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เจริญสุข ทานผูใฝธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้เปนวัน
อุโบสถวันพระแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ทุกทานมาสรางกุศลกัน เริ่มตนดวยทานมัย การทําบุญ
ตักบาตรตอนเชา รักษาอุโบสถกําหนดองค ๘ ประการ แลวบําเพ็ญกุศลจิตใหกุศลกรรมบถ
ครบ ๑๐ ประการ ทั้งดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
เขาไปถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ยึดมั่นหนวงเหนี่ยวคุณของพระพุทธเจา คุณของพระ
ธรรมเจา คุณของพระสังฆเจา โดยพระปญญาคุณ พระวิสทุ ธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาแนบสนิทติดอยูในหัวใจเปนภาคปฏิบัติธรรม
นอมนึกระลึกถึงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวรพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเอา
มาแนบสนิท เปนวิธีการดํารงชีวิตดวยคุณธรรม
มีการสรางความดีละความชั่ว ประกอบกิจการของตนโดยบําเพ็ญจิตภาวนา เปนเชิง
ปฏิบัติการในการพระพุทธศาสนา จึงจะเกิดคุณธรรม เกิดอานิสงสผลงานในรูปแบบ แสดง
ผลงานออกมาในชีวิตของตน เรียกวาคุณคาของพระสงฆองคพระสาวก
เปนผูประพฤติดีแลว ละชั่วไดแลว เปนผูปฏิบัตชิ อบ โดยดําริชอบ กิจการงานก็ชอบ
คิดอะไรก็ชอบ ทําอะไรก็ชอบ ประกอบกันเปนกิจกรรม จิตใจก็ใสสะอาดหมดจดทุกประการ
ไดมาจากการบําเพ็ญจิตภาวนา
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาเปนผูประพฤติดแี ลว เปนผูปฏิบัติชอบอยูในกรอบของ
มรรค ๘ โดยไตรสิกขา ๓ ครบ สอนตนเองใหดีมีปญญาเฉลียวฉลาด ปกลงในคุณคาแหง
ความดีเรียกวา คุณธรรม
แลวจึงแสดงออกบอกสอนประชาชนใหประพฤติดีบาง ประพฤติชอบบาง และจิตใจก็
ใสสะอาดดวยเมตตา ปรารถนาดีตอพุทธมามกะ ดํารงมั่นในคุณธรรมเปนกิจกรรมของพระสุ
ปฏิบัติเรียกวา สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ ขาพเจาขอไหวหมูสงฆองค
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขาพเจาจะไมไหวกราบบุคคลที่ตรงกันขาม
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วันนี้เปนวันพระ ทําใจใหสะอาดหมดจด จิตใจประเสริฐล้ําเลิศอยูดีมีปญญา นั่นแหละ
พระ เมื่อใจเราประเสริฐพบพระเมือ่ ใด จิตใจก็แสดงออกเปนรูปแบบ คือ กายกรรม ๓
วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓
ในวันธรรมสวนะ เรามีจดุ มุงหมายปรารถนาอีกประการหนึ่ง คือ หาที่พึ่งทางใจ
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เม สรณํ วรํ เอเตน สจฺจ วชฺเชน โหตุ
เต ชยมงฺคลํฯ
นอกเหนือจากการมีสรณะที่พึ่งของตน มีการยึดเหนี่ยวนอมนําพระพุทธเจา มาปฏิบัติ
ตนใหอยูแนบสนิทติดอยูใ นหัวใจ ระลึกถึงคุณคาของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
