
 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๑๒ 

๑๒ 

เทศนอบรมคณะลูกเสือชาวบาน ณ โรงเรียนบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

หนาที่ตอบุพการ ี
 

 วันน้ีไดมาพบกับทานท้ังหลายท่ีใหช่ือสมมุติวาลูกเสือชาวบาน ทั้งคณะอาจารย
และคณะลูกเสือเปนจํานวนมาก    ไดนัดกันมารวมในสถานท่ีน้ี    เพ่ือการฝกหัดและ
การอบรมศีลธรรมนําไปบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม น้ีนับวาเปนแขนงหน่ึงแหงความ
สามัคคีเพ่ือหลักใหญ คือประเทศชาต ิ อันเปนสมบัติมีคามากของเราทุกคน ซึ่งเปนผู
รับผิดชอบในการรักษาดวยกัน การรักษาสมบัติอันมีคาของตนๆ น้ัน ตองอาศัยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน ดวยเหตุผลใดที่จะเปนความเจริญของประเทศชาติบานเมือง 
ใหตางคนตางมีความเสียสละดวยเหตุผลนั้น อยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกเราแกทาน 
อยาเห็นแกความข้ีเกียจออนแอ อยาเห็นแกความมักงาย อยาเห็นแกตัวมากกวาคนท้ัง
ชาติและสมบัติทั้งแผนดิน อยาเห็นแกความขอไปที ดีเปนของเรา ช่ัวเปนของคนอ่ืน 
หรือโยนใหเปนของชาติไป น่ันมิใชความสามัคคี ไมใชความหวังพึ่งเปนพึ่งตายตอกัน 
 อันความสามัคคีเพ่ือสวนรวมน้ัน ตามหลักพุทธศาสนาทานแสดงไวมากมาย 
และถือเปนหลักปฏิบัติเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอยางย่ิง เราพอมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนภายในตัวเราเอง เชนเวลารางกายเรามีความปรองดองสามัคคีกัน คือไมเจ็บไข
ไดปวย อยูดวยความผาสุกสบาย ธาตุขันธทํางานเปนปกติ ไมเจ็บทองปวดศีรษะหรือ
วิกลวิการในอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง ซ่ึงจะเปนความขัดของแกสวนใหญแหงรางกาย 
เวลาน้ันเราจะลุกเหินเดินไปทําหนาท่ีการงานคิดอานอะไร ก็สะดวกปลอดโปรงโลงใจ
ไปตามๆ กัน ทําอะไรก็สะดวกสบาย ไมขลุกขลักหนักกายลําบากใจ น่ีเรียกวาความ
พรอมเพรียงสามัคคีในรางกาย ไมวางานหนักงานเบา เราสามารถทําไดไมเหลือบากวา
แรง จนงานน้ันๆ สําเร็จลุลวงไปไดตามใจหมาย 
 แตถาขณะใดรางกายเกิดการขัดของขึ้นมา ไมมีความสามัคคีกัน เจ็บนั้นปวดนี้
ออดๆ แอดๆ ขณะนั้น แมจะเปนสวนมากนอยเพยีงไรก็ตาม ตองแสดงถึงความขัด
ของตัดกําลังวังชา ตัดหนาที่การงานของเราใหลดลงไปโดยลําดับๆ สุดทายทํางานอะไร
ไมได เพราะความสามัคคีแหงรางกายมันแตก มันราวราน เมื่อถึงขั้นรุนแรงไมมีทาง
เยียวยาแกไขไดก็เรียกวาตาย หมดผลประโยชนที่จะพึงไดจากรางกาย น่ีเรียกวาความ
แตกสามัคคีแหงรางกายซ่ึงเปนของไมดีเลย จึงควรเห็นโทษของความแตกสามัคคีทุก
ดานที่จะยังประโยชนสวนรวมใหสําเร็จ ฉะน้ัน ความสามัคคีจึงเปนยอดแหงความ
ปรารถนาของหมูชนท่ีอาศัยกันอยู จะพึงมีแกใจรักสงวนไวเพื่อสวนรวมเสมอไป 
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 พึงระลึกอยูเสมอวา การขาดความสามัคคีก็คือการขาดกําลัง การแตกสามัคคีก็
คือการแตกแยกกัน ซึ่งไมใชของดีทั้งมวล ความสามัคคีกันก็คือการรวมกําลังกัน อะไร
ก็ตามเมื่อยังรวมกันดวยดียอมใชประโยชนไดด ี เม่ือเริม่ราวเริม่แตก ประโยชนยอมจะ
เริ่มลดลงตามๆ กัน เมื่อแตกแยกจากกันจริงๆ เชนหมอแตก ถวยแตก เปนตน ยอม
ขาดประโยชนในการใชสอยทันท ี ดวยเหตุนี้ ความสามัคคีจงึมีพลังและคุณคามหาศาล 
ไมมีอะไรจะมีกําลังเทียบเทาได จึงขอไดโปรดตระหนักในความสามัคคีวาเปนรากฐาน
แหงความมั่นคงทุกดาน นับจากสวนยอยไปถึงสวนใหญ มีความสามัคคีเปนพลังยึด
เหนี่ยวไวทั้งสิ้น ถาขาดความสามัคคีเพียงอยางเดียว อะไรจะหนาแนนเพียงใดยอม
สลายตัวลงไดอยางไมมีปญหา จึงขอฝากธรรมสามัคคีไวกับทุกทานไดพากันเทิดทูน
รักษา อยาใหเส่ือมคลายสลายไปได 
 ชะตาของทุกส่ิงทุกอยาง มีชาติไทยของเราเปนตน จะยืนนานไปไดก็ดวยความ
สามัคคีแหงคนในชาติเปนสําคัญกวาส่ิงอ่ืนใด เพราะเรื่องใหญก็ไดแกคนของชาติจะ
เปนผูรักษาเทิดทูนหรือทําลายมากกวา จึงกรุณาระลึกขอน้ีไว และชวยกันเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความจงรักภักดีและความสามัคคีเถิด ชื่อวาพวกเรารักษา
มหาคุณของชาติไวดวยด ี
 ส่ิงท่ีผูหวังความเจรญิม่ันคงจะยึดเปนหลักปฏิบัติตอกันน้ัน ไดแกกฎหมายขอ
บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม น่ีเปนหลักท่ีจะทําความสงบสุขใหแกสวน
รวมทั้งสวนยอยสวนใหญ ซ่ึงตองอาศัยหลักความถูกตองดีงามเปนเคร่ืองดําเนิน 
กฎหมายบานเมืองท่ีมีไวก็เพ่ือรักษาหมูชนใหอยูดวยความผาสุกรมเย็น ไมใหเบียด
เบียนซ่ึงกันและกัน เปนตน บานใดเมืองใดก็ตาม ถาไมมีขอบเขต ไมมีกฎหมายเปนขอ
บังคับไมมีขื่อมีแป ไมมีขนบธรรมเนียมอันดีงามเปนเครื่องประพฤติปฏิบัต ิ บานเมือง
นั้นจะเปนบานเมืองที่เจริญรุงเรืองและสงบสุขไปไมได ตรงขามจะมีแตความเดือดรอน
ระส่ําระสาย มีแตการฉกลักปลนจี้ฆาฟนรันแทงชิงดีชิงเดนกัน เปนงานประจําแผนดิน
ถิ่นมนุษย บานเมืองกวางแคบเพียงไร ยอมจะกลายเปนกองเพลิงเผาผลาญกันโดย
ถายเดียว เพราะฉะนั้น มนุษยที่อยูรวมกันจําตองมีกฎขอบังคับเปนขื่อเปนแป เพื่อเปน
หลักยึดและปฏิบัติตาม จะเวนสิ่งดังกลาวเสียมิได 
 มนุษยเราถาขาดศีลธรรมภายในใจแลว แมจะมีกฎหมายบานเมืองอยูก็ตาม 
ยอมมีทางกอความเดือดรอนแกกันได เพราะกฎหมายและขอบังคับตางๆ นั้นเพียง
รักษาไดในที่แจงเทานั้น ไมสามารสรักษาในท่ีลับตาได คนที่ไรศีลธรรมภายในใจไมมี
ยางอาย ยอมมีทางทําช่ัวแกกันได สวนศีลธรรมนั้นไมมีที่แจงและที่ลับ เพราะศีลธรรม
เปนเครื่องปกครองใจมนุษย ใหมีความละอายตอความไมดีท้ังหลาย ในท่ีทุกสถาน
