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แตงใจใหดี 
 

กอนจังหัน 

 พระเทาไร (๔๐ ครับผม) น่ันนาพระวันละส่ีสิบหาสิบ เปนยังไงละพระเณรที่มา
ศึกษา มันไดเรื่องไดราวอะไรไหมละ หรือมาเกง ๆ กาง ๆ พระมากเทาไรศาสนาย่ิงจมลง 
ๆ นะเวลาน้ี พระน่ันละพาใหจม ประชาชนเขาก็ตามประสีประสาของเขา สําหรับพระเราต้ัง
หนาต้ังตามาปฏิบัติบํารุงพระพุทธศาสนาโดยตรง ดวยเพศก็ประกาศอยางแจงชัดใหโลก
ไดเห็นท่ัวหนากัน จึงควรดูตัวเองใหดีนะ เวลาน้ีศาสนาพุทธของเราในเมืองไทย พระเณร
เราน้ีละ นับตั้งแตวัดปาบานตาดออกไป มันทําลายศาสนาท้ังน้ัน มันไมไดสนใจกับอรรถ
กับธรรม เขามาอยูในวัดจิตใจออกนอกโลก หากินไปกับโลก เรียนวิชาไปทางโลก แลว
อาศัยประชาชนญาติโยมมาเปนอาหารเล้ียงชีพตัวเอง เรียนวิชาทางโลก วิชาสวมวิชาถาน
เต็มวัดเต็มวาเวลาน้ี เลอะเทอะมากขนาดน้ันเห็นไหม หรือยังไมเห็น 

ใหดูตั้งแตวัดปาบานตาดออกไปใหทั่วถึงประเทศไทยเรา มันเปนความจริงไหม 
หรือเราหาเร่ืองเหรอเวลาน้ีนะ มันนาสลดสังเวชนะ พระเราทําตัวเลวมากลงไปทุกวัน ๆ ที
เดียว หนาดานลงไปทุกวัน เขาไมอยากแตะตองเขาอายบาป เขาเห็นแกผาเหลือง แตพระ
สนุกดื้อดานลงไปทุกวัน ๆ เลวมากลงไปทุกวันนะเวลาน้ี ดูเอาถาหากวาหาเร่ืองใสกัน ใน
วัดในวาท่ีไหนมีแตสวมแตถาน สรางความช่ัวชาลามกใสตัวเองและใสวัดใสวา ตอจากนั้นก็
โปะออกไปหาประชาชนใหแหลกเหลวไปตาม ๆ กันหมด มันดูไดไหมพิจารณาซ ิ ไมอาย
บางเหรอพระเราหัวโลน ๆ ไมอายใครจะอาย หิริโอตตัปปะมีไวสําหรับใครถาไมใชสําหรับ
พระเรา หิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมตออาบัติอะไร ใหระมัดระวังซ ิ

เหลวไหลเขาไปทุกวัน ๆ นะ แหมนาทุเรศจริง ๆ  ดูทานดูเรา ดูเขาดูเรา แบบเดียว
กันหมดก็ไมทราบจะวายังไง นี้จึงเอาธรรมพระพุทธเจามาประกาศสอนพี่นองทั้งหลาย ใน
ขายแหงหลวงตาบัวก็เปนนักโทษคนหน่ึง วัดไหน ๆ ก็เปนนักโทษคนหนึ่งถาสรางแตโทษ
นะ มันเสมอหนากันไปหมด จึงเอาธรรมพระพุทธเจามาประกาศชะลางลงบาง ไมงั้นมันจะ
เหลวไหลไปหมดนะเวลาน้ี อูย ดูไมไดนะ อยาวาไมนาดู มันดูไมไดนะ ไมมีอะไรโกเกยิ่ง
กวาพระนะ ไปไหนเดี๋ยวนี้กําลังเอากลองติดคอไปละนะ แขวนคอไปเหมือนคอควายน่ันนะ 
แลวโทรศัพทมือถือ กลองแขวนคอไป ในหองในหับมีตั้งแตเทวทัตโทรทัศน วิดีโอ น่ันหรือ
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กิจของสงฆนะ ถามกันสักหนอยนะเปนยังไง ไปหาถามตั้งแตผูทําประโยชนใหโลกไดรับ
ความรมเย็นเปนสุข โดยไมมีอะไรขัดของทางวินัย 