แลวเราก็มาปฏิบัติธรรม เรียกวามา เจริญวิปสสนากรรมฐาน ตามคําสัง่ สอนขององคสมเด็จ
พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจาแลว จิตใจก็เปนพระเรียกวาสงฆ มีแตความเมตตา สามัคคี มี
วินัย มีสัจจะ มุงคิดทําความดี มีปญญา จึงเรียกวา พระ
เพราะฉะนั้น วันธรรมสวนะจึงเปนวันทําใจของเราใหเขาสูจุดนี้ใหได มีการเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อชําระจิตใหหมดจด ชําระใจใหสะอาด ชําระใจใหบริสุทธิ์ เราจึงมา
สรางความดีกัน สรางสรรคฐานะของตน
การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน
เพื่อจะคนหาพระคนหาความดีที่เรนลับอยูในจิตใจ
ปฏิบัติประจําใจไดแลว คนนั้นใจประเสริฐ คนนัน้ บริสุทธิ์ มีที่พึ่งของตนได จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของคานิยมพื้นฐาน จะมีเสนหอยูที่ใบหนา มีจติ ใจใสสะอาด ไมผูกพยาบาทตอทาน
ผูใด มีจิตใจดํารงกิจในพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคนนั้นจะพบพระ
ทานสาธุชนทั้งหลาย ในวันพระเราตองมาคนหาพระของทานทั้งหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมาเจริญวิปสสนากรรมฐาน คนหาพระในใจของทานใหได ไมตองไปคนหาพระวัด
อัมพวัน วัดอะไรก็ตาม ไมใชพระประจําใจ ตองหาพระมาประจําใจเปนวัดของทานโดยเฉพาะ
อีกสวนหนึ่งจะหาที่พึ่งทางใจได
ถามีพระประจําใจ มีพระประจํากายแลว ทานจะมีทพี่ ึ่งตลอดชีวติ จะไมขัดของ ไม
ตองหมองใจ ไมเศราโศกเสียใจแตประการใด จะเกษมสําราญชื่นบานวัฒนาสถาพร
คนที่ขาดที่พึ่ง คือคนที่ไมมีทางเดิน ทางตันหมดแลว อับเฉาอับจนหมดอาลัยตาย
อยาก ปญญาก็ไมเกิดขึ้นกับคนประเภทนั้น
ปญญาจะเกิดขึ้นได คนนั้นตองมีหนทาง คนนั้นตองหาที่พึ่งโดยทานมัย สีลมัย และ
ภาวนามัย ๓ ประการนี้ ทานจะพบของดีในจิตใจของทาน ทานจะไมเศราหมองใจ นึกถึงทาน
เมื่อใดก็ปลื้มใจเมื่อนั้น ดวยเหตุที่เราไดมีโอกาสบริจาคทาน ไดมีโอกาสบําเพ็ญศีล ไดมี
โอกาสเจริญกุศลภาวนากับเขาบาง จะไดมีนิสัยปจจัยเปนสันดานติดตัวไป
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ในชีวิตจิตใจของทานแตละชีวิตที่ผานมา เราจะเห็นแตความทุกขความยาก มีแต
ความลําบากตลอดรายการ ในเมื่อเฒาชราแลวทานจะขาดที่พึ่ง ทานจะวาเหวเหมือน
ขาราชการที่ปลดเกษียณหาที่พึ่งไมได จะพึ่งลูกพึ่งหลานก็แลเหลียวเปลี่ยนใจเปนที่พึ่งไมได
ทั้งนั้น จะพึ่งไดชั่วคราวเมื่อมีชีวติ อยูดวยกันเทานั้น คําพังเพยวาไว “สูไมเทาอันเดียวก็
ไมได” ทานทั้งหลายเอย โปรดหาที่พึ่งเสียแตบัดนี้เถิด
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ฯ ตนเทานั้นเปนที่พึ่งแหงตน
การเจริญวิปส สนากรรมฐานเปนที่พึ่งของตัวเองได มีสติเปนเรือนจิต ใชชีวิตเปนเรือน
