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 วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นวนัประเสริฐไง พระแปลวา่ผูป้ระเสริฐ วนัน้ีวนัพระนะ วนัพระ
เป็นวนัของผูป้ระเสริฐ ถึงเราไม่ประเสริฐ เรากใ็หส่ิ้งท่ีวา่เป็นวนัท่ีประเสริฐ เพราะพระพทุธเจา้
บญัญติัไวเ้อง วา่วนัพระ วนัโกน ใหพ้วกเราเป็นวนัท าบุญกศุลไง ฉะนั้น วนัพระถึงเป็นวนัของผู ้
ประเสริฐ เราเองไม่ประเสริฐเรากต็อ้งอาศยัส่ิงขา้งนอกใหม้นัเขา้มาช าระลา้งใหเ้ราเป็นผู ้
ประเสริฐ  

ผูป้ระเสริฐ การประเสริฐ เห็นไหม ผูป้ระเสริฐท าอะไรมนักท็  าดว้ยความประเสริฐ ผู ้
ประเสริฐ บณัฑิตน่ีไม่ใช่คนพาล ถา้คนพาลมนักระท าแบบพาลๆ ท าแบบพาลๆ เราเลยไม่ได้
ประโยชน์ ผูป้ระเสริฐพยายามบงัคบัตนใหเ้ขา้ไปหาในส่ิงท่ีถกูตอ้ง บงัคบัตน ธรรมและวินยัเป็น
ศาสดา บงัคบัตนดว้ยวินยั น้ีมนัเป็นประเพณี เห็นไหม แค่ศีลธรรมประเพณี ประเพณีดูอยา่งท่ี
เขาวา่กนัสิ ดร.ป๋วย เสียไป คนดีเสียไป แลว้สงัคมท่ีเปรียบข้ึนไป แมแ้ต่กฎหมายมนัยงัหลบหลีก 
อยา่วา่แต่ศีลธรรม วฒันธรรมประเพณี ประเพณีถา้เขม้แขง็แลว้ มนัท าผดิจากส่ิงนั้นไปไม่ได ้ 

น่ีวนัของผูป้ระเสริฐ วนัพระไง วนัพระเป็นวนัผูท่ี้เสียสละ ผูบ้ริจาค เห็นไหม ใหมี้ทาน 
ใหท้ าทานกนั ตอนเชา้ใหต้กับาตร แลว้ใหจ้  าศีล น่ีมนัเป็นประเพณีวฒันธรรม มนัจะเขม้แขง็กวา่
กฎหมายอีก ถา้ประเพณีน้ี ในสงัคมนั้นยอมรับความเป็นไป สงัคมไทยเราเคยเป็นสงัคมพทุธ วนั
พระ วนัโกนเคยท าบุญกศุลกนั เด๋ียวน้ีสงัคมนั้นมนัเจริญข้ึน สงัคมเจริญ ถา้เป็นวนัพระ วนัโกน
จะเขา้กบัสากลเขาไม่ได ้ ตอ้งมาหยดุวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ น่ีมองขา้มถึงความละเอียดอ่อนของผู้
ประเสริฐไปไง ผูป้ระเสริฐ ไมแ้ก่นมนัมีนอ้ย ไมแ้ก่นมนัมีนอ้ยในป่า ไอไ้มเ้บญจพรรณมนัมีมาก
ทัว่ไป  
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น่ีกเ็หมือนกนั ของดีอยูแ่ลว้ แต่ดึงใหม้นัต ่าลงไปเองไง ไม่สามารถทรงตวัเองอยูไ่ดใ้น
ชาวพทุธ ตอ้งพยายามโนม้นา้วในตวัเองต ่าลงไปเหมือนเขา เหมือนกบัทางโลกเขา เพื่อจะเขา้กบั
สากล แต่สากลเขาพยายามจะหาท่ีพึ่งทางใจ วิเคราะห์สงัคมทุกสงัคม วา่สงัคมท าไมมนัรุนแรง 
ต่อไปน้ีสงัคมรุนแรงมาก สงัคมน้ีมีแต่ความกระทบกระทัง่ มีแต่ความรุนแรง เพราะอะไร? 
เพราะสงัคมมนักระดา้ง สงัคมมนัมีแต่วตัถุนิยม เห็นไหม วตัถุนิยมท าใหห้วัใจกระดา้ง แลว้
จิตใจกระดา้ง จะท าอยา่งไรใหค้นมีความรู้สึก มีศีล มีธรรมข้ึน กต็อ้งยอ้นกลบัมาเร่ืองศาสนา แต่
ของเรามีอยูแ่ลว้ มองเห็นคุณงามความดีจะยอ้นกลบัไปไง 