เราไมไดดูตัวของเรามันทํากิจอะไรเวลาน้ี ถาทําความดีแลววาไมใชกิจของสงฆ ทํา
ความช่ัวความเลวทรามมันกิจของใคร ไมใชกิจของเทวทัตแลวดึงเขามาเปนกิจของสงฆ มัน
ถึงควรกันทุกหองทุกหับ ไปหองไหน ๆ มีตั้งแตเทวทัตโทรทัศน วิดีโอ พระเณรเราสนใจ
กับอรรถกับธรรมที่ไหน มันนาอายไหม ถาขนาดน้ันอยาบวชใหหนักศาสนานะ มันเลวท่ีสุด
แลวนะพระเราเวลาน้ีนะ ดูกันไมไดเลย หนาดานลงไปทุกวัน ๆ ทําไมพระพุทธเจาศาสดา
องคเอก กับพวกพระหนาดานที่ปฏิญาณตนวาเปนลูกศิษยตถาคตมันเปนยังไง มันเขากัน
ไดไหมละ 

ฟงใหดีนะเวลาน้ี พระลูกพระหลานเต็มอยูในศาลาน่ี สอนใหรูเร่ืองรูราวทุกผูทุกคน 
มีกิเลสดวยกัน สอนใหชะลางดวยกันหมด ไมไปหนักตรงไหน เบาตรงไหน เอาไปแกซิ น่ี
ธรรมพระพุทธเจามาประกาศสอนพวกเราท้ังหลาย มันเลวพวกเรา จึงตองเอาธรรมมา
ประกาศอยูเรื่อย ๆ อยางนี้ จําใหดีนะ หลั่งไหลมาทุกวัน ๆ มองก็ไมทัน ในครัวก็เหมือน
กัน มันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมดแลวในครัวก็ดีที่ไหนก็ด ีมีแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวาดู
ไมไดนะ ใหพร 

หลังจังหัน 

 เม่ือวานน้ีเราก็ต้ังหนาไปโรงพยาบาลศรีวิไล หนองคาย เพราะเราไมเคยเขาเลย 
เด๋ียวโรงพยาบาลน้ีจะนอยใจ แถว ๆ นั้นไดเขาหมด ชวยหมด ๆ แตโรงนี้ไมไดเขา แตก็
เคยมาติดตอเอาสิ่งของไปอยูเสมอ แตเราไมไดเขา เม่ือวานน้ีต้ังหนาเขาเลย พอลงรถปบก็
ออกเลย ดูรอบบริเวณโรงพยาบาล เท่ียวดู ๆ จากน้ันมาก็เขาตึก แลวเขาหองน้ันหองน้ี 
หมอวิ่งมาดักแลวพาเขาหองนั้นหองนี้ไป สวนมากเขาหองสําคัญ ๆ แหละ เชน หอง
เอกซเรย หองผาตัด ทางงบประมาณเพิ่งสงมาถึงเร็ว ๆ น้ี เออ ใชได เราวา หาดูอยางน้ัน
แหละ คือที่สําคัญ ๆ เล็ก ๆ นอยเราก็ไมวาอะไรแหละ 

