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เทศนอบรมคณะผูจัดพิมพ “ทางรมเย็น” 
ณ บานในซอยสมประสงค ๓ ถนนเพชรบุรี พระนคร 
เมื่อวันที่    พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

อุบายวิธีสอนตน 
 
การเร่ิมอบรมธรรม ก็เชนเดียวกับการเร่ิมเรียนหนังสือและเร่ิมเขียนหนังสือ 

เบื้องตนก็มีผิด ๆ ถูก ๆ เขียนและอานก็ไมคลองแคลว ตัวหนังสือที่เขียนก็ไมสวยงาม 
อานก็ไมถูกตองและชัดเจน แตการหัดเรียนและหัดเขียนบอย ๆ ความจําและความ
ชํานาญก็เกิดขึ้นทุกระยะ จนเปนความชํานาญจริง ๆ ตอไปก็ไมจําเปนตองระวังในการ
อานและการเขียน แตก็เปนไปโดยเรียบรอยตามความตองการ การฝกหัดทางดานจิตใจ 
เบื้องตนก็ตองมีการลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา ไมวาพระพุทธเจาและพระสาวก ยอม
ผานการฝกหัดมากอน เชนเดียวกับพวกเรา และมีผิด ๆ ถูก ๆ อันเปนลักษณะลมลุก
คลุกคลานเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นพวกเราผูมุงศึกษาและปฏิบัต ิ ซ่ึงไมเคยผานและรู
เห็นมากอนก็ยอมมีการผิดพลาดเปนธรรมดา ซึ่งจะหลีกเวนไมได แตอาศัยความ
พยายามเปนหลักสําคัญ ซึ่งไมควรมองขามไปโดยเห็นวาไมจําเปน 

การทําจิตใจใหสงบดวยอุบาย “สมาธิอบรมปญญา” หรือดวยอุบาย “ปญญาอบ
รมสมาธิ” ทั้งสองนี้เปนอุบายวิธีที่ถูกตองเสมอกัน เพราะเปนอุบายเคร่ืองกระตุนเตือน
สติใหตามรูความเคล่ือนไหวของจิตทุกระยะในขณะทําการอบรม ทานยังไมเคยมีประสบ
การณดวยตนเองในทางสมาธิมากอน เพราะไมเคยศึกษาและปฏิบัติ โปรดทําความ
พยายามตามวิธีทั้งสองอยางใดอยางหนึ่ง ตามจริตนิสัยและโอกาสท่ีควร แตวิธีทําใจให
สงบดวยวิธีท้ังสองน้ันโปรดทราบไวเสมอวา สติเปนของสําคัญ ทุก ๆ ครั้งและทุก ๆ ขั้น
ของจิตขึ้นอยูกับสติ อยาใหขาดไปในขณะอบรม จิตจะขาดธรรมเคร่ืองบํารุง การภาวนา
จะกําหนดลมหายใจเขาออกท่ีเรียกวา    อานาปานสติ เปนตนก็ตาม จงทําความพยายาม
ใหสติอยูกับลมจริง ๆ ทั้งลมเขาและลมออก ตลอดความหยาบ ความละเอียดของลมทุก
ระยะไป จนปรากฏผลคือความสงบสุขขึ้นมา วิธีน้ีเรียกวา “สมาธิอบรมปญญา” ท่ีกลาว
ไวในหนังสือซ่ึงเคยพิมพมาหลายคร้ังแลว 

กอนอ่ืนอยากจะเรียนใหบรรดาทานผูใครตอธรรมทราบ เพื่อความสงบสุขอยาง
จริงใจ พอเปนสักขีพยานแหงการบําเพ็ญ จิตไดรับความสงบมีลักษณะอยางนี้คือ มี
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อารมณอันเดียว เฉพาะความรูเดนดวงอยูในขณะน้ัน ปลอยวางจากอารมณ แมบท
บริกรรมภาวนาจําตองละ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น ดํารงตนอยูดวยความสงบ
สุข ไมคิดปรุงอารมณเครื่องกอกวน การพักสงบจิตในลักษณะเชนนี้จะนานหรือไมนั้น 
ยอมเปนไปตามฐานะของจิต ซึ่งควรจะทรงตัวอยูได บางเวลาก็พักอยูไดนาน บางเวลาก็
ไมนานแลวถอนขึ้นมา จากนั้นก็ทําหนาที่ตอไปอีก ตามแตจะเห็นควรของผูบําเพ็ญ เม่ือ
ทราบผลเบ้ืองตนแลว ตอไปก็พอมีทางทราบอุบายวิธีตาง ๆ เพื่อใหจิตมีความสงบยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปและพักอยูไดนาน 

ตอไปนี้เปน “ปญญาอบรมสมาธ”ิ ปญญาอบรมสมาธิน้ันเปนธรรมท่ีควรนํามา
ใชในเวลาท่ีจิตมีความฟุงซานรําคาญจนเกินควร เชน จิตประสบเหตุการณตาง ๆ จนเกิด
ความเสียอกเสียใจอยางรุนแรง หรือเกิดความเพลิดเพลินจนเกินตัว ปญญาทําการ
พิจารณาหักหามกีดกันจิตท่ีกําลังฟุงซานกับอารมณในเวลาน้ัน ใหจิตรูสึกตัวดวยเหตุผล
โดยวิธีตาง ๆ จนจิตยอมรับหลักเหตุผลและยอมจํานนตอปญญาผูพรํ่าสอนแลวกลับตัว 
แลวยอนเขาสูความสงบไดเชนเดียวกับสมาธิอบรมปญญา ยกตัวอยางเชน เราน่ังภาวนา
มานาน ๆ เกิดทุกขเวทนาอยางหนักขึ้นมา มีการเจ็บปวดตามแขงขาและอวัยวะสวนตาง 
ๆ แทบทนไมไหว ประหน่ึงรางกายจะแตกไปในเวลาน้ันใหได เพราะทุกขเวทนาครอบงํา
มาก 

ตามธรรมดาของใจที่มีกิเลส และถือขันธหาเปนตัวตนอยูแลว ขณะที่ทุกขเวทนา
ครอบงํารางกายมาก ๆ ใจจําตองเปนทุกขไปดวย แสดงอาการระสํ่าระสาย กระวน
กระวาย อยากจะออกจากการนั่งสมาธิมาอยูตามลําพังบาง ต้ังความปรารถนาอยากให
ทุกขดับไปบาง ซึ่งความคิดทั้งนี้เปนการสงเสริมสมุทัย เพื่อผลิตทุกขเพิ่มขึ้นที่ใจโดยไมรู
สึกตัว แตผูตองการฝกทรมานใจตามหลักธรรม เพื่อยังผลประจักษขึ้นกับใจโดยทาง
ปญญา จําตองพิจารณาทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับกาย และอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกายและ
เวทนา ซึ่งเปนเหตุใหเสริมทุกขขึ้นมาอยางมากมาย 

