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เทศนอบรมฆราวาส 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ จ.นครนายก 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๖ 

ไมมีใครเสมอครูคือศาสดาองคเอก 
วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองลูกหลานชาวจังหวัดนครนายกเรา โดยมี

ทานผูวาราชการจังหวัดนครนายก คือคุณเชิดวิทย ฤทธิป์ระสาท และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือดร.สุมณฑา พรหมบุญ มาเปนประธาน มาเปนรม
โพธิ์รมไทรแกพี่นองทั้งหลายในงานนี้ หลวงตารูสึกมีความซาบซึ้งกับบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายเปนอยางมาก เพราะดูประชาชนทั้งหลายที่เขามาในงานนี้ รูสึกวาหนา
หนาหนาตา มีมาก ตามธรรมดาไปเทศนาวาการที่ไหน ประชาชนมีมากๆ กันทั้งน้ัน แต
ที่นี่รูสึกจะมากเปนพิเศษขึ้นมาอีก จึงขอขอบคณุและซาบซึ้งในเจตนาที่เปนกุศลของพี่
นองทั้งหลายเปนอยางมากในวันนี้  
 วันนี้เปนวันที่เราทั้งหลายถือเปนมหามงคล พรอมเปนวันของผูใหญ เปนวันพอ
วันแม วันครูวันอาจารยของเรา ซึ่งเปนรมโพธิ์รมไทร และใหคติอันดีงามแกพวกเรา ซึ่ง
เปนลูกเปนหลาน เปนลูกศิษยลูกหาเปนไหนๆ ดวยเหตุนั้นวันนี้จึงเปนวันมหามงคลแก
บรรดาพี่นองทั้งหลาย เชนเด็กก็มพีีเ่ล้ียง สงเขาโรงเรียนก็มีครูมีอาจารยเปนผูแนะนํา
ส่ังสอน อยูในบานก็มีพอมีแมเปนผูควบคุมแนะนําส่ังสอน บอกในแงตางๆ ที่เปน
ความผิดและความถูกตลอดมาจากผูใหญ 

เชนวันนี้เปนวันครู คําวาครูนี้ก็คือวา เปนผูแนะนําส่ังสอนทุกส่ิงทุกอยาง แกผู
เขามาเกี่ยวของอบรมหรือศึกษาดวย ทานเรียกวาวันครู คือวันของอาจารย อาจาระ 
แปลวา ผูฝกฝนอบรมแนะนําส่ังสอนในกิจการตางๆ ใหผูนอยที่มาศึกษาอบรมได
เขาอกเขาใจ แลวนําไปประพฤติปฏิบตัิตัว จึงเปนของสําคัญสาํหรับหัวหนา  
 เร่ิมตนมาตั้งแตเราเปนชาวพุทธ เราถือพระพทุธเจาเพราะเหตุผลกลไกอะไร 
ถือพระธรรม ถอืพระสงฆ เพราะเหตุผลกลไกอะไร นี่ก็เรียกวาเราถือครูเอก ไมมใีคร
เสมอครูคือศาสดาองคเอก และพระธรรมพระสงฆนี้ไปไดเลย เราจึงไดกลาวหรือระลึก
ถึงทาน กราบไหวบูชาเปนขวัญใจอยูทุกว่ีทุกวันตลอดมาวาพุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ นี่
แหละคือครูเอกของพวกเรา ศาสนาเปนมาจากธรรมที่เลิศเลอ ธรรมที่เลิศเลอน้ันได
ปรากฏขึ้นมาสูโลกสูสงสาร จากพระพุทธเจาผูคุยเขี่ยขุดคนแทบเปนแทบตาย ถึงขั้น
สลบไสลไปมีหลายหน  
 ตามตํารับตําราทานแสดงไววา พระพุทธเจาทรงสลบถึง ๓ หน เพราะฝกหัด
ตัวเองเพื่อเปนครูเอกคือเปนศาสดาของโลก จนกระทั่งไดรับผลกระทบกระเทือนจาก
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การฝกทรมานนั้น ถึงสลบ ๓ หน นอกจากนั้นความลําบากลําบนแหงศาสดาของเรา 
ควรที่จะเอาเปนคติตัวอยางไดเปนอยางดีมากทีเดยีว เพราะความเปนศาสดามาจาก
พระเจาอยูหัว ผูเปนใหญในแวนแควน แลวเสด็จออกทรงผนวชฝกหัดดดัแปลงทรมาน
พระองคตลอด ไดรับความทุกขความลําบากยากเย็นเข็ญใจ มาตลอดจนกระทั่งถงึ ๖ ป 
จึงไดตรัสรูธรรมขึ้นมา สมความมุงมาดเปนศาสดาของโลกอยางลือนาม 

จากน้ันธรรมที่ทรงขดุคนพบกค็ือธรรมชั้นเอก นําธรรมชั้นเอกที่เลิศเลอนี้มาสั่ง
สอนบรรดาสัตวทั้งหลาย ผูรับธรรมในเบื้องตนนั้นก็คือสาวกของพระพุทธเจา ในสมัย
ปจจุบันศาสนาของพระพุทธเจาทุกวันนี้ก็คือเบญจวัคคียทั้ง ๕ คือ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ๕ องคนี้ เปนผูรับถายทอดธรรมจาก
พระพุทธเจามา จนกลายเปนอรหัตบุคคล เปนผูวิเศษวิโส กลายเปนสรณะของโลกองค
ที่ ๓ คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใหโลกไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ทานเหลานี้
ทานทรงบําเพ็ญพระองคเปนประโยชน เปนคติเครื่องเตือนพระองค ในความผิดถูกดี
ชั่วตางๆ ดวยความระมัดระวัง เรียกวาฝกหัดพระองค เอาแนวความถูกตองเปนครูเปน
อาจารย ดัดแปลงแกไขไปตาม  

เฉพาะสําหรับพระพุทธเจานั้นรูสึกวาจะลําบากกวาบรรดาสาวกทั้งหลาย เพราะ
เปนการเร่ิมตนบุกเบิกทางเดิน เพื่อธรรมจะไดโผลขึ้นมาใหโลกทั้งหลายกราบไหวบูชา 
และพระองคก็ไมทรงเคยพบเคยเห็นในธรรมประเภทนี้ ทั้งการฝกฝนอบรมคุยเขี่ยขุด
คนธรรมทั้งหลายพระองคก็ไมเคยมา จึงตองตะเกียกตะกายผิดบางถูกบางเปนธรรมดา 
แตสุดทายกถ็ูกทางไดตรสัรูธรรมขึ้นมา ดวยการบําเพ็ญอานาปานสติ  คือ กําหนดลม
หายใจเขาออก สติเปนสําคัญ ลมหายใจเขาก็ใหรูวาลมเขา ลมออกใหรูวาลมออก มีสติ
จดจออยูกับลมหายใจ อยางน้ันตอเนื่องกันเปนลําดับ 

จนไดปรากฏผลขึ้นมาในเบื้องตนวา ปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ระลึกชาติยอนหลังไดกี่ภพกี่ชาติของพระองคเอง ไดเกิดไดตายทองเทีย่วใน
วัฏสงสาร ทั้งภพนอยภพใหญทั้งสูงทั้งต่ํา  คือขึ้นถึงขั้นพรหมโลกก็ถงึ ลงจนถึงนรก
อเวจีก็ลง เปนอยางน้ีเหมือนสัตวทั้งหลายทั่วๆ ไปนั้นแล เมื่อพระองคบําเพ็ญสมณ
ธรรมคือ อานาปานสติถูกทางแลวไดบรรลุธรรมนี้ขึ้นมา 

ทรงพิจารณารูเร่ืองปุพเพนิวาสชาติหนหลังของพระองคไดไมมีประมาณ การ
เกิด การแก การเจ็บ การตาย การไปตกนรกหมกไหมหรือขึน้สวรรคชั้นพรหม เพราะ
ความชั่วความดีของพระองคเอง ซึ่งเปนเหมือนสามัญชนทั่วๆ ไป ทําดวยความอยาก
ความทะเยอทะยาน ผิดบางถูกบาง พระองคจงึไดผลแหงความดีความชั่วนั้นติดภพติด
ชาติมาตลอด จนกระทั่งถึงคืนวันเดือนหกเพ็ญ ในปฐมยามทรงบรรลุยอนหลัง เห็น
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รองรอยแหงความเปนมาของพระองคเอง คือไปเกิดในภพใดชาติใด เปนสัตวประเภท
ไหนๆ พรรณนาไมไดเพราะมากตอมาก เน่ืองจากเกิดแลวเกิดเลา ตายแลวตายเลา ไม
มีหยุดมีถอย เนื่องจากกเิลสซึ่งมีอยูภายในจิตใจนั้นปดบังหัวใจ แลวก็จูงสัตวทั้งหลาย
ใหทําตามความมืดบอดของตน จึงมีผิดมีพลาดมากกวาถูก ดวยเหตุนี้จึงไดรับความ
ทุกขความทรมานในภพชาตินั้นๆ ตลอดมา  

จนกระทั่งถงึคืนวันเดือนหกเพ็ญ เมื่อไดผลจากการบําเพ็ญอานาปานสติใน
ปฐมยามนั้นแลว ก็ทรงทราบยอนหลังถึงความเปนมาของพระองค วาเคยเกิดเคยตาย
ในภพในชาติเปนสัตวเปนเปรตเปนผี หรือเปนสัตวนรก ตลอดถงึเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมประเภทใด พระองคเคยเปนมาหมด แลวนับยอนหลังไดหมด ตามรองรอยแหง
ความเปนมาของพระพุทธเจา นี่พระองคกท็รงทราบไดอยางชัดเจน เปนผลประจักษใน
คืนวันนั้น  

