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เจริญพรบรรดาญาติพี่นองทุกทาน พุทศาสนิกชน ในวันนี้เปนวันธรรมสวนะ
เปนวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ตรงกับวันสารทจีน เปนวันการเคารพบูชาบรรพ
บุรุษ ทําบุญทุกสารทครึ่งปของชีวิตของเราที่อยูรอดปลอดภัยมาครึ่งปแลว แตวันนี้เรา
ถือวาวันพระนี้วันเกิดแสงสวาง พระจันทรลอยเดนนภากาศคือธรรมสวนะ เปนวันพระ
ขึ้น ๑๕ ค่ํา พระจันทรเต็มดวงพวงมาลัย สวยสดงดงามพระจันทรสองแสงสวางทั่ว
โลกโลกา พระอาทิตยสองแสงกลางวัน พระจันทรสองแสงกลางคืน กระตายออกมา
ชมจันทร ละมุน ละมอมออนชอยละมอยละมาย คลายพระพิมพพาแมของเรา ออน
ชอยละมอยละมายเปนพระพิมพพา เปนพิมพพญาคือแมของเรา พอเปนสมเด็จ แม
เปนพระพิมพ ชีวิตจะเปนนิลและเปนเพชรเด็ดดวงพวงมาลัย บานไหนพอเปนสมเด็จ
แมเปนพระพิมพ เรียกวาพิมพพญา นั้น ลูกจะเปนเพชรนิลจินดาชัดเจน เพชรดีมณี
แดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแกก่ําโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิล
กาฬ มุกดาหารสีหมอกมัว แดงสลัวแกวเพทาย สังวาลยสายแกวไพฑูรย เหมือนยัง
โลกมนุษยนี้เรามีพระอาทิตยพระจันทรสองดวง เราเกิดมาในสากลโลกมนุษยนี้ก็มีพอ
กับแมสองดวงเทานั้น ถาพอเราเปนสมเด็จ แมเปนพิมพพญา สมเด็จบาง นางพญา
หนา ทุกคนไมเขาใจ สมเด็จบาง นางพญาหนา ใชได แมเปนนางพญาตองหนา
นางพญาพิษณุโลกสุโขทัย อยูเย็นเปนสุขตองหนาแนนอดทนคือแมของเรา พอเปน
สมเด็จเนื้อบาง นางพญาตองหนา บางคืออะไร บางตัวนี้ทุกคนไมเขาใจ บางแปลวา
บุคคลผูเขาสูจุดมุงหมายของหลักธรรม บางแปลวาอะไร หนาทําใหบาง กิเลสมัน
หนาแนนตองบาง คือพอ เปนตัวใจคือพระอาทิตย สองแสงสวางในโลกมนุษย วันนี้
แสงพระจันทรสองหลาสงาขึ้นมา ทุกคนไมเขาใจ พอตองบางสมเด็จ นางตองหนา วัน
สารทในวันนี้ เราควรจะนึกถึงพระอาทิตยพระจันทร ควรรําลึกถึงพอกับแม มีสอง
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เทานั้น โลกเอยโลกมนุษยนี้ เรามีพอกับแมเทานั้น มีแมหลายคนไมได มีพอก็ไดคน
เดียว โลกนี้ก็มีพระอาทิตยไดดวงเดียว มีพระจันทรไดดวงเดียวเทานั้น ถาโลกมีพระ
อาทิตยหลายดวง พระจันทรหลายดวง โลกจะแตกอยางที่เขาลือกัน โลกมันจะแตก
พระอาทิตยจะมีหลายดวง มีดวงเดียวดวงเดนเห็นชัดและเห็นไกลโลกไมแตก สมเด็จ
บาง นางหนา บางดวยกิเลส คือพอ หนาดวยแม แมแบบ แมแผน แมแปลน ตอง
หนาแนนอดทน ตรงนี้ไมมีใครรู ทานจึงเขียนเปนตําราวา สมเด็จโตทานบอกวาสมเด็จ
ตองบาง นางพญาตองหนา ถาใครที่ไหนมีพอเปนสมเด็จ มีแมเปนนางพญา บานนั้น
สวยสดงามงาม สงางาม ชูราศี สุจริตธรรมเหตุแหงความสุขที่แทจริงของชีวิต
วันนี้จะพูดถึงเรื่องสารท สมเด็จบาง นางพญาหนา ทุกคนไมเขาใจ ถาทาน
เจริญกรรมฐานไดจริงทานจะรูวา หัวใจบางไมหนาแนนดวยกิเลส ตรงนี้นาจะตีความ
หัวใจบาง จิตบาง มันหนาแนนมันหุมหอเหลือเกิน เปนโมหะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
แตแลวขัดเกลาเสียใหบางคือสมเด็จ จิตใจบางแลว ทานจะมีความคลองแคลววองไว
รวดเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม ทานคือสมเด็จบาง นางพญาตองหนา คือแม แมอยูที่
ไหน แมเอยแมแพรก สี่คนแหหาม สองคนหาม สี่คนแห แยเหลือเกิน ไปสูที่เมรุ บาง
คนไมเขาใจที่พูด ขอใหนักกรรมฐานโปรดตั้งใจฟง ที่อาตมาพูดทานจะเขาใจมั้ย ทาน
ปฏิบัติกรรมฐานไดทานจะเขาใจตรงนี้ หนาแนนกันมากเหลือเกิน นาเสียดาย
นางพญาหนาคือแม แมแบบ แมแผน แมแปลน หนักแนนอดทน สรางกุศลใหตัวเอง
พอใหหัวใจมาแลว แมใหน้ําเลือดน้ําเหลืองเปนคนเดียวกัน ทําไมถึงเปนเชนนี้ได นา
คิดพิจารณามาก แตผูมาทํากรรมฐานก็คงจะไมเคยคิด ขาดสติ ขาดความคิด ขาด
การยับยั้งชั่งคิด หามีสติปญญาไม นี่หรือจะเปนนางพญา ไมใชเรื่องเหลวไหล
นางพญานี้ แมแบบ แมแผน เปนนางพญา พอเปนสมเด็จบาง บางดวยกิเลส ไมหุม
หอดวยอวิชชาตัณหาไมมีแลว โยมโปรดตั้งใจฟง หนาแนนอดทน ทนแดดทนฝนได
คือแม แมแบบ แมแผน อดทนตอสูกับเหตุการณ ดังที่กลาวมา อดกลั้นอดออม
ประนีประนอมยอมความ พอเอยใหหัวใจมา ทําใหมนั บาง อารมณอยางใหมันหนา