ใจ ใชปญญาเปนแสงสวางสองทางเดินไปเถิด จะไดล้ําเลิศในชีวิตของทาน มีความหมาย
อยางแทจริง
ใครจะทวงติงพระพุทธเจาคงไมได นอกจากคนถอยผูไรปญญา เหมือนโตเทยย
พราหมณเถียงพระพุทธเจาไมพัก เปนเศรษฐีมีเงินเปนพันลาน ไดตายแลวไปเกิดเปนสุนัข
อยูในบานลูกชาย เฝาสมบัติเกา ใครมาก็เหา พระพุทธเจาผานมาก็เหาอีก ทานจึงวา โต
เทยยพราหมณเอย อยาเหาเราเลย ทํานองนี้เปนตน
นี่แหละอํานาจโมหะ ตายไปตองเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน นี่แหละคนหวงสมบัติ
มีสมบัตินึกวาจะชวยได มันเปนไปไมไดหรอก คนเราเดี๋ยวนี้คิดเขาขางตัวเอง เอาแต
อารมณมาขมจิต ใชชีวติ ดวยโลภะ โทสะ โมหะ คนนั้นหาที่พึ่งไมไดเลย เปนเศษมนุษย บุรุษ
โคมลอย ไมใชมนุษยแท หาหลักแหลงไมได เรียกวา สัมภเวสี จิตใจกวัดแกวงฟุง ซานหา
กิเลสเปนอารมณ แสงสวางไมมี ทานจึงหาพระไมพบ
พระอยูในใจทานตองมีปญ
 ญาสดับตรับฟง มีศรัทธาเชื่อถือจุดหมายคือความดี และมี
ความคิดอานเขียนเรียนวิชาไว เปนหลักฐานสําคัญของชีวิต
นอกเหนือจากนั้น จิตก็มีภาวนา เจริญวิปสสนากรรมฐาน ไดผลขึ้นมาในสันดานของ
ตน จิตกมลที่เศราหมองหายไป จิตของทานก็มีปญญา แสงสวางสองทางมรรคมรรคาจะ
เดินทางไมผิดในชีวิตตลอดกาล
พระคือใจเย็น พระคือใจเปนสุข ไมทะเลาะวิวาทกัน ไมอาฆาตเคียดแคนริษยากันแต
ประการใด คนนั้นเปนพระได ไมจําตองกลาววาบวชในพระธรรมวินัยนี้เทานั้น ญาติโยม
สาธุชนพุทธบริษัทก็เปนพระได มีจติ ใจประเสริฐ นึกถึงทานที่บริจาคแลวก็ชื่นใจ นึกถึงศีลที่
รักษาไวก็ดีใจ ชื่นใจวาเปนมนุษยสมบูรณแบบ นึกถึงภาวนาเมื่อใดจิตใจก็ชื่นบานเมื่อนั้น นั่น
แหละพระใจประเสริฐอยูใหบังเกิดผล
คนประเภทที่เปนพระอยูที่ไหนก็อยูได กินก็สบาย นอนก็สบาย เลี้ยงก็งาย ไมหัวดื้อ
หัวรั้น ถาพบพระในจิตใจของทานเองแลว ทานจะรูไดโดยปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิฯ รู
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ดวยตัวของทานเองวา ทานเปนพระหรือไม จิตใจอาฆาตใครไหม มีอโหสิกรรมกันหรือเปลา
คนเราจะตองมีอโหสิกรรมกอนแผเมตตาเสมอ ใหอภัยกันได คนนั้นจะเปนพระดวยใจ
ประเสริฐล้ําเลิศทุกประการ
คนจะคนพบพระได ตองเจริญวิปสสนาอยางเดียว จึงจะพบ เพราะพระอยูในใจ
ของทาน คนอยางไรใชเหตุอะไรมาคน ตองมีสติไปคนจิต ควบคุมจิต ดูฤทธิ์เดชของจิต ซึ่ง
มันเลวรายหลั่งไหลไปสูที่ต่ําคือ สติปฏฐาน ๔ เปนตัวปฏิบตั ิ
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขอหนึ่งนั้นหมายถึง กายทั้งหมด คือรูปทั้งหมดเปน
รูปธรรม หมายถึงกายสัดสวนทั้งอวัยวะเคลื่อนยายในดานกาย เราก็มีพระประจํากายเสีย
พระประจํากายจะเคลื่อนยายนั่ง นอน ยืน เดิน ก็ตองมีพระประจําใจคือ สติ คอยควบคุมกาย
ที่เคลื่อนยายก็เปนไปดวยความเยือกเย็น เรียบรอย จะพูดจาเจราพาทีก็แสดงออกมาดวย
