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รู้ถูกก็พ้นทุกข์

การมาวดัของเราทัง้หลายจดุหมายอยูท่ีม่าเพือ่การศกึษาหาความรู ้
ความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปปฏิบัติใน 
ชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ไขปัญหา แก้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจที่ 
เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของเราเอง เราไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นคืออะไร  
มันเกิดจากอะไร ความทุกข์แก้ได้หรือไม่ แก้ได้โดยวิธีใด เข้าใจ 
ไม่ถูกต้อง เลยเกิดปัญหาหมักหมมขึ้นในชีวิตของเรา ทำให้เป็นทุกข์ 
มากขึ้น ๆ จนไม่รู้จะแก้อย่างไร ความจริงแก้ได ้ มีทางออก คนบางคน 
มีความทุกข์ไม่มีทางออก  ที่ไม่มีทางออกเพราะว่าคิดไม่เป็น  คิด 
ไม่ถูกตามเรื่องที่มันควรจะเป็น แล้วก็เพิ่มความทุกข์มากขึ้น แต่ถ้า 
เรารู้เหตุผลของเรื่องนั้น เราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้อง

พระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องเดียวที่สำคัญ คือ เรื่อง 
ความทุกข์และการดับทุกข์ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบ่อย ๆ  ว่า เรา 
สอนเรื่องเดียวที่สำคัญ คือ เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ ส่วน 
เรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรื่องสำคัญอยู่ที่ความ 
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ทุกขแ์ละการดบัทุกขไ์ด ้ แมพ้ระองคจ์ะสอนเรือ่งอืน่มากอ่น แต่สดุท้าย 
ทรงสอนให้เข้าใจว่าความทุกข์เป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร  
ทุกข์แก้ได้ แก้ได้โดยวิธีใด เป็นการสอนย้ำให้คนเข้าใจ

ทำไมจึงได้ย้ำในเรื่องนี้
เพราะว่าคนเราที่อยู่บนโลกนี้ ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเรื่องความ 

ทุกข์นั่นเอง เรามีความทุกข์เป็นปัญหาเฉพาะหน้า แต่เราไม่ได้ศึกษา 
ให้เข้าใจ คนก่อนยุคพระพุทธเจ้าประสูติหรือแม้หลังที่พระพุทธเจ้า 
ประสตูแิลว้ แตไ่มไ่ดฟ้งัธรรม ไมเ่ขา้ใจความหมายของคำวา่ทุกข์ หรือ 
ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างถูกต้อง เลยแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ ก็ยังตกอยู่ 
ในความมืดความหม่น ไม่พบแสงสว่าง และไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร  
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจุดดวงประทีปส่องโลกให้สว่างด้วยปัญญา 
ให้รู้ว่าอะไรถูกต้อง ถ้าเราสนใจศึกษาปฏิบัติตามแนวทางนั้น เราก็จะ 
พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้
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เชื่อผิดก็ยิ่งทุกข์

คนเราที่ไม่ได้พ้นไปจากความทุกข์เพราะมีความเชื่อไม่ถูกไม่ตรง 
ตามคำสอนของพระพทุธเจา้ มคีวามเชือ่แบบไมถ่กูตอ้ง เชือ่ตามกนัมา 
เช่น เราเชื่อว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจาก 
เหตุภายนอก เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ดลบันดาลให้เราเป็น แล้วก็ไปเที่ยว 
ทำการวงิวอน ขอรอ้ง บนบานศาลกล่าวดว้ยวธีิการตา่ง  ๆ อยา่งทีป่รากฏ 
อยู่ทั่ว ๆ ไป แม้เราจะไปไหว้พระพุทธรูปอันเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณ 
ของพระพุทธเจ้า เราก็ไปไหว้ไม่ถูกทาง คือไปไหว้แบบวิงวอนขอร้อง 
บนบานศาลกล่าวให้ช่วยเรา นั่นเป็นการไหว้ที่ไม่ถูกต้อง ชาวพุทธต้อง 
ไม่ไปไหว้แบบนั้น แต่ควรไปนั่งสงบใจ

