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ก็โมทนาสาธุกบั ทุกคนนันน่ะทีมาฟั งเทศน์ฟังธรรม วันนีเป็ นวันของในหลวง
เราก็นึกถึงว่าพระเจ้ าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้ วก็ทรงแนะนําสังสอนให้ ประชาชนทํามาหากินด้ วยคว
ามสุจริ ตธรรมด้ วยโครงการต่างๆสีพันกว่าโครงการเนียการทํามาหากินก็เรี ยกสัมมาอาชีโวอาชีพชอบ
อันไหนทีเป็ นอาชีพทุจริ ตก็ไม่ควรทํานันน่ะต้ อง
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบก็ต้องเห็นว่าการผิดศีลผิดธรรมผิดกฏหมายบ้ านเมืองไม่ดี
ดําริ ในทางทีผิดก็ไปทํามาหากินอย่างอืนดําริ ในการค้ าการขายทีไม่ชอบธรรมก็ไม่ดีเนีย
การพูดจาไม่ชอบไม่ถกู ต้ องตามทํานองคลองธรรมทีชอบก็ให้ เลิกให้ หมด
การงานทุกชนิดทีผิดศีลผิดธรรมทีผิดกฏหมายบ้ านเมืองก็ไม่ทําแน่ะ อาชีพผิดก็ไม่เอา พยายามผิดก็ไม่เอา
ระลึกผิดก็ไม่เอา ตังต้ นชีวิตใหม่เอามาเป็ นขวัญกําลังใจชีวิตแก่ตนเอง
เมือเราเคารพในหลวงเราก็ต้องทําตามแนวทางโอวาทของในหลวงนันแน่ะแล้ วทีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้ วยแ
ล้ วท่านตังอยู่ในทศพิธราชธรรมทังทานทังจาคะอะไรทังหมดนันแน่ะทีท่านประพฤติปฏิบตั ิไว้ ดีแล้ วก็ตาม
ทํานองคลองธรรมทีชอบนันน่ะจึงเรี ยกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเห็นว่าการทํามาหาได้ ด้วยความสุจริ ตธ
รรมก็เป็ นเหตุให้ ไม่มีการฆ่ากัน ไม่มีการขโมยของกัน ไม่มีการประพฤติผิดกาเมมุสากินเหล้ าเมายาเนีย
ถ้ าเราตังมันในสัมมาอาชีโวทีถูกต้ องแล้ ว
การคิดผิดทุจริ ตผิดศีลผิดธรรมทีจะต้ องไม่ฆา่ เขาขโมยของเขาไปประพฤติผิดกาเมหลอกลวงต้ มตุน๋ กินเหล้
าเมายาก็จะหมดไปสินไปเนียอันเนียต้ องถือยึดเป็ นหลักเอาไว้ ทงทางโลกทางธรรมเนี
ั
ย
ทางธรรมเราก็มาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุหาผลทําไมพระพุทธเจ้ าจึงต้ องสอนให้ เป็ นสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
?
เห็นชอบก็คือเห็นศีลธรรมเป็ นทีตังเป็ นการงานทุกชนิดจะทําการทํางานอะไรก็ต้องให้ ถกู ศีลถูกธรรมจึงเรี ยก
ว่าเห็นศีลเห็นธรรมนันแหละเป็ นการเห็นชอบ
ถ้ าเห็นไปผิดไปจากศีลจากธรรมเป็ นการเห็นผิดหรื อว่ามิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด
เพราะฉะนันเราทุกคนจะต้ องพยายามนึกปั จจุบนั ธรรมหรื อประสบการณ์จริ งหรื อมีเหตุการณ์ทีเราจะต้ องร
ะลึกน้ อมนึกเอามา
มาคิดมานึกว่าเราทุกคนสํารวจตัวเองว่าครบปี แล้ ววิถีชีวิตของเราเคยอยู่ในศีลในธรรมถูกศีลถูกธรรมหรื อเ
ปล่าหรื อผิดศีลผิดธรรมหรื อเปล่า? ถ้ าผิดเราก็เลิกละเว้ น ว่าง!
ถ้ าถูกต้ องก็ทําต่อไปเพราะอะไร?เพือไม่ให้ เบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
การเบียดเบียนตนและผู้อืนให้ เดือดร้ อนก็คือทําให้ เขาเป็ นทุกข์และตัวเองก็ไม่เป็ นสุขด้ วย
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การทีเราจะทําไม่เบียดเบียนตนเองก็คืออย่า
อย่าไปคิดฆ่าใครทําลายใครเนียมุสาวาทประพฤติผิดกาเมหลอกลวงกินเหล้ าอะไรเนีย
ทีเราไปประพฤติผิดต่อเขาเนียแหละเป็ นการเบียดเบียนตัวเองทังนัน
และการคิดทีไปเบียดเบียนคนอืนก็เหมือนเขาไม่กินเหล้ าเมายาก็อย่าไปบังคับเขาหรื ออย่าไปบังคับเขาให้ ไ
ปฆ่าคนฆ่าสัตว์ บังคับให้ เขาเป็ นขโมยไปปล้ นไปจี ไปบังคับให้ เขาต้ องไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามี
ไปบังคับให้ เขาผิดสัจจะหรื อไปกินเหล้ าเมายาเนียเบียดเบียนผู้อืนให้ เดือดร้ อน
เพราะฉะนันตัวเองต้ องทําจิตให้ อยูใ่ นศีลในธรรมชือว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อน
อันนีดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอยูเ่ พราะเป็ นสังคมโลกเป็ นประชากรโลกหรื อเป็ นประชากรของในห
ลวงต้ องว่าอย่างนี อยู่ในประเทศทีมีศีลมีธรรมเป็ นหลัก
จึงยกย่องว่าประเทศไทยพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์เป็ นหลักเพราะฉะนันการทําใดๆทีประเทศชาติไม่
สงบก็ไม่ควรทํา การกระทําใดๆทีผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ควรทํา การทําให้ พระมหากษัตริ ย์ เป็ นกังวล
ต้ องทํางานหนักเพิมขึน ซึงมีอายุมากแล้ ว ก็ถ้าเป็ นบรรพบุรุษพ่อแม่ เป็ นปู่ ย่าตายาย
เราก็ไม่ควรทีจะต้ องให้ ทํางานหนักอีก อย่าไปเพิมภาระให้ ท่าน
นันแหละถึงจะเป็ นการแสดงความกตัญ กู ตเวที รู้คณ
ุ คุณข้ าวคุณนํา เหมือนพระเจ้ าแผ่นดินเนีย ภูมิพล
หมายถึงเป็ นพลังของแผ่นดิน เวลาเราทํามาหากินทําไร่ไถนา นันแหละขีฝุ่ นเต็มหัวเรานันแหละให้ ร้ ูไว้
เหนือเกล้ าเหนือกระหม่อม เขาเรี ยกใต้ ละอองธุลีพระบาท
ใต้ ละอองธุลีพระบาทก็คือขีฝุ่ นทังหลายนันแหละ ทีเราอาศัยแผ่นดินทํามาหากินเลียงตัวเลียงครอบครัวมา
ตังแต่รุ่นปู่ ย่าตายายไปจนถึงทุกวันนี เนียแหละเขาเรี ยกฝ่ าละอองธุลีพระบาท
ท่านไปไหนก็ไปช่วยเหลือเกือกูลทุกโครงการ
เท่าทีพระองค์จะเห็นดีเห็นชอบเพราะฉะนันพระองค์จึงเป็ นผู้ทรงคุณอันประเสริ ฐ คือไม่ได้ ห่วงตัวเอง
แต่เป็ นห่วงประชาชนราษฏร์ ของพระองค์ ทีไม่มีกินไม่มีใช้ เดือดร้ อนทีไหนก็พยายามไปทําทีนัน
ไปสร้ างทีนัน โครงการแกล้ งดินบ้ าง ปลูกหญ้ าแฝกบ้ างเพือให้ ดินนันน่ะร่มเย็นเป็ นสุขไม่ให้ นําเซาะละลาย