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อารมณอยาหนักแนนแตประการใด อารมณอยาหวั่นไหว ตองบางดวยกิเลส เปนเหตุ
ทําใหจิตใจผองใส มันจะใสเหมือนลูกแกว คลาดแคลวบวงมาร จะไมมีเวรมีภัย จะไม
มีมารผจญแตประการใด เพราะหัวใจบาง อารมณบางแลว ไมมีกิเลสแลว จะ
คลองแคลววองไว รวดเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม แม นางพญาหนา ทานจะไปเห็น
พระเครื่อง เขามีความหมาย สมเด็จแท ๆ ตองบาง นางพญาตองหนา ถาใครมีของแท
ตองหนา แมบางใชไมได พิมพแตกหมด จําไวนะ แมแบบพิมพบาง พิมพแตก อกแตก
หวั่นไหว เหลาแหละ หละหลวม เหลวไหล ขึ้นหวยลงเขา เปนแมไมได ตองหนา
หนาแนนดวยความอดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอมความ
วันนี้วันสารท นาจะคิดตีความ เราในโลกมนุษยมีพระอาทิตยกับพระจันทร มี
พอกับแมเทานั้น ทานทั้งหลายนาจะตีความคิดใหเห็นไดใกลตัวนี่ ทานมีแมไดหลาย
คนหรือ มีพอไดคนเดียว แตมีผัวไดหลายคน มีเมียไดหลายคนใชไหม ตรงนี้นาตีความ
นี่กรรมฐาน เดี๋ยวจะพูดวาแผเมตตาแผอยางไร ถึงจะไปติดเปนตัวหนังสือได ใครจะ
ฟงหรือไม จะตองอัสสาสะ ปสสาสะ แผเมตตาไปเปนตัวหนังสือที่ยุโรปไดไหม แผออก
จากทางไหน พวกนักกรรมฐานไมไดสนใจในเรื่องนี้ จึงแผไมออก ตีแผแพรขยายไมได
นาเสียดายในโอกาสจึงรําลึกชาติชีวิตนี้ รําลึกเหตุการณความหลังแหงกรุงศรีอยุธยาก็
ยังไมได ถาโยมเจอพอ เปนสมเด็จเมื่อไหร สมเด็จนี่แนนอน บางดวยกิเลส ขัดเกลา
จนบางนั่นคือพอ แมหนาแนนดวยความอดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอม
ความ อดทนตอความลําบาก อดทนตอความตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อย
ยากลําบากในสังคม อดทนตอหนาวรอน อดทนตอความเจ็บใจ นั่นคือแม แมแบบ แม
แผน แมแปลน คือแมใหน้ําเลือดน้ําเหลืองเรา พอใหหัวใจเราแลว พอแมรวมบวกหนึง่
เปนหนึ่ง ใหมือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง ปญจะสาขา ออกมาจากทองแมแลวนั้น โปรด
สรางความดีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงระลึกถึงพระคุณได วันนี้วันสารทรําลึกถึงพอแม
รําลึกถึงครูบาอาจารย ครูรักครูจํา ครูแนะครูนํา ครูพร่ําครูสอน วันนี้เปนวันรําลึกถึง
บรรพบุรุษของเรา รําลึกถึงพอไปหาปู รําลึกถึงแมไปหายาย รําลึกถึงวิชาความรู รําลึก
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ถึงครูบาอาจารย รายเวทพระคาถา สิบนิ้วประนมกมเกศพระเกศาไหวครูรักครูจํา ครู
แนะครูนํา ครูพร่ําครูสอน คือวันนี้ ไมมใี ครรําลึกเลย มากันเยอะ มีสองคนรําลึกถึงครู
ได มาไหวครู ครูก็จะใหพร ฤาษีนารอด ฤาษีนารายณ ฤาษีตาไฟ คนที่จะระลึกถึงคุณ
งามความดีของความดีอันนี้ไมมีเลยในวันนี้ สารทจีนไมใชเรื่องเหลวไหล ไหวกันมั่ง
หรือเปลา อาตมาไหวทุกวัน ถึงลืมวันสารทจีนหรือตรุษจีน ไมเปนไร เพราะไมลมื ตี
สามไหวแลว ไหวพอไหวแม ไหวครูบาอาจารย ครูทั้งรักครูทั้งจํา ครูทั้งแนะนําและพร่ํา
สอน ไมเคยลืม เราถึงจะมีวาสนา คนที่มีบญ
ุ วาสนาได ก็ตองมีจุดมุงหมายอันนี้ ถา
ทานเจริญกรรมฐานจะพบพอบาง กิเลสทานจะเบาบางลงไป จะเบาอกเบาใจ ทานจะ
มีจิตใสสะอาดบริสุทธิ์ มันบาง ไมหนาแนนเหมือนอวิชชาและตัณหา อวิชาตัณหา
อุปาทานมันยึดมันจึงหนาแนนจึงมองไมเห็นความบาง มองแตความหนาแนนเทา
นั้นเอง ทานทั้งหลายเอย มีแม แมแบบ แมแผน อดทนตอสูกับแดดกับฝน อดทนกับ
หนาวรอน รอนแดด รอนอะไร ก็ตองทน พี่นองที่รัก รอนแดดที่แผดเผายังไดหลบเขา
ตรงตนพฤกษา รอนรักหนักอุรา จะหลบเขาที่ไหนประการใด ทุกทานไมเคยทราบ ถา
ทานนั่งเจริญกรรมฐานทานจะซึ้งใจน้ําตาแทบจะหลน หลนลงมาในวันนีค้ ือวันรําลึก
ถึงแมพอ รําลึกถึงแมตองใหรําลึกถึงยาย ถาไมมียายไมมีแม น้าํ ตาแทบจะลวงไหมใน
วันนี้ ไมลว งเลยสนุก วันนี้นั่งกรรมฐานสนุก ทานจะพบทุกขตลอดกาลปวสาน ใช
หรือไม ถารําลึกถึงพอเรา เราก็ตองนึกชั้นสอง เรามีพอไดเพราะมีปู ถาไมมีปูจะมีพอ
ไหม ไมมีแลว ถาระลึกถึงสองอยางคือตากับยาย ปูกบั ยา รับรองทานเจริญในวันนี้
รําลึกถึงครูบาอาจารยที่เรียนวิชาไว ทานสอนวิชาใหเราใชไหม แตลืมรําลึกถึงครูหรือ
ทานจะทําอะไรไมสําเร็จ ทานจะเสกคาถาไมขลัง ทานจะทํางานไมไดผล ไมไดมรรค
