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เทศนอบรมคณะนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
เคร่ืองมือของฝายตํ่า 

 
อะไรจะเลิศประเสริฐย่ิงกวาจิต และอะไรจะเลวรายย่ิงกวาจิต พลิกสองอยาง จิต 

ถาไดรับการอบรมแลวดีๆ ดีเย่ียม ถาปลอยเนื้อปลอยตัว ทิ้งเนื้อทิ้งตัวปลอยปละละ
เลยไมสนใจ หมดคุณคาแลวเลว.จําไวนะลูกหลาน ใจน้ีสําคัญมาก ใจน่ีเหมือนกับผา
ขาว เอาสีอะไรมายอมไดทั้งนั้น ติดๆๆ สี สีขาวน่ีติดไดงายผาขาว สีเหลืองสีแดงสีอะไร
มายอมติดหมด จิตใจมันหิวกระหายในอารมณ มีแตควาน้ันควาน้ี ติดนั้นติดนี ้ ถาติด
ความดีคอยยังชั่ว ความดีไมชอบจะติดนะ ไมสนใจจะติด ไปติดความชั่ว เพราะฉะน้ัน
คนเราจึงมักจะมีแตคนช่ัวเสียมากกวาคนดีนะ 

เพราะปลอยตามความอยาก ความอยากเปนเรื่องของฝายต่ํามันดึง ความอยาก
ละดึงใหเราทําใหเราไปใหเรามา เคลื่อนไหวอะไรๆ มีแตความต่ําทั้งนั้นมันดึงให
เคล่ือนไหว เคลื่อนไหวไปไหนก็มีแตฟนแตไฟ ทีนี้ก็ไมรูตัวดวยนะวาผิดไปๆ นอกจาก
มันหยาบเสียจริงๆ ถึงจะรูวาผิด สวนมากไมรูกัน น่ีกิเลสมันละเอียดขนาดน้ัน มีธรรม
เทานั้นที่จะจับกันได จับกันไดทุกระยะ จับกันไดตลอดสายเลย นอกจากธรรมแลวไมมี
ในโลกน้ี สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรมาปราบสิ่งเหลานี้ได มีธรรมอยางเดียวเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนของจําเปนที่จะยังบุคคลใหด ี และปราบความช่ัวท้ังหลายท่ีมี
อยูในใจของตัวเอง ซึ่งมันระบายออกมาทางกายวาจาความประพฤติหนาที่การงานอะไร
ก็ตาม ถามีธรรมแลวจะราบร่ืนดีงามไปเร่ือยๆ คือ ความสอดสองมองดูความผิดความ
พลาดของตัวเอง ถามีแตความอยากความทะเยอทะยานแลวเสียไดงายๆ คนเรา เสียได
มากตอมาก 

เม่ือวานน้ีก็มีพวกขาราชการเขามา ฝายไหนไมรูแหละมาน้ี เพราะความวิตก
วิจารณน่ันเอง เปนหวงเปนใยกับชาติบานเมืองกับลูกเตาหลานเหลนกุลบุตรสุดทาย
ภายหลัง จึงถามถึงเรื่องหลักวิชาตางๆ ท่ีเรียนกันท่ัวประเทศไทยน้ันนะ มีหลักพุทธ
ศาสนาเขาแทรกไหม เราถาม คือหลักพุทธศาสนานี้เปนแกนของวิชานั้นๆ หรือเปน
รากแกวของวิชาน้ันๆ ถาไมมีศาสนาเครื่องยึดไวแลวไมมีอะไรดีแหละ พังไดทั้งนั้นๆ 
ไมวาความรูสูงตํ่าดีช่ัวประการใดแหละ เสียไดทุกวัย เมื่อวานนี้ก็ไดพูดอยางนี้ พวกขา
ราชการเขามา เขามาอบรมอะไรก็ไมรูเขาแวะมาที่นี ่เราก็อดไมได เพราะคําวาเขามาอบ
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รมน่ันซิ ตัวเขาเองเขาอบรมครบแคไหนบางหรือไม มันก็สะดุดกึ๊กตรงนี้  จากน้ันเขาก็
พูดถึงการอบรม 

