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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ บ้านโยม ลาดกระบัง

เอาล่ะ ได้อยู่ อิมินา สักกาเรนะ ว่าพร้อมกัน

(หลวงปู่กล่าวน�า)

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

ก็ไหว้พระโดยย่อซะก่อน
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พ๎รัห๎มา จะ โลกา ขึ้น ธิปะตี สะหัมปะติ ขึ้น

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี, สะหัมปะติ,
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนกุัมปิมัง ปะชัง.

ถ้าแปลเป็นภาษาไทย ก็อาราธนาแสดงธรรมให้ฟังหน่อย 
สักเล็กสักน้อย เออ

(จัดไมค์) ได้แล้วๆ เออ ได้แล้ว เท่านีก้็ดังแล้ว

ตั้ง ตั้งใจฟังสักเล็กน้อยซะก่อน ธรรมดา คนเราเป็นมนษุย์ 
ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน สัตว์ป่าสัตว์ดง มันไม่ได้แค่แต่ปาก สัตว์อยู่
ป่าอยู่ดง ยังรู้จักรักษาศีลกันนะ สมัยก่อนโน้น ครั้งพระพุทธเจ้า
เสวยชาติเป็นโพธิสัตว์อยู่ รู้จัก โอ้ วันนีว้ันพระวันเจ้า พวกเรา
ทั้งหลายต้องรักษาศีล วันนีร้ักษาศีลกัน สมาทานศีลกัน เออ 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

(กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ

(กราบ)

ว่าแล้ว นะโม รับศีลแล้วก็อะไร

มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

โอ้ อ้า ตกลงเราเป็นพิธีกร พิธีกรเลย หึหึหึ นั่น มันเป็น
อย่างงั้นแหละ แก่มาแล้วก็ต้องมีเป็น รู้จักพิธีทางศาสนา มีการ
ไหว้พระ มีการอาราธนาศีล เออ มีการถวายทานด�าเนนิต่อไป 
มีเทศน์ด้วยเหรอ มีเทศน์ด้วยอ่ะเปล่า
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เท่าที่มันมีมันเจอ เก็บเมล็ดผักหรือพวกเมล็ดไม้บางชนดิกินได้ 
มันก็เรียกลูกมากิน เออ มีอาหารแล้ว มันจะเรียกลูกของมัน 
กุ๊กๆๆๆๆๆๆ อืม เขี่ย ตีนก็คุ้ยเขี่ยตามแกลบตามนั้นไป ปาก
ก็เรียกลูกมา มีอาหารกินแล้วลูกเอย มาเน้อ จะว่าอย่างงั้นน่ะ 
เนีย่ สัตว์เดรัจฉานยังมีวิธีอยู่ เขาเลี้ยงลูกเขาจนโต เออ

กุ๊กไก่ กุ๊กกา นมบ่มีส่างมาเลี้ยงลูกใหญ่อยู่เด้อ

เพิ่นเลี้ยงลูกก็ด้วยการคุ้ยเขี่ยขี้ดิน หาเม็ดพันธ์ุไม้ หรือ
เม็ดถั่วเม็ดงา ถ้ามันมีอยู่ที่ ไหน มันก็คุ้ยเขี่ยซะก่อนแล้วก็เรียก 
พร้อมกับปากเรียกลูกมา อ้า มีอาหารแล้ว รีบๆ มาเด้อนั่นน่ะ 
พอได้ยินเสียงแม่ร้อง กุ๊กๆๆๆ แล้วคุ้ยเขี่ยที่ดิน ที่ดอนน่ะ ตาม
หัวมอง (หัวกระเดื่องด้านที่ติดกับสากต�าข้าวของครกมอง) บ้าน
นอกก็มี มีแกลบ มีร�ามีอะไร คุ้ยเขี่ยให้ลูกวิ่งมาได้กินอาหาร นั้น
แม้แต่สัตว์บางชนดิเขาก็ยังมีเมตตาปรานกีัน เลี้ยงลูกของตัว
เอง

ปลาอยู่ในน�้า มันก็เลี้ยงลูกของมันเหมือนกัน ถ้าหากดูแล
ความปลอดภัยของลูก ปลาชะโด ปลาอะไร ถ้ามันเลี้ยงลูกอ่อน
อย่าไปใกล้มันนะ มัน มันหวงลูกมัน มันโดดกัด โดดกัดคนเข้า
ให้ นีเ่ป็นตัวอย่างสัตว์บางชนดิ มันไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ลูก
ของมันที่เกิดขึ้นมา กับหัวอกหัวใจของมัน มันต้องดูแลรักษา
และรับผิดชอบเอง ร้องเรียกหาอาหารที่ เออ ได้ๆ อาหารแล้ว
ก็เรียกลูกมา ลูกทั้งหลายก็พากันรุมมาที่แม่คุ้ยเขี่ยมา ก็หากิน
กัน พวกสัตว์เลี้ยง กิ้งกือ สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันมี มันก็จิกกิน
กัน เลี้ยงกัน

แล้วๆๆ ตะกี้นี ่รับศีลไปก่อนยัง หา รับแล้ว อาราธนาศีลแล้ว 
ให้ศีลไหม อ่ะ เอาๆๆ อาราธนาศีลแล้ว ตั้งนะโม ท�าความ
นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธ
ศาสนา เราต้องนอบน้อม

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

แปลว่า ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระผู้มี
พระภาค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น แน่ะ...

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ฟังเทศน์ซะก่อนน่ะ

อิมัสสะ ปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

เนีย่ นีม่ันเป็นภาษิตที่จะแสดงธรรม ต้องขึ้น นะโม ก่อน 
ยกภาษิตขึ้นมาซะก่อน เป็นที่อ้างอิงซะก่อนได้ จึงเป็นการแสดง
ธรรม ธรรมดาแล้วถ้าเราอยู่อย่างไม่มีศีล ไม่มีธรรม ก็ไม่ผิด
อะไรกับสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานนั้นเขาไม่มี อ้า บุญคุณ
อะไรต่อกันมากมายหรอก ที่เลี้ยงลูกได้อยู่ อ้า มีเป็นเป็ด เป็น
ไก่ เป็นลูกเกิดขึ้นมา ก็ตั้งใจเลี้ยงลูกได้อยู่ คุ้ยเขี่ยหาอาหาร อ้า 
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ของตัวเอง ลูกของตัวแท้ๆ ไปโยนให้คนอื่นเขาเลี้ยงอย่างนีม้ัน
จะใช้ได้ตรงไหน อ้า ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาต่อลูก ลูกในไส้ 
ถือว่าเป็นลูกในไส้ของเรา เราต้องดูแลเอง ก็มีขึ้นมาแล้วก็รับผิด
ชอบให้หมดทุกอย่าง ส่งให้ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันสูงๆ 
ซะก่อน จึงจะเลี้ยงกันรอด ถ้าไม่อย่างงั้นเขาก็เลี้ยงตัวเองไม่รอด

(จัดไมค์) อ้า ท�าไมมีไมค์ มาเพิ่มด้วยนะ เอาๆๆ นี ่เอา
เท่านีล้่ะเว้ยอันนีม่ันอ่อนหน่วง มันอ่อนข้อแล้ว เอาอ่อนข้อแล้ว
เปิด เราเปิด เขาเปิดไมค์แล้วหรือเนีย่ ดังแล้วๆๆ

นีพู่ดเรื่องสัตว์ เอ้า สัตว์โลกทั้งหลาย เขาต้องรับผิดชอบ
เลี้ยงลูกของตัวเอง หรือว่าหลานของตัวเอง ขอเขามาเลี้ยงก็รับ
ผิดชอบเอาเองปะเนีย่ การศึกษา ได้รับการศึกษาสูงๆ จึงจะพอ
เลี้ยงตัวไหว ถ้าขาดการศึกษาไปแล้ว มันก็จะไม่ผิดกันกับสัตว์
เดรัจฉานท�ามาหากิน อ้า มีแต่จะเอาอย่างเดียว เออ ไม่ถูกต้อง 
ต้องรับการศึกษาสูงๆ ผู้ได้รับการศึกษาสูงๆ แล้วก็คงมีมารยาท 
ดีงามต่อสังคมมนษุย์ แต่ว่าพ่อแม่ทอดทิ้งหรือยังไง ถึงได้มา 
เขาเกลี้ยกล่อมให้เข้าเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเสรีอันนั้นอันนี้

กุ๊กไก่ กุ๊กกา นมบ่มีส่างมาเลี้ยงลูกใหญ่หนอ

อ้า กุ๊กไก่ กุ๊กกาเอ้ย อ้า ปลาอยู่น�้าก็เหมือนกัน มันเลี้ยง
ลูกของมันจนโตซะก่อน จากแม่จากพ่อไปท�ามาหากินเองซะก่อน 
มันจึงปล่อย มันจึงวาง

แต่เราเป็นมนษุย์นั่นแหละ ถ้าไปปล่อยทิ้งลูกของตัวเอง 
ให้แต่คนอื่นจะเลี้ยง อย่างเนีย่ตัวเองไม่เลี้ยง อย่างนีก้็มี เราดู
ละครเรื่องอะไรเว้ย อยู่ในทีวี โอ้ มันมีลูกหลายคน ไม่เอาใจใส่
กัน ดูแลกันนะ บางคนก็ได้ศึกษาเล่าเรียนดี บางคนก็ไม่ได้
ศึกษาเล่าเรียนดีกับเขา คนไม่ได้รับการศึกษา มันก็ไม่ผิดกันกับ
สัตว์เดรัจฉาน เออ

ถ้าไม่ได้รับการศึกษาสูงๆ หน่อย ก็ไม่มีหวังที่จะได้ท�างาน
ท�าการอะไรเลย แม้ตั้งแต่อาชีพต�่าๆ เป็นชาวไร่ เป็นชาวนา 
ชาวเรือก ชาวสวนธรรมดา เขาก็มีวิธีเลี้ยงลูกของเขาให้ตลอดรอด
ฝั่งได้ เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ เราต้องมี ใจสูงกว่านั้น รักใน
วงการของตัวเอง ครอบครัวของตัวเอง รับผิดชอบในครอบครัว
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แล้วก็เรา อ้า คนหนึ่ง แล้วก็นอกนั้นก็เป็นพระน้อยลงไป นมินต์
ให้แสดงให้พระองค์โสมฯ ฟัง เออ ไม่ใช่พระองค์โสมฯ น่ะ 
พระองค์อะไรลูกสาวของ เออ (สมเด็จฯ)ฟ้าชายนั่นแหละ ผ่าน 
ผ่านซื่อ(เฉย)ๆ เออ หลวงปู่อันนั้นท่านก็ไม่แสดง หึ หลวงปู่
อุตตมะ(หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ)ก็ไม่แสดง หลวงปู่เหรียญ
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) ท่านแก้ตัวว่าเสียงไม่ดี หลวงปู่จันทร์
โสม(หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร)ก็ไปกันใหญ่อีก ก็เสียงไม่ดี 
นมินต์อาจารย์ท่อนเป็นผู้แสดงอ่ะ อะไรอ่ะ ท�าไมอ่ะ โยนไปหา
ใครอีกปะเนีย่ ก็เราเป็นก็คนสุดท้าย เป็นคนที่สี่แล้ว ต่อไปก็ลูก
ศิษย์ลูกหาสามเณรน้อยไป เอ้า เอาก็เอาสิ เทศน์ก็เทศน์นะ 
ก็เทศน์

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา อ่ะ เอาข้อนีข้ึ้นมาพรรณนา ก็จะ
ได้ความรู้วิชาพาตัวรอด ก็ต้องได้ศึกษาสูงๆ ซะก่อน ได้ปริญญา 
ตรี โท เอก ดอกเตอร์ซะก่อน จึงจะเอาตัวรอดได้ เราก็พรรณนา
ไปเรื่องอย่างนีแ้หละ ถูกใจพระองค์โสมฯ ตั้งใจอย่างนี ้อย่างให้
ลูกได้ฟังอย่างนี ้อ้า ลูกของพระองค์โสมฯ ที่เกิดกับ (สมเด็จฯ)
ฟ้าชายองค์หนึ่งน่ะ เนีย่ อาศัยกันอยู่ทางความรู้วิชาทางอื่น เพื่อ
ต้องการให้ลูกมีความเจริญรุ่งเรือง เทศน์จบแล้วก็ถูกใจพระองค์
โสมฯ เทศน์เรื่องการศึกษาดี มีปัญญา

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

อย่างนี ้ ไม่ได้รับการศึกษาหรือยังไง ท�าไมจึงต้องประท้วงเอา 
เออ ประท้วงเรียกร้องอันนั้น เรียกร้องอันนี ้ท�าให้วุ่นวาย บ้าน
เมืองวุ่นวาย คนที่ ไม่ได้รับการศึกษาสูง แล้วก่อความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อื่น เออ ถ้ายังก่อความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ผู้อื่น ก็ชื่อ
ว่าเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ศึกษาสังคมมนษุย์เลย

ธรรมดามนษุย์นีต่้องมีศีลมีธรรม

มจีรรยาบรรณที่ ใช้ได้ซะก่อนน่ะ หากมีอะไรปล่อยมา อ้า 
เรียกร้องกันมา มาเดินขบวนประท้วงอันนั้น ประท้วงอันนี ้แล้ว
มันจะได้สมปรารถนาหรือเปล่า ก่อความอย่างงั้นก็ รั้งความคิด
ของตัวไม่อยู่ อ้า มีความคิด เห็นคนอื่นได้ดี ได้ท�างานท�าการ
แล้ว ก็อยากจะได้กับเขา เรียกร้อง เรียกร้องจากใคร เรียกร้อง
จากพ่อจากแม่คือรัฐบาลนั่นเอง รัฐบาลปกครองเราอยู่ จะไป
เรียกร้องจากรัฐบาล ก็ท�าไมถึงเป็นอย่างงั้น การงานเรามี 
ไร่นาสาโทเรามี มีที่ดินที่ดอน ที่จะท�ามาหาเลี้ยงชีพ มีมากมาย
ท�าไม่ไหวพู้น( โน้น)แหละ เนีย่มาเรียกร้อง ขอความเมตตาหรือ
ช่วยเหลือซะก่อน นั่นคนที่ ไม่ได้รับการศึกษา เวลาต้องการอย่าง
นั้นอย่างนี ้ก็เลยขอร้องเอา ถ้าไม่ให้ก็เดินขบวนขับไล่คนนั้นคนนี้ 
อ้า ให้ออกจากการจากงานไป อ้า กระทบกระเทือนถึงจิตใจของ
ผู้อื่นเขา อย่างนี ้ชื่อว่าไม่ได้รับการศึกษา คนได้ศึกษาดีๆ ก็ต้อง
ได้ท�าการท�างาน

สมัยหนึ่ง ไปงานอะไร งานบ้านของ เออ อะไรล่ะ ลืมแล้ว 
นมินต์หลวงปู่ทั้งหลาย หลวงปู่เหรียญ(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 
หลวงปู่อะไรอีก หลวงปู่จันทร์โสม(หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร) 
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สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ถ้าฟังด้วยดีก็จะได้ปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วก็พาตัวรอด
เป็นยอดคน ถ้าได้รับการศึกษาดีๆ แล้วก็พาเอาตัวรอดได้ อ้า 
ถ้าไม่ได้รับการศึกษาก็เป็นคนโง่อยู่อย่างงั้นแหละ โง่เง่าเต่าตุ่น
ไม่มีการศึกษา

(เตรียมขันน�า้มนต์) อะไรอ่ะ
เอามาจุดไฟมานี ้จุดไฟมานี ้แน่ะ มี มีกรวยไหม กรวยๆ 

อ้า อ้า เอามาตั้งตรงหน้านีล่่ะ เออ มันติดดีแล้วบ่ ติดดีแล้วบ่

อันนีเ้รื่องของความเชื่อของพุทธบริษัททั้งหลาย เชื่อว่าท�า
น�้ามนต์แล้วก็เป็นสิริเป็นมงคล และก็เป็นบุญเป็นกุศลส�าหรับ
ตัวเองด้วย ท�าให้ใจสว่างสบาย ถ้าได้รับน�้ามนต์จากครูบาอาจารย์
แล้วก็มีความสบายใจ เออ ไม่ต้องเกรงกลัวอะไร พวกอาฮัก 
หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม 
เหล่านั้น ผีข้อแก่แค่ฮั้ว มาเนีย่ มารบกวนคนไม่มีศีลธรรม ไม่
เป็นไร ดีเหมือนกัน ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน อันนีม้ันเป็นก�าลังใจ
ของเจ้าภาพและหมู่คณะที่เชิญมา และวันนีเ้ป็นก�าลังใจเพราะได้
ท�าอธิษฐานจิต แล้วมันก็เป็นสิริเป็นมงคล เป็นบุญเป็นกุศล

ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ปัญญามีไว้ท�าไม มีไว้ส�าหรับ
พาตัวรอดได้ ถ้าไม่มีวิชา มันจะพาตัวรอดได้ยังไง ฮะ ต้องมีวิชา 
ต้องมีความรู้ซะก่อน อย่างน้อยๆ ก็ได้ปริญญา ปริญญาตรี โท 
เอก ขึ้นไป เออ หรือว่าดอกเตอร์ ดอกเตอร์อะไรไปซะก่อน มี
ความรู้ซะก่อน มันจึงจะพาตัวรอดได้ ถ้าไม่มีความรู้ ไม่มีวิชาจะ
พาตัวรอดได้ยังไง ฮะ

(หลวงปู่ฉันน�า้ชา)

เอ้า อืม คอแห้งๆ เอ้าปะเนีย่ ได้ ก็ไปเทศน์ให้พระองค์
โสมฯ กับลูกสาวเพิ่นฟัง ต่อหน้าต่อตาหลวงปู่อุตตะมะ(หลวง
พ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ) ต่อหน้าต่อตาหลวงปู่เหรียญ(หลวงปู่
เหรียญ วรลาโภ) ต่อหน้าต่อตาหลวงปู่จันทร์โสม(หลวงปู่
จันทร์โสม กิตติกาโร) เป็นพระผู้ใหญ่กว่าเรา เราก็พูดอย่างไม่ 
ไม่ต้องเกรงใจ เพราะอาราธนาแล้วก็ต้องพูด ไม่ต้องเกรงใจ การ
ศึกษา
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เอาละ พูดมาแล้วพอให้ได้ใจความ เพราะว่าการศึกษาดี
ย่อมได้ปัญญา

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ความเฉลียวฉลาดนั่น ปัญญา
ขึ้นมา ได้ใช้ปัญญาเลี้ยงตัว ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ศึกษาอะไร 
จ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขา จ้องจะฉกจะลัก อ้า อะไร
พอเอา เจ้าของเผลอๆ หน่อยก็ขโมยเอาท�านองนี ้ คนที่ ไม่ได้
ศึกษาเป็นอย่างงั้น คนที่ ได้ศึกษาดีแล้ว ได้ฟังธรรมแล้ว สิ่งใด
ได้มาด้วยก�าลังของตัวเอง ปัญญาของตัวเอง สิ่งนั้นจึงเป็นของ
บริสุทธิ์ อ้า ได้เป็นของบริสุทธิ์มาเลี้ยงครอบครัวและพัฒนาที่
อยู่ที่อาศัย อ้า ให้มันทันสมัยกว่าเก่า อย่างบ้านหลังนีก้็เหมือน
กัน ต้องมาพัฒนาเอา จึงมีที่อยู่ที่อาศัย น่าดูน่าชม เป็นที่สบาย 
เกิดจากปัญญา เกิดจากหลักทรัพย์ของเราเอง น�า้พักน�้าแรงของ
เราเอง ใช้หัวคิดใช้ปัญญา อ้า จึงได้บ้านมีที่อยู่ที่อาศัย ถ้าไม่มี
วิชาความรู้ก็จะหาเงินจากไหนมาสร้างบ้าน อืม ก็ต้องมี มีความ
รู้เสียก่อน มีความรู้ซะก่อนจึงสร้างบ้านของตัวอยู่ได้ดี ตั้งหลัก
ตั้งฐานได้ อ้า

อ้า เอามา เอามาเรียงมา เอาเก็บมาซะก่อน เอามาเลยๆ 
มันอยู่ไกล เออ ยืนถืออยู่ตลอดไปไหม มานั่งแล้วๆ ก็

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม ขอถึงพระสงฆ์ 
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก อย่างอื่นเราไม่ถือแล้ว ภูตผีปีศาจเราก็ไม่
ถือ เทวดาอารักษ์อะไรก็ไม่ถือ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นสรณะที่พึ่งทางจิตใจจริงๆ ย่อมเป็นบุญด้วย เป็นกุศลด้วย 
ท�าให้เกิดความสบายใจด้วย

สัพพะโรคะวินมิุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต

ยะถา ที โป จะ นพิพุโตติ ฯ

(เสียงดับเทียนน�า้มนต์)
(สาธุ)

(หลวงปู่แจกเทียนน�า้มนต์) เอานีแ่จกหมู่เหรอ เอาแจก
หมู่เลย แจกหมู่ ละน้อยๆ มันหลายคน อันไหนที่ละน้อยๆ หมด
แล้ว ผ่ากันน้อยๆ ตัดเป็นแว่นน้อยๆ แจก
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ปัญญาก็พาตัวไม่รอด มันจะตายจริงๆ แน่ะ ถ้าไม่หาได้อะไรมา 
ก็ไม่พ้นจากไปฉก ไปลัก ไปฉ้อ ไปโกง หนักๆ เข้าเป็นนักเลง 
ขี้เกียจ ก็ถูกปล้น ไปหาปล้นหาจี้เอา เอาของมาเป็นของตัว 
นั่นแหละไม่มีความรู้วิชาทางอื่น อ้า ต้องเอาทางง่ายๆ อ่ะ ไปฉก 
ไปลัก ไปปล้น ไปจี้ ไปฉ้อ ไปโกงคนอื่นเขา แล้วจึงจะได้สมบัติ
มาเลี้ยงตนและครอบครัว พัฒนารากฐานของครอบครัวให้เป็น
ล�่าเป็นสันขึ้นอย่างนี ้ต้องรับการศึกษาสูง มีปัญญาดี จึงมีที่อยู่
ที่อาศัย ถ้าได้รับการศึกษาสูงๆ ก็ได้ท�าการท�างานในทางราชการ
ได้สูงๆ ก็ได้เงินดาวน์เงินเดือน ไม่ใช่จะมาเดินขบวนเนีย่ เอาเงิน
เดือนเฉยๆ ไม่ใช่อย่างงั้น เดินขบวนน่ะ เพื่อก่อความวุ่นวาย ความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขา เรียกว่ายังโง่อยู่ ยังหาทรัพย์สมบัติ โง่ 
อย่ามานะโง่ๆ ในทางฉ้อ ทางโกง โกงเขา กระบัด(ฉ้อโกง)เขา 
ทิ้งเขาแล้วก็ไม่เคยแนะเขาท�านองนี ้ เป็นคนเอารัดเอาเปรียบ
สังคม ไม่ดีเลย

เพราะฉะนั้น การเทศน์วันนี ้มันก็ไปยาวถึงตัดลง เออ ที่
นีก่็เป็นที่การศึกษา ศึกษา เป็นที่ศึกษาของประชาชนไหม เป็น
มหาวิทยาลัยไหม นับว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาสูง ได้ๆ หาการ
หางานท�าเป็นล�า่เป็นสันดี เออ เลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ ก็ไปตลอดรอด
ฝั่ง ถ้าไม่มีงานท�าแล้วมันก็จน ถ้าจนก็หาทางออกไม่มี เอาทาง
ง่ายๆ ไปฉก ไปลัก ไปปล้น ไปจี้เขา

ไม่ว่าตั้งแต่มนษุย์เลย หรือแม้แต่พวกสัตว์อื่น มันยังท�า
รังแล้วก็วางไข่ตัวเองใส่ในรังซะก่อน นกทั้งหลาย จะว่านกอะไร 
ตัวอะไรก็ตาม ตัวหนอนตัวใหญ่ก็ตาม มันก็ท�ารังของมันซะก่อน 
แล้วจึงวางไข่ได้ มันจะไข่แล้ว มันก็รู้จัก จะวางไข่ได้แล้ว ลูกจะ
ได้อาศัยรังซะก่อน เราจะเป็นผู้วิ่งหาอาหารและเหยื่อเป็นอาหาร
เลี้ยงลูกได้ มันมีอยู่ที่ ไหนไป เราไปจากลูกอ่อนไป ไปหาอาหาร
มาเลี้ยงลูก นั่น แม้มันสัตว์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน มันยังรู้จักเป็น
ห่วง เป็นห่วงลูกของตัวเอง ยังท�ามาหากินอะไรไม่ได้ เออ จะ
หากินเองอีกหาไม่เป็น

กุ๊กไก่ กุ๊กกา นมบ่มีส่างมาเลี้ยงลูกใหญ่

เออ นั่นน่ะนะ คนก็ต้องมีปัญญาพอที่จะเลี้ยงตัวได้

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

แล้วก็เข้ามาในธรรมะเหมือนกัน ธรรมะเพิ่นก็บอกว่า การ
งาน มีการมีงานซะก่อนจึงมีรายได้ ไม่ใช่ไปหาฉก หาลัก หาฉ้อ 
หาโกงกระบัด(ฉ้อโกง) เอาของคนอื่นมาเป็นของตัว ไม่ใช่อย่างงั้น 
ถ้าเราเป็นมนษุย์แล้ว เราต้องขวนขวายหาทางได้ ที่จะมาเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัว ต้องมีปัญญาพาตัวรอดซะก่อน ถ้าไม่มี
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เออ เนีย่ เนีย่เอาไปแจกอีก ถ้าใครถูกใจก็ภาคภูมิ ใจอ่ะน่ะ 
อะไรไม่ถูกใจก็ไม่ดี ใจ ไม่ภาคภูมิ ใจ ต้องว่าให้มันดีๆ ซะก่อน

ก็ได้เจ้าภาพทั้งหลาย ผู้เป็นเจ้าภาพก็ดีมีเพื่อนฝูงที่มารู้
จากข่าวว่า หลวงปู่จะมาเทศน์ มาแสดงธรรมที่นี ่ก็ฟังกันแล้ว
ก็กรูกันมาหลายคนอยู่นะ อะไรพาเจริญ

วิชชาพาเจริญ ความรู้พาเจริญ

เพราะฉะนั้น การศึกษา การเล่าเรียนศึกษา ก็เอาใจใส่
พิเศษ ศึกษาให้รอบรู้ อ่ะ ทางได้ทางเสียซะก่อน อ่ะ และมีการ
ศึกษามาสูง ถ้าใครจะท�าบ้านอยู่ได้สวยๆ งามๆ ท�ายังไงจะได้
ทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ให้เกิดความ
สะดวกสบายขึ้นเหล่านี ้ได้จากการศึกษา มีการศึกษาสูงๆ นีเ่ขา
เรียกวิชาพาตัวรอด ถ้ามีวิชาความรู้แล้วพาตัวรอดได้ ถ้าไม่มีวิชา
แล้วก็หาทางลัดแล้ว ถ้าไม่มีวิชา ไม่มีความรู้ คิดอะไรไม่ออก 
บอกอะไรไม่ถูก ไปลักเขาเอา ไปปล้นเขาเอา ไปจี้เขาเอา ท�า
เหล่านี ้ นั้นเรียกว่าหาเงินด้วยการโง่ของตัวเอง เออ ท�าบาป
ท�ากรรมใส่ตัวเอง อย่างนีก้็ท�าลายศีลธรรมของตัวเอง ให้หมด
ความเชื่อถือของสังคม ไปที่ ไหนๆ เขาก็ว่า ไอ้หมาเห่าเมีย อ่ะนะ 
ภาษาบ้านนอก หมาเห่าเมีย กัดเมีย เออ ไปหาหมาไม่ได้ เมีย
ก็ด่าเอา ไปหาเงินไม่ได้เมียก็ด่าเอา ไม่มีทางออก มีแต่ฉก แต่ลัก 
แต่ปล้น แต่จี้ ไป หาทางอื่นไป หาทางลัด อันนีเ้ราไม่มีอย่างนั้น 
ท�าบ้านท�าช่อง ท�าด้วยปัญญา ได้ทรัพย์สินเงินทองมีอยู่ก็ขน
ออกมา สร้างบ้านสร้างช่องของตัว ที่อยู่ที่อาศัย เป็นที่รับรอง

(ขอเทียนน�้ามนต์แจกเพิ่ม)
อะไรอีก ขอน�้ามนต์เนีย่ เพิ่นจะเอาเนีย่

พุทโธ ทีปังกะโร โลกะทีปัง อากาสะ กะสินัง วิโสทะยิ
ธัมโม ทีปังกะโร โลกะทีปัง อากาสะ กะสินัง วิโสทะยิ
สังโฆ ทีปังกะโร โลกะทีปัง อากาสะ กะสินัง วิโสทะยิ

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง รัตตะนานัง อานภุาเวนะ

จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานภุาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานภุาเวนะ ชินะสาวะกานภุาเวนะ

สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา
สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

สัพเพ เต ทุนนมิิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา ฯ

วินัสสันตุ อะเสสะโต
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

สัพพะโรคะวินมิุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต ยะถาที โป จะ นพิพุโต ฯ

(สาธุ)
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แขกด้วย อ่ะ แขกไปใครมาก็ได้พึ่งพาอาศัย อันนั้นก็เป็นที่พึ่ง
ของผู้อื่นได้เหมือนกันนะ เออ เรามีที่พึ่ง เออ ที่อาศัยแล้ว พอที่
จะต้อนรับขับสู้ เลี้ยงดูปูเสื่อ ให้แขกเหรื่อที่มาได้พึ่งพาอาศัย 
ไม่ได้ใจจืดใจด�ากับเพื่อนมนษุย์เลย

เพื่อนมนษุย์เกิดมาในโลกเป็นเพื่อนอาศัยซึ่งกันและกัน 
อ้า เป็นที่อาศัยให้พึ่ง พึ่งชาวบ้านชาวเมือง พึ่งหมู่พึ่งพวกไป เรียก
ว่าใช้ได้ เป็นคนใช้ได้ สังคมไม่รังเกียจ ถ้าหากไปฉก ไปลัก ไปปล้น 
ไปจี้ ไปฉ้อ ไปโกงมา ก็เป็นคนสังคมไม่ยอมรับ สังคมไม่นับถือ 
อ้า ก็หมดหนทางท�ามาหากิน หาแต่ทางง่ายๆ ใส่ตัวเอง เออ
ดังนั้น เรียกว่าคนไม่ได้ศึกษาสูง ย่อมหาทางได้เป็นส่วนตัว ถ้า
ไม่อย่างงั้น ก็ไม่มีของจะใช้จะจ่าย เออ แล้วก็เป็นหนีส้ินพะรุงพะรัง
ต่อไป ถ้าหากไม่มีปัญญา มีวิชา มีปัญญาพาตัวรอด เป็นยอด
มนษุย์ ดจีริงๆ

เออ เข้าใจแล้วๆๆ เออ คนมีปัญญาต้องพาตัวรอด เป็น
ยอดมนษุย์ จะพาตัวรอดเป็นยอดมนษุย์ พาตัวรอดได้ เออ เอา
ตัวรอดได้ ไม่ได้เป็นหนีเ้ป็นสินผู้ใดเลย เอาตัวรอดได้ด้วยปัญญา 
วิชาพาตัวรอดเป็นยอดดี แต่สมัยครั้งพุทธกาลก็ยังมี อ้า พาตัว
ไม่รอด ก็เลยหนจีากบ้านเมืองของตัวเองไปอาศัย เออ

พอแล้ว ดีแล้ว รู้จักพอ พอเข้าใจแล้วนะ พอเข้าใจแล้ว 
ที่พูดมานี ้พอเข้าใจเพื่อต้องการอยากให้ พวกเราเป็นคนขยันมั่น
เพียร เล่าเรียนศึกษา หนังเสี้ยนหนังสือ ต�ารับต�ารา บาปบุญ 
ก็ไม่อดไม่อยาก มีการศึกษาสูงก็ได้ท�างานดี เออ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุ โรงแรม S31
ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา จ.กรงุเทพมหานคร

ว่าตามกันเนีย่

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

ซะก่อน
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เนีย่ จบแล้ว อาราธนาศีลแล้ว บัดนีห้ลวงปู่จะให้ศีล 
น�ำว่ำพำ สมำทำนศีล วำ่แปลไปด้วยก็จะดีนะ ท�ำควำมนอบน้อม
ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน

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

แปล ปะนีแ้ปล ขอควำมนอบน้อมของขำ้พเจ้ำ จงมีแด่
พระผู้มีพระภำค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น ปะนี้
ขอถึงปะเนีย่

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้ำพเจ้ำขอถึงพระพุทธเจ้ำ ว่ำทีเ่ป็นทีพ่ึ่งทีร่ะลกึก�ำจัดภัยได้จริง

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้ำพเจ้ำขอถึงพระธรรม ว่ำที่เป็นที่พ่ึงที่ระลกึก�ำจัดภัยได้จริง

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้ำพเจ้ำขอถึงพระสงฆ์ ว่ำที่เป็นที่พ่ึงที่ระลกึก�ำจัดภัยได้จริง

(กราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

(กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ

(กราบ)

ปะเนีย่ อาราธนาศีล

(อาราธนาศีลพร้อมกัน)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ
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ต่อไปก็ตั้งเจตนำของตนขึ้นสมำทำนศีล ค�ำว่ำศีล ศีลนีก้็
อยู่ที่เจตนา ถ้าเรามีเจตนาแน่วแน่แล้ว เราก็ได้ของขลัง ได้ของดี
ไปคุ้มครองป้องกันตัวเองได้ จะไปในที่สถำนใดๆ ก็ตำม จะไป
ไหว้อะไรก็ตำม ไหว้พระไหว้เจำ้ที่ ไหนๆ ก็มีเจตนำแน่วแน่ มันจึง
ขลัง ถ้าไม่มีเจตนาแน่วแน่ เอาใจวอกแวกไปนั้นไปนีอ่ยู่ ก็ท�าให้
เหลิงเจิ้ง (เพ้อเจ้อ) หรือว่ำลอยไป ไม่แน่วแน่ ต้องท�ำเจตนำของ
ตนให้ตะล่อมต่อมมำเป็นหนึ่ง

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้ำพเจำ้ตั้งใจสมำทำนสิกขำบท คือเว้นจำกฆำ่สัตว์ทุกชนดิ
ด้วยตัวเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆำ่

อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้ำพเจ้ำตั้งใจสมำทำนสิกขำบท คือเว้นจำกถือเอำสิ่งของ
ของทำ่นผู้อื่นที่เจำ้ของเขำไม่ได้ให้โดยอำกำรแห่งขโมย

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขำ้พเจ้ำตั้งใจสมำทำนสิกขำบท คือเว้นจำกประพฤติผิด
ในกำม ร่วมประเวณี ในภรรยำในสำมีของทำ่นผู้อื่น

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

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม 
ขอถึงพระสงฆ์ ว่ำที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกก�ำจัดภัยได้จริง

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

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ขอถึงพระธรรม 
ขอถึงพระสงฆ์ ว่ำที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกก�ำจัดภัยได้จริง

ติสะระณะคะมะนัง นฏิฐิตัง

รับว่า

อามะ ภันเต
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มีธรรมนะ อ้ำ เพิ่นบอกงี้ ถำ้ใครกล�้ำกรำยล่วงเกินแล้ว จะเห็น
ฤทธิ์เห็นเดชทันทีล่ะ อ้ำ เป็นฤทธิ์เป็นเดชขึ้นมำทันทีนะ คลำ้ยๆ
กับว่ำฟ้ำผ่ำลงมำเปรี้ยง โอ้โฮ นั่นน่ำหวำดเสียวจังนะ อ้ำ ฟ้ำผำ่
ลงมำเปรี้ยงเลย อืม เป็นยังงั้น

ถ้ำเรำตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้ว เป็นเครื่องที่ป้องกัน
และปลอดภัยตัวเองด้วย ปลอดภัยแก่ครอบครัวของเรำเองอีก
ด้วย อ้ำ มีเทวดำรักษำป้องกันภยันอันตรำยทั้งหลำยทั้งปวง 
ไม่ให้มาแผ้วพาน ให้ย่างกราย

มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขำ้พเจ้ำตั้งใจสมำทำนสิกขำบท คือเว้นจำกกล่ำวเท็จ 
ค�ำไม่จริงและหลอกลวงอ�ำพรำงท่ำนผู้อื่นให้หลงเชื่อ

นี่ๆ  ก็ข้อที่ ๕ ปะเนีย่ เออ อะไรล่ะ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้ำพเจ้ำตั้งใจสมำทำนสิกขำบท คือเว้นจำกดื่มกินสุรำเมรัย
อันเป็นเครื่องดองของเมำ ทั้งเป็นฐำนเป็นที่ตั้งแห่งควำมประมำท 
ถำ้เรำเว้นได้แล้ว สุรำเมรัย เครื่องดองของเมำ ยำเสพติดให้โทษ
ทุกชนดิก็อยู่ในจ�ำนวนเดียวกัน

เรำต้องเว้น ถ้ำเรำไม่เว้น เรำก็ล่วงเกินศีล ถ้ำเรำไม่มีศีล
แล้วจะไปเรียนอะไรได้อ่ะ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม จะไปเรียนคำถำ
วิชำอะไรก็ไม่ขลัง เพรำะเรำไม่มีศีล ถ้ำเรำมีศีลมีธรรม มีดังที่
น�ำพำว่ำมำนี ้ย่อมเป็นคนขลัง ไปที่ ไหนๆ พวกภูตผีปีศำจหลีก
ทำงให้เลย พวกภูตผีปีศำจอำฮัก หลักคุณ ปู่ตำย่ำบ้ำน ผีฟำ้ 
ผีแถน ผีแนนตำทอก ตีนจุ้มอลินทุม เหล่ำนั้นไม่มำกล�้ำกรำย
เรำเลย หลีกทำงทันที เออ ไปในที่ ไหนๆ ก็มีควำมเกรงขำม 
เทวดำก็ยังเคำรพย�่ำเกรง คนนีถ้ือพระไตรสรณคมน์มั่นคงนะ 
คนนีถ้ือ หรือสมำทำนศีลมั่นคงนะ เออ เทวดำต้องบอกกัน อย่ำ
ไปกล�้ำกรำยเขำเลย อย่ำไปล่วงเกิน อยำ่ไปประมำททำ่นผู้มีศีล

อย่ำเลย นั่น อ่ะ เนีย่เรียกมำว่ำเล่นๆ สมำทำนศีลอยู่

ปาณาติปาตา เวระมะณี ยังไม่จบ

ตายไปแล้วยุง ตายไปแล้วตัวหนึ่ง ๒ ตัวแล้ว อ้า ยุงตายอ่ะ 
มีเจตนาจะฆ่าเขา อ้า ทุกข้อที่ว่ามา ต้องเว้น

เวระมะณี

หมำยถึง กำรเว้น จำกกำรลักทรัพย์ เว้นจำกกำรประพฤติ
ผิดในกำม ร่วมประเวณี ในภรรยำและสำมีของผู้อื่น เว้นจำกกำร
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ทั้งโลก แน่ะ เพรำะฉะนั้น ให้ถือศีลให้มันมั่น ถือศีลถือธรรมให้
มั่นคง อย่ำมำท�ำเหลำะๆ แหละๆ ไม่จริงไม่จัง ท�ำอยำ่งงั้น
เทวดำหัวเรำะ เทวดำหัวเรำะแล้วสำ่ยหัวเลย วำ่มัน ไม่ไหวๆ อ้ำ 
เห็นเขำฉำยหนังไอ้นั่นไหม ไอ้หนังยมทูต อืม ถำ่ยออกโทรทัศน์ 
ยมทูต

ปาปัง ปาปะกัง

ยมทูตเนีย่ เป็นคนตรงต่อเพื่อนฝูง ตรงต่อกำรงำน ตรง
ต่อเวล�่ำเวลำ ไม่เบี้ยว ไม่คิดเบี้ยวคนนั้นคนนี ้จึงได้เป็นยมทูต 
อำ้ รู้จักว่ำใครท�ำผิด รู้จักว่ำใครท�ำถูก ไปโกหกยมทูตไม่ได้ 
ยมทูตมีญำณทัศนะภำยใน รู้จักวำ่คนนีเ้ป็นคนหลอกลวง คนนี้ 
เป็นคนตอแหล โกหกพกลม ไม่เคยตรงไปตรงมำหรอก อืม 
ยมทูตก็รู้จัก เพรำะฉะนั้น พวกเรำก็ต้องมี

หิริ

มีควำมละอำยไว้บำ้ง ละอำยในใจเทวดำ เออ เวลำนีเ้ทวดำ
ก็มำฟังด้วยนะ ฟังวำ่จะพูดไปยังไง ฮึ ถูกใจแล้วๆ เทวดำสำธุ
หรอก

เพรำะฉะนั้น เบื้องต้นเรำได้สมำทำนศีลแล้ว ศีล ๕ ข้อ
หนึ่ง เรำได้สมำทำนตั้งมั่นแล้ว อย่ำให้ล่วงเกินต่อไปอีก ที่เคย
โกหกตอแหลคนอื่น พกลมคนอื่น ท�ำให้เขำเชื่อจนเสียเงินเสีย
ทองเพรำะกำรต้มตุ๋นกัน อย่ำงนีก้็เรียกก็ไม่มีศีล คนไม่มีศีล 
ไม่น่ำนับถือเลย

กลำ่วเท็จ ค�ำไม่จริง อะไรไม่จริงไม่ต้องกลำ่ว กล่ำวแต่ค�ำจริงๆ
ออกมำ เพื่อนฝูงทั้งหลำยก็เชื่อมั่นใจ เชื่อถือ

ไม่โกง ไม่กิน ไม่กอบ ไม่โกย
ไม่เก็บ ไม่ก�า ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ ใดเลย

เป็นคนซื่อ ซื่อจนเซ่อ ซื่อมำกจนเซ่อไป อำ้ แต่ไหวพริบ
ของเรำมีอยู่ สติปัญญำของเรำมี ท�ำแต่สิ่งถูกๆ สิ่งที่ ไม่ผิดศีล
ธรรม ท�ำได้ ประพฤติได้ พูดได้ อ้ำ ไม่ได้โกหก พูดไปตำมควำม
เป็นจริงของเรำ ยิ่งเป็นพ่อคำ้พ่อขำยทั้งหลำยทั้งปวง ยิ่งเป็น
นักหลอกลวงต้มตุ๋นมำกมหำศำล อ้ำ เดี๋ยวนีบ้้ำนเมืองจะไม่สงบ
ก็เพรำะเรื่องหลอกลวงกัน ต้มตุ๋นกัน นั่นเอง ต้มตุ๋นกัน ตอแหล
กัน ไม่ตรงไปตรงมา ดังที่เจตนาสมาทานมาแล้ว อ้า ทุกอย่าง 
ภรรยำก็ต้องซื่อสัตย์ต่อสำมี สำมีก็ต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยำ เป็น
คนซื่อสัตย์จริงๆ ไม่นอกใจสำมีตัวเอง ไม่นอกใจภรรยำตัวเอง
เป็นอันขำดน่ะ อย่ำไปเห็นถึงแก่สนกุสนำนเฉยๆ เออ วำ่มัน
สนกุสนำนแล้ว แต่วำ่เวลำรับผล มันได้ควำมทุกขเวทนำแสน
สำหัสสำกรรจ์ ไปตกนรกหมกไหม้ ได้หลำยกัปหลำยกัลป์นะ อืม 
ตั้งแต่ญำติของพระเจ้ำพิมพิสำรน่ะ เออ ท�ำผิดตั้งแต่ปำงโน้น 
ตั้งแต่ชำติปำงก่อนโน้น ยังไปตก ไปตกนรก หมกไหม้อยู่ ถูก
เขำต้มเขำตุ๋นอยู่บ่อย ไม่มี ใครเชื่อมั่นในใจ ได้เป็นเพื่อนกัน ต้อง
เชื่อมั่นกัน ผู้สมำทำนศีลไปแล้วต้องเชื่อมั่นในตัวของเรำเอง เชื่อ
มั่นวำ่เรำไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเลย ตรงไปตรงมำเป๊ะเลย ก็บอก
ฝ่ำยตรงกันข้ำม เขำจะมำหลอกลวงต้มตุ๋นเรำ ก็ไม่ต้องเชื่อ ไม่
ต้องเชื่อเขำหรอก อืม เพรำะว่ำเขำเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงคน
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อย่ำงนีจ้ะเป็นพระที่น่ำกรำบน่ำไหว้หรือเปลำ่ ไม่น่ำกรำบ
น่ำไหว้เลย เออ ให้พวกเรำเป็นอุบำสก เป็นอุบำสิกำ ผู้นับถือ
พระพุทธศำสนำ ได้ถือค�ำสอนของพระพุทธเจำ้แล้ว เรำจะต้อง
ตรงแน่วทีเดียว เหมือนดังเชือกบรรทัด เชือกบรรทัด ขึงไว้ดีๆ 
ย้อมสี ให้ดีๆ วำงลง ดีดเปำะ ลงทีเดียวในผืนพรม หรือในผืน
กระดำษ ตรงแน่วไปเลย ครองบรรทัด ไม่ ไม่คดไม่งอเลย ดีด
เปำะลงไปเป็นครองไว้ตรงนี ้ เขำจะเลื่อยไม้เขำจะท�ำอะไร เขำก็
ดีดบรรทัดซะก่อน ดีดบรรทัดลงไป จะเอำหนำเท่ำไรนิว้ เทำ่ไร
เซนฯ ก็ ดีดไปๆๆ ได้จนครบจ�ำนวนแล้วก็ค่อยๆ เอำเข้ำเครื่องจักร 
ไสเข้ำไปแล้ว ใบพัดมันท�ำงำนเอง ติดเครื่องขึ้นแล้วก็ อืออออ 
แล้วมันก็ไปดึงเขำ้ไปตำมครองนั่นแหละ อำ้ แผ่นไหนเสร็จแล้ว
ก็ตกออกไป ตรงแน่วไม่คด ไม่คดไม่งอ แผ่นนีก้็ไปอีก เขำ้ครอง
ไหนก็ครองนั้นแหละ ตรงแน่วไปเลย เรียกว่ำไม่ขึ้นไม่ลง ไม่มี
กำรขึ้นกำรลง เหมือนไหม เลื่อยมือ เลื่อยมือเลื่อยกันเหรอ ดึง
ยำกขึ้นจริงๆ น่ะ ประเดี๋ยวก็ขึ้น ประเดี๋ยวก็ลง ประเดี๋ยวก็ขึ้น 
ประเดี๋ยวก็ลง ก็เลยไม่ได้กระดำนงำม กระดำนไม้ดีๆ ก็น่ำจะ
งำม เรียบรำบไปเหมือนดังบรรทัดแบบนี ้นั่นเขำ เขำเลื่อยด้วย
เครื่องจักร เครื่องจักรกลมันไปตำมครองของมันดี

เทวดารู้ คนไหนโกหก เทวดารู้

โกหกพกลม ตอแหลหลอกลวง ซึ่งกันและกันเหลำ่นั้น 
ผิดศีลด้วย ผิดธรรมด้วย เทวดำฟ้ำดินเป็นสักขีพยำน อ้ำ ใน
การสมาทานศีลของเราดีแล้ว

อิมาน ิปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นพิพุติง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

พักยกไว้ก่อนนะ คุยกันได้นะ จะคุยปะเนีย่ นีพู่ดให้ฟัง
อย่ำงไม่ปิดไม่บังเลย เป็นควำมจริงอยู่ในโลกนี ้เห็นกันเป็นควำม
จริง คนไหนเคยเข้ำวัดเข้ำวำไปแล้วไปหลอกลวงกันอยู่ เทวดำ
หัวเรำะ เทวดำยิ้มอยู่ในเหงือกเพิ่นล่ะ โอ้ เป็นนักต้มตุ๋น เป็น
นักหลอกลวง ยังมำตอแหลคนอื่นให้เชื่ออยู่ ไม่ถูกต้อง อันนั้น
เป็นพูดเรื่องศีลไปแล้ว

พูดเรื่องธรรมปะเนีย่ ธรรมก็มจีริงๆ ธรรม ธรรมะธัมโม 
ซึ่งเป็นค�ำสั่ง ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์ มำตรัสรู้ธรรมะ
แล้ว เพิ่นรู้จักว่ำหมดทุกอย่ำง รู้ไปหมดทุกอย่ำง หลอกลวง
ต้มตุ๋นกันอย่ำงหนึ่งอยำ่งใดเพิ่นรู้ อ้ำ เป็นพระเป็นเจ้ำมำแล้ว 
มำต้มตุ๋นญำติโยม เพิ่นก็ยิ่งรู้ใหญ่ เฮ้ย

พระขี้ตั๋ว(โกหก) พระโกหก พระหลอกลวง พระต้มตุ๋น
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ว่าตรง ตรงแน่วเลย ไม่มีที่ขึ้นที่ลงเลย เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะมำปูพื้น ปูกระดำน จะเขำ้ลิ้นกันหรือเปลำ่ เออ ก็ท�ำได้ง่ำย 
ถ้ำไม้มันตรงก็ท�ำได้งำ่ย เออ ไม่คดไม่งอ ไม่วกไปมำ แต่วำ่คด
อีกอย่างหนึ่ง

ไม้คดเอาไว้ท�าขอ

เออ ไม้งอเอาไว้ เออ

เหล็กงอเอาไว้ท�าเคียว
แต่ว่าคนคดเคี้ยวใช้งานไม่ได้เลย

คือ เพื่อนเรำ เพื่อนลำ

เพื่อนกิน เพื่อนกัน
เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน แล้วนี่

แล้วก็เป็นไม้ที่ดี ที่สวย ที่งำม ท�ำอะไรก็ตรงๆ ตรงแน่ว
เหมือนกัน ท�ำตึก ท�ำบ้ำน กี่ชั้นๆ เขำก็มีก�ำหนดกำรของเขำ ตำม
แบบฉบับของเขำนั่นล่ะ เอำเท่ำนั้นชั้น เท่ำนี้ชั้น ท�ำยังไงเสำมัน
จะตรง ท�ำยังไงพื้นมันจะรำบเรียบ รำบเป็นพื้นเดียวกัน อ้ำ เป็น
พื้นเดียวกันเลย ลงแว็กซ์(wax ขี้ผึ้ง ไข) หรือขัดมันอย่ำงดีซะก่อน 
เออ แต่ว่ำมันก็งำมไปคนละอย่ำงอ่ะนะ นี่ๆ  ดูสิ ครองๆ ครอง
บรรทัดอยู่ที่พื้นเนีย่ ครองลวดลำยอยู่ในพื้นเนีย่ เขำท�ำน่ะ ให้
มันสวย เขำเห็นว่ำมันสวยดี มันเป็นลำยอยำ่งงี้ๆ มันสวยดี แต่
วำ่ถำ้จะเลื่อยไม้จริงๆ เอำขอนซุงใหญ่ๆ มำ มำเลื่อย เลื่อย เลื่อย
ด้วยเครื่องจักรด้วย ด้วยเครื่องจักรติดเครื่องขึ้นแล้ว ก็ไปเลย 
ไม่ต้องตีบรรทัดหรอก มันไปเองของมัน มันบังคับตัวเองของ
มัน ไปตรงแน่วไปเลย จะคดโน้นคดนี้ ไม่มี ถ้ำเครื่องยนต์เขำ
บังคับไว้ในตัวแล้ว เขำบังคับไว้ในตัวแล้ว จะเอำเท่ำนั้นเซนฯ จะ
เอำเทำ่นีน้ิว้ อ้ำ เอำหนำเท่ำไหร่ๆ เขำก็วำงแบบไว้เรียบร้อย แล้ว
ก็ดึงเอำท่อนซุงนั้นเขำ้ไปหำเครื่อง เครื่องก็ติดตึงขึ้นมำก็ท�ำงำน
เลย ดึง มันก็ดึงของมันเอง ไปตำมครองแน่วไปเลย นั้นเรียก
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แบ่งไปตำมส่วนหรือเปลำ่ ถ้ำคนคดเคี้ยวเขำ้มำท�ำงำนนั้น แล้ว
เขำ เขำก็หักเอำนั้น หักเอำนี ้ตั้งมำกมำยก่ำยเกิน เป็นหมื่น เป็น
แสน เป็นล้ำน ก็แล้วแตโ่อกำสของเขำหรอก คนคดเคี้ยว คน
ไม่ซื่อ คนไม่ตรง ถ้ำได้ร่วมงำนร่วมกำรกันใหญ่ๆ โตๆ บริหำร
งำนใหญโ่ต อย่ำงบริษัทอันนีแ้ห่งนี ้เป็นบริษัทหรือเป็นโรงเรียน
เนีย่ ใหญโ่ตอย่ำงงี้ถ้ำเกิดมีคนใจคดเคี้ยวขึ้นมำ มำร่วมงำนล่ะ 
มันไม่ได้ตำมเปำ้สิปะเนีย่ อืม มันไม่ได้ตำมเปำ้หมำย งบประมำณ
ก็ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย เออ ได้น้อยกวำ่ควำมเป้ำที่ตั้งเอำไว้ เออ 
ไม่ถึงขั้นนั้น

อืม ตั้งใจไว้ดีๆ พวกเรำจะได้เป็นหัวหน้ำคน เป็นผู้บังคับ
บัญชำคน ก็ต้องตั้งอยู่ในควำมซื่อสัตย์สุจริต อยำ่ให้มันแวะไป
นั้นไปนี ้ ให้มันตรงไปตรงมำ ตำมค�ำที่ตกลงกันไว้ สัญญำไว้ 
ตกลงไว้ สัญญำไว้แล้วจะท�ำอย่ำงงั้นๆ รำยวัน วันละเท่ำไร รำย
ชั่วโมงกี่ชั่วโมง ก็มันได้ตำมเป้ำ มันก็ดีต่อกันน่ะ ใครก็เหมือนกัน 
คนไทยก็เหมือนกัน คนจีนก็เหมือนกัน คนฝรั่งอังกฤษก็ตำม 
ชำติไหนภำษำไหนก็ตำม คนซื่อพำให้เป็นคนน่ำรัก น่ำเคำรพ 
นับถือ น่ำไว้วำงใจ แต่วำ่คนคดเคี้ยวใช้กำรไม่ได้เลย เออ เหล็ก 
ไม้คดใช้ท�ำขอ ขอเกี่ยวนั้นเกี่ยวนี ้ เหล็กงอไว้ท�ำเคียวเกี่ยวขำ้ว 
เหล็กงอๆ ไว้ท�ำเป็นเคียวเกี่ยวข้ำว เนีย่ เหล็กงอเอำไว้ท�ำเคียว 
แต่คนคดเคี้ยวใช้กำรไม่ได้เลย เป็นเพื่อนกันก็หักหลังกันอย่ำงนี้

เพรำะฉะนั้น สังคมมนษุย์ ได้รับกำรศึกษำมำสูงแล้ว ได้
ถึงชั้นสูงๆ ได้รับกำรศึกษำสูง ได้เป็นดอกเตอร์ก็มี ได้เป็น อ้ำ 
ครู เป็นอำจำรย์คนมำแล้ว ยังมีกำรคดเคี้ยวกันอยู่ ไม่ซื่อต่อกัน
อยู่ มันจะคบกันได้สักกี่น�้ำ กี่ปี ไม่เจริญ แม้ผู้ปกครองประเทศ
ก็เหมือนกัน ผู้บริหำรงำนภำยในประเทศก็เหมือนกัน มันมีเจ้ำ

ถ้ำ ถ้ำคดเคี้ยว เรำใช้งำนไม่ได้เลย ท�ำให้เสีย เสียหมด 
เสียควำมเป็น เป็นมิตรสัมพันธ์กัน เสียควำมเคำรพนับถือ 
เสียไปหมด เพรำะว่ำเห็นใจแล้ว เคยไปท�ำงำนร่วมกันครั้งนั้น
ครั้งนีแ้ล้ว เบี้ยว เบี้ยวจัง ไอ้หมอนี ้เงินทองได้มำเท่ำไหร่ๆ มัน
ไม่จ่ำยให้เรำครบตำมสูตร ตำมตกลงกัน เป็นคนคด

คนคดเคี้ยวใช้การไม่ได้เลย
แต่เหล็กคดเอาไว้ท�าขอ

เหล็กคดงอไว้ท�ำขอ ไปเกำะตรงนั้นตรงนี ้ส�ำหรับตำกผ้ำ
ตากอะไรได้

เหล็กงอเอาไว้ท�าเคียว

เคียวส�ำหรับเกี่ยวข้ำวอ่ะ เหล็กงอมำตีแบนๆ เป็นเคียว 
แล้วก็ท�ำคมมันให้คมซะ อ้ำ เนีย่ เหล็กงอเอำไว้ท�ำเคียว แต่วำ่
คนคดเคี้ยวใช้กำรไม่ได้เลย

แม้เราเป็นมิตรกัน เขาก็หักหลังกัน

หักหลังกัน อ้ำ เพรำะฉะนั้น อยู่ในสังคมมนษุย์อย่ำเอำ
มำใช้ คนโกงอย่ำเข้ำเอำมำเป็นหมู่เป็นพวก มำท�ำงำนท�ำกำรด้วย 
เอำมำแล้วก็พังทุกบริษัท ถ้ำตั้งเป็นบริษัทใหญโ่ต หำ้งร้ำนใหญ่
โตก็ตำม แต่วำ่ถำ้มีคนคดเคี้ยวมำอยู่ในที่นั่น อีกแหละปะเนีย่ 
ท�ำให้งำนผิดพลำดไปมำกมำย งบประมำณเทำ่ไหร่ๆ เขำเคย
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เพรำะฉะนั้น พวกเรำอยู่ในชุมชนมนษุย์ แล้วก็ฝึกหัดให้
เป็นคนซื่อตรง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อยำ่คดอย่ำเคี้ยว แล้วเจำ้
นำยผู้ปกครองทั้งหลำยก็รักเรำมำก เพรำะว่ำเรำตรงไปตรงมำ 
ไม่เป็นคดในข้อ งอในกระดูกไม่มี อยำ่งนั้นไม่มี ตรงไปตรงมำ
เลย ตรงเป้ำเลย ไม่แวะไม่เวียนไปทำงไหน ได้เทำ่ไหร่ๆ ก็
บัญน�้ำบัญชี เออ หรือคอมพิวเตอร์มันตีไปแล้ว ตีไปแล้ว ตีไว้
ไปหมดแล้ว แต่ว่ำได้มำไม่ตรงตำมเป้ำ คอมพิวเตอร์จะเป็นยังไง 
ล่ะปะเนีย่ นั่นแหละ เรียกว่ำพลำดพลั้งแล้ว เริ่มแล้ว เริ่มเบี้ยว
แล้ว เริ่มเบี้ยวเจ้ำนำยแล้ว ผู้บังคับบัญชำเบี้ยว อืม เรียกว่ำเอำ
รัดกัน เรียกวำ่เอำเปรียบกัน ขึ้นมำทันที ในสังคมมนษุย์ ประเทศ
ไหนถำ้เป็นอยำ่งงั้น ประเทศนั้นไม่คงทนถำวร เออ ถ้ำเบี้ยวกัน
อยู่เรื่อยๆ ไม่ตรงไปตรงมำตำมเป้ำที่ตั้งไว้ เบี้ยวกันอยำ่งหนัก
เลย อย่ำงตำมข่ำว เรำได้ยินหน่อย ได้ยินข่ำวมำ เออ รัฐบำล
เอำเงินเอำทองเขำมำ แล้วปะเนีย่เบี้ยวเขำ แน่ะ ท�ำแล้ว ท�ำงำน
ให้หมดคุณภำพ อืม ไม่แน่นอน หมดคุณภำพ ไม่ยอมใช้ให้เขำ
ตำมเป้ำที่ขอยืมเขำ ยืมข้ำวกล้ำในนำของประชำชน ยืมมำแต่เวลำ
มำใช้มำจำ่ยจริงๆ ไม่ตำมนั้นแล้วปะเนีย่อ่ะ อยำกจะเบี้ยวไป 
อยำกจะโยนไปทำงอื่น อำ้ ได้มำเท่ำนั้นเท่ำนีเ้หรอ ไม่เห็นคืนให้
สักที อำ้ว เขำมำถำมหลำยๆ เข้ำ เกิดเบี้ยวกันขึ้นมำ แล้วก็เกิด
สงครำมพรรค์นั้นเกิดขึ้นมำแล้ว เป็นอยำ่งนี้

สหประชำชำติ ประเทศไหนก็ตำม ถำ้มีกำรเบี้ยวกันขึ้นมำ
แล้วไม่ ไม่เจริญ บริษัทห้ำงรำ้นไหนๆ ก็เหมือนกัน เออ มีบริษัท
ที่ซื่อสัตย์สุจริต แต่ว่ำหักหน้ำหักหลังไม่พอจำ่ยอีกล่ะปะเนีย่ 
ไม่พอจ่ำย มันไปยังไง ทำงเป้ำมันก็มีอยู่แล้ว เงินทองที่ ได้มำ
ทั้งหลายได้มีอยู่แล้ว แต่ท�าไมเขาไม่จ่ายให้ลูกน้องทั้งหมดเลย 

หนำ้ที่หลำยจ�ำพวก เออ ถ้ำพวกเหลำ่นั้นไม่ซื่อ ไม่สัตย์ ต่อบ้ำน
ต่อเมือง

มักเก็บ มักก�า มักกอบ มักโกย มักโกง มักกิน

กินกันอยู่อย่ำงนั้น อืม ไม่ตรงไปตรงมำ ขำ่วใหญ่ๆ เรำ
ก็ได้ฟัง อ่ะ ข่ำวใหญ่ๆ อยำ่ง เออ บริษัทหำ้งร้ำนล่มจมเพรำะ
วำ่เพื่อนในงำนน่ะ มันหัก เล่นงำนเรำ ไม่ซื่อไม่ตรงต่อกัน ก็ท�ำให้
กำรงำนนั้นล่มจมลง ละลำยลงได้ ไม่ก�ำไร พอที่จะได้เต็มเปำ้ 
แต่ไม่ ไม่ถึงเป้ำ ไม่ได้เต็มตำมเป้ำที่ตั้งไว้ เพรำะว่ำมันคนคด
เคี้ยว คนคดเคี้ยวมันมีอยู่ใน ชุมชนอันนั้นหรือในหมู่นั้น ไม่มีคน
ซื่อตรง ถำ้คนซื่อสัตย์สุจริตจริงๆ อ่ะ ไม่มี ไม่มีเสียหำยไปไหน
สักสลึงเดียว ไม่มี เออ ตำมเป้ำทุกวันๆ ได้มำเท่ำไหร่ อะไรเทำ่ไร 
เออ รู้ด้วยกัน อย่ำงนีเ้จำ้นำยผู้ปกครองทั้งหลำย ก็รักมำกมำย 
รักลูกน้องที่มันซื่อต่อเรำ คด ไม่คดโกงเรำอย่ำงเนีย่ เป็นคนจริง 
เป็นคนตรงไปตรงมำ อืม เป็น ไม่ใช่เป็นเหล็กคดได้ ท�ำให้เหล็ก
งอไว้ท�ำเคียว แต่คนคดเคี้ยวมันเป็นยังไง ท�ำงำนไม่ตำมเปำ้เลย 
เออ เขำหักออกค่ำนั้น คำ่นี ้ไปเยอะแยะมากมายอย่างนีแ้หละ
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พูดเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่พวกบริษัททั้งหลำย หมู่คณะ
ทั้งหลำยได้ฟัง เออ รำยละเอียดก็เป็นเรื่องขี้หมูรำขี้หมำแห้ง
หรอก อ้ำ แต่ว่ำมันเป็นควำมจริง ผู้เป็นหัวหน้ำน�ำพำพวกเรำ 
อืม มำท�ำงำนท�ำกำรใหญโ่ต ก็เพรำะหัวหน้ำเป็นผู้วำงแผน 
ท�ำอะไรให้มันไปตำมเป้ำ แล้วให้มันตำมที่ตกลงกัน สัญญำกัน
นั้น และก็เป็นกำรซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ตำมเป้ำทุกอย่ำง เออ 
ได้มำก็ได้ตำมเป้ำทุกอยำ่ง แล้วควำมไว้เนื้อเชื่อใจกัน มันก็เกิด
ขึ้น มั่นแน่นเหนยีวดี ถ้ำไม่ซื่อ ไม่สัตย์ต่อกัน ไม่ตรงต่อกัน อำ้ 
จะเป็นหัวหน้ำรัฐบำลก็ตำม หัวหน้ำบริษัทหำ้งรำ้นทั้งหลำย
ก็ตำม อำ้ ถ้ำขำดควำมไม่ซื่อต่อกันแล้วจะเป็นยังไง อะไรจะเกิด
ขึ้น เออ ควำมแตกแยกก็เกิดขึ้นให้เห็น

อะยัมภะทันตา

พูดภำษำง่ำยๆ เห็น อะยัมภะทันตำ น่ะควำมแตกแยก
กันแล้วมันเกิดขึ้น เพรำะควำมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพรำะว่ำประพฤติ
นอกลู่นอกทำง ปฏิบัติไม่ตรงไปตรงมำตำมเป้ำ ก็ท�ำให้บริษัท
ทั้งหลำยล่มจมได้ ลูกน้องทั้งหลำยพำกันแตกฮือไปทำงอื่นได้ 

มันแทนที่จะได้ก�ำไรด้วย เออ ถำ้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นหัวหน้ำงำน
แล้ว เป็นคนรู้จักประมำณ เอำแต่พอใช้จ่ำย เออ เอำแต่พอแรง
งำน เท่ำแรงงำนของตัวจริงๆ

เรำท�ำงำนแค่นี ้เวลำรับเรำก็รับแค่นี ้เวลำจ่ำยเรำก็จ่ำย
แค่นี ้นั่นเขำเรียกว่ำซื่อสัตย์ต่อกัน ต่อหน้ำที่กำรงำน คนซื่อสัตย์
สุจริต คนไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต ก็ ใช้กำรไม่ได้เลย ใช้กำรไม่ได้เลย 
ใช้กำรใช้งำนไม่ได้เลย เป็นยำก เป็นเจ้ำคนนำยคน เป็นหัวหนำ้ 
อำ้ บริษัทห้ำงร้ำนก็เหมือนกัน ถ้ำหำกเบี้ยวกันนดิๆ หน่อยๆ 
ลูกน้องแตกฮือหนจีำก ไม่เอำแล้ว เห็นแล้ว เห็นด้วยตำตัวเอง
แล้ว หักเอำไว้ๆ แต่ไม่ได้จ่ำยเต็มสักที สิ่งที่ยืมเขำมำแล้ว เออ 
แทนที่จะได้เต็มเป้ำ เวลำขอคืนได้เต็มเป้ำที่ขอยืมมำ อำ้ วันนี้
รัฐบำลเบี้ยวก็ได้ รัฐบำลเบี้ยว ขำ้วเต็มฉำงมำกมำยก่ำยเกิน 
แต่ยืมประชำชนมำ อ่ะ ยืมข้ำวเขำมำ เข้ำโรงสโีรงอะไร อำ้ เวลำ
คืนไม่คืน หักเลย เบี้ยวเลยอย่ำงงี้ก็มี อ้ำ นั่นเป็นเรื่องที่ ไม่
ปลอดภัย ถ้ำเจำ้ของเงินหรือเจ้ำของข้ำวที่ ไปยืมเขำมำ เขำเป็น
คนใจเหี้ยมใจโหดหน่อย เขำก็ลงมือแล้ว

หักหลังกันแบบนีม้ันไม่เอาน่ะ
หักหลังกันแบบนี้ ไม่เอาน่ะ

หลังไม่คดไมโ่กง ก็มำหักหลังเรำให้คดให้โกงไปตำม มัน
ไม่เอำ เพรำะฉะนั้น พวกเรำเป็นพุทธบริษัท มีครูบำอำจำรย์
สั่งสอน นับตั้งแต่ดอกเตอร์มำ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว เออ นี่ๆ ๆ 
ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นมำหรือเปลำ่ปะเนีย่ โอ้ เออ สำธุ อืม นีบ่ ่ เป็น
ประธำนในบริษัทหำ้งรำ้นแห่งนี ้ผู้หลักผู้ใหญ่มำแล้วพอดี ก�ำลัง
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ทุกสตำงค์ เรียกว่ำท�ำงำนตรงไปตรงมำ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต 
เจ้ำนำย หรือว่ำเถำ้แก่ ผู้จัดกำรใหญ่ ก็รักมำก รักคนนีม้ำกเลย 
อ้ำ มีตัวอย่ำงมำมำกมำยแล้ว ถ้ำไม่ซื่อและก็ถูกหักหลังกัน อืม 
เออ แล้วก็บริษัทหำ้งร้ำนนั้นจะเจริญนำนขนำดไหน เออ

เพรำะฉะนั้น พวกเรำเป็นชำวพุทธ ได้สัญญำกันแล้ว 
ปฏิญำณตนต่อพุทธเจำ้ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ไปแล้ว ดัง
พาขึ้น

พระไตรสรณคมน์

หรือรักษำศีลไปแล้วเบื้องต้นนั้น ก็ท�ำตำมที่ ได้สัญญำ 
ได้รับสัญญำจำกครูบำอำจำรย์ เออ ท่ำนมำ มีเมตตำมำอบรม
หรือมำสั่งสอน เรื่องศีลเรื่องธรรมให้พอสังเขปหน่อยหนึ่งแล้ว 
ก็ท�ำตำมที่ ได้สัญญำกันมำแล้วนั้น ทุกอย่ำง บริสุทธิ์สะอำด
หมดจด บัญน�้ำบัญชี รำยรับ รำยจำ่ย ก็เห็นด้วยกันหมดทุกคน 
มีเป็นสักขีพยำนด้วยกัน เออ

จะท�าอะไรๆ ก็มีลายเซ็น
มีลายเซ็นต้องทุกอย่างล่ะ

ก็ท�ำตำมลำยเซ็นที่เรำเซ็นไว้แล้วนั้น ต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้ำ 
ต่อนำย ต่อเถ้ำแก่ ผู้จัดกำร อย่ำงจริงใจและก็จริงจังด้วย อยำ่
หักหลังกัน ผู้ร่วมลงทุนด้วยกัน เออ ขอให้ได้สมปรารถนาหมาย 
เออ นีล่่ะเรำเป็นบริษัทใหญโ่ต อำ้ นีพู่ดไปเรื่องธรรมะ มันก็
กวำ้งออกไปๆ

อำ้ ทุกหน่วยรำชกำร ทุกหน่วยงำนอยู่ในโลก จะต้องเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน อ้ำ เคยเห็นวันสำบำนธงไหม

สาบานธงต่อหน้าในหลวง

ต่อหนำ้ประธำนำธิบดีหรือเป็นผู้ใหญ่ ข้ำพเจำ้ อืม ขำ้พเจำ้
ด้วย จะปฏิบัติงำนๆ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบี้ยว ไม่คด ไมโ่กง แน่ะ 
วำ่กันไปหมดทุกอย่ำงล่ะ สำบำนธง เขำเอิ้น(เรียก)ว่ำสำบำนธง 
มีกำรสำบำนธงขึ้น เออ อันนีก้็เหมือนกัน เรำเป็นบริษัทห้ำงรำ้น
ใหญโ่ต ถ้ำเรำเบี้ยวออกจำกค�ำประกำศนั้น ไม่ตรงเปำ้แล้วก็ 
ลูกน้องก็ ใจแป้ว อ๋อ อยำ่งนี้ ไม่น่ำมำช่วยงำนน่ะเว้ย ยังเอำเปรียบ
เรำ เออ ไม่จ่ำยตำมเป้ำที่ตกลงกันไว้ อืม อยำ่งนีเ้ป็นต้น มีค�ำ
ว่ำ สัจจัง อืม เว้ย อมตวำจำ ก็เหมือนกันเอำมำใช้ ค�ำพูดอยำ่งไร
ก็ต้องท�ำตำมค�ำพูดหรือสัญญำนั้นๆ ให้ตรงเปำ้ตรงจุดแท้ๆ ถ้ำ
เห็นควำมซื่อสัตย์สุจริต ของเจำ้ ของนำย ของ เออ เถ้ำแก่ใหญ่ 
หรือผู้จัดกำรใหญ่ อยำ่งนีลู้กน้องก็ยอมตำย ยอมตำยแทน เจำ้
นำยคนนีเ้ป็นคนซื่อเหลือเกิน มีเมตตำสูงส่งเหลือเกิน เรำจะ
ท�ำงำนให้เจ้ำนำย เต็มที่ เต็มเปำ้ ไม่เบี้ยว ตำมนั้นทุกอยำ่ง ทุน
ลงไปเท่าไหร่ ก�าไรได้มาเท่าไหร่ รู้จักด้วยกันทุกอย่าง ทุกบาท 
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ที่แสดงมำโดยย่อนี ้ ขอให้น�ำไปใคร่ครวญพินจิพิจำรณำ
ด้วยปรีชำอันชำญฉลำดเถิด อำ้ ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบควำม
สุขควำมเจริญทั้งทำงโลกและทำงธรรมทุกประกำร รับประทำน
วิสัชนำมำ ก็สมควรแก่เวลำ เอวังก็มีด้วยประกำรฉะนี ้อ่ะ

พูดไปพูดมำ มันค�ำเว่ำ(พูด)หมด เออ แต่อย่ำงอื่นก็มีมำก
อยู่ คนเรำอยู่รวมกันถ้ำใจตรงกัน ใจไม่คด คดในข้อ งอในกระดูก 
ตรงแน่วเลย เป็นคนตรงจริงๆ เจำ้นำยก็รักตำย เถ้ำแก่ก็รัก
ตำย ไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นผู้ดูแลกองทุนอะไรต่ออะไร ไม่เบี้ยว ได้
เต็มเป้ำทุกครั้ง อืม ถ้ำได้ลูกน้องอยำ่งนี ้เถ้ำแก่หรือวำ่เจำ้นำย
ก็รักตำยเลย รักมำก เออ เป็นผู้มีสติมีปัญญำมำช่วยตั้งเปำ้ให้ 
มำช่วยบริหำรงำนให้ ให้ตรงตำมเป้ำทุกครั้งๆ ก็จะมีแต่ควำม
สุขควำมเจริญ ไม่มีทำงเสื่อมเลย ถำ้ท�ำงำนร่วมกันน่ะ ถ้ำเอำ
รัดเอำเปรียบกันหน่อย มันไม่ดี มันแป้วใจ แป้วใจแล้วถำ้เอำรัด
เอาเปรียบกันแล้ว ไม่ตรงไปตรงมา อ้า ต้นทุนก็หาย ก�าไรก็หด 
ไปอย่ำงงั้นล่ะ ไม่ ไม่ตรงตำมเป้ำ พอแล้ว มันจะต่อไปอีก อืม 
ด้วยประกำรฉะนี ้เออ

อืม เออ เบื้องต้น เขำเอำไปกินแล้ว เบื้องต้นไหว้พระ รับ
ศีล ไปหมดทุกอย่ำงแล้ว ปฏิญำณตนเป็นพุทธมำมกะ ที่ซื่อสัตย์
ต่อทำงศำสนำจริงๆ เรำไม่ ไม่คดในข้อ งอในกระดูกไม่มี ตรง
ไปตรงมำอย่ำงงั้น เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เออ ท�ำงำนร่วมกันมัน
ก็มีควำมสบำยใจ ถ้ำท�ำให้แป้วใจสักหน่อยล่ะ เอำแล้ว หนำ้งอ
ขึ้นมา หน้าเบี้ยวขึ้นมาแล้ว ไม่ตรง เออ ไม่ตรงตามตกลงกัน
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.

