
 

 

 

 
 



ธรรมอํานวยพร 
 

 
 ในโลกนี้ชีวิตที่มีความสุข สดชื่น และแจมใส ไดอยูตลอดเวลานั้น เพราะเปนชีวิตที่ดําเนินอยูบน
เสนทางแหงธรรมะที่พระพุทธองคทรงคนพบ ทรงไดพิสูจน และทรงเมตตานํามาสั่งสอนเพ่ือนเกิดแก
เจ็บตาย ใหหลุดพนจากความทุกข ซึ่งเปนดุจดวงประทีปสองสวางนําทางใหชีวิตที่ดําเนินตามรอยแหง
พระองคไดพบกับความสุขที่แทจริง 
 
 หลักธรรมอันมาซึ่งความสําเร็จและความมีชีวิตที่สุขสดชื่น แจมใส คือ อิทธิบาท ๔ ไดแก     
ฉันทะ..ความพอใจจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอ, วิริยะ...ความเพียรพยายาม,  จิตตะ...ความคิด ตั้งจิตรับรูใน
สิ่งที่ทําและทําดวยจิตที่ไมฟุงซาน และวิมังสา...ความไตรตรอง ใชปญญาใครครวญกอนที่จะกระทําสิ่ง
ใดลงไป  ผูดําเนินชีวิตดังกลาว จักประสบกับความสําเร็จในชีวิต พบแตความสุขสดชื่นแจมใสตลอดไป 
 
 ขอความเจริญในธรรม จงบังเกิดแกทานสาธุชนผูประพฤติธรรมโดยทั่วกัน เทอญ. 
 

 
ดวยความสุจริต  หวังดี 

ปรารถนาใหโลกพบกับความสงบสุข 
 



สารบัญ 
 

 
สุข สดชื่น แจมใส ดวยแสงแหงพระธรรม ๑ 

ความสําคัญของใจ ๑ 
จิตใจพักผอนไดดวยการสงบอารมณ ๑ 
ดําเนินชีวิตอยูเพ่ือทําหนาที่ใหสมบูรณ ๕ 
ควบคุมความคิดไดจิตใจจักสงบ ๖ 
หลักการคิดของพระพุทธเจา ๗ 
สิ่งที่ไมควรสะสมไวในจิตใจ ๘ 
ควบคุมจิตใหเปนปจจุบัน ๙ 
การเพงอยูเฉพาะหนา ๑๐ 
สรางฐานจิตใจที่ถูกตอง ๑๒ 
สิ่งที่ทุกชวีิตตองเรยีนรูและเขาใจ ๑๓ 
ชีวิตผิดพลาดเพราะจิตใจขาดคุณธรรม ๑๕ 
สุข สดชื่น แจมใส ดวยแสงแหงพระธรรม ๑๗ 

ชีวิตมั่นคงและมีคาดวยรากฐานแหงธรรมะ ๑๘ 
เพ่ิมคุณคาชีวติดวยศีล สมาธิ ปญญา ๑๘ 
ธรรมะเปนพ้ืนฐานแหงความมั่นคง ๑๙ 
ธรรมะยอมคุมครองรักษาผูประพฤติธรรม ๒๐ 
พัฒนาตนสูชีวติที่มั่นคงและมีคา ๒๑ 
เครื่องหามลอชีวิต ๒๒ 
คนสรางงาน งานสรางคน ๒๔ 
คุณคาแหงพระธรรม ๒๗ 
ชีวิตมั่นคงและมีคาดวยรากฐานแหงธรรมะ ๓๐ 
เรียนรูชวีิตจากธรรมชาต ิ ๓๔ 
ดวงประทีปสองทางชีวิตใหมัน่คง ๓๕ 

มรรคาสูชีวิตทีสุ่ข สดชื่น แจมใส ๓๗ 
 



สุข  สดช่ืน  แจมใส 
ด ว ย แ ส ง แ ห ง พ ร ะ ธ ร ร ม  

 

 

 
ญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย 
 
 ณ บัดนี้ ถึงเวลาของการฟงปาฐกถาธรรมะ อันเปนหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแลว 
ขอใหทุกทานอยูในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟงดวยดี เพ่ือใหไดประโยชนอันเกิดขึ้นจากการฟงตามสมควร
แกเวลา 
 

ความสําคัญของใจ 
 
 วันอาทิตย...เปนวันหยุดงานหยุดการทางรางกาย เราก็มาพักผอนทางดานจิตใจ รางกายกับใจ
นั้นจะตองมีการพักผอนเทา ๆ กัน รางกาย...ก็พักผอนดวยการนอนหลับในเวลากลางคืน  ใจ..นั้น
พักผอนดวยการสงบอารมณ อันเปนเหตุใหเกิดความวุนวายยุงยากทางใจประการตาง ๆ 
 

จิตใจพักผอนไดดวยการสงบอารมณ 
 
 ถาเราพักผอนแตเพียงรางกาย จิตใจไมไดพักผอนเลย ก็มักเกิดเปนปญหา เพราะวาความเหนด็
เหนื่อยทั้งหลายนั้นมันอยูที่ใจมากกวาอยูที่รางกาย 
 ความเหนื่อยทางใจนั้น เปนความเหนื่อยที่ลึกซึ้ง สวนความเหนื่อยทางรางกายนั้น เปนแตเพียง
ผิวเผิน แกไขไดงาย สะดวกสบาย โดยไมลําบากอะไร แตวาความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจนั้นเปนเรื่องที่
แกยาก 
 ถาไมศึกษาวิธีการที่จะแกไขความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจกันไวบางแลว เราก็จะรูสึกเหนื่อยใจ
มากขึ้น ดังที่เราไดยินคนบางคนพูดวา เหนื่อยใจ หนักใจ หรือวาไมสบายใจ อะไร ๆ ตาง ๆ อันน้ีก็
เนื่องจากวาใจไมไดมีการพักผอนเสียบางเลย 
 

 

 



สภาพของใจทีไ่มไดรับการพักผอน 
  

 “ใจที่ไมมีการพักผอน” นั้นก็คือใจที่คิดเรื่องอะไรอยูตลอดเวลา แลวไมไดคิดเพ่ือใหเกิดความ
สบายใจ เปนการคิดสรางความทุกข ความเดือดรอนใหแกใจดวยประการตาง ๆ ที่เรียกกันวาความวิตก
กังวลนั่นเอง ความวิตกกังวลเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผูใดแลว ตองทําใหผูนั้นเหน็ดเหนื่อยทางใจ วุนวาย
ใจอยูตลอดเวลา ไมเปนอันไดพักผอน แมแตเวลาหลับนอนก็ไมไดหลับกับเขา มีอยูไมใชนอยที่คนนอน
แลวกระสับกระสายอยูตลอดเวลา ในเวลาที่เรานอนไมหลับนั้น...มันเปนเรื่องปญหาในทางใจ ไมใชเรื่อง
ปญหาทางกายอยางเดียว 
 เรื่องปญหาทางกายนั้นก็มีบางเหมือนกัน เชนวา ทองเสีย หรือวามีอาการไมสบายทางรางกาย
ในสวนใดสวนหน่ึงอยางนี้ก็เปนเหตุใหนอนไมหลับ หรือวาเกิดเจ็บไขไดปวยดวยโรคอะไรก็ตาม เรานอน
ไมหลับ นั่นเปนเรื่องของรางกายแท ๆ แตวาบางทีรางกายเปนปกติ กินอาหารได ทองไสเปนปกติ แตวา
กลับนอนไมหลับ 
 

เหตุแหงความเหนด็เหน่ือยของจติใจ 
 
 ที่นอนไมหลับก็เพราะวา ใจมันคิดเรื่องอะไรตออะไรยุงวุนวายไปหมด ความวุนวายที่เกิดขึ้นใน
ใจนั้น ก็เน่ืองจากกระทบกับอารมณบางประเภทที่เราไมนึกไมฝนวามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เมื่อสิ่ง
นั้นเกิดขึ้นโดยกะทันหัน โดยเราไมรูเนื้อรูตัว ก็เกิดความครุนคิดอยูในใจตลอดเวลา 
 ตัวอยางงาย ๆ เชน เราสูญเสียอะไรที่เรารักใคร พอใจไป จะเปนคนก็ตาม เปนวัตถุเปนส่ิงของก็
ตาม เราไมนึกวามันจะสูญเสีย เราไมนึกวามันจะจากเราไป แตวาเกิดสูญเสียขึ้นอยางกะทันหัน โดยเรา
ไมไดคิดนึกไวกอน พอสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ไมสบายใจ มีความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ถาคนเปนโรค
เกี่ยวกับหัวใจอยูบาง ก็คงจะกระทบกระเทือนอยางหนัก จนอาจจะเรียกวาช็อคไปเลยก็ได แตถาไมมี
โรคทางอยางนั้น เขาเรียกวาไมเปนโรคหัวใจ ความคิดตาง ๆ เกิดมากขึ้นในใจจนนอนไมหลับ บางทีเปน
อยางนั้นมีบอย ๆ 
 วันกอนนี่มีพระองคหนึ่ง ทานตองสูญเสียบิดาไปแลวก็มานอนพักอยูที่กุฏิ ทั้งคืนไมไดนอน ไฟ
สวาง หยิบหนังสือเลมนั้นมาอานจบไป เลมโนนมาอานจบไป อาตมาก็หลับไปเต็มตื่น ตื่นข้ึนมาเห็นยัง
นั่งอานหนังสืออยู ก็ถามวา ทําไมไมหลับไมนอน? บอกวา...มันนอนไมหลับ.. นอนไมหลับมาหลายคืน
แลว อันน้ีเกิดจากความคิดนั่นเอง คือมันคิดอยูแตเรื่องที่เราประสบกับปญหา ไมไดปลอยวางปญหานั้น 
หรือไมไดคิดที่จะเตรียมตัวไวกอนในเรื่องปญหาอยางนั้น อาการอยางนั้นจึงเกิดขึ้นในใจ 
 

 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๒ 
 



สุข  สดช่ืน  แจมใส  ดวยใจท่ีเปนสุข 
 
 ญาติโยมที่อยูบานก็คงมีปญหาประเภทอยางนี้ ที่จะเกิดขึ้นแกเราไดบอย ๆ เชน เราเปนคน
ประกอบธุรกิจ เรื่องธุรกิจที่เรากระทํานั้น มันก็ไมแนเสมอไป..ไมแนวาเราจะมีกําไรเสมอไป หรือวาเรา
จะไดดังที่เราตองการเสมอไป บางครั้งมันก็ได แตบางครั้งมันก็ไมได 
 เวลาไดรูสึกอยางไร?...ถาเวลาไดก็มักสบายใจ ชุมชื่นรื่นเริงดวยประการตาง ๆ แตถาเวลาเรา
ไมได...จะรูสึกอยางไร? ...เราก็รูสึกไมสบายใจ ผิดหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้ การที่เราผิดหวังก็เพราะวาเรา
ตั้งความหวังไวมากเกินไป อยาไปตั้งความหวังในอะไร ๆ ใหมากเกินไป 
 

อยาต้ังความหวงักับส่ิงใด ๆ มากเกินไป 
 
 อันนี้เปนเรื่องหลักที่ควรจะคิดไวในใจบอย ๆ วา เราจะทําอะไรก็ตาม อยาไปหวังใหมากเกินไป 
คืออยาหวังเอารอยเปอรเซ็นต สุดแลวแตมันจะไดดีกวา ถาเราไปหวังมากเกินไปแลวก็รุนแรง เปน
ความคิดที่มีความหวังรุนแรง เมื่อสิ่งนั้นไมสมหวัง เราก็เสียดาย เราก็มีความทุกข มีความเดือดรอนใจ 
บางทีก็เปนทุกขเอามากทีเดียว 
 เมื่อถามวาเปนทุกขดวยเรื่องอะไร ก็วา แหม!...มันไมเหมือนใจเลยคราวนี้ หวังจะไดอยางนั้น
อยางนี้ แตไมไดดังที่ตองการ อันนี้คือความผิดพลาดของการดําเนินชีวิตของเราในแงจิตใจ การดําเนิน
ชีวิตผิดในแงจิตใจ มันสรางความทุกขความเดือดรอนแกเราอยางเหลือกินทีเดียว 
 เพราะฉะนั้น จึงอยากจะแนะนําไวใหกับโยมทั้งหลายวา ไมวาเรื่องอะไร ๆ เราอยาไปตั้ง
ความหวังในเรื่องที่จะไดไวมากเกินไป เรามีความคิดแตเพียงประการเดียววา เราจะทําส่ิงน้ันส่ิงน้ี ทําไป
ตามหนาท่ีท่ีเราจะตองทํา เชน เราทําการคาขาย ประกอบธุรกิจการงานอะไร ๆ ก็ตาม เราก็ทําไปตาม
หนาที่ของเรา เราไมตองการผลิตอะไรใหมากเกินไป เพียงสักแตวาทําไปเทานั้น ทําดวยสติปญญา 
ความสามารถมีเทาใดก็ลงทุนไปเถอะ 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๓ 
 



รูสภาพความเปนจริงของส่ิงท้ังปวง 
 
 ในเรื่องนั้นการลงทุนทําไดเต็มที่ แตอยาไปหวังวาจะไดเทานั้นจะไดเทานี้ใหมากเกินไป เพราะ
สิ่งตาง ๆ นี้ไมไดอยูในอํานาจของเรา เราบังคับมันไมได ใหไดดังใจมันไมได เชนวาเราลงทุนไปกอนหนึ่ง 
เพ่ือสรางงานการอะไรขึ้นมา ถาเราหวังวามันจะไดกําไรเทาน้ันเปอรเซ็นตเทานี้เปอรเซ็นต แตวาเอาจริง
เอาจังเขากลับไมได เพราะส่ิงท้ังหลายในโลกนี้..เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมมีอะไรหยุดน่ิงสักอยาง 
การคาขายก็มีความเปลี่ยนแปลง การบานการเมือง เรื่องของคน เรื่องของพื้นแผนดิน เรื่องดินฟา
อากาศ อะไร ๆ ตาง ๆ นี้ มันเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เราจะไปกําหนดเอาตายตัววาจะเปนอยางนั้น 
จะเปนอยางนี้นั้น เปนเรื่องที่เปนไปไมได เพราะส่ิงเหลาน้ันไมไดอยูในอํานาจของเรา 
 เชน เราสั่งอะไรมาอยางหนึ่ง แลวก็นึกวา คราวนี้แหละเราจะไดกําไรมากมายจากสิ่งเหลาน้ี 
แตวาดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงไป เชนวา เราอยูอากาศมันก็แหง ๆ ฝนฟาไมตก แตพอเราลงมือ
ทํางานทําการเรื่องนั้น...ฝนเทลงมาจั๊ก ๆ น้ําทวมบานทวมเมืองเลยทีเดียว ทําใหสินคาที่เราส่ังมานั้นมี
อุปสรรค ไมสามารถจะสงไปที่นั่นที่นี่ไดดังใจ อันนี้มันเปนเรื่องธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นแกใคร ๆ กิจการ
งานที่เรากระทําอยูเมื่อใดก็ได เพราะฉะนั้นพระทานจึงสอนวา อยาไปมีความหวังในเรื่องอะไร ๆ ใหมัน
มากเกินไป 
 

ความหวงัน่ันแหละคือความอยาก 
 
 ชาวโลกเรามักพูดกันวา เราอยูกันดวยความหวัง คือวาหวังน้ําบอหนากันเรื่อยไป คลาย ๆ กับ
คนเดินทาง พอมาถึงศาลาพักรอนหลังนี้ พักแลวก็เดินตอไป นึกวาจะไปพักศาลาโนนตอไป พอถึงศาลา
นั้นก็นึกวาจะไปพักศาลาโนนตอไป อยางนี้เรียกวาเดินไปดวยความหวัง 
 ความหวังน้ันก็คือ...ความอยากน่ันเอง เราเอาความอยากมาเปนอาหารใจ มาเปนเครื่องหลอ
เล้ียงจิตใจ ชาวโลกทั่วไปอยูดวยความอยาก อยูดวยความปรารถนาวาจะมีสิ่งนั้นจะมีสิ่งนี้ เรียกวาหา
เหยื่อมาลอจิตใจอยูตลอดเวลา ทีนี้การที่เราเอาเหยื่อตาง ๆ มาลอจิตใจอยูตลอดเวลา ทีนี้การที่เราเอา
เหยื่อตาง ๆ มาลอจิตใจเรานั้น...มันไมสุขใจอะไรมากนัก แลวอาจจะผิดหวังเมื่อใดก็ได เราก็เกิดเปน
ความทุกขเกิดความเดือดรอน เมื่อเราผิดหวัง 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๔ 
 



ดําเนินชีวิตอยูเพ่ือทําหนาท่ีใหสมบูรณ 
 
 ถาพูดกันในแงธรรมะในแงจิตใจอยางแทจริงแลว เราไมควรจะอยูดวยความหวังอยางน้ัน แต
เราควรจะอยูอยางไร? เราควรจะอยูเพียงเพ่ือทําหนาท่ีของเราเพียงอยางเดียวเทาน้ันเอง 
 ใครมีหนาที่อันใดก็ทําหนาที่อันน้ันไป มีหนาที่พอคา..ก็คาขายไป หนาที่ราชการ..ก็ทําไป หนาที่
พอหนาที่แมก็ทําไป ใครมีหนาท่ีอันใดก็ทําหนาท่ีอันน้ันไป อันน้ีคือส่ิงท่ีจําเปนสําหรับชีวิต ไมใชเรื่องที่เรา
จะหวังไดเสมอไป เราจะหวังวาเมื่อทํางานชิ้นน้ีแลว..จะไดเทาน้ัน จะไดเทาน้ี อันน้ีอยาไปสรางความหวัง
ไวเลย เพราะถาเราสรางไวก็เทากับสรางวิมานในอากาศ เปนความฝนแบบลม ๆ แลง ๆ ที่เราสราง
ขึ้นมาในมโนภาพของเราเทานั้น มันจะสลายลงเมื่อใดก็ได และเมื่อมันสลายไป จิตใจเราก็ตองมีความ
ทุกข มีความเหี่ยวแหงใจ มีความไมสบายใจดวยประการตาง ๆ แลวมันเรื่องอะไรที่เราไปหาเรื่องใหเกิด
ความทุกขความเดือดรอน มันเรื่องอะไรที่จะไปหาความทุกขใหแกจิตใจของเราเอง 
 

