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ก็โมทนาสาธุกบัทุกคนนั�นน่ะที�มาฟังเทศน์ฟังธรรม วนันี �เป็นวนัของในหลวง 

เราก็นึกถึงว่าพระเจ้าแผ่นดนิผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้วก็ทรงแนะนําสั�งสอนให้ประชาชนทํามาหากินด้วยคว

ามสจุริตธรรมด้วยโครงการตา่งๆสี�พนักว่าโครงการเนี�ยการทํามาหากินก็เรียกสมัมาอาชีโวอาชีพชอบ 

อนัไหนที�เป็นอาชีพทจุริตก็ไม่ควรทํานั�นน่ะต้อง 

สมัมาทิฏฐิเห็นชอบก็ต้องเห็นว่าการผิดศีลผิดธรรมผิดกฏหมายบ้านเมืองไม่ดี 

ดําริในทางที�ผิดก็ไปทํามาหากินอย่างอื�นดําริในการค้าการขายที�ไมช่อบธรรมก็ไมด่ีเนี�ย 

การพดูจาไม่ชอบไมถ่กูต้องตามทํานองคลองธรรมที�ชอบก็ให้เลิกให้หมด 

การงานทกุชนิดที�ผิดศีลผิดธรรมที�ผิดกฏหมายบ้านเมืองก็ไม่ทําแน่ะ อาชีพผิดก็ไม่เอา พยายามผิดก็ไม่เอา 

ระลึกผิดก็ไมเ่อา ตั �งต้นชีวิตใหมเ่อามาเป็นขวญักําลงัใจชีวิตแก่ตนเอง 

เมื�อเราเคารพในหลวงเราก็ต้องทําตามแนวทางโอวาทของในหลวงนั�นแน่ะแล้วที�ไมผ่ิดศีลไมผ่ิดธรรมด้วยแ

ล้วท่านตั �งอยู่ในทศพิธราชธรรมทั �งทานทั �งจาคะอะไรทั �งหมดนั�นแน่ะที�ท่านประพฤติปฏิบตัิไว้ดีแล้วก็ตาม

ทํานองคลองธรรมที�ชอบนั�นน่ะจึงเรียกว่าสมัมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าการทํามาหาได้ด้วยความสจุริตธ

รรมก็เป็นเหตใุห้ไมม่ีการฆา่กนั ไมม่ีการขโมยของกนั ไมม่ีการประพฤติผิดกาเมมสุากินเหล้าเมายาเนี�ย 

ถ้าเราตั �งมั�นในสมัมาอาชีโวที�ถกูต้องแล้ว 

การคิดผิดทจุริตผิดศีลผิดธรรมที�จะต้องไมฆ่า่เขาขโมยของเขาไปประพฤตผิิดกาเมหลอกลวงต้มตุน๋กินเหล้

าเมายาก็จะหมดไปสิ �นไปเนี�ยอนัเนี�ยต้องถือยดึเป็นหลกัเอาไว้ทั �งทางโลกทางธรรมเนี�ย 

ทางธรรมเราก็มาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตหุาผลทําไมพระพทุธเจ้าจงึต้องสอนให้เป็นสมัมาทิฏฐิเห็นชอบ

? 

เห็นชอบก็คือเห็นศีลธรรมเป็นที�ตั �งเป็นการงานทกุชนิดจะทําการทํางานอะไรก็ต้องให้ถกูศีลถกูธรรมจงึเรียก

ว่าเห็นศีลเห็นธรรมนั�นแหละเป็นการเห็นชอบ 

ถ้าเห็นไปผิดไปจากศีลจากธรรมเป็นการเห็นผิดหรือวา่มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 

เพราะฉะนั �นเราทกุคนจะต้องพยายามนึกปัจจบุนัธรรมหรือประสบการณ์จริงหรือมีเหตกุารณ์ที�เราจะต้องร

ะลึกน้อมนึกเอามา 

มาคิดมานึกว่าเราทกุคนสํารวจตวัเองว่าครบปีแล้ววิถีชีวิตของเราเคยอยู่ในศีลในธรรมถกูศีลถกูธรรมหรือเ

ปล่าหรือผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่า? ถ้าผิดเราก็เลิกละเว้น วา่ง! 

ถ้าถกูต้องก็ทําตอ่ไปเพราะอะไร?เพื�อไมใ่ห้เบียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

การเบียดเบียนตนและผู้ อื�นให้เดือดร้อนก็คือทําให้เขาเป็นทกุข์และตวัเองก็ไมเ่ป็นสขุด้วย 
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การที�เราจะทําไมเ่บียดเบียนตนเองก็คืออย่า 

อย่าไปคิดฆ่าใครทําลายใครเนี�ยมสุาวาทประพฤติผิดกาเมหลอกลวงกินเหล้าอะไรเนี�ย 

ที�เราไปประพฤติผิดต่อเขาเนี�ยแหละเป็นการเบียดเบียนตวัเองทั �งนั �น 

และการคิดที�ไปเบียดเบียนคนอื�นก็เหมือนเขาไมกิ่นเหล้าเมายาก็อย่าไปบงัคบัเขาหรืออย่าไปบงัคบัเขาให้ไ

ปฆ่าคนฆ่าสตัว์ บงัคบัให้เขาเป็นขโมยไปปล้นไปจี � ไปบงัคบัให้เขาต้องไปประพฤติผิดบุตรภรรยาสามี 

ไปบงัคบัให้เขาผิดสจัจะหรือไปกินเหล้าเมายาเนี�ยเบียดเบียนผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

เพราะฉะนั �นตวัเองต้องทําจิตให้อยูใ่นศีลในธรรมชื�อว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อน 

อนันี �ดเูหมือนกบัว่าไมม่ีอะไรแตว่่ามนัมีอยูเ่พราะเป็นสงัคมโลกเป็นประชากรโลกหรือเป็นประชากรของในห

ลวงต้องว่าอย่างนี � อยู่ในประเทศที�มีศีลมีธรรมเป็นหลกั 

จึงยกย่องว่าประเทศไทยพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลกัเพราะฉะนั �นการทําใดๆที�ประเทศชาติไม่

สงบก็ไม่ควรทํา การกระทําใดๆที�ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ควรทํา การทําให้พระมหากษัตริย์ เป็นกงัวล 

ต้องทํางานหนกัเพิ�มขึ �น ซึ�งมีอายมุากแล้ว ก็ถ้าเป็นบรรพบรุุษพอ่แม่ เป็นปู่ ย่าตายาย 

เราก็ไมค่วรที�จะต้องให้ทํางานหนกัอีก อย่าไปเพิ�มภาระให้ท่าน 

นั�นแหละถึงจะเป็นการแสดงความกตญั�กูตเวที รู้คณุ คณุข้าวคณุนํ �า เหมือนพระเจ้าแผน่ดินเนี�ย ภมูิพล 

หมายถึงเป็นพลงัของแผ่นดิน เวลาเราทํามาหากินทําไร่ไถนา นั �นแหละขี �ฝุ่ นเต็มหวัเรานั�นแหละให้รู้ไว้ 

เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่ม เขาเรียกใต้ละอองธุลีพระบาท  

ใต้ละอองธุลีพระบาทก็คือขี �ฝุ่ นทั �งหลายนั�นแหละ ที�เราอาศยัแผ่นดนิทํามาหากินเลี �ยงตวัเลี �ยงครอบครัวมา 

ตั �งแตรุ่่นปู่ ย่าตายายไปจนถึงทกุวนันี � เนี�ยแหละเขาเรียกฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ท่านไปไหนก็ไปช่วยเหลือเกื �อกลูทกุโครงการ 

เทา่ที�พระองค์จะเห็นดีเห็นชอบเพราะฉะนั �นพระองค์จึงเป็นผู้ทรงคณุอนัประเสริฐ คือไมไ่ด้ห่วงตวัเอง 

แตเ่ป็นห่วงประชาชนราษฏร์ของพระองค์ ที�ไมม่ีกินไมม่ีใช้เดือดร้อนที�ไหนก็พยายามไปทําที�นั�น 

ไปสร้างที�นั�น โครงการแกล้งดินบ้าง ปลกูหญ้าแฝกบ้างเพื�อให้ดินนั �นน่ะร่มเย็นเป็นสขุไมใ่ห้นํ �าเซาะละลาย 

นั�นแหละเป็นความหมายเยอะแยะมากมายเลยสิ�งที�พระองค์คิดนั �น 

ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกที�กระทํากนัเพราะทั�วโลกเขาเอาแตค่วามสขุความส

บายกนัทั �งนั �น พระองค์ทําอย่างเสียสละ แตพ่วกนี �ไมส่ํานึกระลกึถึงไมเ่อาเป็นตวัอย่าง 

