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เกดิดีที่สุด คือเกิดกุศล
ความสุขเปนสิ่งที่นาปรารถนา เปนสิ่งที่ทุกคนแสวงหากัน

อยู แตท่ีจริงความสุขนั้นเราสามารถทํ าใหเกิดขึ้นไดทันที ก็คือใน
จิตใจนี่เอง เมื่อใดโยมมีศรัทธา มีเมตตา มีไมตรีธรรมแลว ความ
สุขก็เกิดขึ้นในใจเมื่อน้ันทันที

โดยเฉพาะวันนี้เปนวันเกิด และเปนวันที่เนื่องในวันเกิด ถา
ทํ าใหเกิดเมตตา และศรัทธา เปนตน ท่ีเปนกุศลธรรมขึ้นได ก็สม
ช่ือวันเกิด คือไดทํ าใหกุศลธรรมเกิดขึ้น ซ่ึงเปนความเกิดที่ดีท่ีสุด
สมตามที่พระพุทธเจาไดตรัสไวคือ การเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม

วันนี้เปนวันเกิด ความเกิดที่ดีท่ีสุด ท่ีเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทํ า
ใหสมกับความเปนวันเกิด ก็คือ การเกิดขึ้นของกุศลธรรม พอกุศล

                                                          
∗ ธรรมกถา วันทํ าบุญอายุครบ ๘๔ ป ของคุณโยมนาม พูนวัตถุ ๒๔ กรกฎาคม

๒๕๓๗ และเนื่องในการที่จะมีอายุครบ ๘๐ ป ของคุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ ในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๓๗
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ธรรมเกิดขึ้นก็กลายเปนการฉลองวันเกิดที่สมคาอยางแทจริง พระ
พุทธเจาตรัสไววา เราควรทํ ากุศลธรรมใหเกิดขึ้น เพราะวากุศล
ธรรมนํ ามาซึ่งความสุข

อยางที่กลาวไวแลววา คนเราเกิดมายอมปรารถนาความ
สุข แตบางทีเราไปนึกถึงพุทธภาษิตแหงหนึ่ง มีขอความเปน
ทํ านองหลักการ หรือคํ าสอนเบื้องตนวา “ชาติป ทุกฺขา” การเกิด
เปนทุกข โยมก็คงนึกวา อาว ในเมื่อการเกิดเปนทุกข แลวนี่จะมา
ทํ าอยางไรใหการเกิดเปนสุข ก็จะขัดกับพุทธพจนไปสิ

ขอใหเขาใจวา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา การเกิดเปนทุกข
น้ัน พระองคตรัสตามธรรมชาติ เรียกวาตามสภาวะ คือตาม
สภาวะของสังขาร หมายความวาการเกิดนี้ก็ตกอยูใตกฎธรรมชาติ

กฎธรรมชาติ ก็คือ ความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึง
สอนใหรูวา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป มีการเปลี่ยน
แปลง ตั้งอยูในสภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย ท้ังหมดนี้
เปนเรื่องกฎของธรรมชาติ ซ่ึงเปนสภาพธรรมดาของมันอยางนั้น
เอง แตทุกขในธรรมชาติ ท่ีเปนสภาวะนั้น ยังไมใชทุกขในใจของ
เรา มันจะเปนทุกขแกเราหรือไม ก็อยูท่ีเราปฏิบัติตอมันถูกหรือผิด
ทานเพียงแตบอกใหรูวาธรรมชาติของมันเปนอยางนี้ มันเปนความ
จริงอยูอยางนั้น เปนเรื่องของธรรมชาติ
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ปฏิบัติถูก มีแตสุข ทุกขไมมี
สังขารทั้งหลายมันก็เปนไปตามพระไตรลักษณ มีความ

เปลี่ยนแปลงเปนตน อันนี้ไมมีใครสามารถจะเถียงได แตทีน้ี ถาเรา
ปฏิบัติไมถูก ความทุกขในธรรมชาติน้ัน ก็กลายมาเปนทุกขในตัว
เรา คนคือเราก็กลายเปนทุกขไป เพราะวาปฏิบัติไมถูกตอธรรม
ชาติ แตถาเราปฏิบัติถูกตอง เราก็ทํ าใหทุกขท่ีอยูในธรรมชาติน้ัน
เปนของธรรมชาติไปตามเรื่องของมัน เราไมพลอยเปนทุกขไปดวย
นอกจากไมพลอยเปนทุกขแลว ยังสามารถปฏิบัติใหเกิดความสุข
ไดดวย ถาปฏิบัติตอทุกขถูกตอง พระพุทธเจาตรัสวา เราจะเปนสุข

“ทุกฺขํ ปริฺเญยยํ” ทุกขน้ันพระพุทธเจาตรัสไววาเปน
ปริญไญย คือเปนสิ่งสํ าหรับรู รูทุกข คือรูเทาทันทุกข เรารูเทาทัน
ทุกขแลวเราก็ไมเปนทุกข การรูจักทุกขกับการเปนทุกขน่ีคนละ
อยาง พระพุทธเจาไมเคยตรัสใหเราเปนทุกข มีแตทรงสอนใหเรา
เปนสุข พระองคตรัสบอกวาทุกขน้ันสํ าหรับกํ าหนดรู คือใหเรารูเทา
ทันทุกข เพื่อเราจะไดไมตองเปนทุกขเทานั้นเอง

ถาเราปฏิบัติตอทุกขถูกตอง เราก็เปนสุข แลวยิ่งกวานั้นก็
คือ สามารถทํ าใหทุกขเปนปจจัยของความสุขดวย ผูท่ีปฏิบัติถูก
ตอง สามารถทํ าใหทุกขเปนปจจัยของความสุข พระอรหันตทาน
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ปฏิบัติตอทุกขอยางถูกตอง จนกระทั่งทานหลุดพนจากทุกข กลาย
เปนบุคคลที่มีสุขโดยสมบูรณทีเดียว

เพราะฉะนั้น เรื่องทุกขน้ีจึงมีเคล็ดลับอยูในตัว คือวา พระ
พุทธเจาตรัสใหเรารูทัน แลวก็ปฏิบัติตอมันใหถูกตอง เมื่อเรา
ดํ าเนินชีวิตถูกตอง คือปฏิบัติตอทุกขถูกตอง เราก็เปนสุข และเราก็
มีทุกขนอยลงทุกที จนทุกขหมดไป จะเหลืออะไร ก็เหลือแตสุข

ปฏบัิติไมถูก ยิ่งหางสุข ทุกขทับถม
พระพุทธเจาตรัสประมวลหลักวิธีปฏิบัติในเรื่องความสุข