โดยแยกเวทนากับกายออกพิจารณาดวยปญญา ตามหลักเหตุผลวา กาย เวทนา 
และจิตเปนอยางเดียวกันหรือไม ขณะทําการพิจารณาตองทําความรูสึกอยูกับกายและ
เวทนา ไมยอมใหจิตเล็ดลอดสงไปที่อื่น ทําการแยกกายและเวทนาออกดูใหเห็นชัดดวย
ปญญาวาทั้งกาย ทั้งเวทนา เปนสวนหน่ึงจากจิต แมกายกับเวทนาก็เปนสวนหน่ึงจากกัน 
มิไดเปนอันเดียวกันตามความสําคัญของจิต จนสามารถแยกกาย เวทนา และจิตออกจาก
กันได โดยทางปญญา ตางก็เปนความจริงอยูตามสภาพของตน จิตก็หยั่งลงสูความสงบ
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ดํารงตนอยูเปนเอกเทศหนึ่งจากขันธ ตั้งมั่นเปนองคสมาธิอยางเต็มที่ในเวลานั้น กายกับ
ทุกขเวทนาไมปรากฏในความรูสึกวามี ปรากฏเห็นจิตเปนของท่ีแปลกและอัศจรรยอยาง
ยิ่งในขณะนั้น ซ่ึงควรจะยึดเอาเปนสักขีพยานในการบําเพ็ญดวยวิธีน้ีตอไปวิธีหน่ึง 

การฝกทรมานจิตใหสงบเปนสมาธิลงได ดวยท้ังจิตกําลังฟุงซานและระสํ่าระสาย
ดวยอุบายที่กลาวมา เรียกวา “ปญญาอบรมสมาธ”ิ เพราะทําการหักหามจิตลงไดดวย
ความฉลาดรอบคอบของปญญา ผูปฏิบัติโปรดนําไปใชฝกจิตดวงพยศตามกาลอันควร 
จะไดรับประโยชนเทากันกับวิธีปลอบโยน   ท่ีเรียกวา  “สมาธิอบรมปญญา”     อนึ่ง  
การอบรมจิตใหหายพยศดวยอุบายวิธีตาง ๆ น้ี เทียบกันไดกับการอบรมสั่งสอนเด็ก 
ตองมีหนักบางเบาบางเปนคูเคียงกันไป เพราะนิสัยของเด็กบางรายและจิตของเด็ก ซึ่งจะ
ลําพองข้ึนเปนบางกาล ยอมมีประจํานิสัยเด็ก ทั้งเปนการสอใหผูปกครองรูทั้งความไมดี
ของเด็ก และรูท้ังอุบายวิธีจะนํามาส่ังสอนเด็กใหกลับตัวเปนคนดี ดังนั้น ผูปกครองทั้ง
ทางบานและทางโรงเรียน จําตองคอยสอดสองเพื่อรูความประพฤติของเด็กเสมอ เพื่อจะ
ดําเนินการสอนใหถูกตองตามจุดบกพรองของเด็ก และไดรับประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ฝายเด็กก็กลับตัวเปนคนดี ผูปกครองก็มีความเย็นใจ เพราะอุบายวิธีสั่งสอนเด็กโดยถูก
ตองและไดผลดี 

ปญญาอบรมสมาธินี้ ผูบําเพ็ญมักจะเห็นผลประจักษใจในเวลาไมนานนัก เพราะ
ความกลาหาญตอความเพียร เพ่ือการพิจารณาทุกขเวทนา ไมยอมถอยหลังในขณะที่มี
ทุกขเวทนากลาครอบงํา แตถามีความทอแทและระอาตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็
อาจจะไมปรากฏผล มิหนําทุกขที่เกิดขึ้นยังจะกลายเปนขาศึกตอผูนั้นอีกดวย เพราะไม
อาจจะหาทางออกไดดวยอุบายของปญญาอันแหลมคมพอ ๆ กัน 

จะอยางไรก็ตาม การพยายามพรํ่าสอนใจโดยอุบายตาง ๆ น้ัน ยอมเปนผลดี
เสมอ แมจะไมไดผลอยางสมใจเสียทีเดียว แตก็พอมีทางทําใหใจคลอยไปตามธรรมวัน
ละเล็กละนอย จนกลายเปนจิตท่ีมีเหตุผลประจําตัวข้ึนเปนลําดับ และกลายเปนผูมีธรรม
ในใจ ทั้งปกครองงายในกาลตอไป เพราะตามธรรมดาของใจไมมีธรรมตามรักษายอมมี
ความคะนองประจําตัว นอกจากจะไมสังเกตเทานั้น จึงไมทราบวาจิตของตนเปนอยางไร 
คําวาจิต ไดแกธรรมชาติที่รู ๆ และรับผิดชอบอยูในตัวของคนและสัตวทุกประเภท ทั้ง
เปนส่ิงสําคัญมากภายในรางกาย จึงควรรัก สงวน และอบรมใหดี แตใจจะดีไดตองมี
ธรรมท่ีเหนือกวา คือ สติและปญญา 
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สติปญญาในหลักธรรมของพระพุทธเจา ทานสอนใหนําไปใชในกิจที่ชอบ จะไป 
จะอยู จะทํา จะพูด จะคิดอะไร ควรนําสติปญญาเขามาวินิจฉัยไตรตรองดูใหรอบคอบ
กอนจะลงมือ จึงจะไมคอยมีความผิดพลาดและเสียหายเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังทําให
เปล่ียนความรูความเห็นและความประพฤติจากส่ิงท่ีเห็นวาไมควร กลายเปนคนที่เชื่อตัว
เองได พอแมพี่นองเชื่อถือและไววางใจได ผูมาคบคาสมาคมดวยก็ใหความรมเย็น และ
เชื่อถือแกเขาไดเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูนับถือพระพุทธศาสนาอันเปนธรรมทั้งแทง ซึ่งเต็มไปดวยความไววางใจ
และใหความสมํ่าเสมอแกผูบําเพ็ญ จึงควรไตรตรองตามหลักธรรมที่สอนไว ท้ังน้ีลวนช้ี
ชองทางเพื่อความปลดเปลื้องทุกขและความยุงเหยิงนานาชนิดแกมวลสัตว ซึ่งจะนําไป
ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งมัวหมองของตนทั้งนั้น เพราะพระทัยที่สถิตอยูแหงธรรมและแสดง
ออกเปนพระทัยบริสุทธิ์ที่สุด ไมมีสวนสมมุติแมปรมาณูสวนละเอียดยิ่งเขาเคลือบแฝงอยู 
ซึ่งพอจะใหแสดงธรรมอันจอมปลอมออกมาใหมวลสัตวผูปฏิบัติตามผิดทางเลย นักบวช
หรือฆราวาสยอมมีสิทธิในการปฏิบัติธรรมเสมอกัน แมผลอันพึงไดรับของแตละรายก็ไม
ลําเอียง โดยรักเพศนั้นชังเพศนี้ แตถือเหตุ คือ การบําเพ็ญ เปนเครื่องตักตวงผลดวย
ความเปนธรรม ไมนําสิ่งอื่นมาวัดผลของการกระทํา สมกับพระพุทธศาสนานิยมกรรม
เปนหลักใหญ 