พอมัชฌิมยามนั้นก็บรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงพิจารณาเรื่องความเกิดความตาย
ของสัตวโลกทั่วๆ ไปไมมีประมาณ ก็ทรงทราบตลอดทั่วถงึ เชนเดียวกับพิจารณาความ
เปนมาของพระองค จนถึงกับทอพระทัย ในการที่เกิดตายแบกหามทุกขตลอดมา ไมมี
สถานที่ใดที่จะปลงวางแหงความทุกข เมื่อมคีวามเกิดผิดๆ พลาดๆ อยูอยางน้ีแลว 
พระองคจงึทรงยอนพระทัยเขามาสูตนเหตุอันใหญหลวง คือ อวชิฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
เปนตน อวิชชาคือความมืดบอดปดในหัวใจของสัตว สังขารก็ผลักดันใหคิดใหปรุงใน
เร่ืองในราวตางๆ ซึ่งเปนทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นไปเรื่อยๆ จึงพาสัตวใหเกิดใหตาย
เร่ือยๆ 

พระองคทรงพิจารณายอนหนายอนหลัง ถึงตนเหตุแหงพาสัตวใหเกิดตายคือ
อะไร ก็มาไดความที่ อวิชฺชาปจฺจยา ทรงพิจารณาลงที่จุดนั้น เขาสูตนตอแหงภพ
แหงชาติ แหงความทุกขความทรมานทั้งหลาย ไดทราบอยางประจักษพระทัย แลวถอน
ขึ้นมาบรรดาอวิชชาที่ครอบงําในพระทัยของพระพทุธเจา ไดถกูถอดถอนขึ้นมาโดย
ส้ินเชิง เรียกวาตรัสรูขึ้นมาในขณะนั้น ตัดภพตดัชาติความเกิดแกเจ็บตายที่เปนมาแลว
ก็จะนับจํานวนไมได ทีจ่ะเปนตอไปนั้นก็เปนอันวาสุดสิ้นลงแลว ในขณะที่อวิชชาตัวพา
ใหเกิดใหตาย ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา  

นี่คือพระพุทธเจาทรงฝกฝนอบรมพระองค คอยสังเกตสงักาการประพฤติ
ปฏิบัติของพระองค เพราะไมมีครูใดอาจารยใดจะมาสอนได เปนลําพังของ
พระพุทธเจาเทานั้น เพราะพระวิสัยของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคนั้น เวลาตรัสรู จะ
ตรัสรูโดยลําพังพระองคเองทกุๆ พระองค ไมมีใครแนะนําส่ังสอนเลย จึงเปนการยาก
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การลําบาก นี่ละการฝกฝนอบรมพระองคจนไดเปนศาสดาขึ้นมาแลว ก็ประกาศธรรมที่
เปนความถูกตองดีงามทั้งฝายเหตุคือการดําเนิน 

การดําเนินมีสองประเภท คือ การทําชั่วกับการทําดี ซึ่งใหผลไมเหมือนกัน การ
ทําชั่วใหผลเปนทุกข การทําดีใหผลเปนสุข พระองคเมื่อไดธรรมที่เลิศเลอนั้นมาแลว ก็
ทรงนํามาแสดงสั่งสอนสตัวทั้งหลายเรื่อยมา นี่เร่ิมเปนครูของโลกแลว เปนครูของ
มนุษยและเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ พระองคเปนครูสอน
ทั้งหมด นี่เรียกวาครู  
 วันครูนั้นคือวันวิสาขบูชา ที่เราทั้งหลายไดกราบไหวระลึกถึงทานเปนพิธีการถึง
ขนาดที่วาวงราชการก็หยุดราชการให เปดโอกาสใหระลึกถึงบุญถึงคุณของศาสดาซึ่ง
เปนวันครูอันเลิศเลอ ใหไดกราบไหวบูชาเร่ือยมาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ นี่เรียกวาวันครู 
วันตรัสรูของพระพุทธเจานั้น คือเปนวันครูพระองคหนึ่ง ครูอันเลิศเลอพระองคที่สอง 
ก็ทรงคนพบขึ้นมาในขณะตรัสรูนั่นแหละ นี่กเ็ปนวันครู คือธรรมซึ่งเปนแนวทางเดินอัน
เลิศเลอแกบรรดาสัตวทั้งหลาย จะไดเดินตามทางแหงธรรมที่ทรงสั่งสอนไวแลวโดย
ถูกตองที่เรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวดวยธรรมที่ชอบ ไมมีอะไรที่จะตองติ
ไดแลว คือธรรมอันเลิศเลอนั้นแล จากนั้นก็ประกาศธรรมสอนโลกตอไป  

บรรดาผูที่จะไดรับธรรมในอันดับแรกก็คือสาวกทัง้หลาย ในปจจุบันนี้ก็มีเดน
อยูที่เบญจวัคคียทั้ง ๕ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน ไดบรรลุธรรมเปนองคแรกใน
ขณะที่พระองคทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงแลว พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได
ดวงตาเห็นธรรม อายสฺมโต โกณฺฑญฺสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺข อุทปาท ิทานอัญญา
โกณฑัญญะผูมีอายุผูเจริญ ไดดวงตาเห็นธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอปราศจากมลทินขึ้น
มาแลว ในขณะที่ฟงธรรม ธมัมจักกปัปวัตตนสูตรของพระพทุธเจา แลวพระพุทธเจาก็
ทรงประทานพระโอวาทอนุโมทนาแก พระอัญญาโกณฑัญญะวา อฺญาสิ วต โภ 
โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลว
หนอๆ นี้คือสักขพียานแหงบรรดาสาวกทั้งหลาย ที่ไดรับธรรมอันเลิศเลอจากครูผูลน
โลกลนสงสาร คือศาสดาของเรา  

นั่นละวันครูอันดับแรกคือนั้น อันดบัตอมาก็คือวันครูไดแกพระสงฆสาวก นี้
ทานก็เปนครูของโลกทั่วๆ ไป ใครไดกลาวถึงทานเปนสรณะ ระลึกนึกนอมถงึทานและ
ปฏิบัติตนใหเปนไปตามทานแลว ก็เปนคนดีเปนลําดับลําดา ตั้งแตเปนกัลยาณปุถุชน
เปนคนดี สมบัติผูดี แมกิเลสมีอยูภายในใจ ก็มีธรรมเปนเครื่องประดับรักษาใจ 
กิริยามารยาทการแสดงออกทุกแงทกุมุม ไมขวางหูขวางตาผูมีศีลมีธรรมทั้งหลาย เปน
ความสงบเสงี่ยมเรียบรอย จากน้ันก็สําเร็จผลขึ้นเปนพระอริยบุคคล เปนพระโสดาบาง 
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เปนพระสกิทาคาบาง เปนพระอนาคาบาง เปนพระอรหันตบาง เปนลําดับลําดา นี่คือ
ความสําเร็จของบรรดาบริษัทบริวารสัตวโลกทั้งหลาย ที่ไดรับการแนะนําพรํ่าสอนจาก
ครูใหญของเราคือศาสดาองคเอก และพระสงฆสาวกที่เปนสรณะพวกเรา นํามาปฏิบัติ  
 เพราะฉะนั้นวันครู จึงเปนวันสําคัญมากของพี่นองชาวไทยเราทั่วหนากัน ยึดวัน
ครูเอกมาตั้งแตพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สมกบัวาเราเปนลูกชาวพุทธถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ สละชีวิตไดไม
เสียดาย นี่เรียกวาเปนลูกศิษยทีม่ีครู ฟงเสียงครู ทานแนะนําส่ังสอนอยางไร เพราะครู
นั้นไมมีความอิจฉาพยาบาท ชงิดีชงิเดนอะไรกบัลูกศิษยลูกหา เหมือนพอแมกับบุตร
ทั้งหลาย บุตรของพอแมแตละคนๆ จะมีความรูสูงต่ําประการใด มียศถาบรรดาศักดิ์
ศฤงคารบริวารมากนอยเพียงไร พอแมจะมีความยินดีอนุโมทนาสาธุการไปตลอด ไมมี
คําวาอิจฉาตารอน ชิงดชีิงเดนกันระหวางพอแมกับลูก มีแตอนุโมทนาโดยลําดับลําดา
ไปอยางน้ัน 

ทีนี้ลูกศิษยกบัครูเรา ก็ขอใหปฏิบัติตามน้ัน ใหฟงเสียงครูเรา อยาทําแบบไมมี
แบบมีฉบับ ไมมีครูมีอาจารย ไมมีหลักเกณฑเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะเครื่องดําเนิน จะ
ทําใหเสียคน ตามธรรมดาของฝายชั่วนั้น จะมีครูสอนไมมีครูสอนไมสําคัญ มันมีอยูกบั
ใจของหัวใจสัตวโลกทุกดวงใจไปแลว อันนั้นคืออะไร ทานใหชื่อวากิเลส คําวากิเลสคือ
ความเศราหมองมืดตือ้ ติดอยูกับหัวใจ ทําจิตใจใหเศราหมองมืดตือ้ ระลึกถึงบุญถึง
บาป ถึงดีถงึชั่วอะไรไมไดเลย นอกจากมีแตความทะเยอทะยานอยาก 

