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การที่เรามาแสวงหาพระก็คือ
การที่เรามาเจริญพระกรรมฐานใหจิตใจได
อาบน้ําบาง เรามาอาบน้ําใหจิตใจสะอาด เหมือนไมใหไฝฝามาขึน้ ใบหนาแตประการ
ใด ซึ่งการจะทําไดนั้นยากมาก ก็เพราะเราไมสนใจ ไมใสใจ ยอมเปนสิ่งยากอยู แตถา
เราปฏิบัติจนเคยชินแลว มันก็ไมยากแตอยางใด
ทานสาธุชนทั้งหลาย พุทธบริษัททุกทาน การชําระกายเราก็อาบน้ํากันวันละ
หลายเวลา ซักเสื้อผาสะอาดสวยไมมีดางดํา ทุกคนตองการทั้งนั้น แตปญหาอยูที่
จิตใจนั้น เราไมไดชําระ เราไมไดอาบน้ําใหมันเลย จิตใจมันก็อาจเปนไฝฝาอยูในจิตใจ
เรา บางตามสมควร
นี่แหละเราจึงมีความทุกขไมเหมือนกัน ทุกขกายมันก็ไปถึงทุกขใจไดดวย เรา
สะอาดอาบน้ําชําระรางกายใหมันสะอาดหมดจดแลว มันก็สวยในดานรางกาย ถา
จิตใจถูกอาบน้ําไปพรอม ๆ กันดวยการบริหารกายบริหารจิตใหอดทน เวลาก็จะไดมี
ประโยชนในชีวิตในกิจประจําวันของทานทั้งหลายอยางสมมาดปรารถนา แตเราก็ไม
เขาใจ เราอยากจะสวย มีเครื่องเสริมสวย สรางสรรคใบหนานวลผอง สะอาดเหมือน
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เราแตงตัวกันฉันนั้น แตจิตนั้นไมมีใครไปแตง ทําใหจิตใจเลยรายไรสาระ ถึงกายจะ
สะอาดอยางไรก็จะหาความสุขไมไดเลย แตก็ยังดีอยูที่เราไดชําระกายอาบน้ํา แตงตัว
ซักผาซักผอนสะอาดรีดใหสวยงามก็สามารถรีดใหได แตมันก็ไมมคี วามสุข จิตใจก็ไม
สบาย จะทําอยางไรดีหนอ จิตใจจึงจะสะอาด อาบน้ําใหจิตใจบาง คือ การเจริญพระ
กรรมฐาน ชําระใหสะอาด มีหนทางเดียวเทานั้นที่จะทําใหจิตใจสะอาด เกิดความสุข
ทานจะไดไมมีความทุกข ทานจะไมชอบหรือประการใด อยาเอาทุกขไปไวที่จิตใจ
ทุกขกายก็มากหลาย ทุกขใจก็มากมี เราจึงสรางความดีไมไดแนนอนที่สุด
ถาทานไมสรางสรรค อาบน้ําใหจติ ใจใหสะอาดแลวนั้น ทานจะไมพบพระที่อยู
ในจิตใจ ไปพบพระแตภายนอก ไปเห็นพระสงฆองคเจาเรียบรอยสวยนาเลื่อมใสนา
ศรัทธา แตจิตใจของเราไมประเสริฐพอที่จะไปไหวพระ ถาทานชําระใจใหสะอาด
อาบน้ําใหจติ ใจของทานเหมือนอาบน้ําที่กาย ลงพื้นวาดแผนที่ใหสะอาดหมดจดแลว
ก็สวย แตมันก็ยังไมนารัก สวยกายยังไมนารัก มันอาจจะนาเกลียดก็ได ถาเราชําระ
จิตใจสะอาด อาบน้ําใหมันเหมือนเราอาบน้ําใหรางกายสังขารทั้งหลายเหลานี้ ทาน
จะเกิดพระ ใจจะไมเลอะเทอะ จิตใจจะไมเปรอะเปอน จิตใจจะสะอาด ปราศจาก
มลทิน ชีวติ นี้จะอยูในถิ่นฐานแหงความสงบ ไดสุขีสรางความดีใหกับตัวเอง ชีวิตของ
