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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ครูดีนักเรียนก็รัก 
กอนจังหัน 

 วันเสารวันอาทิตย หรือวันเจ็ดค่ํา แปดค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันอบรมศีลธรรมเขา
สูใจ ใจเมื่อไมไดรับการอบรม บํารุงบําเรอแตรางกายแลวก็เต็มไปดวยความฟุงเฟอเหอ
เหิม ใชไมไดนะ ใจไมมกีารบํารุงรักษาดัดแปลงแกไขสิ่งไมดทีั้งหลายซึ่งมีอยูในตัว ทัง้ที่
ใจเปนของสําคัญมาก นี่ไมดีนะ ใครไมสนใจการอบรมจิตใจนะ ใจเปนตัวผาดโผนโจน
ทะยานที่สุด ถาไมไดรับการอบรม ความเลวรายที่สุดจนหมดคาหมดราคา และทําความ
เสียหายแกสวนรวมก็คือใจที่ไมไดรับการอบรม  
 กิเลสคือฟนคือไฟอยูภายในจิตใจ แสดงออกมาจะเปนฟนเปนไฟ หา
ผลประโยชนไมได ไมเหมือนธรรมที่มีอยูในใจ แสดงออกเปนความรมเย็นเปนสุข 
พระพุทธเจาเลิศเลอน้ีเลิศเลอดวยธรรมตางหาก ตรัสรูธรรม เลิศเลอดวยธรรม สอน
โลกทั้งหลายก็สอนดวยธรรม ทานไมไดนํากิเลสตัณหาดังที่โลกทั้งหลายนิยมชมชอบกัน
นี้มาสอนโลกนะ ทานไมไดนําพวกกิเลสตัณหามาสอนโลก มันก็เจริญรุงเรืองของมันอยู
แลว เพราะไดรับการอุดหนุนบํารุงโดยหลักธรรมชาติของกิเลสเอง เปนเครื่องบํารุง
กันเอง อรรถธรรมไมคอยมีการอบรม จึงหาความสงบรมเย็นและเปนที่อบอุนใจตายใจ
ตัวเองไมได 

ถาไดรับการบํารุงรักษาจิตใจแลวจะเปนประโยชน อยูที่ไหนก็อบอุน มีการให
ทาน รักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนานี่สําคัญมากคือบํารุงจิตใจ ใหมีการภาวนากัน
บาง การภาวนาคืออบรมจิตใจใหเขาสูความสงบเย็นใจ ทานเรียกภาวนา จะเอาธรรม
บทใดก็ตาม เชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือมรณัสสติ หรือกําหนดลมหายใจเขา
ออก นี้เปนเคร่ืองบํารุงรักษาใจ นําอันนี้เขามาสูใจ ใจจะสงบรมเย็น ควรจะมีสําหรับ
ชาวพุทธเรา ยิ่งที่เราเขาออกวัดอยูตลอดเวลานี้ ยิ่งเปนคนสําคัญกวาเพื่อนนะ 

มาวัดมาวาใหดูเปนคติตัวอยาง นําออกไปปฏิบตัิดัดแปลงตนเองนั้นจึงถกูตอง 
ไอมาดูแบบเซอๆ ซาๆ กิเลสจูงจมูกมาดู จูงจมูกออกไป มีแตความฟุงเฟอเหอเหิมรื่น
เริงบันเทิง หาสาระไมไดนี้ไมเปนทา เขามาเยี่ยมวัดแบบนี้ไมเปนทา เขามาใหดูใหดี 
จิตใจดีดวยกันทุกคน ชัว่หรือเลวดวยกันทุกคน ถาไมไดมีการอบรม เลวไดไมสงสัยจติ
ดวงนี้ ถาไดรับการอบรมดีและดีเลิศไดไมสงสัยเชนเดียวกัน จึงควรไดรับการอบรม
ศีลธรรม  
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พระพุทธเจากอนจะมาสอนโลกทรงจติตภาวนา การอบรมพระทัย คืออบรม
จิตใจ จนดีเต็มที่เลิศเต็มที่ไดตรัสรูขึ้นมา นําธรรมอันเลิศนี้มาสอนโลก และสาวกของ
พระพุทธเจาลวนแลวแตทานผูไดรับการอบรมมาดวยดีจึงมาสอนโลก โดยทีต่ัวเอา
ความดีเปนที่ตั้งสําหรับตัวเอง แลวแจกจายความดีนี้แกผูอืน่ พระพุทธเจาทานพาทํา
อยางน้ัน ธรรมเมื่อเขาสูจิตดวงใด จติดวงนั้นจะออนจะนิ่มจะรูจักบาปจักบุญ รูจักสูงจัก
ต่ํา ถามีแตกเิลสแลวไมรู มีแตความฟุงเฟอเหอเหิมนั่นแหละ เมื่อกิเลสเขาจิตดวงใดจะ
ทําใหจิตดวงนั้นใหลําพองผยองตน ลืมเปนลืมตาย แมที่สุดอยางนักบวชก็ลืมเพศของ
ตน นี่ละกิเลสไดเขาตรงไหน เหยียบแหลกเปนฟนเปนไฟไปเลย ถาธรรมเขาตรงไหน
เปนน้ําดับไฟ  

