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เกิดดีที่สุด คือเกิดกุศล

ความสุขเปนสิ่งที่นาปรารถนา เปนสิ่งที่ทุกคนแสวงหากัน
อยู แตท่ีจริงความสุขนั้นเราสามารถทําใหเกิดขึ้นไดทันที ก็คือใน
จิตใจนี่เอง เมื่อใดโยมมีศรัทธา มีเมตตา มีไมตรีธรรม มีความสด
ช่ืน เบิกบาน ผองใส ความสุขก็เกิดขึ้นในใจเมื่อน้ันทันที

โดยเฉพาะวันนี้เปนวันเกิด  ถานึกถึงวันเกิดที่เปนวันเริ่มตน
ของชีวิต ก็เปนเรื่องในอดีต ท่ีเราเพียงระลึกถึง ซ่ึงผานไปนานแลว
ยอนหลังไปทําอะไรไมได

แตถารูหลักที่พระพุทธเจาทรงสอนไว วันเกิดจะมีความ
หมายที่ปฏิบัติไดทันที คือ ทําใจใหเกิดเมตตา เกิดศรัทธา เกิด
ความราเริง เกิดความแจมใส เกิดความอิ่มใจ เปนตน พูดสั้นๆ วา

                                                                                                    
∗ ธรรมกถา วันทําบุญอายุครบ ๘๔ ป ของคุณโยมนาม พูนวัตถุ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
และเนื่องในการที่จะมีอายุครบ ๘๐ ป ของคุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗
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ทํากุศลใหเกิดขึ้นมา ก็สมช่ือวาเปนวันเกิด คือไดทําใหกุศลธรรม
เกิดขึ้น ซ่ึงเปนความเกิดที่ดีท่ีสุด สมตามที่พระพุทธเจาไดตรัสไว
คือ การเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม

ท่ีจริงนั้น เราเกิดกันอยูทุกขณะ ท้ังทางกาย และทางใจ
โดยเฉพาะทางใจ มีท้ังเกิดราย และเกิดดี

เกิดราย ก็เชน เกิดความโกรธ เกิดความกลุม เกิดความขุน
มัว เกิดความทุกข เกิดความเศรา อยางนี้ไมดีแน อยาใหเกิดเลย
ควรเกิดแตท่ีดีๆ

วันนี้เปนวันเกิด เปนวันมงคล เพราะฉะนั้นก็เอาเปนวัน
เริ่มตน ท่ีจะเกิดสิ่งที่ดีท่ีสุด น่ันก็คือเกิดกุศลอยางที่วาแลว เชน
เกิดปติ เกิดความสุข เกิดความสดชื่น เกิดความเบิกบานผองใส
เกิดศรัทธา เกิดสติ เกิดเมตตา เกิดสมาธิ เกิดความขยัน เกิด
ปญญา ฯลฯ ท่ีเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหสมกับความเปนวันดี ท่ี
เรียกวาวันเกิด

เปนอันวา วันเกิดเปนวันมงคล ก็คือ เปนวันที่เกิดขึ้นของ
กุศลธรรม พอกุศลธรรมเกิดขึ้น ก็กลายเปนการฉลองวันเกิดที่สม
คาอยางแทจริง อยางที่พระบอกไววา เราควรทํากุศลธรรมใหเกิด
ข้ึน เพราะวากุศลธรรมนํามาซึ่งความสุข
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ปฏิบัติถูก มีแตสุข ทุกขไมมี
คนเราเกิดมายอมปรารถนาความสุข แตบางทีเราไปนึกถึง

พุทธภาษิตแหงหนึ่ง มีขอความเปนทํานองหลักการ หรือคําสอน
เบื้องตนวา “ชาติป ทุกฺขา” การเกิดเปนทุกข โยมก็คงนึกวา อาว
ในเมื่อการเกิดเปนทุกข แลวนี่จะมาทําอยางไรใหการเกิดเปนสุข ก็
จะขัดกับพุทธพจนไปสิ

ขอใหเขาใจวา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา การเกิดเปนทุกข
น้ัน พระองคตรัสตามธรรมชาติ เรียกวาตามสภาวะ คือตาม
สภาวะของสังขาร หมายความวาการเกิดนี้ก็ตกอยูใตกฎธรรมชาติ

กฎธรรมชาติ ก็คือ ความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึง
สอนใหรูวา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป มีการเปลี่ยน
แปลง คงอยูในสภาพเดิมไมได เปนไปตามเหตุปจจัย ท้ังหมดนี้
เปนเรื่องกฎของธรรมชาติ ซ่ึงเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง

แตทุกขในธรรมชาติ ท่ีเปนสภาวะนั้น ยังไมใชทุกขในใจ
ของเรา มันจะเปนทุกขแกเราหรือไม ก็อยูท่ีเราปฏิบัติตอมันถูกหรือ
ผิด ทานเพียงแตบอกใหรูวาธรรมชาติของมันเปนอยางนี้ มันเปน
ความจริงอยูอยางนั้น เปนเรื่องของธรรมชาติ

สังขารทั้งหลายมันก็เปนไปตามพระไตรลักษณ มีความ
เปลี่ยนแปลงเปนตน อันนี้ไมมีใครจะไปเถียงได แตทีน้ี ถาเรา
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ปฏิบัติไมถูก ความทุกขในธรรมชาติน้ัน ก็กลายมาเปนทุกขในตัว
เรา คนคอืเรากก็ลายเปนทกุขไป เพราะวาปฏบัิตไิมถกูตอธรรมชาติ

แตถาเราปฏิบัติถูกตอง เราก็ทําใหทุกขท่ีอยูในธรรมชาติ
น้ันเปนของธรรมชาติไปตามเรื่องของมัน เราไมพลอยเปนทุกขไป
ดวย นอกจากไมพลอยเปนทุกขแลว ยังสามารถปฏิบัติใหเกิด
ความสุขไดดวย ถาปฏิบัติตอทุกขถูกตอง พระพุทธเจาตรัสวา เรา
จะเปนสุข

“ทุกฺขํ ปริฺเยฺยํ” ทุกขน้ันพระพุทธเจาตรัสไววาเปน
ปริญไญย คือเปนสิ่งสําหรับรู รูทุกข คือรูเทาทันทุกข เรารูเทาทัน
ทุกข แลวเราก็ไมเปนทุกข