นี�ถือว่าไม่สมควรเกิดมาเป็นข้าแผ่นดิน คือข้ารับใช้ของแผน่ดินหรือข้ารับใช้ละอองธุลีพระบาทของในหลวง 

ต้องว่าอย่างนี � ทกุสิ�งทุกอย่างน่ะมีทั �งเหตแุละผล เราต้องรู้จกัคิดรู้จกันึก สําเหนียก 

การทําดีทําไมด่ีเป็นการที�ถูก-ผิด เป็นเหตขุองผลปัญญา คนไหนคิดก็แสดงว่าคนนั �นมีปัญญา 

เพราะมีเหตมุีผลที�แยกแยะผลดีผลเสียได้ 

แตค่นที�ไมม่ีปัญญาก็แสดงถึงที�ไมส่ามารถแยกเหตแุละผลออกได้ คนไมม่ีปัญญาก็คือคนทพุลภาพ 

คิดไม่เป็น ทําไมเ่ป็น พดูก็ยงัพดูไมเ่ป็นอีก พดูให้คนอื�นเขาเดือดร้อนเข้าใจผิด โกหก หลอกลวงต้มตุน๋ 

ดา่พ่อดา่แม ่ส่อเสียด อะไรนี� เยอะแยะมากมายเลย พวกนี �คิดไม่เป็น ตอ่ให้จบปริญญาเอกก็ยงัคิดไมเ่ป็น 

ทําไม่เป็นเพราะทํายงัเบียดเบียนตนเอง และผู้ อื�นให้เดือดร้อนอยู่ หาเรื�องหาราว 
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ทําให้ประเทศชาติเดือดร้อน ทําให้พทุธศาสนาไมป่กต ิทําให้พระมหากษัตริย์ทรงกงัวล 

เนี�ยผิดทั �งนั �นแหละ เพราะฉะนั �นเราอยา่ไปคดิอย่างพวกทั�วๆ ไป 

เมื�อได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วสงบเสงี�ยมในธรรม มีขนัติ อดกลั �นอดทนเอา 

เพราะความทกุข์เหลา่นั �นเป็นการปลกุจิตสํานึกของเราว่าเนี�ยเราจะต้องทําด้วยตวัของเราเอง 

เหมือนในหลวงท่านต้องทํางานทกุอยา่งเพื�อพระองค์เองด้วยเพื�อประชาราษฏร์ด้วย 

เนี�ยเราจะต้องรู้ว่าเป็นตวัอย่างที�หาไม่ได้ง่ายๆ ต้องมีวิริยะความเพียร ขนัติอดกลั �นอดทน 

ความจริงไมใ่ชท่รงทศพธิราชธรรม ธรรมดาบารมี 10 ครบถ้วน ปัญญาในการคดิค้น ก็เป็นปัญญาบารมี 

วิริยะเพียรคิดเพียรค้นก็เป็นวิริยะบารมี อดกลั �น อดทนที�ทําเพื�อให้มีผลดีเกิดขึ �นก็เป็นขนัติบารมี 

มีความจริงใจที�จะทําให้มีแตผ่ลดีอย่างเดียวก็เป็นสจัจะบารมี 

จิตตั �งมั�นในความเป็นจริงหรือเพื�อปรารถนาให้เกิดผลจริง 

มีความจริงปรากฏทั�วเป็นที�รับรองของนานาประเทศทั�วโลกเนี�ยสจัจะความจริงใจที�พระองค์  

ได้รับรางวลัเชิดชเูกรียต ิที�ตา่งๆประเทศยกย่องให้เกรียต ิเราจะได้เห็นเป็นตวัอยา่งรู้เป็นตวัอยา่ง 

อธิษฐานปรารถนาให้ประชาชนพลเมืองมีกินมีใช้พอเพียงแล้วเหลือกินเหลือใช้ ไม่ใช่พอเพียง 

ยงัเหลือกินเหลือใช้เผื�อลูก เผื�อหลานเผื�อเหลนนั�นแหละ ถ้าลกูหลานไมพ่อกินมนัก็กระจอง งองแง 

และพ่อแม่ยงัต้องไปขนขวายทํามาหาเพิ�ม เพิ�มรายได้อีก คําว่าพอเพียง พอเพียงทั �งครอบครัวเลย 

ก็แสดงว่าเหลือกินเหลือใช้ แล้วยงัต้องเสียภาษีให้พระองค์ไปเลี �ยงทหารตํารวจอีก 

ไปเป็นค่าเงินเดือนทหารตํารวจที�รักษาประเทศชาติ พทุธศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อีกเนี�ยพระองค์มองการณ์ไกล เล็งผลประโยชน์ เล็งผลเลิศ ถึงประเทศมีความสงบสขุ ประชาชนอยูด่ีกินดี 

ก็มีความสงบ ไอ้ที�หาเรื�องหาราว อนันั �นพวกที�ไม่เชื�อ และยงัหาเรื�องหาราว เราก็คิดด ู 

สําหรับเราเป็นคนยงัไง คิดยงัไง มาเป็นภาระให้พอ่แม่ ครอบครัว อตฺต หิอตฺโน นาโถ ตนเป็นที�พึ�งของตน 

ไม่พึ�งตนเอง แล้วก็คิดแตจ่ะไปพึ�งคนอื�น เอาเงินเอาทองได้มาด้วยความผิดศีล ผิดธรรม 

ไม่ชอบด้วยกฏหมายบ้านเมืองอะไรพวกนี � เป็นสิ�งที�ไมค่วรทํา เป็นความไมถ่กูต้อง 

เพราะฉะนั �นวนัพระราชสมภพในหลวง หรือวนัเกิดในหลวงนี � วนันี �พวกเราก็ควรจะสํารวจตวัเราเองซะบ้าง 

ความวิปริต ผิดเพี �ยนตา่งๆ ที�ไม่ถกูทํานองครองธรรม ที�ชอบ เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อน 

เบียนเบียนคนอื�นให้เดือดร้อน ทําให้ประเทศชาตวิุ่นวาย แล้วก็ให้มนัสงบเงียบซะบ้าง เพราะพวกนี �ไมรู้่จริง 

ประชาธิปไตย ก็บอกแล้ว ประชาธิปไตยก็คือพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้า ที�ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ไม่ครอบงําใจท่านได้ เนี�ยจิตของพระองค์ ของพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้า เป็นประชาธิปไตยที�แท้จริง ที�มาอ้างประชาธิปไตยอย่างนั �น ไอ้พวกนี �เป็นโลกาธิปไตย 

อตัตาธิปไตย 

เป็นเผด็จการด้วยมนัจะเอาให้ได้ดงัใจของมนัเนี�ยโดนหลอกพวกเนี�ยโดนหลอกมากมายเลยยิ�งกว่า 

แล้วยงัไปทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนอีกยิ�งแย่ใหญ่เนี�ยเพราะฉะนั �นเราก็ใคร่ครวญดเูนี�ยประชาธิปไตยที�ไม่

ถกูต้องเข้าใจผิดยงัไม่เคยคิดถึงพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าเนี�ยว่าทา่นเหล่าเนี�ยเป็นประชาธิปไตยแล้วท่านก็ไม่เลือกที�รักมกัที�ชงัด้วยพระพทุธเจ้า 



 ๔

พระธรรมเจ้า พระอรหนัต์เจ้าไม่มีอคตไิม่ลําเอียงเพราะรักใคร่ ไม่ลําเอียงเพราะโกรธ 

ไม่ลําเอียงเพราะหลง 

ไม่ลําเอียงเพราะกลวัเนี�ยจึงจะมีความเป็นธรรมมีความยุตธิรรมที�ถกูต้องยิ�งกว่าไอ้พวกตลุาการ 

อยัการอะไรพวกนี �อีกพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า 

พระอรหนัต์เจ้าทรงไว้เนี�ยเป็นธรรมนญูก็คือมีธรรมเป็นเครื�องปกครองไม่ใช่กฏหมาย 

กฏแล้วก็หมายมีแตไ่อ้ที�จะให้อยูใ่นเขตรในขอบข่ายกฏหมาย เพราะฉะนั �นเราก็อยู่ในเขตรของศีลของธรรม 

นั�นแน่ะเอาศีลเอาธรรมนั�นแน่ะเป็นกฏหมายจะได้ไม่ต้องไปซื �ออาวธุยทุโธปกรณ์มาเข่นฆา่มาทําร้ายกนัเนี�ย

เราก็จะได้รู้ว่าเราเนี�ยว่าเออ! ความจริงเป็นอย่างไร 

เราจึงจะได้มีความสขุความสงบสขุจากการคิดการนึกจากการกระทําแก่เพื�อนแก่ครอบครัวแน่ะแก่ประเทศ

ชาติแก่พระพทุธศาสนาแก่พระมหากษัตริย์เนี�ยเพียงความไม่เบียดเบียนตวัเองไมเ่บียดเบียนคนอื�นให้เดือด