และความทุกขไว ในที่แหงหนึ่ง มีเปนชุด ๓ ขอ ซ่ึงยืดออกไปตาม
คํ าอธิบายเปน ๔ ขอ นาสนใจมาก อาตมภาพขอนํ ามาแสดงไว
พระองคสรุปไวงายๆ วิธีปฏิบัติตอทุกขและสุข ท่ีพระองคตรัสไวมี
ดังนี้

๑. ไมเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมมีทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แมสุขที่ชอบธรรมนั้นก็ไมลุมหลงมัวเมา
๔. เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
น่ีเปนหลักสํ าคัญ ถาเราปฏิบัติไดตามหลักการนี้ เราก็ช่ือ

วาปฏิบัติถูกตองในเรื่องความสุขความทุกข ทีน้ีลองมาดู
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ขอท่ี ๑ พระพุทธเจาตรัสวา ไมใหเอาทุกขมาทับถมตนที่ไม
มีทุกข หมายความวา เราอยูในโลก เราก็มีชีวิตอยูตามธรรมดา
สังขาร สังขารมันก็ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตามธรรมดาของ
มัน เราดํ าเนินชีวิตใหดีงามถูกตอง แลวทุกขตามธรรมชาติก็มีของ
มันไป อันนั้นเราไมไปเถียงมัน แตเราไมเพิ่ม เราไมเอาทุกขมาทับ
ถมตัวเรา เราก็สบายไปขั้นหนึ่งแลว

ในทางตรงขามถาเราปฏิบัติไมถูกตอง ทุกขท่ีมันมีอยูใน
ธรรมชาติน้ัน มันก็เกิดเปนทุกขในใจของเรา เราก็เอาทุกขมาทับ
ถมตัวเอง ดังจะเห็นวาบางคนปฏิบัติไมถูกตองเที่ยวหาทุกขมาใส
ตนมากมาย

เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสไวในการที่ทรงโตตอบกับลัทธิ
นิครนถ คือเรื่องมันเกิดจากลัทธินิครนถ ก็เลยจะขอยกมาเปนตัว
อยาง แตเปนตัวอยางที่หยาบๆ ของการเอาทุกขมาทับถมตน คือ

ลัทธินิครนถน้ีเขาถือการบํ าเพ็ญตบะ ตบะก็คือการทํ า
ความเพียรทรมานตนเอง ซ่ึงมีวิธีการตางๆ มากมาย เรียกงายๆ วา
เปนการหาทุกขมาใสตน เชน เวลาจะโกนศีรษะ เขาไมใชมีดโกน
แตนักบวชนิครนถเขาใชวิธีถอนผมทีละเสนจนกระทั่งหมดศีรษะ 
อยางนี้เปนตน

ตบะในสมัยโบราณนั้นมีมากมายหลายแบบ เชน ถึงหนา
รอนก็ไปนอนอยูกลางแดด แตถึงหนาหนาวกลับไปแชตัวอยูในนํ้ า
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เวลานอน แทนที่จะนอนบนพื้นสบายๆ ก็นอนบนเตียงหนาม อะไร
อยางนี้เปนตน หมายความวาทรมานรางกาย ทํ าตัวใหทุกข ทํ าไม
เขาจึงทํ าอยางนั้น เขาบอกวา เพราะวาเราตามใจมัน คือตามใจ
กิเลสนี่แหละ มันจึงทํ าใหเกิดทุกขข้ึน เพราะฉะนั้นเราจะไมตามใจ
มันละ เราทรมานมัน มันจะไดหมดกิเลส กิเลสจะไดแหงไป น่ีเปน
วิธีปฏิบัติของพวกนิครนถ พระพุทธเจาตรัสวาวิธีน้ีเปนการเอาทุกข
มาทับถมตนที่ไมมีทุกข น่ีเปนตัวอยางอันหนึ่ง

โชคมา ก็ใชทํ าความดี
เคราะหมี ก็เปนเครื่องมือพัฒนา

คนเราอยูในโลกแตมักปฏิบัติไมถูกตองตอสิ่งทั้งหลายใน
โลก จึงดํ าเนินชีวิตไมถูกตอง สิ่งที่เราเกี่ยวของตางๆ น่ี มันก็อยู
ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แตเราปฏิบัติตอมันไมถูก วาง
ใจไมถูก แมแตมองก็ไมถูก เราจึงเกิดทุกข สิ่งทั้งหลายที่มีอยูตาม
ธรรมดามันก็เปนไป ถาเรารูทัน ก็เห็นมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ
แตถาเราไมรูเทาทัน เรามองไมเปน ก็เกิดทุกขทันที

แมแตเหตุการณความผันผวนปรวนแปรตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนเรา ท่ีเรียกกันวา โชคบาง เคราะหบาง ศัพทพระเรียก
วา โลกธรรม ซ่ึงเปนตัวการสํ าคัญ ท่ีทํ าใหคนดีใจเสียใจ เปนสุข
และเปนทุกข เวลามันเกิดขึ้น ถาเราปฏิบัติไมถูกตอง ท่ีสุขเราก็
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แปลงใหเปนทุกข ท่ีมันเปนทุกขอยูแลวเราก็เพิ่มทุกขแกตัวเราให
มากขึ้น แตถาเราปฏิบัติถูกตอง ท่ีทุกขเราก็ผันแปลงใหเปนสุข ท่ี
มันเปนสุขอยูแลว เราก็เพิ่มใหเปนสุขมากยิ่งขึ้น

โลกธรรมคืออะไร โลกธรรมแปลวา ธรรมประจํ าโลก ไดแก
สิ่งที่เกิดแกมนุษยท้ังหลายตามคติธรรมดาของความเปนอนิจจัง ก็
คือ เรื่อง ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข
สิ่งเหลานี้ พระพุทธเจาตรัสไววา มันมีอยูเปนธรรมดา เมื่อเราอยู
ในโลก เราไมพนมันหรอก เราตองเจอมัน ทีน้ีถาเราเจอมันแลว เรา
วางใจไมถูก และปฏิบัติไมถูก เราจะเอาทุกขมาใสตัวทันที

พอเรามีลาภ เราก็ดีใจ อันนี้เปนธรรมดา เพราะเปนสิ่งที่นา
ปรารถนา แตพอเสื่อมลาภเราก็เศราโศก เพราะเราสูญเสีย ทีน้ี ถา
เราวางใจไมถูก ไประทมตรมใจ แลวไปทํ าอะไรประชดประชันตัว
เอง หรือประทวงชีวิต เปนตน เราก็ซ้ํ าเติมตัวเอง ทํ าใหเกิดทุกข
มากขึ้น