วนัน้ีวนัพระเป็นวนัท่ีประเสริฐ วนัประเสริฐนะไม่ใช่เราประเสริฐ วนัเหมือนกนั ๒๔ 
ชัว่โมงเหมือนกนั วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ วนัทุกวนัเหมือนกนั แต่ท าไมวา่วนัพระประเสริฐล่ะ? วนั
พระประเสริฐ เพราะพระพทุธเจา้บญัญติัไวว้า่ประเสริฐ เพราะพระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้มีดวงตาเห็น
ธรรมไง มีดวงตาเห็นธรรม รู้แจง้โลกนอก โลกในไง เพราะมนัโลกนอก โลกใน โลกของหมู่
สตัว ์หมู่สตัวเ์ขาตอ้งการอะไรอยู ่หมู่สตัวเ์ขาตอ้งการความสุขความเจริญ การสละออก เห็นไหม 
ความร่มเยน็เป็นสุข การอุทิศส่วนกศุลออกไป  

น่ีวนัพระวนัประเสริฐ มนัประเสริฐมาจากตรงท่ีวา่มนัเป็นบญัญติัมาตลอด พระพทุธเจา้
ทุกๆ พระองคม์า แลว้ในวฏัสงสารรับรู้กนัทั้งหมด แลว้เรากเ็ป็นเศษเส้ียว เศษฝุ่ นของวฏัฏะไง 
เราเป็นเศษฝุ่ นของวฏัฏะวฏัฏะหน่ึง ท าไมเราไม่ยอมรับส่ิงนั้น? ไม่ยอมรับวนัท่ีประเสริฐ ยอมรับ
ส่ิงท่ีประเสริฐ ใหส่ิ้งท่ีประเสริฐมาช าระใจเรา เห็นไหม ในเม่ือใจเราไม่ประเสริฐ ในเม่ือเรายงั
ไม่ประเสริฐ เรากต็อ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้ม ศีลธรรมน้ีเป็นผูป้ระเสริฐ เป็นสุภาพบุรุษ เป็นสุภาพชน
ไง  

สุภาพบุรุษ สุภาพชน ยอมรับความเป็นจริง ตอ้งยอมรับความเป็นจริง อยา่เอาเศษฝุ่ น 
เศษเส้ียวธุลีของความคิดของเราไปคดังา้งกบัวฏัฏะไง ไปคดังา้งกบัความเป็นจริงท่ีมนัหมุนไป 
มนัเป็นไปไม่ได ้ เอามือปิดฟ้าทุกขค์นเดียว ใครจะเอามือปิดฟ้าไวน้ะ แลว้คนนั้นวา่จะปิดฟ้าได ้
มนัปิดไดต่้อเม่ือมนัปิดดวงตาตวัเองต่างหาก เหมือนไก่ เวลาไก่มนัเจอคน มนัจะหนีคน มนัเอา
หวัซุกเขา้ไปในกอหญา้ มนันึกวา่มนัหลบคนได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั เอามือปิดฟ้าไวไ้ง เอามือปิดฟ้าวา่เราเป็นเศษเส้ียว เป็นเศษฝุ่ นของ
จกัรวาล เป็นเศษฝุ่ นของวฏัฏะ แลว้กจ็ะไปฝืนกบัวฏัฏะ ใครจะทุกขล่์ะ? เราไม่เช่ือน่ี เราไม่เช่ือ
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ส่ิงนั้นวา่มนัจะบงัคบัใหเ้ราทุกขไ์ม่ได ้แต่ส่ิงนั้นมนัเป็นไป มนัหมุนไปตามความเป็นจริงของมนั 
แต่เราไปฝืน เราฝืนวฏัฏะ เราฝืนวนั เราฝืนวา่วนัน้ีวนัพระ วนัน้ีวนัพระคือวนัธรรมดา วนัพระก็
เหมือนวนัทัว่ไป เห็นไหม เราจะคิดทางวิทยาศาสตร์ไง วนัคือ ๒๔ ชัว่โมง คือพระอาทิตยข้ึ์น 
พระอาทิตยต์ก มี ๒๔ ชัว่โมง  