ณ วัดป่าญาณสิริ ต.กรอกสมบูรณ์
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ท่านเทศน์ ให้พรสักหน่อยเพิ่นเด้อ
พอแล้วๆๆๆๆ คอไม่ดีหรอก คอ แหบๆ แห้งๆ

(หลวงปู่ฉันน�้าชา)

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

ขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลาย จงมีแด่พระผู้มี
พระภาค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น
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ให้ถึงซึ่งความสิ้นไปอาสวกิเลสซะ ขอเอาเหรอ ไม่ใช่อย่างงั้น 
เหมือนดังคนอาบน�้า ช�าระเหงื่อไคล สิ่งสกปรกโรคร้าย อยู่ใน
ร่างกายเรานีม้ีเยอะแยะ ความโลภก็มี

โทสัคคินา เพิ่นบอกว่าเป็นไฟ
โมหัคคินา ความหลงก็เป็นไฟอีก เผาเราอยู่
ราคัคคินา ราคะทั้งหลายเผาผลาญเราอยู่

ตลอดเวลา นอนหลับไปยังฝันไปอยู่ ฝันไป ไปท�าบาป 
ไปท�าบาป ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปลักฉกจกฉ้อผู้อื่นเอา ยังน�าเอา
มาฝัน เพราะว่าเราเลิกแล้ว เราละแล้ว อย่ามารบกวนเราเลย

ราคะ เพิ่นว่าเป็นของร้อน ราคัคคินา
ความโกรธก็เป็นของร้อน เพิ่นว่า โทสัคคินา

ความหลงก็เป็นของร้อนอีก โมหัคคินา

เป็นของร้อน เผาผลาญตัวเองให้ย่อยยับไปตั้งแต่ยังไม่
ตาย เอาหามันไหม้ตัวเองอยู่อย่างงั้น กลุ้มรุมหัวใจอยู่งั้นล่ะ 
เพราะฉะนั้น ทางศาสนาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านจึงเป็นห่วง
เป็นใย จึงได้ว่ากันอยู่บ่อยๆ มีบทบัญญัติไว้ให้ สวดมนต์ ไหว้
พระ แผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย เนีย่วิธีแก้ไข 
ทางอื่นเรายังแก้ไขได้ เช่นความร้อน มันเกิดเหงื่อไหลโทรมตัว 
ท�าให้แปดเปื้อน เลอะเทอะ เปรอะเปื้อนไปหมดทุกอย่าง ถ้า
เหงื่อออกเยอะๆ ละก็เปื้อนตัวเอง วิธีแก้ ให้มันเปื้อนท�าไง เปื้อน
ตลอดเครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าอาภรณ์ ถ้วยชามนามมาละ เออ 

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

ถ้าจะให้เทศน์เรื่องอื่นเราก็ไม่มี ถ้าเทศน์เรื่องของคนน่ะ
พอได้อยู่ คนเรามีร่างกาย มีวาจา มี ใจเป็นเจ้าของ ของร่างกายนี้ 
ถ้าเราไม่ช�าระ ไม่ขัด ไม่เกลา ไม่ล้างให้มันสะอาด มันจะสกปรก

(พระเถระเข้ามาร่วมพิธี)
อ้า โอ้ ปะเห็นแต่เมื่อเช้านีอ้่ะ อ้า สาธุ เอ้ รู้จักว่าเมือง

สุรินทร์ เพิ่นมา เราก็อาจจะเกี่ยวก็ได้เว้ย ปะเนีย่ เมื่อเช้าไปฉัน
ข้าวที่บ้านเจ้าภาพทางโน้นน่ะ ฉันข้าวแล้วมีอายัดตัว ตอนเย็น
นีห้ลวงปู่ต้องไปเทศน์ ว่างั้นน่ะ หลวงปู่ต้องไปเทศน์ ปฎิเสธไม่
ได้ อ้า ว๊าย ผูกมัดอย่างเด็ดขาดแท้

ถ้าพูดเรื่องของคนนีพ่อจะพูดได้ เรื่องของคน เกิดมาใน
โลกนี ้มาสร้างเอาบุญก็มี มาสร้างเอาบาปก็มี พวกสร้างบาปทั้ง
หลายเขาก็ท�ากันอยู่คึก พวกต้องการอยากไม่ ไม่มีบาปก็สร้าง
บุญ เออ ท�าบุญท�ากุศล ขุดน�า้บ่อ ก่อศาลา สร้างกุฏิ วิหารให้
พระเจ้าพระสงฆ์ได้อยู่ได้อาศัย เหล่านีม้ัน คนเราก็ท�าเอง อยู่ๆ 
มันก็จะแล่นมาทางเราเองได้ไหม ต้องท�าเองซะก่อน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ อะเสสะโต

ท�ายังไง บาปกรรมทั้งหลายจึงจะหมดจากเรา หรือเช่นนั้น 
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ทานบารมี ศีลบารมี

ภาวนา ก็เป็นบารมีเหมือนกัน

เนกขัมมบารมี

ท�าให้จิตใจสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลาย ให้มันเบา มัน
บางไป ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่ขัด ไม่เกลา ไม่ล้าง ไม่ซัก ไม่ฟอกมัน มัน
จะสะอาดเองหรือเปล่า กาย วาจา ใจน่ะ มันจะสะอาดขึ้นมาเอง
หรือเปล่า โอ้ เป็นของยากแท้ เพราะมันสะสมและก็หมักหมม
มานาน สะสมหมักหมมมานานแล้ว

ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ราคะ โทสะ โมหะ

ของใช้ประจ�าวัน ก็ต้องล้างทุกวัน ต้องเช็ดถูทุกวัน ท�าความ
สะอาดทุกวัน มันจึงเป็นน่าใช้ มันจึงเป็นน่านั่ง น่าอาศัย ท�าความ
สะอาดมันให้ทุกวันๆ

อันนีก้ล่าวใกล้ๆ ไม่ต้องไกลไป ย้อนมาหาตัวเองทุกคน 
ทุกคนย้อนมาหาตัวเอง ท�ายังไงราคะ โทสะ โมหะ จะหมดไป
จากเรา กิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลงทั้งหลาย จะ
เบาบางไปจากเรา ท�ายังไง นีค่วามประสงค์ของทางศาสนา 
ต้องการอยากให้ช�าระ ให้ขัด ให้เกลา ให้ท�าความสะอาดของเหล่านี้ 
ถ้าไม่ท�าบ่อยๆ มันก็เกิดแทรกๆ ขึ้นมา ความสกปรกทั้งหลาย 
กาย วาจา ใจ มันสกปรกได้ มันออกมาทุกวัน สิ่งที่เพิ่น ที่
พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์เพิ่นสอน เพิ่นก็สอนให้ท�าความสะอาด 
กาย วาจา ใจ เท่านีส้ิ่งที่จะท�า กิจธุระที่จะต้องท�า เพราะฉะนั้น 
จ�าเป็นที่สุด ทุกคนจะต้องช�าระ ขัดเกลา ล้างจิต ล้างใจของตัว
เอง ด้วยธรรมะ ด้วยภาวนา ทาน ศีล ภาวนา เหล่านีเ้ป็นเครื่อง
ช�าระ เป็นเครื่องล้าง เป็นเครื่องขัดเกลา ให้ถึงความสะอาด
หมดจด ทางกายของเราสะอาด วาจาของเราสะอาด จิตใจของ
เราสะอาดแล้ว ก็ไม่ต้องท�าอะไรมากมาย เพราะมันสะอาดอยู่แล้ว 
ศีลเราก็ได้รักษาอยู่ ทานเราก็บ�าเพ็ญอยู่เรื่อยๆ

มันมีประจ�าตั้งแต่เกิดมา ตัวน้อยๆ ก็ยังใช้ออกมาไปทาง
ที่ ไม่ดี มี ใครบอกใครสอนเขาหรือเปล่า บอกไปในตัวล่ะ มัน
บอกกันไปในตัว เอิ้น(เรียก)หาห่า หาผี ห่ากินหัวมึงเอย ผีกิน
หัวมึงเอย ต้มตับ ต้มไต ต้มไส้ ต้มพุง ไม่มี ใครสอน แต่มันๆ 
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มาเองของมัน มันไปติดอะไรก็แปดเปื้อนไปหมด อย่างที่เรากิน
หมาก กินหมากก็ต้องบ้วนใส่กระโถนอีกแหละ ถ้ากระโถนไม่
ล้าง ไม่ท�าความสะอาด จะน่าใช้อีกต่อไปหรือเปล่า โอ้ย ต้องล้าง
ต้องเช็ด ต้องถู ถ้วยชาม ภาชนะอาหารทุกชนดิ ก็ต้องท�าความ
สะอาดไว้เสมอ

แม้ฉันใด กาย วาจา ใจของเรา ถ้าไม่รักษาให้มันสะอาด 
มันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลหรือเปล่า

ค�าว่าบุญ บุญนีบ้่มีไผ(ใคร)ปันแจกแหล่ว
บ่มีแยกออกได้ คือไม้ผ่ากลางแล้ว

คือดั่งเฮา(เรา)กินข้าว ไผ(ใคร)กิน ไผ(ใคร)ก็อิ่ม
บ่ห่อนไปอิ่มท้องเขาพู้น(โน้น)ผู้บ่กิน แน่ะ

(เรื่องบุญบารมี เป็นสิ่งที่ท�าแทนกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้อง
ท�าเอาเอง เปรียบว่า การกินข้าวคนไหนกินคนนั้นก็อิ่ม

มันไม่สามารถไปอิ่มท้องของคนที่ ไม่ได้กิน)

เหมือนกันนั่นแหละ กิเลสของเราจะอยู่เฉยๆ ให้มันเหือด
มันแห้งไป ให้มันหายไปเองมัน มันแหลกเท่านั้นแหละ ไม่ 
ไม่สะอาดขึ้นมาได้ จะต้องอาศัยการดูแล ขยันมั่นเพียรในการ
ท�าความสะอาด กับถ้วยชามก็ดี ภาชนะน�้าทุกชนดิก็ดี

เกิดขึ้นมาในสันดานของมันเอง เออ ท�าให้สกปรก ท�าให้กาย 
วาจา ใจสกปรก ด้วยโลภ โกรธ หลง ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วย
โมหะ มันเกิดขึ้นมาได้ จนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มี มีครอบมีครัวแล้ว
ก็แตกแยกกันไป ทิ้งกันไป เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันฝัดกัน มัน
กัดกันขึ้นมา

ความโกรธ ความโลภ ความหลง
ราคะ โทสะ โมหะ

มันเกิดจากใจ แต่มันสามารถกินใจเราให้หมดคุณภาพ 
เนีย่ความโกรธ ความโลภ ความหลง มันเกิดจากใจน่ะ แต่ว่า
สามารถกินใจให้หมดคุณภาพที่ดี ไปจากตัวของเราเอง ความ
สกปรกของกาย วาจา ใจน่ะ มันก็มีอยู่ในตัวของเรา เราจะเอา 
มันไว้จนมันตายจากกันเลยเหรอ มันจะเบาเองหรือเปล่า มันจะ
สะอาดเองหรือเปล่า ต้องซัก ต้องฟอกมันซะก่อน

เหมือนดังเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่อยู่ประจ�า ทุกชุด ทุก
อย่างที่เราใช้สอยมัน ตั้งแต่ถ้วยแต่จาน ถ้วยชามนามมาละ 
ภาชนะน�า้ ภาชนะอาหาร เหล่านีก้็ท�าความสะอาดทุกวัน ใช้ทุกวัน 
ท�าความสะอาดทุกวัน หม้อ ไห โอ่งน�้า หรืออะไรเหล่านีเ้พื่อต้อง
ท�าความสะอาดอยู่เรื่อยๆ มันจึงเป็นน่าใช้ น่าใส่อาหาร น่าใส่น�า้
ใช้และน�้าดื่ม ต้องท�าความสะอาดไว้เสมอๆ เออ อันนีข่้อเปรียบ
เทียบเฉยๆ หรอก เปรียบเทียบถ้าไม่ท�าความสะอาด มันจะน่า
ใช้หรือเปล่า มันจะน่าขยะแขยงหรือเปล่า ถ้วยจาน ถ้วยชาม 
ภาชนะอาหาร ภาชนะน�า้ก็ดี ถ้าเราไม่ท�าความสะอาดให้เรียบร้อย 
หลายวันมันก็เกิดเกรอะกรังขึ้นมา อ้า ความสกปรกมันก็เกิดขึ้น
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ขัดเกลา ท�าความสะอาดไว้เสมอ ก่อนจะน�ามาใช้ ให้มันสะอาด
เอาไว้ ก่อนจะน�ามารับแขก ต้อนรับแขกเหรื่อทั้งหลาย ต้องให้
ของนั้นสะอาดหมดจด ภาชนะน�า้ก็ดี ภาชนะอาหารก็ดี เสื้อผ้า
อาภรณ์ก็ดี ที่เราใส่ประจ�าทุกวัน แล้วก็เหงื่อออกทุกวัน เหงื่อ
ออกไคลออก ฝุ่นละอองมันก็ติดด้วย เกิดความสกปรกได้ เห็น
กับตาพวกเราเอง ใครๆ ก็เห็น ถ้าไม่ได้ท�าความสะอาดแล้วก็ไป
นั่งปะปนหมู่ผู้คนสะอาดแล้ว เราก็ตะขิดตะขวงใจอยู่อย่างงั้นน่ะ 
เออ ไม่สบาย หงุดหงิดๆ แล้วก็คันตรงนั้น คันตรงนีข้ึ้นมา มัน
มีเชื้อราหรืออะไรก็ไม่รู้ มันเกิดขึ้นมาเองมัน ดังนี ้เปรียบเทียบ
อย่างนี้ ให้รู้จักว่า

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก
ความชัง ความยินร้าย ความยินดี ความดี ใจ

เสียใจ ร้องไห้ หัวเราะ เหล่านี้

ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้หัวใจหมดความส�าคัญ นีแ่หละมันอยู่ด้วย
กันดีๆ ก็แตกกันเพราะมัน กาย วาจา ยังไม่ได้ช�าระ เอามาใช้

ภาชนะอาหารทุกอย่าง ก่อนจะท�า ก็จะต้องหาความสะอาด
ซะก่อน ท�าลงไปสุกแล้ว เรียบร้อยแล้ว จึงน่ากิน จึงน่าใช้ ถ้า
ไม่ท�าความสะอาด มันก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ เราไม่
เห็นหรอกโรคที่มันอยู่ในถ้วยในชามที่สกปรกน่ะ เราไม่เห็นหรอก
ถ้ามันชินมันเคยแล้วมันก็อยู่ได้ ไม่ชินไม่เคยกับความสกปรก 
เคยชินเคยใช้แต่ของสะอาดๆ เสื้อผ้าอาภรณ์ก็เหมือนกัน ใช้แต่
ของสะอาดๆ ไปเข้าสังคมกับหมู่ ถ้าเสื้อผ้าไม่ได้ซัก มันเป็นยังไง 
ตงิดๆ หรือเปล่า โอ้ย ไม่สบายใจ เพราะว่าไม่ได้ซักเสื้อซักผ้า 
คนอื่นมานั่งใกล้ คงจะได้กลิ่นจากตัวของเราเอง แอ้ มันเป็น
ยังไง ตะขิดตะขวงใจหรือเปล่า

อันนีเ้ปรียบภายนอก เข้ามาภายในใจเรา ในใจเราก็มีการ
ขัด การเกลา การท�าความสะอาดเหมือนกัน ต้องท�าบุญให้ทาน 
รักษาศีล สมาทานศีลกัน ถ้าท�าพิธีอะไร เมื่อไหร่ก็ต้องว่ากันซะก่อน 
มื้อเช้าก็ว่าแล้ว มื้อแลง (เย็น)ก็ว่าอีก อยู่อย่างงั้ันแหละ ท�าความ
สะอาดกาย วาจา ใจของตัวอยู่งั้นแหละ ให้จนมันหมดจนสิ้น
สงสัย สิ้นสงสัย ไม่ต้องได้ท�าความสะอาดอีก มันสะอาดเองของ
มัน อล่องฉ่องเอง สะอาด ใจสงบ และจะเห็นความสะอาดใจล่ะ
ปะเนีย่ ถ้าใจสงบลงไปเป็นหนึ่งได้ จะเห็นความสะอาดหมดจด
ของจิตใจหรอก ถ้าเป็นความโกรธเกิดขึ้น ความโลภเกิดขึ้น ความ
หลงเกิดขึ้น รกรุงรัง ก็ท�าให้ไม่สบาย หงุดหงิดๆ ไม่สบายจริงๆ 
แหละ โอ้ เพราะเราไม่ได้ซักเสื้อซักผ้าให้สะอาด ถ้วยชามที่ ใช้สอย
อยู่ ถ้าเราไม่ท�าความสะอาดเอาไว้ มันจะน่าใช้หรือเปล่า เออ

แม้ฉันใด ที่กล่าวมานีก้็ต้องการให้หวนระลึกถึงตัวเอง 
ตัวเองของเรามีความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือเปล่า มีราคะ 
โทสะ โมหะหรือเปล่า ถ้ามันมีอยู่มันจะสะอาดได้ยังไง มันต้อง
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ในตัวของเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นเว้ย มันจะอยู่ในล�าไส้นะ ออกมาทาง
เหงื่อก็เป็นขี้เหงื่อซะ ถ้ามันจับฝุ่นละอองมากๆ ขึ้นก็เป็นขี้ ไคล
ขึ้นมาล่ะ สีแต่ละทีละข้างก็ออกมา เหงื่อไหลออกมา อาบน�้า
ทุกวัน ขัดสีทุกวัน ก็ยังเกิดความสกปรกได้

อันนีจ้ิตใจของเราถ้าเราไม่ขัด ไม่เกลา ไม่ช�าระมันอยู่บ่อยๆ 
มันจะถึงความสะอาดหรือเปล่า ถึงความสะอาดเป็นของหมดจด
ได้หรือเปล่า มันต้องเอากับมัน ผู้ต้องการมีความสะอาดกาย 
สะอาดวาจา สะอาดใจ ต้องเอากับมัน อ้า อย่าให้มันมารบกวน
เราอีกเป็นอันขาด เมื่อไปพูดในสังคมสมาคมใดก็ดี อย่าให้มัน
ออกไปรบกวนหูผู้อื่น ให้ได้รับแต่รสเย็นๆ เย็นหู กริยาท่าทาง
ก็เย็นตา ถ้าหากว่าไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เย็นตา 
มองเห็นหน้ากันแล้วก็ชื่นใจ เย็นตา ในที่สุดก็เย็นใจด้วย ใจเย็น
ด้วย นั่งสมาธิภาวนามันก็สงบ เพราะกาย วาจา ใจ มันสะอาด
แล้ว ไม่มโีทษมลทินอะไรเกิดขึ้น เพราะกายของเรา วาจาของเรา 
ใจของเรา อืม มันต้องรักษาให้มันสะอาดหมดจด อยู่ทุกวี่ทุกวัน 
เป็นการขัดเกลากิเลสตัวเองภายในตัว กิเลสก็คือตัวของเรานี้
แหละ ความโลภก็เกิดขึ้นที่นีแ้หละ ความโกรธก็เกิดขึ้นที่นีแ้หละ 
ราคะก็เกิดขึ้นที่นีแ้หละ โทสะก็เกิดขึ้นที่นีแ้หละ ถ้าเราไม่ช�าระ 

อยู่เสมอ ไม่มี ใครสอน แต่มันน่ะ ท�าไมไปหยิบออกมาใช้ ไม่มี
ใครสอน ความโลภก็ไม่มี ใครสอน ความโกรธก็ไม่มี ใครสอน

ความหลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี

เหล่านั้นก็ไม่มี ใครสอน มันเป็นเองของมันโดยอัตโนมัติ 
เออ จะเอาอย่างงั้นเหรอ ถ้าเอาอย่างงั้นก็มันเหนื่อยนะ ครูบา
อาจารย์ก็เหนื่อยเป็น จะเอามาพูดให้ฟังบ่อยๆ ก็จะเบื่อซะก่อน
เพราะฉะนั้น ในวันนีเ้รามาท�าความสะอาดกาย ท�าความสะอาด
วาจา ท�าความสะอาดใจ ให้มันถึงความหมดจด ปล่อยมันทิ้งซะ 
อะไรมันรกรุงรัง ท�าให้ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ปล่อยมันทิ้งซะ 
อย่ายึดเอามาคิด อย่ายึดเอามาพูด ไม่ต้องเอามาพูดกันของอย่าง
นี ้ของเป็นอัปมงคล ไม่เป็นมงคล อย่างว่า ห่ากินหัวมึงเอย ผี
ต้มตับ ต้มไตมึงเอย เหล่านี้ ใครสอนล่ะ ใครเป็นคนสอนหรือ
เปล่า มันเกิดกับสันดานตัวเองมั้ง อ้า แล้วก็กลายเป็นนสิัยขึ้น
มาปะเนีย่ นสิัยขี้ดุ ขี้ด่า ขี้บ่น จุกจิก จู้จี้ มันเป็นขี้ขึ้นมา ไม่ใช่
ของดีหรอก มันน่าเบื่อเหลือเกิน ขี้บ่น ขี้ว่า ขี้จก มีแต่ขี้ทั้งนั้น
เพิ่นว่า หลวงปู่ธรรมเจดีย์(หลวงปู่จูม พันธุโล) ท่านพูดเรื่องขี้ 
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มันเกิดขึ้นที่ ใจ แต่มันกินใจให้หมดไป หมดคุณภาพของ
ใจดีๆ เหล็กแท้ๆ ถ้าปล่อยให้สนมิมันกิน มันกินหมด มันกิน
เหล็กขาดเป็นท่อนๆ ไปแหละ อย่างว่า มีดก็ดี ขวานก็ดี เกี่ยว 
เคียวหรืออะไรเกี่ยวข้าวอยู่ ถ้ามันไปตกฝังดินอยู่นานๆ แล้ว มัน
เป็นยังไง มันเกิดสนมิกินมัน มีดขวานก็เหมือนกัน ถ้าตกอยู่ใน
ดิน ไปถูกเผ็ดถูกเค็มเข้าหน่อยเดียว ไม่ได้ท�าความสะอาด มัน
กัดกินเหล็กได้ จึงได้พูดให้ญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟัง

สนมิมันกินเหล็ก กิเลสมันกินใจ

อ่ะเนาะ(นะ) สนมิมันกินเหล็ก เป็นโลหะทั้งหลายต่างๆ 
มันกินหมด ถ้าไปฝังอยู่ในดินอยู่ในดอนเข้านานๆ ถูกของเปรี้ยว 
ของเค็มเข้าบ้าง ไปถูกดินเข้ามา ก็เกิดขี้สนมิจับ อ่ะ เกรอะกรัง
ไปหมด อย่างนีจ้ะอยู่ได้กี่ปี สนมินีก่ินแล้วมันอยู่ได้กี่ปี มีคุณภาพ
ที่ดี น่าใช้น่าสอย ไม่น่าใช้แล้วถ้าเกิดขี้สนมิขึ้นมาแล้ว ไปท�างาน 
อะไรๆ ก็ไม่สะอาด เอามีดขี้สนมิกิน จอบที่ขี้สนมิกิน เสียมขี้
สนมิกิน เคียวที่เกี่ยวข้าวอยู่ ปล่อยให้มันเกิดข้ีสนมิขึ้นมา มัน
จะใช้งานได้หรือเปล่า เออ เหมือนกันแหละ ต้องช�าระมัน ทุกอย่าง 
ต้องช�าระมันไว้ ขัดเกลามันไว้ เคยบอกลูกศิษย์ว่า

ไม่ท�า ไม่ขัด ไม่เกลามัน ให้สะอาดหมดจดไว้เสมอแล้ว มันจะ
เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเอง ไม่สบายเลย ถ้าไปลุอ�านาจแก่

ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ราคะ โทสะ โมหะ

ถ้าไปลุอ�านาจแก่มัน มันยิ่งได้ก�าลังใหญ่ โอ้ย เอาใหญ่
แล้ว สามีภรรยาสุดที่จะรักกันขนาดไหนก็ตาม แต่มันเกิดขึ้นที่
กาย วาจา ใจของตัวเองแล้ว ก็ท�าให้แตกร้าวกันได้เลยน่ะ

(หลวงปู่ฉันน�า้ชา)

มีเงินมีทองก็ต้องการอยากจะสร้างหลักสร้างฐานของ
ตัวเอง ให้มันมั่นคงถาวร สร้างศีลสร้างธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเอง 
ขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มันหมดจดสะอาดไว้เสมอ นั่งอยู่ก็มีความ
สุขใจ นอนอยู่ก็ยังมีความสุขใจ ยืนเดินนั่งนอนมีความสุขตลอด 
ไม่มีความเดือดร้อนใดๆ เลย เพราะเรารักษากาย วาจา ใจของ
เราให้อยู่ในความสงบเรื่อยๆ ทุกวี่ทุกวัน เป็นอย่างนีค้รูบา
อาจารย์เพิ่นสอนน่ะ เพิ่นสอนอย่างงี้แหละ หลวงปู่อะไรก็แล้ว
แต่ ตั้งแต่หลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เป็นต้นมรดก
กรรมฐาน เพิ่นเอายังไง เพิ่นก็เอาอย่างงี้แหละ สู้กับมันอย่างงี้
แหละ

สู้กับความโลภ ความโกรธ ความหลง
ราคะ โทสะ โมหะ
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พระไตรสรณคมน์

ของพวกเราก็ให้มันหมดจด

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นีก้็ว่าอยู่เรื่อยๆ อย่าให้มันขาดได้ อยู่กับพระพุทธ อยู่กับ
พระธรรม อยู่กับพระสงฆ์ บริกรรมอยู่อย่างงั้น ครูบาอาจารย์
บางแห่ง คิดเฉยๆ เพิ่นก็รู้ รู้แล้วเพิ่นก็ห้าม ไม่ให้ปรุงแต่งไป
ทางนั้น ราคะ โทสะ โมหะ อย่าให้มันเข้ามาใกล้ได้ ถ้ามันเข้ามา
ใกล้ มันจะมากินใจเรา ท�าให้ใจเราหมดคุณภาพ หมดประสิทธิภาพ 
ใช้งานไม่ได้เลย อ้า

เพิ่นก็บอกไว้เป็นอย่างๆ อยู่หรอก คนเกียจคร้านน่ะใช้
การไม่ได้เลย คนไม่ขยันขันแข็ง ไม่ดูแลรักษาความสะอาด เออ 
กินหลายเพิ่นก็ ให้เลี้ยงไว้ เออ ขี้คร้านนักก็เลี้ยงไว้ เออ ไอ้คน
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะ ใช้การไม่ได้เลย ใช้การใช้งานไม่ได้เลย 
เสียหมด อ้า แม้เป็นนักบวชก็เหมือนกัน นักบวชเป็นคนมักง่าย 
ขี้เกียจขี้คร้าน เพิ่นก็สอนให้ขยันมั่นเพียร ท�าความพากความ
เพียร แม้แต่ลานวัด มันก็สะอาดอล่องฉ่องได้ เพราะเพิ่นเป็นคน
ขยัน ขยันปัด ขยันกวาด ขยันท�าความสะอาดไว้ ไม่ให้มันมีขยะ
มูลฝอยอะไรมากมาย เข้าไปในวัด ก็รู้จักกับท่านดีว่า โอ้ วัดนี้
เพิ่นสะอาดเว้ย สะอาด เพิ่นมีข้อวัตรกันทุกวัน ปัดกวาดทุกวัน 
ศาลาลงมันไว้อย่างงี้ดีๆ แล้ว ถ้าไม่ปัด ไม่กวาด ไม่เช็ด ไม่ถูจะ
น่านั่งหรือเปล่า มันจะเกิดอะไรขึ้นมา เกิดฝุ่นผงละออง เกิดมา
ทับถมเข้า ความสะอาดหายไปไม่รู้ปะเนีย่ มันหายหนีไปแล้ว มัน

สนมิมันกินเหล็ก แต่กิเลสมันกินใจเว้ย

สนมิมันกินเหล็กหมดไปเลย ถ้าปล่อยให้มันกินอยู่ มันก็
กินจนหมดแหละ ต้องมาท�าสะอาดขัดเกลาให้สุกใหม่ อย่างให้
ดีๆ อล่องฉ่อง ไม่มีขี้สนมิเกิด รักษา ทาน�้ามันไว้อย่างดี มีด
หอกดาบ ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นของใช้เหล่านั้น ถ้าไม่ท�าความ
สะอาดไว้ มันหมดไปหลายกี่ชุดแล้ว รวมทั้งเคียวเกี่ยวข้าวมา 
หมดไปกี่เล่มแล้วโว้ย กี่ดวงแล้วโว้ย ไอ้พวกมีดขวานก็ดี เหล็ก
หลาก็ดี มันหมดไปแล้ว ถ้ามันไปฝังอยู่ในดินแล้ว นานๆ ยังไป
เจอเข้า เหลือน้อยเดียว โผล่มาก็เหลือน้อยเดียว ไม่มี ไม่น่าใช้
เลย ต้องสะอาดแล้วหมดจดไว้เสมอ ท�าความสะอาดไว้เสมอ

มีดขวานก็เหมือนกัน ต้องฝนด้วยหินหรือว่ากระดาษทราย
ขัดให้ดีๆ แล้วก็ทาน�า้มันไว้ซะ ทาน�า้มันกันสนมิไว้ซะ อย่าให้มัน
มาพอกอีก ก็ค่อยยังชั่วหน่อย ดีขึ้นมาหน่อย เอามาท�าอาหาร
การกินก็ดี มาท�างานบางสิ่งบางอย่างก็ดี ส�าเร็จ ส�าเร็จสมเป้า
ปรารถนา ของใช้ของสอยก็ดี สมเป้าสมความต้องการ ให้มัน
เลี่ยมอยู่เสมอ ให้มันคมอยู่เสมออย่างงั้นแหละ นี่ ใจของเราให้
มันเป็นอย่างงั้น ให้มันคมอยู่อย่างงั้น
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หมดจด ที่อยู่ที่อาศัย อย่าให้มันรกรุงรังได้ ให้สะอาดหมดจด 
อยู่อย่างงั้น ห้องพระห้องอะไรก็เหมือนกัน เออ ตั้งแต่ตั้งวัดมา 
ไม่เคยปัด เคยกวาด เคยขัด ท�าความสะอาดให้เลย เวลามีการ
มีงาน จึงค่อยพากันมาลงแรงกัน มาท�าความสะอาด อันนั้นก็ไม่
เข้าท่า

ต้องท�าทุกวัน ต้องท�าทุกวัน
กิจวัตรประจ�าวัน

ท�าวัตรเช้าท�าวัตรเย็นก็ดี อ้า สวดมนต์ไหว้พระก็ดี ต้อง
ท�าทุกวัน ระลึกทุกวันด้วย ระลึกในสิ่งที่จะต้องขจัดขัดเกลาให้
มันสกปรกออกจากวัตถุเหล่านั้น ให้มันหมดไป เสื้อผ้าอาภรณ์
ถ้าไม่ได้ซัก จีวร สบง หรือ อะไรไม่ได้ซัก ไม่ได้ท�าความสะอาด 
เอามานุ่งเวลาไหนไม่สบายใจเวลานั้น ต้องซัก ต้องย้อมให้มัน
อล่องฉ่องไว้อยู่อย่างงั้น สะอาดอยู่อย่างงั้น ห่มไปไหนมาไหนก็
สบายใจ นั่งใกล้ใครเขาก็ไม่ ไม่รังเกียจ ขยะแขยง ถ้าน�้าไม่อาบ 
เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้ซัก ตัวของเราเองน่ะไม่สบาย ตัวเจ้าของผ้า 
เจ้าของเครื่องใช้ไม้สอยเหล่านั้นขยะแขยงตัวเอง เพราะไม่ได้
ท�าความสะอาด

อันนีบ้อกให้รู้เอาไว้ รู้เอาไว้ เตรียมตัวให้พร้อมไว้ เออ นี่
อย่างว่าศาลาหลังนี ้ มันจะเป็นอย่างงี้ ได้ ก็เพราะพวกที่อยู่ที่
อาศัยนั่นเป็นคนขยันหมั่นเพียร มีปัด มีกวาด มีเช็ด มีถู ให้
อล่องฉ่องไว้เสมอ แขกไปใครมาก็ไม่น่าอายเขา เออ โอ้ วัดเพิ่น
สะอาดหนอ เสนาสนะเพิ่นสะอาดหนอ เสื้อผ้าเพิ่นก็สะอาด อ้า 
นั่น มันเป็นของดีขึ้นมา มันก็ดีแล้ว เพราะว่าเราท�าจนเป็นนสิัย 

อยู่ที่เราขัด เราเกลา เราท�าความสะอาดมันอยู่เสมอ มันจึงน่า
นั่ง น่าใช้สอย น่ารับแขก เออ ถ้าบ้านรกรุงรัง แขกมาจึงค่อยไป
ปัดไปกวาด มันก็เป็นฝุ่นละอองพุ ่งขึ้นมา ควันพุ ่งขึ้นมา เพราะ
มันไม่ได้ปัด ไม่ได้กวาดมาหลายวันแล้ว ถ้าแขกมาจึงค่อยไป
ท�าความสะอาด โอ้ อันนั้นเรียกว่าขายหน้า เขาว่าแก้ผ้าเอาหน้า
รอดหรือเปล่า นีเ่ป็นน่ะรู้ไหม แก้ผ้าเอาหน้ารอด ไม่น่าดู ต้อง
ท�าให้ทุกวันๆ ท�าข้อวัตรใดๆ ก็ดี ปัดกวาดเช็ดถูนีท่�าทุกวันๆ 
ไม่ให้มันรกรุงรังขึ้นมาได้ พวกผง พวกขยะอะไรๆ ละอองทั้ง
หลายทั้งปวง ถ้าเราเป็นคนขยันดี บ้านของเราก็สะอาด ที่อยู่ที่
อาศัยก็สะอาด พูดไปถึงเครื่องใช้เครื่องสอยภายในตัวเอง เสื้อผ้า
อาภรณ์ เครื่องนุ่งของถือ เครื่องห่มก็น่าใช้ เพราะว่าท�าความ
สะอาดไว้เสมอ ถ้ามันติดเหงื่อติดไคลเข้าแล้วก็ เป็นสิ่งที่ขยะแขยง
แล้ว พูดก็วกวนเข้ามาหาถ้วยชามจานอีกเหมือนกัน ถ้าล้างไว้ให้
สะอาดหมดจดแล้วเอามารับแขก ก็ไม่น่าขายหน้า เออ ถ้าเอา
ของสกปรกออกมา ถ้วยชาม ภาชนะน�้า ภาชนะอาหาร ถ้าเวลา
จะใช้จึงจะเอามาใช้เลยอย่างเนีย่เป็นยังไง อืม ขยะแขยงไหม เป็น
ของที่ ไม่น่าดูด้วย เป็นของที่คนอื่นรังเกียจ อ้า ตัวเองหยิบมาใช้
เวลาไหน ก็แสลงใจเวลานั้น ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง เอาละไม่พูดมาก 
บัดนี้

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

เพิ่นว่าอย่างนี ้ ทางศาสนาเพิ่นก็ต้องการให้เป็นอย่างงั้น 
เพิ่นสั่งเพิ่นสอนลูกศิษย์มา ให้ท�าความสะอาดกาย วาจา ใจ ให้
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ติดอยู่ในจิตสันดานของเรา เพิ่นมีความยินดี ในการท�าความ
สะอาดทุกอย่าง เออ ตั้งแต่จิตใจของเรามันมีความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความรัก ความชัง ความอิจฉา ริษยา พยาบาท 
อาฆาต จองเวร จองกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเอามาใช้ ไม่มี
มนษุย์ไหนต้องการหรอก เราเอาไปใช้กับคนอื่นเขาก็ไม่พอใจ 
ตัวของเราเกิดพลาดพลั้งไปก็ยังเสียใจ ได้ด่าได้ว่าลูกศิษย์เสียๆ 
หายๆ เออ ลูกศิษย์นั้นก็เลยหม่นใจหมองใจ ไม่ต้องเอามาใช้ใน
สังคม สิ่งใดที่เป็นอวมงคลอย่าเอามาใช้ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง อย่าเอามาใช้ อ้า ให้สังคมรังเกียจ อ้า

พูดไปมันก็กระทบกระเทือนเขานั้นอีกน่ะ เห็นเขาเดินขบวน
กันอยู่ในกรุงเทพฯ จนรถติดไปไม่ได้เลย เออ แล้วเขาเดินไปหา
อะไร เขาเดินท�าไม เขาเดินไปหาอะไร ปิดจราจรเขา หาของเจริญ
มาใส่บ้านเมืองหรือเปล่า หรือหาความขัดข้องมาใส่บ้านใส่เมือง 
แหม แค่น้ีก็รู้ได้ว่า โอ้ ไม่ดจีริงๆ เว้ย เอาไปใช้ในสังคมไม่ดจีริงๆ 
แหละ แน่ะ เพราะฉะนั้น เราต้องพร้อมเพรียงกัน พร้อมเพรียง
กันท�าความสะอาดบ้านสะอาดเมือง พร้อมเพรียงกัน ท�าที่อยู่ที่
อาศัยก็พร้อมเพรียงกันท�า เออ ไม่ได้ท�าคนเดียว ท�าพร้อมเพรียง
กันหลายๆ คน

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

เพิ่นบอกไว้แล้ว

สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

แน่ะ เข้ามานีอ่ีกแล้ว ความเจริญมันเกิดขึ้นเพราะความ
สามัคคี ความเสื่อมของบ้านของเมืองก็ดี มันทรุดโทรม เพราะ
ไม่พร้อมเพรียงกัน มันทรุดโทรม ถนนถเนนหนทาง มันแตก
ร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นร่องเป็นรอย อะไรต่ออะไร ไม่ ไม่ดีเลย 
ต้องดูแล ช่วยกันดูแล ตรงนั้นควรจะถม ตรงนีค้วรจะอัดแน่นซะ 
ให้มันแข็งแรงซะ ให้มันดีซะ เออ มันก็ดีขึ้นมา เอาละที่พูด หยิบ
โน้นหยิบนีม้าพูด ต้องการให้น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วย
ปัญญาอันชาญฉลาดของตนเอง และก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ก็ได้รับแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรม
ทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้

(สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ความประสงค์ของผู้อาราธนา ก็ต้องการให้พระคุณเจ้า น�า
ธรรมะธัมโม มาแสดงให้ฟัง ถ้ามีธรรมะ มีธัมโมแล้ว ก็เป็นคน
ปราศจากโทษ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
ไม่กล่าวโป้ปดมดเท็จ ไมโ่กหกพกลมผู้ใด และไม่กินเหล้าเมามาย
เซซ้ายเซขวา ถูกรถยนต์ทับตายไปหลายรายที่เมา แอ้ มันมโีทษ
ไหม มโีทษจริงๆ เมาไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่รู้จักรถสวน รถไม่สวน ขับ
รถก็เป็นอยู่ แต่ว่ามันเมาแล้วก็เลยลืม เขาแซงซ้ายแซงขวามาก็
ไม่รู้ เนีย่ตายไปหลายรายแล้วเพราะความเมา ถ้ากินเหล้าเมามาย
แล้วมันเป็นอย่างงั้น ลืมเนื้อลืมตัว แม้ชีวิตของตัวก็เอาไม่รอด 
ตายเสียก่อนกลางทาง ถ้าไม่ตายก็คางเหลืองไปแหละ เออ 
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อะไรให้ แก้สลบแก้ไสลไป งานอะไรเป็นของดีขึ้นมา ถ้าหากเรา
มีศีล มีธรรม มีเมตตาปรานตี่อผู้อื่น เนีย่

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

ขอความนอบน้อมของเหล่าท่านทั้งหลาย จงมีแด่พระผู้มี 
พระภาค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

มันนึกอะไรไม่ออก มันนึกออกไปอย่างงั้น มีศีลมีธรรม
แล้ว ก็มีเมตตา กรุณาด้วย

เมตตา กรณุา มุทิตา อุเบกขา
พระคุณใน สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ เรื่องเมตตาปราน ี อารี(อา)
รอบกับเพื่อนมนษุย์และสัตว์อื่น มีประสงค์ยังไงท่านจึงจะสอน
อย่างงั้น สอนอยากให้มนษุย์เรามีธรรมะ คือเมตตาธรรมค�า้จุน
โลก ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ได้เบียดเบียนกันให้ล�าบาก
ยาก กาย วาจา ใจของตัว ให้อล่องฉ่องไปหมดทุกแห่ง สบายมาก 

กระดูกมันหัก แขนขาหัก เอวมันหัก แล้วใช้ได้หรือเปล่า ใช้ไม่ได้
เลย เดินไม่ได้เลยน่ะ นั่นเรียกว่าล่วงเกินศีลธรรมที่พระพุทธเจ้า
บัญญัติไว้แล้ว บท...

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

เราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราท�ากับเขายังไง เวลา
มันให้ผล ตัวเองก็ถูกรถชนแหลกลาญไป เออ ขาหัก แขนหัก 
แต่ยังน้อยน่ะ แต่มันเป็นอย่างงั้นน่ะ เสียสุขภาพทางจิตใจด้วย 
เสียสุขภาพทางร่างกายด้วย อ่ะ ควรเว้น ถ้าเว้นได้แล้วเป็นผู้มี

ศีล เป็นผู้มีธรรม มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน ไม่
เบียดเบียน ด้วยวิธีต่างๆ ไม่เบียดเบียน และก็เป็นผู้มีศีล และ
ก็มีเมตตาด้วย เมตตาเพื่อนมนษุย์ตาด�าๆ ด้วย

ถ้าเป็นลูกเราหลานเรา แล้วจะเป็นยังไง พ่อกับแม่ก็นั่ง
ร้องไห้อยู่เฉยๆ ถูกรถยนต์ทับตายแล้ว แขนหัก ขาหัก สลบอยู่ 
ยังไม่ฟื้นเลย เอาไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อจะให้ฟื้น ฉีดฝั้นฉีดยา
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เกิดขึ้น คือ น�้าทะลักเข้ามา ล้นจากแม่น�้าล�าคลองทะลักเข้าไป
ในเนื้อนา ที่ดินของเขา น�้าท่วมข้าว เอาไม่ทัน ท�ายังไง ก�าลังจะ
ออกลูก ก�าลังจะมาน(ตั้งท้อง) เออ เป็นข้าวมีมาน(ตั้งท้อง)มี 
มีท้องแล้ว ใหญ่แล้ว ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่ยังไม่พอเก็บ
เกี่ยวเลย ยังไม่ออกเป็นรวงเลย น�า้มันลึกไปหมด มองไม่เห็น
ข้าวเลย ทนอยู่ ๒ วัน ๓ วันมันก็เปื่อยสิปะเนีย่ เปื่อยไปหมด 
เน่าเหม็นหึ่งเลย ข้าวมันมาน(ตั้งท้อง)แล้ว มีมาน(ตั้งท้อง)แล้ว
มีรวง มีลูกแล้ว แต่ว่าถูกน�้าท่วมแช่นานๆ หลายชั่วโมง มันก็
เน่าเฟะไปเลย ตายไปเลย ไม่ได้สักกระแบะเดียว กระแบะเดียว
ก็ไม่ได้เก็บได้เกี่ยวแล้ว บางทีก็ไปเกี่ยวแย่งกับน�้า น�า้ท่วมคอ
แล้ว มันพอเกี่ยวได้หรือยัง

เราไปเข้า เข้าหมู่ชาวพุทธทั้งหลาย ไม่มี ใครจะคดในข้องอใน
กระดูก ขโมยขโจรของกันและกัน โลภโมโทสัน เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นไปเป็นของตัว อย่างนี้ ไม่ใช่ธรรมดานะ อย่างของส่วนรวมใช้
ร่วมกันอยู่ ก็ยังโกงกันอยู่อย่างงั้น ของใช้ร่วมกัน ของกู้ยืมมา
แล้วไม่ใช้เขา อย่างนีก้็เรียกว่า

มหาโลภ มหาโลภ
โลภโมโทสัน

ไม่แบ่งไม่ปันหมู่พวกอะไรอย่างงี้ ได้ยินข่าวมามันไปกระทบ
กระเทือนจิตใจเหลือเกิน ข้าว ข้าวสาร หรือข้าวอะไรเก็บไว้ใน
โกดังใหญโ่ต เป็นหลายหมื่นตัน หลายพัน หลายหมื่นตัน อยู่
ในนั้นหลายกระสอบแล้วจะ ความประสงค์แรกๆ ก็ว่าสงเคราะห์
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ไม่ให้อด ไม่ให้อยาก ไม่ให้ล�าบากที่ ไหน แต่
ที่ผู้บริหารสิ ผู้บริหารหักเอาไว้ หักเอาไว้แล้วมาขนเอาไปทางอื่น
ซะอย่างนี ้มันก็น่าโกรธกันนะ ท�าให้ผู้อื่นอดอยากปากแห้ง ไม่มี
ข้าวจะกรอกหม้อเลย สืบหาให้เจอคนที่อดอยากปากแห้งจริงๆ 
น�้าท่วมบ้านท่วมเมือง ก็ท่วมไร่ท่วมนา ท่วมข้าว ท่วมปลา ไป
หมดเลย เจอปลูกของฝังก็เรียบราบไปหมดเลย ก็เดือดร้อนหรือ
เปล่าเป็นอย่างงั้น เงินจะซื้อข้าวสารมากินก็ไม่มี ไปยืม กู้หนีย้ืม
สินผู้อื่นมา ก็ไม่มี ใช้เขาเลยอย่างเนีย่ เดือดร้อนจริงๆ

เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศผู้เป็นใหญ่เป็นโตมีอ�านาจ
เหนือก็พิจารณาหน่อย พิจารณาให้เห็นความทุกข์ของไพร่ฟ้า
ประชาชนว่าล�าบากจริงๆ มีนาอยู่ แต่ไม่ได้ท�านา เพราะอะไร 
เพราะมันแล้งจนไม่ ปลูกข้าวไม่ได้ หรือได้ท�านาอยู่ แต่มีอุบัติเหตุ

เอ้า ใช้ปัญญาเอา เกี่ยวมาพอจะเป็นข้าวเม่าอะไรได้ ก็เอา
มาคั่ว เอามา นั่นน่ะเอามาตากแดดแล้ว คั่วให้เป็นข้าวเม่าซะ 
เอาไปแซะ ไปต�า ไปสี ออกมาเป็นข้าวเม่ายังใช้ได้อยู่ เออ ไม่เสีย
หายถึงกับว่า ไม่ได้ด้วย... จากที่จริง มันน่าทุเรศนัยน์ตาผู้ที่
ทุ่มเทแรงงาน ท�างานท�าไร่ท�านา รับจ้างผู้อื่นก็ดี มันเสียเน่า 
อืม มันเสียของไปแล้วท�าไง เดือดร้อนจริงๆ ไปยืมเงินยืมทอง
ผู้ใด ก็เขาไม่อยากจะให้ เพราะว่าทางรัฐบาลก็เอาไปหมดแล้ว 
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มาช่วยเหลือประชาชนน่ะ อย่างนีม้ันชื่อว่า พึ่งพาอาศัยกันยาม
ทุกข์ยากล�าบากไม่ได้แล้ว เออ เพราะฉะนั้น มันจึงประท้วงกัน
อยู่เรื่อยๆ

ความเมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
มันหลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ

จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ฉะนั้น

มันไม่มองเห็น ใครจะอด จะอยาก จะปากแห้งแต่อย่างใด 
ไม่ได้มองเห็น แต่มันมองเห็นกันอยู่ดีๆ ล่ะ ใครจะเห็น จะรู้ 
รู้มันหายไปไหน ข้าวสารตั้งโกดัง ตั้งล้านตัน หมื่นตัน แสนตัน 
ล้านตัน แล้วมันหายไปยังไง ท�าไมไม่ถึงมือคนที่ล�าบากบ้าง 
อันนีก้็พิจารณาช่วยกัน ให้รู้จักมีเมตตากรุณาต่อกันเด้อ ชื่อว่า
เป็นชาวพุทธ ถ้าไม่ใจจืดใจด�า อ�ามหิตร้าย เป็นชาวพุทธที่มี
เมตตาอนเุคราะห์พี่น้องผู้ล�าบากยากจนจริงๆ

แต่ว่าผู้ที่เป็นหนีเ้ป็นสิน เพราะไปเล่นหวยเล่นเบอร์มาก
เกินไป อยากได้เงินหลายๆ แต่ว่าก็จ�าเป็น อยากได้แต่มันไม่ถูก 
ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูก หมดไปๆ เออ ซื้อล็อตเตอรี่บ้าง ซื้อหวยบ้าง 
ซื้ออะไรบ้าง ที่มันจะพอจะได้เหล่านีเ้ป็นต้น คาดคะเนผิดไป ก็
ท�าให้ความล�าบากมาถึงตัว ไม่มีที่จะจับจะจ่าย ยิ่งเพิ่มยิ่งไปกู้
ยืมเขามาอีก ยิ่งเพิ่มหนีเ้พิ่มสินไปอีก มากมายพะรุงพะรังไปเลย 
อันนีน่้าเห็นใจน่ะ น่าเห็นใจ น่าสงสาร เออ สงสารอยู่ แต่ตัว
ของเราเอง ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้หรอก บวชเข้ามาแล้วไม่มีหนทาง
ที่จะหาวิธีช่วย อยากจะช่วยอยู่แต่มันไม่มีวิธีที่จะช่วย เพราะตัว
เองก็ยังเป็นหนีเ้ป็นสินเรื่อยไปอยู่ อ้า เป็นหนีเ้ป็นสินเพราะการก่อ 

ไม่ ไม่มีที่จะเลี้ยงดูกันแล้ว อย่างนีเ้ป็นต้นอีกล่ะ ก็ท�าให้ล�าบาก
ยากเย็น คิดไม่ออกบอกไม่ถูก ความอดอยากปากแห้งตามเข้า
มา ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าว ข้าวในเล้าในยุ้งในฉางก็ไม่มี ไม่ได้เก็บไม่
ได้เกี่ยวอะไรเลย อย่างนีเ้ขาเดือดร้อนจริงๆ ถ้าเก็บไว้สงเคราะห์
บุคคลผู้อุบัติเหตุดัง ดังกล่าวไว้แล้ว

ก็ขอร้องให้ดูแลเขาหน่อย ดูแลผู้ที่ตกยากล�าบากจริงๆ 
หน่อย ล�าบากจริงๆ แล้วไปกู้หนีย้ืมสิน ก็ไม่มีหลักประกันดี
พอที่จะเอาให้ผู้แลก อ้า ยิ่งกู้เข้าไป ยืมเขาไป เป็นหนีเ้ป็นสิน
เรื่อยไปอีกพะรุงพะรัง เป็นอย่างงั้นก็ไปกระโดดน�า้ตายกันโว้ย

เออ ไม่มีทางออก ช่วยตัวเองก็ช่วยอยู่พอแรงแล้ว บัดนี้
ธรรมชาติมาทุ่มเท ทับท่วมเข้าไป ให้เกิดเสียหายร้ายแรง ไม่มี
ปัญญาที่จะหาเงินมาทดแทนให้ เออ เป็นหนีร้ัฐบาลอีกอยู่
อย่างงั้นล่ะ ที่จริงมีอยู่แล้วเงินน่ะ ไอ้ข้าวอยู่ในฉางใหญ่ๆ เป็น
ร้อยกระสอบ พันกระสอบ หมื่นกระสอบเต็มอยู่ แต่ไม่เอาออก
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เราจะต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุด ขยัน ไม่ใช่ขยันกู้ 
ขยันยืม ไปยืมคนโน้นคนนีน้านเข้า เอาไม่ใช้เขา หนีเ้ก่าก็ยังไม่
ได้ใช้ ยังมายืมอีกอยู่อย่างนี ้ก็ท�าให้เขาเบื่อเหมือนกัน พะรุงพะรัง
ไปหมด เออ ติดหนีต้ิดสินพะรุงพะรังแล้วจะท�ายังไง พี่น้องช่วย
เหลือหน่อย รัฐบาลก็คิดจะช่วยเหลือ แต่ไม่เห็นเอาออกมาจ่าย
สักที อยู่ในคลังๆ เป็นกระสอบ เป็นแสนๆ กระสอบ กระสอบ
ข้าวสารน่ะ ถ้ามันเอาออกมาแจกให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินที่ตกทุกข์
ได้ยาก มันหายไปยังไง มันหมดไปแล้ว ไม่มีล่ะ แอ้ อย่างนีเ้ป็น
ตัวอย่าง เออ ถ้าช่วยกันต้ม ช่วยกันตุ๋นชาวบ้านชาวเมือง ไพร่ฟ้า
ประชาชนให้มากๆ ประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นมาประท้วงซะก่อน 
ไพร่ฟ้าประชาชนมีหัวใจ โกรธเกลียดเดียดฉันท์ขึ้นมา เรียกว่าไม่
จริงต่อกัน เอาใจไม่มีเมตตากรุณากันเลยอย่างนี ้ อันนั้นก็ถึง
ความพินาศ ถึงหายนะเหมือนกัน เป็นหายนะความฉบิหาย 
วายร้ายเหมือนกัน

ขอให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยน้อมใจเข้าหากัน ระลึกถึงความ
ยากล�าบากของผู้ทุกข์ยากจริงๆ เออ ตั้งใจช่วยมันจะเป็นบุญเป็น
กุศลแก่ผู้เป็นเจ้าหน้าที่เอง ไอ้ที่ตามสอดแนมดู ให้รู้ ให้ทั่ว ให้
แน่นอนซะก่อนแล้วจึงเริ่มต้น ความไม่มีหนีก้็เป็นสุขอันหนึ่ง ถ้า
มีหนีแ้ล้วเป็นทุกข์อันหนึ่ง เป็นหนีเ้ป็นสินเขาแล้วเป็นทุกข์ ค้าง
อันนั้นค้างอันนีเ้ขา ยืมเขามาแล้วไม่มีที่จะต้องใช้ เอาคืนมาจ่าย
เขาอีกได้ ยืมเขาเรื่อยไป ยืมเรื่อยไป เอาไปเอามาหน ีหนจีากบ้าน
ช่องตัวเอง บ้านเลขที่ หนีไปที่อื่นน่ะ ไปหาอาศัยเมืองอื่นเขา 
เนีย่ อ้า โดด เขาเรียกว่าโดดหนี ้เออ หนีส้ิน

เพราะฉะนั้น ขอฝากท่านทั้งหลายช่วยคิดกันหน่อย ช่วย
คิดกันหน่อยท�ายังไง จะน�ามาแก้ไขความทุกข์ยากล�าบากของ

การสร้าง การซ่อมแซมเสนาสนะ ที่มันช�ารุดทรุดโทรมไป เป็น
หน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลให้ทั่วให้ถึง ให้หมู่ให้คณะได้
พึ่งพาอาศัยได้ อันนีก้็เป็นทุกข์อยู่อย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็กับญาติ
กับโยมนีแ่หละ ทน ทนเด้อ ทน ทนเอา เออ สู้ สู้ อย่าท้อถอย 
อืม เอาเสียงนก มันร้องให้ฟัง ไปในป่า นกตัวน้อยๆ น่ะมันร้อง

อย่าท้อถอย อย่าท้อถอย

เออ อ้า เอากับมัน อย่าท้อถอย อย่าไปท้อถอย จนหนี
ไม่พ้นแล้วก็ไปฆ่าตัวตายท�านองนี ้ไปโดดน�้าตาย อย่างนีม้ันไม่
ถูกต้องหรอก อย่าท้อถอย เอาความขยันหมั่นเพียรเข้าสู้กับมัน 
ให้รอดตาย เอาตัวรอดได้

อันนี้ ไม่รู้จักพอ แล้วก็กู้ยืม ไม่ ไม่นับ หมดเท่าไหร่ๆ เอา
มาเท่าไหร่ ไปกู้ยืมเขามา เพื่อจะมาใช้จ่ายในการสร้างครอบครัว 
หรือสร้างบ้านสร้างช่องของตัวเอง ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
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อ้าว ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เข้มงวด ให้เคร่งครัด
เข้า อย่าให้ขาด อย่าให้ด่าง อย่าให้พร้อยน่ะ อย่างที่เราสมาทาน
มาแล้วนั้น สมาทานมาแล้วว่า

ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่กล่าวโอ้อวดมดเท็จ

หลอกลวงผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว ไม่มี ไม่ให้ค้าง 
ไม่ให้คา ไม่ให้หนักอกต่อไป ถ้าหนักอกมากๆ แล้วหาทางออก
ไม่มี ก็เลยทิ้งครอบทิ้งครัว ระเทระทาย แยกกันไปคนละทิศ
ละทาง อ้า อันนีค้วามทุกข์สาหัสสากรรจ์เหลือเกิน เออ อย่า
สร้างหนีส้ร้างสินให้มันมากพะรุงพะรังจนใช้ไม่ไหว อย่าเลย เอา
แต่พอเว่า(พูด)กันได้ พอกู้หนีย้ืมสินผู้อื่นมา อย่าค้าง ทุกข์ สุข 
เพราะความไม่มีหนี ้เพิ่นก็ว่า ไม่มีหนีม้ีสินที่ ไหน มีความสุขกาย 
สบายใจ ไม่มี ใครมาทวง เจ้าหนีม้าทวงค่านั่นค่านี ่มันก็ยิ่งทุกข์
เข้าไปอีกแหละ อืม ถ้าไปยืมไว้มากๆ ทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจของ
เราเอง เพราะฉะนั้น ก็อย่าเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น เดี๋ยวจะไม่มี
ทางออก

(หลวงปู่กลั้วน�้าในคอ)
หวัดลงคอ พูดอะไรก็ไม่ออก ไอ้นีก่็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่ง

ทุกขังอยากกินเหล้า กินไปแล้วมันเมาอีก เออ หาทางออก
บ่ได้ โกรธให้คนโน้น โกรธให้คนนี ้เตะไม้เตะขอนไป

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ทั่วให้ถึงได้ เออ หลายหมื่นตัน หลายแสน
ตัน ล้านตัน เพิ่นบอกมันละลายข้าวสาร อ้า ที่กักตุนไว้อยู่ในยุ้ง
ในฉาง มันมากมายก่ายเกิน พะเนนิเทินทึก อึกทึกนึกนอง ท�าให้
ล�าบากยากจน อันนีพ้วกเราก็กระเหม็ดกระแหม่เอา อะไรไม่ควร
ซื้อก็อย่าไปดื้อ ดื้อรั้นซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราว ทั้งคาวหวาน อ้า 
อย่ายืมเบี้ยน่ะ ก็ยืมไปเรื่อย หนักหน้าไปเรื่อย อ้า เอาตัวไม่รอด 
มันหน้ามันหลาย หนีส้ินมากมายก่ายเกิน พะเนนิเทินทึกเข้ามา
แล้วท�าไง หน ีหนหีนี ้หนีไปอยู่ที่ ไหน ไปอยู่ปักษ์ใต้ หรือไปอยู่
ที่ ไหน เออ หนจีากบ้าน ทิ้งบ้านทิ้งเมืองหนีไป ลูกเต้าเหล่ากอ 
ลูกหลานน่ะ ใครจะเลี้ยงจะดูให้ เหล่านีก้็เป็นความทุกข์ที่แสน
สาหัสสากรรจ์อยู่ เออ ขอให้เอาใจช่วยกันให้มากๆ เราจะอยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุข ความสุขที่ ไม่มีหนี ้เออ เพิ่นก็บอกว่า เป็นความ
สุขอันหนึ่ง ไม่มีหนี ้ไม่มีสิน ไม่เป็นหนีเ้ป็นสินใคร เป็นหนีค้้าง
เขาอยู่หลายปีแล้ว ก็น�ามาใช้เขาให้พอซะ ให้หมดซะ ให้หมดหนี้
หมดสินซะ ถ้าหมดหนีห้มดสินแล้ว เราก็สบาย อืม มันเป็นทุกข์
เพราะเป็นหนีเ้ป็นสิน หนีส้ินผู้อื่นน่ะ เออ ญาติโยมทั้งหลายก็รู้
อยู่ รู้ว่ามันเป็นทุกข์ เป็นหนีม้ันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะความเป็น
หนีเ้ป็นสิน หนักอกหนักใจ อ้า ช่วยตัวเองไม่ได้ ช่วยครอบครัว
ไม่ได้ ก็ถึงความพินาศน่ะ สันตะโร
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เพิ่นว่าวิชา ความรู้ไม่มี ไม่มีปัญญาที่หามาใช้เขาได้ แล้ว
มาหนักหน้าเรื่อยไป เพราะฉะนั้น ก็ให้เว้นบ้าง เคยกินเหล้า
เมามายก็เลิกซะ เคยเล่นการพนันก็เลิกซะ อย่าไปเกี่ยวข้องกับ
มัน มันท�าให้เกิดทุกข์

ทุกขัง อยากกินเหล้า
อนจิจัง เมาหวิว

อนัตตา เป็นคนบ้า

เตะไม้หน้าแข้งเขียว โกรธให้เขาพู้น( โน้น)เนาะ(นะ) แต่
ว่าตัวเองไปเตะรั้ว เตะราว เตะต้นเสาต้นเสวไป หน้าแข้งบวม 
หน้าแข้งของตัวนีเ่แหละ ขาหักขาห่าน(กะเผลก)ไปแหละ ถ้า
อย่างแรงเกินไป อย่าไปเสพมันอีกต่อไป ถ้าเสพมันอีกก็จะเป็น
หนีต้่อไปอีก อ้า โมโหเขาแล้วล่ะมัน เขาถามบ่อยๆ เอาหนีม้า
ถามบ่อยๆ เกิดโมโหกัน

ด่าพ่อ ด่าแม่ ด่าเฒ่าแก่ สงัฆะพระสงฆ์
บางคนหลงตกีนัตดิคกุ เป็นคนทุกข์กินแล้วมั่งมี

อวดตัวดีด้วยเดชน�้าเหล้า เสาแช่น�า้กินแล้วนอนเมา
ฝูงคนเฮา(เรา)ก็กินแล้วเกิดโทษ ของบ่เป็นประโยชน์แท้

ไผ(ใคร)ตั้งแต่งมา ฮึ สุรานีเ้ป็นไผ(ใคร)มาตั้งแต่ง
แม่นผู้ ใด๋(ผู้ ใด)จัดแจง อยู่เหล้าขี้ยา อ่ะเนาะ(นะ)

บ้างก็กินเป็นยา บ้างก็กินเป็นบ้า โมโหโทโส
ด่าพ่อ ด่าแม่ ด่าเฒ่า ด่าแก่ ด่าสังฆะ พระสงฆ์ นั่นแหละ

เขาอาละวาด ฮอดวัด ฮอดวา

ทุกขัง อยากกินเหล้า
อนจิจัง ก็ได้กินแล้วมันก็เมาอีก

อนัตตา ห้ามบ่ได้ เซซ้ายเซขวา ห้ามบ่ได้

เมือ่เขามาทวงบอ่ยๆ แล้ว โกรธให้เขาเข้า เกิดฆ่ากันตายก็มี

ทุกขัง อยากกินเหล้า
อนจิจัง มันเมาอีก
อนัตตา ห้ามบ่ได้

เตะไม้หน้าแข้งเขียว เออ เตะไม้เตะขอนไปทั่วแห่ง ทุกข์ยาก 
โมโหโกรธาปรายนา เป็นการเคียดแค้นชิงชังกันขึ้นมา เป็นศัตรู 
สร้างขึ้นมา สร้างหนีส้ร้างสินแล้วมันก็เป็นศัตรู เขาสร้างศัตรู
ใส่ตัวเอง เจ้าหนีเ้ขาก็ไม่อโหสิ ให้ อันนีก้็เป็นทุกข์อันหนึ่ง

เพราะฉะนั้น อย่าสร้างความทุกข์ใส่ตัวเอง ปลดหนีป้ลด
สินของตัวเองให้มันหมดซะ มันจึงไม่เป็นทุกข์ อย่าไปค้างมัน
หลายปี ค้างหลายปีแล้วดอกผลมันขึ้นมาตามต้นอย่างงั้นแหละ 
หมื่นละเท่าไหร่ แสนละเท่าไหร่ ล้านละเท่าไหร่ ดอกผลมันตาม
หลังมาอีก ท�าให้เราเป็นทุกข์มากอีก นั่น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เออ ที่ยกขึ้นมาเบื้องต้นนั้น การกระท�าเป็นกรรม

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
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พึ่งพาอาศัยกันได้ อันนีก้็ดูแลสงเคราะห์สงหากันไป เท่าที่จะ
ช่วยกันได้ ถ้าหมดหนีห้มดสินแล้ว ความไม่มีหนีม้ีสินมีความสุข
มาก สบายใจมาก ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันแล้ว 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแท้ ยิ่งเป็นผู้เข้าวัดเข้าวา จ�าศีลภาวนา
เข้าอีก เกิดความสบายขึ้นมา ดี สบายอก สบายใจ ไม่มี ใคร
มาทวงถามอะไรต่ออะไรกับเรา เกิดความสบายใจเพราะเรารักษา
อยู่ ไม่ให้เป็นคนขี้เหล้า ขี้ยา ขี้ซ่า ขี้ฝิ่น กัญชา ยาเสพติดให้โทษ
เหล่านั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท�าให้วุ่นวาย ท�าให้เป็นทุกข์ 
สร้างทุกข์ใส่ตัวเอง ท�าไมไม่รู้จักว่ามันเป็นกองทุกข์ เล่นหวย
เล่นเบอร์เหล่านี ้ก็เสียเงิน เออ ครั้งละเท่าไหร่ๆ อ้า

ฝ่ายลูกศิษย์ลูกหาเราก็ยังติดเว้ย มี...เวลา เอาจก(ล้วง)
มาจากกระเป๋าตัวเองมาตรวจ เวลาหวยมันออกแล้ว หวยออก
แล้ว โอ้ย ผิดตัวเดียว ผิด ๒ ตัว แน่ะ แล้วก็ทีหน้าทีหลังไม่
เข็ดอีก เล่นอีกอยู่อย่างเก่า ต้องการรวย ต้องการถูกหวยรวย
เบอร์ จะได้ใช้หนี้ ใช้สิน ต้องการไปอย่างงั้น ที่จริงไม่ใช่ มันเพิ่ม 
เพิ่มหนีเ้พิ่มสินเข้าไปอีก อ้า ไม่ใช่จะหมดแค่นั้นหรอก เห็นลูก
ศิษย์ไปด้วย จกใบหวยออกมาเปิด มาเปิดใสโ่ทรศัพท์ ที่เขาอ่าน
รายการหวยออกตัวไหนๆ แย่แล้ว หาว่าดี หาว่าสนกุสนานเหรอ 

เออ เพราะไม่มีสติสตัง คุ้มครองป้องกันตัวในทางที่ดี
ที่ถูก เพราะฉะนั้น ขอบิณฑบาตเถอะ เรื่องอย่างนั้นอย่าให้มัน
เกิดขึ้นแก่สังคมไทยเราเลย ให้มันเยือกเย็นเป็นสุข อยู่เย็นเป็นสุข 
มีแต่ความสนกุ มีแต่ความสนาน ไม่เป็นคนพาล

กินเหล้าเมามาย หาทะเลาะวิวาทผู้อื่น อย่างนีห้าว่ามัน
เป็นสุขเหรอ มันเป็นกองทุกข์ ถ้าเขาจับได้ไล่ทันล่ะก็ ติดคุก
ติดตะรางไปอย่างงั้น อันนีห้้ามไว้ตั้งแต่มีศาสนามา ห้าม ห้าม 
ไม่ ไอ้อ้อน มันหล�า(กินแล้วกินอีก)ผู้เดียวหรอก เพราะมันว่า 
เป็นบ้าเพราะกินเหล้าล่ะ

โมโหโทโส โมโหเกิดขึ้นแล้ว มองเหตุบ่เห็นหยัง
มีแต่ ใจพาโล เคียดคุณค�าฮ้าย ใครมาเว่าผิดหูแน
ก็เอ้า จะฆ่า จะแกง จะตีเขา ไปทั่วต่างๆ นานา

อาละวาดสังคม ท�าให้สังคมล้มละลาย ล้มเหลว ไม่อยู่เย็น
เป็นสุขเลย เพิ่นก็บอกแล้วธรรมะธัมโม ช่วยให้ตัวเองมีความสุข 
มีความสบาย เพราะไม่ได้ท�าผิดกับกฎหมายบ้านเมือง สบายใจ
ไปไหนมาไหน มีหมู่มีพวก รู้จักมักคุ้นกันเป็นจ�านวนมาก อาศัย 
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ได้สร้างไว้ ไม่ได้สร้างทุกข์ใส่ตัวเองไว้ ก็ตัวเองก็สบาย นั่งสบาย 
นอนสบาย สามีภรรยากัน ถ้าหากแวะออกไปจากหนทางศีล
ธรรมแล้ว มันก็เข้าไปพู้น( โน้น)ล่ะ เข้าไปเล่นการพนัน เล่นไพ่ 
เล่นโบก(การพนันชนดิหนึ่ง) เล่นไพ่ เล่นหวย อ้า ต้องการรวย 
แต่ว่าเกิดผิดกัน ระนึงพึงพืด สามีภรรยาทะเลาะกัน ตีกันหัว
ร้างข้างแตก เงินเอาไว้ให้ ไปไหนหมด เออ ซัดไล่กันไป อ้า แล้ว
มันเกิดทุกข์หรือเกิดสุข ถ้าเป็นอย่างงั้น มันเกิดทุกข์หรือเกิดสุข 
มันเป็นทุกข์น่ะ ท�าให้เราทุกข์ อ้า คิดไม่ออกบอกไม่ถูก หาทางออก
ไม่ได้ สามีภรรยาก็ทะเลาะกันซะแล้ว เงินกูฝากไว้หลายๆ มัน
เอาไปไหนหมดเหอะ เออ อ่ะ ซักทีไล่เรียงกัน เอาไปเล่นหวย
หมดแล้วเงิน เออ แน่ะ มันน่าโมโหหรือเปล่า น่าโมโหโกรธา น่า
โกรธเกลียดเดียดฉันท์ซึ่งกันและกัน ไม่ดีเลย อันนีข้อบิณฑบาต 
อย่าเลยนะ ถ้าเคยชินกับเรื่องการพนัน หรือเล่นหวยเล่นเบอร์ 
ขอบิณฑบาตเถอะอย่าเลย อ้า ท�าบุญสุนทานไป ท�ามาหากินใน
ทางที่ชอบไป ของบริสุทธิ์ยุติธรรมจะเกิดมีต่อเรา ได้มาก็เป็น
ของเราไม่ได้เป็นของใครเลย ได้มาจากน�้าพักน�้าแรงของตัวเอง 
ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา ไม่มี