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ตลอดกาลทุกเมื่อ นอกจากน้ันยังมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรูสึกช่ัวดีระหวางตนกับ
ผูอ่ืน มีการขยะแขยงตอสิ่งลามกคือบาปกรรมตางๆ ท้ังในท่ีแจงแลท่ีลับ ไมอาจทําลง
ได เพราะเห็นวาส่ิงน้ันเมือ่ทําลงไปแลวยอมเปนความช่ัวเสียหายไดเสมอไป ผูมีศีล
ธรรมภายในใจจงึไมกลาทําความช่ัวท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ 
 คนเราถามีแตหลักวิชาท่ีเรียนมาอันเปนแบบโลกๆ ถายเดียว เชนเรียนรูศีล
ธรรมและเรียนรูกฎหมายมามากจากตํารับตําราเพียงอยางเดียว ไมมีศีลธรรมคือ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน เขาปองกันหรือสนับสนุนอยูบาง นักเรียนรูทั้งศีลธรรมและ
กฎหมายคนน้ันแลเปนผูท่ีโกหกเกงท่ีสุด เปนผูที่มีเลหเหลี่ยมหลายสันพันคมที่สุด กอ
ความเดือดรอนใหแกคนหรือสวนรวมไดมากท่ีสุด เพราะความรูที่เรียนมามากนั้นเปน
เครื่องมืออยางดี ในการพลิกแพลงแตงกลอุบายหลอกลวงแบบควํ่ากินหงายกิน ชนิด
ไมมียางอายติดตัวเลย เรียกวาเปนผูมีอาวุธคือเคร่ืองมือทําลายคนไดมาก เพราะความ
ขาดศีลธรรมเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งตัวใหสํานึกในสิ่งชั่วดีทั้งหลาย ฉะน้ันความขาดศีลธรรม
ภายในใจจึงมิใชของดี ปราชญทานตําหนิแตไหนแตไรมา 
 ศีลธรรมมีในผูใด จะเปนคนมีความรูมาก มีความรูนอย ก็นารักนาสงสารนา
เคารพนับถือ นากราบไหวบูชา นาไวอกไวใจเช่ือถือได ผิดกับคนที่มีความรูเปนพิษภัย
และเผาผลาญตนและผูอ่ืนเปนไหนๆ ดังนั้นหลักศีลธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับหมู
ชนทุกชั้น ไมมีอะไรที่นารังเกียจเหยียดหยาม การขาดศีลธรรมจึงเทากับขาดคุณสมบัติ
ในตัวมนุษยเรา คนเราจะมีคุณคานาเคารพนับถือ จะเปนมนุษยที่สมบูรณแบบดังที่โลก
ท้ังหลายสมมุติวาสูงกวาบรรดาสัตวน้ัน ก็ตองอาศัยหลักความประพฤติคือศีลธรรมเปน
เครื่องประดับสงเสริม หากไมมีศีลธรรมดังกลาวเปนเครื่องดําเนินบางเลย แมจะไมมี
หางเหมือนสุนัข แตจะเรียกวาหมาก็ไมนาจะผิด 

เพราะมนุษยเราน้ีฉลาดมากกวาสัตวมีสุนัขเปนตน และสามารถทําความช่ัวชา
ลามกไดมากและกวางขวางแทบไมมีขอบเขตบริเวณ อาจทาํความฉิบหายวายปวงให
โลกพินาศขาดสิ้นในวินาทีเดียวก็ได เพราะความฉลาดมีมาก เนื่องจากความไมมีธรรม
เปนเครื่องปกครอง ไมมีธรรมเปนเบรกหามลอ คือความด้ินรนกวัดแกวงท่ีผลักดันอยู
ภายใน จึงมักเปนไปตามความชอบใจ ส่ิงท่ีมีอยูและผลักดันออกมาน้ันไดแกส่ิงตํ่า
ทราม จึงชอบทําในสิ่งที่ต่ํา เชน ชอบเบียดเบียนผูอ่ืน ชอบในการกระทบกระเทือนผูอ่ืน 
ชอบยกตัวใหเหนือเขาเพ่ือความดังความเดน ทั้งที่ไมมีอะไรพอจะดังจะเดนเปนที่นาชม 
ความรูความเขาใจเหลานี้เปนของรอน ตัวเองก็รอนเพราะความรูประเภทนี้ คนอ่ืนก็
รอนและเบ่ือหนายรําคาญสันดานมนุษยผูเปนภัยแกโลก 
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 ฉะน้ัน ศาสนธรรมจึงเปนธรรมจําเปนสําหรับมนุษยเราทุกชั้นทุกเพศทุกวัยจะ
เวนเสียมิได เม่ือโลกยังตองการความสงบสุขแกตนและสวนรวมอยู เฉพาะอยางย่ิง
เมืองไทยเราถือพุทธศาสนาเปนหลักใจประจําชาติมานาน โดยบรรพบุรุษผูฉลาดแหลม
คมในยุคน้ันๆ พานับถือและปฏิบัติมาจนถึงพวกเราผูเปนลูกเปนหลานไดนับถือสืบ
ทอดกันมา เน่ืองจากพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใหความไววางใจแกมนุษย ใหความ
รมเย็นเปนสุขแกหมูชนผูถือพระพุทธศาสนาอยางประจักษใจ ไมอาจแยกจากกันไดสม
กับพระศาสนาควรแกมนุษยที่จะพึงปฏิบัติตามได 
 ที่เราทั้งหลายประกาศวา มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห เปนตนนั้น ก็คือความถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ คําวาพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สงฆ ํสรฺณํ 
คจฺฉามิ นั้น หมายถึงองคพระพุทธเจาหนึ่ง พระธรรมที่เปนพระโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาหน่ึง พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาและตามเสด็จพระพุทธเจา จนถึง
ความบรสุิทธ์ิเปนสาวกอรหันตหน่ึง ที่เราทั้งหลายยึดถือเปนสรณะฝากเปนฝากตาย
ถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทั้งสามรัตนะนี้เปนคุณธรรมอันเลิศ
ประเสริฐสุดในโลก ไมมีสมบัติใดประเสริฐยิ่งไปกวา พูดถึงความอัศจรรยแหงคุณธรรม
เหลาน้ี พระพุทธเจาเปนผูยังสัตวโลกใหตายใจไดดวยคุณธรรมของพระองคทุกสวนไม
มีที่ตองติ 

พระธรรมเปนธรรมที่บริสุทธิ์สุดสวน ไมมีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกวาธรรมของพระ
พุทธเจา เปน นิยยานิกธรรม นําผูปฏิบัติใหถึงแดนเกษมโดยลําดับ พระสงฆสาวกก็
เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุอรหัตธรรม จึงเปนที่เชื่อถือและตายใจของพุทธศา
สนิกชนเร่ือยมาจนถึงพวกเราท่ีพากันนับถือและเคารพบูชาอยูเวลาน้ี การท่ีเรากลาวอาง
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่ฝากเปนฝากตายของใจ จึงเปนความถูก
ตองดีงามอยางยิ่ง 
 สําหรับชาวพุทธเรา กรุณายึดหลักพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไวภายในใจ
เถิด เวลาใจคะนองออกนอกลูนอกทาง คิดจะทําความไมดีไมงามตางๆ ขึ้นมา จะได
ระลึกถึงพระพุทธเจา ซึ่งสอนใหมีเมตตา สอนใหทําแตส่ิงดีงามตอกัน การกระทําตอส่ิง
ท่ีขัดตอคําสอนทานอันเปนความทุจรติตางๆ เปนสิ่งไมดีเลย เปนความประมาทไม
เคารพครู ดังนี้จะเปนเหตุใหขยะแขยงหรือเกิดความละอายขึ้นภายในตัวที่เรียกวา 