ใช่ อนัน้ีเป็นวนัในปฏิทิน วนัในการสมมุติทางโลก แต่พระพทุธเจา้บญัญติั วนัพระ วนั
โกน วนัข้ึน ๘ ค ่า ๑๕ ค ่า ไม่ใช่แรม ๘ ค ่า แรม ๑๕ ค ่า แรมอนัน้ีมนัเป็นจนัทรคติ เห็นไหม แลว้
รับรู้กนั รับรู้กนั รับรู้กนัแลว้เราเช่ือไง ในศีลธรรม ประเพณี ในจนัทรคติ น่ีอนัน้ีเราเช่ือของเรา 
แลว้เราบงัคบัเราได ้ เราตอ้งบงัคบัเรา บงัคบัเรา เป็นสุภาพชนยอมรับตามความเป็นจริง แลว้กด็ู
หวัใจเรามนัเป็นสุภาพชนจริงหรือเปล่า? มนัเป็นสุภาพจริงหรือเปล่า? ท าไมมนับิดเบือน?  

หวัใจเรามนับิดเบือนนะ น่ีหวัใจเรามนับิดเบือน เพราะหวัใจเราไม่ใช่พระ หวัใจเราไม่
ประเสริฐพอ ถา้หวัใจเราประเสริฐพอ หวัใจมนัจะเป็นพระจากภายใน น่ีวนัพระขา้งนอก แลว้ก็
วนัพระขา้งใน วนัพระไง วนัพระเป็นวนัท่ีประเสริฐ เราตอ้งบงัคบัตรงนั้น ถา้บงัคบัตรงนั้นเราก็
บงัคบัใจเรา เราบงัคบัเราคือเราบงัคบักิเลส ฟังนะ ถา้เราบงัคบัเรา เราวา่เราบงัคบัเรา แต่ในเม่ือ
เราไม่มีเหตุ ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ินจะบงัคบัใจเราได ้เพราะเราเป็นข้ีขา้ของความคิดไง  

เราเป็นข้ีขา้ความคิดตวัเราเองมา ความคิดน้ีเป็นใหญ่มาตลอด ในเม่ือความคิดน้ีเป็น
ใหญ่ เราไม่สามารถชนะความคิดไดเ้ลย ถึงตอ้งเอาวนัประเสริฐ เห็นไหม จากวนัประเสริฐขา้ง
นอก ใหเ้ขา้มาเป็นกรอบบงัคบัตวัเองใหห้นักลบัมา หนักลบัมา ใหย้กใจใหป้ระเสริฐไดจ้าก
ภายใน มนัไม่ใช่เอาแง่กฎหมายมาบงัคบักนั ธรรมและวินยั ธรรมและวินยัน้ีบงัคบัเขา้มาก่อน 
พอบงัคบัเขา้มา พอใจมนัเป็นจริงแลว้ ศีลธรรม จริยธรรมมนัรู้เอง มนัยอกใจ เพราะมนัจะท า
ความผดิ ท าความผดิ มนัคิดไม่ดี มนัจะรู้เลยมนัจะใหค่้าข้ึนมา  