การรูจักทุกข กับการเปนทุกข น่ีคนละอยาง พระพุทธเจา
ไมเคยตรัสใหเราเปนทุกข มีแตทรงสอนใหเราเปนสุข พระองคตรัส
บอกวาทุกขน้ันสําหรับกําหนดรู คือใหเรารูเทาทันทุกข เพื่อเราจะ
ไดไมตองเปนทุกขเทานั้นเอง

ถาเราปฏิบัติตอทุกขถูกตอง เราก็เปนสุข แลวยิ่งกวานั้นก็
คือ สามารถทําใหทุกขเปนปจจัยของความสุขดวย ผูท่ีปฏิบัติถูก
ตอง สามารถทําใหทุกขเปนปจจัยของความสุข

พระอรหันตทานปฏิบัติตอทุกขอยางถูกตอง จนกระทั่ง
ทานหลุดพนจากทุกข กลายเปนบุคคลที่มีสุขโดยสมบูรณทีเดียว

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

ปฏิบัติไมถูก ยิ่งหางสุข ทุกขทับถม

พระพุทธเจาตรัสประมวลหลักวิธีปฏิบัติในเร่ืองความสุข
และความทุกขไว ในที่แหงหนึ่ง มีเปนชุด ๓ ขอ ซ่ึงยืดออกไปตาม
คําอธิบายเปน ๔ ขอ นาสนใจมาก ขอนํามาแสดงไว พระองคสรุป
ไวงายๆ

วิธีปฏิบัติตอทุกขและสุข ท่ีพระองคตรัสไวมีดังนี้
๑. ไมเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมมีทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แมในสุขที่ชอบธรรมนั้นก็ไมลุมหลงมัวเมา
๔. เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
น่ีเปนหลักสําคัญ ถาเราปฏิบัติไดตามหลักการนี้ เราก็ช่ือ

วาปฏิบัติถูกตองในเรื่องความสุขความทุกข ทีน้ีลองมาดู
ขอท่ี ๑ พระพุทธเจาตรัสวา “ไมเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมมี

ทุกข” หมายความวา เราอยูในโลก เราก็มีชีวิตอยูตามธรรมดา
สังขาร สังขารมันก็ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตามธรรมดาของ
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มัน เราดําเนินชีวิตใหดีงามถูกตอง แลวทุกขตามธรรมชาติก็มีของ
มันไป อันนั้นเราไมไปเถียงมัน แตเราไมเพิ่ม เราไมเอาทุกขมาทับ
ถมตัวเรา เราก็สบายไปขั้นหนึ่งแลว

ในทางตรงขามถาเราปฏิบัติไมถูกตอง ทุกขท่ีมันมีอยูใน
ธรรมชาติน้ัน มันก็เกิดเปนทุกขในใจของเรา เราก็เอาทุกขมาทับ
ถมตัวเอง ดังจะเห็นวาบางคนปฏิบัติไมถูกตอง เที่ยวหาทุกขมาใส
ตนมากมาย

เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสไวในการที่ทรงโตตอบกับลัทธิ
นิครนถ คือเรื่องมันเกิดจากลัทธินิครนถ ก็เลยจะขอยกมาเปนตัว
อยาง แตเปนตัวอยางที่หยาบๆ ของการเอาทุกขมาทับถมตน คือ

ลัทธินิครนถน้ีเขาถือการบําเพ็ญตบะ ตบะก็คือการทํา
ความเพียรทรมานตนเอง ซ่ึงมีวิธีการตางๆ มากมาย เรียกงายๆ วา
เปนการหาทุกขมาใสตน เชน เวลาจะโกนศีรษะ เขาไมใชมีดโกน
แตนักบวชนิครนถเขาใชวิธีถอนผมทีละเสนจนกระทั่งหมดศีรษะ 
อยางนี้เปนตน

ตบะในสมัยโบราณนั้นมีมากมายหลายแบบ เชน ถึงหนา
รอนก็ไปนอนอยูกลางแดด แตถึงหนาหนาวกลับไปแชตัวอยูในน้ํา
เวลานอน แทนที่จะนอนบนพื้นสบายๆ ก็นอนบนเตียงหนาม อะไร
อยางนี้เปนตน หมายความวาทรมานรางกาย ทําตัวใหทุกข

ทําไมเขาจึงทําอยางนั้น เขาบอกวา เพราะวาเราตามใจมัน
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คือตามใจกิเลสนี่แหละ มันจึงทําใหเกิดทุกขข้ึน เพราะฉะนั้นเราจะ
ไมตามใจมันละ เราทรมานมัน มันจะไดหมดกิเลส กิเลสจะไดแหง
ไป

น่ีเปนวิธีปฏิบัติของพวกนิครนถ พระพุทธเจาตรัสวาวิธีน้ี
เปนการเอาทุกขมาทับถมตนที่ไมมีทุกข น่ีเปนตัวอยางอันหนึ่ง

โชคมา ก็ใชทําความดี
เคราะหมี ก็เปนเครื่องมือพัฒนา

คนเราอยูในโลก แตมักปฏิบัติไมถูกตองตอสิ่งทั้งหลายใน
โลก จึงดําเนินชีวิตไมถูกตอง สิ่งที่เราเกี่ยวของตางๆ น่ี มันก็อยู
ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แตเราปฏิบัติตอมันไมถูก วาง
ใจไมถูก แมแตมองก็ไมถูก เราจึงเกิดทุกข

สิ่งทั้งหลายที่มีอยูตามธรรมดามันก็เปนไป ถาเรารูทัน ก็
เห็นมันเปนไปตามกฎธรรมชาติ แตถาเราไมรูเทาทัน เรามองไม
เปน ก็เกิดทุกขทันที

แมแตเหตุการณความผันผวนปรวนแปรตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนเรา ท่ีเรียกกันวา โชคบาง เคราะหบาง ศัพทพระเรียก
วา โลกธรรม ซ่ึงเปนตัวการสําคัญ ท่ีทําใหคนดีใจเสียใจ เปนสุข
และเปนทุกข
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เวลามันเกิดขึ้น ถาเราปฏิบัติไมถูกตอง ท่ีสุขเราก็แปลงให
เปนทุกข ท่ีมันเปนทุกขอยูแลว เราก็เพิ่มทุกขแกตัวเราใหมากขึ้น
แตถาเราปฏิบัติถูกตอง ท่ีทุกขเราก็ผันแปลงใหเปนสุข ท่ีมันเปนสุข
อยูแลว เราก็เพิ่มใหเปนสุขมากยิ่งขึ้น

