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ญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ถือวาเปนวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลตอทานผูมีกุศล ที่เรามา
กันในวันนี้คือจะมาบําเพ็ญกุศลชีวิต ระลึกเหตุการณชีวิตที่ผานมาในปซึ่งจะสิ้นสุดลง
ในอีกไมกี่ชั่วโมงนี้ จะเปลี่ยนวาระเขาไปสูภาวะของ พ.ศ. ใหม คือวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ วันเวลาก็ลวงเลยไปเร็วมาก ไมจําตองกลาววาเฉพาะเวลาเร็ว ชีวิตก็เร็ว
รูสึกวามันเร็วเหลือเกิน เร็วเชนนี้แลวจิตใจเราก็สับสน มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามา
แทรกแซงอยูในจิตใจ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่ว ทานทั้งหลายเราพิจารณาตัวเองกันในวันนี้
คิดบัญชีชีวิตวาตั้งแตตนปเรื่อยมาเราขาดทุนชีวิตอะไรบาง เราทําธุรกิจการคาขาดทุน
ตรงไหน หาเหตุในการขาดทุนใหจงได ไมใชวาสวัสดีปใ หมก็ขอใหขาพเจารวย ใหสวย
 ญา มาที่วัดนี่ก็เจริญพรใหขอคิด สรุปหนึ่งปมามีหลายเรื่องทําใหอาตมา
ใหดีใหมีปญ
ไดตําราที่วดั ไมตองไปเขาโรงเรียนไหนเลย ครูมาสอนทุกวัน อาตมาก็เปนนักเรียนแต
ใหคาเทอมครูดวยการเลี้ยงขาว วันนี้ครูมาเยอะ เดี๋ยวเลี้ยงหอยทอด
ทานสาธุชน พุทธศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่เราถือโอกาสมา
บําเพ็ญพรตมาเปนโยคี ผูปฏิบัตธิ รรม นี้เรียกวา โยคี โยคีแปลวากระไร อยาแปลวา
ฤาษี แตแปลวา ผูบาํ เพ็ญเพียรใหแกชีวิต ชีไพร แปลวา ผูที่รักษาศีลอยูในอรัญวาสี
ราวปา แปลใหมันเขาบทความ หรือแมชีเปนโยคีผูบําเพ็ญเพียร ฤาษีไพร ฤาษีตนนี้
สรางความดีในอรัญวาสีราวปา ทานทั้งหลายนุงขาวนั้นก็ไมไดหมายความวา มาบวช
ชีพราหมณแตประการใด แตเรามาเนกขัมมปฏิบัติหาความสงบใหกับตัวเอง ถาญาติ
โยมทั้งมีความสงบเสงี่ยมเจียมตน ตั้งสติไวใหได มีสมาธิแลวโยมจะเปลี่ยนแปลง
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ภาวะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ีแนนอน จะไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางชั่วอีกตอไปแลว จะสรางตัวใหเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร
อาตมาขออนุโมทนา ทานทําถูกแลว มาชุบชีวิตใหเกิดมีอิทธิปาฏิหาริยในป
ตอไป ๒๕๔๐ ทานจะไดเพิ่มพูนบริบูรณดวยเงินทองขาวของและเงินตรา ทําอะไรเงิน
ก็ไหลนองทองไหลมาในปตอไปนัน่ แหละ ทานมาสรางบุญของทาน ตองการใหมี
ความสุข ความสะดวกสบายในชีวติ ในโอกาสหนา ถึงหากวาทานทั้งหลายอยูในเคหะ
สถานบานเรือนของทาน ทานก็เจริญกุศลภาวนาหรือวันคลายวันเกิดของทานคนใด
คนหนึ่ง ไมตองไปกินเหลาเลี้ยงอาหารกันใหอิ่มหนําสําราญกันจนเกินไป เราก็สราง
ความสุขดวยการเจริญกุศลภาวนา สวดมนตไหวพระในวันเกิดของทาน ทานจะ
เจริญรุงเรืองทําความดีในวันคลายวันเกิดดวยการเจริญกุศล
สวดมนตเปนยาทา
วิปสสนาเปนยากิน
แลวก็เจริญกุศลภาวนาเดินจงกรมในวันคลายวันเกิดทานจะ
ประเสริฐที่สุด ทานที่เคยขายของไมดีกลับจะขายของดี จะรุงเรืองวัฒนาสถาพรตอไป
ดวย
วันเกิดนี่สําคัญเปนการกตัญูกตเวทีธรรมอยางยิ่ง วันขึ้นปใหมนี้ก็เปนการ
กตัญูกตเวทีตอตัวเอง ที่เรารําลึกคุณงามความดีถงึ บิดามารดาผูใหกําเนิดเกิดมา
เปนตัวตน
การบําเพ็ญกุศลสังฆทานก็ดี ทอดผาปาก็ดี ทานศีลและภาวนาแสดงความ
กตัญูกตเวทีธรรมตอบรรพบุรุษของทาน อุทิศสวนกุศลในวันนี้ไปใหเจากรรมนาย
เวร ใหหมดกรรมใหหมดสูญลงไปถึงป ๔๐ ก็ขอใหความชั่วสูญไป ขอใหเพิ่มพูนความ
ดีกุศลบุญราศีก็แจมใสขึ้นมาในอนาคต
ชีวิตของทานก็จะรุงโรจนโชติชวงตอไป
แนนอน
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ญาติโยมหญิงก็ดี ชายก็ตามที่ทานมาตั้งแตวันกอน มาบําเพ็ญกุศลเจริญพระ
กรรมฐาน นับวาเปนการสรางผลงานใหดียิ่งทั้งบุตรธิดาของทานก็จะเจริญรุงเรือง ถา
ทานไมมบี ตุ รก็จะมีบุตรมีธิดา เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรถึงบิดามารดาปูยาตายายใน
ตระกูลวงศของเราที่มาสรางความดีอยางนี้เปนตน บริษัทที่กลาวแลวขางตนที่โยมพัน
โทวิง ประกาศ คือ โยมชาตรี โยมอัญชลี วงศสิน ก็เอาผานวมมา ทานทั้งหลายวันแรก
ก็เขาใจวาบริษัทนี้จะเอาผานวมมาขาย ขายของในวัดนี้คงจะไดกําไรงาม แตเปลา
เอาผามาถวายอาตมา ใครเอาไปหมรวยมหาศาล และผาผืนนี้เปนผาพิเศษเสกดวย
บุญกุศลแลวตองเกิดความอบอุน อุนนอกและอุนใน จิตใจก็สบาย กําลังมีทุกขไม
อบอุนใจ เอาผานวมนี้มาหมก็อบอุนใจทั้งเปนรมโพธิ์รมไทรตลอดรายการ
ขอเจริญพรญาติพี่นองทั้งหลาย ชีวิตไมแนนอน ความสุขความเจริญรุงเรือง
หรือวัฒนาสถาพร มันก็มิใชวาอยูที่เรามาสวัสดีปใหม ความสุขของเราเกิดจากบุญ
กุศล บุญคือ ความสุขความเจริญในชีวิตนี้และการที่เราจะมีความสุขความเจริญนี้ มี
แตยิ้มนั่นแหละเปนความสุขในชีวติ ในครอบครัว ยิ้มแยมหันหนาเขาหากัน ปรึกษา
ปรองดองเหมือนญาติพี่นองรวมกัน นั่นแหละเปนความสุขในชีวิตในครอบครัว จะเปน
พี่หรือเปนนองก็ตามหันหนาเขาหากัน ชวยเหลือกิจการงานซึ่งกันและกัน นี่เปน
จุดมุงหมายของวันขึ้นปใหม พีร่ ักนองเถอะนองจะชวยพี่สรางความดีใหแมเรา ทํา
อะไรทําจริง งานเสร็จดวยสัจจะ
๑.
๒.
๓.
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ทําดวยศรัทธา ขอใหทําดวยความตั้งใจศรัทธาดวยความชอบ
เหมือนเราเรียนหนังสือวิชาเอกที่เราชอบมีศรัทธา
ทําดวยความตั้งใจ
ทําดวยความเคารพ
๓