อยางงายๆ กวานั้น เชน เสียงนินทา และสรรเสริญ คํ า
สรรเสริญนั้นเปนสิ่งที่เราชอบใจ พอไดยินเราก็มีความสุข ใจก็ฟูข้ึน
มา แตพอไดยินคํ านินทาเราก็เกิดความทุกข ทุกขน้ีเกิด เพราะ
อะไร เพราะเรารับเอาเขามา คือรับกระทบมันนั่นเอง คือเอาเขามา
บีบใจของเรา
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ทีน้ี ถาเราวางใจถูกตอง อยางนอยเราก็รูวา ออ น่ีคือ
ธรรมดาของโลก เราไดเห็นแลวไง พระพุทธเจาตรัสไวแลววา เรา
อยูในโลก เราตองเจอโลกธรรมนะ เราก็เจอจริงๆ แลว เราก็รูวา ออ
น่ีความจริงมันเปนอยางนี้เอง เราไดเห็น ไดรูแลว เราจะไดเรียนรูไว

พอบอกวาเรียนรูเทานั้นแหละ มันก็กลายเปนประสบ-
การณสํ าหรับศึกษา เราก็เริ่มวางใจตอมันไดถูกตอง ตอจากนั้น ก็
นึกสนุกกับมันวา ออ ก็อยางนี้แหละ อยูในโลกก็ไดเห็นความจริง
แลววามันเปนอยางไร ทีน้ีก็ลองกับมันดู แลวเราก็ตั้งหลักได สบาย
ใจ อยางนี้ก็เรียกวาไมเอาทุกขมาทับถมใจตัวเอง

อะไรตางๆ น่ี โดยมากมันจะเกิดเปนปญหาก็เพราะเราไป
รับกระทบ ถาเราไมรับกระทบ มันก็เปนเพียงการเรียนรู บางทีเรา
ทํ าใจใหถูกตองกวานั้น ก็คือ คิดจะฝกตนเอง พอเราทํ าใจวาจะฝก
ตนเอง เราจะมองทุกอยางในแงมุมใหม แมแตสิ่งที่ไมดีไมนาชอบ
ใจ เราก็จะมองเปนบททดสอบ พอมองเปนบททดสอบทีไร เราก็ได
ทุกที ไมวาดีหรือรายเขามา ก็เปนบททดสอบใจและทดสอบสติ
ปญญาความสามารถทั้งนั้น ก็ทํ าใหเราเขมแข็งยิ่งขึ้น เพราะเราได
ฝกฝน เราไดพัฒนาตัวเรา เลยกลายเปนดีไปหมด

ถาโชค หรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราก็สบาย เปนสุข แลวเราก็
ใชโชคนั้น เชน ลาภ ยศ เปนเครื่องมือเพิ่มความสุขใหแผขยายออก
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ไป คือใชมันทํ าความดี ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย ทํ าใหความ
สุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไป สูผูคนมากมายในโลก

ถาเคราะห หรือโลกธรรมที่รายผานเขามา ก็ถือวาเปน
โอกาสที่ตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา มันก็กลายเปนบททดสอบเปน
บทเรียน และเปนเครื่องมือฝกสติ ฝกปญญา ฝกการแกปญหา
เปนตน ซ่ึงจะทํ าใหเราพัฒนายิ่งขึ้นไป

เพราะฉะนั้น ลูกศิษยพระพุทธเจาจึงถือคติวา ใหมนสิการ
ใหถูกตอง ถามองสิ่งทั้งหลายใหเปนแลว ก็จะเกิดเปนประโยชนแก
เราหมด ไมวาดีหรือราย น้ีเปนตัวอยางวิธีการเบื้องตน แตรวม
ความงายๆ ก็คือ เราไมเอาทุกขมาทับถมตนเอง เปนหลักขอท่ี ๑

แยงความสุข ก็เลยทุกขดวยกัน
แบงความสุข ก็จะสุขทั่วกัน

ขอท่ี ๒ ทานวาไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม สุขที่ชอบธรรม คือ
สุขที่เราควรไดควรมีตามเหตุปจจัย มีหลายขั้นหลายระดับ เรามี
สิทธิ์ท่ีจะไดรับความสุขเหลานั้น แตใหเปนไปโดยชอบธรรม เชนถา
เปนความสุขทางวัตถุ ก็ไมใหเปนความสุขที่เบียดเบียน กอความ
เดือดรอนแกผูอื่น แตควรจะเปนความสุขที่เผื่อแผ ซ่ึงชวยใหเกิด
ความสุขขยายกวางขวางออกไป ถาสุขของเราเกิดขึ้นโดยตั้งอยูบน
ความทุกขของผูอื่น ก็ไมดี ไมชอบธรรม เพราะฉะนั้นจึงตองใหเปน
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ความสุขที่ชอบธรรม เราสุขผูอื่นก็ไมทุกข ถาใหดียิ่งกวานั้นก็ให
เปนสุขดวยกัน

สุขนี้มีหลายแบบ หรือหลายระดับ คือ
๑. สุขแบบแยงกัน
๒. สุขแบบไปดวยกัน หรือสุขแบบประสานกัน
๓. สุขแบบอิสระ
สุขแบบแยงกันก็คือ ถาเขาสุขเราก็ทุกข ถาเราสุขเขาก็ทุกข

โดยมากจะเปนความสุขประเภทที่เกี่ยวกับวัตถุ ความสุขที่เกี่ยวกับ
วัตถุน้ันตองไดตองเอา พอเราไดมาเราสุข คนอื่นเสีย หรือไมได
เขาก็เกิดความทุกข แตพอเขาไดเราเสียเราไมได เขาสุขเราก็ทุกข
ความสุขอยางนี้ไมเอื้อตอกัน ยังกอปญหา

ยิ่งมองกวางออกไปในสังคม เมื่อมนุษยท้ังหลายตางก็หา
ความสุขจากการไดและการเอา ก็แยงชิงเบียดเบียนกัน สังคมก็
เดือนรอนวุนวาย ในที่สุด ก็มีแตความทุกขความเดือดรอนแผไปท่ัว
ทุกคนแยงกันสุข เลยตองทุกขกันทั่วไปหมด ไมมีใครไดความสุข
เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสุขที่พัฒนาตอไป