ความร้อนเกิดข้ึนจากเราก่อน เบียดเบียนตนก่อนแลว้ค่อยเบียดเบียนผูอ่ื้น มนัเบียดเบียน
ตนจนสัน่ไหวไปหมด เบียดเบียนตน พระพทุธเจา้สอนใหไ้ม่เบียดเบียนผูอ่ื้นดว้ย แลว้ไม่ให้
เบียดเบียนตนดว้ย แต่ตามหลกัความจริงมนัเบียดเบียนตนก่อนแลว้ค่อยไปเบียดเบียนผูอ่ื้น ถา้ไม่
เบียดเบียนตนมนัจะไม่ไปเบียดเบียนผูอ่ื้นหรอก เห็นไหม เพราะมนัเบียดเบียนตนก่อน เพราะ
ตนคิดก่อน พอค่าความร้อน ความโกรธมนัข้ึน ค่าความร้อนมนัข้ึน ค่าความร้อน 
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เขาถึงวา่เวลาความโกรธ เห็นไหม ใจหยดุน่ิง เขาวา่ใจหยดุน่ิงน้ีประเสริฐ ใจหยดุน่ิงจะ
ผวิพรรณประเสริฐ เวลาโกรธร่างกายจะขบั เลือดฝาดมนัจะฉีดแรงไง มนัจะใหห้วัใจเราเตน้แรง 
อนัน้ีมนักเ็ป็นวตัถุนะ ไอท่ี้วา่หวัใจเวลามนัเบียดเบียนตน น่ีมนัเบียดเบียนตน มนัเบียดเบียน
หวัใจดว้ย ทีน้ีเขาวา่ทางแพทยเ์ขากเ็บียดเบียนท่ีร่างกายไง เขาเห็นวา่ร่างกายมนัจะใหโ้ทษ
อยา่งไร? เบียดเบียนร่างกาย ท าใจหยดุน่ิงแลว้มนัจะหยดุน่ิง  

หยดุน่ิงกิเลสมนัยงัไม่ไดห้ยดุ เราจะหยดุน่ิงได ้ สงัเกตไดไ้หมวา่ถา้หวัใจมีความสุข 
หวัใจเราก าลงัร่ืนเริง แหม วนัพระน่ีมีความสุขมากนะ ยิม้แยม้แจ่มใสเลย แต่ถา้หวัใจเราเศร้า
หมอง วนัพระมนักเ็ป็นวนัพระนัน่แหละ ท าไมเราเบ่ือหน่าย ท าไมเรา โอโ้ฮ อีกแลว้หรือ? ตอ้ง
ไปทรมานอีกแลว้หรือ? การบ าเพญ็ตนมนัทรมานตรงไหน? ผูท่ี้เห็นโทษของวฏัฏะไง ผูท่ี้เห็น
โทษ มนัเห็นโทษแลว้ใจน่ีไม่มีเคร่ืองบงัคบัไง ถึงตอ้งใชว้นัพระ กรอบวนัพระ ถึงเป็นวนัท่ี
ประเสริฐ  

วนัท่ีประเสริฐ ในสปัดาห์หน่ึงมี ๑ วนั สปัดาห์หน่ึง ๗ วนัเราท าอะไรอยู ่ แลว้พอวนั
พระเราจะท าอะไรอยู ่ เห็นไหม อาศยัวนัท่ีประเสริฐมาบงัคบัใจตวั อาศยัวนัท่ีพระพทุธเจา้
บญัญติัไว ้ อาศยัส่ิงขา้งนอกเขา้มาบงัคบัใจของตน บงัคบัใหม้นัหยดุน่ิงหรือ? บงัคบัใหม้นัเป็น
ความสงบ ความสงบมนัเป็นความสงบจากส่ิงต่างๆ ไง ความสงบส่ิงต่างๆ ค าวา่หยดุน่ิง บงัคบั
ใหห้ยดุน่ิงมนักเ็ป็นหยดุน่ิงได ้ แต่หยดุน่ิงอยา่งน้ีมนัเป็นหยดุน่ิงเฉยๆ จิตเป็นสมาธิมนัเสวย
อารมณ์ดว้ย เสวยความสุขอีกต่างหาก  