๔.
๕.

ทําดวยจิตสงบ
ทําดวยความถูกตอง

แตมีคนสงสัยอยูขอเดียวคือ ทําความเคารพตัวเอง พูดตั้งใจแลวตองทํา วา
พรุงนี้เชาจะตองทําอะไรบาง อยาเสียสัจจะ ตองทําใหเสร็จ ทําดวยความตั้งใจแลว
เสร็จหมด ขอฝากญาติโยมไวทุกคน อยาทําแบบซังกะตายไปวัน ๆ หนึ่ง จะขายของก็
ไมได ตองเคารพตัวเอง พรุงนี้จะตองขายของใหไดเทานั้น ตองใหได ตรงนี้ขายไมได
ตองหาบไปที่อื่น ก็ไปขายคนที่เขาซื้อ
การขายที่ดินเหมือนกัน มาถามอาตมาวา ที่ดินจะขายไดไหม ทําไมโงจัง ก็ไป
ขายตอนที่มีคนเขาซื้อสิ ไมมีคนซื้อจะขายไดหรือ ทําอะไรทําดวยความเคารพ เคารพ
ตัวเอง พูดแลวตองทํา เอาไปใชวนั ขึ้นปใหม ตอไปพูดแลวไมทําใชไดหรือ ถางานไม
เสร็จอยานอน งานไมเสร็จอยากินขาว เคยตัว เหนื่อย ๆ งวงนอน นอนเลยเคยตัว นี่
นิสัยไมดี
นี่แหละขึ้นปใหมทําไวใหได
การเคารพ ๔ ประการ
๑.

เคารพตัวเอง พูดแลวตองทํา

๒.

เคารพสถานที่ ไปบานใครนี่เคารพเจาของบานเขาบางสิ บางบานนี่ทั้ง ๆ
ที่เปนแขกมาเปนอาคันตุกะมา อวดรูอวดดีกับเจาของบาน ตองเคารพ
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เจาของบานเขาเราไมไดเปนเจาของบาน
เคารพสถานที่

เราไปสถานที่แหงนี้ก็ตอง

๓.

ตองเคารพกฎหมายบานเมืองเขา เชน เราไปกรุงปารีสฝรั่งเศส จะไป
เคารพกฎหมายประเทศไทยไดหรือ
แลวก็หลักกติกาของกรุงปารีส
ฝรั่งเศส เขาเขียนวาหามถายรูปแตปรากฏวาถายใหญเลย แลวก็โดนดา
อยางนาใจหาย ไมเคารพสถานที่ ไมเคารพในหลักกติกา เราทํางาน
บริษัทตองเคารพหลักกติกา เราทํางานบริษัทตองเคารพหลักกติกาของ
บริษัทเขาดวยถึงจะอยูกันรอด

๔.