ทานก็จะแจมใส ใจก็จะสะอาด ทานจะมีทั้งสุขกายสุขใจ ไมมคี วามทุกขกายทุกขใจ
อีกแนนอนที่สุด
ตรงจุดนี้แหละเปนจุดที่ทานมาวัดใชหรือไม ไมใชไปบนบานศาลเกลา คําวา
“บนบวช” มันตรงกับคําวา “บน” บนเปนหมีกินผึ้งแลวหาที่พึ่งไมไดเลย ถาเราพึ่ง
ตัวเองได ก็คือ ชําระกาย ชําระรางกายสังขาร
เราทานทั้งหลายเอย ถาทานเหงื่อหยดลูกคางแลวไมอาบน้ํา ทานจะเปน
อยางไรบาง เสื้อผาเหนียวเหนอะหนะ ทานจะไมมีความสบายแตประการใด ถาเราได
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อาบน้ําชําระเอาสบูถู ขัดเหงื่อขัดไคลใหมันหมดไป เสือ้ ผาซักใหสะอาดหมดจด มันก็
สบายกาย แตจิตทานยังไมสบายทานจะทําอยางไร บานใหญโตอยางกับวัดก็ยังหา
ความสบายไมไดเลย มีแตความขัดของไปหมด เพราะจิตไมสะอาด จิตไมเสบย ขาด
ความสบาย ถาทานชําระจิตดวยการเจริญพระกรรมฐาน ชําระกาย สิวฝาไมมีหนาตา
ก็ผองใส ใจก็สะอาดหมดจด สวยสดงดงาม ใจก็งาม ใจทานก็ดี ทานจะไมเปนคนใจ
ดํา ทานจะไมเปนคนใจต่ําทรามอีกตอไป ทานจะมีแตความสุขสนุกในการทํางาน
สามีภรรยาก็รักกันดวยปญญา
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย พระพุทธเจาสอนเปนสัจธรรมใหบริหารกาย
เขมแข็ง ชําระกายอยูเสมอ ผาผอนก็ซักอยูเสมอ นับประสาอะไรผาขาวที่นุงใส ๓ วัน
ถาไมซักมันก็เกิดมัวหมองไมผองใส จิตใจก็ฉันนั้น เราไมไดชําระใจกันเลย ไมอาบน้ํา
ที่จิตใจ เราชําระกันแตรางกาย ขัดสีฉวีวรรณใหผุดผอง นี่หรือจะเปนทองคําธรรมชาติ
ที่หลอเหลา จิตใจทานจะไมมีความสบาย มีแตความทุกข ไมอาบน้ําที่จิตใจ หาสันติ
ไมไดแลว ทานจะสันติไดอยางไร หนักก็ไมเอา เบาก็ไมสู ความรูก ็ไมมี ความดีก็ไมได
ทานจะไดอะไรหรือ
ขอใหทานมีพระติดตัวไปบาง พระประจําใจดีกวาพระประจําบาน มีพระประจํา
จิตมีชีวิตประจําใจ ทานจะไปเหนือมาใตใจก็สวาง ใจก็ประเสริฐล้ําเลิศทุกประการ จะ
ทํามาหากินอยูในถิ่นฐานใด จะไปอยูบานกระทอมก็จะมีแตความสุข ไปอยูบาน
ใหญโตก็มีแตความสุข ถาดีไดมพี ระได ทานจะไปอยูที่ไหนดีหมด ไมตองไปเลือกที่อยู
ไมตองเลือกที่ทํามาหากิน ถาคนดีอยูที่ไหนดีหมด จะขึ้นบานใครบานนั้นก็เปนมงคล
สวนคนที่จิตใจเลว ๆ ใจดําอํามหิตเหี้ยมโหดทารุณดุรายฆาสัตวตัวเปนใหจําตายนั้น
จะขึ้นบานใครก็มีแตความเดือดรอน ทุกขรอนใจหาความสุขสนุกไมไดเลย
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เดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแลว หาความสบายใหกับจิตใจบางไมไดเลยหรือ หา
