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ขอเจริญพรทานอุบาสกอุบาสิกาทุกทาน วันนี้เปนวันพระขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ เปนวันที่
เราแสวงหาพระ สรางบุญสรางกุศลใหรูจักคุณคาของเราที่มบี ุญวาสนาใหรูจักบุญ รูจ ักคุณคาของ
บุญและคุณประโยชนที่จะพึงไดจากการกระทําของเราทุก ๆ ทาน ถึงวันพระควรแสวงหาพระ
เอามาไวประจําจิตประจําใจของทาน เชน ในวันพระญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาก็มาบําเพ็ญกุศล
สรางบุญสรางกุศลใหมคี วามสุขความเจริญในจิตใจของทานนั่นเอง
การสรางบุญนั้นไมยาก บุญ คือ ความสุข เปนความสุขทีเ่ กิดจากการชําระจิตในใหหมด
จดจากความสกปรกเศราหมอง จิตแจมใสใจก็สะอาดหมดจด นี่แหละถึงจะเรียกวาความสุขเกิด
จากบุญที่สราง ที่เรามาสรางบุญหมายความวาไมใชเอาสตางคมาทําบุญ เพราะอยางนี้เรียกวา
การบําเพ็ญทาน บริจาคทาน ถวายสังฆทาน การอุทิศ แตยังไมพบความสุขที่แนนอนและแทจริง
ความสุขที่แนนอนและแทจริงนั้น เกิดจากการทําใจใหสบาย ทําใจเปนปกติ ถา
จิตใจเราปกติดีแลว จิตจะไมเศราหมอง จิตผองใส ใจสะอาด เราถึงจะสบายอกสบายใจ
ความสุขจึงเกิดจากการชําระใจ อยางแนนอนที่สุด ไมใชความสุขเกิดจากการไปเทีย่ ว
ความสุขเกิดจากอบายมุข เลนการพนัน หาความสนุกในสังคม และการดืม่ สุรายาเมา เพราะ
ความสุขประเภทนี้มันเจือปนดวยความทุกข ไมใชความสุขที่แนนอนและแทจริง เปนความสุขที่
ไดชั่วคราว บางคนติดสุรายาเมา ถึงเวลาก็ตองบายหนาไปเขาในวงสุรา ถือวาเปนความสุขของ
เขา เพราะเขาคิดวาความสุขที่แทจริงเกิดจากการดื่มสุรายาเมา ก็ถูกตองของเขา แตถาพิจารณา
โดยปญญาแลวจะพบวามีแตการเพิม่ ทุกข หาความสุขที่แทจริงไมได กลับไปเจอความสุขที่เจือ
ปนดวยความทุกข
สุขที่แทจริงจะไดจากการที่เรามาบําเพ็ญกุศล เจริญภาวนา ทําใจใหสบาย ชําระใจให
สะอาด ตั้งสติสัมปชัญญะไวที่จติ บางคนก็นาเสียดาย คนโงชอบเอาจิตไวที่ปาก นึกจะพูดก็พูด
มาก พูดอะไรไมมีเหตุไมมผี ล สวนคนฉลาดชอบเอาสติไวที่ใจ กําหนดจิตพระกรรมฐานเปนการ
พัฒนาจิต เปนบัณฑิตผูม ีความฉลาด สามารถแกปญหา จึงจะรูวา ความทุกขเปนประการใด ทาน
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จะรูวา ความสุขที่ผานมาแลว
มันเจือปนดวยความทุกขนานาประการหาความสุขที่จริงแท
แนนอนไมได
ความสุขจากการไปเที่ยวก็เปนความสุขที่นักเที่ยวเขาชอบ ความสุขจากการดื่มสุรา ถึง
เวลาก็ไปดื่มสุรายาเมาก็เปนความสุขที่เขาชอบ ความสุขจากการเขาบอนไปเลนการพนัน แก
อายุตั้ง ๗๐-๘๐ ปแลว คืนยันรุงยังสูไหว คือเลนไพตอง ไมปวดไมเมือ่ ยตรงไหนเลย เพราะมัน
เปนความสุขสําหรับประเภทนั้น