ร่างกายจะผอ่งใสนั้นมนัอยูท่ี่วา่ผอ่งใสตามความเป็นจริงอนัหน่ึง แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้
มา ดูสิอยา่งเช่นการอดอาหาร อดอาหารกนั ๑๐ วนั ๒๐ วนั จิตมนัผอ่งใส แต่ร่างกาย อาจารย์
มหาบวัลงมาจากภูเขา ไปกราบหลวงปู่ มัน่ เหลืองไปทั้งตวัเลย โอย๊ ท าไมเป็นอยา่งน้ีล่ะ? อ๋อ 
นกัรบตอ้งเป็นอยา่งน้ีหรือ? แต่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจนะ กิเลสไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย แต่เวลาลงมาจากภูเขา 
จิตดวงนั้นมนัมีความสงบมาก เขาบอกเลยเวลาอดอาหารไป เร่งความเพียรไป เวลาจิตน้ีมนั
เจริญรุ่งเรืองมาก ผอ่งใส ภูเขาน่ีเพง่ทะลุไปหมดเลย แต่เวลาจะออกมาฉนัอาหารมนัเถียงกนัไง 
ใจหน่ึงไม่อยาก เพราะใจมนัสงบ ใจมนัมีความสุข แต่รางกายมนัแย ่ 

น้ีเปรียบเหมือนทางแพทยไ์ง ถา้ทางแพทยเ์ขาจะมองกนัแค่ท่ีร่างกายใช่ไหม? โอ๋ย 
ร่างกายอยา่งน้ี ร่างกายจนเหลือง จนเป็นดีซ่าน แลว้หวัใจดวงนั้นมนัจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร? น่ี
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พดูถึงถา้จิตหยดุน่ิงเฉยๆ มนัเป็นจิตน่ิงเฉยๆ แต่น่ีมีความสุขสิ เพราะอะไร? เพราะมีการอด
อาหาร นัน่เป็นอุบายในการต่อสู้กบักิเลส ในการต่อสู้กบักิเลส จิตสงบนั้นเป็นแค่บาทฐานใน
การขดุคุย้หากิเลส เป็นการต่อสู้ช าระลา้งกิเลส แลว้ช าระลา้งกิเลสไดเ้ป็นขั้นเป็นตอนมา แต่มนั
ยงัไม่ส้ินจากกิเลสมนักมี็การต่อสู้ต่อไป พอการต่อสู้ต่อไปอนัน้ี ร่างกายมนัถึงบางทีมนัดูไม่ได ้
มนัจะคา้งอยูแ่ค่ตรงน้ีหน่อยหน่ึง  

ร่างกายบางทีดูแทบไม่ไดเ้ลย เพราะวา่มนัอดอาหาร มนัอดนอน มนัอดจนร่างกายน้ี
ผอมซูบซีดไปหมดเลย แต่หวัใจผอ่งใส แต่ถา้มนัออกมาจนส้ินกิเลสนะ หรือวา่จนธรรมมนั
วิมุตติสุข อนันั้นแลว้ค่อยยอ้นกลบัมา เออ ร่างกาย จิตใจมนัอีกอยา่งหน่ึงแลว้ เพราะอะไร? 
เพราะมนัไม่บีบบงัคบัตน มนัไม่เป็นเจา้นายตน เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั เพราะเคร่ืองอยูอ่าศยัมนัฟอก
จิต พอฟอกจิต เออ อนัน้ีเห็นดว้ย อนัท่ีวา่ผอ่งใสดว้ยบารมีธรรม อนัน้ีเห็นดว้ย แต่ขณะการต่อสู้
มนักต็อ้งต่อสู้กนัมา 

น่ีคือการใชว้นัพระไง ใชว้นักรอบของประเพณีวฒันธรรมมาบงัคบัใจของตน ใหห้วัใจ
น้ีเป็นสุภาพชนไง ยอมรับความจริง เราเท่านั้นนะ เราเท่านั้นพอใจท่ีปฏิบติั เราเท่านั้นตั้งใจนะ 
ถา้เราไม่ตั้งใจ เราไม่มีการประพฤติปฏิบติั มนัเกิดข้ึนไม่ได ้ เพราะตรงนั้น ตรงตั้งใจ ตรงเจตนา
นั้น กิเลสมนัอยูห่ลงัอนันั้นดว้ย อยา่วา่อยูต่รงนั้นเลย ทีแรกวา่จะอยูต่รงนั้น ความตั้งใจ ความ
เจตนาเปิดช่องใหค้วามดีเขา้มาในหวัใจ แต่ความจริงมนัอยูห่ลงัเจตนาอนันั้นอีกต่างหาก  