ฉะน้ันผูเช่ือกรรมตามหลักศาสนาท่ีสอนไว จึงควรเลือกเฟนทํากรรมที่ตนจะทํา 
ไมควรทําไปแบบสุมเดา และทําตามความอยากพาใหทํา โดยไมคํานึงวาผิดหรือถูกจะ
เสียใจในภายหลัง ผลคือความทุกขรอนท่ีเกิดจากการทําแบบสุมเดาหรือแบบตัดสินเอา
เองโดยไมมีครูสอน คือหลักธรรมนี้ แมผูรับเคราะหกรรมก็ไมพึงปรารถนา แตจําตอง
ยอมรับเพราะฝนกฎของกรรมไปไมได ดวยเหตุน้ีผูอยูในวงแหงกรรม จึงควรเตรียมตัว
ไวแตบัดนี้เปนตนไป อยารอไปเตรียมวันหนา เดือนหนา ปหนา และชาติหนา เดี๋ยวจะไป
เจอเอากรรมที่พระเทวทัตสาปแชงไว โดยไมรูตัวเปนผูทําเองเขาอีก ก็ยิ่งจะแย เพราะไม
มีทางหลบหลีกและแกไขเพ่ือเอาตัวรอดไดในเวลาเชนน้ัน 

อนึ่ง อุบายวิธีสอนตนเพื่อใหจิตยอมรับหลักการ และนํามาใชเปนคุณสมบัติ
ประจําตัวตอไป เราควรเทียบความรูสึกระหวางเราผูมีกิเลสกับพระพุทธเจาผูส้ินกิเลส
แลว วาใครจะมีความรูแนนอนและแมนยําตางกันอยางไรบาง ทั้งทางโลกและทางธรรม 
ทั้งการทํา การพูด การคิด ทั้งความโง ความฉลาด ทั้งความด ีความช่ัว ทั้งความสุข ความ
ทุกข ท้ังหนาท่ีการงาน เขาใจวาพระพุทธเจาจะเปนคติแกเราอยางสด ๆ รอน ๆ พอจะมี
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ทางผอนคลายตัวเองจากความตึงเครียดในส่ิงท้ังหลาย ไมใหผูกมัดเราเกินไปจนเลย
ขอบเขตแหงการดัดแปลงแกไข 

เพราะตามปกติเราก็มีความรูความฉลาดอยูแลว เพราะการศึกษาเจริญ สถานที่ที่
ใหการศึกษาก็มีอยูทุกหนทุกแหง ทั้งในเมืองและนอกเมือง ทั้งในและนอกประเทศ เด็ก
และผูใหญนับวาไดรับการศึกษาโดยความสะดวก และมีความรูความฉลาดทัดเทียมกัน
ไป แตสิ่งที่ควรจะใหเปนคูเคียงกันไปคือดานธรรมะ ทั้งเด็กและผูใหญจึงไมควรมองขาม
ไป  ถามองขามธรรมก็เทากับมองขามตน เพราะตนกับธรรมแยกกันไมออก สําหรับผู
ตองการความเจริญรุงเรืองแกตนและประเทศชาติบานเมือง เพราะธรรมคือโลกบาล 
เครื่องคุมครองโลก คุมครองเราใหไดรับสันติสุขท้ังภายในและภายนอก 

ถาจะมองเห็นเพียงความรูความฉลาดท่ีเลาเรียนมา วาเปนของมีสาระพอแลวไซร 
คนเราผูไดรับการศึกษาสูง ๆ มาแลว ก็ควรจะเปนตัวอยางอันดีของประเทศชาติบาน
เมืองได ไมควรจะมีความประพฤติในทางเสียหายแทรกเขามาในคนประเภทน้ัน แตก็
หลีกไปไมพน จําตองหลวมตัวไปในความประพฤติผิด โดยไมเลือกวัยและชาติช้ันวรรณะ 
ท้ังน้ีเพราะมีแตความรูท่ีเรียนมาจากหลักวิชาลวน ๆ ไมมีธรรมอันเปนหลักวิชาพิเศษ
แฝงอยูในใจบาง จึงขาดการใครครวญและยับย้ังช่ังตวง เห็นความอยากทํากลายเปนของ
ดีไปหมด  

หลักวิชาธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งมวลเปนหลักวิชาที่สม่ําเสมอ ผูยึดหลักวิชา
ทางพุทธศาสนามาใช จึงกลายเปนคนสม่ําเสมอและงามตาเย็นใจทั้งตนและผูเกี่ยวของ 
เพราะหลักธรรมก็คือหลักความประพฤติอันดีงามอยางลึกซึ้งของคนทุกชั้น ทุกวัย น่ัน
เอง โดยไมเลือกชาต ิ ชั้น วรรณะ และสามารถเหน่ียวร้ังจิตใจคนใหเปนคนดีได การคิด 
การพูดและการทําทุกอยางของคนที่มีธรรมในใจ ยอมเปนไปดวยความสม่ําเสมอไมผาด
โผนโลดเตน มีความน่ิมนวลประจํามรรยาทและความประพฤติ ไมเปนท่ีแสลงหู แสลงตา 
และแสลงใจของคนอื่น 

ยิ่งสมัยทุกวันนี้ เปนสมัยที่เกี่ยวของกับสังคมมาก ไมวาบานนอก ในเมือง เมือง
ใหญหรือเมืองเล็ก การอาชีพมีความเกี่ยวของกับสังคมโดยมาก ผูเกี่ยวกับสังคมไมวา
หญิงหรือชาย ถาไมมีธรรมเครื่องคุมกันภายในตัวแลว อาจมีความเสียหายไดอยางงาย
ดาย เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยรุนทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวาลอแหลมตอความเสียหายอยู
มาก เพราะคนในวัยนี้ไมคอยจะมีโอกาสคิดอานไตรตรองดูความประพฤติชั่วของตัว 
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นอกจากจะคิดไปในทางเพลิดเพลินสนุกสนานตามหมูเพื่อน อันเปนทางมาแหงความ
หายนะมากกวาจะคิดมาทางแงความประพฤติ 

เรื่องทั้งนี้เคยไดยินจากผูปกครองเด็กทั้งทางบานและทางโรงเรียนเสมอ โดย
แสดงความหนักใจและเปนหวงเด็กมาก วาเด็กทุกวันนี้ทั้งหญิงทั้งชาย รูสึกวานาหนักใจ
มาก ทั้งทางดานการศึกษาและความประพฤติ  ปรากฏวาจะหนักไปในทางอบายมุข มาก
กวาที่จะไปศึกษาหาความรูและความประพฤติในทางที่ด ี ใครมีลูกหญิงลูกชายมาก ๆ ก็
ย่ิงเปนเหมือนภูเขาหินทับหัวใจ ไมมีเวลาอยูและหลับนอนใหสนิทลงได ไมวากลางคืน 
กลางวัน มันเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเด็กมีความเสียหายไปไดทุกเวลา และเด็ก
ทุกวันน้ี รูสึกแปลกกวากวาเด็กสมัยกอน ๆ มากทีเดียว ท่ีกําลังดําเนินเขาถึงจุดท่ีเลวราย
ก็คือ ชอบประพฤติตัวในลักษณะชิงสุกกอนหาม โตกวาวัย เปนหนุมสาวกอนเปนเด็ก รู
มากกวาผูปกครอง ชอบฉลาดในส่ิงท่ีไมควรฉลาด แตชอบโงในส่ิงท่ีจะควรใหฉลาด 

