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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานสรงน�้าพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๑๖

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน�้า
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เพิ่นอาราธนาแล้ว บ่ฮึ อาราธนาเทศน์แล้ว เออ มันหูไม่ดี 
หูไม่ดี ว่าอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินดี หู หูมันหนีไปก่อนเรา ไปไหนล่ะ
พู้น( โน้น)เนีย่ ถ้าพูดกันอยู่ใกล้ๆ พอได้ยินได้ฟังหน่อย เนีย่พูด
กันอยู่ไกลๆ ไม่มีเสียงส่งก็เลย ไม่ได้รู้เรื่องว่าอะไร ล่ะเนาะ(นะ) 
ไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลแล้ว ให้เพิ่นน�าว่า น�าว่า สมาทานศีล
แล้วจึงค่อยเทศน์อย่างนั้น ตามระเบียบมัน เขาเป็นอย่างงั้น 
เอ้า รับศีล ศีลอะไรก็รับบ่ ไม่ รับกันหมดแล้วบ่เนีย่
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 ๑  ๑ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลาย จงมีแด่พระผู้มี
พระภาค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระธรรมเทศนานี ้ บุพพาประ สืบเนื่องมาจาก
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ประกาศศาสนาแก่พุทธบริษัท
ก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามกันมาโดยล�าดับ ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดาย
เลย ตั้งใจช�าระ ตั้งใจขัด ตั้งใจเกลากิเลสของตัวเองให้มันเบาบาง
ไป ตามค�าสั่งค�าสอนของพระผู้มีพระภาค เต็มความสามารถหรือ
เปล่า เราขจัดปัดเป่ากิเลสออกจากร่าง จากกายเรา จากจิต จาก
ใจเรา หมดไปเท่าไหร่แล้ว เหลืออยู่เท่าไหร่ เราก็พึงรู้กันเองนั่น
แหละ ธรรมดาก็ต้องอาศัยการขัด การเกลา การช�าระ การล้าง 
มันจึงถึงความสะอาดได้ ถ้าปล่อยให้กิเลสมันครอบง�าจิตใจเรา
อยู่ มันจะถึงความสะอาดได้ยังไง เหตุที่กิเลสจะเบาจะบางได้ก็
เพราะเราขัด เราเกลา เราช�าระ เราล้างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ก�าจัดมัน
อยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ให้มันเป็นใหญ่ในกิเลสทั้งหลาย ไม่ให้มันเป็น
ใหญ่แก่ใจเราไปได้ ท่านว่าอย่างงี้นะ อ้า ท่านบอกไว้ว่าอย่างนี้ 
ต้องขัด ต้องเกลา ต้องช�าระ ต้องล้าง อ้า เพิ่นยังว่า

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

ฮืม อันนี ้ อืม ฟังไม่เบื่อ ฟังไปเท่าไหร่ยิ่งดื่มด�่า เข้าไป
ในจิตในใจของเรา เรื่องขัด เรื่องเกลา ขัดเกลากิเลสให้มันเบา
มันบาง กิเลสมันมีอะไรบ้างล่ะ

มีราคะ มโีทสะ มโีมหะ มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง 
อยู่ในหัวใจของเรา มันไม่มีเฉยๆ แต่มันปรุงแต่งเราอีกด้วย 
ปรุงแต่งให้มีความโลภ ปรุงแต่งให้มีความโกรธ ปรุงแต่งให้มี
ความหลง ให้มีความรัก ให้มีความชัง ให้มีความยินร้าย ให้มีความ
ยินดี ดี ใจ เสียใจ ก็ ใจของเราเอง

เราจะขัดอะไรออกจากใจของเราล่ะ จะมาขอศีลกัน พากัน
มาขอสมาทานศีลกัน

ศีลนั้นเป็นเครื่องช�าระ เป็นเครื่องล้าง เป็นเครื่องขัด
เคร่ืองเกลาท�าความสะอาดจิตของเราให้ถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่องนะ
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 ๑  ๑ ความประสงค์ในการแสดงธรรมเป็นอย่างงั้น ต้องการ

จะขัดจะเกลาจิตใจของตัวเอง ให้มันหมดจากกิเลส ให้กิเลสหมด
ออกจากใจเรา กิเลสมันมีอะไรบ้างล่ะ โอ้โฮ หลายน่ะ อ่ะ

กิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘

มันล่ะมากมาย อ่ะ ไม่ใช่น้อย มันวิ่งขึ้นที่ตัวของเราทุกวัน 
ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นีเ้ป็น
หนทางที่มันขึ้น มันขึ้นที่นี ่ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้ดมกลิ่น 
ลิ้นได้ลิ้มรส ใจถูกต้องโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ จะยินร้ายหรือยินด ี
ดี ใจหรือเสียใจ มันก็อยู่ที่ตัวของเราเองล่ะ ถ้าเรารู้เท่าก็เอาทัน 
ถ้าไม่รู้ ไม่เท่า รู้ไม่เท่าก็เอาไม่ทันอีก

ถ้ารู้เท่ามันเอาครึ่งหนึ่ง กิเลสมันเอาครึ่งหนึ่ง ถ้าเรารู้เท่า 
มันเอาครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันเอาหมด เป็นตัวของเราหมดทุกอย่าง 
ทั้งความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นตัวของเราหมดทุกอย่าง 
แหนะ มันเอาไปหมดแล้ว ปะเนีย่ก็เหลือแต่ อ้า ความคิด ความนึก 
เฉยๆ แล้วมันเบาไปตามหรือเปล่า กิเลสมันเบาไปตามหรือเปล่า 
ราคะ โทสะ โมหะ

เออ อันนีต้ัวใหญ่ๆ มันตัวส�าคัญ ตัวราคะ โทสะ ความโกรธ 
โมหะ ความหลง ของจิตของใจเรา

หลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี
หลงหาทั้งตาปี ไม่รู้เบื่อเชื่อตัณหา

อ้า หลงแท้ๆ ล่ะ พวกเราเนีย่

หลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี
หลงหาทั้งตาปี ไม่รู้เบื่อเชื่อตัณหา

อืม มีอยู่อย่างงั้นผู้ที่ยังไม่มี ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มารัก มาจูบ 
มากอดกันอยู่ อ้า

(หลงรัก หลงจูบ หลงกอด) ตาบอด ใจบ้า
เป็นข้าความรัก เหนื่อยหนักไม่รู้ อดสู้เสียเปล่า
อย่าเดาผิดๆ อย่าคิดเบียนกัน อย่าดันทุรัง

อ้าฮ่า มันดันทุรังกันนะล่ะ เหตุนั้นการปกครองจึงล�าบาก
การปกครองจิตใจของคนผู้มีกิเลสทั้งหลาย ปกครอง มาให้มัน
เบาบางลง อย่าให้มันโมโหโกรธา อย่าให้โลภโมโทสัน เกิดขึ้นที่
ใจเรา บังคับให้มันเบามันบางเอาไว้ อย่าให้มันมีก�าลังมากเกิน
กว่าจิตใจของเรา ถ้ามันมีก�าลังมากแล้ว มันเห็นทุกข์คักๆ นะ 
เห็นบาปคักๆ อืม ทุกข์คักๆ ทุกข์คักๆ เออ มันบอกให้เรารู้อยู่ 
ทุกข์คักๆ ทุกข์คักๆ แต่ว่าความทุกข์ทั้งหลาย
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 ๑  ๑ ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

ความทุกข์ทั้งหลายมันถูกขังอยู่ในหัวใจของเรา มันไม่เที่ยง 
เป็นอนจิจัง มันไม่เที่ยงหรอก ไม่ยั่งยืนถาวร เท่าไหร่หรอก 
ถ้าเราไม่ลุอ�านาจตามมัน มันก็ไม่มีกฎบังคับใดๆ เราทั้งนั้น

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนของเราอะไรเลย มันมายุให้ร�า มาต�าให้รั่ว 
มารุ.. มายั่วให้โกรธ อ้า มันยุคนนีล่่ะ ให้แตกให้ร้าวกันอยู่ เพราะว่า 
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนีแ่หละ มันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออก อยู่อย่างนั้น คิดถึงกัน ก็ มันก็ยุให้คิดถึงกัน 
ยุให้ทะเลาะกัน อ่ะฮึ อยู่ดีกินดีอยู่ แต่ว่ายุให้ทะเลาะกัน อ้า ก็
เกิดเชื่อฟังค�าของมัน ค�ามันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก 
แยกออกไปแล้ว ป่านนีม้ันคิดตามหลังสิปะเนีย่ มาคิดตามหลัง 
คิดถึงตามหลัง ยั่วให้แตก แยกให้ออก อ้า ตอกลิ่มเข้าไป มันก็
แตกออกจากกันได้ เพราะฉะนั้น อย่าฟังค�ายุ ฟังค�าแหย่ ยุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก กิเลสทั้งหลายมันเป็นอย่างงั้น

ถ้าถูกใจมันก็ดีกันไป ถ้าไม่ถูกใจมันก็ เอากันอยู่นั่นแหละ 
ฟัดฟี๊ดกันอยู่นั่นแหละ อ้า ไม่ ไม่ยอมวาง ผู้หญิงก็ไม่ยอมวางผู้ชาย 
ผู้ชายก็ไม่ยอมวางผู้หญิง ไม่ได้ปล่อยมัน หนจีากเรา ยึดมันไว้ 
หาว่ามันเป็นตนของตัวซะแล้ว ความโกรธทั้งหลาย ความโกรธ 
ความโลภ ความหลง ความรัก ความชัง น่ะหาว่าเป็นตัวของตัว 
ที่จริงมันไม่ใช่เป็นตัวของตัว มันเพียงเป็นผู้ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตกแยก แล้วมันจะแยกให้ออก อ้า ตอกลิ่มเข้าไป มันอยู่

ได้ไหม ตอกลิ่มเข้าไป อยู่ไม่ได้นะ แตกแยกออกจากกันเลย เออ 
อย่างว่าเราผ่าฟืน ผ่าฟืนเอาขวานสับ ให้มันแยก มันแยะออก
แล้ว มันแยกออกแล้วเท่านั้นไม่พอ เอาลิ่มจดเข้าไปที่รอยร้าว
ของมัน รอยขวานที่สับมันแหละ แล้วเอาค้อนมาตีลิ่มเข้าไป 
ตีไม่ถอน ประเดี๋ยวตีเข้าไป แยกออก ตีเข้าไป ตีเข้าไป หนักๆ 
เข้ามันก็จะแตกออกจากกันเลย เออ เอามาต่อกันอีกไม่ได้เลย 
อ้า ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตกแยก แยกให้ออก มันตอกลิ่ม
เข้าไป ท�าให้แตกร้าวสามัคคีกัน

อืม เป็นผัว คู่หัวผัวเมียกันก็แตกกันได้ เพราะว่ามัน 
มันตีลิ่มเข้าไป แล้วมันก็แตกออก แยกออก แยกออก จนทิ้ง
ออกจากกันแล้ว ออกไปเป็นเสี่ยงของใครของมันแล้ว เป็นแต่ละชิ้น 
ละอันแล้ว เอามาต่อกันอีก ต่อไม่ได้อีก อย่างนีเ้ป็นต้น

เพราะฉะน้ันพวกเราท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว 
จิตใจเรา อย่าให้มันยุ อย่าให้มันยั่ว อย่าให้มันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แตกกันท�าไม เรารักกัน เราจึงได้ไปอยู่ด้วยกัน อาสา
สมัครไปเลี้ยงดูปูเสื่อ ไปท�าการท�างานให้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะ ได้ท�า 
ทุกอย่างแล้วใช่ไหม
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 ๑  ๑

เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงเหล่านั้น มาแยกแยะ
เราให้ออกจากกัน มันถูกต้องแล้วหรือ เออ มันไม่ถูกต้องนะ 
เออ เพราะว่า รักกันจริง รักกัน ความเมตตาสงสารกัน จึงได้
อาสาสมัครเข้าไปรับใช้ รับแทน รับท�า ท�างาน ท�าการ งานหนัก
เอาเบาสู้ เราสู้หมดทุกอย่าง อ้า เพราะเรารักกัน เราเมตตากัน 
เราไม่ได้ไปหาเรื่องราวใส่กันหรอก มันเกิดขึ้นที่ ใจเรา

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไป 
ตอกลิ่มเข้าไปน�้าหนักเอา เอาขนาดนีม้ันน้อยไป เอาใหญ่กว่านีอ้ีก 
ลิ่มน่ะ ลิ่มดีแต่ตอกอ่ะนะ เอาใหญ่เข้าไป ตีเข้าไปได้เหมือนกัน 
ตีเข้าไป ตีเข้าไป มันก็ค่อยแยกออกๆๆ ทีละน้อยๆ ในที่สุด 
ก็จะแตกออกจากกันเลย แตกออกทิ้งกันออกไป เอามาต่อกัน
อีกไม่ได้แล้วน่ะ เป็นอย่างนั้น

เรื่องยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก ที่จริงแล้ว
ไม่สมควรหรอก ไม่สมควรเอาน�ามาใช้ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่แตกร้าวสามัคค ีไม่ดีเลย ท�าให้แตก แยกให้ออก ตอกลิ่ม
เข้าไป เมื่อยก แตกออกจากกันแล้วเอากลับ กลับมาต่อกันอีก 
มันไม่ มันไม่ติดกันแล้ว มันแตกออกเป็นคนละเสี่ยงแล้ว คนละ
ด้านแล้ว เอาคืนมาต่อกัน มันก็ไม่ต่อกันเข้าได้อีก ถึงจะเอากาว
มาติดมันอย่างนี ้มันๆ ก็ไม่อยู่ ไม่แน่นอย่างเก่า

เพราะฉะนั้นความรักความเมตตาปรานกีันนั้นเป็นของดี 
เป็นของดี เป็นของที่อาสาสมัครรับใช้กันทุกอย่าง อ้า งานหนัก
เอาเบาสู้ สู้กันมาเรื่อยๆ ไม่เบื่อไม่หน่ายกัน ก็เพราะว่าเมตตากัน
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 ๑  ๑ เมตตา กรณุา มุทิตา อุเบกขา

อืม มัน มันมีอยู่ในตัวของมัน อืม ถ้ามันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออกแล้วก็ ออกจากกันแล้วก็ กลับคืนดีกัน
ล�าบาก อยู่ อ้า บางคนก็ถึงกับได้แต่งคืน อืม แต่งเมียคืน 
มันยุให้โดนออกไป หนอีอกไปไกลๆ แล้ว เข้าใจว่าจะไปพ้น 
ต่อมามันคิดถึง ค�าพูดค�าจา คิดถึงกิริยามารยาท ที่แสดงออกหากัน 
นั่นแหละ มันก็มายุอีกแล้วปะเนีย่ มายุให้คิดถึง อ้า คิดถึงหลายๆ 
อ่ะ เอาไปเอามาก็มาขอคืน ขอคืนกัน ขอคืนดีกัน จะมาตกลงเอา
ผู้เฒ่าผู้แก่ มาพูดมาจากัน ตกลงเกลี้ยกล่อมกัน ให้ถูกต้อง
ปรองดองกัน

ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ เพิ่นแข็งข้อสักหน่อยหนึ่ง ไอ้คน คนเก่า
มันก็จะเป็นอย่างเก่านั่นแหละ ไม่ต้องเอา ไม่ต้องเอา หาเอาใหม่ดีกว่า 
เขาก็ใส่(อะ)ไร ขัดไปแบบนี ้ หาเอาใหม่ดีกว่า เสียแล้วเสียไป
หาใหม่ดีกว่า เออ เอ้า ก็ ใจอ่อนลง ยอมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้า
จะคืนจริงๆ จะได้จริงๆ ให้แต่งคืน ให้แต่งคืนเท่าเก่า เท่าเดิม 
แต่ก่อนสินสอดราคาเท่าไหร่ ราคาตั้งหลายร้อยหลายพัน นั่นแหละ 

แต่งคืน แต่งคืนเอาเท่าเก่าแหนะ จึง ถ้าอย่างนั้นมันจะดื้ออีก 
มันจะหนอีีก ถ้ามันโกรธมา มันจะหาเรื่องราวทะเลาะกันอีก

เพราะนั้นผูกมัดมันด้วยการแต่งคืน เออ ผู้เฒ่าผู้แก่
มีปัญญาพูดให้มันแต่งคืน อืม แต่งเมียคืน เออ จ�าเป็นจ�าไป
ก็ยอม โอเค ยินดี ยินดจี่ายให้ตามที่ต้องการ เออ แต่ว่าสาบาน
ตัวเอง ว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้ว ต่อนี้ ไปจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้ว 
จะรักกันจนถึง จนถึงวันกระดูกเข้าหม้อ กระดูกเข้าหม้อก็คือตาย
นั่นแหละ จนวันตาย วันนั้นกระดูกเข้าหม้อซะก่อนจึงจะแยกกันได ้
นีย่ังไม่กระดูกเข้าหม้อ แยกกันยังไม่ได้

มันเป็นอย่างนั้น เรื่องผู้เฒ่าผู้แก่ เพิ่นก็หาอุบาย หาอุบาย
วิธีสาน สานกัน ผูกมัดกันด้วยวิธีอย่างนี้

เห็นมาแล้วหลาย ร้อยต่อร้อยแล้วล่ะ หลายร้อย อ่ะฮึ 
หลายพันคนแล้ว อ้า เพราะว่ากิเลสมันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก มันกิเลสมันยุเฉยๆ เกิดโกรธกัน อาฆาตมาดร้ายกัน 
ถึงฆ่าตีบีฑ์โบยกันหัวร้างข้างแตก เพิ่นล่ะแม้ อ้า เป็นอย่างงั้นล่ะ 
เอาไว้ไม่อยู่ เอาไว้ไม่อยู่ ถ้าอย่างงั้นเอาเฒ่าแก่มาซ�า้ มาเกลี้ยกล่อม 
กันให้กลมเกลียวกัน ปรองดองกันอย่างเก่าอย่างเดิม อ้า ถ้า
ผู้หญิงก็แข็งใจสักหน่อย ไม่เอาหรอกคนคนนี ้ เพิ่นจะมาฆ่าเรา
เหมือนเก่านั่นแหละ อ้า แข็งข้อขึ้นมา อ้า เอาไปเอามาก็แข็งข้อ
ไม่อยู่แล้วก็คิดถึงกัน สงสารกัน เมตตากัน

ถึงกับร้องห่มร้องไห้ อย่างนีก้็มี อ้า อันนีเ้ราได้เรียนรู้มา
จากทางบ้าน เรียนรู้จาก พี่สาว พี่เขย เขาทะเลาะกัน เขามีกัน
อย่างงั้น เอาผู้เฒ่าผู้แก่มาตกลง มาเกลี้ยกล่อมกันซะก่อนดีๆ 
ตกลงกันซะก่อน ใช้เงินทดแทนให้ ค่าเลี้ยงลูกไว้ ค่าอะไรให้ 
หลายอย่าง เออ ท�าไร่ ท�านา ชาวไร่ ชาวนา ก็ท�าไว้ให้ทุกอย่างแล้ว 
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 ๑  ๑ ป่านนีจ้ะมาล้างมือเปิบเฉยๆ เขาไม่ยอมแล้วปะเนีย่ เขาก็ดันเต็ม

ที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราอย่าทะเลาะกันดีกว่า 
เราอย่าทะเลาะเบาะแว้งแข่งดีกันเลย ให้ดีต่อกันและกัน อ้า ถ้า
เราดีต่อกันและกัน ล่ะก็มีก�าลังใจที่จะสร้างสรรค์จรรโลงบ้าน
ของตัวเอง เรือนของตัวเอง ครอบครัวของตัวเอง ไร่นาสาโทของ
ตัวเอง จะมีสร้างสรรค์จรรโลงกัน แข็งแรงมั่นคงมากขึ้น เป็นการ
ผูกมัดไปในตัวล่ะ นั่นมันเป็นอย่างงั้น อ้า อย่าไปฟังค�ามัน

โมโหนีพ่าตัวตกต�่า นะหลานเอ้ย
เจ้าอย่าท�าอย่างนั้น มันบ่ดี

เพิ่นบอก ปู่สอนหลานบอกว่า แอ้ ให้มี

มีผัวให้ซ่างย้อง(ยกย่อง) มีน้องให้ออย(ปลอบ) พ่อเด้อ
มือเบื้องซ้าย อย่าได้เยี้ยดใส่ผัว มือเบื้องขวา อย่าได้เยี้ยดใส่น้อง

ให้เจ้าตองใจเว่า(พูด) น�าผัวให้มันหม่วนเด้อ
อย่าได้ซวนแหม่จ้างน�าก้น บ่ดี เออ

ซวนแหม่จ้างแหม่เลงทั้งหลาย น�าก้น บ่ดี

(มีผัวให้รู้จักยกยอ มีน้องให้รู้จักดูแล
มือข้างซ้ายอย่าง้างใส่ผัว มือข้างขวาอย่าง้างใส่น้อง
ให้เราใส่ ใจให้ดี เวลาพูดกับสามี พูดให้มันไพเราะ

อย่าได้ชวนและคบหาพวกหญิงขายตัวทั้งหลาย มันไม่ดี)

มีผัวแล้วเทียวทาง ผู้เดียวให้มีหมู่
ไผผู้อยู่ลับลี้ อย่าประมาท

(มีสามีแล้วให้เดินทางมีเพื่อน
ผู้อยู่เปลี่ยว อย่าได้ประมาท)

อย่านนิทาผู้อื่นท่านเขาฮึ นักปราชญ์
เจ้าบุราณเฒ่า จึ่งแม่นตา อ้า

(อย่านนิทาผู้อื่นเขา นักปราชญ์โบราณจึงเมตตา)

ยามเมื่อผัวเคียดให้เป็นฮูปโมโห เมื่อนั้น ให้เจ้าหาวาจา
อ่อนโยน กล ล่อ อย่าสะหวนหาข้อ ผิดกันซ�า้ตื่ม

(เวลาเมื่อสามีไม่พอใจ โมโห มานั้น ให้หาค�าพูดวาจา
อันอ่อนโยน มีอุบายการปลอบโยน อย่าหาข้อผิดกันซ�า้เติม)

เทวดาอยู่ฟ้า หลิงโลกแลเห็น พ่อเอ้ย
เป็นคนยิงต้องเที่ยงจริงจ�ามั่น วันศีลห้า ให้ยอมือโอดโทษ

ถึงปีใหม่มาฮอดแล้ว สมมา ป้า ย่า ยาย พ่อได๋
(เทวดาอยู่บนฟ้า เขาเห็นเราอยู่ตลอด

เป็นผู้หญิงควรต้องจดจ�า ถึงวันพระ ให้ยกมือใส่หัวขอโทษ
ถึงวันส�าคัญ ก็กราบไหว้ขอขมาญาติผู้ ใหญ่)



๒๓
 ก

ุมภ
าพ

ันธ
์ ๒

๕๕
๖

15

14
 ๑  ๑ อ้า มันจึงใจอ่อน มันจึงผูกกันมั่นคงขึ้น ความรักมีน้อยๆ 

ก็รักกันมากขึ้น ถ้ามีความ อ้า อืม พูดกันรู้เรื่องรู้ราว อืม รักกัน
มั่นคง ไม่ทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันหรอก ไม่ฆ่าตีบีฑ์โบยกัน
หรอก อ้า อันนีพู้ดถึง อ้า ผู้ครองเรือนทั้งหลาย

ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็อยากจะมีความสุขความเจริญ ก็
ยึดธรรม ฆราวาสธรรมนั้นเป็น ข้อปฏิบัติ ฆราวาสธรรมนั่นแหละ 
ความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรมกันจริงๆ ฆราวาสธรรม 
มันจึงไม่แตกไม่ร้าวกัน มีความมั่นคงเหนยีวแน่น รักกันมั่นคง 
ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันเลย มีแต่ความดีทั้งนั้น อ้า

ยามเมื่อผัวเคียดให้เป็นฮูปโมโห เมื่อนั้น ให้เจ้าหาวาจา
อ่อนโยน กล ล่อ อย่าสะหวนหาข้อ ผิดกันซ�า้ตื่ม

(เวลาเมื่อสามีไม่พอใจ โมโห มานั้น ให้หาค�าพูดวาจาอัน
อ่อนโยน มีอุบายการปลอบโยน อย่าหาข้อผิดกันซ�า้เติม)

เทวดาอยู่ฟ้า หลิงโลกแลเห็น พ่อเอ้ย
เป็นคนยิงต้องเที่ยงจริงจ�ามั่น วันศีลห้า ให้ยอมือโอดโทษ

ถึงปีใหม่มาฮอดแล้ว สมมา ป้า ย่า ยาย พ่อได๋
(เทวดาอยู่บนฟ้า เขาเห็นเราอยู่ตลอด

เป็นผู้หญิงควรต้องจดจ�า ถึงวันพระ ให้ยกมือใส่หัวขอโทษ
ถึงวันส�าคัญ ก็กราบไหว้ขอขมาญาติผู้ ใหญ่)

นั่นแหละ มี อ่อนน้อมถ่อมตน อย่าเอาแต่ความโมโห
โกรธาเข้า ตัดสินกัน อ้า ไม่ดี สิ่งที่ โมโหโกรธามัน ปรายนา(พ่ายแพ้ 
ที่สุด) ท�าให้แยก ให้แตกกันได้ ไม่จีรังยั่งยืนไปได้หรอก เพราะฉะนั้น 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย มีตั้งแต่ขั้นสูงสุดลงมาถึง
ขั้นต�่าสุด เป็นฆราวาสผู้ครองเรือน อ้า ให้มีคุณธรรมประจ�าใจ 
อย่าเห็นแก่ความมักง่าย โกรธง่ายหน่ายทะเลาะกันไม่ดี อ้า ท่านว่า 
อย่างนั้น ให้อดเอา หนักเอาเบาสู้ อืม อย่าถูลู่ถูกังกัน เออ ไม่ดี 
เรื่องที่ทะเลาะกันอย่าเอามาใช้ ในสังคมบ้านของเรา

เราแต่งงานแต่งการมา เราไม่ได้แต่งความโกรธ ความเกลียด 
ความถูลู่ถูกังกันแต่อย่างใด เอาความดีเข้ามาว่ากัน รักกันจริง 
อ้า ไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน เอาความดีเข้ามาว่าหากัน 
มันจึงรักกันมั่นคง ไม่ทะเลาะวิวาทกัน อ้า แล้วจะเอามาพูด 
ความไม่ดีอย่าเอามาพูด มันท�าให้แตกร้าวสามัคคีกัน ไม่ดี เพิ่นว่า

สัจจะ(สัจจัง) ทะโม(ทะมะ) ฐิติ และ จาคะ

เพิ่นบอกไว้ ๔ ข้อเท่านีล้่ะ คือ

สัจจะ(สัจจัง) ทะโม(ทะมะ) ฐิติ จาโค(จาคะ)

มี ๔ ข้อนี ้นีธ้รรมของฆราวาส
สัจจะ ความจริงใจต่อกัน จริงใจต่อกัน มีรักเดียวมี ใจเดียว 

ไม่แตก ไม่แยกกัน ไม่ยุให้ร�า ไม่ต�าให้รั่ว ไม่ยั่วให้แตก ไม่แยก
ให้ออกจากกัน ให้เหนยีวแน่นกัน อืม เพิ่นว่าสัจจะความจริงใจ
ต่อกันนั้นจึงส�าคัญมาก
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 ๑  ๑ ทะโม หมายถึงว่า การข่มใจไว้ ข่มใจไว้อย่าให้มันแตก อย่า

ให้มันแยกออกจากกัน ทะโม ทะมะ ตัวนั้น ข่มไว้ อ้า
ฐิติ หมายถึง ความอดกลั้นทนทานอีกแหละ อ้า ความ

อดกลั้นทนทาน อดออมเอาไว้

ให้เจ้าค่อยอด ค่อยเงี่ยน จั่งสิได้ต่อนค�า พ่อเด้อ
(ให้มีความอดทน จะได้รับผลส�าเร็จ)

ยามเมื่อผัวเคียดให้เป็นฮูปโมโห เมื่อนั้น ให้เจ้าหาวาจา
อ่อนโยน กล ล่อ อย่าสะหวนหาข้อ ผิดกันซ�า้ตื่ม

(เวลาเมื่อสามีไม่พอใจ โมโห มานั้น ให้หาค�าพูดวาจาอัน
อ่อนโยน มีอุบายการปลอบโยน อย่าหาข้อผิดกันซ�า้เติม)

เทวดาอยู่ฟ้า หลิงโลกแลเห็น พ่อเอ้ย
เป็นคนยิงต้องเที่ยงจริงจ�ามั่น วันศีลห้า ให้ยอมือโอดโทษ

ถึงปีใหม่มาฮอดแล้ว สมมา ป้า ย่า ยาย พ่อได๋
(เทวดาอยู่บนฟ้า เขาเห็นเราอยู่ตลอด

เป็นผู้หญิงควรต้องจดจ�า ถึงวันพระ ให้ยกมือใส่หัวขอโทษ
ถึงวันส�าคัญ ก็กราบไหว้ขอขมาญาติผู้ ใหญ่)

มันจึงถูกต้อง ให้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่า เทวดาจึงจะ
ยกย่องสรรเสริญเยินยอซ้องสาธุการไม่แตกร้าวกัน สามีคู่ใด
แตกร้าวกันบ่อยๆ แล้วเทวดา อืม เบื่อ เทวดามันหนักใจ เทวดา
ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังค�าอย่างนีจ้ากสามีภรรยา คู่ใดก็ตาม 
๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ก็ตาม คู่ใด คู่ใด คู่หนึ่ง หากเกิดทะเลาะวิวาท

กันแล้ว มันเทวดาร้อนใจ ร้อนหู ไม่เย็นใจ ไม่ยกยอสรรเสริญ 
ไม่อ�านวยอวยพรให้ ท�ามาค้าขึ้น ซื้อง่ายขายคล่อง พ่อเด้อ 
เพิ่นบอกอย่างนั้น ถูกต้องกันดีแล้ว ให้ท�ามาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่อง 
ตามท�านองคลองธรรม มันจึงจะอยู่ด้วยกันเป็นร�่าเป็นสันได้ อ้า 
อยู่ด้วยกันได้ยืนนาน ถ้าหากจะจากกันไปจริงๆ ก็ ให้จากไปในเวลาไป 
จ�าศีลภาวนา ให้จ�าศีลภาวนา ให้หนักแน่นในศีลธรรมไม่ให้ใจเบา

ใจหนักได้กินเข่า(ข้าว) ใจเบาได้กินหนุ่น(นุ่น)

เน้อเฮ้อ เพิ่นบอกไว้อย่างงั้น ต่อใจหนักแน่น มั่นคง อ้า 
ตายเป็นตาย อยากมีรักเดียวผัวเดียวเมียเดียวแค่นี ้ ไม่มี ๒ 
ไม่มี ๓ ปะแล้ว ไม่เอา เอาคนเดียวนีก้็พอแรงแล้ว อ้า ถ้าจะหนี
จากกันจริงๆ จะหนีไปบวช บวชซะเลยให้มันเสร็จไปเลย อย่าง
หลวงปู่ทั้งหลาย ท่านค่อยสอนมา หลวงปู่ที่เคยมีลูกมีเมีย 
มีครอบครัวมาแล้ว ท่านเอามาสอน เราก็จ�าเอาไว ้อ๋อ หลวงปู่
จันทา(หลวงปู่จันทา ถาวโร) หลวงปู่อะไรๆ ท่านน่ะน�าเรื่องราว
ตั้งแต่อยู่ในครอบครัวมาให้ฟัง มันเป็นอย่างงั้นมันเป็นอย่างงี้ดี้ 
การสร้างรากสร้างฐาน ตั้งหลักตั้งฐานมีครอบมีครัว ต้องอด
ต้องออม อ้า

ให้ค่อยอด ค่อยเงี่ยน จั่งสิได้ต่อนค�า พ่อเด้อ
(ให้มีความอดทน จะได้รับผลส�าเร็จ)

อ้า อย่าแตโ่มโหโกรธา ปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด) ไม่ดี ท�าให้
เกิดแตกเกิดแยกกันไม่ดี เทวดาพ่อสรรเสริญเยินยอ อ้า
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 ๑  ๑

เทวดาอยู่ฟ้า หลิงโลกแลเห็น พ่อเอ้ย
เป็นคนยิงต้องเที่ยงจริงจ�ามั่น วันศีลห้า ให้ยอมือโอดโทษ

ถึงปีใหม่มาฮอดแล้ว สมมา ป้า ย่า ยาย พ่อได๋
(เทวดาอยู่บนฟ้า เขาเห็นเราอยู่ตลอด

เป็นผู้หญิงควรต้องจดจ�า ถึงวันพระ ให้ยกมือใส่หัวขอโทษ
ถึงวันส�าคัญ ก็กราบไหว้ขอขมาญาติผู้ ใหญ่)

เนีย่ เพิ่นๆ เทศน์กันอยู่บ่อยๆ บรรดาครูบาอาจารย์ ปู่ย่า
ตายาย ผู้ที่ผ ่านโลกมาตั้งหลาย ท่านรู้กันดี เคยมีคู่หัวผัวเมีย
กันแล้ว เคยทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันมาแล้ว ไม่เห็นน�าความ
เจริญอะไรมาสู่เราเลย มีแต่ความแตกความแยกไป เงินทอง
ก็โดดหนจีากกระเป๋า โดดหนีไปที่ ไหน โดดหนีไปกินเหล้า โดดหน ี
ไปเล่นการพนัน เล่นโพเล่นไพ่ไปต่างๆ นานา มันหนีไปเองมัน
โดยอัตโนมัติ อืม

เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว อยู่ครองเรือนแล้ว 
มีหลักมีฐาน อ้า เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้ว ไอ้ความทะเลาะ
วิวาทบาดถลุงแตกแยกจากกัน อย่าให้มีเลย เทวดามองอยู่ อ้า 
ถ้าหากว่าผิดกันทะเลาะกันล่ะ เทวดา แน่ แน่ แน่ บอกแล้วไม่เชื่อ 

บอกแล้วไม่ฟัง ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สอน สอนอยู่ทุกวี่ทุกวันล่ะ 
ถ้ามโีอกาสก็สอน ท่าน ทุกวี่ทุกวัน

เพราะฉะนั้นขอฝากให้คิดกัน ผู้ครองเรือนทั้งหลาย ผู้มี
คู่หัวผัวเมีย มีครอบมีครัวกัน ให้คิดให้หนักๆ

คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก คิดคักๆ คิดคักๆ เนีย่มัน
ร้องให้ฟัง นก มันร้องให้ฟังอยู่ในป่าแล้ว คิดแล้วคิดอีก คิดแล้ว
คิดอีก อยู่อย่างงั้นแหละ

คิดคักๆ คิดคักๆ คิดคักๆ

แน่ะ มันบอกให้ คิดคักๆ ซะก่อน อย่าทะเลาะวิวาทบาดถลุง 
ซึ่งกันและกันเลย อ้า ให้อด อด อดเถิด แน่ะ นกชนดินีก้็บอกอีก 
นกอดเถิด มันก็ร้องให้ฟังอยู่ในป่า

ค�าหวายยาง (วัดป่าคีรีวัน)ก็มี ภูเขาลูกไหน ลูกไหนมีป่า
หนาๆ มันก็บอก บอกให้อด

อด อด อดเถิด อยู่อย่างงั้นแหละ
อด อด อดเถิด อยู่อย่างงั้นแหละ

สามีภรรยาทะเลาะกันมันก็ยังโห่ร้องบอกให้ อด อด อดเถิด 
อยู่อย่างงั้นแหละ บอกให้อด อดเอาทนเอา อืม

ให้ค่อยอด ค่อยเงี่ยน จั่งสิได้ต่อนค�า พ่อเด้อ อ้า
(ให้มีความอดทน จะได้รับผลส�าเร็จ)
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 ๑  ๑ อย่าสิฟังค�าฮ้ายโมโหป้อยด่ากันเด้อ บ่ดีเด้อ

(อย่าไปถือสาค�าเขา ด่ามา ไม่ดี)

เพิ่นบอก ให้อดให้ออมเอา คอยอดแล้ว มันก็ค่อยดีไป
หรอก อดได้แหละดี เย็น ความเย็นจะเข้ามาหาเรา เมื่อใจเรา
เย็นแล้วทรัพย์สินเงินทองมันก็เย็นลงไปตาม ไม่เดือด ไม่ร้อน 
ไม่อยากจะหนจีากเราเลย มันหาหนทางออก ทรัพย์สินเงินทอง
มันหาหนทางออก ถ้าเกิดทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันแล้ว หาทางออก 
ออก เอาไปกินเหล้าซะให้มันหายกลุ้มซะ ไปเล่นการพนันซะให้
มันหายกลุ้มซะ อ้า เอาไปเล่นทุกอย่าง

ไปเที่ยวผู้ญาผู้หญิงไป อ้า แบ่งเบาความหนักอกหนักใจ
ออกจากเรา อย่างนีก้็มีคิดไปสั้นๆ ไปอย่างงั้นแหละ คิดไปสั้นๆ 
เห็นแต่ความ เอาแต่ความเห็นของตัวมาตัดสินใจ มันไม่ถูกต้อง
หรอก แท้ที่จริงแล้วอย่าไปมักง่าย

ใจหนักได้กินเข่า(ข้าว) ใจเบาได้กินหนุ่น(นุ่น) เด้อ
ทูนหัวเอ้ยน้องแก้วไปแล้วให้ต่าวมา พ่อเด้อ

(ทูนหัวไปแล้วให้กลับมา)

เพิ่นบอกอย่างนั้นหรอก อ้า อย่าตาม

อย่าสะฟังค�าก�้า ขาเดียว ดูถูกว่าบ่ดีได๋ ดูหมิ่นบ่ดีได๋
(อย่าฟังความข้างเดียว และอย่าดูถูกดูหมิ่น)

อ้า เอาแตโ่มโหโกรธามาพูดจากัน แล้วๆ มัน เอามาจาก
ไหนล่ะ ความโมโหโกรธา เอามาจากใจ เกิดขึ้นที่ ใจ ความโลภก็
เกิดข้ึนที่ ใจ ความโกรธก็เกิดขึ้นที่ ใจ ความหลงก็เกิดขึ้นที่ ใจ 
ความรักก็เกิดขึ้นที่ ใจ ความชังก็เกิดขึ้นที่ ใจนั่นแหละ อ้า ถ้าไป
ฟังค�ามันล่ะมันจะ ขาเดียว ดูหมิ่นบ่ดีได๋ อ้า ต่อ อย่าไปฟังค�ามัน 
อ่ะ ฟังค�าโมโหโกรธาแล้วมัน มันพาฉบิหาย

อ้า พาให้แตกให้แยกกัน ไม่มีก�าลังใจที่จะท�ามาหากิน อ้า 
เอาแตโ่มโหโกรธาใส่กันทุกวันทุกวัน แล้วอะไรจะมารวยล่ะ อะไร
จะมาพารวย ความมั่งมีศรีสุข มีเทวดาองค์ไหนจะให้พรบ้าง แน่ะ 
เกิดความร�่ารวยขึ้นมา มีบ้างไหม ไม่มี ไม่มี มีแต่ความฉบิหาย
วายร้าย ฉบิหายวายวอด จอดเท่านั้นแหละเพิ่นแน่ะ ถ้าเป็นเรือ
ก็แตกแล้วก็จอดเท่านั้นแหละเรือแตก ถ้าไม่จอดก็ล้มจมไป
เท่านั้นเอง เรือมันแตกแล้วสิ ไปได้ยังไง น�้ามันเข้ามา เข้ามา 
จมลง จมลงเท่านั้น ถ้าเรือแตก เพราะฉะนั้นอย่าให้มันแตก ถ้า
มันแตกตรงไหน ก็ เที่ยวเยียวเที่ยวยามันไปเรื่อยๆ

ให้มันใช้งานใช้การได้ ใช้งานใช้การได้ อ้า อย่าไปฟังความ
ทะเลาะ เบาะแว้งยื้อแย่งแข็งดีกัน ไม่เอา อย่างนั้นไม่เอา 
พระพุทธเจ้าห้าม พระพุทธเจ้าเพิ่นห้าม ไม่ใหท้ะเลาะวิวาทบาดถลุง 
กันเป็นอันขาด ถ้าเป็นคู่หัวผัวเมียกันแล้วก็ต้องกลมเกลียว
สามัคคีกัน เอาใจใส่กัน ดูแลกันสารทุกข์สุขดิบ มันเกิดมีขึ้นมา 
เราอดกลั้นทนทานไว้ได้ ก็เลยเป็นเหตุให้ กลมเกลียว ไม่ปีน
เกลียวกันแล้ว กลมเกลียว สามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทย
ให้รุ่งเรือง เขาว่า อ้า แม่นบ่ ฮึ

น�้ามากินเด้ หน่อย มันคอแห้งเว้ย มันคอแห้งเว้ย
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 ๑  ๑ ที่พูดมา ที่พูดมาเพื่อต้องการให้ผู้ฟังเก็บเอาไปพินจิพิจารณา

ด้วยปรีชาอันชาญฉลาดของตนเอง ความปรีชาความเฉลียวฉลาด
มันมีขึ้นมาเอง มาตัดสินใจเอง อย่าไปเอาความโมโหโกรธามา
ตัดสินใจ เอาของอย่างนั้นมาตัดสินใจ มันก็มีแต่ร้อน น�าความร้อน 
มาใส่เรา ไม่ดีเลย อันนีข้อบิณฑบาต เพิ่นไม่ให้ท�าอย่างงั้น ไม่ให้
ทะเลาะวิวาทบาดถลุงซึ่งกันและกัน ให้กลมเกลียวสามัคคีดีต่อกัน 
จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เขาว่าเพลง เพลงเขาว่าอย่างงั้น เออ 
เนื้อเพลง เขาหา เขาชักชวน ให้รู้จักว่าท�าดีต่อกันนั้นดจีรรโลง
บ้านเมือง อ้า ที่อยู่ที่อาศัย ท�ามาหากินอาชีพการงาน ก็จรรโลง
ไปในตัว อ้า ให้รุ่งเรืองได้ เพราะความดีต่อกันจึงจะจรรโลงไทย
ให้รุ่งเรือง

ถ้าหากว่าแตกแยกสามัคคีกันแล้ว ครอบครัวเดียวน้อยๆ 
ก็แตกกันได้ แยกกันได้ สามีภรรยาก็ทะเลาะกันทุกเช้าทุกเย็น 
เอ้ อะ นั่น เป็นไง หาเรื่องแตก หาเรื่องแยกกัน มาใส่ตัว เออ 
ไม่ดีเลย ท�าให้แตกร้าวสามัคคี เออ ไม่มีวันที่จะคืนดีหากันได้ 
อืม แล้วการแตกแยกกันแล้วมันจะมีก�าลังใจที่ ไหน เอาอะไรมา
ติดมันอยู่ มันก็ไม่อยู่ เอาขี้ยางเอาขี้สี มาต�าดีๆ ผสมกันเข้าไป
ยาเรือ อย่างนั้นก็ไม่ค่อยอยู่ เพราะว่าความดันข้างนอกมันแรงกว่า 
ความดันข้างนอกมันบีบเข้ามา แล้วมันก็ดันออก แตกออกจาก
กันได้ ขี้สีขี้ยาง มายาเท่าไหร่ มันก็ไม่อยู่ เพราะว่ามันดัน มันดันกัน 
ดื้อรั้นดันทุรังกัน หึ อยู่อย่างงั้นไม่ดี ให้ถูกต้องกันดีกว่าเด้อ 
ให้หันหน้าเข้าหากัน อย่าหันหลังเข้าหากัน หันหน้าเข้าหากัน
ผนึกก�าลังกันไว้

ท�างานอะไรก็ส�าเร็จทุกอย่าง เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะ
การทะเลาะกัน เราก็เคยท�ามาอยู่ ท�าอยู่ ไม่เห็นดีตรงไหนเลย 
อย่าเอามาใช้ เพิ่นว่าอย่าเอามาใช้อย่างนั้น มาใช้ในการตั้งหลักตั้งฐาน 
สร้างครอบสร้างครัวไม่ดีเลย อ้า อย่าเอามาใช้ แน่ะ เอาแต่ของ
ดีๆ มาใช้ อืม หวานอมขมกลืนเอา เออ สู้เอา สู้อดสู้ทนเอา 
ทดไปทนมา มันก็ดีเอง อ้า เฉยไว้ก็ดีเอง เฉยไว้ก็ดีเองนั่นแหละ 
อย่าชวนทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันเลย ความแตกร้าวกันไม่ดี อืม

สามัคคีมี ในหมู่ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคี
คลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นย่อม
ฉบิหาย นะ เฮ้อ อ้า ถ้าแตกแยกกันแล้ว ซ�้าความแตกแยกกัน
มัน มันง่ายนดิเดียว อยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็แตกแยกกันได้ 
อยู่ในหมู่บ้านก็แตกแยกกันในหมู่บ้าน อยู่ในต�าบลก็แตกแยก
กันทั้งต�าบล อยู่ในอ�าเภอก็แตกแยกทั้งอ�าเภอ อยู่ในจังหวัดก็
แตกแยกไปทั่ว ทุกหย่อมหญ้า ทุกหมู่บ้าน จังหวัดหนึ่งๆ อ่ะ 
กี่ต�าบล กี่อ�าเภอ อ้า ท�าให้แตกแยกกันได้

เพราะฉะนั้นเราไม่ปรารถนาที่จะแตกแยก หวานอม
ขมกลืนไปก่อน สู้ไปก่อน อดรนทนได้อยู่ อดรนทนได้อยู่ มันก็
เย็นเอง แม้แต่น�้าที่ต้มให้เดือด มันก็เดือดได้ เอาหม้อมาใส่น�า้
แล้วไปตั้งไฟ มันก็เดือดขึ้นมา ฮ่อน(ร้อน)ขึ้นมาทีละนดิละหน่อย 
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 ๑  ๑ เดือดจนพุ่งๆๆๆๆ จนล้นปากแม่เอาไป นั่น น�้ามันท�าให้เดือด

ก็ได้ ถ้าไปปลดออกจากเตาซะ ออกจาก อืม เตาอั้งโลแ่ล้วหรือว่า 
เตาอะไรก็แล้วแต่ เรายกออกซะ ออกไปตั้งไว้ข้างนอก สักประเดี๋ยว
เดียวมันก็เย็นลง เสียงมันดัง อ๊กๆๆๆๆ อยู่ก็ตามมันขนาดนั้น
ก็ตาม อ่ง (ยก)ออกจากเตาเท่านั้นแหละ อ่อนลงเลย ไม่ ไม่เดือด
อีกเลย อ๊กๆๆ ก็เลยเสียง โอ๊กๆๆๆ น้อยๆ ไป อ๊กแอ๊ก อ๊กแอ๊ก
ไปน้อยๆ ไป อ้า เอาไปเอามือไปจับดู มันก็ไม่ ร้อนอะไรแล้ว 
มือไปจก(ล้วง)ดูก็อยู่เฉยๆ

น�้าที่ต้มไว้ส�าหรับอาบ อ้า มันเกิดเดือดอย่างเต็มที่แล้ว 
อย่าไปอาบมันตอนนั้น อย่าไปเอามาอาบตอนมันเดือดเต็มที่แล้ว 
มันจะพอง ไหม้ผิวหนังตัวเอง พอง ห๋ด(รด)หัว ผมก็หล่น อ้า 
ห๋ด(รด)ขน ขนก็หล่น หนังก็พองเปื่อยออก เป็นชิ้นเป็นอันหรอก 
แล้วก็พองแล้วก็เน่าเฟะไป ต่อไปถ้าถูกน�้าร้อนมากๆ แล้วเป็น
อย่างงั้น

เพราะฉะนั้น อย่าให้มันมาถูกเราเลย น�้าเดือดๆ อย่าให้
มันมาถูกเราเลย ท�าอะไรก็เสียหายไปหมด อ้า ถ้าน�้ามันเดือด
แล้วเอาไปรดผักมันเป็นยังไง เอาน�า้เดือดๆ ไปรดมันลองดู มัน
เป็นยังไง เอาปุ๋ยไปใส่ก็ดี แต่ว่าเอาน�า้เดือดๆ ไปรดมัน เป็นยังไง 
มันเฉา มันเหี่ยว อ้ามันเปื่อยไปเลย

ดังนี้ ไม่ดีเลย แอ้ เพราะฉะนั้น น�า้มันเดือดแล้วก็ปลด
มันซะก่อน อย่าเอาฟืนเข้าไปติดมันให้มากขึ้น อ้า ถอยฟืนออก 
อ้า อย่าให้มันท�าให้ก�าลังไฟมันแรงขึ้น อ้า มันจะเป็นอันตราย
แก่ตัวเอง แก่ผิวหนัง แก่ครอบครัวตัวเอง ถูกผิวหนังก็เปื่อย
ออกอย่างนี ้ถูกอะไรก็เปื่อยไปหมด เอาไปรดอะไรก็ไม่ดี น�้าเดือด
แล้วเอาไปรดต้นไม้ ก็ท�าให้ต้นไม้เปื่อยไป

เฉาไป อ้า ไม่ ไม่งาม ท�ายังไงๆ ก็ไม่งาม เอาปุ๋ยอะไรมา
ใส่มันก็ไม่งาม เพราะว่ามันถูกของร้อนแล้ว เปื่อยแล้วลวกแล้ว 
มันลวก อ้า มันลวก แม้เอามาใส่ลิ้นเราก็ยัง ลวกลิ้นๆๆๆ สิตาย
กินไม่ได้น�้าร้อน อย่างนีเ้ป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าไปยุยงส่ง
เสริมให้มันก�าเริบเสิบสาน ความโกรธ

โกโธนี ้กิเลสาตัวหยาบ เกิดแก่ไผมืดตื้อ บ่เห็นฮู้ฮ่อมทาง
พ่อได๋ ความโกรธมาเพม้าง จิตใจใสให้กลับมืด

ทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น เลยบ่ฮู้
(ความโกรธนีเ้ป็นกิเลสตัวหยาบ

เกิดขึ้นกับใครแล้วมืดมน มองไม่เห็นทางออก
ความโกรธนั้นพาให้จิตใจเรามืด
ไม่รู้ประโยชน์ตัวเองและคนอื่น)

ท�าลายล้างขาดกระเด็น อาจเสียไปหมด เสียหายร้ายแรง 
เอาความโกรธมาใช้ในการงาน ในครอบในครัวก็ท�าให้แตกให้
แยกกันได้ ท�าให้เปื่อยออกจากกันก็ได้ ไม่ติดกันเลยดังนี ้ อืม 
เพราะฉะนั้นรักษาความโกรธให้ได้ อ้า ความโกรธมันเป็นสิ่ง
ท�าลายของที่เป็นประโยชน์ เปื่อยไปหมด เอาความโกรธหรือเอา



๒๓
 ก

ุมภ
าพ

ันธ
์ ๒

๕๕
๖

27

26
 ๑  ๑ น�้าเดือดๆ ไปรดผักรดหญ้า มันเป็นยังไง อืม ลองเอาไปรด 

ลองดูไหม น�้าเดือดๆ เอาไปเท รดต้นไม้สิ ผักอะไร ชนดิไหน
ก็ตาม ผักกาดก็ตาม ผักชีก็ตาม ผักหอม แตงหอมต้นก็ตาม 
เอาน�้าเดือดๆ ไปฟด(เดือด) ไปรดมัน มันเป็นยังไง มันก็เฉา
เปื่อย มันก็เหี่ยวแห้ง แล้วก็ตายไปเลย เปื่อยไปเลย อย่างนีล้่ะ 
ถ้าความร้อนเกิดขึ้นแล้ว

มองเหตุบ่เห็นหยัง มีแต่ ใจพาโล
เคียดคุณค�าฮ้าย แล้ว.. แนวสิเจ็บใจหามาว่ากัน

(มองไม่เห็นสาเหตุ มี ใจโกรธเกินกว่าเหตุ
แล้วดุด่าว่ากล่าวกันให้เจ็บใจ)

เอาให้สาใจสิเรา โคตรพ่อมันก็เอา โคตรแม่มันก็เอา อ้า 
หรือที่เอาเอิ้น(เรียก)ผี มาต้มตับ ต้มไต ต้มไส้ ต้มพุง ฆ่า เอิ้น
(เรียก)มาหมด ผีอยู่ทางไหน ทางไหน เอิ้น(เรียก) มา ต้มตับ 
ต้มไต ต้มไส้ ต้มพุงกันจนพอแรง แล้วเรียกผีมา ต้มตับ ต้มไต 
ต้มไส้ ต้มพุงแล้วมันก็เปื่อยสิ อ้า พุงก็เปื่อยสิ เออ เกิดแผลใน
กระเพาะขึ้นมาสิ อ้า อะไรไม่ดีทั้งนั่นแหละถ้าหากโกรธแล้ว อ้า 
พูดกันด้วยความโกรธ เหมือนดังต้มน�า้ให้เดือดแล้วเอาไปรด
ต้นไม้ฉันนั้น เพิ่นว่าอย่างนี้

เอา..น�า้ก�าลังเดือดๆ พล่านๆ อยู่นั่นไปรดต้นไม้ ต้องการ
อยากให้ต้นไม้มันสวยมันงาม นีส่วยๆ งามเหล่านี ้เอาน�้าร้อนมา 
รดดูสิ เป็นยังไง น�้าเดือดๆ มารดดูสิมันเป็นยังไง มันเปื่อยไป 
มันเฉาไป เหี่ยวไป ควรจะได้ดอกได้ผล ควรจะได้ใบได้อะไรงามๆ 

ไปประดับประดา ก็ไม่ได้ล่ะ เปื่อยไปเลย อย่างนีก้็เอา ดอกไม้ที่สดๆ 
สีเขียวเหล่านี ้ รดน�า้มาดีแล้ว มันก็เย็นตาเย็นใจอยูอ่ย่างงี้อ่ะ 
เอาของร้อนๆ มารดราดมันทั่ว มันเป็นยังไง อ้า มันเฉาไปเลย 
มันเปื่อยไปเลย อย่างนี้

อันนีข้อบิณฑบาตจากญาติจากโยม ผู้ที่ดุร้ายทั้งหลาย
ด้วย ผู้ที่ดุร้ายเคยด่าเคยว่ากันน่ะขอบิณฑบาต หึ เบรกซะ เบรก
อย่างแรงซะ ให้มันเบรกแตกพู้น( โน้น)ล่ะ อะเฮอะ แน่ะ เหยียบ
เบรกหนักๆ มันก็อยู่หรอก อ้า ถ้าไม่เบรกมันจะลุกลามไปไกล

เรียกว่า ไฟลุกขึ้นน่ะ อย่าจะเอาน�า้มันไปรดมัน ใส่มันลุก
ขึ้นแล้ว จะเอาน�า้มันเบนซินหรือน�า้มันก๊าด ไปสาดใส่มัน มันจะ
เป็นยังไงปะเนีย่ มันก็ฮือขึ้น ลุกฮือขึ้นแรงกว่าเดิม เพราะฉะนั้น
ท�ายังไง ไฟมันจึงจะดับลงได้ อย่าเอาน�้ามันไปรดลาดมัน เอาน�า้
เย็นๆ รดมัน ให้มันดับลงไป ดับด้วยความเย็น ไม่ได้ดับด้วย
ความร้อน เอาน�้ามันไปรดมัน มันก็ร้อนแรงขึ้นมากอ่ะสิ

เพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังอย่าให้มันลุกฮือขึ้นมา 
เวลาความโกรธมีแล้ว ให้ระงับความโกรธของตัวเองด้วยความ
อดกลั้นทนทานเอา เออ อย่าไปแสดงโมโหโกรธาในขณะที่ โกรธ 
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 ๑  ๑ มันจะรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม ร้อนกว่าเดิม ถูกอะไรก็ฉบิหาย

ไปหมด ถูกผ้าถูกผ่อนก็โหว่ไป ติดกันไปเป็นปืด ไหม้เป็นไป
เป็นทาง เออ อย่างชนดิที่มีเชื้อเพลิงอยู่ในตัว

เออ อย่างๆๆ อะไร ยางมะตอย ยางอะไรไม่รู้ มันเป็น
ยางอยู่แล้วติดไฟก็ลุกขึ้นมาเลย เออ ลุกแรงขึ้นอีกด้วยถ้าเพิ่ม
เอาน�้ามันไปรดราดมัน มันจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้น อย่าแท้ๆ 
พวกเรา อย่าเอาความโกรธไปยุให้มันลุกมากๆ ขึ้น โกรธแค่นี้
เราอดได้ โกรธแค่นีเ้ราอดได้ไม่เป็นไร ยิ้มดูเอา ยิ้มดู ยิ้มดู คน
ที่ โกรธทั้งหลาย เออเฮ้อ เอาไปเอามาก็มาหัวแฮ่ๆ น�า(กับ)เฮา
(เรา)ล่ะ บ่ยากหรอก หัวแฮ่ๆ... อดได้แล้ว สบาย เออ ไม่ ไม่มี
ลุกฮือขึ้นมา หัวร้างข้างแตกกันหรอก อดได้ ความอดความทนน่ะ 
ดี ท�าให้งามในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ อยู่ในบ้านก็งาม ไป 
ไปร่วมการร่วมงานพี่น้องทางอื่น ก็งาม เป็นสง่าราศีของงานนั่น
อีกด้วย ฆ่าความโกรธได้แล้ว ไม่มีความโกรธ เป็นสิ่งที่น่าดูน่า
ชม ดีขึ้นมามากๆ น่าดูน่าชม งาม ถ้ามีหลายๆ หมู่บ้านมารวมๆ 
กันแล้วอย่างนี ้ไม่มีความโกรธเลยอย่างเนีย่ เย็นไปหมดทั้งวัด 
อยู่ที่ ไหนเย็นไปถึงที่นั่น อยู่กุฏิก็เย็นในกุฏิ อยู่กับหมู่กับพวกก็
เย็นอยู่กับหมู่กับพวก อย่างงั้น ถ้าให้อยู่ร่วมกัน เย็น

เหมือนดังปลามัน มันไม่ชอบน�า้ร้อน อ้า ถ้าน�า้เดือดๆ 
ขึ้นมาแล้วเอาปลาไปโยนลงใส่ในน�า้ร้อนดูสิ มันไม่ตายก็คาง
เหลืองล่ะ อ่ะฮึ โดดปึงปัง ปึงปัง ล่ะโดดออกจากน�้าร้อน อ้า
วังนีม้ันร้อน น�้าวังนีม้ันร้อน ไปโยนลงใส่ มันก็โดดหนีไปหลัง 
ไปวังที่มันเย็นๆ โน้นไปถึงน�้าเย็นแล้วมันนิง่เอง นิง่อือ มีแต่หูดิก 
ยึกๆๆๆ อยู่เฉยๆ ไมโ่ดดไปไหนล่ะ อ้ามันเย็นมันสบายมัน อ้า 
น�้าร้อนปลาเป็นน�้าเย็นปลาตาย เพิ่นล่ะ เพิ่นว่า น�้าร้อนปลามันดีด 
มันเด้น มันเต้น มันเป็น มันโดดไปโดดมา อ้า ปลาที่หนจีากวัง 
ก็เพราะวังน�้ามันร้อน วังนั่นตากแดดตลอดวัน เอามันไปใส่ที่
ร้อนๆ อย่างงั้นมันก็ไม่อยู่ มันก็ โดดหาที่เย็นๆ ของมัน

อย่างนีเ้ป็นตัวอย่างเอามาเปรียบเทียบกันดู อ้า ถ้าเรา
อยากให้ ครัว ครัวเรือนของเราแตกแยกกันก็เอาความโกรธไปใส่ 
เอาความโกรธไปยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก เอา
ความโกรธไปใช้บ่อยๆ มันก็อยู่กับเราไม่ได้ แม้แต่เงินทองที่หา
มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่อยากจะอยู่กับ
เรา อ้า หามาเหนื่อยยากล�าบากเหลือเกิน แต่ว่ามี เวลาโมโหมา 
โอ้ย แน่ อยากไปโยนใส่ไฟซะ โยนใส่ไฟซะเงินพวกนี ้เป็นอย่างงั้นน่ะ 
โยนใส่ไฟ เอาน�้าร้อนไปรดราดมันซะ อย่างนีม้ันจะอยู่ได้ไหม อยู่
ไม่ได้ ท�าให้ฉบิหายวายป่วงไป หรือเปื่อยไปเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นความโกรธนี ้อย่าเอาไปใช้ในสังคมมนษุย์เรา 
อย่าเอามันมาใช้ เวลาความโกรธเกิดแล้ว เอ้า มันโกรธแล้วเว้ย 
โกรธแล้ว โกรธแล้ว อย่าๆ อย่ายอมแพ้มันไว้ก่อนล่ะ ยอมแพ้ 
เออ ไม่ต้อง อ้า มันเก่งขนาดไหนเราก็ไม่สู้ใครล่ะ อ้า ความโกรธ
นีม้ันลุกลามได้ใหญโ่ต อ้า เอาไฟจุดอะไรก็ได้ เอาไฟเผาบ้านตัวเอง 
ก็ได้ ถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้ว เผาบ้านเผาเรือน เผาของใช้ไม้สอย
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 ๑  ๑ ทุกอย่าง อ้า เผาไปได้หมด ผ้านุ่งแพรถือก็เผาไฟได้เลย เออ 

ไม่หวงเลอะ ไม่มีความเสียดาย ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่
เสียดายสักอย่าง สามีภรรยาก�าลังรัก รักกันก็ ไม่ ไม่ ไม่เสียดายล่ะ 
ด่ากันว่ากันตีกันเลย อะเฮอะ เออ เสียงดังตุบตับ ตุบตับ แม่นล่ะ 
แม่นล่ะ อ้า ดังตุบตับ ตุบตับ โอ้ย สักหน่อยก็วิ่งหาหมอ 
หาหมอมาเย็บ เย็บแผลที่หัวที่ ไหนก็ดี หาหมอมาเย็บให้ อ้า 
ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เจ็บเลือดทะลักออกมาจากร่างจากกาย อ้า 
เสียเลือดเสียเนื้อโดยใช่เหตุ อ้า ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

เพราะฉะนั้นระงับมันซะ อ้า มันไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอก 
มันเกิดขึ้นมาแล้ว อืมไม่เห็นมันมืดมิดปิดปัญญา มันปิดปัญญา
ของเรา เมื่อมันรุนแรงมาก ท�าให้เราฉบิหายวายร้ายวายป่วง อ้า 
มีอะไรใกล้ๆ ฟืนใกล้ๆ ไฟก็จับโยนเข้าไปใส่ฟืนใส่ไฟ อ้า โมโห
มาแล้ว ยื่นไม้แห้งๆ เข้าไปหาไฟ ยื่นหญ้าแห้งๆ เข้าไปใส่ฟืน
ใส่ไฟมันก็ลุกฮือขึ้นมาอย่างใหญ่ อย่างงี้ ไม้ที่ติดฟืนติดไฟง่าย 
มันก็ลุกขึ้นมา ไม่ได้ยั้งมืออ่ะ มันก็ไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้น ท�าให้
ฉบิหาย อ้า ไม่เจริญในทรัพย์สินเงินทอง แม้แต่เงินทองที่อยู่
ในกระเป๋าเราก็ยังเดือดร้อน อ้า อยู่ในกระเป๋าอยู่ในถุงในไท่
(ถุงยาวใช้คาดเอว)เรา ก็ยังเดือดร้อนอีก อ้า โยนใส่ไฟก็ได้โยน
ใส่อะไรก็ได้ มันเกิดขึ้นมาแล้วโกรธ ความโกรธ เกิดขึ้นแล้ว

มองเหตุบ่เห็นหยัง มีแต่ ใจพาโล
เคียดคุณค�าฮ้าย แล้ว.. แนวสิเจ็บใจหามาว่ากัน

(มองไม่เห็นสาเหตุ มี ใจโกรธเกินกว่าเหตุ
แล้วดุด่าว่ากล่าวกันให้เจ็บใจ)

อย่าไปเชื่อความมัน อย่าไปดันทุรัง ไม่ดีหรอก ตั้งค�านั่น
กันซะก่อน อ้า ฟังค�าเตือนของคนอื่นไว้บ้าง ค�าอื่นเตือนก็ให้
สงวนระงับไว้ เขาเตือนมาด้วยความหวังดี เรา ไม่ได้หวังดีกับเรา 
ไว้เขาเตือนมาก็ยั้งใส่เขาอีก เออ ด่าเขาอีกท�านองนี ้เรียกว่าต่อ
เอาฟืน เอาไฟไปต่อ เอาฟืนไปใส่ ไฟมันลุกขึ้นแล้ว เพิ่มฟืนเข้า
ไปมากๆ ยิ่งเพิ่มฟืนเข้าไปมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งลุกฮือ ฮือขึ้นมา 
แม้แต่ใบไม้เป็นๆ ทิ้งใส่ ไฟก�าลังลุกๆ มันก็ไหม้ จั่วๆๆ กรอบ
ไปอีก ปิว(ปลิว)ไปเป็น เป็นไฟไปตามกันเลย ไม่ดีเลย ความ
โมโหนีพ่าตัวตกต�่า เด้อ อย่าดับ ฟังความมัน อ้า ให้อดกลั้น
ทนทานไว้ก่อน เออ เอาเย็นๆ ไว้ก่อน อย่าไปลุอ�านาจแก่ความ
โกรธ แล้วก็ท�าลายผิวพรรณตัวเองด้วย เวลาโกรธขึ้นแล้ว
ผิวพรรณมันกล�่า มันด�าเข้า หน้าด�าคร�่าเครียดเข้า หน้านิว่
คิ้วขมวดเข้า อ้า ไม่น่าดูน่าชมเลย

แต่ก่อนน่าดูน่าชม เบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าความ
โกรธเกิดข้ึนแล้ว ที่นีม่ันเป็นยังไง เปลี่ยนสี เปลี่ยนสีไปเลย เออ 
หน้าตาพอเข้าวัดเข้าวาได้ หน้าด�าคร�่าเครียดไป อ่ะฮึ เออ เกิด
ไฝฝ้าราคีเต็มหน้าเต็มหลังไป อย่างนี้ ไม่ดีเลย อย่าไปลุอ�านาจ
แก่ความโกรธ อันนีข้อบิณฑบาต

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ
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 ๑  ๑ เพิ่นบอกไว้แล้ว เออ ฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุข เพิ่นว่า 

ฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุข

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

แฮ เออ เพิ่นว่า ฆ่าความโกรธของตัวได้แล้วอยู่เป็นสุข
สบาย เออ แม้หน้าบูด หน้างอ อย่างหนึ่งอย่างใด ก็ยังยิ้มออก
มาได้สบาย อ้า สบายตัวเองล่ะ ถ้าฆ่าความโกรธได้แล้วสบาย
ตัวเอง ถ้าไปยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้โกรธ มันก็ยิ่งลุกฮือขึ้นมา ไฟ 
ไฟคือความโกรธ โทสัคคินา เพิ่นว่าความโกรธเป็นไฟ โมหัคคินา 
โลภัคคินา ความเหล่านั้นเป็นไฟเป็นฟืนกันทั้งนั่นแหละ อย่าไป
ลุอ�านาจแก่ความโกรธ อย่าเอาความโกรธมาใช้ แม้ท�างานอะไร
ร่วมกัน ร่วมกัน ก็อย่าเอาความโกรธมาใช้ อ้า ท�างานกับลูกน้อง

ถ้าเถ้าแก่หรือหัวหน้าเอาความโกรธมาใช้บ่อยๆ อ๋อ ไม่ดี 
ไม่มีก�าลังใจ ไม่มีก�าลังใจ ที่จะท�างาน ท่านทั้งหลายก็เคยผ่าน
ทุกคนแหละ ถ้าหากว่าเอาความโกรธมาด่ากันในเวลาโมโหอย่างงั้น 
ไม่มีก�าลังใจจะท�างาน ทิ้งเลย มีขวานก็ทิ้งขวานมีมีดก็ทิ้งมีดไป 
ไม่ท�า มีแต่จอบ มจีอบเสียมก็ทิ้งไปเลย ไม่อยากท�า อืม มัน
โมโหขึ้นมาแล้ว มันเป็นอย่างงั้น เสียการเสียงานไปหมด เออ 
ท�าร้ายตัวเองด้วย เออ ท�าลายผิวพรรณตัวเองด้วย ท�าให้
ผิวพรรณที่ผุดผ่องสะอาด อ้า ที่ดี สีดี สีนวล สีอะไรดี ด�าคล�้า
เข้ามา ด�าคล�้าเข้ามา พอโกรธจัดเท่าไหร่ยิ่ง ด�าเข้า มากเข้า 
มากเข้า มากเข้า หนักๆ เข้าก็ฟันตัวเองแทงตัวเองไปอย่างงั้น
แหละ มันขนาดนั่นแหละ มันรุนแรงขนาดนั่นแหละ มันเป็นไฟ

เรียกว่า โทสัคคินา ความโกรธเป็นไฟ เด้อ ลูกหลานเอ้ย 
โทสัคคินา เด้อ อย่าไปฟังค�ามันเลยความโกรธ ถ้าเอาความโกรธ
มาท�างานท�าการ ท�าให้ไหม้ตัวเอง เออ ไหม้หมู่ไหม้พวกที่
ร่วมงานร่วมการไปหมดทุกรายไป นั่น ทุกเรื่องทุกรายไป ถ้ามี
งานไหนเกิดขึ้น เห็นสนกุๆ แล้วเอาความโกรธเข้าไปใส่ เป็นยังไง 
อืม หัวร้างข้างแตก อ้า เลือดสาดไป อย่างงี้ก็มี เคยเห็นมาแล้ว 
เออ แต่ยังไมโ่กรธกันล่ะ แหม ดี ดีหมดทุกอย่าง มีอะไรเอามา
สู่กันกิน อ้า มีเหล้ายาปลาปิ้งเอามาสู่กันกิน เออ ของดีอร่อยๆ 
เอามาสู่กันกินได้ ถ้าหากโกรธเกิดขึ้นแล้ว เราไปเททิ้งดีกว่า เอา
ไปเททิ้งดีกว่า โกรธ มันโกรธ อืม เทลงน�า้ เทไปไหนก็ได้ เทไป
ไหนหมดล่ะ น�า้ ท่อน�า้ อืม ของที่มีล�้าค่าราคาสูงๆ ก็เทสาดไป
เลย อย่างนีแ้สดงว่าความโกรธมันรุนแรงกว่าหัวใจ หัวใจมันก็
ไม่มากเท่าไหร่หรอก ถ้าเราห้ามมันแล้ว มันก็อยู่เองหรอก 
ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ
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 ๑  ๑ แฮ เพิ่นก็บอกไว้อย่างนี ้ภาษิตเพิ่น

โกโธ ธัมมานัง ปะริปันโถ

ความโกรธเป็นอันตรายแก่ความสุขทั้งหลายหรือความ
สงบทั้งหลาย ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมืดมิดปิดปัญญา ไม่มี
ปัญญาจะท�ามาหากินแล้ว ใครจะสอนยังไงๆ ก็ไม่เอา เออ เพราะ
ว่ามันโกรธแล้ว ทิ้งทันที อ้า ทิ้งกระจาด ทิ้งกระบุง ทิ้งถ้วย
ทิ้งจานไปเลย ไม่เอาซะอย่างอ่ะ นั่นมันโกรธขึ้นแล้วน่ะ โกรธขึ้น
แล้ว ไม่เอาไหนเลย เออ เห็นว่าความโกรธมันใหญ่กว่าใจซะแล้ว

เพราะฉะน้ันอย่าเพิ่งฟังค�ามันเด้อ เราอยู่กับมนษุย์ เรา
อยู่กับเพื่อน กับผัว คู่หัวผัวเมียกัน อย่าไปเอาความโกรธไปใช้ 
ในเวลาโกรธขึ้นมาแล้วรู้จักระงับตัวเองไว้บ้าง อย่าโมโหโกรธา 
มันปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด) ไม่ดีเลย ไม่ดจีริงๆ อืม มึนตื้อ สงบ 
ระงับเอาไว้ให้มันเย็นซะก่อน แล้วค่อยพูดกัน ถ้าเวลาก�าลังโมโห 
เพราะไม่ ไม่อยู่ พูดก�าลังโมโหมันไม่อยู่ มันลุกหวือๆๆ ขึ้นมา 
อ้า เหมือนดังไฟลุกแล้วลมพัดมาให้งั้นแหละ ลมพัดมาแล้วหวือๆ 
ใหญ่ พัดแรงเท่าไหร่ก็ไหม้ใหญ่ไหม้ไปถึงบ้านถึงช่อง ถึงฝาบ้าน
ฝาเรือน หลังคาบ้านหลังคาเรือน ไหม้ไปหมดตลอด เออ ถ้า
หากว่ามันเกิดลมขึ้นมาพร้อมๆ กันกับไฟ มันเป็นอันตราย

ไม่ดีเลยกันทั้ง ๒ ฝ่ายก็เป็นอันตราย ไม่ดีเลย ขอฝากด้วย 
ขอฝากว่าอย่าได้ไปเชื่อค�ามัน ถ้าไปฟังความมันแล้ว แล้วมัน
ดันทุรัง ไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอยู่ ดันกันไปเลย ดันกันไปมา ดัน
กันมากหลายก็แตก สิปะเนีย่ ดันกันดันไปดันมาก็แตกสิ เออ 
ดันหม้อดันไหก็เหมือนกัน ดันไปดันมาก็แตก อ้า ไปชนแต่ของ

แข็งๆ ก็แตกอีกเหมือนกัน อ้านีพู่ดนอกลู่นอกทางไปหรอก แต่
มันเป็นอย่างงั้น พิจารณาแล้วมันเป็นอย่างงั้นจริงๆ อ้า เห็น
สามีภรรยาทะเลาะกัน แต่เคยเห็นแล้ว เคยอยู่ในโลก เคยเห็น
สามีภรรยา เขารักเขาหอมกันเหลือเกิน ถ้าเขาโกรธกันแล้ว 
อย่าไป ไปแหยมเขาไม่ได้นะ อันตราย เออ หึ มีมีดก็เอามีด 
มีขวานก็เอาขวาน อืม มีอะไรอยู่ใกล้ๆ มือก็เอาทั้งนั่นแหละ เออ 
เพราะฉะนั้น

ความโกโธนี ้กิเลสาตัวหยาบ เกิดแก่ไผมืดตื้อ บ่เห็นฮู้ฮ่อมทาง
พ่อได๋ ความโกรธมาเพม้าง จิตใจใสให้กลับมืด

ทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น เลยบ่ฮู้ ท�าลายร้างขาดเสีย พ่อได๋
(ความโกรธนีเ้ป็นกิเลสตัวหยาบ เกิดขึ้นกับใครแล้วมืดมน

มองไม่เห็นทางออก ความโกรธนั้นพาให้จิตใจเรามืด
ไม่รู้ประโยชน์ตัวเองและคนอื่น ท�าลายเสียหาย)

อันนีเ้ว่า(พูด)ภาษาบ้านเฮา(เรา)เมืองเฮา(เรา) ก็เข้าใจกัน
ง่ายหรอก ดังที่แสดงมา ก็ฝากให้น�าไปพินจิพิจารณาด้วยปัญญา
อันชาญฉลาดของตนเองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจจะเอาชนะความโกรธให้ได้ ไม่ให้มันลุกฮือขึ้นมาได้ 
ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทาง
คดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา 
ก็ยุติโดยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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 ๑  ๑ ท�าไมจึงลงช้า เสียงมันไม่ออก เสียงมันไม่ออกมันบังคับ 

พอแล้ว เออ เฮ้อๆ รับพรเด้อปะนีเ่ด้อ รับพรซะจะได้ จะได้มี
โอกาสไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากันบ้าง

อันนีก้็มีอยู่นี่ๆ  อยู่ในซีดีล่ะนะเนีย่ เอาออกล่ะเนีย่ บางที
เปิดฟังได้

เออ คนป่วยเว้ย ไม่ใช่คนแข็งแรง คนป่วยเว้ย ซักๆ 
(กระตุก) เสยๆ (เฉย) คนป่วยซักๆ (กระตุก) เสยๆ (เฉย) 
มานีก่็ มาด้วยขัดไม่ได้ ที่มาในงานนี ้วัดอาจารย์ทูล(หลวงพ่อทูล 
ขิปปปัญโญ) เออ วันที่เท่าไหร่ วันที่เท่านั้นเท่านี ้เออ ถ้าร่างกาย
สุขภาพแข็งแรง เราไปได้อยู่ หาคนขับรถให้เรา เออ ก็แล้วกัน 
ไม่มี ไม่มีคนขับรถ ก็มาไม่ได้ อ้า ขอโมทนาในศรัทธา ความเชื่อ 
ความเลื่อมใสในพระศาสนา พากันอุตส่าห์พยายาม มานั่งหลัง
คดหลังแข็งอยู่ อดตาหลับขับตานอนก็มี เสียสละน�้าพักน�้าแรงมา 
ท�างานท�าการปัดกวาดเช็ดถู บริเวณวัดวาศาสนา ให้ได้ดูดีขึ้น 
อะไรไม่ดีไม่งามตรงไหน รู้จักแก้ไขเอา เพิ่นท�าไว้ให้เราแค่นี ้ท�า
รั้วท�าปลูกดอกไม้ ปลูกอะไรอย่างนีก้็ดี เป็นลูกศิษย์ลูกหาล่ะ 
ช่วยกันท�า น่าดูน่าชมมากขึ้น ดีขึ้น พระพุทธศาสนาจะเจริญ
รุ่งเรือง สืบต่อๆ ไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลน ก็เพราะพวกเรา
แหละปฏิบัติกันอยู่ ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ไม่ใจด�า 

ไม่อ�ามหิต อืม ถ้าใจจืด ใจด�า อ�ามหิตขึ้นล่ะ แหลกลาญไปหมด
ทุกอย่างอ่ะ สามีภรรยาก็ตีกันหัวร้างข้างแตก อะฮะ อย่างนีก้็มีเด ้
บ้านแถวนี้ ไม่มีหรอก ไม่มี ใครตีกันหัวร้างข้างแตกหรอก เคย
เห็นบางหมู่บ้าน บางบ้านน่ะ ทะเลาะกัน กินเหล้าทะเลาะกัน 
ตีกันหัวร้างข้างแตก โอ้ย หมอ เอ้ย ท�าไมถึงร้ายกาจอย่างงั้น เน้อ

ขอให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ ให้มากๆ อันนั้นเป็นธงชัยของพวกเรา ธงชัย
ของพวกเรา

พระพุทธเจ้าเป็นธงใหญ่ พระธรรม ค�าสั่งค�าสอนเนีย่เป็น
ธงชัยอันใหญ่ พระอริยสงฆ์สาวก พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ.. 
สาวก พระสงฆ์สาวกผู้เป็นอรหันต์ เพิ่นก็หมดแล้ว กิเลสเหล่านี้ 
เพิ่นไม่เอามาใช้แล้ว อืม นีก่็เอา เราก็ปฏิบัติบูชาท่านไปเรื่อยๆ 
เพราะจะได้เจริญรุ่งเรืองอีกนานเท่านาน

มีเรื่องอะไรจะคุยกับหมู่ อ่ะ





๑๑
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๖

1

 ๒

๒

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุอานนท์ กรมประมง

นีเ่ขาเรียกว่าจบพิธี ในการเริ่มพิธีต้องเริ่มต้นว่า มีการไหว้พระ 
มีการสมาทานศีล เรียบร้อยแล้วบัดนีอ้าราธนาให้เทศน์ ผู้เทศน์
ยังนึกหาความที่จะเทศน์ให้ฟังไม่ค่อยออกเลย กัณฑ์อะไร อ่ะ 
เทศน์ก็เทศน์เรื่องของคนแหละ ไม่ได้เทศน์เรื่องของภูตผีปีศาจ 
ไม่ได้เทศน์เรื่องยักษ์เรื่องมารอะไรที่ ไหน การเทศน์แสดงธรรม
มีขึ้น เทศน์เรื่องของชีวิตของคน ท�ายังไงชีวิตมันจึงจะบริสุทธิ์
ผุดผ่อง ไม่มโีทษ ไม่มีมลทิน ที่ท�าให้ใจเศร้าหมอง นั่นเรียกว่า
ปฏิบัติธรรมด้วย อาราธนาแล้วก็ตั้ง นะโม ซะก่อนน้อ ท�าความ
นอบน้อมต่อสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคนพวกเราทั้งหลาย
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 ๒  ๒ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

แน่ะ เอาว่าแค่นี ้ผู้ฟังทั้งหลายคง งง เพราะไม่ได้เรียน
บาลี ไม่ได้เรียนอะไรสูงๆ จุดประสงค์ของภาษิตนี ้ ก็มีความ
ประสงค์อยากจะให้ทุกท่านทุกคน ช�าระกาย วาจา ใจของตน 
ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมเท่านั้น ไม่ได้นอกเหนือไปกว่านั้น 
ศีลธรรม นั้นเป็นเครื่องประดับของมวลมนษุย์ให้อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ไม่ได้ต้องการอย่างอื่น หากตั้งอกตั้งใจทุกคนๆ แล้ว 
พยายามสังวรระวัง กาย วาจา ใจของตน มันจะกระทบกระเทือน
ผู้อื่นเขา อะไรมันกระทบกระเทือน อย่าพูดเลยกันดีกว่า อย่า
กระท�ากันเลยดีกว่า ให้งดเว้นได้จริงๆ กัมมัง คือการกระท�า
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ นีเ้ป็นกรรมเบื้องต้นของพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ที่จะสังวรระวัง อันจึงแนะน�าให้สมาทานศีลกันซะก่อน

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ชีวิตมันจึงจะเจริญรุ่งเรืองได้ เพราะการกระท�าดี ทางกาย 
ทางวาจา ทางใจ ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมเท่านั้น ถ้าแวะ
ออกจากหนทาง เอากายไปท�าบาปท�ากรรมต่างๆ มันท�าได้หลาย
อย่าง กายเอาไปกินเหล้าก็ได้ เอาไปฆ่ากันก็ได้ เอาไปลักทรัพย์

ก็ได้ เอาไปประพฤติผิดประเวณีหรือประพฤติผิดในกามก็ได้ 
วาจาของเราก็เป็นศีลเป็นธรรมเหมือนกัน ถ้าเรารักษาแล้ว ไม่
กระทบกระเทียบผู้ใดผู้หนึ่งเลย ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม 
ก็เป็นกรรมทางวาจาของเรา ไม่เป็นบาปเป็นกรรม

ถึงกับไปติดคุกติดตะรางก็มากมายเพราะว่าล่วงเกิน 
ล่วงเกินบาปทางวาจา มันหัวใจเป็นผู้บาปละเมิด ไม่งดไม่เว้น 
เอาให้ถึงพริกถึงขิง ถ้าด่าก็ด่าให้ถึงพริกถึงขิง ด่าให้เจ็บให้แสบ
ที่สุด มันยังไม่สาใจ อยากจะด่าว่ากันเฉยๆ ยังไม่สาใจของกิเลส 
กิเลสมันอยากจะทุบหัวเอา มันอยากจะตีเอา มันอยากจะให้มี
เอาอาวุธต่างๆ ออกมาใช้กัน อ๋อ ถ้ามนษุย์เหล่าใด ไม่ยับ ไม่ยั้ง 
ไม่อด ไม่กลั้น มนษุย์เหล่านั้นก็วุ่นวายพอได้ ก็อยู่ร่วมกันอย่าง
ศัตรู ไม่ได้อยู่กันอย่างมิตร ถ้าตั้งอกตั้งใจรักษากัน สังวรระวัง
กันทุกคนๆ อยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้อง อย่างญาติสนทิมิตร
สหายกันจริงๆ อาศัยไหว้วานกันได้ ช่วยเหลือกันได้ ทางกาย 
วาจา ใจนีแ่หละ มันเกิดขึ้นที่นี ่บาปไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่น จึงมีสุภาษิตว่า

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ถ้ามีครบอยู่ในจิตใจของตัวเองเป็นศีลเป็นธรรมต่อกัน
จริงๆ และอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้อง อย่างญาติสนทิมิตร
สหายกันจริงๆ เรียกว่ารักกันจริง ไม่มีการยุยงส่งเสริมให้กิเลส
มันก�าเริบ ถ้ามีการยุยงส่งเสริมกันแล้ว กิเลสมันก�าเริบได ้ก็ลุก
ขึ้นมาจากใจนะ ไฟมันเกิดที่ ไหน มันเกิดที่กาย วาจา ใจ นีแ่หละ 
ถ้ายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก มันเป็นได้ ถ้าหากว่า
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 ๒  ๒ ไม่ยึดเอาธรรมะมาเป็นเครื่องประดับแล้ว มันจะแตกร้าวฉาน 

แตกฉาน ซ่านเซ็นกันไป จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่อยู่เลย 
บ้านแตกสาแหรกขาด มันก็เคยมีมาแล้ว ตั้งแต่ครั้งโบร�่าโบราณ 
ฆ่าฟันกันเหมือนปานผักเหมือนปานปลา ยิงกันปานผักปานปลา 
ตีกันหัวร้างข้างแตก อย่างนีเ้รียกว่าไม่มีศีลธรรม ไม่มีข้อบังคับ
ประจ�าตัวของเราเลย ปล่อยมันออกมาให้มันเต็มที่ มันเกิดที่ ใจ
เรานีล่ะ ความแตกร้าว การตีกันมันเกิดขึ้นที่ ใจของมนษุย์นีแ่หละ 
อ้า

(เสียงไอ) อย่าอาย(ไอ) อย่าอาย(ไอ) มันอาย(ไอ)อยู่ ไม่มี
ใครหรอก มีแต่ใจเราเท่านั้นนีแ่หละ อย่างอื่นไม่ต้องอายหรอก 
พูดไปเลย อ้า มัน มันอาย(ไอ) ครอกๆ แครกๆ แล้วมันจะเป็น
เครื่องรบกวนเหมือนกัน เออ

เพราะฉะนั้นขอฝากธรรมะข้อนี้ ไว้กับญาติกับโยมทุกคน 
ทุกผู้ทุกนาม ให้ยึดเอาไปประพฤติปฏิบัติ ให้มีขอบข่ายอยู่ใน
เครือของศีลธรรมให้ได้

ถ้าเราอยู่ด้วยกัน ด้วยความเมตตาปรานอีารี(อา)รอบ
จริงๆ มันก็เย็นไปหมดๆ ในบ้านในเมืองไม่มีศัตรู หมู่มารใดๆ 
ทั้งคน ตั้งตน ต่างคนต่างตั้งใจอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม
จริงๆ จังๆ เย็นไหมล่ะ สบายไหมล่ะ สบายมากๆ เลย ไม่มโีจร 
ไม่มีผู้ร้าย ไม่มี ใครอิจฉา ริษยา ตาร้อนซึ่งกันและกัน ไม่มีการแข่งดี 
แข่งเด่นกันใดๆ เอาแต่ศีลธรรมเท่านั้น เราจะแข่งเขาก็ได้ แข่ง
กันมีศีล มีธรรมอยู่ในตัว ไม่เคยก่อการร้าย ไม่เคยรบกวนโสต
ประสาทของท่านผู้อื่นให้เกิดแตกร้าวกัน มันเกิดขึ้นที่การยุยง
ส่งเสริมนั่นแหละ ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก 
ให้ซะก่อนท�า ยังไง มันจะแตกกันได้ เราก็เอาระเบียบของโลก
มาใช้กันอยู่ อย่างที่เราตั้งกีฬาขึ้นทุกประเภท กีฬาชกมวย กีฬา
ฟุตบอล กีฬาเล่นอะไรต่ออะไรกันก็แข่งขันกันไป ด้วยความ
สามัคคีดีต่อกัน ไม่มีความทะเลาะเบาะแว้ง แข่งดีกันอย่างไร 
ไม่มี ไม่มีเกิดขึ้นอย่างนั้น ถ้าใครเป็นมิตร ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออกนั่นแหละ เรียกว่าท�าลายความมั่นคงของ
สถาบันภายในชาติ เคยมีไหมเรื่องยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก เคยมีบ้างไหม มี แต่ว่ามันก็ยังสงบอยู่ ก็ยังรักษา
ศีลกันอยู่ ไม่กินเหล้าเมามายอะไรขึ้นมา ไม่มี ไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้น 
ใครจะยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก ไม่มี ไม่มีเลย 
มีแต่ความกลมเกลียวสามัคคีดีต่อกัน

เพิ่นก็ว่าไว้ในเพลงสมัยก่อน ถ้าเราสามัคคีดีต่อกัน จึงจะ
จรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เพลงสมัยก่อนๆ ตั้งแต่เราเป็นลูกเสือ 
โน้น ไปพักแรมที่ ไหนๆ ก็ร้องเพลงกันไปเรื่อยๆ ไม่มีทะเลาะ 
วิวาทบาดถลุง ฆ่าฟันกันเลย สงบสบาย ไปพักแรมตั้งหลาย
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 ๒  ๒ ต�าบล ไปในต�าบลของเรา ไปทุกต�าบล ไปทุกหมู่บ้าน ไปสมาน

สามัคคีดีต่อกัน ท�าให้สนกุสนานไปในตัว ไม่มี ใครทะเลาะ
เบาะแว้งกันแต่อย่างใด ผู้ปกครองก็สบายใจ สบายยังไง สบาย 
ไม่ได้มีเรื่อง มีเสียงกันเกิดขึ้น ทะเลาะกันเกิดข้ึน ในระหว่างหมู่
คณะนักกีฬาด้วยกัน ไม่มี ไม่มีเกิดขึ้น มีแต่ถูกต้อง ปรองดอง
กันไปเรื่อยๆ ไปพักบ้านไหน เมืองไหน ก็เป็นหน้าที่ของบ้านนั้น 
ต�าบลนั้น เมืองนั้น เป็นเจ้าภาพเอง เป็นเจ้าภาพดูแลความสงบ
เรียบร้อย และก็ดูแลอาหารการกินให้ทั่วให้ถึงกัน ไม่ให้อดอยาก
ปากแห้ง และก็จบลงซะก่อน จบแล้ว การจารีตหรือว่าการ
แข่งขันกีฬากันพักแรมกันได้รับความสุข ไม่มีความทุกข์ใจเลย 
ผู้ปกครองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สบาย ไม่ท�าให้ลูกเต้าของเขาทะเลาะ
วิวาทบาดถลุงกัน ไม่มี มีแต่ความกลมเกลียวสามัคคีดีต่อกัน
อยู่อย่างนั้น

แม้เกิดอุบัติเหตุ เป็นลมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา หาม
กันช่วยกันหามกันข้ามภูข้ามเขา อยู่จังหวัดทางภาคอีสานมีภูเขา 
ข้ามจากภูนี้ ไปภูนั้น ข้ามจากภูนั้นไปภูนี้ ไปเรื่อยๆๆ ไปด้วยความ
สนกุสนานกันและก็ช่วยเหลือกัน ใครเป็นอะไรๆ อย่าทอดทิ้ง
นิง่ดูดายกัน ช่วยเหลือกันและก็เกิดความสุข ขบวนนั้นเกิดความสุข 
ไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดไม้
ติดมือไป ไม่เสียหาย แค่รักษาช่วยกัน รักษาสิ่งการของด้วยกัน 
แต่ก่อนมันเดินด้วยเท้า เดินด้วยเท้า ท�าแคร่แบกหามกันไป ถ้า
มีสิ่งของอะไรที่หนักๆ หน่อยก็ช่วยกันหาบ ช่วยกันหามไป จาก
บ้านนีถ่ึงต�าบลโน้น จากต�าบลโน้นถึงต�าบลโน้น ข้ามภูข้ามเขา
ตั้งหลายขั้นตอน ไม่มี ใครเป็นอะไร เมื่อถึงพักผ่อนแล้วก็สบาย 
ข้ามภูเขาไปลงบ้านหนองเซียงซุย แตกกันตรงนี ้ แตกกันกลับ

บ้านไผกลับบ้านมัน บ้านใครอยู่ที่ ไหน ต�าบลอะไรก็แยกกัน 
แยกย้ายกันไปที่นี ่ยานพาหนะไม่ค่อยมีหรอก ยวดยานพาหนะ
ก็ไม่มี ไปด้วยก�าลังใจ ก�าลังศรัทธาแท้ไป ไปพักแรม เขาไป
พักแรม ลูกเสือทั้งหลายออกพักแรมกันได้มีความสุข ไม่มี
การทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันแม้แต่อย่างใด ฉะนั้นความสุขกลับ
บ้านด้วยความปลอดภัย

อย่างนีเ้ป็นตัวอย่างนักเรียนกลุ่มน้อยๆ ไม่มีกลุ่มใหญ่ 
ถ้าอย่างในกรุงเทพฯ มันก็หลายจังหวัด มารวมพลังกันที่กรุงเทพฯ 
หลายจังหวัด หลายหัวเมือง เขาจะเป็นอย่างไร จะคุ้มครอง
ป้องกันกันได้ไหม ถ้าในหมู่นี้ ในหมู่นักกีฬาใหญ่ๆ ถ้าไม่อยู่ใน
ระเบียบวินัยแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน ฆ่าตี ตโีบยกัน 
ไปต่างๆ นานา

เพราะฉะนั้นความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นของดีมากท�าให้
เกิดพลังขึ้นในหมู่ เกิดความเข้มแข็งขึ้นในหมู่ ไม่อ่อนแอ 
ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดายกัน ใครจะเป็นนี ่รู้สึกป่วยไข้ก็อย่างใด อย่าง
หนึ่ง ช่วยกันหามกัน เราก็เป็นผู้ใหญ่กว่าหมู่ ไปเป็นลูกเสือกับเขา 
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 ๒  ๒ ไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรหรอก บ้านนอกไม่ได้ฝึกซ้อมลูกเสืออะไรหรอก 

แต่ระเบียบวินัยเรารู้ การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกันให้
เกิดสุขได้จริงๆ เกิดสุขสนกุสนานกันจริงๆ ไม่มีแตกร้าวสามัคคี
กันเลย อันนี ้อันเมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง เป็นที่รวมของ
ประชาชนทุกจังหวัด ทุกภาคมารวมกันที่นี ้หากก่อความทะเลาะ
วิวาทบาดถลุงกันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไง ไม่มีความสนกุสนาน
แล้ว มันจะมีความทุกข์ไหม เกิดความแตกร้าวสามัคคีกันไป
ต่างๆ นานา

(เสียงไอ) บอกว่าอย่าไอๆ อายเขา มันไอ อย่าไอ ไม่ต้องไอ

ไอ้เรื่องกิเลส ตัณหา เรื่องที่พาให้แตกให้แยกจากกัน ไม่
เหนยีวแน่นกัน มันมีอยู่ เรื่องทะเลาะวิวาทบาดถลุง บาดหมางกัน 
มันเกิดขึ้นเพราะความไม่มีคุณธรรม ไม่มีคุณธรรมมาเกิดแยก
กัน จึงเป็นก๊ก เป็นเหล่ากันไป และจะหาความสุข สนกุสนาน
ที่ ไหนได้ละ ไม่มี เพราะฉะนั้น พวกเราจึงต้องยึดเอาธรรมะ 
ค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า ท่านผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ตื่นแล้ว ท่าน
เห็นความจริงของโลกแล้ว ท่านจึงน�าเอามาเผยแพร่ ความ
สามัคคี ให้รู้กันในทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกบ้าน ทุกต�าบล ทุกอ�าเภอ 
ทุกจังหวัดให้มีคุณธรรมต่อกันอย่างนี ้ แล้วก็จึงเป็นพลังอย่าง
หนึ่งท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สมัยก่อนท่านๆ ครั้งพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ท่านไป
ทัศนาจรต่างประเทศ ไปทางยุโรป ไปทางโน้น ไปเห็นบ้านเมือง
เขา เจริญรุ่งเรือง มีรถฟืนรถไฟวิ่งขวักไขว่ไปมา บ้านเราก็ไม่มี
อะไร รถก็ไม่มี รถยนต์ก็ไม่มี รถไฟก็ไม่มี แม้แต่ยวดยาน

คานหาม ก็ท�าเป็นไปตามความสะดวกตามฝ่ายของตนๆ นั่นเอง 
ท่านจึงตั้งพระทัยไว้ว่า เรากลับไปเมืองไทยคราวนี ้เราจะน�าเอา
รถไฟไปวิ่งในเมืองไทยให้ได้ ให้มีรถฟืนไฟขึ้นมาตั้งแต่รัชกาล 
ที่ ๕ พระปิยมหาราชท่านคิดท่านไปประชุมโลกทุกประเทศ ไป
ประชุมกับเขาแล้วเห็นความเจริญของเขา มีหลายอย่าง เขาเจริญ
คืบหน้าไปไกล มีรถฟืน มีรถไฟ มีรถยนต์ มีถนนหนทาง สะดวก
สบาย มีไฟฟ้า น�้าประปาไหลสะดวกสบาย ทุกอย่างเราจะไป
พัฒนาเมืองไทยของเรา ให้มันมีไฟฟ้า ให้มันมีน�้าประปา ให้มี
รถยนต์วิ่งไปมาหาสู่กันได้ ที่ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงจะเอาให้ได้

ตั้งศูนย์ตรงไหน ตั้งศูนย์ที่หัวล�าโพง มีตั้งศูนย์อยู่ที่
หัวล�าโพงนีแ่หละ แยกออกไป แยกสายเหนือ ไปถึงเชียงใหม่พู้น
( โน้น)แหละ สายตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไป ไปทางสายโคราช 
แยกขึ้นไปทางภาคอีสาน ทางโน้น ขอนแก่นไปถึงหนองคาย 
ภาคตะวันออกก็มีอีก ทางรถไฟวิ่งไปถึงจังหวัดอุบลฯ มันเป็น
ปลายทาง ตะวันออกหนึ่งใกล้ๆ เรานีแ่หละมีแยกไปทางนี ้ มี
ทุกสาย ก็ไม่มีอะไร ช่างเราๆ เราจะเอาคนนีแ่หละเป็นก�าลังใจ 
พัฒนาประเทศ ไม่มีแบคโฮ ไม่มีรถตัก รถไถอะไร ไม่มีทั้งนั้น 
เอาคนเอาก�าลังของคนที่มันท�าความผิดต่อชาติบ้านเมืองไปติด
คุกติดตะรางเสียเวลาอยู่เฉยๆ เอามันออกมาท�างาน ออกมา
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 ๒  ๒ ท�างาน มาหาบดิน หามดินใส่รางรถไฟ จนเสร็จสุดสายราง แล้ว

จึงเอาไม้หมอนไม้แหมนมาวาง และสั่งรางมาจากประเทศนอก
โน้น รางรถก็เป็นเหล็ก จากประเทศนอก ขนเข้ามา ขนตามเข้า
เรือเข้ามา มาขึ้นที่ท่าเรือและก็แจกไปตามส่วนระยะทางมากน้อย
เท่าไหร่ แจกกันไปๆ ก็เอาเงินของเรา ของตนเองบ้าง เอาเงิน
ของประชาชนที่ร�า่รวย เอาไปช่วยเหลือบ้าง เกิดมีรถยนต์ รถไฟ
วิ่งไปวิ่งมา

แต่สมัยก่อนมันไม่ หัวดีเซลไม่มี หัวน�้ามันไม่มี เอาฟืน
เป็นเชื้อเพลิง เวลารถว่ิงไปแตกตวดๆ ปลิวไป คนอยู่ข้างหลัง
นะสิ มันแย่ ปลิวไปไหม้ผ้าไหม้เสื้อผ้า อาภรณ์ทุกอย่าง ทนอยู่ 
กี่ปีจึงค่อยพัฒนาขึ้นมาเอาหัวดีเซล ดีเซลรางมาวิ่ง ไม่มี 
ไม่มีไฟ ควันไฟไม่มี ไม่ ไม่เกิดไหม้คน ไม่ไหม้ผู้โดยสาร เสื้อผ้า
อาภรณ์ไม่ไหม้ ปลอดภัย เดี๋ยวนี้ ไปไหนปลอดภัยกันหมด 
ทุกอย่าง

แต่ปานนั้น ผู้ที่มุ่งร้ายหมายผลาญ ก็ยังก่อกวนความ
สงบ ไปเผาทางรถไฟบ้าง เผาสะพานทางรถไฟบ้าง อันนีว้่า
ลูกหลานจัญไร ลูกหลานจัญไร มันท�าลายทรัพยากรของชาติ
บ้านเมือง ที่พ ่อของมันจัดหา จัดท�าไว้ ยากล�าบาก เสียสละชีวิต
อยู่ในดงพญาไฟ ดงพญาเย็น กันเป็นจ�านวนมาก ชาติเดือดร้อน 
แต่ท�าส�าเร็จ ท่านท�ามาแล้วส�าเร็จแล้ว ได้เอารถฟืนรถไฟมาวิ่ง
ในประเทศไทยกันแล้ว แต่คนที่ขี้อิจฉาริษยา มันเอาทั้งนั่นแหละ 
อิจฉาริษยา แม้แต่เครื่องบินก็เผาของกันและกัน เครื่องบินสาย
นั้นสายนี ้ถ้าคู่อริจะเดินทางไปสายนั้น วันที่เท่านั้นเท่านีแ้หละ

ก็อันตราย ไปเผาเครื่องบินกันและกันหวังจะให้เขาตายใน
เครื่องบิน ท�าไมคิดถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้น คุณธรรม มันจึง
เป็นของร่มเย็นเป็นสุข ถ้ามีคุณธรรม มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา 
มีอุเบกขา มีความสามัคคีดีต่อกัน ซะก่อน จึงจะจรรโลงไทยให้
รุ่งเรือง ถ้าแตกแยกกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้น บ้านเมืองก็จะถูก
เป็นเหยื่อของพระเพลิงไป เผาบ้านเผาเมืองของกันและกันไป

อย่างนี ้อันนีค้วร ควรใส่ใจ พวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรม 
มาประชุมในที่นีข้อฝากด้วยทุกคน ขอฝากความสามัคคี มี ใน
หมู่ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไป
จากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย เพิ่น บอกไว้นี่ 
เพิ่นมีคุณธรรมอยู่ในตัวของท่านแล้ว

พระปิยมหาราช เป็นพระบิดาของแผ่นดิน ซึ่งพระปิยมหาราช 
เป็นบิดาของคนไทย ช่วยคนไทยทุกระบบ ไม่ว่าใครจะดี ใครจะชั่ว 
ให้ช่วยกันหมดทุกจังหวัด ให้ทั่วถึงทุกจังหวัด เงินทองมันมี
เท่าไหร่ก็บวกกันเอา พี่น้องที่มั่งมี เหลือกินเหลือใช้ก็ช่วยกันหน่อย 
ช่วยเสียสละกันหน่อย เป็นค่ารถค่าลา ค่าน�้ามงน�้ามันที่น�าเข้า
มาพัฒนาประเทศ ได้แก่ ใช่แต่เท่านั้นนะ น�า้ประปาๆ ไฟฟ้า
เหล่านี้

ท่านก็คิดขึ้นมาอยากให้บ้านเมืองเสมอกัน เสมอหน้า
เสมอตากัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกัน ให้ได้ทั่วถึง ให้ได้ใช้
รถไฟทั่วกันทุกภาค ภาคเหนือจนถึง เชียงใหม่พู้น( โน้น) 
แม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกจังหวัดหนองคายเป็นจุดปลายทาง 
จังหวัดอุบลฯ ไม่มีปลายทางอยู่ ภาคตะวันออกแถวอรัญประเทศ
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 ๒  ๒ นีก้็มี มีทางรถไฟไปทั่วถึง ไปถึงสุดแดนเขตพู้น( โน้น)ล่ะ นั้นได้

รับความสะดวกสบายพอสมควร ถ้าไม่คิดอิจฉา ริษยา พยาบาท 
อาฆาตกันแล้วบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง ท�าให้ลูกหลานได้อยู่ดี
กินดี ได้ใช้ได้สอย ไฟฟ้า น�้าประปาหรืออะไรก็สะดวกสบายขึ้น 
ต่อมาก็มีถึงโทรทัศน์ พัดลม หรืออะไร ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
มาให้เราได้ดู ได้เห็น ได้ชมกัน นั่นก็เป็นความคิดของเจ้าบ้าน
สะพานเมือง ท่านคิดกันให้พวกหลวงออกไป ให้มีเป็นประโยชน์
ต่อลูกต่อหลาน

การซื้อขายหงายมือ หรือการท�ามาหากินก็สะดวกสบายขึ้น 
ติดต่อกันต่างประเทศก็สะดวกสบาย

เพราะฉะนั้น พวกเราอยู่ในวงงานที่เจริญ บ้านเมืองที่
เจริญแล้ว ก็อย่าเอาของไม่เจริญมาใช้กัน อย่าของๆ ไม่เจริญก่อ
ให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้น อย่าเอามาใช้กันเป็นอันขาด ถ้าเห็นอยู่
ไหนที่ ไหนๆ แล้วก็อย่าปกปิดกัน อุบอิบกัน ออกมาแฉให้เขาดู 
คนคนนีม้จีิตใจอย่างงี้ๆๆ แล้วก็ท�าให้บ้านเมืองปรักหักพัง ล้ม
ละลายไป เอาไฟเผาบ้านเผาเมือง ที่ ไหนมันมีน�า้มันเชื้อเพลิง 
มีหลายๆ ก็ต้องรักษาอย่างแท้อย่างเข้มงวดกวดขันที่สุด 

ทอดธุระไม่ได้ ถ้าทอดธุระแล้วถูกเขาเอาหมด ความอิจฉาริษยา
มันมี อิจฉาริษยาพยาบาท ให้ผู้( โง่)เง่าเป็นเจ้าเป็นนายกัน นั่ง
เอ้เต(ปล่อยตัวตามสบาย มีท่าสง่าผ่าเผย) ไม่ได้ซื่อๆ ไม่ได้ตรวจ
ตราบ้านเมืองของตนเองให้คงที่ ให้เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ อันนี้
ต้องครองศีลธรรม การประชุมกับการฟังเทศน์อยู่บ่อยๆ อย่างนี้ 
ไม่ว่าที่ ไหนๆ มีการฟังเทศน์อยู่บ่อยๆ เพราะฉะนั้น ก็ย่อมน�ามา
เทศน์ ให้ฟังบ้างเท่าที่ท่านมีความรู้ มีความเข้าใจในธรรมะธัมโม

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

อ่ะอ่ะ ความสามัคคีมี ในหมู่ใดแล้ว หมู่นั้นมีความเจริญ
ขึ้นมา ถึงความวุฒิ เจริญ วุฑฒิสาธิกา อ่ะ ถ้ามีแต่จะเอารัดเอา
เปรียบกันละก็ ห�้าหั่นกันอย่างนี ้มันไม่เข้าท่าๆ การบ้านการเมือง
ไม่เจริญได้ เพราะความอิจฉา ริษยา พยาบาท อาฆาต ซึ่งกัน
และกันแล้วมันเป็นข้อที่บกพร่องและฉบิหาย ท�าให้ฉบิหาย บ้าน
เมืองฉบิหาย ภัยร้าย คนเรามันคนน้อย ไม่มาก กี่ล้านคน ถ้า
ต่างช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตา ให้รู้จักต้นจักปลายมัน มันเกิดขึ้น
เพราะเหตุอะไร มันถึงเป็นอย่างนี ้เกิดเพราะความอิจฉาตาร้อน
แค่นั้นเอง มันจึงเกิดเรื่องวางเพลิงกัน ท�าเผาบ้านเผาเมืองของ
กันและกัน ความอิจฉาตาร้อนมันเป็นไฟ เพิ่นว่า โทสัคคินา
(ไฟคือโทสะ) ไฟคือความโกรธ เกิดขึ้นย่อมเผาผลาญบ้านเมือง
ให้ย่อยยับ โมหัคคินา(ไฟคือโมหะ) โลภัคคินา(ไฟคือโลภะ) 
ราคัคคินา(ไฟคือราคะ) เหล่านีเ้ป็นไฟทั้งนั้น ท�าให้เกิดไฟเกิดขึ้น 
ในหมู่บ้านของเรา พัฒนาไว้เยอะๆ แล้วตัวอิจฉาริษยามันเผาที่เฉยๆ
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 ๒  ๒ นีแ่หละ มันน่าเสียดายของ อิจฉาริษยาไม่ดี มันเป็นไฟ 

โทสัคคินา(ไฟคือโทสะ) โมหัคคินา(ไฟคือโมหะ) โลภัคคินา 
(ไฟคือโลภะ) ราคัคคินา(ไฟคือราคะ) เป็นไฟทั้งนั้น อย่าเอามัน
มาใช้ในสังคมมนษุย์ เราเป็นมนษุย์ผู้มีศีลธรรมได้รับการศึกษา
สูง ก็ควรจะก�าจัดมันเสีย อย่าให้มันมีเกิดขึ้นในวงกลุ่มมนษุย์
ของเรา ในวงคนไทยของเรา ให้เอาใจช่วยกันเป็นพิเศษด้วย เทศน์
ไปเทศน์มาเขาก็จะหาว่าเราพูดการเมือง ไม่ใช่ๆ การเมือง การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่างหาก ต้องมีคุณธรรม มีคุณธรรม
ประจ�าใจทุกคนๆ มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา อโหสิกรรม
ให้กันและกัน ให้อภัยแก่กันและกัน เราก็จะหันหน้าเข้าหากัน
ด้วยความรัก ความเคารพ น�า้ใจไมตรจีิตมิตรภาพได้ทั่วถึงกัน 
แล้วอยู่กันจบไหม ถ้าหากไม่มีอิจฉา ริษยา พยาบาทแล้ว อยู่
ร่วมกันเป็นสุขไหม เป็นสุขที่สุด บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขที่สุด
และก็เป็นที่เบาพระทัยของในหลวงซะด้วย เบาใจท่านด้วย ท�าให้
พระองค์นอนตาหลับ

ถ้าประชาชน ไม่ทะเลาะวิวาทบาดถลุง ท่านสบายถ้าครา
ใดประชาชน ทะเลาะวิวาทกัน ก�าลังใจของท่านทรุด ทรุดอย่าง
เห็นได้ชัด ทรุดเกือบจะไม่ฟื้นตัว เพิ่นล่ะเสียใจ ก็อุตส่าห์
ประคบประหงม ป้องกันภยันตรายทุกด้าน ทุกอย่างให้อยู่แล้ว 
แต่ท�าไมจัญไรอย่างนั้น เป็นคนจัญไรอย่างนั้น จัญไรๆ สามารถ
เผาบ้านเผาเมือง เผาสะพาน เผาอะไรเหล่านี ้มันคิดนอกคอก 
ไม่อยู่ในขอบข่ายของความเมตตา กรุณา มุทิตาเลย ขอให้ทุกคน
ใส่ใจไว้ เก็บไว้ในหัวใจของเรา อย่าคิดอาฆาตมาดร้ายเบียดเบียน
อิจฉาริษยา อย่าเอามาใช้เป็นอันขาด เอาแต่ความเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เอาขึ้นมาใช้กันเถอะ

อยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องกันได้ ช่วยเหลือเจือจุนกันได้ 
อย่างทางภาคอีสานของเราเป็นภาคที่แห้งแล้งกันดารล�าบาก 
ก็ได้รับความเมตตาจากส่วนกลาง น�าสิ่งของต่างๆ ใส่ตู้รถไฟไป 
ใส่ตู้รถเทนเนอร์ไปส่งถึงภาคอีสาน ได้รับความสงเคราะห์สงหา 
ต่างมีต่างได้ช่วยกัน.. เรียกว่าเอาใจใส่กัน ไม่ได้เอารัดไม่ได้เอา
เปรียบกันเลย เอาให้ทั่วให้ถึงความประสงค์ผู้ปกครองประเทศ
ท่านคิดอย่างนั้น อยากจะให้ประเทศชาติไทยของเราได้รับความ
สนับสนนุหรือได้รับการสงเคราะห์สงหาอย่างทั่วถึง ไม่อิจฉาตา
ร้อนซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยความเมตตาปรานกีัน อารีกัน ฉะนั้น 
ถ้าเป็นการอย่างนั้นได้ น่ามีความสุขมาก มีความสุขมาก

การศึกษาเราก็จัดการขึ้นมีมากมายมีวิทยาลัยขึ้นในเมือง
ไทยเป็นจ�านวนมาก วิทยาลัยอะไรต่างๆ ไอ้นีเ่ป็นวิทยาลัยหนึ่ง
ในนั้นเหมือนกัน วิทยาลัยหนึ่งเป็นองค์กรอันหนึ่ง เรียกว่า กรม
ประมง เปล่าหือ เขาว่ากรมประมง ที่นีก่รมประมงส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น�้าทั้งหลาย สงเคราะห์เขา ให้ได้เกิดได้ออกลูกแพร่ 
ลูกมากมายกลายเป็นพะเนนิเทินทึกหมด นีก่รมประมง แต่
ส�าหรับผู้จ�าศีลเด็ดขาด ไม่ ไม่แหยม ไม่ ไม่เบียดเบียนเขาเลยๆ 
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 ๒  ๒ ส่งเสริมอยู่ ให้อาหารปลา ให้อะไรๆ ให้อยู่ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ได้รับการสนับสนนุจนออกแม่แพร่ลูกทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละ
ประมง กรมประมง กรมสงเคราะห์

ประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองให้มีอาหารการกิน
ทั่วถึงกัน แม้ในสมัยนั้นแห้งแล้ง น�า้ท่วม นั้นก็เหมือนกัน ภาค
อีสานก็ถูกน�้าท่วมไปตั้งหลายจังหวัด ก็ได้รับความสงเคราะห์
จากภาคกลางเขา ภาคกลางเขามีส่วนซื้อขายกันหลายสิ่งหลาย
อย่างแล้ว รวมผนึกก�าลังกันส่งไปสงเคราะห์ ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคกลาง ภาคใต้โน้น ได้รับความสงเคราะห์สงหาอย่างนี้ 
ก็นับว่าเป็นบุญโขอยู่แล้ว เป็นบุญโข มีผู้เมตตาปรานอีารี(อา)รอบ 
ดูแลความสารทุกข์สุขดิบให้แก่บ้านแก่เมือง และขอโมทนาน�า้ใจ
ไมตรจีิตมิตรภาพนั้นด้วยใจจริง มีความดีอกดี ใจด้วย ในหลวง
ท่านก็เอาอยู่เรื่อยมีงานมีการอะไร สามัคคีกันขึ้นช่วยกันพัฒนา
บ้านเมือง ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

ท่านก็ภาคภูมิ ใจ เออ เมืองไทยเราไม่ใช่ย่อยเว้ย มีน�้าใจ
ไมตรจีิตมิตรภาพทั่วถึงกันดี รู้จักสงเคราะห์สงหากัน อันนีท้�าให้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสรรค์จรรโลงบ้านเมืองของตัวเอง 
ไม่อดอยากปากแห้ง ที่พรรณนามานี ้ เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด เราได้รับการศึกษาสูงจนถึงมหาวิทยาลัย
แห่งเกษตรศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัย
อะไรมากมายก่ายเกิน

หรือจะเอาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาประเทศของตัวเอง 
ให้มันทันสมัยเขา และให้มันใหม่เสมอ อย่าให้ล้าสมัยถอยหลังเขา 
ให้เป็นคนเข้มแข็งไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ถ้าท�าอย่างนีอ้ยู่
เรื่อยๆ บ้านเมืองของเราเป็นศรีวิไล สบายมาก เป็นความเจริญ
รุ่งเรือง ทันน�าสมัย และก็ใหม่เสมอ ไม่ล้าหลังเขา ขอให้ทุกคน
ยึดเอาในหลวงเป็นตัวอย่าง

ในหลวงท่านเอาจริงเอาจัง จนพวกสุขภาพร่างกายของ
ท่านทรุดโทรมลงไป เห็นได้ถนัดเอาใจใส่ พู้น( โน้น)ไปช่วยตาม
ชาวป่าชาวเขาที่ ไหนที่ ใด ขาดแคลนน�า้ หรือขาดแคลนอะไรๆ 
ไปดูแลเขาอยูโ่น้น เครื่องปลูกของฝังก็มากขึ้นๆ ไอ้เรื่องฝิ่น 
เฮโรอีน กัญชา เหล่านั้นท่านก็ปราบปรามไม่ให้ท�า ให้ท�าอย่างอื่น 
ดีกว่า ปลูกป่าให้เกิดประโยชน์แก่บ้านแก่เมือง แก่ประเทศชาติ
ของเรา ถ้าเอาจริงเอาจริงขนาดนั้น เหนื่อยหนักขนาดไหน

อาบเหงื่อต่างน�้าท่านก็สู้ เคยเห็นภาพของท่านไหม เอา
มือชี้ ใส่จมูกเจ้าของเนีย่ เห็นเหงื่อไหลลงจมูกจริงๆ พ่อเหนื่อย
ยากล�าบากเสียสละ เพื่อให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีอยู่มีกินนั่นเอง 
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  ๒ ให้ทันเขา ให้ทันกับประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหลาย ไม่เอารัด

เอาเปรียบ ถ้าคิดอย่างเนีย่เอามาเปรียบเทียบใสต่ัวเอง เรามี
น�้าใจอย่างนั้นเหมือนท่านไหม มันต้องมี มีน�้าใจอย่างนั้น อยาก
จะช่วยเหลืออย่างนั้น ขอให้มีอยู่มีกิน ขอให้ร�่ารวย อยากได้ช่วย
พี่ป้าน้าอาได้ทั่วถึง

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท นอกเหนือไปจากนี้
แล้ว ต่อจากนั้นก็จะได้ประสบพบเห็นเป็นความสุขความเจริญ
ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานฝอย
มา หรือวิสัชนา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอฝากทุกคนๆ เอาใจช่วยกัน น้อยไม่หลาย ตายไม่หมด 
อย่างอยู่ประเทศน้อยๆ หลายจังหวัดแค่นี ้ก็กลมเกลียวสามัคคี
กันดีอยู่ เห็นรถประชาสงเคราะห์น�าสิ่งของขึ้นภาคอีสาน ภาค
เหนือโน้น รถบรรทุกสิ่งของจากส่วนกลางด้วยล่ะ ไปสงเคราะห์
จังหวัดที่น�้าท่วมหลายๆ จังหวัด โอ้โฮ น�้าใจไทยไม่ใช่ธรรมดา
โว้ย น�า้ใจประเสริฐ เพราะอะไร เพราะว่า พระเจ้าแผ่นดินเป็น
ผู้มีน�้าใจประเสริฐ ประเสริฐเลิศกว่าประเทศอื่นเขา ดูแลไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินของพระองค์ไม่ให้อดอยากปากแห้ง พัฒนาทุกอย่าง
ให้มันก้าวทันเขา อย่างนี ้ เราก็ชื่นชมยินดี ในน�้าพระทัยของ
ในหลวง ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ ปั๊มแก๊สเอ็นจีวี
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

พระบ้านนอกเว้ย พระบ้านนอกเอามาเทศน์ในบ้านใน
เมืองที่เจริญ ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้จะว่ายังไงนะ ก็หันหลังแค่นีล้่ะก็
เอาเลยนะ บอกรีบๆ ไป อ้า ตั้งใจทุกคนเด้อ ความตั้งใจนั้นเป็น
ตัวกรรมที่ดี



๑๒
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๖

3

2

 ๓  ๓
ต่อไปให้ตั้งเจตนาของตนขึ้น จะรับศีล สมาทานศีล ก็ต้องมี

เจตนางดเว้นซะก่อน มันจึงเป็นศีล บางแห่ง บางที่ บางบุคคล 
ว่ารับศีลอยู่ดีๆ ปาณาติปาตา เวระมะณี ยังไม่จบเลย ยุงตาย
ไปตัวหนึ่ง ๒ ตัว ตี แอ้ เมื่อมีเจตนา ไม่มีเจตนาที่จะงด จะเว้น 
จะละ จะพาว่าทั้งอรรถทั้งแปล

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากฆ่าสัตว์ทุกชนดิ
ด้วยตัวเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากถือเอาสิ่งของ
ของท่านผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมย

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากประพฤติผิด
ในกาม ร่วมประเวณี ในภรรยาในสามีของท่านผู้อื่น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เพิ่นบอกไว้อย่างงั้น นีข่้อหนึ่ง อ้า อ่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นีค่รั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ครั้งที่ ๓ ต่อไปว่า

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ติสะระณะคะมะนัง นฏิฐิตัง
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ล้มเหลวอยู่ ไม่รักษาศีลกันแล้ว ความมั่นคงของประเทศชาติ 
ก็ไม่ไว้วางใจกันแล้วปะแล้ว ผิดใจกันที่ ไหน ที่ ไหนก็จองล้าง 
จองผลาญกันอยู่อย่างนั้น อ้า มีเรื่องชุมนมุกันใหญโ่ต อ้า 
ทั้งอ�าเภออะไร อ�าเภออะไร อ�าเภอนีจ้ังหวัดสุพรรณฯ เนาะ(นะ)  
ถ้ารักษากันได้ทั้งอ�าเภอ ทั้งจังหวัด ภายในจังหวัด เออ สุพรรณบุรี
ของเรา ก็จะไม่มีปัญหาการปกครอง ไม่มีปัญหา เขาเรียกว่า 
โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) เออ สบายมาก 
โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)จริงๆ

มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากกล่าวเท็จ 
ค�าไม่จริงและหลอกลวงอ�าพรางท่านผู้อ่ืนให้หลงเช่ือในค�าไม่มีจริง

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากดื่มกินสุราเมรัย
อันเป็นเครื่องดองของเมา ทั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
อันนีร้วมความไปถึง ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า เสพติดให้โทษ
ทุกชนดิ ผิดทั้งกฎหมายด้วย ผิดทั้งศีลธรรมด้วย อ้า เป็นปัญหา
ในการปกครองอีกด้วย

หากปกครองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสบายใจ 
ไม่มีขโจ.. ขโมยขโจรใดๆ ชิงของซึ่งกันและกันอีกด้วย และก็ไม่
กินสุราเมรัยเครื่องดองของเมา อ่ะ ผิดศีลธรรมจริงๆ ล่ะผิ
ดมากๆ เลย ในงานบุญครั้งใด ได้ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกขึ้น 
ถ้าอย่างมี คนไม่มีศีลมีธรรมแทรกอยู่ในที่นั้น ก็อาจจะตีกันหัว
ร้างข้างแตก อ่ะเฮอะ ติดคุกติดตะรางก็เยอะแยะแล้ว มุ่งร้าย
หมายผลาญซึ่งกันและกัน ฆ่ากันถึงตายก็มี กย็าเสพติด ให้โทษ
นั้นเอง

เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจเว้น ตั้งใจละทุกข้อ ทุกข้อมา 
เออ ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ เว้นให้ได้ อย่าไป
นยิมชมชอบมันเลย ความมั่นคงของประเทศชาติก็จะดีขึ้น ถ้ายัง

อันนีม้ัน ค�าพูดของอดีตผู้แทนราษฎร โนพลอมแพลม
(no problem ไม่มีปัญหา)อยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้อง
นึกถึงสังคม เราอยู่ร่วมกันจะมีสันติสุขเกิดขึ้น ก็เพราะความ
พร้อมเพรียงซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ดูแลกันให้ทั่วให้ถึง อ้า อย่า
อยากเป็นที่รักมักที่ชัง อิจฉาพยาบาทเหล่านีก้็ผิดศีล ผิดธรรม
ด้วยเหมือนกัน

ถ้าเรารักษาศีล รักษาธรรมจริงจัง ปฏิบัตธิรรมจริงๆ 
จังๆ แล้ว โอ้ย โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)อย่า
ว่าเลย สบายมาก อ้า ไม่มีปัญหา เออ ไม่ ไม่มีการคิด เออ (คด)
ในข้องอในกระดูกแต่อย่างใด เออ ท�าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุขดีทีเดียว ยังนึกค�าพูดยังไม่ออกเลยนี่นะ เอาล่ะ อาราธนา
เทศน์แล้วเหรอ พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ แล้วบ่
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ไม่ได้พูดยากพูดล�าบากอะไรหรอก พูดลึกๆ อ้า เอาไปมาก

หลาย คนผู้แสดงก็ไม่มีความรู้ พอที่จะพูดมากๆ ลึกๆ ยากๆ 
ให้ฟังเนาะ(นะ) พูดง่ายๆ กันดีกว่า

กัมมัง คือ การกระท�า แปลให้เป็นข้อๆ และ กัมมัง คือ 
การกระท�าที่ผิดศีล ผิดธรรม มันเป็นการงานที่ ไม่บริสุทธิ์สะอาด

วิชชา กัมมัง วิชชา ธัมโม ธรรมะก็เหมือนกัน ต้องมีความ
บริสุทธิ์แน่ใจแน่นอน มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรม
ต่อกันจริงๆ อันท�ามาค้าขายก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าโกงได้โกงเอา 
อ้า ขี้ชักมักได้ ปากว่าตาขยิบอยู่อย่างนี ้ อ่ะเอาได้ ได้แล้วเรา 
ได้แล้ว อ้า เรามีรวยเกิดขึ้นแล้ว มีเรื่องที่จะให้เรารวย ถ้าเราโกง 
โกงเขาได้หรือว่า โกหกเขาบ้างอย่างนี ้แล้วการค้าขายของเรามัน
จะบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่า ถ้าใจเป็นอย่างงั้น มันก็ผิดทั้งศีล 
ผิดทั้งธรรมด้วย ผิดธรรมผิดวินัยด้วย การค้าขายจะอยู่ดีกินดี

จะเอาปัญหาของ สุภมาณพ บุตร โตเทยยบุตร ขึ้นมา
บรรยายให้ฟังสักหน่อย

ไอ้ผู้อาราธนาก็หลงอยู่เนาะ(นะ) อ้า เราอาจจะหลงกัน
ด้วย ต้องท่องขึ้นใจไว้ดีๆ ที่จะเป็น เออ ประธาน พิธีกรใดๆ ก็
ดี ตั้งใจ ไม่ต้องประนมมือก็ได้หรอก มันจะเมื่อย ตั้งใจฟังด้วย
ดี เพิ่นว่า

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา เพิ่นว่าอย่างงั้นน่ะ ฟังไม่ด้วยดี
จะเกิดปัญญา ได้หรือไม่ล่ะ ฟังไม่ด้วยดีเอา เอาหูไปนา เอาตา
ไปไร่ เอาใจไปสวน ไปหาลูกหาผัว หาเมียอยู่ทางบ้าน เป็นห่วง
บ้านห่วงช่องอยู่ ก็เลยไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยดี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ
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ก็โง่เง่าเต่าตุ่น บางคนก็ความเฉลียวฉลาดเหลือเกิน เหล่านีล้่ะ
ผิดกันไปมากมาย มีอยู่หรือหนอสิ่งที่ ให้เขาเป็นไปต่างๆ 
กันอย่างนั้นพระเจ้าข้า

แอ้ เออ ดีมาก พระพุทธเจ้าเพิ่น เพิ่นตอบว่า ดีมาก 
ค�าถามของเธอมีประโยชน์กว้าง จัดคือจัด จัดเอาไว้ในพระสูตรซะด้วย 
เออ แอ้ อยู่มีอยู่ในพระสูตรซะด้วย ไอ้คนที่มีผิวขาวก็ดี ตั้งแต่
อดีตมาเขาเป็นคนมีความบริสุทธิ์ ใจ ไมโ่กรธกริ้ว ไม่ถือโทษโกรธ
ใครเลย ยิ้ม ใครว่าให้ก็ยิ้มอยู่อย่างนั้น เป็นคนใจดี อโหสิ มี ใจ
อโหสิเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้น ใครจะว่ายังไงก็ช่างเขา เรื่องของเรา
ไม่ได้เป็นอย่างนั้น วางเฉยได้เขาเรียกอุเบกขา ใครจะด่าจะว่ายัง
ไงก็เรื่องของเขา แอ้ คนเกิดมาในโลกก็เหมือนกันล่ะไม่เหมือน 
ไม่ ไม่เหมือนกันทุกคน ไม่ขาวเหมือนกันทุกคน ด�าก็ไม่ด�าเหมือน
กันทุกคน เออ ขาวก็ไม่ ไม่ขาวเกินกันเท่าไหร่นัก บางคนสูง บาง
คนต�่า บางคนด�า บางคนขาว บางคนก็มั่งมีศรีสุขร�่ารวย ท�ามา
ค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่อง บางคนก็ยากจนข้นแค้นไม่เหมือนเขา

เนีย่มันมี มีเหตุอะไรหนอ คนมันจึงต่างๆ กันอย่างงั้น มี
ค�าถามของเธอ ค�าสงสัยของเธอนีเ่ป็นประโยชน์ในทางพระพุทธ
ศาสนามาก เออ เพราะงั้นข้อนั้นเกิดในหลักในเกณฑ์ดี ตระกูล
สูงนั้นเป็นคนมีการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนสิัย ประจ�าชีวิตจิตใจ
ของตัวเอง อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างงั้น ไมโ่อ้อวดอะไรเลย เป็น
คนมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหนึ่งแหละ ไม่ได้ดูหมิ่นถิ่น
แคลนผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุกว่า ผู้เกิดก่อนก็ว่าได้ ผู้มีหน้าที่
การงานดีกว่า เหล่านี ้ ไม่เคยเสียใจเลย ไม่เคยน้อยหน้าต�่าตา
ใครเลย เออ เป็นคนอุเบกขา มีอุเบกขาเป็นประจ�าอยูอ่ย่างงั้น 
เออ เพราะฉะนั้นการที่มีตระกูลสูง ก็เพราะเขาเป็นคนไม่ถือเนื้อ

สมัยก่อนโน้น มีผู้สงสัยเป็นนักเป็นหนา ว่าคนเกิดมา
ท�าไมไม่เหมือนกัน เกิดมาในโลกเดียวกัน เป็นมนษุย์เหมือนกัน 
แต่ไม่เหมือนกัน บุคลิกลักษณะหน้าตา ผิวพรรณก็เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน ผิดแผกแตกต่างกันไป บางคนสูง บางคนต�า่ บาง
คนด�า บางคนขาว บางคน อ้า พอดิบพอดีไปงั้นล่ะ ท�าไมไม่
เหมือนกัน ท�าไมไม่ผิดเหมือนกัน อย่างเขาผลิตรถยนต์ ผลิต 
เคร่ืองยนต์กลไกใดๆ ขึ้นมา ยี่ห้ออะไร ยี่ห้ออะไร กเ็หมือนกันเปี๊ยบ 
มันผิดกันตั้งแต่เลขหมายเท่านั้น แต่ว่าเครื่องยนต์กลไกอัน
เดียวกันทั้งนั้น ผืนเดียวกันหมด เครื่องยนต์กลไกมีพลังเท่ากัน 
ยี่ห้อไหน ยี่ห้อไหนก็ดี มีพลังแข็งแรงเหมือนกันอันนีค้นเราที่มี
ความผิดแผกแตกต่างกันนี้

สุภมานพ โตเทยยบุตร.. เพิ่นจึงสงสัยว่า ข้าพระพุทธเจ้า
มีความสงสัยมานานแล้วพระเจ้าข้า แต่จะไปถามใคร มองไม่เห็น 
จะมโีอกาสได้มาเข้าใกล้พระบรมศาสดา อยากจะขอถามพระบรม
ศาสดา และพระผู้มีพระภาคให้หายสงสัยไปเลย แอ้ ว่าคนเกิด
มาในโลก ในมนษุย์นีท้�าไมไม่เหมือนกันพระเจ้าข้า บางคนมีผิวด�า 
บางคนมีผิวขาว บางคนตระกูลสูง บางคนตระกูลต�่า บางคน
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คนรักษาธรรมะข้อนี้ ได้ย่อมเกิดในตระกูลสูง ๑ เกิดเป็น

ผู้มีผิวขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง ๑ เออ ไม่ ไม่แต่งเท่าไหร่หรอก มัน 
มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติของมัน ถ้าโกรธแล้วมันท�าลายผิวพรรณ 
ท�าลายผิวพรรณตัวเอง เออ ตระกูลสูง ตระกูลต�่า อันนีก้็เหมือน
กันล่ะ ตระกูลสูงท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่รักษามารยาทในสังคม เคารพ
ผู้สูงอายุกว่า ไม่ดูหมิ่นถ่ินแคลนผู้อื่นเขาเลย นี ่เพราะฉะนั้นจึง
ให้ท�าให้ผิวพรรณต่างกันไป ทางนั้น ไม่มี ไม่เอามาถือสาหาความ 
ไม่เอามาผูกโกรธใส่ตัวเอง อโหสิ ให้อภัย เออ ถ้าพูดผิดไปก็นึก
อยู่ในใจนั้น หรือประนมมือขอโทษ พูดผิดไปแล้วขอโทษเน้อ 
ขอโทษ ขอโทษพูดผิดไปแล้ว เออ ไม่ได้คิด มันออกมาโดยไม่ได้
นึก ไม่มีเจตนาที่จะโกรธแค้นชิงชังใคร เออ บางคนสูง บางคนต�า่ 
บางคนผิวด�า บางคนผิวขาว อ้า

มีหลวงตาองค์หนึ่ง ท่านมาบวช แต่ว่าเป็นคนด�า หลวงตาองค์
นั้น ก็เลย.. จนตายแหละ พูดเถียงความขึ้นมาบอกว่า อาจารย์
พูดอย่างงี้ก็ไม่ถูกหรอก อืม อาจารย์น่ะพูดได้ พ่อแม่พาขาว มัน
ก็เลยขาว ผมมันพ่อด�าแม่ด�า ผมเลยด�า

อ่ะเฮอะ อ้า มันเป็นก็ว่านู้น ไม่ใช่ว่า (หลวง)ตา อ้า เข้าใจ
อย่างงั้นก็ผิดอีกแหละ เป็นการเถียงค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
เอ้า ขอถามอีกหน่อยเถอะว่า ไก่ด�า เคยมีลูกตัวขาวๆ วิ่งตาม
หลังไปมีไหม เออ ๒ ตัว ๓ ตัว มันท�าไมไม่ด�าเหมือนแม่มัน มัน
ท�าไมขาวตั้งแต่มันตัวเดียวหรือ ๒ ตัวนั้น เออ วิ่งตามแม่ไป 
ควายด�าออกลูกเผือกหรือออกลูกด่อน(ขาวเผือก) อย่างนีเ้คย
เห็นไหม เออ ก็ ก็ แม่มันสิ เพิ่นก็ว่าแม่นั่น แม่นั่น

ถือตัว เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อายสุูงกว่า 
เคารพอยู่อย่างนั้น มีความเคารพไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนใครเลย 
บางคนกข็ี้ โกรธ นี่ๆ  ข้อที่ผิวด�าเนีย่ บางคนก็มีความโกรธเป็น
ประจ�า นดิๆ หน่อยๆ ก็ไม่ให้อภัยแก่กัน โกรธ ถือโกรธอยู่อย่าง
งั้น โกรธจนหน้าเหี้ยมเกรียมไหม้นู้นแหละ เออ หน้าด�าคร�่า
เครียด ถ้าโกรธจัดๆ ล่ะ หน้าด�าคร�า่เครียด เหมือนดังเราเคย
สังเกตไหม ถ้าโกรธล่ะเปลี่ยนสีไปเลย เปลี่ยนสจีากสีขาว สีเหลือง 
สี อ้า งามอยู่บ้าง แต่ถ้าโกรธบ่อยๆ เกิดหน้าด�าคร�่าเครียดขึ้น
มา หน้าเข้าฝ้าราคีมากมายหน้าด�า เออ คนขี้ โกรธผิวพรรณขี้ริ้ว
เพิ่นว่างั้น คนขี้ โกรธผิวพรรณขี้ริ้ว ไม่ได้ผิวพรรณผุดผ่องเหมือน
ดังเขาอื่น เพราะฉะน้ันใครอยากขาวบ้าง อยากผิวดีบ้าง อย่า
สร้างความโกรธ อย่าอาฆาตมาดร้ายผู้หนึ่งผู้ใดเลย เพิ่นว่างั้น 
ไม่มี อาฆาตไม่มี มาดร้ายไม่มี จองเวรจองกรรมก็ไม่มี ให้อโหสิ
ตลอด ไม่ค่อยผูกโกรธกับใครเลยอย่างเนีย่



๑๒
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๖

13

12

 ๓  ๓
บางคนเกิดในตระกูลสูง แต่ว่าผิวด�า ตระกูลสูงแต่ว่า

ผิวด�า เพราะว่าไม่รักษาความโกรธของตัวเอง ไม่ได้ขัดเกลาจิตใจ 
ตอนนั้นลุอ�านาจแก่ความโกรธบ่อยๆ อยู่เรื่อย เป็นถึงพระราชา
มหากษัตริย์ แล้วถ้าโกรธขึ้นมาล่ะ ลูกน้องแตกแหกเป็นแถวไป เออ

เถียงไม่ได้หรอก อันนีค้�าสอนพระพุทธเจ้า เพิ่นสอน เออ
ถ้าเอาความโกรธมาบริหารงาน บริหารการงานอะไร มัน มันไม่
สะอาด การกระท�าก็ไม่สะอาด ความคิดก็มีอาฆาตมาดร้ายพยาบาท
ผู้อื่น อันนีม้ันท�าให้เป็นคนเกิดชาติต่อๆ ไป เป็นคนมีผิวด�า ด�า
อ�ามหิตจริงๆ อืมเนีย่ มองเห็นแต่ตาแมบๆ (รวดเร็ว)กับแข่ว(ฟัน) 
หัวเราะออกมา เออ เห็นฟัน นอกนั้นด�าหมดทุกอย่างอ่ะเนาะ(นะ) เออ

ผิวด�า ผิวขาว ตระกูลสูง ตระกูลต�่าได้ ก็ไอ้ที่ว่าตระกูลสูง 
เพิ่นไม่เอาค�าหยาบช้าสามานย์มาคุยกัน เออ อย่างในตระกูลพระ
ราชามหากษัตริย์ทุกสมัยมา ท่านไม่เคยเอาความโกรธด่ากัน
อย่างจริงๆ จังๆ อ้า จนจะฆ่ากันตีกัน พระไม่ได้เอาความโกรธ
อย่างนั้นมาใช้ เอาแต่มธุรสวาจาที่ ไพเราะเสนาะโสต ไม่ให้ความ
โกรธเกิดขึ้นในหัวใจของท่าน รักษาธรรมะข้อนีเ้ป็นหนึ่งมาโดย
ตลอด เพราะฉะนั้นท่านจึงมีคุณธรรมสูง เป็นควรที่ เป็นบุคคล
ที่ควรเคารพบูชาได้อยู่ ผู้เป็นตระกูลสูงตระกูลนั้นท่านมีมารยาทดี 
ค�าพูดค�าจามีมารยาทดี ไม่เคยกระทบกระเทียบ เปรียบเปรย
ผู้หนึ่งผู้ใด ให้เจ็บช�้าน�้าใจเลยแม้แต่น้อย ถ้าพูดผิดไปก็ขอโทษๆ 
แล้ว พูดผิดแล้ว ตรงนี ้อ้า ขอโทษเน้อ พูดผิดแล้ว ไม่มีเจตนา
ที่จะดูหมิ่นถิ่นแคลนท่านผู้อื่นเลย เออ อ้า

มีนทิานทั้งหลายนทิานเอามาเปรียบเทียบกันดู เออ มัน
เป็นอย่างงั้น บางคนก็ร�่ารวยมหาศาล บางคนก็ยากจนข้นแค้น 
ยากเงินจนทอง ไม่มี ใครเคารพนับถือ เออ เป็นคนขี้ โกรธเป็น
ประจ�า เรื่องที่ผ ่านไปแล้วนาน ยังฟื้นขึ้นมาทะเลาะกันอีกต่อไป
อยู่อย่างงั้น แล้วความโกรธมันท�าลายผิวพรรณ เพิ่นว่าอย่างงี้ 
ท�าลายผิวพรรณ ท�าลายทรัพย์สินด้วย เออ ท�าให้เป็นคนยากจน
ข้นแค้นเข็ญใจไร้ทรัพย์ แล้วก็ปัญญาที่จะเกิดขึ้น กับชีวิตจิต
ใจน่ะ ก็นึกไม่ออก นึกไม่ออก นึกไม่ถึง ปัญญาพาตัวรอดเป็น
ยอดดี ไม่เอามาใช้ ไม่เอามาใช้กัน เอาแต่ความน่าเกลียดน่าชัง
เอามาพูดกัน ด่ากัน ด่าแค่นีย้ังไม่พอใจ ต่อโคตรพ่อโคตรแม่
เพิ่นพู้น( โน้น)ล่ะ อ้า ค�าน�าด่า ด่าพ่อด่าแม่ว่านีเ่มื่อผิดไปทั่ว ท�า
ยังไงเขาเจ็บใจ หาเรื่องอย่างนั้นมาพูดให้จนได้ นั่นแหนะส�าหรับ
คน ท�าลายผิวพรรณตัวเอง จะพูดดีๆ จรรยา.. ไม่ได้รับการ
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โมทนาส่วนบุญ เราก็ได้บุญเหมือนกันถึงไม่ได้ท�า แต่ว่าไม่มี ใจ
อิจฉาริษยาอาฆาตอย่างหนึ่งอย่างใด มี ใจเผยแผ่มากว้างขวาง
อยู่อย่างนั้น ใจกว้างใจขวางอยู่อย่างนั้น เป็น

นสิสะยะปัจจัย

ติดตามตนไปทุกภพ ทุกชาติ พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมา
เท่าไหร่ ท�าบุญท�าทานมาเท่าไหร่ชาติ ๔ อสงไขยก�าไรแสนมหากัป 
เออ เกิดจากไหน เออ ภพไหนก็ตาม เกิดในตระกูลสูงสุด ตระกูล
ต�่าก็ตาม มี ใจโมทนาสาธุการกับผู้อื่นเขาอยู่อย่างนั้น ไม่อิจฉา 
ไม่ตาร้อนผู้หนึ่งผู้ใดเลย โมทนาด้วยความจริงใจ ถ้าโมทนาแล้ว
ตัวเองก็ได้ ได้ส่วนบุญเหมือนกัน เออ

การอิจฉาริษยา หาเรื่องกลั่นแกล้งกันต่างๆ นานา เขา
ไม่ผิดก็หาเรื่องเขาใส่ให้เขาผิด เขาถูกอยู่ขนาดไหนก็ยังไมโ่มทนา 
ยังหาเรื่องอิจฉาเขาอยู่อย่างงั้น ถ้าใจอย่างงั้นเรียกว่า ใจริษยา 
หาเรื่องอิจฉาผู้อื่น อ้า ท�าให้ตนเกิดในตระกูลต�่า เออ แล้วก็ผิวด�า 
ไม่ขาวกับเขาล่ะ อืม บางคนก็เกิดโรคต่างๆ นานา ของเขาหาย 
แต่ของเราไม่หายเลย เขากินยาอะไรก็ถูกไปหมด ดีไปหมด อ้า 
เพราะว่าเขาประพฤติดี เขาประพฤติดี ไม่อิจฉาตาร้อน ผู้ใดให้..
(เสียงไอ) สาธุไปหมดทุกคน

(เสียงไอ) ก็บอกว่าไม่ต้องอาย(ไอ) ไม่ต้องอาย(ไอ) คนกันเอง 
ยังอาย(ไอ)ได้อยู่ ไม่ต้องอายกันหรอกกับคนอื่นที่มาที่นีก่็ เป็น
ญาติเป็นโยม ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากันทั้งนั้น พอใจที่
จะประพฤติปฏิบัติตนตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า แอ้ ถ้า
อยากสวย อยากงาม หน้าตาสะสวย ผิวพรรณผุดผ่อง ก็อย่า

ศึกษาสูงก็ตาม แต่มีธรรมชาติของมันเป็นอย่างงั้นเอง เป็นคน
มจีรรยาบรรณที่ดี อืม รักษาสมบัติของตัวเอาไว้ได้ ไมโ่กรธให้
ใคร ไม่ด่าให้ใคร ไม่ว่าใคร ทั้งนีต้ีแม่หรือด่าต่างๆ นานาก็ไม่
ด่า ด่าไปท�าไม ด่าไปมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นหรอก เห็นว่าให้อภัย
ซึ่งกันและกันดีกว่า ดีกว่าผูกโกรธหาความโกรธมาใส่ตัว สร้าง
ผิวพรรณให้ตัวเอง ไม่น่าดูเลย หน้าด�าคร�่าเครียด เออ เป็นอย่างงี้

บางคนยากจนข้นแค้น อันนั้นก็เป็นความตระหนีถ่ี่เหนยีว 
ความตระหนีถ่ี่เหนยีว เหนยีวแน่นหวงแหน ไม่ค่อยจับค่อยจ่าย 
ไม่ค่อยเลี้ยงดูพี่ป้าน้าอาที่ ไหนเลย เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด อ้า 
แม้แต่คนอื่นมาบอกบุญ ท�าอะไรกันนี ้ยังไปว่าเขาอีก เออ ยัง
ไปว่าเขาต่อไปอีก ไปบอกเขาท�าไม เออ ตัวเองรวยก็จงท�าไป
เถอะ อืม ว่าไปนู้น ไม่ต้องให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างงั้นอย่างงี้ เปล่า
หรอก การที่บอกบุญสุนทาน ให้กันและกันนีเ้ป็นคนใจกว้าง 
เป็นคนใจไม่คับแคบ เป็นคนใจกว้าง มี

เมตตา กรณุา มุทิตา อุเบกขา

อยู่ในนั้นพร้อมเสร็จ เนีย่จึง.. จึงเป็นคนใจกว้างใจขวางขึ้นมา 
ไม่คับแคบ อ้า ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เก็บ ไม่ก�า ไม่กอบ ไมโ่กย ไมโ่กง 
ไม่กินใครเลย ซึ่งมันผิดศีลผิดธรรมด้วย ผิดธรรมะค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าด้วย เพราะฉะนั้นคนเกิดมาเป็นตระกูลยากจน
ข้นแค้น เห็นแก่ได้ทรัพย์ อับปัญญา ไม่มีปัญญา เห็นเขาท�าก็
นึกหมั่นไส้อยู่เฉยๆ ไม่คิดจะสาธุ ยินดีปรีดาปราโมทย์ อ่ะ โมทนา
สาธุการด้วย ถึงตัวไม่ได้ท�าก็ต้องโมทนาสาธุด้วย ไปทอดกฐิน 
ผ้าป่า หากฐินอะไรสร้างอันนั้นอันนี ้สาธุอยู่ในใจ เออ เรียกว่า
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เป็นคนใจกว้างใจขวาง อย่าเป็นคนคับแคบ ถ้าคน

คับแคบแล้วจัดงานจัดการอะไรเกิดขึ้น ไม่มี ใครไปเหลียวแล
เลย ไม่มี ใครเอาใจใส่ช่วยเหลือเลย อย่างนีก้็มีเราอยากจะเป็น
อย่างงั้นหรือ เราอยากจะเป็นอย่างงั้นเราก็สร้างเอาสิปะเนีย่ ตา
ให้คับให้แคบเข้า ให้เป็นคนคับแคบเข้า อ้า ขี้ตระหนีถ่ี่เหนยีว 
เหนยีวแน่นหวงแหน อ้า แล้วก็อิจฉาริษยาด้วย อาฆาตมาดร้าย
ด้วย จองเวรจองกรรมผู้อื่นด้วย อย่างนี้ ไม่ดีเลยเออเนาะ(นะ)
ไม่ดี ส�าหรับเราต้องการความเจริญ ขอโภคสมบัติ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ในความเป็นธรรมทุกอย่างเลยแน่ะ เออ เกิดมั่งมีศรีสุข เจริญ
รุ่งเรือง ค้าขายหงายมือก็ได้ก�าไรมหาศาล อ้า เป็นอย่างนั้น

ถ้าใจคับแคบแล้ว ไม่มี ใครเหลียวแลล่ะ แอ้เฮ้อ ไม่มี ใคร
เหลียวใครแลเท่าไหร่ เชิญชวนยังไงๆ ก็ไม่มี ใครดูแล ไม่มี ใคร
ยินดีด้วย โอ้ย ท�าแต่บุญๆ อยู่นั่นแหละเขาก็ว่าเขาไปงั้นแหละ 
เห็นเขามาเชิญชวนเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเหล่านั้นอันนี ้ก็ไปดูถูก
เขาอีก อย่างนี้ ไม่ถูกต้อง ถ้าอยากให้ถูก ถูกต้อง ต้องยินดีปรีดา
ปราโมทย์โชติช่วงชัชวาล อย่าอิจฉาตาร้อน โมทนาสาธุการด้วย 
ถ้าท�าดีแล้วโมทนาทุกอย่างไป

เป็นคนขี้ โกรธ เพิ่นว่าอย่างงี้นะ อย่าเป็นคนขี้ โกรธ อย่าผูกโกรธ 
อย่าอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นเขา อ้า อย่าแช่งชักหักกระดูกผู้อื่นเขา 
อ้า เฉยๆ เอาใจเฉยๆ ไว้ เฉยไว้ก็ดีเอง แต่ว่างานการของหมู่
ของพวก เอาใจใส่เป็นพิเศษ เอาใจใส ่เอาใจช่วยเป็นพิเศษ มีงาน
อะไรเกิดขึ้นทางบ้านบ้าง จะท�าบุญบ้านบ้าง ท�าบุญผ้าป่ามหา
กฐินอะไรบ้าง อ้ามีความยินดีปรีดาปราโมทย์ เออ ใจเราก็โชติ
ช่วงชัชวาล ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานร่าเริง ไม่ใจฮอม(ระทมใจจน
เหี่ยวแห้ง) ใจตรอม อ้า ไม่ใจฮอม(ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง) ใจ
ตรอม ใจคับแคบ ท�าใจให้กว้างเอาไว้ เออ จึงสามารถไปเกิดใน
ตระกูลสูงได้ ถ้าอิจฉาริษยาพยาบาท อาฆาต จองเวรคนโน้น
คนน้ี ไปเกิดในตระกูลสูงกับเขาไม่ได้ ไปเกิดเป็นคนต�่าๆ พู้น
( โน้น)ล่ะ เป็นคนเลว ต�า่ๆ เลวทรามต�่าช้า เป็นคนยากคนจน
ด้วย เพราะไม่มี กุศลจิต ไม่ยินดีปรีดาปราโมทย์ในการท�าบุญ
ท�าทาน ไมโ่มทนาสาธุการด้วย อ้า

อย่างนั้นก็เรียกว่าตัดลาภสักการะของตัวเอง ซึ่งควรที่จะ
ได้กับเขาบ้าง ก็เลยไม่ได้ท�ากับเขาเลย พาอิจฉา พาความอิจฉา
ริษยา พยาบาทอาฆาต เอ้ย ไปเล่นอะไรก็เอารัดเอาเปรียบหมู่
อย่างงั้นน่ะ เอาไก่ไปชนกัน ก็ เอออยากชนะเขาจนเกินไป เอาไม้
ไปจิ้มตา หรือเอาอะไรจิ้มตาไก่เขานะ ให้มันตาบอดข้างหนึ่งนะ
ท�านองนี ้ เออ แล้วมันจะแพ้เขาเหล่านี ้ หลายอย่างเรื่องอิจฉา
ริษยาเนีย่ ไม่ควรจะเอามาใช้ส�าหรับพวกเราผู้ถือพระพุทธศาสนา 
ถือตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นกล่าวไว้ ให้ละเว้น
เวรกรรมทั้งหลาย เออ อาฆาตมาดร้ายอย่าให้มี ในหัวใจ ให้กว้าง 
เอาไว้ ใจกว้างใจขวางจึงเกิดเป็นเศรษฐีมีมั่ง นั่งกินนั่งทาน
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แดงอยู่ ได้รับกักขังมานานหรือยังไง พอเอาไปปล่อยเท่านั้นล่ะ 
ปล่อยลงน�้าแล้ว ไม่ได้ไปเลยนะ ปล่อยลงน�้า กลับคืนมาซะก่อน 
กลับคืนมาหาผู้ปล่อยเสียก่อน แล้วก็ผงกหัว มาผงกหัว อ้า เรียก
ว่าดีอกดี ใจหลายที่มาปล่อยให้ คิดว่าอย่างนั้นนะ ไปซะ ไปซะ 
ไปซะ ไม่ต้องนั่นหรอก ไม่ ให้อภัยแล้วทุกอย่าง เออ ก็มันปลา
ขี้ป่วย เออ คึก ดี ใจหลาย โดดครึม ไปเลย ไป.. ลงหนองใหญ่ๆ 
กว้างๆ นู้นแหละ หนองบ้านหนองบัวเนีย่ ตามบ้านหนองบัว

แม้แต่เอาปลาไปปล่อยก็ยังสาธุ แม้ เออ เอานกไปปล่อย
ก็ยังสาธุ เออ อยู่อย่างงั้น เคยเห็นไหม เคยเห็นในหลวง เออ 
ไปปล่อยปลาแต่ละครั้งไหม อ้า ราชธิดา ราชบุตร ราชธิดาก็ท�า
ตาม ตัดเชือกให้มันไหล ลงในหนอง ไหลๆๆๆๆๆๆ เสียก่อน 
เออ เออ ไม่มีตัวไหน ยินร้ายนี ่ อาฆาตพยาบาทเลย มีแต่ที่ 
ดีอกดี ใจหลายนี ่ว่าเป็นเสรีภาพแล้ว ดีอกดี ใจหลาย ปล่อยปู 
ปล่อยปลา ปล่อยนก อะไรท�านองนี ้อย่านึกถือ อย่าถือว่าเป็น
ของต�า่ๆ เป็นของสูง นก หนู ปู ที่เมื่อได้รับความเสรีภาพเต็มที่ 
เออ โมทนาสาธุ

อันนีห้ลวงปู่เคยไปปล่อยปลากับหลวงตานู หลวงตานู 
เพิ่นกม็าบวชอยู่ด้วย แกให้ไปจ�าพรรษาอยู่บ้าน อ้า หนองบัว 
โน่น ลูกสาวเพิ่น เคยบวชเป็นชีมา ไปซื้อปลาตัวใหญ่ๆ มาขังไว้ 
ขังไว้หม้อหนึ่ง เพิ่นก็เดินไป หลวงตานูเพิ่นก็เดินไป ไป เสียงมัน
ดัง ครึกๆ เอ้ เสียงแปลกๆ อย่างนี ้มันแปลก เพิ่นเอาหยั่งมา
ขังไว้เน้อ ไปดู ไปดูล่ะ อาจารย์ๆ ไปเบิ่ง (ดู)อันนีน่้ะ มัน เอาอะไร
มาขังไว้ดังครึกๆ สมมติว่าเราเอาไปปล่อยจะบาปไหม โอ้ย ไม่
บาปหรอก อ้า เขาก็ได้บุญด้วยถ้าเขาโมทนา ผู้เขาซื้อมา เขาก็
จะได้บุญด้วย เอาเลยหลวง หลวงตาเอาเลย มีอยู่ในครุ(ภาชนะ
สาน ใช้ตักน�้า)ถัง เออ เอาปลาใส่ครุ(ภาชนะสาน ใช้ตักน�้า)ถัง 
ไปกี่ตัว มันมีเท่าไหร่เอาหมดล่ะ เทออกหมดล่ะ เทไปก็ลงปืด 
ก็ลงสระน�้า ฝายบ้านหนองบัว วัดป่าบ้านหนองบัว ลงไปโน้น 
ลงไปตามสะพานลงไป ลึกๆ นู้นล่ะ

เอ้า อโหสิกันเด้อปะเนีย่ ให้ ให้ปล่อยแล้ว เออ ปลาตัว
นั้นก็ปรากฏว่ามันรู้จักภาษาอยู่ ก็ปลาตัวนั้นมันเหมือนๆ เขา 
ตามันแดงหรือว่ามันร้องไห้ก็ไม่รู้ ตามันแดง มองดู มัน มันตา

มีอีกครั้งหนึ่ง พวกนกทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าเอาไป
ปล่อย เอานกไปปล่อยเว้ยเนีย่ บอกเขาซะ ไม่มีเวรไม่มีภัยกันนะ 
บัดนีน้ะ อ้า อโหสิแล้ว ให้อโหสิแล้ว ให้อภัยแก่กันและกันน่ะ 
เออ ไปดีมาดีนะ ปล่อยออกจากกรงแล้ว บินไปสักพักหนึ่ง กลับ
คืนมา มาบินแป๊บๆๆๆๆๆ หันหน้ามาโมทนาหรือยังไงอ่ะเนีย่…
ไปๆๆ ไปได้แล้ว ไปได้แล้ว ไม่ได้หรอกมันจะไม่ทันหมู่เขา เออ 
ไปได้แล้วหมู่เขา แน่ะ เขาดี ใจ ถ้าได้รับการปลดปล่อยอย่างงั้น 
เขาดี ใจหลาย เออ

ถ้าเป็นใจมนษุย์เราก็เรียกว่า โมทนาสาธุน่ะ มีความปลื้ม
อกปลื้มใจ ชีวิตรอดคราวนีเ้พราะคนคนนี ้มันจึงลอยพอกลับถึง
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มันถึงจะร้องเอ่ย โมทนาเอาเด้อ เออ ก้มหัวลง ก้มหัว เงยคอ
ขึ้นมา แต่ว่ามันท�าบ๊ายบาย(bye bye ลาก่อน)ไม่เป็นนะ มัน
ท�าบ๊ายบาย(bye bye ลาก่อน)ไม่เป็น ทีนีก่้มหัวลงรับเท่านั้น
แหละ ต่อจากนั้นมาเลยดีวันดีคืนมา ท้องก็หาย เออ ที่ผ ่ามา
แล้วแผลก็หายดี

เออนั่น เรียกว่า จิตของสัตว์มีความส�านึกรู้สึกบาปบุญ
คุณโทษ รู้สึกดีชั่ว รู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนกัน พวกเป็ดพวก
ไก่เราเคยที่ทรมานเขาอย่างไรล่ะเลย ตั้งใจเมตตาอโหสิ ให้เขา
บ้างเด้อ ส�าหรับผู้มีศีล มีธรรมอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ไม่ไปเอาสัตว์
เป็นๆ มาทุบหัว ไม่ได้เคยหักแข้งหักขาเขาหรอก อ้า มีเมตตา
ปรานอียู่อย่างนั้น อย่า อย่าไปกระท�าเช่นนั้น อ้า มันเกิดอุบัติเหตุ
อันนั้นอันนีม้า ขาหัก แขนหักก็มี เออ เพราะว่าเคยได้เบียดเบียน
เขามาแต่ปางก่อนน่ะ ให้อโหสกิันซะ ให้อโหสิกันซะ ถ้าเป็นอย่าง
งั้น ให้อโหสิ อย่าไปถือโทษโกรธกันเลย เนีย่ เมื่อพรรณนามา
แล้วเพิ่นก็ว่าไป บุญสูง ตระกูลต�่า ผิวด�า ผิวขาว อ้า มโีรคมาก 
มโีรคน้อยต่างกัน บางคนไม่มโีรคเอาเสียเลยก็มี เพราะไม่เคย
เบียดเบียนสัตว์

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอันนีล้่ะจริงกว่า พวกเราเป็นชาว
พุทธ เออ อย่าหาเรื่อง เออ เป็นเวรเป็นกรรมกับสัตว์อื่นอีกต่อ
ไป ให้เมตตาจริงๆ เมตตาจริงๆ เออ เคยปล่อยนก ปล่อยอะไร
มันก็บินวนเวียน กลับคืนมาสั่งอีก เออ พอมันไปแล้ว มันก็บิน
ไปแล้ว มันก็บิน บินกลับคืนว่า หันหน้ามาสั่งเหมือนกัน เออ 
วันนีป้ลอดภัยๆ เออ แอ้ เขาจะมีความดี ใจอยู่ เออ ปลื้มใจแล้ว
จ๊ะ ได้ปล่อยอย่างงี้

บ้านมองหน้าซะก่อน เออ ดูสิอาจารย์ อาจารยด์ูสิ มัน มัน มัน
เห็น มันไม่ไป มันลอยกลับคืนมา เออ มันมาโมทนาส่วนบุญที่
เราให้อภัยแก่มันเน้อก็เออ แอ้ ท�าอะไรท�าด้วยใจจริงๆ อย่า อ้า 
ปากว่าตาขยิบ ไม่ใช่อย่างนั้น ต้องให้อภัยจริงๆ ในใจเราจริงๆ 
ให้อภัยจริงๆ ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยกบ ปล่อยเขียด
ก็เหมือนกัน อ้า เอาลงไปปล่อยที่น�า้แล้วยังลอยกลับคืนมา อ้า 
มาสวัสดีซะก่อนหรือยังไงเหรอ นั่น นั่นๆ นั่นก็มีเขาไปปล่อย
อยู่ ปล่อยกบก็เหมือนกัน ลักษณะเดียวกัน เขาดีอกดี ใจ

เพียงแต่ว่าเขาหักขาหรือเปล่า ถ้าเขาหักขา เขาจะล�าบาก
ล�าบนอยู่ต่อไปล่ะ แอ้ ถ้าปล่อยด้วยความเมตตาปรานจีริงๆ ได้
บุญจริงๆ

