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เทศนาสอนอาสาหมูบ่้าน 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

ตอ่แตนี่ไ้ปจงพากนัตัง้ใจฟังแลว้ก็ตัง้อยู่ในความสงบ

เพราะวา่เวลานีเ้ป็นเวลาท่ีจะไดอ้บรมธรรมะซึง่ทางราชการเช่น 

ผูว้า่การจงัหวดัอบุลราชธานีไดเ้ขียนหนงัสือมาเรยีนวา่ วนันีมี้ผู้

อาสาหมู่บา้นจะมาอบรมท่ีวดัหนองป่าพง ดงันัน้ทา่นจงช่วย

สงเคราะหอ์นเุคราะหด์ว้ยการแนะนาํสั่งสอนทกุประการ

เท่าท่ีควร ดงันัน้นอกนัน้ไปก็ยงัมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษ

มั่งก็มี อนัใดก็ตามเป็นตน้  

ไอค้วามเป็นไปหรอืความเป็นมาของชาวมนษุยเ์ราทัง้หลาย

ซึง่เกิดอยู่รว่มกนั มนัเป็นกลุม่กอ้นอนัหนึ่งๆ เม่ือเป็นกลุม่กอ้น

อนัหนึ่งๆแลว้ ตอ่ไปมนัก็มากขึน้ๆ มนัขยายตามสว่นบคุคล 

ขยายกวา้งออกไป และการบรหิารการงานของเราจะแคบอยู่

อย่างเดิมมนัไม่ได ้มนัตอ้งขยายออกไปเรือ่ยเป็นตน้ ตอ้งช่วยกนั 

ถา้ผูท่ี้สมคัรเป็นผูอ้าสาหมู่บา้นทัง้หลายนี ้ก็มีหมายความวา่เรา

จะตอ้งมีธรรมะตัง้อยู่ในใจของเราเชน่ มีพรหมวิหาร หรอืเป็น
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วิหารธรรม มีเมตตา มีกรุณา มีมทุิตา มีอเุบกขาเป็นพืน้ฐาน

ตัง้อยู่บนรากฐานของความรูส้กึของเราทกุคน  

น่ีคือธรรมะ คือใหมี้ความเมตตา กรุณา ปราณีทกุถว้นหนา้

เสมอไป ทัง้ๆท่ีวา่เราซึง่จะเห็นวา่ไม่ใช่ญาติเรา พ่ีๆนอ้งๆเรา

ไม่ใช่ ไอค้วามเป็นมาของชาติทัง้หลายนัน้ก็เป็นเพ่ือน เป็นมิตร 

เป็นลกูเป็นหลานกนัทัง้นัน้หละ ไม่ใช่วา่เป็นคนอ่ืน ถงึแมว้า่จะ

ไปอยู่คนละบา้น ตา่งอาํเภอ ตา่งจงัหวดัก็จรงิ แตว่า่ก็เหมือน

เมลด็ขา้วอนัหนึ่ง ซึง่มนัเกิดอยู่ในรวงอนัหนึ่ง ในตน้อนัหนึ่ง ใน

กองอนัหนึง่ของขา้วนั่นเอง เม่ือมนัมากขึน้ มนักระจายออกไป 

เมลด็หนึง่มนัก็มีตน้หนึง่ ตน้หนึ่งก็มีหลายรวง มีหลายเมลด็ มนั

ก็ตา่งกนัไป แปรกนัไป ก็เป็นตน้ขา้วคนละตน้ๆ แตม่นัก็เป็นคน

ละตน้ มนัก็เป็นตน้ขา้วตน้เดียวนั่นเอง ซึง่มนัขยายแผ่พืชออก

จากในกออนัเดียวกนั ในตน้อนัเดียวกนัฉนันัน้  

พวกเรานีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ เดิมทีก็เกิดเป็นพอ่เดียว แม่

เดียวกนันั่นเอง ถา้มนัขยายไปๆ ตา่งคนก็ตา่งไป แตพ่อมนัไม่

แน่นอน สะดวกท่ีไหนก็ไปท่ีนั่น ใครชอบท่ีไหนก็ไปท่ีนั่น เลยเป็น
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เหตใุหพ้วกเราทัง้หลายกระจายกนัออกไปทั่วอีสาน เม่ือกระจาย