เจตนาแลว้จะ เห็นไหม เราเจตนาแลว้ยงัจะอีก ไอน่ี้เจตนาเปิดเขา้มานั้นเป็นแค่เร่ิมผลกั
ไสเขา้มาเพื่อจะใหเ้ราประพฤติปฏิบติัต่างหากล่ะ น่ีแลว้ไปช าระจากภายใน จากภายใน ถึงวา่วนั
ประเสริฐนะ วนัประเสริฐแต่เราไม่ประเสริฐจริง วนัประเสริฐตอ้งท าใหเ้ราประเสริฐดว้ย พอเรา
ประเสริฐข้ึนมาเราไม่โกงตวัเองไง คนอ่ืนโกงกนัเองใหเ้ขาโกงกนัไป เราโกงตวัเราเอง มนัคิด
เอง มนัใฝ่เอง มนัคิด มนัจินตนาการไป มนัคาดหมายไป เห็นไหม โกงตวัเองแลว้นะ  

เม่ือนั้น เม่ือน้ี โกงวนัเวลาท่ีมนัเคล่ือนไปต่อวินาที ต่อชัว่โมงน่ีแหละ เราโกงตวัเองนะ
จนอายเุรามากข้ึนๆ คิดวา่ โอโ้ฮ อายเุป็นผูใ้หญ่นะ เราจะไดส้บาย เป็นเดก็โดนผูใ้หญ่บงัคบั เป็น
ผูใ้หญ่ข้ึนมาจะไดส้บาย โตข้ึนเด๋ียวกแ็ก่กเ็ฒ่าแลว้ เวลากน็อ้ยแลว้ โกงชีวิตทั้งชีวิตหมดไปโดย
ยงัไม่รู้สึกตวั โกงชีวติตนเอง ไม่มีใครโกง ขา้งนอกเขาโกงกนัเขายงัมีคนอ่ืนมาโกง อนัน้ีวา่เรา
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เป็นสุภาพชน เราเป็นคนซ่ือสตัย ์ เราเป็นคนดี เราเป็นคนเจตนาดี เราเป็นนกัปฏิบติัธรรม ท าไม
โกงเวลาของตวัล่ะ? ท าไมโกงเวลาท่ีจะประพฤติปฏิบติั ท าไมโกงออกไปใหไ้ปอยูข่า้งนอกล่ะ?  

ตวัเองโกงตวัเอง ตวัเองท าตวัเอง ตวัเองแกลง้ตวัเอง ไม่รู้สึกตวัเลยวา่คนอ่ืนแกลง้ แลว้ก็
ไปมองวา่คนนูน้แกลง้ คนน้ีแกลง้ ไอค้นไหนจะแกลง้นะมนันอกตวัเรา มนัเป็นส่ิงแวดลอ้ม ใจน้ี
ดี ทุกอยา่งดีหมด ฉะนั้น ขา้งในโกงเราน่ีส าคญัท่ีสุด คือเจตนาตั้งใหไ้ด ้ เจตนา เห็นไหม เป็น
สุภาพบุรุษไง ถา้เราผดิ ตอ้งเราผดิ ถา้เราผดิ เราไม่รู้จกัวา่เราผดิ เราวา่เราถกู ถา้คนไม่รู้วา่จาก
ตรงไหนผดิ ตรงนั้นคนนั้นจะแกไ้ขไม่ได ้ เดก็มนัจะเถียงตลอดวา่มนัถกูๆ ไม่ยอมรับวา่มนัผดิ 
แต่จริงๆ มนักรู้็วา่มนัท าผดิ แต่เพราะมนักลวัการลงโทษ  

นั้นเป็นการสอนเดก็ แลว้เห็นเดก็ ทีน้ีใจเรากเ็ป็นเดก็ไง ธรรมะเป็นผูใ้หญ่ ธรรมะ
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ พระพทุธเจา้วางธรรมไว ้ ธรรมะน่ีประเสริฐ เราเอา
ธรรมะเขา้มาบงัคบัเรา เห็นไหม เราเอาธรรมะบงัคบัเรา แต่ธรรมะเป็นนามธรรม เราลาก เราดึง
เขา้มาเอง เราโนม้ธรรมะเขา้มาหาเราเอง การจะดึงธรรมะเขา้มาหาเราเอง ถึงวา่ตอ้งเป็นอตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตอ้งเป็นสุภาพชน ตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ ตอ้งใหม้นัเขา้ไปถึงภายในของเราไง ใหจิ้ต
น้ีเขา้มา ใหธ้รรมนั้นเขา้มาถึงใจ พอเขา้มาถึงใจมนัไม่คิดไปนอกลู่นอกทางไง ไม่โกงตวัเอง ไม่
โกงแมแ้ต่เวลานะ แลว้ยงัไม่โกงในการประพฤติปฏิบติั  

