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เอาเนาะ ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ วันนี้วนั จักรี วันจักรี วันสถาปนาประเทศ
ราชวงศ์จกั รี ไง เป็ นที่อยูท่ ี่อาศัยของเรา ถ้าเป็ นที่อยูท่ ี่อาศัยของเรา ความมัน่ คง ชาติไหนก็แล้วแต่
ถ้ามีความสงบ ตอนนี้มนั เป็ นความเสี่ ยงในทางประกอบธุรกิจเลยแหละ ถ้าการเมืองมันนิ่ง
การเมืองนิ่ง เศรษฐกิจมันจะดี เศรษฐกิจมันดี เพราะอะไร เพราะมันสุขสงบไง
วันนี้วนั จักรี ถ้าวันจักรี มนั เป็ นวันสมมุติ แต่วนั จักรี มนั ผ่านมาแล้วเกือบ ๓๐๐ ปี ถ้ามัน
เป็ นสมมุติ สมมุติที่ไหน สมมุติให้คนสานึกได้ ถ้าคนสานึกได้ คนนั้นเป็ นคนดี คนดี คนกตัญญู
กตเวทีเป็ นเครื่ องหมายของคนดีใช่ไหม คนดี คนดีจะต้องมีสามัญสานึก ต้องรู้จกั ว่าคุณงามความ
ดี ถ้าคนดีแล้วต้องรู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
ถ้าคาว่า “ผิดชอบชัว่ ดี” สิ่ งนั้นเป็ นเครื่ องหมายของคนดี ถ้าคนดีแล้ว พื้นฐานที่มนั ดี ถ้า
มันมีความรู้สึกนึกคิด ความคิดเกิดจากจิตๆ แต่ถา้ มันมีจิตไง จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
เพราะเรามีอานาจวาสนา เราถึงมาเกิดเป็ นคน ถ้ามันเกิดเป็ นคน สามัญสานึกพื้นฐานที่ดี เวลามัน
คิดสิ่ งใดมันคิดแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์กบั ตนเองไง
แต่ถา้ มันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก มันไม่เห็นคุณค่าใดทั้งสิ้ น มันเห็นตัวมัน
ยิ่งใหญ่ มันจะครองโลก มันจะฉ้อโกง มันทาลายเขาเลย มันมาจากไหน นี่ไง กิเลสตัณหาความ
ทะยานอยากก็มาจากความรู้สึกนึกคิดเรานี่แหละ แต่ถา้ ความรู้สึกนึกคิด ทาไมเราต้องมานึกถึง
ชาติ ทาไมเราต้องมานึกถึงความมัน่ คง ทาไมเราต้องระลึกถึงสังคม เฮ้ย! สังคมก็ทาไปสิ ก็ตวั เรา
เราก็มีความสามารถ ก็แข่งขันไง นี่ไง ระบบธุรกิจไง ทุนนิยมๆ ไง
ทุนนิยมเป็ นทุนนิยม มันเป็ นระบบไง มันเป็ นระบบความเป็ นอยูข่ องโลก แต่เวลาคนเรา
สิ่ งที่เป็ นสมบัติของมนุษย์ก็มีบุญและบาปเท่านั้น มีบุญและบาป คุณงามความดีมนั เป็ นบุญกุศล
ของตน ถ้าเป็ นบุญกุศลของตน บุญกุศลของตนมันจะเข้าสู่มโนกรรมๆ ไง ความย้าคิดย้าทาจน
เป็ นจริ ตนิสัยของเธอไง
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ความย้าคิดย้าทานั้นมันจะเป็ นจริ ตนิสัย ความที่จริ ตนิสัยที่เป็ นคนดีไง ถ้าดีเอ็นเอมันดี สิ่ ง
ใดที่มนั ออกไปมันก็จะดีออกไปจากความคิดของตนไง ถ้าคนที่ดีจากความคิดของตนนะ นี่พดู ถึง
คนดีเฉยๆ นะ