อะยัมภะทันตา

เออ ในชาตินีเ้สียด้วย หลวงปู่เคย เออ ตั้งแต่เป็นโยม
นู้นหรอก แต่เป็นโยมก็เคย ก็เคยทรมานสัตว์ เออ เคยขังสัตว์
ไว้ มานีม่าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ถูกผ่าตัดท้องเนีย่ ผ่าตัดท้อง
เออล�าไส้มันปีนกันหรือไง ก็เขาเย็บให้ดีแล้ว ดีแล้ว กินข้าวได้
สบายแล้ว อ้า ได้นมิิตกบตัวนั้นน่ะ กบตัวใหญ่ๆ น่ะ มานั่ง
อ๊บๆๆๆ อยู่ มานั่งอ๊บๆ เออ เห็นแล้วรู้แล้วว่า เรารู้แล้วล่ะ อ้า 
แต่ก่อนไม่ได้รู้จักอะไร ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่าง ผ่าท้องทุกสิ่งทุกอย่าง 
หักขาเขาทุกอย่าง แต่ก่อน แต่เดี๋ยวนีบ้วชมาแล้ว ๒๐ กว่าปี
แล้ว ๓๐ กว่าปีแล้ว ให้อภัยแก่สัตว์อื่นทุกอย่างล่ะ เพราะฉะนั้น
จงโมทนาเอาเด้อเพิ่นเนาะ(นะ) อ้า บอกกบตัวนั่นน่ะ ตัว ตัว 
มัน มันมาน่ังก็ท�า อ๊บๆๆๆ อยู่อย่างงั้นหรอก ท�าปาก อ๊บๆๆ 
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ข้าพเจ้า เออ ได้เป็นผู้แทน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ใหม่ๆ อยู่สมัย
หนึ่ง ให้ข้าพเจ้าน�าของเหล่านี ้กี่คันรถบัสอ่ะ กี่คันรถแบคโฮล่ะ 
กี่ตู้ รถตั้ง ๕ ตู้ ๖ ตู้ หลายตู้เวอะ รถน้อยๆ ก็ติดตามไป
หลายอยู ่นี ่เอาของนีม่า มอบให้พี่น้องที่ ได้รับกระทบกระเทือน 
อ้า ในการแผ่นดินไหวหรือภูเขาถล่ม ตาย เสียหายร้ายแรง ผู้
ตายก็มี เพราะฉะนั้นขอรับของขวัญนีจ้ากในหลวงท่าน ท่าน
นึกถึงพี่น้องพม่าล�าบาก จึงได้สั่งให้ข้าพเจ้าน�าของเหล่านีม้าช่วย 
อันนีค้รั้งหนึ่งล่ะ อ้า

นายกฯ ของพม่า เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดี
แล้ว น�้าตาพัง (ไหลพราก) น�า้ตาพัง (ไหลพราก) เอ้า โอ้ เสีย
แรง ประกาศต่อหมู่ เสียแรงเราเป็นข้าศึกกันมา เป็นศัตรูกันมา
นับสมัยไม่ถ้วน บัดนีเ้ราเลิกแล้ว เราจะไม่เป็นศัตรูกับในหลวง
แล้ว เออ ไม่เอาแล้ว เออ การรบทัพจับศึกอะไรก็เลิกกันแล้ว 
ไหมล่ะ พี่น้องทั้งหลายฟังนะ เออ ข้าพเจ้าขอพูดด้วยความจริงใจ 
เลิกจองเวรจองกรรมกับประเทศไทยแล้ว เออ นีค่ราวหนึ่ง

เพราะฉะนั้นในหลวงท่าน เห็นว่าการปล่อยสัตว์ ให้อภัยแก่
สัตว์อื่นนี ้เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่ง อ้า ควรท�าบ่อยๆ บอกลูก
บอกหลานให้ท�าบ่อยๆ อ้า แผ่เมตตาบ่อยๆ ให้แก่เพื่อน เท่านั้น
เพื่อนร่วมโลก ประเทศ อ้า พม่า น�้าท่วมบ้านเมืองไม่มีที่อยู่ที่
อาศัย ภูเขาพังถล่มทลายมาปีนั้น ในหลวงท่านสั่งว่า โอ้ สงสาร
เขาเน้อ ไม่มีที่อยู่ที่อาศัย ข้าวปลาอาหารก็ลอยไปกับน�า้หมด 
ไม่มีกินอะไร เพราะฉะนั้นเพิ่นจัดตั้งกองทุนมูลนธิิขึ้นไว้ให้ แล้ว
เอาของเหล่านี้ ไปส่งพม่าให้หน่อยนะ ไปส่งพม่าให้ถึงมือนายกฯ 
เขานะ อ้า สมัยนั้น สมัคร สุนทรเวช เป็นผู้แทนใหม่ๆ รับอาสา
ไป ไปส่งเอง

ไปทาง ทางรถ ไม่ได้ไปทางเครื่องบิน เอารถยนต์ไป ออก
ทางเชียงรายไปทางนีล้่ะ ออกไปเชียงรายเชียงตุงไปทางนีล้่ะ เออ 
ไปแล้วเข้าในบ้านในเมือง เขาก็ตกใจอ่ะ

พม่า โอ้ มากันหลายอย่างงี้ มายังไงกันหนอ แล้วแจ้ง
ความจ�านงมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเป็นห่วงพี่น้อง 
เออ ชาวพม่า บ้านใกล้เรือนเคียงกัน ได้รับความกระทบกระเทือน
อย่างหนัก เออ บ้านที่พักพาอาศัยพัก พังไปหมด ก็ได้ใช้ให้ 
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อีกหนึ่งประเทศจีนก็เคยส่งไปให้ ส่งไปให้ นั่นในหลวง

ท่านก็เป็นอยู่ บ้านเมืองของเราก็ยากจนอยู่เหมือนกัน แต่น�า้ใจ
ของท่าน น�้าพระทัยของท่านประเสริฐขนาดนั้น ไม่เคยถือโทษ
โกรธเคืองใครเลย ใครจะไปโทษ แม้โกรธกับเรา เป็นเจ้าเวร
เจ้ากรรมกับเราก็ตามใจเพิ่นว่า เราขอได้ท�า พอใจอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นเมืองไทยเรา ถึงว่ามีพระเจ้าแผ่นดินน�้าใจ
เป็นพระ น�้าใจมีเมตตาสูง สงเคราะห์สงหาพี่น้อง บ้านใกล้เรือน
เคียงกัน อ้า ประเทศพม่า ประเทศเขมร ประเทศอะไรเหล่านีก้็
เหมือนกัน ท่านไม่เป็นศัตรูกับใคร เออ ท่านเป็น เป็นมิตร
เท่านั้น ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ใครเป็นถ้อยเป็นความกันและกัน
อะไรๆ เนีย่ ให้เลิกกันซะ อย่ายุ่งกัน อ้า แต่อยูร่วมกันอย่าง
เป็นสุขกันดีกว่า อ้า

อัพ๎ยาปัชฌัง สุขัง โลเก

เออ ความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นความสุขอย่าง
ยิ่ง เพิ่นว่าอย่างงี้ อ้า นีเ่ราก็จะถือแบบตามค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้านั่นแหละ อ่ะ

พวกเราก็เหมือนกัน อยู่จังหวัดสุพรรณฯ ถึงคนละอ�าเภอ
ก็ตาม อยู่จังหวัดเดียวกันก็ดูแลกัน อ้า เอาในหลวงเป็นตัวอย่าง 
แอ้ ดูแล ไม่ใช่แต่สมัยนีเ้ท่านั้น

สมัยรัชกาลที่ ๕ เออ ท่านยังอุตส่าห์ไปเที่ยวยุโรป ไป
เห็นบ้านเขา ประเทศยุโรปมีรถฟืนรถไฟวิ่งขวักไขว่ไปมา ท่านก็ตั้งใจไว้ 
รัชกาลที่ ๕ พระปิยมหาราชไปเห็นแล้ว อ๋อ บ้านเขาสะดวกสบาย
อย่างงี้ กลับไปทีนีเ้ราจะเอารถไฟไปวิ่งเมืองไทยให้ได้ เออ 

ประเทศญี่ปุ่นนี ้ได้รับความอนเุคราะห์จากในหลวง เพื่อ
ตั้งกองทุนมูลนธิิไว้ให้ด้วย เออ ประเทศญี่ปุ่น อ่ะได้สงเคราะห์
น้อยไปหน่อย เออ ได้ตั้งกองทุนมูลนธิิไว้ให้นี ่ มันช่วยประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งกองทุนมูลนธิิคอยช่วยประเทศญี่ปุ่น แต่มันดันนายกฯ 
ยัง เออ ยังอยากจะขอแบ่ง ขอแบ่งกองทุนมูลนธิินั้น 
เอาไว้เป็นส่วนตัวหรือเป็นไร จะว่าพัฒนาอะไร เอาล่ะอันนี้ ให้เขา
ไว้แล้ว ให้เขาไปแล้ว ให้เขาไปแล้ว ตั้งกองทุนไว้ให้เขาแล้ว อย่า
มาแบ่งเลยนะ เออ เออ

พู้น( โน้น)ประเทศเฮติพู้น( โน้น)นี ้ แผ่นดินถล่มไถลอีก 
บ้านเมืองไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอีก ที่อยู่ที่กินก็ไม่มี ที่นั่งที่นอนก็ไม่มี 
แผ่นดินถล่มพังมากมาย ในหลวงก็ประกาศ ทหารช่างทั้งหลาย 
ผู้ใดเป็นทหารช่าง พอจะซ่อมบ้านแต่งเมืองให้เขาอยู่อาศัยได้ อ้า 
แล้วปูสะพานไปก่อน ใครจะ มี ใจสมัครจะไป ทหารยกมือกัน
หมดเลย ยกมือกัน ไปประเทศเฮติ อ่ะ เอ้า เอาคัดเลือกเอาคน
ที่จะเบิ่ง (ดู)ส�าคัญ เพิ่นเป็นนายช่างอยู่ ให้น�าสิ่งของไปช่วยเขา
หน่อย เขาล�าบากจริงๆ ไม่มีที่อยู่ที่อาศัย อาหารการกินก็ล�าบาก
ยากแค้นจริงๆ ประเทศเฮติเนีย่ เนีย่



๑๒
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๖

27

26

 ๓  ๓
ช่วยกัน เป็นเรี่ยวเป็นแรง เสียสละ อ้า ก�าลังของตัว เขาจะลด
โทษให้ตามสมควรแก่การงานที่ ที่ ได้ติดคุกติดตะรางอ่ะน่ะ แอ้ 
นีเ่ป็นปัญญาของ อ้า พระเจ้าแผ่นดินท่านคิดออก ทางรถไฟก็
จะให้มี ในเมืองไทย ไฟฟ้าในเมืองไทยยังไม่เจริญ ก็จะน�าไฟฟ้า
มาเข้า อ้า เป็นบางจังหวัดเรื่อยๆ ไป ให้มันทั่วถึงทางรถยนต์ 
ทางรถไฟ ให้มันสะดวกๆ แน่ะ หัวใจท่านพัฒนา ท่านต้องเป็น
อย่างงั้น ต้องการให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ดีกินดี ไม่ได้ใหเ้ดือดร้อน 
เออ

แม้ตั้งแต่ คนไปเป็นหนีเ้ป็นสินเขาแล้ว ไปข้าเขา เป็นขี้ข้า
เขา อยู่มาหลายชั่วคนแล้ว ก็ยังไม่มีเงินใช้หนีเ้ขาเลย เพิ่นก็เลย
มาออกเงินค่าไถ่ ค่าไถ่หนี้ ให้ ค่าทาส ทาสที่ติดหนีต้ิดสินเขา 
มีกี่คนๆ มีกี่ตระกูลๆ เพิ่นไถ่ออกหมด ไถ่ออกหมด ไถ่เอาคน
ติดโทษทั้งหลายอ่ะ ก็ยังอ�านวย อยู่ในอนสุาวรีย์เห็นไหม เห็น
นักโทษที่ปล่อยออกไหม นั่นล่ะเพิ่นเอาใส่อนสุาวรีย์ไว้เป็นอนสุรณ์ 
อ้า ไถ่โทษให้แล้ว ไม่ต้องไป ไปประพฤติปฏิบัติตนผิดศีล 
ผิดธรรมกฎหมายบ้านเมือง มีไว้ส�าหรับปกครองคนดี

เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนทั้งหลายจงเป็นคนดี อย่าเอา
คนชั่วมาใช้ อย่าเอาความชั่วมาก่อความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมือง
ของตนอีกเลย อืม เพิ่นขอในเวลาน้ัน เพิ่นก็เสียเงินค่า อ้า ไถ่ถอน 
อ้า นักโทษจ�าคุกตลอดชีวิตก็มีหรือถูกประหารชีวิตก็มี ไถ่เอา
จนหมด เออนั่น เรียกว่า ปล่อยนักโทษทั้งหลายนั่นก็เป็นการ
ไถโ่ทษกัน ท�าให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเรามีเสรีประชาธิปไตยเต็มที่แล้ว อ้า 
อย่าเกี่ยงงอนกัน อย่าทะเลาะวิวาทบาดถลุงซึ่งกันและกัน 
หันหน้าเข้าหากัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อ้า ให้มันเหมือน 

มาเอาจริงๆ พอกลับไป ไปจากประ.. ประพาสประเทศยุโรป 
กลับมาแล้วก็ ตั้งกองทุนขึ้นจะน�ารถไฟมาวิ่งในเมืองไทยให้ได้ 
เออ ท�ายังไงเราไม่ใช่บ้านเศรษฐีอะไรหรอก แต่ว่าเรามีหัว นักโทษ
ที่เขาติดเหลือ ติดเรือนจ�า ติดห้องขังมาเป็นเวลานาน และก็
สิ้นอายุขัยเพิ่นล่ะ เออ จะลดโทษให้เขา ถ้าเขาช่วย เออ มาเป็น
เจ้าภาพ เออ หามดิน ใส่ทางรถไฟ หาไม้หมอนอะไรมา เอาวาง
ทางรถไฟ เวลาท�าทางเสร็จแล้วเรียบร้อย ผ่านราชสีมานี ่
ดงพญาเย็นนี ่ล�าบากเหลือเกิน

แต่ท่านมีพระปรีชาฉลาดมากเลย แผ่นดินนี้ ไม่ใชแ่ผ่นดิน 
ของใคร แผ่นดินของเรา เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอง ทั้งรูปของ
เรา รูปในหลวงนี ่นี ่เอาไปติดตามทางไปเรื่อยๆ มันผ่าน ไม่ ไม่
ไหว อันนีเ้จ้าของแผ่นดิน เพิ่นมาแล้วนี ้ เพิ่นสั่งว่าให้ท�าได้ อ้า 
แต่ก่อนก็ตัดต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ เออ ผีมันดุ เนาะ(นะ) แต่ที่จริง
ไม่ใช่ผีดุหรอก ยุงมันชุม เออ ไข้มาเลเรียมันกิน แล้วก็พากันเจ็บ
ป่วยอยู่ในดง พากันตายในดงก็มี เพิ่นก็เอารูปอันนี ้ผู้เป็นผู้สั่ง
ให้ท�าทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ตั้งต้นที่หัวล�าโพงขึ้นไปทางอีสาน
ขึ้นไปทางเชียงใหม่ เออ ล�าปางไปนู้นล่ะ ทางตะวันออก ต่อไป
ทางปักษ์ใต้จนถึงปาดังเบซาร์ โครงการเพิ่นล่ะ... นักโทษทั้งหลาย 
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ที่บรรยายมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน 

ทั้งหลาย ได้น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอัน
ชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ถูกต้องปรองดองกันไปเรื่อยๆ ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็น
แต่ความสุขความเจริญท้ังทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ 
รับประทานวิสัชนามา ก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มดี้วยประการ
ฉะนี้

ขอให้มีความสุขความเจริญเน้อ

เออ อดีตพระเจ้าอยู่หัว อ้า เป็น เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหรอท่าน
เป็น ท�าเป็นตัวอย่างให้พวกเราแล้ว พวกเราก็ยึดเอาข้อปฏิบัติ
ของท่านเหล่านั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของตัวเอง 
ให้มันสะดวกสบายทุกอย่าง

อัน เมืองอะไรเนีย่ จังหวัดเนีย่

อู่ทอง โอ้ เมืองนีค้งจะรวยนะ อู่ทอง ตั้งเป็นอ�าเภอได้
เลย อันนีอ้่ะ ประวัติของจังหวัดของเราก็ยังมีผู้ช่วยพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ทางรถไฟ ไม่ค่อยผ่าน.. ผ่านไปทางนี ้ไปทางนี ้ออกนี้

เออ อะไรอ่ะ เช็ดน�้าตาเหรอ พูดไปแล้วเห็นความประพฤติ 
เห็นการกระท�าของ อ้า เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังเสียสละขนาดนั้น 
พวกเราเป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ ก็เป็นนักเสียสละให้
มากที่สุดเด้อ ให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เออ ในจังหวัดของเรา
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา
สถานเอกอัครราชทูตไทย

กรงุกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เป็นกระ.. เป็นการกระท�ากรรมดีที่ ได้สมาทานมาแล้วนี้
เป็นการสารภาพผิดและก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่
พึ่งที่ระลึก ไม่ได้ถือสิ่งอื่นอีกแล้ว มีพระรัตนตรัยเท่านั้นวิเศษ
ที่สุด เลิศกว่ารัตนะอื่น รัตนะอื่นอาจจะปนเปื้อนอยู่กับบาปกรรม
ก็มี อันน้ีถ้าเรารักษาได้ตามที่สมาทานมาแล้วเราก็เป็นคนบริสุทธิ์
ผุดผ่องไม่มีมลทินโทษอะไรๆ เกิดขึ้นเลย ก็ขอให้ตั้งใจรักษา
ประพฤติปฏิบัติ ให้เคร่งครัด เราก็จะได้ของดีไว้ประจ�าตัว ของดี
ก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นแหละว่าเป็นสรณะที่พึ่ง
ที่ระลึกที่นับถือ ไม่ได้เป็นการเมืองแต่อย่างใด
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บาดถลุงกันซึ่งกันและกัน ไม่มีเลย มีศีลธรรมล้วนๆ อยู่ด้วยกัน 
ความอยู่ด้วยกัน ร่วมกันอย่างสงบจริงๆ เอาศีล เอาธรรมเป็น
ที่พึ่งจริงๆ ปัญหาทางโลกในการปกครอง การปกครอง อ้า 
ดูแลความสงบของรัฐบาลก็เบาใจ เบามากๆ เลย ไม่มีเหตชุนดินั้น 
เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเรา ในบ้านของพวกเรา ในเมืองของพวกเรา 
ก่อความไม่สงบให้เกิดมีขึ้นในหมู่บ้านของเราไม่ดี เป็นสิ่งที่ท�าความ
เดือดร้อน สิ่งที่ท�าความเดือดร้อนให้แก่สังคมจริงๆ นะ ให้คิด
ดูให้ดีว่ามันเป็นการท�าลายความสงบของสังคมได้จริงๆ

อ้า เอารัดเอาเปรียบกันไปต่างๆ นานา ลักฉกจกฉ้อปล้นจี้ 
อ้า อะไรต่ออะไรกันเหล่านี ้มันนอกลู่นอกทางออกไปแล้ว ไม่ได้
อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้วเรางดเราเว้นเราเลิกเราละในสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ได้แล้ว เราก็เป็นเทวดาอยู่ร่วมกันอย่างเทวดา
ไม่มีอาฆาตบาดถลุงซึ่งกันและกันเลยมาดร้ายซึ่งกันและกันเลย

เป็นการส่วนตัวของใครของมัน เป็นการงดเว้นในบาปทั้ง
ปวงนีเ่ป็นเรื่องของส่วนตัวไม่นอกลู่นอกทางออกไป ไม่ได้ถือเอา
ศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อต่อต้านอะไรทั้งนั้น ต่อต้านกิเลสของ
ตนเอง อ้า สมาทานตั้งมั่น ไม่ฆ่าสัตว์นีเ่ราต่อต้านได้แล้ว ไม่
ลักทรัพย์ เราต่อต้านได้อีกแล้ว ไม่ประพฤติผิดในกาม ล่วง
ประเวณี ในภรรยา สามีของคนอื่น อ้า นั้นนีก่็ต่อต้านได้แล้ว เว้น
จากกล่าวโป้ปดมดเท็จหลอกลวงอ�าพรางในสิ่งที่ ไม่มี หาก
ต้มตุ๋นกันทุกหนทุกแห่งอย่างนีก้็เป็นปัญหาสังคมเหมือนกัน อาจ
มีนักต้มตุ๋น หลอกลวงกันถ้าผิดเพี้ยนไปจากธรรม.. ธรรมตาม
ความเป็นจริงเรา ถ้างดเว้นได้แล้ว

ก็ โอ้ย สบาย เว้นจากการดื่มกินสุราเมรัยรวมความไปถึง
ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ อย่าให้มาแปดเปื้อนในใจของเราได้ไม่
ให้มาไม่ให้มี อ้า ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ สุราเมรัยก็ดี เครื่องดอง 
ของเมาก็ดี ยาเสพติดทุกชนดิก็เป็นโทษเหมือนกันท�าให้ท�าลาย
สุขภาพจิตให้แหลกลาญไปอย่างนีก้็มี อ้า ขอพูดนอกเรื่อง 
นอกราวไปก็ได้ มันฆ่ากันตายมันหลาย เพราะสุราเมรัยนั้นเอง 
อ้า สุราเมรัย มึนเมามาแล้ว ถ้าได้ดื่มกินเข้าไปแล้วก็ลืมเนื้อ
ลืมตัวเอง อ้า นั่งไม่เป็นที่นั่ง ที่นอนที่ดีน่ะ ที่ดี ไม่นอน นอน
ตามหญ้าตามอะไร ล้มที่ ไหนหลับที่นั่น อ้านอนหลับที่ ไหนอยู่
ที่นั้น ไม่ไปไหนเลย

นั่นเตรียมมาท�าลายสุขภาพจิตของตนเอง ให้ทรุดโทรม
ให้แหลกลาญไป โดยไม่จ�าเป็นไม่ใช่เหตุที่ควรจะกระท�า เรา
มีหน้าที่ รักษาและป้องกันความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ
ของเราให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจริงๆ อันนี ้ยอดจริงๆ ยอด
ยังไง ยอดนี้ ไม่มีเรื่องราวกับใครๆ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งวิวาท

ไม่เอารัดไม่เอาเปรียบเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไร ไม่มี 
ลักฉกจกฉ้ออะไรก็ไม่มี อืม ไม่มีอาฆาตมาดร้ายต่อกันและกัน 
แล้วก็เป็นศีลเป็นธรรมไปด้วยกันหมด เราอยู่ร่วมกันอย่างสบายๆ 
อ้า มีสิ่งมีของมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในตัว หรืออยู่ในบ้านก็ไม่มี
โจรไม่มีผู้ร้ายที่จะมางัดแงะ



๓๐
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๖

5

4

 ๔  ๔

ก็น่าเคารพ น่านับถือ อ้า น่าบูชาเพราะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ด้วยกันทั้งผู้ชาย ทั้งผู้หญิงหรือส�ารวมระวังอยู่ในการ อ้า รักษา
คุณธรรมในหัวใจของเราให้เคร่งครัด อย่าให้อ่อนแอได้ให้เคร่งครัด 
อ้า ตึงมือ เรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ให้มี ถ้าปัญหาเรื่องนีส้งบไปแล้ว 
อ้าที่เกิดปัญหาสังคมขึ้นมีการปล้น การจี้ การฉก การลักเอาสิ่ง
เอาของซึ่งกันและกันไม่มีเลย ไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลย

แม้ได้เก็บตกสิ่งของต่างๆ ตกหล่นจากรถจากราที่ ไหนๆ 
มาอ่านดูในกระเป๋าของเขาก็รู้จัก อ้า ชื่อนามสกุล อยู่ที่ ไหนๆ 
เอาไปฝากเจ้าหน้าที่ ให้ประกาศหาเจ้าของด้วย อันนีป้ระกาศหา
เจ้าของจริง ตัวจริง รูปภาพก็มี อะไรก็มีอยู่ในสมุดฝากหรือใน
สมุด อ้า ทะเบียนบ้านมีหมดทุกอย่าง

อ้า ฉกลักเอามาแย่งชิงว่ิงราวเอา เหล่านี้ ไม่มี ไม่มี ในใจ 
ถ้าเราอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้ว เราจะพบความสงบสุข
แน่นอน อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างมีความสุขสบาย นั่งก็
สบาย นอนก็สบาย ไม่ต้องห่วงใยเรื่องบ้านเรื่องช่อง เรื่องทรัพย์สิน
เงินทอง ว่าผู้อื่นจะมาแย่งหรือจะมาฉกชิงวิ่งราวเอาไม่มี ไม่มีทั้ง
นั้นเราสบายไหมล่ะ ถ้าไม่มี ในใจเราแล้ว เราสบาย นั่งสบาย 
นอนสบาย ท�าการท�างานเป็นอิสรภาพเสรีภาพเท่าเทียมกันหมด 
อ้า ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

อันนีข้อฝากท่านทั้งหลายแม้จะเป็นชาติไหน ภาษาไหน
ก็ตามตั้งอกตั้งใจ งดเว้นละจากบาปทั้งปวง ด้วยเจตนาของตัว
เองจริงๆ ไม่ให้มันเกิดข้ึนในจิตในใจของเรา เบาใจ เห็นหน้าตา
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ภายในหัวใจ อ้า อันนีพ้ระพุทธเจ้าท่านรู้ รู้หมดทุกอย่าง เพิ่นถึง
ห้าม สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมท่านห้ามไม่ให้ประพฤติ ไม่
ให้ปฏิบัต ิอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมดีมาก อ้า นั่งเป็นสุข นอน
เป็นสุข ไม่มี ใครมาข่มเหงรังแกแต่อย่างใดทุกคนอยู่ในขอบข่าย
กันทั้งนั้น จะสุขไหมล่ะ อ้า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

เพิ่นบอกว่าความพร้อมเพรียงประพฤติปฏิบัติธรรม
สามัคคจีริงๆ แล้วความสุขมันเกิดขึ้นมาเอง อยู่ด้วยความ
สงบสุขทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทุกชาติ ทุกภาษา เรามาอยู่ร่วมกัน
อย่างมนษุย์ ไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสัตว์ ไม่ได้มุ่งร้าย
หมายผลาญ ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่น้อย อ้า มียินดีที่จะป้องกัน 
อ้า ความทุจริตอะไรเกิดขึ้นน่ะที่นี ่ไปๆ ยินดีกับพวกชาวอินเดีย
เว้ย เขาก็อยู่แค่นั่นแหละ ยินดีไปยินดีเขา ถ้าหากมโีจรมีอะไร
เกิดขึ้นแล้วเขามีกฎระเบียบของเขาต่างหาก ช่วยกันหมดทั้งกลุ่มเลย
ทั้งหมู่บ้าน ทั้งต�าบลนั้น ถ้าหากมีคนผู้ร้ายร้ายโจรเข้ามา อ้า 
รังแกเขาก็ร้องประกาศว่า โจโร โจโร ขึ้น

ถ้าตั้งใจงด ท�าอย่างนี้ ให้บริสุทธิ์ทุกคนๆ ก็เรียกว่าสังคม
สงบไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมมนษุย์ อ้า ถ้าเป็นอย่างนีน้ะ
ทั้งบ้านทั้งเมืองล่ะ โอ้ย เทวดาสรรเสริญเยินยอสาธุการด้วย 
ถ้ายังมียังปล้นยังจี้ ยังฉก ยังลัก ยังขโมยสิ่งของวุ่นวาย สร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น ก็ชื่อว่าท�าลายความสงบของสังคม 
ไม่มี ไม่มีความสงบลงได้ อ้า ท�าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคม
ให้ยุ่งยากกับเจ้าหน้าที่ อ้า เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบหรือต�ารวจ 
ทหารก็ดี ข้าราชการทุกภาคกรมกองก็ดี ถ้าสงบไปต่างๆ กัน 
สบาย สบายไหมล่ะ สบายมากแฮ

เพราะฉะนั้นต้องสมควรปฏิบัติธรรม รักษาธรรมในตัว
ของตัวเอง ให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ นีย้ังไงจึงมีชมรมปฏิบัติ
ธรรมกันเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง ทุกหัวเมือง อ้า ไม่ว่าในวงราชการ
ก็ดี ไม่ว่าประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็ดี ทุกคนต่างคนต่าง
รักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตใจอยู่ในศีลธรรมอย่างจริงจัง
และก็จริงใจด้วย อ้า ไม่ตาย เราไม่ตาย อ้า ไม่ ไม่ตาย ต่อให้
แม้เขาจะมาสู้รบตบมือเรา เราก็ไม่สู้ล่ะ ไม่เอาอย่างนี ้ก่อความ
ทะเลาะวิวาทบาดถลุงซึ่งกันและกันนั่นน่ะ มันเป็นนสิัยของสัตว์
ไม่ใช่นสิัยของมนษุย์ ของสัตว์ทุกจ�าพวกไม่ว่าสัตว์บ้าน ไม่ว่าสัตว์
ป่า ถ้าเห็นกันแล้วไม่ไว้กันทั้งนั่นแหละ อ้า มีดฟันกันฆ่าฟันกัน 
แฮ่ใส่กัน แฮ่ใส่กัน ให้แฮ่ต่อแฮ่หลายๆ ครั้งเข้า เข้าโดนเข้า ห�้า
หั่นกันกัดกัน อ้า เอ้

อย่างสัตว์.. อย่างสัตว์เดรัจฉาน อ้า เราเป็นมนษุย์ เราไป
ท�าอย่างงั้น มันจะสมควรไหม ไม่สมควร เพราะฉะนั้นจึงขอถือ
โอกาสบิณฑบาต บิณฑบาตเรื่องนีซ้ะ อย่าให้มีเลยขอบิณฑบาต 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อยู่ร่วมกันอย่างเทวดามีคุณธรรม
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เขาจะยอมหรือไม่ยอม ถ้าเขาไม่ยอมจ�านนแล้วก็ ท่าอานไปล่ะ 
ดีไม่ดี ก็ได้กินข้าวลอดช่องไปเรื่อยล่ะ เออเขาจะฆ่าเอา เขาจะตี
เอา ให้เสียองคะไปเลยก็มีดังนี้

ความสามัคคีมี ในหมู่ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น ถ้า
สามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่
นั้นฉบิหาย เออ อ้า นั้นน่ะนะเอาหลักความสามัคคีเข้ามาใช้ 
สามัคคีพวกหมู่ทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน เออ 
รักษาความสงบอยู่ในตัว ไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใดๆ 
พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้พละก�าลัง อ้า ป้องกันความทุจริตใน
สังคมนี้ ไม่ให้เกิดมีขึ้นดังนี ้เรียกว่า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคะ.. สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

เออ ยังความเจริญให้เกิดขึ้นได้เต็มที่ วุฑฒิ ความสามัคคี 
อ้า พร้อมเพรียงกันดี วุฑฒิสาธิกา อ้า ถ้าหากพร้อมเพรียงกัน
ทุกคนทุกฝ่าย ไม่มี เออ นอกลู่นอกทางอยู่ในขอบข่ายของศีล
ธรรมก็ไม่ต้องอาศัยกฎหมายทางอื่นหรอกไหมล่ะ อ้า กฎหมาย
หมู่ เอากฎหมู่เข้าว่าเลย อ้า ถ้าใครมาท�าความผิดในสังคมเรา 
คนนั้นก็เรียกว่าอานไปล่ะ เออ หรือว่า บอมไปหรือสะบักสะบอม
ไปล่ะ

อืม อย่าไปริเลยอย่างงั้นอย่าไปริ เอากฎระเบียบของ
อินเดียมาใช้กันอันเนีย่ ดี ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่อย่างเดียว 
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อาศัยเจ้าหน้าที่
เป็นคนช่วยเหลือให้มีความสันติสุข สงบสุข อยู่ด้วยกันอย่างมี

อ้า พากันหลั่งไหลออกมาจากบ้านของตัวถือศัสตราอาวุธ
ออกมา อ้า ได้อะไรๆ ก็ถือมาด้วย อ้า เรียกว่าโจรผู้ร้ายคนนั้น
ก็เคราะห์ร้ายขึ้นมาล่ะปะนั้น เขารุมสกรัม เขารุมตี อ้า ตโีจร
ผู้ร้ายคนนั้นเข็ดหลาบเลย ไม่ท�าแล้วอย่างนี้ ไม่ท�าแล้ว ยอม
จริงๆ ยอมแพ้จริงๆ แล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน อ้า 
กฎแห่ง อ้า กรรมดี กฎทั้งหลายกรรมดีทั้งหลายเราจะประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ประพฤติอย่างนีอ้ีกแล้ว อ้า สารภาพ
ต่อหมู่ต่อคณะให้เข้าใจ นั้นเขาเรียกว่าปราบปรามทุจริตที่มัน
เกิดขึ้นในชุมชน เขาพร้อมเพรียงกันจริงๆ อินเดียนะ

อ้านี่ ไปเห็นมาแล้ว และได้รู้เรื่องราวมาแล้ว เขาพร้อมเพรียงกัน
ในการที่มาประพฤติทุจริตต่อสังคม เขารวมก�าลังกันออกมา
ปราบ อืม หมู่ใหญ่ไม่ใช่หมู่น้อย ถ้า โจโร โจโรขึ้นที่ ไหนล่ะ ไหล
ออกมาจากบ้านของตน พร้อมด้วยถือศัสตราอาวุธมา ไม่มีอาวุธ
อย่างอื่นก็ไม้ตะบอง เออ ถือไม้ตะบองออกมา ออกมาเล่นงาน
กันกับโจรที่ลักของ ที่มาขโมยของ มารังแกเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน 
เขาก็รุมสกรัมคนนีแ้หละๆ คนนี้ๆ  จ�าหน้าได้ จ�าหน้าได้ นีเ้ขามี 
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สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

นีเ้พิ่นก็บอกไว้ ถ้ามีความพร้อมเพรียงในหมู่ใดความสุขย่อม
มี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อม
เข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย แม้ตั้งแต่ข้าศึกทางอื่น อ้า เห็นความ
พร้อมเพรียงของชนหมู่แล้ว ในประเทศเออ อ้า หนึ่งประเทศใด
มีการเอาจริงเอาจังกัน อ้า จนมีชื่อมีชื่อในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แล้วเขาก็ไม่บังอาจจะรุกล�า้อธิปไตยของแต่ละประเทศหรอก อ้า 
ขอให้พวกเรายึดเอาธรรมะดังที่สมาทานมาแล้วนี้

สมาทานศีลตะกี้นี ้อ้า ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ 
สุราฯ เออ ๕ อย่างนี ้ เป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขมาก 
มีความสุขไม่มีเบียดเบียนกัน อืม โดยการจกการลักการปล้น
การจี้แตอ่ย่างใด ความสุขอยู่ในศีลธรรมข้อนี ้ดีมาก ไม่มีอะไรดี
เท่า ศีลธรรมนีด้ีแท้ๆ

ระเบียบวินัย อ้า ศีลธรรมด้วย อ้า โอ้ย มันวิเศษจริงๆ มีความ
สุขจริงๆ อ้า สงบสุขลงได้ไม่เดือดร้อน ไม่มโีจรไม่มีผู้ร้าย ไม่มี
ใครจะคิดนอกลู่นอกทางออกไปล้วงจกกระเป๋าหรือล้วง อ้า เอา
ทรัพย์สินของผู้อื่นเขาอ่ะ ไม่มี อย่างนีเ้กิดขึ้น ก็เรียกว่าอานล่ะ 
คนนั้นอานล่ะ คนไหนไปละเมิดข้อบังคับบัญชาแล้วก็อานล่ะปะ
เน้อ สบายแล้ว หัวร้างข้างแตก อ้า ฟันหักฟันหล่นไปแล้ว 
เขาเอาพอแรง ทางนีแ้ล้ว

ความสามัคคีมี ในหมู่ใด ความสุขย่อมมี มี ในหมู่นั้น ถ้า
สามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่
นั้นฉบิหาย

อ้า มีวิตกอยู่ในใจของเราอยู่จะมาสถานทูตไทย หรือ สะ.. 
สถานทูตใน อ้า เออ ในประเทศอะไรเนีย่ ประเทศอะไร ไอ้ๆ นี้
ประเทศ อ้า ไหน ชื่อประเทศเราก็จ�าไม่ได้ อ้า

ประเทศเราไม่ ไม่ใช่ประเทศใหญ่ประเทศไทยน้อยๆ ความ
ปกครองของเราเอาศีลธรรมเอามาปกครอง เอาศีลธรรมที่ ได้
สมาทานตั้งมั่นไว้แล้วนั่นแหละ เอามาปกครองตนเองด้วย เพื่อน
บ้านใกล้เคียง อ้า บ้านอยู่ติดกันอาศัยซึ่งกันและกันได้เลยอย่างนี้ 
ใช้พลังงานอันนีเ้ป็นที่ อ้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองของตัวเอง 
อาศัยความพร้อมเพรียง
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ขอก�าลังพี่น้องทั้งหลายช่วยดูแลกัน แอ้ ก็ได้รับความ
สงบได้ เพราะเอาใจใส่กัน ไม่ ไม่ทาน ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย 
ไม่ใจจืด ไม่ใจด�า ไม่อ�ามหิต ไม่ท�าให้เพื่อนบ้านทั้งหลายได้รับ
ความเดือดร้อนเพราะการกระท�าของเรา ก็ชื่อว่าอยู่ในขอบข่าย
ของศีลธรรมเหมือนกัน อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม มีเขตจ�ากัดอยู ่
ศีลธรรมนั้น ไม่จก ไม่ลัก ไม่ปล้น ไม่จี้ อ้า ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน
และกันแล้วก็อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้วก็ มีสันติสุขเกิดขึ้น
ในหมู่บ้านของเรา ในเมืองของเรา อ้า ในครอบครัวของเราด้วย 
อืม โอ้ ประโยชน์มหาศาลเว้ย การสามัคคีกัน เพิ่นยังบอกว่า

อ้า ถ้าเราอยู่ศีลขอบข่ายของศีลธรรมแล้วก็ท�าให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ มีความสงบสุขได้ อ้า ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่
อะไรมากมาย อ้า สั่งเสีย เสียงบประมาณไปเป็นจ�านวนมาก
จัดการเจ้าหน้าที่เพื่อปกครองปกป้องบ้านเมือง เสียงบประมาณ
ไปมากปีๆ ซื่อๆ (เฉยๆ)

อ่ะถ้าพวกเรารักษากันทุกคน ตามหน้าที่ของทุกคน สามัคคี
กันจริงๆ จังๆ ถ้าปราบโจรผู้ร้ายหรือปราบข้าศึกศัตรูทั้งหลาย
ทั้งปวง อย่าทิ้งกัน อ้า อย่าละ อย่าเมินเฉยกัน ช่วยกันจริงๆ 
คนจะอยู่ในบ้านกลุ่มไหน บ้านไหน อ้า อ่ะ เขตไหนๆ มีแต่คน
พร้อมเพรียงสามัคคีกันดีพอบ้านเมืองมันก็สงบมาเอง เพราะว่า
พี่น้องทั้งหลายร่วมใจกันรักษา อ้า ศีลธรรมหรือยัง

อันนีธ้รรมะบ้านนอก อาตมาอยู่บ้านนอกล่ะ พู้น( โน้น) 
ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ หรอก อยู่บ้านนอกพั้ว(นู้น) บ้านป่าผาดอนโน้น 
เขาก็เอาอย่างนีเ้หมือนกัน เออ ประชาชน หมู่บ้านอยู่ใกล้ชิด
ติดต่อกันอาศัยกัน ซึ่งกันและกัน แม้ท�าการท�างานอะไรก็ต้อง
อาศัยหมู่อาศัยพวกช่วยกัน เว้นไว้แต่ แอ้ เป็นเถ้าแก่ใหญ่ๆ มี
เงินเยอะๆ จ้างวานจ้าง อ้า ขอแรงงานมา อ้า ช่วยพัฒนาตรงนี้ๆ  
ให้มันส�าเร็จเสร็จสิ้นไปตามความประสงค์

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

แน่ะ อ้า ความเจริญอะไรขึ้นจะมีมาก็ ความเจริญอันนั้นก็
ไม่หนักหนาอะไร ถนนหนทาง อ้า ขุดดินลอด ขุดดินลอด
แผ่นดินมาจากกี่คดกี่ โค้ง พวกเรามาทางนีม้า โฮ นีพ่ลังของชน
หมู่ใหญ่ อ้า ช่วยกัน ถ้าท่านมีเงินมีทองไปจ้างวานบริษัท อ้า ที่
ลงทุนแบบนี ้ขุดอุโมงค์ เออ จ้างวานเขา อ้า ในราคาที่พอจะหา
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สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นพลังอันหนึ่ง อ้า ท�าให้โจร
ผู้ร้ายขยาด อืม ไม่อาจ ไม่อาจมารุกล�้า ล�า้เกิน อ้า สิทธิเสรีของ
เราได้ ขอฝากไว้ทุกหมู่เหล่าที่มาอยู่ร่วมกันในประเทศ อ้า อันนี้ 
สิงคโปร์อันนีต้่างหาก สิงคโปร์ต่างหาก เออ มาเลเซีย อันนี้
มาเลเซีย เออ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ อ้า 
ขี่รถผ่านมาไปมา ก็ไปออกนอกเมืองไป อ้า อยู่อย่างงี้ดี อ่ะ

ท่านทูตเป็นคนเมืองไหนเว้อ อ้า อ้า ท่านทูตก็เป็นพ่อ
บ้านพ่อเมืองของประเทศนั้นๆ ท่านทูตเป็นคนดี เป็นเอาหมู่เอา
พวกได้มากมายก่ายเกิน อ้า จะเอายังไงอีก อยู่ในความรับผิดชอบของ
ท่านทูตเท่านั้น ถ้าท่านทูตแนะน�าในทางที่ถูกที่ต้องแล้ว เอา 
เอามาปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่มาลิงหลอกเจ้าเฉยๆ 
อ้า แล้วต่อหน้าท่านทูต ก็ท�าอย่างนี ้อย่างนีด้ี้

ถ้าหลังท่านทูตไปแล้วก็ เอาแล้ว รังแกกันแล้ว อย่างนี้ ไม่ดี 
ก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น ความแตกแยกเกิดขึ้นให้ได้ เอาล่ะ 
ที่พรรณนามา เพื่ออยากให้น�าไปคิดพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอัน
ชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจประพฤติอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้ว อ้า ไม่นอก
ลู่นอกทางแล้ว ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความ
เจริญ ดังที่บรรยายมา ก็เห็นสมควรแก่เวลา จึงขอสมมติยุติไว้
แต่เพียงเท่านี ้ของฝาก ของฝากมาจากต่างแดนมีแค่นี้

มาจ่ายได้อ่ะ เออ มีความสุขไหมละ อ้า เราอยากจะมีความสุขยิ่งๆ 
ขึ้นไปก็จงพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันเด้อ สามัคคีอย่าแตกแยก
กันออกไปเป็นหลายล�าธารเลย ให้มีสายเดียวเท่านั้น กลมเกลียว
กันไว้อย่าแตกแยกไปเป็นหลายล�าธาร อันนั้นอยู่ในเพลงไทย 
บทหนึ่งเหมือนกันล่ะ อ้า

ความสามัคคีมี ในหมู่ใดความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคี
ขาดไปหรือคลาดเคลื่อนไป อ้า ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย 
รักษาความมั่นคงของประเทศชาติของตัวเองก็ไม่ได้ อ้า เพราะ
มันแตกแยกกันแล้ว ถ้ากลมเกลียวสามัคคีกันแล้ว มาเถอะผู้ใดมา
เบียดเบียน มาเบียดเบียนประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ในการ
ท�ามิดีมิร้าย มีฉก มีลัก มีปล้น มจีี้ มีเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
อ้า คนดีทั้งหลายเขารุมกันทีเดียว อ้า เรียบร้อยไปเลย เรียบร้อย 
เรียบร้อยแบบไหน เรียบร้อยก็ตายอ่ะดี้ เออ ถ้าไม่ตายก็หัวร้าง
ข้างแตก ไม่ใช่ธรรมดานะ มีอะไรอ่ะ

ดูนาฬิกาเหรอ มีๆ มีเวลาให้เราเหรอ อ้ามีเวลาให้เราอยู่ 
ขอโอกาสท่านทูตซะก่อนจะท�าอะไรๆ เออ มีเวลาอยู่

อ๋อ สมัยนีม้ีเครื่องอัดเสียง มีเครื่องบันทึกเสียง บันทึก
ภาพประกอบอีกมากล่ะมาย เออ ถ้าท�าได้ดังที่บรรยายมานี ้
ทุกข้อๆ ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นแก่หมู่คณะเราประเทศเรา รักษา
ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองได้ดี ถ้าอยู่ในความสามัคคี เพิ่น
ยังว่า
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ลิเกน่ะ เขาก็หาว่าเป็นของดี อ้า สนกุสนานดี แทท้ี่จริง มัน 
เข้าไปอยู่ในนรกแน่ ตอนนั้นไปอยู่ในนรก อ้า รู้จักว่าจิตใจแต่
ละคนๆ มีความจงรักภักดีต่อ ต่อเรา ต่อเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน
หรือเปล่า โอ้.. ไว้ใจกันได้ก็มีศีลธรรมแหละ มีศีล มีธรรมทุกคน 
ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ อ้า ๕ อย่างเช่นนี้

สามารถปกครองคุ้มครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันได้ อ้า รักกันฉันพี่น้อง อ้าไม่ได้รักกันแบบ อ้า 
จ้างวานใดๆ รักกันด้วยใจจริง เมตตานั้นเรียกว่าออกจากใจ 
พระพุทธเจ้าท่านกล่าวอันนีแ้หละ อ้า เอาเมตตานีแ่หละสงสาร
เพื่อนมนษุย์ร่วมโลกไม่ว่าประเทศไหน ชาติ ใด เมืองใด ท่านแผ่
เมตตาให้เสมอๆ

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อะนฆีา โหนตุ

สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

อ้า เอ๊ะ มันทั่วไปหมดแล้ว ถ้ามีเมตตาต่อกันไมตรี
ต่อกันแล้ว สันติสุขก็เกิดขึ้นในหมู่นั้น เออ อย่าแตกอย่าแยกกัน 
ฟังคนหัวหน้า ฟังผู้ใหญ่ถ้าหัวหน้าขี้เหล้าขี้ยา อ้า ชอบเอารัด
เปรียบไพร่ฟ้าประชาชน หัวหน้าผู้นั้นก็เคราะห์ร้ายเหมือนกัน
แหละ ไม่ดี เคราะห์ร้ายเลยคนคนนั้นน่ะ อ้า ถูกเขารุม สกรัม 
รุมสกรัม ลงโทษผู้ที่มาเบียดเบียน ที่ปาณาฯ อะ(ทินนาฯ) ของ
เรา เออ เขาพร้อมเพรียงกันอยู่แล้ว

คนไม่เจริญเมตตามันก็ควบคุมไม่ได้ ผู้ที่เจริญเมตตา
มากๆ แล้วมันก็สงบไปเอง มีเมตตาต่อเพื่อนมนษุย์ด้วยกันทุก
ชีวิต ไม่ว่าจะญาติของเรา พี่น้องของเรา สายโลหิตของเราก็ตาม 
คนอื่นๆ จากสายอื่นก็ตาม เขาก็ต้องการความสุขความสงบสุข
เหมือนกันกับเรา อ้า เราก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ยินดี ในการ
รักษาตนเองให้มากๆ ศีลธรรมเท่านั้นแหละพาให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข

นีเ่ป็นความจริง อ้า ถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความอ้า แตกร้าว 
สามัคคีกันแล้ว ระส�่าระสาย ไม่สงบ ไม่มีความสุขทุกข์ใจอยู่อย่าง
นั้น มีทรัพย์ก็กลัวเขามาแย่งเอา มีสิ่งของ อ้า ที่ดินที่นู้นไร่นาสา
โทอะไรก็ดี ก็กลัวเขาจะมาแย่งเอา นั่นไม่มีความเมตตาปรานกีัน
แล้ว อ้า ขอให้เอาความเมตตามาตั้งเน้อ อ้า

สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

เพิ่นบอกว่าความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นพลังอันใหญ่
สามารถรวมกันมาเป็นพวกเดียวกันได้ ยินดี ในทางเดียวกัน 
ยินดี ในทางปฏิบัติธรรม อย่างเนีย่ยินดี ในทางปฏิบัติธรรม ถ้าว่า
มีการบรรยายธรรมที่ตรงไหน มีการบรรยายธรรมะที่ตรงไหน
ก็อย่าพลาด อย่าเฉย ให้มันดีกว่าไปดูละคร ลิเก การดูละคร 
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เพิ่นหรอก อาฮ่า อะ ประเทศอิหร่านอย่างงี้เป็นตัวอย่าง ประเทศมา 
อ้า อิรัก อิหร่านนีป้ระเทศอื่น ประเทศหลายๆ เอารัดเอาเปรียบ
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ก็มีอยู่

อ้า แต่ว่าในหลวงของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่ได้เป็น
อย่างนั้นไม่มี อ้า แต่ได้ยินแต่ข่าวซื่อๆ ว่าท่านก็ขยะแขยงแล้ว 
โอ้ย ท�าไมท�าอย่างงั้น เราเป็นที่พึ่งของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินขอให้เขา
ได้พึ่งพิง พึ่งพาอาศัยเราได้อย่างนั้นดี มันจึงจะปกป้องคุ้มครอง
แผ่นดินให้เป็นสุข เพิ่นมองข้ามไปครอบไปหมดเลย ไม่ได้ครอบ
แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะ ครอบจักรวาล เออ ประเทศพม่า
ถูกแผ่นดินถล่ม

ท่านนิง่ดูดายเหลือเปล่า ไม่นิง่ จัดสิ่งของต่างๆ ให้นายกฯ 
สมัยนั้น สมัคร สุนทรเวช เป็นนายกฯ มาใหม่ๆ ให้น�าของ
เหล่านี้ ไปช่วยประเทศพม่า เขาล�าบากจริงๆ เห็นแน่ เออ ท่าน
ว่าประเทศพม่าเป็นศัตรูกับเรา ท่านก็ไม่ว่า ไทยเป็นศัตรูกับใคร
เห็นไหม ช่วยเหลือไปหมด ประเทศพม่า ๑ ประเทศ เออ อิรัก ๑ 
ประเทศอิหร่าน ๑ อ้า อันนั้นประเทศเขาช่วยผลัดกันได้อยู่แล้ว 
เขารวยมหาศาล มีประเทศอื่นโน้น เฮติ ได้รับความเดือดร้อน 
อ้า ในภัยธรรมชาติแผ่นดินถล่มหรืออะไร จัดทหารอาสาสมัคร
ให้ไปช่วยเขา อ้า ใครจะไปบ้าง ไปช่วยท�าบ้านท�าช่องให้เขาอยู่
อาศัย เขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ตาม กระตูบ (กระต๊อบ) ตอง
( ใบตอง) ไว้อย่างนั้นน่ะล�าบากหรือเกิน อ้า ภัยธรรมชาติถล่ม
บ้านถล่มเมืองเขา ทหารไทยอาสาสมัครยกมือกันเป็นแถว อยาก
จะไป อยากจะไปดูประเทศอื่นเขา จะไปช่วยเขาจริงๆ อ้า ก็ได้
ก�าลังของทหารไปช่วยพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยให้ประเทศเฮติ อ้า อ่ะ 
ประเทศญี่ปุ่นก็ถูกเหมือนกัน ประเทศญี่ปุ่นก็ถูกน�้าทะลักไถลเออ

แต่ว่าเราพร้อมเพรียงกันในการปฏิบัติธรรมหรอก แต่ว่า
ถ้าใจของเราเป็นธรรมทุกคนๆ มีความเมตตาทุกคนๆ ไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ท�าให้เดือดให้ร้อนไม่มี มีแต่ความสุขสันติสุขเกิดขึ้น เออ 
สันติ ก็แปลว่าความสงบน้า เกิดขึ้นในหมู่นั้น ถ้าสามัคคคีลาด
ไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

โอ้โฮ้ย มันก็เป็นมาหลายแล้วหัวเมือง หลายหัวเมืองแล้ว 
ที่ ไม่ ไม่เอาใจใส่กัน ไม่ช่วยเหลือกัน ไม่ดูแลกัน ไม่สงเคราะห์
สงหากัน อ้า

เพราะฉะนั้นในหลวงของเมืองไทยท่านจึงเสียสละ พระองค์
ซะ อ้า ไปหาที่สงบสุขดีกว่า เออ มันวุ่นวายมันไม่ดี เสียสละแต่
ว่าการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง ท่านเป็นเลข ๑ เป็นเลข 
๑ ของพรรคของประชาชน อ้า และก็ผูกพันจิตใจของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ได้ด้วยเมตตาสงเคราะหส์งหาทุกหมู่เหล่า ไม่มีเอารัดเอาเปรียบ
ไพร่ฟ้าประชาชน เออ เขาให้เงินให้ทองมาเท่านั้นๆ

คิด หาคิดจะช่วยเหลือพัฒนาตรงไหนดีๆ เราได้เงินจ�านวน
มากแล้ว จะไปช่วยเขาตรงนั้นๆ เพิ่นคิดไว้แล้ว ไม่ได้เก็บก�า 
รวยเป็นรวยเอา เออ ไม่อยากพูดกระทบกระเทือนประเทศอื่น
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ไปมากก็มาก พูดไม่มากก็มาก เรื่องธรรมะนีเ้ป็นของดี เป็นของ
ดจีริงๆ ธรรมะธัมโม ความสามัคคีเมตตาปรานอีารี(อา)รอบ 
เหล่านีม้ีล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้น ขอให้เราอยู่ในขอบข่ายของธรรมะ
กันทุกคนๆ การอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุข

อ้า ท่วมบ้านท่วมเมืองล�าบากเหมือนกัน ท่านยื่นมือเข้าไป
ช่วยประเทศญี่ปุ่นก่อนล่ะเอา แถมยังตั้งกองทุนไว้อีก ตั้งกองทุน
ไว้ให้เพื่อจะช่วยประเทศญี่ปุ่น อ้า ในประเทศเรายากจนอย่างนีก้็
จริง แต่ว่าน�้าใจเราไม่จน อ้า ตั้งกองทุนไว้ให้ เออ เรียกว่ามูลนธิิ
ช่วยภัยธรรมชาติ เออ มูลนธิิช่วยภัยธรรมชาติท่านท�าได้ ประเทศอะ
ไรๆ เกิดความเดือดร้อนขึ้น อ้า ท่านได้ทราบเท่านั้น ท่านไม่นิง่
ดูดายหรอกหาทางแก้ไขช่วยเหลือเขาให้ได้ อ้า เฉพาะประเทศ
ของเราก็พอจะดูแลกันได้ ประเทศอื่นๆ เขาดูแลตัวเองไม่ได้

ประเทศอย่างนั้นน่ะอยู่ในความพิจารณาของในหลวงท่านเอง 
เออเฮ้อ น�า้ใจประเสริฐเหลือเกินน่ะ อ้า คนภายในประเทศเรา 
ภาคไหนน�้าท่วมหลาย ใครเดือดร้อน อ้า ในประเทศไทยของเรา 
ภาคนั้นๆ ท�าไร่ล�าบากล�าบนอย่างนี้ๆ  หาเรื่องตั้งกองทุนขึ้นน�า
ไปส่งเขา ไปช่วยเขา จังหวัดอะไรๆ มันแห้งมันแล้งมา ไม่ได้ท�า
ไร่ท�านาเลยอย่างนีเ้ป็นต้น อ๋อ ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เออ แถม
ยังมีกองทุนพิเศษอีก อ้า ส�าหรับซื้อเครื่องบินฟ้า ท�าฝนเทียม 
ตรงไหนมันไม่มีฝน มันแห้งแล้งเอาเครื่องบินท�าฝนเทียมล่อ 
ออกไปทางนั้นๆ ไปโปรยจากนั้นไปนั้น ให้มันมีฝนตก เออ โอ้ย 
น�้าใจอย่างนีม้ีไหมในโลกอ่ะ อ้า นั่นเรียกว่าเมตตา

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา

แท้ อ้า มีความเมตตาปรานอีารี(อา)รอบ อ้า ไม่มีอืด 
ทอดทิ้งนิง่ดูดาย อ้า ตั้งอกตั้งใจขนาดนั้น อันนีพ้วกเราก็ควร
สรรเสริญ เออ ถ้าท่านท�าอะไรๆ ควรสรรเสริญ ควรสมทบ
กองทุนกับท่าน อ้า ให้ๆ ได้ช่วยเหลือตามเป้าประสงค์ ถ้าพูด

ดังที่แสดงมา ฮะ เป็นปกิณณกนัย ต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอก 
ตั้งใจช่วยเหลือเจือจุนกันไปสุดความสามารถ ต่อแต่นั้นก็จะได้
ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทาง
คดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติโดยเวลา เอวัง
ก็มีด้วยประการฉะนี้
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อายุ วัณโณ สุขัง พลัง แล้วพอแล้ว พรไม่มีมากหรอก พร 
คน คนไหนท�าบุญชนดิไหน แล้วพรมันก็อยู่ในตัวของตนๆ แหละ
ก็แสดงออกมาเอง ให้ผลแก่เราเอง เรามีเจตนาดี ต่อพระพุทธ
ศาสนา อ้า เต็มร้อย คุณงามความดีก็ไหลเข้าหัวใจเรา เต็มร้อย
เหมือนกันแหละ อ่ะเฮอ ร้อยเปอร์เซ็นต์ มี ในหัวใจเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อ้า
นีแ่หละ ให้พรไม่มากหรอกน้อยๆ เดียว เออ แต่อาจจะมีคุณค่า
สูงส่ง เพราะเรารับเอาด้วยความเคารพนับถือจริงๆ อ้า ขอให้มี
ความสุขความเจริญเน้อ

การท�าบุญ ไม่ ไม่เลือกว่าศาสนาอะไรหรอก ศาสนาอิสลาม 
อะไรๆ ก็แล้วแต่.. ศาสนาพุทธก็แล้วแต่ มันก็เสร็จอยู่ที่
การกระท�าดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ พร พรอันนั้นจงรักษาท่าน
ผู้นั้นให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอน ด้วยประการฉะนี ้อ้า
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดพุทธไทยเชตวัน
กรงุกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันน้ีก็เป็นวันส�ำคัญของชำวจีนทั้งหลำยทั้งหมดล่ะ ชำวจีน 
ชำวไทย ชำวบ้ำน ตำ่ง ตำ่งชำติทั้งหลำย วันนีเ้ป็นวันส�ำคัญ 
วันเช็งเม้งดิ วันเช็งเม้ง เออ วันท�ำบุญอุทิศกัลปนำผล ให้แก่
บรรพบุรุษของเรำ ของเรำ เรำมีบรรพบุรุษมำด้วยกันทั้งนั้น มีปู่ 
มีย่ำ มีตำ มียำย มีอำกง อำม่ำที่ล่วงลับไปแล้วมำกมำย วันนี้
จะท�ำบุญอุทิศกัลปนำผลส่งให้ เพรำะฉะนั้นจึงจัดพิธีฟังธรรม
กันขึ้น เพื่อให้จิตใจน้อมไป ในธรรมะธัมโม ไม่ให้จิตใจนอกลู่นอก
ทำงไปทำงอื่น ให้ตั้งใจอยำ่งงั้น พูด พูดอยำ่งงี้กเ็ข้ำใจอยู่ เออ 
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มงคลชีวิตของเรำ ท�ำให้เรำเจริญรุ่งเรือง เพรำะเรำมีกตัญญู
กตเวทิตำธรรม อำ้ ในท่ำนเหลำ่นั้น ไม่ได้ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย 
มโีอกำสวันคล้ำยวันเช่นนีม้ำ จึงมจีัดงำนชุมนมุกันขึ้น เพื่อจะให้
ได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองน่ะ อ้ำ นะโม ก็ว่ำแล้ว

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

นี ้ ภำษิตมีอยู่อยำ่งนี ้ อำ้ เมื่อระลึกถึงบุญคุณของผู้มี
พระคุณต่อเรำแล้ว ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย รีบเร่งขวนขวำย เออ 
สร้ำงบุญสร้ำงกุศลขึ้น นัดหมำยกัน ณ สถำนที่นี้ ให้เป็นวันเช็งเม้ง 
วันตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษของเรำ ก็จงตั้งใจเอำเด้อ เออ

(เสียงบรรยำยภำษำอังกฤษ)

แปลแล้ว เออ เมื่อบรรยำยไปแล้ว แปลพร้อมอย่ำงงี้ เรำ
ก็งงเหมือนกัน เขำจะไปแปลไปยังไงหนออย่ำงงี้ เออ อะไรอ่ะ

อันอีเก กำเล (นำนมำแล้ว) ในสมัยครั้งก่อนโน้น ในอดีต
ภำพครั้งก่อนโน้น มีพระรำชำองค์หนึ่ง ครองประเทศจีนอยู่ ชื่อ
ว่ำอะไร ชื่อวำ่พระเจำ้หวำงตื้อ เออน่ะ พระเจำ้หวำงตื้อนีเ่ป็น
คนจริงคนจัง จะเรียกว่ำคุ้มครองป้องกันไพร่ฟำ้ขำ้แผ่นดินให้
อยู่อยำ่งสงบสุขกันจริงๆ ถ้ำใครนอกลู่นอกทำงมำก็โดน โดนดำ่ 

เข้ำใจวันเช็งเม้ง วันเช็งเม้ง แล้วจะเอำอะไรมำบรรยำยให้ฟังหนอ 
ตัวอยำ่ง ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรม ได้รับควำมสุขควำมสบำยอย่ำงไร
บำ้ง เรำก็ต้องตั้งใจฟังอีกต่อไปอีก เออ ในอดีตกำลโน้น บรรพบุรุษ
ของเรำทั้งหลำย อ้ำ หรือบรรพบุรุษของชำวจีนทั้งหลำย มีมำ
ตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์ นำนเทำ่ไหร่ไม่รู้ บัดนีท้่ำนเหลำ่นั้นล่วงลับ
ไปแล้ว ก็คือทำงเรำระลึกถึงบุญคุณของท่ำน อำ้ จึงได้จัดงำน
เช็งเม้งขึ้น

(เสียงบรรยำยภำษำอังกฤษ)
แปลแล้ว อ่ะเฮอะเออ บรรพบุรุษของเรำทุกคน มีบรรพบุรุษ 

มีปู่ มีย่ำ มีตำ มียำย มี เออ บูรพมหำกษัตริย์ของเรำ มีมำ
ตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์ ท่ำนเหลำ่นั้นคงต้องกำรได้รับส่วนบุญส่วน
กุศลจำกลูกหลำนเหมือนกัน น่ะ ลูกหลำนได้ตั้งใจอยำ่งนี้ 
ดีแล้วเป็น

ปูชา จะ ปูชะนยีานัง

อันหนึ่ง กำรบูชำบุคคลที่ควรบูชำเป็นมงคลอันอุดม เป็น
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มำตลอดปี เวลำฝนตกแรงก็น�้ำท่วมบ้ำนท่วมเมืองได้ เห็นแต่ที่
นั่นแหละ สถำนที่เหมำะสมมำก ควรจะไปอยูท่ี่นั้น ตั้งหลักตั้งฐำน 
สร้ำงเนื้อสรำ้งตัวที่นั่นได้อยู่ ไปกันน่ะไปทั้งลูก มีลูกสำว ลูกชำย 
๒ คน ลูกสำวคนหนึ่งก�ำลังแตกเนื้อสำวขึ้นมำน้อยๆ

พำกันรอนแรมไปถึงหมู่บำ้นลิ้วฉี่ เมื่อไปถึงแล้วชำวบ้ำน 
ทั้งหลำยก็ดีอกดี ใจ โอ้ย เจ้ำนำย อ้ำ ผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ใน
หมู่บำ้นเรำ เพิ่นมำอำศัยพวกเรำ พวกเรำต้องจัดสถำนที่ ให้
พักพำอำศัยตำมสมควร ท�ำบำ้นมันงำ่ยๆ เอำ ท�ำตึกดิน ต่อ
ขี้ดิน อำ้ หญ้ำมุงแฝกหรือมุงอะไรเอำน่ะ พอได้พักผ่อนอำศัย
หย่อนใจที่นี่

แต่ว่ำ อ้ำ มิ่งกงฝ่ำเป็นคนใจแตก ตกกำรตกงำนมำแล้ว 
เอำตัวไม่อยู่ อำ้ เล่นกำรพนันแก้กลุ้ม เออ ไปทำงนี ้ เล่นกำร
พนันบ้ำง เล่นผู้หญิงผู้ญำไปต่ำงๆ นำนำ เพรำะใจมันแตกแล้ว 
ไม่เอำใจใส่ในกำรดูแลภรรยำเท่ำไหร่นัก เออ

โดนว่ำ โดนกล่ำวต่ำงๆ นำนำ ถึงกับไล่หนตีีส่งไป แกจะไปอยู่
ที่ ไหนก็จงไป เออ อยู่กับขำ้ ไม่สบำย ที่ ไหนมันสบำย เธอจะ
ไปอยู่ที่ ไหนก็ตำมใจ เออ

ก็เข้ำใจว่ำพระเจำ้แผ่นดิน พระเจ้ำหวำงตื้ออนญุำตให้ไปได้ 
เออ ก็เลยชวนลูกและเมีย เรำจะอยู่ในเมืองนี้ ไม่ได้แล้ว พระเจำ้
แผ่นดินไมโ่ปรดเรำแล้ว ไม่เมตตำต่อเรำแล้ว เรำท�ำอุตส่ำห์
พยำยำมทุกสิ่งทุกอยำ่ง ในกำรปกป้องคุ้มครองแผ่นดินให้อยู่
ในขอบข่ำยของศีลธรรมอยำ่งดี แต่เขำยังนอกลู่นอกทำง เขำ
อยำกจะไปก็ไล่ส่งเลย ไปอยู่ที่ ไหนก็ไปเลย พูดด้วยควำมโกรธ
หรอก ควำมโกรธ ไม่ไดพู้ดด้วยควำมตั้งใจจริงหรอก โกรธแล้ว
ก็ว่ำออกมำอย่ำงเต็ม เต็มเปำเลย ไม่ได้ ไม่ได้นั่นเลย ไม่ท�ำให้
โกรธเลย เปิดอกกัน ในส่วน อำ้ ขุนนำงผู้นั้นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 
ใช้งำนไหว้วำนอะไรได้ทั้งนั้น ตรวจเป็นตัวแทน ของพระเจ้ำหวำงตื้อ 
ได้เลย

อืม บ่ำยปำ่นนี ้จะไปทำงไหนเน้อ ออกจำกนีก้็แต่งตัวซะล่ะ 
แต่งตัวพำครอบครัวหน ีหนีไปอยู่อำศัยญำติๆ อยู่ทำงเมืองบ้ำน
นอกไปนู้น อ้ำ หมู่บ้ำนลิ้วฉี่ หมู่บำ้นนั้นมันมีน�้ำตก เออ ไหลลง

ภรรยำอดรนทนไม่ไหว ก็เลยขอลำสำมี อำ้ ข้ำมภูข้ำมเขำ
ไปหมู่บำ้น อำ้ โน้น ไปขนเอำใบชำ ให้คนเอำพันธุ์ใบชำมำมำกมำย 
อ้ำ หอบมำหิ้วมำแบกมำ ขำ้มภูข้ำมเขำมำ จนถึงหมู่บำ้นลิ้วฉี่ 
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ต่อแต่นั้นก็มำตั้งหน้ำตั้งตำเลิกจำกควำมชั่วทั้งหลำย 
อบำยมุขทั้งหลำยไม่เอำแล้ว ไม่กินเหล้ำ ไม่เล่นกำรพนัน ไม่ 
เออ เที่ยวผู้หญิงต่ำงๆ เลิกหมดทุกอย่ำง เอำแต่งำนอยำ่งนี้ 
ขึ้นไป เมื่อเช้ำก็ขึ้นไป อ้ำ ตอนเย็นก็ลงมำ มำนอนกับลูกกับเต้ำ
อยู่อยำ่งนั้นน่ะ อำ้ เป็นคนมีสัจจะ มีควำมจริงใจอยู่อยำ่งนี้ 
เรียกว่ำ เออ เป็นคนจริง อันต่อไปต่อมำนีก้็ น�ำไร่ใบชำ น�ำใบชำ
ทั้งหลำยมำ อำ้ เพำะไว้แล้วลองขยำย ขยำยก็ขยำยอยู่ แต่ว่ำน�ำ
ใบชำไปขำยในหมู่บ้ำน ในหมู่บ้ำน ใบชำขำยดีมีรสนยิมสูง อ่ะเนีย่

จนป่วยลงปะเนีย่ ป่วยลงซะแล้ว อ้ำ มิ่งกงฝ่ำป่วยลงปะเนีย่ 
มันนอนน�้ำตำไหล คิดวำ่ลูกสำวเรำ มันจะไปรอดไหมหนอ 
อยำ่งงั้นอย่ำงนี ้ชิ้วหลั่นเอ้ย พ่อไม่มีอะไรให้เจำ้นะ มรดกตกทอด
อะไรไม่มี ไอ้ ๒ คนพี่น้องน่ะ มำขูดมำเกำเอำไปหมด ไอ้จุ ๊กฝ่ำ 
ไอ้ฉิ่นฝ่ำนั้นมันเป็นนักเลง เออ เขำจับได้ไปติดคุกติดตะรำง
อยู่นู้น แล้วมำไถเอำพี่น้อง อำ้ ทุกข์ธรรมดำ มีเงินมีทองมำหมด 
ไปเอำเงินมำจำกพ่อ จำกแม่ จำกตระกูล จำกน้องสำว

น้องสำวนั้นเป็นคนดี ไม่เที่ยวเตร่เฮฮำใดๆ ดูแล เออ 
เตี่ย ดูแลพ่อ ผู้เป็นพ่อก�ำลังป่วยหนักอยู่ เอำ เอำ เอำยำ
เอำ(อะ)ไรให้กินเป็นประจ�ำอยู่ประจ�ำ จะ จะดูแลรักษำพ่อเอง 
ด้วยก�ำลังใจของเรำ ด้วยควำมรู้ของเรำ

แล้วก็มำตั้งหลักตั้งฐำนที่นี ่เห็นภูมิประเทศแถบนี ้เป็นสถำนที่
เหมำะส�ำหรับตัวเอง ส�ำหรับชีวิตและครอบครัวของเรำคงจะ
อยู่ได ้อยู่รอด พูดรวบรัดเอำก็เรียกวำ่มำสับซำ่ว(แผ้วถำง) มำ
ขยับขยำยพันธุ์ใบชำให้เต็มป่ำแห่งนีแ้หละ มันมีเนื้อที่เทำ่ไหร่ 
เออ เนื้อที่หลำย เออ หลำยเอเคอร์(acre) มจี�ำนวนมำก จะ
พยำยำมขยำยใบชำให้เต็มที่แห่งนีจ้นได้ หมดแล้วไปเอำมำใหม่ 
อยูอ่ย่ำงงั้นน่ะ อืม จนไร่ใบชำกว้ำงที่สุดมำแล้ว สุดลูกหูลูกตำ 
อำ้ ใบชำชนดินีเ้ป็นใบชำพันธุ์ดีน�ำมำจำกเมืองเจียงหนัน เมืองกังไส 
ที่ ในโน้น มำแล้วบัดนี ้มำตั้งหลักตั้งฐำนขยำยพันธุ์ อ้ำ ใบชำนั้น
ให้ได้ผลมำกที่สุด เออ

เพิ่นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ไม่แข็งแรงเท่ำไหร่ ก็เกิดโรค
เบียดเบียนขึ้นมำ อ้ำ โลหิตก�ำลังรำ่งกำยอ่อนเพลีย เพลียแรง 
ต่อไปต่อมำก็มำตำยซะ อำ้ ทนไม่ไหว ทนต่อโรคไม่ไหว ตำยแล้ว 
มิ่งกงฝ่ำก็เสียใจปะเนีย่ แหม เสียเมียที่ดี ภรรยำที่ดีเป็นคนขยัน
จริงจัง เสียไปด้วยกำรไม่ได้ฟังค�ำเตือนของเรำเลย เออ เสียใจ 
เรำจะเลิกตำมควำมประสงค์ของเขำ ไม่เที่ยวผู้หญิง ไม่เที่ยวผู้ญำ 
ไม่กินเหล้ำเมำมำยอะไร เลิกทั้งนั้น เรำจะขึ้นไปสืบต่อ อ้ำ ฝีไม้
ลำยมือ อำ้ น�้ำพักน�้ำแรงของภรรยำที่ดีของเรำให้ได้ อืม
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เรียงๆ กันกับมำรดำผู้เขำเสียไปแล้ว แม่เสียไปแล้วเอำศพไปไว้
ที่ ไร่ใบชำ เอำเตี่ยนี่ ไปฝังไว้เรียงกันไว้ที่นั่น เออ โอ้ย ของเล็กน้อย 
ชำวบำ้นชำวเมืองเขำก็อำสำสมัคร อำ้ ช่วยท�ำกิจธุระฌำปนกิจ
อันนี้ ให้ อยำ่งเต็มอกเต็มใจจนเรียบร้อย เรียบร้อย ก็ท�ำบุญ
ตำมมีท�ำได้กันนั่นแหละ เออ มีเท่ำไหร่ก็ช่วยกันออกไม้ออกมือ 
ท�ำทุนพอสมควร เออ อ้ำ ปะเนีย่ก็ จบอันนีซ้ะก่อน เรื่องรำวนี้
มันจะเป็นยังไง ชิ้วหลั่นจะเอำตัวรอดได้หรือเปลำ่ อ้ำ นีแ่หละ
ติดตำมตอนต่อไป ผู้บรรยำยเพิ่นมีบรรยำยยังปะเนีย่ เฮอะ อำ้
เฮอะ

(เสียงบรรยำยภำษำอังกฤษ)

อ้ำ เพิ่นๆ บรรยำยจบแล้วเพิ่น เพิ่นแปลจบมำแล้ว ต่อ
เรื่องได้เลย บัดนี้ชิ้วหลั่นไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย เป็นหมู่เป็นพวก เอำ
พ่อเอำแม่ขึ้นไปฝังไว้ในป่ำใบชำเรียบร้อยแล้ว เป็นอนสุำวรีย์แล้ว 
อ้ำ

วันหนึ่งก็พูดกับลูกสำววำ่ หลั่นเอ้ย ชิ้วหลั่นเอ้ย พ่อไม่มี
อะไรให้เจำ้นะ แต่ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี เรำมำอยู่กับ
หมู่บำ้นเขำ เขำก็ช่วยเหลือเรำตำมมีตำมได้ อำ้ พ่อไม่มจีริงๆ 
ชำ่งมันเถอะพ่อปะเนีย่ เออ เตี่ยเอ้ยช่ำงเถอะ ไอ้อย่ำงนั้นไม่ต้อง
เป็นห่วงหรอกพ่อ ให้พ ่อเร่งกินยำเร็วๆ กินยำบ่อยๆ อย่ำไป
ประมำท เออ มันจะดีขึ้นมำได้หรอก แน่ะ เอำไปเอำมำก็สั่งเสีย
ลูกว่ำ บ้ำนช่องมีแต่บ้ำน อ้ำ รำ้งๆ บ้ำนเพๆ (ผุพัง) ช�ำรุดทรุด
โทรมอย่ำงนี ้ไม่มีอะไรจะให้เป็นมรดกของเจ้ำล่ะ แต่วำ่มีไร่ใบชำ
นั่น เออ แม่ของเจำ้ แม่ของชิ้วหลั่นเป็นคนไป ขยันไปขนมำจำก
เมืองเจียงหนัน เมืองกังไส มำขยำยเป็นไร่ใบชำใหญโ่ตมำก เออ

ต่อไปต่อมำก็ตำยเพิ่นเน้อ อำ้ มิ่งกงฝ่ำตำย ตำยอย่ำง 
น่ำทุเรศ พอเตี่ยตำยแล้ว วันนั้นฝนห่ำใหญ่ก็ตกอยำ่งแรงเลย 
น�้ำตก เออ ในหมู่บ้ำนลิ้วฉี่ดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดทั้งบำ้น อ้ำ 
ทำงนีก้็นอนกอดศพปู่ เออ พ่อของตนเอง เออ ไป จะไปบอกพี่
บอกน้องให้หำมมำช่วย ก็ไปไม่ได้ เพรำะน�้ำมันท่วมไปหมด 
ในบ้ำนของเรำก็น�้ำท่วมเหมือนกัน ยังเหลือแต่เตียงนอนของเตี่ย 
อ่ะ ก็นอนหลับอยู่กับเตี่ยนั่นแหละ เตี่ยตำยแล้วก็นอนหลับอยู่
ใกล้ๆ กัน เออ

ไม่ ไม่ได้ไปเรียกพี่เรียกน้อง ญำติโกโหติกำทำงอื่นมำช่วย
งำนไม่ได้ จนสว่ำง จนสวำ่งแล้วฝนก็เลิก น�้ำก็พอไปได้ เออ ก็
ออกจำกนีก้็ เออ ลุยน�้ำไปบอกพี่บอกน้อง อ่ะ พี่น้องทั้งหลำย
เอ้ย เตี่ยของขำ้พเจำ้ พ่อของข้ำพเจำ้นั่นเสียชีวิตค�่ำคืนนี ้มำบอก 
พี่น้องไม่ได้ เพรำะฝนมันตก น�้ำมันท่วมมำก มันแจ้งสว่ำงแล้ว
จึงค่อยได้มำ จึงค่อยได้มำบอกพี่น้องไปช่วยเหลือ ขอแรงพี่น้อง
ทั้งหลำย อ่ะ ช่วยเหลือเอำศพของเตี่ยขึ้นไปฝังไว้ในไร่ใบชำ เออ 
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เรำหมด ไร่ใบชำทั้งหมดเนีย่ โอ้ย ไม่ตำยหรอกหลั่นเอ้ย เรำไม่
ตำยยำก ยำยจะจัดกำรกับมันเอง จะเป็นผู้เอำใบชำที่นี่ ไปขำย 
ในเมืองเจ๋ให้ได้ อ้ำ วันหนึ่งๆ เก็บมำไว้ได้หลำยตะกรำ้แล้ว อ้ำ 
มำบ่มไว้หรือท�ำยังไงของเขำ พอมันได้ที่แล้วก็เอำไปขำยในเมือง
เด้ ในเมืองเจ๋ ได้เงินได้ทอง มีคนส�ำคัญคนหนึ่ง มำให้รำคำดี
ทุกครั้ง คนคนนั้น ชื่อวำ่นำยหวำง อ่ะนะ อ่ะ ยำยไม่รู้จักหรอก
พระเจ้ำหวำงตื้อหรอก หำว่ำนำยหวำง พระเจำ้หวำงตื้อนั่นน่ะ
ให้รำคำดี เอำไป เทำ่ไหร่เอำหมดทุกอย่ำง อ่ะที่เอำมำให้ อ่ะอ่ะ 
เอำหมดทุกอย่ำงแล้วก็จ่ำยเงินให้ยำย ยำยก็ได้เงินได้ทองแล้ว
ก็กลับบ้ำน ไปเลี้ยงชิ้วหลั่นอยู่อย่ำงเก่ำ

ท�ำงำนมำตั้งหลำยเดือนแล้ว ยำยก็แก่แล้ว ก็ป่วยเป็นไข้
ตะครั่นตะครอ ไม่แข็งแรงอย่ำงเก่ำ แบกเถำใบชำ แบกตะกร้ำ
ใบชำขึ้นเขำลงห้วย เห็นจะล�ำบำกแล้ว อ้ำ เอำมันไว้นั้นซะก่อน
นะหลั่น เนีย่ เจำ้เป็นสำวเป็นนำง ไม่ควรออกไปเดินทำงไกล 
ต้องรักษำเนื้อรักษำตัวนะ ยำยเป็นห่วง ชิ้ว ชิ้วหลั่นยังเป็นคนรั้น 
ชนดิหนึ่งเหมือนกันนะ เออ ยำยห้ำมเรำ ประสงค์อยำกจะให้เรำ

เอ้ ส่วนพี่ชำย ๒ คน ไอ้จุ ๊กฝ่ำ ไอ้ฉิ่นฝำ่น่ะ มันเป็นคน
เกเรเกกมะเหรก ไม่ตั้งจิต ไม่ตั้งใจเล่ำเรียนศึกษำอะไรเลย 
มีแต่เที่ยว มีแต่เล่น มีแต่กินเหล้ำเมำมำยไป เป็นนักเลง เรียกวำ่ 
เป็นนักเลง บ่อยู่ในสนับบังคับของพ่อของแม่ เขำเลยจับไปขังซะ 
ไปขังทรมำนไว้ แต่ให้เกียรติหน่อยหนึ่ง ว่ำลูกขุนนำงเกำ่ ให้เกียรต ิ
ไม่ได้ขังมำกมำยอะไรนัก อำ้ ไปติดคุกติดตะรำง ก็หำกินเหล้ำ
กินยำอยู่อย่ำงนั้นเหมือนเก่ำ เป็นนักเลงเกกเขกอยู่อยำ่งงั้น อำ้ 
พ่อแม่มันเลยหมำยหัวไว้ อ่ะ สั่งลูกว่ำหลั่นเอ้ย ไอ้จุ ๊กฝำ่ ไอ้ฉิ่นฝำ่นั่น 
ปล่อยมันซะ อยำ่ไปเอำเรื่องกับมันเลย ปล่อยมันไปตำมเรื่อง
ตำมรำว มันติดคุกติดตะรำงอยู่ที่ ไหนก็รู้อยู่ เออ แต่ว่ำมันก็
ต้องใช้กรรมของมันเอง น่ะ

อันนีม้ำย้อนถึงแม่เฒำ่หยู้หลั้ง แม่เฒำ่หยู้หลั้งเป็นญำติ
ห่ำงๆ ของชิ้วหลั่นนั่นน่ะ ของตระกูลนี ้สงสำรชิ้วหลั่นอยูค่นเดียว 
เลยมำอยู่เป็นเพื่อน มำอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ ให้พำยำยไปดูไร่ใบชำ 
ทรัพย์สมบัติของพ่อมีอยู่แค่นั้น พ่อกับแม่ท�ำไว้คือไร่ใบชำกวำ้ง
สุดลูกหูลูกตำ พำไปดู ยำยพำไปดู พำไปดู ตรงนี้ๆ ๆๆ เป็นของ
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เอำ้ เขำมีก�ำแพงใหญ่ๆ ก�ำแพงหมำยถึงว่ำ รั้วพระรำชวัง
นั่นล่ะ ก�ำแพงใหญ่ๆ ข้ำมคลองเข้ำไป ก็จะไปเห็นบ้ำนเขำ 
ไปขำยให้นำยหวำง ได้รำคำดีที่สุดในบรรดำผู้ซื้อลูกคำ้ทั้งหลำย 
ไม่ได้เงินได้ทองอะไรมำกมำยหรอก แต่วำ่ไปให้ในบำ้นนำยหวำงนี่ 
ให้คุ้มค่ำทีเดียว ให้เงินหลำยต�ำลึง ท�ำตำมนั้นล่ะ

นีเ่ป็นคนดี เออ แต่ว่ำยำยเป็นห่วงเพรำะเป็นเพศผู้หญิง เพรำะ
ฉะนั้นเรำต้องแปลงตัว เอำๆ เอำหนวดมำแต้มหนวด จุ๋มจิ๋มๆ 
ลงมำ ก้นคำงก็มี กระจุ๋มกระจิ๋มนดิหน่อย แล้วก็แต่งตัวอำตี๋
ออกมำ มำหำยำย จะมำสั่งยำย จะเอำใบชำไปขำยให้ได้

มำแม่ยำยๆ จ�ำขำ้พเจำ้ได้ไหมยำย เออ เอ้ ไม่เคยเห็นชำย
หนุ่มอยำ่งนีม้ำหำสักทีเลย นีม่ันมำยังไงกันนะ มองไปมองมำจึง
นึกออกวำ่ โฮ ชิ้วหลั่นนั่นเอง เออ ถำ้ไปแบบนีอ้ำจจะปลอดภัย
ดีอยู่ เดินทำงข้ำมภูขำ้มเขำไปขำยใบชำ เออ ถ้ำสั่ง สั่งว่ำถ้ำจะ
ไปจริงๆ นะให้ไปขำยให้นำยหวำงนะ ให้นำยหวำง นำยหวำงให้
รำคำดีทุกครั้ง ยำยไปได้ เพิ่นรับเอำหมดนำยหวำง หมำย 
หมำยถึงพระเจำ้หวำงตื้อ ยำยไม่รู้จักวำ่เป็นพระเจ้ำแผ่นดิน 
พระเจ้ำหวำงตื้อทำ่นให้รำคำดีที่สุด เออ จ�ำได้ไหม จ�ำได้ อืม 
พอได้ตะกร้ำใบชำแล้ว ก็หำบหิ้วออกไปใส่ทำงล้อทำงเกวียนเขำ
ให้เฒำ่แก่คนหนึ่ง เป็นผู้น�ำไปตำ่งน�ำสิ่งของจำกหมู่บ้ำนลิ้วฉี่ 
เออ จำกๆ จำกตลำดนู้นน่ะ อืม มำขำยเสมอๆ เออ เลยสั่งว่ำ
ให้ไปขำยนำยหวำงเน้อ เออ เอ้ นำยหวำงนี ่มันบ้ำนอยู่ไหน

ทีนีบ้ัดนีจ้ะกล่ำวถึงลูกชำยของพระเจ้ำหวำงตื้อ ชื่อว่ำ
อู๋เหล็งกุมำร มักเที่ยวประพำสปำ่ อำ้ เที่ยวดูบ้ำนดูเมือง เที่ยว
ประพำสป่ำเป็นครำใหญ่ เออ เลยสั่งว่ำ เจำ้เป็นลูกขุนนำงนะ 
เจ้ำเป็นลูกเจำ้ฟ้ำเจำ้แผ่นดิน จะแต่ง แต่งตัวดีๆ ไป ไม่ ไม่
ปลอดภัยส�ำหรับเธอ ให้เธอปลอมแปลงเป็นอำตีป๋ลอมน่ะ อำ้ 
เป็นหนุ่มไปเที่ยวดูลิงดูคำ่งในปำ่ได้อยู่ ฟังค�ำสั่งของพ่อแล้วก็
ไปเลย แต่ง เออ แต่งเสบียง เสบียงเดินปำ่ ให้ลูกน้องติดตำม
ขุนพลทั้งนั้น ขุนพลผู้นั้น นำยพลนำยพันอะไร ให้ ให้ไปแต่งตัว
แบบชำวบ้ำนธรรมดำ ไม่ให้แต่งตัวเต็มยศเป็นนำยร้อยเป็นนำย
พันก็ตำม ให้แต่งตัวธรรมดำชำวบ้ำนไปเที่ยวป่ำ ถ้ำอย่ำงงั้นเขำ
จะยึดเอำ เออ ก�ำลังของเรำไป อ้ำ กระท�ำตำมค�ำสั่งเลย จัดเอำ
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ชิ้วหลั่นก็นั่งพิจำรณำอยู่ แล้วมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมำในหู 
เสียงพ่อสั่งว่ำ หลั่นเอ้ย ใบชำนีม่ันเป็นยำอย่ำงดีนะ ยำอย่ำงดี 
แก้อสรพิษได้ทุกอยำ่ง งูกัดหรืออะไรกัด กัดต่อยมันจะรุนแรง
ขนำดไหน เคี้ยวใบชำเข้ำเต็มปำก แล้วก็แปะตรงแผลมันเน้อ มัน
ก็ดูดออกมำ ดูดออกมำ แล้วก็นอนไปนอนมำ แล้วแปะอีกใบ 
เห็นนิง่ นิง่อยู่ มันคงจะถูกหรือยำชนดินี ้ไม่ใช่ เคี้ยวใหม่แปะใหม่
อยู่อย่ำงงั้นน่ะ

ก็เลยบอกให้จอดเกวียนสักหน่อยนะ จอดเกวียนสักหน่อย 
ขอน�้ำร้อน อยำกได้น�้ำร้อน อ้ำ สักกำใหญ่ๆ จะเอำใบชำนีก่�ำวำง
ลงใน แอ้ หม้อใบชำ ได้ตำมสมประสงค์แล้วก็ เอำใบชำนีแ้ปะใส่
แผลเกำ่ อ้ำ เอำของเก่ำทิ้งออกไป ของใหม่มำถึงอีกปะเนีย่ กิน
ใบชำลงไป

ปรำกฏว่ำบุญบันดำล บุญบันดำล พอกินใบชำลงไปแก้วหนึ่ง 
ทีหลังนี ้เรอ เอำวะ เอื้อม(เรอ) อำำำำำำำ ออกมำ ยัง โอ้ ไล่พิษ
งูออกมำแล้ว อำ้ แล้วก็ลืมตำเม่ำ(ลืมตำโพลง)ขึ้นมำ เอ้ ใครหนอ 
มำช่วยเหลือเรำแล้ว ท�ำให้เรำหำยจำกพิษปวด ปวดพิษงูนี่ ได้
อย่ำงชะงัดนะนี ่ ใครหนอ มองไปมองมำ เห็นอำตี๋คนหนึ่ง 
นั่งเฝำ้ดูแลรักษำอยู่ เป่ำให้ฟัง นีเ่คี่ยวยำปะบ้ำงอะไรบ้ำง คงจะ
เป็นคนคนนีแ้หละว้ำ เออ มำช่วยเรำ เออ เข้ำท่ำเว้ย ถ้ำไปบำ้น 
ไปถึงบิดำแล้ว พระบิดำแล้ว จะขอ ขอตัวเขำเองเนีย่มำเป็น
มหำดเล็ก พำเรำไปไหนๆ ก็จะสะดวกสบำย เป็นหนุ่มหมอยำ
ด้วย รักษำพิษงูได้สบำย เออ คิดได้อย่ำงนีแ้ล้วได้อยู่ ต้มน�้ำสุก
แล้วก็ ให้กินน�้ำ พอกินน�้ำชำลงไปเทำ่นั้นแหละ น�้ำชำร้อนๆ กรอก
ปำกเขำ้ไป อึกๆๆๆ เข้ำไปเต็ม คงหิวล่ะ หิวน�้ำมำนำนแล้ว ควร
ด้วยฤทธิ์ ใบชำนั่น ก็ไล่พิษทั้งหลำยเด้ เรอ เอื้อม(เรอ) เอื้อม

อำหำรกำรกินเสบียงกรังได้เต็มที่ แล้วก็ออกเดินทำงไปเข้ำในปำ่ 
ในปำ่นั้นมันเป็นน่ำดูน่ำชมเหลือเกิน มีน�้ำไหล มีห้วยน้อยๆ 
น�้ำไหล มี เออ หญำ้เลื้อยลงมำปกน�้ำ อ่ะ

มีงูเหำ่ด�ำหรืองูจงอำงหรืองูเห่ำด�ำตัวใหญ่ๆ เอ้ เห็นคน
เดินซวบๆ มำทำงนี ้ ก็ยกคอขึ้นไปอยู่ตรงป่ำไม้ ทำงนีเ้ดิน ไม่ 
ไม่ได้ระวังอะไร ก็ถูกพอได้จังหวะ มันก็กัดเอำหัวแม่เทำ้เลย 
งูตัวนั้นกัดเอำหัวแม่เท้ำ โอ้ งูกัดกู อ้ำ กุมำรอู๋เหล็งกุมำรก็ชัก
ดำบกระบี่ออกจำกหลัง มำตัดคองู ตัดคองูขำดก็ทิ้งไปทำงโน้น 
แล้วก็ไปนอนร้องครำงปวดอยู่ อ๋อ เสียงอ๋อยๆ อยู่นั่นน่ะ ปวดหลำย

เรียกให้หมู่มำช่วย หมู่เดินทำงไปคนละทำง ละคน เออ 
มำแล้วเลือด ไหลออกตำมไรฟัน เลือดออกจำกปำกจำกไรฟัน 
นีม่ันเลือดมัน มันพิษงู มันแรงมำก เลยหำมเอำศพ หำมเอำ
ร่ำงกำยของหู.. เออ อู๋เหล็งกุมำรเนีย่ อ้ำ มันเร็ว.. อู๋เหล็งกุมำร
หำมมันไปใส่ทำงเกวียน ไปใส่ทำงเกวียนก็เพื่อจะอำศัยเกวียน
เขำเข้ำไปในตลำด เออ อ้ำ ไม่ได้ไม่นำนเกวียนก็มำแล้ว ก็ได้
เกวียนชิ้วหลั่น ที่เกวียนชิ้วหลั่นนั่นที่บรรทุก เออ ใบชำ ขออำศัย
เกวียนเขำมำ จะเขำ้ไปในตลำด เออ ไปขำยเหมือนกัน เออ

เขำเลยมำโค้งค�ำนับนำยกองเกวียนคนนั้น นำยๆ ขออำศัย
ไปด้วยคนเถอะ มีคนอำพำธหนัก งูเห่ำด�ำกัด อำกำรสำหัสปำง
ตำย เพรำะฉะนั้น ขออำศัยเขำ้เมืองด้วยเถอะ อ้ำ เออ เฒำ่แก่ 
หรือวำ่ อำกงคนนั้นเหลียวมำปรึกษำชิ้วหลั่น วำ่ยังไงอ่ะ เขำ
เหมำมำแล้ว เขำเหมำล้อมำได้ ว่ำกับเรำ จะเอำคนไข้ขึ้นมำจะดีไหม 
เอำเลย เอำมำ เอำมำได้ เอำกระเถิบตะกรำ้ใบชำไปติดๆ กับคน
ขับเกวียน แล้วก็หำมเอำคนเจ็บ เต็มเกวียนขำ้งหลังนั่น
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อำ้ พวกนั้นกินขำ้วกลำงวันเสร็จแล้ว ก็อพยพเกวียนเอำวัวมำ
เทียมเกวียนเข้ำ อ้ำ แล้วก็เดินทำงต่อจำกนั้นเข้ำตลำด เออ ไป
ถึงตลำดแล้ว โอ้ ท่ำนผู้มีพระคุณเอ้ย ท�ำยังไง จึงจะได้รู้จัก เออ 
ผู้มีพระคุณดี มีพระคุณ เรำจะตำยอยู่แล้ว แต่ว่ำผู้มีพระคุณ
มำพยำบำลเรำเนีย่ หำยขำดเลย อำ้ เอำล่ะนะ ก็พูดเกี้ยวพำรำส ี
กันนดิหน่อย อ้ำ ถูกจริตนสิัยกัน ถำ้หำกว่ำถึงบำ้นแล้วจะ
เชิญพระบิดำ อ้ำ รับเอำเธอไป เออ ไปท�ำ ท�ำงำนท�ำกำรอยำ่งอื่น 
ไม่ให้ขำยใบชำอย่ำงงี้

อ๋อ เข้ำใจว่ำเขำไม่รู้ไต๋ของเรำ วำ่เรำเป็นผู้หญิงปลอมเป็น
ผู้ชำย ไม่ ไม่ ไม่ปิดบังไว้ แต่วำ่เสียงน้อย เสียงเปลี่ยนไม่ได้ 
เสียงน้อย อ้ำ คุยกันไปคุยกันมำก็ถูกชะตำกัน มันดีนะ อ่ะอืม 
ใบชำนีม่ีบุญคุณมำกทีเดียว เออ แก้อสรพิษได้ฉกำจฉกรรจ์ให้
หำยครั้งนีเ้ลย ถ้ำเรำเดินทำงเข้ำในตลำด พวกเจ้ำนำยที่ติดตำมไป 
พำกันไหลเขำ้ไปในตลำด เพื่อกินขำ้วกินปลำกัน จะท�ำยังไงล่ะ 
แอ้ อู๋เหล็งกุมำรล่ะ เอ้ำเอำเถอะ อย่ำทิ้งเอำงูที่ตัดคอมันขำดไป
แล้ว เอำม้วนๆ ใส่กันไว้ นีเ่อำเป็น เป็นสักขีพยำน พระเจ้ำหวำงตื้อ 
เห็นแล้วก็จะดี ใจว่ำงูตำย แล้วพระกุมำรก็หำย หำยจำกพิษไข้
นั่นแล้ว

เอำล่ะปะเนีย่ ก็เดินทำงเข้ำเมืองแล้ว หมู่พวกกข็ยำยกันไป 
ไปนั่งตำมม้ำหินม้ำเหิน ตำมร่มไม้ต้นเฟื่องฟ้ำรำตรีมีอยู่แถวนั้น 
ส�ำหรับให้แขกนั่ง นั่งเหงำอยู่นั่นแหละ ข้ำงโน้นก็เตรียมตัวไว้ 
พระเจ้ำหวำงตื้อเตรียมตัวไว้ กุมำรอู๋เหล็งก็เข้ำไปหำพ่อหำบิดำ 
คุย ได้ยินขำ่วว่ำงูกัดอำกำรสำหัสสำกรรจ์ แล้วเลยท�ำไมถึงหำย
มำได้อยำ่งนี ้มีเรื่องที่จะเลำ่ขอร้องพระบิดำ มีกุมำรคนหนึ่ง เป็น
หนุ่มอยู่ อำ้ แต่ว่ำหน้ำตำเหมือนผู้หญิง แกมีหนวดจุ๋มจิ๋ม

(เรอ) เออออออออ มำสุดเสียง แล้วก็ไล่ลม ผำยลม ตดออกไป 
ปื้ดดดดดดด ออกไป ลืมตำเม่ำ(ลืมตำโพลง)ขึ้นมำ อ๋อ คนไหน
มำช่วยเรำหนอ อะไรคงจะอำตี๋คนนีล้่ะมั้งมำช่วยเรำ เออ เป็นยังไง 
หำยแล้วหรือ หำยแล้วหรือ หำยตั้งใบชำถ้วยทีแรกแล้ว หำย
แล้ว ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว พิษเท่ำไหร่มันหำยไปหมด ก็เลยดี อำ้

เขำก็เลยปล่อยให้คุยกันอยู่ในเกวียน ถึงเวลำกินข้ำวกลำงวัน 
แล้ว หนีไปกินข้ำวกันอยู่ทำงนู้น ทำงนีคุ้ยกันอยู่ ทำงนั้นรู้เรื่อง
รู้รำวกันดี เออ นึกในใจว่ำอำตี๋คนนีเ้ป็นผู้มีบุญคุณต่อเรำ ขนำด
เรำจะตำยอยู่แล้ว แต่เขำก็ ใส่ยำโอสถให้เรำ อ้ำ ท�ำให้ผำยลม 
ปื้ดดดดดดด ได้ เอื้อม(เรอ) เออออออออ ออกมำ พิษงูหมด
แล้ว เลือดที่ออกจำกไรฟันทั้งหลำยก็หำยแล้วไปแล้ว นั่งคุยกัน
อยู่ อยู่ในเกวียนนั่นแหละ เขำให้คุยกันอยู่ในเกวียนนั่นแหละ 
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รั้วเหล็กกล้ำมีทหำรเฝ้ำประตูอยู่เหมือนกัน พอไปถึงเปิดประตู
ออก เจ้ำนำยท�ำควำมเคำรพ นำยหัวหน้ำผู้ ผู้เป็น เป็นนำยพัน
นำยพลอะไร มำท�ำควำมเคำรพ ร้องวี๊ดขึ้นอีกแล้ว เอำข้ำพเจ้ำ
คืนไปแค่นี ้อันข้ำพเจำ้ไม่กลำ้ไป ไม่ไปไม่ได้ อันนีเ้ป็นค�ำสั่งของ
พระเจ้ำหวำงตื้อ เป็นผู้ที่สั่งให้พวกขำ้พเจำ้มำน�ำตัวเข้ำไปเฝำ้ 
ไม่ต้องกลัวใดๆ ทั้งนั้น บำงทีอำจจะได้ดิบได้ดี เพรำะพระเจำ้
หวำงตื้อทรงโปรด อืม ค่อยนิง่ไปค่อยเดินไปๆ

นดิหน่อยน่ะ เป็นผู้มำรักษำพยำบำล ขำ้พเจ้ำถึงได้มำ อ๋อ แล้ว
เขำอยู่ไหน จ�ำได้ไหมเจ้ำหนำ้ที่ขุนพล นำยพลนำยพันทั้งหลำย 
จ�ำหน้ำเขำได้ไหมคนที่ขำยใบชำ จ�ำได้ ใครจ�ำได้ก็ออกไป ไปๆ 
ไปตำมมำ ไปตำมมำเอำมำหมดทั้งใบชำเลยนะ เอำมำหมด 
แม่เฒ่ำหยู้หลั้งเคยเอำมำขำยให้เรำใบชำพันธุ์นี ้เออ พอ นำยๆ 
กุมำรก็แต่งตัว อำ้ มกุฎ แต่งตัวมกุฎรำชกุมำรจนเต็มยศ ใส่ยศ 
ใส่ยศถำบรรดำศักดิ์มีเทำ่ไหร่ แต่งตัวอย่ำงดี ให้พวกทหำร
ทั้งหลำย ออกมำเชิญ มำแล้วเพิ่นก็เห็นนั่งอยู่มำ้หิน อ้ำ ในเมือง
เขำมีม้ำหินให้นั่ง นั่งเฝ้ำแถวตะกรำ้ใบชำอยู่นั่นเอง ไปโค้งค�ำนับ

โอ้ย เจำ้นำยแต่งตัวขนำดนี ้มำค�ำนับขำ้พเจำ้เนีย่ ท�ำยังไง 
ตกใจร้องวี๊ดสุดเสียง เอ้ำท�ำไม มำเคำรพข้ำพเจำ้เปล่ำ ข้ำพเจ้ำ
เป็นคนที่ ผู้ติดตำมกุมำรผู้เครำะห์รำ้ยนั้น อ้ำ ไปทูลพระรำชำ 
พระรำชำอยำกจะเห็นเจำ้ของใบชำบ้ำง อ้ำ เลยให้ข้ำพเจ้ำมำเชิญ
ไปหำพระเจ้ำหวำงตื้อ บ้ำนนำยหวำง บำ้นนำยหวำงก็คือนีล่่ะ 
นีล่่ะ ก�ำแพงใหญ่ๆ นีล่่ะ โอ้ ตำยแล้ว เพิ่นเขำ้ในวังในรั้ว ไปยังไงล่ะ 
แล้วเพิ่นพูดยังไงกับพระรำชำ พูดไม่เป็น โอ้ย เอำข้ำพเจ้ำคืนไป 
เอำขำ้พเจำ้คืนไปเดี๋ยวนี ้ขำ้พเจำ้ไม่ค่อยกล้ำไปหรอก หำพระเจำ้
แผ่นดินอะไรหรอก เออ

เฮ้ยไม่ได้ เป็นค�ำสั่งเด็ดขำดของพระเจ้ำหวำงตื้อ เป็น
ผู้สั่งกำรจัดเกี้ยวจัดอะไรไว้ ตั้ง ตั้งโต๊ะตั้งเตียงไว้เต็มที่แล้ว 
ไว้ต้อนรับเจำ้ของใบชำ ถำ้ไม่ไปก็ไม่ได้อีกแหละต้องไป ไปๆ ส่วน
ใบชำก็มีนำยทหำรให้ใส่บ่ำหนึ่ง ๒ บ่ำเดินเข้ำไป ออกหนำ้เข้ำไป 
ถ้ำไม่ไปก็ไม่ได้อีกแหละ ต้องไป ให้ไป ใบชำยังมี นำยทหำรขึ้น
สะพำยให้ ใส่บำ่หนึ่ง ใส่บำ่หนึ่ง ๒ บำ่ อ้ำ เดินเข้ำไปออกหน้ำ
เขำ้ไป พอออกจำกก�ำแพงใหญ่ๆ แล้วไปถึงรั้วเหล็กกล้ำอีก 

ท�ำท่ำแย่งตะกรำ้กันกับ เออ ลูกหำบทั้งหลำยแย่งกัน 
จะไม่เข้ำไปในรั้วในค่ำยหนึ่งเป็นอันขำด อืม ฝ่ำยกุมำร อู๋เหล็งกุมำร 
ก็เดินแกมวิ่งมำขวับ เติบๆๆ มำ เผอิญแหงนดูหนำ้ อ๋อ ชำย
เครำะห์ร้ำยคนนั้นนั่นเอง อ้ำ ที่เรำเยียวยำรักษำมำในตลอดทำง 
ชำยคนนั้นน่ันเอง เพิ่นแทนเป็นลูกชำยของพระเจำ้หวำงตื้อ 
คนตอแหล นะว่ำงั้นนะ วำ่งั้นว่ำคนตอแหล เออ เธอก็ตอแหล
ฉันเหมือนกันแหละ อืม เธอก็ตอแหลฉันเหมือนกัน ไปเฝำ้
พระบิดำซะก่อน ได้รับรำงวัลซะก่อนแล้วค่อยกลับบำ้น ก็อุตสำ่ห์
ก้มหน้ำก้มตำ อำ้ เดินเขำ้ไปหำ
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บอกฉันตำมตรงนะ โอ้ ไม่รู้จะได้ตอบยังไงไม่มิด โกหกชำวบ้ำน
ชำวเมืองเขำมำว่ำเป็นเป็นผู้ชำย เป็นหญิงหรือเป็นชำยบอกฉัน
ตำมตรงนะ ฉันรู้นะ เออ แม่ของเธอฉันเป็นคนหำให้พ ่อเจำ้ 
ให้พ ่อเจำ้ได้แต่งงำน นี่ ได้ลูกชำย ๒ คน อ่ะ คนหนึ่งมันชื่อจุ ๊กฝ่ำ 
คนหนึ่งมันชื่อฉิ่นฝ่ำ แล้วมีลูกสำวคนหนึ่งชื่อชิ้วหลั่น เนีย่ ๓ คนนี ้
เป็นลูกของขุนนำงของขำ้นะ

เธอจะว่ำยังไงเธอเป็นหญิงหรือเธอเป็นชำย เออ บอกตำม
ตรงนะ เออ อึกอักๆๆ อยู่ ฟังเสียงพูดก็เป็นเสียงผู้หญิงน่ะ บอก
ตำมตรง อย่ำอ�ำข้ำเลย ปกปิดข้ำไม่อยู่หรอก ขำ้รู้ ดูหน้ำตำมัน
เหมือนแม่มันล่ะ จริง เหมือนแม่จริง ก็พ ่อนี่ ได้หำให้เขำแต่งงำน
แต่งกำรกัน แอ้ แม่เขำชื่อนั้นชื่อนี ้พ ่อของเขำชื่อวำ่ อ้ำ มิ่งกงฝำ่ 
มิ่งกงฝ่ำนั้นเขำเป็นขุนนำงของข้ำนะ แผนกตุลำกำร เออ

เรำเป็นคนขี้กริ้วแต่ก่อน สมัยก่อนกริ้วคนไหน ด่ำคนไหน
แหลกลำญ อยู่กับเรำไม่ได้ อ่ะใช่ไหม พ่อของเจ้ำชื่อมิ่งกงฝำ่ใช่ไหม 
แม่เจ้ำอ่ะ นี ้นีเ้ป็นคนหำ ไปหำผู้หญิงให้ แม่เจ้ำ ในขณะที่เขำ
ท�ำรำชกำรอยู่ด้วย เป็นหญิงหรือเป็นชำยล่ะ บอกตรงๆ นะ เป็น
หญิงเพคะ อ่ะแน่ะ เป็นหญิงเพคะ เออ

พระรำชำนั่งเก้ำอี้ ใหญโ่ต รโหฐำน ท�ำหนวดหยุบหยับๆ 
อยำ่งงี้อยู ่พระเจ้ำหวำงตื้อก็มองดูหน้ำ ตั้งแต่หัวจรดปลำยตีน 
มองจำกตีนถึงหัว เอ้ มันเป็นใครไม่ได้ว่ะ คนนีม้ันไม่ใช่ ผู้หญิงเน้อ 
คนนีม้ันไม่ใช่ผู้ชำยเน้อ แน่ะ มีลูก ลูกสำวของมิ่งกงฝ่ำคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิงอยู่ เกิดรุ่นรำวครำวเดียวกับลูกเรำอ่ะ นั่งดูไปดูมำ 
ก็เลยแน่ใจวำ่เธอคงเป็นลูก ลูกสำวของมิ่งกงฝำ่แน่นอน เออ ได้
ถำมหำจะเอำกลับคืนมำ เออ ท�ำงำนท�ำกำร แต่ก็ถำมหำแทบ 
พลิกแผ่นดิน ไม่เห็นสักที่เลย ไม่เห็นสักคนเลย หำแต่พอแรง 
แต่ได้ทรำบข่ำวทีหลังวำ่ตำยแล้วมิ่งกงฝ่ำตำยแล้วทั้งเมีย 
ฝังไว้ที่ ไร่ใบชำนั่นเอง เออ มันเป็นอยำ่งงี้นีเ่อง เอำมำสอบสวนกัน

ก็กรำบ กรำบพระเจำ้แผ่นดิน พระเจ้ำหวำงตื้อ เออ เธอ
ชื่ออะไรน่ะ เธอชื่ออะไร เออ ชื่อหลั่นคะ เอำ้ เธอเป็นผู้ชำยท�ำไม
ชื่อ เธอชื่อหลั่นอยำ่งงั้นล่ะ เธอมีหนวดมีเครำอย่ำงนี ้มันน่ำจะ
เป็นชื่อผู้ชำย นีช่ิ้วหลั่นน่ะเป็นชื่อผู้หญิง เอำ้ ขอถำมเธอเสียก่อน
ปัญหำ ปัญหำที่สงสัยเนีย่ เธอเป็นผู้หญิงหรือเธอเป็นผู้ชำย 
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เอ้ำ ก็ท�ำตำมประเพณีธรรมเนยีมของในรั้วในวังเขำ ให้รู้ใช้ค�ำพูด
ค�ำจำให้ถูกต้อง เออ ถ้ำพูดกับทำ่นพระเจ้ำแผ่นดินก็ว่ำเพคะๆ 
เออ เอำอย่ำว่ำ เจ้ำค่ะๆ เฉยๆ เพคะ เออ อยำ่งงั้นอย่ำงงี้นะ 
เพคะ อยำ่งอื่นรู้จักขนบธรรมเนยีมทันที เพรำะพ่อเคยสอนไว้ 
อันในรั้วในวังเขำใช้ภำษำกันอยำ่งงี้ๆ แน่ะ อำ้ ตกลงงั้น สั่งให้
เจ้ำหน้ำที่ ไปจัดบำ้น สถำนที่รับขันหมำกหลวง เรำจะไปเอง 
จัดขันหมำกหลวง ไปเอง ให้จัดบ้ำนสถำนที่แห่งนั้น เป็นที่ต้อนรับ
ขันหมำกหลวง เรำจะไปขอ จะเอำชิ้วหลั่น เออ ซึ่งเป็นลูกขุนนำง
ของข้ำ เอำมำแต่งงำนกับลูกชำยของข้ำ ผู้ที่งูกัดเขำไม่ตำยนั่นเอง 
เออ ก็เลยได้ตำมควำมประสงค์ทุกอย่ำง

พอทำงโน้นท�ำงำนเสร็จแล้วก็กลับมำทูลว่ำ เสร็จเรียบร้อย
แล้วครับ เพคะ เสร็จแล้วที่พักพำอำศัยที่ต้อนรับ รับขันหมำกหลวง 
ก็มีแม่เฒำ่หยู้หลั้งก็แข็งแรงอยู่ เออ นั่นแหละจะไปขอกับแม่
เฒ่ำหยู้หลั้ง ไปก็ขบวนช้ำง ขบวนม้ำไปกันใหญ่หลำยล่ะ ไปถึง
หมู่บ้ำนลิ้วฉี่ หมู่บำ้นลิ้วฉี่ก็ตกใจมำก ว่ำขบวนทัพหลวงหรืออะไร
มำถึงบำ้นเรำ ท�ำยังไงพวกเรำเนีย่ ให้มำเฝำ้ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้อง
กลัวพระรำชอ�ำนำจใดๆ ของใครทั้งนั้น เรำมำเอง เออ

เรำจะมำสู่ขอชิ้วหลั่น ลูกสำวคนสุดท้องของมิ่งกงฝ่ำเป็น
ลูกสะใภ้หลวง แอ้ ไปแล้วขึ้นไปกรำบศพเพิ่นแน่ะ ขึ้นไปพู้น( โน้น)
แน่ะ ไปศพทั้ง ๒ นีข่อง ของเมียอยู่ทำงซ้ำย ของผัวอยู่ทำงขวำ 
อ่ะท�ำฮวงจุ้ยน้อยๆ ให้หรอก ไม่ได้ท�ำมำกเอำเครื่องสังเวย เครื่อง
ไหว้ศพนั้นมำกมำยเอำไปกองไว้ แอ้ กองไว้บังสุกุลให้ทุกอย่ำง 
แล้วขอขมำโทษไปเนีย่ พระเจำ้หวำงตื้อ ขอขมำโทษ ข้ำพเจำ้
ขอขมำโทษ ท่ำนขุนนำงของข้ำผู้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีควำมผิด
แต่ว่ำเพรำะควำมดุร้ำยของขำ้ จำกสมัยก่อนเป็นพระรำชำดุร้ำยมำก 

ดีมำกเธอไม่ปิดบังฉัน เธอปิดบังคนอื่นได้ แต่ฉันรู้ 
ดูเค้ำหน้ำตำมันเหมือนแม่มันเหลือเกิน เออ ไม่มีผิด เหมือนกัน
กับแม่เจ้ำสมัยเป็นสำวเป็นหนุ่มล่ะ อ๋อ นีเ้องเป็นคนไปสู่ขอเขำ 
ให้มิ่งกงฝำ่ขุนนำงของข้ำ เออ ถำ้อย่ำงงั้นเรำจะ ลูกของเรำนี่ ไป
พักบำ้นรับรอง เรือนรับรองของหลวงนะ อ้ำ มีคนรักษำเฝ้ำ 
อยำ่ให้ล�ำบำกล�ำบนเลย ที่หลับที่นอนจัดให้ดีๆ กำรอยู่กำรกิน
อย่ำให้อดอยำกล�ำบำกใดๆ ทั้งนั้น โอ้ย ตำยแล้วเรำมำเห็น
พระเจ้ำแผ่นดินชื่อ เออ พระเจ้ำหวำงตื้อนี่นีเ้อง ก็ทนเอำอยู่
อยำ่งงั้นแหละ ให้ไปก็ไป ไปที่บ้ำนรับรอง

เขำก็รับรองให้ควำมสะดวกสบำยเพรำะเป็นแขกของ 
ของหลวง แขกของพระเจ้ำแผ่นดินเอง อำ้ แล้วก็ก�ำลังประชุม
กันอยู่นั่น ก็เลยถำม อ้ำ ขุนนำงทั้งหลำย ท่ำนทั้งหลำย เจ้ำของ
ใบชำน่ะ เขำเป็นผู้หญิง บัดนีพ้ระเจ้ำแผ่นดินสืบทรำบแล้ว 
พระเจำ้แผ่นดินจะไปสู่ขอผู้หญิงคนนีม้ำเป็นลูกสะใภ้หลวง ที่เขำ
ช่วยเหลือกันได้นะอ่ะ ท่ำนทั้งหลำยจะวำ่อย่ำงไร

เป็นกำรสมควรอยำ่งยิ่งพระเจ้ำข้ำ ที่ตอบแทนเขำด้วย
กำรเอำเขำมำเป็นลูกสะใภ้หลวงอ่ะ อำ้ ดจีริงๆ เป็นอันว่ำตกลงนะ 
เออ กรำบพระเจ้ำหวำงตื้อ พระเจำ้หวำงตื้อก็น�้ำตำพัง (ไหลพรำก)ลง

ควำมไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขำรหนอลูกเอ้ย อ้ำ 
นึกว่ำอยู่ดีกินดี เรำตำมหำมิ่งกงฝำ่ แทบจะพลิกแผ่นดินก็ไม่เจอ 
อำ้ หำที่ ไหนก็ไม่เจอ ถำ้เจอเขำแล้ว ก็แต่ละคน เมียก็ตำย สำมี
ก็ตำย อำ้ ท�ำศพไว้ที่นั่นด้วย สักวันหนึ่งเรำจะได้ไปขอขมำโทษ 
อ้ำ มิ่งกงฝ่ำให้ได้ จัดกำรพิธีแต่งงำนกันซะก่อน อ่ะ จัดแต่งงำน
จะขอเจ้ำให้กับอู๋เหล็งกุมำร ที่งูกัดเขำปำงตำยนั่นเอง อืม ก็เลยนิง่ 
ก็ปัดโธ่ เออ จะว่ำมีบุญก็มี จะว่ำมีบำปก็ม ีตำยล่ะเรำ ท�ำยังไง 
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กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ควำมซื่อสัตย์สุจริตมีอยู่ในผู้ใด ควำมสุขเหลำ่นั้นมี ใน
ผู้นั้น ถำ้ควำมทุ.. ทุจริตเกิดขึ้นแก่ผู้ใด ควำมพินำศฉบิหำยย่อม
เกิดขึ้นแก่ผู้นั้น เพรำะฉะนั้นเรำท่ำนทั้งหลำยเป็นไพร่ฟ้ำขำ้แผ่นดิน
ของพระรำชำองค์ใด ก็จงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อหนำ้ที่กำรงำน
ของตัว อย่ำกินเล็กกินน้อย อำ้ เรื่องไม่มีก็หำมำใส ่เรื่องไม่ใหญ่
ก็หำมำแถม อยำ่งนี้ ไม่ดี หำมำเพิ่มเติม ให้มโีทษหนักๆ อันนั้น
มันเป็นจำรีตประเพณีของคนพำล คนพำลเขำจะต้องท�ำอยำ่งงั้น

เพรำะฉะนั้น ที่แสดงมำเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องกำร
ให้พุทธบริษัททั้งหลำย น�ำไปใคร่ครวญพินิจพิจำรณำด้วยปัญญำ
ด้วยปรีชำญำณอันชำญฉลำดด้วยเถิด อ้ำ สิ่งใดที่ถูกที่ต้อง 
จงท�ำสิ่งนั้น สิ่งใดที่ผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมำยบ้ำนเมือง 
ก็อย่ำไปริท�ำเลย มันจะท�ำให้เรำเป็นโทษหนักต่อไป

ดังที่แสดงมำเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องกำรใหท้ำ่นทั้งหลำย 
ได้น�ำไปใคร่ครวญพินจิพิจำรณำด้วยธรรมอันบริสุทธิ์นีเ้หมือน
ตนท�ำเองทุกอย่ำงๆ เทอญ

(เสียงบรรยำยภำษำอังกฤษ)

ไล่พ ่อไล่แม่เจำ้หนจีำกบ้ำนจำกเมือง ตกรำชตกกำรนั่นเอง อืม 
อันนี้ ไปขอขมำโทษศพ

เป็นเรื่องน่ำอัศจรรย์อยู่เหมือนกัน บรรดำควันธูปควัน
เทียนทั้งหลำย กลุ่มขึ้น เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ เป็นก้อนอยูไ่ม่ได้หำย
ไปไหน เป็นก้อนอยู่นั่นล่ะ อ้ำ พระเจ้ำหวำงตื้อกล่ำวค�ำขอขมำโทษ 
ข้ำพเจ้ำไม่รู้จริง แต่ว่ำถูกเขำมำใส่รำ้ยป้ำยสี จึงได้ขับไล่เจ้ำหนี
จำกบำ้นจำกเมือง เรำตำมหำแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่เห็นแม้แต่เงำ 
พอได้ยินขำ่วว่ำตำยแล้ว ตำยทั้งผัวทั้งเมีย เพรำะฉะนั้นขำ้พเจ้ำ
จึงมำขอขมำ ณ ที่นี ้เออ จงอโหสิ ให้ข้ำพเจำ้ด้วย กรรมอันใดที่
ข้ำพเจำ้ได้ประมำทล่วงเกินท่ำนขุนนำง ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ด ี
ด้วยใจก็ดี ที่เป็นบำป ขอท่ำนขุนนำงที่ดีของข้ำ จงอโหสิโทษให้
แก่ข้ำพเจำ้ด้วยเถิด เออ แล้วก็สำธุ ไปทอดบังสุกุลให้พร้อม

เหมือนดังเรำท�ำเช็งเม้งกันนีแ่หละ ท�ำเช็งเม้งกันอยู่ล่ะ อ้ำ 
เอำกองกันไว้บังสุกุล ทอดบังสุกุลให้เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลำกลับ 
ก็กลับลงมำจำกโน้น มำลำแม่เฒ่ำหยู้หลั้ง เออ เอำแม่เฒ่ำหยู้หลั้ง 
ไปด้วย เออ ไปอยู่ใกล้ชิดติดต่อกัน มันจึงจะสบำยใจ เอำเป็น
คนใช้ประจ�ำเลยน่ะ ก็เลยเป็นลูกสะใภ้หลวงตั้งแต่วันนั้นมำ อำ้ 
เป็น เขำเกิดวำ่ขุนนำงชั้นไหน ชั้นคุณนำยหรือคุณหลวง พระเจำ้
หวำงตื้อได้แต่งตั้งลูกชำยเป็นผู้สืบรำชสกุลสืบมำ อำ้ ได้แต่งกำร
แต่งงำนกับชิ้วหลั่น ผู้เอำใบชำไปขำย แล้วเอำใบชำแก้พิษงูให้
ลูกชำยฟื้นคืนมำดังนี้

เอ้ เวลำ เออ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ชมรมกลุ่มพุทธธรรมลานทอง

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ที่พักสงฆ์ หมู่บ้านลานทอง

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ของเก่านั่นแหละ ของเก่า เอามาเล่าใหม่ ของเก่าจะเอา
มาเล่าใหม่ เรื่องของเราทุกคนอันมีกายมีวาจามี ใจ เป็นผู้ประคับ
ประคองอยู่กาย วาจา ใจนี ่ท�าให้เกิดโทษได้ท�าให้เกิดมรรคผล
นพิพานได้ เออ และเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาล ได้ขัดเกลา
นั่นแหละให้มันขึ้นเงาซะก่อน ขัดเกลา เป็นเครื่องขัด เป็น
เครื่องเกลา เป็นเครื่องช�าระ เป็นเครื่องล้าง ที่น�าพาสมาทาน
ศีลตะกี้นี ้เป็นเครื่องขัดเกลาจริงๆ ขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลากิเลส 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยาตาร้อน เป็น
เคร่ืองขัดเคร่ืองเกลาไปทุกส่ิงทุกอย่างจนถึงส้ินไปแห่งอาสวกิเลส 
เป็นสมุจเฉทปหาน
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เพิ่นบอกงั้น ถ้าดับความมืดได้แล้ว มันโล่งของมันไปเอง 
รู้แจ่มแจ้งในเรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องคุณ เรื่องโทษ เรื่องประโยชน์
มิ ใช่ประโยชน์รู้จักหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เว้นได้ด้วย เวรมณี 
เว้นได้แล้ว เป็นการดับทุกข์ภายในของตัวเองไม่มีทุกข์อีกแล้ว 
ไม่มารบกวนอีกแล้ว ความโลภก็ไม่มี ความโกรธก็ไม่มี ความหลงก็ไม่มี 
ความรักก็ไม่มี ความชังก็ไม่มี ยินดีก็ไม่มี ยินร้ายก็ไม่มี ดี ใจก็ไม่มี 
เสียใจก็ไม่มี นั่งยิ้มอยู่อย่างงั้น ในใจแหละอิ่ม อิ่มอกอิ่มใจ พอ
ภาคภูมิ ใจที่ตนได้รักษาให้หมดจดได้ดีแล้วสะอาดแล้ว แปลว่า
ไม่กังวลท�ากับการท�าความสะอาดอีก

ถ้าสิ้นอาสวกิเลสแล้ว ไม่กังวลในการช�าระจิตใจสิ้น
อาสวกิเลสแล้ว ไม่มีราคะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ ไม่มีความโลภ 
ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีความรัก ไม่มีความชัง ไม่มี
ความอิจฉาริษยาตาร้อนกันเลย ยิ้มอยู่ ผู้ใดได้ล่วงเกินไป 
ได้เห็นก็ดี ได้รู้ก็ดี สิ้นสลดสังเวช เมตตา ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น 
ไม่ให้มีอย่างนั้นมารบกวนจิตใจอีก หมด หมดมลทิน ไม่มีความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ไม่มีความรัก ไม่มีความชัง ไม่มีความ
ยินร้าย ไม่มีความยินดี ดี ใจเสียใจ ร้องไห้หัวเราะไม่มีทั้งนั้น 
อยู่เฉยๆ เออ นะ เพิ่นว่าสบาย

ปรารถนาสุดท้ายก็ขอให้ถึงพระนพิพานอวสานของชาตินี้
ด้วยเทอญ เพิ่นนะเอาไป ต้องการไปพระนพิพานไหม ใน
ชาตินีเ้อาไหม หรือเสียดายอยู่ ค�าว่า นพิพาน แปลว่า ดับทุกข์ 
ดับทุกสิ่งทุกอย่าง ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง 
ดับความรัก ดับความชอบ ดับความชัง ดับความอิจฉาริษยา 
พยาบาทอาฆาต จองเวร จองกรรมกับผู้อื่น ดับให้หมดไม่ให้มี
ในหัวใจ นั่นเรียกว่าดับไปเป็น เป็นๆ พระนพิพานเป็นที่ดับกิเลส
ให้หมดไปจากขันธสันดาน

ไม่ใช่ว่าแต่ปากเฉยๆ นะ ต้องลงมือด้วย ลงมือกระท�า
ด้วยตั้งแต่ต้นๆ ก็ ให้ทานรักษาศีลนีแ่หละเป็นการช�าระ เป็นการ
ล้างขัดเกลาจิตใจให้เบาบางไปจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลงต่อไป เบาๆ ขึ้นไปหน่อยก็โลภะ โทสะ โมหะก็เบาไปอีกจน อ่ะ

นพิพินทัง วิมุจจะติ

พู้น( โน้น)แหละ ดับทุกข์ก็คือดับทั้งควัน เป็นดังไฟที่เรา
จุดธูปเทียนไว้อย่างนั้นน่ะ แน่ะ ถ้ามันมีเชื้ออยู่มันก็ยังมแีสงสว่างอยู่ 
ถ้าดับแล้วไม่มี ไม่มีแสงสว่างเลย ดับแต่ว่ามันโล่งไปหมด 
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มารบกวน ยั่วยวน ชวนให้คิด ชวนให้ปรุง ชวนให้แต่ง ไม่มีอะไร 
มีอะไรมารบกวน เรา ไม่มี ราคะก็หมด ราคะก็หมด โทสะก็หมด 
โมหะความหลงก็ไม่หลงทาง เป็นคนแจ้งสว่างอยู่อย่างนั้น 
หูแจ้งตาใสมองได้ไกลแสนโยชน์ไม่ได้ใกล้ๆ นะ มองไปถึง
พรหมโลกนู้น เทวโลก สวรรค์ โลก นรกมองไปก็รู้ โอ้ มันท�าให้
ใจมัว ใจหมอง ใจขุ่น ใจมืด ใจหม่น อนธการ มองเหตุบ่เห็นหยัง 
มีแต่ใจพาโล เคียดจนคุณค�าฮ่ายให้ พาให้คุณภาพจิตดีเด่น

ไม่ต้องมารักษามันยาก ไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้เพราะมัน
หมดแล้ว ไม่ต้องรักษา ไม่ต้องละเว้นอะไรแล้ว หมดจริงๆ ไม่มี
ราคะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ ความโลภ ความโกรธ ความหลงไม่มี
แล้วในใจเรา เป็นคนรู้อยู่อย่างนั้น รู้วิชาอยู่อย่างงั้น ไม่ต้อง
ล�าบากครูบาอาจารย์ทางไหนอีกแล้ว

เขาบอกว่าหัวดื้อหัวรั้นหรือยังไงไม่ใช่ว่า ท่านบอกให้อย่า
มาบอก อย่ามาว่า อย่ามาพูด อืม เถียงขึ้นทันที รู้แล้วล่ะ รู้แล้ว
ล่ะ รู้ละรู้วาง เออ รู้แล้วก็ละ ละแล้วก็คือวาง วางธาตุ วางๆ 
วางความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ มันหมด
ไปจากจิตใจเรา ยังไง ท�าไมไม่มีมันอยู่ซื่อๆ นี ่อยู่ซื่อๆ ถ้าพูด
ถึงบุคคลผู้คนล่วงพ้นไปแล้ว ท่านนั่งยังยิ้มสบายอยู่ เหมือนดัง
พระพุทธเจ้า พระพุทธรูปองค์ไหน เขาท�าตั้งแต่ยิ้มๆ หน้ายิ้มๆ 
อยู่อย่างงั้น ก็ไม่มีสิ่งรบกวน ยั่วยวนจิต มีแต่ความสบายใจ 
แต่ว่าความห่วงใยพุทธบริษัทก็มีธรรมดา เออ ห่วงกลัวเขา
ประพฤติผิด กลัวเขากระท�าผิด พูดผิด คิดอะไรนอกลู่นอก
ทางออกไป นั่นเป็นความห่วงของพระพุทธเจ้าห่วงพวกเราอย่างงั้น 
ไม่ให้คิดนอกลู่นอกทางออกไป ให้อยู่กับเนื้อกับตัวลมหายใจเข้า
ก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ มันอ่อนหรือใจอ่อนก็รู้ ความรู้น่ะมันค่อย

นพิพินทัง ฯ วิมุจจะติ

ดับเชื้อของความร้อนทั้งหลายทั้งปวงดับลงไปได้แล้วก็
เหมือนดังธูปเรามจีุดธูปจุดเทียนไว้

ถ้ามันหมดเชื้อน�้ามันเชื้อเพลิงมันหมดแล้วดับ ความร้อน 
ก็ไม่มี ดับ แต่ว่าความรู้ไม่ได้ดับ ความรู้อยู่ในหัวใจของเราไม่ได้ดับ 
รู้ดี รู้ชั่ว รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้ประโยชน์ มิ ใช่ประโยชน์ 
ไม่มี ใครบอกเราก็รู้เอง ว่ามันเบาบางไปจริงๆ อ่ะ มันหมดไป
จริงๆ เหรอ จะทดสอบมันได้ไหม ไม่มี ความรักก็ไม่มี ความชัง
ก็ไม่มี ความยินร้ายก็ไม่มี ความดี ใจเสียใจก็ไม่มี การร้องไห้
หัวเราะก็ดี มันเป็นไปเองธรรมดา สิ่งที่ ไม่ ไม่เป็นโทษ เราก็อาจ
จะปฏิบัติตนให้ พอดีเสมอๆ

เขาหาว่าเป็นคนเย็นชา เย็นซะแล้ว เย็นชาซะแล้ววางได้
ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็สบายไปเอง สบาย ไม่มีความโลภ ไม่มี
ความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีราคะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ ไม่มี
อะไรมาปรุง มาแต่งใจได้อีกแล้ว เรารู้เสียแล้วอ่ะ

เพิ่นว่าสบาย กิเลสสิ้นไปแล้วสบาย นั่งสมาธิภาวนานี่ ไม่
ต้องท�าก็ได้ เพราะว่ามันสงบอยู่ รักษาความสงบได้อยู่ ไม่มีสิ่ง
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เราทุกข์เนีย่เป็นห่วงอะไรกเ็ป็นห่วง เบื้องต้นก็หวงซะก่อน หึง
แล้วก็หวง แล้วก็ห่วง ทั้ง ๓ อย่างนีร่วมกันเข้ามาเป็นห้วงติด
ห้วงมหรรณพ ที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปห้วงมหรรณพ เหมือน
แม่น�้ามหาสมุทรใหญ่ๆ กว้างไกล ถ้าไม่มีเรือเป็นพาหนะแล้ว จะ
ไปได้ให้ข้ามฝั่งโน้น ได้หรือเปล่า ก็วนอยู่เนีย่ วนอยู่ไปๆๆ มันก็
วนกลับไปอยู่นีแ่หละ วนกลับไป วนกลับมาอยู่นีเ่รียกว่า

วัฏฏวน

อ้า ความรักความชังนีม้ีมาเป็นขู่(คู่) กันแล้ว มันมีมาเป็น
ขู่(คู่) ถ้าใจดีแหละ ก็จึ่ง (จึง)ค่อยได้ ใจฮ้าย(ร้าย) กะไหล่(ไล่)ท�า
ไล่ฆ่าไล่ตี ใจฮ่าย(ร้าย) ใจดีคือน�า้ท่าใส (สวย)งามๆ คือน�้าออก
บ่อ เน้อ บ่มีขุ่นมีมัวได้

อันนีท้่านเปรียบเหมือนดังแก้วเจียระไน แก้วที่เจียระไน
แล้วก็เหมือนกัน แก้วที่มันขุ่นมันมัวอยู่ มีสีอื่นมาแปดเปื้อน
มันอยู ่ท�าให้มัวหมองได้ขุ่นมัวได้ ถ้าขัดให้ถึงที่แล้ว บริสุทธิ์ ใส
แล้ว ไม่มีเศร้าหมองสักทีเลย ใสอยู่อย่างนั้น อ้า พอขัดได้แล้ว 
ขัดเกลาได้แล้ว ขัดเกลากิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
มันเบาบางไป ราคะ โทสะ โมหะมันเบาบางไปมันก็เกิด อะไรจะ
เกิดขึ้น ความสบาย เกิดขึ้นเรียกว่า

สุโข วิเวโก

สุขเกิดจากความวิเวกไม่มีกังวล เป็นวิเวกจริงๆ ถ้าไปห่วง
มันก็เป็นภัณฑไทย เครื่องผูกมัดรัดรึงเราอีกอยู่อย่างงั้นแหละ 
ท�าให้เราเป็นห่วงผูกมัดรัดรึงเราไว้อยู่อย่างนั้น

น้อยลงๆๆ มันขาดจริงๆ แล้วก็บ่ตายหรอก ขาดไปไม่มีเชื้อไฟ
ไม่มีควันเหมือนดังดวงประทีปหรือเทียนที่จุดไว้แล้วดับไม่มีควัน
เลย ไม่มีควันสิ่งรบกวนไม่มีสิ่งร้อนอยู่ในนั้นเลยสบายมากเฮอะ 
เฮอ

สุโข วิเวโก

เออ สุขเกิดเพราะความวิเวก วางได้แล้วมันเป็นวิเวก สงบ
จิตสงบใจของตัว วิเวก นั่งอยู่ก็ยิ้มอยู่อย่างงั้น ไม่มีสิ่งมา รบกวน
เราเลย นีเ่รารับธุระภาระนี ้รับบริหารหมู่พวก บริหารหมู่คณะ
ลูกหลานของตัวเอง มันพาให้วุ่นอยู่ ยุ่งอยู่ ห่วงของเขา อ้า ถ้า
ตัดห่วงอันนี้ ได้แล้วก็สบายอีกแหละ ไม่หนัก ไม่หนักใจกับการ
ดูแลรักษา ผู้ใดสนับ บังคับก็กระท�าตามเราทุกอย่างเชื่อใจเรา
ทุกอย่าง วางใจกันได้หมด ความยุ่งเหยิง ไม่มีความยุ่งเหยิง 
ยุ่งเหยิงขึ้นมาได้ เป็น

สุโข วิเวโก

ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี อืม ความสุข ใดๆ ใน
โลก ถ้าใจสงบแล้วมัน มันๆ สบายอันนี ้ครูบาอาจารย์ ท่าน
บอกหรอก ท่านบอกอย่างงั้น ท�าใจให้มันสบาย อย่าไปยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งใดเลยให้วางซะ แม้แต่ธาตุร่างกายของเรานี ่ ก็เอา
ไว้ไม่อยู่ เมื่อไหร่เขาจะไปเผา เมื่อไหร่เขาจะไปเผา จะเผาที่ ไหน 
ไม่รู้ ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแล้ว หมดแล้วไม่มีห่วงไม่มี ใย นีว่ิธีท�าใจ
ให้ขาดจากอารมณ์ อารมณ์ที่มันยุ่งเหยิงอยู่อ่ะ อารมณ์ที่มันพา
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อะไรที่จะดูแลบ้าง บ้านหลังนั้นก็เหมือนกันสิ่งอื่น ก็เหมือนกัน
ที่ร้านค้าร้านเค้อ มันมีสิ่งที่จะรับผิดชอบ อ้าไม่ได้วางเฉยๆ อืม 
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น ไม่รับผิดชอบภาระอีกอันนีก้็ผิดอีก
เหมือนกัน

เราเป็นสมภาร สมภารน่ะ แปลว่าไง สมภารแปลว่ารับ
ภาระ สมภารแปลว่าภาระรับผิดชอบ สิ่งใดช�ารุดทรุดโทรม สิ่ง
ใดจะซ่อม จะแปง (ซ่อม) จะดูแลมันให้มันคงที่เป็นปกติเราก็
เบาใจ อ้า ถ้ามีผู้ช่วยแล้วก็ไม่ม้วยมรณา ถ้าไม่มี ใครช่วยล่ะตาย 
ตายแน่ๆ ตายแน่ๆ อ้า

บัก(นาย)เซียง (สึกจากสามเณร)เมี่ยง เพิ่นว่ามันตายแน่ๆ 
เซี่ยงเมี่ยง (นทิานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย) ว่าอย่างงั้น ตายเป็น
ของหนัก ล่ะก็ตาย ภาระ

ภารา หะเว ปัญจักขันธา

ขันธ์ทั้ง ๕ ถ้าพูดภาษาเราๆ ก็ขันธ์ทั้ง ๕ นั่นแหละ อ่ะ 
ทั้ง ๕ เป็นภาระอันหนัก

ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก

ภาระ หะเว พะรุงพะรัง มีแต่ของดูแล จะรับผิดชอบ จะ
วางก็ไม่ใช่ซะ ไม่ ไม่ถูกต้อง วางซะเลย มันช�ารุดทรุดโทรมมาก
แล้วจึงจะไปซ่อมมันมันก็จะเป็นภาระอันหนักอีกเหมือนกัน

คือหลวงปู่ เดี๋ยวนีเ้ขาก็เอาคล้องห่วงมาใส่หัวใจเรา หลาย
อย่างอยู่ เดี๋ยวก็สร้างอันนั้น เดี๋ยวก็สร้างอันนี ้สร้างเจดีย์สร้าง
กุฏิวิหาร ที่อยู่ที่อาศัย ที่มันช�ารุด ทรุดโทรม มันรั่ว มันพัง 
มันรั่ว ปลวกกินมัน เหล่านีก้็เป็นธุระภาระรับผิดชอบเองเนีย่ 
นีก่็หนักใจอยู่สิปะเนีย่ ปะเนีย่ ให้เพิ่นหนักใจอยู่

เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมโีอกาส เราก็ช่วยกันบ้างไป ไปเอา
ของหนักออกจากอกดู ให้มาอย่างงั้นให้ไปช่วยกัน ไม่ได้ต้องการ
หรอก เอาของหนักออกจากอกหลวงปู่ล่ะ หลวงปู่รับภาระอยู่
เดี๋ยวนีง้านใหญ่พอสมควร เป็นหลายล้านว่ะ จะจ่ายเขาไปบ้าง
แล้วล้านสี่ ยังๆ ล้านสี่แสนห้า เออ ไม่ถึงร้อยล้าน เขาว่าลด 
ลดลงไปจากร้อยล้านลงไปแล้ว อืม เหลืออยู่น้อยๆ ไม่มากหรอก 
ถ้าญาติโยมมีศรัทธาช่วยกัน แอ้ ก็แบ่งเบาภาระที่หนักอยู่ใน
หัวใจออกให้

อันนีบ้ ่แม่น( ใช่)ล่ะ บ่แม่น( ใช่)ไถนะ พูดให้ฟังความหนัก
มันมีอยู่ว่า คือเราอยู่บ้านหลังนี ้บ้านหลังโน้น บ้านภาระหลายๆ 
อย่างร้านค้าร้านเค้ออะไร มันมีหลายๆ อย่าง ถ้าเรามีของหลาย
อย่างอย่างงั้น เป็นภาระของใคร เป็นภาระของเจ้าของเอง จะดู 
จะแล จะซ่อม จะแปง (ซ่อม) ขุดบูรณปฏิสังขรณ์ก็เป็นหน้าที่ของ
เรา นีเ่ดินตรวจอยู่ทุกวันทุกวันเนีย่ ไม่มีอะไรช�ารุดทรุดโทรม มา



๖ 
เม

ษา
ยน

 ๒
๕๕

๖

11

10

 ๖  ๖

ไว้ก่อน ว่าต้องเป็นอย่างนี้ๆ ๆ แม้สุขภาพร่างกายของเรา ก็มีแต่
เครื่องทรุดโทรม เครื่องทรุดโทรม ช�ารุด ทรุดโทรม ร่อยหรอ
ลงไป เฒ่า.. แก่ลงไป ฟันที่มองเห็นอยู่เดี๋ยวนีก้็แปง (ซ่อม)มา
ใหม่ ไปแปง (ซ่อม)มาใหม่ ของเก่าหมดแล้ว อ้า เพิ่นว่า

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ

สิ่งที่มองเห็นด้วยตา ส่วนภายในเข้าไป มังสังหมายถึง
เนื้อกล้ามเนื้อในร่างกายนี ่มีกล้ามเนื้อเป็นมังสัง เอ่ย เป็นเส้น 
เป็นเอ็น เป็นกระดูก ทุกอย่างที่ค�า้ยันร่างกายไว้นี ่ก็เป็นภาระ
ที่จะต้องดูต้องแลมัน ถ้ามันช�ารุดมากแล้วมันเอาไม่ไหว อ่ะ พอ
แก้ไขได้ก็ไปแก้ไขมันซะ อ่ะ

อย่าไปปล่อยมัน ปล่อยมันน่ะ มันมาก มันรุกลามไปมาก
แก้ไขยาก โรคทับ โรคใต้โรค หัวใจ โรคอะไรมันมีมันอยู่ในร่างกาย
ของเรามีหมด แม้แต่หลวงปู่ผู้เทศน์อยู่นีเ่ขากเ็อาไป กินนี ่กินนี่ 
กินแล้ว อ้า พอเอาไปกินแล้วมันเป็นนิว่ในไต อ่ะไม่ใช่ นิว่ในถุง
น�้าดี

อืม ไม่ต้องซ่อมต้องแปง (ซ่อม)อย่างนี้ ได้ ท�าดีแล้ว
แข็งแรงถาวรได้อย่างนี ้ไม่ต้องซ่อม ต้องแปง (ซ่อม) ไม่ต้องดูก็
ยังได้ ต้องการชุมนมุเวลาไหน ต้องการนัดหมายให้มาฟังเทศน์
กันวันไหนวันไหน ท�าบุญให้ทานเรื่องอะไร บอกกันไปแล้วก็มา
กันคึกอย่างนี ้ มีที่ ให้นั่ง มีที่ ให้อยู่ให้กิน มีห้องน�้า มีห้องส้วม 
มีบริการทุกอย่างไปหมด อย่างนั้นเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบ

ค�า(อาการ)หวง ค�า(อาการ)ห่วงก็เบาไป นั่งสมาธิภาวนา
ก็เบาไป ไม่ยึดไม่ถืออะไรเลย เออ เออ ถ้ามันจะพังจริงๆ ก็เป็น
หน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของเราเองมิ ใช่หรือ หาร่างกายของเรานี ่
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ภายนอกที่มองเห็นกันอยู่ ภายในเข้าไป
บน ตับ ไต ไส้ พุง อาหารย่อยหรือไม่ย่อย เป็นเรื่องยุ่งขึ้นมา
อีก มันไม่ตด มันไม่ถ่าย มันไม่อึ มันไม่ฉี่ เยี่ยวก็ไม่เยี่ยว ขี้ก็ไม่ขี้ 
อึก็ไม่อึ มันไม่ออก แล้วเป็นยังไงทุกข์มหันต์อีกแหละ นีเ่กี่ยวกับ
ก้อนทุกข์ตัวของเราเป็นก้อนทุกข์ ไม่ใช่ตัวของเราเฉยๆ ต้อง
รับผิดชอบทั่วๆ ไปในครอบครัวของเราต้องรับผิดชอบทุกอย่าง 
บุตร ภรรยา สามี ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยที่จะ
ต้องจัดหาจัดท�า อย่าให้มันขาดตกบกพร่องได้ รู้จักคาดการณ์
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กินยาอันนี ้ บ�าบัดมันอยู่อย่างนั้น เพิ่นยังว่ากองทุกข์ ร่างกาย
ของเราเป็นกองทุกข์ ก้อนของทุกข์ เออเพิ่น

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

อ้า มีความรู้ ความเฉลียวฉลาดอะไร มันก็โง่ได้

สัพเพ สังขารา อะนจิจา

สังขารทั้งหลาย มันไม่เที่ยง สัพเพ แปลว่าหลาย หรือ

สัพเพ สังขารา อะนจิจา
สัพเพ สังขารา ทุกขา

อนจิจัง อนัตตา มันก็เห็นปรากฏกันอยู่ ต้องเยียวยากัน
ไว้อยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะ แต่ว่ามีบุญมีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล มี
เจตนาทางบุญทางกุศลอยู่ ก็ยังมีที่พึ่งทางใจปะเนีย่ มีที่พึ่งทางใจ 
เราละมันแล้ว เราวางมันแล้วท�าตามใจมัน มันจะเป็นยังไงก็เรื่อง
ของมัน เอาไว้ไม่อยู่

มีหูก็ต้องเกิดโรคทางหู มีตาก็โรค โรคขึ้นทาง อ้า อ้า ตา 
จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค มะโนโรโค 
แม้แต่ใจก็เป็นโรคเหมือนกัน อ้า มีตั้งแต่ก้อนโรคอยู่ในตัวของเรา

เพราะฉะนั้นเอาบุญเป็นที่พึ่ง เพราะเราบ�าเพ็ญไว้ให้มัน
เยียวยาได้ง่ายๆ อย่าให้มันถึงกับปลดชีวิตเราไปได้คอยเยียว
คอยยามันเป็นนั่นเป็นนีก่็หาเยียวยาไว้ หาหมอ หมอเขาก็ตรวจให้ 

ถ้าเขาไม่ช่วยไว้ก็คง เจ๊ดปะแหง (ไม่เหลือ)แล้วหรือตายไป
แล้ว นีเ่ขาช่วยไว้ทัน ให้เอามาเร็วๆ ให้เอามาเร็วๆ อาการเป็น
อย่างงั้น ให้เอามาให้ถึงโรงพยาบาลได้วันนีย้ิ่งดี ถ้าปล่อยไว้มัน
อิ(จะ)ทะลุตับ ไต ไส้ พุง ถุงน�า้ดีมันจะทะลุลงไป ถ้าทะลุแล้ว
แก้ยาก แอ้ ถ้าพอแก้ได้ หมอรับประกันอยู่จะแก้ให้ ยังสบาย
อยู่ก็ไม่มาก ตัด ทิ้งไปเลยตัดถุงน�า้ดีทิ้งไปเลย เออ สิ่งที่มัน
มารบกวน เจ็บปวดอยู่ในถุงน�า้ดีแน่ะ

มันแหม มันแทบใจจะขาดทุกวันน่ะ เจ็บมันอยู่ ทีอยู่เฉยๆ 
มันก็ทะเลาะกันหรือยังไง หือ อยู่ในถุงน�้าดีมันทะเลาะกันมัน 
มันสู้กันหรือยังมันเจ็บมากเมื่อแหละ ตับ ไต ไส้ พุงทั้งหลาย
ทั้งปวง มันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่ เราบริหารมันอยู่ ด้วยกาย
บริหารร่างกายออกก�าลังกายบ้าง

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นเฒ่า แก่แล้ว หมู่พวกก็ต้อง
เหยียบย�า่เอา ไม่ใช่ของดี อ่ะ ถูกเขาเหยียบเขาย�า่รังแก น�า(ตาม)
แข้ง น�า(ตาม)ขา น�า(ตาม) หลัง น�า(ตาม)แอว(เอว) ลงศอก 
ลงเข่า

มันตึงถ้าไม่บริหารมัน มันตึง เครียด ขาตึง เส้นๆ เส้นข้อ 
เส้นข้างมันตึง เส้นหลังมันตึง อาศัยหมู่แก้ไขช่วยเหลือให้ นีเ่รื่อง
บริหารร่างกาย ไม่ว่าตั้งแต่ของภายนอก ของอยู่ในตัวของเราก็
ต้องบริหารมันอยู่ให้มันกินอันนั้น ให้มันกินอันนี ้ กินยาอันนั้น 
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เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่นั่งประชุมกันอยู่ที่นี ่ ก็ได้
บริหารมันไว้ทุกคนทุกคนนะ บริหารร่างกาย เส้นเอ็น กระดูก 
ตับ ไต ไส้ พุง อยู่ในท้องนี ่ ก็บริหารมันไว้หาอาหารให้มันกิน 
หาเยียวยาให้มันกินอยู่อย่างนั้นบ�าบัดมันไว้แอ้ เห็นหรือยัง 
กองทุกขม์ันมีอยู่ประจ�าเรา เพราะฉะนั้นน่ะ ท�าอย่างไรทุกข์
เหล่านีท้ั้งหมดนีจ้ะหนจีากเราไปได้ อานสิงส์ เอาอานสิงส์การ
จ�าศีล ให้ท�าบุญให้ทาน นั่งสมาธิภาวนาขัดเกลาจิตใจของตนไว้ 
อย่าให้มันก�าเริบเสิบสานจนเต็มที่ถ้ามันก�าเริบเต็มที่แล้ว 
มันเอาไม่อยู่

อย่างเราอยูโ่รงพยาบาลเหมือนกันแหละไม่ได้อยู่เฉยๆ หรอกเขา
มาตรวจให้ทุกวันๆ อ้าพึ่งพาอาศัยเขา ช่วยกัน อะไรมันช�ารุด
ทรุดโทรมเขาก็ดูแลให้อยู่ มันนีม่ันดูแลได้ ฟันเคี้ยว เคี้ยวข้าว 
มันหล่นไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรดีเลย นีพ่อเคี้ยวข้าวได้ หย�า้(เคี้ยว)
ได้ กลืนได้

ก็หมอเขาช่วยไว้ให้เหมือนกัน ท�าฟันปลอมมาให้ อ้า ฟัน
ถึงเคี้ยวได้ เคี้ยวหมากก็อาศัยฟันปลอมล่ะได้ เคี้ยวอาหารก็
อาศัยฟันปลอมล่ะ อะไรมันพอขบได้ กลืนได้ จึงค่อยกลืน ใน
ร่างกายของเรามีแตโ่รคทั้งนั้น เพิ่นจึงว่า

วิวิธา อาพาธา

ในร่างกายของเราทุกอย่าง แม้แต่ดวงตาของเรา จักขุโรโค 
โสตะโรโค หูก็เป็นโรค ชิวหาโรโค ฆานะโรโค กายะโรโค มะโนโรโค 
ในที่สุดแม้แตโ่รคทางใจก็ยังมีอีก เออ อืม

เพิ่นมีแตโ่รคทั้งนั้นเต็มไปด้วยโรค เพราะฉะนั้นร่างกาย
ของคนเราทุกคนมันจึงจ�าเป็นธุระภาระเป็นก้อนทุกข์ ให้เราบริหาร
มันถูกต้องดูแลมันรักษามันเพราะอาศัยมัน อาศัยมันท�าอะไร 
อาศัยมันท�าคุณงามความดี เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา เหล่านีม้ัน
เป็นบริหารใจ ให้มโีอกาสได้ท�าบ้าง

อย่าปล่อยให้มันจนเละเทะตุ้มเป๊ะ เดี๋ยวแก้ไม่ไหว ปล่อย
ให้มันแย่แล้ว มันเดี๋ยวแก้ไม่ไหว อย่าปล่อยให้แย่ พอเยียวยา
รักษาไว้ได้ก็เอา ฝากไว้กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อานสิงส์
อาจจะเกิดขึ้นมาช่วยเหลือเราได้อยู่

เหมือนเรือมันรั่ว เรือมันรั่วมากๆ เข้ามากๆ เข้า อุดไม่อยู่ 
เยียวยาไม่อยู่ แก้ไขไม่อยู่ รถที่เราขับขี่อยู่ ทุกวัน ทุกวันนี ้ก็เห็น
มันช�ารุดนดิๆ หน่อยๆ ก็ไปให้นายช่างเขาดูให้ ดูใน แก้ไขให้ซะ 
อืม มีอะไรต่ออะไร ที่จะแก้ไขได้ก็ แก้ไขได้แก้ไข ถ้าให้ช้าแก้ไข
ไม่ได้เป็นยังไง รถทั้งหลายเขาเอาไปเป็นรางปลูกผักน่ะ เป็นราง
ปลูกผักนะขนดินเข้าใส่ อ้าขนดินเขาใส่ มันดีๆ อ่ะ มีสะระแหน่
มีอะไรๆ มาปลูกอยู่ในนั้น ของหอม ของเหม็นก็เอามาปลูกที่ราง
รถนั่นแหละ รัง อ้า เขาเรียกว่าตัวถังรถน่ะ ตัวถังรถน่ะมันก็
ช�ารุดทรุดโทรมเหมือนกันขี้สนมิกินทะลุอันนั้นทะลุอันนี ้ ทะลุ
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พูดเข้ามาข้างในมันเป็นปรมัตถ์ อรรถธรรม อยู่ในตัวของเราหมด
ทุกคนเนีย่มีหมด ทุกคนเนีย่มีของที่จะให้รับผิดชอบบริหารงาน
มัน อืม ที่นั่งเทศน์อยู่นีก้็เขา เขาบริหารให้หลายครั้งแล้วบริหาร
ถึงได้มานั่งเทศน์อยู่นี่ ได้ อาศัยผู้อื่นมาช่วยเหลือและบริหารให้
มีหมอดูแลตรวจตาให้ เส้นเอ็น หัวใจ ความดัน ดันสูง ดันต�า่
มีหมดทุกอย่างแหละ อยู่ในร่างกายเรา เพราะฉะนั้นอย่าประมาท
พวกเราอยู่กับของไม่เที่ยงร่างกายมันไม่เที่ยง

ร่างกายนี่ ไม่นานหนอ
บังเกิดต่อแล้วกลับกลาย
ดุจฟองแห่งน�า้หมาย

แล้วแตกดับวับกระเด็น

มัน มัน มันเป็นไปอย่างงั้น เวลามันแตกมันดับไปหาย 
สูญหายไปไหน เขาเอาไปเผาไฟ แม้ตั้งแต่กระดูกชิ้นเดียวก็ไม่เห็น 
อืม เป็นปุ๋ยไปหมดแล้ว ร่างกายทั้งหลายทั้งปวง เป็นปุ๋ยของ
พืชพรรณธัญญาหาร หญ้าต้นไม้ทั้งหลาย ผู้มีปุ๋ยดีดินดี น�้าดี 
เขาก็งามเกิดดอกออกผลให้ได้ใช้ ถ้ามันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา 
ไม่ ไม่ได้นะ แก้ แก้ไขไม่ทัน เพราะฉะนั้นขอฝากทุกคนช่วยคิดค้น
คว้าตัวเองภาวนารักษาใจไว้รักษาสุขภาพร่างกาย ในร่างกายนีม้ี
สุขภาพจิตด้วย ก�าลังใจด้วย

ถ้าสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกาย เส้นเอ็น กระดูก ตับ ไต 
ไส้ พุง ในร่างกายนีม้ีเป็นส่วนของร่างกายก็เป็นสุขภาพเหมือนกัน 
ถ้าเราไม่รักษามัน เวลามันแย่แหละมันแก้ไม่ไหวแก้ไม่ทัน 
ให้ตรวจตราอยู่เสมอๆ หมอผู้ที่ช�านาญการมีอยู่ อะไร อะไรมัน

หม้อน�้า ทะลุหม้ออะไร หม้อลม มันรั่วทะลุ อะไรมีแต่เรื่องที่
แก้ไขทั้งนั่นแหละ ในที่สุดพาหนะที่เราใช้อยู่ทุกวัน ทุกวันก็ต้อง
บริหารมัน ต้องดูแลมัน เหมือนดังร่างกายของเราอาศัยมันอยู่
ทุกวันๆๆ ก็ต้องบริหารมันดูแลมันอยู่อย่างงั้นแหละ อย่าเพิ่งเบื่อ 
อย่าเพิ่งหน่าย ให้พิจารณา ให้เห็นกองทุกข์ชัดๆ ซะก่อน กองทุกขัง

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

ชัดแจ้งแล้วมันจะรู้จักวางของมัน โอ้

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

เอ้ยมันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนะ ร่างกายของเราก็ดี เส้นเอ็น 
ตับ ไต ไส้ พุง กระดูกกระเดี้ยวของเราเหมือนกัน มันช�ารุดทรุด
โทรมได้ เราบริหารมันอยู่ทุกวันแหละ กินยา ถ้าเป็นนดิๆ หน่อยๆ 
ก็ไปหาหมอ หมอนวดก็แก้ให้ตามความสามารถของเขา หมอ
ฉีดยา ถ้าเป็นอย่างนี ้อย่างนี ้เขาก็ฉีดยาบ�ารุงแก้ไขให้บรรเทา
ความเจ็บความปวดลงได้ อ้า ถ้าไปเมินเฉยไม่ดูไม่แลมัน อย่า
ปล่อยให้มันรั่วมากๆ เฮ้อ นีห่ลังคาเราอยู่อาศัยอยู่นี ้ถ้าปล่อย
ให้มันรั่วมากๆ เหอะ ก็มันแก้ไม่ทันนะ แก้ไม่ได้ แก้ไขเวลาเรา
พอแก้ไขได้ก็แก้ไขไป โยนไปไหน อ้า ร่างกายเราก็เหมือนกัน เรา
แก้ไขได้ก็บ�ารุงรักษามันไปพยาบาลมันไปดูแลมันไว้ อืม อืม เพื่อ
ได้ท�าคุณงามความดีต่อไป อ่ะให้รักษาศีลก็ต้องอาศัยร่างกาย 
นั่งสมาธิ ภาวนาก็ต้องอาศัยร่างกาย ท�าความพากความเพียร 
ทางกายก็ดีทางใจก็ดีก็ต้องมาแก้ไขที่นี ้นีม่ันพูดอย่างเป็นปรมัตถ์ 
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ไปแล้วไปช่วย ไปช่วยส่งท่านแล้ว เอาดอกไม้ธปูเทียนไปช่วย 
ส่งสการ(ส่งสักการะ)ท่าน ไปเผาท่านแล้ว

โอปะนะยิโก

น้อมเข้ามาหาตัวเรา ทุกครั้งๆ ไปที่ ไหน ไปที่ ไหนก็ 
โอปะนะยิโก น้อมมาใส่ตัวของเราตัวของเราก็จะเป็นอย่างนี ้อย่าง
เดียวหนอ หึ เออ ยิ้มดูมัน ถ้ามันพอใช้งานได้ก็อยู่ไป ถ้ามันใช้
งานไม่ได้ก็ต้องวางธรรมดาล่ะ หอบไว้เอาไว้ไม่อยู่ ขอให้ทุกคน
อย่าได้ประมาท เพราะว่า ความมันไม่เที่ยง

ร่างกายมันไม่เที่ยงหนอ
บังเกิดก่อแล้วกลับกลาย
ดุจฟองแห่งน�า้หมาย

แล้วแตกดับวับกลายเป็น

อืมอะไร เหตุนั้นแหละ คนเราสุขก็รีบแสวงหา มันมีอัน
จะมรณา นยิธรรมดาเป็น โอ้ย มาอยู่เรื่อย ควรเป็นกุศลไว้จะ
ท�าให้มิเคืองเข็ญ ถ้ามีบุญมีกุศลแล้วก็ สุขภาพร่างกายก็ดี อายุ
ก็มั่น ขวัญก็ยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรลูกหลานสืบไปอีกนาน
เท่านานทุกคน ทุกคนด้วยเทอญ

ช�ารุดที่ตรงไหน ตรงไหนก็ช่วยแก้ช่วยไขกันไปทีละนดิละน้อย 
มีพี่ มีน้อง มีพ ่อ มีแม่ มีลูก มีหลานอาศัยไหว้วานกันได้ เพราะ
อาศัยกันได้เราอยู่ด้วยความอาศัยชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วย

อย่างเป็นพระอย่างงี้ ก็อาศัยชาวบ้านชาวเมืองเขาให้อาหาร
การกินให้น�า้โภชนะอาหารทุกวัน ถ้าเขาไม่ให้แล้วก็หมดแรงแล้ว
ป่านนี ้แจ๊ดปะแหง่ แหงแก๋

เพิ่นก็ไป หนจีากเรา หลายองค์แล้ว หลวงปู่ทั้งหลายก็
ไปหนจีากเรา ทั้งหลายแล้ว

หลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี ปภาโส)
หลวงปู่ชอบ(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

หลวงปู่หลุย(หลวงปู่หลุย จันทสาโร)
หลวงปู่ซามา(หลวงปู่ซามา อจุตโต)

หลวงตามหาบัว(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
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แจ้งให้ทราบนะ เงินทุกบาททุกสตางค์ ไปสร้างเจดีย์ ใคร
จะมาแหยมไปไหนไม่ได้ อยู่ใน อยู่สร้างเจดีย์หมดน่ะ ถ้าเงินส่วนตัว 
ก็จึงค่อยจ่ายอย่างอื่น อ้า ส่วนสร้างเจดีย์นั้นแหยมไม่ได้ 
สักสลึงเดียว เออ สร้างเจดีย์ให้หมด อืม อ้า เก็บไปเก็บมาก็ 
มันก็ตื้นขึ้น ตื้นขึ้นมา จ่ายไปแล้ว ถ้าเราไปวัดศรีอภัยวันต่อไป 
ก็อาจจะมีหินอ่อนพอ อ้า

