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การแกเจาของ
มนุษยเราและศาสนาทั้งสองอยางนี้สําคัญดวยกัน เมื่อประกบกันเขาแลวก็ยิ่ง
เปนความสําคัญมาก ถาขาดอยางใดอยางหนึง่ เสีย เปนตนวามีแตคนเฉย ๆ ไมมีเครื่อง
ประดับใหเปนความสําคัญของคน คนก็หาความสําคัญไมได คนเราจึงไมใชจะสําคัญ
เพราะเกิดขึ้นมาเปนคนแลวเทานั้น ยังตองมีเครื่องประกอบอีกมากมาย เฉพาะอยางยิ่ง
ก็คือศีลธรรมเปนเครื่องประกอบ เปนเครื่องประดับ สงเสริมใหมนุษยเรามีคุณคา และ
มีความสําคัญขึ้นมากโดยลําดับลําดา มรรยาท จริยะความประพฤติและปฏิบัติเปนผูมี
กฎมีระเบียบมีขอบังคับตนเอง นี่ลวนแลวแตเปนเครื่องเสริมคุณคาของเราใหเดน แม
คนอื่นเขาจะไมเห็นเดน แตเราก็รูสึกเดนในเรา หาที่ตําหนิตนไมได
ทานวา นตฺถิ โลเก รโห นาม ที่ลับไมมีในโลกนั้นก็ไดแกเรานี่ เราทําตัวของเรา
ใหดีเถอะ จะป ดไวเท าไรก็ไมอยู ตองทราบดวยกันทั้งนั้ น และทําชั่วอีกเหมือนกันก็
กระจายไดเช นเดี ยวกัน คุ ณ คาจึงอยูที่ การประพฤติ ของเรา ไม วาที่ แจงที่ ลับ นี่ เป น
เครื่องเสริม เชนอยางพระนี้ก็เหมือนกัน บวชออกจากโบสถมาวาจะศักดิ์สิทธิ์วิเศษที
เดียวก็ไมใช เพศนี้เปนเครื่องประกาศตนใหตัวของตัวทราบดวยวา เวลานี้เราเปนนัก
บวชแลว นักบวชจะตองเวนอะไร ๆ ประกอบอะไร ใหรูหนาที่ของตนเอง จากนั้นไปก็
ปฏิบัติหรือทําหนาที่ตามเพศของตน นัน่ ละจะมีความศักดิส์ ทิ ธิข์ น้ึ มาโดยลําดับ
ถามาทําลายตัวเอง ด วยการทําลายกฏขอบังคับ หลักธรรมหลักวินั ยนี้ก็เหลว
แหลกใชไมได หาคุณคาไมไดพระองคนั้น เขาไมเลื่อมใส ไมวาแตเจาของตําหนิเจาของ
ไดเลย แมคนอื่นเขายังไมเลื่อมใสดวย กราบไมลง เลื่อมใสไมลง เชื่อไมได เพราะตัว
เองก็เชื่อตัวเองไมได จะใหคนอื่นมาเชื่อไดยังไง เจาของไมมีความเคารพเลื่อมใสเจา
ของได คนอื่นเขาก็ไมเคารพเลื่อมใส เจาของมีทางตําหนิเจาของไดมากนอยเพียงไร
คนอื่นเขาก็มีทางตําหนิเจาของไดมากนอยเพียงนั้นแหละ เรื่องเปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นการประพฤติจึงเปนของสําคัญมาก การประพฤตินี้ถาเราไมมีเครื่อง
มือ ไมมีหลักวิชาไดศึกษาเลาเรียนมา เราก็ไมเขาใจวาจะปฏิบัติตัวอยางไร เพราะฉะนั้น
ศาสนาจึงเปนหลักวิชาทีส่ าํ คัญมาก เปนแนวทางที่ดีมากควรนํามาประพฤติปฏิบัติ
ผูชายเราก็อยาไปเที่ยวเกะกะระรานผูหญิงคนนั้น แมอีหนูคนนี้ ไมใชแมอีหนู
เราแลวนั่นตองระวังใหดี ผูชายเรามักมาเสียอํานาจตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงตอง
เสริมอํานาจของเราใหดีตรงนี้นะ อยาไปเกี่ยวเกะกะ อยาไปเที่ยวเลอะๆ เทอะ ๆ ซอก
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แซกซิกแซ็กตามซอกตามมุมตามโรงลิเกละครระบํารําโป หรือระบํารําบา หรืออะไรก็ไม
รูแหละ ใหระวังตรงนี้ใหดี นี่ละผูชายเราเสียศักดิ์ศรีตรงนี้
ผูหญิงก็เหมือนกัน ถาประพฤติตัวอยางนั้นแลวก็เสียศักดิ์ศรี กุลสตรีหายหมด
ไมมีเหลือเลย ที่เหลือก็เหลือแตทางภาคอีสานเขาเรียก ภาษา....เดือน ๙ คือมันหอน
อึกทึ กครึก โครม เวลานั้ นมันคึกคะนอง ตัวไหนก็ต ามไมมี บานมี เรือนเลย วิ่งหากัน
ประสานกันวุนไปหมด ตัวผูวิ่งหาตัวเมีย ตัวเมียวิ่งหาตัวผู ไมทราบวาบานใครตอบาน
ใครวิ่งประสานกันไดหมด คนคึกคนคะนองยิ่งรายกวานั้น เพราะฉะนั้นจึงตองระวังให
มาก สิ่งนี้เปนสิ่งที่บั่นทอนทั้งหญิงทั้งชายทําใหเสียไป ถาตางคนตางประพฤติปฏิบัติตัว
ใหดีตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลว จะเปนผูมีศักดิ์ศรีดีงาม แมในครอบครัวก็รมเย็น
ไมมีอะไรจะรมเย็นยิ่งกวาครอบครัวของเราที่มีศีลมีธรรม
วัดนี่ก็เหมือนกัน มีแตวัดเฉย ๆ พระปฏิบัติตัวเหลว ๆ แหลก ๆ ใชไมไดอีก
เชนกัน ตองปฏิบัติตัวใหสมศักดิ์ศรีของพระ หลักธรรมหลักวินัยมีอยางไรนั้นแลคือ
ศักดิ์ศรีของพระ นั้นแลคืออํานาจของพระ นั้นแลคือเครื่องประดับของพระ จะตอง
ประพฤติตัวใหเรียบรอยไปตามหลักนั้น จะเปนความสวยงามสงาราศีองอาจกลาหาญ
ไมวาในที่ชุมนุมชน ไมวา อยูค นเดียว ไมวาอยูที่ไหน แมในปาในเขาจะนากลัวขนาดไหน
ก็ตาม คนที่มีธรรมมีศีลบริสุทธิ์แลวจะไมกลัว ตายก็ไมกลัว เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติ
กรรมฐานทานถึงชอบอยูใ นปา ลึกเทาไรทานก็ไมกลัว เพราะทานเชื่อในธรรมที่มีภายใน
ใจของทาน ธรรมจึงเปนของสําคัญมาก ทําคนใหมีความสงาผาเผยองอาจกลาหาญทั้ง
ปจจุบนั และอนาคตดวย ตายก็ไมไปตกนรกแหละคนมีธรรม มันแนใจขนาดนัน้
วัน นี้ เป น วั น พระ ปกติ วัด นี้ มี ค นมากเสมอ วั น พระก็ ม าก วั น เสาร ก็ ม าก วั น
อาทิตยก็มาก ถาพูดถึงเรื่องมาก มากขึ้นโดยลําดับ แตกําลังของเราลดลง ๆ ไมสมดุล
กัน รูสึกวาเหนื่อยทุกวันนี้ ทั้งผูที่ฉุดลากออกไปนอกวัดก็มี เขามาหาไมพบก็มี อยางนี้
ละยุงอยูตลอด เพราะฉะนั้นเราจึงใหชื่อมันโดยหลักธรรมชาติ ตั้งแตหนุมฟออยูนั้นเขา
เรียกมหาบัว อูย เขาเรียกมหาบัวนี้ภูมิใจนะ ผึ่งผายเหมือนบา มหาบัวเปนบายังไมรูตัว
ตอนนั้น แตตอนแกมานี้ก็เปนบาอีกแบบหนึ่ง มันคนละบานะตัวมหาบัวองคเดียวนั่น