ถ้าได้ไปเล่นหวย เล่นเบอร์ เล่นโบก(การพนันชนดิหนึ่ง) 
เล่นไพ่ เสียเงินไปเปล่าๆ ฟรีๆ แล้วมันก็น่าโมโหน่ะผู้เป็นเมีย 

กองทุกข์มันจะเข้ามาถึงตัวเอง ในเมื่อเราไม่มีสติพอ อย่าไปเล่น
กับมัน ถ้าเล่นกับมันแล้วมันเป็นโทษ อ่ะ เป็นโทษท�าให้ตัวเอง
หมดหนทางต่อสู้เข้าไป ไม่มีอะไร คิดไม่ออกบอกไม่ถูก ก็มีแต่
ความทุกข์มาใส่เนื้อใส่ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ เพิ่นก็ห้าม ทางวัด
ทางวาเพิ่นก็ห้าม ไม่ให้เล่นหวยเล่นเบอร์ ไม่ให้เล่นโบก(การพนัน
ชนดิหนึ่ง) เล่นไพ่ มันเป็น

อบายมุข

อบายมุข เป็นหนทางน�ามาซึ่งกองทุกข์ ปากแห่งความ
ฉบิหายมันแผ่ออกมา อบายมุข ถ้าไปติดอบายมุขเข้าแล้ว เป็น
ปากแห่งความฉบิหาย อ้า เปิดประตูให้มันไหลออก เออ ความ
ฉบิหายไหลออก เทออกอยู่อย่างงั้นน่ะ อย่าไปยินดีกับมันเลย 
เออ อย่าไปยินดีกับการเล่นหวยเล่นเบอร์เลย

ให้ยินดี ในศีลในธรรม

น�าศีลน�าธรรมเข้าให้มากๆ ให้มีศีล ให้มีภาวนา ท�าสมาธิ
ให้ใจตั้งมั่น ใจสงบแล้วมันเยือกเย็นจริงๆ สบาย นั่งสบาย 
คล�าหาทุกข์ก็ไม่มี

ไม่มีทุกข์ มันสุขหนอ สุขหนอ

นั่งเข้า ปล่อยวางมีความสุข เพราะไม่มีหนีม้ีสิน ไม่มี ใคร
ถามหนี ้ ไม่มี ใครมาทวงถามเอาหนีจ้ากเราได้เลย เพราะเราไม่
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สิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัย มาปกป้องคุ้มครองตัวเอง อย่าชักชวน
แนะน�าลูกหลานให้ยินดี ในทางนั้นเลย

เอ๊ะ เทศน์ไปเทศน์มา มันท�าไมมา อ้า ตื้นตันเหลือเกิน
คิดไม่ออก มันคิดออกอย่างงี้ก็พูดไปอย่างงี้ ขอโทษด้วยนะ ถ้า
ผู้ใดไม่ชอบ ศีลธรรมเป็นของดี เป็นของวิเศษ เป็นของประเสริฐ 
ท�าให้ตัวนอนตาหลับ ไม่มีหนีม้ีสินกับใครๆ อาจจะมีหนีม้ีสินอยู่
กับพ่อกับแม่ก็ได้ เพราะเอาเงินพ่อเงินแม่ไปถลุงทางอื่นกัน นี้
เป็นหนีเ้ป็นสินอีกเหมือนกัน ถ้าพูดไปอย่างนีม้ันทุกข์น่ะ พูดไป
อย่างงี้มันกระทบกระเทือนจิตใจของญาติโยม พูดเรื่องใหม่ดีกว่า
ขอให้ทุกคนสังวรระวัง อย่าให้มันเกิดมี ในครอบครัวของเรา 
ครอบครัวของคนอื่นก็ของเขา

เรื่องของเขาไม่ ใช่เรื่องของเรา
อย่าไปยุ่งน่ะ

อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครๆ เขา เราไม่สร้าง มันก็ไม่มี หนี้
สินไม่มี อ้า อันนีเ้ป็นตัว ตัวที่พูดอยู่นี ้ก็เป็นหนีเ้ป็นสินเขาอยู่
นะ เฮอะๆ จ้างให้เขา เออ สร้างเจดีย์ให้ แล้วราคาเป็นล้านกว่าๆ 
เกือบ ๒ ล้านนู้นล่ะ เออ เป็นหนี้ ไว้ก่อนๆ มาเทศน์ทีไหร่ๆ ก็ได้ 
ได้ไปฝากไว้ ออมไว้ ได้เงินจากกัณฑ์เทศน์บ้าง อืม ได้เท่าไหร่ก็
ไป ลูกศิษย์ไปฝากไว้ๆ ฝากไปเข้าบัญชี ไว้ เขาไม่ต้มไม่ตุ๋นเรา
หรอก อ้า ฝากไว้นั่นแหละ เก็บไว้ให้พอกับค่าหนีค้่าสินเขา เออ 
หนีส้ินที่ก่อสร้างขึ้นมามันใหญ่มันโต ถ้าพูดถึงความสูงของมันเนีย่
ขนาดโรงพยาบาลหลังนีห้รือเปล่า จากพื้น แล้วก็พื้นที่ ๒ จึงไป
ตั้งเจดีย์ไว้พื้นที่ ๒ ขึ้นไป แล้วมันสูงแล้ว เออ

ผัวเอาไปซื้อเหล้า ไปซื้อ ซื้อหวยซื้อเบอร์ กินเหล้าเมามาย อ้อแอ้
อยู่ตามถนนหนทาง เออ เซซ้ายเซขวาไป เอาไปเอามานีก่็ โอ้ย 
บ่มีเงินจะท�าศพแหละ พอรถเขามาเหยียบ รถเขามาต�า(ชน)เอา 
เพราะเป็นคนเมา เซซ้ายเซขวาไป เขาก็หลบไม่ทัน คนขับรถ
ทั้งหลายเขาก็ชนเอาซะ อ้า หัวร้างข้างแตก แขนหักขาหักไป จะ
เอาอะไรมาเยียวยารักษาปะเนีย่ เงินทองก็ไม่มี อันนีท้�าทุกข์ให้
เจ้าของเอง เพิ่นจึงว่าอบายมุข ปากแห่งความฉบิหาย อบายมุข 
ปากแห่งความฉบิหาย ตัวเองสร้างขึ้นมาเอง แล้วจะไปโทษใคร
ล่ะปะเนีย่ อืม ...บุตร ...ภรรยากัน เล่นเอาจริงๆ จัง ก็เป็นบาป
เป็นกรรม เอาแหละเรื่องอันนี ้ เรื่องชาวบ้านเขา เรื่องชาวบ้าน
ชาวเมือง ช่วยกันอดออมไว้บ้าง อย่าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ ไม่เป็น
ประโยชน์ ใช้จ่ายสร้างหนีส้ร้างสินใส่ตัวเอง เป็นบาปด้วย เป็น
อบายมุขด้วย ปากแห่งความฉบิหาย อ้า อย่าเลย อย่าไปเล่น
กับมันเลย เพราะมันเป็นปากแห่งความฉบิหาย เออ

อบายมุข
มุขะ ตัวนั้นมันเป็นปาก

ตัวนั้นมันเป็นปาก ปากแห่งความฉบิหาย เล่นหวย เล่น
เบอร์ เล่นบัตร เล่นการพนันทุกชนดิ ปากแห่งความฉบิหาย
ทั้งนั้นล่ะ เพราะฉะนั้น อย่าให้เรื่องอย่างนีเ้กิดขึ้นมาในครอบครัว
ของเรา เออ ภรรยาก็เอาใจช่วยสามี สามีก็เอาใจช่วยภรรยา เรื่อง
ไหนที่มันจะฉบิหายวายร้ายแล้วก็เลิกซะ เลิกจากการกระท�า
บ�าเพ็ญอย่างงั้นซะ ให้ไปอยู่สบาย ไม่มีหนีม้ีสินที่ ไหน มีความสุข 
สุขเพราะไม่มีหนีม้ีสิน หากินสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมดีกว่า เอา
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อ้าว ไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ตายซะก่อน เราก็จะพยายามหา
ไว้ให้ ไปใช้ค่าแรงงานเขา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอะไรต่ออะไรเยอะ
แยะไป ถ้าไปคิดมันก็หนักใจตึงขึ้นมา ไม่คิดซะเลยดีกว่า หาได้
จึงค่อยให้ไป ไปเทศน์ที่อะไรไป สวดมนต์ให้เขาที่จังหวัดอะไรน่ะ 
แอ้ ลืมแล้วจังหวัดที่ ไป อะไร ทางคนนั้นเขามีศรัทธาแรงกล้า
อยู่ เขาเอาเงินมาเข้าบัญชี ให้เป็นแสน เป็นแสนหรือว่าเป็นล้าน
หือ เอาเงินมาเข้าบัญชี ไว้ให้ เออ เบาไปหน่อยหนึ่งเว้ยปะเนีย่ 
เบาแล้ว นางแดง นางแดงอยู่ จังหวัด อะไรล่ะหือ ลืมแล้ว เขา
มีเงินมีทอง พอได้ใช้ได้สอย เขาเอาเงินมาให้หลวงปู่ไปสร้างเจดีย์ 
ให้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทหรือเท่าไหร่ โอ้ ดี ใจเว้ย ตัวดี ใจหลาย เออ 
เบาแล้วๆ เบาขึ้นมาแล้ว

เพราะฉะนั้น อันนีพู้ด พูดเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งให้ฟัง
หน่อย ไม่ใช่ธรรมะธัมโม พวกเรานั่นต้องพยายามหลบหลีกเอา 
อะไรมันเป็นบาปเป็นกรรม ก็ค่อยเลิกค่อยละไป อย่าไปเมามัน
จนลืมตัว

คนลืมตัวก็เหมือนดังวัวลืมตีนน่ะ

วัวลืมตีนน่ะลืมตัวเองมี ๔ ขา เห็นมนษุย์มนากินเหล้ากิน

ยาแล้วก็เซิ้งร�าขับเพลงกัน ตัวเองอย่าลืมว่าตัวมี ๔ ขา เห็นเขา
เต้นก็เต้นดังเขา โดดดังเขา เอาไปเอามา ก็ล้มทับกันตายไป 
วัวลืมตีนน่ะ เออ เนีย่เป็นคนลืมตัวก็เหมือนวัวลืมตีน เห็นเขา
สนกุสนานก็อยากสนกุสนานกับเขา ไปเต้นไปร�ากับเขา อ้า มัน
ลืมตีนแล้ว ขาไม่...เลย อันนั้นมันล้มทับกันลงไปก็ตาย เออ คน
ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนน่ะ

เอาล่ะพรรณนามาให้รู้จัก นีบ่้านของเมืองเรา เขาเลี้ยงลูก
เลี้ยงหลานมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน ก็หวังพึ่งพิงแรงของลูก
ของหลานต่อไป คุ้ยเขี่ยหาส�าหรับตั้งหลัก ตั้งหลักตั้งฐานให้มัน
ได้เงินมาเป็นกอบเป็นก�า ให้มาเป็นทุนเป็นรอน ให้ลูกให้หลาน
ได้ศึกษาเล่าเรียน เออ หาวิชาความรู้ใส่ตัว อดตาหลับขับตา
นอน เพราะเรามีลูก เพราะเรามีหลาน มีหลานเยอะแยะ หลาน
ตัวมันน้อยๆ แหละ ลูกของลูกนีก่็เป็นหลาน แล้วก็หลานก็มี
ครอบครัวอีก ก็เอาเหลนมาให้ดูอีก ถ้ามันหนักเข้าไป หนักเข้า
ไปอ่ะ เรื่องหนีส้ินทั้งหลายมันเป็น

ดินพอกหางหมู

เมื่อไม่เช็ด ไม่ล้างมันก็ดินพอกเข้าๆ ก็เป็นก้อนบักใหญ่
ขึ้นมา ดินพอกหางหมูมันดินเหนยีว ไปนอนที่ ไหนมันก็พอกเข้าๆ
ๆ นอนขี้ โคลนเมื่อไหร่พอกเข้า ต่อไปต่อมาเวลาขึ้นมา มันแห้ง
เข้า เวลาเดินไปมันก็ตีส่วง (เอว)ตัวเอง กุ๊งกิ๊งๆ ไปแหละ หาง
หมูมันหนัก มันเป็นปุ่มอยู่ปลาย มันเดินไป มันก็ตีส่วง (เอว)ข้าง
นี ้ เดินมาทางนีม้ันก็ตีส่วง (เอว)ข้างนี ้ปุ๊กปิ๊กๆๆ ไปแหละ อ่ะ 
ดินพอกหางหมู ดินพอกหางหมูมันเป็นโทษขนาดไหน หึหึ เออ 
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มันตีส่วง (เอว)ตัวเอง ตุมตัมๆ ไป เออ ถ้าวิ่งแรงๆ ก็ตีแรงเข้า 
ถ้าค่อยเดินไป ค่อยยังชั่วหน่อย มันตีเอาเหมือนกันนะ

เพราะฉะนั้น อย่าให้ ดินมันพอกเป็นหางหมู พอกขี้ โคลน
เข้า น�้าหนัก ขี้ โคลนมันแห้งคาหางอยู่ มันก็ตีส่วง (เอว)ตัวเอง 
ตุมตัมๆ ไป อ้า ถ้าวิ่ง ยิ่งวิ่งยิ่งไล่ไป ตีไป ตุมตัมๆ ไปอย่างงั้น
แหละ เนีย่ นีพู่ดน้อยๆ ไม่ได้พูดมาก เรื่อง

ทานัง เทติ

การท�าบุญให้ทาน ให้รู้จักประมาณพอดีตัวเอง อย่าไป
ทุ่มเทมากมายจนเกินไป มันจะหมดจากปากลูก ปากหลานเรา 
ปากลูก ปากเมียเรา ให้ทาน

ให้ทานรักษาศีลเด้อ

ศีลนั้นยังเป็นข้อห้ามที่ ไม่ให้ฉบิหาย จากค่าเหล้า ค่าสุรา 
ค่าฝิ่น ค่ากัญชา ค่าของต้องห้ามทั้งหลาย มันก็พอกเข้าๆ 
คราวนีห้มดไปเท่านั้น คราวหน้าเอาอีกใหม่อยู่อย่างงั้นน่ะ ไม่หลาบ 
เป็นดินพอกหางหมู เออ ตีส่วง (เอว)ตัวเอง ตุมตัมๆ ไป เวลา
วิ่งไปเดินไป อันนี้ ไม่เข้าท่า อ้า จะพูดไปไหนก็มีแต่เรื่องของคน 
เรื่องของคน พูดให้มันจนตรอกเข้ามา ปะนีเ้ลิกซะ เลิกจากกิน
เหล้าซะ เลิกจากเล่นการพนันซะ เลิกกัน อ้า ละเว้นต่างๆ เหล่า
นั้นเลิกเสียได้ ก็เป็นเคร่ืองเบาของตัวเอง เบาใจตัวเอง ไม่เดือด
ร้อนตัวเอง อ้า ก็เป็นคนมีปัญญา

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

หลบหลีกเอา อย่าให้มันเป็นเจ้านายเรา เป็นข้อบังคับเรา 
เราเป็นขี้ข้าเป็นทาสของอย่างอื่นมีมาแล้ว ปะนีเ่ลิกแล้ว ไม่เป็น
หนีเ้ป็นสิน เพราะการเล่นหวยเล่นเบอร์ เพราะการกินเหล้าเมา
ยา กัญชา ยาเสพติดให้โทษทุกชนดิ เลิกซะให้ได้ ถ้าไม่จ�าเป็น
จริงๆ ก็แบ่งเอาไว้ เวลาเจ็บป่วยมา จะได้มีเงินมีทองเข้า
โรงพยาบาลกับเขา หมอก็จะช่วยเหลือให้ อ้า เจ็บท้อง มันล�าไส้
ถ้ามันเป็นอยู่

หลวงพ่อผู้พูดอยู่นีก่็ถูกเขาปาดไส้ ปาดไส้ไปแล้ว ก็ยังมี
ตรวจไปอีก ไปเจอนิว่อยู่ในถุงน�้าดีอีก มันท�าให้ปวด เขาก็ตัดเอา
ถุงน�้าดีออกซะ เอามาผ่าให้ดู โอ้ จริง อย่างกับพยาธิน่ะ ตั้ง 
๗ ตัว ๘ ตัวอยู่ในถุงน�้าดี แออัดยัดเยียดอยู่ในนั้น มันเป็นมา
ได้ มันเข้าไปอยู่ได้ยังไง เออ เราก็คิดไม่ออก อืม

ความไม่มี โรคเป็นลาภอันประเสริฐ
ไม่มี โรคเป็นลาภอย่างใหญ่โต

ไม่ต้องมาเจ็บมาปวด เพราะการผ่าตัดอะไรหรอก มันเกิด
มาได้ยังไง มันไม่น่า มันๆ ไปเข้าอยู่ในถุงน�า้ดีนู้นน่ะ ไปออกลูก
ออกเต้าหรือเปล่า ตั้ง ๗ ตัว ๘ ตัว ตัวเท่าเม็ด ใหญ่กว่าเม็ด
ข้าวโพด ใหญ่กว่าเม็ดมะขามนู้นล่ะ เท่าเม็ดมะขามนู้นล่ะ มัน
ใหญโ่ตขึ้นมา ที่มาโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ เขาก็ตรวจให้อยู่บ่อยๆ 
ตรวจเลือด ตรวจอะไรให้อยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้เสียเงินหรอก เพิ่น
เมตตาเอาไปตรวจเอง เอาไปเอ็กซ์เรย์ดูเอง เอ็กซ์เรย์ก็ไม่ได้เสีย
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เงินเสียทอง หรือว่าใครเป็นคนเสียให้เราก็ไม่รู้ เออ เอ็กซ์เรย์
ไม่ต้องเสียเงิน ผ่าตัดท้องล�าไส้ก็เสียเงิน ผ่าถุงน�้าดีก็ต้องเสีย
เงิน ถ้าเขาไม่มีตังค์ เราก็เป็นหนีเ้ป็นสินของโรงพยาบาลไม่น้อย
เลย เพราะฉะนั้น จึงอุตสาหะพยายามมาช่วยโรงพยาบาล ทุก
ครั้งๆ มา

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย รู้จักความประสงค์ของตนเอง จะได้เลิก ได้ละ จาก
การ อ้า กินเหล้าเมายา เล่นการพนอกพนัน ก็งดเว้นไป ให้มัน
เบามันบางไป เก็บเงินเก็บทองไว้ส่งเสียลูกหลาน เข้าเล่าเรียน
ศึกษา ให้มันจบ ให้มันได้การได้งาน ให้ลูกให้หลาน

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการ ต้องการ
อยากให้เข้าอกเข้าใจจะได้ งด เว้น เลิก ละ สิ่งที่เป็นอบายมุข
ทั้งหลายทั้งปวงซะ จะได้สบายใจ ไม่เสียเงินไปเพราะการพนัน 
ไม่เสียเงินไปเพราะ เออ เหล้าสุราเมรัย เราก็เลิกได้ทุกอย่าง ก็
สบาย ไปไหนไม่ต้องเซซ้ายเซขวา ไปอย่างสบาย ดังที่แสดงมา
ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๔๐ น.

ณ ส�านักพิมพ์ดีเอ็มจี

เอ้ ยังนึกค�ำที่จะแสดงธรรม ให้ญำติโยมฟัง ยังนึกไม่ออก
อยู่ นึกยังไงดีฮึ ตั้งใจเด้อ ถ้ำจ�ำ ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ 
เพิ่นว่ำ

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ภำษิตเนีย่ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ ถำ้เอำหูไปนำ เอำตำ
ไปไร่ เอำใจไปหำกำรงำนทำงไหนอยู่ หำลูกหำหลำนเพิ่นเลิก
โรงเรียนแล้วยังหรือยังไง หำสำรพัดอย่ำง ใจมันไปได้ กำรค้ำ
กำรขำยก็เป็นเรื่องกังวลใจเหมือนกัน ท�ำให้ใจฟุ้งซำ่นไปเหมือนกัน 
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เนีย่ มันระลึกได้ตรงนี ้ที่จริงแล้วมันก็เป็นของส�ำคัญต่อ
เรำอยู่ ทุกเรื่องนั่นแหละในธรรมะ

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขัง คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

แน่ะ อันนีก้็ส�ำคัญอยู่ ส�ำหรับพวกเรำผู้ก�ำลังศึกษำ
ธรรมะธัมโมอยู่แล้ว

ต้องเอาภาษิตเหล่านีม้าเตือนตัวเองไว้เสมอ

อย่ำให้มันนอกลู่นอกทำงออกไปทำงอื่น อย่ำเอำหูไปนำ 
อยำ่เอำตำไปไร่ อยำ่เอำใจไปกังวลกับลูกกับหลำน ให้อยู่กับเนื้อ
กับตัว ให้ได้ยินอยู่ที่หู ให้ได้รู้อยู่ที่ ใจ ของเหลำ่นีเ้อง เพรำะ
ว่ำกำรฟังเทศน์นี ้ จะฟังเอำควำมรู้ ควำมรู้สึกตัว ให้มันอยู่กับ
เนื้อกับตัวในระยะหนึ่งซะก่อน ออกจำกที่ฟังเทศน์ไปแล้วจะ จึง
ส่งสำยไปทำงอื่นก็ได้ ผู้บำงคนน่ะไป รถไปจำกบ้ำนไปวัด ไม่รู้
ว่ำเอำอำรมณ์อะไรต่ออะไรไป นึกคิดไปทำงอื่นวุ่นๆ วิ่งวุ่นวำยไป
หมด

เวลำไปฟังเทศน์ฟังธรรม มันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีก มัน
ก็ดิ้นรน กระวนกระวำยส่งสำ่ย ไปตำมสัญญำอำรมณ์ของตัวเอง
นั่น อย่ำงนีบ้ ่ได้ประโยชน์ เพิ่นว่ำไม่ได้ประโยชน์ในกำรฟังเลย 
ถ้ำใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้สึกตำมค�ำพูดของท่ำนทุกถ้อยค�ำ ทุก
ควำมประสงค์ ทำ่นมีควำมประสงค์อะไร ทำ่นจึงเทศน์เรื่องนี้ 
ให้อยู่กับเนื้อกับตัว รู้เสมอๆ น่ะ ไม่ต้องส่งไปทำงอื่น ทำงอื่น 

ธรรมดำฟังเทศน์ก็ต้องท�ำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว อย่ำส่งไปทำง
อื่น อย่ำไปส่งนอกจำกร่ำงกำยไป ครูบำอำจำรย์เพิ่นสอนว่ำ เวลำ
ฟังเทศน์ให้จิตใจของตัวอยู่กับเนื้อกับตัว ให้ได้ยินอยู่ที่หู ให้ได้
รู้อยู่ที่ ใจ แล้วก�ำหนดจดจ�ำเอำ เวลำมันผ่ำนเขำ้มำหูแล้วปล่อยมัน 
อันนีเ้ป็นค�ำเตือนซื่อๆ หรอก ครูบำอำจำรย์เพิ่นบอกอย่ำงนั้น 
ถ้ำฟังเทศน์ก็ดี ฟังกำรประชุมใดๆก็ดี ถำ้ใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับ
ตัว คิดพะว้ำพะวัง กังวลไปถึงงำนกำรทำงอื่น อย่ำงนีก้็แล้วกันน่ะ 
กำรประชุมก็เลยเหลวไหล ไม่ค่อยเป็นล�่ำเป็นสันขึ้นมำได้

เพรำะฉะน้ัน กำรฟังเทศน์นีข่อให้ตั้งใจ อันนั้นล่ะ อืม 
นะโม อีกครั้งหนึ่ง ล่ะปะเนีย่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หลวงปู่ว่ำคนเดียวน่ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

แปลออกมำ ขอควำมนอบน้อมของข้ำพเจำ้ทั้งหลำย จง
มีแด่พระผู้มีพระภำค ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น 
เอำล่ะ อืม

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ
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กัมมัง

ก็หมำยถึงวำ่กำรกระท�ำ กระท�ำด้วยตีนด้วยมือก็เป็น
กำยกรรม พูดออกมำทำงวำจำก็เป็นวจีกรรม นึกคิดทำงจิตใจ
ฟุ้งซ่ำนอยู่นั่นก็เป็นมโนกรรม เรำท�ำมันจึงเกิดขึ้นมำได้ บำปก็ดี 
บุญก็ดี กำรกระท�ำของเรำ กำรพูดของเรำ มันก็แสดงออกถึง
ควำมก�ำหนดจดจ�ำมำแล้วนั้น เออ จ�ำได้แม่นๆ ไม่หลงหน้ำหลง
หลัง มีสติตั้งมั่นอยู่กับเนื้ออยู่กับตัว นั่น เรียกว่ำฟังด้วยดีย่อม
ได้ปัญญำ เพิ่นบอกไว้ในภำษิตว่ำ

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ ถำ้ฟังด้วยควำมฟุ้งซำ่น จะได้
ปัญญำหรือเปลำ่ ได้ควำมรู้หรือเปลำ่ ไม่เลย อ้ำ ถือแต่ตะกร้ำ
เปล่ำกลับบ้ำน ไม่มีติดเนื้อติดตัวมำ อันนีก้็ ไม่ว่ำเทศน์เรื่องอะ
ไรๆ ก็ตำม มันเป็นเรื่องส่วนตัวผู้รอฟัง พวกเรำตั้งใจฟังด้วยดี
ย่อมได้ปัญญำ

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ ได้ควำมรู้ เอำไปท�ำไมควำมรู้
เหล่ำนี ้เอำไปตัดอำรมณ์ อำรมณ์รัก อำรมณ์ชัง อำรมณ์ยินรำ้ย 
อำรมณ์ยินดี อำรมณ์ดี ใจ อำรมณ์เสียใจ ควำมโลภ อำรมณ์ควำม
โลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เหล่ำนั้นก็ไม่คำ้งอยู่ในหัวใจเรำ จะ
เอำมำคิดอยำ่งนั้น ควำมอำฆำตพยำบำท จองเวรซึ่งกันและกัน

แล้วธุระอันนีซ้ะก่อน จึงไปคิดมัน จึงไปพิจำรณำมัน โอ้ ไหนมึง
มำแล้ว มึงไปฟังเทศน์ ด่ำตัวเองแล้วว่ำ มึง มึงเหรอ มึงไปฟัง
เทศน์ นึกว่ำจะเอำค�ำเทศน์มำวิจัยวิจำรณ์ แต่ว่ำเอำเรื่องวุ่นวำย
ขึ้นมำอยำ่งนีห้รือ อยำ่งงั้นเหรอ ไม่ถูกอีกแหละๆ อยู่กับเนื้ออยู่
กับตัว ให้รู้ตัวอยู่เสมอ ได้ยินอยู่ที่หู ได้รู้อยู่ที่ ใจ เอำสติปัญญำ
เป็นผู้วิจำรณ์ ไตร่ตรองตำมธรรมเทศนำนั้นๆ ก็เป็นกำรจดจ�ำ
ไปในตัว ถ้ำเรำเอำใจไว้กับเนื้อกับตัว ก็เลยน�ำค�ำเทศนำ ได้ฟัง
มำแล้วเอำไปวิจำรณ์อยู่ตัวเองก็ได้ เวลำอยู่คนเดียวเอำไปวิจำรณ์
ว่ำมันเป็นจริงอย่ำงงั้นหรือเปล่ำ อำ้ เป็นจริงอย่ำงที่ทำ่นบอก
หรือเปลำ่

บาป บุญ คุณ โทษ
มันเกิดจากใจจริงหรือเปล่า

อืม หัวใจดวงเดียวเป็นได้หลำยอย่ำง คิดให้เป็นบำปมัน
ก็เป็นบำป เศรำ้หมองขุ่นมัวได้ คิดให้วำ่เป็นบุญเป็นกุศล จิตใจ
ก็เบิกบำนรำ่เริงหรือแจ่มใสขึ้นมำ แน่ะ ควำมคิดเทำ่นั้นล่ะ ท�ำให้
เป็นได้หลำยอยำ่ง อำรมณ์ของหัวใจ คิดให้เป็นบำปก็เศร้ำหมอง
ขุ่นมัวขึ้นมำ ควำมอิจฉำริษยำ พยำบำทอำฆำต จองเวรจองกรรม
คนโน้นคนนี ้ เพียงแต่เห็นหน้ำกันก็ไม่อยำกพูดด้วย หรือวำ่
หมั่นไส้ เฮอะ หมั่นไส้คนนั้น หมั่นไส้คนนี ้เอำ้ ไปเอำเรื่องอะไร
มำคิดกันอยำ่งงั้นเหรอ ไม่ได้หมั่นไส้ใครทั้งนั้นล่ะ หมั่นไส้เจำ้ของ
ดีกวำ่ บอกว่ำๆ อย่ำคิดๆ อย่ำนึก อยำ่ฟุ้งซ่ำนไปทำงอื่น ให้อยู่
กับเนื้อกับตัว ก็ได้ทุกถ้อยค�ำ กระทงควำมที่ท่ำนวำ่ไปแล้วระลึก
ได้ อำ้
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เหรอ ถำ้เอำอย่ำงงั้นมันก็วุ่นวำยทั้งประเทศ ทั้งประเทศปำน
เขำเล่นละครน่ะ เขำเล่นละครอยู่ในทีวี มีกำรตบ มีกำรตี มีกำร
ต่อยกัน บำงทีขยุ้มผมกันไป ดึงไปดึงมำอยู่อย่ำงงั้น

นั่นอำรมณ์โลกเขำเป็นอยำ่งงั้น ควำมอำฆำตเคียดแค้น
มีอยู่ในใจ อยำกจะท�ำตำมควำมประสงค์ของใจเรำ อืม พอจับได้
ผมก็ดึงผมไป พอได้ตบก็ตบไปอยำ่งงั้นเหรอ เอำอย่ำงนั้นมันก็
จะไม่ดีอีกแหละอำรมณ์อย่ำงงั้น เป็นอำรมณ์เศร้ำหมอง ขุ่นมัว 
ไม่ผ่อง ไม่ใส ไม่สะอำด

บุญ นีแ่ปลว่าสะอาด
กุศล น่ะแปลว่าฉลาด เป็นคนฉลาด

บุญ แปลว่าสะอาด
บาป แปลว่าสกปรก

แปลว่าเศร้าหมอง แปลว่าขุ่นมัว

เนีย่บำป ถ้ำเอำบำปไปใช้อยู่ เรำก็ไม่พ้นจำกควำมเศร้ำ
หมอง ควำมขุ่นมัวของใจเรำเอง จะท�ำยังไงจะให้มันผ่องมันใส 

เหลำ่นั้น ทิ้งแล้ว เรำมำบ�ำเพ็ญกุศล ควำมอำฆำตพยำบำท 
จองเวรซึ่งกันและกัน เลิกแล้ว ละแล้ว ไม่มี ไม่มีพยำบำทอำฆำต
ใครเลยในหัวใจเรำ แผ่เมตตำแทน ถำ้ไม่

ถ้าคิดอย่างอื่นไม่ออก ให้แผ่เมตตาแทน

ปรำรถนำดีแทน ปรำรถนำดีต่อกัน ไม่พยำบำท ไม่อำฆำต 
ไม่จองเวร ไม่ชังคนโน้น ไม่ชังคนนี ้ ไม่ตำเขียวใส่ใครเลย เออ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงนั้นหรอกเรียกว่ำ ภำชนะ ตั้ง
ภำชนะขึ้น รองรับเอำซึ่งมธุรสวำรีขององค์สมเด็จพระมหำมุนี
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ เอำไปใคร่ครวญพินจิพิจำรณำ วำ่มันจริงอย่ำง
ที่ท่ำนว่ำหรือเปล่ำ ใจของเรำมันเศร้ำหมองก็เป็น มันผ่องใสก็
เป็น มันขุ่นมัวก็เป็น มันใสสะอำดก็เป็น เวลำได้ลิ้มรสพระสัทธรรม
อย่ำงลึกซึ้ง ใจมันจะผ่องจะใส เบิกบำนร่ำเริง และก็มีควำมสุขใจ

ถ้ำไปคิดเรื่องเป็นบำปเป็นกรรมมำ มีอิจฉำริษยำ พยำบำท 
คนโน้นคนนี ้หมั่นไส้อยู่แต่ตัวคนเดียว กัดฟันอยู่คนเดียว อื้ม 
เห็นหน้ำอยำกจะตบเหลือเกิน อยำกจะตีเหลือเกิน เอำอย่ำงงั้น
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ใส่หม้อ ไฟก็เลยไหม้หม้อจนแดงหมดหม้อ ข้ำวที่นึ่งไว้ ที่ตน
ตั้งใจจะหุงต้มเอำมำส่งลูกชำยอ่ะ แต่ว่ำไฟไหม้หม้อ ไหม้ทั้งหวด
(ภำชนะนึ่ง) ไหม้ทั้งมวย(นึ่งขำ้ว) อ้ำ ที่มัน เออ มันเพรำะน�้ำมัน
แห้งแล้ว มันก็ต้องแห้งหมด

อื้อหือ อืม เคียด( โกรธ)ให้แม่ โกรธให้แม่อยู่อย่ำงงั้นน่ะ 
มีควำมโกรธ สะสมควำมโกรธไว้มำก มึงเถอะน้ำ ท�ำไมอยู่ จึงบ่
มำ นั่นก็มำแล้ว สำยแล้ว ๔ โมง ๕ โมงไปแล้ว เพิ่นนั่งโมโห
ตัวอยู่ ที่เถียงนำ เถียงนำน้อย น้อยๆ เอ้อ นีม่ันท�ำไม มันทรมำน
กูขนำดนี ้ ให้กูหิวขำ้ว อยำกกินข้ำวก็ไม่ได้กิน มำไถนำแต่เช้ำๆ 
จนสำยป่ำนนี ้ ยังไม่มำ ยังไม่มำส่งข้ำวเลย เดี๋ยวกูตีมันวันนี้
แหละ ฆ่ำมันมื้อนีแ้หละ อำ้

แม่ก็ยอม ยอมว่ำผิด แม่ผิดเอง เพรำะมีเหตุที่ผิดๆ ไม่
ได้จะแกล้ง ไม่ได้ท�ำกลั่นแกล้งลูกชำยหรอก คือวำ่ตั้งหม้อไว้แล้ว
จะน่ึงข้ำว จะหุงขำ้วไปเนีย่ ตั้งหม้อไว้แล้วลืมเติมน�้ำ เอำหม้อ
เปล่ำๆ ไปตั้งไว้แล้ว วิ่งไปท�ำไอ้นั่น วิ่งไปท�ำไอ้นี ่เอำหม้อเปลำ่ๆ 
ไปใส่เตำไว้ หม้อมันก็แดงโล่ขึ้นมำแล้วเอำข้ำวไปใส่ มันจะกินได้บ่ 
ไฟไหม้หม้อขึ้นมำ แล้วก็เสียหมด ข้ำวอยู่ในหม้อในหวด(ภำชนะ
นึ่ง)อะไรเสียหมด โอ้โฮ มัวแต่ท�ำอันอื่นอยู่ กลับมำก็ไฟควันหุ้ม
ไปแล้ว 

ให้มันเบิกมันบำน รำ่เริงอยู่ในใจของเรำ มีควำมร่ำเริงบันเทิงอยู่
ในใจ มีควำมสุข นั่งเป็นสุข นอนเป็นสุข ได้ฟังเทศน์มำแล้วเรำ
จะเอำควำมสุขใส่ตัว เออ ให้ได้ เรำไม่เอำเรื่องขุ่นมัวมำใช้เลย ไม่
เอำเรื่องขุ่นเรื่องมัว เรื่องอำฆำตมำดรำ้ย พยำบำท จองเวรจอง
กรรมกับคนโน้นคนนี ้ไม่เอำแล้ว จะเอำแต่ของผ่องใส ผ่องใส
เยือกเย็น เป็นบุญเป็นกุศล เอำมำหำตัว นึกถึงเวลำไหนก็ยิ้มอยู่
ในใจเวลำนั้น ว่ำตัวชนะบำปแล้ว ไม่เคยลุอ�ำนำจแก่ควำมโกรธ 
ไม่เคยลุอ�ำนำจแก่ควำมชัง ไม่เคยลุอ�ำนำจแก่ควำมหลงใดๆ สิ่ง
เหลำ่นั้นมันมีอ�ำนำจมำก ถ้ำมันเกิดขึ้นแล้วมันมืดมิดปิดปัญญำ 
ระลึกไม่ได้แล้ว อะไรที่ท�ำให้เศร้ำ ให้หมอง ให้ขุ่น ให้มัว

จะเอำนทิำนสักเรื่องหนึ่งขึ้นมำเป็นตัวอยำ่ง เป็นนทิำน
ภำคอีสำนนู้นหรอก มันเกิดขึ้นที่ภำคอีสำน จังหวัดร้อยเอ็ด เออ 
เกิดที่นั่น จนได้มีอนสุำวรีย์ไว้ ท�ำไว้ให้ลูกหลำนได้รู้ได้เห็น ภำษำ
มันพูดยำกๆ ภำษำลำว เออ ไอ้ อะไรล่ะมันล่ะ

ไปเลี้ยงแม่ เลี้ยงมำรดำ พ่อก็ตำยแล้ว ยังแต่ลูกชำยเขำ
นั่นล่ะ เออ แต่ลูกชำยท�ำงำนเก่ง ตื่นแต่ดึกลุกแต่เชำ้ ไปไถนำ 
ไปท�ำนำไปไถนำ ไถฮุด(ไถครั้งแรก) หรือว่ำไถค้นฮุด(ไถพรวน) 
แต่ว่ำวันนั้นเผอิญแม่ แม่ไปนึ่งขำ้วไว้หรือว่ำหุงข้ำวไว้ ลืมเติมน�้ำ
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มำแล้วเหรอ มันสิ มำยังไง มันซวยขนำดนี ้มันเอำมำอะไร
ท�ำไม โมโหอย่ำงแรง นีฆ่ำ่มันทิ้งซะบ่ อยำ่งงั้นอย่ำงงี้ ก็ยอม 
แม่ก็ยอมหมดทุกอยำ่งเอำ อดไม่อยู่ ยิ่งคดคิดไปยิ่งหิวมำก หิว
มำกเท่ำไหร่ก็ โกรธมำกเท่ำนั้น คว้ำได้แอกน้อย

อืม พวกเรำไม่รู้จักหรอกแอกน้อย แอกน้อยส�ำหรับมัน
ไถนำล่ะ ผูกเอำไว้คอไว้ตรงกลำง ทำงนีผู้กข้ำมไปถึงแอกใหญ่ที่
อยู่ที่คอส�ำหรับไถนำ 

นั่น ท�ำให้ลูกชำยผู้นั่งคอยกินหิวขำ้วอยู่ โมโหขึ้นๆ อย่ำง
หนัก สำยป่ำนนี ้มันยังไม่มำ มันท�ำอะไรอยู่ เออ มันไปท�ำอะไร
อยู่มันถึงไม่มำ สำยมำกแล้ว จำก ๒ โมงก็เคยมำถึงแล้ว อันนี้ 
๓ โมง ๔ โมงยังไม่เห็นมำ เถอะน้ำ มำนีกู่จะตีมึงล่ะ เอำล่ะ 
เตรียมกำรไว้แล้ว เอำแอกน้อย แอกน้อยที่ ไถติดกับอะไรล่ะ 
แอกน้อยนั่นพอดีแก้ไว้แล้ว วำงอยู่ใกล้ๆ จะมันตำยมื้อนีล้่ะ ว่ำ
งั้น มันหิวข้ำวจนว่ำพอแรงแล้วจนจุก จุกท้อง คนหิวมำกๆ มัน
เป็นยังไง ทั้งโมโหอีกด้วย ขึ้นมำ กรูเข้ำมำพร้อมๆ กัน ท�ำอะไร
อยู่ มันถึงมำสำยป่ำนนี ้ปำ่นนีถ้ึงมำ

มำแล้วลูกหลำนเอย แม่มีเหตุ แม่ตั้งหม้อไว้แล้วลืมเติม
น�้ำ ท�ำให้ไฟไหม้หม้อ เอำแล้วไปใส่หวด(ภำชนะนึ่ง)ใส่อะไร มัน
ก็ไหม้ไปหมดรวมกันหมด มันไม่เป็นขำ้วสุกดี เพรำะไหม้หม้อ 
จะเอำขำ้วอย่ำงงั้นมำให้ลูก ก็คงกินไม่ได้ แม่เลยไปหุงขำ้วใหม่
หรือว่ำนึ่งใหม่ ไปเสียเวลำท�ำอยู่นั้นซะก่อน ไปนึ่งใหม่ไปท�ำอะไร 
ก็เลยเสียชั่วโมง ๒ ชั่วโมง มันก็ไปสุกข้ำวพอดี จนหม้อมันดีแล้ว 
สุกดีแล้ว ปะนีจ้ึงเอำมำส่ำย สำ่ยแล้วจึงเอำมำก่อง ก่องขำ้วก็ 
แอบข้ำว(กล่องขำ้ว) เขำเอิ้น(เรียก) อย่ำงแอบข้ำว(กล่องข้ำว) 
เขำเอิ้น(เรียก) ก่องขำ้วน้อยนั่น เอำมำส่ำยดีๆ ก็ ใส่ก่องขำ้วน้อยๆ 
ให้ต้อนแต้น(ชิ้นเล็ก)พอดีกับลูกชำย พออิ่มพอดีล่ะ

คว้ำได้แอกน้อย ลิ่วใส่แม่ ฆำ่มันตำยมื้อนีล้่ะ อ้ำ หิวข้ำว
กับประกอบด้วยควำมโมโห โมโหจัดขึ้นมำ ทนไม่ไหวตีแม่นั่น
ล่ะ ตีก็จะ แม่ก็ไม่หลบแหละ วำ่ลูกไม่ท�ำปำนนั้นหรอก ตีก็ถูก
ท้ำยทอยพอดี ถูกทำ้ยทอยเนีย่ หัวขำ้งหลัง รู้จักทำ้ยทอยบ่ 
ตรงนีต้ีเข้ำตรงเนีย่ ล้มฟุบไป ล้มฟุบไปแล้วก็สลบ สลบปะเนีย่
เลือดฟูมปำกออกมำ เลือด มันสมองแตกขำ้งในหรือยังไง ฟูมปำก 
หำยใจหำยคอก็ไม่ได้ ปู๊ดป๊ำดๆ อยู่ มันเลือดออกมำขนำดนั้น 
อ้ำ ปะเนีย่ไปตีแม่ตำยไปแล้ว ไปจับขำ้วมำกิน ก่องขำ้วน้อยๆ 
น่ะ เอ้ำ มำน้อยๆ หรืออยำ่งงั้นมันจะอิ่มอะไรอยำ่งเนีย่ จับข้ำว
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ทรุด เออ เส้นประสำทแตก เลือดก็หลั่งออกทำงปำกออกทำง
จมูก ปู๊ดป๊ำดๆ เขย่ำยังไงก็ไม่คืน เขย่ำแม่ แม่ๆ ลุกขึ้นมำ เออ 
ควำมโกรธไม่มีแล้วเวลำนั้น ไม่มีควำมโกรธแล้ว มีแต่ควำมวิตก
กังวล ตำยแล้วกู แม่ ท�ำให้แม่ตำยขณะนี ้อ่ะ ท�ำยังไงล่ะ เขยำ่
แม่ให้ฟื้นก็ไม่ฟื้น ตำยแท้ๆ เอำแม่ไปฝัง หรือไปหยังซะก่อน 
เรียบร้อยซะก่อน แล้วกินขำ้วไม่ได้ตลอดวันเลย วิ่งไปหำครูบำ
อำจำรย์วัดนั้นวัดนี ้ ผมได้ฆำ่แม่ตำย ท�ำยังไงผมจะไม่ตกนรก 
อ้ำ ผู้เฒ่ำผู้โถ คนเก่ำคนแก่ ใครฆ่ำพ่อฆ่ำแม่

ปิตุฆาต มาตุฆาต
อรหันตฆาต โลหิตตุปบาท

เหล่ำนีเ้พิ่นวำ่

อนันตริยกรรม

กรรมอันหนัก ท�ำยังไงถึงจะเบำลงไปได้ นักปรำชญ์บำง
คนก็บอกว่ำ โอ้ย บุญมำเอย กำรจะให้คลำยบำปคลำยกรรม ก็
ให้หำอิฐ หำปูน หำอิฐมำก่อเจดีย์ขึ้นไปสูงกวำ่ยอดมันปำนนกเขำ
เหินนู้นล่ะ ยอดเจดีย์ปำนนกเขำเหินพู้น( โน้น)ล่ะ สูงขนำดนั้น 
ตำยเรียบร้อยแล้ว ประดับประดำเรียบร้อยแล้ว จึงเอำกระดูก
แม่ที่เผำแล้วนั้นมำใส่ไว้ที่นั่น ท�ำบุญอุทิศให้ซะก่อน จึงจะหำย
บำปหำยกรรม ท�ำยังไงมันท�ำไม่ได้ ท�ำขนำดน้ันคนๆ เดียวท�ำ 
ก่อ หำอิฐ หำปูน หำอะไรที่มีอะไรอยู่ สมัยก่อน สมัยจังหวัด
ร้อยเอ็ดตั้งใหม่ๆ พู้น( โน้น)ล่ะ นั่น

มำกินลองดู กินขำ้วมีอำหำรธรรมดำบ้ำนนอก เขำมีอะไรหลำย
อยำ่ง บ่ป่น(น�้ำพริก)ก็แจ่ว บ่แจ่วก็ป่น(น�้ำพริก) พวกต้มย�ำท�ำ 
แกงอะไรก็ไม่ได้มีมำกมำยหรอก กิน กินแล้วก็เหลียวเห็นแม่
นอนสลบ แม่นอน...บ่ฟื้นบ่ตื่นอะไรเลย กินไปกินมำก็กลืนไม่
ลงปะเนีย่ ควำมโมโหมันสูงขึ้นมำ ไปตีแม่ขนำดนั้นมันจะไปเหลือ
อะไรไอ้แอกน้อย ค้อน ไม่ใช่ค้อนน้อยๆ น่ะ ค้อนมัน แอกน้อย
มันขนำดนี ้ยำวเป็นศอก ๒ ศอกนู้นล่ะ ไปตีแม่ ตีผู้หญิง จะไป

ต้ำนทำนอะไรได้ ถูกที่ทำ้ยทอยล้มฟุบไปเลย โลหิตแตก เลือด
ก็ออกตำมจมูกตำมปำก ปู๊ดปำ๊ดๆ ออกมำ กินข้ำวยังไม่ยังอิ่ม
กินไม่ลง ไปเห็นแม่นอนอยู่ ไปลุกแม่ปลุกแม่ เอำแล้วควำมหิว
บ่มีแล้ว เห็นแม่นอนอยู่ดึงผมขึ้นมำแล้ว เลือดฟูมปำก โอ้โฮ แม่
เรำตำยแล้วเนีย่ ตำยจริงๆ เขยำ่ยังไงก็ไม่ฟื้น ท�ำยังไงก็ไม่ฟื้น 
จะฟื้นอะไร ตีเส้นประสำทลงที่คอเขำ้ ด้วยแรงโมโห อ้ำ ตีเขำ้
ไปแรงๆ มันเป็นยังไง มันก็กระดูกพู้น( โน้น)ล่ะ ทรุดหรืออะไร
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กิลาสาตัวหยาบจริงๆ
ถ้าเกิดแก่ไผมืดตื้อ บ่เห็นฮู้ฮ่อมทางอ่ะนะ

พูดภำษำอีสำนแล้ว มันเข้ำใจดีส�ำหรับคนอีสำนทั้งหลำย 
ส�ำหรับคนกรุงเทพฯ ก็ยังซักไซ้ไล่เลียง ท่ำนวำ่อะไรฮะๆ เฮอะๆๆ 
เออ พูดภำษำไทยไม่ชัด อำ้ จะถำมสงสัยท่ำนวำ่ อะไรฮะๆ

อันนีพู้ดง่ำยๆ ให้จ�ำง่ำยๆ ไอ้บุญมำที่บ้ำนสะเดำตำดทอง 
แม่มำส่งข้ำวไม่ทัน สำย สำยแล้วก็ยังไม่เห็น หิว คนหิวก็หิวมำก
จนว่ำปำกเหนยีว น�้ำลำยเหนยีวพู้น( โน้น)ล่ะ โมโห ก็อดไม่ได้ 
ทนไม่ได้ เลยกริ้วโกรธเถียงกัน ๒ ค�ำ ๓ ค�ำ มันเป็นอยำ่งงั้น
ลูกเอย แม่ถึงมำไม่ทัน เออ ไฟไหม้หม้อ หม้อนึ่งหม้ออะไรล่ะ 
แล้วกลับไปหุงใหม่ ก็เสียเวลำกว่ำจะหุงสุก หรือวำ่นึ่งสุกก็เสีย
เวลำอยู่ซะก่อน มันไม่ใช่แกล้งมำไม่ทันเวลำหรอก มันเป็นอย่ำงงั้น 
เรื่องมันมีอ่ะ ขัดข้องเรื่องนั้น แม่ก็ยกมือไหว้ลูกขึ้นล่ะ เอำซะเลย
เวลำนีเ้ผลอ เออ ตีซะเลย เอำแอกน้อยตีทำ้ยทอย หรือทัดดอก
(ไม้)ตรงนี ้ตีผู้หญิง กับผู้ชำยก�ำลังโมหก โมโหๆ จะมีแรงขนำด
ไหน ตีทีเดียว แขนเดียวเท่ำนั้นแหละ ไม่ต้อง ๒ แขนหรอก ตี
ไปถูกทำ้ยทอยอ่ะ โลหิตฝอยแตกข้ำงใน เลือดทะลักออกมำทำง

โมโหนี ้โกโธนี ้กิลาสาตัวหยาบ
เกิดแก่ไผมืดตื้อ บ่เห็นฮู้ฮ่อมทาง

ความโกรธมาเพม้าง จิตใจใสให้กลับมืด
ถ้ามืดมาแล้ว ประโยชน์ตนก็เลยลืม

ประโยชน์ผู้อื่นเลยบ่ฮู้ ท�าลายร้างขาดกระเด็น
(ความโมโห ความโกรธนีเ้ป็นกิเลสตัวหยาบ
เกิดขึ้นกับใครแล้วมืดมน มองไม่เห็นทางออก

ความโกรธนั้นพาให้จิตใจเรามืด
ไม่รู้ประโยชน์ตัวเองและคนอื่น ท�าลายเสียหาย)

โมโห โกโธ

โมโหโกรธำ ปรำยนำ(พำ่ยแพ้ที่สุด) เป็นสิ่งที่ท�ำลำย
คุณงำมควำมดีของหัวใจได้ นีย่กไอ้บุญมำ เออ ชื่อบุญมำ ตี
แม่ตำย ได้ไปก่อเจดีย์ขึ้นบรรจุ ใส่กระดูกแม่ซะ แต่มันก็ยังไม่
หำยบำป ก็ยังมีบำปอยู่นั่นแหละ หัวใจแป้วอยู่งั้นล่ะ อืม
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ให้มีควำมอดควำมทนส�ำหรับผู้ที่ ได้ฟังเทศน์ไปแล้ว ให้
มีควำมอดกลั้นทนทำน อ้ำ ถ้ำไม่อดไม่ทนแล้วเสียหมด เสียกำร
เสียงำนไปหมด พ่อ แม่ ลูก ฆำ่กัน อยำ่งกบ อยำ่งปลำ อยำ่งกบ 
อย่ำงเขียด ฆ่ำกันได้ขนำดนั้นเพรำะควำมโกรธ

เพรำะฉะนั้น ต้องฆ่ำควำมโกรธให้มันได้ อย่ำให้มันเกิด
ขึ้นมำได้ในชีวิตของเรำ นีอ่ยำ่เอำควำมโกรธมำใช้

โกโธ ธัมมานัง ปะริปันโถ

อืม เพิ่นบอก อันตรำยมำกๆ ท�ำให้ไปตกนรกหมกไหม้ 
เพรำะควำมโกรธ โกรธให้พ ่อ โกรธให้แม่ แล้วก็ไปฆ่ำพ่อก็ดี ฆ่ำ
แม่ก็ดี ฆ่ำคนอื่นก็ดี ติดคุกติดตะรำง จนหัวโตก็ไม่ได้ออกจำก
คุกจำกตะรำง เพรำะฉะนั้น อยำ่เอำมำใช้นะ

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

เพิ่นยังบอกไว้ บอกว่ำ ฆ่ำควำมโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุข

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

ฆ่ำควำมโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุข ไม่มีทุกข์หัวใจเลย ท�ำงำน
ท�ำกำรอะไรก็ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพรำะใจมันไมโ่กรธ ควำม
โมโหโกรธำไม่มี ไม่มีควำมโกรธ ให้เจริญเมตตำเสมอๆ

คนขี้ โกรธทั้งหลายให้เจริญเมตตา

จมูกทำงปำก ปื้ดปำ้ดๆ หำยใจ ปื้ดป้ำดๆ อยู่ เห็นแม่ตำยแล้ว
เรำอย่ำงงั้น ไอ้บุญมำน่ะ มันเสร็จเอำขำ้วมำกิน กินได้ค�ำเดียว
ก็กลืนไม่ลงแล้ว กินค�ำเดียวก็กลืนไม่ลงหรอก เห็นแม่ตำยระงม
ไปแล้ว แม่ตำยจริงๆ เออ ท�ำยังไงก็ไม่ฟื้น ท�ำยังไงจะฟื้น  
นั่นแหละ

โมโหนีพ่าตัวตกต�่า หลานเอ้ย อย่าฟังความมันน่ะ
ยกตัวอย่าง ท้าวก่องข้าวน้อยได้ฆ่าแม่ตายเสีย คราวนั้น
ก็เพราะว่าโกโธมัดมืดมุงปิดไว้ บันดาล ให้โทโสจึงบังเกิด

จึงได้ฆ่าแม่เจ้าตายม้อย ส่อยบ่คืน(ไม่ฟื้นคืนมาได้)

เอย ร้องไห้กันหมดน�้ำหูน�้ำตำ อำ้ หมดน�้ำหูน�้ำตำเฉยๆ 
มัน ล้ำไปแล้ว นั่นเป็นอยำ่งนั้นแหละ เพรำะฉะนั้น อย่ำไปฟัง
ควำมโกรธ อย่ำไปโทษคนผิด

อย่าไปเอาโทษคนผิด
อย่าไปคิดเบียนกัน

อย่าไปดันทุรัง
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มำซะแล้ว ออกมำก็หำยใจได้สะดวกสบำย อ่ะ นีพ่ระเจำ้พิมพิสำร 
อ้ำ แต่สมัยครั้งพุทธกำลนู้นล่ะ พระเจ้ำพิมพิสำรก็เป็นเพื่อนกัน
กับ อ้ำ พระเจ้ำหลำยพระเจ้ำอยู่สมัยก่อนอ่ะ เพิ่นเลี้ยงลูกด้วย
ควำมรักควำมเอ็นดูมำก แม้แต่ต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ
(ผำ้)เยี่ยว ก็ท�ำแทนได้ เป็นหวัดหนักหำยใจไม่ออก พ่อนั่นล่ะ 
พระเจ้ำพิมพิสำรนั่นล่ะ อุ้มลูกมำได้ดีๆ มำอมจมูก อมจมูกดีๆ 
แล้วดูดอย่ำงแรง ปื๊ดๆๆ ออกมำหมด บ้วนทิ้งๆ จนหำยใจได้
คล่องอย่ำงนั้น อ่ะ ไม่ขี้เดียด(รังเกียจ) ไม่รังเกียจ แม่ก็ดี พ่อ
ก็ดี เลี้ยงลูกด้วยควำมเมตตำจริงๆ เออ แต่ว่ำลูกนั้นลืมบุญคุณ
ของพ่อของแม่ไป ไปทรมำนพระเจ้ำพิมพิสำร ขังคุกขังตะรำงพ่อ 
ให้พ ่อตำย เออ อยำกให้พ ่อตำย เรำจะได้รำชสมบัติน่ะ

ตำมค�ำยุยงของพระเทวทัต อ้ำ พระเทวทัตให้เขำเอำ สั่ง
ว่ำอยำกจะเป็นใหญ่ อยำกจะเป็นโต ต้องฆ่ำพระบิดำซะก่อนน่ะ 
จะฆ่ำยังไง ถ้ำพระบิดำยังมีชีวิตอยู่ เรำไม่มโีอกำสได้ครองรำช
สมบัติหรอก เออ ถ้ำท�ำให้พระเจ้ำพิมพิสำรสวรรคตหรือตำยไป
แล้ว อ้ำ เรำก็จะฆ่ำพระพุทธเจ้ำซะเอง ขึ้นเป็นสมเด็จพระศำสดำ
เอง เป็นพระพุทธเจ้ำเอง ได้ครองรำชสมบัติไปทำงนครโน้น เออ 
ทำงพระลูกเจ้ำนีก้็ ก็กับตัวได้เป็นพระมหำกษัตริย์แทนพ่อ ได้
ครองรำชสมบัติแทนพ่อนั่นแหละ

ดูสิ ค�ายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้โกรธ

ท�ำยังไง ไปฟังค�ำยุยงแบบนี ้ก็เสร็จไปทุกรำยแหละ อำ้ 
ถูกแผ่นดินสูบไปทุกรำยล่ะ พระเทวทัตอยู่กับพระบรมศำสดำ 
เออ สอนมำตั้งแต่มำเข้ำนำค หรือมำฝึกหัด บวชนำคให้ ขนำด

ถ้ำโกรธให้พ ่อ โกรธให้แม่ก็เหมือนกัน โธ่

แม่นีม้ีบุญคุณอันใหญ่หลวง

เน้อ ไม่ได้ธรรมดำซื่อๆ มำฆ่ำเล่นเหมือนกบเหมือนปลำ
นั้นได้ยังไง เออ ฆ่ำไม่ได้ ถึงจะโกรธขนำดไหนก็ฆ่ำไม่ลง อืม 
เพรำะว่ำเพิ่นมีบุญคุณต่อเรำ ครูบำอำจำรย์ หรือพระพุทธเจ้ำ
เพิ่นสอนไว้ เออ

พ่อแม่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง

ผู้ฟูมฟักรักษำ ต๋บ (ซัก)ผ่ำ(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ(ผำ้)เยี่ยว 
ตั้งแต่น้อยๆ มำ อ้ำ ไม่เคยทอดทิ้งลูกเลย ขี้มูกออกหำยใจไม่
สะดวก ปื๊ดป๊ำดๆ อยู่ มันตันดัง (จมูก) เป็นหวัดหรืออะไร หำยใจ
ไม่ออก แม่เป็นงมอยู่อย่ำงงั้นล่ะ อยำกให้ลูกหำยใจออก เออ

พระเจ้ำอะไรล่ะ พระเจ้ำพิมพิสำร เออ ลูกชำยหำยใจไม่
ออก เอำปำกตัวเองไปอมที่จมูกลูก ดูดปื๊ดๆๆ ดูดแรงๆ ออก
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รักลูกเหมือนดังจะกลืนกิน ฉะนั้น ขี้มูกออกก็ดูดเอำ ถ้ำ
เสลดติดคอก็ดูดเอำ ขนำดนั่นล่ะ แต่ว่ำยังไปฝ่ำฝืน อำ้ พระคุณ
อันนั้น จะฆ่ำพ่อของตัวเอง จะเป็นพระพุทธเจ้ำแทนพระพุทธเจำ้
เอง อ้ำ ทำงนู้นก็ยุให้ร�ำ ฆ่ำได้แล้ว เทวทัตสิก็จะไปฆำ่พระพุทธเจำ้
อีก จะเป็นพระพุทธเจำ้แทนอีก ถ้ำได้เป็นพระพุทธเจ้ำแล้ว ลำภ
สักกำระจะเอำสักเทำ่ไหร่ ลำภสักกำระจะเอำสักเทำ่ไหร่ไหลมำ
เทมำ เห็นพระบรมศำสดำเพิ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่ำง ผำ้ผ่อนท่อน
สไบ เงินทองไหลมำเทมำ แต่เพิ่นก็ไม่จับไม่ไปหรอก เออ ลูก
ศิษย์ลูกหำจัดแจงเอง แต่ว่ำสงสัยวำ่พระบรมศำสดำเก็บเอง 
อยำ่งงั้นดอก อยำกเป็นศำสดำแทน จะได้มีอติเรกลำภมำกๆ อ้ำ 
พระเทวทัต ไม่

พระ(อชำตศัตรู)อันนั้น อ้ำ ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่วแล้ว พระ 
(อชำตศัตรู)จะได้ครองรำชสมบัติ จนหลงฆ่ำพระบิดำ ฆ่ำ ขัง
พระบิดำ ติดคุกติดตะรำงอีก ไม่ให้กินข้ำว ไม่ให้กินน�้ำ จนตำย
ในคุก ตำยในคุกวันนั้นแหละ แต่ว่ำทำง อ้ำ นีก้็ตำยเหมือนกัน 
พระบิดำก็ตำยสิ้นลมเหมือนกัน เห็นเมียออกลูกวันนั้นพอดี 
ลูกชำยของ เทวทัต ไม่ใช่ ลูกชำยของ อันนีพ้ระรำชกุมำร นีอ่อกลูก
เหมือนกัน พอดีออกลูกแล้วจึงทูลทีหลัง วำ่พระบิดำตำยแล้ว 
โอ้ย ร้องห่มร้องไห้ใหญโ่ต อ้ำ ว่ำถูกต้มตุ๋นเรำให้ฆ่ำพ่อ เออ 
พระเทวทัตก็ถูกแผ่นดินสูบไปแล้ว เออ ตำยแล้ว นี่ ไม่ได้เป็น
พระพุทธเจ้ำแล้วเรำ ฆ่ำพ่อทิ้งเฉยๆ อืม พระบิดำก็ตำยแล้ว 
นั่นเรียกหูเบำ เป็นคนหูเบำ

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก

นั้นน่ะยังอยำกจะได้รำชสมบัติอะไรอีก อ้ำ ทำ่นไม่ให้อดอยำก
อะไร พระพุทธเจ้ำไม่ให้อดอยำกอะไรเลย เสื้อผ้ำอำภรณ์ สบง
จีวร ของใช้ของสอย ถำ้ไม่มีมำเอำที่นี่ ได้เลย อืม เทวทัตตีตัว
ออกห่ำงจำกพระพุทธเจำ้ หนีไปอยู่ต่ำงจังหวัด เออ ไปเป็นใหญ่
เป็นโตอยูโ่น้น มีลูกศิษย์ลูกหำติดตำมไปมำกมำย อืม

พระพุทธเจ้ำก็ โธ่ หมู่พวกไปไหนหมดเนีย่หือ ไปๆ ไปเอำ
พระคืนมำ เทวทัตมำหลอกลวงเอำไปเป็นลูกน้องบริวำรอยู่ทำง
โน้น เอำคืนมำให้ได้ เดี๋ยว อืม พระทั้งหลำยจะอดตำย ไม่มี ใคร
เลื่อมใส ไม่มี ใครดูแล จะอดตำยพระทั้งหลำย พระอำนนท์ พระ 
เออ อำสำไปเอำพระในนั้นหมด ในวันนั้นพระเทวทัตนอนจ�ำวัด 
ตอนสำย ยังไม่ทันตื่นเลย ทำงนี้ ไปเกลี้ยกล่อม

เอ๊ย พวกคุณน่ะทั้งหลำย ท�ำไมเขำยุ ยุให้ฆ่ำพ่อฆำ่แม่ 
ยุให้ฆ่ำนั่น เขำจะได้ครองรำชสมบัติทำงโลก ถ้ำฆำ่พ่อได้แล้วจะ
ได้ครองรำชสมบัติ เรำถ้ำได้ฆ่ำพระพุทธเจำ้ ฆ่ำพระศำสดำส�ำเร็จ 
ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้ำแทน พระศำสดำ ตำ่งคนต่ำงเป็นใหญ่ 
อันนีก่็เป็นใหญ่ทำงศำสนำ ตัวของเรำก็จะเป็นใหญ่ เออ แล้วแก
จะครอง ครองรำชสมบัติแทน เออ พ่อของตัวอยำ่งนั้นอย่ำงนี้

ค�ายุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก

มันน่ะมีวิธีอยู่ เพรำะไม่มีปัญญำ มีปัญญำพำตัวรอดซะก่อน 
จึงจะไม่ท�ำบำป ไม่ท�ำบำป เขำยุให้ฆำ่พ่อก็ฆ่ำไม่ได้ เขำยุให้ฆำ่
แม่ก็ฆ่ำไม่ได้ เพรำะว่ำ

พ่อแม่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
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ผู้มีพระคุณ บิดำมำรดำของตัว มำรดำของตัวเอง อ้ำ ให้ถึงกับ
แก่ชีวิต ตัวเองก็บำปหนำ แผ่นดินก็ตำ้นทำน ทำนไม่ไหว ลง
ไปเหยียบแผ่นดิน แผ่นดินก็แยกออกดูดเอำ อันนีต้ัวเทวทัตก็
เป็นอย่ำงงั้นเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น

บาปมันมีจริงๆ บุญมันมีจริงๆ

ผู้ใดท�ำบุญท�ำกุศล เป็นบุญเป็นกุศล เจริญรุ่งเรือง งอกงำม 
เออ ชีวิตงอกงำม ทรัพย์สินเงินทองน้อมกันเขำ้มำ แย่งกันเข้ำ
มำอยู่ด้วยมำกมำย

เพรำะฉะนั้น เรื่องบำปๆ เบอๆ เหลำ่นั้น อยำ่ไปแหยม 
พวกเรำผู้มีพุทธศำสนำ มีครูบำอำจำรย์ มีพระพุทธเจ้ำเป็น
ประธำนสงฆ์ สั่ังสอนไว้มำกมำยกำ่ยเกิน เออ ได้จน ได้ตรัสรู้
เป็นพระอนตุตรสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว

เออ แต่พวกนีย้ังวุ่นวำย อำ้ แก่งแย่งแข่งดีกัน จะเอำ
รำชสมบัติ อืม ก็เลยไม่ได้สมปรำรถนำ ต่อมำ เออ พระเทวทัต
ก็ถูกแผ่นดินสูบ จะไปกรำบพระพุทธเจำ้ ขอโทษ ขออภัยกับ
พระพุทธเจ้ำ พอไปถึงเขตวัด อำ้ แล้วก็อยำกลงอยำกเดิน เขำวำ่ 

ก็ยกเอำพระเทวทัตเป็นตัวอยำ่ง ถูก เออ ไปยุให้พระรำช
กุมำร โกรธ โกรธพ่อตัวเอง ขังพ่อตัวเอง อืม ทำงงั้นก็จะฆ่ำ
พระพุทธเจ้ำซะแล้ว จะเป็นพระพุทธเจำ้เสียเอง ที่จริงมันไม่ได้
เลยอย่ำงนั้นน่ะ ถูกยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่วอย่ำงงั้น ฟังควำมข้ำงขำ
เดียว ดูถูกมันไม่ใช่หรอก เออ

คิดให้ถี่ หวี ให้เกลี้ยง เสียแล้ว
จึ่ง(จึง)ค่อยเดี่ยง(จัดแต่ง)เด้อ

บ่แม่น เฮ็ด(ท�า)น้อยๆ

เพิ่นยุ อันนีเ้ป็นค�ำยุยง ท�ำให้เรำกริ้วพระบิดำ เออ พระ
บิดำไม่ให้สมบัติ ถำ้หำกไม่มีพระบิดำแล้วจะได้ครองรำชสมบัติ 
ได้เมืองรำชคฤห์อ่ะ อันนั้นน่ะก็จะไปฆ่ำพระพุทธเจำ้อีก คิดปรุง
อยู่อย่ำงงั้นน่ะ คิดว่ำวำงแผนหลำยอย่ำงแล้วจะฆ่ำพระพุทธเจำ้ 
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ำเสด็จไปเขำคิชฌกูฏ อำ้ ไปพักที่ โน้น พัก
แรมที่ โน้น เทวทัตก็อยู่ขำ้งบนโน้น กลิ้งหินลงมำเวลำพระพุทธเจ้ำ
กลับมำ แล้วกลิ้งหินก้อนใหญ่ๆ ถูก โครมๆๆ ลงมำ แต่วำ่ไม่
ได้ทับพระพุทธเจ้ำหรอก มำก้อนหินกับก้อนหินทับกัน ทับกัน
แล้ว มันก็แตกกระเด็นกระดอนไป สะเก็ดเล็กๆ น้อยๆ ไปถูก 
แทบฝ่ำพระบำทของพระพุทธเจ้ำ ท�ำให้ห้อซะ ท�ำให้เลือดคั่งคำ้ง 
ปวด ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน แต่ว่ำหมอ เออ อันนั้นดี รักษำให้ดี 
เออ ก็เลยเป็นบำป พระเทวทัตก็เป็นบำปเหมือนกัน ถูกแผ่น
ดินสูบอีกเหมือนกัน หลำยคนเนีย่นะ พระเจ้ำสุปปพุทธะก็ถูก
แผ่นดินสูบ เออ พ่อของเทวทัตนั่นแหละ ลูกชำยก็ถูกแผ่นดิน
สูบอีก มันเป็นอย่ำงงั้น มันบำปหนำสำโหด ถ้ำหำกว่ำไปท�ำลำย



๑๑
 ก

ุมภ
าพ

ันธ
์ ๒

๕๕
๗

25

24

๕๕  ๕๕

อย่ำเดินเถอะๆ อำ้ เดินได้ จะหำมเรำไปถึงพระบรมศำสดำก็
ขำดควำมเคำรพ เรำจะขอลงที่นี ่ที่ท้องนำแห่งนี ้เดินเข้ำไปหำ
เอำ ไปวัด เออ นั่นน่ะ ไม่ดี นั่นเป็นกุ๊กๆ กั๊กๆ เนีย่อ่ะ ไม่ได้
ท่องไม่ได้บ่น วำ่ไปตำมท้องเรื่องเฉยๆ

เพรำะฉะนั้น อยำ่ประมัน อย่ำหมิ่นประมำทผู้มีพระคุณ
ต่อเรำ บิดำมำรดำ หล่อหลอมอะไรมำเป็นร่ำงกำยของเรำ

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ

พ่อแม่เป็นคนให้ พ่อกับแม่ให้รำ่งกำย แต่ยังไปพยำยำม
จะท�ำให้พ ่อให้แม่ เออ ท�ำลำยพระพุทธเจำ้อีก โอ้ย มันก็หนัก
แผ่นดินน่ะ ท�ำอยำ่งงั้นน่ะมันหนักแผ่นดิน เป็นคนหนักแผ่นดิน 
ไปปลงพระชนม์พระบิดำของตัวเอง ปลงพระชนม์ของพระพุทธเจ้ำ
เอง ตั้งใจอย่ำงงั้นแต่ไม่ส�ำเร็จ ไม่ได้เป็นไร ไม่ได้ถูก เพียงแต่
สะเก็ดหินกระเด็นกระดอนไปถูก หัวแม่เท้ำของพระบรมศำสดำ
แค่นั้นน่ะ เกิดฟกช�้ำด�ำเขียวขึ้นมำ หมอชีวกโกมำรภัจจ์มำผ่ำมำ
ตัด มำผ่ำเลือดห้อออกซะ ดูดออกซะ เอำยำมำพอกซะ ก็หำยได้
หลับได้นอน สบำย ไม่ตำย อ้ำ

เพรำะฉะนั้น พวกเรำเป็นมนษุย์ พบพระพุทธศำสนำ 
อยู่ใต้ร่มเงำของพระพุทธเจ้ำแท้ๆ อยำ่ให้เรื่องอยำ่งนั้นเกิดขึ้น
มำอีก