ไดผลแตประการใด ขอฝากที่นองไวทุกคนดวย ลืมซะแลวหรือ ลืมทั้งชาติภูมิมาติภมู ิ
แหลงใหเกิดวิชา แหลงใหเกิดสภาพความดี ลืมแลวหรือ อาตมาจึงพูดใหทานฟงอยู
เสมอวา อาตมาใหอะไรใครจะไมจดไมจํา เพราะไมหวังผลตอบแทน มันเสียเวลาไป
จํา แตขาพเจาจะจําอันนี้ได ใครใหขา พเจาน้ําซักถวยหนึ่ง ขาพเจาจะจําจะจด
กําหนดจดจํา อาตมาจึงเขียนวิทยานิพนธขึ้นมา หนูจา หมั่นจดหมั่นจํานะลูกนะ หมั่น
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จําหมั่นจด สิ่งใดงามอยาไดงด หนูหมั่นจดหมั่นจําเปนตํารา หนูจะเกิดเปนเศรษฐี
มหาเศรษฐี เปนพิมพพญาแนนอน เรียนรูดูจําทําจริงทุกสิ่งและจดจํา
คนเราไมไดสนใจเรื่องนี้จึงไมมีความดี ไรบุญวาสนาเหมือนตนไมไมมใี บซะ
แลว นาเสียดายมาก เวลามาฟงพระธรรมเทศนา ขอใหตั้งใจซะหนอย อาตมาตั้งใจให
เต็มที่เลยวันนี้ วันนี้เปนวันเมตตา วันเมตตาชีวิต ทําไมเรียกวาวันเมตตาชีวิต เปนวันที่
ฝากความคิดไวในความเมตตา จากปูยาตายายบรรพบุรุษ อากง อามา เราไมฝาก
ความคิดอันนี้แลว เราจะเจริญไมได ถาเราจะทําอะไรไหวครู ไหวพอไหวแมกอน ถา
ทํางานทุกอยางนี่ไหวพอแมซะหนอย ไหวครูซะหนอย ไหวผูมพี ระคุณซะหนอย แลว
คอยลงมือทําเจริญแน ลองดูนะ ไดผลแนนอน โยมเอาไป ถาทําอะไรไมไหวครู ไมไหว
พอแม ทําไปแลวไมมใี ครชวยนะ กําลังใจไมมี ที่เราอยูทุกวันนี้ เราไดกําลังใจจากพอ
แมใชไหม ไดกําลังใจจากครูบาอาจารย ไดกําลังใจจากเทวดาประจําวันเกิด ประเสริฐ
แลว จึงมีพลังที่จะทํางานตอไป อยูตรงนี้ก็คือกรรมฐาน จะทําใหทา นมีชีวิตสดใส ทาน
มีอารมณดี ไมเจือปนดวยความทุกข ไมเจือปนดวยโทสะ และไมเจือปนดวยความผูก
พยาบาท แผเมตตาไดเลย แผออกจากนี้ได ออกทางหนาผากระหวางคิ้ว จําไว ไมใช
สัพเพ สัตตาฯ อยางนีอ้ ยางที่วาไป อิทังโนฯ อิทังเมฯ รับรองรอยครั้งก็ไมไดผล ในรถก็
แผได ขอใหครบวงจร แลวตั้งใจตรงนี้เหมือนอยางเห็นหนอ... จําไวเลยนะ หายใจเขา
อัสสาสะ ปสสาสะสงเลยเทานี้ รับรองได ไปติดเปนตัวหนังสือได วันนี้จะมาเผยความ
จริง วันเมตตาของพอแมมีตอลูก เขาจึงไหวอากง อามากัน ไหวขนมเขง ไหวขนม
เทียน เมื่อคืนนี้มัวไปสวดมนตในโบสถ เทศนสอนพระ เลยลืมไปเลย ลืมไปที่ศาลเจา
เพราะวาเขาเอาขนมเขงมาไวที่ศาลเจา เราจะไดไปรับขนมเขง เลยขนมเขงไมไดมมี า
เลี้ยงโยมเลยวันนี้ เลยดลบันดาลไปถึงลพบุรี แมสํารวยเอากับขาวมาเลี้ยงกัน
มากมาย เปนหมอใหญ ๆ เลย คนที่มีอะไรผูกพันแนนหนาฝาคั่งมันจะลืมยาก องคนี้
ไมลืมโยมหรอก ดูหนาจําได สวย ๆ รวย ๆ อยางนี้จะลืมไดหรือ ลืมไมไดหรอก มันมี
ผูกพัน ความดีผูกพัน ความดีไมมีเลย ไมมีเชื่อมสัมพันธเลย จะมีอะไรใหผูกพันไหม
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การแผเมตตาไมใชแผงายนะ แตมีพลังสงไหม แตแผออกไปเนี่ย เหมือนยิงปน
ออกไป แตดินปนหมด พลังสงจรวดจะไปไดไหม ไมได ตรงนี้นาคิดสําหรับพวก
กรรมฐานมาก วงจรยังไมพอ ยังมีผูกพยาบาทปลงไมตก ยังมีอาฆาตเคียดแคน ปลง
ไมตก ยังมีเคียดแคนในใจ โกรธแคนอยูในใจ แผไมออก ปนยิงตกปากกระบอก
ชัดเจนมาก แตเหตุใดหนอ เราอยูที่เมืองไทย แผเมตตาไปยังยุโรปได แควินาทีเดียว
โยมลองหลับตา ออกจากวัดอัมพวัน มีเลี้ยวซายเลี้ยวขวาไหม ไมมี หลับตาจิตถึงบาน
เลย มันทะลุฝาได นี่ตรงนี้นาศึกษาแลว จิตหลับตาปบ เดินออกตรงนี้เลี้ยวขวา แลวก็
ไปเลี้ยวซาย แลวก็ไปเจอปอมตํารวจ แลวก็เลี้ยวซาย แลวออก มีอยางนี้เหรอ วินาที
เดียวถึงบานแลว ถึงที่นอน ถึงโรงครัวแลว เพราะจิตนี้ทะลุขางฝาได วิถีโคงไมมี มีแต
วิถีตรง สมมติวาเราจะแผไปทางนี้ แผไปใหถึงบานเราไดไหม ได บานอยูทางนี้ แตหนั
หนาไปทางนี้ไดไหม ได จําไว หลับตาปบ มันจะไปของมันเลย ไปขางหลังทันที
ไมอยางนั้นผูกตาจะอานหนังสือไดหรือ ผูกตาแลวอานหนังสือได นี่เปนแบบเดียวกัน
วันนี้จะพูดใหโยมเขาใจ แตพูดมานานแลวไมมีใครฟง เพราะคนหลายประเภทดวยกัน
หลายชนิด หลายเหตุหลายผล หลายกาล หลายฐานะ หลายปญญา โยมโปรด
พิจารณา การเจริญกรรมฐานไมไดยากแตไมใชของงาย แตก็ไมยากสําหรับผูมีศรัทธา
ถาโยมมีศรัทธาตั้งใจเปนของงาย ถาโยมไมมีศรัทธา ไมมีความมัน่ ใจ ของยากมาก
ยากที่สุด ถาโยมมีศรัทธาปลูกฝงตั้งศรัทธาใหมั่น เหมือนปลูกตนไมใหมันงอกงาม จะ
 หา เคย