เราจะไปหาดูจุดสําคัญ เชน หองผาตัด หองเอกซเรย ดูหองนั้นหองนี ้ เสร็จแลวก็
มาถามถึงเร่ืองความจําเปนในโรงพยาบาล ที่จําเปนมากกวาเพื่อนมีอะไร เขาก็ขอรถคัน
หน่ึงรถแอมบูแลนซ คือรถมันใชไดเพียงคันเดียวเปนรถอะไรก็ไมรูแหละ ใชแบบถูไถไป
อยางนั้น เราก็เลยให ใหเขาส่ังรถมาเลย โรงน้ีไมเคยเขา ทางโรงพยาบาลอาจจะนอยใจ 
เพราะแถวน้ันเขาหมด แลวเขาซํ้า ๆ ก็ม ีแตโรงน้ีไมเคยเขาจึงเขาเม่ือวาน พอจอดรถปบก็
ออกเดินรอบ ๆ ตึกขางนอกแลวก็เขาขางใน หมอตามมาทันแลวก็พาดูหองนั้นหองนี้ ก็มี
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เทาน้ันเม่ือวาน ไปเฉพาะโรงพยาบาลศรีวิไลแหงเดียว นอกน้ันไมเขาไหนเลย ออกจากนั้น
ปบพุงออกทางบึงกาฬ ลงหนองคาย เขามาอุดรเลย เพราะต้ังหนาจะไปดูโรงพยาบาลน้ี
แหงเดียวเม่ือวานน้ี นอกนั้นก็เคยไปดูอยูเสมอ ใหอยูเสมอ โรงนี้ยังไมเคยสงเคราะหอะไร
เลย เราเองก็ยังไมเคยเขา จึงต้ังหนาเขาไปเม่ือวานน้ี เนื้อที่กวางพอสมควร ๕๐ ไร ทาอุ
เทนก ็๕๐ ไร 

เม่ือวานน้ีทาอุเทนมาเอาเตียงนอน ๑๒ เตียงไปหมดแลว เอารถมา ๒ คัน บอกวา
จะเสร็จราววันท่ี ๑๕ เดือนนี้ตึก ก็เปนเวลาท่ีเราจะลงไปกรุงเทพ เลยจายงวดเสียเม่ือวานน้ี 
สวนรถพยาบาลคงไมนานเพราะเปนรถธรรมดา แอมบูแลนซธรรมดา ไมมีพิเศษเหมือน
จังหวัดกระบี ่กระบ่ีเราส่ังมาเปนพิเศษ ไดยินเขาเลาใหฟงก็เลยวา เอา ถาอยางนั้นสั่งอยาง
น้ีมาดู ถามเขาวามีพิเศษอะไรบาง เขาวามีพิเศษเฉพาะพวงมาลัย เราดูก็ไมอะไรนัก ตกลง
ก็คงจะสั่งตามเดิม รถพยาบาลตามเดิม ๆ อันนี้ทดลองสั่งมาดูเฉย ๆ ก็เรียกวาส่ังคันน้ี
เพียงคันเดียวไมตออีก ดูความพิเศษของมันก็ไมเห็นมีอะไรนอกจากพวงมาลัย ทีน้ีโรง
พยาบาลตามบานนอกบานนาน้ีก็ไมเห็นมีอะไรท่ีคับแคบ พอที่จะไดใชพวงมาลัยอยาง
พิถีพิถัน ตกลงก็เอานี้ดีกวา เอาที่เคยสั่งแตเดิมก็ไมเห็นขัดของอะไร เพราะสถานที่ไมได
คับแคบเกินไปพอจะใชพวงมาลัยพิเศษ ตกลงก็เลยสั่งมาทดลองเพียงคันเดียว นอกนั้นก็
ธรรมดา 

เราลองดูเวลาตั้งแตออกจากนี้ไป เม่ือวานน้ีกําหนดเวลาไดเปร๊ียะเลยนะ เพราะเปน
จังหวะพอด ีๆ  พอออกจากนี้ปบถึงโรงพยาบาลศรีวิไล ๒ ชั่วโมงเปงพอด ีทีนี้เวลาออกดู
นาฬิกาออกเวลาเทาไร เที่ยงยี่สิบปบมาถึงตะวันออกเมืองอุดรก ็ ๒ ชั่วโมงอีกเหมือนกัน 
จากน้ันมาน้ีประมาณ ๑๓-๑๔ นาที รวมเลยวา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที จากนี้ออกเรื่อย ก็ไป
จอดสวางเพียง ๒ นาที เพราะไดส่ังอาหารสดไวเรียบรอยแลว ไปเขาก็เอาข้ึนเราก็ไปเลย 
นอกนั้นไมจอดที่ไหน เราเอาอาหารสดไปบาง ถาเราไปที่ไหนก็ไดพิเศษพวกอาหารสด ถา
โรงพยาบาลเขามาธรรมดาก็ไมทราบจะจัดไวใหยังไง ไมแนน่ีนะ ก็ตองไดของแหงไปเสมอ
กันหมด 

