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เจริญสุขทานพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ
วันนี้เปนวันธรรมสวนะ เปนวันใครธรรมสัมมาปฏิบัติ ทีพ่ ุทธบริษัททั้งหลายมาบําเพ็ญ
ประโยชน บําเพ็ญกุศลใหชีวิตมีแกนสารและสารธรรม เปนการฝกกริยาในจิตใจของ
ทานใหอดทนพร่ําภาวนา จิตใจจะไดเขามุงมาดปรารถนาในสารธรรม ความดีเปน
แกนสารของชีวิตนี้มาก ไมมีอะไรดีกวานี้แลว และวันนี้เปนวันปฐมบรมกษัตริยวงศ
จักรี เปนวันที่ระลึกพระคุณของสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนวันมิ่ง
ขวัญมงคลวันหนึ่งของประชาชนชาวไทย ทีม่ ีพระราชามหากษัตริยขัตติยะรุงเรืองมา
ตามอันดับ ก็มีแกนเนื้อหาสาระและสารธรรมเปนกิจกรรมที่มีประโยชนประจําชีวิต
ของทานทั้งหลาย
การประพฤติตนใหเปนแกนสารเรียกวา สารธรรม การเจริญพระกรรมฐานการ
ปฏิบัติธรรมเพราะตองการประพฤติตนใหเปนเนื้อหาสาระแกชีวิต พระกรรมฐานทําให
ชีวิตมีคา ทําใหเวลามีประโยชนแกทาน สรางกิจกรรมใหแกตนเอง เปนเรื่องของการ
ทําตนเองใหเปนแกนสาร ก็ความดีทั้งหมดนี้เปนแกนสารของชีวิต ความดีที่จะเปน
แกนสารของชีวิตไดทานตองเจริญพระกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ สรางความดี
ใหแกตน เพื่อดําเนินชีวิตไมผิดพลาด
การบําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปญญา เพราะตองการใหจิตใจเขาถึงเนื้อหาสาระ มี
จิตใจเขมแข็ง มีจิตใจมุงมาดปรารถนาในความดีเปนแกนของชีวิตนั่นเอง การมี
ปญญารอบรูแกไขปญหาของชีวิตไดก็ดวยการเจริญพระกรรมฐาน
การเจริญ
แกนสารของชีวิต
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กรรมฐานจึงมีประโยชนแกทานเอง
ทานทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติธรรมกันในวัดวา
อาราม ไมใชหมายความวาเขาวัดมาทําสังฆทานเทานั้น ทานนีย้ ังไมเพียงพอ ยังไม
สามารถเปนสารธรรม ยังไมสามารถเปนความดี ในการถวายสังฆทานใหเขาถึงจิตใจ
แกนสารเนื้อหาสาระได ทานตองเจริญกุศลภาวนา บําเพ็ญศีล บําเพ็ญจิตภาวนา เรา
เพียงมาทําบุญตักบาตรขาขันแกงโถมาในวัดก็ยังไมมีเนื้อหาสาระ การจะชวยเหลือซึ่ง
กันและกันเปนการมีอัธยาศัยของบุคคล มีอัธยาศัย มีน้ําใจ ก็เรามีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมจิตได จิตทานถึงจะมีแกนสาร ชีวิตทานถึงจะมีเนื้อหาสาระได บางคนมีเงินมี
ทองมากมายกายกอง แตขาดสติ ใชเงินไมเปน ใชเงินฟุมเฟอย ออกไปชอปปงที่โนนช
อปปงที่นี่ ไมมีแกนสารเนื้อหาสาระแตประการใด ชีวิตจะอับเฉา ชีวิตจะเบาปญญา
ไมไดมีหนามีตา เหมือนคนอื่นเขาที่มาปฏิบัตกิ รรมฐาน
เนื้อหาสาระนี้ไมใชไมฉําฉา ไมตอ งมีแกน คนตองมีหลักฐาน คนตองมีงานทํา
เรียกวาเนื้อหาสาระ เรียกวาไมมีแกน พระพุทธเจาทานทรงสอนวา สารัญ จะ สาระโต