เพราะฉะนั้นเราจึงตองถามถึงแงธรรมะแงพุทธศาสนาเรานี ้ มีแทรกในวิชาช้ัน
ใดบางหรือไม แตกอนมีวางั้น แตเห็นวามันยาก แนะ เห็นแลวข้ึนแลวปบ จับไดแลว 
เชนเรียนอิทธิบาท ๔ นี้ก็ยากตองทอง น่ันจับไดแลวนะ มันออนแอขนาดไหนมนุษยเรา 
ไมเอาไหนน่ี แลวทุกวันนี้เลยปลอยตามเรื่องตามความพอใจ พอใจมันก็ลงแตอบายมุข
อบายภูมิละซ ีตั้งแตผูใหญลงมาจะวาไง แลวจะมาตําหนิเด็กไดหรือ ผูใหญเปนหัวโจก
พาเด็กใหเสียน่ี ใหญเทาไรยิ่งลืมเนื้อลืมตัว ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนเสีย เดินน้ี
อื่ออาๆ โห หนักยศ มันบายศ เอา จริงๆ มองดูแลวมันสลดสังเวชนะ เจาของไมรูตัวยัง
โออาๆ เจายศเจาอํานาจ 

ย่ิงมีบริษัทบริวารเดินหอมลอมมาดวยแลว โถ กูนี่มันใชมนุษยหรือไมนา โนน
นะ แตผูดูมีอยูนี่จะวาไง ดีช่ัวหนักเบามันรูกันหมดน่ี คนดูคนทําไมดูไมออก เจาของดู
เจาของบางซิ ถาดูมันก็ดูออก แตนี้ไมดูนั่นซ ี มีใครมาเคารพนับหนาถือตาบาง เปน
กิริยาพอรักษามารยาทเปนบาข้ึนแลว บาลมบาแลง ลืมเนื้อลืมตัวแลวก็ไปทําความชั่ว 
ทําความดีใหเปนตัวอยางแกผูนอยมันก็ยังดีนี่นะ น่ีเปนผูใหญเทาไรย่ิงทําความเลว
ทรามใหหนักลงๆ เมืองไทยเรานี่มันจมไดจริงๆ ถาเปนอยางท่ีเปนอยูเวลาน้ี 

น่ีเราก็ทําประโยชนใหชาติบานเมืองจนจะเปนจะตาย เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดได
อยางเต็มปากซ ี ถาเราน่ังนอนอยูเฉยๆ ไมสนใจกับอะไร ไปวาใหเขามันก็เปนอีกอยาง
หน่ึงนะ แตน้ีเราหนักมากน่ี วันหน่ึงๆ ใครจะหนักมากย่ิงกวาน้ีนะ วันหน่ึงๆ หนัก 
หนักทุกดานทุกทาง ชวยทุกดานทุกทางเต็มสติกําลังความสามารถ ตาดูหูฟงใจคิดแลว
ทําไมจะไมไดความรูมาละ ความรูในทางดีทางชั่วที่มันออกมาจากอากัปกิริยาอันใด
บุคคลผูใด เร่ืองใดงานใด มันตองรูซี 