ร้อนก็ถือว่าใช้ได้คือเราไม่คิดว่าจะไม่เบียดเบียนตวัเองก็คือไมค่ิดอย่าตามใจตวัเองจําไว้ให้ดีน่ะ 

การที�ไม่เบียดเบียนตวัเองก็คืออย่าตามใจตวัเอง 

การเบียดเบียนคนอื�นก็อยา่ไปบงัคบัใจคนอื�นเนี�ยจําไว้ให้ดีย่อมาสั �นๆแล้วเราก็จะรู้ความหมายรู้จิตเจตนาข

องพระพทุธเจ้าที�พระองค์แสดงธรรมไว้เป็นกลางเพื�อไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้ อื�นก็คือทําจิตให้ว่างนั�นแหล

ะ 

ว่างไว้ได้ก็ไม่เบียดเบียนตวัเองแน่นอนรับรองล้านเปอร์เซนต์ไมต้่องเลยร้อยด้วยต้องว่าอยา่งนี �ไมบ่งัคบัใจค

นอื�นก็คือไม่เบียดเบียนคนอื�นให้เดือดร้อนมนัคดิกนัไมเ่ป็นไอ้พวกนี �โง่ตอ่ให้เรียนจบปริญญาเอกหรือเปรีย

ญ๙ประโยคก็คิดไม่เป็นอีกยงัเบียดเบียนตนเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบไม่ถกูต้องเบียดเบียน

รังแกข่มเหงผู้ น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรพวกเนี�ยทั �งนั �นเลยเยอะแยะมากมายเนี�ยเห็นอยูเ่ต็มโลกขณะนี �พวก

นี �ไม่เคารพพอ่แม่ครูบาอาจารย์ ไม่เคารพกฏหมายบ้านเมืองที�ถกูต้อง 

เราจะเห็นได้อยูท่ั�วไปเพราะฉะนั �นเรารู้แล้วก็ละมนัจะได้เว้น 

การละการเว้นนั�นแหละเป็นศีลเมื�อละเว้นจนชํานาญแล้วเขาเรียกศิลปะ 

เป็นวิชาศิลปะที�เราใช้เป็นแสดงเป็นหรือเล่นเป็นหรือทําเป็นหรือจดัการเป็นเนี�ยเขาเรียกศิลปะถ้าเราเข้าใจแ

ล้วเราก็จะเป็นทกุเรื�องที� 

พระพทุธเจ้าแสดงเป็นสพัพญั�รูู้ทกุอย่างก็แบบเนี�ยต้องรู้เข้าใจทกุเรื�องเลยสพัพญั�รูู้ทกุอยา่ง 

รู้แล้วละรู้แล้วเว้นไมใ่ช่รู้แล้วยดึตดิด้วยเนี�ยจึงเป็นสดุยอดของความรู้เพราะถ้ารู้แล้วไปยดึตดิก็ผิดแล้วนั�นน่

ะยึดความรู้แตที่�เรารู้แล้วเราเอาแตป่ระโยชน์สว่นตวัส่วนผู้ อื�น ที�พระองค์สอนวา่ 

จงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาทเถิดก็คือตนจะต้องฝึกตนให้เป็นตน

พึ�งตนเองได้ต้องได้มรรคได้ผลอย่างฝึกตนให้ว่างได้ 

ว่างแล้วก็ยงัไปช่วยเหลือเกื �อกลูคนอื�นที�ยงัไมว่่างได้ต้องว่าอย่างนี � 

ไม่ใช่ว่าพอฝึกตวัเองแล้วก็อ้างว่าไม่วา่งๆๆแตว่่าคอยรับช่วยเหลือคนอื�นเขาตลอด 

อย่างนั �นที�คนโบราณเขาวา่กินแรงคนอื�นบ้างอะไรตอ่มิอะไรเอาเปรียบคนอื�นบ้างอะไรนั�นน่ะไมถ่กูต้อง 

เพราะฉะนั �นเราก็ต้องรู้เอาไว้ว่าเราพยายามฉลาดอย่างซื�ออย่างตรงถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไมค่วรทําเพราะ
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ทําแล้วเกิดโทษมีทกุข์เบื�อหน่ายแล้วตนเองก็ต้องเบื�อหนา่ยตนเองด้วยทําไมจงึต้องเบื�อหน่ายตวัเ

อง? 

เพราะตวัเองประพฤติไมถ่กูต้องก็ต้องเบื�อหนา่ยความประพฤติของตวัเองนั�นแหละไปที�ไหนก็ไม่ทิ �งนิสยัเก่า

ยืน เดิน นั�ง นอนคิดนึกก็ไม่ละทิ �งคิดแตจ่ะเอารัดเอาเปรียบคิดแตจ่ะฆ่าเขาบ้าง ขโมยของเขาบ้าง 

ประพฤติผิดกาเมบ้าง 

หลอกลวงต้มตุน๋บ้างคิดที�จะไปหาเวลากินเหล้าเมายาสงัสรรค์กบัเพื�อนฝงูบ้างงานการไม่คดิทําการประพฤ

ตปิฏิบตัิไม่มีเนี�ยที�อาตมาสอนวานเนี�ยงาน 

งานภายนอกเสร็จแล้วมากมายแตง่านภายในยงัไมไ่ด้ทําเลยที�พระพทุธเจ้าว่าจงดจูิตของเรานะ่สิ�งที�ควรทํา

แล้วหรือยงัไม่ได้ทํากิจภายในพระองค์ทรงเน้นกิจภายในมากกว่ากิจภายนอกเพราะกิจภายนอกน่ะถ้ายงัเวี

ยนว่ายตายเกิดก็ต้องทําอีกเยอะยงัจะต้องมาทําอีกมากมายต้องรับภาระทกุข์โทษอีกมากมายแตกิ่จภายใ

นคือทําจิตให้ว่างเพื�อมรรคผลนิพพานเนี�ยที�เราไม่เอาใจใส่ทอดทิ �งอนาถาเขาเรียกอนาถาก็คือไม่มีที�พึ�งพิงท

างใจ 

เวลาทกุข์ขึ �นมาก็โวยวายร้องห่มร้องไห้ไมม่ีใครเห็นอกเห็นใจเพราะทกุคนเขาก็มีความจําเป็นเพราะทกุคนเ

กิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมาชว่ยใครได้ตลอดไมม่ี ต้องปลงวาง ต้องทําใจให้ได้ 

ไม่ยดึมั�นในตวัเองไมถื่อมั�นในตวัเองไมเ่อาตวัเองเป็นใหญ่ จงึเรียกว่าอตัตาธิปไตยนั�นน่ะมีตนเป็นใหญ ่

เพราะฉะนั �นเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้พยายามลดดีกรีลงมาจนคอ่ยๆลดคอ่ยๆลดจนกระทั�งมนัเคย

ชินแล้วซมึซบัสิ�งที�ดีสิ�งที�ถกูต้องแล้วนั�นน่ะมนัก็จะได้เริ�มทําดีมากกว่าทําไมด่ีไอ้สิ�งที�ไมด่ีมนัก็จะเลือนหายไ

ปโดยอตัโนมตัิเพราะความดีมากกว่าความไมด่ี 

ถึงแก่ถึงตายขณะถึงแก่จะตายขนาดไหนก็ยงัไม่ทิ �งนิสยัเก่าโกหกหลอกลวงต้มตุน๋กินเหล้าเมายาเนี�ยเยอะ

มากเลยเพราะมนัฝึกมนัหดัมาตั �งแตเ่ล็กแตน้่อยจนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ละไมเ่ลิกจนกระทั�งแก่เฒ่าแล้วก็ยั

งไม่ทิ �งนิสยัเดิมๆนั�นน่ะ เพราะฉะนั �นเราก็ต้องฝึกหดัจิตใจแก้ไขความรู้สึกนึกคิดของเรา 

ที�คิดผิดก็คือดําริผิดนั�นน่ะ 

ดําริผิดมาตลอดต้องว่าอย่างนี �ยงัไมเ่คยคิดช่วยตวัเองให้พ้นผิดให้พ้นทุกข์ได้เลยต้องว่าอย่างนี � 

สมัมาทิฏฐิก็เห็นผิดเห็นว่าการผิดศีลผิดธรรมตวัเองฉลาดเอารัดเอาเปรียบเขาได้เนี�ยเห็นมั�ยเห็นผิด 

ดําริผิดก็เนี�ยคิดผิดคดิแตเ่รื�องชั�วๆเอารัดเอาเปรียบคนอื�นทั �งนั �น 

เพราะคดิที�จะไปประพฤติผิดบตุรภรรยาสามีคนอื�นบ้างอะไรตอ่มิอะไรเนี�ยวางแผนวุ่นวี�วุน่วายหาโอกาสฉว