โลกธรรม คืออะไร โลกธรรมแปลวา ธรรมประจําโลก ไดแก
สิ่งที่เกิดแกมนุษยท้ังหลายตามธรรมดาของความเปนอนิจจัง ก็คือ
เรื่อง ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข

สิง่เหลานี ้ พระพทุธเจาตรสัไววา มนัมอียูเปนธรรมดา เมื่อ
เราอยูในโลก เราไมพนมันหรอก เราตองเจอมัน ทีน้ีถาเราเจอมัน
แลว เราวางใจไมถูก และปฏิบัติไมถูก เราจะเอาทุกขมาใสตัวทันที

พอเรามีลาภ เราก็ดีใจ อันนี้เปนธรรมดา เพราะเปนสิ่งที่นา
ปรารถนา แตพอเสื่อมลาภเราก็เศราโศก เพราะเราสูญเสีย

ทีน้ี ถาเราวางใจไมถูก ไประทมตรมใจ แลวไปทําอะไร
ประชดประชันตัวเอง หรือประทวงชีวิต เปนตน เราก็ซํ้าเติมตัวเอง
ทําใหเกิดทุกขมากขึ้น

อยางงายๆ กวานั้น เชน เสียงนินทา และสรรเสริญ คํา
สรรเสริญนั้นเปนสิ่งที่เราชอบใจ พอไดยินเราก็มีความสุข ใจก็ฟูข้ึน
มา แตพอไดยินคํานินทาเราก็เกิดความทุกข 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-
การณสําหรับศึกษา เราก็เริ่มวางใจตอมันไดถูกตอง

ตอจากนั้น ก็นึกสนุกกับมันวา ออ ก็อยางนี้แหละ อยูใน
โลกก็ไดเห็นความจริงแลววามันเปนอยางไร ทีน้ีก็ลองกับมันดู แลว
เราก็ตั้งหลักได สบายใจ อยางนี้ก็เรียกวาไมเอาทุกขมาทับถมใจ
ตัวเอง

อะไรตางๆ น่ี โดยมากมันจะเกิดเปนปญหาเพราะเราไปรับ
กระทบ ถาเราไมรับกระทบ มันก็เปนเพียงการเรียนรู

บางทีเราทําใจใหถูกตองกวานั้น ก็คือ คิดจะฝกตนเอง พอ
เราทําใจวาจะฝกตนเอง เราจะมองทุกอยางในแงมุมใหม แมแตสิ่ง
ท่ีไมดีไมนาชอบใจ เราก็จะมองเปนบททดสอบ พอมองเปนบท
ทดสอบทีไร เราก็ไดทุกที ไมวาดีหรือรายเขามา ก็เปนบททดสอบ
ใจและทดสอบสติปญญาความสามารถทั้งนั้น ก็ทําใหเราเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น เพราะเราไดฝกฝน เราไดพัฒนาตัวเรา เลยกลายเปนดีไป
หมด

ถาโชค หรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราก็สบาย เปนสุข แลวเราก็
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ใชโชคนั้น เชน ลาภ ยศ เปนเคร่ืองมือเพิ่มความสุขใหแผขยายออก
ไป คือใชมันทําความดี ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย ทําใหความ
สุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไป สูผูคนมากมายในโลก

ถาเคราะห หรือโลกธรรมที่รายผานเขามา ก็ถือวาเปน
โอกาสที่ตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา มันก็กลายเปนบททดสอบ เปน
บทเรียน และเปนเครื่องมือฝกสติ ฝกปญญา ฝกการแกปญหา
เปนตน ซ่ึงจะทําใหเราพัฒนายิ่งขึ้นไป

เพราะฉะนั้น ลูกศิษยพระพุทธเจาจึงถือคติวา ใหมนสิการ
ใหถูกตอง ถามองสิ่งทั้งหลายใหเปนแลว ก็จะเกิดเปนประโยชนแก
เราหมด ไมวาดีหรือราย

น้ีเปนตัวอยางวิธีการเบื้องตน แตรวมความงายๆ ก็คือ เรา
ไมเอาทุกขมาทับถมตนเอง เปนหลักขอท่ี ๑

แยงความสุข ก็เลยทุกขดวยกัน
แบงความสุข ก็จะสุขทั่วกัน

ขอท่ี ๒ ทานวา “ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม” สุขที่ชอบธรรม
คือสุขที่เราควรไดควรมีตามเหตุปจจัย มีหลายขั้นหลายระดับ เรา
มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับความสุขเหลานั้น แตใหเปนไปโดยชอบธรรม เชน
ถาเปนความสุขทางวัตถุ ก็ไมใหเปนความสุขที่เบียดเบียน กอ
ความเดือดรอนแกผูอื่น แตควรจะเปนความสุขที่เผื่อแผ ซ่ึงชวยให
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เกิดความสุขขยายกวางขวางออกไป
ถาสุขของเราเกิดขึ้นโดยตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น ก็ไม

ดี ไมชอบธรรม เพราะฉะนั้น จึงตองใหเปนความสุขที่ชอบธรรม
เราสุขผูอื่นก็ไมทุกข ถาใหดียิ่งกวานั้น ก็ใหเปนสุขดวยกัน

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

โดยมากจะเปนความสุขประเภทที่เกี่ยวกับวัตถุ
ความสขุทีเ่กีย่วกบัวตัถน้ัุน ตองไดตองเอา พอเราไดมา เรา

สขุ คนอืน่เสยี หรอืไมได เขากเ็กดิความทกุข แตพอเขาได เราเสีย
เราไมได เขาสุข เราก็ทุกข ความสุขอยางนี้ไมเอื้อตอกัน ยังกอ
ปญหา

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

ความสุขขั้นที่สอง คือความสุขที่ประสานกัน ชวยกันสุข ถา
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เราสุข ก็ทําใหเขาสุขดวย น่ีก็คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิต
ใจ โดยเฉพาะก็คือ ความรักแท

