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ขออนุโมทนา ในวันซึ่งทราบกันดีอยูแลววาเปนวันปใหม ความสําคัญก็คือ ขอใหมันมีอะไรใหมไปในทางดีสมกับ
ปใหม อยาใหเหมือนปเกา หรือต่ํากวาปเกาเลวกวาปเกา จึงจะเปนปใหม ตองตั้งใจจริงกันสัก… ที่สุดแหละ ที่สุดเลย จึง
จะมีอะไรเกิดใหมขึ้นมา ขอใหมองเห็นชัดเจนวา ชีวิตของคนเราเปนสิ่งที่ปรับปรุงได ถึงแมวาจะเปนธรรมชาติก็เปน
ธรรมชาติที่ปรับปรุงได ชีวิตนี้จะตองปรับปรุงกันตลอดเวลาแหละ มันก็จะเปนไปในทางที่ดีขึ้นๆ แลวก็จะเต็มถึงที่สุดสัก
วันหนึ่ง ขอใหเชื่อแนในขั้นตนเสียกอนวา ชีวิตเปนสิ่งที่ปรับปรุงได
หรือจะพูดใหงายไปกวานั้นอีกก็วา เปนสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได ชีวิตของเราเหมือนกับตุมน้ํา สามารถจะเติมน้ํา
ใหมๆ ลงไปได ถาน้ําเกามันสกปรกมันไมดี ก็เทออกเสียหรือไขออกเสีย แลวก็เติมน้ําใหมๆ ที่ดีลงไป ก็เปนตุมน้ําที่มีน้ําดีๆ
ชีวิตนี้ก็เหมือนกันถามันไดทําผิดพลาดไปแลวแตหนหลัง ก็พยายามเอาออก แลวก็เติมของใหมของดีของถูกลงไป ถาไม
เอาออกมันเติมไมลง มันจะลน เราจึงตองทําใหเติมได ที่เรียกวาเติมนี้ก็คือเติมพระธรรม พระธรรมที่เคยมีนอย เติมให
มาก บางทีมีอธรรม คือธรรมะที่ผิดๆ อยูมากก็ตองไขออกไป
แตคําวาธรรมะหรือพระธรรมนั้นแปลความกันหลายอยาง คําแปลที่ดีที่สุดก็คือ สิ่งที่ทําใหเกิดความเปนมนุษย
ทุกขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการ ธรรมะคือสิ่งที่ทําใหความเปนมนุษยเพิ่มขึ้นๆ ทุกขั้นทุกตอนแหงวิวัฒนาการ เมื่อกอนนี้
เรามีความเปนมนุษยนอย ไมสมกับความหมายของคําวามนุษย ก็เติมธรรมะ –เครื่องทําใหเปนมนุษย ลงไปๆ ลงไป ให
ความเปนมนุษยมันเพิ่มขึ้น
ที่วาทุกขั้นตอนของวิวัฒนาการนี้หมายความวา ตั้งแตเด็ก จนเติบโต วัยรุน หนุมสาว พอบาน แมเรือน คนแก
คนเฒา คนชรา นี่เรียกขั้นตอนแหงวิวัฒนาการ ใหมันเต็ม ถูกตอง ใหมันเต็มขึ้นทุกๆ ขั้นตอนของวิวัฒนาการ เปนเด็กที่
ประกอบไปดวยธรรมะเต็มที่ของเด็ก เปนวัยรุนก็เปนธรรมะเต็มที่ของวัยรุน เปนหนุมสาวก็มีธรรมะเต็มที่ของหนุมสาว
เปนพอบานแมเรือนก็เต็มที่ของพอบานแมเรือน เปนคนแกคนเฒาก็มีธรรมะเต็มที่ของคนแกคนเฒา ไอนั่นแหละคือเต็ม
พูดกันหยาบคายก็วา มันไมเสียชาติเกิด ถามันไดเกิดมาเติมใหเต็มแลวมันก็ไมเสียชาติเกิด ถามันไมไดเติมใหเต็มมันก็เสีย
ชาติเกิด หรือมันเต็มดวยของสกปรกคือไมใชมนุษย มันก็เสียชาติเกิด
