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ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิรสิ วัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จง
มีแดสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจาทั้งสองพระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
เจริญพร พี่นองชาวไทย พุทธศาสนิกชนทุก ๆ ทาน
ทุก ๆ ทานตองการสวัสดีมีสุข ตองการมีอายุยืน - ตองการผิวพรรณผองใส
ตองการสุขภาพอนามัยดี - ตองการใหกิจการสําเร็จ - ไมตองการมีอายุสั้น - ไมตองการ
โรคภัยเบียดเบียน - ไมตองการเดือดรอน - ไมตองการมีทกุ ขเดือดรอน ดวยกันทุกคน
ทั้งนั้น ทุกคนตองการสะดวก สบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และตองการมีที่พึ่ง
ทางใจดวยกันทุก ๆ คน ดังนั้น
พี่นองชาวไทยทุกทาน ตองการมีพร ไดรับพรแลว ตองการสวัสดีมีความ
เจริญรุงเรืองในชีวิตแลวตลอดป พ.ศ.๒๕๓๗ ตองอภิวาท – สวดมนตไหวพระ –
ปากหวานตัวออนมือเปนหงอน ออนนอมตอทานผูใหญ – ไปลา มาไหว ตอทานผูใหญ
– อยาเถียงพอเถียงแมเถียงผูใหญและครูบาอาจารย ทานจะไดรับพรสีป่ ระการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ อันนี้เรียกวา พรปใหม และจะไดรับพรโอวาทจากผูใหญผูมี
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๑

พระคุณ ไดคติเตือนใจ เรียกวา มีที่พึ่งทางจิตใจ ทําใหคนเรามีความสุขความเจริญ
ตอไป
ดังนั้น จะไดรับชีวิตใหมตอไปในป ๒๕๓๗ นี้
ในชีวิตใหมที่มีความสุข ความเจริญกาวหนาของชีวิต คิดสิ่งใด – ทําสิ่งใด ก็
อยากใหสําเร็จตามความปรารถนา เปนปแหงความสดชื่นเบิกบานใจ เหมือนกับดอกไม
แยมกลีบ มีสีสันสดสวยตระการตาแกผูพบเห็นทั่วไป ความสดสวยของชีวิตจะตอง
เกิดขึ้นตามระบบและครรลองที่ถกู ตอง ซึ่งจะตองมีแผนการในการสรางอนาคต ดําเนิน
ใหตอเนื่อง ดวยความตั้งใจที่แนวแนและมั่นคง เพื่อที่จะนําทางของชีวิตใหบรรลุ
เปาหมาย และความสําเร็จดั่งที่ตั้งปณิธานไว การที่เราจะมีชอื่ เสียง – เกียรติยศ – มี
ทรัพยสินเงินทอง – มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณนั้น หรือทําใหเกิดความสุขนั้น อยูที่
ตัวเราเองทั้งสิ้น เราเปนผูสรางสรรคและเปนผูที่จะกระทําใหเกิดขึ้น ถาทําใหเกิด
ความสุขมากก็เปนของเรา ถาทําใหเกิดนอยก็เปนของเรา หรือถาไมทําก็ไมมีสุข สุขนั้น
จะตองทําใหเกิดขึ้น จึงจะเปนสุข

ความหวังสมดังหมาย เมื่อไดทํา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา ความสุขของคฤหัสถ จะเกิดขึ้นได
นั้น มีอยูดว ยกัน ๔ ประการ ไดแก
๑)

ความสุขจากการมีงานทํา การที่เราเปนคนดี มีงานมีการทําเปนหลักแหลง
มีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงาน ความขยันหมั่นเพียรเปนที่มาของ
ทรัพย