แตมนั มีความทุกขตามมาทีหลังโดยไมทราบโดยไมเขาใจ
นั่นเอง
ทานสาธุชนทั้งหลาย ความสุขที่พระพุทธเจาสอนนัน้ ไมใชความสุขที่ชอบ ทีย่ อม
ใจเปนกิเลสนานาประการที่เราชอบไปตามอบาย
ปากทางแหงความเสื่อมโทรมและ
หายนะ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับเราในภายหลัง การจะหาความสุขที่แนนอนและถูกตองนั้นยากอยู ถา
โยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมดาก็รักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ ถึงวันธรรมสวนะก็รกั ษา
อุโบสถ อุโบสถมีกําหนดองค ๘ ประการ เรียกวา กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ เปนตน
ก็ไดจากการชําระใจทั้งนัน้
ถาเรามารักษาอุโบสถในวันธรรมสวนะ เจริญกุศลภาวนาแลว จิตใจของทานจะสดชื่น แต
ถาทานมารับอุโบสถศีลกับพระแลวนั่งที่ศาลาวัดเฉยๆ ไมทําอะไร จะเรียกวารักษาอุโบสถได
อยางไร มันไมสด มันกลับแหงแลงน้ําใจ มานั่งเฉย ๆ แลวจิตใจทานจะมีความสุขไหม ทานจะไม
มีความสุขเลยนะ
บุญ แปลวา ความสุข ทุกคนรูจักความสุขความทุกข รูบุญรูบ าปดวยกันทั้งนั้น แตการจะ
สรางฐานของบุญสรางฐานของบาป ก็ไมรูเหตุทมี่ าของบุญ ไมรูเหตุทมี่ าของบาป เลยทําไปอยาง
นั้นเองแลวทานจะไปไดอะไรเลา แลวไมมีความสุขดวย ถาคนไหนไรความสุข คนนั้นไรบุญขาด
วาสนา วาสนาจะไมนาํ สงผล กุศลก็จะไมชวยทาน ถึงคราวมวยก็จะมวยมรณา ไมมีโมงมาชวย
เทวดาก็ไมชว ยดวย
ถาทานมีความสุขตลอดตนชนปลาย ทานจึงจะมีวาสนา วาสนาไดจากบุญแทจริง ถาบุญ
เจือปนดวยความทุกขแลวทานจะไรวาสนา ทานจะขาดเหตุผล สรางกุศลไมขึ้น ทํามาหากินก็
ไมไดเงินไดทอง มีหนี้สนิ ผูกพันมากมาย คาขายไดเงินทองมากมาย แตก็เก็บเงินไมอยู รัว่ ไหล
ไปหมดมีแตความทุกข ความยาก ความลําบาก ตลอดรายการ ออกมาในรูปนี้ทั้งนั้น แลวทานจะ
ไปเรียกรองบุญทีไ่ หน
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ถาทานมีความสุขจากการชําระใจ พัฒนาจิตใหโปรงใส ไมมีกิเลสเจือปนแลว ทาน
จะพบความสุขที่ไดจากการบําเพ็ญใหเปนไป ไมใชนั่งอุโปสะถัง ๆ ศาลาพังไปหลายหลังก็ยัง
ไมไปทางเหนือทางใต มานั่งเฝาศาลาวัด แลวมาทะเลาะกันตามวัด เปนอุบาสกอุบาสิกาไมแท
มาหาเรื่องกับพระและเณร มาหาเรือ่ งกับวัด ก็มีอยูมิใชนอย
ความสุขแทตองไดจากการเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธเจาทรงสอนวา การกระทําให
ฐานดีฐานเกาะอยูที่งาน อยาทิ้งงานและหนาที่ โปรดกรุณารับผิดชอบตัวเอง พึ่งตัวเอง
ชวยตัวเอง สอนตัวเองใหได ฐานของทานจะดี ทานจะมีปญญา นีต่ รงนี้ เรียกวา
กรรมฐาน เปนการสรางผลงานใหแกชีวิตทานเอง มิใชคนอืน่ ทําให