ยโอกาสที�จะหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนี�ยเพราะฉะนั �นเราต้องเนี�ยวนัเนี�ยเป็นวนัเกิดในห

ลวงแล้ว เกิดใหญ่นะเนี�ย ใหญ่หลวงเลยต้องว่าอยา่งนี � 

ในหลวงท่านเป็นพ่อของแผน่ดินทั �งประเทศไทยเลยใหญ่เขาจงึเรียกว่าพ่อหลวงคือพอ่ใหญ่เนี�ยเราก็ต้องมีพ่

อทกุคนพ่อของตวัพ่อแม่ของตวัก็ต้องเคารพ 

แตนี่�พอ่ใหญ่ก็ต้องฟังกนัแล้วละเลยไม่ได้เหมือนต้องปชูนียสถาน 

เป็นที�สงูเดน่ที�จะต้องนอบนบเคารพกราบไหว้บชูาด้วยการทําตามคําสอนให้อยู่ในสมัมาอาชีพที�เรายงัมีแร

งกําลงัที�ยงัทําได้เราก็ควรทํา ไม่ปลอ่ยชีวิตให้เป็นหมนัไมใ่ห้เป็นโมฆะบรุุษ 
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โมฆะสตรีที�ไม่มีความดีใดเลยเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปล้างผลาญผลผลิตไปเท่าไหร่เนี�ยตวัเองไมไ่

ด้สร้างไม่ได้ทําเลยแล้วก็มากินมาใช้ใหญ่โต 

โอ้อวดกินคําโตคําใหญ่อีกเขาเรียกกินด้วยนั�นน่ะเราก็ต้องรู้ไว้ว่าสิ�งเหลา่เนี�ยเป็นสิ�งที�ไมค่วรทําเราไม่ได้ทําม

าหาได้เองแตเ่ราไปอาศยัคนอื�นเขาเราก็ต้องเจียมเนื �อเจียมตวั อย่าไปคิด คิดแล้วตวัเองก็เป็นทกุข์ด้วย 

คนอื�นเป็นทุกข์ด้วย 

ไปเข้าใกล้ใครก็เป็นทกุข์ด้วยเพราะฉะนั �นเราก็ไมม่ีใครชอบไอ้นี�นิสยัแบบนี �ไปอยูที่�ไหนก็สร้างกรรมทําผิดไม่

มีใครอยากคบค้าสมาคมไมม่ีใครอยากเข้าใกล้เขาเรียกตวัเหม็นเขาเห็นก็เหม็นไปหมดแล้วคือเหม็นความไ

มด่ีจําไว้ให้ด ีให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี �ให้หมดแล้วก็ทําจิตให้ว่างเนี�ย 

เราทําอะไรไมไ่ด้ก็ทําจิตให้ว่างก็ถือว่ายงัดีเพราะเป็นการทําให้แก่ตวัเอง 

ตวัเองได้กินบ้างไมไ่ด้กินบ้างก็ไม่ต้องเดือดเนื �อร้อนใจเพราะเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของเราที�เราไมไ่ด้สั�งส

มเอาไว้ 

ถ้าเราสั�งสมไว้เราก็รู้จกักระเหม็ดกระแหม่ออมทรัพย์ออมอาหารอะไรตอ่มิอะไรไว้เตรียมตวัตายกินไว้เพื�อย

ามแก่ยามเฒ่าจะได้ไมล่ําบากเดือดร้อนคนนั�นคนนี � 

เดือดร้อนลกูหลานเหลนโหลนอะไรอีกเนี�ยตอนเนี�ยต้องมาบน่กับเรื�องทางโลก 

เพราะบน่ทางธรรมมาตั �งสี�วนัแล้ววนันี �เป็นวนัที�ห้า 

ก็บน่ทางโลกให้ฟังซะบ้างมนัจะได้รู้แตม่นัก็ไมพ้่นน่ะโลกกับธรรมมนัต้องคูก่ันเอาโลกอยา่งเดียวก็ไมไ่ด้ธรร

มอย่างเดียวก็ต้องอาศยัโลกและธรรมเราก็ต้องอญัญะมญัญะปัจจยัซึ�งกนัและกนัเอาไว้เป็นเครื�องพิจารณา

คือทําความเข้าใจเพราะเรามีสติปัญญาน้อยไม่รู้เหตผุลที�ถกูต้อง 

และผู้ รู้ดรู้ีชอบไม่มีใครมีเวลาว่างมาสั�งมาสอนเราไมม่าแนะนําพรํ�าสอนเพราะเราก็เป็นคนหวัดื �อไม่คอ่ยเชื�อ

ไม่คอ่ยจํานั�นน่ะแล้วก็ทําให้ท่านลําบากกายลําบากใจเนี�ยเห็นมั�ยเนี�ยแล้วตวัเองก็ไร้ประโยชน์ได้ยินได้ฟังอ

อกหซู้ายทะลหุขูวาอีกไม่นําพานําไปประพฤตปิฏิบตัิเพื�อทําตนเองให้มีคณุมีคา่ขึ �นมา 

คณุค่าอนันั �นก็คือสาระธรรม ศีลสาระก็คือละเว้นเป็นสาระ 

สมาธิสาระก็คือตั �งใจมั�นกบัการละการเว้นนั�นแหละ 

ปัญญาสาระก็คือเป็นคนมีเหตมุีผลในศีลในสมาธินั�นแหละเขาเรียกว่าปัญญาสาระคือทั �งศีลทั �งสมาธินั�นแ

หละที�เราแยกวา่อนันี �เป็นส่วนศีล 

อนันี �เป็นส่วนสมาธิคือความตั �งใจมั�นที�จะรักษาศีลแนะ่ทั �งศีลและสมาธิก็มีนยัยะอนัเดียวกนันั�นนะ่อยู่ด้วยกั

น  แล้วก็ปัญญาคือเหตผุลที�ถกูต้องคือรู้ศีลรู้สมาธิเนี�ยก็เป็นปัญญาสาระที�ถกูต้อง 

แล้วก็เป็นวิมตุติสาระหลุดพ้นว่าง เมื�อมีศีลสาระแล้วมนัก็ว่างละเว้นจนว่างตั �งใจมั�นจนว่างเห็นมั�ย 

แล้วก็ปัญญารู้เหตรูุ้ผลในความว่างแล้วก็เห็นว่าเป็นสขุ สงบสขุ สนัติสขุแท้จริงนั�นแน่ะ 

เราก็อาศยัความไม่ยดึติดสิ�งอื�นทั �งหมดเลย 

เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญานั�นแหละที�เรารู้เอาเป็นเขาเรียกเอาเป็นความหลดุพ้น 

หลดุพ้นความชั�วทั �งหลายทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าจิตเราวา่งแล้วไมทํ่าผิดแนน่อนเนี�ย 

เพราะภูมิของโสดาบนั สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาสก็อยูใ่นกํามือเราเขาเรียกอยู่ในเงื �อมมือเรา 
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ที�ภาษาโบราณเขาพดูไว้อย่างนั �นแล้วก็ถ้าจิตว่างแล้วไม่มีกามราคะ ปฏิฆะ 

ไมม่ีการกระทบกระทั�งจิตมนัก็สงบสขุเกิดสนัติสขุขึ �นในใจเนี�ย 

พระโสดาบนัทํากามราคะปฏิฆะให้เบาลงส่วนอนาคามีเนี�ยละได้เด็ดขาดเนี�ยเขาเรียกแวน่ส่องธรรม 

หรือว่าสงัโยชน์๑๐ สงัโยชน์๕ เนี�ย อทุธมัภาคยิ พทุธาภาคิยสงัโยชน์ที�จะพาเราพ้น 

คําว่าสงัโยชน์แปลว่าร้อยรัดเราจะมาหลดุพ้นจากการร้อยรัด พระอนาคามีพ้นไปได้๕อยา่ง 

แตอ่ทุธัมภาคยิสงัโยชน์เบื �องบนคือรูปราคะ 

อรูปราคะคือไม่เพ่งเป็นฌานไม่รู้เป็นญาณหมายถึงว่างหมดเลยทั �งฌานทั �งญาณเพื�อให้พ้นรูปราคะอรูปรา

คะมานะอทุธจัจะอวิชชาเนี�ย ถ้าเรารู้ทั �งญาณทั �งฌานวิปัสสนาในญาณในฌาน 

เนี�ยจะต้องใช้กบัสงัโยชน์เบื �องบนอีก๕ 

เนี�ยเพื�อเข้าถึงภมูิของพระอรหนัต์คือหมดทั �งอวิชชาความไมรู้่ก็หายไปด้วยเพราะเรารู้แล้วรู้แล้วละรู้แล้วว่าง 