นันแหละเป็ นความหมายเยอะแยะมากมายเลยสิงทีพระองค์คิดนัน
ไม่มีพระเจ้ าแผ่นดินหรื อพระมหากษัตริ ย์องค์ใดในโลกทีกระทํากันเพราะทัวโลกเขาเอาแต่ความสุขความส
บายกันทังนัน พระองค์ทําอย่างเสียสละ แต่พวกนีไม่สํานึกระลึกถึงไม่เอาเป็ นตัวอย่าง
นีถือว่าไม่สมควรเกิดมาเป็ นข้ าแผ่นดิน คือข้ ารับใช้ ของแผ่นดินหรื อข้ ารับใช้ ละอองธุลีพระบาทของในหลวง
ต้ องว่าอย่างนี ทุกสิงทุกอย่างน่ะมีทงเหตุ
ั และผล เราต้ องรู้จกั คิดรู้จกั นึก สําเหนียก
การทําดีทําไม่ดีเป็ นการทีถูก-ผิด เป็ นเหตุของผลปั ญญา คนไหนคิดก็แสดงว่าคนนันมีปัญญา
เพราะมีเหตุมีผลทีแยกแยะผลดีผลเสียได้
แต่คนทีไม่มีปัญญาก็แสดงถึงทีไม่สามารถแยกเหตุและผลออกได้ คนไม่มีปัญญาก็คือคนทุพลภาพ
คิดไม่เป็ น ทําไม่เป็ น พูดก็ยงั พูดไม่เป็ นอีก พูดให้ คนอืนเขาเดือดร้ อนเข้ าใจผิด โกหก หลอกลวงต้ มตุน๋
ด่าพ่อด่าแม่ ส่อเสียด อะไรนี เยอะแยะมากมายเลย พวกนีคิดไม่เป็ น ต่อให้ จบปริ ญญาเอกก็ยงั คิดไม่เป็ น
ทําไม่เป็ นเพราะทํายังเบียดเบียนตนเอง และผู้อืนให้ เดือดร้ อนอยู่ หาเรื องหาราว
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ทําให้ ประเทศชาติเดือดร้ อน ทําให้ พทุ ธศาสนาไม่ปกติ ทําให้ พระมหากษัตริ ย์ทรงกังวล
เนียผิดทังนันแหละ เพราะฉะนันเราอย่าไปคิดอย่างพวกทัวๆ ไป
เมือได้ มาฟั งเทศน์ฟังธรรมแล้ วสงบเสงียมในธรรม มีขนั ติ อดกลันอดทนเอา
เพราะความทุกข์เหล่านันเป็ นการปลุกจิตสํานึกของเราว่าเนียเราจะต้ องทําด้ วยตัวของเราเอง
เหมือนในหลวงท่านต้ องทํางานทุกอย่างเพือพระองค์เองด้ วยเพือประชาราษฏร์ ด้วย
เนียเราจะต้ องรู้ว่าเป็ นตัวอย่างทีหาไม่ได้ ง่ายๆ ต้ องมีวิริยะความเพียร ขันติอดกลันอดทน
ความจริ งไม่ใช่ทรงทศพิธราชธรรม ธรรมดาบารมี 10 ครบถ้ วน ปั ญญาในการคิดค้ น ก็เป็ นปั ญญาบารมี
วิริยะเพียรคิดเพียรค้ นก็เป็ นวิริยะบารมี อดกลัน อดทนทีทําเพือให้ มีผลดีเกิดขึนก็เป็ นขันติบารมี
มีความจริ งใจทีจะทําให้ มีแต่ผลดีอย่างเดียวก็เป็ นสัจจะบารมี
จิตตังมันในความเป็ นจริ งหรื อเพือปรารถนาให้ เกิดผลจริ ง
มีความจริ งปรากฏทัวเป็ นทีรับรองของนานาประเทศทัวโลกเนียสัจจะความจริ งใจทีพระองค์
ได้ รับรางวัลเชิดชูเกรี ยติ ทีต่างๆประเทศยกย่องให้ เกรี ยติ เราจะได้ เห็นเป็ นตัวอย่างรู้เป็ นตัวอย่าง
อธิษฐานปรารถนาให้ ประชาชนพลเมืองมีกินมีใช้ พอเพียงแล้ วเหลือกินเหลือใช้ ไม่ใช่พอเพียง
ยังเหลือกินเหลือใช้ เผือลูก เผือหลานเผือเหลนนันแหละ ถ้ าลูกหลานไม่พอกินมันก็กระจอง งองแง
และพ่อแม่ยงั ต้ องไปขนขวายทํามาหาเพิม เพิมรายได้ อีก คําว่าพอเพียง พอเพียงทังครอบครัวเลย
ก็แสดงว่าเหลือกินเหลือใช้ แล้ วยังต้ องเสียภาษี ให้ พระองค์ไปเลียงทหารตํารวจอีก
ไปเป็ นค่าเงินเดือนทหารตํารวจทีรักษาประเทศชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย์
อีกเนียพระองค์มองการณ์ไกล เล็งผลประโยชน์ เล็งผลเลิศ ถึงประเทศมีความสงบสุข ประชาชนอยูด่ ีกินดี
ก็มีความสงบ ไอ้ ทีหาเรื องหาราว อันนันพวกทีไม่เชือ และยังหาเรื องหาราว เราก็คิดดู
สําหรับเราเป็ นคนยังไง คิดยังไง มาเป็ นภาระให้ พอ่ แม่ ครอบครัว อตฺต หิ อตฺโน นาโถ ตนเป็ นทีพึงของตน
ไม่พึงตนเอง แล้ วก็คิดแต่จะไปพึงคนอืน เอาเงินเอาทองได้ มาด้ วยความผิดศีล ผิดธรรม
ไม่ชอบด้ วยกฏหมายบ้ านเมืองอะไรพวกนี เป็ นสิงทีไม่ควรทํา เป็ นความไม่ถกู ต้ อง
เพราะฉะนันวันพระราชสมภพในหลวง หรื อวันเกิดในหลวงนี วันนีพวกเราก็ควรจะสํารวจตัวเราเองซะบ้ าง
ความวิปริ ต ผิดเพียนต่างๆ ทีไม่ถกู ทํานองครองธรรม ทีชอบ เบียดเบียนตนเองให้ เดือดร้ อน
เบียนเบียนคนอืนให้ เดือดร้ อน ทําให้ ประเทศชาติวุ่นวาย แล้ วก็ให้ มนั สงบเงียบซะบ้ าง เพราะพวกนีไม่ร้ ูจริ ง
ประชาธิปไตย ก็บอกแล้ ว ประชาธิปไตยก็คือพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ า ทีความโลภ
ความโกรธ ความหลง ไม่ครอบงําใจท่านได้ เนียจิตของพระองค์ ของพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ า เป็ นประชาธิปไตยทีแท้ จริ ง ทีมาอ้ างประชาธิปไตยอย่างนัน ไอ้ พวกนีเป็ นโลกาธิปไตย
อัตตาธิปไตย
เป็ นเผด็จการด้ วยมันจะเอาให้ ได้ ดงั ใจของมันเนียโดนหลอกพวกเนียโดนหลอกมากมายเลยยิงกว่า
แล้ วยังไปทําให้ ประเทศชาติเดือดร้ อนอีกยิงแย่ใหญ่เนียเพราะฉะนันเราก็ใคร่ ครวญดูเนียประชาธิปไตยทีไม่
ถูกต้ องเข้ าใจผิดยังไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าเนียว่าท่านเหล่าเนียเป็ นประชาธิปไตยแล้ วท่านก็ไม่เลือกทีรักมักทีชังด้ วยพระพุทธเจ้ า
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พระธรรมเจ้ า พระอรหันต์เจ้ าไม่มีอคติไม่ลําเอียงเพราะรักใคร่ ไม่ลําเอียงเพราะโกรธ
ไม่ลําเอียงเพราะหลง
ไม่ลําเอียงเพราะกลัวเนียจึงจะมีความเป็ นธรรมมีความยุตธิ รรมทีถูกต้ องยิงกว่าไอ้ พวกตุลาการ
อัยการอะไรพวกนีอีกพระพุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า
พระอรหันต์เจ้ าทรงไว้ เนียเป็ นธรรมนูญก็คือมีธรรมเป็ นเครื องปกครองไม่ใช่กฏหมาย
กฏแล้ วก็หมายมีแต่ไอ้ ทีจะให้ อยูใ่ นเขตรในขอบข่ายกฏหมาย เพราะฉะนันเราก็อยู่ในเขตรของศีลของธรรม
นันแน่ะเอาศีลเอาธรรมนันแน่ะเป็ นกฏหมายจะได้ ไม่ต้องไปซืออาวุธยุทโธปกรณ์มาเข่นฆ่ามาทําร้ ายกันเนีย
