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บัดนี จะได้แสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธา ความเชื)อ ความเลื)อมใส ส่งเสริมสติปญั ญา ความรอบรู้
กระตุ้นให้เกิดความเพียร รักษาความดีความงามสืบต่ อไป พระธรรมเทศนาในวันนีได้กล่าวเป็ นพุทธภาษิต
เบือ งต้นว่า “ อันความดี คนดี ทําได้ง่าย ” ข้อถกเถียงกันมักเกิดเสมอว่าระหว่างความดีกบั ความชัวอั
) นไหน
ทําได้งา่ ย ถ้าทําโพลล์คนก็บอกว่าความชัวทํ
) าง่าย ความดีทาํ ยาก แต่ในพุทธภาษิตนีได้กล่าวว่า
อันความดี คนดี ทําได้ง่าย
ถ้าความไม่ดี คนดีไปทํา ก็ทาํ ยาก
ส่วนความดี คนไม่ดีมาทํา ก็ทาํ ลําบาก
เพราะไม่ค่อยถนัด ไม่ชดั เจนในความดี ทีนีถ้าตัง เป็ นโจทย์ว่าอะไรจะเป็ นตัวช่วยทีจ) ะทําให้คนกระทําความดี
ได้สําเร็จ งอกงาม สมบูรณ มังคง
) ยังยื
) น ตัวช่วยก็คอื การมีเขาเรียกภาษาเดิม ๆ การสังสมบารมี
)
ทําความดี
มาหลายภพหลายชาติ จนติดเป็ นภาษาทีเ) รียกกันว่า สัญชาตญานดีมาตัง แต่เล็ก ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียก
สันดานดีมาแต่เด็ก นี)ประการหนึ)ง อีกส่วนหนึ)งก็คอื เกิดมาแล้วได้ม ี พ่อ แม่เป็ นคนดี มีครูบาอาจารย์เป็ น
คนดี มีกลั ยาณมิตร เพื)อนเป็ นคนดี ก็ส่งเสริมสังสอนถ่
)
ายทอดให้หลักเกณฑ์ความดี จนได้จบั หลักความดี
ถูกต้องเป็ นขัน เป็ นตอน ก็เลยทําดีคล่อง ทําดีสะดวก ทําดีง่าย ก็มถี ามว่าการทําดีเริม) ด้วยอะไร เริม) บันได
ขัน ไหน ขึน อย่างไร ลงอย่างไร ก็มปี ราชน์ทางศาสนาท่านจัดเป็ นลําดับไว้ว่า ถ้าจะทําดีให้พอดี ทําดีให้ดพี อ
ทีจ) ะอยูไ่ ด้ในชีวติ อย่างสบายและเป็ นสุข ท่านก็วางไว้ให้เป็ นหลักว่าให้ ๓ละ ๓ทํา นึก๓ หา๓ ถ้าจะหยุดให้
ท่านคิดกันสักนิดว่า ละอะไร ทําอะไร นึกถึงอะไร หาอะไร ถึงจะเป็ นความดีสงสมให้
ั)
ชวี ติ ดีได้ ก็เริม) ด้วยคํา
ว่าให้ละ ๓ คือ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ทํา ๓ คือ ทําทาน ศีล ภาวนา ให้นึก ๓ คือ นึกถึง
พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้หา ๓ คือ หาความสะอาด สงบ สว่าง โดยมีอรรถาธิบาย
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โดยละเอียดดังต่อไปนี ถ้าตัง เป็ นคําถามว่าจะละโลภ โกรธ หลงนีอะไรเป็ นตัวช่วย ที)จะละได้อย่างเข้มแข็ง
ละอย่างมันคง
) ยังยื
) น ตัวช่วยก็คอื การเพ่งเห็นโทษ และเห็นคุณของความไม่โลภ ถ้าเพ่งเห็นโทษของความโลภ