บุญนี้ทาํ ใหกนั ไมได บางคนมีความสุขจากการไปเที่ยวกลางวัน กลางคืน เที่ยวโตรุง บาง
คนมีความสุขจากการเจริญกุศลภาวนา บางคนมีความสุขจากการสวดมนตไหวพระ เกิด
ความสุขของเขาเองโดยปจจัตตัง รูไ ดดวยตัวของเขาเอง คนอื่นรูไมได ในเมื่อเปนเชนนี้แลว
ไหนเลยเราจะไปทําใหเขาเกิดความสุขได ทําใหกันไมไดหรอก
เราเปนพอเปนแม มีลูกก็อาศัยไดเพียงชั่วคราว ยกแบกยกหามใหเราเทานั้น ชวยในเมื่อ
เขามีชีวิตอยูและพอแมมชี ีวิตอยู แตบางครั้งก็ไมชวย ลูกประเภทนี้มีมากมาย จะไปพึ่งลูกที่ไหน
เลา แลเหลียวก็เปลี่ยวกาย เขาก็แยกไปมีครอบครัวของเขา จะมาชวยเราอยางไรเลา ถาทาน
หวังจะพึ่งลูกเขย ลูกสะใภ ลูกชาย ลูกสาว ทานจะผิดหวังนะ เลี้ยงลูกเอาบุญเถิด อยาเอาคุณ
ตอบแทนเลย ทานจะผิดหวัง ทานจะเสียใจจนกระทั่งตาย ตายแลวทานจะไปนรก
คุณพอคุณแมสมัยนี้ไมเหมือนคุณพอคุณแมสมัยเกาที่มีคุณธรรมสูง เลี้ยงลูกรักลูกอยางดี
ที่สุด ปลูกฝงลูกอยางดี ทั้งมีวิชาการมีหลักฐานทุกคน กอนลูกจะไปมีสามีภรรยา อาชีพทางทํา
นาก็หานา หาไถ หาวัว หาควาย ใหลูกพรอมประกอบอาชีพการงานของเขา ปลูกเรือนหอใหลูก
ดวย ใหมีเหยามีเรือนไมแชเชือนแตประการใด ลูกมีธุรกิจการคาก็สรางรานคาสรางธุรกิจใหลูก
จะไดไปประกอบอาชีพการงานของเขา มีหนาทีข่ องพอแมที่ดี ลูกเปนขาราชการเรียนวิชาการมา
รับราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระราชา พอแมตอ งชวยใหลูกมีหลักฐานในครอบครัว
โดยเปนราชการดวยกัน จะไดรวมแรง รวมรัก รวมสมัครสมานในราชการดวยกัน มีหนาที่การ
งานคลายคลึงกัน
มีเกียรติยศชื่อเสียงคือลูกเปนราชการ
แตบางคนก็เสียชื่อเสียงในวงราชการก็มีอยูมิใชนอย โบราณเขาเตรียมใหลูกพรอม ลูก
สาวมีเหยาเรือนที่ดี ไดสามีเปนทีพ่ งึ่ พาอาศัยกันได จะมีลูกเขยก็เปนลูกเขยที่ดี ไมใชลูกชาย มี
ลูกสะใภ ก็ลูกสะใภที่ดี เปนนางกวัก กวักเงิน กวักทองเขาบานมากมายกายกอง
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การเจริญกุศลภาวนาตองการเตรียมพรอมในตัวเอง มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่
พึ่งแลวเตรียมใหพรอมตัง้ แตวันนี้เปนตนไป เตรียมพรอมอะไร เราเขามาวัด ไมใชมาเฝาศาลา
วัด อุโปสะถัง ๆ ศาลาพังไปหลายหลัง ไมไปทางเหนือทางใตจนบัดนี้ ทานจะไดความสุขจาก
การรักษาอุโบสถหรือ ถาทานไมพฒ
ั นาจิต
อาตมาเคยเลาใหโยมฟง คนแกจนอายุ ๘๖ ปแลว ทอดกฐินตั้งหลายโครม
ทอดผาปาไปหลายรอยโครม แลวมานั่งรักษาอุโบสถดังที่กลาวมาแลวถึง ๓๐ ปเศษ
ตั้งแตเปนรุน สาว แกแลวก็มานั่งอีก แตตายไปเปนเปรตเสียได ตายไปเปนเปรตเพราะเหตุ
ใด ทําบุญเกงไมนา ตายไปเปนเปรต แตก็ตายเปนเปรตดวยอํานาจ โลภะ คุณยายเปนเศรษฐี มี