เราก็จะได้ ร้ ูว่าเราเนียว่าเออ! ความจริ งเป็ นอย่างไร
เราจึงจะได้ มีความสุขความสงบสุขจากการคิดการนึกจากการกระทําแก่เพือนแก่ครอบครัวแน่ะแก่ประเทศ
ชาติแก่พระพุทธศาสนาแก่พระมหากษัตริ ย์เนียเพียงความไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอืนให้ เดือด
ร้ อนก็ถือว่าใช้ ได้ คือเราไม่คิดว่าจะไม่เบียดเบียนตัวเองก็คือไม่คิดอย่าตามใจตัวเองจําไว้ ให้ ดีน่ะ
การทีไม่เบียดเบียนตัวเองก็คืออย่าตามใจตัวเอง
การเบียดเบียนคนอืนก็อย่าไปบังคับใจคนอืนเนียจําไว้ ให้ ดีย่อมาสันๆแล้ วเราก็จะรู้ ความหมายรู้จิตเจตนาข
องพระพุทธเจ้ าทีพระองค์แสดงธรรมไว้ เป็ นกลางเพือไม่ให้ เบียดเบียนตนและผู้อืนก็คือทําจิตให้ ว่างนันแหล
ะ
ว่างไว้ ได้ ก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแน่นอนรับรองล้ านเปอร์ เซนต์ไม่ต้องเลยร้ อยด้ วยต้ องว่าอย่างนีไม่บงั คับใจค
นอืนก็คือไม่เบียดเบียนคนอืนให้ เดือดร้ อนมันคิดกันไม่เป็ นไอ้ พวกนีโง่ตอ่ ให้ เรี ยนจบปริ ญญาเอกหรื อเปรี ย
ญ๙ประโยคก็คิดไม่เป็ นอีกยังเบียดเบียนตนเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อนเอารัดเอาเปรี ยบไม่ถกู ต้ องเบียดเบียน
รังแกข่มเหงผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรพวกเนียทังนันเลยเยอะแยะมากมายเนียเห็นอยูเ่ ต็มโลกขณะนีพวก
นีไม่เคารพพ่อแม่ครู บาอาจารย์ ไม่เคารพกฏหมายบ้ านเมืองทีถูกต้ อง
เราจะเห็นได้ อยูท่ วไปเพราะฉะนั
ั
นเรารู้แล้ วก็ละมันจะได้ เว้ น
การละการเว้ นนันแหละเป็ นศีลเมือละเว้ นจนชํานาญแล้ วเขาเรี ยกศิลปะ
เป็ นวิชาศิลปะทีเราใช้ เป็ นแสดงเป็ นหรื อเล่นเป็ นหรื อทําเป็ นหรื อจัดการเป็ นเนียเขาเรี ยกศิลปะถ้ าเราเข้ าใจแ
ล้ วเราก็จะเป็ นทุกเรื องที
พระพุทธเจ้ าแสดงเป็ นสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างก็แบบเนียต้ องรู้เข้ าใจทุกเรื องเลยสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่าง
รู้แล้ วละรู้แล้ วเว้ นไม่ใช่ร้ ูแล้ วยึดติดด้ วยเนียจึงเป็ นสุดยอดของความรู้เพราะถ้ ารู้แล้ วไปยึดติดก็ผิดแล้ วนันน่
ะยึดความรู้แต่ทีเรารู้แล้ วเราเอาแต่ประโยชน์สว่ นตัวส่วนผู้อืน ทีพระองค์สอนว่า
จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ ถึงพร้ อมด้ วยความไม่ประมาทเถิดก็คือตนจะต้ องฝึ กตนให้ เป็ นตน
พึงตนเองได้ ต้องได้ มรรคได้ ผลอย่างฝึ กตนให้ ว่างได้
ว่างแล้ วก็ยงั ไปช่วยเหลือเกือกูลคนอืนทียังไม่ว่างได้ ต้องว่าอย่างนี
ไม่ใช่ว่าพอฝึ กตัวเองแล้ วก็อ้างว่าไม่วา่ งๆๆแต่ว่าคอยรับช่วยเหลือคนอืนเขาตลอด
อย่างนันทีคนโบราณเขาว่ากินแรงคนอืนบ้ างอะไรต่อมิอะไรเอาเปรี ยบคนอืนบ้ างอะไรนันน่ะไม่ถกู ต้ อง
เพราะฉะนันเราก็ต้องรู้เอาไว้ ว่าเราพยายามฉลาดอย่างซืออย่างตรงถึงเอาเปรี ยบเขาได้ ก็ไม่ควรทําเพราะ
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ทําแล้ วเกิดโทษมีทกุ ข์เบือหน่ายแล้ วตนเองก็ต้องเบือหน่ายตนเองด้ วยทําไมจึงต้ องเบือหน่ายตัวเ
อง?
เพราะตัวเองประพฤติไม่ถกู ต้ องก็ต้องเบือหน่ายความประพฤติของตัวเองนันแหละไปทีไหนก็ไม่ทิงนิสยั เก่า
ยืน เดิน นัง นอนคิดนึกก็ไม่ละทิงคิดแต่จะเอารัดเอาเปรี ยบคิดแต่จะฆ่าเขาบ้ าง ขโมยของเขาบ้ าง
ประพฤติผิดกาเมบ้ าง
หลอกลวงต้ มตุน๋ บ้ างคิดทีจะไปหาเวลากินเหล้ าเมายาสังสรรค์กบั เพือนฝูงบ้ างงานการไม่คดิ ทําการประพฤ
ติปฏิบตั ิไม่มีเนียทีอาตมาสอนวานเนียงาน
งานภายนอกเสร็ จแล้ วมากมายแต่งานภายในยังไม่ได้ ทําเลยทีพระพุทธเจ้ าว่าจงดูจิตของเราน่ะสิงทีควรทํา
แล้ วหรื อยังไม่ได้ ทํากิจภายในพระองค์ทรงเน้ นกิจภายในมากกว่ากิจภายนอกเพราะกิจภายนอกน่ะถ้ ายังเวี
ยนว่ายตายเกิดก็ต้องทําอีกเยอะยังจะต้ องมาทําอีกมากมายต้ องรับภาระทุกข์โทษอีกมากมายแต่กิจภายใ
นคือทําจิตให้ ว่างเพือมรรคผลนิพพานเนียทีเราไม่เอาใจใส่ทอดทิงอนาถาเขาเรี ยกอนาถาก็คือไม่มีทีพึงพิงท
างใจ
เวลาทุกข์ขนมาก็
ึ
โวยวายร้ องห่มร้ องไห้ ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเพราะทุกคนเขาก็มีความจําเป็ นเพราะทุกคนเ
กิดแล้ วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้ องตายใครจะมาช่วยใครได้ ตลอดไม่มี ต้ องปลงวาง ต้ องทําใจให้ ได้
ไม่ยดึ มันในตัวเองไม่ถือมันในตัวเองไม่เอาตัวเองเป็ นใหญ่ จึงเรี ยกว่าอัตตาธิปไตยนันน่ะมีตนเป็ นใหญ่
เพราะฉะนันเรารู้แล้ วเราเข้ าใจแล้ วเราก็จะได้ พยายามลดดีกรี ลงมาจนค่อยๆลดค่อยๆลดจนกระทังมันเคย
ชินแล้ วซึมซับสิงทีดีสิงทีถูกต้ องแล้ วนันน่ะมันก็จะได้ เริ มทําดีมากกว่าทําไม่ดีไอ้ สิงทีไม่ดีมนั ก็จะเลือนหายไ
ปโดยอัตโนมัติเพราะความดีมากกว่าความไม่ดี
ถึงแก่ถึงตายขณะถึงแก่จะตายขนาดไหนก็ยงั ไม่ทิงนิสยั เก่าโกหกหลอกลวงต้ มตุน๋ กินเหล้ าเมายาเนียเยอะ
มากเลยเพราะมันฝึ กมันหัดมาตังแต่เล็กแต่น้อยจนเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็ไม่ละไม่เลิกจนกระทังแก่เฒ่าแล้ วก็ยั
งไม่ทิงนิสยั เดิมๆนันน่ะ เพราะฉะนันเราก็ต้องฝึ กหัดจิตใจแก้ ไขความรู้สึกนึกคิดของเรา
ทีคิดผิดก็คือดําริ ผิดนันน่ะ
ดําริ ผิดมาตลอดต้ องว่าอย่างนียังไม่เคยคิดช่วยตัวเองให้ พ้นผิดให้ พ้นทุกข์ได้ เลยต้ องว่าอย่างนี
สัมมาทิฏฐิ ก็เห็นผิดเห็นว่าการผิดศีลผิดธรรมตัวเองฉลาดเอารัดเอาเปรี ยบเขาได้ เนียเห็นมัยเห็นผิด