แต่คนที่มีคุณธรรม อย่าดูถกู ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าบอกถ้ามันไม่เป็ นประโยชน์ ถึงมันเป็ นความจริ ง เราก็ไม่พยากรณ์
คือว่ามันเป็ นความจริ งด้วย แต่มนั ไม่เป็ นประโยชน์กบั ใคร ท่านไม่พดู แต่ท่านจะพูดไป
แล้วมันจะเป็ นประโยชน์กบั ใครหรื อไม่เป็ นประโยชน์กบั ใครไง
คาพูดขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคนอ้างอิงไปเหยียบย่าไปทาลายกัน นี่คาพูด
อย่าดูถกู ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้า เพราะว่าพระอริ ยเจ้ารู้ถึงว่านี่มนั คิดแล้ว มันจะพูด
แล้ว ถ้าพูดแล้วมันจะเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ กว่าที่ท่านจะพูดออกไป ท่านได้
ไตร่ ตรองของท่านแล้ว นัน่ ไง แล้วถ้ามันไม่เป็ นประโยชน์ ท่านจะนิ่งของท่านอยู่ ไอ้เราก็วา่
“โอ๋ ย! โง่ๆ วันๆ นัง่ ซื่ อบื้อ ไม่มีความรู้อะไรเลย”
อย่าดูถกู ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้า นัน่ น่ะท่านรู้วา่ มันไม่เป็ นประโยชน์กบั ใคร มันไม่
เป็ นประโยชน์กบั ใคร มันเป็ นประโยชน์ในหัวใจ ถ้ามันเป็ นประโยชน์ในหัวใจนั้น หัวใจนั้น
ดูแลรักษาหัวใจนั้น นี่ไง ถ้ามันมัน่ คง
เราบอกว่าวันนี้วนั จักรี เป็ นวันสถาปนา วันชาติของเราเลยล่ะ มันกาเนิดชาติข้ ึนมา แล้ว
มันเกิดมาแล้ว ๒๐๐-๓๐๐ ปี อู๋ย! ทาไมยังเอามาคิดใคร่ครวญกันอยู่ ของมันเก่ามันแก่ไง
นัน่ น่ะ คนมันจะเหลวไหลแล้วแหละ คนมันจะดีมนั ต้องดีที่สามัญสานึกของคน คนถ้ามี
ความสานึก มันสานึกสิ่ งใดมันก็ไม่ผิดพลาดใช่ไหม
เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์มานะ เวลาครู บาอาจารย์ท่านสอน สัตว์ในวัดๆ อย่าไปคุน้ ชินกับ
มัน อย่าไปคุน้ ชินกับมันนะ สัตว์เอามาเลี้ยง ท่านพยายามจะให้มนั มีระยะห่างระหว่างมนุษย์กบั
สัตว์ มนุษย์กบั สัตว์นะ แล้วเวลาเขาเลี้ยง สัตว์ป่าเขาเอามาเลี้ยงให้มนั เชื่องๆ มันเลี้ยงสัตว์ป่า
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สัตว์ป่ามันเชื่องมันเชื่ องกับใคร มันเชื่องกับคนเลี้ยงนั้น ถ้าเชื่องกับคนเลี้ยงนั้น ได้ไป
คุน้ เคยกับมัน ไอ้สัตว์มนั ก็คนุ้ เคยของมันใช่ไหม พอไปเจอคนมันก็วงิ่ เข้าไปหาคนนะ มันก็โดน
เขายิงตายเลย เพราะอะไร เพราะว่าสัตว์มนั คิดว่านัน่ น่ะมนุษย์ที่มนั คุน้ เคย มนุษย์ที่มนั คุน้ เคย
แต่ถา้ มนุษย์ที่ฉลาด ให้มีระยะห่างไว้ เราเลี้ยงมัน เราดูแลมันนะ แต่เลี้ยงมันเฉพาะเรานะ
เรามีความเมตตานะ เราเลี้ยงสัตว์ เราดูแลมัน มันก็คนุ้ เคยกับเรา มันเห็นบุญคุณเรา มันก็เชื่อง มัน