ใหพากันอบรม ใจเลวที่สุดก็ได เลิศที่สุดก็ไดอยูกับใจ ไมอยูกับอะไรนะ ใจที่รับ
การเสี้ยมสอนในทางที่ไมดีก็เปนจิตใจที่เลวราย ทําเจาของใหเสียหายไปหมด แลวทํา
ผูอื่นใหเสียหายไปไดดวย ถาไดรับการอบรมเจาของดีแลว ก็แนะนําส่ังสอนผูอื่นใหดี 
ดังพระพทุธเจา ทรงเปนศาสดาองคเอกแลวมาสอนสัตวโลก ก็เปนคนดีไปโดยลําดับ 
ดังที่เราทั้งหลายเห็นนี่แหละ  

อยาพากันตืน่โลกตื่นสงสารเกินไป โลกสงสารคือโลกกิเลสเปนเครื่องหลอกลวง
โลกทั้งหลายใหหลงจมไปดวยมันมาตั้งกปัตั้งกัลปแลว ควรจะรูเน้ือรูตัว เข็ดหลาบอิ่ม
พอกับกิเลส แลวหมุนตัวเขาสูอรรถสูธรรมซึ่งเปนน้ําดับไฟ ไดแกกิเลสตวัเสนียดจัญไร
ฟนไฟเผาโลกนั่นแหละ เอาธรรมเทานั้นดับ อยางอื่นดับไมได ดับกิเลส เอาธรรมดับ
เปนน้ําดับไฟ เอากิเลสดับกิเลสน้ีเหมือนไสเชื้อเขาไฟ แสดงเปลวจรดเมฆๆ นั่นละ 
พวกเรามีตั้งแตเอากิเลสเสริมกิเลสน่ันซิ จึงไมไดเร่ืองไดราวอะไร  

เวลานี้พุทธศาสนาจะไมมีเหลือแลวนะ อยาวาแตกับประชาชนญาติโยม แมแต
ในวัดในวาในพระเณร ก็จะไมมีศาสนา วัดวาอาวาสทั้งหลายที่โลกเคารพกราบไหวบูชา
กลายเปนสวมเปนถานไปแลว วัดหนึ่งๆ แลวในวัดนั้นพระปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวก
แนว ก็กลายเปนมูตรเปนคูถไปหมด วัดแตละวัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน เปนมูตร
เปนคูถไปหมด เพราะความเลวรายของพระ พระปฏิบัติดีไมมี ถาปฏิบตัิดีปฏิบัติชอบ
อยูที่ไหนก็เปนวัด เปนขอวัตรปฏิบัติทั้งน้ันแหละ ไมไดขึ้นอยูกับผูใดจะมาตั้งชื่อตัง้นาม 
ขึ้นอยูกับตัวเองปฏิบัติตวัเองใหดี  

นี่ละการปฏิบัติตัวเอง พระพุทธเจาที่โลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันนี้ ก็
เพราะการปฏิบัติดัดแปลงตนเอง ขนาดเปนมหากษัตริย สลัดปดทิ้งออกมาบําเพ็ญอยู
ในปา ๖ ป ไดสําเร็จธรรมวิเศษออกมาสอนโลกจนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็ไดจากพระองคที่
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ทรงมีความเห็นภัยในโลก ฝกหัดดดัแปลงพระองคจนกระทั่งเปนศาสดาขึ้นมา เราก็
ควรฝกหัดดดัแปลง แมจะไมไดแบบครู ก็ใหไดตามรอยครูไป ลูกศิษยมคีรูสอนก็ยังดี  