ความสุขขั้นที่สอง คือความสุขที่ประสานกัน ชวยกันสุข ถา
เราสุขก็ทํ าใหเขาสุขดวย น่ีก็คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจ
โดยเฉพาะก็คือ ความรักแท
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ความรักแทคือ ความปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข แตตอง
ระวังแยกใหดี เพราะความรักนี้เปนศัพทท่ีคลุมเครือหนอย ความ
รักนั้นมี ๒ อยาง คือ รักแท กับรักเทียม ความรักประเภทที่เรา
ตองการคือ ความรักแท ไดแก ความปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข อันนี้
เปนความหมายที่สํ าคัญของคํ าวาความรัก และความรักประเภทนี้
มีช่ือพิเศษเรียกวา เมตตา เมตตาหรือความรักที่ตองการใหผูอื่น
เปนสุข

สวนความรักอีกอยางหนึ่งนั้นตรงขาม คือ ความรักที่อยาก
เอาคนอื่นมาบํ าเรอความสุขของเรา ความรักที่ตองการเอาคนอื่น
มาทํ าใหเราเปนสุข ความรักที่ตองการครอบครอง อันนี้ก็จัดเขาใน
จํ าพวกความสุขจากการที่ตองไดตองเอา เปนความสุขแบบแยง
กันเหมือนกับท่ีพูดมาแลว

ความรักแทท่ีตองการใหคนอื่นเปนสุขจะเห็นไดง ายๆ 
เหมือนความรักของพอแม พอแมรักลูกก็คือ อยากใหลูกเปนสุข ถา
เราอยากใหลูกเปนสุข เราก็ตองพยายามทํ าทุกอยางเพื่อใหลูกเปน
สุข เพื่อจะไดเห็นลูกมีความสุข พอเห็นลูกมีความสุข พอแมก็มี
ความสุขดวย

จะเห็นวา พอแมอยากเห็นลูกเปนสุข ก็เลยตองพยายาม
ทํ าใหลูกเปนสุข ตอนแรกลูกก็ตองการวัตถุสิ่งของ เชน อาหาร หรือ
สิ่งที่จะดู จะฟง เปนตน พอแมก็หาวัตถุเหลานั้นมาใหแกลูก เมื่อ
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ใหแกลูก พอแมก็ตองสละ การสละนั้น ตามปกติจะทํ าใหไมสบาย
เปนทุกข เพราะอะไร เพราะวาเราเสีย แตพอแมใหแกลูกก็ไมทุกข
พอแมไมทุกข แตกลับสุขดวย เพราะอะไร เพราะอยากใหลูกเปน
สุข และอยากเห็นลูกเปนสุข พอสละใหเงินใหทองใหของแกลูก
แลว เห็นลูกมีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย ก็เลยกลายเปนวา
การให หรือการสละนี่ เปนความสุขไดเหมือนกัน

ตามปกติคนเรานี้ จะตองไดตองเอา จึงจะเปนสุข ถาให
ตองเสียก็ทุกข แตพอมีความรัก คือเมตตาขึ้นแลว การใหก็กลาย
เปนความสุขได ทีน้ี พอเราให เขาเปนสุข เราเห็นเขาเปนสุขสมใจ
เรา เราก็สุขดวย แสดงวาความสุขของบุคคลทั้ง สองนี้ อาศัยซึ่งกัน
และกัน เปนความสุขแบบประสาน คือ รวมกันสุข หรือสุขดวยกัน
ไมใชความสุขแบบแยงกัน

ทัง้โลกจะสุขสนัติ ์เมื่อคนมีสุขแบบประสาน
ถาเราพัฒนาจิตใจอยางนี้ โดยขยายความรักความเมตตา

ออกไป เราก็สามารถมีความสุขเพิ่มข้ึน โดยที่คนอื่นก็มีความสุข
ดวย อยางนี้ก็เปนความสุขที่ประกอบดวยธรรม ถาความสุขอยางนี้
เกิดขึ้นมากก็ทํ าใหโลกนี้มีสันติสุข เริ่มตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป
พอแมอยากใหลูกเปนสุข สละใหแกลูก แลวพอแมก็เปนสุขดวย ที
น้ีถาลูกรักพอแมเหมือนอยางที่พอแมรักลูก ลูกก็จะทํ าแกพอแม
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อยางเดียวกับท่ีพอแมทํ ากับตนเอง คือลูกจะพยายามทํ าใหพอแม
เปนสุข เมื่อลูกพยายามทํ าใหพอแมเปนสุข ลูกก็ใหแกพอแม ลูกก็
พยายามรับใช ทํ าอะไรตางๆ ใหพอแมมีความสุข พอลูกเห็นพอแม
มคีวามสขุ ลกูกส็ขุดวย ความสขุของลกูกป็ระสานกบัสขุของพอแม
ถาอยางนี้ก็มีแตความสุขสันติ์รมเย็นยิ่งขึ้น ในครอบครัวก็เปนสุข

ขยายออกไป ในหมูเพื่อนฝูงญาติมิตรก็เหมือนกัน ถาญาติ
มิตรเพื่อนฝูงใหแกกัน หรือทํ าอะไรใหกัน โดยอยากจะใหญาติหรือ
เพื่อนเปนสุข พอเห็นญาติหรือเพื่อนเปนสุขตัวเองก็เปนสุขดวย
เมื่อความสุขแบบประสานกันอยางนี้กวางออกไปๆ โลกนี้ก็รมเย็น
และมีการชวยเหลือกัน การอาศัยกันได วัตถุสิ่งของตางๆ ก็จะ
กลายเปนเครื่องประกอบที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อันนี้ก็
เปนความสุขอยางหนึ่งที่ชอบธรรม รวมแลวความสุขที่พัฒนายิ่ง
ข้ึนไปมีอยูมากมาย

อีกตัวอยางหนึ่ง โยมมีศรัทธาในพระศาสนา มีความเชื่อ
มั่นในพระรัตนตรัย เชื่อในบุญกุศล พอไปทํ าบุญกุศลก็เกิดความ
อิ่มใจ แมจะใหจะสละก็ไมทุกข เพราะใจมีศรัทธาเสียแลว เมื่อให
ดวยศรัทธา การใหก็กลายเปนความสุขดวย

เปนอันวา ในขั้นตน มนุษยเรามีความสุขจากการไดการ
เอา จึงแยงความสุขกัน แตเมื่อพัฒนาไปพอถึงขั้นที่ ๒ จิตใจมีคุณ
ธรรม เชนมีเมตตา มีไมตรี มีศรัทธา การใหกลายเปนความสุข ก็
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เกิดความสุขจากการให จึงเปลี่ยนเปนความสุขที่ประสานสงเสริม
อุดหนุนซึ่งกันและกัน มนุษยเราก็พัฒนาตอไปในเรื่องความสุข
แลวก็ทํ าใหท้ังชีวิตและทั้งโลกนี้มีความ  สุขมากขึ้นดวย แตรวม
ความก็คือวา เราตองพยายามทํ าตัวใหมีความสุขโดยถูกตอง ถา
ทํ าไดอยางนี้ก็เปนการมีความสุขโดยชอบธรรม

