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การปกครองรักษาตน 

 
 วันน้ีเปนวันท่ีมีโอกาสอยางย่ิงในบรรดาวันท้ังหลายท่ีผานมา รูสึกวันน้ีเปนวันท่ี
มีโอกาสเต็มท่ีนับแตเร่ิมออกเดินทางมา เปนโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระท่ัง
ถึงบัดน้ี ของทานนักแสวงบุญท้ังหลาย 
 คําวาบุญ ทานทั้งหลายคงพอทราบได เปนส่ิงท่ีโลกตองการท้ังคนและสัตว
ตลอดมา ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอยางอื่น ส่ิงอ่ืนท้ังหลายน้ันมีการ
นิยมเปนยุคเปนคราว แลวเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆ สวนความนิยมในคําวาบุญน้ีไมวา
สัตวไมวาบุคคล ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความมุงหวังกันตลอดมาทั้งอดีต ปจจบัุนและ
อนาคตไมมีท่ีส้ินสุด เมือ่ความรูสึกยังมีอยูภายในตัวของบุคคลและสัตวน้ันๆ แตควร
ทราบตามภาษาไทยของเราท่ีแยกออกไปจากบุญ ซ่ึงก็เปนภาษาไทยคําหน่ึงแลว เพื่อ
ทราบความหมายในคําวาบุญน้ีใหชัดเจน สมกับวาเปนสิ่งที่เรามุงหวังอยางแทจริงนั้น
คืออะไร 
 คําวาบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรง จะเปนความสุขทางกายหรือทางใจ เปน
สิ่งที่โลกตองการดวยกัน ไมมีจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ซึ่งความสุขนี่เปน
สิ่งที่โลกตองการเสมอมา ความสุขทางกายอยางหนึ่ง ความสุขทางใจอยางหน่ึง รวม
แลวมีสอง กายสบายเราก็อยูสงบ ใจสบายเราก็เรียกวาเปนสุขนั่นเอง 
 สาเหตุที่จะใหเกิดเปนความสุขขึ้นมาทางกายทางใจ ตองมีการขวนขวาย มีการ
ระมัดระวังรักษา อยาใหขาศึกมาทําลายความสุขท้ังสองประเภทน้ีได ท่ีทานนักใจบุญท้ัง
หลาย อุตสาหสละเวลํ่าเวลาหนาท่ีการงาน และทรัพยสมบัติมากนอยดวยใจจริงของตน 
มาสูสถานท่ีน้ีก็ดี หรือในการบําเพ็ญบุญท่ัวๆ ไปก็ดี ช่ือวาเปนตนเหตุแหงการแสวงบุญ
คือความสุขอยางแทจริง ถูกตองตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงสอน
มาแลว นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางที่ชุมเย็นแกจิตใจเรา 
 บุญน้ีไดมากนอย เปนสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้น ไดมากเทาไรก็ไมเหลือเฟอไม
เฟอเหมือนอยางอ่ืนๆ เปนสิ่งที่สัตวโลกปรารถนาโดยทั่วกัน แมทานที่ถึงวิมุตติพระ
นิพพาน ก็ยังตองมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันไดในทางสมมุติวา ปรมํ 
สุขํ ทานยังมีความสุขอยางย่ิงท่ีนอกสมมุติอยูภายในใจทาน 
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 ฉะน้ัน เมื่อเราทราบแลววา บุญคือส่ิงท่ีโลกตองการ เราผูหน่ึงในนามของโลก
ท่ัวๆ ไป จงพยายามทําความสนใจและขวนขวายในทางบุญใหเกิดขึน้โดยสมํ่าเสมอ จน
ตลอดอายุขัยวัยส้ินสุด 
 คนไมมีบุญ สัตวไมมีบุญ เปนบุคคลและสัตวที่อาภัพมาก เกิดมากับโลกเขาแม
วันคืนปเดือนยังคงเสนคงวาอยูตามธรรมดาก็ตาม ก็รูสึกวาวันคืนปเดือนน้ันยืดยาวมาก 
อยากใหมืดใหแจงเสียโดยเร็วเพราะทนตอความทุกขความทรมานไมได น่ีแหละการ
ขาดบุญคือความสุข มีแตความทุกขทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยูตลอดมา วันคืน
ปเดือนจึงเปนเหมือนกับยืดยาวจนเหลือประมาณ ความอาภัพบุญยังตองแบกบาปหาม
กองทุกขไมมีประมาณ ทั้งนี้ก็เพราะความเชื่อตัวเองเกินไปเปนสาเหตุใหรับเคราะห
กรรม 
 โลกก็กลายเปนโลกแคบ ถาลงทุกขไดเขาบีบค้ันรางกายและจิตใจของคนและ
สัตวรายใดแลว อะไรๆ ก็ไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา ไมเปนที่เจริญตาเจริญใจทั้งนั้น โลก