โบสถ์ วหิาร ศาลาตา่ง ๆ ทีส่รา้งไวก้เ็พือ่ใชเ้ปน็สถานทีส่ำหรบัคน 
ไปนั่งพักผ่อนทางใจ ไปหาความสงบใจ ไปหาปัญญาเพื่อช่วยตัวเอง  
แม้สิ่งที่เขาไปวางไว้ เช่น พระพุทธรูป ก็เป็นเพียงสิ่งสะกิดใจให้เรา 
นึกถึงคุณงามความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วน้อมนำเอาคุณงาม 
ความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเรา สร้างพระไว้ในใจ 
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พระที่อยู่ในใจก็คือสิ่งที่จะช่วยเราได้ เรียกว่าธรรมะช่วยเราได้  
ธรรมะกค็อืความดขีองพระผูม้พีระภาคเจา้ทีเ่รามองเหน็ดว้ยใจ แลว้เรา 
กส็รา้งกนัไวใ้นใจของเรา เรามพีระประจำใจเรากเ็อาตวัรอดได้ แตถ่า้เรา 
ไมม่พีระอยูใ่นใจ แตว่า่อยูข่า้งนอก แตว่า่ไปขอไปวงิวอน ยงัไมถ่กูตอ้ง 
เพราะฉะนั้นการไปสู่สถานที่ต่าง  ๆ เช่น ไปไหว้พระตามวัดต่าง  ๆ ถ้า 
ไปแบบคนปัญญานอ้ย กไ็ปวงิวอนขอรอ้งบนบานศาลกลา่วใหพ้ระชว่ย  
ความจริงเราช่วยเหลือตัวเอง แต่เรามายกประโยชน์ให้พระไป แล้วก็ 
มีพันธะทางใจว่า เราไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้ว ยังไม่ได้ไปแก ้ ก็เป็น 
ทุกข์อีกเหมือนกัน ไหนจะต้องหาเครื่องเซ่นไหว้ไปแก้บนพระอีกด้วย 
เรื่องต่าง ๆ

การกระทำเช่นน้ันมันไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำตามคำสอนของพระ- 
พุทธเจ้า แมจ้ะเปน็การกระทำในวดั แตเ่ปน็การกระทำนอกวดันอกแบบ 
ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำตาม ๆ กันมาด้วยถือว่าหลวงพ่อ 
องค์นั้นศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะช่วยเราได ้ ถ้าพูดตามความจริงแล้วช่วยไม่ได้
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ตนเป็นที่พึ่งของตน

พระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยเหลือตัวเอง
อัต-ตา-หิ-อัต-ตะ-โน-นา-โถ แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน
คำวา่ตนเปน็ทีพ่ึง่นัน้หมายความวา่ เรามสีิง่เปน็ทีพ่ึง่ภายใน เกดิ 

อยู่ที่ใจของเรา ใจเรามีคุณธรรม มีความงามความดีเป็นหลักใจแล้ว  
เราคิด เราพูด เราทำ เราคบหาสมาคม เราไปเรามาในที่ต่าง  ๆ  ตาม 
แนวทางที่ถูกต้องนั้น ผลความสุขก็จะเกิดแก่เรา แต่ถ้าเราทำผิดความ 
ทุกข์มันก็เกิดแก่เรา ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองต้องช่วย 
ตัวเอง ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องรู้จักทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ด้วย 
การศกึษาธรรมะใหเ้ข้าใจ ดว้ยการนำมาคดินำมาปฏบิตัใินชวีติประจำวนั 
ประสบการณ์ต่าง  ๆ  ก็เกิดมากขึ้น แล้วเราก็มีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่ง 
นั้น  ๆ  ตามสภาพที่เป็นจริง ไม่ตกหลุมพรางของสิ่งเหล่านั้น แล้วก็ 
ไปดิน้อยูใ่นหลมุ เหมอืนกบัสตัวท์ีม่นัตกลงไปในหลมุแลว้มนัดิน้ไมข่ึน้  
เพราะไม่มีทางขึ้นก็เลยตายอยู่ในหลุมนั้น