แมแตสุขที่ชอบธรรม
ถาปฏิบัติผิด สุขก็กลายเปนเสื่อม

พระพุทธเจาตรัสวา ถาเปนความสุขโดยชอบธรรมแลวเรา
มีสิทธิ์เสวย ไมตองไปสละละทิ้ง แตทานสอนไมใหหยุดแคน้ี เพราะ
ถาเราปฏิบัติผิด พอเรามีความสุขแลว เราก็อาจจะพลาด จุดที่จะ
พลาดอยูตรงนี้คือ เรามีสิทธิ์ท่ีจะสุข และเราก็สุขแลว แตเราเกิดไป
หลงเพลิดเพลินมัวเมา พอเราหลงเพลินมัวเมา ความสุขนั้นก็จะ
กลับกลายเปนปจจัยของความทุกขได พอถึงตอนนี้ก็จะเสีย เพราะ
ฉะนั้นความสุขนั้นเราจะตองรูทันดวย

ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง คือ มันเกิดขึ้นแลว ก็ตั้ง
อยูและดับไป เปนอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไปได ถาเรารูทันความจริง
น้ี เมื่อสุข เราก็เสวยสุขนั้นโดยชอบธรรม แตเราไมหลงมัวเมาใน
ความสุขนั้น เมื่อรูเทาทันไมหลงมัวเมาแลว มันก็ไมเปนปจจัยให
เกิดทุกข แตถาหลงมัวเมา สุขก็เปนปจจัยแกทุกข อยางนอยก็ทํ า
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ใหติด แลวก็เพลิดเพลิน หลงมัวเมา ไมทํ าอะไร ทํ าใหเกิดความ
ประมาท

คนที่คิดวา เราสุขแลว เราสํ าเร็จแลว เราเกงแลว เราดีแลว
น่ี พระพุทธเจาตรัสเตือนไววาจะเปนเหตุใหเกิดความประมาท
เพราะเกิดความพอใจ ก็ไดแตมัวเสวยความสุขและความสํ าเร็จน้ัน
ไมทํ าอะไรที่ควรจะทํ าตอๆ ไป หรือใหยิ่งขึ้นไป มีกิจหนาที่อะไรที่
ควรทํ าก็ไมทํ า อะไรเกิดขึ้น ควรตรวจตราแกไข หรือจัดดํ าเนินการ
ก็ปลอยก็ละเลย มัวแตหลงในความสุข กลายเปนทางของความ
ประมาท แลวก็เปนความเสื่อมตอไป

พระพุทธเจาตรัสไววา แมแตพระอริยะ อยางพระโสดาบัน
ก็ยังประมาทได ประมาทเพราะอะไร เพราะวาไปเกิดความพอใจ
ข้ึนมา อิ่มใจวานี่เราไดบรรลุธรรมสูงถึงขั้นนี้แลว พอพอใจขึ้น
ความประมาทก็ตามมาทันที ก็ไมเพียรพยายามเพื่อกาวหนาใน
คุณความดียิ่งขึ้นไป ก็กลายเปนความเสื่อม
 พระพุทธเจาตรัสสอนวา เรื่องความเจริญงอกงามในกุศล
ธรรมนั้นหยุดไมได เราตองพยายามยิ่งขึ้นไป มีพุทธพจน  แหงหนึ่ง
ตรัสวา เราไมสรรเสริญ แมแตความตั้งอยูไดในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมตองพูดถึงความเสื่อมจากกุศลธรรม เราสรรเสริญแตความกาว
หนายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมเทานั้น ก็หมายความวา เราจะตองเพียร
พยายามปฏิบัติเจริญกุศลธรรมใหกาวหนาไป จนกระทั่งหมดกิเลส
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หมดความทุกข มีปญญาสมบูรณ มีสติสมบูรณท่ีสุด ถาเราเกิดไป
ติดในความสุข ในความเพลิดเพลิน เราก็หยุด เราก็ไมขวนขวาย
ไมปฏิบัติตอไป ก็จะกลายเปนทางของความเสื่อม เพราะฉะนั้น
ความสุขถาเราหลงติดมัวเมา ก็เปนการผิดพลาด

เพราะฉะนั้นจึงตองเสวยความสุขดวยความรูเทาทัน แลว
ความรูเทาทันที่เปนตัวปญญานี้ จะปองกันไมใหสุขนั้นเกิดพิษเกิด
ภัย มันจะปองกันเหตุราย ภัยพิบัติ และความเสื่อมไดท้ังหมด น่ีก็
คือการเสวยสุขโดยไมประมาทนั่นเอง

ถงึจะสขุ ถายังไมอิสระ ก็ไมเปนสุขที่สมบูรณ
นอกจากนั้น การที่เราจะตองไมประมาท ไมหลงติดเพลิน

ในความสุข ก็เพราะวายังมีความสุขอยางอื่นที่ประณีตยิ่งขึ้นไปที่
เราควรจะไดยิ่งกวานี้ เพราะฉะนั้น เราจึงกาวตอไปสูขอท่ี ๔ คือ
เพียรพยายามที่จะเขาถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป

ความสุขมีหลายระดับ อยางที่ยกมาพูดเมื่อกี้ เริ่มตนเรามี
ความสุขจากการเสพวัตถุ คือสิ่งที่จะมาบํ ารุงตา หู จมูก ลิ้น กาย
ของเรา ใหไดดู ฟง ดมกลิ่น ลิ้มรสท่ีช่ืนชมชอบใจ พวกนี้เปนความ
สุขทางประสาทสัมผัสเบื้องตน

เมื่อพัฒนาตอไป เราก็มีความสุขเพิ่มข้ึนอีก อยางที่วาเมื่อ
กี้ คือความสุขจากคุณธรรม ตอนแรกเราเคยมีความสุขจากการได
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การเอาอยางเดียว เปนความสุขขั้นตน ยังแคบอยู พอเรามีคุณ
ธรรมเพิ่มข้ึน เราก็มีความสุขจากการใหดวย เมื่อมีศรัทธา เราก็มี
ความสุขจากการทํ าบุญทํ ากุศล เมื่อทํ าบุญทํ ากุศลไปแลว ระลึก
ข้ึนมาเมื่อไรก็มีความปติอิ่มใจ มีความสุขจากการไดทํ าประโยชน
แกเพื่อนมนุษย ไดชวยเหลือสังคม และไดทํ าความดีงามตางๆ