ความรักแทคือ ความปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข แตตอง
ระวังแยกใหดี เพราะความรักนี้เปนศัพทท่ีคลุมเครือหนอย

ความรักนั้นมี ๒ อยาง คือ รักแท กับรักเทียม ความรัก
ประเภทที่เราตองการคือ ความรักแท ไดแก ความปรารถนาใหผู
อื่นเปนสุข อันนี้เปนความหมายที่สําคัญของคําวาความรัก และ
ความรักประเภทนี้มีช่ือพิเศษเรียกวา “เมตตา” เมตตา คือความรัก
ท่ีตองการใหผูอื่นเปนสุข

สวนความรักอีกอยางหนึ่งนั้นตรงขาม คือ ความรักที่อยาก
เอาคนอื่นมาบําเรอความสุขของเรา ความรักที่ตองการเอาคนอื่น
มาทําใหเราเปนสุข ความรักที่ตองการครอบครอง อันนี้ก็จัดเขาใน
จําพวกความสุขจากการที่ตองไดตองเอา เปนความสุขแบบแยง
กันเหมือนกับท่ีพูดมาแลว

ความรักแทท่ีตองการใหคนอื่นเปนสุข จะเห็นไดงายๆ
เหมือนความรักของพอแม

พอแมรักลูก ก็คือ อยากใหลูกเปนสุข ถาเราอยากใหลูก
เปนสุข เราก็ตองพยายามทําทุกอยางเพื่อใหลูกเปนสุข เพื่อจะได
เห็นลูกมีความสุข พอเห็นลูกมีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย

จะเห็นวา พอแมอยากเห็นลูกเปนสุข ก็เลยตองพยายาม
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ทําใหลูกเปนสุข ตอนแรกลูกก็ตองการวัตถุสิ่งของ เชน อาหาร หรือ
สิ่งที่จะดู จะฟง เปนตน พอแมก็หาวัตถุเหลานั้นมาใหแกลูก

เมื่อใหแกลูก พอแมก็ตองสละ การสละนั้น ตามปกติจะทํา
ใหไมสบายเปนทุกข เพราะอะไร เพราะวาเราเสีย แตพอแมใหแก
ลูกก็ไมทุกข พอแมไมทุกข แตกลับสุขดวย เพราะอะไร เพราะ
อยากใหลูกเปนสุข และอยากเห็นลูกเปนสุข พอสละใหเงินใหทอง
ใหของแกลูกแลว เห็นลูกมีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย ก็เลย
กลายเปนวา การให หรือการสละนี่ เปนความสุขไดเหมือนกัน

ตามปกติคนเรานี้ จะตองไดตองเอา จึงจะเปนสุข ถาให
ตองเสียก็ทุกข แตพอมีความรัก คือเมตตาขึ้นแลว การใหก็กลาย
เปนความสุขได

ทีน้ี พอเราให เขาก็เปนสุข เราเห็นเขาเปนสุขสมใจเรา เรา
ก็สุขดวย แสดงวาความสุขของบุคคลทั้งสองนี้ อาศัยซึ่งกันและกัน
เปนความสุขแบบประสาน คือ รวมกันสุข หรือสุขดวยกัน ไมใช
ความสุขแบบแยงกัน

ทั้งโลกจะสุขสันต เมื่อคนมีสุขแบบประสาน
ถาเราพัฒนาจิตใจอยางนี้ โดยขยายความรักความเมตตา

ออกไป เราก็สามารถมีความสุขเพิ่มข้ึน โดยที่คนอื่นก็มีความสุข
ดวย อยางนี้ก็เปนความสุขที่ประกอบดวยธรรม
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ถาความสุขอยางนี้เกิดขึ้นมาก ก็ทําใหโลกนี้มีสันติสุข เริ่ม
ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป พอแมอยากใหลูกเปนสุข สละใหแก
ลูก แลวพอแมก็เปนสุขดวย

ทีน้ี ถาลูกรักพอแมเหมือนอยางที่พอแมรักลูก ลูกก็จะทํา
แกพอแมอยางเดียวกับท่ีพอแมทํากับตนเอง คือลูกจะพยายามทํา
ใหพอแมเปนสุข เมื่อลูกพยายามทําใหพอแมเปนสุข ลูกก็ใหแกพอ
แม ลูกก็พยายามรับใช ทําอะไรตางๆ ใหพอแมมีความสุข พอลูก
เห็นพอแมมคีวามสขุ ลกูกส็ขุดวย ความสขุของลกูกป็ระสานกบัสขุ
ของพอแม ถาอยางนี้ก็มีแตความสุขสันตรมเย็นยิ่งขึ้น ในครอบ
ครัวก็เปนสุข

ขยายออกไป ในหมูเพื่อนฝูงญาติมิตรก็เหมือนกัน ถาญาติ
มิตรเพื่อนฝูงใหแกกัน หรือทําอะไรใหกัน โดยอยากจะใหญาติหรือ
เพื่อนเปนสุข พอเห็นญาติหรือเพื่อนเปนสุข ตัวเองก็เปนสุขดวย

เมื่อความสุขแบบประสานกันอยางนี้กวางออกไปๆ โลกนี้ก็
รมเย็น และมีการชวยเหลือกัน การอาศัยกันได วัตถุสิ่งของตางๆ ก็
จะกลายเปนเครื่องประกอบที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อัน
น้ีก็เปนความสุขอยางหนึ่งที่ชอบธรรม

รวมแลว ความสุขที่พัฒนายิ่งขึ้นไปมีอยูมากมาย
อีกตัวอยางหนึ่ง โยมมีศรัทธาในพระศาสนา มีความเชื่อ

มั่นในพระรัตนตรัย เชื่อในบุญกุศล พอไปทําบุญกุศลก็เกิดความ
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อิ่มใจ แมจะใหจะสละก็ไมทุกข เพราะใจมีศรัทธาเสียแลว เมื่อให
ดวยศรัทธา การใหก็กลายเปนความสุขดวย