ผูใหญลืมตัวน้ีมันนาทุเรศจริงๆ นะ ลืมมากเวลาน้ีลืมเน้ือลืมตัว เห็นศาสนา
เหมือนกับเปนเคร่ืองประดับบาน ใหกิเลสเปนเจาของบานเจาของเรือน น่ีเวลาน้ีเปน
อยางน้ันนะ ใหกิเลสเปนเจาของบาน เอาพุทธศาสนาหรืออรรถธรรมน้ีไปติดไวหนา
บาน พอเปนเครื่องประดับบานเทานั้นวาขาถือพุทธ ถืออะไรกันกิเลสครอบหัวอยู มัน
ไมไดสนใจปฏิบัติด ี เปนบากับกิเลสตลอดเวลา พูดใหมันเต็มปากอยางนี้แหละ มัน
สลดสังเวชนะ 
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โห ใหญเทาไรย่ิงเปนบาหนักๆ  แลวจะใหเด็กกุลบุตรสุดทายภายหลังยึดถือได
อยางไง เม่ือผูใหญเปนบาเอาอยางหนักขนาดน้ันแลว เด็กก็ตองเปนบายอยลงมาๆ จน
ถึงลูกเล็กเด็กแดงก็เปนบาเล็กบานอย บาใหญบาสุดขีด เปนบาต่ืนยศต่ืนลาภต่ืนความ
เคารพนับถือ ตื่นตําแหนงหนาที่ของตัวเอง ประสาดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน มัน
บาอะไรอยางนั้น เขาตั้งไวนั้นก็เพื่อเปนเครื่องประดับเกียรติ ใหมีแกใจประพฤติปฏิบัติ
ตัวตอชาติบานเมืองใหมีความสุขความเจริญ และใหเปนคติตัวอยางแกผูนอยในทางที่
ดี มันกลับตรงกันขามน่ันซิจึงนาสลดสังเวช ใหญเทาไรย่ิงเลวๆ เราเลยไมอยากจะรับ
นะเวลาพวกน้ีมาหา พูดจริงๆ ไมอยากรับ เสียเวลา น่ังเหน่ือยเปลาๆ มองดูเดินมาก็รู
แลว เจาของยังเอออาๆ ทางนี้มองแลวอยากวิ่งเขาปาแลว อาว จริงๆ มันจะดูยากอะไร
ดูคน ไมคุย เห็นก็วาเห็น รูก็วารูซิ ใครจะมาวาอะไร ไมรูก็บอกวาไมรู ทั้งสองอยางนี้มัน
เปนสิทธิที่จะพูดไดดวยกันนั่นแหละ 

ลูกหลานใหพากันระวังนะ เรียนหนังสือใหต้ังหนาต้ังตาเรียน ใหมีความรักกัน
นะ นักเรียนเราเปนกลุมเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ชั้นเดียวกัน เพื่อนฝูงอันเดียวกัน 
ใหมีความรักกันใหอภัยกันชวยเหลือกัน เวลาคนหน่ึงจนตรอกจนมุมใหชวยเหลือกัน
สุดเหว่ียงน่ันแหละ จึงเรียกวานักเรียนเพ่ือความรูวิชา หามาเพื่อความเจริญรุงเรืองของ
โลก คนคนหนึ่งก็เปนคนของโลกใหชวยกัน อยาเห็นแกวาตัวดิบตัวดี ตัวมั่งตัวม ีตัวมี
พอเปนเศรษฐี มีพอเปนอาเสี่ย อยางนี้ไมไดนะ ดูถูกเหยียดหยามเขาในขณะเดียวกัน 
ถาคิดไปอยางนั้นแลวกิริยาแสดงออกก็เยอหยิ่งละซิ ไมดี เราอยูกับมนุษยไมใชอยูกับ
พวกเยอหยิ่งนั่น เราอยูกับมนุษยเราตองปฏิบัติตัวตอมนุษยใหเหมาะสม อยูกันดวย
ความผาสุกเย็นใจ น่ีละสําคัญ 

อยางท่ีวานักเรียนยกพวกตีกันน้ีเลวท่ีสุด อยาใหมีในโรงเรียนอุดรฯ เรานะ ยก
พวกตีกัน ไมเห็นไดยินท่ีไหนวาเด็กตาดําๆ อายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบไปหายกพวกตีกัน แต
พวกนักเรียนนี้กลายเปนนักลิงนักเลงนักอันธพาล ยกพวกตีกันน้ีเลวรายท่ีสุดเลย ไม
อยากเห็นไมอยากไดยิน ไมสมกับช่ือกับนามวานักเรียน ครูก็สอนแทบเปนแทบตาย 
ผลตกออกมาก็เปนเรื่องนักเรียนตีกัน อยาใหไดยินนะลูกหลาน ใหตางคนตางรักกัน มี
ผิดถูกประการใดตกลงกันได พูดกันไดคนเรา ใหเปนท่ีเขาใจกัน มนุษยจึงจะอยูดวย
กันได 