หิริโอตตัปปะ เพราะความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆอันเปนองคแหง
สรณะ  
 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนั้นมีความไพเราะซาบซึ้งและนิ่มนวลภายในใจที่
สุดสําหรับชาวพุทธเรา เรื่องเมตตาก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆออนโยนดวย
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เมตตานั่นแล ฉะนั้นคนมีเมตตาก็คือคนมีพระพุทธะ ธรรมะ สังฆะอยูในใจ ไปที่ไหนไม
เปนภัยตอผูใด ความเมตตาจึงเปนสิ่งที่โลกทั้งหลายตองการไมมีเวลาจืดจาง ธรรมแท
คือความน่ิมนวล ความออนโยนซ่ึงมีมาแตกาลไหนๆ และมีอยูตลอดไป คนมีเมตตา
เปนคนชอบเฉล่ียเผ่ือแผ เปนคนมีใจกวางขวางเอ็นดูเพื่อนมนุษยและสัตวทั่วไป มีการ
สงเคราะหชวยเหลือตางๆ ท้ังดานวัตถุและอุบายแนะนําส่ังสอนตางๆ มีความเสียสละ
เพ่ือผูอ่ืนไดรับความสุข มีความเห็นใจทานใจเรา ไมดูถูกเหยียดหยาม มีความเมตตา
เปนพื้นฐานประจําสันดาน  
 คนเราเมื่อตางมีเมตตาธรรมภายในใจ ยอมไมถือสูงถือตํ่า วางตนตอกันได
อยางสมํ่าเสมอในคนทุกช้ันในสัตวทุกจําพวก โดยถือเปนเพือ่นทุกขเกิดแกเจ็บตายดวย
กัน ถือวาเปนผูมีคุณคาแหงความเปนอยูดวยกัน มนุษยไมวาจะเกิดในบานในเมืองหรือ
เกิดในที่ไหนๆ ก็ตาม ยอมถือวาเปนมนุษยโดยสมบูรณ และมีคุณคาแหงความเปน
มนุษยเต็มภูมิดวยกัน ความรูตัววาเปนมนุษยยอมมีเหมือนๆ กัน  ความเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษยจงึเหมือนกัน เมื่อทุกสวนแหงความเปนมนุษยมีสมบูรณดวยกัน การ
นึกดูถูกเหยียดหยามกันจึงไมควรแกมนุษย จะกลายเปนมนุษยที่รกรุงรังแกสังคม 
เพราะธรรมคือความเสมอภาคไมอํานวย 
 กรุณาทําความเขาใจไววา ความเสมอภาคแหงธรรมหรือศาสนานั้น เกี่ยวกับเรา
ผูนับถือและปฏิบัติ ทานจึงสอนใหเปนมิตรสหายกัน ไมใหรังเกียจกัน ไมถือชาติช้ัน
วรรณะ ไมถือสูงถือตํ่า ไมอวดดิบอวดดีวาตนมีฐานะด ี มีความรูสูง ไมดูถูกเหยียด
หยามวาคนอ่ืนโง คนอ่ืนตํ่าตอยดอยฐานะยศศักด์ิบริวาร ไมมีความรูความฉลาด ไมมี
สมบัติบริษัทบริวารเหมือนตน แตคิดวาเปนเพื่อนสัตวเพื่อนมนุษยที่ตกอยูในวงแหง
กรรมดีชั่วสุขทุกขเหมือนกัน เฉพาะมนุษยเราแมจะเกิดในชาติชั้นวรรณะใด สถานท่ีใด 
ในบานในเมอืง บานนอกบานนา บานปาบานดงหรือท่ีไหนๆ ก็ตาม ลวนเกิดเปนมนุษย
โดยสมบูรณดวยกัน สัตวเกิดในบานก็เปนสัตวโดยสมบูรณของมัน 
 คนเราจะเกิดอยูที่ไหนๆ ก็เปนมนุษยโดยสมบูรณ เพราะพอแมเราเปนมนุษย
เมื่อเกิดมาเปนมนุษยทั้งคน จะเรียกวาสัตวไดอยางไร ก็ตองเรียกมนุษยเสมอกัน 
มนุษยจึงมีคุณคาเสมอกันในความเปนมนุษยดวยกัน และควรเคารพสิทธิและคุณคา
ของกันและกัน ไมควรเบียดเบียนทําลายกัน อันเปนการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติ
ของกันและกัน เพราะการทําลายจิตใจและทรัพยสมบัติของกันและกันนั้นมิใชเรื่องเล็ก
นอยเลย เปนเร่ืองเจ็บแสบมากท่ีสุด 
 คนท่ีฆากันท้ังในท่ีแจงและท่ีลับได ก็เพราะทนความเจ็บแสบเคียดแคนไมไหว
น่ันเอง เมือ่ทนไมไหวก็ตองแสดงการตอบรับใหสาสมใจ โดยการเอานํ้าสกปรกชะลาง
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สถานที่สกปรกใหเพิ่มความสกปรกยิ่งเขาไปอีก ดังทานวา เวรยอมไมระงับเพราะการ
กอเวรตอบกัน นอกจากจะเปนการสงเสริมเวรใหทวีรุนแรงยิ่งขึ้นถายเดียว นี่แลเวรที่
กอกันข้ึนดวยการทําช่ัวตอบกัน จึงไมมีวันสิ้นสุดยุติลงได ถาตางใหอภัยกัน อดกล้ัน
ขันติตอกัน ความโกรธแคนตางๆ ที่เกิดขึ้นชั่วขณะก็ยอมดับลงเอง เพราะไมมีเครื่องสง
เสริมใหกําเริบไดอีก เร่ืองก็เลิกแลวกันไป ทีทานทีเรายอมมีทางพลั้งเผลอไดดวยกัน 
เพราะเปนมนุษยปุถุชนดวยกัน เม่ือตางใหอภัยกัน ตางก็อยูดวยกันเปนผาสุก สมกับ
มนุษยเราเปนสัตวข้ีขลาดหวาดกลัวย่ิงกวาสัตวบางชนิดซ่ึงอยูลําพังตัวเดียวก็ได สวน
มนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองวิ่งหาคนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงยุงไปหมด 
 การสรางบานสรางเมืองอยูกันเปนกลุมเปนกอ ก็เพราะความขี้ขลาดของคนเรา
น่ันเอง แตชอบอวดตัววาเกงกลาสามารถเสมอ ไมเคยยอมตัวบางเลย เม่ืออยูดวยกันก็
ชอบทะเลาะกันแกงแยงกัน อวดดิบอวดดีตอกัน ทั้งที่หาของดีในตัววันยังค่ําไมเคยเจอ 
ทางท่ีถูกควรมีความรักสงสารกัน เกรงอกเกรงใจกัน เคารพนับถือกัน รักษานํ้าใจกัน 
ดังนั้นหลักศีลธรรมอันเปนที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะทางจิตใจของมวลมนุษย จึงเปนธรรม
จําเปนสําหรับมนุษยผูตองการความรมเย็นผาสุก ศีลธรรมแผไปกวางเพียงไร โลกยอม
มีความสงบสุขมากเพียงนั้น 
 กอนท่ีพระพุทธเจาจะประกาศธรรมสอนสัตวโลก ก็เพราะพระเมตตาสงสารนี่
แลสะเทือนพระทัย ฉะนั้นความเมตตาจึงเปนธรรมที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใดๆ อะไรก็
ตามที่มีความเมตตาสงสารนําหนา จะเปนความรมเย็นแกผูเกี่ยวของไมมีประมาณ โลก
เราถาขาดความเมตตาเสียอยางเดียว ยอมตัดญาติขาดมิตรกันได แมที่สุดพอแมกับลูก
ก็เปนอื่นไปไดอยางไมมีปญหา โดยไมตองพูดถึงสวนอื่นผูอื่นที่มีความเกี่ยวของกันเล็ก
นอยเลย 
 เวลานี้เราทั้งหลายเขามาสมัครเปนลูกเสือ รวมกันเปนหมูเปนคณะเพื่อเปน
กําลังของชาติ กําลังหน่ึงๆ บวกกับกําลังหน่ึงๆ เขาก็เปนพลังมากไปเอง กําลังน้ีแลเปน
เครื่องรักษาประเทศชาติใหเปนปกแผนมั่นคง ความเปนเอกราชในแผนดินถ่ินอาศัย 
คือความเปนเอกราชในการปกครองตัวเอง ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั้งชาติปรารถนากัน เพราะ