เหมือนเด็กจับไฟ ไม่ต้องไปบอกให้วาง ถ้าเขาร้อนเขาก็จะปล่อยวางของเขาเอง ความโลภก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเห็นอันตรายแล้วก็จะค่อย ๆ ละลงไป ถ้าถามว่าอันตรายจะมีอะไรเป็ นบทจําได้ง่าย ก็มพี ุทธภาษิตว่า
โลโภ ธมฺมานํ ปริ ปนฺ โถ ความโลภเป็ นตัวนํ าอันตรายมาให้ หรือทําอันตรายให้แก่การกระทําทัง ปวง เมื)อกี
ก่อนจะขึน มาเทศน์นงฟ
ั ) งั ข่าว เขาบอกมีคดีตดั สินกันวันนี คดีทโ)ี กงเป็ นคดีใหญ่ หลายปี มาแล้ว จะตัดสินกัน
ขณะอาตมาเทศน์น)ีแหละ เป็ นพัน ๆ ล้าน ติดคุกก็หลายปี แล้วก็จะมีคดีโลภตัดสินวันนีอกี หลายคดี จะเป็ น
เรื)องโลภทรัพย์สนิ เงินทอง จะเป็ นเรื)องโลภอํานาจวาสนา ตําแหน่ ง จะเป็ นเรื)องโลภความสวยความงามก็จะ
พาอันตรายมาให้ โลภทรัพย์สนิ นีเราก็คงได้ยนิ ข่าวกันเมื)อระยะไม่ก)วี นั อาตมาก็เผอิญได้รบั กระทบไปด้วย
ความโลภลากคนใหญ่คนโตขึน ป่า ขึน เขา วังนํ าเขียว ทับลาน ป่าแหลกลานไปเยอะ ก็มคี นมาบอกหลวงพ่อ
จะเอาบานประตูไม้สกั ซัก ๒๐-๓๐ บานไหม จะขายให้ ถามว่าเอามาจากไหน เขาบอกลือ มาจากวังนํ าเขียว
ทับลาน เพราะไปทําบ้านไว้แ ล้ว เขาจะลือจะไถก็เลยรีบไปถอดมาก่ อน หลบมาซ่อ นที)สระบุ ร ี จะมาชวน
อาตมาซือ อาตมาไม่เอา อย่าให้มสี ่วนเกี)ยวข้องด้วยเลยได้ไม้สกั มา กลัวความโลภจะตามมาด้วย จะทําให้
เสียหาย ไปบอกคนอื)นเถอะ แล้วก็บงั เอิญไปเทศน์ทท)ี บั ลาน ฟงั ดูแล้วตกใจ ว่าคนใหญ่ คนโต มีฐานะก็เข้า
ไปบุก ไปรุก เป็ นนายพลไปปลูกบ้านหลัง ๓๐ กว่าล้าน ถ้าจะต้องถอนรือ ก็คงเข้าตํารา “ โลภมากลาภหาย ”
เก็บสะสมมาได้ จนกว่าจะเป็ นนายพลได้เงินขนาดนัน ต้องมาสูญสลายไป ก็น่าเสียดาย และเมื)อไม่ก)วี นั มานี
มีโยมซือ หนังสือมาให้เล่มหนึ)ง เขียนโดยพระรูปหนึ)ง โยมลองนึกว่าเป็ นพระอะไร ท่านจัวหน้
) าว่า “ ถ้าอาตมา
รู้ค ํา สัง( สอนของพระพุท ธเจ้ า เสี ย ก่ อ น อาตมาคงไม่ มี ค ํา สัง( ศาลให้ ติ ด คุก ” พระรูป นั น ก็ค ือ อดีต
นักการเมือง เป็ นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเกิดเรื)องโกงยาขึน มา ท่านก็เขียนหนังสือว่า ถ้ารู้ ฟงั คําสังสอนของ
)
พระพุทธเจ้าเสียก่อน ท่านคงไม่ตดิ คุก พูดง่าย ๆ ว่ารูช้ า้ ไปนิดหนึ)ง แต่กด็ ที ท)ี ่านถ่ายทอดเรื)องนีจนทราบข่าว
ว่าเดียA วนีสํานักงานปราบปรามคอรับชันทุ
) จริตจะเลือกนิมนต์ท่าน ไม่เอาท่านว.วชิรเมธี หรือว่าพระพยอม
เพราะท่านมีประสบการณ์ นี)ก็เรียกว่าความโลภลากไปให้ได้รบั อันตราย ให้เสียชื)อ เสียเสียง เสียอิสรภาพ