ละ พอหลังจากนั้นมาก็เลื่อนยศมาเปนหลวงตาบัว เขาก็มายุงกับหลวงตาบัว หรือหลวง
ตาบัวไปยุงกับเขาก็ไมรูแหละนะ เพราะตางคนตางยุงกัน เลยกลายเปนหลวงตายุงขึ้น
มา พอออกจากหลวงตายุงแลวก็กลายเปนหลวงตาลากขึ้นมา เขาก็ลากไปโนนลากไปนี้
เรื่อยไป จนกระทั่งทุกวันนี้ยังอยูในตําแหนงหลวงตาลากนะ ใครจะเรียกหลวงตาลากก็
ไดเราก็ไมโกรธเขา
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นั่นละการวินิจฉัยใครครวญ การรบขาศึก เราจะไปรบในริมฝปากคนไมได เรา
ตองรบในความรูสึกของเรา อยางครั้งพุทธกาลพระพุทธเจากับพระอานนทไปบิณฑบาต
เขาไมพอใจเขาจางคนดุดาพระพุทธเจา วาไออูฐ ไอหัวโลนโกนคิ้ว ไอขอทาน นี่เราก็
เห็นแลวในตํารา พระอานนทเดือดรอนวุน วาย จะอาราธนาพระพุทธเจาใหเสด็จไป
เมืองอื่น เมืองที่เขาไมวา เมืองที่เขาไมตําหนิติเตียน พระพุทธเจาก็รับสั่งถามวา ถาไป
เมืองนั้นแลวเขาวาใหอีกจะทําอยางไรอานนท เราก็หลีกออกจากเมืองนั้น ถาเมืองนั้น
เขาวาอยางนั้นอีกละจะไปไหน ไปไหนก็ถูกเขาวาอยางนั้น ๆ แลวจะไปไหน ที่สุดหาโลก
อยูไมได
เพราะฉะนั้นจึงไมถูกตองที่จะหลบหลีกปลีกตัวออกไปจากขาศึก โดยวิธีการหนี
ไปเมืองนี้เมืองนั้นอยางนั้น นอกจากจะรูกันอยูภายในจิตใจ หลบหลีกอยูภายในจิตใจ
ในตัวเองนี้ ถาภายในตัวเองนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะปฏิบัติหรือตอสูกับมาร
ภายในจิตใจของตนเปนสําคัญไดแลว ภายนอกไมสําคัญอะไรนัก อยูท่ีไหนก็อยูได ไป
ไหนไปไดทั้งนั้น นี่พระพุทธเจาทานวาอยางนั้น ทานจึงกลาวเปนบาลี แตเราจะแปลเอา
เป น ใจความย อ ๆ ว า ดู ก อ นอานนท เรานี่ เปรี ย บเหมื อ นกั บ ช างใหญ ตั ว ก าวเข า สู
สงคราม คือแตกอนเขารบสงครามกันดวยชาง ไมไดรบดวยแบบทุกวันนี้นะ วาเรานี้เทา
กับชางตัวใหญที่กาวเขาสูสงคราม ไมพรั่นพรึงในลูกศรซึ่งจะมาจากทิศตาง ๆ มีแตจะ
มุงหนาที่จะเขาสูแนวรบโดยถายเดียว ปราบปรามขาศึ กใหแหลกเหลวไปดวยกําลัง
ความสามารถของเราเทานั้น เราจะไปหาหวั่นไหวทางโนนหวั่นไหวทางนี้ไมได
อันนี้ก็เหมือนกัน ลูกศิษยตถาคตจะไปหลบอยูโนนวาที่นั่นเปนมาร และหลบ
จากนี่วาโนนเปนมาร วันยังค่ําจนกระทั่งถึงวันตาย เราจะไดหลบหลีกอยูอยางนั้นตลอด
เวลา เมื่อเปนเชนนั้นก็เปนเหมือนหมาขี้เรื้อน คันตรงนี้เกาแลววิ่งไปโนนวาจะหายคัน
วิ่งไปโนนก็ไปเกาอยูโนนอีกหาที่สิ้นสุดไมได เพราะความคันอยูที่เนื้อที่หนังของมัน ถา
หากวาหายจากโรคเรื้อนแลว มันก็ไมคันมันก็ไมเกา อยูท่ีไหนก็อยูสะดวกสบาย อันนี้