ลูกหลายคนและใหสมบัติแกลูกไปหมดแลวทุกคน แตอาศัยอยูกับลูกสาวคนเล็ก ซึ่งมีสามีเปน
เศรษฐีมีโรงน้ําแข็ง โรงสี เปนตน
ตอมาลูกเขยเลนการพนันจนสมบัติหมด ตองขายราน ขายโรง ขายไร ขายนาจน
สิ้นเนื้อประดาตัว กลัวเขาจะยื่นฟองลมละลาย ลูกสาวจึงขอความชวยเหลือจากคุณแม คุณแมก็
ไมมีทุนแลว เพราะทอดกฐินมาก ถึงมีก็ไมพอใชหนี้ จึงขึ้นไปหาลูกชายคนโตที่เชียงใหม ขอ
สมบัติที่มอบใหแลวคืน เพื่อนํามาชวยลูกสาวคนเล็ก ลูกชายและลูกสะใภก็ยินดีคืนให กลับมาก็
มอบใหลูกสาว ลูกสาวก็มอบใหสามี แตสามีกลับนําไปเลนการพนันตอ เพราะหมอดูที่วัดหนึง่
บอกวาเลนแลวจะรวยมหาศาล เดือนหนารวยแน ๆ เลยหมดไมมีเหลือ คุณยายก็เสียใจจนเปน
โรคหัวใจวายตาย ตายแลวไมไปสวรรค กลับไปทุคติ เปนเปรต
อาตมาไปธุระที่บางมะยม อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ใกลบานกํานันไข เด็กสาวอายุ ๑๖
ป รองหวีดหวาดขึ้นมาวาผีเขา เด็กคนนี้ไมรูประวัติคุณยายและไมรูจักอาตมาดวย อาตมาไปดู
ถามไปถามมาก็รวู า คุณยายนี่เอง มาบอกวาอดหมากเหลือเกิน และมาบอกความลับที่ตายไป
เพราะเสียใจลูกเลนการพนันหมด เคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐิน ทอดผาปาทุกครั้ง แตคราว
นี้ไมไดกินหมาก ไปเปนเปรตเที่ยวขอเขากินตามบาน บุญที่ทํานั้นจะไดตอภายหลัง ตองใช
หนี้กรรมหนัก คือ อํานาจโลภะนี้กอ น นี่อาตมายืนยัน เพราะไปเจอเด็กที่ผียายคนนี้ไปเขา
ถามพอแมเด็กวารูจ ักตระกูลนี้ไหม ก็ไมรจู ัก แตทําไมบอกไดหมดวาลูกชายคนโตชื่ออะไร ลูก
สาวคนเล็กชื่ออะไร เด็กมันจะรูไ ดอยางไร ขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหนากัน
อยาลืมนะบุญกรรมจากการกระทําของคุณยาย รักษาอุโบสถนี่ดิ่งเลย ทั้งวันไมคุยกับใคร
มานั่งเฝาศาลา พระเทศนก็ติดกัณฑเทศนไมพัก แตไมรูวา บุญคือความสุขจากการชําระใจ คุณ
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ยายสวดมนตก็เกง แตไมปฏิบัติธรรม แลวบุญทีท่ ําจะไดหรือ ตอบวาได แตบาปมากอน เพราะ
อํานาจโลภะจึงไปเปนเปรตกอน พอหมดเวรกรรมจากเปรตจึงจะไปสวรรคตอภายหลัง
ตอนที่คุณยายปวยดวยความเสียใจ อดขาว อดปลามาเดือนเศษ อาตมาไปเยี่ยม ๒ ครั้ง
ชวนมานั่งกรรมฐาน คุณยายบอกวานั่งไมได ไมสบายใจเสียแลว แกแลว เมื่อกอนนี้ตอนที่
อินทรียยังดีก็ไมสนใจกรรมฐานเลย สนใจแตวา ใครจะมาบอกบุญ ไมเคยขัดเลย ตองทําทุกวัด
จึงหาความสุขไมได ตายไปเปนเปรต เดี๋ยวนี้ยังไมไปผุดไปเกิดแตประการใด ยังทรมานอยูดวย
อํานาจของโลภะ นี่เรื่องนี้อาตมาประสบมาดวยตนเอง
ขอสรุปใจความวา บุญแปลวาความสุข ความสุขจะไดจากไหน ไมใชมาตั้งสังฆทานนะ