ก็แคบเขามา แตวันคืนปเดือนรูสึกวายืดยาวมาก ชีวิตน้ีก็รูสึกวายืดยาวไปดวยในเวลา
คับขันเชนนั้น เพราะความสนใจอยากใหพนจากทุกขท่ีกําลังเหยียบยํ่าทําลายอยูเวลา
น้ัน บางรายก็อยากตายไปเสียในขณะน้ัน เพื่อจะไดพนจากทุกขที่กําลังบีบบังคับอยู
เวลาน้ัน ทุกขตองทําใหจิตเราคิดไดตางๆ เพราะอํานาจของทุกขนี้เปนของรุนแรงมาก 
แมแตสัตวก็กลัว ไมวาแตมนุษยเราเลย 
 การสรางเคร่ืองปองกันทุกข จึงมีหลักวิชา มีอุบายวิธีท่ีจะสรางใหถูกตองดีงาม 
โดยไมสรางความทุกขใหตัวเองและขนทุกขใหคนอ่ืน คือไมเหยียบยํ่าทําลายคนอ่ืนเพือ่
การสรางความสุขใหตนเองอันเปนทางที่ผิด พระพุทธเจาจงึไดประกาศสอนธรรมอัน
เปนแนวทางท่ีถูกตอง ที่เรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แปลวา คําส่ังสอนอันเปน
เครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคตแกบรรดาสัตวนั้น พระองคทานได
ตรัสไวชอบทุกสิ่งทุกประการแลว ไมมีสวนบกพรอง น่ีเปนทางเดินอันราบร่ืนดีงาม
สม่ําเสมอและชุมเย็นแกผูดําเนิน คือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองคทรงประกาศ
สอนไว ดังเราทานทั้งหลายไดบําเพ็ญและปฏิบัติตามสวากขาตธรรมนั้นตลอดมา 
 เชน กฐินทานที่เราไดบําเพ็ญมาเปนประจําจนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็เปนการดําเนิน
ตามหลักสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาสอนไวแลวทั้งนั้น นี่เปนทางที่ถูกที่ดี เปนทางชุม
เย็นทั้งผูที่ใหทาน ท้ังผูรับทานจากเรา พูดทั่วๆ ไปก็วา ทั้งผูใหผูสงเคราะห ทั้งผูรับการ
สงเคราะห เราจะสงเคราะหมนุษยดวยกันก็ตาม สงเคราะหหรือใหทานแกสัตวก็ตาม 
สัตวก็ไมเปนภัย เราก็ไมเปนโทษ ตางคนตางมีความสุขความเย็นใจยิ้มแยมแจมใสทั่ว
หนากัน 
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 เราไดรับความสุขเพราะการสงเคราะหผูอื่นในทางน้ําใจ ดวยความรูสึกซาบช้ึง
ในจิตใจวา ตนมีวาสนาพอจะใหคนอ่ืนหรือสัตวอ่ืนไดอาศัยความสุขความรมเย็นจาก
ตน สัตวหรือคนก็ตามรายที่ไดรับการสงเคราะหจากเราก็มีความดีอกดีใจ วาเทาทีต่นได
รับความสุขมาน้ีจากทานผูน้ันๆ สงเคราะห มีจํานวนมากนอยเพียงไรก็ตองระลึกกันไม
หลงลืมอยางงายดาย เพราะไมใชเปนสิ่งที่จะหลงลืมไดงายๆ จึงจะลืมเสียไมได เพราะ
เปนทานที่ใหความรมรื่นทั้งสองฝาย เรียกวาทานบารมี 
 ทานนี้เปนความจําเปนสําหรับโลกเราที่อยูรวมกัน จะเวนเสียไมได เพราะเปน
พ้ืนฐานแหงชีวิตความเปนอยูซ่ึงเก่ียวเน่ืองระหวางกันและกัน กวางแคบไมมีประมาณ
ตองอาศัยทานเปนเครื่องเชื่อมโยงถึงกัน ถาไมมีทานแลว โลกมนุษยตองแตกทรงตัวอยู
ไมได 
 ทานจึงเปนเหมือนกับสิ่งมั่นคงในการกอสรางตางๆ จะเปนสรางบานสรางเรอืน
ตึกรามบานชองโรงพักโรงแรมอะไรก็ตาม ถาไมมีสิ่งมั่นคงเปนหลักยึดไวแลว บาน
เรือนนั้นๆ ก็ยอมไมแนนหนาม่ันคง อาจพงัทลายลงไดไมอางกาล โลกจะมีความปก
แผนแนนหนามั่นคงเพียงไร ตองอาศัยการสงเคราะหซ่ึงออกจากความเมตตาและความ
เห็นอกเห็นใจกันเปนรากฐานสําคัญ สิ่งที่จะนํามาสงเคราะหก็ยอมเปนไปเองเพราะใจ
เปนผูบงการ ทานจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะปฏิบัติตอกัน โดยไมนิยมวาเปนนักบวช
และฆราวาส ตลอดสัตวท้ังหลายยอมมีตอกันอยูเสมอ แตไมไดใหช่ือวาเขาใหทานกัน
เฉยๆ เม่ือแปลแลวก็คือการใหน้ันแล 
 ทานะ แปลวาให พูดใหทราบกันอยางชัดๆ ก็คือการใหน่ันเอง จะใหดวยวัตถุ
ใหดวยการอบรมส่ังสอน ใหโดยวิธีใดเพื่อความรูความเขาใจ เพ่ือผูอ่ืนไดรับความสุข