โรคเรื้อนที่ทําใหเราคัน ทําใหเราเกาอยูในหัวใจของเรา ใหแกที่หัวใจของเราซิ เขาวาให
เรายั ง ไง เอาคํ าวาของเขามาวิ นิ จ ฉั ย ให ได เหตุ ได ผ ล นี่ เราไปสํ าคั ญ คํ าวาเขาเฉย ๆ
สําคัญวาอยางไร สมมุติยกตัวอยางวา เขาวาใหหลวงตาบัวหัวโลน แลวเราหัวโลนจริง ๆ
ไหม เราตองวินิจฉัยเรา ถาเราหัวโลนจริง ๆ ก็เอาเขาพูดถูกตองแลวนี่ ตองยอมใหเขา
ซิ ก็เรามาเปนผูย อมรับความถูกตองนีน่ ะ เรื่องก็ไมมี
นี่ละการแกเจาของ ใหแกที่หัวใจของเจาของ เขาวาดีก็ตาม จิตของเราจะแย็บ
ออกรับอยางไรบาง เขาวาเราชั่ว จิตของเราจะแย็บออกไป ปรุงขึ้นมาหลอกเจาของวายัง
ไงบาง เขาวาผานไปแลวลมปากเขา เขาวาดีก็ผานไปแลวลมปากเขา เขาวาเราชั่ว ลม
ดับไฟในใจกันเถิด
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ปากนั้นผานไปแลว แตลมของสังขารที่ปรุงอยูภายในใจนี้ไมผาน ความยึดมั่นถือมั่น
ความสําคัญมันจะยึดไวอยูตรงนี้ แลวจะเผาเราตรงนี้ดวยการครุนคิดยุงเหยิงวุนวายอยู
นัน้
สุดทายก็วาคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวเองผูคิดผูยุงเหยิงวุนวาย ผูกอไฟเผาเจาของ
นั้นไมไดคิดเลยวาดีหรือไมดี นี่ละคนเราแกตรงนี้ไมได เพราะฉะนั้น จึงไปหาตําหนิตรง
โนนตรงนี้ยุงไปหมด ถาลงแกตรงนี้ตกไปแลว อยูไหนอยูไดหมดนั่นแหละ แตกิริยาที่
จะตอบรับคนหนักเบามากนอยนั้นเปนธรรมดา สวนภายในจิตของเราจะไมติดเราเอง
หนึง่ ไมตดิ อารมณทม่ี าเกีย่ วของกับเราหนึง่ ไมติดคนนั้นหนึ่ง ไมติดลมปากคนนั้นหนึ่ง
ไมติดอะไรทั้งนั้น นัน่ จึงเรียกวาผูป ฏิบตั ิ ตองแกไขอยางนี้ซิแกไขเจาของ
ไปหาแกไขอะไรภายนอก แกไขคนนั้นแกไขคนนี้ ไปหลีกคนนั้นไปหลีกคนนี้ จะ
หลีกไปไหน หลีกคนนี้ก็โดนคนนั้น หลีกคนนั้นก็โดนคนนี้ หมดไมมีใครหลีกก็โดนเรา
อยูดี ๆ เพราะเราก็คนคนหนึ่ง ตองคิดอยางนั้นซินักปฏิบัติ ใหมันรอบซิ พระพุทธเจา
ไมไดสอนคนใหโงนี่นะ ออกจากเมืองนี้ไปอยูเมืองนั้น เหมือนอยางพระอานนททูลพระ
พุทธเจาใหไปหาอยูเมืองโนนเมืองนี้ เขาจะไมไดดุไมไดดา พระพุทธเจาวาเราไมไป ไป
ทีไ่ หนเขาก็มปี ากเหมือนกัน วาไดเหมือนกัน นีว่ ธิ ปี ฏิบตั ติ นใหเปนอยางนัน้
วันนี้เปนวันพระนี่เราเคยพูดแลว วันโยมมีมากี่วัน วันโยมมีแตวันยุง ทีนี้ทานให
มีวันพระเพื่อใหระลึกวา วันนี้เปนวันประพฤติปฏิบัติธรรม อยางนอยไดระลึกถึงพระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรือไดมาใสบาตรใหทานก็ยังดี มากกวานั้นก็ใหไดรักษา
ศีล จะเปนศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม หรือไดภาวนาดวยก็ยิ่งดี ภาวนาคือการอบรมจิต