เขายุให้ร�า เขาต�าให้รั่ว เขายั่วให้แตก เขาแยกให้ออก

อยำกครองรำชสมบัติ อยำกได้เงินได้ทองมำก ฆ่ำพ่อฆำ่

แม่ตัวเอง เออ อย่ำงนีม้ันก็หนักแผ่นดิน จ�ำได้ไหม อืม พระบรม
ศำสดำไม่เป็นไร อะไรจะพยำยำมยังไง ก็ไม่เป็นไร เออ พระ
เทวทัตปล่อยชำ้งนำฬำคิริง จะให้มำ เออ ท�ำลำยพระพุทธเจำ้
เวลำบิณฑบำต อันนีก้็เหมือนกัน ปล่อยชำ้งมำแล้ว แปร๋แปร๊น 
มำแล้ว โอ้ ท�ำลำย เออ บำ้นเรือนพังถล่มทลำยมำแล้ว เขำก็
ห้ำมพระพุทธเจ้ำ อย่ำไปทำงนั้นพระเจ้ำข้ำ

อ้ำว ปล่อยช้ำงๆ นำฬำคิริงร้องแปร๋แปร๊นแล้ว มุ่งหน้ำ
มำทำงนีเ้ลย มุ่งหน้ำมำทำงนีด้้วย อย่ำไปทำงนี ้คนทั้งหลำยก็
กลัว วิ่งขึ้นต้นไม้ต้นตรอกไป พระพุทธเจำ้ไม่เป็นไรหรอก ปล่อย
มำเถอะ มำถึงใกล้ๆ พระบรมศำสดำ พระบรมศำสดำก็จ้อง จ้อง
มองไปหำช้ำงนำฬำคิริงด้วยเมตตำ ไม่ได้จ้องด้วยควำมกลัว 
ควำมโหดร้ำยแต่อย่ำงใด จ้องไปด้วยเมตตำ แล้วก็พูดด้วย

เอ๊ย นำฬำคิรีเอ๋ย เขำมอมเหล้ำเจ้ำหรือ เอำเหล้ำให้กิน
หมดกี่ ไห กี่ขวด ท�ำไมเป็นอย่ำงนี ้ ลูกพ่อ แล้วเขำยังต้องกำร 
ให้เจ้ำมำท�ำลำยเรำตถำคตซะอีก เธอจะท�ำได้หรือเธอ หมอบฟุบ
ลง ได้ยินค�ำภำษิตของพระพุทธเจำ้ แล้วหมอบฟุบลงกับพื้น เอำ
งำแทงดิน งำแทงลงดินน่ะ แล้วก็ไม่เงยขึ้นมำได้ พระพุทธเจำ้
ก็เอำมือไปตบหัว เอ๊ย นำฬำเอ๋ย นำฬำคิริง สงสำรนะลูกพ่อ 
เจ้ำยังจะฆ่ำได้ไปหมดทุกคนหรือ แม้แต่เรำผู้เป็นศำสดำนีเ่ธอ
ก็จะฆำ่ได้หรือ เออ ยกเอำมือ(งวง)สอดไปตำมขำ ดูดเอำฝุ่น 
ขี้ฝุ่นติดธุลีพระบำทของพระพุทธเจ้ำ ดูดเอำๆ เอำมำโรยหัว
เจ้ำของเอง ดูดมำแล้วก็มำโรยหัวเจำ้ของเอง อยู่อย่ำงงั้นล่ะ อ่ะ 
ตบหัว พระพุทธเจ้ำตบหัวให้แล้วก็ ลุกขึ้นมำถวำยบังคมพระบรม
ศำสดำ เออ ด้วยกิริยำมำรยำทอย่ำงเคำรพ วิ่งแจ้นเขำ้จ�ำลอง
เนีย่ไปเอง วิ่งแจ้นเข้ำไปเอง ไม่มี ใครมำทรมำน ไปเหงำอยู่นู้น 
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ทนทุกข์ว่ำ ตัวของเรำท�ำบำปมำกมำย เหงำ อืม อยำกจะตำย
แทนคนโน้นคนนีพู้้น( โน้น)ล่ะ แต่มีสติดีแล้ว ก็ไม่ตำยหรอก 
เพรำะฉะนั้น บำปนีม่จีริงๆ ไปท�ำกับบิดำมำรดำของตัวเรำเป็น

อนันตริยกรรม

บำปหนำสำโหด เออ ถำ้ท�ำกับคนอื่นไม่เป็นไร ถำ้ท�ำกับ
พ่อกับแม่ มันบำปหนำสำโหดที่สุด พระเจำ้สุปปพุทธะก็ถูก
แผ่นดินสูบ ผู้เป็นพ่อของเทวทัต ม้ำอ่ะ ม้ำอะไรอ่ะ ของพระเจำ้
สุปปพุทธะ ก็ไม่มี ใครตำมจับได้ พระพุทธเจ้ำน่ะ เออ พวกเขำ
ก็ห้ำมวำ่ อยำ่ลงมำๆ จำกปรำสำทเลย เออ เพรำะว่ำพระพุทธเจำ้
บอกแล้ว จะถูกแผ่นดินสูบ ฮะ จะสูบยังไงล่ะ ไปตำมแผ่นดิน
นีล้่ะ ลงมำก็จะไปเอำม้ำ(มำ้อัสดรมงคล) ตัวเองพอก้ำวถึงดิน
เทำ่นั้นล่ะ แผ่นดินแยกเอำแล้ว พระเจำ้สุปปพุทธะก็ถูกแผ่น
ดินสูบลงไป น่ำทุเรศจริงๆ ลูกชำยผู้ไปบวช เทวทัตนั่นก็ไปยุให้
ร�ำต�ำให้รั่วกับพระเจ้ำ บิดำ พระบิดำของพระเจ้ำอันนั้น เออ ก็
ไปถูกแผ่นดินสูบเหมือนกัน

พระเทวทัตอยำกจะมำขอขมำโทษพระบรมศำสดำ อยำก
จะลงที่นี ่ไม่ ไม่อยำกให้หำมเขำ้ไป หำมเขำ้ไปในวัดของพระบรม
ศำสดำ ไม่ให้หำมไป ขำดควำมเคำรพ ท่ำน เอำลงที่นีล่่ะ ลงที่นี่ 
ขอลงที่นี ่ลง พอก้ำวจำกบันไดมำไม่มำกมำยนัก แผ่นดินก็แยก
ฮุบเอำ แยกฮุบเอำพระเทวทัต ก็มือก็ยกขึ้นไหว้ไม่ได้ พระบรม
ศำสดำมำดู อยำกจะไหว้พระบรมศำสดำ ผงก ไหว้ไม่ได้เพรำะ
ว่ำแผ่นดินมันฮุบเอำไป ทั้งมือ ทั้ง ๒ ขำ้ง เหลือแต่ขำ้ง เหลือ
แต่คำง แหงนหน้ำดูพระบรมศำสดำ เลยอธิษฐำนว่ำ

ขอบูชาพระบรมศาสดาด้วยดูก(กระดูก)คางนี ้เด้อ

มือก็ยกไม่ได้แล้ว อ้ำ เพิ่นก็อโหสิ ให้หรอก เธอ เธอท�ำบำป
กรรมไว้สำหัสสำกรรจ์ ก็ไปเสวยบำปกรรมซะ อำ้ เทวทัตเอ๋ย 
เพรำะฉะนั้น พวกเรำเป็นพุทธบริษัท เป็นผู้นับถือพระพุทธเจำ้ 
นับถือพระธรรมเจ้ำ นับถือพระสังฆเจ้ำ อยำ่ไปคิดนอกลู่นอก
ทำง อำฆำตมำดรำ้ยกับผู้ไม่มำเบียดกับแก่เรำเอง แก่ประเทศ
ชำติเรำเอง อย่ำไปคิดอยำ่งนั้น ก็ถูกแผ่นดินสูบไปแล้ว ไม่ดีเลย
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ดังที่แสดงมำเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องกำรให้น�ำไป
ใคร่ครวญพินจิพิจำรณำ ประกอบกรรมของตนๆ ให้บริสุทธิ์
ผุดผ่องอยู่ ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ควำมสุขควำม
เจริญทั้งทำงคดีโลกและทำงคดีธรรมทุกประกำร รับประทำน
วิสัจฉนำมำ ก็ยุติด้วยเวลำ เอวังก็มีด้วยประกำรฉะนี้

(สำธุ สำธุ สำธุ)

หลวงปู่มันแก่แล้ว พูดอะไร มันก็หลงหน้ำหลงหลังไป... 
มันเป็นอย่ำงงั้น ผู้ประมำท ประมำทพระพุทธเจ้ำ ประมำทบิดำ
มำรดำของตัว ก็สูบแผ่นธรณี

โอ้ เรำนีท่ิ้งกันแล้ว จะลงไปไหน

(พิธีขอขมำ)
ถ้ำอยู่ด้วยกัน มันก็อำจจะทะเลำะกันอยู่ อันนีอ้ยู่ คนละที ่

ละแห่ง ไม่เคยกระทบกระเทือนกันมำ ถำ้ๆ อยู่ด้วยกัน เหมือน
ถ้วยกับช้อน ถ้วยกับช้อน ถ้วยอำหำรเนีย่ มันก็กระทบกันทุกวัน
น่ะ กระทบโป๊งเป๊งๆ เรื่อยๆ เอย อันนีห้ลวงปู่ก็นั่งอยู่ที่นี ่มำก็
มำนั่งอยู่ที่นี ่ ไม่เคยด่ำเคยว่ำใครเลย ไม่เป็นบำปเป็นกรรม
เนำะ(นะ) อโหสิ

(สำธุ)

เจริญ เจริญ
(สำธุ)

ท�ามาค้าขึ้น ซื้อง่ายขายคล่อง
มีเงินมีทอง ไหลมาเทมา
กินอย่าได้บก (กินไม่หมด)

จกอย่าได้ลง (หยิบใช้ไม่หมด)
อย่าได้เกินเป็นหาด (อย่าเกินมากไป)
อย่าได้ขาดเป็นวัง (อย่าขาดมากไป)

สรรพก�าลังยังสมบูรณ์พูนสุข ยังดีคือเก่า
โอม อุ อะ มุมะ มูลมา

(ด้วยรัตนตรัย เงินทอง ทรัพย์สิน)
ขอจงไหลหลั่งเข้า มาเลยบ่เซา
(ขอจงไหลเข้ามาอย่าหยุด)

เงินค�าแก้ว อย่าได้ขาดเขินถง
(เงินทองอย่าได้ขาดกระเป๋า)
ขอให้ฮงๆ ใส ดั่งทองในเบ้า

(ขอให้อุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองเหมือนทอง)
ขอให้ไหลมาเต็มกระเป๋า อึ่งตึ่ง

(ขอให้ไหลมาเต็มกระเป๋าใบใหญ่ๆ)

(สำธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ

วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ วัดทองเนยีม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม จ.กรงุเทพมหานคร

ตั้งใจเด้อ ได้มีการไหว้พระรับศีลแล้วเนาะ(นะ)เรียบร้อยแล้ว

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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แต่บางคน รู้จักว่ามันเป็นโทษ ก็เลิกละ พยายามตัดกังวล
ออกจากจิตจากใจซะ

กัมมัง กัมมัง

ตัวนี ้มันมีหลายอย่าง พวกท�าเรือก ท�าสวน ท�าไร่ ท�านา 
ก็เรียกว่ากสิกรรม หรือกรรมกรนะ การงานท�ามาหาเลี้ยงชีพนั้น
ก็เป็นกรรมเหมือนกัน อ้า เลี้ยงชีพจนจะเลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ ใหญ่
ขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวได้ พ่อกับแม่นี ้ แทบจะเอาชีวิตไม่รอด 
ท�างานหนักเอาเบาสู้ ไม่ถอยหลัง ก้มหน้าก้มตา บากบัน บึกบึน 
คุ้ยเขี่ย อ้า เหมือนดังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไก่มันเลี้ยงลูก มันก็
ไม่ได้มีลูกเฉยๆ มันก็คุ้ยเขี่ยอยู่อย่างงั้น คุ้ยเขี่ยหาอาหารเท่าที่
ลูกกินได้ มันไม่อยู่เฉยๆ เลี้ยงลูกอ่อนน่ะ คุ้ยอันนั้น คุ้ยอันนี้ 
คุ้ยเขี่ยตรงนั้น คุ้ยเขี่ยแล้วก็เลี้ยงลูก เรียก เรียกเอาลูก กุ๊กๆๆๆๆๆ 
คุ้ยเขี่ยไปด้วย ควด(คุ้ย)ขี้ดินไปด้วย ควด(คุ้ย)แกลบ หัวมอง
(หัวกระเดื่องด้านที่ติดกับสากต�าข้าวของครกมอง) หัวหยังก็ควด
(คุ้ย) คุ้ยเขี่ยหาเม็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวที่มันหล่นอยู่แถว
นั้นล่ะ บางทีมันก็มี ไส้เดือน มีแมลงอยู่ในดิน มีเยอะแยะ
เหมือนกัน มันคุ้ยออกมาไส้เดือนมันก็ออกมายาวๆ เลี้ยงลูก
ทั้งนั้นก็มาเยอะแยะ มาแย่งกันกิน เออ แต่ว่าฟังค�าแม่ แม่เป็น
คนเลี้ยงมา เออ ไม่ค่อยรบตีกันเท่าไหร่หรอก พวกมันเคารพ
น�้าใจแม่ ไม่เข้ารบจิกตีกันอะไรมากมาย ถ้าที่ ไหนมันหัวมอง
(หัวกระเดื่องด้านที่ติดกับสากต�าข้าวของครกมอง) เขาต�าข้าว ฟาดข้าว 
หรือมีอาหารเศษๆ เยอะๆ มันก็ได้อาหารเยอะๆ คุ้ยเขี่ยไปตรง
ไหนมันก็มีอาหารเกิดขึ้นที่นั่น มีไส้เดือน มีกิ้งกือ มีแมลงต่างๆ 

อนสุนธิพระธรรมเทศนา มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู้น
แหละ พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ เป็นคนแนะน�าสั่งสอน
ลูกศิษย์ลูกหามาโดยล�าดับ จนเท่าทุกวันนี ้ยังไม่จืด ยังไม่จาง 
ยังไม่ห่าง ยังไม่หาย ฟังเวลาไหนก็ซึ้งใจเวลานั้น ธรรมะ ค�าสั่ง
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้ เพราะว่าตัวของเราเป็นผู้มี
กิเลสหนา ปัญญาหยาบอยู่ ปัญญาทึบ มองไม่เห็น บาปบุญ
คุณโทษเท่าไหร่นัก ที่ ไปเทศน์ที่นั่นที่นี ่ก็จดจ�าเอาค�าสอนของ
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บันทึกเอา เอาสมองบันทึกเอา จ�าได้บ้าง
ไม่จ�าได้บ้าง หึ ก็ธรรมดา ของมันเป็นอนจิจัง ของมันไม่เที่ยง 
สมองมันก็ไม่เที่ยง จิตใจก็ไม่เที่ยง วอกแวก ง่อนแง่น คลอนแคน 
อยู่ ส่ายแส่ไปตามสัญญาอารมณ์ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น เท่าที่
จะระลึกได้นี ้ก็เลือก

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เออ อันนีจ้�าได้ดีอยู่

กัมมัง

ก็คือการงาน เว้ย พูดถึงการงาน ก็เป็นกรรมเหมือนกัน 
นับตั้งแต่ชาวไร่ ชาวนา ชาวเรือก ชาวสวน ก็ท�ากรรมกันทั้งนั้น

กัมมัง
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จะสบายใจ วางใจได้ เป็นสาวขึ้นมา เออ ก็สร้างลูกกันไปอีกเรื่อย
ไปชุดใหม่ ชุดนีแ้ล้วไปแล้ว ชุดต่อๆๆๆ ไปอยู่อย่างงั้น ชุดที่ ๑ 
ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ จนเต็มบ้านเต็มเมือง ไก่ทั้งหลายด้วยความ
เอาใจใส่ของพ่อแม่ ไม่ได้ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย กลัวลูกจะอดอยาก
ปากแห้ง เอาจนโตไปหลายรุ่น ไม่ได้รุ่นเดียวเท่านั้น เลี้ยงลูกมา
พาลูกโตมาหลายรุ่น เป็นหนุ่มเป็นสาวมา เท่าไหร่เขาก็แผ่
กันออกไปเรื่อยๆ อย่างนีล้่ะ นี่ๆ  อันนีส้ัตว์ทั้งหลาย มันไม่
ปล่อยปละละเลย ให้ลูกล�าบาก ให้ลูกมีอยู่มีกิน เลี้ยงตัวมา
พาตัวโต เป็นตัวใหญ่ เริ่มหัดขัน หัดอะไรได้แล้ว อ้าว หายห่วง 
ถ้าลูกโตแล้วแม่ก็หายห่วง ไม่ต้องวุ่นวายล่ะ ต่างคนต่างหากิน
เอาเอง นีธ่รรมดาไก่เลี้ยงลูก

ดิ้นออกมาเป็น มันก็จิกตอดกันไปตามประสาของมัน เออ ไก่
เลี้ยงลูกใหญโ่ตขึ้นมาได้ เพราะความขยันหมั่นเพียรพยายาม คุ้ย
เขี่ยหาอาหาร จนกว่าลูกจะรู้จักค้นหาท�ามาหากินเป็นแล้ว จึง
ค่อยเฉย เออ เริ่มจะขันเป็นแล้ว มันเริ่มจะปกปีกเป็นแล้ว อะไร
ท�านองนี ้รู้สึกสนกุสนานเหมือนกัน นีพู่ดถึงเรื่องเล่าหนึ่ง พวก
เป็ดพวกไก่เลี้ยงลูกมันมา สัตว์อื่นอยู่ในป่ายิ่งกว่านีอ้ีก มันไม่
ค่อยได้หลับได้นอน ไปแสวงหาอาหารมาเลี้ยงลูกของตัวเอง ถ้า
มีคู่ผัวตัวเมียกันแล้วก็ต้องมีไข่ขึ้นมา กกไข่อยู่นั้นก็ แหม ล�าบาก
ขนาดไหน ไม่ได้กินอาหารน่ะถ้ากกไข่ล่ะ ถ้าไปบ่อยๆ กลัวไข่มัน
จะเน่าต้องให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าตัวเมียน่ะล�าบาก เฝ้าไข ่
กกไข่ เขาเรียกว่าฟักไข่ ถ้าออกหนีไปบ่อยๆ ไข่มันจะเน่า ต้อง
อดรนทนสู้เอา เมื่อยเท่าไหร่เท่าไรก็สู้เอาทนเอา เลี้ยงลูก เลี้ยง
ไข่ให้มันแก่ เป็นตนเป็นตัวขึ้นมา สมบูรณ์จนครบก�าหนด ทศมาส
มันมีเท่าไหร่ มันจึงเจาะกระเปาะไข่ ลืมตาอ้าปากดูโลก ถ้าแตก
ออกมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ อยู่ปะเนีย่ วิ่งตามแม่ จะไปที่ ไหนๆ 
ก็กกลูก เรียกลูกไปหากิน คุ้ยเขี่ยหัวมอง (หัวกระเดื่องด้านที่ติด
กับสากต�าข้าวของครกมอง) หรือที่ ไหนมันมีอาหารแล้ว คุ้ยเขี่ย
เลี้ยงลูกให้วิ่งเข้ามาหากิน ลูกก็รู้จักที่มาของอาหารแล้ว มันก็คุ้ย
เขี่ยกินเอง ต่อไปอยู่อย่างงั้นน่ะ มันขนาดไหน เลี้ยงลูกตั้งแต่
น้อย ลืมตาอ้าปาก แตกออกจากเปลือกไข่ จึงจะช่วยตัวเอง ปีก 
ขนปีก ขนหางหุ้มก้นแล้ว ปีกหุ้มก้นแล้ว บัดนีก้็หากินด้วย
ตัวเองบ้าง แม่ แม่เรียก กุ๊กๆๆๆ เวลาไหนก็วิ่งใส่เวลานั้น ตั้งแต่
น้อยมาจนท�ามาหากินเป็น เรียกว่าวางใจได้แล้ว ปล่อยแล้ว เออ 
แล้วไม่ใช่ชุดเดียวเท่านั้นน่ะ เลี้ยงชุดนี้ ใหญ่แล้วก็ต้องมีไปอีก
แหละ พอลูกปีกมันหุ้มก้น หุ้มปีกทั้งตัวได้แล้วปะเนีย่ แม่ก็อาจ

นกที่มันออกลูกตามหลัก ตามอะไร มันก็หาเหมือนกัน 
บินว่อน ตื่นเช้ามาก็บินออกจากรังไปทุกทิศ ทุกทาง บางทีก็ตาม
หลังกันไป บางทีก็แยกทางกันไป ไปหาเหยื่อ ได้แต่เหยื่อมา
แล้ว แต่มันเหนยีงเต็มคอแล้ว แล้วก็บินกลับรัง พอไปถึงรัง
แล้วท�ายังไงลูกกิน ลุกฮือกันขึ้น ชอนไชหาอาหารจะกิน แม่ก็คาย
ใส่ปากให้ คายน้ัน คายให้ตัวนีก้ินอิ่มพอสมควรแล้ว ก็คายให้ตัวนี้ 
คายให้ตัวนี ้แล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้ ได้แมลง ได้หมากไม้ ผลไม้ 
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เอา นีเ่ขารู้จักประสา เลี้ยงกันได้ สัตว์ทุกชนดิเลี้ยงกันได้ ไม่เฉย
เหมือนกับทิ้งลูกหรอก เป็นถึงลูกน้อยของตัวเองออกมา ไม่รู้จัก
ว่าเป็นลูกของตัว มีแต่แย่งกันกิน มีแต่อะไรก็กินไป ถึงลูกของ
ตัวแท้ๆ มันก็ไม่เอาใจใส่ เฉย เฉยปานจะทิ้งลูกมันแน่ะ ไม่ ไม่มี
ความดี ใจเสียใจอะไรแล้ว เฉย ถ้าลูกโตมาแล้วก็เฉย แย่งแม่
กินเสียด้วยซ�้าไป ถ้ามีอาหารการกินมา นั่นพูดประสาสัตว์ 
เขาเป็นอย่างงั้นทุกชนดิ แต่สุ... สุนัขบ้าน สุนัขป่าก็เหมือนกัน 
สุนัขบ้าน สุนัขป่า ออกลูกไว้ในโพรง ในรู ในถ�า้ ในมุมที่ ไหน 
ทิ้งไว้นั่นแหละก็วิ่งหาอาหาร จนอิ่มหน�าส�าราญแล้วก็วิ่งกลับมา
หาลูก ไม่ได้มีมือถือ ไม่มีข้อง ( ใส่ปลา) ไม่มีตะกร้าอะไรหรอก 
อยู่ใน อยู่ในคอนีแ่หละ มาแล้วก็อ้วกให้ลูกกิน ลูกอยู่ในรังก็กิน 
แย่งกินๆ จากปากแม่นีแ่หละ กินจนอิ่มทุกตัว นีป่ระสาสัตว์เขา
เป็นอย่างงั้น เขาไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา 
ถ้ามีนกบินผ่านฟ้าไป ให้พึ่งรู้ว่ามันแสวงหาอะไร มันถึงไป
อย่างงั้นแต่เช้าๆ มืด ก็เพราะมันมีลูกอยู่ในรัง มีลูกอยู่ในรังคอย
กินกับแม่ แตกออกจากกระเปาะไข่แล้วก็คอยกินกับแม่อย่าง
เดียว ถ้าวันไหนแม่รวยลูกก็กินไป ถ้าวันไหนแม่ไม่ได้อะไรเลย
ก็ลูกก็อดไป อยู่อย่างนั้นแหละ อืม เราก็พยายามเลี้ยงกันจน
ใหญ่กล้าหน้าบาน จนรู้ รู้จักภาษากัน นีพู่ดถึงสัตว์ทุกจ�าพวก
ในโลกเป็นอย่างงั้น แต่ว่าเฉย เฉยหันไปเห็น ลูกมันไป เห็นลูก
น้อยมา โอ้ย ฟักที่ ไหนไม่รู้ ไปฟักไข่ที่ ไหนมา ไม่รู้จักลูกของตัว
ซะเลย เข้า เข้าจิก เข้าตีเอาแน่ะ ลูกก็ไม่รู้จักประสามีแต่มุด
เข้าไป ใต้อก ใต้ปีก เนีย่ไม่มีนมให้กินหรอก ถ้าว่าให้แม่สงสาร 
แม่ก็จะได้คายอาหารใส่ปากให้ ถ้ามีก็อ้วกให้ลูกกิน เป็นอย่างงั้น 
นีป่ระสาสัตว์ทุกจ�าพวก แต่สัตว์ต่อมากว่านั้น ทีพวกวัวพวก

เท่าที่มันเลี้ยงกันได้อ่ะ จนมันแม่หมดอยู่ในเหนยีง ในเหนยีงใน 
ในคอแล้ว พอแล้ว อิ่มแล้ว ลูกอิ่มแล้วก็หาวนอนแล้วปะเนีย่ 
ก็นอนปวกเปียกๆ อยู่ล่ะ นั่น เป็นอย่างงั้นประสาของสัตว์ เขา
มีสัญชาตญาณ เลี้ยงลูกทั้งหลายให้ใหญโ่ต เออ บินว่อนอยู่ตาม
อากาศ บินหากินเป็นแล้ว ไม่ต้องยุ่งกัน เออ บินไปมาหากินได้

แม่ลงน�้าก็ลงน�้าด้วย แม่ว่ายน�า้ลูกก็หัดว่ายน�้าด้วย หากิน
ไปตามแม่ล่ะ แม่พากินอะไรก็กินไป มุดน�้าก็มี บางทีก็ได้ปู 
ได้ปลา ได้สัตว์เล็กๆ น้อยๆ กิน กลืนกินๆ ไปเรื่อยๆ ขนาดเนีย่มัน
ขนาดไหน ยากขนาดไหน เลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ จนใหญ่กล้าหน้าบาน 
อาศัยตัวเองได้แล้ว รู้จักท�ามาหากินได้แล้ว พ่อกับแม่ก็วางใจ
ได้แล้ว แต่มันก็ไม่ยอมแค่นั้นน่ะท�าใจได้แค่นั้นอ่ะ มันยังสร้าง
ลูกสร้างเต้าอีกต่อไป อืม เรียกว่าถืก(สัมผัส)กันไปแล้วน่ะ

ตัวผู้ก็มีก�าลังวังชา ตัวเมียก็มีก�าลังวังชาแล้วก็ รู้จัก แสดง
กิริยาอาการใส่กันขึ้นมา ก็ถืก(สัมผัส)กันชนกันไป ตามประสา
ของมัน อยู่อย่างงั้นน่ะนกทุกจ�าพวก ไก่ทุกชนดิ ไม่ว่าไก่บ้าน 
ไก่ป่า เขาเป็นอย่างงั้น พวกเป็ดทั้งหลาย ถ้าเลี้ยงลูกขึ้นมา โต
มาก็วิ่งตามแม่ไป ลอยตามน�้าไป ยะๆๆๆ (จ�านวนมาก ยั้วเยี้ย) 
ไปก็ลอยไป แม่กม็ุดน�้า มุดเอาในน�้า มุด ไปได้อะไร เกี่ยวอะไร
ก็ยัดใส่ปากลูก มาเรื่อยๆ ตัวไหนได้กินมากก็อิ่ม ก็ไม่เคยก็พาย
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เอาลูกขึ้นรถข้ึนลาไปหาหมอ ให้หมอตรวจตราดู มันเป็นโรคอะไร 
มันถึงเป็นอย่างนี ้ถึงร้องไห้อย่างนี ้ ไม่ได้นอนเฉยๆ หรอกแม่
กับพ่อ กว่าจะรักษาขี้ออกมาอยู่เฉยๆ เหรอ เยี่ยวออกมาอยู่
เฉยๆ ฟูมฟักรักษา ขี้ออกมาแล้วจะเฉยอยู่เหรอ เยี่ยวออกมา
แล้วจะเฉยอยู่เหรอ ฟูมฟักรักษา เอาใจใส่เป็นพิเศษ ดีกว่าสัตว์
อื่นอีกที่คุ้ยเขี่ยหาอาหาร ท�าไร่ ท�านา ท�าเรือก ท�าสวน ท�าเพื่อ
จะได้ผลิตผลเหล่าน้ันมาเลี้ยงลูกของตัวเอง โดยตรงก็มี โดย
อ้อมก็เอา หามาได้หลายๆ เอาไปขาย เอาเงินเอาทองมาไว้ใช้จ่าย 
เพื่อจะเลี้ยงลูกต่อไปอย่างนีพ้ ่อแม่เรา เลี้ยงเรามาเป็นอย่างงั้น 
ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาได้ เราว่าความพยายามเอาใจใส่ ฟูมฟักรักษา 
อดตาหลับ ขับตานอน และก็รับเป็นภาระทุกอย่างส�าหรับลูก 
ขี้มูกออกมา ขี้ตาออกมา เออ เป็นหวัด เป็นไอ เป็นไข้ เป็นหนาว 
ก็มีวิธีแก้ไขเยียวยา หายามารักษาโรคลูก ให้หายจากปวด จากไอ 
จากไข้ จากหนาว เหล่านีก้็คุ้ยเขี่ยหา จนได้ของเหล่านั้นมาประทัง 
บรรเทาความเป็นหวัด เป็นไอ เป็นไข้ เป็นหนาว เออ พวกเราที่
ใหญ่กล้าหน้าบาน ใหญโ่ตมาขนาดนี้ๆ  ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านมือ
ของแม่มาทั้งนั้น ตั้งแต่อยู่ในท้อง คลอดออกมา ลืมตาอ้าปาก
ขึ้นมาได้ ถ้าหิวก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมาย หิวๆ ก็ไม่มีว่า ไม่เป็น 
ร้อง อุว่าๆ ขึ้นมา นั่นแหละ แม่ก็เอานมยัดใส่ปากให้ดูด เออ 
หรือถึงเวลากินข้าว แม่ก็เป็นคนเคี้ยว เคี้ยวให้มันหวานซะก่อน 
เคี้ยวใส่ถ้วยวางอะไรบ้าง ตุ้ยใส่ปากให้ดูดกิน ดูสิ พวกเราก็ผ่าน
กันมาทั้งนั้น ที่มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายน่ี ผ่านจากความ
ฟูมฟักรักษาของพ่อของแม่มาทั้งนั้น บางคนเกิดขึ้นมาแล้ว 
ไม่ได้รับการศึกษาอะไร มีแต่จะเอาลูกเดียว ไถพ่อ ไถแม่ เออ 
พ่อแม่ห้ามปราม ก็หาว่าไม่รักเขา ถ้าไม่ท�าตามใจเขาทุกอย่าง 

ควาย ตัวไหนเจ็บป่วยลงไป จะหาอาหารมาเลี้ยงกันมีบ้างไหม 
ไม่เคยมีเลย เออ หากินเองเรื่อยไป หาอาหารให้กันจึงไม่ค่อยมี 
แต่ว่าช้างแน่ะมี เว้ย ช้างน่ะมีเมตตาอารี อ่ะ ...มาเต็มปากเต็ม
มือมันแล้ว ยื่นให้ลูกให้เต้ากิน แต่ว่ามันสูงโน้นกิ่งไม้สูงๆ ก็น้าว
ลงมาหัก ถ้าเกิดยื่นให้ลูก ว่ายื่นตัวนั้น ตัวนีบ้้างอย่างนี ้ มีอยู่
บ้าง เห็นอยู่บ้าง โอ้ อันนี ้พวกกันเหรอ นกทุกชนดิ บินไปได้
มาได้ก็มี นกยูง นกเป็ด นกอะไรเหล่านี ้ มีแต่หาเลี้ยงลูกกัน
ทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ ใจมนษุย์สูงกว่านั้นอีก อีก 
ฟูมฟักรักษา คุ้ยเขี่ย หาสิ่งที่จะเลี้ยงลูก จนไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน 
ฝนตกก็สู้ ฝนตกก็แจ้งนั้น แจ้งก็ร้อน แล้วก็ไป แสวงหาอาหาร
มาเลี้ยงลูกของตัวเอง อยู่อย่างงั้นตลอดวัน บางทีกลางคืนก็ไป
หา ไปหาอาหาร เพื่อมาจุนเจือลูกของตัวเอง เหนื่อย มันมีน�้าใจ
อย่างงั้นมาแต่ไหนแต่ไร สัตว์ ไม่เมินเฉย เฉยขึ้นเป็นถึงลูกตัว
แหม สังเกตดู รู้จักเจือจุนกัน พวกสัตว์ต�่ากว่านั้นลงไปอีก 
พวกกบ พวกเขียด มีแต่แย่งกันกินทั้งนั้นล่ะปะเนีย่ กินเอาตัว
รอด เพื่อเอาตัวรอดได้ ถ้าพวกงู พวกอะไรมาอย่างงี้ ก็รู้จักกลัว 
รู้จักกระโดดโลดเต้น หน ีเออ แต่ก็ไม่พ้นจากปากงู ปากเหยี่ยว
ไปได้ เขาก็เอาไปกิน ถ้ารักษาเหรอ ตัวไม่รอด เป็นเหยื่อของ
สัตว์ที่ฉลาดกว่า เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ ไม่ใช่มนษุย์ธรรมดา 
มนษุย์ผู้มจีรรยาบรรณสูงกว่านั้นอีก มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา 
มีอุเบกขา มีคุณธรรมสูงกว่านั้นอีก จะไปปล่อยให้ลูกอดอยาก 
ได้ยังไง ร้องไห้เวลาไหนก็มือถึงสายเปลเวลานั้น ร้องไห้แงๆ ขึ้น
มาแล้ว ไห้(ร้องไห้)ไม่หยุดก็อุ้มมาใส่นม ยัดใส่นม บางทีมันไม่มี
นมเลย มีแต่ไห้(ร้องไห้)อย่างเดียว อ้าว ผิดปกติแล้วเว้ย ก็คว้า
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เห็นอยู่ทางพระแกล(หน้าต่าง) โอ้ พระองค์นีด้ีขนาดนี ้มาขนาดนี ้
ก็เลยยึดเอาว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึกจริงๆ นับถือ ต่อไปต่อ
มาก็ พระเทวทัตก็เลยคิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เราต้อง
ท�าลายพระบรมศาสดาซะก่อน เราจึงเป็นพุทธเจ้าแทน แน่ะ คิด
ขึ้นมาอย่างงั้น อยากเป็นใหญ่เป็นโต ลาภสักการะย่อมฆ่าผู้มี
ปัญญาทรามซะได้ เออ ต่อไปปลุกระดม ของอชาต... อชาตศัตรู
ปลุกระดมที่นั่น ปลุกที่นั่นแล้วยุว่าให้ร�า ต�าให้รั่วกันนั้น ให้
พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารซะ ฆ่าบิดาซะ 
เราจะได้ครองราชสมบัติแทน ถ้าพระบิดายังมีพระชนมายุอยู่ 
เราไม่มโีอกาสได้ครองราชสมบัติน่ะ ปลุกปั่นกันอย่างนี ้ พูดไป
พูดมาก็เชื่อ ก็เลยหาวิธีทรมานพระเจ้าพิมพิสารแล้ว ให้พระเจ้า
พิมพิสารต้องถูกขัง เอาไปกักไปขังไว้ในคุกในตะราง โน้น ไม่ส่ง
อาหารไปให้ ไม่ดู ไม่แล และโดนทรมานอยู่ในคุก ในตะราง 

ชอบเล่นกีฬา เล่นอะไรก็ธรรมดาของเขา ธรรมดาเขาเป็นอย่างงั้น 
ตามใจทุกอย่าง ถ้าลูกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แข้งขาไม่ดีขึ้นมา เดิน
ไม่สะดวกขึ้นมา แล้วเป็นยังไง แม่กับพ่อเป็นทุกข์ไหม มีความ
ทุกข์ร้อนใจขึ้นมา โอ้ย มันขาหัก มันๆ เป็นอะไร มันเดินไม่ได้
แล้ว เดือดร้อนถึงพ่อถึงแม่ ต้องอุ้มไปหาหมอ ให้หมอดูแล
เยียวยารักษาให้ หมอรับรองว่าปลอดภัยแล้ว จึงค่อยสบาย
โล่งอก โล่งใจ ถ้าหายใจหายคอไม่ออก จมูกตัน หรืออะไรเป็น
หวัดอย่างหนัก อย่างนีก้็พ ่อแม่ก็ล�าบากเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 
เราทุกคนที่มาอยู่ในธรรมสภาแห่งนี ้ก็ฟังแล้วก็รู้เรื่อง ว่าตัวของ
เราใหญโ่ตขึ้นมาได้ ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อของแม่ ฟูมฟัก
รักษา อดตาหลับ ขับตานอน ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ แล้วก็ตี่(แยก)
ผ่า(ผ้า)เยี่ยวให้อีก ขี้มูกตันดัง (จมูก) ตันดัง (จมูก)ขึ้นมาท�ายังไง 
เออ เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพู้น( โน้น)ล่ะ เออ พระเจ้า เออ 
พิมพิสาร เลี้ยงลูกตั้งแต่น้อยๆ มา ลูกหายใจไม่ออก พระเจ้า
พิมพิสารท�ายังไง อชาตศัตรูน้อยๆ ไห้(ร้องไห้)เลยกระจองอแง 
ขี้มูกตันดัง (จมูก) หายใจไม่สะดวก พระเจ้าพิมพิสารจะท�ายังไง 
ไม่มีปัญญาแล้ว จะหาหมอที่อื่นจะล�าบาก เอาปากของตัวอม
จมูก อมจมูกลูกแล้วก็ดูด ปื๊ดๆๆ ก็ออกมาแล้ว บ้วนทิ้ง ดูดอีก 
ปื๊ดๆ บ้วนทิ้งอยู่อย่างงั้นน่ะ นีพ่ระเจ้าพิมพิสาร มีนทิานเล่ามา
อย่างงี้ โอ้ พ่อ พ่อแม่เลี้ยงลูกขนาดนั้นเชียวล่ะ เป็นพระเจ้า
แผ่นดิน พระเจ้าพิมพิสาร แต่ปานกระนั้น ก็ยังถูก ลูกทรมาน
พ่ออีกเวลาโตมาแล้ว อืม ไม่ต้องเล่านทิานว่าทรมานยังไงแล้ว
มัน รู้จักกันอยู่ในต�ารา แล้วก็มาท�าลายพ่อ อยากได้ราชสมบัติ 
มีพระอะไร พระเทวทัต เป็นอาจารย์มาฝึกหัด ทีแรกเหาะมาทาง
อากาศด้วยนะ ก็มายืนทางหน้าต่าง ยืนทางพระแกล(หน้าต่าง)

กี่วัน กี่เดือนมา จนพอแรงแล้ว บัดนีพ้ระเจ้าอชาตศัตรูถามข่าว
หาพ่อ เออ เขาก็ไม่บอก แต่ทีแรกไม่บอก ปะเนีย่ก็ท�าไง พอดี 
พระเจ้าอชาตศัตรูก็มีบุตรเหมือนกัน มีภรรยาแล้วมีบุตร ลูก
คลอดออกมา จึงค่อยระลึกได้ว่า โอ้ ลูกมันน่ารัก น่าเอ็นดูขนาด
นี ้ระลึกถึงพ่อตัวเอง ถามหาพระบิดาเป็นยังไงอยู่ในคุก เขาก็
เลยทูลถวายข่าว แต่ก่อนไม่บอก บอกแต่เรื่องลูกเกิดเนีย่แหละ 
ให้ฟังซะก่อน พ่อเกิดรักลูกขึ้นมาแล้ว เขาจึงบอกว่า พระบิดา
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โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ

โลภ อยากได้เป็นทรัพย์สมบัติ อยากได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
กับเขาบ้าง ก็เลยตัดสินใจปลงพระชนม์พระบิดา ด้วยการทรมาน 
ต่างๆ นานา ดังต�าราว่าไว้นั้น อืม โอ้ แล้วมาเสียใจกันภายหลัง

คิดบ่ถี่ หวีบ่เกลี้ยง มันสิยุ่งเมื่อลุน(ภายหลัง)เด้อ

ท่านสิ้นพระชนม์เวลาเดียวกันกับพระกุมารคลอดตรงนีแ้หละ 
เวลาเดียวกันนีเ้ลยไม่ได้บอก กลัวจะตกพระทัย ให้ได้มาฟูมฟัก
รักษาผู้เกิดใหม่นีซ้ะก่อน จึงระลึกถึงพ่อตัวเองขึ้นมา พระบิดา 
เราไปขังพระบิดาไว้ในคุก ในตะรางนั่นแหละ แล้วท่านเป็นยังไง
หนอ ให้อดอาหารบ้าง ให้ทรมานต่างๆ นานาบ้าง เพื่ออยากให้
พระบิดาตาย แล้วเราจะได้ครองราชสมบัติแทน อันนีเ้ป็นค�าสั่ง
ของอาจารย์เทวทัต เทวทัตเพิ่นได้มา

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก

ถึงขนาดนั้น เขาก็เลยทูลความจริงออกมา เวลาก�าลัง
ฟูมฟักรักษาลูกอ่อนของตัวเอง พระบิดา ท่านสิ้นพระชนม์ หมด
ลมหายใจ เวลาเดียวกับพระกุมารเกิดแล้ว เป็นลมไปเลย โอ้ 
แต่ก่อนนั้น พ่อของเรา แม้จมูกตัน ก็ยังเอานี ่เอาปากดูดขี้มูก
ที่มันตันๆ อยู่ ในดูด ปู๊ดๆ ออกทิ้ง ดูดปู๊ดทิ้งๆ จักรู้ระลึกได้
ขนาดนั้น แล้วพ่อแล้วลูกอันนีเ้ล่า ท�าไมเป็นคนเนรคุณขนาดนี้ 
เอาพ่อไปขังทรมานให้พ ่อตาย เพื่อเราจะได้ครองราชสมบัติ ไม่
กินข้าวกินน�้าแล้วปะเนีย่ โอ้ย

เสียใจต่อความศรัทธาในพระเทวทัต ก็เลยถอนออกมา 
โอ้ พระเทวทัตมาสอนให้เรา ทรมานพ่อของตัวเองจนถึงขนาด
นั้น ไม่เชื่อ ต่อนี้ ไปไม่เชื่อ เลยเป็นใหญ่ซะเองเลย เราจะเป็นใหญ่
เอง ดูแลตัวเอง ประคองตัวเองซะ ไม่ฟังค�าพระที่มาสอนสั่ง
แบบนี ้ไม่เอาแล้วปะล่ะ นั่น มันเป็นอย่างงั้น

ความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลาย แก่ความเจริญ
ทั้งหลาย เพิ่นถึงว่า

เพิ่นบอกไว้

คิดบ่ถี่ คิดให้ถี่ๆ หวี ให้เกลี้ยงๆ เสียแล้ว
จึ่ง(จึง)ค่อยเดี่ยง(จัดแต่ง)พ่อเด้อ

โบราณเพิ่นบอกไว้ อย่าแต่ฟังค�ายุ ค�ายุยง ส่งเสริมของ
ผู้อื่น แล้วก็ท�าลายพ่อแม่ของตัวเอง เป็นดังพระเทวทัตเป็น
ตัวอย่าง อันนีน้ีพู่ดให้น้อยๆ ฟังแค่นี ้ผู้ใดอยากได้ทรัพย์สมบัติ
จากพ่อ จากแม่ หาวิธีการท�าลายพ่อ ท�าลายแม่ มาตาปิตุ... เป็น

มาตาปิตุฆาต
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โอ้ มีลูกก็ดีอกดี ใจ เวลาคลอดนั่นแทบล้มแทบตาย เออ ไปหา
หมอ กลางวันกลางคืนไปหาหมอ คลอดลูกออกมาแล้วนึกถึง
หน้าพ่อหน้าแม่ซะก่อน ให้นึกถึงบุญคุณของท่าน ที่ประคบประหงม 
งมขี้ งมเยี่ยวเรา อดตาหลับ ขับตานอน ฟูมฟักรักษา ริ้นไม่ให้
ไต่ ไรไม่ให้ตอม พ่อแม่เป็นหนีพ้ระคุณบุญเฮงใหญโ่ต

แม่นีม้ีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล

แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแก่รักลูกปักดวงใจ

อืม ฟักฝา ฟักษา รักษา ฟูมฟักรักษา ไม่ให้อดอยาก
ปากแห้ง ให้ได้กินอยู่ อิ่มหน�าส�าราญทุกอย่าง อดตาหลับ 
ขับตานอน เพราะการเลี้ยงลูกเนีย่ จน

ผ่ายผอมย่อมเกิดแก่รักลูกปักดวงใจ

เป็นอย่างงั้นน่ะ เพิ่นว่า

นีแ่หละหนาอะไร มิ ใช่ใดหนาเพราะค่าน�า้นม

เราต้องระลึกนึกถึงท่านผู้ให้น�้านมแก่เรา อดตาหลับ 
ขับตานอนแก่เรา ฟูมฟักรักษา ขี้มูกก็ไม่รังเกียจ น�้าลายก็ไม่

ฆ่าบิดามารดาตัวเอง โดยไม่มีความเมตตาปรานี ใดๆ เลย
เพราะอยากได้ราชสมบัติ อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน แทน 
พระบิดา อ้า พระเจ้าพิมพิสาร เพิ่นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาด
ไหน เป็นเพื่อนกันด้วยกับพระโคดม รู้จักกันดี ลาพระเจ้า
พิมพิสารนั่น ออกบวชก็ได้รับค�าสั่งจากพระเจ้าพิมพิสาร ถ้า
พระองค์ได้ส�าเร็จเป็นพระสัพพัญญู ขอให้ระลึกถึงโยมก่อนนะ 
ให้มาโปรดโยมก่อน อืม จึงค่อยไปโปรดผู้อื่น อันนีผู้กใจไว้ จน
ได้ตรัสรู้เป็นพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณซะก่อน แล้วจึงค่อย
จาริกย้อนกลับขึ้นมาหาพระเจ้าพิมพิสาร ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
ตามค�าสั่ง อืมๆ ได้ดวงตาเห็นธรรมซะก่อนล่ะปะเนีย่ พระเจ้า
พิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นซะก่อน เออ ก่อนตาย แต่พอ
ตายแล้วจึงได้เห็น ฟังเทศน์ของพระบรมศาสดา เออ จึงได้ตรัสรู้ 
ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันซะก่อน แล้วนีม่าถูกลูก
ทรมานตายเสียแล้ว ตายเสียแล้ว ตายในตะรางด้วย ถูกลูกขัง
ในตะราง พระเจ้าพิมพิสารตาย สวรรคต ต้องอดอาหาร ไม่ได้
กินข้าวปลาอาหารอะไรเลย มีแต่ท�าความเพียรอย่างเดียว เดิน
จงกรม นั่งสมาธิ ภาวนาไม่เลิกไม่ละ ท�าความเพียรอย่างเดียว 
ตายเป็นตายท�าความเพียรนีด่ีกว่า เออ ไม่ต้องหวั่นไปแล้วเรื่อง
โลกธรรม นีผู่้มี ใจประเสริฐแล้ว ท�าอย่างงั้นก็ไม่เสียหาย ได้ๆ 
ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ได้เป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลขึ้น
มาแล้ว ได้ถึงเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเพิ่นเนีย่ เนีย่ก็ฟังเป็น
วรรคเป็นตอนไป จ�าได้เป็นบางอย่าง

นีพ่วกเรา บิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเรามา พาเราโตเป็น
ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมา จนมีครอบมีครัวขนาดนี ้พ ่อแม่ของเรายังมี
ชีวิตอยู่หรือเปล่า ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่หรือเปล่า 
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ไม่ให้ท�าอย่างงั้น ไม่ได้ท�าอย่างนี ้ ฆ่าตีบีฑ์โบ้ยไปต่างๆ นานา 
โอ้ ถ้าพ่อแม่ไม่รัก ถ้าพ่อแม่ไม่ห่วง ก็คงไม่ห้าม ไม่ปรามอะไร
หรอก อันนีห้้ามได้ ปรามได้ กลัวจะเป็นคนเสีย แต่ในที่สุดก็
เสียไปจนได้ อย่างนีก้็มี อืม พ่อแม่มีบุญคุณแก่เราขนาดไหน 
อดตาหลับ ขับตานอน เพราะเรายังน้อยยังอ่อน อยากร้องไห้ก็
ร้องไห้ หิวนมก็ร้องไห้ หิวข้าวก็ร้องไห้ นอนเปียกขี้ เปียกเยี่ยว
ตัวเองก็ไม่รู้ประสาช่วยตัวเองหรอก พ่อแม่สั่งสอน ฟูมฟักรักษา
เอาจนใหญ่กล้าหน้าบานมา รักษาตัวรอดมา เราได้เป็นท้าว เป็น
โพธิ์ขึ้นมา ใหญโ่ตขนาดนี ้จนมาบวชขนาดนี ้เคยเถียงพ่อแม่บ้าง
ไหม เออ แต่เคยเป็นน้อยเป็นหนุ่มมา เคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหม 
เอาแตกเอาหักกันไหม โอ้ อย่าไปเถียงพ่อ เถียงแมข่นาดนั้น ไม่
ดีแล้ว เป็นลูกอกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ เลี้ยงมา
พาตัวใหญ่ จนมีครอบมีครัว จนมีหลักมีฐานขึ้นมาได้ เพราะพ่อ
แม่นั้นเลี้ยงดูอุ้มชู ฟูมฟักรักษา ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า
(ผ้า)เยี่ยว อดตาหลับ ขับตานอน ทนทุกข์เพราะการเลี้ยงลูกมา
เท่าไหร่เท่าไร เราเคยคิดไหม ให้คิด เราไม่เคยคิดก็ให้คิด ก่อน
จะตายจากกันไป ก็ขอให้ตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นซะ
ก่อน เพราะท่านเป็นเทวดาของเรา เป็นพระพรหมของเรา เป็น
เทวบุตรกึ่งหนึ่ง เทวดาเป็นพระพรหม มี

พรหมวิหารธรรม

เลี้ยงลูกสักวันถึงใหญโ่ตมาได้ มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา 
จนตัวเราเองโตขึ้นมา พอรักษาตัวรอด พ่อแม่จึงวางใจได้ แน่ะ
ช่วยตัวเองได้แล้ว หากินเป็นแล้ว ได้เล่าเรียนศึกษาไว้แล้ว เออ 

รังเกียจ อึออกมาก็ไม่รังเกียจ เอามือล้วงไปเองก็ได้ เยี่ยวออก
มาก็ไม่รังเกียจ เออ ฟูมฟักรักษาขนาดนั้น แล้วก็ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ 
ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว ให้เราขนาดไหน นั่นบุญคุณของพ่อของแม่ 
มีอยู่ในตัวของเราทุกคน ทุกคนเป็นอย่างงี้ พ ่อแม่เลี้ยงมาพาโต 
อย่าเข้าใจเรามาใหญ่มาแล้ว จะท�าไปตามอ�าเภอใจของตัวเอง 
อยากท�าอะไรก็ท�า พ่อแม่ห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ด่าพ่อ ด่าแม่
ก็มี

บางคนยังมาบอก อืม เอ้ ความรู้ของพ่อของแม่ยังไม่ถึง
เราหรอก อ้า เราได้ถึงปริญญาแล้ว เออ แม่ไม่ได้ปริญญาอะไร
แล้วมาสอนเรา อะไรท�านองนี ้ปราม ห้ามปรามพ่อแม่ไว้ ไม่ให้
สั่ง ไม่ให้สอน อืม มันก็มีน่ะคนคนอย่างนีก้็มี ได้เป็นใหญ่เป็นโต 
ได้เป็นเจ้าเป็นนาย มีงานมีการท�าใหญโ่ตมาแล้ว ส่วนมากจะ
ดูถูกพ่อแม่ที่ฟูมฟักรักษา เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยจนโต ได้เล่าเรียน
ศึกษาก็เพราะพ่อแม่เป็นคนส่งเสีย ให้ได้เล่าเรียนศึกษาสูงๆ ได้
ปริญญาปริญเยอไป จนมีถมไป แต่ปะนั้นก็มาดุด่า ถกเถียงกับ
พ่อกับแม่ก็มี ชื่อว่า มีปัญญาเสียเปล่า ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ พ่อแม่
ห้ามปรามเท่านั้นแหละ นีก่็ไม่รู้จัก ว่าพ่อแม่ไม่รักตัว มาห้ามเรา 
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เป็นคนประคบประหงมเรามา เราจึงใหญ่กล้าหน้าบาน มีเป็น
ตนเป็นตัวขึ้นมา เออ มีลูกมีหลานขึ้นมาได้ ล�าบากล�าบนแค่ไหน
ก็คุ้ยเขี่ย เหมือนดังไก่เลี้ยงลูกมันแหละ คุ้ยเขี่ยมาเลี้ยงลูก ขอ
ให้ได้เป็นพอน่ะ บางทีอาจจะท�าผิดศีล ผิดธรรมไปก็ได้ ได้ผิด
ศีล ผิดธรรมยังไง ไปขโมยขโจรเขามา เออ ไปฉก ไปลักสิ่งของ
เขามา เพื่อมาเลี้ยงลูกตัวเอง อย่างนีก้็ชื่อว่าท�าผิด

บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว เราเลี้ยงลูกด้วยสติปัญญา ความ
สามารถของตัวเอง เหนื่อยยากยังไงเราก็สู้ อดตาหลับ ขับตา
นอนอย่างไรเราก็สู้ สู้เอา สู้เอาเต็มที่ ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ล�าบากอะไรเลย นั่นจึงจะเป็นการตอบแทนบุญคุณ ของผู้มี
พระคุณได้ เพิ่นเปรียบไว้ แม่เหมือนดังพระ พระพรหมของลูก 
มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา ได้เป็นบางครั้งบางคราว

พรหมวิหาร ๔

น่ะ เต็มบริบูรณ์ทีเดียวในตัวเรา ฟูมฟักรักษา บางทีท่าน

คงจะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ โธ่ ยังตอบไม่ไหวหรอก พวก
เรายังตอบไม่ไหว ตอบบุญคุณไม่ไหว บุญคุณอันฟูมฟักรักษา 
ตั้งแต่อยู่ในท้องมา ถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาปรานเีรา เพิ่นอาจจะรีด
เราออกซะก็ได้ กินยาบังคับออกซะก็ได้ หรือว่าเกิดมาแล้วไม่
เอาใจใส่ ไม่ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว ให้เราจะ
เป็นยังไง ขี้มูกตันดัง (จมูก)มาจะท�ายังไง หึ ใครจะแกะให้ ใคร
จะดูดออกให้ นั่น เออ มาเทียบกันพระเจ้าพิมพิสารเลี้ยงลูก โธ่ 
พวกเรายังห่างไกลจากพระเจ้าพิมพิสารมาก เนีย่พระเจ้าพิมพิสารน่ะ 
ท่านเป็นคนมีธรรมสูงใหญโ่ต เป็นพระเจ้าแผ่นดินอืม ในเมือง
อะไร เมือง ภูเขาคิชฌกูฏเนีย่ นั่นแหละคนไม่รู้จักบุญคุณ ยอม
ทรมานพ่อ ทรมานแม่ตัวเอง อย่างหนัก อย่างหน่วง กระทบ
กระเทือน เถียงพ่อ เถียงแม่ ท�าเอาบาปใส่ตัวเฉยๆ ว้า ท�าให้
แม่น�้าตาออก ท�าให้แม่หัวตกอกหัก ท�าเหล่านีก้็ชื่อว่าย�่ายีหัวใจ
ของพ่อของแม่ เออ ให้รู้จักไว้พวกเรา ใหญโ่ตมาแล้ว เวลาท่าน
ล่วงลับไปแล้ว เราจะนึกถึงทีหลัง เราจะตอบแทนท่านยังไงล่ะ
ปะเนีย่ บวชให้พ ่อให้แม่ก็ไม่เป็น เออ จ�าศีลภาวนาให้ ท�าบุญให้
ทานให้ เท่านั้นแหละ อืม ให้รีบตอบแทนบุญคุณท่าน ตั้งแต่
ท่านยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านมีความสุขใจ ให้พ ่อแม่มีความสุขใจ หวัง
พึ่งพาอาศัย ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย เอาใจใส่ ฟูมฟักรักษาเวลา
เจ็บป่วยไข้มา อ้า ให้เข้าใจอย่างงั้น เออ จึงจะตอบแทนบุญคุณ
ของท่านได้

มันสายซะแล้วถึงรู้บุญคุณอย่างนี ้ มันสายซะแล้วเราแก่
แล้ว เราไม่มโีอกาสได้ปฏิบัติอุปัฏฐากพ่อแม่ของตัวเอง ให้สม
กับที่ท่านรักเรา ฟูมฟักรักษาเรา ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า
(ผ้า)เยี่ยว ให้เรา หึหึ เช็ดขี้มูก ขี้หู ขี้ตาให้ แอ้ ก็พ ่อแม่นั่นแหละ
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ก็อาจจะด่าว่าเราบ้างอะไรบ้าง ธรรมดาล่ะ อ้า แล้วบวชเข้ามาจึง
ได้ยินค�าเทศน์ของครูบาอาจารย์ ถึงอ่านหนังสือไม่ออก รู้จัก โอ้ 
พระพรหมของลูก เปรียบเหมือนดังพรหม เพราะว่ามีพรหมวิหาร 
มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีครบบริบูรณ์ในใจของ
แม่ของพ่อ เอาใจใส่ ฟูมฟักรักษาเรามา ด้วยความเหนื่อยยาก
ล�าบากขนาดไหน นั่นเรียกว่าพระพรหม พรหมวิหารมี ในตัวเรา
แล้ว เราจะไปบวชกับเขา จ�าศีลภาวนากับเขา เราก็ เราได้รู้ 
เล่าเรียนศึกษามาแล้ว อันนี้ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษ บิดามารดา 
เจ็บเป็นเอ็นอุ่น(การเจ็บไข้ได้ป่วย)ให้อยู่ใกล้ๆ ชิดติดต่อ ถ้าท่าน
มีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูท่านต่อ อ้า ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)
เยี่ยว แทนท่านตอบ ท่านเลี้ยงเรามาพาเราใหญ่ ต๋บ (ซัก)ผ่า
(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว ขี้มูก ขี้ดัง (จมูก) ขี้หู ขี้ตา ไม่ขี้
เกียจเลย ขี้มูกปื๊ดป๊าดออกมากับมือด้วย เอากระดาษมาเช็ดเอา 
หรืออะไรเอา จึงค่อยกินข้าว กินปลาต่อไป

แม้เวลาทานอาหารกันอยู่ ลูกอึ ปื๊ดป๊าดออกมา ท�ายังไง 
กลบไว้ก่อน เอาผ้า... กลบไว้ก่อน ปิดไว้ก่อนๆ กินข้าวอิ่มซะก่อน 
จึงค่อยไปจัดการล้างมัน อย่างงี้นะ พ่อแม่เลี้ยงเราอย่างงี้นะ 
ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เย่ียว ให้เราอย่างนีน้ะ แม้กิน
ข้าวกินปลาอยู่ ก็ยังไม่เลิก กินข้าวยังไม่อิ่ม กินข้าวอิ่มซะก่อนจึง
จะไปจัดการกับ อ้า เรื่องท�าความสะอาดเหล่านี้ๆ  ให้ ... เฮอะ 
อ้า ถ้าซักดีแล้ว สะอาดดีแล้ว เอาไปตากแดด ตากแดดแห้ง
แล้ว จึงค่อยมารีดให้หมดอะไรๆ ซะก่อน มดคัน มดคาย แมลง 
มะเริงอะไร ออกค่อยมารีด ถูไถซะก่อน ให้ลูกได้นงุได้ห่มผ้าที่
สะอาดๆ อันนั้นแหละพ่อแม่ รักพวกเรามีเท่าไหร่ พรหมวิหาร 
นั่นว่ารวมมาอยู่กับพ่อกับแม่หมด เป็น

พรหมวิหารธรรม
มีเมตตา มีกรณุา มีมุทิตา มีอุเบกขา

ได้ทุกเมื่อ ต้องลูกเป็นหลักเป็นฐานซะก่อน จึงจะวาง
เฉยได้ เบาใจได้ โอ้ มันช่วยตัวเองได้แล้ว จึงค่อยวางใจได้ ถ้า
ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ก็ยังฟูมฟักรักษามาตลอด จนว่าเป็นหนุ่ม
เป็นสาว ไม่ฟังค�าพ่อค�าแม่

นทิานเรื่องหนึ่งที่ผ ่านมา เออ ยายคนหนึ่ง ลูกไปติดยา
เสพติดให้โทษ กิน กินดินเกลือ กินอะไรอ่ะ ไปติดดินเกลือ ไป
ติดอะไรล่ะ จนจะปล่อยลูกทิ้งไปหมด ลูกทั้งหลายเห็นแม่ตาม
หาลูก คนที่เขาจับไปติดคุก ติดตะรางต่างเมือง เพราะมันไปกิน
ดินเกลือ ไปกินดินอะไร มันติดยา ดินกับอะไร ไปกินแล้วมันติด
เลย กินเกลือ กินดิน ดินเกลือ ดินอะไรนั่นแล้ว เพิ่นก็ทิ้งพ่อ 
ทิ้งแม่ไปเลย หนีไปเลย อยู่บ้านพ่อห้าม แม่ห้าม ไม่ให้ไปกิน
อย่างงี้ เหล่าอย่างงี้ หนจีากพ่อ จากแม่ไปเลย ไปติดคุก ติด
ตะรางอยู่เมืองอื่นนู้น แม่ก็เสียสละตามหาลูก จนไปพบลูกจริงๆ 
เข้า โอ้ อยู่เมืองอื่นโน้น หนจีากบ้านจากเมือง เพราะว่าติด ติด 



๘ 
มีน

าค
ม 

๒๕
๕๗

23

22

๕๖  ๕๖

ฝิ่น มีเฮโรอีน กัญชา ยาบ้า หรือยาเสพติดให้โทษ หนจีากพ่อ 
จากแม่ไปเลย เพราะมันติด ติดยาชนดินั้น ยาเสพติดให้โทษ 
มันยังว่า เพราะฉะนั้น พวกเรามีพ ่อ มีแม่ก็บุญเหลือหลาย เออ 
ยิ่งได้เอาลูกเข้ามาบวชในศาสนาซะอีก ได้เป็นพระเป็นเจ้า มีศีล 
มีธรรมดี ได้มากราบ ได้มาไหว้ ได้มาท�าบุญให้ทาน เลี้ยงลูกต่อ
ไปอีก เลี้ยงลูก เลี้ยงหลานต่อไปอีก อ้า ไอ้เราก็บุญเหลือหลาย 
พวกเราทั้งหลายเอย อ้า ให้คิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณเด้อ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

เพิ่นยังว่าในมงคลไว้ อันนีเ้ป็นมงคลชีวิต ได้เลี้ยงบิดา
มารดาต่อ ท�างานแทนเพิ่นได้ต่อ หาเงินหาทองมาให้พ ่อแม่ได้
ใช้ต่อ เออ ตอบบุญแทนคุณ ตอบเท่าไหร่ แทนเท่าไหร่ ไม่คุ้ม
หรอก มากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะให้พ ่อกับแม่ ได้เป็นพระอรหันต์
ซะก่อน จึงจะตอบบุญแทนคุณท่านหมด พ่อกับแม่ไปเป็นยังไง 
ศีล ๕ บริสุทธิ์ ไหม ศีล ๘ ได้จ�าบริสุทธิ์ ไหม สมบูรณ์ไหม เออ 
นั่งสมาธิภาวนา เป็นหรือเปล่าพ่อกับแม่ นั่งสมาธิภาวนาใจรวม
หรือเปล่า เออ ก็ยังไม่รวมอยู่ เอาใหม่อยู่อย่างงั้นแหละ เอาใหม่
ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ นั่งสมาธิภาวนา ตอบบุญแทนคุณ
ของพ่อของแม่ นีจ่ึงว่าไม่เลี้ยงลูกเสียที เลี้ยงลูกมาได้เป็นครู 
เป็นอาจารย์ ได้เป็นแม่ขาว แม่ชี ได้ฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนา ใจสงบ 
เยือกเย็น เป็นสมาธิซะก่อน แล้วก็ได้ความสุขซะก่อน เกิดเป็น
ความวิเวกขึ้นมาซะก่อน จึงจะตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่
ได้ ถ้ายังไม่สงบอยู่เอาให้มันสงบ อ่ะ เฮอะ เออ

มีนทิานตัวอย่างหลายๆ เรื่อง หลายๆ ราว เออ เอาจน
ได้ดิบได้ดี พอตัดกิเลสตาย คายกิเลสหลุด ถึงวิมุตติ มรรคผล 
นพิพาน อยู่ใน เป็นพระโสดาบันบุคคล เป็นพระสกิทา(คามี) 
พระอนาคา(มี)ขึ้นมา ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาซะก่อน จึงจะตอบ
บุญแทนคุณของท่านได้

ดังบรรยายมาเป็น ปกิณณกะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อ
ต้องการให้ท่านผู้ฟัง น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญา
อันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจจะตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณดังกล่าวแล้ว ด้วย
ความไม่ประมาท ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุข
ความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับ
ประทานฝอยมา หรือวิสัชนามา ก็ยุติโดยเวลา ฮ่ะฮ่ะ เอวังก็มี
ด้วยประการฉะนี้
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ยังไม่มีค�ำพูดใดๆ ที่เอำมำพูดได้ นึกไม่ออกเลย ขอให้
ต้ังใจทุกคน ตั้งใจสดับตรับฟัง ค�ำสั่งค�ำสอนที่หลวงพ่อจะน�ำ
มำแสดงให้ฟัง เทำ่ที่จะพูดได้ พวกเรำทุกคน มีพ ่อ มีแม่ ถ้ำ
เหนือออกไปก็มปีู ่มย่ีำ มตีำ มยีำย ผู้ให้ควำมอุปถัมภ์บ�ำรุงเรำมำ 
ไม่ทอดทิ้งน่ิงดูดำยเลย เอำใจใส่ฟูมฟักและรักษำ ริ้นไม่ให้ไต่ 
ไรไม่ให้ตอม อึออกมำก็เป็นหน้ำท่ีของท่ำนเหล่ำน้ัน ที่จะรีบ
ล้ำงเอำ เช็ดเอำ อำบน�้ำ เช็ดขี้หู ขี้ตำให้ทั้งน้ัน เรำจึงลืมตำ
อ้ำปำกกับเขำได้ แล้วก็ดื่มอะไรต่อไป ดื่มอะไรได้แล้ว เอำนมยัด
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มำตลอด เรำจึงชว่ยตวัเองได้ เมือ่รู้เดียงสำมำน้ีแล้ว เพรำะฉะน้ัน 
พระคุณอันนั้น เพิ่นวำ่ล้นฟ้ำ ล้นแผ่นดิน

ความเมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ใสป่ำก ลกูไม่อ้ำรับ ไม่รู้จักอะไร จะเป็นอะไร อ้ำ ดดูๆๆๆๆ บอก
ให้ดูด เอำนมใส่ปำกให้ ก็คำบปั๊บ แล้วก็ดูดเลย ดูดใหญ่เลย 
รู้จักรสของนมแล้ว กินทีหน้ำทีหลังไม่ต้องบอก รู้จักแล้วมันอยู่
ที่นี ่นมอยู่ที่นี ่อืม ร้องไห้ เป็นสัญญำณว่ำหิวแล้ว หิวนมแล้ว
เป็นต้น ถ้ำกินข้ำวได้ หิวข้ำวก็เป็น หิวนม หิวข้ำว มำด้วยกันล่ะ 
ถ้ำท่ำนเหลำ่นั้นไม่เมตตำ ไม่เอำนมใส่ปำกให้ ไม่ป้อนขำ้ว ป้อน
น�้ำให้ ไม่ตักข้ำว ตักอะไรเหลวๆ ที่กวนไว้แล้วเน่ีย ใส่ปำกให้ 
ก็ไม่รู้จักที่กินอีกล่ะ นั่น ทำ่นฟูมฟักรักษำ เอำใจใส่ขนำดไหน 
พวกเรำเคยคิดบ้ำงไหม เรำเติบโตเป็นผู ้เป็นคนมำ ก็เพรำะท่ำน
เหล่ำน้ัน ให้ควำมเมตตำปรำนีอำรี(อำ)รอบเรำ เอำใจใส่ดูแล 
รักษำ หิวเวลำไหนกเ็อำนมใสป่ำกให้ เอำอำหำรใสป่ำกให้ จนกิน
ข้ำวได้เองด้วยตวัเอง โตขนำดไหนจึงจะกินเป็น จนกว่ำจะกนิข้ำว
เองเป็น โน้นล่ะ กินเป็นก็ไม่รู้จักว่ำอะไรกินได้ อะไรกินไม่ได้ 
อะไรเป็นดูก(กระดูก) อะไรเป็นก้ำง อะไรที่มันจะคำคอ ติดคอ 
แม่ก็ดูแลอย่ำงใกล้ชิด ถำ้เอำอะไรเขำ้ปำกไม่ถูกต้อง แม่ก็ดูแล
อยู่อย่ำงนั้น เอำใส่ให้ใหม่ เลือกดูซะก่อนว่ำมีกำ้งหรือเปล่ำ มี
ดูก(กระดูก)หรือเปล่ำ มีสิ่งที่จะติดคอหรือเปล่ำ ร้องโวยวำยขึ้น
มำแล้ว ของนี้ ไม่ได้ๆ อันนี้ ไม่ได้ๆ เอ๊ะๆๆ ติดคอ รีบปำดเอำ
ออกให้ รู้เดียงสำมำเพรำะแม่สอน พ่อสอน แม่สอน ยำยสอน 
ให้ทุกอย่ำง

เพรำะฉะน้ัน บิดำมำรดำน่ีมพีระคุณล้นฟ้ำ ล้นแผน่ดนิพู้น
( โน้น)ล่ะ บิดำมำรดำเป็นผูฟู้มฟักรักษำมำ อดตำหลบัขับตำนอน 
แล้วก็ต๋บ (ซัก)ผ่ำ(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผำ่(ผ้ำ)เยี่ยวให้ เรำอึ ใส่ผำ้จะ
รู้เร่ืองอะไรหรือเปล่ำ ไม่รู้ เย่ียวใส่ผ้ำ เย่ียวใส่ที่หลับ ที่นอน 
รู้หรือเปลำ่ ไม่รู้ นอกจำกพ่อกับแม่ เอำใจใส่ดูแล ฟูมฟักรักษำ

ฉะน้ันน�ำ้ใจของพอ่ น�ำ้ใจของแม่ น�ำ้ใจของตำ น�ำ้ใจของยำย 
ผู้อยู่ใก้ลชิดติดกับเรำ เอำใจใส่ดูแล ไม่ทอดทิ้ง ไม่น่ิงดูดำย 
เรำจึงได้เป็นผู้ เป็นคนข้ึนมำ รู้จักเดียงสำข้ึนมำ เพรำะฉะน้ัน 
พระคุณของท่ำนล้นฟ้ำ ล้นแผ่นดิน ใหญ่กว่ำแผ่นดิน ล้นฟ้ำ
เหนือแผ่นดินไป พระคุณอันนี ้เพิ่นยังบอกวำ่

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

เออ ควำมสงเครำะห์ ดแูลรักษำ ฟูมฟักรักษำ เอำใจใสท่ี่สดุ 
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อันนั้นมัน ผู้เป็นมำรดำบิดำเป็นผู้ดูแลรักษำ ให้ควำมอุปถัมภ์
บ�ำรุงเรำมำโดยตลอด ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย เอำใจใส่เป็นที่สุด 
คือ พ่อกับแม่นั่นแหละ เพรำะฉะนั้น ทำ่นจึงวำ่

ถ้ำลกูไม่กินข้ำว กินน�ำ้ ก็เป็นทกุข์ เป็นร้อน ถ้ำลกูเป็นไข้กระจองอแง 
พอ่แม่ไม่หลบั ไม่เป็นอนัหลบั ไม่เป็นอนันอน ผวำตื่นอยู่อย่ำงนัน้ 
นั่น น�้ำใจของทำ่น เพิ่นจึงยกให้เป็นหัวใจเทพ หัวใจพรหม