เพราะว่ามันต่อเป็นพื้นเดียวกันกับวิหาร ต่อเป็นพื้นเดียวกัน
กว้าง ชั้น ชั้นบนแล้ว มันเสร็จ เจดีย์สิขึ้นอยู่ข้างบนมันเน้อ อ้า 
อ้า มันต่อกันไป มันต่อกันไป อืม เขาจะหาว่าต้มตุ๋นประชาชน 
จะเอาเงินเจดีย์ไปใช้จ่ายทางส่วนตัว ไปสร้างอย่างอื่น เพราะฉะนั้น 
ไม่ให้มันไหลไปไหน สร้างเจดีย์อย่างเดียว

ขอให้มันส�าเร็จ
ขอให้มันส�าเร็จเด้อ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

เสียงมันหายไป ไปประเทศมาเลเซีย ถูกอากาศเปลี่ยนแปลง
หรือยังไง กะทันหัน กลับมาบ้านเสียงหายไปเลย ก็หวัด อากาศ
ทางโน้นมันก็ไม่ผิดกันกับบ้านเราเท่าไหร่ มีผิดนดิหน่อย มัน
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อยู่กรุงเทพฯ นีก้็เปลี่ยนแปลงได้ โรคภัย 
โรคภัยไข้เจ็บทุกชนดิเปลี่ยนแปลงไปเลย เลยแก้ไขถ้าอยู่ใกล้หมอ 
หมอก็ช่วยแก้ไขให้ ให้เสียงคืนมาอย่างเก่า แต่ไม่เต็มที่ ยังได้ไม่
คืนมาเต็มที่ ยังหลงๆ เหลือๆ ไปอยู่ ตัสสะ ตัวอักษรของมัน 
ภาษาของมัน ดัดไม่ค่อยเข้าเลย สะระณัง คัจฉามิ อย่างนีว้่ายาว
ไปเลย อืม ตั้งใจ เด้อ
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จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
ทันโต เสฏโฐ มะนสุเสสุ

มนษุย์หญิงชายทั้งหลาย ถ้าได้ฝึกฝนอบรมจิตของตนอยู่
ในสนับ อยู่ใต้สนับบังคับของสติปัญญาของตัวเองได้ดีแล้ว 
น�าความสุขมาให้ เพิ่นว่า

ทันโต เสฏโฐ มะนสุเสสุ

มนษุย์หญิงชาย เหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐ เพราะได้อบรม
จิตแล้วบอกได้ ห้ามได้ไม่ไปไหน อยู่กับเนื้อกับตัวเราเอง วิธี
ฝึกฝนอบรมจิตนั่นท่านก็ตรัสไว้แล้วด้วย เอาอะไรมาฝึกฝนอบรม
จิต ไม่ให้มันนึกมันคิดไปทางอื่น ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ให้รู้ตัว
อยู่ทุกขณะจิต ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์อื่น มีวิธีอยู่ 
ท่านเอาวิธีอันนีม้าสอนโลก วิธีนั้นยังไง อะไรพิธี มีพิธีรีตอง
อย่างไร ไม่มีพิธีรีตองอะไรหรอก

ตั้งสติรู้ใจของตัวเองอยู่ ให้รู้อยู่ที่หน้า อยู่ที่หน้า ที่ตา
ของเรานีแ่หละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็น เป็นช่องประตูที่มัน
จะโผล่แวบออกไป แวบออกไปจากร่างจากกาย ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย นีเ้ป็นประตูของจิต จิตคิดไปได้ทั่วโลก อ่ะ

อย่างงั้นไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ต้องดึงจิตไว้อยู่ในใจของเรา 
รู้อยู่ในอก ได้ยินอยู่ที่หู ได้รู้อยู่ที่ ใจ อ่ะ เราจะบังคับให้มันอยู่กับ
เนื้อกับตัวสักระยะหนึ่งหรือเอาตลอดวันตลอดคืน ยิ่งมีอานสิงส์
ใหญ่ อ้า ถ้าบรรลุคุณธรรมอันประเสริฐขึ้นไปได้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
ทันโต เสฏโฐ มะนสุเสสุ

พูดมาทุกครั้งทุกคราว มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะ
มันเปลี่ยนแปลงไป อันนีพู้ดเรื่องจริง

จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง

จิตของคนเรามีความละเอียด สุขุมคัมภีรภาพมาก ยากที่
จะพรรณนาให้สิ้นให้จบได้ เพราะว่าจิตนีม่ันไปทุกหนทุกแห่งร้อย
แปดพันประการไปรอบจักรวาล ในโลกไปได้ทุกหนทุกแห่ง 
เพราะฉะน้ันการรักษาจิตจึงเป็นของยาก ท่านจึงให้นั่งสมาธิ 
ภาวนา เพื่อรักษาจิต ไม่ให้ฟุ้งซ่านออกนอกร่างนอกกายไปที่อื่น 
ฉะนั้นจะมีอานสิงส์ใหญ่ เออ
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เข้ายาวขนาดไหน พุท ยาวๆ เวลาออกก็ โธ ตามยาวๆ ระลึก
อยู่แค่นี ้ใจสงบ น่ะนั้นเป็นสมาธิ ใจสงบแม้ยังบริกรรมอยู่ ระลึก
อยู่ก็ลืมเนื้อลืมตัว มีแต่วูบ วาบ วูบวาบ นีเ่ป็นสังเกตว่า 
ยังหายใจอยู่ แล้วไม่ได้ระลึกตาม แต่หายใจ พุท นั่นมีความ
ระลึกตาม เวลาลมออก โธ ตามระลึก พุท โธ นีย้าวๆ รู้ มันสั้น
ก็รู้ มันยาวก็รู้ ลมเข้าลึกก็รู้ ลมเข้าน้อยเดียวก็รู้ ลมออกยาวก็รู้ 
ลมเข้าสั้นออกยาวก็ไม่เสมอกัน ให้มันสม�่าเสมอกันกับความระลึกได้ 
เป็นมหาสติ อืม ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น อยู่กับเนื้อกับตัว เป็น
มหาสติอยู่ทุกวันๆ ไม่ได้อยู่ได้ที่ ไหน พระนพิพาน มันก็ต้องรวม
เข้าไป รู้ถึงพระนพิพาน ความสุข พระนพิพาน

จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง

จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้ว น�าความสุขมาให้แน่ะ เพิ่นว่า
อย่างงั้น ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพิ่นก็บอกไว้

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุขอื่นในโลกจะมีหมื่นมีแสนมีล้านก็ตามความสุขนั้น
สู้ความสงบไม่ได้ ถ้าท�าความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว 
มีสุขเหลือเกิน เพิ่นเรียกว่า

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ถ้าผู้ใดยึดเอาสติสตัง อยู่กับ
เนื้อกับตัวได้ ไม่ฟุ้งซ่านส่งออกนอกร่างนอกกายไปอื่นแน่ะ 
หาความสุขไม่มีเลยเป็นจากฟุ้งซ่าน ร�าคาญจิต นั่งสมาธิมันก็ไม่
อยู่กับเนื้อกับตัว ส่งไปนอกร่างนอกกายไปอื่นโน้น ออกจากร่าง
จากกายเราไป มันก็คว้าน�้าเหลวอ่ะแหละ หาอะไรไม่มีเลย มรรคผล 
นพิพานก็ไม่ใกล้เลย คว้าน�า้เหลว ไม่มีเนื้อ ไม่มีเนื้อในนั้นเลย 
เอาสติมาจดจ่อระลึกต่อการภาวนาของเราดีกว่า เอาอะไรล่ะมา
เป็นเครื่องหมายอยู่หรือไม่อยู่ เอาลมหายใจเข้า รู้ หายใจออก 
รู้ หายใจเข้า รู้ หายใจออก รู้ ต้องมีค�าบริกรรมอีกนะ มีค�า
บริกรรมติดตามว่า หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ แค่นีม้ี ๒ 
ค�าแค่นี ้ หายใจเข้า พุท เวลาเราลมออกก็ โธ ตาม โธ ยาวๆ 
อย่าให้มันสั้น ให้มันเป็นความระลึกได้ หายใจเข้ามันเข้าลึก 

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นยังรับรองไว้ว่า ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เออ 
ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบสุขไม่มี ถ้าเราควบคุมสติไว้อยู่
กับเนื้อกับตัวได้สักระยะหนึ่ง ก็จะเห็นความแปลกประหลาดเกิด
ขึ้นในตัวเรา มันสงบ วิเศษจริงๆ อ้า สงบนิง่ จนไม่รู้เนื้อรู้ตัว
พู้น( โน้น)ล่ะ อ้า มันสงบ มันมีแต่รู้ๆๆ อยู่อย่างเดียว ไม่ได้ว่า
พุท ไม่ได้ว่าโธ เหลือแต่ แต่มันรู้อยู่อย่างนั้น อันนีเ้รียกว่าใจ
เป็นหนึ่ง ใจของเรามันมี วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา เนีย่
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เวลาพักแน่ พักแล้ว อ่ะ นั่นน่ะ ดูคนไหนๆ ไม่อยู่เฉยๆ 
มันร้อนเอาพัดมาพัดตัวเอง วี(พัด)ตัวเองมัน ฮะฮะ มันเหนื่อย 
มันหอบ อ้า นั่นน่ะลืมตัวไปขณะนั้น ปล่อยไปตาม (อ�า)นาจ 
ปล่อย ปล่อยไปตามอ�านาจของเพลง มันก็เต้นไปตามอ�านาจของ
เพลงหรือจังหวะของเพลงแหละ อืม วิ่งโลดโดดเต้น สนกุสนาน
หาว่าเรื่องเป็นการสนกุมาก แต่ว่ามันเมื่อยตัวเองจนหายใจไม่ทัน 
หายใจหายคอไม่ทัน

บางรายถึงกับเป็นลมในขณะที่ ไปเต้นร�าท�าเพลงอยู่
นั้นก็มี ขึ้นไปดูลิเก ละคร อะไรๆ ดูอะไรแล้วเป็นลมไปในขณะ
นั้นก็มี หมดสติเป็นลมแล้วหมดสติไปเลย หมดสติ อ้า สติหมด
ไปแล้วก็หมดสตางค์ไปด้วยนะ ไม่ใช่ธรรมดา ค่าหมอที่จะมา
แก้ไขให้หายใจฟื้นคืนมา มากดหัวใจให้มันเต้น แอ้ กดลงๆๆ 
บางทีก็เป่าจมูกบ้างอะไรบ้างให้มันกระตุ้นขึ้นมา หายใจงาบขึ้นมา 
ลืมตาเม่า(ลืมตาโพลง)ขึ้นมา คนที่เฝ้ารักษาจึงค่อยดี ใจ เออ 
ลืมตาแล้วๆ หายใจได้แล้วๆ น่ะ เห็นเขาแสดงอยู่ตามโรงพยาบาล
ต่างๆ เอาคนไข้ให้ฟื้นได้แน่ะ ฟื้นขึ้นมาได้จึงรู้เนื้อรู้ตัว

จริงๆ ๕ อย่างนี ่อยู่น่ี อยู่น้ี ท่องเที่ยวอยู่น่ี มีวิตก มีวิจาร มีปิติ 
มีสุข มีเอกัคคตา มี ๕ อย่างนี ้ ให้ควบคุมอยู่ใน ๕ อย่างนี้ 
อย่างน้อยให้ออกมาส�ารวจตรวจตราดู ว่าเรามีวิตกอะไรบ้าง 
เรามีวิจารอะไรบ้าง แล้วเกิดความปิติปราโมทย์ขึ้นหรือเปล่า 
ปิติ แล้วก็สุข เกิดความสุขหรือเปล่า ถ้าจิตเป็นเอกัคคตาจิต 
จิตเป็นหนึ่งแล้ว มีความสุขที่สุด ไม่มีสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นบอกอย่างงั้นนะ อ่ะ ถ้าต้องการความสุขอย่างสุดยอด
จริงๆ จะเอาไหม รู้อยู่กับอารมณ์ของภาวนา ภาวนาให้มันรู้เนื้อ
รู้ตัวอยู่เสมอซะก่อน อ่ะ จึงไปวิตก ไปวิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา 
จิตเป็นหนึ่งแน่นอน เอกัคคตาจิตเป็นหนึ่งแล้ว นั่นน่ะ บรมสุข 
อยู่ที่นั่น สุขในโลกมีหลายอย่าง สุขเพราะโลกีย์ สนกุ สุขและก็
สนกุด้วย เต้นร�าท�าเพลงตามส�าเนยีงของเพลงนั้นๆ ป้อร�า
ขับร้องแล้วถึงจะหายเหน็ดหายเหนื่อย ไม่รู้ตัวเลย โอ้ เวลาหยุด
จากเต้นร�าขับร้องไปแล้ว ได้มาเอาพัดมาพัดตัวเองอยู่อย่างนู้น
มันเหนื่อย พัดวี(พัด)ตัวเองมันเหนื่อย มันเต้นตลอดชั่วโมงที่
เขาให้แสดง เขาแสดงละครเรื่องอะไร เต้นร�าเรื่องอะไร เอาแต่
เย้วๆๆ ตามเสียงจังหวะของเพลงนั้น
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มาแต่ไกล ใกล้เข้ามาๆๆๆ จนถึงตัว ลืมตาขึ้น เขาอยู่รอบเตียง
ล้อมเรา ญาติโยมที่ ไปเฝ้าไปดูไปแล ลืมตา ลืมตาเม่า(ลืมตา
โพลง)มองเห็นอันนั้นอันนีแ้ล้ว เอา เอามือมาคล�าที่ท้องที่ท้อง
ตัวเองเขาผ่ายังไง เขาท�ายังไง ผ่าแล้วเรียบร้อยแล้วๆ นั่นน่ะ 
เขาก็ว่าตอบมา อ๋อ หน้าท้องเราไม่เหมือนเดิม หนาแน่นมากจะ
เอาผ้าเทปหรือผ้าอะไรมาใส่หลายชั้น หลายชั้นรัดท้องไว้ ผ่าท้อง
แล้ว เฮ้ย มันเป็นยังไง อ้า คนทุกคนคงเหมือนกันแหละ เหมือน
กันทุกคน มีการสลบไป มีการตายไปสักชั่วขณะหนึ่ง ไม่มากหรอก 
แวบเดียวเท่านั้นแหละ เป็นตั้ง ๕ ชั่วโมง ไปแวบเดียวเท่านั้น
แหละ ฟื้นขึ้นมา ลืมตาขึ้นมา ดูนาฬิกาได้ ๕ ชั่วโมง แล้ว ตั้งแต่
ผ่าตัดมา

หายใจเข้าก็สบาย หายใจออกก็สบาย ปกติแล้ว เป็นไงสบาย
หรือยัง พยักหน้า เออ สบายแล้วๆ ก็รักษาความสบายนั้นไว้
ต่อไป แล้วจะท�างานหนักๆ ต่อไป ท�างานหนักๆ ได้ต่อไปมัน
มีการดีดดิ้น เล่นละคร ฟ้อนร�า ไปได้กับเขาอีกอยู่อย่างงั้นแหละ 
แต่ว่าเวลามันจะวูบ มันเป็นโรควูบ เขาก็เรียกโรคเป็นลมกะทันหัน 
แบบนั้นเขาเรียกว่าโรควูบ วูบไปเลย ลืมหายใจเข้า ลืมหายใจ
ออก วูบมันก็หมดสติ ความระลึกอะไรๆ ก็ไม่ออกหรอก หมดสติ 
ต้องอาศัยคนอื่นมาข่ม(กด)ที่หน้าอกให้ ข่ม(กด)บะ ข่ม(กด)บะ 
แก้คนที่วูบ ให้ลืมตาเม่า(ตาโพลง)ขึ้นมาแล้วก็หายใจ โอ้ นิง่ไป 
ตะกี้นี้ ไปถึงไหน อ้า ไม่รู้ว่าไปถึงไหน มิดไปเฉยๆ น่ะ

คนที่มีสติแต่ปางก่อนมัน เทวดา เทวดาเป็นตัวอย่าง 
เทวดาไปเจอะดอกไม้ในวันส�าคัญๆ ในงานส�าคัญๆ เก็บดอกไม้ 
แล้วก็ตกต้นดอกไม้ ตกต้นลงมา มาสลบอยู่ที่พื้น อืม เวลาฟื้น
ขึ้นมา ถามว่าไปอยู่ไหน ท�าไมถึงเงียบไปอย่างงั้น เอ มันไปเก็บ
ดอกไม้อยู่สวรรค์นู้นแหนะ ไปเก็บดอกไม้ ตกจากต้นดอกไม้ 
กิ่งไม้พาหักลงมา สลบแน่ะ ไปเก็บดอกไม้อยู่เมืองสวรรค์นู้นแน่ะ 
อันนีค้นท�าบุญ ที่ท�าเป็นอย่างนั้น มีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้น เป็น
กุศล กุสะละ สติ กุสะลา ปัจจัย ให้เห็นอย่างงั้นว่าเราสลบไป
ช่วงประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปไกลเหลือเกิน

ตัวของเราเองก็เคยสลบไปเหมือนกัน ถ้าหมายถึงผ่าตัด
หน้าอกหรือที่ ไหน ผ่าตัดถุงน�า้ดี มันหนจีากร่างกายไปไหนพู้น
( โน้น) ไปอยู่ที่อื่นหมดอ่ะ หมอทั้งหลายนั่งเฝ้าเราอยู่ ไม่หายใจ 
จะไปกดหัวใจก็ เกรงจะเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมา ปล่อยให้เรา
นอนเงียบอยู่ในเตียงน่ะ ต่อมากว่าจะได้ยินเสียงคนภายนอก มา
ตั้งแต่ไกลนู้นน่ะ มาใกล้ๆ เสียงแสบหูมาก มาพูดกันจ๊อกแจ๊กๆ 

อ๋อ ไปเที่ยวอยู่ไกลน่ะ หลวงพ่อพุธ(หลวงพ่อพุธ ฐานโิย) 
ท่านมาเยี่ยม ท่านได้ยินข่าวเรามาเยี่ยม ออกมาคุยกับท่าน อ้า 
มาน่ังคุยกัน ไปอยู่ไหนนานๆ ไปอยู่ไหนนานๆ ไม่ ไม่รู้ว่าอยู่
ที่ ไหนที่แห่งนั่นเป็นที่นุ่มนิม่ไปหมด ที่นั่งก็นุ่ม ที่นอนก็นุ่ม ไม่มี
แสงแสลงตา สีอ่อนอะไรหรอก แต่ แต่ว่านวลไปหมดในจักรวาลนี้
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ไปสวรรค์อย่างเดียว ไปพรหมโลกอย่างเดียว มีอายุยืนยาวมาก
อยู่ในพรหมโลก เป็นหมื่นๆ ปีนู้นล่ะ ไปอยู่มันเป็นมันจนเหนื่อย 
จนประมาทขึ้นอีก ประมาทขึ้นมาก็เป็นหนทางน�ามาซึ่งความทุกข์ 
ถ้าประมาทจะเป็นหนทางน�ามาซึ่งความทุกข์ ความทุกข์จะมาหาตัว

ไม่มีอะไรปิดบังเลย โล่งไปหมด อ้า นุ่มนิม่ไปหมด อืม หลวงพ่อ
ท่านตอบว่า นั่นล่ะ เรียกว่าพรหมโลก อืม ถ้าไปอยู่ที่นั่นก็เป็น
พรหมโลกแล้ว อืม ถ้าไม่กลับคืนมาก็อยู่พรหมโลกนู้นล่ะต่อไป 
โอ้ ตกใจ มันเป็นอย่างนั้นเหรอพรหมโลก คุยธรรมะธัมโมกัน
อยู่ในห้อง ในห้องผ่าตัดนั่นแหละ เขาปูพรมในห้องรับแขก 
ปูพรมไว้

คุยกันไปคุยกันมาประเดี๋ยว กราวมา กราวมาทางอากาศ
เอา ตกลงพื้นใส่ผืนพรมสีแดง เป็นเม็ดๆๆๆ เท่าเม็ดข้าวโพด
ก็มี เท่าเม็ดอะไรมี กราวเป็นเม็ดๆ พื้นพรม เขาก็ตกใจอะไรล่ะ
กราวลงมา เข้าไปเก็บมาดู เก็บมาดู เป็นพระธาตุ พระธาตุเสด็จ
มา เออ เสด็จมาจากทางไหนเราก็ไม่รู้ล่ะปะเนีย่ แปลก เขาก็ไป
เก็บรวบรวมไว้ เก็บรวบรวมใส่กระปุกไว้ได้หลาย ขนาดไหนไม่รู้อ่ะ 
นั้นมันเป็นอย่างงั้น

พรหมโลก เทวโลก มนษุยโลก นริยโลก โลกมนษุย์มี 
โลกสวรรค์มี พรหมโลกมี มีอยู่ในโลกนี ้ เพราะฉะนั้นเราต้อง
ตั้งอกตั้งใจ ท�าอะไร ท�าจริงลงไป อย่าไปท�าเหลาะๆ แหละๆ 
ตั้งใจจริง จะภาวนาให้มันสงบจริงๆ ให้มันถึงความสัญญี เอา
สัญญีแน่ะ อ้า อสัญญีพู้น( โน้น)ล่ะ บ่ยินดี ชมสื่น(ค�าชม) บ่ต้องตื่น
โมทนา มันเรื่องอะไร มันเงียบลงไป เป็นอสัญญีภาพ เออ เพราะ
อย่างงั้น การแสดงธรรมวันนีก้็ไม่มีอะไรมากมาย เอาเบื้องต้น
แค่นีก้่อน สิ่งอื่นที่จะพูดจากันอยู่อีกก็มีอยู่ เออ อันนีเ้บื้องต้น
ของยอดภาวนา เผื่อตั้งใจอยากให้ใจมันเป็นอย่างงั้น ตั้งใจอยาก
ให้มันเป็นหนึ่งอย่างเดียว ไม่มี ๒

เอกัคคตาจิต เอกัคคตารมณ์อันเดียวแค่นั้น ไม่ต้องกลัว
ว่าลงไปตกนรกหมกไหม้อะไร ถ้าใจเป็นอย่างงั้น ไปสวรรค์อย่างเดียว 

นริะยายูปะกัฑฒะติ
ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง

สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง
สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง
นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ

เออ เพิ่นว่ามีอานสิงส์ใหญ่ มีผลใหญ่จริงๆ ท�าความใจให้
สงบได้ นั่นน่ะจึงจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ ไหนๆ ฟังค�าบรรยาย
ที่ ไหนๆ ก็ท�าใจให้เป็นหนึ่ง ไปฟัง อย่าส่งไป ๒ ๓ อารมณ์อย่าไป 
ให้ใจเป็นหนึ่งอยู่เรื่อยๆ ฟังค�าบรรยายได้ชัดแจ้งแล้ว ทุกเนื้อ
ถ้อยกระทงความ เนื้อหาสาระทั้งหลายใจมันบันทึกเอาหมด 
บันทึกเอาความเป็นหนึ่งลงได้ เขาเรียกว่า ภาวนาเป็นหนึ่ง 
เอกัคคตาจิต เอกัคคตารมณ์มจีิตดวงเดียว มีความรู้อันเดียว 
อ้า ให้มันได้อย่างนีทุ้กวันๆ เด้ ว่าแต่พรหมโลก เพิ่นจะไปล่ะกัน 
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น�าความเจริญมาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง สามารถน�ารถฟืนรถไฟ
เข้ามาวิ่งในเมืองไทยได้ สามารถพัฒนาไฟฟ้า น�้าประปาอะไร ให้
มันน�าสมัยเขาทุกอย่าง เกิดความสะดวกสบาย แต่ความสะดวก
สบายนั้นก็ยังไม่เพียงพอ โอ้ หนทางสัญจรใหม่ๆ ยังแออัด
ยัดเยียด รถติดกันเป็นพรวนทีเดียว อ้า พัฒนายังไม่ถึงที่ อ้า 
มันก็ติดกันไปค่อยคลานไปอยู่อย่างงั้น มีงานด่วนเร่งๆ ด่วนๆ 
งานเร่งด่วนอยากจะไปให้ทันนีล่่ะ เฮ้ย ไปด่าคนอื่นเขาเว้ย เอ้า 
เหล่านั้นมาเกิดและอาจจะเบียนกันอยู่ในโลกอันนี ้ อ่ะมันต้อง
เป็นอย่างงี้แหละ พัฒนาให้มันสมใจได้ทุกอย่างมันก็ไม่มีทุน ไม่มี
ทุนที่จะพัฒนาให้ได้สมปรารถนา อ้า สมความตั้งใจมุ่งมาด
ปรารถนา อยากให้มีรถฟืนรถไฟวิ่งขวักไขว่ไปมาได้ อ้า วิ่งสวน
ทางกันได้ ๒ คัน แค่น้ันก็ยังไม่พอใจอีก ยังคอยเวลากันอยู่ 
หนทางขยายแล้วขยายอีกอยู่อย่างงั้น แต่ ตั้งแต่จักรยานมาก็
ให้มันหลีกกว้างขวางออกไป มาทางซ้าย มาทางขวา ให้หลีกกัน
ได้ ๒ เลน ๓ เลน ๔ เลน

ก็ยังติดข้องกันอยู่นั้นเอง อ้า เพราะว่าเนื้อที่ประเทศของ
เรา เมืองหลวงของเรามีเนื้อที่คับแคบขนัด เพราะคนมันล้นโลก
แล้ว ล้นโลก ประเทศไหนๆ ก็เหมือนกัน ล้นโลกล้นแผ่นดิน 
มันหลายชาติแล้วมาเกิดในโลกนี ้ มจี�านวนมากแล้วเลยจะมา
จัดการขยายสถานที่ ให้มันกว้างออกไป มันก็ไปกินเนื้อที่ของผู้
อื่นเขา ไม่ได้เป็นถึงนักเสียสละ ถ้าเป็นนักเสียสละแล้ว อ๊ะ ขยาย
ได้เลย ขยายไปเลย เออ เออ ไม่ต้องห่วง เนื้อที่ของข้าพเจ้ามี
น้อยเดียว เอาหมดแหละ ยกถวายเป็นการกุศลซะให้รัฐบาล
พัฒนาให้เต็มที่ซะ อย่างงี้ อ้า นั่นเขาเรียกว่าอ่ะล่ะ กิจการ

ไปพรหมโลกได้ ขอให้ก�าหนดจดจ�าน�าไปประพฤติปฏิบัติลองดู 
ก็จะเห็นความแปลกประหลาดของการนั่งสมาธิภาวนา มีผลอย่างนี้ 
อานสิงส์ใหญ่ เออ เพิ่นว่าอานสิงส์ใหญ่จริงๆ ผลใหญ่จริงๆ 
มรรคผล นพิพาน มันอยู่ที่นี ่ท�าให้เกิดสุข บรมสุข เราไปแสวงหา
ความสุขในการออกก�าลังกาย ในการดีดดิ้นเล่นกีฬาอะไรต่างๆ 
เหล่าน้ัน ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงหรอก สุขสนกุแต่ว่ามันทุกข์ถนัด 
สุขจริงๆ แต่มันทุกข์ถนัด

ถ้าพักยกแล้วหอบอยู่ โงกเงกๆ อยู่ พัดลมอยู่วูบวาบๆ 
พัดลมพัดไม่ทัน ดึงใบพัดลมลงมา มาพัดเจ้าของ ดึงมันลงมา 
เอามาพัดตัวเอง เออ จึงค่อยมีความสบายขึ้นมาอย่างงั้นแหละ 
อ่ะ ความ อ้าสุข พ้นทุกข์ พ้นความทุกข์ มันสุขแค่นั่นแหละ แม้ 
อ้า เออ มันเปิดไฟแดงแล้วนะ เปิดไฟแดงแล้วนะ อืม เอาแค่นีเ้สีย
ก่อนส�าหรับวันน้ีงานอย่างอื่นก็ยังมีอยู่ งานอย่างอื่นก็ยังมีอยู่ 
งานรวบรวมอะไรต่ออะไรยังมีอยู่ จะจ�าแนกแยกแยะกันยังไง 
มีการสงเคราะห์อะไร มีกะเป้ากันไว้ มีการสงเคราะห์ สงฆ์อาพาธ
จะรวบรวมเป็นเจ้าภาพศรัทธา กองทุนสงฆ์อาพาธร่วม ร่วมกัน
มีการพัฒนาอะไรๆ ร่วมกันหมู่ใหญ่ เห็นคนหมู่ใหญ่อย่างนี้ 
ถ้าพร้อมเพรียงกันท�าย่อมส�าเร็จ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

ความพร้อมเพรียงของชนหมู่ใหญ่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ
ขึ้นในโลกตั้งแต่สมัย ไม่ได้พุทธกาลหรอก สมัย อ้า ตั้งแต่รัชกาล
ที่ ๕ มา ท่านเอาความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ 
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กิจกรรม กิจกรรมท�ากันมากมายก่ายเกิน ถึงจะขับ ขยับขยาย
วันเดียวครั้งเดียว ให้มันได้สมปรารถนามันเป็นของยาก

ส่วนกิเลสอยู่ในหัวใจเรานีม่ันขยายของมันเอง มีความโลภ 
มีความโกรธ มีความหลง มีความรัก มีความชัง มีความอิจฉา 
มีความริษยา พยาบาท อาฆาต จองเวร อยู่ในหัวใจของเรา 
ไม่ได้พัฒนามันหรอก มันเกิดเองมัน อ้า อ้า

เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาเลือกเฟ้น สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวเองและส่วนรวมให้มาก ให้ความไกลออกไป ให้น�าสมัย
และก็ใหม่เสมอ อ้า สะดวกสบายทุกกาลเทศะ ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง 
อ้า เอาล่ะพอเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วทุกคนแหละ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เนื่องในวันปีใหม่ไทย
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อันนีข้อแสดงธรรมสิ ขอให้แสดงธรรมสิ เทศนาและ
วาทีแหม เสียงไพเราะเหลือเกิน เราผู้แสดง เสียงไม่ค่อยออก
เลย อายๆๆๆ อายเสียงพิธีกรๆ อุบาสก อุบาสิกา รู้ทุกอย่าง
ในวิธีอาราธนาเทศน์ วิธีอาราธนาธรรม วิธีอาราธนาพระปริตร 
อาราธนาอะไรๆ ก็ขอให้มันได้คล่องตัวให้เป็น อุบาสก เป็น
อุบาสิกาที่สมบูรณ์ ไม่ต้องอึกอักๆ ล่าช้า อย่าเก้อๆ กังๆ ว่า
อะไรก็ไม่ถูกอย่างไม่สมบูรณ์ จับใส่หน้าใส่หลังอย่างงั้น มันขาย
หน้าเขาเป็นคนคล่องตัว สมควรจะเป็นพิธีกรในทางพระพุทธ
ศาสนา จะอาราธนาเทศน์ อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตต
(ปริตร)มงคลใดๆ ก็ ให้มันคล่องตัว อย่าให้มัน อึกอักๆ อย่างนั้น 
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กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระสุทธิธรรมเทศนา มีบุพพาประ สืบเนื่องมา
จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของมนษุย์
และเทวดาทั้งหลายด้วย พวกเราก็อยู่เป็นมนษุย์ปุถุชนอยู่ 
แม้องค์แสดงธรรมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ ยังไม่ได้เป็นอริยชนเลย
ก็ยังต้องการฟังอยู่เหมือนกัน ต้องศึกษาอยู่เหมือนกัน ศึกษา
เรื่องบุญบาปเรื่องคุณเรื่องโทษ ประโยชน์มิ ใช่ประโยชน์อันนี้
จนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนจึงจะไม่ศึกษา ทุกคนแหละให้
เข้าใจแจ่มแจ้งและก็ไม่ต้องศึกษาบ่อยๆ

เพราะว่าของเหล่านั้นมันมีอยู่ในโลก บาปก็มีอยู่ในโลก 
บุญก็มีอยู่ในโลก ความเสื่อม ความเจริญก็มีอยู่ในโลก วัฒนา
สถาพร สืบมาตั้งแต่องค์ภควัน พระมหาบพิตรโน้น มาจนถึง
เราวันนี ้๒,๕๕๖ ปีแล้ว แน่ะนับแต่พระศาสนาตั้งขึ้นมา ตั้งแต่
ปีเท่าไหร่นั้น ๒,๕๕๖ ปีแล้ว นานขนาดไหน ถ้าเราเกิดแล้วตาย 
ตายแล้วเกิด หลายชาติแล้ว หลายชาติ หลายช่ัวคนแล้ว เกิดปี
ละร้อยๆ ฮ่ะโอ้ ๒,๐๐๐ กว่าปี ๕๐๐ อีก อ้า นานมาก อยู่มานานแล้ว 
ถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้

พวกเราเอาจริงเอาจังกับการเคารพศาสนาปฏิบัติศาสนา
กันจริงจังหรือเปล่า หรือจะมาล้อพระเจ้าพระสงฆม์านั่งเอวคด 
เอวโค้ง ปวดหลังปวดเอวเฉยๆ อยู่หรือ มันไม่ดี ต่อตนเองก็
ปวดด้วย ตัวผู้ฟังก็ไม่ดีนะต้องตั้งใจ ว่าอ๋อ อะไรมันเป็นบาป 
อะไรมันเป็นบุญ อะไรมันเป็นกุศลเหล่านีเ้ป็นต้น ต้องสนใจแท้ๆ

แด่เทวดายกมือสาธุการด้วย สาธุ ขนลุกขนพองนะ ว่าให้เต็มภูมิ
ขนลุกขนพอง ซู่ซ่าๆ เว้ยนะ เทวดาก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องอยากมาฟัง 
แต่ก็อาตมาเองผู้แสดง ก็ยังอายเทวดาเหมือนกันนะ เอาอะไร
มาแสดง ยังอายเทวดา เชิญเทวดามาแล้วก็จะเอาอะไรมาแสดง

ธัมโม สุจิณโณ ธัมมา สุขาวะหัง

อืม เอาอัน อย่างนีแ้หละ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอให้เราท่านทั้งหลายทุกคน จงนอบน้อมแด่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาพระองค์นั้น ด้วยกาย วาจา 
ใจ จริงๆ
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เป็นไฟลามทุ่ง แค่ไม่รู้จักอด ไม่รู้จักข่ม ไม่รู้จักออม 
ไม่รู้จักละอาย มีแต่รับความละอาย ความอดแปลว่า ความกลั้น 
ทนทานเอาไว้ อดในสิ่งที่เป็นโทษ สิ่งที่ ไม่เป็นโทษ ไม่ต้องอด 
ท�าบุญให้ทานอะไรก็ได้

รักษาศีลก็ได้ไม่ต้องอด อ้า กิเลสที่น่าอายก็เอามาเป็น
เคร่ืองประดับสติปัญญาของเรา สิ่งนีเ้ป็นสิ่งน่าอายประชาโลกเขา 
ไม่ควรเอามาพูด ไม่ควรเอามาแสดงให้หมู่ให้พวกได้ดูได้ชม 
เขาไม่อยากดูอยากชมหรอก กิเลสหยาบๆ พูดจาวาทีอะไรก็ไม่
เรียบร้อย มีหยาบที่สุด กูๆ มึงๆ ขึ้นมา อ้า ไม่มีความเคารพ

บาปมันเกิดขึ้นที่ความท�าไม่ดีของคน บาปมันเกิดขึ้นที่นั้น 
บุญมันเกิดขึ้นที่ ไหน เกิดขึ้นที่ ใจของผู้ตั้งใจจริง เป็นกุศล 
มีความเฉลียว มีความฉลาดรู้จักที่ต�า่ที่สูง รู้จักธัมเมา ธัมโม 
ธรรมะ รู้จักพุทธวินัย รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน

เกรงกลัวต่อการกระท�าบาป พูดบาป กิริยาอาการใดๆ 
ที่ท�าไม่ถูกต้องตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากิริยา
อาการเหล่านั้นเป็นบาป เราก็เลิกซะ เว้นซะ ให้มันได้ กินเหล้า
เมามาย อ้อแอ้ๆ ตามถนนหนทางเหล่านั้น ถูกรถบี้ ไปด้วยกัน
จ�านวนไม่น้อย เกินค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ธรรมชาติมันบี้มันเองหรอก รถบี้บ้าง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ 
รถเก๋ง รถไฟมีหมดทุกอย่าง มันบี้เอาคนที่ประมาทนั่นแหละ 
ในที่สุดคนที่ประมาทเหล่านั้นก็เกิดขึ้น ขึ้นมาด้วยกิเลสของตน
แสดงอิทธิวิธี แสดงฤทธิ์แสดงเดช ดึงค้อนดึงดาบออกมาท�า
ท้าทาย มันก็ฮึดขึ้นมา.. เกิดหมั่นไส้กันขึ้นมา ท�าไง หามันจะ
แก้ไขขึ้นมา คนบางคนใจถึง มันจะแก้ไขไงว่ะ อ้า เราเขาก็คน 
เราก็คน อย่ายอมแพ้เพื่อนทั้งฝูง นีเ่ราก็ได้ฝึกซ้อมร้องเพลงมา
แล้ว เออ หัวใจมันก็เป็นลูกเสือเก่ามานานแล้ว อ้า หัวใจมันก็
ขึ้นอีกล่ะ ต่างคนต่างกิเลสขึ้น เอาอยู่หรือเปล่าล่ะ เอาไม่อยู่

ย�าเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ท้าทายกันไปเรื่อยๆ อย่างงั้น นีห่รือ 
พุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมกับพระบรมศาสดา ใช้วาจาหยาบคาย
ถึงขนาดนั้นหรือ

โอ้ย เทวดาก็หัวเราะเอาดี้ เอาแล้ว บริษัทของพระโคดม 
บรมมุน ี สัมมาสัมพุทธเจ้าก�าลังแสดงฤทธิ์ ฤทธิ์ของตัวไม่มี 
กินเหล้าใหม้ันเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมา มึนเมาขึ้นมา เมามาย กินฝิ่น 
กินเฮโรอีน สูบกัญชา ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ กล่อมมันลงไป 
มอมมันลงไปอย่างนั้นหรือ พุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระผู้มี
พระภาค เขาท�าอย่างนั้นกันหรือ ถูกต้องหรือเปล่า หรือว่ามันผิด
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เพื่อเอาไปกราบเท้ากราบตีนของพ่อของแม่ด้วยนะ พอได้
อยู่ด้วยกันมา ได้เลี้ยงดูกันมา มีทั้งขม มีทั้งเย็น มีทั้งเปรี้ยว 
มีทั้งหวาน อ้า มันออกจากปากกระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่
ของตัวเอง เพราะฉะนั้นหรือสมควรแล้วจะต้องไปกราบสักครั้งหนึ่ง 
ได้ไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่ง ในวันเกิดก็ดี ไม่วันเกิดก็ดี วันใด
วันหนึ่งมโีอกาส เอาเลย ขอขมาลาโทษพ่อแม่ผู้มีพระคุณ หรือ
ผู้ที่ท่านมีพระคุณเลี้ยงดูเรามาพาเราโต

ถ้ามันผิด ก็ควรมีหิริ ความละอายต่อการกระท�าที่เป็น
บาปเหล่านั้น ขอขมาลาโทษ ยกใส่เกล้าเอาใส่หัว ขอขมาลาโทษ
พระพุทธเจ้า ขอขมาลาโทษพระธรรม ขอขมาลาโทษพระสงฆ์ 
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีดอกไม้ธูปเทียนก็มาคารวะอยู่อย่างนั้น 
อันนีเ้ป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของชาวพุทธทั้งหลาย ท่านท�า
กันอย่างนั้น ท่านไม่ได้ดื้อรั้น ดันทุรังต่อค�าสั่งค�าสอน ถ้าเราไม่
ได้ท�าผิดล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ อะไร ก็รีบสัมมาคารวะ 
ท�าใจของตนให้อ่อนลงน้อยลง จากทิฏฐิ มานะ อวิชชา ความมืด 
ความเมาทั้งหลายก็ให้อโหสิโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้า
เป็นคนมืดหนาสาโหด มืดหนาสาหัส การประพฤติปฏิบัติไม่
เคร่งครัดถึงข้อวัตรปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้ว ขอ
ประทานได้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด เนีย่อ่อนน้อมถ่อมตน
อยู่เสมอๆ เออ ก็เป็นคนเบา คนบางลงได้

เรามาพักอยู่ที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่ง
ก็ดี พักอยู่ที่นั้นเขาก็มีดอกไม้ธูปเทียนมาถวายกองพะเนนิเทินทึก 
เฮ็ดจั่งใด๋หนอ(ท�ายังไงหนอ) แก้ความเห็นของคนให้เข้าใจหนอ 
เอาอย่างงี้ก็แล้วกัน

ดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงนี ้ โยมให้มา บูชาอาตมาแล้ว 
หลวงปู่แล้ว อันนีห้ลวงปู่รับไม่ไหวมันหลาย เอาห่อกลับวัด
กลับบ้าน ก็คงไม่สมควร มันก็จะเหี่ยวทิ้งไปตามทางเฉยๆ นี้
เห็นว่าควรแจก แจกดอกไม้ แล้วให้ญาติโยมผู้ถือมาทั้งหลายให้
ได้ทุกคนๆ เพื่ออะไร

เหมือนดังพระบรมศาสดา พระแม่เจ้า อ้า โคตมี มหาประชาบด ี
มหาประชาบดีโคตมี เป็นผู้มาอาสา กินน�้าร้อนน�า้ไฟ เพราะว่า
พระแม่เจ้าสิริมหามายาคลอดบุตรได้ ๕ ๖ วัน หรือ ๗ วัน 
เอ้าไม่สมควรจะอยู่ในโลกอีกแล้ว คงไม่ ควรได้เกิดคนเดียว
เท่านั้นในครรภ์อย่างนี ้ไม่ให้มี ๒

เทวโลกเพิ่นมองเห็นแล้วว่าเอาไป เอาไปอยู่เทวโลกดีกว่า 
อย่าให้สัตว์อื่นเข้ามาวุ่นวายกับครรภ์ ของอันบริสุทธิ์นี ้ขันธ์อันนี ้
เป็นขันธ์ที่พระบรมศาสดาหรือมหาบุรุษที่ ได้เป็นพระพุทธเจ้า 
พุทธชิโนรสจริงๆ อ้า ให้มีอันเดียวเท่านั้น เหมือนดังภาชนะ
ประดับเพชร จะเอาเพชรเม็ดอื่นเข้ามาใส่ก็ไม่ดี จะเอาแก้วนวรัตนา 
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ก็หาย เดี๋ยวก็ตั้งครรภ์มาใหม่ ๒๐ คน เวลาโตมาเป็นสาวมา
พร้อมกันหมด ผู้หญิงมันล้วนหมดเลย เดินไปในถนนใหญ่ 
เดินไปวัด เขาพาทายกันว่า ใครจะชี้นางวิสาขาถูก มัน ๒๐ ๒๑ 
คนเดินไปด้วยกัน คนไหนเป็นนางวิสาขา นางวิสาขาจะทายใคร
จะทายถูก ไม่มีคนจะทายถูก แต่งตัวแบบเดียวกันหมด ทรงผมก็
แบบเดียวกันไปหมด ไม่มีหัวหงอกหัว หัวหงอกหัวขาวอะไรเลย 
งามเสมือนกันหมด เปรียบกันเสมือนกันหมด ตรงต่อปรารถนา 
นางวิสาขาได้มาปรารถนาอย่างนั้น

ปรารถนาถ้าหากว่า ข้าพเจ้ามีงานแต่งการแต่งงาน 
ขออย่าให้ข้าพเจ้าจงเนื้อย่น หดหู่หรือว่าผอมแห้งแรงน้อยอะไร 
ให้แข็งแรงอยู่อย่างเก่า ผมก็ให้ดกด�าอยู่อย่างเก่า จะเฒ่าจะแก่
ขนาดไหน ขอให้มีผมดกด�าเป็นเงางามและงอนอ่อนช้อย น่าดู
อยู่อย่างนั้น ฟันก็เหมือนกัน ก็ ให้แข็งแรงจนเฒ่าจนถึงวันตาย 
อย่าได้หลุดหล่นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเลย ให้มีฟันเคี้ยวอาหารกิน 
หน้าตาก็อย่าได้ย่นเหี่ยว ย่นยู่ บู้บี้อย่างใดเลย ให้แจ๋วอย่างนั้น 
อล่องฉ่อง เพราะฉะนั้น หน้าตาของลูกสาวของนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
ตั้ง ๒๐ คนเดินไปรวมกลุ่มกันไป

มาใส่ก็ไม่ดี มีแต่เพชร เพชรเม็ดเดียวเท่านั้น สมควรจะใส่พานแก้ว 
อันวิจิตรงดงามและงามเลิศเชิดชู มีอันเดียวเท่านั้นที่จะบรรจุได้ 
อันนีก้็เหมือนกันของมารดาพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวี เป็น
ครรภ์ที่บริสุทธิ์ที่สุด ที่สุด เกิดจากอุทรของพระแม่เจ้า เป็น
พระโพธิสัตวจ์ริงๆ ไม่เป็นธรรมดา เป็นมหาบุรุษในโลกจริงๆ 
เหมือนดังเพชรไม่ปนเปื้อนอะไรเลย บริสุทธิ์จริงๆ เพราะฉะนั้น
เทพเจ้าทั้งหลายจึงดลบันดาลให้พระแม่เจ้าสลบไปซะ อ้า สลบ
ไปจากชาตินี ้ แล้วก็เอารูปร่างอันวิเศษวิสุทธิ์อันนี ้ เป็นไปอยู่
เทวโลกซะ ว่างั้น อย่าให้สัตว์อื่นมาเข้าปนเปื้อนในพระครรภ์
พระแม่เจ้าอีกแล้ว คนที่มีกิเลสหนาจะมาเกิดแล้วก็จะเกิดวุ่นวายอีก 
ไปซะไปที่อื่น จะไปอยู่เสวยความเป็นสุขอยู่ในเทวโลกนู้น

นีต่ามประวัติที่อ่านลวกๆ มา อ่านประวัติลวกๆ ไม่ละเอียด 
หรอก เป็นอย่างนั้น เออ เรา พวกเรานีเ้กิดในครรภ์เดียวกัน
นับไม่ถ้วนๆ ตั้งแต่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ พู้น( โน้น)น่ะ มากมายเหลือเกิน
นะที่เกิดร่วมครรภ์กัน อย่างงั้นนางมหาสิกาอุบาสิกา วิสาขา
อุบาสิกา มีลูกเกิดในท้องตั้ง ๒๐ คน ออกลูกอยู่อย่างนั้น เดี๋ยว
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เพิ่นได้ปรารถนา เป็นมนษุย์ชาติเดียวนีเ้ท่านั้น แต่หลาย
ภพหลายชาติมาแล้ว กกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม 
ได้อุปัฏฐากมาตั้ง ๔ องค์แล้ว ๕ อริยเมตตรัยโย เพิ่นจะได้ลง
มาเป็นคนอุปถัมภ์อุปัฏฐากอีกเหมือนกัน เป็นคนมีบุญวาสนา 
พากันตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่สมัยยังเป็นมนษุย์อยูร่่วมโลก เลี้ยง
ควายเลี้ยงวัว คิดนึกคึกขึ้นมา ปั้นเจดีย์ทราย เจดีย์ทราย เอา
ทรายมาปั้นๆๆๆ ให้เป็นยอดเจดีย์ แล้วก็เอาดอกไม้มาปักๆๆๆ 
ปักแต่ละต้นก็ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพุทธอุปัฏฐากพระบรม
ศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งจนได้ และชาติ ใดภพใดอย่าได้ไปนรกเลย 
ขอให้เกิดอยู่ในมนษุยโลกนี ้ได้ท�าคุณงามความดี ในพระพุทธเจ้า
องค์หนึ่งองค์ใดก็ค่อยว่ากัน

ไม่มี ใครกล้าจะทักทายว่า นางนั่นเป็นนางวิสาขา นางนีเ้ป็น
นางวิสาขา ไม่มี ใครกล้า ไม่มี ใครกล้าจะทักทายใครเป็นพระแม่
เจ้าวิสาขาอุบาสิกา ไม่มีเว้ย ไม่มีๆ ใครทายถูก เออ จนกว่าไป
นั่งเรียบร้อยแล้ว โน้นท�าพิธีกราบไหวพ้ระรัตนตรัยซะก่อน ก็
เป็นหัวหน้าพาไหว้พระพุทธเจ้าตั้งแต่

อิมินา สักกาเรนะ

ไผผู้ใด๋( ใด)เป็นหัวหน้า

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สีลาน ิยาจามิ

เอ้า คนนั่นแหละ เพิ่นนั่งอยู่บนนั่นแหละเป็นประธานเขา
เรียกว่าเป็นหัวหน้าอุบาสิกา มหาอุบาสิกา เพิ่นก็ถือยกย่องให้
เป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้เป็นใหญ่จริงๆ

นีค่วามผิดแปลกแตกต่างกันของบุญกุศล ที่ตกแต่งให้
เพื่อนมนษุย์ทั้งหลายผิดออกจากธรรมชาติ ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเฒ่า 
แล้วก็ไม่ยอมตายง่ายซะด้วย มีอายุมั่นขวัญยืนตั้งร้อยกว่าปี ๑๖๐ 
หรือเท่าไหร่ฮึ เนีย่เราจ�าได้ ๑๖๐ ปีจึงค่อยละสังขาร แต่ปานนั้นก็
ยังจะมาเกิดอยู่อีกน่ะ ในสมัยข้างหน้าโน้นพระพุทธเจ้าอ่ะ อะไรอ่ะ 
ศรีอริยเมตตรัยโย ลงมาเกิดอีกซะก่อน เพิ่นจะลงมาปรนนบิัติ
อุปัฏฐากพระศรีอริยเมตตรัย ยุคพระศรีอารย์อีกเสียก่อน จึงจะ 
ปรินพิพาน แล้วพ้นความปรารถนาของเพิ่น

องค์ที่ ๑ องค์ที่ ๒ กกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม 
๔ แล้ว อริยเมตตรัยโย นีแ่ล้วจึงของนางวิสาขามหาอุบาสิกา
อ้า หรือว่าเป็น.. นางอะไร ก้อฮึ มาเป็นผู้อุปัฏฐากอีกคนหนึ่ง 
มหาอุบาสิกานั่นล่ะ นีเ่ป็นอย่างนั้นเรื่องวิบากกรรมของสัตว์ 
ผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก ในภพน้อยในภพใหญ่ ตามความ
ปรารถนาของตนๆ ส�าเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เป็นการฝึก
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ดอกไม้นี ้อาตมาก็จะถือเป็นพิเศษ ให้คืนเจ้าของผู้ถวาย 
กัณฑ์เทศน์ นีเ่อาๆๆ ถือเอาๆๆ เอาไว้ไหว้แม่ไหว้พ ่อผู้มีพระคุณ
ด้วย เอออ่ะ เอาวางตรงนี้ๆ  อ่ะ เคยบอกเขาไว้แล้ว เอาดอกไม้นี่ 
คืนไปไหว้พ ่อไหว้แม่ตัวเองนะ อ้า เอาใส่มือแล้วก็กราบที่ตัก
ก็กล่าวค�าวาจาที่ ได้ประมาทล่วงเกิน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี 
ด้วยใจก็ดี ที่เป็นบาป ขอมารดาหรือว่าพ่อ มารดาบิดาก็ดี จง
อโหสิโทษให้อันเป็นไปล่วงแล้วนั้น ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายหรือ
ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

พ่อแม่ พอยังงั้นแล้วป่านนี ้แม่จะให้พร ให้พรไม่ได้เว้ย 
มันคาน�้าตา น�้าตาพัง (ไหลพราก) ซึ้งใจ เพราะว่าลูกมาขอขมาโทษ 
ไม่มีค�าที่จะให้พรเขา อึกอักๆ อึกๆ คาน�้าตาอยูอ่ย่างนั้นนะ อ๋อ 
แม่ก็เหมือนกันล่ะ พอให้ท่านผู้ที่ถวายผ้าป่าบังสุกุลเป็น
สาธารณประโยชน์ ทั้งนีข้อจงอุทิศกัลปนาผลให้แก่ เปตชน บิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายายทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้น 
ด้วยตนเหมือนตนกระท�าเองเถิด

และขัดเกลาจิตใจ ให้สะอาดหมดจด สมควรกับแก่พานทอง เป็น
ดอกไม้ก็สมควรจะใส่แจกันทองอย่างสูงๆ ถ้าเป็นมนษุย์ก็ ให้เป็น
อุบาสก อุบาสิกาอย่างสูงๆ อย่าได้ตกต�า่ระก�า ตกระก�าล�าบาก
ยากเข็ญแต่อย่างใดเลย ความปรารถนาของท่านเหล่านั้นถึง
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็ได้สมปรารถนาทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นพวกเรากระท�าบ�าเพ็ญทุกครั้งไป นีก่ารประชุม
นมุกันวันนี ้ เป็นจ�านวนมากไม่น้อย มีความปรารถนาอะไร จะ
บ�าเพ็ญกุศลอะไร ตามค�าหัวหน้า เชิญชวนให้ท่าน ทราบและรู้
อยู่แล้วว่า วันนีจ้ะท�าอะไรกันต่อไป ขอเชิญท�าตามสบายเถิด

อาตมาก็เป็นพระป่วย ไม่ค่อยแข็ง และก็ไม่ค่อยแรง อ้า 
นั่งนานก็ไม่ค่อยได้ เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากความคิดเหล่านี ้ ให้
ท่านทั้งหลายขบคิดพินิจพิจารณาด้วยพินจิพิจารณาอย่างละเอียด 
ด้วยชาญฉลาดของตนๆ เถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม อุบาสก 
อุบาสิกาที่เป็นยอด ขอให้ความส�าเร็จสมความตั้งใจปรารถนา
ทุกภพทุกชาติเทอญ ดังที่แสดงมา ก็หมดลมแล้ว เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี ้(หัวเราะ) โอ้ย เอาแล้วเนาะ(นะ)

อ้า อันนีบ้ังสุกุลอย่างหนัก อ่ะนี่นะ ให้.. มรณภาพนะฮึ 
แล้วก็มีพระบรมศาสดาก็อุ้ม อุ้มไว้ พระราหุลเปล่าฮึ มันจะมีอยู่
ในเล่มนีแ่หละ เป็นเรื่องที่สลดสังเวช เมตตาที่สุดแล้ว
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ส�านักตรวจเงินแผ่นดิน

ท�ำพิธีกันเลยเหรอไง ควรจะไหว้พระ รับศีลซะก่อน 
วำ่ธรรมดำเป็นอยำ่งงั้น จะให้ปรำรภเรื่องนั้นเรื่องนีห้ลวงปู่ก็ไม่มี
ปฏิภำณ ไม่มีควำมรู้ในสังคมใหญ่ๆ ใน ไม่เคยผ่ำน แต่วำ่เห็น
ควำมพร้อมเพรียงสำมัคคีกันในพิธีดังนี ้มีควำมชื่นใจ ชื่นอกชื่นใจ 
มำกเออ ไม่ละทิ้งประเพณีของคนไทย ของเมืองไทย วันส�ำคัญๆ 
จะเห็นพร้อมกัน พร้อมหน้ำพร้อมตำกันดี เป็นธรรมะสำมัคคี 
อันหนึ่ง แต่ว่ำบำงก๊กบำงเหล่ำ เขำไม่สำมัคคีกัน ไปกำรทำงอื่น
ก็มี สำมัคคีกันเล่นกำรพนัน กัดปลำ ชนไก่ไปอยำ่งงั้นก็มี เออ 
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ที่เป็นสิริ เป็นมงคล เป็นบุญ เป็นกุศลด้วย เออ ปลื้มชื่นใจ ถำ้
สำมัคคีอย่ำงนีเ้รียกวำ่เป็นธรรมสำมัคคี เออ ถ้ำสำมัคคีท�ำบำป
ท�ำกรรมนั้นไม่ดีหรอก พร้อมเพรียงกันท�ำควำมหำยนะใส่ตัวเอง 
เออ ก�ำลังยินดี ในกำรเบียดเบียนผู้อื่นเนีย่ ไม่มีดีสักอย่ำงเดียว

สำมัคคีกันดีเหลือเกิน ไอ้เวทีมวย เวทีมวยอะไรเหล่ำนีเ้ป็นกำร
หำควำมสนกุสนำนใส่ตัว อืม ชนไก่ก็ดี คนสนกุสนำนดี แต่ว่ำ
ตัวไก่ที่ชนกันนั้น กัดปลำที่กัดกันนั้นก็ดี เขำได้รับควำมทุกข์
ทรมำนสำหัสสำกรรจ์ ชนกันไปแล้วตีกันไป เตะกันไปล�ำบำก
เหลือเกิน เดือย มันมีเดือยแล้วแบบเสียบตำ ตำแตกอย่ำงนีก้็มี 
หำว่ำสนกุ อืม

ถำ้เห็นเขำทุกข์แล้วพวกเรำสนกุ มันถูกต้องแล้วหรือ
ชำวพุทธทั้งหลำย หำกเห็นคนหนึ่งมีควำมทุกข์ สัตว์อื่นมี
ควำมทุกข์ตัวเรำสนกุเฮฮำ ถำ้ฝ่ำยใดชนะก็ได้รำงวัลไป ถำ้ข้ำงใดแพ้
ก็เสียเงินเสียทองไป อ้ำ ยังไชโยโห่ฮิ้วอยู่ สนกุสนำนอยู่อย่ำงนี้ 
เรียกว่ำไม่มองเห็นควำมทุกข์ของผู้อื่นเป็นกำรทรมำนสัตว์ อืม 
กัดปลำชนไก่ชนควำย ชน ชนวัวกัน ถำ้งั้นสำมัคคีกันในทำง
อบำยมุข อืม เกิดสำมัคคีกันท�ำในกำรท�ำอบำยมุขแก่ตัว ไม่ดีเลย 
อืม ทรมำนสัตว์

อันสำมัคคีอยำ่งนีเ้รียกว่ำสำมัคคีฟังธรรม ฟังเทศน์พัฒนำ
ใจตัวเองให้เจริญ เกินตัวอบำยมุขจะมำครอบง�ำเรำได้เลย เออ 
อยำ่งงี้ อืม ให้ปลื้มใจ ดี ใจในกำรกระท�ำของเรำ เป็นกำรกระท�ำ

อืม มันดี มำท�ำพิธีเป็นมหำมงคลใหญ่แล้ว อืม ขอศีล 
ขอธรรม ขอสิ่งที่จะปฏิบัติ ใจตัวเองได้ ปฏิบัติศีลสมำธิปัญญำ 
ท�ำควำมเจริญใส่ใจตัวเอง ถำ้มีควำมยินดีปรีดำปรำโมทย์ 
ในกำรรักษำศีล ในกำรฟังธรรม ก็เป็นบุญเป็นกุศลใส่ตัวเอง 
ไม่ได้เป็นค�ำอัปมงคลใส่ตัวเองเลย อ่ะ



๑๐
 เม

ษา
ยน

 ๒
๕๕

๖

5

4

 ๙  ๙

หนังสือไม่ตก ข้อควำมในหนังสือ อ่ำนไม่ ไม่ตก ตกร่องตกนั่นไป 
อ้ำ ไม่ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นควำมสำมัคคี จึงเป็นของส�ำคัญมำก 
เออ สำมัคคี ในร่ำงกำยของเรำ ทุกอวัยวะทุกส่วนในรำ่งกำยเรำ 
ถ้ำมันสำมัคคีกันดี สุขภำพของเรำก็ดี ดี เล่น เล่นกีฬำอะไรได้
ดีทั้งนั้น เออ ท�ำงำนท�ำกำรหนักๆ เบำๆ ก็งำนละเอียดลงไป 
ก็อำศัยควำมสำมัคคีของสำยตำและมันสมองเหมือนกัน

หำกมันไม่เสมอ สำมัคคีกันมันเป็นยังไง เออ ผิดพลำด 
บกพร่อง ตกร่อง ตกถนนหนทำงไปล่ะ มันไม่สำมัคคีกัน 
ตำไม่สำมัคคีกัน ขี่รถก็ต้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เพรำะวำ่ตำไม่เห็น 
เห็นเป็นข้ำงเดียว อ้ำ ก็เห็นทำงเป็น ๒ ร่อง ๓ ร่อง ทำง ๒ เลน 
๓ เลนไป อยำกจะไปสำยไหนก็ปำ่นนีก้็ งงล่ะ นั่นตำไม่สำมัคคีกัน 
มันเห็นแต่อย่ำงเดียวแค่นั้น แม้แต่กินขำ้วกินปลำ บริหำร
ร่ำงกำยของตัวเองให้แข็ง ให้แรง ก็ยังผิดพลำด เพรำะตำไม่
สำมัคคีกัน ทุกส่วนในรำ่งกำย เออ

ต้องพร้อมเพรียงกันสำมัคคีกัน ธำตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ 
ที่เรำอำศัยมันอยู่เดี๋ยวนี ้ ก็ เพรำะมันสำมัคคีกันแข็งแรง อำ้ 
ท�ำอะไรท�ำตำมค�ำสั่งของจิตใจ จิตใจเป็นผู้สั่งงำน บรรดำผล
งำนทั้งหลำย ก็อำศัยควำมสำมัคคีของร่ำงกำย

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

อันนีท้ี่ว่ำไปแล้ว ควำมพร้อมเพรียงของสำมัคคี แม้แต่
ในรำ่งกำยของเรำก็ต้องอำศัยควำมพร้อมเพรียงสำมัคคีกัน
ทุกอยำ่ง ธำตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ หู ตำ จมูก ลิ้น กำย ใจ 

ที่จริงวำ่พร้อมกันหมดทุกคนน่ะดีมั้ง นีว่ำ่คนเดียว 
แต่เวลำเทศน์ก็ ให้หลวงปู่เทศน์คนเดียว เอำล่ะ เอำล่ะ ตั้งใจ 
ใช้ได้มีพิธีอยำ่งงั้น มีไหว้พระ มีอำรำธนำศีล อำรำธนำธรรม แล้ว
ก็ถวำยไปแล้ว เครื่องกัณฑ์ไทยทำน ไทยธรรม บังสุกุล ก็ว่ำกัน
ไปแล้ว ตั้งใจนะ ตั้งใจฟัง อยำ่ให้มันเลยหูเรำออกไปทำงอื่น 
ให้อยู่ในธรรมะ เออ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

จะพูดเรื่องควำมสำมัคคี ให้ฟัง ดีมำกๆ ส�ำคัญมำกๆ ควำม
สำมัคคี แม้แต่ร่ำงกำยของเรำ ที่มีสุขภำพแข็งแรงดีอยู่ทุกวันนี้
เรำก็ เอคเซอร์ไซส์(exercise ออกก�ำลังกำย) ออกก�ำลังกำยอยู่
เสมอๆ นั่น เรียกว่ำบริหำรร่ำงกำยให้มันสำมัคคีกัน อย่ำให้มัน
แตกแยกกัน มีขำก็สั่งขำใช้ขำได้ให้เป็นประโยชน์ มีมือก็ท�ำมือของ
ตนให้เป็นประโยชน์ มีไหว้พระ มีรับศีล มีนั่งสมำธิภำวนำ เหล่ำนีเ้รียก
ว่ำท�ำร่ำงกำยให้เกิดประโยชน์มหำศำล

ถำ้ร่ำงกำยเรำไม่เกิดสำมัคคีกันจะเป็นยังไง แม้แต่สำยตำ
ของเรำ ทั้ง ๒ ลูกเรำนั้น ถำ้ตำไม่สำมัคคีกันมันจะเป็นยังไง 
ตำเหล่ ตำเหล่มองก็ดูเหล่ๆ เออเว้ย มองไฟ มองอะไรก็เห็นเป็น 
๒ ดวง ๓ ดวงไป ดูหนังสือก็อ่ำนขำ้มไปข้ำมมำ เอำ้ เพรำะว่ำ
ตำไม่สำมัคคีกัน อ้ำ ตำซ้ำยเสีย ตำขวำยังใช้ได้อยู่ อ้ำ ท�ำงำนก็
ดูกัน อำ้ ดูกันดูหนังสือก็แล้วกัน มันตำไม่สำมัคคีกัน ก็เลยอ่ำน
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ถ้ำเรำยังมีก�ำลังใจอยู่ ท�ำงำนอะไรๆ พร้อมเพรียงกันท�ำ 
พร้อมเพรียงกันลงมือ ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย ช่วยกันทั้งรำ่งกำย 
และจิตใจ ช่วยกันจริงจัง มีหรือข้ำศึกศัตรูจะ จะมำแหยมได้
หรือจะมำข่มเหงได้ เพรำะเรำพร้อมเพรียงกันอยู่

เหมือนดัง อืม มดแดงเพิ่นเปรียบไว้เหมือนมดแดง ท�ำ 
เออ ให้ช้ำงหมอบรำบคำบหญ้ำ มดแดงตัวเล็กๆ เท่ำนั้นแหละ 
แต่มันสำมำรถปล�้ำชำ้งให้ล้มได้เลย เออ

(ขยับที่พิง) ยังไม่ล้ม ยังไม่ลุก ยังพิงได้อยู่ เออ อันนี้
กระชับมั่นเข้ำไปกว่ำเดิม

ถ้ำมันไม่สำมัคคีกันมันจะเป็นยังไง ไม่ใช่เละตุ้มเป๊ะไปหรือ อำ้ 
ขับรถนี่นับไม่ถ้วน ชนกันอยู่เรื่อยๆ เพรำะมันธำตุของเรำมันไม่
สำมัคคีกัน เมำเหลำ้ เมำยำ ตำลำย ตำฝ้ำ ตำฟำง เห็นเลน
หนทำงที่จะเดินไปเป็น ๒ เป็น ๓ ไปจะไปยังไงอ่ะ มัน มัน มัน
ออกนอกลู่นอกทำงไปแล้ว เพรำะมันไม่สำมัคคีกัน เรำมอง
ดูผู้ดูคนก็เป็น ๒ หน้ำ ๒ ตำไป คนที่เคยรู้จักกันก็ ไม่ จ�ำไม่ได้
เลย จนเขำเข้ำมำกอด จับไม้จับมือ สวัสดีกันซะก่อนไม่งั้นงงๆ 
อยู่นั่นเองเพรำะจ�ำไม่ได้ เพรำะว่ำธำตุของเรำไม่ปรกติ ไม่ปรกติ
ดีเหมือนเดิม

เพรำะฉะนั้นควำมพร้อมเพรียง ควำมสำมัคคีกันในหมู่ใด 
ควำมสุขย่อมมี ในหมู่นั้น ถำ้สำมัคคีคลำดไปหรือขำดไปจำกหมู่
ใดแฮ ภัยย่อมเข้ำฟำดฟันหมู่นั้นฉบิหำย แอ้

ท่ำนทั้งหลำยเคยเห็นไหม ควำมแตกแยกกัน แต่ละบำ้น 
แต่ละเมือง แต่ละประเทศ หำกประเทศนั้นไม่เกิดสำมัคคีกัน
แล้ว มันก็เป็นเหยื่อของขำ้ศึกศัตรู ที่เขำจะมำยึดเอำบ้ำนเอำ
เมืองได้ง่ำยๆ อ้ำ เพรำะคนมันแตกแยกกันแล้ว ไม่สำมัคคีกัน
แล้ว เออ ท�ำให้ไม่มีพละก�ำลัง ก�ำลังกำยก็ดี ก�ำลังใจก็ดี ก�ำลัง
สติ ปัญญำก็ดี แตกไปหมดทุกอยำ่ง ก็ท�ำให้อ่อนก�ำลังลง 

เล่ำเรื่องมดแดง มดแดงมันพร้อมเพรียงกัน ควำมสำมัคคี
ของมดแดงเอำช้ำงให้พ ่ำยแพ้ได้ อำ้ ช้ำงเดินมำเห็นรังมดแดง
มันตกลงมำอยู่ข้ำงล่ำง รุมกันฉุด(กระ)ชำกลำกดึงรังของตัว 
มันก็ไม่ไปด้วยกัน คนดึงไปทำงหนึ่ง คนหนึ่งดึงไปทำงหนึ่งอยู่
อย่ำงงั้นไม่เสร็จสักที จะกลำ่วถึงช้ำงพำลตัวนั้นมำเห็น อ้ำ มดแดง
ขวำงหน้ำก็เลยตวำดและขู่ไปว่ำ เฮ้ย ไอ้ตัวกิน.. มดแดงตัวน้อยๆ 
ท�ำไมมำขวำงทำงเรำ เดี๋ยวกระทืบทีเดียวหมดทั้งรังเลยนะ เออ 
ฝ่ำตีนมันก็จะพอดีกับรังอยู่แล้ว กระทืบทีเดียวตำยทั้งรังเลย 
อ้ำ
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วำ่ปำกหวำนๆ ซะก่อน หำกจะกรุณำปรำนแีล้ว ก็อย่ำทืบข้ำพเจำ้
เลย ข้ำพเจ้ำไม่มีก�ำลังจะสู้หรอก เพียงแต่กระทืบด้วยเท้ำ 
เทำ้เดียวเท่ำนั้นมันก็แบนไปหมดทั้งรังนีแ่หละ ถำ้จะเมตตำ
กรุณำ ก็ช่วยกรุณำยกรังข้ำพเจ้ำขึ้นไปพำดไว้งำ่มไม้ ง่ำมไม้กิ่งไม้
ตรงนู้นๆ ให้หน่อยน่ะ อ้ำ อ่อนซะก่อน ก็เออ ฟังแล้วก็รื่นหูก็
เลยยก ช่วยยก แต่ในเวลำเดียวกัน มดมันทะลักเขำ้ไปในรูจมูก
ของช้ำง อ่ะ ได้ที่แล้วก็ถือวำง วำงรังตั้งของเรำได้ดีแล้ว เอำเลย
พวกเรำ กัด กัดในรูจมูก กัดตรงไหนก็ได้ กัดแล้วเยี่ยวทำ อ่ะ
เฮอะ ก็เยี่ยวใส่ ปิ้ดปัดๆๆ มันก็แสบมหำศำล อำ้นั่น มดแดง
ตัวเล็กๆ เรี่ยวแรงแข็งขัน เออ

แม้แต่ช้ำงตัวใหญ่มหึมำบริวำรสำรพัน เขำจะท�ำยังไงก็ได้ 
แต่วำ่ยังเป็นคนขี้ โกงอยู่ ก็ถูกมดแดงลงโทษซะอยำ่งสำหัสสำกรรจ์ 
ยอมหมอบรำบคำบหญ้ำ กรำบมดแดงทันที ขอขมำลำโทษ เออ 
ขอให้ไปดีมำดีเด้อ ช้ำงเอ้ย เออ ไปหำ ท�ำมำหำกินตัวซะ อันนี้
ของข้ำพเจำ้ปลอดภัยแล้วอยู่รังแล้ว นีแ่ม้แต่มดแดง ก็ยังเอำ
ช้ำงล้มลงได้พำ่ยลงได้ เพรำะควำมสำมัคคีกันนั่นเอง ควำม
พร้อมเพรียงของมดแดง ไม่ได้ตัวใครตัวมันไม่ใช่อย่ำงนั้น อ้ำ 
ท�ำอะไรท�ำด้วยกัน ท�ำงำนชิ้นใหญ่ๆ ก็อำศัยชนหมู่มำก เออ

มดแดงก็มีควำมฉลำด โอ้ย ช้ำงขำ เออ ข้ำพเจำ้ตัวเล็กๆ 
จะยก เออ รังขึ้นไปที่เดิมของมัน ที่มันลมพัดลงก็ยกยำก เออ 
จะเมตตำปรำน ีก็ขอช้ำงได้ช่วยยกรังของขำ้พเจ้ำขึ้น พำดงำ่มไม้
โน้นให้หน่อยเถอะ ถ้ำเมตตำกรุณำแล้วก็ช่วยหน่อย เออ อำ้ 
ฟังเสียงมดแดงพูดออกมำ ก็ทนไม่ไหวก็หยิบเอำรังแหละ หยิบ
เอำรัง เอำมือใหญ่ๆ นั่นแหละหยิบเอำรังมดแดง เอำขึ้นพำด
ง่ำมไม้สูงๆ ปลอดภัย อืม

ตัวมดแดงมีคนที่ควำมฉลำดอยู่ ก็ผงกพยักหนำ้ใส่กัน 
ช้ำงนีท่�ำไมดุรำ้ยเหลือเกิน ตัวใหญ่ตัวโตรังแกตัวน้อย เอำเถอะ
พวกเรำ เออ ช่วยกันขึ้นใน วิ่งเขำ้งวง วิ่งเขำ้จมูก อ้ำ วิ่งเขำ้รูจมูก 
มีเทำ่ไหร่วิ่งเข้ำไปให้หมด อยำ่เพิ่งท�ำลำยอะไร วิ่งเข้ำไปเฉยๆ มำ 
มำหมดแล้วเหรอ พร้อมแล้วเหรอ พอได้ที่ดีแล้วป่ำนเนีย่ 
มำหมดแล้วทุกคนแล้ว พร้อมแล้วมดแดง เอำ้ เยี่ยว กัด กัด
ในจมูก ในเงือกจมูกลึกๆ ไปล่ะ กัดอยำ่หยุด อยู่ที่ ไหนกัดที่นั่น 
แล้วเยี่ยวใส่ เยี่ยวใส่ เยี่ยวทำ กัดแล้วเยี่ยวทำ มันจะเป็นยังไง
ชำ้งปะเนีย่ มันก็เป็นงงไปหมด ตำมืดตำลำยไปหมด โอ้ มันแสบ
มหำศำล โอ้ย

ข้ำพเจ้ำก็ เออ กรำบแล้วมดขำ ข้ำก็ ใหญ่แต่กำยำเท่ำนั้น 
แต่วำ่โง่เงำ่เปลำ่ปรีชำชั่วชำติไม่ฉลำดรอบรู้อะไรเลย ให้อภัย
ข้ำพเจ้ำด้วย สั่งขี้มูก สั่งดังอยู่ เปำ่จมูก ออกปึดๆๆ มดก็ตก
ออกไปด้วยเลยๆ แต่ว่ำมันแสบดั้งดีเหลือเกิน อยู่ในจมูกนีแ่สบ
ไปตำมสำย จนถึงสมองล่ะ แสบเพรำะมดกัดและเยี่ยวทำนั่น
เห็นว่ำ ใหญ่ก็ ใหญ่อยำ่งโง่ๆ หำรังแกสัตว์น้อย เหมือนชำ้งรังแก
มดแดง เขำ้ใจว่ำเขำไม่มีอะไรที่จะต่อสู้เรำได้ อ้ำ แต่วำ่มันมีมด
ส�ำคัญอยู่ตัวหนึ่ง หัวหน้ำน่ะ อ่ะอ่ะ เอำเอำล่ะ เอำล่ะ เอ้ำ 
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เอำนักโทษเหล่ำนีแ้หละออกมำท�ำ ท�ำซะจนวำ่ส�ำเร็จเรียบร้อย
แล้ว ทำงรถไฟเรียบร้อยแล้วบัดนี ้สั่งล่ะ สั่งไม้หมอน ไม้หมอน
อยู่ในประเทศไทยของเรำ มันไม่อดหรอก ไม้หมอนส�ำหรับท�ำ
หมอน ไม้ดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รังอะไร พอที่ท�ำเป็นทำงรถไฟ 
ลำดเป็นหมอนรำงรถไฟได้ ได้ เอำ้นีก้็เกณฑ์คนประชำชนช่วยกัน
ทุกฝำ่ย ผู้ไม่ใช่นักโทษก็ได้ท�ำ ผู้ใช่นักโทษก็ได้ท�ำดี จนส�ำเร็จ
ทุกสำย ส�ำเร็จหมดแล้ว

มีหมอนมีอะไร ก็สั่งรำงรถไฟจำกประเทศอื่นเลยออกมำ 
แต่เรำไม่มีเหล็กที่จะท�ำรำงรถไฟ แม้แต่มีด ท�ำเป็นมีด เป็นขวำน 
เป็นจอบ เป็นเสียมก็ล�ำบำกอยู่ นีจ่ะเอำมำท�ำเป็นรำงรถไฟ 
นีเ่อำที่ ไหนสั่งประเทศนอก อำ้ ใส่เรือมำ มำขึ้นเอำท่ำเรือที่
กรุงเทพฯ แล้วก็ขนเข้ำมำเรื่อยๆ ก็แยกย้ำยกันไป ทำงไม้หมอน
ก็ได้มำหมดเรียบร้อยแล้ว ให้วำงไม้หมอนตำมระยะๆๆ ไปจน
ตลอดสำย แต่ เตรียมไม้หมอนไว้ทุกที ถ้ำไม่มีไม้หมอนก็ผ่ำ
ทำงรถไฟไม่ได้อ่ะ เอำรำงรถไฟไปไม่ได้อ่ะ อ่ะ ท�ำให้แข็งแรงที่สุด 
มีน็อต มีแม็กซ์ มีอะไรให้มันยึดแข็งแรงเต็มที่ รำงมำถึงแล้วก็
เอำรำงเข้ำมำวำง ใน ใน ในรำง ในรำงรถไฟทุกสำย ใช้นั่นใช้นี่ 
ไม่พอเท่ำไหร่ สั่งมำใหม่อยู่อย่ำงงั้นแหละ จนแข็งแรงแล้วก็เปิด
ทำงรถไฟ

สมัยโน้นเรำเพิ่งเกิดขึ้นมำ เรำเพิ่งเกิดขึ้นมำใหม่ๆ อยู่ยัง
น้อยๆ ยังไม่รู้จักหรอก แต่ได้ยินประวัติมันเป็นอยำ่งงี้ แต่ส�ำเร็จ
ทุกสำย เออ ก็น�ำเอำตู้รถไฟมำ ตู้รถไฟมำไปซะก่อน ก็เอำฟืน
เป็นก�ำลังมัน เออ เอำฟืนมำกองไว้เป็นระยะๆ เอำฟืนนั่นขึ้นใส่
หัวจักรรถไฟ แล้วก็เผำน�้ำให้เดือดให้ร้อน ถำ้น�้ำในตู้มันเดือด
มันร้อนแล้ว ก็ฉีดออกใส่หัวได้ พอได้แล้วฉีดลม เครื่องจักรก็

คิดดู พระบรมมหำกษัตริย์ในปำงก่อนของเรำ เอำไม่ ไม่
ได้ก่อนเทำ่ไหร่หรอก ในรัชกำลที่ ๕ นีเ่อง ท่ำนไปประพำสยุโรป 
ไปประพำสประเทศยุโรป ไปเห็นควำมพร้อมเพรียง สำมัคคีของเขำ 
เขำพัฒนำบ้ำนเมือง ให้มีรถฟืนรถไฟให้วิ่งขวักไขว่ไปมำได้ทุกสำย 
น�้ำประปำหรือไฟฟ้ำหรืออะไรของเขำสว่ำงไสวดี บำ้นเรำยังตก
ล้ำสมัยมำก

จะกลับไปบำ้นครั้งนี ้เออ จะน�ำควำมเจริญให้เกิดมีขึ้นใน
ประเทศของเรำให้ได้ เอ้ กำรใหญ่ๆ ครั้งแรก เรำจะเอำรถไฟไป
วิ่งในเมืองไทยให้ได้ อ้ำ ทุกสำย อืม สำยเหนือก็มันถึงโน้นเลย
เชียงใหม่นู้นล่ะ สำยตะวันออกเฉียงเหนือมันเป็น ๒ เส้น ๒ ทำง 
เอำให้ถึงหนองคำยชำยแดนโน้น ทำงรถไฟแล้วก็แยกไปทำงอุบลฯ 
อีกด้วย สำยตะวันออกก็ให้มีอีก อืม ถึงอรัญประเทศพู้น( โน้น)
ล่ะ อำ้ แล้วสำยใต้ล่ะ มันล�ำบำกขนำดไหน สำยใต้ โอ้ย มันต้อง
ทรมำนเหลือเกิน

แต่เรำสำมำรถจะท�ำได้ จะลดโทษให้นักโทษที่ติดคุกติด
ตะรำงอยู่เนีย่ โทษประหำรชีวิตก็มี โทษตลอดชีวิตก็มี ก็จะดึงเขำออก
มำท�ำงำนโยธำนี ้รวมกัน เอำบุ้งกี๋หำบดินเขำ้ใส่ทำง เอำกะ..จอบ
ขุดดินใส่บุ้งกี๋หำบหำมเข้ำใส่ทำงรถไฟ ให้ได้ทุกสำยทีเดียว เออ 
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ตั้งแต่ก่อน เรำไปเมืองเลย จำกขอนแก่นไปเมืองเลย 
กินฝุ่น ฝุ่นดินแดงน่ะ หินลูกรังมันเป็น เวลำรถมันวิ่งมำกๆ 
เกิดเป็นขี้ฝุ่นใหญ่ วิ่ง วิ่งมำกเทำ่ไหร่ มองไม่เห็นคันหน้ำเลย 
มองไม่เห็นคันข้ำงหนำ้ที่จะสวนมำยังไงเลย มัน มันมืด มืด 
ควันมัน แล้วเป็นยังไง เกิดชนกันระเนระนำดแล้ว เอำแล้วว่ำ
ทำงไม่ดี แต่มำแก้ไขใหม่ เดี๋ยวนีม้ีกำรทำยำง ลำดยำงกันไป
ทุกหนทุนแห่ง อ้ำ เกิดควำมสะดวกสบำยขึ้น แต่มันสะดวก
สบำยขึ้นอย่ำงนีก้็เถอะ

แต่ก็คนมัน เพื่อจะเอำรัดเอำเปรียบคนก็ยังมีอยู่ ถำ้ไม่ช่วยกัน 
รักษำ อ้ำ ทรัพยำกรของแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษบูรพมหำกษัตริย์ 
ท่ำนได้คิดขึ้นสร้ำงขึ้นเอำไว้ให้ลูกหลำน ได้รับควำมสะดวกสบำย 
อันนีม้ันเป็นควำมคิดของผู้ปกครองแผ่นดินทำ่นคิดขึ้นมำ แต่ว่ำ 
ผู้จะบ่อนท�ำลำยถนนหนทำงนั้นก็มี สะพำนรถไฟก็คิดจะบ่อน
ท�ำลำยอยู่เรื่อยอยู่อย่ำงงี้ แต่ลูกหลำนจัญไร ไม่รักษำสมบัติของ
บรรพบุรุษบูรพมหำกษัตริย์ที่ทำ่นท�ำขึ้น 

หมุนล่ะไปล่ะหมุนนี ่ คึกคักคัก คึกคักคัก คึกคักคัก ขึ้นมำ 
ยิ่งวิ่งเร็วเทำ่ไหร่ก็ยิ่งเอำ มีควัน คึกคักคัก คึกคักคัก คึกคักคัก 
ไปเรื่อยๆ แต่วำ่ถ่ำนไม้แดง ถำ่นไม้แตง ถ่ำนไม้อะไร มันถูกลมพัด 
แรงๆ มันก็แตกซวดๆๆ ไปสิปะเนีย่ แตกไปตำมทำงแล้ว เออ 
แล้วก็ปลิวมำผู้โดยสำรขำ้งหลัง รถไม่มีหลังคำ ไม่มีตู้ปลอดภัยอะไร 
ปลิวมำถูกเสื้อถูกผ้ำ อ้ำ โอ้ย ตำยแล้วรถไฟเขำ อ้ำ ยอมแพ้
ซะก่อน ต่อไปต่อมำก็นึกได้ขึ้นมำ โอ้ พัฒนำใหม่ อย่ำงนี้ ไม่ดี 
ท�ำให้ประชำชนให้เดือดร้อน เผำเสื้อ เผำผ้ำเขำ เครื่องนุ่งของถือเขำ 
ขำดโหว่ไปทีเดียว

อันนีเ้อำหัวดีเซล เอำหัวดีเซลใส่รำง อ้ำ รถรำงขึ้นเอำหัว
ดีเซล หัวดีเซลนั่นแหละใส่น�้ำมัน ขึ้นมำ ไม่ปลิวหัวเนีย่ ไม่ปลิวไป
ได้สบำย ฉีดน�้ำออกสบำย ท�ำให้สะดวกสบำย คนขึ้นรถไฟ
ก็หนำ้นวล นอนหลับไปอันนี ้อ้ำ

แต่ปำนนั้น ก็ยังมีคนพยำบำทอำฆำต ท�ำลำยรำงรถไฟ 
สะพำนของรถไฟ เอำไปเผำ เพรำะฉะนั้นในหลวงท่ำนจึงบอกว่ำ 
รัชกำลที่ ๕ ลูกหลำนจัญไร เรำท�ำรำงรถไฟให้สะดวกสบำย เฮ้ย 
ยังไปเผำสะพำน เผำถนนหนทำง ท�ำอะไรไปท�ำให้รถตกรำง
ตกเริงท�ำยังไง เอ้ ลูกหลำนจัญไร หำเรื่องกลั่นแกล้งต่ำงๆ นำนำ 
เพรำะฉะนั้นพวกเรำยังมี กรมทำงหลวงของแผ่นดินนีเ้อง ดูแล
รำงรถไฟรถยนต์ ท�ำให้มันดีดีทุกอย่ำง ทำงรถไฟก็ให้มันแข็งแรง 
ทำงรถยนต์ก็ท�ำให้มันแข็งแรง ลำดยำง เออ ใส่ยำงมะตอยบ้ำง 
กันฝนกันอะไรได้สะดวกสบำย เท่ำทุกวันนีแ้หละ สะดวกสบำย
ขึ้นเท่ำทุกวัน สำยไกลขนำดไหน
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อันนีพ้วกเรำท�ำอะไรเกิดขึ้นท�ำเป็นล�่ำเป็นสัน ควำมพร้อม
เพรียงสำมัคคีอันนี ้ให้สำมัคคีดีต่อกันจริงๆ อย่ำเอำรัดอย่ำเอำ
เปรียบ มือใครยำวสำวได้สำวเอำไม่ใช่อยำ่งงั้น เงินส่วนกลำง 
เงินของประเทศ เรำต้องช่วยกันรักษำ รักษำเงินของประเทศให้
มันมั่นคง ให้มันออกดอกออกผลมำกขึ้นๆ กำรจะซื้อเอำประเทศ
อื่นเขำก็ยังได้อ่ะเฮอะ ถ้ำเรำมีเงินหลำยๆ ซื้อเอำประเทศที่ยำกจน
ทั้งหลำยก็ยังได้อยู่ อ้ำ

ถ้ำโลภโมโทสันอยู่ ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลย พัฒนำ
ประเทศของตัวให้อยู่ดีกินดีมี ใช้มีสอย อ้ำ ว่ำอะไรมันขำดตก
บกพร่องไม่น่ำอำยประเทศอื่นเขำ นีด่ีอยำ่งนีเ้พรำะควำมสำมัคคี 
คนไทยสำมัคคีกันขนำดนี ้เรำอย่ำไปแหยมนะ เรำอย่ำไปแหยมนะ 
เออ คนดีๆ มีมำกมำยนะ อำวุธ ศัสตรำวุธก็จัดขึ้นไว้ ส�ำหรับ
เตรียมกับผู้ปรำรถนำร้ำยต่อแผ่นดิน อ้ำ อะไรไม่มีก็ซื้อมำ เครื่อง
บินทิ้งระเบิดไม่มีก็ซื้อมำ ปืนใหญ่ไม่มีก็ซื้อมำ ระเบิดไม่มีก็ซื้อมำ 
ลงทุนซื้อมำไว้ เตรียมไว้ ต้อนรับผู้ปรำรถนำรำ้ยต่อประเทศ

แต่พวกเรำเป็นชำวพุทธด้วย เป็นนักพัฒนำด้วย ท�ำให้มี
โรง.. สำนงำน เออ อะไรหลำยอย่ำง เออๆ ไอ้งำน กำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงตำ่งประเทศ อะไรๆ มำกมำย ท�ำให้
เจริญแล้วช่วยกันรักษำหน่อย ที่นีก่็เป็นที่ส�ำคัญเหมือนกัน 
ที่แห่งนีก้็เป็นที่ส�ำคัญเป็น เป็น เออ

สตง. บ่เฮอะ ที่นีท่ี่ท�ำส�ำนักงำน สตง. บ่เฮอะ รักษำเงิน
แผ่นดินว้ำ ดีเนีย่ก็ดี ถ้ำหำกว่ำคิดคดทรยศแล้ว บำ้นเมืองของ
เรำก็จะพังทลำยไป รักษำเนื้อรักษำตัวไมโ่กง ถ้ำท�ำลำยสมบัติ
ทรัพยำกรแผ่นดินให้ย่อยยับฉบิหำยไป เพื่อนจะยึดเอำแผ่นดิน
ได้งำ่ยๆ อย่ำงนั้นเหรอ โอ้ย อย่ำงนั้นก็เทวดำหัวเรำะตำยล่ะ 
เออ ไม่รู้จักรักษำทรัพยำกรของชำติ ไม่กลมเกลียวไม่สำมัคคีกัน 
แค่นีก้็ยังรักษำไม่ได้

เพรำะฉะนั้นขอฝำกว่ำให้มีควำมสำมัคคีดีต่อกันทุกฝำ่ย 
จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง อ่ะเฮอะ เออ รักไทย รักควำมเป็น
ไทยของไทย ยิ่งชีวิตจิตใจล�้ำเหลือ เลือดเนื้อต้องพลี ต้องพลี 
พลีชีวิตเลือดเนื้อป้องกันบ้ำนเมืองของตัวเอง ช่วยกันรักษำ เออ

ภัยพิบัติทั้งหลำยจะไม่เกิดขึ้น แม้แต่ขำ้ศึกศัตรูยังขยำด 
ขยำด มันเอำจริงเอำจังคนไทยเว้ย เออ แอ้ ก็ไหลเขำ้มำๆ 
แจก ผู้หวังปรำรถนำดีก็มำค้ำมำขำย อ้ำ น�ำสินคำ้ต่ำงๆ เขำ้มำ
ในประเทศ ท�ำให้ประเทศเจริญด้วยมีสินค้ำมำจำกนอกมำสนับสนนุ 
เลี้ยงดูประชำชนให้ทั่วถึง ดังที่แสดงมำเป็นธรรมะชั้นสูง เป็น
ธรรมสำมัคคี ท่ำนบูรพมหำกษัตริย์ ตั้งแต่พระพุทธเจำ้เพิ่นล่ะ
วำงไว้ให้ ธรรมสำมัคคี เออ สำมัคคีมี ในหมู่ใด ควำมสุขย่อมมี 
มี ในหมู่นั้น ถำ้สำมัคคีขำดไปหรือคลำดไปจำกหมู่ใดแฮ ภัยย่อม
เข้ำฟำดฟันหมู่นั้นฉบิหำย
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เพรำะฉะน้ันพวก พวกเรำควรสนับสนนุในสิ่งที่ดี สิ่งที ่
เจริญอย่ำไปดูดำย ดูแคลนเฉยๆ เออ ควรท�ำอันนีค้วรท�ำ 
สนำมบินตรงนั้นควร ท�ำควรซ่อม ทำงรถไฟตรงนั้นๆ ควรรักษำไว้ 
ทรัพยำกรอันน้ีเป็นของบรรพบุรุษบูรพมหำกษัตริย์ของเรำคิดข้ึน 
สร้ำงขึ้นช่วยกันรักษำ อ้ำ

ถำ้ท�ำลำย อำ้ ทรัพย์มรดก มรดกทรัพยำกรของแผ่นดินไป
ด้วยควำมอิจฉำริษยำแล้ว มันก็มหำวินำศสันตะโร จะเกิดขึ้น
แก่เรำ

ดังที่แสดงมำ ถ้ำพูดไปมำกมันจะกระทบกระเทือนไปถึง 
ถึงๆๆ ถึงทำงรำชกำรก็อำจเป็นได้ ขออภัยด้วยเพื่อหวังให้บ้ำน
เมืองเจริญนั่นเอง

ขอให้ทุกทำ่นทุกคน จงสำมัคคีดีต่อกัน อย่ำแตก อย่ำแยก 
กันเลย พัฒนำอะไรให้เป็นล�่ำเป็นสันขึ้น สถำนที่ประชุมแห่งนี้ 
ก็เกิดจำกผลงำนของควำมพร้อมเพรียงประชำชนนั้นเอง สร้ำงขึ้นมำ
ด้วยกองทุนของรัฐบำลหรือกองทุนของประชำชน ร่วมรักสมัคร
สมำนสำมัคคีกัน

ดังที่แสดงมำ ก็ยุติด้วยเวลำ เอวังก็มีด้วยประกำรฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ ปั๊มแก๊สเอ็นจีวี
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คุยกันฆ่าเวลาซะก่อน ไอ้คนตอแหล หลอกลวงกันเล่น 
ของจริงเราสมาทานศีลนี ่เราจะปฏิบัติของจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของเรา ไม่ได้มาหลอกลวงกันแล้วก็ไม่สังวรระวังไม่รักษาไม่ขาด
เอาง่ายๆ ปาณาติปาตา เวระมะณี อย่างนีเ้ราจะเว้นจากการฆ่า
สัตว์ทุกชนดิ ในน�า้ในบนบกก็ดี มันจะมีสัตว์ผ่านมา เอาซะแล้ว 
แปะซะแล้ว ตบไปซะแล้ว ตีไปซะแล้ว แน่ะว่าไปท�าไม ว่าจะเว้น
จากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ เราว่าแล้ว เราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์
ทุกชนดิในน�้าและในบก สมัยนี้ ไม่ต้องห่วง ว่าจะไม่ได้กินอะไร 
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อิมาน ิปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นพิพุติง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

พ๎รัห๎มา ฯ แล้วบ่ ตั้งใจฟังแล้วต่อไปเป็น ตั้งใจฟังเทศน์กัน 
เทศนาแปลว่าบอกให้ ประกาศให้รู้ บอกให้รู้ เมื่อรู้แล้วก็มีเจตนา
สมาทานตั้งมั่นในสิ่งที่เราสมาทานไปแล้ว ไม่ได้ว่าแต่ปาก มือ
ยังตบอันนั้นตบอันนีเ่รื่อยไปอยู่ แม้แต่ฟังเทศน์อยู่ก็ตายไป
หลายตัวอยู่ ยุงทั้งหลายมันกัดกึกๆ ก็เอาเลย ปั้บเลยอย่างงี้ 
อายเลยไม่มีเจตนา ใครมีเจตนาแล้วยกมือขึ้นก็อายอยู่ในใจ โอ้ๆ 
เราเว้นแล้ว ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิ่งนีเ้ป็นอาหารของเราก็ไม่ได้ เป็น
อะไรเลี้ยงคนก็ไม่ได้

เดี๋ยวนี ้ เขาน�าส่งทุกอ�าเภอทุกจังหวัด ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่า
ตู้อะไร เขาบรรทุกแล้วเขาก็น�าส่งทุกตลาดทุกแห่ง ผู้มีเจตนา
งดเว้นจากศีลแล้วเป็นการสบายเพราะเราไม่ได้สั่ง เขาจัดหามา
เองไม่ได้สั่งใครให้ฆ่ามาให้ ที่เขาแช่เย็นมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้สั่ง
เขาหรอก แต่ว่ามันตายมาแล้วเรียบร้อยจะกล่าวว่า

ทานัง เม ปะริสุทธัง

ก็ถูกต้อง การท�าบุญด้วยทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว
ขอพระสงฆ์จงรับ แน่ะมันบริสุทธิ์มาแล้ว ไม่ได้ฆ่ามัน ไม่ได้ทุบ
หัวมัน ตามเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้น เราก็ชื่อว่ามีศีล มีธรรมขึ้นมา
แล้วถ้าเรางดเว้นได้จริงๆ เป็นศีลเป็นธรรม เทวดานยิมชมชอบ 
โมทนาสาธุการกับเรา ก็ได้บุญไปอีกเหมือนกัน พวกเทวดาอารักษ์
ทั้งหลาย เขาก็โมทนาสาธุการด้วย แล้วก็รักษาความปลอดภัย
ให้แก่เราทุกอย่าง ถ้าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้ว ไม่มีอะไรจะมา
เบียดเบียนเราได้เลย เออ เพราะว่าเราจะสมาทานตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลอยู่ในธรรมแล้ว

เราก็ไม่ควรฆ่ามันซะ ฆ่าเอาบาปเฉยๆ ถ้าฆ่าลงไป ตีลง
ไปแล้วเขาก็ตาย ตายด้วยเจตนาของเราแท้ๆ ค�าว่า เวระมะณี 
เราจะเว้นนั้น เราว่าท�าไม เราจะว่า เวระมะณีไม่ฆ่าสัตว์ เวระมะณีไม่
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อันนี ้นีแ่หละเพิ่นเรียกว่าเครื่องก�าจัดกิเลส ไม่ให้ก�าเริบ
เสิบสาน ไม่ให้มันเกิดรุนแรงขึ้นมาได้ เราระงับของเราไว้แล้ว 
ไม่เดือดร้อนไม่ถึงชีวิตสัตว์อื่น นี่ๆ  เป็นความจริงอย่างงั้น สนิม
ทั้งหลายมันเกิดจากเหล็ก แต่มันสามารถกินเหล็กให้หมดไป 
เหล็กแท้ๆ สนมิกินหมด ถ้ามันถูกฝังไว้ในดินไม่เอาขึ้นมาใช้มา
ฝนมาล้าง มันอยู่ในดินนั้นนะ ถูกเค็ม ถูกน�า้เปรี้ยว น�า้อะไรลงไป 
แล้วก็เกิดขี้สนมิขึ้นขัดก็ไม่ออก ฝนก็ไม่ออก ท�ายังไงๆ มันก็ไม่ออก 
สนมิกินเหล็ก แต่ไอ้ตัวกิเลสกินใจนีส่ิ มันนี่ๆ  เปรียบ เปรียบให้
ฟังว่า

สนมินั้นมันกินเหล็กอย่างเดียว อย่างอื่นมันก็ไม่กิน อ้า 
ไม่ท�าให้เหล็กกร่อนลงได้ ไม่ได้มีเนื้อดีๆ อยู่อย่างเก่า ฝนแล้วก็
มันอยู่อย่างเก่า แล้วก็เข้าคมอยู่อย่างเก่า ก็มันสนมิไม่กิน 
ถ้าสนมิกินแล้ว มันก็ฝนได้ก็ไม่ค่อยเข้า

ลักทรัพย์ เวระมะณีเว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากกล่าว
โป้ปดมดเท็จทุกชนดิ

มันรวมตัวใส่กันแล้วก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมา เทวดาก็อยู่
ไม่ได้ ต้องดูแลรักษาพุทธบริษัท ผู้ที่เขาปฏิญาณตนเป็น
พุทธมามกะแล้ว ขอถึงพระพุทธ ขอถึงพระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ 
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือ ไม่ถืออย่างอื่นอีกแล้วแน่ะ ค�าพูด
อันนั้นต้องรักษาไว้ มีความสัตย์มีความจริงอยูใ่นใจของเรา เทวดา
ก็ยกย่องยอสรรเสริญ สาธุการด้วย

และก็ยินดีที่จะป้องกันรักษาเรา ไม่ให้ตกไปในโลกที่ล�าบาก
ทุรกันดาร ไม่ไห้ตกนรกหมกไหม้ดังที่ว่ามาเลย ได้ถึงความ
ปลอดภัยสบายใจตลอดวันตลอดคืน นึกถึงศีลของตัวเองเวลา
ไหน เกิดความสบายเวลานั้น นึกถึงศีลไม่ได้ขาด ไม่ได้ด่าง 
ไม่ได้พร้อย นึกถึงเวลาไหนก็ภาคภูมิ ใจเวลานั้น
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แล้วแต่ที่ฝังไว้ในดินนานๆ หลายๆ ปี อย่าไปขุดขึ้นมาเอามา
เคาะ ปังๆๆๆ โป๊กๆๆๆ ขี้สนมิมัน แต่เนื้อเหล็กหมดแล้ว 
เนื้อเหล็กหมดแล้วมีแต่ขี้สนมิกิน เคาะเวลาไหนก็โป๊กๆ หล่นลง
มาอย่างงั้น เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเอาข้อนีม้าเปรียบใจเรา ใจ
เราก็มีสนมิกินใจ สนมิกินเหล็กกิเลสกินใจ ความโลภก็เป็นสนมิ
อย่างหนึ่ง ความโกรธก็เป็นสนมิอย่างหนึ่ง ความหลงก็เป็นสนมิ
อีกอย่างหนึ่ง

เพราะมันเป็นแข่ว(ฟัน)ตั๊กแตนมาแล้วๆ ไม่ ไม่คม แถ
หัวก็ไม่ได้ โกนผมก็ไม่ได้เพราะมันไม่เข้าแล้วสนมิกินแล้ว มีดโกน
ที่ ใช้โกนผมอยู่นั้น ก็เหมือนกัน หากเกิดขี้สนมิขึ้นมาแล้ว ก็ไม่
ท�าประโยชน์อะไรไม่ได้ โกนหนวดโกนเคราก็ไม่ได้ โกนผมก็ไม่ได้ 
เจ็บ เพราะว่าคมมันเป็นขี้สนมิ กินเป็นแข่ว(ฟัน)ตั้กแตนแล้ว 
ฮาฮา ถ่างตาขูดไปก็เกิดเลือด เกิดถลอก โกนหัวก็เหมือนกัน 
หมดคุณภาพของเหล็ก เหล็กที่ โกนหัวได้หมดคุณภาพไปเลย ถ้า
ถูกสนมิกินแล้ว

ถึงได้เปรียบไว้บอกว่า สนมิกินเหล็กกิเลสกินใจ สนมิมัน
ไม่กินอะไรหรอกมันกินแต่เหล็ก ถ้ามีเหล็กอยู่ในนั้นธาตุเหล็ก
อยู่ในนั้น มันกินจนหมดแหละจนกร่อน แม้ละบักจก(จอบ)ไถ
หรืออะไรๆ แข็งขนาดน้ันก็ดี ถ้าไปฝังไว้ในดินหลายๆ ปี เอามา
เคาะโป๊กๆๆๆ ขี้เหล็กขี้สนมิแตกโป๊กๆๆ ออกมาหมด หมดความ
คมแล้วไม่มีความคมแล้ว ฝนยังไงก็ไม่คม ฝนแล้วก็ ใช้ประโยชน์
ไม่ได้

เหมือนกันข้อเปรียบนี้ ได้ขึ้นมาจากข้อเปรียบเทียบว่าสนมิ
กินเหล็กกิเลสกินใจ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องรักษาอย่าให้มัน
เกิดสนมิได้ในหัวใจของเรานะ

ความโลภก็เป็นสนมิ ความโกรธก็เป็นสนมิ ความรักก็
เป็นสนมิ ความชังก็เป็นสนมิที่จะกินใจให้เรา กร่อนลงออกไปไม่
แหลมคมเหมือนเก่าแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดขี้สนมิขึ้นใน
หัวใจของเราเหมือนดังรักษาเหล็กที่เราใช้ท�างานอยู่ เป็นเคียว
หรือเป็นอะไรนี ่เป็นเคียวเกี่ยวข้าวหรือว่าเป็นมีด ตัด ถางอะไร 
ถ้าเกิดขี้สนมิแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเลย มันกินได้หมดเหล็กทั้งหลาย
มันกินได้หมด พวกจอบพวกเสียม พวกบักจก(จอบ)ไถอะไรก็

ท�าให้ใจเรากร่อนไปจากศีลจากธรรมได้ อ้า มันกิน มัน
กินหมด อ้า โลหะที่ท�าด้วยเหล็กด้วยอะไรต่างๆ มันชอบกิน 
กิเลสกิน ใจของเราก็เหมือนกัน ใจของเราไม่ใช่เหล็กเป็นความรู้
พิเศษต่างหาก ความรู้นั้น ใจเป็นความรู้ รู้ดี รู้ชั่ว รู้บาป รู้บุญ 
รู้คุณ รู้โทษ รู้ประโยชน์ มิ ใช่ประโยชน์ รู้ไปหมดทุกอย่างนั้น
แหละอะไรๆ เราก็เว้นจากสิ่งเหล่านั้นซะ เพราะมันเป็นอันตราย
แก่ใจเรา สิ่งนีม้ันเป็นขี้สนมิสิ่งนีม้ันเป็นกิเลสมันกินใจเรา สนมิ
ไม่กินเหล็กอย่างเดียวนะ กินเหล็กกินโลหะต่างๆ ท�าให้เหล็ก
หมดคุณภาพ ไม่ ใช้ไม่ได้เลยนีส่ิ โกนหัวอยู่ทุกวันๆ อ้า ในวันพระ
วันเจ้ามา เอามาโกน โกนหัว ถ้ามันยังสนมิไม่กินแล้ว เข้า(คม)
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ถ้าไปฝังไว้ในดินหลายๆ ปี ไปขุดขึ้นปล้นขึ้นมาไปพบอยู่
ในดินนานๆ ไม่มีเนื้อเหล็กแล้ว มันฝังอยู่ในดินนานแล้ว เอามา
เคาะๆๆๆ ให้ขูดโป๊กๆๆๆ ขี้สนมิมันจับหนาขึ้นมาเตอะเลย เออ 
ให้เคาะ ปิ้งๆๆ เสียงเหล็กก็ไม่มีหรอกนะ ถ้ามีตั้งแต่ขี้สนมิแตก
ออกโว่ๆ ออก ถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีคุณภาพไหม เอามาใช้งานจะ
ดีไหม อ้า เอามาเป็นมีดเป็นขวานเป็นเคียวเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็
ดี ถ้าไปท�าประโยชน์อะไรไม่สะดวกไม่สบาย ไม่ส�าเร็จสมความ
ปรารถนาของเราแล้ว มันเป็นหมดแล้ว ขี้สนมิกินหมดแล้ว

หวานจ๋อยๆๆ ไม่เจ็บอะไรเลย ตัดออกได้หมด เป็นขนเป็นเล็บ
เป็นอะไรเหล่านั้นมันออกไปหมด มันขูดออก เอาเป่าออกไม่ได้
เพราะมันคม ไม่มีขี้สนมิ ถ้าเคยคุ้ยขี้สนมิขึ้นมาแล้ว จะเอามา
โกนหัวได้หรือเปล่า โกนหัว ไม่ได้เพราะว่ามันๆ มันเป็นแข่ว(ฟัน)
ตั๊กแตนไปแล้ว เป็นฟันตั๊กแตนไปแล้ว ใช้งานไม่ได้เลย เพราะ
ฉะนั้นให้รักษา อย่าใหม้ันกินใจเรา กิเลสความ ราคะก็ดี โทสะก็ดี 
โมหะก็ดี เหล่านีเ้ป็นสนมิส�าหรับกินใจคนให้หมดคุณภาพจากใจ
มนษุย์ไปเป็นใจยักษ์ใจมารไปก็ได้

ถ้าปล่อยให้มันกินแล้ว โอ้ย ไม่มีดีเลย สังคมไหนแน่ะมี
กิเลสกินใจมากๆ แล้ว มีความโลภมากๆ มีความโกรธมากๆ 
มีราคะ มโีทสะ มโีมหะกินใจให้หมดแล้ว จะมายินดี ในการให้
ทานนั้นได้ไง จะมายินดี ในการรักษาศีลได้ยังไง เพราะกิเลสมัน
กินแล้วนะอ่ะ เพราะฉะนั้นพวกเรารักษาอย่าให้มันมากินใจเรา 
ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ดี ความรักก็ดี ความชังก็ดี 
ความดี ใจเสียใจร้องไห้หัวเราะเหล่านั้น มาทีแต่ของกินใจเรา
เท่านั้น ท�าให้ใจเราแป้วไปๆ ไม่ ไม่มีคุณภาพพอที่จะท�างาน
ละเอียดได้ อ้านีพู่ดให้ฟังย่อๆ เอา เปรียบเอาเหล็กขึ้นมาเป็น
ตัวอย่าง และก็ของศัตรูกับเหล็กนั่นก็คือขี้สนมิ สนมิมันเกิดจาก
เหล็กนั่นแหละไม่ได้เกิดจากอะไร ถ้าเหล็กเราไม่ได้ท�าความสะอาด
เอาไว้ มันถูกเค็ม ถูกเปรี้ยว ถูกอะไรเข้า เปรี้ยวๆ ไปแล้ว ไปกัด 
กัดเหล็กได้กิน กินเป็นขี้สนมิขึ้นมาได ้ถ้าปล่อยไว้นานๆ เป็นยังไง 
มันหมด ไม่มีคมเลย สนมิกินไปหมดแล้วคมนั่นน่ะ ที่ ไหนมัน
บางๆ มันก็กินง่ายๆ หมดเลยคมมีด มีดดีๆ ที่ฝนไว้ดีๆ ลับไว้ดีๆ 
ไม่ได้ทาน�้ามันไว้เลย กันสนมิก็ไม่มี ให้มันกินเอาๆๆ จนเหลือ
ตั้งแต่เนื้อเหล็กที่ ไม่เป็นประโยชน์

สนมิกินหมดแล้ว กินไปหมดหรอก เปรียบเทียบไว้ว่า
สนมิกินเหล็กกิเลสกินใจอ้า กิเลสมันคืออะไรล่ะ กิเลสก็คือความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ ของเหล่านีถ้้ามัน
เกิดข้ึนที่ ใจเราจริงๆ กินใจให้หมดคุณภาพไป ไม่มีเมตตา ไม่มีกรุณา 
ไม่มีมุทิตา ไม่มีอุเบกขา ธรรมเหล่านีม้ันเกิดขึ้นกับ อ้า ใจเช่นนั้น 
ใจที่มีกิเลสอย่างนั้น ความเมตตากรุณาก็จะไม่มี เพราะว่าเอ็นดู
สงสารผู้อื่นก็อาจจะไม่มี อ้า มันกินใจไปแล้ว กิเลสกินไปหมด
แล้ว มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง หนาแน่นอยู่ในหัวใจ
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กินใจหมด อ้า สนมิกินเหล็กกิเลสกินใจ ที่ว่าอย่างนั้นหรอก อ้า 
พูดให้เข้าใจง่ายๆ ท�าให้คุณภาพของจิตใจมนษุย์หมดไปเลย 
ไม่มีเมตตา ไม่มีกรุณา ไม่มีมุทิตา ไม่มีอุเบกขาธรรม ในหัวใจ
ท�าให้กิเลสขย�าไปหมด ป่นปีไ้ปหมด แล้วก็อยู่รวมกันจะเป็น
ยังไงเหรอ ถ้าเรามาอยู่ร่วมกันด้วยกิเลสทุกคนๆๆ แล้ว โอ้ย 
ตีกันทุกวัน ฆ่ากันทุกวัน หัวร้างข้างแตกทุกวัน แพ้แล้วคราวนี้ 
คราวหน้าจะแก้ไขใหม่อยู่อย่างนั้น เขาเรียกว่าแก้แค้น แก้แค้น
กันเออ คราวนีเ้ขาเอาเราขนาดนีแ้ล้ว คราวหน้าเราจะเอาให้เจ็บ
กว่านีอ้ีก เออ ฮึดตัวเองขึ้นมาต่อสู้อีกอย่างนี ้เพราะว่ามันมีเชื้อ
ของมัน เชื้อขี้สนมิอยู่ในหัวใจเราไม่ก�าจัดเชื้อของสนมิซะ ให้มัน
หมดซะ ให้มันเป็นสเตนเลสไปหมดเลย

ไม่มีขี้สนมิกินได้เลย หัวใจสเตนเลสเขาว่างี้ ไม่มีอะไรกินได ้
แต่กิเลสความโลภก็ไม่มี ความโกรธก็ไม่มี ความหลงก็ไม่มี ความรัก 
ความชัง ความอิจฉา ริษยา พยาบาท อาฆาต จองเวร จองกรรม
เหล่านั้น หมดไปแล้วไม่มีแล้ว แล้วๆ เป็นอย่างไร สังคมจะเป็น
ยังไง ถ้าเป็นอย่างนั้น สงบสุขไม่ต้องเอากฎหมายอะไรๆ มา 
ปกป้องคุ้มครองหรอก เพราะว่าเป็นคนที่ช�าระกิเลสตัวเองด้วย
ธรรมะ ให้มันเบามันบางไปแล้ว ความโลภก็ไม่มี ความโกรธก็
ไม่มี ความหลงก็ไม่มี ความรักก็ไม่มี ความชังก็ไม่มี ความอิจฉา
ริษยาก็ไม่มี

แล้วจะเอากฎหมายอะไรมา ปกครองมันคุ้มครอง มันหมดคุณภาพ
ของใจมนษุย์แล้ว มีแต่ท�าบาปอย่างเดียว ฆ่าสัตว์ไม่อาย 
ลักทรัพย์ไม่อาย ประพฤติผิดในกามไม่อาย กล่าวมุสาวาทไม่
กระดากกระอายแตอ่ย่างใด แต่พูดได้พูดเอา เอาว่าตัวท�าได้แล้ว
ไม่มี ใครรู้หรอก แต่มันกระทบไปถึงใจเรา ท�าให้ใจเรากร่อน 
กร่อนผุพังไปอันนีส้ิครูบาอาจารย์เขาจึงเอาจริงเอาจัง ในเรื่อง
การช�าระกิเลส

ทานัง เทติ

เน้อ ลูกหลานเอ้ย

ทานัง เทติ ทานัง เทติ

การท�าบุญในทางนั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลส ความตระหนี่
ถี่เหนยีวจะได้ สีลัง รักขะติ เน้อ ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาด 
อย่าให้ด่างให้พร้อยได้

สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา

เพิ่นว่าการภาวนาท�าสมาธิภาวนาให้ใจสงบก็เป็นเหตุให้
กิเลสหลุดจากใจได้เหมือนกัน หลุดออกไปเลย ไม่มี ไม่มีความ
ตระหนีถ่ี่เหนยีวใดๆ มาเป็นสิ่งขัดขวางหัวใจเรา ทาน ศีล ภาวนา 
เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสได้ดีมาก อ้า เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ
เราไม่เอาของเหล่านีม้าก�ากับหัวใจเรากิเลสก็กินหมด กิเลสก็
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เพิ่นก็หาหนทางให้พวกเราว่าอย่างนี ้ เราจะเอามาใช้หรือ
เปล่าอ้า เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้หรือเปล่า ทุกวัน ทุกเวลา 
ทุกนาที ให้มีถี่ยิบเข้าไปเรื่อยๆ เราก็จะสบาย เห็นความสบาย
ขึ้นมาแล้ว เพราะว่าไม่มี ใจอิจฉาริษยา พยาบาทอาฆาตคนอื่นเขา 
อ้า ไม่มี มีแต่คิดจะช่วยเหลือเขาเท่านั้นอ้า เป็นใจเมตตาแท้ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาแท้ แล้วจะอยู่ร่วมกันเป็นยังไง
อย่างพี่อย่างน้องอย่างสายโลหิตเดียวกันแท้ๆ ไม่ฆ่าฟันรันแทง
กันเลย แต่ถึงกระนั้นมันก็ผ่า ผ่าตั้งป้อมหนอีอกไป พี่น้อง
ฟ้องร้องกันถึงคุกถึงศาลถึงโรงถึงศาลก็มี เพราะว่ามันผ่าเอาไป 
จนมันส่วนในแตกให้แยกออกไป ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันชวนทะเลาะ
เบาะแว้งให้แตกให้แยกกันได้ พี่น้องกันแท้ๆ ก็เป็นเรื่องเป็น
เสียงกัน ถึงโรงถึงศาลก็มีนะอ้า บางแห่งหนอบางแห่ง เป็นเรื่อง
วุ่นวายเพราะความโลภความโกรธความหลง มันยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก มันแยกให้ออก จากพี่จากน้องไปเลย ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง 
ไม่มี ใครเคารพนับถือ นับถือหน้าถือตาก็ไม่มี มีแต่คนถุยน�้าลายใส่

เราก็อยู่สบายที่สุด นั่งที่ ไหนสบาย นอนที่ ไหนสบาย 
ไม่มีว่าจะมีเวรมีภัยที่ ไหนมาเกิดกับเราได้ เพราะว่าเราอโหสิไป
หมด อ้าแน่ะ ท�าใจให้เป็นหัวใจสเตนเลสดีกว่าเว้ย ท�าให้ใจให้
มันหมดสนมิ อย่าให้มากินใจ สนมิมันกินเหล็ก แต่กิเลสมันกิน
ใจคน กินจนหมดคุณภาพของใจ ไม่มี ใจเป็นมนษุย์แล้วเออ 
มีแตโ่มโหโกรธา ปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด)นะสิปะเนีย่ พ่ายแพ้ไป
หมดทุกอย่าง เราจะเจริญยังไง สร้างความเจริญให้มี ในหมู่
ในบ้าน ในหมู่ของมนษุย์ ก็เอากิเลสนีแ่หละให้มันหมดทุกคนๆ 
ให้มันยังอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างสบาย มีการมีงานอะไร
เกิดขึ้น ก็รับอาสาช่วยเหลือเจือจุนกันไป อ้า อย่างมีเมตตา 
ให้ได้มี เป็นมีเมตตาพร้อม มีกรุณาพร้อม มีอุเบกขา เมื่อสิ่งที่
มันช่วยไม่ได้แล้วก็อุเบกขาได้ เออ เขาท�าขนาดนั้นเป็นเรื่องของเขา 
เราจะไปช่วย เราอาจจะพัวพันไปติดตาข่ายอย่างเขาเว้ย เออ ถ้า
เราไปช่วยคนผิด เราจะอาจจะติดตาข่ายไปกับเขาไป ถ้าวางเฉย
ซะปะนี ่วางเฉยและอุเบกขา วางเฉยซะสิ่งที่ช่วยไม่ได้ แน่ะ
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เอาเปรียบกันอย่างนี ้ เพราะว่าปล่อยให้สนมิกินใจไปหมดแล้ว 
สนมิกินเหล็กกินนานๆ ก็หมดเนื้อเหล็กไป กิเลสกินใจถ้าปล่อย
ให้มันกินนานๆ ก็หมดคุณภาพของใจมนษุย์ไป มีกันแต่ฆ่าฟัน
รันแทงกัน ปล้นสะดมซึ่งกันและกัน ฆ่าตี ตโีบยซึ่งกันและกัน 
อิจฉาริษยาไหลเข้ามา อ้า ทั่วบ้านทั่วเมืองอ้า เป็นอย่างนี ้ปล่อย
ให้ความอิจฉาริษยาไหลเข้ามาในบ้านเรา เราจะเป็นอย่างไร 
พวกเราจะตั้งอยู่ได้หรืออ้า ถ้าความแตกแยกกันแล้วเกิดมีขึ้น
แล้ว ความยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก มันเกิดขึ้นมาจากอิจฉา
ริษยาพยาบาท

เพราะฉะนั้นอย่าให้ของเหล่านั้นมาเป็นใหญ่หัวใจเราเลย 
ความอิจฉาริษยา พยาบาทอาฆาต จองเวรเหล่านั้นอย่าให้มันมา 
อย่าให้มันเข้ามาครองใจเรา อ้า ท�าให้แตกให้แยกกันอย่างนั้น
ไม่เอา ให้มั่นคงในสามัคคีธรรม สามัคคีมี ในหมู่ใด ความสุขย่อม
มี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคีพลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อม
เข้าฟาดฟันหมู่นั้นให้ฉบิหาย ฉบิหายด้วย ท�าลายสังคมด้วย

เพราะฉะนั้นขอฝากข้อคิดเห็นอันนี้ ไว้กับอุบาสก อุบาสิกา 
ผู้ประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่าง
เคร่งครัด ไม่ปล่อยไม่วาง ให้ยึดให้มั่น คั้นให้เหนยีว จับให้แน่น 
ดิ้นมาก็อย่าให้มันหลุดไปจากมือ ธรรมะอันนีเ้ป็นธรรมะคุ้มครองโลก

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา

เพิ่นบอกไว้โลกจะตั้งอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้เพราะความ
เมตตาธรรม มีความเมตตาต่อกัน กรุณาต่อกัน ไม่เอารัด
ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

อุ๊ย คนอย่างนี้ ไม่น่าคบเลย ขึ้นมาล่ะ ทั้งคนทั้งหลาย
รังเกียจ ถ้าหากมีกิเลสหนาๆ มีความโลภหนาๆ มีความโกรธ
หนาๆ มีความหลงหนาๆ มีความรักความชังความอิจฉาริษยา 
พยาบาทหนาแน่นขึ้นมาแล้วก็ ท�าคนอยู่ร่วมกันอย่างสัตว์ อย่าง
สัตว์ข่มเหงคะเนงร้ายกัน

เออๆ ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง มือใครยาวสาวได้สาวเอาไปซะแล้ว
ว่ะเนาะ(นะ) แล้วเดือดร้อนหรือเปล่าเป็นยังไงไม่มีการเจือจุน
กันเลย เจือจุนกันเลย สงเคราะห์สงหากันก็ไม่มีแล้ว อ้า 
มีแต่เอารัด มีแต่เอาเปรียบกันไปอย่างนั้น นีว้่าขาดจากธรรมะ
ไปแล้ว ถ้ามีตั้งอยู่ในเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาแท้ๆ มี
คุณธรรมดึงดูดจิตใจซึ่งกันและกัน อ้า เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กัน ท�าให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างสันติสุข ไม่มีความเดือด
ร้อนใดๆ เลยอ่ะ อันนีเ้ป็นกิเลสเบื้องต้นที่ท�าให้สังคมอยู่ร่วมกัน
ล�าบากก็เพราะกิเลสเหล่านีแ้หละ แย่งกันเป็นใหญ่ แย่งกันเป็น
โต แย่งลาภสักการะของกันและกัน อย่างนีม้ันก็มีอยู่ จ�าไว้ 
แตกแยกกันได้ หมดความปรารถนาดี ใส่กันแล้วจะเอาอะไร
มาปกครอง หากปกครองกัน

ด้วยธรรมดังกล่าวมาแล้วนี ้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ฝ่ายเดียวกัน พี่น้องร่วมไส้ร่วมท้องเดียวกัน ก็ไม่แตกไม่แยก
กันเลย ท�ามาหากินอะไรขาดตกบกพร่องอะไรก็มีความพอใจที่
จะช่วยเหลือกัน อ้า ไม่มีขยะแขยงใดๆ ทั้งนั้น ถ้าหากว่าเกิด
อิจฉาริษยาพยาบาทกันขึ้นอย่างรุนแรง ศีลแตกหักแล้ว หมดแล้ว 
หมดความดีแล้ว หมดความรัก หมดความเมตตา กรุณา มุทิตา 
หมด ไม่อยากช่วยเหลือเจือจุนกันแล้ว อย่างนีก้็อยู่กันอย่างสัตว์ 
อยู่กันอย่างสัตว์ผู้ไม่มีธรรมะธัมโมแล้ว อยู่กันอย่างเอารัด
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อย่างนีเ้รียกว่าอยู่ในธรรมนูญ ธรรมนูญแท้ๆ เอาธรรม
เป็นใหญ่ ไม่ได้เอากิเลสตัณหามาเป็นใหญ่ โลภะ โทสะ โมหะ
ไม่เอามา ไม่เอามาใช้ เอาแต่คุณงามความดี ใช้ช่วยเหลือกัน 
อยู่ในกลุ่มของเรา หมู่ของเรา บ้านของเรา เมืองของเรา จังหวัด
ของเรา อ�าเภอของเรา ต�าบลของเรา มีแต่คนดีๆ ทั้งนั้นไม่มี
คนชั่ว อ้าแล้วเป็นยังไง

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

จะเกิดไหม ความสงบสุขจะเกิดไหม สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
นัตถิ สันติ เพิ่นว่า อ้า เสมอด้วยความสงบไม่มี แต่ว่าไม่มี นัตถิ 
ไม่มี อันนั้นไม่มี

นัตถิ ภันเต นัตถิ ภันเต

เพิ่นก็ว่าไว้อยู่ (หัวเราะ)

อย่างพี่อย่างน้อง พี่น้องเกิดในอุทรกันอันนั้นย่ิงส�าคัญใหญ่ 
เกิดร่วมท้องน้องร่วมไส้ ไม่อิจฉาไม่ริษยา ไม่พยาบาทแม้ล�าบาก
มาก็เป็นหน้าที่ของพี่ของน้องที่จะดูจะแลให้ ปกป้องหรือคุ้มครอง
นั้นเป็นเรื่องของทางรัฐบาลปกป้องคุ้มครองไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่
ดูดาย ล�าบากล�าบนยังไงก็ ขวนขวายหากันอยู่อย่างนั้น ในหลวง 
นั่นเป็นตัวอย่าง ในหลวงเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ เป็นแม่เหล็ก
ใหญ่ที่สุด สามารถดึงดูดจิตใจของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้อยู่ใน
ความสงบได้ ไม่ให้มันนอกลู่นอกทางออกไป นีเ่รียกว่าปกครอง
ด้วยธรรม ไม่ได้ปกครองด้วยกิเลส ปกครองด้วยกิเลสนะ มีแต่
จะฆ่าจะตีกัน ฉกชิงวิ่งราวแย่งกันและกันอยู่อย่างนี ้ มันจะดี
ที่ ไหน

ถ้าเอาธรรมะธัมโมเข้ามาเป็นธรรมนูญในหัวใจเรา เราก็อยู ่
เป็นสุข อยู่ร่วมกันเป็นสุข เห็น เห็นทุกข์ของผู้อื่นเหมือนดังทุกข์
ของตัวเองอย่างงั้น ถือไว้จนว่าเป็นทุกข์แทนเขา แล้วก็มีอะไรที่
จะช่วยเหลือกันได้ ก็ไม่ตระหนีถ่ี่เหนยีว ก็ช่วยเหลือกันไป 
ตามมีตามได้ เป็นผู้เสียสละ
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ดังที่แสดงมา ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลาย 

น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจอยู่ใน
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีทุ้กอย่าง ทุกอย่างทุกข้อไป 
ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแตค่วามสุขความเจริญทั้งทาง
คดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา 
ก็ยุติโดยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

อ้า เธอเป็นไอ้นั้นไหม อ้า นัตถิ ภันเต เธอเป็นอย่างนั้นไหม
นัตถิ ภันเต ไม่มีพระเจ้าข้า ซะก่อน รับว่าไม่มี กิเลส 

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ไม่มีพระเจ้าข้า ไม่มีพระเจ้าข้า นัตถิ แปลว่าไม่มี 
ของเหล่านั้นไม่มี

กุฏฐัง (โรคเรื้อน)
คัณโฑ (โรคฝี)

กิลาโส (โรคกลาก)
โสโส (โรคมองคร่อหรือหืด)
อะปะมาโร (โรคลมบ้าหมู)
มะนสุโสสิ๊ (เจ้าเป็นมนษุย์)

เจ้าเป็นมนษุย์ใช่ไหม
อามะ ภันเต

ขอรับเจ้าข้าเป็นมนษุย์ ถ้าเป็นมนษุย์ก็ต้องเอาธรรมมนษุย์
มาปกครองกัน มาอยู่ร่วมกันดูแลกัน อ้า เอาธรรมของพระพุทธเจ้า 
เป็นธรรมด้วยเป็นวินัยด้วย ไม่ สิ่งที่ผิดก�าหนดกฎหมายไม่เอา
แล้ว อ้า ไม่เอามาใช้เลย ของที่ผิดก�าหนดกฎหมายบ้านเมือง
ท�าให้แตกแยกกันและกัน ฆ่าฟันรันแทงกันเหล่านั้น เพิ่นนอกคอก
ไปแล้ว นอกกฎหมายของรัฐบาลไทยไปแล้ว อ้า ฆ่าฟันรันแทง 
จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน มันออกนอกคอกไปแล้ว อย่า
เอามาใช้เลย
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทติย์ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

น่าจะเอาสมเด็จใหญ่ๆ เป็นสมเด็จโน้นสมเด็จนีม้าแสดง
ธรรม คนจ�ำนวนมำกๆ อย่ำงนีจ้ะสมดุลกัน อันนี้ ให้พระบ้ำน
นอกมำแสดงให้ฟัง มันจะสมกับคนที่มำฟังหรือเปลำ่ ตั้งใจฟัง 
ไม่ได้ว่ำอะไรหรอก ว่ำเรื่องของคนนีแ่หละ เรื่องของคนนีม่ัน
วุ่นวำยจริงๆ อยู่ปนเปกันหลำยระดับ ระดับที่มีกิเลสหมดแล้ว 
ท่ำนก็สบำย ระดับที่มีกิเลสกวนอยู่ มันก็วุ่นวำยอยู่อย่ำงงั้นนะ
เพิ่นนะ ท�ำให้วุ่นวำย สังคมวุ่นวำย กำรอยู่ร่วมกัน หำควำมสงบ
สุขไม่มี อย่ำงนี ้เพิ่นบอกไว้ว่ำ
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อ้ำ มีตำ มีหู มจีมูก มีลิ้น มีกำย มี ใจ เนีย่ไม่สงบอยู่เนีย่

ไม้ซกงกอยู่เนีย่ ขี้ปอมก่า มันแล่นขึ้นมื้อละฮ้อย
ขี้ปอมน้อยแล่นขึ้นมื้อละพัน ตัวใด๋มาบ่ทัน ก็ขึ้นน�าคู่มื้อ

(ต้นไม้สูงใหญ่ กิ้งก่าวิ่งขึ้นวันละร้อย กิ้งก่าน้อยวิ่งขึ้นวันละพัน
ตัวไหนมาไม่ทัน ก็วิ่งขึ้นทุกวัน)

เพิ่นว่ำ นีห่ลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เพิ่นบอก
คติธรรมให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลำย ฟัง เรำไปจ�ำเอำข่ำวอันนั้นมำ 
พิจำรณำดู ก็เป็นอยำ่งที่ท่ำนว่ำ ควำมรักถำ้เกิดขึ้นก็เพรำะ 
ตำเห็นรูป หูฟัง ฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กำยถูกต้อง
โผฏฐัพพะซะก่อน

หกพันง่าเนีย่ ขี้กะปอมก่า ขึ้นมื้อละฮ้อย
ขี้ปอมน้อยขึ้นมื้อ มื้อละพัน ตัวไหนมาบ่ทัน ก็ขึ้นน�าคู่มื้อ

(๖,๐๐๐ กิ่ง กิ้งก่าวิ่งขึ้นวันละร้อย กิ้งก่าน้อยวิ่งขึ้นวันละพัน
ตัวไหนมาไม่ทัน ก็วิ่งขึ้นทุกวัน)

เออ นีพ่วกเรำ เอำท�ำยังไงจะก�ำจัดกิเลสอำสวะเหลำ่นี้ 
ให้มันหมดไปจำกจิตสันดำนของพวกเรำ ท�ำยังไงจึงจะเอำชนะ
มันได้ มันวิ่งขึ้นอยู่ทุกวันๆ

มื้อละร้อย ขี้ปอมน้อยขึ้นม้ือละพัน ตัวไหนมาบ่ทัน ขึ้นน�าคู่ม้ือ
(วันละร้อย กิ้งก่าน้อยวิ่งขึ้นวันละพัน

ตัวไหนมาไม่ทัน ก็วิ่งขึ้นทุกวัน)

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

อ่ะ เพิ่นบอกว่ำอย่ำงงั้น ถ้ำอยำกท�ำควำมสุขเกิดมีขึ้น 
ก็ท�ำควำมสงบซะ เพิ่นวำ่อย่ำงงั้นนะ ท�ำควำมสงบจิตสงบใจตัว
เองซะ มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมำกมำยหรอก ควำมโลภ ควำมโกรธ 
ควำมหลง รำคะ โทสะ โมหะ ของเหลำ่นีม้ันเป็นของจรมำทีหลัง
หรอก ไม่ใช่เกิดมำพร้อมเรำ จรมำทีหลัง ตำเห็นรูป มันก็จับเอำ
มำใคร่ครวญ ตำ หูได้ฟังเสียง ไพเรำะหรือไม่ไพเรำะ มันก็เอำ
เขำ้มำใคร่ครวญ จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กำยได้ถูกต้อง
โผฏฐัพพะเหล่ำนั้นก็จับมำวิจัยกัน จนพอแรง จนหลง หลงตัวเอง 
ว่ำตัวเองเป็นอันนั้น วำ่ตัวเองเป็นคนโกรธ โลภ โกรธ หลง

เข้ำใจวำ่ใจมันเป็น แต่ว่ำใจตัวเองเป็น แท้ที่จริงไม่ใช่หรอก 
มันเก็บๆ มำสะสมในตัวของเรำเอง ตัวของเรำหำเก็บเอำอำรมณ์
ต่ำงๆ มำเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำ เขำ เกิดมีขึ้นมำ 
พระพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้ว ท่ำนก็รู้เรื่อง รู้เรื่องวำ่กิเลสมันจรมำแต่
ที่อื่น หลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) พูดบ่อยๆ

ไม้ซกงก ไม้หกพันง่า
(ต้นไม้สูงใหญ่มี ๖,๐๐๐ กิ่ง)

อ้ำ มันหลำยปำนไหน

ไม้ซกงก ไม้หกพันง่า
(ต้นไม้สูงใหญ่มี ๖,๐๐๐ กิ่ง)
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เพรำะฉะนั้น ใจของเรำ จึงหมดคุณภำพจำกมนษุย์ไป 
โดยไม่คืนมำได้ จะมำสร้ำงบำรมี ให้มันคืนมำ เป็นมนษุย์สมบูรณ์
มีศีลมีธรรมจริงๆ มีกินอะไร แนวอื่นมำกินใจไม่ได้ ไม่ให้มันมำ
กินใจได้ ควำมตระหนีถ่ี่เหนยีวก็ดี ควำมรักก็ดี ควำมชังก็ดี 
รำคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี อยำ่ให้มันมำกินใจเรำได้เป็นอันขำด อ้ำ

เนีย่นักปฏิบัติธรรม เพิ่นเอำอย่ำงงั้น เพิ่นเอำอย่ำงงั้น 
ตั้งปัญหำขึ้นแล้ว ก็เอำมำแก้ไขตัวเอง ให้มันหลุดไปทีละหน่อยๆ 
น้อยๆๆ... กินเหล้ำ เมำสุรำ ยำฝิ่น ยำเสพติดให้โทษ แท้ที่จริง
มันก็เป็นสนมิกินเหล็กเนีย่ ลุยโดยตรงแหละ เหมือนกันกับสนมิ
กินเหล็ก กิเลสกินใจ ให้เข้ำใจอย่ำงนีน้ะ เออ มัน มันกิน มันกินใจ 
ควำมโลภกินใจ ควำมโกรธกินใจ ควำมหลงกินใจ ควำมรักกินใจ 
ควำมชัง อิจฉำ ริษยำ พยำบำทกินใจ มีแต่ท�ำให้ใจเรำกร่อน
ทั้งนั้น ไม่ท�ำให้ใจเรำเจริญเลย

ท่ำนก็เลยสรุปให้ฟังวำ่ อ้ำ เอำเปรียบเทียบได้หลำยอย่ำง 
สนมิมันกินเหล็ก อย่ำงอื่นมันไม่กิน ไม้มันก็ไม่กิน อะไรมัน
ก็ไม่กิน มันกินแต่เหล็ก โลหะทั้งหลำยที่เป็นทอง เป็นเงิน
เป็นอะไรก็ดี เอำไปฝังไว้ในดิน ไม่หลำยปี ไปขุดค้นขึ้นมำดู 
เหลือแต่ซำกมัน สนมิกินหมดแล้ว เนื้อเหล็กที่แท้จริง เนื้อ
โลหะที่แท้จริงมันกินหมดแล้ว หลำยปีดีดักแล้ว เอำเหล็กมำ
เคำะเหล็กกันเน้อ ถูออก หลุดออก โขลกๆๆๆ พอเน้อ เหลือ

น้อยเดียว ไปท�ำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้
เพรำะว่ำท�ำเป็นเข็มก็ยังไม่ได้อีก เพรำะว่ำสนมิกินมันหมด

แล้ว เนื้อเหล็กทั้งหลำย นีจ่ึงเอำมำเปรียบเทียบกันดูสนมิมัน
กินเหล็กแต่กิเลสมันกินใจ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงมัน
กินใจ รำคะ โทสะ โมหะมันกินใจ ท�ำให้ใจเรำหมดคุณภำพของ
มนษุย์ไป อย่ำงไม่มีวันต่อขึ้นมำได้ อ่ะ มันกินหมดแล้วท�ำไง
ปะเนีย่ ใจของเรำมันหมด มันตกเป็นทำสของสังขำรหมดแล้ว 
ทำสของควำมโลภ ทำสของควำมโกรธ ทำสของควำมหลง ทำสของ 
ของรัก ทำสของควำมชัง ทำสของควำมยินร้ำย ดี ใจ เสียใจ 
ร้องไห้ หัวเรำะเนีย่ เนีย่เป็นทำสของมันทุกอยำ่ง

ผู้ฉลำดเพิ่นจึงเอำข้ออรรถ ข้อธรรมเหล่ำนีม้ำเปรียบเทียบ
กับใจตัวเอง เอ้ มันหมดไปเลยยังไง ใจของเรำแท้ๆ มันหมดไป
จำกใจมนษุย์ได้ยังไง กลำยเป็นมนษุย์เดรัจฉำโน กลำยเป็น
มนษุย์เดรัจฉำนไป อำ้ ธรรม คุณธรรมของสมบัติมนษุย์สูงสุด 
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ฆ่ำเอำ ตีเอำ จี้เอำ ปล้นเอำเหล่ำนี ้ มันเกิดจำกใจใช่ไหม เออ 
สนมิมันกินเหล็ก แต่กิเลสมันกินใจ เพรำะฉะน้ัน พวกเรำต้อง
บำกบั่นระมัดระวัง ให้ระมัดระวัง อยำ่ให้มันมำกินใจเรำเป็น
อันขำด มีลูก มีผัว มีเมีย มีครอบครัว ถ้ำกิเลสมันได้เกิดขึ้น
ที่ ใจเรำ มันจะบังคับ บังคับให้โลภ บังคับให้โกรธ บังคับให้ บังคับ
ให้รัก บังคับให้ชัง บังคับให้ยินร้ำย ยินดี ดี ใจ เสียใจ ร้องไห้ 
หัวเรำะ เหล่ำนี ้ มีแต่กิเลสบังคับมันทั้งนั้น อืม ไม่ใช่ตัวของ
เรำเองแท้ๆ มันถูกบังคับเรำ ถูกบังคับเรำให้ท�ำอยำ่งนั้น ให้ท�ำ
อย่ำงนี ้นั่นล่ะมันเป็น กิเลส คือ ควำมอยำกขึ้นมำแล้ว มันกิน
อะไรล่ะอันนั้น เอำอะไรมำเป็นอำหำรมัน ก็ควำมโลภ ควำมโกรธ 
ควำมหลง นั่นเหล่ำนั้นล่ะ มันมำเป็นอำหำรของใจ อืม ถ้ำอยำก
ได้อะไรก็ท�ำไปตำมมัน มันก็กินใจเรำ กร่อนไปทีละน้อย ละน้อย 
เหมือนดังส.. สนมิกินเหล็ก เคยเปรียบให้ฟังว่ำ สนมิ ถำ้เหล็ก
มันไปฝังอยู่ในดิน ไปถูกเกลือนั่นแหละ ไปถูกของเปรี้ยวๆ 
ส้มๆ ซะแหละ ถ้ำเปรี้ยว ถำ้ส้มไป ตกอยู่ในดินเป็นบ่อเกลืออยู่
สักหน่อย กินหมด สนมิกินหมด

ไม่เบียด ไม่เบียน ไม่กดขี่ข่มเหงผู้ใด แต่วำ่เมื่อกิเลสเหลำ่นั้นมำ
บังคับให้มันท�ำ มันก็เป็นไปตำมอ�ำนำจของมัน ควำมโลภมำบังคับ 
ให้โลภมันก็ โลภไปตำมมัน จนถึงกับไปปล้น ไปฆำ่ ไปจี้ อ้ำ ฉกชิง
วิ่งรำวเอำของกันและกัน

กิเลสเหล่ำนั้นมันมีอ�ำนำจเหนือจิต จิตเรำไม่ได้สังวรระวัง 
มันก็เป็นของเขำหมด ควำมโลภเกิดขึ้น ก็เป็นใจของเรำหมด ควำม
โกรธเกิดขึ้น ก็เป็นใจของเรำหมด อ้ำ ควำมหลงรัก หลงใคร่ 
หลงอยำกได้ หลงยินดี หลงหำทั้งตำปี ไม่รู้เบื่อเชื่อตัณหำ 
เหล่ำนี ้มันเรื่องหลงทั้งนั้น

เพรำะฉะนั้นพวกเรำไม่ใช่คนหลงขนำดนั้น รู้เรื่องรู้รำวอยู่ 
อยำ่ให้มันมำบังคับพวกเรำได้เลย ควำมโลภก็ดี ควำมโกรธก็ดี 
ควำมหลงก็ดี ควำมรักก็ดี ควำมชังก็ดี ยินร้ำย ยินดี ดี ใจ เสียใจ 
ร้องไห้หัวเรำะเหลำ่นีม้ันเป็นกิเลส มันมำบังคับใจของเรำให้
กร่อนไป ให้ถอยจำกควำมเป็นมนษุย์ลงไป กลำยเป็นสัตว์
เดรัจฉำนลงไปนะ

จึงได้สรุปวำ่ อ้ำ สนมิมันกินเหล็ก ให้กินอย่ำงอื่นมันก็
ไม่กิน กิเลสกินใจ สนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจ ควำมโลภ มันท�ำให้
ใจกร่อนไปจำกคุณภำพของมนษุย์ ควำมโกรธก็เหมือนกัน หำก
ควำมโลภ ควำมโกรธ เกิดขึ้นที่ ใจ แต่มันก็กินใจของเรำอีกล่ะ
เหมือนกันนะ กินใจของเรำให้มันกร่อนไปจำกควำมเป็นมนษุย์
ลงไปเป็นสัตว์ร้ำย เป็นสัตว์ปำ่และไม่มีศีล ไม่มีธรรมอะไร 
ข่มเหงคะเนงร้ำย กดขี่ข่มเหงเอำ ถำ้ไม่ให้ก็จะปืนยิงเอำ จี้เอำ 
เอามา จะเอา อ่ะนะ

บำงรำยถึงกับตำยเพรำะอ�ำนำจของควำมโลภผู้อื่น ผู้อื่น
มำบังคับบัญชำ บีบหัวใจให้ไม่มีอ�ำนำจอะไรเลย มำบีบเอำ คั้นเอำ 
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ก่อน ไปเป็นนักปล้น ไปเป็นนักจี้เขำ ฆ่ำเขำอุตลุด ลักฉก

จกฉ้อก็พอแรงแล้ว ถ้ำเขำไม่ให้ก็ฆ่ำเอำท�ำนองนี ้นั่นแหละเรียก
ว่ำ กิเลส มันได้ใหญ่กว่ำใจแล้ว เนีย่มันกินใจเรำ ควำมโลภมัน
ใหญ่กว่ำ ควำมโกรธมันใหญ่กว่ำ ควำมอำฆำตมำดร้ำย มันใหญ่
กว่ำใจ บังคับมันไม่อยู่ นั่นล่ะมันกินใจเรำให้มันหมดคุณภำพของ
ใจมนษุย์ ที่มีเมตตำกรุณำต่อผู้อื่น เต็มเปี่ยมอยู่แล้ว แต่กิเลส
ได้กินไปแล้วกินนดิ กินวันละนดิ กินวันละหน่อย ก็เลยหัวใจที่
เมตตำกรุณำก็เลยหมดไป หมดไป หมดไป มีแต่ควำมอิจฉำ 
ริษยำ พยำบำท อำฆำต จองเวร จองกรรมขึ้นมำแทนที่

ท่ำนผู้มีปัญญำทั้งหลำย ทำ่นจึงยึดอ�ำนำจมัน อืม ด้วย
ธรรม สร้ำงสติ สร้ำงสติ ให้มันแก่กล้ำขึ้น เออ สรำ้งศรัทธำให้
มันใหญโ่ตขึ้น ใหญ่กวำ่กิเลสเหล่ำนั้น จนมันจะมำบังคับเรำ 
ให้ท�ำอย่ำงนั้นอีกไม่ได้ มำบังคับไม่ได้ รู้หน้ำรู้ตำมันแล้ว โอ้ย 
แกจะพำข้ำไปนรกเหรอ แกจะพำขำ้ไปที่ตะรำงเหรอ แกจึงมำ
ชวนข้ำให้ท�ำอย่ำงงี้ๆ อำ้ รู้หมด รู้เทำ่เอำทัน ถ้ำรู้ไม่ทัน รู้ไม่ทัน
เอำครึ่ง รู้ไม่ถึงมันเอำหมด เพื่อนกินเพื่อนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน 
เพื่อนกันเอำไปกิน น่ะ

เรือทั้งล�ำ เขำเอำไปล่มลงในมหำสมุทร ไปล่มเรือ เรือ
คันนีม้ันใช้ไม่ได้แล้ว มันรั่วจนที่จะเยียวยำแล้ว เอำไปล่มลงใน
ทะเลซะ ล่มลงในทะเลเพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้ปลำมันได้เผย
แพร่พันธุ์ของมัน อยู่ในเรือนั้นล่ะ เผยแพร่พันธุ์ของมัน กินอำหำร
ที่เกิดจำกเรือนั่นแหละ เป็นสำหร่ำย เป็นอะไรเกิดขึ้นในเรือ เป็น
พืชผักธัญญำหำรอะไรมันเกิดขึ้นที่นั่น ที่เรือ อืม เป็นจอก เป็นแหน 
เป็นสำหร่ำยทะเลก็ดี มันเกิดขึ้นที่เรือ อืม แต่ว่ำปู ปลำก็ต้อง
อำศัย ของที่มันเกิดจำกสนมิเหล็กนั่นแหละ อ้ำ แทะกิน อมกิน
อยู่อย่ำงงั้นแหละ แต่หนักๆ เขำ้หลำยๆ ปี มันก็เป็นดินไปหมด 
ไม่เหลือ อำ้

จึงเอำมำเปรียบเทียบวำ่ สนมิมันกินเหล็ก กิเลสมันกินใจ 
กิเลส รำคะ โทสะ โมหะ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง มัน
กินใจคน จนกลำยเป็นไม่มีคุณภำพของคนเลย เขำจับเอำไปติด
คุกติดตะรำง แทนที่จะทรมำนตนให้มันได้ กลับเนื้อกลับตัวออก
มำเป็นคนดี ให้มันได้ กลับไปปล้นอยู่ในเรือนจ�ำก็มี ไปจี้อยู่ใน
เรือนจ�ำกันก็มี จี้เอำ ฆ่ำเอำ ซึ่งข้ำวของเขำอยู่ในเรือนจ�ำก็มี อย่ำงนี้ 
เรียกว่ำกิเลสมันกินใจ สนมิกินเหล็ก กิเลสมันกินใจ ท�ำให้คน
ท�ำชั่วได้ทุกอย่ำง ฆ่ำคนก็ได้ ปล้น ปล้นคนก็ได้ จี้ปล้นก็ได้ 
หนักๆ เขำ้ฆ่ำได้ฮอด(ถึง)พ่อตัวเอง แม่ตัวเองก็ยังเป็น ฆ่ำแม่
ตัวเอง นีย้ัง ยังดี กล่องข้ำวน้อยฆ่ำแม่ อยู่ที่บำ้น บ้ำนสะเดำ 
ต.. (พระธำตุ)ตำดทอง ที่ ไหน ยโสธรนู้นล่ะ มันสำมำรถฆ่ำแม่
ของตัวได้ ฆ่ำพ่อของตัวเองได้ ฆ่ำมิตร ฆ่ำสหำยได้ กิเลสมัน
บังคับเอำ จึงได้กล่ำวย่อๆ วำ่ สนมิกินเหล็ก กิเลสมันกินใจ 
กินใจคนให้หมดคุณภำพไป ไม่มีคุณภำพเป็นของน่ำกรำบน่ำไหว้
เลย เป็นกิเลสหมดทั้งตัว
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๑๑  ๑๑ กลำยเป็นโจร เป็นผู้รำ้ย เป็นคนหัวไม้ หัวแข็ง เออ แม้
ก�ำนันผู้ใหญ่บำ้นก็เอำไม่อยู่ แม้ต�ำรวจทหำรปรำบปรำมไม่อยู่ 
ก็เอำไม่อยู่ เป็นขึ้นมำจนได้ เพรำะวำ่กิเลสของตัวเองนั่นแหละ 
ไปติดคุก ติดตะรำงแทนที่จะยอมจ�ำนนซะโดยดี ถึงจะไปก่อกวน
อยู่ในห้องขัง ก่อกวน ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก ไปเข้ำหมู่ไหน 
ก็เป็นนก ๒ หัวขึ้นมำ ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก 
ตอกลิ่มเขำ้ไป หึหึ อ้ำ

เคยเห็นไหม เขำผำ่ฟืน เขำผำ่ฟืน เอำขวำนผำ่ มันหยำบ
เหลือเกิน แต่สับหัวมัน พอให้แยกๆ หน่อย แล้วก็เอำลิ่มตอก
เข้ำไป ตีเข้ำไปๆๆ ไม่ถอนสักที ตีเข้ำไปๆ มันก็แยกออกเป็น ๒ 
เสี่ยง ๒ เสี่ยง ๓ เสี่ยง ๔ เสี่ยง ๕ เสี่ยง เขำเอำลิ่มตอกเอำ 
มัน มันสด มันสน(เหนยีว)จนเกินไป ตอกไม่ไหว เพรำะฉะนั้น
พวกเรำเป็นมนษุย์ เรำเป็นคน พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะไว้
ในหัวใจของเรำ ให้มันเป็นคนผู้มีศีลมีธรรม มีเมตตำ กรุณำ 
มีมุทิตำ อุเบกขำอยู่ในหัวใจของเรำ ให้มันใหญ่กว่ำควำมโลภ 
ควำมโกรธ ควำมหลงทั้งหลำย เรำก็ได้เป็นใหญ่กวำ่กิเลสทั้งหลำย 
อ้ำ ไม่ ไม่ใช่กิเลสเป็นใหญ่กวำ่ใจ

ไอ้พวกเนีย่ มันมำตีสนทิแน่น ท�ำตัวคุ้นเคย ท�ำตีสนทิแน่น 
ท�ำตัวเป็นเพื่อน อ้ำ ต่อไปต่อมำมันก็ยึดอ�ำนำจเรำ พำไปตำม
ควำมโกรธ ควำมโลภ ควำมหลงของตัวไปหมด เป็นเรำไปหมด 
สำมำรถไปปล้นคนโน้น ไปปล้นคนนี ้ไปฆ่ำคนนั้นคนนี ้ไปฉก
ไปลักเอำสิ่งของของคนนู้น โน้นคนนี ้อำ้ มันเป็นอ�ำนำจของเรำ
ไปหมดแล้ว มันยึดอ�ำนำจของเรำ มันจูงจมูกเรำไปแล้ว อำ้

เพรำะฉะนั้นทำงศำสนำ เพิ่นจึงเตือนให้พระภิกษุสำมเณร 
ให้มำฆำ่กิเลสให้มันตำย คำยกิเลสให้มันหลุด ให้ได้วิมุตติ มรรคผล 
นพิพำนขึ้นในตัวของตัว ได้เป็นพระโสดำบันบุคคล สกิทำคำ(มี) 
อนำคำ(มี) อรหันต์ ทำ่นทรมำนมันได้แล้ว มันไม่ไปจูงจมูกท่ำน
ได้แล้ว ท่ำนจึงไปสำยนั้นได้ ถำ้มันจูงไปได้ มันก็เอำไปตำมอ�ำนำจ
ของมันเอำ อำ้ อยู่อย่ำงงี้มันไม่สนกุเว้ย สึกไปดีกว่ำ อืม สึกไปหำ 
กินเหล้ำเมำมำยไปหำฉก หำลัก หำหมู่ หำพวก เป็นโจรผู้ร้ำย 
ในศำสนำก็มี นอกศำสนำก็มี เพรำะฉะนั้นจึงขอเตือนวำ่ ของมัน
เกิดกับเรำแต่มันกินเรำ กิเลสมันเกิดจำกเรำ แต่มันกินใจเรำ 
ให้หมดคุณภำพของมนษุย์ไป
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๑๑  ๑๑ อันนั้นก็ลุอ�ำนำจแก่มันไปแล้ว อันนีก้็ลุอ�ำนำจแก่มันไปแล้ว 
ต่อไปมำก็ไปยึดรัฐประหำรซะล่ะ แกอย่ำกระดุกกระดิกเว้ย เออ 
ฉันจะฆำ่แก เออ อำ้ กิเลสมันวำ่นะ แกอยู่ใต้อ�ำนำจของข้ำแล้ว 
ฉันจะฆำ่แกเมื่อไหร่ สบำยบรื๋อมำก เชือดคอก็ได้ เอำปืนยิงก็ได้ 
เอำค้อน ตะพดตีหัวก็ตำยซะล่ะ แกอยู่ใต้อ�ำนำจของข้ำแล้ว อ้ำ 
มันเป็นอย่ำงงั้น

เหมือนกันล่ะพวกเรำทุกคนมีประจ�ำตัว มีควำมโลภ 
มีควำมโกรธ มีควำมหลง มีควำมรัก มีควำมชัง มีควำมอิจฉำ 
มีควำมริษยำ อำฆำตมำดร้ำย มันอยู่ในหัวใจเรำหมด ถ้ำมัน
ยึดอ�ำนำจเรำได้ เรำ เรำก็เป็นขี้ข้ำเขำ ขี้ข้ำอยู่ใต้อ�ำนำจเขำหมด 
อ้ำ มันจะสั่งงำนอะไร ได้หมดทุกอยำ่ง อ้ำ อืม พอมันยึดอ�ำนำจ
ได้แล้ว อำ้ อ�ำนำจอธิปไตยใหญ่ยิ่ง ของอยู่ในตัวของเรำนีแ่หละ 
ใหญ่กว่ำเรำเสียอีก อ้ำ อะ อะ อ�ำนำจอธิปไตยใหญ่ยิ่ง อยู่ที่ตัว
ของเรำ ควำมโลภก็ดี ควำมโกรธก็ดี ควำมหลงก็ดี รำคะก็ดี 
โทสะก็ดี มันอยู่ในตัวของเรำ เออ

มันท�ำให้สำมีภรรยำ หัวร้ำงข้ำงแตกมำเป็นจ�ำนวนมำก
แล้ว ฆ่ำกัน ตีกัน อ้ำ ไม่ฟังค�ำกัน โมโหโกรธำ ไม่มีควำม
อดกลั้นทนทำน ลุอ�ำนำจแก่ควำมโกรธ ก็ฆ่ำกันได้ ลุอ�ำนำจแก่

ใจเป็นผู้มีอ�ำนำจสูงสุดกว่ำกิเลส อย่ำให้กิเลสย�่ำยีเรำได้ 
อำ้ ให้ นีฝ่ำกให้คิดหรอก ฝำกให้คิดฆ่ำเวลำ เรำเสียเวลำอันมี
คำ่ของเรำมำ ให้รู้จักคุณค่ำนี ้ ตัวของเรำเองเป็นตัวของเรำเอง 
อยำ่ให้ผู้อื่นมำบังคับเรำ อยำ่ให้กิเลสมำบังคับเรำ อยำ่ให้ควำม
โลภมำบังคับเรำ อย่ำให้ควำมโกรธแล้ว ออกอิจฉำริษยำผู้อื่นเขำ 
ก็เรำเป็นคนอดเอง มิ ใช่มีคนบังคับเรำหรอก แต่ว่ำมันเป็นเอง
ของมัน กิเลสมันอยู่ในใจของเรำมันบังคับเรำเอง

เพรำะฉะนั้นทุกคนมีเหมือนกัน มีกิเลสเหมือนกัน อย่ำ
ให้มันมำเป็นใหญ่กว่ำใจเรำเลย ควำมโลภอย่ำมำเป็นใหญ่กว่ำเรำ 
ควำมโกรธอย่ำมำเป็นใหญ่กวำ่เรำ ควำมหลงอย่ำมำเป็นใหญ่
กว่ำเรำ ควำมรัก ควำมชัง ควำมยินร้ำย ยินดี ดี ใจ เสียใจ ร้องไห้ 
หัวเรำะเหล่ำนั้น มันไม่ยั่วยวนชวนให้เรำแตก ใจแตกไปตำมมัน 
ถำ้มันยั่วได้แล้ว มันก็ตบมือ โอ้ย ตบมือมำ มำฝ่ำยเรำแล้ว 
(หัวเรำะ) สบำยแล้ว มันมำฝ่ำยเรำหมดแล้วนะ ควำมโลภมันยุ
ไปได้แล้ว ควำมโกรธมันยุไปได้แล้ว ควำมหลงมันยุเรำไปตำม
มันได้แล้ว มันก็นั่งตบมือเอำ ตบเอำ ตบมือวำ่เรำได้ชัยชนะ เออ

เพรำะเรำโง่ เรำไม่มีปัญญำ รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ รู้เทำ่เอำครึ่ง 
รู้ไม่ถึงเอำหมด มันมำเป็นเพื่อนเรำซะก่อน กิเลสทั้งหลำยมัน
มำตีสนทิแน่น ท�ำตัวคุ้นเคยกันซะก่อน ตีสนทิคุ้นเคยแล้ว
วันละเล็กวันละน้อย ต่อไปได้เป็นของเขำหมด เขำยึดได้หมด
ทุกอย่ำง เป็นขี้ขำ้เขำหมดทุกอย่ำง อ้ำ ที่มันมำตีสนทิแน่น ท�ำตัว
คุ้นเคย อ้ำ ให้คุ้นเคยเขำ้มำ จะฆ่ำทีหลัง ฆำ่เรำทีหลัง กิเลสมัน
ฆำ่เรำเอง อำ้ ทีแรกมันมำน้อยๆ หรอก ต่อไปต่อมำมันมีอ�ำนำจ
มำกขึ้น มำกขึ้น
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๑๑  ๑๑

ทะเลำะกันอยู่ในป่ำก็มี นักภำวนำขี้ปะติ๋วอะไร ถึงเป็นอย่ำงนั้น 
ถึงฆ่ำกันตีกัน อ้ำ ขนำดนั้น เป็นนักภำวนำตอแหล ตอแหล 
ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก มันยุเรำ อย่ำไปฟังค�ำ
มันนะ เออ

สำมีภรรยำแสนที่จะรักกัน มันยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกออกจำกกัน ไปอยู่คนละบำ้นคนละช่องไป หำเมียใหม่ หำ
ผัวใหม่ท�ำนองนี ้มันยุ มันยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก มันแยก
ให้ออก หึ ตอกลิ่มเขำ้ไปมันเป็นแตกออกจำกกัน แล้วกลับคืนต่อ
กันอีกไม่ได้แล้ว อำ้ สบำยเขำไหมล่ะ มันก็ไปนั่งตบมือ หัวเรำะ
เรำอยู่ทำงอื่นแล้ว อ่ะ ไปยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว นั่งหัวเรำะเรำอยูโ่น้น 
สำใจแล้วๆ เรำยุให้ได้ อ้ำ ให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้
ออก ได้ตำมควำมประสงค์เรำแล้ว มันเป็นอย่ำงนีเ้รื่องกิเลส 
ยุคน ให้ยุ ให้แตก อ้ำ

ก็เพรำะที่เกิดสงครำมกันในแต่ละประเทศ ก็เพรำะยุให้ร�ำ 
ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก นั่นเอง มันมีแผน แผนกำร
ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก มีแผนก่อกวน ควำมสงบ ให้เกิดมี
ในประเทศนั้น ต่อไปเรำก็ยึดอ�ำนำจได้ เพรำะเขำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว 
ยั่วให้แตก ได้แล้วมำเป็นฝ่ำยของเรำแล้ว ก็ง่ำยนดิเดียว สนเขำ 
สนจมูกได้แล้ว สนจมูกได้แล้วก็ถูกเขำจูงไปจ้อย (หัวเรำะ) นั่น 
เออ เหมือนกันแหละ

เรำเป็นมนษุย์ มีอิสรภำพ เสรีภำพเต็มที่ อย่ำให้คนอื่น
มำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว มำยั่วให้เรำแตกแยก สำมีภรรยำ เพื่อน 
สหำย เออ ท�ำงำนด้วยกันอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันแล้วก็มำยุให้ร�ำ 
ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก แตกวง อ้ำ มันเป็นวง เป็นวง
ของมัน เนีย่วงเหล้ำก็มี วงกำรพนันก็มี วงอะไรต่อมีทั้งนั่นแหละ 

ควำมโลภ ก็ฆ่ำกันได้ ควำมอิจฉำ ริษยำ พยำบำทมันมีอ�ำนำจ
ทั้งนั่นแหละ เรำจะเอำตำมมันหรือเปล่ำ อำ้ ไม่เอำ ไม่เอำ ก็อยำ่
ไปท�ำตำมมัน อย่ำมำ อยำ่มำแหย่ อ้ำ