เป็ นเรื)อ งที)อ ยากจะฝากพวกเราว่ าถ้าเราได้รบี ได้ฟ งั คําสังสอนเสี
)
ยก่ อ น จะได้ไ ม่ต้อ งไปรับคําตัด สินศาล
ศาลสังคดี
) คา้ ยาเสพติดวันนีกห็ ลายราย ก็เกิดจากความโลภ อยากรวยเร็ว จึงต้องทํากันอย่างนัน ของปลอม
ของเทียมอะไรทัง หลายมากมาย ศาลภิพากษาไม่เว้นแต่ ละวัน ก็ล้วนมีปฐมเหตุ มาจากความโลภ ส่ ว น
ความโกรธ เราก็คงจะได้ยนิ ข่าวกันเรื)อย ๆ เสียดาย สงสารคนจบแพทย์ คนกว่าจะเป็ นพันเอก ต้องมีคดีตดิ
คุกคนนึง เจ็บคนนึง เพียงเห็นคํากล่าวเขียนว่า จอดไม่มีมารยาท อีกฝ่ายหนึ)งก็โมโห อีกฝ่ายหนึ)งก็โมโห
เหมือนกัน ก็เลยชนกัน ทําร้ายกัน ถ้าตอนแรกเห็นคําว่า จอดไม่มีมารยาท อีกฝ่ายหนึ)งเข้าไปขอโทษ
ก็คงจะจากกันกลับบ้านสบายทัง ๒ ฝ่าย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลคนหนึ)ง เข้าคุกคนหนึ)ง นี)ถ้าเราเห็นโทษ
อย่างนี เราคงจะถอยออกมาบ้าง ละลงไปได้บา้ ง ส่วนโมหะ น่ าตกใจ ความหลงของคนไทยนี)เกิดประหลาด
มาก เมื)อมีนักการเมืองคนหนึ)งแฉเรื)องบ่อน รัฐบาลก็เลยมุ่งขยีบ่อนกันใหญ่ ปราบกันใหญ่ ทําให้คนไทย
แตกตื)นไปชายแดน ทราบข่าวว่า ต.ม.ต้องเพิม) เจ้าหน้ าที)ถึง ๓ เท่าตัว คนจะออกไปเล่ นทางอรัญ ฯ บ้าง
แม่สายบ้าง ระนองบ้าง เล่นในบ้านเราไม่ได้ก็ไปเล่นข้างนอก ก็เลยวกกลับมาหาความโลภอีก เมื)อกีนัง) ฟงั
ข่าวว่ามีคนคณะหนึ)งไปดูลาสเวกัส ไปดูมาเก๊า ว่าเขาได้บ่อนการพนันเข้ารัฐบาล เก็บภาษีได้เยอะ เกิดโลภ
ขึน มาเหมือนกัน ก็อยากตัง บ้านเราอีก แข่งกัน เพื)อจะได้เงินได้ทองเข้ารัฐ อันนีเราก็ไม่รวู้ ่าโทษภัยจะเกิดมา
อย่างไร ถ้าเห็นโทษเราก็คงจะรูว้ ่าหมดเนือหมดตัว ฆ่าทัง คอบครัวมาก็แล้ว มากต่อมาก ความหลงใหล

๓

ในการพนัน หลงใหล เล่นหวย เล่นเบอร์ ที)หลงที)แย่ท)สี ุดในประเทศไทยคงไม่มอี ะไรหลงเท่ากับหลงเหล้า
หลงยา เมากันจนไม่ก)เี ดือน ยิงแท๊กซี) ฆ่าตํารวจ แย่งรถหมอ เด็ก ๒ ขวบนอนอยู่ด ี ๆ ก็ไปอุ้มมาแทงซะ
ตาย และก็ทต)ี แี ม่ตพี ่อตาย ๒ รายคู่ เพียงไปขอตังส์ซอื ยาไม่ได้ ความหลงนี)เป็ นอันตรายมากมาย ถ้าดูกนั
ให้ดคี งจะได้คดิ ละกันบ้าง ท่านจึงบอกให้ ๓ ละ ต่อมาก็คอื ๓ ทํา เพราะว่า ๓ ทํานีจะไปทําให้ ๓ ละเก่งขึน
เข้มแข็งขึน คือ ทําทาน ถ้าทําง่าย ทําคล่อง มันก็จะเกิดเป็ นภูมคิ ุ้มกัน ทําให้โลภยากขึน คนให้เก่ง คนให้
ทานทําทานบ่อยจะโลภยาก เพราะมันเป็ นภูมคิ ุม้ กันต่อต้านกัน ส่วนคนทีโ) ทสะโกรธง่ายถ้าถือศีล เจริญเมตตา