งายมาก แตเราไมเอากันเอง ไมอดทน ถามีแมคืออดทน เพราะฉะนั้นไมมปี ญ
ไดยินไหม สมเด็จบาง นางพญาหนา แตรูเทานี้หรือ รูเทานี้ใชไมได สมเด็จคือพอ ตอง
บาง บางแปลวาตองไมหนาแนนดวยกิเลส จะขลังมากคือสมเด็จ นางพญาตองหนา
ถานางพญาบางไมใช เอาพระมาคลองคอก็ดีประจํากาย แตสูพระประจําใจไมได ถา
พระประจําใจคือกรรมฐาน รับรองขลังศักดิ์สิทธิ์ ไมตองไปเลี่ยมทอง ไมตองเสีย
สตางค แลวก็ไมเปนหวง เดี๋ยวนี้เปนไง พระเลี่ยมทองคลองคอทั้งนั้น ไปทางไหน
เปนไง นอนหลับไหม เพราะอะไร หวงพระที่คอไหม พระรักษาหรือเรารักษาพระ เรา
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รักษาพระหรือพระรักษาเรา นี่ถาใครมานั่งกรรมฐานอยาเอาพระเลี่ยมทองมานะ มา
นั่งกรรมฐาน พองหนอ ยุบหนอ ใครลักพระกูไปหนอ พองหนอ ยุบหนอ สรอยกูมีสาม
เสนหนอ ลืมตาเห็นหนอ ใครเอาไปซะแลวหนอ หลวงพอขอลากลับบานหนอ เพราะ
สรอยหายไปสามเสน ไดบุญหรือไดบาป ตัดปลิโพธิกังวลเสีย เรามาแลวตั้งใจ ทานจะ
ไดพระประจําใจ ตรงนี้มีความหมายมาก อาตมาถามหลายคนแลววาสมเด็จทําไม
ตองบาง นางพญาตองหนา ไมรูเรื่องกัน บางดวยกิเลส สมเด็จโตทานสอน สมเด็จโต
ก็หาวาชักลูกประคํา มหาทอง กําปากกําทอง ทําใหสรางกรรมดีกรรมชั่ว ถาไมมีกํา
ปากกําทอง มหาทองคงไมมีกรรมดีกรรมชั่ว โกงสวนทุเรียนหลานเมีย เอาคืนใหเขาซะ
นะ เพราะเห็นแกปากแกทอง มหาทองก็ไมมีลูก นี่จังหวัดนนทบุรี เลยมหาทองก็รําลึก
ถึงบุญคุณสมเด็จโต จึงสรางพระอยางนี้ขึ้นมา จําไวมหาทองเปนคนสราง ตํารามี
ทานเทศนงาย ๆ มหาทองกําปากกําทอง เพราะปากเพราะทอง โกงสวนทุเรียนหลาน
เมีย มหาทองบาปมาก มหาทองจะมีกรรมดีกรรมชั่ว ติดตัวแนนอน แลวเอวังก็มีดวย
ประการฉะนี้ มหาทองรองไห ตองคืนสวนทุเรียนไป เลยมหาทองก็สรางพระสมเด็จโต
ทานี้ขึ้นมาเปนที่ระลึก แตทุกคนไมไดรูเลย มีความหมายทุกอยาง โยมจําไวทกุ อยางมี
ความหมาย สมเด็จแจวเรือจาง มีความหมาย ไปเทศนใกล ๆ บานตาทอง ทําไม
สมเด็จตองแจวเรือ เพราะไอคนแจวเรือมันทะเลาะกัน มันดาขามหัวไปขามหัวมา มึง
มานั่งทะเลาะกันในเรือ กูจะแจวเรือเอง สมเด็จก็เอาผาจีวรพาดคอเขา แลวก็แจว
กระโดกกระโดกไปถึง สวนมากคนจะมีดอกไมไปรับสมเด็จที่ทาน้ํา เอาสมเด็จทําไม
แจวเรือ สมเด็จไมไดแจว ขรัวโตแจว สมเด็จอยูที่วัดระฆัง ทําไมตองแจวเรือดวย ก็ไอ
สองคนมันทะเลาะกันเลยกูใหมันมาทะเลาะกันในเรือซะ ไมงั้นอายเคา กูแจวซะเอง
สบายกวา เลยเทศนจบ ๑๒ นักษัตร พอเทศนเสร็จแลวเจาภาพจึงสรางสมเด็จแจวเรือ
ขึ้นมาเปนที่ระลึก จําไวมีความหมายทุกอยาง ไมใชสรางสงเดช สรางเพื่อเปน
เครื่องลางของขลังเอาสตางคเขา ไมใชนะ มันมีความหมาย โยมทีม่ าเจริญกรรมฐานก็
มีความหมาย เอามาใหแมหรือเปลา เจริญกรรมฐานใหพอหรือเปลา คุณหนูทั้งหลาย
ที่เปนสาว ๆ โปรดตั้งใจฟง หนูบวชใหเนกขัมมะแทนน้ํานมแมบาง เรากินน้ํานมแม ถึง
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บอกไมไดกินน้ํานมแมก็กินเลือดในอกของแม นี่แหละ แมแบบ แมแผน แมแปลน แม
นางพญา จึงหนาแนน แมเรานี่อดทนหรือเกินที่เลี้ยงเรามานะ รักลูกจึงปลูกฝงใหลูก
ตั้งตน ฝกรับศึกษาใหลูกไดดีมีปญญามีวิชาตั้งตนใหลูกเปนคนดี แมนี่หนาแนน
อดทนตลอด ไมงั้นเลีย้ งลูกไมได เช็ดกน เช็ดตูด เช็ดรางแหใหลูกได แตลูกใหพอแมได
ไหม แมจึงตองหนา เขาเปรียบไววานางพญาเปนแม ถาใครมีแมเปนนางพญา มีพอ
เปนสมเด็จวัดระฆัง รับรองลูกบานนั้นไดเพชรน้ําหนึ่งในดวงใจ ที่พูดวันนี้ราคาหลาย
แสนนะ ถาคนไมรูสตางคเดียวก็ไมมีความหมาย ถาคนรูความหมายมันมีราคาที่ตีคา
ไมได ถารูม ีความหมายเขาใจได จะรูวามีคา มาก แตคนที่ไมรูภาษาเลย มันไมมีคา
อะไรเลย เหมือนไก ไมรูจักเพชรนิลจินดาแตประการใด ไมทราบความหมายที่เขาตี
เขาไว โบราณจึงตีความหมายใหเราไดไปศึกษา ใหเราไดมีโอกาส มีความคิด มี
สติปญญา คนดีอยูที่คุณคา คนดีมีปญญา คนไรปญญาไรเหตุไรผลเปนคนเศษมนุษย
บุรุษโคมลอย ลอยไปลอยมาทั้งหญิงและชาย ไมมีโอกาสที่จะดีไดในสังคม นี่หรือเศษ
มนุษยบุรุษโคมลอย ที่อาตมาพูดใหโยมฟงเพื่อเอาไปคิด อยาเชื่ออาตมาเลย อาตมา
มีประสบการณกับปญหาเรื่องนี้มาแลว อานออกหมดแลว จนขี้เกียจอาน วารูปราง
หนาตาอยางนี้มาจากตระกูลใด มาจากเพศใด เหตุผลกฎแหงกรรมจะซ้ําเติมเธอ