เคารพผูอื่น เริ่มตนทําจิตใจใหสงบ

ทานทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแตความทุกข ไมมีความสุขที่แนนอน มีแต
ความสุขที่เจือปนกับความทุกขนานาประการ อาตมาจะใหเหตุผลโยมในวันนี้ หา
ความสุขใหกับตัวเองบางเถิด อยาหาความทุกขมาใสตัวเองเลย มีลูกมีหลานก็ตั้งใจ
ใหดี สอนใหเขาเรียนหนังสือ หาวิชาใสตัวใหมากที่สดุ อยาไปวาอยาไปดาลูก จูจี้
จุกจิกใหมากมายเกินไป คุณแมโปรดกรุณาพูดกับลูกใหเพราะ คุณพอก็อยาพูดมาก
คุณแมก็อยาจุกจิกกับลูกเลย พูดกับลูกดี ๆ ไดไหม ลูกจะเชื่อฟง อาตมาไปเห็นบาง
บานใหโอวาทลูกดวย แลวก็ดาลูกดวย สอนดวย ดาดวย ลูกมันไมเชื่อฟงหรอก มันไม
เคารพ ตองสอนดวยน้ําใจเมตตากับลูกหนอยไดไหม จะพูดจาพาทีก็เพราะพริ้ง ออย
ตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก ลมปากหวานหูไมรูหาย
พูดกับสามีเพราะ ๆ สามีจะกลับตอนดึกตีหนึ่งตีสองก็อยาไปวา ตองพูดแบบ
นักกรรมฐานวา “คุณพี่ขา ดิฉันเตรียมสํารับขาวปลาอาหารไวใหคณ
ุ พี่แตบายสามโมง
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แตคุณพี่กลับมาหาทุม ดิฉันก็ยังรอทานขาวพรอมคุณพี่” พูดอยางนี้ไมไดหรือ ใหคติ
ธรรม พูดดีเขาใจงาย พูดรายเขาใจยาก พูดรายตอกันมันจึงเขาใจกันยาก ไมรูเรื่องกัน
เลย ถาพูดเพราะ ๆ ตอกัน จะเขาใจงาย และไมมีการทะเลาะกัน อยาเอาแต
เทคโนโลยีมาแกปญหากันนัก เอาพุทโธโลยีมาแกปญหากันในปใหม
เพราะปใหมตอไปนี้จะเกิดกลียุค จะเกิดรบราฆาฟน จะเกิดสงครามประสาท
แลวก็เด็กจะติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก ๘๐% และจะเกิดสงครามชีวิตอาจจะฆากันตาย
ในระหวางกลุมตาง ๆ จะเกิดฟนเกิดไฟ จะเกิดวางเพลิงไหมมากขึ้น ขอฝากไวก็ขอให
แผเมตตาซึ่งกันและกัน อยาไดแกปญหาโดยวิธีที่รายกาจตอกันเลย ลูกก็จะฆาพอ
และพอก็จะฆาลูก สามีก็จะฆาภรรยาและภรรยาก็จะตองฆาสามีอยางเลือดเย็น คอย
ดูตอไปนะ ป ๒๕๔๐ นี้
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายโปรดใจเย็นเขาไว ทําอะไรก็ใหมีเหตุผล ทําอะไร
ยับยั้งชั่งคิดเหมือนคนโบราณวา สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นยังไมเทามือคลํา
สิบมือคลํายังไมเทาจิตยับยั้ง มือยับยั้งไวกอน จะเสียทาเสียกลศึกในวิธีสงคราม
ยุทธนา จงโหรองขึ้นสามรา กึกกองไปยังสุวรรณพลับพลาใหพระลักษณพระรามไดมา
รบกับยักษในสนามยุทธนา แตป ๔๐ อยาไปรบกับใครนะ ตั้งโหรองกันสามราอยูใน
สุวรรณพลับพลา อยาออกไปขางนอก ใหนั่งสมาธิภาวนา ไมงั้นมีเรื่อง
ป ๔๐ ถาออกไปมีอันตรายแลวก็ระวังใหดีวาเพื่อนจะหักหลังป ๔๐ นี่มันจะ
สูญลงไปไมไดสูญดวยความชั่วเลย มันจะสูญดวยความดีนะเราจะไปผสมผสานกับ
คนกลีบานกลีเมือง คนกลียุค จะหาความสนุกไมได คบพาลหรือก็ไดผิด คบบัณฑิต
ไดผล เมาเพศหรือก็หมดทา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อน
ชั่วหมดดี ทานหญิงทานชายที่รักทั้งหลาย โปรดพิจารณาตัวรักนวลสงวนตัวไว อยา
สวัสดีปใหม
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วางตัวอยาปลอยตัวใหมันมากเกินไป
รักหนาที่การงานและรักศักดิ์ศรีของหญิง
ศักยภาพของหญิงมีศักดิ์ศรี ศักยภาพชายก็ตองมีศักดิ์ศรีของตัวเอง อยาทําใหมันเสีย
อยาเปนชายกระเบน อยาใหเปนผูหญิงกระชังกนรั่ว มันจะเสียศักดิ์ศรีของกุลสตรีใน
อนาคต มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานตอไป อยาประมาทนะป ๔๐ ทานจะเสียกล
ศึกในยุทธวิธีแหงสงคราม จะโดนโกง