ความสุขใหกับตัวเองบางไมไดหรือ แตถาไปหาความสุขที่มันเจือปนไปดวยความทุกข
ไปหาความยากไปหาความลําบากไปใหจิตใจมีทุกข ความสุขความเจริญนี้ไมยากไม
ลําบากจนเกินไป แตก็ยากสําหรับคนที่ไมสนใจทําความดี ไปสนใจแตความชั่ว เอาตัว
ไมรอดไมปลอดภัย มีแตกาลีบานกาลีเมือง อยูเมืองไหนก็เดือดรอนเมืองนั้น เรียกวา
คนกาลีบานกาลีเมือง
คนที่ดีมีปญ
 ญา ตกที่ไหนก็งอกที่นั้น จะเปนเขยใคร สะใภใคร บานนั้นจะมีแต
ความเจริญรุงเรืองตลอดรายการ คนที่เปนกาลีบานกาลีเมืองไปไหนก็มีแตขัดเคือง
เคียดแคนแสนจะคิด เขาเหลานั้นไมสามารถจะแผลงฤทธิ์กาลายเพศเปนเศรษฐีได มี
แตกาลีบานกาลีเมือง เรียกวา คนกาลกิณี หาความดีไมได คนที่เปนกาลกิณีไปไหน
เอาดีไมได ถาไมเอากาลกิณีออกจากจิตใจ ตัวทานจะอยูที่ไหนก็มีแตความทุกข ไม
ตองไปหาตลาดใหญ ๆ ทําการคา ถึงตลาดใหญโตก็ไมมีคนมาซื้อของ แตถาเราดีจะ
อยูตลาดเล็กเดี๋ยวก็เปนตลาดใหญ ใหญดวยจิตใจ จิตใจก็งาม จิตใจก็ดี จิตใจก็มี
ปญญา แหลมลึกปกอยูในสติปญญาของตนนั้น ตนก็จะไดรุงเรืองเจริญดวยวัฒนา
สถาพร ไปอยูที่ไหนบานเมืองนั้นก็เจริญรุงเรือง
การเจริญพระกรรมฐาน ตองการเขาถึงพระพุทธธรรมใหถึงพระพุทธเจา มานั่ง
ใกลเคียงพระพุทธเจา นั่งลอมวงเรียกวา พุทธบริษัท ขจัดความชั่ว ที่เรียกวา พุทธ
บริษัท เพราะมีพระพุทธเจาประจําจิต คือ พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคณ
ุ พระมหา
กรุณาธิคุณ อุนใจไมมีความทอแทใจ มีแตความอดทน อดกลั้น อดออม
ประนีประนอมยอมความ หนักนิดเบาหนอยใหอภัยกันจึงเปนมณีแกว กลาวแลวคือ
พระอภัยมณี สรางความดีใหแกตัวเปนตน
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เรามาเจริญพระกรรมฐานตองการมาสรางความดี การจะสรางความดีใหจบั จิต
จับกาย ทําใจใหผองแผวเสมอ ทําใจอยาใหแตกราวระราน ดวยการเจริญสติปฏฐาน
๔ จะผองแผวเมื่อนั้น จะปรองดองเหมือนญาติพี่นองไมทะเลาะกัน ถาทานสรางแต
ความทุกข หาความสนุกแตชั่วคราวดวยการดื่มสุราหาความสุขดวยการเลนการพนัน
นั่นแหละทานกําลังเดินไปหาความทุกข ไปชอปปงที่โนนที่นี่ หนักเขาก็เกรียบ หนักเขา
ก็กรอบหมดเงินทองก็หมดเนื้อหมดตัว พัวกันอยูในกิเลส กรอบไมมีขอบเขต
ผูที่สรางความดีตองมีขอบเขต มีระบบมีระเบียบเหมือนแหวนเพชร เอามา
หวานไวกลางถนน มันจะไมมีราคา ถาทานนําเอาเพชรมาประดับหัวแหวน มันจะมี