ชวยอบรมเด็กๆ ลูกหลาน ทารกของเราใหดีๆ ใหมันมีความถูกตอง มาเสียตั้งแตเล็กๆ แลวมันจะถูกตองยิ่งขึ้น
และสมบูรณ ถามันผิดพลาดมาตั้งแตเล็กๆ แลวมันก็จะผิดพลาด หรือยากที่จะแกไขในภายหลัง ดังนั้นใครมีเด็ก มีลูกมี
หลาน มีเด็กเล็ก ๆ ในขั้นทารกแลวก็อ บรมใหดีๆ ใหเขาใจอยางถูกตองในความเปนมนุษย บางอยางเด็กยังไมเขาใจ
อธิบายยังไมได ก็รอไวกอนก็ได แตวาแนะใหทําในสิ่งที่จะตองทํา และใหถูกตองตามเรื่องจริง อยาหลอกหรือสอนใหเด็ก

มันโง กลัวผี กลัวเสือ กลัวตุกแก กลัวโชคราย กลัว… อะไรซึ่งมันไมใชความจริง เด็กมันก็โงและก็แกยากทีหลัง ใหเด็กมันรู
วาทําดีมันดี ทําชั่วมันชั่ว ทําดีมันจะไมเดือดรอน ทําชั่วมันจะเดือดรอน และเราทําเอง เราเปนที่พึ่งของตัวเราเอง
ไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาพูดกันแตปากแหละ ไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือ เราทําเองนั่นแหละศักดิ์สทิ ธิ์ที่สดุ ลองทําเถอะ
ทําชั่วมันก็ชั่ว ทําดีมันก็ดี นั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตามหลักพระพุทธศาสนามันตองชวยตัวเอง ตองทําเอง และเปนที่พึ่ง
แกตัวเอง นั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือการที่เราทําดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมใชเปนผีสางเทวดาพระเจาบุคคล
อะไรที่ไหน นั่นเปนบุ ร าณ –สมั ยป าเถื่อ น เชื่ อกั นมาตั้งแตส มัยปาเถื่อ นแรกคนปามันเชื่อ กันมานานแลว และมันยัง
เหลืออยูจนบัดนี้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แทจริงก็คือ ความดีที่เราทํา ทําใหมาก ทําใหเต็ม จะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมตองออนวอน พอทําและ
ก็ชวยแหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทจริงไมตองออนวอนใหชวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตองออนวอนใหชวย นั้นปลอม เก กินสินบน สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ชนิดกินสินบนเราไมเอา เราไมตองออนวอน ไมตองบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหมาชวย เราทําใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันชวย
ทันที ทําดีดี ทําชั่วชั่วทันที เมื่อรักที่จะทําดี ใหเต็มที่ ใหสุดความสามารถไวเสมอ พอทําแลวมันก็จะชวยแหละ ไมตอง
ออนวอนวา จงชวย จงชวย เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แทจริงเปนอยางนั้นเองจะชวยเอง