ห่างๆไป ลืมตวักนัเสียเป็นตน้ เห็นหนา้คนหนึง่ก็วา่ไม่ใชญ่าติ

ของเราแลว้ เห็นหนา้คนหนึง่ บา้นหนึง่ ก็ไม่ใช่บา้นเราแลว้ อยา่ง

นีเ้ป็นตน้ ไอค้วามจรงินัน้มนัก็เป็นญาติเกิด มนัก็เป็นญาติแก่ 

มนัก็เป็นญาติเจบ็ มนัก็เป็นญาติตายตรงนัน้  

ดงันัน้พระบรมครูเราท่านจงึใหมี้ธรรมะ เอาจิตใจเขา้สู่

ธรรมะ เอาธรรมะตัง้อยู่บนรากฐานบนพืน้จิตใจเราทัง้หลาย คือ

ใหช้่วยกนั ใหช้่วยกนัทกุๆคน ใครมนัเป็นทกุข ์อะไรท่ีเราพอชว่ย

ไดเ้ราก็ชว่ยเป็นตน้ อย่างนี ้ใหน้กึอย่างนี ้ใหคิ้ดอย่างนีท้กุคน ท่ี

เราอยู่รว่มกนัในพืน้ปฐพีนีก็้คือ พอ่ของเรา แม่ของเรา ญาติของ

เรา ลกูหลานของเราดว้ยกนัทัง้นัน้ แตว่า่กระจดักระจายไป

หลายปีหลายเดือนเป็นตน้ ก็หลงกนั เกิดเป็นคนๆอ่ืน รบกนั ตี

กนั แทงกนั วุน่วายกนัสารพดัอย่าง ตามประสาสตัวท่ี์มนัหลง

นั่นเอง ไอค้วามจรงินัน้มนัก็เป็นคนๆเดียวกนั เป็นคนพอ่

เดียวกนั ไม่ใชอ่ื่นไกลเป็นตน้  
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ทีนีพ้อมีความเห็นเช่นนัน้ ความเขา้ใจผิดเป็นเหตมุนัก็เกิด

รบราฆา่ฟันกนั หลงไป หลงฆา่กนั หลงแยง่กนั หลงรบกนั 

เท่านัน้หละ มนัไม่มีเรื่องอะไร มนัเพราะความหลงเท่านัน้ ความ

เป็นจรงิมนัก็ญาติพ่ีนอ้งกนัทกุๆคน มิฉะนัน้โดยสว่นมากก็

ผูป้กครองประเทศชาติก็อยากใหแ้ตป่ระเทศชาติราบรื่นไป เช่นผู้

เป็นประธานในเมืองไทย เชน่ในหลวง ราชินีเป็นตน้ ก็มีความ

ตอ้งการอยากจะใหก้ลุบตุร กลุธิดาทัง้หลายรูจ้กักนัโดยสญัชาติ

วา่มนัเป็นญาติกนั หรอืเป็นคนๆเดียวกนัเป็นตน้ ฉะนัน้จงึกาํชบั

ทัง้หลายทัง้ปวงน่ี ขยายบทบาทอะไรตา่งๆ ท่ีจะใหค้วามสะดวก

แก่บา้นเรา เช่นวา่กลุม่ผูท่ี้อาสาชาวบา้นทัง้หลายน่ีตา่งถ่ินก็ตา่ง

อยู่ ตา่งจากอาํเภอกนั หยิบเอาอาํเภอนัน้บา้ง อาํเภอนีบ้า้ง มา

รวมกนัศกึษา ใครยงัไม่รูอ้นัใดก็ศกึษาอนันัน้ใหเ้ขา้ใจ เพ่ือจะ

สนองบญุคณุของพอ่แม่พ่ีนอ้งเราทัง้หลายใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ น่ี

เป็นตน้  

ดงันัน้ผูท่ี้เราเขา้ไปอาสาชาวบา้นทัง้หลายนัน้ก็เป็นผูมี้

ธรรมะ ธรรมะคือความเมตตา เขา้ไปในบา้นนี ้มองเหน็คนแก่ๆก็
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นกึวา่น่ีแม่เรานะ ผูช้ายแก่ๆ ก็นกึวา่น่ีพอ่เรานะ อายสุงูกวา่เรา 

อนันีพ่ี้แลว้นะ อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีน้อ้งเรา ลกูเรา หลานเรา

ทัง้นัน้ ใหท้าํความเหน็อย่างนีท้กุคน พยายาม การชว่ยความ

ปลดทกุขไ์ดย้ากเป็นตน้ตอ้งใหส้มํ่าเสมอกนั เมตตาคือความรกั 

เมตตาคือความรกัมนัมีสองอย่าง อย่างหนึ่งคือมนัรกัโดย

เฉพาะเจาะจง อย่างหนึ่งมนัรกัโดยเฉพาะทั่วถงึกนั อย่างหนึง่

มนัก็รกัตวัของเรา รกัลกูของเรา รกัหลานของเรา รกัตระกลูของ

เรา ตระกลูอ่ืนจะเป็นไงก็ช่าง ไม่สนใจ เป็นตน้ อนันีก็้รกั

เหมือนกนั รกัในตระกลูของเรา ญาติของเรา พ่ีนอ้งของเรา แต่

วา่มนัแคบเกินไป มนัแคบ ความคิดเชน่นีม้นัแคบ ก็เป็นเมตตา

เหมือนกนั แตเ่ป็นเมตตาในพรหมวิหาร  

พระพทุธเจา้ตอ้งการอยากใหเ้ป็นเมตตาอัปปมัญญา 

อปัปมญัญาโดยทั่วถึงกนั ไม่ใช่วา่มาจากถ่ินไหนก็ตามเหอะ จะ

เป็นยงัไงมาก็ตามเหอะ เรามีความเหน็พอใจเหมือนๆกนั คนท่ี

ห่างกบัคนท่ีอยู่ใกลก้นัก็เหมือนๆกนัทัง้นัน้ มีความรกัเสมอกนั 

ใหค้วามเหน็เสมอกนั ใหค้วามสขุเสมอกนั ตามมีตามไดอ้ย่างนี ้
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อย่างนีเ้รยีกวา่ความสงบโดยทั่วถึง เป็นอปัปมญัญาธรรม เป็น

