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D065

ในชีวิตใหมที่มีความสุข ความเจริญกาวหนาของชีวิต คิดสิ่งใดทําสิ่งใด ก็
อยากใหสําเร็จตามปรารถนา เปนปแหงความสดชื่นเบิกบานใจเหมือนดังกับดอกไม
แยมกลีบ มีสีสันสดสวยตระการตา แกผูพบเห็นทั่วไป ความสดสวยของชีวิตจะตอง
เกิดขึ้นตามระบบและครรลองที่ถูกตอง
ซึ่งจะตองมีแผนการในการสรางชีวิต
แผนการในการสรางอนาคต ดําเนินใหตอเนื่อง ดวยความตั้งใจที่แนวแน และมั่นคง
เพื่อที่จะนํานาวาของชีวิตใหบรรลุเปาหมาย และความสําเร็จดังที่ตั้งปณิธานไว การ
ที่เราจะมีชื่อเสียง เกียรติยศ มีทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณนั้น
หรือทําใหเกิดความสุขนั้นอยูที่ตัวเราเองทั้งสิ้น เราเปนผูสรางสรร และเปนผูที่จะ
กระทําใหเกิดขึ้น ถาทําใหเกิดความสุขมากก็เปนของเรา ถาทําใหเกิดนอยก็เปนของ
เรา หรือถาไมทําก็ไมมีสุข สุขนั้นจะตองทําใหเกิดขึ้น จึงจะเปนสุข
ความหวังสมดังหมาย เมื่อไดทํา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา ความสุขของคฤหัสถ จะ
เกิดขึ้นไดนั้น มีอยูดัวยกัน ๔ ประการ ไดแก
๑)

ความสุขจากการมีงานทํา การที่เราเปนคนดี มีงานมีการทําเปนหลัก
แหลง มีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงาน ความขยันหมั่นเพียรเปน
ที่มาของทรัพย

๒)

ความสุขจากการมีทรัพย เมื่อคนเรามีความขยันหมั่นเพียร มีความ
ตั้งใจที่จะทํางาน ใหเกิดความเจริญกาวหนา และมีผลงานในการปฏิบัติ
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๑

หนาที่ของตนดีก็จะทําใหมีหนาที่การงาน และรายไดสูงขึ้น มีทรัพยสิน
เงินทองสะสมไวเปนประโยชนตอชีวิตเพื่อวันขางหนาตอไป
๓)

ความสุขจากการใชจายทรัพย เงินทองที่เราหามาไดนนั้ จะเกิดความ
ภาคภูมใิ จ อิ่มเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น นําไปทําคุณทํา
ประโยชน ทํากุศลผลบุญตาง ๆ และนําไปซื้อของใชที่จําเปนแกชีวิต หรือ
สรางบานเรืองที่อยูอาศัยใหเปนหลักประกันที่มั่นคงแกชีวิตยิ่งขึ้น

๔)

ความสุขจากการไมเปนหนี้ การที่เราหาทรัพยสินมาไดดวยความ
ยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยมาก จะตองระมัดระวังรักษาทรัพย และ
ปองกันทรัพยมิใหสูญหายหรือหมดไป
จะทําการสิ่งใดก็ตองรูจักแบง
ทรัพยนั้นใหถูกตองเปน ๔ สถาน คือ เพื่อตนเองและครอบครัว ทําบุญทํา
กุศลและสวนรวมหนึ่งสวน เพื่อธุระกิจการงานสองสวน เพื่อสะสมไว
เปนทุนสําหรับชีวิตในอนาคตอีกหนึ่งสวน ฉะนั้นเมื่อจะนําเงินนั้นมาลงทุน
หรือดําเนินการใด ๆ ก็จะตองคํานึงถึงหลัก ๔ ประการนี้ ถึงแมวาจะ
เพลี่ยงพล้ําก็ไมเกิดเปนทุกขขึ้น การที่ทําธุระกิจเกินตัว หรือการใชจาย
เกินตัว จะทําใหเกิดเปนหนี้ขึ้น การเปนหนี้นั้นนอกจากจะทําใหชีวิต
ตัวเองไมมีความสุขแลว ยังทําใหครอบครัวไมมีความสุขดวย ผูท ี่มีความ
ประสงคจะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น พระพุทธองคทรงตรัสวา ความสงบเปนสุข
อยางยิ่ง คนที่มีจิตใจสงบ ไมวุนวายกับสิ่งใด ๆ มีความตั้งใจและสมาธิที่
แนวแนจะทําแตสิ่งที่ดี ๆ และมีความตั้งใจที่จะทํางานของตนเองใหดี
ยิ่งขึ้น ไมทําความชั่ว ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมทํารายผูอ ื่น และไมอยากได
ของผูอื่น เลี้ยงชีวิตโดยชอบ ก็จะทําใหชีวิตนั้นมีความสุขและมีความสงบ
เกิดขึ้น สวนผูที่ปฏิบัติธรรม สติปญญาก็จะเกิดขึ้นจากความสงบนั้น
แหละ บรรลุถึงการปฏิบัติธรรมในที่สุด
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๒