เม่ือไมต้ังความหวงั ก็ไมพบความผิดหวงั 
 
 เราไมไดเกิดมาเพ่ืออยูกับความทุกข อยูกับความเดือดรอนใจ แตเราเกิดมาเพ่ือความรูเทารูทัน
ในส่ิงเหลาน้ันตามสภาพที่เปนจริง อยูในโลกดวยปญญา ไมใชอยูดวยความโงเขลา หรือดวยอวิชชา คือ
ความไมรูชัด ไมเขาใจชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เปนจริง ทําใหเปนเหตุใหเกิดปญหาวุนวายขึ้นในจิตใจ
ของเราดวยประการตาง ๆ 

เราไดยินขาวปรากฏอยูบอย ๆ วา คนที่พลาดหวังนั้นมักจะทําอะไรในทางแปลก ๆ แผลง ๆ 
เชนวา ทําลายตัวเองเสียเพราะวาไมสมหวัง เชน ชายหนุมหญิงสาวที่มีความรักกัน แลวมีความหวัง 

100% วาจะไดอยูกินแตงงานกันตามเรื่องตามราว แตมันเกิดผิดหวังขึ้นมา เพราะเหตุการณ

เปลี่ยนแปลง เชนวาคนโนนเขาคลายความรักไป เขาไมรักเหมือนเดิมแลว เขาไปมีรักใหมแลว คนที่ถูก
พรากความรักไปก็เสียอกเสียใจ ไมกินไมนอน ไมอยากจะอยูในโลกตอไป อันน้ีก็เพราะวาผิดหวังจึงได
เกิดอารมณเชนน้ันข้ึนมา 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๕ 
 



นําประสบการณในชีวิตมาเปนบทเรียน 
 
 หรือในเรื่องอื่น ๆ อีกก็เหมือนกัน มันมีมากมายกายกองที่สรางปญหา คือความทุกข ความ
เดือดรอนใหเกิดขึ้นในใจของเราดวยประการตาง ๆ ถาหากวาเราศึกษาในเรื่องอยางนี้ คือศึกษาจาก
ประสบการณในชีวิตของเราเองวา ในชีวิตของเรามันมีอะไรเกิดขึ้น แลวส่ิงที่เกิดขึ้นน้ัน มันใหอะไรแกเรา 
ใหความสุขใจเบาใจแกเรา ใหความทุกขความหนักใจแกเรา หรือใหความเดือดเนื้อรอนใจแกเรา เรา
จะตองศึกษาเร่ือย ๆ ไป นําประสบการณเหลาน้ันมาเปนบทเรียน เปนเคร่ืองเตือนจิตสะกิดใจไวบอย ๆ 
เพ่ือจะไดไมทําอะไรซ้ําลงไปในเรื่องอยางน้ันอีก จะไดหลีกเล่ียงจากเรื่องที่มันเคยเปนเหตุใหเกิดความ
ทุกขความเดือดรอนแกเรา เราก็จะมีปญญามากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต 
 

ควบคุมความคิดได จิตใจจกัสงบ 
 
 การเปนอยู ในชีวิตประจําวัน ตองเปนอยูดวยการศึกษาหาความรู ความเขาใจ จาก
ประสบการณที่เราผานมาทุกเรื่องทุกประการ ใหถือวาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเปนครูเรา
ทั้งนั้น เปนบทเรียนสอนใจเราทั้งนั้น และเมื่อเราถือเอาเรื่องเหลานั้นเปนบทเรียนเครื่องสอนใจ แลวเรา
ก็จําไวทีหลังเราจะไมคิดอยางนั้น จะไมนึกในรูปนั้นอีกตอไป เพราะการคิดนึกในรูปอยางนั้นมันสราง
ความทุกขความเดือดรอนใหแกเรา แตวาเราจะคิดในรูปท่ีเรียกวามีปญญา มีความเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ 
ถูกตองตามสภาพที่เปนจริง อันน้ีจะชวยใหเกิดการผอนคลายทางดานจิตใจ จะไดคลายความทุกขความ
เดือดรอนใจไปได นี้ประการหนึ่ง  
 ทีนี้อีกประการหนึ่ง ความผิดในเรื่องนี้ที่ทําใหเกิดความหนักอกหนักใจ เหนื่อยใจ ในชีวิตของเรา
ทั่ว ๆ ไปก็คือ การคิดในเรื่องเกา ๆ ที่ผานมานั้น ไมใชวาจะหามเสียเลยหามิได...คิดได แตวาตองคิด
ดวยปญญา คิดเพ่ือเอามาเปนบทเรียนไวสอนใจ หาความจริงในเรื่องอยางนั้น คิดแบบวิเคราะหวิจัย...
อยางนี้ไมเสียหาย 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๖ 
 



ปลอยวางในส่ิงท่ีคิดแลวเปนทุกข 
 
 แตวาโดยมากหาไดคิดในรูปนั้นไม เอามาคิดในรูปที่มันจะสรางปญหา คือความทุกขความ
เดือดรอนทั้งนั้น คือคิดดวยความโงเขลา ไมไดคิดดวยปญญาในเรื่องอะไรตาง ๆ เรื่องบางเรื่องมันผาน
พนไปตั้งนานแลว แตเราก็เอามาคิด พอคิดแลวก็เกิดความไมสบายใจ เกิดเปนทุกขขึ้นมาก็เพราะเรื่อง
อยางนั้น 
 บางคนถึงกับวาน้ําตาไหล ถามวาทําไมจึงน้ําตาไหล? แหม!...คิดถึงเรื่องเกาแลวฉันเศราใจ
เหลือเกิน เรื่องอะไรที่ไปคิดใหมันเศราใจ มันเรื่องอะไรอยูดี ๆ ไมวาไปหาเรื่องใหเกิดความทุกขความ
เดือดรอน ที่คนโบราณเขาวา เอามือไปซุกหีบ มือมันอยูดี ๆ ไมชอบ เอาเขาไปซุกในหีบ แลวก็ปดฝาหีบ
ลงไป โดนเอามือเจ็บปวดไปเปลา ๆ นี่มันไมไดเรื่องอะไร ทําไมจึงชอบคิดในเรื่องอยางนั้น เรื่องเกา ๆ ที่
ผานมาแลว ไมชอบปลอยชอบวาง ไมชอบทิ้งเรื่องนั้นออกไปเสีย 
 

หลักการคิดของพระพทุธเจา 
 
 ในหลักธรรมะของพระพุทธเจาน้ัน ทานวางหลักในเรื่องนี้เอาไววาอยางไร ใหเราคิดอยางไร นึก
อยางไร พระผูมีพระภาควางหลักเรื่องนี้ไววา “อยาคิดถึงส่ิงท่ีลวงมาแลว อยาคิดถึงส่ิงท่ียังไมมาถึง ส่ิงใด
เกิดข้ึนเฉพาะหนา...ใหเพงพิจารณาในเรือ่งน้ัน เพ่ือใหรูชัด เห็นชัดตามสภาพทีมั่นเปนอยูจริง ๆ” อนัน้ีเปน
หลักการอันหนึ่งซึ่งเราควรนํามาใชในชีวิตประจําวันของเรา 
 เพราะวาคนเราทั่ว ๆ ไปที่มีความทุกขระทมตรอมใจ อะไรตาง ๆ นั้นสวนมากก็เปนเรื่องเกา ๆ 
ที่มันผานพนมาแลว ของหายไปตั้งสองเดือนแลวก็ยังเอามาคิดถึงอยู คือบางทีก็พูดกะใคร ๆ วา 

แหม!... นึกถึงเรื่องนั้นทีไรแลวแสนจะกลุมใจ รูแลววากลุมใจ แตทําไมไปคิดถึงเรื่องนั้น นี่เขาเรียกวา

เผลอไป ประมาทไป ไมไดระมัดระวังควบคุมความคิดของตัว แลวก็ไปคิดถึงเรื่องที่ทําใหเศราใจ ให
เสียใจ เปนทุกขเปนรอนดวยประการตาง ๆ ลวนแตเปนเรื่องเกา ๆ แก ๆ ทั้งนั้น เอามานั่งคิดนั่งฝนไป 
ไมไดเรื่องอะไร อยางนั้นไมควรคิด เพราะผานพนไปแลว 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๗ 
 



ส่ิงท่ีไมควรสะสมไวในจิตใจ 
 
 เรื่องเวลานี้มันมีสามกาล คือวา ปจจุบัน อดีต อนาคต สามกาลนี้มันนิดเดียวเทาน้ันเอง ตัว
ปจจุบันก็นิดเดียว แลวมันก็กลายเปนอดีตไป แลวอนาคตก็ยางเขามา กลายเปนตัวปจจุบัน แลวก็เปน
อดีตตอไป  

ถาหากวาเราถือหลักวา เวลาน้ีไมคงท่ี...มันมาถึงเราแลวก็ผานพนไป ๆ วินาทีน้ันผานพนไป 
วินาทีใหมผานเขามาแลวก็ผานพนไป คลาย ๆ กับวาภาพยนตร เวลาเราดูหนัง ภาพตาง ๆ ซึ่งมันผาน
สายตาเราไปในรูปตาง ๆ กัน นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของภาพอยูตลอดเวลา ภาพมันถี่ยิบเพราะ
ความหมุนของเครื่อง แลวฟลมมันก็หมุนไป เราก็เห็นวาเปนภาพวิ่งแสดงอยางนั้นอยางนี้ เปน
ปรากฏการณแกสายตาของเรา ทําใหเราเห็นวามันเปนจริง ๆ จัง ๆ เปนเรื่องเปนราว บางทีดูดวยความ
เพลิดเพลิน บางทีดูแลวก็เศราโศกเสียใจ เวลาจบเรื่องลงไปก็พลอยเศราไปกับพระเอกหรือนางเอกที่
ตองพบชะตากรรมที่ไมนึกไมฝนวาจะเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ ที่จริงภาพเหลานั้นมันเปนมายาที่มา
หลอกตาเราชั่วขณะหนึ่งเทานั้นเอง แตวาภาพมันติดตอกัน เลยเห็นเปนเรื่องเดียวกันตลอดเวลา อยางนี้
มันก็ผาน ๆ ไปเทานั้นเอง อะไร ๆ มันก็ผานมาแลวก็ผานไป ไมไดหยุดอยู มันผานมาแลวก็ผานไป ผาน
มาแลวก็ผานไป ไมไดหยุดอยู แตวาเราน้ันเปนผูทําผิด...ทําผิดในเร่ืองอยางไร? คือไปเก็บเอาส่ิงน้ันไวเอา
มาใสในใจ มาใสไวในหวงนึกในความคิดของเรา เก็บเร่ือยไปไมรูวาอะไรตออะไร 
 

สภาพของจติท่ีชอบสะสมอารมณ 
 
 ลักษณะของจิตมันก็อยางน้ันอยูดวยเหมือนกัน คือชอบสะสมอารมณประเภทตาง ๆ ท่ีผานเขา
มา แลวก็เก็บเอาไว แลวเอามาน่ังคิดนึกใหเกิดความทุกข ความเศราใจ ไมมีเร่ืองอะไรจะคิด...ก็ไปเอา
เร่ืองท่ีมันเศราใจทําใหไมสบายใจ 
 บางทีเอาไปคิดในเวลาใกลจะนอน จึงกระทบอารมณ...เลยนอนไมหลับ หรือบางทีเอาไปคิด
เวลารับประทานอาหาร เลยเกิดเบื่ออาหารขึ้นมา ไมอยากจะรับประทานแลว ใจมันไมสบาย คนอื่นนั่ง

ใกลก็ถามวาไมสบายดวยเรื่องอะไร? แหม!... ใจมันไปคิดในเรื่องครั้งกระโนน เกาไมรูสักกี่สิบปแลว ถา

เปนวัตถุก็เรียกวาบูดแลว เนาแลว เปอยแลว เราอุตสาหเอามาสรางเปนโครงรางขึ้นมาใหม ไปเก็บเอา
ขี้เถามา เอามาเสกสรรปนแตงใหมันเปนรูปเปนรางขึ้นมา แลวนั่งดูดวยความเศราโศกใจ นี่เรียกวา
ความเขลาหรือความฉลาด ขอใหเราคิดดูสักเล็กนอย 
 ถาคิดดูแลวก็เห็นวา เอ...มนุษยนี่แยเต็มที เรื่องเปนข้ีเถาผงไปหมดแลว อุตสาหเอาข้ีเถาขึ้นมา
เสกอีกใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา แลวก็มานั่งฝนในเรื่องที่เปนความทุกขความเศราใจ อันนี้มันไมใชเรื่องที่
ควรจะเปนไปเลย 
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พิจารณาส่ิงตาง ๆ ดวยปญญา 
 
 ส่ิงใดที่ผานไปแลวก็ปลอยไป...ชางมันเถอะ ผานพนไปแลว เราจะไปคดิถึงส่ิงน้ันทําไม ใหมันเปน
อดีตไป อดีตมันก็ผานพนไปแลว ปจจุบันมันก็ผานพนไปแลว อนาคตก็ยังมาไมถึง... แตถามาถึงเขาเราก็
พิจารณาตอไปดวยปญญาวา ส่ิงน้ีกําลังเกิดข้ึนแกเรา แตวาส่ิงน้ีมันไมเท่ียง มันมีความเปล่ียนแปลง คอย
ดูวามันจะเปล่ียนแปลงอยางไรตอไป ใหเราทําตนเปนคนดูดวยปญญา อยาดูดวยความยึดม่ันถือม่ัน อยา
ดูดวยความหลงผิดในเร่ืองน้ัน ๆ จิตใจเราก็จะสบายขึ้น ไมมีปญหา ไมมีความทุกข ความเดือดรอนใจ 
 นี่เปนหลักหนึ่งที่ชวยแกปญหา คือความทุกขเหมือนกัน คือใหรูวาอะไรที่ผานพนไปแลวก็ผาน
พนไป อยาไปรื้อไปคนเอามาคิดนึกใหเสียเวลา ใหมันเกิดความทุกขความเดือดรอนใจเปลา ๆ แตถาเรา
จะเอามาคิดนึกก็เรียกวาคิดดวยปญญา รื้อมันดวยปญญา และสรางขึ้นดวยปญญาตลอดเวลา อยาง
นั้นสิ่งนั้นจะเปนประโยชน...ไมเปนความเสียหายในการที่เราจะคิด เพราะเอามาศึกษาคนควาในเรื่อง
อยางนั้น วาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยางไร ตั้งอยูเปลี่ยนแปลงไปในสภาพอยางไร เพ่ือเราจะไดจดจําไวเปน
บทเรียนสําหรับชีวิตของเราตอไป นี่ไมใชเรื่องเสียหาย แตถาเอามานั่งคิดดวยความเขลาแลว เราน่ัง
กลุมใจ เปนทุกขไมสบาย อยางนั้นมันไมใชเรื่องที่เราควรกระทํา 
 

ควบคุมจิตใหเปนปจจุบัน 
 
 อันเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เรื่องนั้นเรียกวาเรื่องปจจุบัน เราควรจะทําจิตใหเปนปจจุบันไว จติท่ี
เปนตัวปจจุบันหมายความวา...ต่ืนอยูตลอดเวลา ไมหลับใหล ไมมัวเมา 
 

ต่ืนตัวอยูดวยสติปญญา 
 
 คําวา หลับใหลในทางจิต นั้น หมายความวา ไมรู ไมเขาใจ เม่ือใดเราไมรู ไมเขาใจ ก็เรียกวาเรา
หลับแลว พอหลับแลวมันก็วุนวาย มันเกิดปญหาอะไรรอยแปดตาง ๆ ขึ้นมา เพราะไมไดตื่นดวย
สติปญญา เรากลายเปนคนหลับอยูในขณะนั้น...ไมดี ไมงาม 
 เราจะตองเพงปจจุบัน หมายความวา ต่ืนตัวอยูดวยสติปญญา นั่นแหละมันจะชวยใหเรา
มองเห็นอะไรไดอยางชัดเจนแจมแจง วามีอะไรเกิดขึ้นแลว มีอะไรเกิดขึ้นตอไป มันเปลี่ยนแปลงไปในรูป
อยางไร คอยมองไป คนควาไป ศึกษาไปในเรื่องนั้น ๆ อยางนี้เรียกวาอยูดวยความตื่นตัว อยูดวยปญญา
ความต่ืนตัว น่ันก็คือ ความมีสติคอยพิจารณาอะไรตาง ๆ ไว 
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 ทีนี้โดยปกติอารมณตาง ๆ นั้น ไมใชวามันจะเปนเครื่องยั่วเสมอไป ไมใชยั่วใหเกิดความโกรธ
เคืองอะไร ๆ เสมอไปก็หามิได มันมีเฉพาะเรื่อง เฉพาะบางประการ 
 ขอใหเราสังเกตวา ตาไดเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดกล่ิน ลิ้นไดรส กายไดถูกตองสิ่งใดก็ตาม 
บางทีมันก็เฉย ๆ ไมมีความรูสึกอะไร เชน ตาเราเห็นของบางอยาง มันก็เฉย ๆ ไมมีการปรุงแตงเปน
ความรัก ความชัง หรืออะไรขึ้นมาในใจแมแตนอย มันเพียงสักแตวาเห็นแลวผานพนไปเทานั้นเอง แต
วาอารมณบางประเภทมันกอใหเกิดอะไรขึ้น เชน กอใหเกิดความกําหนัด เกิดความขัดเคือง เกิดความ
ลุมหลง เกิดความมัวเมาขึ้นในใจของเรา มันก็มีเหมือนกัน 
 

สังเกตลักษณะความคดิท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
 
 อันนี้ขอใหเราสังเกตดูตัวเราเองวา เวลาเราเห็นอะไร ไดยินอะไร ไดรสอะไร ไดถูกตองสิ่งใด 
สภาพจิตของเรามีอะไรเกิดขึ้นบาง ความกําหนัดเกิดขึ้นหรือไม มีโทสะเกิดขึ้นหรือไม มีความลุมหลง
เกิดขึ้นหรือไม มีความมัวเมา มีความริษยา พยาบาทเคียดแคนตอสิ่งเหลาน้ันที่มากระทบหรือไม ให
คอยสังเกตลักษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนในใจของเรา การคอยสังเกตน่ีแหละ คือเพงอยูเฉพาะหนาเหมือนกัน 
 