ราคาคางวด เชนเดียวกัน ความดีเอาไวที่จิตใจอยาไปทิ้งไปขวางกลางถนนหนทาง
ทานจะไรสาระ ทานจะขาดเหตุผล ทานจะไมมีความดีใหแกตน ขอฝากทานทั้งหลาย
ไวโดยทั่วหนากัน
เรามาสรางความดีตองละความชัว่ อยาไปโกรธใคร อยาไปมองคนในแงราย
ถาจิตใจเราไมดีก็มองของดีเปนของชั่วไปหมด มองของชั่วกลายเปนของดีไปหมด เขา
ในหลักโบราณทานวาไว เปนสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแทแนนอนที่สุด เห็น
กงจักรกลายเปนดอกบัว เห็นความชั่วกลายเปนความดี แตบางทานจิตใจสะอาดเขา
ไมมองดูของสกปรก เขากลัวเสียสายตาของเขา มองในแงดีเสมอก็ขอเจริญพรอยาง
นั้น
การเจริญสตินี้ดีที่สุดแลว ถาคนใดขาดสติไป รับรองเวลาถูกลอหนอยก็โกรธ
เดี๋ยวนี้อาตมาไมลอใครแลว เลิกลอเพราะเขาหนักแนนไมพอ คนที่หนักแนนพอ
อดทน มีธรรมะสูงแลว ถาอารมณดีมีปญญาจะกลาวรายปายสีก็ยังสรางความดีได
สวนคนที่ใจต่ําอารมณขึ้น ๆ ลง ๆ สูง ๆ ต่ํา ๆ เดี๋ยวอารมณเลยเดี๋ยวอารมณดีเปนคน
ผีเขาเจาสิง เปนคนลมขึ้นลมลง คบไมได ถึงความดีก็กลายเปนคราวราย เวลาพูดดี
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กลายเปนราย อาตมาจึงขอกําหนดจดจําประวัติศาสตรตองบันทึกเปนหลักฐาน อยา
ไปลอคนอารมณไมดี เดี๋ยวจะกลายเปนเกวียน คนที่ดีแลวลอก็ไมโกรธ ดาก็ไมโกรธ
ญาติโยมทั้งหลายเอย ถาเรามีสติสัมปชัญญะกําหนดเจริญพระกรรมฐาน มีสติ
คงที่คงวาคงศอกได ฟงดนตรีไพเราะหมดทุกเพลง ถาอารมณเสียจิตใจไมมีสติ ฟง
เพลงไมไพเราะสักเพลง คนจะพูดเพราะอยางไรก็หาวาเขาเยาะเยยตลอดรายการ
ออกมาอยางนี้เปนบทความที่นาทัศนาชม ถาอารมณดีถึงแมคนเขามาพูดหยาบคาย
กับเรา แตเปนลักษณะใหเราคิด เปนลักษณะที่พูดมีประโยชน เปนผลงานใหคิด ให
เรามีสติปญญาในการฟงได เพื่อพิจารณาดวยปญญาของตน เราจะไดอานตัวออก
บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ เพื่อประกอบกุศล ไดผล
อนันตเปนหลักฐานสําคัญ
คนที่ถือยศถือศักดิ์ ถือเกียรติยศชื่อเสียงรับรองสรางความดีไดยาก ถืออยางนั้น
ถืออยางนี้ เลี้ยงยากและสอนยาก คนที่ไมมีทิฏฐิตัดปลิโพธกังวลได คนนั้นสอนงาย
คนที่สอนยาก เพราะมีทิฏฐิมาก คนที่ไมมีทิฏฐิไมถอื ตัว ไมดอื้ สอนงาย จะสอน
อยางไรก็ฟง ปฏิบัติทั้งหมดไมเคยรังเกียจแตประการใด คนประเภทนี้เทาที่สังเกตมาดี
ทุกคนดีถึงลูกหลาน ไมถือยศถาบรรดาศักดิ์แตประการใด
พระพุทธเจาของเรา กระทั่งเปนจักรพรรดิ มีเงินทองมากมายกายกองหลาย
ทองพระคลัง พระองคยังไมถือเปนบทบาทอันนั้นแตประการใด พระองคไดเสด็จออก