เวลำเสือหลับอยำ่มำแหย่ เออ ให้เขำหลับสบำยซะ กิเลส
ทั้งหลำย เอ้ย เรำเชื่อแกมำกัปชำติแล้ว แก่กิเลส ชิดเชื้อกิเลส
มำท�ำบำปท�ำกรรมมำกี่ชำติแล้ว หลำยชำติ พันชำติ หมื่นชำติ 
แสนชำติ นับไม่ถ้วน ท�ำไปตำมอ�ำนำจกิเลสทั้งนั่นแหละ

เพรำะฉะนั้นพระพุทธเจ้ำมำตรัสรู้ ทำ่นเมตตำสัตว์โลก 
ท่ำนจึงวำง อ้ำ ระเบียบวินัยไว้ให้แก่ พวกสัตว์โลกทั้งหลำยได้
รู้ รู้จักเข้ำใจ ให้สั่ง (สม)เมตตำ กรุณำ มุทิตำ ขึ้นในหัวใจของตัว 
อยำ่ให้ควำมโลภ ควำมโกรธมำ อ้ำ ขึ้นมี ในหัวใจของเรำ เรำก็ฆำ่
กิเลสได้ ก็ ให้ตำย รำคะ โทสะ โมหะ มันก็ตำยไป ตำยไปทีละ
น้อยๆ เรำก็มีอ�ำนำจเต็มที่ มีสติสตัง รู้ตัวอยู่เต็มที่ ท�ำอยำ่งนี้
มันผิด ท�ำอย่ำงนีม้ันถูก รู้จักเหตุผลไปในตัว เรำก็เลือกเอำแต่
สิ่งที่ดีๆ ใส่ตัว เรำก็เป็นผู้เจริญเทำ่นั้นเอง เป็นนักภำวนำไป
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ใครมำก่อกวนหรอก คนอยู่ใกล้ๆ กันนั่นแหละ ทะเลำะกันอยู่
ทุกวันนะ สำมี ภรรยำ เพื่อนฝูงร่วม ร่วมงำนกัน เหล่ำนั้น กับ
มันก็ไม่พอใจ ไม่กินเส้นกันล่ะ ก็ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก เพรำะฉะน้ันไม่เอำ ไม่เอำ เรำไม่ออกกับใคร ไม่เขำ้
กับใครหรอก ถำ้มันไม่ถูกเรำไม่เอำ เออ ใครจะท�ำไมหำ ถำ้ไม่
พอใจ เอำเรำไปฆ่ำก็ตำม เอำฆำ่ซะ อยำกฆ่ำ ฆ่ำซะ เออ เขำอยำกฆ่ำ 
ฆ่ำซะ เห็นว่ำขัดคอเขำ อืม เขำจะฆ่ำเรำ เอำ้ ฆ่ำก็ฆ่ำสิ อำ้ เรำ
จะว่ำอะไร อ้ำ มัน ไหนๆ มันก็จะตำยอยู่แล้ว อำ้ กิเลสมันหุ้ม
ตัวอยู่แล้ว ให้มันตำยหนจีำกกิเลสซะก็ได้ เด็ดขำดลงไป

อืม แต่ละวงละวง มันยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก 
เข้ำใจไหม เออ อำ้ ถ้ำไม่เข้ำใจก็เรียนใหม่ซะก่อน อำ้ ยิ้มสิ เขำ
มำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่วอย่ำงงั้น ยิ้มฟัง ยิ้มฟังไม่ไปตำมมัน โอ้ คน
คนนีก้็ โง่ถึงขนำดนีเ้น้อ ถูกเขำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตกกันได้
ขนำดนี ้คนมันก็โง่ขนำดนีเ้หรอ อ้ำ เรำจักไมโ่ง่อย่ำงเขำนี ้ไม่ฟัง 
เขำจะยุยังไงเรำก็ไม่ฟัง ดันของเรำอยำ่งที่ถูก อะไรมันถูกมันต้อง 
เรำจะดัน ดันอย่ำงเดียว ดันในทำงที่ถูกไม่เป็นไรหรอก แต่อยำ่
ดันในทำงที่ผิดก็แล้วกัน อ้ำ ให้ดันของที่ถูก อำ้

เพรำะฉะนั้น เรื่องเรำจะเอำ.. เอำชนะขำ้ศึกคือกิเลส 
ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมรัก ควำมชัง ควำมยินร้ำย 
ยินดี ดี ใจ เสียใจ ร้องไห้ หัวเรำะ มันยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก มำหลำยสมัยแล้ว เออ แต่สมัยต่อไปนี ้เรำก็ได้รับ
กำรศึกษำสูงอยู่แล้ว เรำยังจะเอำของเหล่ำนั้นมำเป็นเครื่องมือ
ของเรำอยู่หรือ เออ

เพรำะฉะนั้นทำ่นจึงปลุกระดมมวลชน ให้ต่อสู้กับกิเลส 
ด้วยวิธีปฏิบัติธรรมต่ำงๆ นำนำ ในประเทศไทยเนีย่ มีส�ำนัก
หลำยส�ำนัก ที่จะปลุกระดมให้ไปในทำงที่ดี ที่ชอบ ที่ถูก ที่ควร 
ครูบำอำจำรย์ตำยไปแล้ว หลำยสิบองค์แล้ว หลำยล่ะนั่น ท่ำน
เป็นคนปลุกระดมมวลชนเหมือนกัน ท�ำให้เอำชนะกิเลสให้จนได้ 
ในที่สุดทำ่นก็ตำยเสียเอง ท่ำนหมดกิเลสหรือยัง เออ ทำ่นยัง
ไม่ได้หมดกิเลสเลย เรำตำยเสียก่อน เออ อย่ำงงี้ ก�ำลังเป็นนัก
ต่อตำ้นกิเลส ก�ำลังจะไปสั่งสอนญำติโยมให้ฆำ่กิเลส ฆ่ำกิเลส
ให้ตำย ฆำ่ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ฆำ่รำคะ ฆ่ำโทสะ 
ฆ่ำโมหะ ฆ่ำลงไปให้มันเรียบรำบ ไม่ให้มีมำรบกวนบ้ำนเมืองเรำ 
ก็ตัวของเรำเอง อ่ะ เป็นขำ้ศึก ข้ำศึกที่ก่อกวนอยู่ในโลกนี ้ไม่มี

เหมือนดังพระอำนนท์ถำม อ้ำ สำมเณรน้อย ถ้ำเขำดำ่
เธอ เธอจะว่ำยังไงล่ะ เออ เขำด่ำเฉยๆ หรอก ก็รับ เออ บำ้น
ข้ำน้อยเป็นบ้ำนมิจฉำทิฐิ อ้ำ มีแต่คนมิจฉำทิฐิเป็นจ�ำนวนมำก 
ถ้ำเขำดำ่เธอ เธอจะว่ำยังไง ดำ่เฉยๆ หรอก เขำไม่ตี ถำ้เขำตี
เธอ อำ้ ดีเสียอีก ข้ำ ข้ำ ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้ตีเขำ เขำตีเสียเอง ถำ้
ฆ่ำท�ำให้เธอตำย วิเศษมำกพระเจำ้ค่ะ เออ ขอรับ ครูบำอำจำรย์ 
วิเศษมำก ถำ้เขำท�ำให้เรำตำยได้ เพรำะว่ำเกิดขึ้นมำมันสู้กับโลก 
มำสู้กับร้อน สู้กับหนำว สู้กับเวียก(งำน) กับงำน กับกำร 
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เออ ถำ้เขำฆ่ำเธอจน จนตำย วิเศษมำก พระเจ้ำข้ำ ครับ วิเศษ
มำกครับอ่ะน่ะ เพรำะคนเรำมีทุกข์อยู่ในร่ำงกำย อยำกจะตำย
มันก็ไม่ตำย มันมีคนอื่นมำท�ำให้เรำตำยเสียเอง วิเศษมำกครับ 
เออ จะถือว่ำวิเศษมำก คนอยำกตำยก็ต้องไปผูกคอตำยก็มี 
ไปฆ่ำตัวเองตำยก็มี ไปโดดเหวก็มี ไปขึ้นต้นไม้โดดลงมำก็มี ให้
ตัวเองตำย อันนีเ้รำไม่ได้หำวิธีอย่ำงนั้น เขำมำท�ำให้เรำตำยเอง 
ก็ถือวำ่วิเศษมำก พระเจำ้ ครับ อืม แน่ะ มัน มันไม่เจ้ำข้ำหรอก 
ถ้ำพระพุทธเจ้ำถำม ก็จักแต่วำ่ พระเจ้ำข้ำ จะว่ำ เออ เพิ่นก็
ตอบวำ่ ปุญณะ เธอไปได้ๆ เธอไปบ้ำนของเธอได้ อืม ต้องเป็น
คนชนะกิเลสได้แน่นอน อืม

กับท�ำมำหำกิน มำกมำยก่ำยเกิน พะเนนิเทินทึก ถำ้เขำฆำ่เรำ 
ให้หมดธุระในเรื่องท�ำมำหำกินซะแล้ว วิเศษมำกพระเจำ้ค่ะ เพิ่น 
เพิ่น เพิ่นก็บอกวำ่เธอไปได้แล้ว เธอไปเยี่ยมบำ้นเธอได้แล้ว 
ปุณณะ ชื่อวำ่สำมเณรปุณณะ วำ่ไงเน้อ ลูกนำงมันตำลี ตำนบีุตร 
อำ้ ลูกนำงมันตำน ี เรียกว่ำบุตรมันตำนบีุตร น่ะ ชื่อว่ำ ฉำยำ
ปุณณมันตำนบีุตร นีต่อบกับพระอรหันต์ตอบอยำ่งงั้น

อรหันต์ถำม ถำมว่ำเธอไปเยี่ยมบำ้นเกำ่ของเธอมีแต่
มิจฉำทิฐิเธอจะท�ำยังไง ขำ้พระบำทก็ถือวำ่ ขำ้พเจำ้ก็ถือว่ำ 
เขำดำ่เฉยๆ หรอก เขำไม่ท�ำอะไรหรอก อืม ไม่เสียหำยอะไร 
ถ้ำเขำประหำรเธอล่ะ ตีเธอล่ะ

ก็ดี ดีเสียอีก เรำไม่ทะเลำะกับใคร เขำตีเรำเท่ำนั้น ถือว่ำ
ตีเรำเทำ่นั้น ไม่ท�ำให้ตำย ถำ้เธอ เขำท�ำให้เธอตำย วิเศษมำก 
ขอรับท่ำน วิเศษมำก

เพรำะว่ำคนเกิดมำในโลก มีทุกข์ประจ�ำตัวมำกมำย ทุกข์
เพรำะท�ำมำหำกิน ทุกข์เพรำะเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์เพรำะริ้นกัดยุง
กินทุกอย่ำง อันนีเ้ขำมำท�ำให้ตำยแล้ว ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่อง
อันนั้น วิเศษมำกพระเจำ้ข้ำ ขอรับอ่ะน่ะ เออ

เธอไปได้แล้ว เธอไปได้ ไปบ้ำนเก่ำเธอได้ ไปเยี่ยมบ้ำน
เกำ่เธอได้แน่ ทำ่นถำมกันอย่ำงงี้ ได้ควำมจริงออกมำอย่ำง เออ 
พระอรหันต์ท่ำนตอบกัน เป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่.. สำมเณร 
ปุณณะ ไม่ใช่ธรรมดำ เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยเจ้ำตอบ 
เออ พระอรหันต์ถำม พระโมคลำหรือพระสำรีบุตรถำม เธอจะ
ไปอยู่ได้ยังไง บ้ำนของเธอเป็นบ้ำนมิจฉำทิฐิมำกมหำศำล ถ้ำเขำ
ด่ำเธอจะท�ำยังไง เออ แก้ออกไป ก็ดี เขำด่ำเฉยๆ หรอก 
เขำไม่ท�ำลำย ถำ้เขำท�ำลำยเธอล่ะ เออ ดี ดีกว่ำเขำท�ำให้ตำย 

งำนของเรำยังมีอยู่อีกนะ ถำ้พูดไปมำกก็มำกไป ธรรมะ
เป็นอยำ่งงี้ เรำทุกคนที่นั่งประชุมนมุกันอยู่ที่นี ่มีกิเลสมำกที่สุด
ก็มี มีกิเลสพอปำนกลำงก็มี มีกิเลสเบำแล้วที่สุดก็มี อำ้ แล้ว
แต่ผู้ที่ส�ำรอกจิตใจของตัวเอง ให้เบำ ให้เป็นคนเบำคนบำงขึ้น
มำได้ คนเบำนะเรียกว่ำ คนบุญ คนมีบุญ จึงเบำจำกควำมโลภ 
ควำมโกรธ ควำมหลง รำคะ โทสะ โมหะ เบำบำงลงไป เป็นคน
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ดังต�ำรำเพิ่นบอกไว้นั้น อันนีพู้ดตำมต�ำรำหรอก ตำม
ต�ำรำมันบอกไว้อยำ่งงั้น ให้ถึงควำมเบำ ท�ำอะไรให้ถึงควำมเบำ
ควำมบำง เออ มันไม่เบำในที่นี ่มันหนักอยู่เนีย่ อ้ำ แม้แต่จะ
เดินจะเหิน เดินไปแต่ตัวก็ไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็นไป หนักไหม หนัก 
คนเข็นก็ล�ำบำก เออ คนพยุงขึ้นบันไดบันเดย ก็ล�ำบำกอีก อืม 
ล�ำบำกทุกอยำ่ง เออ มันเป็นอยำ่งนีข้ันธ์ ธำตุมันเป็นอยำ่งงี้ 
แก่ลงๆ มันหนักลงๆ ขันธ์ ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นภำระอันหนัก

ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก

เห็นแหม่ เป็นของทุกข์ในโลก มันหนักเขำ้ๆ เป็นของทุกข์
ในโลก เพรำะฉะนั้นจงท�ำให้มันสิ้นไปซะนะ พวกเรำทั้งหลำยตื่น
จำกอำสวกิเลสซะให้มันหมดใน.. กำรครองชีพของเรำ กำรท�ำมำ
หำกินของเรำให้มันหมดไปๆ อยำกให้มันเบำไปๆ สบำย เออ

มีบุญแล้ว ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นคนเบำ คนบำง 
คนมีบุญใหญ่ขึ้นมำ เออ มันก็จะไปพระนพิพำนได้นะ บุญมี 
บุญหลำย ตัวเบำแล้ว ไปได้ พอนีก้ลับบำ้นได้ อำจจะไปได้นพิพำน
ทั้งดิบก็ได้นะ เออ

เหำะไปเลย หนีไปเลย เหำะไปเลย แวบไปเลย อืม นั่น
ของมันตัวเบำหมดแล้ว ไม่มีอะไรหนักหนำสำโหดในร่ำงกำย 
กิเลสก็เบำ ควำมโลภก็เบำ ควำมโกรธก็เบำ ควำมหลงก็เบำ 
ควำมรักก็เบำ ควำมชัง ควำมอิจฉำริษยำก็เบำ เบำไปหมดทุกอยำ่ง 
เบำ เป็นคนเบำ เป็นคนเลี้ยงงำ่ยด้วย เบำด้วย อืม จิตเบำ ใจเบำ 
ไม่มีกิเลส ไม่มีรำคะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ เป็นคนเบำคนบำงแล้ว 
ควรจะไปพระนพิพำนได้แล้ว เออ ท�ำหนักๆ เขำ้ให้จิตมันหลุด
จำกอำสวกิเลสทั้งมวลซะ ให้มันไปพระนพิพำนได้
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ท่ำนก็ยังว่ำ หลวงปู่นั่นมีภำระเบำแล้วเหรอ ไม่ใช่ ไม่เบำ 
ไม่หมด ไม่หมด มีของหนักๆ เออ เอำมำใส่เรำมำกมำยอยู่ 
มำกมำย เดี๋ยวก็สร้ำงอันนั้น เดี๋ยวก็สรำ้งอันนีข้ึ้นมำ ถ้ำไม่สร้ำง
มันก็ไม่มีที่อยู่ที่อำศัย อำ้ ต้องดูแลมัน กุฏิกุต่ำงมัน ปลวกกิน
หรือเปลำ่ เออ มันเสำมันขำดหรือเปล่ำ มันรั่วหรือเปล่ำ หลังคำ
มันรั่วหรือเปลำ่

เหลำ่น้ีต้องดูแลมัน อำ้ แต่วำ่ดูแลอย่ำงมีปัญญำ มีปัญญำ 
อยำ่ให้มันหนัก ท�ำให้มันเบำ ท�ำให้มันเบำ ให้มันเบำๆ บำงๆ 
อำ้ มีวิธีท�ำอยู่ ท�ำให้มันเบำมันบำง เออ หำแนวแลกไม้ แนว
เปลี่ยนให้เขำ เขำชอบใจเขำก็เอำ อำ้ เขำก็เปลี่ยนเอำ เอำของเขำ
นั่นล่ะมำซ่อม มำซ่อมกุฏิกุสรำ้ง ที่อยู่ที่อำศัยเอำของเขำที่เขำมำ
แลก เอำของของเรำล่ะ เอำมำ สร้ำงกุฏิกุต่ำง อ้ำ ที่อยู่ที่อำศัย 
หลังคำมันรั่วมันก็จะหำยไป อำ้ พื้นมันทะลุมันก็จะหำยไป ปลวก
กินเสำมันก็หมด อ้ำ มัน มันก็จะหำยไป

มีปัญญำหำหนทำงแก้ไข ต่อไปท�ำเป็นเสำไม้มำฝังดิน มัน
ปลวกกินได้ บัดนีเ้รำมีปัญญำ ให้เขำตีเข็มลงไปในลึกๆ เพิ่นเน้อ 
ตีเข็มลงไปในลึกๆ จนมันอยู่แล้ว อ้ำ จึงมำหล่อเสำต่อขึ้นมำอีก 
เอ้ำ ว่ำยังไงจะกินได้ไหมปลวกเอ้ย อ้ำ กินไม่ได้แล้ว กินไม่ได้
เพรำะว่ำเข็มเป็น เป็นปูน เป็นเหล็กเป็นปูน อำ้ มันก็แข็งแรง
กว่ำเดิม จะมำกินอีกไม่ได้หรอก อำ้

เพรำะฉะนั้นจึงมีกำรตกลงกันสร้ำงมหำเจดีย์ ให้มันพึ่งพำ
อำศัยได้ จ�ำนวนมำก เป็นอเนกประสงค์ อำ้ ไม่ใช่ท�ำน้อยๆ เบำๆ 
ท�ำให้มันเป็นอเนกประสงค์ในเนื้อที่แห่งนั้น เออ ให้มันใช้งำนได้
หมดทุกอย่ำง เออ แน่ะ

คิดไปคิดมา ความคิดใหญ่(มาก)
หมาหลายเจ้า กินข้าวหลายเฮียน(บ้าน)
(สุนัขหลายเจ้าของ กินข้าวหลายบ้าน)

ธรรมดาล่ะ เฮ้อ กินข้าวหลายเฮียน(บ้าน) ความคิดใหญ่(มาก)

แต่ว่ำไม่แบกไม่หำมมันหรอก แล้วแต่เขำจะช่วย แล้วแต่
เขำจะยินดี ในงำนก่อสรำ้งเหล่ำนั้น ถ้ำเขำยินดีเขำคงจะโมทนำ
สำธุกำร ก็ไม่เป็นของหนัก ถำ้โมทนำสำธุกำรแล้ว ยินดีที่จะ
ช่วยเหลือ อ้ำ ดังที่เรำท�ำมำทุกครั้งล่ะ เดี๋ยวนีท้�ำงำนมำอยู่ที่นี่
หลำยครั้งแล้ว มีกำรทอดผำ้ป่ำ มหำกฐิน ทอด อ้ำ ผ้ำป่ำ 
กองทุนของโรงพยำบำลบำ้ง ทอดผ้ำป่ำกำรสร้ำงเจดีย์บำ้ง เหล่ำนี้ 
มีทุกหนทุกแห่งไปล่ะ อยำ่ไปถือว่ำเป็นของหนัก

ถ้ำเรำมีก็ มีน้อยท�ำน้อย มีมำกท�ำมำก ไม่มี ใครกดขี่บังคับ
ท่ำนทั้งหลำยหรอก ถำ้ทำ่นทั้งหลำยพอใจยังไง ก็ท�ำอยำ่งงั้น 
แหละ ดังที่แสดงมำก็ยุติ สรุปแล้วยุติด้วยเวลำ เอวังก็มี
ด้วยประกำรฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานท�าบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๙

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ วัดอรัญบรรพต ต.บ้านหม้อ
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ตั้งใจเด้อ คนหูหนวกอ่ะ หลวงปู่มันเป็นคนหูหนวก 
พูดอะไรก็ไม่ชัดเจนหรอก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปูชา จะ ปูชะนยีานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ
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ทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะ ค�าสั่งค�าสอนของพระบรมศาสดา 
เออ ให้แพร่หลายออกไป อันนีก้็เหมือนกันแหละ จ�าเป็น หนีไม่พ้น 
เขาเอาจับไฟจุดเอา เออ ถ้าเป็นจะไป ก็หนีไม่พ้น ก็ต้องพูดให้ฟัง

ธรรมดาสิ่งที่สวยๆ งามๆ ก็หลายสิ่งหลายอย่างประกอบ
กันสมมติว่าดอกไม้ในแจกันเนีย่ มีกี่อย่าง มีกี่สี มีหลายสี 
หลายพันธุ์ เอามาประดับเข้าแจกันดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาแลดู 
แล้วก็สวยงามดี คนเราก็เหมือนกัน ที่มาเป็นพุทธบริษัท ประพฤติ
ปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาก็มาจากตระกูลต่างๆ กัน ไม่ได้มา
จากตระกูลเดียว คนทุกข์ก็มี คนเจ็บก็มี คนรวยก็มี ข้าราชการ
ก็มี เป็นทหาร เป็นต�ารวจก็มี มาร่วมประชุมชุมนมุกันที่นี ่มอง
เข้าแล้วก็งามไหมล่ะ คนมีศีล ต่างคนต่างมีศีล มีธรรมมารวม
กันอยู่ในศาลาแห่งเดียวนี ้มองไปแล้ว งาม น่าอวดชาวโลกเขา 
บางประเทศ บางประเทศเขาไม่มีประเพณีแบบนี ้สนกุสนานกัน
เพลิดเพลินไปเฉยๆ ไม่ระลึกถึงตัวเองว่าเราจะขัดเกลากิเลสของ
เราให้มันเบาบางได้ยังไง เออ อันนีท้่านก็บัญญัติไว้แล้ว เครื่อง
ขัดเกลากิเลสเพิ่นบอกว่า

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา

อันน้ีเป็นเคร่ืองประดับมนุษย์ท้ังหลายให้งามในท่ีทุกสถาน 
ในการทุกเมื่อ ถ้าเรามีศีล มีธรรมประดับกันประดับตัวอยู่แล้ว
ก็เป็นคนงามไม่ล้าสมัยเขาเลย น�าสมัยและก็ ใหม่เสมอน่าดูน่าชม 
คนมีศีล มีธรรมมารวมกันแล้วมันก็ดูงามขึ้นมหาศาลล่ะ งามมาก 
เหลือเกิน ศีลธรรมตัวนั้นพาให้สวยให้งาม อันไม่มีศีลมีธรรม 
กินเหล้าเมามาย อ้อแอ้ๆ เดินซัดๆ เซๆ ไปตามถนนหนทางก็ 

อนสุนธิก็สืบเนื่องมาแต่พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทั้งหลาย ได้โปรดประทาน
ธรรมเทศนาไว้มากมายเหลือเกิน ถ้าจะนับจะ จะประมาณแล้วก็ 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เพิ่นว่ามันหลายเหลือเกิน แต่ว่าเราเอา
เฉพาะบางสิ่งบางอย่างออกมาบรรยาย ให้ท่านฟัง หมายถึงบูชา
บุคคลที่ผู้ที่ควรบูชา บิดา มารดาก็เป็นผู้ที่ควรบูชา ครูบาอาจารย์
ก็เป็นผู้ที่ควรบูชา ผู้มีอายุสูงทั้งหลายก็เป็นบุคคลที่ควรบูชา
เหมือนกัน เราท�าวันนีเ้ป็นทักษิณานปุทาน ก็เป็นการบูชาคุณ
ของครูบาอาจารย์ผู้มีคุณต่อโลกต่อประชาชนทั้งหลาย ท่านได้
แนะน�าสั่งสอนไป ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจังหวัดไหนๆ

ถ้านมินต์ท่านไปแสดงธรรม ท่านไม่เคยปฏิเสธ ไปทุกหน 
ทุกแห่งล่ะ ไปจนเป็นลมเป็นแล้งอยู่ในรถก็ช่างมัน มันหายเอง
หรอก ให้มันหายแล้วก็ถึงที่ ก็คงจะแสดงได้เทศน์ได้ นั่น อันนี้
เมตตาคนขนาดนั้น เมตตาต่อชาวโลกทั้งหลายที่ยังลืมตาอ้าปาก
ไม่ทั่วถึงธรรมวินัย บาปบุญคุณโทษ อะไรก็ยังไม่ทั่วไม่ถึงทั้งที่
อุตส่าห์พยายามไปทุกหนทุกแห่ง ต้องการถ้าอยากให้มนษุย์
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อาจเป็นผู้มีศีล มีธรรมขึ้นมาแล้ว เกิดความเลื่อมใสศรัทธาโมทนา
สาธุ จะเป็นฝรั่งก็ดี ญี่ปุ่นก็ดี เยอรมันก็ดี พระต่างชาติมา พวก
เราไม่เคยแสดงความรังเกียจ เลยเคารพกราบไหว้เต็มศรัทธา
ของตัวเอง ไม่ได้ต�าหนติิโทษเลย งามในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 
เหมือนดอกไม้ที่เก็บมาจากต้นไม้ต่างสี สีสันวรรณะของมันต่างกัน 
เอามารวมในแจกันอันเดียวน่าดูน่าชมมากขึ้น

ไม่ค่อยมี ใคร ใครไม่ดีล่ะ ก็ชนแหลกไปเรื่อยๆ อย่างงี้ อันนีค่น
ชนดินั้นมาในสังคมนี ้จะงามอย่างนีห้รือเปล่าหนอ คงจะไม่งาม 
เครื่องประดับของคนก็คือศีลธรรมนั่นแหละที่พาให้เป็นคนสวย
คนงาม

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ธรรม ธรรมะ กรรม กัมมังก็หมายถึงการงานที่บริสุทธิ์
สะอาด ไม่มโีทษ การงานที่ ไม่มโีทษ กัมมัง วิชชาหมายถึงความรู้ 
ความเข้าใจในธรรมะธัมโมเนีย่

สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

หมายถึงว่าผู้มีศีล มีธรรมไปที่ ไหนเทวดาก็หลีกทาง ภูตผี
ปีศาจก็หลีกทาง เราจะเดินทางไปที่ ไหนๆ ภูตผีปีศาจจะเดิน
ขวางทางอยู่ก็ต้องหลีก หลีกทางให้ อ๋อ ผู้เป็นอุบาสกมาทางนี้
แล้ว พวกเราจะไปประมาทไม่ได้ ผู้มีศีล มีธรรมมาทางนีแ้ล้ว 
ควรยกมือโมทนาสาธุกับท่านเหล่านั้น เพราะท่านมีศีล มีธรรมแน่ะ 
เป็นเครื่องหมายของคนดีทั้งหลาย เออ คนดี คนที่ท�าประโยชน์
ให้แก่ชาวโลก

ยกตัวอย่างเช่น พระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งหมดนีแ่หละ เป็น
ทั้งผู้ที่ท�าประโยชน์ให้แก่ชาวโลก ท�าเพื่อให้ชาวโลกเป็นตัวอย่าง 
ดูแลเป็นตัวอย่าง ให้ได้ดู ได้ทัศนานตุริยะ ได้ดูสิ่งที่เป็นมงคล 
สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ได้เห็นผู้สังวรระวังในศีลในธรรมดีแล้วก็
น่าเคารพ น่ากราบไหว้ แม้คนอยู่คนละต่างชาติ ต่างแดนก็ตาม 

อันน้ีก็เหมือนกันบุคคลผู้มีศีล มีธรรมจะเป็นชาติฝรั่ง 
อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่นก็ตามใครๆ ก็ตามแล้ว มาบรรจุอยู่ใน
เสนาสนะแห่งนีศ้าลาแห่งนี ้มีทั้งฝรั่ง มีทั้งอังกฤษ มีทั้งเยอรมัน
มานั่งอยู่ที่นีล่่ะ งามไหมล่ะ งามมากๆ เลย เพราะว่าต่างคนต่าง
สังวรระวังตัวเอง ระวังกายตัวเอง ระวังวาจาตัวเอง ระวังใจ
ตัวเอง ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้วก็งาม จะเป็นชาติไหน
ภาษาไหนก็ตาม งามไปหมด อ้า เรียกว่ามณฑลหรือว่าพุทธมณฑล 
เออ หรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งอยู่ด้วยคุณธรรม น่าดู
น่าชมเหลือเกิน

ถ้าไปกินเหล้าเมามายเซซ้าย เซขวา ชนโน้น ชนนี่ ใครว่า
อะไรให้ก็ตาขวางใส่เขา เห็นเป็นสมณะก็ตามเถอะ อย่างนั้น เขา
ดูหมิ่นได้ เขาดูถูกได้ เขาขาดความเคารพเลยถ้าเป็นอย่างงั้น 
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นั้นเราคิดเอาง่ายๆ ถ้าเห็นพระคุณเจ้าจ�านวนมากมายก่ายเกิน
อย่างนี ้ถ้าหากประพฤติปฏิบัตินอกลู่นอกทางออกไป ไม่อยู่ใน
ขอบข่ายของศีลธรรมแล้ว จะเป็นยังไง นักปราชญ์บัณฑิตทั้ง
หลายมองเห็นแล้ว สะอิดสะเอียน เออ น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน 
ถ้าเห็นเณรกินเหล้าเมามาย เซซ้าย เซขวาไป ไปนู้นๆ อะไรขวาง
หน้าก็เตะแหลกลาญไปอย่างงี้ก็มี

ถ้ามีพระขี้เหล้าอย่างงั้นไปในบ้านเรา เราจะยินดีต้อนรับ
หรือเปล่า อ้า อ้า คงจะไม่ยินดีปรีดาปราโมทย์สาธุการแต่อย่างใด 
อาจจะมองอย่างเขม่นๆ อย่างนั้นล่ะ มองไปไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธา
ในบุคคลเช่นนั้น เพราะฉะนั้นบ้านของเราก็มีบุคคลตัวอย่าง บุคคล
ตัวอย่างของโลก ชาวโลกสักการบูชาอยู่ทุกวันน้ีก็พบก็มีคุณ คือ
ศีลธรรมเป็นเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายที่ท�าให้งามอยู่ทุกอย่าง 
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่จืดไม่จาง มีอาหารดีๆ มีของอยากท�าบุญ
ทั้งหลาย คิดอยากไปไหว้ ไปกราบ ไปสักการบูชาท่านผู้มีศีล 
มีธรรมอย่างงั้น และก็ผู้มีเมตตาอีกด้วย

อ้า อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ 
ไม่ว่าภาคไหนๆ ท่านไปที่ ไหนก็มีคนสักการบูชาเคารพกราบไหว้ 
อยากท�าบุญสุนทานอยากถวายสิ่งถวายของ มันเป็นเพราะอะไร 
เป็นเพราะคุณธรรมของท่าน วินัยของท่านดี ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
ไม่เปื้อนเปรอะเลอะเทอะ งามทุกเมื่อ เออ งามหน้างามตา งาม
กิริยางามมารยาท งามเชื้องามชาติ งามวาสนา งามจิตงามใจ 
งามในศรัทธา เออ ไม่ต้องหาเครื่องประดับประดาสวยๆ งามๆ 
มาใส่หรอก

พระเจ้าพระสงฆ์ หัวโล้นห่มผ้าเหลือง สีเข้ารูปเข้าร่างกัน 
สีไม่ต่างกัน ไม่แตกกัน เออ ถ้ามาในที่นีม้ีสีด�าๆ มีสีแดงๆ 

ตามความเห็น เห็นประจักษ์ ตีกันหัวร้างข้างแตกไปหลายราย 
เพราะว่าหัวโล้นๆ เฉย ห่มผ้าเหลืองเฉยๆ แต่ว่า กินเหล้าเมามาย 
ติดฝิ่น เฮโรอีน กัญชายาเสพติดให้โทษทุกอย่าง หัวโล้นแต่ว่า
หลอกลวงโลกเขาเฉยๆ แต่การประพฤติปฏิบัติไม่เข้าท่าไม่เข้าขั้น 
แล้ว อย่างงี้เรียกว่า ท�าลายคุณธรรมของตัวเองให้ย่อยยับไป 
ขาดความเคารพ ขาดความนับถือ ขาดความสักการบูชา ขาดหมด
ทุกอย่าง แม้จะมีอาหารกินดีๆ ก็ไม่อยากถวาย เออ เพราะว่า
ท�าผิดกฎหมายศีลธรรม ไม่อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม อันนีก้็
เป็นการท�าลายชื่อเสียงของตัวเองเหมือนกัน

เราเป็นพระ เราเป็นเณรเราไปท�าอย่างงั้น ประชาชนเขา
จะสาธุการหรือเปล่า อ้า ไม่ ไม่มี ไม่มี ใครสาธุ โมทนาสาธุการ 
แม้เทวดาที่มีกายทิพย์ อ้า เห็นแล้วก็ไม่เคารพไม่ย�าเกรง ส่ายหัว 
เทวดาทั้งหลายส่ายหัว โอ้ย ไม่ไหวแล้ว ท�าอย่างนีพุ้ทธบริษัท
ย�่ายีพระพุทธศาสนาถึงขนาดนี ้ยังจะให้เขาเมตตาปรานยีังไงได้ 
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อะไรก็ส�าเร็จ วัดวาศาสนาอะไร ก็จะส�าเร็จทุกอย่าง เอาความ
พร้อมเพรียงซึ่งกันและกันไม่แตก ไม่แยกกัน อยู่คนละวัด 
อยู่คนละอาวาส อยู่คนละจังหวัด อยู่คนละหัวเมืองมาเห็นกัน
แล้วก็ชื่นอกชื่นใจ เออ ดีอกดี ใจ โมทนาสาธุการด้วย

อันนีห้ลักของศีลธรรมของพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ก็
เพราะว่า ท่านมีความพร้อมเพรียงกันทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ทอดทิ้ง
กัน ไม่นิง่ดูดายกัน ไม่ใจจืดไม่ใจด�าไม่รังแกกัน อ้า เอาใจช่วยกัน
อยู่อย่างนีแ้สดงว่า

มาปะปนหมู่อยู่ จะดูออกไหม จะดูได้ไหม กิริยามารยาท การกระท�า 
ความประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอื่น ก็ผิดหมู่อีกนั่นแหละ มันจะ
ไม่สวยดี๊ มาท�าลายศรัทธา ท�าลายศรัทธาของญาติของโยมให้
เสื่อมลงเห็นได้ชัด อ้า เดินทางผ่านกันไป เขาก็ไม่เคารพไม่นับถือ 
ไม่ศรัทธาไม่บูชา อ้า มันเป็นไปอย่างงั้นมัน มันไม่มีเอื้ออ�านวย
กันเท่าที่ควร

ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายมีธรรมมีวินัยอันดีงามอยู่ มองดูเวลา
ไหนก็เย็นตาเย็นใจจะคิดอยากท�าบุญสุนทาน ก็เลยอาราธนามา
หรือไม่ได้อาราธนามา ก็มีศรัทธามากันเองมารวมกันอยู่ใน
มหาสังฆนบิาตแห่งนีก้็งามอยู่อย่างนั้นทุกเมื่อ เทวดามองเห็น
แล้วก็ชื่นชมชื่นใจ เออ สามัคคีมี ในหมู่ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น 
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ ภัยย่อมเข้าฟาดฟัน
หมู่นั้นฉบิหาย เพิ่นบอกไว้แล้ว บอกไว้ยังไง สามัคคี เออ ใน
ความสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข เราปรารถนา
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งามหน้า งามตา งามกิริยา งามมารยาท งามเชื้อ งามชาติ 
งามวาสนา งามจิต งามใจ งามในศรัทธา ไม่จืด ไม่จาง ไม่ห่าง 
ไม่หาย อยู่อย่างงั้นทุกวี่ทุกวัน มีความเคารพและก็นับถือบูชา
ไม่จืดไม่จางเลย อยู่ถึงต่างจังหวัดไกลออกไปโน่น ก็พากันหลั่งไหลมา 
มาบูชาคุณครูบาอาจารย์ มาเคารพนบนอบ มาท�าบุญสุนทาน 
แอ้ น่าโมทนาสาธุการเหลือเกิน

อยู่ไกลมิ ใช่ง่ายน่ะ สุพรรณบุรี อ่ะ นครปฐม สุพรรณบุรี 
มาทางตะวันออก นครพนม สกลนครมาถึงอุบลราชธานกี็มี 
พากันตั้งใจมา นัดหมายกันมา หรือได้ยินข่าวว่าท่านจะมีบุญวันนั้น 
วันนี ้ ก็ตั้งอกตั้งใจถ่อสังขารตัวเองมา ถึงเดินไม่สะดวก ก็ยัง 
ขาหักขาห่าน(กะเผลก)เดินมา ขะเย้อขยักก็มี เออ อืมแต่อาศัย
นั่งรถมา มาจากทางไกลๆ นั่งรถมา ถ้าเหนื่อยยากล�าบากขนาด
ไหนก็ทนเอา เพราะว่าใจศรัทธา อ้า งามหน้า งามตา งามกิริยา 
งามมารยาท งามเชื้อ งามชาติ งามวาสนา งามจิต งามใจ 
งามในศรัทธา เหลือกินเหลือใช้แล้ว

เพราะฉะนั้นขอฝากท่านทั้งหลาย เออ ทั้งคฤหัสถ์และ
บรรพชิตมารวมกันอยู่ที่นี ้ขอฝากความหวังไว้กับท่านทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายก็คงจะทะนบุ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกนาน
เท่านาน จนกว่าชีวิตจะหาไม่

เพิ่นล่ะตายเป็นตาย เออ เราจะบูชาอยู่อย่างนี ้ใครจะไม่
แนะน�า ให้เราให้ล้มเลิกจากการกราบ การไหว้ การสักการบูชาจาก
พระเจ้าพระสงฆ์ซะ มีมาแนะน�าอย่างงั้นเขาหาว่า งมงาย อ้า 
ไม่รู้จักทางเจริญอะไรเลย กราบไหว้อยู่อย่างงั้นไม่รู้จักเบื่อ นีว่ิธี
เขาแทรกแซงเข้ามา แทรกแซงเข้ามาอย่างนี ้ ในครั้งพุทธกาล 
เพิ่นก็มีวิธีอย่างงี้เหมือนกัน แทรกแซง แทรกแซงไปถึงพระพุทธเจ้า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ท�าความสุขให้เกิดขึ้น เพราะความสามัคคีความพร้อมเพรียงกัน 
เออ ไม่แตกไม่แยกกัน ประพฤติธรรมวินัยก็อันหนึ่งอันเดียวกัน
อยู่อย่างงั้น เป็นสิ่งที่ท�าให้หมู่งาม หมู่สวย หมู่งามน่าเคารพ 
น่าบูชาสักการะ น่าท�าบุญ เออ

ถ้าหากว่าทะเลาะกันป๊องๆ แป๊งๆ ตีกันหัวร้างข้างแตกอย่างงี้ 
อุบาสกอุบาสิกาผู้ก�าลังศรัทธาอยู่ก็ แป้วใจ โอ้โฮ ท�าไมท�ากันได้
อย่างงั้น ท�าไมตีกันได้อย่างงั้น น่าอายเทวดาเหลือเกิน เราไหว้
พระ เออ กราบไหว้พระ ท�าบุญกับพระอยู่เรื่อยๆ ถ้าไปประพฤติ
นอกลู่นอกทางอย่างนั้น หัวใจของอุบาสกเป็นยังไง หัวใจของ
อุบาสิกาเป็นยังไง แป้วใจ เศร้าหมองใจ ไม่สบายใจ

เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในธรรม ธัมโม มีวินัยเป็น
ที่ประดับตัวเอง ก็เหมือนดอกไม้หลากสี ดังที่ยกขึ้นเบื้องต้น 
ดอกไม้หลากสีได้จากตระกูลต่างๆ เอามารวมใส่แจกันใหญ่ๆ 
อันเดียว มองดูแล้วสวยงามแค่ถ่ายรูปก็งาม ไปติดอยู่ในรูปมัน
ก็งามอยู่อย่างนั้น
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ก�าลังชี้หน้าชี้ตาอยู่ว่าอย่างงั้น ประชาชนทั้งหลายก็ตกใจ โอ้ 
จะเป็นไปได้หรือพระบรมศาสดา อืม ใครจะตอบผู้หญิงคนนั้น 
นางจิญจมาณวิกา

อันเรื่องมันรู้สึก เธอกับฉันเท่านั้น คนอื่นเขาไม่รู้หรอก 
เออ แน่ะ ท่านไม่ได้ว่าเธอมาใส่ร้ายฉันอย่างงั้นอย่างงี้ ไม่ได้ว่า 
เรื่องนีรู้้แต่ฉันกับเธอเท่านั้น อ้า รู้ยังไง ก็รู้ว่าฉันไม่ได้ร่วมกับเธอ 
เธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้ร่วมกับเธอ รู้ทุกอย่างเป็นแผนของเธอ
ต่างหากหรอก แต่ลมพัดมาอย่างใหญ่เลย แล้ว อ่ะ หนูก็เข้าไป
กัดสายของน�้าเต้าอยู่ในสะเอวเพิ่นล่ะ ตกกลิ้งโคโ่ล่ออกมา พอ
น�้าเต้าตกกลิ้งโคโ่ล่ออกมา แทบจะเอาตัวไม่รอดน่ะแหละ อ้า

พวกบริษัททั้งหลายนั่งประชุมอยู่นั้น ลุกฮือกันขึ้นจะ
กระทืบ อ้า ผลักไสออกไปนอกรั้วจากพระวิหารนั้นซะ จากที่
ประชุมนั้นจะผลักไสออกไป ไปถึงทุ่งนา ไปถึงทุ่งนา แผ่นดินก็
แยกออกดูดเอาอย่างน่าทุเรศ เมตตาจริงๆ

ถูกแผ่นดินสูบไปต่อหน้าต่อตา นางจิญจมาณวิกา 
ว่าผู้ใส่ร้ายป้ายสีพระบรมศาสดา เห็นได้ชัดแจ้งและก็ประกาศ
ความดีเด่นของพระพุทธเจ้าให้ทั่วโลกได้ทราบด้วย ไม่ธรรมดา 
แผ่นดินสูบมาหลายรายแล้ว

ท่านเทวทัตก็แผ่นดินสูบ นางจิญจมาณวิกา ก็ถูกแผ่นดินสูบ 
พระเจ้าสุปปพุทธะก็ถูกแผ่นดินสูบ โอ้ แผ่นดินสูบ มาหลายราย 
แล้ว มันเป็นอย่างงั้น เรียบ อ้าใส่ร้ายป้ายสีบุคคลไม่มีความผิด 
มันเป็นโทษไปถึงตนเอง เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งริเลย พวกเราอย่าริ 
อย่างนั้น เออ คนที่ ไม่มีความผิดไปใส่ร้ายป้ายสี เอ้า อ้า ใส่แต่
ให้มีเรื่องมีราว ให้เสื่อมจากชื่อเสียงเกียรติยศ รสนยิมทั้งหลายซะ 
อ้า ตั้งใจจะกลั่นแกล้งเขาวิธีนั้น ก็เป็นบาปจนถึงแผ่นดินสูบ 

ซะด้วย อ้า ท�ายังไงพระพุทธเจ้าจะเสื่อมลาภ เสื่อมยศ เสื่อม
จากคนเคารพนับถือ เออ วางแผน เออ ไปจ้างวานผู้เหย้าผู้หญิง
อะไรมา อ้า เป็น ก็อุ้มท้องมาเอา น�้าเต้ามามัดใส่ท้อง เออ และ
ก็ท�าว่าไปชี้หน้าชี้ตาพระบรมพระศาสดาต่อธารก�านัล ต่อที่ประชุม 
มัวแต่เทศน์อยู่นั่นแหละ อ้า มัวแต่เทศน์อยู่นั่นแหละ อ้า อันนี้
เขาใกล้จะคลอดแล้ว เออ ไม่ดูแลจัดสถานที่ ให้คลอดอะไรเลย 
ไม่มี มีแต่เทศน์คนอื่นอยู่นั่นแหละ ประชาชนได้ยินได้ฟังก็งง 
เอ้า มันอะไรกันน่า มันเป็นไปได้ยังไง พระบรมพระศาสดาจะ
เป็นไป อ้า ไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงอย่างนีเ้ชียวหรือ

เออ ร้อนถึงเทวดา เทวดาในชั้นฟ้าพู้น( โน้น)แหละ เดือด
ร้อนเอาแหละ พระบรมศาสดาพระบรมโดน โดนใส่ร้ายป้ายสี
ขนาดนั้น ให้ไปจัดการด่วน อ้า เทวดาทั้งหลายเอ้ย ให้องค์หนึ่ง
เป็นลมใหญ่ไปพัด อ้า องค์หนึ่งแปลงตัวเป็นหนูเข้าไปในผ้าถุง
มันกัดสายน�้าเต้าที่มัดใส่ท้องไว้ ลองแล้วกึก องค์หนึ่ง ก็เป็นลม
เป็นวาตะ ลมพัดให้มัน ชะเวิกชะวาก(เปิดกว้างและลึกเข้าไป) อ้า 
วูบวาบเปิดเผยมันอ้าซะ อย่าให้มันไปใส่ร้ายป้ายสีพระบรมศาสดา 
ผู้ที่เคารพนับถือของพวกเราให้ได้ เทวดาก็พร้อมกันลงมาดังกล่าว 
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มันให้ผลมันยังไม่ทันตาย ให้ผลทันตาเห็น เพราะฉะนั้นในสมาคม
มหา.. มหาสมาคมแห่งนี ้มีท่านพระคุณเจ้า มีทั้งอุบาสก มีทั้ง
อุบาสิกาเป็นมหาสมาคมใหญ่อันหนึ่ง ซึ่งหาอ่านให้รู้เรื่องราว 
อย่าให้เขาต้มตุ๋นได้ เรื่องใดไม่ผิด เราก็อย่าเดือดร้อนใจ ยิ้มฟังอยู่ 
เรื่องใด ไม่ได้หาใส่เรื่องใส่เราไม่มี มีเรื่องมีราว อ้า เราก็ยิ้มฟังอยู่ 
อย่าไปเดือดร้อน เดือดเนื้อร้อนใจ เราพออกพอใจอยู่อย่างนี ้อ้า

เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เป็นบาป อย่างงี้เพิ่นก็ท�านายไว้ให้พวกเรา
ได้ทราบมาโดยตลอด

ตั้งแต่ท่านเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ นางจิญจมาณวิกา 
พระเจ้าสุปปพุทธะที่กลั่นแกล้ง เออ พระบรมศาสดาไม่ให้ไป
บิณฑบาตทางนั้น เออ ก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกัน เออ แหม

หลายคนอยู่ถูกแผ่นดินสูบ ในที่สุดก็สูบไปทุกคนแหละ 
คนดีก็สูบ คนร้ายก็สูบ คนดีเขาก็ตายด้วยความ อ้า บริสุทธิ์
ผุดผ่องเหมือนดังครูบาอาจารย์ของพวกเรานี ้ท่านบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ตั้งแต่วันบวชมาจนวันตาย แล้วเป็นไง กระดูกของท่านเป็นยังไง 
แย่งกันไหม เออ แย่งกันหมดทุกอย่าง กระดูกก็แย่งเอา อ้า ผม
ก็เอาอะไรก็เอาให้หมด อ้า เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ต้องเดือดร้อนใจ เราตั้งอยู่ในศีล
สมาธิปัญญา ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เราก็เป็นคนขลังเหมือนกัน 
ถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างหนึ่งอย่างใด ก็อาจจะเกิด แอคซิเด็น
(accident อุบัติเหตุ เรื่องไม่คาดคิด)ขึ้นมา อ้า ให้เห็นประจักษ์ 
เออ หลายอย่างแล้ว เออ คนใส่ร้ายป้ายสีกับผู้ไม่มีความผิด 

เหมือนดังสาวกของพระบรมศาสดา เออ พระโมคลา 
พระสารีบุตร พระโมคลา พระสารีบุตร ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้น
เหมือนกันล่ะ อ้า มีเขาสักการบูชามากมายหลายนิ แออัดยัดเยียด
เหยียบกันตาย เออ ก็มีเหยียบกันตาย นางอะไร นางที่เขา
เหยียบตาย ตายแล้วไปเป็นเทวดา ไปเป็นเทพบุตร เทวดาอยู่
เทวโลก ลงมาในงานเผาศพมาให้ปรากฏในสังคมมนษุย์ เออ 
ฉันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอก ฉันก็ถูกเขาเหยียบ ถูกเหยียบตาย 
ในวันเผาพระราชทานเพลิงศพพระสารีบุตรนั่นแหละ อืม 
ฉันตายแล้ว ฉันก็ไม่ได้ไปตกนรกหมกไหม้หรอก ฉันก็ได้เป็น
เทพบุตรเทวดาอย่างงี้แหละ มากราบไหว้เคารพบูชาศพของ
พระสารีบุตรให้ได้ ส่วนศพของเราเขาเอาไปฝังไปเผาที่ ไหนก็ไม่รู้ 
เออ แต่ว่าจิตของเราไปเป็นเทวดา ได้มาปรากฏการณ์อยู่ในขณะนี้ 
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เพิ่นตั่ว(นั่นแหละ) เพิ่นบอกไว้ อ้า อย่าท้อถอย ตัวหนึ่ง
ก็บอก คิด คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีกอยู่อย่างงั้นแหละ มันบอกให้
คิดให้ละเอียดซะก่อน การไปสร้างโลกมันล�าบากขนาดไหน 
คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละ คิดแล้วคิด คิดแล้วคิด 
อยู่อย่างงี้

นั่น ไปอยู่ในป่าในภูในเขามีนกชนดิหนึ่งมันบอก อด อด 
อดเถิด อยู่อย่างงั้นน่ะ อยู่ในป่ามีนกชนดินีล้่ะ มันบอก อด อด 
อดเถิด ผู้คนไม่ได้เรียนรู้บาลี เพิ่นว่านก อันนีม้าในบาลีเด้ นก
ชนดินีม้าในบาลี มันบอกให้ อด อด อดเถิด นกอันนีม้ันตั้ง
ปณิธานของมัน บอกว่าถ้าเราจับสัตว์จะมากินแต่สัตว์นั้นมันดั่น
(ดิ้น)หลุดปากไปแล้ว วันนั้นไม่กินอะไรเลย มีแต่ร้องอย่างเดียว 
ร้อง อด อด อดเถิด นี ่๓ อดซะก่อน อ้า นั้นก็เอามาเป็นตัวอย่าง
สอนคนเหมือนกัน เออ แต่ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่า หรือว่าเขาร้อง
จะแบบนั้นก็ไม่รู้

ท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวล สาธุการเอานะ อ้า เนีย่ล่ะ บุคคล
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ใครหรือกล้าใส่ร้ายป้ายสียังไงมัน ก็ไม่เสียหาย
อะไร เพราะเราบริสุทธิ์อยู่ ดีอยู่ เออ เขาจะใส่ร้ายป้ายสีไปถึง
ไหนก็เรื่องของเขาเป็น เรื่องของเราไม่หวั่นไหว เออ ยังบริสุทธิ์
ผุดผ่องอยู่ เออ มีหูมีตาเหมือนกันกับหมู่ มีความพยายามที่จะ
ท�าความพากความเพียรให้เต็มที่เพื่อจะพัฒนาวัดวาศาสนาให้
เต็มที่ ไม่ต้องท้อถอย

เออ หลวงปู่นีล่่ะ เอาเสียงนกเสียงกามาเตือนตัวเอง
เหมือนกันน่ะ นกมันร้องอยู่ในป่าอยู่ในวัดหลาย มันบอกว่ายังไง 
อย่าท้อถอย อย่าท้อถอยอยู่งั้นแหละ อย่าท้อถอย เอ้ นกตัวนี้
มันบอกว่าไง

อย่าท้อถอย ถอยหลังตม บ่ดีเด้
ถอยหลังตั้ม กุมภัณฑ์ สิเตะดาก(ก้น)

ให้หยับ(ขยับ)เข้าใกล้ เตะดาก(ก้น)กุมภัณฑ์
(อย่าท้อถอย ถอยหลังมันไม่ดี
ถอยหลังแล้วปัญหาจะรมุเร้า
ให้เข้าเผชิญหน้ากับปัญหา)
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เพราะฉะน้ันพวกเราเป็นชาวพุทธก็ใช้วิจารณญาณให้
ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อน ให้มีความอดกลั้นทนทาน อ้า อย่าโมโห
โกรธา มันพาให้แตกร้าวกัน ถ้าโมโหโกรธา แตกพรรคแตกพวก
กันออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความแข็งแรง 
ทนทานของพระศาสนาก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ

ดังที่บรรยายมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้พุทธ
บริษัททั้งหลาย พากันน�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญา
อันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ตั้งใจพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมอย่างจริงจัง
และจริงใจ ต่อจากนั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความ
เจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทาน
วิสัชนามา เสียงก็หมดแล้ว จึงขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
โครงการ การจัดการวิศวกรรม

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชมุ อาคาร ๘ ชั้น ๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งใจเน้อ มันปิดๆๆ หรือเปล่านี ่ โหลๆๆ ดังแน่ะ เออ
ตั้งใจเน้อ การขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ว่า
เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือของเรา เราต้องท�าด้วยความตั้งใจ 
ไม่ได้มาว่าเล่นๆ ถ้าตั้งใจจริง ของที่เรารับไปก็เป็นของจริง 
ไม่ใช่ของปลอม เป็นของดี วิเศษเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตราย
ได้หลายอย่าง ทางโลกและทางธรรม ก็อาศัยคุณงามความดี
และนั่นแหละเป็นเครื่องป้องกัน เพราะฉะนั้นขอทุกคนจงตั้งใจ
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สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก�าจัดภัยได้จริง 
วาระครั้งที่ ๒

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม 
ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก�าจัดภัยได้จริง วาระ
ครั้งที่ ๓ ต่อไปว่า

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม 
ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก�าจัดภัยได้จริง

ติสะระณะคะมะนัง นฏิฐิตัง

หมดเท่านี ้สรณะในโลก ในโลกของเราทั้งหมดนี ่มีเท่านี้ 
วิเศษเท่านี ้ดีเท่านีก้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

แน่ะ.. ว่าดังๆ เน้อ
นีก่็ท�าความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทว่า

นะโม

แปลว่า ขอความนอบน้อมของเรา จงมีแด่พระผู้มีพระภาค  
ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น นีม่ีความหมายอย่างนั้นว่า 
นะโม ถ้าเราว่าแต่ปากเฉยๆ ใจไม่นอบน้อมแล้ว จะว่ายังไง
ปะเนีย่ อ้า ใจไม่นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เรียกว่า
โกหกกันเล่นเฉยๆ

เพราะฉะนั้น เรานอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว 
ปะนีข่อถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็น
สรณะที่พึ่งทางใจ ที่ระลึก ที่นับถือจริงๆ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก�าจัดภัยได้จริง

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก�าจัดภัยได้จริง
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มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากกล่าวเท็จ
ค�าไม่จริงและหลอกลวงอ�าพรางท่านผู้อ่ืนในค�าไม่มีจริงให้หลงเช่ือ 
ข้อสุดท้ายส�าคัญนะ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากดื่มกินสุราเมรัย 
อันเป็นเครื่องดองของเมา ทั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
อันนีร้วมความไปถึง ฝิ่น กัญชา ยาบ้าทุกชนดิ เป็นสิ่งผิด
ศีลธรรมด้วยผิดกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องสังวรระวัง 
ถ้ากินเหล้าเมามายกันทุกคนมาในสมาคมแห่งนีก้ันจะเป็นยังไง 
ตั้งตัวอยู่หรือเปล่า อ้อแอ้ๆ อ้า พูดอะไรก็ อ้อแอ้ๆ พูดไม่รู้เรื่อง 
เรียกว่าเมาแล้ว เมาเหล้าแล้วเครื่องดองของเมาทุกชนดิ ฝิ่น 
เฮโรอีน กัญชา ยาบ้าเสพติดให้โทษทุกชนดิจัดอยู่ในเรื่องเสพติด
ให้โทษทั้งนั้น เป็นโทษตามกฎหมายด้วย เป็นโทษทางศีลธรรม
ด้วย อ้า

ถ้าเรารักษากันได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีปัญหา อ้า 
บ้านเมืองการปกครองบ้านเมืองไม่มีปัญหา สบายมาก อ้า เขา
เรียกว่า โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) บ่ ว่ายังไง 
สบายมากจริงๆ ประชาชนไม่มีขี้จก ขี้ลัก ขี้ขโมย ขี้จี้ เสพติดให้โทษ 
ทุกชนดิเว้นได้เด็ดขาด

เราจะไปถือภูตผีปีศาจอาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน อ้า 
ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม เหล่านั้นเป็นของนอก
ศาสนาไป ไม่ใช่ทางศาสนา ไม่ใช่ศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านี้ 
ที่พาว่ามานีเ่ป็นการปฏิญาณตน ถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม 
ถึงพระสงฆ์จริงๆ ขอให้รักษา อย่าล่วงเกิน ต่อไปตั้งใจสมาทานศีล

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากฆ่าสัตว์ทุกชนดิ 
ด้วยตัวเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากถือเอาสิ่งของ
ของท่านผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมย

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากประพฤติผิด
ในกาม ร่วมประเวณี ในภรรยาในสามีของท่านผู้อื่น
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แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกอันนีเ้ป็นผลของการเสพติดให้โทษ 
เออ สะลึมสะลือ สะลือสะมึมกือ จ�าอะไรก็ไม่ได้สมองก็เสื่อมไป 
หมดไปๆ จ�าอะไรก็ไม่ได้แม้จ�าตัวเองก็ยังไม่ได้ วันนีเ้ราจะนอน
ที่ ไหนนั่งที่ ไหน นอนตามเกาะตามถนนหนทาง ขี้หมู ขี้หมาอะไร
ไม่เกี่ยวทั้งนั่นแหละนอน ง่วงนอนแล้ว นอนหลับเลย กรนนี่
ครอกๆ อยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อไหร่หมดฤทธิ์ของยา ยาเมาชนดินั้น 
ซะก่อนจึงจะงัวเงียขึ้นมา มองโน้นมองนีจ่ึงรู้สึกตัวขึ้นมาว่า อ้า 
เรามานอนอยู่ที่นีแ่ล้วจะกลับบ้านได้ยังไง ไปยังไง ก็คิดอายในตัว 
อ๋อ เราขนาดนีเ้หรอ ลืมตัวขนาดนีเ้หรอ อายอยากจะปิดหน้า
เดินโน้นล่ะ อยากจะปิดหน้าเดินกลับบ้านโน้นล่ะ เพราะว่ามัน
ผิดมนษุย์ นีก่ับเสพติดให้โทษ โทษขนาดนั้นท�าให้ความจ�าเสื่อมท�าให้ 
ไม่มีสติสตังคุ้มตัว คุ้มครองป้องกันตัวก็ไม่มี ถ้าได้เมาเต็มที่แล้ว

เราสบาย บ้านเราในหมู่บ้านของเราก็สบาย ในต�าบลของ
เราก็สบาย ไม่มีนักเลงหัวไม้อะไรเลย ในอ�าเภอของเรายิ่งสบาย
กว้างออกไป ในจังหวัดของเราก็สบาย ถ้ารักษาได้หมดทุกคนๆ 
แล้ว รวมความไปถึงประเทศเลยในประเทศเราเป็นประเทศ
เทวดา ประเทศที่มีศีลธรรม ไม่ว่ายากสอนยาก ไม่ได้จับกุมยา
เสพติด ให้โทษไม่มี ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เข้าไปจับ เหมือน
กันล่ะพวกขี้เมาทั้งหลาย เขาซ่องสุมหรือเขากักตุนสินค้าที่ผิด 
กฎหมายไว้ในต่างหาก ค่อยทยอยส่งทีละน้อยๆ เอา เรียกว่า
ลอบลักส่งออก ส่งให้ประชาชนของเรานีล่่ะเป็นผู้น�าไปซื้อไปขาย
ต่อ มันก�าไรดี กินแล้วมันไม่เมื่อยเขาว่าอย่างนั้นนะ
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นีข่้อเปรียบนี ้มันเป็นสนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจปะเนีย่ อืมจาก
กิเลสที่พูดไปแล้วตะกี้นีม้ันผลของกิเลสกินใจให้กลายเป็นบ้า
เป็นบอไป เป็นคนไม่มีสติสตังสมบูรณ์เลย พอได้ล่วงละเมิด
ศีลธรรมเข้าไปแล้วเสพติดให้โทษในทุกอย่างเข้าไปในร่างในกาย
แล้ว มันจะท�าอะไรให้กร่อนลงได้ คือสติมันจะกร่อนไป สติสตัง
ความรู้ตัวมันหมดไป จึงขอเปรียบว่าสนมิมันกินเหล็กแต่ว่ากิเลสนะ 
มันกินใจ กินมันสมอง กินความทรงจ�าทุกสิ่งทุกอย่างป�้าๆ เป๋อๆ 
เลอะๆ เลือนๆ อาย คนอะไรก็ไม่เข้าท่าเข้าทาง

เราเล่าเรียนศึกษามา เราไม่ได้เอายาช่วยอย่างนีม้าให้เรา
ศึกษาเรียนจบมา ได้เป็นดอกเตอร์ ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมา 
มาด้วยความรู้ความพยายามของเราต่างหาก เสียเงินของพ่อ
ของแม่ของผู้บังคับบัญชา หรือบิดามารดา ของตัวเองไปเท่าไหร่ 
การไปศึกษาเล่าเรียนประเทศนอก หมดไปเท่าไหร่ มากมาย

แต่ว่าหมดไปแล้วกลับมาบ้านยังเอาอีหรอบเก่าอยู่ เขา
เรียกว่า อ้า พกความเมาเข้ามาในบ้านของตัว มาปกครองประเทศ
ชาติบ้านเมืองแล้วมันเป็นยังไงล่ะปะเนีย่ มันจะมีคุณภาพสูง
ขนาดไหน เอาความเมามาเป็นผู้ปกครองคน เป็นผู้การ เป็น
ผู้อะไร ต�ารวจ ทหารอะไร ถ้าเอาความเมาไปปกครองลูกน้อง
จะเป็นยังไงดูสิ อ่ะ

เอาสนมิมาเกาะหัวใจ เหมือนดังเอาขี้สนมิไปใส่กับเหล็ก 
อ้า หรือเอาเหล็กไปแช่กับน�า้เกลือ หรือเกลือน�า้ส้ม น�า้อะไร ถ้า
ถูกน�า้ส้มน�า้เกลือแล้ว มันจะแล้วกัดกินเหล็กทีละน้อยๆ ทีแรก
มันก็เกิดสีเปลี่ยนสีไปนดิหน่อยต่อไปต่อมาก็กร่อนเข้าๆ กินเข้าๆ 
ขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเว้ยเนีย่ ขัดเท่าไหร่ให้มันใสให้มันเป็นเงาวับ
ขึ้นมา มันก็ขัดไม่ได้ เพราะว่ามันกินลึกแล้วสนมิมันกินลงไปลึกๆ 

อันนีข้อฝากในสมาคมแห่งนีว้่าควรเลิกควรละ อ้า ควรเลิก 
ควรละ ไม่ควรด�าเนนิให้มันได้เด็ดขาดนะเป็นดังเราอาบน�้า 
ซักผ้าให้สะอาดแล้ว อย่าไปลุยขี้ โคลนอีกมันก็สะอาดหมดจดอยู่
อย่างนั้น ผ้าที่ ไม่ได้ซัก ไม่ได้ท�าความสะอาดไปนุ่งหรือว่าไปใส่
เข้าในสมาคมใหญ่ๆ อย่างนี้ๆ  สมาคมสูงๆ อย่างนีแ้ล้วมันจะเป็น 
เป็นน่าดูหรือเปล่า อ้าๆ

โอ้ ไปแอบฟังอยู่ข้างหลังเหรอ

เออฟังแล้วให้คิดตีความไปด้วยจะพูดเรื่องอะไรให้ฟัง
วันนีม้ีหลายอย่างอยู่ที่จะพูด สังคมใหญ่ๆ ถ้าไปล่วงละเมิดใน
สิ่งเสพติดให้โทษเหล่านีแ้ล้วมันจะเกิดเป็นขี้สนมิ ขี้สนมิมันชอบ
กินเหล็ก สนมิมันกินเหล็กแต่ว่ากิเลสมันกินใจเว้ย สนมิมันกิน
เหล็ก กิเลสกินใจ

พูดให้ฟังง่ายๆ เอาท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหล็ก เนื้อเหล็ก 
ธรรมดาหรือว่าทอง เงิน อะไรมันเป็นโลหะไปถูกของเปรี้ยวของเค็ม 
เข้าแล้ว มันเกิดยังไงเกิดของเปรี้ยวของเค็มขึ้นมามันก็เกิดสนมิ
ขึ้นในตัวนะ ไม่ได้มาจากอย่างอื่นนะมันเกิดจากเหล็ก สนมิมัน
สามารถกินเหล็กให้หมดได้เลยคุณภาพของเหล็กหมดเลย อ้า 
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เพราะฉะนั้นขอเปรียบว่าสนมิมันกินเหล็กแต่ว่ากิเลสของ
เรา ถ้าปล่อยไปตามอ�านาจของมัน มันกินใจ กินสติ กินปัญญา 
กินความรู้ความสามารถทั้งหลายทั้งปวง ให้เป็นคนหมดคุณภาพ 
ป�้าๆ เป๋อๆ เลอะๆ เลือนๆ ไป เออลืมตาไม่เต็มลูกแล้ว เดินก็
ไม่ตรงตามทางก็เซซ้ายเซขวา หน้าไปชนเอาเหลี่ยม ชนเสาหรือ
เหลี่ยมปูนซีเมนต์ที่ ไหน หาว่ามันไม่หลีกกูเว้ย ตีเขาอีกนะ มัน
ท�าไมไม่หลีกกู กูมาถึงน้ี ท�าไมมายืนอยู่ตรงนีท่�าไม ตีมันอีกล่ะ 
สติไม่ดีก�าปั้นตี ก�าปั้นตีเสาซีเมนต์หรือ ตีปูนซีเมนต์ตีของแข็งๆ 
มันเป็นยังไง

ในเนื้อเหล็ก เนื้อทอง เนื้อเงิน เนื้ออะไรก็แล้วแตโ่ลหะต่างๆ 
ที่สนมิชอบมันกินเข้าไป กร่อนเข้าไปๆ ทีละน้อยๆ ตรงหัวใจของ
คนเราเป็นหัวใจมาจากที่สูงจึงได้มาเกิดเป็นมนษุย์ มาจากเทวโลก 
มาจากสวรรค์ มาจากตระกูลสูงๆ ล่ะ แต่ไม่รักษาเนื้อรักษาตัว 
ไปปล่อยให้ยาเสพติดให้โทษเหล่านั้นมาเกาะกินใจ

เหมือนดังสนมิมันเกิดที่เหล็ก แต่มันเกาะกินเหล็กให้หมด
ไปให้กร่อนไปหมดคุณภาพของเหล็กไป ถึงจะเป็นมีดขนาด
มีดโกนที่ดีที่สุด กล้าที่สุดเข้า(คม)ที่สุด โอ้ยไปถูกน�้าเกลือน�้าส้ม 
อ้า เขียวหวานน�้าส้มน�า้เกลือปลาร้าปลาเล้อถูกเข้าไปลองดูสิจะ
เป็นยังไงของที่ ใช้ดีๆ โกนหนวดก็ได้โกนเคราก็ได้เอาไปถูกเกลือ 
ถูกน�้าเปรี้ยว น�้าเค็มเข้ามา มันจะเป็นยังไงคมของมันจะใช้ได้ดี
อยู่หรือเปล่า โอ้ย กินมากๆ แล้วเอามาโกนหัวไม่ได้ มันบาดหัว
เอา มันเป็นซีกๆๆๆ คมของมันไม่ต่อกัน เอามาโกนหัว ก็บาดหัว 
โกนหนวดโกนเคราก็บาดปากบาดอะไรไปอ่ะ เรียกว่าหมดคุณภาพ
ของเหล็กที่นยิมว่าเป็นของดีที่สุด แอ้ แก้วแหวนเงินทองสาย
สร้อย สายอะไรเหล่านั้นถ้าหากไม่ไปถูกของเค็มๆ เข้าสาย
นาฬิกอกฬิกา ใส่แขนโก้เก๋ อยู่อย่างนั้น ถ้าถูกของเปรี้ยวๆ เค็มๆ 
อ้า ส้มๆ มันเปรี้ยว มันส้ม เค็มก็เค็มอะไร น�้าเกลือน�า้อะไรติด
เกาะกัน ขัดไม่ออกแล้วป่านนี ้ขัดไม่ออกซะแล้ว ต้องมาไถอื่นซะ
ก่อน มันถึงจะออก เอาอ้าของ เครื่องไถมัน ขัดออกเสียก่อนมัน
ถึงจะใสแจ๋วขึ้นมาอย่างเก่า

โมโห ความโมโหมันพาตัวตกต�า่ โมโหนีพ่าตัวตกต�า่หลาน
เอ้ย เพิ่นว่าภาษาอีสานเต็มร้อย คน โทโส โมโห นีม่ันพาตัว
ตกต�่าหลานเอ้ย เจ้าอย่าท�าอย่างงั้นมันบ่ดีเอ้ย

พาตัวตกต�่า พาให้เสียองคะ พบอะไร ไม่หลีกทาง เตะไป 
ทุกอย่าง ถ้าเมามาแล้ว เตะรถ เตะรา จอดรถไม่เป็นระเบียบ 
ก็เตะรถเขา อะไรท�านองนี ้ มันเป็นยังไงล่ะปะเนีย่ ผล ผลมัน
เป็นยังไง ขาบาด อ้า ขาบาดเจ็บ ขาบวม อ้า เมาเหล้า เมาสุรา
เมรัย เมากัญชา ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิมันเมามืด มืดมน 
อนธการ มองเหตุไม่เห็นผลอะไรเลย มีแต่เสียอย่างเดียว
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อ้า ติดเอาเสียจนแกะไม่ออกแล้วจะเป็นยังไง เสียประวัติหรือเปล่า 
เสียคนหรือเปล่า ความรู้วิชาที่ ได้ไปฝึกปรือมา เล่าเรียนศึกษามา 
ได้ระดับปริญญาขนาดนั้นเสียหรือเปล่า อ้า

ท่านทั้งหลายขอฝากไว้หน่อยมันเสีย เสียประวัติของตัวเอง 
เสียชื่อ เสียเสียง สกุลรุนชาติ เสียไปหมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้น
ท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงขั้นปริญญามาแล้วอย่าถล�าหลวมตัวไป
ให้ยาเสพติดให้โทษกัดกินเรา มันจะเป็นสนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจ

เสียโอ้ย เสีย คนเสียประวัติ ประวัติที่เป็นข้าราชการ
ใหญ่ๆ โตๆ ก็เสียประวัติไปหมด เป็นเจ้าเป็นนายชั้นตรี โท เอก
ขึ้นไป แล้วถ้าไปประพฤติอย่างนั้นเป็นยังไง เสียความประพฤติ
ไปหมดเลยแน่ะ อ้า ถ้ากิเลสกินใจมันเป็นอย่างนั้น สนมิมันกิน
เหล็กแต่ถ้ากิเลสกินใจคนให้ลุอ�านาจแก่ยาบ้า ยาเบ้อ เสพติดให้
โทษไป หนักๆ เข้าถ้าไม่ได้กินแล้วก็หาวหวอดๆ อยู่นั่นล่ะ ต้อง
เอามากินซะก่อน แค่ยาอะไรที่มันเคยแก้กันได้แค่กินคราวนีม้ัน
ได้ก�าลังของมันแล้ว คราวหน้าเอามากกว่านั้นอีก กินให้มากกว่า
นั้นอีก นีย่าเสพติดให้โทษ

อันนีข้อโทษไว้ แฉลบออกจากธรรมะชั้นสูง แฉลบออกมา
พูดชั้นต�า่ๆ ให้รู้เรื่องราวซะก่อนแล้ว อ้า ชั้นสูงๆ ขึ้นไประดับสูงๆ 
อริยะข้ึนไป ชั้นอริยะชั้นสูงๆ ขึ้นไปนะ อริยประเทศ อริยะ เออๆ 
ศาสนาทั้งหลายขึ้นสูงๆ เรียกว่าอริยะ เป็นของวิเศษเป็นของสูง 
ถ้าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กิเลสเหล่านั้นดึง มึนเมาจนเอาตัว
ไม่รอดเหมือนกันนะ ท�าให้เสียประวัติของตัวเอง เสียจรรยา
บรรณที่ดีงามของตัวเองที่ ได้ฝึกมาแล้ว ได้เป็นถึงขั้นปริญญา
ตรี โท เอกขึ้นมา ดอกเตอร์ขึ้นมาขนาดนั้น สูงขนาดนั้นถ้าไป
ถล�าตัวให้ยาเสพติดทั้งหลายให้โทษอะไรก็ได้ เช่น ยาเมาทุกอย่าง 

เออ สนมิมันไม่กินอะไร มันกินแต่เหล็ก เอาไม้ไปใส่มัน
ก็ไม่กินอะไร ถ้าเอาเหล็กมาผูกกันอย่างงี้ ถูกเค็ม ถูกน�า้เปรี้ยว
น�้าส้ม เค็มอะไร เกลืออะไรมาถูกเข้ามันเป็นยังไง เกิดเสียเงา
ซะแล้ว ไม่มีเงาเหล็กทั้งหลายทองทั้งหลาย ไม่มีเงาเพราะว่า
สนมิมันเกาะแล้วกินแล้ว เลยเสียไปหมด ถ้าเป็นพื้นบ้านมันก็
จะเสียไปหมดแล้วไม่มีเงาแล้ว ขัดยังไงก็ไม่มีเงา ถ้าพวกน�้าส้ม 
น�้าเค็มอะไรหล่นใส่พื้นบ้านพื้นช่องของตัว ภาชนะของตัวที่ ใช้อยู่
ดีๆ ถ้าเกิดสนมิแล้วแหม หมดคุณภาพ หมดรสนยิมไป ช้อนตัก
อาหาร ที่ท�าด้วยสเตนเลสก็ตาม ท�าด้วยเงินก็ตาม ท�าด้วยทอง
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ครูบาอาจารย์ด้านศาสนาก็เหมือนกัน ด้านศาสนา ครูบา

อาจารย์เป็นระดับเจ้าฟ้า เจ้าคุณแล้วก็ตาม ถ้าหากไปประพฤติ
ผิดธรรมวินัยเข้าจากเล็กน้อยเท่านั้น ชื่อเสียงที่ โด่งดังมาแล้ว
เฉาไปเลย ไม่มีคลั่งไปเลย เป็นมหาเปรียญสูงสุดไปแล้ว ถ้าไป
กินเหล้าอ้อแอ้ อยู่ตามถนนหนทางมันจะได้ไหม สวยไหม อันนี้
ฝากไว้เชียวของฝากให้คิด ฝากให้คิดไว้มันมัวหมองได้ไหม 
เราปกครองลูกศิษย์ลูกหาเราจนตลอดครอบครัวของเราที่เรา
รับผิดชอบเหล่านั้น ถ้าเราไปประพฤติผิดทางโลกดื่มเหล้าเมามาย 
กินยาเสพติดให้โทษขนาดนั้น แล้วการปกครองบ้านของตัวเอง 
ครอบครัวของตัวเองจะมั่นคงถาวรดีอยู่หรือเปล่า หรือว่ามันจะ
เสื่อมไปหมด เออ โอ้ย อย่าไปถามหาเลย เออ คนคนนั้นอย่า
ไปถามหาเลยเขาลอยแพไปแล้วท�านองนีแ้หละ เป็นข้าราชการ
ก็ตาม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นคนดี 
มีความรู้สูง ประชาชนอาศัยได้ ถ้าไปประพฤตินอกลู่นอกทาง
ดังกล่าวแล้ว นั้น มันก็จะถูกสนมิกินเหล็กไปหมดเหล็กที่ดีๆ มี
คุณภาพที่ดีๆ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แม้มีดโกน มีพับมีดโกน
ท่ีเราใช้งานโกนหนวดโกนผมอยู่ถ้าไปปล่อยให้เกลือกินมันซะแล้ว 
น�้าส้มกินมัน น�า้ปลา น�า้ปลาร้าถูกเค็มๆ

ก็ตาม ถ้าใช้แล้วไม่เช็ดไม่ล้างปล่อยให้มันเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน
อยู่อย่างนั้นแล้วเป็นยังไง มันเกิดอะไรขึ้น

แอคซิเด็น(accident อุบัติเหตุ เรื่องไม่คาดคิด) มันจะ
เกิดขึ้นไหม เออ เกาะกินสนมิเกาะกิน กินเหล็ก ก็จะพูดเปรียบ
เทียบว่าสนมิมันกินเหล็ก แต่ว่ากิเลสนะมันกินใจ กินใจกันกิน
หัวใจของคน มันสมอง เรียนสูงมาแล้ว ก็เสียผู้เสียคนไปเลย 
เออ เหล่านี ้เพราะฉะนั้นสถาบันของเรานีม้ันเป็นสถาบันสูงสุด
แล้ว เออ ในประเทศเราสถาบันสร้างคนให้เป็นปริญญา ถ้าไป
ปล่อยตัวให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไป เนื่องไปถึงกับของเสพติด
ให้โทษทุกชนดิแล้ว มันจะกลับคืนมาดีเหมือนเก่าหรือเปล่า หึหึ 
อ้า ถ้าถูกของเปรี้ยวของเค็มหรือของอย่าให้เกิดสนมิแล้วมันจับ
เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดเป็นถ้วยชาม ภาชนะต่างๆ ก็ไม่น่า
ใช้เลย เพราะฉะนั้นเขาจึงมีปัญญาท�าให้มันเป็นสเตนเลสเป็นขึ้น
มาซะ อ้า ใครเอาเหล็กธรรมดามาท�า เอาทองธรรมดามาท�ามัน
ก็กินยากไป

ท�าให้เป็นสเตนเลสไปเลย ยังงั้นกินไม่ได้หรอกสนมิ เป็น
ของดี ไม่มีมลทินมัวหมอง ไม่มโีทษในการกินสุรา ไม่มโีทษใน
การพนัน ไม่มโีทษ ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิมาเกาะกินใจเราไม่ได้ 
เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างนั้น ท�างานก็ไม่เสียประวัติ
เป็นคนดีอยู่อย่างนั้น อ้า ได้ถึงปริญญาตรี โท เอกแล้ว ได้ระดับ
ดอกเตอร์ขึ้นมาแล้วอย่างนี ้ ถ้าดอกเตอร์ลองไปให้เกิดเมามาย
ไปตามถนนหนทางถูกรถขยี้เข้าหรือว่านั่นเข้าเพราะความเมา
เซซ้ายเซขวาไป มันจะเป็นยังไงเสียชื่อไปหมด เสียชื่อสถาบันไปเลย 
เออ อย่างงี้



๘ 
มิถ

ุนา
ยน

 ๒
๕๕

๖

17

16

๑๓  ๑๓

นับก็นับเป็น ๑ ๒ ๓ ไปซื่อๆ พอไปถึง ๒ ถึง ๓ แล้ว
ประพฤติเสียแล้วเขาข้ามไปเลยเอา ๔ ขึ้นมาเอาเข้ามาควรนับ 
ควรถือ นับถือ อ้า คนคนนั้นน่านับถือ คนคนนีน่้าเคารพน่าบูชา 
ถ้าประพฤติตัวไม่ดี เขาไม่นับและเขาไม่ถือด้วย ไม่นับไม่ถือด้วย 
โอ้ยพู้น( โน้น)นะล่ะ แฮ อย่า อาศัยไม่ได้แล้ว

แม้จะเป็นนักกีฬาอย่างเก่งกาจสามารถขนาดไหน ถ้าไป
เป็นนักกินสุราเมรัยเข้า ติดยาเสพติดให้โทษเข้า เขาจะเอาเข้า
ทีมของเขาหรือเปล่า ถ้ามีประวัติ เข้าทีมฟุตบอลกับเขาหรือเปล่า 
ทีมอ่ะๆ อะไรที่เขาเล่นกีฬากันล่ะ โอ้ย คนคนหนึ่งเมามายไป
แล้วเอามาเข้าทีมเสียเลยอ่ะ ไม่เอามา ไม่เอามาเข้าทีมของเรา 
เออ

ข้าราชการก็เหมือนกันเป็นศรีสร้างคุณงามความดีเป็น  
ศรีแก่ตัว ถ้าท�าความชั่วเป็นศรีหรือเป็นอะไร มัวหมองแก่ตน 
ไม่ได้เป็นศรีแก่ตัว ท�าความชั่วมัวหมองแก่ตนเอง เพราะฉะนั้น
เราเป็นผู้ศึกษาสูงกัน มาแล้วนั้นอย่าให้ความมัวหมองเหล่านั้น 
ยาเสพติดให้โทษสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย ธรรมที่
ท�าให้หัวใจกร่อนด้วย หัวใจกร่อนสติปัญญา ป�้าๆ เป๋อๆ เลอะๆ 
เลือนๆ ไป ว่ายากตรงนี ้ว่ายากจังเลย มันเป็นยังไง แอ่นหน้า 
แอ่นหลังไปในทางไม่ดี เพราะฉะนั้นข้อวัตรปฏิบัติอื่น ทาง
พระพุทธศาสนาของเราก็รับรองอยู่ ศีล สมาธิ ปัญญาเน้อ ท�าให้
คนเป็นคนดี มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา อ่ะ แต่ถ้ามีศีลบริสุทธิ์ 
สมาธิตั้งใจมั่น ท�างานท�าการอะไร ไม่ได้เหลาะแหละไม่สละทิ้ง
กลางคันท�าให้ชัดจบ ท�าให้มันจนจบในสิ่งนั้นอย่างนั้น ไม่สละทิ้ง
กลางคัน ท�าให้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพ

ก็ไม่ท�าความสะอาดอีก มันเป็นยังไงคมมันก็ไม่ดี ถึงเอา
มาแถหัวหรือโกนหัว โกนหนวด โกนเครา มันเป็นฟัน น่ะมัน
เป็นฟันน่ะ ท�าให้หนวดเคราขาดอยู่ แต่ว่ามันกินเอาเนื้อคนไปอีก 
ที่มันเว้ามันแหว่งอยู่ในนั้น อย่างนีเ้อามาเปรียบไว้เป็นตัวอย่างฝาก

วันนีน้ึกได้ว่าจะเอาอะไรมาแสดงล่ะ โอ้ย มันก็ไม่อดหรอก
แสดงอ่ะ แต่เอามาแสดงในสังคมใหญ่ๆ เราก็ยิ่งอยากจะเอา
สนมิกินเหล็กเอากิเลสกินใจ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้ 
เป็นสนมิส�าหรับกินใจคน ราคะโทสะ โมหะ อันนีก้็เป็น อ้า ต้นตอ
ของสนมิใหญ่ที่สุดสามารถกินใจคนให้มันหมดไป อ้า เพราะฉะนั้น 
อย่าริเริ่มเลยเรื่องยาเสพติดให้โทษน่ะนี ่ก็ฝากไว้ในสังคมแห่งนี้
อีกด้วย อย่าไปริ อย่าไปเริ่มมันเลยมันท�าลายคุณภาพของใจ
ท�าลายความนยิมของคนอีกด้วย ของคนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เราเป็นขั้นอาจารย์สอนเขามาแล้ว ถ้าไปเกิดเสพติดให้โทษอย่างนั้น 
มันจะเป็นยังไงเขาจะนับจะถือหรือเปล่า
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ถ้าไม่รักษาแล้ว ไม่มีอธิสีลสิกขา สิกขิตัพพัง สมาธิ ปัญญา 
อธิจิตสิกขา สิกขิตัพพัง อธิปัญญาสิกขา สิกขิตัพพัง

แน่ะเพิ่นว่า มีอยู่ ๓ อย่างนีท้ี่ท�าให้จิตยิ่งขึ้นมาได้ คม สะอาด 
ขาวสะอาด บริสุทธิ์ขึ้นมาได้จะสมควรแก่มรรคผลนพิพานขั้นสูง
ขึ้นไป ถ้าเราสะอาดแล้วพระโสดาบันบุคคลมาจากไหนก็มาจาก
คนขี้เหล้าเมายาแหละ อ้า พระสกิทาคา(มี) พระอนาคา(มี) พระ
อรหันต์เหล่านั้นมาจากไหน มาจากขี้เหล้าเมามายกันนั่นแหละ

อ้าหลวงปู่ทั้งหลาย เพิ่น เออ ตีตนอยู่ หลวงปู่อะไรอ่ะ 
เพิ่นยังพูดอยู่ สมัยก่อนเราหลงไป ไปกินเหล้าเมามายเกิดอารมณ์
วู่วาม สมัยก่อน หลวงปู่.. แล้วเด้อนีน่้ะ

เพิ่นก็เมาเหมือนกันแหละ แต่ว่าเลิกมาแล้ว เลิกมาแล้ว 
มาเข้าวัดเข้าวาแล้ว มาบวชแล้ว เออบวชแล้วจึงค่อยรู้จักหนทาง 
รู้จักหนทางด�าเนนิชีวิตของตัวให้ไต่เต้าไปหาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ได้ ไม่เป็นคนขี้เหล้าเมามายอย่างเก่าแล้ว ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี 
ความหลงก็ดี มันเกิดขึ้นจากกิเลส จิตใจเราต่างหาก ถ้าเรามี
จิตใจโลเล กิเลสก็เอาไปกินแล้ว มันเป็นอย่างนั้น อ้า คนดีๆ 
คนมีระดับความรู้สูงเรียกว่าระดับปริญญาชน ปัญญาชนทั้งหลาย
อย่าให้ความชั่วเหล่านั้นมาดึงจมูกเราไป พวกนีม้ันคลุกคลีกับของ
ต�่าๆ นั้นเป็นอันขาด อย่าให้มาคลุกคลี อย่าให้ดึงเราไปในทางที่ ไม่ดี 
ให้รู้ไว้ คนขี้เหล้าเมามายกินยาเสพติดให้โทษ เล่นการพนอกพนัน 
เหล่านี ้มันดึงคนเป็นปากแห่งความฉบิหาย

เพิ่นยังว่าเป็นอบายมุข อบายมุขนีค่ือปาก มุขะ คือปาก 
ปากแห่งความฉบิหาย อย่าไปเอามาเป็นตัวอย่าง เราเป็นครู
เป็นอาจารย์คนระดับปริญญากันมาแล้วทั้งนั้นตามข่าวมา อ้า 

ท�าอะไร ท�ามีประสิทธิภาพ เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็น
ผู้มีประสิทธิภาพ เป็นข้าราชการ เป็นมาท�างานให้ประเทศชาติก็
เป็นผู้มีคุณภาพ มีสิทธิประสิทธิภาพสูง ชื่อเสียงโด่งดังท�าให้
เป็นคน เป็นเป้าเคารพนับถือ เป็นตัวอย่างของชุมชนขึ้นมาได้

ถ้าไปแอ่นหน้า แอ่นหลัง ให้เขาเห็นเน้อ เมาเหล้าให้เขา
เห็นแล้ว เขาจะถุยน�้าลายใส่นะ เขาไม่ยกมือไหว้นะ เขาถุยน�้าลาย
ใส่เลย โอ้ย ไปเห็นอยู่นั่นไปแอ่นหน้าแอ่นหลังอยู่ที่นั่นน่ะ 
เสียบุคลิกไปหมดนะ เสียชื่อ เสียเสียง เสียเกียรติ เสียยศ 
เสียเกียรติยศ ความปรากฏจะเกิดในสังคมต่อไป เออ

อันนีข้อฝากนดิๆ หน่อยๆ เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
เรื่องสูง เป็นของสูง เป็นเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะประพฤติ
ปฏิบัติศีล อย่างอุปัชฌาย์เพิ่นบอก บอกอนศุาสน์(ค�าชี้แจง) 
อธิสีลสิกขาเด้อ ถ้าท�าสิกขาศีลของตัวให้ยิ่ง อธิจิตสิกขาเด้อ
ท�าจิตของตนให้ยิ่ง ให้มันข้ามจากโอฆะได้ กามะโอฆะ ภวะโอฆะ 
ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ อันนีม้ันกินมนษุย์ลงไปให้ต�่าลงไปโดย
ล�าดับ อ้า ตกต�่าลงไปโดยล�าดับ
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สนมิก็เลยยิ้มใส่เลยหรือเปล่าเนีย่ ถ้าเห็นแต่ซากศพมันมา 
ซากมันมา ซากรถยนต์มา ท�ายังไงมันจะคืนดีอย่างเก่า ไม่ ไม่มี
วิธีท�าให้ดีอย่างเก่าเลยไปถลุงใหม่ ไปอ้า ต้มใหม่ให้เป็นแผ่นใหม่
ออกมาใหม่เอี่ยมเลยอย่างงี้ ก็อาจจะได้ถ้ามันมีเนื้อดีของมันมี
อยู่ อาจจะเอามาท�าเป็นภาชนะหรือของใช้บางอย่างได้ ถ้าท�าด้วย
เหล็กกล้า ท�าด้วยโลหะเป็นแก้วแหวนเงินทองก็เหมือนกันโลหะ
ทั้งนั้น ถ้าไปปล่อยให้เกลือกินมันหรือว่าน�้าปลาถูกมัน น�้าส้ม
ถูกมันเข้าบ่อยๆ มันก็กร่อนไปเหมือนกันตีเหมือนกันอีก

ตามข่าวที่พูดกันออกมาว่าเป็นระดับปริญญา อันนีอ้บรมครูบา
อาจารย์ขนาดที่ปริญญา แล้วก็อย่าให้มัน เสียหายไป ปริญญา
ของเราจะสูญหายไป ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกต่อไปก็ดอกเตอร์ขึ้นมาเป็นคนสูงสุดขึ้นมา

แต่ว่าสิ่งที่จะท�าให้เราเสื่อมจากคุณงามความดีก็มีอยู่
เยอะแยะ ถ้าปฏิบัติ ถ้าคนขี้เหล้าเมามายเดินเซซ้ายเซขวาแล้ว 
เขาจะนับ เขาจะถือหรือเปล่า ถ้าเป็นเหล็กก็วางอยู่ตามพื้นดิน 
ตามดินเกลือดินอะไรก็วางไว้ ถึงจะเหล็กดีขนาดไหนก็ตาม ถ้า
ไม่รักษาไม่ดูแลมัน มันก็หมดภายในปี ๒ ปีหมดเลย หมด
คุณภาพที่ดี

ถ้าบรรดามีดขวานก็ดี มีดที่ ใช้งานอยู่ก็ดี ของดีๆ 
ไม่รักษาปล่อยมันให้มันไปแปดเปื้อนสิ่งเผ็ดๆ เค็มๆ ส้มๆ เปรี้ยว
เข้า มากเข้าๆ นานๆ ตัวสนมิมันจะขึ้นกินอันนีห้มดแหละเนีย่ 
เป็นเหล็กกล้าหรือเปล่าเอาไปฝังไว้ในดินลองดูดี้ ถ้าถูกของเผ็ด
ของเค็มของดีๆ นานๆ จะเป็นยังไง จะมีก็แต่ ซากมันเฉยๆ อ้า 
ท่านทั้งหลายก็คงเห็นว่า อู่รถยนต์ที่เก็บกักเข้าไว้ มีแต่เหล็ก
ทั้งนั้น แต่ว่าใช้งานไม่ได้สักคันเลย เพราะว่ามันตกอยู่ในขี้ โคลน 
มันตกอยู่ในแผ่นดินนาน ดินทับถมมานานไปขุดค้นขึ้นมาได้ 

จิตใจของเรา ระดับครูบาอาจารย์สอนผู้อื่นอยู่ สามารถ
จะปลุกปั่น ปลุกปั้นให้ลูกหลานเป็นปริญญาขึ้นมาได้เยอะแยะ
อยู่ ถ้าเราไปท�าเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเอาไว้ ชื่อเสียงของเราก็จะ
ไม่ดี นี่น่าอายเขานะ อ้า ชื่อเสียงของเราที่ท�ามาดีๆ ได้เป็น
ปริญญาตรี โท เอกขึ้นไป เป็นถึงดอกเตอร์ขึ้นไป ไปอ้อแอ้กิน
เหล้าเมาหมายให้เขาดูอย่างนี ้ จะลองดูก็ได้เอาสักเดือนหนึ่ง
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ก็เหมือนกันมันจะยุให้ร�า ต�าให้รั่วขึ้นมา ท�าให้ใจเราแตกอีก
เหมือนกัน ราคะ โทสะ โมหะ ของเหล่านีม้ันยั่วให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไป

ยิ่งพวกการเมืองทั้งหลายอ่ะ เขาจะยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก เขาตีลิ่มเข้าไป ตีลิ่มเข้าไป เอาจนแยกออกจากกัน
แล้ว เอามาต่อกันไม่ได้แล้วเนีย่ ประเทศของเรามีความมั่นคง
ขนาดไหน ถ้าเขายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แตกออกไป ๒ เสี่ยง 
๓ เสี่ยงแล้ว จะเอามาต่อคืนให้มันเป็นต้นเสาอย่างเก่า ให้เป็น
ไม้อย่างเก่าที่ ใช้ประโยชน์ได้ อย่างเก่ามันไม่ติดกัน ถึงเอามาต่อมันก ็
ไม่ติดกัน เพราะมันแตกออกแล้วอย่างนีเ้ป็นต้น เพราะฉะนั้น
เราเป็นผู้มีความรู้สูงจนถึงระดับปริญญาแล้ว อย่าไปฟังค�ายุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก อย่างนั้นจะท�าลายประเทศของ
ตัวเอง ท�าลายบ้านเมืองของตัวเอง ท�าลายทรัพยากรแผ่นดิน
ของตัวเอง เออ

ให้เข้าใจ ถ้าเป็นคนใจง่าย ผูกโกรธ อาฆาต พยาบาท
ซึ่งกันและกันขึ้นมา เอารัดซึ่งกันและกัน เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้ว 
ก็เป็นเหตุให้แตกแยกกันได้ เพราะฉะนั้นต้องปั่นความสามัคคีไว้ 
ในกาย ในใจของเรา อย่าแตกอย่าแยกกันเป็นอันขาด เพราะ
บ้านเมืองของเราก�าลังระส�่าระสายด้วยสิ่งยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้
แตกหลายอย่าง

อ้า บุคคลต้นทุนทางโน้นเขาลงทุนให้สร้างยาบ้า สร้างยาบ้า 
เยอะๆ ให้เขามารับเอาไปเข้าในเมืองไทย ถ้าคุมไม่อยู่ก็ติดยาบ้า
กันหมดทั้งบ้านทั้งเมือง แล้วจะเป็นยังไงสมัยไหน สมัยก่อนนะ 
โรงฝิ่นเต็มบ้านเต็มเมือง อย่างประเทศจีนอย่างนีน้ะ มโีรงฝิ่น
เต็มบ้านเต็มเมือง คนทั้งหลายประชาชนก็ไหลเข้าโรงฝิ่นกัน 

ลองดูสิจะเป็นยังไง ความเคารพนับถือนับหน้าถือตาทั้งหลาย 
ก็อาจจะเลิกราไปไม่มี ใครมาคบค้าสมาคมแล้ว เลิกราไปแล้วกับ
คนขี้เมาเหล่านั้น ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นกิเลสอย่างอื่น
ยังมีมาก ราคะ โทสะ โมหะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ในหัวใจเรายังมีเยอะ

เราท�ายังไงหัวใจจะหมดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
อ้า ความรัก ความชัง ความยินร้าย ยินดี ดี ใจ เสียใจ ร้องไห้ 
หัวเราะ

เหล่านีม้ีอยู่ในหัวใจเราทุกคนแหละ มีอยู่ทุกคน อย่าไปฟัง 
ค�ายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก ของกิเลสมันมี มัน
ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตกนั่น มันเป็นยังไงยั่วให้ร�า ต�าให้ยังไง 
เอาครกหินมาตั้งแล้วก็เอาพริกลงไปเอา อ้า มะละกอลงไป เอา
ปลาร้าลงใส่น�้าปลาลงไป คอยยุ คอยยุ ต�าอยู่อย่างนั้นนะ ยุไป
ยุมา ถ้าไม่ระวังก็แตกเหมือนกันแหละ ครก สาก ถ้วย ชาม 
ภาชนะทั้งหลาย แล้วก็เป็นที่ผสม กระทะอันนั้น เป็นที่ผสม
อาหารปรุงอาหาร มีอะไรก็ลงนั่นลงนั่น แต่ว่าผสมแล้วไม่ล้าง
แล้วก็ไปห้อยไว้เลย แล้วมันจะเป็นยังไง จะเกิดขี้สนมิกินไหม 
อ้า ให้ทะลุไปเลย ปล่อยให้ขี้สนมิกินทะลุไปเลย เอามาท�าแกง
อะไรอีกก็ไม่ได้ เพราะมันทะลุแล้วเอาน�้าใส่ก็รั่วทิ้งเฉยๆ

อ้า อย่างนีเ้ป็นตัวอย่างเอามาเปรียบใส่ตัวเรา ถ้าเราเอา
ของที่กัดกร่อนหัวใจเรา ความโกรธ ความโลภ ความหลง 
ความอิจฉาริษยาพยาบาทเหล่านั้น ถ้าเอามาเป็นหัวหน้าใจเรา 
แล้วมันจะพาท�าอะไรบ้าง ถ้าของเหล่านั้นมาเป็นหัวหน้าใจเรา 
พวกเขาจะพาท�าอะไรบ้าง ความโลภก็จะท�าไปตามอ�านาจของ
ความโลภ ราคะ ก็จะพาท�า เราท�าไปตามอ�านาจราคะ โทสะ 
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พวกเราอยู่ได้เพราะความมั่นคงของประเทศชาติ ถ้าประเทศชาติ
ง่อนแง่น คลอนแคลนแล้วจะเอาอะไร มาเป็นก�าลังของประเทศเล่า 
เพิ่นว่าเหน็บแนบไว้ สมเด็จย่านะ

กินยาเสพติดให้โทษ ฝิ่น กัญชา ยาเสพติดทุกชนดิ ติดฝิ่น
กันหมดทุกประเทศ เพราะฉะนั้นความมั่นคงของประเทศจีนเขา 
จึงง่อนแง่นคลอนแคลนที่สุด

สมัยนั้น สมัยเราเกิดมาทันอยู่ อ้า แม้อาของเราเป็นคนจีน 
ก็ติดฝิ่นเหมือนกันแหละ ติดฝิ่นติดยาติดเหล้า มาตั้งแต่ประเทศ
จีนโน้นแหละ มาแต่งงานกับน้องพ่อเรา อ้า อันนั้นก็เสียคนไป
เลยเหมือนกัน ติดมาจากประเทศจีนแล้ว อาเราคนจีน นั่นแหละ
เขาตัดก�าลังของประเทศจีนด้วยกัน เอายาเสพติดให้โทษ โรงฝิ่น 
โรงกัญชา ยาบ้า ยาเบ้ออะไรไหลเข้าไปในประเทศ จะท�าให้ประเทศ
ไม่ได้มีความมั่นคงเลย ให้มีแต่คนขี้เหล้าไปไหนมีแต่คนขี้ยา ขี้ฝิ่น 
ขี้กัญชา ยาเสพติด ง้อแง้ๆ ก�าลังจะมาต่อสู้ข้าศึกได้ยังไง เพียง
เขาผลักอย่างเดียวนั้น ก็ล้มแล้ว ล้มแผละแล้ว หมดก�าลังไม่มี
ก�าลัง เพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นก�าลังเป็นหูเป็นตาช่วยกัน อ้า

สิ่งหรือเรื่องที่ท�าให้บ้านเมืองล่มจม มันมีอยู่ เราอย่าไป
นยิมชมชอบกับพวกเหล่านั้น เขามายุให้ร�า มาต�าให้รั่ว มายุให้แตก 
มาแยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไป เออ อันนีข้อให้พิจารณา พวกเรา
อย่าไปลุอ�านาจแก่ความโลภนดิๆ หน่อยๆ ก็ท�าให้บ้านเมืองแตก
สาแหรกขาดได้เหมือนกันนี้

ขอฝากไว้นดิๆ หน่อยๆ แค่นี ้ออกมาเทศน์ในที่ชุมนมุชน 
หรือว่าในสมาคมอันยิ่งใหญ่เป็นถึงสถาบันมหาวิทยาลัยขนาดนี้ 
ขอฝากไว้ด้วยเด้อ

ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ใครล่ะจะมาช่วยเรา มีสมเด็จย่า 
เพิ่นบอกบ่อยๆ ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดเลย หรือจังหวัดต่างๆ มัก
ฝากไว้อย่างนีพ้วกเราไม่ช่วยกัน ใครเล่าจะช่วยกัน พวกเราช่วยกันเน้อ 
ช่วยกันดูแลบ้านเมืองเน้อ รักษาความมั่นคงของบ้านเมืองให้ดี 

อ้า อันนีเ้อาความรู้ของสมเด็จย่ามาฝากไว้ด้วย ท่านเป็น
ห่วงประเทศไทยมากมาย หอบสังขารไปทุกจังหวัดภาคเหนือ 
ภาคไหนไปโน้น เห็นเขากินยาเสพติดให้โทษอยู่ที่ ไหน ท่านก็มัก
ชอบไปอยู่ร่วมกับเขาเพื่อจะพัฒนาไร่กัญชาของเขา ไร่ฝิ่นของเขา
ให้มันหมดไป ให้ปลูกของเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษแก่ชาติ
บ้านเมือง ปลูกอะไร ปลูกดอกไม้ กุหลาบหรืออะไรที่ ไม้ประดับ
ประดาทั้งหลาย ท่านสั่งให้ปลูกเป็นไร่เป็นสวนใหญโ่ต

สมเด็จย่าพัฒนาให้คนป่า คนเขา พวกแม้ว กะเหรี่ยง 
อีก้อ มูเซอเหล่านั้น ให้เขายินดี ในการปลูกผักปลูกหญ้าขาย อืมก็
เป็นล�า่เป็นสันขึ้นมา จนมีเงินมีทอง ไอ้พวกที่ฟังค�าของสมเด็จย่า 
ท�าตามค�าสั่งของสมเด็จย่ามีเงินมีทองขึ้นมา มีรถออกวิ่งกับเขา 
เออหลายอย่างทีเดียวแหละ สร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ
ไม่เป็นคนขี้เหล้าขี้ยาอย่างเก่าแล้ว ไอ้เรื่องปลูกฝิ่น ปลูกกัญชา
ตัดให้ราบเรียบไปซะ ปลูกอย่างอื่นดีกว่าน่ะ มันเป็นประโยชน์ 
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ถ้าเรานั่งงอมืองอเท้าอยู่ ประเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะกินจะ
พัฒนาประเทศอะไร ไม่มีอะไรจะกินแล้วล่ะไม่มีก�าลัง ไม่มีก�าลัง
ที่จะพัฒนาบ้านเมืองต่อต้านข้าศึกศัตรูอะไรก็ไม่มี ไม่ได้ อันนี้
พูดให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจะให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย 
ได้น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดที่ ได้
ศึกษามาแล้วนั้น เพื่อความสุขความเจริญของบ้านเมือง เห็นว่า
สมควรแก่เวลา เหนื่อยแล้วนะ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ก็มีน�้าอุดมสมบูรณ์ ก็ให้เป็นสวนผัก สวนหญ้าไป กะหล�่า
กะเหลิ่มไป เออ นีเ่รียกว่าเอาใจรักประเทศชาติบ้านเมือง สมเด็จย่า 
ท่านเดิน หอบสังขารเดิน ทางไปต่างประเทศ ไปเชียงใหม่ ไปอีก้อ 
มูเซอที่ ไหน มันอยู่ที่ ไหนไปหา ท่านไปสร้างต�าหนักไว้ในป่าโน้น 
อากาศ กินอากาศ อยู่กับดอกไม้ ดอกกุหลาบ ดอกอะไร ท่านไป 
อยู่กับสวนดอกไม้ ผลหมากรากไม้ก็มี อุดมสมบูรณ์ขึ้นมา

บักแงว(มะแงว)บักไฟ(มะไฟ)บักต้อง (กระท้อน)บักกระท้อน 
บักอะไร สวนอะไรปลูก แหนะเพิ่นส่งเสริมในทางเกษตร ท�าให้
มีซื้อกันขายกัน ตกมาในเมืองไทยเต็มมากมาย อ้า เคยเห็นไหม
รถบรรทุก เออของมาจากภูเขาทั้งหลาย ดอกกุหลาบทั้งหลาย 
ดอกอะไรที่มันสวยๆ งามๆ ก็ตัดให้ดีเพาะช�าให้ดีๆ แล้วเราก็ใส่
กระถางเป็นของมีราคา พวกเราอยู่ในเมือง ในนาอย่างนีท้�าไง 
อยากจะได้ ก็ไปซื้อเขามีขายอยู่ ซื้อดอกไม้ประดับที่บ้านบ้าง อ้า 
ที่ท�างานบ้าง มีดอกไม้ประดับประดาสวยๆ งามมาจากแม้วจาก
กะเหรี่ยงโน้นล่ะ ไม่ใช่ธรรมดา (เสียงไอ) สมเด็จย่าไปพัฒนาไว้ 
มีสังขารแค่นั่นแหละ เข้าไปพัฒนาจนเป็น ได้รับผล เห็นได้ชัด
อย่างนั้นแหละ มันมาในตู้รถไฟหลายๆ มาในรถยนต์ รถไฟ
หลายๆ เป็นอย่างนั้น พัฒนาให้มีอยู่มีกิน ให้บ้านเมืองมีอยู่มีกิน

แต่ว่า พวกที่ท�าปาณาติบาตก็มากมายอยู่หรอก แต่ว่า
เพิ่นไม่ส่งเสริมหรอก เพิ่นเดี๋ยวก็ปล่อยปลาปล่อยอะไร ให้มันแพร่ลูก 
แพร่หลานออกหลายๆ นั่นเพิ่นท�าอยู่ ในหลวงก็เหมือนกัน 
พระบรมราชินกี็เหมือนกัน ฝึกหัดลูกทั้งหลายมีความนยิมปล่อย
ปลาปล่อยอะไร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเขียดอะไรให้มันกว้าง
ออกไป นั่นเรียกว่าพัฒนาบ้านเมืองไปในตัว ท�าให้ได้ลืมตาอ้า
ปากทันโลกเขา

เว่า(พูด)ไปหลาย(มาก) มันยาว มันยืด
ปืด(ปิด)ความเว่า(ค�าพูด)
ปืด(ปิด)พุ่มไม้(คลังความรู้)

ความเว่า(ค�าพูด)แห่งหลาย(ยิ่งมาก)
เว่า(พูด)ไปหลาย(มาก)มันบ่มีที่จบ
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อ้า ให้พรก่อนเนาะ(นะ) อ้า ให้พระซะก่อน อยากรับพร 

เอาสั้นๆ หน่อยก็ได้เนาะ(นะ)

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง อายุนั้นขอให้อยู่ยืนมั่นสถาพร 
ร้อยปีอย่ามีหย่อน ได้เหมือนกลอนพรรณนา ขอให้มีผิวกาย
พรรณไลงาม รจนาผ่องใสวิไลตา พิศโสภาน่าชมเชย ไม่ต้อง
เปลืองเครื่องส�าอางใดๆ เลย ขอให้มีความสุข นริาศทุกข์ นริาศโศก 
นริาศโรค นริาศภัย แสนสะเบยๆ สิ่งใดที่ ได้เคยแม้เป็นอดีต
และปัจจุบัน สิ่งนั้นก็อย่าละเลยเลวเสื่อมทราม ขอให้มีก�าลัง
อนันตังมหาศาลมากเหลือหลาย ก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังภายใน 
ก�าลังภายนอก ก�าลังทรัพย์อันนีส้�าคัญมาก และก�าลังสติปัญญา
สามารถ อาจหาญ เดชาสง่างาม เสร็จสมตามดังพร เทอญ นี่

พรพิเศษ พร สเปเชี่ยล(special พิเศษ)
พรพิเศษ พร สเปเชี่ยล(special พิเศษ)

มีอะไร
จะมาใช้หลวงปู่อีกเหรอ ไม่ใช่ มาใช้หลวงปู่ไม่ได้หรอก 

ให้กรรมการกัน ใช้กันเอง นั่น อยู่นั่นก็มี เห็นแจกของแจก
ทั้งหลาย เออ แจกความมั่นใจ อันนีเ้ป็น มั่นใจๆๆ แจกได้ 
ท�าแล้ว เสกแล้ว สวดแล้ว เมตตาแล้ว อ้า

พุทธัง กันตัง
ธัมมัง กันตัง
สังฆัง กันตัง
สะระนัง กันติ

อิติปิ ปิด
พระโมคคัลลาแผลงฤทธิ์
ปิดด้วย นะโมพุทธายะ ฯ

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึง
จังงัง อะระหังพุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา

พระเจ้าบอกกูมา กูจึงมา
ภะคะวา ยันติ

เพี้ยงๆ อ้า เป่าแล้วๆ เอาไป แจกได้เลย
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(ถวายพระพุทธรูป)
คง ท่านคงไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆ หรอกว่า เออ

พุทธะเมตตัง จิตตังมะมะ พุทธะพุทธานภุาเวนะ
ธัมมะเมตตัง จิตตังมะมะ ธัมมะธัมมานภุาเวนะ
สังฆะเมตตัง จิตตังมะมะ สังฆะสังฆานภุาเวนะ

พุทโธ สุขะโต ธัมโม สุขะโต สังโฆ สุขะโต
นะโมพุทธายะ ฯ

เรียกว่าอานภุาพของพระพุทธเจ้า อานภุาพของพระธรรม 
อานุภาพของพระสงฆ์ สามารถท�าให้โลกสะเทือนหวั่นไหว อ้า 
เนีย่บุญคุณของเพิ่นมีอย่างงี้ ถ้าผู้ใดได้ฟังค�าสั่งค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าจนจบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์แล้ว จบหรือเปล่า 
อ่านจบหรือเปล่า เราก็จะซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนั้น อย่างที่ ไม่
ได้เลย มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขนาดนี ้ นีถ่วายพุทธรูปเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

อาตมาหรือว่าหลวงปู่ไม่ปฏิเสธ ขอรับด้วยความภาคภูมิ ใจ 
เอาไปใส่เจดีย์ให้ญาติโยม ถ้าไปทางโน้นก็จะได้กราบได้ไหว้ 
อยู่ในเจดีย์น่ะ ท่านจะไปยืนอยู่เจดีย์ เป็นองค์พุทธปฏิมากรแทน
องค์พระพุทธเจ้าได้

เออ ไม่ต้องพูดมาก ถ้าพูดมากมันจะต่อไปยาวๆ เกินไป อ้า
ท�าไมถึงสร้างพุทธปฏิมากร
โอ้โฮ ผู้ที่สร้างพระพุทธปฏิมากรก็เท่าสร้างพระพุทธเจ้า

ขึ้นมาแทนองค์พระพุทธเจ้านะ เพิ่นมีเมตตาแกโ่ลกอย่างไรท�าให้
โลกร่มเย็น เพราะอ�านาจคุณธรรมที่ท่านแสดงไว้

เอาอันนี้ ไปไหว้พ ่อไหว้แม่ตัวเองนะ เอาให้หลวงปู่ถือไป 
มันจะเหี่ยวเฉยๆ เอาไปไหว้พ ่อไหว้แม่ตัวเอง ไม่ต้องพูด 
หลวงปู่สั่งแล้ว หลวงปู่จะ...

เอาไหว้พ ่อไหว้แม่ตัวเอง จะได้เห็นน�า้ตาพ่อแม่ไหลออกมา 
ถ้าเราเอาดอกไม้ไปใส่มือให้แล้วกราบไหว้พ ่อแม่ นีก่็เหมือนกันนะ 
ทุกคนนะ อ่ะ ถ้าหลวงปู่ถือไป ก็จะเน่าซื่อๆ ไม่ได้เรียกน�้าตา
ใครเลย อ่ะ ได้ดอกไม้ไปแล้ว เรียกน�้าตาพ่อแม่ออกมา มาถวาย
หลวงปู่ๆ ก็รับแล้ว แต่ว่าถือไปถือมาจะบอบช�า้ เสียความงามไป 
เอากลับไปไหว้พ ่อไหว้แม่เรา ดอกไม้สวยๆ เอากลับไปไหว้พ ่อ
ไหว้แม่ เอาใส่มือให้นะ

เอาใส่มือให้พ ่อให้แม่ แล้วกราบที่ตัก หรือที่หน้าอกก็ได้
หรอกอ่ะ น�า้ตาจะไหลออกมาพลั่กๆๆ ให้เราดู ชื่นใจที่มีลูกกตัญญู 
ให้เข้าใจอย่างนั้นนะ อ่ะๆ แจกกันๆ

เอ้ นี่ ไมค์ของเรา อ้า เอ้ นี่ ไมค์ของเรา



๘ 
มิถ

ุนา
ยน

 ๒
๕๕

๖

33

32

๑๓  ๑๓

เราได้เล่าเรียนศึกษาขนาดไหนล่ะ
ผู้โดดตึกตายนะ
ปริญญาตรี เออ มี มีปริญญาตรีมีปัญญาแค่หางอึ่งเนีย่ 

เออ เอาตัวรอดไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้อง มีความอดกลั้นทนทาน
เป็นอย่างใหญ่

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

เพิ่นบอกไว้ คนจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียร 
พยายาม อย่าท้อถอย อืม อย่าท้อถอย อืม อ้า มีนกตัวหนึ่งมัน
ร้องให้ฟัง มันอยู่ในป่า

อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย

อยู่อย่างนั้นนะ ตัวหนึ่งก็บอกว่า

คิด คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก

อยู่อย่างนั้นนะ อ้ายหนึ่ง (อีกคนหนึ่ง)ยังไม่พอใจบอกว่า
คิดคักๆ ขึ้นมาให้ละเอียด อ้า คิดให้ถี่ๆ หวี ให้เกลี้ยงๆ 

เสียแล้ว จึ่ง (จึง)ค่อยเดี่ยง (จัดแต่ง)พ่อเด้อ อย่าสะเห็น(เห็น)
แก่ความมักง่าย คิดหย�่า(ซ�้าๆ) ให้ละเอียดซะก่อน กินข้าวก็
เหมือนกันนะ เคี้ยวให้แหลกซะก่อน อย่ากลืนทั้งกระดูกกระเดี้ยว 
อ๊ากๆ คิดถี่ๆ หย�า่(ซ�้าๆ)แหลกๆ ซะก่อน หวี ให้เกลี้ยงซะก่อน 
จึ่ง (จึง)ค่อยกลืน ไปคิดบ่ลึกซึ้ง

เขาคิดสั้น
มันก็เป็นอย่างงั้นนะ เขาคิดสั้น เขาไม่มีบุญวาสนาอยู่ 

อยู่ใต้ร่มพระบารมีมาเท่าไหร่ นั่นแล้วไปโดดตึกตาย นีค่ิดสั้น
ตัวเองปัญหาตัวเองแก้ไม่ตก อ้า เป็นเพราะอะไร วัยรุ่นนักศึกษา
โดดตึกตายแทนจะเอาความรู้ที่ศึกษามาไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี คนชอบเนีย่มันโดดให้เป็นตัวอย่าง
นะน่ี ให้เขาไปซะ เขาไปทางไหนก็ไป คนอย่างนีค้นหนักโลก 
แผ่นดินเอียง อยู่ไปก็แผ่นดินเอียงหนักโลก ถ้ามีคนชนดิที่ โดด
ตึกตายนีห่ลายๆ ประเทศไทยจะเป็นยังไง เออ อ่ะ เหมือนดัง
เรือเดินน�้าล่ะปะเนีย่ เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างงี้ละ ไม่ตรง

ท�าไมไปฟังความปรุงแต่งของตัวเองแค่นั้น อ้า ปรุงแต่งขึ้น
มาเป็นทุกข์ใจตัวเอง นั่นล่ะ อ่ะ เชื่อความรักหรือว่าเชื่อความ
อิจฉาริษยา ไปเชื่อความแค่นั้นขึ้นมาแล้วก็คิดสั้นไม่มีปัญญา 
ปัญญาแค่หางอึ่ง เนีย่เพิ่นว่า เคยเห็นหางอึ่งไหม ปัญญาน้อยๆ 
แค่หางอึ่ง อ่ะ มีไหมหางอึ่งมีไหม ไม่มี ปัญญาไม่มี คิดไม่ออก 
อ้า อึกอึดอั้นตันใจหาทางออกไม่มี ปัดโธ่ ทางออกไม่อดไม่อยาก
เว้ย อ้า อาชีพการงานกสิกรกสิกรรม หาท�ามาหากินเยอะแยะไป 
อย่าไปคิดสั้นอย่างงั้น
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อด อด อดเถิด เนีย่ตัวหนึ่งมันก็บอกอย่างงี้ เกิดเป็นคน
ต้องอด อดกลั้นทนทาน นกมันร้องให้ฟัง อด อด อดเถิด อยู่
อย่างนั้นนะนกร้องให้ฟัง ถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาที่ ไหนก็มีนกชนดินี้ 
ร้องให้ฟัง คิดคักๆ คิดคักๆ นีม่ันก็เป็นภาษาลาวได้อยู่

คิดให้ละเอียด คิดคัก(ละเอียด)ๆ คิดให้ละเอียด ตัวหนึ่ง
น้อยๆ หยอดขึ้นมา คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก อยู่อย่างงั้นนะ 
หึหึ เออ

คิดถี่ๆ หวี ให้เกลี้ยงเสียแล้ว จึ่ง (จึง)ค่อยเดี่ยง (จัดแต่ง)
พ่อเด้อ มันจั่ง (จึง)ถูกต้อง อันอย่าไปคิดลวกๆๆ แล้วก็แก้ตัว 
แก้ตัวเองไม่ได้ มีปัญญาเอามาตัวเองไม่ได้ แก้ไขตัวเองไม่ได้ 
เขาเรียกว่ายังโง่ ฆ่าตัวเองตายยังโง่ อ้า

ก็เสียดายคุณพ่อคุณแม่ท่ีเล้ียงมาจนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีด้ี 
ที่ โดดตึกตายเนีย่

อ่ะ พ่อแม่สร้างตัวเองมาจนได้เป็น อ้า ใหญ่เป็นโต เรียน
ศึกษาจบปริญญาตรี เออ ก็เรียกว่า ว่ายังโง่อยู่ จึงคิดฆ่าตัวตาย 
ยังโง่อยู่ ชีวิตนีม้ีประโยชน์ ชีวิตของเรานีม้ีประโยชน์ต่อโลกอยู่มาก 
ถ้าเราเรียนจบแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไปอีกมากมาย 
ได้ฝึกปรือกุลบุตรลูกหลานต่อไป อ้า ได้หลายๆ อย่าง ได้ช่วย
ชาติบ้านเมืองอีกมากมาย มีแต่คนที่ต้องการให้ช่วยผู้มีความรู้
ทั้งหลาย

ไอ้งูๆ ปลาๆ อย่างเรา นีต่ายไปแล้ว
เขาก็ไม่ค่อยคิดถึงหรอก อืม เป็นอย่างงั้น

ตายแล้วไม่มี ใครคิดถึงเลย สาธุ ให้ตายไปเถอะหนัก
แผ่นดินเขา เขาว่านะ เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างแผ่นดินหรือว่า
มารับภาระในแผ่นดินของตัวก็ต้องมีความอดกลั้นทนทาน 
แผ่นดินมันหนักขนาดไหน ก็ท�าใจให้หนักขนาดแผ่นดินนี ้กี่กิโล 
กี่หมื่น กี่ตัน ทั้งแผ่นดินเนีย่ ทั้งโลกเนีย่ โลกลูกนีม้ีความ
น�้าหนักเท่าไหร่ มันหนักขนาดนั้นน่ะ ท�าใจให้หนักยิ่งกว่านั้นอีก 
หนักแน่นมั่นคง
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จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
ทันโต เสฏโฐ มะนสุเสสุ

แน่ะ เออ มันดีอยู่ที่มนษุย์ ประเสริฐ มะนสุเสสุ เป็นผู้ 
อืม ประเสริฐของโลก เออ พระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้ประเสริฐ 
พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเสริฐ ท�าให้โลกเบาลงมาได้ จะฆ่า
ตัวตายหรือจะอะไรนีก่็เทศน์โปรดเอา อ้า เทศน์ให้เลิกความคิด
ความตั้งใจอย่างนั้นซะ ไม่ดี ไม่ถูก มันเป็นอัตตวินบิาต ฆ่าตัวเองตาย 
เป็นอัตตวินบิาต แม้แต่แผ่นดินก็ยังไม่รับ ถ้าเพราะอัตตวินบิาต
แล้ว เป็นคนบาปหลาย หนักแผ่นดิน ด้วยประการฉะนี้

อย่าไปคิดอย่างนั้นเด้อ

เว่า(พูด)ไปหลายมีแต่เว่า(พูด) ตะเว็น(ดวงอาทิตย์)ไม่คอย
เรานะ ตะวันไม่คอยเรา มันปล่อยลงเรื่อยๆๆๆๆ เพราะฉะนั้นขอ
ถือโอกาสลานะที่นีเ่ด้อ โอกาสหน้า ถ้ามโีอกาสก็จะมาฝอยใหม่ 
มีเรื่องเยอะแยะอยู่จะฝอย ยังไม่จบหรอก เรื่องตั้งเยอะแยะ

คนสมัยก่อนก็มีอยู่ แผ่นดินสูบไปทั้งเป็นก็มี มันหนัก
แผ่นดิน แผ่นดินรับไม่ไหว อือ นางจิญจมาณวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบ 
พระเจ้าสุปปพุทธะก็ถูก แผ่น.. แผ่นดินสูบ พระเทวทัตพี่ชาย
ของนางพิมพาก็ถูกแผ่นดินสูบ แผ่นดินสูบหลายคนอยู่นะสมัยก่อน

เพราะว่าหนัก แผ่นดินคิดไม่ออก อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน
เฉยๆ แต่พวกเราก็สูบเหมือนกันนะ ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกัน 
อืม มันหนัก หนักแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รับ สูบลงไปเลยอย่างเนีย่ 
อ้า แต่พวกเราก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันละ แต่อยู่สูบ
ไปในโลกันตนรก หรือที่ ไหน แน่ะ สูบไปธรรมดา แม้พระพุทธเจ้า
ก็ถูกแผ่นดินสูบไปเหมือนกัน เพิ่นปรินพิพานแล้วก็ถวายเพลิง 
กระดูกท่านหายไปไหน เออ หาย หายไปในบริษัททั้งหลาย
นีแ่หละ คนละนดิละหน่อย คนละนดิละหน่อย กระดูกคนละ
น้อยๆ แย่งกัน

แม้แต่ขี้เถ้า ก็ยังแย่งกัน แม้แต่เกศาของท่าน ก็ไม่เหลือเลย 
หมดไปเลยพร้อมกัน ก็ไม่ใช่หนักแผ่นดินหรอก ท่านมายก
แผ่นดินให้เบา ให้เบาลงมาได้ มาเทศน์โปรดพุทธบริษัท ให้มี
ความเห็นถูก เห็นต้อง รักษาตัวให้ปลอดภัย อ่ะ บริสุทธิ์ผุดผ่อง
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โอ้ อ่ะ บ่เป็นผู้เก่งกาจสามารถอะไรเน้อ นมินต์มาเทศน์ให้
ที่นีเ่พื่อก็ต้องการให้ประชาชน พุทธบริษัททั้งหลายเข้าอกเข้าใจ
ในเรื่องธรรมะธัมโมกัน ถ้าหากเทศน์ไปหลาย หลวงปู่แหวน
(หลวงปู่แหวน สุจิณโณ) ท่านว่า ธัมเมาแล้วกัน ไม่ใช่ธัมโม ธัมเมา 
ว่าดีเหมือนกันนะ ธัมเมา

เมาหมดสง่า เมาสุราหมดส�าคัญ เมาพนันหมดตัว
เมาผัวก็ลืมพ่อ เมาเมียก็ลืมแม่ เมาวัยก็ลืมแก่
เมากระแช่ก็ลืมกัญชา ลืมกันเป็นท่อนๆ ตอนๆ
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ทั้งหลายหนาว ค�าพูดที่ ไม่ดีแล้วหนาวใจด้วย เป็นห่วงเป็นใยด้วย 
โอ้โฮ ท�าไมถึงเอาค�าพูดอย่างนีม้าพูดมาจา แม้แต่ค�ากูๆ มึงๆ 
ก็ไม่อยาก ไม่อยากได้ยินได้ฟัง ได้ยินค�าไพเราะเพราะพริ้ง แล้ว
ไพเราะหูด้วย เย็นใจด้วย สบาย อ้า สิ่งที่ท�าให้เสียประโยชน์ 
พูดไปแล้วก็เสียประโยชน์เฉยๆ ประโยชน์ควรที่จะได้รับก็เสียไป 
พรที่เพิ่นให้

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

นั้นเป็นพรอันวิเศษอยู่ แต่ว่าถ้าเราพูดไม่ดี กระทบกระเทือน 
ผู้อื่นมากๆ ค�าพูดก็ไม่เป็นสิริเป็นมงคลแก่ตัวเลย เป็นบาป ท�าให้
เศร้าหมอง ขุ่นมัว เป็นวาจาที่หยาบ ฟังไม่ขึ้น วาจาที่ ไพเราะ
เพราะพริ้ง ก็ยิ่งกว่านั้น

ศึกษากันมาแล้ว เราก็ได้ศึกษากันมาอย่างดีแล้ว ไม่เอาไป
ใช้ในสังคมเลย ศึกษาดีๆ นะ เออ เอาค�าพูดที่ ไพเราะๆ ออกไป
ใช้ในสังคม ให้มีรสนยิมสูงค่าขึ้นมา อ้า สูงกว่าเดิมขึ้นมา ผู้ฟัง
ทั้งหลาย ก็ไพเราะเพราะพริ้ง เย็นหู เย็นใจ อ้า เมื่อได้ยินค�าพูด
ที่ ไพเราะๆ แล้วเย็นใจ เทวดาทั้งหลายก็สาธุ โมทนาสาธุการ

ค�าพูดค�าจานั้นจะเผ็ดร้อนเหมือนกัน ถ้าพูดอะไรมัน
เผ็ดร้อน มันก็เผ็ดร้อนเหมือนกัน พูดให้มันเย็นฉ�า่มันก็เย็นลง
ไปในหัวใจเราได้ ท่านทั้งหลายเคยเห็นสามีภรรยาทะเลาะกัน
ไหม ก็พูดค�าหยาบใส่กันนั่นแหละ ลงกู ลงมึง ลงโคตรพ่อโคตร
แม่มึง อย่างนั้นอย่างนี ้ว่าหยาบๆ คายๆ ออกมามันจะอดได้ที่
ไหนล่ะ ทนไม่ได้ เหลืออดเหลือทนจริงๆ อดไม่ได้ท�ายังไงล่ะ 
ก็ลงไม้ลงมือกันนีป่ะเนีย่ ตบกันตีกันพอได้เครื่องทุนแรง ได้

เพราะฉะนั้นให้ตั้งสติอยู่กับเนื้อกับตัวเสมอ จะท�าจะพูด 
จะท�าอะไรให้ระลึกได้ว่า มันผิดหรือมันถูก ถ้ามันผิดศีลผิดธรรมแล้ว
ก็อย่ากระท�าสิ่งนั้น อย่าพูดสิ่งนั้นเป็นอันขาด กิริยาอันใดที่ ไม่
สวยไม่งามในสังคม กิริยาอันนั้นก็ไม่ควรแสดงออก ถ้าหากโมโห
โกรธาขึ้นมา มันรู้ไม่ทัน

มันลามปามไปหมด ถ้าทะเลาะกันก็ออกถึงโคตรเชื้อ 
เชื้อแถวแนวพันธุ์ทั้งหลาย โคตรพ่อโคตรแม่ว่าไป ต�่าๆ เสียๆ 
ว่าด้วยความโกรธ เรียกว่ารู้ไม่เท่า เอาไม่ทัน มันเสียใครล่ะ มัน
จะเสียเราผู้พูดเอง ไม่ได้เสียผู้อื่นหรอก เสียเราผู้พูด พูดด่า 
พูดทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย ออกวาจาที่ ไม่สวยไม่งาม ใคร
ก็ฟังไม่ขึ้น เทวดาฟังก็ยังระคายในหู โอ้โฮ ท�าไมพูดอย่างนี้ ได้ 
พุทธบริษัทท�าไมพูดหยาบๆ คายๆ ออกกู ออกมึง ออก
โคตรพ่อโคตรแม่ ด่าไปหมด ตลอดแถวตลอดแนว เชื้อสาย
ทั้งหลายเสียหายไปหมดแหนะ จริงๆ มันก็ไม่ มันก็ไม่เป็นไป
เหมือนดังต้องการหรอก

ส�าคัญอยากจะด่า จะว่าให้ฉบิหาย หายโหงอะไร ก็ว่ากัน
ไปเฉยๆ มันไม่เป็นอย่างงั้น ท�าให้หูนักปราชญ์ทั้งหลาย บัณฑิต
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จะเป็นมีดก็ดี เป็นขวานก็ดี เป็นเหล็กทุกชนดิ สนมิชอบกิน 
ถ้าไม่ท�าความสะอาดอยู่เรื่อยๆ แล้วก็หมดเนื้อเหล็กไป ดิน 
ฝังลงในดิน เป็นเคียวเกี่ยวข้าวก็ดี มีดเคียว ฟันดินฟันอะไร 
ทุกอย่างท�าประโยชน์ ถ้ามันตกอยู่ในดินนานๆ มันจมลงไปใน
ดินนานๆ แต่ไปขุดเจอแล้วมันจะเหลือตั้งแต่สันมันนะ คมมัน
หมดแล้ว มันกิน

ศัสตราวุธก็อาจจะฉวยเอาไม้นั่นตีกัน เอาไม้ค้อนไม้แส้ ก็ยังค่อย
ยังชั่วหน่อย เอาไม้แข็งๆ ตีหัวกันล่ะเป็นยังไงหัวร้างข้างแตก

โรงหมอท่านรับผิดชอบเรื่องอย่างนี ้ เรื่องสามีภรรยา
ทะเลาะกันตีกันหัวร้างข้างแตก ฟันแทงฆ่าฟันรันแทงซึ่งกันและกัน 
จนเป็นบาดเป็นแผล เลือดตกยางออกเป็นจ�านวนมาก ล�าบาก
ใครล่ะ ล�าบากหมอสิปะเนีย่ หมอผู้ช่วย บรรทมอยู่ ถ้าเกิดมี
เป็นบาดเป็นแผลขึ้นมา อ้า ฟกช�้าด�าเขียวขึ้นมา ก็เป็นหน้าที่ของ
หมอที่จะเอาใจใส่ดูแล ถ้าหมอไม่เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก็ ใจจืด
ใจด�าเกินไป จ�าเป็นจะต้องเสียสละ เหนื่อยยากล�าบาก

ด้วยการทะเลาะวิวาทกันบาดถลุงกัน มันเป็นบาปกัน
จริงๆ ท�าให้สังคมหนักอกหนักใจ ร้อนไปถึงรัฐบาล ต้อง
ตามล่าตามจับคนกระท�าผิดขนาดนั้น ฆ่าฟันรันแทงกันขนาด
นั้น ต้องตามล่าตามจับเสี่ยงตายไป บางทีเขามีอาวุธดีๆ เขาก็
ยิงสวนมาซะ ตัวเอง ผู้ตามไปก็เกิดอันตรายแก่ตัวเองเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นมันเป็นภัยสังคม สิ่งใดมันเป็นภัย สังคม เราไม่ควร
ประพฤติสิ่งนั้น ให้ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ดู 
ผู้เห็น ผู้รู้ ทั้งหลาย ท่านเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเพราะว่ามีความ
สามัคคีกัน เมตตาปรานีกัน ช่วยเหลือกัน เหล่านีเ้ป็นคุณธรรม
ของคนดีทั้งหลายที่กระท�ากัน

ไปเทศน์ที่ โรงพยาบาล อ้า ไม่ใช่ ที่อะไรเมื่อวานเนีย่ ไป
เทศน์ที่นั่น เทศน์เรื่องสนมิหรอก เทศน์เรื่องสนมิ สนมิกินเหล็ก 
กิเลสมันกินใจ สนมิทั้งหลายนีม้ันชอบเหล็ก แต่เหล็กธรรมดา
ไม่ได้ชุบโครเมียมอะไรเลย สนมิยิ้มใหญ่เลยแหละ ตกหล่นอยู่
ในดินในดอนที่ ไหนถูกเค็มๆ ถูก อ้า น�้าเกลือ น�้าเปรี้ยว 
น�้าอะไรลงไป หลายๆ ครั้ง มันเกิดขี้สนมิขึ้นได้ที่เนื้อเหล็กนั้น 

จึงได้ยกเป็นภาษิตว่า สนมิมันกินเหล็ก กิเลสมันกินใจ 
ให้หมดคุณภาพ ใจดีๆ นีห่มดคุณภาพไปเลยถ้ากิเลสเกิดขึ้น 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา พยาบาท
อาฆาต จองเวร จองกรรมซึ่งกันและกัน มันเป็นกิเลส ท�าให้
หัวใจมันกร่อน กร่อนลงไปได้ ใจมีคุณภาพสูงอยู่เป็นมนษุย์ 
ถ้าหากสนมิกินไปแล้ว มันจะมีคุณภาพสูงหรือเปล่า อย่างเก่า
หรือเปล่า เมตตาปรานอีารี(อา)รอบ อารีกัน สงเคราะห์สงหากัน 
อยู่ดีๆ ถ้าหากเกิดมีสนมิขึ้นมาในหัวใจแล้ว มันเมินเฉยกันได้ 
ไม่เอาใจใส่ ไม่ดูแล จะเป็นตายร้ายดีอะไรก็เรื่องของเขา ไม่ใช่
เรื่องของเรา ไปซะและปะเนีย่วางซะเลย ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาใจช่วย 
ก็จึงยกเป็นปัญหาว่า สนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจ อ้า
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ไหนก็ตามก็จืดจาง เหย(ระเหย)ไป ไม่ ไม่รัก ไม่ดื่มด�่าเหมือน
ตั้งแต่ใหม่ๆ อ้า แต่ใหม่ๆ ปานจะกลืนกิน แต่คุ้นเคยกันไป 
แสดงความทะลึ่งขึ้นมา อยากจะด่า อยากจะว่ายังไง หยาบๆ 
คายๆ ก็ว่าไปตามอ�านาจที่ ได้กิเลสของตัวเองให้มันสาใจ แต่ว่า
มันก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลอะไร เป็นขี้สนมิ กินใจ สนมิมันไม่ได้กิน
แต่เหล็กนะ ไม่ได้กินแต่เหล็ก โลหะต่างๆ มันกินอยู่

แต่ว่ากิเลสมันกินใจ มันกินใจคนให้กร่อนได้ ให้เสียหายได้ 
อันนีค้วรคิดอยู่เสมอ ให้ทุกคนควรคิดอยู่เสมอ เราจะเอาความ
โกรธหรือเป็นผู้ปกครองครอบครัวเรา เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย
ของเรา จะเอาความโกรธนั้นหรือ อ้า ให้กินสมอยาก จะให้ปาก
สมโกรธ มันไม่สมหรอก ถ้าโกรธมากๆ ก็ด่ามากๆ ด่ากัน
แหลกลาญไปเลย อ้า ถึงจะปานจะกลืนกินก็ตาม รักกันปานจะ
กลืนกินก็ตาม ถ้าได้ยินเสียง อ้า ต่อต้านมา ในเสียงที่ ไม่ดี ก็
แป้วหัวใจ หัวใจแป้วเลย โอ้โฮ เสียแรงเรารัก เสียแรงเราหวง 
เสียแรงเราห่วง เราใย แต่เขาก็ไม่ท�าให้เราห่วงใยตลอดไปได้เลย 
มาท�าให้หัวใจเรากร่อนได้ อ้า เกิดเป็นขี้สนมิกินหัวใจขึ้นมาแล้ว
ไม่ดีเลย เพราะฉะนั้นพึงตั้งใจช�าระกาย วาจา ใจ ของตนให้อยู่
ในขอบข่าย อย่าให้นอกลู่นอกทางออกไปจากจารีต ประเพณีอัน
ดีงามของคนไทยเรา ค�าดุค�าด่าไม่ใช่เป็นค�าดี เป็นค�าที่ท�าลายหู
ผู้ฟัง ท�าลายใจผู้รู้ รู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาแล้วก็ท�าลายหัวใจ รักกัน
ปานจะกลืนกินก็ตาม แต่มันก็จืดจางระเหยได้

ก็ได้ยินค�ากระทบกระเทือนหยาบๆ คายๆ มาอย่างนั้น 
มันก็หมดอาลัยตายอยาก หมดห่วงขึ้นมา ช่างเขาเถอะ เขาจะ
เป็นยังไงช่างเขาเถอะ เขาไม่ห่วงเราท�านองนี ้ทอดทิ้งกันไป เลิกรา
กันไป หนจีากกันไป เวลาอารมณ์ดีๆ คิดๆ ถึงกันขึ้นมาหน่อยล่ะ 

กิเลสมันคืออะไร ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก 
ความชัง เหล่านี ้ เป็นกิเลส มันกินใจนะ มันไม่ได้กินอย่างอื่น 
มันกินใจ แม้จะรักกันปานจะกลืนกินก็ตาม ก็เบื่อหน่ายกันขึ้นมา 
คลายความรัก คลายความห่วงใยได้ เพราะไม่เคารพกันด้วย กาย 
วาจา ใจ กิริยามารยาทที่แสดงออกมา ก็รุนแรง อ้า แสลงหู อ้า 
แสลงตา ท�าให้หมดอาลัยตายอยาก หมดความหวังที่จะพึ่งพา
อาศัยแล้ว ถ้าเป็นคนอย่างนี ้ เป็นคนดุร้ายอย่างนี ้ หมดที่พึ่ง
ทางใจแล้วเรา

แหนะ ก็เบื่อหน่าย คลายความรักลงได้อย่างหมดเกลี้ยง
เลยไม่มีเหลือ เพราะฉะนั้นข้อเปรียบอันนีก้็น้อมเข้ามาหาตัวเอง

โอปะนะยิโก

น้อมเข้ามาหาตัวเอง ถ้าเราท�าอย่างนั้น ถ้าเราพูดอย่างนั้น 
เขาจะมีเมตตา กรุณาแก่เราหรือเปล่า หมด ถ้ามันหมดเยื่อใย 
หมดความห่วงใย อ้า หายห่วง แม้รักกันปานจะกลืนกินก็ตาม 
ถ้าไปแสดงกิริยามารยาท ใช้วาจาหยาบคายขนาดนั้น ถึงรักขนาด
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แต่ว่าในกรุงเทพฯ เป็นเมืองเจริญแล้ว คงจะไม่มีเรื่อง
อย่างนีห้รอก อ้า ในบ้านนอกออกไปนู้น ที่ ไม่ได้รับการศึกษาสูงมัก
จะเป็นอย่างงั้น ทะเลาะกันถึงแตกหัก ป๋ะ(ทอดทิ้ง)ร้าง หรือ 
ป๋ะ(ทอดทิ้ง)ร้างทิ้งกันไป ละทิ้งกันไป หนีไป โดยความโมโห
โกรธาอะไร แล้วเวลาใจเย็นมาแล้วเป็นยังไง คิดถึง คิดถึง
ตั้งแต่ใหม่ๆ เจอกันแต่งงานใหม่ๆ พู้น( โน้น)เออ คิดถึงหลาย 
กินไม่ได้นอนไม่หลับล่ะ จ�าเป็นจ�าไป ก็ต้องขอให้พ ่อแมโ่คตรวงศ ์
ไปขอคืนให้ แต่งคืนก็ยอม ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นเรื่อง
อย่างนีเ้ปรียบเหมือนสนมิ สนมิกินเหล็ก กินให้หมด กร่อนไปหมด

แต่ว่ากิเลสชนดินีม้ันกินใจ กิเลสอย่างนีม้ันกินใจ กิน 
จนหมดคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง ไม่เหลือเลย กินไปหมด 
จึงเปรียบเทียบให้ที่ โรงพยา.. เออ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวานนีเ้อง เปรียบเทียบให้ฟัง สนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจ 
กินจนไม่มี อ้า อะไรเหลือ มันกินหมด มีด ขวาน เหล็กทั้งหลาย
ที่มันจมดินลงไปอยู่ในดิน ถ้ามันถูกเค็มๆ เปรี้ยวๆ บ้าง หรือ
อะไรบ้างก็ไม่งาม เกิดขี้สนมิ จับเกาะ

มันไม่เกิดจากอะไร มันเกิดจากเหล็กนีแ่หละ อ้า สีสนมิมัน
เกิดจากเหล็กนีแ่หละ ไม่ ไม่เกิดจากอะไรเพราะเหล็กมันถูกความ
เค็ม ความเปรี้ยวความอะไรขึ้นมา ชื้นขึ้นมา ไม่มี ใครท�าความ
สะอาดให้มัน ไม่ได้ลับด้วยหิน ไม่ได้ฝนด้วยหินให้มันอล่องฉ่อง
แววอยู่อย่างนั้น รักษา น�า้มันทาไว้ด้วย ขี้สนมิก็ไม่ขึ้น อันหัวใจ
ของเราก็เหมือนกัน เหมือนกับเหล็กแหละ ถ้าจะปล่อยให้ความโลภ 
ความโกรธ ความหลงกิน มันก็กินเอาเสียจนกร่อนๆ หัวใจกร่อน 
ไม่มีดีแล้ว จะไปท�าให้ดีๆ ให้หมดสนมิสักทีก็ไม่หมด กินจนหมด 

คิดถึงกันขึ้นมา เป็นเหมือนนะคราวที่รักกันตั้งหนุ่มแต่ยังน้อย 
ยังหนุ่มยังสาวขึ้นมา ก็เป็นห่วงก็ไปขอคืนปะเนีย่ หนีไปแล้ว 
ไปขอคืน อ้า โคตรเชื้อสายทั้งนั้นทางภรรยาแข็งแรงอยู่ เขาก็ไม่เอา 
ส่ายหัว คนคนเก่า มันก็จะเป็นอย่างเก่า ไม่เอาล่ะ อ้า อย่าเลย 
อย่าคืนมาเลย มาแล้วก็มาด่า มาว่า มาฆ่า มาตีกันอุตลุด

อย่างนีท้�าอย่างนี้ ไม่ได้หรอก เสียวงศ์ตระกูลไป ได้ชื่อ
เสียเสียง คุณงามความดีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น อ้า ถ้าจะคืนจริงๆ ทน
ไม่ไหวจริงๆ ให้แต่งคืน ให้แต่ง ให้ค่าสินสอดเท่าเก่านั่นแหละ 
สินสอดที่แต่งกันมาเท่าไหร่ เอาเท่านั้นแหละ ถึงจะให้คืนมา 
ถ้าไม่ได้อย่างนั้น โคตรวงศ์ทางภรรยาไม่ยอม ไม่ยอมเอา โอ้ 
คนคนเก่า ก็จะมาฆ่าตีเมียตีลูกตีหลานอีกดังว่าอีก

ไม่ ไม่ยอม ต้อง จ�าเป็นก็ต้องหาขวนขวายหากู้หายืมเขามา 
มาแต่งคืน มาแต่งเมียคืน ถึงได้อยู่ด้วยกันมาจนเฒ่าแก่ อ้า จน
ได้ถือไม้เท้ายอดทอง พะยองยอด.. ตะบองยอดเพชร ขึ้นมาได้ 
นั่นแหละเป็นอย่างงั้น มันเดือดร้อนไปถึงโคตรวงศ์ ปู่ ย่า ตา 
ยาย ป้า ลุง ทั้งหลาย เดือดร้อนไปถึงกันเหมือนกัน ถ้าคนใจแข็ง
หน่อยเขาก็ไม่รับ ไม่เอาคืน คนคนเก่า จะมาเป็นอย่างเก่าแหละ 
มาฆ่าลูก ฆ่าเมียอย่างเก่าล่ะ มาตีลูกตีเมียอย่างเก่า อ้า มันกิน
เหล้าเมามายขึ้นมา แล้วก็ ให้เลิกละให้หมด กินเหล้าก็ไม่ให้กิน 
กินฝิ่น กัญชา ยาเสพติดให้โทษทั้งหลายให้เลิกทุกสิ่งทุกอย่าง
ซะก่อนจึงจะรับ เขาก็อายัดไว้อย่างนี ้แล้วยอมจ�านนต่อค�าอายัด
ของโคตรวงศ์เขา ปู่ ย่า ตา ยาย ของเขา พ่อ แม่ ของเขา ป้า 
ลุง ของเขา เขาเป็นคนใจแข็งหน่อย อ้า อย่างนีก้็มี
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เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อ่ะนะ
 เต ชะ แล้วก็ พระเตมีย์ เคยเป็นพระเตมีย์
 ชะ ชนก พระชนก ก็ได้ขัดเกลาตัวเองขนาดไหน
 สุ สุวรรณสาม ก็ขัดเกลาตัวเองขนาดไหน
 เน เนมิราช ก็ขัดเกลากิเลสอีกเหมือนกัน
 วิ วิฑูรบัณฑิต ก็ขัดเกลาเหมือนกัน
 เว เวสสันดร อันนีค้รั้งสุดท้ายของท่าน

ที่ ใช้ชาติเป็นมหากษัตริย์อยู่ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา 
วิ เว ๑๐ ชาติ ที่ขัดเกลาตัวเองอยู่ เอาจิตใจขัดเกลากิเลสตัวเอง 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ อันมันมา
กลุ้มรุมจิตใจให้กร่อน

จนเป็นดินธรรมดา เคยเห็นไหม เคียวเกี่ยวข้าว ที่มันฝังลงไปในดิน 
มีดที่เราใช้อยู่มันฝังลงไปในดินเราหาไม่เห็นไม่เจอ แต่หลายๆ ปี 
ไม่เจอเข้า โอ้ย มันเหลือแต่สันมัน คมมันหายไปไหนหมดแล้ว
เว้ย มันหายหมดแล้ว สนมิกินหมดแล้ว เอามาตี ใหม่ มาทุบใหม่ 
มันก็ไม่เหมือนเดิม อ้า เพราะมันจะเสียคุณภาพมันไปแล้วโดย
ขี้สนมิกินมัน ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง

ใจของเราไม่ใช่เหล็ก ใจของเราไม่ใชโ่ลหะอะไรเลย ก็มี
ความรู้เท่านั้นแหละ พอได้พูดกันรู้เรื่อง มันไม่ใช่เหล็กเนีย่ มันก็
กิเลสก็กินได้ ความโกรธ มันก็เป็นสนมิชนดิหนึ่ง ราคะก็เป็นชนดิ
หนึ่ง โทสะก็เป็นขี้สนมิชนดิหนึ่ง โลภะ โทสะ โมหะ เป็นสนมิ
ทั้งนั้นท�าให้ใจกร่อน ท�าให้ใจหมดคุณภาพ ไม่มีคุณภาพของใจ 
ใจที่ดีๆ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใจมีคุณภาพดีๆ ท�า 
ท่านท�าใจของท่านให้ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล สกิทาคา(มี) 
อนาคา(มี) อรหันต์ ไอ้พวกเหล่านั้นท่านขัดเกลาจิตใจของท่าน
ให้หมดจดแล้ว ไม่มีอะไรมากินใจได้เลย ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะ
ก็ดี ความโลภของคน ความหลงไม่มี มันหมดแล้ว ท่าน ท่าน
ขัดเกลาได้อล่องฉ่องไปเลย ไม่มีอะไรมาเกิดขึ้น ที่จะเป็นสนมิกิน
ใจเราไม่มี ถึงว่าเป็นพระอริยเจ้าไง พระอริยเจ้าท่านขัดเกลาของ
ท่านจนเกลี้ยงอล่องฉ่อง ไม่มีอะไรจะมาเกาะกินหัวใจของท่านได้
แล้ว ท่านก็เป็นสุขล่ะสิปะเนีย่ ท่านขัดเกลากิเลสของท่านให้
อล่องฉ่อง หรือว่าไม่มีมลทินอะไรที่จะมาเกาะกินใจได้เลย แล้ว
ท่านก็สบายนั่น อริยเจ้าทั้งหลาย ท่านเป็นอย่างงั้น

พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างขัดเกลาตัวเองมาหลายชาติ 
แล้ว ไม่ชาติเดียวเท่านี ้ ขัดเกลามาทุกภพทุกชาติ และเคยเป็น 
มหากษัตริยาธิราชมาตั้งหลายชาติ อ้า

ท่านไม่เอาแล้วปะนี้ชาติสุดท้าย อ้า เป็นเวสสันดร แล้ว
ปะน้ีถึงมาเกิดเป็นสิทธัตถะราชกุมาร เป็นชาติสุดท้าย มันแก่กล้า 
ถึงขั้นมันแล้ว อยู่ไม่ได้ต้องออกผนวช ต้องประพฤติปฏิบัติ
พรหมจรรย์ให้เต็มที่ ขัดเกลากิเลสให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆ จึง
ได้ตรัสรู้เป็นพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลก แล้ววาง
พระศาสนานั้น ค�าสอนทั้งหลายนั้นไว้ให้พวกเราก�าหนดจดจ�า
เอา อ้า
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เฉยๆ อืม อ้า ก็ท�าบาปต่อกันไปเรื่อยๆ ผู้ท�าบาปก็ตายต่อกัน
ไปเรื่อยๆ คนหนึ่งบาปแล้ว คนที่มาลงโทษผู้อื่นก็บาปอีกต่อไป 
ต่อไปอีกอยู่อย่างงั้นล่ะ ไม่รู้จักสิ้นจะเสร็จจบไปอีก เขาเรียกว่า

วัฏฏวน วัฏโกโลโก

พวกเรามันบารมียังไม่แก่กล้าถึงขนาดนั้น มันยังยุบๆ 
พองๆ อยู่นั่นแหละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันยังมี
อยู่ในตัวของเรา

เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า จุดประสงค์ของ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านเสียสละเวลาของท่านออก ประพฤติ
ปฏิบัติจนได้มรรคผลนพิพานตั้งเยอะแยะไป ไม่ได้ท�ามาเกิดอีก
แล้ว เพราะกิเลสนั้นท่านเบาบางแล้ว ความรักไม่มี ความชังไม่มี 
ความยินร้ายไม่มี ความดี ใจเสียใจไม่มี ความโศกศัลย์ พรรณนา
อะไรก็ไม่มี อล่องฉ่องใจบริสุทธิ์ อล่องฉ่องใจไม่มีกิเลส

อ้า เขาเรียกว่าอล่องฉ่องแล้ว มันสะอาดหมดจดขนาดนั้น 
อันนีข้องพระพุทธเจ้าท่านท�า เดี๋ยวนีพ้ระศาสนาของเรามันยังมี
เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่ ไม่บกพร่องสักอย่าง ศีล สมาธิ ปัญญา 
ก็ยังมีอยู่อย่างงั้น แต่เรายังไม่ได้ขัดเกลาให้เต็มที่ เออ เพราะฉะนั้น 
จึงขึ้นๆ ลงๆ อยู่ล่ะ อ้า

หลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี หลงหาทั้งตาปี 
ไม่รู้เบื่อเชื่อตัณหา หลงทุกสิ่งทุกอย่าง

หลงหนทาง หลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี 
หลงแสวงหาทั้งตาปี ไม่รู้เบื่อเชื่อกิเลสของตัวเอง ไปถึงก็ไปฉก 
ไปลัก ไปปล้น ไปจี้เขา ก็เพราะหลงนั่นแหละ หลงไม่รู้จักรักษา
เนื้อรักษาตัว ปล่อยให้ความหลงมาย�่ายีหัวใจเสียซะจนบอบช�้า 
จนเข้าไปติดคุกติดตะราง ได้รับอาชญา อย่างหนัก อย่างเบาหน่อย 
เขาก็กักขังเป็นเดือนเป็นปีไป อย่างหนักจริงๆ เขาก็ประหาร
ชีวิตเลย ตายเลย เออ

อ้า เอาไว้ก็หนักโลก เขาอ่ะ เอาไว้หยั่ง ในโลกก็หนักโลกเขา 
เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงว่าประหารซะเถอะ ถ้าเอาไว้ก็หนักโลก

โลกเนีย่มันกลมมันกลมอยู่อย่างนั้น ก็ต้องตามใช้ชาติ 
ทุกภพทุกชาติไปเรื่อยๆ หนักก็มี เบาก็มี ผู้ที่เพิ่นเบาแล้วทั้งหลาย 
ไม่มีอาญาหนักแน่นขนาดประหารชีวิตไม่มี เพราะท่านเบาแล้ว 
ไม่มโีทษถึงประหารชีวิต อ้า ถ้าหากมันหนักหนาสาโหดจริงๆ 
เขาก็เอาไว้ไม่ได้ มันหนักแผ่นดิน เขาก็ท�าตามกฎหมายตราไว้
บัญญัติไว้ ฆ่าทิ้งเสียเถิด เอาไว้ก็หนักแผ่นดิน เออ หนักประเทศชาติ 
ท�าให้พี่น้องในประเทศชาติเดือดร้อนเพราะคนคนนีล้่ะ มัน กินฝิ่น 
กินกัญชา ยาเสพติดให้โทษ อ้า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเอาเต็มตัว
ของมันหมดทุกอย่าง เป็นคนหนักแผ่นดิน อยู่ในแผ่นดินต่อไป
ก็อยู่ยาก เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาฝากธรณีไปซะเลย เคยเห็นไหม 
เขาเอาฝากธรณี ฝากแผ่นดินไปเลยอ่ะ บางทีก็เผา บางทีก็ฝัง
สดๆ ร้อนๆ ไป อ้า อย่างนี ้มันมีครบบริบูรณ์อยู่แล้วในเมือง
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ถ้าอันเลวร้ายจริงๆ เขาก็ไม่เอาไว้ เอาไปกักไปขัง เป็นแดน 
ของเขา จะเป็นแดนของเขาต่างหาก เอาไปกักไปขังซะ ถ้าปล่อย
ออกมาก็เดือดร้อน ประชาชนเดือดร้อนแผ่นดิน ท�าให้แผ่นดิน
ร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟขึ้น อ้านั่น ก็มีการลงโทษกันวิธีนั้น เรียกว่า 
อาชญากรรมของตัวเองที่กระท�าไว้ เอาไปทรมานเสียก่อน นั่น
เป็นอย่างนั้น

ถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรง เขาก็ไม่เอาไว้อีกล่ะ ร้ายแรงจริงๆ 
เดือดร้อนจริงๆ ประชาชนก็เดือดร้อน เดือดร้อนไปถึงพระเจ้า
พระสงฆ์ ท่านอยู่ในวัดในวา ก็เดือดร้อนถูกข่มเหงรังแก ไปฉก 
ไปลัก ไปงัด ไปแงะสิ่งของตู้เตียงพังเป็นแถวไปอย่างนีก้็มี อ้า 
อ้า มันหนักแผ่นดินไหม ถ้าท�าอย่างนั้นหนักแผ่นดินไหม หนักใจ
ของผู้ปกครองไหม ผู้ปกครองท่านหนักใจ ท่านจึงวางกฎหมาย
ไว้ทุกระดับ ระดับสูงสุดก็ประหารชีวิต ระดับลดลงมาก็ถูกจ�าคุก 
ติดคุกติดตะราง

เท่านั้นปีเท่านีเ้ดือน อ้า ถ้าหนักหนาสาหัสแต่ไม่ถึงกับ
ตายก็ขังลืม ไปขังลืมซะ อ้า ไม่ตัดสินง่าย ไม่ตัดสินให้ง่าย เพราะว่า 
ปล่อยออกมา ก็ท�าระก�าล�าบากให้แก่เพื่อนมนษุย์ร่วมแผ่นดิน
เดียวกัน อ้า มีทุกระดับล่ะกฎหมาย กฎหมายของบ้านเมืองก็มา
จากศีลจากธรรมแหละ เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เอามาปกป้อง
คุ้มครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ได้มารังแกไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
แต่อย่างใด ต้องการให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ดีกินดี มีหลักมีฐาน 
มีน�้าใจ ท�ามาหากินซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีเป็นคนเบา เบาบาง
แล้ว ท�าให้แผ่นดินเบาขึ้นแล้ว ถ้าท�าให้หนักแผ่นดินก็อีกแหละ 
อ้า เกิดหนักแผ่นดินขึ้นมาก็ล�าบาก ในศาสนาของเรา ศาสนาพุทธ 
จัดตั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิต มีพระชนมายุอยู่ ก็นับเรื่อง

ไทยเรามีครบบริบูรณ์อยู่แล้ว อาญาทั้งหลายศาลอาญาทั้งหลาย 
อ้า ตั้งกรมกองขึ้นพิจารณาโทษ โทษานโุทษนั้นๆ ให้รับได้สม 
การกระท�าของเขาเอง คนท�ารุนแรงจนเกินไป ฆ่าเจ้าเอาของ อ้า

ฆ่าพระ เณร เถร ชี เหล่านี ้ เขาก็ลงโทษอย่างหนัก
เหมือนกันตามกฎหมาย อ้า อ่ะ แต่ว่าจะใช้กรรมจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 
เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัท เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธก็
ให้มีคุณสมบัติของพุทธอยู่ในหัวใจเราไว้ ให้มี

หิริ โอตตัปปะ

ให้มีพหุสัจจะ ให้มจีาคะ ให้มีปัญญา ขัดเกลาจิตใจของ
ตัวเอง ช่วยครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเทศน์ อย่าให้ท่านต้องเหนื่อย
เลย เราขัดเกลาของเราเองอ่ะ ขัดเอาเองก็ได้หรอก ขัดเกลาเอา
เองท่านเทศน์อยู่เรื่อยๆ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

เพิ่นบอกไว้
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นพิพุติง ยันติ

ตัส๎มา เพราะเหตุดังนั้น จงส�ารอก กาย วาจา ใจ ของตน
ให้บริสุทธิ์สะอาด ให้สังคมเบาใจในการกระท�าของเรา ความ
ประพฤติของเรา
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คิดดีๆ หวี ให้เกลี้ยงเสียแล้ว จั่ง (จึง)ค่อยเดี่ยง (จัดแต่ง)
เด้อ เพิ่นว่า อย่าเฮ็ด(ท�า)อี่มะลุยซุยฮึม อี่มะลึ่มซึ่มซึ อี่มะลึ่มจึ้มจึ 
อี่มะหล่องจ้องจั๋ง มันบ่ดีเด้

ต้องท�าให้ละเอียดลออ ไตร่ตรอง ขบคิด พินจิพิจารณา
ด้วยวิชาความรู้อันชาญฉลาดของตัวเอง ไม่ใช่ท�าตามน�้า

เมืองไทยเรา การศึกษาหลายระดับจนถึงศึกษาสูงขึ้นไป
ก็มี ได้รับการศึกษาสูงก็ช่วยตัวเองได้ ถ้าได้ ได้รับการศึกษาต�า่ 
ก็อาจปู้ยี่ปู้ย�าใส่ตัวเอง ท�าให้ตัวเองเดือดร้อน ล�าบากน่ะ มัน
เป็นอย่างนี้

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ

ดังที่แสดงมา ก็ขอฝากให้พุทธบริษัททั้งหลาย น�าไป
ใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ เถิด 
อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งเอาตั้งใจงดเว้นละบาป 
บ�าเพ็ญบุญให้ถึงพร้อมทางกาย วาจา ใจ ไม่ได้บกพร่องเลย 
ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทาง
คดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา 
ก็ยุติโดยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ไม่ถ้วนที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนเกิดขึ้นในสังคม ศาสนา อ้า 
มีท่านอะไรต่ออะไร ก็พิจารณาให้อ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้เรื่อง 
ว่าใครท�ากรรมอย่างใดไว้ก็ต้อง ก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้น 
นีก่็มีอยู่กฎหมายมีอยู่ อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน

แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงโทษใครหรอก แต่ว่าการกระท�า
ของตัวเอง มันลงโทษตัวเองจนถึงแผ่นดินสูบ แผ่นดินหนักหนา
ขนาดไหนท�าไมไม่รับไว้ อ้า ต้องเอาลงแผ่นดินอยู่ แผ่นดินสูบ
ไปก็มี พระเจ้าสุปปพุทธะ ก็ถูกแผ่นดินสูบ นางสิริมหามายาไม่ใช่ 
นางจิญจมาณวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบ พระเทวทัต บวชเป็นพระแล้ว
ก็ยังถูกแผ่นดินสูบไปอีก อ้า ดูสิกรรม