ถาเราไมประมาท คือไมหยุดเสียแคความสุขขั้นตน เราจะ
สามารถพัฒนาในความสุข ทํ าความสุขใหเกิดขึ้นไดอีกมากมาย
ตอจากนี้ความสุขก็ขยายออกไปอีก เลยจากความสุขในการทํ า
ความดี ก็ไปสูความสุขที่เกิดจากปญญา

ความสุขที่เกิดจากปญญา ก็คือความรูเทาทันสังขาร รูโลก
และชีวิตตามเปนจริง รูเทาทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ความสุขทั้งหลายนี้ ในที่สุด จะเปนสุขจากการเสพวัตถุก็
ตาม สุขในการอยูกับธรรมชาติก็ตาม และแมแตสุขจากการทํ า
ความดีตางๆ น้ี ลวนแตเปนความสุขที่ยังตองอิงอาศัย คือตอง
อาศัยวัตถุ หรือปจจัยภายนอก ข้ึนตอสิ่งหรือบุคคลอื่น

เมื่อความสุขของเราอาศัยวัตถุ เราก็ฝากความสุขไวกับ
วัตถุ ถาขาดวัตถุน้ันเราก็ขาดความสุข ตอนแรกเราบอกวาถาเรามี
วัตถุน้ันเราจะมีความสุข ตอมาเราเพลินไป ความสุขของเราก็ตอง
อาศัยวัตถุน้ัน พอขาดวัตถุน้ันเราสุขไมได และกลายเปนทุกขดวย
แยลงกวาเกา อันนี้พระพุทธเจาตรัสใหระวัง เพราะจะเปนการสูญ
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เสียอิสรภาพ ทํ าอยางไรเราจะรักษาฐานเดิมไวได คือ เรามีวัตถุน้ัน
เราก็มีความสุข แตถาไมมีเราก็สุขได ถาอยางนี้ก็แสดงวา เรายังตั้ง
หลักอยูได และยังมีอิสรภาพอยู

เมื่อเราทํ าความดี เราก็มีสิทธิท่ีจะไดรับความสุขจากการ
ทํ าความดีน้ัน เชน ดวยศรัทธา ดวยเมตตา ดวยจาคะ เราบํ าเพ็ญ
ประโยชนทํ าบุญทํ ากุศลแลว เราก็มีสิทธิ์ท่ีจะไดความสุขจากบุญ
กุศลเหลานั้น แตมันก็ยังเปนความสุขที่อิง อาศัย คือเราจะตอง
อาศัยการระลึกถึงความดีหรือบุญถึงกุศลนั้นอยู ถาเปนความสุขที่
อิงอาศัย มันก็ยังเปนสิ่งที่อยูนอกตัว ไมเปนเนื้อเปนตัวของเราเอง
ทํ าอยางไรเราจะมีความสุขที่ไมตองขึ้นกับสิ่งอื่น

ถาความสุขนั้นยังตองขึ้นอยูกับสิ่งอื่น มันก็ผันแปรได และ
ตัวเราก็ไมเปนอิสระ เพราะสิ่งนั้นตกอยูใตกฎธรรมชาติ เปนไป
ตามอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันสามารถกลับยอนมาทํ าพิษแกเรา
ได สิ่งภายนอกที่เราอาศัยนั้นมันไมไดอยูกับตัวขางในเรา ไมเปน
ของเราแทจริง เมื่อเราฝากความสุขไวกับมัน ถามันมีอันเปนอะไร
ไป เราก็ทุกข

ความดีก็เหมือนกัน เมื่อเรามีความสุขเพราะอาศัยมัน ถา
ความดีน้ันเราไปทํ าแลวคนอื่นไมเห็นหรือไมช่ืนชม บางทีใจเราก็
หมนหมองไปดวย จึงเรียกวาเปนความสุขที่ยังอิงอาศัยอยู เพราะ
ฉะนั้นเราจึงตองกาวตอไป สูการมีปญญารูความจริงของสิ่งทั้ง



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙

หลาย รูวาธรรมดาของสิ่งทั้งหลายก็เปนอยางนี้ ไมวาอะไรที่เปน
สังขาร จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม เปนความชั่ว หรือความดี
เปนวัตถุ หรือเปนเรื่องของจิตใจ มันก็เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ท้ังนั้น เมื่อรูความจริงแลว ก็จะเขาถึงกระแสของธรรมชาติ เรียกวา
กระแสเหตุปจจัย ปญญาของเราก็เขาไปรูทันกระแสเหตุปจจัยนี้
พอปญญารูเทาทันมันแลว เราก็วางใจได รูสึกเบาสบาย เราก็รูแต
เพียงตามเปนจริงวา เวลานี้สิ่งนี้มันเปนอยางนี้ มันก็เปนไปตาม
เหตุปจจัยของมัน

เมื่อรูทันแลว สิ่งนั้นก็ไมยอนมาทํ าพิษแกจิตใจของเรา จิต
ใจของเราก็เปนอิสระ ตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นสุดทายที่วา สิ่งทั้งหลาย
ท่ีเปนสังขาร มันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็เปนทุกขไปตาม
ธรรมชาติของมัน ตามสภาวะ เรารูเห็นความจริงของมัน แตเราไม
พลอยเปนทุกขไปดวย

สิง่ทัง้หลายก็ทุกขตอไปตามเรื่องของธรรมชาติ
แตใจเราเปนอิสระมีสุขที่สมบูรณ

สิ่งทั้งหลายที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยน
แปลงเปนไปตางๆ มันก็ตองเปนอยางนั้นเปนธรรมดา  เพราะมัน
อยูในกฎธรรมชาติอยางนั้น ไมมีใครไปแกไขได แตท่ีมันเปนปญหา
ก็เพราะวาในเวลาที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติ
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น้ัน มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจของเราดวย เพราะอะไร เพราะ
เรายื่นแหยใจของเราเขาไปใตอิทธิพลความผันผวนปรวนแปรของ
ธรรมชาติน้ันดวย ดังนั้น เมื่อสิ่งเหลานั้นปรวนแปรไปอยางไร ใจ
ของเราก็พลอยปรวนแปรไปอยางนั้นดวย เมื่อมันมีอันเปนไปใจ
ของเราก็ถูกบีบคั้นไมสบาย