ประการใด เธอจะตายที่ไหน จะนอนตายที่วัดอัมพวัน หรือที่เมรุที่ไหนก็ไมทราบ อยา
ประมาทอาจองตอสงคราม โปรดสรางความดีตั้งแตบัดนี้ วินาทีนี้เปนตนไป อยา
ปลอยใหมันเลยไปเปลาปราศจากประโยชนเลย โยมเรียกคืนไมไดแลว เหมือนพระมา
บวชนี้ เมื่อไรจะออกพรรษาซะที แตไมใชพระที่วัดนี้นะ พระรุนกอน พระรุนนี้ดีมาก ดี
ที่สุด พระรุนกอนนับ เมื่อไรจะออกพรรษาซะทีนะ นอนไมหลับเลย เพราะจะรีบสึก
บางองคศรัทธาทํากิจวัตร ศึกษาพระธรรมวินัย นั่งเจริญกรรมฐาน ออกพรรษาแลว
โอโฮ!! ตายจริง โอโฮเหมือนอยูสองสามวัน ออกพรรษาซะแลวหรือนี่ พระรุนนี้รุนมหา
มงคล รุนนี้ดี ไมมีตําหนิเลย ไมมีเมี่ยงมีแมงเลย ไมไผตา งปลอง ไมไผทั้งลํามันก็สวย
ทั้งลํา แตอดมีแมงไมได ไมไผนมี่ ันมีมอดไชเหมือนกัน แตไมใชพระนะ แตเปนไมไผ
ไมไผมันมีรู ไมไผตา งปลอง พี่นองตางใจ ทองเดียวเหมือนกันยังไมไดเลย ตรงนี้นาคิด
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พิจารณาดวย ก็ขอประทานโทษโปรดอภัยพี่นองที่รัก ดีชั่วประการใด เราออกจากทอง
แมมา ไมมีอะไรเลย นาฬิกาก็ไมมี สรางความดีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ยากดีมีจน
ประการใด แบงคก็ไมมีออกจากทองแมมา เรือนก็ไมมีซักหลังออกจากทองแมมา แต
หนูมีแตความดีมา กับความชั่ว บุญกับบาปติดหนูมาแนนอน เขาใจคํานี้ไหม
ฉะนั้นขออนุญาตกลาววา สุจริตธรรมนั้นมันเปนความสุขที่แทจริง ความสุจริต
ธรรมไดจากรรมฐาน ถาคนไหนทํากรรมฐานขัดเกลาเปนพอบาง คือสมเด็จบาง นาง
หนา แลวจะรูสึกนึกคิดขึ้นมาได แกไขปญหาชีวิตได นี่แหละความสุขทีแ่ นนอน คือ
สุจริตธรรมเปนความสุขที่แนนอน ไมมีอะไรผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได ที่เราสราง
ขึ้นมาเองนะโยมนะ ขอฝากขอนี้ไวดวย อยาอับเฉาอับจนตอไปเลย มันเปนการที่เสีย
กลวิธี เสียชาติเกิด ประเสริฐไมได ดีชั่วประการใดอยูที่ตัวของเรา ก็โดยปจจัตตังฯ
แลวนั้น กิเลสมันบางลงไปโยมจะรูสึก เหมือนกับที่เรามานั่งกรรมฐานวันแรกปวดจะ
ตาย นั่งไมไดหรอก ปวดหนอ... ยิ่งปวดหนัก คิดหนอ... ยิ่งคิดหนัก ก็ยังหนาแนนอยู
พอขัดเสียใหเบา ๆ บาง ๆ สบายเสีย นั่งไดเปนวัน ๆ มันยังปวดอยูไมเปนไร ปวดอยูก็
ปวดไป อยาไปสนใจกับมัน มันอยากปวดก็ปวดไป มันอยากตายใหมันตายไป อยาไป
สนใจกับมัน อยางหลวงพอนั่งอยูนี้ เมื่อยไหม ทําไมไมพลิก จําไวเลยนะเทคนิค เมื่อย
ก็ไมบอกใคร เปนครูบาอาจารยเสียแปลนหมด แลวจะไปสอนใครเขาได มันก็ปวด แต
ตั้งสติไวเรามีทั้งแมทั้งพอ ตองอดทน เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอเราก็บาง โยมไปพูดใน
สังคมได ฝรั่งโอเค สมเด็จตองบาง พอบาง หัวใจ จิตบาง ไมหนาแนนดวยอุปาทาน
และอวิชชา ตัณหาทั้งหลาย ตรงนี้เปนหลักปฏิบัติ รับรองไดผลอยางสมคาดปรารถนา
ทุกประการ คุณหนูโปรดฟง เราเปนแมแบบ แมแผน เปนลูกผูหญิงยิงเรือง เอะ! ทําไม
ผูหญิงยิงเรือละ ผูชายพายเรือ ผูหญิงทําไมจะไปยิงเรือ หรือจะพูดผิด เขาเรียกไงนะ
ผูชายพายเรือ ผูหญิงนั่งเรือ ผูชายชวยพาย เขาหลักนี้ซิ เมียดีก็เหมือนแม ผัวดีเหมือน
บาว เพราะฉะนั้นผัวผูชายก็ตองพายใหภรรยานั่งไป ถูกไหม ชายขาวเปลือกหญิง
ขาวสาร โบราณวา น้ําจะพึ่งเรือเสือพึ่งปาอาศัย เราก็จิตคิดดูบางเขาก็ใจ ถูกไหม ถา
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โยมมานั่งกรรมฐานจะตีความหมายออก ถาไมมีสติปญญา แกปญหาชีวิตไมได
ตีความหมายก็ผิด โบราณเขาพูดใหเราคิด เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไมตองใหคิด มี
คอมพิวเตอร ไมตองคิดแลว คิดเลขก็ไมตองคิดนะ เสียสมองเปลา ๆ คนเดี๋ยวนี้จึงได
แจวเลย โงที่สุด แจวที่โงที่สุด ไมมีความคิด ถาเครื่องคอมพิวเตอรไมมี เครื่องคิดเลข
ไมมี จะใชปญญาไดไหม ไมมีเครื่องอุปกรณ ไมมีเทคโนโลยี ไมมวี ิทยาศาสตร ชวยได
ไหม ไดดวยปญญา จําไว ถาไมมีสติปญญา ชวยไมได เดี๋ยวนี้เอาเครื่องทุนแรงกัน
หมดแลว ลูกเตาถึงไดโง โบราณสอนใหเราคิด สอนใหเราประดิษฐสรางสรรค ใหเรา
ริเริ่มดําเนินงานทางดีอยารอรีแตประการใด คือโบราณ แตเดี๋ยวนี้ไมมีแลว มีเครื่องคิด
เลข ถาไมมเี ครื่องคิดเลขทําอยางไง ก็แย..