จากการใหของตน เรียกวาทานทั้งนั้น ทานวัตถุ คือใหดวยวัตถุส่ิงของ ใหทางความรู
ความฉลาด คือใหการอบรมส่ังสอน ใหอุบายแนวทางอะไรก็แลวแต จัดวาทานทั้งนั้น
ทานจึงเปนเรื่องใหญโตประจําโลก ถาขาดทานเสียเม่ือใด โลกก็ต้ังอยูเปนปกแผนแนน
หนาไมได แมที่สุดในครัวเรือนเดียวกันที่อยูดวยกันมา ก็ตองอาศัยส่ิงเหลาน้ีเปนพ้ืน
ฐานของครอบครัวน้ันๆ ไมมีนี้เปนพื้นฐาน โลกหรือครอบครัวจะเปนไปไมได 
 นอกจากการกระทําของเราท่ีไดบําเพ็ญลงไปดวยวัตถุไทยทานเหลาน้ีแลว ผลที่
แสดงอยูในปจจุบันและอนาคต ยอมเปนไปไดดวยความราบรื่นชื่นใจทั้งสองฝายเพราะ
อํานาจแหงทานน้ี ทานเปนที่จะใหคนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือติดตัว แตผล
แหงทานยอมสะทอนยอนกลับมาเปนคุณสมบัติของผูน้ัน จะไปที่ไหน อยูท่ีใดไมอด
อยากขาดแคลน เพราะอํานาจแหงทานบารมีที่ตนไดเคยสรางไว เขามาเปนสมบัติภาย
ในสถิตอยูกับใจ กลายเปนแมเหล็กดึงดูดจิตใจผูอื่นใหเกิดความชื่นชมยินดีไมมีใครรัง
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เกียจ ผูมีใจกวางดวยการใหทานจงึสมบูรณพูนผลตลอดกาลสถานท่ี ภพกําเนิดที่เกิดที่
อยู ไมขัดสนจนทรัพย อาภัพญาติมิตรเพื่อนฝูงและสมบัติทั้งปวง 
 เราจะจําไดก็ตาม จําไมไดก็ตาม ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตาม นิสัยคนท่ีมีทาน
ประจาํใจยอมเปนผูมีอัธยาศัยกวางขวาง ไมคับแคบตีบตัน ไมตระหนี่ถี่เหนียว คนมี
นิสัยเชนนี้แมจะไปเกิดเปนสัตวเพราะวิบากกรรมบางประเภทพาใหเปนไปก็ตาม นิสัยน้ี
ยอมไมเปล่ียนแปลงเพราะอยูกับใจ ถึงรางกายจะเปลี่ยนแปลงไป แตจิตใจนั้นจะไม
เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนเลย เปนสัตวหรือเปนมนุษยมักมีบรษัิทบริวาร
เพื่อนฝูงมากเสมอ ทั้งนี้เพราะอํานาจแหงทานการสงเคราะหหากดึงดูดใหมีมาเอง 
 การที่จะใหทานไดแตละอยางๆ ต้ังแตเล็กแตนอยจนมากมายก็ตองออกจากใจ 
ใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมเหลานี้อยูโดยสม่ําเสมอยอมมีกําลัง จนกลายเปนคนมีอัธยาศัย
กวางขวาง แมจะอดอยากขาดแคลนจนถึงข้ันจําเปนจริงๆ ก็พอเปนไปได หากมีผูชวย
หากมีผูอุดหนุน หากมีผูเห็นใจ หากมีผูเมตตาสงเคราะหชวยเหลืออยูน่ันแล เพราะเชื้อ
เดิมแหงความเสียสละมีอยูภายในใจ จะเกิดในชาติใดภพใด อํานาจแหงทานบารมีน้ี
ยอมสงเสริมไมใหอดอยากขาดแคลน นอกน้ันยังเปนเคร่ืองสนับสนุนจติใจเราใหหลุด
พนจากทุกขไปไดดวยอํานาจแหงทานดวย เพราะเปนสวนหนึ่งของคุณงามความดีทั้ง
หลายมีศีลภาวนาเปนลําดับ 
 ฉะน้ัน นักปราชญท้ังหลายจึงสอนแลวสอนเลา ใหโลกทั้งหลายประพฤติตนใน
ธรรมประเภทนี้เปนพื้นฐาน จากน้ันก็สอนเรือ่งศีล เรือ่งภาวนาไปตามลําดับ ดังทาน
แสดงไวในอนุปุพพิกถาหาประการ แปลวาการกลาวธรรมเคร่ืองอบรมซักฟอกจติใจ
ของผูศึกษาอบรมไปโดยลําดับ นับแตข้ันหยาบ ข้ันกลาง ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติ
พระนิพพาน 
 ในขอท่ีวาเปนนิสัยอยูภายในจิต เพราะอํานาจแหงการบําเพ็ญมาโดยสม่ําเสมอ
น้ี จะเห็นตัวอยางจากพระพุทธเจาของเรา ในคราวเปนพระเวสสันดร ไดทรงใหทาน
เสียทุกส่ิงทุกอยาง จนชาวเมืองเขาไมพอใจ ถาพูดตามภาษาของเราก็เรียกวาเขาขับไล
พระองคออกจากเมือง จากความเปนพระเจาแผนดินเสีย กลัวบานเมืองจะลมจม 
เพราะพระองคเปนผูหนักในการใหทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเปนมาอยางนั้น 
 พระองคไมขัดของ เขาขับไปที่ไหนก็ไป แตไมทรงละการใหทานตามพระ
อัธยาศัย หรือนิสัยของพระองคที่เคยบําเพ็ญมาดั้งเดิม แมจะไปอยูในปา ไมมีสิ่งใด