ลูกมีพอมีแมแตไมฟงเสียงพอเสียงแมเปนลูกที่เลวทราม เรียกวาสัตวไมมี
เจาของ เขาทําลายไดงาย สัตวตัวไหนไมมีเจาของ เขาทําลายไดงาย สัตวมีเจาของเขา
ไมไดทําลายไดงายๆ แหละ ลูกมีพอมีแมมขีอบมีเขต มีหลักมีเกณฑ ฟงเสียงพอเสียง
แมเปนลูกที่ดี เปนลูกที่มีสงาราศี เปนลูกประดบัวงศสกุลใหดีขึ้นๆ ไมใชลูกแบบลอก
แบบเลิกแบบลากอยางน้ัน ลูกจริงๆ ก็คือลูกมีพอมีแม ฟงคําส่ังสอนของพอของแม  

ลูกลอกคอืวามีตั้งแตกินเนื้อกินหนังพอแม ตั้งแตเกิดมาก็อาศยัพอแม กนิเนื้อ
กินหนังของพอแมมาโดยลําดับ โตเขาเทาไร มีเทาไรก็ลอกพอแมไป สมบัติเงินทองขาว
ของ ตัวไมยอมหา หาเอาจากพอจากแม นี่เรียกวาลอก ลูกลอก ลากทําตัวไมดีไปติดคกุ
ติดตะราง พอแมก็ถอืวาเปนลูกของตัวเองก็เขาไปเยี่ยมลูกในเรือนจํา น่ีเรียกวาลูกลาก 
ลูกลอกแลวก็ไปลอกพอลอกแม เจาของไมสามารถจะเลี้ยงตัวได เพราะความต่ําทราม
ของจิตใจ หาความอุตสาหพยายามเพื่อหาผลประโยชนมาสูตนและสวนรวมไมได มีแต
ลอกพอแม มีเทาไรมาลอกเอาหมดๆ 

จากน้ันก็ไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปลนสะดมตางๆ เขาจับไดยัดใสคุก พอแมก็
เห็นวาเปนลูกของตัวเองก็ไปเยี่ยม ลากพอแมเขาไปเรือนจําอีกดวย ไมไดติดตะรางแต
ตัว พอแมกต็ิดดวย ติดในหัวใจเปนทุกขเปนรอน อยาใหเปนลูกประเภทนี้นะ ลูกลอก 
ลาก เลิก นี่ไมเปนทาละลูก  

บุตรอันหนึ่ง อวชาตบุตร อภิชาตบุตร มีหลายลูกนะ ลูกที่ดีเดนิตามพอตามแม
นั้นเรียกวาลูกอนุชาตบุตร คือเดินตามรองรอยวงศสกุลของพอแมก็เปนคนดี 
อภิชาตบุตรลูกประพฤตติัวดีกวาพอกวาแม เชนอยางพระพทุธเจาทาน นี่ทานดีกวาพอ
กวาแม ดีกวาโลกทั้งหลาย โลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชา นี่เรียกวาอภิชาตบุตรเปนลูกที่
ดีกวาพอกวาแม ไปบวชแลวมาแนะนําส่ังสอนพอแมของตน ใหไดรูอรรถรูธรรมรูบุญรู
บาป อวชาตบุตรลูกเลว มีแตฉุดลากพอแมหรือผูเกี่ยวของใหต่ําลงๆ ตัวเองต่ําลงแลว
ยังไมแลว นี่อวชาตบุตร 

อภิชาตบุตร ลูกดีกวาพอกวาแม เวลาไปบวช บวชแลวมาแนะนําส่ังสอนพอแม 
ใหเปนคนดิบคนดี รูจักบาปจักบุญ นี่เรียกวาอภิชาตบุตร บุตรดีกวาพอกวาแมมาสั่ง
สอนพอแม เชนพระพุทธเจาของเรา มาสั่งสอนพระญาติพระวงศจนเปนคนดีมากมาย
กายกอง ใหพากันจําเอา 