ธรรมท่ีอยู่ในจติสนัดานของพวกเราทัง้หลายผูร้กัษาชาวบา้น คือ

มนษุยเ์ราทัง้หลายนัน้ถงึวา่จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะ ท่ีมาเกิด

มารว่มกนัแลว้ คนอ่ืนเป็นทกุข ์เราเป็นสขุ เราก็เป็นสขุไปไม่ได ้

อย่างคนนัน้เน่ีย มนัเป็นทกุขไ์ม่มีขา้วกิน เรากินคนเดียว เอาสิ 

อยู่ดว้ยดิ เด๋ียวก็แบง่เท่านัน้น่ะ มาแบง่มาปลน้เอาเท่านัน้แหละ 

น่ีคืออยู่คนเดียวไมไ่ดห้รอก  

ถึงแมว้า่ไม่ใช่มนษุย ์สตัว ์เอาสิ เหน็มัย้ โยนขา้วใหส้นุขักินสิ 

โยนกอ้นโตๆใหต้วัหนึง่ อีกตวัหนึ่งอยา่ใหม้นั เด๋ียวก็วิ่งมากดักนั

เท่านัน้แหละ แย่ง เพราะอะไรหละ เพราะมนัไม่ไดกิ้นขา้ว มนั

ไม่ไดส้ว่นแบง่ ถา้ใหส้ว่นแบง่ ไอต้วันัน้กอ้นหนึ่ง ตวันีก้อ้นหนึ่ง ก็

ตา่งคนตา่งกินก็ไม่ทะเลาะกนั ไอค้นเราก็เหมือนกนั สญัชาติ

ญาณก็เหมือนกนัเทา่นัน้แหละ คนหนึ่งกินสบายนอนสบาย 

อย่างนีเ้ป็นตน้ ไอพ้วกเป็นโจรมนัก็ไม่ไดกิ้น ไม่ไดร้บัสว่นแบง่มนั

ก็ไม่ไดกิ้น ไม่ไดกิ้นมนัก็มองหนา้คนท่ีมีขา้วกิน มองไปมองมาก็

นกึอยากจะกินขา้วเหมือนกนั อยา่งนีม้นัก็อยากเกิดขึน้มา มนัก็
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ไปแย่งเอาเท่านัน้แหละ มนัเกิดเป็นขีข้โมยนา เน่ีย อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ ไอค้นเรามนัก็ชอบจะเป็นอย่างนี ้ 

อนันีเ้ราเป็นผูร้กัษาชาวบา้น ใหช้าวบา้นของเราเจรญิ เขา้

ไปในกลุม่ไหน ใหเ้ขายกมือไหว ้ไอท่ี้อาสาชาวบา้นมาแลว้อย่าง

นีเ้ป็นตน้ เขา้ท่ีไหนก็อยู่เย็นเป็นสขุ ถงึแมไ้ม่มียา ไม่มีอาหารให ้

พดูกนัวา่คณุยายเป็นยงัไงคะ คณุตาสบายดีเหรอ เน่ีย มนัก็

สบายแลว้ สบายดว้ยความดีใจ ไอพ้วกท่ีมีคณุธรรมมนัก็สบาย

ใจ อย่างนีเ้ป็นตน้ พอเหน็พวกเราเขา้ไปก็เป็นรม่โพธ์ิรม่ไทร ยงั

ไม่ไดว้างยา ยงัไม่ไดใ้หอ้ะไรเลย พดูเทา่นัน้แหละ คือความ

เขา้ใจนั่นแหละ ไดย้ินเสียงไพเราะเสนาะโสต ใจมนัก็สบาย พวก

หมู่บา้น รกัษาชาวบา้นทัง้หลายคือใหไ้ปปลกุใจ ไปปลกุใจวา่ให้

พวกเราเป็นอนัเดียวกนั พวกเราทาํเป็นตวัอย่างของเด็กๆ เป็น

ตวัอย่างของเด็กนอ้ยเป็นตน้ อบรมใหช้าวบา้นรกัษาบา้น อบรม

ใหช้าวบา้นรกัษาตวัเอง อบรมใหช้าวบา้นมีความสามคัคีซึง่กนั

และกนั ใหจ้ดัแบง่สรรปันสว่นกนัพอสมควร ใครๆก็คิดอย่างนี ้
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ใครๆก็พยายามอย่างนี ้มนัก็ไม่มีอะไรแลว้ บา้นเมืองเรามนัก็