การเพงอยูเฉพาะหนา 
  
 การเพงอยูเฉพาะหนา ก็คือการคอยสังเกตดูวา เม่ือส่ิงน้ันมากระทบตาเกิดอะไรขึ้น เสียง...มา
กระทบหู แลวเกิดอะไรขึ้น กล่ิน...มากระทบจมูกของเรา แลวเกิดอะไรขึ้น เรารับประทานอาหาร เชนวา
รับประทานรสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวาน รสผสมกัน เราก็ตองคอยสังเกตวา พอเค้ียวถูกส่ิงนั้น มีรสเปน
อยางนั้น เกิดอะไรขึ้นในใจของเรา...ใหคอยกําหนดไว ขณะรับประทานอาหารเขาไปในปากก็คอย
กําหนดไว ขณะดื่มก็คอยกําหนดไว ขณะรับประทานอะไรเขาไปในปากก็คอยกําหนดไว ตาไดดู หูไดฟง 
จมูกไดกลิ่น มือไดสัมผัสกับสิ่งใด เราก็คอยกําหนดสิ่งนั้นไววามันเกิดอะไรขึ้นมาบางในจิตของเรา เราก็
จะไดรูวามันเกิดอะไร 
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วิเคราะหเหตุท่ีทําใหเกิดอารมณน้ัน ๆ 
 
 แลวเมื่อรูวามันเกิดอะไรขึ้นแลว เราก็อยาใหมันพนไปเฉย ๆ แตเราควรจะตั้งปญหาตอไปวา 
ทําไมจึงเกิดอยางนี้ ทําไมจึงเกิดความพอใจ ทําไมจึงไมพอใจ ทําไมจึงไปโกรธเขา ทําไมจึงไปเกลียดเขา 
ทําไมจึงไปริษยาเขา หรือทําไมจึงไปพยาบาทเขา ไปอาฆาตเขา ใหเอามาแยกแยะวิเคราะหวิจัยดู
อารมณน้ันวา ทําไมมันเปนอยางน้ัน แลวส่ิงน้ันมันคืออะไร...ท่ีทําใหเราโกรธเคืองมันคืออะไร 
 ยกตัวอยางงาย ๆ เชนคําดาวา...คําดาวาที่คนอื่นดาเรา เชน เขาดาเราวาอายชาติชั่ว หรือวา 

ชาตินั้นชาตินี้ หรือคนอยางนั้นอยางนี้ พอไดฟงแลว แหม!...ซาขึ้นมาทีเดียว หูแดง ตาแดง ขึ้นมา
ทีเดียว มันมาแลวอารมณมันมาแลว มันเกิดความโกรธขึ้นมาแลว ทําไมจึงเกิดความโกรธขึ้นมาในเมื่อ
เขาวาอยางนั้น ก็เพราะวาเราไปสําคัญผิด...สําคัญผิดวาเขาดาเรา มันมีเราแลวก็มีเขา มีสองผูขึ้นมา 
ผูรับกับผูให ผูรับคือตัวเรา ผูใหก็คือผูที่ดาเรา เกิดเปนสองคนขึ้นมา คนหนึ่งเปนผูดา อีกคนหนึ่งเปนผู
รับคําดา เรียกวามีตัวสมมติขึ้นสองตัวในโลกแลว คือตัวเราตัวหนึ่ง แลวตัวเขาอีกตัวหนึ่ง แลวเราก็เกิด
ฟงขึ้นมาวา มันดากูนี่หวา อายคนดาก็มีขึ้นมากลายเปนสองตัวขึ้นมามีสองผูขึ้นมาแลว เรียกวาผูดากับ
ผูถูกดา...มีสองอยาง 
 

ละจากความยึดม่ันถือม่ัน 
 
 ในโลกนี้มันก็มีอยูสองเรื่องนี้ ญาติโยมจําไวดวย มีอยูสองเรื่องเทานี้ คือสิ่งที่เรารับรู แลวก็
ความรับรูของเรา หรือวาผูกระทํา ผูถูกกระทําวานาย ก. ดา นาย ก. เปนผูกระทํา เราเปนผูถูกกระทํา
คือถูกดาแลว เราก็ไปโกรธนาย ก. โกรธนาย ก. วาดาเรา เรามองเห็นวานาย ก. เปนกอนเปนกลุม
ขึ้นมา วาเปนตัวเปนตน มีอะไรตออะไรพรอม แลวก็พูดคําผรุสวาทดาเราอยางนั้น แลวเราก็มองดูตัว
เราวา ฉันก็เปนตัวเหมือนกัน เปนตัวที่จะออกไปรับคําดา เลยเกิดโกรธขึ้นมาเชนน้ัน... 
 สาเหตุมันอยูท่ีตรงน้ี ไมใชเร่ืองอะไร ตรงท่ีวาเรายึดม่ันถือม่ันวา ฉันมี ฉันเปน แลวก็ยึดม่ันวาเขา
มี วาเขาเปน มันมีเรามีเขาข้ึนมา เขาดาเรา เราเปนผูถูกดา แลวเราเปนผูโกรธ โกรธเขาผูนั้นวาเขาผูนั้น
มันดาเรา เราก็โกรธขึ้นมาทันที 
 อันน้ีเปนความคิดที่ไดรับมานานแลว ฝงอยูในใจมานานแลว ตั้งแตเปนเด็กตัวนอย ๆ เพราะวา
คนเราพอเกิดมาก็ถูกสอนใหยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรตาง ๆ ใหยึดมั่นในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แลวก็คอย
ขยายไปทุกวันทุกเวลา 
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สรางฐานจติใจท่ีถูกตอง 
 
 อยูในครอบครัว...เด็กตัวนอย ๆ ก็ยึดมั่นในของที่ตัวมี เชนวา นี่ของเลนของฉัน คนอื่นมาแตะ
ตองไมได มาเอาไปก็ไมได ถาเอาไปก็รองไห ทําอะไรไมไดก็รองไหไปตามเรื่อง เมื่อเขาเอาอะไรของฉัน
ไป เกิดความทุกขความเดือดรอนใจขึ้นมา เพราะความยึดถือวา สิ่งนี้เปนของฉัน แลวแมพอก็สอนอยาง
นั้น...นี่ของหนูนะ บอกใหเด็กรับไววาเปนของหนู ตุกตาของหนู อายนี่ของหนู เราสอนมาอยางนั้น สอน
ใหยึดไวโดยไมรูตัวตั้งแตตัวนอย ๆ แตวาเด็กนั้นเราจะอธิบายเหตุผลมันก็ลําบาก จึงตองใหเขาใจอยาง
นั้นไวกอน 
 แตวาเมื่อเด็กนั้นพอรูเดียงสา พอพูดจากันเขาใจ พอแมควรจะเพาะเอาไว แลวเพาะใหเรียนรู
ความจริงของชีวิตใหรูวา อะไรที่เปนตัวเราน้ันมันหามีไม ไมมีอะไรที่เปนของเรา หลักอนัตตาไมใชวาเปน
เร่ืองท่ีจะสอนคนแกหรือวาคนม่ีมีอายุมาก ๆ อะไรหามิได เราจะตองสอนเด็กต้ังแตตัวนอย ๆ ใหเขามี
ฐานทางจิตใจถูกทางไวต้ังแตเบ้ืองตน ไมใหเกิดความยึดถือท่ีรุนแรงในเรื่องอะไร ๆ ตาง ๆ 
 ใหรูวาอะไรเปนของสมมติ อะไรเปนของจริงเปนของแท แลวใหรูวาสิ่งทั้งหลายมันมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางไร บางทีเราอาจจะพาเด็กไปดูดอกไม เพราะในตนไมตนหนึ่งมันมีดอกไมหลายชนิด 
เชน มีดอกไมที่กําลังตูม กําลังแยม กําลังบาน บานเต็มที่ แลวก็กลีบบางอันก็เริ่มเหี่ยว แลวก็รวงหลน
ลงไปอยูที่โคนตน บางอันก็หลนไปหมดแลว บางอันก็ยังสมบูรณอยู เราก็เอาเด็กไปใกลตนไม แลวคุย
กับเด็กในแงธรรมะซึ่งเปนความจริงที่เด็กควรจะเขาใจ เปนการสรางฐานชีวิตใหเด็กไดเขาใจตั้งแตตัว
นอย ๆ โตขึ้นเด็กจะไมเปนโรคประสาท  จะไมเกิดความหลงผิดในปญหาอะไรตาง ๆ จะชวยใหชีวิตเขา
สดชื่นรื่นเริง เพราะเขารูความจริงเขาใจความจริงของสิ่งตาง ๆ เหลาน้ัน 
 แลวเราก็อธิบายใหเห็นวา ดอกไมเหลานี้มันแตกตาง มันไมเหมือนกัน แตวาทุกดอกตองมี
สภาพเหี่ยวแหงรวงโรยเหมือนกันไปโดยลําดับ ขั้นแรกก็เปนดอกตูม ดอกแยม ดอกบาน...แลวก็รวง
ผล็อยลงไปที่โคนตน ไมมีอะไรเหลืออยู มันเปนอยางนี้ 
 ถาเราเห็นผลไมก็สอนเด็กในเรื่องผลไม ในเรื่องความเปลี่ยนแปลง...ผลไมแรกออกมันก็ลูก 
เล็ก ๆ เกิดจากดอก แลวตอมาก็คอยโตขึ้น ๆ โดยลําดับ ตนไมตนหนึ่งก็มีลูกหลายชนิด พอเร่ิมเปนลูก 
แลวก็ลูกที่แกลูกที่มีเปลือกเปนสีเรื่อ ๆ เหลือง ๆ ลูกที่สุกเอาไปกินได แลวที่หลนไปกองอยูที่พ้ืนดินเนา
ไปก็มี 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๒ 
 



ส่ิงท่ีทุกชีวิตตองเรียนรูและเขาใจ 
 
 สิ่งเหลาน้ีเปนบทเรียนไดทั้งนั้น ที่เราจะคุยกับเด็กของเราใหเขาใจไปทีละนอย ๆ ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับปญญาของชีวิตเด็กจะไดรูเปนฐาน เมื่อเขาเติบโตขึ้นเปนหนุมเปนสาว เราก็คอยอธิบายไปโดย
ลําดับในเรื่องความจริงตามหลักเหลานี้ ซึ่งเปนสัจจะ เปนเรื่องแท เรื่องถูกตอง เด็กก็จะรับสิ่งเหลานี้มา
ฝงไวในความคิดของเขา เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะปลงตกไป ไมเหมือนกับเด็กที่พอเอาแมวสอง
ตัวไปใหคนอื่นเขา แลวก็ยิงตัวตาย แสดงวาในครอบครัวนั้นไมไดคุยธรรมะกับลูกหลานเลย ไมไดคุย
ธรรมะใหเขาใจวา แมวนี่มันเปนสัตวธรรมดามีอยูทั่วไปเยอะแยะ บานไหนเขาก็เล้ียงแมวกันทั้งนั้น แลว
ก็ตองตาย ตองสูญหาย มันตองเปลี่ยนแปลงอะไรไปบางเปนธรรมดา แลวจะไปยึดถืออะไร นี่ไมไดคุย
ธรรมะ เพราะทั้งพอทั้งแมก็ตองไปทํางานตลอดทั้งวัน ลืมที่จะสอนธรรมะใหลูกไดเขาใจ นับถือศาสนา
แตไมถึงธรรมะของพระศาสนา เลยไมไดเอาไปใช เสียดายที่กําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัย แลวก็ไปยิง
ตัวตาย วิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดน้ันชวยตัวเองไมได ชวยจิตใจไมได ถาปราศจากธรรมะอันเปนความจริงท่ี
เราจะตองรู ตองเขาใจ 
 

ลักษณะทีแ่ทจริงของจติใจ 
 
 ถาเราสอนลูกของเราไปตั้งแตเริ่มตน ใหเขาใจเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกโอกาสที่จะสอนได เชน 
เมื่อเราไปงานศพเราก็สอนเด็กได ดูหนัง ดูละคร...ก็สอนเด็กได เพราะมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู 
เรื่องกฎแหงกรรมยิ่งสอนไดงาย เพราะวามันสนองกันอยูในตัว ใครทําบาปทํากรรมไวก็ไดรับผล เราก็
สอนใหเด็กเขาใจไดทุกโอกาส คือวาการสอนธรรมะกับเด็ก ๆ นี่ อยาเอาเปนจริงเปนจัง สอนเลน ๆ ฝาก
ไวในสมองตั้งแตตัวนอย ๆ สังเกตดูเด็กนอย ๆ ยังไมรู แตวาเราเปนผูใหญอายุหลายสิบแลว ลองระลึก
ถึงอดีตวา ในสมัยที่เราเปนเด็กนั้นเรานอนกับคุณยา คุณยาย ทานสอนอะไรเรามั่ง ทานพูดอะไรกับเรา
มั่ง สิ่งที่เราไดรับเมื่อเปนเด็กมันฝงอยูในหัว เปนความคิดที่นานเหลือเกิน แลวก็ถาวาเรื่องที่ทานสอน
เราในเรื่องที่ถูกที่ชอบ มันก็ฝงอยูในใจ ทําใหเรายึดมั่นอยูในสิ่งนั้นไมคอยจะเปลี่ยนแปลง เพราะรับ
ตั้งแตเด็ก คือจิตใจของเด็กนี้มันคลายกับผาขาวที่สะอาด ใครจะยอมสีอะไรก็ได จะยอมสีใดก็เรียกวา
สวยทั้งนั้น แตถาเราไมยอมมันเลย มันก็เปรอะขี้ฝุนไปตามเรื่อง เก็บตกจากสิ่งตางๆ จากสิ่งแวดลอม 
จากคนนั้นนิด จากคนนี้หนอย เรียกวาเลอะเทอะเปรอะเปอนไปหมด ไมมีระเบียบในจิตใจเขา ไมมี
หลักเกณฑ เที่ยวเก็บมาจากนั้นนิดนี้หนอยเลยไมไดเรื่องอะไร 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๓ 
 



 ทีนี้ใหเราคอยพูดใหเขาเขาใจในเรื่องความจริง เชน เด็กมาฟองวาเด็กคนนั้นดาหนู เขาดาวา
อยางไร เราลองถามเด็กวาเขาดาวาอยางไร เขาดาวาหนูเปนหมา แลวหนูเปนหมาหรือเปลา ไหนเดิน
ดูซิเหมือนหมาไหม เราตองถามเด็กอยางนั้น เด็กมันบอกวาเดินไมเหมือนสุนัข สุนัขมันไมไดเดินอยาง
นั้น ก็คลําดูตามเนื้อตามตัวก็ไมมีขน หูก็ไมยาวเหมือนสุนัข ปากก็ไมแหลม อะไร ๆ ที่เขาวาเขาโกหก
ทั้งนั้น เขาวาเราเปนหมา เราก็ไมไดเปนตามเขาวา จะไปโกรธไปเคืองอะไรเขา ไมใชเรื่องที่ควรจะโกรธ
เคืองอะไร หรือจะพูดในแงวาเขาเตือนเราใหเราสํานึกตัววาอยาเปนสุนัข อยาทําอะไรเหมือนกับสุนัข จะ
ไดเปนเครื่องสํารวมจิตใจ เราพูดเราสอนเขาอยางนั้น ทําใหเด็กคลายความโกรธไป 
 เรื่องของเด็กเขาไมยึดมั่นเทาใดหรอก ไมเหมือนผูใหญ ผูใหญมีเรื่องอะไร แหม!... ฝงหัวไวเลย
ทีเดียว โกรธนักโกรธหนา ไมยอมเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นไวในจิตใจ เคยมีทานคนหนึ่งแกมีลูกสาว แลวก็
ไปรักชอบกับชายคนหนึ่ง ก็ไปอยูดวยกันอยางนั้น ไมไดถูกตองตามประเพณีอะไร ทําใหแกก็โกรธ
ใหญโต ก็เลยบอกพี่ชายของผูหญิงวา เอ็งไปซิ ไปที่บานนั้น ไปเอากลับมา กูเกลียดน้ําหนาอายผูชายคน
นั้น 
 ทีนี้พ่ีชายก็ไป...ไปนั่งดู ๆ เอะ!..เขารักกันดีนี่ ไปอยูกันเรียบรอย ไมมีอะไร ดูเสร็จแลวก็ไมพูด

อะไรเลยสักคําหนึ่ง กลับมาเลย มาถึงพอก็ถาม พอใหไปเอานองมา...ทําไมไมเอามา? ผมไปดูแลวมัน
รักกันดี ไปอยูกันเรียบรอย แลวก็ผูชายนั้นก็เปนคนเรียบรอย ไมขี้เหลาเมายา เปนคนมีความรู งานการ
ตอไปเขาจะกาวหนา พ้ืนฐานเขาดี จะไปแยกเขามาทําไม เขาอยูกันก็ดีแลว พอวาเอ็งมันไมเหมือนขา..
แกดุลูกชายเขาไปอีกวาไมเหมือนขา หาวาไมโกรธเหมือนขา 
 แลวตอมาก็มีลูก...มีลูกเปนชายนารักนาเอ็นดูทีเดียว ก็พามาที่บานคุณตา เอามาถึงใหคนอุม
ดูแล แกมาเห็นเขา โอ...ลูกใครนารักจริง ไมรูวาหลานตัวก็เขาไปอุม แลวก็ถามกับคนใชวาลูกใคร พอ

เขาบอกวาลูกของลูกสาวตัวก็วางทันที เอาไป ๆ! ไมอยากแตะตอง ดูเถอะนี่เขาเรียกวาโกรธเหลือเกิน 

เอาไปอุมอยูไดเพราะไมรู พอรูวาเปนลูกใคร ก็วาเอาไปเลยไมอยากแตะตอง ของเกามันออกมาไมรูตัว 
มันออกมาไมรูตัว 
 นี่เรื่องผูใหญโกรธแลวก็โกรธนานจริง ๆ โกรธตัดญาติขาดมิตรกันเลย แตวาเด็กน้ันเขาโกรธ
ประเดี๋ยวประดาว เชน เด็กชาย ก. ดาเด็กชาย ข. เด็กชาย ข. ก็โกรธ ไมอยากจะคุยดวย...แลวหันหลัง
ให ประเดี๋ยวเทานั้นแหละ ไปคุยกันไปหยอกลอกันตอไป 
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ชีวิตผิดพลาดเพราะจติใจขาดคุณธรรม 
 
 ผูใหญเราถาทําใจใหเปนเด็กมั่งก็จะดีเหมือนกัน มันสบาย ไมตองผูกโกรธกัน แลวคนเดี๋ยวนี้นา
กลัวกันจริง ๆ มันโกรธกัน...มันฆากันทั้งนั้น ไมไวชีวิตกันแลว อยูรวมแผนดินกันไมได มันเหลือเกินแลว
นี่ เพราะอะไร ก็เพราะวาจิตใจนั้นหางศีลธรรม หางธรรมะกันเหลือเกิน ในครอบครัวของเขาคงจะไมมี
ศาสนาประจําจิตใจ ไมมีธรรมะ ไมไดอบรมบมนิสัย อยูกันแตในเรื่องของวัตถุ เรื่องกินเรื่องใช เรื่องวัตถุ
ตลอดเวลา ไมไดสอนธรรมะกันบาง น่ีแหละคือความผิดพลาดของการดําเนินชีวิตของสังคมในยุค
ปจจุบัน ท่ีไมหันหนาเขาหาศาสนาไว 
 

ศาสนาเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ังจิตใจ 
 
 ศาสนาน่ีมันเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ังบังคับจิตใจ ทําคนใหเกิดความสํานึกรูสึกผิดชอบช่ัวดี จะชวยให
จิตใจของเราสงบ สดช่ืน สบาย ไมกระทําช่ัวหยาบ ๆ แลวก็ไมใหกระทําความช่ัวท่ีลึกซ้ึงมากเกินไป และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือวา เปนยาแกทุกขในชีวิตประจําวันที่จะทําเราใหผอนคลายจากปญหา
นานาประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 
 

จิตใจท่ีไดรับการพัฒนาจากพระธรรม 

 
 ใหลองสังเกตตัวเราแตละทาน ตั้งแตเราเริ่มศึกษาธรรมะ อานหนังสือบาง มาฟงธรรมะบาง 
สนทนาอะไร ๆ กันอยูบอย ๆ ความรูสึกนึกคิดในจิตใจของเรานั้นมันไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม เราก็จะ
เห็นวาเปลี่ยนแปลงไป มีความยับยั้งชั่งใจ และมีความสํานึกในเรื่องอะไรตาง ๆ เชนวาบางคนใจรอนก็
หายใจรอนไป มักโกรธก็เบาไป หรือวาอะไรตออะไรมันดีขึ้นทุกอยาง ธรรมะอยางเดียวท่ีจะชวยเราไดใน
ทุกประการ ถาเราใชธรรมะเหลาน้ันเปนเคร่ืองปลอบโยนจติใจของเราไว เพราะฉะนัน้ จงึตองคอยควบคมุ
ไวตลอดเวลา เอาสติปญญาเปนเคร่ืองมือควบคุมไว ใหมองเห็นอะไร ๆ ตามสภาพเปนจริงไวตลอดไป 
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ความคิดกับจิตใจ 
 
 นอกจากการพิจารณาดังที่กลาวมาแลว ถาเราอยูวาง ๆ ก็หมั่นดูตัวเอง กําหนดลมหายใจเขา
ออกงาย ๆ หายใจธรรมดา ๆ แลวก็คอยกําหนดไวใหจิตมันอยูที่ลมเขาลมออก วาง ๆ ก็นั่งทําอยางนั้น
เสียบอย ๆ จะไดเกิดกําลังทางภายในมากขึ้น เวลามีปญหาอะไรเรียกวาทิ้งปญหานั้นเสีย แลวก็มานั่ง
เพงอยูที่ลมเขาลมออก เพ่ือปรับตัวเองใหมันหยุดเสียกอน เชนวา หากจะเกิดความโกรธ...กําหนดลม
เสีย หายใจแรง ๆ ...หายใจเขาแรง หายใจออกแรง กําหนดลมเสีย ความโกรธมันก็เบาไป เชน พอจะ
โกรธก็รีบหายใจ...หายใจใหแรง หายใจเขาหายใจออกแรง ๆ อารมณนั้นก็ผอนคลายไป และขณะ
หายใจนั้นคอยกําหนดอยูเรื่อย มีสติคอยกําหนดลมเขาออกก็จะไมเกิดความโกรธประเภทรุนแรงขึ้นมา 
 แลวเมื่อจิตสงบจากความโกรธ เราก็ใชปญญาพิจารณาวา เอะ! เมื่อตะกี้นี้ อะไรเกิดขึ้น โกรธ

อะไร? โกรธใคร? โกรธเรื่องนั้น โกรธเรื่องนี้ แลวทําไมไปโกรธ ทําไมมันจึงเกิดขึ้น เราบังคับมันไดหรือ 
อยูในอํานาจของเราหรือ...ที่จะไมใหโกรธนั้น เราก็พอจะรูไดวาอะไรเปนอะไรขึ้นมา ก็พอที่จะเหนี่ยวรั้ง
จิตใจของเราเอาไวไมใหเกิดความกระทบกระทั่งเพราะอารมณนั้น ๆ มากเกินไป 
 เมื่อเราทําบอย ๆ ก็เกิดความชํานาญ เกิดความคลองแคลวที่จะตอสูกับอารมณ มีความ
แคลวคลองที่จะคิดแยกแยะปญหาประเภทตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเรา สภาพจิตใจก็คอย
สบายขึ้น ถาจิตใจเราสบายแลว อะไรอ่ืนมันก็พลอยดีไปหมด เชน ระบบการยอยอาหาร การขับถาย 
ประสาท สมองอะไรมันก็ดีไปหมด เพราะระบบการควบคุมจิตใจอยูในสภาพปกติ แตถาเมื่อใดจิตใจไม
ปกติแลว การสั่งงานสั่งการมันก็ไมเรียบรอย เพราะฉะนั้น จึงเกิดเปนโรคอยางนั้นอยางนี้ เชน เปนโรค
ทางประสาท โรคขับถายไมดี ยอยอาหารก็ไมดี นี่มันกระทบกระเทือนจากความยุงยากทางดานจิตใจ
ทั้งนั้น 
 ในทางพระพุทธศาสนาถือวา ใจเปนใหญ ใจเปนตนเร่ืองของอะไรทุกส่ิงทุกประการ เราจึงตอง
คอยควบคุมความคิดนึกของเราไว ใหอยูในแนวทางที่ถูกท่ีชอบ 
 วันหนึ่ง ๆ ของชีวิตตองพยายามรักษาจิตของเราใหมันสงบไวใหเปนน้ํานิ่งในอาง อยาใหเปนน้ํา
ในทะเล ที่มันกระเพื่อมเปนคลื่นใหญ ๆ อยูตลอดเวลา...ไมเอา ใหเปนน้ําน่ิงในอาง มีอะไรเกิดขึ้นก็คอย
นึกตรึกตรอง อยาไดใจรอน อยาไดใจเร็ว อยาทําอะไรดวยอารมณหุนหันพลันแลน การทําดวยอารมณ
หุนหันนั้น ตั้งตัวไมทัน เมื่อตั้งตัวไมทันแลวก็สับสนวุนวายไปหมด เพราะปรับตัวไมทัน...มันลําบาก 
เพราะฉะนั้นคอย ๆ คิด คอย ๆ ตรอง หัดทําอยางนี้บอย ๆ สภาพจิตใจก็จะอยูในภาวะปกติ เมื่อจิตใจ
ปกติเราก็จะรูสึกวาสบาย มีอะไรมากระทบก็เฉย ๆ ได ไมวุนวายมากเกินไป 
 

 

 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๖ 
 



สุข สดช่ืน แจมใส ดวยแสงแหงพระธรรม 
 
 สมัยกอนมีบานเจาคุณคนหนึ่งอยูคลองบางลําพู ใกลสะพานวันชาติ สะพานยี่สิบสี่มิถุนา บานนี้
สวดมนตกันทั้งบานเลย คนใชสวดมนตเปนหมด ไมใชสวดนอย ๆ สวดธรรมจักร สวดอาทิตตฯ สวด
อนัตตฯ ได คนในบานนั้นสวดทุกคืน พอค่ําก็สวดมนตแลว ลูกเล็กเด็กนอยก็มานั่งสวดมนตกันหมดทั้ง
บาน ใสบาตรขันใหญ..เคยไปบิณฑบาต ที่บานเขาสวดมนตกันอยางนั้น นี่คืออุบายใหคนในบานรักกัน 
นั่งสวดมนตดวยกันแลวก็เปนกันเอง แลวไมทะเลาะเบาะแวงกัน คนอยูกันมาก ๆ มันตองมีอะไรมาเปน
เครื่องควบคุมจิตใจ เพราะถาไมมีอะไรเหนี่ยวรั้งเลย มันก็จะทําใหเกิดการแตกแยกหรือทะเลาะเบาะ
แวงกัน 
 คนโบราณเขาฉลาด ใชวิธีการระงับจิตใจดวยธรรมะ ก็อยูกันดวยความสบาย ไมตองข้ึนเงินเดือน
ใหก็ไดเพราะคนใจมันไมวุนวาย 
 

ธรรมะเปนส่ิงสําคัญในทางจติใจ 
 

 เด๋ียวนี้ไมพอใจก็สไตรค นักเรียนสไตรค...เพราะตองการไวผมยาว ตองการหองสูบบุหรี่ แลวมี
พิเศษอีก...นาน ๆ ก็เดินสไตรคกัน เพ่ือใหครูสอนเวลานั้นเวลานี้ เพ่ือมันจะไดหยุดพักสูบบุหรี่กัน นี่
บานเมืองของเราจะเละเทะมากเขาทุกวันเวลานี้ เพราะวามันขาดส่ิงสําคัญในทางจิตใจ คือ “ธรรมะ” 
น่ันเอง 
 

 

 
ดังที่กลาวมากพ็อสมควรแกเวลา 

ขอยุติการแสดงปาฐกถาไวแตเพียงเทาน้ี 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๗ 
 



ชีวิตม่ันคงและมคีา 
ด ว ย ร า ก ฐ า น แ ห ง ธ ร ร ม ะ  

 

 

 
ญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย 
 
 ณ บัดนี้ ถึงเวลาของการฟงปาฐกถาธรรมะ อันเปนหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแลว 
ขอใหทุกทานอยูในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟงดวยดี เพ่ือใหไดประโยชนอันเกิดขึ้นจากการฟงตามสมควร
แกเวลา 
 

ชีวิตกับความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 
 
 วันน้ีเปนวันอาทิตยในฤดูกาลเขาพรรษา เราไดมาฟงปาฐกถาธรรมะ เราก็ควรจะพิจารณาตัว
เราทุกคนแตละอาทิตยท่ีผานมาน้ี เราไดปฏิบัติตนในทางใดบาง ศีล...ของเราเปนอยางไร สมาธิ...เปน
อยางไร และมีปญญา...เกิดข้ึนในใจของเราเทาใด เรามีความรู ความเขาใจในเร่ืองอะไร ๆ ตาง ๆ ถูกตอง
ตามสภาพท่ีเปนจริงอยูหรือเปลา ความยึดถือมัวเมาในเร่ืองอะไร ๆ ตาง ๆ มันจางหายไปจากจิตใจของ
เราหรือไม 
 เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาเพื่อใหรูจักตัวเรามากยิ่งขึ้น รูความบกพรอง รูความสมบูรณในตัว
เราเองใหดีขึ้น เพราะเราอยูเพ่ือความดีขึ้น เพ่ือความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 
 

เพ่ิมคุณคาชีวิตดวยศีล  สมาธิ  ปญญา 
 
 ถาชีวิตเปนอยูโดยไมมีความดีเพ่ิม และไมมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ชีวิตก็จะไมมี
ความหมายอะไร เรียกวาอยูในตามธรรมชาติเทานั้นเอง ไมมีความตื่นตัว ไมมีความกาวหนาในธรรมะ
อันเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ชีวิตของเราก็จะไมมีคาไมมีราคาเทาใดนัก เราจึงควรจะเพ่ิมคุณคา
ใหแกตัวเอง ดวยการปฏิบัติใหกาวหนาในทางศีล ทางสมาธิ ทางปญญา อันเปนแนวทางแหงความหลุด
พน พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวเพ่ือใหเรานํามาปฏิบัติ เราก็ตองนําสิ่งเหลานั้นมาปฏิบัติกับตัวเรา ทํา
ใจเราใหอยูในศีลธรรม เมื่อใจอยูในศีลในธรรมแลว กายวาจาก็เปนศีลเปนธรรม เมื่อกายวาจาใจเปน
ศีลเปนธรรม ชีวิตเราก็สงบ ไมวุนวาย ไมสรางปญหาใหเกิดขึ้นแกใคร ๆ 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๘ 
 



ส่ิงสําคัญในการสรางความม่ันคงใหชีวิต 
 
 เชน คนอยูรวมกันในครอบครัว ถาพอบานเปนคนมีศีลธรรมประจําใจ แมบานก็สบายใจ 
แมบานเปนคนมีศีลธรรมประจําใจ พอบานก็สบายใจ พอแมอยูในศีลในธรรม ลูกก็สบายใจ และลูกก็จะ
ไดเอาเยี่ยงอยางจากพอแมไปประพฤติปฏิบัติตอไป ครอบครัวนั้นก็จะมั่นคง สกุลนั้นก็จะตั้งมั่น ความ
ม่ันคงของตัวเรา ความม่ันคงของวงศตระกูล ความม่ันคงของชาติ ลวนอยูท่ีความม่ันคงของจิตใจใน
พระพุทธศาสนา 
 

ชีวิตม่ันคงไดดวยคุณธรรมในจติใจ 
 
 ถาเรามีจิตใจมั่นคงในพระศาสนา มีความมั่นคงดวยตัวเราเองแลว ชาติประเทศของเราก็พลอย
มั่นคงตามไปดวย สมัยนี้เขาพูดกันอยูบอย ๆ ถึงความมั่นคงของชาติประเทศ แตไมคอยจะคํานึงถึง
ความมีคุณธรรมประจําจิตใจ ไมคอยย้ําในเรื่องนี้ ไมไดทําความเขาใจกันในเรื่องนี้ เม่ือคนไมมีคุณธรรม
เปนหลักครองใจ จิตใจก็จะไมม่ันคง ชีวิตความเปนอยูก็ไมม่ันคง เศรษฐกิจก็ไมดีข้ึน การงานไมดีข้ึน  
อะไร ๆ มันก็ไมดีไปท้ังหมด น่ันแหละเพราะไมมีความม่ันคงทางจิตใจ จึงตองกลาวยํ้ากลาวเตือนกันให
เกิดความรูสึกในเร่ืองน้ี 
 แตวามีคนอยูบางประเภท ที่ไมรูคุณคาของธรรมะ เขาเหลานั้นไมเห็นวาธรรมะเปนเรื่องสําคัญ
สําหรับชีวิตของเขา เขาคิดเพียงแตเรื่องวัตถุเทานั้น ซึ่งวัตถุเหลานั้นก็เปนผลจากธรรมะเหมือนกัน ถา
เราประพฤติธรรมะ วัตถุท่ีไดมาก็ม่ันคง เชน เราหาเงินได ถาเราเปนผูประพฤติธรรม เราก็ใชเงินเปน ใช
เทาที่จําเปน อะไรที่ไมจําเปนเราก็ไมใช ประพฤติอยางนี้เงินก็เหลือกินเหลือใช เพราะรูจักกินรูจักใช ก็
เรียกวาเราเปนผูประพฤติธรรมอยูในสวนน้ัน ธรรมะจะชวยเศรษฐกิจครอบครัวใหดีขึ้น 
 

ธรรมะเปนพ้ืนฐานแหงความม่ันคง 
 
 ในประเทศชาติก็เหมือนกัน ถาคนในชาติเปนผูท่ีม่ันคงอยูในศีลธรรม ฐานะครอบครัวก็ดีข้ึน 
เศรษฐกิจในครอบครัวก็จะดีข้ึน เพราะมีธรรมะเปนพ้ืนฐาน 
 ถาไมมีธรรมะเปนพ้ืนฐาน อะไรตาง ๆ ก็จะงอนแงนคลอนแคลนไปหมด เหมือนเราสรางบาน
โดยไมลงเสาเข็ม...มันไมแนน เมื่อดินไมแนน บานน้ันก็มีโอกาสจะพังไดงาย..พังมาหลายหลังแลว 
เพราะเสาเข็มมันเล็กไป หรือวาเสาไมมั่นคง ตอกนอย ๆ ไมคอยมั่นคง จนผลที่สุดยุบลงไปเลย ตึก ๒ 
ชั้น ชั้นที่ ๑ จมลงไปหมดชั้นที่ ๒ โผลเหลืออีกนิดหนอย นี้ชี้ใหเห็นวาฐานไมดี 
 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๑๙ 
 



 เรือนตึกท่ีฐานไมม่ันคง มันก็พังทรุดไดงายฉันใด คนเราน้ีก็เหมือนกัน ถาฐานชีวิตไมม่ันคงแลว 
อันตราย เกิดเปนความทุกข ความเดือดรอนดวยประการตาง ๆ 
 

ธรรมะกับการแสวงหาวตัถุ 
 
 คนที่สรางปญหาคือความทุกข ความเดือดรอนขึ้นในชีวิตนั้น ไมใชคนประเภทใด แตเปนคน
ประเภทที่ไมมีคุณธรรมเปนหลักคุมครองจิตใจ เขาไมแสวงหาธรรมะ แตเขาแสวงหาวัตถุ วัตถุกับ
ธรรมะตองแสวงหาควบคูกันไป คนมีธรรมะแลวแสวงหาวัตถุ...จะไดวัตถุท่ีดีท่ีงามมาใช แลวหาเทาที่
จําเปนแกชีวิต ไมมักมาก อยากไดอะไรมากเกินไป ชีวิตก็ไมสับสนวุนวาย เพราะธรรมะเขาไปประคองไว 
ตองเดินทางคูกัน ธรรมะกับวัตถุตองไปดวยกัน เหมือนใจกับกายตองไปดวยกัน ถามีแตกาย ไมมีใจ..
เราก็อยูไมได มีใจไมมีกาย..มันก็อยูไมได มันตองรวมตัวกันเขา จึงจะอยูกันไดดวยความเรียบรอย ฉัน
ใด ธรรมะกับวัตถุก็ตองไปดวยกัน ฉันน้ัน  
 คนแสวงหาวัตถุท่ีไมมีธรรมะ ก็จองจะเอาวัตถุเทาน้ันเอง ไมคิดวาจะถูกหรือผิด จะดีหรือช่ัว จะ
เส่ือมหรือจะเจริญ จะสรางปญหาใหใครบางในการแสวงหา 
 ความไมมีธรรมะ ไมมีใจจะคิดในเรื่องดี..ชั่ว, สุข..ทุกข, เส่ือม..เจริญ เขาก็มุงหาแตวัตถุ ถามี
ใครมาขัดขวางไมใหเขาไดวัตถุตามท่ีตองการ เขาก็จะทําลายคนน้ันทันที จงึปรากฏวายงิกนับอย ๆ ยงิกนั
ก็เพราะวาผลประโยชนขัดกัน อีกฝายหนึ่งตองการแสวงหาผลทางวัตถุ...แตไมมีคุณธรรม เมื่อคนหนึ่ง
แสวงหาบางในทางเดียวกัน เห็นวาคนนี้มาแยงอาชีพของตัว ก็ทําลายบุคคลนั้น พวกที่ถูกทําลายก็เจ็บ
แคน ตองมาทําลายพวกนี้อีกเหมือนกัน ทําลายกันไปทําลายกันมา ผลที่สุดก็เส่ือมทั้ง ๒ ฝาย ไมได
อะไรเลยแมแตนอย 
 