วันหนึ่งๆ ใหไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง ฟงแตเสียงฟนเสียงไฟ รองเพลง
ระบํารําโปนั่นละ ส่ิงที่จะเสริมไฟๆ มีเต็มบานเต็มเมือง หาคดิอานมาไดหมดนั่นแหละ 
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อะไรที่จะเปนฟนเปนไฟเผาโลกเผาสงสาร ทําลายชาติบานเมือง ทําลายตัวเอง หามา 
ตางคนตางพอใจเสาะแสวงหามา อันใดที่จะทาํความรมเย็นเปนสุข ไมเสาะไมแสวง 
เชนอรรถเชนธรรม นี่ใหความรมเย็นเปนสุข ใหพากันอบรมตัวเองนะ วันพระหรือวัน
เสารวันอาทิตย ซึ่งเปนวันที่พอพกังานบาง งานนั้นวางบาง ก็ใหนําไปอบรม มาฟงเทศน
ฟงธรรม ฟงแลวใหนําไปปฏิบัติ กําจัดความชั่วที่อยูภายในจิตใจใหสงบรมเย็นลงไป ก็
จะคอยเปนคนดีๆ สมเขามาวัดมาวา 

มาวัดมาวาเหมือนหมามาวัดก็ใชไมได เห็นไหมวัดปาบานตาดหมาตั้ง ๑๐ ตัว 
แตมันดีมันไมไดไปทํารายอะไร หมาเหลานี้นะ แตขึ้นชื่อวาหมาแลวใครก็วาเลว มัน
ไมไดเลวนะ หมาดีกวาคนมีมากมาย คนเลวกวาหมามีมาก เราอยายกตั้งแตตัววาเปน
คนๆ ดีกวาหมา เลวกวาหมาก็มีเยอะ ใหพากันจําเอา 

หมาในครัวไฟหลวงตานี่เปนหมาที่นารักดวยกันทุกตัวๆ หมาที่อื่นเราไมรับรอง 
หมานี้ชักจะรับรองละในครัวนี้ เลนกับเจาของ เจาของรักมัน เห็นเจาของโดดเขาใสพัน 
หมาทั้งหลายรักเจาของทั้งนั้น ติดเจาของทั้งน้ัน แตธรรมดาหมามันชื่อต่าํก็เหมือนเปน
สัตวต่ํา ความดีของมัน น้ําใจของมัน ใครจะเกินหมาไปได รักเจาของติดพันเจาของ มี
ความซื่อสัตยสุจริตตอเจาของ ไมเกนิหมานะ ใหพากันจําเอาไว ลูกเตาหลานเหลนก็ให
จําเอาไว วาน่ีคือพอนี่คอืแมของเรา นี่คือวงศสกุลของเรา ใหเปนผูรักเปนผูสงวน ตาง
คนตางรักตางสงวน จะเปนลูกดีหลานดี จําไวใหดีทุกคนนะ เอา พูดเพียงแคนี้กอนละ 
วันนี้ธาตุขันธไมคอยดี เปนมาไดอาทิตยหนึ่งแลว อะไรๆ ไมเปนทา ใหพร   

หลังจังหัน 

จําเอานะ เกิดมาแตตัวลอนจอน เวลาตายก็ทิ้งหมดเลย ไปแตจิต จิตมีความดี
หรือมีความชั่ว ถามีความชั่วก็มีไฟเผาตัวไปตลอด ถามีความดีก็มีเครื่องพยุงไป 

พวกนักเรียนก็มาเยอะนะ พวกนักเรียนก็ดีมาเยอะมานั่งทางดานนี้ นักเรียน
โรงเรียนไหนมา (นักเรียนอุดรพิทยครับ) (รร.ขอนแกนวิทยายนก็มาครับ) มากี่คนละ 
(๓๔ คนครับ อาจารย ๕ ทาน) ก็ดีวันวางพานักเรียนมาอบรมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
ดีนะ แตกอนที่เรียนหนังสือเรียนอยูโนนละ ที่เขาตั้งสถานีวิทยุทุกวันนี้ แตกอนเปนวัด
นะ มีวัดอยูนั้น โรงเรียนอยูกับวัด เอาศาลาเปนที่สอนเด็กเลย เอาศาลาเปนโรงเรียน
เลยแหละ เราก็เรียนที่นั่น สําเร็จสูงสุดที่นั่นเลย เราเรียนชั้นสูงสุดอยูทีน่ั่นละโรงเรียน
บานตาด ออกเลย 