ไมอยูใตอํานาจกดข่ีบังคับของผูใด ตางปกครองตัวเองโดยอิสระ คนเราเมื่อเปนอิสระ
ยอมเปนสุข 
 ประเทศชาติเปนสมบัติของเราทุกคนซึ่งจะตองชวยกันปองกันรักษา และเปน
ของใหญ เปนสมบัติกองใหญ ทั่วทั้งแผนดิน ลําพังคนเดียวไมอาจรักษาใหปลอดภัยได 
จึงตองอาศัยคนของชาติชวยกันรักษาดวยความสามัคคี อยาใหแตกราวดวยการยุแหย
ตางๆ ซึ่งมักมีอยูเสมอในที่ทั่วไป นี่เปนศัตรูสําคัญที่จะพึงชวยกันระมัดระวังใหมากเพื่อ
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ความมัน่คงของชาติ ศัตรูนี้เพียงเปนลมปาก ปากกา แตเปนพิษรายแรงมาก สามารถ
ทําใหโลกสะเทือนและแตกกระจายได สวนมากคนจะทะเลาะเบาะแวงกัน หรือโลกจะ
เกิดสงครามกัน เจาสงครามปาก ปากกามักเขาทํากอน ส่ิงอ่ืนๆ ถึงจะตามมาทําทีหลัง 
ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ทุกคนที่รับผิดชอบในชาติอันเปนสมบัติของตน ควรระวังไมนิ่งนอน
ใจ คําวาชาติน้ัน ตางคนตางเปนเจาของ เพราะตางคนตางก็เปนสมบัติของชาต ิจึงตาง
คนตางชวยกันรักษาดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ดังท่ีเคยอธิบายมาแลว 
 ขอย้ําเรื่องลมพิษ ลมศัตรอีูกคร้ัง พอเห็นโทษของมัน คือคําพูดใดของผูใดก็
ตามแมจะเปนเพียงลมปาก แตเปนสิ่งที่เหน็บแนมฝงลึกและยังสังคมใหเปลี่ยนแปลง
ไดอยางไมมีปญหา เพราะออกมาจากความรูสึกผูบงการ เปนสิ่งที่ใหรายไดที่สุดก็คือคํา
พูด ใหดีท่ีสุดก็คือคําพูด ตองไดระมัดระวังกันอยางมาก เปนสิ่งที่ใหโทษใหคุณมากที่
สุดก็คือคําพูด ทานจึงวา ปากเปนเอก เลขเปนโท หนงัสือเปนตรี ท้ังน้ีก็เพราะปากเปน
หน่ึงในการแสดงออกแกผูอ่ืนและสังคมน่ันเอง 
 การยุแหยกอกวนทําลายตางๆ ลวนออกมาจากปากเปนสําคัญ กลอมใหคน
เคลิบเคล้ิมหลงใหลก็เพราะปาก สอนคนใหเปนคนดีจนถึงขั้นดีเยี่ยมก็เพราะปาก พูด
ไดทุกแงมุมทั้งที่ทําไมไดก็คือปาก หลอกคนใหลมจมฉิบหายก็คือปากเปนตัวการสําคัญ 
พูดไมเลือก กินไมเลือก ก็คือปาก อาหารหวานคาวชนิดตางๆ แทบไมมีคางโลกก็
เพราะปาก กินแบบไมเลือก กินไมหยุดไมถอย กินไมเบ่ือไมรําคาญก็คือปาก ดาเขา
เกงๆ ก็คือปาก อะไรๆ กวานมากินจนหมดก็คือปาก 
 ปากจงึเปนราวกับยักษตัวมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมท่ีสุด แตพวกเราก็ไมสะดุด
ใจคิดเห็นภัยของปากกันบางพอไดสําราม เพียงลมปากผิวออกมาก็เช่ือกันแบบลม
ระนาวหลับสนิท ไมนึกเข็ดกันบางในสิ่งที่ปากทําพิษ ฉะน้ันปากจึงมีอํานาจมาก 
สามารถกลอมคนใหหลับท้ังเปนไดไมเลือกหนา จึงขอฝากทานทั้งหลายไปพิจารณาซึ่ง
อาจเกิดประโยชนแกตัวทานเองและสวนรวม 
 การเรียนและการฝกอบรมตางๆ ก็เพื่อความเจริญของตัวและของชาต ิซึ่งเราทั้ง
หลายทราบกันดี เวลานี้เราเปนลูกเสือของชาติเพื่อทําประโยชนใหบานเมือง จงพากัน
ต้ังหนาปฏิบัติกิจการน้ันๆ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี เพราะความสามัคคีเปนยอด
แหงกําลังท้ังหลาย จึงกรุณาเห็นคุณคาแหงความสามัคคีวา สามารถยังกิจการน้ันๆ ให
สําเร็จลุลวงไปไดอยางใจหมาย อนึ่งบานเมืองจะตั้งอยูไดจีรังถาวรและสงบรมเย็น ยอม
อาศัยคนของชาติเปนผูสงวนรักษา เปนผูมีข่ือมีแป มีขนบธรรมเนียม มีกฎขอบังคับ
สําหรับชาติของตน ประพฤติตัวอยูในขอบเขตเหตุผลอรรถธรรมตางๆ ไมดื้อดึงฝาฝน 
ตางคนจะมีความผาสุกรมเย็น 
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การทําลายลางผลาญกัน การฉกลักปลนจี้ การคดโกงรีดไถ การเอารัดเอา
เปรียบกัน การหลอกลวงตมตุนเพ่ือนมนุษยตาดําๆ ดวยกันเหลาน้ี มิใชเปนของดีที่นา
ชมเชย และมิใชทางแหงความสงบเย็นของบานเมอืง แตเปนการทําลายจิตใจและ
สมบัติของผูอ่ืนใหเสียหายและเกิดความเคียดแคนขุนเคือง นั่นมิใชทางของผูจะยังชาติ
ใหเจริญ มิใชผูรักชาติและญาติมิตรเพื่อนฝูงจะพึงสนใจทํา  
 ทุกคนท่ีมาน่ังอยูท่ีน่ีก็ดี เปนเด็กก็ด ี ผูใหญก็ด ี อยาลืมวาเราทุกคนตางมีพอมี
แมเปนแดนเกิด และเล้ียงดูใหความอุปการะมาดวยดีแลวดวยกัน เราเกิดทีแรกไม
สามารถรูสึกตัววาเราเปนมนุษยหรือเปนอะไร ตองอาศัยพอแมเปนผูเลี้ยงดูรักษา และ
รักษามาแตอยูในครรภ กระท่ังตกคลอดออกมา ตองอาศัยพอแมพี่เลี้ยง
ประคับประคองเรื่อยมา พอเติบโตขึ้นสมควรจะไดรับการศึกษาเลาเรียนวิชาความรู
ตางๆ พอแมก็สงเขาเรียน เครื่องอุปกรณการเรียนตางๆ แตตนจนอวสานจะหมดมาก
นอยเพียงไร คือคาเครื่องเขียน เครื่องเรียน คากระดาษดินสอ คาเส้ือกางเกง เครื่อง
เรียน เครื่องเลนตางๆ ตลอดคาเทอมน้ันๆ และสิ่งจรมาไมชนะที่จะนับอานได เหลานี้
ลวนเปนภาระหนาท่ีของพอแมจะตองรับแบกหามท้ังมวล  
 ตัวเราเองไมมีอะไรติดตัว แมรางกายชีวิตจิตใจความเปนอยูรอบดาน ก็พอแม
เปนผูใหกําเนิดและเลี้ยงดู เปนผูบํารุงรักษาใหความเจริญเติบโตและปลอดภัย ตลอด
ความรูวิชาแขนงตางๆ ตัวเราเองไมปรากฏวามีอะไรจะพอนํามาอวดพอแมพอไดภูมิใจ 
นอกจากกินกับเลนและรองไหออดออนเค่ียวเข็ญกวนใจตางๆ ตามความชอบใจเทาน้ัน 
ไมมีคาอะไรเลย มีเพียงสักวาเปนคนกับโลกเขา 
 เด็กๆ ในวัยน้ีเปนวัยท่ียุงกวนใจมากมาตลอดเวลา รางกายน้ันเล็กนาเอ็นดู
สงสารมาก แตเร่ืองกอกวนวุนวายน้ันไมไดเล็กเหมือนรางกาย มีแตใหญๆ  โตๆ กันท้ัง
น้ัน จนมาถึงวัยน้ีซ่ึงเปนวัยท่ีเติบโตพอรูเดียงสาภาวะบาง แตยังไมวายท่ีจะตองรบกวน
พอแมดวยสิ่งตางๆ มีเครื่องแตงตัวเปนตน แตเปนวัยที่ไดเลาเรียนมาพอสมควรซึ่งเริ่ม
แต ก ไก ข ไข ขึ้นไปประถม มัธยม ปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก กาวข้ึนสูงข้ัน
ปญญาชน เพื่อใหสมเกียรติสมภูมิของปญญาชน พวกเราจงอยาพากันลืมบุญคุณของ