คนเราก็เหมือนกัน ตกหลุมบ่อย  ๆ แล้วก็ตายอยู่ในหลุม ไม่สามารถ 
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ขึ้นจากหลุมนั้นได้ เพราะไม่มีปัญญาที่จะขึ้น ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  
เราจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น แต่ถ้าเราหมั่นศึกษา สำเหนียก ทำความ 
เขา้ใจในเรือ่งตา่ง  ๆ ใหถ้กูตอ้ง ความเขา้ใจกจ็ะเกดิมากขึน้ ความเหน็ถกู 
ก็จะเกิดมากขึ้น ความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกก็จะเกิดเพิ่มขึ้น  ๆ เราก็ 
พ้นจากปัญหา ไม่ต้องเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ใครช่วย  
เพราะเราช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้ว

การกระทำที่ถูกต้องด้วยทางกาย วาจา ใจ ของเรานั่นแหละ  
มันช่วยเราอยู่ในตัว สิ่งอื่นช่วยเราไม่ได้ แต่ว่าเราหลงผิดเข้าใจผิด 
มานานแลว้ เพราะวา่มแีตก่ารโฆษณาใหห้ลง ใหเ้ขา้ใจผดิในเรือ่งตา่ง ๆ  
โดยอ้างว่าเป็นของขลัง เป็นของศักดิ์สิทธิ์ อาจจะดลบันดาลให้ใคร 
เป็นอะไรก็ได้ อันนี้คือการสอนผิด การบอกผิด ทำให้คนหลงให้คน 
งมงาย มันไม่ถูกต้อง

ธรรมะไม่ได้บอกอย่างน้ัน ไม่ได้สอนอย่างน้ัน ไม่ได้ให้ทำอย่างน้ัน 
แต่คนยังไม่เข้าใจ จึงทำอยู่ในรูปอย่างนั้น แล้วทำแข่งกัน วัดนั้น 
ทำอย่างนั้น วัดนี้ทำอย่างนี้ ทำแข่งขันกัน เพื่อหาเงินเอามาสร้างวัตถุ  
ซึ่งสร้างแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าอะไร ใช้วัตถุนั้นเป็นประโยชน์ 
น้อย สร้างไว้ให้มันรกวัดรกวาเท่านั้นเอง เป็นอย่างนั้นทั่ว ๆ ไป ซึ่งมัน 
ไม่ถูกต้อง เราต้องช่วยกันสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจคน ช่วยกัน 
สร้างพระในใจ ให้คนมีพระประจำใจ มีคุณธรรมประจำใจ ธรรมะ 
อย่างเดียวที่จะช่วยได้ 

แต่ว่าเราไม่เข้าหาธรรมะ แต่เข้าไปยึดติดวัตถุต่าง ๆ  นานา คน 
ก็ไปไหว้พระไปไหว้วัตถุ ไม่ได้ไปไหว้พระอย่างแท้จริง ไปบนบาน 
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ศาลกลา่ว ขอหวยขอเบอรอ์ะไรตา่ง  ๆ นานา ไปพบใครทีเ่ปน็คนประเภท 
ขาดการศึกษา มาขอหลวงพ่อช่วยให้ฉันรวยสักทีเถอะ หลวงพ่อบอก 
ช่วยไม่ได้ ต้องช่วยเหลือตัวเอง ทำอย่างไร ก็ทำมาหากินไง ขยัน 
หน่อย รู้จักเก็บหอมรอมริบ อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ถ้าไม่สุรุ่ยสุร่าย 
มันก็เหลือ ถ้าเหลือมันก็รวย ถ้าไม่เหลือมันก็จน รวยจนมันอยู่ที่การ 
กระทำของเธอ ไม่ใช่ใครจะมาช่วยให้เธอรวย ช่วยให้เธอจน แต่เธอ 
ต้องเดินตามทางที่ทำให้รวย สอนเขาให้เข้าใจอย่างนั้น เขาก็ไม่พอใจ 
เท่าใด เขาอยากให้หลวงพ่อช่วยทำให้รวย ให้เป่าหัวให้รวย ให้เขกกบาล 
ให้รวย ให้รดน้ำมนต์ให้รวย มันจะรวยได้ยังไง ลมแค่นิดหน่อย  
นำ้มนต์แค ่ ๒ - ๓ หยดหลน่บนหวั มนัจะรวยได้อยา่งไร มนัรวยไมไ่ด ้ 
แต่ว่าเราต้องไปทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
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ประพฤติธรรมอย่าง
คนครองเรือน

พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร 
คนมคีฤหาสนค์รองบา้นครองเรอืนควรจะประพฤตธิรรมอะไรบา้ง
ประการแรกทีเดียวนั้นต้องมีความเชื่อถูกต้อง ความเชื่อถูกต้อง 

ต้องมาก่อน  คือ  เชื่อในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เชื่อว่า 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเรา เชื่อว่าพระธรรมเป็นเสมือน 
ดังแผนที่บอกทางชีวิตให้เราเดินถูก เชื่อว่าพระสงฆ์คือผู้ชี้ทาง เป็น 
พี่เลี้ยงในการเดินทางของเรา หรือเชื่ออีกแนวหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าเป็น 
ผู้นำทาง พระธรรมเป็นทาง พระสงฆ์คือการปฏิบัติตามทาง ถ้าเราทำ 
ครบ ๓ อย่าง เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า แล้วเดินตามพระธรรม ปฏิบัติ 
ดีปฏิบัติชอบตามแบบพระสงฆ์ เราก็พ้นทุกข์พ้นร้อน เราก็ร่ำรวย 
ขึ้นมาเอง เพราะเราทำถกู มีพืน้ฐานถูกต้อง แต่ถา้เรามีศรัทธาเชื่อดาว 
เชื่อดวง เชื่อโชคลาง เชื่ออะไร ๆ ที่มีคนหลอกไว้ อย่างนั้นไม่มีทางจะ 
กา้วหนา้ ไมม่ทีางจะรำ่รวย แตถ่า้เราประพฤตธิรรมเราร่ำรวยได ้ ขอให้ 
เข้าใจอย่างนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ตั้งฐานถูกเราก็ไปไกล ตั้งฐานผิด 
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เราก็ไปไม่ไกล
แล้วต่อไปก็ต้องทำงาน หมายความว่า ลุกขึ้นประกอบหน้าที่ 

การงาน ลุกขึ้นแต่เช้า ก้าวไปข้างหน้า ทำงานแข่งเวลา พัฒนาตัวเอง  
หลวงพอ่พดูวา่ งานคอืชีวติ ชีวติคอืงานบนัดาลสขุ หรอืทีท่า่นพทุธทาส 
ต่อท้ายว่า ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน ทุกคนต้องทำงาน การ 
ทำงานคือการปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่ทำงาน เรียกว่าเราไม่ปฏิบัติธรรม  
เมื่อไม่ปฏิบัติธรรม ธรรมะที่ไหนจะมารักษาเรา จะมาคุ้มครองเรา  
เหมอืนเราถอืรม่แลว้ไมก่าง มนัจะกนัแดดไดอ้ย่างไร กนัฝนไดอ้ยา่งไร  
เรามีธรรมะแต่เราไม่ใช้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เราต้องใช้ธรรมะ 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่นว่า

๑. ให้ลุกขึ้นทำงานแต่เช้า
๒. ทำงานด้วยความรัก
๓. ทำงานด้วยความขยัน
๔. ทำงานด้วยความเอาใจใส่
๕. ทำงานด้วยการคิดการค้น
๖. อย่าเบื่องาน อย่าเครียด อย่าเบื่อหน่าย ในการทำงาน
๗. ทำด้วยอารมณ์สดชื่นรื่นเริง เป็นสุขขณะทำงาน
ให้ทำเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลแห่งความสำเร็จ เมื่อทำงาน 