วันนี้มีคนมาถามอาตมาหลายราย ขึ้นปใหมจะไดคืนไหมที่เขาโกงไปนะ บอก
อนุโมทนาไปเถอะไมไดคืนหรอก ใหทานไปเถอะใหทานวันนี้เลย อโหสิกรรมหาใหมสิ
ไอที่แลวก็แลวกันไปอยาเอามาปรารภนะ ไปไหนปากอยาไวใจอยาเบา เรือ่ งเกาอยา
รื้อฟน มันจะเสียคําเลาของโบราณ ทานทั้งหลาย อยานึกถึงเรื่องเกาเอามาเลากันใหม
มันเสียเวลา จงทําปจจุบันใหมันเสร็จ อดีตหรือก็เปนความฝน ปจจุบันคือความจริง
ทุกสิ่งไมแนนอน อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต อยา
ประมาทอาจองตอสงครามชีวิต ชีวิตจะเอาเฉา ชีวิตจะอับจนจะขนแคน จะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแผนชีวิตของตนตอไปได
มีลูกใหเรียนหนังสือ ถาลูกไมอยากเรียนไมยอมเรียน มีวธิ ีการ พอแมใหแผ
เมตตาอยาไปดุลูกไปตีลูกนะ ไอทภี่ าษาโบราณที่วา รักวัวใหผูก รักลูกใหตี รักมีใหคา
รักหนาใหคิด รักมิตรใหเตือนกัน ตีตัวนี้ไมใชตีดวยไมเรียว แตตีดวยแบบอยาง จะพูด
กับลูกจะสอนลูกอยาโมโหนะ ถาเมตตาเจือโทสะลูกจะเสียหาย
จะสอนลูกจะพูดอะไร เมตตา อยาเจือดวยโทสะ พูดใหเพราะ ๆ ลูกจะเชื่อถือ
จะเคารพบูชาพอแม ถาพูดดวยโมโหดวยดาดวยลูกจะไมเชื่อฟง พูดจนเคยชินดาจน
เคยชิน พอดาเขาไปแลวปบลูกไมเอาไหนก็ไปหาเพื่อน พูดใหเพราะ ๆ พูดใหมีมนุษย
สัมพันธ พูดใหดึงน้ําใจลูกไดไหม ไมมีเลย พูดใหลูกออกจากบานไป
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ระวังนะแมสําคัญมากกวาพอ พอเขาไมไดพูดอะไรมากเทาแมหรอก แมนะ
จุกจิก แมนี่สําคัญ เปนแผนสรางความดีใหกบั ลูกใหกับหลาน รักใหมันถูกวิธที ําความ
ดีใหลูกดู อึกอึกโมโหโทโสหนาเหมือนยักษมารแลวไปวาลูก ลูกจะเชื่อฟงไหม
เพราะฉะนั้นจงเมตตาอยาเจือดวยโทสะ จะสอนลูกไมไดดี
การสรางความดีใหกบั ลูกทําถูกใหกับหลานนั้นไมใชเปนของยาก แตก็ไมใช
ของงาย การที่เลี้ยงลูกใหเปนคนดีไดก็ไมใชของงายแตก็ไมใชของยาก ถาทาน
ทั้งหลายสรางความดีไว ลูกเขาก็จะตามทาน ถาทานสรางความไมดีไวเขาก็จะไปทาง
ไมดี จะไปโทษลูกไมดีเกาะกะกินเหลาเมายาติดยาเสพติดและเลนการพนันก็ไมได
พอเขาเลนและในบานนั้นก็เลนกันกินเหลาเมายาทะเลาะวิวาทกัน ลูกเสียหมด มัน
ยอมจะติดเปนกฎแหงกรรมที่สรางกรรมไวใหลูก
ปใหมตอไปอยาทําเลย ทานทั้งหลาย ทานตองการมีความสุขในชีวติ และวันขึ้น
ปใหมที่เราจะมาฟงพระสงฆเจริญพระธรรมจักรเปนบทแรกที่พระพุทธเจาทรงสอนมา
คือ มรรคมีองค ๘ อริยสัจ ๔ ศีล สมาธิ ปญญา คือ กรรมฐานนี่เอง อีกสักครูใหญก็จง
ตั้งใจฟงสวดใหจบและครบครันตั้งสติปญญาไปดวย โยมจะไดดิบไดดี
ที่อาตมากลาววา ผีสงิ ผีชนิดนี้ออกยาก ไมใชผีที่มาเขาหมอก็ไลออก แตปศาจ
ผีสิงที่มันอยูในจิตใจอันลึกซึ้ง ทิฐิมานะของตน คนที่มันมีทิฐินี่ผีมันไลออกยาก ถาไป
วาหนอยก็โกรธเลยนะเอาหมอมาไลก็ไมได พระไลก็ไมออก เขาตองทํางานของเขาเอง
ถาเขามานัง่ เจริญกรรมฐานมาสวดมนตไหวพระ เขาจะรูวาเขามีปศาจสิงอยูในจิตใจ
ของเขา เอาดีไมได ถาเขาสวดมนตภาวนามีปญญาขึ้นในตัวถึงจะไลผีสิงนี้ออกไปได
ยกตัวอยางใหเห็นขอประทานโทษ โยมไปไดฟงพระสวดภาณยักษเขามีสายสิญจน
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ลอมรอบเลย แลวพระก็สวดยักษ เดี๋ยวดิ้นแลว พระก็พรมน้ํามนตตีใหญเลยไลมัน
ออกไป ไลมันออกไป หาวาผี ไมใช คนปญญาออน ขาดสติ สวนมากเปนโยมผูหญิง
ใจออน ขาดสติสัมปชัญญะ
ถาเรามีสติดี มีกรรมฐาน ผีก็ไมเขา เจาก็ไมทรง ไปไหนก็ไมตองกลัวคุณไสย
ที่วาเขาทําปลอยมาตามลม จะไมถูกเลยนะ คนมีสตินี่จะไมเขา คนที่ไรสติผีมันจะสิง