ทางตาอยากดู ทางหูอยากฟง ทางปากทางลิ้นก็อยากดอูยากกินอยากใชอยาก
สอย ไมมีอะไรพอ ดูๆ ทั้งวันก็ดูได ฟงทัง้วันฟงได ดมกลิ่นที่หอมๆ ซึ่งเปนที่ชอบอก
ชอบใจ ดมทั้งวันก็ได เดินไปยังเอามาดมที่จมกูก็ได ทกุอยางขึ้นชื่อวากิเลสแลว จะไมมี
คําวาอิ่มพอ ดึงลากสัตวโลกไปตลอดเวลา อยางน้ีทานใหชื่อวากิเลส กิเลสน้ีเปนอารมณ
ผลักดันจิตใจของสตัวโลก เพราะกิเลสก็ดี ธรรมกด็ี เกิดและอยูที่หัวใจของโลกของสตัว
ทั่วๆ ไปดวยกัน ไมมทีี่เกิดของกิเลสและธรรม นอกจากใจของสัตวโลกอยางเดียว ที่อยู
ก็อยูที่นั่น สวนภายนอกนั้น ไมใชสถานที่เกิดที่อยูของกิเลสและธรรม 

กิเลสและธรรมแทเกิดที่ใจ อยูที่ใจ แสดงตัวออกมาจากใจ แตอารมณของกิเลส
นั้น แสดงอารมณเปนความต่ําทรามลงไปเปนลําดับลําดา ที่จะแสดงตัวใหสูงขึ้น ไมมีใน
สกุลกิเลส ผิดกับธรรมเปนไหนๆ ธรรมก็เกิดที่ใจนั้นแล แตเปนอารมณที่ชักชวนจิตใจ
ใหคิดใหอาน ใหมีความดูดดื่มในทางดานศีลดานธรรม ประกอบบําเพ็ญคุณงามความดี
ในแงตางๆ เปนความรูสึกนึกคิดออกมาจากใจ นี่เรียกวาธรรม แสดงตัวออกมาจาก
หัวใจของผูนั้น 
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เมื่อเราเดินไปตามธรรม ธรรมก็จะพากาวเดินในความดีทั้งหลาย ความดีก็จะ
เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับ จนปรากฏอยางเดนชัดจากตัวเองไปแลวก็สัมผัสสัมพันธกับตา
กับหูกับใจผูอื่นวา คนนั้นหญิงนั้นเปนคนดี หญิงคนนั้นเปนคนดี คนนั้นนาเคารพนับ
ถือ นากราบไหวบูชา มองเห็นกันเปนความดีซาบซึ้งถึงใจแลว จากความดีของผูมีธรรม
บําเพ็ญภายในจิตใจ ผิดกันกับกิเลสเปนไหนๆ กิเลสน้ีเมื่อแสดงออกมา ก็เปนที่ไมพึง
ใจแลวสําหรับคนอื่น แตพอใจสําหรับผูแสดง เชน ความโลภ ใครโลภไดดวยกัน แตคน
อื่นจะมาโลภเอาของเรา เราไมชอบ ใหเราโลภเอาของคนอื่นนัน้ชอบ นี้เปนอารมณของ
กิเลส แสดงอารมณออกเปนความโลภ ความอยาก ความทะเยอทะยาน ไดไมพอกินไม
พอ ใชไมพอ อยูไมพอ 

ไมมีอะไรพอสําหรับกิเลส นี้เปนอารมณของกิเลส  ผลักดนัจิตใจของสตัวโลก 
ใหดีดใหดิ้นไปตามมัน ถาไมมธีรรมเปนเคร่ืองยับยั้งไวแลว โลกน้ีเสียคนไดทั้งน้ัน 
เทาที่มีพอเปนพอไปกันอยูนี้ ก็เพราะมีธรรมแทรกอยูภายในตัว เรียกวา มีเบรกหามลอ 
ไมใหกิเลสทําอยางผาดโผนโจนทะยานจนเปนฟนเปนไฟ เผาทั้งตัวเองและผูอื่นอยาง
เปดเผยเกินไป ธรรมยับยั้งเอาไว คนเราจงึอยูดวยกันได พอสงบบาง ถึงไมไวใจกันนัก
ก็พอมีที่หลบซอนเพราะความดีคนดียังมี เราหลีกจากคนไมดี มาหาคนดียังได  

นี่ละเรื่องอารมณของกิเลส มันไมพอ กรุณาทราบตามนี้ คําวากิเลสและธรรม 
อยาไปหาทางอื่นทางใดไมมี ธรรมกด็ี กิเลสก็ดี ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ทองฟา
มหาสมุทร ไมใชกิเลส ไมใชธรรม กิเลสแทเกิดขึ้นภายในใจอยางที่อธิบายมานี้เอง 
ธรรมแทก็เกิดที่ภายในใจ ผลที่จะไดรับจากกิเลสกับธรรมแสดงตัวขึ้นมาหรือทํางาน
ของมันนั้น เปนผลแหงความทุกข เปนผลแหงความสุข เปนผลแหงความทุกขนั้น เกิด
จากกิเลสสรางแตกองทุกขหลอกโลก ใหมีความรื่นเริงบันเทิงเพียงประเดี๋ยวประดาว 
เหมือนกับเหยื่อลอปลาที่ปลายเบ็ดนั่นเอง 

หากมีแตเบ็ดลวนๆ ปลาก็ไมติดเบ็ด จึงตองมีเหยื่อลอเอาไวเล็กๆ นอยๆ พอ
ปลาตัวไหนลืมตัวเซอซาเขาไปงับเบ็ดงับเหยื่อในปลายเบ็ดนั้น ก็ถกูเบ็ดตวัดเลือดสาด 
ทีนี้ความอรอยหรือเหยื่อลอที่วามีความดิบความดี หมดความหมายทันที มีตัง้แตความ
ทุกขความเดอืดรอนเลือดเต็มปาก นีเ่พราะความลืมตัว หลงไปตามเหยื่อลอของเขา  

ทีนี้กิเลสก็เหมือนกันมีลอตลอดเวลาลอสัตวโลกน้ันแหละ ทางตาก็เพลินดูไม
หยุดไมยั้ง ไมคํานึงถึงวาการดูนี้มีความไดความเสียประการใดบาง การเห็นการไดยิน
ไดฟง การประพฤตติัวทุกส่ิงทกุอยาง ไมคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีประการใดเลย เปน
เร่ืองของกิเลสลวนๆ แลวมีแตผลักไสใหบืนไปขางหนา นี่เรียกเหยื่อลอ เอาความหวัง
ตั้งเอาไว เราหวังอยางน้ัน เราหวังอยางนี้ หวังไปตรงไหนก็มีเหยื่อลอไปเพยีงเล็กนอยๆ 
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ผลที่ไดมากค็ือความผิดหวังๆ นี่เรียกวาติดปลายเบ็ดของกิเลสแลว โลกเปนอยางน้ี นี่
ละทานวากิเลส ใหทานทั้งหลายทราบเสีย อยาพากันไปหากิเลสที่ไหนๆ 

เราเปนชาวพุทธ พระพทุธเจาตรัสรูที่ใจ สอนโลกสอนลงที่ใจ เราเปนผูไดยินได
ฟง ก็ใหเขาถึงใจ การปฏิบัติตัวเองเพื่อแกไขดัดแปลงก็ใหปฏิบัติที่ใจเปนสําคัญ ที่
เขาใจแลววาผิดวาถูกประการใด ใหแกไขดดัแปลงไปตามนัน้ ดําเนินตัวเองในทางทีถู่ก
ที่ดีไป นี่เรียกวาอารมณของกิเลส ความโกรธก็เปนเรื่องของกิเลส เขามาโกรธเราไมได 

เร่ืองกิเลสตองเขาตัวเสมอ แตเราโกรธเขา โกรธไดวันยังค่ํา ฆาเขาใหพินาศฉิบ
หาย ก็ฆาไดตลอดไปเลย นี้คืออารมณของกิเลส แตเขาจะมาฆาเราไมได มาดุมาดาติ
ฉินนินทาไมไดกิเลสมีแตความชอบยอปอปนอยางเดียว ความจริงไมม ี ทานเรียกวา
กิเลส มีความมืดดําอยูภายในจิตใจ หลอกสัตวโลกดวยความฉลาดแหลมคมของมันเอง 
โลกผูโงเขลาเบาปญญา จึงติดเบ็ดของกิเลสไปเรื่อยๆ นี่คืออารมณของกิเลสเกิดทีใ่จ 
แสดงตัวออกไป ก็เพื่อเปนผลแหงทุกขขึ้นมาสูเราผูหลงตามมัน ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ก็ยิ่งครอบงําไวแลวเปนพื้นฐานประจําเลย  

ราคะตัณหาก็เหมือนกัน นี่คือกิเลส ราคะตัณหาๆ คือความอยากความ
ทะเยอทะยาน ความรักความใคร ใกลชิดติดพนักันระหวางหญิงกับชาย ทั้งสัตวทั้ง
บุคคลไมเวน มีอยูกับหัวใจของทุกสัตวทุกบุคคล แตสัตวโลกเขาไมมีธรรม คือสัตว
เดรัจฉานเขาไมมีธรรม ไมมีศาสนา จึงปลอยใหเปนตามสภาพของสัตวโลก สวนมนุษย
เราน้ีมีศาสนาเปนเคร่ืองดําเนิน เราจึงควรระลึกเสมอวา อารมณประเภทนี้เปนกิเลส 