ธรรมะยอมคุมครองรักษาผูประพฤติธรรม 
 
 นี่ก็เพราะเรื่องไมมีคุณธรรมเปนหลักเปนพ้ืนฐานในทางจิตใจ จึงไดเกิดอาการเชนนั้นข้ึนมา เรา
จึงตองพยายามที่จะชวยกันปลุกใจคนเพ่ือใหหันหนาเขาหาธรรมะ ใหนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวันให
มากข้ึน ๆ เราก็จะเห็นผลวาธรรมะรักษาเราอยางไร คุมครองเราอยางไร ทําใหเราอยูเย็นเปนสุขเพราะ
ธรรมะไดอยางไร เปนเรื่องที่เราควรจะคิดแลวควรจะทํา แลวก็นํามาพิจารณาวา เมื่อกอนเราทําอะไร
โดยปราศจากธรรมะ คิดโดยไมมีธรรมะ พูดโดยไมมีธรรมะ จะทําอะไรก็ไมมีธรรมะ ไปไหนมาไหนก็

ไมไดใชธรรมะ สภาพชีวิตของเราเปนอยางไร เราก็จะเห็นวา ออ!...มันเกิดความแตกตางกัน 
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 เหมือนเราใสเส้ือ...ตัวหน่ึงสกปรก อีกตัวหน่ึงสะอาด เม่ือใสตัวสกปรกก็น่ังไมสบาย นอนไม
สบาย มันเหนียวเหนอะหนะ มีกล่ินอะไรฉุน ๆ อยูตลอดเวลา แตถาเราใสเส้ือท่ีสะอาดเรียบรอย เราก็
สบายใจ ไมมีความอึดอัดขัดใจเลยแมแตนอย ขอน้ีฉันใด คนเราก็ตองมี “เส้ือธรรมะ” มาสวมไวท่ีกาย 
วาจา ใจ จิตใจก็จะอยูในสวนถูกสวนชอบ ไมไปเท่ียวคิดในเร่ืองยุง เร่ืองเสียหาย ชีวิตก็จะมีความสุข มี
ความเจริญ 
 

พัฒนาตนสูชีวิตท่ีม่ันคงและมีคา 
 
 สมัยนี้คนขาดธรรมะมีอยูมาก เราก็ตองชวยกันชักจูงโนมนอมจิตใจ เพ่ือใหคนไดหันหนาเขาหา
ธรรมะใหมากขึ้นกวาปกติ เราทํากันในครอบครัวเรากอน คือพัฒนาบุคคลในครอบครัวใหดีขึ้น 
 พอบานกับแมบานนี่...ใครจะมาพัฒนาให? มันก็ยากเหมือนกัน เราจะตองพัฒนาตัวเราเอง 
ดวยการนึกคิดวา ตัวเราน้ีมีหนาท่ีอะไร? เราทําอะไรอยู? แลวความสุขความทุกขของเราเปนอยางไร? 
เทียบเคียงใหเห็นชัดวา ทุกขกับสุขน่ีอยางไหนมากกวากัน ยุงใจกับสงบใจอันไหนจะมากกวากัน จิตใจ
วุนวายกับจิตใจเศราหมองมีอะไรมากกวากัน พิจารณาเปรียบเทียบที่ตัวเราเอง เราก็จะมองเห็นตัวเอง
วาอยูในสภาพอยางไร 
 เมื่อเห็นตัวเองวาอยูในสภาพที่ไมถูก ไมดีไมงาม เราก็ควรคิดวา...เราเกิดมาเพ่ือความเปน
อยางน้ีหรือ? หรือวาเราเกิดมาเพ่ือความเปนอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากน้ีหรือเปลา? 
 คิดใหดีก็จะเห็นดวยตัวเองวา ชีวิตท่ีแทจริงน้ันคืออะไร? ความตองการที่แทจริงคืออะไร? แลว
เรากําลังแสวงหาส่ิงน้ันอยูหรือเปลา เราก็จะรูดวยตัวเราเอง แลวก็จะไดคิดละเลกิจากสิง่นัน้ เพ่ืออนาคต
ของครอบครัวเพ่ือใหแมบานและลูก ๆ สบาย 
 แมบานก็เหมือนกัน ตองพิจารณาตัวเองวา เรามีความบกพรองอะไรบาง? มีส่ิงไมดีไมงามอะไร
อยูในตัวของเราบาง เราก็ตองแกไข อยามีทิฐิมานะ อยาถือไปในทางที่จะทําใหเราเสียคน แตยอมออน
นอมยอมรับคําสอนคําเตือนที่เราไดรับมาจากใคร ๆ เชน รับไปจากพระ เราก็ตองเอาไปใชไปพิจารณา
ปรับปรุงและสงเสริมความดีความงามใหเกิดขึ้นในจิตใจของเรา 
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เคร่ืองหามลอชีวิต 
 
 ถาเราทําไดอยางนี้ พอบานแมบานก็จะเปนคนที่ประพฤติธรรม แลวลูกก็จะทําตามพอแม ลูกก็
จะเจริญตั้งแตตัวนอย ๆ โตขึ้นในวัยทีนเอจก็จะไมเสียผูเสียคน เพราะพอแมเปนตัวอยางอยู และพอแม
ก็ไดหมั่นสอนหมั่นเตือน หมั่นชี้ใหเห็นวาอะไรเปนอะไร เด็ก ๆ เขาก็จะเขาใจความหมาย จึงตั้งหนา
ประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม แลวผลที่สุดครอบครัวนั้นก็จะมีแตความเจริญ มีแตความกาวหนา ไมตกต่ํา 
เพราะมีธรรมะเขามาชวย... เขามาเปนเคร่ืองหามลอชีวิต ไมใหหมุนตกตํ่าเร็วเกินไป นีค่อืประโยชนทีเ่รา
จะไดรับ 
 

การงานทีป่ราศจากเครื่องหามลอชีวิต 
 
 ในวงงานการนี่ก็เหมือนกัน เจาหนาท่ีท่ีทํางานทําการ ก็ควรจะทาํหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา ไมให
มันเสียเวลา อะไรไดก็วาได อะไรไมไดก็ตอบวาไมได ไมใชเอาเรื่องไปกักทิ้งไวในลิ้นชัก ไมเอามาจัดการ
เสียใหเรียบรอย ผูนอยทั้งหลายที่คอยผลที่ตนขอรองไป เมื่อไมไดผลก็เกิดอารมณหงุดหงิดงุนงาน 
 ถาคนหงุดหงิดมันหลายคนเขา มันก็รวมตัวกันเปนพรรคเปนพวก แลวก็จะเขาไปทําอะไรตอ

หัวหนาคนน้ัน...หัวหนาก็เดือดรอน เวลาเดือดรอนก็ไมมาโทษตัวเอง แตกลับไปโทษพวกนั้นวา “ไอพวก

นี้ละมันชอบทํายุงนัก”  ความยุงมาจากใคร..ก็มาจากคนที่เปนหัวหนาคนน้ันแหละที่ไมเอาธรรมะเขาไป
ใช ไมรูจักใชในส่ิงท่ีควรใช มันก็เลยเกิดเปนปญหา 
 

ธรรมะเปนหลักคุมครองจติใจ 
 
 แตถามีเรื่องอะไรมา ก็รีบจัดรีบทําใหมันเสร็จไว ๆ ไดหรือไมไดก็วากันไป พวกคอยก็ไมตอง
กังวลใจ เพราะไดรูผลวาไดหรือไมได ถาไมไดก็คอยทําใหมตอไป สรางความงามความดีตอไป ถาไดก็
จะไดสบายใจ นี่คอยอยูไมเห็นอะไร ไมเห็นผลสักที อะไร ๆ ก็ไมมาสักที อยางนี้มันก็ไมสบายใจ คนท่ีไม
สบายใจมาก ๆ มันก็รุมกันสรางปญหา เกิดปญหาขึ้นในสังคมนั้น ๆ เปนความเดือดรอน นี่ก็คือความผิด
ที่เราไมไดใชธรรมะเปนหลักคุมครองจิตใจ 
 ในเรื่องบานเรื่องเมืองเรานี่ก็เหมือนกัน เหตุการณอะไร ๆ ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบานในเมืองของเรา
ก็เพราะวา ผูบริหารบานเมืองน้ันไมไดรวดเร็วทันใจคน ทําอะไรชักชา ไมคอยจะแสดงเหตุผลอะไรใหเขา
เขาใจ มีไฟที่ทําทาจะเกิด...ถาไมรีบไปดับ รอจนไฟมันไหมเผาบานเผาเมืองเสียหาย แลวจะไปแกได
อยางไร 
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 อันนี้คือเปนความผิดของคนที่เปนหัวหนาคนที่มีความบกพรอง ไมรูจักใชเครื่องมือสื่อสารที่ตน
มีอยู จะใชวิทยุเมื่อไหรก็ได ใชโทรทัศนเมื่อไหรก็ได หนังสือพิมพฉบับไหนก็ได ใหเขาเขียนลงไปในเรื่อง
อยางนั้นอยางนี้ เพ่ือชี้แจงเหตุผลใหคนเขาใจวาอะไรมันเปนอะไรอยางถูกตอง หรือมิฉะนั้นก็ไปเอง พอ
มีเรื่องอะไรก็ไปจัดการเรื่องนั้นใหมันเรียบรอย ไมตองมีปญหาเกิดขึ้น 
 ที่ปกตใตมีพระอยูรูปหนึ่ง แตวาทานไมไดเปนเจาคณะ สมัยกอนนี้เปนผูชวยเจาคณะจังหวัด 
พอเจาคณะจังหวัดองคนั้นส้ินบุญแลว ทานก็ไมไดเปนแทน เรื่องที่ไมไดเปนก็เพราะวาผูใหญไมคอยชอบ 
พระรูปนี้เอาแตงาน ไมคอยเขาใกลผูใหญ เรียกวาทานประจบไมคอยเปน แตถางานแลวเรียบรอย ทาน
ตั้งใจทําจริง ๆ สมมติวา มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในวัดใด ๆ ก็ตาม เจาคณะจังหวัดไมตองไป ทานบอกวา 

“อาจารยไมตองไป ผมจะไปจัดการเอง” ทานก็ไปหาทั้ง ๒ ฝาย ชั้นแรกทานก็ไปหาฝายหนึ่ง แลวก็ไปหา

อีกฝายหน่ึง ไปพูดจาทําความเขาใจกัน เพ่ือใหเกิดความประนีประนอมกัน เสร็จแลวก็นิมนตทั้ง ๒ องค 
มาพบกัน ณ ที่จุดหนึ่ง มาฉันอาหารรวมกัน ๓ องค ฉันรวมกัน...เวลาฉันก็คุยกันพูดกันไป ฉันเสร็จแลว
ก็นอนเอกเขนกคุยกันไป ผลที่สุดเรื่องมันก็จบ ไมมีเรื่องลําบาก และไมตองรายงานผูใหญ เพราะวาเรือ่ง
มันจบเสียแลวไมตองใหเรื่องขึ้นมาจนถึงมหาเถรสมาคมใหเกิดเปนปญหา ทานก็จัดการของทานอยาง
นั้น 
 เวลาใดวัดไหนก็ตาม จะมีอะไรเปนงานเปนการ ทานอาจารยนี้จะตองไปชวย ชวยต้ังแตกอน
งานจนเสร็จงาน...ชวยเก็บขยะ กวาดมูลฝอย เสร็จแลวจึงจะกลับวัด พระสงฆองคเจาทั้งหลายก็พอใจ 
ชอบใจ วาองคนี้แหละควรเปนเจาคณะของพวกเรา แตวาผูใหญกลับไมชอบ และหาวาเปนพระเกะกะ 
ไมเคารพผูใหญตาง ๆ นานา ซึ่งโดยนิสัยไมไดเปนอยางนั้น แตเปนคนที่ชอบทํางานเทาน้ัน ผูใหญมากไ็ป
นั่งกราบสักที แลวก็ลุกขึ้นไป ทานไมนั่งนาน ๆ เพราะวางานทานมาก 
 คนทําแตงานเลยไมไดทํางาน กลับไปตั้งคนที่ทํางานเหมือนกัน แตวาทํางานสวนตัวเสียมาก ไม
คอยทํางานสวนรวม ศีลธรรมของประชาชนก็เส่ือมลงไปเรื่อย ๆ อาชญากรรมก็เพ่ิมขึ้น เพราะวา
หัวหนาฝายสงฆไมคอยเอางานในเรื่องการสั่งสอน เรื่องการอบรม ไปชอบทําแตเรื่องอื่นตลอดเวลา นี่
แหละคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลวมันก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา 
 

โลกน้ีมิใชมีแตเราคนเดียว 
 
 คนเราอีกอยางหนึ่ง เม่ือทําอะไรอยูนาน ๆ แลวก็ควรจะพอกันเสียที หยุดเสียบาง พอเสียบาง 
อยาแสดงคนเดียวตลอดไป ใหคนอื่นเขาแสดงบาง เพราะวาคนท่ีมีความสามารถ ไมใชมีแตเราคนเดียว 
คนอ่ืนเขาก็มีเหมือนกัน ลองใหเขาทําบาง แลวไปน่ังดูขาง ๆ เวทีวาเขาทํากันอยางไร มีอะไรขัดของเปน
ปญหา ถาเห็นวาพอจะแนะนําไดก็ควรแนะนําวา ควรทําอยางน้ัน ควรทําอยางน้ี ถาเรียบรอยก็น่ังดู   
เฉย ๆ ...ดูแบบอุเบกขา คือนั่งจองดูเรื่อย ๆ ไป ไมมีอะไรก็ไมเปนไร เปลี่ยนแปลงกันเสียบางมันก็จะดี 
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คนสรางงาน งานสรางคน 
 
 อยางอาตมาแสดงปาฐกถาธรรมกับญาติโยมทุกอาทิตยนี่ ความจริงอยากจะเปลี่ยนตัว
เหมือนกัน แตเปล่ียนแลวโยมก็ไมคอยจะเจริญตาเจริญใจ เลยตองฝนแสดงเรื่อยไป วันไหนไมอยู...
องคอื่นก็แสดงแทนไดเหมือนกัน ความจริงไมใชหวงหามแตอยางใด อยากใหองคอื่นแสดงอยู แตวายัง
ไมถึงขนาด จึงตองอบรมกันตอไป มีใหไปแทนบางเวลานี้ เขานิมนตอาตมาก็รับ แตไมไปหรอก ใหพระ
อื่นไป...ใหมหาองคนั้นองคนี้ไป ไปแลวก็ถามเจาภาพวา เปนอยางไร? องคที่ไปแทนนี่ เปนอยางไร?...

ใชได นั่นนะซิ!  สินคาไมดี ฉันไมสงไปขายในตลาดหรอก จะตองขายของดี ๆ เลือกสรรแลวจึงไดสงให

ไปเทศนไปสอน เพ่ือใหมีประสบการณมาก ๆ แลวตอไปก็ทํางานไดทุกแงทุกมุม 
 เราตองสรางคนควบคูกับการสรางงาน ถาเราสรางงานแลวไมสรางคน...มันก็ไปไมรอด 
เพราะฉะนั้น ตองสรางงานไปดวย งานก็กาวหนาเปนไปดวยดี อันน้ีเปนเรื่องธรรมดา 
 

ส่ิงท่ีไดรับจากการพัฒนา 
 
 คนเรานั้น มันชอบของใหม ๆ ของเกานาน ๆ เขามันก็เบื่อ อยากจะไดของใหมกันบาง อนัน้ีเราก็

ควรจะเปลี่ยนกันเสียบาง เมื่อเราเปนมานานแลว หลายปแลว เอา! คุณเปนเสียบาง ไมเปนไร...ผมไป
เปนลูกนองบาง 
 เหมือนกับคนบางคน ชั้นแรกก็เปนอธิการบดีในมหาวิทยาลัย ตอมาเขาเลือกตั้งอธิการใหมก็
ไมไดเปนอธิการ...แกก็ไมยุง ไมทําใหเกิดความวุนวาย ไปเปนอาจารยสอนลูกศิษยตอไป เพราะหนาที่ก็
คือสอนศิษย ก็สอนไปเรื่อย ๆ ใครเปนอธิการก็ได แลวก็ออนนอมเชื่อฟงผูที่มาเปนใหม ไมไดถือตัวถือ
ยศวา ฉันเปนมากอนนะไองานอยางนี้ ทําอยางนั้นไมได...อยางนั้นมันก็เกิดกิเลส แตแกก็ไมมีกิเลส
อยางนั้น เปนไดสบาย ๆ  
 แลวพออาตมาไดพบทานผูนี้ ขอเจริญพร...แสดงความดีใจดวยที่ไมไดเปนอธิการบดี ทานก็ยิ้ม
...ยิ้มแปนทีเดียว แลวบอกวาที่ดีใจก็เพราะวารูจักถาย รูจักถอนตัวเอง เมื่อใดเขาไมเอาเราก็ไมเอา ให
คนอื่นเขาทําบาง อยางนี้มันก็ดีเหมือนกัน 
 สิ่งทั้งหลายมันตองเปนอยางนั้น เราปลูกตนไมดอกไวขางบาน ถาออกดอกอยางเดียว ดูนาน ๆ 
เห็นแตสีเหลือง ๆ ตลอดเวลา ถาตนนั้นตาย เอาอยางอื่นมาปลูกบาง เปลี่ยนเปนตนไมอื่น เปนดอกไม
อื่น หรือปลูกสลับสีกันไป สีเหลือง สีขาว สีแดง สีชมพู มองแลวมันหลากสี...มันลานตาดี ถาเขาให
ปลูกแตเพียงอยางเดียวมันก็ไมได 
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 คนนี่ก็เหมือนกันแหละ ถาคนเดียวทําอะไรซ้ํา ๆ ซาก ๆ คนแสดงคนปฏิบัติก็เบื่อ คนดูก็เบื่อ 
เราก็ควรเปลี่ยนใหคนอื่นแสดงบาง นอกจากเปลี่ยนคนแสดงแลว เปนการหัดคนใหทํางานดวย 
เพราะวาชีวิตของคนเราไมไดอยูยั่งยืนคํ้าฟา มีวันแตก มีวันสลาย เมื่อเราสลายไป คนอื่นเขาจะไดทํา
แทนตอไป ใหฝกหัดกันไว การบริหารงาน..คนนั้นทําได คนนี้ก็ทําได ไดชวยกันทําหลาย ๆ คน มันก็จะดี 
 