กัมมัง สัตเต วิภะชะติ กัมมุนา วัตตะติ โลโก

กรรมนั่นแหละ จ�าแนกแยกแยะให้เป็นไปตามกรรม 
ใครท�ากรรมหนักไว้อย่างไร ก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น ขอให้ท่าน
ทั้งหลายค�านึงให้ดีๆ ค�านวณให้ดีๆ พิจารณาให้ละเอียดเสียก่อน
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อ้า เอา จะไปไหน เออ จะเอาลงเหรอ
พอๆๆ เอายังไง ให้มาเข้าใกล้ๆ

อุบาสก อบาสิกา แปลว่า ผู้เข้าใกล้พุทธเจ้า เข้าใกล้พระธรรม 
เข้าใกล้พระสงฆ์ อุบาสก อบาสิกา แปลว่า ผู้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า 
เข้าใกล้พระธรรม เข้าใกล้พระสงฆ์ ถ้าเข้าใกล้ จะรู้เรื่อง รู้เรื่องกันดี 
ถ้าอยู่ห่างๆ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องของพระคุณเจ้า ฉันอะไรได้บ้าง 
รับประเคนอะไรได้บ้าง เหล่านี้

ถ้าเข้าใกล้แล้วรู้เรื่อง รู้ราว ถ้าไม่เข้าใกล้ ไม่รู้เรื่อง เพิ่น
ฉันอะไร เพิ่นท�าอะไร ยังไม่รู้เรื่องเลย อ้า เรียกว่าเป็นผู้ไกลจากศีล 
จากธรรม ไม่ได้ใกล้ศีล ใกล้ธรรมเลย ถ้าเข้าใกล้แล้วรู้เรื่อง 
รู้เรื่องของพระคุณเจ้าทั้งหลาย

ต่อไปมีอะไร
เลื่อนหลวงปู่มาใกล้ๆ อย่างนี ้จะท�ายังไง



๑๑
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

1

๑๕๑๕

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ณ มูลนธิิบ้านอารีย์

มาถึงที่ น่ีก่ี เดินทาง เดินทางมาตั้งแต่ ๕ โมง เฮ้อ 
๕ โมงเย็น กว่าจะมาถึงที่นี่ ได้ โอ้โฮ ใจมันก็ร้อนตุ๊บตั๊บๆ หัวใจ 
ใจร้อน แต่มันก็ไปไม่ได้เพราะรถเขาหลาย ขาออกไปก็หลาย 
ขาแซงเขาก็ว่าหลาย

แต่ว่าโชเฟอร์ของเราใจเย็น ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ
พอรถไปถึงแล้วก็ แล้วอ่ะ เขาก็เอาเราไปเข้าห้องน�้าแล้ว

มนั มนัไม่ปวดจะเข้าไป ท�าไมอ๋อ อ้า มนัใจร้อน มนัจะมาที่ น่ีก่อน 
คนนั่งคอย เออ อืม มาจนได้นะ มาจนได้นะ อ้า
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ลุอ�านาจแก่ความอยากดื่ม อยากกินของมึนของเมาทั้งหลาย 
ให้กินเข้าไปแล้ว มันเป็นยังไง มันไม่อยู่เฉยๆ สิปะเน่ีย 
มันก่อกวนความสงบแก่เพ่ือนฝูง หมู่บ้าน ร้าน ตลาด 
มิตรสหายทั้งหลาย เดือดร้อนไปตามๆ กัน น่ันเห็นไหม 
เห็นโทษไหม น่ี ช้ี ให้เห็นโทษชัดๆ ถ้ากินเหล้าเมามายแล้ว
มันไม่ได้อยู่เฉยๆ ฉีดยากินยาเสพติดให้โทษ ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ 
อกีเหมอืนกัน อ้า ต้องไปหางดัแงะอนัน้ันอนัน้ี ฉก ลกัเอาสิง่ของ
ของเขา มาแก้หิวของตัวเอง มนัขนาดน้ันเหรอ เออ ไม่ตายนะ ไม่ตาย

กราบซะ กราบซะก่อน
สมาทานศีลจบแล้วก็กราบซะก่อน ...สวย อ้า

เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม ไม่มีปัญหา การปกครองของ
เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ก็เบาใจ ถ้าเรามศีลีมธีรรม เบาใจ ถ้าประชาชน 
ยังดื่มกินสุราเมรัย ตลอด ยาบ้ายาเบ้อ เสพติดให้โทษทุกชนดิ 
เจ้าหน้าที่ก็หนักใจ หนักใจจัง ประชาชนไม่มีศีลไม่มีธรรม 
อยากกินเหล้าก็กินเอาเตม็ที่ อยากกิน ยาเสพตดิให้โทษทั้งหลาย
ก็กินเอาเต็มที่ ถ้ามันหมดสตางค์มา สตางค์ไม่มีท�าไง ขโมย 
ไปหาขโมย หาฉก หาลกั หางดั หาแงะ ยังมปัีญหาอยู่อย่างที่เรา 
เคยได้ยิน ปัญหางัดแงะลักขโมยของกันและกัน เพราะมันไม่มี
สตางค์ มันก็มางัดแงะ หาได้นดิๆ หน่อยๆ พอไปแก้หิวของมัน 
อย่างน้ีก็เป็นปัญหาท�าให้ผู้ปกครอง เจ้านายทั้งหลาย หนักใจ 
หนักใจจริงๆ เฮ้อ ไม่ได้ธรรมดา ถ้าเราพากันเลิกละได้หมด

ดังที่สมาทานมาแล้วน้ัน ก็เป็น เป็นการเบาใจ เบาใจ
เพ่ือนบ้าน ร้าน ตลาด เพ่ือนฝงูทั้งหลาย ถ้าไม่ได้กิน เพ่ือสงัคมนะ 
กินเพื่อเมา เมาแล้วขาดสติ ขาดความยั้งคิด อยากจะท�าไปตาม
อ�านาจของความอยาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง ทั้งหลาย 
อยากจะท�าไปอย่างน้ัน แต่ว่ามัน เป็นปัญหาแก่สังคม ท�าให้
การปกครองล�าบากมาก ถ้าเรา รักษาศลีกันได้ทกุคน ทกุคนน่ะ 
เบาใจ แม้เจ้าหน้าที่ ปกครองดูแลความสงบก็เบาใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านก็ย่ิงจะเบาใจหลาย 
ไม่หนักใจเลย ประชาชนตัง้อยู่ในศลีในธรรม มรีะเบียบเรียบร้อยดี 
ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม เดี๋ยวน้ีปราบปรามไม่อยู่ 
เพราะว่าไปลุอ�านาจด้วยความอยากนิดหน่อยๆ ไม่มากหรอก 

หลวงปู่ บวชมาตั้งแต่น้อย เลิกมาแล้ว ไม่หิว ไม่อยาก 
ไม่อยากกินเหล้าเมามาย กัญชา ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
มันเลิกไปหมดแล้ว ก็เบาสบาย ไม่ ไม่มีปัญหา อ้า เขา เรียกว่า 
โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) บ่ โนพลอมแพลม 
(no problem ไม่มีปัญหา) ไปเลยสบายมาก อ้า ไม่มีปัญหา 
ให้ยุ่งยากแก่ตัวเองด้วย แก่เพื่อนบ้าน ร้าน ตลาดทั้งหลายด้วย 
สบาย ให้รู้จักความสบาย

พระพุทธเจ้าเพ่ินบัญญัติศีล ๕ ข้อ ไว้ให้พวกเรารักษา 
น่ันแหละ เพ่ินแก้ซะปัญหาสังคมให้ ไม่มีปัญหา ไม่ฆ่าสัตว์ 
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวโป้ปดมดเท็จ
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ถ้านอกจากพ่อจากแม่ ก็ยังมีผู้ปกครองอีกหลายช้ัน เป็นครู 
เป็นอาจารย์ ผูส้อนมาก็หนักใจเหมอืนกัน ถ้าลกูศษิย์เป็นอย่างน้ัน 
นีพู่ดให้ฟังน้อยๆ ก่อนเบื้องต้น

ผู้อื่นให้เสียหาย ไม่กินเหล้าเมามาย เออ เดินเซซ้ายเซขวา แล้ว
ก็เป็นคนหนักแผ่นดินเหมือนกันนะ

ถ้าคนอย่างนั้นเกิดมีขึ้นมา เป็นการหนัก หนักแผ่นดิน 
หนักผูป้กครองทั้งหลายด้วย เป็นพอ่เป็นแม่ก็ล�าบากใจ เหมอืนกัน 
หนักใจพ่อ หนักใจแม่เหมือนกัน ถ้าลูกเป็นคนกินยา กินยา
เสพติดให้โทษ กินเหล้าเมามาย ทะเลาะเบาะแว้งกับ ชาวบ้าน
ชาวเมอืงเขาแล้วล่ะมนัเป็นยังไง ไม่สงบเลย ถ้าลกูเราเป็นอย่างงัน้นะ 
อ้า ก�าลงัเรียนก�าลงัศกึษาอยู่ ให้เข้าใจ ความหมายของการรักษาศลี 
เข้าใจความหมายกฎหมาย

เอ้ ที่เพิ่นห้ามปรามไว้แล้ว ไม่ให้ประพฤติ ถ้าประพฤติ
อย่างน้ันแหละหนักใจ ผู้ปกครอง หนักใจพ ่อหนักใจแม่ 
แม้ตลอดเพ่ือนฝงู ก็ตตีวัออกห่าง ไม่ไหวๆ ตตีวัออกห่างไว้เถอะ
ไม่อยากคบค้าสมาคมแล้ว อ้า มันจะเสียผู้เสียคนไป อ้า ถ้าไป
คบค้าสมาคมกับคนขี้ เหล้าเมามาย กินยาเสพติดให้โทษ 
หนักอกหนักใจผู้ปกครองบ้านเมืองท้ังหลายเหมือนกันน่ันแหละ

เพราะฉะนั้นอย่างนี ้ ขอฝากเฉยๆ หรอก หาเหตุหาผล
มาน่ัน มาแก้มัน ต้องมีเหตุมีผล เพ่ิน เพ่ินบัญญัติไว้ให้
พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง ให้หนักๆ ให้เห็นโทษของ
การด่ืมกินสุราเมรัย แม้เล่นการพนันก็เหมือนกัน ถ้าเล่น
การพนันกันหนักๆ เข้า จะเสียเงินเสียทอง เสียเงินเสียทอง
ก็กลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมา อ้า ชอบงัดชอบแงะ ชอบฉก ชอบลัก
สิ่งของ ขโมยสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ อ้า เอาทั้งนั้นเถอะ ถ้ามัน
ได้นั่นเห็นไหม มันบังคับตัวเราให้กระท�าความชั่ว อ้า

เพราะฉะน้ัน ก็ควรเลิกละมันซะ ให้เด็ดขาดเสียซะเลย 
สบายเออ สบายตัวเอง พ ่อแม่ก็เบาอกเบาใจ ผู้ปกครอง 

ประโยชน์ของการสมาทานศลี มนัมปีระโยชน์ ท�าความสขุมาให้ 
ท�าความสงบสุขมาให้ ไม่ใช่ตัวเราเลย สังคมด้วย สังคมก็ด ี
อยู่บ้านเดียวกันหรือ ต�าบลเดียวกัน อ�าเภอเดียวกัน จังหวดัเดียวกัน 
อยู่ในประเทศเดียวกัน อย่างน้ีถ้าไป ก่อความวุน่วายเกิดข้ึนแล้ว 
ท�าให้สังคมเดือดร้อน ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชาหนักใจ 
เพราะฉะน้ันเร่ืองน้ี ให้สบาย ให้สบายใจซะ อ้า ท่านผูป้กครองทั้งหลาย 
เร่ืองอย่างน้ี เราเคยฟังพระท่าน อธิบายให้ฟังแล้ว มนัเป็นเร่ืองหนักใจ 
ท�าให้สังคมวุ่นวาย ไม่สงบนะ อย่างงั้นนะ ถ้าอดกลั้นไว้ได้แล้ว 
ทนทานไว้ได้แล้ว สบาย

นัตถิ สันติ ปะรังมัง สุขัง

สุขอื่นย่ิงกว่าความสงบไม่มี ถ้าเป็นคนท�าตัวให้เป็น
คนเรียบร้อย สงบ อ้า ไม่ก่อปัญหาให้สังคมวุ่นวาย เราก็สบาย 
คนอื่นๆ เขาก็สบายไม่ต้องตามกัน ถ้ามีผู้โจรผู้ร้ายงัดแงะ
อันนั้นอันนีอ้ยู่เรื่อยๆ อ้า มีรถกล็�าบากถูกงัดถูกแงะ เหมือนกัน 
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ไม่ราบร่ืนดี ถ้าเรารักษากันได้ทุกคนๆ แล้วก็สบายมาก 
ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ส�าหรับชีวิตและครอบครัวของเรา สบาย 
ถ้าทุกคนต่างคนต่างงดเว้นได้หมดทุกคน ก็เกิด ความสบายไป
หมดทั้งบ้านทั้งเมือง อยู่ร่วมกันก็เหมือนพ่ี เหมือนน้อง อ้า 
เหมือนสายโลหิตของเรา เหมือนปู่ เหมือนย่า เหมือนตา 
เหมือนยายของเรา เหมือนกันนะ อ้า เห็นปะ เห็นพี่น้องร่วม 
ศาสนาเดียวกันก็สบายใจ อ้า

ประตูรถพังไปก็ม ีเจ้าของไม่อยู่จอดทิง้ไว้เฉยๆ ก็ถูกงดัถูกแงะแล้ว 
อย่างน้ีมันเป็นเป็นปัญหาไหม เป็นปัญหาสังคมหรือเปล่า อ้า 
วุน่วายใจเหลอืเกิน ไม่ปลอดภัย ของดีๆ ก็ถูกงดั ถูกแงะ ถูกพังไป 
ก็มี เป็นตู้เป็นเตียง ของที่เก็บสิ่งเก็บของ เก็บสตุ้งเก็บสตางค์ 
ถ้าถูกงัดถูกแงะอย่างน้ีมันดีหรือเปล่า ไม่ดีเลย เพราะฉะน้ัน
มันดีอยู่ที่ศีล ๕ เด้อ นีม้ันอยู่ที่ศีล ๕ ถ้าเรามีศีล ๕ ข้อแล้วเรา 
ตัวเราเองก็สบาย ผู้อยู่ร่วมโลก ด้วยกันก็สบาย ไปไหนมาไหน
ไม่ต้องห่วง ไม่มีคนคิด ขโมยขโจรอะไรหรอก สบายเนีย่

นี่พูดถึงอานิสงส ์ของการรักษาศีลให ้ฟ ังเสียก ่อน 
รักษาศลีก็คือรักษาตวัเอง ไม่ให้ล่วงละเมดิในศลี ๕ ข้อ ที่สมาทาน
ไปแล้วนั้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง อ้า อาชีพของเรา การงานของเรา 
ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบธรรม ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะ 
มิจฉาชีพ อ้า ถ้าไปงัด ไปแงะ ไปฉก ไปลักของผู้อื่นที่ๆ 
เป็นสมัมาอาชีพได้หรือเปล่า อ้า เป็นของหนักใจของผูบั้งคับบัญชา 
อ้า ครูบาอาจารย์หนักใจ บิดามารดาเป็นผู้ปกครองใกล้ชิด 
ถ้าลูกประพฤติอย่างนั้นแล้ว หนักใจ เพราะฉะนั้นอย่าริเลยอ่ะ 
ตัง้แต่วนัน้ี ไปได้สมาทานแล้ว ตัง้มั่นอย่าไปริ อ้า ทจุริตมจิฉาชีพ 
ไม่ดีเลย ท�าให้บ้านเมือง เดือดร้อน ถ้ามโีจรมีผู้ร้ายเยอะๆ 
จะหาความสงบไม่มีแฮ เผลอเมื่อไหร่ก็ถูกงัดถูกแงะท�านองน้ี 
เดือดร้อนไหมล่ะ เดือดร้อนมากๆ เลยอ่ะ

เฉพาะฉะน้ันไปงดซะ ได้สมาทานแล้ว มีพระเจ้า 
พระสงฆ์มาเป็นสกัขีพยาน มาน�าพาสมาทานศลี ๕ ทั้งอรรถทั้งแปล 
ด้วย ให้เข้าอกเข้าใจ อ้า ถ้าเรารักษาศีลได้แล้วแค่ ๕ ข้อ 
กท็�าให้สงบร่มเยน็ สงัคมร่มเยน็ขึน้มาได้ อย่างงี ้อา้ เปน็คนจริง 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ถ้าท�าเล่นๆ แล้วได้ผล กระท่อนง่อนแง่น 

วนัน้ีตัง้ใจจะพูดอะไรให้ฟังหนอ เออ พูดไปเร่ือยๆ อย่างน้ี 
บุคคลตัวอย่างก็มีมากมายเลยนะ พอที่จะเอามาตี ให้ลูกหลาน
ได้รู้ได้ฟังบ้างก็ดี อ้า เขาน้ันเป็นคนจีนหรอก เป็นคนจีน นิทานจีน 
เป็นคนดูแลพอ่แม่ เอาใจใสพ่อ่แม่ ปฏิบัตพิอ่แม่ อ้า นิทานมอียู่ 
นทิานจีนหรอก

วันน้ี ฉายหนังจีนกันหน่อยโว้ย อืม ฉายหนังจีน จีน
สักหน่อยโว้ย อ้า เมือง เมืองเจ๋ หรือเมืองเย่ หรือเมืองเจ๋ มี
พระเจ้าหวางตือ้ เป็นผูค้รองราชย์ ครองเมอืงอยู่สมยันู้น สมยัก่อน 
พระเจ้าหวางตื้อเพิ่นเน้อ อ้า เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ดูแลรักษา
ประเทศจีนอยู่สมัยนู้น แต่ว่ามีขุนนางผู้สนิทสนมกัน ไว้เน้ือ
เชื่อใจกันมา เอามาปฏิบัติงานด้วยกัน
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บิดามารดา พ่อแม่ทั้งหลายจะอาศัยใครได้ ต่อมาหนักๆ เข้า
มิ่งกงฝ่าก็ทนมาหลายปีแล้ว จึงได้ลูกได้เต้าหลายคนแล้ว ๒ 
๓ คนขึ้นมาแล้ว พระเจ้าหวางตื้อเป็นคนดุร้าย ด่าแหลก พอตี
ก็ตี พอด่าก็ด่า ด่าแหลกอยู่อย่างงั้นแหละ มิ่งกงฝ่าก็เลยทน
ไม่ไหว เลยขอลา ขอลาออกจากราชการ เออ พระเจ้าหวางตื้อ
ก�าลังโมโห หากอยู่กับข้า แกไม่มีความสบาย แกอยากจะไปทาง
ไหนก็จงไป ไปซะๆ อืม ที่ ไหนมันสบาย ไปซะ อย่ามาอยู่ขวาง
หูขวางตาเรา เออ อ้า

ทางนีก้็ได้ใจว่า พระเจ้าหวางตื้ออนญุาตแล้ว อนญุาตให้
ไปแล้ว กลับมาบ้านก็แต่งสิ่ง แต่งของใส่กระเป๋า ใส่เป้ 
ใส่อะไรเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไป เดินทางออกจากเมือง ไม่มี
จุดที่หมาย ไปมองเหน็ เออ ชยัภมูิมาหนึ่ง เปน็ๆๆ เปน็ที่สะดวก
สบาย ใกล้ๆ ภูเขา น�้าตกไหลตลอดปี อ้า หมู่บ้านลิ้วฉี่ แล้ว
หมู่บ้านนั่น ลิ้วฉี่ เออ เออ เป็นเพื่อนพี่น้องเคยรู้กันมาตั้งแต่
เด็กเล็กๆ ก็มี ไปขออาศัยเขาก็จะดี อ้า อาจจะพึ่งพาอาศัยเขาได้ 

เออ แต่ว่าพระเจ้าหวางตื้อนี ้เป็นคนขี้ โกรธกร้ิว ถ้ากริ้ว
แล้ว ก็ด่าว่าแหลกลาญไป อ้า อดทนมาหลายปีดีดัก อ้า แต่ว่า
แต่งงาน เวลาแต่งงานก็สงเคราะห์สงหา แต่งงานให้ แต่งงาน
มคีรอบมคีรัวซะ ให้อยู่ท�าราชท�าการ งานบ้านเมอืงร่วมกัน เอาใจ
ใส่ดีอยู่ แตว่่าพระมหากษัตริย์ หรือพระเจ้าหวางตื้อนะ เป็นคน
ดุร้าย ถ้าโมโหโกรธามาแล้ว แหลกลาญเลย ด่าว่าแหลกลาญ
ไป ทุบ.. ตีผู้คนไปทุกหนทุกแห่งล่ะ อ้า อยู่มาก็แต่งงานให้
มิ่งกงฝ่า แต่งงานให้มิ่งกงฝ่า หาคนที่ชอบใจให้ อ้า ไปเห็น
ผู้หญิงคนหน่ึงเป็นคนเรียบร้อย เป็นคนขยัน เลยไปขอมาให้
แต่งงานให้ มิ่งกงฝ่าซะ แต่งงานด้วยกันมาก็มีลูกสิปะเนีย่ มีลูก
ขึ้นมา

พระ พระเจ้าหวางตื้อล่ะ เป็นคนตั้งช่ือให้ลูกคนทีแรก 
ชื่อจุ ๊กฝ่า อ่ะ อ้า ลูกมิ่งกงฝ่า เป็นจุ๊กฝ่านะ คนที่ ๒ เกิดขึ้นมา 
ฉิ่นฝ่า อ่ะ อ้า คนที่ ๒ ก็เป็นผู้ชายฉิ่นฝ่า แต่ว่าได้ลูกคนที่ ๓ 
น่ีเป็นผูห้ญงิซะแล้วปะเน่ีย เป็นผูห้ญงิก็เรียกว่า ชิว้หลั่นนะ ชื่อว่า 
ชิ้วหลั่น
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มันดี อ้า ภูมิประเทศมันดี น�าใบชา มาปลูกขยายที่นี ่เอาให้เต็ม
หมดทั้งป่านีแ่หละ แน่ะ ตั้งใจว่าจะท�าอย่างงั้นไปบ่อยๆ ไปเอา
มาแล้วปลกู ปลกูเสร็จ เสร็จแล้วก็ไปเอาใหม่อกีอยู่อย่างงัน้แหละ 
ขยายใบชาที่มนัมอียู่แล้ว ขยายออกให้มนักว้างๆ กว่าน้ัน ป่าแห่งน้ี 
ไม่มี ใครสงวนสิทธิ์ ป่ารกร้างว่างเปล่าเฉยๆ แล้วก็มีน�้าตก ให้
ได้รับความสะดวกสบายอยู่ เออ ท�าจนว่าอ่อนแรง ปีนเขาลงเขา 
ปีนเขาลงเขา ท�าให้จน อ้า สุดแรงของตัวเอง หมดแรงแล้ว อ้า 
เลยล้มป่วยลง สามีนั่นก็ยังกินเหล้าเมามายอยู่

อืม ไปแล้วมาแล้วเห็น เห็นขุนนางผู้ใหญ่ เป็นขุนนางผู้ใหญ่ 
เป็นเจ้าเป็นนายมาอาศัย ขอพึ่ง เขาก็จัดสถานที่ ให้อยู่ให้อาศัย 
ไม่มบ้ีานจะอยู่ เขาก็ปลกูบ้านให้ ปลกูบ้านให้อยู่ ปลกูบ้านสมยัก่อน

สมยัเก่านูน้ ไมย่ากหรอก เอาไมม้าสานกระแต๊ะๆๆ แลว้
ทา เอาดินเหนยีวมาทา ขี้วัว ขี้ควายทา แล้วก็ทาสีทับซะ หามุง
หญ้าให้พอนอนได้ หาเตยีงเราให้นอน อ้า ทั้ง ๓ คนเลย ลกู ๓ คน 
แต่ว่าไอ้ฉ่ินฝ่า ไอ้จุ ๊กฝ่า ฉ่ินฝ่า เน่ียเป็นคนถือตัวว่าตัวเป็น
ลกูขนุนางมา แล้วอยากกินเหล้าเมามายก็กิน อยากท�าอะไรก็กิน 
อ้า ไม่คิดเห็นอกของพ่อของแม่เลยอ่ะ แต่ว่ามาไถพ่อไถแม่
ไปเรื่อย ถูกเขาจับได้ ไปเป็นคนเกเร เกกมะเหรก เรียกว่า คน
เสียคนไปแล้ว อ้า ว่าพ่อเป็นเจ้าเป็นนายมาแล้ว มีเงินดาวน์
เงินเดือนกินมาแล้ว อยากได้อะไรก็เอาตามใจตัวเอง เออ

แต่ว่าน้องคนสุดท้องนีล้�าบาก เป็นคนเลี้ยงพ่อ เป็นคน
เลี้ยงแม่ เออ ผู้พ ่อยังกินเหล้าเมามายอยู่เหมือนกัน เล่นการ
พนันด้วย เป็นนักเลงผู้หญิงด้วย เออ เที่ยวเตร่เฮฮาอยู่ด้วย 
เพราะว่าเขาห้าม ผู้เมียห้ามว่าพี่ เราก็ เออ หนรี้อนมาตั้งหลัก
ตั้งฐาน แล้วท�าไมท�าอย่างงั้นอยู่ จะไปกินเหล้าเมามายท�าไม 
มีเงินมีทองพอจะตั้งหลักตั้งฐานได้อยู่ เออ ไม่ฟัง อืม ไหนว่า
เป็นคน เออ ตกการตกงานมา ล�าบากใจ

อย่าห้ามอั๊วเลย อย่าห้ามพี่เลย อ้า น้องจะท�าอะไรจงท�า
เถอะ ภรรยาก็อุตส่าห์อดรนทนสู้ไม่ไหว เออ ถ้าจะอยู่อย่างนี้ 
เราก็ไม่มอีนาคตที่ดี เราเลยอตุสา่ห์ข้ามภูข้ามเขาไปทางโน้น ทาง
เมืองเจียงหนัน เมืองกังไสไปโน้น ไปหาเอาพันธุ์ใบชาอย่างดีมา 
ไปหาเอาพันธ์ุใบชาอย่างดีมา ขอเขาก็ได้ อะไรก็ได้ เอามาขยับขยาย 
มุง่ใจว่า ที่ข้างบนภูเขาน่ีมนัมนี�า้ตกลงมาจากโน้น มนั เออ ชัยภูมิ

หนักๆ เข้า ภรรยาที่ดีของเขาน้ันเจ็บป่วย ไปท�างาน
ไม่ได้แล้ว เจ็บป่วยก็ไม่ป่วยมากเท่าไหร่หรอก โรคหวัใจ เพ่ินเป็น
โรคหัวใจอ่ะแหละ อืม หนักเข้าก็เลยตาย ภรรยาทนไม่ไหวตาย 
ตายจากโรคหวัใจหรือโรค อา้ หมดแรง แรงน้อยขึน้มา ตายแลว้
ก็เลยรู้ตัว โอ้ เราเสียภรรยาที่ดี ไป ก็เพราะเราฝ่าฝืนค�าขอร้อง
ของเขา พอภรรยาตายแล้ว เลยตัง้ใจสมาทาน เราจะเลกิกินเหล้า 
เราจะเลิกเล่นการพนัน เราจะเลิกเที่ยวผู้หญิง อะไรทุกอย่าง 
เลิกหมดทุกอย่าง ตามความขอร้องของภรรยาที่ดีของเขา เออ 
บัดน้ีท�าไง เอา เอาไปฝังที่ ไหนดีภรรยาเน่ีย ขอร้องพ่ีน้อง
ทั้งหลายให้ช่วย น�าศพของภรรยาไปท�าฮ่องซุ ้ย(ฮวงจุ้ย)ไว้ใน 
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ปีนเขาอกีไม่ได้เหมอืนเดมิ อ้า ก็เลยมาพูดกับลกูสาวว่า หลั่นเอ้ย 
หลั่น เตีย่ไม่มแีรง เตีย่ไม่มแีรงปีนภูปีนเขาไม่ได้นะ ถ้า ถ้าอย่างงัน้ 
ใบชาที่เตี่ย ที่พ ่อเอามาไว้ บ่มไว้นั่นน่ะ มันจะเสียหายนะ ไม่มี
ใครน�าไปขาย แล้วเตี่ยก็ป่วยหนักอยู่พอสมควร

วันหนึ่ง ดีๆ ก็มองดูหลังคาบ้าน มันรั่ว มันรั่ว มันเป็น
โหว่เปน็วง มงุแฝกเฉยๆ อา้ เหมอ่มองตา เหมอ่มองไปดหูลงัคา 
แต่ว่าไอ้ลูกชายมันก็หายต๋อมไปทางไหน รู้อยู่ ช้ิวหลั่นรู้ว่า 
ถูกจับไปตดิคุกตดิตะราง ไปท�ามดิีมร้ิาย เป็นโจรเป็นผูร้้ายอะไร
ก็ไม่รู้ ทั้ง ๒ พี่น้องก็เอาไปติดคุกติดตะรางไว้โน้น เวลามาหา
น้อง มาหาชิ้วหลั่น ทีไหนก็มาขอแต่เงินชิ้วหลั่น ไม่มี เงินน้อง
ไม่มีหรอก แม้ตั้งแต่แม่ตาย พ่อตาย ก็เป็นหน้ีเป็นสินเขามา 
มาท�าบุญให้ มาท�าอะไรให้ ท�าศพให้ เฮ้ย อีตอแหล ว่าให้น้อง 
อีตอแหล มึงท�าไม มันจะเอากินสมบัติของพ่อของแม่คนเดียว
เหรอ อืม สมบัติของพ่อของแม่เรามีเยอะแยะ มีทุกอย่างที่เอา
มาจากเมือง เมืองหลวงพู้น( โน้น)แหละ มาจากเป็นข้าราชการ 
มีของมามากมาย แกจะกินคนเดียวเหรอ อย่างงั้นอย่างงี้แล้ว

เอาไปเอามาเลยทะเลาะกัน เตะน้อง เตะน้องสาวอ่ะ 
..เดี๋ยวอั๊กๆๆ อ้า น้องก็ยกมือ อย่าเลย เอยๆ พี่เอ้ย อย่าเลย 
อย่าท�าน้องเลย อ่ะ ถ้าพ่ีจะเอาจริงๆ มนัก็อยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาด
เอว)ล่ะ เงิน เงินอยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)ก็มี แน่ะ ถ้ามันไม่
เจ็บซะก่อน มัน มันก็ไม่บอก อ้า เสร็จมันก็เทเอาเทเอา อยู่ใน
ไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว) เทเอาแล้ว โอ้ย เอาไว้ให้น้องใช้จ่ายน่ะ 
เอาไว้ให้น้องซื้อกินนะ เออ จะเอาหมดหรือพี่ เฮ้ย ส�าหรับแกนี่ 
อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แกมันมีมาเร่ือยๆ หรอก เมียกูไม่มี 
พ่ี ไม่มีอะไรที่จะจ่ายเขาแล้ว ที่จริงมันไปกินยาเสพติดให้โทษ 

ไร่ใบชา ไปท�าฮ่องซุ ้ย(ฮวงจุ้ย) เดี๋ยว เออ ที่เก็บศพน่ะ ไปท�า
ฮ่องซุ ้ย(ฮวงจุ้ย) ไว้ไร่ใบชา ถ้าเราขึ้นไปท�างานเวลาไหน เราก็จะ
ได้ไหว้เขา เออ ไปท�าบุญให้เขา ไปจุดธูปเทียนให้เขาท�านองนีอ้ยู่
น่ันแหละ ต่อมาก็ตวัเองลงมอื ลงมอืท�างานเอง ไปท�างานบกุเบิก
ไร่ใบชาให้กว้างออกไป นีฝ่ีไม้ลายมือของเมีย ของเมียเราเขาเป็น
อย่างงี้ๆ ๆ ถ้าคิดถึงเมยีมาเวลาไหน ขึน้ไปไร่ใบชา ไปจุดธูปเทียน
ให้ภรรยา แล้วก็บุกเบิกต่อไปอีก เออ

ขยายให้กว้างมากขึ้น อ้า จนสุดลูกหูลูกตาแล้วมัน อ้า 
กว้าง เพราะว่าที่ที่ดินมนัไม่มเีจ้าของ มากน่ะ มนัที่ดนิรกร้างว่าง
เปล่าอยู่มากมาย แต่ภูมิประเทศแห่งน้ันมันสะดวกในการน�้า 
น�้ามันตก ฝนตกมาก็มีน�้าตกลงมาที่หมู่บ้านลิ้วฉี่ เออ เสียงดัง
สนั่นหวั่นไหวอยู่อย่างงั้นแหละ ถ้าฝนตกแรงๆ ก็ท�าให้น�้าท่วม
บ้านท่วมเมืองได้ อ้า

เอาสรุปไป แกเป็นคนจัดการเองเพิ่นเนีย่ อ้า มิ่งกงฝ่า
เป็นคนจัดการเองสะพาย อ้า ของ เวลาเก็บใบชาได้แล้วเอามา
บ่ม ท�าไร่มาอบซะก่อน บ่มให้มัน กรอบหรือให้มันมีสีดีซะก่อน 
แล้วพอดีแล้วจะเอาเข้าไปขายในเมืองเจ๋ แต่ว่าเขาปลอมตัว เขา 
เขาไม่ได้เปิดเผย ปล่อยหนวดเครารุงรังออกมา ผมยาว บ้าง
แล้วก็ ใส่งอบ ใส่งอบไม่กุ๋บ (งอบ) ใส่กุ๋บ (งอบ)หมวกงอบ มันมี
ใบๆ ออกไปนั่นแหละ เอ้า

สะพายใบชาได้ก็เข้าตลาดนู้นล่ะ ไปขาย แล้วขายดิบ
ขายดีเหลือเกิน ใบชานีด่ี อ้า ได้เป็นทุนเป็นรอนขึ้นมาพออยู่ได้ 
กินได้ เอาใบชาไปขายก็พอได้ซื้อข้าว ซื้อน�้ากินกันแล้ว ไม่ล�าบาก 
อ้า อันนีจ้ะกล่าวถึง เออ นั่นน่ะ กล่าวถึงมิ่งกงฝ่า เวลาท�างาน
หนักๆ เข้าก็เจ็บหลัง เจ็บเอว เจ็บแข้ง เจ็บขาเข้า เออ ปีนภู
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เออ ทางโน้น พอได้ซื้อยาเสพติดให้โทษกินแล้วนะ จ�าไว้นะ 
ทีหน้าทีหลังจะมาเอาใหม่นะ อ้า โอ้ย มันก็เงิน มันก็ไม่ทันนะพี่ 
ให้หน่อยเดียว เออ ใบชาเอา เอาไปเอามานีก่็ ติดคุกติดตะราง
อยู่โน้นล่ะ พ่ีชายถ้ามาหาน้อง ก็มาไถน้องเฉยๆ ไม่ได้มาสงเคราะห์
น้องเลย เอา มาเอาเงิน มาขอเงินน้อง จะมาขอทีหลังก็บอกว่า 
น้องแผ่ง (แบ่ง)ไว้อยู่ ถึงวันสารทผี ไหว้เตี่ย ไหว้แม่ ก็จะได้เอา
ของเหล่านี ้ขึ้นไปไหว้พ ่อไหว้แม่ ที่ฝังอยู่ไร่ใบชาทั้ง ๒ คนแหละ 
เฮ้ย ส�าหรับแกอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแล้ว ไม่ต้องกินอะไร
หรอก พี่มาอดๆ อยากๆ ล�าบากอยู่นั่นแหละ ต่อมาท�าไง เออ 
มันก็ตีน้องบ้าง หรืออะไรบ้าง เตะน้องบ้าง อะไรบ้างแล้วก็ เอา 
ไหว้เอา น้องไหว้ น้องไหว้ น้องขอกราบ ขอไหว้พี่ น่ะ อย่าท�าน้อง
อย่างงี้เลย เงินอยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว) มีก็อยู่ในไท่(ถุงยาวใช้
คาดเอว)แหละ น้องตั้งใจไว้ ใจไว้ท�าขนมสารทผี ไปไหว้เตี่ย 
ไปไหว้พ ่อ ไหว้เตี่ย ไหว้แม่ ที่ฝังอยู่ในไร่ด้วยกันน่ะ ฝังอยู่นู้น 
เฮ้อ ส�าหรับแก ไม่ได้ไหว้ อ้า อ่ะ ไหว้ อะไรหนักหนา เออ 
คนตายแล้วจะให้กูไปไหว้ยังไง ก็คนตายแล้วจะให้กูไปไหว้ยังไง 
แต่มีชีวิตอยู่ก็ กูก็ไม่เคยไหว้ อ้า ก็ว่าไปโน่นล่ะ ว่าเหยียบย�า่หัวใจน้อง

แต่ว่าน้องมเีมตตา มกีตญัญู อย่างเตม็หัวใจอยู่อย่างงัน้ล่ะ 
รู้จักไหว้เตีย่ รู้จักไหว้เจ้า ไหว้ศพของพอ่ของแม่อยู่อย่างงัน้แหละ 
ในที่สุด ก็ดูเหมือนว่า แม่เฒ่าหยู้หลั้ง แม่เฒ่าหยู้หลั้ง แม่ยาย
หยู้หลั้ง เป็น เขาเรียกว่าแม่เฒ่าหยู้หลั้งน่ันล่ะ อ้า แก แก 
สงสารชิ้วหลั่นอยู่คนเดียว เลยมา มา มาอยู่ด้วยเป็นเพื่อน เป็น
ญาตห่ิางๆ มาอยู่เป็นเพ่ือน ขอให้ตัง้ใจอย่างงัน้อย่างงี ้ขยันหมั่น
เพียรเข้าก็ดีหรอก หลั่นเอ้ย เออ ยายจะอาสาเองเออ เรื่องเอา
ใบชาไปขาย ยายจะจัดการกับมันเอง เออ

แต่ว่าท�าไปๆ แล้วแม่เฒ่าหยู้หลั้งก็ป่วยอีกล่ะ ล้มป่วย
หนักลง พอสมควรไปไม่ได้ อ้า ยายไปไม่ได้แล้ว หลั่นเอ้ย ยาย
ไปไม่ได้แล้ว มันตะคร่ันตะครอ อ้า ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ 
แก่แล้วอ่ะเนาะ(นะ) เออ ชา่งเถอะยาย ยายไปไม่ได้ มนัก็เสยีดาย
ของ ของเอามาหมักไว้ตั้งหลายตะกร้า หลายตะกรอ ตะกรออยู่ 
มาหมกัไว้ จะเอาไปขาย ฉันเอง เออ จะไป เฮ้ย ตวัของช้ิวหลั่นน่ะ 
เป็นสาวเป็นนางแล้ว เออ มันไม่ปลอดภัย เออ มันไม่ปลอดภัย
หรอก ข้ามภูข้ามเขาไป เมืองเย่หรือเจ๋ เอาไว้นั่นแหละ ช่างมัน
เถอะเน้อ ช่างมัน เสียช่างมันเถอะ ชิ้วหลั่นก็เป็นห่วง เป็นห่วง
ว่าของน้ีมีราคามาก เออ มีราคามาก เอาไปขายแล้ว ให้เจ้า 
พระเจ้าหวางตื้อนั่นน่ะเขา เขาเรียกกันนายหวาง นายหวาง อ้า 
ซื้อดี มีเท่าไหร่ซื้อหมด ใบชาชนดินี ้ใบชาอย่างเนีย่อย่างดี พันธุ์ 
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ใกล้ๆ อ้า คนขับเกวียนซะแล้ว นั่งไปตามเกวียนนั่นล่ะ ไปแล้ว 
พอออกบ้านไปแล้ว

จะกล่าวถึงอู๋เหล็งกุมาร กล่าวถึงอู๋เหล็งกุมาร ที่เกิด
ปเีดียวกนักบัชิว้หลั่นน่ะ ก ็พระเจ้าหวางตือ้เปน็คนตั้งชื่อให้ เกดิ
ปีเดียวกัน แต่ว่าหาไม่เจอ หนี หนี หนีมาหาไม่เจอ ครอบครัวน้ีมนั
ไปยังไง อ้า ไปแล้วปะเน่ีย อูเ๋หลง็กุมาร น่ันก็ปรึกษากับพระบิดา 
พระเจ้าหวางตือ้ อยากจะเที่ยวประพาสป่า อยากจะเที่ยวประพาส
ป่า ยิงนกตกปลาไปเรื่อยๆ ยิงลิง ยิงค่าง มันหลาย อ้า

พระเจ้าหวางตือ้ ก็ห่วงลกูชายว่า ไม่ ไม่ ไม่ต้องไปหรอกอ่ะนะ 
ไปจะพาไปหรอก อยากไป อยากไปเที่ยว ประพาสป่า ถ้าจะไป
จริงๆ ถ้าจะไปจริงๆ ก็ต้องแต่งอาหารแห้ง อาหารเดินทางซะ
ก่อน แต่งอาหารเดินทางซะก่อน ได้วันดีคืนดีแล้ว จะค่อยออก
เดนิทางไป ไม่ใชไ่ปเฉยๆ ไปเที่ยวเฉยๆ ไม่ใชอ่ย่างงั้นหรอก บิดา 
พระบิดา พระเจ้าหวางตื้อ อนญุาตแล้วก็ไปแล้ว ออกจากบ้าน 
เดินทางไปแต่เช้ามืด ไปสว่างนู้นล่ะ ในป่าพู้น( โน้น)ล่ะ พอไป
สว่างในป่าแล้วก็ แยกย้ายกันไปคนละทาง ไป คนหนึ่งไปทางนี้ 
คนหนึ่งไปทางนั้น ไปหายิงลิง ยิงค่าง ยิงกระรอก กระแตไป
เรื่อยๆ อ่ะ

ไอ้ส่วนจุ๊กฝ่า ไม่ใช่ ส่วนอู๋เหล็งกุมาร อู๋เหล็งกุมารนั้นไป 
คนไปทางหนึ่ง ค่อยๆ ย่องไป เออ มัน ลิงมันเต้น โคกคากๆ 
อยู่ข้างบน ก็ย่องไปหลังแหละ แต่ว่ามันมีงูเห่าด�า งูเห่าด�าก็
หมายถึง จงอางนั่นแหละ มันอยู่ข้างหลัง เห็นคนสวบๆ ไป มัน
ก็หดหัวขึ้นไป มันก็หดหัวขึ้นไป ไปอยู่ในป่า ป่าหญ้ารกๆ นู้น 
ไม่ได้เห็นอะไร มีแต่มองข้างล่างนู้นแหละ พอ พอโฉบไปใกล้ๆ 
มัน มันก็เอาแล้วปะเนีย่ งูล่ะ มันกัด กัดหัวแม่เท้าของกุมารนะ 

พันธุ์อย่างดี รสดี กลมกล่อมดี เอาไว้รับแขกก็ได้ ดี อันอยู่ต่อ
มานีก้็ ยายไม่ให้ไป ยายไม่ให้ชิ้วหลั่นไป เดินทางไป ..เสียช่างมัน
เถอะ ไม่ต้องเสียดายมันหรอก ของน่ะ อืม ก็ตัวเองเป็นสาวเป็น
นาง จะข้ามภูข้ามเขาไปได้ยังไง ไม่ปลอดภัยๆ เออ

ชิ้วหลั่นก็คิดได้ว่า เข้าไปในบ้านแต่งตัวเป็นอาตี๋ แต่งตัว
อาตี๋ แขนยาว เสื้อแขนยาว เสื้อจีนน่ะ เสื้อจีนน่ะ ใส่กางเกง เออ 
แล้วก็แต้มหนวดนิดหน่อย แต้มหนวดหน่อยๆ แต้มหนวด.. 
เออ มาส่องกระจกดู เออ เข้าท่าแล้ว ไปท่านีแ้หละ ถ้าเราจะ
ข้ามภูข้ามเขาไปขายของ ต้องไปท่านีเ้หมือนกันนีแ้หละ

เพราะฉะน้ันน่ะ วันน้ันก็เลย เออ มา ออกมาหายาย 
ยายจ�าข้าพเจ้าได้ไหม เอ อาตี๋มายังไง ไปยังไง อาตี๋อยู่ที่ ไหน มา
อะไรที่เนีย่ เออ เป็นอาตี๋ เป็นอาตี๋ปลอมใส่หนวด ใส่ขนขากิ๋มๆ 
หน่อยหนึ่ง เออ แต่พอมองไปมองมา เออ หลั่นนีเ่องเหรอนะ 
ช้ิวหลั่นเหรอ เออ ไปดี ท่าน้ีก็ยังดีอยู่นะ แต่ระวงัๆ แต่หน้าตามนั 
มัน มันไม่ได้เป็นผู้ชาย หน้าตามันเป็นผู้หญิง แก้มแดงๆ ปาก
แดงๆ จมูกยังแดงอยู่ อ้า มันเป็นผู้หญิง ผู้หญิงอยู่นั่นแหละ 
ให้ระวังนะ อ้า ไปข้ามภูข้ามเขาไปไกลพอได้ ยายห้ามไม่ฟังก็
เลยไป ออกเดินทางไป ออกเดินทางไป ไปรอเกวียน

เกวียนเขาจะเข้าไปซื้อของตลาดมาขาย โป๊กเป๊ก โป๊กเป๊ก 
โป๊กเป๊ก ไปอย่างงั้น เกวียนๆ อ้า อ้า ชิ้วหลั่นก็เลยไปโค้งค�านับ 
ข้าแต่ท่านลุง ท่านอาแป๊ะเอ้ย ข้าพเจ้าขออาศัยเกวียนไปด้วย 
อ้า จะไปในเมืองอ่ะ จะไปในเมืองอ่ะ วันนีจ้ะไปในเมือง เอาใบชา 
เอ้ย มาได้เลยๆ อาตี๋เอ้ย มาได้เลย อ้า ลุงก็แก่แล้ว เฒ่าแล้ว
ไม่มีเพื่อน ไปเป็นเพื่อน ถ้า เออ อาตี๋จะไปในเมืองก็ไปได้ เอ้าๆ 
ขึ้นมา เอาใบชาขึ้นมา เอามาใส่ นี ่นั่งอยู่ข้างหลังน่ะ เอาใบชามา
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บิดอยู่เร่าๆๆ อยู่ปะเน่ียกุมารน่ะ บิดแล้วก็มีเลือดออก
ทางไรฟันด้วย ทางปากด้วย เลือด พิษงูมันแรง แต่พอดีเกวียน
ของชิ้วหลั่นนะกับตาแป๊ะคนนั้นมา โป๊กเป๊ก โป๊กเป๊ก มา เขาก็
เลยไปโค้งค�านับ โค้งค�านับ ข้า แต่อาแป๊ะเอ้ย มีชายเคราะห์
ร้ายคนหนึ่ง ถูกงูเห่าด�ากัดอาการสาหัส จะเดินทางจากนี้ ไปใน
เมืองเจ๋ เจ๋ ก็คงจะไปไม่ไหว ขออาศัยเกวียนด้วย ทางนั้นก็ เอ้ 
เขาก็ว่า เกวียนมาแล้วน่ังมา อาตี๋น่ังมาในน้ันนะ เขาว่ายังไง 
ชิ้วหลั่นก็บอกว่า

เอาขึ้นมาเลย เอาขึ้นมาเลย เอาคนไข้ขึ้นมาเลย กระเถิบ
ตะกร้าใบชาไปตดิๆ กับลงุ อาแป๊ะแล้วก็เอาคนไข้ขึน้มา เอาคนไข้
งูกัดน่ะ มาน่ังพิจารณาอยู่ เห็นเลือดออกตามไรฟัน ตามอะไร 
เอ้ อย่างนี ้มันกัดที่หัวแม่เท้าเพิ่นเนาะ(นะ) ท�าไมพิษแรงอย่างงี้ 
ก็นึกได้ค�าสั่งของเตี่ย

ค�าสั่งของเตี่ย หลั่นเอ้ย เออ ใบชานั้นมันเป็นยาอย่างดี 
ถ้าหากถูกอสรพิษ พิษสัตว์กัดต่อยข้ึนมา พิษมา เอามาเค้ียว
กะทันหัน เคี้ยวๆๆ ให้แหลก แล้วก็ไปปะที่แผลมัน ปะที่แผล
เอาผ้าพันไว้ ประเดี๋ยวมันก็ดูดออกไป หาแล้วไปข้างล่างอ่ะนะ 
เนีย่เตี่ยบอกไว้ ค�าสั่งมันดังขึ้นที่หูนี ่ที่เตี่ยบอกว่า มันเป็นยาแก้
อสรพิษได้เด็ดขาดเลย งูกัดหรืออะไรกัดก็ดีหายเลยเพ่ินล่ะ 
ท�าตามค�ามาบอกที่หูเนีย่ เออ

เตี่ยมาบอกที่หูเนีย่ท�าตาม มือรวบใบชาในตะกร้าก�าเข้า
ปากเลย ก�าเข้าปากก็เค้ียวบ้าง แหลกบ้าง ไม่แหลกบ้าง เค้ียวๆๆ 
จนล่ะ พอสมควรแล้ว เอามาปะที่แผล พอปะที่แผลแล้วก็
หายดิ้นเลย อ้า มิ่งกง.. เออ ไอ้จุ ๊ก จุ ๊กฝ่า เออๆ ไม่ ไม่ใช่ อู๋เหล็ง 
อู๋เหล็งกุมารนะนิง่ นอนนิง่เลย นอนนิง่แล้วลืมตาขึ้นมา

โอ้โฮ มันกัด ยกคอขึ้นมา จับคอได้ก็ปาดคอเลย จับคอได้ก็ปาด
แล้วมัน ปาดคอมัน ตัดคอมันทิ้งไปโน่น ทีน้ี พิษมันขึ้นสิ 
งู พิษมันขึ้น

เสยีงร้องหาหมู ่ชว่ยด้วยๆ เสยีงเบาลงๆ เอ้ เสยีงอย่างน้ีมนั 
เสียงอู๋เหล็งกุมารว้า เสียงอย่างงี้มันเป็นอะไร ช่วยด้วยๆ เป็น
อะไรมา มาแล้ว ชี้ ใส่งู นั่น งูตัวนีม้ันกัดข้าพเจ้า อ่ะนะ อ่ะข้า 
ข้าพเจ้าก็ได้ตัดคอมันนั่นล่ะ มันตาย หัวมันทิ้งไปแล้ว แต่มัน
ดิ้นหลอกเรา ก็ยังดิ้นอยู่ ตัดคอขาดแล้วก็ยังด้ินอยู่ ม้วนอยู่น่ะ 
โอ้ งูอย่างนี ้งูจงอาง จงอาง.. มันมีพิษร้ายแรงน่ะ พวกเราท�าไง 
ถ้าหากไม่รีบเร่งแล้ว พระเจ้าหวางตือ้จะลงโทษพวกเรา ต้องเอา
งูไปด้วย อ่ะ เอากุมารไปด้วย เอากุมารไปด้วย หาม ตะ ตะแคง
หามออกไปใสท่างเกวยีน ทางเกวยีนจะมาแล้วน่ะ เขาจะมาที่ น้ัน 
เขาจะ เขาจะเข้าตลาด ขออาศัยเขาไป หามออกมา มาวางไว้
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แต่ว่าสงสยัหนักหนา แต่ว่าหน้าตามนัท�าไมเหมอืนผูห้ญงิ 
เออ หน้าตาเหมอืนผูห้ญงิ เสยีงพูดก็เหมอืนผูห้ญงิ เออ จะน้อยๆ 
เอาเหอะน่า ถ้าหากเป็นผู้หญิงก็ดี จะขอให้พระบิดาสู่ขอ ไปเป็น
คู่หมัน้ของข้าพเจ้าเอง ไปเป็นแฟนของข้าพเจ้า ว่าแล้วก็หวัเราะขึน้ 
ฮ่าๆ หัวเราะฮ่า อู๋ อู๋เหล็งกุมารนะ หัวเราะขึ้นเอง เอ้า อยู่ดีๆ 
ท�าไมหัวเราะขึ้นมา พิษงูยังมีอยู่หรือ พิษงูน่ะ มีอยู่หรือ ไม่ 
ไม่หรอก เออ ยังข�าขันเป็นบางอย่างหรอก เออ พิษงูมันหาย
ตั้งแต่ใบชา ที่ เคี้ยวปะ เออ แล้วก็ต้มน�้าร้อนใส่ ชงชามาให้กิน
แก้วน่ันน่ะ หายแล้ว หายแล้ว เออ ข�าขัน บางอย่างเฉยๆ 
หลอกเล่นหัวเราะเอานะ เอ้า เรียบร้อยแล้วก็ ต้มน�า้ร้อนเสร็จ
แล้ว ได้น�้าร้อนแล้วก็เอาแหละ เดินทางไป อ้า เดินทางต่อไป

ไปกินข้าวกลางวันที่กลางทาง เออ กินข้าวกินอะไร ก็ปล่อยให้ 
อ้า อู๋เหล็งกุมารกับช้ิวหลั่นเน่ียคุยกันอยู่ในเกวียน คุยกันอยู่
น่ันแหละ หายแล้ว พอกินข้าวกินปลาอิ่มแล้ว ก็แต่งของขึ้น
เกวียน แต่งของขึ้นเกวียน ของสัมภาระส�าหรับใช้ในการเดินป่า 
อ่ะ ของพระเจ้าแผ่นดินเน้อ พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าหวางตื้อ 
มีของขนาดไหน ของดีๆ มี ใช้เยอะแยะไป กาน�า้ร้อนน่ะมี อะไร
ก็มีหมดทุกอย่าง เตาอั้งโล่ส�าหรับต้มน�้าร้อนก็มี ทุกอย่าง 
เก็บของได้ขึ้นเกวียน แล้วก็เดินทางต่อไป ไปในตลาด แต่ว่า
ตลาดกจ็อดเกวยีนเข้าที่นั่น ไอค้นที่พวกเดียวกนัเขา เขากเ็ข้าไป
ตลาด ไปร้านใบชา ร้านอะไร น�า้รดน�า้ชา น�า้ร้อนน�้าชามีเขาก็
แจกกันไป ไปกินนู้น เขาปล่อยให้สอง ๒ คนอยู่เกวียน ไอ้ถูก
งกัูดกับอาตีป๋ลอมน่ะ คุยกันอยู่ที่ น่ัน คุยกัน รู้เรื่องรู้ราวดี เอาล่ะ 
ท่านผู้มีพระคุณเอ้ย ถ้าหากเข้าไปถึงบ้านแล้ว ข้าพเจ้าขอเชิญ 
ไปพักที่บ้านของฉัน อ้า ให้บิดาได้รู้จักด้วย ว่าใครเป็นคนรักษา 

เอ้ ใครมาช่วยเราหนอ มองไป มองมาหา เห็นอาตี๋นั่งอยู่
ใกล้ๆ ประคบประหงมเราอยู่ จะเป็นอาตี๋คนน้ีแหละ มารักษา
ให้เราหายจากพิษงูเนีย่ อืม แต่ท�าไมหน้าตามันท�าไม เหมือน
ผู้หญิงเหลือเกิน ถ้าอาตี๋ เอยๆ คนนีท้�าไมเหมือน ผู้ ผู้ ผู้หญิง
เหลือเกินนะ หน้าเพิ่นนะ แต่ว่ามันมีหนวดเคราๆ อยู่นีห่น่อย
หนึ่งนะ เออ

ดีสินะ คิดอยู่ในใจ อู๋เหล็งกุมารนั่นก็คิดอยู่ในใจ เอ้ มัน
เปน็หมอยามายงัไง วิเศษยงัไง ท�าให้เราหาย บ้วนออกมา ก็ไมม่ี
เลือดแล้ว ท�ายังไงไม่มีเลือดแล้ว หายแล้ว เออ ถ้าหากว่า 
อาตี๋คนนี้ ไปถึงบ้าน เขามีบุญคุณต่อเรามาก ถ้าเขาไม่มาช่วยเรา 
เราต้องตายแน่ๆ อันนีเ้ขามาช่วยเรา มารักษาเรา เคี้ยวใบชาปะ
ให้เรา อ๋อ อู๋เหล็งคนนีก้็เท่ากับว่าบิดาเรา บิดาเราเลี้ยงดูเรามา
ตั้งแต่น้อยจนขณะนี ้ แต่ แต่ว่าอาตี๋คนนี ้ เขามีบุญคุณเหมือน
พอ่เรา เราต้องชุบเลีย้งเขา ถ้าหากว่าไปถึงบ้านแล้วจะให้พระบิดา 
พจิารณาเอามาชุบเลี้ยง ให้ท�าราชการอยู่ในรั้วในวัง เหน็จะดีเปน็
แน่
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นีเ่ขามาช่วยทัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะ ไปให้เขาไปเชิญ อาตี๋นั้น
เข้ามาในวงัซะก่อน ไม่ ไม่รู้จักนะ เป็นลกูพระเจ้าหวางตือ้ ไม่รู้จัก 
เออ แต่มาเกิดพร้อมกันนะ เออ อาตี๋กับ เออ ชิ้วหลั่นเกิดพร้อม
กันน่ะ เกิดปีเดียวกันน่ะ อยากจะขอเชิญเข้ามาในบ้านในเมอืง ให้ 
ให้นายทหารแต่งตวัเตม็ยศ นายทหารรักษาพระองค์ อ้า แต่งตวั 
เต็มยศ มีดาวมีดวงใส่หมด ไปๆๆๆ ไปเชิญเขามา เขานั่งอยู่ไหน 
เขานั่งอยู่ในเกวียน ไม่มี มองไปเห็นนั่งอยู่ม้าหิน เขาเลยไปโค้ง
ค�านับ นายผู้ใหญ่ เจ้านายผู้ใหญ่ไปโค้งค�านับ

ช้ิวหลั่นก็ร้อง เว้ย ร้องขึน้ด้วย วีด๊ ขึน้มาเสยีงเป็นผูห้ญงิเลย 
เออ ท่านท�าไมมาโค้งค�านบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นประชาชนธรรมดา 
ราษฎรธรรมดา ท่านคงเป็นเจ้าเป็นนายใหญโ่ต มีดาวมีดวง
เต็มหมด เออ ไม่ต้องๆ เดี๋ยวนี้ๆ  มาเชิญ มาเชิญเข้าไปใน มาหา
พระเจ้าหวางตื้อ

นายหวาง นายหวางที่ยายสัง่ว่า ให้ไปขายที่บ้านนายหวาง 
นั่นคอืพระเจ้าหวางตื้อล่ะ คนที่งูกัดนั่นก็คือ ลูกชายของพระเจ้า
หวางตื้อ เกิดปีเดียวกันกับอาตี๋คนเน่ีย เกิดปีเดียวกัน อายุก็
ไล่เลี่ยกันพอดี ตายๆ จะท�ายังไง ท�าไง เอ้าไปก็ไป ไปก็ข้ามน�้า
ข้ามสะพานเข้าไป มีสะพานเข้าไป ไปเห็นก�าแพงใหญ่ โอ้ ไม่ใช่
บ้านธรรมดา ก�าแพงใหญ่ๆ มันในรั้วในวังล่ะตัวอย่างงี้

เอาข้าพเจ้าคืนไป อย่าให้ข้าพเจ้าเข้าไปเลยในน้ัน บ้าน
พระเจ้าแผน่ดนิ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่าน จะปล่อยที่ น่ีจะขอบคุณ 
ขอบคุณ ไม่ได้ ไม่ได้ เด๋ียวน้ี พระเจ้าหวางตื้อน่ันแหละสั่ง 
พระเจ้าหวางตื้อสั่งให้คนที่ประกอบยา ประกอบโอสถ รักษาลูก
ของท่านหายได้ ท่านจะเอาเข้าไปที่ โน้น นอนสักคืน ๒ คืนยงัได้ 

พิษงูจึงหาย ให้บิดาของข้าพเจ้าได้เห็น ได้เห็นบุญคุณ ช่วย
ตอบแทนบญุคุณหน่อย ถ้าขายใบชาเสร็จแล้วอย่าลมื ให้เข้าไปหา 
ถ้าจะไปให้คนของเรามาเชิญ ให้คนของเรามาเชิญเจ้าของใบชา 
ผู้รักษาหายแล้ว เข้าไปในเมืองเสียก่อนน่ะ

โอ้ ไปน่ังเศร้าใจอยู่ม้าหิน ม้าน่ัง ใต้ร่มเฟื่องฟ้าราตรี 
ดอกเฟื่องฟ้าก็หล่นลงใส่หัวใส่หางหมดล่ะ น่ังทุกข์อยู่ล�าบาก 
ตอนกลางคนื คนืวนันีเ้ราจะนอนที่ ไหน ถ้านอนที่เกวยีนกค็งจะ
ไม่ดี จะไปนอนที่ ไหนก็ล�าบากใจอยู่ อ้า ทางนู้นเขาไปนู้นแล้ว 
หายแล้ว งู เขาไปถวายพระเจ้าหวางตื้อ งูเขาม้วนๆ ใส่กัน มัน
นีแ่หละกัดลูกชาย อ้า ลูก โอ้ แต่ว่ามีผู้ มีไอ้เพิ่น อาตี๋คนหนึ่ง
มาในเกวียนน่ะ เขาเคี้ยวใบชา เคี้ยวให้แหลกแล้วก็ปะๆ ที่แผล 
แล้วก็ต้มใบชาให้กิน แล้วก็หายตั้งแต่วันนั้นมาเวลานั้นนะ อ้า

ไปน่ังเหงาอยู่คนเดียว เข้าไปในเมอืง เสยีงก็ระบือไป ขา่วว่า 
อู๋เหล็งกุมาร ถูกงูเห่าด�ากัดอาการสาหัส แต่มีอาตี๋คนหน่ึง 
มารักษาหายได้ อ้า ก�าลังน่ังคุยกันอยู่ที่เกวียนน่ันน่ะ เห็น
ไอ้อาตี๋ ก็กลับลาเข้าไปนั่นน่ะ ลาเข้าไปในเมือง ไปบอกพระเจ้า
หวางตื้อ มันเป็นอย่างงี้ๆ พระเจ้าข้า พระบิดา เออ บุกไปในป่า
แล้วถูก อ้า งูเห่าด�า อ้า กัด อาการสาหัสสากรรจ์ เลือดออก
ตามไรฟันหมดตลอด นึกว่าจะไม่เห็นหน้าพระบิดาซะแล้ว 
แต่ว่าเดชะบุญมี อาตี๋คนหน่ึงมารักษาไว้ เค้ียวใบชา ปะเข้าให้ 
ต้มใบชาให้กิน แล้วก็หายไปเลย หายไปเลย เออ ไม่รู้ไล่ออกไป
ยังไง เนีย่ล่ะ เพราะฉะน้ันอยากจะทูลพระบิดา ให้ชุบเลี้ยงอาตี๋
คนน้ันด้วย อาตีค๋นน้ันเหมอืนดงัเป็นบิดาของข้าพเจ้า อ้า ก็ว่าได้ 
ถ้าเขาไม่มาช่วย หม่อมฉันก็ตายแล้ว เออ ตายด้วยพิษงูนั้นแล้ว 
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เอาเขากลับคืนไปเป็น ไปท�างาน เพราะท�างานท�าการนะ เขากิน
เงนิดาวน์เงนิเดือน กินบ้านกินเมอืงมากมาย แต่ว่ามิง่กงฝ่า เขา
ไม่กินบ้านกินเมือง เขาท�างานซื่อสัตย์สุจริตดี

เพราะฉะน้ันอยากจะได้เขาคืนมา คืนมาท�างานท�าการ 
ในที่สุดก็จ�าเป็น ตกลง ถามตรงๆ เลย ขอถามตรงๆ นะ 
ตัวของเจ้าน่ะ เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง บอกพ่อค�าเดียวก็ได้
หรอก บอกพอ่ค�าเดียว เป็นผูช้ายหรือเป็นผูห้ญงิ เออ เป็นหญงิ
เพคะ เออ ดีมาก เจ้าไม่ปดข้า เจ้าไม่ปดข้า แต่เจ้าปดคนอื่นได้ 
แต่ว่าข้ามองเห็นหน้าเจ้า ก็เข้าใจว่าเป็นลกูของมิง่กงฝ่า ใชห่รือเปล่า

ใช่เพคะ แล้วบิดาของเจ้าล่ะ ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ตาย
แล้ว ตายทั้งผัว ทั้งพ่อ ทั้งแม่ ตายไล่ๆ กัน เอาศพไปฝังไว้ที่
ไร่ใบชา โน้นแหละ แล้วจะพา โอ้ เสียใจ พระเจ้าหวางตื้อก็
น�้าพระเนตรไหลออกมา เขามีบุญคุณต่อเรามากมิ่งกงฝ่า ถ้าๆ 
เมียของเขา เราก็หาให้ หาให้เขาเอง ไปสู่ขอเขามาให้เขา เขาก็ได้
ลูก ๒ คนทีแรก ตั้งชื่อให้ว่าจุ ๊กฝ่า ฉิ่นฝ่า แต่ส่วนผู้หญิงอ่ะ เจ้า
ชื่อชิ้วหลั่นใช่ไหม อ้า ถามว่าชิ้วหลั่น

เพคะ นีข้้าตั้งชื่อให้หมดทั้ง ๓ คนล่ะ อ้า จะมาโกหกข้า
ไม่ได้หรอก เอาล่ะ เอาใบชาที่เจ้าเอามาขายน่ะ ทั้ง ๓ ตะกร้า 
๒ ตะกร้า ๓ ตะกร้าน่ะ ตะกร้าใหญ่ๆ เจ้าเอามาขาย เจ้าจะขาย
เท่าไหร่ เออ เจ้าจะขายเท่าไหร่ เราจะซื้อเอาหมดนี ่ไม่ได้หรอก 
ไม่ ไม่ขายเพคะ ไม่ขาย ยกถวายเลยเพคะ ไม่ได้ๆๆ ของซือ้ของขาย 
ตามธรรมดา บา้นเมืองเขาก็ตอ้งเอาตามราคาที่ตวัซือ้ตัวขายอยู่
นั่นแหละ เออ เดี๋ยวเขาจะหาว่าพระราชากินของราษฎร เราก็จะ
เสียผู้เสียคนไปเลย กินของซื้อของขายเขา เอาล่ะ ไปเบิกเอาเงิน
ของข้า ในคลังของข้า เอามาให้ลูกเรานีแ่หละ เขาเป็นคนรักษา

ไปก็ไป ไปจากก�าแพงใหญ่แล้ว ไป ร้ัวช้ันที่ ๒ อกี เป็นรั้วเหลก็กล้า 
โอ้ จะเอาข้าพเจ้าไปไหน พอผ่านรั้วเหล็กกล้าเข้าไป พวกทหาร
รักษาพระองค์ทั้งหลาย ก็ท�าความเคารพ เจ้าใหญ่นายโต พรึบ
พรับๆๆ

ร้องกรี๊ดขึ้นมาเป็นเสียงผู้หญิง อย่าเอาข้าพเจ้าเข้าไปเลย 
ขอโทษ ขอโทษ ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าบ้านเจ้าบ้านนาย เด๋ียวน้ี 
พระเจ้าหวางตื้ออยากเห็นตัว ผู้ที่รักษาลูกชายของพระองค์หาย 
อยากเห็นตัว ขอเชิญเข้าไปกราบท่านก็ได้หรอก ไม่เป็นไรหรอก

อายเขาตาย ไปก็ไป ก้มหน้าก้มตาไปเลย เดนิไปเลยอย่าง
สงัวรระวงั สงัวรระวัง ไปถึงพระเจ้าหวางตือ้ก็น่ังหนวดหยึบหยับๆ 
หนวดยาวๆ เออ มองเหน็หน้า อหีนมูาทางนี ้เหมอืนแมม่นั เออ 
แม่ของมันก็หน้าตาอย่างน้ี หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบกับแม่มัน 
เพราะว่าแต่งงานกัน เราก็เป็นผู้จัดการแต่งงานให้ ให้มิ่งกงฝ่า 
อนัน้ีมนัเป็น เป็นใครไม่ได้หรอก เป็นลกูของมิง่กงฝ่าแน่นอนนะ 
เพราะเราแต่งงานให้เขา ก็เมยีของเขา ก็หน้าตาอย่างน้ีเหมอืนกันนะ 
เราตามหาแทบจะพลิกแผ่นดินก็ไม่เห็น อยากจะเอา เออ 
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ปีเดียวกันล่ะ อ้า ลูกๆ ของข้าเอง ชื่อ อ้า อู๋เหล็ง อู๋เหล็งกุมาร 
ก็เลยให้รู้จักคุ้นเคยกันไว้ วนัดีคืนดี เราจะน�าขันหมากหลวงไปขอ 
ไปขอกับแม่เฒ่าหยู้หลั้ง พ่อก็ตายแล้ว แม่ก็ตายแล้ว จะไปขอ
กับใคร เฮ้อ

วันดีคืนดีก็เลย เอาขนัหมากหลวงไป ไปขอ ไปขอช้ิวหลั่นมา
เป็นสะใภ้หลวง ก็ได้เป็นสะใภ้หลวง พอได้เงินได้ทองค่าขายใบ
ชาแล้ว แจกพี่แจกน้อง ๔,๐๐๐ ต�าลึง มันกี่ล้านขนาดไหน กี่บาท 
เงินส่วน.. แจกพี่แจกน้องหมด แจกแล้วก็ ขออนญุาตซะก่อน 
วันไปขอมาแล้ว ขออนุญาตพระบิดา ข้าพเจ้าขอพบประชาชน
สักหน่อย ขอพูดกับประชาชนสักหน่อย เอาเลยลูก เอาเลย อืม

ชีวิตลกูของเราไว้ได้ เอามาให้เขานะ เออ เอาเท่าไหร่พระ พระเจ้าข้า 
เอามาเลย ๔,๐๐๐ ต�าลึง มันคือเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่ ๔,๐๐๐ 
ต�าลงึ เอามาให้เขา เขารักษาโรคลกูของเราได้ อ๋อ น่ันน่ะเองเหรอ 
ก็เลยได้ขายใบชา เอาเงินมาให้โดยเฉพาะ ให้ ใส่มือให้โดยเฉพาะ 
๔,๐๐๐ ต�าลึงเนีย่ ๒ ตะกร้าเนีย่ ๔,๐๐๐ ต�าลึงไม่แพงหรอก

เพราะว่าชีวิตของลูกเราแพงกว่านี ้เออ เขารักษาไว้ให้ได้ 
เออ ให้ไปนอนที่บ้านพักนะ บ้านพักรับรองแขกน่ะมีอยู่ อ้า 
ให้เข้าไปนอน ให้ดูแล ดูแลเวรยามให้เขาด้วย รักษาเขาด้วย 
ให้เขานอนที่นั่น อ้า ตื่นเช้ามาซะก่อน เขาจะกลับบ้าน ก็ให้ไป
ส่งเขาจนถึงบ้าน หรืออะไรท�านองเนีย่

ก็เลยมาพิจารณาว่ามันเป็นผู้หญิง จะสมควรขอมาเป็น
ลูกสะใภ้หลวงดีไหม เอ้ อ่ะ พระเจ้าหวางตื้อดีไหม คือตอบแทน
บุญคุณของเขา ที่เป็นข้าราชการให้เราอย่างบริสุทธิ์มา รับใช้เรา
มา แต่งงานแต่งการให้ ก็เราเป็นผู้แต่งงานแต่งการให้ วันนีเ้รา
ตามหาแทบจะพลิกแผน่ดิน ก็ไม่เจอ ถ้าเดนิทางสวนกันอยู่ เขา
ไปตลาดใสง่อบแล้วเน่ีย มิง่กงฝ่าก็เดนิสวนทางคนมา ก็เดินสวน
ทางกันอยู่ แต่ไม่รู้จัก ไม่รู้จักมิ่งกงฝ่า ก็เขาปลอมแปลงตัวเอง 
ใส่งอบใส่กุ๋บ (งอบ)น่ะ อาจบังหน้า แล้วก็หนวดเครารุงรังหมด
ทุกอย่าง ถึงหากันไม่เจอสักที มาเจอแล้วมานี ่มานี ่ได้เจอปะนี้ 
ลูกสาว

เจอเพราะลูกสาวมารักษา อ้า ลูกชายของตัวเองให้หาย
จากพิษงูได้ มาเจอโดยบังเอิญจริงๆ เออ รู้จักทักทายกันแล้ว 
ก็รู้จักว่าเขารับสารภาพว่า เป็นหญิงเพคะ อ่ะ เออ แน่นอนที่สุด 
เอ้ ตัวเจ้าน่ะ เกิดปีเดียวกันกับ เออ จุ๊กฝ่า ไม่ใช่ ไม่ใช่นั่น อ้า 
อู๋เหล็ง เกิดปีเดียวกับอู๋เหล็งกุมาร เธอเกิดท้ายปี หัวปี มันเกิด

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่มีอะไรมากมายหรอก ข้าพเจ้า
ขายใบชาได้ ๔,๐๐๐ ต�าลึงเนีย่ จะแบ่งให้พี่ ให้น้องไปขยายใบชา 
คนละเท่าๆ กัน ให้ขยายใบชา หมู่บ้านลิ้วฉี่ นั่นแหละ อ้า พันธุ์นี้ 
ใบชาอย่างดี แจกให้ต่อหน้าต่อตา พระเจ้าหวางตื้อล่ะ
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ดังนีแ้ต่ว่าบรรยายไปให้ละเอียดแท้ๆ มันก็มากไป ขอให ้
ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีกตัญญู รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ 
ให้คิดตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ แล้วอย่าลืมบิดามารดา 
เลี้ยงดูเรามาขนาดไหน ยากล�าบากขนาดไหน ให้ตอบแทนบิดา
มารดา ให้เช่ือฟังค�าส่ังค�าสอนของท่านเหล่าน้ัน ที่เป็นพอ่เป็นแม่เรา 
เราต้องเคารพนับถือไว้ เออ

อย่าไปย�่ายีบิดามารดาของตัวเอง อ้า ออกกู ออกมึง 
ออกต่อล้อต่อเถียงกัน เหมือนดังคนธรรมดาก็ไม่ ไม่ดี เราต้อง
มจีรรยาบรรณที่ดีงาม เรากเ็ปน็ผูเ้จริญ ดงัที่แสดงมา กย็ตุด้ิวย
เวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พระเจ้าหวางตือ้ก็นัง่อยูบ่นช้าง จะท�ายังไง อนีางคนนีม้ัน
จะท�ายังไง เอาเงินแจกพี่แจกน้อง คนละเท่านั้นๆๆ หน่อยเน้อ 
๔,๐๐๐ ต�าลึงนี ่แจกให้ทั่วหมดทุกบ้าน ให้ไปน�าใบชาในสวนของ
ข้าพเจ้า เอามาขยายพันธ์ุให้กว้างออก ในหมูบ้่านเรา ใบชาน้ีมนัดี 
มันเอาชีวิตลูกพระเจ้าหวางตื้อไว้ได้ เออ ก็เพราะอันน้ีแหละ 
ใบชาอันนีแ้หละ มันดีอย่างงี้ๆ เอ้า ให้แบ่งกันทั่วๆ กันนะ

พระเจ้าหวางตือ้ก็กุมหนวด โอ้ มนัท�าอะไรหนอ นึกว่ามนั
จะท�าอะไร มันเอาเงินที่ขายใบชาได้ แจกพ่ีแจกน้อง มันต้อง
อย่างงีส้ ิมนัจึงจะเป็นราชินีที่ดีต่อไป มนัเป็นคนใจกว้าง รูจั้กแจก 
รู้จักแบง่ อย่างงีดี้มาก ชมน�า้ใจอยู่ เป็นคนดจีริงๆ เราจับคนไม่ผิด 
จับได้หญิงผู้นีม้าเป็นลูกสะใภ้หลวง ดี ใจมากทีเดียว อ้า อันนี้
เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตา

ความกตัญญูตอบแทนบุญคุณ ของผู้มีพระคุณเป็น
มงคลชีวิต แล้วก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นคุณหญิงคุณนายขึ้นมา 
อ้า ถึงยากล�าบากขนาดไหน แต่ว่ามบุีญคุณต่อกันกับลกู ลกูชาย
พระเจ้าแผ่นดิน อู๋เหล็งกุมาร อ้าช่วยจับแต่งงานกันเลย อ้า 
จัดงานใหญ่โตขึน้ เวลาแต่งงานจริงๆ เชญิเขามา พ่ีน้องทั้งหลาย 
มารวมกัน เออ แต่งให้อย่างมีออกหน้าออกตา เน่ีย มีมโหรี 
ดนตรีครึกครื้นที่สุด

ไม่ใช่ธรรมดา วันน้ีฉายหนังจีนน่ะ ฉายหนังจีนให้ฟัง 
หนังจีน พระเจ้าหวางตื้อเป็นผู้ชุบเลี้ยงชิ้วหลั่น
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ เรือนจ�ากลางบางขวาง ต.สวนใหญ่
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ฝนตกหนัก

ต้ังใจฟัง ให้เอาใจบันทกึ บนัทกึเอาธรรมะเอาไปไว้ในหัวใจ
ของเรา ถ้าไม่ตัง้ใจฟัง เอาใจไปทางอื่น เอาใจไปไร่ไปนาไป..ไปสวน 
ไปหาสิ่งของอย่างอื่นอยู่ เราไม่ตั้งใจจริง ถ้าเราตั้งใจจริงก็ตั้งใจ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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เสบิสาน ถ้าคนเราดีๆ ไม่กินอะไรเลย ไม่บริโภคของผิดกฎหมาย 
ของผิดศีลผิดธรรมเลย ว่ายังไง เมืองเราจะเป็นยังไง ถ้าเลิกได้
หมดทุกคนแล้วจะเป็นยังไง สบายมาก สบายบรื๋อ เออ สบาย
จริงๆ นอนก็ตาหลับไม่กลัวว่าคนอื่นจะมาขโมยสิ่งของเรา 
ลักของเรา มาปล้นมาจี้เรา ไม่มีเพราะว่าคนทุกคนผู้ถือศาสนา
พุทธแล้วไม่ได้ท�าอย่างนั้น ให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคม

ถ้ารักษาได้ดีๆ แล้วบริสุทธิ์ผุดผ่อง เราก็สมควรจะก้าว
ขึ้นไปเป็นมนษุยธรรมที่มีศีล มีธรรม มีข้องดเว้น เด็ดขาดลงไป
ไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้น ในสังคมมนษุย์สบายมาก จริงๆ ถ้าเรายัง
ล่วงเกินอยู่ก็ถือว่า ไม่สมาทานศีล ไม่เว้น ไม่ละจากการท�าบาป 
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่มี ไม่มีเจตนาที่จะงด ที่จะเว้น 
จะละอะไรเลย ยังประพฤติอย่างเก่าอยู่ เคยเป็นโจรก็ ติดนสิัย
ตัวเอง ยังอยากเป็นโจรอยู่อย่างเก่า เป็นขโมย เคยลัก เคยฉก
ผูอ้ื่น เอารัดเอาเปรียบผูอ้ื่นอยู่ ก็หัวใจก็ไม่ได้เลกิ ก็ยังกระท�าอยู่ 
วาจาของเรายังพูดปดมดเท็จหลอกลวงอ�าพรางผู้อื่นนั้นอยู่

อย่างนีจ้ะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลได้หรือเปล่า ไม่ได้เลย ไม่มี 
ศีลไม่มี ในตัว ธรรมก็ไม่มี ในตัว ไม่ได้ ล่วงเกินศีลธรรมได้ 
ก็เพราะความไม่กลัวบาปนั่นเอง ถ้ากลัวบาปขึ้นมาแล้วจะท�าให้
ตัวเองสงบลงได้เฉพาะตัวเอง ผู้อื่นไม่เกี่ยว ขอให้เราได้รักษาให้
บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆ เออ

แล้วก็มันก็สงบลงเอง ถ้าทุกคนพร้อมกันรักษาให้ได้ 
ความสงบมันเกิดมาเอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อันนีธ้รรมะค�าสั่งค�าสอนนีม้ี มาตั้งแต่พระบรมครูตรัสรู้
มาใหม่ๆ เออ เห็นว่ามนัจ�าเป็นมากที่จะต้องสงัวรระวงัในบาปกรรม 
ทางนั้นทางไหนก็ดี จะฆ่าสัตว์จะตัดชีวิต จะลัก ตบจกฉ้อผู้อื่น
เหล่าน้ัน ก็เป็นเร่ืองของใจเรา ที่จะงด ที่จะเว้น ที่จะละ 
ให้มันเด็ดขาดซะเลย อย่าต้องให้มีเป็นบาปเป็นกรรมไปเปล่าๆ 
ก่อความเดอืดร้อนให้แก่สงัคมก็เพราะว่าล่วงเกินศลี ล่วงเกินธรรม 
ล่วงเกินวินัยที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ถ้าเราล่วงเกินและเราสังวร
ระวงัได้อย่างสะอาดหมดจด ความสงบจะเกิดข้ึน เพ่ินยังเรียกว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา

เป็นที่น�ามาซึ่งโภคสมบัติทั้งหลาย ไหลเข้ามาหาเราเอง 
เพราะเราเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีธรรม แล้วก็มีเมตตากรุณาอีกด้วย 
เมตตาไมตรีจิตกับเพ่ือนมนุษย์ ทกุชาตทิกุภาษา ไม่ได้เบียดเบียน
ซึ่งกันและกันแล้ว เลิกแล้ว เลิกจากการถือเอาสิ่งของ เลิกถือ
เลิกจากการดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเคร่ืองย้อมจิต ให้ก�าเริบ



๑๓
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

5

4

๑๖  ๑๖

ไม่ฉลผู้ใดเลย หาด้วยน�้าพักน�้าแรงของตัวจริงๆ เป็นคนขยัน 
แล้วมันจะไปไหนเว้ยเนีย่ ทรัพย์สมบัติมันจะไปไหน มันจะเกิด
ขึ้นด้วยพลังความขยันหมั่นเพียรนั้นเอง เออ ไหลมาเทมาท�าให้
อดุมสมบรูณ์ข้ึน ประเทศชาตขิองเราก็อดุมสมบรูณ์ไปตามๆ กัน 
เพราะว่าคนในชาติทุกคน ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย อ้า พยายาม 
วิทยา พยายามหา ขยันขันแข็ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองนั่น

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุขอื่นย่ิงกว่าความสงบไม่มี ถ้ารักษาตัว มีศีล มีธรรม
อย่างเคร่งครัด มันก็ไม่มโีทษอะไรเกิดขึ้น ท�าให้บ้านเมืองสงบ 
สบาย ไม่ต้องห่วงใย พะว้าพะวังไปถึงว่าโจรจะมาปล้น จะมาจี้ 
จะมาลักเป็นกันอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว มันจะน�าความสุข
มาให้หรือเปล่า เพิ่นจึงบอกไว้ว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา

เออ ถ้าความสงบมีแล้ว มีศีลแล้ว โภคสมบัติก็ค่อยไหล
เข้ามาหาตัวเรา มีปัญหาท�ามาหากิน ไม่อด ไม่อดอยากอะไรเลย 
แผ่นดินกว้างต่อกว้าง เราจะพลิกแผ่นดินให้เกิดเป็นประโยชน์
ต่อสังคมมนษุย์ ถ้าตั้งใจจริงๆ แล้วก็มีแต่ความรวยไหลมาเท
มาเงินทองไหลมาเทมา ปลูกพริก ปลูกมะเขือ ปลูกฝ้าย ปลูก
ผลหมาก รากไม้ ฟักแฟงแตงน�้าเต้าอะไรอ่ะ เอามันขึ้นมา ปลูก
มันขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น

เพราะว่าคน คนผู้นับถือศาสนาแล้วต้องเป็นคนขยัน 
ไม่คนข้ีเกียจข้ีคร้านสันหลังยาวอะไร เอาจริงเอาจังกับมัน ได้
แน่นอน คงตวัแน่นอน เลีย้งลกูผกูโบว์ได้สบาย ไม่ต้องอดอยาก
ปากแห้ง อ้า อ้า เงนิทองก็ไหลมาเทมา ตามความขยันหมั่นเพียร
ของตัวเองนั่นแหละ ไม่ได้เป็นโจร ไม่ได้เป็นผู้ร้าย ไม่ฉก ไม่ลัก
หาของง่ายๆ มาเลี้ยงพ่อ เลี้ยงแม่ เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน หาแต่
ของบริสทุธ์ิ ดีๆ อ้า ผดุผอ่งไม่เบียด ไม่เบียน ไม่ฉก ไม่ลกั ไม่ฉ้อ 

หลวงปู่หล้า(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)เพ่ินว่าถ้าท�ากันได้
จริงๆ แล้วตะรางทั้งหลายก็รื้อทิ้งไปซะ เรือนจ�าทั้งหลายก็รื้อ
ทิ้งไปซะ จะเอาไปกักขังใคร ไม่มีคนท�าผิดกฎหมายบ้านเมือง 
ไม่มีคนท�าผิดศีลผิดธรรม ท�าดีอยู่กันด้วยความสงบสุข อยู่ด้วย
กันอย่างพี่อย่างน้อง เมตตาปราน ีมีอะไร อ้า พอแบ่งปันกันได้
ก็ขอกันได้ อ้า ไม่ต้องฉกขโมยหรอก ขอเอาอันนี้ ไม่มี อันนี้ ไม่มี 
เราพอที่จะขอบ้านขอเมืองเราเขาได้ พ่ีน้องเราทั้งน่ันแหละ 
ทกุคนถือศาสนาพุทธ เป็นคนต้องการบริสทุธ์ิ ใสหั่วใจของตวัเอง 
ถ้าไม่บริสุทธิ์ ไม่เอา ไม่เอาเป็นอันขาด เออ เพราะฉะนั้นถึงว่า 
ถ้ารักษาศลีธรรมอย่างเคร่งครัดแล้ว เร่ืองคุกเรื่องตะรางไม่ต้องมี 
ไม่ต้องมี ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่มี ไม่มีที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลในคดี ใดๆ 
ไม่มี ผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองก็เบาใจ เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความ
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สีเลนะ สุคะติง ยันติ

ได้ คนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ เพราะการรักษาศีล 
รักษาธรรมนั่นเอง ถ้ายังไม่รักษาศีล ไม่รักษาธรรมแล้ว ก็ก่อ
แต่ความวุ่นวายให้เกิดขึ้น แก่พี่ป้าน้าอา เออ ได้รับความเดือด
ร้อนล�าบาก ไม่ได้เอาเฉยๆ นะ ถ้าเจ้าของทรัพย์ต่อสู้ก็อาจจะ

สงบของแผ่นดินก็เบาใจ เจ้านายผู้ปกครองเราก็เบาใจ พ่ีน้อง
อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็เบาใจ เบาใจไปหมด ไม่มีคิดกินแหนง
ระแวงแคลงใจใดๆ ที่จะมเีร่ืองราวอย่างน้ีเกิดขึน้ เพราะเรารักษา
ได้แล้วเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็สมควรแก่ธรรมะขั้นสูงต่อไป

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

เพิ่นว่าไว้คนจะล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะความขยันหมั่น
เพียร ไม่ทอดทิ้ง ไม่น่ิงดูดาย เอาจริงเอาจังกับการรักษาเน้ือ 
รักษาตัวให้อยู่ในขอบข่ายของศีลของธรรมจริงๆ สบายไหมล่ะ 
สบายมากๆ เลย ไม่มีกินแหนงแคลงใจ ระแวงสงสัยอะไรเลย 
ตัง้หน้าตัง้ตารักษาศลีตวัเองให้บริสทุธ์ิผดุผอ่ง ปาณาฯ อะทนินาฯ 
กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ เหล่านั้นก็รักษาอย่างเคร่งครัด อย่าให้มัน
พลั้งเผลอไป เออ แล้วจะได้อะไรเกิดข้ึนมา ได้รับความสบาย 
สบายตัวเอง สังคมก็สงบร่มเย็นขึ้นมา ไม่มโีจร ไม่มีผู้ร้าย ไม่มี
ใครที่คิด กบฏ กระบัด(ฉ้อโกง)แก่บ้านแก่เมืองของตัวเอง 
ตรงไปตรงมาอย่างนี ้เป็น

ฆ่ากันตาย อ้า เพราะแย่งการงานหน้าที่ แย่งทรัพย์สินของกัน
และกัน อ้า เจ้าหน้าที่ก็ท�างานหนักขึ้นไปอีกไม่น้อยเลย อืม 
เดือดร้อนเป็นเหตุให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข ไม่มีสันติสุข
เกิดข้ึนในครอบครัว ในการเลีย้งชีวิตของเรา เพราะฉะน้ันขอท่าน
ทั้งหลาย จงตระหนักในศีลธรรมให้มากๆ อย่าล่วงละเมิด 
ถ้าล่วงละเมิดไปแล้ว มันก็ท�าคุกท�าตะรางให้แคบไปถนัด 
พอเขาจับได้ เขาก็เอาไปยัดใสคุ่กตะราง เดอืดร้อนวุน่วาย พลดัพราก
จากลูกจากเมียของตัวเอง ลูกเมียของตัวเองอยู่ทางบ้าน เขาจะ
กินอะไร ใครจะเป็นคนหาให้เขา อ้า ใครจะดูแลรับผิดชอบความ
เป็นหลักเป็นฐาน ของหลักบ้านเมือง ของครอบครัวของเราเนีย่ 
ให้คิดอย่างงีอ่้ะ เป็นคนขยันไม่ตายหรอก เป็นคนขยันหมั่นเพียร อ้า
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ยกตวัอย่าง ครั้งพุทธกาลโน้น โจรองคุลมิาล อ้า ถูกเขายุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก อ้า ให้ไปฆ่าคนเอานิว้มือให้ได้ ๑,๐๐๐ นิว้ 
พันข้อคนละงอ คนละข้อ คนละข้อ หามาจึงจะสอนวิชาให้แน่ะ 
พระอาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิฐิ มั่ง อ้า

จึงเช่ือค�ายุยงแบบน้ัน เออ ก็ฟังค�าของเขา อยากได้ความรู้ 
อยากได้วิชามา ใสต่วั ฟันไม่.. แขง็แทงไม่เข้า ชอบอย่างนั้นก็เลย
ไปเล่าเรียนอย่างอื่น ก็เลยออกหาฆ่าคน เออ อย่างที่เขาบอกมา 
ฆ่าไม่ได้ฆ่าเอาอะไรหรอก ฆ่าเอาน้ิวมอื โจรน้ิวมอื เป็นโจรคุลมิาล 
คลุิมาลก็เอานิว้มอืมาร้อย เป็นพวงมาลัยแขวนคอตัวเอง เอาแต่
นิว้มืออย่างเดียว ตัดเอาแต่นิว้มือ ตัดเอาแต่นิว้มือได้ ๙๙๐.. 
๙๙ แล้ว ยังเหลืออยู่นิว้เดียวเท่านั้น จะครบ ๑,๐๐๐ ถ้าครบ 
๑,๐๐๐ แล้วจะไปเรียนหนังสือได้ จะไปเล่าเรียนวิชาจากอาจารย์
ได้ อาจารย์จะสอนให้ อ้า ไม่ปกปิด ถ้าได้นิว้มือทั้ง ๑,๐๐๐ แล้ว 
เขายุเขายุให้เชื่อให้หลงตามเขา ก็หลงฆ่าคนไป ๙๙๙ คนแล้ว

บัดนี ้ ผู้พ ่อเป็นพราหมณ์ เป็นพราหมณ์ ผู้แม่เป็น เออ 
มหาราน ี อ้า เป็นผู้มีศีล มีธรรมดี ลูกไปท�าอย่างงั้นเป็นยังไง 
ใจร้อนตายแล้ว ให้พ ่อไปเกลี้ยกล่อมลูกมา เออ ให้แม่ล่ะ ให้แม่
ไปเกลี้ยกล่อมลูกมา ให้กลับมาเป็นคนดี อย่าปล่อยให้ไปฆ่าผู้
ฆ่าคนอย่างงั้นอีก แม่ก็เชื่อพ่อ ท�ายังไง ตัดสินใจตายเป็นตาย 
เราจะไปเกลีย้กล่อมลกูเราคืนมา แหนะ ให้เป็นคนดี ให้มปีระโยชน์
ต่อสังคม นีท่�าอย่างงี้ท�าให้เดือดร้อนบ้านเมืองทั้งหลาย ไพร่ฟ้า
ประชาชนทั้งหลาย ก็เดือดร้อนระส�า่ระสาย กลัวโจรคลุิมาล เออ 
แม่ก็ไปแล้วว่าตั้งใจ ตั้งใจตัดสินใจไป ขึ้นไป ลูกอยู่ในป่าในเขา
หกห้วยที่ ไหนมีก�าบังดี ก็ไปซ่อนอยู่ที่ น่ัน ค่อยฆ่าทีละคน 
๒ คน ตัดเอาน้ิวมืออยู่เร่ือย อย่างน้ี มันเดือดร้อนไหมล่ะ 

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ

เพ่ินว่าคนจะล่วงพ้นความทุกข์ไปได้เพราะความวิริยะ
อุตสาหะ พยายามตั้งเนื้อตั้งตัว ด้วยความขยันหมั่นเพียร เออ 
ไม่มี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้า ให้เป็นปัญหาแก่บ้านแก่เมืองต่อไป 
บ้านเมอืงของเราก็สงบ เยือกเย็น อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันก็เหมอืนพ่ี
เหมือนน้อง พ่ีกับน้องพ่ีร่วมท้องน้องร่วมไส้ก็ยังทรมานกันอยู่ 
ยังแย่งชิงกันอยู่อย่างน้ันช่ือว่าไม่ปฏิบตัธิรรม ไม่ปฏิบตัธิรรมใสต่วั

ถ้าปฏิบัติธรรมใส่ตัวแล้วต้องเลิกละอบายมุขทุกชนิดให้
สงบ เยือกเย็นจริงๆ สบายมาก ตั้งหน้าตั้งตาประกอบอาชีพ
การงาน เท่าที่เรามีความรู้มีความสามารถ ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง 
ไม่ให้พร้อยได้ ขยันหมั่นเพียรจริงๆ เราก็เป็นคนมีหลักมีฐานมี
อาชีพมีการงาน พอที่จะหามาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ดังน้ี 
นั่นแหละส�าคัญมาก

ขอให้ทุกคนจงตั้งใจจริงๆ เอาจริงเอาจังกับมัน เออ 
มรรค ผล นพิพานไม่เป็นหมันหรอก เออ ถ้าเป็นนักโทษหรือ
ว่าเป็นคนร้าย อ้า อย่างสาหัสสากรรจ์ก็ตาม เมือ่เลกิละจากชีวิต
ที่ชั่วๆ แล้วก็กลายเป็นคนดีได้ กลายเป็นพระอรหันต์ได้



๑๓
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

11

10

๑๖  ๑๖

เราหยุดแล้ว เราหยุดแล้ว หยุดท�าไมไปอยู่ สมณะเขาไม่
พูดโกหกหรอกน่ี น้ีพูดโกหก สมณะแบบไหนเน่ีย อ้า ไล่ไป 
วิ่งเข้าไป ไล่เข้าไป ฟันผิดฟันถูกไปเรื่อยๆ อา้ เราหยุดแลว้ หยดุ
ท�าไมไปอยู่ แอ้ เป็นสมณะท�าไมพูดปด เราหยุดในที่นีห้มายถึง
หยุดฆ่า หยุดประหัตประหารชีวิต สัตว์อื่น ผู้อื่นให้เขาตาย 
เราหยุดจริงๆ หยุดมานาน

แล้วเทศน์ไปเทศน์มาใจเลยอ่อน พระพุทธเจ้าเทศน์ไป
เทศน์มาใจเลยอ่อนลง อ๋อ เดี๋ยวนีเ้ขาโกหกเธอ เขาต้องการให้
เธอไปฆ่าคน มหีมอมอีะไรมาท�านายว่าให้ฆ่าคนได้ร้อยได้พันคน
ซะก่อนแล้วจึงจะสอนวิชานั้นให้ เขาว่าอย่างงี้อ่ะ ไม่มีหรอกวิชา
อย่างนี ้ ไปฆ่าคนตั้งพันคนซะก่อนจึงจะเรียนวิชาได้ ก็หยุดตึบ 
หยดุแล้วใจคิดตาม โอ้ เราฆ่าผู้หญิงเท่าไหร่นับไม่ถ้วน ฆ่าผู้ชาย
เท่าไหร่นับไม่ถ้วน ถ้าเธอไม่หยุดซะก่อนมัน อะไรจะพาให้เธอ
เจริญ มีไหม ไม่มี ในโลกเขาโกหกเธอต่างหากหนอ ทิ้งมันซะ 
อย่าเอาอีกเลย เออ แล้วก็ โยนดาบทิ้งไป โยนดาบทิ้งไป ดาบ
ในมือเปื้อนด้วยเลือดโยนหนทีิ้งไป 

ถ้าเธอหยุดแล้ว ไม่ เธอไม่ต้องทิ้งมันหรอกดาบ ดาบไม่
ต้องทิง้มนัหรอก ถือเอา ถ้าเธอหยุดแล้ว มนัมอีะไรที่จะมาบังคับ
ให้เธอท�า มันไม่มี เออ ถ้าเธอหยุดแล้วก็หยุด แค่น่ันแหละ 

เดือดร้อนมากๆ เลย แม่ก็ไปแล้วอุตส่าห์ตัดเดินดัดเดี่ยวไป 
เรียกแม่ไป แม่ แม่ ลูก มาแล้ว อหิงสะกะ อยู่นี ่อยู่ไหน จง
กลับมา หาแม่ แม่ตามหาเจ้ามานานแล้ว

เออ เอ้ ใครมาแอบอ้างว่าแม่ แม่อยู่ที่นีว่่ะ อ้า มัน มัน 
มจีริงๆ เหรอ ออกมาแสดงตัว ออกมาให้เห็น อ่ะ เอ้า ผู้หญิง
ซะด้วย น่ันไม่ใชแ่ม่ของเราหรอก อ้า พระพุทธเจ้าท่านแผเ่มตตา
ถึงแล้ว จ�าแลงให้เห็นหน้าแม่ของตัวเองจริงๆ จ�าแลงให้เห็น
หน้าคนที่เรียกนั่นเป็นแม่ของเราจริงๆ

โห แม่เป็นมหาราน ี เป็นพราหมณ์ผู้ถือศีล ถือธรรมจะ
มาได้ยังไง ไม่ใช่หรอก เอากับมัน เอากัน เงื้อแล้วฟัน ฟันผิดฟัน
ถูกไป ไล่ แต่ว่าด้วยอ�านาจอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า ไม่ให้ฟัน
แม่ได้ เงือ้ขึน้แล้วก็เอาลงไม่ได้ท�านองน้ี เงือ้ขึน้แล้วก็เอาลงไม่ได้ 
เงื้อดาบขึ้นจะฟัน พระพุทธเจ้าก็ไปแล้ว ไป ไป ทรมานว่าลงไป
ต่อหน้าอหิงกะสะ เออ พระสมณะเอาง่ายที่สดุเอาน้ิวมอืง่ายที่สดุ 
ก็วิ่งจัน(จะ)เข้าไปจะฟันพระเถระ จะฟันพระพุทธเจ้าแหละ 
เขาไม่รู้ว่าเป็นใคร เออ ขวับลงต่อหน้า ไล่ ไล่ตามพระไปอีก 
แต่ว่าตามไม่ทัน ท่านั้นท่านยืนอยู่ดอกบัว ดอกบัวพาเลื่อนไป 
เลื่อนไป ไล่ไปเลื่อนไปเรื่อยๆ หยุดสมณะ หยุด อ้าอย่าวิ่ง อืม 
ทางสมณะ เพิ่นก็ตอบว่า
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ของตัวเถอะ เลิกซะเรื่องฆ่าคนฆ่าเอานิว้มือ เข้าไปหมอบกราบ
กับพระพุทธเจ้า พระเจ้าค่ะ ข้าพระบาทได้ยินแต่ช่ือ ว่าสทิธัตถะกุมาร
ออกบวชแล้ว ข้าพระบาทตั้งใจว่าเล่าเรียนศึกษาวิชาจบจะไป
กราบออกบวชในส�านักของพระองค์ เออ ไม่ต้องไปหรอก มาแล้ว 
เราไม่เอาแล้ว แม่ของเธอนั้นหวุดหวิดจากการตาย อ้า

เธอจงตั้งใจ ธรรมวิ.. ตั้ง ตั้งใจปฏิบัติธรรมวินัยต่อไป 
เธอก็จะได้บรรลุคุณธรรม พิจารณาไป ลงไป โธ่ เราฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิตตายไปตั้ง ๑,๐๐๐ ตั้ง ๙๙๙ คนเชียว สลดสังเวชใจตัวเอง 
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้น ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม มี
อภิญญาชั้นสูงขึ้นมา

ดาบไม่มีพิษมีภัยกับใครๆ หรอก โยนทิ้งไปจริงๆ ฟังค�า 
พระบรมศาสดาสอนอย่างเคารพ อ๋อ เป็นสิ่งเขาหลอกลวงเรา
จริงๆ เขาอิจฉาเราจริงๆ ถ้าเธอหยุดแล้วก็จงไปถือเอามันมา 
มนัไม่มพิีษมภัียอะไรหรอก ดาบน่ะไม่มพิีษมภัีย ไม่ประหัตประหาร
ใครเป็นหรอก ทิ้งยันแม่งอยู่นั่นแหละ เออ ถือเอามันมา อ้า 
ตามเรามา เราจะพาไปป่ามหาวัน

พอได้ยินข่าวว่าจะไปป่ามหาวัน องคุลิมาลก็เลยระลึกได้
ว่าเอ๊ะ ที่ป่ามหาวันเนีย่ ได้ยินว่าพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วอยู่
ที่ป่ามหาวัน เราต้องตามท่านไปแน่นอน ก็ไปจับเอาดาบตัวมา 
เดนิตามหลงัพระพุทธเจ้าไป ผา่นเข้าไปในเมอืง คนทั้งหลายเห็น
องคุลิมาลถือดาบตามพระพุทธเจ้าไป ก็แตกต่ืนกันอีก ไม่ต้อง 
ไม่ต้อง ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวใดๆ เธอหยุดแล้ว หยุดจริงๆ 
ตามมาจะพาไปบวช เอาไปบวชกับเราที่ป่ามหาวัน

อ้า พอไปถึงป่ามหาวันแล้ว ก็สั่งให้ลูกน้องทั้งหลายช่วย
โกนหนวด ช่วยโกนเครา ให้โกนผมให้เรียบร้อยทุกอย่าง เราไป
ธุระสักประเดี๋ยวก่อน พระพุทธเจ้าก็ไปธุระที่คันธกุฎีของท่าน 
อ้า กลับออกมา หัวโล้นแล้ว ไม่มโีจรคุลิมาล หัวโล้น หนวดเครา
ก็ไม่มี เสร็จแล้วพระเจ้าค่ะ บวชให้แล้ว โกนผมให้เรียบร้อยแล้ว

เออ อย่างนั้นก็เลยเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง เรื่องโกหกพกลม
หลอกลวงกัน เขาหลอกได้ทุกหนทุกแห่งถ้าเป็นคนโง่ บัดนีเ้ธอ
โกนผมแล้วนะ โกนผมปลงหนวดแล้ว ท่านก็เทศน์ เออ บริขาร
ทั้งหลายมีแล้ว มีพร้อมพอที่จะให้เธอแล้ว เออ

เอหิภิกขุอุปสัมปทา อ้า เรียกคาถาขึ้นมา เธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด ธรรมวินัยเราได้วางไว้หมดแล้ว ธรรมวินัย มรรค ผล 
นพิพานก็มีแล้ว เธอจงมาท�ามรรค ผล นพิพานให้เกิดขึ้นในใจ

ออกไปบิณฑบาตสิปะเน่ีย เข้าไปบิณฑบาต มีผู้หญิง
มีครรภ์แก่ มาใส่บาตร เออ ผู้หญิงแหงนหน้าขึ้นเห็นหน้า
องคุลิมาล จ�าได้ โอ้ย ทิ้งขันข้าวจานข้าวจานอาหาร แล้วจึงมุด
เข้าบ้านไปไหนก็ไปไม่ได้ จะไปประตูก็ไปไม่ได้ มุดเข้าตรงร้ัว 
มุดเข้าตรงรั้วนีแ่หละ อืม จะปลอดภัยดี อ้า ไปแล้ว ไปคาท้อง
ตัวเอง ท้องใหญ่ ผู้หญิงท้องแก่แล้วไปคาท้องตัวเอง ดิ้นอยู่ล่ะ 
เร่าๆๆ อยู่ก็ไม่หลุด
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(สัจเจนะ..) เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
(โสต คัพภัส..) โสตถิ คัพภัสสะ

เพิ่นก็เลยตรัสว่า

ยะโตหัง ภะคินิ

ดูก่อนน้องหญิง อ้า เธออย่าได้กลัวใดๆ ทั้งนั้น เราเกิด
แล้วโดยชาตอิริยะ เธอไม่ต้องกลวัใดๆ มดสกัตวัก็ไม่ตายเพราะเรา 
เพราะฉะนั้นเธอจงรักษาครรภ์ของเธอเถิด

อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ โดยเฉพาะครรภ์ของเธอแน่ะ 
คัพภัสสะ จงออกลูกอย่างง่ายๆ อย่าได้ติดอยู่อย่างน้ันเลย 
ว่าแล้วก็ออกลูก ออกได้ทันใด ด้วยค�าสัตย์ของท่านอรหันต์ 
พระอริยเจ้า ก็ถอดตัวออกมาจากรั้วแล้ว มาไหว้พระองคุลิมาล 
ไหว้แลว้กอ็ุม้เอาลกูของตวัทั้งสายแฮ(สายสะดอื) ทั้งรกทั้งอะไร
อุ้มเข้าไปในบ้านไปตัดสายแฮ(สายสะดือ)ในบ้าน โน้น อ้า นีจ่ึง
มีนทิานประกอบดังนี้

เพราะฉะน้ันพวกเราต้องเป็นคนมสีตัย์มจีริง เลกิละจริงๆ 
ตายเป็นตาย ถ้าเลิกละได้แล้ว มันขลังดีไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับ
เราได้ อ้า ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ องค์หนึ่งในพระศาสนา 
เออ เพราะความสัตย์จริงนั้น

ความสวัสดจีงมีแก่เธอ แล้วก็แก่ครรภ์ของเธอด้วย อ้า 
แก่ลูกของเธอด้วย จงปลอดภยั ต่อแต่นัน้ก ็โอย้ เคารพเลือ่มใส
ในพระองคุลิมาลเหลือเกิน ไม่กลัวเลย คราวนีท้่านไปอยู่ที่ ไหน
ก็อยากจะตดิตามไปอปัุฏฐาก อ้า เพราะว่าตัง้ ตัง้สจัจะอธิษฐาน
แล้ว ตั้งแต่เราเกิดแล้วโดยชาติอริยะ ไม่คิดจะปลงชีวิตสัตว์ให้
ตกจากร่างกายตัวเองเลย เห็นชัดแจ้งแล้ว อ่ะ คลอดออกมา 
ก็มาไหว้พระบรมศาสดาเสียก่อน แล้วจึงค่อยลูบเอา อุ้มเอาลูก
ทั้งเปื้อนๆ ทั้งรก ทั้งอะไร อ้า สายรกก็หอบไปด้วยไปตัดเอาใน
บ้านโน้นแหละ เด้อ
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ดังนีเ้พราะฉะนั้นความสัตย์ความจริงมันมีอยู่อย่างนี ้ถ้า
เขายังหาเรื่องใส่เรา ให้เราติดคุกติดตะรางอยู่ เราก็อย่าไปหวั่น 
อ้า ก็เฉยไว้เราท�าความดีซะอย่าง ความดีเหล่านั้นก็จะไหลมาหา
เราทั้งหมด อ้า ทั้งในโลกนีแ้ละโลกหน้าจะได้มรรค ผล นพิพาน
ได้ดวงตาเหน็ธรรม อย่าไปน้อยเน้ือต�า่ตัว เราถูกกักถูกขงัก็เพราะ
เรามโีทษ เออ

เพราะฉะน้ันเราจะเลกิจากการกระท�าผิดก�าหนดกฎหมาย
บ้านเมืองซะ จะปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรม 
ดังที่องคุลิมาลท่านท�ามาเป็นตัวอย่าง อ้า

พรรณนาไปก็มากมายก่ายเกิน จึงขอสมมตยุิตไิว้แต่เพียง
เท่าน้ี ขอให้ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินิจพิจารณาการ
ท�าบาปท�ากรรมมจีริงๆ เออ ถ้าเลิกได้แล้วก็เป็น บริ.. เป็นคน
บริสุทธิ์จริงๆ อ้า บริสุทธิ์ ได้อีก ดวงตาเห็นธรรม

ดังที่แสดงมา หมดลมแล้ว เสียงแหบแห้งแล้ว จึงขอ
สมมติ ยุติไว้แต่เพียงเท่านี ้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานมุทติาอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี หลวงพ่อจ่ือ พนัธมุตโต

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ต.หนองบัวระเหว

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

เสยีงแหบ เสยีงแห้ง มาหลายวนัแล้ว เป็นหวดั อ้า เจ็บคอ 
เป็นหวัด เออ แต่น้ี ไม่ใช่งาน ผู้อื่นผู้ไกลพอที่จะปฏิเสธกันได้ 
เออ น่ีงานท่านอาจารย์จ่ือ หลวงพอ่จ่ือ(หลวงพอ่จ่ือ พันธมตุโต) 
เป็นเจ้าอาวาสอยู่ทีนี ่ในงานของท่าน ถ้าเราเบี้ยว เข้าใจว่าคงจะ
เสียใจ ก็เลยอดทนเอาสู้เอา มาถึงจริงๆ พอมาถึงแล้วก็มี
หมอนวดวิเศษมาจากไหน นู้น

เนีย่ หมอนวดคนนั้นเนีย่ มันคุ้นเคยกัน เคยนวดถวาย 
เอาจนนอนหลบั มนัอ่อนๆ ขาอ่อน แขนอ่อนทกุอย่าง นอนหลบั 
แล้วฝันไป นอนหลับฝันไปเลย เอ๊



๑๕
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

3

2

๑๗  ๑๗

นีก่็เหมือนกันกับแม่ไก่เหมือนกันนะ เลี้ยงลูกจ�านวนมาก 
เป็นห่วงเป็นใยกลัวจะอดจะอยากจะล�าบาก คนมาทั้งหมด 
นับจ�านวนได้ไหม ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ไหม มาทั้งหมด ทั้งชาย ทั้ง
หญิง มามากเหมือนกัน

เราทกุคนก็รับผิดชอบภาระ ชว่ยท่านเจ้าอาวาส รับเป็นธุระ 
รับเป็นภาระที่จะต้องเลีย้งต้องด ูให้ความสะดวก ให้ความสบาย 
เหมอืนดงัแม่ไก่ เลีย้งลกูอย่างน้ัน แม่ไก่เลีย้งลกู มนัก็เสยีสละชีวิต 
เลือดเน้ือของตัวเองเพ่ือป้องกันสัตว์ร้าย ทั้งหลาย เป็นหมา 
เป็นแมว เป็นอะไรที่มาใกล้ลูกมัน มันก็ไล่ก็เตะเอา ไม่ให้มาใกล้ 
เพราะมันมีเมตตา เหมือนแม่ เพิ่นก็จะว่า

สตัว์อื่นมา มแีต่เขาจะกัดกิน ลกูไม่ปลอดภัย เพราะฉะน้ัน
มนัต้องเสยีสละชีวิตของมนัเอง แม่ไก่ ตายเป็นตาย ตายเป็นตาย 
ทั้งร้อง ทั้งบิน ทั้งอะไร เตะไปเรื่อยๆ พวกสัตว์ทั้งหลายก็แตก 
บินหน ีหมาก็ดี แมวก็ดี ไม่สู้แล้ว ไม่สู้แล้ว

มันหวงลูกมันอย่าไปใกล้ ล่าถอยไป มีความกล้าหาญ
ชาญชัย จึงเอาชนะ สตัว์ร้ายสตัว์อื่นที่มา รังควานราว ีลกูของมนั 
เหมอืนกันน่ันแหละกับแม่ไก่ ผูเ้ป็นเจ้าอาวาส เลีย้งหมู ่เลีย้งคณะ 
ขวนขวายชว่ยชาต ิชว่ยท�าเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่บริษทั
ทั้งหลาย ไม่มีที่นั่ง ไม่มีที่นอน ที่อยู่ที่กิน ก็มีความห่วงใยอยู่
อย่างนี ้นีเ่รียกว่า

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา

เหมือนกัน นี ่ใช้ชีวิตไปอย่างนี ้ท่านเป็นอย่างงี้ โอ้ เอาไว้
ตีความเอาเองหรอก ท่านผู้เป็นเจ้าอาวาส รับธุระภาระ ทั้งพระ 

เขานวดอยู่ดีๆ ฝันไปได้ยังไงอ่ะ มันฝันยังไง ฝันว่า
ไก่แมลู่กอ่อน มแีมว มหีมามาใกล้ลกูมัน ไล่เตะเขา เสียสละชีวิต
แทนลูก เป็นห่วงลูก ฝันไปท�านองนีแ้หละ

อ้า ก็รู้ รู้สึกตื่นขึ้นมา เขาก็ตบแล้ว เขาก็เริ่มที่ตบแล้ว
นวดเส้น นวดขา นวดสารพัดอย่าง ที่มัน ตรงไหนมันเส้นตึง
เส้นแข็ง เขาก็เอาอย่างเต็มที่ อืม จนได้หลับม่อยคามือเขา แล้ว
ฝันไปอย่างว่าล่ะ

แม่ไก่มนัเลีย้งลกูอ่อน ธรรมดาแม่ไก่เลีย้งลกูอ่อนไม่ทอด
ทิ้งลูกเลย มีสัตว์อะไรเข้ามาใกล้มันไล่ ไม่กลัวตายขนาดนั้น อัน
น้ีเป็นข้อหน่ึงที่ฝันไปวนัน้ีนะ นอนกลางวนั ฝันกลางวนักลางเวน 
อ้า ฝันไปแปลกๆ

โอ ก็เหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายน่ีแหละ เป็นลูกไก่ 
ทั้งหมดเน่ียเหมอืนลกูไก่ ผูเ้ป็นหัวหน้าก็เหมอืนแม่ไก่ รับผิดชอบ
หมู่ทั้งหลาย กลัวจะอด กลัวจะอยาก กลัวล�าบากล�าบน เป็น
ห่วงอยู่ตลอด ธรรมดาเจ้าอาวาสเป็นอย่างน้ัน เป็นห่วงความ
กินอยูทุ่กวัน
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ทั้งเณร เถร ชี ดูแลไปหมดทกุหมูเ่หล่า พระเจ้าพระสงฆ์มา ก็มาพึง่
ใบบุญของเจ้าอาวาสก็ว่าได้ ถ้าเจ้าอาวาสเป็นคนดี กว้างขวาง 
ต้อนรับขับสู้ได้ จะมามากเท่าไหร่ก็ยินดี

แต่เมือ่คิดแล้ว เพราะว่าน�า้ใจของเจ้าอาวาสเท่าน้ันแหละ
ที่จะดึงดูด ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ให้มาสมัครสโมสรกัน 
ที่นีเ้ป็นจ�านวนมาก อ้า

คนมาแน่นแล้วเนาะ(นะ) จะเอาไรมาเทศน์ให้ฟังเน้อ วนันี้ 
ได้ยินข่าว เมื่อวาน บิดามารดาเลี้ยงลูกด้วยความเมตตาปรานี 
ไม่ทอดทิ้ง ไม่น่ิงดูดาย ฟูมฟักและรักษา เสียสละทุกอย่าง 
แม้การอยู่การกินดีที่พักพาอาศัยก็ดี เป็นห่วงเป็นใย อย่าเข้าว่า
ท่านไม่เป็นห่วง เป็นห่วงกลัวจะไม่เพียงพอในการต้อนรับขับสู้ 
ถ้าพุทธบริษัททั้งหลายพร้อมเพรียงกันดี มีเมตตาปรานตี่อกัน 
ช่วยเหลือกันทุกอย่างไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย อันนีเ้ป็นน�า้ใจของ
เจ้าอาวาสท่าน เป็นอย่างนั้น

เราก็เคยเป็นเจ้าอาละวาดอยู่ หลายปีมาแล้ว ความห่วงใย
ในหมู่ในคณะในอุบาสกอุบาสิกา ก็เหมือนแม่เราเหมือนกัน 
เป็นแม่เราพ่อเรา เรียกว่าพ่อออก แม่ออก ผู้ให้ความอุปถัมภ์
บ�ารุง นี ่เป็นเหตุให้มีงานใหญ่ๆ อย่างนีเ้กิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น
ตั้งใจท�าเอานะ

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระสุทธิธรรมเทศนานี ้มีสืบเนื่องกันมา ตั้งแต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภควัน เป็นผู้มีเมตตาล้นโลก 
ไม่ใช่เมตตาน้อยๆ ท่านก็มีผู้รับผิดชอบอยู่เยอะเหมือนกัน แต่
สมัยยังไม่ได้ตรัสรู้ รับผิดชอบสารทุกข์สุขดิบของครอบครัวบ้าง 
ของญาติโกโหติกาบ้าง รับผิดชอบไปหมดทุกคน เพราะการเป็น
ผู้บ�าเพ็ญเมตตามานานแล้ว เอาเมตตามาใช้กันในทางที่ตรัสรู้
แล้ว ตรัสรู้พระอนตุรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลก ก็เพราะความ
เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง ทอดทิ้งบิดามารดา ทอดทิ้ง
ภรรยา บุตรธิดาของตนสละออกบ�าเพ็ญบารมีธรรมให้ได้ตรัสรู้



๑๕
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

7

6

๑๗  ๑๗

ถ้าเอาเสียงกลางก็เอาลงมากลางๆ ถ้าเอาหย่อนยานมัน
ก็จะเสียงไม่ไพเราะ ท่านก็เลยตกลง เอาเสียงยาน เทวดาว่าเอา
เสียงนี ้ ฟังนวลหู ไพเราะเสนาะโสต ฟังเพลงเป็นเพลง เสียง
ไพเราะเพราะพริ้งดี ฟังแล้วได้ความชัด เออ เราตึงเกินไป ไม่กิน
อะไร เส้นก็ขาด ขาดไปก่อน แน่ะเอามาเป็นธรรมะ พิจารณา
เสียงพิณนั้น ก็ได้ความว่า เค่ง (ตึง)เกินไปก็ขาด ขาดซะก่อนยัง
ไม่ได้บรรเลงอะไรเลย ยานเกินไปก็ฟังไม่ไพเราะเพราะพริ้งเลย 
ไม่ได้ความ ไม่ได้ศัพท์ ไม่ชโลมใจผู้ฟังได้ เพราะฉะนั้น เอาเสียง
กลาง เอาเสียงกลางๆ มันเป็นเสียงไพเราะเสนาะโสต ผู้ฟังได้
ทั้งถ้อยได้ความไปหมดทุกอย่าง ก็เลยงดจากการอดกินข้าวกิน
น�้า อ่ะ มาบริโภคหาเอง บิณฑบาตได้ยังไงก็เอาอย่างงั้น ฉันกัน
พออิ่ม พออยู่ได้ ก็ ให้มีร่างกายอ้วนขึ้นมา

จริงจัง ท่านเอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติ ท�าสมาธิ
ภาวนา เพื่ออยากจะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ในสุดเป็น ในที่สุด
ของชาติ ที่สุดของชาติคือชาตินีเ้ท่านั้น เราจะลงมาใช้โลก ให้โลก
ได้เห็นในน้ัน เราจะชว่ยเหลอืเขาอย่างไร เออ ท่านจะเร่งรัดพัฒนา
จิตใจของตัวเอง จนได้ดวงตาเห็นธรรม อืม ก็มีผู้สนับสนุน
ช่วยเหลืออยู่มากมาย ให้ความอุปถัมภ์บ�ารุงแก่พระบรมศาสดา
เป็นจ�านวนมากเหมอืนกัน ให้ได้รับความสะดวกสบายทกุอย่าง อ้า

ในวนัที่จะได้ตรัสรู ้พระพุทธเจ้าทรมานตวัเองมานานแล้ว 
ไม่กิน ไม่กินข้าว ไม่กินน�า้อยู่ ๔๙ วนั ร่างกายมนัจะเหือดจะแห้ง
ยังไงก็ช่างมัน ขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรม ก็พอแล้ว ได้ตรัสรู้ 
เสียสละตนเอง ไม่บริโภคอาหารการกินทุกชนดิได้ ๔๙ วัน อืม

จึงมีเทวดา เดือดร้อนเทวดามาดีดพิณให้ฟัง มาท�าตัด
สายพิณของตัว ต่อหน้าต่อตา ท�าเค่งๆ (ท�าให้ตึง) ตึงๆ มาก 
ขันเข้า ขันเข้า เสียงพิณมันก็ผิด ไม่เป็นเสียงพิณสิปะเนีย่ ดัง 
ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง ขาดปั้บ เออ ขาดเอาใหม่ 
เลื่อนเอา ดิ้ง ดิ้ง ดิ้ง แล้วขาดอีกอยู่ ๒ ที ๓ ที อันนี้ ไม่เอาถึง
ขนาดนั้นก็หย่อนยาน ถ้าหย่อนยานเกินไป สายพิณหย่อนยาน
เกินไปก็ฟังไม่ได้เพลง ไม่เป็นศัพท์อะไร ไม่ไพเราะเลย เอ้ 
เอง เอง เอง เออ ฟังไม่รู้เร่ืองราวเลยเขาจะนับ ยังไงๆ เพ่ินก็ไม่ไป 
เสียงมันยาน เออ ตึงขึ้นอีกหน่อย เอาเสียงกลางๆ เสียงไพเราะ
เพราะพริ้ง เสียงกลางๆ เทวดาก็หาเสียงเหมาะๆ กลางๆ จะ
เป็นไฮไฟ(High fidelity ท�าส�าเนาคุณภาพสูง)หรือจะเป็นอะไร
ไม่รู้ เสียงกลางๆ ไพเราะ จริงๆ เต็ง เต็ง เต็ง เต็ง เต็ง เต็ง 
เต็ง เต็ง เต็ง เต็ง จะเอาเสียงแหลม ก็รูดขึ้นไปแหลมๆ

มี มีนางสุชาดา แม่นางอะไรเออ กวนข้าวมธุปายาสอยู่จะ
ไปเลี้ยงเทวดา ไปบวงสรวงเทวดาไว้ ต้นไม้ใหญ่พู้น( โน้น) อ้า 
ได้ลูกสมปรารถนาแล้ว ก็จะเลี้ยงเทวดาด้วยข้าวมธุปายาส 
ข้าวมธุปายาส ก็ไม่ใช่จะกวนง่ายๆ กวนกลั่นมาตั้งแต่นม น�า้นม
วัว ๘ แม่ น�า้นมวัว ๘ แม่ เอานม เอานมแม่วัว ๘ แม่มาให้ ๗ 
แม่กิน กินนม ดูดกินน�า้นม กินไปแล้วก็ อ่ะ อ้า ณ วันนีเ้อา ๗ 
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อืม ที่จริงตอนกวนข้าวมธุปายาส ไม่ได้เอาผงชูรสหรือ
ผงทิพย์ อ้า เอามาโรยใส่ให้ ลอยละล่องลงมา แล้วก็มาโรยใส่
หม้อ นางสุชาดา นางสุชาดาไม่ได้เห็นหรอก ไม่ได้เห็นเทวดาลง
มาเอา อ้า ผงทพิย์มธุรสอย่างดี โรยใส ่พออกพอใจแล้วก็หายตวั
ขึ้นไปอยู่วิมาน อ้า แน่นอนล่ะปะเน่ีย นางสุชาดาจะน�าข้าว
มธุปายาสมาถวาย พระโพธิ พระ พระโพธิสัตว์ ยังไม่เป็นตรัสรู้
หรอก เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ แต่ว่ามานั่งอยู่ต้นไม้แห่งนั้น

นางสุชาดามองเห็น เห็นเป็นเทวดาจริงๆ โอ้ เทวดามารอ
คอยเราแล้ว มานั่งรอคอยเราแล้ว อย่างนีแ้หละเราจะถวายข้าว
มธุปายาสที่กวนอย่างละเอียดประณีตบรรจง ขอให้เทวดาจงรับ
และเสวยให้เราดู อืม นั่งอยู่นั่นแหละ ท่านก็เอาผ้ารับเอา หรือ
รับเอามาได้แล้ว เอามาปั้น ปั้นเป็นก้อนเท่าไข่เป็ดหรือไข่ห่านนี่
ว่ะ เอาไข่เป็ด ก้อนได้ ๔๙ ก้อน เราอดข้าวมา ๔๙ วัน แหละ
คงจะคุ้มกัน กินไว้ไหวเหรอ ๔๙ ก้อน

กินไหวไหมถ้าเป็นพวกเรา อนัน้ันมนัเป็นอาหารทพิย์ เสวย
หรือว่าฉันก้อนไหนๆ ก็อร่อยไปตลอด อร่อยไปตลอดจนหมด
เกลี้ยงในถาดนั่น ถ้าเป็นพวกเราจะไหวไหม ในถาด ๔๙ ก้อน 
ถ้าเป็นคนท้องใหญ่ท้องโตจึงจะรับประทานได้ แต่น่ีท่านฉันแล้ว
ไม่อืดพะอมอะไรเลย อ้า

เอาถาด เอา เอาถาดทองค�าคืนให้นางสุชาดา เฮ้อ 
นางสชุาดาขอถวายทั้งถาด.. ถาดทอง นิมนต์เอาไปใช้เลยเน่ีย อ้า 
เชิญเอาไปใช้เลย ถาดอันน้ีสมควรแก่ท่าน ถาดทองค�าน้ีราคา
กี่บาทพู้น( โน้น)เนีย่ ถาดทองค�า ๔๙ ก้อนนะ ใหญโ่ต ฉันหมด
แล้วป่านนี ้ เราจะไปอธิฐานจิตในแม่น�้าเนรัญชรา น�้าไหลเชี่ยว
กรากลงมา เอาไปอธิษฐานจิต ถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุธรรมเป็น

เอา ๗ แม่ ก็รีดนม ๗ แม่ มารวมให้ ๖ แม่กิน กลั่นมาตั้งแต่
น�้านมนะ เก็บ ก็หุง เก็บ หุงข้าวมธุปายาส ๖ แม่ ๖ แม่ลงมา 
ลงมา ๕ แม่ ๔ แม่ ๓ แม่ ๒ แม่ ป่านนีเ้อานมแม่เดียว แม่นี้
กินสุดท้ายโหล่(ล�าดับสุดท้าย) กินเอาจริงเอาจัง น�้านมที่กลั่น
นั่นน่ะ ดูดกินหมดยังเออ เอาน�้านมแม่นี ้ไปกวนข้าวมธุปายาส 
ซึ่งหาไว้ครบแล้ว

ข้าวมธุปายาสเคร่ืองครัว มนัมอีะไรบ้าง มข้ีาวตอก ข้าวต้ม 
อะไรอีก เตรียมไว้แล้ว เอามากวนลงในกระทะแห่งเดียว เทวดา
คอย โอ้ คอยจะไปถวายพระศาสดา แน่ ใครท�าอันน้ี ให้
พระศาสดา ได้เสวยข้าวมธุปายาสซะก่อน ต่อ วันนั้นมันเกิดมา
เห็นร่มไทรหนาแน่นดีไปน่ังอยู่ที่ น่ัน นางสชุาดากวนข้าวมธุปายาส
แล้วก็ทูนหัว ทูนใส่หัวเน่ียไม่ได้ถือเอาไปหรอก ทูนใส่หัวไว้ทั้ง
ถาดเลย ถาดทองค�า ก็ไป ไปเห็นพระพุทธเจ้าก�าลังนั่งภาวนา
อยู่ต้นไทรใหญ่ ต้นไม้แห่งน้ัน ก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาที่ตนบวงสรวง
ไว้แล้ว มานั่งรอคอยแล้ว ก็เข้าไปหมอบ กราบ และก็ขอถวาย
ข้าวมธุปายาสนี้
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บลัลงัก์ก็เกิดขึน้ให้แก่เรา เราๆ จะน่ังบลัลงัก์น้ีจนกว่าจะได้ตรัสรู้ 
ก็ปฐมยามก็บรรลุฌานข้ึนมา ปฐมยาม จตุ.. เพ่ินได้ฌาน 
จตตุฌานขึน้ไปโดยล�าดับ จนได้ดวงตาเห็นธรรม แจ้งว่าแจ้งโล่ง
หมดทุกอย่าง โอ้ เห็นเทวคุณ เห็นเทวดา พระอินทร์ พระพรหม 
พระยมบาล ท้าว.. ท้าวจตโุลกบาล ก็เห็นหมดทกุอย่าง คนท�ายังไงๆ 
เรียกว่าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณข้ึนที่ น่ัน แต่ไม่มี
ความหิวความอยากอะไรเลย อิ่มอยู่อย่างงั้น เลยลุกจากที่นั่งไป
บูชา ไปลืมตาดูต้นโพธิ์ ลืมตาดูเราได้ตรัสรู้ ณ ที่นี ่ลืมตาบูชา
ต้นโพธิ์อยู่ที่นั่น อยู่แห่งละ ๗ ละ ๗ เว้อ เออ ไปบูชาอยู่ที่นั่น
ที่นีแ่ห่งละ ๗ ละ ๗ วันๆ นู้นล่ะ ไม่กินอะไรอีกแล้ว อิ่มอยู่
อย่างน้ันตลอด เพราะฉะน้ัน ความสตัย์ความจริงจึงเป็นของไม่ตาย

อะมะตัง อะมะตัง

เป็นอมตะ เป็นธรรมที่ ไม่ตาย ท่านมคีวามสตัย์ความจริง
จนได้ตรัสรู้ขนาดน้ัน เป็นอมตะ ไม่ตาย อิ่มด้วยความตรัสรู้
ธรรมนั่นแหละ รู้จักหมดทุกอย่าง แล้วมาค�านวณดูแล้วเราจะ
ไปโปรดใครหนอ ก่อนหนอ ผู้ใดจะมดีวงตาเห็นธรรม พระอาจารย์ 
ที่สอนเราสมัยนั้น พอรู้ท่านไปเสียแล้ว ท่านละโลกไปแล้ว อยู่
พรหมโลก ใครจะไปโปรดท่านอาจารย์ คงจะบอก หมดแล้วคน
ที่จะสอนเน้อ ไอ้ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เขาไปอยู่ไหนหนอ แล้ว
ทุกคนจะได้รับธรรมะจากเรา เป็นคน ชุดทีแรกซะก่อน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ แล้ว ขอให้ถาดทองค�าอันนีจ้งลอย
ขึน้ไปทางเหนือน�า้ น�า้ไหลมาทางโน้น แล้วขอให้ถาดทองค�าลอย
ไปเหนอืน�า้ จงึจะเชื่อมั่นใจว่าจะได้ตรัสรูจ้ริง อธษิฐานแลว้กว็าง
ถาดทองค�านั่นลงในน�า้

ถาดทองค�าก็ไหลวน เป็นทักษณิาวตัร ลอยวนอยู่ ๓ รอบ
ซะก่อน รอบที่ ๓ ตัดกระแสน�า้ขึ้นไปข้างบนนู้น ตัดขึ้นไปด่ง
(พุ ่งสุงขึ้นไป)ๆๆๆ ไป มั่นใจตัวเองว่า เราจะได้ตรัสรู้แน่นอน 
วันนีล้่ะ อืม

ลอยถาดเสร็จแล้วก็ไปโน่น เดินทางไปต้นมหาโพธิ์ ต้น
มหาโพธิ์ ใหญ่ แขวงเมืองพาราณสีหรือใกล้ อ้า กรุงอะไรนั่นน่ะ 
ไปถึงต้นโพธ์ิ ใหญ่ เอาตรงน้ีแหละ เราจะน่ังตรงน้ีแหละเออ 
มีนายอะไรอ่ะ นายพรานผู้หนึ่งเอาหญ้าคาหญ้าแฝกมา ๘ ก�า 
มาถวายให้ปูน่ัง ให้ปูน่ัง ได้แล้วก็อธิษฐานจิต เราจะน่ังกับ
หญ้าแฝกหญ้าคาเนีย่ จะขอจงเป็นบัลลังก์รองรับข้าพเจ้าในที่นี้ 
ก�าหญ้าแฝกพอปูลงไป แล้วก็กลายเป็นบัลลังก์ขึ้นมาเป็น
รัตนบัลลังก์สวยงามมาก

ขึน้น่ังบัลลงัก์แล้วก็อธิษฐานจิต เราจะน่ังในบลัลงัก์แห่งน้ี 
จนกว่าจะได้บรรลุ ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ เพิ่นมีสัตย์มจีริงยังไง 
ตราบใดยังไม่ได้ตรัสรู้ในที่ น้ีเราจะไม่ลุกจากที่ น่ีเลย ถึงเลือด
ถึงเน้ือเราจะแห้งไปในที่ น้ี ก็ให้มนัแห้งไปซะ แห้งไปเลย ตายไปเลย 
เราจะไม่ลุกจากสถานที่ น้ีเป็นอันขาด จนกว่าจะได้ดวงตาเห็น
ธรรมซะก่อน ได้บรรลเุป็นพระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณซะก่อน 
เราจึงจะลกุจากที่ น่ี เออ เพ่ินมสีตัย์มจีริงขนาดน้ัน บลัลงัก์อนัน้ีก็
รับรองพระศาสดา แต่ก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้หรอก เป็นโพธิสตัว์อยู่ 
ตั้งสัจจะจริงใจลงไป ตายเป็นตาย ตายที่ น้ีดีกว่าไปตายที่อื่น 
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มหาสมัยให้ฟังอีก ก็พากันได้ดวงตาเห็นธรรมกันขึ้นมา ขึ้นมา 
ได้บริวาร ๕ องค์แล้ว เลยตรัสว่าท่านทั้งหลาย เมื่อได้ดวงตา
เห็นธรรมแล้วอย่างน้ี ควรจะแตกกันไปคนละทิศละทาง เอา
ธรรมะของเราที่ ได้ตรัสรู้เห็นน้ี ไปประกาศ ชว่ยกันเป็นก�าลงัชว่ย
กัน พวกสาวกทั้ง ๕ องค์ก็รับปากว่าจะไปตามค�าสั่ง จะไปตาม
สายที่พระองค์สัง่ ไปเทศน์ให้ประชาชนได้ฟังธรรมะ ให้ได้ดวงตา
เห็นธรรมกันอย่างนี้

แต่ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสัง่สอนน่ะ สอนหมดทกุอย่าง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ท่านน�ามาอธิบายให้ญาติโยมผู้มีบารมี
ธรรมได้ฟัง ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม
ได้ไปโดยล�าดับ มีเท่าไหนก็มาฟังเทศน์เรา ได้ดวงตาเห็นธรรม 
ได้บรรลเุป็นพระโสดาบนับคุคล สกิทา(คาม)ี อนาคา(ม)ี อรหันต์ 
กนัไปหมดแล้วก็แตกกันออกไป ผู้ใดได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วไป
โปรดประชาชนที่ก�าลังมืดบอดอยู่ ให้มีแสงสว่าง รู้บาปบุญ
คุณโทษแจ้งชัด

ดังที่เราแสดงให้ฟังดังน้ัน ท่านทั้งหลายแจ้งแล้วหนอ 
รู้แล้วหนอ อ้า รู้แล้วก็ลองออกเผยแพร่ศาสนา ชว่ยกันทั่วทกุสารทศิ 
ไปฮอด(ถึง)เมอืงไหน ไปฮอด(ถึง)เมอืงไหนท�าเมอืงน้ัน ไปประกาศ
ช่วยกันไป ดูเหมือนมาถึงเมืองไทยเราก็มีนะ เออ พระอะไร 
มหาอะไร ท่านมาเผยแพร่มานครปฐมก่อน

เหตุการณ์ที่ว่า พระเจ้าแผ่นดินจึงมีความยินดีที่จะสร้าง
มหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นในสถานที่นี ้นครปฐมแน่ะ ให้สร้างนครปฐม
ขึ้นใหญโ่ต เป็นที่สวน ส่วนรวมแห่งศรัทธาญาติโยมได้มาก
ที่ ไหนๆ ก็เกิดขึ้นเป็นปานดอกเห็ด พระธาตุทั้งหลาย เสด็จ
พระบรมสารีริกธาตุมา ก็สร้างเป็นเจดีย์ไว้ไหว้ไว้กราบกัน

อ้า เพิ่นองค์ไหนบ้าง อ้า ไปอยู่ไหนก็เลยเข้าฌานอีก ดู 
โอ้ ก�าลังไปอยูโ่น่น ไปอยู่ป่า ใกล้ๆ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนู้น
ก�าลังถือผิด นั่งเคร่งครัดอยู่นั่นแหละ ดูลมหายใจเจ้าของหรือ
ดูอะไรต่ออะไรอยู่อย่างงั้นอ่ะ ยังไม่ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเลย 
เราจะไป ไปโปรด ๕ องค์นีซ้ะก่อน ให้ ๕ องค์เป็นก�าลังซะก่อน

เราจึงจะถอยหลัง ไปแล้วพวกน้ันก็ เก้อๆ กังๆ เอ้ 
พระโคดม กลับมีความมักมาก ถอยจากความเพียร เวียนมาหา
อาหารกิน จนมีก�าลังวังชาขนาดนี ้ คนผู้ขาดความเพียรขนาดนี้
จะได้ตรัสรู้ยังไง สงสัย บางคนก็อยู่ไม่ได้ ลุกขึ้นยืนรับ ปูลาด
อาสนะให้นั่ง เพิ่นยังนั่งอาสนะแล้วก็เทศน์ให้ฟัง เทศน์ดวงตา
เห็นธรรมต่อนะ เทศน์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันนีพ้ระคุณเจ้าสวดหรือเปล่า

เทศน์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ให้ฟัง ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
ก่อน คือว่า อัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อน วัปปะ 
มหานา มาอะไร อะไรหลายองค์ ค่อยได้ตรัสรู้กัน ต่อไปก็เทศน์
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จิตใจเบาบางไป เพราะได้ช�าระอยูเ่ร่ือยๆ ผูรั้กษาศลี ๘ ก็สมาทาน
ศีล ๘ ให้ตั้งมั่น ผู้รักษาศีล ๑๐ เป็นสามเณร ก็รักษาศีล ๑๐ 
ให้ตั้งมั่น ไม่ถอยหลัง ถอยหลังนะเข้าคืนคลอง อ้า ถอยหลังเข้า
คลอง.. ไม่มีอะไรดจีะพาเจริญ

ไปตายดาบหน้าเพ่ินบอก ครูบาอาจารย์สอนว่า ให้ไปตาย
ดาบหน้า อย่าไปตายดาบหลังนะ อ่ะ สู้จนตายดาบหน้า

หลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)เป็นตัวอย่าง หลวงปู่
เสาร์(หลวงปูเ่สาร์ กันตสโีล) หลวงปูส่งิห์(หลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม) 
หลวงปู่อะไรๆ นีแ้หละ พวกเสียสละตายดาบหน้าทั้งนั้น ขอให้
ดวงตาเหน็ธรรมก็แล้วกัน น่ีแหละท่านยังมุง่มั่นไม่ยอมถอยหลงั

แต่คนโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่ฟังเหตุฟังผล หาว่าพระ 
มาต้มตุน๋คนเฉยๆ หลอกลวงคนเฉยๆ เออ หาเรื่องพุทธประวตัมิา
อ่านสู่กันฟัง ธรรมะของครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟัง หรือว่าได้
ศึกษาเล่าเรียน ก็มาอ่านหนังสือให้เข้าอกเข้าใจเร่ืองบาปบุญ
คุณโทษ แจ่มแจ้งในใจตัวเอง อ้า ถึงไม่พูด มันก็แจ่มแจ้งอยู่
อย่างน้ัน ตามที่ ได้พิจารณาให้ซึ้ง ให้ซึ้งถึงข้ออรรถ ข้อธรรม
จริงๆ ไม่ถอยหลัง ไม่ถอยหลัง

เพราะฉะน้ันพวกเราทั้งหลาย ต่างคนต่างก็มีพ ่อ มีแม่ 
มีปู่ มีย่า มีตา มียาย เป็นผู้เลี้ยงดูเรามา เราจะตอบแทนท่าน
เหล่านั้นด้วยวิธีอย่างไร เออ บวชบูชาคุณของพระพุทธเจ้า บวช
เพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้อดตาหลับขับตานอนกับเรา 
ไม่ใช่แต่ตอนนั้นนะ

ต๋บ (ซัก)ผา่(ผา้)ขี้ ตี(่แยก)ผา่(ผา้)เยีย่ว ทา่นกเ็อาทั้งนัน้ 
พ่อเราแม่เราเอาทั้งนั้น ก�าลังกินอาหารเอร็ดอร่อยอยู่

ทั่วประเทศไทย เออ ในเมืองไทยน้ีต้ังแต่พระ พระเจดีย์ อ้า 
ที่ท่านเสดจ็มาเองหรือยังไง แต่ว่ามศีรัทธาสร้างกันเป็นล�า่เป็นสนั 
มหาเจดีย์ก็อยู่นครศรีธรรมราช นีเ่ป็นมหาเจดีย์ใหญ่เหมือนกัน 
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ภาคอีสานก็ธาตุพนม เป็นที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตเุหมอืนกนั อืม นั่นทา่นเผยแผธ่รรมะจนให้
เข้าอกเข้าใจกันได้ดวงตาเหน็ธรรมกัน ไปสวรรค์กันหมด ผู้ไม่เช่ือ 
ไม่ฟังก็อาจจะไปตกนรกก็ได้มีอยู่ พวกไปตกนรกก็มี ประมาท
พระบรมศาสดา เอาๆ อะไรมาต้มมาตุ๋นประชาชนไปอย่างงั้น
แหละ แท้ที่จริงบารมเีขายังไม่พร้อม เขาจึงไม่ได้ปฏิบติัเคร่งครัด
ให้ถึงอรรถถึงธรรมกันได้

เพราะฉะน้ัน พวกเรามบีญุมาเกิดในยุคในสมยัที่ศาสนาเจริญ 
มากแล้ว มวีตัถุก่อสร้างกันมากมาย เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
นีเ้ป็นจุดหนึ่งล่ะ อ้า ที่ โบสถ์แห่งนีก้็เหมือนกัน ท่านก็เลยท�าซะ
ใหญโ่ตไว้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้เป็นความดึงดูด
จิตใจประชาชนทั้งหลายให้ละความชั่ว ประพฤติความดีกัน อ้า 
จุดประสงค์อย่างน้ี ถ้าได้มากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตหุรือ
ว่าพระ พระบรมรูปของพระพุทธเจ้า ก็เป็นปชูนียถาวรเหมอืนกัน 
อ้า

ถ้าใครได้กราบได้ไหว้แล้วมีความสบายใจ แล้วก็เกิดรู้
อะไรต่ออะไรขึ้นมา รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นโิรธ รู้มรรค ก็ปฏิบัติที่
ถูกต้องขึ้นมา เสียสละตนออกบวชตามพระพุทธเจ้าก็มี 
บวชเป็นขาว เป็นชี ก็ต้องการอยากจะท�าใจให้แจ่มแจ้ง ถาวร
มั่นคง อันน้ีก็คงมีผู้ดูดด่ืมด�่าในรสพระธรรมแล้ว เห็นทุกข์ 
เห็นสมุทัย เห็นนโิรธ เห็นมรรค ข้อวัตรปฏิบัติ ให้ถึงพร้อมแล้ว 
จึงเสยีสละตนออกมาบวชตาม ถึงมนัไม่บรรลก็ุเบาบาง เบาบางไป 
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เอ้ มัน มันไม่จื่อ(จดจ�า) มัน มันไม่ได้อึหรอก แต่มันเป็น
จะออกเหมือนกันล่ะ อึหรือว่าขี้นะ แต่น�้าเย่ียวมันปวดน่ะ 
มันไม่อยู่ด้วยกัน มันโด่งไป เรานอนหงายอยู่ตักแม่ โด่งไป เพิ่น 
จ๊กๆๆๆ ใสถ้่วยป่น(น�า้พริก)แน่ะ ใสถ้่วยป่น(น�า้พริก)ถ้วยน�า้พริก 
แอ้ หากบ หาเขียดมาต้ม

มาป่น(น�้าพริก)ซะก่อนเก็บผักมาหย่ี(คลุกเคล้า)กับ อ้า 
พอได้ยินเสียง จ๊กๆๆ โอ้ยๆๆๆ แน่ะ

ตายแล้ว โอะ ตายแล้ว คือเฮ็ดจ่ังซี(่ท�าอย่างน้ี) ลกูพอ่ใจดี 
เออ ช่างมันเถอะ เด็กน้อยมันไม่รู้จักปะสาอะไรหรอก ไม่รู้จักว่า
อะไรเป็นอะไร เทออกซะ เทน�า้ที่มันล้นถ้วย อืม เทน�า้ออก แล้ว
เอาน�้าในหม้อมาผสมใหม่ ผสมให้มันพอดีๆ มีเกลือ มีน�้าปู 
น�้าปลา หรืออะไรก็เอาใส่ให้มันอร่อย พ่อมันเอาก่อนน่ะพ่อ เฮ็ด
(ท�า)ค�าข้าวใหญ่ๆ จ�า้(จิ้ม)ลงไปเลย

บกัหว่า(ลกูหว้า) บกัหว่า(ลกูหว้า)น่ียัดเข้าปาก เอาผกับุ้งใส่ 
ผกัแว่น ตามท้องไร่ท้องนา ผกักะแยง ผกัแว่นอะไรน่ี ยัดเข้าไปกิน 
เป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่ไหมล่ะ ก็จ�า้(จิ้ม)เหมือนกัน กินเหมือนกัน

ลกูท้องเสยีเพ่ินก็ป๊ืดป๊าดใสต่กัตวัเอง ก็นอนอยู่บนตกัน่ะ 
มันท้องเสียไม่ใช่มีแต่ลมนะ ท้องเสีย เน้ือมันก็ออกมาด้วย 
ปื๊ดป๊าดออกมา ทั้งน�า้ทั้งต่อน(เนื้อ) เต็ม เอากลบไว้ก่อน เอาผ้า
มากลบไว้ก่อน กลบไว้ก่อน กินข้าวซะก่อน ค่อยอิ่มซะก่อน 
เจ้าอึซะก่อน จึงจะไปซักล้างอล่องฉ่องให้ อ้า พวกเรามีพ ่อมีแม่ 
ก็ต้องเป็นอย่างงั้นกันทุกคน พ่อแม่เป็นผู้ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ 
ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว อดตาหลับขับตานอนให้แก่เรา เสียสละ
ความสุขส่วนตน อ้า

อันนีก้็ได้ฟังๆ มาหลายเรื่องหลายราว เรื่องจริงไม่ได้อิง
นิยาย เกิดข้ึนที่ตวัของเราเองก็ม ีสมยัก่อนแม่เลีย้งเรา เลีย้งน้อง 
เลี้ยงอะไรมาหลายๆ คน แต่วันหนึ่งที่แม่นึ่งข้าวจะไปนาไปส่ง
ข้าวพอ่ แต่มนัไฟไหม้หม้อหรืออะไร มาหาหุงต้มใหม่ ก็สาย สาย
จนตาลายล่ะ พวกคอยจะกินจนตาลาย เออ เอ้ ป่านนีย้ังไม่มา 
ยังไม่มา มาแล้วก็สายแล้ว ก็ว่ากันบ้างนิดหน่อย เป็นยังไงๆ 
เหตุมันเป็นยังไงๆ มันถึงสาย ไม่ได้ตั้งใจไม่มาหรอก มาหุงหา
อาหารใหม่ ท�าอาหารใหม่ เสร็จเรียบร้อยก็รีบมานีแ่หละ อ้า มา
แล้วกินข้าวกันบ่ ก�าลังจะยุ ก�าลังหิวแต่ลูกมาอึ ใส่
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มันจะขนาดไหน อ้า มันจะเหมือนแม่เรารักเราจริงหรือเปล่า 
พอ่เรารักเราจริงหรือเปล่า จึงสามารถกินน�า้ น�า้เย่ียวเราได้แทน
อาหาร

อาหารมนัมถ้ีวยเดียวแค่นี ้เอาน�า้มาผสมให้มนั หลายขึน้ 
กินจนเกลี้ยงแหละ แต่นึกถึงเวลาใด น�้าตาเราก็ซึมเวลาน้ัน 
นึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ อ้า ท่านเสียสละเพราะพวกเรา 
ทุกคนที่อยู่ในน้ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันหมด ไม่รังเกียจ
เดียดฉันท์ พ่อแม่ของตัวเองหรอก เพราะว่าท่านฟูมฟักรักษา 
ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยวให้เรา เราจึงเป็นผู้เป็น
คนขึ้นมา

กินจนหมดถ้วย ถ้วยนั้นอร่อยที่สุด อ้า แล้วไปเอาน�า้ใน
หม้อมาผสมใหม ่กนิกนัจนหมดจนเกลีย้ง แมม่กัจะเลา่ให้ฟังอยู่
เสมอ อย่าดื้อเลยเธอ แม่กับพ่อน่ะกินได้แม้กระทั่งน�้าเยี่ยวนะ 
น�้าเยี่ยว ก็ฟังมาๆ พอฟังรู้ปะสาล่ะจึงก็ค่อยซึ้ง ซึ้งในน�้าใจแม่
แน่ะ ถึงเยี่ยวใส่ถ้วยป่น(น�า้พริก)แม่ก็ยังกิน กินได้ แน่ะ นึกถึง
แม่เวลาไหน นึกถึงค�าที่ท่านพูดให้ฟังว่า เย่ียวใสถ้่วยป่น(น�า้พริก) 
ท�าให้ล้นไป เทน�้าเยี่ยวออกแล้ว เอาน�้าในหม้อมาผสมใหม่ 
กินใหม่จนเกลี้ยงเหมือนกัน เนีย่ ท่านรักเราขนาดไหน ท่านเสีย 
เสียสละ ความขี้เกียจ ละขี้เกียจ รังเกียจ อ้า น�้าข้ี น�้าเย่ียว 
น�า้ปัสสาวะของเรา ท่านจ�า้(จ้ิม)กินจนหมดเกลีย้งถ้วยเลยแน่ะ เน่ีย

พ่อรักลูกขนาดไหน แม่รักลูกขนาดไหน ถ้าเล่าเรื่องอันนี้
มาจะเป็นความทรงจ�า ท�าให้เราน�า้ตาซึมทุกครั้ง ถ้าไปเล่าเรื่อง
พ่อแม่กินน�้าเยี่ยวของเราเอง น�้าตาเราซึมทุกครั้ง เอ้ ทุกวันนีก้็
ซึมอยู่ต่างหาก นึกข้อที่พ ่อแม่กินน�้าเยี่ยวตัวเอง ทุกวันนีน้�้าตา
ก็ซึมออก โอ้โฮ พระคุณของแม่ พระคุณของพ่อน่ะ ไม่รังเกียจ 
แม้กระทั่งน�้าเย่ียวเรา เพราะฉะน้ันจึงตั้งปณิธานไว้ว่า ขอบวช
บูชาคุณของพ่อของแม่ให้ได้ มันอยากสึก ก็อดเอา อดเอา มันไม่
ตายหรอก เออ คนอยากสึกเนีย่มันไม่ตายน่า เออ

น่ะนาย เอาชนิดที่มันปรุงแต่งไป ก็เอาเร่ืองน้ีล่ะขึ้นมา
พิจารณา เร่ืองเราเย่ียวใส่ถ้วยป่น(น�้าพริก)ของพ ่อของแม่ 
กินกันจนหมดเกลี้ยง โอ้โฮ เราตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่
ยังไม่จบ รีบสึกไปท�าไม สึกไปแล้วจะไปมีลูกมีเมียเหมือนกันนะ 
แลว้ก็เยี่ยวใส่ถ้วยป่น(น�้าพริก)ให้เรากินเหมือนกันสิว่า แน่ะ คิด
ชิดเข้ามา ด่าตัวเอง ว่ามันจะก�าหนัดไปถึงไหน ถือดีไปถึงไหน 
ยินดี ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ์ 

ถ้าท่านทอดทิ้งน่ิงดูดายเรา เราก็อูแว้ อูแว้ๆ หมดๆ 
หมดก�าลังแล้วไม่มี ก�าลังนั้นนะท�าน�า้นมของแม่อาจจะไม่มี อ้า 
แม่ สมัยน้อยๆ แม่ต้องเคี้ยวข้าวซะก่อน เคี้ยวข้าวให้ละเอียด
ซะก่อน ท่านกินหมากอยู่ ท่านเค้ียวข้าว แล้วก็เอาตองมาห่อ
ตอง อ้า ตองกล้วยดิบ มันอ่อนเอามาห่อหลายๆ ชั้น แล้วเอา
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เออ อย่าท้อถอย เราก็เคยฟังเสียงนกร้องมาให้คิดถึง 
ในเวลาใจเราท้อถอย นกในป่ามนัมนีกหลายชนิด คิดคักๆ คิดคักๆ 
คิดคักๆ ก็มี คิดแล้วคิดอีกก็มี แน่ะ คิดคักๆ คิดคักๆ อ่ะ 
คิดแล้วคิด คิดอีกอยู่อย่างงั้นล่ะ แล้วก็มีนก มหาโพระดกอะไร 
มันร้อง อด อด อดเถิด แล้วมันบอก มันไปอยู่ในป่า หิวโหยโรย
แรง อะไรอ่ะ ให้อด นกบอกให้อด เราจะอดไม่ได้เหรอ อด อด 
อดเถิด อยู่อย่างนั้นอ่ะ ร้องทั้งวันทั้งคืน

นกอันน้ีชนิดน้ีมี ในคัมภีร์ เป็นนกมหาสัตว์ชนิดหน่ึง 
มันจับอาหาร แมลงหรือว่าหนูหรืออะไรได้แล้ว แต่ว่าเผอิญมัน
หลุดปากมัน หลุดปากมันตั้งแต่นั้นมา มันก็ร้องอย่างเดียวไม่
กินอะไรเลย ทั้งวันทั้งคืนจนสว่าง จึงหากินใหม่ แต่วันนี้ ไม่กิน
อะไรแล้ว จับไม่ได้คือไม่กิน อด อด อดเถิด อยู่อย่างนั้นแหละ 
อ่ะ เอาอยู่งั้นแหละ

จับอยู่ดีๆ โห่ร้อง ไปจับก็ อด อด ล่ะ เสียง อด อด อด
เถิดเร่ือยไป อยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่กินอะไรเลย น่ัน นกอันน้ีนก 
มาในบาลี มันร้องให้ความรู้แก่มนษุย์ มนษุย์ต้องอด อย่าโกรธ 
อย่าเกลยีด อย่าอาฆาต จองเวรซึง่กันและกัน ให้อดกลัน้ทนทาน
กันไว้ดีกว่า ค�าไหนมันจะชั่วช้าเลวทรามเท่าไหร่ เออ เราจะอดไป
แล้วก็สบาย ช่ัวชาติ เลวทราม กระทบกระเทือนจิตใจเรา
ขนาดไหนก็ตาม เราอดอย่างเดียว ใครจะท�าไม เราจะอดอย่าง
เดียวใครจะท�าไม ตาย ปล่อยให้มันตายคาผ้าเหลืองเนีย่ อด นี่
เอาความอดเข้ามาพิจารณาทุกวันๆ อย่าไปมักง่าย อย่าไปถอย
หลัง หาให้พบ เดินหน้าฆ่ากิเลส ไม่ใช่เดินหน้าท�าไม เดินหน้า
ฆ่ากิเลส ไม่บาปหรอก สู้กับมัน มันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหน เออ 
ลองดู

ไปปิ้งไฟ มาเอาใส่ไฟให้มันสุกดีซะก่อน.แล้วค่อยเอามาเคี้ยวใหม่
ป้อนใหม่อยู่อย่างน้ันแหละ จนเราโตขนาดน้ีก็เพราะท่าน
เหล่านั้นเป็นผู้ประคบประหงมเรามาแน่ะ เพราะฉะนั้น อย่าไป
ดูหมิ่นถ่ินแคลนบิดามารดาของตัวเองเป็นอันขาด บิดามารดา
เหมือนดังเทวดาของลูก เป็นพระของลูก บางแห่งท่านว่า

อาหุเนยยะ ปุคคะโล จะ

บุคคลเสมือนพระอรหันต์ ก็คือพ่อกับแม่ เป็นผู้เสียสละ
ให้แก่ลูก พ่อแม่เนีย่เป็นผู้เสียสละให้จริงๆ กินข้าวกับน�า้เยี่ยว
ก็ได้ อึออกมาก็ไม่รังเกียจ ขี้ออกมาท่านก็กลบไว้ก่อน กลบไว้ซะ
ก่อน แล้วก็กินข้าวอิ่มซะก่อน กินข้าวอิ่มซะก่อน จะอุ้มไปล้าง
ท�าความสะอาดได้ให้ทั้งผ้าอ้อมทั้ง ทกุอย่างน้ันแหละ มนัอึ ใสแ่ล้ว 
ก็ต้องต๋บ (ซัก)ไปหมดทุกอย่าง ปล่อยไว้น่ันก่อน เอาผ้าอื่นมา
ห่มไว้ให้ก่อนมันหนาว น่ันดูสิ น�้าใจพ่อ น�้าใจแม่ เราผ่านมา
ทุกคน มีพ ่อมีแม่เลี้ยงดูเรามา ลืมตาอ้าปากดูโลก เราจึงมีชีวิต
รอด เพราะฉะนั้นท�าความพากความเพียร อย่าไปย่อท้อ เอาให้
เตม็ที่ จะบวชเรียนเขียนอ่าน จะบวชเป็นขาวเป็นชีก็ตาม เป็นพระ 
เป็นเณรก็ตาม เอาให้เต็มที่ อย่าไปถอยหลัง ถอยหลังล่ะมันลง
คลอง อ้า

ถอยหลังตั้ม กุมภัณฑ์ สิเตะดาก(ก้น) ให้หยับ(ขยับ)เข้าใกล้
เตะดาก(ก้น)กุมภัณฑ์เด้อ ไปตายนาพู้น(โน้น)เขาจั่งย้องว่าดี
(ถอยหลังแล้วปัญหาจะรมุเร้า ให้เข้าเผชิญหน้ากับปัญหา

ไปตายข้างหน้า ท่านยังยกย่องว่าดี)
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มันยังหิวอยู่ ลุกทันที เอาบาตรยกให้หมู่ซะ เอ้า เอาไปหมู่ 
มันยังหิวอยู่ มันอยากกิน มันอิ่มแล้ว มันกินอิ่มแต่สัญญามอง
เห็นอาหาร โน้น ไม่กิน วันนี้ ไม่กินอะไรอ่ะ ท�าไมมันเหลือเกิน
เหลือเกิน สอนยากว่ายาก ท่านทรมานตัวเอง ท่านท�าอย่างนั้น
ทรมานตัวเอง ถ้ามันหิวมากจนเกินไป ไม่กินให้มัน อืม ทรมาน
จนมัน เอาหิวแหละ จึงค่อยกิน

เออ เป็นยังไง เอาอีกไหม ไม่เอาๆ ไม่เอาอีกเลย อดไหม 
อดอีกไหม ไม่เอา ท่านยอมเหมือนกันล่ะ เห็นใจแล้ว ท่าน
เอาจริงเอาจัง อดกลั้นทนทาน

เราก็เคยอด ๒ วัน ๓ วันก็เคยอด ไม่กินอะไร เคยอด ได้
แค่ ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน แล้วเมื่อย กินข้าวอีก กินข้าวแล้วก็ง่วง 
มหาง่วง อดหลายๆ วันมากินข้าวแล้วมันง่วง อาจจะหลับคา
บาตรพระ กินข้าวอยู่ในบาตรอาจจะหลบัคาบาตรพระ อนัน้ีเป็น
เร่ืองความอดกลัน้ทนทาน พวกเรามารักษาศลี ๘ ไม่กินข้าวแลง
(ตอนเย็น) พากันอดไม่ได้ ก็แอบไปกินข้าวแลง (ตอนเย็น) กิน
อาหารได้ตอนเวลาวิกาล(หลังเที่ยงถึงสว่าง) จะท�าให้ศีลขาด 
ไม่ดีเลย ไม่อด ไม่ทน แพ้ แพ้แก่ความหิว ความหิวโหยมนับังคับ
เราให้กินข้าวเย็น

เป็นพระ เป็นเณรก็ดี เป็นแม่ขาว เป็นแม่ชีก็ดี ถ้าไม่อด
ไม่ทน ท�าผิดศีลธรรมซะแล้ว กินข้าวแดงแกงร้อน ตอนเวลา
วิกาลอนัน้ันเป็นบาปเป็นกรรมเหมอืนกัน อมื อย่าเลยๆ ไม่ตาย
หรอก ไม่ตาย ครูบาอาจารย์พาท�ามา ท่านท�ามาอย่างนี ้ไม่ตาย 
เอาตายสู ้การปฏิบตัธิรรมก็เหมอืนกัน จะมาปฏิบัตธิรรม จ�าศลี
ภาวนา มันหิวโหยโรยแรงขนาดไหน มากกว่านีม้ีไหม ตามมันไป
เลย ไม่ตาย มันไปเลย ไม่ตาย นอนเมื่อยแล้วจึงนอนหลับไป 
ตื่นขึ้นมากระปรี้กระเปร่าแล้ว ไม่มีหิว ไปบิณฑบาตได้แล้ว