๒) ความสุขจากการมีทรัพย เมื่อคนเรามีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจทีจ่ ะ
ทํางาน ใหเกิดความเจริญกาวหนา และมีผลงานในการปฏิบัติหนาที่ของตน
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๒

ดีก็จะทําใหมีหนาที่การงาน และรายไดสูงขึ้น มีทรัพยสินเงินทองสะสมไว
เปนประโยชนตอชีวิตเพื่อวันขางหนาตอไป
๓) ความสุขจากการใชจายทรัพย เงินทองที่เราหามาไดนั้น จะเกิดความ
ภาคภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น นําไปทําคุณทํา
ประโยชน ทํากุศลผลบุญตาง ๆ และนําไปซื้อของใชที่จําเปนแกชีวิต หรือ
สรางบานเรืองทีอ่ ยูอ าศัยใหเปนหลักประกันที่มั่นคงแกชีวิตยิ่งขึ้น
๔) ความสุขจากการไมเปนหนี้ การที่เราหาทรัพยสินมาไดดวยความยากลําบาก
และเหน็ดเหนื่อยมาก จะตองระมัดระวังรักษาทรัพย และปองกันทรัพยมใิ ห
สูญหายหรือหมดไป จะทําการสิ่งใดก็ตองรูจ ักแบงทรัพยนั้นใหถกู ตองเปน ๔
สถาน คือ เพื่อตนเองและครอบครัว ทําบุญทํากุศลและสวนรวมหนึ่งสวน
เพื่อธุระกิจการงานสองสวน เพื่อสะสมไวเปนทุนสําหรับชีวิตในอนาคตอีก
หนึ่งสวน ฉะนั้นเมื่อจะนําเงินนั้นมาลงทุน หรือดําเนินการใด ๆ ก็จะตอง
คํานึงถึงหลัก ๔ ประการนี้ ถึงแมวาจะเพลี่ยงพล้ําก็ไมเกิดเปนทุกขขึ้น การที่
ทําธุระกิจเกินตัว หรือการใชจายเกินตัว จะทําใหเกิดเปนหนี้ขึ้น การเปนหนี้
ยังทําใหครอบครัวไมมี
นั้นนอกจากจะทําใหชวี ิตตัวเองไมมีความสุขแลว
ความสุขดวย ผูทมี่ คี วามประสงคจะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น พระพุทธองคทรง
ตรัสวา ความสงบเปนสุขอยางยิ่ง คนที่มจี ิตใจสงบ ไมวุนวายกับสิ่งใด ๆ มี
ความตั้งใจและสมาธิที่แนวแนจะทําแตสิ่งที่ดี ๆ และมีความตั้งใจทีจ่ ะทํางาน
ของตนเองใหดียิ่งขึ้น ไมทําความชั่ว ไมเบียดเบียนผูอนื่ ไมทํารายผูอื่น และ
ไมอยากไดของผูอื่น เลี้ยงชีวิตโดยชอบ ก็จะทําใหชีวิตนั้นมีความสุขและมี
ความสงบเกิดขึ้น สวนผูที่ปฏิบัตธิ รรม สติปญญาก็จะเกิดขึ้นจากความสงบ
นั้นแหละ บรรลุถึงการปฏิบัติธรรมในที่สุด
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๓

ความสุขใดเสมอดวยความสงบไมมี
ความปกติ
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนไปตามธรรมชาติ เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามปกติ บุคคลที่มีจิตใจเปนปกติ ยอมมีความสุขและความสงบ มีความ
เจริญกาวหนาของชีวิต สวนผูที่ผิดปกติหรือมีจิตใจทีผ่ ิดปรกติกจ็ ะเกิดโทษทุกข และ
ความเดือดรอนตอตัวเองและผูอื่นนานานัปการ ความปกติจึงทําใหคนพบกับความสันติ
สุขและไมมีโทษ ความเปนปกตินี้ พระพุทธศาสนาทรงบัญญัติวาเปนศีล หรือ ศีลก็คือ
ความเปนปกตินั้นเอง บางทานที่ไมรูจกั คําวาศีลอยางหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง ไมรูจกั คําวาศีล