ท่ีสําคัญและนากลัวมาก ก็คือ ชอบแอบฉลาดในเวลาลับหูลับตาผูปกครอง นี่ซิมัน
สําคัญ และเปนจุดท่ีจะทําความเหลวแหลกแกสกุลดวย เวลาไปโรงเรียนแกไมเรียนแต
หนังสือ และทําหนาท่ีท่ีครูส่ังใหทํา แตแกแอบไปเรียนและแอบไปทําอะไรอยางลึกลับนั้น 
ซ่ึงเปนท่ีนาเจ็บใจมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ จะแกไขอยางไรกันดี ชวยคิดใหทีเถอะ นับวาเปน
การเมตตาสงสารเด็กตาดํา ๆ ซ่ึงกําลังจะเปนผูใหญในวันหนา และเปนคนของชาติดวย 
รูสึกวาภาระท่ีเก่ียวกับเด็กสมัยน้ีหนักมาก 

และยังรูสึกวิตกเปนหวงเด็ก ๆ ตางจังหวัดที่พอแมผูปกครองสงเขามาเรียน
หนังสือในเมืองใหญ ๆ อีกดวย กลัววาแกจะไมเรียนเพียงวิชาท่ีครูสอน แตกลัวแกจะไป
เท่ียวแอบเรียนและแอบทําวิชาไฟเผาโลก ดังที่เห็น ๆ มาเขาอีก คิดแลวกินไมได นอน
ไมหลับ นับวาเปนเร่ืองกวนสมองจริง ๆ ใครจะมีอุบายอยางไร กรุณาชวยกันสงเคราะห
ดวย ไมเชนนั้นจะจมไปทั้งเขาทั้งเราผูปกครอง เพราะความเห็นของเขากับของเรามันไกล
กันราวฟากับดิน เขาเห็นเปนความสนุกสนามร่ืนเริง แตเรามันคิดเห็นความเสียหาย อัน
จะมีแกตัวเขาเองและแกวงศสกุล ตลอดประเทศชาติบานเมือง ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก 

ทางพระก็ไมทราบวาจะตอบอยางไร เพราะตางคนตางชอบและตางคนก็ตางวัย
กัน ไมใชอยูในวัยเดียวกัน พอจะใหชอบอยางเดียวกัน เปนเพียงสนทนากันไปและถาม
ยอกยอนกันไปบาง เพราะถาจะเขากับผูใหญก็เกรงเด็กจะเสียใจ ถาจะเขากับเด็ก ผูใหญ
ซึ่งกําลังนั่งฟงคําตอบอยูก็จะยิ่งเสียใจมาก ผูตอบก็เปนคนมีกิเลสเชนเดียวกับเด็ก ๆ 
และผูถาม จึงตอบแบบแบงสูแบงรับเพ่ือทางเด็กบาง เพราะเราก็เคยเปนเด็กและเติบโต
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มาจากเด็ก จะลบหลูดูหมิ่นเด็กก็ไมงาม และแบงเพ่ือผูใหญบาง เพราะเปนผูเล้ียงดูและ
ปกครองเด็กดวยความรักและเมตตา ปรารถนาอยากจะใหเด็กเปนคนดี มีราศีแกวงศ
สกุลและประเทศชาติบานเมือง ท้ังเปนผูรับผิดชอบและรับเคราะหกรรมกับเด็กดวย 

ครูทางโรงเรียนก็เปนผูมีสวนรับผิดชอบ และรับเคราะหกรรมกับเด็กเหมือนกัน 
แมจะไมเปนผูใหกําเนิดเด็ก แตก็เปนผูใหกําเนิดทางความรูวิชา ตลอดมรรยาทความ
ประพฤติ และถือวาเปนเด็กของครูเสมอ เด็กในบานของตน ถาเด็กดีก็พลอยมีเกียรติ ถา
เด็กชั่วครูก็พลอยเสียไปดวย เรื่องมันเกี่ยวโยงกันทั้งผูปกครองทางบานและผูปกครอง
ทางโรงเรียน ซ่ึงมีสวนไดเสียเก่ียวกับเด็กเทียบเทากัน จึงแสดงความหนักใจและเปนหวง
เด็กเทา ๆ กัน 

ทางเด็กเมื่อถูกตําหนิก็ออกตัวไปทางหนึ่ง แตก็มีเหตุมีผลพอฟงไดไมแพผูใหญ
ไปเสียทีเดียว ผูตําหนิก็เกิดงงงันอั้นตูไปดวย โดยไมคาดวาเด็กจะมีเหตุมีผลที่นาฟงเชน
น้ัน โดยใหเหตุผลในเวลาถูกตําหนิ วาความเปนท้ังน้ีจะไปตําหนิเฉพาะเด็กฝายเดียวก็
เปนความไมชอบธรรมเหมือนกัน เพราะหลักวิชาท่ีออกจากโรงเรียนใหญและครูใหญ 
มันออกจากผูปกครองทั้งทางบานและทางโรงเรียนทั้งนั้น เด็กไมไดไปศึกษามาจากไหน 
แมแตเมืองนอกเมืองนา เด็กบางคนยังไมเคยไป ไมเคยเห็นเลย นับแตวันเกิดมาก็เกิด
จากพอกับแม ความรูวิชาก็เรียนจากพอกับแม มรรยาทความประพฤต ิ คําพูดจาพาทีดี
หรือชั่วก็ออกมาจากพอกับแม 