เจรญิขึน้เท่านัน้  

ไอท่ี้บา้นเมืองนัน้ไมเ่จรญิทกุวนันีเ้พราะอะไร เพราะอะไร 

เพราะคนมีเมตตาไม่ทั่วถงึ อาตมาเคยพบคนแก่ๆกลุม่หนึง่ แลว้

ก็มีเด็กท่ีขา้งๆบา้นมนัดือ้ เด๋ียวมนัก็ปลน้ท่ีนัน้ เด๋ียวมนัก็ปลน้

ท่ีนี ้นานๆมาก็มาทาํใหบ้า้นเรา คนแก่ๆทัง้หลายมารวมกนัมา

สอนลกูหลาน เฮย้ หน ูพวกหนุ่มทัง้หลายนั่นน่ะ ถา้หนจูะไป

ปลน้ จะไปขโมย ก็ไปปลน้โนน้บา้นอ่ืน ไกลๆบา้นเราโนน่ ไป

อาํเภอเดชอดุมนู่น ไปพิบลูนู่น อย่ามาปลน้อาํเภอวารนิเราเลย 

น่ีคนแก่สอนลกูหลาน ใหไ้ปปลน้อาํเภอพบิลู ใหไ้ปปลน้ท่ีอาํเภอ

เดชอดุม อาํเภอวารนิอยา่มาปลน้เลย มนับา้นเรา ไอค้นแก่น่ีก็

สาํคญัเหลือเกินนะ ก็นกึวา่คนแก่มนัมีปัญญานะ ใหไ้ปปลน้

บา้นอ่ืน บา้นเราอย่ามาปลน้เลย ไอค้นแก่ก็เหน็แก่ตวัเต็มทีเดียว

เลย ถา้หากวา่เราพากนัอยู่เมืองพิบลูน่ะ ไอเ้ด็กขา้งบา้นมนัดือ้ 

เราจะบอกวา่ เฮย้ ไปปลน้อาํเภอวารนิมนัดีกวา่ อย่ามาปลน้

อาํเภอเราเลย แลว้จะเป็นไงกนัน่ะ ฮือ้ จะดีมัย้ เด็กขา้งๆบา้น
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เดชอดุม มนัทาํความวุน่วายใหช้าวบา้น แลว้จะพดูวา่ เฮย้ 

หนุ่มๆทัง้หลายนัน้น่ะ อยา่มาวุน่วายกนัเลย นูน่ ไปอาํเภอวารนิ

โนน่ดีกวา่ อนันีม้นับา้นของเรา อย่ามาทาํเลย ถา้ทาํอย่างนีม้นั

จะดีมัย้ น่ีคนแก่นกึวา่มีปัญญา ไอค้วามเป็นจรงิมีปัญญาทราม 

แลว้ก็มีปัญญาเหมือนกนัแตปั่ญญาทราม ปัญญาท่ีมนัใชไ้ม่ได้

อย่างนีไ้ม่เป็นธรรมะ อยา่งนีก็้ไม่เป็นธรรม เรยีกวา่เมตตาก็

เมตตาเจาะจงทัง้หลายเหลา่นี ้ 

พวกเราทัง้หลายน่ีก็เหมือนกนัฉนันี ้ไอค้นท่ีเกิดมาก่อน ก็

เฒา่ไปก่อน แก่ไปก่อนแลว้ก็ตายไปก่อนพวกเรา แลว้ก็หมด

ภาระแลว้ พวกเราน่ีสิ หนุ่มๆสาวๆเน่ียจะทาํยงัไง เราจะเป็นคน

ท่ีปกครองบา้นเมืองตอ่ไป จะรกัษาประชาชนตอ่ไปใหมี้สนัติสขุ

ในบา้นในเรอืนของเราทกุถว้นหนา้กนั ก็เป็นภาระของเรา ถา้เรา

ทาํไม่ดี จะเป็นยงัไง ไอค้วามไม่ดีจะไปไหน มนัก็กลบัมาอยู่กบั

เรานั่นแหละ เราไม่รูจ้กัภาษาน่ี เราไม่มีปัญญาเป็นตน้ ไอค้วาม

โงก็่วิ่งมาถงึเรา ไม่ถงึเราก็ถงึลกูเรา ไม่ถึงลกูก็ถงึหลานเรา ถงึ

เพ่ือนเรา ถงึบา้นเรา เป็นตน้ อย่าคิดอยา่งนัน้ ฉะนัน้
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พระพทุธเจา้ทา่นจงึใหมี้เมตตา ทกุๆคนทกุวนันีอ้ยู่ดว้ยความ

เมตตา ความวุน่วายท่ีเกิดขึน้ในทกุเวลานีก็้เพราะธรรมะไม่มีใน

ใจของตน  

คนเราถา้ไม่มีธรรมะก็เหมือนกนักบัสตัว ์สตัวไ์ม่มีธรรมะ 

เคยเหน็สนุขัมัย้ เอาขา้วกอ้นนงึโยนใหต้วันัน้กิน ตวันีไ้ม่ไดกิ้น 

เห็นก็วิ่งไปเลย กระโดดกดัเลย กิน เอากอ้นขา้วไปกินเปลา่ๆ ไอ้

ตวันัน้ก็รอ้งเอง๋ๆๆไปเรื่อยๆไปน่ี มนษุยเ์ราก็เหมือนกนัฉนันัน้ถา้

ไม่มีธรรมะ มีความอิจฉา มีความพยาบาทกนั เพราะมนัอยู่

อย่างสตัวน์ั่นเอง ถา้เราไม่มีธรรมะ บา้นเมืองเรามนัก็เดือดรอ้น 

ลกูเราเกิดมามนัจะสอนยาก เรามีลกู มนัจะสอนยาก เรามี

หลาน มนัจะสอนยาก เรามีใคร เรามีสามี มีครอบครวัเราก็สอน

ยาก พดูไม่ฟังกนั น่ีเพราะอะไร เพราะไมมี่ธรรมะ แตค่นผูท่ี้

หลงใหลน่ี เฮอ่ ธรรมะน่ีกินไดเ้หรอ ไปวดัไปเฮอะ ไดอ้ะไรมานะ 

ไดธ้รรมะท่ีไหนมา เอาธรรมะไปกินไดม้ัย้ ไอค้วามเป็นจรงิท่ีมนั

ไม่กินธรรมะมนัถึงเกิดการเดือดรอ้น ถา้ไดกิ้นธรรมะ ไดม้าเพ่ือ

เป็นธรรม พดูมาไปเพ่ือเป็นธรรม อะไรๆไดม้าดว้ยธรรมะ ไดม้า
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ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติอนันัน้ อนันัน้สบาย ตามนัน้คือความ