เพราะฉะนั้นวิปสนากรรมฐานเปนเรื่องเรืองปญญา
ทําใหเราแกปญหาได
เพราะปญญาของเราเอง ไมใชคนอื่นมาแกใหเรา ถาจะมีสุขทุกขประการใด ก็เรารูตัว
อยูอยางนี้ คนอื่นหาไดรูไม มีความหมายมาก เพราะฉะนั้นการแผเมตตา ถาโยมเจริญ
กรรมฐานไดครบวงจร ไดพอสมเด็จบางนางหนาเมื่อไหร แผเมตตาได กอนจะแผ
เมตตา ไมใชทําไปแผไปไมได ตองทําใหครบวงจรใหจบกอน ใจสบาย ไมเจือปนดวย
กิเลส และไมเจือปนดวยความทุกข ความสุขไมเจือปนดวยความทุกขแลว แผไดโดย
หลับตา หายใจเขา อัสสาสะ ปสสาสะ ออกไปทางหนาผาก แลวตรงไปที่ตองการ
ประสงค จะใหลูกที่อเมริกา ลูกเอยจงมีความสุขความเจริญนะลูกนะ เพราะเรามีพลัง
สงแลว ลูกไดรับความสุขทันทีเดี๋ยวนั้นดวย จะเห็นพอทันที ถาแมแผจะเห็นแม ที่ใน
กรุงเทพฯ เปนตัวอยาง เชน รองประธานกรรมการ ผูจัดการธนาคารทหารไทย ทานแผ
ไปใหลูกทานที่อเมริกาอยางนี้ แลวยอนกลับมาหาทานวาลูกไดรับแลว นี่แผอยางนี้
แลวทานนั่งกรรมฐานเกงอยางที่เราชี้แจงถวายทาน ใหทานเขาใจอยางนี้ แตบางคน
แผเมตตาไมเปน ไมรูจะสงทางไหน อาตมาถึงเนน เห็นหนอ...ทางหนาผากตรงไป จะ
เห็นไดชัดเจน และก็วัสสีเขาออกไดชัดเจน แผไดเลย อาตมาถึงบอกวา วาอะไรไมได
ขอใหวาอยางนี้นะ “เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา” เมตตาแปลวา ความปรารถนาดี
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มีคุณตอชาวโลกคือเมตตา อะระหังแปลวาไกลจากกิเลสถึงจะมีเมตตา ถาไมไกลจาก
กิเลส ยังมีกิเลสมากมายอยางนี้ไมมีเมตตา อะระหัง เมตตา คนที่จะมีเมตตาตองไกล
จากกิเลสอาสวะ มันเปนบทความที่นาคิดพิจารณาดวยปญญาเหลือเกิน เทานั้นไมมี
อื่นใดแนนอน
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตองการจะสรางฐานะ ยืนหนอ... ยืนหนอ... ๆ ๆ ๆ ถาสติครบ
วงจร มีทั้งพอทั้งแมอยางที่กลาว พอก็บาง สมเด็จบางนะ นางหนาแนน อดทน ตายให
มันตายซะ ตายใหมันตาย มีทั้งแมทั้งพอ รับรองครบวงจร กิเลสก็เบาบาง จิตใจก็ใส
สะอาด จะรูกฎแหงกรรมทันที ไมใชนั่งหลับตาสงเดชแลวจะรูเอง เปนไปไมไดแน
อาตมาถึงสรุปใหฟงวา กรรมฐานไมใชของงาย แตก็ไมใชของยาก ถาทํา ขอประทาน
โทษโยมอยู ม.๑ ปวดหัวยากมาก ขึ้น ม.๒, ม.๑ ก็งาย ม.๒ ปวดหัวอีกแลว ปวดหัวจัง
ผานขึ้น ม.๓, ม.๒ งายหรือยาก อยางนี่นั่ง ๓๐ นาที ปวด ปวดมาก ตายใหมนั ตาย ถา
ผานสอบได ถาไมผา นสอบตก เกิดขึ้นตองอยูดับไป จิตก็ไมไปกังวล จิตก็ไมเปน
อุปาทาน จะปวดไดอยางไร ใชไหม เชนนั่ง ๓๐ นาทีจะตาย ลองนั่ง ๑ ชั่วโมง ก็จะ
ตาย พอกลับมานั่ง ๓๐ นาทีเปนไง สบายมาก นี่ตรงนี้ชัดเจน ทานทั้งหลายกลับไป
แลวโปรดเดินจงกรมบาง มีเวลานอยทํานอย มีเวลามากทํามาก ไมมเี วลาตั้งสติ
ทํางาน จําไว จะหยิบอะไรก็กําหนด พัฒนาจิตตรงนี้ เสียงหนอ... ใหตั้งสติใหจริง ๆ จะ
ไดรูวาคนนีม้ ันพูดโกหก คนนี้พูดจริง ไมแปรผัน ไมเปลี่ยนแปลง บางคนบอกไมวาง
ไมวางไดยงั ไง ตาก็ดกู ันอยูแลว หูก็ฟงแลว ปากก็พูดแลว นี่แหละคือกรรมฐาน ปากก็
พูด กอนจะพูดก็มีสติหนอยไดไหม นึกจะพูดไมมีหูรูดเลยเหรอ คนไมมีหูรูดนี่มักจะขึ้น
หวยลงเขา
ขอฝากโยมที่ตั้งใจไว ถาเรายังจิตกังวลอยาไปแผ ฟงไวนะ ถาจิตกังวล จิตไมสูง
จิตไมสบายใจ อยาไปแผใหลูกนะ ถาแผแลว เอาของไมดีไปใหลกู อยาแผ เอาของไม
ดีไปใหลูก บางคนไมรเู รื่อง เดินจงกรมก็เดินสงเดช นั่งก็สงเดช ไมไดอะไรเลย แลวแผ
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เลย จิตใจกําลังวุนวาย เลยเอาความวุนวายไปใหลูกอีก จําไวเลยนะ ตรงนี้พูดใหชัด
แลวนะ วันนี้เทศนไมเสียแรงเปลา วันนี้เทศนจะไมเอากัณเทศนหรอกนะ มีศรัทธา
เทศนใหโยมฟง เพราะอะไรเหรอ เพราะญาติโยมทั้งหญิงและชายสวยนารัก นาผูกพัน
ควรจะเทศนใหฟง ไมเอากัณเทศนเลยนะเนี่ย ยังจะไมฟงอีกหรือ อาตมาตองได
ปตตานุโมทนา บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา โยมที่ตั้งใจฟงก็จะสําเร็จดวยการ
อนุโมทนา สาธุอนุโมทนา สาธุการ ไดแนนอน