คืออะไร เลยสิ้นกําลังใจที่จะรักษาศีล แตความจริง ศีลที่แปลวาปกติ ที่บุคคลทั้งหลาย
ตองการ จะเปนคนก็ดี เปนสัตวก็ดี ตามปกติตอ งการเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่
ศีล ๕ ไมวาคนที่เกิดมาแลวจะเคยเขาวัด จะนับถือพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ดี ก็มี
ความตองการศีล ๕ เหมือนกันหมด ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงกลาววา เปนปกติ คําวาศีล
นี้ แปลวา ปรกติ
ก็มีเรือ่ งอยูว า กอนพุทธกาล สมัยนั้นศาสนามีมาก เขามีอยูกอ น สมเด็จพระ
ชินวรบรมศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดี ในเวลานั้น ในเขตของประเทศ
อินเดียตองพูดกันถึงศาสนา ถือวาเปนสมัยที่คลั่งศาสนา และเวลานี้ก็ยังคลั่งกันอยู
ศาสนาตางศาสนากันก็เปนชาวอินเดียเหมือนกัน รบกันเรื่องศาสนา นี้เมื่อปที่แลวก็ยังมี
ในสมัยกอน ๆ ก็ยังมี ยกทัพตีกนั ก็เพราะเรื่องการนับถือศาสนา เปนอันวา คนสมัยนั้น
เปนคนคลั่งศาสนามาก ถาใครถือศาสนาของศาสดาจารยใดแลว ก็นับถือศาสนานั้น
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๔

เปนสรณะที่พึ่ง ถือวาของตนดีกวา ในสมัยตอมา เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว องคสมเด็จประทีปแกวเสด็จไปทาง
ไหนทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทใหม ๆ
แลวเขาก็ถามกันวา ทําอยางไรคนจึงจะมี
ความสุข ทําอยางไรคนเราจะมีทรัพยสมบูรณใชไมขาด ทําอยางไรจิตใจคนจึงจะสบาย
สงบ สงัดองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงเรื่อง ศีล วาตามธรรมดาของคนนั้น
ตองการความเปนอยูเปนสุขคือ ไมตองการใหใครมาทํารายรางกายของตัวเรา ไมมี
ใครตองการใหใครมาเขนฆาตน ทรัพยของเรามีอยูเราก็ไมตองการใหใครมายื้อแยง มา
ลักมาขโมย มาบังคับขูเข็ญเอาทรัพยสินไป คนที่มีคนรัก มีสามีภรรยา และคนที่รัก
บุตรธิดา ลูกหลานเหลน ก็ตาม มีอยูแลว ไมตองการใหใครมาขมเหงน้ําใจเรื่องคนรัก
ทรงตรัสวา วาจาทุกอยางที่เราฟง ตองการใหคนทุกคนที่มาพูดกับเราพูดแต
ความเปนจริง เพราะเราตองการอยางนั้น ทรงกลาวไปวา ทั้งชายและหญิงเหมือนกัน
หมด คือ ไมมีใครตองการเปนคนชั่ว องคสมเด็จพระบรมศาสดาจารย จึงทรงกลาววา
โภปุริสะ ดูกรทานผูเจริญ ถาทุกคนตองการอยางนี้ ทุกคนตองการมีความสุขใหปฏิบตั ิ
ตามนี้คือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณี ขอใหทุกคนงดเวนเบียดเบียนทางรางกายซึ่งกันและกัน อยา
ประหัตประหารซึ่งกันและกัน และก็จงอยาเขนฆาซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นใหเอาจิต
ตั้งอยูในความเมตตากรุณาทั้งสองประการ ขอนี้จึงจะสงผล องคสมเด็จพระทศพลทรง
กลาววา จงอยาฆากันนะ จงอยาทํารายรางกายซึ่งกันและกัน แตวาการที่จะไมทํา