ภาวนาดี ๆ ความโกรธก็จะได้ถูกลดลงไป ยิง) ทําภาวนา จิตใจก็ละความหลงได้ง่ายขึน ๓ ทํานีไปทําให้
๓ ละเข้มแข็ง ทีนีอะไรจะช่วย ๓ ทําเก่งขึน อีก ก็ ๓ นึก คือ นึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มีคนกล่าวไว้อย่างนี น่ าฟงั “ เอาเข็มตัง7 ขึ7นบนฟ้ า แล้วเอาเม็ดทรายโปรยใส่ปรายเข็ม เม็ดทรายจะไม่
ติ ดค้ างปลายเข็มแม้แต่ เม็ดเดี ยว ” คนที)ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย ทุกข์ก็จะไม่ตกค้างคาใจฉันนัน ถ้าใคร
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คล่องปาก ขึน ใจ ทุกข์ตกมาก็ไหลล่วงหลุด เหมือนทรายไม่ตดิ ปลาย
เข็มฉันนัน เมื)อ ตอนอาตมาอยู่ใ ต้ ๗ ปี แปลกใจพี)น้ อ งมุส ลิม เขาสังสอนเด็
)
ก อย่างไร ทําไมเด็ก ฝ งั ใจ
คิดถึงอัลเลาะห์ได้มากเหลือเกิน เขาคิดถึงวันละ ๕ ครัง คือละหมาด เด็กอิสลามตัวเล็ก ๆ โดนมีดบาด อะไร
เจ็บขึน มา เขาจะไม่รอ้ งโอ๊ย ๆ ๆ แต่เขาจะร้องอัลเลาะห์ ๆๆ ๆ คนคริสต์กจ็ ะนึกถึงพระเจ้า ชาวไทยพุทธเรา
เมื)อก่อนเรานึกถึงพระรัตนตรัยจนคล่องปากขึน ใจ เวลาตกใจอะไรขึน มาร้องอุ๊ย พุทโธ ธัมโม สังโฆ เดียA วนี
ร้องอะไรไม่รู้ ไอ้นัน) ตก ไอ้น)ีหล่น วันหนึ)งอาตมาบิณฑบาต โยมใส่นํ าขวดหนึ)ง แล้วขวดนํ ามันหลุด หล่นตุ๊บ
แกก็รอ้ งไอ้โน่ นตก ไอ้น)ีหล่น ไม่ค่อยเป็ นบุญปากเท่าไหร่ นี)ก็เรียกว่าคงไม่ค่อยนึกถึงพระรัตนตรัย ปากจึงไม่
ไวต่อการระลึกนึกถึง เหมือนคนโบราณทีต) กใจก็รอ้ งอุ๊ย พุทโธ ธัมโม สังโฆ การระลึกถึงพระรัตนตรัย ก็คอื นึก
ว่าพระเจ้าตรัสรูเ้ รือ) งอะไรและพระธรรมเนือหาทีส) อน ๆ นัน มีประโยชน์ต่อชีวติ เราหมวดไหน อย่างไร นึกถึง
คุณพระสงฆ์ทส)ี บื คําสอนศาสนาเหล่านัน พระธรรมคําสอนนัน มาถึงเราสืบเนื)องมา เรียกว่ารักษาสิง) ทีด) ี ๆ ไว้
ให้เรา ถ้านึกวนไปวนมาสักวันละครัง ๒ ครัง ก็จะส่งเสริมการทําทาน ศีล ภาวนาคล่องขึน ก็จะส่งเสริมให้
การละ โลภ โกรธหลง แรงขึน มากขึน สุดท้ายให้หา ๓ หา คือ หาความสะอาด หาความสงบ หาความ
สว่าง ช่วยแบ่งเวลาไปหาสิง) เหล่านีกนั บ้าง บางคนหาสิง) สกปรกให้ชวี ติ ไปหาเหล้า หายามากินมาติด จนเขา
มีคําเรียกว่า ขีเ หล้า ขีย า พอเป็ นขีเ หล้า ขีย า ก็ขเี กียจ ขีค ร้าน ไม่ทํางาน ก็ไปลักขโมย ก็เข้าคุกเข้าตาราง
กลายเป็ นขีค ุก ขีต าราง รวมแล้วชีวติ เปื อนขี เปรอะเลอะไปด้วยขี ทีเ) รียกว่า ขีล กั ขีข โมย ขีเ หล้า ขีย า ขีค ุก