รู้แล้วละรู้แล้วเว้นรู้แล้วว่างเนี�ยทั �งศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกนัเนี�ย เมื�อเราเข้าใจแล้ว ในศีลสมาธิปัญญา 

จิตวิมตุหลดุพ้นเพราะจิตว่างได้แล้ว จิตไมม่ีเวทนาทางกายทางจิต 

นั�นแหละสิ�งที�เราจะต้องสั�งสมหรือทําไว้เนืองๆ เขาเรียกทําอบุายในใจไว้เนืองๆ เนี�ยคิดไว้เนืองๆ 

ว่าเราต้องทําต้องว่างไปตลอดไมย่ึดติดใดๆ สรรพสิ�งทั �งหลายเป็นของชั�วคราว 

ที�พระพทุธเจ้าเรียกว่าปัจจยัเครื�องอาศยั เช่นข้าวปลาอาหาร ผ้านุ่งผ้าห่ม ที�อยู ่ที�อาศยั 

ยารักษาโรคภยัไข้เจ็บนี� เป็นปัจจยัเครื�องอาศยัชั�วคราว เราจะยดึถือเป็นจริงเป็นจงัก็ไมไ่ด้ 

เพราะเป็นของชั�วคราว ให้เราปกปิดกายไมใ่ห้กําเริบ ให้กินอิ�มไมต้่องทุกข์ทรมานเพราะความหิว 

แล้วก็มีเสนาสนะคือบ้านเพื�อมงุบงับงัฝน ลม แดด แล้วยงุ เหลือบลิ �น ฤดกูาล ฤดรู้อน ฤดหูนาว ฤดฝูน 

ต้องมีบ้านที�พกั ที�ป้องกนั แล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องมียารักษาโรคเนี�ย 

พระพทุธเจ้าทรงเรียกว่าปัจจยัเครื�องอาศยัแล้วก็เป็นเครื�องอาศยัชั�วคราวเทา่นั �น ไมใ่ช่ตลอดไป 

ไม่ควรยึดเอาเป็นที�พึ�งตลอดกาล ไม่งั �นก็จะเป็นคนป่วยอยู่ตลอดกาล แล้วก็จิตก็ไมว่่างด้วย หากนัไม่รู้ 

ทั �งกลางวนักลางคืนก็หากนัไมรู้่จบรู้สิ �น เนี�ยเราก็รู้แล้วว่าเนี�ยปัจจยั๔ เครื�องอาศยัเนี�ยเป็นของชั�วคราว 

อนิจจงัอยูเ่สมอ เราก็จะได้เห็นว่ากายเรานี�มาอาศยัปัจจยั๔ เป็นเครื�องอยู ่คือทําให้มีชีวิตอยูไ่ด้ 

รอดตายไปวนัหนึ�ง วนัหนึ�ง ถ้าเรายงัไปยึดติดในการแสวงหา ไปโลภมากเอามาไว้เยอะแยะ 

ความทุกข์สงัขารก็จะเสื�อมขึ �นด้วยการแสวงหาเนี�ย ถกูร้อนบ้าง ถกูเย็นบ้าง 

ถกูหนาวบ้างความทุกข์ก็ตามเรามานั�นแน่ะเพราะฉะนั �นถ้าเราว่างได้แล้วเราหยดุหาแล้วมนัก็ชลอเขาเรียก

ว่าอนิจจงัช้าลง เป็นทกุข์ช้าลง 

อนตัตาช้าลงแก่เจ็บตายช้าลงเนี�ยเป็นอย่างนี �เหตผุลปัจจยั๔เนี�ยก็เพื�อจะให้รู้ความจริง ทกุคนใครๆก็รู้ 

ถึงแม้ว่าแตพ่ระองค์ก็ต้องมาชี �ว่าจดุมุง่หมายให้รู้ความจริงว่าเป็นเพียงปัจจยัเครื�องอาศยัชั�วคราวเท่านั �นเอ

ง 

บ้านช่องก็ยงัผพุงัเห็นมั�ยเนี�ยมนัอยู่สร้างมานานๆเข้าปลวกกินบ้างถกูฝนลมแดดแผดเผาทั �งๆที�มนัไมม่ีชีวิต

ก็ยงัรู้จกัชราคือความทรุดโทรมผพุงัเห็นมั�ยเนี�ย 

ท้ายสดุก็เนี�ยกว่าจะตายก็เนี�ยบางคนถ้าเป็นสมยัโบราณก่อนเนี�ยทั �งหญ้าคาเดี�ยวก็ต้องมาเย็บมาตดิมามงุใ
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หม่เนี�ยเป็นเครื�องปัจจยัอาศยัหลบฝนชั�วคราวเวลายามหน้าฝนหลบร้อนตามฤดรู้อน หลบฤดฝูน 

หลบฤดหูนาว หลบฤดรู้อนเพียงชั�วระยะหนึ�งเทา่นั �นเอง 

ถ้ามนัถกูมากๆเข้าร้อนเกินไปหนาวเกินไปถูกฝนความชื�นมากเกินไปความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามา 

ควรจะปลงสงัขารตวัเองวา่เนี�ยเราเกิดมาล้างผลาญผลผลิต ล้างผลาญปัจจยั๔แล้วเราทําอะไรได้บ้าง 

ทําให้เกิดเป็นประโยชน์กบัคนอื�นอะไรบ้าง? 

เพราะฉะนั �นเราจึงไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อื�นให้เดือดร้อนเราจะต้องทําความเข้าใจรู้ตรงนี � 

เมื�อเราทําได้แล้วเราก็ต้องมาทําใจให้ว่างให้เป็นคําสอนสุดยอดของพระพทุธเจ้านิพพานงั ปรมงั 

สญูญงัเนี�ย 

พระพทุธเจ้าเป็นยิ�งกว่าพระราชาเขาเรียกธรรมราชาพระพทุธเจ้าทรงเป็นธรรมราชาสงูสดุยิ�งกว่าพระราชา

ยิ�งกว่าพระเจ้าจกัรพรรดิทั �งโลกต้องว่าอย่างนี �อยู่ภายใต้พระธรรมราชาพระองค์เอาความจริงมาสอน 

ความจริงแล้วคนที�จะได้เกิดเป็นพระราชาพระเจ้ามหาจกัรพรรดิอะไรเนี�ยล้วนแล้วแตเ่คยทําคณุงามความดี

ถวายพระพทุธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหนัต์เจ้าหรือเพราะทําบญุไว้ในศาสนาหรือการทําช่วยเหลือสงเคราะ

ห์ประชาชนสร้างประโยชน์ให้แก่ชมุชนที�มากที�กําลงัมีทกุข์ให้พ้นทกุข์ 

นั�นน่ะจึงจะมีสิทธิ�ได้เป็นหวัหน้าเชน่สร้างศาลาบ้าง บ่อนํ �าบ้าง 

ถนนหนทางบ้างเนี�ยที�พระพุทธเจ้าเราเคยเป็นมาฆะมานพมาก่อนเนี�ยที�เคยสร้างเคยทําแม้ตอนนั �นที�พระอ

งค์ยงัไม่ได้เกิดยงัไมไ่ด้พบพระพทุธเจ้าแตพ่ระองค์มีความคดิที�ดีพระองค์ก็ทําในสว่นที�ดพีาพรรคพวกที�เห็น

ดตีามวา่เออ! 

อยูว่่างๆเรามีกินมีใช้แล้วไปทําถนนกันทําทางเดินกนัไอ้ที�หญ้ามีหลมุมีบอ่ก็หาทรายหาหินมาถมให้เต็มสร้า

งศาลาพกัร้อน ท้ายสดุก็มาขดุสระ ยามหน้าร้อนก็จะมาเป็นที�พึ�ง ตวัเองก็ได้ใช้ 

ใครไปมาก็สะดวกอาบนํ �าได้กินเนี�ยคดิแตส่ิ�งที�เป็นประโยชน์ แตก็่ถกูต้องตามธรรมพระพทุธโอวาท 

ที�พระองค์แสดงเอาไว้ถึงความขยนัหมั�นเพียร 

ความเพียรชอบเพียรละเพียรที�จะปฏิบตัิเพียรที�จะทําให้เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี�ยเยอะแยะมากมายคําสอนพร

ะองค์มีหลายระดบัจึงสมกับเรียกว่าสพัพญั�รูู้ทกุอย่างไปหยิบยกตวัไหนก็ใครปฏิเสธไมไ่ด้ 

เถียงไมไ่ด้ว่าสิ�งที�พระองค์แสดงไว้ไม่จริงไม่มีผลไมม่ีใครกล้าเถียงไมม่ีใครคดัค้านยิ�งตอนนี �เรียกวา่ชะตากร

รมโลกกําลงัถกูภยัพิบตัิคกุคาม แผน่ดินไหวบ้าง ไฟไหม้บ้าง 

ลมไต้ฝุ่ นพดัตายบ้างพดับ้านพงัวิบตัฉิิบหายนํ �าท่วมอะไรตอ่มิอะไรเนี�ย 

แล้วเราก็จะโอปนยิโกขึ �นมาเนี�ยตวัถ้าเราเองเป็นอย่างเขาบ้างเราจะเป็นยงังยับ้าง?เราจะเป็นทกุข์เดือดร้อน

ไหม? 