กัลยัตปราวา อสารัญ จะ อะสาระโต เปสะรัง อภิขัตขันติ สัมมาสังกัปโป สัมมา
สังกัปปะ โคจะรัญ นี่แหละทานทั้งหลาย มีความหมายอันนี้ เราประชาชนทําตนให
เปนแกนสารเขาถึงธรรม เขาถึงเนื้อแท เขาถึงศีล สมาธิ ปญญา ถึงกรรมฐานเปนการ
ชดเชยสังขารรางกายวาตามปกติไมมีแกนสารอะไรเลย เกิดมาแลวก็แปรเปลี่ยนไปทุก
อยาง จนกระทั่งผลสุดทายทนอยูไมไหว ตองแตกดับทําลายไป รางกายอยูในสภาพไร
วิญญาณ เลิกทํา เลิกพูด เลิกคิด เลิกทุกอยาง ปลอยวางภาระใหคนอื่นเขาจัดการ
แทนตอไป
นี่แหละความดี แกนสารของชีวิตเปนอยางนี้ ทานจะเอาอะไรที่แนนอน ไมมี
อะไรที่แนนอน ทานสะสมบุญเถอะ เจริญกุศลภาวนา ทานจะมีเนื้อหาสาระแกนสาร
ของชีวิตแนนอน ชีวิตทานจะเปนปกติดีตลอดรายการเชน เดินจงกรม ตองเดินใหมีสติ
แกนสารของชีวิต
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ยืนใหมีสติ นั่งใหมีสติ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนมีสติแลว เดินมีสติอยูที่ปลายเทา จะเหลียว
ซายแลขวา จะคูแขนเหยียดขา มีสติสัมปชัญญะ สาระอยูตรงนั้น ถาทานขาดการ
กําหนดแลว ทานจะไมปรารถนาธรรม จิตใจไมเปนกุศล จิตใจจะเปนมลทิน จิตใจจะ
เปนบาปอกุศล จิตใจไมเปนผลงานไมบริสทุ ธิ์ผุดผองดั่งทองคําธรรมชาติที่หลอเหลา
เนื้อหาสาระก็หายไป เลยก็กลายเปนไมฉําฉา ไมมีเนื้อแกนแตประการใด มีแตกระพี้
ตนไมลมลุก เชนตนพริก ตนมะเขือ เดี๋ยวก็ลมตายไป แตตนไมมแี กนตองใชเวลาปลูก
นาน สรางความดีก็ตอ งใชเวลานานเชนเดียวกัน
ตนไมที่เราปลูกจะมีแกนก็ตอเมื่อ ตนไมถงึ คราวเวลาเมื่อไดที่ของมันก็มีแกน
เหมือนอยางคนเราสรางความดีก็เปนแกนสารทั้งนั้น ชีวิตเปนแกนสารก็คือมีแกน มี
รากแกว มีความอดทน มีสัจจะ มีเมตตา มีสามัคคี มีวินัย การเจริญกรรมฐานทาน
เขาใจอะไรหรือ ตองการจะเอาชีวิตเปนแกนสารไหม ชีวิตมีแกนสาร สําคัญที่การ
เจริญกุศล บางคนขาดสติมาก แมมีสตางคเยอะ หากขาดสติสตางคก็ไรความหมาย
ถามีเงินมีทอง ตองมีสติมีความคิดใชเงินทองใหเปนประโยชนเปนแกนสารใชแลวให
เกิดประโยชนแกตนเองและครอบครัว ใชแลวใหมีประโยชนแกสวนรวม ใชใหเปน
ประโยชนแกสังคม นี่แหละเรียกวา สารธรรม
การปฏิบัตกิ รรมฐาน ทําใหเราคิดได คิดถูก คิดดี คิดอยางมีปญญา จะทําอะไร
ก็มีหนามีตา มีหลักมีฐาน มีความเปนอยูของชีวิตที่แนนอน อาตมาก็ขอกลาวเบื้องตน
วา การเจริญกรรมฐานทําใหมีเนือ้ หาสาระ ทําใหไมฉาํ ฉาหรือไมกามปูนาดูในแกน ถึง
หากมันจะไมแข็งแรง แตเอามาเลื่อยเขา เอามาตอโตะ ตอเกาอี้มันก็เปนแกนดํา ๆ
สวยเหมือนกัน ตนไมไรแกน เหมือนตนไมไรใบ มันก็เหมือนคนไรความดี การเจริญ
กรรมฐานจึงเปนบอกําเนิดของคนดีมีปญญาเพื่อแกไขปญหา บางคนไมเอาเนื้อหา
สาระแตประการใด มีแตกระพี้ มีแตมอดกิน ไมเนื้อออนมอดกิน มันออนเกินไป มันไม