อยางนี้เรียกวา ทําทาน บริจาคทานได แตศีลไมมี ภาวนาไมมี ไมครบนะ ไดแตทานธรรมดา ไป
สรางศาลาก็รอยหลัง ไปทอดกฐินกี่รอยวัดก็ได แตโยมจะไมพบความสุขที่แทจริง มีแตความสุข
เจือดวยความทุกขเหมือนคุณยายผูนั้น
ที่โยมไดมาเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ โยมจะไดพบพระที่ใจประเสริฐ พระไมใชที่นั่งอยู
บนอาสนสงฆ อยางนี้เรียกวาพระสงฆองคเจา แตเอาพระมาไวในใจ พัฒนาจิตใหถงึ พระโยมใจ
ประเสริฐเมื่อใดล้ําเลิศเมื่อนั้น จิตสงบใจสบายถึงจะมีความสุข เปนความสุขทีไ่ มเจือปนดวย
ความทุกข เพราะจิตใจไมเศราหมอง ไมสกปรกลามกอีกตอไป มันมีความหมายอยางนี้
คนที่ฆาตัวตายนะทําบุญใหก็ไมถึง
ตองนั่งกรรมฐานแผเมตตาใหอยางเดียวเทานั้น
เหมือนคนที่เวรกรรมหนัก หามเยี่ยมหามประกัน ฝากของไปใหกินก็ไมไดรับ ถามีลกู หรือญาติ
ฆาตัวตาย ตองเจริญพระกรรมฐานอุทศิ กุศลใหเทานั้นจึงจะไดรับผล
ทําอะไรทําดวยศรัทธานะโยมนะ แลวทําดวยความเคารพ ทําดวยจิตสงบ ทําใหถกู ตอง
และใชโยสิโสมนสิการ คือใชสติปญญากอนที่จะทําบุญสุนทาน หรือจะบําเพ็ญประโยชนใหแก
ใคร บางคนมานั่งกรรมฐานรองไหนกึ ถึงบุญคุณคน ถามีคุณธรรมจะรูจักคุณคาของบุญ
เด็กคนหนึ่งมานั่งกรรมฐานได ๗ วัน บอกขอกราบลาจะไปชวยคุณแมคุณพอขายของ
เมื่อกอนไมเคยชวยเลย กลับไปไดสักพักพาแมมาเขากรรมฐาน แมไมเคยเขาวัด ลูกนําแมมาเขา
วัดเปนอภิชาติบุตร แมไมมีทานใหแมบาํ เพ็ญทาน แมไมมีศลี ใหแมบําเพ็ญศีล แมไมมีภาวนาให
แมมาสวดมนตไหวพระ ปฏิบตั ิธรรม จะไดไปสวรรคนิพพาน ตอมาไมชานานก็พาเตี่ยมาอีกนั่ง
ได ๗ วันกลับไปนําญาติพี่นองมาหมด นี่ที่วัดนี้เปนตัวอยาง
ทานทั้งหลาย เมื่อคนเราเกิดความสุขแลวจะนึกถึงกัน คนทีไ่ มมีความสุขจากการชําระใจ
จะไมคิดถึงใครเลย แมแตตัวเองก็ยังไมคิดถึง ถามีคุณคาของคน มีบุญเมือ่ ไร ชําระใจใหหมดจด
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ใจสบายไมเศราหมองแลว จะนึกถึงตัวเองสงสารตัวเอง เมื่อกอนนี้เคยเลนการพนันก็ขอเลิก เคย
ดื่มเหลาก็ขอเลิก เคยเที่ยวเสียเงินเสียทองเลิกหมด จะรวบรวมเงินทองไวเลี้ยงครอบครัว ไวให
ลูกเรียนหนังสือ ไวใหคุณพอคุณแมที่แกเฒาไมมีคนเลี้ยงดู คนไหนมีความสุขแลวจะนึกถึงคุณ
เรียกวากตัญูกตเวทิตาธรรม จะระลึกถึงแมกอน ระลึกถึงพอกอน เมื่อกอนนี้คณ
ุ ยายดาก็วา
ชอบบน พอมานั่งกรรมฐาน นึกถึงคุณยายเลย ที่ดาวานะถูกแลว ดาใหเราดี เลยกลับไปนอนกับ
ยายซื้อผาซือ้ ผอนไปใหคุณยาย
ทานทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐานนี้ ขอใหเจริญจริง ๆ กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายยืน
เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียด ใหเอาสติยัดเขาไป พอสติดแี ลว สัมปชัญญะเกิด นี่