ก็ไว้ใจเราไง แต่มนุษย์ เขาบอกว่าสัตว์หน้าขน สัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้
มนุษย์หน้าขนก็ไว้ใจไม่ได้ ไอ้มนุษย์ก็ไว้ใจไม่ได้ ไอ้มนุษย์คือสัตว์ คือยักษ์ มันกินหมด
นี่ไง ถ้าสิ่ งที่ตอ้ งเว้นระยะห่าง ต้องฝึ กมัน ต้องกันมัน นี่สภาวะแวดล้อม สภาวะแวดล้อมเพราะว่า
สัตว์มนั ได้รับการคุม้ ครอง ได้รับการดูแล มันได้รับอาหาร ได้การเลี้ยงดูที่ดี มันก็ไว้ใจมนุษย์ๆ
แล้วมันเห็นมนุษย์ข้ ึนมามันก็จะเข้าไปสู่มนุษย์ แล้วมนุษย์คนอื่นไว้ใจได้ไหม มนุษย์คนอื่นอย่าง
น้อยก็กกั ขัง อย่างมากก็ฆา่ มันเอาเป็ นอาหารไง นี่ไง สิ่งที่สภาวะแวดล้อมๆ แล้วเราเกิดที่ไหนล่ะ
ถ้าจิตใจมันเป็ นคนดีๆ มันมีพ้นื ฐานที่ดี เราทาความดีแล้วเราป้องกันไว้เลยนะ อย่าให้
สัตว์มนั ไว้เนื้อเชื่อใจจนเกินไป อย่าให้สัตว์มนั ไว้ใจเราแล้วมันไปใช้วธิ ีอย่างนี้กบั คนอื่น ชีวติ มัน
จะเป็ นอันตราย
มันมีอยูน่ ะ พระเคยธุดงค์ไปในวัด วัดนั้นอยูท่ ี่แก่งกระจาน เขาเคยธุดงค์มา เขาเคยไปเจอ
ช้าง เคยคุน้ เคยกัน พอคุน้ เคยกันนะ เวลาเขาฉันอาหารแล้วเหลือก้นบาตร เขาจะเอาไปให้ชา้ ง
กินๆ ช้างนั้นกับพระองค์น้ นั จะคุน้ เคยกัน
แล้วก็ธุดงค์ต่อเนื่องไปหลายปี พอเขากลับมา พอเขากลับมานะ เขาก็มาล้างบาตรที่นนั่
เขาไปเจอช้างเดิมนัน่ แหละ เขารู้จกั เขาคุน้ เคยอยู่ เขาก็เอาอาหารไปให้ชา้ งนั้น ช้างนั้นเอางวงรัด
จับขาเขาฟาดตายเลย
เพราะช้างนั้น เวลาผ่านไปแล้วช้างนั้นเขาก็ไปตกลูก พอตกลูก นายพรานไปยิงลูกมัน พอ
ไปยิงลูกมัน มนุษย์ไปยิงลูกมัน มันฝังใจๆ นะ แต่พระนั้นคุน้ เคยกับช้างนั้น พระนั้นเคยให้
อาหารกับช้างนั้น พระก็คิดว่าความคุน้ เคยของบุคคลมันจะไว้ใจเราไง
ใช่ มันไว้ใจมนุษย์ ก็มนั ไว้ใจมนุษย์ไง พระเคยให้อาหารมันไง เคยดูแลมันไง แต่ชีวติ
สัตว์ป่ามันก็อยูใ่ นป่ าใช่ไหม ถึงเวลาสัตว์ป่า พรานป่ าเขาไปล่าสัตว์ๆ เขาไปยิงลูกมัน ไปยิงฝูงมัน
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มันฝังใจ มันฝังใจนะ พระนั้นไม่รู้ เพราะพระนั้นธุดงค์ไปแล้วกลับมา กลับมาก็ชา้ งตัวเดิมที่เรา
เคยคุน้ เคยกับมัน เราเคยคุน้ เคยกับมันไง สุดท้ายเอาอาหารไปให้มนั นะ มันเอางวงจับขาฟาด
เสี ยชีวติ เลย นี่ไง ความคุน้ เคย
ความคิดเกิดจากจิตๆ แต่การกระทาออกไป สังคมมันไว้ใจใครได้ไหม รู้หน้าไม่รู้ใจ รู้
หน้าไม่รู้ใจไง ถ้ารู้หน้าไม่รู้ใจ อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตนไง ถ้าตนเป็ นที่พ่ งึ แห่ง