ดําริ ผิดก็เนียคิดผิดคิดแต่เรื องชัวๆเอารัดเอาเปรี ยบคนอืนทังนัน
เพราะคิดทีจะไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามีคนอืนบ้ างอะไรต่อมิอะไรเนียวางแผนวุ่นวีวุน่ วายหาโอกาสฉว
ยโอกาสทีจะหลอกลวงต้ มตุ๋นอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนียเพราะฉะนันเราต้ องเนียวันเนียเป็ นวันเกิดในห
ลวงแล้ ว เกิดใหญ่นะเนีย ใหญ่หลวงเลยต้ องว่าอย่างนี
ในหลวงท่านเป็ นพ่อของแผ่นดินทังประเทศไทยเลยใหญ่เขาจึงเรี ยกว่าพ่อหลวงคือพ่อใหญ่เนียเราก็ต้องมีพ่
อทุกคนพ่อของตัวพ่อแม่ของตัวก็ต้องเคารพ
แต่นีพ่อใหญ่ก็ต้องฟั งกันแล้ วละเลยไม่ได้ เหมือนต้ องปูชนียสถาน
เป็ นทีสูงเด่นทีจะต้ องนอบนบเคารพกราบไหว้ บชู าด้ วยการทําตามคําสอนให้ อยู่ในสัมมาอาชีพทีเรายังมีแร
งกําลังทียังทําได้ เราก็ควรทํา ไม่ปล่อยชีวิตให้ เป็ นหมันไม่ให้ เป็ นโมฆะบุรุษ
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โมฆะสตรี ทีไม่มีความดีใดเลยเกิดแล้ วก็แก่เจ็บตายไปล้ างผลาญผลผลิตไปเท่าไหร่เนียตัวเองไม่ไ
ด้ สร้ างไม่ได้ ทําเลยแล้ วก็มากินมาใช้ ใหญ่โต
โอ้ อวดกินคําโตคําใหญ่อีกเขาเรี ยกกินด้ วยนันน่ะเราก็ต้องรู้ไว้ ว่าสิงเหล่าเนียเป็ นสิงทีไม่ควรทําเราไม่ได้ ทําม
าหาได้ เองแต่เราไปอาศัยคนอืนเขาเราก็ต้องเจียมเนือเจียมตัว อย่าไปคิด คิดแล้ วตัวเองก็เป็ นทุกข์ด้วย
คนอืนเป็ นทุกข์ด้วย
ไปเข้ าใกล้ ใครก็เป็ นทุกข์ด้วยเพราะฉะนันเราก็ไม่มีใครชอบไอ้ นีนิสยั แบบนีไปอยูท่ ีไหนก็สร้ างกรรมทําผิดไม่
มีใครอยากคบค้ าสมาคมไม่มีใครอยากเข้ าใกล้ เขาเรี ยกตัวเหม็นเขาเห็นก็เหม็นไปหมดแล้ วคือเหม็นความไ
ม่ดีจําไว้ ให้ ดี ให้ เลิกพฤติกรรมเหล่านีให้ หมดแล้ วก็ทําจิตให้ ว่างเนีย
เราทําอะไรไม่ได้ ก็ทําจิตให้ ว่างก็ถือว่ายังดีเพราะเป็ นการทําให้ แก่ตวั เอง
ตัวเองได้ กินบ้ างไม่ได้ กินบ้ างก็ไม่ต้องเดือดเนือร้ อนใจเพราะเป็ นกรรมเป็ นวิบากกรรมของเราทีเราไม่ได้ สงส
ั
มเอาไว้
ถ้ าเราสังสมไว้ เราก็ร้ ูจกั กระเหม็ดกระแหม่ออมทรัพย์ออมอาหารอะไรต่อมิอะไรไว้ เตรี ยมตัวตายกินไว้ เพือย
ามแก่ยามเฒ่าจะได้ ไม่ลําบากเดือดร้ อนคนนันคนนี
เดือดร้ อนลูกหลานเหลนโหลนอะไรอีกเนียตอนเนียต้ องมาบ่นกับเรื องทางโลก
เพราะบ่นทางธรรมมาตังสีวันแล้ ววันนีเป็ นวันทีห้ า
ก็บน่ ทางโลกให้ ฟังซะบ้ างมันจะได้ ร้ ูแต่มนั ก็ไม่พ้นน่ะโลกกับธรรมมันต้ องคูก่ ันเอาโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้ ธรร
มอย่างเดียวก็ต้องอาศัยโลกและธรรมเราก็ต้องอัญญะมัญญะปั จจัยซึงกันและกันเอาไว้ เป็ นเครื องพิจารณา
คือทําความเข้ าใจเพราะเรามีสติปัญญาน้ อยไม่ร้ ูเหตุผลทีถูกต้ อง
และผู้ร้ ูดรี ้ ูชอบไม่มีใครมีเวลาว่างมาสังมาสอนเราไม่มาแนะนําพรํ าสอนเพราะเราก็เป็ นคนหัวดือไม่คอ่ ยเชือ
ไม่คอ่ ยจํานันน่ะแล้ วก็ทําให้ ท่านลําบากกายลําบากใจเนียเห็นมัยเนียแล้ วตัวเองก็ไร้ ประโยชน์ได้ ยินได้ ฟังอ
อกหูซ้ายทะลุหขู วาอีกไม่นําพานําไปประพฤติปฏิบตั ิเพือทําตนเองให้ มีคณ
ุ มีคา่ ขึนมา
คุณค่าอันนันก็คือสาระธรรม ศีลสาระก็คือละเว้ นเป็ นสาระ
สมาธิสาระก็คือตังใจมันกับการละการเว้ นนันแหละ
ปั ญญาสาระก็คือเป็ นคนมีเหตุมีผลในศีลในสมาธินนแหละเขาเรี
ั
ยกว่าปั ญญาสาระคือทังศีลทังสมาธินนแ
ั
หละทีเราแยกว่าอันนีเป็ นส่วนศีล
อันนีเป็ นส่วนสมาธิคือความตังใจมันทีจะรักษาศีลแน่ะทังศีลและสมาธิก็มีนยั ยะอันเดียวกันนันน่ะอยู่ด้วยกั
น แล้ วก็ปัญญาคือเหตุผลทีถูกต้ องคือรู้ศีลรู้สมาธิเนียก็เป็ นปั ญญาสาระทีถูกต้ อง
แล้ วก็เป็ นวิมตุ ติสาระหลุดพ้ นว่าง เมือมีศีลสาระแล้ วมันก็ว่างละเว้ นจนว่างตังใจมันจนว่างเห็นมัย
แล้ วก็ปัญญารู้เหตุร้ ูผลในความว่างแล้ วก็เห็นว่าเป็ นสุข สงบสุข สันติสขุ แท้ จริ งนันแน่ะ
เราก็อาศัยความไม่ยดึ ติดสิงอืนทังหมดเลย
เอาศีลเอาสมาธิเอาปั ญญานันแหละทีเรารู้เอาเป็ นเขาเรี ยกเอาเป็ นความหลุดพ้ น
หลุดพ้ นความชัวทังหลายทางกายทางวาจาทางใจ ถ้ าจิตเราว่างแล้ วไม่ทําผิดแน่นอนเนีย
เพราะภูมิของโสดาบัน สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสก็อยูใ่ นกํามือเราเขาเรี ยกอยู่ในเงือมมือเรา
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ทีภาษาโบราณเขาพูดไว้ อย่างนันแล้ วก็ถ้าจิตว่างแล้ วไม่มีกามราคะ ปฏิฆะ
ไม่มีการกระทบกระทังจิตมันก็สงบสุขเกิดสันติสขุ ขึนในใจเนีย
พระโสดาบันทํากามราคะปฏิฆะให้ เบาลงส่วนอนาคามีเนียละได้ เด็ดขาดเนียเขาเรี ยกแว่นส่องธรรม
หรื อว่าสังโยชน์๑๐ สังโยชน์๕ เนีย อุทธัมภาคิย พุทธาภาคิยสังโยชน์ทีจะพาเราพ้ น
คําว่าสังโยชน์แปลว่าร้ อยรัดเราจะมาหลุดพ้ นจากการร้ อยรัด พระอนาคามีพ้นไปได้ ๕อย่าง
แต่อทุ ธัมภาคิยสังโยชน์เบืองบนคือรูปราคะ
อรูปราคะคือไม่เพ่งเป็ นฌานไม่ร้ ูเป็ นญาณหมายถึงว่างหมดเลยทังฌานทังญาณเพือให้ พ้นรูปราคะอรู ปรา
คะมานะอุทธัจจะอวิชชาเนีย ถ้ าเรารู้ ทงญาณทั
ั
งฌานวิปัสสนาในญาณในฌาน
เนียจะต้ องใช้ กบั สังโยชน์เบืองบนอีก๕
เนียเพือเข้ าถึงภูมิของพระอรหันต์คือหมดทังอวิชชาความไม่ร้ ูก็หายไปด้ วยเพราะเรารู้แล้ วรู้แล้ วละรู้แล้ วว่าง
รู้แล้ วละรู้แล้ วเว้ นรู้ แล้ วว่างเนียทังศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันเนีย เมือเราเข้ าใจแล้ ว ในศีลสมาธิปัญญา