ถาอารมณไมดีอยาแผนะ นี่ยกตัวอยาง โยมอารมณไมดีแลวแผมาใหญาติสอง
คน แผไปใหลูกสาวกับลูกเขย มีตัวอยาง โยมนี่อารมณไมดีทะเลาะกันกับแมบาน
แลวก็ไมไดนั่งกรรมฐานแผเลย ใหลูกอยูเย็นเปนสุข แตอารมณนี่มันมาไมดี เลยมา
โดนลูกเขา เลยลูกเขยกับลูกสาวทะเลาะกันเลย ตีกันแหลกไปเลย นี่โยมอยาแผนะ
เราตีกันก็พอแลว ยังใหลูกตีกันอีกเหรอ นี่เรื่องจริงนะไมไดพูดเลน แผเมื่อกําลังมีจิต
เปนกุศล ลูกกําลังทุกขหายทุกข ลูกมีสุขก็ขอใหลูกมีสุขยิ่ง ๆ นี่ตายตัวแลว แผออก
จากหนาผาก
เพราะฉะนั้น สุจริตธรรม การเจริญกรรมฐานตองการสุจริตธรรม จะพูดเปน
ภาษาธรรมะใหฟงสักเล็กนอย สุจริตธรรมคือใหเกิดผลอยางไร พูดขอปฏิบัติแลว จะ
พูดวิธีการ สุจริตธรรมทําใหเกิดผลอยางไร คิดใหรอบคอบ คิดหนอ... คิดหนอ... ให
รอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจทรงศีลธรรม นําทางใหมันถูก ปลูกสติดําริชอบ ประกอบ
กุศล จะไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ คิดใหรอบคอบสักหนอยก็จะเห็นได จะเห็น
ไดในปจจุบนั นี้เอง อดีตอยารื้อฟน อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหมนั ตาย จะผิดหวังจะ
เสียใจ “ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องอื่นอยาคิด กิจที่ชอบ
ทําใหมันเสร็จ” ใหรอบคอบ ในปจจุบันนี้เอง ผูประพฤติสุจริตธรรมยอมเปนคนไมมีภัย
ไมมีเวร มีกาย วาจา ใจ ปลอดโปรงนี้เอง ความสุขที่เห็นกันอยูแลว สวนผู
ประพฤติทุจริตอธรรม ตรงกันขาม มีกาย วาจา ใจ หมกหมุนวุนวาย แมจักมี
วันสารทจีน ๕ ก.ย. ๒๕๔๑

๑๒

ทรัพย ยศ ชื่อเสียง สักเทาใด ก็ไมชวยใหปลอดโปรงได ตองเปลืองทรัพย เปลือง
สุข ระวังทรัพย ระวังรอบดาน นี้เปนความสุขที่เห็นกันอยูแลว สวนในอนาคตเลาจัก
เปนอยางไร อาศัยพุทธภาษิตทีแ่ สดงวา :กลฺยาณการี กลฺยาณํ ผูทําดียอมไดดี
ปาปการี จ ปาปกํ ผูทาํ ชั่วยอมไดชั่ว
จึงลงสันนิษฐานไดวา สุจริตธรรม อํานวยผลที่ดีคือความสุข ทุจริตอธรรม
อํานวยผลที่ชั่วคือความทุกข แมในอนาคตแนแท อนึ่งในที่นี้รวมผลแหงสุจริตธรรม
ทั้งสิ้น แสดงรวมยอดอยางเดียววาความสุข เพราะเหตุนี้ สิ่งใดเปนอุปกรณแหง
ความสุข หรือเรียกวาสุขสมบัติ เชน ความบริบูรณทรัพย ผิวพรรณงาม อายุยืน
ยศ ชื่อเสียง เปนตน สิ่งนั้นทั้งหมดเปนผลแหงสุจริตธรรม
จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคูหนึ่งโดยยอไว เผื่อผูตองการตอไป คือ ไม
พยาบาท คูกับ เมตตา เมื่ออารมณรายอยางเบาคือ ความหงุดหงิดไมพอใจ แรง
ขึ้นเปนความฉุนเฉียวรายกาจ แรงขึ้นอีกเปนพยาบาท เหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง
เกิดขึ้น ควรทําความรูจ ักตัวและพิจารณาโดยนัยวา นี้เทากับโทษตน เผาตนโดยตรง
มิใชทําโทษหรือแผดเผาผูอื่นเลย คราวที่ตนผิดใจยังเคยใหอภัย ไมถือโทษโกรธแคน
เหตุไฉนเมื่อผูอื่นทําผิดใจจึงมาลงโทษแผดเผาตนเลา ผูอื่นที่ตนโกรธนั้น เขามิได
ทุกขรอนไปกับเราดวยเลย อนึ่ง ควรตั้งกติกาขอบังคับสําหรับตนวา เมื่อเกิดอารมณ
ราย มีโกรธเปนตนขึ้น จักไมพูด จักไมแสดงกิริยาของคนโกรธ หรือตั้งกติกาประการ
อื่นซึ่งอาจจะรักษาอารมณรายเหลานั้นไวขางใน มิใหออกมาเตนอยูขางนอก และ
พยายามดับเสียดวยอารมณเย็นชนิดใดชนิดหนึ่ง ดวยการพิจารณาใหแยบคาย มิให
ลุกระพือสุมอกอยูได
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เมตตา - มิตร - ไมตรี สามคํานี้ เปนคําหนึ่งอันเดียวกัน
เมตตา
มิตร
ไมตรี

คือ ความรักใครปรารถนาจะใหเปนสุข
คือ ผูมีเมตตาปรารถนาสุขประโยชนตอกัน
คือ ความมีเมตตาปรารถนาดีตอกัน

ผูปรารถนาจะปลูกเมตตาใหงอกงามอยูในจิต พึงปลูกดวยการคิดแผ ใน
เบื้องตนแผไปโดยเจาะจงกอน ในบุคคลที่ชอบพอ มีมารดาบิดา ญาติมิตร เปนตน
โดยนัยวาผูนั้น ๆ จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ไมมีทุกข มีสุขสวัสดี รักษา
ตนเถิด เมื่อจิตไดรับการฝกหัดคุนเคยกับเมตตาเขาแลว ก็แผขยายใหกวางออกไป
โดยลําดับดังนี้ ในคนที่เฉยๆ ไมชอบไมชัง ในคนไมชอบนอย ในคนที่ไมชอบมาก