พอโตขึ้นบางมองดูดินฟาอากาศยังไมทั่วถึง พอแมก็สงเขาโรงเรียน เวลาไปโรง
เรียนก็เรียนวิชาและความประพฤติมรรยาทจากครูและเพ่ือนนักเรียนดวยกัน แมเพื่อน
นักเรียนดวยกันก็ลวนมีพอแมเปนแดนเกิด และใหกําเนิดความรูวิชามาเชนเดียวกัน เด็ก
ทุกคนตองรับถายทอดมาจากพอแมและครูซึ่งเปนผูปกครองเด็กเหมือนกัน จะเปนความ
รูและความประพฤติที่จริงหรือปลอม ขึ้นอยูกับแบบพิมพมาดั้งเดิม เด็ก ๆ เปนเพียงผู
นํามาใชเทาน้ัน ไมไดอวดรูอวดฉลาด ไปแสวงหาความรูวิชาและความประพฤติดีชั่วมา
จากที่ไหน พอจะมาตําหนิวาเด็กไมดีทาเดียว ความรูและมรรยาท ความประพฤติตลอด
คําพูดทุกคําที่เด็กตางคนตางนํามาใชอยูเวลานี ้ลวนแตไดมาจากพอแมทั้งนั้น เด็ก ๆ ไม
มีความรูความสามารถจะไปหาความรูและความประพฤติมาจากท่ีไหนได แมแตรางกาย
ของเด็กที่เติบโตมาขนาดที่เห็น ๆ กันอยูนี้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของพอแม พอแมพา
กินอะไร พานุงหมอะไร พาไป พาอยูอยางไร พาประพฤติอยางไร เด็ก ๆ ก็จําตองเปน
ไปตามพอแม เพราะไมมีความสามารถในตัวเอง 
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เมื่อถูกถามถึงการชอบเที่ยวตามโรงหนัง โรงละคร และบารเปนตน เด็กก็ตอบวา
โรงหนัง โรงอะไรเหลาน้ี ก็เปนเรื่องของผูใหญจัดทําขึ้น และผูใหญพาเด็ก ๆ ไปดู เด็ก
จะมีเงินและความฉลาดสามารถมาจากไหน พอจะจัดสรางโรงหนัง โรงละคร โรงระบํา 
ตาง ๆ เหลาน้ันข้ึนมาได แมแตเงินคาตั๋วเขาดูก็เปนเงินของคุณพอคุณแมใหทั้งนั้น 
เพราะตนเองหาเงินไมเปน เมื่อถูกถามถึงเรื่องคุณพอคุณแมก็พาไปดูหนังและดูอะไรตอ
มิอะไรดวยหรือ เด็กก็ตอบวา คุณพอคุณแมและครูเปนตัวการทีเดียว พาไปแทบทุกวัน
ตอนเปนเด็กเล็ก ๆ ถาไปพักประจําที่โรงเรียนหรือหอพัก ก็อาศัยเพื่อนนักเรียนพาไป
บาง บางทีมีโอกาสคุณครูก็พาไปบาง เมื่อถูกถามถึงการจับจายเงิน เด็กก็ใหเหตุผลวา 
คุณพอคุณแมยิ่งจายเงินเปนไฟไปเลย บางครั้งคุณพอกับคุณแมเกิดทะเลาะกันเพราะ
การจายเงินมาก โดยไมทราบเหตุผลตนปลาย การทะเลาะกันเนื่องจากทั้งสองฝายไมเขา
ใจกัน โดยฝายหน่ึงหาวาอีกฝายหน่ึงแอบเอาเงินไปบํารุงบําเรออะไรไมทราบ เรื่องจึงยุง
กันอยูเรื่อย  ๆ 

เม่ือทราบตนสายปลายเหตุจากท้ังสองฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลเทา ๆ กัน จึงไม
ทราบวาจะตําหนิและชมใคร เพราะฝายผูปกครองเด็กก็มีสวนผิด อันเปนตนเหตุไมดีให
เด็ก ๆ มีสวนผิดไปตามไดดังที่เด็ก ๆ อางเหตุผล เรื่องจึงควรลงเอยกันที่ตนเหตุเปน
กรณีที่ควรแกกอนอื่น ถาตนเหตุยังไมดีพอที่ผูรับถายทอดจะยึดไปใชเปนประโยชนได 
การตําหนิก็ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น จะเปนทํานองปลอยใหเรือนของตัวรั่ว แตมัวไปตําหนิ
เรือนของคนอื่น ไมเขาหลักของบุคคลผูจะเปนผูนําที่ดีของโลก 

ดังนั้นเรื่องจึงสําคัญอยูที่ผูปกครอง จะพยายามปรับปรุงตัวใหเปนแบบพิมพที่ดี
ของเด็ก ๆ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กนําไปใชลวนแตไดรับถายทอดไปจากผูใหญทั้งนั้น 
ดังที่เด็กนําออกแสดงโดยมากเปนสิ่งที่ผูใหญริเริ่มทําเพื่อหาความสุขเฉพาะตัว แตขาด
ความคํานึงวาเด็ก ๆ อาจจะเดินรอยตามผูใหญหรือไม ซ่ึงจะทําใหเด็กเสียในอนาคต ถา
ผูใหญมีความสนใจทุกกรณีท่ีตนจะพึงทําในฐานะเปนผูใหญวาควรหรือไมควรแลว เด็ก
จะไดรับสิ่งที่ดีและเปนประโยชนจากผูใหญไปใช กลายเปนคนดีในปจจุบันและอนาคต
จํานวนไมนอยเลย 

ดังนั้น ผูปกครองเด็กทั้งหลายทั้งทางบานและทางโรงเรียน ตางไมควรมองขาม
ตนและควรสังเกตดูความประพฤติของตัวอยูเสมอ อยางไรตองเปนแบบพิมพที่ดีของ
เด็ก และประเทศชาติบานเมืองไดอยางนาชื่นชม เมื่อผูใหญตั้งเข็มทิศทางเดินที่ดีไวโดย
ความประพฤติตัวดีใหเด็ก ๆ ดําเนินตามแลว เด็ก ๆ ยอมจะไมประพฤติเขวไปนอกลู
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นอกทาง ซึ่งจะกลายเปนโรคระบาดและเรื้อรังชนิดรักษาไมหายอีกตอไป คงจะมีทางดีขึ้น
เปนลําดับ และเด็กทุกคนและทุกวัยตองอาศัยพอแมเปนแดนเกิด ท้ังรูปกายและความรู
วิชา เด็กไมมีทางศึกษาหาความรูวิชาโดยลําพังตนเองในข้ันเร่ิมแรก นอกจากจะอาศัยผู
ใหญเปนผูใหการศึกษาในวิชาทุกแขนง ทั้งวิชาในหลักธรรมชาติที่ไมมีโรงเรียนสอน แต
เปนการศึกษากับผูเกี่ยวของไปในตัว ทั้งวิชาที่มีโรงเรียนและมีครูสอน 

แมเพื่อน ๆ ของเด็กตางคนก็ออกมาจากผูใหญดวยกัน เด็กท่ีนํามรรยาทความ
ประพฤติดีหรือชั่วมาสังคมกัน จนไดรับถายทอดจากกันไปนั้น ก็ตองออกมาจากผูใหญ
ของเด็กแตละคน เมื่อเด็กมาสมาคมกันก็นําสิ่งที่ไดรับถายทอดมาแลว มาคละเคลากัน 
จึงกลายเปนเด็กดีบาง เด็กช่ัวบาง เมื่อเด็กดีกับเด็กชั่วเขาปะทะกัน จึงยากที่จะแยกออก
ได นอกจากจะพยายามหาทางออกตามภาษิตวา อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ 
เสวนา อยาทําความสนิทติดใจและนอนจมอยูกับคนชั่ว จงพยายามเขาใกลชิดสนิทสนม
กับคนดีเทาน้ัน 