นั�นแหละเราไมค่วรทําเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ที�อาตมาเคยบอกไว้แล้วว่าทกุวินาทีมีคณุคา่โมทนา

สาธุกบัคนดี 

คนทําความดีไว้ถึงเราไมม่ีโอกาสทําเราเห็นว่าเขาทําดีแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วเราไมม่ีเงินไมม่ีทองไมม่ีข้าวไ

มม่ีของ 

เราก็โมทนากบัเขาได้ไมต้่องเสียสกับาทถ้าเขารู้ว่าเราโมทนามีความดีกับเขาๆก็ยงัมีใจกรุณาที�จะแนะนําสั�ง
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สอนเราทําให้เราได้พบกบัความสําเร็จได้ 

จึงตั �งศนูย์นั �นศนูย์นี �ขึ �นมาเหมือนพระราชาพระราชินีท่านตั �งขึ �นมานั�นแหละ ที�เอามาสร้างมาทํา 

เอามาเป็นศนูย์สงเคราะห์คนทกุข์คนยากคนไมม่ีกินไมม่ีใช้ 

ให้มีกินมีใช้ขึ �นมาแล้วก็ต้องไมไ่ปเป็นขโมยขโจรปล้นจี �ใครเขา 

ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั �นเรารู้อยา่งนี �เราจะเห็นคณุคา่ของผู้ นําที�มีสติปัญญาต้องว่าอ

ย่างนี � ผู้ นําที�มีสติปัญญาทําให้เกิดสาธารณะประโยชน์มากมายต้องว่าอย่างนี � 

ถ้าใครคิดไม่ดีก็อิจฉาริษยาหรือหาเรื�องกลั�นแกล้งทําร้ายบอ่นทําลายไอ้พวกนี �เนี�ยสร้างกรรมทําชั�วเบียดเบี

ยนตนเองให้เดือนร้อนด้วยเบียดเบียนผู้ อื�นให้เดือดร้อนด้วย 

เพราะฉะนั �นเราจะต้องการที�จะไมเ่บียดเบียนตนเองให้เดือนร้อนก็คืออย่าตามใจตวัเองไมเ่บียดเบียนผู้ อื�นใ

ห้เดือดร้อนก็คือไม่ไปบงัคบัใจคนอื�นนั�นน่ะให้เขาอยูเ่ป็นปกติให้เขาเป็นสขุสงบสขุ แล้วเราก็ไมม่ีข้าศกึศตัรู 

ไม่มีใครมาพยาบาทอาฆาตจองเวรทําร้ายเรา 

พระพทุธเจ้าผู้ทรงสพัพญั�รูู้ทกุอย่างพระองค์แสดงไว้มากมาย 

แตถ้่าเราเป็นคนมีปัญญาเราก็ไปหยิบเอามาใช้ได้หมดไม่ว่าเรื�องเล็กเรื�องใหญ่มากมายขนาดไหนนั�นน่ะถ้า

มนัถึงเป็นถึงตายมนัจําเป็นวิกฤตภยัเกิดขึ �นมนัจะตายก็ต้องทําจิตให้ว่าง 

ในความวา่งไมม่ีวิกฤตต้องว่าอยา่งนี � นํ �าไม่มีท่วม ไฟไมม่ีไหม้ลมไต้ฝุ่ นไม่พดั 

แผ่นดินไมไ่หวก็เพราะใจมนัวา่งไมม่ี สิ�งเหลา่นี �ทําร้ายทําอนัตรายไมไ่ด้ ใจวา่งแล้วก็ไมม่ีทกุข์ 

เราต้องฝึกหดัอบรมเอาไว้เพื�อความสงูสดุเป็นจดุมุง่หมายที�พระองค์ต้องการให้สาธุชนคือคนดีเพื�อปรารถน

าดีให้ยิ�งขึ �นจะได้ทําตามพระพทุธโอวาทเพราะวา่สิ�งที�พระองค์สอนไว้ไม่ใช่ของยากทกุคนทําได้เมื�อทกุคน

ทําได้แล้วก็มีประโยชน์แก่คนทํานั�นแหละเมื�อเขาทําแล้วถ้าแนะนํามิตรสหายครอบครัวทําก็ยิ�งเจริญรุ่งเรือง

แผ่ขยายกว้างไกลไปเรื�อยๆจนทั�วโลกเลยต้องว่าใครเห็นดีเห็นงามโครงการแบบโครงการในหลวงเดี�ยวนี �กร

ะจอนกระจายไปทั�วโลกมีประโยชน์ทั�วโลกพระองค์ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ�อะไรแตก็่จดลิขสิทธิ�ถ้าใครจะเอาไป

ทําอะไรพระองค์ก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกเพราะพระองค์เห็นประโยชน์แล้วแล้วก็ให้เป็นประโยชน์แตก็่เกิดให้เขามี

กฏหมายลิขสิทธิ�ปัญญาพระองค์ก็ต้องไปจดลิขสิทธิ�ไว้เพื�อให้คนไทยนั�นแหละเพราะในหลวงเป็นพ่อหลวงข

องคนไทยจะได้คนไทยที�มีจิตสํานึกรักลิขสิทธิ�ปัญญาหรือทําไว้ให้เป็นประโยชน์ชั�วลกูชั�วหลานเลยถึงเหลน

ถึงโหลนไปโน้นน่ะ 

นั�นน่ะจึงจะสํานึกในพระคณุในพระกรุณาธิคณุที�พระองค์คดิค้นขึ �นมาเพื�อให้เป็นประโยชน์ 

พวกที�ไมม่ีจิตสํานึกพวกหาเรื�องหาราวพวกเนี�ยห่างไกลให้มากเหมือนงพูิษใกล้ไมไ่ด้เผลอไมไ่ด้เดี�ยวมนักดั

ตายทําร้ายหรืออนัธพาลเข้าใกล้ไมไ่ด้เดี�ยวจะมาพาลดหูน้ากล่าวหาด่าพ่อดา่แม ่

หาเรื�องยิงกนัตายฆ่ากนัตายอะไรเนี�ยพวกเนี�ยมนัคนทพุพลภาพทั �งนั �นพวกพิการทางจิตเป็นโรควิปริตแปร

ปรวนเราจะได้ไม่คบค้าสมาคมกบัคนบ้า 

คนจิตใจวิปริตอย่าไปเห็นเงินทองข้าวของซึ�งได้มาด้วยความไมช่อบธรรมเหลา่นี �เขาจ้างให้เราไปทําความดี

ความดีของเราที�จะไปทําให้เขามนัผิดศีลไหม?ผิดธรรมไหม?นั�นน่ะเราต้องดวู่าผิดกฏหมายบ้านเมืองไหม? 

ทําให้ประเทศชาติพระพทุธศาสนาพระมหากษัตริย์เดือนร้อนหรือเปล่า 



 ๑๐

ถ้าได้มาด้วยการรับจ้างอนันั �นน่ะเหมือนกับที�เรียกวา่คอรัปชั�นต้องปกปิดซ่อนเร้นกลวัเขาจะจบัผิ

ดภายหลงัเนี�ยเพราะฉะนั �นไม่ดีเอามากินมาชื �เขารู้ภายหลงัก็ต้องจบัติดคกุติดตาราง 

เพราะฉะนั �นเราคนดีมีศีลธรรมไมค่วรที�จะไปใกล้ไม่ควรที�จะไปอยากได้ทรัพย์สินสมบตัิเช่นนั �นที�ได้มาด้วยค

วามไม่ชอบธรรม เพราะฉะนั �นเราก็จะต้องเอาธรรมคําสั�งสอนพระพทุธเจ้าซึ�งมี๘๔๐๐๐พระธรรมขนัธ์น่ะ 

เยอะมากเลยแตว่่าไมจ่ําเป็นจะต้องเอามาทั �งหมด 

เอามาอย่างเดียวที�เห็นว่าทําได้เนี�ยที�เรียกว่าศีลธรรมเอาแคศ่ีลธรรม๒ข้อเนี�ยศีล ละเว้น 