กิเลสน้ีเมื่อเราละมันไมได ก็ใหอยูในกรอบแหงศีลแหงธรรม เอาศีลธรรมเขามา
บังคับเอาไว อยาใหมันเลยเถิดแหงศีลแหงธรรมออกไป จะสรางฟนสรางไฟเผาไหมทั้ง
ตัวเองและครอบครัว ผัวเมียลูกเตาหลานเหลนเผากันไดทั่วบานทั่วเมือง เพราะราคะ
ตัณหานี้เหมือนไฟไดเชื้อ เสาะแสวงหาเชื้อตลอดเวลา ไดมาเทาไรไมพอๆ มีแตความ
รักใครใกลชิด อยูดวยกนัไมกี่วันกี่คนื ก็เบ่ือหนายแลวกบัหญิงคนนี้ กับเมียคนนี้ เบ่ือ
หนายแลวกับผัวคนนี้ แลวไปหาไอหนูมาใหม หาอีหนูมาใหม มาสองสามวัน เบ่ือหนาย
แลวๆ นี่คืออารมณของกิเลส กินไมหยุดไมถอย หิวไมหยุดไมถอย 

จะหามาใหบํารุงบําเรอสักกี่รอยกีพ่ันคน ก็ยิ่งแสดงความรุนแรงแหงความหิว
โหยมากขึ้น เหมือนไฟไดเชื้อๆ ไฟไสเขาไป ไฟจะดับลงดวยเชื้อไมมเีลย ตองแสดง
เปลวขึ้นเต็มที่ จากเชื้อของไฟที่มมีากนอยนั้นแล แตจะใหไฟนี้ดับเพราะเชื้อมีมาก ไมมี 
นี่จะใหกิเลสเหลานี้ดับหรือสงบลงหรือดับลงไป เพราะการสงเสริมมันดวยการมีผัว
มากๆ มีเมียมากๆ มีความรื่นเริงบันเทิงมากๆ ชมหญิงชมชายไปมากๆ นี่ก็เทากับเสาะ
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แสวงหาเชื้อไฟ ไดมามากนอยก็มาเผาตัวเอง แลวก็มาเผาหัวอกของกันและกันคือสามี
ก็ดี ภรรยาก็ดี นี่ตางคนตางมีหัวใจ โลกถือกันเปนอยางมาก  

ไมมีอะไรจะถือยิ่งกวาระหวางสามีภรรยาถือกัน รักกันฝากเปนฝากตายตอกัน 
เพราะฉะนั้นความระแวงแคลงใจจึงมีอยูตลอดเวลา ถาตางฝายตางมีความเปนธรรม 
เรียนธรรมปฏิบัติธรรมตามที่ทานสอนไวเรียบรอยแลว ตองเปนผูมีขอบเขตมีหลักมี
เกณฑ มีศีลธรรมเปนเคร่ืองบังคับ เชนเรามีครอบครัวแลว  ถือวานี้คือขอบเขตของเรา 
ไมใหเลยขอบเขตอันนี้ไปเปนผัวสองเมียสามไป นี้เรียกวาเลยขอบเขต ใหอยูในกรอบ
แหงเขตของศีลธรรมนี้ ดังที่ทานแสดงไววา กาเมสุ มิจฉาจาร ไมใหลวงล้ําเขตแดน
ของชายอื่นหญิงอื่น ลูกหลานของใครก็ตาม ซึ่งเขาเปนเจาของหรือเขามเีจาของ ใหยินดี
ในสิ่งที่มีอยูของตนนี้เทานั้น 

ตางคนใหปฏิบัติอยางน้ี สําหรับผูมีศีลมีธรรม จะไดมีความสงบรมเย็น ตัวเองก็
ไมเดือดรอนวุนวาย เพราะไมไปกอความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ใหคนใกลเคียงของตน
เชน คูเคียงของเรานั้นแหละที่จะไดรับความเดือดรอนกอนคนอื่นใด เชน สามีไป
ประพฤตติัวเหลวแหลกแหวกแนว หรือขโมยไปนิดๆ หนอยๆ นั้นแหละคือเร่ิมกอไฟ
ขึ้นมาแลว ที้นี้อีกฝายหนึ่งคือภรรยาที่อยูในบานนั้น จะเกิดความเดือดรอนวุนวายไป
ขนาดไหน 

สมบัติเงินทองขาวของเรือกสวนไรนา ตึกรามบานชองมกีี่หลัง ไมไดมี
ความหมายอะไรเลย ไฟอันนี้เผาขาดสะบั้นพังไปเปนเถาเปนถานไปหมด ไฟแหงการ
ทําลายจิตใจกัน โดยฝายหนึ่งไปเสาะแสวงหาผูหญิงคนหนึ่งคนใดก็ตาม ไปหาผูชายคน
ใดก็ตาม นีค้ือเสาะแสวงหาเชื้อไฟมาเผาหัวอกของกันและกนั ทีนี้ส่ิงทั้งหลายที่อุตสาห
พยายามตะเกียกตะกายหามา ไดมากไดนอยถูกไฟตัวนี้เผาแหลกหมด ครอบครัวนั้นจะ
หาความสุขไมไดเลย มีตัง้แตไฟเผาหัวอก จะเปนฝายหญิงก็ตาม ฝายชายก็ตาม มีแต
ไปเผาหัวอก หาความสุขที่ไหน  

นี่ละการดิ้นรนกระวนกระวายไปตามกิเลสมันยอนหลังคืนมาเผาเรา โดยผลของ
มันนั้นแล ธรรมทานจึงสอนใหมีหลักมีเกณฑ อยาง กาเมสุ มิจฉาจาร นี้ก็คือธรรมเอก
ของพระพุทธเจาที่มาสอนพวกเราทั้งหลาย ที่ละยังไมได ใหอยูในกรอบแหงความพอ
ดิบพอดี สามีก็เปนสุข ภรรยาก็อบอุน วาเราไดที่พึ่งที่ฝากเปนฝากตายแลว ทั้งสองฝาย
ตางคนตางทาํมาหาเลี้ยงชีพโดยความไมระแวงแคลงใจซึ่งกันและกัน สมบัติไดมาก
นอยเพียงไร มาเปนอวัยวะเดียวกัน เชื่อมโยงเฉลีย่เผื่อแผถึงกนัหมด เปนความสุขมาก
ยิ่งกวามหาเศรษฐีที่มีเมยีเปนรอยๆ มากมายเปนไหนๆ  
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นี่ละใหพากันจํา ความสุขจริงๆ นั้น ขอใหมีศีลธรรมเปนพื้นฐาน ถาไมมี
ศีลธรรมเปนพื้นฐาน คือความพอดบิพอดี ความผิดถูกประการใด ผูมีศีลธรรมตอง
รับทราบตัวเองเสมอ ปดเปาออกไปอันใดที่ไมด ี จะเปนไฟเผาตัวเองแกไป นี่ละผูนี้แล 
เปนผูทรงความสุข เราอยาเขาใจวา การมีเงินมีทองขาวของมากมาย บริษัทบริวารมาก 
ถาเราไมมีศีลธรรมแลว เปนไฟไดทั้งน้ัน แตถามีศีลมีธรรมแลว ภายนอกก็เย็นใจ 
ภายในก็ดีดวยกัน เรียกวาขางนอกกส็มบูรณ ภายในก็สมบูรณดวยศีลดวยธรรม ผูนี้มี
ความสุขทั้งอาศัยสมบัติภายนอก ทั้งอาศัยสมบัติภายใน คือบุญกุศลหลอเล้ียงจิตใจของ
ตน นี่เรียกวาเปนผูมีความสุข ความสุขแทอยาไปหาที่ไหน ใหถือรากฐานอันใหญหลวง
ภายในใจของเรา  

ใจนี้เปนสถานที่รับรองทั้งความสุขและความทุกข เต็มสัตวทั้งหลายทุกถวนหนา
กัน แตโลกไมไดมองดูความสุขความทุกขที่บบีบี้สีไฟในหัวใจของตนนี้เลย ดีดตั้งแต
ภายนอก เพราะกิเลสมันไมใหมาดูภายใน ที่มันกอไฟเผาโลกมันใหสงไปขางนอก 
หลอกลวงไปขางนอกใหดีดใหดิ้น ไฟที่เผาในหัวอกมันไมใหดู เราจึงหลงไปตามมัน 
ตื่นแตเงา ตะครุบตามเงา ตัวจริงที่เผาในหัวอกมันไมใหมอง ไมใหดู โลกทั้งหลายจึงไม
มีทางยอนหลังมาดูตัวเอง ใหรูความผิดถูกชัว่ดีและความทุกขความชัว่ของตัวเองได 
เพราะเรื่องกิเลสมันแหลมคม  

จึงตองมีธรรม เปนเครื่องกํากับรักษา กิเลสมีอยูในหัวใจเรา ธรรมเครื่องกํากับ
รักษา ชําระกิเลสใหสงบตัวลงไป และใหมุดมอดลงไป ใหพออยูไดก็มีอยูดวยกันภายใน
ใจของเรา จึงขอใหนําธรรมนี้เขาไปปฏิบัติตนเอง เวลานี้ชาวพุทธเรารูสึกวา เหินหาง
ศาสนามากทีเดียว หลวงตาขอพูดเปนคําสัตยคําจริง จะวาเปนภาษาขวานผาซาก หรือดุ
ดาวากลาวอะไร ก็แลวแตใครจะพิจารณา แตหลวงตาไมมีเจตนาอยางน้ัน การปฏิบัติ
ตัวเองก็มีเจตนาตอธรรมลวนๆ ผลไดมาก็ไดมาตามความสัตยความจริง เอาจริงเอาจัง 
เวลามาสอนโลกก็ตองสอนตามความสัตยความจริง 