แกนสารของชีวิต
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แก มันไมแนน ไมออนมากมันจะผุไว มอดมันจะกิน ไมแกแข็งแรงมีแกน แกนไมประดู
ไมแดงมันใชเวลานานมาก
การเจริญกรรมฐานจึงตองใชเวลาสะสมไปเรื่อย ๆ สะสมเนื้อหาสาระบนความ
ดีเปนแกนของชีวิตแลว ชีวิตทานจะโปรงใส ชีวิตทานจะมีปญ
 ญา ชีวิตทานจะ
แกปญหาสมปรารถนาไดทุกคน นี่เราเรียกวาแกนสาร แกนสารตัวนี้แปลวา แกนของ
ชีวิต
คนที่ไมเจริญกรรมฐาน จิตใจจะไมมั่นคงเลย ทําอะไรก็เหลาะแหละเหลวไหล
อยางนี้เรียกวาแกนสารของชีวิตหายไป มีแตกระพี้ มีแตเปลือก มีแตเศษมนุษยบุรุษ
โคมลอยไมเอางานเอาการ คนที่ขาดเนื้อหาสาระและสารธรรมจะไมเอางานเอาการ
แนนอน ทําอะไรเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ทําทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ไมเอางานเอาการ เห็นอะไรก็ไม
เอาธุระ ปดผานไปเหมือนปดสวะออกจากหนาบานของตัวเองเทานั้น เหมือนเขี่ยขยะ
ไปไวหนาบานของคนอื่น ทําความเดือดรอนใหบานอืน่ เขาอีก ไมเคยชวยใคร คนเรา
อยูในโลกคนเดียวไมได แตคิดจะพึ่งเขาโดยไมพึ่งตัวเองก็ไมได คนตองพึ่งตัวเอง
เทานั้น อยาไปหวังพึ่งคนอื่นเขา ทานจะผิดหวังอยางนาเสียดาย หวังพึ่งลูกคนเล็กวา
จะไดชวย เขาก็ไมเคยชวย เราในฐานะเปนพอเปนแมเขา เราก็จะผิดหวัง พึ่งตัวเอง
เถิดจะเฒาชะแรแกชราแคไหนก็เจริญกรรมฐานพึ่งตนเอง ทําความดีใหเปนแกนสาร
ของชีวิตติดตัวทานไป
ทุคคติ ปาฏิกังขา สุคติ ปาฏิกังขา ทําอะไรถูกแบบถูกบทมันจะไดหมดจด
เหมาะเจาะ ทานจะไดไมตองพึ่งใคร แกแลวก็พึ่งไมสักเทาประคองตัว หนักเขาพึ่งไม
สักเทาไมไดก็ตองทิ้งสักเทาไป
ก็ตองนอนหงายผึ่ง
เตรียมตัวตายไมมีใครไป
อีนังขังขอบทานแนนอน จงทําชีวิตใหมีคาใหเวลามีประโยชนตอชีวิตเรา จะเฒาชะแร
แกนสารของชีวิต
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แกชราอยางไรก็ขอใหชีวิตเปนแกนสาร ไปไหนมีคนนับหนาถือตา จะแกแคไหนจะแย
แคไหนอยาลืมพระคุณของตัวเอง อยาลืมพระคุณของบุคคลที่มีพระคุณอุนใจ
อาตมาไมเคยลืมพระคุณใครเลย
ตั้งแตเปนเด็กเกิดมาเราจึงเจริญรุงเรือง
วัฒนาสถาพร เราจะหาแตเนื้อหาสาระและแกนสารอยางนี้ตลอดมา จะไมขออยาง
อื่น คนไมวา จะเปนพระสงฆองคเจา จะเปนแมชี จะเปนอุบาสกอุบาสิกาก็ตาม มันอยู
ตรงที่มีสารธรรมมีเนื้อหาไหม มีความดีเปนแกนสารในชีวิตไหม ชีวิตมีประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัวและสังคมไหม เขาดูกันอยางนั้น มีเมตตาสามัคคีไหม มีวนิ ัย มี
ความดี มีสจั จะ มีเหตุผลดีหรือไมประการใด
ดังนั้นขอใหทานฟงคําพังเพยเปรียบเปรยในกรรมฐานวา
เนื้อหาสาระมี
ประโยชนอยูตรงไหนประการใด ทั้งทางโลกและทางธรรม นี่พูดทางธรรมมาแลวตอง
เจริญกรรมฐาน ใจทานจะมั่นคงดํารงศาสตร ถาไมเจริญกรรมฐานแลวจิตใจไมมั่นคง