อยางนั้น ตองเอาจิตใจประกอบไปดวยเมตตา คือ ความรัก คิดเสียวาเราเกิดมาเรารัก
ตัวเราเพียงใด คนทั้งหลายก็มีความรักตัวของเขาเพียงนั้น เราไมตองใหใครมาทําราย
รางกายเรา เขาก็ไมตองการไปเขนฆาเขา ทั้งนี้องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงกลาววา
ทั้งคนและสัตวในโลก มีความปรารถนาเหมือนกัน เราตางคนตางเวนการทําราย
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๕

รางกายซึ่งกันและกัน เวนการเขนฆาซึ่งกันและกัน ตางคนตางรักกัน ตางคนตางสงสาร
กัน ทุกคนมีความสุขเจอะหนากันเมื่อไร ตางก็มีความยิ้มแยมแจมใส มีกําลังใจเบิกบา
๒. อทินนาทานาเวรมณี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ทรัพยของเรา เราไมตองการให
ใครมายือ้ แยง มาลักขโมย ทรัพยสินของคนอื่นเขาก็เชนเดียวกัน เขาหามาไดเขา
ตองการกินตองการใชของเขาเอง ถาเราไปยื้อแยงเขา เขาก็โกรธ เขาไมพอใจ ฉะนั้น
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจารย จึงกลาววา ถาเราจะระมัดระวังเรื่องการที่จะ
ไมมีการยือ้ แยงอยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนสมบัติของตน
จงยินดีเฉพาะ
ทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม เรียกวา สันโดษ ไมใชยนิ ดีเฉพาะทรัพยที่มอี ยู
แลว ใหยนิ ดีถึงทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรมดวย ไมไปคิดโกงไปลัก ไปขโมย
ใคร และไมเบียดเบียนรางกายของคนอื่น ทรัพยสวนนั้นเราพอใจ
แตทวา เราจะมีสันโดษโดยเฉย ๆ ในขอนีก้ ็ไมไหว องคสมเด็จพระจอมไตรทรง
ตรัสวาตองแกความอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่น ดวยการใหทาน เพราะการใหทาน
กับการอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่น เปนกําลังใจตางกัน การอยากไดทรัพยสมบัติ
ของบุคคลอื่น เปนการอยากดึงเขามา การใหเปนการผลักดันออก การใหทานนี้
ประกอบดวยเมตตา ความรัก กรุณา ความสงสารเหมือนกัน แตทวา มาถึงขอนี้ เราก็
เพิ่มสันโดษเขามาดวย เพิ่มทานบารมีมาดวย
รวมความวา ถารักษาศีลขอนี้ใหเปนปกติทุกวัน ตืน่ ขึ้นมาในตอนเชาแลวตอง
คิดไวเสมอวา ถาไมเกินวิสัยที่จะใหไดหรือเราจะชวยได ไมวาใครทั้งหมด คนก็ดี สัตวก็
ดี ถาหันหนาเขามาพึ่งเราก็ดี แลวมีความทุกขยากลําบากก็ดี เราจะสละทรัพยสมบัตทิ ี่
เรามีอยูตามสมควรใหทันที ถาคิดไวอยางนี้ ถาทรัพยไมมีก็ไมตอ งให ถามีแลวใหไป
เราไมมีเหลือกิน เราก็ไมตองให แตใจมันคิดจะให แตใหไมเกินวิสัยที่เราจะพึงใหได ถา
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กําลังใจของพุทธบริษัททรงอยูอยางนี้ ไซรชอื่ วาเปนผูเจริญ จาคานุสติกรรมฐานประจํา
ใจ ศีลขอนีก้ ็บริสุทธิ์
ถาเราไมลักขโมยใคร ไมทํารายรางกายใคร ไปไหนก็มีแตคนรักเรา เขา
ไววางใจเรา ของเขาฝากไวเราก็ไมโกง ของเขาเผลอเราก็ไมลัก เปนอันวา ไปที่ใดก็