วาจาที่เปนพุทธภาษิต ธรรมภาษิต ไมแสลงใจในการพูดแตประการใด จิตใจก็เบิกบาน คน
นั้นเปนพระได
กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีการยืนกําหนดจิตเพื่อจะรูอารมณของชีวติ ใชสติควบคุม
จิต มีการเดินจงกรม ขวายางหนอ ซายยางหนอ เดินแบบพระ เดินอยางใจเย็น มีสติควบคุม
จิตไวได รูป นาม ขันธ ๕ ก็เปนอารมณหนึ่งเดียว สติก็อยูในภาคกาย ทานก็จะมีพระประจํา
กายในการเดินจงกรม เวลาจะเดินก็ทอดสายตาสํารวมอายตนะ ธาตุ อินทรีย ทานจะมีพระ
ประจําอยู จิตเปนพระก็ดูดวยปญญา จิตเปนพระก็ฟงดวยปญญา เกิดผลขึ้นมาทางอารมณ
ของตนก็เปนอารมณของพระ จิตใจก็ไมมัวหมองแตประการใด ไมมีอุปสรรคที่จะมาขัดขวาง
ในความดีของทานได ดวยจิตของทานมีกุศล
พระจะไปไหนก็เปดทางสวางไสว เหมือนอยางทานสาธุชนเคารพนับถือพระสงฆ เห็น
พระก็ไหว ถึงแมพระสงฆองคเดิมไปปูยี่ปูยํา ไมนาเลื่อมใสก็จริง แตไหวเถอะ เราไหวพระผู
ใจประเสริฐ ถึงองคนนั้ ใจทานไมประเสริฐ ทําไมเราจึงจะไดบุญไดคุณประโยชน ขอตอบให
ทานฟงอยางชัดเจนดังนี้
เราคิดวาพระองคนั้นบริสุทธิ์ เราไหวพระไมไดไหวคน องคไหนเปนพระ เราก็
ถึงพระ แลวก็นอมจิตเขามาถึงใจ พระก็ถึงใจเรา คือไหวหมูสงฆ ผูประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ ใจของทานก็เบิกบาน ใจของทานก็ดีมีปญญา ยางนี้จะถูกตองเมื่อเราไหวมาก ๆ
เขาไปแลว พระทานก็เขาไปอยูในจิตใจของทาน พระที่เดินอยูนั้นจะปูยี่ปูยําเปนพระเพลิง
อยางไรก็ตาม ไมสําคัญ สําคัญที่พระในใจของเรา วาเราไหวพระถึงพระไหม
ทานเปนพระประเภทไหน ไมตองตําหนิ ไมตองติเตียนพระ แตควรตําหนิพระอยูในใจ
ของเราวาเปนพระแทหรือไม จิตใจเปนกุศลหรือเปลา ไหวพระแลวหันมาดูเงาตามตัว สุ
พระประจําใจ
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ปฏิบัติ เราเปนผูปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบ นั่นแหละพระ... พระสงฆจะอยูในใจของทาน ไมใช
พระสงฆที่เดินไปมา เราทําไปเถิดพระจําอยูในใจเราชัดเจนแลว ไมตองกลาวอจินไตย มัน
เปนเรื่องเงาตามตัว บุญกุศลก็ไดเอง
ไมตองหมายความวาจะไปเลือกพระไหว จะหาพระที่ดี ๆ เลือกพระสงฆที่บริสุทธิ์
องคไหนละบริสุทธิ์ และบริสุทธิ์รูไดอยางไร? เราไหวไปเถิด ถึงพระจะดาเรา ทานไมไดเปน
พระก็เรือ่ งของทาน ทานเปนอลัชชีทานจึงดาเรา แชงชักหักกระดูกเรา เรากราบไหวถึงพระสุ
ปฏิปนโน พระสุปฏิปนโนก็เขามาสูจิตใจของเรา พระองคนั้นเปนบาปก็เปนเรื่องของทาน เรา
จะตัดปลิโพธความกังวลนี้เสีย
ผูมาปฏิบัติธรรมอยาไปมองเห็นพระองคโนนไมดี องคนี้ไมดี จงมองแตพระในใจของ
เราเถิด อยาไปดูพระนอกกาย เราตองดูพระในกาย พองหนอยุบหนอ กําหนดไดไหม สติอยู
ตรงนี้ พระอยูตรงนี้
ถาจิตใจเขาสูภาวะมีขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณแลว แยกรูปแยกนามไดเมื่อใด ทาน