ในมนุษยและดิรัจฉานไมมีประมาณ เมตตาจิต เมื่อคิดแผกวางออกไปเพียงใด มิตร
เมตตาไมตรีจิตมิใชอํานวยความสุขให
และไมตรีก็มีความกวางออกไปเพียงนั้น
เฉพาะบุคคล ยอมใหความสุขแกชนสวนรวมตั้งแตสองขึ้นไปดวย คือ หมูชนที่มี
ไมตรีจิตตอกันยอมหมดความระแวง ไมตองจายทรัพย จายสุข ในการระวังหรือ
เตรียมรุกรับ มีโอกาสประกอบการงาน อันเปนประโยชนแกตนเอง และหมู เต็มทีม่ ี
ความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขโดยสวนเดียว
เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ผู
ทรงมีพระเมตตาไมตรี มีมิตรภาพในสรรพสัตว ทอดพระเนตรเห็นการณไกล จึงได
ทรงประทานศาสนธรรมไวหนึ่งฉันทคาถา แปลความวา บุคคลพึงประพฤติธรรมให
เปนสุจริต ไมพึงประพฤติธรรมใหเปนทุจริต ผูมปี กติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุข
ในโลกนี้และในโลกอื่น ดังนี้
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ในขอวา พึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ไมพึงประพฤติธรรมใหเปนทุจริต ใน
ฉันทคาถานั้น คําวา ธรรม นาจะหมายเอา การงานทั้งปวงที่ทํา ทางกาย วาจา
และ การทํา การพูด การคิด ที่เปนไปอยูตามปกตินี้เอง ทรงสอนใหทํา พูด และคิด
ใหเปนสุจริต มิใหเปนทุจริต
สวนในขอที่วา ผูมปี กติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขนั้น คําวา ธรรม
หมายความวา ความดี ดังคําวา มีธรรมอยูในใจ ดังที่เขาใจกันอยูทั่วไป ผูป ระพฤติ
กาย วาจา ใหสุจริต ไมประพฤติใหเปนทุจริต ทั้งประพฤติธรรม คือมีธรรมอยูในใจ
ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้ และในโลกอื่น คือในโลกอนาคต อันจะคอยเลื่อนมาเปนโลก
ปจจุบันแกทุก ๆ คนในเวลาไมชา
ความสุข ยอมเกิดจากเหตุภายใน คือ สุจริตธรรม ดวยประการดังฉะนี้
เพราะฉะนั้น ผูปรารถนาสุข เมื่อจับตั้งเหตุการณแหงความสุขและความทุกขไดฉะนี้
แลว ควรเวนทุจริตอธรรม อันเปนเหตุของความทุกข ควรประพฤติสุจริตธรรม อัน
เปนเหตุของความสุข ถาประพฤติดังนี้ ชื่อวาไดกอเหตุการณของความสุขสมบัติทั้ง
ปวงไวแลว นี้เปนความชอบยิ่งของตนเอง ถากลับประพฤติทุจริตอธรรม เวนสุจริต
ธรรมเสีย
ยอมชื่อวาไดกอเหตุการณแหงความทุกขพิบัติทั้งปวงไวแลว
นี้เปน
ความผิดของตนเอง
อนึ่ง ถามีปญหาในชีวิตปจจุบันของผูประพฤติสุจริตธรรม หรือทุจริตอธรรม
เกิดขึ้น พึงทราบวา ในคราวทีส่ ุจริตธรรมที่ไดทําไวแลวกําลังใหผลอยู ผูพระพฤติ
ทุจริตอธรรมยอมพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติ และความสดชื่นราเริง อาจสําคัญทุจริต
อธรรมดุจน้ําหวาน และอาจเยยหยันผูประพฤติสุจริตธรรมได แตในการที่ทุจริต
อธรรมของตนใหผล ก็จักตองประจวบทุกขพิบัติ ซบเซาเศราหมอง ดุจตนไมฤดูแลง
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อนึ่งในคราวที่ทุจริตอธรรมที่ไดทําไวแลวกําลังใหผลอยู ผูประพฤติสุจริตธรรมก็ยัง
ตองประสบทุกขพิบัติซบเซาอับเฉาอยูกอน แตในการที่สุจริตธรรมของตนใหผลยอม
เกิดสุขสมบัติอยางนาพิศวง ดุจตนไมในฤดูฝน แมสจุริตธรรมจักยังไมใหผล โดยนัย
ที่กลาวนี้ กาย วาจา และใจ ของตน ก็ยอมปลอดโปรงเปนสุขสงบ เปนผลที่มี
ประจําทุกทิวาราตรีกาลดังที่กลาวแลว
วันนี้ก็เปนเวลาสมควรแกเวลา ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญ
กุศลทั้งหลาย อํานาจปูยาตายาย อํานาจคุณครูอุปชฌายอาจารย อํานาจเทพทัย
ทุกแหลงหลา
อํานาจพระมหาบพิตรสมภารเจา
อํานาจสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ โปรดประสาทพรใหญาติโยมทั้งหลาย จงประสบแตความสุข
ความเจริญโดยทั่วหนากัน ขอทุกทานจงเจริญไปดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ให สมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุก ๆ
ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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