จิตวิมตุ หลุดพ้ นเพราะจิตว่างได้ แล้ ว จิตไม่มีเวทนาทางกายทางจิต
นันแหละสิงทีเราจะต้ องสังสมหรื อทําไว้ เนืองๆ เขาเรี ยกทําอุบายในใจไว้ เนืองๆ เนียคิดไว้ เนืองๆ
ว่าเราต้ องทําต้ องว่างไปตลอดไม่ยึดติดใดๆ สรรพสิงทังหลายเป็ นของชัวคราว
ทีพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่าปั จจัยเครื องอาศัย เช่นข้ าวปลาอาหาร ผ้ านุ่งผ้ าห่ม ทีอยู่ ทีอาศัย
ยารักษาโรคภัยไข้ เจ็บนี เป็ นปั จจัยเครื องอาศัยชัวคราว เราจะยึดถือเป็ นจริ งเป็ นจังก็ไม่ได้
เพราะเป็ นของชัวคราว ให้ เราปกปิ ดกายไม่ให้ กําเริ บ ให้ กินอิมไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะความหิว
แล้ วก็มีเสนาสนะคือบ้ านเพือมุงบังบังฝน ลม แดด แล้ วยุง เหลือบลิน ฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน
ต้ องมีบ้านทีพัก ทีป้องกัน แล้ วก็เวลาเจ็บไข้ ได้ ป่วย ก็ต้องมียารักษาโรคเนีย
พระพุทธเจ้ าทรงเรี ยกว่าปั จจัยเครื องอาศัยแล้ วก็เป็ นเครื องอาศัยชัวคราวเท่านัน ไม่ใช่ตลอดไป
ไม่ควรยึดเอาเป็ นทีพึงตลอดกาล ไม่งนก็
ั จะเป็ นคนป่ วยอยู่ตลอดกาล แล้ วก็จิตก็ไม่ว่างด้ วย หากันไม่ร้ ู
ทังกลางวันกลางคืนก็หากันไม่ร้ ูจบรู้สิน เนียเราก็ร้ ูแล้ วว่าเนียปั จจัย๔ เครื องอาศัยเนียเป็ นของชัวคราว
อนิจจังอยูเ่ สมอ เราก็จะได้ เห็นว่ากายเรานีมาอาศัยปั จจัย๔ เป็ นเครื องอยู่ คือทําให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้
รอดตายไปวันหนึง วันหนึง ถ้ าเรายังไปยึดติดในการแสวงหา ไปโลภมากเอามาไว้ เยอะแยะ
ความทุกข์สงั ขารก็จะเสือมขึนด้ วยการแสวงหาเนีย ถูกร้ อนบ้ าง ถูกเย็นบ้ าง
ถูกหนาวบ้ างความทุกข์ก็ตามเรามานันแน่ะเพราะฉะนันถ้ าเราว่างได้ แล้ วเราหยุดหาแล้ วมันก็ชลอเขาเรี ยก
ว่าอนิจจังช้ าลง เป็ นทุกข์ช้าลง
อนัตตาช้ าลงแก่เจ็บตายช้ าลงเนียเป็ นอย่างนีเหตุผลปั จจัย๔เนียก็เพือจะให้ ร้ ู ความจริ ง ทุกคนใครๆก็ร้ ู
ถึงแม้ ว่าแต่พระองค์ก็ต้องมาชีว่าจุดมุง่ หมายให้ ร้ ูความจริ งว่าเป็ นเพียงปั จจัยเครื องอาศัยชัวคราวเท่านันเอ
ง
บ้ านช่องก็ยงั ผุพงั เห็นมัยเนียมันอยู่สร้ างมานานๆเข้ าปลวกกินบ้ างถูกฝนลมแดดแผดเผาทังๆทีมันไม่มีชีวิต
ก็ยงั รู้จกั ชราคือความทรุดโทรมผุพงั เห็นมัยเนีย
ท้ ายสุดก็เนียกว่าจะตายก็เนียบางคนถ้ าเป็ นสมัยโบราณก่อนเนียทังหญ้ าคาเดียวก็ต้องมาเย็บมาติดมามุงใ
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หม่เนียเป็ นเครื องปั จจัยอาศัยหลบฝนชัวคราวเวลายามหน้ าฝนหลบร้ อนตามฤดูร้อน หลบฤดูฝน
หลบฤดูหนาว หลบฤดูร้อนเพียงชัวระยะหนึงเท่านันเอง
ถ้ ามันถูกมากๆเข้ าร้ อนเกินไปหนาวเกินไปถูกฝนความชืนมากเกินไปความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ ามา
ควรจะปลงสังขารตัวเองว่าเนียเราเกิดมาล้ างผลาญผลผลิต ล้ างผลาญปั จจัย๔แล้ วเราทําอะไรได้ บ้าง
ทําให้ เกิดเป็ นประโยชน์กบั คนอืนอะไรบ้ าง?
เพราะฉะนันเราจึงไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืนให้ เดือดร้ อนเราจะต้ องทําความเข้ าใจรู้ตรงนี
เมือเราทําได้ แล้ วเราก็ต้องมาทําใจให้ ว่างให้ เป็ นคําสอนสุดยอดของพระพุทธเจ้ านิพพานัง ปรมัง
สูญญังเนีย
พระพุทธเจ้ าเป็ นยิงกว่าพระราชาเขาเรี ยกธรรมราชาพระพุทธเจ้ าทรงเป็ นธรรมราชาสูงสุดยิงกว่าพระราชา
ยิงกว่าพระเจ้ าจักรพรรดิทงโลกต้
ั
องว่าอย่างนีอยู่ภายใต้ พระธรรมราชาพระองค์เอาความจริ งมาสอน
ความจริ งแล้ วคนทีจะได้ เกิดเป็ นพระราชาพระเจ้ ามหาจักรพรรดิอะไรเนียล้ วนแล้ วแต่เคยทําคุณงามความดี
ถวายพระพุทธเจ้ าพระธรรมเจ้ าพระอรหันต์เจ้ าหรื อเพราะทําบุญไว้ ในศาสนาหรื อการทําช่วยเหลือสงเคราะ
ห์ประชาชนสร้ างประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนทีมากทีกําลังมีทกุ ข์ให้ พ้นทุกข์
นันน่ะจึงจะมีสิทธิได้ เป็ นหัวหน้ าเช่นสร้ างศาลาบ้ าง บ่อนําบ้ าง
ถนนหนทางบ้ างเนียทีพระพุทธเจ้ าเราเคยเป็ นมาฆะมานพมาก่อนเนียทีเคยสร้ างเคยทําแม้ ตอนนันทีพระอ
งค์ยงั ไม่ได้ เกิดยังไม่ได้ พบพระพุทธเจ้ าแต่พระองค์มีความคิดทีดีพระองค์ก็ทําในส่วนทีดีพาพรรคพวกทีเห็น
ดีตามว่าเออ!
อยูว่ ่างๆเรามีกินมีใช้ แล้ วไปทําถนนกันทําทางเดินกันไอ้ ทีหญ้ ามีหลุมมีบอ่ ก็หาทรายหาหินมาถมให้ เต็มสร้ า
งศาลาพักร้ อน ท้ ายสุดก็มาขุดสระ ยามหน้ าร้ อนก็จะมาเป็ นทีพึง ตัวเองก็ได้ ใช้
ใครไปมาก็สะดวกอาบนําได้ กินเนียคิดแต่สิงทีเป็ นประโยชน์ แต่ก็ถกู ต้ องตามธรรมพระพุทธโอวาท
ทีพระองค์แสดงเอาไว้ ถึงความขยันหมันเพียร
ความเพียรชอบเพียรละเพียรทีจะปฏิบตั ิเพียรทีจะทําให้ เจริ ญรุ่งเรื องอะไรเนียเยอะแยะมากมายคําสอนพร
ะองค์มีหลายระดับจึงสมกับเรี ยกว่าสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างไปหยิบยกตัวไหนก็ใครปฏิเสธไม่ได้
เถียงไม่ได้ ว่าสิงทีพระองค์แสดงไว้ ไม่จริ งไม่มีผลไม่มีใครกล้ าเถียงไม่มีใครคัดค้ านยิงตอนนีเรี ยกว่าชะตากร
รมโลกกําลังถูกภัยพิบตั ิคกุ คาม แผ่นดินไหวบ้ าง ไฟไหม้ บ้าง
ลมไต้ ฝนพั
ุ่ ดตายบ้ างพัดบ้ านพังวิบตั ฉิ ิบหายนําท่วมอะไรต่อมิอะไรเนีย
แล้ วเราก็จะโอปนยิโกขึนมาเนียตัวถ้ าเราเองเป็ นอย่างเขาบ้ างเราจะเป็ นยังงัยบ้ าง?เราจะเป็ นทุกข์เดือดร้ อน
ไหม?