เปนอันวา ในขั้นตน มนุษยเรามีความสุขจากการไดการ
เอา จึงแยงความสุขกัน แตเมื่อพัฒนาไปพอถึงขั้นที่ ๒ จิตใจมีคุณ
ธรรม เชนมีเมตตา มีไมตรี มีศรัทธา การใหกลายเปนความสุข ก็
เกิดความสุขจากการให จึงเปลี่ยนเปนความสุขที่ประสานสงเสริม
อุดหนุนซึ่งกันและกัน

มนุษยเราก็พัฒนาตอไปในเรื่องความสุข แลวก็ทําใหท้ัง
ชีวิตและทั้งโลกนี้มีความสุขมากขึ้นดวย แตรวมความก็คือวา เรา
ตองพยายามทําตัวใหมีความสุขโดยถูกตอง ถาทําไดอยางนี้ ก็เปน
การมีความสุขโดยชอบธรรม

แมแตสุขที่ชอบธรรม
ถาปฏิบัติผิด สุขก็กลายเปนเสื่อม

พระพุทธเจาตรัสวา ถาเปนความสุขโดยชอบธรรมแลวเรา
มีสิทธิ์เสวย ไมตองไปสละละทิ้ง แตทานสอนไมใหหยุดแคน้ี เพราะ
ถาเราปฏิบัติผิด พอเรามีความสุขแลว เราก็อาจจะพลาด

จุดที่จะพลาดอยูตรงนี้ คือ เรามีสิทธิ์ท่ีจะสุข และเราก็สุข
แลว แตเราเกิดไปหลงเพลิดเพลินมัวเมา พอเราหลงเพลินมัวเมา
ความสุขนั้นก็จะกลับกลายเปนปจจัยของความทุกขได พอถึงตอน
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น้ีก็จะเสีย เพราะฉะนั้น ความสุขนั้นเราจะตองรูทันดวย
ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง คือ มันเกิดขึ้นแลว ก็ตั้ง

อยูและดับไป เปนอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไปได
ถาเรารูทันความจริงนี้ เมื่อสุข เราก็เสวยสุขนั้นโดยชอบ

ธรรม แตเราไมหลงใหลมัวเมาในความสุขนั้น เมื่อรูเทาทันไมหลง
มัวเมาแลว มันก็ไมเปนปจจัยใหเกิดทุกข

แตถาหลงมัวเมา สุขก็เปนปจจัยแกทุกข อยางนอยก็ทําให
ติด แลวก็เพลิดเพลิน หลงมัวเมา ไมทําอะไร ทําใหเกิดความ
ประมาท

คนที่คิดวา เราสุขแลว เราสําเร็จแลว เราเกงแลว เราดีแลว
น่ี พระพุทธเจาตรัสเตือนไววาจะเปนเหตุใหเกิดความประมาท
เพราะเกิดความพอใจ ก็ไดแตมัวเสวยความสุขและความสําเร็จน้ัน
ไมทําอะไรที่ควรจะทําตอๆ ไป หรือใหยิ่งขึ้นไป มีกิจหนาที่อะไรที่
ควรทําก็ไมทํา อะไรเกิดขึ้น ควรตรวจตราแกไข หรือจัดดําเนินการ
ก็ปลอยก็ละเลย มัวแตหลงในความสุข กลายเปนทางของความ
ประมาท แลวก็เปนความเสื่อมตอไป

พระพุทธเจาตรัสไววา แมแตพระอริยะ อยางพระโสดาบัน
ก็ยังประมาทได ประมาทเพราะอะไร เพราะวาไปเกิดความพอใจ
ข้ึนมา อิ่มใจวานี่เราไดบรรลุธรรมสูงถึงขั้นนี้แลว

พอพอใจขึ้น ความประมาทก็ตามมาทันที ก็ไมเพียร
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พยายามเพือ่กาวหนาในคณุความดยีิง่ขึน้ไป กก็ลายเปนความเสือ่ม
 พระพุทธเจาตรัสสอนวา เรื่องความเจริญงอกงามในกุศล
ธรรมนั้นหยุดไมได เราตองพยายามยิ่งขึ้นไป

มีพุทธพจนแหงหนึ่งตรัสวา เราไมสรรเสริญ แมแตความตั้ง
อยูไดในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมตองพูดถึงความเสื่อมจากกุศลธรรม
เราสรรเสริญแตความกาวหนายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมเทานั้น

ก็หมายความวา เราจะตองเพียรพยายามปฏิบัติเจริญกุศล
ธรรมใหกาวหนาไป จนกระทั่งหมดกิเลส หมดความทุกข มีปญญา
สมบูรณ มีสติสมบูรณท่ีสุด

ถาเราเกิดไปติดในความสุข ในความเพลิดเพลิน เราก็หยุด
เราก็ไมขวนขวาย ไมปฏิบัติตอไป ก็จะกลายเปนทางของความ
เสื่อม เพราะฉะนั้น ความสุข ถาเราหลงติดมัวเมา ก็เปนความผิด
พลาด

เพราะฉะนั้น จึงตองเสวยความสุขดวยความรูเทาทัน แลว
ความรูเทาทันที่เปนตัวปญญานี้ จะปองกันไมใหสุขนั้นเกิดพิษเกิด
ภัย มันจะปองกันเหตุราย ภัยพิบัติ และความเสื่อมไดท้ังหมด

น่ีก็คือ การเสวยสุขโดยไมประมาทนั่นเอง
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ถึงจะสุข ถายังไมอิสระ ก็ไมเปนสุขที่สมบูรณ

นอกจากนั้น การที่เราจะตองไมประมาท ไมหลงติดเพลิน
ในความสุข ก็เพราะวายังมีความสุขอยางอื่นที่ประณีตยิ่งขึ้นไปที่
เราควรจะไดยิ่งกวานี้ เพราะฉะนั้น เราจึงกาวตอไปสูขอท่ี ๔ คือ
“เพียรพยายามที่จะเขาถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป”

ความสุขมีหลายระดับ อยางที่ยกมาพูดเมื่อกี้ เริ่มตนเรามี
ความสุขจากการเสพวัตถุ คือสิ่งที่จะมาบํารุงตา หู จมูก ลิ้น กาย
ของเรา ใหไดดู ฟง ดมกลิ่น ลิ้มรส ท่ีช่ืนชมชอบใจ พวกนี้เปนความ
สุขทางประสาทสัมผัสเบื้องตน