ถกูตอ้งอยู่แลว้ ภายหลงัก็ไม่เดือดรอ้นไม่วุน่วาย น่ีเรยีกวา่เรากิน

ธรรมะกนั ถา้เราไม่ไดกิ้นธรรมะกนัก็วุน่ซะแลว้ ทะเลาะเบาะแวง้

กนัไม่ไดห้ยดุเป็นตน้  

น่ีหละบา้นเมืองของเราเป็นตน้ ท่ีจะอยู่เยน็เป็นสขุเพราะ

ความสามคัคีกนั ถา้ความสามคัคีกนัท่ีจะเกิดขึน้เป็นตน้เพราะ

ทาํงานตามหนา้ท่ีของเรา พอ่แม่ก็ทาํหนา้ท่ีของพอ่แม่ใหถ้กูตอ้ง 

ลกูก็ทาํตามหนา้ท่ีของลกูใหถ้กูตอ้ง ครูก็ทาํหนา้ท่ีของครูใหม้นั

ถกูตอ้ง นกัเรยีนก็ทาํตามหนา้ท่ีของนกัเรยีนใหม้นัถกูตอ้ง พวก

เราก็เหมือนกนัฉนันัน้ เป็นผูอ้าสาหมู่บา้น จะมีขอ้กฏระเบียบ

เป็นอยา่งไร อนันัน้ก็ใหค้อ่ยๆคาํนงึถงึวา่เราตอ้งทาํงานตาม

หนา้ท่ีของเรา วา่มนัจะดีหรอืวา่มนัจะชั่วอะไรก็ช่างมนั ทา่นให้

ทาํอยา่งนีเ้ราก็ทาํอย่างนี ้ทา่นใหพ้ดูอยา่งนีเ้ราก็พดูอย่างนี ้ทาํ

ใหต้รงไปตรงมาตามหนา้ท่ีของเราฉนันัน้ อย่างนัน้ถา้พวกเราไม่

สามคัคีกนั ก็อิจฉากนั ก็พยาบาทกนั ทะเลาะกนัใหเ้ด็กๆมนัเห็น 

จะไปสอนเด็กๆใหมี้สามคัคีกนั ตวัพวกเราก็สามคัคีกนัไม่ได ้
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สอนเด็กๆใหม้นัขยนั แตต่วัเราขีเ้กียจเดียจครา้น เด็กมนัจะเอา

อะไรมัย้  

น่ีเรยีกวา่เราเป็นครูคน  เราเป็นครูคนจะตอ้งสอนตนใหเ้ป็น

ครูคน เป็นครูคน จิตใจมนัสงูกวา่นกัเรยีนนกัศกึษาทัง้หลายเป็น

ตน้ เหมือนกบัพอ่แม่คนนั่นแหละ เราเป็นพอ่เป็นแม่คนจติใจก็

ใหส้งูกวา่เด็กๆ ลกูหลานเราอย่างนัน้ จงึปกครองลกูหลานของ

เราได ้เขาจงึกลวั แลว้จะมีอาํนาจ พดูตรงไปตรงมา มีวาทะอนั

ออ่นหวานเป็นตน้ มีวาทะอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ มีความรูส้กึนกึคิดเหนือ

มนษุยท์ัง้หลายเป็นตน้ แลว้ก็มีธรรมะประจาํใจอยู่เสมอ อนันี ้

เป็นธรรมะท่ีเราทัง้หลายควรจะพิจารณา  

น่ีอาสาหมู่บา้น บางทีก็จะไปบา้นโนน้ บางทีก็จะไปบา้นนี ้

สารพดับา้นเลยท่ีจะตอ้งไปๆกนั ก็อย่าไปถือเลย ไปถึงบา้นท่ีเรา

ไม่รูภ้าษาของเขา ไม่รูส้มมติุของเขา ไม่รูบ้ญัญติัของเขา เรา

อย่าไปถือตวัในท่ีนัน้ อนันีถ้า้เราไปถือตวัท่ีนั่น จะผิดภาษากนั ก็

จะเขา้กนัลาํบากเหมือนกนั ท่านอาจารยม์ั่น ภรูทิตัโตก่อนทา่น

เป็นพระกรรมฐาน ไปปฏิบติัอยู่โนน่ ภเูขาทางไกลอย่างนัน้ ทา่น
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ไปนั่งอยู ่เคา้ก็เดินมา มาถามท่านวา่ “เออ้ มงึมาจากไหนน่ี” 