ส่ิงหลอกลวงตมตุนประจบประแจงเลียแขงเลียขานั้น ไมใชภาษาของธรรม 
ภาษาของกิเลสทั้งนั้น เห็นกันประจบประแจงเลียแขงเลียขา ควรจะแสดงยังไง ใหอีก
ฝายหนึ่งพอใจๆ แสดงไดทั้งนั้น งายนิดเดียว แตไวใจกันไมไดคือภาษาของกิเลส แต
ภาษาของธรรม เราจะเรียกวาขวานผาซากก็ไมผิด แตไมไดผาหัวใจของผูใด ใหลมจม
เสียหายไป เพราะขวานผาซากแหงธรรมเลย สอนตามความสัตยความจริง ผิดบอกวา
ผิด ถกูบอกวาถูก เมือ่เปนอยางน้ันแลว ผูฟงเพื่อความเปนธรรมก็ยึดเอาไปเปนขอ
ปฏิบัติ ก็เปนอรรถเปนธรรมเรื่อยๆ ไป นี่เรียกวาธรรม การปฏิบัติก็เพื่อธรรมลวนๆ รู
เห็นขึ้นมาก็เปนธรรมลวนๆ การแนะนําส่ังสอนคนอื่น เราปฏิบัติมาอยางไร ก็ส่ังสอน
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แบบที่เราปฏิบัติ และไดผลเปนที่พอใจมาแลวอยางน้ัน นี่เรียกวาธรรม วันนี้ไดพูดถงึ
เร่ืองครูเร่ืองอาจารย ใหทานทั้งหลายไดทราบ แตการเทศนนี้มีหลงหนาหลงหลัง วกวน
ไปมา ก็ขออภัยจากทานผูฟงทัง้หลายดวย 

เพราะเดี๋ยวนี้ไมเหมือนแตกอน แตกอนเทศนสะดวกสบาย เวลานี้วกวน
ความจําเส่ือมมากทีเดียว เทศนวกวนไปมา นี่ก็หลงทิศหลงแดนไปแลว ไมทราบวา
เทศนเร่ืองอะไร แลวก็หลงแลวตั้งใหม หลงไปตัง้ใหม นี่เปนอยางน้ันละ แตก็ทนเอา 
เมื่อพอเทศนไดก็เทศน ใหบรรดาลูกหลานทั้งหลายไดฟง เพือ่เปนคติเครื่องเตือนใจ  

วันนี้เปนวันมหามงคลแกทานทั้งหลาย ซึ่งเปนครูเปนลําดับลําดามา พอแมก็
เปนพอเปนแมเปนครูของเด็กแลว เขาไปสูโรงรํ่าโรงเรียน ก็มีครูมีอาจารยเปนชั้นๆ 
จนถึงขั้นดอกเตอรสูงสุดในสมมุติของโลก กม็ีครูมีอาจารยแนะนําส่ังสอน เมื่อไดมา
แลว ก็ใหมาปฏิบัติตนตามหลักวิชาที่เรียนมา ใหเปนคติตัวอยางแกผูนอยดวยด ีอยาทาํ
ใหเปนที่ระแวงแคลงใจ เมื่อผูใหญคือตัวแบบพิมพไดแกครูแกอาจารยทําตัวไมดี เปน
ที่ดูถกูเหยียดหยามของเด็กของผูมาศึกษา เขาไมเคารพนับถือนี่แสดงวา เสียดีไปมาก
ขนาดไหน เราเปนขนาดอาจารยของลูกศิษยลูกหา เขายังไมกราบไหวบูชา แสดงวาเขา
ดีกวาเรา เขาไมทําในสิ่งที่ครูอาจารยทําที่นาตําหนินั้น แตอาจารยทําได อยาใหมี ใน
หลักเกณฑอันใหญหลวง เพื่อความเจริญรุงเรืองตามระบอบแหงธรรมแลว ขอให
ปฏิบัติตนใหเปนคนดี  

เปนครูเปนอาจารยไปสอนในสถานที่ใด ตองดตูัวเสมอ เราตองเปนอาจารย
สอนเราดิบดีเรียบรอยแลวไปสอนลูกศิษยลูกหา ก็ไมระแวงแคลงใจ ยอมสอนถูกทาง
ไปเชนเดียวกับเราเรียนมา และปฏิบัติตัวถูกทาง เปนคนดี เปนครูเปนอาจารยที่ดี แลว
ไปสอนลูกศษิยลูกหา เขาเคารพ คนเราเมื่อเคารพ เมื่อลงใจเชื่อถือกันแลว ยอมรับ
หมดนะ จะสอนอะไรๆ ยอมรับทั้งนั้น ดวยความลงใจ ถาไมลงใจนี้ เอาวิชานอกโลก
ไหนมาสอนก็ไมยอมรับ มันอยูที่ใจ ใจเปนของสําคัญ ที่จะยอมรับไดหรือไมได 

นี่เราเปนครูเปนอาจารย สอนลูกศิษยลูกหาทั้งวิชาความรู ทั้งการประพฤติเน้ือ
ประพฤตติัวทุกส่ิงทกุอยาง ตองเปนครูเขาตลอดไป เปนคติตัวอยางอันดีงาม การ
ประพฤติเนือ้ประพฤติตวัของเราก็เปนแบบพิมพหนึ่ง ความรูวิชาที่เรียนมาก็เปนแบบ
พิมพแตละอยางๆ ใหเขาไดรับของดบิของดีจากครูจากอาจารยไป จนกระทั่งเขาตั้งเน้ือ
ตั้งตัวได เขาจะไมลืมบุญลืมคุณของครูของอาจารยนี้เลย จะระลึกถึงบญุถึงคุณกราบ
ไหวบูชาถึงวันตาย นี่เพราะความลงกันดวยจิตดวยใจ จากความดีทั้งหลายที่มา
ประสานกัน แตความชั่วนั้นไมวาใคร ไมเขาใกลชิดสนิทสนม  
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จึงขอใหพากนันําธรรมนี้ไปปฏิบัติเปนคติตัวอยาง พรํ่าสอนตนเอง กอนที่จะไป
พรํ่าสอนผูอื่น หรือลูกศิษยลูกหาใหพร่ําสอนตนเอง ใหเปนความดีงามเสียกอน แลวก็
แนะนําส่ังสอนผูใด วิชาความรูนี้ก็เบิกกวางออกไปๆ เพราะมีคนยอมรับนับถือ แลว
ปฏิบัติตามผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากความดีของเราที่เปนแบบพิมพ ก็ดีไปเร่ือยๆ นี่ละ
คําวาดี ขึ้นอยูกับการปฏิบัติของเรา ไมใชดีแตเราเรียนวิชามา เรียนอะไรมาก็ตาม ถา
ความประพฤติของเราไมรับกันแลว ไมเปนทาทั้งน้ัน แมที่สุดเราเรียนธรรมของ
พระพุทธเจา เรียนจบพระไตรปฎก ก็มีตัง้แตความจํา การประพฤติตัวดีเพื่ออรรถเพือ่
ธรรมที่เราเรียนมาไมมี กเ็ลยกลายเปนนกขุนทองไป กิเลสตัวเดียวไมถลอกปอกเปก 

เรียนความรูมากเพียงไรทั้งๆ ที่ธรรมทานสอนเพื่อใหละใหถอน ในสิ่งไมดีงาม
ทั้งหลาย เราฟงเราเรียนมาแลวไมสนใจปฏิบัติตาม มาเยอหยิ่งจองหอง วาเราเรียนรูมี
ความรูชั้นสูงสอบไดชั้นนั้นชั้นนี้ เสกสรรตัวเปนบัณฑิตนักปราชญปาๆ เถื่อนๆ ขึ้นมา 
กิเลสตัวเดียวไมไดถลอกปอกเปก ดไีมดีส่ังสมความมีทิฐิมานะ ความเยอหยิ่งจองหอง
ขึ้นเต็มหัวใจ ความรูประเภทนั้นเปนขุยไมไผ เกดิขึ้นมาแลวฆาตัวเอง ขุยไมไผเกิดขึน้
มาแลว ฆาแมของตัว ความรูของคนพาลสันดานหยาบไมสนใจในความจริงคือธรรม
แลว เรียนมามากนอยเพียงไร ก็เปนการฆาตัวเองไปโดยลําดบั เรียกวาความรูขุยไมไผ 
ไมเกิดประโยชนอะไร ความจําก็กลายเปนนกขุนทอง ไมเกิดประโยชนอีกเชนเดียวกัน 
แลวเปนหนอนแทะกระดาษไมเกิดประโยชน ตามเจตนาที่พระพทุธเจาทรงสั่งสอน
ธรรมแกโลกเลย  

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนธรรมแกโลก ส่ังสอนดวยพระเมตตาลวนๆ เอาความ
สัตยความจริงมาสั่งสอน จากที่พระองคไดทรงบําเพ็ญ และรูเห็นมาอยางเต็มพระทัย
แลวมาสอนโลก แตโลกไมยอมรับ อานพอเปนพิธี มิหนําซ้ํายังเอาความรูวิชาจากทาง
ศาสนาไปประดับตัวเอง ประดับสถานที่ทุกส่ิงทุกอยางกลายเปนเรื่องเขาเปนบัณฑิต
นักปราชญเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ แตความเหลวแหวกแนว ไมมีใครเกินเจาคัมภีรใบลาน
เปลานั้นเลย อยางน้ีไมถกูไมด ี เรียนมาเฉยๆ ไมปฏิบัติตาม ยิ่งหลักพุทธศาสนา เรียน
มาแลวปฏิบัติใหเปนคติตัวอยาง อยางสนิทใจของตัวเอง และใหเปนที่ยอมรับของคน
อื่น โดยที่ความพอใจจับใจจากเราเปนสําคัญ นี่ละที่เรียกวาวิชา 