พ๎รัห๎มาติ มาตาปิตะโร

บิดำมำรดำเป็นพรหมของลูก พู้น( โน้น)ล่ะ เป็นพรหม 
เป็นผู้รักษำควำมปลอดภัยให้แก่ลูก จนกว่ำจะรู้เดียงสำ จะนำน
เท่ำไหร่ก่ีปี ก่ีเดือน ก่ีวัน จึงจะชว่ยตวัเองได้ เพรำะฉะน้ัน พระคุณ
อันนั้น เพิ่นจะเอำมำพรรณนำเท่ำไหร่ก็ไม่จบ ไม่สิ้น พรรณนำ
เรื่องบุญคุณของพ่อของแม่ เพรำะฉะนั้น เรำต้อง เออ ถือเป็น
เทวดำ รักษำเรำมำ ให้ควำมอปุถัมภ์บ�ำรุงเรำมำ แต่วันเรำลมืตำ 
อำ้ปำก ดูโลกกับเขำ ก็รู้จักร้อน จักหนำว รู้จักไฟ จักฟืน ขึ้น
มำได้ ก็พ ่อแม่เป็นผู้สอนทั้งน้ัน อำหำรกำรกินอันน้ีเป็นก้ำง 
อันนีเ้ป็นกระดูก ติดคอ อ้วก กินไม่ได้ นีก่ินไม่ได้ อยำกจะกินก็
กินไม่ได้ เพรำะขืนให้กิน เดี๋ยวมันจะไปติดคอ เอำใจใส่ที่สุด คือ 
พ่อแม่

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง

ผู้ให้ควำมอปุถัมภ์ (อ)ุปัฏฐำก ต้ังแต่เกิดมำจนจะเดียงสำ 
ช่วยตัวเองได้ซะก่อน จึงจะวำงได้ วำงใจได้ แต่ปำนนั้นโตมำยัง
ไม่รู้จักอะไร เห็นเข้ำปำกได้ ก็เอำเข้ำปำกไปเลย อ่ะนะ มันจะติด
คอหรือเปลำ่ล่ะ เมล็ดมัน เมล็ดมะม่วง เมล็ดมะปรำง เมล็ด
มะไฟ อะไรต่ออะไร ที่มันมีเมล็ด กินเข้ำไปก็ติดคอ ท�ำยังไง

พ๎รัห๎มาติ มาตาปิตะโร

บ้ำง บิดำมำรดำเป็นพระพรหมของลูก

อาหุเนยยะ ปุคคะโล จะ

คุณเพิ่นเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกก็วำ่ได้ เพรำะ
ท่ำนไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย ไม่ใจจืด ใจด�ำ เพรำะฉะนั้น เรำโต
มำแล้ว เรำจะตอบแทนบุญคุณของท่ำนได้อยำ่งไร ท�ำไงท่ำนจะ
เบำใจกับควำมเติบโตของเรำได้ ท�ำยังไงจะช่วยตัวเองได้ พู้น
( โน้น)ล่ะ ให้เวลำเทำ่ไหร่กี่ปี เออ ตอนเด็ก เป็นเด็กเป็นเล็กอยู่
ก็ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือมำ มีบิดำ มำรดำ หรือว่ำพ่ีเลี้ยง ถ้ำมี
พ่ีเลี้ยงส�ำหรับเลี้ยงเด็กก็มี ท่ำนเหล่ำน้ันก็เป็นผู้ดูแลเรำ 
ให้ควำมปลอดภัยแก่เรำมำโดยตลอด ไม่ทอดทิ้ง ไม่น่ิงดูดำย 
ไม่ปล่อยไปตำมกิเลส ที่มันเกิดมำใน ในติดควำมหิวของเรำ 
มีอะไรยัดใส่ปำกหมด มีอะไรก็ยัดใส่ปำกหมดทุกอย่ำง อย่ำงนีก้็
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ถงึเดือนจะคลอดแล้ว อย่ำงนีเ้ป็นต้น อืม มำเฝ้ำ มำเฝ้ำมำดูแล
ควำมปลอดภัย ล�ำบำกขนำดไหนไม่ต้องห่วง ท่ำนเหล่ำน้ันมนี�ำ้ใจ
เอง มีน�้ำใจเสียสละมำดูแลเรำเอง ดูแลควำมปลอดภัย เวลำ
คลอดบุตรจะล�ำบำกขนำดไหน อยู่ฟืนอยู่ไฟท�ำยังไง โอ้โฮ 
นำนับประกำร นับไม่ถ้วน ที่ ให้ควำมสนับสนุน เหน่ือยยำก
ล�ำบำก ทนได้ส�ำหรับลูก มีครอบมีครัวมำแล้วก็ยิ่งห่วงใหญ่ ลูก
คนที่ ๑ ก็ปลอดภัยมำแล้ว ถ้ำอยู่ด้วยกันต่อไปเข้ำก็มลีกูคนที่ ๒ 

ชื่อวำ่ช่วยตัวเองยังไม่ได้ ก็ต้องดูแลอยำ่งใกล้ชิด กวำ่จะโตขึ้นมำ
ช่วยตัวเองได้ กี่ปี พ่อแม่เอำใจใส่ดูแล ฟูมฟักรักษำมำกี่ปี จึงจะ
ชว่ยตวัเองได้ เพรำะฉะน้ัน บิดำมำรดำจึงเป็นผูม้พีระคุณต่อชีวิต
เรำ อย่ำงหำที่ประมำณมิได้ น่ีแผ่นดิน ให้ที่อยู่ของสัตว์อื่น 
มีชีวิตรอดปลอดภัยมำ

เพรำะพ่อแม่เป็นผู้ดูแลอย่ำงใกล้ชิด ไม่ปล่อยปละละเลย 
ตำมอ�ำเภอใจ ตำมควำมอยำกของเขำ ดูแลจะกินอะไรได้ เออ 
อะไรเป็นดูก(กระดูก) อะไรเป็นก้ำง อะไรเป็นอำ้ ที่มันจะติดคอ 
...เอำเข้ำปำก ก็จก(ล้วง)ออก เฮอะๆ แน่ะ จก(ล้วง)ออกในปำก 
ให้จก(ล้วง)ออก ลูกไม่พอใจก็ร้องไห้ เอ้ ว่ำจะกินแล้ว ท�ำไมจก
(ล้วง)ออก ของที่ชอบๆ ก็มีอยู่ เพรำะฉะนั้น

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง

พ่อแม่นีเ่ป็นผู้ให้อุปถัมภ์ (อุ)ปัฏฐำกเรำ ตั้งแต่เกิดมำจน
จะช่วยตัวเองได้ กี่ปีๆ พอระลึกได้ไหม เรำทุกคนต้องระลึกได้ 
พ่อแม่เลี้ยงดูเรำมำ ลืมตำอ้ำปำก ดูโลกกับเขำได้ ก็เพรำะควำม
ฟูมฟักรักษำของพ่อของแม่น่ันเอง อย่ำเข้ำใจว่ำโตแล้วอย่ำมำ
สอน อย่ำมำว่ำอย่ำงงัน้น่ะ สอนไป จนมคีรอบมคีรัว แม้มคีรอบ
มีครัวไปแล้วก็ยังห่วงกันอยู่ โอ้ มันมีลูก มันเกิดมีครอบมีครัว
มลีกูขึน้มำ เวลำมนัคลอดลกู มนัจะคลอดยังไง แม่อยู่ต่ำงจังหวัด 
ลูกมำอยู่กรุงเทพฯ ใกล้เดือนจะคลอดแล้วท�ำยังไง แม่ก็ต้อง
หอบสิ่งหอบของ มำจำกบ้ำนนอกพู้น( โน้น)ล่ะ นั่งรถ นั่งเรือมำ 
เออ ถ้ำมีควำมสำมำรถจะน่ังเคร่ืองบินมำก็ยังไม่ทันใจ มำลง
ที่ น่ันแล้วก็ไปที่ น่ัน บ้ำนเขำพักอยู่ที่ น่ันๆ เขำจะคลอดแล้ว 

ที่ ๓ ต่อไปเรื่อยๆ เขำเป็นห่วงทุกคนน่ะ มีคนที่เท่ำไหร่ๆ ก็ยิ่ง
เป็นห่วงขึ้นมำอยู่อย่ำงงั้นแหละ อ้ำ ถ้ำแข็งแรงดี สุขภำพดี 
ก็ไม่ค่อยห่วงเท่ำไหร่ ถ้ำสุขภำพไม่แข็งแรง อันน้ีเป็นห่วงมำก 
เป็นห่วงมำก เขำไม่มีสุขภำพแข็งแรงดี กินอำหำรกำรกิน กิน
อะไรกินได้ อะไรกินไม่ได้ ผิดค�ำ ค�ำเตือนอะไรที่มันผิดกลิ่น 
ผิดกลิ่นก็มี ผิดกลิ่น กลิ่นอะไรที่มันแสลงกับแม่ลูกอ่อน กลิ่น
ชนดินั้นเขำก็ไม่อยำกให้ใกล้เลยแหละ ไม่อยำกให้กินเลยแหละ

อย่ากินสมอยาก อย่าปากสมเคียด(โกรธ) อย่าปากสมโกรธ
ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้
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อย่าว่า อย่ากินสมอยาก อย่าปากสมโกรธ

อืม แม่ด่ำมำก็ด่ำตอบ แม่ป้อย(ด่ำ)มำก็ป้อย(ด่ำ)ตอบ 
อย่ำงนีต้่อไปเรื่อยๆ ถ้ำอย่ำงงั้นก็เป็นคนเนรคุณ เป็นคนไม่รู้จัก
บุญคุณของผู้มีพระคุณ เรำต้องตระหนักอยู่ในใจไว้เสมอ โธ่ 
ทำ่นผู้นั้น ท่ำนผู้นี ้ดูแลเรำอย่ำงใกล้ชิด เป็นหวัด เป็นไอ เป็นไข้ 
เป็นหนำว ขี้มูก ปื๊ดปำ๊ดๆ ใครเป็นคนเช็ดให้ นั่น ใครเป็นคน
เช็ดให้ เป็นคนลำ้งให้ ไม่ว่ำแต่ๆ สมัยนี้

สมัยก่อนโน้น พระเจำ้พิมพิสำรเลี้ยงลูกอ่อน ลูกหำยใจ
ไม่ออก ท�ำยังไง หำยใจไม่ได้ มันจะใจขำดสลบไสล ปื๊ดปำ๊ดๆ 
พระเจ้ำพิมพิสำรจะท�ำไง เอำปำกอมจมูกลูก แล้วดูดปื๊ดๆ ๒ ๓ 
ปื๊ด หมด ออกมำหมด คำยทิ้งไป อ้ำ ถ้ำเป็นอีกก็ดูดอีกอยู่
อย่ำงงั้นล่ะ ขนำดนั้น ขนำดลูกเป็นหวัด พระเจำ้พิมพิสำรเป็น
พระเจ้ำแผน่ดนิครองกรุงรำชคฤห์ ท�ำขนำดน้ัน ผูเ้ป็นพอ่รับผิด
ชอบช่วยกันกับแม่ แม่ก็ท�ำหลำยวิธีแล้วแต่พ่อนั่นแหละ มีพลัง
มำกกวำ่เอำปำกอมจมูกดีๆ แล้วก็ดูดแรงๆ ปื๊ดๆ ที ๒ ๓ ทีก็

เออ ฟูมฟักรักษำมำโดยตลอด ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี ้ที่เป็น
ผู้หลักผู้ใหญ่มำแล้ว อยู่ในควำมปกป้องและคุ้มครองของพ่อ
ของแม่ทั้งนั้น ฟูมฟักรักษำมำ ช่วยตัวเองยังไม่ได้ เวลำอึออกมำ 
เวลำฉี่ออกมำ อ้ำ ใครต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ(ผ้ำ)เยี่ยว
ให้ล่ะ หรือจะนอนหมกอยู่กับขี้ตัวเองนั้น ไม่ได้ อย่ำงงั้นไม่ได้ 
ปล่อยไม่ได้ เพรำะไม่รู้จัก เรื่องต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ
(ผ้ำ)เยี่ยว ก็เป็นหน้ำที่ของแม่อีกแหละ หรือวำ่พี่เลี้ยง ถ้ำคนมี
ฐำนะหน่อย ก็มีพี่เลี้ยงที่จะดูแลให้ ต๋บ (ซัก)ผ่ำ(ผำ้)ขี้ ตี่(แยก)
ผ่ำ(ผ้ำ)เย่ียวให้ ท่ำนเหล่ำนั้นจึงช่ือว่ำเหมือนพ่อเหมือนแม่เรำ 
อย่ำไปดหูมิ่นถ่ินแคลน ถกเถียงว่ำกล่ำวอะไรๆ ขำดควำมเคำรพ
ก็ไม่ดีอีก เป็นกำรเถียง ถกเถียงผู้มีพระคุณ โต้เถียงกับผู้มี
พระคุณ อย่ำงน้ันก็ไม่ดี ไม่งำมอกีเหมอืนกัน ต้องน่ำรักตลอดไป 
ถ้ำเรำโตมำมคีรอบมคีรัวมำแล้วส ิจะพูดอะไรให้กระทบกระเทอืน
จิตใจของพ่อของแม่ ให้มีควำมละอำยในใจบ้ำง
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สะอำด ตำกให้แห้งซะก่อน แล้วก็รีดให้แห้งซะก่อน จึงเอำมำใส่
ให้ใหม่ มตัีวผลดัเปลีย่นอยู่ ผ้ำอ้อมส�ำหรับให้ลกูอึ ใส ่ฉ่ี ใส ่เปลีย่น
อยู่อย่ำงนั้นทุกวันๆ ถำ้ลูกท้องเสียน้อย เป็นอย่ำงงั้น

เพรำะฉะนั้น บุญคุณอันนีเ้รำจะลืมไม่ได้เลย มีติดตัวเรำ
อยู่อย่ำงน้ัน พ่อแม่ท�ำกับเรำได้อย่ำงนั้น ต๋บ (ซัก)ผ่ำ(ผ้ำ)ข้ี 
ตี่(แยก)ผ่ำ(ผ้ำ)เย่ียว ให้เรำได้นอนสบำย ถ้ำไปนอนเปียกข้ี 
เปียกเยี่ยวตัวเอง แล้วมันจะเป็นยังไง น่ำดูไหม ไม่สบำยใจเลย 
ถ้ำได้เอำผ้ำใหม่ๆ ผ้ำซักมำใหม่ๆ ไม่แปดเปื้อนด้วยอึ ด้วยเยี่ยว 

ออกมำหมด อยู่ในจมูก หำยใจโล่ง ไม่ได้หำยใจฝืดเหมือนเกำ่ 
แล้ว นั่น ขนำดนั้น ร้อยทั้งร้อย ไม่ใช่คนเดียวแค่นั้นนะ ทั่วไป 
ในประเทศไหนก็ตำม ประเทศอินเดีย เขำก็เป็นอย่ำงงั้น 
ประเทศไทยก็เป็นอยำ่งงั้น พ่อเรำก็มี แม่เรำก็มี เคยดูแลรักษำ
เรำมำ ดูดจมูกเรำเหมือนกัน ถ้ำเรำเป็นหวัดปื๊ดป๊ำดๆ หำยใจไม่
ออก พ่อจะท�ำยังไง ไม่มีปัญญำที่จะท�ำช่วยได้ จ�ำเป็นก็เอำปำก
ของตนแหละช่วย อมที่จมูกแล้วก็ดูดแรงๆ ปื๊ดๆ ๒ ๓ ทีก็ออก
หมดพอดี หำยใจได้แล้ว ไม่ร้องงอแงอีกแล้ว ถำ้มันเป็นอีกครั้ง
ที่ ๒ พ่อเอำอีกอยู่นั้น ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ พ่อเป็นคนดูดให้ 
ดูดจมูกให้ เป็นอย่ำงงั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ไม่ดูเฉยๆ หรอก กลัว
ลูกจะใจขำด เออ หำยใจไม่ออก โอ้ ขนำดนั้นเหรอ เนีย่ พ่อเรำ
แม่เรำก็เหมือนกัน ทุกคนที่นั่งอยู่ในนีม้ีพ ่อมีแม่ทั้งนั้น พ่อแม่
ต้องเอำใจใส่ ฟูมฟักรักษำขนำดน้ัน แม้ขี้มูกออกมำตันจมูก 
หำยใจไม่สะดวก ร้องไห้งอแงๆ ทุกวันนีห้มอเต็มบำ้นเต็มเมือง 
อำจจะอุ้มไปหำหมอ ให้หมอช่วยดูด ช่วยอะไรให้ เอำเครื่องดูด 
ไม่ได้เอำปำกดูดหรอก คนสมัยใหม่เขำมีเครื่องดูดจมูก ดูดขี้มูก 
เสลดน�้ำลำย ที่คำคออยู่เหลำ่นั้น เป็นหน้ำที่ของพ่อของแม่ทั้ง
นั้น อืมๆ ไม่ได้จะครั้งเดียวนะ มีกี่คน เลี้ยงลูกมำกี่คน ได้ท�ำ
อยำ่งนีก้ันทุกคนๆ น่ะแหละ ท�ำควำมสะอำดให้ลูก ไอ้เรื่องต๋บ
(ซัก)ผ่ำ(ผ้ำ)อ้อม หรือต๋บ (ซัก)ผ่ำ(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผำ่(ผำ้)เยี่ยว
เหล่ำน้ัน แทบจะเอำทกุวนัถ้ำลกูท้องเสยี ลกูท้องเสยีป๊ืดป๊ำดอยู่
เรื่อย อึ ออกมำใส่ผำ้นุ่งผ้ำถือ เออ แต่วำ่เห็นเด็กสมัยใหม่เนีย่มี 
เขำตัดกำงเกงใส่ให้ลูกมีส�ำลีรองไว้อยำ่งดี แต่ก่อนนุ่งอยู่กับตัว
เอง ติดตัวเองอยู่อยำ่งงั้นน่ะ เวลำอึออกมำแล้วท�ำยังไง หรือให้
มันแห้งคำตัว ไม่ได้อีกแหละ ต้องไปซัก ไปฟอก ไปท�ำควำม

ขี้ เยี่ยว ไม่เปื้อนแล้ว ซักให้สะอำดไว้เสมอๆ เป็นหนำ้ที่ของใคร 
หน้ำที่ของพ่อของแม่ใช่หรือเปลำ่ หรือว่ำพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็กให้ 
เอำเด็กมำเลี้ยง เอำคนใช้มำเลี้ยงเด็กเหล่ำน้ี พ่อแม่ไปท�ำงำน
ทำงอื่น พ่ีเลี้ยงเขำก็ดูแล อย่ำงไม่ให้แปดเปื้อนอะไรได้เหมือน
กัน พี่เลี้ยงกับแม่ก็เหมือนเดียวกัน น่ะ

ไม่ควรดูหมิ่นถิ่นแคลน ควรจะเคำรพ เคำรพผู้ที่ฟูมฟัก
รักษำเรำ เอำใจใส่เรำ ท่ำนเหล่ำนั้นก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เรำ 
อ้ำ ให้เข้ำใจอย่ำงงั้น อยำ่ไปดูถูก แกเป็นคนใช้ แกเป็นคนมำ
จำกทำงอื่น เรำไม่ฟังหรอกอย่ำงงัน้อย่ำงงี ้ไม่ถูกต้องหรอก ต้อง
ฟังค�ำของพี่เลี้ยงก็ดี ของแม่ก็ดี ของพ่อก็ดี ผู้มียำยเลี้ยง อืม 
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เนีย่เลี้ยงลูกแต่ละคน กี่คน โอ้ ดูแลตั้งแต่ฟูมฟักรักษำอย่ำง
เอำใจใส่ พิถีพิถัน เวลำมันอึ ก็ปล่อยให้มันเล่นอยู่ในน้ันก่อน 
แล้ว คลำนอยู่ในนั้นก่อน โน้นล่ะแล้วจำก ตักน�้ำ ต�ำขำ้วเสร็จ
แล้วเรียบร้อย จึงไปล้ำงเอำ อ้ำ ต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ
(ผ้ำ)เย่ียวให้ ตัวของลูกๆ มอมแมมล้ำงซะก่อน ดีๆ ซะก่อน 
มีแป้ง มีอะไรก็มำทำให้ซะก่อน เกลี้ยงซะก่อน น่ำอุ้ม น่ำกอด
ซะก่อน อ้ำ ท่ำนเหล่ำน้ันเป็นผู้มีเมตตำต่อเรำ จึงว่ำเป็นพระ
ของเรำเหมือนกัน

อาหุเนยยะ ปุคคะโล จะ

บคุคลเปรียบเหมอืนพระอรหันต์ ก็คือผูเ้ลีย้งดูอุม้ชูเรำมำ 
ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดำย ไม่ใจจืด ใจด�ำกับเรำ ฟูมฟักรักษำ ให้
สะอำดอล่องฉ่องเอำไว้ ถ้ำเผอิญน่ำอุ้ม น่ำกอด อ้ำ ขึ้นขี่คอ 
ขี่ข้ำงกนัได้เลย เพรำะว่ำสะอำด เออ ก็มีมนัระลกึได้อยู ่เรำระลึก
ได้ตั้งแต่สมัยเรำเป็นเด็ก แม่ไม่ได้อุ้มเทำ่ไหร่หรอก คนอื่นไม่ได้
เท่ำไหร่หรอก คนอื่นอุ้มไป อุ้มไปเที่ยว ไปเล่นที่อื่น ถำ้มันไปอึ
ใส่เขำเวลำนั้น จะเป็นยังไง เขำก็คงอำบน�้ำให้ ซักฟอกเสื้อผำ้ให้
อย่ำงดีซะก่อน จึงเอำมำส่งแม่ น่ะ ท่ำนเหลำ่นั้นก็ล้วนแล้วแต่
ผู้มีเมตตำ เอำใจใส่เรำเหมือนพ่อเหมือนแม่เรำเหมือนกัน เขำ
รักเรำ เขำจึงอุ้มเรำ เขำรักเรำ เขำจึงต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)
ผ่ำ(ผำ้)เยี่ยวให้เรำ เขำเมตตำเรำนีอ่ย่ำงไม่ขี้เดียด(รังเกียจ) ไม่
รังเกียจเลย ไม่รังเกียจ ไม่ข้ีเดียด(รังเกียจ) ล่ะ ลำ้งให้เรำได้
สบำย แอ้ นั่นทำ่นเหล่ำนั้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพระคุณต่อ
เรำ เพรำะฉะนั้น พวกเรำไม่ใช่เกิดมำแล้วโตมำ ก็ใหญ่มำ ช่วย

ค�ำของยำยก็ดี ผู้เอำใจใส่ก็คือยำยนั่นแหละ ตัวของหลวงพ่อเอง
สมัยเป็นเด็ก ก็ยำยเป็นผู้บ่มเลี้ยงเรำ แม่ไปท�ำมำหำกินทำงอื่น
โน้น ไปหำอำหำรกำรกินในป่ำ เก็บเห็ดเก็บหำทำงอ่ืน เรำอยู่
บ้ำนกับยำย ก็ยำยบ่มเอำทั้งน้ันแหละ เลี้ยงมำตั้งแต่อ้อนแต่
ออก ถ้ำร้องไห้มำกจนเกินไป ยำยก็เอำนมเห่ียวๆ มำให้ดูด 
หึ เฮอะ เอำนมมำให้หลำนดูด หึ เออ พอมันร้องเกินไปๆ มัน
จะหิวมำก ก็ไม่มีน�้ำแหละ ดูดก็ดูดไม่มีน�้ำ นั่นดูดไปกินน�้ำลำย
เจ้ำของไป อย่ำงงัน้ละ่อะ่ นั่น เรียกว่ำผูร้ับผิดชอบในชีวิตของเรำ 
ตั้งแต่ยำยมำ หำแม่ หำป้ำ หำผู้ใดผู้หนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อ
ดแูลแทนให้ ทำ่นเหล่ำนั้นก็เหมือนดังแม่ของเรำ เหมือนเป็นปำ้
ของเรำ เป็นพี่ของแม่ เออ ยำยของเรำก็เหมือนกัน เป็นหน้ำที่
ของยำยที่จะดูแลใกล้ชิดติดต่อ ทุกวันเวลำแม่ไม่อยู่ ใครจะดูแล
แทน ก็อีกยำยล่ะสิ ตำก็ไม่ค่อยเห็นหนเท่ำไหร่ แกดมไปๆ โอ้ 
มันอึ มันขี้เว้ย โอ้ มันเยี่ยวเว้ย อ้ำ ก็ยำยดมซะก่อนล่ะ อืม เอำใจ
ใส่ช่วยกันมำโดยตลอด นีพ่ระคุณเหลำ่นี ้เป็นผู้มีน�้ำใจ มีเมตตำ
กำรุญ สงสำร ไม่ได้หำให้นอนจมกองขี้ กองเยี่ยว เทำ่ไหร่หรอก 
เพ่ินดูแล ฟูมฟักรักษำ ให้สะอำดอล่องฉ่องเอำไว้ เออ ท่ำน
เหล่ำนั้น เป็นผู้มีพระคุณต่อเรำ บิดำมำรดำนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
อย่ำงใกล้ชิด เอำใจใส่เป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่นอกกว่ำนั้นก็ยำย 
ผู้เป็นป้ำบ้ำง ผู้เป็นพี่ของแม่บ้ำง อยู่ใกล้ๆ กันเขำก็ดูแลกันมำ
โดยตลอด ท่ำนเหลำ่นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพระคุณ

มีเมตตา มีกรณุา มีมุทิตา มีอุเบกขา

อ้ำ อำจจะปล่อยไว้ตำมดิน ตำมหญ้ำก็ไม่ได้อกีแหละ เออ 
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ตัวเองได้ทุกอย่ำงซะก่อน จึงจะปล่อยปละละเลย อึ ไปอึเป็น 
ไปฉี่เป็น อ้ำ รู้จักที่ถ่ำยที่เถ่ยเป็นทุกอย่ำง ให้โตซะก่อน ค่อย
ช่วยตัวเองได้ ทุกวันนีม้ีห้องน�้ำ ห้องส้วมทุกบำ้น มีห้องอำบน�้ำ
ทุกบ้ำน เออ มีน�้ำปะปำมันไหลมำ ถ้ำฤดูหนำวก็เปิดเป็นน�้ำอุ่น
อำบให้ เปิดเป็นน�้ำอุ่นอำบให้ลูก อำบให้หลำน อย่ำเอำน�้ำเย็นๆ 
ไปรำดเขำเลยทีเดียว ประเดี๋ยวมันจะเกิดไข้ขึ้นมำ ไม่ดี ให้น�้ำอุ่น
พอจก(ล้วง)ได้ซะก่อน พอเด็กน้อยอำบได้ซะก่อน อำ้ ท�ำน�้ำให้
อุ่นพอดีซะก่อนจึงมำอำบให้ เขำก็ไม่งอแง ไม่ร้องไห้หรอก ถูก
น�้ำอุ่นเขำ้ ดีอกดี ใจนั่นล่ะ นีม่นษุย์ สังคมของมนษุย์ เขำเป็น
อยำ่งนีทุ้กชำติ ทุกภำษำ เอำใจใส่ ฟูมฟักรักษำ เหมือนกันหมด 
ไม่ว่ำคนประเทศไหนๆ เอำใจใส่ดูแลเด็กอ่อน น้ีเป็นคุณธรรม
พิเศษ จึงได้ใหญ่กล้ำหนำ้บำน ใหญโ่ตขึ้นมำ รู้จักเดียงสำ ช่วย
ตัวเองได้จึงปล่อย เออ ปล่อยให้ชว่ยตวัเอง ไม่ใชเ่มนิเฉย อยู่เฉยๆ 
เอำใจใส่พิเศษ

น่ีพรรณนำไปถึงผูม้พีระคุณต่อเรำมำกมำย ตัง้แต่ปูแ่ต่ย่ำ 
แต่ตำแต่ยำยมำ ป้ำลุงมำ เออ เพิ่น มีแต่คนเอำใจใส่เรำทั้งนั้น 
เอำไปนอนด้วยก็มี บำงแห่งอยู่กับแม่กันหลำยคน ป้ำลุงเอำไป
นอนด้วยโน้น บ้ำนหลังอื่นโน้น แต่ปำนนั้นก็ยังห่วงอยู่ ไปนอน
ที่อื่นจะเป็นยังไง ริ้นกัด ยุงกินหรือเปล่ำ เออ ท�ำนองนี ้ อืม 
นั่นล่ะควำมห่วงใยของผู้มีพระคุณ มีไปทั่วไป ใครๆ ก็มีแม่ มีน้ำ 
มีป้ำ มีลุง มีตำ มียำย ผู้ดูแลรักษำเรำมีไปหมด เพรำะฉะนั้น
เรำโตมำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มำ ก็เพรำะด้วยควำมฟูมฟักรักษำของ
ทำ่นเหลำ่นั้นเอง เอำใจใส่เรำ ได้กินอำหำรอะไรดีๆ เพิ่นก็ยื่น
ใส่มือ ให้ใส่ปำกให้กิน เออ เป็นปู เป็นปลำ เป็นกบ เป็นเขียด 
แล้วบิดเคี้ยวใส่ปำกแล้วก็มำป้อนเรำอีกอย่ำงนี ้เรียกว่ำเป็นคน

เอำใจใสกั่บเด็กๆ มำกมำย เคยเลีย้งกันมำ พำกันใหญ่มำเร่ือยๆ 
เพรำะคนอื่นหรอกดูแลมำ จึงได้โตมำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมำได้

พอบวชเข้ำมำแล้วมล่ีะเน่ีย ถ้ำเรำท้องเสยีข้ึนมำ มนัป๊ืดปำด 
ไม่รู้เรื่องรำว ว่ำตดเฉยๆ หรอก ไม่เป็นไรหรอก แต่มันออกมำ 
เฮอะๆ ทั้งน�้ำ ทั้งต่อน(เน้ือ) ทั้งเน้ือมัน อืม อึออกมำใส่ผ้ำ 
ท�ำไงลูกศิษย์ก็กุลีกุจอจัดกำรให้ ล้ำงให้ครูบำอำจำรย์ ไปซัก 
ไปฟอกอยำ่งดี ตำกให้แห้งแล้ว ก็เอำมำรีด ด้วยเตำรีดอย่ำงดี
ซะก่อน ให้แห้งไว้ อล่องฉ่องซะก่อน เวลำจะเปลีย่นเสือ้ผ้ำอำภรณ์
มำ ก็เอำของแห้งแล้วน่ะ มำให้เรำนุ่ง ก็นับวำ่เป็นบุญคุณ มีผู้ห่ม 
ผู้ประคบประหงม ดูแล แทนแม่แทนพ่อเรำ เอำลูกศิษย์เป็นที่
พึ่งซะแล้วปะเนีย่ ที่หลับที่นอน เขำซักผ้ำปูที่นอนให้ บำงที่เรำ
เยี่ยว เออ ฝันว่ำได้เยี่ยวก็เบ่งอย่ำงแรง หึหึ มันก็ลำมปำมไป
ตำมที่นอนน่ะ โอ้ ทั้งอึก็ดี ฉี่ก็ดี ก็ไปตำมที่หลับที่นอนเรำ โอ้ 
พอเห็นที่นอนเปื้อน ก็เป็นหนำ้ที่ของลูกศิษย์อีกแหละ ลูกศิษย์
ดูแลอีก อย่ำงนีเ้ป็นต้น พูดถึงบุญคุณ เพรำะฉะนั้นติดต่อกัน
ไปหมด อืม
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เอำของไปฝำก เอำปลำไปฝำก เอำกบ เอำเขียดไปฝำก เอำอึ่ง 
เอำอ่ำงอะไรไปฝำก ไปฝำกนีเ่อำมำให้ ให้ปำ้ ให้น้ำ ให้ใครผู้ดูแล
เรำน่ะ เอำไปให้ใส่ตีนใส่มือ ให้ได้อยู่ได้กิน น�้ำตำซึม ถ้ำได้รับ
ควำมตอบแทนบุญคุณอย่ำงงั้นน�้ำตำซึม ยำยเรำก็เหมือนกัน 
ป้ำเรำก็เหมอืนกัน เออ น้ำสำว น้ำชำย ก็เหมอืนกันเรำตอบแทน
บุญคุณของทำ่น ด้วยสิ่งของอยู่ของกินเหล่ำนี ้ ได้ปู ได้ปลำมำ 
ก็อย่ำลืมบุญคุณของท่ำน เออ เอำไปให้ ให้ไปท�ำกินเอง อ้ำ 
ไม่ได้ฆ่ำให้มันตำยแล้ว เขำไป ไปเขื่อง (รังปลำดุก)ให้ ดังนี้

เรำก็เคยกระท�ำมำ สมยัเรำเป็นหนุ่ม ได้สิง่ได้ของบำงอย่ำง 
น่ำกินน่ำอยู่ ก็นึกถึงป้ำ นึกถึงนำ้ นึกถึงลุง ผู้เลี้ยงดูอุ้มชูเรำมำ 
เออ น่ี ต้องตอบแทนเพ่ิน อมื เพรำะ เพรำะลงุคนหน่ึง พ่ีชำยแม่ 
พี่ชำยใหญ่ของแม่ อยู่บ้ำนสำวะถโีน้นหรอก เรำไปอยู่ด้วย เรำ
ได้ดูแลท่ำนเหมือนกัน ท�ำอำหำรกำรกินให้กิน เออ แม่ของ
เขำนั้นก�ำลังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ ตัวของเรำก็เป็นหนุ่มเป็น เป็นบ่ำว 
(ชำยหนุ่ม)ขึ้นมำแล้ว เป็นหนุ่มแล้ว ท�ำอำหำรกินเป็นแล้ว ท�ำ
ลำบ ท�ำก้อย ท�ำต้ม ท�ำแกง เป็นหมดทุกอย่ำง ท�ำแทนได้ เออ 
ไปอยู่กับลงุ ลงุก็ให้ ไปให้ไปเข้ำโรงเรียนที่บ้ำนสำวะถีนู้น โรงเรียน
บ้ำนเรำ ยังไม่ได้มโีรงเรียนกับเขำเลย ต้องไปเรียนหนังสือที่
บ้ำน... โอ้ อ่ะ อันนีก้็น่ำตื้นตันน�้ำใจ อำ้ ผู้ที่เพิ่นเลี้ยงดูอุ้มชูเรำ
มำน่ะ ตักน�้ำ ต�ำข้ำว ก็เป็นหนำ้ที่ของเรำอีกนั่นแหละ ตักน�้ำ ต�ำ
ข้ำวกระเดื่องอะไรเนีย่ เรำท�ำเป็นทุกอย่ำงอ่ะ ท�ำได้ทุกอย่ำง ให้
ตักน�้ำมำใสโ่อ่ง ใส่อะไรเหลำ่นี ้ก็เป็นหน้ำที่ของเรำ เออ ท�ำได้ 
ไม่ให้ล�ำบำกเลย เพรำะลุงขำไม่ค่อยดีหรอก แตแป๊ะ เดินไปเดิน
มำ แตแป๊ะๆ ไป ชักเขย่งๆ ไป ขำไม่ดี เรำก็ดูแลทำ่น ในที่สุด 
เวลำท่ำนแก่เฒ่ำมำแล้วท่ำนป่วยหนัก ก็มำตำยอยู่ที่บ้ำนของเรำ

สมัยเรำเป็นเด็ก เหล่ำผู้ดูแลเรำก็คือพี่สำว พี่สำวเป็นผู้
ดูแล อำบน�้ำให้ เช็ดขี้มูก เช็ดน�้ำลำยให้ เช็ดก้นให้ เวลำอึ เวลำ
นั้นเช็คก้น เช็ดอะไรให้ อล่องฉ่องซะก่อนจึงเอำผ้ำใหม่มำเปลี่ยน 
ให้นุ่งใหม่ น่ีถ้ำพรรณนำไปเร่ืองพระคุณของผู้อื่น ที่ประคบ 
ประหงมเรำ ดูแลควำมสะอำดเรำมำ ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมำ 
อืม อำบน�้ำแล้ว ท�ำให้แล้วทำแป้งให้ด้วย แต่งตัวให้ด้วย ให้
เช็ดหน้ำ เช็ดตำให้ทุกอย่ำง ท่ำนเหล่ำน้ัน ก็เรียกว่ำเป็นผู้มี
บุญคุณต่อเรำ อย่ำดูถูก อย่ำดูหมิ่นถ่ินแคลน ให้เคำรพนับถือ อ้ำ 
ผู้มีพระคุณอย่ำงนั้นเหมือนแม่เรำ เหมือนพ่อเรำ เหมือนปำ้เรำ 
เหมือนลุงเรำ ท่ำนเหล่ำก็น้ันล้วนแล้วเป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิต
ของเรำ รับผิดชอบเรำมำโดยตลอด น่ีรู้จักบญุคุณของผูม้พีระคุณ 
และตอบแทนบุญคณุของท่ำนด้วยวิธีอย่ำงไรละ่ ทำ่นเลี้ยงดูเรำ
มำอย่ำงไร เรำมีอะไรๆ ก็เอำไปฝำกท่ำนบ้ำง มีของอยู่ของกิน 
ไปตกเบ็ด ตกกั้งมำ ได้ปู ได้ปลำมำ เอำไปส่งบำ้ง อ้ำ เอำไปส่ง
ผู้มีพระคุณต่อเรำนั้นบ้ำง เออ บำงรำยก็น�้ำตำซึมน่ะ เป็นน้อง
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ใส่ตีนใส่มือให้เรำกินได้ อืม เวลำต่อมำเป็นหนุ่มเป็นสำว หรือ
เป็นบำ่วข้ึนมำแล้ว ไปเก็บสอ่น(สวิง) ไปหย่อนแห ไปหำกบ หอย 
เขียดที่ ไหน ได้ของมำ ก็เอำไปส่ง เออ หรือแกงให้สุกซะก่อน 
ท�ำให้ดีซะก่อน แล้วจึงเอำไปส่ง เออ ใส่ปิ่นโต ใส่ถ้วย ใส่จำน
เอำไปส่งให้ น่ี เขำเรียกว่ำเอำใจใส่ช่วยญำติ สงเครำะห์ญำติ
เหมือนกัน แอ้ ผู้ใดมีบุญคุณต่อเรำ ถือว่ำท่ำนผู้น้ันเป็นญำติ
ของเรำ อย่ำไปใจจืด ใจด�ำกับผู้อื่นเขำ ผู้อื่นที่ ไหนก็ดี จะเป็น
ญำต ิไม่ใชเ่ป็นญำตก็ิตำม ผู้ใดเอำใจใสด่แูลเรำมำ เรำระลกึนึกถึง
อยู่เสมอๆ เออ ดังนีเ้ป็นตัวอย่ำงของมนษุย์ สังคมมนษุย์ ไม่ใช่
ใจจืด ใจด�ำ ไม่ใช่พี่เรำหรอก ไม่ใช่น้องเรำหรอก ไม่ใช่ญำติของ
เรำหรอก แล้วจะไปเอำใจใส่ท�ำไม อะไรท�ำนองนี้

ในที่สุดแม้บวชเข้ำมำขนำดนี ้ ได้แล้ว ๘๐ กว่ำปีมำแล้ว 
อ้ำ บวชเข้ำมำได้ ๖ ได้ ๗ ก็ยังเป็นห่วงญำติโยม ผู้ให้ควำม
อปุกำระแก่เรำ มหีลำยท่ำนหลำยคน ฟ้ำว(รีบ)มำจังหันขนัหมำก
เรำ กลัวจะไม่ได้อยู่ได้กิน เรำกินไปสักนดิสักหน่อย ฉันไปสักนดิ
สักหน่อย พออิ่มแล้ว แล้วก็กินน�้ำ ลำ้งมือ แล้วนอกนั้นก็ยกให้
เขำไป อำหำรนีย่กให้เขำไป ให้เขำไปดูแลกันเอง อ้ำ นั่นก็เป็นมำ

เองนีว่่ะ เออ ประคบประหงมท่ำนอีก ต่อไปอีกอยู่อยำ่งงั้นน่ะ 
เออ ไม่ได้ทอดทิ้งนิง่ดูดำยหรอก เป็นหน้ำที่ของเรำ ซักเสื้อซัก
ผ้ำ ที่หลับที่นอนให้ทุกอย่ำง เออ นั่นลุง ผู้มีพระคุณต่อเรำมำก 
ลุงใหญ่ พี่ชำยใหญ่ของแม่ มจีันทรำ ศิลำ แม่ปำ้โรย แม่ป้ำบัว
ลำ แม่ป้ำตำ แม่ป้ำทำ ออง มีหลำยนับไม่ถ้วนเหมือนกันแหละ
ลูก ล้วนแล้วแต่ผู้ได้ผำ่นให้ควำมอุปถัมภ์บ�ำรุงเรำมำโดยตลอด

เรำบวชเข้ำมำก็ระลกึถึงใคร ระลกึถึงผูม้พีระคุณทั้งหลำย 
เหล่ำนั้น ไม่ได้ใจจืด ใจด�ำหรอก คิดถึงทำ่นผู้มีบุญคุณต่อเรำ 
ได้เลี้ยงดูอุ้มชูเรำมำ ต๋บ (ซัก)ผำ่(ผ้ำ)ขี้ ตี่(แยก)ผ่ำ(ผำ้)เยี่ยวให้
เรำก็มี น่ัน เพรำะท่ำนเหล่ำน้ันก็เหมือนเทวดำ รักษำเรำมำ 
ฟูมฟักรักษำเรำมำโดยตลอด เอำใจใส่เป็นพิเศษ แม้ทำ่นตำย
แล้วก็ท�ำบุญให้ทำนให้ท่ำน เออ น�ำไปเผำให้เรียบร้อยทุกคน
แหละ อยู่ในควำมรับผิดชอบของเรำทั้งน้ัน อยู่ในตระกูลท่ำน 
เป็นหน้ำที่ของเรำทั้งนั้น อย่ำทอดทิ้ง อย่ำนิง่ดูดำย ใครๆ ก็มี
ญำติพี่น้อง มีพ ่อ มีแม่ มีนำ้ มีป้ำ มีลุง มีทุกคนน่ะ มีเหมือน
กันหมดทกุคนล่ะ ท่ำนเหล่ำน้ันก็ล้วนแล้วแต่มคีวำมรัก มคีวำม
เมตตำเรำทั้งนั้น เออ ไม่ใจจืด ใจด�ำ มีอะไรอำหำรกำรกิน เอำ
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แม่ออก อ่ะ โยมผู้ชำย โยมผู้หญิงก็ตำม พอเป็นน้ำเรำก็มี 
พอเป็นพี่เรำก็มี พอเป็นน้องเรำนีห่ลำยอยู่ อ้ำ เขำก็เป็นห่วงเรำ 
มีอะไรกินดีๆ เขำก็อยำกให้เรำได้กิน เขำก็หำมำจำกไหนว่ะเนีย่ 
คงไม่ได้ฆำ่ปู ฆ่ำปลำหรอก เพรำะว่ำตลำดมันไม่อดอะไร อยู่ใน
เมือง ในนำ ไม่อดอะไร เขำหำมำได้ หำเนื้อ หำปลำ หำอำหำร
กำรกิน ทั้งหลำยเอำมำให้ กลัวหลวงปู่ ฉันมื้อเดียว กลัวหลวงปู่ 
อดๆ อยำกๆ จะล�ำบำก พำกันมำเป็นพรวนจนไม่มีที่ น่ัง 
ที่ โรงพยำบำลเนีย่ มำกันเป็นพรวนมำ ปิ่นโตบำ้ง หม้อแกงบ้ำง 
มีอะไรทุกอย่ำงมำ นีก่็ด้วยควำมห่วงใยเหมือนพี่เหมือนน้องเรำ
เหมือนกัน อุปกำระแก่เรำ ให้ไม่อดไม่อยำกอะไร ได้อยู่ได้กิน 
ได้รับควำมสะดวกสบำย มีชีวิตรอดปลอดภัยมำ อ้ำ เท่ำทกุวนัน้ีล่ะ 
ไปอยู่จังหวดัไหนก็เหมอืนกัน ไปอยู่จังหวดัเลยก็นึกว่ำจะตำยอยู่
ที่เมืองเลยพู้น( โน้น)ล่ะ อันน้ันก็เหมือนกัน เขำรู้จักไปถึงไหน 
เขำก็ไหลกันมำ เฮกันมำ มำจังหัน มำขนัหมำก อยู่บ้ำนอื่น เมอืงอื่น 
ก็ต้องพยำยำมน่ังรถน่ังเรือมำสง่ถึงวดั อย่ำงนีก็้ม ีอมื จ�ำนวนมำก 
อยู่ปำกชม ก็ยังอตุสำ่ห์น่ังรถมำจังหันขนัหมำกหลวงปู ่อยู่วงัสะพุง 
อยู่เมืองเลย ก็อุตส่ำห์น่ังรถน่ังเรือมำจนถึงวัด อืม อยำกให้
หลวงปู่ได้อยู่ได้กิน เหล่ำน้ีก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้ควำมเมตตำ
ปรำนตี่อเรำ ไม่ลืมบุญคุณกันหรอก

เพรำะฉะนั้น จึงขอให้พรท่ำนเหล่ำนั้น ด้วยหัวใจ ขอให้
ท่ำนเหล่ำนั้นมีควำมสุขควำมเจริญเด้อ

(สำธุ)

อยู่ในที่ น่ี ก็ได้รับควำมอุปถัมภ์บ�ำรุงไม่น้อยเหมือนกัน 

อยำ่งงั้น ตั้งแต่ไหนแต่ไรมำ บวชเขำ้มำแล้วก็ไม่ได้ใจจืด ใจด�ำ
กับญำติ กับโยมหรอก เป็นห่วงญำติ ห่วงโยม ผู้ให้อุปกำระแก่
เรำ เหมอืนพอ่เหมอืนแม่ เหมอืนญำตขิองเรำเหมอืนกัน มคีวำม
หิวเหมือนกัน อ้ำ

บำงคนก็บังคับให้กินเนำะ(นะ) อ้ำ กินๆๆ อันนีอ้ร่อยๆ 
กินหน่อยๆ กินสักนิดสักหน่อย ผมกินมำแล้ว อิ่มมำแล้ว
อยำ่งงั้นหรอก กิน อันนีเ้อำใหม่ซะก่อนมันอร่อย อันนีอ้ร่อยนะ 
อำ้ ต้องแพงไว้ ตัวใหญ่ๆ ปลำหรือว่ำ ปลำพู้น( โน้น)ล่ะ ปลำ
หิมะ ปลำอะไรตัวใหญ่ๆ น่ะเขำทอดมำให้ เขำนึงมำให้ โอ้โฮ ของ
อยำ่งนีก้็ควรให้ญำติ ให้โยม ได้ลิ้มดู ได้ชิมดูหน่อยอ่ะ เรำกินไป
เนีย่ นดิหน่อยเรำก็อิ่มแล้ว นอกนั้นก็ยกไปให้ญำติ ให้โยมซะ อำ้ 
โยมผู้อุปถัมภ์(อุ)ปัฏฐำกเรำมี เคยให้ขำ้ว ให้น�้ำแก่เรำ ให้เครื่อง
ใช้ไม้สอยแก่เรำ มำกมำยก่ำยเกิน เรียกว่ำแม่ออกทั้งหลำย หรือ
ญำติโยม โยมผู้หญิงทั้งหลำยก็ดี โยมผู้ชำยทั้งหลำยก็ดี เป็น
พ่อเป็นแม่เรำทั้งน้ันแหละ เรียกว่ำ ค�ำแทน เรียกว่ำพ่อออก 
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เพรำะฉะนั้น จึงขออ�ำนวยอวยพรให้ทุกคน ผู้ที่ ให้ควำม 
อปุกำระ ดแูล เออ ไม่ให้หิวโหยโรยแรง ไม่ให้เมือ่ย ให้มกี�ำลงัวงัชำ 
ให้หลวงปู่มีอำยุมั่นขวัญยืน มีพลำนำมัย แข็งแรง สุขกำย สุขใจ 
อ้ำ อ่ะ

พรอันนีข้อให้เป็นของทุกท่าน
ทุกคนที่ ให้ความอุปการะ ไม่ลืมบุญคุณหรอก

ขอให้มีอำยุมั่นขวัญยืน อำยุน้ันขอให้อยู่ยืนมั่นสถำพร 
ร้อยปีอย่ำมีหย่อน ได้เหมือนกลอนพรรณนำ ขอให้มีผิวกำย
พรรณไลงำม รจนำผ่องใสวิไลตำ พิศโสภำน่ำชมเชย ไม่ต้อง
เปลืองเครื่องส�ำอำงใดๆ เลย

(สำธุ สำธุ)

ขอให้มคีวำมสขุ นิรำศทกุข์ นิรำศโศก นิรำศโรค นิรำศภัย 
แสนสะเบยๆ สิ่งใดที่ ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบัน สิ่งนั้นก็
อย่ำละเลยเลวเสื่อมทรำม ขอให้มีก�ำลังอนันตังมหำศำลมำก
เหลือหลำย ก�ำลังกำย ก�ำลังใจ ก�ำลังภำยใน ก�ำลังภำยนอก 
ก�ำลงัทรัพย์อนัน้ีส�ำคัญน่ะ และก�ำลงัสตปัิญญำสำมำรถอำจหำญ 
รู้เทำ่ทันเหตุกำรณ์ ในที่สุดขอให้ได้ดวงตำเห็นธรรมด้วย

(สำธุ)

เห็นอะไร เห็นธรรม เห็นทุกขัง เห็นอนจิจัง เห็นอนัตตา

ให้ได้อยู่ได้กิน อะไรอร่อยๆ เขำก็อยำกให้เรำ อุตส่ำห์มำ เฮอะๆ 
ตัดจำกปำกลูกปำกเต้ำตัวเอง เอำมำฝำกหลวงพ่อ อันน้ีของ 
อร่อยๆ ให้หลวงพ่อได้ฉันบำ้ง อะไรท�ำนองนี ้แหม น�ำ้ใจอันไหน
ก็เหลือเกิน มีศรัทธำแรงกล้ำ สำมำรถน�ำมำส่งด้วยฝีแข้งของ
ตวัเอง หรือนัง่รถนัง่เรือมำสง่ จนถงึที่พักของหลวงปู ่อยูท่ี่ ไหน
ก็เป็นอย่ำงน้ี เพรำะฉะน้ัน พวกเรำจงึมหีน้ีบญุหน้ีคุณกันทกุฝ่ำย 
เป็นห่วงเป็นใยหลวงปู่เหมือนกัน เออ อยำกให้หลวงปู่ได้อยู่ได้
กนิของดีๆ อย่ำงนี ้เขำกว่็ำกนัไปแหละ เฮอะๆ เออ ดีๆ ชอบใจๆ 
อนัน้ีชอบใจ ก็ไม่ ไม่ปฏิเสธหรอก ดีทั้งน้ันแหละ วนัไหนมนัหิวๆ 
ก็เขมือบเอำซะจนท้องบำน ท้องกำงไปเลย หึหึ อำ้ อันนีบุ้ญคุณ
ของญำติของโยม ก็มำกมำยก่ำยเกิน พะเนินเทินทึก อยู่ใน
กรุงเทพฯ มันหลำยฝ่ำย หลำยจังหวัด รวมกันมำเนีย่ มำหลำย
จังหวัดอยู่ มำฮอด(ถึง)จังหวัดโน้นก็มำ มำ ดูแลควำมสะดวก
สบำยของหลวงปู่ อยู่จังหวัดอะไร สุพรรณฯ สุเพินที่ ไหนพู้น
( โน้น)นู้น ก็ยังมำ นั่งรถมำ มำจอดรถไว้ที่ โรงพยำบำลแล้วก็ 
ตำมหลวงปู่มำที่ น่ีอีก ก็ขอบน�้ำใจไมตรีจิตมิตรภำพเหล่ำนั้น 
ไม่ลืมบุญคุณกันหรอก ผู้ใดให้ควำมอุปถัมภ์บ�ำรุงก็เหมือนพ่อ
เหมือนแม่ ภำษำโบรำณเรียกวำ่ พ่อออก แม่ออก เออ พ่อออก  
แม่ออก ที่ค�ำ้แพกแบกหำม หำม ให้ควำมสะดวกสบำยทุกอย่ำง 
อืม ตั้งแต่อำหำรกำรกิน น�้ำทุกอย่ำง น�้ำปำนะน�้ำปำเนอะ ทุก
อยำ่ง (มะ)ขำมป้อม สมอ ก็ไหลมำจำกต่ำงจังหวัดก็มี อ้ำ เอำ
มำส่ง ให้หลวงปู่ได้มีชีวิตรอดปลอดภัยมำ ได้มำฝอยให้ฟังอยู่นี่ 
เพรำะว่ำก�ำลังมี ไม่เหนื่อย ก็ได้รับประทำนอำหำร หรือเครื่อง
อยู่เครื่องกินของญำติของโยมให้ ก็พอจะพูดให้ฟังได้อยู่มำกมำย
ก่ำยเกิน พรรณนำไปไม่สิ้นไม่จบหรอก ไม่ลืมบุญคุณหรอก
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ให้มันชัดแจ้งขึ้นมำในใจ ให้มีควำมกระตือรือร้นในกำร 
กระท�ำรักษำศลี กินทำน ภำวนำสืบไปอกีนำนเท่ำนำนด้วยเทอญ

(สำธุ สำธุ สำธุ)

มันลงด้วยวิธีอย่างนี ้มันลงด้วยวิธีอย่างนี้

ขอให้ท่ำนผู้ใหญ่รับควำม... ให้ควำมอปุถัมภ์บ�ำรุงมำ ตัง้แต่
ไหนแต่ไร ตั้งแต่เจอกันมำ คุณยำยหนึ่งแก่ขนำดนั้น ยังอุตสำ่ห์
มำ อำยุ ๘๐ ๙๐ ปีแล้วมั้ง คุณยำยหนึ่ง อำม่ำหนึ่ง อำม่ำไม่ใช่
ธรรมดำนะ ให้ลูกหลำนพำมำ ใส่รถมำอย่ำงนีก้็มี แอ้ เสียใจ ได้
พูดได้มำนี ่ ได้ฟังมำมันเป็น ปกิณณกนัย หลำยสิ่งหลำยอย่ำง
ด้วยกันจะพรรณนำไปเทำ่ไหร่ ไม่สิ้นไม่สุด อ้ำ มีบุญคุณต่อกัน
ทั้งนั้นล่ะพวกเรำ

ขอให้รักษาชีวิตและสุขภาพร่างกายไวัให้แข็งแรง
อาตมาจะได้พึ่งพาอาศัยไปอีกนาน เท่านาน เฮอะๆๆ

(สำธุ สำธุ)

ด้วยประกำรฉะนี้

(สำธุ สำธุ สำธุ)

เหนื่อยแล้วๆๆๆ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ เดอะ สยาม เฮอริเทจ บูติก สวีท

อืม

สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมิ

เออ ตั้งใจฟังหน่อยหนึ่ง ตามที่เสียงมันจะอ�านวยให้ อืม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
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ของเหล่านั้น จะเบาบางไปจากจิตใจเราก็ต้องอาศัยการ
ภาวนา

ภาวะนานัง ภาเวตตะวา

ว่านั้น มีเท่านั้น

ทาน ศีล ภาวนา

ทั้ง ๓ อย่างนี ้เป็นเครื่องขัด เป็นเครื่องเกลา เป็นเครื่อง
ช�าระจิตใจ ให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ ถ้าไม่มีทาน มีศีล มี
ภาวนาแล้ว จะเอาอะไรมาขัดเกลา

ความโลภ ความโกรธ ความหลง

ให้มนัเบาๆ ไปจากจิตใจ ไม่มทีาง มแีต่มนัจะหนาแน่นขึน้ๆ 
กิเลสตัณหาของคน ไม่ได้ท�าคนให้เป็นคนเจริญแน่ะ ท�าให้คน
เสื่อม ถ้าเป็นหมดทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งประเทศ แล้วจะเป็น
ยังไง จะวุ่นวายขนาดไหน ถ้าไม่ช�าระ ไม่ขัด ไม่เกลา ไม่ท�าความ
สะอาดจิตใจเอาไว้ บ้านเมอืงจะเดอืดร้อน เพราะความโลภ ความ
โกรธ ความหลง มันบังคับใจเราให้กระท�าผิดศีล ผิดธรรม 
ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย ถ้าท�าหนักๆ เข้า ผิดถึงกฎหมาย
บ้านเมือง ได้รับโทษอาญาก็มี ฮะเฮอะ ติดคุก ติดตะรางกันเป็น
แถวๆ นั่นก็เพราะอะไร เพราะไม่ขัด ไม่เกลา ไม่ช�าระความโลภ 
ความโกรธ ความหลงของตัว ท�าไปตามอ�านาจของความโกรธ 

ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขงั คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

(สาธุ สาธุ สาธุ)

เออ เอานดิๆ หน่อยๆ พอแล้ว

ทานัง เทติ

หมายถึง ว่าการท�าบุญให้ทาน

สีลัง รักขะติ

หมายถึง การสังวรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ อย่าให้มันขาดตก
บกพร่องได้

ภาวะนานัง ภาเวตตะวา

อันน้ีส�าคัญ การน่ังสมาธิ ภาวนา ช�าระจิตช�าระใจของ
ตวัเอง ให้สงบระงบัจากอารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ 
อารมณ์อยากได้ อารมณ์ยินดี อา...

ราคะ โทสะ โมหะ
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นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพิ่นบอกไว้อย่างงั้น ถ้าให้มี
ความสงบสุข ไม่มีการจองเวร จองกรรม ซึ่งกันและกัน ไม่คิด
กบฏ คิดกบฏคดร้ายต่อกัน ต่อมัน ซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธ์ิ
ยุติธรรม หากินแต่ในทางที่ชอบ ไม่ประกอบโจรกรรม ปล้นจี้ 
ไม่มี ขโมยไม่มี

ความโลภ ความหลง จิตใจมันนึกอย่างใด กิเลสมันพาไป กิเลส
นั่นแหละ เป็นเหตุให้ท�ากรรม ถ้าไม่มีกิเลส ไม่มีความโลภ ไม่มี
ความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีความอิจฉา ไม่มีความริษยา 
อาฆาต จองเวรซึ่งกันและกันแล้ว ไม่มีอะไร สงบ บ้านเมืองสงบ
ลงด้วยดี ไม่ต้องมีคุก มีตะราง มีเรืองจ�า มีอะไร ก็ไม่ต้องมี 
เพราะว่าไม่มี ใครท�าผิด ท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มี ท�าผิด
ศีล ผิดธรรมข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ไม่มี ไม่มีการปรับไหมใสโ่ทษกัน 
ไม่มีการจองจ�าติดคุก ติดตะรางกันเลย อยู่ด้วยกันอย่างสันติ 
นีแ่หละมันๆ สงบด้วยสันติวิธี คือ ละความโลภ ละความโกรธ 
ละความหลงได้แล้ว ไม่มีอะไรที่จะมา

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก

ไม่มี มีแต่สันติสุข มีแต่ความเมตตา กรุณา ต่อกันและ
กัน ไม่มี ใครคิดกบฏคดเลีย้วกัน แต่อย่างหน่ึงอย่างใด ขโมยขโจร 
ก็ไม่มี ในบ้านเรา เมืองเรา ไม่มีขโมยขโจร นักปล้น นักจี้ ไม่มี
เลย มีแต่ความสงบสุข นั่นแหละสันติสุขเกิดขึ้นที่นี ่เออ เพราะ
ท�าตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ไม่ให้มันก�าเริบ
เสิบสานขึ้นมาได้ ความโลภมีอยู่แต่ไม่ได้ลุอ�านาจความโลภ 
ไม่ไปปล้น ไปจ้ี ไปลกั ไปขโมยใครเลย ซือ้ หากินตามซือ้ ซือ่สตัย์
สุจริต บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เห็นหน้ากันก็มีแต่เมตตาปรานี 
อารี(อา)รอบ ไม่มโีกรธเคืองใครเลย ความโกรธก็ไม่มี ความโลภ
ก็ไม่มี ความหลงก็ไม่มี อะไรก็เบาบางไปหลายแล้ว เป็นคนเบา
คนบาง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นัตถิ...

มีแต่ความซื่อสัตย์บริสุทธ์ิต่อกัน คนทั้งประเทศได้เป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี ้จะสงบไหม เหตุที่มันมีคุก มีตะราง 
มีศาลแพ่ง ศาลอาญา เกิดข้ึนก็เพราะฟ้องร้องกัน อยู่เร่ือยๆ 
แน่ะ หาเร่ืองยุ่งข้ึนมาเฉยๆ ไม่มีการขึ้นโรงขึ้นศาลแต่อย่างใด 
อยู่ด้วยกันสันติวิธี

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สขุอื่นย่ิงกว่าความสงบไม่ม ีเพ่ินว่าอย่างงัน้นะ ความสงบสขุ 
ไม่ได้ก่อการทะเลาะวิวาทบาดถลงุกันในแต่อย่างใด เหน็หน้ากัน
ก็เหมอืนพ่ีเหมอืนน้องกันไปหมด ทกุหนทกุแห่ง เป็นสมัพันธไมตรี
กันไปหมด ไม่มีความอาฆาตมาดร้ายต่อกันแต่อย่างใด
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(ควันธูป)

ควัน ควันมันก็เป็นศัตรูเหมือนกันนะ ควันธูป ควัน ธูป 
การจุดมากๆ แล้วเราจะไม่สบายเลย ถ้าจุดธูปมากๆ เราจะไม่
สบายแล้ว

กุมดงั (ปิดจมกู)อยู่อย่างน้ีแหละ หายใจเข้าก็หายเอาควนั
เข้าไป แต่ถ้าสูบบุหรี่กันทุกคนมาในนี ้จะเป็นยังไง โอ้ย พวกที่
ไม่มี ไม่ได้สูบบุหรี่ก็กุม(ปิด)จมูกอยู่อย่างนีแ้หละ นั่นก็เป็นโทษ
อีกเหมือนกัน บุหรี่ สุรา เมรัย เครื่องกินแล้วมึนเมา ไม่รู้จักพี่
จักน้องเลยถ้าเมามา อ้า ใครพูดผิดหู ก็ฆ่าตีบีฑ์โบยกันไปตาม
อ�านาจกิเลส ของความโกรธ โมโหโกรธา ปรายนา(พา่ยแพ้ที่สดุ)

แพ้ สังคมมนุษย์ถ้ากินเหล้ากันหมดทั้งประเทศจะเป็น
ยังไง ติดฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สุรา เมรัย ทุกคนๆ นีจ่ะ
เป็นยังไง เดินไปซัดๆ โซเซ ไม่ชนะ โรงพยาบาล รับไม่ไหว ทั้ง
รถชนกันบ้างอ่ะ อุบัติเหตุบ้าง ตามสุราเมรัย ฆ่าตีบีฑ์โบยกัน 
หัวร้างข้างแตกตามโรงพยาบาล ใส่ไปไม่นานหรอกก็เห็น หัว
แตก หัวเติก อ้า เพราะอุบัติเหตุบ้าง เพราะโมโหโกรธา ตีหัว
กันบ้าง หัวร้างข้างแตก ถ้าปืนยิงกันมันก็ตายไปเลย อย่างงี้
ไม่มีปัญหา ตายไปเลยมีแต่ เอาไปฝากเมรุเขาล่ะ เมรุเผาศพ
ที่ ไหนมี ถ้ามีคนจ�าพวกนีม้ากๆ เออ อุบัติเหตุก็จะมากขึ้น ไม่ใช่
ธรรมดานะ อุบัติเหตุเกิด เพราะการทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน 
ฆ่าตีบีฑ์โบยกัน อาฆาตมาดร้ายซึ่งกันและกัน ก็ทนไม่ไหว ก็ฆ่า
ตีบีฑ์โบยกันไปตามระเบียบของกิเลส ความโกรธ ความอาฆาต
มาดร้าย มันมีอยู่ในหัวใจย่อมแสดงออกมา เออ เป็นภัยสังคม
ชนดิหนึ่งเหมือนกัน

อย่างสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพิ่นว่า

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบสุขไม่มี จะอยู่เฉย ไม่ได้ช�าระกาย 
วาจา ใจของตัวเอง ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว ความอิจฉา ริษยา 
พยาบาท มันก็ยังมีอยู่ในใจนั่นแหละ มี ไม่มีมากก็มีน้อย เออ 

แต่มันมีมาก จนขึ้นโรงขึ้นศาลกัน วุ่นๆ วายๆ อยู่เดี๋ยวเนีย่ เออ 
ต�ารวจก็จนว่าไม่มีทางจะเดิน มีแต่ต�ารวจ ปราบก็ไม่อยู่ ปราบ
คนร้ายก็ไม่อยู่ ดูการเดินขบวนของเขาสิ เออ เขาก่อการอะไรขึ้น
มา เขาจึงเดินขบวนกัน ประท้วงกันอยู่ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักสิน้สกัที 
ทางจราจรก็ติดขัดไปหมดทุกอย่าง เออ เพราะความไม่สงบ
นั่นเอง เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา 
เป็นผู้มีศีล มีธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตา อยู่ในตัวของเราแล้ว 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ที่จะให้เป็นเรื่องเป็นราว ฟ้องร้องกันไม่มี
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เพราะฉะนั้น พวกเราก็รักษาภัยธรรมชาติเหล่านั้น ด้วย
การรักษาศีลซะ ไม่กินเหล้า ไม่เมามาย ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่บาด
ถลุงกัน อะไรจะเกิดขึ้นไม่มี ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน 
ไม่มี ขึ้นโรง ข้ึนศาลก็ไม่มี หมู่พวกศาลตัดสิน หรือศาลอะไร 
เหล่าน้ันก็ไม่ต้องวุ่นวาย โรงพักต�ารวจก็ว่างไป ไม่มี ไม่มีคดี
ความใดๆ ที่มาให้ปวดหัว อืม เหตุที่มันยุ่งยากกันอยู่ทุกวันนี้ 
ก็เพราะฝ่าฝืนศีลธรรมกันเท่านั้นแหละ ฝ่าฝืนศีล ฝ่าฝืนธรรม 
ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง แล้วก็ท�าให้สังคมวุ่นวาย เพราะฉะนั้น 
รักษาตัว อย่าให้ผิดพลาดทางกฎหมายบ้านเมือง เราก็อยู่กัน
อย่างสงบสุข เห็นหน้ากันก็เหมือนพี่ เหมือนน้อง เหมือนญาติ 
อ้า ไม่สามารถจะฆ่าตีบีฑ์โบยกันได้เลย รังแกกันในทางอื่นก็
ไม่มี ไม่มีทางรังแกกันไม่มี ไม่เอารัด ไม่เอาเปรียบซึ่งกนัและกนั 
มีแต่การสงเคราะห์สงหากันไปเรื่อย อย่างนีก้็

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

สุข ก็เกิดขึ้นมา สุขอื่นย่ิงกว่าความสงบไม่มี ถ้าเรารักษา
ความสงบของเราได้แล้ว มีความสุข น่ังเป็นสุข นอนเป็นสุข 
หน้าตาก็ไม่บึด... ไม่บูด ไม่บึ้ง ไม่ตาเขียวใส่กัน ไม่ตาเขียวถลึง
ถมึงทึงกัน เออ มีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันอย่างงี้ ไปที่ ไหนมีแต่
มิตรทั้งนั้น ไม่มีศัตรูเลยแม้แต่น้อย ก็ได้รับความสงบสุข ตาม
ค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ดงัที่แสดงมา ก็ยึดไปพิจารณาดูด้วยปัญญาของตนๆ เอง
เถิด อปัปมาทธรรม ไม่มคีวามประมาท ตัง้อกตัง้ใจอยู่ในขอบขา่ย 
ของศีล ของธรรมจริงๆ แล้ว ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็น

แต่ความสุขความเจริญท้ังทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ 
รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)

เสียงไม่เอาไหนเลย

(สาธุ สาธุ สาธุ)

เออ เสียงไม่เอาไหนเลย ใช้เสียงแรงๆ มันเจ็บคอ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ บ้านโยม กัลปพฤกษ์

คนจะดีอยู่ได้ เพราะอ�านาจของศีลเนีย่ ของศีล ของธรรม 
ถ้าไม่มีศีลธรรม ก็อยู่ด้วยกันเหมือนสัตว์ อยู่อย่างสัตว์ ไม่มีศีล
มธีรรมอะไรเลย พวกสตัว์เลก็สตัว์น้อยก็กินกันอยู่อย่างงัน้ สตัว์
ใหญ่ก็ขม่เหงสตัว์น้อย สตัว์น้อยก็หลบหลกีเอา แทบล้มแทบตาย 
แต่ว่าคนเรามีศีล มีธรรมแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกว่านั้น
อีก ดีกว่าสัตว์อื่น สัตว์เดรัจฉานอื่นทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีศีล
มีธรรม คนไหนมีพละก�าลังมากก็รังแกผู้น้อยกว่า กินกันบ้าง 
ศัตรูกันบ้าง ต่างๆ นานา เพราะฉะนั้นเรา อืม ไหว้พระรับศีลนี่
ดีแล้ว
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ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์

ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่กล่าวมุสาวาท
ไม่ดื่มกินสุราเมรัย

เออ น่ีช่ือว่ารักษาศีล ถ้าเรารักษาได้ก็เป็นเหตุให้มีอายุ
มั่นขวัญยืน ไม่มโีรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราอีกแต่อย่างใด 
อยู่สบาย นั่งสบาย นอนสบาย มีศีลแล้วก็ยังไม่พอ ต้องมีการ
ภาวนาด้วย ภาวนาระลึกบริกรรม พุทโธ เอาพุทโธ พุทโธ อยู่
ในใจด้วย นั่งสมาธิอยู่ อย่าหายใจทิ้งเฉยๆ ต้องระลึกถึงพุทโธ
ไว้เสมอ ไปไหนมาไหนระลึกถึงพุทโธซะก่อน

พุทธรักษา ธรรมรักษา สังฆรักษา

ซะก่อน ปลอดภัย ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ไปที่ ไหน
เทวดา เออ ทั้งหลายยอ(ยก)มือสาธุการ เน่ียแล้วภูตผีปีศาจ
ทั้งหลายก็หลกีทาง ผู้ใดมพีระไตรสรณคมน์อยู่ในใจ ไปทางไหน
มาทางไหน อย่าเข้าใจว่าภูตผีปีศาจจะมารบกวน อย่าไม่ต้องห่วง 
หลีกทางให้เสมอ ไม่มีภูตผีปีศาจ อาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน 
ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก ตีนจุ้มอลินทุม อะไรเหล่านี ้หลีก
ทางให้ไกลทีเดียวล่ะ เออ

แล้วก็ โมทนาสาธุ กับผู้มีศีล มีธรรมเดินผ่านไปผ่านมา
ที่ ไหน พวกภูตผีปีศาจทั้งหลาย ยกมือสลอน สาธุการ โมทนา
สาธุการด้วย ท่านผู้นีม้ีศีล ท่านผู้นีม้ีพระไตรสรณคมน์ เป็นที่

นีอ่าราธนาให้เทศน์เหรอ

อาราธนาธรรม

แม่ก็อ่านหนังสือได้อยู่เหรอ ตาดีอยู่ อายุเท่าไหร่แล้วแม่

๗๗ ปี อ๋อ ยังไม่แก่หรอก ๗๗ ปี
หลวงพ่อก็เลย ๘ ๘๐ ไป ๘๐ กว่าปีไปแล้ว ๘๕ ๘๖ 

แล้วจะเต็มเมื่อเดือน ๗ นี ่เดือนที่เราเกิดน่ะ เดือน ๖ จะเต็ม 
๗๗ จะเข้า ๗๗ แล้ว ๗๖ แล้ว เรื่องวัย เรื่องอายุสังขารของ
คนเรา มันก็มีก�าหนดการของมันอยู่ เพราะฉะนั้น ท�ายังไงเรา
จะข้ามจากโอฆสงสารไปได้ เราต้องเร่งรีบพัฒนาจิตใจตวัเอง ให้
มีศีล ให้มีธรรมประจ�าใจ ให้เต็มเปี่ยม อย่าให้ขาดตกบกพร่อง
ได้ ศีล ๕ ข้อ เป็นศีลของผู้นับถือศาสนาพุทธ ทั่วโลกเลย ไม่
ได้ธรรมดา ผู้มีศีล ๕ แล้วก็ มีอายุมั่นขวัญยืน ถ้าพูดอีกอย่าง
หนึ่ง ไม่มโีรคภัยเบียดเบียน ไม่ได้ท�ากรรมหยาบช้าลามกใดๆ
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ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ฯ
ตะติยัมปิ ฯ