โกงนะ โกงเพราะตรงไหน? โกงเพราะวา่มนัหลงไง มนัไม่เขา้ตามมชัฌิมาปฏิปทา เห็น
ไหม แลว้กค็าดหมายไปวา่เป็น น้ีกโ็กง แต่ถา้มนัเขา้ตามความเป็นจริง  

“ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม โลกน้ีจะไม่ส้ินจากพระอรหนัตเ์ลย” 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม สมาธิธรรม มนักไ็ดธ้รรมเป็นความสุขในหวัใจ เห็น
ไหม น่ีไม่ไดโ้กงตวัเอง มนัเป็นข้ึนเป็นปัจจตัตงั อกาลิโก รู้ข้ึนมาจ าเพาะเด๋ียวนั้นๆ น่ีเราไม่โกง
ตวัเราเอง เราเช่ือพระพทุธเจา้ เช่ือวนัประเสริฐไง เราท าใจใหเ้ราประเสริฐตามไง พอใจเรา
ประเสริฐตามข้ึนมา มนัไม่มีใครโกง เพราะอะไร? เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เวลาวิปัสสนาไปยงัมี
เกา้อ้ีดนตรี เห็นไหม ความคิดดีกบัความคิดไม่ดีมนัต่อตา้นกนั มนัต่อตา้นกนัมาตลอด  

น่ีเวลาวิปัสสนาไปมนัจะเห็นเลย แลว้พอมนัมชัฌิมาปฏิปทา ซา้ยและขวาหลุดออกไป 
มนัเองนัง่บนธรรม ใจน้ีเป็นธรรมทั้งแท่ง ใจน้ีเสวยธรรม ใจน้ีเป็นธรรมทั้งหมดเลย มนัจะไป
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โกงไดอ้ะไรล่ะ? มนัไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่มีอดีต อนาคต มนัอยูก่บัปัจจุบนัตลอด มนัคิด มนั
รู้เท่าทั้งหมด เป็นอตัโนมติั ใจน้ีรู้ไปหมด อตัโนมติัไปหมดเลย แลว้มนักไ็ม่ใช่โกงตวัเอง คนไม่
โกงตวัเองเป็นสุภาพชน มนัสะอาดในตวัมนัเอง แลว้มนัจะไปเบียดเบียนใคร? มนัจะไปโกง
ใคร? มนัไม่โกงใคร  

น่ีใจของเรา ใจของชาวพทุธ ใหท้ าอยา่งน้ีข้ึนมา ใจดวงนั้นนะ เห็นไหม เวลาวา่ใจดวง
นั้น ไม่ใช่วา่เอ่ยคนนั้น เอ่ยคนน้ี พระสารีบุตรกเ็ป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะกเ็ป็นพระ
โมคคลัลานะ พระสีวลีกเ็ป็นพระสีวลี ท่านส าเร็จของท่านไป นัน่แหละเป็นของครูบาอาจารย ์
ของอริยสาวกท่ีส าเร็จไป แต่ของเรา ถา้เราไปนอ้มอะไรมา คาดหมายไป โกงทั้งนั้นเลย น่ีมนัไม่
ประเสริฐเพราะเราโกง เราโกง เราไปนอ้มน ามา เรานอ้มน าแลว้เราจินตนาการไป เห็นไหม โกง
ไหม?  