นันแหละเราไม่ควรทําเวลาให้ เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทีอาตมาเคยบอกไว้ แล้ วว่าทุกวินาทีมีคณ
ุ ค่าโมทนา
สาธุกบั คนดี
คนทําความดีไว้ ถึงเราไม่มีโอกาสทําเราเห็นว่าเขาทําดีแล้ วก็เป็ นประโยชน์แล้ วเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไ
ม่มีของ
เราก็โมทนากับเขาได้ ไม่ต้องเสียสักบาทถ้ าเขารู้ว่าเราโมทนามีความดีกับเขาๆก็ยงั มีใจกรุณาทีจะแนะนําสัง
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สอนเราทําให้ เราได้ พบกับความสําเร็ จได้
จึงตังศูนย์นนศู
ั นย์นีขึนมาเหมือนพระราชาพระราชินีท่านตังขึนมานันแหละ ทีเอามาสร้ างมาทํา
เอามาเป็ นศูนย์สงเคราะห์คนทุกข์คนยากคนไม่มีกินไม่มีใช้
ให้ มีกินมีใช้ ขึนมาแล้ วก็ต้องไม่ไปเป็ นขโมยขโจรปล้ นจีใครเขา
ไม่ทําให้ ใครเดือดร้ อนเป็ นทุกข์ด้วยเพราะฉะนันเรารู้อย่างนีเราจะเห็นคุณค่าของผู้นําทีมีสติปัญญาต้ องว่าอ
ย่างนี ผู้นําทีมีสติปัญญาทําให้ เกิดสาธารณะประโยชน์มากมายต้ องว่าอย่างนี
ถ้ าใครคิดไม่ดีก็อิจฉาริ ษยาหรื อหาเรื องกลันแกล้ งทําร้ ายบ่อนทําลายไอ้ พวกนีเนียสร้ างกรรมทําชัวเบียดเบี
ยนตนเองให้ เดือนร้ อนด้ วยเบียดเบียนผู้อืนให้ เดือดร้ อนด้ วย
เพราะฉะนันเราจะต้ องการทีจะไม่เบียดเบียนตนเองให้ เดือนร้ อนก็คืออย่าตามใจตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อืนใ
ห้ เดือดร้ อนก็คือไม่ไปบังคับใจคนอืนนันน่ะให้ เขาอยูเ่ ป็ นปกติให้ เขาเป็ นสุขสงบสุข แล้ วเราก็ไม่มีข้าศึกศัตรู
ไม่มีใครมาพยาบาทอาฆาตจองเวรทําร้ ายเรา
พระพุทธเจ้ าผู้ทรงสัพพัญ รู ้ ูทกุ อย่างพระองค์แสดงไว้ มากมาย
แต่ถ้าเราเป็ นคนมีปัญญาเราก็ไปหยิบเอามาใช้ ได้ หมดไม่ว่าเรื องเล็กเรื องใหญ่มากมายขนาดไหนนันน่ะถ้ า
มันถึงเป็ นถึงตายมันจําเป็ นวิกฤตภัยเกิดขึนมันจะตายก็ต้องทําจิตให้ ว่าง
ในความว่างไม่มีวิกฤตต้ องว่าอย่างนี นําไม่มีท่วม ไฟไม่มีไหม้ ลมไต้ ฝนไม่
ุ่ พดั
แผ่นดินไม่ไหวก็เพราะใจมันว่างไม่มี สิงเหล่านีทําร้ ายทําอันตรายไม่ได้ ใจว่างแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์
เราต้ องฝึ กหัดอบรมเอาไว้ เพือความสูงสุดเป็ นจุดมุง่ หมายทีพระองค์ต้องการให้ สาธุชนคือคนดีเพือปรารถน
าดีให้ ยิงขึนจะได้ ทําตามพระพุทธโอวาทเพราะว่าสิงทีพระองค์สอนไว้ ไม่ใช่ของยากทุกคนทําได้ เมือทุกคน
ทําได้ แล้ วก็มีประโยชน์แก่คนทํานันแหละเมือเขาทําแล้ วถ้ าแนะนํามิตรสหายครอบครัวทําก็ยิงเจริ ญรุ่งเรื อง
แผ่ขยายกว้ างไกลไปเรื อยๆจนทัวโลกเลยต้ องว่าใครเห็นดีเห็นงามโครงการแบบโครงการในหลวงเดียวนีกร
ะจอนกระจายไปทัวโลกมีประโยชน์ทวโลกพระองค์
ั
ก็ไม่ได้ สงวนลิขสิทธิอะไรแต่ก็จดลิขสิทธิถ้ าใครจะเอาไป
ทําอะไรพระองค์ก็ไม่ได้ ใส่ใจหรอกเพราะพระองค์เห็นประโยชน์แล้ วแล้ วก็ให้ เป็ นประโยชน์แต่ก็เกิดให้ เขามี
กฏหมายลิขสิทธิปั ญญาพระองค์ก็ต้องไปจดลิขสิทธิไว้ เพือให้ คนไทยนันแหละเพราะในหลวงเป็ นพ่อหลวงข
องคนไทยจะได้ คนไทยทีมีจิตสํานึกรักลิขสิทธิปั ญญาหรื อทําไว้ ให้ เป็ นประโยชน์ชวลู
ั กชัวหลานเลยถึงเหลน
ถึงโหลนไปโน้ นน่ะ
นันน่ะจึงจะสํานึกในพระคุณในพระกรุณาธิคณ
ุ ทีพระองค์คดิ ค้ นขึนมาเพือให้ เป็ นประโยชน์
พวกทีไม่มีจิตสํานึกพวกหาเรื องหาราวพวกเนียห่างไกลให้ มากเหมือนงูพิษใกล้ ไม่ได้ เผลอไม่ได้ เดียวมันกัด
ตายทําร้ ายหรื ออันธพาลเข้ าใกล้ ไม่ได้ เดียวจะมาพาลดูหน้ ากล่าวหาด่าพ่อด่าแม่
หาเรื องยิงกันตายฆ่ากันตายอะไรเนียพวกเนียมันคนทุพพลภาพทังนันพวกพิการทางจิตเป็ นโรควิปริ ตแปร
ปรวนเราจะได้ ไม่คบค้ าสมาคมกับคนบ้ า
คนจิตใจวิปริ ตอย่าไปเห็นเงินทองข้ าวของซึงได้ มาด้ วยความไม่ชอบธรรมเหล่านีเขาจ้ างให้ เราไปทําความดี
ความดีของเราทีจะไปทําให้ เขามันผิดศีลไหม?ผิดธรรมไหม?นันน่ะเราต้ องดูว่าผิดกฏหมายบ้ านเมืองไหม?