ความเจริญกาวหนาและความมัน่คง 
 
 ในตางประเทศที่เขาเจริญนั้น เราจะสังเกตเห็นวาเขาเปลี่ยนตัวกันเรื่อย ๆ แตวาการเปลี่ยนก็
ขึ้นอยูกับคน...ประชาชน ประชาชนเขาไมเลือกก็ตองเปลี่ยน ถาเขาเลือกอีกก็ตองรับตอไป เชนใน
อังกฤษนี่ ทานนายกเชอรชิล ทํางานในสมัยสงคราม ทานเด็ดขาดเอาจริงเอาจัง จนอังกฤษชนะสงคราม 
พอชนะสงครามแลวแกก็ถอยไป ใหคนอื่นเขาเปน พอคนพรรคอื่นขึ้นมาเปนก็เปนไมนานเทาใด แปลวา
ประชาชนเห็นวาไมไหว เศรษฐกิจไมกาวหนา การงานไมดี...เขาก็เปลี่ยน 
 พอเลือกตั้งใหมเขาก็เปลี่ยนพรรคกันไป เปลี่ยนเปนนางแธ็ตเชอร...เปนผูหญิงนะ แตเปน
ผูหญิงที่แกรง เขาเรียกวา นายกรัฐมนตรีหญิงกระดูกเหล็ก เขมแข็งเหมือนกับผูชาย ทํางานกาวหนา 
เศรษฐกิจดี เวลาใดขายของไมออก แกลดคาเงินตูมเดียวเทาน้ันเอง คนยุโรปแหกันมาซื้อของใหญเลย..
แหกันมาเลย แหมาซื้อของราคาถูกในประเทศอังกฤษ ซื้อเสื้อ ซื้อผา ซื้อของทุกอยางเพราะเงินมันถูก 
พอเงินถูกขายของไดก็ตีตลาดยุโรปกระจุยไปเลย เพราะของมันถูกกวาประเทศอื่น 
 แตแกก็ไมใหถูกอยูอยางนั้นหลายเดือนหรอก พอขายจะหมดสตอคแลว ผลิตไมทันแลว แก
กลับยกระดับเงินตราใหสูงขึ้นเทาเทียมประเทศอื่นตอไป คนก็ไมมาซื้อมาเหมือนเมื่อกอน แตก็ยังซื้อ
เพราะวามันติดเสียแลว...ติดของใชอังกฤษเสียแลว นิยมชมชอบเสียแลว เขาก็ซื้อตอไป นี่วิธีการของ
เขาเปนอยางนั้น เพราะเขาเขาใจ ดูเวลา ดูเหตุการณที่เหมาะสมแกเรื่อง เขาก็ทําอยางนั้น จึงเปนที่
พอใจของประชาชน  
 สมัยหนึ่งผานไป สมัยที่สองทานสมัครอีก..ก็ไดเปนอีก ประชาชนเทคะแนนให เพราะทาน
ทํางานเปนประโยชนแกสวนรวม เขาเปนอยางนั้น นี่ตอไปอาจจะเลือกคนอื่นก็ได เพราะเห็นวาแมแธ็ต
เชอรนี่แกอายุมากไปแลว ทํางานอะไรอาจจะไมกาวหนา เขาก็จะเลือกคนอื่นตอไป 
 เขามีคนใหเลือก เพราะเขาสรางคนขึ้นมา เขาสรางคนโดยวิธีใด ดวยวิธีระบบพรรค เขามีพรรค 
แลวพรรคการเมืองก็สรางคนขึ้นมา ใครเปนหัวหนาพรรคคนนั้นก็ไดเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อไดรับเลือก 
เขาก็ใหเปนนายกรัฐมนตรี แตพรรคการเมืองของเขามันไมมาก ๒-๓ พรรคเทาน้ัน เพราะวามั่นคงแลว 
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บานเรามีพรรคการเมืองมาก พรรคเล็กพรรคนอย พรรคปู พรรคหอย มีมากมายเหลือเกิน 
แลวก็สงคนไมรูวาใครตอใครใหสมัคร ตองเสียเงินไปเยอะแยะมากมายคาสมัคร สมัครแลวก็ไมไดสัก
คะแนนหนึ่ง ก็มีหลายพรรคที่ไมไดสักคะแนน บางพรรคก็ไดมา ๑ คน ไดมา ๒ คน หรอม ๆ แหรม ๆ 

ความจริงเขาไมไดเลือกพรรค เขาเลือกคน เห็นวาคนนั้นใชได เขาก็เอาเขามา ไมไดเลือกพรรค
อยางนั้น แตวาพรรคนี่มันสรางคนขึ้นมา เพราะเขาเลือกคนดี แตบางทีก็เลือกคนไมดีเขาพรรค
เหมือนกัน พรรคก็ยังลําเอียงอยู ยังไมเปนธรรมเทาใด ยังไมไดเอาธรรมะไปใชในระบบนั้นมากเทาใด 
เลยเลือกคนที่เขาพอใจ ใครมีสตางคมาก ก็เอามาเปนสมาชิกของพรรค ไมใชอะไรหรอก จะไดเอา
สตางคมาลุงทนหนอยในการเลือกตั้ง พอไดคนประเภทอยางนั้นเขาไป ไปทํางานก็อยางนั้นแหละ ไมได
จริงจังอะไร เพราะวายังเห็นแกอะไรตออะไรอยู 

เมื่อคนที่ทํางานเปนผูไมมีความรูสึกลําเอียงในเรื่องอะไร มีความเปนธรรม ก็จะเลือกคนที่มี
ธรรมะใหเขาอยูในพรรคของตัว ประชาชนก็จะพอใจในความประพฤติปฏิบัติของคนเหลานั้น พรรคนั้นก็
สรางคนไวมากขึ้น มีกําลังมากขึ้น แลวก็จะเปนพรรคที่ทํางานทําการเปนรัฐบาล หัวหนาก็จะไดเปน
นายกรัฐมนตรีได บานเมืองก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีคนที่จะเปนนายกคอยที่จะเปนผูแทนหลายคน 

ตางคนตางก็ทําดีเพ่ือใหราษฎรชอบ เมื่อราษฎรชอบเขาก็เลือก คนมันก็แขงขันกันกระทําความ
งามความดี การแขงขันนั้นไมใชอาวุธประหารกัน แตวาเอาความดีมาสูกัน ใครดีกวา...ชนะไป ใครดี
นอย...แพก็ไมเปนไร หันมาสรางความดีตอไปกับประชาชน ปหนาเอาใหม คนก็เลือกเอง อยางนี้ก็ดีขึ้น 
บานเมืองเราก็จะดีขึ้นตามไปดวย 
 

ผลเสียอันเกิดจากจติใจท่ีขาดธรรมะ 
 

 แตที่ไมคอยเรียบรอยก็เพราะธรรมะยังไมซึมซาบเขาไปในจิตใจของคนเหลานั้น ยังไมไดใช
ธรรมะเปนแกนนําของหมูคณะ ไมเอาธรรมะมาเปนเครื่องตัดสินบุคคล ตัดสินเหตุการณ ตัดสินอะไร
ตาง ๆ ไมไดใชธรรมะเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาแตอารมณบาง เหตุผลก็ยังนอย ถือพรรคถือพวกอะไร 
ตาง ๆ อยางนี้ มันก็มีปญหาเกิดขึ้นดวยประการตาง ๆ ดังที่เราเปนอยูกันในปจจุบันน้ี 
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ธรรมะคือส่ิงจําเปนสําหรับทุกชีวิต 
 
 จึงเห็นวา ธรรมะเปนส่ิงจําเปนสําหรับบุคคลทุกประเภท ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ทุกตําแหนง ไมวา
ใครจะเปนอะไร..เด็กก็ตองมีธรรมะ หนุมสาวก็ตองมีธรรมะ พอบานแมเรือนก็ตองมีธรรมะ 
นักการเมืองก็ตองมีธรรมะ คณะผูบริหาร คณะรัฐบาล ก็ยิ่งตองมีธรรมะมากเปนพิเศษ เพราะถาขาด
ธรรมะก็เอาตัวไมรอด จึงตองมีธรรมะเปนเครื่องกํากับอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงจะกาวหนา 
 พวกเราทั้งหลายที่เปนคนสนใจในธรรมะ มารับมาฟง มาศึกษา ก็เอาไปปฏิบัติกันอยู แตวามี
คนอีกมากที่ไมไดเขาวัด ไมไดฟงธรรม ไมไดรูวาอะไรเปนอะไร อันนี้เราจะตองชวยกันหนอย ชวยกันชัก

ลากคนเหลานั้นมาวัด ไปชวนบอย ๆ ชวนจนใหเขารูสึกรําคาญ แหม!...มาชวนหลายหน ตองไปเสียที 

อยางนั้นก็ไดผลละ มาดวยความไมเต็มใจ แตมาถึงวัดแลวไดยินไดฟงอะไรก็เกิดเต็มใจขึ้นมา เราก็ได
อานิสงสมาก ไดบุญ ไดกุศลมากเหลือเกินในการที่ดึงเพ่ือนมาวัด 
 

คุณคาแหงพระธรรม 
 

 คนบางคนมีความทุกขมาก ไมสบายใจ ไมมาวัด ถามเขาวาทําไมไมไปวัดเสียบาง เฮอ!...หมูนี้

กลุมใจไมอยากไปวัด อาว!...แลวกัน คนกลุมใจนี่แหละควรจะมาวัดละ คนสบายใจแลวไมมาก็ไมเปนไร 

เพราะวาดีอยูแลว แตคนกลุมนี่ควรจะมา...กลับพูดวาหมูนี้กลุมใจ ไมอยากจะไปวัด รอใหสบายกอน
คอยไป...นี่อยางนี้ไมถูก เขายังไมรูความหมายวาเรามาวัดเพ่ืออะไร? 
 วัด...เปนเหมือนโรงพยาบาล พระ...เปนเหมือนหมอประจําอยูโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้รักษา
โรคทางจิตใจเพ่ือทําใหใจของคนดีข้ึน เมื่อใดไมสบายใจนั่นแหละควรจะมาวัด แตถาเราสบายไมตองมา
ก็ได ทํามาหากินกันไปตามเรื่อง พอยุงยากทางจิตใจตองไปวัดเสียหนอย ไปใหหมอตรวจเสียหนอย ไป
รับยาจากหมอเสียหนอย 
 เหมือนกับเราปวยทางกาย ถารูสึกวามันผิดปกติในรางกาย ตองไปใหหมอตรวจ เพราะเรา
ตรวจตัวเองก็ไมได ตองใหหมอผูชํานาญตรวจ เขาตรวจเสร็จแลวก็รูวาอะไรเปนอะไร เขารู เขาก็เอายา
ใหเรารับประทาน เราก็กินยานั้นตามที่หมอเขียนสั่งไวที่ขางขวดใหมันถูกเรื่อง โรคมันก็หาย สบายใจ  
 คนเราน้ีก็เหมือนกัน เวลาใดกลุมใจข้ึนมา ไปวัดเสียหนอยจะไดอารมณดี มีความสบายใจ หรือ
แมไมกลุมก็มาไว มาเพ่ืออะไร? มาเพ่ือหาเครื่องมือเตรียมตัวตอสูกับปญหาชีวิต เพราะชีวิตมีปญหา
ดวยกันทั้งนั้น มีความทุกข มีความเดือดรอนขึ้นในชีวิตประจําวัน  
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เมื่อใดอะไรเกิดขึ้นแลว เราไมมีเครื่องมือจะไปตอสูกับมัน เราก็เปนผูแพ แตถาเรามารับฟงไว
บอย ๆ เปนอะไรอานหนังสือธรรมะบอย ๆ เปดเทปฟงบอย ๆ มันมีทางที่จะรูวาอะไรเปนอะไร เมื่อใด
อะไรเกิดขึ้น เราก็เอาความรูที่มีชวยแกไขปญหา ดับความทุกขดับความเดือดรอนนั้นใหหมดไปจาก
จิตใจ นี่เราทําได แตถาเราไมมาฟงเสียเลย ไมรูจะทําอยางไร อึดอัดขัดใจ ก็ไมรูจะทําอยางไร เปนทุกข
ก็ไมรูจะแกอยางไร เพราะไมเคยเรียนไมเคยรูในวิชาอยางนี้ 
 

เปนเคร่ืองมือแกไขปญหาชีวิต 
 
 การที่เรามาวัดนั้น ก็เพ่ือศึกษาใหรูเหตุผลของเราเอง เกี่ยวกับชีวิตของเรา ใหรูวาทุกขมันคือ
อะไร เหตุมันคืออะไร ทุกขดับไดไหม...ดับได ดับไดดวยอะไร...มีครบ พระพุทธเจาทรงสอนไวใหครบ
เหมือนกับสอนเรื่องโรค สอนสาเหตุของโรค สอนวิธีรักษาโรคใหเราเขาใจ แลวโรคมันก็หายไปจากตัว
เรา 
 

เปนยารักษาโรคทางใจ 
 
 โรคทางใจนี่สําคัญกวาโรคทางรางกาย โรคทางรางกายนาน ๆ จะเปนสักทีหนึ่ง แตโรคทางใจนี้
เปนทุกวันก็วาได ถากิเลสเกิดขึ้นก็เรียกวาเปนโรคทางใจ เด๋ียวความโกรธ ความหลง ความริษยา ความ
พยาบาทเกิดขึ้น เด๋ียว..มานะ แขงดี ถือตัว ดูหมิ่นคนนั้นคนนี้อะไรตาง ๆ นี่มันโรคทั้งนั้น 
 

เปนอาวุธท่ีใชฟาดฟนกับกิเลส 
 
 ถาเราไมมียาคือธรรมะสําหรับใชแก เราก็ถูกโรคโจมตี เราตองพายแพโรค พายแกโรคก็คือนั่ง
เปนทุกขอยูตลอดเวลา ทุกขจนกระทั่งเสียผูเสียคนไปเลย เพราะเราไมรูจักเครื่องมือเอาไปปราบโรค
เหลาน้ัน 
 แตถาเราไดมาเรียนมาศึกษารูไว พออะไรเกิดขึ้นเราก็แกไดทันทวงที เพราะเรามีเครื่องมือ
พรอมไวกับเนื้อกับตัวของเรา พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ชักเครื่องมือออกมา เหมือนกับเจอขาศึกก็ชักดาบ
เลย ฟนกันเลย เชง ๆ ชั้ง ๆ เด๋ียวเดียวก็มอดมวยกันไปขางหนึ่ง ธรรมะก็เหมือนกับเปนอาวุธท่ีคม คม
กวาคมใด ๆ ท้ังหมด ฟนแลวก็แหลกไปเลย อารมณท้ังหลายกระจยุไป ไมอยูในจติใจของเราตอไป เรามา
ศึกษาก็เพ่ือประโยชนอยางน้ี...เพ่ือเอาไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือแกไขปญหาใหชีวิตของเราดีข้ึน 
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ชีวิตสดใสบนเสนทางแหงธรรมะ 
 
 ท่ีโยมทํามาก็เห็นผลกันอยูบางแลว เห็นผลวาอะไรมันเบาไป มันบางไปจากจิตใจของเรา ความ
ทุกขมันก็เบาบางไป อะไร ๆ มันก็คอยโปรงแจมใส รูเทาทันตอเร่ืองอะไรตาง ๆ มากข้ึน น่ีคือผลท่ีเราจะ
ไดรับจากการมาวัดมาศึกษาธรรมะ 
 เพ่ือนฝูงของเราที่ยังไมลืมหูลืมตา มีอยูทั่ว ๆ ไป ถาเรารูจักเพ่ือน เรารักเพ่ือน ตองชวยเพ่ือน
ใหเขาหาธรรมะ พยายามดึงเอามาหาสิ่งแวดลอม พูดจาชักจูงโนมนาวจิตใจใหเขามาใหจนได ถาไมมา
วัดก็หลอกใหออกจากบานมากอน แลวก็แวะมาวัด มาฟงธรรมะ เขาก็จะไดรูวา ออ...ธรรมะเปนอยาง
นี้ เปนประโยชนอยางนี้ ชวยใหชีวิตของเราดีขึ้น คนนั้นก็เขาทาง พอเขาเสนทางแลวเราปลอยได เพราะ
เดินไปตามเสนทางแลวไปหาคนอื่นมาอีกใหเขาเสนทาง ในเสนทางของธรรมะ ก็จะมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
เม่ือสมาชิกศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ เผยแผธรรมะ มีมากข้ึน โลกน้ีมีหวังวาจะอยูดวยความสุข
ตลอดไป ความทุกขไมมากลํ้ากราย 
 ดีหรือไมญาติโยมลองพิจารณา ถาเราพิจารณาเราก็เห็นวา เออ..มันเขาทีดี เรื่องนี้เปน
ประโยชน แลวก็ทําตามที่แนะนํา พยายามจูงคนอ่ืนมา คนหนึ่งหาเพื่อนมา ๒ คน อีกคนหนึ่งก็หามา ๒ 
คน หามาเรื่อย ๆ เดือนนี้เอามาสัก ๒ คน แลวคนนั้นไปหามาอีก เพ่ิมเติมขึ้นอีก สมาชิกในทางธรรมก็
จะมากขึ้น 
 คลายกับเราตั้งสมาคมเรียกวา “ธรรมสมาคม” คนมาวัดทุกคนก็เปนสมาชิกของธรรมสมาคม 
เมื่อเราเห็นประโยชนของสมาคมวาใหอะไร ก็ไปหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ความดีก็แพรหลายไป ความสุขก็
แพรหลายไป ปญหายุงยากทั้งหลายคอยจางหายไปจากชีวิต จากครอบครัว จากสังคม จาก
ประเทศชาติ มันแผออกไป ยิ่งแผกวางเทาใด แสงก็ยิ่งมากขึ้น ความสวางนั้นก็ยิ่งมากขึ้น เปนความสุข
ขึ้นเพราะเรื่องอยางนี้ เราจึงควรแสวงหาสิ่งที่เปนความสุขตลอดไปดวยวิธีการอยางนี้ 

 