แตพอเรารูเทาทันถึงธรรมดาแลว กฎธรรมชาติก็เปนกฎ
ธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายที่เปนธรรมชาติ ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ
ทํ าไมเราจะตองเอาใจของเราไปใหกฎธรรมชาติบีบคั้นดวย เราก็
วางใจของเราได ความทุกขท่ีมีในธรรมชาติ ก็เปนของธรรมชาติไป
ใจของเราไมตองเปนทุกขไปดวย ตอนนี้แหละ ท่ีทานเรียกวามีจิต
ใจเปนอิสระ จนกระทั่งวา แมแตทุกขท่ีมีในกฎของธรรมชาติ ก็ไม
สามารถมาเบียดเบียนบีบคั้นใจเราได เปนอิสรภาพแทจริง ท่ีทาน
เรียกวา วิมุตติ

เมื่อพัฒนามาถึงขั้นนี้ เราก็จะแยกไดระหวางการปฏิบัติตอ
สิ่งทั้งหลายภายนอก กับการเปนอยูของชีวิตจิตใจภายในของเรา
กลาวคือ สํ าหรับสิ่งทั้งหลายภายนอก ก็ยกใหเปนภาระของ
ปญญา ท่ีจะศึกษาและกระทํ าไปใหทันกันถึงกันกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยของธรรมชาติใหไดผลดีท่ีสุด สวนภายในจิตใจก็คง
อยูเปนอิสระ พรอมดวยความสุข
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ความสุขจากความเปนอิสระถึงวิมุตติท่ีมีปญญารูเทาทัน
พรอมอยูน้ี เปนความสุขที่สํ าคัญ พอถึงสุขขั้นนี้แลว เราก็ไมตองไป
พึ่งอาศัยสิ่งอื่นอีกตอไป ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม มันจะ
กลายเปนความสุขที่เต็มอยูในใจของเราเลย และเปนสุขที่มี
ประจํ าอยูตลอดทุกเวลา เปนปจจุบัน

ความสุขที่เรานึกถึงหรือใฝฝนกันอยูน้ี มักเปนความสุขที่
อยูในอนาคต คือเปนความสุขที่หวังอยูขางหนา และอิงอาศัยสิ่ง
อื่น แตพอมีปญญารูเทาทันความจริงแลว จะเกิดความสุขที่อยูใน
ตัวเปนประจํ าและมีอยูตลอดทุกเวลา เปนปจจุบันทุกขณะ กลาย
เปนวาความสุขเปนเนื้อเปนตัว เปนชีวิตจิตใจของเราเอง พอถึง
ตอนนี้ก็ไมตองหาความสุขอะไรอีก ถามีอะไรมาเสริมใหความสุข
เพิ่มข้ึน เราก็มีความสุขที่เปนสวนแถม และเราก็มีสิทธิ์เลือกตาม
สบายวาจะเอาความสุขนั้นหรือไม ไมมีปญหา และเมื่อสุขแถมนั้น
ไมมี ก็ไมเปนไร เราก็สุขอยูตลอดเวลา ตอนนี้ทานเรียกวาไมมีอะไร
ตองทํ าเพื่อตัวเองอีก พลังงานชีวิตที่เหลืออยูก็ยกใหเปนประโยชน
แกโลกไป น่ีแหละเปนสุขที่สมบูรณ และก็เปนชีวิตที่สมบูรณดวย

พฒันากศุล คือหนทางพัฒนาความสุข
อาตมภาพก็เลยนํ าเอาเนื้อความบางตอนในหนังสือท่ีได

พิมพสํ าหรับงานในวันนี้ คือ “ชีวิตที่สมบูรณ” มากลาวใหโยมฟง
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ดวย แตไมใชวาจะเหมือนกันหมด เพียงแตมาบรรจบกัน ตอนแรก
พูดเรื่องอื่นกอน แตพอพูดไปพูดมาก็มาจบลงที่เรื่องเดียวกัน คือ
ชีวิตที่สมบูรณ หรือ ความสุขที่สมบูรณ ท้ังนี้ก็เพราะวา ธรรมะของ
พระพุทธเจานั้น ไมวาจะจับแงไหนในที่สุดก็เปนเรื่องเดียวกัน
เพราะธรรมเปนความจริงตามธรรมชาติ เมื่อเปนความจริงตาม
ธรรมชาติแลว มันก็เปนเรื่องเดียวกันทั้งหมด จะพูดจุดไหน ในที่สุด
มันก็มาบรรจบเปนอันเดียวกัน

วันนี้อาตมภาพไดพูดถึงเรื่องความสุข เพื่อใหเห็นถึงหลัก
การของพระพุทธศาสนา ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธเจา
ตรัสวิธีปฏิบัติตอความสุขไว ประมวลได ๔ อยาง คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตน ท่ีไมมีทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. ไมมัวเมาหมกมุนในความสุขนั้น แมแตท่ีชอบธรรม
๔. ปฏิบัติใหเขาถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป จน

สมบูรณ
ถาโยมทํ าอยางนี้ก็มีแตจะเจริญงอกงาม จนมีความสุขได

ตลอดเวลา
ความสุขอยางนี้เกิดขึ้นโดยปกติก็อาศัยกุศลธรรมอยูเรื่อย 

กุศลธรรมมีหลายอยาง เชนที่กลาวมาแลว มีเมตตา และศรัทธา
เปนตน ท่ีโยมมีอยูในใจ ซ่ึงทํ าใหใจสบาย และทํ าใหทํ าความดี
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ตางๆ และหลังจากทํ าแลวระลึกขึ้นมาก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ ทํ า
ใหใจสบายไดตลอดทุกเวลา จนกระทั่งถึงปญญาซึ่งเปนตัวสํ าคัญ
ท่ีสุด ปญญานั้นรักษาใจ ไมใหตกอยูใตกระแสกฎธรรมชาติ ทํ าให
เราถึงวิมุตติ มีจิตใจเปนอิสระ

เมื่อมีกุศลธรรม ไมวาจะเปนเมตตา เปนศรัทธา หรืออะไร
ก็ตาม จนกระทั่งมีปญญา ก็จะทํ าใหเกิดความเปนมงคลที่แทจริง
พอเกิดกุศลธรรมขึ้นมา น่ันก็คือการเกิดที่ดี

วันนี้เปนวันเกิดของคุณโยม อาตมภาพก็เลยถือนิมิตวาให
เปนการเกิดของกุศลธรรม พอโยมเกิดมีกุศลธรรม ความเปนมงคล
ก็เกิดขึ้นทันที อยางวันนี้ เวลานี้ โยมทุกทานก็ถือไดวาเกิดกุศล
ธรรมแลว คือตั้งแตกอนมาที่น่ีก็มีจิตใจที่ประกอบดวยไมตรีธรรม
ตอโยมผูเปนเจาภาพ ความมีไมตรีดวยเมตตาธรรมนี้ เปนความ
หวังดี ปรารถนาความสุขตอกัน จิตใจที่มีกุศลธรรมขอน้ี ก็เปนจิต
ใจท่ีมีความสุข เปนมงคล เพราะฉะนั้น โยมทุกทานก็มีกุศลธรรม
เกิดขึ้นในใจกอนมาแลว