กลายเปนบาไป วิปริตผิดมนุษยไป จะไมมีความสุข มันมีปศาจผีสิงอยูในจิตใจราย
กาจ ปศาจในตัวคนไลออกยาก เรียกวานิสัยสันดาน สันดานมีประจําตัวคนนั้นคือ
ปศาจผีสิงทุกสิ่งอยูในตัวคนนั้นแนนอน
ถาหากวาคนนั้นเจริญกรรมฐานได เขาก็จะไลผีออกไปเอง ที่เคยมีทิฐิมานะตอ
กัน สามีภรรยาทะเลาะกันมันก็ใจเย็นลง ปศาจก็หนีไปหมด กิเลสนานาประการก็
ออกไป ชีวิตก็ยั่งยืนดวยปญญา ปญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้น ใจก็เย็นลงไมมีการ
ทะเลาะกันตอไป คือปศาจออกไปแลว ผีสิงออกไปแลว ไมตองไปหาหมอมาไล คนมี
ทิฐิมานะนี่เปลี่ยนนิสัยยาก คนที่จะเปลี่ยนนิสัยใหดีไดตองเจริญกรรมฐานอยางเดียว
ถึงจะรูวาตัวเองผิด ถาใครไปบอกวาเราผิดเราจะโกรธ แทที่จริงเราผิดแตเราไมรูตัวเอง
วาเราผิด เพราะเราเขาขางตัวเอง ถาเรามาเจริญวิปสสนากรรมฐานจะรูไดเลยวา จะ
อานตัวออก จะบอกตัวได จะใชตัวเปน จะเห็นตัวตาย จะคลายทิฐิ จะดําริชอบ จะ
ประกอบกุศลไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ คนเรามีแตทิฐิมานะ ใครหนอจะ
ยอมรับ แตคนอื่นเขามองเห็น เชน เลนลิเกละครมาเลนโขน มันก็ไมรูวามันเลนดีหรือ
เปลา คนดูเขาจะรูไดวาเลนดีหรือไมดี เราดีไมดีเราก็รูเชนกัน คนเขารูวาเราเปนคนดี
หรือเปลา อาตมาก็ยังไมรูตัวเลยวา เราเปนพระดีหรือเปลา
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ฉะนั้นชีวิตใหมมีความสุขก็ขอใหทานทั้งหลายเจริญสุข คือสรางบุญกุศลไวให
มาก บุญนัน้ ไมตองใชสตางค ก็ขอฝากไว คือความเจริญกาวหนาของชีวิต คิดสิ่งใด
ทําสิ่งใด ก็อยากใหสําเร็จตามปรารถนาดวยกันทุกคน เปนปแหงความสดชื่นเบิกบาน
ใจกับดอกไมแยมผลิมีสีสันสดสวยตระการตาแกผูพบเห็นทั่วไป ความสดสวยของชีวิต
จะตองเกิดขึ้นตามระบบและครรลองที่ถูกตอง ซึ่งจะตองมีแผนการในการสรางชีวิต
แผนการในการสรางอนาคตดําเนินใหตอเนื่องดวยความตั้งใจที่แนวแนและมั่นคง เพื่อ
จะนํานาวาของชีวิตใหบรรลุเปาหมายใหจงไดดังที่ตั้งปณิธานไว
การที่เราจะมีชื่อเสียงและเกียรติยศ มีทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณหรือทําใหเกิดความสุขนัน้ อยูที่ตัวเราทั้งสิ้น เราเปนผูสรางสรรคและเปนผูที่จะ
กระทําใหเกิดขึ้น ถาทําใหเกิดความสุขมาก หรือทําใหเกิดนอยก็เปนของเรา หรือถาไม
ทําก็ไมมีสขุ สุขนั้นจะทําใหเกิดขึ้นจึงจะเปนสุขได ฉันใดก็ดี หากตองการมีความสุขใน
ปตอไปหรือในอนาคต ก็ตองทําดังตอไปนี้
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา ความสุขของคฤหัสถ จะเกิดขึ้นได ๔
ประการ
๑.
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ความสุขเกิดจากการมีทรัพย เมื่อคนเรามีความขยันหมั่นเพียร มี
ความตั้งใจที่จะทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา และมีผลงานใน
การปฏิบัตหิ นาที่ของตน ก็จะทําใหมีหนาที่การงานและรายไดสูงขึ้น
มีทรัพยสินเงินทองสะสมไวเปนประโยชนตอชีวิตเพื่อวันขางหนา
ตอไปเถิดทานจะประเสริฐที่สุด
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ความสุขจากการใชทรัพย เงินทองนั้น ไมไดหามาไดงา ยเลย หามา
ดวยความเหนื่อยยากดวยกันทุกคน จะเกิดความภูมิใจอิ่มเอิบวาตน
ไดใชทรัพยที่ไดมาดวยความชอบธรรมนั้น นําไปใชทําประโยชน ทํา
กุศลผลบุญตาง ๆ และนําไปซื้อของใชที่จําเปนตอชีวิต หรือสราง
บานเรือนที่อยูอาศัยใหเปนหลักฐานที่มั่นคงแกชีวิตยิ่งขึ้นตอไปเถิด