เราเปนพุทธบริษัท ไมถือไสยศาสตร ไมออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาใหชวยอีก แตพยายามใหสิ่งที่เราทําดีและ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นแหละชวยทันทีเลย ชวยทันที ไมตองออนวอน ไมตองขอรอง นี่เรียกวา พุทธบริษัทถือพุทธศาสตร พึ่งตัวเอง
ทําดีดวยตนเอง แลวมันก็ชวยในตัวเอง ไมตองไปออนวอนใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราไมมองเห็นตัว แลวตองไปเชื่อ เชื่อ
ตามที่เขาวาๆๆ กันนั้น อันนั้นไมใชพุทธศาสตร แตวาเวลานี้มันมาปนกันอยูแยกไมออก มันมาปนกันอยูแยกไมออก ถา
แยกไมออกก็กลายเปนถือสองอยางพรอมกันไป ทั้งพุทธศาสตรทั้งไสยศาสตรแหละ ก็ขอใหชวยสังเกตดูใหดี ใหแยก แยก
ไสยศาสตรออกไปเสียเรื่อยๆ ใหเหลือแตพุทธศาสตร ยิ่งขึ้นๆ เมื่อเปนเด็กยังโง ถือสองศาสตรกไ็ ด แตพอเติบโตเปนผูใหญ
แลว ถือศาสตรเดียวดีกวา คือถือพุทธศาสตร ศาสตรเดียวดีกวา จะไดเปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา เรื่องมันมาแบบนี้
ตอนนี้ปใหมขอใหมันเปนแบบนี้ยิ่งขึ้น ปใหมใหมันเปนชนิดนี้ ยิ่งขึ้นๆ ใหมขึ้นๆ ทุกๆ ป เติมความถูกตองลงไปใน
ชีวิต ใหใหม ใหใหมยิ่งขึ้นทุกๆ ป แลวก็ไมเสียทีที่จะทําบุญปใหม ทําบุญเนื่องดวยปใหม เปนที่ระลึกแคปใหม ที่นาเปน
หวงที่สุดก็คือ ลูกเด็กๆ ของเรา มันไมคอยจะรูเดียงสา เพราะพอแมมันไมรูเดียงสา เพราะพอแมมันสอนผิดๆ เด็กๆ มันก็
ไมรูเดียงสา ถาจะให เด็ ก ๆ เขารูป ระสี ป ระสาพ อแมก็จะตองรูป ระสีป ระสาเสียกอ น สอนใหถูกแลวเด็ก ๆ มันก็จ ะรู
ประสีประสา จะมีธรรมะที่แทจริงซึ่งไมใชไสยศาสตร ธรรมะแทจริงไมใชไสยศาสตร ชวยตัวเองได ขึ้นมาตามลําดับ เขา
จะไมเที่ยวโทษผีโทษสาง ไมตองไปหวังปจจัยภายนอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร ตัวเองแหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือ
การทําดีของตัวเอง
ขอใหมันกลับมาที่นี่มากขึ้นๆ มากขึ้น จนเหลือแตความจริงขอนี้ลว นๆ จนกวาจะตายหรือเมื่อตาย อยางนอยเมื่อ
ตายก็ขอใหกลับตัวเปนพุทธศาสตร ใหแทจริง ใหสมบูรณได พระเจาพระสงฆก็เหมือนกันแหละชวยกันสอนใหถูกตอง
บิดามารดาก็ชวยสอนใหถูกตอง ไอลูกเด็กๆ ทารกมันจะไดเขาใจถูกตอง มันจะไดดําเนินมาถูกตอง แลวปใหมของเราก็
จะดีขึ้นๆ จริง เปนปใหมจริง
นี่จะไดไมเสียทีที่มาทําบุญปใหม มาทําบุญปใหม มาจากที่ไกลก็มี ขอใหไดรับประโยชน ไดรับผลคุมคาที่อุตสาห
มาจากที่ไกล ถาไมเชนนั้นจะกลายเปนคนโง ใชเวลาใชเงินทองไมคุมคา ไมเต็มตามประโยชนที่ควรจะได ยมบาลเอาตาย