พอมาถึงที่น่ี ก็พัฒนาเพิ่มพูนกุศลธรรมนั้นใหมากขึ้นไปอีก
คือ นอกจากวาไดมาพบปะกันในหมูญาติมิตร มีไมตรีธรรมตอกัน
แลว ก็ไดแสดงไมตรีธรรมนั้นออกมาดวยวาจาและดวยการกระทํ า
ตางๆ ท่ีเปนการขวนขวายชวยเหลือ และรวมกันทํ าบุญทํ ากุศลใน
พระศาสนา มาชวยถวายไทยธรรม เปนการใหกํ าลังแกพระสงฆใน
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การปฏิบัติกิจพระศาสนา ชวยใหพระสงฆทํ างานพระศาสนา ให
พระศาสนาเจริญงอกงามตอไป จึงถือวาโยมไดรวมบํ ารุงพระ
ศาสนา หรือสืบตออายุพระศาสนาดวย

เมื่อพระศาสนาเจริญงอกงาม ก็แผประโยชนสุขไปใหแก
ประชาชน เพราะธรรมแผไป ทํ าใหคนประพฤติดีงาม สังคมก็มี
ความรมเย็นเปนสุข โยมก็ช่ือวาไดรวมสรางสรรคสังคมใหมีความ
สุขดวย ท้ังหมดนี้ลวนแตเปนการเกิดขึ้นของกุศลธรรมขยายกวาง
ออกไปๆ พอระลึกไดอยางนี้ จิตใจก็เกิดปติ มีความอิ่มใจ

เพราะฉะนั้น นอกจากการกระทํ าภายนอกแลวก็ควรทํ าใจ
ภายในดวย ถาทํ าใจถูกตอง อยางที่ทางพระทานเรียกวามี โยนิโส
มนสิการ ก็ขยายใหกุศลธรรมยิ่งเพิ่มพูน ยกตัวอยางในการทํ าบุญ
วันนี้ ก็คือโยมถวายไทยธรรมแกพระสงฆ เปนการทํ าบุญทํ าทาน ก็
เปนกุศลธรรม พอทํ าใจถูกตอง ก็มองเห็นวา ออ ไทยธรรมที่ถวาย
น้ี จะเปนเครื่องใหกํ าลังแกพระสงฆ ชวยใหทานไปทํ างานพระ
ศาสนา แลวก็มองไกลไปถึงงานของพระศาสนา วาพระสงฆจะได
เลาเรียนปริยัติ คือคํ าสอนของพระพุทธเจา และไดไปปฏิบัติธรรม
บํ าเพ็ญภาวนา ท้ังสมาธิ ท้ังวิปสสนา แลวก็ไปเผยแผสั่งสอนธรรม
แกประชาชน ประชาชนก็จะมีความรมเย็นเปนสุข โอ บุญที่ทํ าวันนี้
น่ีมีความหมายมากเหลือเกิน ยิ่งเรามองไดกวางไกลออกไปเทาไร
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ก็ยิ่งทํ าใหจิตใจมีความเบิกบานผองใสมากขึ้นเทานั้น อยางนี้เรียก
วาเปนการทํ าใจถูกตอง

ยิ่งกวานั้น กุศลนี้ควรใหไดผลท้ังอดีต ปจจุบัน อนาคต
อดีตคือเจตนากอนมาที่ตั้งไวถูกตองแลว ซ่ึงประกอบดวยศรัทธา
และเมตตา ปจจุบันคือขณะทํ าก็ดีแลว เพราะทํ าดวยความตั้งใจ
เปนบุญเปนกุศล อนาคตคือตอจากนี้ไป ระลึกนึกขึ้นมาเมื่อไรก็ให
เกิดความอิ่มใจ มีปติหลอเลี้ยงใจทํ าใหมีความสุข อยางที่ทาน
เรียกวา มีปติเปนภักษา คือมีความปติเปนอาหารใจทํ าใหอิ่มใจ
อาหารใจนี้บางทีอิ่มจนไมตองรับประทานอะไร เมื่อใจอิ่มก็มีความ
สุข ฉะนั้นถาโยมทํ าบุญถูกตองแลว บุญก็จะเกิดตอเนื่องตลอดไป
เปนเวลายาวนาน เปนที่พึ่งที่อาศัยของชีวิต และทํ าใหเกิดความสุข

รวมความวา วันนี้ อยางนอยโยมก็เกิดกุศลธรรมขึ้นมา
แลว เปนนิมิตที่ดีงามของวันเกิด เพราะฉะนั้น อาตมภาพขอ
อนุโมทนาและก็ขอใหกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวนี้พัฒนายิ่งขึ้นไปจน
ไพบูลย และเปนมงคลอันนํ ามาซึ่งความสุข ความเจริญงอกงามยิ่ง
ข้ึนไป จนไดสํ าเร็จเปนชีวิตที่สมบูรณ และความสุขที่สมบูรณ

ในโอกาสนี้ซ่ึงถือวาเปนวันดีวันงาม พระสงฆก็ไดมาเจริญ
พระพุทธมนต อนุโมทนาอํ านวยพร คุณโยมก็ไดทํ าบุญทํ ากุศล
พรอมท้ังโยมญาติมิตรทุกทานก็มาตั้งใจอวยชัยใหพรดวยไมตรีจิต
มิตรภาพ ทุกอยางนี้เปนกุศล เปนสิ่งที่ดีงาม จึงขอใหกุศลนี้อันอิง
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อาศัยคุณานุภาพของพระรัตนตรัย จงนํ ามาซึ่งผลอันไพบูลย คือ
จตุรพิธพรชัย แกคุณโยมทั้งสองทาน พรอมท้ังลูกหลาน ญาติมิตร
ท้ังหลาย

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ดวย
อานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ พรอมท้ัง
บุญกุศล มีศรัทธา และเมตตา เปนตน ท่ีคุณโยม และลูกหลาน
ญาติมิตร ไดบํ าเพ็ญแลว จงเปนปจจัยนํ ามาซึ่งพรชัยทั้งสี่ประการ
พรอมท้ังความเจริญกาวหนางอกงามรุงเรือง และสรรพสิริสวัสดิ
พิพัฒนมงคลทุกประการ ขอใหทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขใน
พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาล
นานเทอญ
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