จะเอาอํานาจมากดขี่บังคับกันนี ้ วันยังคํ่าคืนยังรุงฉิบหายหมด ไมมีคําวายับย้ัง 
ไมมีคําวายุต ิถาลงไดเอาอํานาจกดขี่ขมเหงกันแลว พวกนั้นก็เกงพวกนี้ก็เกง สองพวก
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ละมันเปนหมากัดกัน กัดกันแนๆ ทางนั้นก็เตรียมพรอม ทางนี้ก็เตรียมพรอม จาก
พรอมแลวก็ใสกันตูม ผลตกออกมาเปนยังไงที่นี ่ เลวรายท่ีสุดเลย ดูไมไดนะผลที่ได
เปนอยางน้ี สมควรแลวหรือท่ีเราจะไปทําอยางน้ัน ตองมีความจงรักภักดีตอกัน ซื่อ
สัตยสุจริตตอกัน มีความเมตตาใหอภัยกัน ต้ังหนาต้ังตาเรียนหนังสือ รักษาตัว
ประพฤติตัวใหเปนคนดี ใหเปนนักเรียนท่ีดี อยาเตร็ดเตรเรรอน การอยูการกินการใช
การสอย การเท่ียวใหรูจักเวลํ่าเวลา กินก็อยาจิ๊บ ๆ จ๊ับ ๆ ใชก็อยาฟุมเฟอยสุรุยสุราย
เกินเนื้อเกินตัวไมด ีน่ันหลักสําคัญ 

การเที่ยวก็เหมือนกัน เวลาเท่ียวก็มี ตารางสอนอยูในนั้นก็ม ี เวลาเลนก็มี เวลา
จริงก็ม ี เด๋ียวน้ีมันจะมีแตเวลาเลนมากกวาจริงนะท่ีไหนก็ดี เลน ๆ เลนเขาไป ๆ การ
พนันแทรกเขา ๆ เร่ืองการพนันน่ีเกงมากนะ อะไร ๆ มันแทรกไดหมด กับบัตรกับ
เบอรน่ี บัตรเบอรนี่แทรกไปไดหมดนะ อยางไปวัดไปวาไปหาครูบาอาจารย ทานพูด
อะไรตีเปนบัตรเปนเบอรเปนบาไปหมดเลย 

แมแตมาในวัดปาบานตาดน้ีก็ไมพนจะตีเปนบาเปนเบอร อายุเทาไรหลวงพอ 
สันพราน่ีเราวาง้ัน ท่ีถามอายุเทาไรน่ันมันจะเอาไปเปนเบอรน่ันละ ใชเลนเมื่อไร มาตั้ง
วัดนี้ไดกี่ปแลวหลวงพอ สันพราน่ีเราวาง้ัน รูแกวมันทันก็ใสกอน ๆ สวนหมัดเลย มัน
เอาจริง ๆ น่ีพวกบาน่ี ตีเปนบัตรเปนเบอรเปนบาไปหมด สอนศีลสอนธรรมไมสนใจ
นะ มันเลยจะเปนบาไปหมดน่ันแหละ เม่ือเชาน้ีรับบาตรไดก่ีบาตรหลวงพอ นี่จะเอาอีก
นะน่ัน สันพรา เราก็ไมมีเครื่องมืออะไร มีแตสันพรา ๆ อันเดียวแหละ มันเปนอยาง
น้ันจริง ๆ นะ 