บริจาคทานเหมือนอยางแตกอน มีเพียงกัณหา-ชาลีเทาน้ัน ก็ยกใหทานแกพราหมณไป
เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรที่จะใหทาน มีเพียงสองกัณหา-ชาลี ก็ใหทานไปอยางไมอาลัย
เสียดาย ทีนี้ก็เหลือแตพระนางมัทร ี เทพนิมิตบันดาลเปนพราหมณมาทูลขอนางมัทรี
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อีก ก็ทรงยกใหอยางพอพระทัยอีก เพราะมีเทานั้น ไมมีอะไรจะใหทาน สมบัติเงินทอง
อะไรไมม ี เพราะถูกเขาขับหนีไปจากบานจากเมืองไปอยูในปา จะมีอะไร เพยีงอัตภาพ
รางกายจะเปนไปกับอาหารวันหน่ึงๆ ก็แทบจะเปนไปไมไดอยูแลว เครื่องเสวยประจํา
วันในปาที่ประทับอาศัย ก็มีเพียงหัวเผือกหัวมันเทาน้ัน อดบางอ่ิมบางก็ทรงทนเอา 
 เราคิดดูก็นาสลดสังเวช กษัตริยทั้งองคสละออกจากตําแหนงเปนกษัตริย กลาย
เปนคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใด จะเปนคนขอทานก็ไมทราบวาพระองคไปขอทานที่
ไหน เปนคนอนาถาเราดีๆ น่ีเอง ทรงหาเผือกมันตามปาตามรกมาเสวย ทานไดรบั
ความทุกขยากลําบากขนาดไหน เพียงนึกวาดภาพดูก็รู 
 แมเชนนั้นพระทัยที่เต็มเปยมดวยการใหทาน การเสียสละ ยังไมปรากฏวาบก
พรองที่ตรงไหน ใครจะขออะไร พระองคประทานใหทั้งนั้น ขอลูกใหลูก ขอเมียใหเมีย 
หรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหทัย พระองคก็ทรงไมอาลัย พรอมท่ีจะยกใหอยู
เสมอ นี่ก็เพราะอํานาจแหงการเสียสละที่เคยเปนมาภายในพระทัยของพระองคนั่นเอง 
จนกลายเปนนิสัยข้ึนมาดังท่ีรูๆ  เห็นๆ กันอยูกันตามตํารา ทรงยอมปฏิบัติตามที่เขา
ตําหนิทุกอยาง เขาจะใหอยูก็อยู เขาใหหนีไปที่ไหนก็ไป แตการใหทานไมยอมลดละไม
ยอมแกไข ไมยอมปฏิบัติตามใคร ปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองคเดียวเทานั้นวาเปน
นัก คือนักใหทาน นี่คือความเคยฝงนิสัยมาแลวแตดั้งเดิม จึงไดยกทานข้ึนเปนหลัก
สําคัญ ในหลักศาสนามีทานน้ีเปนฐานสําคัญ 
 รวมแลวคุณงามความดีท่ีเกิดข้ึนจากการใหทานน้ี ก็สําเร็จขึ้นเปนบุญ มีความสุข
ความเจริญก็เพราะอํานาจแหงบุญ การรักษาศีลก็เพ่ือบุญคือความสุข การใหทานก็เพ่ือ
บุญคือความสุข การเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุข ซึ่งสัตวโลกทั้งหลายตองการ
ตลอดมา 
 ดังนั้น จึงขออนุโมทนากับบรรดาทานทั้งหลายที่เปนนักใจบุญ ไดอุตสาห
บําเพ็ญตลอดมาไมหยุดยั้ง และยังมีความอบอุนในใจวา ทานท้ังหลายยังไงก็จะปลอย
วางกุศลเหลาน้ีไมได จะตองปฏิบัติเปนลําดับไปจนชีวิตหาไม เพราะนี้เปนรากฐานของ
จิตใจอยางแทจริงที่จะพาเราอยูเราไป ไปมีความสุขความเจริญเพราะอํานาจแหงการ
สรางความดีใสตัวเอง นี่เรียกวาการรักษาตัวเองดวยความปลอดภัยไรทุกขทั้งปจจุบัน
แลอนาคต  
 ชาติภพนั้น ปจจุบันนี้เรามีชาติมีภพ อดีตตองเคยเปนผูเคยมีชาติมีภพมาแลว 
และอนาคตกาลขางหนาท่ีจะผานมา ชีวิตน้ีจะผานไปเพ่ืออนาคต ก็จําตองสืบภพชาติ
ตอไปอีกจนถึงแดนแหงพระนิพพาน อันเปนที่ยุติภพชาติทั้งหมดทั้งมวล น่ันคือแดน
สิ้นสุดปญหาโดยประการทั้งปวง การทองเท่ียวในวัฏสงสารของเราตองมีดวยกันทุกคน 
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เม่ือเชนน้ันความดีซ่ึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจําตองอาศัยยึดเหน่ียวเกาะเก่ียว หรือเปนที่พึ่งใน
ภพชาติน้ันๆ ตองเปนของจําเปนเชนเดียวกับชีวิตของเรา  
 ชีวิตมีอยูหาความสุขไมไดก็เปนโมฆะ ไมมีคุณคาอันใดกับชีวิตน้ันๆ เราไม
ตองการเปนผูหมดคุณคาในชีวิตโดยไมมีความสุขเครื่องอาศัยเลย แตเราเปนผูหวังคุณ