ความสุขใดเสมอดวยความสงบไมมี
ความปกติ
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนไปตามธรรมชาติ เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามปกติ บุคคลที่มีจิตใจเปนปกติ ยอมมีความสุขและความสงบ มีความ
เจริญกาวหนาของชีวิต สวนผูที่ผิดปกติหรือมีจิตใจที่ผิดปรกติก็จะเกิดโทษทุกข และ
ความเดือดรอนตอตัวเองและผูอื่นนานานัปการ ความปกติจึงทําใหคนพบกับความ
สันติสุขและไมมีโทษ ความเปนปกตินี้ พระพุทธศาสนาทรงบัญญัติวาเปนศีล หรือ
ศีลก็คือความเปนปกตินั้นเอง บางทานที่ไมรูจักคําวาศีลอยางหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง ไม
รูจักคําวาศีลคืออะไร เลยสิ้นกําลังใจที่จะรักษาศีล แตความจริง ศีลที่แปลวาปกติ
ที่บุคคลทั้งหลายตองการ จะเปนคนก็ดี เปนสัตวก็ดี ตามปกติตองการเหมือนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศีล ๕ ไมวาคนที่เกิดมาแลวจะเคยเขาวัด จะนับถือพุทธศาสนา
หรือศาสนาไหนก็ดี ก็มีความตองการศีล ๕ เหมือนกันหมด ฉะนั้นพระพุทธเจาจึง
กลาววา เปนปกติ คําวาศีลนี้ แปลวา ปรกติ
ก็มีเรื่องอยูวา กอนพุทธกาล สมัยนั้นศาสนามีมาก เขามีอยูกอน สมเด็จ
พระชินวรบรมศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดี ในเวลานั้น ในเขตของ
ประเทศอินเดียตองพูดกันถึงศาสนา ถือวาเปนสมัยที่คลั่งศาสนา และเวลานี้ก็ยัง
คลั่งกันอยู ศาสนาตางศาสนากันก็เปนชาวอินเดียเหมือนกัน รบกันเรื่องศาสนา นี้
เมื่อปที่แลวก็ยังมี ในสมัยกอน ๆ ก็ยังมี ยกทัพตีกันก็เพราะเรื่องการนับถือศาสนา
เปนอันวา คนสมัยนั้นเปนคนคลั่งศาสนามาก ถาใครถือศาสนาของศาสดาจารยใด
แลว ก็นับถือศาสนานั้นเปนสรณะที่พึ่ง ถือวาของตนดีกวา ในสมัยตอมา เมื่อ
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว
องคสมเด็จประทีปแกวเสด็จไปทางไหนทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทใหม ๆ แลวเขาก็
ถามกันวา ทําอยางไรคนจึงจะมีความสุข ทําอยางไรคนเราจะมีทรัพยสมบูรณใชไม
ขาด ทําอยางไรจิตใจคนจึงจะสบาย สงบ สงัดองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรง
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๓