ทุกวันน้ีจิตใจคนเลว เลวลงมากโดยลําดับลําดานะ เรียนวิชาความรูเพ่ือจะเปน
ความฉลาดและปฏิบัติตัวใหเปนคนดี เปนสิริมงคลสงางามแกชาติบานเมือง มันกลับ
กลายเปนอยางท่ีวาน่ี เหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนวไป ๆ น่ีเพราะอํานาจแหงความ
ตํ่าทรามมันอยูในหัวใจ มันเปนผูบงการ วิชาเหลาน้ีท่ีเรียนมาเปนเคร่ืองมือของมัน 
เพราะฉะนั้นคนถึงเลวไดทั้ง ๆ ท่ีรู มันทนตอความดึงดูด ทนตอความบีบบังคับภายใน
ใจน้ันไมไหว แลวก็ไมรูดวยวามันบีบบังคับมันผลักมันไสยังไง ๆ ใหไปทําอะไร ๆ ซึ่ง
เปนส่ิงท่ีช่ัวชาลามก เราก็ไมรู ตางคนก็ทําไป ๆ  

น่ีละมีแตวิชาอยางเดียวเปนอยางน้ี ตองมีธรรมพินิจพิจารณาใครครวญผิดหรือ
ถูกประการใด น่ัน ใครครวญเขาไป จับเรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเอง จะทําอะไรๆ 
ผิดหรือถูกพิจารณาเสียกอนซิ น่ีเรียกวาธรรมแทรกเขาไปๆ มันก็เหมือนกับรถมีเบรก
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หามลอ เวลาจะเรง หนาท่ีการงานก็เอา ขยันหม่ันเพียรทีเดียว เหยียบคันเรงแลวน่ัน 
แตถาอันไหนไมดีแลวเหยียบเบรกทันที หามกึ๊กเลยไมใหมันไป น่ันเรียกวามีธรรม 

น่ีศาสนาจะไมมีในหัวใจชาวพุทธเราเวลาน้ี โอย มองดูแลวนาทุเรศนะ ออนใจ
จริงๆ พูดจริงๆนะ เพราะเราสอนมาน้ีมากตอมากนานแสนนาน ๔๐ กวาปน้ีแลว เปน
ยังไงผล ดูคล่ืนกิเลสตัณหาท่ีจะทําลายโลกน้ีรูสึกวามันต้ังคล่ืนข้ึนสูงโดยลําดับ ใหญโต
โดยลําดับ อรรถธรรมน้ีไมมีความหมาย เพราะมันไมใชมาเปนความหมายน่ี เม่ือตาง
คนก็ตางด้ินตางดีดไปหาความพินาศฉิบหาย ไมวาเด็กผูใหญเปนไปแบบเดียวกันหมด
เลย โอย ทําไงนี่ จนถึงขนาด อูย ทําไงนี่ๆ ขึ้นอุทาน โอโห ทําไมเปนอยางนี้ เราก็เปน
มนุษยมาตั้งแตวันเกิดจนปานนี ้ดูมาเร่ือยๆ 

มาในระยะน้ีแหละมันกําลังรุนแรง ความรูวิชาเรียนมาท้ังหลายน้ีเปนเคร่ืองมือ
ของฝายต่ําหมด มันพาใหโลภใหโกรธใหหลง พาใหสงเสริมราคะตัณหามากข้ึนๆ ซึ่ง
ส่ิงเหลาน้ีเปนฟนเปนไฟท้ังน้ัน มันไปหาสงเสริมส่ิงเหลาน้ีแหละมาเผากันๆ ไมเคยเห็น
ก็ไดเห็น ไอเรื่องเขาออกหนังสือพิมพเพียงเอกเทศนะ ไมไดออกไปทั่วโลกดินแดน ไม
ไดไปจับไดทุกแงทุกมุม เขาจับไดตรงไหนเขาก็เอามาลง ประกาศกิริยาแหงการกระทํา
ของมนุษยๆ น่ันแหละ สวนมากมีแตความเลวทรามๆ ความดีท่ีจะใหมาเปนสิริมงคล
บางไมคอยมีและไมมีนี่ซิ มันถึงนาทุเรศนะ 