ศีลก็ไมฟูกับตัวทาน ไมจําเปนตองไปรับกับพระ ศีลหมดไปเลยขาดสตินี่เอง คนขาด
สติแลวจะไมมีเหตุผล ไมมีเนื้อหาสาระ จะมีศีลมีธรรมไดอยางไร คนที่มีเนื้อหาสาระ
จะมีทั้งศีล จะมีทั้งธรรม มีทั้งกิจกรรมที่มีประโยชนกับตนและประโยชนตอสวนรวม
ประโยชนตอประเทศชาติ มันมีประโยชนมากมายหลายประการ ดังนั้นทานอุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลายโปรดไดนําไปพิจารณาถึงแกนสารและเนื้อหาสาระวาเปนอยางไร
ตอไปนี้จะเปรียบเทียบชี้แจงถึงเรื่องวา ความดีเปนแกนสารของชีวิตนั้นอยางไร
สมดังในพุทธสุภาษิตที่วา “อะจิรังวะตะยังกาโย ปะฐะวิงอะธิเสสติ ฉุฑโฑอะเปตะ
วิญญาโน นิรัตถังวะกะริงคะรัง” ชั่วระยะเวลาไมนานนักเมื่อรางกายนี้ปราศจาก
วิญญาณแลว ก็จะถูกทอดทิ้งราวกับไมทอน ไมมีประโยชนอะไรทั้งนั้นเพราะความจริง
ของรางกายมีอยูเชนนี้ ทุกคนจึงไมควรหลงติดเพียงแครางกายเทานั้น ควรจะไดหัน
แกนสารของชีวิต
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มาปรับปรุงรางกายนี้ใหมีแกนสารขึ้นในจิตใจดวยการสรางความดี
การเจริญ
กรรมฐานใหมาก ๆ เพราะคนที่ทําความดีไว ถึงจะแกก็เชื่อวาแกดี ถึงจะตายก็เชื่อวา
ตายดี เหมือนกับมีดที่กรอนไปดวยการใชดีกวากรอนไปเพราะสนิมขุม ดีกวากันอยาง
นี้
ผูที่ฉลาดคือผูที่ยึดถือเอาแตเฉพาะสิ่งที่มีสาระ แตวาการที่จะทําตนใหมีแกน
สารไดนั้น ยอมขึ้นอยูที่ความรูแลวพัฒนาความรูพัฒนาความคิด พัฒนาความตั้งใจ
พัฒนาประสบการณปญหาชีวิต นี่แหละ ความรูความเห็นเปนสําคัญคือ ถาเห็นถูก
แลวการทําตามคําพูดก็ถูกตามไปดวย อยางที่กําหนดกอนจะพูดจะทํา ไดยินเสียงก็
กําหนด เสียงหนอ ๆ เปนตน คิดหนอ เปนตน นี่แหละหลักปฏิบัตใิ นแกนสารดังพุทธ
ภาษิตที่วา สารัญจะ สารโต ภควา เปนอาทิ ความวา ชนเหลาใดรูวาสิ่งที่เปนสาระ
ยอมเปนสาระ สิ่งที่ไรสาระก็รูวาไรสาระ ชนเหลานั้นชื่อวามีความดําริถูกตอง เขายอม
ประสบสิ่งอันเปนสาระดังนี้
พระคาถานี้ พระบรมศาสดาตรัสปรารภแกพระสาวกทั้งสอง คือพระโมคคัลลา
พระสารีบุตร ที่ทานไดกราบทูลเรื่องราวของทานแตหนหลัง เนื่องจากชีวประวัติของ
พระอัครสาวกทั้งสองนี้นาศึกษามาก ใหความรูใหทั้งขอปฏิบัติ ฉะนั้นกอนอื่นจึงขอถือ
โอกาสพาทานผูฟงศึกษาประวัติของทานดูบาง ทานคงจะเคยเห็นรูปอนุสาวรียพระ
อริยสงฆสองรูปซึ่งประดิษฐานอยูขางพระพุทธรูป บางแหงก็สรางเปนรูปยืน บางแหง
ก็สรางเปนรูปนั่งพนมมือ ในลักษณะถวายความเคารพพระพุทธเจา นี่แหละคือคูอัคร
สาวกที่กลาวถึงตอไปนี้
เบื้องซายนั้นคือพระโมคคัลลานะ ซึ่งเปนเอตทัคคะทางมีฤทธิ์เดชเดชานุภาพ
สวนเบื้องขวานั้นคือ พระสารบุตร เปนเอตทัคคะทางปญญามาก ประวัติเดิมของทาน
แกนสารของชีวิต