๓.

ความสุขจากการไมเปนหนี้ การที่เราหาทรัพยสิน หามาดวยความ
เหนื่อยยากลําบาก จะตองระมัดระวังรักษาทรัพยมิใหสูญหายไป จะ
กระทําสิ่งใดก็ตองรูจักแบงทรัพยใหถูกตองเปน ๔ ประการคือ เพื่อ
ตนเองและครอบครัว ทําบุญทํากุศลและสวนรวมหนึ่ง เพื่อธุรกิจการ
งาน สองสวน เพื่อสะสมไวเปนทุนสําหรับชีวิตในอนาคตอีกหนึ่งสวน
ฉะนั้นเมื่อจะนําเงินนั้นมาลงทุนหรือดําเนินกิจการใด ๆ ก็ตอง
คํานึงถึงหลัก ๔ ประการนี้ ถึงแมวาจะเพลี่ยงพล้ําก็ไมเกิดเปนทุกข
การที่ทําธุรกิจเกินตัวหรือการใชจายเกินตัวจะทําใหเกิดเปนหนี้ขึ้น
การเปนหนี้นั้นนอกจากจะทําใหชีวิตตัวเองไมมีความสุขแลว ยังทํา
ใหครอบครัวไมมีความสุขดวย

๔.

ความสุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ ถาเรามีความประพฤติ
สุจริตไมบกพรองเสียหาย ทํามาหากินในทางสุจริต ใคร ๆ ติเตียน
ไมได ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ เราก็เกิดความสุขความ
ภาคภูมใิ จ

ผูที่มีความประสงคจะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น พระพุทธองคตรัสวา ความสงบเปน
เปน สุขอยางยิ่ง คนที่มีจิตใจสงบ ไมวุนวายกับสิ่งใด ๆ มีความตั้งใจและสมาธิแนวแน
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ดีในพระกรรมฐาน จะทําแตสิ่งที่ดี ๆ ทั้งนั้น และมีความตั้งใจที่จะทํางานของตนใหดี
ยิ่งขึ้นไมทําความชั่ว ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมทาํ รายผูอื่น และไมอยากไดของผูอื่น เลี้ยง
ชีวิตโดยชอบ ก็จะทําใหชีวิตนั้นมีความสุขและความสงบเกิดขึ้น สวนผูที่ปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน สติปญญาก็จะเกิดขึ้นจากความสงบนัน้ และบรรลุถึงการปฏิบัติธรรมใน
ที่สุด อยางที่มาเจริญกรรมฐานดวยความถูกตอง ความสุขใดเสมอดวยความสงบไมมี
แลว
ทานทั้งหลาย สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามปกติ
บุคคลที่มีจิตใจเปนปกติยอมมีความสุขและความสงบ
มีความ
เจริญกาวหนาของชีวิต สวนผูที่มีจิตใจที่ผิดปกติ ก็จะเกิดโทษทุกขทรมานและเกิด
ความเดือดรอนตอตัวเองและผูอื่นนานัปการ ความปกติจึงทําใหคนพบกับความสันติ
สุขและไมมโี ทษ
ความเปนปกตินี้ พระพุทธศาสนาบัญญัติวา เปนศีลที่โยมนั่งกรรมฐาน ถือศีลก็
คือความเปนปกตินั่นเอง บางทานที่ไมรูจักคําวา ศีล อีกนัยหนึ่งไมรูจักคําวา ศีลคือ
อะไร เลยสิ้นกําลังใจที่จะรักษาศีล แตความจริงแลว ศีล แปลวา ปกติ
ก็มีเรื่องอยูวากอนพุทธกาลสมัยนั้น ศาสนามีมาก เขามีอยูกอน สมเด็จพระ
ชินวรบรมศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดีเวลานั้นในเขตประเทศอินเดีย
ตองพูดกันถึงศาสนา ถือวาเปนสมัยที่คลั่งศาสนาและเวลานี้ก็ยังคลั่งอยู คนที่นับถือ
ศาสนาตางศาสนากันก็เปนชาวอินเดียเหมือนกัน รบกันในเรื่องศาสนานี้เปนปที่แลว
ในสมัยกอนก็ยังมียกทัพมารบกันก็เรื่องการนับถือศาสนา เปนอันวาคนสมัยนั้นเปน
คนคลั่งศาสนามาก ถาใครถือศาสนาของศาสดาใดก็นบั ถือศาสดานั้นเปนสรณะที่พึ่ง
ถือวาของตนดีกวา
สวัสดีปใหม

๑๒

ในสมัยตอมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิ
ญาณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จไปที่ใด ทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทใหม ๆ
แลว เขาจะถามกันวา ทําอยางไรจึงจะมีความสุข ทําอยางไรคนเราจะมีทรัพยสมบูรณ
ใชไดไมขาด ทําอยางไรจิตใจของคนจึงจะสบาย จิตใจจะสงบ
องคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงเรื่องศีลวา
ตามธรรมดาของคนนั้น
ตองการอยูเปนสุข คือไมตองการใหใครมาทํารายรางกายเรา ไมมีใครตองการใหใคร
มาเขนฆาเรา ทรัพยของเรามีอยูก็ไมตองการใหใครมายื้อแยง มาลักขโมยบังคับขูเข็ญ
เอาทรัพยสินไป คนทีม่ ีคนรักมีสามีภรรยาและคนที่รักบุตรธิดาลูกหลานเหลนก็ตาม ก็
ไมตองการใหใครมาขมเหงน้ําใจ วาจาทุกอยางที่เราไดฟงตองการใหคนที่มาพูดกับ
เราพูดแตความเปนจริง เพราะเราตองการอยางนั้น ทรงกลาววาทั้งชายและหญิง
เหมือนกันหมด คือไมมีใครตองการเปนคนชั่ว
องคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงกลาววา ดูกรทานผูเจริญ ถาทุกคนตองการมี
ความสุข ใหปฏิบัติตามดังนี้
๑.

สวัสดีปใหม

ปาณาติปาตา เวรมณี ขอใหทุกคนงดเวนเบียดเบียนทางรางการซึ่ง
กันและกัน
อยาประหัตประหาร
อยาเขนฆาซึ่งกันและกัน
นอกจากนั้นใหเอาจิตตั้งอยูในความเมตตากรุณาทั้งสองประการนั้น
จึงจะสงผล องคสมเด็จพระทศพลทรงกลาววา จงอยาฆากัน จงอยา
ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน แตวาการที่จะไมทําอยางนั้นตองเอา
จิตใจประกอบไปดวยเมตตา คือความรัก คิดเสียวาเราเกิดมาเรารัก
ตัวเราเพียงใด คนทัง้ หลายก็มีความรักตัวของเขาเพียงนั้น เราไม
๑๓

ตองการใหใครมาทํารายรางกายของเรา เขาก็ไมตองการใหเขนฆา
เขา ทั้งนี้องคสามเด็จพระศาสดาจึงกลาววา ทั้งคนและสัตวตางเวน
การทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เวนการเขนฆาซึ่งกันและกัน ตางรัก
กัน ตางสงสารกัน ทุกคนก็จะมีความสุขทั่วหนา
๒.