บรรพชา ผาผอนทอนสไบก็หายาก ไปบังสุกุลผาที่เขาทิ้งไว เปนผาขี้ริ้ว เอามาซักให
สะอาด เย็บยอมตอกันเปนกระทง พระองคยังไมถือเลย พระองคจะไมไปขอ
บิณฑบาตกับพระราชบิดากับพระราชมารดา พระพุทธเจาไมเคยขอใครเลย มีแต
ใหกับชวยใหโยมเปนคนดี ไมตองการสอนใหคนเรี่ยไรเดือดรอนแตประการใด นี่เปน
วิสัยของพระพุทธเจา สําหรับพระสงฆองคเจา ถายึดถือตามหลักพระพุทธเจา ก็ใหเขา
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ชวยเขา ไมตองการจะเบียดเบียนญาติโยม เปนคําสอนที่ชัดเจนมาก พระองคไม
เบียดเบียนตนเอง และไมเบียดเบียนคนอื่น จะทําอะไรตัวเองก็ไมเดือดรอน และทําไป
แลวคนอื่นตองไมเดือดรอนดวย
บางคนมาอยูนั่งกรรมฐาน ตองขอประทานโทษโปรดอภัยอาตมา บางคนถือ
อยางโนนถืออยางนี้ อยาถือเลย บางคนจะใหเหมือนโรงแรมคงไมไดหรอกนะ จะเอา
อยูเย็นเปนสุขเหมือนบานเราคงไมได เพราะวัดปฏิบัตวิ ดั อารมณอยางเดียว วัดธรรมะ
วัดจิตวัดใจ วัดนอกวัดใน เอาตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูเขามาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด
นี่ซิถึงจะถูกตอง โยมจะไดของดีประจําตัวไป เพราะของดีนี้มันไมใชอยูนอกตัวเรา ดี
ในตัวอยาไปเอาคนอื่นมาดี ขางนอกมันไมมดี ีเทาดีในตัว คนเราดีในตัวใชไดแลว ไป
เหนือมาใต จะขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาก็ไมตองแบกหามความดีไป ความดีมัน
อยูที่จิตใจ
เรามาเจริญพระกรรมฐานเพื่อตองการความดีใสตัว จะไดไมพัวพันดวยกิเลส
ไปเหนือมาใตมีแตของดี ถาจิตใจทานดีแลวดีหมด จะไปคาขายที่ไหนรวยทั้งหมด จะ
มีดี
จิตใจเปนแรธาตุสามารถดึงดูดของดีเขาบานเราได
ฟาผาตองมีแรใตดิน
กระแสไฟบวกลบคูณหารมีพลังงานใหเกิดแสงสวางได ของดีอยูที่จิตใจเปนแรธาตุ ถา
จิตใจทานดีแลวจะดึงดูดจิตนําของดีเขาบาน เงินไหลนองทองไหลมา ถาจิตเราไมมีแร
จิตไมดีจิตชั่ว มันจะดึงเอาทรัพยสมบัติพันพัวออกจากบานไป สิริมิ่งขวัญอยูในบาน
มันก็ดึงไปออกนอกบานหมด จะไมมีความดีเลย
ยกตัวอยางใหเห็นบางบานสามีไมเอาไหนเลย ภรรยาดี หนักเขาภรรยาก็อยูกับ
สามีไมได ตองแยกบานไปเพราะสามีไมเอาเหนือเอาใต ตบตีภรรยาเรื่อย ภรรยาก็
สวดมนตไหวพระ ทําบุญ สามีไมเห็นดวย มีลูกดวยกัน ๓ คน ยังตองเลิกกันแยกไป
แลว เพราะมันไมตรงกัน จะไปวาเขาไมดีก็ไมได มันดีคนละอยาง สามีเขาดีอยางหนึ่ง