คนอื่นชั่วเรายังพอมีทางหลีกเลี่ยงได โดยไมทําใหเสียมรรยาทอันดีงาม แตสําคัญ
ท่ีเราเปนคนช่ัวเสียเอง น้ีรูสึกวาหาทางหลีกเล่ียงยาก จะหลบหลีกไปทางไหนก็จะโดนแต
เรา จะกาวหนาถอยกลับ หลีกซายหลีกขวา ก็จะโดนแตเราทั้งนั้น ฉะนั้นความชั่วกลับมา
เปนตัวเราผูทําเสียเอง จึงควรสะดุดใจและรีบแกไข อยามัวไปหนักใจกับคนอื่นใหมากไป 
โดยมิไดสนใจกับตัวเอง ไมเขาหลักของบุคคลที่เห็นโทษและเห็นคุณดวยความมีเหตุมี
ผล หลักการที่จะนํามาดัดแปลงแกไขตัวเองคือ หลักกรรม แปลวาการกระทําเปนกลาง 
ๆ แยกออกเปนสาม คือกุศลกรรม คือการทําดีหน่ึง อกุศลกรรม คือการทําช่ัวหน่ึง อัพ
ยากตกรรม คือการกระทําไมด ีไมชั่ว เปนกลาง ๆ หน่ึง 

พระพุทธศาสนานิยมกรรมเปนหลักใหญ การทําดีใหผลเปนสุข การทําช่ัวใหผล
เปนทุกข การทํากลาง ๆ ไมเปนผลไปทางสุขและทุกข กรรมชั่วที่ทําแลวแตยังไมแสดง
ผล ยอมเปนเชนวัตถุระเบิดเครื่องทําลายที่ถูกเก็บไว แตเม่ือถึงเวลากรรมช่ัวใหผล ยอม
กอความเดือดรอนและวินาศกรรมใหแกผูทํามากนอยตามขนาดกรรม เชนเดียวกับวัตถุ
ระเบิดเครื่องทําลายออกแสดงฤทธิ์ตามขนาดของมันฉะนั้น แมกรรมดีที่ยังไมใหผลและ
เวลาใหผลก็มีลักษณะเชนเดียวกัน แตตางกันก็ตรงที่แสดงผลเปนสุขมากนอยตามขนาด
ของกรรมดีที่ทําไวเทานั้น ฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองประเภทนี้ จึงไมควรประมาท
ฝายใดฝายหนึ่งวาจะไมใหผล แตควรจะทําความสนใจละความช่ัวและบําเพ็ญความดี สม
กับเจตนาที่ตองการความสุขเปนสมบัติของตนทุกคน 
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กรรมช่ัวเปนเหมือนวัตถุเคร่ืองทําลาย มีหลายขนาดตามแตผูทํากรรมจะผลิตขึ้น
มาใชเอง ผลของกรรมก็มีหลายขนาดไปตามเหตุที่ผลิตไว รวมกรรมประเภทน้ีแลว เรียก
วา เคร่ืองทําลายตัวเอง ใครเจอขนาดไหนเขา จําตองรองทุกขเหมือนกันหมด ไมวาสัตว
บุคคลและชาติช้ันวรรณะใด ทุกคนที่เชื่อตอสิ่งที่มนุษยทําขึ้นทางดานวัตถุ ท้ังดานทําลาย
และดานสงเสริมวาเปนของมีประสิทธิภาพ สามารถทําลายและสงเสริมไดจริง จึงควรสน
ใจตอหลักกรรมด ี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทําเองเหมือนกัน วาจะมีผลดีผลช่ัวเชน
เดียวกับดานวัตถุ เพราะท้ังดานวัตถุและดานนามธรรม ยอมมีทางไหลออกเปนตัวผล
เหมือนกัน เนื่องจากเหตุดีเหตุชั่วเปนกุญแจเปดทางเพื่อผลอยูตลอดเวลา 

ผูกลัวภัยจากความทุกขและหวังความสุขความเจริญแกตน ทั้งโลกนี้และโลกหนา
จึงควรเห็นกรรมท้ังฝายดีฝายช่ัววาเปนส่ิงจะใหผล แมแตอาหารหวานคาวและท่ีอยูอาศัย
ซึ่งถือวาเปนของจําเปนทั่วโลกยังตองอาศัยกรรม คือการปรุงแตงและการปลูกสรางที่
เรียกวากรรม ตามหลักของศาสนา ความสุขท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยส่ิงเหลาน้ัน ยอมเปนผล
ใหโลกไดครองตัวตลอดมา ฉะน้ันคําวากรรมดีกรรมช่ัวจึงมีความสําคัญไปคนละทาง ซึ่ง
ผูทํากรรมจะควรเลือกเฟนกอนจะมีผลตามสนอง 

มนุษยเราเปนผูมีใจฉลาดแยบคายกวาสัตว แมจะอาศัยอยูในโลกเดียวกันก็เปน
ประหน่ึงอยูคนละโลก จึงควรทําตัวใหแปลกจากสัตว โดยความประพฤติ ความรู ความ
เห็นที่แสดงออกมาจากใจอันฉลาด จะเปนความรมเย็นแกเพื่อนมนุษยตลอดสัตวซึ่งเปน
ผูโง หวังพึ่งผูเปนธรรมซึ่งมีการหักหามใจตัวเองดวยเหตุผล คือหลักธรรม อันเปนธรรม
ชาติใหความแนนอนและไววางใจได ไมปลอยไปตามอําเภอใจที่มีความอยากเปนเครื่อง
ผลักดันใหไหลลงทางต่ํา เพราะตามธรรมดาของใจยอมมีความอยากเปนเจาเรือน ทั้ง
เด็กและผูใหญ ทั้งคนโงคนฉลาด และคนมีฐานะสูงและต่ํา ยอมมีความอยากฝงอยูในใจ
ดวยกันทั้งนั้น แตสําคัญที่การฝกอบรมใจใหอยูในหลักธรรมอันเปนความพอดี ทุกคนจะ
กลายเปนบุคคลที่พอดีไปตามธรรม และไมกอความเดือดรอนใสตนเองและสวนรวม 

สิ่งใดที่ไตรตรองดูแลวเห็นวาดีและเปนประโยชนก็ทําลงไป แตส่ิงท่ีเห็นวาเปน
โทษ แมใจอยากทําก็ไมยอมลุอํานาจใหทํา จะเปนความเคยตัวและหักหามไมอยูในคราว
ตอไป รีบหักหามเสียแตตนมือ จะสมชื่อวาเปนผูรักตนและผูมีสวนเกี่ยวของ แมเด็กผูจํา
ตองอาศัยผูใหญทุกกรณี ก็จะตองเดินตามรอยและกลายเปนเด็กดีในวันตอไป เพราะ
รองรอยทางชั่ว พอแมผูปกครองมิไดทําแบบพิมพเอาไว พอจะใหเด็กหยิบฉวยมาเลียน
แบบและกลายเปนคนเสียหายไปตาม 
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ธรรมคือความสม่ําเสมอไมเอนเอียง ผูสนใจและเล่ือมใส ยอมนําไปปฏิบัติไดตาม
เพศและวัยของตน เฉพาะครัวเรือนหน่ึง ๆ ถาขาดธรรมเปนเครื่องปกครองแลว แมจะมี
ความฉลาดและมีสมบัติมาก ก็ไมสามารถจะใหความรมเย็นแกตนและครอบครัวได 
เพราะความรมเย็นมิใชอยูท่ีสมบัติและความฉลาดท่ีไดเรียนมาเพียงเทาน้ัน แตอยูที่ใจซึ่ง
มีธรรมอันนับวามีความพอดีประจําใจ กลายเปนความพอดีประจําครอบครัว เพราะทุก
สิ่งที่มีความพอดีประจําอยูแลว ยอมเพียงพอกับความตองการ ไมกําเริบ เชนแกงที่แม
ครัวปรุงพอดีแลว รับประทานก็มีรสอรอยและเปนสุขกายสุขใจ 