ตน เราต้องฝึ กหัดของเรา ฝึ กหัดของเราๆ รักษาหัวใจของเรา ดูแลหัวใจของเราไง
ถ้ามันเป็ นปกติของใจของเรา ถ้าใครเห็นใจของตน ทาความสงบของใจ ใจมัน สงบระงับ
เข้ามาได้ เวลามันพิจารณาของมัน มันเห็นอาการของจิต เห็นอาการของจิต นะ มันเห็นอาการของ
จิต มันเห็นกิเลส เห็นตัณหาความทะยานอยาก โอ๋ ย! ทาไมมันวุน่ วายขนาดนี้ ทาไมมันดิ้นรน
ขนาดนี้ ทาไมมันพลิกแพลงขนาดนี้ ไปเห็นกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเราน่ะ เห็น
กิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของเรา อู๋ย! มันมีมหาศาลขนาดนี้เชียวหรื อ มันทาของมัน
อย่างนั้นนะ แล้วถ้ากิเลสในใจของเรามันขนาดนี้ แล้วกิเลสในใจของคนอื่นล่ะ ถ้ากิเลสในใจของ
คนอื่น เราไว้ใจใครได้ไหม ถ้าเราไว้ใจใครไม่ได้ ปัญหาสังคมๆ
กาลเวลาไง จากกัน ๓ วัน ใจเป็ นอื่น เป็ นอื่นหมด กาลเวลามันกัดกินไปหมดนะ แต่ความ
จริ งกาลเวลาเหมือนยักษ์ มืดกับสว่าง ชีวติ นี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด มันต้องตายไปข้างหน้า วัน
เวลามันกลืนกินไปหมดแหละ
แต่นี่วนั เวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น เราเห็นผลของ
วัฏฏะๆ ไง ถ้าผลของวัฏฏะ ใครจะไปเพ่งโทษใคร ใครจะไปจับผิดใคร ถ้ามันจะเป็ นความจริ งๆ
คนที่มีสติปัญญา วันนี้วนั มัน่ คงของชาติ วันจักรี เรามาทาบุญกุศลของเรา ถ้าทาบุญกุศลของเรา
ขอให้เรามีหลักมีเกณฑ์ในหัวใจของเรา ถ้าขอให้เรามีหลักมีเกณฑ์ในหัวใจของเรา เราจะฝึ กหัด
สิ่ งใดก็แล้วแต่ สิ่ งที่เป็ นวัตถุพ่ งึ พาอาศัยไม่ได้ท้ งั นั้นเลย สิ่ งที่เป็ นนามธรรม สิ่ งที่มนั ไม่มี
ตัวตนนัน่ แหละ แต่ความคิดมันมหาศาลยิ่งใหญ่นกั
เวลาผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าพูดถึงอกุปปธรรมๆ ถ้ามีคุณธรรมในหัวใจ ถ้ามีคุณธรรมใน
หัวใจ ความเป็ นจริ งที่ยิ่งใหญ่ในใจนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่กว่าที่มนั จะยิ่งใหญ่ มันจะเห็น
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สิ่ งนั้นได้ มันมีแต่ความมืดบอด มันมีแต่ความมัวหมองในหัวใจทั้งนั้นน่ะ กว่าจะทาหัวใจให้มนั
ยิ่งใหญ่ข้ ึนมาได้ เราลงทุนลงแรงขนาดไหน
คนที่ลงทุนลงแรง เวลาทางานทางโลก เราทางานทางโลกเราว่าเราทุกข์เรายากขนาด
นั้นน่ะ เวลาเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนามันเป็ นอากาศธาตุ วิมานบนสวรรค์ๆ วิมานมันอยูไ่ หน
สติ สมาธิ ปัญญามันอยูไ่ หน เวลามันสร้างสมขึ้นมาจนมันเป็ นจริ งขึ้นมาในหัวใจ ถ้ามีสติ
สมบูรณ์ข้ ึนมา โอ้โฮ!