“เออ กมูาจากโนน้” “มงึกินเข่าแลว้บ”่ “เออ กกิูนแหลว่หละ” เคา้

นกึวา่ มงึๆกูๆ  น่ีดีท่ีสดุแลว้ เราไม่รูเ้รื่องก็โกรธสิ เคา้ถามวา่มงึ

มาจากไหน ไม่อยากจะพดูแลว้ คอแข็ง ทา่นอาจารยม์ั่นท่าน 

เคา้ถามวา่ มงึมาจากไหน เออ กมูาจากโนน้ มงึกินเข่าแลว้บ ่กู

กินแลว้ เลยสบายไปเลยนะ น่ีเรยีกวา่ทา่นรูจ้กัคน เราไมรู่จ้กัคน 

ภาษาเคา้ถือวา่ มงึๆกูๆ มนัดีท่ีสดุแลว้ ถา้เราไม่เคยไดย้ินเป็นตน้ 

เราก็ไม่ฉลาดในคาํพดูอนันัน้ ก็โกรธใหเ้คา้ เกลียดใหเ้คา้ เสีย

ประโยชนเ์ปลา่ๆ อย่างนีเ้ป็นตน้  

ดงันีเ้ราเป็นผูร้กัษาหมู่บา้น ก็เรยีกวา่หมู่บา้นนัน้ไดอ้าศยัเรา 

ทางความรูส้กึนกึคิดอะไรทกุประการนัน้เป็นตน้ ฉะนัน้ขอพวก

กลุบตุรลกูหลานทัง้หลายขึน้ถกูใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีเชน่นีเ้ป็นตน้

ตามทางการ  ขอจงพากนัประพฤติปฏิบติัดว้ยนํา้ใสใจจรงิ 

ปลอบจิตใจผูใ้หญ่และเด็กๆทัง้หลายเป็นตน้ใหเ้ขา้มาสูศี่ลธรรม

ดว้ยกนัทัง้นัน้ ทกุวนันีม้นัเสียซะแลว้ เสียไปซะครึง่หนึ่ง เสียไป

เป็นสว่นท่ีวา่ เราจงึพากนัรูส้กึเป็นบางแห่งซะแลว้วา่มนั
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เดือดรอ้นเพราะอะไร เน่ีย คือศีลธรรมนัน้มนัคอ่ยๆเส่ือมไปจาก

มนษุยท์ัง้หลาย เราก็คอยมารูว้า่ยิ่งสนกุสนานกนัไปเรื่อยๆเป็น

ตน้ สมยันีม้นัเสื่อมไปทกุทีๆ เม่ือมนัเส่ือมเขา้ไปแลว้ ก็ไปให้

ความเดือดรอ้นมนัเกิด โวยวายกนัทีหลงั แกไ้ขไม่คอ่ยจะทนั คน

นีเ้ป็นยงัไง คนโนน้วุน่วาย อย่างดีเฉพาะแตว่า่ผูท่ี้มีสติปัญญา 

รูส้กึตวัอยู่เสมอวา่อนันัน้มนัผิด อนันัน้มนัไม่ดี ก็ไม่ทาํดว้ย ทาํก็

ทาํเลก็ๆนอ้ยๆอะไรทัง้หลายเป็นตน้ ไม่ใหม้ากกบัเขา  

เพราะวา่เราจะเป็นผูอ้บรมชาวบา้นทัง้หลายก็ดี อยูใ่นนอก

ก็ดี อยู่ขา้งในก็ดี มีขอ้ประพฤติปฏิบติัใหดี้ไดเ้หมือนกนั ถึงวา่ยงั

หนุ่มๆก็ปฏิบติัได ้อย่าเพิ่งไปทิง้ใหค้นแก่เลย โดยมากไอผู้ห้ญิงก็

ดี ผูช้ายก็ดี หนุ่มๆสาวๆ ไปพดูวา่ แก่ซะกอ่นถึงจะเขา้วดักนั 

เด๋ียวนีย้งัเขา้ไม่ไดห้รอก ใหม้นัแก่ซะก่อน ทิง้ใหค้นแกท่ัง้นัน้หละ 

ไม่รูว้า่คนแก่มนัดีท่ีตรงไหน เห็นมัย้ บา้นเรามีคนแก่ๆมัย้ เดิน

แข่งกบัเราทนัเรามัย้ สูเ้ราไดม้ัย้ คนแกฟั่นหลดุน่ะไม่ดี หก็ูไม่ได้

ยิน ตาไม่สวา่งแลว้ ลกุขึน้ก็โอย้ นั่งลงก็โอย้ เม่ือเราเป็นหนุ่มๆวา่

แก่ซะก่อนเถอะ นกึวา่แก่มนัจะมีกาํลงัมากๆเหรอ น่ีเราอย่าไป
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คิดเช่นนัน้สิ ไอค้วามดีความชั่วทัง้หลายเรามีชีวิตอยู ่เรารบีทาํสิ 