ขีต าราง สิ)ง เหล่ า นี ไ ปหากัน มาซะมาก หามาเยอะ หามามากก็เ ลยกลายเป็ น คนเลอะเทอะเปรอะเปื อ น
ไม่สะอาดสะอ้าน เพราะฉะนัน ก็ต้องมาคิดดูว่าที)บ้าน ทําไมเราหาผ้าขีร วิ ไม้กวาด เครื)องดูดฝุ่น เพราะเรา
ต้องการให้บ้านสะอาด ขยะหัวใจเราก็เหมือนกัน ต้องเท ต้องกวาด ถังขยะไม่เทเดียA วก็ตดิ แน่ นเหนียวหนึบ
อารมณ์และสันดานที)เป็ นอารมณ์รกั อารมณ์เกลียด เป็ นอารมณ์เน่ า อารมณ์บูด เป็ นเหมือนขยะหัวใจ คอย
หมันเท
) หมันล้
) าง หมันกวาด
)
เชื)อว่าการฟงั ธรรมนี)กเ็ ป็ นส่วนหนึ)งในการปดั เช็ดถูใจให้สะอาด ถ้าใครฟงั ๓ ละ
๓ ทํา ๓ นึกแล้ว คงจะต้องคิดว่าใจน่ าจะสะอาดขึน ส่วนหาความสงบ ก็ดูว่าจังหวะไหน เวลาใด มุมบ้านของ
เรามีมมุ สงบไหม ไปนังปลี
) กวิเวกสักพักหนึ)ง หรือมีวดั ปา่ วัดถํา ทีม) กี ารอยู่อย่างสงบระงับ แต่กต็ ้องดูว่าวัดป่า
ไหนทีเ) อะอะโหวกเหวกโวยวายหยาบคายท้าทาย ก็อย่าไปก็แล้วกัน ทีเ) ป็ นข่าว อย่าไปผิดวัดก็จะวุ่นหนักเข้า
ไปอีก ก็ไปเลือกหา ไปหาพระวัดป่าทีส) งบ แบ่งเวลาไปหาท่านบ้าง เราก็ได้ความสงบติดจิตติดใจกลายเป็ น
คนสงบอก สงบใจ สงบปาก สงบคํา ไม่ชอบต่ อล้อต่ อเถียง ไม่ชอบต่ อปากต่ อคํา ไม่ชอบต่ อความยาวสาว
ความยืด อันนีกเ็ ป็ นสิง) ทีต) อ้ งหากันบ้าง ไม่ใช่หาแต่เรือ) ง กิน กาม เกียจ หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้แรง

๔

ถ้าหา ๓ ก นัน มาก ๆ กิน กาม เกียจ จะส่งไปตัว ก ๔ ก ๕ เดียA วก็แย่งกัน กัดกัน โกงกัน ทะเลาะกัน อีก ส
หนึ)งควรหาเป็ นอย่างยิง) ก็คอื ความสว่าง หาความรู้ ให้รเู้ ท่ารูท้ นั รูแ้ ก้รกู้ นั รูท้ าํ มาหากินเลีย งปากเลีย งท้อง เห็น
ช่องทางอย่างสว่างไสว ว่าหากินอย่างไรไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรม ไม่ขาดแคลนขัดสนฝื ดเคืองข้นแค้น
เห็นเป็ นช่องเป็ นฉาก ช่วงนีเขาต้องการอะไร ตลาดอะไรกําลังวิง) กําลังเดิน เห็นช่องทางทํามาหากินอย่าง
ชาญฉลาด นี)ก็ส่วนหนึ)ง ที)สําคัญทีส) ุดคือหาความรูด้ ้านจิตใจ ว่าเราจะรูจ้ นเอาตัวรอด รูเ้ ท่ารูท้ นั รูแ้ ก้รูก้ นั รู้
รักษาตัวรอด ยาบ้ามาเราก็รวู้ ่าสิง) นีไม่มปี ระโยชน์ แล้วก็รจู้ กั หลีกเลี)ยง รูจ้ กั หลบภัย หลีกภัย การรูจ้ กั หลีก
ภัยหลบภัยนีสทิ ธัตถะหรือพระพุทธเจ้า ท่านหลีกได้สูง หลีกได้ลกึ ไม่ใช่แค่หลีกเหล้า ยา อบายมุก หรือภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ นํ าท่วม ไฟไหม้ ต้องหลีก สัตว์ทงั  หลายในโลกนีก็รูจ้ กั หลีกภัย ไฟไหม้มาสัตว์ก็วงิ) หนี