ทําให้ ประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย์เดือนร้ อนหรื อเปล่า
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ถ้ าได้ มาด้ วยการรับจ้ างอันนันน่ะเหมือนกับทีเรี ยกว่าคอรัปชันต้ องปกปิ ดซ่อนเร้ นกลัวเขาจะจับผิ
ดภายหลังเนียเพราะฉะนันไม่ดีเอามากินมาชืเขารู้ภายหลังก็ต้องจับติดคุกติดตาราง
เพราะฉะนันเราคนดีมีศีลธรรมไม่ควรทีจะไปใกล้ ไม่ควรทีจะไปอยากได้ ทรัพย์สินสมบัติเช่นนันทีได้ มาด้ วยค
วามไม่ชอบธรรม เพราะฉะนันเราก็จะต้ องเอาธรรมคําสังสอนพระพุทธเจ้ าซึงมี๘๔๐๐๐พระธรรมขันธ์น่ะ
เยอะมากเลยแต่ว่าไม่จําเป็ นจะต้ องเอามาทังหมด
เอามาอย่างเดียวทีเห็นว่าทําได้ เนียทีเรี ยกว่าศีลธรรมเอาแค่ศีลธรรม๒ข้ อเนียศีล ละเว้ น
ธรรมคือธรรมชาติธรรมดาทีจะต้ องละเว้ น ทําได้ ก็หลุดพ้ นได้ แค่คําว่าศีลธรรมแค่เนีย
เพราะฉะนันเราต้ องมีความจริ งใจกับศีลธรรม ศีลละเว้ นแล้ วก็ว่าง
ธรรมชาติธรรมดาทีจะต้ องว่างไม่มีการยึดติดคือให้ ว่างไปตามศีล
เมือว่างตามศีลแล้ วไอ้ ทีว่างนันแน่ะเป็ นธรรมแล้ ว
ไอ้ การละเว้ นนันเป็ นศีลแต่พอจิตว่างแล้ วเป็ นธรรมเขาจึงเรี ยกศีลธรรมไม่งนก็
ั ไม่ร้ ูคําว่าศีลธรรมเนียเหมือน
กับหญ้ าปากคอกใครๆก็ได้ ร้ ูได้ ยินมาไม่มีใครนําพามาประพฤติปฏิบตั ิให้ เกิดมรรรคเกิดผลความจริ งแค่เนีย
ถึงนิพพานน่ะละเว้ นจนตายเลยจนนิพพานเลย
ว่างจนนิพพานเลยเนียแค่สองคําเนียทีพระพุทธเจ้ าว่าเป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์
คาถาบาทหนึงคําหนึงก็เป็ นนิยยานิกธรรมนําสัตว์ให้ พ้นทุกข์ได้ เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของธรรมของพระพุ
ทธเจ้ าว่าแม้ เป็ นคําสันๆแต่ว่าผู้ทีมีความเข้ าใจแล้ วไปปฏิบตั ิทําให้ เกิดมรรคผลนิพพานได้ จริ งเนียเหมือนคํา
ว่าศีลธรรมเนีย ทีใครๆก็ได้ ยินมาแล้ วตังแต่เล็กจนโตต้ องว่าอย่างนีแล้ วมันก็ไม่ได้ คิดอะไร
ศีลก็คือละเว้ นหมดเลยน่ะรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ละเว้ นแล้ วก็ว่างไปแล้ วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดเพราะความอยากได้ ความปราร
ถนาในรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เหล่านันเยอะแยะเลยสิงทีจะตามมาเนียมีคณ
ุ ค่ามหันตเลยมีโทษอนันตสําหรับคนไม่ทําทีแต่เว
รมีแต่กรรมไม่สินสุด
เนียเห็นมัยธรรมก็คือธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษต้ องว่าอย่างนีเป็ นธรรมชาติธรรมดา
เมือละเว้ นแล้ วมันก็ว่างก็เป็ นธรรมดาของการละเว้ น
ยิงละมากเท่าไหร่ยิงเว้ นมากเท่าไหร่ก็ยิงว่างเท่านันก็ยิงไม่มีทกุ ข์มากเท่านัน
เนียแค่คําสองคําแค่ศีลแค่ธรรมเนียรู้จกั กันหรื อเปล่า?ไม่ร้ ูก็ไปทะเลาะกันเรื องศีลเรื องธรรมอีก
นักบาลงบาลีนกั วิชาการอะไรเนียเยอะ เถียงกันเรื องศีลเรื องธรรมมากมายก่ายกองเพือเอาชนะคะคานกัน
ถ้ ามันอยากคิดถูกมันต้ องไม่เถียงกันแล้ ว
จิตมันว่างแล้ วมันจะมาเถียงกันทําไม?ทุกคนหวังความถูกความชนะแต่ทกุ คนแพ้ หมดทีเถียงกันต้ องว่าอย่า
งนีเพราะอะไร?เพราะจิตไม่ว่างทังคูท่ ีเถียงกัน ถ้ าใครรู้จริ งก็ว่าเออ! ศีลละเว้ นแล้ วก็วา่ ง
ธรรมชาติธรรมดาของความว่างไม่มีการทะเลอะกัน(หัวเราะ)แค่นีเกมส์
เอาจนโน่นว่างจนตายเลยดับว่างดับว่างไม่ทะเลาะทุม่ เถียงกันเนียว่าง เนียแค่ศีลธรรมคําสันๆ
นีใครทีอยากประพฤติศีลประพฤติธรรมนีจําไว้ ความหมายเป็ นอย่างไง

๑๑

ความสําคัญคือของศีลก็คือเนียละเว้ น ละเว้ นแล้ วก็ว่าง
ถามว่าละเว้ นอะไร?เราก็ขยับมาทีละเว้ นทีตาอย่าไปดู ละเว้ นทีหูอย่าไปฟั ง ละเว้ นทีจมูกอย่าไปสูดดม
ละเว้ นไม่ต้องกินเสียบ้ าง เนียเหมือนกับศีลแปดเนียไม่ต้องกินเสียบ้ าง
เคยกินสามมือสีมืออะไรก็เนียเลยเทียงแล้ วไม่ให้ กิน ละเว้ นเสียบ้ าง เนียแล้ วก็เป็ นธรรมเนีย เราก็ร้ ู ว่าเออ!
เราก็ไม่กิน กีมือเนีย มือเย็นมือคํา ก่อนนอนอะไรอีกไอ้ สิงทีไม่กินนันแหละเหลืออยู่นนแหละ
ั
เห็นมัยล่ะอานิสงส์ของศีลทีเราละเว้ น เราก็เห็นผลแล้ วแค่นีก็มีผลแล้ วว่าเออ!
สิงทีปรากฏอยูท่ ีเราละเว้ นไม่กินน่ะมันยังปรากฏไม่ได้ หายไปไหนยังอยูย่ งั เป็ นอุปการะแก่เรา
เราหิวเมือไหร่ก็กินได้ แต่เรามีข้อแม้ ว่าไม่เลยเทียงฝึ กหัดตามกฏตามระเบียบทีพระองค์ทรงประทานบัญญัติ
ห้ ามไว้ เพือฝึ กหัดดัดนิสยั ของทุกคนทีมุง่ วิมตุ ติหลุดพ้ นต้ องว่า
ถ้ าใครไม่อยากวิมตุ ติหลุดพ้ นป่ วยการทีจะไปแนะนําสังสอนต้ องว่าอย่างนีไม่มีประโยชน์ไอ้ พวกนีเหมือนกั
บสีซอให้ ควายฟั งนันแหละทํานองเดียวกันไม่มีประโยชน์ถึงสอนมากขนาดไหนก็ไม่มีผลเพราะอะไร?เพราะ
มันไม่เชือไม่ทําแล้ วยังลบหลู่ดหู มินอีกนันแน่ะเพราะความทีไม่ร้ ูไม่เข้ าใจของมันนันแน่ะเลยเป็ นโทษแก่ตวั ข
องเขาเองทีเรี ยกว่าอวิชชา
อวิชชาคือความไม่ร้ ูไม่ร้ ูเรื องมรรคเรื องผลเรื องศีลเรื องธรรมอะไรเนียเพราะความทีไม่เอาใจใส่นนน่
ั ะ
ถึงคราวเดือดร้ อนขึนมาก็เอาศีลเอาธรรมมาประพฤติดมี าปฏิบตั ิชอบ
ก็ไม่ร้ ูว่าจะปฏิบตั ิดีกับศีลยังงัยปฏิบตั ิชอบในธรรมยังงัยอีก
หาไม่เจอน่ะถึงจะไปโกนหัวบวชพระบวชชีก็ยงั ไม่ร้ ูเพราะยังไม่เข้ าถึงศีลถึงธรรมไม่ร้ ูความหมายยังไม่ได้ ปฏิ
บัติตามศีลตามธรรมเลยก็แก่ตายเต็มแผ่นดินต้ องว่าเต็มโลกเลยเดียวเนียต่อให้ เป็ นเปรี ยญธรรม๙ประโยค
มีความรู้ทางโลกจบด๊ อกเตอร์ ปริ ญญาก็ไม่มีความหมาย
แต่ร้ ูเคยอ่านผ่านหูผ่านตาแต่เรื องศีลเรื องธรรมแต่ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจไม่ได้ พิจารณาเพือหาประโยชน์จากศีลจากธ