ตาม ไมมีใครสะดุงหวาดหวั่นวาเราจะตองทํารายเขา เราจะลักขโมยเขา ไปที่ไหนก็มี
ความสุข
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี องคสมเด็จองครามาธิบดีทรงกลาววา คนที่รัก ไมใช
เฉพาะสามีภรรยา คือบุตรก็ดี ธิดาก็ดี คนในปกครองก็ดี ทุกคนเขาก็หวงแหน ฉะนั้น
ถาเรามีความพอใจ อยาไปละเมิดสิทธิ์ใหสูขอกันตามประเพณี ถาผูปกครองอนุญาตก็
ใชได เปนที่ผูใจสรางความรักซึ่งกันและกันอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา เปน
ปจจัยของการมีความสุข ถาในระหวางสามีภรรยาของบุคคลอื่น เราตองถือสันโดษอีก
ตัวหนึ่ง วาสามีของเราตองดีภรรยาของเราก็ดี เปนทีพ่ อใจของเรา เราจะไมละเมิดสิทธิ์
ของสามีภรรยาบุคคลอื่น เพราะเปนที่รักของเขา ถาทําไดอยางนี้ก็มีความสุขในปจจุบนั
๔. มุสาวาทาเวรมณี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา วาจาที่รับฟง เราตองการความจริง
คนไหนพูดจริงกับเรา เราก็รกั คนนั้น เราก็นบั ถือคนนั้น ถาเราไปพูดไมจริงกับคนอื่นเขา
เขาก็เกลียด ถาเราพูดตามความเปนจริง เขาก็ชอบ ฉะนั้นในตอนนี้ องคพระบรม
ศาสดาตรัสวา ตองมีสัจจะ คือความจริงใจดวย และก็มีเมตตา ความรัก กรุณา
ความสงสาร ๒ ประการ เขามาควบคุมใจ ตั้งใจวาเราจะพูดแตความเปนจริง ถาไปไหน
เราพูดแตความเปนจริงทุกอยาง ก็เปนที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ทางเรามีแต
ความสุข เพราะเปนที่รักของบุคคลอื่นทุกคน
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี พระชินศรีบรมศาสดาตรัสวา คนที่ไมตองการชัว่
ไมตองเปนโรคประสาท ไมตองเปนโรคมึนเมาประสาทฟนเฟอน ถาไมตองการอยางนี้
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ละก็ องคพระศาสดาตรัสวา ขอจงพากันรักษาศีลขอที่ ๕ คือปกติ เราจงอยาดื่มสุรา
และเมรัย เพราะสุราและเมรัยดื่มเขาไปเมื่อไร ก็ชั่วเมื่อนั้น ดื่มมากก็ชั่วมาก ดื่มนอยก็
ชั่วนอย ที่เขาบอกวาสุราแปลวากลา สุราของเมานี่มันแปลวากลา คือ กลาทําทุกอยาง
ในดานความชั่ว บางอยางเราไมเมาเราไมพูด ในบางกรณีเราไมเมาเราไมทํา เพราะทํา
แลวมันอายชาวบานเขา ไมนาจะทํา ไมนาจะพูด แตพอดื่มสุราเขาไปหนอยเดียวมัน
พูดได ทําได รวมความวาสิ่งที่เรารังเกียจเมือ่ ยังไมเมา เราไมทํา เพราะมันเลว พอดื่ม
สุราเขาไปแลว เรากลาทําความเลว ความกลานี้เปนความกลาชั้นต่ํา ฉะนั้นองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา ถาตองการใหใจพนจากความเลว ก็อยาดื่มสุราเมรัย
นี้เปนเรื่องของศีล ๕ ที่พระบรมศาสดาตรัสวา สีเลนะสุคติงยันติ ถามีศีลในใจ
ก็มีสุข ชาวบานชาวเขาก็มีสุข ทุก ๆ คนถามีศีล ๕ ทุกคน ก็ไมมีความเดือดรอน การ
ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็ไมมี มีแตคนชวยเหลือซึง่ กันและกัน ยิม้ แยมแจมใสเขาหา