ชีวิตเจริญกาวหนาไดดวยพระธรรม 
 
 อีกประการหนึ่ง ทําใหเห็นเปนตัวอยางแกเพ่ือนวาเราเคยไปวัด เคยไปฟงธรรม เรามีสภาพชีวิต
อยางไร เราเปนคนหนักแนนข้ึน ใจเย็นมากขึ้น โกรธนอยลงไป อะไร ๆ ที่เคยมี มันคอยจางไปหายไป 
จนเพ่ือนฝูงมอง ๆ ดูแลวเห็นวา เอ..อายนี่มันแปลก เดี๋ยวนี้ตั้งแตไปวัดนี่ มันไมเหมือนกอน นั่นแหละ
เพ่ือนรูแลววาไมเหมือนกอน แปลกกวาเมื่อกอน มีอารมณเยือกเย็นสดใส แลวก็เปนคนที่ไมวูวาม
เหมือนเมื่อกอน 
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 เชนเมื่อกอนเปนคนเจาอารมณ มักโกรธ มักเคือง แตวาเมื่อปฏิบัติธรรมหนักเขาก็หายไป จิตใจ
สงบเยือกเย็น คนเขาก็รูแลว เขาเห็นแลวเขาก็วา ออ..นี่ดีขึ้น ถามวาทําไมถึงไดดีขึ้น เขาไมรูนี่วาเราทํา
อะไร เราก็บอกเขาวา ฉันไปวัด...ไปฟงเทศนทุกวันอาทิตย แลวฉันเอามาคิดมาตรอง เอามาเปนกระจก
เงาสองดูตัวฉันบอย ๆ ฉันสะอิดสะเอียดตัวฉันเองเหลือเกินแลวเวลานี้...เพราะวาขยะไมดีทั้งหลายมัน
มารวมอยูที่ฉันต้ังหลายเรื่อง ฉันก็เลยเอาสิ่งนั้นออกไปทิ้งเสีย ไมใหมันเกิดขึ้นอีกตอไป ชีวิตของฉันก็
เปลี่ยนแปลงไป ดังที่เปนอยูนี้ 
 

ทุกส่ิงยอมเปล่ียนไปตามกฎธรรมชาต ิ
 
 เราอยาคิดผิด อยาคิดวามันเปลี่ยนไมได เชน เราพูดวา นิสัยเปล่ียนไมได นิสัยเราสรางขึ้นมา
ได เราก็เลิกไดเหมือนกัน อะไรที่เราทําใหมันเกิดได เราก็ทําใหมันดับไดเหมือนกัน นิสัยของเราเปน
อยางไร คนมักพูดวา นิสัยมันเปลี่ยนไมได มันเปนมาเสียอยางนั้นนานแลว นี่คือพูดผิดกฎธรรมชาติ 
เพราะกฎธรรมชาติมีอยูวา ส่ิงท้ังหลายมีความเปล่ียนแปลง ส่ิงท้ังหลายเกิดแลวมันมีดับดวยกันท้ังน้ัน 
ไมมีอะไรคงทนถาวร มันเปนอยูอยางน้ันเสมอไป 
 

ชีวิตม่ันคงและมคีาดวยรากฐานแหงธรรมะ 
 
 เพราะฉะนั้น เราเขาใจหลักนี้วา...ตองเปลี่ยนไดนิสัยเราเปลี่ยนได เชน เปนคนมักโกรธ...
เปลี่ยนเปนคนไมโกรธก็ได เปนคนมักได...เปลี่ยนเปนคนไมมักไดก็ได เปนคนหลง...ก็เปลี่ยนเปนคนไม
หลงก็ได เปนคนชอบนินทาคน...เปลี่ยนเปนคนไมพูดมากก็ได สํารวมปาก นั่งที่ไหนไมมีอะไรจะพูดก็นั่ง
เฉย ๆ ไมเปนอะไร แตถามีเรื่องเขาขอรองใหเราพูด เราก็พูดใหเขาฟงเทาที่จําเปนแกเรื่อง พูดแลวจบ
เรื่อง ไมใชพูดพร่ําเพรื่อ เราพูดเปนเรื่องเปนราว ควรจะหยุดเมื่อไมมีใครฟง เมื่อเขาไมฟง เราก็หยุดเสยี 
ถาเขาสนใจฟง เราก็พูดตอไป อันนี้ทําใหเราเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องอยางนั้น ก็โดยอาศัยธรรมะที่ได
ศึกษา ไดปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  เหมือนรางกายเรานี้ ถาอาบน้ําบอย ๆ มันก็เปลี่ยนเปน
สะอาดขึ้น ไมมีเช้ือรา ไมมีโรคผิวหนัง เพราะการรักษาความสะอาดของรางกาย เสื้อผา ที่หลับที่นอน 
คอยปด คอยกวาด คอยเช็ด คอยถู สิ่งนั้นมันก็ดีขึ้น  

สภาพชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกัน ถาเราขัดบอย ๆ ลางบอย ๆ มันก็ดีขึ้น เช็ดบอย ๆ มันก็ดีขึ้น 
เหมือนคําพูดในสูตรเวยหลาง ซึ่งเปนคําพูดของลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารยเวยหลางกลาววา รางกายก็
เหมือนกับตนโพธิ์ ใจเหมือนกระจกเงา เช็ดบอย ๆ ฝุนก็ไมจับ เรียกวาเปนข้ันศีลธรรม ไมลึกซึ้งอะไร
เทาไร  แตวาเวยหลางเขียนลึกกวานั้น ทานพูดวา...ไมมีตนโพธ์ิ ไมมีกระจกเงา เม่ือทุกอยางวางเปลา 
ฝุนมันจะจับท่ีตรงไหน เปนธรรมะข้ันอนัตตาเลย... เขียนลึก แตวาศิษยผูใหญของอาจารยเวยหลางนั้น 
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ถูกอาจารยเกณฑใหเขียน ความจริงก็ไมอยากเขียนหรอก แตถาไมเขียนก็ไมได...ไมรูวาภูมิธรรมขนาด
ไหน อาจารยก็จะติวา เออ...มาอยูนาน เปลืองขาวสุกไปตั้งกี่กระสอบแลว อยูไมไดเรื่องอะไร จะถูกดุวา
ใหเสียหายก็เลยไปเขียนวา กายเหมือนตนโพธิ์ ใจเหมือนกระจกเงา เช็ดบอย ๆ ฝุนก็ไมจับ 

อาจารยมาดูแลว เอ...ยังไมไดความ เจานี่มันไปอยูที่ประตูเทานั้นเอง ไมไดเขาไปขางในเลย
แมแตนอย คืออยูในขั้นศีลธรรม ยังไมถึงขั้นสัจธรรม อันเปนธรรมขั้นสูงของพระพุทธเจา แตบอกวาก็ดี
เหมือนกัน ถาใครปฏิบัติตามหลักการนี้แลวก็ดี จึงเกณฑคนในวัดใหทองทุกคน ใหจําไดเอาไปใชเปน
หลักปฏิบัติ เรื่องอยางนี้เปนข้ันตน ยังไมใชขั้นสูง เราถือศีลถืออะไรนี่ก็เปนขั้นตน แตที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรา
ตองรูวาอะไรเปนอะไรอยางถูกตอง แลวจะไดปลงวางไดงาย ๆ 
 

ความเปล่ียนแปลงคือการไมหยุดน่ิง 
 
 ทีนี้การรูอยางถูกตอง ก็ตองรูตามกฎความจริงของธรรมชาติ กฎที่เปนจริงของธรรมชาตินั้นคือ
อะไร ก็คือวาส่ิงทั้งหลายเปลี่ยนแปลง นี่อันน้ีเปนกฎตายตัว...ส่ิงท้ังหลายเปลี่ยนแปลง ไมหยุดน่ิง ความ
เปล่ียนแปลงคือการไมหยุดน่ิง เราจะเห็นวาเราเอาเมล็ดเพาะลงไปในดิน พอเอาเมล็ดเพาะลงไปในดิน
แลวรดน้ําบอย ๆ มันก็งอกขึ้นมา แลวเราก็รดน้ําพรวนดิน มันก็ขยายเติบโตขึ้น ๆ จนตนนั้นสูง ออก
ดอกออกผลใหเราไดกินไดใช นี่คือความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ไมมีอะไรอยูนิ่ง 
 ตนหญา...ก็ไมอยูนิ่ง จึงตองตัดบอย ๆ เพราะอะไร เพราะมันงอกขึ้นเรื่อย มันรกขึ้น ตองใหคน
ตัด ตองจางคนมาตัดตนไม มันเจริญขึ้นเราก็ตองตัดตองแตง เพราะไมตองการใหมันเจริญมากเกินไป 
แตถาตนไมใดที่ เราตองการใหมันเจริญเปนรมเปนเงา เราก็ปลอยมันไปตามธรรมชาติ มันก็
เปลี่ยนแปลงเติบโต ๆ ความเติบโตก็คือการเปล่ียนแปลงของสิ่งเหลาน้ัน 
 

สภาพแวดลอมกับการเปล่ียนแปลงของชวิีต 
 
 คนเราก็เหมือนกัน เกิดมาจากทองแม ตัวเล็กนิดเดียว แลวก็คอยกินอาหาร เติบโตขึ้นทุกวินาที
ของชีวิตนั่นแหละเติบโตขึ้นจนเปนเด็ก รูจักคว่ํา รูจักคาน เดินเตาะแตะไปไหนมาไหนในบริเวณนั้นได 
คลานได อยาใหมันคลานตกลงไปในใตถุนก็แลวกัน ตองทําคอกกั้นไวใหคลานอยูในบริเวณนี้ แลวก็คอย
ลุกขึ้นยืน ทําทายืนเขาเรียกวาต้ังไข นั่งได ยืนได เดินได ทําอะไรได ไดรับสิ่งดีบาง สิ่งชั่วบาง เพ่ิมเติม
นิสัย 
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ถาไดเติบโตในสํานักคนดี ก็รับความดีไว เพราะตัวอยางดีมีมาก แตถาเติบโตในสํานักคนไมดี ก็
รับความไมดีไว เพราะคนไมดีทําใหเห็นทุกวันทุกเวลา เด็กที่เกิดในบานของสุภาพชน กับเด็กที่เกิดใน
แหลงที่มีคนหนาแนนนั้น...มันมีสภาพชีวิตที่ผิดกัน มีความเปนอยูที่ไมเหมือนกัน นี้คือสิ่งแวดลอมทํา
ใหเปนอยางนั้น แตวาโดยเนื้อแทก็เติบโตขึ้นทั้งกายทั้งใจ ความนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีของชีวิต 
เปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุด หยุดเปลี่ยนแปลงในทางขึ้น 
 ทีนี้เราก็เปลี่ยนแปลงในทางลง เรียกวา...เริ่มแกชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางแกชรา ผมเริ่ม
เปลี่ยนจากดําเปนขาว ตาเคยยาวกลับสั้น ดูอะไรไมชัด หูที่เคยฟงเสียงแจว กลายเปนหูชักจะตึง ๆ ใคร
พูดอะไรก็ตองเอามือปองฟงวาอะไรนะ เขาพูดอะไรไมไดยิน ก็ถามวาวาไง ๆ คนที่พูดดวยเขาก็ไมกลา
พูดดัง ๆ กลัววาจะหาวาไปขูตะคอกคนแก ก็เลยพูดดังวา เออ...วาอยางนั้นเหรอ หูมันหาเรื่องแลว เขา
เรียกวาหูหาเรื่อง ฟงอะไรก็ไมคอยที่จะไดยิน...มันก็ยุงทางหู เรื่องอื่นมันก็ยุงไปเรื่อย ๆ ตอมน้ําลายไม
คอยทํางาน ปากมันก็แหงไป 
 

ท่ีสุดของความเปลีย่นแปลง 
 
 นี่มันเรื่องความชราทั้งนั้น รางกายทุกสวนก็ชราไป ปวดเขา ปวดแขง ปวดขา ปวดบั้นเอว ปวด
สันหลัง...เรื่องมันเยอะ ถายิ่งมีอายุมากขึ้นเทาไร เรื่องมันก็ยิ่งมากขึ้น ๆ นี่ก็คือความเปลี่ยนแปลง
ทั้งนั้น เปล่ียนแปลงไปสูความแตกดับ ท่ีสุดของส่ิงท้ังหลายคือความแตกดับน่ันเอง ไมมีอะไรที่จะคงที่
ถาวรสักอยางเดียว ใหเรารูกฎของธรรมชาติอยางน้ีไว วามันเปนอยางน้ัน เม่ือเห็นอะไรมันเปล่ียนแปลง
ไป อยาไปวิตกกังวล 
 บานเราอยูใหม ๆ ก็ทาสีสวยนาดู พออยูไปนาน ๆ ชักจะคล้ํา ๆ ดํา ๆ ดาง ๆ สีก็ชักจะ
ถลอกปอกเปกไป หลังคาก็ชักจะรั่ว เพดานก็จะเสีย พ้ืนก็จะพัง มองไปตรงไหนมันก็มีเรื่องผุ ๆ พัง ๆ 
ทั้งนั้นแหละ มันก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองเปนอยางนั้น เราอยาไปทุกขรอนอะไรกับมัน 
 เรื่องคาเรื่องขาย เราเปนคนคาขาย บางทีเราก็ขายคลอง เปนเอเยนตรถยนต ก็ขายจนวิ่งกัน
เต็มถนนเลย เอา...มันก็มีจุดอิ่มเหมือนกัน พอรถมากเขามันขายไมคอยออก พอขายไมออกเจาของก็
บอกวา แหม...หมูนี้ขาดทุน คือวากําไรมันนอยไป ไมใชวาขาดทุนยุบยับอะไร...ไมใช กําไรเคยไดเดือน
ละ ๑ ลาน แตมาไดเดือนละแสนนี่ลดแลว นอยแลว ทําทาวิตกกังวลแลว เราเปนนักธรรมะก็รูวา  
ธรรมดา...อะไรมันจะขึ้นอยูตลอดเวลา...มันมีที่ไหน น้ําขึ้นแลวมันก็ลง ลงแลวมันก็ขึ้นอีก ยิ่งเดือน
ขางขึ้นแลวมันขึ้นใหญ ขึ้น ๑ ค่ํา ขึ้นมาเรื่อย ๆ ๑๔-๑๕ ค่ําน่ีน้ําเต็ม เขาเรียกวานํ้าเต็ม...ขึ้นเต็ม 
พระจันทรเต็มดวงน้ําก็เต็มเหมือนกัน ขึ้นเต็มลนไหลไปเขาบานชอง เขาสวนอะไรวุนวายไปหมด แลวมัน
ก็ลงอีกเหมือนกัน ไมไดขึ้นอยูตลอดเวลา 
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 ผูหลักผูใหญทานจึงสอนวา น้ําขึ้นใหรีบตัก น้ําลงแลวจะไปตักที่ไหน นี่ก็เปนคติเตือนใจวาใหทํา
อะไรเมื่อถึงเวลาอยาชักชา...จะคาจะขาย จะไปไหน จะทําอะไรตองรีบไป รีบทํา อยาชา...ชาเพ่ือนเอา
ไปกินหมด เราก็อดเทาน้ันเอง นี่ทานสอนไว...น้ําก็มีขึ้นมีลง 
 

ทุกชีวิตลวนอยูภายใตกฎของธรรมชาต ิ
 
 สรรพส่ิงท้ังหลายมีความเปล่ียนแปลง ชีวิตเรามนัก็ตองเปล่ียนแปลงตามสภาพของกฎธรรมชาต ิ
เราจะไปหามข้ึนก็ไมได จะไปทําอะไรข้ึนก็ไมไดท้ังน้ัน ทําไดอยางเดียววา ดูความเปล่ียนแปลงน้ันดวย
ปญญา ดูแลวจะไมเปนทุกข เพราะเราดูดวยปญญา ดูดวยปญญาก็รูวานี่แหละคือธรรมชาติ ธรรมชาติ
มันเปนอยางนี้ มันตองเปลี่ยนแปลงอยางนี้ เปลี่ยนไป ๆ มันก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน ไมใชเราจะไป
ทําอะไรกับมันได 
 ฝนไมได...หามพระอาทิตยไมใหขึ้นก็ไมได ใหอยูในตอนเที่ยงแลวหยุดอยูตรงนั้น...อยาไปไหน
นะ อยาชักรถไปไหนนะ...พูดกับพระอาทิตย พระอาทิตยก็วาไมได ฉันไมเชื่อใคร ฉันตองไปตาม
จักรราศี ดวงอาทิตยก็หมุนไป โลกก็หมุนไป ดวงจันทรก็หมุนไป อะไร ๆ ก็หมุนไปตามวิถีของจักรราศี 
ไมมีอะไรหยุดนิ่ง นี่คือธรรมชาติ 
 

ทุกสรรพส่ิงกับความเปนเชนน้ันเอง 
 
 เรื่องของเราก็เปนอยางนั้น ชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลง เราอยาไปทุกขกับความเปลี่ยนแปลงที่
มันเกิดขึ้น แตใหมองวา เออ...นี่แหละธรรมชาติ มันเปนอยางนี้ เราตองเจ็บไขไดปวยบางเปนเรื่อง
ธรรมดา เวลากายปวย อยาใหใจปวยไปดวย บางคนกายปวยแลวแตใจยังเขมแข็งอยู ใครไปเยี่ยมยัง
ยิ้มไดอยู นี่อยางนี้คอยยังชั่วหนอย 
 วันน้ันไปเยี่ยมพระองคหนึ่งที่เปนเพ่ือนกัน อายุทาน ๘๐ ปแลว แกกวาอาตมา เห็นทานนอนอยู 
ไปถึงทานบอกวานอนการกุศลมาหลายเดือนแลว เรียกวายังมีอารมณสนุกอยู ยังพูดตลกวานอนการ
กุศล เพราะเวลานั้นเขาเดินการกุศลกันบอย ๆ พอเดือนสิงหาคมนี่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี...
เดินอีกแลว เดินการกุศล แตหลวงพอองคนั้น พออาตมาไปถึงก็บอกวา หมูนี้นอนการกุศลมาหลาย
เดือนแลว...ยังยิ้มอยู ก็เลยชื่นใจ เพราะเพื่อนกันปวย เราก็เปนทุกขดวยนิดหนอย แตไปถึงทานบอกวา 
ฉันนอนการกุศลมาหลายเดือน...เลยรูสึกสบายใจ 
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 บางองคปวยหนัก ๆ ยังมีอารมณตลกอยูกับคนที่ไปเยี่ยม เรียกวาตลกจนหมดลมหายใจ พูด
ขบขัน สดชื่น ไมมีความกลัวมรณภัย คือความตาย นี่ก็เพราะวามองเห็นอยูวา ธรรมชาติมันเปนอยาง
นั้น เราจะหนีจากความเปนอยางนั้นไปไมได เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พูดไดวา มันเปนเชนน้ันเอง หรือวา 
มันเปนเชนน้ันเอง แลวพูดออกไปใหดัง ๆ ก็ได ตัวเองก็จะไดยินดวย ใจก็จะไดสบาย 
 แตถาเราไมพูดอยางนั้น... ฉันใชมานานแลว มาทําของฉันแตกได...โกรธเด็ก ทีนี้ก็โมโห ถาพูด
กันตามภาษาชาวบานก็วาโมโห ความจริงมันโทโส โทสะ... โกรธคนนั้น โกรธคนนี้ ของแตกแลว...ใจตัว