น่ีเห็นลูกหลานมาอะไรทางโนนเห็นมากันมาก มาจากทางไหน ๆ กันบาง ผูชายก็มี
ผูหญิงก็มี มีอะไรวากันซิ 

โยม มาจากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอุดรธานีครับ มารวมบริจาคกับหลวงตาครับ 

หลวงตา เออ ก็ดีแลวนะมารวมบริจาคชวยชาติ วิทยาลัยพลศึกษาเปนกําลังวังชา
ของชาติบานเมือง ไมใชพลศึกษาคึกคะนอง หาตบหาตอยหาตีกัน เขาใจไหม พลศึกษา
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เปนกําลังวังชาทางดานจิตใจ หนาท่ีการงานท่ีชอบธรรม เรียกวาพละ แปลวา กําลัง ศึกษา
สําเหนียกหาความรูวิชา นี่เรียกวาพลศึกษา ใหช่ือวาอยางน้ัน 

เมื่อตะกี้นี้เราก็เทศนถึงเรื่องพระเรา เราก็ในนามลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน ผิด ถูก 
ชั่ว ดีกระจายทั่วถึงกันหมด ไมมีใครสูงใครต่ํา ใครผิด ๆ ดวยกัน ถูก ๆ ดวยกัน เพราะ
ฉะนั้นจึงสอนไดทั่วถึงกันหมด เอาธรรมะพระพุทธเจามาสอนใหพวกเราที่สกปรกโสมม
ดวยความรูความเห็นความประพฤติ แมหนาที่การงานก็เลอะเทอะ กลายเปนงานของโลก
แทรกเขามาหมดแลวเวลาน้ี งานของพระไมคอยม ีมีแตงานของโลก โลกเขาก็มีงานของเขา
เต็มเหน่ียวอยูแลว เขาไมเห็นจําเปนอะไรจะตองมาอาศัยศาสนาไปชวยงานโลกเขา งาน
ของเขาก็เต็มอยู งานของศาสนาก็เต็มไมเต็มมือเหมือนกัน ถาตางคนตางที่จะเอาดีเอาผล
ประโยชนทั้งสองทาง คือ ทางโลกทางธรรม แลวงานทางโลกก็ไมบกพรอง งานทางธรรมก็
ไมบกพรอง มีอยูหมด ขอใหทําใหเปนไปตามน้ันแลวจะเปนผลประโยชนท้ังทางโลกและ
ทางธรรม 

ผูดําเนินงานในทางธรรมก็ใหดําเนินไป หนาที่การงานอะไร แตสําคัญที่ไปที่ไหน
ธรรมตองแทรกเทานั้นเอง ถามีแตหนาที่การงานของโลกลวน ๆ มันก็โลเลไปได เสีย ลืม
เนื้อลืมตัว เสียผูเสียคนไปได ถามีธรรมแทรกเขาปบ ดีชั่วประการใดธรรมจะคอยเตือน ๆ 
เหยียบเบรกหามลอ เรงคันเรงในหนาท่ีการงานท่ีชอบธรรม หามลอในสิ่งที่ผิดไมใหทํา น่ี
เรียกวาธรรม แลวงานของโลกก็กาวไปดวยความสม่ําเสมอ เปนประโยชนแกโลก น่ีเรียกวา
งานทางโลก ไมใชโลกแบบมาขย้ีขยําชาติและศาสนาใหแหลกเหลวไปหมดอยางน้ัน นั้นไม
ใชงานทางโลก มันขาศึกของชาติของศาสนา 

เพราะฉะน้ัน เร่ืองทางธรรมจึงขอใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวาเราน้ีเปนชาวพุทธ อยา
ลืมเร่ืองธรรมเขาแทรกในหัวใจทุกคน ไมวาหนาท่ีการงานอะไรก็ตาม ธรรมจะเปนความจํา
เปนอยางมากทีเดียวภายในจิตใจ อยูทางฆราวาสญาติโยมก็อยู เราปฏิบัติแบบพระไมได
ตามแบบตามฉบับของพระ เราปฏิบัติไมไดเราก็ปฏิบัติเปนแบบลูกศิษยพระ อยาเลยครู 
อยาเหยียบยํ่าทําลายครู อยาดูถูกเหยียดหยามครูคือศาสดาองคเอก ไดแกธรรมของทาน 
ซึ่งเปนองคแทนศาสดา มาเปนศาสดาของพวกเรา ใหมีธรรมแทรกอยูเสมอ ถามีธรรม
แทรกแลวไมวาเด็ก ผูใหญนาดูนาชม เด็กก็นารัก เปนหนุมเปนสาวก็นาชม นานับถือ นา
เมตตาสงสาร  