ธรรมคือธรรมชาติธรรมดาที�จะต้องละเว้น ทําได้ก็หลดุพ้นได้แค่คําว่าศีลธรรมแคเ่นี�ย 

เพราะฉะนั �นเราต้องมีความจริงใจกบัศีลธรรม ศีลละเว้นแล้วก็ว่าง 

ธรรมชาตธิรรมดาที�จะต้องว่างไมม่ีการยึดติดคือให้ว่างไปตามศีล 

เมื�อว่างตามศีลแล้วไอ้ที�วา่งนั�นแน่ะเป็นธรรมแล้ว 

ไอ้การละเว้นนั�นเป็นศีลแตพ่อจิตว่างแล้วเป็นธรรมเขาจงึเรียกศีลธรรมไม่งั �นก็ไมรู้่คําว่าศีลธรรมเนี�ยเหมือน

กบัหญ้าปากคอกใครๆก็ได้รู้ได้ยินมาไม่มีใครนําพามาประพฤติปฏิบตัิให้เกิดมรรรคเกิดผลความจริงแคเ่นี�ย

ถึงนิพพานน่ะละเว้นจนตายเลยจนนิพพานเลย 

ว่างจนนิพพานเลยเนี�ยแคส่องคําเนี�ยที�พระพทุธเจ้าว่าเป็นนยิยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นจากทกุข์ 

คาถาบาทหนึ�งคําหนึ�งก็เป็นนิยยานิกธรรมนําสตัว์ให้พ้นทกุข์ได้เราจงึเห็นความอศัจรรย์ของธรรมของพระพุ

ทธเจ้าว่าแม้เป็นคําสั �นๆแต่ว่าผู้ ที�มีความเข้าใจแล้วไปปฏิบตัิทําให้เกิดมรรคผลนิพพานได้จริงเนี�ยเหมือนคํา

ว่าศีลธรรมเนี�ย ที�ใครๆก็ได้ยินมาแล้วตั �งแตเ่ล็กจนโตต้องวา่อย่างนี �แล้วมนัก็ไมไ่ด้คิดอะไร 

ศีลก็คือละเว้นหมดเลยน่ะรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ละเว้นแล้วก็ว่างไปแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดเพราะความอยากได้ความปราร

ถนาในรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์เหลา่นั �นเยอะแยะเลยสิ�งที�จะตามมาเนี�ยมีคณุคา่มหนัตเลยมีโทษอนนัตสําหรับคนไมทํ่าที�แตเ่ว

รมีแตก่รรมไมส่ิ �นสุด 

เนี�ยเห็นมั�ยธรรมก็คือธรรมชาติธรรมดาไมม่ีอะไรพิเศษต้องวา่อย่างนี �เป็นธรรมชาติธรรมดา 

เมื�อละเว้นแล้วมนัก็ว่างก็เป็นธรรมดาของการละเว้น 

ยิ�งละมากเทา่ไหร่ยิ�งเว้นมากเท่าไหร่ก็ยิ�งวา่งเทา่นั �นก็ยิ�งไม่มีทกุข์มากเทา่นั �น 

เนี�ยแค่คําสองคําแคศ่ีลแคธ่รรมเนี�ยรู้จกักนัหรือเปล่า?ไมรู้่ก็ไปทะเลาะกนัเรื�องศีลเรื�องธรรมอีก 

นกับาลงบาลีนกัวิชาการอะไรเนี�ยเยอะ เถียงกนัเรื�องศีลเรื�องธรรมมากมายก่ายกองเพื�อเอาชนะคะคานกนั 

ถ้ามนัอยากคดิถกูมนัต้องไมเ่ถียงกนัแล้ว 

จิตมนัว่างแล้วมนัจะมาเถียงกนัทําไม?ทกุคนหวงัความถูกความชนะแตท่กุคนแพ้หมดที�เถียงกนัต้องว่าอยา่

งนี �เพราะอะไร?เพราะจิตไมว่่างทั �งคูที่�เถียงกัน ถ้าใครรู้จริงก็ว่าเออ! ศีลละเว้นแล้วก็วา่ง 

ธรรมชาตธิรรมดาของความว่างไม่มีการทะเลอะกนั(หวัเราะ)แคนี่ �เกมส์ 

เอาจนโน่นว่างจนตายเลยดบัว่างดบัว่างไมท่ะเลาะทุม่เถียงกนัเนี�ยว่าง เนี�ยแคศ่ีลธรรมคําสั �นๆ 

นี�ใครที�อยากประพฤติศีลประพฤติธรรมนี�จําไว้ความหมายเป็นอย่างไง 



 ๑๑

ความสําคญัคือของศีลก็คือเนี�ยละเว้น ละเว้นแล้วก็ว่าง 

ถามว่าละเว้นอะไร?เราก็ขยบัมาที�ละเว้นที�ตาอย่าไปด ูละเว้นที�หอูยา่ไปฟัง ละเว้นที�จมกูอย่าไปสูดดม 

ละเว้นไมต้่องกินเสียบ้าง เนี�ยเหมือนกับศลีแปดเนี�ยไมต้่องกินเสียบ้าง 

เคยกินสามมื �อสี�มื �ออะไรก็เนี�ยเลยเที�ยงแล้วไมใ่ห้กิน ละเว้นเสียบ้าง เนี�ยแล้วก็เป็นธรรมเนี�ย เราก็รู้ว่าเออ! 

เราก็ไมกิ่น กี�มื �อเนี�ย มื �อเย็นมื �อคํ�า ก่อนนอนอะไรอีกไอ้สิ�งที�ไมกิ่นนั�นแหละเหลืออยู่นั�นแหละ 

เห็นมั�ยละ่อานิสงส์ของศีลที�เราละเว้น เราก็เห็นผลแล้วแคนี่ �ก็มีผลแล้วว่าเออ! 

สิ�งที�ปรากฏอยูที่�เราละเว้นไม่กินน่ะมนัยงัปรากฏไมไ่ด้หายไปไหนยงัอยูย่งัเป็นอปุการะแก่เรา 

เราหิวเมื�อไหร่ก็กินได้แตเ่รามีข้อแม้ว่าไมเ่ลยเที�ยงฝึกหดัตามกฏตามระเบียบที�พระองค์ทรงประทานบญัญัติ

ห้ามไว้ เพื�อฝึกหดัดดันิสยัของทกุคนที�มุง่วิมตุติหลดุพ้นต้องว่า 

ถ้าใครไม่อยากวมิตุติหลดุพ้นป่วยการที�จะไปแนะนําสั�งสอนต้องว่าอย่างนี �ไมม่ีประโยชน์ไอ้พวกนี �เหมือนกั

บสีซอให้ควายฟังนั�นแหละทํานองเดียวกนัไมม่ีประโยชน์ถึงสอนมากขนาดไหนก็ไม่มีผลเพราะอะไร?เพราะ

มนัไมเ่ชื�อไม่ทําแล้วยงัลบหลู่ดหูมิ�นอีกนั�นแน่ะเพราะความที�ไมรู้่ไมเ่ข้าใจของมนันั�นแนะ่เลยเป็นโทษแก่ตวัข

องเขาเองที�เรียกวา่อวิชชา 

อวิชชาคือความไม่รู้ไมรู้่เรื�องมรรคเรื�องผลเรื�องศีลเรื�องธรรมอะไรเนี�ยเพราะความที�ไม่เอาใจใสน่ั�นนะ่ 

ถึงคราวเดือดร้อนขึ �นมาก็เอาศีลเอาธรรมมาประพฤติดมีาปฏิบตัิชอบ 

ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบตัิดีกับศีลยงังยัปฏิบตัิชอบในธรรมยงังยัอีก 

หาไม่เจอน่ะถึงจะไปโกนหวับวชพระบวชชีก็ยงัไมรู้่เพราะยงัไม่เข้าถึงศีลถึงธรรมไมรู้่ความหมายยงัไมไ่ด้ปฏิ

บตัิตามศีลตามธรรมเลยก็แก่ตายเต็มแผ่นดนิต้องว่าเตม็โลกเลยเดี�ยวเนี�ยตอ่ให้เป็นเปรียญธรรม๙ประโยค

มีความรู้ทางโลกจบด๊อกเตอร์ปริญญาก็ไมม่ีความหมาย 

แตรู้่เคยอ่านผ่านหผู่านตาแตเ่รื�องศีลเรื�องธรรมแตไ่ม่รู้ไมเ่ข้าใจไม่ได้พิจารณาเพื�อหาประโยชน์จากศีลจากธ

รรม น่ะคือตวัจะต้องประพฤติปฏิบตัิตามศีลตามธรรมเนี�ยแล้วศีลธรรมนั�นแหละก็จะเป็นสาระธรรม 

ศีลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมตุตสิาระ วิมตุติญาณทสัสนะสาระก็อยูใ่นธรรมทั �งหมด 

ผลที�เกิดมามีคณุเอนกอนนัตทั �งหมดเลยแตเ่ราไมพ่ากนัใสใ่จพากนัประมาทในธรรมจึงเรียกว่าอปัปมาทธร

