความทุกขยากเปนครูสอนคนไดดี ไมถึงที่ก็ตองหัดกัดฟนทน มีเงินทองขาวของและ
เครื่องใช ใชจายไปก็ตองตรองมองเห็นผลอยาฟุมเฟอยเกินไป ยุคใหมสมัยนี้ขอเตือน
ทานสาธุชน ทําบุญก็พิจารณากอนทํา อยาใหมันมากไป ทําพอสมควรพอจะทําได
มองเห็นผลอยาฟุมเฟอย จายมากจะยากจน ประคองตนไวใหถูกทุกขไมมี มีสลึงพึง
บรรจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจาย
ลงใหมากจะยากนาน เปนมนุษยบุรุษโชคอยาโศกเศรา ใหเรงเขาสรางฐานะมาตอสู
หนักก็เอาเบาก็รับประดับชู เปนเกียรติคูความดีศักดิ์ศรีตัว มีความหมายมาก เงินและ
งานการศึกษาควรหากอน อยารีบรอนไปหารักงานจักเสีย ถาขาดเงินขาดงานพาล
ขาดเมีย งานไมเสียเมียคงมีเงินคงมา ถารักยศรักศักดิ์อัครฐาน ตองรักงานไวประกัน
ขันอาสา ถางานลดยศก็ถอยดวยราคา มีปญ
 ญาอยาขี้ฉองอมือตัว
โบราณทานสอนวา รกคนดีกวารกหญา แตถาคนขาดคุณธรรมขาดสติปญญา
แลว รกหญาที่กวารกคน อันทางคดลดเลี้ยวปาเปลี่ยวรก ก็พอโศกถางดายใหหายรก
แตนิสัยคนขี้ปดมักคนโกง ยากจะจรรโลงใหหายโลงเหมือนทางเตียน อีกคําหนึ่งวา
เลี้ยงคนดีกวาเลี้ยงหมา ถาเลี้ยงคนทรามปญญาเปนอันธพาล สรางปญหาหนักอกรก
สมอง กอกวนใหชาวบานเดือดรอน นอนตาไมหลับแลวเลี้ยงหมาดีกวาเลี้ยงคน เลี้ยง
หมาก็ยังไดอาศัยเฝาสมบัติเวลาหลับ หรือ เวลาออกไปธุระนอกบาน เราเลี้ยงหมายัง
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ไดเฝาสมบัติ ขอจงดัดนิสัยใหเขาที่ดีกวาเลีย้ งศัตรูหมูไพรี ซึ่งคอยหาชองทางทําลาย
เรา
จะเลี้ยงคนเลี้ยงสัตวนั้นไมวา ขอจงอยาเลี้ยงไวใหไรผล เลี้ยงคนและสัตวหดั
บางงอยาหางตน จะไดผลคุมคาพาสุขใจ อันเสือสิงหลิงคางและชางแรด บุกรุกแดด
หญาคาในดงปา นํามาเสริมเติมตัดหัดกายา คอยสูงคาพาโชคโรคทางกาย
โบราณทานสอนไวอีกวา จงเอาเยี่ยงกาแตอยาเอาอยางกา ธรรมดานกกา หรือ
อีกานั้น มันตื่นแตเชามืด รูสึกวามันจะตื่นกอนสัตวทุกชนิดในบรรดาสัตวที่หากินยาม
เชา ทานจึงสอนใหเราดูเยี่ยงมันแตอยาเอาอยางมัน เอาเยี่ยงมันไดคือตื่นแตเชามืด
แตอยาเอาอยางมันเพราะสันดานของอีกา ถึงมันจะตื่นแตเชามืดก็จริง แตมันไมไดหา
กินโดยสุจริต ดอม ๆ มอง ๆ ลักของเขา เวลาคนเขาเผลอแลวเมื่อใด ไดโอกาสก็ฉวย
ลับกายตัวไป เหมือนคนบางประเภทที่มีสันดานโสโครกที่มักทํานาบนหลังคน เผลอ
ไมไดประมาทไมไดตองคอยระมัดระวัง
แมเวลาจะหลับจะนอนก็ตองระแวดระวัง
หลับไมสนิทติดกาย
พระพุทธองคยังทรงตําหนิคนประเภทนี้วาคนที่มีสันดานโสโครก มักเห็นแกได
คนพวกนี้ไมไดดวยเลหตองเอาดวยมนต ไมไดดวยกลก็ตองเอาดวยคาถา หามาโดย