ใหสงบ เพราะตามธรรมดาของจิตจะหมุนตัวอยูอยางนี้ตลอดดวยความคิดปรุง สังขาร
แปลวาความปรุง ความคิดมันคิดขึ้นมาจากภายในใจ อันนี้ไมมีเวล่ําเวลาเลย โรงงาน
เขาเปดแลวเขายังมีวันปด แตโรงงานคือใจนี้ไมทราบเปดมาตั้งแตเมื่อไรไมเคยมีวันปด
เลย จึงตองอาศัยหลักธรรมคือสมาธิ การฝกหัดจิตของตนใหสงบนั้นแหละเรียกวาปด
โรงงานเสียบาง จะไดมีความสงบรมเย็น เหมือนอยางเขาพักงานแลวมาพักผอนนอน
หลับหรือรับประทานอาหาร ก็มกี าํ ลังควรแกการงานอีกตอไป
ทีนี้จิตก็ใหพักเสียบาง งานของจิตคิดปรุงอยูทั้งวันทั้งคืน แมแตหลับยังละเมอ
เพอฝนไป นั้นก็คือความคิด ถาหากคนเราหลับสนิทจริง ๆ แลวจะไมฝน การฝนนั่นคือ
ความคิดปรุงภายในการหลับของตัวเอง ที่เรียกวาฝนสดคือคิดอยูเดี๋ยวนี้ อยางพวกเรา
ทั้งหลายคิดนี่ มันฝนสด ๆ รอน ๆ อันนี้อยางหนึ่ง นี่มันยุง เพราะฉะนั้นจึงใหไดรับ
ความสงบบางในวันพระเชนนี้ ใหไดระลึกถึงกัน
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พระพุ ท ธเจาทรงฉลาดมาก มี ค วามเมตตาต อ สั ต ว โลกมาก ได ท รงทํ าความ
อุตสาหพยายามเต็มพระสติกําลังความสามารถของพระองคนั่นแล วิธีการใดที่โลกทั้ง
หลายจะไดรับความรมเย็นเปนสุข พระองคไมเห็นวาเปนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
เปนความลําบากลําบน ทรงอุตสาหพยายามดวยพระเมตตาลวน ๆ จนกระทั่งถึงวัน
ปรินิพพาน แมคืนจะปรินิพพานยังแสดงพระเมตตาอยางเต็มสวนใหเห็นชัดเจนอีก
ขณะนั้นมีสุภัททปริพาชกจะเขามาทูลถามปญหา เพราะทราบแลววาพระพุทธ
เจาจะมาปรินิพพานในคืนวันนี้ จะไมมีเวล่ําเวลาเลยในการศึกษาธรรมะกับทาน ก็ตอง
รีบมา พอมาแลวก็ถูกพระอานนทกีดกันไมใหเขาเฝาดวยแสดงเหตุผลวา เวลานี้พระ
องคกําลังประชวรหรือวาลําบากอยูมากแลว พระองคทรงทราบจึงเรียกพระอานนทมา
รับสั่งถาม พระอานนทก็ทูลตามเรื่องวามีปริพาชกคนหนึ่งเขามาหา อยากมาทูลถาม
ธรรมะ เออ ใหเขามา ๆ นั่นฟงซิ เราที่มาปรินิพพานที่น่ีก็เพื่อคน ๆ นี้แหละคนหนึ่ง
ใหเขามาเดี๋ยวนี้ ๆ
พอเขามาก็ถามถึงเรื่องศาสนาตาง ๆ ศาสนาไหนก็วาศาสนาของตนดี ศาสนา
อะไรก็วาศาสนาตนดี แลวความจริงเปนยังไง เออ อยาถามไปมากเลยเวล่ําเวลาของเรา
ไมพอ เราจะพูดใหฟง ศาสนาใดมีมรรค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป จนกระทั่งถึง
สัมมาสมาธิ ศาสนานั้นเปนศาสนาที่สมบูรณ เปนศาสนาที่ดีแท แลวก็ใหคุณพูดงาย ๆ
วาใหคณ