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ทั้งสองเปนบุตรพราหมณผูมั่งคั่งในเมืองราชคฤหมีชื่อในสมัยเปนฆราวาสวา อุปติสส
ปริพาชกและโกลิตปริพาชก เปนเพื่อนสนิทรักใครกันมาก ใชชวี ิตอยางสําราญเยี่ยง
ชายหนุมผูร่ํารวยทั้งหลาย
วันหนึ่งสองสหายพากันไปดูมหรสพ ตลอดเวลาหาไดสนุกรื่นเริงอยางเชนเคย
ไม เมื่อเห็นอาการผิดปกติซึ่งกันและกันจึงเกิดไตถามกันขึ้น ก็ไดความตรงกันวา เศรา
ใจที่มหรสพเหลานี้ไมมีสารประโยชนอะไร ทั้งคนดูและคนแสดงไมถึงรอยปก็ตองตาย
หมด จึงปรึกษาตกลงกันวาควรหาทางพนทุกขดีกวา
จากนั้นก็ไดพากันไปบวชอยูสํานักอาจารยสัญชัย ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังอยูใน
สมัยนั้น ชั่วเวลาเพียงเล็กนอยก็จบการศึกษา ตางมีความเห็นตรงกันอีกวา ลัทธินี้
ไมใชการพนทุกขแน จึงขอลาออกจากสํานักอาจารยสัญชัย กอนแยกทางกันไดให
สัญญากันไววา ถาใครพบอาจารยที่สามารถบอกทางพนทุกขได ขอใหชวยสงขาวให
กันและกันทราบดวย
ตอมาทานอุปติสสะไดพบทานอัสสชิ ซึ่งเปนพระเถระรูปหนึ่งจํานวน ๕ รูป ที่
เรียกกันวา ปญจวัคคีย ซึ่งขณะนั้นทานกําลังบิณฑบาตอยู เห็นแลวก็รูสึกเลื่อมใสใน
มารยาทของทานมาก คอยอยูจนไดโอกาสเหมาะจึงเขาไปหาแลวปรนนิบัติจนทานฉัน
เสร็จ ตอมาไดฟงธรรมของทานจนบรรลุพระโสดาบัน ภายหลังจากนั้นไมนานนัก
สหายโกลิตะก็ไดบรรลุโสดาบันเชนเดียวกัน
เมื่อไดฟงธรรมที่ทานอุปติสสะนํามา
แสดง และกอนที่สองสหายจะไปเฝาพระบรมศาสดาที่เวหารเวฬุวันนั้น ไดพากันไป
ชวนเชิญอาจารยสัญชัย เพื่อใหไปเฝาพระพุทธเจาดวย แตกลับไดรับการปฏิเสธอยาง
แข็งขัน เมื่อหมดโอกาสเชนนั้นทั้งสองจึงจําใจลาอาจารยแลวพาบริวาร ๒๕๐ คนไป
เขาเฝาพระบรมศาสดา ใหพระองคทรงประทานอุปสมบทให ภายหลังจากที่บวชแลว
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ทานอุปติสสะก็ไดนามใหมวา พระสารีบุตร เพราะมารดาของทานชื่อนางสารี สวน
ทานโกลิตะไดนาใหมวา พระโมคคัลลานะ
เพราะมารดาของทานชื่อนางโมคคัลลี
ตอมาทานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต และเนื่องจากพระสารีบุตรมีปญญาเปนเลิศ
พระบรมศาสดาจึงทรงตั้งทานในตําแหนงเอตทัคคปทักขิณะ เลิศทางปญญา ทรงตั้ง
พระโมคคัลลานะในตําแหนงเอตทัคคะเลิศทางฤทธิ์
ทั้งสองไดบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาอยางยิ่งใหญไพศาล
พุทธศาสนิกชนตางสํานึกในบุญคุณของทานอยางมาก จึงไดสรางรูปอนุสาวรียไวเปน
อนุสรณสําหรับสักการะบูชาดังที่เห็นปรากฎอยูทั่วไปในอุโบสถ
อีกอยางหนึ่งทานทั้งสองไดมีโอกาสกราบทูลเรื่องราวแตหนหลังของทานถวาย
พระบรมศาสดา พระองคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย อาจารยสัญชัยยึดถือในสิ่งไมมีสาระ
วามีสาระ สวนสิ่งที่เปนสาระทานวาไมเปนสาระ อาจารยสัญชัยมีความเห็นผิด เปน