รมที�พระพทุธเจ้าอปุมาไว้เหมือนรอยเท้าช้างใหญ่ 

อปัปมาทธรรมเช่นไหร่จงึเรียกว่าอปัปมาทธรรม?ที�พระองค์อปุมาไว้เหมือนรอยเท้าช้างใหญ่เท้าอะไรก็ต้อง

มาลงอยูที่�รอยเท้าช้างหมดเลยทกุชนิด อปัปมาทธรรมก็คือเนี�ยบารมี๑๐เนี�ยทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา 

วิริยะ ขนัติ สจัจะ อธิษฐาน เมตตา 

อเุบกขาเนี�ยเป็นอปัปมาทธรรมไม่วา่ความดีใดๆก็มาลงหมดเลยมาลงในบารมี๑๐จนกระทั�งเป็น๒๐  

๓๐เนี�ยทําจนตายเลย 

ที�เพิ�มขึ �นมาก็บารมีก็ยงัเฉยๆก็ยงัธรรมดาอยูพ่ออปุบารมีเนี�ยต้องถึงเลือดถึงเนื �อหรือถงึกบัตาบอดพิกลพิกา

รตาบอดหหูนวกเนี�ยอปุบารมี ถ้าถึงตายก็เป็นปรมตัถบารมีเนี�ยพระองค์จดัเอาไว้เป็น๓ 

ระดบัเลยทั �งที�เป็นบารมี ทั �งที�เป็นอปุบารมี 

ทั �งที�เป็นปรมตัถบารมีเนี�ยอีกเยอะแยะมากมายเลยที�เขาว่าอปุมาเหมือนใบไม้กํามือเดียวเนี�ยแสดงวา่ใบไม้
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กํามือเดียวเนี�ยเป็นตวัแทนของต้นไม้ทั �งหมดแตค่นฉลาดเขาไมต้่องเอามาทั �งหมด 

ไม่ต้องไปตดัต้นหรือไปตดักิ�งเอามาเนี�ยต้นหนึ�งชนิดหนึ�งก็เอามาใบหนึ�งๆเนี�ยเป็นตวัแทนของต้นไม้ในป่า 

แล้วเราจะรู้ได้ยงังยัเนี�ยธรรมเราจะได้รู้ธรรมะทั�วถึงแบบสพัพญั�เูราจะทํายงังยั? ก็เหมือนสติบารมี 

สติอปุบารมี สติปรมตัถบารมีเห็นมั�ยก็เพิ�มขึ �นมาอีก 

อีกสองระดบัแล้วเพราะมาเทียบกบับารมีก็เพิ�มคา่ขึ �นมาแล้วสติสติบารมี สติอปุบารมี สติปรมตัถบารมี 

จนตายห้ามระลกึ ตอนนี �ระลึกหรือไม่ระลึก ถ้าระลึกมนัก็เป็นเพียงแค่บารมี 

ถ้ามนัหยดุการระลึกเพราะมนัตายแล้ว เพราะหมดลมหายใจ ก็เป็นอปุบารมี 

ถ้าเรารู้ว่าการระลึกนั �นทําให้มีประโยชน์ไมม่ีประโยชน์ถ้าเราจะเข้าถึงธรรมะสงูสดุของพระพทุธเจ้าว่า 

ว่างจากการระลกึหมดเลยทั �งการระลกึดีและระลกึไมด่ีต้องว่าอยา่งนี �เราก็จะรู้ทั �งหมดเลยเราก็จะรู้ธรรมะทั �

งหมดเลยทั �งป่าเลยมีเท่าไหร่ก็รู้ได้หมดเนี�ยอาศยับารมีเพิ�มเข้าไปอปุบารมีเพิ�มเข้าไปเขาเรียกทวีคณูเข้าไป

ปรมตัถบารมีทวีคณูเข้าไปเนี�ยรู้ได้หมดเลยต้องว่าอย่างนี �รู้ได้ทั �งป่าเลยไมต้่องไปเที�ยวตามดตูามรู้ตามเห็น

น่ะสําหรับคนมีปัญญาเขาเอาตวัอย่างมาใบเดียวๆแล้วก็มารู้แจ้งแทงตลอดใบเดียวเนี�ยใบหนึ�งน่ะ 

ถ้าเขาเอามากินก็ตา่งรสชาดเปรี �ยว หวาน มนั เค็ม เผ็ด เฝื� อน ฝาด ขม 

จืดมี๙รสอีกเนี�ยถ้าเราอยากเราก็ดเูนี�ยมีรสเผ็ดเป็นยงังยั เปรี �ยวเป็นยงังยั หวานเป็นยงังยั 

เค็มเป็นยงังยัเนี�ยมีในต้นไม้ทกุชนิดต้องว่าอย่างนี �มีแร่ธาตมุากมาย 

แร่เหล็กแร่อะไรตอ่มิอะไรตามที�นกัวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ เขาได้ค้นคว้าทําแบบแผนเอาไว้ 

เราไมต้่องไปค้นคว้าไม่ต้องมีเครื�องมืออย่างนั �นสรุปลงง่ายๆเลยถ้าเราอยากรู้รู้เพื�ออะไร?ต้องถามตวัเอง 

เราอยากรู้เพื�ออะไร?รู้แล้วมีประโยชน์อะไรกบัเราบ้าง? ถามซํ �าเข้าไปอีก 

เรารู้ทกุข์หรือเปล่า?ขณะที�เราต้องการรู้มีทกุข์ไหม? 

นั�นน่ะเหมือนกบัต้องแบกเป้เข้าป่าต้องเดินดงเนี�ยต้องมีทกุข์หรือเปล่าที�จะไปเก็บใบไม้เหลา่นี �ที�จะไปแสวง

หาใบไม้เหลา่นี �เพื�อมาทํายาต้องว่าเอามาทํายา 

คําว่าเอามาทํายาก็คือปันยาเนี�ยปันยาก็คือแบง่ปันๆยาคนไหนเจ็บคนไหนไข้ก็ให้เขากินเพื�อจะได้ให้เขาหา

ยเขาจึงเรียกปันยาในสมญัญาของโลกสมมุต ิต้องว่าสมญัญาของโลกสมมตุิคือตั �งชื�อเอาว่าเนี�ยปัญญา 

ถ้าได้ยินปัญญาแต่ความจริงปัญญาที�ถกูต้องคือเหตผุลที�ถกูต้องนั�นแน่ะจงึเรียกว่าปัญญาแตถ้่าปันยาแบ

บเนี�ยต้องแบง่ออกมาสองส่วนเลยทั �งเป็นยาด้วยยาดหีรือยาพิษเราต้องแยกออกแล้ว 

เราต้องเป็นนกัวิทยาศาสตร์หรือการสงัเกตวุ่าลดน้อยกินนิดเดียวหรือว่าขึ �ครึ�งใบหรือว่าหนึ�งในสามหรืออะไ

รเราก็ยน่ย่อลงไปปันยาแบง่ปันให้คนนั �นกินบ้างให้คนนี �กินบ้างนั�นแน่ะเป็นยารักษาใจรักษาโรคเมื�อเรารู้ว่าเ

หตผุลต้นปลายเป็นอยา่งนี �แล้วเราก็จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

ถ้าเราไมรู้่เลยมนัก็ไม่มีประโยชน์เลยมีทั �งป่าเลยไมม่ีประโยชน์เพราะเราไมรู้่ประโยชน์ของมนั 

ไม่รู้รสชาดของมนัแล้วก็ไมม่ีความรู้ในการที�จะนําใช้ในการรักษาโรคนั�นน่ะอะไรเป็นโรคอะไรเว้นไว้แตบ่งัเอิ

ญหรือว่าโชคดีหรือบญุไปหน่อยนั�นน่ะคนเป็นโรคนั �นโรคนี �เพลินไปได้ใบไม้มากินหรือมาถมูาทาเกิดหายเข้า

เอามาจํากนัไว้แล้วก็มาบอกกนัไว้แล้วก็เรียนรู้กนัเอาไว้เนี�ยแคเ่นี�ยเห็นมั�ยหมดไปอีกวนัแล้วเนี�ย(หวัเราะ)บ่

นวนันี �ต้องบน่ทางโลกให้โยมฟังบ้างทางธรรมฟังมาแล้ว๔วนัเพียบวนันี �วนัเกิดในหลวงต้องเอาโครงการในห
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ลวงหรือที�ในหลวงทําไอ้นี�ที�อาตมาพดูเนี�ยบน่เนี�ยนิดเดียวในหลวงทา่นทั �งอายเุลยตั �งเกือบ๙๐ปีแ

ล้ว(หวัเราะ)เห็นมั�ยเนี�ยแบบบญุเดี�ยวเดียวเนี�ยหมดไปวนัแล้วเนี�ยใครอยากรู้อะไรก็ถามซิเนี�ยเพื�อทําความเ

ข้าใจให้แจ่มแจ้งยิ�งขึ �น.... 
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