บิณฑบาตก็เห็นเขาเอา เอาอาหารใส่บาตร อยากจะจับ
มาใส่ปากเสียเลย อ้า มันหิว อ้าว อดเอา อดเอา อดเอา แต่ว่าที่
น่ังซะก่อนจึงฟัดมัน มันจะขนาดไหนว่ะ ความหิวเน่ียน่ะ เออ 
หลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี ปภาโส) ท่านเคยสอนใหอุ้บายว่า มัน
น�้าลายออก เวลาจะตักอาหารใส่บาตรน�้าลายออก กลืนน�้าลาย
ตัวเองก็อย่างงั้นแหละ อยากกินข้าว มันยังจัดอาหารไม่เสร็จ 
ท่านก็ไม่พากินหรอก อ้าว บอกว่าอย่าหิวๆ อย่าอยากๆ เพิ่นว่า 
อย่าอยากเด้อ ถึงเวลากินก็เลยกิน หนอ เออ อ้าวมนัยังอยากอยู่ 

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

เพ่ินบอกไว้อย่างน้ี ความอดกลัน้ทนทาน น�าความสขุมาให้ 
ถ้าไม่อดกลั้นทนทาน ก็น�าความทุกข์มาให้ ทุกข์ ถ้าไม่อดไม่ทน
ก็หนีไปสู้ทุกข์ ท�าไร่ก็เอา ท�านาก็เอา ท�าสวนก็เอา เออ ถ้าไปได้
คู่ครองแล้วมนัเป็นอย่างงัน้ เออ อดกลัน้ทนทานเอา ท�าความเพียร 
ก็เหมือนกัน อดกลั้นทนทานเอา อย่าเห็นแก่ความมักง่าย 
ถ้ามักง่ายแล้วศีลก็จะขาด อ้า ไปกินข้าวตอนเย็น มันก็ศีลขาด 
ไม่อด ไม่ทน เป็นแม่ขาวแม่ชี ให้ระวังให้ดี อย่าไปเผลอไผลเข้า 
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โรยแรง อ้า ความอยากมันมาบังคับเรา ท�าให้เราเสียศีล เสีย
ธรรมไปไม่ดีเลย เอาแหละ ธรรมะ ปกิณณกนัย วนัน้ีเพ่ือต้องการ
ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะขั้นสูง เออ ขั้นอดกลั้นทนทาน 
จึงได้พยายามเลือกคัดจัดสรรมาเล่าสู่กันฟัง แล้วก็เอาเป็น
ตัวอย่างของตัวเองด้วย ให้อด ให้ทน อย่ามักง่าย เออ เราจ�าศีล
แล้ว เราจะไปลุอ�านาจแก่ผิดศีลธรรมเลยเป็นอันขาด ไม่มีความ
อดกลั้นทนทาน เพ่ินบอก บอกว่าไม่สวย ไม่งาม ถ้ามีความ
อดกลั้นทนทาน เพ่ินว่ามีเคร่ืองประดับอันมีราคาสูง เออ ถ้า
อดกลั้นทนทานได้ ชนะมันไปเป็นคร้ังเป็นคราว ก็ได้เคร่ือง
ประดับไปทุกครั้งทุกคราว เออ ท�าให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้

ไปกินข้าวเย็น กินขนมเฉยๆ กินเข้าไป กินไป เออ ไปลอุ�านาจแห่ง
ความอยากแค่นั้นเหรอ มันจะไปพระนพิพานยังไงได้ เออ

เราต้องเป็นคนมคีวามอดกลัน้ทนทาน จึงจะไปพระนิพพาน
ได้ ถ้าไม่อดไม่กลั้นก็ไปแล้ว ไปแล้ว ทิ้งผ้าเหลือง ทิ้งสังฆา(ฏิ) 
ทิ้งบาตรแล้ว ไอ้ท�านองน้ี ต้องอดกลั้นทนทานให้เหนียวแน่น 
เช่ือมนัตวัเองว่า ไม่ลอุ�านาจแก่ความอยากเหล่าน้ีเลย ความอยาก
เหล่านีม้ัน มันก็เป็นกิเลสเฉยๆ หรอก อย่าไป อ้า พะว้าพะวัง
กับมัน นีอ่ดกลั้นทนทานนะ

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร
ขันติ หิตะ สุขาวะหา

ขันติ เป็นเคร่ืองประดับของนักปราชญ์ ความอดกลั้น
ทนทานน้ันเป็นเคร่ืองประดับอย่างสวยงามอันมีค่า ความ
อดกลั้นทนทาน เอาเพชรนลิจินดาก็สู้ไม่ได้ ถ้ามีความอดกลั้น
ทนทานล่ะ ไม่มีเครื่องประดับอื่นเข้ามา

งามหน้า งามตา งามกิริยา งามมารยาท งามเชื้อ งามชาต ิ
งามวาสนา งามจิต งามใจ งามในศรัทธานะ เออ เอาใหม่ อดใหม่ 
ลองดูใหม่ เออ ผู้ที่เคยผ่านมาแล้ว ขอโมทนาสาธุ ถ้าอดกลั้น
ทนทานได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐ

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ถ้าเป็นนักปราชญ์
ราชบรมจริงๆ ต้องมคีวามอดกลัน้ทนทาน ต่อสูกั้บความหิวโหย

ดังที่แสดงมา ขอให้ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิ
พิจารณาด้วยปัญญาอนัชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อปัปมาทธรรม 
ไม่มีความประมาท ชนะความหิว ชนะความโลภ ชนะความโกรธ 
ชนะความหลงได้เป็นผู้ประเสริฐ

เพิ่นว่าเป็นผู้ประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ เป็นพระอริยเจ้า 
พระอรหันต์ ท่านอดกลั้นทนทานมาขนาดไหน อ้า น่ันเป็น
ตัวอย่าง เราเป็นพุทธบริษัท เราก็จะอดกลั้นทนทานตาม
ท่านไม่ได้เหรอ ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ วัดป่าห้วยเดื่อ ต.หนองหิน
อ.หนองหิน จ.เลย

ต้ังใจฟังเอาเด้อ เสยีงไม่ดี ถ้าตัง้ใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา 
เพิ่นว่าอย่างนั้น มีภาษิตกล่าวไว้ว่า

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา อมื ถ้าฟังไม่ด้วยดี ไม่ได้ อะไรเลย 
ง่วงเหงาหาวนอนไปเฉยๆ ไม่ได้อะไร ได้มีนทิาน เล่ากันมาอยู่ 
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คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะชั่วก็เพราะกรรม กรรมเป็น
ผูจ้�าแนกให้เป็นคนเลว ให้เป็นคนดี ก็เพราะกรรมน่ันแหละ ที่ว่า 
กัมมัง และก็วิชชา จะ ธัมโม จะ กัมมัง เอามาผูกกันกับ วิชชา 
ความรู้ ก�าหนดจดจ�าไว้ได้ดีแล้ว ก็น�าไปชี้แจงแสดงให้คนอื่น
เขาฟัง เข้าอกเข้าใจดี อ้า

มีอยู่ นทิานคนจีนก็มี คนจีน มีตระกูลหนึ่งในเมืองหลวง
ของเมืองจีน เมืองอะไร เมืองเจ๋หรือเมืองอะไร มีพระเจ้า 
หวางตื้อครองราชย์อยู่ พระเจ้าหวางตื้อท่านได้ขุนนางคนหน่ึง 
เป็นที่ ไว้เนื้อเชื่อใจ แต่งตั้งให้ เป็นพนักงานเที่ยวจับจ่ายใช้สอย
อะไร ไว้เนื้อเชื่อใจทุกอย่างมอบหมายให้ทุกอย่าง เรื่องการเงิน
การทองก็ดี

ขุนนางผู้น้ันเขาช่ือว่า มิ่งกงฝ่า แล้วเวลาท�างานมาพอ
สมควร หลายปีมา สมควรแล้วเห็นว่า ขุนนางคนผู้น้ีเป็นคน
ซื่อสัตย์ต่อเราดี เราจัดการสู่ขอผู้หญิงมาแต่งงาน เออ แก
ต้องการแต่งงานแล้วใชไ่หม เออ ครับผม ว่าเป็นอยู่ว่าเป็นภาษา
ไทยหรอก ครับผม แล้วจะหาผู้หญิงที่ชอบใจของเธอนะ มีอยู่
ที่ ไหน เธอหาเจอหรือยัง ยังพระเจ้าค่ะ ยังไม่ได้เจอที่ ไหนเลย 
แล้วพระเจ้าหวางตื้อเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง คู่ควรกับมิ่งกงฝ่า เห็น
ผูห้ญงิคนน้ีน่ารักดี น่าเอน็ดูดี เชื่อถ้อยฟังค�าผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ดี แล้วไป
สู่ขอ สู่ขอเขาก็ตกลง ตกลงโอเค หรือว่า โอเคด้วย

ยายไปฟังเทศน์ทุกวันพระ พอกลับไปถึงบ้านแล้ว หลานก็เลย
ถามยายว่า ยาย ไป ไปฟังเทศน์ได้อะไรบ้าง เออ ได้อะไรมาบ้าง 
เออ ท�าไมไม่รู้ แกจะตอบหลานยังไงปะเน่ีย เพราะว่าเวลาฟังเทศน์ 
น่ังหลบัอยู่ หลบักรนครอกๆ ขณะท่านเทศน์ ทีตอบหลานว่ายังไง 
ปะเน่ีย เออ จ�าไม่ได้ หรอกยายจ�าไม่ได้ จ�าได้แต่ตอนท่านจบแน่ะ 
ท่านจบลงแล้ว ได้ว่า เอวัง ก็มีด้วยประการ ละฉะนี ้อืม จ�าได้
แค่น้ีนะ ยายจ�าได้ นอกน้ันท่านพูดเร่ืองอะไรไม่รู้เร่ืองเลย 
รู้ว่าหลับไป หลับไป เอวังก็มี ด้วยประการฉะนี้

ก็จ�าขึ้นมาได้ ก็เลยเอาเรื่องนีม้า มาพูดให้ลูกหลานฟัง เอ 
ไม่ได้ความแหละ ไม่ได้ความ ฉันฟังยังไงไม่ได้ความ เพราะ
นอนหลบัไป เวลาท่าน ฟังเทศน์ มนัต้องได้ยินอยู่ที่หู ได้รู้อยู่ที่ ใจ 
ใจเป็นผูก้�าหนดจดจ�าเอา ธรรมเทศนาใดๆ ก็ดี ถ้าไปนอนหลบัฟังแล้ว 
มันจะได้อะไร หรือเปล่าเนีย่ จะไม่มีอะไรได้

ก็เลยตอบหลานไปว่า ท่านเทศน์ เอวงัก็ม ีด้วยประการฉะน้ี 
แล้วก็ยายก็รู้สกึตวัข้ึนมาแล้ว ก็ได้แค่น่ันแหละ มาเล่าให้หลานฟัง 
ก็จ�าได้แต่ เอวังก็มี ด้วยประการฉะนี้

น่ียังนึกอะไรไม่ออกอยู่ มาจู่โจมโรมรันพันตอูย่างน้ี ไม่ได้ทัน 
ตัง้เน้ือตัง้ตวัอะไรมา มาชว่ยงานเฉยๆ มาให้ความอบอุน่แก่จิตใจ 
ศรัทธาทั้งหลายด้วย

เออ วันนีจ้ะพูดเรื่อง เป็นคติ คติสักเรื่องหนึ่ง เป็นนทิาน
หรอก เอาอะไรเน้อ ดีเน้อนทิาน นทิานจีนก็มี นทิานคนไทยก็มี 
นทิานลาวก็มี นทิานนั่นน่ะมีหลายนทิาน จะเอาเป็นคติดจีังเลย 
อ้า เป็นคติส�าหรับสอนกุลบุตรลูกหลานได้ดีมาก

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
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แต่ว่า ช้ิวหลั่นเน่ีย อยู่ในค�าสัง่สอนของพอ่ พอ่สอน อะไรๆ 
ชิ้วหลั่นก็จ�าได้ดีทุกอย่าง แล้วก็เป็นคนยอดกตัญญูอีกด้วย ไม่
ให้พอ่แม่ล�าบากใจอย่างใด ท�าการท�างานใดๆ ก็รับหมดทกุอย่าง 
งานบ้าน งานศพ งานส่วนรวม งานอะไร ชิ้วหลั่นเป็นคนวิ่งเต้น
ขวนขวายหา

แต่พอดี ในสมัยน้ัน พระเจ้าหวางตื้อเป็นคนก�าเริบทั้ง
เรืองอ�านาจ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เออ ใช้อ�านาจบาตรใหญ่ จะใช้งาน
อะไรแกอย่างงัน้ แกอย่างงี ้อ้า ให้แกรับผิดชอบไป ขอรับกระผม 
พระเจ้าค่ะๆ ไปหมดแหละทุกอย่าง เออ พอลูกโตมาแล้วไปเป็น
นั้น ที่ว่าลูกโตมาก�าลังน่ารัก น่าเอ็นดูทั้งผู้ชาย ๒ คน ผู้หญิง
คนหนึ่ง น่ารักน่าเอ็นดูทั้งนั้น

ในสมัยน้ันพระเจ้าหวางตื้อยุ่งยากกับการบ้านการเมือง
มาก ไม่ได้ อ้า เอาใจใส่ลูก หาลงแต่คนใช้คนสอยเท่าไหร่ แกก็
ดุร้าย ดุร้าย ถ้าใครพูดผิดใจแล้วไล่ส่งเลย เออ ก็เห็นบทหนึ่ง 
บทที่ท�าผิดนดิหน่อยไม่มากหรอก อืม พระเจ้าหวางตื้อก็ดุด่าว่า
ประจานต่างๆ นานา

ถ้าอย่างงัน้ เกล้ากระผมหรือว่าหม่อมฉัน อยู่ไม่ถูกใจของ
พระองค์แล้ว จะขอลา พระเจ้าหวางตื้อก�าลังโมโหอยู่ เธอ 
เธอจะไปไหน ไปมันอย่างงั้นล่ะแผ่นดินกว้างอยู่

ก็เลยตรัสออกมา ด่าออกมาเลย ถ้าเห็นว่าข้าเลี้ยงแก
ไม่ได้ แกจะไปทางไหนก็เชิญ เชิญเลย เออ คน คนทั้งบ้าน
ทั้งเมืองมันก็จะไม่มี ไม่มีเท่านีห้รอก เออ ก็คงเอามาใช้ได้หลาย
คนอยู่ ก็เข้าใจว่า พระเจ้าหวางตือ้อนุญาตสปิะเน่ีย อนุญาตแล้ว
จะไปไหนก็ไปตามใจ กลับมาบ้านปรึกษากับลูกกับเมีย เอ้ เรา
จะไปอยู่ไหนดี เห็นมพ่ีีมน้ีองอยู่ไกลๆ โน้น อยู่บ้านนอกออกไปโน้น 

ไปสู่ขอแล้วก็หาวัน ฤกษ์ดียามดีของ ของเขาอ่ะแหละ 
แต่งงานให้อยู่กินด้วยกัน แต่งงานให้เป็นขุนนางด้วยเน่ีย 
มิ่งกงฝ่าเนีย่ เขาเป็นขุนนาง ขุนคลังเป็นนายคลังก็ว่าได้ ท�างาน
ซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตสักอย่างเดียว เงินทองก็ไหลมาเทมา 
เงินภาษีอากรเข้ามาในวังหลวงเท่าไหร่ จ่ายอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ 
ซื่อสัตย์สุจริตดี ทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้เสียไปไหนล่ะ อืม 
พระเจ้าหวางตื้อก็ไว้เนื้อเชื่อใจมาก อ้า

ไม่กินเลก็กินน้อย เงนิหลวงไม่ให้ขาดเงนิราษฎร์ไม่ให้เสยี 
อ่ะเฮอะ ซือ่สตัย์จริงๆ คร้ันแต่งงานมาแล้วพูดรวบรัดไป แต่งงาน
มาแล้วก็ ก็ตั้งท้องล่ะ ตั้งท้องธรรมดา คลอดบุตรออกมาคน
แรก ก็ให้พระเจ้าหวางตื้อเป็นคนตั้งช่ือให้ เออ ได้ลูกผู้ชาย
ดี ใจจังเว้ย ดี ใจด้วย เอาอย่างนีก้็แล้วกันชื่อว่า จุ ๊ก จุ ๊กฝ่า ชื่อ 
จุ ๊กฝ่า

ก็รักเด็กนั้นเหมือนกันน่ะ พระเจ้าหวางตื้อรักเด็กอยู่ แต่
เด็กไม่เอาไหนเลย ไม่ตัง้ใจเล่าเรียนศกึษาอะไรเลย มแีต่เล่นๆๆ 
ไปอย่างงั้นแหละ ตามเรื่องตามราวของเด็กสมัยเก่า ไม่สนใจใน
การศึกษาใดๆ ทั้งนั้น ต่อมาอีกก็มาได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อ ฉิ่นฝ่า 
จุกฝ่าและก็ฉิ่นฝ่า ๒ พี่น้องเพิ่นโตมาด้วยกัน และก็เป็นคนเก 
ไม่ได้เป็นคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอะไร หาแต่ความสนุกสนาน
อย่างอื่นไป ไอ้จุกฝ่ากับไอ้ฉ่ินฝ่าเน่ีย ก็โตขึน้มาอกีสกัหน่อย ๔ ปี 
๕ ปีมาแล้วก็เลยได้ลูกคนหนึ่งอีก คนสุดท้อง คนสุดท้อง เอา 
๓ คนก็พอดีนะ ธรรม.. ธรรมดาเมืองจีนเขาเป็นอย่างงั้น เขาคุม
กนัไว้ เขาไม่ให้เกิดมาก เกิด ๓ คนนีก้็พอแล้ว ออกมาคนสุดท้อง
ชื่อว่า ชิ้วหลั่น เออ
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น่ันหรอก เออ เป็นขนุนางขนาดน้ีแล้วจะปล่อยให้ตัวตายได้เหรอ 
ไม่ตายหรอก เออ อะไรเอาแต่เล่นแต่กินแต่เที่ยว ติดผู้ญา
ผู้หญิงอื่นก็เที่ยวเละเทะตุ้มเป๊ะไป หมดทุกอย่างล่ะ เป็นเฒ่าแก่
ขนุนาง เออ ภรรยาเสยีใจว่าสามีไม่เอาใจ ตวัเองก็อตุสา่ห์พยายาม 
ได้ยินว่าเมืองเจียงหนัน เมืองกังไส อ่ะ มีพันธุ์ ใบชาอย่างดี 
ขอลาสามีไป ไปเมือง เมืองเจียงหนัน เมืองกังไสพู้น( โน้น)ล่ะ 
ไปสืบสาวหาพันธุ์ใบชาอย่างดี ก็ได้ตามเป้า ได้ใบชาอย่างดีแล้ว
ก็ใสเ่ป้ ข้ามภูข้ามเขามาจากเมอืงเจียงหนัน เมอืงกังไสพู้น( โน้น)ล่ะ

ใกล้น�า้ตกแห่งหน่ึง ท�าเลดี ถ้าไปอยู่ที่ น้ี ก็อาจจะตัง้หลกัตัง้ฐาน
ตั้งเน้ือตั้งตัวได้ เออ ก็ลาพระเจ้าหวางตื้อล่ะ ขอลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันนีเ้ป็นต้นไป ไม่ได้ช่วยพระองค์แล้ว

พระเจ้าหวางตือ้หยุดกึก อมื คิดหนักเหมอืนกัน ก็ไล่สง่เลย 
แกจะไปทางไหนก็ตามใจ เชิญเลย เออ เห็นว่าข้าเลี้ยงแกไม่ได้ 
แกเห็นว่าข้านี ้เป็นคนด้อยปัญญาหรือยังไง เลี้ยงแกไม่ได้ ก็ไม่
เคยขาดเงินดาวน์เงินเดือน ให้ทุกเดือนนะ ก็โมโห ตรัสด้วย
ความโมโห แกจะไปทางไหนก็ไปได้เลย

กลับมาบ้านก็พูดกับภรรยากับลูกๆ ว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว 
พระเจ้าหวางตือ้ไม่โปรดเราแล้ว ไม่เมตตาเราแล้ว ไล่ ขบัไสไล่สง่เรา 
เอ้า มากลับมาบ้านก็แต่งของ เท่าที่มีแหละ ของที่ ใช้จ�าเป็นๆ 
แต่งของใส่กระเป๋าใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทาง ไปโน้น
แหละหมู่บ้านลิ้วฉี่ แกมีเครือญาติอยู่ที่นั้นบ้างอีกหน่อย ก็หนี
ไปแล้วบดัน้ี คนตกการตกงานเสยีใจ มเีงนิมทีองก็เล่นการพนัน
เป็นการใหญ่ เล่นการ การพนันตดิการพนัน เล่นไพเ่ล่นโบกเล่น
อะไร เล่นทุกอย่างล่ะ กลุ้มใจ แก้กลุ้ม เล่นแก้กลุ้มไปอย่างงั้น
แหละ มันก็หมดไป หมดไป เนื้อตัวหมดไป หมดไป เงินทองก็
เก็บไม่ได้

อ้าวต่อมาหรือไง ภรรยาเลยมาขอร้อง พี่(มิ่งกงฝ่า)เอ้ย 
เออ อาเฮีย (มิ่งกงฝ่า)เอ้ย เรายังหนุ่มยังน้อยอยู่ เราควรจะ
ตั้งหลักตั้งฐานกัน ไปสับซ่าว(แผ้วถาง)ป่าแห่งนี ้น�้าตก ภูเขา
มนัเป็นภูเขาวนรอบด๊ีดี แล้วมนี�า้ตกลงมาใกล้ๆ หมูบ้่านลิว้ฉ่ี อ่ะ 
เสยีงดังสน่ันหวั่นไหวแหละ น�า้ไม่อดไม่อยาก มตีลอดแล้งตลอด
ฝน ภรรยาขอร้องให้หยุดเที่ยว หยุดเล่นการพนัน ตดิฝ่ินเฮโรอนี
อะไรก็เลกิให้ได้ซะ เรามาตัง้หลกัตัง้ฐานกันแล้ว อ้าวโอ้ย ไม่ต้อง

มาถึงบ้านแล้วก็ขึน้ไปในภูเขาแห่งน้ัน ไปถางป่าปลกูใบชา 
ปลกูเท่าน้ี ไม่พอ ปลกูไปเรื่อยๆ ไม่มทีี่ของใคร มนัเป็นที่ว่างเปล่า
เฉยๆ ไม่มี ใครสนใจกับมนั ไอ้ เมยีก็เป็นคนขยันดีนะ เป็นคนขยัน 
ข้ามภูข้ามเขาไปแต่ละวัน ๒ วันก็ไป ให้เอาใบชามาอีก มาขยับ
ขยายจนเต็มป่าแห่งนั้นนะหว่า ใบชาก�าลังงาม ก�าลังเก็บไปขาย
ได้แล้ว ต้องปลกูก่อน เก็บใบชาได้ใสต่ะกร้า มาบม่ไว้ซะก่อนหรือ
ยังไง นีก่รรมวิธีของเขา แล้วพอมันบ่มสุกแล้ว มันดีแล้ว ก็ไป
เอามาใหม่ มาขยับขยายอยู่อย่างงั้นหลายเที่ยว ท�าอยู่จนได้
ใบชาตัง้ก่ีเอเคอร์(acre) หลายเอเคอร์(acre) เอเคอร์(acre)หน่ึง 
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ไปท�าราชการอย่างเก่า ให้หาไหนก็ไม่เจอ หาไหนก็ไม่เจอ สวน
ทางกันอยู่ก็ไม่รู้เร่ืองว่าใครเป็นใคร คือแกปล่อยเน้ือปล่อยตัว
หมด ขนคางยาวเฟื้อย หนวดมี ขนคางมี แล้วก็เวลาจะไปเอา
ใบชาไปขาย เอางอบ เอางบ หมวกงอบ หมวกงอบของจีนน่ะ 
หมวกของจีนน่ะ ใส่ทีเดียว ปกหน้าทีเดียวไปตลาด คนที่รู้จัก
กันเขาก็ไม่รู้จักหรอก มีแต่อาแป๊ะ อาแป๊ะ เรียกแต่อาแป๊ะเอา
ใบชามาขาย อ้า ขายดิบขายดี ได้เงินได้ทองแล้วก็กลับคืนไป
ให้ลูก ลูกสาวก�าลังจะแตกเนื้อสาวแล้วล่ะ เป็นสาวแล้วลูกสาว 
ลูกชายมันเก เขาเห็นว่าเป็นคนอันธพาล เขาเลยจับไปกักไปขัง 
ในเมืองเจ๋นั่นแหละ ไปกักขังไว้ กักกันไว้ คนอย่างนีเ้อาไว้ไม่ได้ 
ต้องไปทรมาน อืม ไม่ได้มาเห็นพ่อเห็นแม่ตัวเอง แม่ตัวเองตาย
ก็ไม่เคยมาเห็น น้ันพ่อก็เสียสละความสุขส่วนตัว ออกด�าเนิน
ชีวิตอันน้ันต่อไป จนว่าล้มป่วยลงปะเน่ีย เออ อ้า มิ่งกงฝ่า
ล้มป่วยลง หมอแหมก็ไม่ค่อยม ีแถวน่ันไม่มหีมอดแูลรักษาอะไร
ให้ ล้มป่วยหนัก

วันหนึ่งก็เลย มาบอกหลั่นเอ้ย หลั่น อ้า พ่อไม่มีอะไรให้
เจ้านะ ไม่มีอะไรให้เจ้า ก็เพราะอะไรถึงไม่มี เพราะไอ้ ๒ ตัวนั้น
นะมันมาไถพ่อ ไถอยู่เรื่อยๆ มีเงินมีทองมามันก็ไถเอาไป มันว่า
จ�าเป็น ส�าหรับเขา จริงๆ มันไถเอาไปกิน กินฝิ่น กินกัญชา 
ยาเสพติดไปเลยนะ มันไม่เอาไม่ได้ มาไถทุกเดือน มาไถน้องทุก
เดือน ไอ้น้องก็เก็บหอมรอมริบไว้ เก็บไว้ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว) 
ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)ในถุงนะ ใน อยู่นั่นน่ะ เงินนะ

วันหน่ึงจนถึงกับเตะน้องสาว โมโหหลาย มนัหิวยาเสพตดิ 
หรืออะไร เตะน้องสาวไปถูกท้อง จุกแอ้กๆๆๆ อย่าเลยพี่เอย 
พี่ อย่าฆ่าน้อง อย่าตีน้องเลย

มันเป็นไร่หนึ่งเปล่าฮึ อืม ใบชาก็งามขึ้นมา เออ ขึ้นไปอยู่ไร่ใบชา
พู้น( โน้น)ล่ะ ภรรยาอยู่กับใบชาอยู่กับไร่ใบชา เหตุนั้นว่ามัน มัน
ราคาดี ขยับขยายจนกว้างขวางจริงๆ

ต่อมาก็ และเมียนั่นแหละ ไล่ท�างานหนัก ไม่ได้พักไม่ได้ 
อ้า ขุนนางเมียขุนนางแต่ว่า เขาตกงานตกการแล้ว ไม่มีดาวน์ 
เงินเดือน กินอย่างเก่าแล้วเนีย่ ไปขยับขยายใบชานั่นจนตัวเอง
ป่วย ป่วยเป็นโรคภัยประจ�าตัวมี เส้นโลหิตหรือโรคหัวใจว่ามัน
เป็นอยู่ในตวั ตวัก็เหลอืงลงๆๆ กินข้าวก็ไม่ได้ กินน�า้ก็ไม่ดี ผอม
นานๆ เข้าก็เลยตาย

พูดรวบรัดเอา ตาย ภรรยาตายเลยถึงค่อยตาสว่าง มิง่กงฝ่า 
ตาสว่าง โอ้ เราเสียภรรยาที่ดี อ้า เมียที่ดี เสียอย่างใหญ่หลวง 
อย่างนีเ้ราจะเลิก เราจะเลิกจากการ เออ ท�าไร่ใบชา อืม เราจะ
เลกิจากการเล่นการพนัน อะไรๆ ไม่เอา ไปสบัซา่ว(แผ้วถาง)ต่อ 
ต่อฝีไม้ลายมือของภรรยา ให้ขยับขยายมากออก อ้า เพราะว่า
มันใบชาอย่างดี อย่างนีร้าคามันดี ไปขายที่ ไหน เขาเอาหมด เขา
เหมาหมดในตลาด เนีย่ ท�างานหนัก ไม่ ไม่ห่วงตัวเอง ท�างาน
หนักทุกวันๆ เอาภรรยาไปฝังไว้โน้นล่ะ ไปฝังฮวงจุ้ยไว้ไร่ใบชา 
ถ้าเราไปไร่ใบชาที่ ไหน เราก็จะได้ไป.. ไปไหว้ ไปจุดธูปเทียนให้
ภรรยา

ท�าอยู่อย่างนั้นจนเป็นอาจิณ จนชินจนเคย อืม ผอมไม่
ห่วงสังขารตัวเองแล้ว บุกใหญ่เลย ให้ขยับขยายออกกว้างกว่า
เก่ามากมาย อืม เอาไปขายตลาดแต่ละที มีพระเจ้าหวางตื้ออยู่
ในเมืองนั่นแหละเป็นผูอุ้ดหนนุ ไม่รูจ้ักวา่มิง่กงฝ่าเปน็เจ้าของไร่
ใบชา ไม่รู้จัก เวลาบ้านเมอืงเกิดเดอืดร้อนมาถูกโกงถูกกิน อะไรๆ 
มาก็ถึงคิดถึงมิ่งกงฝ่าขึ้นมา ใช้ให้คนตามหามิ่งกงฝ่าให้กลับคืน
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จนชินจนเคย วนัหน่ึงไปสอนลกูสาว โอ้ ถ้าเขามบุีญวาสนาบารมี
ได้เข้าในวังกับเขา ได้รู้จรรยามารยาทบ้าง อ้า ใช้ค�าว่า เพคะๆ น�า 
จ�าได้เพคะ ให้ตอบทั้งอย่างงัน้ ถ้าไปเจอเจ้า เจอนาย เจอพระเจ้า
แผ่นดิน ใช้ค�าว่า เพคะๆ จ�าไว้ดีๆ จรรยามารยาทอะไร จ�าพ่อ
สอนหมดทุกอย่าง อืม

ต่อไปต่อมา หลั่นเอ้ย หลั่นเอ้ย เออ พ่อไม่มีอะไรให้เจ้า
แล้วมแีต่ไร่ใบชาล่ะ ไร่ใบชา ถ้ารักษามนัก็จะได้ อ้า เป็นประโยชน์
ต่อไป ขายใบชาเท่านั้นก็พอแล้ว

(เคาะไมค์) ตึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดังอยู่เหรอ เออ
จ�าค�าสอนของพ่อได้ จรรยามารยาท ค�าพูดค�าจาอะไร

จ�าได้ พ่อบอกยังไงจ�าได้ดี ผู้หญิงมันใจ เอาใจใส่ เออ จ�ากิริยา
มารยาทในร้ัวในวัง ถ้ามโีอกาสได้เข้าไปในวังในหย่ังก็ต้องใช้ค�า 
พระ.. อืม ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

ถ้าพ่ีจะเอามนัก็อยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)ล่ะ เห็นเงนิทอง
อยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)นั่นแหละ แน่ะ ถ้ามันไม่เจ็บมันก็ไม่
บอก มันต้องเจ็บอย่างงี้แหละจ�าไว้นะ ทีหน้าทีหลังกูจะมาเอา
ใหม่ เออ พ่อเป็นถึงขุนนาง จะไม่มีเงินมีทอง มึงจะงกเอาไปตัว
คนเดียวเหรอ ว่าให้น้องเสียหายต่างๆ นานา ไม่ใช่ เออ น้องได้
เก็บหอมรอมริบไว้ให้นะ พอถึงวันสารทผี ไปไหว้ผี ไปไหว้ เออ 
แม่ ก็จะได้เงินจ�านวนนี ้เอาไปท�าบุญให้ แม่บ้าง เออ ถ้าพี่จะ
เอาเงินจริงๆ ก็เอาไปได้นะ แต่ว่าเอาไว้ให้น้องหน่อย พอ
วันสารทผจีะมาถึงแล้ว ใกล้วัน วันสารทผี อ่ะ มันวันสารทจีน 
ไหว้เจ้า ไหว้ผู้มีพระคุณ อยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)แหละ พอได้
เจ็บแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าอยู่ในไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว) ให้เอามาเท
ออกจากไท่(ถุงยาวใช้คาดเอว)จากถุงเลย

มันเป็นเงินเหรียญ เงิน อ้า อีแปะ อ่ะเงินเหรียญ เงิน
อะไร ก�าเอาๆ ใสก่ระเป๋าไปเลยจ�าไว้นะ เดอืนหน้ากูจะมาเอาใหม่ 
อ้า โอ้ย พี่เอ้ย น้องเลี้ยงชีวิตกับพ่อล�าบากเหลือเกิน เก็บเงิน
เก็บทองไว้เท่าไหร่ มีแต่พ่ีมาไถเอาอย่างงี้ จ�าไว้นะถึงวันขนม
สารทผี กูจะมาเอาใหม่ เออ เก็บไว้ก็แล้วกัน ท�าอยู่อย่างงั้น

พอแล้ววันหน่ึง อยากกินน�้า หิวน�้า หลั่นเอ้ย อยาก 
คอแห้ง หิวน�้า หิวน�้าก็กินแล้วน�า้มีอยู่ เออ

เอา น�า้ให้พอ่กิน กินกับยาด้วย กินไปแล้วส�าลกัน�า้ ส�าลกั
น�้า กั้ก กั้ก กั้ก กั้ก กั้ก ไปเลยนั่น บ่กลืนเลย กั้ก กั้ก กั้ก กั้ก 
เพิ่น.. เพิ่นเลยบ่หายใจเลย ตายในคืนวันนั้น ตายแล้ว ก็เก็บ
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ขึ้นไปไร่ใบชาไปเห็นตกใจเพราะมันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา อ้า 
ไร่ใบชา ไม่ตายแล้วหลั่นเอ้ย ไม่ตายแล้ว ช้ิวหลั่นเอ้ย เออ 
ไม่ตายแล้ว

บัดน้ียายจะจัดการกับมัน ยายก็ขยันขึ้นไร่ใบชาทุกวัน
ทุกวัน อ่ะ ใส่ตะกร้าลงมาบ่มไว้ เอามาบ่มไว้ เอามาบ่มซะก่อน
ให้มันเหลืองซะก่อน จึงค่อยเอาไปขายได้ อืม ยายจะจัดการกับ
มันเอง เออ ยายก็ไปไร่ใบชาทุกวัน ไปเก็บใบชาใส่ตะกร้าลงมา 
๒ ตะกร้าใหญ่ๆ สะพายลงมา ยายก็แก่แล้วนะ ๖๐ กว่าหรือ 
๕๐ กว่า ๖๐ กว่าแล้วยาย ยาย เอ้า ขึ้นๆ ลงๆ นีย่ายก็ป่วยอยู่
วันหนึ่งไป เป็นไข้ตะครั่นตะครอ อืม ลุกขึ้นไม่ไหว ยายจะเอาใบ
ชาไปขายไม่ไหวแล้ว

อีหลั่นเอ้ย ใบชาเสียดายมันนะ ๒ ตะกร้าขายได้ตั้งหลาย
ต�าลึง เออ ตั้ง ๒ ตะกร้า ๓ ตะกร้านีข่ายได้หลายต�าลึงนะ อ้า 
พูดไป โอ้ยไม่ยาก ไม่ยาก ยาย เราจะจัดการเอง ช้ิวหลั่นจะจัดการ
เองกับมัน จะเอามันไปขายไม่ได้ ไม่ได้ ตัวแกนะ เป็นสาว
เป็นนาง ไม่ปลอดภัย เดินทางไปไม่ปลอดภัยนะ อย่าเลย เสีย
ช่างมันเถอะ ใบชา ๒ ตะกร้า ๓ ตะกร้านี้ ไม่ต้องห่วงมันหรอก 
ไม่ฟังนะ ชิ้วหลั่นเสียดายของ ก็เลยเข้าไปในห้องไปแต่งตัวเป็น
อาตี๋ แต่งตัวเป็นอาตี๋ มีหนวด มีเครา แต่งปลอมๆ มีหนวด 
มีเครา เขียนคิ้ว อ้า แต่งดีๆ

แล้วก็ทาลิปสติก(lipstick เครื่องส�าอางทาริมฝีปาก)ให้
มีปากแดงๆ ก็เข้ามาหายายปะเนีย่ ยาย ยาย จ�าข้าพเจ้าได้ไหม
ยาย เอ๊ะ อาตี๋มาจากไหนอ่ะ แน่ะ จ�าไม่ได้จริงๆ เหรอ พอมี
หนวด มีเคราอย่างน้ี คนมีหนวด มีเคราอย่างน้ี ไม่ค่อยม ี
บ้านเราไม่ค่อยมี อ่ะ มองไปมองมา เออ หลั่นนีเ่อง

ศพของพ่อไว้ที่เตียงนอนน่ันแหละ ฝนห่าใหญ่ตกลงมาอย่าง
หนักทีเดียว เสียงน�้าตกภูเขาดังสน่ันหว่ันไหวทั้งบ้านทั้งเมือง 
จะไปบอกกล่าวพี่น้องทั้งหลาย ให้ทราบก็ไปไม่ได้ เพราะฝนมัน
แรง ถ้าไปก็ลุยน�้าไปล่ะ เอาไว้นีก่่อนนะ อ่ะ นอนเฝ้าเตี่ยอยู่ที่
นั่นแหละ นอนเฝ้าศพเตี่ย แอ สะอึกสะอื้นให้แล้ว ไม่รู้ใครจะ
ไปหาพี่หาน้องทางไหนมาเป็นเพื่อนเป็นฝูง ก็ไม่มี

เพราะฝนมันตกหนัก น�า้ตกภูเขาดังสนั่นหวั่นไหว ได้ยิน
หมดทกุหลงัคาเพ่ินล่ะ มนัน�า้ท่วมข้ึนมา ท่วมขึน้มา นอนตะแคร่
ไม้ไผ่หรือ(อะ)ไรนะ เตียงๆ ตะแคร่ไม้ไผ่ เอ้ ขาขึ้นพอดี ท่วม
ขึ้นมา ท่วมขึ้นมา ท่วมขึ้นมา เกือบพ่อจะได้นอนแช่น�า้พู้น( โน้น)
ล่ะ ก็เลยเอิ้น(เรียก)โฮอยู่กับตักพ่อแหละ ร้องไห้ก็เหนื่อยแล้ว 
อะไรก็เหนื่อยแล้ว พ่อทิ้งลูกไปจะอยู่ไหน ให้ลูกล�าบากขนาดนี้ 
อืม

บัดน้ีมัน อ้า แม่เฒ่าหยู้หลั้ง แม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็นญาติ
ห่างๆ เห็นพ่อตาย แม่ก็ตายไปแล้ว พ่อก็มาตายอีก หลั่นเอ้ย 
หลั่น ยายจะมาอยู่เป็นเพื่อนเอง เป็นเพื่อนเองหรอก อ้า ยายก็
ไม่มี ใครเท่าไหร่หรอก แต่ว่าสงสารหลั่น ชิ้วหลั่น ชิ้วหลั่น เออ 
ไม่มีคนใดอาศัยได้จริงๆ ยายจะมาจัดการกับมันเอง เออ ไป 
ไปดูใบชากันยาย ขึ้นไปไร่ใบชา ที่เอาเตี่ย ที่เอาพ่อ ได้เอาแม่ไป
ฝังไว้ บัดนีพ้ ่อก็มาตายอีก บัดนีจ้ะขอเชิญ เออ พี่น้องในบ้านน่ะ 
ทุกคนรักมิ่งกงฝ่าทุกคน ทุกคน เพราะแก เป็นคนเสียสละ มี
อะไรก็แบ่งปันชาวบ้านชาวเมือง กินกันเหมือนกัน ครัวเดียวกัน
เลยอย่างนั้นแหละ เลยบอกกับแม่เฒ่าหยู้หลั้งว่า ยาย ยาย แม่ 
แม่ท�าไร่ใบชาไว้ อยู่พู้น( โน้น)นะ ที่เอาแม่ไปฝังไว้นะ ไป ไปดูกัน
เถอะ ไปดูกันเถอะ ไปดูน่ันน่ะทรัพย์สมบัติมีอยู่แค่น่ันแหละ 
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บดัน้ีจะกล่าวถึงพระเจ้าหวางตือ้ อนุญาตให้อูเ๋หลง็กุมารไป
เที่ยวประพาสป่าได้ ได้แต่งอาหารการกิน เสบียงอาหารการกินได้ 
ใส่ล้อและขนขึ้น ขึ้นภูเขาไป ก็แยกย้ายกันไป พอถึงที่ น้ัน ก็
แยกย้ายกันไป เออ ไปคนละทิศละทาง เจ้าหน้าที่ ไปทางหนึ่ง 
ได้หน้าเก้งหรือได้ ปืนผาหน้าไม้ขึ้นไปด้วย ที่ยิงลิง ยิงค่าง ไป
อย่างงั้นแหละ อ้า พบอะไรก็ยิงกันไปอย่างงั้นแหละ แต่ว่า
เคราะห์ร้ายสิปะเนีย่

ชิ้วหลั่นถ้าจะไปอย่างนีก้็ยังปลอดภัยอยู่ ไอ้อย่างนีต้บตา
ยาย เอาใบชาไปขายได้ เออ แต่ระวังนะ ระวังนะ คนทุกวันนี้
เชื่อไว้ใจไม่ได้ อ้า ถ้ามันรู้จักว่าเป็นผู้หญิง มันจะข่มเหงเด้ อ้า 
จะจับนั่นจัดการนะ อย่า ปลอมแปลง อย่าเป็นเสียงผู้หญิงออก
มานะ เป็นอันขาด

ให้ไปขายที่บ้านนายหวาง ขายได้ราคาดี นายหวาง 
นายหวางน่ันน่ะ ก็เขาให้พระเจ้าหวางตือ้น่ันแหละ แต่ว่าเขาเรียก
ชื่อสั้นๆ ว่านายหวาง นายหวางให้ราคาดี

ไปแล้วบัดนี้ ไปแล้ว มีเกวียนเขาจะเข้าไปในตลาด ตลาด
หมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้ๆ วัง แกก็เดินทางไปเรื่อยๆ โอ้ย อ่ะ โป๊กเป๊ก
โป๊กเป๊ก ไปเรื่อยๆ แกว่งกระดิ่งก็ดัง โป๊กเป๊ก ไปเหมือนกันนะ

อ้า บัดน้ีจะกล่าวถึงอู๋เหล็งกุมาร ในระยะเดียวกันน้ัน 
อูเ๋หลง็กุมารอยากจะเที่ยวประพาสป่า ขออนุญาตพระบิดา อยาก
จะไปเที่ยวประพาสป่า ชมนกชมไม้ ยิงนกตกปลาไปเรื่อยๆ ก็จะ
ดีอยู่กับเหย้า เฝ้ากับบ้านเฉยๆ ไม่เห็นอะไรเลย

ก็เหมาเกวียนได้แล้ว ก็ขออาศัยไปแล้ว อาแป๊ะเอ้ย จะไป
ตลาดหรือ จะไปตลาดหรือ เออ ขออาศัยไปด้วยคนได้ไหม อ๋อ 
ดีสิ อาตี๋ ดีๆ อ้า ลุงก็ไม่มี ใครเป็นเพื่อน ไปคนเดียว ไปกับวัว
กับเกวียนนีแ่หละไป เอามา เอามา เอาตะกร้าใบชาขึ้นมา เอาขึ้น
ไปมา เอาไป กระเถิบๆ เข้าไปใกล้ๆ อ้า เอ้ย อาแป๊ะผู้ที่ขายไป 
น่ะเอา เอา เอาเกวียนไปล่ะ กระเถิบเข้ามาใกล้ๆ เอา อยากนั่ง 
อยากนอน ก็นอนข้างหลังอ่ะนะ อืม อาตี๋ถ้าเมื่อยก็ อ่ะ นั่นน่ะ 
นอนได้ ไม่ ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงอ่ะ อ้า อาแป๊ะคนนั้นก็ไม่รู้จัก
ว่าเป็นผู้หญิง เอิ้น(เรียก)แต่ อาตี๋ อาตี๋ ซื่อๆ อืม ดีๆ เป็นเพื่อน
กันไปดี เดินทางไป

เคราะห์ร้ายมาถึงแล้ว อู๋เหล็งกุมารน่ะไปทางหนึ่ง เห็น
น�้ามันไหลเป็น ทางลงมา ไหลพอรินๆ เปียกๆ ไม่มากหรอก

ตามขานั้นสอดไปตามป่าน่ะ สอดไปตามป่า ป่า มันอวน
(น�า)ลงมาน�้าไหล สอดขาไปตามองไปข้างบนนู้นล่ะ มองดูลิง 
ดคู่าง ดนูก มนัมายังไง นกกกว่า ท�าอะไรมนัม ีอ่ะ จะยิง จะยิงนก 
ยิงลิง ยิงค่างก็เอา อ่ะ สอดขาไป สอดขาไป

บดัน้ีจะกล่าวถึงในห้วงน�า้แห่งน้ัน มงีเูห่าด�า เห่าด�ามันเป็น 
เป็นงจูงอางหนอ ตัวใหญ่เท่าแขนเท่าขาเน่ีย พอเห็นคนเดนิสวบๆๆ 
ไปมันก็ยกคอขึ้น ไปหมกอยู่ในป่า ยกคอขึ้นอยู่ในป่า พอสวบมา
ได้จังหวะ มันก็เอาเลยปะเน่ีย กัดเอาที่หัวแม่เท้ากุมารเลย 
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โป๊กเป๊ก โป๊กเป๊กมาเลย เขาก�าลังไปโค้งค�านับ ข้าแต่ลุง 
ขออาศัยไปด้วยเถอะ ชายเคราะห์ร้าย คนหนึ่งเขาถูกงูเห่าด�ากัด 
อาการสาหัส เลือดออกตามไรฟัน ออกตามจมูก เลือดโลหิต
แตกหรือยังไงก็ อาการสาหัสไม่รู้เนื้อรู้ตัว หามออกไป ไปจ้อง
อยู่หนทาง หนทางเกวยีนมาที่ น่ีแหละ เอาพักไว้ในน้ัน สกัหน่อย
ก็มากันจริงๆ เกวียน เกวียนใบชาของชิ้วหลั่น อาตี๋ อาตี๋ปลอม
น่ะ อ้า

เขาก็เข้ามาโค้งค�านับ ข้าแต่อาแป๊ะหรือลุง ข้าแต่ลุงเอ้ย 
กรุณาหน่อยเถอะ ให้เอาคนป่วยเข้าไปในเมืองหน่อย เพราะว่า
ถูกงูเห่าด�าอาการสาหสัสากรรจ์ เลือดออกตามไรฟันเปน็อย่างงี้ 
ช้ิวหลั่นก็ ปรึกษาช้ิวหลั่นว่ายังไง น่ีเขาเช่ามาหรือเขาอาศัยมา
คนหนึ่ง เขาขายใบชา

ใน ในเรื่องราวนั่น มีเสียงดังขึ้นที่หูชิ้วหลั่น หลั่นเอ้ย ถ้า
งูกัด ถ้าอสรพิษทั้งหลายกัด อาการสาหัสสากรรจ์ ไม่ยากหรอก 
เคี้ยวๆ ใบชา เคี้ยว เค้ียว เคี้ยวแล้วก็เอามาปะที่แผล ปะติด
แผลแล้วก็เอาผ้าพันไว้ แล้วก็ค่อยดูดออกมา ดูดออกมาหรอก 
มันดูดเอาพิษออกมา ชิ้วหลั่นก็ระลึกได้ พ่อสั่งไว้ว่าอย่างนี ้ใบชา
ขนาดนี ้ เตี่ยพูดสั่ง เอาใบชาแก้มันซะก่อน เออ พอได้คบใบชา
เท่านั้นแหละ มัดเท่านั้นแหละ เซา(หยุด)แล้ว เซา(หยุด)ปวด
แล้ว เลือดออกตามขุม ตามขนก็ ตาม ตามไรฟันก็หยุด

เอ้ ลืมตาเม่า(ลืมตาโพลง) มองซ้าย มองขวา ใครหนอ 
ใครหนอมาช่วยเรา ใครหนอ มองไปเห็นอาตี๋ อาตี๋ปลอม อาตี๋มี
หนวดปลอมๆ นั่งอยู่น่ันแหละ หัวเราะ เออ ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ 
มนัก็จะดีน่ะ เราก็ยังไม่ได้ แต่งงานอะไร ถ้าเป็นผูห้ญงิอ่ะ หน้าตา
อย่างน้ี หน้าตาเหมือนผู้หญิงด้วย เออ ไปถึงบ้านน่ี ไปให้

เออ กัดหัวแม่เท้าเลือดออกเยอะ ก็ตัดคอมันไปแล้ว งูตัวน้ัน 
มันกัดแล้วตัดคอมันทิ้งไปตรงนั้น ตัดคอมันก็ดิ้นเร่าๆๆๆ อยู่
ในป่าแหละงตูวัน้ัน ป่านน้ีก็ เอิน้(เรียก) เรียกหาบริวารทั้งหลาย 
ชว่ยด้วย ชว่ยด้วย เออ ช่วยด้วย ชว่ยด้วย เสยีงกอ็อ่นลง ออ่นลง 
เสียงอ่อนลง อ่อนลง

เอ้ นีม่ันเป็นเสียงพระราชกุมารว้า ถูกอะไรหนอ มานอน
กลิ้งแล้ว กลิ้งไปกลิ้งมาแล้ว พิษงูมันขึ้นเร็ว พิษงูมันขึ้นมาหา
หัวใจ ท�าให้หัวใจเต้นไม่เป็นปกตแิล้ว โอ้ย อย่างน้ี ไม่ไหว พวกน้ัน 
อย่างนี้ ไม่ไหว งูเห่าด�ากัดอาการสาหัสอย่างนี ้ ไม่ไหวหรอกเว้ย
เพิ่นแน่ะ เออ ถ้ามาตายอยู่ในป่าในเขา เขาก็จะหาว่าเราสังหาร
พระราชกุมาร เพื่อจะยึดราชบัลลังก์หรืออะไรต่อไปนะ พวกเรา 
ไม่ได้ เตรียมตัว อ้า

ท�าตะแคร่ขึ้นหาม เอางูไปด้วย ม้วนๆ งูใส่คานหามไป
เหมือนกันล่ะ เพราะว่าพระเจ้าหวางตื้อ เพิ่นจะไม่เชื่อว่าถูกงูกัด 
จะมโีทษกับพวกเรา จะมโีทษล่ะเจ้าหน้าที่พาเดินป่าอ่ะออกไป
แล้วไปถึงหนทางเกวียนพอดี ทางเกวียนมาจากหมู่บ้านลิ้วฉี่น่ะ
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ลงไป ลม อ้า เลยเรอออกมา เออ ตดปื๊ดออกมา สบาย สว่าง 
อมื ดี จอด เกวยีนก่อน จอดเกวยีน กินข้าวกลางวนักันทีน่ีแหละ
กินข้าวกลางวันกันที่นี ่เออ แล้วปล่อยให้ เออ ทั้ง ๒ คนคุยกัน 
หมอ หมอใบชาน่ะ ชงชาให้กินน่ะ

คุยกันอยู่ในนั่นแหละ คุยกันถูกคอกัน อ้า ถ้าหากว่าเรา
ไปถึงเมอืงแล้ว จะทลูให้พระบิดารับอาต๋ีคนน้ี ไว้เป็นผูต้ดิตามเรา 
ไปไหน ไปไหนคนน้ีติดตามเราไป ไปในทุกหน ทุกแห่ง แล้ว
หัวเราะอีกครั้งหนึ่ง เออ แต่ว่ามันหน้าตัวเมีย ตัวเมียนะ ถ้า
หากเป็นผู้หญิงจะท�ายังไง โอ้ย ดีมาก ถ้าหากผู้หญิงจะสู่ขอ ให้
พระบิดาสู่ขอเขามาเป็นลูกสะใภ้หลวงเลย จะถูกใจมาก เพราะ
เขามบีญุคุณต่อเรา เราก็ต้องตอบแทนบญุคุณเขา เรามพีระบิดา
เฉยๆ หากไม่ ไม่มีคนช่วยเหลือ เราก็ตายแน่นอน งูเห่าด�ามัน
ตายทั้งนั่นแหละไม่มีเหลือ นีเ่ขามาช่วยเราให้มีชีวิตรอดอย่างนี้ 
จะเอาเขาเป็นมหาดเลก็ตดิตามเราไปไหนไปได้ แต่ว่าหน้าตามนั
เป็นเหมอืนผูห้ญงิ แอ ้เนีย่มหีนวดมเีคราจุม๋ๆ จิ๋มๆ เนีย่แก่กว่า
เรา หนวดเครา (เสียงหัวเราะหลวงพ่อขันตี ญาณวโร) เออ ก็ได้
อย่างว่าจริงๆ ปะน้ี ช้ิวหลั่นถามหาบ้านนายหวางอยู่ที่ ไหน 
ยายสั่งว่าให้ไปขายให้บ้านนายหวาง

เอ้ ชะรอยก็ เจ้าหน้าที่แต่งตัวใหม่ เจ้าหน้าที่พาเดินป่า
แต่งตัวใหม่ เป็นยศทหารนายพันนายพลโน้นล่ะ ติดตามไปเข้า
มาโค้งค�านับ ชิ้วหลั่นนั่งอยู่ม้าหินโค้งค�านับ จะไปไหนเนีย่ จะไป
ขายใบชา ยายสั่งว่าให้ไปขายที่บ้านนายหวางได้ราคาดี เออ เอ้ 
รู้จักบ้านนายหวางไหม ท่านทั้งหลายรู้จักไหม รู้ รู้ รู้ทีเดียวล่ะ 
ไปกับพวกข้าพเจ้า ไปหาบ้านนายหวางเองน่ะ คนหนึ่งก็ฉวยได้
ตะกร้าใบชาใส่ข้างน้ี ทั้ง ๒ ข้าง คนหน่ึงก็ถือกระบ่ีเดินหน้า 

พระบิดาไปสู่ขอ มาเป็นลูกสะใภ้หลวงก็ดีนะ ถ้าเป็นผู้หญิงน่ะ 
พูดไปแล้วก็ข�าขันตัวเอง หัวเราะ ฮ่าๆๆ ขึ้น อ้า ข�าขันตัวเอง อ๋อ 
ช้ิวหลั่นก็อ้าว ยังไม่หายป่วยเลยน่ี หัวเราะได้ยังไงน่ี เปล่าๆๆ 
นึกข�าขันบางเร่ืองบางอย่างก็เลยหัวเราะออกมาได้น่ีล่ะ พิษ 
พิษงูเป็นยังไง หายแล้ว หายปวดแล้ว หายปวดแล้ว รู้สึกตัว
แล้ว ขาก็รู้สึกตัวแล้ว

อ้า ถ้าอย่างงั้น จอดเกวียนสักหน่อยนะ จอดเกวียน
สักหน่อย แล้วๆ จะๆๆ ประกอบยา ประกอบยาคือว่าชงน�้าชา
แก่ๆ ชงอ่ะ มีเครื่องชงน�า้ชาไปด้วย อ่ะ คนเดินป่ามีเครื่องต้ม
น�้าร้อนน�้าชามีหมด เตาฟู่เตาเฟ่อมีหมดทุกอย่างอ่ะ ติดเตาฟู่
ขึ้นแล้ว ก็ต้มน�้าเดือดแล้ว ก็เอาใบชาก�าลงใส่ แก่ๆ พอมันเดือด
ออกดีแล้ว ปลดมาไว้ให้มันเย็นสักหน่อย เอารินใส่ถ้วย เทใส่
ถ้วย ใส่แก้ว แก้วก็มีแต่แก้วลายคราม เอ้ ไม่ใช่ บ้านนอกแล้ว 
แก้วลายครามอย่างน้ี เน่ียแก้วในวังในเวียงเพ่ินใช้กันน่ี เอ้าๆ 
เอาไว้กิน กินยาแล้วก็ประกอบยา เอาน�้าชานีก่ินก่อน ถ้าเอาไป
ใส่ปากให้กลืนก๊ึบ ก๊ึบ กลิ่นน่ะมันใบชาอร่อยน่ันน่ะ มันอร่อย
ใบชา กึ๊บๆ กึ๊บลงไป ท้องลั่นโกรก ท้องลั่นได้ยินเสียง คนอยู่
ข้างนอก ท้องลั่นโกรกเรอ เอื้อม(เรอ) โอ๊กออกมาอ่ะ ถ่มน�้าลาย
ดู ก็ไม่มีเลือด ไม่มีอะไรแล้วปะเนีย่ ท้องลั่นโกรก เอื้อม(เรอ) 
โอ๊ก หรือว่าเรอ โอ๊ก ออกลม ไล่ลมออกมา

ถ้าพูดไปเราพูดให้หมดจด ก็ตดออกมา ป๊ืด ปูด๊ (หลวงพอ่ขนัตี 
ญาณวโร หัวเราะ) ตดก็ออก เอื้อม(เรอ) ก็เอื้อม(เรอ) แจ้งวาบ
ขึ้นมาในตา สบายใจแล้ว เออ ถ้าเจอด้วยพิษงูหายไปหมดแล้ว 
ไม่มแีล้ว มองดหูน้าดตูา ก็เห็นหัวเราะอยู่ เป็นยังไง ฉันหายแล้ว 
หายตั้งแต่ถ้วยใบชา ใบชาแก้วทีแรกแล้ว กลืนลงไป มันวาบ
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แต่ตัวอู๋เหล็งกุมาร ไปแต่งยศมกุฎกุมารเต็มยศเลย เออ 
วิ่งเติ้บๆๆ มาเห็นงอแงๆ แย่งใบชา อ้า แย่งตะกร้าใบชา ฉันไม่
เข้าไปนะ ไม่เข้าไป ฉันกลัวตาย กลัวพระราชอาญาจะมาตกถึง
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าไปหรอกน่ันน่ะ ให้ข้าพเจ้าคืนที่ น่ีเถอะ 
สักหน่อยอู๋เหล็ง กุมารก็วิ่ง แย่งใบชาเขา วิ่งเติ้บๆๆ ขึ้นมา วิ่ง
ได้แล้ว มาเห็นก�าลังแย่งใบชากัน

เอ้ย หลั่นเอ้ย หลั่น เธอไม่ต้องกลัวใดๆ ทั้งน้ันนะ 
นายหวาง นายหวางที่เธอถามหาเน่ีย คือพระเจ้าหวางตื้อน่ัน
แหละ พระเจ้าหวางตื้อเป็นพระบิดาของฉันเอง ก็เลยมีค�า
คะเยาะกนัมาหน่อยหนึง่ คนตอแหล คนตอแหลโกหก อา้ว ใคร
ตอแหลใคร เธอก็ตอแหลฉันเหมือนกัน เฮ้อ เออ เธอตอแหล
ฉันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีก มีหนวดมีเคราอย่างนีน้ะ

เอาล่ะไปพระบิดาน่ังคอยอยู่ พระบิดาน่ังคอยอยู่ พระบิดา 
เป็นคนสูข่อให้เตีย่ของแกนะ เตีย่ของคุณนะ แต่งงานกับแม่ของ
ฉันเองนะ เพราะฉะน้ันจึงได้ลกูเกิดมา ผูช้าย ๒ คน ผูห้ญงิคนหน่ึง 
เธอก็คงเป็น คนหน่ึงในจ�านวนน้ันเหมือนกัน ใครตอแหลใคร
เอาล่ะพอ อ่ะ ไปก็ไป เลยตามเข้าไป ตามเข้าไป อู๋เหล็งกุมารน�า
หน้าเองไป

ไปถงึพระบิดา ถวายบังคม พระบิดาแล้วหมอบๆ หมอบ
ที่ ใกล้ๆ พระบิดา พระเจ้าหวางตื้อท�าหนวดยุบยับๆ ขึ้นมา เอ้ 
แม่ของมัน อาตี๋คนน้ี แม่ของมัน เราไปสู่ขอให้มิ่งกงฝ่าได้ 
แต่งงานกัน มันได้ลูก ลูกผู้ชาย ๒ คนได้ผู้หญิงคนหนึ่ง คงจะ
เป็นผู้หญิงคนนีแ้หละมั๊ง เป็นผู้หญิงแต่ว่าแต่งตัว มันปลอมมา 
เออ พระเจ้าหวางตื้อก็ดี ใจมาก พอเห็นลูกของบริวารเก่ามา
อย่างงี้ ทั้งได้ช่วยลูกเราอีกด้วย

นายพลเดินหน้า น�าทางข้ามสะพานไป สะพานน้อยๆ ข้ามสะพาน
ไปแล้วก็เห็นก�าแพงใหญ่ เอ้ ก�าแพงอย่างนี ้ก็เห็นแต่ในวังเว้ย 
ในวังก�าแพงอย่างนี ้นั่นน่ะ หรือว่านายหวาง นายหวางเนีย่มัน
จะส�าคัญอยู่

ยายไม่รู้จัก เชื่อว่านายหวางให้ราคาดี อืม พอข้ามก�าแพง
ไปแล้ว ก็ ก็ตกใจล่ะปะเน่ีย ไปเห็นก�าแพงเหล็กกล้า ก�าแพง
เหลก็กล้า ร้ัวเหลก็กล้า อกีช้ันหน่ึง ทหารทั้งหลายเคารพเสนาบดี
กับรัฐมนตรีที่ตามไปล่ะ เคารพชิดเท้าวูบวับ วูบวับ ชิ้วหลั่นก็
ร้องวี๊ดขึ้นมาแล้วปะ โอ้ย จะเอาฉันไปไหน จะเอาฉันไปไหน อ้า

ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าไปหรอก ในวังนั่นน่ะ นั่นล่ะนายหวาง 
นายหวางอยู่บ้านหลังน้ีแหละ อยู่วังน้ีแหละ แอ้ จะพาไปหา
นายหวางให้เอง อ้า อย่าลืมนะ ถ้าไปถึงบ้านนายหวางแล้ว 
นายหวางอาจจะได้ให้รางวัลพิเศษ พระราชบุตรของท่านหายไป
จากโรคภัยไข้เจ็บ พิษงรู้ายหายขาด เดนิได้สบาย เอาล่ะก็สะพาย
ตะกร้าเข้าไปลิ่วล่ะปะเนีย่
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ตบพระหัตถ์ขึน้ พระเจ้าหวางตือ้ตบพระหัตถ์หรือตบมอืนะ 
ปั๊บๆๆๆๆๆ ดีมาก เจ้าไม่ปดข้า ดีมาก เจ้าปดอื่นปดได้ แต่ว่า
ข้ารู้เช้ือสายของเธอ อ้า ฉันไปสูข่อแม่ของเธอมาให้มิง่กงฝ่าขนุนาง
ของข้าเอง ไปตกลงแต่งงานกันให้ แต่งแต่ปีน้ัน พ.ศ.น้ัน พ.ศ.น้ัน 
เจ้าเป็นลูกสุดท้อง เป็นผู้หญิง แอ้ เหมาะทีเดียว

เอาล่ะ เอาลูกของข้าไปพักบ้านพัก บ้านรับรองแขกบ้าน
แขกเมือง แขกอื่นไม่ค่อยได้พักหรอก พ่อค้าพ่อขายไม่ค่อยได้
พัก มแีต่ข้าราชการมาล่ะก็ได้พัก บ้านพักหลวงแห่งน้ัน ก็เอาไปเลย

โอ้ย ลมืไป ลมืไป ตะกร้า ไอ้ๆๆๆ ใบชาของเธอ ก่ีตะกร้าเน่ีย 
๒ ๓ ตะกร้าเนีย่ เธอจะขายเท่าไหร่ ถวายเพคะ ไม่ขาย ถวาย 
ไม่ได้ ไม่ได้ ประเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่รู้ เขาจะหาว่าพระราชา
รีดนาทาเร้นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน มีแต่ยึดเอายึดเอาหมด เขาก็จะ
หาว่าพระราชาขี้ โลภ ไม่ดีหรอก เอ้า ไปเอาเงินของข้ามา อยู่ใน
คลังของข้าล่ะ อยู่ในตู้ของข้าส่วนตัว ส่วนตัว ไม่ใช่เงินของคลัง
ของรัฐบาลหรอก เอามา ๔,๐๐๐ ต�าลึงนะ เอามา ๔,๐๐๐ ต�าลึงนะ 
อย่าให้ขาด พวกน้ันก็ไปนับเอาเงินมา ๔,๐๐๐ ต�าลึงมายกให้
ชิ้วหลั่น นีค้่าใบชาของเธอนะ เธอมาขายใบชา เธอก็ต้องได้ราคา
หน่อย ไม่เป็นไรของข้าเอง ไม่ใช่ของรัฐบาล ได้เงิน ๔,๐๐๐ ก็
เก็บใส่กระเป๋าน้อยๆ ของตัวเองหิ้วเข้าไป โอ้โฮ เพราะฉะนั้น นี่
เรียกความว่าไปขายที่บ้านนายหวางได้ราคาดีที่สุดนู้นล่ะ อืม 
เป็นความจริงออกมาแล้วอย่างงี้ ท�ายังไง เอาล่ะเลยแต่งสั่ง สั่ง
ข้าราชการทั้งหลาย ให้ไปจัดบ้านรับขันหมากหลวงนะ เราจะไป
สู่ขอเจ้าของใบชาเนีย่ เขาเป็นผู้หญิงให้กับอู๋เหล็งกุมาร

ยงัไม่ได้แต่งงาน เขาเกิดปีเดียวกัน ประชาชนก็ตอบว่าไง
ประชาชนก็ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือพระเจ้าค่ะ 

อย่างงี้ก็เลยตรัสถาม สงสัยขึ้นมา พูดขอถามปัญหาสัก
ค�า ๒ ค�าเถอะ เธอจะตอบได้ไหม

ได้เพคะ
แน่ะพูดก็พูดเป็นเนีย่ เดี๋ยวนีจ้ะถามว่า เจ้าเป็นชาย หรือ

เป็นผู้หญิงแน่นอนเฮอะ ให้ตอบค�าเดียว ไม่ต้องต่อวน เธอเป็น
ผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแน่นอนนะ

เป็น เป็นหญิงเพคะ
ก็บอกแล้วตั้งแต่เจอใบหน้าเธอทีแรก มันเหมือนกับแม่

ของเธอ สมัยที่เราไปสู่ขอให้แต่งงานกันกับมิ่งกงฝ่า หน้าตา
เหมือนกันกับเธอนีแ่หละ อืม แต่ดี แกไม่ปดข้า แล้วขอถามอีก
สักปัญหาหนึ่ง เป็น ๒ ใจความ เจ้ามีคู่หมั้นหรือว่ามีสามีแล้ว
หรือยัง เออ ทั้ง ๒ นีแ่หละ ถ้ามีก็บอกว่ามี ถ้าไม่มีก็บอกว่ายัง 
เท่าน้ีก็พอแล้ว มนัปัญหาที่ถามน่ะ ให้ตอบข้อเดียวตอบค�าเดียว 
ยังก็บอกว่ายัง มีก็บอกว่ามี เท่านีก้็พอแล้ว

เออ ยังเพคะ ยังไม่มคู่ีหมัน้ ยังไม่มสีาม ีเป็นโสด เลีย้งพอ่ 
เลี้ยงอาเตี่ย เลี้ยงแม่ อยู่กับยายแก่คนหนึ่งมาเป็นเพื่อน
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เราจะน�าขันหมากหลวงไปขอ ไปขอกับแม่เฒ่าหยู้หลั้ง 
พ ่อเขาตายแล้ว แม่เขาตายก่อน จะขอกับแม่เฒ่าหยู้หลั้ง 
ให้ยายเฒ่าหยู้หลัง้เป็นสกัขีพยานให้ อ้า เราจะแต่งงานให้ลกูชาย
ของข้า เขาไม่ใช่แค่เป็นอาตี๋ธรรมดา เขา เขาเป็นผู้หญิงร้อย
เปอร์เซ็นต์ ใครไม่ซักไม่ถาม เขาไม่รู้หรอก เรารู้เค้าหน้า ผมเผ้า
หมด หน้าตา ค้ิวคางอะไรรู้ มันเหมือนแม่มัน ก็เลยทักว่า 
เจ้าเป็นหญิงหรือเจ้าเป็นชาย ตอบ ๒ ข้อนีต้อบ มีคู่หมั่นหรือยัง 
มีครอบครัวหรือยัง ยังเพคะ เออ เจ้าเป็นหญิงหรือเจ้าเป็นชาย 
ถ้าไม่ตอบก็ ไม่อาจ ไม่ปิดอีกล่ะ เป็นหญิงเพคะ เออ ดีมาก 
เจ้าไม่ปดข้า เจ้าปดคนอื่นปดได้แต่ข้ารู้ รู้ตั้งแต่แต่งงานให้กัน 
ให้พ ่อเจ้าแม่เจ้านะ อ้า เจ้าก็จะแต่งงาน ดีมาก ให้เจ้าหน้าที่
เดินทางไปก่อน ไปจัดสถานที่ต้อนรับขันหมากหลวง เราจะเอา
ขันหมากหลวง ไปขอชิ้วหลั่นกับแม่เฒ่าหยู้หลั้ง พ่อก็ตายแล้ว 
แม่ก็ตายแล้ว ผู้เลี้ยงดูอยู่ แม่เฒ่าหยู้หลั้ง ไปขอกับเขา

แต่ก่อนจะไปขอนะ ให้ไปจัดสถานที่ ไหว้ศพของมิง่กงฝ่าด้วย 
ทั้งสามภีรรยาเขาไปฝังใกล้ๆ กัน ขึน้ไปแล้วก็ พระเจ้าหวางตีอ้ก็
ลงจากช้าง เอาช้างไว้ข้างล่าง ขึ้นไปภูเขาไม่ได้ เอาช้างพระที่นั่ง
เพ่ินนะ เอาไว้ข้างล่างให้มนักินหญ้าอยู่น่ี กินอาหารอยู่น่ี ไปขึน้ไป

มิ่งกงฝ่าผู้ซื่อสัตย์แก่ข้ามาโดยตลอด เดี๋ยวนีเ้รามาวันนี้ 
มาเพ่ือมาขอขมาโทษ ท่านมิ่งกงฝ่าขุนนางผู้ซื่อสัตย์ มาคารวะ
ศพของขุนนางของข้า แล้วก็บอกเสียด้วยว่าจะมาสู่ขอชิ้วหลั่นไป
เปน็ลูกสะใภ้หลวงอกีด้วย เขาชว่ยชีวิตลูกของข้าให้ปลอดภยัจาก
พิษสัตว์ร้าย งูเห่าด�ากัดอาการสาหัสสากรรจ์ จนเลือดออกตาม
ขุมขน ออกตามไรฟัน เลือดออกโลหิตแตกหรือยังไง เขามา
ประกอบยาให้ หยุดเลย เลือดออกมาหยุดเลย แล้วก็ลืมตามอง

ที่พระองค์สงเคราะห์คนยากคนจนอย่างงี้ ไม่เป็นไรหรอก 
พ่อของเขานะ เตี่ยของเขานะ เป็นขุนนางของข้าเอง ข้าจัดการ
แต่งงานให้พอ่เขาเอง สูข่อแม่เขาให้กับ อ้า มิง่กงฝ่าที่เป็นขนุนาง
ของข้า ข้าตามหาเขาแทบจะพลิกแผ่นดินก็ไม่เจอ ไปบ้านลิ้นฉี่
นีก่็ไป แต่ว่าไม่ ไม่เห็นสักที เห็นแต่อาแป๊ะแก่ๆ สะพายตะกร้า
ใบชา ใส่หมวกงอบ ใส่หมวกงอบๆ บังหน้าหนวดเครารุงรัง มี
เทา่นัน้ละ่ คงจะเปน็อาแป๊ะนั่นแหละ ถามให้ละเอยีด ว่าตายทั้ง
คู่แล้ว แม่ตายก่อน พ่อตายทีหลัง พากันสร้างไร่ใบชาได้กว้าง
ใหญโ่ต เอามาขายเลี้ยงชีพได้ดี เพราะฉะน้ัน สั่งพิเศษให้เจ้า
หน้าที่ ผู้จัดการสถานที่ต้อนรับขัน ขันหมากหลวง เราจะน�าไป
เอง
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พี่น้องทั้งหลาย ฉันหนรี้อนมาพึ่งเย็น พี่น้องทั้งหลายให้
ความชว่ยเหลอื สร้างบ้านสร้างอะไรให้อยู่ เออ น่ีอนัหน่ึง บญุคุณ 
อนัน้ันเราไม่ลมื บดัน้ีข้าพเจ้าจะตอบแทนบญุคุณท่านทั้งหลายอกี 
ข้าพเจ้าขายใบชาได้สดๆ ร้อนๆ ๔,๐๐๐ ต�าลึงเน่ีย จะแจกให้
พ่ีน้องทุกครอบครัว ให้ไปท�าไร่ใบชา ขยายออกให้เต็มบ้าน
เต็มเมืองเลย ฉันจะได้ดิบได้ดีก็เพราะใบชา เพราะฉะนั้นให้เป็น
ที่ระลึกให้เป็นอนสุรณ์ ให้พี่น้องจงขยับขยายใบชาในไร่นั่นให้ทั่ว
ทุกครอบครัว ก็จะมีประโยชน์ต่อประชาชนมาก

พระเจ้าหวางตื้อ แหม ผู้หญิงคนนีส้มควรแท้ๆ เว้ย ดูสิ
มันขายใบชาได้ ๔,๐๐๐ ต�าลึง เออ มันแจกพี่น้องหมด อ้า แจก
หมดทุกครัวเรือน ให้ได้เท่าๆ กัน ให้น�าใบชาออกขยายให้เต็ม
บ้านเต็มเมือง ไร่ใบชาเน่ีย ช้ิวหลั่นก็ได้เป็นราชินี ได้เป็นราชินี
น้อยๆ แล้ว แต่ว่าใจมันครอบแผ่นดินเลย

จะท�าอะไรๆ ขออนญุาตพระบิดาซะก่อน ท�าอะไรๆ ก็ขอ
อนญุาตซะก่อน เพิ่นอนมุตัแิลว้จึงค่อยท�า ไมไ่ด้ท�าด้วยพละการ
ของตัวเอง ดูสิ เป็นราชินแีล้ว เป็นลูกสะใภ้หลวงแล้ว ยังไปกิน

หน้ากัน เอ้ คนคนนี ้มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหากเขาเป็นหญิง 
ดีมาก เราจะให้พระบิดาสู่ขอมาเป็นลูกสะใภ้หลวงเลย ถ้าเป็น
ชายก็จะให้พระบิดาแต่งตั้งเขา เป็นขุนนางติดตามกับลูกของเรา
ไปทุกหนทุกแห่งไปเที่ยวไหน ไปด้วยกัน อย่างน้ี มันเป็น
อย่างงั้นเรื่องราวมันน่ะ ในที่สุดก็ไปจริงๆ ล่ะ พอบ้านรับรอง
ขันหมากหลวงเสร็จแล้ว ไปแล้วบัดนีน่้ะ น�าขันหมากหลวงด้วย 
ขบวนช้าง ด้วยขบวนม้า เป็นหลายร้อย อมื คนตดิตามไปมากมาย
ให้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ ไปสู่ขอ ลงจากภูเขามา

มาสู่ขอ ท�าพิธีสู่ขอลูกสะใภ้เอาขันหมากหลวงไป ขอ
ขมาโทษแม่เฒ่าหยู้หลั้งด้วย แม่เฒ่าหยู้หลั้งจะจัดการทีหลังไม่
ได้หรอก ไม่ได้หรอก ขอให้แต่งงานอันนีม้ันเสร็จไปซะก่อน อืม 
ก็ไมว่่าอะไร ชิว้หลั่นก็ไมว่่าอะไรกลบัมา กลบัมาชาวบ้านชาวเมอืง
ก็แห่กันมา อ้า หมูบ้่านลิน้ฉ่ีก็มาหมดมาสง่ชิว้หลั่น เจ้าหวางตือ้จะ
ขอช้ิวหลั่นเป็นลูกสะใภ้หลวง ถ้าจะมาวางขันดอกไม้ให้แม่เฒ่า
หยู้หลั้ง แม่เฒ่าหยู้หลั้งก็ร้อง โอ้ย หลั่น ท�าไมเจ้าเป็น
อย่างงี ้เพ่ินล่ะ นึกว่าอาญาจะถึงเราแล้ว แต่จริงๆ ก็ได้ขนัดอกไม้ 
เป็นดอง เป็นค่าดองแต่งงานชิ้วหลั่นกับอู๋เหล็งกุมาร ที่ถูกงูเห่า
ด�ากัดอาการสาหัสนะ

พอกลับมาถึงประตูเมือง เขาไม่ให้ประชาชนเข้าเมือง 
เข้าได้แต่เจ้าหน้าที่ ขอประทานโอกาสพระเจ้าคะ ขอโอกาส เร่ือง
อะไร ขอพูดกับประชาชนสักหน่อย ประชาชนพ่ีน้องทั้งหลาย
เลี้ยงดูเราตั้งแต่เรามาอยู่อาศัย ดูแลช่วยเหลือกิจการสร้าง
บ้านสร้างอะไรให้อยู่ ขออนญุาต เอ้า เธอจะท�ายังไงจงท�าเถอะ 
เออ ข้าพเจ้าหวางตื้อ ท�าได้เลย ยังไม่แก่(นาน)เท่าไหร่หรอก
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อ้า อู๋เหล็ง นีเ่รียกว่า กตัญญูกตเวทิตา คนรู้จักบุญคุณ
ของคนน่ะย่อมเป็นผูเ้จริญ เจริญทั้งด้านทรัพย์สนิเงนิทอง เจริญ
ทั้งด้านจิตใจด้วย ไม่อด ไม่อยากอะไรเลย จะใช้อะไรๆ ใช้ได้ตาม
ชอบใจ อ้า แกนับว่าเป็นผูม้บีญุ มาเข้ามาแค่นิดๆ หน่อยๆ หรอก 
แต่ว่ามันเกิด เกิดบุญหล่นทับ ได้เป็นฟ้าหญิงช้ิวหลั่นข้ึนมา 
อูเ๋หลง็กุมารก็ได้เป็นอูเ่หลง็ตือ้ขึน้มา เป็นพระราชาแทนพระบิดา
ต่อไป เพราะฉะนั้นนะ กตัญญูกตเวทิตา

นมิิตตัง สาธุรปูานัง กตัญญูกตเวทิตา

ผูเ้จริญทั้งหลาย มคีวามกตญัญูรู้จักบญุคุณของผูอ้ื่น และ
ตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นให้สาใจ อย่าตระหน่ีถี่เหนยีว กระท�า
ให้บารมีแก่กล้าขึ้นมาได้ ดังชิ้วหลั่นเป็นตัวอย่าง เป็นคนก�าพร้า
ก�าพลอยไปอยู่กับบ้านกับเมืองเขา แต่พฤติกรรมของเขาดี 
ได้ไปช่วยเหลือราชวงศ์ของพระเจ้าหวางตื้อ พระเจ้าหวางตื้อ
ก็เลยชุบเลีย้ง สูข่อมาเป็นลกูสะใภ้หลวงเลย อ้า ถูกอกถูกใจที่สดุ 
พระเจ้าหวางตื้อสวรรคตแล้ว ในเห็นว่าได้มาเกิดกับชิ้วหลั่น อ้า 
มนัวนเวียนอย่างน้ีแหละ ไม่ไปไหนล่ะ อ้า มาเกิดกับลกูสะใภ้แล้ว 
ลูกสะใภ้น่ารักน่าเอ็นดู

ดังนั้นความกตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูรู้จักบุญคุณ
ของท่านผู้มีคุณแล้ว เป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 
ดังที่บรรยายมาพอได้เป็นคติ ก็ก�าหนดจดจ�าเอาไป ใส่หัวใจไว้ 
ถ้าเพ่ือบุญมีวาสนาส่ง ก็อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาด้วย
คุณธรรมดังกล่าว ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้

ข้าวกินปลาอยู่กันกับชาวบ้านชาวเมืองเขา อยู่ใต้ถุนก็ไปกินข้าว
กับเขา ไปอยู่ที่เสยีมไร่เสยีมนาก็ไปกินข้าวกับเขา เออ อยู่อย่างน้ัน 
ไม่คิดว่าตัวเป็นราชินหีรอก ไม่ถือตน ถือตัวอะไรเลย มุดเข้าไป
กนิข้าวกับหมู่อร่อยดี นานๆ จะได้กินอย่างงี้ นั่นแหละเป็นราชินี
โดยบังเอิญ ไม่ได้แต่งต้ังอะไรมากมายหรอก เพียงแต่สู่ขอมา
เป็นสะใภ้หลวงเท่านัน้ล่ะ แต่ว่าจรรยามารยาท แกได้ฝึกมาบ้าง
นดิหน่อย ก็เรียนไปด้วยอะไรไปด้วย

อ้า พระเจ้าหวางตือ้รักเหมอืนลกูในไส้ปานน้ัน ได้ลกูสะใภ้
อย่างน้ีมา ก็ว่าจะคุมบ้านคุมเมอืง ดแูลไพร่ฟ้าประชาราชให้ทั่วถึง 
คนอย่างน้ี ไม่ตระหน่ี ไม่ถ่ีเหนียว คิดดขูายใบชาได้ ๔,๐๐๐ ต�าลงึ
แทนที่มันจะกระเหม็ดกระแหม่ ไม่มีเลย หว่านเลย หว่านให้ทั่ว
หมดครอบครัว ทุกครอบครัว ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจาก
สิทธิพิเศษ ถ้าเราต้องการใบชาไปเป็นพันธุ์ เราก็จะให้คนของเรา
มาขอเอา ขอใบชา พันธุ์ ใบชาอย่างดีเข้าไปปลูกในเมืองบ้าง 
เนีย่ไม่ตระหนีถ่ี่เหนยีวเลยสักน้อยเดียว แจกจนหมดนะ ได้อยู่ 
ลองอยู่ ไปอยู่ร่วมวังกับอู่เหล็งกุมาร เป็นมหารานเีหรอ แต่งตั้ง
ให้เป็นมหาราน ีพระเจ้าหวางตื้อก็สวรรคตต่อมา สวรรคตไม่ได้
ไปไหนหรอก ไปเกิดกับช้ิวหลั่น ได้อู่เหล็ง พระเจ้าอู๋เหล็งตื้อ 
อู๋เหล็งกุมารก็ได้เป็นอู๋เหล็งตื้อเพิ่นเนีย่ แทนพระบิดา อ้า ก็ได้
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิง อ้า ชิ้วหลั่นนีร่าชินี ใบชา

เขาให้ตั้งชื่อให้ว่า ราชินี ใบชา ได้เป็นราชินเีพราะขายใบชา
นั่นเอง อืม ได้แต่งงานกับลูกพระเจ้าหวางตื้อ อู๋เหล็งตื้อเป็น
อู่เหล็งตื้อก่อนเนาะ(นะ) เป็นอู่เหล็งไท่จือขึ้นมาอีก เลื่อนขึ้นมา 
เลื่อนขึ้นมาจนได้เป็นเจ้าฟ้า
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานมุทติาอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี หลวงพ่อชาล ีถิรธัมโม
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ วัดป่าภูก้อน ต.บ้านก้อง
อ.นายูง จ.อุดรธานี

พอๆ พอแล้วๆๆๆ เพ่ินถูกพระอาจารย์ เพ่ินเคยบอกไว้ว่า 
องค์ไหนๆ จะเทศน์ก็เหมือนกัน เตือนซะก่อน เตือนผู้ฟัง
ทั้งหลายซะก่อน การฟังเทศน์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังธรรม
บรรยายหรืออะไรๆ ก็แล้วแต่ ต้องให้หัวใจบันทึกเอานะ ได้ยิน
อยู่ที่หู ให้ได้รู้อยู่ที่ ใจ พอจะจดจ�าเอาไปได้ ระลึกได้ เวลาจะท�า
อะไรลงไป ผิดศีลผิดธรรมหน่อย ค�าบันทึกไว้น่ันแหละมันจะ
เตอืนออกมา เออ อนัน้ีเพ่ินห้ามเว้ย อนัน้ีเพ่ินไม่ให้กระท�า ไม่ให้นึก 
ไม่ให้คิด การฟังเทศน์ก็เหมอืนกันล่ะ เหมอืนกับฟัง ฟังค�าบรรยาย
อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ ต้องให้ใจเป็นผู้บันทึก ให้ผู้เก็บข้อมูล 
เพื่อจะน�าไปปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อืม ไม่อะไรหรอก อืม ที่จริง
วันนีก้็ดี
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สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

เออ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ถ้าฟังไม่ด้วยดีล่ะ ได้ปัญญาหรือ
เปล่า ไม่ได้อะไรเลย กลับไปมือเปล่า ไม่ได้อะไรเลยหรือ ที่จะได้
ข้อคิด ข้ออ่านเอาไปเตอืนตวัเองอยู่อย่างงัน้แหละ ไม่ได้เทศน์สงู 
หรอก เทศน์อยู่แค่บนธรรมาสน์นีแ่หละ เออ ไม่ได้เทศน์สูงๆ 
หรอก เทศน์ให้ผู้ฟังเข้าใจฟัง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขงั คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

น้ีเป็นเบื้องต้น การแสดงธรรมต้องตั้ง นะโม ซะก่อน 
จะรับศีลก็ตั้ง นะโม ซะก่อน เออ

ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

จึงกล่าวต่อไป และก็เก็บเอาข้อมลูเหล่าน้ัน ไปขบคิดพินิจ
พิจารณาด้วยปัญญาของตนเอง เพิ่นว่าท�าไม เพื่อว่าต้องการให้
เราท�าอย่างไร ท่านถึงพูดอย่างนี ้ทุกสมาคม กับสมาคมใหญ่ๆ 
ก็ฟังเทศน์เหมอืนกัน อยู่ในสถานที่ราชการ หรือในชุมชนธรรมดา 
ประชุมกันแล้วก็มีการไหว้พระ มีการรับศีล แล้วจึงอาราธนา
เทศน์ อาราธนาธรรม ถ้าพดูเปน็ภาษาเอางา่ยๆ เลย ทา่นเจ้าข้า 
ขอได้เมตตา กรุณา พูดธรรมะให้พวกข้าพเจ้าฟังด้วยเถิด ความ
ประสงค์ในการฟังเทศน์ ทางน้ีก็อึกอักๆ อยู่ปะเน่ียอึกอักๆ 
จะเอาอะไรมาเทศน์ให้ฟังหนอ เอาเรื่องที่เราเคยฟัง เคยได้ยิน
มาแล้วนั่นแหละ มาพูดสู่กันฟังเรื่อยไป ไม่เบื่อ ฟังแล้วไม่เบื่อ 
ไม่หน่าย ไม่เปิด(เบื่อหน่าย) ไม่เอือมระอาอะไร ขอเชิญพาตั้งใจ
ฟังด้วยดี เพิ่นบอกไว้อยู่ ในท้ายบาลีแห่งหนึ่งว่า

มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟัง มันมีแนวกินใจเราอยู่ เรื่องข้อ
เปรียบเทียบของเรา สนมิมันกินเหล็ก แต่กิเลสมันกินใจ สนมิ
มัน มันชอบโลหะต่างๆ แม้แต่ทองค�ามันก็กิน แม้แต่เหล็กกล้า
มันก็กิน อะไรๆ ที่เป็นเหล็กน่ะมันกินทั้งนั่นแหละ สังกะสีที่มุง
หลังคา ปล่อยหลายๆ ปี มันทะลุ นั่น ถูกขี้สนมิกิน มันทะลุ 
ทะลุแล้วหลังคาก็ร่ัวลงมา อยู่ไม่เป็นสุขล่ะ ถ้ามันร่ัวลงมา 
ฝนเทลงมา หลายๆ แล้วก็ท�าให้บ้านเราเปียก เปื้อนไปหมด 
เลอะเทอะไปหมด ท�าความสะอาดไว้ขนาดไหนก็ตาม ถ้าหลังคา
มันรั่วแล้ว จนมุงมันรั่วแล้ว มันก็เลอะเทอะ เปรอะเปื้อนไป
หมดล่ะ ที่นั่งที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี ้ ข้อเปรียบอันนี ้ ก็เหมือนกัน
กับเรา ทาน ท�าบุญท�าทาน
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ใจ น่ีเป็นของประเสริฐจริงๆ เลศิกว่าทกุสิง่ทกุอย่าง ใจน่ะ 
ท�าบญุสนุทานอะไรก็ใจเปน็ผูน้�า ใจเปน็ผูด้�าริขึน้มาก่อน ถ้าหาก
สนิมกินซะแล้ว มันจะเป็นยังไง ใจน่ะ มันจะอยู่สุขสบายหรือ
เปล่า ไม่สบาย

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขงั คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

อนัน้ันมนัมากินใจเรา เร่ืองสกปรก เปรอะเป้ือนอะไรต่างๆ 
มันมาท�าให้ใจเราสกปรกได้ ท่านจึงสอน ให้ทาน ให้ๆๆๆ ทาน 
ให้ทาน ศีล ภาวนา เบื้องต้นมีเท่านั้น สิ่งที่จะให้ช�าระ ให้ก�าจัด
ช�าระสนิมในใจเรา คือ กิเลส เอาอะไรมาเปรียบ มนัจึงจะเข้าใจง่าย 
เออ แต่ว่าข้อ หัวข้อน้ันว่า สนิมกินเหลก็ กิเลสกินใจให้กร่อน ให้ทะลุ 
ผุลงไป

ถ้าหลังคามันทะลุแล้ว บ้านก็เสียหายหมด ของในบ้านก็
เสยีหายหมด ที่อยู่ที่อาศยัก็เสยีหาย เสือ่สาดที่ปไูว้สวยๆ งามๆ 
ก็เลอะเทอะ เปรอะเป้ือนไปตามๆ กัน ผูท้ี่มาน่ังในสถานที่อย่างน้ัน 
นอนในสถานที่อย่างนั้น จะสบายใจหรือเปล่า ถ้ามันเป็นยังงั้น
จะสบายใจหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นข้อเปรียบอันนี ้พอจะได้ความอยู่ คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ อันนั้นเป็นสนมิ สนมิกินใจ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ว่า
อีกทางหน่ึง มันไม่กินอะไรหรอก กินใจให้มันกร่อนไป ให้มัน
หมดไป หมดคุณภาพของใจ

เพราะฉะน้ันขอฝากเบื้องต้นน้ีก่อน เหตุที่เราท�าบุญให้
ทาน รักษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ของเหล่านีเ้ป็นเครื่องก�าจัดกิเลส 
ที่มันมาเกาะกินใจเรา ให้คุณภาพของใจเราเป็น เปลี่ยนไปเป็น
สัตว์ไป ใจมนษุย์มันใจประเสริฐ มนษุย์เป็นใจประเสริฐ เป็น
ผู้มี ใจประเสริฐ ประเสริฐเลิศกว่าทุกอย่าง ทรัพย์สมบัติ 
ทรัพย์ศฤงคาร บริวาร แก้วเก้านวรัตน์เหล่านั้นก็ดี ของมีค่า
ราคาสูงๆ ก็ดี

ถ้าสนิมมันได้เกาะได้กินแล้วก็หมดไปเลย หมดคุณภาพ 
เป็นมีดเป็นขวาน ของใช้ประจ�าวันเรา ถ้าไม่ท�าความสะอาดไว้จะ
เป็นยังไง หึ สนิมเกาะกินหมด ถ้วยชามที่สวยๆ งามๆ ก็สนิมกิน 
ถ้าเป็นมีเชื้อเหล็กอยู่ในนั้นด้วย มันก็หวานเลยล่ะ โอ้ย สบาย
มาก ของใช้ไม้สอยทุกอย่างของเราท�าด้วยเหล็ก ท�าด้วยโลหะ
ต่างๆ เป็นต้นว่า
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ไม่ได้ล้างมัน ให้มันสะอาดหมดจดเอาไว้ มันก็ย้ิมแหละข้ีสนิม 
เสร็จเราแล้ว เสร็จเราแล้วให้แน่ๆ อ้า ถ้าสนิมกินหมดแล้ว 
ความโลภมันกินใจ ความโกรธมันกินใจ ความหลงมันกินใจ เอ้า
พูดไปรวมๆ ให้หมด ราคะ โทสะ โมหะ เหล่านีเ้ป็นสนมิ

เป็นสนมิ ส�าหรับจิตใจคนให้กร่อน ให้มันหมดไป หมด
คุณภาพของมนุษย์ลงได้ เห็นได้ชัด น่ี ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เหล่าน้ีก็เป็นสนิมเหมอืนกัน กินใจคน ให้มนัหมดจาก
คณุภาพมนษุย์ไป ถ้าใจไม่มีคณุภาพแล้ว มนักนิได้สบาย อา้ แต่
ว่ามันกินกัน

สามีภรรยา สุดที่รักกันที่สุด รักปานจะกลืนกินแหละ ถ้า
หากพูดไม่ถูกหู ตา ดตูาก็ได้ว่ะ ดตูามนัขวางขึน้มา อ้า ยังไม่พูดยัง
ไม่ตอบหรอก แต่ตามันขวางใส่เราซะก่อน ถ้าเราพูดไม่ดีขึ้นมา 
ถ้ามันเกิด เกิดขึ้นแล้ว มันจ๊ีดขึ้นมาแล้ว น่ันตัวกิเลส มันจะ
แสดงออกมา มันจะโต้ตอบออกมาทางวาจา ถ้ามันเกิดกินใจ
ผิดใจแล้ว มนัโต้ตอบออกมาทางวาจา เผด็และก็ร้อน ถูกของเผด็ 
ของเค็ม ของเปรี้ยว ของส้ม เข้าไปหลายๆ เที่ยว มันก็เกาะกิน
เอากินเอา กินคมมนั มดีที่คมๆ เคียวที่คมๆ อ้า ถ้าเราเก่ียวข้าว 
คมๆ ดี ไม่เคยท�าความสะอาดมันเลย เก็บหมักไว้น่ันแหละ 
ปีหน้าโน้นจึงไปออกมา ไปจก(ล้วง)ข้าวแล้ว โอ้ ขี้สนิม ไปเคาะๆ ดู 
มันตกออกจากมีด จากขวาน จากเคียว เคาะๆๆ เคาะเหล็ก 
หลุดจากเหล็กทุกชนิดเป็นอย่างงั้น ถ้าปล่อยให้มันถูกเปร้ียว 
ถกูเค็ม เปรี้ยวหวานมันเค็มอะไร มันไปเกาะอยู่นั่นล่ะ ถ้าไม่ล้าง
อยู่ทกุวีท่กุวัน ถ้วยชามก็เหมอืนกัน ที่จะมนัสะอาดอยู่ได้ก็เพราะ
เจ้าของรักษาอยู่ทุกวี่ทุกวัน ไม่ให้มันเกิดขี้สนมิ มาเกาะมากินได้ 
ท�าให้สะอาด อล่องฉ่องไว้ให้หมดจดไว้เสมอ ล้างแล้วก็เช็ดให้แห้ง 

เหล็กบ้าง ตะกั่วบ้าง อะไรบ้างที่ท�าขึ้นมา ของใช้ไม้สอย
ประจ�าวันของเรา ถ้าไม่รักษาความสะอาดแล้ว ขี้สนมิก็ยิ้มแล้ว
โอ้ย เสร็จเราแล้ว เสร็จเราคราวนีแ้หละ เห็นเก่าๆ นีแ่หละ ล้าง
ก็รด ก็ล้างลวกๆ ...ไม่เช็ดให้แห้งซะก่อน แล้วก็ไปเก็บไว้ เก็บ
ไว้ๆ หลายวัน หลายเดือนไป จึงจะไปเปิดออกมาใช้ มันจะเป็น
ยังไงอ่ะ มัน มันเป็นยังไง เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมด เกิด
ขี้สนมิกินขึ้นมา ทะลุหรือว่ารั่วไปเลย ถ้าเป็นภาชนะใส่น�้า ท�าให้
มนัร่ัวไม่ได้เก็บน�า้ไว้อยู่ ถ้ามนัร่ัวแล้วก็เก็บน�า้ไม่อยู่ ท�าดีขนาดไหน 
ก็ยังทะลุอยู่นั่นแหละ เพราะว่าตัวเองไม่ได้ขัด ไม่ได้สี ไม่ได้ขัด
ได้เกลา ท�าความสะอาดมัน

อนัน้ีหัวใจของเรามนัไม่ใชเ่หลก็น่ะ เป็นความรู้พิเศษส�าหรับ
มนุษย์เรา ความรู้อันน้ันที่ ให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพาน ก็ความรู้
อันน้ันล่ะ ความรู้ที่อยู่ในตัวเราน่ันแหละ จะท�ามรรคท�าผล 
ท�านิพพานข้ึนในใจของเรา ถ้าเราขจัดมันไว้เร่ือยๆ ไม่ให้ความ
ตระหนี ่ ถี่เหนีย่วเข้ามาเป็นเจ้าของ มายึดอ�านาจจากเจ้าตัวซะ 
อ่ะ มนัก็กินเอาเต็มที่ แม้ตัง้แต่เหลก็แท้ๆ เป็นเคียวหรือว่าเก่ียว 
เก่ียวข้าวน่ะ มดี ขวาน เหลก็ทกุชนิดที่เราใช้มนัอยู่ ไม่ได้ขดัได้เกลา 
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อันหัวใจของเราน้ีก็เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน เพ่ินจึงมี
ประเพณีไหว้พระ รับศีล อ้า ทุกครั้งไป ไหว้พระรับศีล

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

นีก่็ไหว้ไป ไหว้พระพุทธเจ้า ไหว้พระธรรม ไหว้พระสงฆ์ 
อ้า เจ้ามันลืมไปซะแล้วปะเน่ีย ลืมไปซะแล้ว ค�าที่ ไหว้พระอยู ่
ลมืค�าไหว้พระ ค�าอาราธนาเทศน์ ค�าอาราธนาธรรม อาราธนาศลี 
ค�าถวายทานต่างๆ ที่เราเรียนไว้แล้ว มัน มัน มันกร่อนไป มัน
หมดไป หมดไม่มีลาย

ถ้วยชามที่มีลายงามเหลือเกิน แต่ว่าสนมิกินแล้วมันเป็น
ยังไง ไม่น่าใช้ อ้า ถ้าแขกมา บ้านมาช่อง ไปหยิบออกมาจะมา
ต้อนรับแขก ก็มันก็ไม่สะอาดนี่น่า มันถูกเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม
ลงไป มันก็กัดกินอยู่ในนั่นแหละ ต่อไปก็เกลาก็ไม่ออก เคาะก็
ไม่ออก เอาอะไรมาขัดมันก็ไม่เหมือนเดิม จะเป็นโลหะ จะเป็น
เหล็ก จะเป็นทอง ของมีค่าราคาสูงๆ ก็เสียหายไป เพราะเรา
ไม่ได้เอาใจใส่ ไม่ได้ท�าความสะอาดมัน อันนีจ้ึงย้อนเข้ามาถึงใจ
ของเรา ใจของเรามันก็กร่อนเป็นเหมือนกัน ถ้าเราไม่ขัดไม่เกลา
ไม่ท�าความสะอาดเอาไว้ทุกวี่ทุกวัน อยู่ว่างๆ ก็ให้ดู ให้ดูของใช้
เหล่านั้น มันเป็นยังไงน่าใช้อยู่หรือเปล่า อ้า ส�ารวจตรวจตราดู 
อยู่ทุกวี่ทุกวัน ถ้วยชามมันเป็นยังไง สนมิกินไหม ช้อนมันสนมิ
กินไหม อะไรกินไหม ก็ดแูลและก็ท�าความสะอาดด้วย ไม่ได้ดูแล
เฉยๆ เออ ปลอ่ยให้ขี้สนมิกนิจนหมด เนือ้เหลก็จนหมด อา้ ของ
สวยของงามของมนั ที่เขาเคลอืบเอาไว้ ทาสเีอาไว้อย่างดี ลวดลาย
อย่างดี ถ้าปล่อยให้ น�้าเกลือมันหยดใส่ น�้าปลาร้าหยดใส่ 

แล้วจึงเก็บในสถานที่เก็บ อยู่ในตูห้รืออยู่ในลิน้ชกัอะไรๆ เหล่าน้ันน่ะ 
อ้า ไม่ได้เอาใจใส่มันเลย พอไปเปิดดูนานๆ จะใช้งานสักทีหนึ่ง 
มนัเป็นยังไงล่ะ มนัหมดแล้ว คมมนัก็หมดแล้ว สมีนัสวยๆ งามๆ 
มนัก็ไปหมดแล้ว อ้า เป็นช้อน ช้อนเงนิ ช้อนทองช้อนอะไรเหล่าน้ี 
ถูกของเปร้ียวของเค็มเข้า หนักๆ มันเป็นยังไง มันจะอยู่ไหม 
มันกร่อนไป มันกร่อนไป เคียว เคียวเกี่ยวข้าวเนีย่ เกี่ยวข้าวเนีย่ 
ปีหน้านู้นจึงจะดูมนั ปีหน้าฤดูเก่ียวข้าวแล้วจึงจะดูมนั เก็บไว้ทั้ง
มนัเปียกๆ มนัไม่แห้ง เก็บไว้อย่างงัน้แหละ ความเปียก ความช้ืน
มันเป็นอันตรายแก่เหล็ก แกโ่ลหะทุกชนิด ท�าให้กร่อนลงได้ 
รั่วลงได้ ทะลลุงได้ อา้ สงักะสมีงุบ้านมงุชอ่ง เหลา่นีก้เ็หมอืนกนั 
ถ้ามันเปียก ไม่แห้งซะทีเลยเปียก แห้ง ฝนตกอีกก็เปียกอีก 
อยู่อย่างงั้นล่ะ

ถ้ามีของเค็มๆ อ้า เป็นเกลือก็ดี เป็นน�้าเปรี้ยวๆ ก็ดีไป
ถูกสังกะสี ไปถูกอะไร มันก็เกาะกินอยู่นั้นแล้ว ถึงฤดูกาลที่จะ
ใช้มันถึงมาดู มาโอ้ย มันร่ัวแล้ว มันร่ัวแล้ว มันทะลุแล้ว
น�้าถึงไหลอาบลงมาที่นี ่อาบลงที่นั่นนั้นยังไม่พอ ที่นั่ง ที่นอน
ของเรา ก็แปดเปื้อนไปเหมือนกัน เปียกไปเหมือนกัน อ้า ของ
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความสะ.. ความสะอาด ให้มันสะอาด
หมดจดเอาไว้ แม่บ้านมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเคร่ืองครัว
ทั้งหลาย พ่อบ้านไม่ได้ดูหรอก มีแต่ไปท�างาน ตื่นเช้ามาก็ไป
ท�างานเลยไม่ได้ดู เวลาจะใช้งานใช้การมันถึงมาดู หากออกมา
ขายหน้าแล้ว เอามาต้อนรับแขก เอามาต้อนรับแขกก็ขายหน้า
หมดแล้ว ไม่ขาด ถ้วยก็ไม่ล้าง จานก็ไม่ล้าง ไม่เช็ด ไม่เช็ด 
ไม่สะอาด เกรอะกรังอยู่ ของเผ็ด ของเค็มเหล่านั้น มันชอบนัก 
มันกินให้หมดไป
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เหล่านีอ้่ะ ถ้าไม่ท่องเอาไว้ ไม่บ่นเอาไว้ มันลืม ถ้าถึงเวลา
จะใช้มัน จึงจะมาเปิดหนังสืออ่าน อ่านเอา ถ้าไม่มีหนังสือก็ว่า
ไม่ได้ ต้องอ่านเอา เตรียม นะโม ก็ต้องได้ว่าตามแม่(บท)มัน

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ก็ว่าตามแม่(บท)ไป

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง (สะระณัง คัจฉามิ)
ทุติยัมปิ ธัมมัง (สะระณัง คัจฉามิ)
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เหล่าน้ีถ้าเราไม่ท่อง ไม่บน่ ไม่ว่า มนัก็ลมืไปแล้ว ถึงคราว
แล้วถึงจะมาโยเย้หาหนังสือ หาอะไรมา ว่าซะก่อน อ่ะ อันนีก้็
เป็นเรื่องที่ขายหน้าตัวเองนะ เป็นงั้น ขายหน้าตัวเองไม่เอาใจใส่ 
ไม่ท่องบ่น ไม่สาธยายไว้ มันลืม นึกไม่ออก ให้ผู้อื่นว่า ตัวเอง
เลยก็ลืมเลยไม่ได้ว่าสักที จะเป็นหัวหน้าหัวตาหมู่พวกคณะ ได้
ดีไหม ไม่ดี ถ้าเป็นอย่างงัน้ไม่ดี ถ้าจะเป็นหัวหน้าหมู ่เป็นหัวหน้า
คณะ เป็นผู้น�าของหมู่ มันต้อง มันฉะฉานไว้ ให้มันแจ๋วเอาไว้ 
น่ัน อย่าปล่อยให้สนิมกินจนเกรอะกรังไปหมด จนทะล ุมนัจะไม่ดี 
ของเหล่าน้ีมนัของท่องบน่สาธยายอยู่ทกุวนัๆ น่ังอยู่เฉยๆ ก็ว่าไป 
ตืดๆ ทุกวันๆ อาราธนาเทศน์ตรงนี ้อ้า นึกไม่ออก นึกไม่ออก 
เพิ่นบอกว่าอาราธนาเทศน์ดูสิ

ของเค็มถูกต้องมัน มันปรุเลย มันทะลุปรุโปร่งไปแล้ว ก็ไม่
น่าใช้แล้วนะ ไปหามาใหม่ อ่ะแน่ะ ไปซื้อมาจากตลาดใหม่ อ่ะ คือ
อย่างงั้นน่ะ เรียกว่าไม่เอาใจใส่ ไม่ดูแลของ ของใช้ไม้สอยที่อยู่
ในครัวของเรา อยู่ในบ้านของเรา

 ใจ ใจเราก็เหมือนกัน ใจของเราก็ต้องส�ารวจอยู่เสมอ อ้า 
ไหว้พระน่ีก็เป็นการขัดเกลาจิตใจ สวดมนต์ก็เป็นการขัดเกลา
จิตใจ ความรู้อะไรๆ ที่เราท่องบ่นสาธยายไว้ ท�าให้หมั่นท่อง 
ท่องบ่น แล้วมันก็ลืมไปเลย แต่ว่าอะไรนะ ถึงเวลาจะท�างานมา 
เอ้าๆ อาราธนาเทศน์นะ ว่า.. ก็อกึๆ อกัๆ มนันึกไม่ออก อาราธนา
พระปริตรได้ไหม อ้า ก็เลยไม่ได้อีก อ้า ว่าอะไรๆ ก็ไม่ได้เลย 
ถวายทานนีเ่ราท�าเป็นประจ�าทุกวัน ถวายทาน

อิมาน ิมะยัง ภันเต, ภัตตาน,ิ
สะปะริวาราน,ิ ภิกขุสังฆัสสะ,

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ, ฯ



๒๘
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๖

13

12

๑๙  ๑๙

อันนีพู้ดเป็นปริศนาปัญหาเฉยๆ หรอก ของจ�าเป็นที่จะ
ท่องบ่นสาธยาย ให้เราเอาใจใส่ทุกวัน ของใช้ไม้สอยที่เราใช้อยู่
ทุกวันๆ ถ้วยชาม ช้อน จองวอง (กังสดาล) จวัก ของใช้ประจ�า
ตัวเรา เท่านั้นก็ ให้มันอล่องฉ่องใหม่เสมอ ให้มันเกรอะมันกรัง
แล้วจึงจะมาตกัใสถ้่วยใสช่ามไปถวายพระ โอ้ย มนัก็น่าอายเขานะ 
อ้า อายอยู่ในใจเรา โอ้ย มัน มัน ไม่สะอาด ไม่เอาหรอก แม่ครัว 
ผู้เป็นหัวหน้าแม่ครัว ไม่เอา ไม่เอา อันนี้ ไม่เอา มันกร่อนแล้ว 
มันทะลุแล้ว สนิมกินมันหมดแล้ว มันหมดลวดลายมันแล้ว 
ไม่น่าเอามารับแขกเลย น่ะ มันเป็นอย่างงั้น

อันนีพู้ดรวมๆ ไป เฉพาะของใช้บางอย่าง เสื้อผ้าอาภรณ์
ที่เราใส่อยู่ทุกวัน เข้าสังคมกับเขา อย่าให้มันเหม็นสาบได้ แอ้ 
คนนั่งใกล้เขาจะได้กลิ่น กลิ่นเหม็นน่ะก็

โอ้ยๆ ไม่ไหวๆ ขมจมูก หึ อ้า ก็เขาไม่ได้ซักเสื้อผ้า เสื้อผ้า
เขาไม่ได้ซัก ไม่ได้ท�าความสะอาด ไม่ได้ ไม่ได้รีด ไม่ได้ซัก ไม่ได้
รีดมันเลย มันตาบ(ปะ)มันเติบ (พอสมควร) มันๆๆ ขาดตรง
ไหนก็ปะมันซะ ตาบ(ปะ)มันซะ เย็บให้เรียบร้อย ซักแล้วก็รีดให้
เรียบร้อยไว้ มีน�้าอบน�้าหอมอะไรที่ฉีดใส่ปี๊ปๆๆๆ ให้มันมีกลิ่น
หอมชื่นใจอยู่งั้น ไปนั่งใกล้ใครก็ไม่ขยะแขยง อ้า อันนีพู้ดเรื่อง
ทางโลกมาให้ฟังดูก่อน

ว่านีเ่ข้ามาทางธรรม เข้ามาทางใจเรา ใจของเรามันหมด
คุณภาพก็มีนะ ไปกินเหล้าเมามาย อ้อแอ้ๆ อยู่ทุกวี่ทุกวัน อ้า 
มนัก็จะลมืไปหมดล่ะ อนัอย่างอื่นลมืไปหมด พูดเข้ามาถึงตวัของ
เรา ของใช้ประจ�าบ้านเรา มันมีการไหว้พระ มีการสมาทานศีล 
มกีารถวายทาน อ่ะ อะไรว่าได้ทกุอย่าง ไม่ต้องไปน่ิง ไม่ต้องไปให้ 
ยื่นให้คนอื่นมาว่า เราว่าได้ว่าเลย ไม่ผิด ผู้หญิงก็ว่าได้ ผู้ชายก็

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนกุัมปิมัง ปะชัง.

อ้า ได้แล้ว ท่องแล้ว ถ้าปล่อยไว้หลายๆ วัน ลืมแล้ว 
ลมือาราธนาเทศน์ อาราธนาศลี อ้า ถวายสงัฆทาน ถวายบงัสกุุล 
อะไรๆ เหล่าน้ัน ไม่เอาใจใส ่มนัก็ลมืเป็น เพราะฉะน้ัน อย่าปล่อยให้ 
สนิมกินไปหมดซะก่อน ให้ท่องบน่สาธยายไว้ ให้คล่องตวั อาราธนา
พระปริตร ว่ายังไง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รถูะ มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รถูะ มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รถูะ มังคะลัง,

เหล่านี ้อ้า เป็นต้น ของใช้ของเรา เราเป็นอุบาสก เราเป็น
อุบาสิกา เป็นตัวแทนของหมู่ของพวก ให้หมู่อาศัยได้ ถ้าไม่มีหมู่
แล้วก็ว่าไม่ถูก

กระโถนมนัอยู่ไก๊ไกล เอาไว้ตรงน้ีเออ ตรงน้ีก็ได้ เอาๆ อ้า
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เทวดา ถ้าเห็นเราอาราธนาเทศน์ เทวดาทั้งหลายก็พนมมอื 
สาธุการ เราถวายทานเวลาใด พวกวิญญาณทั้งหลาย ถึงไม่มี
ตนมตีวัอยู่ในน้ีหรอก แต่เป็นร่างทพิย์ เป็นกายทพิย์ พวกเหล่าน้ัน 
ก็อนุโมทธนาสาธุด้วย ประกาศให้โมทนาสาธุการด้วยเด้อ 
พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะถวายทานแล้วคร้ังน้ี ผู้ใดระลกึได้ก็ระลกึ
เอา อ้า ให้ใครบ้าง ให้ปู่ ให้ย่า ให้ตา ให้ยาย ให้ผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย อันนัน้ทุกครั้งไป ให้บิดามารดา เพราะวา่บิดามารดานี่ 
ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว ให้เรา ตั้งแต่น้อยๆ มา 
ขี้มูกปื้ดป๊าดๆ ก็ดีอีกล่ะ อ้า

ไม่ท�าความสะอาดไว้ ตั้งความสะอาด ท่องบ่นสาธยายไว้ 
เทวดาจะได้โมทนา ทุกคนๆ เถอะ ไม่ได้คนเดียว ใครไปเป็น
หัวหน้าก็ให้แต่คนหัวหน้าว่า คนเป็นผู้เป็นลูกน้องไป บริวาร
ทั้งหลายก็เลยว่าไม่ได้อีก ที่จริงเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะต้องว่า
อาราธนาเทศน์ อาราธนาธรรม ว่าถวายทานก็ดี ทุกค�าทุกอย่าง
ให้มันได้คล่องตัว ให้มันมีอยู่ในมันสมองเราหมด อ่ะ

(เสียงไอ บ้วนน�้าลาย) บัด.. ร้องเพลง เขาร้องเพลงไป 
ยึดเอามา ร้องได้เลย ร้องเพลงเลย เออ เพลงไอ้สุรพล เพลง

ว่าได้ อาราธนาเทศน์ อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร 
เหล่านี้ ให้ได้ อ้า ให้มันคล่องตัว เพราะเราท�าอยู่ทุกวัน เราท�า
อยู่ทุกวันของเหล่านี ้อย่าไปนิง่ หาผู้อื่น อย่าไปให้ผู้อื่น ว่าขึ้นมา
เลยเรา ได้อยู่แล้ว

มีสิทธิ์เท่ากัน ผู้ชายก็ว่าได้ ผู้หญิงก็ว่าได้ เด็กน้อยก็ว่าได้ 
เสียงแจ๋วๆ ขึ้นมา นั่น เทวดาพนมมือ ตาดูด้วย ถ้าอึกๆ อักๆ 
อึกๆ อักๆ แล้วหลงหน้าหลงหลัง เทวดาไม่สาธุแล้ว อ่ะหึหึ 
เอ้า ท�าไมท�าอย่างง้ัน นอนหลบัทับสทิธ์ิอยู่ยังไง ของแค่น้ีก็ไม่ท�า 
ไม่บ่นเอาไว้ จดจ�าเอาไว้ ตั้งใจให้มันคล่องตัวไว้เน่ียอะไรๆ 
ก็เหมือนกันแหละ อย่ามัน อย่ามัน มันหลงเป็น มันลืมเป็น เออ 
ใจของเรามนัหลงมนัลมืเป็น ไหว้พระรับศลี อาราธนาศลี อาราธนา
ธรรม เหล่าน้ันของน้ีของจ�าเป็น เราเป็นอบุาสก เราเป็นอบุาสกิา 
เราต้องได้ ได้คล่องตวัซะด้วย ไพเราะซะด้วย อ่ะ ว่าให้มนัไพเราะๆ 
ก็ได้ เออ

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,

ให้มนัคล่องๆ ร้องเป็นสรภัญญะก็ได้ น่ีฝึกหัดให้มนัคล่อง 
อย่าไปคิดต่อว่าคนอื่นเขาจะว่าได้ คนอื่นก็แทนเราได้ ได้คนอื่น
มนัก็ไม่เท่าตวัเองล่ะ ตวัเองว่าเอาซะเลยได้เตม็บริบูรณ์ อานิสงส์
มันได้เต็มบริบูรณ์ ถ้าปล่อยให้มันขาดๆ ข้างๆ คาๆ มันเคยตัว 
เคยตัว อาศัยผู้อื่นเค้า เคยตัว อย่าอาศัยผู้อื่น อ้า เอาจมูกเขา
มาหายใจ ถ้าหากว่าจมูกเขาเป็นหวัดล่ะ จะเป็นยังไง จะหายใจ
ได้หรือเปล่าเรา ต้องสะอาดอล่องฉ่อง โอ้ย เออ อย่าให้มันตัน
ขึน้มาได้ ขี้มกูทั้งหลาย เสลดทั้งหลาย ให้มนัคล่องแคลว ว่ายังงัน้
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การรักษาศีลก็เป็นหน้าที่ของเรา ที่จะสังวรและระวัง 
ไม่ใชค่นอื่นว่าแล้วก็แล้ว ตวัเองต้องว่าด้วย มเีจตนางดเว้นจริงๆ

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

นี ่ว่าเริ่มต้นพู้น( โน้น)ล่ะ ว่าเริ่มต้นพู้น( โน้น)หรอก

อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ว่าให้มันเต็ม ทุกตัวๆ ไป

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อันนีม้ันมีเจตนา มันจึงเป็นศีลมีเจตนางด มีเจตนาเว้น
จริงๆ มนัจึงเป็น ไม่เป็นการโกหกพระ ว่าน�า(ตาม)พระ โกหกพระว่า 
ปาณาติปาตา เวระมะณี ยังไม่จบ ยุงตายไปตัวหนึ่ง ๒ ตัว เออ 
พอจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ หึ เออ ยุงมากัด ก็ตบไป ตีไป ตาย
ไปหลายตัว มีมดก็บี้มันเลย มีอะไรมาใกล้ก็บี้มันเลย ทั้งๆ ที่

อะไร เขาวา่ ว่ากนัไปให้หมด นีก่็อยากให้เป็นตัวของตัวเองหรอก 
เอ้ อย่าลืม ที่ยกภาษิตขึ้นว่า

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขงั คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

อันนั้นเป็นภาษิต เพิ่นยกขึ้นเฉยๆ อันนีเ้ดี๋ยว อ่ะ สิ่งนีจ้ะ
ต้องท่องบ่นสาธยายให้คล่องตัวไว้ เวลาใช้งานใช้การก็ว่าได้หมด
ทุกคนเลย ว่าถวายทาน อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร 
อาราธนาเทศน์ เหล่าน้ี เป็นหน้าที่ของทกุคนที่จะต้องรับผิดชอบ 
อย่าไปพึ่งพาอาศัย หายใจเอาจมูกเพิ่นมาหายใจ ถ้าจมูกเพิ่นตัน
แล้วว่าไม่ได้เลยน่ี เออ เราเอง เราเก่ง อ้า ให้ว่าเป็นคนเก่ง 
ขึน้มาได้ในสงัคม เราดีกว่าหมู ่เราเก่งกว่าหมู ่ว่าได้แจ๋วๆๆ ทกุค�า 
อนัน้ันล่ะ มนัหลงเด้อ มนัลมืเด้อ ต้องท่องบน่สาธยายไปเร่ือยๆ 
อะไรพอนึกได้ก็ท่องบ่นสาธยายให้มันขึ้นอกขึ้นใจไว้เสมอ
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เป็นเหรียญ เป็นที่น่าดูน่าชมหน่อย โอ้ย อันนีจ้ับได้แล้ว ยัดใส่
กระเป๋าเจ้าของ มิ..โฆษณาหาเจ้าของได้ เอ๊ะ อย่างนีม้ันจะเป็น
ศลีหรือเปล่า ถ้าจับของ สิง่ไหนมนัตกหล่นลงมา เป็นหน้าที่ของเรา 
เราไปในรถคันเดียวกัน อ้า เราเดินทางด้วยกัน ถ้าจับของเขาได้
แล้ว ก็ต้องยื่นให้ ของเขาตก อันนีต้ก อันนีต้ก อันนีต้ก เอาไปๆ 
ไม่ได้เปิดไม่ได้ดูอะไร มันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เน่ียแหละเป็นคนซื่อ 
คนซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด

ผู้เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกาแล้วยิ่งควร ท�าให้มันบริสุทธิ์
จริงๆ อย่าไปจับเอา อมเอา ของที่เขาตกหล่น เห็นอะไรของมี
ค่าราคาสูงๆ ก็มี อย่าไปยินดีเลย ควรยินดี ประกาศให้เจ้าของ
เขาทราบ เขาก็จะได้มารับ ยกมือไหว้ด้วย อ้า รับไปแล้ว เขาไป
ตรวจดูเงินของเขา ก็ยังอยู่อย่างเก่า

นีแ่สดงให้เห็นเป็นคนสุจริตเป็นคนบริสุทธิ์ ไว้เนื้อเชื่อใจ 
กันได้ เพื่อนๆ กัน

สมาทานศีลอยู่ เทวดาก็หัวเราะ โอ้โฮ บ่มีเจตนาหนอ บ่มีเจตนา
ที่จะงด จะเว้น จะละจริงๆ ว่าแต่ปากเฉยๆ ให้มันระลึกได้อยู่
เสมอ ลืมไป แล้วต้องให้สัตว์อื่นมาตายเพราะ เพราะการกระท�า
ของเรา ยุงบิน ก็ตบมันเลย ตบมันเลย มากัดนานๆ จับได้ก็บี้
เลย บี้เลย บี้แหลกไปเลยแน่

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เอาไปไว้ไหนเว้ย ว่าไปแล้ว แต่แกล้งท�าให้สัตว์ตาย มัน
ก็เสียศีลตัวหนึ่งเสียแล้ว

อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการถือเอาสิง่ของ ของท่านผูอ้ื่นที่มเีจ้าของหวงแหน
อยู่ ถ้าเก็บของเขาได้แล้ว ก็ โฆษณาหาเจ้าของเขา กระเป๋าใคร
เว้ย กระเป๋าใครเว้ย น่ีกระเป๋าใครเว้ย ใครลืมกระเป๋าใครลืม
กุญแจรถ ใครอะไรเนีย่ ให้มันถึงมือเขา อย่าไปขบเล่นเฉยๆ อ้า 
ผู้ท�าของตกหล่นอย่างงั้น แล้วก็เขาก็สาธุ ขอบคุณ ขอบคุณ 
ขอบคุณ หลายๆ จับกระเป๋าไปแล้ว ยังมีอยู่อย่างเก่า เงินอยู่ใน
กระเป๋า ไม่ได้เอามาเป็นของตัวเลย อ่ะ

อะทินนาทานา เวระมะณี

เราเว้นแล้ว เว้นจากการถือเอาสิ่งของของท่านผู้อื่น ของ
มีค่าราคา ของอะไรก็เรียก เป็นพระเนีย่หายบ่อย ถ้าเป็นพระ
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เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ใน อ้า ข่าว ช่องไหน ช่อง ๗ หรือ 

ช่อง ๕ ช่องไหน มีอยู่เรื่อยๆ มีข่าว เป็นพระ เป็นเณรก็ยังเอา
กันอยู่อย่างงั้น โกงรัฐบาล เออ โกงเงิน โกงทองเขาอย่างนั้น 
เป็นพระเป็นเจ้า เราก็ไม่น่าจะมเีร่ืองข้ึนโรงข้ึนศาลกันเลยอย่างน้ี 
ถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลธรรมจริงๆ เป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ย้ิม 
กระเหม็ดกระแหม่ รักษาให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆ รถไม่ขึ้น
ทะเบียน เขายังว่าแล้วก็ขับกันอยู่อย่างง้ัน ก็ไปเสียเงินค่าขึ้น
ทะเบียน แต่ก็เสียดายเงินอยู่อีกอ่ะ นั่นแหละ เนีย่เขาเรียกว่า
รถอะไร รถ รถไม่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่าเบี้ยว 
เบี้ยวกัน ไม่ซื่อ ไม่สัตย์ อยู่ในประเทศเดียวกัน ท�าไมยินดีโกง
กันได้ขนาดนั้น เนีย่ เอาข้าวไปขาย เออ เอาข้าวของโรงไปขาย 
ขายไปจ�าน�าจ�าจองกัน โกงกันอุตลุดอยู่อย่างงั้น โกงตาชั่ง อ้า 
ตาช่ังโกงกันไปโกงกันมาเท่าน้ันกิโล เท่าน้ีกิโล มันก็หลายเข้า 
หลายเข้า หลายเข้า

เพือ่นกนิ เพือ่นกนั เพือ่นรู้ไมท่ัน เพือ่นกนัเอาไปกนิ กแ็ย่ 
อย่างน้ันๆ ไม่ดีน่ะ ไม่ม ีไม่ม ีของอย่างน้ี ไม่ม ีไม่เอา ของตกหล่น
หรือของตกอยู่เนีย่ ก็ โฆษณาหาเจ้าของเขา นีค่นซื่อจริงๆ เป็น
อย่างงั้น ซื่อสัตย์จริงๆ สุจริตจริงๆ เป็นสัมมาอาชีวะด้วย 
ถ้าไปเบี้ยวเอาของเขา เกบ็เอาของเขา ไม่บอกเจ้าของเขา มนัเปน็
ทุจริต ไม่ใช่สุจริต

อ้า โง่ มันโง่ เพิ่นหาว่าเขาโง่ ตัวเรานั่นแหละโง่ เพราะไม่
บอกเจ้าของเขา ไม่บอกเจ้าของเขา ตัวเราเก็บเอาใส่กระเป๋าเรา
เลย ไม่บอกเจ้าของเขา เฉยไว้ ต่อไปต่อมาเขาก็ลืมเข้าล่ะ แน่ะ
เป็นอย่างงัน้แหละ คนข้ีกบฏคดเลีย้วต่อหมูต่่อพวก ขอให้ซือ่สตัย์ 
ต่อกัน เหมือนพ่ีเหมือนน้องกันจริงๆ เหมือนลูกพ ่อเดียว
แม่เดียวกัน เขาไม่เบี้ยวกันหรอก แม้ว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียว 
มนัก็ยังเบ้ียว พ่ีกับน้องทะเลาะกัน เพราะเงนิหาย ของใช้ร่วมกันมา 
ให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันที่สุด อย่าเห็นกันแก่ได้ ถ้าเป็นประชาชน
ที่อยู่ร่วมกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ถ้าเป็นข้าราชการไปแล้ว ห้ามไป
ท�าเงินหลวงหาย เงินคลังหาย ไม่บอกกันเลยอย่างเน่ีย เออ 
เน่ียมันเป็นโจรในตัวชัดๆ อันน่ีเขาออกโทรทัศน์กันอยู่ ออก
โทรทัศน์ ออกข่าวกันอยู่ก็มี เป็นพระโกงเงินของรัฐ เกิน.. โกง
เงนิภาษอีากรของวดั รถเคยขึน้ทะเบียน ก็ไม่ขึน้ทะเบียน ทะเบียน
ขาดแล้วก็ยังใช้อยู่อย่างนั้น นีเ่ป็นคนไม่ซื่อ ถ้าคนซื่อแล้วไม่เอา
ทั้งน้ัน ไม่เอาใดๆ ทั้งน้ัน เออ ขอให้ส่งคืนเจ้าของเขาซะก่อน 
เพราะรายชื่อเขาก็มี อยู่ในกระเป๋า นามบัตรเขาก็มี เลขโทรศัพท์
เขาก็มี อ้า ถ้าคนซื่อจริงๆ มันไม่หาย มันไม่หายไปไหนเลย มัน
ได้คืนมาหาเจ้าของเด้ นั่นคนซื่อสัตย์เป็นอย่างงั้น คนไม่ซื่อสัตย์
อยู่ร่วมกับหมู่ หมู่ก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเลย อืม
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เออ ก็ให้มัน เวระมะณี จริงๆ เว้นได้จริงๆ อย่าไป
ขี้กบฏคดเลีย้วกันเลย อยู่น้ียังคาโรงคาศาลอยู่ก็ม ีเร่ืองกบฏเงนิ 
กบฏทอง อะเฮ้อ หดภาษีอากรกันน่ะ หลีกภาษีอากรกัน ไป อ่ะ 
ไม่ใชโ่ยมธรรมดาหรอก พระซะด้วย เออ ท่านทั้งหลายก็คงจะ
ได้ยินว่า เออ พู้น( โน้น)แหละ เขาเรียกว่า เออ อันนีก้็รู้กันทั่ว
ประเทศนะละ่ แลว้ๆ กจ็ะเปน็ที่บริสทุธิ์ ได้ยงัไง โกงรัฐบาล เอา
เงินรัฐบาลออกไป โกงภาษีอากรบ้านเมือง มันจะเป็นคนดีได้
ยังไง เป็นภัย เป็นภัยสังคม อย่างหนักทีเดียว โดนข้อหาหนัก
ซะด้วย อ้า ให้โกงเงินของรัฐบาล โกงเงินภาษีอากร ให้ถึงเป็น
พระเป็นเณร เขาจะว่ายังไง มีศีลหรือเปล่า อ่ะ ไม่มี ถ้าไปโกงเขา 
ไม่มีศีล ไม่มีศีลก็ขาดจากพระ ขาดจากพระ ขาดจากสามเณร 

โอ้ย ทางพระวินัย เพ่ินว่าไม่ได้ ถ้าพระภิกษไุปท�าอย่างงัน้ก็
ไม่ได้อีก เออ เป็นพระภิกษุขาดจากพระภิกษุเลย ถ้าไปโกงบ้าน
โกงเมืองเขาแบบนั้น โกงภาษีอากร ก็เป็นโทษ ไม่ซื่อ ไม่สัตย์ต่อ
กันแล้ว ให้อยู่ในประเทศเดียวกันมาโกงกัน มนัก็น่า เหลอืเกินน่ะ 
น่ามโีทษหนักๆ นะ อยู่ในประเทศเดียวกันมันต้องอล่องฉ่อง 
สบาย เรื่องเงินเรื่องทอง ภาษีอากรใดๆ ให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆ 
เออ น่ีก็ท�ามาหากิน เลี้ยงชีวิตชอบ ถ้ามีการฉ้อ การโกง 
การกระบดั(ฉ้อโกง)กันอยู่ ท�ามาหากินไม่ชอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หลีกกฎหมาย เออ ขับรถก็ขับรถไม่มีทะเบียน อะไรท�านองน้ี 
โกหกกันไปเรื่อยๆ อย่างนีก้็ท�าให้คนทั้งประเทศไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
กันแล้ว อ้า เป็นคนไม่ซื่อ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต เลี้ยงชีวิตไม่ชอบ
ธรรม ของไมบ่ริสุทธิ์อย่าไปหยิบไปนั่นของเขามาเลย ดังนีห้รอก
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เออ อ่ะ มีอะไร นีล่้วงกระเป๋าแล้ว ล้วงกระเป๋าแล้วไม่ได้
รับอนญุาต เออ

เออ เรียก ส�าหรับเรียกลูกศิษย์หรอก เออ มีอยู่ มีอยู่ 
เรียกลกูศษิย์อยู่ ม ีถ้าเรากินข้าวอิม่แล้ว ล้างมอืแล้ว กดสญัญาณ
ให้คนงานมารับเอาไปกินเลี้ยงกัน เป็นอย่างน้ีน่า เป็นห่วง 
เป็นดงัลกูดงัเต้า เหมอืนลกูเหมอืนหลาน มนัมาท�างานอยู่กับเรา 
เราก็รับผิดชอบเขาอยู่อย่างงั้นแหละ อ้า

ขอฝากด้วย ขอฝากทุกๆ คน ขอให้ก�าหนดจดจ�าน�าไป
ประพฤติปฏิบัติ ให้เคร่งครัด แค่ศีล ๕ แค่นั้นก็เป็นคนบริสุทธิ์
ยุติธรรมได้ ศีล ๕ ไม่ให้โกหกพกลมกัน อ้า เอาล่ะปะเนีย่

ที่แสดงมา มนัไม่ธรรมสงู ธรรมะช้ันสงูอะไรหรอก ธรรมะ
พ้ืนๆ ของประชาชนญาติโยมน่ีแหละ ที่จะปฏิบัติต่อกัน 
ให้ถูกอกถูกใจกันทุกคนๆ อย่าไปให้กินแหนงแคลงใจกันเลย 
ค้าขายด้วยกันก็ดี ท�ามาค้าขายทั้งหลายก็ดี ต้องซื่อสัตย์สุจริต
ต่อกัน เป็นสิ่งเป็นของแก้วเก้านวรัตน์ อะไรๆ เคร่ืองประดับ
ประดา ของมีราคาทั้งนั้น

เราอย่าเห็นแต่แก่ได้อย่างเดียว
เรียกว่าเสียสละแล้ว

ไม่เป็นพระ เป็นเณรต่อไปแล้วอีกแล้ว โมฆะบุรุษ เข้าบ่ได้แล้ว 
โมฆะบุรุษ คนทจุริต เป็นคนไม่บริสทุธ์ิยุติธรรมต่อสงัคม เบ้ียว
เน้อ เบี้ยวสังคม เบี้ยวหมู่ เบี้ยวพวก เป็นพ่อค้าพ่อขาย รวมหัว
กันไปขายอนัน้ันไปขายอนัน้ีก็ยังโกงกัน โกงตาช่ังโกงอะไรเหล่าน้ี 
แหมเป็นเรื่องเสียหาย อ้า สนมิกินเหล็ก กิเลสกินใจ กินไปหมด
แล้ว กินหัวใจแล้ว ไม่มี นุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองอยู่ก็จริง แต่
ว่ามัน มันขาดไปแล้วงั้น เป็นอย่างงั้น เออ

มีอะไรอีก อ่ะเนีย่ ของแจกเหรอ
ไม่ใช่ของแจกเหรอ เอ้า ของแจกก็แจกเพิ่นล่ะ แจกให้ได้

ทุกคนๆ ถ้าเป็นหนังสือ เป็นอะไรก็แจก ตัวเองนีก่็เป็นอย่างงั้น
แหละ ตัวเองก็เป็นอย่างงั้นแหละ มีลูกศิษย์มาท�างานให้วัด 
ตัวเองกินข้าวไปนดิๆ หน่อยๆ อิ่มแล้ว กินน�้าแล้ว ล้างมือแล้ว 
กดกระดิ่ง ให้เขามารับ ให้เขามารับของ อาหารเหลือแล้ว มา 
เด้อ มาเก็บ มาเอาไปแบ่ง ไปปันกันเด้อ
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เราเข้าวัดเข้าวาแล้ว ให้ยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับ
ตัวเอง ตั้งอยู่ในสังคม เราต้องปฏิบัติต่อสังคมอย่างงั้น ให้เป็น 
ผู้บริสุทธ์ิผุดผ่อง อย่าให้หมองมัวได้เลย เทวดาสาธุการ เออ 
อนโุมทนาสาธุการ

เทศน์ไม่ออก มื้อนีเ้ทศน์ไม่ออก เทศน์ไม่ไปเลย เพราะ
ฉะน้ัน ก็ขอโทษ ขออภัย ถ้าไม่ถึงจิตถึงใจผู้ฟัง แต่มันเป็น
ประโยชน์เบื้องต้น ศีล ๕ ข้อเป็นประโยชน์เบื้องต้น ของมนษุย์
ทั้งหลาย มัน มันจึงต้องประพฤติปฏิบัติ ให้มีศีลทั้ง ๕ ข้อ 
ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลย ย่ิงสังคมใหญ่ๆ ขึ้นไป ย่ิงจะต้อง
ซื่อสัตย์สุจริต ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้มากๆ เออ ก็จะเป็น
ผู้เจริญรุ่งเรือง ในการครองชีพท�ามาหากิน ท�ามาค้าขาย ร�า่รวย
ไหลมาเทมา เพราะความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นเอง ดังที่แสดงมา 
ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ บ้านโยม ปิ่นเกล้า

อ้า เอาเลยเนาะ(นะ) พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ แล้วอาราธนา
เทศน์ ให้พระคุณเจ้าเทศน์ให้ฟัง จะได้แค่ไหนนะ เสียงไม่ดีแล้ว 
อ้า



๓ 
กร

กฎ
าค

ม 
๒๕

๕๖

3

2

๒๐  ๒๐

หลวงปู่ ก็เหนื่อยล่ะ เหนื่อยใจ ถ้าท�าจริงท�าจังตามค�าปฏิญาณ
ตนไว้แล้วนั้นว่าจะ เวรมณจีะเว้นจากการฆ่าสัตว์ เวรมณี เราจะ
เว้นจากการลักทรัพย์ เวรมณีเราจะเว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม เวรมณีเราจะเว้นจากการกล่าวโป้ปดมดเท็จผู้อื่นเขา ของ
ไม่มจีริงจะว่าจะไปหลงตาม อ้า ค�านึกคิดนั้น ไม่ถูกต้อง ต้อง
เว้นให้ได้ เว้นจากการดื่มกินสุราเมรัย อันเป็นเครื่องดองของเมา 
ทั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าหากเราไป กินยา
เสพติดให้โทษเข้า ก็ว่า ไม่มาหลอกลวงกันเฉยๆ ไม่เว้น เราต้อง
เว้นให้ได้ ทั้ง ๕ ข้อล่ะ อ้า มันมีอะไรบ้างอ่ะ

อะทินนาทานา เวระมะณี

เว้นจากการลักทรัพย์ ลักเอาของของคนอื่นไปเป็นเจ้าของ 
มีการฉ้อ การโกงกัน กระบัด(ฉ้อโกง)กัน นั่นก็เป็นการล่วงเกิน
ค�าปฏิญาณตนของตน อานสิงส์มันก็มีน้อย อานิสงส์ ไม่ ไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ไม่ได้เต็มบริบูรณ์ ละจากการ อ้า ฆ่าสัตว์ 
ละจากการลักทรัพย์ ละจากการประพฤติผิดในกาม ละจากการ 
อ้า โป้ปดมดเท็จ หลอกลวง อ�าพรางผู้อื่น อย่างนีถ้้าเราไม่เว้น 
เรายังกระท�าอยู่ ชื่อว่าหลอกลวงพระพุทธเจ้า หลอกลวงครูบา
อาจารย์ว่าจะเว้น จะละแล้ว เว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันเป็น
เคร่ืองดองของเมา ทั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุก
อย่าง การครองชีพของเราก็ดี การค้าขายของเราก็ดี มันไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ได้มากระท่อนม่อนแม่น ไม่ได้เต็ม เพราะฉะนั้น
เว้นให้มันได้ทุกข้อๆ อะทินนาทานา ฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ 
๕ ข้อนี ้ต้องเว้นให้ได้ เราก็เป็นผู้มีศีล มีธรรม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กัมมะวิปาเจนะ สัจจานัง กัมมะปัจจะยา
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อืม อนสุนธิพระธรรมเทศนานี ้สืบเนื่องมาจากพระบรมคร ู
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาสอนโลก แต่ว่าการกระท�า 
หมายถึงการกระท�าเป็นศีล เป็นธรรม เป็นกรรมปัจจัย ที่ท�าให้
เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองได้ เพราะการกระท�าของเรา เราเคารพใน
พระพุทธเจ้า เราเคารพในพระธรรม เราเคารพในพระสงฆ์ 
ก็ยอมประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้น 
เต็มความสามารถ มันจึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าท�าขาดๆ 
ขาดตกบกพร่องอยู่ ก็เรียกว่าเป็นคนขาดๆ ไม่เต็ม ไม่เต็มบุญ
กุศลก็ไม่ได้เต็ม อ้า

นีคุ่ณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง มันจะส�าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี สมปรารถนาของเราก็เพราะเจตนาของเรามั่นคง ไม่หวั่นไหว 
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ให้
มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การรักษาศีลก็ดี การท�าบุญให้ทานก็
ดี อ้า อันนีเ้ป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม การภาวนาด้วย อัน
นั้นเป็นข้อสรุป มีการภาวนา ท�าใจให้สงบจากนวิรณธรรมทั้ง
หลาย ถ้ารับไปแล้ว ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็เรียกว่าโกหกกัน
เฉยๆ ก็หลวงปู่ก็เหนื่อยด้วย ถ้าไม่งด ไม่เว้น ไม่ละ จริงๆ จังๆ 
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โภคสมบัติไหลมาเทมา พอเรามีต้นมันแล้ว ศีลของเราดี 
เรารักษาศีลไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย เต็มบริบูรณ์ทุกอย่าง 
การหาเงินหาทองก็คล่องตัว อืม ไม่ควรได้ก็ได้ ไม่ควรมีก็มี 
ให้เป็นของที่ ไหลมาเทมา ด้วยอ�านาจของศีล ด้วยอ�านาจของ
ธรรม ที่เราประพฤติปฏิบัติมาแล้ว ไม่ต้องล�าบาก ไม่ต้องโป้ปด
มดเท็จ หลอกลวงอ�าพรางผู้อื่น ก็สบายใจเราเอง ไม่ได้สบายใจ
ผู้อื่นหรอก ผู้ พวกเราประพฤติปฏิบัติได้แล้ว คล่องตัวแล้ว 
เกิดความสบายใจ เบาใจทุกอย่าง อ้า ไม่ต้องไปฮ่อง (ร้อง)ขอ 
ยอมือกับใครหรอก เทวดาอารักษ์ อาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน 
ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุมเหล่านั้น เป็นของ
ระบายออกไปเฉยๆ หรอก แต่เรามั่นคง เราไม่หวั่นไหว นั่นแหละ 
เป็นหลักของใจ เป็นหลักของธรรมะ ธรรมะมันมีอยู่แล้ว รักษาเอา

ประพฤติปฏิบัติอย่าให้ขาดตกบกพร่อง อย่าให้ด่าง อย่า
ให้พร้อยได้ เอาตายเป็นตาย ตายเป็นตาย อยู่กับธรรมะนีแ่หละ 
อืม อ้า เทวดาหลอกลวงเราหรือ หรือว่าพระพุทธเจ้าหลอกลวง

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

มีอานสิงส์ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้เต็มทุกข้อๆ มันก็
สะดวกในการประกอบอาชีพการงานทุกชนดิ เพราะเรารักษาให้
เต็มไว้แล้ว อ้า ต้นมัน ต้นของกรรม

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เพิ่นบอกไว้ วิชาของเราที่เราเรียนศึกษามาก็ดี ที่ ที่ประกอบ
อาชีพการงานต่างๆ ก็ดี ต้องให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทุกข้อๆ ไป 
ต่อแต่นั้นก็เงินทอง เพิ่นเป็นจึงสรุปไว้ว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
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เราหรือ ไม่ใช่ๆ ไม่ได้หลอกลวง อยากให้ถึงผลของงาน ที่มัน
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย นั่งสบาย นอนสบาย 
อยู่ที่ ไหนๆ ก็ไม่ฝืดเคือง ไม่ล�าบาก ไหลมาเทมา ไหลมาเทมา 
ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

เพิ่นบอกงั้น

สีเลนะ นพิพุติง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

อ�านาจของผลของศีล อ�านาจผลของทาน อ�านาจของผล
การภาวนา น่ะ ถ้าจะ จิตใจมั่นคง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้ว
ก็ไหลมาจริงๆ ไหลมาเทมา เทวดาผู้ดูแลรักษาเรามีอยู่ งั้นเรา
ท�าจริงหรือเปล่า ถ้าท�าไม่จริง มันก็ได้ผลไม่จริง ถ้าท�าจริงๆ 
ได้ผลจริงๆ เนีย่

อ้า นีเ่อากลองโทน เขาตี รบกวนเราอยู่บนภูเขา กลองโทนมัน
รบกวนเรา น.. เดินจงกรมก็ดี นั่งสมาธิภาวนาก็ดี ป๊ะโท่นๆ โท่น 
ป๊ะโท่นๆ อยู่อย่างงั้นแหละ มันกวนเรา เราไม่สงบเลย เสียง 
เราอยู่ที่สูง เขาตีอยู่ที่ต�่า แต่มันดังสะท้อนขึ้นบนภูเขา ไปรบกวน
เราอยูโ่น้น เอ้ มันท�ายังไงหนอ มันจึงจะไม่รบกวนหนอ เลยได้
อุบาย อุบายวิธีธรรม เปลี่ยนๆ จากป๊ะโท่นๆ เป็นท�าจริงๆ ได้
ผลจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่อย่างงั้นล่ะ เอาเสียงนั้นมา
ดังอยู่ในหัวใจเรา ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อ่ะ

เอาไปเอามาน่ะ ใจสงบ ใจสงบแล้วก็เสียงกลองที่ว่า 
ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ หายเลย มีแต่ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่อย่างงั้น ใจก็เลยสบาย สงบลงสบาย 
เอาไปเอามา เสียงกลองร�าวง เสียงกลองโทนอย่างงั้น เลยดับ
ไปเลย ไม่มี มีแต่ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อย่างเดียว อ่ะก็เลย 
ใจก็เลยได้สงบ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวายกับเสียงกลองนั้น มัน
นอนไม่หลับแล้ว

ทั้ง ทั้งวันทั้งคืนมันก็เอาอยู่อย่างงั้นแหละ อ้า ๕ ทุ่ม 
๖ ทุ่มก็จะ มีอยู่ อย่างงั้น เขาจะท�าความเพียรจะท�ายังไง 
เลยเปลี่ยน เสียงกลองให้เป็นเสียง อ้า ธรรม ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ 
อยู่อย่างนั้น ค�าว่า ป๊ะโท่นๆ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย อ้า มัน
ฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านไปตามเสียงนั้น เอาเข้ามาไว้ในหัวใจให้มันดังอยู่
ในหัวใจเราเป็นท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่อย่างงั้น แหละ อ้า 
ก�าหนดจิตของเราให้อยู่กับเสียง ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ก็เลยได้
รับความสงบ
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ทั้งวันก็จะเปลี่ยนมันมาซะ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ซะ 
อันนีพู้ดถึงเสียงรบกวนในเวลาท�าสมาธิ ก็ชนะมันได้ ไม่มีเสียง
ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ ไม่มี มีแต่ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่ใน
หัวใจของเรา อ้า

พอตื่นเช้ามา ก็ลงไปบิณฑบาต ไปพบกับ กับหลวงปู่ 
ไปฉันข้าวกับหลวงปู่แหละ หลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี ปภาโส)อ่ะ 
โอ้ย เมื่อคืนเนีย่ไปภาวนา อยู่บนภูเขา เสียงกลองมันดัง ขึ้นภูเขา
นู้น ไม่ได้ดังอยู่บ้านเขาเลย ดังขึ้นไปกวนหลวงปู่อยู่ อ้า ล่ะ 
หลวงพ่ออยู่บนภูเขาพู้น( โน้น)นะ

ก็เลยเปลี่ยนเสียงซะ ให้มันเป็นเสียงธรรม เสียงโทนอะไร 
ให้เป็นเสียงใหม่ อย่าให้มันเป็นเสียงเก่า มันรบกวนเฉยๆ เอา
ยังไง เลยปรึกษาตัวเองว่าเอา

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

อยู่อย่างงั้นแหละ อืม เอาไปเอามา ใจมันรวมแล้ว มันมา
ดังอยู่ในหัวใจเรา เออ เออ ไม่ร�าคาญ อืม เสียงกลองก็ได้ยินอยู่ 
แต่มันไม่เป็นเสียงป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ ไม่ใช่อย่างงั้น 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ เปลี่ยนเป็นเสียงธรรมขึ้นมาในหัวใจของเรา 
ก็ ใจก็เลยได้รับความสงบเพิ่นล่ะ

หลวงปู่ เออ มีปัญญาเว้ย เออ หลวงปู่เพิ่นตอบว่ามีปัญญา
เว้ย รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง อ้า ถ้าไม่หลบมาอย่างนี ้มัน
ก็จะร�าคาญตลอดเช้า อ้า

มีนกน้อยๆ ร้องให้ฟังอีก นกน้อยๆ มันร้องให้ฟังอีก 
เอาเสียงนกมาเป็นเสียงธรรมอีก

คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก

อยู่อย่างงั้นแหละ นกน่ะมันร้องอยู่

คิดคักๆ คิดคักๆ คิดคักๆ คิดแล้วคิดอีก

อยู่อย่างงั้นล่ะ อ้า แล้วมีนก ตัวอะไร นกเค้ามันร้อง ร้อง
ทั้งคืนทั้งวัน ว่านกตัวนี ้มันนกของในบาลี มี ในบาลีว่า

อด อด อดเถิด

อ่ะ อ้า มัน ๓ อดซะก่อน อด อด อดเถิด นั่น นีก่็เอามา
เป็นคติ ให้มีความอดกลั้นทนทาน มันร้องค�าเดียวล่ะ ไม่มีหลายค�า 
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เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเรา อย่าไปฟุ้งซ่านกับ
อารมณ์อื่น ให้น้อมมาเป็นเสียงธรรม มาเตือนตัวเองก็จะได้
ภาวนาสงบได้ เนีย่ได้รับความสงบ นั่นแหละเป็นความสุข เออ 
สุขหนอๆ เพิ่นจะได้ว่าล่ะ โอ้ ไม่มีสิ่งรบกวนแล้วมันมีความสุข
เว้ย เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจ อะไรตั้งใจจริงๆ จังๆ จะรับ
ศีลไปแล้ว ศีลของเราจะบริสุทธิ์ท�ายังไง จึงจะบริสุทธิ์ ก็งดเว้น
ให้มันได้

ปาณาติปาตา เวระมะณี

เราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ ในน�า้ก็ดี ในบกก็ดี อ้า 
ไม่เบียดเบียนเขาแล้ว ไม่ฆ่าเขาแล้ว ไม่ให้ ท�าให้เขาต้องตาย 
พลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกอย่าง อ้า เราไม่ได้มีเจตนา
ที่จะฆ่าเขาอย่างงั้น อันนีก้็เป็นศีลข้อหนึ่ง ท�าให้เราได้รับความ
สงบได้

มีแต่ อด อด อดเถิด อยู่อย่างงั้นแหละ อ๋อ มันร้อง ๓ ครั้งซะก่อน 
มันจึงเถิดทีหลังหรอก อด อด อดเถิดเนาะ(นะ) เอามาเตือนตัว
เอง ก็ได้รับความสงบ เออ

เราอดกลั้นทนทานได้มันดีแน่ มันดี มีความอดความทน 
ไม่ต้องฟุ้งซ่านไปตามเสียง อ้า ก็ได้รับความสบาย อ้า เอา หา
อุบายและวิธีมาทรมานตัวเองอย่างนี ้ใช้ปัญญาเอา ไม่ได้ฟุ้งซ่าน
ไปตามเสียงนั้น เราเอามาเป็นเสียงธรรม อยู่ต่ออย่างนี ้ ของ
อย่างอื่นก็เหมือนกันล่ะ การอดทน อดกลั้นทนทาน ให้มีความอด 
ให้มีความกลั้น มีความข่ม ข่มใจให้เป็นอยู่อันเดียว อารมณ์
อันเดียวก็จะได้รับความสงบ เมื่อได้รับความสงบแล้ว ความสุข
มันเกิดที่ ไหนอ่ะ ความสุขมันเกิดที่ ใจ ที่ ใจของเรามีความสุขที่สุด 
ไม่ฟุ้ง ไม่ซ่าน ไปตามสัญญาอารมณ์ อ้า รู้เท่าเอาทัน ถ้ารู้ไม่เท่า 
เอาไม่ทัน ถ้ารู้เท่าก็เอาครึ่งหนึ่งอยู่ปะบางอย่าง ถ้ารู้ไม่ถึงเอาหมด 
มันเป็นเพื่อนกันนั่นล่ะ พวกนั้นก็ดี

เพื่อนกินเพื่อนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน เออ 
มันก็ เป็นๆๆ ธรรมะ เพิ่นว่าไว้ ให้มีความอดกลั้นทนทาน 
พากเพียรภาวนาอุตสาหะ อย่าถอย อย่าท้อถอย อ้า มันก็มีนก
มันร้องให้ฟังเหมือนกัน

อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย

อยู่อย่างงั้นแหละ เจ้านกมันหลายเสียงหลายภาษา เอา
มาเป็นเสียงธรรมหมด อย่าท้อถอยๆ คิดคักๆ คิดคักๆ คิดแล้ว
คิดอีก คิดแล้วคิดอีก อยู่อย่างงั้น



๓ 
กร

กฎ
าค

ม 
๒๕

๕๖

13

12

๒๐  ๒๐

นั้นเป็นเสียงโลก ไม่ใช่เสียงธรรม ถ้าเสียงธรรม มันก็ต้อง ท�า
จริงๆ ได้ผลจริงๆ เราไม่ถอย เอาแต่ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่
ในตัว อ้า ก็เลยรับความสงบ เมื่อได้รับความสงบรู้สึกความสบาย 
เป็น

สุโข วิเวโก

ขึ้นมาได้ สุขเกิดจากการวิเวก ไปอยู่ในป่าในเขา ก็เอาอัน
นั้นมาเตือนตัวเอง อ้า จนใจมันสงบ ถ้ามันใจสงบแล้วก็เรียกว่า 
เป็นสมาธิภาวนาเอาแค่นั้น เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย ผู้เวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับมัน มันจะปรุง
จะแต่งเราให้ไปตามโลก อย่าไปส่งส่ายใจของเรา ออกจากร่าง
จากกาย ไปร�าคาญอยู่ที่อื่นนู้นล่ะ มันก็เป็นทุกข์ตกตัวเองสิปะเนีย่ 
อันนีม้ันไม่ให้ไปอย่างงั้น ให้มันอยู่ อยู่กับเสียงกลอง แต่ว่า
เปลี่ยนเสียงกลองมาเป็น ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ นีด่ีกว่า อ้า 
ท�าจนว่าใจมันสงบ ไม่มีอะไรร�าคาญเลย เพลิดเพลินอยู่กับ 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่นั่นล่ะ มันดังอยู่ข้างนอก ต่อเมื่อ 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ มันมาดังอยู่ในหัวใจเรา อ่ะเนีย่ เพราะ
ร�าคาญ โอ้ ท�าอะไร ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

ภาวนาก็เหมือนกัน ถ้าเอาจริงๆ ถ้าได้รับความสงบจริงๆ 
อ้า ได้ผลจริงๆ ความสงบนั้นล่ะเป็นผล เป็นผลของการท�าภาวนา 
เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีปัญญาแล้ว เอามาขบคิดพินจิพิจารณา 
หาข้อเท็จจริงจากเสียงนั้นๆ มันร�าคาญ ถ้าไปฟังกับเขาล่ะ 
ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ ไปตามเขามันก็ไป เขาคงจะเต้น เขา
คงจะดีด เขาคงจะฟ้อนร�าท�าเพลงกัน สนกุสนาน แต่ว่าตัวของ

อ้า เมื่อเรารับความสงบแล้ว เราก็สบายเราเอง ไม่สบาย
คนอื่นหรอก เราสบายตัวของเรา นั่งสบาย นอนสบาย ถ้ามัน
แวะออกไปแล้วก็ดึงมันคืนมา ไม่ต้องให้มันลามไปทางอื่น ให้มัน
อยู่ในเนื้อในตัวเอง อ้า อันนีเ้ป็นค�าเตือนของนก ที่ท�าให้สติแก่
เรา โอ้โฮ เอา

 โอปะนะยิโก

น้อมเข้ามาเป็นเสียงธรรม ไม่ใช่เสียงอย่างนั้น เสียงรบกวน
เฉยๆ มันรบกวนจนเราร�าคาญ แหม เมื่อไหร่มันจะหยุดสักที 
ตีกลองเนีย่ มันตีอยู่ทั้งคืนทั้งวัน จนสว่างคาตาพู้น( โน้น)ล่ะ 
แต่ว่าเรามี มันมีที่แวะ แวะของเรานะ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ เอา
อันนีด้ีกว่า ไม่ได้เอาป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ ไม่เอาอย่างงั้น อัน
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ไม่รู้จักสิ้น ดึงมัน หลีกมันออกมา อ้า ให้มีอารมณ์อันเดียว 
แต่ว่าอารมณ์เป็นธรรม พุทโธ พุทโธ หายใจเข้าเป็น พุท เวลา
ลมออกก็ โธ ตาม เวลาหายใจเข้าก็เป็น พุท เวลาลมออกก็ โธ 
ตาม อยู่อย่างงั้นแหละ หน่อยมันก็สงบเองมีเพิ่นแหละ สงบเอง 
มีแต่ พุทโธ พุทโธ อยู่ค�าเดียว ไม่ฟุ้งซ่านกับใคร โลกเขาจะ
วุ่นวายขนาดไหนก็ตาม เราดึงของเราเข้ามาอยู่ใน พุทโธ ได้แล้ว 
เป็นการภาวนาพุทโธ อ้า เอา พุทโธ อย่างเดียว

นีค่รูบาอาจารย์สอน ท่านสอนอย่างงั้น อย่าไปฟุ้งซ่าน
กับอารมณ์โลกเขาสิ เอา พุทโธ ดีกว่า ไม่ใช้เป็นอารมณ์ของโลก
หรอก เป็นอารมณ์ของธรรม ท�าให้ใจสงบ ระงับลงได้ มีสมาธิ
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ก็ได้ผล ได้ผลคือรับความสบายเฉพาะตัว 
คนอื่นไม่รู้หรอก เรามีอุบาย ท�าให้มันสงบระงับได้ ก็นั่นเป็น
อุบายวิธีของการหลบ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ไม่ได้ฟุ้งซ่านไป 
จะกับอารมณ์นั้นๆ อันนี ้เป็นต้น

อันนีข้้อประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ให้ดึงเข้ามา ให้
มีอารมณ์อันเดียว อันเราไม่ได้ยินเสียงกลอง เราไม่ได้ยินเสียง
นกอะไรหรอก แต่เราเอาความรู้ของเรามารวมอยู่ที่ ใจ

หายใจเข้า รู้ หายใจออก รู้ หายใจเข้า รู้ หายใจออก รู้ 
อยู่แค่นีก้็เรียกว่าเป็น หนทางแล้ว พุทโธ พุทโธ รู้ อยู่กับ พุทโธ 
ใจก็สงบ อ่ะ หายใจสงบแล้ว มันจะได้รับผลคือความสุข การกระท�า 
ภาวนาของเรามันเกิดความสุขขึ้น ได้รับความสุขไม่วุ่นวายกับโลก
ทั้งหลายแล้ว อ้า ดึงเข้ามาให้ได้ อย่าฟุ้งซ่านไปตามมัน อ้า ฟุ้ง 
ฟุ้ง ฟุ้ง ฟุ้งซ่านไปตามมัน มันก็ไม่สงบสักทีแล้ว

เรามันนอนไม่หลับสิ ดึงมันมาเป็น ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ล่ะ มัน
ก็เงียบไปเลย มีแต่หัวใจเราได้ยิน ได้ยิน ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ 
อยู่อย่างงั้น ได้รับความสุข เพราะเราใช้ปัญญาหลบมัน หลบมัน
หนมีา ไม่ให้มันไปตามเสียงโทนนั้น

อันนี ้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักภาวนา จะท�าให้มันหลบออก
จากอารมณ์ของโลกได้ ต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง 
อย่าส่งส่ายไปเฉยๆ ถ้าส่งส่ายไป เพลิดเพลินไปตามสัญญา
อารมณ์ มันก็เป็นฟุ้งซ่าน เป็นฟุ้งซ่านร�าคาญใจตัวเอง อ้า 
ดึงมันมาให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวซะ ใจมันก็เป็นหนึ่งได้ โอ้ 
อ้า อย่างนี้ โล่หรุบ.. รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง อ้า เพิ่นก็
บอกไว้อยู่แล้ว ถ้าไม่หลบ ถ้าไม่หลบมันก็จะเพลินๆ กับเขาไป
ตลอดคืนล่ะ

เพราะฉะนั้น อันนีก้็เป็นคติธรรมอันหนึ่ง ที่จะน�ามา
ประพฤติปฏิบัติ เอาตัวเองให้ออกจากอารมณ์ทาง ทางโลกซะ 
อ่ะ อารมณ์วุ่นวายทางโลกนั้น มันก็ท�าให้วุ่นวายไปเรื่อยๆ ไม่รู้จักจบ 
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ภาวนาต้องแผ่เมตตาไปด้วย แผ่เมตตาปรารถนาดี ในเพื่อน
มนษุย์ด้วยกัน ปรารถนาในสัตว์อื่น ขอให้มีความสุขความเจริญ 
อย่าได้ล�าบากยากแค้นใดๆ เลยอ่ะน่ะ อ้า

แค่นีแ้หละ ให้ธรรมะแค่นี ้วันนี ้ให้แค่นีย้่อๆ อ้า ถ้าไป
เล่านทิานล่ะไม่ได้จบ ไม่ได้จบง่ายๆ มันกว้างไกล เมื่อยตัวเอง
ต่างหาก เราเป็นมนษุย์ เราไม่ใช่เป็นสัตว์ เราเป็นมนษุย์ ไม่ต้อง
เอาอะไรล่ะ เอา พุทโธ เท่านั้นพอ หายใจเข้า พุท เวลาลมออก
ก็ โธ ตาม เวลาหายใจเข้า หายใจเข้าให้เต็มอกเต็มทรวง เต็ม 
เต็มแล้วก็เวลาออกก็ โธ ออกมา หายใจเข้าก็ รู้ ระลึกว่า พุท 
หายใจออกก็ระลึกว่า โธ ให้มันออกมาหมดอยู่ตับ ในไต ในไส้ 
ในพุง อ้า มันคับแค้นแน่นใจอยู่ในนี ้เอาให้มันออกให้หมด ไม่ 
ไม่ต้อง ไปคิดห่วงอะไร เอา พุทโธ พอแล้ว

ดังที่แสดงมา โดยย่อ พอเป็นข้อคิดเพื่อปฏิบัติธรรมให้
ถึงธรรม ถ้าได้ พุทโธ ทุกวันๆ แล้วใจสบายขนาดไหน อ้า สบาย
มากขนาดไหน บอกไม่ถูก ถ้าไปบอกคนอื่นก็บอกไม่ถูก เราอยู่
กับ พุทโธ เกิดความสะดวก เกิดสบายขึ้น คล่องตัวขึ้น ท�าให้
เกิดมีสติ มีปัญญากว้างขวางออกไป อ้า สิ่ง สังขาร ที่มารบกวน
อย่างอื่น ไม่เอาตามมันล่ะ ไม่เอาตามมัน เอา พุทโธ ของเราดี
กว่า อันนีต้ั้งใจจริง ตั้งใจจริงๆ ไม่ได้ นั้น ตั้งใจเอา พุท เอา โธ 
เอา พุท เอา โธ แค่นีพ้อแล้ว นีต่ั้งใจ ถ้ามันสงบจะได้ผล ได้
ความรับความสะดวกสบายมากขึ้น เกิดความสุขขึ้นทางใจ

ดังที่แสดงมา ก็เห็นว่าท่านทั้งหลาย คงจะเข้าใจความ
ประสงค์ ความประสงค์ของผู้แสดง ต้องการเท่านั้น ไม่ต้องการ
ฟุ้ง ฟุ้งซ่านอะไร อารมณ์โลกมันเยอะเกินไป

เพราะฉะนั้นทุกคน ขอฝากให้เอา พุทโธ มาภาวนาเด้อ 
พุทโธ พุทโธ ดูลมหายใจเข้า หายใจเข้าเป็น พุท เวลาลมออก
เป็น โธ อยู่แค่นี ้ไม่ได้เอาอารมณ์อื่น ต่อไปนานๆ เข้า มันช�านาญ
แล้วในการเข้าการออก เอา พุทโธ มาดึงมัน ดึงจิต ดึงใจ ที่มัน
ฟุ้ง มันซ่าน ร�าคาญออกไปทางนอก อ่ะ ท�าให้เราวุ่นวาย ท�าให้
เสียสมาธิไป การอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วเป็นสมาธิ เป็น

สัมมาสมาธิ

อืม ตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียว อันนีเ้ราจะได้รับ
ความสุข ได้รับความสงบสุข ในการพากเพียรภาวนาของเรา 
เอาเฉพาะ พุทโธ เท่านั้นล่ะพอ อย่างอื่นอย่าไปงมมัน มันไม่
ท�าให้ใจเราสงบ มันวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน ร�าคาญใจ ให้ภาวนาเอา 
พุทโธ ค�าเดียว เอาให้มันจนรู้ ลมเข้า รู้ ลมออก รู้ อ้า แต่มี
ความระลึกว่า พุท ระลึกออกว่า โธ ให้รู้อยู่แค่นั้น ก็จะได้รับ
ความสุข ไม่ต้องเอาอย่างอื่นล่ะ อ้า

ยุบหนอพองหนอ เพิ่นก็เอา อ้า แต่ว่าต้องการอยากให้
ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ต้องการให้ใจฟุ้งซ่าน อืม เหลวไหลไปตาม
สัญญาอารมณ์อื่น ให้อยู่กับ พุทโธ การภาวนา นักภาวนา
ทั้งหลายเพิ่นต้องเอาอย่างงี้แหละ เพิ่นไปอยู่ป่าอยู่เขา เพิ่นเอา
แค่นี ้ไม่ได้เอามาก

พระพุทธเจ้าก็สั่งไว้ พระพุทธเจ้าสั่งไว้เอา พุทโธ มาภาวนา 
หายใจเข้า รู้ พุท หายใจออก รู้ โธ หายใจเข้า รู้ พุท หายใจออก รู้ 
โธ อยู่แค่นี ้ใจมันก็สงบเอง เมื่อใจสงบเราจะ เราจะสบายมาก 
สบาย โล่งอก โล่งใจดี ไม่มีคับแคบใจเลย ใจกว้างขวาง แต่ว่า
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ตึม ปื่น พุด เสียงเพลง เสียงหมอขับ หมอล�า มันมาก
ออกไป ไม่ได้มีอันเดียว ให้มี พุทโธ อันเดียวเท่านั้นล่ะ เสียง
อย่างอื่นไม่เกี่ยว เราจะภาวนา เราจะเอาแค่นี ้ เมื่อได้รวมแล้ว 
ก็เราก็จะรู้ว่า โอ้ มันมีความสุขอย่างนีเ้อง หลวงพ่อจึงย�้าให้เอาแต่ 
พุทโธ พุทโธ อยู่แค่นั้น แต่ว่าหายใจเข้าให้ รู้ อ่ะ พุท หายใจออก 
รู้ โธ หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ อยู่แค่นั้น มันสั้นหรือมัน
ยาว แล้วก็บริหารปอดด้วย บริหารปอดให้มันคล่องตัว หายใจ
เข้ามันก็คล่องตัว หายใจออกมันก็คล่องตัวอยู่แค่นี ้พร้อมด้วย
ความระลึก ระลึก พุทโธ

เนีย่ขอฝากแค่นีล้่ะ วันน้ีนะ ดังที่แสดงมา ก็สมควรแก่
เวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอให้มันอยู่เด้อ อย่าส่งไปตาม ความรัก ความชัง ความ
ยินร้าย ความยินดี ดี ใจ เสียใจ ร้องไห้ หัวเราะ มันเป็นสังขาร
เฉยๆ หรอก สังขารมาปรุงแต่งเราเฉยๆ หรอก

เอ้า ประกอบพิธีอย่างอื่น ประกอบพิธีอย่างอื่น
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ บ้านโยม ลาดพร้าว ๑๐๗

สมัยนี ้ เขาปรุงยาเสพติดให้โทษ เข้ามาเผยแพร่ในเมือง
ไทยเรา จนไม่มีที่จะว่างแล้วล่ะ มันหลาย อ้า นั่นเขาปรุงมา
มอมเมาคนไทย ให้ลืมชาติลืมศาสนาของตัวเอง ถ้าเขาเอาของ
มึนเมามาย้อมจิตย้อมใจ ล่อจิตล่อใจให้เต็มบ้านเต็มเมือง ก็มี
แต่คนอ่อนแอ ใครจะเป็นทหารก็ดี เป็นต�ารวจก็ดี อ่อนแอไป
หมดจิตใจ อ่อนแอไป ล้มไปตามอ�านาจของยาเสพติดให้โทษ อ้า 
ไม่รับเป็นธุระภาระบ้านของตัว เมืองของตัวเอง เอ้า ไหลเข้ามาๆ 
เต็มบ้านเต็มเมือง ก็มีแต่คนขี้ยาหมด ขี้ฝิ่นหมด ขี้กัญชาหมด 
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อ�านาจมืดทั้งหลายมาข่มขี่เรา ถ้าอ�านาจมืดเข้า เข้ามาปกครอง 
ของบ้านเมืองของเรา ยึดอันนั้น ยึดอันนีเ้ข้า พวกเราก็หมดก�าลัง 
ก�าลังที่จะต่อสู้ข้าศึกศัตรูก็ไม่มี ยกแขนขึ้นก็ไม่มี แม้แต่ยุงกัดก็
ตีไม่ได้เลย อ้า เขารักษาศีลหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ตัด
ชีวิตเขาแหละ หึ เขารักษาศีลน่ะ แท้ที่จริงอ่ะ มันรักษาความ
มั่นคงของประเทศชาติ ก็คือตัวของเราเองแหละ เป็นก�าลัง
เข้มแข็งที่จะร่วมกับรัฐบาล ต่อต้านข้าศึกศัตรูทุกด้าน ยาเสพติด 
ให้โทษก็ดี ยาฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า ยาเบ้อต่างๆ ก็เป็นสิ่ง
บ่อนท�าลายความมั่นคงของชาติได้ อ้า การค้าการขายทั้งหลาย 
ก็อย่าไปยึดเอามาเป็นอาชีพ มันจะมาท�าลายความมั่นคงของ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้เข้าใจอย่างงั้น ถ้าตั้งอกตั้งใจ

กินสุราเมรัยกันทุกคน บ้านเมืองจะเป็นยังไง จะไม่เละตุ้มเป๊ะ
เชียวหรือ เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลย ไม่มี ใครรับผิดชอบบ้าน
เมืองของตัวเอง หากความมั่นคงไม่มี เขาก็สามารถที่จะยึดเอา
บ้านเอาเมืองของตัวได้ อย่างสบาย เออ อันนีม้ันเป็นตัวอย่าง
มาแล้ว

เมืองจีนสมัยก่อน เรืองอ�านาจใหญโ่ต เขาปรุง ตั้งโรงฝิ่น 
โรงสุรายาเมา เสพติดให้โทษ กัญชงกัญชา เต็มบ้านเต็มเมือง 
เมืองจีนมียังไง เมืองจีนเป็นยังไง ระส�่าระสายไหม อ้า ไม่มีคน
รับผิดชอบบ้านเมืองของตัวเองซะแล้ว มีแต่คนขี้ยา มีแต่คน
ขี้เหล้า ขี้กัญชา ยาเสพติดทุกชนดิ อ้า ความมั่นคงของประเทศ
ชาติเป็นยังไง ง่อนแง่นคลอนแคลนที่สุดเลย

เพราะฉะนั้นรัฐบาลสมัยนั้น จึงค่อยคิดขึ้น ฮึดสู้ ล้มล้าง
โรงสุรา โรงฝิ่น โรงยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ ล้มล้างให้หมด 
ไม่ให้มี เพราะว่ามาท�าลายบ้านเมืองของตัวเอง มองเห็นประโยชน์
แล้ว เห็นไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่มาท�าลายความแข็งแรงมั่นคง
ของประเทศชาติ ประเทศชาติก็ล่มจมลง ล่มจม ล่มจม จมลงๆ 
จนไม่มี ใครรับผิดชอบบ้านเมืองตัวเอง แล้วข้าศึก ผู้เป็นคู่ต่อสู้ 
เขาก็ย้ิมน้อยยิ้มใหญ่แล้วเนีย่ โอ้ย มันอ่อนแอหมดทั้งบ้าน
ทั้งเมืองแล้ว ก็ไปบีบหัวเอา บีบหัวเอาก็ได้อยู่ ผู้รับผิดชอบบ้าน
เมืองไม่มี ทหารต�ารวจก็ติดยาเสพติดไปด้วยกันหมดแน่ะ ใคร
ล่ะจะมารับผิดชอบความมั่นคงของบ้านเมือง ไม่มี ไม่มีผู้ใดที่
แข็งข้อ กลัว กลัวอ�านาจปลายปืน อ�านาจมืดต่างๆ นานา

เพราะฉะนั้น การสมาทานศีล ก็ ให้ระลึกไว้ว่า เพื่อความ
มั่นคงของประเทศชาติ ของบ้านของเมือง ถ้าเราพร้อมเพรียง
สามัคคีกันต่อสู้จริงๆ มันก็ไม่แพร่หลายหรอก ไม่ยอมให้มี

ปัดโธ่ พวกเราจะเป็นขี้ข้าเขาโดยเร็ว ในภายใน ไม่ช้านี่
แหละ เออ ไม่ถึง ๑๐ ปี ๒๐ ปีข้างหน้าเนีย่ พวกเราแต่มีแต่คน
ขี้เมาเต็มบ้านเต็มเมืองจะเป็นยังไง ใครจะรับผิดชอบ บ้านเมือง
แหละ เพราะฉะนั้นจึงเป็นโทษแสนสาหัสสากรรจ์ อ้า ให้ระลึก
เอาไว้ อืม อย่าไปลุอ�านาจแก่มันเลย อ้า ยาเสพติดให้โทษก็ดี 
เหล้ายาปลาปิ้งก็ดี ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้าทุกชนดิ เป็นสิ่งที่
บ่อนท�าลายก�าลังของชาติ บ้านเมืองให้ย่อยยับไป พวกเราก็เป็น
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พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ

ขึ้นสิ
อ้า อาจจะมีคนเดียวทางนีว้่าได้ นอกนั้นไม่เคยศึกษา ไม่

เคยว่าเลย ต้องให้ว่าได้ทุกคน ทุกคน ท่องไว้

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนกุัมปิมัง ปะชัง.