ก็ว่าไปจนจบหมดพระรัตนตรัยล่ะ ที่ ได้ ได้ฟังเขาสวดอยู่ 
โอ้ พวกนีส้วดมีศีล มีธรรม เว้ย น่าเทวดาโมทนาสาธุการด้วย 
ไม่เบียดเบียน ไม่สามารถจะเบียดเบียนบุคคลผูถื้อพระรัตนตรัย
ให้ได้รับความล�าบากแต่อย่างใด มีคุณพระคุณเจ้ารักษาตัวอยู่
ตลอดไป อนัน้ี ให้เราเชื่อมั่นในใจของเรา ผูถื้อพระรัตนตรัยเชื่อมั่น 
ว่าเรามีศีลรักษาเราแล้ว อยู่กับพระพุทธ อยู่กบัพระสงฆ์ อยู่กับ
พระธรรม อยู่กับพระสงฆ์ ไม่เว้นแต่ละวัน อยู่อย่างงั้น ภาวนา
อยู่อย่างงั้น มีที่พ่ึงทางจิตใจแน่นอน ไม่ต้องเดือดร้อนใดๆ 
ทั้งน้ัน เออ อย่าไปสงสยัว่า เจ็บไข้ได้ป่วยอนัน้ันอนัน้ี เขาจะหาหมอ 
จะมาดูหมอให้ เป็นกับผีอนัน้ัน เป็นกับผีอนัน้ี มาเฮ็ด(ท�า) มาท�า 
มารังกวน มารังแก อืม อันนั้นหมอเขาก็ทายไปตามเรื่องของเขา 
ไม่ใช่ เราอยู่กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตลอดมาแล้ว 
ใครจะมาเบียดเบียนเรา คนน้ันก็เคราะห์ร้ายอ่ะ ผีตวัน้ันก็เคราะห์
ร้ายที่สุดล่ะ พญายมลงโทษอย่างหนัก ยังไปเบียดเบียนผู้ถือ
พระรัตนตรัยมั่นคงอยู่ ยังไปเบียดเบียนเขาอยู่หรือ ยมบาลจะ
ซกัไล่เองเหรอก ซกัไล่ไป ซกัไล่มา ก็จนความ ค�าถามของยมบาล 
โอ้ย ไม่ได้ตลอดแล้วได้ ครึ่งๆ กลางๆ เออ ถ้าอย่างงั้นก็จงรับ
กรรมไปก่อนน่ะ ถ้าได้ครึ่งๆ กลางๆ ไม่มั่นคง ไม่ถาวร ต้อง
ท�าให้ถาวรอยู่ในใจเรา พุทโธ ธัมโม สงัโฆ น้ันอยู่ในใจอย่างถาวร 
อย่างมั่นคง เร่ืองที่จะปกป้องคุ้มครองน่ัน เป็นอ�านาจของ

พ่ึงทางจิตใจและก็ปฏิบัตธิรรมด้วย ปฏิบตัธิรรมน้ันก็คือ ภาวนา 
ภาวนาเอาพุทโธเป็นอารมณ์ นั่งอยู่อย่าหายใจทิ้ง เวลาว่างเวลา
ไหน เอาระลึกพุทโธเข้ามาแทนที่ อยู่กับพุทโธ พุทโธ ไปจนกว่า
จะหลับ นอนหลับไปก็หลับดี แล้วก็ฝันดีด้วย หึ นอนดี หลับดี 
ฝันดี ไม่มีอะไรมาจะมาเบียดเบียนเราได้ 

ฝันร้ายๆ ได้เลย เหล่าน้ันคนไม่มสีรณะ ไม่มสีรณะที่พ่ึงพา
อาศัยของจิตของใจไม่มี อืม มีแต่ท�าบาปไปเรื่อยๆ ฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิต ลกัจกฉกฉ้อ ประพฤตผิิดในกาม ไปทกุสิง่ทกุอย่างสารพัด 
ตัง้แต่กิเลสจะพาไป อนัน้ันคนไม่มทีี่พ่ึงทางจิตใจ ไม่มทีี่ยึดเหน่ียว

มีที่พึ่งทางจิตทางใจล่ะมีที่ยึด เป็นเกราะ เป็นที่พึ่งแล้ว
ก็อยู่ด้วยพระรัตนตรัย พุทโธ ธัมโม สงัโฆ อยู่อย่างน้ี ในประเทศ
อนิเดียเขาก็ยังเอากันอยู่นะ ในประเทศอนิเดียยังปรากฏว่าได้ยิน
เสียงสวดมนต์กัน เป็นแถวอยู่

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ดังไปทั่วประเทศเลย เออ
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เอาอยู่อย่างนั้น

ทุติยัมปิ ฯ
ตะติยัมปิ ฯ

ครั้งที่ ๒ ที่ ๓ ไป มั่นคงอยู่อย่างงั้น ไหว้พระก่อนนอน
ซะก่อนจึงนอน อย่ากินควายนอนควาย กินควายนอนควาย น้ัน
หมายถึง ไม่ระลึกถึงอะไรเลย มีแต่นอนอย่างน้ัน เอื้องหญ้า 
เคี้ยวหญ้ากิน กลืนกึกไป นอนไป บางทีก็หลับไป ไม่ได้เอื้อง
หญ้าเลย เออ นั่นเรียกว่าอยู่อย่างหมู วัวควาย ไม่มีที่พึ่งทาง
จิตใจ เราต้องมีที่พึ่งทางจิตใจซะก่อน

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ฯ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ฯ

ครั้งที่ ๒

ตะติยัมปิ ฯ

ครั้งที่ ๓ อยู่ใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ซะก่อน

สะระณัง คัจฉามิ

พระรัตนตรัยต่างหากหรอก พระรัตนตรัยเรา ไม่ขาดตก บกพร่อง 
ไม่ด่าง ไม่พร้อย มั่นคงอยู่ตลอด เป็นที่พึ่งของเรา มาโดยตลอด 
เออ ตัง้แตว่นัได้ยนิเสยีง หลวงปูเ่ทศน์ให้ฟังแลว้นีก่จ็�าเอา ให้ๆ 
มั่นคง ให้ถาวร และก็เป็นของขลังอยู่ในตัว ไม่ต้องเอาไปแขวน
พระ แขวนหยังเป็นพ่วงเป็นพันมากๆ หรอก แขวนพระหลายๆ 
แล้วเคยไม่ระลึกถึงคุณพระ แล้วจะว่ายังไง เฮอะ ไม่ระลึกถึง
คุณพระเจ้าพระสงฆ์เลยซะหน่อยเดียว

แล้วมนัก็เข้ามาสงิสูอ่ยู่หากับเรา รบกวนเราได้ ภูตผีปีศาจ 
อาฮัก หลักคุณ ปู่ตาย่าบ้าน ผีฟ้า ผีแถน ผีแนนตาทอก 
ตีนจุ้มอลินทุม ยิ้มเลย เขาพวกนั้น ยิ้ม หวานเราแล้ว สบายเรา
แล้วพวกน้ี เราจะเบียดเบียนยังไงก็ได้ เราอยากกินเป็ด เราอยาก
กินไก่ อยากกินหมู กินอะไรต่ออะไรก็ว่าไป ต้องเลี้ยงเหล้าไหไก่
โต เลีย้งหม ูเลีย้งอะไรไปอย่างงัน้น่ะ หมอเขาจะทายไปเองหรอก 
หมอพูดหมอดู เห็นว่าเราใจอ่อนแล้ว เข้าสิงได้ ร่างไหนก็ได้ ถ้า
เรามั่นคงอยู่ในใจของเราแล้ว ความมั่นคงของศรัทธา ไม่หวั่น
ไหว น่ันแหละเป็นเกราะป้องกันคุ้มครอง รักษาตวัเราเอง ไม่ต้องไป
พึ่งพาอาศัยใครที่อื่นหรอก เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

อยู่ในใจเรา

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
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เหล้าเมามายก็อีกแหละ จะป้องกันชีวิตเราได้หรือเปล่า เมาจน
ไม่รู้จักเลนที่ตัวไปได้ แต่หนทางที่เราไปได้ ไม่มีกีดขวางจราจร
ใดๆ ทั้งนั้น เออ ถ้าไม่เมา

ถ้าเมาแล้ว ไม่ระลึกถึงอะไรเลย มีแต่เมาเรื่อยไป ใครจะ
มาขวางทางไม่ได้เลย ชนแหลกลาญไปเลยอ่ะ เมื่อใจมันจะเป็น
อย่างงัน้ อะไรจะมารักษาคุ้มครองป้องกันให้เราปลอดภัย อย่าทิง้ 
ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าทิ้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สะระณัง คัจฉามิ

เป็นสรณะที่พ่ึงอันประเสริฐ หาที่พ่ึงอื่นย่ิงกว่าไม่มีแล้ว 
เออ ต้อง อ่ะ พึ่งอย่างนั้น อันนีภ้ายใน ภายในหัวใจของเราให้มี
ที่พึ่ง มีพระพุทธ มีพระธรรม มีพระสงฆ์ อยู่ทุกวี่ทุกวัน ไปไหน
มาไหน ท�างานท�าการใดๆ อยู่ ก็ระลึกอยู่อย่างงั้น พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ต้องอยู่ทุกลมหายใจของเรา หายใจเข้าก็
ระลึก หายใจออกก็ระลึกอยู่อย่างงั้น เป็นที่ภาคภูมิ ใจของตัวเอง
ด้วย เวลาตายเวลาไหน เราไม่ต้องห่วง เรามั่นอยู่ในพระรัตนตรัย
แล้ว อยู่ในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์แล้ว ไปอยู่ที่ ไหน
ก็อยู่ได้

หลวงปูเ่คยสอนเรามา หลวงปูผู่ท้ี่เคยสอนมา สอนอย่างงัน้ 
อยู่ป่าอยู่ที่ ไหนก็ตาม ให้ระลึกถึงเสมอ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก 
ที่นับถือ อ่ะ อันนีม้ั่นใจ ให้มั่นใจตัวเองอย่างนั้นเสมอๆ ไปไหน
มาไหน เทวดาสาธุและก็รักษา สั่งกันไปเป็นทอดๆ บุคคลคนนี้ 
เขาเป็นผู้มั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัย มั่นคงอยู่ในพระพุทธเจ้า

มั่นใจ ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนราวีเราได้เลย อย่าไปสงสัย
หากมีคนมาดูหมอ ใส่ยามให้ เป็นเพราะอันนั้น เป็นเพราะอันนี้
เอ้า เอาเลย เราถาย... ถวายชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้า ถวายชีวิต
ไว้กับพระธรรม ถวายชีวิตนี้ ไว้กับพระสงฆ์ ตั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง
ทุกวันๆ แล้วใครจะมาเบียดเบียนเรา ก็เชิญตามสบายนะ เราไม่
ต่อสูห้รอก เออ ไม่ต่อสู้ใดๆ ทั้งน้ัน แล้วแต่พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เพิ่นจะรักษาเอาหรอกปะเนีย่

เพราะเรามอบกายถวายชีวิตอยู่กับพระรัตนตรัยอย่าง
จริงใจและก็จริงจัง อนัน้ันน่ะเป็นเคร่ืองป้องกันเป็นเกราะป้องกัน
ชีวิตของเรา เออ สุขภาพร่างกายของเราก็ดีขึ้น ถ้าเราภาวนา
ทุกวันๆ สุขภาพร่างกายดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ไม่ต้องห่วงว่าอันนั้น
จะมาท�าร้ายเรา อันนีจ้ะมาเบียดเบียนเรา ผีตรงนั้น ตรงนีจ้ะ
มารบกวนเรา อ้า เราไม่ได้ว่าอะไร เออ เรามั่นใจของเราเอง ความ
มั่นใจน้ันล่ะ มนัเป็นของขลงั เป็นของขลงั ของดี ป้องกันภยันตราย
ได้ ๑๐ ทิศล่ะปะเนีย่ ไม่ใช่ธรรมดาน่ะ ไปทางไหนๆ ไปทางรถ 
ทางเรือที่ ไหน ป้องกัน ของเราไปได้สะดวกสบาย แต่ดูโชเฟอร์
(chauffeur คนขับรถ)เขากินเหล้าเมามายหรือเปล่า ถ้าเขากิน
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มั่นคงในพระธรรม มั่นคงในพระสงฆ์ ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่น 
ใจแน่วแน่อยูอ่ย่างงั้น ภาวนาอยู่อย่างงัน้ อมื เปน็ที่พึ่งทางจิตใจ
ได้จริงๆ ปลอดภัยจริงๆ เพราะฉะน้ัน เราทั้งหลายมพีระรัตนตรัย
เป็นที่พ่ึงกันทุกคนนะ ทุกบ้านทุกช่องด้วย ไม่ใช่เฉพาะวันน้ี 
ทุกวันไป นอกจากวันนีแ้ล้วก็ ให้ระลึกเสมอๆ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติฯ

ครั้งที่ ๓ อีก

ตะติยัมปิ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อันนีเ้ป็นที่พึ่งทางจิตใจ อันประเสริฐของเราแล้ว ภูตผี
ปีศาจทางอื่นไม่ต้องไปห่วงเขาหรอก เขาจะเบียดเบียนก็ชังเขา 
เขาจะท�ายังไง ก็ชังเขา เราไม่ต้องเกรงกลัวใดๆ ทั้งน้ัน เอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงที่อบอุ่นทางจิตใจเรา 
มั่นคงจริงๆ อ่ะ น่ีแหละที่จะแนะน�าวนัน้ีก็คือ เออ พระรัตนตรัยน้ี 
เออ แต่ส่วนศีล สมาธิ ปัญญานั้น เป็นข้อวัตรปฏิบัติประจ�าวัน
ของเรา เราจะท�าได้แค่ไหน เพียงใด เราก็พยายามท�าไม่ให้ขาด 
ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการ
ลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการกล่าว
โป้ปดมดเท็จ หลอกลวง อ�าพรางผู้อื่น เว้นจากการดื่มกินสุรา
เมรัย แค่นั้นก็เป็นศีลแล้ว

ถ้าเว้นได้แล้วเป็นศีลแล้ว เป็นศีลที่รักษาเรา เพิ่นยังว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

เรายึดมั่นอยู่ในศีลของเราแล้วเป็นสุคติ

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

ถ้าเรามั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้ว โภคสมบัติก็ไหลมาเทมา
เองหรอก ไม่ต้องล�าบาก

สีเลนะ นพิพุติง ยันติ

เพราะเหตุดังนั้น เราต้องรักษาศีลไม่ให้ขาด เวลาดับขันธ์
แตกตายท�าลายขันธ์ไปก็ถึงสุคติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
ตัส๎มา ฯ

เพราะเหตุดังน้ัน เราต้องสังวรระวัง ของดีเราได้แล้ว 
ได้ว่ากับพระกับเจ้าแล้ว สมาทานศีลกับพระกับเจ้าแล้ว ถึง
พระรัตนตรัยกับพระกับเจ้าแล้ว อันน้ันเป็นที่อบอุ่นทางจิตใจ 
เป็นศีลรักษาของเราตลอดไป เราจะอยู่เย็นเป็นสุข ไปที่ ไหนมา
ที่ ไหน เทวดายกมือสลอน โมทนา โมทนากับบุญที่เรากระท�า
อยู่ บ�าเพ็ญอยู่ อืม ไม่ได้ประมาท มัวเมาแต่อย่างใด
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เอาวันนี ้พูดให้ฟังเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เบื้องต้นแค่นี ้เอา
มาเป็นต้นของหัวใจของเราให้ได้ อย่าไปคิดเอาอย่างอื่นมายึด 
มาถือเข้า เออ ภูตผีปีศาจไม่มีหนทางที่จะช่วยเหลือเราได้หรอก 
เราอยู่กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มั่นคงแล้ว และนีเ้ป็น
ถาวร เป็นที่พึ่งอันถาวรของหัวใจเรา

ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ยินแล้วก็ตีความหมายเอาเอง 
ไม่ปล่อยให้ขาด ให้ด่าง ให้พร้อยไปได้ ยึดมั่น ถือมั่นอยู่ใน
พระรัตนตรัยเท่านั้น เพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว ที่พึ่งอื่น
ของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง
อันประเสริฐของข้าพเจ้า เพราะฉะน้ัน ขอความสวัสดีจงมีแก่
ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ

(สาธุ สาธุ สาธุ)

ขอคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงรักษาอุบาสก 
อบุาสกิาของชาวพุทธทั้งหลาย ให้ปลอดภัยในที่ทกุสถาน ในกาล
ทุกเมื่อเทอญ

(สาธุ สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ ภาคฤดูร้อน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เอ้ เขา วันไหนจะเทล่ะ จะหล่อพุทธปฏิมากร องค์ใหญ่
ขนาดไหน อ้า โอ้ เก่ง เว้ย

อมื อ้าน่ะ น่ังสมาธิเน้อ น่ังสมาธิเลย พวกโกนหัวทั้งหลาย 
มีแต่จะบวชทั้งนั้นเหรอ บวชพระ บวชเณร มันก็ดีแล้ว

บวชเป็นเณรให้รู้จัก นะ
บวชเป็นพระให้รู้จัก โม

เพิ่นบอกไว้
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นีข่้อบัญญัติ ในทางเป็นนักบวช ต้องถือกันอย่างเคร่งครัด นอน
ร่วมกับสามเณรก็ดี นอนร่วมกับญาตกัิบโยมได้ ๓ ราตรี ๔ ราตรี
ไปแล้วมันจึงเป็นโทษ พระเจ้าข้าๆ อย่างนีค้่อยท�าได้ ที่นีแ่หละ 
ไปนอนที่ ไหนก็หลบัที่ น่ันแหละสามเณร บางวนัก็มาเจอสามเณร
นอนอยู่ห้องปัสสาวะ หัวใจของผูเ้ป็นพอ่เป็นยังไง เกิดความสลด
สังเวช เอาเข้ามานอนในที่นีซ่ะก่อนก็ได้วันนีน้ะ คืนนี ้เอาลูกชาย
ผู้เป็นราหุล บวชเป็นสามเณรแล้วมานอน คืนๆ คืนเดียวพอ 
อนุญาตให้นอนที่ น้ี ได้ ถ้าคืนนอกน้ันออกมาอกี ๒ ราตรี ๓ ราตรี 
เธอก็จงหาที่นอนให้ได้ นอนตรงไหนก็ได้ สามเณรน้อยราหุล 
บวชใหม่ๆ อยู่ได้กี่ปี พ่อจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้า หนอีอกบวช
ตั้งแต่วันประสูติ ท่านอยู่ออกลูกวันนั้น นางพิมพาคลอดวันนั้น 
ด้วยความเหน่ือยยาก ล�าบากไม่น้อย คลอดลูกมาใหม่ๆ ท�า
ยังไงล่ะ ในวังเขาก็เลี้ยงกันมา พากันใหญ่ถึงใหญโ่ตมา ถึงก่อน
จะไปกราบพระบิดาได้ แล้วเพ่ินก็ถามว่าเธอจะบวชไหมราหุล 
เธอจะบวชไหม บวชพระเจ้าข้า เพิ่นเลยให้สารีบุตรหรือใคร เป็น
อปัุชฌาย์บวชสามเณรให้ ตัง้แต่บวชเข้ามาไม่รู้จักอะไร อยากนอน
ที่ ไหนก็นอนได้ ต่อมาก็มีบัญญัติขึ้นมาว่าอนปุสัมบัน บวชเป็น
สามเณรแล้ว บัดนีเ้ธอจะนอนร่วมกับฉันไปทุกวันๆ ไม่ได้แล้ว 
ต้องไปนอนที่อื่น ซึ่งไม่ใช่ห้องเดียวกัน อ้า เพ่ินบัญญัติขึ้นมา
ตอนนั้น เพราะฉะนั้น ไม่มีที่นอน ดีแล้ว ง่วงมาที่ ไหนก็หลับ

บวชเป็นเณรไม่รู้จัก นะ
บวชเป็นพระไม่รู้จัก โม

ก็บวชเฉยๆ ไม่ได้ศกึษา ไม่ได้ศกึษาหาความรู้ในการพัฒนา
ใจของตัวเอง ให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จริงจังและก็
จริงใจ เหมือนสามเณรราหุล ไปอยู่บวชใหม่ๆ บวชแล้วก็ไม่มี
ที่นอน ไปนอนกับพระบรมศาสดา เพ่ินก็บอก เธอบวชเป็น
อนุปสัมบัน เป็นๆ เณรอยู่ ถ้ามานอนร่วมกับเรา ช่ือว่าเป็น
พระบิดา ก็ไม่เป็นการสมควรอีกแหละ พระวินัยเธอยังไม่มี 
พระวินัยเพิ่นสอนว่า นอนร่วมอุปสัมบัน

อนปุสัมบัน

อนุปสมับนัก็ดี สามเณรก็ดี พระด้วยกันก็ดี นอนร่วมห้อง
เดียวกัน มันผิดข้อบัญญัติเน้อ เพราะฉะนั้น เธอจะนอนที่ ไหน
ก็ได้เข้า หลีก ช่วยรักษาธรรมะให้ศาสดาด้วย เราเป็นผู้สอน
ศาสนา และก็ยังเอาอนุปสมับนั หรือสามเณร มานอนเป็นเพ่ือน
อย่างนี้ ไม่ถูกต้องแล้ว เจอที่ ไหนนอนได้ เธอนอนได้เลยถ้าไม่ใช่
ห้องเดียวกันกับพระบรมศาสดา ไปนอนที่อื่น เราได้บัญญัติไว้
แล้ว พระวินยัข้อนี ้บวชเป็นพระภิกษุเข้ามาในโรงนอนร่วมกันใน
ห้องเดียวกัน ต้อง...อนุปสมับันหรือว่าญาตกัิบโยมนอนร่วมห้อง
เดียวกัน หลายราตรี ๒ ๓ ราตรีไปแล้วเป็นโทษ นอนร่วมกัน
อปุสมับนัหรือสามเณรก็ตาม ต้องแยกห้องกันนอน เธอเห็นว่าที่
ไหนพอนอนได้ก็นอนน่ะ บอกกันไว้ ช่วยพระบรมศาสดารักษา
ธรรมวินัยข้อนี้ ให้เคร่งครัด ไมใ่ห้มานอนร่วมกันในห้องเดียวกัน 
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เอาไปสร้างพระเกศแก้วจุฬามณี ตั้งในเทวโลก ไม่ได้ตกที่ดิน
หรอก พวกเราโกนหัว โกนก็โกนทิ้ง โกนเสียเอาเฉยๆ อ้า ไม่มี
ผู้มารับเอาไปสร้างเป็นอนสุาวรีย์ขึ้นเทวโลก นั่นน่ะผู้มีบุญเป็น
อย่างงั้น พอโกนหวั ก็ โกนทิ้งเฉยๆ ตั้งแต่บวชเขา้มาโกนทิง้ไปๆ 
อย่างน้อยที่สุดก็ใส่ใบบัวไปลอยน�้าไป ไปลอยน�้า ไปตามเร่ือง
ตามราว อ้า ไม่เหมือนพระบรมครูพระบรมศาสดา อันนั้นท่าน
โกนหัวของท่าน ตัดเกศโมลีวันนั้น โยนขึ้นไปในอากาศ เทวดา
น้ันก็พระอินทร์ ลอยละล่องลงมารับเอา พระเกศโมลีไปสร้าง
พระเกศแก้วจุฬามณี เอาไว้บรรจุพระเกศโมลีของพระพุทธเจ้า 
อ้า มีพระสัพพัญญูกระท�าได้ ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้ 
พระเกศโมลีทีแรก พระเกศโมลีเราจะไปไหน เราก็จะแสวงหา
ครูบาอาจารย์ซะก่อน ให้เล่าเรียนข้อวตัรปฏิบตัจิากครูบาอาจารย์
ก่อน ไปอยู่กับพราหมณ์ พราหมณ์อะไรไปนู้นจะให้ท�า อยู่เขา
ด้วยอยู่ศึกษาด้วย อยู่ที่นั้นไม่นานนัก

ไม่ ใช่ทาง ไม่ ใช่ทาง
ไม่ ใช่ทางแล้ว อยู่อย่างนี้ ไม่ ใช่ทางแล้ว

ไปอยู่กับครูกับอาจารย์ที่ ไม่มีดวงตาเห็นธรรม เราคงมืด
บอดไปตามๆ กันแน่ เลยหนีไปหาครูอีกองค์หนึ่ง ก็ไม่ใช่ทางอีก 
ออกภเินษกรมณ์ใหญอ่อกไปแลว้ พดูรวบรัดจนได้ฌาณ ได้อะไร
ถึงไหนแล้ว จึงระลึกถึง

ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

ที่นั่นเลย หึหึ อ้า สามเณรน้อยๆ บวชแล้ว เป็นสามเณรแล้ว 
อายุได้กี่ปี ๗ ปี ๘ ปี หรือเปล่าว่า พ่อก็หนจีากไปตั้งแต่วัน วัน
คลอด พ่ออยู่ ไม่ไป เข้าไปเยี่ยมพิมพา จะไปเยี่ยมพิมพา จะไป
อยู่ใกล้ อยากจะเห็นลูกเกิดมาใหม่ๆ จะเป็นยังไง ไปเปิด
พระแกล(หน้าต่าง) หรือเปดิประต ูมองเข้าไปเหน็แมก่อด กอด
ลูกนอนอยู่ ลูกเกิดมาใหม่ๆ ก�าลังเมื่อย เพลีย อ่อนเปลี้ยเพลีย
แรง ขนาบข้างลูก อุ้มใส่แขนนี่ ไว้ ถ้าเป็นคนธรรมดา เราก็คงจะ
ใจสลดสังเวช ไม่ได้ ไป ไปวันนีล้่ะ บ่วง บ่วงเกิดขึ้นมาแล้ว บ่วง 
เกดิขึ้น เครื่องมัดเราเกิดมาแล้ว ถ้าเราอยู่ไปนาน มันก็จะมัดเรา
ไว้นานกว่าน้ีอีก ไปซะเถอะ ออกมาจากเย่ียมอาการของพิมพา 
หันหน้าออกมาก็สั่งฉันนะ เตรียมม้าได้ เตรียมม้าทหารขนาน
ใหญ่ เราจะออกบวชวันนี ้ออกไปวันนี ้ถ้าอยู่ไปนานมันก็จะมัด
เราไว้นาน นายอะไรล่ะ ไปตามม้า อ่ะ เอาอะไรๆ ไปเลี้ยงไว้ เอา
ล่ะ ทางวันนีเ้ปิด ขึ้นมาเถิด ติดตามไป ผู้ขับม้าและขับเกวียน 
ขออธิษฐานว่าไง ว่าให้ถึงกับพระพุทธเจ้า ไปถึงแล้วก็โกนหัว ไป
ถึงฝังน�้าเนรัญชรา ถึงฝั่งโน้นแล้วเป็นหาดทรายดี อะไรดี ถ้าจะ
โกนหัวที่ น่ีน่ะ ตดัเกศเมาลทีี่ น่ีแหละ แน่นอนแล้ว คาดผมยาวๆ 
แล้วก็ผมยาวๆ แล้วเนีย่ม้วนขึ้นๆ อ้า เนีย่ตัดตรงเนีย่ ได้แล้วก็
โยนไปในอากาศ โยนขึ้นไปในอากาศ พระอินทร์น่ะ ลงมารอเอา
พระเกศเมาลีของพระพุทธเจ้า เอาไปสร้าง

พระเกศแก้วจุฬามณี

ไว้ น่ีแหละ น่ีประวตัขิองพระพุทธเจ้ามอีย่างน้ี ไม่ได้ตกดิน
โกนหัวออกไปแล้วโยนไปในอากาศ เทวดาเอาผอบมารองรับเอา 
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ย่ืนออก บารมีที่พระพุทธเจ้าได้บ�าเพ็ญมา ร่วมระยะเวลามา
ตั้งหลายชาติแล้ว ขอให้บารมีนั้นมาช่วยหน่อย ควักเอาผมเป็น
น�้าไหลออกท่วมช้าง ท่วมม้า ท่วมพล พลทหารทั้งหลายของ
พญามารเนีย่ หนีไม่ทัน น�า้ท่วมก็ไม่มีที่ ไปแหละ ก็ยอม ยอม
ตรงนั้นแหละยังไม่พอ ยังให้ลูก ลูกสาวของพญามาร

นางราคา นางตัณหา นางอรดี

เขาหนีจากเราไป หนีจากไป ไปอยู่ที่ ไหน บดัน้ีเราได้ดวงตา
เห็นธรรมแล้ว อยากจะไปโปรดอาจารย์ผูเ้ป็นครูคนแรก ไปแล้ว
ตายแล้ว เพิ่นตายไปนานแล้ว ไปคนที่ ๒ เพิ่นตายไปแล้ว ทั้ง 
๒ แล้ว แน่ะ คนแก่เพิ่นหมดลม หลวงตาแก่ๆ เป็นอย่างงั้น

ท�ายังไงเพ่ือให้แสวงหาโมกขธรรมด้วยพระองค์เอง เอ้ 
ที่ ไหนดีหนอๆ ที่เหมาะ จึงไปเห็นที่อยู่ นั่งสมาธิที่ โพธิบัลลังก์ 
จะอยู่ต้นโพธ์ิๆ น่ีแหละ เพราะฉะน้ันตรงน่ีแหละ แล้วก็นางพญา
มารมันมารบกวนน่ันน่ีแหละ อืม ทางน้ันก็มารบกวน ขึ้นน่ัง
บัลลังก์แล้วไม่หวั่นแล้ว ใครจะมาท�ายังไงท�าเลย จนพญามาร
มาล้อมไม่สนใจ จึงได้ครองนั่งบัลลังก์ เป็น

พระบรมจักรพรรดิราช

ในแผ่นดินไม่นาน หรือจะบวชอย่างน้ี เพ่ินก็ไป ไม่อยู่
หรอก ห้ามเบียดเบียน มาสู้รบกับพญามารอยู่น่ันจนพอแรง 
พวกพลเมืองขุนพล พลมารทั้งหลายเอาช้าง ม้ามา แห่มาๆ ล้อม 
จะมาแย่งเอาบัลลังก์จากพระองค์เออ เอ้ เอาขนาดนีเ้ลยเหรอ 
มีผู้มาแย่งเอาขนาดนี ้ก็เอาบารมีของเรา ได้ท�ามาจนเต็มหลาย
ชาติแล้ว เอาบารมีทั้งหลายเต็มที่บ�าเพ็ญมา

ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี

ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาก่ีชาติแล้ว บารมีทั้งหลาย
ทั้งปวงไม่มี ใครท�าไว้เกิน เดือดร้อนถึงน�้านางธรณี นางธรณีก็ 
ได้ผุดขึ้นมาอาสา เอามวยผมนีล่่ะเป็นพยานยื่น เอามวยผมออก

๓ นางน้ี เจ้าจงไปแต่งตัว ฟ้อนร�าท�าเพลง ย่ัวยวนให้
มหาบุรุษ มายินดี มาก�าหนัด แล้วก็จะออกจากบัลลังก์ได้ มา
ท�ายังไง ก็ไม่หวั่นไม่ไหว นั่งตรงไปพันไปทาง... มารมาอีก

นางราคา นางตณัหา นางอรดี อ่ะ ฟ้อนร�าท�าเพลง ย่ัวยวน
พระพุทธเจ้าต่างๆ นานา พระพุทธเจ้าเพิ่นเพ่งกสินอย่างหนัก 
ดูสาวงามทั้งหลาย มันสวยมันงาม ด้วยปัญญา เพ่งให้จนเห็น
ร่างกระดกูมนั เพง่มนัให้เปน็ของสกปรกโสโครก ในร่างกายของ
มัน ผู้หญิงสาวทั้งหลายก็ ทนไม่ไหว คนนั้นก็แก่แล้ว คนนีก้็แก่
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พระพุทธเจ้าเพ่ินก็รองรับด้วยผ้าหรือว่าอะไรล่ะ ผ้ารับ
เอา อืม รับมาแล้วปะนี ้เราจะฉันแล้วปะนี ้จะฉันข้าวมธุปายาส
ของนางสุชาดา ก่อนฉันมาระลึกได้ว่าเราอดข้าวมากี่วันแล้ว ๔๙ 
๔๙ วันแล้ว ก็เอามาปั้นข้าวมธุปายาสเท่าไข่เป็ดไข่ไก่น่ีว่ะ ได้ 
๔๙ ก้อน ได้ ๔๙ ก้อนแล้วถึงจะฉัน เพราะเราอดข้าวมา ๔๙ 
วันแล้ว กินอย่างอื่นก็ไม่เหมือนข้าวที่รับ เพราะจะนางสุชาดานี้
ทานนางจะให้มันคุ้มค่า ปั้นเป็นก้อนๆ ได้ ๔๙ ก้อน เท่าที่เรา
วันอดอยากมา ทรมานตัวเองมา ๔๙ วัน ก็ทาน พอทานเข้าไป
แล้วไม่เหมอืนข้าวมธุปายาสอย่างอื่น ไม่ได้เหมอืนกับข้าว ตกแต่ง
ด้วยข้าว…เอาเข้าไปค�าหน่ึง ก็สะอาดกายไปทกุขมุขนเลย ไปหมด
ทุกขุมขนเลย อาหารน่ะอดมา ๔๙ วันแล้วก็ กินเอาๆๆ ถ้าเป็น
เราธรรมดานีก้ิน ๔๙ ก้อนเนีย่ มันจะท้องแตกน่ะ นีเ่พิ่นเฉย 
กินลงไปก็หายต๋อมๆ จนถึง ๔๙ ก้อนแล้ว นางสุชาดาเห็นฉัน
ได้อย่างงัน้ก็ดี ใจ กลบับ้านด้วยความปิติยินดี ว่าเทวดาลงมารับ
เอาข้าวมธุปายาสของเรา ตามค�าขอร้อง ตามค�าบนบานไว้ บนบาน
ศาลเจ้า มี มีสมัยก่อน กินข้าวเสร็จแล้ว เสร็จหมดแล้ว ล้างมือ
ล้างอะไรเรียบร้อย แปรงฟันเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ถือ ได้ถาด ถาด
ทอง ตัวน่ีมันเหลือ เพราะเขาไม่เอาคืนไป เขาเอาถวายหมด 
เพราะว่าเทวดามารับกับมือเองแล้วน่ะ ไม่เอาล่ะ ถวายหมดทั้ง
ถาดนีแ่หละ พระพุทธเจ้าก็ได้โอกาสลองจะ

อธิษฐานเสี่ยงทาย

ว่าเราจะได้ตรัสรู้พระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จริงไหม 
ถ้าจริงนี ่ขอให้ถาดทองจงลอยทวนกระแสน�า้ไว้ ถ้าเราจะไม่ได้

แล้ว งง ดูพี่สาวเราแก่แล้ว เราก็แก่เหมือนกัน สู้ไม่ได้ ถอยอีก
ปะเนีย่ เรื่องพระพุทธเจ้าเพิ่นบ�าเพ็ญบารมี เพิ่นสู้รบด้วย

ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี

ของเพ่ินมบีริบูรณ์ทกุอย่าง เพราะฉะน้ัน จึงท�าให้พญามาร 
พ่ายแพ้ไปหมดทุกขณะ ในวันเพ็ญเดือนอะไรเน่ีย นางสุชาดา
อยากได้ลูกมาเกิด จึงท�า

ข้าวมธุปายาส

เข้าไปบวงสรวงเทวดา เอามาเลี้ยงพระพุทธเจ้า เพ่ินว่า
รู้จักความประสงค์ก็มาน่ังอยู่ต้นไทรใหญ่นอกเมอืงเรา นางสชุาดา
ก็ถึงวันพอดี มีพระอินทร์แวะลงมาเอาของทิพย์ทั้งหลายมาใส่ 
เป็นน�า้นม น�า้มนัอะไรๆ ก็เอาลงไปใสก่ระทะที่กวนข้าวมธุปายาส 
เสร็จตามความประสงค์แล้วทุกอย่าง น่าอัศจรรย์หลายอย่าง
อยู่ในตอนกวนข้าวมธุปายาส มเีทวดาลอยลงมาโปรยอาหารทพิย์
ลงในกระทะกวนข้าวมธุปายาส กวนลงไปๆ ก็เหนยีวไปๆๆ โอ้ 
ท�าไมไม่เคยมีอย่างงี้ ท�าไมเป็นอย่างงี้ล่ะ โอ้ย กวนเสร็จแล้วก็
เอาใส่หัว เอาถาดทองค�ามาใส่ เอาขันทองค�ามาใส่ เอามาใส่
ข้าวมธุปายาส ทนูหัวไป จะไป ไป ไปถวายเทวดาที่เราบวงสรวงไว้ 
ให้สาวใช้คนหน่ึงไปดู เพ่ินมาน่ังอยู่น่ันแล้ว พระพุทธเจ้าน่ะมา
นั่งอยู่แล้ว แต่ว่าคนอื่นมองเห็นว่าเป็นเทวดา ไม่ใช่พระพุทธเจ้า
ธรรมดา เป็นเทวดามานั่งคอยเราแล้ว เข้าไป ไปกราบไหว้แล้วก็ 
อธิษฐานจิตยกใส่หัว แล้วก็ยกเข้าไปประเคน
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เราจะได้ตรัสรู้ในที่ น่ี ก็สมปรารถนา หญ้าคาหรือหญ้าแฝก 
หญ้าคาอะไร ๘ ก�านั่นนะ กลายเป็นบัลลังก์ขึ้นมา ขึ้นนั่งตรง
นั้นล่ะ นั่งอยู่ที่นั่น

แต่ว่ามีพญามารมารบกวน มาแย่งเอาบัลลังก์ พญามาร
มีอยูท่กุหนทกุแห่งเนาะ(นะ) อมื สมัยครั้งพุทธกาลก็มีพญามาร
ขนาดนั้น ไอ้พวกเราสมัยใหม่พญามารก็มีอยู่เหมือนกัน

พญามารจากรปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

มแีต่พญามารทั้งน้ันล่ะมารบกวนเรา ไม่ให้น่ังสมาธิภาวนา
ได้เต็มที่ อืม นั่งไปๆ อารมณ์ทั้งหลายกลัวมันจะยั่วยวน ชวนให้
นึกคิดไปต่างๆ นานา ก็ออกจากสมาธิซะ อันนั้นเพิ่นไม่หวาด 
ไม่หวั่น ไม่ไหว จนได้เข้าปฐมฌานได้

ปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน

ตรัสรู้ ก็ขอให้ไปตามกระแสน�า้ซะ ไหลไปตามกระแสน�้า ตาม
อะไร อนัน้ีพอซดัถาดทองลงไปแล้ว ลอยเต้นต้อมๆๆ ไปทางนู้น 
ทานตาม ทานกระแสขึ้นไป ไม่ได้ไหลไปตามน�้า ไปจมลงนู้น 
ในแม่น�า้ใหญ่นู้นล่ะ จะกล่าวถึงพญานาคอยู่ในพืน้ พื้นน�้า ก�าลัง
นอนหลับๆ อยู่ ถาดมาซ้อนกันลงที่หัวพญานาคหนนุอยู่ ซ้อน
แก๊กลงมานี ่แอ้ เมื่อวานนีก้็พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ตรัสรู้ วันนี ้
มาอีกองค์หนึ่งเหรอ เนีย่เสียงแก๊กตรงเนีย่ โอ้ พุทธเจ้าตรัสรู้
อกีองค์หน่ึงอกีแล้ว เน่ียนอนก่ีวนัมาแล้ว นอนเป็นเดอืนเป็นปีแล้ว 
พึ่งเมื่อ เมื่อวานนี ้ วัฏจักรของพญานาคเป็นยังไง นอนจนไม่รู้
จักวันจักเดอืนล่ะ โอ้ พุทธเจ้ามาตรัสรู้อกีแล้ววนัน้ี เน่ียถาดลอย 
ลงมา มาซ้อนกันเข้าไปเนีย่ องค์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ องค์ที่ ๔ 
แล้วล่ะเนีย่ ใกล้จะองค์ที่ ๕ พระอริยเมตไตรยยังไม่ได้มา พอ
ฉนัข้าวมธุปายาสเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็เดินจากต้นไทรใหญ่แห่ง
นัน้มุ่งหน้าไปสู่ต้นโพธิ์ ก็คงจะไม่ไกลกันว่ะ ก็เอาหญ้าล่ะหญ้าคา 
หญ้าแฝกหญ้าอะไร ที่มีผู้ถวายมา ๘ ก�า เอาไปปูต้นโพธิ์แล้วก็
อธิษฐานในใจเอา ขอให้โพธิบัลลังก์จงเกิดขึ้นที่นี ่จงเกิดขึ้นที่นี่
เราจะขึน้น่ังประทับ น่ังสมาธิภาวนาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาแล้ว 

ไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็แจ้งสว่างมา ก็ได้บรรลุได้ดวงตาเห็น
ธรรม รู้แจ้งโลก รู้ไปหมดทุกแห่ง ในปฐมยามก็ระลึกชาติหน
หลงัได้หลายชาต ิทตุยิยาม ตตยิยามเข้ามาก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
แล้ว
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แทบบาท ข้าพระบาทหายสงสัยแล้ว พระเจ้าข้า ที่พระองค์
แสดงมาเนีย่เป็นความจริงทุกอย่าง ได้ดวงตาเห็นธรรม

อัญญาโกณฑัญญะ เห็นได้ก่อนหมู่

วัปปะ มหานามะ พระอัสสชิ พระอะไรหลายองค์ ๕ องค์
ด้วยกันน่ะ แต่ว่าองค์น้ีแหละดวงตาเห็นธรรมก่อนหมู่ก็เทศน ์
อาทิตตปริยายสูตรบ้าง อะไรบ้างให้ฟังเรื่อยๆ นั่งท�าดีๆ ก็เอา
ใหญ่ล่ะปะเนีย่ เทศน์ใหญ่ เออ ในที่สุดก็เทศน์เรื่อง อะไรล่ะ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เนีย่ขึ้นมา อืม ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันหมดทั้ง ๕ 
เลย ได้ คืนเดียวนั่นได้บริษัทอีก ๕ องค์แล้ว ได้ก�าลังขึ้นมาพอ
สมควร เออ แล้วเพิ่นก็มาแนะน�าว่า พวกเธอทั้งหลายได้หาย
ความสงสยัแล้ว เร่ืองบาปบญุคุณโทษ เข้าใจหมดแล้ว ขอให้ท่าน
ทั้งหลายแยกกันไปคนละทศิละทาง ไปแนะน�าธรรมะแก่ประชาชน
ทั้งหลาย ให้เขารู้ ให้เขาได้ดวงตาเห็นธรรม แน่ะ เพิ่นประกาศ
ศาสนาทีแรกก็หลายองค์หรอก เออ ก็ได้มาเรื่อยๆ ได้มาเรื่อยๆ 
ก็ช่วยกันประกาศมาเรื่อยๆ ประกาศธรรมะ น่ัน ในธรรมะที่
พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรม เอามาขยายให้
เข้าอกเข้าใจทุกคนๆ ล่ะ มจี�านวน ๕๐ ๖๐ องค์ขึ้นมาแล้ว แล้ว
ก็ประกาศกับหมู่ว่า หมู่ทั้งหลายเมื่อสิ้นสงสัยในธรรมแล้ว ได้
ดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่เสื่อม ต่อจากนีข้อให้ท่านทั้งหลาย จง
แยกกันไปคนละทศิคนละทาง อย่าไปทางเดียวกัน แล้วน�าธรรมะ

เห็นทุกข์ เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค

ขึ้นมา แจ้งสว่างในจิตหมดเรียกว่า ตรัสรู้ธรรม โอ้โฮ มัน
มีอย่างงี้น่ะ เราได้กินข้าวทิพย์จากนางสุชาดา ไม่มีเมื่อย ไม่มีหิว
ใดๆ ทั้งนั้น อิ่มอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดคืน ไม่มีเมื่อยมีหิว 
อืม ปะน้ีระลึกถึงครูบาอาจารย์มา อยากจะไปโปรดอาจารย์
ผู้สอนคนแรกตายซะแล้ว ไปก่อนแล้ว คนที่ ๒ ก็ไปอีกเหมือน
กันเสียดาย ว่าจะแสดงธรรมแก่ใครดี ไม่เห็นและก็ดั้นด้นว่าไป
อยู่ที่ ไหน ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ไปอยู่ที่ ไหน รู้ขึ้นมาในพระญาณ
นั้น ว่าโน้น อยู่ป่าอิสิปตน(มฤคทายวัน) นู้นน่ะ อยู่ป่ามหาวัน
อยู่ที่ ไหนบ่รู้ ไปทรมานตนอยู่นั่น เราควรจะไปเยี่ยม เยี่ยมเพื่อ
จะได้ดวงตาเห็นธรรมกันบ้าง ก็ไปจริงๆ ล่ะ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ 
โอ้ย โมฆบุรุษ ว่าจะทรมานตนให้ส�าเร็จ เด๋ียวน้ีมาเน้ือหนัง
สมบูรณ์ แข็งแรง สีสันวรรณะเปล่งปลั่งอย่างงี้ คงไปกินอาหาร
แล้ว ว่าจะอดอาหารให้ได้บรรลุ อันนีค้งไปกินอาหารที่ ไหนมา
จึงเป็นอย่างงี้อ่ะ ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนรับ บางคนก็มีความ
เลื่อมใสอยู่ ไปปูลาดอาสนะไว้ รับบาตร รับอะไรมาตั้งไว้ อ้า เอา
ขันน�้าขันท่ามาตั้งไว้ให้ ปะน้ีแหละพระพุทธเจ้าได้โอกาสแล้วก็
แสดงธรรมให้ฟังอ่ะนะ เร่ืองอย่างน้ีๆ พวกเธอทั้งหลายเคยได้ยิน
ได้ฟังหรือเปล่า เออ ไม่เคยได้เห็น น่ีเราได้รู้ได้เห็นแล้ว ได้ดวงตา
แล้ว จึงจะน�าธรรมะมาแสดงให้ฟัง

อ้า แสดง อาทิต(ตปริยายสูตร) อนัต(ตลักขณสูตร)  
ธัมมจักกัปปวตัตนสตูรอะไรให้ฟัง แล้วก็พากันได้ดวงตาในที่สดุ 
อัญญาโกณฑัญญะ เป็นหัวหน้าหมู่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อน 
นอกน้ันก็ยังสงสัยอยู่ จนพระอัญญาโกณฑัญญะน่ะกราบลง
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ของเมาๆ เอามาพูดด้วยกันกับเรา เราไม่มีดวงตาเห็น
ธรรม เราก็พูดแต่สิง่ที่เรารู้เราถนัด สิง่ที่เรายังไม่ได้รู ้ไม่ได้ตรัสรู้ 
ก็เอาพูดให้ฟังไม่ได้ พวกเรานีม่จีิต มี ใจ ทุกคน มจีิตมี ใจทุกคน 
มีหูทุกคน มีตาทุกคน ฟังแล้วก็ ให้มันไหลเข้าไปหาหัวใจเราบ้าง 
อย่าให้มันเลยเถิดไปทางอื่น ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดี ให้มันไหล
เข้าไปหาหัวใจของเรา หัวใจของเราจะเป็นผู้บันทึก ก�าหนดจดจ�า
เอาธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลาย น�าไปประพฤติปฏิบัติ ให้มันเกิด

ของเราไปแจกให้ประชาชนเขาได้รู้ ได้เข้าใจ เรื่องบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชน์มิ ใช่ประโยชน์อะไร เท่าที่ฟังมาเข้าใจแล้ว ขยายเอาเอง
ได้ไหม ได้แหละ ผู้ประกาศศาสนาทีแรกก็ไม่ใช่ธรรมดานะ ๖๐ 
องค์พู้น( โน้น)น่ะ ขึ้นไป นั่นเพิ่นประกาศกันแบบนี ้ไม่ได้ ได้มา
ถือหนังสืออ่านให้ใครฟัง ไม่ใช่อย่างงั้นหรอก เพิ่นพูดให้ฟังเอา 
ให้เข้าอกเข้าใจเอา อันนีพ้วกเรามาอยู่รวมกันจ�านวนมากอย่างนี้
จะเอาธรรมะอะไรมาเล่าให้ฟัง เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านีแ่หละ 
เป็นพระมีกิเลสอยู่เหมือนกัน ก็ตั้งใจฟังเอาเด้อ ปะเนีย่เด้อ พา
กันไหว้พระรับศีลแล้วเรียบร้อย หรือเปล่า วันนีน่้ะผู้ถือศีล ๘ 
มีไหม พวกที่ โกนหัวทั้งหลายนั่นก็จะบวช เป็น

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ในวันฉลองพุทธปฏิมากร รูปเปรียบ รูปแทนขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าขึน้สกัองค์หน่ึง เพ่ือเอาไปประดิษฐาน
ที่วัดโน้น วัดใหม่ของท่าน ท่านมีวัดใหม่หลายแห่ง อันนีป้่ามณี
กาญจน์ อันนีว้ัดป่ามณีกาญจน์มีพระบรมศาสดามานั่งแล้ว มา
น่ังให้เป็นธงชัยของอบุาสกอบุาสกิาแล้ว แต่ว่าวดัใหม่ยังไม่มพีระ
ประธาน เพ่ินอยากจะหล่อพระประธานเอาไปไว้ที่วัดใหม่ น่ีความ
ประสงค์ของผู้เป็นประธาน ผู้เป็นเจ้าอาวาสเดิมที่นี ่อันนีแ้หละ
อนัน้ีก็เป็นการจะหล่อองค์พระพุทธปฏิมาข้ึน แล้วเอาไปประดษิฐาน
ไว้วัดใหมโ่น้น วัดอะไรของเพิ่นน่ะเฮอะ เออ เวฬุวนาราม เวฬุวัน 
อาราธนาไปเวฬุวัน อยู่อ�าเภออะไรนู้น เออ เมืองกาญจนบุรี อัน
น้ีก็ได้นอนมาด้วยแล้ว เออ ไม่ได้นอนวัดน้ัน มาไม่ทันแล้ว 
แต่ไม่ได้แสดงธรรมหรอก

ขึ้นในตัวเอง มันเป็นของถาวร ถ้าธรรมะเกิดขึ้นจากใจแล้ว มัน
เป็นธรรมะที่ถาวร

(พัดลมแรง) รบกวนปิดซะ รบกวนปิดซะ

ขอให้ตั้งใจฟังด้วยดี

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาน่ะ ฟังด้วยดีคือท�า ฟังยังไง 
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การท�ามาหากินหาเลีย้งชีพ อ้า คุ้ยเขี่ยหาสิง่ของมาเลีย้งลกูเลีย้ง
เต้าเน่ีย ก็เป็นกองทกุข์อกีอย่างหน่ึงเหมอืนกัน แต่ทกุข์เหล่าน้ัน
มันผ่านไปแล้ว เรายังมีชีวิตอยู่ มีหัวใจอยู่ เราต้องท�าใจให้ขาว
สะอาด เอาศีลธรรมเข้ามาช่วยฟอกจิตฟอกใจ ให้มันขาวสะอาด
มา กองทุกข์โศกโรคภัยเหล่านั้น โศกเศร้าโศกาอาดูรทั้งหลาย
เหล่าน้ัน ไม่ใชเ่รา เป็นของที่ท�าให้เราเป็นทกุข์ต่างหาก ทกุข์เพราะ
การพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง อันน้ีก็
เป็นกองทุกข์ มีลูกก็เสีย มีผัวมีเมียก็พลัดพรากจากกันไป อันนี้
เป็นกองทุกข์ กองทุกข์เหล่านี ้มันไม่ใช่ตัวของเรา เป็นของที่มัน
เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เราก็สู้ทุกข์เหล่านั้นมา อ้า ด้วยความเหนื่อย
ยากล�าบาก โศกเศร้าโศกาอาดูรพูนเทวษ เหล่านั้นเป็นกองทุกข์
ทั้งน้ัน เพราะฉะน้ัน หัวใจเรายังมอียู่ ยังมหัีวใจอยู่ เราก็ฮึด ตัง้ใจ
ใหม่ขึ้น ต่อแต่นีเ้ราจะไม่ทุกข์โศกโรคภัยกับใคร ไม่ต้องห่วงใย
อะไรเลยในโลกา จะมีล้นฟ้าเขาก็พลัดพรากจากกันไปอยู่ ให้เรา
เห็นอยู่ ท่านเหล่าน้ันก็ได้รับกองทุกข์มาแล้วเหมือนกัน อันน้ี
ความอดกลั้นทนทาน ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการที่เข้ามา 
อันนีจ้ึงจะเป็นการชนะ ชนะตนเองชนะใจตนเอง ที่มันทุกข์โศก 
คับแค้น แน่นอกแน่นใจ เพราะการพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจ เหล่านี้ ไม่ใช่ของของเราแท้หรอก มันเป็นเพียงแต่เราไม่รู้
เท่านั้น ที่จริงมันก็เป็นวิปโยคโศกศัลย์ ท�าให้เกิดทุกข์คับแค้น
คบัแค้นแน่นใจอยู่แค่นั้น เมื่อท�าใจให้มันสงบลงได้ ตั้งใจให้เป็น
สมาธิเป็นหนึ่งได้ มีอันเดียวเท่านั้น ที่จะท�าให้พ้นจากกองทุกข์ 
มาพิจารณาความเป็นจริงของสภาวะของโลก มกีารวิปโยคโศกศลัย์ 
พลดัพรากจากกัน จากของรักของชอบใจ สมบตัพัิสถานทั้งหลาย
ทั้งปวงก็เหมือนกัน เราหามาได้เท่าไหร่ๆ เสียไปเท่าไรๆ อันนี้

ฟังด้วยดี ฟังด้วยใจสงบฟัง ไม่ฟุ้ง ไม่ซาบซ่าน ไม่ส่งส่ายไปตาม
สัญญาอารมณ์อื่น ให้ได้อยู่ ได้ยินอยู่ที่หู ให้ได้รู้อยู่ที่ ใจ อันนี้
เรียกว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา พวกเรามันเป็นผู้ลุยโลกีย์มา
กันทุกคน โลกีย์ก็

รปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

เราลยุกันมาพอแรงแล้ว วิ่งเข้าวิ่งพอเป็นมาแรงแล้ว แล้ว
ผ่านความสารทุกข์สุขดิบมาทางโลกพอแรงแล้ว วันนีเ้อาธรรมะ
มากระตุน้เตอืน ให้ระลกึข้ึนมาให้ได้ เกิดมาแล้วมทีกุขัง เป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวของเราเลย ของเหล่านั้น 
ผจญภัยผจญมารมาเยอะแยะ โศกเศร้าอาดูรพูนเทวษ กับผู้ที่
วิปโยคโศกศัลย์ หนีไปจากเรา ผู้ล่วงลับไปจากเราก็มี นีก่็ท�าให้
เกิดทกุข์ได้เหมอืนกัน ทกุข์เพราะความพลดัพรากจากของรักของ
ชอบใจ ก็เป็นกองทุกข์ชนดิหนึ่ง ท�าให้พวกเราต้องทุกข์อยู่

เพราะฉะน้ัน ฟังแล้วเอาหัวใจตวัเองท�าความสะอาดใจของ
ตัวเอง ให้ห่างเหินจาก

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

เหล่าน้ันซะ ให้มันแจ้งสว่างในจิตของเราซะ ความทุกข์
โศกโรคภัยทั้งหลาย ก็จะเบาบางไปจากจิตใจของเรา แยกออก
จากหัวใจของเรา ความพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย
ทั้งปวงเป็นกองทุกข์ มีเงินเสียเงินก็เป็นทุกข์ มีบ้านมีช่อง บ้าน
ช่องก็พังทลายไปแล้วหลายหลังแล้ว ก็เป็นทุกข์อีก ทุกข์เพราะ
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เป็นกองทกุข์ ถ้าเป็นห่วงเขาก็ ความทกุข์จะมาถึงตวัอกี ไม่ดีเลย 
ท่านก็เอาตัวรอดเป็นยอดดี อืม ยอดมนษุย์ก็ได้บรรลุคุณธรรม
สูงสุดคือพระนพิพาน หมดแล้ว หมดเรื่องทุกข์ในใจแล้ว ต่อแต่
น้ันท่านก็ต้ังหน้าตั้งตาช่วยสัตว์โลกทั้งหลาย ให้ได้ดวงตาเห็น
ธรรมด้วย

เห็นทุกขัง เห็นอะนจิจัง เห็นอะนัตตา

ไปตามๆ กัน แอ้ ก็บรรลุคุณธรรมตามสมควรแก่ฐานะ
ของตนๆ ไป นั่นท่านก็ได้ช่วยคนเป็นหลายพันล้าน ไม่ได้หลาย
หมื่นล้านน่ะ หลายพันล้าน หลายแสนล้าน ชว่ยมนุษย์ด้วย ชว่ย
เทวดาด้วย ชว่ยพระอนิทร์ พระพรหม พระยมบาล ท้าวจตโุลกบาล
ทั้ง ๔ ก็ได้ชว่ยเหมอืนกัน พอท่านข้ึนไปแสดงธรรมให้พระมารดา 
สิริมหามายาเทวบุตร อยู่เทวโลก ขึ้นไปแสดงธรรมให้ฟัง อ่ะ 
ได้อยู่ อยูโ่น้นกี่เดือนนะ ๓ เดือน ไตรมาสหนึ่งน่ะ แสดงธรรม
อยู่ที่ โน้น ซะจนมารดาได้บรรลุ ได้ดวงตาเห็นธรรม ในเทวโลก
โน้น หายสงสัย เรื่องการสร้างโลกหายสงสัยแล้ว มันเป็นทุกข์
ขณะนั้น รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ สร้างโลกมันเป็นทุกข์ มีธุระภาระ
ที่ยังรับผิดชอบมากมาย เลีย้งลกูและก็เลีย้งหลาน เลีย้งพ่ี เลีย้ง
น้องทกุอย่าง รับผิดชอบมาหมดด้วยตลอด แน่ะ อนัน้ีเราจะชว่ย
โลก พระพุทธเจ้าตัง้ปณธิานอย่างง้ัน เราได้ดวงตาเห็นธรรม เรา
ก็จะท�าประโยชน์ให้แก่สัตวเทวโลก มันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหน 
เราจะไป ไปให้ถึงบุคคลนั้น พระเจ้าพิมพิสารท่านก็อยูโ่น้น อ้า 
กรุงราชคฤห์พู้น( โน้น) ท่านก็ยังรอนแรมไป ไปโปรดพระเจ้า
พิมพิสารให้ได้ ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่

มันก็เห็นประจักษ์อยู่ เป็นประจักษ์ตาอยู่ แต่จะเอาคืนมาได้ 
เพิ่นว่าไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง เอาทรัพย์ที่ถาวรอยู่ในตัวของเรา
เอง ท�าใจให้สงบระงบั จากความพลดัพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งหลายทั้งปวงซะ เออ ทั้งมันเป็นอย่างงี้ ตั้งแต่ปู่ แต่ย่า แต่
ตา แต่ยายของเรา

มีการพลัดพรากจากกันไป อย่างนีเ้ป็นธรรมดา
ไม่มี ใครจะมาปฏิเสธไม่ได้

ต้องพลัด ต้องพรากจากกันไป ไม่จากเป็น ก็จากตาย 
ไม่จากตาย ก็จากเป็น อยู่อย่างง้ี อมื ยังไม่ได้ตายหรอกแต่ความ
พลัดพรากเหล่าน้ัน มันยังอยู่ในหัวใจเรา อ้า อยู่ในหัวใจเรา
พลัดพรากกันอยู่ทุกวันๆ ล่ะ

แก่แล้ว เฒ่าแล้ว ไม่มี ใครอยู่ค�า้ฟ้าเลยสักคนหรอก

มแีต่มนัจะพลดัพรากจากของรักของชอบเจริญใจทั้งหลาย
ทั้งสิ้นไป เรามีความแก่เป็นธรรมดา เราจะต้องพลัดพรากจาก
ของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งสิ้นไป เป็นอย่างงั้น สวดแล้ว 
สวดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลาย
ทั้งสิน้ไป ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไปหรอก ไม่วนัใดก็วนัหน่ึง เรา
จะต้องหา เออ คุณธรรมไว้ใจให้เต็มเปี่ยมเอาไว้ อย่าให้บกพร่อง 
ไม่หวั่นไหว เออ เกิดมาก็ต้องตายกันทกุคนๆ แม้พระบรมศาสดา
ท่านก็พลดัพรากจากของรักของชอบใจของท่านเหมอืนกัน ตัง้แต่
เกิดมา จนหนีไปบวช บวชแล้วไม่ต้องห่วง เพราะของเหล่านั้น
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อย่างหนาขึ้น อยากได้ราชสมบัติ ยังดีมคีรอบมคีรัวไปแลว้ มีลกู
ก็เกิดวันน้ันด้วย เกิดวันพระบิดาอยู่ในคุก สวรรคตอยู่ในคุก 
พวกเจ้าหน้าที่จะมาทูลเรื่องนี ้ เรื่องว่าลูกชายพระเจ้าอชาตศัตรู
เกิดขึ้นมาเวลานั้น พระเจ้าพิมพิสารผู้อยู่ในคุกก็สวรรคตวันนั้น
เหมือนกัน เขาจะทูลถามกันว่ายังไงหรือยังไงดี ต้องทูล ทูลๆ 
ทลูความเกิดก่อน เพ่ินได้ลกูคงจะดี ใจ ถ้าไปทลูพระบิดาสวรรคต
ในคุกในตะรางแล้ว มันก็จะซ�้าเติมท่านเกินไป เพราะฉะนั้น ทูล
เร่ืองเกิดซะก่อนให้ช่ืนชมโสมนัส เขาก็กราบทูลเร่ืองลูกชายเกิด
มา ลูกชายพระเจ้าอชาตศัตรูเกิดมา ตาแบ้วๆ อืม ไม่ใคร่รู้เดียง
สามาแต่เกิดพู้น( โน้น)แหละ อืม พอเห็นหน้าลูกชายเท่านั้น ลูก
เกิดแล้วตอนนั้น แล้วจึงถามหาพ่อของตัวเอง พระบิดาของฉัน
เป็นยังไง เออ ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าข้า กับพระกุมารประสูติ
เกิดมาเนีย่ เวลาเดียวกัน พระบิดาก็สวรรคตเวลานั้นเหมือนกัน 
ร้องไห้ใหญ่ ไม่ลืมหูลืมตา ร้องไห้ว่า พระบิดาตายแล้วเพราะถูก
ทรมานอยู่ในตะรางเป็นเวลานานพอสมควร น่ีแหละจึงค่อยรู้จัก
บุญคุณ เออ

หนูบ่กินม้อน(ตัวหม่อน) บ่คึด(คิด)เห็นคุณแมว
ลูกบ่แขวนขาแขวนแอว(เอว) บ่คึด (คิด)เห็นคุณ

ของคุณของพ่อของแม่

อันน้ีเหมือนกันนะ พระเจ้าพิมพิสารน่ีก็เหมือนกันนะ 
พระเจ้าอชาตศัตรู ลูกชายเกิดวันนั้น พระบิดาพระเจ้าพิมพิสาร
ก็สวรรคตวันน้ันเหมือนกัน เออ เรียกว่าเกิด โศกเศร้าโศกา
อาดูร จนว่าไม่กินข้าวกินน�า้แหละ โศกเศร้าโศกาเนีย่ พระบิดา

ซะก่อน ก่อนจะตาย แต่ก็ตายเหมอืนกัน พระเจ้าพิมพิสารก็ตาย
เหมือนกัน ตายเพราะลูกอกตัญญู เออ พระเจ้าอชาตศัตรูอยาก
ได้ราชสมบัต ิฆ่าพระบิดาซะก่อนจึงจะได้ว่าอย่างงัน้ เน่ียมพีระมา

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก

ถ้าไม่ฆ่าพระบิดาซะก่อน เราจะได้ราชสมบัติมาจากไหน 
อย่างเน่ีย ก่อนจะได้ราชสมบัตทิั้งหมดทั้งปวง ขอจงปลงพระชนม์
พระบิดาซะก่อนน่ะ จึงได้ให้สร้างคุกสร้างตะรางขึ้น เอาพระเจ้า
พิมพิสารไปขังไว้ที่นั่น ให้อดข้าว อดน�า้ อดอาหาร จนตายในวัน

พระเจ้าอชาตศัตรู มีเมีย มีลูก ลูกเกิดมาพอดีวันน้ัน 
พระบิดาก็สวรรคตวันน้ัน พระเจ้าอชาตศัตรูน้ันมีลูกชายของ
พระเจ้าพิมพิสาร แล้วอยากได้ราชสมบัติ มีพระบางองค์ พระ
เทวทัต อ้อ มา

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้เกิดแตกแยก

ต้องปลงพระชนม์พระบิดาซะก่อน จึงจะได้ครองราชสมบตัิ
สมบูรณ์แบบ จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน ก็เลยเกิดกิเลส
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คนขึน้มา ไม่ตายเวลาน้ัน นึกได้ดงัหมดทกุข้อที่แม่สอน น่ะเป็นไง 
เพราะฉะนั้น เรามีลูก อืม เกิดเรา ได้เกิดมาแต่น้อย พ่อแม่เลี้ยง
เรา ท่านท�ายังไง เวลาเราหายใจไม่ออกตันจมูกขึ้นมา พ่อกับแม่
ก็อาจจะไม่นิง่นอนใจ แต่สมัยนีม้ีหมออยู่ทุกหนทุกแห่ง อุ้มลูก
ได้ก็ไปหาหมอเพ่ือช่วยดูดออกให้ อ้า เขามีเคร่ืองดูดหรือเปล่า 
ดูดขี้มูกตันดัง (จมูก) ขี้สเลดมันตันดัง (จมูก) หายใจไม่คล่องตัว 
เขามวิีธีดูดยังไง อาจจะมเีคร่ืองมอืดีๆ แต่พระเจ้าพิมพิสาร ท่าน
ไม่มีเครื่องมือดูดแบบนั้น ท่านเอาปากของท่าน อมจมูกลูกแล้ว
ก็ดูด ดูดขี้มูกที่มันแข็งๆๆ หายใจไม่สะดวก ปื๊ดๆๆ ๒ คร้ัง 
๓ ครั้งก็ออกมาหมด หายใจได้สบาย ร้องไห้ได้เต็มที่ เออ นั่น
เหตน้ีุเป็นการสอนคนทั้งโลก ให้รู้จักว่าพอ่แม่เลีย้งเรามา พาเรา
โตขนาดนี ้ท่านท�ายังไงกับเราบ้าง แหม นับไม่ถ้วน เวลาหายใจ
ไม่ออก พ่อก็อาจจะคง อมจมูกแล้วดูดจมูกลูก ปื๊ดๆๆ ให้ขี้มูก
แข็งๆ แล่น(วิ่ง)ออกมาหมดซะก่อน หายใจได้สะดวกสบาย นี่
อาจจะมบีางคนท�าอยู่ แต่สมยัก่อนหมอยังไม่เจริญ เดี๋ยวน้ีหมอ
เจริญทุกหนทุกแห่ง อุ้มลูกไปหาหมอ หมอก็หาวิธีช่วยเหลือให้
เด็กหายใจได้ เออ อย่างนีเ้ป็นต้น มีอยู่ทุกวันนี ้ มีอยู่ตามโรง
พยาบาลต่างๆ เขามาดูดออกให้จนไม่มีเสลด ขี้มูก น�า้ลายมัน
คันคอ หายใจได้คล่องก็ร้องไห้ อุว่าๆ ขึ้นมาได้สบาย แน่ะ 
อนัน้ีพวกเราสมยัก่อนก็ยังไม่มหีมอมากมาย เหมอืนสมยัน้ี สมยั
นีห้มอทุกโรงพยาบาลท�าได้ทุกโรงพยาบาล ช่วยให้เด็กหายใจได้ 
ปอดไม่มี หัวใจไม่มี เขาอาจจะฟอกให้ใหม่ ดูดให้ใหม่ ให้หายใจ
ได้คล่องๆ แต่พวกเราเลี้ยงลูกมา พาลูกโตได้เป็นผู้เป็นคน ได้
ลูกไพ่(สะใภ้) ได้ลูกเขย เต็มบ้านเต็มเมือง หลานเกิดมาก็ยังมา
ตันดัง (จมูก)ให้เราเลี้ยงดู หาวิธีช่วยดูดออก หาวิธีดูดออก 

ตายเพราะเราลงโทษ ให้ขังไว้ในคุกในตะราง เสียใจใหญ่ ร้องไห้
ตลอดวันตลอดคืนน่ันแหละ อ้า แล้วมีพระองค์หน่ึง พระ
เทวทัตองค์หน่ึง เป็นครูสอนให้ท�าลายพระบิดา ทรมานพระบิดา 
ส่ายหัวเลย

ค�าสอนอันนั้นไม่ถูกต้อง
ค�าสอนอันนั้นไม่ถูกต้อง

เรารู้แล้ว อ่ะ จึงนึกถึงบุญคุณของพ่อ สมัยเกิดมาใหม่ๆ 
หายใจไม่ออก แม่เคยสอนว่าเวลาเจ้าหายใจไม่ออก เกิดมาใหม่ๆ 
เป็นหวัดหรือเป็นอะไร ขี้มูกตันดัง (จมูก) หายใจไม่ได้ ร้องอยู่
อย่างงัน้แหละ หายใจไม่ได้ พระเจ้าพิมพิสารท�ายังไง พระมารดา
ก็เลยสอนว่า พอ่ของเจ้าไม่ทอดทิง้เจ้า ลกูหายใจไม่ออก เอาปาก
มาอมจมูกของลูกและดูดอย่างแรง ดูด ปื๊ดๆๆๆ ขี้มูกที่มันตัน
ดัง (จมูก)อยู่ ก็ออกมาหมด หายใจได้สบาย เอา ๒ ที เอา ๓ ที
หมด จนไม่มีอะไรอยู่ในจมูก นั่น พ่อได้ท�ากับเจ้าอย่างงี้ แค้น
ขึ้นมาในใจขึ้นมา พ่อเอากับเราขนาดนั้นเลย แม้แต่ขี้มูกออกมา
ทางดงั (จมกู) พอ่ก็อมจมกูแล้วก็ดูดขี้มกูออก เราจึงได้เป็นผูเ้ป็น
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อันน้ีท�าให้พระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นลูกชาย ระลึกได้แล้ว 
ไม่ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียว โศกเศร้าโศกาอาดรู ร้องไห้อย่างเดียว 
บิดา พระบิดาของเรา ดูดจมูกเรา ดูดข้ีมูกเราบ้วนทิ้ง เราจึง
หายใจได้ไม่ตาย แอ้ เราคิดดูให้ดี อนัน้ีเราผา่นกันมาทกุคนแล้ว 
ตัวผู้แสดงธรรมอยู่เดี๋ยวนี ้ก็ถูกพ่อแม่ดูดจมูกเหมือนกัน สมัย
นู้นยังไม่มหีมอ ไม่เจริญ เวลามนัตนัดงั (จมกู)ขึน้มา มนัก็หายใจ
ยากล�าบาก พ่อก็ดูดเอาเหมือนกันแหละ ทุกๆ คนได้ผ่านมาทั้ง
นั้น เพราะฉะนั้น พวกเรานั่นได้โต เมื่อใหญ่กล้าหน้าบานช่วยตัว
เองได้ สั่งขี้มูกเป็นแล้ว อ้า มันตันดัง (จมูก)ก็สั่งขี้มูกออก หา
เรื่องเนีย่ไม่มี ขี้มูกละลาย หายใจได้สบายมา อ่ะ ไม่ตาย เพราะ

ความเมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

น่ี ยกเอาตวัอย่างของพระเจ้าพิมพิสาร เป็นตวัอย่างเลีย้ง
ลูกมาพาลูกโต ได้เป็นเจ้าคนนายคน ก็เพราะว่าท่านอมจมูกดูด
เอา สมัยก่อน สมัยวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญ หมอยังไม่เจริญ 
เพ่ินก็เอาความคิดของเพ่ินเอง อมจมกูลกูแล้วดดู ดดูป๊ืดๆ หลายๆ 
คร้ัง ออกมาหมด ลูกก็หายใจได้สะดวก อันน้ีเป็นตัวอย่างให้
พวกเราเคยเลี้ยงลูกมา ทุกคนเลยที่มาในนีม้ีครอบมีครัว มีลูก
มีเต้ามา ท�ายังไง จะช่วยลูกด้วยวิธียังไง มันหายใจไม่ดีแล้วท�า
ยังไง เออ บางทีก็ดูดเอาได้ บางทีก็หาเครื่องมาดูด ดูด เอาสาย
ยางเข้าไปดูดออกมา อ้า ด้วยเครื่องดูดเสลดน�า้ลาย ให้มันหาย
ออกมาได้ อืม อันนีก้็ผ ่านทุกคนๆ ล่ะผู้เลี้ยงลูกมา เลี้ยงลูกมา
จนเป็นพ่อคนแม่แล้ว เลี้ยงลูกอ่อนเป็นยังไง เออ ล�าบากขนาด