สุจริตไมพอตอความตองการ ไมสมอยากสมหิวเพราะใจมันเปนเปรต เปนผีหิวอยู
เรื่อยไป เอาไดทุกอยาง ทําไดทุกอยาง ลักปลนจี้โกงทุกอยาง มีจิตวิปลาสขาด
ยางอาย
ตํานานของพระพุทธศาสนา ทานเลาไววาเปรตนั้นมีรางกายใหญโต ทองโตเทา
ภูเขา ปากเทารูเข็ม กินอาหารกินเทาไรก็ไมรูสึกอิ่มสักที เพราะทองมันโต ปากมันเทารู
เข็ม แตก็ยังดียังพอมีสวนเกินเหลือเอาไวเผื่อแผใหคนอื่นเขาบาง แตเปรตในหัวใจคน
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ยุคนี้สมัยนี้ไมไหวเลยกินไมเลือก เขากลืนลงไปไดแลวเอาไปซอนไวในทองได เขาคง
กลืนไปนานแลว เราคงไมมีโอกาส ไมมีกรรมสิทธิ์จะอยูกับเขาไดแลว ณ บัดนี้ฉันใดก็
ฉันนั้น เปนอยางนี้แลว ขอเทวดาฟาดินโปรดดลบันดาล อยาใหคนพวกนี้กลืนโลกเขา
ไปยอยในกระเพาะอาหารเลย ขาขอสวนแบงไวใหไดมีโอกาสไวไดอยูดูโลกเถิด
โบราณทานสอนไวอีกวา อยาเอาอยางแมลงวัน ธรรมดาแมลงวันเปนสัตวที่มี
สันดานโสโครกชอบลูบ ๆ คลํา ๆ ไตตอมแตของสกปรก แตกตางจากแมลงผึ้งราวฟา
กับกิน ผึง้ หรือแมลงผึ้งทุกคนคงรูจักดี เพราะเคยกินน้ําหวานที่มีรสหวานอรอยของ
แมลงผึ้ง หรือ เคยกินน้ําผึ้งดวยกันทุกคน
นํามาคิดเปนธรรมะสอนใจคนได ๕ ประการ เปนธรรมะของผึ้งคือ
๑. ผึ้งขยันหากิน
๒. บินไมสูง
๓. รักความสะอาด
๔. ฉลาดสะสม
๕. นิยมความสามัคคี
พระพุทธพจนยังสอนเตือนวา เกิดเปนคนอยาลืมตนเยอหยิ่ง โปรดอยาลืมวา
ไมสูงเกินตนมักโคนเพราะลมบน คนสูงเกินคนมักจะทนอยูลําบาก ตัวผึ้งนั้นไมมี
สันดานขี้เกียจ ขยันหากินทุกตัว ถาตัวไหนขี้เกียจไมบินออกไปหากิน จะถูกผึ้งตัวอืน่
รุมตอยจนตาย ตัวผึง้ บินไมต่ํานักและไมสูงจนเกินไป นํามาคิดเปนธรรมะสอนใจคน
ได คือเกิดเปนคนนั้นอยามักใหญใฝสูงจนเกินไป จองหอง พองขน ขมคนอื่นอวดดี
อวดเดนเกินมนุษยมากไป และตัวผึ้งรักความสะอาด นํามาคิดเปนธรรมะสอนใจคน
คือ เปนคนนั้นตองรักษาความสงบเรียบรอย จะยืน หรือ จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะกิน
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ก็ตองสะอาดเรียบรอย อยาสกปรก จะนุงหม จะบวนน้ําลาย จะคายน้ํามูก จะถาย
อุจจาระปสสาวะ ตองมีสติเรียบรอย ราดน้ําดวย ชวยกันสรางความสะอาด คือ เลือก
ที่เลือกทาง ตลอดถึงที่หลับที่นอนดวย ชวยกันดูแลความสะอาด ถวยโถโอชามตอง
สะอาดเรียบรอย
ตัวผึ้งฉลาดสะสมคือ สะสมอาหาร และน้ําหวานไวเลี้ยงตัวมันเอง เลี้ยงลูกออน
เปนเวลาแรมปสะสมไวมากเพียงพอ แถมมนุษยเดินดินกินของไมเลือกยังไปแยงมัน