มิจฉาทิฐิ สวนเธอทั้งสองเห็นสิ่งที่เปนสาระวาเปนสาระ เห็นสิ่งที่ไรสาระวาไมมีสาระ
แลวละสิ่งไรสาระเสีย ยึดถือเอาแตเฉพาะสิ่งที่เปนสาระเทานั้น เพราะเธอทั้งหมด
เผอิญเปนคนฉลาด และแลวพระองคก็ทรงภาษิตคาถาดังที่วาไวแลวในเบื้องตน มอง
ทุกสิ่งตามความเปนจริง
พระพุทธภาษิตนี้เปนเครื่องสอนใจใหทุกคนเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง รูสิ่ง
ใดดีก็ใหเห็นวาดี สิ่งใดชั่วก็ใหเห็นวาชั่ว อยาบังควรไปเห็นกลับกันเสีย ไปยึดเรื่องที่
ยาก เห็นกงจักรเปนดอกบัว หรือเห็นดอกบัวเปนกงจักร อะไรทํานองนี้ เพราะการเห็น
เปนสิ่งสําคัญมาก ลงไดเห็นผิดแลวจะทําผิด จะพูดก็ผิด อาจารยสัญชัยมีมิจฉาทิฐิ มี
ความเห็นนอกลูนอกทาง ยึดมั่นในลัทธิเดิมซึ่งหาสารประโยชนอะไรไมได ใหสติแลว
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ทําใหเดินถูกทางก็ยังไมฟงเสียง ปกหลักมั่นไมยอมถอนกลายกับเรื่องหนอนที่เลากัน
มาเปนคติวา
เทวดาคิดถึงหนอน ซึ่งเมื่อชาติกอนเคยเกิดเปนมนุษยดวยกัน รักใครกันมาก
ปากแตทําความชั่ว ตายแลวจึงไปเกิดเปนหนอนอยูในสวม สวนตัวเองเกิดเปนเทวดา
เพราะทําความดีไว เมื่อเทวดานึกถึงเพื่อนเกาซึ่งเกิดเปนหนอนขึ้นนั้น ก็สมเพชเวทนา
จึงลงมาชวนใหขึ้นไปอยูบนสวรรค โดยพรรณนาวาบนสวรรคนั้นสุขสบายทุกอยาง
เชนเรื่องอาหารการกินก็บริบูรณ อยากเมื่อไรก็ใหรําลึกเอาไดตามความตองการ แต
ทวาตัวหนอนกลับปฏิเสธโดยอางวา ที่นี่สบายกวาบนสวรรคมากมายนัก และเรื่อง
อาหารการกินไมตองหวง มีอาหารอยูแลว คนเนรมิตใหอยางเหลือเฟอ ไมตองอนาทร
รอนใจ มีคนเนรมิตใหทุกอยางกินไมหวาดไหว ผลสุดทายเทวดาก็ตองกลับวิมานไป
ดวยความผิดหวัง นี่แหละหนอเทวดาบนสวรรคไมตองเนรมิตของเรามีคนเนรมิตให
อุจจาระหลนใหทุก ๆ วันบริบูรณในสวม เทวดาก็กลับสวรรคไปดวยความผิดหวัง นี่
แหละเรื่องของการมองคนละอยาง มองคนละแง
ถาใครมองในแงเสีย กลับยืนกรานอยูในภาวะเดิมแลวเปนอยางไร อาจารยสัญ
ชัยก็ยังเปนอาจารยสัญชัย ที่ยังเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารไมรูจักจบจักสิ้น สวน
ศิษยทั้งสองกลับมีความเห็นตรงกันขามกับอาจารยเพราะเปนคนฉลาดรูดีวาอะไรผิด
อะไรถูก อะไรมีประโยชนอะไรมีโทษ แลวเลือกถือเอาแตเฉาพะสิ่งที่มีประโยชนเทานั้น
ผลสุดทายแลวทานก็พนทุกขพรอมทั้งไดรับตําแหนงอันสูงเกียรติเปนถึงพระอัครสาวก
มีชื่อเสียงโดงดังและมีอนุสาวรียของทานปรากฎใหอนุชนรุนหลังกราบไหวบูชาพระ
โมคคัลลาพระสารีบุตร และยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามปฏิปทาของทานสืบมาจนทุก
วันนี้
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นี่คือผลของการเขาใจมอง คือมองใหเขาไปถึงใจ จนเห็นชัดเจนตามความเปน
จริง เหมือนนั่งกรรมฐานเห็นของจริงเกิดขึ้น ทานทั้งสองเปนคนเขาใจมอง เขาใจคิดไม