อะไรความชั่วเราไม่ทาํมนัขึน้นะ อะไรมีความดีเราพยายาม

เท่านัน้ ไม่ใช่แตไ่ปทาํอะไร ไอค้นหนุ่มน่ีมนัทาํได ้เราไปทิง้ใหค้น

แก่ เหน็คนแกม่ัย้ คนแกบ่า้นเราเป็นไง ลกุขึน้ทีก็โอยๆ นั่งขึน้ทีก็

โอยๆ ไม่รูว้า่เป็นยงัไง ขนาดนัน้เรายงัหลบัหหูลบัตาวา่ใหม้นัแก่

ซะก่อนจงึจะเขา้วดั แลว้มนัจะเหน็กนัเหรอเน่ีย นั่งก็ไมท่น ฟังก็

ไม่ถนดั วุน่วาย อยา่ใหม้นัแก่ซี่ เราทาํของเราไปเรื่อยๆ แก่นั่นมนั

ก็หนุ่มเสียก่อนมนัถึงมาแกใ่ช่มัย้ ไม่ใช่วา่แก่แลว้มาหนุม่นะ มนั

หนุ่มแลว้มนัก็แก่นะ  

ไอค้วามเป็นจรงิมนัแก่มาแตโ่นน้แน่ะ เรารูส้กึวา่เราหนุ่มมัย้ 

เรามนัแกม่า เกิดวนันัน้มาก็แก่วนันัน้ แตก่อ่นเราอยู่ในทอ้งแม่

เห็นมัย้ มนัก็โตขึน้มาๆ มนัแก่ขึน้นั่นแหละ แลว้ก็ออกมา แลว้ก็

คลอดออกมา มนัแก่ ถา้มนัไม่แก่มนัไม่ออกมาหรอก อยูใ่นทอ้ง

นั่นแหละ มนัออกมาแลว้มนัก็โตขึน้มาทีละนอ้ยๆ มนัแก่ ถา้ไม่

แก่มนัไม่โตมาถึงขนาดนีห้รอก เขา้ใจมัย้ มาถึงบดันีรู้ภ้าวะ

เดียงสาเหลา่นีเ้ป็นตน้ ก็เรยีกวา่มนัแก่มาแลว้ แตเ่รายงัไม่เคย
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เห็นวา่เราแก่ แก่ไม่รูส้กึตวั ถา้ไม่แก่มนัไมโ่ตขนาดนีห้รอก ให้

เขา้ใจวา่บดันีเ้ราแก่แลว้ จะตอ้งมีหลกัธรรมะประพฤติปฏิบติัดี 

ไอต้อนท่ีสดุทา้ย พอนานๆไป คณุงามความดีเราได ้สรา้งคณุ

งามความดีไวใ้นเฉพาะตัง้แตว่นันี ้หนุ่มๆนีไ้ป ภายหลงัมนัก็

สบาย ทาํกรรมดีไว ้ภายหลงัไม่เดือดรอ้น กรรมนัน้มนัก็ดี ทาํ

กรรมอะไรท่ีไม่ดีภายหลงัก็มาเดือดรอ้น กรรมนัน้ก็ไม่ดีแลว้ ให้

เราเขา้ใจอย่างนี ้ไม่ใช่เพราะอะไร  ทนัมัย้หละ อย่างนีเ้ป็นตน้ 

เราเป็นหนุม่เป็นเด็กควรพจิารณาใหม้นัรอบคอบ  

เรื่องศีลธรรมน่ีเป็นเรื่องสาํคญั เรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องท่ี

ถกูตอ้ง ไม่ใช่ไม่ถกูตอ้งตรงนัน้ คนจนก็ปฏิบติัได ้คนรวยก็ปฏิบติั

ได ้ใครก็ปฏิบติัไดใ้นทางท่ีมนัดีนะ ฉะนัน้ความดีน่ีแหละ เป็น

กระดกูสนัหลงัของมนษุยท์ัง้หลาย ชีวิตตัง้ในมลูฐานของความดี

นัน้เลิศประเสรฐิมาก มนษุยเ์รามีความดีนะ่มนัเหลืออยู่ “เออ ไม่

เหลือหรอก ไอค้วามดีนั่นน่ะ” แมว้า่เราตายไป ความดีก็ยงัตัง้อยู่

ในโลก เหน็มัย้ เป็นตน้ไอค้วามดีน่ีมนัยงัอยู่ ไอค้วามดีน่ีมนัไม่
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ตาย เม่ือเหน็รูป เม่ือเห็นอะไรเป็นตน้ เรานกึถึงความดีแลว้ก็