อทินนาทานา เวรมณี องคสมเด็จพระชินสีหตรัสวา ทรัพยของเรา
เราไมตองการใหใครมายื้อแยง มาลักขโมยทรัพยสินของคนอื่นเขาก็
เชนเดียวกัน เขาหามาไดเขาก็ตองการกินตองการใชของเขาเอง ถา
เราไปยื้อแยงเขา เขาก็โกรธเขาก็ไมพอใจ ฉะนั้นสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถศาสดาจึงกลาววา เราควรจะระมัดระวังเรื่องการที่ไมยื้อแยง
อยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนทรัพยสมบัติของตนเอง คือมี
ความยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรมเรียกวา
สันโดษ ไมใชยินดีเฉพาะทรัพยสินที่มีอยูแลว ใหยินดีในทรัพยสินที่
เราหามาไดโดยชอบธรรมดวยไมไปคิดโกง ไปลักขโมยใคร และไม
เบียดเบียนทรัพยของคนอื่น ทรัพยสวนนั้นราพอใจ แตทวาเรามี
สันโดษโดยอยูเฉย ๆ ในขอนี้ก็ไมไหว

องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ตองแกการอยากไดทรัพยของคนอื่นดวยการ
ใหกัน การอยากไดทรัพยสมบัติ
ของบุคคลอื่นเปนการอยากดึงเขามา การใหเปนการผลักดันออก การใหทานนั้น
ประกอบดวยเมตตา ความรักกรุณาความสงสารเหมือนกัน แตทวามาถึงขอนี้เราก็
เพิ่มสันโดษ เขามาดวย เพิ่มทานบารมีเขามาดวย

สวัสดีปใหม

๑๔

รวมความวาถารักษาศีลขอนี้เปนปกติทุกวัน ตื่นขึ้นมาในตอนเชาก็ตองคิดไว
เสมอวา ถาไมเกินวิสัยที่จะใหไดนี้
เราจะชวยได ไมวาใครทั้งหมด คนก็ดี สัตวก็ดี ถาหันหนาเขามาหาเราและมีความ
ทุกขยาก เราจะสละทรัพยที่มีอยูตามสมควรใหทันที จะคิดไวอยางนี้ ถาไมมกี ็ไมตอง
ให ถามีก็ใหไป เราก็ไมมีเหลือกินเราก็ไมตองให หากใจมันเกิดอยากจะใหจะตองไม
เกินวิสัยที่เราจะใหได ถากําลังใจของพุทธบริษัททรงอยูอยางนี้ไดชื่อวาเปนผูเจริญ จา
คานุสติกรรมฐาน ประจําใจศีลขอนี้ก็บริสุทธิ์
ถาเราไมลักขโมยใคร ไมทํารายรางกายใครไปไหนก็มแี ตคนรักเรา เขาไววางใจ
เราของที่เขาฝากไว เราก็ไมโกงของเรา เผลาเราก็ไมลัก เปนอันวาไปที่ไหนก็ตามก็ไมมี
ใครสะดุงหวาดหวั่นวาเราจะตองทํารายเขา เราจะลักขโมยเขา ไปที่ไหน มีแตความสุข
ความเจริญ
๓.

สวัสดีปใหม

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี องคสมเด็จพระรามาธิบดีทรงกลาววา
คนที่รักไมใชเฉพาะสามีภรรยา หรือบุตรก็ดี ธิดาก็ดี คนในปรกครอง
ก็ดี ทุกคนเขาก็หวงแหนทุกคนเขาก็มีความพอใจอยาไปละเมิดสิทธิ
ใหสูขอกันตามประเพณี ถาผูปกครองอนุญาตก็ใชไดเปนที่ถูกใจ
สรางความรักซึ่งกันและกัน อยางนี้องคสมเด็จพระชินสีหตรัสวา เปน
ปจจัยของการมีความสุข ถาในระหวางสามีภรรยา บุคคลอื่นเราก็
ตองถือสันโดษอยูขอหนึ่งวา สามีของเขาก็ดี ภรรยาของเขาก็ดี เปนที่
พอใจของเขา
เราจะไมละเมิดสิทธิของสามีภรรยาของบุคคลอื่น
เพราะเปนที่รักของเรา
ถาทําไดอยางนี้ก็มีความสุขในปจจุบัน
เชนเดียวกัน

๑๕

๔.

มุสาวาทา เวรมณี องคสมเด็จพระชินสีหตรัสวา วาจาที่รับฟงเรา
ตองการความจริง คนไหนพูดจริงกับเราเราก็รัก เราก็นับถือคนนั้น
ถาเราไปพูดไมจริงกับคนอื่นเขาก็เกลียด ถาเราพูดแตความจริงเขาก็
ชอบ

ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสวา ตองมีสัจจะความจริงใจดวยและ
ตองมีเมตตา คือความรัก มีความสงสารซึ่งกันและกันสองประการเขามา
ควบคุมจิต ตั้งใจวาเราจะพูดแตความจริง ถาไปไหนเราพูดแตความจริง ทุก
อยางก็เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป การที่เรามีแตความสุขก็เปนที่รักของ
บุคคลอื่นทั่วไป
๕.