พอแมผูเล้ียงดูทะนุถนอมเรามากอนใครในโลก อยาลืมครูลืมอาจารยและทานที่เคยมี
อุปการคุณตอเรามา จงระลึกถึงบุญคุณทานอยูเสมอ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในตัว
ในใจเราเวลานี้ ลวนมีพอมีแมมีครูมีอาจารยเปนผูเลี้ยงด ู เปนผูอบรมสั่งสอน เปนผู
บํารุงสงเสริมมากอนทั้งสิ้น 
 ผูใดเปนคนอกตัญ ู ไมรูบุญรูคุณทาน เห็นแกตัว เห็นแกปจจุบันของตัววามี
ความรูความฉลาดพอตัว ไมกมหัวลงนอบนอมทานผูมีคุณแกตน ไมคํานึงถึงทานผูมี
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พระคุณแกตน ผูนั้นเปนคนขวางโลกหาความเจริญมิได เหมือนตนไมที่ตายยืนตน
ปราศจากดอกผลและใบท่ีใหความรมเย็นฉะน้ัน กรุณาทุกทานจดจําไวอยาใหเปน
บุคคลประเภทไมที่ตายยืนตนดังที่กลาวมา จะเปนโมฆบุรุษโมฆสตรีไปตลอดวันตาย 
และเปนบุคคลที่นารังเกียจเกลียดชัง เอือมระอา ไมปรารถนาของเพื่อนมนุษยผูดีทั้ง
หลาย 
 ขอยํ้าอีกคร้ังวาเราทุกคนเกิดมาจากพอจากแม ไดรับความรูวิชามาจากครูจาก
อาจารย เราอยาลืมตัวถือวาตนเกงกลาสามารถ บทเวลาพลาดทาจะเสียคนคือเราซึ่ง
เปนความเสียอยางมากกวาส่ิงอ่ืนๆ ย่ิงเวลาน้ีโลกกําลังเปล่ียนแปลงวกวนสับสนกันมาก
จนแทบมองไมทัน เพราะความรูวิปริตผิดธรรมดาไปตางๆ ถาจะมีใครผูใดมาพูดวา 
เวลาน้ีโลกกําลังเปนบาดังน้ีก็ไมนาจะผิด ยังนาชมเชยเสียดวยวา เขาพูดถูกกับความจริง
ที่กําลังเปนอยู เพราะสิ่งไมนาจะเปนไมนาจะเกิด มันก็เปนมันก็เกิดขึ้นได  
 นับแตเกิดมาก็นานพอสมควร ยังไมเคยพบเคยเห็นก็ไดพบไดเห็นเสียแลวกับ
โลกปจจุบัน เชนเด็กๆ เปนตน เอะอะก็จบัครูอาจารยเขาหองขังเหมือนนักโทษบาง 
ฟองขับไลครไูลอาจารยออกบาง ใหยุงและแหลกเหลวไปหมด เท่ียวยุแหยกอกวน
สถานท่ีสงบใหลุกเปนไฟไปบาง เปนตน แรกๆ ท่ีทําก็รูสึกวาดีมีเหตุผลนาชม พอตอมา
ก็เลยลืมตัวเหอกันใหญจนลืมผูใหญที่ดี ลืมครูลืมอาจารย ลืมพอลืมแม เมื่อขืนเปน
อยางน้ีอยู ตอไปจงึนากลัวเด็กๆ เหอๆ บาความรูเหลานี้จะจับพอจับแมเขาหองขังนะนี่
นะ โดยใหขอหาวาพอแมเปนคนขวางโลกบาง คนครึลาสมัยบาง เปนคนงกๆ งันๆ 
อายเพ่ือนฝูงบาง  
 เรื่องเหลานี้จะเปนไดจริงถาไมพากันรูสึกตัวเสียแตบัดนี้ แลวแกไขเสีย อยาทัน
ใหเรื่องบัดสีโลกพินาศมันเกิดขึ้นเพราะหัวทันสมัยไฟประลัยกัลปเครื่องเผาโลก เพราะ
โลกเวลาน้ีกําลังหมุนตัวเขาไปสู...อะไรบอกไมถูก ความรูที่เรียนมาก็กลัวจะเปนเครื่อง
มือของความโหดรายทารุณเปนผูใช เปนผูพาแสดงออก สุดทายความรูทวมหัวจะเอา
ตัวไปไมรอด จึงขอไดโปรดพิจารณาตรองเหตุตรองผลดวยความรอบคอบ เพราะ
ประเทศชาติบานเมืองเปนสิ่งมีคามาก ไมควรทําอะไรดวยการเหอเหิมดวยความสนุก 
ดวยความอยากเดนอยากดัง โดยเอาชาติเขาเปนเครื่องมือ เมื่อเสียไปแลวจะไมมี
ปญญาเอากลับคืนได 
 ความถูกตองดีงามที่สามารถระงับดับทุกขเวรภัยทั้งหลายไดนั้น ทางหลักพุทธ
ศาสนาทานสอนไวโดยถูกตองตายตัวอยูแลววา บุพการีของเราคือใคร คือพอแมซึ่งเปน
ผูเล้ียงดูเรามาแตวันเกิดจนบัดน้ีน่ันแล ในโลกมนุษยเราไมมีใครกลาเสียสละ ไมมีใคร
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ท่ีจะรักสงสารบุตรธิดาสุดซ้ึงย่ิงกวาพอกับแม ทานท้ังสองน้ีเปนบุคคลท่ีบุตรธิดาท้ัง
หลาย จะควรคิดระลึกถึงพระคุณเปนอยางมากกวาใครๆ แตมักไมคอยสนใจคิดกัน 
 ความไมคอยคิดถึงบุคคลสําคัญ จึงเปนเหตุใหเด็กๆ ลืมตัวเยอหยิ่งจองหอง 
เวลาคอยๆ เติบโตขึ้นมา เพราะลืมนึกในเวลาเปนเด็กท่ีเคยสรางอํานาจบาตรหลวงบน
หัวพอแม คือลูกแตละคนลวนเปนเจาอํานาจทีเดียวละ ท่ีจะกดข่ีบังคับพอแมใหทําตาม
ตามความชอบใจของตน ในทุกส่ิงท่ีตนตองการแมส่ิงไมควร ยิ่งตัวเล็กๆ ย่ิงมีอํานาจ
มาก พอแมท่ีแสนอดแสนทนจนเปนท่ีนาสงสาร อุตสาหทําตามใจลูกแทบทุกอยาง
เพราะความรักความเอ็นดูสงสาร เห็นวาเปนเลือดเนื้อในหัวอกของตน ลูกวาอยางไรช้ี
ใหเปนนกก็เปนนกมา ช้ีใหเปนกาก็เปนกามา ทั้งที่พอแมไมไดเปนนกเปนกา ลูกช้ีให
เปนอะไรก็จําตองใหเปนสิ่งนั้นมาจนได คือตองว่ิงเตนขวนขวายหามาใหตามใจ ไมงั้น
เสียงเล็กๆ จะแผดกองขึ้นมาในขณะนั้น 
 ลูกคนหน่ึงๆ ลวนเคยเปนขาหลวงใชอํานาจตอพอแมมา เคยบังคับบัญชาพอ
แมเอาตามชอบใจเร่ือยมา จนโตข้ึนบางคอยลดอํานาจลงมาอยูในตําแหนงอํานาจข้ัน
นายอําเภอ นายตําบลคือกํานัน ลดลงมาแคผูใหญบาน และเปนเจาอํานาจใหญโตใน
ครอบครัว ย่ิงลูกคนเล็กๆ นั่นแลยิ่งเปนผูทรงอํานาจสิทธิ์ขาดแตผูเดียวในครอบครัว 
บงการวาอยางไรตองใหเปนอยางน้ัน ถาไมไดอยางใจก็รองไหตาเปนไฟไปเทียวละ พอ
แมจําตองวิ่งเตนขวนขวายหามาใหไดดั่งใจ ลูกคนหน่ึงๆ ตองเคยครองตําแหนง
ขาหลวง ตําแหนงนายอําเภอ ตําแหนงกํานัน ตําแหนงผูใหญบานมาเปนเวลาหลายป 
กวาจะลดตําแหนงลงมาบางพอดูได แตจะลดลงไปเปนฐานะชาวบานธรรมดาระหวาง
พอแมกับลูกนั้นเปนไมยอมเด็ดขาด จนวันตายจากกันระหวางพอแมกับลูก ตองเปน
นายเหนือหัวพอแมอยูน่ันเอง เรื่องมันเปนอยางนี้ 
 แมผูเทศนและทานผูฟงท้ังหลายก็แนใจวา ตองเคยครองอํานาจหนาที่เปนผูวา
ราชการครอบครัว นายอําเภอครอบครัว กํานันครอบครัว ผูใหญบานครอบครัวมาแลว 
นิสัยนั้นจึงติดมาดวยการเอารัดเอาเปรียบพอแมโดยไมมีเจตนา เพราะหลักธรรมชาติ
ระหวางพอแมกับลูกๆ หากผูกพันกันมาเอง ไมวาท่ีไหนๆ ยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน 
 เพ่ือความถูกตองเหมาะสมและดีงาม สมกับพอแมเปนผูบังเกิดเกลาและเคยมี
พระคุณแกลูกๆ ทั้งหลายมา ลูก ๆ อยาถือสิทธ์ิจนเกินไป อยากดขี่ขมเหงพอแมจน
เกินไปแมไมมีเจตนา เพราะผิดวิสัยของลูกๆ ที่อยูใตรมเงาแหงบุญคุณของทานที่