เมื่อพัฒนาตอไป เราก็มีความสุขเพิ่มข้ึนอีก อยางที่วาเมื่อ
กี้ คือความสุขจากคุณธรรม ตอนแรกเราเคยมีความสุขจากการได
การเอาอยางเดียว เปนความสุขขั้นตน ยังแคบอยู พอเรามีคุณ
ธรรมเพิ่มข้ึน เราก็มีความสุขจากการใหดวย

เมื่อมีศรัทธา เราก็มีความสุขจากการทําบุญทํากุศล เมื่อ
ทําบุญทํากุศลไปแลว ระลึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีความปติอิ่มใจ มีความ
สุขจากการไดทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย ไดชวยเหลือสังคม และ
ไดทําความดีงามตางๆ

ถาเราไมประมาท คือไมหยุดเสียแคความสุขขั้นตน เราจะ
สามารถพัฒนาในความสุข ทําความสุขใหเกิดขึ้นไดอีกมากมาย
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ตอจากนี้ความสุขก็ขยายออกไปอีก เลยจากความสุขในการทํา
ความดี ก็ไปสูความสุขที่เกิดจากปญญา

ความสุขที่เกิดจากปญญา ก็คือความรูเทาทันสังขาร รูโลก
และชีวิตตามเปนจริง รูเทาทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

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

เมื่อความสุขของเราอาศัยวัตถุ เราก็ฝากความสุขไวกับ
วัตถุ ถาขาดวัตถุน้ันเราก็ขาดความสุข

ตอนแรกเราบอกวาถาเรามีวัตถุน้ันเราจะมีความสุข ตอมา
เราเพลินไป ความสุขของเราก็ตองอาศัยวัตถุน้ัน ตองขึ้นตอมัน พอ
ขาดวัตถุน้ันเราสุขไมได และกลายเปนทุกขดวย แยลงกวาเกา

อันนี้พระพุทธเจาตรัสใหระวัง เพราะจะเปนการสูญเสีย
อิสรภาพ ทําอยางไรเราจะรักษาฐานเดิมไวได คือ เรามีวัตถุน้ัน
เราก็มีความสุข แตถาไมมีเราก็สุขได ถาอยางนี้ก็แสดงวา เรายัง
ตั้งหลักอยูได และยังมีอิสรภาพอยู

เมื่อเราทําความดี เราก็มีสิทธิท่ีจะไดรับความสุขจากการ
ทําความดีน้ัน เชน ดวยศรัทธา ดวยเมตตา ดวยจาคะ เราบําเพ็ญ
ประโยชนทําบุญทํากุศลแลว เราก็มีสิทธิ์ท่ีจะไดความสุขจากบุญ
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กุศลเหลานั้น แตมันก็ยังเปนความสุขที่อิงอาศัย คือเราจะตอง
อาศัยการระลึกถึงความดีหรือบุญถึงกุศลนั้นอยู

ถาเปนความสุขที่อิงอาศัย มันก็ยังเปนสิ่งที่อยูนอกตัว ไม
เปนเนื้อเปนตัวของเราเอง ทําอยางไรเราจะมีความสุขที่ไมตองขึ้น
กับสิ่งอื่น

ถาความสุขนั้นยังตองขึ้นอยูกับสิ่งอื่น มันก็ผันแปรได และ
ตัวเราก็ไมเปนอิสระ เพราะสิ่งนั้นตกอยูใตกฎธรรมชาติ เปนไปตาม
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันสามารถกลับยอนมาทําพิษแกเราได

สิ่งภายนอกที่เราอาศัยนั้นมันไมไดอยูกับตัวขางในเรา ไม
เปนของเราแทจริง เมื่อเราฝากความสุขไวกับมัน ถามันมีอันเปน
อะไรไป เราก็ทุกข

ความดีก็เหมือนกัน เมื่อเรามีความสุขเพราะอาศัยมัน ถา
ความดีน้ันเราไปทําแลวคนอื่นไมเห็นหรือไมช่ืนชม บางทีใจเราก็
หมนหมองไปดวย จึงเรียกวาเปนความสุขที่ยังอิงอาศัยอยู

เพราะฉะนั้นเราจึงตองกาวตอไป สูการมีปญญารูความ
จริงของสิ่งทั้งหลาย รูวาธรรมดาของสิ่งทั้งหลายก็เปนอยางนี ้ไมวา
อะไรที่เปนสังขาร จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม เปนความชั่ว หรือ
ความดี เปนวัตถ ุ หรือเปนเรื่องของจิตใจ มันก็เปน อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ท้ังนั้น

เมื่อรูความจริงแลว ก็จะเขาถึงเทาทันกระแสของธรรมชาติ
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เรียกวา กระแสเหตุปจจัย ปญญาของเราก็เขาไปรูทันกระแสเหตุ
ปจจัยนี้ พอปญญารูเทาทันมันแลว เราก็วางใจได รูสึกเบาสบาย
เราก็รูแตเพียงตามเปนจริงวา เวลานี้สิ่งนี้มันเปนอยางนี้ มันก็เปน
ไปตามเหตุปจจัยของมัน

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

สิ่งทั้งหลายก็ทุกขตอไปตามเรื่องของธรรมชาติ
แตใจเราเปนอิสระ มีสุขที่สมบูรณ

สิ่งทั้งหลายที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยน
แปลงเปนไปตางๆ มันก็ตองเปนอยางนั้นเปนธรรมดา  เพราะมัน
อยูในกฎธรรมชาติอยางนั้น ไมมีใครไปแกไขได

แตท่ีมันเปนปญหา ก็เพราะวา ในเวลาที่มันแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติน้ัน มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจ
ของเราดวย เพราะอะไร เพราะเรายื่นแหยใจของเราเขาไปใตอิทธิ-
พลความผันผวนปรวนแปรของธรรมชาติน้ันดวย ดังนั้น เมื่อสิ่ง
เหลานั้นปรวนแปรไปอยางไร ใจของเราก็พลอยปรวนแปรไปอยาง
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น้ันดวย เมื่อมันมีอันเปนไป ใจของเราก็ถูกบีบคั้นไมสบาย
แตพอเรารูเทาทันถึงธรรมดาแลว กฎธรรมชาติก็เปนกฎ

ธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายที่เปนธรรมชาติ ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ
ทําไมเราจะตองเอาใจของเราไปใหกฎธรรมชาติบีบคั้นดวย เราก็
วางใจของเราได ความทุกขท่ีมีในธรรมชาติ ก็เปนของธรรมชาติไป
ใจของเราไมตองเปนทุกขไปดวย

ตอนนี้แหละ ท่ีทานเรียกวามีจิตใจเปนอิสระ จนกระทั่งวา
แมแตทุกขท่ีมีในกฎของธรรมชาติ ก็ไมสามารถมาเบียดเบียนบีบ
คั้นใจเราได เปนอิสรภาพแทจริง ท่ีทานเรียกวา วิมุตติ

เมื่อพัฒนามาถึงขั้นนี้ เราก็จะแยกไดระหวางการปฏิบัติตอ
สิ่งทั้งหลายภายนอก กับการเปนอยูของชีวิตจิตใจภายในของเรา
กลาวคือ

สําหรับสิ่งทั้งหลายภายนอก ก็ยกใหเปนภาระของปญญา
ท่ีจะศึกษาและกระทําไปใหทันกันถึงกันกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติใหไดผลดีท่ีสุด

สวนภายในจิตใจ ก็คงอยูเปนอิสระ พรอมดวยความสุข
ความสุขจากความเปนอิสระถึงวิมุตติ ท่ีมีปญญารูเทาทัน

พรอมอยูน้ี เปนความสุขที่สําคัญ
พอถึงสุขขั้นนี้แลว เราก็ไมตองไปพึ่งอาศัยสิ่งอื่นอีกตอไป

ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม มันจะกลายเปนความสุขที่เต็ม
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อยูในใจของเราเลย และเปนสุขที่มีประจําอยูตลอดทุกเวลา เปน
ปจจุบัน

ความสุขที่เรานึกถึงหรือใฝฝนกันอยูน้ี มักเปนความสุขที่
อยูในอนาคต คือเปนความสุขที่หวังอยูขางหนา และอิงอาศัยสิ่ง
อื่น แตพอมีปญญารูเทาทันความจริงแลว จะเกิดความสุขที่อยูใน
ตัวเปนประจํา และมีอยูตลอดทุกเวลา เปนปจจุบันทุกขณะ กลาย
เปนวาความสุขเปนเนื้อเปนตัว เปนชีวิตจิตใจของเราเอง

พอถึงตอนนี้ ก็ไมตองหาความสุขอะไรอีก ถามีอะไรมา
เสริมใหความสุขเพิ่มข้ึน เราก็มีความสุขที่เปนสวนแถม และเราก็มี
สิทธิ์เลือกตามสบายวาจะเอาความสุขนั้นหรือไม ไมมีปญหา และ
เมื่อสุขแถมนั้นไมมี ก็ไมเปนไร เราก็สุขอยูตลอดเวลา

ตอนนี้ทานเรียกวา ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองอีก พลังงาน
ชีวิตที่เหลืออยู ก็ยกใหเปนประโยชนแกโลกไป

น่ีแหละเปน สุขที่สมบูรณ และก็เปน ชีวิตที่สมบูรณ ดวย

พัฒนากุศล คือหนทางพัฒนาความสุข
อาตมภาพก็เลยนําเอาเนื้อความบางตอนในหนังสือท่ีได

พิมพสําหรับงานในวันนี้ คือ “ชีวิตที่สมบูรณ” มากลาวใหโยมฟง
ดวย แตไมใชวาจะเหมือนกันหมด เพียงแตมาบรรจบกัน

ตอนแรกพูดเรื่องอื่นกอน แตพอพูดไปพูดมา ก็มาจบลงที่
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เรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตที่สมบูรณ หรือ ความสุขที่สมบูรณ
ท้ังนี้ก็เพราะวา ธรรมะของพระพุทธเจานั้น ไมวาจะจับแง

ไหน ในที่สุดก็เปนเรื่องเดียวกัน เพราะธรรมเปนความจริงตาม
ธรรมชาติ เมื่อเปนความจริงตามธรรมชาติแลว มันก็เปนเรื่องเดียว
กันทั้งหมด จะพูดจุดไหน ในที่สุดมันก็มาบรรจบเปนอันเดียวกัน

วันนี้ ไดพูดถึงเรื่องความสุข เพื่อใหเห็นถึงหลักการของ
พระพุทธศาสนา ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธเจาตรัสวิธี
ปฏิบัติตอความสุขไว ประมวลได ๔ อยาง คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตน ท่ีไมมีทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. ไมมัวเมาหมกมุนในความสุขนั้น แมแตท่ีชอบธรรม
๔. ปฏบัิตใิหเขาถงึความสขุทีป่ระณตียิง่ขึน้ไป จนสมบูรณ
ถาโยมทําอยางนี้ ก็มีแตจะเจริญงอกงาม จนมีความสุขได

ตลอดเวลา
ความสุขอยางนี้เกิดขึ้นโดยปกติก็อาศัยกุศลธรรมอยูเรื่อย 

กุศลธรรมมีหลายอยาง เชนที่กลาวมาแลว มีเมตตา และศรัทธา
เปนตน ท่ีโยมมีอยูในใจ ซ่ึงทําใหใจสบาย และทําใหทําความดี
ตางๆ และหลังจากทําแลวระลึกขึ้นมาก็เกิดความอิ่มใจ มีปติ ทํา
ใหใจสบายไดตลอดทุกเวลา จนกระทั่งถึงปญญาซึ่งเปนตัวสําคัญ
ท่ีสุด



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕

ปญญานั้นรักษาใจ ไมใหตกอยูใตกระแสกฎธรรมชาติ ทํา
ใหเราถึงวิมุตติ มีจิตใจเปนอิสระ

เมื่อมีกุศลธรรม ไมวาจะเปนเมตตา เปนศรัทธา หรืออะไร
ก็ตาม จนกระทั่งมีปญญา ก็จะทําใหเกิดความเปนมงคลที่แทจริง
พอเกิดกุศลธรรมขึ้นมา น่ันก็คือการเกิดที่ดี

วันนี้เปนวันเกิด ก็ถือนิมิตวาใหเปนการเกิดของกุศลธรรม
พอโยมเกิดมีกุศลธรรม ความเปนมงคลก็เกิดขึ้นทันที