คาแหงชีวิตที่เต็มไปดวยความสุขความสมหวัง เราจึงสรางคุณงามความดีไวเพื่อตนซึ่ง
เปนทางที่ถูก เปนความคิดชอบ เพ่ือความปลอดภัยหรือตานทานส่ิงท่ีไมดีอันจะทําลาย
ตน การสรางคุณงามความด ี จะยากบางลําบากบางใหถือวาเปนงานสรางตัวเอง คือ
สรางตัวเองดวยความดี สรางตัวเองใหมีความสุขความเจริญ สรางหลักสรางฐานสราง
ความมัน่คง สรางความอบอุนแกจิตใจ ตองใชความพยายามโดยสม่ําเสมอ ผลคือความ
ผาสุกเย็นใจจะเปนสมบัติอันพึงหวังของเรา 
 เวลาจําเปน จิตใจจะไมคิดอะไรมากไปกวาคิดหาที่พึ่ง อันนี้เปนหลักสําคัญที่เรา
จะตองคิดไวดวยกันทุกคน เมื่อถึงคราวจนตรอกไมมีเครื่องชวยบรรเทา ยอมจะจมโดย
ถายเดียว ซ่ึงนาหวาดเสียวมาก เวลาไมรอน เครื่องปองกันแดดก็ไมจําเปน เวลายังไม
หนาว เครื่องปองกันหนาวก็ไมจําเปน เวลาไมหิวกระหาย อาหารหวานคาวท่ีเราเคย
อาศัยมาก็ไมจําเปน แตเมื่อเกิดความจําเปนดังที่กลาวมานี้ จิตตองประหวัดถึงเครื่อง
ปองกันทันท ี พอรอนปรากฏข้ึน ตองประหวัดถึงเครื่องปองกัน หนาวเกิดข้ึนจิตก็ตอง
ประหวัดถึงเครื่องปองกัน ความหิวกระหายเกิดข้ึน ตองคิดถึงอาหาร จะอยูอยางเย็นใจ
เหมือนเวลาไมจําเปนยอมไมได  
 เวลาความจนตรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเขามาถึงจริงๆ เราระลึกถึงอะไรนี่
เปนหลักสําคัญ ตองระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสรางมามากนอย วามมีากนอย
เพียงไรหรือไมมี น่ันเปนเวลาสําคัญมากสําหรับเรา เพราะทุกรูปทุกนามจะตองถึงความ
จําเปนเชนน้ันดวยกัน เราจงพยายามสรางเพื่อตัวเองไวเสียแตบัดนี้ เหตุการณทํานอง
นั้นจะไมเกิดขึ้นแกเรา จะผาสุกสบายตายเปนสุข 
 จิตใจที่เคยชินตอสิ่งใด ยอมระลึกถึงสิ่งนั้นทันท ี จิตใจที่เคยสรางแตบาปแต
กรรม เวลาจนตรอกจนมุม ใจคิดหาทางดีไมมีเพราะตนไมไดสรางไว ก็ประหวัดไปถึง
แตบาปแตกรรม พอตายลงไปก็เปนไฟเผาไปทีเดียว นรกอเวจีจะมีหรือไมมีก็เห็นเปน
ไฟอยูกับผูน้ัน เพราะผลที่เกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นจากผูทํา จะวานรกอเวจีเปนผูมาใหโทษใส
กรรมก็ไมได ความใหโทษใหคุณเปนเรื่องของเราเปนผูสรางขึ้นเอง  
 เราเกิดมาไมไดตั้งใจจะมาสังหารตนหรือทําลายตน ดวยการทําช่ัวชาลามกอัน
เปนฟนเปนไฟเผาตัว แตเราตองการมาสงเสริมตัวเอง จึงตองสรางคุณงามความดีไว
เปนที่พึ่งที่เกาะที่อาศัย เวลาจําเปนจําใจ จิตจะไดยึดไดเกาะ ไมควาน้ําเหลวเปลวไฟมา
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เผาตัว พอระลึกถึงบุญปบ ใจย้ิมแยมแจมใสอบอุนทันที เพราะเราเคยสรางไวจนติดจิต
ติดใจติดนิสัยสันดานอยูแลว ระลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้น เพราะสรางอยูทุกวันทุกคืนจน
เปนความเคยชินกับใจ ระลึกเมื่อไรก็เจอเมื่อนั้น ไมตองรอเวล่ําเวลาเหมือนราษฎรไป
ศาลไปท่ีทําการตางๆ หาเจาหานาย กวาจะไดพบแตละครั้งๆ แทบเปนแทบตาย ใครๆ 
ก็เข็ดไปตามๆ กัน 
 แมรางกายจะแตกสลายไปก็เปนธรรมดาของธาตุของขันธ จะตานทานไวไมได 
เพราะเรื่องนี้เปนคติธรรมดาอันเปนเรื่องใหญโตประจําสัตวสังขาร ไมมีใครสามารถ
ตานทานไวได ตองปลอยไปตามสภาพของเขา แตสิ่งที่เปนสมบัติของเรา ไมมีใครและ
สิ่งใดจะมาแยงชิงไดนั้นคือบุญ อันเปนความสุข ความอบอุนจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาจากการ
สรางบุญของเราเอง 
 เวลาน้ีเรากําลังสรางบุญ สรางเครื่องระลึก สรางเคร่ืองเกาะยึดแกจติใจ จะถึง
คราวจนตรอกไมจนตรอกไมสําคัญ ระลึกเม่ือไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุนภายใน
ใจเสมอไป ยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแลว ก็ยิ่งจะเห็นความสําคัญของใจที่ไดสรางความดีไว
เพื่อตนมากนอยประจักษใจ เพราะความไมประมาท 
 ธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคตเสมอ เมื่อถึงคราวจํา
เปนก็ไปแบบสุคโต คือไปด ีมีความสุขความสบาย ภพใดชาติใดที่จะเปนสมบัติของตน
ก็ลวนแตเปนของดีๆ ทั้งนั้น เพราะตนสรางแตความดีไว ผลตองเปนของดีเสมอไป นี่
เปนทางดําเนินของนักปราชญที่เคยดําเนินมา ไดรับความดีและความปลอดภัยจนผาน
พนถึงวิมุตติพระนิพพานมาแลว ไดแกพระพุทธเจาของเรา ไมเคยโกหกพกลมแกสัตว
โลกแมคําเดียวประโยคเดียว ตรัสคําใดออกมาเปนคําที่เต็มไปดวยเหตุดวยผล เปนคํา
ท่ีถูกตองดีงาม สมควรที่สัตวโลกจะประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลเปนที่พึงพอใจ ทุกบททุก
บาทแหงธรรมที่ทรงแสดง จึงเปนธรรมที่ถูกเนื้อตองใจ เปนธรรมที่ไวใจได ไมมีคําใดที่
เปนคําแสลงหูแสลงใจและเปนภัยเปนเวรแกบรรดาสัตวที่ปฏิบัติตาม นอกจากจะเปน
สิริมงคลแกผูดําเนินเทานั้น ไมมีทางอื่นใดจะเปนภัย 
 เราเองยังมีทางโกหกตนได ไมตองวาคนอื่นจะมาโกหกเรา ตัวเราเองยังสามารถ
โกหกตนไดตอหนาตอตา พระพุทธเจาไมมีเลยจะโกหกสัตวโลก จึงเปนที่แนใจยิ่งกวา
เราแนใจในตัวเราเอง ซึ่งเปนนักโกหกตนเองเรื่อยมาไมยอมเห็นโทษ 
 คําวาโกหกตนเองหมายถึงอะไร ยกตัวอยางใกลๆ  วา จะทําสิ่งนั้นก็หาเรื่องมา
โกหกวา ออ เด๋ียวทําน้ันเสียกอนแลวคอยทําส่ิงน้ี สุดทายก็ไมทํา เถลไถลไปเสีย เวลา
เคยสวดมนตไหวพระก็หาเร่ืองอยางอ่ืนมาแกตัว แลวไมไหวพระสวดมนตเสีย เวลา
ระลึกอยางอื่นระลึกได คิดหนาที่การงานเรื่องอะไรๆ คิดได แตพอระลึกถึงเวลาจะหลับ
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จะนอนจะไหวพระสวดมนตเทานั้น ออ วันน้ีรูสึกไมคอยสบายเสียแลว โอกาสไมคอยมี
เพราะวันนี้เพียบกับงานมาเต็มแยแลว วันหลังคอยทําเถอะ แลวนอนหลับครอกๆ ติด
หมอน ไมคํานึงเชาสายบายเย็นเลย น่ีการโกหกตัวเอง ตื่นขึ้นมา โอโฮ วันน้ีแยเสียแลว 
ไมไดสวดมนตเลย เอา วันหลังคอยเอาใหมนะ วันหลังโกหกอีก นี่เราเคยโกหกตัวเอง
มาแลว อาจารยเคยโกหกตัวเองมาแลว จึงยกเอาเรื่องของตัวออกประจานใหทานทั้ง
หลายฟงอยางไมอาย แตบรรดาทานผูฟงทั้งหลายก็คงไมเปนแบบอาจารย นี่แสดงเรื่อง
ความโงของตัวเองหรือความโกหกตัวเองใหทานท้ังหลายฟง เพ่ือไดนําไปพินิจพิจารณา 
วาอาจมีอาจเปนแบบเดียวกันน้ีอยูบางไมมากก็นอย 
 สวนพระพุทธเจาไมไดมาโกหกโลก แบบเราโกหกเราและโกหกคนอื่น อยางน้ี
จึงเปนท่ีแนใจสําหรับสวากขาตธรรม สมนามท่ีวาตรัสไวชอบแลว สมจริงๆ ไมเชนนั้น
ธรรมจะไมคงเสนคงวามาถึงทุกวันนี้ บรรดาพระโอวาทคําสั่งสอนของพระองคจะตอง
สลายเปนอ่ืนไปนานแลว เพราะไมมีใครนับถือ ทรงส่ังสอนอยางน้ีกลับเปนไปอยางน้ัน 
ทรงส่ังสอนอยางน้ันกลับเปนไปอยางน้ี ไมตรงตามความจริง คือเหตุกับผลไมลงรอย
กัน แตนี้ตรงตามความจริงทุกประโยค ทุกบททุกบาท ทุกวรรคทุกตอน จึงเรียกวาสวาก
ขาตธรรม หรือ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ บริสุทธ์ิบริบูรณท้ังส้ินใน
การประกาศพรหมจรรยแกสัตวโลกทั้งเบื้องตน ทามกลาง แลท่ีสุด 
 สรุปความในพระโอวาทท้ังมวล ยอมเปนหลักวิชาธรรมปฏิบัติเพื่อรักษาตัวเรา 
และเปนหลักวิชาธรรมแกโลกเพื่อการรักษาตนซึ่งเปนหลักใหญมาก การปกครองตน
การรักษาตนเปนเรื่องสําคัญ การปกครองคนอ่ืน มนุษยชอบปกครองและชอบปกครอง
จนเปนนิสัยนาเกลียด แตการปกครองตนเองน้ี คนเราไมชอบปกครอง ไมชอบสนใจดู