กินอาหารของมันมา มิหนําซ้ํายังฆาเจาทรัพยตายเกลื่อนอยางนาอนาถ แถมเจ็บใจ
เสียเหลือเกิน เราเปนมนุษยอยาใหแพตัวผึ้ง หาทรัพยสินเงินทองโดยขยัน ประหยัด
มัธยัสถ ในยุคใหมสมัยนี้อยาใชจายฟุมเฟอยนัก รอบคอบในการใชการจายหัดกิน
นอย ๆ ใชนอย ๆ แลวทรัพยสินจะไดมีสวนเกินพอกพูนขึ้น ๆ จนเหลือใช เหลือจายไป
เอง
นอกจากนี้ตัวผึ้งนิยมความสามัคคี จะอยูรวมกันเปนฝูงเปนหมูคณะ ชวยกัน
สรางบานหรือรังมันทํางาน คือ หาอาหารชวยกันทําความสะอาดรัง ชวยกันเลี้ยงลูก
ออน ไมผิดอะไรกับคน ตัวไหนขี้เกียจจะถูกผึ้งตัวอื่นรุมตอยจนตายทุกตัว ฉะนั้นพวก
เราผูเปนมนุษยทั้งหลายเอย
ไดคติธรรมจากตัวผึ้งแลวใหนํามาคิดสอนใจตัวบาง
โดยเฉพาะขอที่ ๕ สามัคคี รักกัน ๆ รักพอ รักแม รักพี่รักนอง ปรองดอง ความสามัคคี
อยาทะเลาะวิวาทกันเลย ยุคใหมนี้รักญาติพี่นองของตัว รักเพื่อนรวมบาน รวม
โรงเรียน เพื่อนรวมโรงงาน เพื่อนรวมบริษัท รักเพื่อนรวมครูบาอาจารย ตลอดถึงรัก
เพื่อนรวมประเทศชาติ รักประเทศชาติบานเมืองของตัว รักกันดีกวาชังกัน ถึงคราว
ผิดพลาดรูจักใหอภัยกันนะ ใหถือคติที่วา รักก็อยาไปรักทั้งหมด ใหเหลือไวเกลียดกัน
บาง เกลียดชังก็อยาเกลียดกันทั้งหมด ใหเหลือไวรักกันบาง เดี๋ยวจะมองหนากันไม
สนิท
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ทานสาธุชนทั้งหลายเอย คนเราบางเวลามันนารักจริง ๆ บางเวลามันก็นา
เกลียดพิลึก นาชังบางเวลาแบงใจไวนะ เตรียมใจไวรับทั้ง ๒ อยาง อยาไปรักทั้งหมด
อยาไปเกลียดทั้งหมด ยุคใหมสมัยนี้เราชวยเขาไดมาก เขาก็รักเรามาก เราชวยเขาได
นอย เราก็รักเขานอย ยังไมไดชว ยใครเขาก็ยังไมรักเราเลยนะ ไมมองหนาเราเลยนะ
เดี๋ยวนี้คนขาดคุณธรรม ไมมีหลักธรรมของผึ้งดังกลางมา เห็นแกตัวจริง ๆ มักได มัก
งาย ขาดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ชีวิตจะรุงเรือง หรือ เรืองรุง จะทําสิ่งใดไดประโยชนโสตถิผล ถารูจักใชธรรมะที่
ไดจากตัวผึ้งนี้จะชวยใหโลกไดอยูรมเย็นเปนสุขทั่วหนา ถาทานไมเจริญพระกรรมฐาน
ทานจะไมรธู รรมะ ๕ ประการคืออะไร ทานจะพึ่งตัวเองไดประการใดหรือ ทานจะ
กาวหนาไดอยางไร ธรรมะชวยใหโลกไดอยูรมเย็นเปนสุขกันถวนหนา ทานตองเจริญ
พระกรรมฐาน เอาบุญมาใสใจถึงจะถูกทาง
พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรัสประกาศใหรักสมัคร
สมาน ถาเราไรรักสมัครสมาน จะทําการสิ่งใดก็ไรผล แมชาติยอยยับอับจน ประชาชน
จะเปนสุขไดอยางไร ผูมีมีอิจฉาพยาบาท ใจสะอาดสิ้นทุกขเปนสุขหนา ผูมีจิตเต็ม
เปยมดวยเมตตา ประชาชนทั่วหลาสาธุการ อันนี้ก็เปนเรื่องจําเพาะตัว เพราะฉะนั้น