เขาวัดเขาวาก็เหมือนกับไปเยี่ยมแขกเขาอพยพมาอยางนั้น เขาไปวัดไปวาไปหา
ครูหาอาจารย ก็เหมือนอยางวาเราน้ีเปนเจาถ่ินเจาฐานเจาบานเจาเมืองไปเย่ียมแขกท่ี
เขาอพยพมา น่ัน ศาสนาเปนเหมือนแขก วัดวาอาวาสศาสนาครูบาอาจารยเปนเหมือน
แขกเหมือนคนอพยพมา ไอเจากิเลสตัณหาเจาอํานาจวาสนาใหญโตน้ันเปนเจาบาน
ครองเรือน แลวก็มาเยี่ยมแขกอพยพมา เปนอยางน้ันเวลาน้ีศาสนากับกิเลส มันเหมือน
กันอยางน้ันแหละ กิเลสน้ีเหมือนเปนเจาบานเจาเรือน แลวศาสนาน้ีเปนเหมือนกับแขก 
อพยพมาจากบานนั้นเมืองนี้ แลวก็มาเยี่ยมกัน เรียกวามาเย่ียมแขก 

มาวัดน่ีก็มาเย่ียมวัด มาก็ทําทามาดูนั้นดูนี ้ เหมือนตัวน้ีสงาผาเผย เราน้ีเปนเจา
อํานาจวาสนา เปนนักความรูวิชา เปนผูครองสมบัติเสียทั้งหมดไวในตัวของเรา เปนเจา
อํานาจใหญโตท่ีสุดแลวมาเย่ียมดูน้ันดูน้ี ฟงซินะ ไมใชมาดูเจาของเพื่อเทียบเคียงอะไร
เลย สุดทายสิ่งเหลานั้นก็เหมือนกับอะไรพูดไมถูก มันเปนอยางน้ันเวลาน้ี มาเย่ียมวัด
เย่ียมวาไปอยางน้ัน ดีไมดีก็มาดูพระองคนั้นเปนยังไงพระองคนี้เปนยังไง เจาของเปน
ยังไง ฟาดเหลาวันหน่ึงก่ีขวดก่ีไหไมเห็นดูเจาของบาง พระทานไปหาฟาดเหลาท่ีไหน 
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อยางหลวงตาบัวไมเคยวาจริงๆ มาดูอะไรเรื่องเหลา ดูปากเจาของนั่นซีกับเหลา มาหา
ดูอะไร มาอวดอํานาจวาสนาอวดความรูวิชาอะไร มันนาหัวเราะจะตาย 

พระทานก็คน มองดูแพล็บทานรูกอนแลว ไอเราจะมาอาปากดูพระอยางน้ีเหรอ 
ทานเอาตับไปกินหมดแลวยังไมรู เปนยังไง คนฉลาดดูคนโงไมไดดูยากนะ สวนคนโงดู
คนฉลาดดูวันยังค่ํากระทั่งวันตายก็ไมรูนะ ถาคนฉลาดดูคนโงแพล็บเดียวเทาน้ันรูแลว 
ๆ น่ันละพระพุทธเจาสาวกท้ังหลายดูพวกเราสัตวโลกน้ีดูอยางน้ันแหละ ดูแพล็บๆ 
แลวพวกสัตวโลกท้ังหลายน่ี จะไปใหคะแนนพระพุทธเจา ไปตัดคะแนนพระพุทธเจา 
ในสายตาๆ ของเราเปนอยางน้ัน ศาสนาเปนอยางน้ีในสายตาของเรา สายตาขี้หมา
อะไร สายตากิเลสครอบหัวมันอยูเอามาอวดทําไม ประสาความรูของนักโทษในเรือนจํา 
เอามาอวดคนนอกตะรางไดยังไง ความรูวิชาในเรือนจําเอาไปใชอะไรได ความรูของนัก
โทษ ความรูของเราท่ีอยูใตอํานาจของกิเลสก็แบบเดียวกันน่ันแหละ ความรูทานท่ีเหนือ
กิเลสตางกับเราอยางไรบางเทาน้ันก็พอแลว น่ันละศาสนากับโลกตางกันอยางน้ันนะ 
ทานผูดีกับโลกตางกันอยางนั้น 