ชั้นสูงสุดสมัยกอนมีแค ป.๓ เราเรียนจบ ป.๓ ไปที่ไหนจึงบอกวาเราเปน
นักเรียน ป.๓ จากน้ันมาเขาก็มี ป.๔-ป.๕ ไปเรื่อยๆ ตอนทีเ่ราเรียนแคนั้นละ ป.๓ ก็ดี
อยูนะ ประถม ๑ ไดที่ ๒ ประถม ๒ ไดที่ ๑ ประถม ๓ ไดที่ ๑ ออก จากนั้นมาก็จมไป
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เลย นี้จึงไดฟนตอนเขาบวชนะ ฟนใหมหมดเลยตอนเขาบวช วิชาเกาก็ไดแคนั้นละ จึง
ไดพูดถึงเร่ืองครู คือครูมาสอนหลายๆ คนดวยกัน นิสัยใจคอไมเหมือนกัน ที่เรายกยอ
มาจนกระทั่งบัดนี้คือครูชาลี สิงหะสุริยะ นี้เปนตัวอยางไดเปนอยางดี เหมือนวาพอของ
เด็กนักเรียน ทําตัวเปนตัวอยางไดดีทกุอยางไมมีกริิยาอาการเปนความเสียหายใหเปนที่
ตองติแกนักเรียน เรานับถือเรารัก 

บางทีทานก็เอาเราไปนอนที่บาน ทานอยูบานโนนทัน เอาไปนอนบานทาน เราก็
จําไมลืมติดใจมาจนกระทั่งทกุวันนี้ ครูหลายครูเราก็ไมประมาท แตครูนี้เดน ความ
ประหยัดมัธยัสถความประพฤติตัวในโรงเรียนนี้เปนตัวอยางไดดี จนกระทั่งทกุวันนี้เรา
นับถือตลอดนะ ซึ้งใจมาตั้งแตเปนเด็กนักเรียนมา ครั้นตอมานี้ทานก็มาเปนลูกศิษยเรา 
ทีนี้คราวที่ทานมาเปนลูกศิษยเรายิ่งเคารพมากนะเคารพเรา คงจะเปนผลของเราเคารพ
หรือรักทานนั้นเองละ คือครูหลายครูมันตางกันนะ แตครูนี้เปนคติเปนผูใหญจริงๆ 
ปฏิบัติตัวไมมีการถือเนื้อถือตัว ทฐิิมานะไมมี เขาไดหมด ไปที่ไหนไมมกีารถือเนื้อถอื
ตัว วาเปนครูนี้ไมมี พอนานา พอปาปาเขาไดหมดเลย เราก็เห็นครูคนนี้ละจับใจเรา เรา
จึงรักมาตลอดจนกระทั่งพลัดพรากจากกันเราก็ยังรักอยูตลอด ครูคนนี้ละเปนครูเรา 

เออ ครูก็ใหเปนตัวอยางอันดีของนักเรียนนะที่พดูนี่นะ ครูใหเปนตัวอยางอันดี
ของนักเรียน ครูเหลาะๆ แหละๆ กนิเหลาเมาสุราเตร็ดเตรเรรอนใชไมได เปนครูเด็ก
ไมไดอยางน้ัน เราไดเอามาพูดนี้ ครูดีเราก็ยอมรับวาดี เด็กมันก็มีหัวใจเหมือนผูใหญ
นั่นละ ครูไหนเปนยังไงรูกันหมด ครูดีนักเรียนก็รัก อยางที่วาครูชาลีนี้เปนครูของเรา 
อาจารยชาลีทํางานจนกระทั่งถงึครบเกษียณทานลวงลับไป อายุทานดูแกกวาเรา ๗ ป 
ทานเปนครูของเรา ที่เรายกยอสรรเสริญหรือเคารพรักก็คือวา ทานไมลืมตัวทานไมใช
สุรุยสุราย ไมเปนคนสุรุยสุรายเปนคนมัธยัถส ไปที่ไหนเขาไดหมดเลย ทําเหมือนไมใช
ครูวางั้นเถอะ เขาไดหมดเลย เราจึงเคารพรักมาถึงทกุวันนี้ 