ถาเปนโกโรโกโสใชไมไดนะ ผูหญิงก็ผูหญิงเดือน ๙ เคยเห็นไหม ผูหญิงเดือน ๙ 
เดือน ๑๒ เหาหอนอึกทึก แตงเนื้อแตงตัวเปนจิ๊กโกมา ในวัดน้ีแตงตัวมาอยางน้ีหรือเปลา 
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ตอไปมันจะปลอยหีเขามานะ ผูหญิงเรามันจัดจานย่ิงกวาผูชาย เราพูดจริง ๆ น้ีเร่ืองธรรม 
เรื่องกิเลสมีดวยกัน แตที่จะออกรวดเร็วนี้ผูหญิงมันตื้นกวาผูชาย ปบออกแลว ๆ แตงเน้ือ
แตงตัวใหเขาเขียนประกาศเอาไว ใครเขียนไวก็ไมรูแหละ เราไมเขียนเราประกาศเลย 
เพราะมันผิดอยูกับคน คนสอนคนทําไมสอนไมได ไปสอนอะไรกระดาษ เมื่อถึงคราว
กระดาษก็เปนกระดาษ เมื่อถึงคราวคนจะสอนกันก็ตองสอนกันซิ  

น่ีละเร่ืองศาสนาพุทธของเราเปนศาสนาท่ีเลิศเลอสุดยอดแลวในโลกธาตุน้ี ไม
มีศาสนาใดเสมอเหมือน หลวงตาตัดคอรองไดเลย เอาตัวประกันเลย ไดศึกษาปฏิบัติ
ธรรมมาโดยลําดับลําดา จนกระท่ังหมดภูมิของเราวาจะหาธรรมอะไรอีก เราไมหาวา
อยางน้ีเลย เต็มภูมิแลวเรียกวาพออันเดียวหมด นี่ละความดีเมื่อไดถึงขั้นพอ ๆ ไมตอง
ไปหาที่ไหน มีแตพอทั้งนั้น อยูดวยความอิ่มพอเปนความสุข ความสงบเย็นใจตลอดน่ัน 
ธรรมเปนอยางน้ัน ถากิเลสแลวไมพอ มีเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้น คนม่ังมีศรีสุขท้ังหลายแลวกิเลส
มันใหมองขามนะ วาคนน้ีเขามีความสุขความเจริญ มีสงาราศีดีเดน หัวใจมันมีแตไฟไมได
ดูกัน ธรรมดูหมดเลยนะ หัวใจมันเปนไฟ ย่ิงใหญเทาไรหัวใจย่ิงเปนฟนเปนไฟมากกวาเด็ก 
ๆ มันของเลนเมื่อไหร  

นี่หมายถึงวาถาไมมีธรรมแทรกนะ ถามีธรรมใหญก็ดีสมใหญ ผูนอยก็ดีสมผูนอย
นาเคารพนับถือกราบไหวบูชา เปนผูใหญท่ีมีธรรมในใจ ไมเยอหย่ิงจองหอง ไมลืมเน้ือ
ลืมตัว ไมดูถูกเหยียดหยามผูนอย แลวเปนคติตัวอยางแกผูนอยไดเปนอยางด ี เหมือน
พอแมกับลูก ลูกก็ตองเดินตามพอตามแม พอแมก็รักลูก ลูกก็รักพอรักแม มีความเคารพ
กันสม่ําเสมอ ลูกกับพอกับแมจึงสนิทกันยิ่งกวาใคร ๆ ในโลกน้ี เราจะวาใครสนิทสนมกัน
ยิ่งกวาพอแมกับลูกนะ พอแมกับลูกไมมีอะไรถือสากันเลย ทีน้ีระหวางผูใหญกับผูนอยเม่ือ
ธรรมเขาไปแทรกแลวก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน ไมมีใครถือสีถือสากัน เคารพนับถือกราบ
ไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจแกบานแกเมือง แกหมูชนที่รวมกันเปนสังคม น่ีละธรรม ไปอยู
ที่ไหนเปนอยางนั้น 