ุ เอาอันนีไ้ ปปฏิบตั นิ ะ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปเรื่อยไป และพยายามทําเอาให
เต็มที่ในคืนวันนี้ แลวก็สอน พอสอนเสร็จแลวก็รับสั่งใหพระอานนทบวชให เพื่อจะได
เปนปจฉิมสาวกองคสุดทายในคืนวันปรินิพพาน พระอานนทนําไปบวชในเวลานั้น พอ
บวชแลวก็บําเพ็ญสมณธรรม ไดบรรลุธรรมเปนถึงขั้นพระอรหันตในคืนวันนั้น ตรงกับ
วันพระองคปรินิพพานพอดี
นี่แสดงถึงพระเมตตาอันสุดสวนของพระพุทธเจา ไมทรงเห็นวา โอย เราลําบาก
มากแลว เราประกาศพระศาสนามาตั้ง ๔๕ ปน้ีแลว ใหเราพักผอนบางเถอะ เวลานี้เรา
กําลังจะตาย อยามากวนเรานักเลย พระองคไมเห็นวา ถาหากจะวาก็มีแตหลวงตาบัวที่
ตัวเทาหนูแตกิเลสตัวเทา ๆ ภูเขานั่นแหละ ใครมาก็ดุเอา มาอะไรมาไมรูจักเวล่ําเวลา
ดุเขาบาง นี่เปนคนละแบบนะ พระพุทธเจาเปนแบบหนึ่ง หลวงตาบัววาเปนลูกศิษย
พระพุทธเจาไปอีกแบบหนึ่งนะ ใครจึงร่ําลือวาหลวงตาบัวนี่ดุมากที่สุดเลย ทําไมจะไมดุ
มากยังไง หลวงตาบัวจะตายก็ดุเอาซี พากันจําเอานะเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่สอนนี้ พระ
องคทรงเมตตาขนาดนั้นละกับพวกเราทั้งหลาย เรายกตัวอยางเพื่อหมายเอานี้ตางหาก
นะ
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ธรรมที่ ส อนไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ นี้ ท านกล าวไว พ อประมาณเท านั้ น
เหมือนกับ ยาแกโรคมี ๘๔,๐๐๐ ขนาน ความจริงถาเพี ย งเท านี้ แล วจะไมทั น กั บ โรค
เพราะโรคมีหลายชนิดมีหลายประเภทในหลายบุคคลในหลายสัตว ยาจะมีเพียงจํานวน
นอย ๆ ไมพอ อันนี้กิเลสอยูภายในหัวใจของสัตวโลกมีจํานวนมากมายกายกอง หลาย
แงหลายสันหลายคมมาก ธรรมะจะมีเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้ไมพอกับความ
ตองการ ไมพอกับความจําเปนที่จะปราบปรามกิเลสตัณหา ซึ่งเปนโรคสําคัญอยูภายใน
จิตใจสัตวนั้นเลย จึงมีมากกวานั้น แตเห็นวาจะฟนเฝอเหลือกําลังที่จะจดจําเอา ไดแก
พวกปุถุชนเราทั้งหลาย ทานจึงจดจารึกมาเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานั้น นี้ลวน
แลวแตเปนยารักษาโรคภายในใจ
โรคกิเลสตัณหา โรคความโลภความโกรธความหลง นี่ละเปนตัวสําคัญ มันฝง
อยูภายในจิตใจของเรา แลวใหไดเอาธรรมะ เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาไประงับดับจิต
ของเรา ประเภทที่มันคิดยุงเหยิงวุนวายตลอดเวลาใหสงบลงบาง จะเปนความดีงามใน
วันพระหนึ่ง ๆ ที่ผานมา ไมใหเสียไปเปลา ๆ ทั้ง ๆ ที่เราเกิดมากับโลกนี้ผานมาแลวกี่