ก็ได้รับผลของงาน เช่น เราขุดดินปลูกพืชปลูกผักมันก็เติบโต ถ้าทำ 
ถูกต้องตามธรรมมันก็เติบโต ที่เรียกว่าทำถูกต้อง คือ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย  
ดูแลไม่ให้แมลงมากัดกินต้นไม้อ่อน ๆ เอาใจใส่ต้นไม้มันก็เจริญเติบโต 
ตามธรรมชาติ ออกดอกออกผลให้เราได้กิน ได้ใช้ ได้เอาไปขาย  
เอาไปขายก็ได้ปัจจัยเป็นเงินเป็นทอง
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ได้มาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมอีก
ได้มาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักทำให้เกิดความเจริญงอกงาม 

ต่อไป ท่านสอนให้เก็บก่อน ท่านบอกให้เก็บก่อน เช่น เราได้เงินมา  
๑ บาทตอ้งเกบ็ ๑ สลงึ ใชจ้า่ย ๑ สลงึ เอาไปลงทนุประกอบกจิการงาน 
สัก ๑ สลึง เสียภาษีให้แก่รัฐบาล ๑ สลึง ทำบุญทำทานเฉลี่ยกันไป 
เท่าที่เราจะทำได้ อย่างละนิดละหน่อย อย่างนี้มันก็ไม่จน เพราะรู้จัก 
แบ่งเงิน มีเก็บ มีเงินใช้ มีเงินลงทุน มีเงินทำบุญ มันก็ไม่จน ไอ้คน 
ที่จนคือคนที่หาเงินได้ ใช้เงินหมด ได้ ๑ บาทกินหมด ได้ ๓ บาท 
กินหมด แล้วยังเป็นหนี้เข้ามาอีก คือ ไปซื้อของเกินตัวแล้วติดหนี้ 
ไปทัว่ อยา่งนีเ้อาตวัไมร่อด เพราะไมป่ระพฤตธิรรม แตถ่า้เราประพฤต ิ
ธรรม รู้ว่าเก็บสักเท่าไร จะใช้สักเท่าไร เอาไปลงทุนทำอะไรบ้าง  
เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ ศาสนา ทำบุญ
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ในการทำบุญกับพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องพิจารณา ไม่ใช่ทำ 
สุ่มสี่สุ่มห้าตามเขาบอกให้ทำ เราต้องคิดว่า

๑. ทำอะไร
๒. ทำเพื่ออะไร
๓. ทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร
๔. สังคมต้องการสิ่งนั้นหรือไม่
เราต้องคิด ต้องพิจารณา ไม่ใช่ทำเพราะตามเขาว่า ทำเพื่อ 

เอาสวรรค์เพื่อเอาวิมาน เพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราต้องการ การทำบุญ 
ไมใ่ชก่ารแลกเปลีย่น ไมใ่ชก่ารหวงัผลกำไร แตเ่ปน็การทำเพือ่เสยีสละ 
ประโยชน์สุขของเรา เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่น ทำเพื่อ 
ชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุย ์ ชว่ยพีน่อ้งดอ้ยโอกาส ดอ้ยความสามารถใหช้ว่ย 
ตนเองได้ เช่น เกิดแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่น เรามีโอกาสช่วยได้ 
เราก็ช่วย ชาวโลกเขาช่วยกันทุกประเทศ ส่งข้าวสารไปช่วย ส่งเสื้อผ้า 
ไปช่วย ส่งคนไปช่วยค้นหาคนที่มันยังไม่ตาย ตายแล้วก็ขนเอาไปฝัง 

ต้องระวัง อย่าทำบุญผิดทาง
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ตามธรรมเนียม พวกไม่ตายก็เอาขึ้นมา เด็กบางคน ๖ วันแล้วก็ยัง 
ไม่ตาย ติดนอนอยู่ในโพรงใต้วัตถุ พอไปพบเข้ายังไม่ตาย เอาขึ้นมา 
ช่วยชีวิตต่อไป แผ่นดินตรงนั้นมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ มันไหวบ่อย  ๆ  
๒ – ๓ ป ี กไ็หวสกัทหีนึง่ เหมอืนแกลง้กนัอยา่งนัน้ ไหวแลว้คนตายกนั 
เป็นพันเป็นหมื่น บาดเจ็บก็เยอะแยะ บ้านเรือนพังพินาศ แล้วกว่า 
จะสร้างใหม่ได้ก็หลายปีมันเป็นอย่างนั้น ก็ควรช่วยเหลือเขาก่อน