กัน มันก็มคี วามสุขกลาวแตเพียงยอ ๆ
อีกขอหนึ่ง สีเลนะโภคสัมปทา ถาเราไมไปรุกรานชาวบานเขา ไมลักขโมยเขา
ไมแยงคนรักเขา ไมโกหกมดเท็จเขา ไมดื่มสุรายาเมา เรื่องรายมันก็ไมเกิด เพราะเรื่อง
รายมันเกิดขึ้นมาเมื่อไร มันตองจายทรัพยพิเศษเมื่อนั้น เมื่อเรือ่ งรายไมเกิดทรัพยก็ไม
ตองจายเปนกรณีพิเศษ ไมตองสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ ทรัพยมีอยูเทาใดมันก็พอใชมี
นอยก็พอใชมีมากก็พอใช เพราะความทะเยอทะยานไมมี
ก็มาวาถึงขอที่ ๓ อีกทีวา กาเมสุมิจฉาจาร การไปรุกรานความรักของบุคคล
อื่นเขาโทษมันมาก เขาตามฆาเขนฆา เขาทําราย เขาเปนศัตรู ถาเปนอยางนี้ละก็เรา
เดือดรอน ตองหนีหัวซุกหัวซุนหรือมิฉะนั้น ก็ถกู จับลงโทษทัณฑ มันก็เสียสตางค ถาไม
ทําอยางนี้ เราก็ไมตองหนีชาวบาน เราประกอบการงานปกติ ทรัพยมันก็มีมาก หาได
ตามปกติ ถาตองหลบตองหนีเขา หาทรัพยไมได ก็ตอ งกินของเกาไป ถาไมมีการถูกจับ
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ไปพิพากษาลงโทษใด ๆ ทรัพยสินทั้งหลายมันก็ไมเปลือง รวมความแคนี้ ทรัพยมันก็
สมบูรณบริบูรณ
ในขอ ๔ ถาเราพูดจริงทําจริงเสียทุกอยาง ไมโกหกมดเท็จใคร จะไปพูดกับใคร
ใครเขาก็เชือ่ ถาเปนการบังเอิญอยางหนึ่ง ทรัพยสินของเราไมมีพอกินพอใช จะไปขอ
หยิบขอยืม เขาเชื่อน้ําหนาเราอยูแลว เชือ่ ความสามารถ เชื่อความมั่นคงของเราอยูแลว
เราก็ขอยืมเขาได ไมเดือดรอนในการหาทรัพย
สําหรับขอ ๕ เหลามันกินไมอิ่ม สุราเมรัย กัญชายาฝน เฮโรอีน ทั้งหลาย เรา
กินไมอิ่มในเมื่อมันกินไมอิ่ม แลวเอาเงินที่หามาไดไปจายในเรือ่ งนีม้ ันไมเกิดประโยชนแก
รางกายไมทําใหเรา ครอบครัวของเราร่ํารวยขึ้นมา ถาบังเอิญเราจะงดกินเหลามันเสีย
กินเหลาวันละ ๑๐ บาท ปหนึ่งก็ ๓,๖๕๐ บาท เห็นงาย ๆ เงินจํานวนนี้เอามา
ทํากับขาวไดสบาย ๆ ซื้อเครื่องนุง หมก็ได เปนอันวาพระบรมศาสดาทานทรงกลาววา สี
เลนโภคสัมปทา โดยยอ ๆ ก็เปนอยางนี้ แคมีศีล ๕ ทรัพยสินก็ไมเดือดรอนตัวเราใจเรา
ก็ไมเดือดรอน พระบรมศาสดาจารยทรงตรัสวา สีเลนนิพพุติยันติ นิพพะ แปลวาดับ
คือ มีอารมณสงบ ในเมื่อเรามีทรัพยสินใชสบาย ๆ ใจเราก็สงบ ความเดือดรอนก็ไมมี
นี่กลาวถึงอานิสงสของศีลในปจจุบัน ชาติหนาไมตองพูดกัน ถาชาตินี้ดี ชาติหนามันก็ดี
ถาชาตินี้เลว ชาติหนามันก็เลว เราจะเลือกเอาทางไหน ผูทปี่ กติยอ มมีศลี ผูไมมีศลี
ยอมผิดปกติ.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทานพระราชทานพรปใหมแดประชาชนชาวไทย มีอยู ๔ ประการ
๑. ปรารถนาดีตอกัน คือ ความสุข
๒. อนุเคราะหซึ่งกันและกัน คือ ความสุข
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๓. ความยินดี คือ ความสุข
๔. ความสงบ คือ ความสุข
ขอจงมีความสุขความเจริญ
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