แค่นีเ้ด้อ อาราธนาศีลเนีย่

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

อืม ได้ ทุติ ตะติ ต่อไปก็ได้ อาราธนาศีลก็ได้ อาราธนา
เทศน์ก็ได้ อาราธนาพระปริตร สวดมนต์บ้านสวดมนต์ช่องก็ได้ 
อย่าไปนอน นอนหลับทับสิทธิ์ นอนทับหนังสือตัวเอง มีหนังสือ
สวดมนต์ไหว้พระมีอยู่ แต่ไม่สนใจ ไปสนใจอย่างอื่นโน้น ข่าว
อันนั้น ข่าวอันนีอ้อกมา อ้า

ไม่ดูโทรทัศน์ ก็ดูแต่ข่าวเพิ่นล่ะ ดูข่าวอันนั้น ข่าวอันนี้ 
บ้านเมืองเป็นยังไงๆ เออ เลยลืมธุรกิจของตัวเองไปเสียหมด 
ไม่มี ใครรับผิดชอบธุรกิจของตัวเอง อ้า ไหว้พระ อาราธนาศีล 
อาราธนาธรรม อาราธนาปริตต(ปริตร)มงคล ทุกอย่างล่ะ

ขี้ข้า เป็นเมืองขึ้นของเขาต่อไป เขามายึดได้แล้ว ใครล่ะจะเป็น
ผู้ต่อต้าน ทหารต�ารวจเป็นยังไง มีก�าลังพอหรือเปล่า เออ 
ถ้าไม่มีก�าลังพอ ก็แน่นอนที่สุด เขาจะมาบีบหัวเรา เอาเบาๆ 
ดีกว่า อืม เขาอยากได้อะไร เขาก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา อ้า

บังคับพวกๆ เรา ไม่มีสิทธิ์เสรี ค�าว่าประชาธิปไตยหายเลย 
หาย หายไปไหน ไปไหนวู้ ประชาธิปไตย อ้า ความแข็งแรงของ
ประชาชนหายไปเลย หายไปเพราะยาเสพติดให้โทษ เหล้า 
สุราเมรัย กัญชา ยาเสพติดทุกชนดิ ไม่มีก�าลังเหนือ มนษุย์ 
เหนือใจมนษุย์ มันจึง เขาจึงเอาสิ่งนีม้าย้อมจิต ย้อมใจของ
ประชาชนให้มีความอ่อนแอ อ่อนแอไม่สามารถที่จะยกปืนขึ้น
ต่อสู้ ข้าศึกศัตรูได้เลยอ่อนแอจริงๆ

ยกปืนขึ้นก็ล้มแผละ ล้มแผละไป ล้มแผละมา จะว่าเอา
อะไรมาเป็นก�าลังของชาติบ้านเมือง มันต้องฮึดขึ้นสู้ ไม่เอา ไม่
เอามันล่ะ ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ กัญชา ยาเสพติดให้โทษ
ทุกชนดิ เป็นสิ่งที่บ่อนท�าลายก�าลังของชาติ อ้า ความแข็งแรง
ของประเทศชาติอ่อนแอที่สุด

อันนี้ ในหลวงท่านห่วงมาก กลัวประชาชนจะหลง งมงาย
ไปติดกับ ยาเสพติดให้โทษ เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงฝิ่น 
เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า เสพติดให้โทษทุกชนดิ เป็นนักเลงไป
ทางนั้นซะแล้ว ใครล่ะจะอยู่รับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมือง 
ไม่มี อืม

เพราะฉะนั้น ขอฝากด้วย อันนีเ้บื้องต้นหน่อยเดียว จะ
ฟังเทศน์ก็ฟังสิปะเนีย่ อ่ะ
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ที่จะปวดหลังปวดเอวไม่มี สบายอยู่นั่นล่ะ หายใจเข้า รู้ หายใจออก 
รู้ อยู่แค่นั้นล่ะ ย่อภาวนา ภาวนา สัง.. สังรอง.. ส�า.. ส�ารวมใจ 
ให้อยู่กับเนื้อกับตัว ให้เกิดความสบายได้ ไม่ใช่มานั่งแบบบังคับ 
ไม่มี ใครบังคับเรา เราบังคับเราเอง เราจะนั่งวันละเท่านั้นนาที 
เราจะนั่ง วันเท่านั้น เป็นชั่วโมงๆ ถ้าเราสบาย เราจะอยู่นานๆ 
ถ้าเกิดความสงบ เกิดความสบาย เกิดปิติ ปราโมทย์ โชติช่วง
ชัชวาล อ้า มองเห็นบาป เห็นบุญขึ้นได้ ในขณะที่นั่งสมาธินั่นก็ได้

โอ้ ถ้าท�าบาปบ่อยๆ ใจมันเศร้า ใจมันหมอง ใจมันขุ่น 
ใจมันมัว ไม่มองเห็นบาปเห็นบุญอะไรเลย ถ้าใจเราสงบ วันหนึ่งๆ 
สักชั่วโมง นีเ่ป็นอย่างมากนะ อย่างน้อยก็เอาสักเป็น เป็นพิธี 
นั่งให้ใจสงบสักนดิๆ เดียว ค่อยจึงค่อยออกมาท�าธุรกิจการงาน
ส่วนตั๊วส่วนตัว มีมากมาย อ้า ได้รับความสบายนดิหน่อย 
วันหนึ่งก็เป็นก�าลัง เป็นยา เป็นโอสถที่ท�าให้ใจสงบ เป็นธรรมโอสถ 
รักษาจิตรักษาใจไม่ให้มืด ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ไปตามสัญญาอารมณ์

ทางโลกเขาเต็มบ้านเต็มเมือง ทางโลกเขามีตั้งแต่เครื่อง
ยั่วยวนชวนให้เพลิดเพลินในกามกิเลส ในวัตถุกาม กามกิเลส 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ของเหล่านั้นมา
ยั่วยวน ชวนให้เพลิดเพลินเฉยๆ แล้วก็หลงระเริงไปตามเขา

มันก็ลืมไป มันกลืนกินไปในตัวของมัน มันกลืนและกิน
หมดแล้วใครจะรับผิดชอบ หน้าที่การงานอันนีเ้ราต้องเข้มแข็ง 
ต่อสู้ให้มันยั่งยืน ให้มันยั่งยืนนาน อ้า อย่าไปอ่อนแอมัน ถ้า
อ่อนแอแล้ว มันก็เป็นหนทางให้ข้าศึกศัตรูมาบีบเรา ให้หมด
อ�านาจได้เลย

อ�านาจของพระพุทธเจ้า อ�านาจของพระธรรม อ�านาจของ
พระสงฆ์ มีเต็มแผ่นดิน คือมีเต็มแผ่นดินจริงๆ มากมาย ถ้า
เราเมินเฉยซะ ไม่เอาใจใส่ซะ ของเหล่านี ้ อาราธนาพระปริตร 
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อะไรมันก็หมดไปด้วยเหมือนกัน 
เพราะเราไม่สนใจ มี ในหนังสือมี แต่เราไม่ดู หนังสืออยู่ในตู้
ในตื้อมีมากมาย มีฮอด(ถึง)พระไตรปิฎกแปลพู้น( โน้น)ล่ะ มี
มากมายก่ายกอง จนดูไม่จบพู้น( โน้น)ล่ะ

ถ้าดูไปทุกวัน ท่องไปทุกวัน แล้วก็นั่งสมาธิทุกวัน นั่ง 
เมื่อว่าไปแล้วก็นั่งสมาธิ ให้ใจสงบ สักวันละ ๕ นาที ๑๐ นาทีขึ้นไป 
หรือมันเกิดความสบาย เราจะเอามากกว่านั้นก็ได้ นั่งนานๆ จน
ตัวเบาหวิว ไม่มีร่าง ไม่มีกายเลย เกิดสมาธิ เกิดเป็นสมาธิจิต
ตั้งมั่นขึ้นมา เข้าฌาน เรียกว่าเข้าฌาน นั่งจนร่างกายเราไม่มี 



๖ 
กร

กฎ
าค

ม 
๒๕

๕๖

9

8

๒๑  ๒๑ อ้า โทรทัศน์มันมี มีทุกเรื่องในโทรทัศน์มีทุกเรื่อง จะดู
มวยเขาก็ยังได้ จะดูฟ้อนร�าท�าเพลงอะไรก็ยังได้ แต่ว่ามัน
เพลิดเพลินเฉยๆ เพลิดเพลินท�าให้ใจลืมตัวไปเฉยๆ แต่ว่าความแก่ 
หารู้ไหมว่า ตัวของเราแก่เข้าไปทุกวันๆ เท่านั้นปี เท่านีป้ี แก่ไป
ทุกชั่วโมงๆ เออ วันนีล้ืมตัวไปกี่ชั่วโมง วันหน้าเอาใหม่ จะสังวร
ระวังใหม่ ให้มันได้มากกว่าปล่อย กว่าปล่อยใจเพลิดเพลิน ไป
ตามสัญญาอารมณ์ ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวสักคร่ึงชั่วโมง หรือว่า
หนึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดี ได้รับความสงบจนเกิดปิติ สุข เอกัคคตา มี
ปิติ สุข เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตารมณ์ อารมณ์อัน
เดียวเท่านั้น

ถ้าเราจะตั้งใจภาวนาจริงๆ ยึดก�าลัง ยึดอ�านาจทั้งปวงให้
มาอยู่ที่ ใจของเรา ยึดอ�านาจมัน อย่าให้มันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตาม
สัญญาอารมณ์ใดๆ อ้า ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว สักวันหนึ่ง 
คืนหนึ่ง หรือสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง มันอยู่กับเนื้อกับตัวเวลา
ออกมาแล้ว จะสังเกตการณ์ เราสังเกตการณ์ เออ จิตสงบนี้ 
สบายเว้ย สบายจริงๆ จิตฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์ มันไม่
สบายเลย ไม่อยู่เป็นตัวของตัวเลย ฟุ้งซ่านร�าคาญไปตามสัญญา
อารมณ์โลก กามโลกีย์ มันก็มีมากมาย มีรูป มีเสียง มีกลิ่น มีรส 
มโีผฏฐัพพะ มีธรรมารมณ์ โง่งมอยู่ตลอด เออ ถ้าส่งใจไปตามมัน 
ทุกเรื่องทุกราว ก็อยากจะดูจะชมไปเรื่อยๆ
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มันไม่ใช่นั่งหลับหู หลับตามืดเฉยๆ นั่งหลับหูหลับตา แต่
ได้ฌานไปแล้ว มันเกิดความสุข ปิติ สุข เอกัคคตา จิตเป็นหนึ่ง 
เออ เป็นฌานขึ้นมา รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ แจ่มแจ้ง สิ่งนีม้า
ท�าให้ใจเราเศร้าหมอง สิ่งนีม้าท�าให้เรา ใจเราขุ่นมัว วุ่นวายเฉยๆ 
ไม่ได้รับความสงบ ให้เราตั้งสติ เอาความสงบมาไว้ที่ ใจเราทุก
ครั้งๆ

อันนีค้รูบาอาจารย์ เพิ่นสอนหรอก เพิ่นสอนเราอย่างงั้น 
ให้ตั้งสติ ให้มีความสงบสุขอยู่ในตัวของตัว สักวันละนดิละหน่อย 
เออ ก็จะเห็น เห็นความไม่เที่ยงของสังขาร ที่มันมาปรุงเรานะ 
สังขารมาปรุงเรา ปรุงให้รัก ปรุงให้ชัง ปรุงให้โลภ ปรุงให้โกรธ 
ปรุงให้หลง ปรุงให้อิจฉา ริษยา พยาบาท อาฆาต จองเวรซึ่ง
กันและกัน แล้วจะหาความสุขที่ ไหนได้เล่า ถ้ามันปรุงอยู่อย่างนี้ 
มันจะหาความสุขที่ ไหนได้ เราต้องดึงเราให้สงบให้ได้ ถ้าเราสงบ
แล้ว เราจะเห็นสุขเป็นวิเศษ อืม ปีติ เกิดปิติ ปราโมทย์ โชติช่วง 
ชัชวาล สว่างไสวไปหมด ไม่มืดมน อนธการเหมือนตั้งแต่ก่อน 
ถ้าเรามาภาวนาแล้ว จะเห็นความสงบเป็นสุข ส�าหรับใจ

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย

ความสะสมซึ่งบุญน�ามาซึ่งสุข อืม

ทุกโข ปาปัสสะ อุจจะโย

เหมือนกัน ความสะสมซึ่งบาป น�ามาซึ่งทุกข์ น�าความทุกข์มา
ให้ตัวเอง ถ้าไปหลงระเริงตามมัน ทุกอย่างๆ แล้วจะเป็นยังไง 

เราก็ชื่อว่าได้ก�าลัง ในการเป็นพุทธบริษัท เป็นอุบาสก 
เป็นอุบาสิกา ท�าใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว อยู่กับเนื้อกับตัว สักครึ่ง
ชั่วโมง อ้า หรือจะเอา ๓๐ นาที อ่ะ ครึ่งชั่วโมงจะเอา ๔๐ ๕๐ 
นาทีก็ได้ ขอให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ให้มันรวม ได้รับความเย็น 
เย็นใจ มีความสุข ปิติ ความปิติ ยินดี ปรีดาปราโมทย์ โชติช่วง
ชัชวาล มันเกิดขึ้นที่ดวงจิตเรา มันน่าอัศจรรย์ใจจริง

เอ้า เราปล่อยมันมาตั้งแต่เกิดมา ปล่อยให้มันเลินเล่อ
เผลอสติไป ตลอดวันตลอดคืน เผลอสติไปกับเรื่องอันนั้น เผลอ
สติไปกับเรื่องอันนี ้ เรื่องเอากิจการงานมาเป็น ของส�าคัญกว่า
ภาวนา แต่ที่จริงภาวนาให้ใจอยู่นั้นส�าคัญมาก ให้ใจอยู่กับเนื้อ
กับตัว เมื่อรวมตัวได้แล้วมันเป็นฌาน เป็นฌาน เกิดความสุข 
ปิติ ความอิ่มอกอิ่มใจ สุข มีความสุขที่สุด เอ.. เอกัคคตาจิต จิต
เป็นหนึ่งงั้น

ถ้าจิตเป็นหนึ่งได้ทุกครั้งๆ ก็วิเศษมาก อ้า เราจะเห็น
บาปเห็นบุญแน่นอน เห็นบาป เห็นบุญ เห็นคุณ เห็นโทษ เห็น
ประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จักเลือกเฟ้นเอาเอง นั่น
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พวกวิญญาณทั้งหลายโมทนาสาธุการ ไม่ได้มารักษาเราหรอก 
แต่ว่ามาชุมนมุเหมือนกัน แต่เราไม่มีตาทิพย์ มองไม่เห็น เทวดา
ทั้งหลายก็โมทนากับเรานะ เป็นหนทางที่น�าความสงบสุข 
มาให้ เออ

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นบอกว่า ความสงบสุขจะเกิดขึ้น ก็เพราะว่าไม่ปล่อยจิต 
ปล่อยใจ ไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว 
ให้รู้เท่าเอาทันอยู่เสมอ ถ้ารู้เท่ามันเอาครึ่งหนึ่งนะ ถ้ารู้ไม่ถึง
มันเอาหมด มันเป็นภาษิตของโบราณ เพิ่นบอกว่า ถ้ารู้เท่ามัน
เอาครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันเอาหมด เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนรู้
ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน นั่นก็อยู่ในตัวของเรานีแ่หละ สังขาร
ทั้งหลาย อ้า มันเป็นเพื่อนของเรา เพื่อนกินมากินกับเรา เพื่อน
กัน แต่เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน

เขามาเป็นเพื่อนน่ะ ทีแรกก็มาตีสนทิแน่น ตีสนทิแน่น
ท�าความคุ้นกัน เป็นเพื่อนกันอย่างงั้นอย่างงี้ แต่นานๆ เข้าเรา
หลงระเริงไปตามเขา อ้า เขาก็กินหมด อืม ถ้ารู้ไม่เท่า มันก็เอา
ครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันก็เอาหมดเลย สังขารนะ มันเอาเป็นตัว
ของตัวหมด จนเสียสติ สติ ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว หลง งมงาย

มีคนสติลอยก็มี เคยไปให้หลวงปู่เป็นคนแก้ให้ เป็นคน
พ่นน�้าให้ เอาน�า้เป่าให้ อ้า มันหลงตัว ลืมตัว จนว่าร้องห่มร้องไห้
ไปต่างๆ นานา อ้า เพราะมันหลงตัว ลืมตัว มันมาเป็นเพื่อนเรา
ทีแรก ท�าตัวเป็นเพื่อนเรา ความรักก็ดี ความชัง ก็ดี ความดี ใจก็ดี 
เสียใจก็ดี ร้องไห้ก็ดี หัวเราะก็ดี มันมาท�าตีสนทิแน่นกับเรา 

เออ สติสตังเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวไหม อืม สติสตังยั้งคิดทั้งหลาย 
จะอยู่กับเนื้อกับตัวไหม มันก็ฟุ้งซ่านร�าคาญไปเรื่อยๆ คว้าน�้าเหลว 
อืม ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นตัวเลย คว้าน�า้เหลว ถ้าส่งไปตามมัน 
คว้าน�้าเหลว ถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเนีย่ ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้คว้า
น�้าเหลวหรอก รู้สึกตัวอยู่

สติ แปลว่าระลึกได้ ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจิต ตั้งมั่น ไม่หวั่น 
ไม่ไหว ไม่ส่ง ไม่ส่าย ออกไปภายนอก ให้อยู่ในตัวของตัวเท่านี้ 
อันนีล้่ะ ผู้ภาวนาทั้งหลายท่านได้รับมรรค ผล นพิพาน เพราะว่าท่าน 
เอาจิตเอาใจท่านอยู่กับเนื้อกับตัว จนเป็นผู้วิเศษขึ้นมา รู้ เป็น
ผู้วิเศษ รู้ ให้มาดังที่หู เนีย่ รู้ ดังเข้ามาที่หู พออดที่จะลืมตาดู
ไม่ได้ อ๋อ มันจริงเหรอ อ้า อาจจะเห็นเทวดา เห็นภูมิ เจ้าพระภูมิ 
เจ้าที่ เห็นบาป เห็นบุญ เห็นคุณ เห็นโทษ เห็นดวงวิญญาณ
ทั้งหลาย ที่เขารอรับส่วนบุญกับเรา มีมากมายเท่าไหร่ เราจะเห็น 
เห็น โมทนา อ่ะ วันนี้ ไม่ได้ชุมนมุเทวดาหรอก แต่ว่าเทว.. เทวดา
ก็มาแอบฟังอยู่ก็มีนะ มาแอบฟังประชาชนเขาท�ายังไงกัน อ้า

ถ้าท�าถูกท�าต้อง เทวดาก็โมทนาสาธุการ สาธุให้เจริญๆ 
นะ พ่อเอ้ย แม่เอ้ย ข้าพเจ้ามีแต่วิญญาณ ขอโมทนาด้วย ผู้ใด
ท�าได้ ผู้ใดรักษาศีลได้ นั่งสมาธิได้ ภาวนาได้ ขอโมทนาสาธุการด้วย 
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ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ได้มโีอกาสได้ท�าบุญด้วย เออ ได้ยินข่าวว่า
ท่านประกาศมาวันนั้นๆ ท่านจะมีงานอะไรๆ และก็มีการ อ้า 
บริจาคทรัพย์ บริจาคจตุปัจจัย บริจาค อ้า พลังกาย พลังใจ 
อ้า ให้แก่สังคม ต้องการพัฒนาสังคมให้มันเจริญรุ่งเรือง ท่าน
ต้องการอย่างงั้น

พระเจ้าแผ่นดินทุกสมัยมา ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินองค์
เดี๋ยวนีเ้ท่านั้น หามิได้ แต่ก่อนท่านพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง 
อาศัยก�าลังของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินช่วย แอ้ อย่างพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เออ รัชกาลที่ ๕ พระปิยมหาราชนั่นล่ะ ท่านท�าไง 
ก็เป็นพระบิดาของประเทศชาติ ไปเที่ยวยุโรป ไปประพาสยุโรป 
ไปเห็นบ้านเมืองเขา มีรถฟืนรถไฟวิ่งขวักไขว่ไปมา รถยนต์ก็
แออัดยัดเหยียดมากมาย สะดวกสบาย จะไปทางน�า้ก็ได้ไปโดย
เรือ จะไปทางบกก็ไปทางรถไฟ แม้จะไปทางอากาศ ก็อย่างไป
เครื่องบินอย่างนี้

ไปเห็นประเทศอื่นเขาเจริญถึงขนาดนั้น ท่านจึงน�ามา เรา
กลับไปเมืองไทยคราวนี ้ เราจะไปพัฒนาเมืองไทยของเรา มัน
ซอมซ่อเหลือเกิน อ้า รถไฟก็ไม่มี รถยนต์ก็ไม่มี ไฟฟ้าก็ไม่มี 
น�้าประปาก็ไม่มี อะไรไม่สะดวก ของเหล่านีท้่านเอาสมองของ
ท่านบันทึกมา บันทึกใส่สมองจดจ�าไว้ มาแล้วก็บรรยาย อ้า 
เขียนไว้เป็นอย่างๆ เอาอันนีก้่อน เอาอันนีก้่อน อันนีห้ลัง จะ
พัฒนาให้มันเสมอภาค เป็นประชาธิปไตยจริงๆ อ้า ไม่ได้กอบโกย 
เอาเงินประชาชนแต่อย่างใด ไฟฟ้าไม่มี น�้าประปาไม่มี อ้า 
รถยนต์ไม่ดี รางรถยนต์ไม่ดี รถไฟไม่ดี อะไรท�านองนี ้ท่านคิด
อยู่ในหัวของท่าน แล้วก็พอเข้า กลับจากยุโรป มาเมืองไทย 
พอมาแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้น อะไรเราไปดู เราจะพัฒนาอะไรก่อน 

ท�าให้เราคุ้นเคยกับมัน ต่อไปต่อมามัน ฆ่าเราซะเลย อ่ะ แอ้ 
สังขารนั่นมันฆ่าเราซะเลย ฆ่าไม่ให้ยินดี ในธรรม ไม่ให้ยินดี ในทาน 
การรักษาศีลก็ไม่ให้ยินดี อ้า มันก็ดึงไปใส่ของมันหมดทุกอย่าง 
ความยินดี ในทาน การให้ของ ขอให้ส�าเร็จซึ่งสมบัติทั้งหลาย 
มันก็หมด ไม่ให้ยินดี ไม่ให้ยินดี กับการท�าบุญท�าทานหรอก

พวกนั้นมันมีแต่ห่วงไว้ แอ้ ความตระหนีถ่ี่เหนยีวน่ะ 
อย่าๆๆ อย่าๆ เสียสละ มันจะ อ้า หมดเนื้อหมดตัว ไหมล่ะ เรา
จะท�าบุญมันก็ห้ามไว้ เป็นยังไงถ้าสงเคราะห์สงหาผู้อื่น มันก็
ห้ามไว้ ความตระหนีถ่ี่เหนยีวน่ะ มันห้ามไว้ ไม่ให้แจก ไม่ให้แบ่ง 
ไม่ให้สงเคราะห์ ไม่ให้ช่วยเหลือ เจือจุนอุดหนนุผู้อื่น ไม่ใช่ ไม่ใช่ทาง 
หนทางที่การเสียสละ การแบ่งการปันกัน นีเ่ป็น

จาคะ

เป็นจาคะ จาโค รู้จักเสียสละต่อส่วนรวม ถ้ามีงานส่วน
รวมเกิดขึ้น มีการเสียสละ ร่วมกับผู้มีบุญหนักศักดิ์ ใหญ่ อ่ะ 
อย่างพระเจ้าแผ่นดิน ท่านจะท�าอะไร พระเจ้าอยู่หัวท่านจะท�า
อะไร ท่านก็มักจะบอกบุญมาทางไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้รวมกัน
ท�าอันนี้ๆ  เน้อ ให้มันเป็นประโยชน์เด้อ เป็นประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมืองของเรา ลูกหลานของเราก็ได้พึ่งพาอาศัยต่อไป

เพิ่นจึงแนะน�าพร�่าสอนแบบนี ้เชิญชวนแบบนี ้ท่านไม่ได้
เอาใส่ตัวคนเดียวหรอก อะไรเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ท่านจะชักชวนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้ช่วยกันทะนถุนอม
หรือบ�ารุง และรักษาให้มันเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เออ ท่านไม่ได้เก็บ 
ได้ก�า ได้กอบ ได้โกยเอาแต่พระองค์เอง รัก เพื่อต้องการให้
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ถ้ามีแตโ่กงแต่กินกัน กินเล็กกินน้อยกันอยู่อย่างงี้ 
ไม่ได้ก้าวหน้าน่ะ ถอยหลัง เป็นการถอยหลัง อ้า ก็เลยเบื่อ
เอือมระอา การปกครองแบบนั้น มันก็เอือมระอา เพราะฉะนั้น 
ถ้าพูดไปมันก็จะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนรัฐบาลเขา อืม ไม่ดี 
ถ้าฟังแล้วเขาน�าไปตีแผ่ออก เออะ พระองค์นี ้ท�าไมพูดอย่างงี้ 
หึ อ่ะฮึ อ้า เอ้า พูดไป ป้องกันไว้ ไม่ให้ทะลักออกไปนอกลู่นอกทาง 
ประเดี๋ยวจะน�าความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัว
เอง แน่ะ มันเป็นอย่างงั้น ความเป็นจริงมันเป็นอย่างงั้น

ความโลภโมโทสัน มันมืดมิดปิดปัญญา มองหาความเจริญ
ไม่มี มีแต่เก็บ จะก�า จะกอบ จะโกย จะโกง จะกินกันอย่างงั้น 
แล้วอะไรจะพาเจริญล่ะปะเนีย่ อะไรจะพาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 
มีแต่เสื่อมโทรม อ้า อัน.. อันตรธานไป หายไปเลย เออ

เนีย่ท่านคิดมานาน เพราะไปเห็นไฟฟ้าเมืองนอก ท่านก็
บันทึกเอาหัวใจ เห็นรถฟืนรถไฟเมืองนอก ไปเที่ยวแล้ว ก็บันทึกเข้า
ไว้ในหัวใจ รถฟืนรถไฟ กลับไปเมืองไทยคราวนี ้ เราจะพัฒนา
เมืองไทย หารถฟืนรถไฟเป็น ใหญ่แหละ อ้า เห็นบ้านเมืองเขา 
มีรถฟืนรถไฟไปต่างจังหวัด ไปธุรกิจอะไรๆ รวดเร็ว พอกลับมา
แล้วก็เอาแล้ว วางแผนแล้ว อืม วางแผน ตัดทางรถไฟผ่า
ดงพญาไฟ หรือผ่าดงพญาเย็น ผ่านที่นั่น แต่ว่าประชาชนมัน
ไม่คุ้นเคยกับป่า มานอนให้ยุงกิน อะไรกิน กัด นอนในป่าในดง 
ยุงกัด ยุงกินแล้ว ไข้มาเลเรียจับสั่นขึ้น อืม ก็มัดไว้ สั่นอยู่
อย่างงั้นล่ะ ก็เลยไม่มียาจะกินกัน ในที่สุดก็ตายในป่ากัน เป็น
จ�านวนมากเหมือนกัน นั่น เพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ในหลวงท่าน
บอกว่า เฮ้ย อันนีม้ันเป็นไข้มาเลเรีย ไม่ใช่ผีสางนางไม้อะไรหรอก 
เรารู้จักป้องกันไว้ เออ เอาน�า้มาต้มให้สุกเสียก่อน ใส่ตุ่มไว้กิน 

เราจะท�าอะไรก่อน ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง อ้า รุ่งโรจน์
โชติช่วงชัชวาล ทันหน้าทันตาประเทศอื่นเขา

ไว้ใช้ ไว้ไต้ตะบอง (กระบองไฟ) หรือว่าไต้ ขี้กับไต้ เอา
ยางไม้มาต�า เป็นของจุดไฟนั่งกินข้าวกันทั้งคืน ควันไฟมันก็หายใจ
เข้าไป จมูก ควันไฟหายใจเข้าจมูก เอาตะบอง (กระบองไฟ)กับ
ไต้ อ่ะ ยางไม้ มานั่นน่ะ จะกินข้าวจบหมดเปล่า ปะฮึ หรือจมูก
ด�าเป็นต้อ(ตัน) เป็นต้อ(ตัน) พอหายใจเอาควันไฟนั่นเข้าไป เพิ่น
จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่า อืม โอ้ มันขนาดนั้นล่ะไม่ดี ถ้า ถ้ามี
ไฟฟ้า กดสวิทซ์ปั๊บ มันก็สว่างมา อย่างงี้ ไม่มีควันเลย ไม่เป็น
พิษเป็นภัยแก่จมูกตัวเอง แก่ปอดตัวเอง อ้า ท่านก็พัฒนาให้
ประชาชนได้ใช้ ในกรุงเทพฯ นีเ้รียกว่าทุกหนทุกแห่ง แต่ว่านะ 
บ้านนอกก็อาจจะมีอยู่บ้างอ้า การพัฒนาไม่ก้าวหน้า ให้มีอยู่บ้าง 
อาจจะมีเงินมีทอง ให้ไปพัฒนาการไฟฟ้า น�้าประปา อะไรได้

มันก็ไปรุมกินกันซะ กินค่าไฟฟ้า กินน�้าประปา กินอะไร
ต่ออะไรกัน รุมกินกัน แทบจะไม่ได้ลงในคนงานสักสลึงก็มี โอ้ 
น่ะมันเป็นอย่างงั้น คนเห็นแก่ตัว ยอมเก็บ ยอมก�า ยอมกอบ 
ยอมโกย ยอมโกง ยอมกินกันอยู่อย่างงั้น

คนไม่เห็นแก่ตัว มีแต่เสียสละออกมา เพื่อพัฒนาประเทศ
ชาติบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัยเขา อ้า ก้าวหน้า เขาเรียก
ว่าพัฒนาก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง
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อ้า ไปดูความเสื่อม ความเจริญของท้องถิ่นนั้นๆ ก็เห็นว่ามัน
ทรุดโทรมมาก ท่านจะพัฒนาที่นั่นให้มันเจริญขึ้น รุ่งเรืองขึ้น 
น�าสมัยและก็ใหม่เสมอ เออ พวกเราก็สนับสนนุดี้ พวกเราเป็น
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ สนับสนนุ สรรเสริญเยินยอท่าน 
อ้า ไม่ได้ขัดคอ ให้ตั้งอกตั้งใจ

เอาล่ะนะ ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้
ญาติโยมทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอัน
ชาญฉลาด ภาคปฏิบัติของตัวเอง คือนั่งสมาธิภาวนาให้ใจมัน
สงบ ถ้าใจสงบแล้ว มันเกิดความสบายมหาศาลขึ้นมานี ้ เกิด
ความสะดวก เกิดความสบายขึ้นมาในหัวใจเรา ท�าให้ใจเราสบาย
ขึ้นมากๆ อ้า ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการ
ฉะนี้

อย่าไปกินน�้าดิบๆ มันมีเชื้อมาเลเรียอยู่ในนั้น ไข่ยุง ไข่เยิง อัน 
ในใบไม้ หมักหมมเข้า มันก็เกิดเป็นพิษเป็นภัย เป็นเชื้อไข้มาเลเรีย 
ขึ้นมาอยู่ในตัว รู้จักไหม เข้าใจไหม เออ ต่อไปให้ต้มน�้าให้กินกัน 
ต้มน�้าไว้กินเฉพาะ อย่าไปกินน�้าตามล�าคลอง มันแช่ใบไม้เน่าๆ 
มา คือลูกยุงลูกเยิงมากมาย เหล่านั้นก็เป็นเชื้อมาเลเรีย

เพิ่นรู้จักไปหมดทุกอย่างอ่ะ ปฏิบัติตามพระโอวาทของ
ในหลวงท่าน แล้วก็เอา ผีก็ไม่มีปะเนีย่ ผีไข้จับสั่นที่มาสิงคนให้
สั่นอย่างเก่าไม่มี แอ้ ปฏิบัติตาม อืม ท่านปฏิบัติถูกต้องตาม 
พระปัญญาของพระองค์ อ้า รู้จัก รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง 
รู้เท่าเอาครึ่ง รู้ไม่ถึงเอาหมด เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน 
เพื่อนกันเอาไปกินเน้อ เออ อยู่ที่เรานีแ่หละ อยู่ที่เราหมด
ทุกอย่างอ่ะแหละ อืม เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงประพฤติ
ปฏิบัติตาม พระโอวาทของในหลวง ที่ท่านวางไว้ โครงการของ
ท่านที่วางไว้ ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆ หรอก เวลาไปทัศนาจรที่ ไหนๆ 

(กดเสียงวี๊ดๆๆๆๆ) อ้า เวลาหยุดก็ต้องเบรกตัวเอง 
เอานีม้าเบรกตัวเอง อ้า เออ มีคนเอามาให้แบบเนีย้ เอาไว้ท�าไม

(กดเสียงวี๊ดๆๆ) จะเอาไว้ท�าไม ไว้เบรกตัวเอง อ่ะ ไฟฉาย 
มันมืด นาฬิกามันได้เท่าไหร่ล่ะ อันนีส้่อง ส่องแล้ว โอ้ มันได้
เท่านั้นเท่านี ้ ส่องไปหานาฬิกาให้ได้ อันนีเ้ป็น เลือก จึงเลือก 
แต่ว่ามันจะใช้อะไรล่ะในนี ้คงจะใช้ถ่านนะ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.

ณ ส�านักพิมพ์ดีเอ็มจี

(อาราธนาธรรม)
อืม หา บ่แปลแล้วเนาะ(นะ) ไม่แปลล่ะ ตามความที่ว่า

มานั้น ก็เรียก ขอพระคุณเจ้าจงแสดงธรรม ธรรมะในทางพระพุทธ
ศาสนา ให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังด้วยล่ะเนาะ(นะ) เทศน์ 
เรียกว่า อาราธนาเทศน์ อ้า ว่ามาแล้ว

สมัยโบราณโน้น เพิ่นก็บอกว่านมินต์แสดงธรรม ให้พวก
ข้าพเจ้าฟังด้วย ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ยิน ได้ฟัง บาปบุญคุณโทษไม่รู้
เรื่องเลย อ้า แต่อันนีก้็มีความประสงค์อย่างงั้นเหมือนกันอยาก
ให้ท่านแสดงให้ฟัง เอ้า
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นี ่ ๕ อย่างนีเ้ป็นศีลของญาติโยม เป็นสาธารณศีล 
สาธารณธรรม เป็นธรรมประจ�าใจของมนษุย์ ถ้าล่วงเกินเข้าไป
มันขาด ขาดจากศีล ศีลขาดจากเรา ไปฆ่าสัตว์ โอ้โฮ ท�าไปท�ามา 
หากินในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มันก็เอาจ�านวนหลายล่ะ ปะเนีย่ 
มันจะเลี้ยงกันพอ

แต่ว่าอยู่ในเมืองในนา อย่างนี ้ เป็นโอกาสดีของพวกเรา 
ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ ทั้งนั้น อยากกินเนื้ออยากกินปลา 
เขาแช่เย็นไว้เต็มบ้านเต็มเมือง เขาใส่ตู้เย็นไว้ เขาใส่แช่เย็นไว้ 
เขาเอาออกมาจ�าหน่ายในเวลาที่อาหารมื้อเช้า เอาออกมาจ�าหน่าย
ในเวลาอาหารกลางวัน มาจ�าหน่ายในเวลาอาหารค�่าอีก เขาจัด
จ�าหน่ายกันอยู่ เห็นอยู่ใกล้ๆ ทางรถไฟบางเขนนีแ่หละ อ้า 
บางซื่อ บางเขนน่ะ เต็ม อาหารทั้งนั้น มีแต่อาหารคาวก็มี อาหาร
หวานก็มี อะไรก็มีทั้งนั้นทุกอย่าง 

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,

ไป เป็นภาษาบาลี ขอจงแสดงธรรมเอาที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้
และที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติได้ งดเว้นได้ ทุกอย่างนั้นล่ะ ตั้งแต่รับ
ศีลมา เราท�าได้ เรารักษาได้ นั้น นั้นก็เป็นการแสดงธรรม
เหมือนกัน ถ้าเรารักษาได้แล้ว ใจของเรามันบริสุทธิ์ ใจเพิ่นล่ะ
เป็นคนรับ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ ใจโน้นเป็นผู้งด ผู้เว้น เว้นจาก
บาปทั้งหลาย ๕ ประการ มีฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด
ในกาม การมุสาวาท ดื่มกินสุราเมรัย เหล่านีม้ันเป็นเรื่องของ
เราที่จะต้องงด ต้องเว้น ต้องละ เอาเองมันจึงเป็นศีล ไม่ใช่ว่า
ตามท่าน แล้วก็ได้ศีลแล้วเฮอะ ต้องงดเว้นเสียก่อน

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

นั่น ตั้งใจสมาทานตั้งมั่น ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อยได้ 
ก็เป็นผู้มีศีล ไปที่ ไหนๆ เทพทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ถ้าเรา
เป็นผู้มีศีลแล้ว เทวดาหลีกทางเรานะ ผีทั้งหลายหลีกทางเรานะ 
ไม่ชนเรา ไม่ชน อย่าไปชนนะ ก็เป็นอุบาสก ก็เป็นอุบาสิกา
ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เป็นสาวก สาวิกา ของพระพุทธเจ้า
แล้ว อย่าไปชน อย่าไปรังแกใดๆ นะ เออ น่าให้มี เป็นความจริงอยู่
ในใจของเรา ไม่ต้องคนอื่นบังคับหรอก หัวใจของเราเป็นเองไว้ใจ
เรางดเว้นเอง งดเว้นจากบาปทั้ง ๕ อย่าง

ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ
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เหมือนกัน ไม่เบียดไม่เบียนเลย เรากินแต่ของตายแล้ว ของสุก
แล้วด้วยหึ ร้านอาหารเขา เขาท�าสุกไว้แล้ว ร้อน เราอยู่ ไม่ได้สั่ง 
ศีลของเราก็ไม่ขาดหรอก เราไม่ได้สั่งให้เขาท�า เขาท�าให้เองเพื่อ
ขายเป็นสาธารณะ เออ ผู้ที่เขาท�า ท�าไว้เพื่อเป็นสาธารณะ เพื่อ
จ�าหน่าย จ่ายแจกเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน และอาจจะได้บุญด้วย
ก็ได้ ท�าไว้แล้ว อาจจะได้บุญด้วยก็ได้ เพราะ ไม่ได้สั่ง เขาท�าไว้
เองเขา แล้วก็สุกแล้วด้วย ไม่ดิบ เป็นของสุกแล้ว ด้วยความร้อน
แล้ว ผ่านไปแล้วๆ นีเ่รียกว่าศีลล่ะ

ถ้าเรารักษาได้ เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ใจเป็นเทวดา 
จิตใจของเราเป็นเทพเป็นเทวดาไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมาร ไอ้พวก
ยักษ์พวกมาร เขาทุบหัวกัน ดิ้นพราดๆๆๆๆ ปาดคอกัน ปาด
คอเป็ดคอไก่ ดิ้นพราดๆๆ อยู่ตามตลาด เขาฆ่าสัตว์นะ อ้า เขา
ฆ่าเอง เขาตีเอง มันจึงตาย อ้า มันจะล�าบากขนาดไหน มันเป็น
เวรมันเป็นกรรมด้วย เวระมะณี เราเว้น เว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต เว้นจากการลักฉกจกฉ้อผู้อื่น เว้นจากกล่าวเท็จค�าไม่จริง 
เว้นจากการดื่มกินสุราเมรัย ถ้าละเว้นได้ เราก็เป็นผู้มีศีล มีศีล 

พอเย็นมาก็มืดตึบ รถออกไม่ได้เลย คนไปต้องการ ไป
ซื้อของ ที่ส�าเร็จรูป อ้า ผู้จ�าศีลทั้งหลายก็ไม่ฆ่าสัตว์ เอามาให้
ฆ่าก็ไม่ฆ่า เอาเป็ดมาให้ฆ่าก็ไม่ฆ่า เอาไก่มาให้ฆ่าก็ไม่ฆ่า ยกปลา
มาให้ก็เอาไปปล่อย เออ เอาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ เดินเป็นหรือว่าวิ่ง
เป็นอยู่ ลองเป็นอยู่ ไม่เบียดเบียนเขา นั้นเรียกว่า

ปาณาติปาตา เวระมะณี

เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ สัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ ในน�้า 
ในบก เราเว้นให้ได้ ถ้าเราเว้นได้ดีแล้ว เราจะมีความสุขใจ เพิ่น
ยังว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา

เพิ่นม้วน(สรุป)ไว้ให้ ว่างดจากการฆ่าสัตว์ได้แล้วก็เป็น
ผู้มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ล�าบากเลย 
เมตตาอาศัยเมตตา มาเป็นพลังช่วยกัน เมตตา คือ ปรารถนาด ี
กับเพื่อนมนษุย์อย่างไร เราก็ปรารถนาดี ในสัตว์อื่นอย่างนั้น
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สั่งจากปากของเรา ตัวของเราก็เป็นผู้เสียศีลไปด้วยเหมือนกัน 
ถ้าสั่งเขาให้ท�ามาให้อย่างงั้นอย่างงี้ เอ้า ไปตลาดเราเลือกเอาเอง 
อันนีซ้ื้อได้ อันนีบ้ริโภคได้ กินได้ เพราะไม่ได้ฆ่าเขา มันตายแล้ว 
แล้วก็มัน เขาท�าสุกแล้วด้วย อ้า ไม่ใช่ของดิบของตาย อ้า ของดิบๆ 
อยู่ดิ้นพราดๆๆๆ อยู่ในเวลาไปสั่งเขาอย่างงั้น ไม่ถูกต้อง สมรู้
ร่วมคิดเขากับเขา ตัวของเรา ก็แป้วใจ ใจแป้วแล้ว

เทวดาเคารพเรา รักษาเราพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ 
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ก็เคารพ เพราะเรามีศีล ไม่ได้พูดค�าหยาบ
ชั่วช้าสามานย์อะไร พูดแต่ค�าเรียบร้อย ค�าพูดได้ เออ ห่ากินหัว 
ก็เลยด่ากันไปอย่างเนีย้

ผีกินหัวเขาเลย ผีต้มตับ ต้มไต ต้มไส้ ต้มพุง แช่งชักหัก
กระดูกกันแบบนั้น มันไม่ใช่เป็นผู้มีศีลแล้ว อย่าไปพูดมันค�าหยาบๆ 
แช่งชักหักกระดูกคนอื่นเขา ไม่ดี อ้า เราก็ไม่ต้องการฟังค�านั้น
ด้วย แล้วเราก็ไม่ต้องการพูดอย่างนั้นด้วย อ้า ก็พูดอย่างนั้นมัน
แสลงใจแสลงหู หูก็ อ้า หนาว อ่า นั่นเรียกว่างดเว้นได้ ศีล ๕ 
งดเว้นได้แล้ว ถ้ามโีอกาสดี เราอาจจะเข้าวัดจ�าศีลฟังธรรม ต่อ
ไปรักษาศีล ๘ อืม ต่อไป ก็ไม่มีอะไรเว้นจากกัน บริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล อ้า ในเวลาเที่ยงแล้วไปถึงอรุณวันใหม่ อ้า เว้นจาก
การฟ้อนร�าขับร้อง หรือว่าทัดทรงดอกไม้ของหอมของย้อมต่างๆ 
เราก็เว้นได้ เว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันมีภายในยัด
ด้วยนุ่นและส�าลีอย่างนี ้ ก็เรียกว่าเป็นศีล ศีลสูงขึ้นไป ศีล ๘ 
ไม่นั่งนอนที่มีเท้าสูงเกินกว่าประมาณ แล้วทุกวันเนีย่มัน มันที่
นั่งที่นอนเป็นฟูก ปลอกหมอน ฟองน�้ากันทั้งนั้นแหละ ไม่ไปใช้
ยัดนุ่นและส�าลีหรอก ฟองน�า้กันทั้งนั้น หมอนก็ฟองน�้า อะไรๆๆ 
ก็ฟองน�้า บริสุทธิ์ดี อ้า เครื่องปูนอนทั้งหลาย ก็มีค่าราคาสูง 
เพราะมันมาจากของผลิตภัณฑ์ขึ้นในโลกนีแ่หละ อืม ท�าฟองน�้า 
ท�าอะไร ท�าอะไรท�าได้ อ้า นั่งนอนได้

เพราะฉะนั้นแค่ ศีล ๕ ข้อ ก็พยายามให้มันได้ เรา เราจะ
รักษาศีล ๕ ให้มันได้อ่ะ ตายเป็นตาย ไม่ให้มันขาดไปแหละ และ
ก็ไม่บอกให้คนอื่นไปฆ่ามาให้ ไม่บอกด้วย เราจะเดินตลาดไป
ดูแลเอง พอไปส่งให้คนนั้นฆ่ามาให้ ฆ่ามาให้ อย่างนีก้็ไม่ดีเป็นการ

เราสั่งเขา ให้เขาฆ่า เฮอะ เออ ไป อย่าไปสั่งมัน ไม่อดไม่
อยากอะไร ตลาดนับไม่ถ้วน จนไม่มีที่ลง ตลาดขายอาหารขาย
ของสด ของร้อนแล้วมี มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อ้า เอาออกวิทยุ
เสมอๆ เรื่องปรุงอาหาร อ้า ผัดหมี่ผัดอะไรพวกนั้น เออ โอ้ย 
มากมาย อ้า ไม่ได้เดือดร้อนกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนบ้านนอก
หรอก บ้านนอกที่เราอยูโ่น่น เขาก็หากินของเขาตามเรื่อง อ้า 
หาปลา หาปู หาหอย หากุ้ง มีแต่ของเป็นๆ ทั้งนั้น เขาเอามา
เต้นกระโดกกระเดกๆ หากบ หาเขียด หาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ที่มาปรุงอาหาร แล้วมันจะบริสุทธิ์ ไหมเรื่องชีวิต เพราะฉะนั้น
พวกเราอยู่ในตลาดอย่างเนีย่ๆๆ เป็นดังอยู่ในเมืองสวรรค์โว๊ย
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อยู่ในหนังสือ พวกนีม้ีทั้งนั้นแหละ แผ่เมตตา ดี มีนั่น 
แต่ท�าใจให้มีเจตนา ท�าใจให้มีเจตนางดเว้นจริงๆ หนังสือก็ว่า
ไว้ดี อ่านแล้วเข้าใจแล้ว เราก็จะไม่ท�าแบบนีอ้ีก จากนีห้รือถึงวัน
เราตาย เราก็จะเป็นคนรวย รวยทรัพย์ รวยศีล อ้า รวยบุญ 
ไม่มีบาปมาปนเลย ตัวของเราบริสุทธิ์ผุดผ่อง การท�ามาหา
เลี้ยงชีพก็หาแต่ของบริสุทธิ์ ของไม่บริสุทธิ์ ไม่เอาทั้งนั้นแหละ 
นั่นมีเจตนาการปฏิบัติธรรมและรักษาศีล ให้มีเจตนาอย่างนี้ 
เกิดปฏิบัติธรรมขั้นสูงๆ ขึ้นไป ท�าสมาธิ นั่งสมาธิ ภาวนาอันนั้น
ขั้นสูงๆ ขึ้นไป โอ้ เรามโีอกาสว่าง โว้ย ไว้วันนีว้่างแล้ว ไม่ไป
เที่ยวไปเตร่เฮฮา ไม่ไปตีกอล์ฟเทียบอะไรกับเขาหรอก ไม่ต้อง
ไปหรอก เราจะนั่งสมาธิภาวนา เวลาว่างจากขายสิ่งขายของแล้ว 
มีเวลาว่างแล้ว เราจะท�าตัวให้บริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์ วาจาบริสุทธิ์ 
ใจบริสุทธิ์ ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ ได้แล้ว ถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็ไม่ต้อง
แสดงอาบัติอีกแล้ว ไม่ต้องแสดงอาบัติ

อ้า ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย เอาของส�าเร็จรูปมา
ท�าบุญ มาให้ทาน มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว อย่าให้มันได้ เรา
อยู่ในบ้านในเมือง อย่าไปยอมเชือดเป็ดเชือดไก่ อย่าไปยอมฆ่า
สัตว์ตัดชีวิตใดๆ ทั้งนั้น ก็เป็นผู้มีศีลและก็เป็นผู้มีธรรม ชื่อว่า
มีเมตตา เมตตานั้นน่ะ ความไม่เบียดเบียนเขา นั่นเรียกว่า 
เมตตา อืม

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อะนฆีา โหนตุ
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
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ตามมีตามได้ ก�าไรก็ไม่เอาเกิน ราคาตลาดเขา ไม่ได้เอา
เกิน ไม่ได้ขูดรีดใครเลย นั่นเป็นผู้บริสุทธิ์แท้ๆ เป็นผู้ท�ามาหากิน
บริสุทธิ์ เป็นพลเมืองดีของชาติก็ว่าได้ เนีย่

เจ้าฟ้า ราชา มหากษัตริย์ ท่านก็เอาของท่านอย่างงั้นน่ะ 
เอาแต่ของบริสุทธิ์อย่างงั้นแหละ ไม่ได้เชือดเป็ด เชือดไก่ เชือดนก 
เชือดหนูอะไรเลย อ้า มีแต่เมตตา เมตตาวันหนึ่งๆ เขาให้ไป
ปล่อยปลา เอาปลามาให้ไปปล่อย กี่ร้อยกี่พันตัว อ้า เอานกมา
ให้เป็นกรงๆ มาให้ไปปล่อย ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยกบ 
ปล่อยเขียด ไม่ได้อะไรกับเขาติดคุกติดตะรางอยู่นานแล้ว 
ถูกกักถูกขังอดอาหารมากมาย เออ เราไม่ได้จะเป็นอย่างงั้น 
ไม่เป็นอย่างงั้น ถ้าเรามีฐานะเกิดดีขึ้น ให้แต่สัตว์อื่นได้พึ่งเรา 
พึ่งพาอาศัยเรา อ้า มันก็ร้องขอเหมือนกันนะ จับกบมามันก็
ร้องขอเหมือนกัน อ๊บๆๆ โอ้ย ปล่อยๆ เถอะ ปล่อยเถอะ จับ
นกมามันก็ร้องขอเหมือนกัน ลองขอให้ชีวิตเถอะ ก�าลังเลี้ยง
ลูกอ่อน ก�าลังหาอยู่หากินให้ลูกอยู่ แล้วคนไม่รู้จักภาษากัน ก็
มีแต่จะเอาอย่างเดียว ฆ่าอย่างเดียว เฮอะๆ เออ ที่จริง มันก็
ร้องขอเหมือนกัน ดิ้นทุรนทุราย ก็เพราะกลัวตาย เออนั่นแหละ 
นึกถึงความตามทุกข์ของเขา ความทุกข์อย่างนี ้ เราไม่อยากได้ 
เราอย่ากระท�าอย่างนั้นอีก อ้า เป็นผู้พิจารณาธรรมอยู่ การท�าให้
ผู้อื่นได้รับความทุกข์ มันก็เป็นบาปทางใจ อันนีข้อให้พากันเว้น 
ให้รู้จักเว้น เว้นจากชีวิตผู้อื่น จะเอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยงเรา แต่มัน
ตายแล้ว ก็ได้อยู่ มันตายเขาท�าไว้แล้ว เขาท�าสุกแล้วด้วย เขา
ท�าสุกไว้เรียบร้อย อ้า เราไปเลือกเอา เรามีปัญญาเราเลือกเอา
อันนีข้องบริสุทธิ์ เอาแต่ของบริสุทธิ์มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว
เรา เราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรม เทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญ

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย
ปาจิตติยาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ

นีเ่พิ่น ก็สังวรระวัง การแสดงอาบัตินั่น ก็เป็นการสังวร
ระวังในโอกาสต่อไปนะ และก็ท�าของท่านอย่างนี ้อ้า ไม่ใช่เก็บ
ก�ากอบโกยโกงกินชาวบ้านชาวเมืองเขา ไม่ใช่อย่างงั้น เป็นคน
บริสุทธิ์ การงานบริสุทธิ์ อาชีพที่เลี้ยงตัวเองก็บริสุทธิ์ เงินทอง
ที่ ได้มาจากการค้าขายทั้งหลายก็บริสุทธิ์ ไม่ได้โกงเขา อ้า ไม่ได้
โกหกเขา ไม่ได้โกงกินใครเลย ใช้ของบริสุทธิ์ทุกอย่าง ท่านผู้อยู่
ในเมืองในนาแล้วสบาย ไม่ต้องโกง ไม่ต้อง อ้า ฉวยโอกาส เกิน
ค่าราคาที่เขาอนญุาตไว้ให้ ถ้าขายเกินราคามันก็ผิดอีกแหละ ขึ้น
เกินราคาที่เขาบัญญัติไว้ให้แล้ว กฎหมาย เราก็ท�าของเราได้ ท�าไม
จะไม่ได้ ถ้าเรามีเจตนา 

เจตะนาหัง ภิกขะเว กัมมัง วะทามิ

เนีย่ เพิ่นว่าอย่างงั้น การท�าบาปท�ากรรมมันก็อยู่ที่เจตนา 
ถ้ามีเจตนาเป็นบาปมันก็จะเป็นบาป เจตนาจะเลิกละจริงๆ 
ไม่ได้ฉ้อฉลใคร ไม่ได้โกงใคร ไม่ได้โกหกพกลมใคร



๙ 
กร

กฎ
าค

ม 
๒๕

๕๖

13

12

๒๒  ๒๒

ลูกเลี้ยงเต้าเขาต่อไป อ้า อย่าไปฆ่าแม่มันให้ลูกมันอดตาย 
ลูกมันไม่ได้กินอาหาร มันก็ตาย อ้า ตายเหมือนกัน เพราะว่าแม่
ถูกฆ่าแล้ว พ่อถูกฆ่าไปแล้ว ผู้ที่จะหาเหยื่อมาป้อนมาเลี้ยง ไม่
ได้อยู่เฉยๆ หรอก บินออกแล้วก็บินเข้า บินออกแล้วก็บินเข้า 
พวกนกทั้งหลาย ไปได้อาหารแล้ว ก็รีบกลับลงรังทันที กลับมา 
มาคอยป้อนทีละตัวๆ จ�าไว้ตัวนีอ้ิ่มแล้ว ตัวนั้นยังไม่ได้กิน ไปอีก 
เออ หา หาเหยื่อ ถ้าเป็นสัตว์ที่ตายแล้ว ไอ้ส่วนอีแร้งนั้นคงจะ
ไม่มี หาสัตว์ออกหากินตัวตายแล้วล่ะ อีแร้งทั้งหลาย ตัวมัน
ตายแล้ว มันก็แย่งกันกิน อ้า ดีอยู่น่ะ

อีแร้งก็ดีอยู่ มันดีอยู่ มันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เออใช่ อ้า 
ไม่ได้ฆ่าสัตว์อื่นเลย พอตายแล้วถึงค่อยไปรุมกินกับเขา มันจะ
เน่าจะบูดยังไงก็ไม่เกี่ยว กินทั้งนั่นแหละ แต่ว่าธาตุมันดีเหลือ
เกินนะ ร่างกายของมัน ธาตุไฟของมันดีเหลือเกินกินอาหารเน่าๆ 
ลงไป เน่าๆ เหม็นๆ กินลงไปๆ เวลามันถ่ายออกมาเป็นปูนเลย 
ขี้มันเป็นปูน ป๊าดออกมา ขาวเป็นปูนไปเลย ไม่มีเน่าๆ เหม็นๆ 
ไม่มี อ้า อันนีก้็ข้อพิจารณาเอามาเปรียบเทียบดูเฉยๆ หรอก 
บุคคลผู้มีศีลมีธรรม มีเมตตากรุณาแล้ว เทวดารักษา อ้า เทวดา
รักษา

เทวะตา รักขันติ

เทวดารักษาบุคคลผู้มีศีลมีธรรม คนผู้ไม่มีศีลมีธรรม
เทวดาไม่รักษา รักษาไม่อยู่ ถูกเขาจับไปแล้ว ใส่ เออ โซ่ ใส่
ตรวน ใส่กุญแจมือ ผิดไปแล้วเอาไปขัง โทษอย่างนี้ๆ  มีกี่เดือน
กี่ปี เอาไปลงโทษตามกบิลบ้านกบิลเมือง เออ ไม่ ไม่ได้ท�าฟรี

เยินยอ ยกย่อง สรรเสริญ อ�านวยอวยชัย อ�านวยอวยพรให้ 
ให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญ อ้า เออ ท�าง่ายๆ เออ อาชีพ
การงานของเราก็ง่ายๆ ไม่ได้ฉ้อได้ฉลใคร ไม่ได้โกงใคร ท�ามา
ด้วยสุจริต มีเงินไปลงทุนมาแล้วสักอย่างหนึ่ง เออ ค้าขายของ
บริสุทธิ์ ก็เป็นเรื่องปัญญาเราอีกล่ะ เราใช้ปัญญาของเรา มากมาย
ก่ายเกินอยู่ในตู้หนังสืออย่างบ้านนี ้ อยู่ในตู้หนังสือ มีแต่
ธรรมะธัมโม เพิ่นแจกมาให้ อ่ะ มีแต่ธรรมะธัมโม อ้า ประวัติ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ ๙ รัชกาลมาแล้ว มีอยู่
ในบ้านนีเ้ต็มอยู่

เราจะงด เว้น ละ เลิกการกระท�าบาปได้หรือเปล่า ถ้าเรา
เว้น เลิก ละ จากการกระท�าบาปได้แล้ว เราอยู่เป็นสุข นั่งเป็นสุข 
นอนเป็นสุข เทวดารักษาเราด้วย ถ้าเรามีศีล มีธรรม มีเมตตา

เทวะตา รักขันติ

เพิ่นว่า เทวะตา รักขันติ อ้า เทวดารักษา โรคภัยไข้เจ็บก็
ไม่เบียดเบียนเรา อ้า ไม่ก�าเริบเสิบสาน เพราะว่าเราไม่ท�าบาป 
ท�ากรรมกับสัตว์อื่น ไม่ได้ท�าให้เขาขาหัก แขนหัก ปาดคอเขา 
ก็ไม่มี ไม่มี เป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆ อ้า นั่น

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย

การเว้นจากการท�าบาปร้าย บาปทั้งหลายก็ไม่มีแก่เรา 
เราก็เป็นผู้ได้แต่บุญ จับปูจับปลา จับกบจับเขียดมาได้ ก็เอา
ไปปล่อย ให้เป็นเสรีของเขาซะ จับนกกับหนูมาได้ ก็ ให้เขาเลี้ยง
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ตนปฏิบัติตนอยู่ขอบข่าย ค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ทั้งหลาย ท่านห้ามก็ปฏิบัติตาม

ดังที่แสดงมา เสียงหมดแล้ว จึงขอสมมติยุติไว้แต่เพียง
เท่านี ้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)

...เขาเรียกว่า วันนีอ้ย่าลืม เอ้า ไม่ว่าล่ะ
รับพร รับพรเด้อ เราท�าบุญครั้งนี ้เรียกว่า เป็นการท�าบุญ

รวมกัน ท�าบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมกัน ส�าคัญ ได้บุญ ผู้ที่จัด
สถานที่ ให้สถานที่ก็ได้บุญ ผู้ที่มาร่วมในที่ประชุมนีก้็ได้บุญ
เหมือนกัน ก็เสียสละสถานที่ ให้หมู่ให้พวกได้รับความสะดวก

เฉยๆ หรอก ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักจกฉกฉ้อเหล่านี ้มโีทษทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้น พวกเราเป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนา เออ 
เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เอาพระธรรมค�าสั่งสอนเป็นที่พึ่ง เอา
พระสงฆ์เป็นผู้เทศนาสั่งสอนอยู่ทุกวี่ทุกวัน อันนีก้็เป็นที่พึ่งทาง
ใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายยึดมั่นในพระรัตนตรัย 
เด้อ

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลาย 
ใช้ดุลยพินจิคิดพิจารณา เห็นเหตุเห็นผล เมื่อรู้ว่า อันนี ้ เพิ่น 
บอกแล้ว มันเป็นบาปเป็นกรรม เราก็ยกเลิกซะ อย่าไปเอาอีก 
หาแต่ของบริสุทธิ์มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว เพราะว่าสัตว์อื่น
เขาก็ไม่ต้องการตายจากลูกจากเต้าเขาเหมือนกัน ต้องการอยู่
กับลูกกับเต้า ต้องการหาเหยื่อหาอะไร มาป้อนลูกป้อนเต้าอยู่
ทุกวี่ทุกวัน อ้า ไม่ได้ทอดทิ้งนิง่ดูดายหรอก

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย ใช้ดุลยพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในขอบข่ายของธรรมะธัมโม อยู่ในหนังสือก็ไม่อด
ไม่อยาก อยู่น�าพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่อดไม่อยาก ฟังจนเบื่อพู้น
( โน้น)แหละ ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนก็อาจจะได้รับโทษ เป็นพระเป็นเจ้า
ไปฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง ท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ถูกลงโทษ
เหมือนกันล่ะ เดี๋ยวนีเ้ขาออกข่าวกัน...เลย อ้า ออกข่าวทุกวัน
ทุกชั่วโมงล่ะ

อืม พอท�าผิด ถ้าผิดแล้วมันมโีทษอยู่ เขาจะตัดสินอย่างไร 
ก็เรื่องของกฎหมายเขา พวกเราก็เหมือนกันอยู่ดีกินดีแล้ว มีร้าน 
มโีรง มีที่ท�ามาหากินแล้ว ก็แสวงหา แต่ของบริสุทธิ์ ฝึกประพฤติ
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ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ

อิจฉติัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา

มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะทุกโข สัพพะภะโย สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นจิจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

อายุนั้นขอให้อยู่ยืนมั่นสถาพร ร้อยปีอย่ามีหย่อน ได้
เหมือนกลอนพรรณนา ขอให้มีผิวกายพรรณไลงาม รจนาผ่องใส
วิไลตา พิศโสภาน่าชมเชย ไม่ต้องเปลืองเครื่องส�าอางใดๆ เลย 
ขอให้มีความสุข นริาศทุกข์ นริาศโศก นริาศโรค นริาศภัย 
แสนสะเบยๆ สิ่งใดที่ ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบัน สิ่งนั้นก็
อย่าละเลยเลวเสื่อมทราม ขอให้มีก�าลังอนันตังมหาศาลมาก
เหลือหลาย ก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังภายใน ก�าลังภายนอก 
ก�าลังทรัพย์อันนีส้�าคัญ และก�าลังสติปัญญาสามารถอาจหาญ 
รู้เท่าทันเหตุการณ์ ในที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วย เดชา
สง่างาม เสร็จสมตามดังพร เทอญ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ วัดทองเนยีม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม จ.กรงุเทพมหานคร

ฝนตกหนัก

มันเคยเป็นประเพณีของบ้านเมืองทางโน้น ตอนฟังเทศน์
ฟังธรรม ต้องสมาทานศีลกันซะก่อน เออ มันก็เลยออกมา
อย่างนีป้ะเนีย้ มันก็เลย... เขาเทศน์... มันออกมาทางสมาทาน
ศีลกันซะก่อน อันนีเ้ป็นวิธีเบื้องต้นของพุทธบริษัท ไม่ว่าชาติไหน
ภาษาไหนถ้าเป็นพุทธบริษัท ต้องมีการสมาทานศีลซะก่อนจึง
ฟังธรรม จึงฟังเทศน์ เรียกว่าล้างภาชนะซะก่อน จึงเอาไว้ตัก
อาหารการกิน จึงตักอาหารหวานคาวทุกชนดิ ถ้าถ้วยไม่ได้ล้าง 
ภาชนะไม่ได้ล้าง ไม่สะอาด จะเอาไปตักอาหารมันก็ไม่เหมาะไม่
พอควร ก็เหมือนกันล่ะ ไอ้พวกเราจะปฏิบัติธรรม จะฟังธรรม 
ต้องล้างหัวใจซะก่อน ด้วยการรักษาศีล สมาทานศีล ให้สะอาด
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ในภรรยาสามีผู้อื่น ให้เว้นจากกล่าวเท็จค�าไม่จริง หลอกลวงซึ่งกัน 
และกัน ท�าให้เขาฉบิหาย เว้นจากดื่มน�า้เมา นอกจากน�้าเมาแล้ว
มียาเสพติดให้โทษทุกชนดิ เป็นโทษตามกฎหมายด้วย เป็นโทษ
ทางศีลธรรมของตัวด้วย ท�าให้ใจเราเศร้าหมอง ขุ่นมัว เป็นทุกข์ 
ไม่เป็นสุขเลย ถ้าศีลเราหมองมัน มันเป็นทุกข์ มันไม่เป็นสุขเลย 
ถ้าได้กินของสะอาดสะอ้านได้ มีอาหารหวานและคาวถูกปาก 
ถูกคอ อะไรอร่อยดี เนีย่ ดีอกดี ใจ ดี ก็เหมือนกันกับรับประทาน
อาหารนั่นเหมือนกัน

มีการฟังเทศน์ เป็น เป็นบรรยายศาสนธรรม ค�าสั่ง
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นค�าสั่งค�าสอนของครูบาอาจารย์ 
ผู้ที่เกิดก่อนเรา ท่านรู้บาปบุญคุณโทษหมดแล้ว ท่านจึงออกมา
ประกาศให้ญาติโยมทั้งหลาย ได้ซาบซึ้ง ตรึงใจ เข้าอก เข้าใจ
เข้าใจผิดมันนานมาแล้วบางอย่าง บัดนี ้ได้ฟังเทศน์แล้ว ก็เกิด
ความเข้าใจถูกขึ้นมา เราไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนดิ เราไม่ลักทรัพย์ของ
ผู้อื่นทุกอย่างเลย เราไม่กล่าวเท็จค�าไม่จริง เราไม่หลอกลวง
อ�าพรางผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม นอกใจสามี นอกใจภรรยา 
ไม่ท�าอย่างนั้นแล้วเรา รู้แล้ว มันเป็นบาปเป็นกรรม ส�าหรับ
การกระท�าอย่างนั้น นี ่เขายอมเข้าใจความประพฤติดี เข้าใจแล้ว
ก�าหนดจดจ�าเอาไว้ประพฤติปฏิบัติต่อไป ไม่ให้ขาด ไม่ให้
ด่างพร้อยได้เลย เรียกว่าศีลสมบูรณ์ เป็นศีลที่สมบูรณ์ ไม่ขาดตก 
ไม่บกพร่อง

บางรายไม่รู้จักความหมายของการสมาทานศีล ก�าลังรับ
ศีลอยู่ ถ้าเผอิญ ยุงหรืออะไรมากัด ทนไม่ไหว ตีไปเลย พรับ
เลย ปาณาฯ ยังไม่จบเลยตายแล้ว ตัวยังเหลือ ๒ ตัวแล้ว ๓ 
ตัวแล้ว ตียุง ฆ่ายุง ให้เป็น ยุงมันก็เป็นสัตว์ เหลือบก็เป็นสัตว์ 

หมดจดซะก่อน เมื่อกายวาจาใจสะอาดหมดจดไม่มโีทษแล้ว 
ปะนีจ้ะบรรจุเอาธรรมะค�าสั่งค�าสอน จึงเปรียบเหมือนอาหารที่
มีรสเลิศต่างๆ เอามาใส่ภาชนะ ใส่ถ้วย ใส่ชาม ใส่อะไร ที่ล้าง
สะอาดอล่องฉ่องแล้ว จึงเอาไปแจกกันกิน เอามาภาชนะสะอาด
แล้ว ล้างแล้ว บรรจุมาด้วยดี มาต้อนรับแขกก็ดี ถวายพระก็ดี 
สะอาดหมดทุกอย่างแล้ว...ไม่มโีทษใดๆ ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
ทุบหัวเอามาไม่ๆ มีอย่างนั้น เอาของตายแล้วทั้งนั้น มาท�าบุญ 
สะอาดมาแล้วเวลาท�าเสร็จแล้ว สุกแล้ว จะยกไปถวายพระ หรือ
จะเลี้ยงแขก ตักมันลงไปประเคนท่านพระคุณเจ้า แล้วก็ยกไป
ต้อนรับแขก ให้โยมทาน มีการทานอาหารๆ ตรงไหนๆ เลี้ยง
กันยังไงๆ เอาไปตั้ง ของนีบ้ริสุทธิ์แล้ว เจ้าค่า ของนีบ้ริสุทธิ์
สะอาดหมดจด ไม่ได้ฆ่าใครมา ของตายแล้วจึงมาท�า ท�าเสร็จ
แล้ว สุกแล้ว เชิญรับประทานตามสบาย ตามอัธยาศัยจะมาก
หรือน้อย ถ้ามันรสดีก็อาจจะกินได้มาก ถ้ารสไม่ดีก็ไม่เอาไหน
เลย ตักชิมใส่ปากดู ก็รู้ปากดู ส่ายหัว ไม่เอาไหนเลย เออ ส่าย
หัวแปลว่าไม่เอาไหนเลย รสอาหารเหล่าน้ี ถ้าพยักหน้า อืมๆ 
กินแล้วรู้จักรส อร่อยไหม ไม่อร่อย อร่อยมากๆ เลย

ถ้าบางแห่งบางประเทศเขาก็มียกนิว้ให้อย่างดี ยกนิว้ แอ้ 
ขอยกนิว้ให้อย่างนีเ้รียกว่า แซ่บหลาย อร่อยมาก กินได้เยอะ 
เออ อันนีก้็เหมือนกันธรรมะ เหมือนอย่างกินอาหาร รับประทาน
เหมือนกัน ถ้ามีรสเลิศถึงอกถึงใจ ก็จะพยักหน้ารับเอา เป็น
เอา โฮ เราก็หลงท�ามานานแล้ว ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ท�า ท�าอะไรๆ 
ที่ผิดศีลธรรมทั้งหลาย เราท�าไปมากแล้ว บัดนี ้รู้จักแล้ว รู้จัก
รสของธรรมแล้ว เพิ่นให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ เพิ่นให้เว้นจากการ
ลักทรัพย์ เพิ่นให้เว้นจากการ อ้า ประพฤติผิดในกาม ร่วมประเวณ ี
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อย่าไปเอามาคิดอย่างอื่น อ้า เรื่องรัก เรื่องชัง เรื่องยินร้าย 
เรื่องดี ใจ เรื่องเสียใจ ร้องไห้ หัวเราะ เหล่านั้น ทิ้งหมด ไม่เอา
มาคิดให้มันหนักใจเรา หนักสมองเราท�าไม รู้จักวางสิ่งเหล่านีน้ะ 
ตอนภาวนา ให้รู้จักวางตอนนั่งสมาธิภาวนา อย่าให้เสียโอกาส
ดีๆ อย่างนี ้มโีอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่อันสมควร 
ได้รับความสงบสงัด เพิ่นท�ายังไง สาใจ ให้สมใจอยาก อยากจะ
ภาวนา อยากจะนั่งสมาธิ ให้ใจสงบจากอารมณ์ร้ายต่างๆ พวก
เราก็อาจจะผ่านอารมณ์ร้าย ซึ่งเป็นมรสุมของหัวใจ เรื่องรักก็
เป็นมรสุมชนดิหนึ่ง เรื่องชังก็เป็นมรสุมอีกชนดิหนึ่ง เรื่องโกรธ
ก็เป็นมรสุมชนดิหนึ่ง เรื่องโลภ เรื่องหลง เรื่องรัก เรื่องใคร่ เรื่อง
ยินร้าย เรื่องยินดี ยินดี ดี ใจ เสียใจร้องไห้ หัวเราะ เหล่านั้น มัน
เป็นมรสุมหัวใจ เราจะท�าให้มันสงบท�ายังไงล่ะ อย่างนีก้�าลังฟัง
เรื่องท�าให้ใจสงบ ถ้าใจสงบลงไป มันจะเกิดปัญญาขึ้น โอ้ ดีหนอ 
ใจสงบนีด้ี ไม่ต้องยินร้าย ไม่ต้องยินดี ไม่ต้องดี ใจ ไม่ต้องเสียใจ 
ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องหัวเราะ อ้า

สบายบรื๋อ อยู่อย่างนั้น หายใจเข้าก็รู้ มันเย็นเข้าไป เวลา
ลมออกก็รู้ มันวาบออกมา ถ้าก�าหนดของที่เสียอยู่ในหัวใจเรา 
มันออกไปหมด เออ อารมณ์ค้างอยู่ในหัวใจเรา ให้ปล่อยมันออก
มาตามค�าบริกรรมนั้นๆ หายใจเข้า ก็หายใจเอาของบริสุทธิ์เข้าไป
ในหัวใจเรา พุท ยาวๆ เวลาออกมาก็ โธ ยาวๆ เอาให้มันหมด
อารมณ์อยู่ในหัวใจ อารมณ์โกรธๆ อารมณ์เครียด อารมณ์เดือด
อารมณ์ดาล อะไรมันเกิดขึ้นที่ ใจเรา มันเกิดบ่อยๆ แล้ว

การอยู่ด้วยกันน่ะ ๒ วัน ๓ วัน ผิดใจครั้งหนึ่ง ทะเลาะ
กันครั้งหนึ่ง เออ หรือคิดอยู่ทุกวันก็มี บางรายเราก็ขอโทษ บาง
รายอาจจะทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็น เรื่องเรามีครอบมีครัว มีลูก 

สัตว์กัด... มาต่างๆ ที่บินได้ก็ดี เดินตามดินก็ดี เขาเป็นสัตว์ เรา
เลิกแล้ว สมาทานแล้ว เราไม่ฆ่าสัตว์ ก�าลังพูดอยู่เดี๋ยวนี ้ก็พูด
เรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเรา เราเลิกจริงๆ ดีกว่า

ปาณาติปาตา เวระมะณี

เนีย่ ยังไม่จบ เอาซะแล้ว ตายแล้วตัวหนึ่ง ๒ ตัว นีเ่รียก
ว่าไม่มีความ ไม่มีเจตนาที่จะงด จะเว้น จะละ มันก็ไม่เป็นบุญ
เป็นกุศลกับใจเรา ถ้าเรารักษาได้แล้ว ของแล้ว ดีแล้ว มีความสุข 
มีกายเป็นสุข เวลานั่งสมาธิ ใจมันก็สงบสุข ไม่ฟุ้ง ไม่ซ่าน ไม่แส่
ไม่ส่าย ไปหาอารมณ์อย่างอื่น เราจะนั่งสมาธิ ให้ใจของเราสงบ
เราจะเอาแต่ พุทโธ พุทโธ เท่านั้น อันนั่งสมาธิเพิ่นก็บอกอยู่ 
หายใจเข้า ให้ระลึกว่า พุท เวลาลมออกมา ก็ระลึกว่า โธ ออกมา 
เวลาหายใจเข้าก็ พุท เวลาลมออกก็ โธ อยู่ๆ แค่นั้น ไม่ให้ไป
อย่างอื่น ความคิด เครียดงานการสร้าง ก่อสร้างอะไรตามบ้าน
ก็ดี เราจะมาเอาหน้า เราจะเอาแค่นี ้ไม่เอาหลาย จะเอาแต่แค่ 
พุทโธ หายใจเข้าเป็น พุท หายใจออกเป็น โธ แค่นีแ้หละ 
ถ้าไม่เอามาก แต่ว่าหลายอยู่ธรรมะ แต่เวลาเข้าสมาธิภาวนา
จริงๆ มันเอาแค่นั้น เอาแค่ พุทโธ แค่นั้น
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เราจริง ถ้าเขารักเราจริงๆ ไม่มี ไม่มีเก็บ ไม่มีก�า ไม่มีกอบ 
ไม่มโีกย ไม่มีขอเงิน ขอทอง ขออะไรหรอกมากมาย พ่อแม่ฟันฝ่า
รับภาระเรามาตั้งแต่อุ้มท้อง

มาตาเปตติกะสัมภะโว

เพิ่นก็ว่า มารดาบิดาเป็นผู้ออกผู้อุ้ม รับผิดชอบเรามาก็ใช่ 
ถ้าบิดามารดาทอดทิ้งเราซะตั้งแต่น้อย เกิดขึ้นมาไม่เลี้ยงดูล่ะ 
บางคนตามนทิานเก่า ว่าเอาลูกไปโยนน�้าซะ เอาลูกไปโยนใน
ป่าช้าซะ ให้มันตายแห้ง แข็ง แหงแก๋ไปเองท�านองนี ้นั่น พวก

เราผู้มีศีลมีธรรมแล้วจะท�าอย่างนั้นได้หรือเปล่า ไม่ได้เลย ลูกร้อง 
แอ้ เวลาไหน เอามือถือสายเปลเวลานั่น เสียงร้องไห้อยู่ คว้าแต่
สายเปลมาเลย ร้องไห้ไม่หยุดก็ไกวไปไกวมา เอ้ มันเป็นอะไร 
มันร้องไห้ผิดปกติ ร้องไห้ มันจะเจ็บท้องหรือเปล่า มันจะปวดอึ
หรือเปล่า ปวดฉี่หรือเปล่า อุ้มออกมาดู ดูสถานการณ์ทั้งหลาย
ทั้งปวงดีอยู่หมดทุกอย่าง มันจะเจ็บท้อง ปวดหัวหรือเปล่า เท้า
มันปวดหรือเปล่า เท้ามันปลิ้นหรือเปล่า เออ ท�ายังไงเราจะรู้ 
เพราะเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ ออกกันไป ติดรถ นั่งรถ เดินออกไป

มีหลานที่จะรับผิดชอบ หลายอย่างทีเดียว เพราะฉะนั้น จึงเกิด
การทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันอยู่เรื่อยๆ มันไม่สงบสักที บัดนี้
เรามาเข้าวัดเข้าวา มาท�างานความสงบใส่ตัวเอง ยังไม่เอาอารมณ์
ข้างนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่ มันถูกหรือเปล่าล่ะ มันถูกหรือเปล่า 
ไม่ถูก ใครเอาอารมณ์ที่คั่งค้างอยู่ตั้งแต่วันก่อนโน้น เอามาวิจัย
วิจารณ์ คิดขึ้นมา โกรธขึ้นมาใหม่อยู่อย่างงั้นแหละ ที่มันแล้วไป
แล้วให้อโหสิกรรมกันนะ อโหสิกรรมโทษกันนะ สามีภรรยาเคย
ทะเลาะกันก็อโหสิโทษกันซะ อย่าเอามาคิดอีก ให้มันปวดสมอง 
ให้มันปวดหัว ท�าไมมัน ๒ วันไปแล้วท�าไมเอามาออกอีก เราถือ
ของหนักมาตลอด เรา มันเมื่อยมือ เราก็ให้วางไว้ซะ หรือว่ามัน
หนักบ่า ก็ปลดไว้ก่อน วางไว้ก่อน พัก เขาเรียกว่าพักเหนื่อยมัน 
มีเวลาพักเหนื่อย คือการปฏิบัติธรรมน่ะ พักซะ พักเหนื่อยซะก่อน 
ไม่ต้องปรุง ไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องขบ ไม่ต้องคิดปัญหาอะไร อย่า
เอามาคิดให้มันเหนื่อยหัวใจตัวเอง ไม่ดี ไม่ได้พักผ่อนเลยถ้า
อารมณ์มาขบคิดพินจิพิจารณา เอาอารมณ์ทางโลกๆ มาพิจารณา
ท�าไม พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ท่านว่า อย่า อย่านะ เออ 
เจ้าของอย่านะ เออ อย่าไปคิดอย่างนั้นนะ อย่าไปปรุงมันอย่าง
นั้นนะ ความรักก็ดี ความชังก็ดี มันก็เกิดขึ้นที่ ใจเหมือนกันล่ะ 
ถ้าไปหอบเอามาไว้เป็นอารมณ์ มันก็เป็นทุกข์ตัวเองใช่ไหม เออ 
ไปหอบเอาอารมณ์ภายนอกมัน เข้ามาไว้เก็บไว้ใจ มันทุกข์ใครล่ะ 
ทุกข์เราอีก อ้า เป็นทุกข์เราเอง เกิดนอนไม่หลับ ฟุ้งซ่านร�าคาญ
อยู่อย่างงั้น เข้าใจว่าสามีไม่รักเราจริง เข้าใจว่าลูกๆ ไม่รักเรา
จริง รบกวนเราอยู่บ่อยๆ อ้า ขออันนั้น ขออันนีอ้ยู่บ่อยๆ ลูก
เขาก็ไม่รักเราเท่าไหร่หรอก ถ้าเขาคิดจะมาเก็บ มาก�า มากอบ 
มาโกย มาโกงเอาของเราไปอย่างนั้นล่ะ อ้า ถ้าเราไม่ เขาไม่รัก
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กระทบซะก่อน มีเรื่องกระทบหูเป็นเสียงไม่ไพเราะ เออ เขาว่า
อย่างงั้น เขาว่าอย่างงี้ กระทบหูเรามา เราปรุงแต่งขึ้นตั้งรับก็ดี 
โอ้ท�าไมว่าอย่างงั้น เราไม่เป็นอย่างนั้น เราไม่เป็นอย่างที่เขาว่า 
โกรธขึ้นมา ไม่ได้ดี ใจหรอก และถ้าเรามีอารมณ์โกรธอยู่มันก็
โกรธหนักกว่าเดิมอีก ถ้าเราเป็นผู้ชนะความความโลภ ความโกรธ 
ความหลงได้แล้ว พอเขาว่าแค่นั้นยิ้มฟัง ยิ้มแล้วก็ฟัง ไม่ได้ยิ้ม
เย้ย ยิ้มฟัง อ๋อ เราโกรธไหม ไมโ่กรธ เราแค้นไหม ใจไหม ไม่มี 
ไม่แค้น ไม่ใจหรอก ตรวจดูเราทันที อ้า ทุกครั้ง ถ้าเรายังไปคิด
ไปถือ มันเราก็หนักเราอีกแหละ เขาด่ามาอย่างงี้ เขาก็อยากจะ
ด่าไปอย่างงั้นให้มันสาใจ อะเฮ้อ อ้า เป็นดังเอาจอบเสียม คือ
อะไร จับขึ้นมา เอาค้อนมาตี กิ้งๆๆๆๆ มันก็ดัง กิ้งๆๆ ดัง เป็น
จอบก็ดี เป็นเสียมก็ดี เป็นมีดฟันไม้ก็ดี เอาของแข็งๆ มาเคาะ
กัน มันจะดังกิ้งๆๆๆ ขึ้นมา อ้า

ตีระฆัง ตีฆ้อง ตีกลองก็เหมือนกัน ถ้ามีเครื่องกระทบ
มันจะผ่อน เสียงมันจึงดังขึ้นมา โอ้ พระตีกลองแล้ว วันพระ
หรือเปล่า อะเฮอะ พระตีกลองแล้วตอนเช้ารุ่งอรุณ ตีกลองให้
ญาติโยมรู้จักวันพระวันเจ้า จะได้มาท�าบุญใส่บาตรกันที่วัดได้
ทั่วถึง หรือว่ามีการประชุมอะไรๆ ก็ต้องให้สัญญาณเสียงซะก่อน 
ให้สัญญาณเสียงนัดหมายเสียก่อนตามเป้าหมาย เออ ถ้าอยู่ใน

หาหมอ โรงพยาบาล ให้หมอพิจารณาให้ โอ้ เพิ่นท้องเสีย อ้า เพิ่น 
ท้องเสีย มันท้องอืด ต้องเลี้ยงด้วยน�้าร้อน เขาหวังใส่ยาให้ ทีนี่
เราเอายาผสมนมให้กิน ให้มันหายซะ เออ กินยาแล้วหาย เออ 
ถูกยาแล้ว นอนหลับสบาย ลูกร้องไห้ไม่หยุดซะที ใครเป็นทุกข์ 
แม่เป็นทุกข์ พ่อเป็นทุกข์ ผู้ปกครองทั้งหลายเป็นทุกข์ ผู้รับ
ผิดชอบทั้งหลาย ถ้ามีเป็นพี่ผู้รับผิดชอบน้อง ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่
นั่นแหละ ก็ต้องให้มันหยุดร้องไห้ซะก่อน หยุดซะก่อน สบายซะ
ก่อน หัวเราะร่าเริงซะก่อน หยอกบ้าง หัวเราะได้ อะไรได้ ถ้า
หัวเราะเป็นแล้ว สบายใจ พ่อแม่สบายใจ

เพราะฉะนั้น พวกเราต้องระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่
ไว้เสมอ การถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่มาถือเฉยๆ ไปย�่ายีหัวใจพ่อ
หัวใจแม่ ไม่ถูก ท�ายังไงใจพ่อใจแม่จะเย็นตามเรา ขอให้พ ่อแม่ใจ
เย็นตามเรา เราจะภาวนาให้ใจมันอิ่มเอมซะก่อน ให้ใจเราเย็น
ซะก่อน พ่อแม่เห็นกิริยาอาการของเรา สงบเสงี่ยมเจียมตัวทุก
อย่าง พ่อแม่ก็เกิดความดี ใจ โอ้ ลูกตั้งแต่ไปประพฤติปฏิบัติ
ธรรมะ เข้าวัดเข้าวามา ไม่เหมือนเดิม ผิดปกติเดิม ไม่วู่ไม่วาม 
ไมโ่ต้ไม่ตอบ ค�าพูดค�าว่า ค�าด่าของพ่อของแม่ไม่มี ไม่มี ว่านอน
สอนง่ายขึ้นอย่างงี้ เป็นที่พออกพอใจของพ่อของแม่ใช่ไหม ถ้า
ลูกเป็นยังงั้น ไม่ดื้อไม่ดึง ไม่ดื้อไม่รั้น ไม่ดันทุรัง เหมือนแต่เก่า
แต่ก่อน ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมมาเนีย่ ไม่เป็นอย่างงั้น เป็นคนฮู้
(ดี รู้จักกาลเทศะ) เป็นคนดี เป็นคนสงบระงับ ไม่ปากกล้า
สามานย์ สิ่งใดที่ผิดหูพ ่อหูแม่ เราก็อย่าเอามาพูด มาด่า มาว่า 
ค�าดุด่าป้อย(ด่า)แช่งกันมีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์ ท�าให้จิต
ฟุ้งซ่านเฉยๆ จิตฟุ้งซ่านร�าคาญใจ แอ้ ท�าให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมา
อีกต่างหาก แน่ะ มันเป็นอย่างงั้น ทุกข์จะเกิดก็เพราะมีเรื่อง
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ทุกคนเข้าใจว่าไม่ให้ลุอ�านาจของใจที่มันโกรธ ไม่ให้ลุอ�านาจ
ของใจที่มันชัง ความโกรธ ความโลภ ความหลงเหล่านั้นมันหัวใจ
ของเรามันคิดเอง คิดขึ้นมามันลุอ�านาจแก่ความคิดอันนั้น จะ
เกิดทะเลาะวิวาทกัน ไม่ลงรอยกัน ไมโ่อเค ไมโ่อเค อะเฮ้อ เออ  
ค�าว่าโอเค เขาเอิ้น(เรียก)อย่างนีน่้ะ โอเคกันนะ เออ อย่าทะเลาะ 
ให้อภัยกันดีกว่า ใครผิดอกผิดใจตรงไหน ขอโทษขออภัยเด้อ  
คุณพ่อ คุณตา คุณยาย เพื่อนเอ้ย ป้าเอ้ย น้าเอ้ย วันนั้นฉัน
อารมณ์เสียขอโทษหลายๆ พูดไปไม่ฟังฟ้าฟังไฟอะไร มันมืด 
มืดมิดปิดปัญญา ไม่มีปัญญา ไม่มีความรู้ ท�าให้โกรธขึ้นอย่าง
แรงๆ แล้วก็ออกเสียงไม่ไพเราะกับหูท่านทั้งหลายผู้ฟัง

เพราะฉะนั้น ขอโทษ ถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ขอโทษทุกครั้ง 
อ่ะ พนมมือขอโทษ หรือมีดอกไม้ดอกอะไรใส่มือให้ ขอโทษ อ้า 
ป้าเอ้ย ลุงเอ้ย ตาเอ้ย ตาเอ้ย ยายเอ้ย พูดไปวันนั้นๆ ข้าพเจ้า
พูดผิดไป ท�าให้กระทบกระเทือนหัวใจของพ่อของแม่ มันจะเป็น
บาป เพราะฉะนั้น พ่อแม่ทั้งหลายจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 
เจ้าข้า แล้วก็รับให้มันสวยๆ งามๆ ไม่มีเรื่องที่จะทะเลาะกันขึ้น
เกิดขึ้น ไม่มีๆ ไม่มีหัวใจแบบนั้น หัวใจเรายิ้มไว้เสมอตั้งแต่ปฏิบัติ
ธรรมมา ไปปฏิบัติธรรมมา ตั้งแต่วันเข้าวัดเข้าวา ปฏิบัติศีล 
ปฏิบัติธรรมมา หัวใจดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ รู้จักไหมมัน มัน
เย็นลงกี่เปอร์เซ็นต์ มันไม่ร้อนเหมือนเก่า

นั่นแหละเรียกว่าได้ ได้ผล ได้ผลแล้ว มันได้ผลแล้ว เรา
ปฏิบัติธรรมมาได้ผลแล้ว มันเย็นไม่เหมือนเก่า แต่ก่อนคนอื่น
จะมาพูดผิดหูกูแว้งใส่อย่างหนักเลย เออ ไม่มีความดีล่ะ ถ้าเข้าใจ
แล้วก็ รู้แล้วล่ะย่ะ ลงไปแหละแม้เป็นเสียงไม่ไพเราะ รู้แล้วค่ะ 
ก็ไม่ว่า ถ้ายังโกรธอยู่ รู้แล้วล่ะย่ะ อะเฮ้อ เสียงแข็งๆ เสียงแข็งๆ 

ทหารต�ารวจ อยู่ในสนามรบเอาอะไรเป็นสัญญาณ ถ้าได้ยินเสียง
ปืนใหญ่ดังขึ้น แสดงว่ามีข้าศึกมาแล้ว เออ พวกเราต้องเตรียม
พร้อม เสียงปืนใหญ่ดังขึ้นตรงนู้นดังตรงนี ้มากเข้าๆ ข้าศึกมา
แล้วเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ ไม่ได้นั่งเฉย เสียงฆ้อง เสียง
กลองอะไร มีสัญญาณอะไร เราฟังรู้เรื่อง ตีหน�าๆ ตีแป็งๆๆๆๆ 
รีบมาๆ ...เออ มันดังขึ้นมาอย่างงี้ อ้า ...

(เสียงเคาะแก้ว) แค่นีก้็รู้จัก ...อันนีเ้สียงดังแบบนี้ ไปเลย 
...อันนีเ้สียงดังแบบนีเ้นาะ(นะ) เออ วันนีเ้สียงดังสัญญาณซะก่อน 
ให้รู้จักว่านัดหมายอะไรหรือเปล่า ที่วัดมีหมายอะไรหรือเปล่า 
ลุกเตรียมตัวไว้อยู่หลายอย่างเรียบร้อย เรียกลูกศิษย์ลูกหา 
ถ้าลูกศิษย์เหล่านั้นนอนหลับทับสิทธิ์แล้ว เขาไม่มาฟังซะก่อน 
ถ้ามันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตกอะไร ถ้ารับภาระแล้ว เราก็ใช้
สัญญาณอย่างงี้เอาทั้งนั้น มีสัญญาณอะไรดังขึ้น อ้า ผิดปกติ 
มันกลางคืนมันกลางดึก มันมีอะไร มีคนร้ายขึ้นมาข่มเหงหลวงปู่ 
หรือเปล่า อ้า จะได้แก้ไขทันสถานการณ์นั้น ต้องมีไว้อยู่ในตัว
ล่ะ มีไว้ติดตัวไว้เนีย่ ไม่เดือดร้อนใครหรอก เออ จะไปเอิ้น(เรียก) 
ไปเรียกด้วยปาก มันก็เสียงไม่ดัง ถ้าติดเครื่องขยายขึ้น เรียก
หมู่ทั้งวัดก็จะเดือดร้อนทั้งวัด เอาแต่ผู้อยู่ใกล้กว่า อยู่ใกล้ๆ เคย
ปฏิบัติครูบาอาจารย์ ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว 
อาบน�้าอาบท่าให้ แน่ะ เสียงสัญญาณพก ครูบาอาจารย์ต้องมีไว้ 
ส�าหรับเรียกลูกศิษย์ ถ้ามีอะไรเดือดร้อน ก็อันนี้

ลูกศิษย์นี ้คนเมื่อวานไปไหนหว่า เออ ฝน ฝนมันมันฟัง
เทศน์อยู่เนาะ(นะ) เออ มันฟังเทศน์ถึงสงบลง
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เวลาก�าลังจะเข้าฌานแล้ว พระพุทธเจ้าก�าลังเข้าฌานแล้ว ขอเฝ้า 
ขอเฝ้า ขอถามปัญหากับพระพุทธเจ้าสักค�าสองค�าเน้อ พระคุณ
เจ้าอานนท์ อนญุาตเถอะ พระคุณเจ้าองค์ไหนอนญุาตให้ข้าพเจ้า
ได้กราบ วาระสุดท้าย ข้าพเจ้าไม่ไว้ใจตัวเอง มันจะตายวันตาย
คืนอยู่เนีย่ เออ เฒ่าแล้ว แก่แล้ว ขอฟัง อ่ะ ห้ามไม่ให้ฟัง ห้าม
ไม่ให้ฟัง

พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงห้าม เพิ่นก็ออกปาก ปล่อยให้เธอ 
เข้ามาได้ อานนท์เอย ปล่อยให้สุภัททะเข้ามาได้ อ้า แกจะรีบเร่ง 
ทÓความเพียรให้ ได้เต็มที่ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนปรินพิพาน 
อ้า ในคืนวันนั้นๆ ทีเดียว เขาก็ปล่อยโอกาสให้สุภัททะปริพาชก
คนแก่คนนั้นเข้าไปกราบ สงสัยอะไร ถามมาเลย อย่าไปถาม
นอกลู่นอกเรื่องนะ อ้า ถามเบื้องต้นก็ถามว่า รอยสัตว์ในอากาศ
มีไหม เฮ้ยๆ เธอไม่ต้องพูดไปถึงนู้นหรอก จะถามเรื่องของ
ตัวดีกว่า รอยสัตว์ในอากาศจะไปเอามาพูดท�าไม

อารมณ์ที่ผ ่านไปแล้วก็ยังเอามาพูด เอาอารมณ์ที่ยัง มัน
มีอยู่มาพูดกัน ใจมีความโลภขนาดไหน มีความโกรธขนาดไหน 
มีความหลงขนาดไหน มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ใน
หัวใจของเราขนาดไหน นีเ่ป็นเรื่องของเราที่จะบริหารมัน ถาม
เรื่องอย่างนี ้ไปถามรอยฟ้า รอยอยู่ในอากาศมีไหม เออ เฮ้ย โง่
ไปแล้ว ไม่ดี อย่าถามเลยนะ ให้ถามเรื่องที่มันมี ที่ประสบกันอยู่นี้ 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันนีข้องจ�าเป็น ที่จะต้องได้ประสบเห็น
ทุกคนๆ ถามเรื่องนีด้ีกว่า เออ อย่างว่า พระพุทธเจ้าเพิ่นบอก 
อืม จึงได้ความที่มโียมมาถามว่า อ้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณเหล่านีม้ันไม่ใช่ตัวใช่ตน ขนลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเพราะ
พุทธเจ้าบอก อ้า เราไม่ใช่ท�าแต่ความเพียรอย่างเดียว ตลอดคืน

ยังไม่ลงรอย ถ้าเสียงอ่อนๆ เรียกว่าใจยอม ยอมแล้วไมโ่กรธ
กันต่อไปแล้วเรา อโหสิโทษ ขอโทษขออภัยกันแล้ว ให้อภัยกันได้ 
นีเ่รียกว่าปฏิบัติธรรม ปฏิบัติคุณงามความดี ให้มันเกิดขึ้นที่ ใจ 
ศีลก็เกิดขึ้นที่ ใจ สมาธิก็เกิดขึ้นที่ ใจและก็ปัญญามันจะไปไหน 
ปัญญาก็ไปเกิดขึ้นที่ ใจเหมือนกัน มีปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว อ้า รู้จักอด 
รู้จักออม อ้า ไม่ดุร้ายเหมือนเดิม นั่นเรียกว่าห้ามได้ ได้ความ 
ห้ามได้ ห้ามอยู่ ไม่ลุอ�านาจของจิตใจตัวเอง ให้มันเลยเถิดไป 
จนกลายเป็นความทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน มันก็แตกร้าวกัน 
เพราะฉะนั้น ความอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มาก ถ้ามีความสงบมันก็สม 

อย่างหมู่บ้านของพวกเรามาจากต่างถิ่นต่างแดน มาจากจตุรทิศ
ทั้ง ๔ มาพร้อมกันที่อารามแห่งนี ้เพื่อจะมาฟังเทศน์ มาฟังธรรม 
ฟังไปท�าไม ฟังไปด่าตัวเอง ทะเลาะกับตัวเองไม่เป็นไรหรอก 
เฮ้ย มึงยังโลภอยู่เหรอ เฮ้ย มึงยังเกิดอยู่เหรอ โกรธอยู่เหรอ 
มึงยังโลภโมโทสันอะไรเขาอยู่เหรอ มึงท�าไมถึงว่ายากสอนยาก
ขนาดนี้

พระพุทธเจ้าท่านสอน อ้า จนสิ้นลม ท่านปรินพิพานไป 
ท่านสอนจนวาระสุดท้าย สอนจนสิ้นลม สุภัททะปริพาชกเข้ามา
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ลงไปเหมือนกัน มันไม่ดื้อ ไม่ดึงอะไรหรอก เพราะฉะนั้น อ้า 
ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจ เอากับมัน ต่อสู้กับกิเลส อย่าไปต่อสู้กับ
คนอื่น เขาด่าว่าก็เรื่องของเขา เขาว่ามาก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่อง
ของเราที่ควรไปรับเอามาคิด ของเขาต่างหากไม่ใช่ของเรา เราไม่
พยายามโกรธใคร ไม่พยายามโลภของใคร ไม่พยายามอิจฉาริษยา 
พยาบาทใคร ไม่ให้มี เรื่องอย่างนี้ ไม่ให้มี ในใจเรา เราท�าใจให้เรา
มันง่ายขึ้น ปกครองง่าย ปกครองใจตัวเองง่าย เราจะอยู่เป็นสุข
ไหม ถ้าเราท�าอย่างนั้นเราจะอยู่เป็นสุข ไม่มีเรื่องมากระทบ 

ยิ้มอยู่ตลอดทั้งวัน ยิ้มอยู่ในความสุข ในความสงบสุขทั้งวัน 
ไมโ่กรธ ไม่ด่า ไม่ว่าให้ใคร เย็นอยู่เหมือนดั่งน�้า เออ น�้ามันตาก
แดดทั้งวัน มันก็ร้อน น�้าร้อน ถ้ามันอยู่ในร่มทั้งวัน มันเป็นยังไง 
มันเย็นทั้งวัน เออ ตากแดดทั้งวัน ถ้าเกิดเป็นน�า้ร้อนขึ้นมา 
เอามาอาบก็แทบจะสะดุ้งพู้น( โน้น)แหละ ถ้ามันอยู่ในร่มทั้งวัน 
ไม่ถูกแดดเลย มันก็เย็นทั้งวันเหมือนกันนะ เออ ทุกสิ่งทุกอย่าง

วันนี ้อ้า เอาทั้งคืนเลยเนีย่ออกมาแล้ว ขอบวช ขอบวชซะ
ก่อน โกนหัวซะก่อน ขอบวชซะก่อน ท�าความเพียรตั้งแต่นั้นมา 
จนสว่างท�าความเพียรจนสว่าง เอ้ เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังวะ 
มองอยู่ เอ้ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ท�าไมมันสว่างขนาดนี ้อืม ใจ
เราสว่างในธรรมต่างหาก พระพุทธเจ้าว่าเธอเห็นธรรมแล้ว ต่อ
ไปเธอจะได้ดวงตาเห็นธรรม เอาที่สุดความสว่าง เอาท�าความ
เพียรจนเต็มที่ พอสว่าง ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สุภัททะปริพาชก 
พราหมณ์บวชเมื่อแก่คนนั้น ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระอรหันต์
องค์หนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าปรินพิพาน ในวันนั้นดังนี ้ เพราะ
ฉะนั้น ถ้าพวกเราท�าจริง เฮ็ด(ท�า)จริง ท�าจริงท�าจัง เอาจริง
เอาจังกับมัน เราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนะ เออ เห็น
ธรรม ความโลภไม่ใช่เรา ความโกรธไม่ใช่เรา ความหลงไม่ใช่เรา 
ความรักไม่ใช่เรา ความชังไม่ใช่เรา โลภ โกรธ หลงไม่ใช่เราทั้งนั้น 
เราปรุงขึ้นมาเอง กินเข้าไปๆ มันก็เต็ม(วัง)สะพุง มันก็พุ ่งออกมา 
เนีย่เพิ่นว่าอย่างนี ้ครูบาอาจารย์ว่า ไปกินมันท�าไมอารมณ์ วาง
มันซะวางมันได้ อย่าเอาความโกรธมาพิจารณา อย่าเอาความโลภ
มาพิจารณา อย่าเอาความหลงรักหลงใคร่มาพิจารณา เอาความ
ใจที่รู้นั่นน่ะมาพิจารณา

รู้ พุท รู้ โธ หายใจเข้าเป็น พุท หายใจออกเป็น โธ หายใจ
เข้าเป็น พุท หายใจออกเป็น โธ มันสั้นหรือยาวให้รู้ตามมัน ท�าไม
ส่งไปทางอื่น นีแ่หละพุทโธ อย่างนั้น สั้นเข้าๆๆ มีแต่รู้ๆๆ ค�า
เดียว เออ มันจะไปไหน กิเลสมันจะมาจากไหน มันก็เกิดจากใจ
เรานีแ่หละกิเลส ความรัก ความชัง ความยินดี ความยินร้าย 
ความดี ใจ ความเสียใจ ความร้องไห้ ความหัวเราะมันเกิดจากใจ
เราทั้งนั้น เราสงบระงับลงไปด้วยสติปัญญาของเรา มันก็สงบ
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พระพุทธเจ้าท่านท�าเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่ชาติไหนๆ ท�ามา
เป็นตัวอย่าง ท่านเป็นพระเวสสันดรเป็นยังไง ถ้าเป็น อ้า

นกคุ่ม... นกกระทา... พญาหงส์... ท่านท�าอะไร เป็นยังไง 
ดูนทิานทั้งนั้นแหละ

โอปะนะยิโก

น้อมเข้ามาใส่ใจตัวเอง ใจเราเป็นยังไง ใจเราเป็นอย่างงั้น
หรือเปล่า มีความยินดี ในการ การให้ของ ขอให้ถึงซึ่งความสิ้น
ไปในอาสวกิเลส ใจเราปรารถนาให้เพื่อนบ้าน ร้านตลาดมีความ
เป็นอย่างนี ้กันทุกคนๆ ก็เรียกว่าปรารถนาแล้ว ปรารถนาพุทธภูมิ 
ก็ว่าได้ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ปรารถนาเป็นบริวารของ
พระพุทธเจ้า เป็นสาวกสาวิกาของพระศาสนา อ้า เจริญขึ้นกว่า
เดิม ถ้าใจเป็นอย่างงั้น เรียกว่าเป็นใจเจริญขึ้นกว่าเดิม ไม่เห็น
แก่ตัว ไมโ่ลภโมโทสันอะไร ไมโ่กรธ ไม่ขัด ไม่ว่าอะไรใคร สบายบรื๋อ 
ให้ท�างานก็สบายบรื๋อ ยิ่งงานส่วนรวมอย่างงี้ บอกกันไปก็มากัน
เป็นพรวนเลยอย่างงี้ พากันมาทั้งบ้านใกล้ บ้านไกล บ้านเหนือ 

ให้ดูความปรุงแต่งของใจเรา ถ้าเรายังปรุงยังแต่งใจเรา ให้มัน
ทะเยอทะยาน อยากอันนั้น อยากอันนี ้มันก็ไม่สงบและสิ มัน
ก็ไม่สงบ ถ้ายังปรุงแต่งไปตามมัน มันก็ไม่สงบ ถ้าเราไม่ปรุง
ไม่แต่งมันล่ะ อ่ะๆ มันเกิดราคะ โทสะ โมหะ มันเกิดขึ้นเพราะ
การปรุงแต่ง โลภะ โทสะ โมหะ ไปปรุงมัน มันก็แต่ง อยากได้ 
อยากมี อยากร�่า อยากรวยขึ้นมา เออ ไปปรุงไปแต่งมันท�าไม 
ไม่ใช่เวลาปรุงแต่ง เวลาค้าขายก็กวาดเก็บไว้เอาก�าไร เออ เอา
ก�าไรกับการค้าการขายนู้น เห็นจะนอนปรุงนอนแต่งอยู่เฉยๆ 
มันจะได้อะไรกับเรา ไม่มี ไม่มีได้อะไรขึ้นมา ท�าใจลงไปให้มันสงบ 
รักไม่มี ชังไม่มี ยินดีไม่มี ยินร้ายไม่มี ไม่มีความโลภ ไม่มีความ
โกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีอิจฉาริษยา พยาบาทใครไม่มี แล้วมัน
จะสบายไหม เออ สบายมากๆ เลย สบายบรื๋อ เขาเรียกว่าสบาย
มากๆ เลย สบายบรื๋อไปเลย 

เพราะว่าเราระงับอารมณ์ของเราได้ด้วยภาวนา ด้วยนั่ง
สมาธิ ด้วยภาวนา ด้วยปฏิบัติธรรม ให้มันเป็นภาวนา เป็นบุญ 
เป็นกุศลแก่ใจของเราอย่างนี ้ เรื่องการทะเลาะกันในโลกก็เลย
สงบไป ในบ้านเดียวกันก็สงบ ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่ง กระทบ
กระเทือนอารมณ์ของกันและกัน สบายไหมล่ะ สบาย มีงานการ
ท�าก็ท�าไปตามหน้าที่ ถ้ามีงานจะให้พี่น้องทั้งหลายช่วยเหลือ 
วันพรุ่งนีม้ีงานอย่างนั้นอย่างนี ้ขอให้พ ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย มา
ช่วยมาเป็นธุระภาระหน่อยเด้อ เออ ท�าอาหารเลี้ยงพระให้ เลี้ยง
แขกให้หน่อย มีงานที่จะต้องขอร้องพี่น้อง เออ เท่านีแ้หละ
พอแล้ว โอ้ จริงๆ แล้ว เราอยู่ร่วมบ้านกันต้องช่วยเหลือกัน ต้อง
ดูแลช่วยเหลือ อย่าไปเห็นแก่ตัว ปัดตีน ปัดมือ ไม่เอาแล้วๆ 
ไม่เอา ไม่ช่วยใครแล้วอย่างงี้ ไม่ ไม่ถูกต้อง
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บ้านใต้มาหมด มาเห็นหน้า เห็นตากันหมด นี ่การพร้อมเพรียง
สามัคคีซึ่งกันและกัน อยู่ที่ความนัดหมาย ถ้าเราเอาใจใส่กัน 
ก็ต้องเห็นทุกหน้า เห็นทุกตา มาสลอน มารับใช้ครูบาอาจารย์ 
มาฟังเทศน์ มาฟังธรรม อ้า ไม่ตีตัวออกห่าง ก็ถึงความเจริญ
รุ่งเรืองได้ในชาติเดี๋ยวนี ้ชาติต่อๆ ไปก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ

ดังที่บรรยายมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด ต่อจากนั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุข
ความเจริญทั้งคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทาน
วิสัชนามา ก็หมดลมแล้ว เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันพฤหัสบดท่ีี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.

ณ ปั๊มแก๊สเอ็นจีวี
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เออ ศีลก็ได้สมาทานไปแล้ว ทุกสิกขาบท กล่าวไปแล้ว
ว่าจะเว้น ว่าจะละ ต้องให้รักษาให้มันคุ้มไปหลายๆ วันหน่อย 
อย่าให้มันขาดซะล่ะ ออกจากเขตนี้ ไป ออกไปข้างนอก ไปเห็น
หมู่พวกดื่มกินสุราเมรัยอยู่ กลืนน�า้ลายอยู่แล้วปะเนีย่ เหล้า แม้
อยากจะดื่มซะก๊งหนึ่ง ๒ ก๊ง อดได้หรือไม่ได้ ถ้าอดไม่ได้ก็ชื่อว่า
ศีลขาด ต้องอด ต้องทน ได้ยินเสียงนกร้องให้ฟังอยู่ในป่า 
ไปอยู่ในป่าในเขา มีนกชนดิหนึ่ง มันร้องให้ฟัง อด อด อดเถิด 
อยู่อย่างนีล้่ะ มันร้องอยู่อย่างงั้นละ ๓ จบ อด อด อดเถิดอยู่
อย่างงั้นล่ะ เพิ่น บอกว่ามี ในบาลีน่ะ นกชนดินีม้ันไปจับอาหาร 
มันไม่ได้อาหาร จับแล้วมันหลุดปากหนีไป อ้า มันก็เลยร้องอด 
อด อดเถิด อยู่อย่างงั้นทั้งวันทั้งคืน ไม่กินอะไรเลยอ่ะ วันนั้น
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อ้า ขโมยลักเอาไปก็ได้ เขาปล้นเอา เขาจี้เอา เอาเพชรนลิจินดา
เอาไปเฉยๆ เสียเฉยๆ เสียใจไปด้วย ถ้าเขามาลัก มาปล้น มาจี้
เอาของมีค่าราคาตามนยิมของโลก ก็ท�าให้เกิดความเสียอกเสียใจ 
พิร�่าพิไรร�าพันต่างๆ นานา ถ้ารู้จักตนรู้จักตัว ก็ฟ้องร้องให้เจ้า
หน้าที่ตามจับได้เลย เออ จับแล้วลงโทษ ของมีค่าราคาสูงๆ มี
โทษขนาดไหน จ�าคุกกี่ปี ถ้ามีของมีค่าๆ สูงๆ ก็จ�าคุกติดตะราง
หลายปี หัวโตพู้น( โน้น)ล่ะ แน่ะ เรื่องศีล เรื่องธรรม มันส�าคัญ
อยู่ที่การมีเจตนางด มีเจตนาเว้น มันจึงเป็นศีล มันจึงเป็นธรรม 
เป็นข้อวัตรปฏิบัติของพระ ของญาติ ของโยมจริงๆ ไม่ได้มารับ
แต่ปากเฉยๆ ต้องมีเจตนางดเว้นด้วย เว้น งดเว้นจากการกระท�า 
บาปทุกชนดิ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
ไม่กล่าวโป้ปดมดเท็จผู้อื่น ไม่หลอกลวงอ�าพรางอย่างหนึ่งอย่าง
ใดไม่ให้มี ไม่ดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมา แอ้ เป็น
ยาเสพติดให้โทษอีกด้วย เออ

ทางกฎหมายเขาก็บอกมาอย่างงั้น เป็นยาเสพติด และให้
โทษอีกด้วย และเป็นที่น�ามาซึ่งพาหะของเชื้อโรคด้วย เป็นพาหนะ
น�าเชื้อโรคมาสู่ร่างกายเป็นโรค ได้เข้าโรงพยาบาล เออ มากมาย 
ไปเต็มอยูโ่รงพยาบาลนู้นล่ะ คนที่กินเหล้าเมามายจนติด จนชิน
จนเคยสมาทาน เอาจริงเอาจัง ก็เลยเกิดโรคขึ้นมา โรคโลหิต
จางบ้าง โรคอะไรต่ออะไร หัวใจโต หัวใจเตไป เป็น เป็นเหตุให้
เกิดโรคถ้ากินมันบ่อยๆ นานเข้าๆ เป็นยาเสพติด อ่ะ ติดแล้ว
ท�าไง ตัวเองก็เกิดโรคขึ้นมา อยู่ดีๆ ก็เกิดบวมขี้นมา โลหิตไม่วิ่ง 
ทางเดินโลหิตไม่เดินสะดวกเกิดอุดตันขึ้นมา โรคหัวใจก็เอากัน
ใหญ่แหละ แต่เราไม่งด ไม่เว้น มันก็เป็นเหตุพาหนะ หรือเป็น
สิ่งน�ามาซึ่งเชื้อโรคทั้งหลาย เออ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อ

ไม่กินอะไร ถ้ามันหลุดปากมันไปแล้ว มันไม่กินอีก ไม่หากิน 
ไม่หา อันนกมีสัตย์ นกมจีริง มีสัจจบารมีอันหนึ่งเหมือนกัน 
อดทั้งคืนทั้งวัน จนว่าสว่างนู้นล่ะ ทั้งที่หัวค�่าไปร้องอยู่อย่างนั้น 
แน่ะ และแม้แต่นกก็ยังมีความอดกลั้นทนทาน เราเป็นมนษุย์ 
สิกขาบททุกข้อ ล้วนแล้วแต่ให้อดให้ทนทั้งนั้น

ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ

เหล่านีม้ีแต่เจตนาอดกลั้นทนทานเอาทั้งนั้น มันจึงเป็น
ศีล ถ้าไม่อดไม่กลั้นแล้วก็ไม่เป็นศีล ศีลขาดอยู่เรื่อยๆ อย่าให้
ได้ต่ออีกซะเลยก็ดี ไม่ให้ขาด ไม่ต้องว่า ข้าพเจ้าไม่ขาด ศีล ๕ 
ข้อ ข้าพเจ้าไม่ขาด ไม่ต้องว่า เหนื่อยเฉยๆ อ้า ต่อไปก็

พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ

แล้วอาราธนาเทศน์แล้ว เรื่องเทศน์ก็เรื่องของคนเนีย่
แหละ เทศน์ก็เทศน์เรื่องของคนอื่นไม่ได้ ของสัตว์อื่นไม่ได้ เรื่อง
มนษุย์ มนษุย์จะต้องมีศีลมีธรรม ต้องมีความอดกลั้นทนทาน 
เพิ่นยังบอกไว้ว่า

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร
ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ขันติ ความอดกลั้นทนทาน เป็นเครื่องประดับอันมีค่า
ราคาสูงมาก ไอ้เพชรนลิจินดาเหล่านั้น ไม่มีค่าอะไรมากมายหรอก 
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หายใจออกรู้ รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออก เออ แม้เป็นโรค
หัวใจอยู่ ก็เบาลง เป็นโรคหัวใจ อ้า ปอด หัวใจอะไรๆ ก็มีพลัง
เกิดขึ้น หายใจได้เต็มดวง หายใจเข้าได้เต็มปอด

ปอดนะมันๆ เป็นที่สื่อ หน... หนทางของวัณโรคเกิดขึ้น
ที่นั้น เกิดขึ้นที่ปอด ถ้าเราภาวนาพุทโธ พุทโธ หายใจเข้ารู้ หายใจ
ออกรู้ ชื่อว่าภาวนาตามค�าบริกรรมนั้นๆ เกิดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็

หายเลย หายปานปลิดทิ้ง หายจริงๆ หายได้ยังไง ไม่ได้กินยา
อะไร หายได้ยังไง มันหายไปเฉยๆ ภาวนาพุทโธอยู่ มันหายไป
เลย เบาไปๆ วันนี้ ได้เบาแค่นี ้ วันหน้าเบามากกว่าอีก ไม่
หนักหนาสาโหดอะไรเลย ก็เลยเป็นยาโอสถ เป็นธรรมโอสถ

สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง

ความเลื่อมใสศรัทธาในคาถานั้นๆ

ครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตาม ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ไม่ให้ด่าง 
ไม่ให้พร้อย

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เออ สมาทานตั้งมั่นจริงๆ เพราะเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีธรรม 
ไปไหนมาไหนเทวดารักษาด้วย เออ

มะนสุสานัง ปิโย โหติ
อะมะนสุสานัง ปิโย โหติ

เทวะตา รักขันติ

เพิ่นว่า เพิ่นบอกไว้ ถ้าหากประพฤติปฏิบัติ ๓ ข้อไว้ ปฏิบัติ
เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา จริงๆ เทวดารักษา ไม่ปล่อยให้พวก
ภูตผีปีศาจมาย�า่ยีบีฑา(เบียดเบียน)แต่อย่างใด เพราะเรามีสรณะ
ที่พึ่งทางใจแล้ว ที่พูดไปแล้วนั้นล่ะได้ทุกคนๆ แล้ว ว่าตาม
ทุกคนๆ ได้แล้ว ได้ที่พึ่งทางใจแล้วไม่ต้องห่วง ไม่ต้องวิตก
วิจารณ์ว่ามันจะมีสิ่งมารบกวนราวีเรา ไม่มี ไม่มีภูตผีปีศาจ อาฮัก 
หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม 
ก็แล้วแต่ ไม่มีมารบกวนเราเลย เวลามีศีลมีธรรมจริงจัง สมาทาน
ไปแล้วเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็ระลึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
ซะก่อน ๓ จบอย่างน้อย พุทโธ ธัมโม สังโฆ ซะก่อน ๓ จบซะ
ก่อน และก็รวมต้อม(แคบ)ลงมา มาอยู่กับค�าบริกรรมเป็น ๒ 
ค�า เวลาหายใจเข้า พุท เวลาหายใจออกก็ โธ หายใจเข้า พุท 
หายใจออกก็ โธ เนีย่มี พุท โธ ๒ ค�าน้ันแหละ หายใจเข้ารู้ 
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ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

เอาอยู่เป็นเสียงนี ้ ให้มันดังอยู่ในหัวใจเรา เราก็ยึดเอา
ค�านีม้าให้ดังอยู่ในหัวใจของเรา ปรากฏว่าสงบลงได้ เสียงป๊ะโท่นๆ 
ไม่มีแล้ว มีแต่ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ อยู่อย่างงั้นแหละ หายใจ
เข้าก็ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ แอ้ แล้วลมเข้าและลมออก ก็ดูลม
หายใจตัวเอง ก็เลยสงบ เสียงไม่ร�าคาญ ไม่ร�าคาญเสียงโทนเลย 
อ้า มีแต่ค�าบริกรรมว่า ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผล
จริงๆ อยู่อย่างงั้นแหละ ก็เลยได้รับความสงบ จนนอนหลับ 
นอนหลับกับเสียงกลองนั่นแหละ เสียงท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ 
อ่ะแหละ นอนหลับไปเลย สบาย เออ ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ 
ทั้งนั้น แต่ว่าในภูเขาลูกนั้นมีเสืออยู่บ้าง เสือใหญ่ก็มี เสือน้อย
ก็มี อ่างอึ่งก็มี เสียงปุดจุมๆ ก็มี เสียงปึดจึงๆ ก็มี เออ เสียง
นีม้ันน้อย ตัวน้อยลงมา เสือปึดจึงๆ เนีย่ เสือน้อยๆ ไม่ใหญ่
หรอก มันมักจะร้องให้ฟังเป็นบางวัน

สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง
สังฆะระตะนัง ติณณัง รัตตะนานัง อานภุาเวนะ

อันนั้นก็เป็นคาภาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน ขอให้
เราท�าจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ เออ ให้ภาวนาอยู่บนภูเขา 
ภูพานค�า เขามีการละเล่นอยู่ข้างๆ ล่างภูเขาลงไปนู้น บ้านกุยกอก 
มันบ้านกุยกอก หนองผือ กุยกอก มันอยู่ต่อๆ กันนั่นแหละ 
แต่เขามีงานมหรสพอะไรไม่รู้ เขาตีกลองกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน 
เอ้ ร�าคาญ เราไปร�าคาญเสียงกลองนั้น มันรู้จักภาษาอยู่

ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ

อยู่อย่างงั้น ไม่อยู่ ไม่ๆ ไม่สงบระงับ ว่า ป๊ะโท่นๆ โท่น 
ป๊ะโท่นๆ อยู่อย่างงั้น คู่เต้นร�าก็คงจะเต้นอยู่ตลอดไป อืม เอ้ 
เปลี่ยนเสียงใหม่ดีไหมก็ว่า เราปรับเสียงกลองให้เป็นเสียงธรรม 
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ เอาอย่างงี้ดี ไหม เออ



๑๑
 ก

รก
ฎา

คม
 ๒

๕๕
๖

9

8

๒๔  ๒๔

โอ้ย วิธีนั่งสมาธิภาวนาของครูบาอาจารย์เพิ่น บอกอย่างนี้ 
อืม แอ้ หลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี ปภาโส) หลวงปู่ชอบ (หลวงปู่ชอบ 
ฐานสโม) หลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) หลวงปู่เสาร์ 
(หลวงปู่เสาร์ กันตสโีล) หลวงปู่อ่อน(หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ) 
หลวงปู่สิงห์(หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)เหล่านี ้ ท่านก็เอาตั้งแต่
อันนีแ้หละ เป็นเครื่องบริกรรมภาวนา ท่านก็มีก�าลังใจ มีสมาธิ 
ไม่หวั่นไม่ไหว มั่นคงจนตลอด จนถึงวันละสังขาร ไม่ได้ทิ้ง 
ไม่ได้ทิ้งอันนีเ้ลย เกิดความสบายเป็นระยะๆ ไป เกิดความสบาย
ขึ้นได้รับความสงบน่ะ เออ เพิ่นก็ยังมาบอกลูกศิษย์ทั้งหลายอ่ะ 
พวกท่านทั้งหลายเอย อย่างอื่นก็ดีหรอก ภาวนาอย่างอื่นก็ดี
หรอก ไม่เห็น

อะยัมภะทันตา

เหมือนดูลมหายใจเข้าหายใจออก ถ้าอยู่กับลมหายใจเข้า
หายใจออก ไม่เพ้อ ไม่หลง มีพลังวิเศษ เป็นพลัง ก�าลังใจ 
ไม่เหนื่อย ไม่เหน็ด ไม่เหนื่อย ไม่ฟุ้งซ่านร�าคาญใดๆ ทั้งนั้น 
เข้าไปเป็นหนึ่งอยู่ มันเข้าไปรวมรู้อยู่เป็นหนึ่ง พุทโธ พุทโธ เออ 
อยู่ตามค�าบริกรรมนั่นแหละ หายใจเข้า พุท เวลาลมออกก็ โธ 
ตาม ถ้าเมื่อท�าหลายๆ ครั้ง หลายๆ รอบ ก�าลังพลังจิตของเรา
ก็เข้มแข็ง แข็งแรงขึ้นมา ไม่มีอะไรมารบกวน ไม่ต้องสงสัยว่าโรค
ภัยไข้เจ็บอย่างอื่นๆ หรือภูตผีปีศาจทางอื่นมาเบียดเบียนอย่างงั้น 
อย่างงี้ ไม่มี พวกภูตผีปีศาจทั้งหลาย เทวดา อาฮัก หลักคุณ 
ก็เหมือนกัน มีแต่ยกมือสาธุการ เคารพ เคารพในพระพุทธ 
เคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ ยกมือสาธุการ ไม่มีภูตผี

วันไหนจะฝนตก ฟ้าจะร้อง มันสนกุสนานเพลิดเพลินมัน 
มันร้องไปตามประสาของมันหรอก ก็ไม่เห็นน่ากลัวอะไร ก็เรา
เอา พุทโธ ไว้ให้มั่นคง ไม่หวั่น ไม่ไหว เออเนีย่ ท�าอะไรท�าจริงๆ 
ได้ผลจริงๆ อ้า นั่งสมาธิภาวนาก็ได้รับความสงบจริงๆ ได้ความ
สงบกายสงบใจจริงๆ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ได้ร�าคาญกับเรื่องอะไร นั่ง
ภาวนาอยู่นั่นแหละ เอาอันนีต้ายกับอันนี ้เกิดมามีลมหายใจแต่
เราไม่ได้ก�าหนดสักที หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ เนีย่ มันลม
เข้าและลมออก นีร่ะบอบแห่งชีวิต ชีวิตมีอยู่ เพราะเราหายใจ
เข้าหายใจออก แล้วก็เกิดสบายขึ้น ผู้ที่มักๆ เกิดโรคหัวใจอยู่ 
เกิดโรคหัวใจ หัวใจเต้น หัวใจวาย หัวใจโต หายใจไม่อิ่มบ้าง อ้า

ถ้าเอาอันนีม้าภาวนาจะเอาภาวนา เอาอันนีแ้หละมา 
ภาวนา เอาพุทโธนีแ่หละ ก็เลยได้พลังใจขึ้นมา ได้พลังใจขึ้นมา 
หัวใจเต้นสม�่าเสมอ แรงขึ้น แรงขึ้น ไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อน 
แต่ก่อนว่าอะไรก็เหนื่อย กายก็เหนื่อย พอเอาพุทโธมาเป็นก�าลัง 
ดีขึ้นจริงๆ เว้ย ดีขึ้นๆ ไม่ต้อง อ่า ไปฉีดยาอะไรต่ออะไรหรอก
ไม่ต้อง ไปเพิ่มโลหิตอะไรทั้งนั้นแหละ มันแข็งแรงขึ้นมาเองมัน 
ดังนี้
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ภูตผีปีศาจทั้งหลายไม่รบกวนแล้ว ให้เข้าใจอย่างนีน้ะ อ่ะ 
มีอานภุาพขนาดนั้น เพราะฉะนั้น เราทุกคนเป็นชาวพุทธ หรือ
ชาวพุทธแต่ปากเฉยๆ ใจมันๆ ไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่ง 
มันไม่มั่นๆ มันไม่มั่นคง มันไม่แข็งแรงพอ เอาเทวดา อาฮัก 
หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม 
เหล่านั้น เป็นของมาต้มมาตุ่น มาโกหกพกลมเรา ต้อง เขาก็
ต้องสั่งอยากกินไก่ เขาก็บอกว่าอยากกินต้มไก่ ไปเอาไก่มาต้มให้
กินหน่อยเว้ย แอ้ ผีมันสั่งมีไหมล่ะ อยากกินหมูก็ต้องไปฆ่าหมู
มาเลี้ยงมัน อยากกินเป็ดอยากกินไก่ อ่ะ อยากกินก็ไปหามากินดี ้
เออ จะให้เราไปฆ่าสัตว์เราไม่เอา เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอา ฆ่าเป็ด 
ฆ่าไก่ ฆ่าหมู ฆ่า อ้า สัตว์ต่างๆ มาเลี้ยงผี

ใครจะเป็นคนรับบาปปะเนีย่ เราคนผู้ลงมือแหละ รับบาป
แทน ไปตกนรกหมกไหม้ ก็ตัวของเราเองแหละ ที่จะได้ใช้กรรม 
ผู้อื่นเขาไม่ได้ใช้หรอก ตัวของเราเป็นคนกระท�า ท�าด้วยกายเป็น 
กายกรรม ท�าด้วยใจก็เรียกว่า มโนกรรม ท�าด้วยวาจาก็เรียกว่า 
วจีกรรม เอากายทุบหัวเขา เชือดคอเขา เอากายนีแ่หละท�า 
ใครล่ะเป็นคนได้บาปก็ตัวของเราเองเป็นคนได้บาป ไม่เอาแล้ว 
ใครอย่ามาบังคับให้เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้กิน มันไม่ใช่ทีพึ่งอย่าง
ประเสริฐหรอก เป็นที่พึ่งลอยๆ เลือนไปอย่างงั้นล่ะ อ้า ให้
เด็ดขาด การท�าความพากความเพียร ให้เด็ดขาด อย่าไปกลัวใดๆ 
ทั้งนั้น ภูตผีปีศาจ อาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน อ้า ผีฟ้า ผีแถน 
ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม เหล่านั้นเป็นของ โอ้อวดมดเท็จ
กันเฉยๆ ว่ากันมา เล่ากันมา ฟังตามค�าเล่าลือเขามา เชื่อไปตามนั้น 
ที่จริงมันไม่ถูกต้องหรอก เราไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สมัยนีต้ลาด
มันเจริญรุ่งเรืองแล้ว ตลาดสด สัตว์ สัตว์ตายทั้งหลาย มันไหล

ปีศาจที่ ไหนจะมารังแก ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ อ้า ไม่ได้ๆ 
ไปหลอก ไปหลอนบุคคลผู้ภาวนาพุทโธอยู่น่ะ มันเป็นบาปน่ะ 
ระวังน่ะ อย่าไปรบกวนพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าก�าลังนั่งภาวนา
พุทโธอยู่นั้นน่ะ ขี้กากจะกินหัวน่ะ อ่ะฮึ อ้า ถ้าหากว่าไปรังแก
ท�าให้ท่านร�าคาญ ล�าบากใจ ขี้กากจะกินหัว เว้ย เออ มันเป็น
บาป

อะยัมภะทันตา

ท�าให้ใจฟุ้งซ่าน ร�าคาญมากขึ้นๆ ก็เป็นโทษทางใจ เพราะ
ฉะนั้น พวกเราเป็นพุทธบริษัท ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา เป็น
พุทธบริษัท เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้า เป็นพระ เป็นเณร ก็
ชื่ออยู่ในเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา 
ก็ชื่อว่าอยู่ในคุณพระรัตนตรัย ไม่มีแล้ว อื่นแล้ว จะยิ่งไปกว่า 
อันน้ีเป็นคุณของพระรัตนตรัย รักษาโรคภัยไข้เจ็บตัวเองก็ได้อีก
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ให้เราได้ท�าบาปท�ากรรม ก็เพราะเราติดรส รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ของเหล่านีท้�าให้เราท�าบาปได้ อ้า อย่า
ไปเชื่อความมันหลาย มากมายหลาย แน่ะ ความอยากความหิว
เหล่านี ้มันกินอะไรแล้วก็แล้ว เออ กินผักกินหญ้า เออ กินป่น
(น�า้พริก) กินแกงอะไรก็แล้ว เลี้ยงง่าย ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ
ความเลี้ยงง่าย เป็นธรรมเป็นวินัย เป็นค�าสั่งค�าสอนของเรา
ตถาคต 

เพิ่นว่าอย่างงั้น ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก 
ถ้าไม่มีอย่างงั้นๆ เราก็ไม่กิน ถ้ามีเหล้าแก้มลงไปอีกซะก่อน จึง
กินข้าวอร่อยดี อะเฮอะ อ้า เห็นแก่ปากแก่ท้อง กินมีเหล้ามียา
ปลาปิ้งซะก่อน มันจึงสนกุสนานดี ร้องร�าท�าเพลงก็ได้ ถ้ากิน
เหล้าแกล้มเข้าไป เช่น ลาบอ�่า(ลาบเป็ดใส่เลือดสด) ลาบอะไร 
ลาบเลือด ลาบย่างเข้าไป เต้นร�าท�าเพลงได้สนกุสนานตลอดคืน 
นั่น เรียกว่าติดรส รสพาเราไปหาทุกข์ อ้า ไม่ใช่ของดีอะไรหรอก 
รู้จักหลีก รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง อ้า ถ้าหลบไม่เป็นมันก็
โดน แม้แต่ขี่รถจักรยาน มันก็โดนเขาเหยียบเขาชนเอา เขาไม่รู้
หลบ ไม่รู้หลบ หลบซ้ายหลบขวาก็ไม่รู้ กฎจราจรเขาก็ไม่รู้ 
ว่าถูกรถกระแทก ขยี้เอาจนแหลก ขาหัก แขนหัก หัวร้างข้าง
แตก ถ้าไม่ตายก็อานไปพอสมควรน่ะ เพราะฉะนั้น การงดเว้น
ทางศีลธรรมเป็นของดี ของวิเศษมาก เทวดารักษา

เข้าตลาด ตลาดมากมาย เป็นผักอางนางหญ้า ผลหมากรากไม้ 
ไหลเข้าอยู่ตลาด อยู่สู่ตลาด จนแมลงวันตอมหึ่งนู้นล่ะ มันตาย
แล้ว อ้า ถ้าเราจ�าศีล จ�าธรรมแท้ เราก็หาของที่ตายแล้วเหล่า
นั้นมา ไม่สั่ง ไม่ได้สั่ง ไม่ได้บอกให้ใครฆ่าให้ เขาฆ่าไว้แล้ว เขา
หลบขนลนปีกไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เอาสับปับ ย�า ต้มย�า

ท�าแกงเอาเอง คั่วเอาเอง ท�าให้มันสุกเอาเองอ่ะน่ะ เราไม่ได้
ลงมือท�า ไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรอก เพราะเขาท�าเองเขา 
พวกนู้นเขาจะได้รับ ยังไงๆ ก็ไม่ต้องสงสัยล่ะ เรื่องของเขา 
แต่เรื่องของเราจะหาแต่ของตายแล้ว มาเลี้ยงอัตภาพร่างกาย 
มาท�าบุญสุนทาน อะไรก็ดี เอาของที่ส�าเร็จรูปแล้ว ของที่สุกแล้ว
ทั้งนั้น แต่ทางบ้านหลวงปู่ นู้น ภาคอีสานนู้น โอ้ ไม่ใช่ธรรมดา
นะ กินลาบเลือด ลาบแดงๆ เขาเรียกว่าลาบอ�่า ถ้าไม่ได้เลือด 
เขาก็ไม่เอา ให้ได้เลือดมาถุงหนึ่งซะก่อน เอามาปรุงเป็นลาบ
เลือด ลาบแดง เขาเรียกว่าลาบอ�่า อ่ะ เออ อ้า เอามาต้มใส่ไส้ 
ใส่พุงมาต้มอะไรใส่เหมือนกับ เอาดีเทลงใส่บ้าง เอาเพี้ย(ขี้อ่อน)
หรือขี้อ่อนมันน่ะ เฮอะ เทลงใส่รวมต้มลงน�้ากันน่ะซดน�้า มัน
อร่อยดี เออ คล่องคอดี มันเป็นไปสิอย่างงั้นล่ะ มันติดรส พา
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สาธารณกุศล ไม่ได้เอาเฉพาะตน เป็นสาธารณกุศล ท�าบุญ
ครั้งนีเ้ป็นอามิสบูชา(บูชาด้วยสิ่งของ)ก็ดี ปฏิบัติบูชาก็ดี ขอ
อานสิงส์ผลของบุญทั้งหมดนี ้ จงให้ส�าเร็จประโยชน์สุขแก่สัตว์
ทั้งหลายที่ ไม่มีประมาณ สัตว์ทั้งหลายที่รักก็ดี ที่มีคุณก็ดี มี
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายาย ญาติสนทิมิตรสหาย 
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เราให้ทั้งนั้น จงอนโุมทนาเอาเหมือน
ตนท�าเองเถิด พวกวิญญาณทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็ สาธุ เอา 
ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันกับเราผู้ได้กระท�ามา

เพราะฉะนั้น พวกเราอย่ามาท�าเล่นๆ ท�าหลอกๆ หลอนๆ 
ขอให้มั่งคงจริงๆ ปากว่าตาขยิบก็ไม่เอา ถ้าหากว่าเว้น เวระมะณี 
จะเว้น ตาขยิบ ถลึงใส่ จัดการอันนั้น จัดการอันนี ้แสดงว่าบอก
เขา เป็นอุบายอ่ะ จัดการอันนั้น จัดการคือให้ฆ่า ให้ฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ 
ฆ่าหมู ฆ่าวัว ฆ่าควาย ไปจัดการ นั่นเรียกว่าท�าตาม ความ
บงการชนดินั้น มันเป็นการบงการเป็นบาป เป็นอกุศลแน่นอน 
ท�าให้ใจเศร้า ใจหมอง ใจขุ่น ใจมัว เทวดาไมโ่มทนาเลย เออ มัน
ท�าปากว่าตาขยิบ ไม่ดี อย่าไปขยิบตาใส่ลูกศิษย์ลูกหา แล้วแต่
มันจะมี วันนีจ้ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว

จะไปตลาดสดนู้น ตลาดสด เขามีตลาดสดของเขาอยู่ อ้า 
มีทั้งหมู ทั้งเป็ด ทั้งไก่ เขาแขวนไว้ เขาเอาขอแล้วมาห้อยตาม
สายเป็นแถว โอ้โฮ หลายจริง ใครท�าบาปท�ากรรมมาแตป่างก่อน 
เขาอาจจะได้ใช้กรรมแล้วเนีย่ เขาได้ท�าอย่างงี้ๆ แล้วเขาได้ใช้
กรรมของเขาแล้ว ส่วนวิญญาณล่ะคงจะได้ไปเสวยอยู่ที่ ในอเวจี
มหานรก อยู่ใน เออ ขุมที่เท่าไหร่พู้น( โน้น)เนีย่ แน่ะ พูดไปก็
ไม่มีหนทางที่จะหลบหลีกได้ เพราะฉะนั้น

มะนสุสานัง ปิโย โหติ
อะมะนสุสานัง ปิโย โหติ

พวกมนษุย์ทั้งหลายก็ย�าเกรง อมนษุย์ทั้งหลายก็ย�าเกรง 
เออ ไม่ได้ย�่ายี ไม่ได้บีฑา(เบียดเบียน) ไม่ได้ดูถูกหรอก แต่ว่าไม่ 
ไม่รบกวนให้เดือดร้อน ผู้ถือพระรัตนตรัย ดังที่น�าพาว่ามา
เบื้องต้นแล้ว

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เนีย่ อ่ะเนีย่ ๓ ว่าทุติ(ยัมปิ) ครั้งที่ ๒

ทุติยัมปิ พุทธัง (สะระณัง คัจฉามิ)
ทุติยัมปิ ธัมมัง (สะระณัง คัจฉามิ)
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แน่ะ ว่า เป็น ๓ ครั้ง ๓ คราวมาแล้ว มันต้องดีแน่นอน 
เราได้ของดีไปแล้ว สมาทานตั้งมั่นหรือเปล่า ถ้าเราสมาทาน
ตั้งมั่นแล้ว เราต้องได้บุญ ได้กุศลด้วย แผ่เมตตาให้สัตว์อื่นก็ได้ 
ถึงปู่ย่าตายาย อ่ะ อาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน ทั้งหลายทั้งปวง 
เขาโมทนากับเรา เขาก็ได้ไปเกิดแน่ะ ไม่ได้ ไม่ได้ทุกข์ล�าบากยาก
แค้นอะไรเลย เขาโมทนากับเราได้ท�าความดี ได้รักษาศีล กิน
ทาน ภาวนา เราก็ได้บุญได้กุศลมหาศาลน่ะ เพราะเราเป็น
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ท�ามาค้าขาย ก็ท�ามาค้าขึ้น ซื้อง่ายขายคล่องเข้า ไม่ได้
เดือดร้อนเรื่องบาปเรื่องกรรมใดๆ ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย
จงส�าเนยีก ระลึกไว้เสมอว่าเราจะจ�าศีลภาวนาจริงๆ อ่ะ เราจะ
รักษาศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่องด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย 
ให้มันปลอดภัยจริงๆ

ดังที่... ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้
ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญคิดพินจิ พินจิพิจารณาด้วยปัญญา
อันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
มีความชื่นอกชื่นใจแท้ เออ ตั้งอกตั้งใจงดเว้นจริงๆ ต่อแต่นั้น
จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและ
ทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็เหนื่อยแล้ว 
หมดลมแล้ว ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เจตะนาหัง ภิกขะเว กัมมัง วะทามิ

จะเป็นบาปเป็นกรรม ก็เพราะเจตนา เจตนาเราหลีกเว้น
แน่นอน หลีกเว้น งดเว้นแน่นอน นีท่ั้งอด ทั้งกลั้น เว้นได้แล้ว
เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีบาปมีกรรมติดตัวแล้ว เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย
ก็โมทนาสาธุการด้วย เออ เพิ่นม้วนท้าย(สรุป)ของศีล

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

น่ะ พวกเจ้าจะไปสู่สุคติก็เพราะอ�านาจของศีล

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

พวกเจ้าจะมโีภคสมบัติล้นเหลือมากมายก็เพราะศีล

สีเลนะ นพิพุติง ยันติ

จะได้ถึงมรรคผลนพิานไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีล เพราะฉะนั้น 
อย่าเข้าใจว่าท�าเล่นๆ เรารักษาศีล ต้องรักษาจริงๆ ไม่ได้ว่าแต่
ปาก อ้า เราก็จะมีศีลติดเนื้อติดตัวเป็นที่ภาคภูมิ ใจของเรา อานสิงส์
ของการถือศีลเนีย่

สีเลนะ โภคะสัมปะทา
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อย่าขี้ โลภ ถ้าโลภเกินไป ก�าเอา ก�าเอา
คนอื่นทีหลังมาก็ไม่ได้ เห็นว่ามันหลาย ก�าเอา ก�าเอา

เปรต หึ เมื่อไหร่ความโลภจะหมดไปจากใจเรา

อ้า มายากเหลือเกิน ทั้งฝนยังเป็นอุปสรรคด้วย วันนี้ 
มันตกจริงๆ เลย มันหยุดได้จริงๆ หรือเปล่า ฮ่ะ ดีเนาะ(นะ) 
เรานึกบริกรรมอยู่ในใจ เฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง) ฝนจั่ง (จึง)ไม่ตกว่ะ 
คาถาดีแท้ๆ เด้อ คาถา นึกถึงนั่น

โอมน�้ามันงา มาทาหมีค่าง
ตกหว่างพู้น(โน้น) หว่างนีอ้ย่าตก

อ่ะน่ะ นีค่าถาอาคม หลวงพ่อทองผุด(หลวงพ่อทองผุด 
ญาณวโร) โอ้ แน่ะ

ต้องเรียกหลวงพี่น่ะ

หลวงปู่ เนีย่มันใจอ่อนถ้าเรียกหลวงปู่ เรียกหลวงพี่ มัน
คึกคักขึ้นหน่อย เว้ย (หัวเราะ) อ้า มีก�าลังใจ อืม



๑๔
 ก

รก
ฎา

คม
 ๒

๕๕
๖

1

๒๕

๒๕

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

เทศน์ให้ฟังแล้ว ตั้งแต่เบื้องต้นมา อืม ให้สมาทาน
ศีล ๕ กัน อันนั้นล่ะ สิ่งที่ท�าให้สังคมร่มเย็น เพราะธรรม ถ้ามี
ศีล มีธรรมกันทุกคนๆ แล้ว สังคมก็ร่มเย็น ถ้าคนหนึ่งมีศีล 
คนหนึ่งไม่มีศีล แม้ไปด้วยกัน ๒ คนก็ยังทะเลาะกัน เพราะไม่มี
ศีล โลภโมโทสัน เอาเงินเอาทองของกันและกัน แน่ะ ไม่มีศีล
แล้ว แน่ะ โกหกพกลมกันและกัน แน่ะ ก็ไม่มีศีลแล้ว พูดไม่จริง
ในสิ่งที่ ไม่มี นั่นก็ โกหกกันอีกแล้ว เพราะฉะนั้น เทศน์มันก็หนี 
หนีไม่พ้น
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ตลกคะนองให้คนทั้งหลายหัวเราะขบขันกันไปธรรมดา ที่จริงไม่
เป็นจริงอย่างงั้นหรอก ความเป็นจริงไม่เป็นอย่างงั้น ถ้าเอาค�า
พูดอย่างนั้น กริยามารยาทอย่างนั้น มาใช้ในสังคมทุกแห่ง จะ
เป็นยังไง จะวุ่นวายไหม เข้าใจผิดกันและกัน เพ่งโทษกันและ
กันอยู่ ชื่อว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ก็เป็นเหตุให้แตกร้าวกัน ภายใน
ครอบครัว ภายในหมู่บ้าน ภายในต�าบล ภายในอ�าเภอ ภายใน
จังหวัด เออ จนตลอดเมืองหลวงของประเทศไทยก็เหมือนกัน 
ถ้าไปเข้าใจผิดกันอย่างนั้นแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น ความแตกแยกก็เกิด 
ขึ้น มุ่งร้ายหมายผลาญกัน จะหาหนทางเอาชนะให้ได้เลย เออ 
มันถูกต้องแล้วเหรอ วิธีชนะคนอื่นก็ไม่สู้ชนะใจตนเองหรอก ชนะ
คนอื่นได้ แต่ว่าชนะจิตใจของตนเองไม่ได้ ยังมีความโลภ ยังมี
ความโกรธ ยังมีความหลง ยังมีความอิจฉา ริษยาผู้อื่นอยู่ ชื่อ
ว่าลุอ�านาจแก่กิเลส ก็ท�าให้แตกร้าวสามัคคีกันได้ ความมั่นคง

ของชาติจะมีอยู่ที่ ไหนปะเนีย่ ไม่มี ถ้าคนในชาติแตกแยกกันแล้ว 
เพราะฉะนั้น เรื่องนีจ้ึงเป็นของส�าคัญมาก ส�าหรับชาวพุทธของ
เรา ชาวพุทธที่หวังให้กลมเกลียวกัน ไม่แตกสามัคคีกัน เป็นน�้า
หนึ่งใจเดียวกันทุกคน เห็นพูดกันไม่รู้จักภาษาก็ตาม ก็เป็นมิตร
กันได้ ไม่รู้จักภาษา ก็ท�าเป็นศาสตร์ภาษาใบ้เอา อันนั้นอันนี้ 

เจตะนาหัง สีลัง วะทามิ
เจตะนาหัง กัมมัง สีลัง วะทามิ

มีเจตนาหลบหลีกออกจากศีลธรรม ไม่มีเจตนาที่จะรักษา 
และอะไรจะสงบ มันไม่สงบแล้ว เพราะเขาฝ่าฝืนค�าสั่งค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า ค�าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เจตนาเตือนตน
ก็ให้สมาทานศีลซะก่อน นั่น ข้อส�าคัญ อยู่ที่เจตนางดเว้น จาก
บาปทั้ง ๕ ประการซะก่อน ใจมันจึงจะบริสุทธิ์ กายก็บริสุทธิ์ 
ใจก็บริสุทธิ์ กริยามารยาทใดๆ ก็บริสุทธิ์ ไปด้วย เพราะเรา
สมาทานว่าจะไม่ล่วงเกิน จะไม่ประพฤตินอกลู่นอกทางออกไป 
นั่นแน่ะ เรื่องศีล ข้อต้นนั่นแหละที่ท�าให้โลกอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข อยู่ร่วมกันอย่างพี่ อย่างน้อง อย่างญาติสายโลหิตเดียว
กันจริงๆ ไม่ฝ่าฝืนจากหลักธรรมเหล่านั้น ที่ ได้สมาทานตั้งมั่น
มาแล้วนี ่ความประสงค์ของพระพุทธศาสนาก็ต้องการจะให้เป็น
อย่างงั้น พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในธรรมวินัย ต้องไม่ตั้งใจฝ่าฝืน
ธรรมวินัย ให้นอกเหนือออกไป อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมทั้งนั้น 
ไม่มีอะไรจะท�าให้แตกแยกกันได้ จะท�าให้เข้าใจผิดกันได้ไม่มี ไม่มี
ความ เข้าใจว่าเราซื่อต่อเขา เขาก็คงซื่อต่อเรา ซื่อสัตย์สุจริตอยู่
ในธรรมเรา อยู่ในใจเรา ก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาได้ ไปที่ ไหนๆ 
ถ้าเป็นชาวพุทธ ถ้าเกิด... ไม่มีเรื่องที่จะทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้
แตกร้าวสามัคคีไม่มีเลย เจตนาอย่างงั้นไม่มีเลย เออ ที่ ไหนล่ะ 
เรื่องละครนั่นแหละ ละคร เขาแสดงละครน่ะมันตลกปนสลับ
ไปอย่างงั้นล่ะ ตลกกันไปให้คนเฮคนฮาไปอย่างงั้นธรรมดา แต่
ที่จริงไม่มีเจตนาอย่างนั้น ผู้แสดงละครทั้งหลาย ก็ไม่มีเจตนา
ที่ ให้แตกให้แยกกันเลย แต่ว่าเรื่องราวที่แสดงมันเป็นเรื่องตลก 
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ขอให้ไทยสามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง

มีเพลงบทนีเ้ราจ�าได้อยู่ จรรโลงประเทศชาติบ้านเมือง
ด้วยความจงรักภักดี ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกัน เอารัดเอาเปรียบกัน 
ไม่ให้ยุให้ร�า ไม่ให้ต�าให้รั่ว ไม่ยั่วให้แตก ไม่ประสงค์แยกจากกัน 
ให้เป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันทั้งประเทศ อ้า คนไทยเราด้วยกัน
ทั้งนั้น ถ้าเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้น ดังที่สมาทานศีลมาแล้ว 
ประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะด้วย ไม่มีอะไรที่จะท�าให้
แตกให้แยกกันได้ มีแต่มองเห็นน�า้ใจของกันและกัน มองเห็น
น�้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อะไรจะมายุให้ร�า จะมาต�าให้รั่ว จะมายั่วให้แตก
จะมาแยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไป

ท�าตาใบ้เอา อย่างนีก้็ยังเป็นมิตรกันได้ รักกันได้ สอนกันด้วย
หัวใจ หัวใจที่รัก หัวใจที่เคารพ ในคุณธรรมของท่านผู้นั้น แอ้ 
เคยไปต่างประเทศ พูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จักภาษาหรอก พูดใบ้ๆ 
เบ้ยๆ กันไป แต่พอเข้าใจความประสงค์ของกันแล้ว ปะเนีย่กอด
กันเป็นเกลียวไปเลย อ๋อ มันเป็นอย่างงี้นีเ่องใจมนษุย์ ถ้ามอง
กันด้วยความเจตนาดี สายตามันเย็น มันเย็นมันฉ�่าเข้าไปใน
หัวใจ ถ้ามีเจตนาร้ายต่อกัน มันถมึงทึงใส่กัน ตาแข็งกร้าวใส่กัน 
ไม่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนเลยล่ะ มันจะแค่ไหนกัน ขึ้นมาใน
ใจ แน่ะ ถ้า อยู่ที่สายตากับค�าพูดค�าจา ถ้าสายตาเป็นมิตร
สัมพันธ์กันแล้ว ใจมันปรารถนาดีต่อกันได้ หวังดีต่อกันได้ 
ประพฤติอะไร ท�างานร่วมกัน ก็มีความประสงค์อันเดียวกัน 
อยากจะให้งานของเราส�าเร็จ อ้า งานที่ร่วมไม้ร่วมมือกัน ก็ ให้
มันเป็นล�่าเป็นสันขึ้นมา เออ ท�าให้แน่นแฟ้นขึ้นมา เอ้า ไม่แตก 
ไม่แยกกันแล้ว มีความกลมเกลียวสามัคคีกันดี ต่อกัน อันนี้
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สัพเพสัง สังฆะภูตานัง

ความพร้อมเพรียงของชนหมู่ใหญ่

สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

น�ามาซึ่งความสุขเหมือนกัน พร้อมเพรียงกันท�าอะไรก็
ส�าเร็จทุกอย่างภายในประเทศของเรา ใครจะมายุให้ร�า มาต�าให้รั่ว 
จะมายั่วให้แตก จะมาแยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไปอย่างเนีย่ 
คนสอพลอชนดินั้น เราจะถือเป็นเพื่อนเหรอ ถือเป็นหมู่เป็นพวก
กันอยู่เหรอ ถ้ายุคนนั้น ยุคนนี ้ ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก มันเกิดขึ้นมาในเรื่องละคร เขาเล่นละครกัน ยุคนนั้น 
ยุคนนี ้ ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก อยู่อย่างงั้น นีค่นสอพลอ 
วิ่งไปหาคนนั้น แล้วไปเล่าเรื่องของคนนั้นให้ฟังอีก ก็ท�าให้ ๒ 
คนนั้นไม่กินเส้นกันอีกแหละ อ่ะ ถ้ามีคนจ�าพวกนีอ้ยู่ในบ้านใด
เมืองใด บ้านนั้นเมืองนั้นก็ไม่เป็นหลักเป็นฐานล่ะ เขายุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก อยู่อย่างงั้น แยกกัน แม้แต่
ผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันดีๆ ถ้ามีคนสอพลอเข้าไป เออ ซุบซิบ หรือ
นนิทากาเล หรือยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ถ้าเชื่อ ถ้าเชื่อเขา กท็�าให้แตกกัน 

อ่ะเน้อ หึ จดลิ่มลงไป ตีลงไป ไม้มันจะสน(เหนยีว)ขนาด
ไหน ก็แตกออก ๒ เสี่ยง ๓ เสี่ยง ๔ เสี่ยงได้ แต่ก่อนมันเป็น
ไม้ท่อนเดียวกัน มีเนื้อแน่นติดกันแน่น ใครจะมายุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออกจากกันไม่ได้เป็นอันขาด ไม่มี ใครจะมา
ยุให้แตก ให้แยกกันได้ เป็นก๊ก เป็นเหล่ากันได้ นี่

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

มี ในบาลี ท่านว่าอย่างงั้น แต่เราไม่เข้าใจความหมายหรอก

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

สะมัคคานัง ตะโป สุโข

ความเพียรของหมู่ ความเพียรพยายามพร้อมเพรียงกัน
ท�าอะไรๆ ไม่แตก ไม่แยกขนาดนั้น อ่ะ

สัพเพสัง สังฆะภูตานัง

หมายไว้ทั้งๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง
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เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน เออ 
ท�าให้แตกแยกกันได้ ถ้ามันแตกแยกกันแล้ว จะมีความสุขไหม
ครอบครัวนั้น ครอบครัวนั้นจะมีความสุขไหม ในหมู่บ้านนั้น ใน
ต�าบลนั้นจะมีความสุขไหม ถ้าแตกแยกกันแล้ว ไม่กินเส้นกัน
สักอย่างเลย ท�างานอะไรก็ฝืดๆ เคืองๆ จะลงไม้ลงมืออย่าง
จริงจัง เออ แม้แต่นักลงทุนด้วยกันก็ยังแตกแยกกันได้ 
เพราะไม่กินเส้นกัน ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก 
ตอกลิ่มเข้าไป เออ อันนี้ ให้ยาแก้นะ อย่าเป็นคนหูเบา เขายุ
อย่างงั้น ยุอย่างนี ้ให้ยุ องค์หนึ่งก็มี เดี๋ยวนีย้ังเป็นคาราคาซัง
อยู่ อ้า คาราคาซังกันอยูโ่รงใน ในโรงในศาล อันนีเ้รื่องยุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก มันเป็นจริงหรือเปล่า เออ

ถ้าไม่เป็นจริง มันก็มีหลัก มีฐานอ้างอิงกันอยู่ เออ เรื่อง
เงินของวัด เงินของหมู่ ของคณะ อ้า มีคนอยากจะอม เอาคน
เดียวอย่างนีก้็มี เออ อันนั้น ระวังให้ดี อย่าไปเชื่อคนอื่นเขา ให้
เชื่อใจหมู่คณะของตัวเอง เออ เขายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก คนดีๆ ไปติดคุกติดตะรางก็มากมาย เรื่องยุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก เชื่อความเขา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้จะ
ว่ายังไง ก็ปวดหัว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน่ะ ปวดหัวขึ้นเหรอ ได้
เข้าโรงพยาบาลหลายรายแล้ว เพราะว่าปวดหัว เรื่องฟังค�าสับ
ค�าส่อ(สับส่อ ส่อเสียด)ไป อ้า ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก ยุ ค�า
ยุยงส่งเสริมกันอะไรๆ ก็ท�าให้ผิด แตกแยกกันได้แม้แต่เจ้า
หน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ก็ยังทะเลาะกัน นั่นน่ะ เรียกว่าไม่มีความ
กลมเกลียวกัน มันปีนเกลียวกัน มันก็เลยยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออก เป็นก๊ก เป็นเหล่า เป็นหมู่ เป็นพวก 
คณะนั้น คณะนี้

สามีภรรยา แทนที่จะรักกันปานจะกลืนกิน ถ้าเขาไปยุให้ร�า 
ต�าให้รั่วแล้วก ็จริงเท็จ มันจะจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่า ขึ้นมา
คิดกันในทางที่ผิดๆ ไปอย่างงั้นๆ แหละ ความรักมีมากต่อมาก
ก็เลยเกิดขมขื่นขึ้นมา อ้า มีความขมขื่น กิน... ไม่กินเส้นกันขึ้น
มาอย่างนี ้พวกเราจะเป็นคนหูเบา เป็นคนบ้านเดียวเมืองเดียวกัน 
ประเทศเดียวกัน ชาติเดียวกัน อย่าเป็นคนหูเบา ต้องเป็นคน
หูหนักๆ เอาไว้ อ่ะ มีค�าอย่างงี้ ไม่มี

ให้ภรรยาของเราซื่อสัตย์ต่อเราที่สุด สามีของเราเมตตา
เรามากที่สุด เช่นเรื่อง เรื่องอย่างที่ยุให้ร�า ต�าให้รั่วมานี ้เป็นเรื่อง

ใส่ร้าย และก็ป้ายสีกันเฉยๆ ไม่จริงๆ ตอกหน้ามันไปก็ได้ ไม่
จริงอ่ะ ที่พูดมาเนีย่ไม่จริง ไม่มีเรื่องอย่างงี้ ในครอบครัวของเรา 
แต่ รู้เท่าเอาทัน ถ้ารู้ไม่เท่า มันก็เอาครึ่งหนึ่งล่ะ ไอ้เรื่องยุให้ร�า 
ต�าให้รั่ว

เพื่อนกิน เพื่อนกัน เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน
ถ้ารู้ทันน่ะเอาครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงล่ะเอาหมด
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อันหนึ่งอันเดียวกันนะ เป็นชาวพุทธเหมือนกัน นับถือพระพุทธเจ้า
องค์เดียวกัน ถ้ามีครูมีอาจารย์ขึ้นมา ถ้าท่านแนะน�าในทางที่ถูก 
ก็จงเชื่อ ถ้าแนะน�าในทางที่ผิด ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ เชื่ออย่างนั้น
เรียกว่า งมงาย งมงายแล้ว ท�าให้เกิดชังกันขึ้นมา พี่น้องกัน
ก็ชังกัน ศิษย์เดียวกัน ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เดียวกันก็ยัง
ทะเลาะกัน ตีกันขึ้นมา ถ้าเพราะมีคนสอพลอไปสัพยอก ท�าให้
เผลอหลงเชื่อ ก็หลงเชื่อเอาไปจนเขาเอาจริงเอาจังขึ้นมา ก็เลย
แตกกันเลย เขากันไม่ได้เลยอย่างงี้ เออ เพราะฉะนั้น คนใน
สังคม ชาวพุทธทั้งหลาย อย่าหูเบา อย่าเป็นคนหูเบา ให้หนัก
ให้แน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว กับเรื่องยุให้ร�า ต�าให้รั่วทั้งหลาย 
อย่าไปเชื่อๆ เออ เอาของจริงออกมาแผ่ให้ฟัง เออ

อันนีก้็มีคนยุให้ร�า ต�าให้รั่วเหมือนกัน อย่างวัดเรา เออ 
ที่ก�าลังพัฒนาอยู่ เราพยายามตะล่อมไว้ ไม่ให้เชื่อ อย่าไปเชื่อ
อย่างงั้น เชื่ออย่างนั้นมันไม่มีเหตุมีผล แต่เรื่องเงินเรื่องทองล่ะ 
เอามายุให้ร�า ต�าให้รั่วกัน เออ ไม่เคยมี บาทหนึ่ง สลึงหนึ่ง 

สมัยหนึ่ง เออ ไม่อยากพูด มันจะเป็นการเมืองไปว่า เออ 
พวกเสื้อแดงนั่นต่างหาก พวกเสื้อด�าก็ต่างหาก เออ มันไม่เข้า
กันล่ะปะเนีย่ ลงไม้ลงมือกัน ตีกัน หัวร้างข้างแตกกันนีก้็มี

จึงว่าน่าสลดสมเพช เวทนาจริงๆ เออ คนบ้านเดียวกัน 
อยู่บ้านเดียวกัน เมืองเดียวกัน ประเทศเดียวกัน ชาติเดียวกัน 
มีคนมายุให้ร�า ต�าให้รั่ว คนสอพลอ มายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
อยากจะแยกประเทศออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ภาคใต้ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้อะไรท�านองนี้ 
ถ้ามีคนจ�าพวกเหล่านั้นเกิดมีขึ้น เราใช้ดุลยพินิจ คิดให้ละเอียด 

มันจะเป็นไปได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่รัชกาล
ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ มาก็เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมาอยู่อย่างงั้น ไม่มี ใครยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตกได้เลย 
เหนยีวแน่น มั่นคง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่เสียหัว ไม่เสียหัว 
ไม่ได้ใช้ความคิดไปในทางอย่างงั้น

ให้ๆ ท�าความคิดจงรักภักดีต่อในหลวงคนเดียวพอแล้ว 
นอกนั้นมันยังไว้ใจกันไม่ได้ ยังสอพลอกันอยู่ ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แยกให้ออก ต้องการให้เป็นอย่างงั้น เป็นก๊ก เป็นเหล่า 
เหล่านี ้ ขอฝากแก่สังคมนี ้ ฝากแก่ทุกท่านทุกคน เราเป็น
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หลายคน พอหรือยังฮ ึเงินไม่มีส�ารวจดูว่าเงินยังเหลืออยู่กับเสา
เข็มที่ ได้ลงไปแล้วนั้น มันถูกต้องกันไหม เออ ถ้าไม่ถูกต้องมัน
หายไปไหน ต้องซักไซ้ไล่เลียงกันแหละ เออ มันหายไปไหน เรา
มองไม่เห็น หาย ไม่เห็น หายไปไหน เข้าบัญชี ไว้หมดทุกบาท
ทุกสตางค์ ถ้าเป็นเงินเหรียญเงินเหลือเนีย่เอา เพราะเงินของ
เราน่ะมันมีนั่น ยัดเข้าไปให้กัน อันนีเ้อาไปจ่ายซะ มันถือยาก เอา
ไปจ่ายทางอื่นซะ เป็นค่าซ่อมรถ ค่าซ่อม ค่าอะไรให้มันแล้วไป 
ดังนี ้เออ เป็นผู้รู้ตามอยู่ ไม่ได้ร่วมคิดต้มตุ๋นประชาชนแตอ่ย่างใด

(ผู้ฟังหลับ) เอาคอมาขัดกันแล้วปะเนีย่ เออ แต่ว่า เอา
คอมาขัดเนีย่ เอาไว้หายใจหน่อย เอาไว้หายใจหน่อยเว้ย คอเนีย่อ่ะ 
อย่าเอาคอมาขัดเฉยๆ

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติงานร่วมกัน ไม่ว่าทางโลกและ
ทางธรรม ต้องสมานสามัคคีดีต่อกัน มันจึงจะเจริญ ถ้าไม่หัก
แข้งหักขา อันนั้นเอาไป อันนีเ้อาไปล่ะ เอาล่ะมันแตก ละเทละทาง 
กันไปแล้ว แตกออกไปแล้วจับกุมกันยากแล้วปะเนีย่

ไม่เคยให้มันบินไปไหน เงินเขาเอาให้มา ถวายมา อันนี้ ใส่เจดีย์ 
ไปๆ ไปแหยมไม่ได้ ไปแตะต้องไม่ได้ เงินเจดีย์เข้าฝาก เป็นล�่า
เป็นสันจริงๆ อยู่ในบัญชีนั้นแหละ มีมากก็อยู่ในบัญชี มีน้อยก็
อยู่ในบัญชีนั่นแหละ ไม่ได้เอาไปไหนสักสลึงเดียวน่ะ เรามีเงิน
ค่ารถค่าลา ค่าน�้ามงน�า้มันเดินทาง ก็มีคนศรัทธาเมตตาให้เรา
อ้า ต่างหากอันนี้ ให้เป็นค่ารถ อันนั้นให้เป็นค่าพาหนะ มี เออ 
น�้ามงน�้ามันอะไรขาดตกบกพร่องไป ให้ใช้เงินก้อนนี ้เอาเงินก้อนนี ้
ฝากไว้ให้หลวงปู่ แต่ว่าเงินหลวงปู่ก็บอกพอแล้ว ก็บอกไม่ 
ไม่เกี่ยง เงินในตู้ สลึงหนึ่งก็ยังไม่ให้ขาด ไม่ให้มันขาด ถ้าเราจะ
เอาเงินในตู้ไป งั้นเราก็เอาเงินอย่างอื่นใช้ไปก่อน ใช้ไปก่อน มี
เงินใช้ไว้ให้แล้ว เอาไป ผมเอาไปได้ อันนีเ้อาไปได้ เงินสลึงหนึ่ง 

บาทหนึ่ง ๕ บาท ๑๐ บาทมีหมด เหรียญ ถ้ามันมีอยู่ในตู้นั่น
เอาไปได้ เราอาสาทดแทนไว้ให้แล้ว เอาไปใช้ได้อย่างนีก้็มี แต่
ว่าท�าใจให้มันมั่นคงไว้ อย่าให้มันหวั่นไหวไปในทางอื่น อย่างเนีย่ 
เอาเงินมาให้ตั้งล้านบาท มีศรัทธาอะไรมากมายขนาดนี ้คนละ
ล้านบาท ล้านบาท อ้า หนเดียวก็พอสร้างเจดีย์ เหมาเจดีย์
ทั้งหมดก็จะเอา ๑๐๐ เหรอ ๒๐ กว่าล้าน ๑๒๒ ต่อลงมายัง 
๑๒๑ ต่อลงมาๆ เหลืออยู่ ๑๐๘ ล้านบาท ปะเนีย่เป็นหน้าที่ของ
ทางวัดหาให้ ก็ขาดมาเรื่อยๆ อย่างเรื่องเสาเข็ม เสาเขิม มีคนให้
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นี่ ไม่ได้สาวไส้ให้กากินหรอก พูดตามความเป็นจริง 
เราไม่ปกไม่ปิดสักอย่างเดียว ถ้าหากมีเรื่องสงสัยอะไรๆ ก็พูด
ขึ้นในสมาคมนีก้็ได้ สมาคมไหนก็ได้ อ้า หลวงปู่เสียหายแล้ว 
อย่างงั้นอย่างงี้ก็ว่ามา เออ เออ กินเงินวัด กินเงินวา เออ

พวกกินตะกละ ก้าง ปลามันมีก้างแล้วไปติด ก็เอาออกซะ 
ก้าง กินแต่เนื้อมันพอแล้ว อ่ะเฮอะ กินส่วนที่มันเป็นกระดูกเป็น
ก้างนั้นอย่ากิน เออ เอาออกซะ ออกซะ กินแต่ของที่บริสุทธิ์ 
ดังนี้

อันน้ีพวกเราเป็นผู้สมา... อยู่ในสมาคมเดียวกัน แจ้งให้
กันทราบทุกครั้งไป อ้า ท�าไมจึงเอามาพูด เขาก็มีคนสงสัย เรื่อง
เงินเรื่องทอง มันหายไปยังไง มันมายังไง เออ มีผู้ให้ คนนั้นให้ 
คนนี้ ให้ อย่างงี้ล่ะ อันนี ้๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนีเ่งินนี้ ให้มาแล้วเนีย่ 
มี ใบรับรองมาแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเต็มๆ เลย เออ เพิ่นผู้มี
จิตศรัทธา ไม่สงสัยว่าหลวงปู่จะเอาเงินของประชาชนไปใช้
ส่วนตั้วส่วนตัว ไม่มี อ้า พร้อมถวายผ้าป่าเพื่อสร้างพระมหา
เจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เป็นจ�านวน
เงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เต๊ม เต็มเลย เออ

นีท่่านผู้เจตนาเมตตาสงสารหลวงปู่ ยกให้หลวงปู่ ยก
ของหนักๆ ออกจากหัวใจให้หลวงปู่ ขอโมทนาน�้าใจไมตรจีิต
มิตรภาพอันนี ้ ไว้เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยกัน ถ้ามี
งานอะไรๆ เกิดขึ้นในวงการ ในสังคมนี ้ต้องเอาใจช่วยกันดูแล
กัน แล้วอย่ามาขอยืมเงินหลวงปู่นะ นี ้ หลวงปู่ก็ตะพึดตะพึอ 
ไม่มีเงินเหรอให้เอาไปทีหนึ่ง โดยสันดานแล้วมันเอาไปทีหนึ่ง 
เอาไปทีๆ มันจะมีไม่มี ใช้จ่าย เวลาพวกเหมาก่อสร้าง จะหาเงิน
ใช้จ่ายเขาไม่ทัน นีถ่้ายืมไม่เป็นเวลานาน ก็โอเค โอเค เอาไปได้ 

เพราะฉะนั้น พวกเราต้องบริหารในการบุญการกุศลก็ให้
ถือเจตนาเดียวกัน อย่าไปแยกเจตนาออกจากกัน มันจะเป็นก๊ก
เป็นเหล่าไป ไม่มี ใครเชื่อถือได้ อ้า มีคนยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก อยากจะเข้ามาเป็นโครงการ อยากมาเข้ารับรู้โครงการ 
อ้า ทะเลาะกันบรรดาลูกศิษย์ ถ้าเป็นเรา เราก็จะรวยล่ะ เออ 
เออ รวยไปได้ยังไง เงินทุกบาททุกสตางค์มีบัญน�้าบัญชี เวลามี
บัญน�้าบัญชี มีอะไรมันเข้าไปอยู่ในธนาคารแล้ว เวลาต้องการใช้
จ่ายในธุรกิจของเจดีย์จริงๆ จึงไปถอนออกมาให้ตามก�าหนดเขา 
ให้เกินนั้นก็ไม่ดีอีก อ้า เขาอยากได้เท่านั้น ถอนให้เท่านี ้ถอน 
ถอนให้ๆ ไม่ขัดข้องหรอก ไม่ถ่วง ไม่ถ่วงความเจริญของประชาชน
หรอก เขาต้องการอย่างงั้นอย่างงี้ แต่ว่าเขาเองเป็นคนถ่วง 
เขาเองเป็นคนถ่วงความเจริญของตัวเอง เขาถ่วงยังไง เขาถ่วง
ว่าฝนตกหนักท�างานไม่ได้ ฝนตกหนักท�างานไม่ได้ มืดฟ้า
มัวดินตลอดวัน ตลอดคืน จะไปเทปูนตากฝนก็คงไม่ดีอีก อ่ะ 
เออ เขาก็ถ่วงของเขาเองแหละ แต่ที่ท�าส�าเร็จมาเราไม่เคยค้าง
เขาเลย ให้ทุกครั้งไป เสาเข็มก็ดี อ้า เรื่องเงินก่อสร้างทั้งหลาย
ทั้งปวงก็ดี เทคานคอดินก็ดี คานชั้นคอนกรีตก็ดี ไม่เคยขัดคอ
เขา ให้ ต้องตามใจ เท่าไหร่ให้เลย อ่ะดังนี ้อันนีพู้ดนอกลู่นอก
ทาง มันก็เข้าเป็นธรรมะเหมือนกัน เป็นธรรมะความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นความ เป็นธรรมะของชาวพุทธที่จะต้องแจ้ง ชี้แจง
แสดงให้กันฟัง อ้า ทุกครั้งไป ไม่ต้องสงสัยว่าเงินที่ ได้เอาไป
หลายๆ เอาไปหลายๆ เขาโอนเข้าไปทางเมืองเลย เราก็ไปถอน
ทางเมืองเลยโน้นให้เขา แน่ะ เขาก็ โอนไปตามค�าสั่งของเรา เท่านั้น
แสน เท่านีล้้าน อ้า เขาโอนไปทางโน้นแล้วเราก็ไปถอนทางโน้น
ให้เขาเลย โอนที่ท�าการน่ะ เป็นเงินล้านๆ น่ะ เป็นอย่างงี้
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(เตรียมพิธี)
เออ เนีย่มีอะไรเหรอ อ้าว ท�าไมมาอยู่ข้างหลังนีว่่ะ ไม่ได้

เหลียวหลัง

นีก่็ขอ หากมีความเข้าใจผิดกันในสมาคมนี ้ขอแจ้งให้ทราบ
ไว้แล้ว ให้อภัยแก่อาตมาด้วย แก่หลวงปู่ด้วย หลวงปู่ก็ ให้อภัย
แก่ญาติโยมผู้เข้าใจผิด พูดผิดไป นั่น ไม่มีค�าปกปิดใดๆ ทั้งนั้น 
เปิดเผย ยินดีเปิดเผยให้ฟังทุกอย่างล่ะ ในสมาคมของเรา พุทธ
บริษัทของเรา เป็นชาวพุทธเหมือนกัน แต่อาจอยู่คนละสังกัด
และคนละส�านัก เออ ถ้าเข้าใจผิดอย่างงั้นก็ขออภัยด้วยนะ ถ้า
เข้าใจผิดอย่างงั้นว่าหลวงปู่จะกินเงินกินทอง ท�าไมๆ ถึงท�าใหญ่
ท�าโตนักหนา ท�าน้อยๆ อ้าว คิดใหญ่ๆ คิดกว้างๆ จะได้ตุ้ม
(รวม)พี่ ตุ้ม(รวม)น้อง ถ้าคนมาขนาดนีแ้ล้วมันไม่มีที่นั่งนะ ไม่มี
ที่นั่ง เพราะฉะนั้น เราต้องท�าพื้นเดียวกับวิหารเลย เป็นพื้นเดียว
ไปเลย ชั้นบนนีก่็พื้นชั้นบนเป็นพื้นเดียวเหมือนกับ หลังคาวิหาร
โน้นล่ะ ไปหาเจดีย์หรือทั้งเจดีย์อยู่ข้างบนพอดี พู้น( โน้น)แน่ะ 
ความคิดใหญ่แน่ๆ ความคิดมีบ่แพ้คุณค่าหากบ่หลาย อ่ะน่ะ 
คุณค่าหากบ่มี คิดใหญ่ซื่อๆ

เพราะฉะนั้น เรื่องธรรมะวันนี ้มันก็นอกเหนือไปจากศีล
ธรรม ที่น�าให้คนมีหลักใจ ก็เอาศีลธรรมนั่นล่ะเป็นหลักใจของ
ทุกคนๆ ถือความซื่อสัตย์ต่อกัน ถือความตรงไปตรงมาต่อกัน 
ไม่รอดออกไปนอกลู่นอกทาง กินเล็กกินน้อย เออ ผู้บริหารงาน
บางจ�าพวกอยู่ในบริษัทเดียวกัน ก็ยังแตกกันได้ เพราะว่าความ
ไม่เอาใจใส่กัน ไม่เชื่อใจ ไม่ไว้วางใจกัน ก็เลยให้แตกแยกกันก็มี 
เพราะฉะนั้น อย่าให้มีอย่างงั้นเกิดขึ้นเลยในสังกัดของเรา หรือ

เออ ตามที่ก�าหนดการอยู่ โอเค เขาแปลว่ายังไง แปลว่า ไม่
ตกลงเหรอ โอเค ส�าหรับคนที่ ไว้ใจได้ มีการงานได้ ช่วยเหลือ
กันไป อะไรมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าเหตุ เราก็ยังให้ไปไม่ได้ 
นี่นะ มีเงินอยู่นีก้้อนหนึ่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่นี่นะ ใครอยากจี ้
ก็จี้เอา ใครอยากปล้น ก็ปล้นเอา แน่ะ แต่ว่าข้ามศพของเรา
ไปก่อน เฮอะๆ เป็นอย่างงั้น หากความจริงต้องรับผิดชอบ 
เราเป็นผู้รับ รับไปก่อน รับของเขาไว้แล้ว ต้องปฏิบัติ ให้เคร่งครัด 
อย่าหละหลวม เหลวไหล มันเป็นการหลอกลวงโลก

แน่ะ กองนีก้องสร้างพระมหาเจดีย์ ก็ให้มันได้เข้าไว้
ทุกบาททุกสลึง ในมหาเจดีย์นั้น เดี๋ยวนีม้ีผู้เอาทองค�ามาให้ เป็น
จ�านวนหลายบาทอยู่ หลายบาท น�า้หนักหลายบาท หลายกิโล
เพิ่นว่า อันนีเ้อาไว้หล่อเป็นฉัตร ยอดเจดีย์ ไอ้ทองค�าทั้งหลาย
นี ้ หล่อเป็นๆ ยอดฉัตร ส�าหรับใส่ประดับเจดีย์ไว้ เอาสายไฟ
สายฟืนต่อจากยอดมันนู้นน่ะ ลงผ่านลงไปหาดิน นีท่�าตาม
หลักสูตรมัน

ถ้ามีแต่ทองเฉยๆ ฟ้ามาเปรี้ยงเดียว หมดเลย ท�าตาม
หลักสูตรมันก็ต้องมีสายล่อฟ้า ถ้ามันลงมาใส่ยอด มันก็ลงดูด
ลงพื้นดินเลย เปรี้ยง มาอยู่แต่มันไปในดิน ไปหายอยู่ในดินเลย 
ไม่ได้ผ่าเกิดฟืนเกิดไฟขึ้น ในสถานที่แห่งนั้น นายช่างผู้รับเหมา
เขาก็รู้ดี รู้เรื่องสายล่อฟืนล่อฟ้าให้ได้
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มานี ้ก็ไปเย่ียมคนไข้คนหนึ่งเหมือนกัน ท้องใหญ่ กินน�้าได้แต่
ไม่ถ่าย แต่ๆ ไม่ระบาย เลือดจะออกมาหมดในท้อง เป็นอันตราย
อีก หมอจึงรักษาด้วยทางอ้อม ไปทางไหนบุ(เป็นค�าเสริมท้าย) 
น่าสงสาร เรารู้จักอยู่ เราก็ไปเยี่ยมไปแวะห้อง มันอยู่ชั้นเดียว 
แวะเข้าไปเย่ียมห้อง ก็ยังยกมือไหว้เป็นอยู่ ไม่เสียสติหรอก เออ 
วาง ให้วางมันนะ เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
จริงๆ ตายเป็นตายอยู่กับพระพุทธ ตายอยู่กับพระธรรม ตาย
อยู่กับพระสงฆ์นี ่เป็นที่พึ่งทางจิตใจ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สะระณัง คะโต (ชายว่า)
สะระณัง คะตา (หญิงว่า)

เอาเป็นที่พึ่งทางจิตใจจริงๆ ก็หายได้เหมือนกันนะ บาง
รายหาย หายแล้ว ออกจากโรงพยาบาลไปหลายรายแล้ว 
เพราะว่าเป็นคนจริง ถึงในธรรมะธัมโม เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อ
พระธรรม เชื่อพระสงฆ์ เชื่อครูบาอาจารย์ เพิ่นแนะน�ายังไงก็
ปฏิบัติตามอย่างงั้น อืม นีเ่รียกว่าเป็นคนเชื่อไว้วางใจกัน โรคภัย
ไข้เจ็บก็พลอยหายไปด้วย ถ้าหากมีสิ่งมารบกวนเรานี ้ มีผีเข้า 
ผีเจ้าสิง มีอะไรอีก ถ้าเรามั่นใจอยู่ในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์แล้ว อันนั้นรับรองไม่เป็นไร ถ้าเราอยู่ในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆ แล้ว

เส นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง ฯ

ส�านักที่เรารับผิดชอบอยู่ หลายวัดอยู่ เราผิดชอบหลายวัดอยู่ 
ไม่ใช่แต่วัดศรีรัตนาวันเท่านั้น ศรีรัตนาวันนี ่ ท่านผู้ว่า ที่ท่าน
ไปเผากันมาเมื่อวานซืนเนีย่ เออ ท่านเผาไปแล้ว ท่านตายแล้ว 
อันนั้นก�าลังขึ้นทะเบียนวัดไว้อยู่ อ้า จะพัฒนาวัดศรีรัตนาวัน ให้
มันมีที่อยู่ที่อาศัยพอสมควรซะก่อน ให้หมู่ให้พวก ไปดูแลเฝ้า
รักษาอยู่ มันเป็นสถานที่เหมาะสม เพิ่นถวายที่ดินให้ตั้ง ๖๓ ไร่บ่ฮ ึ
๖๓ ไร่เศษๆ กว่านีห้น่อยนะ ถ้าควรสร้างเป็นวัดนะ เพิ่นถวาย
ที่ดินแห่งนี ้เอาเป็นของใครไม่ได้หรอก เอาไปซื้อไปขายเอาเงิน
ไม่ได้ ให้เป็นของสงฆ์อย่างเดียว เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องช่วย
กันดูแลและรับผิดชอบ ช่วยกัน มั่นใจๆ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ
คน มันจนใจเรา มันไม่ดี ผู้ที่ ไว้ใจกันได้ จึงค่อยตกลง โอเค 
กันได้

อ้า เล่าไปเล่ามา คอแห้ง โว้ย มันก็นอกลู่นอกทางไป
หน่อยหนึ่ง เพราะว่าต้องเท้าความเดิม กล่าวให้รู้ เท้าความเดิม
มันเป็นอย่างงั้น ตั้งขึ้นมามันก็เป็นอย่างงั้น อาศัยก�าลังใจของ 
ก�าลังศรัทธาของญาติของโยม ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อใน
ตัวของหลวงปู่เอง และหมู่คณะ จึงเชื่อใจไว้วางใจกันได้ อ้า มัน
จึงท�างานร่วมกันได้ เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา อันนีพู้ดทางโลกเข้ามา
ผสมผสานกับทางธรรม แต่ว่าทางธรรมนั้นพวกเราให้มั่นใจ 
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างที่ประกาศปฏิญาณตน
มาแล้วนั้นทุกครั้ง ขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ 
ว่าเป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึก ก�าจัดภัยได้จริง เออ ไม่มีภัยใดๆ 
ทั้งนั้น ถ้าอยู่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ภูตผีปีศาจ
ก็ไม่เบียดเบียน อย่าเข้าใจว่าภูตผีปีศาจจะมาเบียดเบียน
อย่างงั้นอย่างงี้ แท้ที่จริงไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ภูตผีปีศาจ มา ก่อน
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ใหญ่ๆ โตๆ อเมริกอบ (อเม)ริกา ในทวีปอื่นๆ นู้นก็เหมือนกัน 
เขาก็ถือของเขามั่นคงเหมือนกัน ศาสนาคริสต์ อิสลาม มหาหมัด
อะไร เขามั่นคง ถ้ามีความมั่นคงในศาสนาของตัว เรื่องที่จะ
ก่อเกิดสงครามขึ้นในโลก ไม่มี ไม่มีเกิดสงครามกันในโลกไม่มี 
เพราะว่าอยู่ในพระรัตนตรัย เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
แล้ว มีแต่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีอะไรหรอก เรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บต้องวิ่งเข้าหาหมอ หมอที่เรียนมาแล้ว โรคอะไรๆ 
โรคอยู่ในร่างกาย โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคไส้ โรคพุง 
โรคอะไรอยู่ในร่างกายนี ่หมอช่วยได้ ที่มาพูดแจ๋วๆ อยู่เดี๋ยวนี้
ก็เพราะ หมอ ช่วยผ่าตัดให้ ผ่าตัดนิว่บ้าง ผ่าตัด อ้า เส้นประสาท
ไขสันหลังบ้าง มันเกิดอะไรขึ้น หาให้ แล้วก็มีบุญคุณต่อกัน

เพราะฉะนั้น มีงานอะไรเกิดขึ้น เราก็ไม่ปฏิเสธ มาด้วย
ความพออกพอใจ แล้วก็ได้รับความสนับสนนุ จากอุบาสก 
อุบาสิกาอย่างที่ อ้า เขียนใบปวารณาบัตรมาให้เนีย่ ปวารณา
บัตรว่าขอถวายเงิน เป็นการก่อสร้างเจดีย์ ที่วัดศรีอภัยวัน เป็น
จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเนีย่ เออ ก็มีอยู่หลายล้านอยู่แถวนี ้
แต่เขาไม่ให้ เออ ตัวเองก็มีล้านเดียว เขาไม่ให้ก็เลยไม่ได้อะไรอ่ะ

เพราะฉะนั้น ขอให้อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มั่นใจใน
บวรพระพุทธศาสนา เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เลื่อมใสในพระธรรม 
เลื่อมใสในพระสงฆ์ ขอให้มีสวัสดิมงคล จงเกิดมีแก่ตนของตน 
ทุกท่านเทอญ

(สาธุ)

แม้ตายไป ก็ไม่ได้ไปถึงอบาย ไม่ไปตกนรกหมกไหม้อะไร
หรอก ตายก็ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายต่างหาก อ้า ในส่วนดวง
วิญญาณนั้นไปสู่สุคติได้อยู่ เออ แบบนี ้ เคยกระท�ามา ส�าเร็จ
หลายรายมาแล้ว หาย หายจริงๆ จังๆ เออ หมอมุก เขามา
ด้วยไหมหนอ หมอมุกนีค้นหนึ่งล่ะ เรียกว่าตายแล้ว อ้า ได้ผ่า
สมอง ผ่าสมองเอากระโหลกมาใส่ ปลูกผมใหม่ให้ เออ ยังดีมี
ผู้มีเมตตากรุณารับเอาไปอยู่ในวงราชการเหมือนกันว้า อยู่ในวัง
โน้นแหละ ให้อยู่ในวัง ท�างานในวังปะเนีย่ วังหลวงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ หรือพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ รับ
อาสาดูแลให้ อ้า นีก่็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกัน เป็นบุญอันหนึ่ง
เหมือนกัน เป็นผู้เอาจริงเอาจังกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น เรื่องการเป็นการตายน่ะมันมี แขวนคอทุก
ก้าวย่าง แขวนคอทุกบาดย่าง ความตายนีแ้ขวนคอทุกบาดย่าง
แล้ว การนับถือต่างคนต่างคิดได้ความเว่า(พูด)บ่ถ่อง (ชัดเจน)
กัน เออ เว่า(พูด)บ่ตรงกัน อ้า การนับถือ การค้น การคิด 
ไอ้พวกโง่งกโกงกันน่ะ มันๆ ตรงกัน เอาความเห็นของตัวเข้าไป
คัดคานต่อสังคม ไม่ถูกต้อง ต้องสังคมรับรอง สังคมรับรอง
ยกย่องสรรเสริญ ให้ซะก่อน สังคมรับรองแล้วก็ไม่เป็นไร เออ 
ตายแล้วไม่ตกนรกแน่นอน

เอ้ พูดไปพูดมา กลับหน้ากลับหลัง มันหลง สมองไม่ดี 
สมองไม่อยู่

แต่ขอให้ทุกคนมั่น มั่นใจในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า ๑ 
คือพระธรรม ๑ คือพระสงฆ์ ๑ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้ 
เป็นพระรัตนตรัยอันประเสริฐเลิศโลก ไม่มีศาสนาอื่น อ้า เมือง
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จ�ากัด

ขอพูดถึงความเว้นซะก่อน เราขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึง
พระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก ที่นับถือ
เราไม่ถือสิ่งอื่นแล้ว บัดนีเ้ราขอเว้น สมาทานศีล เว้นจากอะไร
เว้นจากฆ่าสัตว์ ทุกชนดิที่มีชีวิตและหัวใจดิ้นเป็นไปมาได้ เรา
เว้นไม่เบียดเบียนเขา ไม่ฆ่าเขา เว้นจากถือเอาสิ่งของ ของท่าน
ผู้อื่น นั่นหมายถึง
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ข้อสุดท้าย หมายถึงว่า เว้นจากการดื่มกินสุราเมรัย 
อันเป็นเครื่องดองของเมา เป็นยาเสพติดและให้โทษ และกระทบ
กระเทือนไปถึงมันสมองด้วย คนกินเหล้าเมามายเต็มที่แล้ว  
ไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลย ชนโน้นชนนี้ ไปเรื่อยๆ อะไรขวางหน้า
ขวางตาก็เตะไปเรื่อยๆ ชกไปเรื่อยๆ แน่ะ เนีย่เรียกว่าชวนทะเลาะ
วิวาทไปเรื่อยๆ หากเป็นกันอย่างนี ้ดื่มน�า้เมาเข้าแล้ว สุราเมรัย
เข้าแล้วเป็นคนเสียคนไปเลย หวังพึ่งอะไรก็ไม่ได้ แม้จะเป็น
ข้าราชการมีเงินเดือนเงินดาวน์สูงๆ ถ้าไปเสพของเหล่านั้นเข้า
แล้ว ไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เลย เซซ้ายเซขวา แล้วจะบริหารงาน
ของประเทศชาติได้เต็มที่หรือเปล่า หึหึ คนขี้เมาอย่างงั้นน่ะ ไม่ดี

เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกท่านจงสังวรระวัง ไม่ฆ่าสัตว์ 
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวมุสาวาท ไม่ดื่มกิน
สุราเมรัย อันนีม้ันเป็น ๕ เขาเรียกว่าศีล ๕ อ้า ศีล ๕ ข้อสมบูรณ์
บริบูรณ์แล้ว สังคมมนษุย์ก็ดีกว่าสังคมสัตว์เดรัจฉาน ดีขึ้นมา
มากๆ เลย สัตว์เดรัจฉานนั้น เอารัดเอาเปรียบกันทุกอย่าง 
ขาดกันสะบั้นหั่นแหลก อ้า ทะเลาะวิวาทกัน ผิดไม่ผิดก็ไม่เกี่ยว
ขอมาใน... ล่วงล�้าในเขตแดนเรา ก็เป็นอันว่าแสดงฤทธิ์ออกมา
เลยแหละ ไล่กัด ไล่ฟัน ไล่ท�าร้าย ทุกอย่างนั้นเรียกว่าสัตว์
เดรัจฉาน อ่ะ นีเ่ราเป็นมนษุย์ ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน เราเป็นมนษุย์
เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมาก ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานประเสริฐ
กว่าสัตว์อื่นๆ ในน�้า ในบกก็ดี แต่เรายังไม่งดเว้น ยังเบียดเบียน
เขาอยู่ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐยังไม่ได้เต็มที่ ยังเป็น
ผู้ขาดตกบกพร่อง เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ท�าความเดือดร้อนให้
แก่ผู้อื่น ให้แก่สัตว์อื่น ที่มีอ�านาจวาสนาน้อยๆ ไม่มี เออ ยศถา
บรรดาศักดิ์อะไรเลย อ้า เพียงแต่ต่อสู้ด้วยความดิ้นรนเฉยๆ 

อะทินนาทานา เวระมะณี

เว้นจากลักทรัพย์ ถือเอาสิ่งของ ของท่านผู้อื่น ที่เจ้าของ
ไม่ได้อนญุาต หรือว่าให้ด้วยความเสน่หาไม่มี ไปถือเอาโดยพลการ
ของตัวอย่างนั้น มันเป็น อทินนาทาน

มุสาวาทา ฯ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี

เว้นจากประพฤติผิดในกาม ผิดจากคู่ ผัวเมียของตัวเอง 
นอกใจภรรยา นอกใจสามี นั้นเรียกว่า ล่วงเกิน ผิดศีลธรรม

มุสาวาทา เวระมะณี

เว้นจาก การกล่าวเท็จค�าไม่จริง และหลอกลวงอ�าพราง 
ผู้อื่น ให้หลงเชื่อ โฆษณาปาวๆๆๆ ให้แต่ ล้วนแล้วแต่เป็นของ
โกหกกัน อย่างนี้ ใช้ได้เหรอ เราอยู่ในสังคมมนษุย์ ผู้มีศีลมีธรรม 
อย่าโป้ปดมดเท็จ อย่าโกหกพกลมกันแต่อย่างใด
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เร่งสปีด(speed ความเร็ว)
เร่งสปีด(speed ความเร็ว)

(จัดไมค์) มันขึ้น หันขึ้นสิ เครื่องขยายอ่ะ เออ พอได้ยิน
ทั่วถึง

เพราะฉะนั้น เบื้องต้นเราได้กระท�ากันแล้ว ได้ท�าไหว้พระ
อาราธนาศีล ต่อไปก็อาราธนา อาราธนาธรรมก็ว่าแล้ว

พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ

ว่าหรือยัง

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,

กันซะก่อน นั่นเขาเรียกว่า อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

หากว่ามีคนไปจับ มาปาดคอหรือหักขาหรือหักปีกอะไรนีแ่หละ
ดิ้นรนกระวนกระวาย อยากให้หลุดจาก...

(จัดไมค์) มันเป็นยังไง เสียงมันเป็นยังไง โอ้ มันดังไหม 
เอ้าก็เร่งให้เต็มที่สิ

นั่นชื่อว่าเบียดเบียนเขา เรามันมีปัญญา เป็นมนษุย์สูงสุด
กว่าสัตว์เดรัจฉานทุกจ�าพวก สัตว์เดรัจฉานทุกจ�าพวก ความ
เป็นอยู่ของเขาต�่ากว่าพวกเรา เรายังไปเบียดเบียนเขาอยู่ ชื่อว่า
สูงหรือเปล่าล่ะ ใจสูงหรือเปล่า ถ้าใจสูงจริงๆ แล้วก็อย่าได้
เบียดเบียน ให้สัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อนเลย เออ เออ

(จัดไมค์) คือเก่า อันนีก้็ได้ มันเป็น น�าความเร่งเสียงมันไว้ 
เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วเสียงยังไม่ดีเท่าเก่า ไอ้เสียงแหลมๆๆๆๆ 
ไม่ได้ยินทั่วถึงทุกคน มันจึงจะวิ่ง อ้า ธรรมะมันถึงจะวิ่งออกมา
ได้ ถ้าอย่างงั้นมันหนืดๆ อยู่ เขาจะเข้าใจไหม ได้ยินไหม เนีย่ 
อ้า ยังไม่เร่ง เร่งๆ ให้หน่อย เร่งเสียงให้หน่อย
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เพิ่นเตือนไว้หมด และก็บัญญัติไว้ พระวินัย พระธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สุดวิสัยที่เราจะเล่าเรียนศึกษาให้จบให้
สิ้นได้ แต่เอาแต่เรื่องที่จ�าเป็นๆ มาพูดกันเนีย่พวกเราประพฤติ
ปฏิบัติกันอยู่เนีย่ เอามาคุยกัน เอามาท�าความเข้าใจซึ่งกัน
และกันซะก่อน ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ฝ่าฝืนอยู่อย่างนั้นแน่ะ แม้แต่
รับศีลอยู่ ก็ยังฝ่าฝืนอยู่

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ยังไม่จบ แต่ว่าตายไปหลายตัวแล้ว สัตว์อื่นนะ เราจะ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ ด้วยเจตนา ด้วยใจของเรา ด้วยกาย
ของเรา ไม่ให้สัตว์อื่นต้องตาย เพราะการกระท�าของเรา และว่า
ยังไม่จบแต่มันก็ตายไปแล้ว ตบอะไรมันก็ตบ (เสียงตี) ตีมันนะ ยุง

ปาณาติปาตา เวระมะณี

ค�าพูดค�านั้นเลยเป็นหมันไป เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย

อะทินนา ฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ

ก็เหมือนกัน ต้องเว้น เว้นจากการกระท�าอย่างนั้น มันจึง
เป็นศีล ถ้าเราไม่เว้น ว่าแต่ปาก มันจะเป็นศีลไหม ไม่เป็นศีล
เทวดาหัวเราะเรานะ เทวดาหัวเราะเรา เราล่วงเกินในขณะที่ก�าลัง
รับศีลอยู่ อ้า ตบยุงเปี๊ยะไป (เสียงตี) บี้มด บี้อะไรให้มันตาย

(อาราธนาธรรม)
ไม่ได้ยินอีกเหรอ เราหูหนวกเนาะ(นะ) อันนีเ้ขาเรียกว่า

เทศน์ได้แล้ว อาราธนาเทศน์ เทศน์ได้แล้ว ตั้งใจฟังเทศน์เด้อ 
เสียงไม่ดี ก็จะท�ายังไง เสียงไม่ดี ก็ไม่รู้ความหมาย ท�าความ
นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะก่อนอีกแหละ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
ทันโต เสฏโฐ มะนสุเสสุ

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระสัทธรรมเทศนา มีบุพพาประ สืบเนื่องมาจาก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของ ของโลก 
ของศาสนาพุทธของเรา อันเป็นพระบรมครู เป็น ไม่มีครูอื่นยิ่ง
ไปกว่าพระองค์ได้ ท่านจึงน�ามากล่าวสั่งสอนพวกเวไนยนกิรให้
รู้ธรรมะชั้นต�า่ที่สุด ชั้นกลาง ชั้นสูงที่สุด จนถึงมรรคผลนพิพาน 
โน่น เรียกว่ากล่าว
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ศีลธรรมเท่านั้นแหละ ขอให้ถือศีลถือธรรมกันจริงๆ งดเว้นกัน
จริงๆ มันก็สงบลงเอง การก่อการร้าย ท�าร้ายร่างกาย ท�าร้าย
ทรัพย์สินต่างๆ จุดเล้าเผา เผา เผาบ้าน เผาตึก เผาราม เผาช่อง 
เผาสถานที่ท�าราชการต่างๆ เหล่านี้

มันเกิดขึ้นเพราะความแรงริษยา อิจฉา อ้า บังเบียด ซึ่ง
กันและกัน มันเกิดแรงขึ้นมาล้างจิตใจ รุนแรง เราไม่ระงับ ถ้า
เราไม่ระงับ ก็อาจจะเป็นไปอย่างเขา ถ้าเราระงับแล้วก็เฉยอยู่
สบาย ยิ้มฟัง เขาท�าร้ายร่างกายกัน เราก็ยิ้มฟังเท่านั้น เราไม่มี
เจตนาที่จะท�าร้ายร่างกายผู้อื่น ท�าร้ายทรัพย์สินของบ้านเมือง 
อ้า ทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติแผ่นดิน ทรัพยากรของแผ่นดิน
เหล่านั้น ก็ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นท�าขึ้น เพื่อความสะดวก เพื่อ
ความสบายของบ้านของเมืองเรา ให้ได้รับความสบาย ความ
สะดวกสบาย

ดูสิ อ้า แข่งขันกันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต ถ้าผู้ใดใหญ่
กว่าเรา ไม่ได้ อ้า พยายามใส่ร้ายป้ายสี ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก อย่าให้มีก�าลัง ให้มีเราคนเดียวเท่านั้นอย่างนี้ 
เรียกว่าคิดผิดหรือคิดถูก คิดอย่างนีค้ิดผิดหรือคิดถูก ท�าลาย

ไปต่อหน้าต่อตา นีเ่ทวดาหัวเราะ โอ้ พวกนีร้ับศีลเฉยๆ แต่ไม่
เว้นเลย ไม่เว้นจากการกระท�าด้วยกายวาจาใจ และบางทีอาจจะ
สั่งให้คนอื่นกระท�าก็ได้ อ้า ไปฆ่าสัตว์มาให้กินนะเว้ย อยากกิน
สัตว์เว้ย อ้า อยากกินกุ้ง อยากกินซิว อยากกินมดด�ามดแดง 
อยากกินรังต่อรังแตน ไปอยากกินอันนั้นนี ่เราไม่ได้กระท�า แต่
ขอให้ผู้อื่นไปท�ามาให้ อย่างนีม้ันก็ โอ้ย ว่าแต่ปากมัน ไม่เว้น

ขอให้เว้นจริงๆ เถอะ เว้นให้ได้จริงๆ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ตัดชีวิต 
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ว่ากล่าวมุสาวาท โป้ปด
มดเท็จ ไม่ดื่มกินสุราและเมรัยจนตลอดยาเสพติดให้โทษ
ทุกชนดิ เราก็งดก็เว้นไป ผิดทั้งศีลธรรมด้วย ผิดทางกฎหมาย
ด้วย อ้า หากเป็นคนกินยาเสพติดให้โทษทั้งเมือง มันจะเป็น
ยังไง เขาเอามามอมเมาเมืองไทยเรา เพื่อให้ก�าลังของชาติไทย 
ไม่มี เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไป ก�าลังของชาติ ต�ารวจก็ดี ทหาร
ก็ดี ลูกเสือชาวบ้านก็ดี อะไรก็ดี เป็นคนตกอยู่ในอ�านาจของยา
เสพติดให้โทษหมดแล้วเป็นยังไง การปกครองจะอยู่หรือเปล่า

ปกครองให้สงบได้หรือเปล่า อ้า ก่อการร้ายกันที่นั่นที่นี่
ตรึมที่นั่น ตรึมที่นีอ่ยู่เรื่อย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เป็น
ไปทุกภาค ก็เพราะมันไม่เว้น ไม่เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อ
หวังกอบโกยทรัพย์สมบัติ ใส่ตัวเอง เพื่อมีอ�านาจยิ่งใหญ่ของตัว
เองก็เลยกลัวคนอื่นจะใหญ่กว่า ก็แย่งชิงอ�านาจวาสนาซึ่งกัน
และกัน ก็เกิดสงครามกันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น พวกเราต้อง
ส�านึก ให้ส�านึกเสมอว่า

การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นมันผิดศีล ผิดธรรม
ผิดวินัย ผิดกฎหมายบ้านเมือง เอาอะไรมาปราบปรามไม่อยู่ 
ถ้ามีเจตนารุนแรง เอาอะไรมาปราบปรามก็ไม่อยู่ นอกจาก
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สีเลนะ นพิพุติง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

เพราะเหตุดังนั้น เราต้องสมาทานตั้งมั่นในศีล เอาศีลเป็น
เครื่องป้องกัน เอาศีลเป็นผู้ช่วยระงับบาปทั้งหลายทั้งปวง 
อย่าให้มันก�าเริบขึ้นมาเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเอง เป็นพิษเป็นภัย
แก่สังคม ถ้าไปลุอ�านาจแก่ความอิจฉาริษยาพยาบาทแล้ว เอา
มันไม่อยู่นะ มันก็ไปตามความปรุงแต่งของมัน พยาบาทก็
พยาบาท อาฆาตก็อาฆาต จองเวรจองกรรม ก็มีมาพร้อม

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นก็บอกไว้ว่าอย่างนั้น ความสุขจะเกิดมีก็เพราะฆ่าบาป
ทั้งหลายไปหมดแล้ว มีแต่ความสุข สุขอื่นยิ่งกว่าความ ฆ่ากิเลส
ตายแล้วไม่มี ฆ่ากิเลสให้มันไปซะ ความอิจฉาพยาบาททั้งหลาย
ก็ฆ่าให้มันหมดซะ อย่าให้มันมี ในหัวใจของเรา

บ้านเมืองของตัวเอง สาธารณประโยชน์ มี ใช้ร่วมกัน ถนน หนทาง
ไฟฟ้า น�้าประปา อะไรต่ออะไรใช้ร่วมกันทั้งนั้น ถ้าจะไปคิดร้าย
หมายผลาญแล้วก็ท�าลายทรัพย์สมบัติ ทรัพยากรของแผ่นดิน
ไปด้วย เพราะว่าความแค้นกัน อย่างนีถู้กต้องแล้วหรือ ไม่ถูก
ต้องเลย

เพราะฉะนั้น ฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุข ฆ่าความ
อิจฉาริษยาพยาบาทผู้อื่น ในหัวใจของเราให้มันตายซะ อย่าให้
มันมีอย่างนั้นเราก็อยู่เป็นสุข

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

น่ะ บทๆ บทสรุปเพิ่น

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

แม้บุคคลจะมโีภคสมบัติ เจริญด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีล 
เจริญด้วยทรัพย์ก็เพราะศีล
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บินชนกันหรือเดินชนกัน ไม่ ไม่ว่าใครเก่ง ใครไม่เก่ง ไม่มี อ้า 
ไม่เอารัด ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไขว่หาคว้าหา ตั้งแต่ของกิน
ไปเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูกเท่านั้นแหละ หาแน่วมาเลี้ยงลูกเท่านั้น
แหละ พวกผึ้ง พวกต่อ พวกแตน คว้าหาแต่ของที่จะมาเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงลูกอ่อนเท่านั้น

ให้มันโตขึ้นมา มันโตขึ้นมาได้แล้ว มันก็กัดรังออกมา 
กัดรังออกมา แล้วก็มาฝึกบินอยู่ประเดี๋ยวเดียว เออ มันก็บิน
ไปอีกแล้ว ไม่รู้สอนกันยังไง มโีรงเรียนสอนกันหรือเปล่า อ้า 
เวลา เวลาลูกเกิดมา มีการสอนกันหรือเปล่า ต้องหาเหยื่อมา
ป้อน หาเหยื่อมาให้กิน ให้มีก�าลังแข็งแรง อ้า ออกมาช่วยกัน
สร้างรวงรังต่อไป อ้า มีร้อยก็เกิดมาเป็นร้อย มีพันก็เกิดมาเป็น
พัน เป็นจ�านวนมาก

แม้ศัตรูเข้ามาท�าลายถึงรังมัน มันก็กรูกันเข้ามาทันที
ไม่รีรอ เออ แม้แต่ช้างยังกลัวมดแดง เพิ่นบอกไว้บางแห่งว่า 
มดแดงนีท่�ารังของตัวอยู่ในป่า แต่เผอิญลมพัดมา ลมพัดมา มา
พาพังเอารังของมดแดงนั่น ลงหมดทั้งม้วนเลย ลงมาทั้งต้นเลย 

สามีภรรยาอยู่ใกล้ๆ กัน ก็ชวนทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่
เรื่อย อย่างนีจ้ะมีความสงบสุขไหม อ้า ไม่มี ไม่มีความสุข 
สงบสุขเลย เออ เรารักกันหนา เราจึงอยู่ด้วยกันมา อย่าทะเลาะ
เบาะแว้ง อย่าอาฆาตบาดถลุงซึ่งกันและกันเลย อยู่กันอย่างพี่

อย่างน้อง คิดดู สัตว์เดรัจฉานบางอย่างบางชนดิ พวกผึ้งพวกต่อ 
พวกแตน พวกแมลงต่างๆ มันช่วยกันสร้างรวงสร้างรังของมัน 
ด้วยความสามัคคีดีต่อกันจริงๆ ไม่เกี่ยว เวลาท�างานไม่เกี่ยวกับ
จิตอาฆาตมาดร้ายใครเลย บินไปหาอาหารมาเลี้ยงลูก สร้างรวง 
สร้างรวงรังให้เป็นหลักเป็นฐาน จะชนกันบ้างในบางสมัย ชน
กันก็ช่างมัน ตกลงไป จากรวง จากรังไป ก็ยังไม่มาถาม ใครชน
กู ใครมาเบียดเบียนกู อ้า ก็ไม่เคยว่า ไม่มี พวกสัตว์เดรัจฉาน
นับถือน�า้ใจมันอยู่เนาะ(นะ) อืม พวกสัตว์เดรัจฉานทุกจ�าพวก 
มักจะมีความเมตตาปราน ีกลมเกลียวสามัคคีกันดีท�ารวง ท�ารัง 
อะไร ไม่ได้มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันเลย

อโหสิ ให้กันตลอด จนรวงนั้นหมดลูกหมดเต้าไป แต่ก่อน
ลูกโตหมดแล้ว มันก็ร้าง ไปก่อร่างสร้างที่ ไหนใหม่ น่ะ มีความ
สามัคคีดีต่อกันจริงๆ ให้อภัยซึ่งกันและกันเวลาชนกันขึ้นมา 
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โอ้ มดแดง มดแดงก็พยักหน้าใส่กัน เอาล่ะ เอา ช้างให้หาย
พยศน่ะ ขี้ โกงสักหน่อยดีไหม ท�ายังไง พอมันก�าลังยกใส่อยู่
อย่างงั้น พวกเราก็วิ่งออกจากรังให้หมด เข้าในรูจมูกมัน เข้าไป
ในรูจมูก ทั้งหมดแหละ มีเท่าไหร่เข้าไปหมด เข้าไปๆ

พอเขายัดรังมดได้ที่แล้ว แต่ แต่ว่า มดแดงทั้งหลายชวน
กันได้แล้ว ให้วิ่งเข้าในงวงจนสุดนู้นล่ะ จนสุดจมูกนู้นล่ะ แล้วกัด 
ช่วยกันกัด แล้วเย่ียวทา เออ พากันรุมกัดกันในรูจมูกของช้าง 
มันจะมีเท่าไหร่กัดทุกหนทุกแห่ง กัดแล้วก็เยี่ยวทา เยี่ยวใส่เลย
ปะเนีย่ เยี่ยว จิ๊ดๆๆ มันส้มๆ มันเปรี้ยวๆ ไปถูกจมูกแดงๆ 
จมูกไม่มีหนัง ไม่มีอะไร มีแต่จมูกเฉยๆ

โอ้โฮ ช้างหมอบราบคาบหญ้าลง อ้า ก็ยอมสารภาพผิด
ว่า ข้าแต่มดเจ้าขา ข้าใหญ่แต่กายาเท่านั้น อ้า ไม่เมตตากรุณา
สัตว์น้อยๆ ยอมแล้ว หมอบราบคาบหญ้าแล้ว เรายกมด รังมด
ช่วยแล้วๆ อย่าได้ท�าลายข้าพเจ้าเลย มันเจ็บแสบในๆ รูจมูก
ใหญ่ๆ มันเต็ม เข้าไปเต็ม มดกัด เยี่ยวทา กัดแล้วเยี่ยวทา เอา
ช้างตัวมหึมาขนาดนั้นยอมราบคาบหญ้า ยอม อ้า ข่มขู่เด็กน้อย
เลย นั่นๆ เป็นอย่างงั้น

อ้า อันนีก้็เหมือนกันล่ะ ถ้าพวกเราจะถือว่าเราใหญ่ เรา
โต มีอ�านาจวาสนาใหญโ่ต ใครจะมาดูหมิ่นถิ่นแคลน อ้า ข่มขู่
เราอย่างนั้นอย่างนี ้มันไม่ได้ ก็คนก็มีกิเลสทุกคน คนเรามีความ
รู้สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเนีย่ ไอ้เรื่องจะตอบบุญแทนคุณน่ะ ไม่
ต้องหวังหรอก อ้า ก็ไปข่มขู่เขา เขาก็เอาให้เข็ดเลย ไม่ใช่เข็ดเฉยๆ 
ตายเลย อ้า ส่งถึงเมรุเลย ตายเพราะลูกน้องก็มจี�านวนมาก เจ้า
นายดุร้าย เอามาเอาความโมโหโกรธามาบีบบังคับ ให้อยู่ใต้สนับ
อ�านาจของตัวเอง ลูกน้องมันโกรธเป็นเหมือนกัน ลูกน้องมัน

ช้างตัวใหญ่ขนาดไหนปะเนีย่ ตัวใหญ่จริงๆ ก็มาขู่ตวาด เฮ้ย 
พวก... เด็กน้อยๆ พวกน้อยๆ สัตว์น้อยๆ เหล่านี ้อย่ามาขวาง
ทางเรา ท�าไม เดี๋ยวพี่จะทืบด้วยเท้าทีเดียว ก็หมดทั้งรังเลย 
ขู่ ขู่ มดแดงก็ฉลาดเนีย่ เออ มันขนาดนีห้รือช้าง เบียดเบียน
สัตว์เล็กสัตว์น้อยขนาดนีห้รือ เอาให้เข็ดสักหน่อยดีเว้ยพวกเรา
ท�ายังไง เอ้า ก็ขอแรง ขอแรงช้างแหละ ช่วยยกรังมดแดงเนีย่
เท่าเนีย้ ขึ้นง่ามนู้น ง่ามไม้ซะก่อน อืม ข้าแต่ช้างเจ้าขา ขอความ
เมตตากรุณา ช่วยยกรังขึ้นง่ามไม้ให้หน่อยเถอะ พวกข้าพเจ้าฉุด
ดึงยังไงก็ไม่ไป ถ้าท่านผู้มีก�าลังวังชาอย่างนี ้ ช่วยจับเอารังมด
แดง ขึ้นใส่ง่ามไม้นู้น เอารังนั้นขึ้นไม้นู้น ก็ฟังค�าขอร้องของสัตว์
น้อยๆ ... โอ้ เออ เขาพูดดีเหลือเกิน ขอ ขอความช่วยเหลือหน่อย
เถอะเนีย่ ก็ ใจอ่อน ค�าขู่ ลืมค�าขู่ของตัวกู ว่าจะกระทืบเขาด้วย
เท้าในทีเดียว ก็แหลกไปหมดทั้งรัง นั้น เรียกว่าขู่ ปะเนีย่ค�า
หวานของมดแดงยังมีอยู่

อ้า โอ้ย ข้าแต่ช้างเจ้าขา ข้าแต่ช้างเจ้าขา ช่วยเมตตากรุณา
ช่วยยกรังขึ้นให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยหน่อย เดี๋ยวนีอ้ยู่ขวางทางเขา
มันตกลงมา ลมพัดมา เอ้า ช่วยกันฉุดช่วยกันดึงก็ไม่ไป ไม่ได้
ช่วยดึงรังนีข้ึ้น มดทั้งรังก็ดึงไปไม่ได้ เพราะรังมันใหญ่ ลูกมัน
หลายอยู่ในนั้น น�้าหนักมาก ดึงยักแย่ยักยัน ยังไงก็ไปไม่ได้ ถ้า
ถ้าช้างเมตตากรุณาช่วยยกรังนีข้ึ้นง่ามไม้ให้หน่อย อ้า เออ 
พูดดจีาดี เว้ย เออ เอ้า ยกก็ยก อืม แต่ว่ามีไอ้ มดปัญญาดี 
ผู้รักษาหมู่หนึ่ง อ้า ช้างตกลงจะยกรังมดแดงให้แล้ว เอาสัก
หน่อยพวกเรา ขู่เราเหลือเกินว่า จะเหยียบเราแหลกทั้งรัง

บัดนีก้็ ได้นัดหมายกันแล้ว เขาก็ยก ช้าง ช้างก็มายกรัง
นั้นขึ้นใส่ง่ามไม้ ใส่ง่ามไม้ จนไม่ตกล่ะ ใส่ง่ามไม้ให้ไม่ตก แต่ว่าช้าง 
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จนได้สูตรฝนเทียมขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือประชาชน ได้
สูตรฝน ฝนเทียมขึ้นมา ก็ทดสอบดูได้ผลหรือเปล่า เอาน�า้แข็ง
ผงใส่เครื่องบินไปโปรย เวลามัน เมฆมาทางนั้นๆ โปรยใส่  
ลมอุ้มเอา อ้า ฝนนั่นแหละ ไปๆ ไปตกในที่มันแห้งกันดารที่สุด 
ได้รับผล ท�าไร่ท�านา ท�าไร่ท�านา ท�าเรือกท�าสวน ทุกอย่าง 
เพาะปลูก ทุกอย่างได้กินผลทุกอย่าง ดังนี้

ความเมตตาปรานขีองท่านนั้นเอง อ้า ท่านจึงได้คิดหา
สิ่งที่จะช่วยเหลือไพร่ฟ้าประชาชน ความเมตตาปราน ีจะมี ใคร
บังคับก็หาไม่ หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัย 
สู่แดนดิน อย่างนั้น อันนีเ้ป็นน�า้พระทัย ของผู้ปกครองบ้าน
เมืองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่
ไพร่ฟ้าประชาชน ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า ไม่ใช่อย่างงั้น อ้า 
ไม่ใช่อย่างงั้น ไม่แช่ง ไม่ด่าอะไรทั้งนั้นล่ะ หาสิ่งที่บ�าบัดบรรเทา
ทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน นีเ่รียกว่าความเมตตาปรานี 
จะมี ใครบังคับก็หาไม่ หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟาก
ฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ฉะนั้น อันพวกเราอยู่ใต้ร่มพระบารมีของ 
พระคุณท่าน พวกเราจะ ทะเลาะวิวาทกันไปท�าไม ทะเลาะวิวาท
กันเรื่องอะไร เรื่องการเรื่องงาน เรื่องชิงดีชิงเด่นกัน มีอ�านาจ
วาสนาเหมือนกัน ได้ฝึกปรือมาเหมือนกัน

เรื่องรบราฆ่าฟัน ท่านเก่งเหมือนกัน สามารถจะต่อต้าน
ข้าศึกศัตรูได้เป็นอย่างดี ท่านก็มีตั้งแต่บ�ารุงก�าลังของทหาร
ก�าลังของต�ารวจ ก�าลังของอาสาสมัครทุกหน่วยการ ให้บ�าเพ็ญ
งาน อ้า ให้ลุล่วงถึงเป้าหมาย ได้รับความสุข แต่ว่าความท�า 
ความเดือดร้อนแก่กันและกัน อย่าเลย อย่าท�าความเดือดร้อน
แก่กันและกัน อย่าปล้น อย่าสะดม อย่าลัก อย่าขโมย อย่าปล้น

โกรธเป็น มันก็แก้แค้นด้วยศาสตราอาวุธ ใหญ่ๆ โตๆ มัน... 
อาวุธทันสมัย สมัยนีป้ืนก็ดีๆ ระเบิดก็ดีๆ ทั้งนั้นทุกอย่าง ทัน
สมัยทุกอย่าง ถ้าๆ ข่มขู่เขาด้วยอ�านาจกิเลสของตัวเอง โมโห
โกรธามันก็ปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด) ในครั้งสุดท้าย

เพราะฉะนั้น จงหาหันหน้าเข้าหากัน เมตตากัน อ้า เหมือน
พี่เหมือนน้อง สงเคราะห์สงหากัน เหมือนพี่ร่วมท้องน้องร่วมไส้
กันจริงๆ การปะทะกัน หรือประหัตประหารกันก็จะไม่มีเกิดขึ้น

อย่างในหลวงของเรา ในหลวงผู้เป็นใหญ่ในประเทศ 
ไม่เคยคิดอิจฉาริษยาลูกน้องแต่อย่างใด อ้า มีตั้งแต่จุนเจือ อุ้มชู
ให้ท�างาน ให้รางวัลเป็นเครื่องท�างานค่าแรง ให้รางวัลสูงๆ เงิน
ดาวน์เงินเดือนสูงๆ มีอยู่มีกิน อย่าไปท�าความเดือดร้อนแก่
ไพร่ฟ้าประชาชนทางอื่น เรามีปัญญาท�ามาหากินมีเงินดาวน์เงิน
เดือนกิน พอให้เขาได้รับพึ่งบารมีเราบ้าง อย่างนั้น อ้า

นี ่ ในหลวงท่านมีความคิดอย่างนั้น ให้ประชาชนไพร่ฟ้า
ประชาชนได้พึ่งใบบุญและบารมี อ้า ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนแต่อย่างใดหรอก ประชาชนเดือดร้อนที่ ไหนๆๆ ก็คิด
หาหนทางช่วยเหลือ
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มั่นคง ได้อยู่สุขสบายเพราะศรัทธาญาติโยม แม้ชีวิตความเป็น
อยู่ การอยู่การกิน ก็อาศัยศรัทธาของญาติโยมผู้มีศรัทธา  
ความเชื่อ ความเลื่อมใส เขาให้บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานะเภสัช
(ยารักษาโรค) หรืออะไรก็ดี เขาให้ เขาให้ทุกวันๆ ไม่ให้อดให้
อยากอะไรเลย

เพราะฉะนั้น พวกเราจะตอบแทนบุญคุณผู้มีศรัทธา 
อย่างไรบ้างล่ะ เราจะท�าตอบแทนบุญคุณของศรัทธาญาติโยม

ยังไงบ้าง ญาติโยมเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า อุปถัมภ์บ�ารุงแก่
สมณะ ชีพราหมณ์ไม่ให้อดอยากปากแห้งแต่อย่างใด พวกเราก็
ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ฐานะของตัวเอง อ้า อย่าไปเบียดเบียน
รังแกชาวบ้านเขานั่นแหละ ที่ ไปต้มตุ๋นชาวบ้านเขาก็มี เขาก็ โกรธ
เอาเนีย่ เขาโกรธ เขาแก้แค้น แล้วเราจะมีปัญญาป้องกันได้
อย่างไร เรามีแต่มือเปล่าๆ ไม่มีศาสตราอาวุธ ไม่มีปืน ไม่มีหอก
ดาบอะไรเลย ยวดยานพาหนะก็ไม่มี ก็ต้องอาศัยผูอ้ื่นเขา อ้า 
ถึงได้มา แม้มาที่นีก่็อาศัยรถเขา อ้า ให้มา ก็ได้มาที่นีต่ามความ
ปรารถนา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละให้ ขับรถมาให้

จี้ซึ่งกันและกัน ใช้ศาสตราอาวุธอย่างทันสมัย อ้า ถ้าใช้ไปตาม
อ�านาจของความโกรธ บ้านเมืองก็บรรลัยเท่านั้นแหละ มัน
ศาสตราอาวุธร้ายแรงมากสมัยนี ้เครื่องบินก็ทันสมัย ระเบิดก็
ทันสมัย อ้า ปืนก็ทันสมัย ทุกสิ่งทุกอย่างทันสมัยไปหมด อ้า 
ไม่มี ใครดีกว่าใคร ชาติไหนก็ดี มีอาวุธศาสตราเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น สุขโข จะมีความสุขเกิดขึ้นในหมู่มนษุย์ 
ก็เพราะความเมตตาปราน ี ความเมตตาปราน ี จะมี ใครบังคับ
ก็หาไม่ ให้มีความเมตตาจริงๆ จังๆ ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ที่
ไหนๆ ก็มนษุย์ด้วยกัน ควรสงเคราะห์สงหากัน ตามมีตามได้
ช่วยเหลือกันในเมื่อเขาล�าบากมา อ้า ให้ได้ช่วย อันนั้นท่านก็
ภาคภูมิ ใจแล้ว ผู้เป็นพระเจ้าอยู่หัว ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
ผู้หลักผู้ใหญ่ มีหน้าที่จะคิด คิดหาหนทางช่วยไพร่ฟ้าประชาชน
เท่านั้นแหละ จึงจะถูกต้อง มิได้มีเจตนาจะข่มเหงรังแกไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินแต่อย่างใด ต้องการช่วยเหลือจริงๆ อ้า ไม่ได้เอารัด
เอาเปรียบแต่อย่างใด แต่พวกเราอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
ก็ควรจะสาธุการ เยินยอ สาธุการกับท่านผู้บารมีสูง อ้า ท่าน
เมตตาเราอย่างขนาดเสียสละชีวิตเลือดเนื้อ แลกเอาผืนแผ่นดิน
ไว้ให้เราได้อยู่ ได้ท�ามาค้าขาย ได้อยู่ได้อาศัยนั่นแหละ เราจะ
ตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างไรบ้าง เจ้านายผู้ปกครองเรา 
ท่านก็มีเมตตาเหมือนกัน เราจะเอาอะไรตอบแทนบุญคุณของ
ท่าน หยาดเหงื่อแรงงานเราเท่านั้นแหละ เงินทองเราก็จนๆ 
ยากๆ จนๆ ล�าบากล�าบน จะสร้างอะไร จะท�าอะไรก็ต้องอาศัย
ความเมตตาปรานขีองผู้อื่นเขา จึงท�ารอดมาได้ สร้างวัดสร้างวา
สร้างเสนาสนะ ที่อยู่ที่อาศัย ก็อาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธา เขาช่วย
เหลือ มันจึงส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดี เป็นหลักเป็นฐาน แน่นหนา
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ท�าไง เออ ก็แล้วแต่ผู้มจีิตศรัทธาที่เมตตาปรานอีารีรอบ อารีรับ 
โอบอ้อมอารีเรา อุ้มชูเรา ตั้งแต่บวชเข้ามานีก่็ได้ ๖๐ กว่าปีแล้ว 
บวช พ.ศ. ๒๔๙๑ ๒๔๙๑ แต่เดี๋ยวนีม้ันเป็นเท่าไหร่แล้ว ๕๕๖ 
ปีแล้วก็เท่าไหร่แล้ว มาลบกันดู ก็ได้ ๖๐ กว่าปีแล้ว อาศัยผู้อื่น
เลี้ยงดูมา ๖๐ กว่าปีแล้ว เขานมินต์ไปกินที่นั่น ไปฉันที่นี ่ ไป
ช่วยไปเหลือดูแลเขา ให้ความอบอุ่นเขาแค่นั้น อาศัยผู้อื่นเลี้ยง
ดูมา เพราะฉะนั้น อย่าท�าให้ญาติโยมเสียอกเสียใจ พวกเราเป็น
พระ อ้า ให้สงเคราะห์สงหาด้วยธรรมะธัมโมไป อามิสบูชา 
ธรรมบูชา ให้เขามีความสุขเท่านั้นล่ะที่จะต้องการประสงค์ อ้า 
นมินต์ไปไหนก็ไป ไม่ขัดใจ อ้า ไม่ขัดใจชาวบ้านเขา เขาต้องการ
ยังไงๆ ก็ทนเอา สู้เอา นมินต์ไปเทศน์ที่นั่นที่นีก่็ไป อ้า ไปแสดง
ธรรมะบ้าง ธัมโมบ้าง ธรรมเมาบ้าง

มันก็ไหลออกมาที่ปากล่ะ แต่ว่าเข้าหูผู้ฟัง ก็ขอให้ท่าน
ผู้ฟังทั้งหลาย ใคร่ครวญขบคิดพินจิพิจารณาด้วยปัญญา
อันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด ว่ามันเป็นจริงอย่างงั้นไหม ถ้า
มีความแตกร้าวสามัคคีกันแล้วก็ พังทลายไปหมดทั้งประเทศ 
ชาติก็ดี ศาสนาก็ดี พระมหากษัตริย์ รัฐบาลก็ดี ถ้าราษฎรไม่
ช่วยจะเป็นยังไง อ้า พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกัน ถ้าประชาชน
ศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา ไม่เมตตาปราน ี เราจะอยู่ได้ยังไง 

โอ้ ถ้าไม่มีผู้ช่วยเหลือจะเป็นยังไง ก็เป็นเหยื่ออีแร้ง กา
เท่านั้นแหละ มันตาย ตายแล้วเขาก็กลุ้มรุมกันมา ต่างยื้อคว้า
เอาไปกิน หึหึ ตายแน่ๆ เออ พวกเราอย่าอวดดีกับญาติโยม 
ขอให้เอาอกเอาใจญาติโยม เมตตาญาติโยม เพิ่นก็บอกไว้เหมือน
กันค�าสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่า

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา

โลกนีจ้ะอยู่ได้ ด้วยความสุขสนกุสนานส�าราญบานใจ 
อาศัยความเมตตาปรานอีารี(อา)รอบ เมตตาปราน ี พระเจ้า
พระสงฆ์ภิกษสุามเณร ผู้ไม่มีหนทางที่จะ อืม ท�ามาหากินอย่าง
อื่นมีแต่บิณฑบาต เขาเมตตาปรานเีราก็มีอยู่มีกิน ถ้าเขาไม่
เมตตาปราน ีเขาไม่เหลียวแลหรอก ท�ายังไง กลืนน�า้ลายทั้งตัว 
ไม่มีอะไร นั่งกลืนน�า้ลาย อยากอะไรก็นั่งกลืนน�้าลายอยู่เฉยๆ 
อ้า จะไปสั่งให้เขาซื้ออันนั้นมาให้ ซื้ออันนีม้าให้ เงินก็ไม่มีสักสลึง
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อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม อย่าให้นอกเหนือออกจาก
ศีลธรรม อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

เพิ่นก็บอกไว้ คนจะอยู่เป็นสุขได้ก็เพราะ รักษาศีล ปฏิบัติ
ธรรม

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

พวกเราจะถึงโภคสมบัติอันใหญ่หลวงได้ ก็เพราะความ
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าว่าให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร
ให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน อ้า ให้เมตตาปรานกีัน อย่าอิจฉาริษยา
กัน อ้า ถ้าไปเอาอิจฉาริษยามาปกครองหัวใจแล้ว มันก็แล้วกัน
เท่านั้นปะเนีย่ อ้า มีแต่ความวุ่นวาย นีเ่ป็นข้อสรุป ขอให้ทุกท่าน
ทุกคน น�าไปพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ตนอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมอย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ลดละ 
ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทาง
คดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็
ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี ้จบแล้วปะเนีย่

(สาธุ) มีอะไรที่จะติดต่อ คุยกันเด้อ เนีย่แหละ อันนี ้เอวัง
แล้ว นะเนีย่ เออ

เราอยู่ได้หรือ เพิ่นว่า เออ อาศัยความเมตตาปรานอีารีรับ 
อารีรอบ สงสารเมตตา ให้ข้าว ให้น�้า ให้อาหารการกิน เสื้อผ้า
อาภรณ์เหล่านี ้ ก็ล้วนแล้วตั้งแต่อุปถัมภ์บ�ารุง จากอุบาสก 
อุบาสิกา ผู้เป็นทายกทายิกาทั้งหลาย ให้ความอุปถัมภ์บ�ารุงมา 
พวกเราจึงมีชีวิตรอดปลอดภัยมาถึงขนาดนี ้ เพราะฉะนั้น ก็
ประพฤติตนให้สมควรแก่เขาเลี้ยงหน่อย

อย่าท�าลายขยี้หัวใจของเขาเลย ศรัทธาญาติโยมมีหัวใจ
เหมือนกัน มีกิเลสเหมือนกัน ถ้าเราจะเอาข้อ เอารัดเอาเปรียบ
กันแล้วจะเป็นยังไงล่ะ ตายเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น

อัพ๎ยาปัชฌัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสุ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ

มีหลายอย่าง ที่จะช่วยสงเคราะห์สงหากัน มีหลายมากมาย
นับไม่ถ้วน พวกได้ พวกเราได้รับความอุปถัมภ์บ�ารุง จากอุบาสก
อุบาสิกาอยู่แล้ว มีอะไรจะช่วยเหลือเขาก็ ช่วยได้เลยหากมี ความ
สามารถ ช่วยเมตตากรุณา สั่งสอนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ให้มี
ความเคารพนับถือชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ รัฐบาล เหล่านั้น
ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยเหลือ ดูแลเหมือนกัน แนะน�า
ตักเตือนเหมือนกัน เรามีอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็แจกแบ่งกันไป 
ตามความสามารถ อะไรจะเป็นศีล อะไรจะเป็นธรรม อะไรจะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้ว ในพระธรรม
วินัยก็ดี ธรรมะก็ดี ค�าสั่งค�าสอนก็ดี เราก�าหนดจดจ�ามาได้ 
ที่ ไม่หลง ไม่ลืม ก็น�ามากล่าวให้ฟังอย่างนีแ้หละ เออ จงรับเอา
ไปขบคิดพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด 
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ศีลก็รับแล้ว รับศีล สมาทานศีล เราก็รับไปแล้ว อันนี้
เป็นของส�ำคัญประจ�ำชีวิตพุทธบริษัททั้งหลำยขำดไม่ได้ ต้องมี
ศีลอยู่ทุกเมื่อ ศีล ๕ ข้อนั่นน่ะ ถำ้ยังไม่ได้ ละไม่ได้อยู่ ก็ไม่รู้วำ่
จะใครมำโปรดเรำล่ะปะเนีย่ พระพุทธเจ้ำองค์ไหนท่ำนมำ ท่ำน
ก็มำแสดงธรรมให้ฟัง แล้วก็รับศีลเหมือนกันเนีย่ล่ะ แล้วก็

พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ

อันนี ้เขำแต่งร้อยกรองกันขึ้น สมัยโบร�่ำโบรำณ ว่ำอย่ำงนี้ 
ไม่ได้อำรำธนำอะไรหรอก นมินต์แสดงธรรมะให้ฟัง แค่นั้น
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ไมโ่กรธตอบหรอก เขำโกรธเรำ เรำก็ไมโ่กรธตอบ เขำว่ำอะไรให้
เรำ เรำก็ไม่ถกเถียงเขำ ให้เขำชนะซะ จงชนะควำมโกรธของเขำ
ด้วยควำมไมโ่กรธของเรำนะ เพิ่นบอกไว้ จงชนะควำมตระหนีข่อง
เขำด้วยควำมเสียสละของเรำ ไม่ไปตระหนีถ่ี่เหนยีว และก็ไม่เอำ
รัดเอำเปรียบคนอื่นด้วย ไม่แข่งขันในกำรโลภโมโทสันผู้อื่น 
ไมโ่กรธแค้นชิงชังผู้อื่นด้วยควำมโกรธแค้น ห้องหัวใจเรำอย่ำให้
มีเลยอ่ะ สบำยมำก นอนสบำย นั่งสบำย ไปไหนมำไหน หน้ำ
เบิกบำนไม่ได้หนำ้นิว่คิ้วขมวดใส่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย ยิ้มแย้มแจ่มใส
อยู่อย่ำงนั้น เป็นคนมี

อะโสกัง วิระชัง เขมัง

เพิ่นบอกว่ำเป็นมงคลชีวิตเนีย่

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เป็นมงคลชีวิตด้วย ไมโ่กรธตอบ ไม่เศร้ำโศก ไม่ตระหนี่
ถี่เหนยีว ไม่ต่อควำมร้ำยกำจของเขำ เรำก็ไม่ร้ำยกำจตอบ 

ถึงหรอก ไม่ต้องว่ำมำกหรอก อันนีก้ล่ำวสหัมบดีพรหม เป็น
บรมในเทวดำทั้งหลำย ใน

พ๎รัห๎มา ฯ

กล่ำวถึง ท้ำวมหำพรหมที่อำรำธนำพระพุทธเจ้ำแสดง
ธรรม แต่วำ่พวกเรำนั้นควำมเจริญมำแล้ว รุ่งเรืองแล้ว ไม่ใช่เป็น
คนโง่แล้ว เป็นคนฉลำด วำ่ได้ทุกคนๆ ไว้จดจ�ำพุทธวจนะอัน
นั้น ค�ำพูดอันนั้น โอ้ย อำรำธนำเทศน์ อำรำธนำพระปริตร เออ 
แต่มีกำรสวดมนต์ก็มี กำรอำรำธนำพระปริตร เหมือนกัน

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,

เหมือนกันล่ะ ว่ำไปจนจบน่ะ นีเ้ป็นพิธีของชำวพุทธ 
ทั้งหลำยท�ำกันอยู่ ไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ทอดธุระ ให้วำ่ได้ แต่ว่ำธรรมะ
ค�ำสั่งค�ำสอนนั้น มันมีปกิณณกนัยหลำยสิ่งหลำยอย่ำงด้วยกัน 
ที่จะน�ำมำขัดเกลำจิตใจตัวเอง ให้ถึงควำมสะอำดหมดจด ที่รับ
ไปแล้วนีถ้้ำเอำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นสิ่งขัดเกลำจิตใจ
ให้ถึงควำมสะอำดได้ เขำด่ำมำก็ชำ่งเขำเถอะ เอำหูทวนลมซะ 
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ไมโ่ลภโมโทสันด้วย ไม่ตระหนีถ่ี่เหนยีว ควำมตระหนีถ่ี่เหนยีว
มำเป็นมำรหัวใจของเรำเฉยๆ ให้เรำหันเหออกจำกทำงธรรม 
ไปลุอ�ำนำจแห่งควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ไม่ดีทั้งนั้นแหละ 
อืม ถ้ำไปลุอ�ำนำจ โป้ง ออกไปแล้วค�ำหนึ่ง นั่นก็เสียแล้ว เสีย
แล้วค�ำพูดเรำเสียแล้ว ไม่มีสติตำม ต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมต้องมีสติรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ เออ เสียงไม่ดีกระทบหู ก็อย่ำให้
มันเข้ำไปถึงใจ อืม ได้ยินอยู่แค่หูนีร่�ำคำญ คลำนอยู่แค่หูนีแ่หละ 
อย่ำไปถึงใจ ถ้ำใจไปตอบเขำ มันก็ลุกฮือขึ้นมำกิเลส กิเลสมัน
ลุกฮือขึ้นมำ ไหม้ตัวเองล่ะปะเนีย่ เออ เขำดำ่ก็อย่ำตอบเขำ 
ก็อย่ำด่ำตอบ เขำตระหนีถ่ี่เหนยีวก็เป็นเรื่องของเขำ เรื่องของ
เรำไม่ให้มันมำเป็น นำยกุญแจ ปิดกุญแจเรำไม่ให้บริจำคอะไร
เลย นั่นเรียกว่ำปิดกุญแจตัวเอง เมื่อไหร่มันจะสิ้นไปซึ่งอำสวกิเลส 
ล่ะ ค�ำปรำรถนำน่ะ

ขอให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
ขอให้ถึงพระนพิพานในอวสานของชาติด้วยเทอญ

เนีย่ ควำมปรำรถนำของ (พุทธ)บริษัทเขำปรำรถนำอย่ำงนั้น 
ไม่ได้ปรำรถนำที่สะสมควำมโลภ สะสมควำมโกรธ สะสมควำม
หลง โลภ โกรธ หลงไป เดินทำงไม่ถูกทำง ไม่ ไม่ช�ำระกิเลส
ตัวเองให้มันเบำมันบำง อย่ำงงี้อ่ะ เออ

พ๎รัห๎มา ฯ

แล้วเนำะ(นะ) ตั้งนะโมกัน เว้ย

อยำ่งนี้ชื่อว่ำเป็นคนอดได้ อดได้แล้วเรื่องแค่นี ้จะเก็บมำหนักอก
หนักใจท�ำไม มำท�ำลำยบุคลิก ท�ำให้เสียบุคลิก เป็นผู้หญิงก็เสีย

อิตถีลักขณา

ไป อำ้ เป็นคนขี้ โกรธ ไปที่ ไหนเห็นคนขี้ โกรธแล้วไม่เป็น
มงคลในตำเลย อ่ะ อันนี้ ไม่ได้วำ่อะไรหรอกเป็นควำมจริง 
ไปบวชเป็นแม่ขำวแม่ชีอยู่ที่วัดเรำแหล่ะ ทำ้ตีท้ำต่อยกันขึ้นมำ 
ด่ำกันแล้วก็ท้ำตีท้ำ ท้ำตีท้ำต่อยกันขึ้นมำ อ่ะฮะ ก�ำปั้นก�ำหมัด
กัดฟันขึ้น ท�ำท่ำจะเอำจริงเอำจัง เพิ่นบ่อำยเทวดำหนอ อยู่ใน
วัดในวำ ท�ำไมไปท�ำอยำ่งงั้น เทวดำเขำก็หัวเรำะ เรำมำจ�ำศีล
ภำวนำ เอำควำมโกรธมำทะเลำะเบำะแว้งกัน กูดีมึงดีอย่ำงงั้น
อยำ่งงี้ อย่ำงนี้ ไม่เป็นคนเสียสละ ถำ้เป็นคนเสียสละ ก็ยิ้มดู 
ยิ้มฟังเขำ เขำจะวำ่ยังไงก็เชิญตำมสบำย ถ้ำไม่เมื่อยหูทั้งวันทั้งคืน 
ก็ตำมใจ เรำจะนั่งยิ้มฟัง นีเ่ป็นคนนักปรำชญ์แท้

ปรำชญ์บัณฑิตแท้ ไม่วำ่ตอบ ไมโ่กรธตอบ แม้แต่ควำม
ตระหนีถ่ี่เหนยีวของเรำ เรำก็จงเอำชนะควำมตระหนีถ่ี่เหนยีว
ด้วยกำรให้ทำน ด้วยกำรบริจำคทำน ไม่ตระหนีถ่ี่เหนยีวเลย 
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หนีไปบ้วน หำที่บ้วนในห้องน�้ำห้องท่ำไปซะ อ้ำ อย่ำถ่มระเทระทำย 
อ้ำ เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไป อำ้ ถ้ำน�้ำลำยของเรำก็พอกลืน
กินได้ กลืนน�้ำลำยลงไปในท้อง ถ้ำเป็นน�้ำลำยของคนอื่น ขี้เสลด
ของคนอื่นเป็นนั่นอยู่ จะเอำมำเข้ำปำกเรำได้อีกหรือเปล่ำ 
แม้ของเรำแท้ๆ อยำ่เอำคืนมำใส่ปำกไม่ได้ ของคนอื่นเรำจะยึด
เอำมำท�ำไม ทิ้งไปเลยซะ ให้ไปตำมหญ้ำ ตำมน�้ำ ตำมหญ้ำ 
ตำมดิน ตำมดอยไปซะ อย่ำเอำคืนมำอมอีก อำ้ เสลดน�้ำลำย
ทั้งหลำยทั้งปวง อันนีเ้หมือนกันนะกำรละกิเลส กำรละกิเลส 
ละควำมโลภ ละควำมโกรธ ละควำมหลง ละควำมรัก ละควำมชัง 
ละควำมอิจฉำ ริษยำ พยำบำทของเหลำ่นั้นมันของทิ้ง พระพุทธเจำ้
บอกวำ่ให้ทิ้ง ให้ทิ้งของเสียแล้ว อย่ำเอำมำอมอีก ถำ้ถ่มไปแล้ว
บ้วนไปแล้วยังเอำคืนมำอมอีก มันจะเป็นยังไง ทำ่นผู้ฟังทั้งหลำย 
ผู้ได้เห็นทั้งหลำย จะขยะแขยงในหัวใจหรือเปล่ำ

มูตร(ปัสสาวะ) คูถ(อุจจาระ)

ก็ดี น�้ำเยี่ยวก็ดี ที่กระโถนน�้ำลำยก็ดี ของเหล่ำนีม้ันของ
เสียแล้ว มันยังไอแตกโพละออกมำ แล้วก็บ้วนๆ แล้วถ่มบ้วน
ทิ้งไปซะ อ้ำ แตโ่ดยมำรยำทในสังคมและก็มีควำมละอำยอยู่ โอ้ 
จะไปบ้วนตรงไหนๆ คนอื่นเขำก็จะเห็นเรำ ให้เก็บก�ำไว้ก่อนแล้ว 
เวลำมีเวลำว่ำงก็ไปบ้วนทิ้งซะ อยำ่งนั้นของนีข้องน่ำเกลียด น่ำชัง 
น่ำขยะแขยง รูปร่ำงสวยๆ ถ่มน�้ำ บ้วนน�้ำลำยคำยขี้มูก ไปทุกหน
ทุกแห่ง อย่ำงนีเ้สียควำมสวยงำมหมด เสียบุคลิกหมด ไม่ดีเลย 
อ่ะ เพรำะฉะนั้น ของที่ทิ้งแล้วอยำ่กลืนลงไป ของมันเสียหำย
แล้วอยำ่กลืนลงไปในท้องอีกน่ะ เออ ไปหำบ้วนทิ้งก็ได้ ในกระดำษ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

มันนึกอะไรไม่ออก มันก็เลยเอำค�ำเก่ำนั่นแหละ

กัมมัง

หมำยถึงกำรงำน กำรงำนของเรำท�ำทำงกำย เรียกวำ่ 
กำยกัมมัง พูดด้วยวำจำเขำเรียกว่ำ วจีกัมมัง นึกคิดด้วยใจ โมโห
โกรธำอยู่ในใจ แต่ก็เป็นมโนกัมมังเหมือนกัน เป็นกรรม เป็นสิ่ง
ที่ท�ำลงไป ด้วยกำย ด้วยวำจำ ด้วยใจ แล้วมันได้แก่ใครล่ะปะเนีย่ 
แล้วถ้ำเรำไปลุอ�ำนำจแก่ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ถ้ำลุ
อ�ำนำจไปแล้วเอำคืนมำ มันก็น่ำขยะแขยงนะ เหมือนเขฬะแล้ว
เขฬะน�้ำลำย มันไอแตกโป๊ะ หรือไอแตกโพละลงมำ บ้วนไปแล้ว 
ยังไปเอำก�ำมำใส่ปำกอีกอยู่ อย่ำงเนีย่เหมือนๆ น�้ำลำยที่บ้วนไป
แล้ว แล้วจะเอำคืนมำใส่ปำกเรำท�ำไมล่ะ ให้มันแล้วไปเลย ตกดิน
ไปแล้ว ตกเข้ำป่ำเข้ำหญ้ำเข้ำพงไปแล้ว อย่ำไปเอำนะตำมเขำเข้ำ
มำอมอีก เสียดำยน�้ำลำยหรือยังไง เป็นอย่ำงงั้นซะหรือเปล่ำ อ้ำ 
เรียกว่ำไม่ทิ้ง น�้ำลำยที่บ้วนออกจำกปำกไปแล้ว อย่ำเอำคืนมำ
อมอีก เป็นของน่ำเกลียด น่ำขยะแขยง เออ ถึงกินขำ้วอยู่ ต้อง
ไปบ้วนเอำออกให้หมดซะ อยำ่ให้มันแตกโพละออกมำเฉยๆ 
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อย่ำงหนักเลย ที่เคยรักเคยหอมกันอยู่ แต่วำ่ท�ำอย่ำงงั้นให้เห็น 
๒ ที่ ๓ ที่ก็ เลิกตำใส่ โอ้ ท�ำไมท�ำอยำ่งงั้นล่ะ อ้ำ ถำ้อยู่ด้วย
กันก็เลยรู้จักกันหรอก จะได้รู้ใจวำ่คนนีท้�ำไม่ถูก เออ ของเสีย 
ของถ่ำยเสีย ของบ้วน ทิ้งไปเลยก็ได้ แต่ก็ทิ้งบ้วนทิ้งเป็นที่เป็น
ทำง อยู่ในชุมนมุถ้ำบ้วนไปทุกหนทุกแห่งก็ไม่ดีอีกล่ะ เรำมี
กระดำษติดกระเป๋ำเรำอยู่เสมอ คนกรุงเทพฯ เขำมีกระดำษ
ทิชชู่ติดกระเปำ๋ไว้เสมอ ถ้ำมันมีอะไรจนเจียนมำ จะสั่งขี้มูกหรือ
จะบ้วนน�้ำลำยคำยขี้มูกก็ มีวิธีหลบอย่ำให้คนอื่นรังเกียจ เฮอะๆ 
คนอื่นรังเกียจเขำจะส่ำยหัวเอำ ส่ำยหัวขยะแขยงด้วย อันนีข้อง
เสียไปแล้ว อย่ำเอำมำคุยกัน อย่ำเอำมำถกเถียงกัน ของมันเสีย
ไปแล้ว พูดไปแล้วมันแล้ว อืม ถำ้อยู่ใกล้กันล่ะ ขอโทษๆ เออ 
มันเป็นหวัด มันเป็นขี้มูกน�้ำลำย มันเป็นหวัด มีกำรขอโทษซึ่ง
กันและกัน เขำจะหำว่ำเหยียดเขำ เหยียดหยำมเขำ ถ่มน�้ำลำย
คำยขี้มูก ใส่ต่อหนำ้ต่อตำ อันนีก้็เป็นมำรยำทของสังคม ที่จะ
ต้องปฏิบัติต่อกันอยำ่งเคร่งครัด อำ้ ตำมถนนหนทำงเหล่ำนี้
เป็นสำธำรณะ อ้ำ ประโยชน์ที่ ใช้ร่วมกัน คือถนนหนทำง ที่นั่ง
ที่นอน ที่พักพำอำศัย ทุกอย่ำง ต้องเคำรพสิทธิเสรีซึ่งกันและ
กัน เสรีภำพไม่ใช่เสมอกัน จะท�ำยังไงก็ได้ ไอบ้ำง ของไม่ดีก็บ้วน
อยู่ในห้องน�้ำก็ได้ เขำ้ไปบ้วนในห้องน�้ำก็ได้ ไปเบำไปหยังอะไร 
ก็ปลดไปเบำในห้องน�้ำ เวลำไปอึไปหยังก็อึ ในห้องน�้ำ ก็คงไม่
เป็นไร

เพรำะฉะนั้น สถำนที่อยำ่งนีห้้องน�้ำห้องส้วม เขำท�ำไว้เพื่อ
ควำมเรียบร้อย ผู้ที่ ไม่มีมำรยำทใดๆ ก็สังวรระวังอย่ำไปท�ำใน
ที่สำธำรณะให้คนอื่นเขำเห็นเข้ำ จะน่ำรังเกียจอันนีก้็ไม่ดี อันนี้
เทศน์ต�่ำๆ หรอกแล้วแต่ว่ำมันเป็นมำรยำทของสังคม มำรยำท

ทิชชู่สักอันหนึ่งก็ได้หรอก ไม่เป็นไรหรอก กระดำษทิชชูสักอัน
หนึ่ง แล้วก็มำม้วนๆ แล้วก็บ้วนใส่นั่นล่ะ อ้ำ จึงค่อยไปทิ้ง อ่ะ 
ไม่ใช่ไอแตกโป๊ะ ขำกออกมำแล้วบ้วนทิ้งไปตำมถนนหนทำง 
สถำนที่นั่ง ที่นอน ที่ท�ำงำนต่ำงๆ เหล่ำนี ้หำ้มไม่ มำกระท�ำอยู่ใน
สถำนที่ประชุมแห่งนี ้ ถ้ำมีสักคนหนึ่งแล้วท�ำอยำ่งงั้นล่ะเป็น
ยังไง มองกันหมดเป็นตำเดียว เอ๋ ท�ำไมไอแตกโป๊ะแล้วเอำ
ไปไหน กลืนกินหรือยังไง งง ที่ประชุมทั้งหลำยคนทั้งหลำยงง 
ส่ำยหัวเลยล่ะ หึหึ ส่ำยหัวเลย ก็เพรำะฉะนั้น อ้ำ ของเสียแล้ว 
ควรระมัดระวัง อย่ำถ่มน�้ำลำยคำยขี้มูก ใส่ในสถำนที่สำธำรณะ

(ไอ)
บอกแล้วว่ำอยำ่ไอๆ เดี๋ยวมันจะแตกโป๊ะ ไม่ดี ไม่ต้อง

อำยหรอกมีแต่คนกันเองเนำะ(นะ) มำนีม้ีแต่คนกันเอง อำ้ 
ไม่ว่ำอะไรหรอก

นีอ่ันนี ้ เรื่องภำยในกิริยำมำรยำทสังคมของมนษุย์ ต้อง
รักเสงี่ยมเจียมตัว อยำ่ประเจิดประเจ้อ อย่ำบ้วนน�้ำลำยคำย
ขี้มูก ตรงไหนๆ ก็จะบ้วนไปตำมเรื่องรำว อันนีก้็เสียมำรยำท
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ลูกศิษย์เก่ำ ลูกศิษย์เกำ่แก่ของพระเจ้ำแผ่นดิน เป็นคนซื่อที่สุด 
แต่วำ่ถูกด่ำทุกวัน ถูกด่ำทุกวัน แกท�ำไมไม่นั่น แกท�ำไมไม่รู้ว่ำ 
ด่ำแบบหยำบๆ เออ ลื้อ อั๊ว ลื้อ ภำษำจีน ลื้อท�ำไมไม่จ�ำ 
ลื้อท�ำไมไม่ดูไม่แล ตัวๆ นั่นแหละ อั๊วเห็นแล้ว เออ เป็นค�ำพูด
เปลี่ยนออกไปเพรำะมันเป็นภำษำต่ำงประเทศ มีตระกูลๆ หนึ่ง 
ได้เป็นขุนนำง ได้เล่ำเรียนศึกษำสูงพอสมควร ได้เป็นขุนนำง 
ฝำ่ยกำรเงินของพระเจ้ำหวำงตื้อ ดูควำมเรียบร้อยของข้ำรำชกำร 
ทุกแผนก ทุกกรม ทุกกอง เขำคนนั้นเขำชื่อวำ่มิ่งกงฝ่ำน่ะ 
มิ่งกงฝ่ำเนีย่เป็นคนโสดอยู่ซะก่อน เออ เพิ่นก็เอำไปชุบเลี้ยง 
ให้ท�ำงำนท�ำกำร ฝ่ำยเงินกำรทอง ให้ดูแล ขำวสะอำดทุกเดือน 
ไม่ให้มีกำรขำดบัญน�้ำบัญชี ไม่มี ไม่เคยมี แต่ว่ำมันมีเพื่อนมำ
เยอะๆ ข้ำรำชกำรมำท�ำงำนกำรเงินกำรคลังเข้ำเยอะๆ เงินทอง
เลยขำดดุลไป ขำดงบประมำณไป เอ้ โมโห พระเจ้ำหวำงตื้อโมโห 
ก็ไปปล่อยควำมโมโหโกรธำใส่คนที่อยู่ใกล้ แกไม่รู้ๆ แกทอดทิ้ง
กำรงำนก็ว่ำไป เจ็บๆ แสบๆ อ้ำ โฮ เรำอุตส่ำห์ท�ำงำน ซื่อสัตย์
สุจริตขนำดนี ้ ก็ยังกระทบกระเทือนเรำได้ขนำดนี ้ ถำ้เรำอยู่ใน
รำชกำรนีต้่อไปจนเกษียณ ก็คงจะได้รับกระทบกระเทือน 

ของสัง... สังคมที่ต้องเคำรพ ตัวเองเขำน่ะเคำรพในตัวเองแหละ 
ผู้อื่นอย่ำให้ผู้อื่นขยะแขยงรังเกียจอีเดียด(idiot โง่เง่ำ)เรำ อืม 
ตื่นขึ้นมำก็ล้ำงหนำ้ล้ำงตำ ขี้หูขี้ตำเช็ดให้เรียบร้อย หึหึ หรือเปล่ำ 
อ้ำ บำงคนก็ลืมลำ้งหน้ำล้ำงตำก็มี อืม แป้งทำไว้แต่เมื่อวำนเนีย่
ยังเหมือนเดิม เสียดำยมันหรือยังไง จะไปล้ำงหนำ้ให้เอำอล่องฉ่อง
เสียก่อน เออ จึงมำทำเอำใหม่ นั่นจรรยำบรรณ ควรประพฤติ
ปฏิบัติต่อสังคมให้เรียบร้อย อย่ำให้เขำรังเกียจเรำ คนรังเกียจ
เรำก็มี น่ำรังเกียจ ถ่มน�้ำลำยคำยขี้มูกเหล่ำนี ้เป็นจรรยำบรรณ
ของมนษุย์ ผู้ที่ ได้ศึกษำอบรมมำแล้ว ให้เรียบร้อยอยู่ในสังคม
มนษุย์ ต้องระมัดระวังหน่อย อยำ่ให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไป
ได้เลย เออ อันนีจ้รรยำบรรณของเรำมี

จะเอำอะไรธรรมะอะไรมำเลำ่ให้ฟังหนอ เออ มีหลำยอยำ่ง
อยู่ ฉำยหนังจีนก็มี หนังไทยก็มี หนังลำวเวำ่(พูด)อีสำนก็มี เออ 
อะไรพอเป็นคติพอจะน�ำมำเล่ำสู่ฟัง น่ำสงสำรก็มี บุคคลผู้น่ำ
สงสำรก็มี แต่ถูกไล่ออกจำกกำรจำกงำนไปแล้ว แต่บัดนีท้ำง
เมืองเจ๋นั่น เขำมีคนกบฏ กระบัด(ฉ้อโกง) กินเงินหลวง กินเงิน
รำษฎร์์กันมำ อุตลุด อ้ำ เอำ้แล้วคุ้มเงินไม่อยู่แล้วปะเนีย่ คิดถึง 
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ตกงำนไปเล่นกำรพนันไม่ลืมหูลืมตำ เล่นกำรพนันบ้ำง กินเหลำ้
เมำมำยบ้ำง แล้วก็ไปเที่ยวผู้ญำผู้หญิงที่ ไหนก็ไป ไม่มองเห็น
หัวอกของภรรยำเลย มีแต่ใช้มีแต่เล่นอยำ่งหนึ่ง เงินทองก็ร่อย
หรอลงไปทุกวันๆ ไปเที่ยว เล่นกำรพนัน ต่อมำเป็นคนจน อำศัย
ชำวบ้ำนชำวเมืองเขำให้ ได้กินบ้ำง แต่ยังไม่หำยพยศ ยังพยศ
อยู่นั่นแหละ คนดื้อ ไปเที่ยวผู้ญำผู้หญิงก็ไป ไปเล่นกำรพนันก็
ไปอยู่อย่ำงงั้นแหละ ต่อไปต่อมำก็ ยำกจนลงๆ ดิ ภรรยำสู้ไม่ไหว 
พัก ตำมหัวใจอำเฮียเถอะ พี่เถอะแล้วแต่ แต่ฉันไม่ยอมแหละ 
อย่ำงนี้ ไม่ยอมหรอก

ฉันจะตำมข้ำมภูเขำไปนู้น เออ เมืองเจียงหนัน เมืองกังไส 
อยู่ที่ ไหนเขำว่ำมี ใบชำพันธุ์ดีๆ อยู่เมืองแถวนั้น เรำจะไปน�ำเอำ
ใบชำจำกเมืองนั้นมำ ปลูกให้เป็นล�่ำเป็นสัน เป็นที่พึ่งอำศัยให้มัน
อำศัยได้ เดินไปตั้งแต่เช้ำ เย็นพู้น( โน้น)ล่ะไปนอนนู้น ไปขอ
พันธุ์ใบชำจำกเขำ เขำก็ไม่เรียกไม่แพงหรอก เอำเท่ำไหร่ อำซิ้มเอย 
อ่ะ อำ้ เดี๋ยว เออ จะเอำเทำ่ไหร่ เอำได้ตำมชอบใจนะ มีแรง
เทำ่ไหร่เอำไป ใบชำเมืองเจียงหนัน เมืองกังไสน่ะมันพันธุ์ดีที่สุด 
ได้ใบชำก็พักผ่อนบ้ำงเถอะ เดินทำงกลับมำบ้ำน มำถึงบ้ำนก็
เมื่อยแล้ว เออ ตื่นเช้ำจึงเอำไปที่ ไร่ ไปขยำยพันธุ์ ในไร่แห่งนี้
มันมีภูเขำมีน�้ำตกผ่ำนมำทำงนี ้ เป็นสมรภูมิหรือชัยภูมิที่
เหมำะสมกับปลูกใบชำ ขยำยใบชำจนแน่น เอำของเก่ำที่เอำแล้ว
มันแน่นไปก็ ขยำยออกๆ มันไม่เพียงพอกับกำรขยำยก็ ไปข้ำม
ภูข้ำมเขำ ไปอีกอยู่อยำ่งนั้นหลำยรอบ จนได้ตำมประสงค์แล้ว 
อ่ะที่ก็ไม่มี ใครมำแย่ง ไปแย่งไปแบ่งเอำที่ ไหนก็เป็นของเขำหมด 
อืม ในภูเขำแห่ง ภูเขำเป็นวงกตอยู่ที่นี ่ ในวงนีเ้ป็นของเรำหมด 
ผู้หญิง ไปคิดท�ำอยำ่งงั้นก็เหนื่อยยำก ขึ้นๆ ลงๆ จำกภูเขำก็

มำกกว่ำนีอ้ีก อืม ก็ๆ ขอลำ ขอลำออกจำกกำรจำกงำน อ้ำ เพรำะวำ่ 
มิ่งกงฝำ่ขอลำออกจำกงำน อยู่ที่นี่ ไม่ ไม่สบำยใจ ก็โกรธโมโห
แรง เขำลำแล้ว พระเจ้ำหวำงตื้อโกรธ แกเห็นวำ่ข้ำเลี้ยงแกไม่ได้ 
แกจะไปจำกไหนก็ไป จะไปที่ ไหนก็ไป ไล่ส่งเลยเพิ่นน่ะ ก็เขำ้ใจ
ว่ำพระเจำ้หวำงตื้อ อ้ำ อนญุำตแล้ว ไล่ให้ส่งไปแล้ว ออกจำก
งำนไปแล้ว วันไหนว่ำงๆ ก็เลยแต่งตัว เตรียมตัว จะเดินทำง
ไปที่หัวเมืองอื่น เออ เตรียมตัวหมดเรียบร้อยแล้วก็ เหมำล่อ 
เหมำเกวียนหรือเหมำรถหรือเปลำ่สมัยก่อนน่ะ

สมัยไม่มีรถนู้นล่ะ เดินทำงหำบหำมของไปธรรมดำ ไป
ถึงหมู่บ้ำนลิ้วฉี่ หมู่บ้ำนลิ้วฉี่เป็นบำ้นนอก ออกจำกเมือง เมือง
เจ๋หรือเมืองเย่ ออกไปเดินทำงไป รอนแรมไปอยู่นู้น ชำวบ้ำน
นั่น เขำเห็นขุนนำง ผู้หลักผู้ใหญ่ไป เขำก็ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเจ้ำนำย 
เป็นขุนนำงของพระเจ้ำหวำงตื้อ เออ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควร 
ถ้ำเป็นรัฐมนตรีก็เป็นถึงพู้น( โน้น)น่ะ สูงๆ นู้นล่ะ เข้ำเห็นเจ้ำ
นำยของ บำ้นเมืองมำ พักพำอำศัยก็จัดกำร ที่พักพำอำศัย อยำก
ได้ที่ ไหนปลูกบ้ำน ที่อยู่ที่อำศัยพอได้ซุกหัวนอน หลบแดด 

หลบฝนหน่อย ชำวบ้ำนชำวเมืองน่ะเขำช่วยกันทุกอยำ่ง ไม่ให้
ล�ำบำก ขอให้อยู่ที่นี ่ ขอให้กินที่นี ่ หำอยู่หำกินที่นี ่ เพิ่นไล่มำก็
ช่ำงเขำ เพิ่นเถอะ แต่ว่ำพวกเรำไม่ทิ้งกัน เรำก็บ้ำนนอกคือกัน 
อืม เมื่อไปแล้วก็เสียใจหลำยไปเลย เป็นคนเสียใจจำกตกกำร
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นักเลงน่ะ เขำเลยจับเอำไปขังคุกขังติดตะรำงไว้ เวลำมำบ้ำนก็
มำไถพ่อไถแม่ เป็นอยำ่งงั้นแหละ อ้ำ เขำจับขังไว้แล้วไม่มโีอกำส
ที่จะออก นั่นดี ไถพ่อไถแม่กิน ยำเสพติดให้โทษทุกชนดิเอำ
ทุกอยำ่ง นีห่มำยถึงว่ำไอ้จุ ๊กฝำ่ ไอ้ฉิ่นฝ่ำ หัว ลูกหัวปี เป็นคน
ติดคุกติดตะรำง จนว่ำชำวบ้ำนชำวเมืองเขำเอือมระอำ เวลำมำ
บำ้นก็มำรีดนำทำเร้น น้องสำว อ้ำ น้องสำวคนหนึ่ง น้องสุดท้อง  
คนหนึ่ง ก�ำลังเป็นสำวขึ้นมำ เอำมำ มีเงินเท่ำไหร่เอำมำให้กู 
กูป่วยน่ะ ป่วยแล้วไม่มีเงินรักษำตัว ต้องเอำไปให้เขำทุกเดือน 
เออ

แท้ที่จริงมันกินยำเสพติดให้โทษแต่มันไม่บอกโดยตรง 
อยู่ต่อไปต่อมำเนีย่ภรรยำ แม่ตำย แม่ตำยลงไป ไอ้มิ่งกงฝ่ำเคย
เล่นกำรพนัน เคยกินเหล้ำกินยำ เรำเสียเมียที่ดี ดีที่สุด แม่เขำ
เองดีที่สุด ขยันที่สุด เรำจะเลิกเหล้ำ ไม่กินเหล้ำ จะไปสร้ำง
สืบสำนต่อฝีไม้ลำยมือของเมีย อำ้ เอำเมียไปฝังไว้ อ่ะ ไร่ใบชำ
ท�ำฮ่อง ท�ำฮ่องซุ ้ย(ฮวงจุ้ย) ท�ำอะไรไว้ตรงนู้นล่ะ ขึ้นไปแล้วก็ไป
ไหว้ซะก่อน ไหว้ภรรยำซะก่อน เออ แล้วจึงค่อยไปท�ำงำนต่อ 
เป็นอย่ำงงั้นเป็นประจ�ำ เลิกจำกกำรกินเหล้ำ เลิกจำกกำรเล่น
กำรพนัน เออ ตัวเองก็แก่แล้ว ๖๐ กว่ำ หลงอ่ะ เกษียณมำแล้ว อืม

เหนื่อยพอแรง แถมยังเดินทำงไปเอำใบชำจำกเมืองเจียงหนัน 
เมืองกังไสมำ เออ เอำมำเพำะปลูกจนมำกมำย จนพอขำยแล้ว 
พอเก็บขำยได้แล้ว แต่วำ่ตัวเองนะสิว่ำท�ำงำนหนัก ผู้หญิงท�ำงำน
หนัก ร่ำงกำยก็เมื่อยล้ำไป เดินทำงปลอมแปลงตัวเองไปนะ 
ไม่ได้ธรรมดำ เป็นผู้หญิงเดินทำงขำ้มภูขำ้มเขำ เป็น แต่งตัว
เหมือนหนัง อำตี๋อำเต้อไปนู้นล่ะ เออ ข้ำมไปได้แล้วก็มำ ก็ขยับ
ขยำยจนเต็มในไร่ในสวนพู้น( โน้น)ล่ะ ไร่ใบชำแห่งนั้นจนมีชื่อ เป็น
ใบชำอย่ำงดี

ทำงมิ่งกงฝ่ำก็สอนลูกว่ำ ลูกเอย ใบชำที่แม่ของเจำ้น�ำมำ
ปลูกฝังไว้นะ เป็นยำนะลูกนะ มันเป็นยำนะใบชำ พันธุ์นีเ้ป็นยำ
ใช้แก้อสรพิษได้ สัตว์กัดต่อย เคี้ยวๆ ปะ ก้มดูดออกหมด หรือ
ว่ำมันเป็นร้ำยแรง พิษร้ำยแรง เคี้ยวๆ แล้วบ้วนใส่ปำกให้กลืน
กินเลย หรือวำ่ต้มน�้ำร้อน แล้วเอำมำต้มซะก่อนแล้วจึงให้กิน 
มันจะแก้อสรพิษได้อย่ำงดี ให้รู้จักอยู่ รู้จักคุณภำพของใบชำ อืม 
ถ้ำเป็นแมงป่อง หรือตะขำบ แมงป่อง สัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ 
มันต่อย มันขบกัดนดิๆ หน่อยๆ เคี้ยวใบชำปะลงไป มันก็ดูด
ออกหัวมำจนหมด จะไม่เจ็บ ไปท�ำงำนได้สบำย เนีย่คุณภำพของ
ใบชำมันดี ท้องร่วง ท้องเสีย ต้มใบชำแก่ๆ ให้กิน กินใบชำถ้วย
เดียวเท่ำนั้นแหละหำยเลย ท้องร่วงนั่นหำยเลย มันเป็นยำขนำดนั้น 
นั่นอยู่ต่อมำเรื่อยๆ

ภรร... ภรรยำของมิ่งกงฝำ่ อ้ำ ป่วยเป็นไข้ เดินทำงบ่อยๆ 
แล้วเป็นไข้ ทนไม่ไหวก็เลยตำย ภรรยำตำยแล้วก็เลยเลี้ยง เออ 
ลูกก�ำพร้ำ มิ่งกงฝ่ำเลี้ยงลูกก�ำพรำ้ แต่วำ่สอง คนหนึ่ง มันเป็น
นักเลงไปแล้ว ๒ คนลูกหัวปี ไอ้จุ ๊กฝ่ำ ไอ้ฉิ่นฝ่ำ ๒ คนนั้นเป็นๆ 
นักเลงหัวไม้ วำ่ตัวเป็น ตัวเป็นลูกขุนนำงแล้วไม่กลัวใคร เป็น
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ขำน้อยๆ มีแต่กระดูก มันๆ กินยำเสพติดให้โทษ เตะแล้วก็จุก 
แอ้กๆๆ น้องก็ยกมือไหว้ อย่ำเลย พี่เอย อยำ่ท�ำร้ำยน้องเลย 
ถ้ำอยำกได้ก็อยู่ในไท่(ถุงยำวใช้คำดเอว)เหรอ อยู่ในไท่(ถุงยำวใช้
คำดเอว) ห่ออยู่น่ันแหละ แต่ว่ำฆ่ำตีน้อง มันผิดธรรมเนยีม 
ไม่ขัดข้องหรอก แต่วำ่น้องเก็บไว้ส�ำหรับเป็นค่ำขนมสำรทผี 
เอำไปไหว้แม่ เออ เก็บไว้ที่นั่นเอำไปไหว้แม่ ไม่ได้ไหว้มำหลำย
ปีแล้วว่ำ เออ ได้แล้วจะ ได้เงินแล้วจะไปเลย ได้เงินแล้วจะไป
เหรอ น้องก็บอกอ้อนวอนพี่ พี่จะอยู่กับน้องสักคืนหนึ่งไม่ได้หรือ 
ตื่นเชำ้มำจะได้ไปไหว้แม่ด้วยกัน ไปไหว้แม่ เอ้ คนตำยแล้วจะ
ให้กูไหว้อย่ำงงั้น จะให้กูไหว้ยังไงก็เอำมำ เอำมำ กูจะเอำไปซื้อ
ยำกิน อืม เป็นคนรีดนำทำเร้นขนำดนั้น ถำ้น้องไม่ให้เงิน เตะน้อง 
เออ ขำคมๆ มันบำงๆ มำเตะน้อง เขำ้ที่ท้องแล้วก็จุกแอ้กๆ 
ต้องยกมือไหว้ทุกครั้งแหละ อันนีเ้รื่องมันเป็นอย่ำงงี้

อันต่อมำน่ะมี แม่เฒำ่หยู้หลั้ง เห็นว่ำชิ้วหลั่นน่ะ เขำอยู่
แต่ตัวแม่ก็ตำยหนจีำก พ่อก็ป่วยอยู่ๆ ไปไหนไม่ได้ ก็เลยมำอยู่
เป็นเพื่อน แม่เฒ่ำหยู้หลั้ง เป็นญำติหำ่งๆ กัน อืม ก็ได้ช่วยแลกัน 
เออ อยู่ไปอยู่มำนีพ่ ่อก็มำป่วยลงดับอีก เออ หลั่นเอย สั่งลูก 
หลั่นเอย พ่อไม่มีอะไรจะให้เจำ้นะ อำ้ หลังคำมันรั่วแล้ว หลังคำ
ข้ำงบนก็รั่วๆ แล้ว มองที่ ไหนก็มีแต่รั่วๆ เออ ขำ้งลำ่งก็พออำศัย
ได้ นอนบนเตียงไม้ไผ่เฉยๆ ทั้งตนเองสิ ใครจะดูแลให้ เออ 
ลูกก็ปลอบใจว่ำ เตี่ย ไม่ต้องห่วงหรอก เตี่ยไม่ต้องห่วงมัน อ้ำ
มันจะเป็นยังไงช่ำงมัน แต่ห่วงเตี่ยเนีย่แหละ อั๊วให้กินยำ ให้ยำ
กินยำเข้ำให้ดี ปะเดี๋ยวก็หำย เป็นโรคไอ ไอ ไอก็โรคปอดหรือ
ว่ำเป็นปอดมำ สูบบุหรี่มำกเกินไป ไอ ไอโขกแตกออก ทุกครั้งๆ 
แหละน่ำเกลียดอยู่ เอำไปเอำมำก็ตำย ตำยแล้ว แม่เฒ่ำหยู้หลั้ง 

ลูกก�ำลัง ก�ำลังเป็นหนุ่ม เป็นบ่ำว เป็นชำยหนุ่ม ผู้หญิง
ก็ซอน(สวย)ขึ้นมำเป็นผู้หญิง ไอ้นีอ่ยู่กับพ่อ อยู่กับพ่อกับแม่ 
ไม่ได้ไปไหนหรอก อยู่ช่วยงำนช่วยกำรช่วยพ่อแม่อยู่ที่บ้ำน ไม่มี
งำนอะไร เก็บเอำเสื้อผ้ำอำภรณ์ชำวบ้ำนเขำมำ มำสอย มำสอย
มำเย็บให้ มำท�ำมำตำก มำปะให้ ที่ ไหนมันไม่ดีเก็บให้ เพรำะ
อำศัยได้เงินซื้อ เพรำะว่ำได้อีแปะ อ้ำ ซื้อขำ้วซื้อน�้ำซื้ออำหำรกำร
กิน ให้พ ่อได้กิน เออ เป็นคนขยัน ชื่อวำ่ ชิ้วหลั่น เออ คนสุดท้องเนีย่ 
ชิ้วหลั่น เพิ่นซ้อม ไอ้จุ ๊กฝ่ำ ไอ้ฉิ่นฝ่ำ มันเป็นพี่ชำย แต่ไปเสพ
ติดให้โทษ เขำจับไปติดคุกติดตะรำง ล�ำบำก มำหำน้องก็มำไถ
น้องทุกวันๆ ถ้ำมำก็ มำแล้วมำไถเอำของน้องล่ะ น้องก็เก็บหอม
รอมริบเอำไว้ มันจะถึงวันไหว้เตี่ยไหว้ ไหว้แม่แล้ว แม่เรำเอำไป
ฝังไว้หลำยปีแล้ว เออ ยังไม่ได้ไปวันสำรทผี ไม่เคยได้ไปไหว้ๆๆ 
ไหว้แม่ เก็บเงินไว้จะไปไหว้แม่ล่ะ เออ แต่ว่ำพี่ชำยมำค้นหำเอำ 
มำแล้วไม่รู้จะเอำไว้ไหน เออ

มึงจะโกงเอำเงินของพ่อของแม่แต่คนเดียวเหรอ พ่อของ
เรำเป็นถึงขุนนำง ผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินมีทองมีแก้วเก้ำนวรัตน์ มี
มำกมำย ขนมำแล้วมันเอำไปไหนหมดล่ะ โอ้ย เฮียเอย อยำก
พูดอย่ำงงี้ พ ่อไปกินฝิ่น กินยำเสพติด กินเหล้ำ กินยำ แม่เรำก็
ตำยไปแล้ว เดี๋ยวนีพ้ ่อก็เลิก เลิกอ่ะ เลิกจำกเหล้ำ จำกเหล้ำยำ
ปลำปิ้งเลิกแล้ว ไปท�ำงำนทุกวันอยู่ในไร่ เวลำค�่ำมืดถึงค่อยได้
ลงมำหำลูก ลูกก็บ่หนจีำกบ้ำนจำกช่อง อยู่กับบำ้น อยู่กับเหย้ำ
เฝ้ำกับเรือนนะ แต่ต่อมำนี ้ เออ พ่อตำยอีก พ่อป่วยตำยอีก 
แล้วมำรีดนำทำเร้นน้องสำวปะเนีย่

พวกนั้นผ่ำนมำแล้วรีด มีเทำ่ไหร่เอำมำ ถ้ำไม่ให้ ไอ้ตัว
มันเล็กแต่มันใจร้อน เตะน้อง เตะเข้ำทรวงอกเนีย่ ขำคมๆ 
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ขำ่ววำ่ตำยแล้ว เออ ตำยแล้ว มิ่งกงฝ่ำก็ตำยแล้วเอำ บอกชำว
บ้ำนชำวเมืองให้ช่วยด้วย ช่วยด้วยฉันไม่มี ใคร อำ้ ขอให้ไปเอำ
ศพของเตี่ยไปท�ำฮ่องซุ ้ย(ฮวงจุ้ย) ท�ำอะไรไว้ติดกันกับแม่ แม่ฝัง
อยู่ที่ โน่น ไปเอำเตี่ยไปฝังไว้ที่นี ่อ้ำ ให้อยู่ด้วยกัน อืม

บัดนีแ้ม่เฒ่ำหยู้หลั้งป่วย โอ้ย เหงื่อเป็นไข้ตะครั่นตะครอ ไป
ไม่ได้แล้ว เอำสะพำยตะกร้ำใบชำหรือ ไอ้นั่นใบชำ ๒ ถังใหญ่ๆ 
๒ ชะลอมใหญ่ๆ พำข้ำมภูข้ำมเขำก็ล�ำบำก เอำไอ้นั่นอ่ะๆ เออ 
อืม ชิ้วหลั่นจะไปเองๆ ห้ำมไม่ให้ไป ชิ้วหลั่น ไม่ให้ไปข้ำมภูข้ำม
เขำ ขำ้มป่ำข้ำมลม เป็นหญิงเป็นนำง ไปไม่ได้หรอก ทหำรเขำ
รู้จักว่ำเป็น เออ หญิงเป็นนำงน่ะ เขำจะรุมป้อมท�ำช�ำเรำอะไร
ก็ได้อยู่ อยำ่ไปเลย อย่ำไป เอำไว้นั่นแหละ เสียช่ำงมันเถอะ อ้ำ 
ชิ้วหลั่นเสียดำยของ เสียดำยก็เลย อำ้ ท�ำยังไงของนีม้ันตั้งหลำย
ตะกรำ้ เออ ถ้ำทิ้งไปก็เสียเงินไปเฉยๆ เขำ้ไปในห้อง เข้ำไปใน
ห้องนอนของตัว ไปแต่งตัวปลอมองค์ เป็นอำตี๋ เออ เขียนคิ้วๆ 
ให้มันโค้งเหมือนผู้ชำย หนวดบ้ำงให้มันเป็นเหมือนผู้ชำย มีหนวด
ขึ้นมำ ขนคำงไม่มีก็แต่งเอำๆ ขนคำงไม่มี ใส่หมวกอำตี๋ นุ่งเสื้อ
ก็นุ่งเสื้ออำตี๋ออกมำ ออกมำจะบอกยำย ยำยๆ จ�ำข้ำพเจำ้ได้ไหม
ยำย จ�ำได้ เอ้ ใครล่ะ อำตี๋มำจำกไหน เออ มองแล้วมันแต่งตัว
อำตี๋ อำ้ ยำยไม่รู้จริงๆ เหรอ เออไม่รู้จริงๆ เดี๋ยวก็รู้ล่ะยำย 
ตะกรำ้ใบชำมันมีกี่ตะกรำ้ยังเหลืออยู่ ฉันจะไปเอง ไม่ได้ๆ ไม่ให้
ไป ไปไม่ได้ๆ เป็นสำวเป็นนำง ไปไม่ปลอดภัยๆ อ้ำ แล้วจะไป
แต่งตัวอำตี๋ออกมำ มำให้ยำยเห็นหน้ำ นีจ่�ำได้ไหม ยำยๆ จ�ำได้
ไหม พูดเป็นเสียงผู้ชำยสักหน่อยหนึ่ง แต่งตัวแล้วก็เสียงมันเป็น
ผู้หญิง แล้วก็แปลงตัวให้เป็นผู้ชำย ยำยๆ จ�ำได้ไหมได้ เออ มอง
ไปมองมำ เออหลั่นนีเ่อง เออ ถำ้ไปอีท่ำนี ้ค่อยยังชั่วให้ระวังให้

ก็มำอยู่เป็นเพื่อน แม่เฒำ่หยู้หลั้งเป็นญำติห่ำงๆ มำอยู่เป็นเพื่อน
ชิ้วหลั่น

ยำยๆ สมบัติของเตี่ยมีอยู่นะ มีอยู่สมบัติของแม่ของเตี่ย
แม่ได้ไปพัฒนำไว้ ไร่ใบชำไปดูกันเถอะ ขึ้นไปดูกัน พำกันขึ้นไปดู 
ที่จำกนี้ ไปนี ้จำกนี้ ไปนี ้โน้น ตรงโน้น แม่เฒ่ำหยู้หลั้งก็บอกว่ำ 
ไม่ตำยแล้วหลำนเอย ไม่ตำยแล้ว เรำมีไร่ใบชำมหำศำลขนำดนี้ 
เรำจะไปยอมตำยท�ำไม เรำจะไป เออ ยำยจะจัดกำรกับมันเองอ่ะ 
ไปเก็บเอำใบชำมำบ่มไว้ๆๆ จนใบมันงอมแล้วก็เอำไปขำยในตลำด 
แม่เฒ่ำหยู้หลั้งไปเอง เดินข้ำมภูข้ำมเขำ เข้ำไปเมืองเจ๋ ไปตลำด
เมืองเจ๋ เออ

แต่ว่ำมิ่งกงฝ่ำเขำตำมหำ เขำตำมหำอยู่ ไม่เจอ ถึงมำก็
ไม่รู้จักกัน เพรำะว่ำมิ่งกงฝำ่นั้นปลอมตัว หน้ำตำ ขนคำงก็ยำว 
ขนหนวดก็ยำว ใส่งอบ ใส่งอบใส่หมวกน่ะ กันฝน หำบของไป
ขำย มำอยู่ มำตำมหำอยู่ ตำมหำมิ่งกงฝำ่ ขุนนำงเจำ้หน้ำที่มำ
ตะเวน บ้ำนเมืองมันเกิดเดือดร้อน มีคนกินเงินกินทอง แล้วก็
อยำกได้มิ่งกงฝ่ำคนเข้ำไปท�ำงำนอีกเออ ต่อไปต่อมำ ก็ได้ยิน
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แป๊ะเอย ลุงเอย เออ ขออำศัยไปด้วยคนได้ไหม ดีสิ อำตี๋ๆ ขึ้น
มำเลยๆ เอำตะกร้ำใบชำมำ ที่นีก่็นั่งข้ำงหลังไปก็ได้ อืม แม้
ตั้งแต่อำแป๊ะน่ะก็บ่รู้จักว่ำเป็นผู้ชำย วำ่เป็นอำตี๋เฉยๆ เพรำะ
เหลียวดูหน้ำดูตำมัน มีหนวดมีเครำ เออ ขึ้นเกวียนแล้วได้นอน
แล้ว

บัดนีจ้ะกลำ่วถึง ในเมืองเจ๋ ในเมือง เพิ่นลูกชำยพระเจ้ำ
หวำงตื้อ เป็นคนคึกคะนอง ชอบเที่ยวป่ำ เที่ยวเขำไป ขอลำพระ
บิดำ เออ ตั้งนำนแล้วพระบิดำไม่อนญุำต เพรำะว่ำไปในปำ่จะ
แต่งตัวแบบนี้ ไม่ได้หรอก แต่งตัวกุมำรแบบนี้ ไม่ได้หรอก ต้อง
แต่งตัวชำวป่ำ นุ่งเสื้อหม้อห้อม(ม่อฮ่อม) นุ่งผ้ำขำวม้ำรัดเอว 
แต่ก่อนและก็ จัดกำรให้คนหำบของ มีลูกหำบหำบของไป อำหำร
กำรกินก็มี ไปส�ำหรับหุงต้มอำหำรก็เอำ เตำไปหุงต้มอำหำร
กินเองในป่ำ อย่ำให้คนอื่นเขำรู้ เขำรู้จักว่ำเป็นขุนนำง เป็นลูก
พระเจ้ำหวำงตื้อ เขำอำจจะฆำ่ก็ได้ แย่งลำภแย่งยศกันก็ได้ ต้อง
ปลอมองค์ อย่ำให้เขำรู้เลย แต่วำ่อยู่มำหลำยวันแล้วก็ แต่งครบ
ล่ะวันนั้น วันชิ้วหลั่นนั่งเกวียนมำ

ทำงนีก้็ถูกงูกัดอยู่ในปำ่ งูเหำ่ด�ำกัดที่นิว้หัวแม่มือเท้ำ 
เลือดออกตำมไรฟัน ตำมขุมขนทุกแห่งล่ะ งูเหำ่ด�ำนั่นก็หมำยงู
จงอำงน่ะ แย่เลย ตำยล่ะเขำก็หำมแล้วพอได้ก็หำมกุมำร หำม
กุมำรออกไปใส่ทำงเกวียน เออ ได้อำศัยเกวียนเขำเขำ้ไปบำ้ง น่ะ 
ถำ้ให้ปล่อยไปตำยในป่ำ มัน พระรำชำอำจจะสงสัยพวกเรำประหำร 
ประหำรกุมำร หรือนั่นเอำ เอำออกไปเป็นๆ นีแ่หละ อืม ก�ำลัง
เลือดออกตำมไรฟันนีแ่หละ หำมออกไป ไปนั่ง นั่งคอยอยู่ทำง
เกวียน คอยเกวียนจะมำ สักหน่อยก็มำแล้วล่ะเกวียน เคำะ
กระดิ่งก็แรงป๋องแป๋งมำแล้ว เออ เอำแล้วๆ ใหญ่ มีขุนนำง

ดีนะ จมูกมันเป็นผู้หญิงอยู่ ปำกแดงๆ ถึงแต่รูป เอำแต่หนวด
มำ ยังปำกแดงๆ อยู่ แก้มแดงๆ เออ มันรูปร่ำงหนำ้ตำมันบอก
ผู้หญิงเต็ม เต็มร้อย แต่ว่ำไปต้องไปขำยที่บ้ำนนำยหวำงนะ เออ 
ไปขำยที่บำ้นนำยหวำง ยำยไปๆ ในนำยหวำง เอำหมดคนเดียว

นำยหวำงเนีย่หมำยถึงพระเจำ้หวำงตื้อ อำ้ แต่ว่ำยำย
ไม่รู้จักว่ำพระเจำ้แผ่นดิน พระเจ้ำหวำงตื้อ ไปขำยให้ที่นั่น 
ถ้ำนำยหวำงมำซื้อ ก็ได้เงินหลำยเหรียญ หลำยเป็นต�ำลึงๆ พู้น
( โน้น)ล่ะ เออ ถำ้นำยหวำงมำซื้อล่ะได้หลำย คนเอำไปเลี้ยงแขก 
อืม ไปเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ แขกในบำ้น แขกเมือง บำ้นเขำอยู่ไหน 
ก็บอกยำยบอก ยำยบอกวำ่บ้ำนของนำยหวำง ข้ำมคลองไป 
ซะก่อน ข้ำมคลองไปแล้วก็ไปเห็นก�ำแพงใหญ่ๆ แล้วข้ำมก�ำแพง
เข้ำไป เห็นวำ่รับเอำที่นั่นแหละ แน่ะไม่รู้จักว่ำวัง ไม่รู้จักวำ่วัง
พระเจ้ำวังหวำงตื้อ วำ่บ้ำนนำยหวำงเฉยๆ ได้รำคำดี ไปขำยแต่
ละเที่ยวๆ ได้เงินมำกินเป็นเดือนๆ ก็ไม่หมดน่ะ นั่นล่ะเธอไป
ขำยให้บ้ำนนำยหวำงน่ะ เออ สั่งกันอย่ำงงี้

ไปซะแล้ว สะพำยตะกร้ำออกมำที่เกวียน สะพำยมำลัด
ทำงเกวียน ขออำศัยเกวียนเขำมำ ขออำศัยไปด้วยคนเถอะ อำ
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สิปะเนีย่ มันก็ดูดใหญ่ เลือดก็หยุดออกตำมไรฟันก็หยุด ออก
ที่ ไหนก็หยุด หำย แล้วคุยกันรู้เรื่อง ก็คุยกันรู้เรื่อง ก็คิดสงสัย
อยู่ เอ้ หน้ำตำมันเหมือนผู้หญิง แต่ว่ำมันแต่งตัวอำตี๋ อำตี๋เอย
อย่ำงงั้นอย่ำงงี้ แน่ะ เอำล่ะรู้จักกันไว้ ผู้มีบุญคุณต่อเรำ ถำ้หำก
ขำยใบชำเสร็จแล้ว เรำขอเชิญไปพักที่บ้ำนเรำ สักเพลำรำตรี เออ 
ก็ได้ มีที่พักพำอำศัย อืม โอ้ย ฉันมีคนเดียว ยำยเฝ้ำบ้ำนอยู่
คนเดียว จะอยู่ยังไงไปยังไง เอำเถอะน่ำไม่เป็นไรหรอก ยำยป่วย
อยู่ทำงนู้นไม่ ไม่ได้กินยำ เอำไปเอำมำเขำก็ตำมออกมำ ตำมออก
มำหำคนที่รักษำกุมำรน่ะ เอ้ำ ไปเอำตัวมำดู พระเจ้ำหวำงตื้อ
ก็แต่งสถำนที่ ไว้ เอำเก้ำอี้ล้อมวง โต๊ะอยู่กลำง พระเจ้ำหวำงตื้อ 
ก็นอน เออ นั่งคอยอยู่นั่นแหละ

แล้วให้ขุนนำงขุนพล เออ ขุนพลเป็นหัวหน้ำพำไปเอำ 
จ�ำได้ไหม จ�ำได้ เออ ไปที่นู้นก็บอกไม่เห็น ไปที่ขำยของก็บอก
วำ่ไม่เห็น เห็นสะพำยตะกร้ำไปนั่งอยู่ม้ำหินทำงโน้น ม้ำหินที่เขำ
ขำยของนั่นแหละ ดอกเฟื่องฟ้ำรำตรีมันมี ไป ไปนั่งเล่นอยู่นั้น 
ชิ้วหลั่นนั่ง เรำจะนอนที่ ไหนวันนี ้มันค�่ำแล้ว ถำ้นอนที่เกวียน 
ก็ไม่ปลอดภัยอีกล่ะ เรำเป็นผู้หญิง ถำ้เขำรู้จักอะไรๆ เขำจะรังแก
เรำ แล้วจะไปที่ ไหนดี นั่งเป็นทุกข์เป็นร้อน อยู่ อืม

ไปทำงโน้น เขำก็ไปบอกไว้ล่ะ เอำอู๋เหล็งกุมำรไปถึงบ้ำน 
เอำงูใหญ่ไปด้วย เนีย่เขำตัดคอแล้วมัน งูใหญ่ๆ ตัวนี ้กัดกุมำร 
เออพอได้ล่ะ เอำตัวมำ แล้วพวกขุนนำงทั้งหลำยก็มำ มำสะพำย
เอำตะกร้ำใบชำ คนหนึ่งถือตะกรำ้ใบชำ คนหนึ่งสะพำยเอำ 
ถือกระบี่น�ำหน้ำ เป็นขุนนำง เป็นลูกเจ้ำเมือง ตำยล่ะว่ะ เว้ย 
ข้ำมคลองเข้ำไป ไปเห็นก�ำแพงใหญ่ นึกแล้วบ้ำนคนท�ำไม นีล่่ะ
บำ้นนำยหวำงอ่ะน่ะ บำ้นำยหวำงท�ำไมก�ำแพงใหญโ่ตอย่ำงนี้ 

คนส�ำคัญออกไปโค้งค�ำนับ เออ ลุงเอย ลุงเอยหรืออำแป๊ะเอย 
มีชำยเครำะห์ร้ำย ถูกงูกัดอำกำรสำหัสสำกรรจ์ กรุณำช่วยเหลือ
หน่อยเถอะ อืม ขออำศัยไปด้วยคน อำแป๊ะก็มองหน้ำไปหำอำ
ชิ้วหลั่น อำ อำตี๋ปลอม ทำงนีก้็ไม่วำ่ เอำมำเลยๆ ฉันเดินเอำ
ก็ได้ เออ ให้เอำคนไข้นั่นขึ้นมำบนเกวียนซะก่อน เขำ้มำบนเกวียน
ซะก่อน ออกเกวียนแล้วก็ ขึ้นนั่งดีแล้วก็ออกเกวียนเดินทำงไป 
หูแว่วขึ้นมำ หูชิ้วหลั่นมันแว่วขึ้นมำ เตี่ยสั่ง อืม ใบชำนีม่ันอย่ำง
ดีนะ มันเป็นแก้อสรพิษก็ได้แล้วเน้อ เอำปะ เคี้ยวๆๆ ปะที่แผล
มันก็ ใช้ได้หำยแล้ว หรือถ้ำมีเวลำพอ ก็ต้มน�้ำร้อน ชงใบชำเอำไว้ให้ 
ให้คนไข้ได้กิน เออ ก็ท�ำตำมพ่อสั่งล่ะ ท�ำตำมพ่อสั่ง เพรำะว่ำ
เค้ียวปับ เคี้ยวแหลกๆ ละเอียดไม่ละเอียด ก็พอกเข้ำไปที่ๆ แผล 
แล้วก็พันด้วยผำ้ซะ พันไว้มันก็ดูดออก เพรำะว่ำถูก เออ เนีย่มันดูด 
ดูดพิษที่มันแดงๆ ขึ้นมำ มันเป็นแดงๆ มันจะช�้ำจนบวมแล้ว

ให้ถึงเวลำกินข้ำว ก็พักเหนีอ่ยกินน�้ำ เพิ่นก็ปล่อยให้เพิ่น 
๒ คนนีอ่ยู่ในเกวียน อำตี๋ปลอมแล้วกับกุมำรล่ะ อู๋เหล็งกุมำร
หรอก อืม เขำเกิดปีเดียวกัน พระเจ้ำหวำงตื้อ เป็นผู้แต่งงำน
ให้ เขำเกิดออกมำ คนตัวพี่ น่ะมันชื่อ จุ ๊กฝำ่ คนน้องลงมำน่ะชื่อ 
ฉิ่นฝำ่ ผู้หญิงเกิดสุดท้ำยเนีย่วำ่ ชิ้วหลั่น เนีย่พระเจำ้หวำงตื้อ
แต่งชื่อ ลงชื่อให้หมด เออ แต่งให้หมดทุกอย่ำง เอำแล้วปะเนีย่ 
ไปแล้วไป ไปฮอด(ถึง)ตลำดแล้ว พวกคนเกรียน เขำก็ย้ำยกัน
ไปเข้ำโรง โรงเตี๊ยม โรงใบชำไป กินเที่ยว กินใบชำ กินกำแฟกัน 
เออ ปล่อยให้คน ๒ คนนั้นคุยกันอยู่ในเกวียนปะเนีย่ แหม นีลุ่ก 
ไม่มีเสียงไม่รู้จักใครเป็นใคร นั่นอำตี๋ อำตี๋แหละ เรียกเป็นอำตี๋ 
ก็อำตี๋กับเขำ อืม อำตี๋ ได้ช่วยให้กินใบชำ ให้ได้กินใบชำ อำตี๋ปลอมน่ะ 
เคี้ยวใบชำ ประคบเขำ้ที่ปำกแผลงู ปำกแผลงูกัด มันก็ดูด 
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เออ เอ้ ชิ้วหลั่น ไอ้จุ ๊กฝำ่ ไอ้ฉิ่นฝ่ำ มันก็มำติดตะรำงอยู่ในเมือง
นีแ้หละ ชิ้วหลั่นก็เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่ออยู่ ตัวของเจ้ำ ชื่อ ชิ้วหลั่น
ใช่ไหมน่ะ อย่ำโกหกน่ำ อยำ่ปดข้ำนะ อย่ำปดข้ำนะ ขำ้คือคน
แต่งงำนให้พ ่อเจ้ำ หนำ้ของเจำ้ก็เหมือนแม่ เหมือนไม่มีผิด 
เหมือนแม่ จะขอถำมเจำ้สักค�ำ ๒ ค�ำ พอให้หำยสงสัย สงสัยวำ่
จะเป็นลูกขุนนำงของขำ้หรือเปล่ำ ตำมหำเป็นปีๆ หลำยปีแล้ว
ไม่เห็น พอได้ทรำบก็ตำยแล้ว เออ ตำยทั้งสำมีและภรรยำ ลูก 
ลูกชำยก็มำติดอยู่นี ่ ติดคุกติดตะรำงอยู่นี ่ ๒ คน ไอ้จุ ๊กฝ่ำ 
ไอ้ฉิ่นฝ่ำ ตัวของเจ้ำชื่อว่ำอะไร ชิ้วหลั่น เพคะ จะถำมอีกข้อ 
เจ้ำเป็นหญิงหรือเจ้ำเป็นชำย หึ อยำ่ปดพ่อนะ อยำ่ปดข้ำนะ 
ปดคนอื่นปดได้ ปดข้ำปดไม่ได้ เพรำะว่ำข้ำเป็นคนแต่งงำนให้
พ ่อเจ้ำ แม่เจ้ำก็เหมือนกันนีแ่หละ เหมือนกับชิ้วหลั่นนีแ่หละ

เออ เอำฉันคืนที่นีเ่ถอะ เธออยำ่เอำเข้ำไปเถอะ ไม่ได้ๆ เนีย่บำ้น
นำยหวำงคือพระเจำ้หวำงตื้อ เพ่ิ่งจะบอก ยำยที่มำขำยของไม่
เป็นไรหรอก นั่นหลอกเฉยๆ เนีย่พระเจ้ำหวำงตื้อสั่งรับปำกให้
เอำเข้ำไป ไปแล้วก็เห็น อะไรล่ะ เขำ้ไป เออ รั้วเหล็กกลำ้ ไปเห็น
รั้วเหล็กกล้ำ ตกใจใหญ่ โฮ มันบ่เป็นบ้ำนธรรมดำ เป็นวังใหญ่น่ะ 
เอำฉันคืนเถอะ รีบแย่งใบชำกัน แย่งตะกร้ำใบชำ เอำมำๆ ของ
ฉันจะไปฉันไม่เข้ำไปหรอก เออ ในวัง เออ ของพระเจ้ำหวำงตื้อ 
เพิ่นสั่งไว้แล้ว เขำ้ไปเถอะน่ำ เฉยๆ พระเจำ้หวำงตื้อแต่งตัวคอย
แล้ว แต่งตัวคอยอยู่ นั่งเก้ำอี้อยูโ่ซฟำนู้นล่ะ

พอเห็นหน้ำเทำ่นั้นแหละพระเจ้ำหวำงตื้อตกใจ เอ้ คนที่
แก้งู หำยพิษงู อำตี๋คนนีแ้หละ มันใช่หรือเปล่ำ หนำ้ตำมันเหมือน
กันกับแม่มัน แม่มันเมียไอ้ ไอ้ เมียไอ้ ของ แม่ของชิ้วหลั่น เนีย่ 
เมียของไอ้อะไรเนีย่ เรำเป็นคนแต่งงำนให้มันเอง เรำเป็นคน
แต่งงำนให้เขำเอง นีค่งเป็นลูกสำวของเขำเนีย่ ได้ลูก ๓ คน 
ไอ้จุ ๊กฝำ่ แต่งตั้งชื่อให้ไอ้ฉิ่นฝ่ำ แต่งตั้งชื่อให้ ไอ้คนนีม้ันต้อง
เป็นชิ้วหลั่นแน่นอน เพรำะมันเหมือนแม่มันเหลือเกิน เออ เห็น
หนวดหยุบหยับๆ อยู่ โอ้ เป็นไปได้ยังไง ตำมหำแทบจะพลิก
แผ่นดินก็ไม่เห็น ครำวนีลู่กของเขำ มำช่วยลูกของเรำเอง ไม่เป็น
คนอื่นไม่ได้หรอก ต้องเป็น ลูกของมิ่งกงฝ่ำแน่นอน เพรำะเรำ
เป็นคนแต่งงำนให้เขำ หำเมียให้เขำ หนำ้ตำมันไม่เหมือนใคร 
เหมือนแม่มันเหลือเกิน มีผมหยักศกน้อยๆ เหมือนกับใบหน้ำ
แม่มันเหมือนกัน เห็นหนวดหยุบหยับๆๆ อยู่

พระเจ้ำหวำงตื้อก็สงสัยหำ พอมำได้นั่งที่ถวำยบังคม แล้ว
ก็นั่งก้มหนำ้อยู่ เจ้ำชื่ออะไรอ่ะ เจำ้ของใบชำเจำ้ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อ
ชิ้วหลั่น เพคะ เออ นีค่�ำเริ่มต้นจำกที่แรก ชื่อชิ้วหลั่นเจ้ำค่ะ เพคะ 
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เพรำะฉะนั้นบุญคุณอันนี ้มันมีต่อกันแล้ว เรำก็ไม่ทอดทิ้งเขำ 
ก็เลยแต่งตั้งให้ ให้เพิ่นจัดสถำนที่รับกับ รับขันหมำกหลวงที่
บ้ำนของชิ้วหลั่นนั่นแหละ จัดใหม่แต่งใหม่ เคยเป็น อ้ำ นั่นใหม่ 
วันดีคืนนีพ้ระเจ้ำหวำงตื้อก็ไปแล้ว วันนี้ ไปแล้ว แม่เฒำ่หยู้หลั้ง 
ได้ยินข่ำวว่ำพระเจ้ำหวำงตื้อ ขอเอำไปเป็นลูกสะใภ้หลวง ร้องไห้ 
ยำยหยู้หลั้ง ร้องไห้เอยน่ะ อ้ำวเป็นยังไงล่ะ เพิ่นจะน�ำขันหมำก
หลวงมำวันพรุ่งนีแ้หละ อืม คอยรับอยู่นี ่ ถึงวันเวลำแล้วก็ไป
แล้วพระเจ้ำหวำงตื้อ ขบวนชำ้ง ขบวนม้ำ ตำมกันออกไปหมู่บ้ำน
ลิ้วฉี่ แต่ไม่ต้องแต่งมำกมำยหรอก ไปแล้วก็ไปท�ำพิธี ตกลงกับ 
แม่เฒ่ำหยู้หลั้ง เป็นคนรับขันหมำกหลวง พ่อเขำก็ตำยแล้วแม่
เขำก็ตำยแล้วอยู่บนไร่ ขึ้นไปบนภูเขำซะก่อน

เรำไปขอขมำโทษมิ่งกงฝำ่ซะก่อน เรำตำมหำตั้งหลำยปี
ดีดัก ท�ำยังไงก็ไม่เห็น จนได้ยินข่ำวว่ำตำยแล้ว นีเ้รำจะไป เออ 
ไหว้ศพเขำ ก่อนจะไหว้ศพแล้วก็ท�ำพิธีซะก่อน เอำดอกไม้ธูปเทียน
ใส่ขันใหญ่ๆ กล่ำวค�ำขอขมำลำโทษ ข้ำพเจำ้ได้ประมำทล่วงเกิน
ทำ่นแล้ว ท่ำนมิ่งกงฝ่ำ ทำ่นไม่มีควำมผิดแต่ได้หนจีำกบำ้นจำก
เมืองออกมำ รอนแรมมำหลำยปีแล้ว จนวำ่ลูกเขำโตแล้ว ขำ้พเจำ้
ขอแล้ว ขอกับแม่เฒ่ำหยู้หลั้งแล้ว เออ แล้วจะมำขอขมำโทษ
มิ่งกงฝำ่กับภรรยำที่เรำแต่งงำนให้นะ ขอจงโมทนำเถอะ ข้ำพเจำ้
ไม่ทิ้งลูกของทำ่นหรอก ลูกของมิ่งกงฝำ่ก็เหมือนลูกของเรำ เรำ
จะเลี้ยงดูอย่ำงเป็นธรรมที่สุด ตกลง เอำขันหมำกให้ยำยหยู้หลั้ง
เป็นคนเฝ้ำสวนอยู่ที่ โน้น เออ เก็บเอำไปขำยได้สบำย เป็นของ
หลวงแล้วล่ะทีนี ้ อ้ำ นีแ่หละตกทุกข์ได้ยำกล�ำบำกยังไง เออ 
ก็ได้ดีคนมีบุญมีวำสนำ ได้เป็นลูกสะใภ้หลวง ก็รับขันดอกไม้กัน
แล้วก็เอำขบวนชำ้ง ขบวนม้ำกลับมำ

ชื่อ ชิ้วหลั่นเพคะ เออ เจ้ำเป็นหญิงหรือเจ้ำเป็นชำย เออ 
ตอบ เป็นหญิงเพคะ เออ เจ้ำมีคู่หมั้นหรือสำมีแล้วหรือยัง เออ 
บอกให้ตอบค�ำเดียว ถำ้มีบอกว่ำมี ถ้ำไม่มีก็ยัง แค่นั้นก็พอใจ
แล้ว ยังเพคะ เออ ยังไม่มี ยังเป็นโสดอยู่ เออ ดีแล้ว ขุนนำง
ทั้งหลำยเอย ให้เอำลูกของขำ้เนีย่ ไปพักบ้ำนหลวงในหลวง 
ให้เอำตะกร้ำใบชำ เจำ้จะขำยเทำ่ไหร่น่ะเออ ตะกร้ำ ๒ ๓ ตะกรำ้
นี ้เจ้ำจะขำยเท่ำไหร่ เออ ฉันจะเหมำเอง เออ ขอถวำยเพคะๆ 
ไม่ได้ๆ เรื่องเงินเรื่องทอง ทรัพย์สินเงินทอง พระรำชำจะเอำ
เฉยๆ ไม่ถูกต้อง ต้องมีค่ำตอบแทน เขำท�ำงำนหนัก เออ เอำ 
ไปเอำเงินของข้ำ อยู่ในคลังของขำ้นั่นแหละ ๔,๐๐๐ ต�ำลึง ๔,๐๐๐ 
ต�ำลึงเอำมำให้ขำ้นะ เขำเอำชีวิตลูกชำยของข้ำไว้ได้ เออ แล้วเขำ
ก็เป็นลูกขุนนำงของขำ้เอง เออ ที่หำกันมำตั้งหลำยปีแล้วไม่เห็น 
ได้ยินขำ่วว่ำตำยแล้ว เออ ไปซะแล้ว เขำเอำไปพักบำ้นหลวง 
เป็นบ้ำนรับรองหลวง มีมุ้งนอนหมอน... หมอนมุ้ง ที่นอนหมอน
มุ้งดีมำก อืม ไฟสว่ำงไสวเหมือนกับ อำ้ ที่รับรองของในหลวง
ล่ะ นอนสบำย นอนไม่หลับเลยวันนั้นน่ะ

ตื่นเช้ำมำ พระเจ้ำหวำงตื้อ ก็สั่งให้คนน�ำทำงเอำกลับไป
ส่งซะก่อน ไปจัดสถำนที่รับขันหมำกหลวงนะ เออ เรำจะไปขอ
เขำเนีย่เป็นลูกสะใภ้หลวง หึ เออ ขอชิ้วหลั่นเนีย่เป็นลูกสะใภ้
หลวงเลย ประชำชน ไพร่ฟ้ำประชำชนจะเห็นด้วยหรือเปล่ำ เป็น
พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงยิ่งเพคะ ที่พระองค์ไม่รังเกียจประชำชน
คนธรรมดำ เออ เขำเอำชีวิตลูกชำยของ ของเรำไว้ได้เพรำะเขำ 
ถ้ำไม่มีเขำ ลูกๆ ชำยของขำ้ก็คงตำยเพรำะเปลำ่ๆ อันนีเ้ขำรักษำ
พยำบำลจนหำยจำกพิษงู เลือดออกตำมไรฟันก็หำย อ้ำ พิษงูก็
หำยปกติ เดินได้ปกติเลย
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ก็กลำย อู๋เหล็งกุมำรก็ได้เลื่อนขั้นเป็นอู๋เหล็งตื้อ ชิ้วหลั่นก็เป็น
คุณหญิงคุณนำยขึ้นมำแล้วปะเนีย่ เออ เออ พระเจ้ำหวำงตื๊อรัก
เหมือนลูกในไส้ เออ ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจ

นีเ่พรำะว่ำ ด้วยคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติมำ อำ้ จึงได้
เป็นลูกสะใภ้หลวง ก็เลยได้ตกทุกข์ได้ยำกล�ำบำกได้ดี อ้ำ พวกเรำก็
เหมือนกันล่ะน่ะ อยำก สันติสันโดษมักหลำย ของได้ก็จะได้เอง
หรอก พอรวยมันก็จะรวยเองหรอก อ้ำ เหมือนกับชิ้วหลั่นเป็น
ตัวอยำ่ง ชิ้วหลั่นเป็นคนซื่อ คนตรง ปฏิบัติพ ่อ ปฏิบัติแม่ จนถึง
วำระสุดทำ้ย เออ ในที่สุดได้เป็นลูกสะใภ้หลวง ด้วยประกำรฉะนี้

(สำธุ)
ถ้ำบรรยำยให้ละเอียดรอบคอบก็จะมำกไป เออ ได้เป็น

ลูกสะใภ้หลวงน่ะ อ้ำ เพิ่นไม่ขี้ปด

พอจะเข้ำเมือง จะเขำ้เมืองไม่ได้ ประชำชนติดตำมมำเป็น
จ�ำนวนมำก ติดตำมขบวนมำ แต่ว่ำชิ้วหลั่น วำ่พระเจำ้แผ่นดิน
พระเจำ้หวำงตื้อ ขอเอำเป็นลูกสะใภ้หลวงเออ มันก็ดี ใจไชโย
โห่ฮิ้วมำ เออ ดีหลำย ขออนญุำต อนญุำตพระบิดำซะก่อน 
ข้ำพเจำ้ขอลงที่นี ่ พบปะกับประชำชนซะก่อน ขอให้พบปะกับ
ประชำชนซะก่อน พี่น้องหัวหน้ำหมู่บ้ำน มำ ขำ้พเจ้ำมีเงินแล้ว 
ข้ำพเจ้ำขำยใบชำได้ ๔,๐๐๐ ต�ำลึง เนีย่ ๔,๐๐๐ ต�ำลึงจะแจกให้
พี่น้อง ครอบครัวละเท่ำๆ กัน ว่ำ มำรับเด้อ มำรับครอบครัว
ละเท่ำๆ กัน ถึงจะมีก่ีครอบครัวบำ้นเรำ ให้ไปขยับขยำยใบชำ
อยู่ในไร่น่ะแบ่งกัน ออกกันทั่วหมู่บำ้นลิ้วฉี่ ให้ทั่วถึงหมด อืม 
แล้วกองทุนนั่นส่วนนั่นเรำให้เอง ทุนนีเ้ป็นทุน อำ้ แผ่ใบชำขยำย
ใบชำให้ได้ทุกครัวเรือน เพรำะว่ำเรำ เพิ่นเมตตำเรำก็เพรำะว่ำ
ใบชำน้ีแหละ เออ เป็นเหตุช่วยได้ เพรำะฉะนั้น ขออนญุำตไว้แล้ว
ที่จะแจกพี่แจกน้องหมด เออ พระ พระเจำ้หวำงตื้อนั่งอยู่คอช้ำง 
ท�ำหนวดหยึบหยับๆ ท�ำหนวดหยึบหยับๆ อืม อืม

ผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดำ เป็นกัลยำณีอย่ำงดี 
เป็นหญิงแบบรู้จักสงเครำะห์สงหำไพร่ฟำ้ขำ้แผ่นดินให้ ไปให้
ทั่วถึง ดูสิดูเอำสินีต้ัวอยำ่ง อ้ำ ใครจะแต่งงำนแต่งกำรก็ให้ได้
อย่ำงนี ้ ให้ได้อย่ำงลูกสะใภ้ขำ้นี ้ เออ แจกเงินแจกทองแล้วๆ 
ก็เคลื่อนขบวน ลำเข้ำไปในวัง ในรั้วในวัง จัดหอจัดอะไรไว้แล้ว 
เรียบร้อย ได้เป็นลูกสะใภ้หลวง แต่ว่ำเป็นคนดี มีศีลธรรม 
มีเมตตำกรุณำต่อชำวบ้ำนชำวเมือง เหมือนพี่เหมือนน้อง เออ 
ไม่ทะเลำะ อย่ำทะเลำะกัน เบำะแว้งกัน ให้ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน 
ใครเจ็บป่วย สั่งไว้หมดชิ้วหลั่นเป็นคนสั่งเอง เพรำะฉะนั้น 
ก็แต่งงำนแต่งกำร อ้ำ ได้เลื่อนยศเลื่อนอะไรขึ้นมำ อู๋เหล็งตื้อ 