เรื่องน้ำท่วมในประเทศต่าง  ๆ เรามีอะไรช่วยได้ก็ไปช่วยกัน  
ก็เปลี่ยนกันไป ช่วยไป เสียสละในเรื่องที่สมควร ไม่เอาเงินไปสร้าง 
สิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น อะไรที่ลงทุนเป็นหมื่นล้าน เอาไปทำอะไรมากมาย  
ลงทุนผิดหลักการ ไม่สมควรที่จะไปทำเรื่องเช่นนั้น แต่ว่าก็ไปพูดจา 
อะไรต่าง ๆ เพื่อให้โยมหลง เพื่อให้อะไร มัวเมา แล้วก็บริจาคเงินกัน 
จนหมดเนื้อหมดตัว เอาไปสร้างสิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ไม่คุ้มค่า  
อย่างนี้มันก็ผิดหลักธรรมเหมือนกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญใน 
การสร้างวัตถุใหญ่โตอย่างนั้น ที่มีอยู่มันก็มีมาก แล้วไม่ต้องสร้างขึ้น 
กไ็ด ้ เราจะไปสรา้งอกี เสยีเงนิเสยีทองมากมาย แลว้กต็อ้งหาวธิตีา่ง ๆ  
เพื่อเอาเงินมาสร้างสิ่งเหล่านั้น มันเป็นการไม่สมควร แต่ว่าโยมก็ทำ 
กันไปตามเรื่อง เราทำแต่พอประมาณ อย่าให้ต้องเดือดร้อน อย่าให้ 
ต้องลำบาก อย่าทุ่มจนหมดตัว

บางคนทำบุญหมดตวั แตท่หีลงักเ็ดอืดรอ้นแลว้บ่นวา่บุญไมช่่วย  
กท็ำไมถู่ก แลว้บญุจะชว่ยไดอ้ยา่งไร ทำจนหมดมนัไมถ่กู เราตอ้งแบง่ 
ทำไปบ้าง เก็บไว้ทำเรื่องอื่นต่อไป มันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ระวังการ 
โฆษณาชวนเชื่อ เราก็ฟังเพลินไป จนกระทั่งต้องไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้  
คือ งานใช้ลมปากพ่นออกไปให้คนเชื่อ ให้คนฟัง แล้วก็ได้เงินเข้าวัด  
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แต่เงินที่เข้าวัดในงานหักโน่นหักนี่เหลือบำรุงวัดไม่กี่สตางค์ รายจ่าย 
มาก จ่ายค่านักดนตรี จอหนังจอยักษ์ การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งไม่จำเป็น 
จะต้องทำมากอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าต้องการให้คนมามาก  ๆ  จะได้เงิน 
มาก  ๆ แต่ว่าเงินที่ได้นั้นก็ต้องไปให้แก่คนพวกนั้น  ได้มา  ๑  บาท  
ให้ไปเสีย ๗๕ สตางค์หรือเกินกว่านั้น วัดได้ไม่เท่าไร เลิกงานเสร็จ 
แล้วคิดไปคิดมาได้ไม่เท่าไร เรียกว่าไม่ถูกต้อง สิ้นเปลือง และสร้าง 
นิสัยสุรุ่ยสุร่ายให้แก่ประชาชน ให้หลงใหลมัวเมาในความสนุกสนาน 
เฮฮา มนัไมถ่กู แตก่ท็ำกนัอยา่งนัน้ เพราะทำกนัมานานแลว้ มปีระจำ 
ทุกปี สนุกกันเต็มเหวี่ยง ไม่ค่อยมีการเผยแผ่ธรรมะ ไม่ค่อยมีพระ 
ไปเทศน์ ไปสอน ไม่มีหนังสือธรรมะเล่มน้อยแจก มันไม่ได้เรื่อง 
ได้ราวอะไร มันไม่ถูกต้อง