ตัวเองสังเกตตัวเอง การส่ังสอนคนอ่ืนน้ันชอบ แตเวลาจะส่ังสอนตน การหักหามตนใน
สิ่งไมดี มักเกิดความขัดของไมสะดวกข้ึนมาทุกทิศทุกทางจนกาวขาไมออก นอกจากไม
สนใจอบรมตัวเองแลว ยังปลอยตามบุญตามกรรมไมนําพา ปลอยใหเถลไถลไปตาม
ซอกตามมุมแหงอบายมุขน้ันมีเยอะ จึงเปนเร่ืองยากอยูไมนอยในการปกครองหรือส่ัง
สอนตนเพื่อเปนคนดีมีเหตุมีผล เราชาวพุทธจงึควรพยายามคิดเนนหนักในจุดน้ีใหมาก 
จะเปนคนดีมีหลักมีเกณฑ มีขอบังคับสําหรับตัวเอง ไมเปนคนเล่ือนลอย จะเปนคนดี
ข้ึนเปนลําดับไมอับเฉาเศราใจในภายหลัง 
 คําวาการปกครองตนน้ัน จะน่ิงนอนใจอยูเฉยๆ ไมได เพราะหนาที่การงาน
ความประพฤติตองเปนไปกับกายวาจาใจของเราอยูเสมอ ทําอยางไรจะไมเปนไปเพื่อ
ความเสียหายแกตนและผูอ่ืน ทําอยางไรจะเปนความเจริญรุงเรืองแกตนและสวนรวม 
ทําอยางไรจะเปนผูมีเหตุมีผล การทําแตละอยางควรมีเหตุมีผลอันถูกตองดีงามประจํา
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ตน ไมทําแบบสุมเดา ความประพฤติแตละอยางควรมีเหตุผลเปนเครื่องรักษาตัวไป
ดวย ความคิดการกระทําแตละอยางหนักไปในทางดีหรือชั่วประการใด ควรนําเหตุผล
มาพิสูจนตนอยูเสมอ ช่ือวาการรักษาตน โดยมากคนเราชอบฝนตนและทําลายตนอยู
เสมอ แตไมไดคิดวาฝนตนและทําลายตน จึงมักมีแตความบกพรองเสียหาย หากคนดู
ความเปนสิริมงคลในตัว ก็จะเห็นแตความบกพรองชองโหวหมดท้ังตัว ไมมีสิ่งที่นาภูมิ
ใจตกคางอยูบางเลย ซึ่งนาใจคว่ําใจหาย คนท้ังคนอยูไปดวยลมหายใจ มิไดอยูดวยสาร
คุณพออบอุนใจบางเลย 
 สมบัติเงินทองมีมากนอย ถาเรารักษาตน ปฏิบัติตอตนเองไมถูก ยอมหมดไป
และกลายมาเปนขาศึกตอเรา คําวาหมดไปคือหมดไปโดยการจับจายไมรูจักประมาณ 
และไมสนใจใครครวญวาสิ่งควรจายหรือไมควรจาย เอาความอยากเปนผูเปดประตูให
สมบัติไหลออกชนิดไมมีวันปด เปดอยูตลอด เปดเพ่ือนําออกถายเดียว ไมไดเปดเพื่อ
นําเขามา โดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องพาใหปดใหเปด เพ่ือจับจายใชสอยมากนอย มี
ความจําเปนหรือไมไมคํานึง น่ีคือความไมสนใจรักษาตน รักษาสมบัติ จึงกลายเปนการ
ทําลายตนและสมบัติเงินทองไปในขณะเดียวกัน นอกจากน้ัน สมบัติยังกลายเปนยาพษิ
สังหารตนอีกดวย โดยทั่วไปคนมีสมบัติแตไมมีธรรมมักลืมตัวไดงาย ดังนั้นสมบัติจึง
กลายเปนเคร่ืองมือทําลายตนไดอยางงายดาย ผิดกับผูมีธรรมไมลืมตัวอยูมาก เพื่อน
ฝูงกาฝากท่ีคอยดูดเลือดดูดเน้ือแทะกระดูกก็มีมาก ปากอบายมุขเปดอาไมมีเวลาปด 
ถาตนไมสํานึกตัวและปดเสียเอง 
 การจบัจายน้ัน เมื่อจายไปโดยไมมีเหตุผล จายผิดบางถูกบางนานๆ ไปก็มีแต
จายผิดๆ พลาดๆ จายเสียๆ หายๆ จายเพื่อทําลายตนไปเรื่อยๆ ความเคยชินตอนิสัย
ที่เคยเปนเชนนั้นก็ฝงใจลึกลงทุกที จนกลายเปนคนไมมีหลักมีเกณฑ จายแบบ
สุรุยสุราย ใจก็ร่ัว สมบัติก็ไหล ไหลไปเรื่อยๆ จนไมมีที่ยับยั้ง นํ้าถาไมมีแองเปนท่ีเก็บ
บาง จะมากเพียงไรก็ตองไหลหนีไปหมด เม่ือหมดฝนแลวนํ้าก็หมดจากคลองตางๆ หา
ท่ีอาบด่ืมใชสอยไมไดยอมเปนทุกข ถามีแองเก็บนํ้าไวบางก็พอไดใชหนาแลง เชน เขา
ทําเขื่อนเก็บน้ํา เปนตน 
 สมบัติเงินทองมีไดหาได แตถาไมมีที่เก็บ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องปดเครื่องเปด
แลว สมบัติมีมากเทาไรก็ไหลออกหมด และยังไหลพัดเราใหเสียไปดวย จึงควรทราบไว
แตตนมือวา การทําตัวดังท่ีกลาวน้ีคือการทําลายตัวและสมบัติเงินทองใหลมจมฉิบหาย
ไมมีชิ้นดีเลย ที่ถูกตองพยายามรักษาตัวดวยศีลธรรม ซ่ึงเปนเคร่ืองคํ้าประกันคุณภาพ
คุณสมบัติของคนใหจีรังมั่นคงและเจริญรุงเรืองทั้งปจจุบันแลอนาคต 