แสดงเรื่อง ศีล วาตามธรรมดาของคนนั้นตองการความเปนอยูเปนสุขคือ ไม
ตองการใหใครมาทํารายรางกายของตัวเรา
ไมมใี ครตองการใหใครมาเขนฆาตน
ทรัพยของเรามีอยูเราก็ไมตองการใหใครมายื้อแยง มาลักมาขโมย มาบังคับขูเข็ญ
เอาทรัพยสินไป คนทีม่ ีคนรัก มีสามีภรรยา และคนทีร่ ักบุตรธิดา ลูกหลานเหลน ก็
ตาม มีอยูแลว ไมตองการใหใครมาขมเหงน้ําใจเรื่องคนรัก
ทรงตรัสวา วาจาทุกอยางที่เราฟง ตองการใหคนทุกคนที่มาพูดกับเราพูดแต
ความเปนจริง เพราะเราตองการอยางนั้น ทรงกลาวไปวา ทั้งชายและหญิง
เหมือนกันหมด คือ ไมมีใครตองการเปนคนชั่ว องคสมเด็จพระบรมศาสดาจารย จึง
ทรงกลาววา โภปุริสะ ดูกระทานผูเจริญ ถาทุกคนตองการอยางนี้ ทุกคนตองการมี
ความสุขใหปฏิบัติตามนี้คอื
๑. ปาณาติปาตาเวรมณี ขอใหทุกคนงดเวนเบียดเบียนทางรางกายซึ่ง
กันและกัน อยาประหัตประหารซึ่งกันและกัน และก็จงอยาเขนฆาซึ่งกันและกัน
นอกจากนั้นใหเอาจิตตั้งอยูในความเมตตากรุณาทั้งสองประการ ขอนี้จึงจะสงผล
องคสมเด็จพระทศพลทรงกลาววา จงอยาฆากันนะ จงอยาทํารายรางกายซึ่งกันและ
กัน แตวาการที่จะไมทําอยางนั้น ตองเอาจิตใจประกอบไปดวยเมตตา คือ ความรัก
คิดเสียวาเราเกิดมาเรารักตัวเราเพียงใด คนทั้งหลายก็มีความรักตัวของเขาเพียงนั้น
เราไมตองใหใครมาทํารายรางกายเรา เขาก็ไมตองการไปเขนฆาเขา ทั้งนี้องคสมเด็จ
พระบรมศาสดาทรงกลาววา ทั้งคนและสัตวในโลก มีความปรารถนาเหมือนกัน เรา
ตางคนตางเวนการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เวนการเขนฆาซึ่งกันและกัน ตางคน
ตางรักกัน ตางคนตางสงสารกัน ทุกคนมีความสุขเจอะหนากันเมือ่ ไร ตางก็มีความ
ยิ้มแยมแจมใส มีกําลังใจเบิกบาน
๒. อทินนาทานาเวรมณี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ทรัพยของเรา
เราไมตองการใหใครมายื้อแยง มาลักขโมย ทรัพยสินของคนอื่นเขาก็เชนเดียวกัน
เขาหามาไดเขาตองการกินตองการใชของเขาเอง ถาเราไปยื้อแยงเขา เขาก็โกรธ
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๔

เขาไมพอใจ ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจารย จึงกลาววา ถาเราจะ
ระมัดระวังเรื่องการที่จะไมมีการยือ้ แยงอยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนสมบัติ
ของตน จงยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม เรียกวา สันโดษ ไมใช
ยินดีเฉพาะทรัพยที่มีอยูแลว ใหยินดีถึงทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรมดวย ไม
ไปคิดโกงไปลัก ไปขโมยใคร และไมเบียดเบียนรางกายของคนอื่น ทรัพยสวนนั้นเรา
พอใจ
๓. แตทวา เราจะมีสนั โดษโดยเฉย ๆ ในขอนี้ก็ไมไหว องคสมเด็จพระ
จอมไตรทรงตรัสวาตองแกความอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่น
ดวยการใหทาน
เพราะการใหทาน กับการอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่น เปนกําลังใจตางกัน การ
อยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น เปนการอยากดึงเขามา การใหเปนการผลักดัน
ออก การใหทานนี้ประกอบดวยเมตตา ความรัก กรุณา ความสงสารเหมือนกัน แต
ทวา มาถึงขอนี้ เราก็เพิ่มสันโดษเขามาดวย เพิ่มทานบารมีมาดวย
๔. รวมความวา ถารักษาศีลขอนี้ใหเปนปกติทุกวัน ตื่นขึ้นมาในตอน
เชาแลวตองคิดไวเสมอวา ถาไมเกินวิสยั ที่จะใหไดหรือเราจะชวยได ไมวาใคร
ทั้งหมด คนก็ดี สัตวก็ดี ถาหันหนาเขามาพึ่งเราก็ดี แลวมีความทุกขยากลําบากก็ดี
เราจะสละทรัพยสมบัติที่เรามีอยูตามสมควรใหทันที ถาคิดไวอยางนี้ ถาทรัพยไมมีก็
ไมตองให ถามีแลวใหไป เราไมมีเหลือกิน เราก็ไมตองให แตใจมันคิดจะให แตให
ไมเกินวิสัยที่เราจะพึงใหได ถากําลังใจของพุทธบริษัททรงอยูอยางนี้ ไซรชื่อวาเปนผู
เจริญ จาคานุสติกรรมฐานประจําใจ ศีลขอนี้ก็บริสุทธิ์
๕. ถาเราไมลักขโมยใคร ไมทํารายรางกายใคร ไปไหนก็มีแตคนรักเรา
เขาไววางใจเรา ของเขาฝากไวเราก็ไมโกง ของเขาเผลอเราก็ไมลัก เปนอันวา ไปที่
ใดก็ตาม ไมมีใครสะดุงหวาดหวัน่ วาเราจะตองทํารายเขา เราจะลักขโมยเขา ไปที่
ไหนก็มีความสุข