แต่คนบางคนแปลกประหลาด ดึงไฟ ดูดไฟ ดมไฟ เล่นกับไฟ ยาเสพติดเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นเหมือนไฟเผา
ผลาญชีวติ แทนที)จะหลีก จะหนี กลับปรีร) เ)ี ข้าหาภัย เหมือนคนขาดความสว่าง กลายเป็ นคนมืดมัว เหมือน
พวกทีเ) ขากล่าวว่า เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นชัวเป็
) นดี เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ทําตัวมืดมนอยู่กบั สิง) เลวร้ายเป็ นพิษ
เป็ นภัย ท่านเรียกว่าความสว่าง ไม่ว่าพิษภัยอะไรเกิดขึน เราต้องอยู่รอดปลอดภัย นํ ามาก็ไม่ต้องเครียดจน
จะต้องฆ่าตัวตาย รูจ้ กั คิดคนทีเ) จอทุกข์มากกว่าเรา ประเทศชิลเี ขาขุดเหมืองแร่ แล้วปากถํามันถล่ม ปรากฎ
ว่าปิ ดติด คนในนัน ตัง ๓๒ คน ติดอยู่ตงั  ๖๐ วัน ลึก ตัง ๗๐๐ เมตร มืดทึบ อับร้อน ใครก็ว่าต้อ งตายแน่
แต่บงั เอิญมีคนสว่างอยู่คนหนึ)ง คนมีปญั ญา ชื)อนายหลุยส์ เออซัว อายุ ๕๔ ปี แกเคยผ่านเรื)องไปเรียนเรื)อง
ั J เรียกประชุมเลย พูดว่าอย่าตกใจ แล้วอย่าพูดตายแน่ แย่แล้ว ไม่ได้ขนึ ไปพบ
สึนามิ ภัยพิบตั ิ พอถําปิดปบแกก็
ครอบครัว ให้พูดให้กําลังใจกันว่าเรารอดแน่ ขึน ไปทีวถี ่ายทําข่าวทุกช่อง รายการต่าง ๆ จองคิวแน่ ๆ ให้
กําลังใจ ทุกคนก็เลยพูดให้กําลังใจกัน จนเขาก็เจาะรูไป ทีแรกมันมีรเู หลืออยู่แค่ผลฝรังใหญ่
)
ๆ พอส่งของไป
ให้กนิ ได้นิดหน่ อย จนต้องมีกติกาว่า นํ าดื)มได้คนละหนึ)งแก้ว ต่อวัน จิบ ๆ เอา อาหารทานได้ ๒ มือ ๆ ละ
๙ คํา ทุกคนรับกติกาเงื)อนไข ไม่มใี ครแหกคอกนอกระเบียบ ก็เลยอยู่รอดหมดเลย ขึนมาหมด หมอตรวจ
สุขภาพ วันเดียวหมอให้กลับหมดเลย บอกสบาย ปลอดภัย แต่มอี ยู่คนหนึ)งโชคร้ายหน่ อย ขึน มาโดนตบหน้า
อยู่ขา้ งล่างปลอดภัย ขึน มาข้างบนเจ็บหน้ า คนนีมกี กิJ เยอะ กิกJ มาแย่งกันข้างบน ตบกันไปตบกันมาแกไป
ห้าม ก็โดนไปด้วย ฟงั ข่าวว่านํ าท่วมแล้วก็จะฆ่าตัวตายกัน ๕๐๐ ราย เครียดอีกเยอะ อาตมาก็มคี นถาม
เรื)อย ทําไมไม่ช่วย นํ าท่วมไม่เห็นไปผัดอะไรให้เขาเลย อาตมาคิดว่าถ้าจะช่วยนีต้องถือหลักบ้าง ช่วยอะไร
ไม่ใช่คนของไปกันเพียบ นํ านี)บางทีเหลือ จนอาตมาได้รบั หลายครัง แล้ว พอเกิดภัยพิบตั ิ เอานํ ามาไว้ท)นี ัน)
ทีน) )ีกนั เยอะ เขาขนไปไม่หมดก็ให้ท)วี ดั อาตมา แต่สงิ) ที)ขาดคืออะไร เรือ เต็นท์ อาหารทีป) รุงสุก แล้วยังมี
เรื)อ งเคลียดบ้านหนึ) ง อยู่ ๖ - ๗ คน อาตมาดูเ งินมูล นิ ธ ิเหลือ สามแสน ก็เ ลยเขียนหนัง สือพิมพ์แ ละออก