สามีภรรยามีความพอดีประจําตน ยอมเปนที่พอใจและเปนสุขดวยกันทั้งสองฝาย 
แตถาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติขามเขตความพอดี ตองเกิดเรื่องยุงและเดือดรอนขึ้นทันที 
ในครอบครัวน้ันอยูดวยกันไมเปนสุข แมจะมีสมบัติมากก็นํามาแกไขไมตก ดังนั้น พระ
พุทธเจาจึงสอนวา สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความพอดีเปนหลักทรัพยอันพึงพอใจอยางยิ่ง คน
ที่มีธรรมสันโดษ ความพอดีและอัปปจฉตา คือความมักนอยในอารมณเครื่องเสริมไฟ จึง
มีความสุขเปนเรือนพักของใจ จะไมคะนองแบบลนฝงอยูตลอดเวลา แมจะฉลาดและมี
ทรัพยมาก 

มีบางทานมาถามวา ไดพบในหนังสือบางฉบับ แสดงเปนเชิงไมอยากใหพระ
เทศนสอนประชาชนเก่ียวกับความสันโดษและความมักนอย เพราะสมัยน้ีเปนสมัยท่ีกําลัง
ฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา การสอนธรรมทั้งสองขอนี ้ จะเปน
การขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการฟนฟูเศรษฐกิจของบานเมือง ทานจะเห็นวาอยางไร? 

ในขอนี ้สําคัญอยูกับผูตีความหมายในธรรม แลวนํามาช้ีแจงใหคนฟง คนอาน ถา
ตีความหมายวาธรรมท้ังสองบทน้ีสอนใหเกียจครานออนแอ สอนใหคนกินนอย ใชนอย 
ที่อยูอาศัยก็ใหทําคับแคบไมเพียงพอกับการหลับนอน เครื่องใชสอยทุกอยางก็ทําใหนอย 
ไมพอกิน พออยูอาศัย ไมพอใช ทําอะไรก็ใหทําแบบอด ๆ อยาก ๆ  ทุกสิ่งทุกอยางที่
เก่ียวกับมนุษยอาศัยก็ใหทําแบบขาด ๆ เกิน ๆ แมรับประทานก็ไมใหอิ่มและเพียงพอ
กับธาตุขันธที่ตองการ ถาเปนเชนนี้ก็กลัวคนจะลําบากและอดตายกันหมดทั้งประเทศ ก็
จําตองบอกใหทราบ เพราะปกตินิสัยของคนก็ขี้เกียจอยูดวย การบอกเพ่ือใหคนมีความ
ขยันหมั่นเพียรจึงไมเปนทางผิด 

ความจริง ความมักนอยกับความสันโดษเปนธรรมคูเคียงของโลกตลอดมา และ
เปนธรรมจําเปนท้ังนักบวชและคฤหัสถ ที่จะนําไปใชใหเหมาะกับเพศและฐานะของตน
เทาท่ีจะเห็นควร เพราะความหมายของธรรมก็บงชัดอยูแลววา จงเปนผูมักนอยในสิ่งที่
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๔๖ 

ควรมักนอย เชนคูสามีภรรยา มีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเทาน้ันเปนท่ีเหมาะและงามอยาง
ย่ิงแลว ไมพะรุงพะรัง หามบาป หามกรรม เพราะมีเมียมาก เร่ืองมาก เวลาตายไปคน
ขางหลังจะไมยุงยากในการแบงปนมรดก ยกใหเมียโทนคนเดียวเก็บไวเล้ียงลูก เขาจะได
เห็นบุญคุณของพอที่ลวงลับไป 

ทั้งตางฝายตางถือวาเปนคูครองของกันและกัน ไมประพฤตินอกใจซึ่งผิดจากหลัก
ความมักนอย ตางก็ไววางใจกันไดในทางอารมณ น้ีคือบอแหงความสุขในครอบครัว 
เพราะคูสามีภรรยาเปนผูฝากเปนฝากตายกันไดตามหลักธรรม คือความมักนอย ไมยุง
เกี่ยวกับหญิงชายอื่น ๆ แมจะวิ่งตามมาเพราะไมใชของเรา จะไปเกี่ยวของใหยุงไปทําไม 
สมบัติของเราจริง ๆ คือผัวคนเดียวหรือเมียคนเดียวเทาน้ัน นอกนั้นไมยุงดวย นี้คือการ
ตัดตนเพลิงที่ถูกตอง เพื่อมิใหลุกลามมาไหมครอบครัว 

ความสันโดษ คือความพอดี เชนนํ้าท่ีเต็มแกวแลวจัดวาพอดีแลว จะเทนํ้าลงเพ่ิม
อีกก็ผิดความพอด ีไมเปนประโยชนอะไร คนที่ตั้งอยูในความพอดี คือคนท่ีรูจักเราและรู
จักทาน รูจักของเราและรูจักของทาน เห็นใจเราและเห็นใจทาน ซ่ึงมีความรูสึกเชนเดียว
กัน จะเปนคนมีหรือคนจน คนโงหรือคนฉลาด ก็รูจักฐานะของกันและกัน ไมเยอหยิ่ง ไม
เหยียดหยาม ไมกลํ้ากราย ไมลวงล้ํา ไมเห็นแกได สมบัติของทานมีมากหรือมีนอย ไม
ลวงลํ้าเขตแดนโดยเห็นวาพอเอาได เห็นวาเขามีอํานาจนอยพอจะเค้ียวกลืนได เห็นวาเขา
โงพอตบตากินได เห็นวาเขามีพวกนอยพอขมขูเอาได เห็นวาเขาเผลอพอหยิบฉวยเอาได 
เห็นวาเขานอนหลับพอขโมยเอาได เห็นวาเขามีชองโหวพอคดโกงได เห็นวาเขาไมมีอาวุธ
พอปลนจี้เอาได เห็นวามีแตผูหญิงเฝารักษาสมบัติพอขูเข็ญเอาได 