จะมีพระประจําใจ มีพระปกปองตัวทานไมใหเปนอันตราย พระสงฆเดินมาไมใชพระปกปอง
ทานได ไมไดไปคุมลูกปน ไมไดคุมอันตรายได
พระประจํากายประจําใจทานนั่นแหละคุมภัยได ทานจะไมเดินไปหาภัยราย ทานจะ
ไมเดินไปสูความหายนะ ทานจะไมเดินไปหาอบายมุข ทานจะมีความสุขไมเลวรายในสังคม
นั่นแหละพระประจําใจประจําบานของเรา เราก็มีความสุขในบานของเราเอง อันนีเ้ ปนบุญ
วาสนาอันหนึ่ง เราทานทั้งหลายมีพระประจําใจเถิด อยาไปดูพระวัดโนนไมดี วัดนีไ้ มดี วัด
อัมพวันไมดี อยาไปหมายความอยางนั้น ดูพระในใจเรา พระที่เดินมาบวชเกา บวชใหม รู
บางไมรูบาง จะเอาอยางไรอีกเลา อยาไปตําหนิพระ คนที่ตําหนิพระตําหนิชี คนนั้นไมดี
นะ คนไหนเปนอุบาสกอุบาสิกาเขาจะไมตําหนิใคร จะไมวาใครเลย
ขอใหไหวพระถึงพระ เอาพระพุทธเจามาใสไวในใจ นําพระธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบตั ิ
วิปสสนากรรมฐาน พระกรรมฐานก็อยูในใจนั่นแหละเปนพระอันล้ําเลิศ ทานทั้งหลายจะเปนผู
ประพฤติดีแลว ปฏิบัตชิ อบแลวประกอบกิจโดยธรรมสัมมาปฏิบัติ รับรองทานเปนพระจะไม
วุนวายกับใคร จะไมตําหนิติเตียนนินทาสรรเสริญใคร คนนัน้ จะถืออุเบกขาภาวนา ไมตอ งมี
บุญมีบาป มีแตประกาศธรรมะ มีจิตใจไมลดละภาวนาแลว จะไมตําหนิโทษใครจะไมวาใคร
แนนอน โดยวิธีนี้จะถูกตอง
การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน ตองตัดปลิโพธกังวลทางบาน ไมตอ งคิดถึงภรรยา สามี
ลูกหลาน เพื่อใหมีสติมจี ิตอยูกับปจจุบันธรรม หาพระประจําใจใหได อยาไดหวงลูกหลาน
ขณะปฏิบัตธิ รรมเลย ถาเปนพระสงฆก็ไมหวงเอกลาภ ไมตองหวงวัดของทาน หวงวัดของ
พระประจําใจ
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เราดีกวา วัดกาย วัดวาจา วัดใจ เปนหวงหนวงเอาไวในใจ พระก็จะประจําใจ สิง่ ทั้งหลาย
สิ่งแวดลอมก็ดีขึ้น บางรูปทานมาบวชนาน อยูนานไปอยางนั้นเองแตไมพบพระ จึงตอง
ลําบากใจวุนวายไมพัก ฟุงซานตลอดรายการไมมีความสุข
ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดอายตนะ ธาตุ อินทรีย ถามันเกิดฟุงซานก็เอาพระใสใจเสีย
ฟุงซานหนอ ฟุงซานหนอ ถาคิดมากใจเปนอกุศลเอาพระมาประจําใจซะ พระเจาเขาได
อยางไร เรากําหนด “รูหนอ รูหนอ” โปรดรูตัวเถิด โปรดมีสติเถิด เดี๋ยวพระก็เขามาประจําใจ
แลวเราก็ไมวุนวาย ไมฟงุ ซานกับใคร ๆ
คิดอะไรไมออก พระทานเขาประจําใจเมื่อใดก็คิดออกเมื่อนัน้ ทําอยางไรจะเอาพระ
เขาประจําใจ? ก็ตอ งกําหนด “คิดหนอ คิดหนอ คิดหนอ” ฯลฯ ความคิดเปนสมาธิ หนอเปน
ปญญารั้งจิตเขาไว พระเขาใจไดเมื่อใดปญญาก็เกิด ความคิดที่ไมดีมันก็หายไป ความคิดดี
ใหมก็เขามาแทนที่ก็เกิดหนทางทําใหเราเดินทางถูกตอง
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย คนเราวานอนสอนยากลําบากใจก็ชางเถิด เพราะเขา