โทรทัศน์ไปเมื)อวันวาน เอ้า..อาตมาประกาศช่วย ใครนํ าท่วมแต่ขอให้เป็ นเกษตรกร ให้มาทํางานปลูกกล้วย
ปลูกไผ่กบั อาตมา เดือนหนึ)งจะให้หมืน) บาท เกินค่าแรง ๓๐๐ แล้ว มากกว่ารัฐบาลแล้ว มาปลูกกล้วยปลูกไผ่
เดือนหนึ)งให้หมื)นนึง แต่ต้องเป็ นเกษตรกรทีไ) ม่กนิ เหล้า ไม่เล่นการพนัน อาชีพอื)นไม่ช่วย ขอช่วยเกษตรกร
ก่อน เพราะอะไร มาปลูกกล้วย ปลูกไผ่ ปลูกปีนีปีหน้ากล้วยตัดได้พอดี ถ้าปีหน้านําท่วมอีก เอาเงินกล้วยนี)
ไปช่วยต่อได้ มันไม่หมด ช่วยไม่ใช่ ๕ พัน แล้วก็หมดไป มีภยั มาต้องมีปญั ญาคิด ว่าจะช่วยกันอย่างไร
ช่วยอย่างไรก็ดที งั  นัน แต่ว่าต้องคิดให้ด ี ปลูกไผ่กมิ ซุงนี)ออกหน่ อทัง ปี ปลูกปีนีอกี ปีหน้า ๒ ปี ไผ่ออกหน่ อ
ก็ส ามารถตัด หน่ อ ไผ่ ม าขูด เป็ น เส้ น ผัด ไข่ แ จกคนนํ า ท่ ว มได้อีก มัน หมดแล้ว ก็ไ ปตัด อีก รอบ แจกได้อีก
ไม่เหมือน ๕ พันสูญไปเลย

๕

อันนีก็....เอาละแต่ ว่าช่วยอย่างไรก็ดที งั  นัน แต่ ขอให้ฉลาดคิดช่วย ตามภาษิตที)ท่านตรัสว่า วิ เจยฺย ทานํ
ต้องใคร่ครวญก่อนค่อยให้ แล้วจะกลายเป็ นคนมีความสว่าง ในเวลาทุกข์คบั ขันขอให้ฉลาดคิด ฉลาดช่วย
ฉลาดทํา บ้านเมืองก็จะเกิดความร่มเย็น เป็ นสุข แล้วก็จะมีความดีอย่างแท้จริง สรุปว่าดี ๔ ขัน ๓ ละ ๓ ทํา
๓ นึก ๓ หา อาตมาอยากจะเรียกว่าดี ๔ ขา ท่านนัง) เก้าอี ๔ ขา มันไม่ทรุดเพราะอะไร เพราะมันมี ๔ ขาคํา
กันไว้ ถ้าคนไทยเราละ โลภ โกรธ หลง ขาหนึ)ง ทําทาน ศีล ภาวนาอีกขาหนึ)ง นึกถึงพระรัตนตรัยอย่างแนบ
แน่ นอีกขาหนึ)ง แบ่งเวลาไปหาความสะอาด สงบ สว่างบ้างอีกขาหนึ)ง รับรองสังคมไทยไม่ทรุด คดีชวร้
ั ) ายจะ
ไม่เกิดแน่ นคุก แน่ นตาราง เป็ นขาทีท) รงความมันคงของสั
)
งคมไว้ได้อย่างมันคงแน่
)
นอน
ในสุดท้ายแห่งธรรมเทศนา ขออวยพรให้ท่านทัง หลายจงได้ฉลาดละ ๓ ละ โลภ โกรธ หลง จงขยัน
หมันทํ
) า ๓ ทํา คือ ทําทาน ศีล ภาวนา อย่างคล่อง และขอให้มคี วามนึกคิดแต่เรื)องดีงาม คือ คิดถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นที)ตงั  ที)ตงั  ของความระลึก และสุดท้ายขอให้ท่านหาพบ เจอกับความสะอาด สงบ
สว่าง ตามสมควรแก่ความสามารถด้วยกันทุกท่าน ทุกคน เทอญ...ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลา ขอสมมุตยิ ุติ
ลงไว้แต่เพียงเท่านี เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี7
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