สวัสดีปใหม

สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี พระชินสีหบรมศาสดาตรัสสอน
วา คนทีไ่ มตองการเปนโรคประสาทไมตองการมึนเมาสติฟนเฟอน
ถาไมตองการอยางนี้ละก็ ขอจงพากันรักษาศีลเจริญกุศลภาวนาตั้ง
สติเอาลงคือตัวเราอยาดื่มสุราเมรัย เพราะสุราเมรัยดื่มเมื่อไรก็ชั่ว
เมื่อนั้น ดื่มมากก็ชั่วมาก ดื่มนอยก็ชั่วนอย ที่เขาบอกสุราแปลวากลา
คือทําทุกอยางในดานความชั่ว บางอยางเราไมเมาเราก็ไมพูด ใน
บางกรณีเราไมเมาเราก็ไมทํา เพราะทําแลวมันอายชาวบานเขา ไม
นาจะทํา ไมนาจะพูด แตพอดื่มสุราเขาไปหนอยมันก็พูดไดทําไดทุก
อยาง รวมความวาสิ่งที่เรารังเกียจเมื่อเราไมเมาเราก็ไมทํา เพราะมัน
เลว พอดื่มสุราเขาไปแลวเรากลาทํากลาเลว และความกลานี้เปน
ความกลาชั้นต่ํา

๑๖

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา นี่เปนเรื่องของศีลที่พระ
บรมศาสดาตรัสวา สีเลนะ สุคะ ติงยันติ ถามีศีลในใจก็มีความสุข ไมมีความ
เดือดรอน การทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็ไมมี แตชวยเหลือซึ่งกันและกันยิ้ม
แยมแจมใสเขาหากัน
อีกขอหนึ่ง สีเลนะ โภคะ สัมปะทา ถาเราไมรุกรานชาวบานเขา ไมไปลักขโมย
ไมแยงคนรักเขา ไมโกหกมดเท็จเขา ไมดื่มสุรายาเมา เรื่องรายมันก็ไมเกิด เพราะเรื่อง
รายมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร มันก็ตองจายทรัพยพิเศษเมื่อนั้น เมื่อเรื่องรายไมเกิด ทรัพย
ก็ไมตองจาย ไมตองสิ้นเปลือง ทรัพยมีอยูเทาใดก็พอ มันมีนอยก็พอใช มีมากก็พอใช
เพราะความทะเยอทะยานไมมี
ก็วามาถึงขอที่สามอีกวา กาเมสุมิจฉาจาร การไปรุกรานความรักคนอื่นเขามี
โทษมาก เขาตามเขนฆา เขาเปนศัตรู ถาเปนอยางนี้เราก็เดือดรอนตองหนีหัวซุกหัว
ซุน หรือมิฉะนั้นก็ถูกจับลงโทษทัณฑ มันก็เสียสตางค ถาไมทําอยางนี้เราก็ไมตองหนี
ชาวบานเขา เราประกอบการงานปกติ ทรัพยมันก็มีมาก หาไดตามปกติ ถาตองหลบ
ตองหนีเขา หาทรัพยไมไดก็ตองกินของเกาไป ถาไมมกี ารถูกจับหรือพิพากษาลงโทษ
ใด ๆ ทรัพยสินทั้งหลายมันก็ไมเปลือง รวมความแคนที้ รัพยมันก็สมบูรณทุกประการ
อยูเย็นเปนสุขตลอดกัลปาวสาน
ที่ทานทั้งหลายไดมาบําเพ็ญกุศล บําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา คลายวาระที่จะขึ้น
ปใหมตอไปนั้น ทานสาธุชนก็อุตสาหตั้งใจบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ในขอสีเ่ ราพูดจริง
ทําจริงไมโกหกมดเท็จ ไปพูกับใครเขาก็เชื่อ ถาเปนการบังเอิญอยางหนึ่งทรัพยของเรา
ไมพอจะไปหยิบยืมใคร ใครเขาก็เชื่อใจเราอยูแลว เชื่อความสามารถ เชื่อความมั่นคง
ของเรา เราก็ขอยืมเขาไดไมเดือดรอนในการหาทรัพย
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สําหรับขอหา สุราเมรัย กัญชา ยาฝน เฮโรอีน ถาเรายังกันไมอิ่ม ในเมื่อเรากิน
ไมอิ่มแลว เอาเงินที่หามาไดไปใชในเรื่องนั้นมันก็ไมเกิดประโยชนตอรางกาย ไมไดทาํ
ใหครอบครัวของเราร่ํารวยขึ้นมาเลย ถาเราจะงดกินเหลาวันละสิบบาท ปหนึ่งก็
๓,๖๕๐ บาท เห็นงาย ๆ เราจะไดเอาเงินจํานวนนี้มาใชจา ยภายในครอบครัว
พระบรมศาสดาตรัสยอ ๆ วา สีเลนะ โภคะ สัมปะทา ก็เปนอยางนี้ถามีศีล
ทรัพยของเราก็ไมเดือดรอน ตัวเรา รางกายของเราก็ไมเดือดรอน พระบรมศาสดาตรัส
วา สีเลนะ นิพพุติง ยินติ แปลวาสงบ มีอารมณสงบในเมื่อเรามีทรัพยสินใชสบายใจ
เราก็สงบ
กลาวถึงอานิสงสองคศีลในปจจุบันชาตินี้ ชาติหนาไมตองพูดกัน ชาตินี้ดีชาติ
หนามันก็ตองดี ชาตินี้เลวชาติหนาก็ตองเลว เราจะเลือกเอาทางไหน
วันนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ เดี๋ยวก็เจริญกุศลภาวนาตอไปเปนการสวด
ธรรมจักร ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลโปรดประทานพรใหทานทั้งหลาย
อยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนากัน และจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดก็ใหสมความมุง มาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ
โอกาสบัดนี้เทอญ…
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