วันพระ เดือนหนึ่งมีกี่วันพระ ปหนึ่งมีก่ีวันพระ แลวคนหนึ่ง ๆ เกิดมาผานวันพระมา
แลวกี่ปกี่เดือน เคยสนใจกับวันพระไหม มีแตสนใจกับวันโยมวันฆราวาสวันยุง ยุงมา
ตลอด บางคนตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่ งวัน ตายไมเคยมีศาสนาเลยก็มี โอโห เหลื อ
ประมาณ ถาวาหยาบก็หยาบเหลือประมาณ ถาวาเปนโรคก็โรค ไอ.ซี.ยู หมอดูไมได ยา
เขาไมถึง มันสมควรแลวเหรอพวกเราถาเปนประเภทนั้น
เราอยาใหเปนคนประเภทนั้นซิ ใหเปนประเภทที่เขาหาหมอก็ใหมีหวังไดหาย
โรคออกมา อยาเขาไปตายทิ้งเปลา ๆ ไปไหนก็ใหมีหวัง อยูในโลกนี้ก็ใหมีความชุมเย็น
ภายในจิตใจ เพราะการสรางความดี ไปโลกหนาก็ใหมีความดีติดตัวไป เพราะเราสราง
ความดีไวแลวแตกาลหลัง คือตั้งแตคราวเปนมนุษยอยูนี้ จะไมเสียที
นั่นละ ทานประกาศวันพระไวใหทานทั้งหลายไดทราบวา วันพระเปนวันสําคัญ
สําหรับประชาชนทั้งหลาย จะไดระลึกถึงความดีงามทั้งหลายและบําเพ็ญความดีงามเขา
สูตน อยาใหเสียวันเสียเวล่ําเวลาไปเปลา ๆ ทานเอาเพียงวาเดือนหนึ่งมีเพียง ๔ วันเทา
นั้น นอกนั้นปลอยใหประกอบหนาที่การงาน วิ่งใตวิ่งเหนือเพื่อธาตุขันธ เพื่อสกลกาย
เพื่อความเปนอยู เพื่อเอาชีวิตรอดไป วาอยางนั้นเถอะนะ นอกจากนั้นในวันพระก็ให
บําเพ็ญใหระลึกถึงคุณงามความดีเพื่ออาหารเขาสูใจ
อาหารของธาตุของขันธนั้น คือ ขาว น้ํา วัตถุตาง ๆ อาหารของใจ ไดแก ทาน
ศีล ภาวนา เปนบุญเปนกุศลรวมเขามาสูใจของเรา นี้คืออาหารของใจ ใครมีอาหารของ
ใจนี้ ใจจะเปนผูมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสม สมความ
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มุงมาดปรารถนา นอกจากนั้นมีบุญมาก ๆ แลวก็ผานพนถึงนิพพาน ไมตองมายุงเหยิง
วุนวายในการเกิดการตายนี้อีกเลย นี่เพราะความดีเพราะอาหารของใจมีมาก ลวนเปน
อาหารดี ถาสิง่ ทีช่ ว่ั นัน้ ไมจดั วาเปนอาหาร แตเปนยาพิษเผาจิตใจของเรา นั้นไมใชของดี
ขอใหพากันละเวนบาง อยางนอยก็บาง ละเวนไดมากเทาไรก็ยิ่งดี วันพระวันหนึ่ง ๆ
อยาใหเสียเวล่ําเวลา วันพระไดผานไปเปลา ๆ วันประเสริฐผานไป เราเอาแตความโง
เอาแตนรกอเวจีเผาหัวใจเราอยูทั้งวันทั้งคืนไมวาวันพระวันโยม มันถูกตองดีงามแลว
เหรอ
เราเปนมนุษยท้ังคน ฉลาดกวาสัตว ทําไมจึงโงกวาสัตว บทเวลาถึงบทเชนนี้เขา
มา ใหเราถามเราอยางนั้น อยาใหคนอื่นไปถามนะ เดี๋ยวเกิดโมโหโทโส แทนที่จะแก
กิเลสกลับเพิ่มกิเลสขึ้น ถาเราถามเราแลวกิเลสจะหลุดลอยไป เราจะรูไดในตัวของเรา
เอาละ
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