ก็พลอยแตกไปกับของนั้นดวย เลยนั่งเปนทุกข พอมองไปตรงนั้นแลวละก็...แหม! กลุมใจ กูรักษามา

นาน มันทําของกูแตกได แหม!...มันนาเฆี่ยนใหหลังลายเสียเลย วาไปใหญ นี่คือความทุกขเพราะปลง

ไมลง 
 ถาเราปลงเสียได พอเปรี้ยงลงไป ...เออ ธรรมดา มันเปนอยางนั้นแหละ มันตองแตกเปน
ธรรมดา เสร็จแลวก็คอยวากันใหม จะสอนจะอบรมใครก็คอย ๆ วากันไป พูดดวยใจเย็น ๆ อยาพูดกัน
ดวยอารมณรอน มันก็จะรูสึกสบาย 
 

เรียนรูชีวิตจากธรรมชาติ 
 
 นี่คือธรรมชาติที่มันมีอยู เปนอยู สอนเราอยูตลอดเวลา แตเราไมคอยรับคําสอน ไมคอยรับคํา
เตือนอะไร ในโลกนี้มันเปนบทเรียนเราทั้งนั้น ตนไมเวลาใบมันจะรวง...มันเปนสีเหลือง ใบไมสีเหลือง 
พอเราเห็นใบไมมีสีเหลือง ถาเราเอาใบไมนั้นมาสอนตัวเอง เราก็รูวา ออ...เรานี้ก็เหมือนใบไม มัน
เหลืองลงไปแลว ไมเทาใดมันจะหลุดจากขั้ว เราเห็นใบไมแหงกองอยู เชน เวลาเรากวาดขยะ อยากวาด
เฉย ๆ กวาดแลวตองเอาธรรมะจากกองขยะที่เรากวาดดวย 
 เอาธรรมะอยางไร? เอาธรรมะมาบอกตัวเอง ชีวิตของเราก็เหมือนกับใบไม มันผลิแยมออกเต็ม
ใบ แลวก็แกสุกเหลือง...หลนจากข้ัว ชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกัน มันก็จะตองหลนลงเหมือนใบไมท่ีเรา
กวาดน่ันแหละ..นึกเอาไวอยางน้ัน เราก็จะไดกําไร กวาดขยะ...ไดกําไร กวาดขยะไดธรรมะเปนเคร่ือง
เตือนใจ 
 แตถาเรากวาดดวยอารมณวา แหม!...ตองกวาดทุกที เราไมไดบวชมาเพื่อกวาดขยะนี่นา เรา
บวชมาก็เพ่ือศึกษาธรรมะ แตหลวงพอใชใหกวาดขยะ นี่เพราะเขาไมเอาธรรมะไปใช ก็โกรธหลวงพอเขา
ไปอีก หาวาหลวงพอใชใหกวาดขยะ 
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การทํางานคือการปฏิบัติธรรม 
 

 เหมือนกับเด็กหนุมคนหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม...ใหนอนคืนหนึ่ง รุงเชาถามวา “เธอมาธุระอะไรที่นี่” 

“ผมจะมาประพฤติธรรม” “ดีมาก...มาประพฤติธรรม เด็กหนุม ๆ เขาหาธรรมะมันเจริญกาวหนา...

เธออยูนี่เธอตองทําอะไรบาง ตื่นเชาไปกวาดศาลาฉัน ตักน้ําเรียงไวใหพระฉัน แลวก็คอยดูแลพระ พอ

พระฉันเสร็จแลวเธอก็กินอาหาร กินอาหารแลวก็ปดกวาดศาลาตอไป” 

 พอบอกอยางนั้น เขาบอกวา “ผมมาปฏิบัติธรรมนะครับ ไมใชมาเปนภารโรงกวาดขยะ” เขาวา

อยางนั้น เลยบอกวา “นี่แหละ...คือการปฏิบัติธรรม การทํางานนี่คือการปฏิบัติธรรม ถาเธอกวาดขยะ

ได ตัวตนของเธอมันก็นอยลงไป อัตตามันก็ลดลงไป ทิฐิมานะมันลดลงไป กวาดขยะได ลางจานได ทํา
อะไร ๆ ได นี่ตัวตนมันลดลงไป แตคนเรามันลดไมคอยลง มันคอยพองอยูนั่นแหละ...ลดไมลง ทีนี้

ทํางานใหมันลดลงไปเสียบาง” เขาไมเห็นดวย...ก็เลยเย็นนั้นแหละเขาเดินทางกลับ ไมบอกไมลา..ไป

เองเลย เพราะวาเจออาจารยใหกวาดขยะ ลางจานขาว เลยเผนเลย ไมอยูดวยแลว  
นี่คือความไมเขาใจ ไมรูวาเขาใหทําเพ่ืออะไร ทําแลวจะไดอะไร จิตเขายึดมั่นวาจะประพฤติ

ธรรม ประพฤติธรรมอยางไรเขาก็ไมรู ไมรูวาธรรมะคืออะไร 
 

ดวงประทปีสองทางชวิีตใหม่ันคง 
 
 ธรรมะคืองาน คือหนาท่ี เมื่อเราทําหนาที่แลว ก็เรียกวาเราประพฤติธรรมะ ทํางานอะไร?...ลด
ความเห็นแกตัว ลดความยึดถือในตัวตนลงไป น่ันแหละคืองาน เปนการปฏิบัติธรรม ทาํงานอยางนัน้กท็าํ
ได มันไมไดเสียหายอะไร...อยางนี้ถูกตอง จึงตองฝกกันเหมือนกัน ฝกหัดใหทํางาน อะไรที่เราไมเคยทํา
กใ็หทําเสีย 
 เหมือนกับพระที่บวชใหม ๆ ใหทํางานกวาดขยะ ลางบาตรของตัวเอง ลางจานขาว ใหกวาดโนน
กวาดนี่ กวาดหองน้ํา อยูบานไมเคยกวาด คนรับใชกวาดใหบางคนนะ แตบางคนก็ตองทําเหมือนกัน ทนีี้
ถาเราทําได...ก็เรียกวา เราไดลดทิฐิมานะ ลดความเห็นผิด สําคัญผิดไปวา ฉันเปนน่ัน ฉันเปนน่ี คนเรา

มัน “เปน” หลายเรื่อง เปนจนคับโลกไปเลย เปนมาก เปนหลายเรื่อง...ยุง ถาเปนมากมันก็ยุงละทีนี้ เรา

จึงควรลดความ “เปน” ออกไปเสียบาง ใหเปนตัวธรรมดา ๆ แลวความรูสึกในเรื่องถือตัวถือตนอะไร ๆ 

มันก็คอยนอยลงไป จิตใจของเราก็สบาย 
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 ธรรมะของพระศาสดาสวางเปรียบดังดวงประทีป เปนแสงสองทางใหชีวิตดําเนินไปอยางมั่นคง
และมีคา ดวงประทีปใหแสงสวางฉันใด อันธรรมะของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ัน ธรรมะเทาน้ันท่ีจะ
ชวยสอนใหเราเขาใจในเรื่องอะไรตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ทําใหเราดําเนินชีวิตไดอยางม่ันคงและมีคามาก
ย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 

 
ดังที่กลาวมาพอสมควรแกเวลา 

ขอยุติการแสดงปาฐกถาไวแตเพียงเทาน้ี 
 

 

 

 

 

ความสขุน้ัน...คนอืน่ใหไมได แตเราจะตองทําใหมันเกิดข้ึนแกเราเอง 
แมคนอ่ืนจะอวยพรบอกวา เปนสุข ๆ เถอะ ก็พูดไปอยางน้ันตามภาษานยิม 

แตเน้ือแทน้ันเราตองรับวา เขาบอกใหเราเปนสุข แลวเราจะเปนสุขไดอยางไร? 
... “เราจะเปนสุขได ก็เพราะเราทาํเหตุใหเกิดความสขุ” 

 
ปญญานนัทภิกขุ 

 

 

สุข สดชื่น แจมใส  : ๓๖ 
 



ม ร ร ค า สู ชี วิ ต ท่ี  
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ส่ิงท่ีเรียกวา “ความสุข” 
 
 เรื่องของความสุข เปนส่ิงที่เราตองการกันทั้งนั้น ไมมีใครเลยตองการความทุกข ความเดือด
เน้ือรอนใจ แตวาโดยธรรมขั้นสูงของพระพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจาทานสอนใหเรารูวา... ในโลกน้ีไมมี
ความสุข มันมีแตความทุกขเทาน้ันท่ีดับไป...นอกจากทุกขหามีอะไรไม 
 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความทุกข สอนเรื่องเหตุใหเกิดทุกข สอนเรื่องทุกขเปนสิ่งที่ดับได 
แลวก็สอนวิธีวาจะดับทุกขไดอยางไร อันน้ีเปนสัจจะ เปนความจริงที่มีอยูในโลก ความสุขน้ันหามีไม มี
แตความทุกข แตเราก็เรียกวามีความสุข ท่ีเรียกวามีความสุขก็เพราะวา ทุกขมันลดนอยลงไป 
 สมมติเปนตัวเลขวา ทุกขมัน ๑๐๐ ถาลดลงไปสัก ๕ เราก็เรียกวาเปนความสุขแลว เปน
ความสุขเพียง ๕ เทาน้ันเอง แตวาอีก  ๙๕ นั้นยังเปนความทุกขอยู หรือถาลดลงไปสัก ๑๐ เราก็ยังมี
ทุกขอยูอีกต้ัง ๙๐ ลดลงไปถึง ๙๕ ก็ยังมีทุกขอีกต้ัง ๕ มันก็ยังมีทุกขอยูนั่นเอง... มันเปนอยางนี้ 
 

ท่ีสุดของความทกุข 
 
 โลกน้ีมีแตความทุกข ถาทุกขลดลงไปหนอย ก็เรียกวาเปน “ความสุข” เทาน้ันเอง 
 แตวาทานก็ไมเรียกวาเปนความสุขอีกแหละ ทานเรียกวานั่นคือ ท่ีสุดของความทุกข ใชคําบาลี
วา อันโต ทุกขัสสะ แปลวา นั่นเปนที่สุดของความทุกข คือวา ทุกขมันจบเพียงเทาน้ัน หมดทุกขก็ถึง
นิพพาน นิพพานก็คือ “การดับทุกขได” 
 ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู ถาจิตยังไมถึงปญญา เราก็ยังจะตองมีความทุกขที่จะตองทนตอไป ทน
เรื่อยไปจนกวาเราจะมีปญญารูแจงเห็นจริงในสิ่งนั้นตามสภาพที่เปนจริง แลวเราก็ไมตองทนทุกขอีก
ตอไป จิตของเราไปถึงจุดหมาย คือที่สุดของความทุกข 
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ละเสียซ่ึงความยึดม่ันถือม่ัน 
 
 คําวาทุกข นี่แปลวา ทนไดยาก หรือนาเกลียด เพราะมันทนอยูไมได มันเปนไปตามสภาพอยาง
นั้น ตนไมก็เปนทุกขตามสภาพของตนไม สัตวก็เปนทุกขตามสภาพของสัตว แตวาเรามีจิตท่ีจะยึดจะถือ
อะไรได เลยเขาไปจับไปถือเอาไว...เพ่ิมทุกขข้ึนมาอีกทีหน่ึง เพราะสิ่งนั้นมันไมเหมือนใจเรา มนัไมเปนไป
ตามที่เราตองการ... 
 เราไมตองการใหแก...มันก็แก ไมตองการใหเจ็บ...มันก็เจ็บ ไมใหตาย...มันก็ตาย ไมใหหาย...
มันก็หาย อยากใหมันอยูอยางนั้น อยูอยางนี้ อยู ๆ มันก็เสียไป มันก็แตกไป หายไป นี่เกิดความทุกข 
เพราะวาเราไปคิดวาส่ิงนั้นเปนของเรา ของกูนะ เกิดตัวกูของกูขึ้นมา ก็เลยเปนทุกขซอนทุกขขึ้นมา เดิม
มันก็เปนทุกขอยูแลวตามสภาพอยางหนึ่งแลว ไปยึดถือเขาอีกก็เปนสองทุกข เปนสามทุกข สี่ทุกข ทุกข
เรื่อยไปไมจบสิ้น 
 

มรรคสูชีวิตท่ีสุข สดช่ืน แจมใส 
 
 พระพุทธเจาเปนผูประกอบดวยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ไดประทานคําสอนไววา “ทุกคน
อาจทําตนใหพนจากความทุกขได ถาหากเขามีความพยายาม ทุกคนอาจทําตนใหมีความสุขประดุจเทพ
เจาได ถาเขามีความเขาใจในชีวิต และปฏิบัติในทางอันจักนําใหเกิดสุขน้ัน ๆ” 
 

กตัญูกตเวทีตอบิดามารดา 
 
 การที่จักไดความสุขในครอบครัวน้ัน ในเบื้องตนจะตองรูสึกในหนาท่ีแหงบุตร อันจะพึงมีตอบิดา
มารดาเสียกอน เพราะบิดาเปนหัวหนาในครอบครัว คลายกับเปนศีรษะของตน  ขอนี้เปนเรื่องสําคัญ
มาก พระผูมีพระภาคจึงไดสอนกอน แมในมงคลสูตรก็ตรัสไววา... การปฏิบัติตอบิดามารดา เปนอุดม
มงคล 
 ในสิงคาโลวาทสูตร ก็ยกยองบิดามารดาวาเปนบูรพาทิศ คือเปนทิศเบื้องหนาอันบุตรธิดาพึง
นอบนอม ในพระสูตรอีกแหงหนึ่งตรัสวา...ครอบครัวใด บุตรธิดามีความเคารพตอบิดามารดา 
ครอบครัวน้ันช่ือวา มีเทวดาคุมครอง และไดรับแตความสวัสดิมงคล ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอน
ใหเคารพบิดามารดาในฐานะแหง... 
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 เทพเจาผูใหความคุมครองปองกัน 
 ปรมาจารยใหความรูอันหาคามิได 
 ประดุจพระอาทิตย ผูใหแสงสวางแกชีวิต 
 บุตรธิดามีความกตัญูกตเวที ควรเคารพนบนอบตอบิดามารดา และทําการบูชาทานดวยการ
ใหอาหาร เครื่องดื่ม ผานุงหมและที่หลับที่นอน อันจะนําความสุขใหทานในโลกนี้กอน แลวจะทําใหทาน
ไดรับความสุขในโลกหนาอีก 
 

ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามฐานะแหงตน 
 
 ตอจากการปฏิบัติมารดาบิดา พึงเขาใจในหนาท่ีของผัวเมียอันจะตองปฏิบัติตอกัน ถาตางฝาย
ตางรูจักกันและกันแลว ความระหองระแหงในครอบครัวก็จักไมเกิดขึ้น 
 พระศาสดาตรัสสอนในการครองชีพอยางสุจริตตอกัน เชนกับวาตนเปนเทวดาในครอบครัว คือ 
ตองมีหลักธรรมประจําใจอยูเสมอ ธรรมเทาน้ันจะนํามาซ่ึงความสงบสขุและความเจรญิ แตถาปราศจาก
ธรรมแลว พญามารก็มีโอกาสเขาทํารายทานได ก็หนาที่อันจักถึงกระทําตอกัน อันปรากฏอยูในสิงคาโล
วาทสูตร นั้นวา สามีพึงปฏิบัติตอภรรยาดวยอาการ ๕ คือ ยกยองหรือรับรูไวในฐานะแหงภรรยา ไมดู
หม่ิน ไมนอกใจ มอบความเปนใหญให และใหเคร่ืองประดับเนือง ๆ 
 ฝายภรรยาเม่ือไดรับการบํารุงอยางน้ี ก็ตองรักและบํารุงตอบใหสมกันตามหนาท่ี คือ จัดการ
งานดี ชวยเหลือคนขางเคียงดี ไมนอกใจผัว รักษาทรัพยท่ีผัวหามาไดใหปลอดภัย และขยัน...ไมเกียจ
ครานในกิจการท้ังปวง 
 นี่เปนหนาที่อยางยอ ๆ ที่พระศาสดาทรงสอนไว สามีภรรยาชาวพุทธควรดําเนินตามหลักนี้ 
 

สามัคคีปรองดองตอกันและกัน 
 
 นอกไปกวาน้ี พระศาสดายังทรงตักเตือนท้ังสองฝายใหเอาอกเอาใจกัน ใหคิดวาเปนผูรวมทุกข
รวมสุขจริง อยาคิดเอารัดเอาเปรียบ แตจงถนอมน้ําใจกัน เพ่ืออนาคตของตระกูล ตลอดถงึความรุงเรอืง
ของประเทศชาติ มีเรื่องอะไรที่หมองใจเกิดขึ้น ก็จงปรึกษาปรองดองกันอยางหนาช่ืนตาบาน อยาปน
หนายักษหนามารเขาใสกัน ใหถือวาเปนผูลงเรือลําเดียวกัน ความสุขก็จักมาสูบาน บานนอย ๆ ก็เปน
วิมาน... 
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วิมานแหงความสุข 
 
 “วิมานแหงความสุข” เปนวิมานในโลกนี้ ผูอยูก็คือเทพบุตรเทพธิดา  จงทําตัวของทานใหเปน
เทพบุตรเทพธิดา โดยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาเถิด แลวทานก็จักรูไดเองวาทานเปนอะไร 
บานของทานก็จักเปน “บานแสนสุข” ไดตามปรารถนา 
 
 

ขอความสขุจงมีแดทานผูครองเรอืนทุกคน ทุกครอบครวั 
ขอใหพระจงมีในใจของชาวโลกทัว่หนา 

ขอใหความโหดรายทารณุของโลกจงหมดไป 
ขอใหชาวโลกจงรกักันฉันพ่ีนอง 

ขอใหชาวโลกจงประนปีระนอมกนัในทางทีถู่ก 
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