ยอมหลงติดในการเลนเตนรําเหมือนหนุมสาวอื่น เพราะทานเห็นวาไรสาระ ไมใชของ
จริงที่จะทําใหพนทุกขได ทั้งที่ชื่อก็บอกอยูชัด ๆ วาเลน คือไมใชของจริงนั้นเอง ถาใคร
ขืนจะมาหาสาระในของเลน ๆ เหลานั้นก็เทากับพยายามหาหนวดเตาหาเขากระตาย
ซึ่งไมมีวันจะไดพบเลย นี่แหละรูเรียน รูเลน เปนเวลา อีกอยางหนึ่งเห็นวา ทั้งคนเลน
ทั้งคนดูไมถึงรอยปก็ตายหมด ความจริงแลวเรื่องตายนั้นพระพุทธเจาตรัสสอนวา ให
หมั่นนึกกันไวเสมอเพราะเปนเหมือนหามลอปองกันการหลงรัก หลงชัง หลงเขลาได
อยางศักดิ์สิทธิ์ ดังประพันธภาษิตของมหาเถระรูปหนึ่งวา นึกถึงความตายสบายนัก
มันหักรักหักหลงในสงสาร บรรเทามืดโมหันตอันตระการ ทําใหหาญหายสะดุงไมยุง
ใจ
และก็เรื่องตายนี่เองที่เปนจุดแรกที่ทําใหทานทั้งสองสังเวชใจแลวทิ้งสมบัติอัน
มหาศาลออกบวช ชีวประวัติของทานตอนนี้นับวาเปนคติดีมาก เพราะสอนไมใหติด
ในการเลนเกินไป ควรดูบางเพื่อเปนเครื่องพักผอนหยอนใจ เพื่อคลายอารมณที่
เครงเครียดในการงาน อยาใหถึงเขาขั้นเสียการศึกษาเลาเรียนและเสียการเสียงาน
เปนใชได
ชัว่
นอกจากนี้ตอนที่ทานอยูกับอาจารยสัญชัยก็ตั้งใจเรียนอยางจริงจัง
ระยะเวลาเพียงเล็กนอยก็เรียนสําเร็จการศึกษา นี่แหละ แสดงวาวิชาทุกอยางถึงจะ
ยากอยางไร ถาตั้งใจจริงไมควรทอถอย จงตั้งหนาศึกษาเลาเรียน เพราะรูอะไรก็ไมสูรู
วิชา ไปขางหนาเติบใหญจะใหคุณ เมื่อทานทั้งสองเรียนจบแลวพิจารณาเห็นวาไมใช
ทางพนทุกขแน จึงเปลี่ยนทางใหมดวยสัญญากันไววา ถาใครพบอาจารยดีจะตองสง
ขาวใหกันทราบทันที คนคนเชนไรยอมเปนคนเชนนั้น หลังจากที่ทานอุปติสสปริพาชก
ไดฟงธรรมของพระอัสสชิจนสําเร็จพระโสดาบันแลว ทานก็ไดนําขาวนี้บอกแกสหาย
โกลิตะ นีแ่ สดงถึงความซื่อสัตยสุจริตที่รักษาคํามั่นสัญญาไวไดอยางมั่นคง ทั้งสอถึง
แกนสารของชีวิต
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ความเปนมิตรที่ดีชักชวนกันเดินในทางที่ดีมีประโยชน ซึ่งผิดกับเพื่อนบางคนที่คอยแต
จะชักพากันเขารกเขาพง ผลสุดทายก็เสียคน ซึ่งเรื่องนี้คอยระมัดระวังกันไวมันก็จะ
ปลอดภัยดี
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ ก็คือมารยาทอันงดงามของพระอัสสชิที่สามารถผูกใจ
ทานอุปติสสะใหเลื่อมใสเปนศิษยไดทั้ง ๆ ที่นับถือศาสนาอื่น เรื่องเสนหนี้เชื่อวาทุก
ทานคงชอบและควรหันมารับปรุงกายของเรา วาจาของเราใหดีใหอยูในพระกรรมฐาน
ลักษณะที่เรียกวา ทําอะไรอยาใหเขาขัดตา พูดจาอยาใหเขาขัดหู เทานี้ก็มีเสนหถมไป
แลว มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และมีเมตตากรุณาหนุนนํา
อีกตอนหนึ่งที่ทานทั้งสองออกไปชวนอาจารยเพื่อใหไปเฝาพระศาสดา นับวา
ทานมีความกตัญูดีมาก เพราะเมื่อตนไดพบของดีแลวก็ไมลืมครูบาอาจารย แตนา