รูจมกู ดดูขี้มกูที่มนัตันดงั (จมกู)อยู่น่ันออกให้หมด เน่ียไม่ขี้เดียด
(รังเกียจ)หรอก ไม่รังเกียจหรอก ดูดปื๊ดๆๆ ออกมาหมดแล้ว
เรียบร้อย หายใจได้แล้วจงึค่อยบ้วนทิ้งไปได้ บ้วนขี้มูกมนัตนัดงั
(จมกู)มนัเหนียว อ้า อนัน้ีพวกเราไม่ถึงขนาดน้ันหรอก เคยเลีย้ง
ลกูกนัมาแลว้ทกุคนแลว้ อา้ ผูม้คีรอบมคีรัวเคยเลีย้งลกูมาแลว้ 
เวลามันร้องไห้กระจองงองแง ท�ายังไงแม่จะช่วยได้ ท�ายังไงพ่อ
จะช่วยได้ ก็ช่วยหาวิธีดูดอย่างว่านี ้ไปปรึกษากับหมอ ขอร้องให้
หมอช่วยให้หายใจได้คล่องตัวกว่านี ้อย่าให้เป็นอย่างนีอ้ีกต่อไป
อันน้ี น่ีแหละเลี้ยงลูกปลูกโพธ์ิทั้งหลาย กว่าจะได้ใหญโ่ตใหญ่
กล้า อืม ใหญ่กล้าหน้าบานขึ้นมา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ก็เพราะ
แม่ประคบประหงมเรา ดูดขี้มูก ดูดน�้าลายบ้วนทิ้งซะก่อน 
ให้หายใจคล่องซะก่อน จึงค่อยสบายใจ

เพราะฉะนั้น พวกเราที่อยู่มีครอบมีครัว เคยเลี้ยงลูกมา
แล้ว เลี้ยงลูกอ่อนมาแล้ว ท�ายังไงท�าให้ลูกหายใจได้ มีปัญญา
หรือว่า อ้า ไม่มีปัญญาเหมือนพระเจ้าพิมพิสาร ท่านยังเอาปาก
ของท่าน อมจมูกลูกแล้วดูดปื๊ดๆๆ ๒ ที ๓ ที ท�าใจมาอีกใหม่ 
ดูดใหม่อยู่อย่างงั้นเป็นต้น
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ให้รู้จัก เกิดขึ้นมาก็ต้องมีขี้มูก มีอึ มีฉี่ มีเยี่ยวออกมา ถ้า
พ่อแม่ไม่ซัก ไม่ฟอก ไม่ล้างเรา เราจะได้เป็นผู้เป็นคนมาเท่าทุก
วันนีห้รือเปล่า ลองคิดดูให้ดีนะ

คิดให้ซึ้ง พูดให้ระลึกได้

อ้า ฟูมฟักรักษาลูกมาด้วยความเหน่ือยยากล�าบาก ไม่
ท้อถอย เอาจนได้ปลอดภัย ได้เป็นสาวเป็นนางมา เออ ตั้งแต่
น้อยๆ นู้นเลย อาบน�้าให้ ทาแป้งให้ แต่งตัวให้ เพื่อจะได้ไป
สังคมกับเขา ถ้าเอาขี้หมูขี้หมาไปหลายๆ อย่างนีค้งไม่ ไม่ชื่นชม 
ให้ลูกอล่องฉ่อง น่ารัก น่าอุ้มซะก่อน อ้า จึงคอยเอาไป เอาอุ้ม
ไปให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ชื่นได้ชม ด้วยแรงความรักที่มีต่อลูก 
เราทุกคนก็ต้องได้ผ่านมาทั้งนั้น ต้องเอาใจใส่ฟูมฟักรักษา ต๋บ
(ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว อดตาหลับขับตานอน สู้
กับการเลี้ยงลูก นีเ่พราะฉะนั้น เพิ่นจึงว่า

ไหน เนีย่ให้ระลึกเสมอว่า บิดามารดาเมตตาเรายังไง ตั้งแต่เรา
ยังไม่เดียงสา ช่วยตัวเองยังไม่ได้ พ่อกับแม่เป็นคนอดตาหลับ
ขบัตานอน ฟูมฟักรักษา ต๋บ (ซกั)ผา่(ผ้า)ขี้ ตี(่แยก)ผา่(ผ้า)เย่ียว 
ถ้าอึออกมา เอามือฟาย(คว้า)ไปเลย เยี่ยวออกมา พ่อกับแม่ก็
เป็นคนซักไปฟอกให้ ตากให้แห้งซะก่อนจึงมาใส่ให้ใหม่ แต่สมัย
ใหม่นี ่เขามี แพมเพิส (diaper ผ้าอ้อม)หรืออะไร อ้า เป็นส�าลี
นุ่งกางเกงให้ลูก เวลาฉ่ีออกมาก็ เยี่ยวมาก็เยี่ยวใส่ที่นั่น เวลาอึ 
ออกมา มาอึ ใสท่ี่ น่ัน เออ คอยซกัคอยฟอกเอา ไม่มเีดียด(รังเกียจ)
ล่ะ ไม่รังเกียจหรอก เอาไปโยนทิ้งเฉยๆ ก็ไม่ได้

เพราะฉะน้ัน เราทั้งหลายทุกคนเคยเลี้ยงลูกมาตั้งแต่
แต่งงานมามีลูกขึ้นมา ท�าอะไรยังไงกับเขาบ้าง อ้า นีเ่คยผ่าน
มาแล้วเหมือนกัน พิธีแต่งงานมาแล้วจึงต้องผ่าน ผ่านอย่างนี้
เหมือนกัน ปัญหาอย่างน้ีมี ให้เราได้ฟูมฟักรักษา ต๋บ (ซัก)ผ่า
(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว อ้า ดูดจมูกลูก ดูดจมูกนั้นให้ขี้มูก
มันออกมาหมด หายใจได้คล่องๆ ซะก่อน ดังนีป้ัญญา...ช่วยกัน
ได้อยู่ เพราะฉะนั้น พวกเราก็ล้วนแล้วแต่ผ่านมาด้วยกันทั้งนั้น
ผ่านตอน ตอนนีม้าเหมือนกัน เลี้ยงลูกอ่อนต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ 
ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว อึออกมา ฉี่ออกมา ก็เป็นหน้าที่ของพ่อ
ของแม่จะดูแท�าความสะอาดให้ อ้า อย่างนีเ้ป็นต้น เมื่อเข้ามา

บวชเป็นเณรให้รู้จัก นะ
บวชเป็นพระให้รู้จัก โม

ให้รู้จัก นะ โม
นะ ธาตุน�า้ โม ธาตุ ดิน
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บวชเป็นเณรรู้จัก นะ
บวชเป็นพระให้รู้จัก โม

รู้จัก นะ รู้จัก โม ซะก่อน จึงไม่ดูถูกพ่อแม่ตัวเอง พ่อ
แม่นั่นเป็นคนฟูมฟักรักษา ดังที่แสดงมา

เหนื่อยแล้วนะ เหนื่อยแล้วนะ

จึงขอสมมตยุิตไิว้แต่เพียงเท่าน้ี เอวงัก็มด้ีวยประการฉะน้ี

(สาธุ)

คิดให้ถี่ๆ ก็หวี ให้เกลี้ยงๆ เสียแล้ว
จึ่ง(จึง)ค่อยเดี่ยง(จัดแต่ง)เด้อ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานบรรพชาสามเณร อุปสมบทภิกษุ ภาคฤดูร้อน
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นั่งราบลงซะ นั่งราบลง ยองย่อ(นั่งยองๆ) นั่ง บรรดา
นั่งคุกเข่าตลอดเราก็แย่สิ

พอได้บวช บวชเสร็จกันแล้ว สมาทานศีล ศีลเนีย่ ศีล ๕ 
หรือศีล ๘ ก็ว่าควบกันมาเลยตะกี้นี ้ส�าหรับนาคผู้ตั้งใจจะบวช 
เอารับศีล ๘ ซะก่อนวันนี ้วันบวชจริงๆ จึงค่อยเอาศีล ๑๐ ศีล
สามเณรมี ๑๐ ข้อ อันนีว้่ารวมกันไว้ได้ ๗ ข้อ ๘ ข้อบวกด้วย
กันเข้าได้ ๘ เอาศีล ๘ ซะก่อน

ศีลนี ้ เป็นข้องดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ เราเป็นพระ
เป็นเณรหรือเป็นนาคเข้ามาแล้ว ตั้งใจหยุด จะไม่ให้สัตว์อื่นต้อง
ตายด้วยเจตนาของเรา เป็นริ้น เป็นยุง เป็นมด เป็นปลวกก็ดี 



๒๑
 ม

ีนา
คม

 ๒
๕๕

๗

3

2
๖๑  ๖๑ ที่เราฉันได้ ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรมเรา ถ้าเรามีศีล ๘ เป็น 

พรหมจรรย์อันหนึ่งน่ะปะเนีย่ รักษาศีล ๘ ต่อไป

วิกาละโภฯ

ไม่บริโภคน�า้ อาหารในเวลาวิกาล อาหารทกุชนิด หวานก็ดี 
คาวก็ดี ซึง่เป็นอาหารแล้วเว้นให้ได้ เราไม่กินแหละ กินน�า้ร้อนเอา 

ท�าอะไรให้ระมัดระวัง มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เราเป็นเพศต่างจาก
คฤหัสถ์หรือฆราวาสแล้ว เป็นผู้สมาทานศีล ๕ แล้ว ศีล ๕ ข้อ 
ตัง้แต่ข้อ ๑ ถึงข้อที่ ๕ แต่ว่าศลี ๘ น้ีมนัรวมกัน ๒ ข้อเป็นข้อหน่ึง

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนา มาลาคันธะ วิเลฯ

เน่ียมันต่อกันไป เลยเป็นข้อเดียว เอาแต่ศีล ๘ กัน
ซะก่อนน่ะ ถ้าเรางดได้ เราไม่ล่วงเกิน ศีลข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ศีล 
๕ ข้อนั้นก็ดี ศีล ๘ ข้อนั้นก็ดี เรางดเว้นได้

เวระมะณี

แล้ว เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจาก
กล่าวมุสาวาท เว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากการดื่มกิน
น�้าเมาสุราเมรัย เลิกแล้ว ไม่เอาแล้ว อ้า เราจะบวชแล้ว ตั้งใจ
รักษาให้มันได้ ไปแอบกินข้าวเย็น แอบกินข้าวเวลาบ่าย บ่ายไป
แล้ว เราก็ผิดศีลนีเ้หมือนกัน ไม่ได้กินอาหาร ไม่ได้กินข้าวปลา
อาหารใดๆ แต่เพิ่นอนญุาตไว้ให้ กินเป็นยา คือ (มะ)ขามป้อม 
สมอ เออ เหล่าน้ีฉันได้ พริกกับเกลือ จ้ิมกันกับมะขามป้อม 
สมอ กินได้ ไม่เป็นอาหาร มันไม่เป็นอาหาร มันเป็น

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะฯ

เป็นยา ฉันเป็นยา ยาระบาย ถ้าไม่ฉันของเหล่านีล้งไป
แล้วท้องผกู ต้องฉัน(มะ)ขามป้อม ฉันสมอ ฉันปรมตัถ์บางอย่าง

ต้มน�้าร้อน น�า้ชา กาแฟเอา อ่ะ ไว้แก้ ให้แก้เวทนา มันมีเวทนา 
มีความหิวอยู่ในตัวล่ะ แต่ว่าการกินของเหล่านั้นลงไปแล้ว มัน
ก็หายหิว ไม่หิว ไม่รบกวน ถ้ามีความหิวขึ้นมาแล้วมันรบกวน 
มันจะอยากกินอาหาร อร่อยๆ อาหารแซบ(อร่อย)เคย ชนดิใด
ที่เราเคยชอบ เราเลิกกินแล้ว เนีย่เวลาบวชไปแล้วเนีย่ เอาให้ได้ 
เอาให้มันได้ แต่ว่าเดี๋ยวนีเ้ราฉันข้าว วันหนึ่งๆ เช้า เที่ยง ฉันได้ 
ฉันอาหารได้ เช้า เที่ยง แต่ผู้ถือธุดงควัตรเคร่งครัด เพิ่นเอาหน
เดียว ฉันมื้อเดียวเท่านั้นแหละ อาหารหวานก็ดี คาวก็ดี ฉัน
เวลาเดียวนั้นแหละ มีอะไรก็รวมลงภาชนะใบเดียวในบาตร ฉัน
ในบาตร ฉันหมดพอดี แล้วก็กินน�า้ แล้วก็บ้วนปาก ท�าความ
สะอาดฟันซะให้เรียบร้อย อย่าให้มีเมล็ดข้าว เมล็ดอะไร เศษ
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๖๑  ๖๑ บิณฑบาตแล้ว ฉันเพลเสร็จแล้ว ไม่ฉันอะไรอีกแล้วแน่ะวันนั้น 

ท�าความสะอาดปากให้สะอาดไว้ แต่ครูบาอาจารย์เพิ่นกินหมาก 
เว้ย กินหมากไม่เป็นไร ไม่ได้กลืนเข้าไปในท้อง ไม่เป็น

วิกาละโภฯ

อาหารอยู่ในปากได้อีก อืม ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงวันใหม่พู้น
( โน้น)ล่ะ เราจะทนไหวไหม อ่ะ รักษา บวชเป็นพระเป็นเณรแล้ว
ต้องเอาอย่างงั้น เร่ืองธุดงควัตรน่ันก็อีกต่างหาก สมาทาน
ธุดงควัตร เราจะฉันมื้อเดียวเป็นวัตร เวลาเพลมาเราไม่เอา อืม 
ใครจะมาจากทางไหนก็ไม่เอา ไม่เอาทั้งน้ัน มันเลยเวลาแล้ว 
เที่ยงแล้ว ๑๒ นาฬิกาผ่านไปแล้ว นาทีหนึ่ง ๒ นาที ๓ นาที 
ถ้าไปขืนกินเข้า กินอาหารเข้าไปมันก็ผิด

วิกาละโภฯ

ล่ะปะเน่ีย ผิดศลีข้อน้ันอกี กินแล้ว บ้วนปากแล้ว ท�าความ
สะอาดปากดีแล้ว ให้หมดจดอยู่อย่างงั้นตลอดวัน ถ้าแปรงฟัน
น่ะได้อยู่ แปรงฟันน่ะ เอาแปรงมาแปรงฟันให้มันสะอาดไว้ อย่า
ให้มีกลิ่นอาหารอะไรติดอยู่ในปากได้ อย่างนีก้็เรียกว่ารักษาศีล
ได้บริสุทธ์ิ เออ พู้น( โน้น)ล่ะ มื้อเช้านู้นล่ะ ได้บาตรแล้วก็ไป
บิณฑบาตซะก่อนปะเน่ีย ตามธรรมเนียม เพ่ินให้มีบาตรไป
บิณฑบาต บางคนก็ถือธุดงควัตรในการบิณฑบาตก็มี

บางรายก็รับแต่ทางเดียว เอาแต่ทางขวาๆ ไปเร่ือยๆ 
ทางซ้ายมาไม่เอาไม่เอาล่ะทางซ้าย มันผิดธุดงค์เรา ไปทางขวา
เรื่อยๆ เอาขวารับเอาๆ ถ้ามาทางนี ้ถ้าลัดคิวออกไปรับเขาทาง
น้ีผิด ผิดอกีแหละ แตกแถวแล้ว มนัจะผิดศลีเรา เออ ผูเ้คร่งครัด
เพิ่นไม่รับ ผู้เคร่งครัดในธุดงค์ข้อวัตร เพิ่นเอาแต่ด้านขวาทาง
เดียว เปิดฝาบาตรรับเอา ที่ ไหนๆ มาลงในบาตรเรา หรือสิ่ง
ไหนที่ ใหญ่ก็ใสฝ่าบาตรเอา ฝาบาตรรับเอาได้ แน่ะ การบิณฑบาต
เป็นวัตร ไม่ให้ขาด เนีย่ข้อถือเป็นบิณฑบาตเป็นวัตร เลิกจาก

แต่อย่างใดหรอก อืม หมาก มันเป็นของฝาด มีหมาก 
มีปูน มีสีเสียด มียาฉุน กินกับหมากก็ได้อยู่ จะบ้วนปากแล้วก็
แล้ว เท่าน้ันไม่ต้องเอาอะไรอีก มี เป็นคนมีสัตย์มจีริง เป็น
คนจริง อย่างหลวงปูม่ั่น(หลวงปูม่ั่น ภูริทัตโต) หลวงปูท่ั้งหลาย 
ผู้เพ่ินเคร่งครัด หนเดียวก็หนเดียวตลอด ใครจะมาอาราธนา 
นมินต์ยังไง เราก็ไม่เอา ไม่เอาแล้ว เลิกแล้ว บ้วนปากแล้ว กิน
หมากแล้ว อาหารอย่างอื่นไม่เอาแล้ว กินหมากเค้ียวหมาก จ๊ับๆๆ 
อยู่ในแล้ว แต่อย่าไปกลืนน�า้หมากเข้าไปในท้องนะ หิวหมากถ้า
กลืนน�้าหมากเข้าไปในท้องแล้วมันจะเกิด เกิดโรคชนิดหน่ึงน่ะ 
กลืนน�้าหมากเข้าไป มันมีทั้งปูน มีทั้งสีเสียด มีทั้งยาฉุน อันนั้น
กลืนเข้าไปแล้วในท้อง มันจะเป็นโรคชนดิหนึ่ง เป็นโรคท้องมาน 
เป็นโรค เออ เกี่ยวกับตับ ไต ไส้ พุงเราล่ะ ของอย่างนั้นไม่ใช่
อาหาร มันไม่ย่อย กินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ย่อย ก็ท�าให้ท้องอืด 
ท้องอะไรขึ้นมาได้ ระมัดระวังเอาเอง อย่างเนีย่รู้จักกาลเทศะ
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๖๑  ๖๑ วิกาละโภฯ

บริโภคอาหารในเวลาวิกาลเป็น

วิกาละโภฯ

แล้ว ผิดศีลข้อนั้นแล้ว เรารักษาเอา ไม่มี ใครบังคับเรา
หรอก เราบังคับเราเอง เราอดได้ เราทนได้ ครูบาอาจารย์เพิ่น
ยังอดได้ ทนได้ ไม่ปรัมประอะไรเลย กินแล้วก็แล้ว กินแล้วล้าง
ปาก บ้วนปาก สีฟันดีแล้ว แปรงฟันดีแล้ว แล้วๆ วันนั้นไม่กิน
อะไรแล้ว เว้นไว้แต่น�้าอ้อย น�้าตาล เกลือ สิ่งที่แกล้มกับยา
ปรมัตถ์บางอย่าง (มะ)ขามป้อม สมอ พริก เออ เอานีม้ากินกับ
กันก็ได้อยู่ หัวตะไคร้ หัวสีไค(ตะไคร้) มาซอยๆๆ ผ่าก็ซอยๆ 
บางๆ แล้วก็จ�า้(จ้ิม)เกลอืกิน... กินกับ (มะ)ขามป้อม สมอล่ะ มนั
ก็ไม่อร่อยหรอก กินลงไปเพ่ือให้มนัเป็นยา มนัเป็นยาขบัลม ท�าให้
ลมระบายดี ผู้ใดท้องเคยแล้ว มันก็แล้วเฉยๆ มันไม่ระบาย
ระเบยอะไร มีแต่ตดล่ะออกมา ตดปื้ดดดดดดด ออกมา มันไล่
เออ ไล่ลมแล้ว อืม แต่ว่าเน้ือมันไม่ออกหรอก ออกแต่ลม 
ปื้ดดดดดดด ออกไปแล้วก็สบายท้องไส้ที่แน่น เออเรอเหม็น
เปรี้ยว อะไรอยู่ในท้องมี มันขับลมไล่ออกไปแล้ว เป็นยาปรมัตถ์ 
เพิ่นว่ายาปรมัตถ์ส�าหรับฉันมื้อเลยเวลาวิกาลไป น�า้ร้อน น�า้ชา 
กาแฟ ถ้าไปติดมันก็เอาอีกแหละ เป็นทุกข์อีกเหมือนกัน ติด
กาแฟเคยตัว ถ้าไม่ได้กินก็หิว เวทนามันมารบกวนเราอยู่ หิว
กาแฟเว้ย เออ อยากกินกาแฟร้อนๆ สักแก้วหนึ่ง ท่าจะสบาย
บางคนติดจนประจ�า กินกาแฟเป็นประจ�าก็มี ถ้าไม่กินวันหนึ่ง

กาลัญญุตา
มัตตัญญุตา ฯ

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง

ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร กินอิ่มแล้วก็แล้วเท่านั้น เรียกว่า

มัตตัญญุตา

รู้จักกาลเวลาของเรา เราได้ตัง้ธุดงค์ข้อวตัรเราจะสมาทาน
เอาเราข้อไหนก็ได้ แต่ว่าอย่าให้มันเลยเวลาไปแล้วกัน นีถ่้าเรา

รักษาได้ดีมันมีอานสิงส์ อานสิงส์ของมันท�าให้เราเลี้ยงง่าย เป็น
คนเลี้ยงง่าย ถ้าเอา ๒ เวลา ๓ เวลาเข้า ไม่ ไม่เลี้ยงง่ายซะแล้ว
ปะเน่ีย เลีย้งยากแล้ว หิวเวลาไหนก็เห็นกินเวลาน้ันไปยังงัน้ กผ็ิด 
เลยเวลามันไม่ จริงๆ มันเป็น
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๖๑  ๖๑ มาจากทางไหนไม่รู้ มันหล่นลงมาใส่หัวเรา โอ้ หัวแตกแล้วหว่า 

ไม่แตก มแีต่ย้ิมดไูด้ เออ น่ีเทวดาลงโทษเราแล้ว เฮอะๆ เทวดา
ลงโทษเราแล้ว กิ่งไม้มันหักมาจากไหนมาถูกหัวเรา ยิ้ม ว่าเรา
ท�าผิดธรรมวินัยข้อไหน เทวดาจึงมาลงโทษเราว่ะ ผิดศีล ผิด
ธรรมข้อไหนหนอ หรือเราถกเถียงครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์
ตักเตือนในทางที่ดีที่ชอบ แต่เราเกิดถกเถียงขึ้น ต่อว่าต่อขาน
กันขึ้น ทะเลาะวิวาทกันขึ้น ดังนี ้ เทวดาไม่รักษา เห็นไม้ตกมา
ทางไหนก็มาถูกหัวเราคนเดียวแหละ อ้า มันเป็นอย่างงั้นเทวดา
ไม่รักษา

ศีลทั้ง ๘ ข้อนั้นมีอานสิงส์ไม่น้อยเลย

เรารับศีล ๘ ไปแล้ว ศีลนีจ้ะรักษาตัวเราเอง ไม่ให้ตกไป
ในโลกที่ช่ัว ทุรกันดารล�าบากใดๆ ทั้งน้ัน รักษาตัวเองไว้ได ้
ไม่เกิดโทษ ไม่มีอุบัติเหตุใดๆ ที่จะมาท�าลายชีวิตของเราได้

ฟังเทศน์กับเขาไหม แมลงวันเอย ท�าไมจึงมา มาตอมหู
เรา ประเดี๋ยวจะตบสักเปรี้ยงหนึ่ง เห็นจะยังไงล่ะปะเนีย่

(หลวงปู่ท�าเสียงดัง เปรี้ยง)

เปรี้ยงทางนีท้ี ยังไงล่ะปะเนีย่ ตาย แอ้ เฮอะ เออ ไม่มี
อะไรที่จะให้กินหรอก มีแต่เหงื่อแต่ใคลออกมาตามนี ้แม้จะกิน
ไม่ได้หรอกน่ะอย่างน้ัน อย่ามารบกวน ให้เกิดความร�าคาญ
ประเดี๋ยวศีลไม่อด

ก็หงุดหงิดงุนงิน พาลพาโลคนนั้นคนนี้ ไป แน่ะ ของเหล่านีม้ัน
มาชวนให้โมโหโกรธาได้ ความหิว

การรักษาธรรม ก็รักษาใจนั่นแหละ

รักษาใจให้ ไม่ให้มันโมโหโกรธา ด่าว่าคนโน้นคนนี ้ ถก
เถียงกันต่อหน้าธารก�านัล หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เพิ่นรู้จักศีลรู้จัก
ธรรมดี เพิ่นก็หัวเราะ พระภิกษุสามเณรทะเลาะกัน ถึงกับลงไม้
ลงมอืตกัีน ท้าทายกัน อย่างน้ันมนัไม่ใชวิ่สยัของสมณะ ไม่ใชว่ิสยั
ของพระของเณร ธรรมดาพระเณรเพิ่นให้มี

ความอด อดกลั้นทนทาน

ถ้าอดได้แล้ว ก็เป็น

ขันติ
ถ้าอดไม่ได้ก็ไม่ ใช่ขันติ มันจะเป็นขันแตกไป

คว้าได้ค้อนก็เอาค้อนตีกัน ไปได้ศาสตราอาวุธบางอย่าง 
ก็เอาตีกันแทงกัน นั่น โมโหโกรธา ปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด) เป็น
คนแพ้ต่อกิเลสตัวเอง ไม่อด ไม่กลั้น ไม่มีความอดความทน ถ้า
เป็นพระเป็นเณรมาแล้วทะเลาะกัน เทวดาหัวเราะ เทวดาผูร้ักษา
พระศาสนาอยู่ มีเทวดามารักษาอยู่นะ รักษาพระศาสนา รักษา
พระ รักษาเณร ถ้าท�าผิดศีล ผิดธรรม ผิดวินัยบางข้อ เทวดา
ลงโทษ ลงโทษให้ ไม่มี ใครมาตีหัวเราหรอก แต่นั่งอยู่ดีๆ มีไม้
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๖๑  ๖๑ ขันติ หิตะ สุขาวะหา

ความอดกลั้นทนทาน ถ้าเราอดได้แล้ว น�าความสุขมาให้

ขันติ หิตะ สุขาวะหา
ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ความอดกลั้นทนทานน่ะ เป็นเครื่องประดับอันมีค่าราคา
สูงมาก เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ถ้านักปราชญ์บวชได้
หลายพรรษาแล้ว ก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ บวชเป็นทิด(สึกจาก
พระที่ ได้พรรษา) บวชเป็นเซียง (สึกจากสามเณร) บวชเป็นจาน
(สกึจากพระแต่ไม่ได้พรรษา)ไปแล้ว ถ้าไม่มคีวามอดกลัน้ทนทาน 
ถ้าสึกออกไปแล้ว ก็ไปทะเลาะกับชาวบ้านชาวเมืองเขา เขาตีหัว
ร้างข้างแตก แน่ะ ไม่มีขันติ ไม่มีความ มีความอดกลั้นทนทาน 
ไปวู่วามกับเขา ไปทะเลาะวิวาทบาดถลุงกับเขา เขาก็ตีหัวเอาอ่ะ 
มีความสุขไหมล่ะ เป็นอย่างงั้น

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

ความอดกลัน้ทนทานน�าความสขุมาให้ ไม่มี ใครมาฆ่า มาตี
เราเลย เราอดกลั้นต่อวาทะถ้อยค�าท่ีเขาดุด่ามา ไม่กระทบ
กระเทือนจิตใจเราเลย มีแต่ยิ้มดูฟัง ค�าอย่างนีน้ักปราชญ์ท่าน
เอาไหม ไม่เอามาคุยกันหรอก ค�าพูดอย่างนีเ้ขาเอา ไม่เอามาคุย
กันหรอก ถ้ามีคนเอาค�าหยาบๆ มาด่าเรา เราจะท�ายังไง อด 
อดกลั้นทนทานเอา อด อย่าโกรธ อย่าเกลียด อย่าเดียด อย่า

เพิ่นถือศีลอด ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดใน
กาม ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่กล่าวโป้ปดมดเท็จ อะไรเหล่านีจ้ะก็อยู่
ในศีลของเราล่ะ ศีลของพระของเณรแหละ ถ้าเราอยากเป็นเณร
ที่ดีก็ต้องงดเว้นเอา ของเหล่าน้ีงดเว้นได้ เพ่ินไม่ตาย เราก็ไม่ตาย

พระพุทธเจ้า อ้า ราหุล เกิดในวันนั้นๆ แม่ไปคลอดบุตร
มาใหม่ๆ ก็ปรากฏว่าอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมาก แม่ก็ดีนอนหลับ 
พระพุทธเจ้าจะออกบวชแล้ววันนีอ้่ะ วันเพ็ญเดือน ๖ นีแ่หละ 
วันจะออก

ภิเนษกรมณ์

ถึงเวลาแล้วจะออกภิเนษกรมณ์ ออกประพฤติปฏิบัติ
พรหมจรรย์ ก็บอกให้นายฉันนะ ซึ่งเป็นข้ารับใช้ประจ�าองค์ของ
พระบรมศาสดา แต่ก่อนท่านยังไม่เป็นพระบรมศาสดา ยังๆ 
เป็นสทิธัตถะราชกุมารอยู่เฉยๆ ครองแผน่ดนิอยู่เฉยๆ ไม่ล�าบาก
ไม่ล�าบากไม่ยากใจ ในการอด อดกลั้นทนทาน เราอดได้ เพิ่นก็
บอกไว้แล้วในธรรมะ
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๖๑  ๖๑ ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ขันติ มันเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ เป็นพระก็ดี 
เป็นเณรก็ดี บวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ นักปราชญ์
ครูบาอาจารย์ทนได้แล้ว ถ้าเอาความโมโหโกรธา มาทะเลาะวิวาท
บาดถลุงกันแล้ว มันจะดีตรงไหนล่ะ ไม่มี มีแต่เขาหัวเราะ โอ้ 
พระเณรเนีย่ ท�าไมท�าอย่างนี ้ท�าไมตีกันอย่างนี ้เตะกันอย่างนี้ 
แอ้ เขาหัวเราะเอา

เป็นพระเป็นเณรแล้วไม่มีขันติ
ไม่มีความอดกลั้นทนทาน

อะไรจะพางามปะเน่ีย ไม่มี กิริยามารยาทก็เสีย ค�าพูด
ค�าจาที่ด่าว่ากันออกมาก็เสีย เสียมารยาท ถ้าไม่ออกทางกาย 
ก็ออกทางวาจา ด่ากัน โคตรพ่อโคตรแม่กัน ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว 
ยั่วให้กิเลสเกิด นี ่ไม่ดี อดกลั้นทนทานได้เป็นผู้ชนะ

อักโกเธนะ ชิเน โกธัง

เพ่ินบอกไว้ จงชนะความโกรธของเขาด้วยความไมโ่กรธ 
ของเรา เขาด่ามายังไงๆ เราอดไว้ได้เป็นผู้ชนะ ถ้าไปลงไม้ ลงมือ 
ด่าว่ากัน ตีแล้ว ตีกัน เตะกัน มีไม้ค้อนก้อนดินก็ทบุตีกันไปตาม
ความโกรธ แล้วมนัจะสวยไหม หัวโล้นๆ ห่มผ้าเหลอืง ทะเลาะกัน 
ตีกัน ให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็น เขารู้ แล้วกินข้าวเขาทุกวัน กิน
อาหารของญาติของโยมทุกวัน ยังจะเอาความโมโหโกรธา

ฉันท์ อย่าโมโหโกรธาให้มันขึ้นมา แสดงออกให้ผู้อื่นได้เห็นเรา
อีก ถ้าแสดงโมโหโกรธาซึ่งกันและกันแล้ว มันก็กระจุยกระจาย
ไปหมดล่ะปะเนีย่ เสียงนนิทากาเล โอ้ย เป็นพระเป็นเณรแล้ว
ยังทะเลาะกันได้อยู่ เป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วยังทะเลาะ ด่าว่ากัอ
หยาบๆ คายๆ กันได้อยู่ เทวดาก็หัวเราะล่ะปะเนีย่ เทวดาทั้ง
หลายหัวเราะ โอ้ ไหนว่าจะอด จะกลั้น จะทน จะทานเอา ท�าไม
จึงต้องไปต่อว่าต่อขาน ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทนไม่ไหวก็ฉวยได้
ไม้ตีหัวกัน หัวร้างข้างแตกไปอย่างนี ้เป็น

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

หรือเปล่า เป็น

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

หรือเปล่า เป็นขันติ เป็นเคร่ืองประดับของนักปราชญ์
บัณฑิตหรือเปล่า ถ้าไปแสดงออกอย่างงั้นก็ช่ือว่า ท�าลายศีล
ธรรมของตัวเอง ที่ ได้อุตส่าห์เสียสละเวลามาบวชเป็นพระเป็น
เณรแล้ว ยังจะเอาความทะเลาะเบาะแว้งอย่างน้ัน มาทะเลาะกัน
ให้ประชาชนได้เห็น ได้รู้ ได้ยิน ได้ฟัง ขวางในตา ขวางในหูของ
นักปราชญ์ ถ้านักปราชญ์ท่านได้ยิน ได้ฟังพระเณรทะเลาะกันแล้ว 
ท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอก แต่อมยิ้มอยู่ ไม่มีน�้าอด ไม่มีน�้าทน อะไร
จะพาให้งามล่ะ
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๖๑  ๖๑ เพิ่นบอกว่า

จงชนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธของเรา
ชนะความตระหนีข่องเขาด้วยความไม่ตระหนีข่องเรา

เรามอีะไรให้ ให้หมูใ่ห้พวก ให้เพ่ือนให้ฝงู ให้ครูบาอาจารย์ 
ท่านท�าอะไร ท่านมีกิจอะไรที่จะต้องท�า แล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ 
เราก็เป็นผู้ให้ ท�าให้ท่าน แม้แต่เย็บผ้าให้ครูบาอาจารย์ เราก็
เคยเย็บ เย็บผ้าสบง เย็บผ้าจีวร เย็บผ้าองัสะ เย็บย่าม เย็บอะไร 
เราท�าเป็น เราท�าได้หมด ท�าให้ครูบาอาจารย์เราหมด มนัสกปรก
มาก็เป็นหน้าที่ของเรา ที่จะซกัฟอกท�าความสะอาด แม้เป็นหน้าที่
ของผู้น้อย ผู้บวชทีหลัง ช่วยกันท�าเอง ต้มน�้าแก่นขนนุ ซักผ้า 
ซัก เออ ผ่อนให้ท่าน ไว้ให้สะอาด เหม็นกุย(เหม็นสาบ) เหม็น
สาบได้ ผ้าไม่ซักสักที แต่ห่มไปแมลงวันไล่ตอมหึ่งไป แมลงวัน
ตอมไปยาวๆ(บินวนไปมาและจ�านวนมาก) หึหึ เออ แมลงวัน
แมลงอะไรมันชอบ กลิ่นอย่างนีม้ันชอบ วิ่งเป็นพรวนไปล่ะ

นี ่เพราะฉะนั้น ให้จ�าไว้ ข้อเตือนเบื้องต้น อันนีท้�าให้เรา
เป็นพระ เป็นเณรที่ดีได้ แอ้ เป็นญาติ เป็นโยม ถ้าเป็นคน
เข้าวัดเข้าวา จ�าศีลภาวนากันแล้ว ยังไปทะเลาะกันให้ชาวบ้าน
ชาวเมืองเขาเห็นอีก จ้อน(รั้งผ้านุ่งให้สูงขึ้น)ซิ่นใส่กัน จ้อน(รั้งผ้า
นุ่งให้สูงขึ้น)ผ้าถุงใส่กัน จะฆ่าจะตีกัน อ้า

มี แม่ขาวที่วัดเรา เคยมีแม่ขาวชนดิประสาท ประสาทขึ้น
แล้วเกิดถกผ้าข้ึนมา ถกตีน ถกตีนซิ่นข้ึนมา ท�าท่าจะเตะกัน 
ตีกันพู้น( โน้น)ล่ะ แม่ ท�าไมท�าอย่างงั้นล่ะ เราอยู่ในเพศถือศีล 
จ�าศลีภาวนาแล้ว ยังจะเอาความโมโหโกรธา มาใช้กับหมู ่กับคณะ 

แสดงออกให้เขาได้เห็น ได้รู้มันก็หมดเท่านั้นแหละ และขาดทุน
แล้วเรา เสียแรงอุปถัมภ์บ�ารุงมาอย่างดี แต่ก็ไปฆ่าตีบีฑ์โบย
กันได้ หัวร้างข้างแตกกัน อย่างนีส้วยไหม ไม่มี

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

หรือว่า

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ไม่มคีวามอดกลัน้เป็นเคร่ืองประดบั ของนักปราชญ์ นักบวช 
นักปราชญ์ ได้บวชเรียนเขียนอ่านแล้ว เขาเรียกว่าเป็นนักปราชญ์ 
ถ้ายังเอาความเลวร้ายชนดินั้น มาใช้ห�า้หั่นกัน ฆ่ากัน ตีกัน ก็
ความเป็นนักปราชญ์ก็หายเลย ไม่มีแล้ว หัวร้างข้างแตก

อุปัชฌาย์อาจารย์ได้ทราบเข้า ก็ไม่รับไว้ในส�านัก ไล่ไป
ไหนก็แล้วแต่ อย่ามาได้อยู่ในส�านักวัดน้ีเลย วัดน้ีเขาไม่ฆ่ากัน 
ไม่ตีกัน แม้แต่ริ้นตัวหน่ึง มาตอมเรา แมลงวันตัวหนึ่งมาตอม
เรา เราก็ไม่ฆ่า ไม่ได้ตีมันเลย เออ อันนีค้นแท้ๆ มาว่าอย่างงี้ 
ท�าให้ผิดอกผิดใจ แล้วเกิดโมโหโกรธาขึน้ ไม่มคีวามอด ให้ แน่ะๆ 
ตัวเองไว้ ถ้ามันโมโหขึ้นมา แน่ะๆๆ อย่านะๆ อย่าแสดงออก 
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ อย่าให้มันก�าเริบเสิบสานขึ้นมาได้ 
ระงับมันเสียเดี๋ยวนั้นด้วย เลยเป็นผู้ชนะ

อักโกเธนะ ชิเน โกธัง
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๖๑  ๖๑ ไม่มีบุญจึงไม่ได้ไปเกิดกับเขา ทนทุกขเวทนา เป็นเปรต เวทนา

แสนสาหัสสากรรจ์ อดๆ อยากๆ อย่างนั้นก็ ให้พวกเราผู้เป็น
เจ้าของพระพุทธศาสนา เป็นพระ เป็นเณรก็ดี เป็นแม่ขาว แม่ชี 
แม่จ�าศีล จ�าธรรมก็ดี ให้เทวดาทั้งหลายโมทนาเอากับส่วนบุญ 
ที่เรากระท�าบ�าเพ็ญนีเ้หมือนตนท�าเองเถิด ถ้าโมทนาแล้ว หาก
ตกทุกข์ ขอจงพ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุข ก็ ให้สุขภิญโญยิ่งๆ ขึ้นไป
สมมโนมัยปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการเทอญ เนีย่

เทวดาก็ยกมอืสลอนเอา ผูท้ี่ยังไม่เป็นเทวดา เป็นผีอยู่กม็ี 
หึ ยังไม่เป็นเทวดาธรรมดา เป็นคนธรรมดาสามัญ มีกิเลสหนา 
ปัญญาหยาบอยู่ อาจจะด่าว่ากับผูจ้�าศลีจ�าธรรม ก็อาจจะเป็นได้ 
ผู้รักษาศีลน่ะ มันจึงมาเข้าวัดเข้าวา มาฟังพระท่านเทศน์ ท่าน
แสดงให้ฟัง หลวงปู่ก็ไม่ใช่คนดีวิเศษอะไรนักหนาหรอก แต่ว่า
พูดเร่ืองโลกๆ อย่างน้ีพูดได้ พูดให้ฟังกันได้ ข้ออื่นยังมีอยู่อีก
มาก การ อาการกายวาจาใจของเรา ที่ยังไม่ได้สังวรระวัง ยังมี
อยู่เยอะ เราจะต้องสังวรระวังหนักเข้าไปอีก

ส�ารวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

มีการสงบระงับจากบาป บาปธรรมทั้งหลาย ที่มันเกิด
ขึ้นในใจเรา เราระงับไว้ได้

น่าอายนักปราชญ์บัณฑิตท่านไหม อายนักปราชญ์บัณฑิตท่าน
ไหม ของเหล่านีเ้ป็นของห้ามตัวเอง ไม่ได้ลุอ�านาจแก่ความโกรธ 
ไม่ได้ลุอ�านาจแก่ความไม่พอใจ ของเหล่าน้ีมันเกิดขึ้นที่ ใจเรา 
ถ้าเราไม่มโีกรธ มันก็เข้าหูคนอื่นไปปะเนีย่ ด่ากันว่ากันอย่างงั้น
อย่างงี้ ก็เข้าหูคนอื่นไป คนอื่นก็อดไม่ได้ ก็ลามปามใส่กัน 
ธรรมดาก็ไม่มีอะไรหรอก แม่ขาวแม่ชี ที่เป็นอาวุธมีแต่ไม้
สากกะเบือ ต�าพริก ต�าบักส้ม(ส้มต�า) ต�าส้มต�า ส้มอะไร จับได้
พอดีมื้อ พอดีมือ ก็ ใส่หัวกัน เฮอะ ตีหัวกัน หัวร้างข้างแตก 
เลอืดไหลอาบ ได้ไปท�าแผลกันที่ โรงพยาบาลอย่างน้ี เอาอย่างงัน้ 
เหรอ เอาอย่างงั้นก็ไม่ต้องมาปฏิบัติ ให้เหน่ือย เข้าวัดเข้าวาให้
เหนื่อยท�าไม ถ้าจะเอาอย่างงั้น ไปสมัครเป็นนักมวยกับเขาโน้น
ดีกว่า เป็นนักชก นักมวยเขา เป็นนักรบกับเขาโน้น เอาค้อนก็ได้ 
เอามีดก็ได้ เอาขวานก็ได้ เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ก็อย่าให้มี
เรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นในวัดของเราเป็นอันขาดน่ะ

น่ีเป็นสาธารณะ ธรรมะอันน้ีเป็นสาธารณทาน ทานให้
ได้ยิน ได้ฟังทุกโค้นทุกคน ไม่ได้หวงไว้เฉพาะ ผู้จะบวชพระ
บวชเณรเท่านั้นหรอก ผู้เป็นแม่ขาวแม่ชี ถือศีลกินเจกัน อย่า
ละโมบ เรียบร้อย การทะเลาะวิวาทกันไม่มี ในวัดที่เราอยู่ ใครมี
เรื่องถกเถียงกัน ด่าว่ากันเสียๆ หายๆ ก็อย่าให้มีเลย อย่างนั้น
อย่าให้มีเลย

เทวดายกมือสลอน พนมมือสลอน เห็นผู้จ�าศีลมาแล้วก็ 
เขาก็ยกมือสลอน มาจังหัน มาขันหมาก มาท�าบุญให้ทานอยู่
เร่ือยๆ เทวดาทั้งหลายยกมอืโมทนาสาธุการด้วย เวลาพระให้พร 
ก็เทน�้าเทท่า อุทิศกัลปนาผลให้แก่พวกวิญญาณทางอื่นด้วย 
ผู้ตายไปแล้วยังไม่มีผู้ให้ส่วนบุญ ก็ยังแสวงหาบุญอยู่นั่นแหละ 
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  ๖๑ (แจ้งหมดเวลา)

เบรก เบรก เบรกแตกเหรอ

อ้า เอาล่ะพอดีแล้ว ที่พรรณนามาเพื่อให้เข้าใจ ถ้าผู้มีสติ
ฟังรู้อยู่ ก็จะน�าไปสังวรระวังตัวเองแต่ละคนๆ ให้พวกจะบวช
เป็นพระเป็นเณรก็ดี ผู้บวชเป็นขาวเป็นชีก็ดี ผู้มาจ�าศีลจ�าธรรม
ก็ดี น�าไปอดไปทน ไปประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในขอบข่ายของ
ศีลธรรม

เจ้าอาวาสเพิ่นมาเบรกเรา เบรกเราจะแตกแล้ว ถ้าเบรก
แตกแล้ว ก็จะถลาไถลไปทุกหนทุกแห่งนั่นแหละ ล่ะปะเนีย่

ที่ ได้แสดงมา เพ่ือต้องการให้ผู้ฟังเข้าอกเข้าใจ น�าไป
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกให้ต้อง อย่าออกนอกลู่นอกทาง ต่อ
แต่น้ันก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดี
โลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติ
โดยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)

สามเณรนอนหลับก็มีน่ะ
นอนหลับ นอนหลับลงไปอย่างงั้น
งง งงเลยนั่นน่ะ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(ขอให้หลวงปู่สุขภาพแข็งแรง)
เออ
(ขอให้หลวงปู่สุขภาพแข็งแรง)
(ขอให้หลวงปู่สุขภาพแข็งแรง)
สาธุ ให้สมพรปาก
(สาธุ)
ขอให้แข็งแรง สมพรปากทุกคนๆ เด้อ
(สาธุ)
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๖๒  ๖๒ บอกว่า มันเกินมา ฉันไม่เอาหรอก เอาเฉพาะราคาของที่เอาไป

นั่นแหละ มันเกินราคาของแล้ว เอาคืนไปซะ อ้า อย่างนีเ้ทวดา
สาธุน�า(ตาม) เทวดาสาธุ คนคนนีเ้ป็นคนใจบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์
มีศีล มีธรรมจริงๆ เออ เอ้ เห็นเขาเผลอ เขาหลงไป เขาทอน
สตางค์ผิดมาให้เรา หลงมาให้เรา ก็เลยหวานแล้วเราเพิ่นว่า ไม่ใช่
อย่างงั้น ถ้าเห็นว่าหวานก็ มันก็เอาของหวานไปเป็นพิษเป็นภัย
แก่กระเป๋าของตัวเองอีกแหละ เฮอะ ไม่ดีเลยไม่ซื่อ ไม่ซื่อ ไม่สัตย์ 
อ้า ไม่บริสุทธิ์ ใจ สิ่งใดที่ ไม่บริสุทธิ์ ใจ ต้องแจ้งทันที โอ้ ของ
มันเกินมา ให้เงินเกินมา เออ เท่านั้นบาท เท่านีบ้าท ใช้ค่า
โทรศัพท์ ใช้ค่า เออ อะไรๆๆ มันมีหลายค่า หลายใช้จ่ายอยู่ ถ้า
แตโ่ลภโมโทสัน กินเล็กกินน้อยกันอยู่อย่างงั้น ก็ชื่อว่าไม่มีศีล
ธรรม ไม่มีศีลธรรมในหัวใจ อย่าให้มันมีเลย ถ้ามันทะลักเข้ามา
ในกระเป๋าของเรา มันจะมาพาให้กระเป๋าเราร้อนอีกเนีย่ เงินโกง
เขา เงินกระบัด(ฉ้อโกง)เขา ฉ้อฉลเขา อ้า เราก็ได้มาอย่างฟรีๆ 
หาว่าเขาโง่ จ่ายเงินเกินมาให้เรา หวานแล้วเราไม่ใช่อย่างงั้น ไม่ใช่
ของหวานน่ะของขม ถ้าทะลักเข้ามาหาเรา มาหากระเป๋าเรา ก็
ท�าให้กระเป๋าเราร้อนอีก อ้า เดือดร้อนอีกอยู่อย่างงั้นน่ะ เออ 
เพราะฉะนั้น ต้องซื่อสัตย์ ผู้รักษาศีลทั้งหลาย

ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ

อะไรเหล่านีต้้องให้ละเอียดถี่ถ้วน คิดให้ถี่ๆ หวี ให้เกลี้ยงๆ 
จึ่ง (จึง)ค่อยเดี่ยง (จัดแต่ง)เด้อ อย่าแต่เห็นแต่แก่หน้าอย่าง
เดียว นั่นเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อกันและกันจริงๆ เราเป็นชาวพุทธ 
ไม่ใช่เป็นศาสนาอื่นเลย เราต้องซื่อสัตย์ต่อกันตั้งแต่ต้นเรื่อยไป 

ศีล ๕ ข้อ ถ้าพวกเรามีศีล ๕ ข้อประจ�าใจอยู่ ไม่ขาดตก
บกพร่องเลย ตั้งใจไม่ให้ขาด ตั้งใจสมาทานตั้งมั่น อย่าให้ขาด
ตกบกพร่อง ด่างพร้อยไปได้ ถ้าพลั้งเผลอไปแล้วก็ขอโทษ ขออภัย 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วย ข้าพเจ้าเผลอไป ตบยุงไป
แล้ว ตีสัตว์ไปแล้ว อย่างงี้ขอโทษ ไม่มีเจตนา จะให้สัตว์อื่นต้อง
ตายด้วยเจตนาของเราหรอกอ่ะ ขอโทษ ขอโทษเถอะ เนีย่ให้
ระลึกได้เสมอ ถ้าเราท�าผิดศีลข้อไหน ก็ให้นึกขอขมาโทษที่ ได้
สมาทานไปแล้ว ไม่ใช่สมน�้าหน้ามัน บี้มัน ฆ่ามันแล้วยังไม่สะใจ
แล้วบี้มันอีก ให้มันตายอีก อย่างนั้นเรียกว่ามีเจตนาร้าย แกล้ง
ให้สัตว์อื่นต้องตายโดยเจตนา ศีลของเราก็ไม่มีอยู่กับเนื้อกับตัว 
ศีลถ้ารักษาได้ดีๆ แล้วมันสบายใจ บริสุทธิ์ ใจ เพราะมี ไม่มีๆ 
เจตนาที่จะแกล้งฆ่า แกล้งลัก แกล้งขโมยแต่อย่างใด อ้า ถ้า
หากผิดพลาดไป เขาทอนเงินทอนทองมาให้ผิดพลาดไป เขาให้เกินมา 
เกินมาก็น�าส่งเขา เอ้ยๆๆ เงินมันเกินไปเนีย่ เงินมันเกินไป ของ
ที่เอาไปมันราคาเท่านั้น ถ้าจะให้เงินเกิน อย่างนีก้็เรียกว่าเป็น
คนซื่อสัตย์สุจริต ก็จะหาว่าเขาโง่ซะอีก หรือใครโง่กันแน่ แฮะๆๆ 
เออ ผู้จะโลภเอาของเขานั่นแหละโง่ ผู่ไมโ่ลภเอาของเขาเลย มันๆ 
เกินมา ไมโ่ลภ เอาคืนให้เขาตาม ตามเดิม อย่าเอามาเป็นของ
ตัวเอง มันไม่บริสุทธิ์ เงินทองที่เลยมา มันไม่บริสุทธิ์ เอามา
เลี้ยงชีวิตและครอบครัว แม้ร่างกายของเราก็จะไม่บริสุทธิ์ ไป
ซื้ออาหารมากินก็อาจจะเป็นอาหารที่ ไม่บริสุทธิ์ ไปท�าอะไรๆ มา
ก็อาจเป็นของไม่บริสุทธิ์ เพราะว่าเงินโกงเขามา ให้เข้าใจอย่างงั้น 
บางทีมันมีอยู่ในโลก เอารัดเอาเปรียบกัน ในข้อเผลอหลง หลง
นดิๆ หน่อยๆ ก็เผลอหลงเอารัดเอาเปรียบกันตอนนั้น เอ้ยๆๆ 
มันเกินไปแล้วๆ ไม่บอกอ่ะ อันนี้ ให้เกินมา ให้สารภาพผิด 
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(อาราธนาธรรม)

ฟังแล้วยังนึกอะไรไม่ออกเลย จะเอาอะไรมาเทศน์ให้ฟัง
เราฟังเทศน์มาในซีดี(แผ่นบันทึก CD)เนีย่ ก็ได้ความรู้มาในซีดี
(แผ่นบันทึก CD)เนีย่ หลวงปู่มั่น(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ท่าน
แสดงอยู่ในซีดี(แผ่นบันทึก CD) นั่นเป็นคติ บางคนอาจจะ
ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ จะเทศน์เรื่อง

นะโม

ให้ฟัง ท่านพูดเรื่อง นะโม แหม มาบรรยายมากมาย 
นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลาย ท่านจะท�าวินัยกรรมอะไรๆ ก็ต้อง
ว่า นะโม ซะก่อน อาราธนาศีล อาราธนาธรรม เทศน์ก็ นะโม 
ขึ้นก่อน แต่ถ้าว่าแต่ นะโมเฉยๆ พวกเรายังไม่ซึ้ง ยังไม่ซึ้งถึง
ตัว นะ ตัว โม แท้อัน นะ ตัวนีม้าจาก ธาตุๆ ธาตุน�า้ นะ ธาตุน�า้ 

ต้องศีล ๕ นีล่่ะไป ซื่อสัตย์ต่อกันให้ได้ อย่าไปคิดกบฏคดเลี้ยว 
อย่าโลภโมโทสันเอาของคนอื่นมาเป็นของเรา เอามาเผาตัวเอง 
เนีย่โลภโมโทสัน หลงเกินมา แล้วไม่บอกเขา อย่าหยิบเอามาใช้ 
เอามาใช้ เอามาเผากระเป๋าตัวเองให้เดือดร้อน ไว้ชวนเอาหมู่หนี 
ไม่ชวนเอาเงินที่มีอยู่แล้วเผ่นหน ีเออ แม้ตั้งแต่ของเขา เขาก็ยัง
เอามานี ่เพราะฉะนั้น ไปๆๆๆ อยู่ ไปๆๆ ไปที่อื่นเขาว่า เขาเชิญ
กันไป เฮอะๆ ไปที่อื่นดีกว่า อยู่ที่นีเ่ขาไม่ซื่อ ไม่สัตย์ ดูสิเงินเกิน
มา ๑๐๐ ๒๐๐ บาทหรือว่า ๙ บาท ๑๐ บาทเกิน ทอนเกินมา
เหล่านั้น อย่าไปยินดี อย่าไปดูถูกเขาว่าเขาเป็นคนหลง ถ้าเรา
เป็นคนโลภ ตัวของเราแหละเป็น

คนหลง หลงรัก หลงอยากได้ หลงยินดี

โลภโมโทสันเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัว เอาไฟมาเผาตัวเอง 
ท�าให้กระเป๋าเราร้อน ไม่ดีเลย อ่ะน่ะ
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๖๒  ๖๒ แล้วก็ โม ตัวนั้นเป็นธาตุดิน ๒ ธาตุเนีย่มาบวกกันเข้า จึงท�าให้

เราได้เกิดขึ้นมาในโลก ถ้าไม่มี นะ ไม่มี โม แล้วเราจะเอาอะไร
มาเป็นร่างเป็นกายของเรา นะโม นั้นเป็นต้นของชีวิตสัตว์และ
มนษุย์ทั้งหลาย

ถ้าไม่มี นะ มี โม แล้วจะเอาอะไรมาปั้น เป็นตนเป็นตัว
ของเรา เพิ่นว่า นะ ธาตุน�า้ และ โม ธาตุดิน ๒ อย่างนีม้าบวก
กันซะก่อน แล้วจึงมาปั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

กลละ ฆนะ เปสิ

แตกแข้ง แตกขา แตกหู แตกตา แตกตับ แตกไต 
แตกไส้ แตกพุง แตกระบบทางเดินในร่างกายของเรา ให้เจริญ
เติบโตขึ้นมา มีแข้ง มีขา มีหู มีตาขึ้นมา เพราะว่าธาตุทั้ง ๒ 
นั่นเอง เป็นปัจจัยเบื้องต้น เป็นมูลมรดกเบื้องต้น มีความให้เรา
เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ เพราะว่าธาตุทั้ง ๒ นั้นได้มาจากไหน เอา
น�้าธรรมดาขึ้นมา เอาดินธรรมดาขึ้นมา มาผสมกันเป็นดินเหนยีว
ขึ้นมา แล้วก็ปั้นเป็นหม้อ เป็นไห เป็น อ้า ภาชนะถ้วยชามต่างๆ 
ขึ้นมาได้ เพราะว่ามี นะ ธาตุน�้า โม ธาตุดิน ผสมกันซะก่อน จึง
มาปั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ แต่ว่าภาชนะทั้งหลายนั้น ไม่มี
วิญญาณครอง ไม่มีวิญญาณครอบครอง แต่ว่าตัวของเรานี ้เมื่อ
ปั้นขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีวิญญาณครอบครอง วิญญาณ
เข้าครองรักษา ให้เจริญวัฒนาขึ้นมาได้

เพราะมีวิญญาณเข้าครอง จักขุ ก็มีวิญญาณ โสตะ ก็มี
วิญญาณ ฆานะ ก็มีวิญญาณ ชิวหา ก็มีวิญญาณ กายะ ในที่สุด 
ก็ มโนวิญญาณ เป็นผู้ครอง ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา อาศัยธาตุ

ของมารดาเป็นผู้ให้ความอบอุ่น อาศัยไฟ ธาตุไฟของมารดาได้
รับความอบอุ่น จึงไม่เปื่อย จึงไม่เน่า ออกไปตามฤดูกาลของมัน 
ตัวร่างกายของเรานี่ ได้มาจากพ่อจากแม่ นะ ธาตุน�้าเป็นธาตุ
ของแม่ โม ธาตุดินเป็นธาตุของพ่อ เมื่อน�าใส่กันไว้แล้ว ถ้าไม่มี
ธาตุไฟเข้ามาช่วย ให้ความอบอุ่นขึ้น มันจะแตก

กลละ ฆนะ เปสิ

ออกได้ยังไง มันจะแตกแข้ง แตกขา แตกหู แตกตา 
แตกตับ แตกไต แตกไส้ แตกพุง ระบบทางเดินในร่างกายเรา
จะเจริญไหม มันก็เน่าออก แท้งออกมา ไม่เจริญ ถ้ามีวิญญาณ
เข้าไปครองแล้ว ใจเข้าไปครองแล้ว ได้ธาตุไฟของมารดาให้ความ
อบอุ่น

กลละ ฆนะ เปสิ

มันค่อยแตกตุ่ม แตกอะไรขึ้นมา แตกนิว้ขึ้นมา แตกนิว้
มือเป็นตุ่มๆ ขึ้นมาน้อยๆ เออ เป็นตุ่มขึ้นมา ค่อยยื่นค่อยยาว
ออกมาเรื่อยๆ เล็บเท้า เล็บตีนก็เหมือนกัน

กลละ ฆนะ เปสิ

แตกแข้ง แตกขา แตกหู แตกตา แตกตับ แตกไต 
แตกไส้ แตกพุง แตกระบบทางเดินในอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์
เสียก่อน ถ้าไม่ครบ ไม่ถ้วน ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์ เป็นเด็กที่ ไม่
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สมบูรณ์ อาจจะง่อยเปลี้ยเสียขา อาจจะ อ้า เสียหู เสียตาไปก็ได้ 
ที่มีแข้ง มีขา มีหู มีตา ก็เพราะอาศัยธาตุทั้ง ๒ ผสมกัน

นะ ธาตุน�้า โม ธาตุดิน ผสมกันซะก่อน อาศัยธาตุไฟให้
ความอบอุ่นเพิ่มเติมเข้าไปอีก มีความอบอุ่น ท�าให้หัวใจเต้นตาม
จังหวะขึ้นมาได้ เจริญ หัวใจเต้นได้แล้ว เจริญเติบโตขึ้นมา ห้อง
มันก็ ตึกๆๆๆๆ อยู่ในของมันน่ะล่ะ หัวใจเต้น รู้จัก ความเต้น
ของหัวใจ ก็ปั๊มเครื่องใหญ่ เครื่องปั๊มใหญ่ ส่งโลหิตไปเลี้ยงทุก
แขนง ทุกเส้น ทุกแห่ง เต้นตึกๆๆ จังหวะหัวใจ ถ้ามันเต้น มัน
ท�างาน ตัวจักรกลอยู่ที่นี ่เป็นผู้เต้น

ถ้าหัวใจไม่เต้น มันจะเป็นยังไง ไม่มีวันเจริญได้ มีแต่หลู
(หลุด) มีแต่แท้งออกมา เพราะมันไม่สมบูรณ์ ไฟไปหล่อเลี้ยง
เรียกว่าไฟไม่สปาร์ค(spark ประกายไฟ) เออ พูดภาษาง่ายๆ 
ไฟไม่สปาร์ค(spark ประกายไฟ) อ้า ภาษาโลกเอามาผสมเข้า 
ไฟสปาร์ค(spark ประกายไฟ) ก็ท�างานทุกอย่างปะเนีย่

เครื่องยนต์กลไกทุกชนดิก็เหมือนกัน เขาจัดท�าขึ้น ต้อง
มีไฟเข้าไปช่วยซะก่อน มันจึงสปาร์ค(spark ประกายไฟ) พอ
เครื่องสปาร์ค(spark ประกายไฟ)แล้ว หัวใจก็จะท�างานเต้น 
ตูมตามๆๆ ขึ้นมา แล้วก็ โลหิตทุกเส้น ทุกสาย โลหิตฝอย โลหิต
ใหญ่ โลหิตอะไรของมันส่ง มันส่งของมัน ปัม ตึมตัมๆ มันไป
เองมัน นวดสมองนีล่่ะ ปึบปั๊บๆๆ ขึ้นสมองไปหมด ให้ล�าตีนล�า
มือมันก็เต้นปึบปั๊บๆ ไปหมด น่ะ อาศัยธาตุทั้ง ๒ นั้นเป็นเครื่อง
ส่ง เรามีเครื่องส่งเต็มบริบูรณ์ดีแล้ว ถ้าธาตุไฟข้างในไม่ช่วยจะ
เป็นยังไง แม้การย่อยอาหาร มันก็ไม่ไปน่ะ มันไม่ย่อยกินแล้ว
มันก็ไม่ย่อย เพราะไม่มีไฟธาตุอยู่ในร่างกาย กินอาหารแล้วไม่
ย่อยแล้วมันจะเป็นยังไง ท้องอืด ท้องเสียไปต่างๆ นานา เอ้เป็น
ที่มันถ่ายคล่องตัวอยู่ ถ่ายหนักก็ดี ถ่ายเบาก็ดี เพราะว่ามันมี
เครื่องของมันดีอยู่ เครื่องจักรอยู่ในร่างกายเรา แสดงว่าอาศัย
ผู้อื่นประคบประหงมต่อ ต่อมา

ถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยประคบประหงมมั่งจะท�ายังไง ตาย ตาย
เท่านั้นแหละ หายใจไม่ออก หรืออะไรไม่ออกอันนั้น หัวใจไม่เต้น 
เออ ระบายหนัก ระบายเบามันก็ไม่ระบาย อืดขึ้นมา แน่นขึ้นมา 
ในที่สุดก็สู้ไม่ไหว ตายไปเท่านั้นเอง อย่างนีด้้วยวิบากของกรรม 
เป็นสัตว์ อาจเป็นไปโดยอัตโนมัติ มันเต้นเองมัน มันเดินเองมัน 
เลือดก็ดี ลมก็ดี มันเดินไปตามจังหวะหัวใจท�างาน หัวใจท�างาน
แล้ว ธาตุทุกส่วนในร่างกายเราก็ท�างานไปด้วยหมด ท�าให้
หมุนเวียน ถ้าไม่สูบฉีดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะในร่างกายเราทั่วถึง
ทุกเส้นทุกเอ็น ถ้าเกิดโลหิตตีบตันขึ้นมาจะเป็นยังไง อ้า เพิ่นก็จึง 
มีหมอศึกษาเอาไว้ในระบบทางเดินของร่างกายเรา ทางเดินอาหาร 
ทางเดินโลหิต ทางเดินของลม ทุกอย่าง ความอบอุ่นของร่างกาย
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๖๒  ๖๒ ปากอมจมูก แล้วก็ดูดแรงๆ ปื๊ดๆๆ ๒ ที ๓ ที มันก็ออกมา

หมด อยู่ในจมูก ในโพรงจมูก หายใจได้ร้องไห้ ว้อๆ ขึ้นมา แว 
เออ หายใจได้แล้ว ร้องไห้แล้ว เออ เนีย่พระเจ้าพิมพิสาร เพิ่นท�า
เป็นตัวอย่างของโลก แต่ว่ามันก็เป็นกันอยู่อย่างงั้นไม่ใช่ๆ พระ
เจ้าพิมพิสาร เป็นกันมาอยู่อย่างงั้น ใครมีครอบมีครัว มีลูกมีเต้า 
ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่จะดูจะแล ความปลอดภัยของลูก
ให้ทั่วให้ถึง หายใจไม่ออกก็เป็นยังไง จะหาวิธีช่วยเหลือยังไง 
กลางค�่ากลางคืน เขาก็อยู่ ไม่อยู่แหละ หอบเข้าไปหาหมอ หมอ
อยูโ่รงพยาบาลไหนที่จะช่วยได้ก็เอาลูกไป มันสลบไปแล้ว มันไม่
หายใจแล้วท�าไง ให้หมอไป กระตุ้น กระตุ้นวิธีไหนว่ะเนีย่ ท�าให้
หัวใจเต้นขึ้นมาได้ ตึกตับๆ หัวใจเต้นได้แล้ว สบายแล้ว เลือดลม 
ทั้งหลายก็ไหลเวียนแล่น ไปตามแขน ตามขา ตามตีน ตามมือ
ได้ เออ หายใจคล่องตัวขึ้นมาแล้ว เนีย่ใครล่ะเป็นคนประคบประหงม
ก็พ ่อกับแม่นั่นล่ะ เพิ่นจึงว่า

มาตาเปตติกะสัมภะโว

เราถ้ามันเย็นไปซะแล้วจะเป็นยังไง อยู่ได้พอชั่วโมงหรือเปล่า 
ตาย เออ ดับชีวา ไม่ ไม่เจริญ ไม่เติบ ไมโ่ตขึ้นไปได้ เพราะฉะนั้น 
ที่พวกเรารอดพ้นอันตราย อันสาหัสสากรรจ์นั้นมาได้ เพราะว่า
น�้าใจของพ่อของแม่ เอาช่วย เอาใจช่วยกันดูแล มันเป็นหวัดหรือ
เปล่า มันเป็นไอหรือเปล่า เป็นไข้ตัวร้อนหรือเปล่า ช่วย
ประคบประหงม งมขี้งมเยี่ยว พูดภาษาให้ง่ายๆ อย่าว่าหาน่ะ
ว่ามันหยาบ เออ

ใครประคบประหงมให้เรา อึออกมาใครเป็นคนเช็ดคน
ล้างให้ เยี่ยวไม่ออกก็เป็นยังไง หาสิ่งมาสวนมัน ให้มันออกมา 
น�้าเยี่ยว อึไม่ออก ขี้ ไม่ออก ต้องหาเครื่องสวนมา สวนให้มัน
ปื๊ดปาดๆ ออกมา ใครล่ะเป็นคนกระท�าให้เรา หอบเราไปหาหมอ 
ให้หมอช่วย ให้ความปฐมพยาบาล ตั้งแต่เกิดขึ้นมา ขี้หู ขี้ตา 
ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่เช็ดให้ ปล่อยไว้ให้ขี้หู ขี้ตาติดกันอยู่ 
ตาติดต้อ(ตัน)กันอยู่ เอาน�้ามาแกะ มาล้าง มาเช็ด ตาติดต้อ
(ตัน)ก็ลืมตาไม่ได้นะ ติดอยู่อย่างงั้นแหละ มันแห้ง ขี้ตามันออก
มาแล้ว มันมาติดกันกับ มันกับขนตามันติดกันไว้ มันไม่ออก 
ลืมตาไม่ได้แล้ว ใครล่ะเป็นคนประคบประหงมเนีย่ แม่ หาผ้า
ชุบน�้ามาเช็ดให้ๆ เช็ดแล้วจนว่าขี้หู ขี้ตาแห้งๆ ติดอยู่นั้นก็ลืมตา 
ขึ้นมาได้แล้ว ดี ใจ ถ้าลูกลืมตาขึ้นมาได้แล้วก็ดี ใจ ลูกหายใจไม่
ออก ขี้มูกตันจมูกซะ หายไม่ได้ออก หายใจทางปากเอา นีก้็เป็น
ภาระของพ่อของแม่อีก ปิดจมูก ก็หาหมอให้หมอช่วย

มันเป็นมาตั้งแต่นานแล้ว ตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสาร
เลี้ยงลูก เลี้ยง เออ ลูกชาย อ้า ขึ้นมา หายใจไม่ออก เลี้ยงลูกอ่อน 
หายใจไม่ออกท�ายังไง พระเจ้าพิมพิสารท่านก็มีปัญญา ไม่ยากๆๆ 
แล้วเอาปากอมจมูกลูก หายใจไม่ออกมันตันดัง (จมูก)อยู่ อม 
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แตกแข้ง แตกขา แตกหู แตกตา แตกตับ แตกไต 
แตกไส้ แตกพุง เต็มหมดทุกส่วนไม่บกพร่อง แล้วก็เจริญมา
เรื่อยๆ เวลาคลอด เออ บางทีก็คลอดยากล�าบากเหลือเกิน ตาย
ทั้งแม่ตายทั้งลูกก็มี อันนีก้็ ก็ ไม่ได้เล่าได้เรียนอะไรหรอก แต่
ว่าพ่อแม่เป็นผู้ประคบประหงมเรามา เวลาคลอดลูก ก็หัวคลอด
ออกแล้ว มันมาคาอยู่ที่ ไหล่ หัวหย่อนลงมาที่พื้น ไม่ออกหรอก 
ต้อนแต้น(ชิ้นเล็กที่แขวนแกว่งไปมา)ๆ อยู่นั่นแหละท�าไง เอา
หมอที่ ไหนมาช่วยบีบช่วยนวดให้ตกพวกออกมาแล้ว ห้อยอยู่
อย่างนั้นล่องแร่งล่องแร่ง ให้ตกพวกออกมาก่อน ตกพวกออก
มาแล้วยังไม่ร้องนะ ยังไม่ร้องตอนนั้น ตกพวกออกมาใหม่ๆ ยัง
ไม่ร้องอีกยังสลบอยู่ พ ่อกับแม่ก็ อ้า หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ เพิ่นมา
ตบหลัง ตจีนหลังให้ ตุ๊บๆๆๆๆๆ ตุ๊บๆๆๆ ให้หัวใจเต้น แล้ว
จนร้อง อุว่าๆ ขึ้นมาปะเนีย่ อุว่าๆ เอาแม่ๆ ขึ้นมาปะเนีย่ เออ
อุแว้ๆ น่ะ เอาแม่ๆ ช่วยแม่ เออ อย่างงั้นล่ะ พ่อกับแม่ก็ดี ใจ
ว่าลูกร้องไห้ได้แล้ว เออ เอาน�้าอุ่นๆ มาล้างให้ ถ้ารู้เท่าไม่ถึง
กาล ก็เอาน�้าเย็นไปล้างลูก ออกมาใหม่ๆ มันก�าลังสะบั้นอยู่ เอา
น�า้เย็นไปราด มันก็แรงไปเลย เขียวไปเลย ตัวเขียวตัวนั้นไปเลย 
หายใจไม่ทันแล้ว ปอดบวม ปอดหยังไป ท�านองนี ้ ดูสิพ ่อแม่
ประคบประหงมเรามา เออ อันนีเ้พิ่นสอนให้เราฟังหรอก คลอด
ออกมาใหม่ๆ มัน บ่าไหล่มันใหญ่ มันคาบ่าไหล่ ออกมาแต่คอ
ออกมาแต่คอก็ห้อยต่องแต่งๆ ยังว่าสลบหรือว่าน่ะ เออ คลอด
ออกมาได้แล้วปะเนีย่ ไม่ร้องไห้ ให้ร้องไห้ต้องมาตบหลัง ตบไหล่
ให้ เออ ตีนั่น ตีนี่ ให้ ให้ๆๆๆ มันเต้นซะก่อน หัวใจสปาร์ค(spark 

สัมภวธาตุทั้งหลายที่เรามีร่างมีกายมา ใครเป็นคนให้ ใคร
เป็นคนปั้นเรา ผสมเราให้เกิดติดเป็นมนษุย์ขึ้นมา ถ้าพ่อแม่ล่ะ
ให้ธาตุดิน ธาตุน�้าซะก่อน แต่ว่าส่วนธาตุไฟ ธาตุลมมันก็มจีาก
พ่อแม่หายใจอยู่ เออ ก็ท�าให้หัวใจเต้นขึ้นมาได้สบาย ถ้าหัวใจ
เต้นได้แล้ว บันดาลโลหิตทั้งหลายในสาระพังร่างกายทุกส่วน 
เออ จนถึงปลายมือปลายเท้า เต้นไปพร้อมๆ กัน ตึกๆๆๆ หมอ 
มารักษาอยู่ทุกวันนี ้ก็อาศัยระบบความเต้นของหัวใจ มันสม�า่เสมอ
หรือเปล่า ถ้าไม่สม�่าเสมอก็หาเรื่องสปาร์ค(spark ประกายไฟ) 
ให้มันเต้นขึ้นมาได้ หัวใจเต้นดีแล้ว ปกติดีแล้ว หายใจคล่องตัว
แล้ว