สบาย ยงัเป็นรม่โพธ์ิรม่ไทรตลอดกาลนาน  

เพราะฉะนัน้พวกเราทัง้หลายซึง่เป็นคนๆหนึ่ง กลุม่หนึง่ซึง่

ทางการไดจ้ดัใหเ้ป็นคนพิเศษอนัหนึง่ ท่ีเรยีกวา่อาสาหมู่บา้น 

รกัษาหมู่บา้น ใหห้มู่บา้นทัง้หลายนัน้ไดอ้าศยัเม่ือเกิดความ

เดือดรอ้นวุน่วายมา วิ่งไปหา แกไ้ขใหส้มควรเป็นตน้ ใหส้งบ

ระงบั ใหมี้ความอยู่เยน็เป็นสขุ นบัวา่เป็นรม่โพธ์ิรม่ไทร ใหช้าว

มนษุยเ์ราทัง้หลายเป็นตน้พึง่พาอาศยัอยูต่ลอดกาลพอสมควร 

เพราะฉะนัน้ความดีน่ีเม่ือเราจะตายไปแลว้เป็นตน้ ก็ยงัมีอยู่

ตลอดเวลา เหมือนองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราน่ี 

ท่านนิพพานไปแลว้ ความดีของท่านนะ่ยงัอยู่ ความดีมนัยงัอยู่

อย่างนี ้มนัเหลืออยู ่ไอค้วามดีมนัเป็นอยา่งนี ้คลา้ยๆเราบรโิภค

ขา้ววนันี ้บรโิภคไปหมดแลว้แตค่วามอ่ิมยงัเหลืออยู่นะ มนัยงัมี

อยู่ แตข่า้วมนัหมดแลว้ แตค่วามอ่ิมมนัยงัเหลืออยู่ เน่ีย เราก็

เหมือนกนัฉนันัน้ เม่ือเลิกจากโลกนีไ้ปแลว้ ความดีเราเหลืออยู่

เป็นตน้ เพ่ือใหอ้าศยักลุบตุรลกูหลานเราโดยตอ่ไปทัง้นัน้ ฉะนัน้
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บดันีก็้เป็นเวลาอนัท่ีจะบรรยายธรรมะมาใหฟั้งพอสมควร ตา่ง

คนตา่งเคารพ ตา่งคนตา่งคารวะ ใครมีหนา้ท่ีอะไรทาํอะไรก็ทาํ

ตามหนา้ท่ีอนันัน้ ก็ไม่มีเรื่องอะไรทัง้นัน้  

ฉะนัน้ขอพวกนีท่ี้เป็นอาสาหมู่บา้นทัง้หลายนั่น หมู่บา้น

ทัง้หมดนัน้ เราจะเป็นผูท่ี้อาสา เป็นผูส้งเคราะห ์เป็นผูใ้ห้

ความเห็น เป็นผูใ้หค้วามรู ้เป็นผูท่ี้ใหค้วามสบายอกสบายใจ นั่น

ก็เป็นหนา้ท่ีของพวกเราทงัหลาย ใครมีปัญญามาก ใครมีความรู้

มาก ใครมีความฉลาดมาก ยิ่งเกิดปัญญาอนัดี ยิ่งเกิดผลมาก

อย่างนัน้ การกระทาํเชน่นีเ้รยีกวา่เป็นสุปฏปัิณโณเหมือนกนั 

เป็นผูป้ฏิบติัดี ไอค้วามดีนีเ้ป็นตน้เป็นรากศรขีองศกัดิศ์รขีอง

พวกเราทัง้หลายท่ีเกิดมาในมวลมนษุยนี์ ้ดงันัน้จงึพากนัตัง้อก

ตัง้ใจปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอนันีใ้หส้มบรูณบ์รบิรูณ ์ตามท่ีความ

ตอ้งการของทางราชการใหเ้ราเป็นผูอ้าสาหมู่บา้นอนันี ้ใหส้ม

ความมุง่หวงัของเจา้นาย ของเจา้หนา้ท่ีทกุกลุม่เป็นตน้  

บดันีเ้ม่ือพวกท่านทัง้หลายไดโ้อกาสมารบัฟังธรรมะ ก็จง

เอาธรรมะอนันีไ้ปปฏิบติั วนันีไ้ม่ใชฟั่งเทศนเ์อาบญุ วนันีฟั้ง
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เทศนใ์หเ้กิดความรูส้กึ ใหม้นัรูจ้กับาป ใหม้น้รูจ้กับญุ ใหม้นัรูจ้กั

ผิด ใหม้นัรูจ้กัถกู ใหม้นัรูจ้กัดี ใหม้นัรูจ้กัชั่ว รูจ้กัคณุคา่ของ

ธรรมะเป็นตน้ จงึไปปฏิบติัได ้ในสมยัโบราณเราก็ฟังเทศนก็์ฟบุ

เลย สรุปก็พนมมือไหวล้กุเลย พระเทศนไ์ปก็คยุกนัไปเรือ่ยๆ ไม่รู ้

เรื่อง พระเทศนอ์ะไรก็ไม่รูเ้รื่อง ผลท่ีสดุพระจบแลว้ก็กราบ นั่น

เรยีกวา่ฟังเทศนเ์อาบญุ ไม่ฟังเทศนใ์หมี้ความเขา้ใจ เอาบญุ

อย่างนัน้ บดันีเ้ราฟังเทศนใ์หเ้ขา้ใจ ใหเ้กิดปัญญา เม่ือเขา้ใจ 

เอาไปพิจารณา ประพฤติปฏิบติัใหม้นัเป็นการเป็นงานขึน้ไป  

น่ีหละท่ีบรรยายมานีใ้หเ้ป็นโอปนายิกาธรรม พวกเธอ

ทัง้หลายจงนอ้มนาํเขา้ไปพนิิจพิจารณาประพฤติปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีของตนๆทกุๆคน ดว้ยอาํนาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยัจง

ปกปักษร์กัษาคุม้ครองพวกท่านทัง้หลายท่ีนอ้มจิตใจมาฟัง

โอวาทคาํสอนในวดัหนองป่าพงวนันี ้จงใหมี้ความสขุกายสบาย

ใจตลอดกาลนานเทอญ 

ท่ีมา: https://youtu.be/fJ70PBIfVyw (เริม่นาทีท่ี 27.26) 

https://youtu.be/fJ70PBIfVyw