เสียดายที่อาจารยสัญชัยมิไดสนใจใยดี ปฏิปทาของทานทั้งสองนี้ควรที่ทุกคนจะยึด
เปนแบบอยาง มีกตัญูตอครูบาอาจารยของทาน ตอพอแมของทาน และผูมีพระคุณ
ทั่ว ๆ ไป เพราะแมแตรมไมที่ใหความรมเย็นยามเดินทาง คนดีเขายังไมกลาลิดกาน
ลิดกิ่งแตประการใด เอาไวใหรมเงา เพราะเขาสํานึกถึงคุณตนไมนั้นได ฉะนัน้ พอแม
ครูบาอาจารยซึ่งมีพระคุณลนเหลือ ใครหนอจะลืมทานไดลงคอเลา
อีกอยางหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ รูจักเสียสละดวยการตัดบวง ซึ่งทานทั้งสองตัดได
หมดทั้งบวงนอกบวงใน บวงนอก คือสมบัติมหาศาลทีท่ านตัดทิ้งแลวออกบวช ซึ่งเรา
ควรยึดแบบของทานไวบาง
แตก็ไมใชหมายความวาจะเกณฑใหทุกคนพากันทิ้ง
สมบัติแลวเขาวัด แตวาใหรูจักเสียสละกันบางตามสมควร โดยเฉพาะทานทีท่ รัพยสิน
เหลือกินเหลือใช หากจะไดสละออกมาเพื่อชวยคนยากคนจน ชวยโรงพยาบาล ชวย
โรงเรียน ชวยสรางหองน้ําก็เปนมหากุศล ชวยคนที่ไมมที ุนการศึกษา กอตั้งมูลนิธิอัน
แกนสารของชีวิต
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ประเสริฐดีกวากักตุนสะสมเอาไว บําเรอความสุขเฉพาะในวงแคบ ในครอบครัวดวย
ความภูมิใจที่ไดอยูบนกองเงินกองทอง ฉะนั้นในสภาพของคนที่กินของเกาแลวก็กอด
สมบัติตายจากไป ทิ้งสมบัติเอาไวใหลูกหลานยื้อแยงแบงกันอยางชุลมุนวุนวาย แต
สําหรับศพนั้นรับรองาไมมีใครแยงแน อันธรรมดาตนไมยังมีอะไรดี ๆ ผลิออกจากลํา
ตนใหประชาชนไดอาศัย สวนเราเลาไดผลิอะไรออกมาใหเปนประโยชนแกโลกบาง
โปรดคิดดูเถิด
ทานสาธุชนทั้งหลาย บวงอีกบวงหนึ่งคือ บวงใน ไดแกกิเลสซึ่งทานทั้งสองสลัด
ทิ้งจนจิตบริสุทธิ์ ไดบรรลุเปนพระอรหันตดังกลาวมา สมบัติก็ดี กิเลสก็ดี ที่จัดวาเปน
บวง ก็เพราะเปนเครื่องผูกมัดรัดสัตวโลกใหติดอยูในกองทุกข ฉะนั้นเมือ่ ใครตัดได
ทุกขก็ไมมี นับวาทานทั้งสองไดสรางชีวประวัติอันงดงามใหพวกเราไดศึกษาในเชิง
ธรรมชีวิต ใหเปนสารประโยชนดวยการบําเพ็ญความดีตาง ๆ ดังกลาวมา เพราะชีวิต
นี้นอยนัก ทั้งไมมีแกนสารอะไร เราจะอยูอาศัยโลกนี้คนละไมกปี่  เราก็จะจากกันไป
แลว ฉะนัน้ จึงควรสรางความดีชดเชยไวใหมาก กๆ อานุภาพของความดีที่สรางไวก็
จะบันดาลใหไดรับความสุข ทั้งโลกนี้และโลกหนา ถาวาสนาบารมีแกกลาก็จะได
นํามาใหพน ทุกข ถึงบรมสุขคือพระนิพพานโดยทั่วหนากัน
อาตมาไดบรรยายเรื่องเนื้อหาสารธรรมอันเปนแกนสารแกชีวิตมาพอสมควรแก
เวลา ก็ขอยุติไวเพียงแคนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ของความเจริญงดงามไพบูลยจงมีแกทานทั้งหลายใน
ธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่และจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
๖ เมษายน ๒๕๔๐
แกนสารของชีวิต
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