แหละการชําระใจใหหมดจด มีสติสัมปชัญญะพัฒนาจิต พัฒนาทีไ่ หน จิตเกิดทางตาพัฒนาที่ตา
จิตเกิดทางหูพัฒนาทีห่ ู จิตเกิดทางจมูกพัฒนาที่จมูก จิตเกิดที่ปากที่ลิ้นรับรสก็พัฒนาที่ปากที่ลิ้น
ตั้งสติไวตลอดรายการ กายรับรู รอน หนาว ออน แข็ง ก็พัฒนาทีจ่ ิต ทีก่ ายในรูปธรรม นามธรรม
นั่นเอง จิตก็ดีไมเศราหมอง จะพบความสุขที่แนนอน ไมเจือปนดวยทุกขอีกตอไป จะกลับไปหา
พอแม ขออโหสิกรรมที่คิดไมดีกับพอแม ขออโหสิกรรมที่คิดไมดีกับพอแม คิดไมดีกับครูบา
อาจารย คิดไมดีกับพี่ ๆ นอง ๆ จะไมเอาอีกแลว เอาน้าํ ไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรย กายกัมมัง
วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส วาโทษทัณฑใดความผิดอันใดที่ขาพเจาพลั้งเผลอสติไปดวยกายก็
ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี ทั้งตอหนาและลับหลัง ขอใหคุณพอคุณแม คุณปูคุณยา คุณตาคุณ
ยาย คุณพีค่ ุณนอง อโหสิกรรมใหดวย แลวก็เอาน้ํารดมือรดเทา บางคนไมเขาใจ เอาไปรดหัว
แลวสาดเสียเปยกหมดเลย
ที่จังหวัดสิงหบุรีนี้เอง สงกรานตไปสาดน้ําเขาจนรถมอเตอรไซคหลบรถคว่ําตายเลย และ
ตัวเขาเมื่อสามปกอนก็รถคว่ําตายไปแลว อีกคนหนึ่งเอาน้าํ แข็งไปขวางตาเขาบอด ตองไปควัก
ที่กรุงเทพฯ บัดนี้ตัวเองก็ตาบอดตาใส บอดทั้งสองขางเลย ทรมานอยางรายกาจ ถามีธรรมเขา
จะไมทาํ เลย หนุมสาวมาวัด เอาน้าํ สาดกันในวัด หลวงพี่เณร หลวงพี่พระก็เอาสายยางตอให
เสร็จ แลวก็สาดกันสนุกไปเลย พระเณรก็บาปไปดวย เปนจําเลยที่หนึง่ เปนหนี้สงฆไมพัก เอา
น้ําพระมาใช อาตมาเห็นกับตาเลย แตไมใชที่วดั นี้ นาจะไปขอขมาตอพระรัตนตรัยที่เราหมิน่
ประมาทไป ขอสมาลาโทษตอคุณพอคุณแมที่เราลวงเกิน ขอสมาลาโทษตอพระแมคงคาที่เรา
ถายมูตรลง ขอสมาลาโทษตอพระแมธรณีทไี่ มเคยวาอะไรเลยเมื่อเราถายมูตร คูถ อาจม แมพระ
พายชายพัดเอยเรารอนมาทานก็พัดใหเราเย็น กตัญูกตเวทิตาธรรม
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อาตมาสอนเด็กนะโมทุนหลัก คือ กตัญูนะลูกนะ นอบนอมกตัญูเชิดชูระเบียบ เรียบ
ดวยวินัย หนูจงตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักสําคัญ คุณหนูจาํ ใสใจ ถาเห็น
ครูเหยียบหัวครูตลอดรายการ รับรองเปนใหญเปนโตไมได ไมตองอะไร พระสารีบุตร อุปติสสะ
ปริพาชก เห็นพระอัสสชิแลวเลื่อมใส ถามวามีธรรมอะไร บวชที่สาํ นักไหน พระอัสสชิตอบวา
เกิดขึ้น ตั้งอยู แปรปรวน ดับไป จงไปหาครูบาอาจารยเอาเอง เทานี้ ยังลืมบุญคุณไมไดคือพระ
สารีบตุ ร หันหนาไปทางทิศที่ครูบาอาจารยอยู เจอบาน เจอปา เจอภูเขาก็ไหว พระพุทธเจาถูก