ถาพูดหยาบคายก็ ยมบาลเขกหัวตายเลย ใครใชเวลาไมคุมคา ใชเงินไมคุมคา ใชเรี่ยวแรงไมคุมคา แลวมันก็ไมไหวแหละ
ใหทุกคนไมประมาท ไมประมาทอยางเดียว อยาประมาทเปนเรื่องที่ดีเลย พยายามทําใหดีที่สุดนะ
วันนี้รับศีล ก็ขอใหเปนศีลที่ใหมที่ดีกวาปที่แลว ปที่แลวอาจจะรับศีลโงๆ ไปก็ได ปนี้รับศีลที่ฉลาด ปาณาติปา
ตา เวระมะณี –อยาประทุษรายชีวิตรางกายของผูใดโดยวิธีใดๆ ก็ตาม อยาประทุษรายชีวิตและรางกายซึ่งไมตายแลวจะ
ใชรางกายไมได อยาประทุษรายชีวิตรางกายของผูใด โดยวิธีใดๆ นี่ศีลขอ ๑
ขอ ๒ อยาประทุษรายทรัพยสมบัติใดๆ ชนิดไหนก็ตาม ของผูใดก็ตาม ดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
ขอ ๓ อยาประทุษรายของรัก ของพอใจของผูอื่นดวยวิธีใดๆ ก็ตาม ศีลขอนี้เคยสอนกันผิดๆ จนเด็กๆ ไมตองถือ
คนสอนมันโง พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว วา กาเมสุมิจฉาจารา –ประพฤติผิดในของรักใครทั้งหลาย ถาเด็กเล็กๆ มันมีของ
รักของใครของมันก็อยาไปประทุษรายใหมันเสียใจ ไอเด็กคนนี้มันรักตุกตาเหลือประมาณ เด็กคนอื่นอยามาแตะตอง อยา
มาทําใหมันเสียใจ ทําแบบนั้นแลวประทุษรายของรักของผูอื่น ศีลนี้ตองถือตั้งแตเด็กๆ จนเปนหนุมเปนสาวก็ถือสูงขึ้นไป
ของรักตองขยายความหมายยิ่งๆ ขึ้นไป ของรักที่สุด อยาไปประทุษรายของรักของผูอื่น ดวยวิธีใดๆ ก็ตามใหเจาของเขา
เสียใจรอนใจ
ขอ ๔ อยาประทุษรายความเปนธรรมหรือความยุติธรรมของผูอื่นดวยวาจา
ขอที่ ๕ อยาประทุษรายสติสมปฤดีของตัวเอง เรามีสติสัมปชัญญะสมปฤดีของตัวเราเอง เราอยาทําในสิ่งใดๆ ที่
ประทุษรายสติสมปฤดีของเราเอง ไมใชเฉพาะกินเหลา ตามใจเถอะทําอะไร ใหมันมัวมันเสียสมปฤดี เชนไปดูหนังดูละคร
มากเกิน มันก็เสียสติสมปฤดี ทุกอยางที่ทําใหจิตใจเขวไป ไมเปนสติสมปฤดีอยาไปทํา ศีลขอ ๕ นี่ ไมประทุษรายสติ
สมปฤดีของตนเองดวยวิธีใดๆ อยางนั่งเลนไพไดจนสวางแบบนี้ มันก็เรียกวาประทุษรายสติสมปฤดี มากไปเสียแลว
ศีล ๕ ปน้ีขอใหใหมกวาปที่แลว ศีล ๕ ปนี้ขอใหมีความหมายดีม าก ถูกตอง ใหมยิ่งขึ้นกวาปกลาย ในการ
ทําบุญปใหมของเราก็จะมีความหมาย เด็กๆ ของเราตองไดรับการอบรมที่ถูกตอง เดินถูกทางยิ่งขึ้นกวาปกลาย อยาเห็น
วาเปนเรื่องเล็กนอย เห็นวาไมสําคัญนั่นแหละจะไดเกิดเรื่องเสียหายหมด บิดามารดาแหละเปนผูทําลายลูกหลานเสียเอง
ไอลูกหลานกลายเปนเวรภัยไพรีศัตรูแกบิดามารดาเสียเอง นี่เปนเรื่องที่นาเศรา นาเศรา ถาละเลยไมเอาใจใสเด็กๆ