โกงทั้งผล โกงทั้งเวลาของเราเอง โกงทั้งชีวิตน้ีไง แลว้ชีวิตกเ็ป็นเศษฝุ่ นของวฏัฏะไง 
เศษฝุ่ นของวฏัฏะท่ีจะเอามือบงัฟ้าไวไ้ง จะไม่ยอมรับความเป็นจริงไง ความเป็นจริงมนัเป็นจริง
อยูต่ลอดเวลา ในเม่ือส่ิงนั้นมนัเป็นจริง เราตอ้งยอมรับความเป็นจริง เราถึงเป็นสุภาพชนไง เป็น
สุภาพชนแลว้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมไง ธรรมะพระพทุธเจา้กจ็ะกงัวานในใจของผูป้ฏิบติั  

น่ีจากเหตุวา่วนัพระ เรากถึ็งวา่วนัพระ พระคือประเสริฐ วนัพระประเสริฐ ตอ้งใหใ้จ
ประเสริฐดว้ย ใหใ้จน้ีเป็นพระไง ใจน้ีเป็นพระไดน่ี้เยีย่มท่ีสุด แต่เม่ือยงัท าไม่ไดก้ต็อ้งเห็นคุณค่า
ของวนัพระก่อนไง ใหเ้ห็นวา่วนัพระมนัส าคญักวา่วนัไหนบา้ง วนัอาทิตย ์วนัเสาร์ วนัจนัทร์ วนั
ไหนส าคญั ถา้ขา้ราชการกว็นัอาทิตย ์ เสาร์ส าคญัท่ีสุดเพราะไดพ้กัผอ่น วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์น่ี
ทุกขท่ี์สุด โอ๋ย ตอ้งท างาน เห็นไหม น่ีเขากไ็ปเท่ียวขา้งนอกอีกแลว้ แลว้วนัพระมนัตรงกบัวนั
ไหนกไ็ดใ้นสปัดาห์หน่ึง ไม่ใช่วนัพระจะเป็นกฎตายตวั วนัพระมนัเล่ือนไปหมดเลย 

น่ีวนัน้ีมนัเคล่ือนไป มนัประเสริฐโดยตวัมนัเอง ไม่จ าเป็นตอ้งตรงกบัวนัไหน ไม่จ าเป็น 
แต่ถา้มนัตรงกบัวนัอาทิตยด์ว้ย มนัเป็นโอกาสประเสริฐเลย โอกาสท่ีวา่เราวา่งดว้ย โอกาสวา่วนั
พระน้ีเป็นวนัประเสริฐของสามโลกธาตุ รู้กนัไปหมดดว้ย น่ีวนัพระอยา่งนั้น ทีน้ีเรากม็ารู้ตรงน้ี
ไง เราเช่ือพระพทุธเจา้ เราศึกษาธรรมมา เราตอ้งเห็นตรงน้ี พอเห็นตรงน้ี เอาตรงน้ีมาบงัคบัตน 
น่ีคือวนัพระ พระขา้งนอกกบัพระขา้งใน  
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น่ีคิดไปสิ คิดไปวา่เราเป็นอะไรในจกัรวาลน้ี แลว้ของท่ีมีอยูใ่นจกัรวาลน้ีเราจะมีดวงตา
เห็นไหม? เราจะมีตาเห็นไดไ้หม? กลอ้งโทรทรรศน์เรากไ็ม่มี โลกน้ีกม็องไดแ้ค่สุดสายตา ทะเล
ยงัเวิง้วา้งเลยเฉพาะโลกน้ี แลว้จกัรวาลน้ียงัพิสูจน์ไดเ้ป็นวตัถุ วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดห้มดเลย 
แลว้วฏัฏะพิสูจน์ไดไ้หม? สามโลกธาตุท่ีจิตน้ีเวียนตายเวียนเกิดพิสูจน์ไดไ้หม? แต่ธรรมะพิสูจน์
ได ้ ธรรมะของพระพทุธเจา้น้ีพิสูจน์ไดห้มด พิสูจน์จนไม่มีความลงัเลสงสยั พิสูจน์จนแจง้หมด
เลย จนพน้ออกจากความลงัเลสงสยัทั้งหมด ส้ินไปจากกิเลส ส้ินออกไป นัน่ล่ะพระเตม็ๆ ใน
หวัใจ พระอนัน้ี เอโก ธมัโม พระเป็นหน่ึง เป็นเป้าหมายของชาวพทุธไง  

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 

 