ถาไมมีธรรมแลวความรูน้ีเรียนมาฟากเมฆจรวดดาวเทียมก็เถอะ มันเปนเครื่องมือ
ของเทวทัต ไดแก กิเลสตัวเปง ๆ ทําลายตัวเอง แลวก็มาเยอหยิ่งจองหองทําลายผูอื่น อยู
ทุกแบบน่ันแหละคนไมมีธรรม ทุกแบบที่จะทําลายผูอื่น แตผูมีธรรมพยายามทุกแบบที่จะ
ใหเปนประโยชนแกสวนรวม ตางกันอยางนี้นะ เพราะฉะน้ันขอใหลูกหลานจําเอาไว ถามี
แตความรูเฉย ๆ ไมมีธรรมเขาแทรกจะไมเกิดประโยชนอะไร การแตงเนื้อแตงตัวแตงแบบ
ลิงก็ได แตงแบบจิ๊กโกก็ได ปลอยหีปลอยหําไปก็ได แตงใหสวยงามเปนอรรถเปนธรรม
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มองดูแลวเย็นตาเย็นใจเปนศีลเปนธรรมไปดวยกัน ระหวางที่พบปะสมาคมกันเย็นไปตาม 
ๆ กันก็ได มันหลายอยางการแตงเนื้อแตงตัว 

สําคัญที่แตงใจนะ แตงใจใหดี เรื่องขางนอกก็ไมแนนอนนัก แตภายในใจแตงใจให
ดี ระวังใจของเราอยาคิดออกนอกลูนอกทางที่จะทําความเสียหายแกตนและสวมรวม การ
ประพฤติทุกสิ่งทุกอยางใหมีธรรมเปนเครื่องกํากับเสมอ สิ่งใดที่จะเปนความขัดของแกตน
และสังคมอยานําออกไปใช ใหพินิจพิจารณา น่ีเรียกวามีธรรมในใจ ที่ไหนมันก็สวยงามไป
หมด 

คนมีธรรมแลวเหมือนพอแมกับลูก ไมมีอะไรถือสีถือสากัน เย็นไปทั้งพอทั้งแมทั้ง
ลูก พวกบริษัทบริวารกับเจานายกับผูใหญผูโตก็แบบเดียวกัน ถาตางคนตางมีอรรถมีธรรม
เปนเครื่องคุมครองรักษา ปฏิบัติดวยกันแลวเด็กก็มีธรรมในใจของเด็ก ผูใหญก็มีธรรม ที
นี้มันก็เขากันไดสนิท  

ธรรมจึงเดินขามไมไดนะ เวลาน้ีศาสนาพุทธของเราท่ีอยูในเมืองไทยน้ีกําลังถูก
กิเลสเหยียบยํ่าทําลาย จนจะไมมีศาสนาเหลืออยูแลวนะเวลาน้ี เรื่องหนังสือหรือเรื่องคํา
วาศาสนาออกหนาออกตาไดทั่วบานทั่วเมือง เพราะเราเปนชาวพุทธประกาศไดอยางไมอาย 
ตัวเองไมเคยสนใจปฏิบัติดัดแปลงกาย วาจา ใจ ใหเปนศีลเปนธรรมไปตามหลักศาสนา
เลย แตเวลามีคนมาถามถือศาสนาอะไร ศาสนาพุทธ วาอยางน้ันนะ มันไมไดสนใจปฏิบัติ 
เลอะเทอะไปหมด ในบานในเรือนหนังสือเต็มตูเต็มหีบมันสนใจเม่ือไหร เร่ืองศาสนามี มี
อยูในตูในหีบในคัมภีร แตไมมีในหัวใจคนความประพฤติของคน โลกถึงไดรอน รอนอยูที่
คนไมรอนอยูที่คัมภีรนะ เย็นก็ไมเย็นอยูที่คัมภีรมันเย็นอยูที่คน รอนอยูที่คน ขอใหนํา
คัมภีรออกมาปฏิบัติ  