คนภาวนานะ จะภูมิใจมาก ถ้าสติเราสมบูรณ์นะ เราจะมัน่ คงของเรา เราจะอยูใ่ นทางเดิน
จงกรมของเรา เราจะนัง่ สมาธิของเราด้วยความชื่นบาน แต่ถา้ สติเราอ่อนแอ พอสติออ่ นแอ เราอยู่
ในทางจงกรมของเราด้วยความทุกข์ความยาก เรานัง่ สมาธิของเราด้วยความอึดอัดขัดข้อง เราจะ
เป็ นจะตายเลยล่ะเพราะสติมนั อ่อน พอสติมนั อ่อน ความคิด กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันจะ
บวกเข้ามา มันจะเข้ามาปั่นป่ วนในหัวใจไง
แต่ถา้ สติปัญญามันสมบูรณ์ สติสมบูรณ์ๆ พุทโธก็พทุ โธชัดๆ ไง ถ้าพุทโธชัดๆ หัวใจเรา
เราอยูก่ บั พุทธานุสติไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันจะเจาะช่องเข้ามาไม่ได้ มันจะตอกลิ่ม
เข้ามาไม่ได้ในหัวใจของเราเลย ถ้าสติปัญญามันสมบูรณ์ เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนามันมี
ความสุข มันมีความพอใจ สุขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิตของเราไม่วอกแวกวอแวไปคิดแต่เรื่ อง
อื่น มาอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ สมบูรณ์ร้อย
เปอร์เซ็นต์นะ
แต่ถา้ สติมนั อ่อนนะ มันพุทโธ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้ามันมีสติจนสติหายไปมันพุทโธแต่ปาก
ไง พุทโธแต่ปากก็เหมือนเด็กๆ มันท่องบ่น นกแก้ว นกขุนทอง แต่ใจมันคิดเรื่ องอื่น ใจมันไม่
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธานุสติไง
นี่ไง เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนานี่แหละ ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมา เดินจงกรมด้วยความสุข
ด้วยความสงบความระงับนี่แหละ แต่ถา้ ขาดสติ สติมนั เดินจงกรมด้วยความทุกข์ความยากนี่
แหละ แล้วถ้าสติมนั อ่อนแอนะ เลิกดีกว่า อูฮ้ ู! เสี ยเวลาไปตั้งนาน ไปทางานอย่างอื่นดีกว่า
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เสี ยเวลาไปตั้งนานก็ยงั ได้เห็นร่ องเห็นรอยของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถึงสัจจะ
ความจริ งขึ้นมาแล้ว พระพุทธศาสนาสอน สอนจริ งๆ สอนเรื่ องศีล เรื่ องสมาธิ เรื่ องปัญญา ถ้าเรา
มีศีลจริ งๆ เราก็หักห้ามตัวเอง หักห้ามความคิดของเราได้ ถ้าเรามีศีล ศีลคือความปกติของใจไง
เราขอศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เราขอๆ เราขอนี่เป็ นข้อปฏิบตั ิเหมือนกฎหมาย
กฎหมาย ใครทาตามกฎหมายนั้นก็เป็ นคนดีข้ ึนมา กฎหมายก็เป็ นกฎหมายวันยังค่านัน่ น่ะ ถ้าไม่
ทาผิดก็ไม่ผิดกฎหมาย
นี่ก็เหมือนกัน ศีลก็เป็ นศีลวันยังค่านัน่ แหละ ศีลที่ขอนัน่ แหละมันเป็ นกฎหมาย มันเป็ น
ข้อห้าม แต่เราทาหรื อเปล่าล่ะ เออ! เราทาหรื อเปล่า ศีลมันมีหรื อยัง นี่ไง หลวงตาท่านบอกขอศีล
ขอศีลได้ศูนย์ไง มันขอศีลไปแล้วได้ศูนย์เพราะขอศีลแล้วกลับไปนัง่ ที่บา้ น นัง่ จ๋ องเลย ทาอะไร
ไม่ได้ เดี๋ยวผิดศีล เออ! เดี๋ยวผิด ไม่กล้าทาอะไรเลย กลัวไม่มีศีล
ศีลคือความปกติของใจ เราทาได้ทุกๆ อย่าง เราทาอะไรก็ได้ เจตนาของเราถ้ามีสติมนั ไม่
ทาหรอก มันงดเว้นทันทีเลย สิ่ งใดที่มนั จะล่วงละเมิดมันงดเว้นๆๆ เลย การงดเว้นนัน่ แหละคือ
รั้วกั้นของมันขึ้นมา รั้วกั้นให้ใจเรามีขอบมีเขตขึ้นมาใช่ไหม ถ้ามันเป็ นจริ งๆ เป็ นจริ งอย่างนี้ไง
ถ้ามันเป็ นจริ ง ถ้าความเป็ นปกติของใจ ถ้ามันมีศีล แล้วถ้ามันมีธรรมๆ ขึ้นมา มีศีลต้องมีธรรมไง