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ภรรยาดีอีกอยาง แตความดีของภรรยามีคนรับรอง เทพเจารับรอง ภรรยาทําบุญ ไม
ดาวาใคร ไมเคยวารายปายสีใคร ไมเคยนินทาใครเลย แตสามีบังคับภรรยาไมให
ทําบุญ ภรรยาก็มานั่งกรรมฐาน สามีเขาตามมา ภรรยาก็สงซองใหบอกวาใหจบกอน
แลวจะถวายหลวงพอ ฝายสามีเอาเทาเขี่ยเลย นี่เรื่องที่เกิดที่วัดอัมพวัน ความรูระดับ
ปริญญาโท สหรัฐอเมริกา อาตมาบอกคนนี้ไรมารยาทใชเทา เลยบอกโยมตองขอ
ประทานโทษไมตองประเคน อาตมาจะใหพรโยมเดี๋ยวนี้ เงินหนึ่งหมื่นบาท สตางค
เดียวไมขอรับ เดี๋ยวใหพรไป สามีมานั่งอยูหนาตาเหมือนยักษ อาตมาดูคนออก โยม
นั่งกรรมฐานไป กลับไปสามีไลแหอยางไรก็แยกไป เพราะไมตรงสเปค ไมเขาไซเกิ้ลกัน
เลย สามีเกรดอะไร เอ บี ซี ดี หรือเกรดอะไร
นี่ตอหนาอาตมา อาตมาจดจําจะไมรับเงิน โยมนั่งรองไห อาตมาบอกเอาหละ
หลวงพอจะใหพรเต็มที่แตจะไมรับสตางค เพราะสตางคนี้สามีทําดวยใชไหม แลวเอา
เทาเขี่ยซองขาดไปหนอย อาตมาไมจับซองเพราะเดี๋ยวจะมีเชื้อมาติดมืออาตมา ไร
มารยาทเหลือเกิน สามีภรรยานาจะจบดวยกัน มองเห็นไดชัดไมไดเกรงใจอาตมาเลย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทานพระราชทานสังฆทานที่วัดอัมพวัน
หลายครั้ง ราชองครักษบอกวา กอนเอามาพระองคทานจะจบกอน อธิษฐานจิตแลว
จึงพระราชทานสังฆทานมา อธิษฐานดวยจิตบริสุทธิ์ ไดมาดวยบริสุทธิ์ ทานทาน
บริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธิ์ ทานจะไดบุญบริสุทธิ์ อาตมาไดตําราที่วัดเยอะมาก มีแปลก ๆ
สามีจะมานั่งกรรมฐาน ภรรยาไมใหมาแตเปนสวนนอย ภรรยาเขาพูดบอกอยาไป
เชียวนะ คนไปที่วัดเปนพัน เดี๋ยวสามีจะไปชอบคนอื่นแลวทิ้งเขา เอา พูดแปลก ๆ
ตําราตองบันทึกไว สามีก็เชื่อดวยเพราะภรรยาเขาเปน สวญ. เปนใหญ กับอีกอยาง
ไมใหภรรยามานั่งกรรมฐาน
บอกไมตองมาทําบุญหรอกของเราเยอะแยะไปแลว
อยางนี้ก็มีเหมือนกัน จะตรงกันจริง ทั้งสามีภรรยา คูสรางคูสมอบรมกันมาวาอยางไร
ก็วาตามกัน จะทําบุญก็ทําดวยกัน จะไปเหนือมาใตก็ไปดวยกัน
ธรรมบรรยาย – กรรมฐานชําระจิต

Page 8

บางคูอาตมาเห็นใจ มาวัดดวยกันทั้งคูสามีภรรยา หนักเขาก็เอาลูกมานั่ง
กรรมฐานวาอะไรก็วาตามกัน มันมีความสุขจริง ๆ ไมมีความทุกขแตประการใด มีแต
ความเจริญรุงเรืองเทานั้น อาตมาเห็นหลาย ๆ อยาง ประวัติศาสตรตองจารึกสอน
อนุชนรุนหลังตอไป
ฉะนั้นการมาเจริญพระกรรมฐานเพื่อตองการชําระใจ ใครจะวาอยางไรทาน
อยาไปสนใจไดไหม ใครจะพูดหยาบคายก็ไมตองสนใจ บางคนก็ชอบใหหลอก ยั่วยุ