ผูมีธรรมสันโดษภายในใจแลวทําไมลง ปลงจิตไมตกเพื่อจะทํา เพราะความเห็น
ใจกันและสงสาร เน่ืองจากคิดดูใจเรากับใจทานผูอ่ืนแลวมีความรูสึกอันเดียวกัน เรามี
สมบัตินอยมาก เรารักและสงวนของเรา ไมอยากใหใครมาลวงลํ้า มีความยินดีท่ีจะแสวง
หาสมบัติดวยความชอบธรรม หาไดมากเทาไรก็เปนท่ีเย็นใจ เพราะการแสวงหาสมบัติ
ดวยความชอบธรรมจะไดมามากมายเทาไร ไมเปนการขัดแยงตอธรรมสันโดษ เพราะ
พระพุทธเจาสอนใหคนมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบ แตมิไดสอนใหขยันในการ
เบียดเบียนกันและทําลายกัน และถือเอาสมบัติเขามาเปนของตน ดังนั้น ความมักนอย
และสันโดษจึงมิไดเปนขาศึกแกการงานของโลกทุกประเภท ซึ่งจะเปนไปเพื่อความเจริญ 
พระองคยังกลับสรรเสริญคนมีความขยันและอดทนในการงานที่ชอบอีกดวย สมกับ
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ปฏิปทาที่สอนไวทุกบททุกบาท เพ่ือการร้ือฟนโลกและธรรมใหเจริญดวยความขยันหม่ัน
เพียร ไมมีปฏิปทาขี้เกียจแฝงอยูในวงธรรมของพระพุทธเจาเลย 

ธรรมสันโดษ คือความยินดีในสมบัติที่มีอยูของตน จะมีนอยมากเทาไรก็ใหยินดี
ในของที่ตนมีอยู ถาเรามีความขยันและฉลาดสามารถพอ จะทําการเพาะปลูกหรือจะปลูก
สรางโรงงานอุตสาหกรรมใหญ ๆ ขึ้นทั่วประเทศ ก็จะเปนที่นิยมยินดีของคนจน ๆ เปน
อันมาก เผื่อเขาจะไดอาศัยพึ่งรมเงาแหงบารมีของเรา ท้ังจะเปนท่ีเบาใจของรัฐบาลซ่ึง
กําลังเปนหวงพี่นองชาวไทยเรากลัวจะไมมีที่อยูอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอกับ
ความเปนอยูในครอบครัว ท้ังจะเปนท่ีเทิดทูนศาสนธรรมในบทวา 

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร วาเปนประโยชนแกโลกจริง 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาจะไมเปนโมฆะอยูเปลา ๆ โดยไมมีผูสนใจและปฏิบัติตามจน
เกิดผล 

ธรรมขอที่สองวา อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยที่แสวงหามา
ไดดวยความชอบธรรม ไมจับจายอยางสุรุยสุรายโดยไมมีขอบเขต การจับจายควรถือ
ความจําเปนเปนประมาณ ทรัพยจะมีสถานที่จอดแวะบาง ไมไหลผานมือไปเสียทีเดียว 
ธรรมคือ มัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการเก็บรักษา และการจับจายท่ีเปนฝาปด
และเปดทรัพยในคราวจําเปนท่ีควรปดและควรเปด แมแตบานเรือนก็ยังมีประตูปดเปด 
ท่ีเก็บทรัพยก็ควรจะมีบาง ถึงคราวจําเปน เชน เจ็บไขเปนตน ทรัพยก็จะมีทางชวยเปลื้อง
ทุกขไดเทาที่ควร 

ขอที่สาม สมชีวิตา การเลี้ยงและรักษาตัวใหเปนไปพอประมาณ อยาใหถึงกับ
ฟุมเฟอยหรือฝดเคืองจนเกินไป ทั้ง ๆ ที่ทรัพยเครื่องแกขัดแกจนมีอยู แตอยาใหกลาย
ไปวาทรัพยเปนเคร่ืองเสริมคนใหเสีย และเสริมคนใหข้ีเหนียวจนเขากับใครไมได เหม็น
ฟุงไปหมดดวยกลิ่นของความตระหนี่ถี่เหนียว และสงกลิ่นฟุงไปไกลดวยทั้งตามลมและ
ทวนลม จนหาที่หลบซอนจมูกไมไดเลย 

ขอที่สี่ กัลยาณมิตตตา ความมีมิตรสหายท่ีดีงาม การคบมิตรเปนส่ิงสําคัญมาก 
ควรเลือกเฟนดวยดี แมอาหารในถวยในจานซ่ึงเปนส่ิงสําเร็จรูปมาเรียบรอยแลว ผูรับ
ประทานยังตองเลือกเฟนทุกครั้งที่รับประทาน เพราะในอาหารยอมมีทั้งกระดูกทั้งกาง 
ซึ่งเปนภัยตอรางกายปะปนอยู และอาหารบางชนิดยังแสลงตอโรค จําตองสังเกตดวยด ี
ไมเชนน้ันอาจเปนภัยตอรางกาย บาปมิตรย่ิงเปนภัยอยางรายแรง ถาคบดวยความ
สะเพรา ไมใชความสังเกตและเลือกเฟน ถาเปนกัลยาณมิตรก็เปนคุณอยางมากมาย พึ่ง
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ไดท้ังคราวเปนคราวตาย ไมยอมทอดทิ้ง สุขก็สุขดวย ทุกขก็ทุกขดวย เมื่อมีกิจจําเปนก็
ชวยเหลือไดเต็มไมเต็มมือ ไมกลัวความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแตเพ่ือนผูจําเปนหรือ
จนมุมรอดพนออกมากได จึงจะเปนที่พอใจ นี่คือเพื่อนผูพึ่งเปนพึ่งตายจริง ๆ ควรคบ
ตลอดกาล เพื่อนที่ดีเราชอบคบ แตเราไมดีเพื่อนก็รังเกียจเหมือนกัน ตองมองดูตัวบาง 
เพื่อจะไดเปนเพื่อนที่ดีของเขา เขาพลีชีพเพ่ือเราฉันใด เราตองพลีชีพเพื่อเขาฉันนั้น 

วันน้ีไดอธิบายธรรมเร่ิมแตสมาธิมาพอประมาณ แลวก็อธิบายเรื่องเด็กและผูปก
ครองเปนลําดับ จนถึงอัปปจฉตาและสันโดษ ใหทานผูฟงท้ังหลายทราบ ขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับทุกทานท่ีอุตสาหมาดวยความสนใจตอธรรม หากวาโลกเราใครตอธรรมดัง
ทุก ๆ ทานท่ีสนใจและบําเพ็ญอยูเวลาน้ี โลกก็จะเปนไปเพื่อความเจริญรุงเรือง แมเด็กที่
ไดรับการถอยทอดจากผูใหญก็จะกลายเปนเด็กดี มีความเฉลียวฉลาดและปฏิบัติตัวไดด ี
เปนที่เบาใจของผูปกครอง โดยเห็นวาเด็กจะเจริญวัยท้ังความรูวิชา และความประพฤติ
เปนลําดับ ทั้งจะเปนผูนําของชาติตอไปดวยความละเอียดสุขุม ประเทศชาติของเราก็จะ
เจริญถาวรสืบ ๆ ไป ช่ัวฟาดินสลาย 

ดังน้ันการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา จึงยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี เอวํ ก็
มีดวยประการฉะนี ้
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