รรม น่ะคือตัวจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตามศีลตามธรรมเนียแล้ วศีลธรรมนันแหละก็จะเป็ นสาระธรรม
ศีลสาระ สมาธิสาระ ปั ญญาสาระ วิมตุ ติสาระ วิมตุ ติญาณทัสสนะสาระก็อยูใ่ นธรรมทังหมด
ผลทีเกิดมามีคณ
ุ เอนกอนันตทังหมดเลยแต่เราไม่พากันใส่ใจพากันประมาทในธรรมจึงเรี ยกว่าอัปปมาทธร
รมทีพระพุทธเจ้ าอุปมาไว้ เหมือนรอยเท้ าช้ างใหญ่
อัปปมาทธรรมเช่นไหร่จงึ เรี ยกว่าอัปปมาทธรรม?ทีพระองค์อปุ มาไว้ เหมือนรอยเท้ าช้ างใหญ่เท้ าอะไรก็ต้อง
มาลงอยูท่ ีรอยเท้ าช้ างหมดเลยทุกชนิด อัปปมาทธรรมก็คือเนียบารมี๑๐เนียทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขาเนียเป็ นอัปปมาทธรรมไม่วา่ ความดีใดๆก็มาลงหมดเลยมาลงในบารมี๑๐จนกระทังเป็ น๒๐
๓๐เนียทําจนตายเลย
ทีเพิมขึนมาก็บารมีก็ยงั เฉยๆก็ยงั ธรรมดาอยูพ่ ออุปบารมีเนียต้ องถึงเลือดถึงเนือหรื อถึงกับตาบอดพิกลพิกา
รตาบอดหูหนวกเนียอุปบารมี ถ้ าถึงตายก็เป็ นปรมัตถบารมีเนียพระองค์จดั เอาไว้ เป็ น๓
ระดับเลยทังทีเป็ นบารมี ทังทีเป็ นอุปบารมี
ทังทีเป็ นปรมัตถบารมีเนียอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเขาว่าอุปมาเหมือนใบไม้ กํามือเดียวเนียแสดงว่าใบไม้
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กํามือเดียวเนียเป็ นตัวแทนของต้ นไม้ ทงหมดแต่
ั
คนฉลาดเขาไม่ต้องเอามาทังหมด
ไม่ต้องไปตัดต้ นหรื อไปตัดกิงเอามาเนียต้ นหนึงชนิดหนึงก็เอามาใบหนึงๆเนียเป็ นตัวแทนของต้ นไม้ ในป่ า
แล้ วเราจะรู้ได้ ยงั งัยเนียธรรมเราจะได้ ร้ ูธรรมะทัวถึงแบบสัพพัญ เู ราจะทํายังงัย? ก็เหมือนสติบารมี
สติอปุ บารมี สติปรมัตถบารมีเห็นมัยก็เพิมขึนมาอีก
อีกสองระดับแล้ วเพราะมาเทียบกับบารมีก็เพิมค่าขึนมาแล้ วสติสติบารมี สติอปุ บารมี สติปรมัตถบารมี
จนตายห้ ามระลึก ตอนนีระลึกหรื อไม่ระลึก ถ้ าระลึกมันก็เป็ นเพียงแค่บารมี
ถ้ ามันหยุดการระลึกเพราะมันตายแล้ ว เพราะหมดลมหายใจ ก็เป็ นอุปบารมี
ถ้ าเรารู้ว่าการระลึกนันทําให้ มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะเข้ าถึงธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้ าว่า
ว่างจากการระลึกหมดเลยทังการระลึกดีและระลึกไม่ดีต้องว่าอย่างนีเราก็จะรู้ทงหมดเลยเราก็
ั
จะรู้ธรรมะทั
งหมดเลยทังป่ าเลยมีเท่าไหร่ ก็ร้ ูได้ หมดเนียอาศัยบารมีเพิมเข้ าไปอุปบารมีเพิมเข้ าไปเขาเรี ยกทวีคณ
ู เข้ าไป
ปรมัตถบารมีทวีคณ
ู เข้ าไปเนียรู้ได้ หมดเลยต้ องว่าอย่างนีรู้ ได้ ทงป่
ั าเลยไม่ต้องไปเทียวตามดูตามรู้ตามเห็น
น่ะสําหรับคนมีปัญญาเขาเอาตัวอย่างมาใบเดียวๆแล้ วก็มารู้แจ้ งแทงตลอดใบเดียวเนียใบหนึงน่ะ
ถ้ าเขาเอามากินก็ตา่ งรสชาดเปรี ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เฝื อน ฝาด ขม
จืดมี๙รสอีกเนียถ้ าเราอยากเราก็ดเู นียมีรสเผ็ดเป็ นยังงัย เปรี ยวเป็ นยังงัย หวานเป็ นยังงัย
เค็มเป็ นยังงัยเนียมีในต้ นไม้ ทกุ ชนิดต้ องว่าอย่างนีมีแร่ธาตุมากมาย
แร่เหล็กแร่ อะไรต่อมิอะไรตามทีนักวิทยาศาสตร์ เขาวิเคราะห์ เขาได้ ค้นคว้ าทําแบบแผนเอาไว้
เราไม่ต้องไปค้ นคว้ าไม่ต้องมีเครื องมืออย่างนันสรุปลงง่ายๆเลยถ้ าเราอยากรู้ร้ ูเพืออะไร?ต้ องถามตัวเอง
เราอยากรู้เพืออะไร?รู้แล้ วมีประโยชน์อะไรกับเราบ้ าง? ถามซําเข้ าไปอีก
เรารู้ทกุ ข์หรื อเปล่า?ขณะทีเราต้ องการรู้มีทกุ ข์ไหม?
นันน่ะเหมือนกับต้ องแบกเป้เข้ าป่ าต้ องเดินดงเนียต้ องมีทกุ ข์หรื อเปล่าทีจะไปเก็บใบไม้ เหล่านีทีจะไปแสวง
หาใบไม้ เหล่านีเพือมาทํายาต้ องว่าเอามาทํายา
คําว่าเอามาทํายาก็คือปั นยาเนียปั นยาก็คือแบ่งปั นๆยาคนไหนเจ็บคนไหนไข้ ก็ให้ เขากินเพือจะได้ ให้ เขาหา
ยเขาจึงเรี ยกปั นยาในสมัญญาของโลกสมมุติ ต้ องว่าสมัญญาของโลกสมมุติคือตังชือเอาว่าเนียปั ญญา
ถ้ าได้ ยินปั ญญาแต่ความจริ งปั ญญาทีถูกต้ องคือเหตุผลทีถูกต้ องนันแน่ะจึงเรี ยกว่าปั ญญาแต่ถ้าปั นยาแบ
บเนียต้ องแบ่งออกมาสองส่วนเลยทังเป็ นยาด้ วยยาดีหรื อยาพิษเราต้ องแยกออกแล้ ว
เราต้ องเป็ นนักวิทยาศาสตร์ หรื อการสังเกตุว่าลดน้ อยกินนิดเดียวหรื อว่าขึครึงใบหรื อว่าหนึงในสามหรื ออะไ
รเราก็ยน่ ย่อลงไปปั นยาแบ่งปั นให้ คนนันกินบ้ างให้ คนนีกินบ้ างนันแน่ะเป็ นยารักษาใจรักษาโรคเมือเรารู้ว่าเ
หตุผลต้ นปลายเป็ นอย่างนีแล้ วเราก็จะนํามาใช้ ประโยชน์ได้
ถ้ าเราไม่ร้ ูเลยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยมีทงป่
ั าเลยไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ร้ ูประโยชน์ของมัน
ไม่ร้ ูรสชาดของมันแล้ วก็ไม่มีความรู้ในการทีจะนําใช้ ในการรักษาโรคนันน่ะอะไรเป็ นโรคอะไรเว้ นไว้ แต่บงั เอิ
ญหรื อว่าโชคดีหรื อบุญไปหน่อยนันน่ะคนเป็ นโรคนันโรคนีเพลินไปได้ ใบไม้ มากินหรื อมาถูมาทาเกิดหายเข้ า
เอามาจํากันไว้ แล้ วก็มาบอกกันไว้ แล้ วก็เรี ยนรู้กนั เอาไว้ เนียแค่เนียเห็นมัยหมดไปอีกวันแล้ วเนีย(หัวเราะ)บ่
นวันนีต้ องบ่นทางโลกให้ โยมฟั งบ้ างทางธรรมฟั งมาแล้ ว๔วันเพียบวันนีวันเกิดในหลวงต้ องเอาโครงการในห
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ลวงหรื อทีในหลวงทําไอ้ นีทีอาตมาพูดเนียบ่นเนียนิดเดียวในหลวงท่านทังอายุเลยตังเกือบ๙๐ปี แ
ล้ ว(หัวเราะ)เห็นมัยเนียแบบบุญเดียวเดียวเนียหมดไปวันแล้ วเนียใครอยากรู้ อะไรก็ถามซิเนียเพือทําความเ
ข้ าใจให้ แจ่มแจ้ งยิงขึน....
ชนะชัย เมฆา และพิมพ์พิรุณ แก้ วลัมพี ผู้ถอดความและจัดพิมพ์
วันพุธที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๘.๔๐ น.