ไมมีพระประจําใจจึงมีจติ เปนอกุศล จงแยกทางกันเดินไปเถอะ อยาเดินทางเดียวเหยียบรอย
กันเลยพาลกับบัณฑิตอยูดวยกันยาก พาลเดินไปแลวบัณฑิตจะเหยียบรอยขางหลัง ดูชัดเจน
ไหม
อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก
ยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย
คนสามบานกินน้ําบอเดียว
เดินทางเดียวอยาเหยียบรอยกัน
นะฯ อยูหัวสามตัวอยาละ
นะฯ อยูที่ไหนไปเอาที่นั้น
ไดแกอะไรเอย? รับรองไมไดทุกคน ทานทั้งหลายตีปญหาไมออก เพราะยังไมปฏิบตั ิ
กรรมฐานไดไมถึงจุด
 ญาเขาจะไมเหยียบรอย
คนอันธพาลชอบเหยียบรอยกันเดินตามรอยกัน คนดีมปี ญ
ของใคร จะไมซ้ําแบบในอกุศลกรรม บัณฑิตที่มีพระจะไมเหยียบเขา จะไมซ้ํารอยเขา จะ
เดินทางดวยปญญาที่มี บัณฑิตทีค่ วามคิดสูง
อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก การทอผาเปนประการใด ยากเย็นเข็ญใจ กวาจะไดผา
แตละผืนจะตองทําอยางไร ขอฝากไวไปคิด ถาปฏิบัติไดจะรูว าทออยางไร คันหูกเปนประการ
ใด ไหมเปนประการใด กวาจะมาทอเปนผืนเปนคืบเปนศอก แสนจะลําเค็ญมิใชนอย ยัง
สามารถมาทําผาละเอียดออน ยกดอกยกดวงไดสวยงามนาทัศนาชม
อยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย หมายความวากระไร อยาลืมนะวาเด็กเลี้ยงควาย
นั้นโงมากอน แตแลวมีจิตเปนกุศลเปนประการใด จะทําถูกจากความโงใหเกิดผลเกิดปญญา
พระประจําใจ
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เฉลียวฉลาดปกไวในปญญา จึงไมเหยียบรอยใคร จึงไมวา ใคร ประวัติศาสตรจะไมซ้ํารอย
ของใคร
คนนั้นจะเดินทางถูก ปลูกสติ ดําริชอบ ประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐาน
สําคัญ ดังที่ไดชี้แจงมา ณ บัดนี้
คนนองเห็นพี่ไมดี เดินตามรอยพี่ดหี นักหนาหรือ คนเราจึงแยงสมบัติกนั บางคนมีนา
อยูเพียงกะผีกเดียวแยงกันอยูนั้น คนที่เขาไมแยงใครคนดีผูมีปญญาจะไปหาเอาใหม จะไม
รบกวนพอแม แยกออกไปหากิน และจะมาสนองงานใหแกพอแมดวยความดีใจ
ทานสาธุชนทั้งหลาย การจะแผเมตตาสรางความดี ใหมีกําไรชีวิต ทานจะไมมี
อุปสรรคจักตองทําอบบนี้ อยาไปริษยาเขา ทําอะไรอยาไปผูกพยาบาทฆาตพยาเวร เวรยอม
ระงับดวยการไมจองเวรกัน อยางนี้จะถูกนะ บาปยอมระงับดวยการไมสรางบาป ความดีมี
บุญตองตอคุณประโยชน ไมใหมีโทษเจือปนอยูในจิตใจแตประการใด เมื่อเปนพระใจ
ประเสริฐแลว รับรองไดเลยวา ทานทํางานไมมีอุปสรรค จะไมมีอะไรขัดขวางระหวางทางดวย
ทานเปนพระไปไหนมีคนไหว มีคนตองรับ มีเสนห มีมหานิยม มีคนนิยมชมชอบ มี
คนประกอบกิจ รับรองไมมีอุปสรรคอยางแนนอน
เมื่อปฏิบตั ิถงึ โสฬสญาณเขาถึงจุดมุงหมาย ใกลฌานสมาบัติ นิโรธสมาบัติ ทานจะพบ
ขอนี้กวาจะทายตํารานี้ไดเอง และจะบอกไดชัดเจนดวยประการทั้งปวง