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๐ 

๑๐ 

 การปกครองตนนั้นยาก ตองบังคับบัญชาตนใหดําเนินความประพฤติไปตาม
รองรอยแหงศีลธรรม สิ่งใดที่ไมดีแมอยากไปก็ไมไป ถาเหตุผลไมพรอมวาควรไป ตอง
หักหามตนทันทีไมฝาฝน ส่ิงท่ีไมควรทําแมอยากทําก็ตองบังคับตนไว นี่เรียกวาการปก
ครองตน คือบังคับในสิ่งที่ไมควรไปไมควรทํา เปดทางในสิ่งที่ควรไปควรทํา ในขั้นเริ่ม
แรกยอมเปนการลําบากในการปกครองตน ยากกวาปกครองผูอ่ืน เพราะเรื่องดีชั่วทั้ง
ปวงอยูติดกับตัวเราตลอดเวลา ตองไดสังเกตสอดรูตัวเองอยูเสมอ การปกครองคนอ่ืน 
เวลาเขาไมฟงคําก็โกรธใหเขา โมโหใหเขา การโกรธใหเขาก็เปนความผิดของตัว ความ
โกรธที่เปนไฟก็เผาตัวยังไมรูอีก ตนเองก็ไมฟงคําของตัว จะใหใครมีแกใจมาฟงคําของ
ตัวเลา ที่ถูกตองปกครองตนไปดวยกับการปกครองคนอื่นจึงไดผลด ี แมเวลาจะโกรธ
เขาก็พอทราบความโกรธของตัวเองท่ีแสดงออก ความโกรธยอมไมรุนแรงและพอระงับ
กันได ถามีธรรมในใจอยูแลว 
 นี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆ ไป แลวยอนเขามาปกครองจิต เกี่ยวกับธรรมะที่
จะเอาความดีใสตนน้ีก็เปนเร่ืองยาก พอจะกําหนด พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เขาภายในใจ 
โอย รูสึกอัดอ้ันตันใจไมอยากคิดไมอยากวาพุทโธใหเหน่ือยใจ พอเปดทางใหวิ่งเลยไป
เลย ไมทราบถึงโลกไหน คิดเร่ืองเถลไถลตางๆ วันยังค่ําก็ไดคืนยังรุงก็ได ไมเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา พอเอาพุทโธเขาไปไมไดใจจะขาด นึกพุทโธๆ แลวใจรูสึกยังไงชอบกล 
เหมือนกับเอาพริกใสเขาไปในปากเด็ก เด็กรองทันท ีใจน้ีเปนอยางน้ันนะ ใจแสลงใจไม
อยากรับ จึงเปนวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจใหมีคุณธรรม 
ใหมีความดีเปนความชุมช่ืนอบอุนภายในใจ  
 เพราะฉะนั้น ผูหวังสารคุณแกตน แมจะลําบากยากเย็นก็ควรฝกอบรมใจเราให
คุนกับธรรม ม ี พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนตน ใหใจไดรับความสงบเย็น ถึงคราวจําเปน
จําใจมาควาปบติดมือปบทันที สุคโตเปนที่หวังได ไมเสียความหวังอันพึงใจ จิตเมื่อฝก
อบรมใหอยูในขอบเขตเหตุผลแลวยอมไมด้ือดึง ไมฝาฝนเหตุผลท่ีตนเห็นวาถูกตอง
ชอบธรรมแลว จนใจยอมจํานนทุกอยาง จะทําอะไร จะพูดอะไร ใจยอมเหตุผลที่ควร
หรือไมควร ชื่อวาเราปกครองตนไดเปนขั้นๆ  
 ถาย่ิงปกครองไดอยางพระพุทธเจาและสาวกทานดวยแลวก็ย่ิงดีเย่ียม ปกครอง
ใจจนกลายเปนใจที่บริสุทธิ์ ทั้งๆ ท่ีแตกอนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะฝงจมอยูอยางเต็ม
หัวใจ และกอกวนวุนวายใหไดรับความทุกขรอนอยูเร่ือยมา เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวยุ
แหยกอกวน แตชําระซักฟอกไดสะอาดหมดจด ดวยอํานาจแหงความเพียรพยายาม 
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา เรียกวาวิมุตติพุทโธที่แทจริง หมดสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอ
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จิตใจแลว เรียกวาปกครองตนไดโดยสมบูรณ ปรมํ สุขํ ไมตองถาม ความสุขอันยอด
เยี่ยมมีอยูกับใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงแลว  
 การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอทุกทานไดนําไปพินิจพิจารณาเพื่อ
ปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนใหเปนตนที่ไวใจได ความสุขความเจริญจะเปนสมบัติของ
ทุกๆ ทานโดยไมตองสงสัย 

จึงขอยุติเพียงเทานี้ 