อยางวันนี้ เวลานี้ โยมทุกทานก็ถือไดวาเกิดกุศลธรรมแลว
คือตั้งแตกอนมาที่น่ี ก็มีจิตใจท่ีประกอบดวยไมตรีธรรมตอโยมผู
เปนเจาภาพ

ความมีไมตรีดวยเมตตาธรรมนี้ เปนความหวังดี ปรารถนา
ความสุขตอกัน จิตใจที่มีกุศลธรรมขอน้ี ก็เปนจิตใจที่มีความสุข
เปนมงคล เพราะฉะนั้น โยมทุกทานก็มีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจกอน
มาแลว

พอมาถึงที่น่ี ก็พัฒนาเพิ่มพูนกุศลธรรมนั้นใหมากขึ้นไปอีก
คือ นอกจากไดมาพบปะกันในหมูญาติมิตร มีไมตรีธรรมตอกัน
แลว ก็ไดแสดงไมตรีธรรมนั้นออกมาดวยวาจา และดวยการกระทํา
ตางๆ ท่ีเปนการขวนขวายชวยเหลือ และรวมกันทําบุญทํากุศลใน
พระศาสนา มาชวยถวายไทยธรรม เปนการใหกําลังแกพระสงฆใน
การปฏิบัติกิจพระศาสนา ชวยใหพระสงฆทํางานพระศาสนา ให
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พระศาสนาเจริญงอกงามตอไป จึงถือวาโยมไดรวมบํารุงพระ
ศาสนา หรือสืบตออายุพระศาสนาดวย

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

เพราะฉะนั้น นอกจากการกระทําภายนอกแลว ก็ควรทําใจ
ภายในดวย ถาทําใจถูกตอง อยางที่ทางพระทานเรียกวามี โยนิโส-
มนสิการ ก็ขยายใหกุศลธรรมยิ่งเพิ่มพูน

ยกตัวอยางในการทําบุญวันนี้ ก็คือโยมถวายไทยธรรมแก
พระสงฆ เปนการทําบุญทําทาน ก็เปนกุศลธรรม พอทําใจถูกตอง
ก็มองเห็นวา ออ ไทยธรรมที่ถวายนี้ จะเปนเครื่องใหกําลังแกพระ
สงฆ ชวยใหทานไปทํางานพระศาสนา

แลวก็มองไกลไปถึงงานของพระศาสนา วาพระสงฆจะได
เลาเรียนปริยัติ คือคําสอนของพระพุทธเจา และไดไปปฏิบัติธรรม
บําเพ็ญภาวนา ท้ังสมาธิ ท้ังวิปสสนา แลวก็ไปเผยแผสั่งสอนธรรม
แกประชาชน ประชาชนก็จะมีความรมเย็นเปนสุข โอ บุญที่ทําวันนี้
น่ีมีความหมายมากเหลือเกิน

ยิ่งเรามองไดกวางไกลออกไปเทาไร ก็ยิ่งทําใหจิตใจมี
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ความเบิกบานผองใสมากขึ้นเทานั้น อยางนี้เรียกวาเปนการทําใจ
ถูกตอง

ยิ่งกวานั้น กุศลนี้ ควรใหไดผลท้ังอดีต ปจจุบัน อนาคต
อดีต คือเจตนากอนมาที่ตั้งไวถูกตองแลว ซ่ึงประกอบดวย

ศรัทธาและเมตตา
ปจจุบัน คือขณะทํา ก็ดี เพราะทําดวยความตั้งใจเปนบุญ

เปนกุศล
อนาคต คือตอจากนี้ไป ระลึกนึกขึ้นมาเมื่อไร ก็ใหเกิด

ความอิ่มใจ มีปติหลอเลี้ยงใจ ทําใหมีความสุข อยางที่ทานเรียกวา
มีปติเปนภักษา คือมีปติเปนอาหารใจ ทําใหอิ่มใจ อาหารใจนี้บาง
ทีอิ่มจนไมตองรับประทานอะไร เมื่อใจอิ่มก็มีความสุข

ฉะนั้น ถาโยมทําบุญถูกตองแลว บุญก็จะเกิดตอเนื่อง
ตลอดไปเปนเวลายาวนาน เปนที่พึ่งที่อาศัยของชีวิต และทําให
เกิดความสุข

รวมความวา วันนี ้อยางนอยโยมก็เกิดกุศลธรรมขึ้นมาแลว
เปนนิมิตที่ดีงามของวันเกิด

เพราะฉะนั้น ก็ขออนุโมทนา และขอใหกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลวนี้พัฒนายิ่งขึ้นไปจนไพบูลย และเปนมงคลอันนํามาซึง่ความ
สขุความเจรญิงอกงาม จนสาํเรจ็เปนชวีติทีส่มบูรณ และความสุขที่
สมบูรณ สมความมุงหมาย ดังที่ไดบรรยายมา
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ในโอกาสนี้ ซ่ึงถือวาเปนวันดีวันงาม พระสงฆก็ไดมาเจริญ
พระพุทธมนต อนุโมทนาอํานวยพร คุณโยมก็ไดทําบุญทํากุศล
พรอมท้ังโยมญาติมิตรทุกทานก็มาตั้งใจอวยชัยใหพรดวยไมตรีจิต
มิตรภาพ ทุกอยางนี้เปนกุศล เปนสิ่งที่ดีงาม

จึงขอใหกุศลนี้ อันอิงอาศัยคุณานุภาพของพระรัตนตรัย
จงนํามาซึ่งผลอันไพบูลย คือจตุรพิธพรชัย แกคุณโยมทั้งสองทาน
พรอมท้ังลูกหลาน ญาติมิตรทั้งหลาย

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ดวย
อานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ พรอมท้ัง
บุญกุศล มีศรัทธา และเมตตา เปนตน ท่ีคุณโยม และลูกหลาน
ญาติมิตร ไดบําเพ็ญแลว จงเปนปจจัยนํามาซึ่งพรชัยทั้งสี่ประการ
พรอมท้ังความเจริญกาวหนางอกงามรุงเรือง และสรรพสิริสวัสดิ-
พิพัฒนมงคลทุกประการ

ขอใหทุกทานมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัม
มาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน
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