อุปการะมากอน การถืออํานาจเพราะอาศัยความเปนลูกและความรักเมตตาของพอแม 
เปนเครื่องมือเคี่ยวเข็ญดุดาทานตามความชอบใจแตเล็กจนโตนั้น เปนความผิดถนัด
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ของลูกๆ ท้ังหลาย บางคนทะเลาะกับพอแมดวยความเหอเหิมลืมตัวก็มีไมนอย สาเหตุ
เพราะความทะเยอทะยาน 

เห็นเพ่ือนเขามีอะไรอยากมีอยากไดและรบกวนพอแมดวยวิธีตางๆ โดยไม
คํานึงถึงฐานะของเขาของเราบางเลย อยากไดเงินเทานั้น อยากไดส่ิงน้ีเทาน้ี ยุงไปหมด 
พอแมอกจะแตก เล้ียงมาก็ยากพอแลว ยังเลี้ยงไมรูจักเติบโตสักท ี นาเอือมจริงๆ กับ
ลูกประเภทลอก ประเภทลาก ประเภทเลิกเหลานี้ กรุณาทุกทานฟงและนําไปพิจารณา
ดวยดี เพราะการเล้ียงคนเปนภาระหนักมากกวาเล้ียงสัตว ใครยังไมทราบกองทุกขอัน
ใหญหลวง พอไดเล้ียงลูกสักคนสองคนก็ทราบเอง 
 การกลาวทั้งนี้มิไดมุงจะติเตียนลูกๆ ทั้งหลาย แตกลาวตามความเปนจริงที่เปน
มาท่ัวโลกดินแดน แมผูแสดงเองก็เคยโดดข้ึนน่ังถายนอนถายบนหัวบนตักพอแมมา
แลวอยางชํานาญไมมีใครหาญสู การกลาวทั้งนี้ก็เพื่อบรรดาเราทั้งหลายที่เคยเปนลูก
ของพอแมมาแลว ไดสํานึกตัวกลัวบาปกันบาง ท่ีเคยเอาพอแมเปนบอยกลางเรอืนมา
นานจะไมเยอหย่ิงจองหอง ไมชิงสุกกอนหามไปเสียทุกอยาง แมยังไมถึงกาลอันควร
และมิใชฐานะที่จะทํา พอแมท้ังสองแมจะยากจนขนแคนขนาดไหนก็พยายาม
ตะเกียกตะกายเล้ียงลูกมาอยางสุดกําลังดวยกัน 

บรรดาเราท้ังหลายท่ีมารวมกันเปนจํานวนมากเวลาน้ี ลวนเคยเปนเด็กที่พอแม
เลี้ยงดูแทบเปนแทบตายมาดวยกันทั้งสิ้น อยาเขาใจวาเปนเทพเจามาจากสวรรควิมาน
โอปปาติกะ ที่ผุดเกิดขึ้นเองโดยปราศจากผูใหกําเนิดเลี้ยงดูเลย แตเติบโตขึ้นมาดวย
ความทุกขลําบากแทบเปนแทบตายของทานน่ันเอง กวาจะปรากฏตัวเปนผูใหญ เปน
นักเรียนนิสิตนักศึกษา เปนอาจารย หรือเปนอะไรๆ อยูเวลาน้ี พูดงายๆ วาพวกเรา
เติบโตขึ้นมาจากกองทุกขของพอแม ท่ียากแคนแสนเข็ญและแสนอดแสนทนน่ันแล จะ
ไดพอแมเศรษฐีมีทรัพยสมบัติราวน้ํามหาสมุทรทะเลมาจากไหน นอกจากจิตใจทีเ่ต็ม
ไปดวยความรักความเอ็นดูย่ิงกวานํ้ามหาสมุทรทะเลหลวง ไมมีวันเวลาลดราเหือดแหง
เทานั้น 
 ลูกคนหน่ึงๆ ท่ีเกิดมาน้ัน ถาจะทําสถิติลงบัญชีจบัจายสําหรับลูกคนน้ันๆไว 
ตองหมดไปอยางมากมาย จะตกใจไมอาจรวมบัญชีรายจายได เพราะมากตอมากไหล
ออกทุกทิศทุกทาง ไมนิยมหนาแลงหนาฝนแตตนจนอวสาน แตไมมีพอแมคนใดกลา
ลงบัญชีไว เน่ืองจากส่ิงเหลาน้ันไมมีคุณคาย่ิงกวาความรักความสงสารลูก ซึ่งเปนเลือด
เน้ือในหัวอกของตน ลองคิดดู พอแมคนหน่ึงมีลูกก่ีคนซ่ึงจะตองเสียสละทุกส่ิงทุกอยาง
เพ่ือลูกน้ันๆ กวาจะเติบโตพอรูเดียงสาภาวะเปนผูเปนคนกับเขา พอใหพอแมเบาใจ
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บาง แถมลูกบางคนยังเลี้ยงไมมีวันเติบโตอีกดวย คอยกัดแทะพอแมอยูตลอดไปจน
ตายไปดวยกัน 
 เราทานผูเปนลูกจึงควรอายตัวเองบาง อยาถือวาตัวฉลาดเกินพอแมครูอาจารย
เสียเรื่อย พระคุณของทานครอบกระหมอมจอมขวัญพวกเรามาแตเริ่มแรกเขาสูครรภ
จนถึงปจจุบันน้ี ทานจึงใหนามวา พอแมเปนพรหมของบุตรทั้งหลาย คือรักก็รักดวย
ความบรสุิทธ์ิใจ เอ็นดูสงสารดวยความบริสุทธ์ิใจ เสียสละเพ่ือความอนุเคราะหทุกอยาง
ดวยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้น ไมมีกลมายาเคลือบแฝงอยูเลย แมลูกๆ จะมีความเจริญรุง
เรืองเพียงใด ความอาลัยสงสารของพอแมไมเคยจืดจางไปเลย 
 เพราะฉะนั้น ลูกคนใดท่ีมีความอกตัญูตอพอแมท่ีมีพระคุณแกตน จึงเปนลูก
ท่ีฉิบหายลมจม ทั้งที่เขาใจวาตนเจริญอยูนั่นแล ไมมีทางเจริญรุงเรืองเชนมนุษยธรรม
ทั้งหลายที่เปนความชุมเย็น มีสมบัติเงินทองก็เทากับมีไฟเผาบาน เผาหัวใจอยูตลอด
เวลา เพราะการทําลายแดนเกิด ผลตองเปนบาปอยางหนักไมมีใครชวยได น่ีเปนหลัก
ธรรมอันถูกตองตายตัวมาดั้งเดิมที่ปราชญทานสอนไว ใครไมอยากตกนรกทั้งเปน จงรู
จักบุญคุณและเปนบุตรกตัญูกตเวทีตอทาน ยอมจะเจริญรุงเรืองเยี่ยงมนุษยพลเมือง
ดีทั้งหลาย 
 ธรรมทานสอนใหคนรูจักบุญคุณของทานผูมีคุณแกตน มีพอแมครูอาจารย
เปนตน ใครที่เคยเล้ียงดูเรามา ครูอาจารยใดที่เคยอบรมสั่งสอนเรามา เราควรเคารพ
นับถือทานและชวยเหลือทานในเวลาจําเปน ไมทําตัวแข็งกระดาง ไมทะนงตน ไมอวด
ตนวามีความรูและฐานะสูง ควรระลึกในพระคุณทานอยูเสมอ ในฐานะเราท่ีเปนลูกและ
เปนลูกศิษยทาน ระหวางพอแมกับครูอาจารย เราตองถือวาเปนใหญกวาเราเสมอ เชน
เดียวกับภูเขาแมจะสูงขนาดไหน ยอมจะอยูต่ํากวาฝาเทาของคนที่เดินขึ้นภูเขาอยูโดยด ี
มีดพราแมจะคมกลาเพียงไรยอมปราศจากหินลับไปไมได ลูกศิษยจะมีความรูสูงสง
เพียงไร ก็ยอมไปจากครูอาจารยประสิทธิ์ประสาทให ฉะน้ัน ทานจึงสอนใหเคารพพอ
แมครูอาจารยเปนพ้ืนฐานของมนุษยผูดีท้ังหลาย 
 คนดีที่โลกผูดีทั้งหลายชมเชย ยอมเปนผูออนโยนทางมรรยาท รูจักสูงรูจักต่ํา รู
จักความเปนผูใหญผูนอย รูจกัสัมมาคารวะซ่ึงกันและกัน เพราะมนุษยเราไมเหมือน
สัตว ยอมถือความเคารพนับถือกันเปนจารีตประเพณ ี เฉพาะอยางย่ิงเมืองไทยเรานับ
ถือพระพุทธศาสนาและถือความเคารพเปนสําคัญ เชนพระแมบวชในเวลาเดียวกัน แต
กอนกันเล็กนอยก็ตองเคารพกัน ถือผูบวชกอนเปนอาวุโสคือแกกวา ผูบวชทีหลังยอม
เปน ภันเต คือ ออนกวาและเคารพกันเปนลําดับลําดาไมถือตัว จะออกมาจากตระกูล
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ใดก็ตองปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัย คือเคารพตอผูบวชกอนเสมอ เวนเฉพาะกรณีที่
ควรเวนเทาน้ัน แตจะขอผานไปไมอธิบาย เวลาไมพอ 
 ปจจุบันน้ีสังคมกําลังวุนวาย ไมวาที่ไหนยุงตามๆ กันไปหมดแทบไมเปนผูเปน