คัมภีรคําสอนของพระพุทธเจานี้แมนยําสุดยอดแลว ไมวาจะเปนฆราวาสญาติโยม 
พระเณรประเภทใด  นําธรรมตามขั้นภูมิของตนมาปฏิบัติจะสวยงามไปหมด  เวลาน้ีเลอะ
เทอะมากชาวพุทธเรา เรื่องกิเลสนั้นละที่พาใหเลอะเทอะ ธรรมทานไมเลอะเทอะ จึงใหเช่ือ
ใหนามวากิเลสน้ีคือตัวสวมตัวถาน มันติดอยูกับหัวใจของมนุษยนั่นละ เฉพาะอยางยิ่งชาว
พุทธในเมืองไทยของเรามันมีแตสวมแตถานติดอยูในหัวใจ ระบาดสาดกระจายออกมามี
แตสวมแตถาน เหยียบยํ่าทําลายตัวเอง เหยียบยํ่าทําลายสังคม รวมยอดแลวเหยียบยํ่า
ศาสนาใหแหลกหมดเลย ไมมีอะไรเหลืออยูเลยในพุทธศาสนาเรา มีแตกิเลสตัณหาออก
หนาออกตาเลอะ ๆ เทอะ ๆ เปนหัวหนาหัวตา เปนเจาอํานาจบาตรหลวงไปหมดเวลาน้ี 
ศาสนาไมไดออกนะ ถาลงใหศาสนาออกแลว โอย.สวยงามมากนะ มันผิดกันนะศาสนา
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ออกกับกิเลสออก กิเลสออกนี้แหลกไปหมด ดูไมไดนะ ลูกหลานใหพากันพินิจพิจารณาให
ดี  

เวลาน้ีการศึกษาก็นับวามาก เจริญข้ึนมาก สิ่งที่ติดตามไปกับการศึกษาคือฟนคือไฟ
ไดแกกิเลสเครื่องเสริมไฟ มันติดตามไปดวยนะเราไมไดดูมัน เราดูตั้งแตความรูวิชาที่
เรียนมา วา โอ คนน้ันเขาเรียนช้ันน้ันช้ันน้ี ชั้นดอกเตอรดอกแตอะไรก็ไมรูแหละ มันต้ัง
กันไวเฉย ๆ ดอกเตอรดอกแต คนเลวเหมือนเปรตมันดอกเตอรอะไรอยางน้ัน ถาทํา
ตัวใหดีดอกเตอรไมดอกแตมันดีอยูกับคน สุขอยูกับคน ทุกขอยูกับคน ไมไดอยูกับ
ดอกเตอรดอกแตอะไรนะ มันอยูกับคนที่ทําดีทําชั่วดีทําชั่ว ถาทําช่ัวเลวท่ีคน ถาทําดีก็ดี
ที่คน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตามนี้ ศาสนาเลอะเทอะไปมากแลวเวลาน้ี เราจึงอดไมได
เพราะเก่ียวของกับศาสนา ดีไมดีเกี่ยวกับชาติบานเมืองอีกดวยนี่นะ มันเกี่ยวโยงไปหมด 
มันจําเปนจะตองไดพูดเกี่ยวโยงไปเหมือนกัน กับหนาท่ีของเรามันไปอยางน้ันน่ีนะ  

จึงตองสอนลูกสอนหลานซ่ึงเปนสวนรวม ใหตางคนตางปรับเน้ือปรับตัว ทุกสิ่งทุก
อยางอยาเลอะ ๆ เทอะ ๆ ใหมีธรรม อัตตัญุตา อัตตาคือตน รูจักตน กาลัญุตา วาไป 
ทานพูดไว เราลืม ไมไดเรียนนานแลวก็ลืม คือใหรูจักฐานะของตน เราเปนคนฐานะใดก็
ใหปฏิบัติตามฐานะของตน อยาปนลูกกรง เห็นเขาม่ังเขามีเขาไดอะไรมาใชมาสอย 
แตงเนื้อแตงตัว เคร่ืองใชไมสอยอะไรเขาสวยงาม เราก็ปนลูกกรงเขาไปอยากสวย
เหมือนเขา น่ันแหละคนไมรูจักตน อัตตัญุตาไมมี ไมรูจักตน ไมรูจักฐานะของตน
ฐานะของเขา แลวปนเกลียวกันไป ก็มาเสียเราน้ันแหละ  