จะทอหูกอยางไร เขาตองทอกันอยางไร จิตใจของทานจะละเอียดออนเหมือนคันหูก
ทําถูกคือเลี้ยงควาย มันจะตองโงมากอน จึงจะหาความฉลาดปราดเปรียวในหัวใจ หาที่พึ่ง
ทางใจคือธรรมะ ทานจะทายปญหานี้ได ทานจะอธิบายไดละเอียดออน ที่พูดนี้เปนเปลือก
เทานั้น ถาแกนแททานจะทายไดดวยตัวของทานอยางแนนอน
คนเจริญวิปส สนาทําใหคนไมซ้ํารอย ทําใหเกิดปญญาเหมือนเราโงมากอน จากเด็ก
เลี้ยงควายมาปฏิบัติเขา ความโงก็จะเกิดความถูก ความถูกจะรูความผิด จะมีชีวิตดวยความ
เกิดผล คือปญญาแหลมหลักปกลงในหนทางและเดินทางโดยถูกตอง
ผูปฏิบัติกรรมฐานโปรดเจาะแตเรื่องของตัวเอง อยาไปเอาเรื่องของใครไมได
เพราะมากเรื่องมากราวตลอดรายกาย มัวหาเรื่องใหมากขึ้น ทุกเราเต็มเปาเต็ม
กระเปาอยูมากแลว ทําไมเอาทุกขจรเขามาอีกเลา เอาทุกขนอกประเด็นมาใสใจ ไหน
เลยทานจะพบแตอกุศลกรรมตลอดรายการ มีแตเวรกรรมตามสนอง
ทานทั้งหลายจงระงับเวรเสีย อยาจองเวรเลย อยาไปวาใครเลย ตางคนตางสราง
ความดีใหมีปญญาสําหรับตน มีพระประจําตัวเถิดจะประเสริฐศรี มีพระดีประจําบาน บานนั้น
พระประจําใจ
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จะผาสุก ลูกหลานจะเปนบัณฑิต ลูกหลานจะไดดีมีปญญา ลูกหลานจะไมเถียงพอเถียงแมแต
ประการใด ลูกหลานจะตามใจพอแม
ขอใหทานพบพระเสียกอน เมือ่ ปฏิบัติพบพระได ทานจะรูเองวาโสฬสญาณเปน
ประการใด
เพื่อเปนทัศนศึกษาของผูมาปฏิบัติ ขอใหจิตเกาะอยูที่กรรมฐาน จงตัดปลิโพธกังวล
เอาปจจุบันนี้ จะปฏิบตั กิ รรมฐานโตรุงและปฏิบตั ิตามสัจจะ เมตตาสามัคคีจะไดมวี นิ ัย เกิดผล
เมื่อใด ผลนั้นจะสงผลใหทานเอง โดยการปฏิบัติธรรม
บางคนจะมาอยู ๗ วัน อยูได ๒ วัน ก็หิ้วกระเปากลับแลว บอกวากับขาวไมดี ที่อยูไ ม
ดี มีคนพูดจาไมไพเราะ อดทนอดกลั้นไมได มาเกิดอุปสรรคนิดหนอยก็ทนไมไหว เดินทาง
ตอไปอีกหมืน่ ปก็ไมพบพระ บันไดสวรรคบนั ไดนิพพานตองทําดวยความเหนื่อยยาก
ไดมาดวยความลําบากอาบเหงื่อตางน้ํา
จะสรางความดีโดยไมเสียเงินเสียทองยังทนลําบากไมได ทานจะไปพบพระวัดไหนอีก
เลา พระที่ไหนจะดีเทาพระประจําใจของทาน พระในใจไมมีทานจงเปนคนไมดีเชนที่กลาวมา
จึงกระเสือกกระสนทุรนทุรายหนีออกไป
บางคนไมลาหอบกระเปาหนีไปเลย บอกวาที่นไี่ มดี ออ! ใชแลว ก็จิตของทานไมดี
ตางหาก พอจิตใจทานดีอยูที่ไหนก็ดีหมด ทานจะไมมอี ุปสรรคขัดขวางแตประการใด
ขอใหทําใจเถิดอยาริษยาใครเขาเลย จงตั้งใจใหจริง ๆ
ทําทานแลวอยาเสียดาย บําเพ็ญศีลแลวตองมีสติ บําเพ็ญภาวนาแลวตองใหมันเกิด
ปญญา ถาไมมีปญญาแลวเราก็หมดหวังหมดความตั้งใจ ทานก็จะกระเสือกกระสนใจก็เกิด
อดทนไมได ฝกไมได ความสนใจก็ไมมีแลวจะเอาสบายที่ไหนละ ไมมีทางเลยนะ สรางความ
ดีก็ตองเหนื่อย สรางความชั่วก็ตองเหนื่อยเทากัน เอาดีหรือเอาชั่วก็เลือกเอา เลือกเอาดีเถิด

พระประจําใจ

๘