เพราะฉะนั้นจึงไดหักไดหามสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย เพราะสิ่งที่ดีมีอยู สิ่งที่เลิศมีอยู 
สิ่งที่วัดที่ตวงกันมีอยู ไมใชมีแตชั่วชาลามกหาความดีไมไดในโลกนี ้ ใครก็ทําตั้งแต
ความชั่วก็ไมทราบจะหักหามกันหาอะไร เพราะไมมีสิ่งที่ยับที่ยั้ง ความดีมีอยูเปนที่ยับที่
ย้ัง อันเลิศอันประเสริฐมีอยู เชนอยางธรรมมีอยูเปนเครื่องยับเครื่องยั้ง ใหเขาสูธรรม
คือความดีๆ ไมใหเตลิดเปดเปงไปหาความชั่วแตอยางเดียว ความหมายวาง้ัน เพราะ
ฉะนั้นจึงตองมีการหักหามตานทานซึ่งกันและกันดวยอรรถดวยธรรม เพราะของดีมีอยู 
ไมใชมีแตของชั่วของเลวอยางเดียว 

พากันจําเอานะลูกหลานทุกคน ใหเอาไปประพฤติปฏิบัตินะ นี่หลวงตาก็แกมา
ทุกวันๆ แลว ย่ิงเปนหวงเปนใยลูกเตาหลานเหลนเขาทุกวันๆ เพราะมรสุมแหงความ
ชั่วชาลามกมาไดทุกแงทุกมุม ไมมีกําหนดไมมีขอบเขต มาไดซอกแซกซิกแซ็กไดได
หมด แตเร่ืองอรรถเร่ืองธรรมน้ี แหม เพียงจะวา พุทโธ คําหน่ึงน้ีจนจะสลบไสลมันถึง
จะขึ้น พุ…ท  โ…ธ มันจะตาย จะวาอรรถวาธรรมมันวาไมไดเพราะกิเลสบีบคอไมให
วา น่ีซีมันนาทุเรศ 

จําไวนะลูกหลานทุกคนๆ ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติตัวใหเปนคนด ี ใหระวัง
รักษาตัวน้ีสําคัญมากนะ ความรูวิชามาเปนเคร่ืองประดับตัว ตัวของเราน้ี เปนแกนเปน
หลักอันใหญโตที่สุด เปนตัวประธานตองรักษาตัว จะรูมากรูนอยก็ตามตัวของเราอยา
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ใหเสีย ใหประพฤติตัวใหด ี มองดูก็นารักนาเมตตาสงสารถาผูใหญดู พวกเพื่อนเดียว
กันดูกันก็นาเคารพนับถือเปนอยางน้ันนะ 

ถาความดีแทรกเขาตรงไหนนาดูท้ังน้ันละ ไมวาเด็กวาผูใหญวาหญิงวาชาย ไม
วานักบวชฆราวาส ถามีธรรมแทรกอยูในใจ กิริยามารยาทแสดงออกมาเปนธรรมๆ น่ิม
นวลในสายตา ซาบซ้ึงในหัวใจอยูดวยกันเปนสุขๆ ใหยึดธรรมนี้ไปปฏิบัตินะ ใหตัวเปน
คนด ี ใครจะชมไมชมก็ชางเขาเถอะ ลมปากเขาน่ันนะ ขอใหเราตําหนิเราชมเรา มันบก
พรองตรงไหนตําหนิตรงนั้นแลวแกไขใหมันดีขึ้นมา จะไดชื่นชมตัวเอง นี่ละเปนของ
สําคัญ อยูกับตัวของเรา 

เอาละวันน้ี จะใหพร 