ถาตางคนตางรูจักตนและฐานะของตน ทุกสิ่งทุกอยางก็จะเรียบไป ไมวาผูใหญผู
นอยตางคนตางรูจักฐานะของตนแลวไมดูถูกเหยียดหยามกัน เพราะเราเกิดมาจากทองแม
ดวยกันน่ันแหละ ใครไมไดขนทรัพยสมบัติ เงินทอง ขาวของ เครื่องประดับประดา ตกแตง
มาจากทองแมละนะ มีแตตัวลอนจอนมา ออกมาขางนอกก็มาพบมาเห็น เขาใชยังไงก็ใชไป
ตามโลกสมมุตินิยม เพราะฉะน้ันจึงขอใหรูจัก อัตตัญุตา และฐานะของตน ตนมีกําลัง
อะไรก็ใหรูจักตามฐานะของตนนั้นจะเปนความชอบธรรม ไมงั้นจะเลอะเทอะไปหมด 
ศาสนาเรียนมากเทาไรย่ิงเลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลาน้ี ชําระสะสางไมหวาดไมไหว มี
แตส่ังสมความช่ัวชาลามกท่ีสําเร็จมาจากเรียนน่ันแหละ เรียนสูงเทาไรความช่ัวชาลามกย่ิง
ทําคนใหตํ่าลง ๆ เลวไปหมดนะเวลาน้ี ถาสมท่ีตามเรียนมาแลว มีธรรมเขาแทรกแลวดี
ดวยกันทั้งนั้น พากันจําเอานะลูกหลานทุกคน 



 ๘ 

ศีลธรรมใหมีในใจ ไปท่ีไหนสติธรรม คือความระลึกรูตัวเสมอ ปญญาธรรมรูตัว
เสมอ บุญบาปใหทราบเสมออยูภายในใจมีอยูกับทุกคน อยาเหยียบยํ่าทําลายบุญบาปซ่ึง
เทากับเหยียบยํ่าตนเองน้ันแหละ บุญบาปมีมาดั้งเดิม ดีชั่วทําอยูทุกคน บุญบาปซ่ึงเปนเงา
เทียมตัวอยูกับดีชั่วจะไมใหมีไดยังไง ตองมีไดอยางนั้นละ ใหพากันระมัดระวังตัวเอง เรียน
หนังแสหนังสือตั้งหนาตั้งตา เวลาเรียนก็เรียน เวลาเลนก็เลน ใหมีเบรกหามลออยาเตลิด
เปดเปงไมด ีเสียนิสัย คนเราถาลงแหวกแนวแลวไมมีโลกอยูละนะ รอนเปนไฟไปเลย ตอง
ใหอยูในกรอบแหงศีลแหงธรรม กฎขอบังคับ ถามีการปฏิบัติตามขอบังคับนี้แลวก็จะดี วัน
นี้ก็พูดเพียงเทานั้นละไมพูดมาก น่ีก็เทศนสอนชาวพุทธเราใหรูเร่ืองรูราว เอาแคน้ันละวันน้ี  

น่ีเราพูดอยูน้ีสหรัฐไดยินนะเวลาน้ี เขามาเปดเอามาฟง พอพูดนี่ปบติดนี้ลงสหรัฐ 
ถาสหรัฐอยูนั้นเขาก็ชี้เมืองไทยวาอยูใตสหรัฐนะ เราอยูน้ีเราก็ช้ีลงใตสหรัฐ ตางคนตางขี้รด
หัวกัน เราอยูน้ีเราก็วาสหรัฐอยูตํ่า เราข้ีรดหัวสหรัฐ ถาสหรัฐวาเมืองไทยอยูไหน อยูน่ีวาอีก
แหละ แลวข้ีรดหัวเมืองไทยลง พอดีแหละ ทีนี้จะใหพร 
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