คน ปรากฏแตสิ่งแสลงตาแทงใจใหขุนมัว เดนดวยความเห็นแกตัว พวกพองของตัว 
เดนดวยความโลโภ โทโส โมโหเขาชักจูงเปนสวนมาก ทั้งนี้เพราะจิตใจวุนวาย    ขาด
การอบรมในทางท่ีถูกท่ีควร ถึงไดพาคนใหเดือดรอนวุนวายมาก แตใจคนรอนไม
เหมือนใจของสัตวรอน ฉะนั้นความกระทบกระเทือนจึงมีมาก หากใจไดรับการอบรม
ดวยศีลดวยธรรมบางพอประมาณ ยอมจะเกิดความสงบสุขไดไมวุนวายนัก ท่ีเกิดความ
เดือดรอนระส่ําระสายแทบจะหาที่ยับยั้งตั้งตัวไมได ก็เพราะจิตใจขาดการอบรมในทาง
ที่ดีคือศีลธรรม 
 เฉพาะเมืองไทยเราเปนเมืองพระพุทธศาสนา ซึ่งควรจะไดรับการอบรมศีลธรรม
พอประมาณ พอแมของเราก็เปนคนวัด เปนลูกศิษยพระเร่ือยมาแตปูยาตายายจนถึง
ปจจบัุน เราเกิดมาก็เกิดจากพอแมซึ่งเปนลูกของพระ เราควรจะไดเปนลูกเปนหลาน
พระบาง เขาใกลพระใกลสงฆศึกษาปฏิบัติศีลธรรมกันบาง พอเปนน้ําเลี้ยงหัวใจที่แหง
ผากจากธรรม มีแตความโลภโกรธหลงเขาจับจองเต็มหัวใจ ใจจึงมักเปนไฟประจําตน
อยูเสมอ การเหินหางจากวัด จากศีลธรรม ไมใชของดี เพราะเปนการลดคุณคาของใจ 
คุณคาของตัว ใหดอยลงโดยลําดับ สวนโทษทัณฑนับวันทวีรุนแรงขึ้น เราและโลกก็นับ
วันจะรอนเปนไฟไปตามๆ กัน จนหาความสงบเย็นไมเจอ 
 ศีลธรรมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมาก คนไมสนใจกับศีลกับธรรม จิตใจยอมไม
มีหลักยึด และเปนไปอยางเล่ือนลอยท้ังปจจบัุนและอนาคต คุณคาของคนก็สักแตช่ือ
หาความจรงิสาระไมมีในตัวคน หากเรามาโดนเขาเชนนี้ใครจะคิดอยางไรบาง เพราะ
ใครๆ ไมปรารถนาความเควงควาง ไมมีความหมายภายในตัว เมื่อเปนเชนนั้น ซึ่งใคร
ไมปรารถนาอยูแลว ก็ควรปฏิบัติรักษาตวัดวยความดีงาม คือศีลธรรม เพื่อเปนเครื่อง
ค้ําประกันความมีคุณคาสาระของตนเสียแตบัดนี ้ ซ่ึงยังเปนกาลอันควรอยู จะไมเสียใจ
ภายหลัง การขาดศีลธรรมภายในใจไมเพียงอยูเฉยๆ สบายๆ แตจะเปนการเพิ่มพูน
ความช่ัวท้ังหลายใหมากมูนย่ิงข้ึนในเวลาเดียวกัน ผลแหงความชั่วจะแสดงสิ่งไมพึง
ปรารถนาข้ึนกับใจ และเหยียบย่ําทําลายใจใหเกิดความทุกขทรมานตางๆ ที่ไมคาดฝน 

ศาสนธรรม คือเครื่องสงเสริมหมูชนผูนับถือและปฏิบัต ิ ใหเปนคนดีมีหลัก
เกณฑภายในตัว และหนาท่ีการงานทุกแผนก  ยังผูปฏิบัติตามใหมีความสงบเย็น มีเหตุ
มีผลตอกิจการทั่วไป ไมมีบทใดแงใดแสดงการกดถวงโลกใหดอยความเจริญดังที่มี
ปญหาขัดแยงกับธรรมอยูเสมอมา การเขาใจเชนนั้นคือความไมเขาใจศาสนา ไมเขาใจ
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ธรรมอันแทจริง จึงตําหนิติเตียนแบบผิดๆ ถูกๆ สุมๆ เดาๆ ซึ่งเปนการทําลายตนมาก
กวา การทําลายตนน้ันไมจาํเปนตองนําศาสนามาเปนเคร่ืองมือก็ทําไดถาสมัครใจอยาก
ทํา เพราะศาสนามิไดเปนเครื่องมือของการทําชั่ว แตเปนเครื่องมือในการทําดีเพื่อคนดี
ตางหาก 
 หลักของพุทธศาสนาเกิดจากทานผูวิเศษเหนือสามัญชนธรรมดา คือพระพุทธ
เจา เพราะคนทั้งหลายมีกิเลสเต็มตัว การมีกิเลสเต็มตัวจะวามีความชั่วเต็มใจก็ไมนาจะ
ผิด แตพระพุทธเจาไมมีกิเลสภายในพระทัยคือใจ เปนพระทัยที่บริสุทธิ์ การนําธรรม
ออกส่ังสอนโลกจึงนําออกดวยความบริสุทธ์ิ สอนดวยความบริสุทธ์ิและถูกตองแมนยํา 
โดยมีพระเมตตาเปนพื้นฐานในพระทัย จึงไมมีคําพูดของผูใดที่จะถูกตองแมนยํายิ่ง
กวาพระวาจาของพระพุทธเจา การส่ังสอนโลกก็สอนตรงตอความจริงและถึงจุดท่ีหมาย
แตธรรมขั้นตนจนถึงวิมุตติพระนิพพาน ศาสนธรรมจึงเปนเครื่องสงเสริมสัตวโลกผู
ปฏิบัติตามใหถึงความเจริญรุงเรืองโดยลําดับ ไมมีการกีดขวางหรือทําลายศาสนา 
 ฉะน้ัน ศาสนธรรมจึงเปนจุดรวมหัวใจของพุทธศาสนิกชน นับแตพุทธกาลมา
ตลอดปจจุบัน ไมยังผูนับถือใหผิดหวังท้ังเหตุและผลแตตนจนอวสาน ไมมีคําพูดใด
ของทานผูใดจะทรงมัชฌิมาเสมอตนเสมอปลายได ดังพระวาจาของพระพุทธเจาท่ีส่ัง
สอนเวไนย ฉะน้ัน พุทธบริษัทจึงตายใจในการนับถือและปฏิบัติตามตลอดมา 
 กรุณาทุกทานทําความเขาใจระหวางตนกับศาสนา คําวาศาสนาน้ันอยูท่ีไหนกัน
แน ศาสนาอันแทจริงคืออะไรและอยูท่ีไหนเวลาน้ี ใครจะเปนผูทําลายศาสนาและฟนฟู
ศาสนา การทําลายศาสนาน้ันทําลายท่ีไหน และการเจริญของศาสนาจะเจริญกันที่ไหน
จึงจะถูกตามจุดความจริง จะขอเรียนช้ีแจงใหทานท้ังหลายทราบถึงการทําลาย และการ
เจริญศาสนา อันเปนจดุความจรงิท้ังสองอยาง 
 การทําลายและฟนฟูศาสนาน้ัน จะทําลายและฟนฟูที่ไหน ถาไมทําลายและฟน
ฟูที่ตัวเราเองอันเปนที่สถิตของศาสนา เพราะพระพุทธเจาผูรูจริงเห็นจริง ทรงสอน
ศาสนาลงที่ใจมนุษยเรานี้เทานั้น ที่มีอยูในคัมภีรใบลานก็เปนเพียงตําราของศาสนา 
ศาสนาอันแทจริงอยูกับตัวเราตัวทานผูนับถือและปฏิบัติตางหาก ถาจะเทียบเพื่อหา
ความจรงิกันแลว คัมภีรใบลานเปนตําราศาสนาเชนเดียวกับตํารายาท่ีช้ีบอกยาขนาน
ตางๆ ใหเอายาชนิดน้ันกับยาชนิดน้ันมาผสมกันแกโรคประเภทน้ันๆ เปนตน ตัวยาแท
ตองไปเอาที่อื่น สวนตําราเปนแตช้ีบอกเทาน้ัน เพราะยาแทไมมีในตํารา 
 ศาสนาอันแทจริงมิใชตําราและไมอยูในตํารา แตอยูกับคนผูนับถือและปฏิบัติ
ศาสนา บรรดาคัมภีรใบลานที่จารึกธรรมนั้นทานก็เรียกวาศาสนา เรียกวาพระธรรม
เหมือนกัน โดยเปนธรรมนอก ธรรมใน คือธรรมนอกตัว ธรรมในตัวเรา รวมทั้งสอง



 

ศาสนธรรมปลุกคนใหตื่น ๒๖ 

๒๖ 

ทานก็วาศาสนาเชนกัน ทานมิไดประมาทท้ังศาสนานอกและศาสนาในท่ีสถิตอยูกับตัว
เรา ทานเคารพเสมอกัน เพราะกอนจะรูจะเขาใจศาสนาภายในตัวโดยลําดับ จนรูแจง
แทงตลอดสัจธรรมภายในตัว ก็อาศัยคัมภีรใบลานช้ีบอกแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตางๆ 
ไมเชนนั้นก็ปฏิบัติไมถูก  