มีศีลๆ บอกมีศีลทุกคนมีศีล มีศีลคือขอนไม้ไง ขอนไม้มนั ไม่เคยทาร้ายใครเลย มีศีลก็
ต้องมีธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ก็ตอ้ งมีเมตตาเขา ไม่ฆ่าสัตว์ มันจะเป็ นจะตาย มันดิ้นต่อหน้าเรา ไม่เจือ
จานมันเลย ถ้ามันจะดิ้น มันจะเป็ นจะตายต่อหน้า เราก็เจือจานมันได้ ถ้าเราเจือจานมันได้ที่ไม่
เป็ นโทษนะ ถ้ามันถึงที่สุด เราให้โอกาสเขา นี่ไง ถ้ามันมีธรรมๆ ขึ้นมา มันพัฒนาขึ้นมา แล้วมัน
จะย้อนกลับมาภายใน ถ้ามันย้อนกลับมา เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา ถ้ามันเป็ นจริ ง เป็ นจริ ง
ขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าเป็ นจริ งขึ้นมาอย่างนี้มนั จะเป็ นประโยชน์กบั เรา ประโยชน์กบั เราไง แล้วถ้ามัน
เป็ นจริ งขึ้นมา อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต ใครทาความจริ ง
มากน้อยแค่ไหนก็ได้ขนาดนั้น เราก็ยงั มีหลักมีเกณฑ์ของเรานะ คาว่า “มีหลักมีเกณฑ์” เราเป็ น
ชาวพุทธ เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นแก้วสารพัดนึก ลัทธิศาสนาอื่นเขาก็ตอ้ งทาของ
เขา แต่ลทั ธิศาสนาของเรา ความเป็ นจริ งของเรา เราทาให้มนั เป็ นจริ งเป็ นจังขึ้นมา มันขวนขวาย
ขึ้นมา มันเป็ นจริ ตเป็ นนิสัย
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เวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกนะ อยากให้ลกู ฉลาด ลูกทันคน ลูกมีปัญญา ถ้าเรามีศีลมีธรรมใน
หัวใจ นัน่ ล่ะคือฉลาดกับอารมณ์ของเรา ฉลาดกับความคิดของเรา ฉลาดกว่ากิเลสตัณหาความ
ทะยานอยาก แล้วก็สร้างคุณงามความดีของเราไป
แล้วพอสร้างคุณงามความดี กระแสสังคม ใครทาความดีมนั ก็เจาะยาง มันทั้งชี้หน้านินทา
กาเล นัน่ เรื่ องของเขา เวลาหลวงตาท่านสอนไง เราจะทาคุณงามความดีวะ่ ใครจะติฉินนินทามัน
เรื่ องของเขา เรื่ องของเขา ใครจะเจาะยาง ใครจะทาอะไรมันเรื่ องของเขา
เพราะโลกมันเป็ นอย่างนี้ ใครทาความดีเกินหน้าเขา เขาไม่ยอมรับหรอก เขาต้องเจาะยาง
ไปเรื่ อยๆ เจาะยางจนเจาะไม่เข้า เจาะยางจนกว่ามันจะเห็นประโยชน์ แล้วมันจะเปลี่ยนแปลง
นิสัยของมันถ้ามันเปลี่ยนได้ ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มนั ก็เป็ นเรื่ องของโลกไง เพราะเราเกิดมากับโลก
เราอยูก่ บั โลก เราปฏิเสธพระอาทิตย์ไม่ได้ เราปฏิเสธดวงดาวไม่ได้ นักดาราศาสตร์เขาเห็นคุณค่า
ของมันมหาศาลเลยนะ ชาวไร่ ชาวนาเขาก็ดูขา้ งขึ้นข้างแรมเพื่อผลประโยชน์กบั เขา เราปฏิเสธสิ่ง
ใดไม่ได้ท้ งั สิ้ น แต่เราจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันล่ะ เราจะทาประโยชน์อะไรล่ะ ถ้าเราทา
ประโยชน์มนั จะเป็ นประโยชน์กบั เรานะ ถ้ามันเป็ นประโยชน์กบั เรา เรามีคุณค่า
ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต ถ้าเห็นตถาคตเห็นคุณงามความดีของเรา เห็นประโยชน์
กับเรา วันมัน่ คง วันจักรี ๆ วันจักรี มนั เป็ นวันหยุดเลยแหละให้เราระลึกถึงคุณของแผ่นดิน เราเกิด
มาในแผ่นดินนี้ เราเห็นคุณค่าของแผ่นดินนี้ จะตกระกาลาบากบ้างมันก็เป็ นเรื่ องของเวรของ
กรรม ถ้ามันจะมีคุณงามความดีบา้ ง เราก็พยายามสร้างสมของเราเพื่อชีวติ นี้ เอวัง
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