ตั้งใจเรียนนะนักเรียน ตั้งใจเรียนดวย ตั้งใจปฏิบัติตัวใหเปนคนดีนักเรียนดีดวย 
วันนี้ก็พากันมาอบรมศีลธรรมมากมายดี พวกอยูในครัวก็ใหตั้งใจภาวนา อยามาหา
เร่ืองทะเลาะกัน อยูที่ไหนมีแตเร่ืองทะเลาะกันใชไมได นักปฏิบัติธรรมทําไมจึงเอาโลก
มาตีวัดตีวาใหแหลกเหลวไปหมดใชไมไดนะ เราพูดจริงๆ ไมใชเราแกลงยอพระเรา 
พระนี้ไมมีเลย ที่เราปกครองเรียบมาตลอดเลย แตในครัวไดยินบอยๆ เอะอะมีบอยๆ 
มันผิดกันนะ ใจผูหญิงกบัใจผูชายผิดกัน ใจวอกแวกคลอนแคลน แตเราไมไดตําหนิ
ผูหญิงทั่วไปนะ เรามักเห็นอยางน้ันละเรื่องอยางน้ันมันแสดง ผูดีทานไมแสดงอะไร ไม
แสดงละผูดี ไอผูมันปากเปราะปากบอนนั่นละมักทําลายผูอื่นใหรําคาญ ใหตั้งใจภาวนา 
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อยูที่ไหนอยูนักปฏิบัติธรรม ไมไดเลือกวาที่ไหนเปนยังไงดีอยางน้ันดีอยางน้ี 
เลือกอะไร พระพุทธเจาสอน รุกฺขมูลเสนาสนํ เห็นไหมละ เวลาพระบวช ขึ้นตนก็ รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตถฺ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบท
แลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผาปาชาปารกชัฏ
ที่แจงลอมฟาง อันเปนสถานที่บําเพ็ญดวยความสะดวกปราศจากสิ่งรบกวน ทานวางั้น 
เราอยูนี้ก็อยูไดแลวสบาย อยูที่ไหนอยูสบาย นักภาวนาไมยุงในสถานที่อยู ถาถือ
ภายนอกเปนสําคัญใชไมไดนะ ตองถือธรรมเปนสําคัญ ธรรมอยูไหนอยูได กินได กิน
งายนอนงาย ไปงายมางายอยูงายทุกอยางเรียกวาผูปฏิบัติธรรม 

ถาไมปฏิบัตธิรรมแลวเอาละ เอาโลกเขามาเหยียบธรรม ใหหรูหราฟูฟา เอามา
แขงกันในวัด ใชไมไดนะ สําหรับวัดเราไมไดเราพูดจริงๆ เวลาออนเราก็ออน เวลาแข็ง
นี้ปงเลยทันที ไลออกหนีจากครัวนี้หมดก็ไดนะเรา ไมไดเหมือนใครนะ ถาลงได
ตัดสินใจตรงไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย เวลาอนุโลมผอนผันก็เหมือนไมมีหูมีตา ตา
บอดหูหนวก หัวใจมันไมบอดมันคดิอยูตลอดเวลา เก็บความรูสึกทั้งหลายเหลานั้นเขา
มาในหัวใจ เมื่อเตม็หัวอกทนไมไหวแลวก็ระเบิดออกแตกกระจัดกระจายไปเลยละเรา 
ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 

สําหรับพระวัดนี้ตั้งแตตนมาอยูวัดนี้ไมมีเร่ืองมีราว สงบเงียบมาตลอด เราได
ชมเชยสําหรับพระ แตในครัวนี้พอเร่ิมเอาโยมแมมาบวชโยมแมมาอยู ทีแรกเราไมรับ
พวกแมชีแมขาวอะไรไมรับทั้งนั้น ผูใดไมรับทั้งหมด แตโยมแมมาเปนเหตุ มาอาศัยอยู
ที่นั่น คนนั้นก็มาแอบคนนี้มาแอบ เลยกลายเปนสํานักโฆษณากันในทางความชั่วขึ้นใน
ครัว มีแตเร่ืองแตราว เจอกันพบกันพูดแตเร่ืองติฉินนินทาคนนั้นคนนี้ ซึ่งไมใชทาง
ธรรมะของผูบําเพ็ญเลยใชไมไดนะ 

คนเราตองใหอภัยกัน เก็บความรูสึกไวใหดีอยาแสดงออกงายๆ นั่นละดี เขามี
ผิดมีพลาดเรามีผิดมีพลาดเหมือนกัน เห็นใจกันใหอภัยกันนั่นถึงถูกตอง เอะอะก็จะมี
แตวาคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวเองนั้นแหละไมดี หัวใจมันดีดมันดิ้นปากมนับอนปากมัน
เปราะเลยเสียไปหมด พากันจําเอาทุกคน นี่สอนใหฟงทุกคนนะไมไดสอนเฉพาะคนใด
คนหนึ่ง วันนี้ก็พูดเทานั้นละ 
 

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/