สวัสดีปใหม พ.ศ. ๒๕๓๖ ชีวติ ใหม

๕

๖. กาเมสุมจิ ฉาจาราเวรมณี องคสมเด็จองครามาธิบดีทรงกลาววา
คนที่รัก ไมใชเฉพาะสามีภรรยา คือบุตรก็ดี ธิดาก็ดี คนในปกครองก็ดี ทุกคนเขาก็
หวงแหน ฉะนั้นถาเรามีความพอใจ อยาไปละเมิดสิทธิ์ใหสูขอกันตามประเพณี ถา
ผูปกครองอนุญาตก็ใชได เปนทีผ่ ูใจสรางความรักซึ่งกันและกันอยางนี้ องคสมเด็จ
พระชินศรีตรัสวา เปนปจจัยของการมีความสุข ถาในระหวางสามีภรรยาของบุคคล
อื่น เราตองถือสันโดษอีกตัวหนึ่ง วาสามีของเราตองดีภรรยาของเราก็ดี เปนที่พอใจ
ของเรา เราจะไมละเมิดสิทธิ์ของสามีภรรยาบุคคลอื่น เพราะเปนที่รักของเขา ถาทํา
ไดอยางนี้ก็มีความสุขในปจจุบัน
๗. มุสาวาทาเวรมณี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา วาจาที่รับฟง เรา
ตองการความจริง คนไหนพูดจริงกับเรา เราก็รักคนนั้น เราก็นับถือคนนั้น ถาเราไป
พูดไมจริงกับคนอื่นเขา เขาก็เกลียด ถาเราพูดตามความเปนจริง เขาก็ชอบ ฉะนั้น
ในตอนนี้ องคพระบรมศาสดาตรัสวา ตองมีสัจจะ คือความจริงใจดวย และก็มี
เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร ๒ ประการ เขามาควบคุมใจ ตั้งใจวาเราจะ
พูดแตความเปนจริง ถาไปไหนเราพูดแตความเปนจริงทุกอยาง ก็เปนที่ยอมรับนับถือ
ของคนทั่วไป ทางเรามีแตความสุข เพราะเปนที่รักของบุคคลอื่นทุกคน
๘. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี พระชินศรีบรมศาสดาตรัสวา คน
ที่ไมตองการชั่ว ไมตองเปนโรคประสาท ไมตองเปนโรคมึนเมาประสาทฟนเฟอน ถา
ไมตองการอยางนี้ละก็ องคพระศาสดาตรัสวา ขอจงพากันรักษาศีลขอที่ ๕ คือ
ปกติ เราจงอยาดื่มสุราและเมรัย เพราะสุราและเมรัยดื่มเขาไปเมื่อไร ก็ชั่วเมื่อนั้น
ดื่มมากก็ชั่วมาก ดื่มนอยก็ชั่วนอย ที่เขาบอกวาสุราแปลวากลา สุราของเมานี่มัน
แปลวากลา คือ กลาทําทุกอยางในดานความชั่ว บางอยางเราไมเมาเราไมพูด ใน
บางกรณีเราไมเมาเราไมทํา เพราะทําแลวมันอายชาวบานเขา ไมนาจะทํา ไมนา จะ
พูด แตพอดื่มสุราเขาไป หนอยเดียวมันพูดได ทําได รวมความวาสิ่งที่เรารังเกียจ
เมื่อยังไมเมา เราไมทํา เพราะมันเลว พอดื่มสุราเขาไปแลว เรากลาทําความเลว
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ความกลานี้เปนความกลาชั้นต่ํา ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา
ถาตองการใหใจพนจากความเลว ก็อยาดื่มสุราเมรัย
นี้เปนเรื่องของศีล ๕ ที่พระบรมศาสดาตรัสวา สีเลนะสุคติงยันติ ถามีศีลใน
ใจก็มีสุข ชาวบานชาวเขาก็มีสุข ทุก ๆ คนถามีศีล ๕ ทุกคน ก็ไมมีความเดือดรอน
การทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็ไมมี มีแตคนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ้มแยมแจมใส
เขาหากัน มันก็มีความสุขกลาวแตเพียงยอ ๆ
อีกขอหนึ่ง สีเลนะโภคสัมปทา ถาเราไมไปรุกรานชาวบานเขา ไมลักขโมย
เขา ไมแยงคนรักเขา ไมโกหกมดเท็จเขา ไมดื่มสุรายาเมา เรื่องรายมันก็ไมเกิด
เพราะเรื่องรายมันเกิดขึ้นมาเมื่อไร มันตองจายทรัพยพิเศษเมื่อนั้น เมื่อเรื่องรายไม
เกิดทรัพยก็ไมตองจายเปนกรณีพิเศษ ไมตองสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ ทรัพยมีอยู
เทาใดมันก็พอใชมีนอยก็พอใชมีมากก็พอใช เพราะความทะเยอทะยานไมมี
ก็มาวาถึงขอที่ ๓ อีกทีวา กาเมสุมิจฉาจาร การไปรุกรานความรักของ
บุคคลอื่นเขาโทษมันมาก เขาตามฆาเขนฆา เขาทําราย เขาเปนศัตรู ถาเปนอยางนี้
ละก็เราเดือดรอน ตองหนีหัวซุกหัวซุนหรือมิฉะนั้น ก็ถูกจับลงโทษทัณฑ มันก็เสีย
สตางค ถาไมทําอยางนี้ เราก็ไมตองหนีชาวบาน เราประกอบการงานปกติ ทรัพย
มันก็มีมาก หาไดตามปกติ ถาตองหลบตองหนีเขา หาทรัพยไมได ก็ตองกินของเกา
ไป ถาไมมกี ารถูกจับไปพิพากษาลงโทษใด ๆ ทรัพยสินทั้งหลายมันก็ไมเปลือง รวม
ความแคนี้ ทรัพยมันก็สมบูรณบริบูรณ
ในขอ ๔ ถาเราพูดจริงทําจริงเสียทุกอยาง ไมโกหกมดเท็จใคร จะไปพูดกับ
ใคร ใครเขาก็เชื่อ ถาเปนการบังเอิญอยางหนึ่ง ทรัพยสินของเราไมมีพอกินพอใช จะ
ไปขอหยิบขอยืม เขาเชื่อน้ําหนาเราอยูแลว เชื่อความสามารถ เชื่อความมัน่ คงของ
เราอยูแลว เราก็ขอยืมเขาได ไมเดือดรอนในการหาทรัพย
สําหรับขอ ๕ เหลามันกินไมอิ่ม สุราเมรัย กัญชายาฝน เฮโรอีน ทั้งหลาย
เรากินไมอิ่มในเมื่อมันกินไมอิ่ม
แลวเอาเงินที่หามาไดไปจายในเรื่องนี้มันไมเกิด
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ประโยชนแกรางกายไมทําใหเรา ครอบครัวของเราร่ํารวยขึ้นมา ถาบังเอิญเราจะงด
กินเหลามันเสีย กินเหลาวันละ ๑๐ บาท ปหนึ่งก็ ๓,๖๕๐ บาท เห็นงาย ๆ เงิน
จํานวนนี้เอามาทํากับขาวไดสบาย ๆ ซื้อเครื่องนุงหมก็ได เปนอันวาพระบรมศาสดา
ทานทรงกลาววา สีเลนโภคสัมปทา โดยยอ ๆ ก็เปนอยางนี้ แคมีศีล ๕ ทรัพยสินก็
ไมเดือดรอนตัวเราใจเรา ก็ไมเดือดรอน พระบรมศาสดาจารยทรงตรัสวา สีเลนนิพพุ
ติยันติ นิพพะ แปลวาดับ คือ มีอารมณสงบ ในเมื่อเรามีทรัพยสินใชสบาย ๆ ใจเรา
ก็สงบ ความเดือดรอนก็ไมมี นีก่ ลาวถึงอานิสงสของศีลในปจจุบัน ชาติหนาไมตอง
พูดกัน ถาชาตินี้ดี ชาติหนามันก็ดี ถาชาตินี้เลว ชาติหนามันก็เลว เราจะเลือกเอา
ทางไหน ผูท ี่ปกติยอมมีศีล ผูไมมีศีลยอมผิดปกติ
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