 ศาสนาอันแทจริงนั้นอยูที่เราทานผูปฏิบัติรักษา ฉะน้ัน การทําลายศาสนาก็ช่ือวา
เราทําลายตัวเราเองเชนกัน การปฏิบัติศาสนาใหเจริญก็ตองปฏิบัติที่ตัวเราเองเชนกัน 
คือเจริญดวยความประพฤต ิ ทางกายก็ทําใหถูกตองดีงาม สมกับเราเปนพลเมืองดีของ
ชาต ิและเปนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา ทางวาจาก็พูดใหมีเหตุผลมีตนมีปลายมีจุดที่
หมาย มีสาระสําคัญที่ควรยึดถือเปนคติเตือนใจของผูฟง พูดมีจุดมีหมาย ไมพูดเลื่อน
ลอยหาความจริงสิ่งสาระไมได การพูดเปนสําคัญ พูดใหเปนก็ไดพูดใหตายก็ได คือพูด
เปนสารประโยชน และพูดทําลายตัวและผูอื่นใหเกิดความเสียหายไมมีประมาณ ปากจึง
เปนตนเหตุสําคัญในตัวตน เพราะแสดงออกงายกวาทางกายและทางใจ 
 ทางใจก็คิดอานดวยความดีกอนระบายออกมาทางกายทางวาจา ตลอดการ
กระทํากิจการตางๆ ควรคิดอานคํานึงผลไดผลเสียดวยดีกอนคอยทําลงไป หากจะผิด
พลาดบางก็สุดวิสัย ยังดีกวาที่ไมคิดใครครวญเสียเลย การคิดอานดวยดีแลว ถาเห็นไม
สมควรก็งดทันทีไมฝาฝน จะเคยตอนิสัย ตอไปจะเปนคนปลอกแตกแหวกแนวหักหาม
ไมอยู สวนมากท่ีเสียไปเพราะทําตามใจชอบ ไมมีเหตุผลเปนเครื่องทดสอบใครครวญ 
ทําไปๆ จึงเสียไปวันละเล็กละนอย สุดทายกลายเปนเร่ืองใหญย่ิงกวาภูเขา การทําลาย
ศาสนาก็คือการทําลายตนดวยความประพฤติ ความรูความเห็นที่ไมดีนั่นแล นอกจาก
น้ันยังเส้ียมสอนคนอ่ืนใหทําไมดีเหมือนตนดวย ท่ีเรียกวาทําลายตนดวย ทําลายผูอ่ืน
ดวย 
 การท่ีทานสอนใหคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็เพื่อใหคนมีความสุขสงบรมเย็น
น่ันเอง ทั้งนี้เพราะความผิดก็อยูที่คน ความถูกก็อยูท่ีคน ความเปนสุขและรุมรอนอัน
เปนตัวผลจึงอยูที่คน ศาสนาจึงสอนลงท่ีมวลมนุษย การทําลายศาสนาจึงเปนการ
ทําลายมวลมนุษยโดยตรง การปฏิบัติศาสนาจึงเปนการสงเสริมตนใหเปนสุขและเจริญ
รุงเรืองดวยวัฒนธรรม ถาตางคนสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมโดยท่ัวกัน โลกจะเปนโลก
ท่ีรมเย็นผาสุกและนาอยูกวาท่ีเปนอยูมากมาย เพราะความผาสุกรมเย็นทั้งสวนยอยและ
สวนใหญ ขึ้นอยูกับศีลธรรมทางใจและวัฒนธรรมทางความประพฤต ิมากกวาดานวัตถุ
ที่กระสันดิ้นรนจนเลยขอบเขต ซึ่งผลมักเปนความทุกขเดือดรอน ไมคอยเจอความสุข
สมหวังกับส่ิงท่ีปรารถนาตองการ 
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 อันวัตถุตางๆ นั้นพอหาไดไมขาดแคลน ใครขยันหามากก็ไดมาก จนกลายเปน
เครื่องสงเสริมใหไมรูจักเมืองพอดีพอมีความสุขเย็นใจบาง แตศีลธรรมภายในใจน้ันรู
สึกขาดแคลนมากเวลาน้ีจนนาวิตก ถายังจะขาดมากกวาท่ีเปนอยูเวลาน้ี และจิตใจเหือด
แหงจากศีลธรรมมากเขา โลกจะทนทรงตัวสงบสุขอยูไดอยางไร นาจะแสดงออกเพือ่
เอาตัวรอดทางใดทางหนึ่ง แตทางออกน้ันๆ กลัวจะเปนทางชวยเสริมทุกขใหกําเริบรุน
แรงยิ่งขึ้นจนแกไมไหว ตามหลักความจริงแลว ศีลธรรมเทานั้นจะเปนเกาะเปนที่ยึด
ของจิต เปนที่รมเย็นของโลกไมมีสิ่งใดยิ่งไปกวา จึงขอฝากศีลธรรม วัฒนธรรมของชาติ
ไทยเราไวกับทานท้ังหลาย เพื่อไปนําไปปฏิบัติดวยความรักสงวนชาต ิศาสนา พระมหา
กษัตริย กฎหมายเคร่ืองปกครอง อันเปนสมบัติล้ําคาของเราแตละคน 
 ชาติตั้งอยูได คนไทยก็พลอยอยูไดดวยอิสรเสร ีหากชาติลมจม พวกเราก็พลอย
ลมจมไปดวยแมยังไมตาย เพราะขาดหลักประกันเปนอิสระ เราเกิดจากพอแม มีพอแม
เปนผูปกครองใหความรมเย็นผาสุก ชาติไทยเราก็เกิดจากความมีพระมหากษัตริยสืบ
ทอดกันมา แตเริ่มแรกตั้งเปนชาติไทยเปนเมืองไทยขึ้นมา จึงกรุณาพรอมใจกันสงวน
รักษาและเทิดทูนมหาสมบัติเหลานี้ไว ดวยความสามัคคี รักชาติ รักศาสนา รักพระมหา
กษัตริย รักรัฐธรรมนูญและรักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาต ิ และรักษาไว
อยาใหอันตรธานฉิบหายไปเสีย ทั้งที่คนไทยผูเปนเจาของยังอยู เหลาน้ีคือหัวใจของ
ชาติไทยเราที่ทุกคนพึงทะนุถนอมจนหัวใจขาดดิ้น กิจใดการใดก็ตามท่ีจะทําลายคนหมู
มากใหเดือดรอนเสียหาย พึงระวังกิจการนั้นๆ อยาเสาะ อยาแสวง อยาเรียน อยาทํา 
เพราะเปนการทําลายสมบัติอันใหญหลวงใหลมจมฉิบหาย 
 ไมมีใครจะรักเราและพึ่งเปนพึ่งตายกันไดยิ่งกวาคนในชาติจะพึ่งกัน แมไมเคยรู
จักกันมากอน แตความเก่ียวโยงกันน้ันบงบอกอยางชัดเจนอยูแลววา เราคือชาติไทย
ดวยกันทั้งเด็กผูใหญ ทั้งหญิงและชาย เฒาแกปานกลาง รวมสมบัติทั้งประเทศเปนของ
คนไทยทั้งชาต ิ จึงกรุณารักเน้ือหนังอวัยวะคือชาติของตนย่ิงกวาส่ิงอ่ืนใด ความรักกัน
ความสามัคคีกันเทาน้ัน ที่จะเปนพลังรักษาชาติใหมั่นคงจีรังถาวรสืบไปตลอดกาล อยา
หลงกลหลอกลวงตางๆ ย่ิงกวาความรักชาติ รักความสามัคคีในชาติของตน น่ีเปนหลัก
ประกันความอยูรอดของชาติเรา ศีรษะของคนของชาติเปนสิ่งที่สูงสงและมีคุณคามาก 
ระวังอยาใหคนฉลาดย่ืนไมยัดใสมือตีหัวกันและกัน ซึ่งเทากับตีหัวเราเองที่ควรระวัง
อยางย่ิงกวาส่ิงใด 
 ในอวสานแหงการอบรมน้ี หวังใจวาจะเปนประโยชนแกทานทั้งหลายพอ
ประมาณ ขอความสามัคคีแหงชาตจิงเปนพลังภายในใจของทกุทาน จงพากันปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนปกแผนม่ันคงสืบไป ดวยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  รัฐธรรม
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นูญ เปนแรงดันใหเกิดความขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานทุกดาน ที่จะเปนประโยชน
ตนและสังคมที่เราอาศัย ใหมีความจรัีงย่ังยืนสืบไปตลอดกาล สุดทายแหงการแสดง
ธรรม ขอความสวัสดิมงคล จงดลบันดาลใหทานทั้งหลายประสบแตความสุขความเจริญ
โดยทั่วกัน เทอญฯ  