วิชาทางโลกก็เหมือนกัน การเรียนเรียนไดทุกคน ไปเรียนที่ไหนๆ ก็เรียนเพื่อจํา 
มันจําไดทั้งนั้นละ เรียนมามากนอยตั้งชือ่ตัง้นามขึ้นไป ขั้นไหนขึ้นไดฟากจรวด
ดาวเทียมก็ได เพราะคนตั้งขึ้นมาเอง แตความประพฤติรับกันหรือไม ถาความประพฤติ
ไมดี เหลวแหลกแหวกแนว ความรูวิชาเหนือโลกก็ไมเกดิประโยชนอะไร ไมมีใคร
ยอมรับ ตัวเองก็จมอยูในความชั่วของตัวเอง ที่ฝาฝนและแกไขดดัแปลงความชั่วของ
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ตัวเองไมได ความชั่วก็เหยียบย่ําทําลายนักวิชาการนั้นแหละ ใหแหลกเหลวไปหมด ไป
ที่ไหนเขาดูถูกเหยียดหยามอยางนอยก็ซิบๆ ซับๆ เปนยังไงคนนี้ เรียนมาไมสมภูมิของ
ตัวเอง เรียนมาก็คือหลักวิชาที่จะบุกเบิกในสิ่งที่ตบีตันทั้งหลายที่เราไมรู ใหมีหนาที่การ
งานซึ่งเราเรียนมานี้ เปดเผยออก เปดออก เรามีการมีงาน เรียนมามากมานอย เอามา
ประกอบหนาที่การงานในบานในเรือนของเรา ก็เปนผลเปนประโยชน  

ตัวของเราถือเปนหลักโดยธรรม มีธรรมเปนเครื่องกํากับรักษา เรียนมามาก
เทาไหรยิ่งเปนที่เคารพนับถือของผูนอย ไมใชเรียนมามากแลวมาเยอหยิ่งจองหองพอง
ตัว อยางน้ีไมมีใครเคารพนับถือ ยิ่งผูดีทั้งหลายแลวทานเอือมระอามากทเีดียว ที่คนมี
แตความจําเปนนกขุนทอง เรียนมาแลวมาโอมาอวด ลมๆ แลงๆ ไมมีใครเคารพนับถือ 
บานเมืองจะเจริญก็เจริญดวยภาคปฏิบัติ ไมใชภาคที่เรียนมาแลว อยูเฉยๆ แลวก็ยกยอ
ปอปนตัวเองขึ้นมาเปนคนดิบคนดีอยางน้ีไมได ตองมคีวามประพฤติติดแนบกนัมา 
เฉพาะอยางยิ่งคือศีลธรรม  

ศีลธรรมจะปราศจากไมได ไมวาวิชาความรูแขนงใดที่ใด ตองมีศีลธรรมเขา
ประจํา สติธรรมความระลึกรูตัวเสมอ วาเราเปนคนขั้นใดภูมิใด ฐานะอยางไรบาง วิชา
ความรูเรามีมากนอยเพยีงไร สติจับเขาไปใหรูตัวเสมอ อยาลืมตัว ปญญาพิจารณา
ใครครวญเหตุผลตนปลายที่จะนําวิชาความรู และการปฏิบัติตัวออกแสดงตอสวนรวม 
เราก็นําออกมาดวยปญญาธรรม เราก็เปนคนดี วิชาความรูที่เรียนมาก็มาประดับโลก
สงสาร ใหมีความอุนหนาฝาคั่งขึ้นมา ไดจากความรูของเราที่นํามาทําประโยชนไดสมมัก
สมหมาย นี่เร่ืองผลจริงๆ จะอยูกับธรรมเปนเครื่องแทรกนะ ถาไมมีธรรมแลวจะไมเกิด
ประโยชนอะไรเลย  

ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบเอาไว มีตั้งแตความรูทางโลกลวนๆ มันเปนความรู
ของกิเลส เราเรียนมามากมานอย กิเลสไมไดเบาบางนะ ถาไมมีธรรมเขากําจัดคัดคาน
เอาไวแลว กิเลสยิ่งพาใหพองตัวมากขึ้น ทําคนใหเสียจนกระทั่งถงึหมดคาหมดราคาได 
เพราะกิเลสเขาเหยียบย่ําทําลาย โดยที่เราไมรูวาเรามีกิเลส หรือกิเลสเขาไปชวยเหยียบ
ย่ําทําลาย เราไมรู เพราะเราลืมตัว ถามีธรรมแทรกเขามาแลว การคดิอยางน้ัน การทํา
อยางน้ี ผิดหรือถูก เมื่อวาผิดแลวแกไขทันที ทําตัวใหเปนคนดี ดวยศีลดวยธรรม ดวย
ความถูกตองดีงาม เราก็เปนคนดี จนกลายเปนนิสัยขึ้นมา อยูที่ไหนก็ระมัดระวังความ
ชั่วทั้งหลาย แลวสั่งสมความดีขึ้นมาภายในจิตใจของเรา เราก็เปนคนดี เปนคนดีจนติด
นิสัย คนใดเขามาเกี่ยวของคนดี ยอมมีความซึมซาบกันทันทีทันใด เปนลําดับลําดา  

คนดีไปไหนไมจืดจาง คนดีไปไหนไมครึไมลาสมัย แตคนชั่วนี้เรียนวิชามาจรด
เมฆนี้เปนไฟทั้งนั้นไมมีใครเคารพ แตคนดีนี้มีความรูมากนอยเขาเคารพนับถือ ทาง
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ฆราวาสทางโลกเปนอยางน้ัน ทางพระก็เหมือนกัน พระจะเปนอายุพรรษามากขนาด
ไหน เรียนวิชาความรูไดมากขนาดไหน เปนสมภารเจาวัดเปนถึงขั้นพระครูใบฎีกา ถึง
พระครู ถึงเจาฟาเจาคุณ ถึงสมเด็จ สมเด็จมันก็เปนสมเด็จปาๆ ลมๆ แลงๆ ความดีไม
มี แลวใครจะไปเคารพ ไมมีใครเคารพ ถาการปฏิบัตินอกเหนือหรือขามเกินจากธรรม
จากวินัยของตัวไปเสีย ไมมีใครเคารพ เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติ  

เชนอยางวัดหนึ่งๆ นี่ ก็เรียกวาวันครูของวัดเปนประจํา สําหรับประชาชนยังมี
วันครูเปนวันๆ อยางน้ี สําหรับพระแลววัดแลว เปนวันครูตลอดระหวางลูกศิษยลูกหา
จะตองไดรับการอบรมแนะนําส่ังสอนกันตลอดไป สมชื่อสมนามวาเปนหัวหนาหัวตา 
เปนครูเปนอาจารยอยูในวัดนั้น นี่เรียกวาเปนวันครู แลวอาจารยที่เปนหัวหนาปฏิบัติ
ตัวอยางไร มีความสํารวมระวังในธรรมในวินัยอยางไรหรือไม ถามีความสํารวมระวังมี
หิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม มีความกระหยิ่มยิ้มยองตอการประพฤติ
ตัวในศีลในธรรม ใหเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ใจมคีวามสงบรมเย็นแลว นี่ก็เปนครูที่ดี 
เรียกวาเปนวันครูตลอด ไปที่ไหนมศีาสดาติดหัวใจ  

ศาสดาคืออะไร ดังทานแสดงเอาไววา อานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะ
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแลว นั่น เมื่อเรามีความ
หิริโอตตัปปะ ระมัดระวังตัว รักใครใกลชิดตอศีลตอธรรมตนอยูเสมอ ก็เทากับมีศาสดา
ติดแนบกับหัวใจเรา ไปที่ไหนมีศาสดาติดแนบนั้นสวยงามตลอดเวลา พระที่มีศลีมี
ธรรมมีหิริโอตตัปปะ ไปที่ไหนมีศาสดาติดจิตติดใจ โลกเคารพนับถือ ตัวเองก็รมเย็น 
คนอื่นเขามาเกี่ยวของกม็คีวามสงบรมเย็น เห็นแลวมีความยิ้มแยมแจมใสซึมซาบเขาถึง
ใจ ระลึกไวไมลืม เพราะเปนผูมีศาสดาประจําใจ ดวยความสํารวมระวัง 

นอกจากนั้นที่หนักกวานั้นเขาไป สํารวมตนจนไดผลปรากฏแนชัดวา ศีลก็
บริสุทธิ์อบอุนเต็มที่ สมาธิก็ไดบําเพ็ญตามทางเดินของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนแลว
จิตใจเยือกเย็น มีความสวางไสวแปลกประหลาดอัศจรรย จากน้ันกาวเขาสูปญญา 
ปญญาก็มีความรอบคอบขอบชิด ฆากิเลสตลอดเวลา ในสติปญญาของผูบําเพ็ญธรรม 
จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพนดวยอํานาจแหงความมีศาสดา คือมีสติธรรม ปญญาธรรม 
มีธรรมทั้งหลายเปนศาสดาอยูในหัวใจ ปราบปรามกิเลสทั้งหลายใหขาดสะบั้นลงไป นัน่
ก็เรียกวาเปนลูกศิษยตถาคตอันดับหนึ่งโดยแท นี่ละความมีศาสดา จากการปฏิบัติจาก
ความรักใครใกลชิดตออรรถตอธรรม ซึ่งเปนศาสดาของพระหรือของเราทั้งหลาย เปน
มหามงคลอยางน้ี 