ทานสาธุชนทั้งหลายที่มาเจริญพระกรรมฐานก็ตองการจุดนี้ ทานมาปฏิบัตินี้ อยางทํา
จิ้ม ๆ จ้ํา ๆ มันไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด บางคนมาบอกจะมา ๗ วัน อยู
ได ๒ วัน หนีกลับไปแลว เสียสัจจะ ตรงนี้สําคัญมาก ระวังอยาใหเสียสัจจะ บางคน
โทรศัพทบอกใหหาหองดี ๆ ขนาดปลัดกระทรวงรัฐมนโทจะมา โทรมาย้ําจนตี ๒ ยัง
โทรมาอีกบอกเจานายจะมาชวยตอนรับหนอย สวมชักโครกมีไหม หองแอรมีไหม ตอง
อยางนั้น ตองอยางนี้ อาตมาอยากจะหนีไปเลย อยางนี้ขอถามหนอยเปนแมลงวัน
หรือผึ้ง
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ทานทั้งหลายเอย อยามักงายมาสรางบุญกุศล พระพุทธเจาเปนจักรพรรดิ
พระองคเสียสละราชสมบัติเงินทองทองพระคลังมากมาย ออกไปบรรพชาเพื่อไปเอา
วิชามาใหเรา วิชานี้คือ วิชาแกปญหาชีวิต วิชาแกปญหาทุกข ทานไดใชเวลาเรียนถึง
๑๖ ป ไมมคี รูอาจารย ตองไปฝกเอาเองในปา ไปเรียนวิชาเหาะเหินเดินอากาศ แหวก
ดินได กลับไปทิ้งเสียอีก โทรศัพทมาที่วัดอัมพวันมาบังคับใหเราหาหองพักดี ๆ วัดเรา
ก็เลยกลายเปนโฮเต็ลไปแลวหรือนี่ มาวัดมาปฏิบัตธิ รรม ใหกินนอย นอนนอย พูด
นอย ทําความเพียรใหมาก ขนาดนายพล เขายังมาชวยลางชาม เอยชื่อก็ไดเดี๋ยวก็
มาแลว พลโทวิศาล ธนรักษ ลางชามทุกวัน ไมเห็นถือตัว แตนี่ขนาดเปนนายหมื่นนะ
ใหอาตมาหาหองดี ๆ หองตองสะอาด แหมพวกแมลงหวี่แมลงวันนี่ชอบหองสะอาด
เสียใจดวยมาบังคับเรา มาเลย แมมา มาเลยพอมา ตะวันจะสาย สายบัวจะเนา พาย
แมพายเดี๋ยวจะสาย สายบัวนะเนา เขาใจคํานี้ไหม พายไดอยางไร โซไมแก ลูกกุญแจ
ไมไข พายติดโซพายไดอยางไร ไมไดอะไรเลยพวกนี้
อันทรัพยสินและถิ่นฐาน ทั้งบานชองอีกเงินทองไรนามหาศาล เปนสมบัติของ
ตัวไดชั่วกาล จะตองผานจากกันเมื่อวันตาย สวนความดีมีความสัตยสมบัติแท ถึงตัว
แกกายดับไมลับหาย จะสถิตติดแนนแทนรางกาย ถึงตัวตายชื่อยังอยูเชิดชูเอย
ขอฝากคติธรรม ปฏิบตั ิพระกรรมฐานดีที่สุดไมมีอะไรดีกวานี้แลว ชีวิตนี้จะมีคา
เพราะทําเวลาใหมีคุณ คุณสมบัติประจําชีวิต คือ สุจริตประจําใจ ความเจริญทางวัตถุ
ยั่วยุใหคนลืมตัว อยาเปนทุกขในสิ่งที่เสียไป จงพอใจในสิ่งที่มีอยู พระดังอาจจะไมดี
พระดีอาจจะไมดัง ความขยันเปนคุณสมบัติของคน ความอดทนเปนสมบัติพระ ขอ
ฝากคติธรรมไวพอสมควรแกเวลา ขอยุติการแสดงธรรมไวแตเพียงนี้ ขอใหตั้งใจปฏิบัติ
อยางแทจริง ชีวิตทานจะไมอับเฉาจะไมเบาปญญา ชีวิตทานจะรุงโรจนโชตนาการ..
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