พระภิกษุฟองจึงสอบสวน
พระสารีบตุ รบอกวาเปนที่อยูของครูบาอาจารยสอนหนังสือ
ขาพระพุทธเจา จึงไหวครู ไมใชไหวภูเขา ทีไ่ หวทาน้าํ เพราะบานของขาพระพุทธเจาอยูตรงนั้น
และทาน้าํ ก็มีประโยชนแกขาพระพุทธเจามาก พระสารีบตุ รจึงมีปญญาเทียมเวหา คลายคลึงกับ
พระพุทธเจา มียศศักดิ์เปนถึงอัครสาวกของสมเด็จพระชินสีหศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
คนที่เห็นแกตัวไมมรี ะลึกถึงพระคุณของครูอาจารยและพอแม ใชไมไดแคนั้นเอง ดีกวานี้
ไมไดแน ๆ ถาทานเจริญกุศลภาวนา จิตใจทานจะสบาย สงบ เกิดผลคือความสุขที่แนนอนและ
แทจริง ไมเจือปนดวยความทุกขอีกแลว จะมีแตความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรตอไปในอนาคต
ถึงลูกหลานของทาน ตรงนี้ซิบุญ
ถาเราเกิดความสุขแทจริงเมื่อใดจะนึกถึงแม นึกถึงพอ นึกถึงครูบาอาจารย นึกถึง
อุปกรณใชสอยประจําวัน ถวยโถโอชาม แกวน้ํารอนแกวน้ําชา อุปกรณตาง ๆ ที่ใหความ
สะดวกสบายแกเรา เราจะไมลืมพระคุณมันเลย จะรักษาไว นอกจากจะไมลืมพระคุณคนแลว จะ
ไมลืมพระคุณสัตวที่เลี้ยงไว จะไมลมื พระคุณชาติภูมิ มาตุภูมิบา นเกิดของตน แหลงใหเกิดวิชา
แหลงใหเกิดสภาพชีวติ คือความดี จะยอยกลับคืนรังคืนบานเกาที่ชวยเหลือ จะไมลืมพระคุณ
เครื่องอุปกรณใชสอยที่พอแมหามาให หรือที่ผมู ีพระคุณมอบหมายมาให อีกประการหนึ่ง จะไม
ลืมพระคุณ มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง พอใหหัวใจ แมใหนา้ํ เลือดน้ําเหลืองแลว
จะตองเรงรัดพัฒนาใหยิ่งใหญ
คนสมัยนี้มักลืมกัน ครูอาจารยกไ็ มสนิทกัน ตางคนตางอยูไมตองรูกัน พอแมก็ไมสนิทกัน
เจ็ดวันเจอลูกครั้ง บางทีลูกไปเรียน พอไปทาง แมไปทาง กลับมาไมเจอกัน จึงไมรักกัน ลูกก็
หลีกทางไปหาเพื่อน โชคดีก็ไปเจอเพื่อนดี โชครายขึ้นมาก็ไปพบเพื่อนอันธพาล พอเปนนายพล
ลูกติดยาเสพติดไปสองคนแลว อีกรายหนึ่งพอเปนศาสตราจารย แมเปนรองศาสตราจารย บัดนี้
ลูกติดยาเสพติดไปสองคน เพราะไมเคยดูแลลูกเลย
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บุญคือความสุข ที่ตอ งชําระใจใหสะอาด แลวทานจะเห็นคุณคาของคนที่มีพระคุณ จะ
ไมลืมพระคุณคนแน ๆ มีกตัญูกตเวทิตาธรรม ไปรอดปลอดภัย จะเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีใน
อนาคต จะมีลูกหลานมีสติปญญาเทียมเวหาเหมือนพระสารีบุตร ดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน แต
พระอัสสชิใหธรรมขอเดียวเทานั้น ทําใหทา นไดบวชในพระพุทธศาสนา ทานไมลมื พระคุณเลย
คุณคาของความกตัญู จึงลึกซึ้งและสูงยิ่งในมนุษยปุถุชนธรรมดาทัว่ ไป
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