และพูดเยาแหยและชอบใหพูดยกยอมันไมเปนความจริงหรอก แตพูดตรงไปตรงมา
เปนความจริงที่ถูกตองและออกมาเปนรูปแบบอยางนั้น โยมอยาไปโกรธใครเขาเลย
การเจริญพระกรรมฐานเพื่อตองการชําระใจ ใครจะวาอยางไรอยาไปสนใจได
ไหม ใครจะพูดหยาบคายก็ไมตองสนใจ บางคนก็ชอบใหหลอก ยั่วยุและพูดเยาแหย
และชอบใหพูดยกยอมันไมเปนความจริงหรอก แตพูดตรงไปตรงมาเปนความจริงที่
ถูกตองและออกมาเปนรูปแบบอยางนั้น โยมอยาไปโกรธใครเขาเลย
การเจริญพระกรรมฐานตองการไมใหอยูวาง ตองวางอันเดียวคือวางกิเลส อยา
วางงาน เปนผลงานใหแกชีวิตของทานอยางแนนอน มีลูกอยูใกลชิดลูกหนอยนะโยม
นะ ติดตามผลงานของลูก เดี๋ยวจะติดยาเสพยติด เปนผูนําลูกแลวตองไปติดตามดูลูก
ดวย จะเสียหายลูกจะไปรักเพื่อนมากกวารักพอแม เดี๋ยวนี้ลูกกับพอแมไมคอยรักกัน
ลูกเขาไปรักเพื่อนฝูง พอแมก็เจาะแจะบนตลอดรายการ กินขาวก็บนลูก ลูกดูหนังสือก็
บนลูก เลยลูกก็ไมผูกพันกับพอแมไปรักเพื่อน นาเสียดายกลับไปหลงยาเสพยติด ถา
โยมโชครายลูกไปคบอันธพาล ลูกจะเสียหาย ถาโยมโชคดีมีบุญวาสนา ลูกจะไดเปน
ใหญเปนโต ไปคบบัณฑิต นี่แหละคบพาลไดผิด คบบัณฑิตใหผล คบคนชั่วทําตัวให
อับจน คบคนดีใหผลจนวันตาย เมาเพศหมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการ
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พนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี ก็ขอฝากญาติโยมดวย ถาทานเจริญพระกรรมฐาน
จะเห็นดวย
ญาติโยมผูปฏิบัติกรรมฐาน ถาอารมณดีก็มีปญญา ถาอารมณไมดีอยาไป
ทํางาน จะดีใจหรือเสียใจ ทําอารมณใหดีแลวจึงไปทํางาน งานจะดีขึ้น ขอฝากไว ที่
อาตมาพูดอยางงาย ๆ ทานพอจะเขาใจ แตวิธีปฏิบัตินยี้ าก แตถาเราปฏิบัติจนเคยชิน
มันก็งายมากขึ้นไมยากแตประการใด
ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน
ตองการตั้งสติสรางอารมณใหอยูในตัวเอง
อดทน ใครจะวาอยางไรอยาไปสนใจคนอื่น เราตองการมาแสวงหาของดี จะมาเอา
ของชั่วไปทําไมเลา ของไมดีอยาไปคิด เพียงแตกําหนดใหมันหายไป แสวงหาของดี
ของชั่วอยาไปเอา เราตองทิ้งของชั่ว ละชั่ว ประพฤติดีประพฤติชอบ เรามาทําบุญก็ละ
บาปเสีย อยาเอาบาปใสใจไปเลย เดี๋ยวบาปตอบาป บุญตอบุญ บุญยอมกอใหเกิด
ความสุขความเจริญ จึงควรไดมีโอกาสชําระทั้งกายและจิตไปพรอม ๆ กัน ทานจะเกิด
ความสุขดังที่ไดชี้แจงแสดงมา...

ธรรมบรรยาย – กรรมฐานชําระจิต

Page 10