จึงขอใหทกุๆ ทานไดนําอรรถนําธรรมไปปฏิบัตติน เวลานี้รูสึกวาศาสนานี้ พี่
นองชาวไทยเราหางเหินกันมากทีเดยีว มีตั้งแตกิเลสตัณหาเปนสวมเปนถาน ครอบอยู
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ในกิริยาวาจาการแสดงออก ตัวเองไมเห็น มีแตความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง หลับหู
หลับตาเพลินไปตามกิเลส กิเลสมันลืมตา มันฉลาดกวาเรา เราหลับตากิเลสจูงจมูกขาด 
นอกจากจมกูขาดแลวยังเอาหูใหมันจูงอีกๆ หูขาด จูงแขนๆ ขาด จูงคอๆ ขาด จูงขาๆ 
ขาด สุดทายก็มีแตตัว เอา กล้ิงไปตามกิเลสเลย ไมรูตัวเลย นี่โงหรือฉลาดมนุษยเราชาว
พุทธ เราอยากพูดวาอยางน้ี  

ทานทั้งหลายถือวาเปนขวานผาซากไหม นี่คือความจริง ที่เราโงชะมัดกบักิเลส
ทั้งหลาย ไมมีกิริยาอาการที่เปนศีลเปนธรรม คือระลึกตัวไดเลย วาการแสดงอยางน้ีมนั
เปนผิดหรือถูก ควรจะรูเนื้อรูตัวเห็นโทษแหงกิเลส คือความไมดทีั้งหลายนั้นเสียบาง 
แลวยับยั้งตัวไวดวยศีลดวยธรรม เราก็จะเปนคนดี ถึงเวลาที่เราจะบําเพ็ญธรรม เอา
ทานนั้นเปนรากฐานแหงชาวพุทธอยูแลว ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลน พระทานไป
บิณฑบาตที่ไหน เต็มบาตรมาๆ ไมมีคนใหทานบาตรจะเต็มไดยังไง การมีคนใหทานก็
แสดงวา ทานนี้เปนพื้นฐานของชาวพุทธเราทั่วไปทุกภาคสําหรับเมืองไทย 

แตศีลนี้รูสึกวามีนอยมากทีเดียว แทบจะไมมี ยิ่งการภาวนาดวยแลว พอให
ระลึกถึงพทุโธ ธมัโม สังโฆ เหมือนกนักับวาจะจูงไปเขาตะแลงแกง ไปสูทีฆ่าไมอยากไป 
กลัว เหมือนกับกลัวเสือโครงๆ ใหญๆ นะ กลัวมาก จะจูงเขาไปสูหองพระใหกราบพระ
สวดมนต  ประหนึ่งวาเสือโครงตัวหนึ่งอยูในหองพระ ครั้นออกมาหาหมอนนี้เปนเสนห
อันสําคัญมาก ยงัไมถงึหมอนลมลงหลับครอกๆ แลว นี่คือส่ิงที่กิเลสชอบมาก ส่ิงที่
ธรรมชอบนั้นกลายเปนเสือโครงเสือเหลืองเสือดาวขึ้นมา ไมอยากเขาใกลชิด นี่ละให
การภาวนาเลยกลายเปนเสือโครงสังหารตัวเองไปเสีย ถาปลอยนั้นปบเขาหาหมอนแลว
ก็ เรียกวากลายเปนหวานเขาในจิตใจ ไดยินแตเสียงหลับครอกๆ  

นี่ละชาวพุทธเรา ทางดานอบรมจิตใจนี้รูสึกวา แทบจะวาไมมี หลวงตาจึงวิตก
วิจารณมาก เพราะการมาสั่งสอนโลกนี้ หลวงตาไดปฏิบัติทางดานจิตตภาวนามา ตั้งแต
เรียนหนังสือจบตามความปรารถนาแลวเปนเวลา ๗ ป ฟงอรรถฟงธรรมถึงใจจาก
หลวงปูมั่นแลว กาวขึ้นสูเวที ฟดกันเลย เอาจนกระทั่งวา กิเลสขาดสะบั้นไปหมด ดวย
ความรุนแรงของความเพยีร ผาดโผนของความเพียร เปนก็เปน ตายก็ตาย หมายมั่น
ปนมืออยูกับอรหันตบุคคล ขอใหเปนพระอรหันตในชาตินี้เทานั้น จึงเอาอยางเต็มเมด็
เต็มหนวย 

ธรรมก็เสริม เพราะธรรมทานก็ถูกตองอยูแลว เมื่อเรานําธรรมมาแกกิเลส ทําไม
จะไมแก ตองแกไปโดยลาํดับ ดุดันซัดเขาไปกิเลส เอาจนกระทั่งกิเลสพงัลงจากหัวใจ นี่
คือตัวขาศึก มหาภัยที่บีบบี้สีไฟสัตวโลกเต็มหัวใจตลอดเวลาในภพชาติตางๆ มา มอียู
ที่กิเลสน่ีเทานั้น พอกิเลสนี้พังลงไปจากใจแลว ไมมีความทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายจะ
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เขาไปเฉียดในจิตใจบางเลย นี่อํานาจของกิเลส โทษรายของกิเลส เห็นไดอยางชัดเจน 
เมื่อปดกิเลสออกจากใจ จนกลายเปนใจที่บริสุทธิ์แลว เห็นหนากิเลสเหมือนเสือโครง 
เหมือนยักษเหมือนผี มันเปนภัยมาขนาดไหน นานเทาไร พึ่งมาเห็นเอาตอนปดมันออก
จากหัวใจแลว มหาคุณก็ขึ้นภายในใจสุดขีดสุดแดน หาที่ตองติไมไดแลว 

ธรรมที่นํามาส่ังสอนพี่นองทั้งหลาย เรานํามาดวยการประพฤติปฏิบัติในตัวของ
เราเอง จากธรรมของพระพุทธเจา ทีต่รัสไวแลวดวยความชอบธรรม นํามาปฏิบัติ ธรรม
เปนอกาลิโก เปนสวากขาตธรรม สวากขาตธรรมคือ พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ถา
เปนแปลนก็เปนแปลนที่ถูกตองรอยเปอรเซ็นตแลว แลวเรานํามาปฏิบัติเอาจริงเอาจัง 
พุทธศาสนาของเราคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ขอใหเอื้อม
มือเอื้อมใจเขาไปสูอรรถสูธรรม อรรถธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจ ผลจะแสดงเปนความสงบ
รมเย็น เปนความผาสุกเย็นใจขึ้นมา ภายในใจของเรา 

ผิดกับที่เราวิ่งกับกิเลส มีแตฟนแตไฟ เผาหัวอกตลอดเวลาเปนไหนๆ การ
ปฏิบัติมาๆ อยางน้ัน เวลารูมันก็รูจริงๆ ตามธรรมที่พระองคทรงสอนไวเรียบรอยแลว 
เวลารูจริงๆ การสอนโลกจะสงสัยที่ตรงไหน ก็เรารูเราเห็นประจักษหัวใจ ดัง
พระพุทธเจา ตรัสรูเพียงองคเดียวเทานั้น พระองคไปหาใครมาเปนสักขีพยานในการ
แนะนําส่ังสอนสัตวโลกใหเขายอมรับ ถาไมมพียาน เขาไมยอมรับอยางน้ี ไมมี 
พระพุทธเจาทรงแสดงเพยีงพระองคเดียวเทานั้น โลกทั้งหลายไดหลุดพนจากธรรม
พระพุทธเจา เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม สามแดนโลกธาตุไดหลุดพนจากธรรมของ
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ผานไปไดทั้งน้ันๆ  

ธรรมอันนี้พระพุทธเจากท็รงแสดงไวแลววา สนฺทิฏฐิโก อกาลโิก ธรรมไมมีกาล
สถานที่เวล่ําเวลา บําเพ็ญเมื่อไรเปนธรรมทั้งน้ัน เปนบุญทั้งน้ัน นี่ทานเรียกวาธรรม 
อกาลิโก ไมมีครึไมมีลาสมัย ทําเปนบุญเมื่อไรเปน ทําบาปเมื่อไรเปนบาป ทําบุญเมื่อไร
เปนบุญ เกิดขึ้นจากหัวใจของเราที่หลงกลของกิเลส ไปทําบาปก็เปนบาปขึ้นมา ที่รูกล
ของกิเลส ใฝใจใสธรรม บําเพ็ญธรรม บุญกุศลศลีธรรมก็เกิดขึ้นมาภายในใจของเรา นี่
ก็ทําอยางสุดเหว่ียง เต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งกิเลสไดขาดสะบั้นลงไปจากใจหมด 
ไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย แมเม็ดหินเม็ดทราย 

ตั้งแตวันนั้นมาแลว มันก็สนุกดีถาจะพูดถึงเร่ืองสนุกนะ แตเราไมสนุก ดูโลกผู
เดือดรอนวุนวายทั่วแดนโลกธาตุ ดูดวยความสนุกมีอยางเหรอ เชนอยางเราดูคนตกน้ํา 
เราจะดูดวยความสนุกไดหรือ เห็นเขาตกน้ําปอมแปมๆ มแีตจมๆ ไปเห็นเขาแลว เรา
สนุกดูไดหรือ นอกจากโดดลงไปลากขึ้นมาๆ เทานั้น อันนี้ก็เหมือนกันดูโลกทั้งหลาย 
เปนฟนเปนไฟเผาไหมดวยอํานาจของกิเลส แตโลกไมเห็น ดีดดิ้นกับมันไปเรื่อยๆ ทั่ว
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แดนโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเปนชาวพุทธ ไมสนใจบําเพ็ญ
ศีลธรรม คือการภาวนาเพื่อความสงบใจบางเลย นี่ละเปนที่สลดสังเวช เปนลําดับลําดา  

จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมของพระพุทธเจา ที่ปราบความทุกขความ
ทรมานคือปราบกิเลสลงไปไดมากนอยเทาไร กป็ราบความทุกขทีก่ิเลสสรางขึ้นมา ได
มากนอยเพยีงนั้น ขอใหบําเพ็ญใหมีติดใจบางเถอะ เราจะมีเขตมีแดนมีฝงมฝีาขึน้ที่
จิตใจของเรา จะมีความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจขึ้นที่ใจ เพราะการปฏิบัติธรรม แต
จะใหเรามีความสงบหรือเย็นใจ มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะอํานาจของกิเลส ทาน
ทั้งหลายอยาหวัง วาอยางนี้เลย ขอพูดยันเลย อยาไปหวัง ใครหวังมาเต็มโลกแลวจม
กันเต็มทั่วโลกทั่วสงสาร ถาหากวาหวังมันสมหวังแลว โลกจะเปนทุกขดวยกันไดยังไง 
ลวนแลวตั้งแตเปนทุกขเพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น  

สวนธรรมไดบําเพ็ญมาแลว ผูบําเพ็ญธรรมไดอรรถไดธรรมเขาครองใจ ทาน
เปนทุกข ไปจมอยูในนรกหลุมนั้นหลุมนี้ ไมเคยมี มีแตกิเลสลากสัตวโลกลงไปลงนรก
ทั้งนั้น สวนธรรมลากขึ้นๆ สวรรคนิพพานตลอดมา ควรจะรูเนื้อรูตัวเรา เวลานี้เปน
เวลาที่แนนอนที่สุด ชีวิตลมหายใจก็มีอยู การตายตายเมื่อไรก็ได อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป 
โก ชฺญา มรณํ สุเว ทานแสดงไวแลว ความดีงามทั้งหลายควรทําใหทําเสียในวันนี้ ไม
มีใครที่จะทราบไดวา การตายจะมาเมื่อไร ใหทําเสียเวลาปจจุบันนี้ นี่เปนของด ี เปนที่
แนใจ เราก็แนใจแลวเวลานี้เราเปนมนุษย เกิดมาก็เปนมนุษย อํานาจแหงกรรมดีทีพ่อ
เปนมนุษยพาเราใหมาเกิด 

เกิดแลวอยาลืมเนื้อลืมตัว อยาเยอหยิ่งจองหองในตัวเอง ดวยอํานาจของกิเลส
พาใหพองตวั แลวจะเสียคนตอไปอกีจะจมตอไป ใหระลึกรูในอรรถในธรรมทั้งหลาย 
เราจะมีความอยูเย็นเปนสุข ตายแลวไมตองถาม คนมีคุณงามความดี มีอรรถมีธรรมอยู
ในใจ ไมตองไปถามหาทาง บุญพาไป บาปพาไป คนทําชั่วก็ไมตองหาทางบาป ไปเอง
ลงเอง เพราะอํานาจแหงความชั่วผลักดันทันที คนทําดีก็ความดีนั้นแหละหนุนขึ้นทันที 
ยิ่งส้ินกิเลสแลว ไมตองถาม รูในขณะน้ันเลยวา ทุกขส้ินแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ
เลย เชนพระพุทธเจาพระอรหันต ตัง้แตทานบรรลุธรรม ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปจาก
จิตใจแลว ไมเคยมีทุกขในจิตใจของทานเลย จนกระทั่งวันทานนิพพาน นิพพานก็เปน
นิพพานเที่ยง  

นี่แหละผลแหงการปฏิบัติธรรม ใหเราไดรับความสุขความเย็นใจ ไวอกไวใจได
ตลอดไป จนกระทั่งถงึที่สุดจุดหมายปลายทาง คือส้ินสุดวิมุตติหลุดพนไปแลว หมด
ทุกขโดยประการทั้งปวง นี่คือผลแหงการปฏิบัติธรรม ผลแหงการวิ่งตามกิเลสก็มีแต
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ฟนแตไฟเผาไหมทั่วโลกดินแดนเห็นอยูอยางชัดๆ นี้ ถาเราไมเชื่อธรรมพระพุทธเจาเรา
จะไปเชื่อใคร ถาเชื่อกิเลสเราก็จะจมไปเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ ใหพากันจดกันจําเอา 

วันนี้พูดถึงวันครูนะ ใหตางคนตางเปนครูสอนตน แลวก็เปนครูสอนคนอื่น เพื่อ
ความเปนคนดิบคนดี วิชาก็ได คุณงามความดีกริิยามารยาทการประพฤติเนื้อประพฤติ
ตัว ก็ไดจากครูที่เปนแบบพิมพที่ดี ลูกเตาหรือวานักศึกษาหรือนักเรียนผูนอยนั้นแหละ 
จะไดรับจากเรา เพราะเราเปนแบบเปนฉบับที่ดีงาม บานเมืองของเรานี้ก็จะ
เจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับลําดา เพราะเปนผูมีศีลมีธรรม 

ประกอบกับความรูวิชาที่เรียนมา หนาที่การงานก็กวางขวางออกไป 
ผลประโยชนเพื่อความอุนหนาฝาคั่งแหงชาติไทยของเรา ก็จะมีแนนหนามั่นคงขึ้นเปน
ความอบอุน และศีลธรรมก็มีประจําใจเราแลว ทั้งเปนคนดีดวย ครองบานครองเมือง
ดวยความอุนหนาฝาคั่งดวยทรัพยสมบัติ แลวอุนหนาฝาคั่งดวยความเปนคนดี 
มองเห็นกันประสับประสานกันทันที ดวยความเปนธรรมดวยกัน ไมระแคะระคาย ไมระ
เวียงระวังเหมือนกับคนที่มีแตกิเลสความชั่วเต็มตัว ใหพากันอุตสาหพยายาม 

วันนี้ก็ไดมาแสดงธรรมใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟง ใหนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ ใหศาสนาพระพุทธเจาเขามาเฉียดหัวใจบางนะ อยาใหมีแตอยูตามตูตามหีบ
ตามคัมภีรใบลาน ตามหองพระ แตเราไมสนใจกับหองพระ ไมสนใจกบัคัมภีรใบลาน 
ที่จะนํามาปฏิบัติก็ไมเกดิประโยชนอะไร ใหนําธรรมนั้นละเขามาปฏิบัติดัดกายวาจาใจ
ของตน ไมมีใครมีเมตตาสงสารมากยิ่งกวาพระพุทธเจา ตามที่ทานแสดงไววา มหากา
รณิุโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ... พระพุทธเจาเปนผูทรงเมตตามหากรุณาธิคุณแก
โลกมากมาย และเปนผูทําประโยชนแกโลกไมมีใครเสมอเหมือน  

ทานสอนโลกดวยความเมตตา เราฟงทานดวยวิธีใด วิธีขี้เกียจขี้คราน ทอแท
ออนแอ เหลวไหล หรือเห็นวาธรรมทานไมมีสารประโยชน ยิ่งกวากิเลสที่เปนตัวภัยนั้น
เหรอ ใหเอาไปถามตัวเอง ถาถามตัวเองแลวเราจะมีขอคิด แกไขดัดแปลงตนเองแลว
จะเปนคนดีขึ้นเปนลําดับลําดา 

วันนี้เทศนาวาการเทศนไปเทศนมาก็รูสึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา การแสดงธรรมนี้
ก็คงจะไมกวางขวางทั่วถึงพี่นองทั้งหลาย จึงขออภัยทุกๆ ทาน และไดฟงธรรมของ
หลวงตานี้แลว ก็กรุณาเอาเปนขอคดิใหถึงใจ แลวทําตัวใหเปนคนดี พระพุทธเจาสอน
โลกใหทําตัวเปนคนดี โลกทั้งหลายเปนคนดีจํานวนมากมาย หลุดพนจากความชั่วชา
ลามก ถึงนิพพานก็จํานวนมาก เราจะเปนคนประเภทไหน ในบรรดาที่เปนลูกตถาคต 
ใหนาํมาถามตัวเองแลวตัดสินใจแกไขตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจึงนิมนตพระมากุสลา ธมฺ
มา กุสลา ธมฺมา มีความหมายอะไร กุสลา ธมฺมา ใครก็วาได เราเองก็วาได พูดกอนที่



 ๑๘

เราไมตาย กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา มันไมสนใจกับอรรถกับธรรม วาแตปากก็เปน
ลมปาก เปนเหมือนนกขุนทอง ใหส่ังสมความดีเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวบุญกุศลนั้น
แหละเปนกุสลา กุสลา ธมฺมา แปลวาธรรมยังบุคคลใหฉลาด เราทําตัวของเราใหฉลาด
ดวยอรรถดวยธรรมแลว ตายก็ฉลาด  

การแสดงธรรม นี่ก็เห็นวาสมควรแกธาตุขันธกําลังวังชา และเวล่ําเวลา จึงขอ
ความสวัสดี จงมีแกบรรดาทานทั้งหลาย มีทานหัวหนาเปนตนโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