เด็กๆ มันจะดีจะเลวก็เพราะครูนะ ครูคนแรกคือบิดามารดา ครูที่สอง –ครูที่โรงเรียนวัดวาอารามไกลออกไป
ไกลออกไปนี่เปนครูทั้งนั้นแหละ เด็กมันจะดีหรือจะเลวก็เพราะครู ฉะนั้นขอใหครูทั้งหลายทําหนาที่อยาไดบกพรอง เปน
ครูที่ดีกวาปก ลายแหละ เป นพ อ แม ก็ เหมื อนกั น เปนพอ แมที่ดีก วาปกลายแหละ เปนพอ แมที่ฉลาดยิ่งขึ้น และก็นํา
ลูกหลานของเราใหฉลาดยิ่งขึ้นนั้นแหละ ก็เรียกวาดีกวาปกลายหมด
ปใหมนี้อยาปวดหัวใหมากกวาปกลาย ปใหมนี้อยาปวดหัว อยานอนไมหลับใหมากกวาปกลาย มันจะละอาย
หมา ละอายแมว เพราะหมาหรือแมวมันไมไดปวดหัว ไมไดนอนไมหลับ มากขึ้นทุกป คนนะระวังใหดี มันนอนไมหลับ มัน
ปวดหัวยิ่งกวาปกลาย ระวัง ปนี้จะตองรูธรรมะมากขึ้น ปองกันไมใหเปนโรคประสาท ไมใหนอนหลับยาก ใหเยือกเย็น ให
สบายไปหมด ใหชีวิตใหม ใหมๆ ใหม กั น หรือ วาเย็น เย็น สงบ ปกติม ากขึ้น จึงจะไดเ ปนมนุ ษยที่ไม เสียทีที่ไดรับ
พระพุทธศาสนา เปนมนุษยที่เต็มๆ เต็มขึ้นมาของความเปนมนุษย ทุกๆ ป และก็ไมเสียทีที่ไดมาประชุมใหญกันวันนี้ ขาว
ของเงินทองเวลาก็เสียไปมาก ขอใหไดผลคุมคาแหละ

ที่ไดผลคุมคามันหมายความวามันไมใชจะไดเราคนเดียวนะ ไดแกทั้งโลก เชนมาทําทานบํารุงภิกษุสงฆไวใหมีอยู
ในโลก ภิกษุสงฆมีอยูในโลกก็ศึกษาเลาเรียนปฏิบัติสั่งสอนธรรมะในโลก โลกก็มีความสุข มีความเจริญ เราทํากันที่นี่เทานี้
แตขอใหประโยชนไปทั้งโลก ไปทั่วโลก นั่นแหละมันนาพอใจ ใหมีความเปนมนุษยที่มีคุณคาสูงสุด เปนประโยชนทั้ง
ตนเองและเปนประโยชนทั้งผูอื่น ขอใหสําเร็จประโยชนตามที่วานี้ เปนพุทธบริษัท สาวกของพระพุทธเจา ผูรู ผูตื่น ผู
เบิกบาน ผูรูของจริงที่ควรรู ผูตื่นจากหลับคือกิเลส ผูเบิกบานดวยความสุขที่แทจริง เบิกบานนะเบิกบานดวยความสุข
ที่แทจริง ไมใชความสุขหลอกลวงแลวก็วาเอาเองวาเปนสุข
เรื่องมีเทานี้สําหรับปใหม ใหดีกวาปเกา เราเปนมนุษยตองทําได ไอสัตวเดรัจฉานถึงมันจะไมไดทําใหมาก ดีกวาป
เกา อยางนอ ยมันก็ไมเลวกวาปเกาแหละ แตดูมันก็ฉลาดยิ่งขึ้นทุกๆ ป สุนัข แมว สัตวอ ะไรทุกตัวแหละ มันฉลาดขึ้น
นิดนึงๆ ทุก ป เทาที่สังเกตเห็น เพราะมันไดผานเหตุการณในชีวิตนี่ ตลอดปๆ หมาตัวนี้ยืนยันไดวาฉลาดขึ้นทุกป ทีนี้
คนเราก็ขอให… อยาใหนอยหนากวานั้นเลย
ขอใหปใหมเปนปใหม ขอใหเราทุกคนรับผิดชอบ รับผิดชอบเพื่อพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงหวังวาเราจะมี
ความสุขยิ่งขึ้น เราอยาทําใหพระพุทธองคผิดหวัง อยาทําเพื่อเราเอง หรืออยาทําเพื่อวัดนี้หรือวัดไหนโดยเฉพาะเลย ทํา
เพื่อพระพุทธเจา แลวจะเพื่อคนทั้งโลกเลย นี่ใหม ใหมกวาปเกา ขอใหมีอะไรใหมๆ กวาปเกา พูดมากนักแลว มันจะผิด
เวลาไปหมด ตองขอยุติ
แตขออนุโมทนาใหการกระทําของทานทั้งหลาย ที่ไดมากระทํา ไดเสียสละ และไดมาจากที่ไกลดวยความยาก
ความลําบาก ขอใหทานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องนี้ชัดเจน แจมแจง ยิ่งขึ้นๆ คุมคามา คุมคามา จนตัวเองก็รูสึกวา
ไดผลคุมคามา แบบนี้ใชได ถาไมไดรับผลคุมคามา ตัวเองเสียใจ นั่นแหละคือยมบาลเขกหัวแลว เราเองก็ไมพอใจในการ
กระทําของเราเองได ก็เปนทุกขอยู นี่ยมบาลเลนงานเอาแลว ขออยาใหใครผิดหวัง อยาใหมีอาการที่เรียกวา ยมบาลเลน
งานเราแลว ทุกคนแหละ ทุกคนแหละ รอดตัว
ถาใครทําผิดพลาดไปสักคนสักสองคน มันก็เสียหายกันหมดแหละ เพราะเปนสาวกของพระพุทธเจากันทั้งนั้น
รวมกันเปนสาวกของพระพุทธเจากันทั้งนั้น ถาทําผิดไปสัก ๒–๓ คน มันก็เสียชื่อสาวกของพระพุทธเจา พูดอยางโลกๆ
มันก็เสียชื่อพุทธศาสนา ทุกคนเปนพุทธบริษัท อยาทําอะไรใหเสียชื่อแกพุทธศาสนา ใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานตาม
อยางพระพุทธเจา อยาใหเปนคนโง อยาใหเปนคนหลับ อยาใหเปนคนเหี่ยวแหงซบเซามีความทุกขเลย
ขอแสดงความหวัง ขอตั้งใจ แตไมไดใหพรนะ ไอพรที่ใหนั้นไมจริง ไอพรที่ทําเองแหละจริง พรนั้นก็แปลวาดี ทํา
เอาเองนั้นเปนพรจริง พรทีใ่ หเปนแคลมปาก ไมจริง พรที่แทจริงคือทําเอาเอง ทําดี ทําดีนั่นแหละคือพร แลวไมตองกลัว
ไมตองกลัวจะไมดี แลวมันโงอีกแหละ ทําดีแลวยังกลัวอยูนี่มันก็โงแหละ ทําดีแลวไมตองกลัว ใหมันแนใจนี่ ใหมันกลา
หาญนี่ ขอใหทุกคนไมตองกลว อยากลัว เรารูความจริงแลวมันไมมีอะไรทีต่ องกลัว ความตายก็เปนของเด็กเลน จะไปกลัว
มันทําไมละ มันก็ตองตายเปนธรรมดาเชนนั้นเองแหละ ไมตองกลัวความแกความเจ็บความไขนี่ เราถือธรรมะแลวไมตอง
กลัว พระพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่งแลวเราไมตองกลัว ความแกความเจ็บความตายนี้ หลุดพนไปไดเพราะถือพระพุทธเจาเปนหลัก
คือไมมีตัวกู ไมมีของกู แลวใครมันจะตาย ใครมันจะเกิดละ มีแตจิตที่บริสุทธิ์เหลืออยู จิตที่บริสุทธิ์เหลืออยู แลวเสวย
ความสุข เรื่อยๆ ไปจนกวามันจะหมดเหตุหมดปจจัย มันจะดับไมมีอะไรเหลือ
ในที่สุดก็ขอใหพรตามธรรมเนียม โดยแทจริงไมตองใหหรอกพร มันทําเอาเอง แตนี้ธรรมเนียมยังมีอยู
(ใหพรเปนภาษาบาลี)