เอ้า พ่อแม่ก็รับกลับไปรักษาอยู่ที่บ้าน แนะน�าความรู้ให้ 
ให้รู้จักดูแลรักษาลูก อย่าปล่อยให้ลูกขี้มูกตันดัง (จมูก) ขี้มูก
เหนยีวตันดัง (จมูก) หายใจเข้าไม่ได้แล้วก็มันจะตายเอาง่ายๆ 
หายใจไม่คล่องตัว หัวใจก็ท�างานไม่ได้เต็มที่ หัวใจไม่เต้น เต้น
เต็มที่ ได้ นั่น พวกเราได้เป็นหนีบุ้ญหนีคุ้ณของพ่อของแม่ตอนนี้ 
เพิ่นให้ร่างให้กาย ให้ นะ ธาตุน�า้ให้ โม ธาตุดินแล้ว ก็ยังไม่พอ
ก็อาศัยไฟ ความอบอุ่นของพ่อของแม่ จนให้ความอบอุ่นให้ร่างกาย
ทารกเจริญขึ้นมา
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มี นะโม ซะก่อน ถวายทาน ถวายสังฆทาน ถวาย อ้า อะไรก็
แล้วแต่ ก็ว่า นะโม ซะก่อน เอา

นะโม

ขึ้นก่อน

ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อไป จึงเอา นะโม ขึ้นก่อนเสมอๆ พวกเราเนีย่ นะโม 
ขึ้นมาก่อน ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วพู้น( โน้น)แหละ ออกมาแล้ว 
นะ ธาตุน�้า โม ธาตุดิน จะมาช่วยประคบประหงม งมๆ กันอยู่นั่น 
กี่วัน กี่เดือน กี่ปี จะลืมตาอ้าปากมาได้ ออกมาใหม่ๆ ก็ดูดนม
ไม่เป็น ต้องเอานมใส่ปากให้ ดูดๆๆ ลูกดูดๆ ดูดๆๆ ก็ดูดปาก
เข้าไป น�้านมมันหย่อนใส่ปาก มันมีรสหวานๆ หน่อยมันก็ดูด 
ใหญ่แล้ว เออ ดูด ดูดนมแม่ ดูดนมแม่เป็นแล้วก็ดี ใจแล้ว ถ้า
ดูดนมไม่เป็นท�ายังไง เออ หึหึ โอ้โฮ กัน เป็นของสาหัสสากรรจ์
มาก เลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ ไม่ใช่เป็นของง่ายๆ

กว่าจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ ยังไมโ่ตขึ้นมารู้เรื่องเดียงสา 
เดินไปได้ มาได้ ก็เอาแต่ใจตัวเองทั้งวัน เออ เอาแต่ใจตัวเอง 
อะไรไม่ได้ใจตัวเองก็ตีเข้า ปั๊บๆๆๆ ร้องไห้ เออ เอาแต่ใจตัวเอง 
ผู้แสดงอยู่นี ้ผู้เทศน์อยู่นี ้ไม่เคยร้องไห้กับแม่เลย แม่จะไปไหนๆ 
ให้นั่งอยู่เฉยๆ นั่งอยู่เฉยๆ แม่จะไปท�าไร่ไถนา ก็ ให้ท�านา ด�านา 
ปักกล้า ด�านาไป ให้นอนเอาผ้า ผ้าโสร่งของพ่อมาห่มให้ แล้วก็

ประกายไฟ)ซะก่อน จึงค่อยร้อง อุว่าๆ ขึ้นมา นั่น ก็ พอร้องไห้
เสร็จแล้ว พ่อจึงค่อยดี ใจ แม่จึงค่อยดี ใจ ร้องไห้แล้ว อ้า เป็น
หน้าที่ของพ่อของแม่ผู้อยู่ใกล้ๆ ดูแลเองดังนี ้พวกเราจึงปลอดภัย
มาทุกคนที่มานั่งอยู่ร่วมกันแห่งนี้

บางรายก็ผ่าตัด มันคลอดยาก ช่องคลอดไม่เปิด ท�าไง
ล่ะ หมอก็คิดขึ้นมาทัน ผ่าเลย ผ่าเอาออกทางท้องเลย ผ่าแล้ว
ก็ดึงเอาเด็กน้อยออกมา เออ ดึงออกมาใหม่ๆ มันก็ตกใจแล้ว 
สลบไปอีก ท�ายังไงจะร้องได้ เออ ก็พยายามหาวิธีแก้ไข ให้มัน
ร้องอุแว้ๆ ขึ้นมา เออ พอร้องได้จึงค่อยดี ใจ ไอ้ส่วนแผลที่ผ ่าตัด 
หมอนั้นดูแลเอง เย็บ เย็บท้องเย็บไส้ให้ดีแล้วเรียบร้อย ทุกอย่าง 
มันเข้าที่เข้าทางมันหมดทุกแห่งแล้ว เนีย่หมอช่วยเหลือมาทั้งนั้น 
บัดนี ้เพิ่นจึงมีบทสวดเบื้องต้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
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มีลูกตั้ง ๑๙ คน เราเป็นคนที่ ๖ น้องลงไปอีกเท่าไหร่คน ๙ 
คนน่ะ น้องลงไป ๙ คน แม่มีลูกอยู่ไฟมาตั้ง ๑๙ หม้อคว�่า ๑๙ 
อยู่กรรมความเย็น ๑๙ คน เราเป็นคนที่ ๖ ลงไปอีก ๑๓ คน
น้องเรา เออ เป็น ๑๙ คน รวมกันแล้วมากมายขนาดนั้นน่ะ

แต่ว่าเหตุใดจึงไม่เหลือ หมด เราก็บ้านนอก ไกลบ้าน 
ไกลเมือง ไกลหมอ บ้านนอกออกไป เกิดอหิวาตกโรค ทั้งบ้าน
ทั้งเมือง เด็กน้อยๆ ลงไป น้องเรา ๕ คนนอนเรียงกันอยู่ เรา
เป็นคนที่ ๖

น้อง ๕ คน เขาเอาไปฝังคืนเดียวหมด
ตาย ตาย ตาย ท้องเสีย ท้องเสีย

เสียแล้วก็ตาย เอาไปฝังทั้ง ๕ คนเลย เหลือแต่เราผู้เดียว 
พอดีหมอในเมือง ขี่ล้อขี่เกวียนออกมา เอายามาแจก ได้กินยา
หมอ อ้า หมอเอายาอะไร น�า้หวานๆ เวินๆ เนาะ(นะ) จิ๊บเอา
เท่านั้นมาแหละ โอ้ จิ๊บแล้วเนีย่ แห้งคอวาบโลด กินลงไปเนีย่ 
แห้งคอวาบ ฝืนเอา ขวดหนึ่งๆ กินจนหมดขวดแล้วก็อยู่ล่ะ ขวด

นอนเฉย เวลาลุกขึ้นมาคลานไปได้ ไปเห็นเขาอ้า เขาเปิดป่อง
(ช่อง) กระดานเถียงนา เปิดช่องไว้ คลานมาถึงช่องนั้น เห็นช่อง
มันแล้ว ก็ไม่ปีนไม่ป่าย กลับไปนอนอีกอยู่อย่างงั้นน่ะ เนีย่ประวัติ
ของตัวเองหรอก ไม่เคยร้องไห้กับแม่ แม่จะไปไหนมาไหนไม่เคย
ร้องไห้ตาม เออ ใครๆ ว่ามันรู้ปะสาอยู่ ว่าอันนั้นเป็นป่อง (ช่อง) 
เป็นช่อง เขาเปิดไว้ ถ้าคลานต่อไปก็ตกลงไปพื้น ตาย หลังเดียว
นี้ ไม่ไป พอเห็นช่อง เห็นป่อง (ช่อง)อย่างงั้นน่ะ คลานกลับคืนไป 
ไปนอนห่มผ้าเฉย แน่ะ เออ เป็นคนอย่างนีป้ระวัติ เขาเล่าให้ฟัง
ตั้งแต่โน่นหรอก ไม่เคยร้องไห้กับแม่ แม่ไปไหนมาไหนไม่เคย
ร้องไห้กับแม่ เวลาหิวนมนู้นแหละ หิวนมแล้วก็ร้องไห้บ้าง เออ 
แม่ยายเป็นคนอ้วนๆ หน่อย มีนมเหี่ยวแม่ยาย แม่ตู้ เพิ่นเอา
ใส่นมแม่ตู้ให้ดูด ก็ดูดนมแม่ตู้ ไม่มีน�้าหรอก ดูด เดี๋ยวก็ร้องไห้ 
เดี๋ยวแม่มาๆ แม่มาแล้วๆ เพิ่นตั๋ว( โกหก)อยู่อย่างงั้นแหละ ก็
พักอยู่จนว่า แม่มาซะก่อน นั่น จึงค่อยได้ดูดนมแม่ อันนีเ้พิ่น
เล่าให้เราฟังหรอก เราจ�าได้ เออ รู้จักปะสาอยู่ตั้งแต่น้อยมา 
เออ

เพราะฉะนั้น การเลี้ยงลูกปลูกโพธิ์ ไม่ใช่เป็นของง่าย เป็น
ของล�าบากยากเย็นมาก ต๋บ (ซัก)ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว 
แคะขี้หู แคะขี้ตา อ้า ป้อนข้าว ป้อนน�้า สิ่งใดมันเป็นก้าง เป็น 
กระดูก ก็ไม่ให้ลูกกินแหละ ถ้าให้มีแต่เนื้อ ถ้าจะเอาป้อนเนื้อ 
ป้อนปลาอะไรก็ ไม่ให้มีก้าง มันจะคาคอ อ้า ถ้าอมเข้าไปแล้วก็ 
จก(ล้วง)ออก จก(ล้วง)กระดูก จก(ล้วง)ก้างออก อ้วกๆ อันนี้
มันคาคอ ติดคอก็เฮ็ด(ท�า)เอา ให้เอาจนพอแรง จนรู้เดียงสา เออ 
จนกินข้าวกินปลาเป็นมาหรอก เลี้ยงแต่ละคน มันเท่าไหร่ล่ะ 
แม่เลี้ยงลูกมาแต่ละคนมันเท่าไหร่ แม่ของเรา มันเหลือเงินนะ



๒๐
 เม

ษา
ยน

 ๒
๕๕

๗

19

18
๖๒  ๖๒ ของหมอ ยาของหมอ เออ ไม่ตาย เพราะหมอไปพ้อ(พบ)พอดี 

หมอไปพบเราก�าลังนอน แขม่วๆ อยู่ พาเรารอดมาได้ ๕ น้อง
พากันตายหมด ไอ้นีม่ันเกิดขึ้นมาใหม่หลายคนเอา เกิดมาที่หลัง 
พวกที่ตายไปก่อน อ้ายอยู่(ชื่อสมบัติคนที่ ๒ อายุน้อยกว่า ๙ ปี) 
อ้ายส�า(ชื่อส�าลี อายุน้อยกว่า ๑๖ ปี) ค�าผัด(ชื่อค�าผัด อายุน้อย
กว่า ๑๕ ปี) อ้าย... เออ อะไรของมันหลายคนอยู่

นีย่ังอยู่ ยังไม่ตาย เพราะว่ามันโรคอหิวาต์ มันดับไปแล้ว 
ก็เลยไม่ได้ประสบภัยเช่นนั้น อหิวาตกโรคมันเกิดขึ้น ตายหมด 
เด็กน้อยสมัยนั้นตายหมด รุ่นเดียวกันหรือน้องๆ ลงไปทุกคน
ตายหมดไม่เหลือ แต่ตัวเนีย่ คนเนีย่ จนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย
หนึ่งแล้ว กินยาเป็นแล้ว ก็เลยรอดภัยมา เพราะฉะนั้น การเกิด
ของพวกเรา ด้วยวิบากของกรรม

กัมมะวิปาเจนะ สัจจานัง กัมมะปัจจะยา

สัตว์โลกเป็นอยู่ด้วยกรรม ถ้ากรรมยังหล่อเลี้ยงอยู่ ก็
เจริญวัยขึ้นมาได้ ไม่ตาย เออ แต่มารอดตายหลายครั้ง หลาย
คราวอยู่ ก่อนจะมาบวชได้ ก็รอดตายมา อายุ ๑๗ ปี แล้วเป็นไข้ 
หรือว่าเป็นบาด เป็นแผลที่ขา เออ จนว่าไปไหนไม่ได้ก็นอน 
นอนซมอยู่กับที่ แม่ก็มากางมุ้งให้ กางมุ้งให้นอนในมุ้ง เพราะ
ตอนนั้นแมลงวันมันตอมหึ่งอยู่ มันจะอันตรายแก่บาดลูก อืม 
มาไล่แมลงหวี่ แมลงวันให้ เออ อยู่อย่างงั้นล่ะ อดตาหลับขับ
ตานอน ว่าล้างแผลล้างอะไรมันเป็นฝี มันระเบิดออกมายังไง
ไม่รู้ ใหญโ่ต แต่ไม่ได้เล่าแต่เบื้องต้นมาหรอก มาเล่าเอาตอน
มันเป็นบาดใหญ่ๆ แล้วนี ่นอนซมอยู่ นอนไปไหนมาไหนไม่ได้ 

จนเอาดนตรีมาเล่น ดนตรี สีซอ ให้เขาเข่ง (ท�าให้ตึง)ให้ ดนตรี
สีซอ ปี่ แคน เหล่านี ้เอาโน้ตมันมา เอาโน้ตมันมาแล้วก็มานอน
เขียน เขียนโน้ตมันใส่ลูก(ลูกระนาด)แทน เขียนโน้ตมันใส่หัว
พิณพาทย์ ระนาด ที่เขาซื้อมาให้เล่น เขาเห็นว่า ท�าเป็นๆ ก็ซื้อ
มาให้ จนเป็น จนเป็นทุกอย่าง เออ ดนตรีวงเล่นกับเขาได้ งูๆ 
ปลาๆ หรอก ไม่เก่งแท้หรอก ดนตรี แต่มาฟังดนตรีเขาทุกวันนี้ 
อ้า ฟังไม่ออกเลย ไม่รู้มันอะไรต่ออะไร ...เร็วไปหมด ไม่อะไร มัน 
ไม่ๆๆๆๆๆ ไม่ท�าตามสูตร ตามโน้ตมัน เป็นเพลงก็เป็นเพลง
อะไรก็ไม่รู้ เพลงดอกดิน พม่าร�าขวาน เพลงเขมรเทวา เพลง
อะไรๆ พวกนีม้ันก็มีหมดทุกโน้ต โน้ตมันมี เป่าตามโน้ตมัน เป่า
แคนก็เป่าตามโน้ตมัน ตีพิณพาทย์ ก็ตีไปตามโน้ตมัน เขียนใส่
หัวมันหมดแล้ว อืม เขียนใส่หัวมันหมดก็ตีเป็นเพลงไปเลย เขา
นึก นึกงง อัศจรรย์เอ้ กูฟังมันตีอยู่น่ะ มันเป็นเพลงแล้วน่ะ เออ 
มึงท�ายังไงถึงตีเป็นเพลงได้ โอ้ย มันก็อยู่ที่หัวนีแ่หละอ่ะ เขียน
โน้ตมันใส่หัวพิณพาทย์มันเป็น คู่ ๘ ก็ตีไปตามนั้นแหละ

โด โด มี ซอล ซอล ซอล ลา ซอล ฟา ลา ซอล
มี ซอล มี เร เร เร มี เร โด โด

โด โด มี ซอล ซอล ซอล ลา ซอล ฟา ลา ซอล
สร้อย ทีแล้ว

ซอล ลา ที ลา เร ลา ที ลา ซอล ซอล ลา ซอล ฟา มี
ฟา ลา ซอล มี โด โด มี เร เร ลา ที ลา ซอล

นี่ๆ  เป็นเพลงอันนี ้เพลง เพลงชาติ ประเทศไทย เพลง
พม่าร�าขวาน เพลงสรรเสริญพระบารมี มันก็ตีไปตามนั่นน่ะ 
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๖๒  ๖๒ ตีไปตามโน้ตนั่นแหละ โน้ตมันเขียนไว้ใส่หัวแล้วก็ตีได้เป็นเพลง

ได้เลย ไม่ต้องยากล�าบากเลย เออ เขาก็งึดง้อ(คิดไม่ถึง) ท�า
ยังไงมึงถึงท�าได้ ท�ายังไงมึงจึงท�าได้ เออ มันอยู่ในหัวนีแ่หละ 
ฮะฮ่ะ เออ ท�าเป็น ท�าเป็นแต่ว่าไม่ไพเราะเพราะพริ้งเท่าไหร่
หรอก แต่ก็งูๆ ปลาๆ ไปกับเขาไปอย่างงั้นแหละ ได้จบ เพลง
อะไรๆ ก็ตจีบ เป่าแคนจบ สีซอจบ อ้า มันสีซอเฉยๆ เนีย่ แน่ะ 
มันไม่ยากอะไรหรอก ดนตรีทางโลก เขาก็มโีน้ตท�าตามโน้ตมัน 
เพลงพม่าร�าขวาน เพลงเขมรเอวบาง เพลงอะไรต่ออะไร มันก็
ไปตามเพลงของมันล่ะ ไม่ยากเลย อืม เพราะว่ามันมีหัวอยู่แล้ว 
อืม มันเขียนได้อยู่แล้ว เขียนใสโ่น้ตไว้แล้วก็ ตีไปตามนั้น สีไป
ตามนั้นก็เป็นเพลงเป็นอะไรขึ้น อยู่บ้านของเรา เพิ่นเป็นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหลังใหญ่สักหน่อยหนึ่ง เย็นมา ตกเย็นมาแล้ว
เขาก็มาแล้ว เพื่อน พวกทั้งหลายก็มารวมกัน บรรเลงกัน ตึมๆๆๆ 
อยู่ที่บ้านน่ะ เขาชมเชยเรา เหมือนนั่งอยู่ในเมืองในนา เออ ได้
ฟังดนตรีแล้วเหมือนอยู่ในเมืองในนา อืม บรรเลงเพลงอันนั้น 
บรรเลงเพลงอันนีข้ึ้นมา สนกุสนานกันครึกครื้นรื่นเริง แน่ะ 
ทางโลกก็มีอยู่บ้างนดิๆ หน่อยๆ พอแผลดีแล้ว แผลขาดีแล้ว 
เดินได้ไปได้มาแล้ว เขาเลยซื้อพิณพาทย์มาให้เล่น ก็ไปเล่นลิเก

กับเขา เออ ไปเล่นละครกับเขา สนกุสนานไปอย่างงั้นแหละ เออ 
เพลงของโลก บรรเลงๆ บรรเลงเพลงโลกต่างๆ ก็พอม่วน(สนกุ)ๆ 
สาวๆ กับเขาไป แต่ว่ามันผิดมันถูก เรารู้อยู่ เล่นผิด เว้ย เล่น
ผิด เล่นไม่ถูก บอกเขาหมดแหละ เล่นไม่ถูกมันก็ขัดกันเด้ มัน
ไม่ไปทางเดียวกันหรอก พม่าร�าขวาน เขมรเทวา อะไรๆ ติดกัน 
ทองย่อน ทองเยน เออ นีเ่หล่านีเ้ป็นต้น

อันนีพู้ดนอกลู่นอกทางจากธรรมะออกไป การฝึกปรือ ไม่
ได้อยู่เฉยๆ ก็กลายเป็นเพลงขึ้นมาได้ เป็นสูตรขึ้นมาได้ เป็น
ดนตรีขึ้นมาได้ กลองเขาก็ท�ามาให้ กลองร�ามะนาเขาก็ท�ามาให้ 
เออ สีซอเราประดิษฐ์ประดอยเอาเองหรอก ประดิษฐ์ประดอย
เอาเอง ขลุ่ย ขีดๆ แคนๆ เกินๆ เหล่านี ้ พอเป่ากับเขาได้ 
เป็นเพลงได้ เข้าวงดนตรีเขาได้อยู่ อ้า มันหัดเอาฝึกเอาเป็นได้
ทุกอย่าง เพราะฉะนั้น การมาบวช ก็ไม่ได้ยัง ฝันไป ได้ไปบรรเลง
เพลงปี่พาทย์ ระนาด ฆ้องวง กับเขาอยู่ เอ้ มันท�าไมไปอย่างงั้น
ล่ะ เราไม่สนใจแล้วมันหรอก แต่มันก็เอาจนจบ ทุกวันๆ น่ะเพิ่น
เอาไปทุกวันๆ มันบรรเลงไปได้ อันนั้นเกิดจากการฝึกฝนอบรม
แล้วย่อมดี ย่อมเป็นศิลปะ ศิลปินได้ ท�าให้เกิดเฉลียวฉลาดขึ้น
มาได้ ในทางโลก ทางธรรมก็เหมือนกัน ศีล สมาธิ ปัญญา 
อันนีเ้ป็นทางธรรม เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เออ

เมื่อบวชเขามาใหม่ๆ อยู่ได้ ๑๐ กว่าพรรษา เขาให้ออก
ธรรมทูต เป็นพระธรรมทูตออก ไปสายพู้น( โน้น)น่ะ สายบ้าน
นอกไปตรงนู้นน่ะ บวชเข้ามาแล้ว เป็นนักเทศน์ซะแล้วปะเนีย่ 
ไปเป็นธรรมทูตไปเทศน์ให้เขา บ้านนอกตามภูเขาเหล่ากาที่ ไหน 
ไปถึงด่านซ้าย ด่านเซ้ย ไปถึงโน้นประเทศลาว ประเทศเลอพู้น
( โน้น)แหละ เป็นธรรมทูตไปอยู่พักหนึ่ง เออ ๔ ๕ ปีแล้วเขา
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๖๒  ๖๒ ก็ให้หยุด ให้หา ให้หยุด พระธรรมทูตก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว 

มันเหนื่อยแล้ว ข้ามภู ข้ามภู ข้ามเขา เหนื่อย มันแก่มาเขาก็ใช้
ในงาน อย่างเนีย่ งาน มีงานที่ ไหนๆ ที่ ไหนๆ อยู่ในกรุงเทพฯ 
นีห่ลายแห่ง เออไปเทศน์ทั้งนั้นแหละ เทศน์บ้านนอก สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ สมุทร อ้า ปากน�า้ ปากเนบิ ที่ ไหนไปหมดทุก
แห่ง ปักษ์ใต้เพิ่นก็ลงไปฮอด(ถึง) ภูเก็ต พังงา เออ ไปธรรมทูต 
ถ้าพูดแล้วก็ไปธรรมทูต ไปหาเทศน์เขา ให้เรื่อยๆ เออ จนพอ
มีค�าพูดค�าจามาพูดกับญาติกับโยมได้ ก็เพราะเคยผ่านอบรม 
เที่ยวจาริกธรรมทูต ไปทุกหนทุกแห่ง พอนึกออกอยู่ธรรมะธัมโม 
อ้า จ�าครูบาอาจารย์ได้บ้าง ต้อง

ครบูาอาจารย์หลุย(หลวงปู่หลุย จันทสาโร)
ครบูาอาจารย์ชอบ(หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

หลวงตามหาบัว(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
อาจารย์หลวงปู่เหรียญ(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่บัวพา(หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส)

เหล่านี ้มีแต่ขอฟังเทศน์เราอย่างเดียว พวกหลวงปู่บัวพา 
(หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส) หลวงปู่เหล่านั้น เพิ่นก็เทศน์เป็น
แล้วเพิ่น เอาแต่จะฟังให้เล่านทิานให้ฟังแหน่(หน่อย) เราก็เล่า
นทิานให้ฟัง อ๋อ ร้องไห้ เล่านทิานบางอย่าง ร้องไห้ หันหน้า
เข้าฝา หึ เออ หลวงปู่ทั้งหลาย หลวงปู่วัดโพธิ์(หลวงปู่จันทร์ศรี 
จันททโีป) เพิ่นก็ยังได้ฟังนทิานของเรา หันหน้าเข้าฝา ไม่ใช่นอน
ตะแคงมาทางนี ้หันหน้าเข้าฝา ฟัง แต่ว่าฟังไปแล้ว เราหยุดไป 
แน่ะ เอาต่อๆๆๆ เออ ต่อไปๆ อย่างงั้นแหละ เล่านทิานเรื่อง

เล็กๆ น้อยๆ เออ นทิานโบร�่าโบราณ มันมีเยอะแยะได้ยินได้ฟัง
มาแล้ว เอามาเล่าให้กัน เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา อืม ไปบางแห่ง
ก็ไปฉายหนังจีน ฉายหนังจีนเรื่องพระเจ้าหวางตื้อ มิ่งกงฝ่า เป็น
เรื่องเป็นราวใหญโ่ตนั้นก็ได้

อันนีพู้ดให้ฟังเฉยๆ หรอก อ้า พระไม่ได้ศึกษาอบรมได้
มหง มหาอะไรกับเขา แต่ว่าเราเทศน์ให้พวกมหาฟังหลายแล้ว 
อ้า ไปที่ ไหนๆ เขาก็เอา เออ เทศน์ๆๆๆๆ นะ เทศน์นะ เทศน์
ก็หาเรื่องมาเทศน์ แล้วเพราะฉะนั้น การศึกษาไม่ว่าเป็นภาษา
ลาว เป็นภาษาไทย เป็นภาษา ภาคไหนๆ เราก็เอามาร้องกันได้ 
มันก็เป็นเทศน์เป็นธรรมไปในตัวน่ะ เอาธรรมะธัมโม แทรกแซง
เข้าไป ก็กลายเป็นธรรมะธัมโมกันไป เป็นคติเตือนใจของๆ 
ประชาชนผู้นับถือศาสนา เป็นชาวพุทธทั้งหลาย ก็จะได้จ�าเอาไป
เป็นคติ อ้า ท่าน พ่อแม่เลี้ยงดูเรามา วันนีก้็คงมีคติ จะเตือน 
ก็เตือนใจอยู่บ้าง พ่อแม่เลี้ยงเรามาพาเราโตขนาดนี ้ จนเป็นผู้
เป็นคน บางคนก็สอนยาก ว่ายาก สอนยาก ว่าเถียงพ่อเถียง
แม่ ทืบแป้น(ไม้กระดาน)ใส่แม่ใส่พ ่อก็มี โอ้ อย่างนีก้็มี ถ้าจะ
เอามาเล่า มันอาจจะถูกคนบางคนที่พ ่อแม่สอนยาก ว่ายาก 
สอนยาก ตั้งแต่เข้าโรงเรียนมา ก็โตมาแล้วก็ด้ือรั้น ดันทุรังกับ
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๖๒  ๖๒ พ่อกับแม่ตัวเอง ท�าให้พ ่อแม่น�้าตาซึมออก เลี้ยงมาพาใหญ่เหลือ

เกิน จะโตมาท�าไมเป็นอย่างงี้ลูกเรา จะพึ่งได้ไหมหนอ ฝ่าฝืนค�า
สั่งค�าสอนของพ่อของแม่ เลยเสียผู้เสียคนไปก็มี อ้า เป็นนักเลง
ถิ่นเขตไปก็มี เป็นนักเลงสุรา หรือนักเลงการพนันไปต่างๆ นานา 
ฝ่าฝืนค�าสั่งของพ่อของแม่ ไม่อยู่ในค�าสั่งค�าสอนของพ่อของแม่ 
ชอบดื้อรั้นดันทุรัง ถ้าพอพ่อแม่สอน พ่อแม่สอนแล้ว ว่าล่ะ 
บ่นอยู่นั่นแหละ อ่ะน่ะ ล�าบาก ร�าคาญจะตาย เออ เขาว่า พ่อ
แม่สอนเขาก็หาว่าพ่อแม่ร�่าไร ท�าให้เขาร�าคาญใจ มัวแต่พูดอยู่
นั่นแหละ น่ะ พ่อแม่เตือน เป็นใหญ่เป็นโต เวลาไปเล่าเรียน
ศึกษาจนได้ เออ ปริญญาออกมา ถ้าพ่อแม่สอนนดิหน่อย 
พ่อแม่ไม่ได้เรียนอะไรหรอก ป.๔ ก็ไม่จบ อ่ะ

แต่ว่าพ่อแม่รู้จรรยาบรรณ อะไรพ่อแม่รู้ ถ้าลูกท�าผิดไป
นดิๆ หน่อยๆ พ่อแม่ก็เตือน ถ้าเตือนแล้วก็ สู้พ ่อ สู้แม่ ทืบ
บ้านใส่พ ่อใส่แม่ พ่อแม่พูดไม่ออก ก็น�้าตาพัง (ไหลพราก)ไป โอ้ 
เลี้ยงยากเหลือเกินนะ แต่ว่าเขาท�าไมฝ่าฝืนค�าสั่งค�าสอนของพ่อ
ของแม่ขนาดนี ้โธ่ เทวดา ไปท�ายังไง ไปท�าใส่เทวดา อ้า บิดา
มารดา เป็นเทวดาของบุตร บิดามารดาเป็นครูของบุตร ของลูก 
ของหลาน ถ้าไปทืบแป้น(ไม้กระดาน) ทืบอารมณ์ใส่พ ่อแม่ 
จะบ้าเหรอ ท�าใส่ประชดเทวดา พ่อกับแม่เป็นเทวดา

อาหุเนยยะ ปุคคะโล จะ

บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกน่ะ ฟูมฟักรักษา ต๋บ (ซัก) 
ผ่า(ผ้า)ขี้ ตี่(แยก)ผ่า(ผ้า)เยี่ยว ไม่เคยขี้เกียจรังเกียจเลย ถ้าโต
มา มาทืบบ้าน ทืบแป้น(ไม้กระดาน)ใส่พ ่อใส่แม่ ได้เรียนสูงขึ้น

ทั้งหลายได้ปริญหยอก ปริญญามาแล้ว ท�าให้พ ่อแม่น�้าตาออก
อีก อ้า ไปทืบบ้านทืบเฮือน(บ้าน)ใส่พ ่อแม่ ร�า่ไรอยู่นั่นแหละๆ 
เปล่าพ่อ เพิ่นร�่าไร อ้า บ่นจุกจิก จู้จี้ ดีกว่ากลัวลูกจะไปเสีย
ผู้เสียคน ไปเที่ยวเตร่เฮฮ่า ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักพระ จักเจ้าอะไร
หรอก เขาเที่ยวไปตามสนกุสนานครึกครื้น อ้า ถ้าเข้าวัดเข้าวา
ได้ เออ ตีฆ้อง ตีกลอง ล�าวง ล�าเวน สนกุสนาน เข้าวัดเข้าวา 
เขาว่าเขาท�าถูก แต่ที่จริงมันผิดศีลธรรมไป ท�าอย่างงั้นผิดศีล
ธรรม พ่อแม่เป็นห่วงเป็นใย เป็นสาว เป็นนางอะไร จะเสีย
ผู้เสียคน พ่อแม่เป็นห่วงก็ร�่าไร อยู่นั่นแหละ เออ พ่อแม่ร�า่ไร
ว่าให้ เล่า ร�่าไรอยู่นั่นแหละ ไป ก็ความเป็นห่วงเป็นใยหรอก
จึงได้เตือน

แต่ว่าบ้านเราเมืองเรา เป็นเมืองเจริญแล้วคงจะไม่มีคน
ชนดินั้นหรอกนะ ชนดิเถียงพ่อเถียงแม่ ต่อล้อต่อค�ากัน ถกเถียง 
กัน ใช้อารมณ์ ค�าหยาบๆ คายๆ ออกมา เออ พอเราได้รับการ
ศึกษาสูงแล้ว นีร่ะดับมหาวิทยาลัยแล้ว จรรยาบรรณของพวก
เราคงจะไม่เอามาใช้อย่างบ้านนอกเขาหรอก บ้านนอกเขามีค�า
หยาบๆ คายๆ ต�า...แม่มัน ไปต้องต�าทุกอย่างล่ะ เออ ด่ากัน
หยาบๆ คายๆ ไม่มี ผู้ได้รับการศึกษาสูงๆ แล้ว ค�าหยาบๆ 
คายๆ จะไม่ได้ยินเลย มีการอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้เฒ่า 
ผู้แก่ ผู้สูงอายุ เออ มจีรรยาบรรณที่ดีงาม ก็ได้รับการศึกษากัน
มาทั้งนั้น ได้เป็นครู เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ตั้งหลายรุ่นแล้ว
ก็มี สอนลูกศิษย์ลูกหามาหลายรุ่นแล้ว เป็นครูสอนนักเรียน 
สอนมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ มาเรื่อยๆ จน
เด็กมัธยม มัธยมขึ้นมา จนได้ปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกจนได้เป็นถึงด็อกเตอร์(doctor ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก) 
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ก็มีน่ะ อ้า ยังไปพูดค�าหยาบๆ คายๆ กับพ่อกับแม่อย่างงั้น เรา
ได้รับการศึกษามาเฉยๆ แต่ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในขอบข่ายของ
นักศึกษาสูงเลย ท�าให้พ ่อแม่น�้าตาไหล น�า้ตาออกร้องไห้ เพราะ
ว่าวาทศิลป์เขาเก่งกว่าพ่อแม่ เฮอะๆ อ้า ด่าพ่อตอบ ด่าแม่ตอบ 
ท�านองนี ้เขาได้รับการศึกษาสูง เขาก็มีวาทศิลป์สูงขึ้นมา กระทบ
กระเทือนจิตใจผู้ปกครอง ก็ท�าให้ผู้ปกครองหนักอกหนักใจต่อ
ไป เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากกับลูกกับหลานด้วยอย่าได้หยาบคาย 
กับพ่อ กับแม่ กับผู้บังเกิดเกล้าของตัวเองเลย ต้องเคารพ
นบไหว้บูชา

ปูชา จะ ปูชะนยีานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

การบูชาแก่บุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลชีวิต ผู้ใดเห็นก็
เคารพนบไหว้ อ้า มจีรรยาบรรณที่ดีงาม ไม่พูดค�าหยาบกับใคร 
ค�าหยาบคายกับผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ได้มีการศึกษาสูงมาก่อน
เรา อย่าไปใช้ค�าหยาบแก่ท่านเหล่านั้นเลย จรรยาบรรณเขา ไม่
เอามาใช้หรอกอย่างนี้

ดังที่แสดงมา เพื่อต้องการให้ได้ยินได้ฟังกันทั่ว ขอให้น�า
ไปใคร่ครวญพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนเองเถิด 

อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจเคารพนบไหว้
ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุกว่า เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ ต่อแต่นั้นก็จะได้
ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทาง
คดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติโดยเวลา เอวัง
ก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)

ญาติโยมทั้งหลายพร้อมกันมา โมทนาสาธุการ เพิ่มพูน
ทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์เป็นจ�านวนมากมาย เราเป็นหนีเ้ป็น
สินเขาอยู่ มากมายอยู่ มีผู้มาตีตื้นให้ ก็หนีส้ินก็หมดไปๆ ใกล้จะ
เสร็จแล้ว อ้า เจดีย์ ยังยอดมันยังไม่ ยังไม่ต่อ ยังไม่ได้ยกยอด 
ยอดฉัตร เป็นทองค�า อันนั้นเป็นทองค�า หลายบาทอยู่อ่ะ 
ด้วยน�้าใจศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย ของจงเป็นพลวปัจจัย 
ดลบันดาลให้ทุกคนๆ ได้รับ ได้รับความสุขความเจริญในทาง
โลกและทางธรรม เงินทองไหลมาเทมาเด้อ

(สาธุ)

เงินค�าแก้ว อย่าได้ขาดเขินถง
ขอให้ฮงๆ ใส ดั่งทองในเบ้า

ขอให้ไหลมาเต็มกระเป๋า อึ่งตึ่ง

(สาธุ สาธุ สาธุ อนโุมทามิ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.

ณ ปั๊มแก๊สเอ็นจีวี
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โอ้ ยังนึกหาค�าที่จะมาเทศน์ให้ฟัง ยังไม่มีเลย
เอาล่ะ ตั้งใจฟัง

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ถ้าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ถ้าได้ปัญญาไปแล้ว ก็พา
ตัวรอดเป็นยอดดี มีปัญญาเท่านั้นแหละพาตัวรอดได้ ถ้าไม่มี
ปัญญาก็ เอาตนไปไม่รอด ผู้ที่ ได้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ได้
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อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ถ้าไม่มีศีลมีธรรม นับตั้งแต่ลักเล็ก
ขโมยน้อยกันไป ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าเสีย เสียทีเขา

(ฝนตก)
เวลานั่นแล้วจะวุ่นวาย บ้านเรา เมืองเรา แน่ะ แตกฮือ 

ยังไง เข้าร่มๆๆ เออ นดิหน่อยหรอก

(ฝนตกหนัก ๑๕ นาที)

พูดเรื่องศีล เมื่อกี้นีก้�าลังอธิบายเรื่องศีล มันดียังไง ถ้ามี
ศีล มีธรรมแล้วดียังไง ก็กล่าวไปแค่นี ้เทวดาก็อดไม่ไหว ให้ฝน
ตกลงมาเลย ท�าให้ชุ ่มชื่นหัวใจ

ให้เรามีศีล มีธรรมกันทุกคนๆ

(สาธุ)
โจรก็ไม่มี ผู้ร้ายก็ไม่มี ขโมยขโจรก็ไม่มี มีความซื่อสัตย์

สุจริตต่อกันทุกหมู่เหล่า มีศีลธรรมกันทุกหมู่เหล่า เราจะอยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุข หาความทุกข์ไม่มี เหตุที่มันวุ่นวายกันอยู่ทุก
วันนีเ้พราะขาดศีลธรรม ขาดศีล ขาดธรรม มีฉก มีลัก มีปล้น 
มจีี้ มีขโมยของกันและกัน เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริต ในเพื่อน
มนษุย์ด้วยกันไม่มี มันก็ไม่ต่างกับสัตว์เท่าไหร่ ก็เพราะว่าสัตว์ 
อยู่อย่างมีศีลธรรมนี ่ อยู่อย่างพรหม อย่างเทวดา อยู่ด้วยกัน
อย่างความซื่อสัตย์สุจริต หัวใจเราเท่านั้นน่ะ อย่าให้มันนอกลู่
นอกทางออกไปจากศีลธรรม ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลของธรรม

เป็นพระโสดา(บัน) พระสกิทาคา(มี) อนาคา(มี) อรหันต์เหล่านี้ 
ก็ท่านเป็นผู้มีศีล มีธรรมกันทั้งนั้น ท่านจึงไปรอด ถ้ากิเลสตาย 
คายกิเลสหลุด ถึงวิมุตติ มรรคผล นพิพาน ก็เพราะศีลนั้นเอง 
ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ สิ้นดี ไม่มีศีลแล้วก็สิ้นดี สิ้นเป็นคนดีของชาติ 
ของศาสนา ของบ้าน ของเมือง ที่พากันอยู่ได้เดี๋ยวนีเ้พราะมีศีล
กันอยู่บ้าง มีธรรมกันอยู่บ้าง ปฏิบัติธรรมกันอยู่บ้าง จึงพากัน
อยู่รอด เพราะฉะนั้น ให้พวกเรามั่นใจใน

ศีล สมาธิ ปัญญา อันนีพ้าตัวรอดได้

แล้วก็เอายังไงดี จะเข้าใจไหม ง่ายๆ สมมติว่าบ้านเรามี
พระพุทธศาสนา แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา ค�า
สั่งค�าสอน ประพฤติปฏิบัติล่วงเกินศีลธรรมไป จะฆ่าอะไรก็ฆ่า
ไปเรื่องตามราว อยากลักทรัพย์ ลักสิ่ง ลักของ ลักเงิน ลักทอง ซึ่ง
กันและกันเหล่านีก้็ท�าให้ ไปมีปัญหาวุ่นวายในสังคมมนษุย์ สังคม
มนษุย์จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพิ่นจึงบอกไว้ว่า

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา

จะมีทรัพย์สมบัติได้ ก็เพราะมีศีล ถ้าไม่มีศีลมีธรรมแล้ว 
ก็เละตุ้มเป๊ะไปเท่านั้นแหละ อ้า อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะไม่มี ถ้ามีศีล มีธรรมแล้วก็ ไว้ใจได้ 
สบายใจได้ พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน ท�างานร่วมกัน ร่วมงาน
อันเดียวกัน ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีล มีธรรมซะก่อน จึง
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ไม่ได้เอาอื่นมาพูดหรอก เอาเรื่องศีล เรื่องธรรมมาพูด 

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือน
กัน ไม่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ออกจากขอบข่ายของศีลธรรม 
อยู่ในศีลธรรมเสมอๆ เพิ่นว่าดินฟ้าอากาศก็ไม่แปรผันไป ช่วย
ส่งเสริมบุคคลผู้มีศีลธรรม ให้ความปลอดภัยแก่บุคคลกลุ่มที่
มีศีล มีธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน หัวใจอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท�าแค่นี้ ไม่ได้ ประพฤตินอกลู่นอกทางไป เทวดาไม่
นยิมชมชอบ ไม่อ�านวยผลให้ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขาดๆ 
เกินๆ แห้งๆ แล้งๆ ไป สังเกตดูเป็นอย่างงั้นเมืองไทยเรา ใน
ดินแดนใดที่มโีจรผู้ร้ายเยอะๆ เกิดแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง 
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เพราะว่าเทวดาไม่สรรเสริญเยินยอ 
ไม่อ�านวยอวยพร ให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามอาชีพและ
การงาน ในวงการเข้าไปลึกๆ ฝ่ายปกครองที่ ถ้าหากเบี้ยวกัน
อยู่บ่อยๆ แอนตี้(anti ต่อต้าน)กันอยู่บ่อยๆ โจมตีกันอยู่บ่อยๆ 
ก็ท�าให้ระส�่าระสาย บ้านเมืองนั้นจะอยู่ด้วยความสันติสุขหรือ
สงบสุขไม่ค่อยได้ และก็มีคนหลายชาติ หลายภาษาด้วย มาให้
ความสนนุ สนับสนนุเมืองไทย ไหลกันเข้ามาทุกทิศทุกทาง บางที
ก็น�าความเป็นโจรมา เป็นโจรน่ะไป เผลอไม่ได้ เอาระเบิดไปวาง 
ใส่สังคมมนษุย์ เผาบ้าน เผาเมืองซึ่งกันและกัน อยู่วุ่นวาย 
ดีหรือเปล่า ไม่ดีเลย ไม่สงบสุขเลย ไม่ช่วยกันรักษา

เราก็ชอบเมืองอินเดีย ชอบประชาชนอินเดีย เขาสามัคคี
กันดจีัง ถ้าหากมโีจรขึ้นมา เข้าบ้านเข้าช่อง เจ้าของบ้านก็ โจโร 
โจโร โจโรอยู่ใกล้ชิดติดต่อกันไหลออกมา ใครมีหอก มีดาบ มีปืน 
ก็เอามา ไหนๆ อยู่ไหน โจรอยู่ไหนๆ โจรก็จะรีบไป รีบหนี 
หลบลี้หนหีน้าไป ไม่ให้เจอ ไม่ประจันหน้าของประชาชน ประชาชน

ไว้เสมอๆ มีสิ่งมีของก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีแต่คนซื่อสัตย์ด้วย
กันทั้งนั้น คนจะฉก จะลัก จะปล้น จะจี้ซึ่งกันและกันไม่มีเลย 
มีแต่ความเมตตา ปรานอีารี(อา)รอบ มีการช่วยเหลือเจือจาน
ซึ่งกันและกัน เอาใจช่วยกันอยู่เรื่อยๆ อย่างนีป้ระเทศเราจึงค่อย
อยู่รอดมา เพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ถ้าเกิดทุจริตเกิด
ขึ้นในวงการข้าราชการก็ดี ทหารต�ารวจก็ดี ชาวบ้านชาวเมืองก็ดี 
ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ก็ท�าให้บ้านเมืองวุ่นวาย อยู่ด้วยกัน
อย่างทุกข์ใจ ระทมตรมใจ น้อยเนื้อต�า่ใจในตัวเอง เกิดเป็นมนษุย์
แล้วท�าไมเป็นอย่างงี้ จะเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นมนษุย์ เพิ่น
เอารัดเอาเปรียบกันอยู่เรื่อยๆ อย่างนี ้เรียกว่าขาดศีลธรรม ถ้า
อยู่ในศีล ในธรรมกันทุกคนๆ แล้วก็บ้านเมืองสงบสุข มีอะไรก็
แบ่งปันกันกินไป ช่วยเหลือเจือจุนกันไป อุดหนนุกันไป ตามมี 
ตามได้ ดินฟ้าอากาศ เทวดาอารักษ์ทั้งหลายก็นยิมชมชอบ 
ชื่นอกชื่นใจ แอ่ะ เรากล่าวเรื่องศีลธรรมไปตะกี้หนึ่ง ประเดี๋ยว
เดียวมีฝนโปรยลงมา น่าอัศจรรย์ใจไหม

ถ้าหากประชาชนพลเมืองทั้งหลาย ซื่อสัตย์สุจริตกันก็จะ
อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวกล้าในนาก็จะอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเงิน
ทองที่เรามีอยู่ทั้งหลายก็รักษาไว้ได้ ไม่มีปล้น ไม่มจีี้ ไม่มีฉก 
ไม่มีลัก ไม่ขโจรขโมยกันแต่อย่างใด ซื่อที่สุด เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไว้ 
ก็ยังอยู่อย่างเก่า ไม่มีขโมยมาขโมยเป็ด ขโมยไก่กันไปกิน นีเ่ผลอ
ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะขาดศีลธรรม ขาดศีล ขาดธรรมแล้วจะ
ไปเอาอะไรกันกับ เออ มาแล้วเหรอไมค์

(จัดไมค์)
เอ้ ท�าไมไมค์ก็เบี้ยวเรา เว้ย เปิดไฟซะ เออ เออ อย่าเบี้ยวๆ
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นี ่ความไม่พร้อมเพรียงกัน ไม่มีพลัง เพราะพลังก�าลังจะ

ใหญ่จะโตขึ้นได้เพราะความพร้อมเพรียงกันของหมู่

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข

เพิ่นบอกไว้

สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

ความเพรียงพวก พร้อมเพรียงของหมู่ ยังความเจริญสุข
ให้เกิดขึ้นแก่หมู่นั้น ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ใดแฮ 
ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย เพราะฉะนั้นพวกเราเป็น อยู่
เป็นหมู่ เป็นพวก เป็นกลุ่ม เป็นก้อนกันอย่างงี้ ให้เอาธรรม
สามัคคีมาปฏิบัติ ในใจไว้ ถ้ามีการมีงานอะไรเกิดขึ้น ไหว้วานกัน
ให้มาช่วยเหลือ ปึดเดียวส�าเร็จเลย ที่อยู่ที่อาศัย ไม่ทอดทิ้ง 
ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ไม่ใจด�า ไม่อ�ามหิตต่อกันและกัน เอาใจช่วย
เหลือกันจริงๆ นั่น เขาเรียกว่า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข ถ้าแตกแยกกันแล้ว 
ความทุกข์ระส�่าระสาย ไม่มี ใครเหลียวแล ไม่มี ใครช่วยเหลือ 
ถ้าร้องโวยวายที่ ไหนก็ไม่มี ใครมาช่วย อย่างนีเ้รียกว่าแตกแยก
กัน พวกเราต้องเอาใจใส่กันที่สุด เราอยู่ร่วมกันอย่างพี่ อย่าง
น้อง อย่างสายโลหิตเดียวกันจริงๆ เมืองไทยเราอยู่รอดมาเพราะ

เขาพร้อมเพรียงกัน พร้อมเพรียงกันจริงๆ ถ้าอยู่ให้เขารู้จัก 
เขาจับตัวได้เท่านั้นก็อานล่ะ เฮอะๆๆ เขาฆ่า เขาตีเอา หัวร้าง
ข้างแตก อืม ฆ่าฟันรันแทงกันไปตามระเบียบของเขา เป็น
อย่างงั้นกฎของประเทศอินเดีย พร้อมเพรียงกันจริงๆ ใครจะ
ก่อความเดือดร้อน ให้เกิดมี ในสังคมของเขา เขาไม่ยอม ไม่เอา
ไว้เลยล่ะ ฆ่าทิ้งเลยล่ะ นั่น เรียกว่า

สามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

เพิ่นว่าอย่างงั้นน่ะ เนีย่เอาตัวอย่างประเทศอินเดีย กฎหมู่ 
ไม่เอาตามกฎหมาย เอากฎหมู่เข้าว่า ช่วยกันจริงๆ ในหมู่บ้าน
หนึ่งๆ ไม่ได้แตก ไม่ได้แยกกันเลย ออกมาเป็นพรวนทีเดียวล่ะ 
ตายเป็นตาย มันอยู่ที่ ไหน จับส่งหายมบาลไปเลย ฮะเฮอะ ส่ง
ไปยมบาล หายมทูตไปเลยล่ะเอ้า ส่งมันไปนรกซะ ส่งมันไปเข้า
ติดคุกติดตะรางซะ เออ ถ้ามันไม่ตาย ถ้ามันตาย อืม ยมบาล
จะจัดการเองหรอก จัดการส่งมันไปนรกเอง
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สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

ยังความเจริญได้ส�าเร็จให้เกิดขึ้นในหมู่นั้น ให้เข้าใจ ถ้า
เปรียบเข้ามาในร่างกายของเรานีก้็ได้ เหตุที่เรามีสุขภาพแข็งแรง
อยู่ มีความสามารถสูงอยู่ ก็เพราะว่าธาตุทั้ง ๔ มันกลมกลืนกัน 
ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ ในร่างกายของเรา มันสัมพันธ์
กันอยู่ ท�างานร่วมกันอยู่ เลือดลมก็วิ่งได้สะดวก ธาตุไฟเผา
อาหารให้ย่อยก็ท�างานตามปรกติ กินอะไรลงไปก็ไม่อืด ไม่เฟ้อ
อะไร มันก็ท�างานของมันตามระเบียบ กินลงไปๆ เต็มท้องแล้ว 
มันมีหน้าที่ย่อย เพราะธาตุไฟยัง ยังมีปรกติอยู่ เราหายใจเข้า
ให้ ธาตุไฟความอบอุ่นของร่างกายก็ยังท�างานตามปรกติ ก็ท�าให้

ความสามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง

นั่น ได้ยินไหมเพลงอันนี ้เราจ�าได้แต่สมัยเราเป็นเด็ก

สามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
สามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

เขาไม่เกรงใจเรา แต่ว่าบ้าน หมู่บ้านยังเอาใจใส่เราอยู่ 
ทุกคน ทุกครอบครัว ยังเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เอาใจช่วยกัน ทุกข์ยากล�าบากล่ะ ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดายกัน 
เอาใจใส่จริงๆ เอ้ ความสามัคคี ในหมู่ พาให้เกิดสุขเพิ่นว่า
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ต่างคน มีสลึงก็พึงบรรจบให้ครบบาท อย่าประมาทเงินทองของ
ประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง ถ้ามีมาก มีน้อยไปใช้มากจะ
ยากลง เป็นหนีเ้ป็นสิน มันเลยพึงพืด เป็นหนีเ้ป็นสินเขา ท�าไง 
ยิ้มก็ไม่ออกล่ะปะเนีย่ อ่ะ ของจะอยู่จะกินก็หมดแล้ว ไม่มีอะไร
จะสืบต่ออายุต่อไปแล้ว ก็น้อยใจตัวเอง ถึงไปฆ่าตัวตายก็มี 
หลบลี้ หลบลี้หนหีน้า ชาวบ้านชาวเมืองไม่ช่วย เอาตัวรอดด้วย
การไปฆ่าตัวเองให้ตายซะดีกว่า หึ เออ คิดสั้น ไม่ได้คิดกว้าง
ขวางออกไป ให้รักษาชีวิตของเรา ก็เหมือนชีวิตของผู้อื่น ชีวิต
ของผู้อื่น คนอื่น ครอบครัวอื่น บ้านอื่น เมืองอื่น เขาจะช่วย
เหลือกันได้ เราอยู่หมู่บ้านแค่ ตลาด อะไรเนีย่ อ�าเภออู่ทอง 
อ่ะ เฮอะ อู่ทอง ก็คน เป็น... เป็นคนไม่จน เป็นคนรวย ถึงได้
ตั้งชื่อว่าอู่ทอง อู่เงิน อู่ทอง เกิดขึ้นที่อ�าเภอนี ้ความพร้อมเพรียง 
มีน�า้ใจไมตรจีิตมิตรภาพ ไม่แตก ไม่แยกกัน สู้ เราสู้ ใคร
หรือจะมาแหยมได้ป่ะเนีย่ คนต่างบ้านต่างเมืองมาเห็นความ
พร้อมเพรียงสามัคคีของพวกเรา ก็ชื่นชมยินดี ปรีดา แล้วก็
ปราโมทย์ด้วย ชื่นอกชื่นใจ พี่น้องทั้งหลายมีความช่วยเหลือ
เจือจุนซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย เป็นน�า้หนึ่งใจ
เดียวกันอย่างนีเ้ป็นตัวอย่าง เพิ่นยังว่า

ร่างกายเราแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียน ถ้ามันไม่สามัคคี
กันลองดูสิ เป็นยังไง ธาตุลมก็ไม่เข้า หายใจเข้าก็ไม่เข้า หายใจ
ออกก็ไม่ออก ธาตุลมไม่เข้าไปช่วยความอบอุ่นของร่างกาย ธาตุ
ไฟอันนั้นอบอุ่นดี ธรรมดาปรกติ หมอมาส�ารวจตรวจตราดู 
เลือดลมวิ่งได้สะดวกสบายอยู่ ไม่มีอะไรที่ท�าให้เสียหาย เอายา
อันนั้นใส่ อันนี้ ใส่ ก็เต็มขึ้น แข็งแรงขึ้น นีเ่ขาเรียก ความสามัคคี
ของธาตุทั้ง ๔ ธาตุดิน น�า้ ไฟ ลม ทั้ง ๔ มันท�างานช่วยกันอยู่ 
เออ อันนีเ้ราอยู่เป็นหมู่ เป็นพวกหมู่ใหญ่ อยู่คนละครอบครัว
แต่หลังคา แต่ว่าเอาใจช่วยกันจริงๆ จังๆ ไม่ได้ทอดทิ้ง ไม่นิง่
ดูดาย ถึงคราวล้ม คราวตายก็ดูแลกันได้จนตลอด ช่วยกันเอา
ไปเผา ไปฝังให้อย่างดี ไม่ต้องเดือดร้อน ผู้เป็นเจ้าภาพ หรือเป็น
เจ้าของงานก็เบาใจ อ้า นั่นเห็นไหม เจ้าของงานก็ภาคภูมิ ใจ 
ร้องไห้อยู่ โฮๆ อยู่ก็ตาม ถ้าเห็นพี่น้องมาช่วยเหลือ เอาอก เอาใจ

ไม่ทอดทิ้งเรา ก็ยิ้มขึ้นมาได้ นีเ่รียกความพร้อมเพรียงของหมู่ให้
เกิดสุข มีความสุข ท�างานใหญโ่ตขนาดไหน ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เวลานีก้็ต้องการความสามัคคีกันอยู่ อย่างวัดโน้น เพิ่นก็ก่อสร้าง
เจดีย์ วัดนีก้็สร้างเจดีย์ สร้างศาลา สร้างกุฏิ วิหาร ถ้าญาติโยม
ไม่ไปช่วยจะว่ายังไง นี่ ให้เอาใจช่วยกันจริงๆ จังๆ แล้วก็ท�าให้
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ล�าบากในการก่อสร้างแต่อย่างใด เพราะว่า 
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ถ้าความพร้อมเพรียงในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น

ถ้าความพร้อมเพรียงขาดไปจากหมู่ ใดแฮ
ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

เออ พูดเล่นๆ หรอก แต่ว่าให้ฟังเอา พูดเล่นๆ ไปตาม
ความเห็นของตัวเอง เหตุที่บ้านเมืองเรามีหนทางเจริญ ทุกสายๆ 
ไปสายไหนก็ได้ สายนอกก็ได้ ไปในรั้ว ในสวนที่ ไหน ก็มีหนทาง 
ลาดยางไปหมดทุกแห่ง เพราะฉะนั้น ขอให้ยึดเอาเป็นหลักปฏิบัติ
ทางใจของเราไว้ให้มาก ให้มั่นคง อย่าง่อนแง่น อย่าคลอนแคลน 
ต้องใจหนักแน่น อย่าทอดทิ้ง อย่านิง่ดูดาย ในกิจการงานของ
เพื่อนมนษุย์ เหมือนการเป็น การตายเกิดขึ้นมาอย่างงี้ ถ้าปล่อย
ให้แต่ครอบครัวเขาท�าด้วยครอบครัวตัวเองเท่านั้น ไม่พอ ไม่
เพียงพอ ช่วยกัน ไปแบก ไปหาม น�าไปเผา ไปฝัง ให้เรียบร้อย 
เออ ถ้าหมู่บ้านไม่ทอดทิ้งกันแล้ว เรียกว่าเบาใจแล้ว เพราะว่า
บ้านเราพร้อมเพรียงกันดี สามัคคีกันทั่วหน้า ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่
ดูดาย ไม่ใจจืด ไม่ใจด�า ไม่อ�ามหิตผิดมนษุย์ เป็นผู้มีคุณธรรม
ในใจทุกคนๆ และก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไหมล่ะ ท�าอะไรไม่
หนักใจเลย เออ

นีข่อฝาก อันนีข้อฝากญาติโยมทุกคน อย่าแตกแยกกัน
เป็นหลายสถาน เออ แยกกัน แตกแยกกันไม่ดี ความแตกแยก
กันนั่น บ้านเมืองรักษามั่นคงไว้ก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่แตก ไม่แยก
กันน่ะ ความมั่นคงของชาติก็ยังมีอยู่อย่างนั้น ช่วยเหลือกันอยู่
อย่างนั้น ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ไม่ใจด�าต่อเพื่อนมนษุย์
ร่วมบ้านเดียวกัน อยู่อ�าเภอเดียวกัน อยู่จังหวัดเดียวกัน รวม
ความไปทั้งประเทศด้วย ประเทศเดียวกัน ทั้งหมดประเทศเรา 

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

ความพร้อมเพรียงของคนหมู่ใหญ่ ย่อมสร้างความเจริญ
ให้ความส�าเร็จได้ทุกอย่าง อยู่ในกรุงเทพฯ ก็มีทางออกจาก
กรุงเทพฯ กี่สาย นีค่วามพร้อมเพรียงของคนหมู่ แล้วเพิ่นก็ตั้ง
กองทุนไว้ด้วยน่ะ ทางรัฐบาลตั้งกองทุน กองงบประมาณแผ่น
ดินมาช่วย ก็ยังว่าสร้างทางให้เจริญส�าเร็จมาได้ ได้รับความ
สะดวกสบาย เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ฝ่ายปกครองบ้านเมือง 
ไม่ทอดทิ้ง นิง่... นิง่เดียวดาย นิง่ดูดาย เอาใจใส่กันอยู่อย่างงั้น 
เออ บ้านนั้นยังไม่เจริญ บ้านนีย้ังไม่เจริญ เขาของบประมาณไป
สร้างหนทาง ก็ไปดูแลเขาหน่อยไป พวกกรมทาง แขวงการ
ทางอะไรๆ ไปดูแลเขาหน่อย ช่วยเหลือเขาหน่อย ของบประมาณ
แผ่นดินก็ได้อีก เพราะเราพร้อมเพรียงกัน ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดายกัน 
ถ้าแก่งแย่งกันอยู่ ขอแรง ขอวาน อืม ขอแรงร่วมไม้ร่วมมือกัน 
ก็ไม่เอาใจใส่ท�านองนีจ้ะเป็นยังไง ความเจริญจะมาสู่บ้านเราได้
ยังไง อืม
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บ้านใกล้ๆ อยู่ใกล้ตลิ่ง ใกล้ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�า้ตาปี 
แม่น�า้อะไรๆ มันก็ ใกล้ตลิ่ง มันก็มากันใหญ่ พร้อมด้วยฝนเทียม
ของในหลวงไปบวกกันเข้า มันก็เอาใหญ่สิปะเนีย่ ท�าให้บ้านเมือง
จนเสียหายร้ายแรง ท่วมไร่ ท่วมนา ข้าวกล้าในนาเสียหายไป
หมดอย่างนี ้ เห็นไหม น�้าใจในหลวง ท่านไม่ต้องการอยากจะ
ให้ท่วม ไม่แห้ง ไม่แล้ง ต้องการให้อุดมสมบูรณ์แค่นั้น ตรงไหน
มันขาดแคลนก็พยายามช่วยเหลือ ตามความสามารถของท่านเอง 
มีแล้ว หน่วยฝนเทียม ท่านเตรียมตัวไว้เสมอ หากบ้านเมือง
แห้งแล้ง ตรงไหนๆ เตรียมไว้แล้ว เพื่อจะไปช่วยเหลือเขา 
ให้ทันท่วงที ให้ได้ท�าไร่ ท�านา เสมอภาคกันไป อ้า แต่บางปี 
ไปปล่อยทางภาคอีสานโน้น มีลมใหญ่มาพัดเอาไปโน้น ไป
ประเทศจีน ไปประเทศญวน ไปประเทศอื่นโน่น ไปตกอยู่เมือง
อื่นโน้น ฝนเทียมของไทย อ่ะ เฮอะ หึ แต่ว่าลมมาอุ้มเอาไป อืม 
อ้า อันนีก้็ไปเดือดร้อนเขาอยู่ทางอื่นบางปะเนีย่

เพราะฉะนั้น น�้าใจ เมตตาปราน ีอารี(อา)รอบของในหลวง 
ท่านนั่งคิด นอนคิด จนได้สูตรฝนเทียมขึ้นมา ช่วยเหลือไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ต้องการให้ท่วมอะไรหรอก 
ต้องการให้ได้ท�าไร่ ท�านา ทุกภาค ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ 
แต่ว่าอะไรมัน ถล่มบ้าน ถล่มเมือง หรือทางจังหวัดภาคเหนือ 
เชียงใหม่ ล�าปาง พู้น( โน้น) มันเกิดอะไรขึ้นทางโน้น เกิดลมพายุ
ใหญ่ บ้านเมืองพังถล่มทลาย สิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย เจดีย์ก็พัง 
หลังคาโบสถ์ หลังคาอะไรเปิดเปิงไปหมด อยู่ทางภาคเหนือนู้น
เลย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนู้นไปโน้น ล�าปางขึ้นไปทาง
เชียงใหม่ ล�าปาง ขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอน ไปทางโน้น นั่นก็อุบัติเหตุ 
หรือว่า มันเกิดอุบัติเหตุยังไงขณะนั้น ท�าให้หลังคาเปิดโปง 

ถ้าหากมีความพร้อมเพรียงสามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้
รุ่งเรือง เออ อ่ะเนาะ(นะ) เออ เห็นไหม เออ เราเคยร้องเพลง
มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียน รักไทย รักความเป็นไทยของไทย 
ยิ่งชีวิตจิตใจล�้าเหลือ เลือดเนื้อต้องพลี พลี พลี พลีชาติ พลี อืม
พลีน�้าใจปันไปหาหมู่หาพวก อย่าบริโภคคนเดียว อย่าเอาคน
เดียว แจกแบ่งไปให้ทั่วให้ถึง อย่างนีห้นีส้ินของประชาชนก็หมด
ไป เพราะสามัคคีกัน เออ เพิ่นกลมเกลียวกันอยู่เสมอ อะไรอ่ะ
สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จฯ (เจ้า)ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เหล่านั้น ท่าน
นิง่ดูดายหรือเปล่า งานการอะไรเกิดขึ้นที่ ไหนๆ ไปก่อนเขาล่ะ 
ไปในงานก่อนเขา ไปเปิดงานให้เขา ให้พี่น้องทั้งหลายได้เป็น
ตัวอย่าง ไม่เห็นแก่เกิดความเหนื่อยยากล�าบาก เฉพาะตัวของ
พระองค์เอง แต่ละพระองค์ๆ เอาแต่ความสุขส่วนตน แล้วเป็น
ยังไง ในหลวงก็อะไร อยู่แต่ในวังไม่ได้ไปไหน ไม่ดูแลไพร่ฟ้า
ประชาชนเลย นีท่่านไม่ได้อยู่เฉยๆ นั่งก็คิด นอนก็คิด คิดอยู่
อย่างงั้น คิดหาสูตรฝนเทียม ท�ายังไงเราจะบันดาลให้ฝนเทียม
มาได้ ให้ฝนตก ถ้าเกิดฤดูกาล ตกต้องตามฤดูกาล เพิ่นนั่งเข้า
สมาธิหรืออะไร เพิ่นนั่งคิด นอนคิด หาสูตรฝนเทียม จนได้สูตร
ขึ้นมา มาท�าฝนเทียม ถ้ามันแห้งแล้งตรงไหน ตรงโน้น ตรงนี้ 
เอาเครื่องโปรยฝนไปโปรย ที่นั้นๆ เขาล�าบาก ล�าบากจริงๆ 
ก็ได้รับผลเหมือนกัน บางทีก็ท่วมเอาซะเลย มันมากเกินไป 
ปล่อยฝนเทียม แต่ว่ามัน อุตุนยิมมาพร้อมๆ กันปะเนีย่ มันมา
พร้อมๆ กันทั้งของอุตุนยิมก็ดี ทางฝนเทียมก็ท�า ฝนเทียมโปรย
ลงไป มันก็เอาหนักสิปะเนีย่ จนท่วมบ้าน ท่วมเมือง เออ อ้า นี่
เขาเรียกว่า มันเกิดจาก อืม น�า้พระทัยของในหลวงก็ว่าได้ ท�าให้
บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา จนว่าท่วมบ้าน ท่วมเมืองบางแห่ง



๑๐
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

17

16

๖๓  ๖๓
ดูแลกัน ช่วยเหลือกันอย่างนี ้ท�าให้บ้านเมืองเจริญ

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

อันนีเ้ป็นความจริงน่ะ หมู่นั้นฉบิหาย แตกระส�า่ระสายกัน 
แยกกันไป คนละหน ละแห่ง ก็ง่ายดี ดีส�าหรับข้าศึกศัตรูที่เข้า
มาแย่งบ้าน แย่งเมืองได้อย่างสบาย ถ้ายังกลมเกลียว กลมกลืน
กันอยู่ ไม่มี ใครกล้าแหยม ไม่กล้าแหยม อย่าไปแหยมกับเขา 
ประเทศไทยมันเอาจริงเอาจัง เว้ย อ้า เหมือนประเทศอินเดีย
เป็นตัวอย่าง ช่วยกันเวลาโจรเข้าบ้าน ร้องประกาศว่า โจโร โจโร 
ช่วยด้วยๆ อ้า โจรเข้าบ้านเรา มาแย่งสิ่งของ รุมกันมาบ้านนั้น
เท่านั้นแหละ ใครมีหอก มีดาบ มีปืน ก็ออกมาไล่กัน เรียกว่า 
ขวัญหนดีีฝ่อแหละ พวกเป็นโจรทั้งหลายกลัว เขาออกมา เขา
ช่วยกันจริงๆ แม้แต่หมายังช่วยเลย เออ ถ้าคนร้องเรียกให้ช่วย 
หมาก็ปล่อยออกมาทุกแห่ง ไล่ฟัดโจรผู้ร้าย โอ้ย หน้าดุจัง เว้ย 
เออ ช่วยกัน แม้แต่หมา มันก็ไม่นอนนิง่นอนใจว่าเจ้าของ ผู้เป็น
เจ้าของร้องเรียกให้ช่วยกันๆ มันก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่ของมัน
เต็มที่ ใครเป็นโจร ใครเป็นผู้ร้าย ก็ตัดใจรีบไปแหละ อ้า หนี
ทันก็ทัน หนีไม่ทันก็กัดคอ ล้มลงกัดคอ ฟัดกันก็ตาย คาปาก 
หมาก็มี เนีย่

เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ เราอย่าไปใจอ่อน เพื่อนของ
เรามีเยอะแยะ บ้านเรามีเยอะแยะ ล้วนแล้วแต่มีทุ่มเทน�้าใจช่วย
เหลือกันทั้งนั้นมาโดยตลอด เอาตัวรอดมาได้จนเป็นเอกราช 

บ้านเมืองพังถล่มทลาย หลังคาโบสถ์ หลังคาวิหาร พังไปตามๆ 
กัน บ้านเมือง ที่อยู่ที่อาศัยก็เดือดร้อนตามๆ กันไป อันนั้นเป็น
อุบัติเหตุทางธรรมชาติของมันเอง ไม่ใช่อ�านาจฝนเทียมของ
ในหลวงหรอก มันเป็นเอง ลมไต้ฝุ่นหรือลมอะไร ลมหมุน 
มันหมุนขึ้นมา มัน เป็นธรรมชาติของมัน ลมหมุน ท�าให้น�้าทะเล
ป่วนปั่น หมุนเหมือนกัน มันหมุนเอาน�า้ทะเล ดูดขึ้นไปทาง
อากาศ ขึ้นไปทั้งปูทั้งปลา ขึ้นไปวน มันดูด ลมใหญ่ดูด ตกลงมา 
มานีป่ลาเข็ม ปลาอะไร ตัวเนื้อแข็งๆ หน่อย ดิ้นตึดตาดๆ ตาม
ถนนในบ้าน เราเนีย่มันมายังไง ปลาเนีย่มันมายังไง มันมากับ
ลมหมุนอันนั้น ลมหมุนเอาน�้าทะเลมา เอาปลามาด้วย มาตกใส่
แผ่นดินที่ ไม่มีลมหมุน ดิ้นอยู่ตามถนนหนทาง ตึดตาดๆ อยู่ 
ปลาทั้งหลายมันหมุนเอาจากทะเลนู้นล่ะมา ปลาตัวไหนมัน
แข็งแรง มันก็ไม่ยอมตาย อ้า มันก็วิ่งไปตามน�้าตึดตาดๆ ไป
เรื่อยๆ ดังนีก้็มี อ้า

เพราะฉะนั้น ขอฝากความสามัคคีนี้ ให้ทุกคนๆ จ�าไว้ 
พร้อมกับ ความสามัคคี ในหมู่ ในพวก มี ในหมู่ ในความสุข 
ความเจริญย่อมมี ในหมู่นั้น ถ้าสามัคคีขาดไป เป็นคนใจจืด ใจด�า 
อ�ามหิต ไม่ช่วยเหลือเจือจานเพื่อนมนษุย์ แล้วจะเป็นยังไง บ้าน
เราจะเอาตัวรอดไหม นี ่ เพราะฉะนั้น เอาตัวไม่รอด เพราะว่า
บ้านเมืองไม่เหลียวแล ไม่เอาใจใส่ ไม่เหลียวแล
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(สาธุ)

ขอให้มีความสุขความส�าราญต่อไป ชาติหน้า

(สาธุ)

ถ้าจะพรรณนาไปถึงร่างกายของเรา มีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์อยู่ทุกวันนี ้ก็เพราะว่าธาตุในร่างกายของเราท�างานปรกติ 
เลือดก็สูบฉีดไปเลี้ยงร่ายกายได้ทั่ว ลมในร่างกายเราก็สูบฉีดไป
เลี้ยงอวัยวะทุกส่วน แขน ขา ไม่เป็นอัมพฤกษ์ ไม่เป็นอัมพาต 
เพราะว่าเลือดลมวิ่งได้เสมอๆ เออ ในกระเพาะอาหารของเรา 
เขาก็ย่อยถูกต้อง เออ ตามนั้น เออ

ถ้ากินของเสียแล้วท้องเสีย แล้ว แม่... แม่อะไร มาไม่ได้ 
ท้องเสีย ท�าบุญเลี้ยง แม่... แม่บุญช่วย เฮอะๆ มาไม่ได้ ท้องเสีย 
ท้องเดิน แน่ะ ไปกินอาหารอะไร สุกๆ ดิบๆ หรือเปล่า ท�าให้
เกิดท้องเดินขึ้นมา มาประชุมกับหมู่ไม่ได้ มาเป็นเจ้าภาพใน
งานน้ี ไม่ได้เลย เพราะว่าท้องมันไม่อ�านวย เสีย ท้องเสีย กินของ 
ไม่เคยกินส้มต�า ไปกินส้มต�าเด้ ก็เลยท้องเสีย อ้า นีพู่ดเล่นๆ 
หรอก แต่ว่าเป็นความจริง ความจริงมาพูด ดูแลอาหารการกิน 
อะไรเป็นพิษ เป็นภัยแก่ร่างกาย ก็อย่าไปแหยมน่ะ เพิ่นให้กิน
แต่ของสุกๆ อย่าไปกินของดิบๆ ปลาแดก ปลาร้า ก็ท�าให้มัน
สุกซะก่อน จึงค่อยกิน ถ้าไปกินดิบๆ ดิ๊บๆ ส้มป่า ส้มอะไรแล้ว 
กินดิบๆ ลงไป พาให้ท้องเสีย ธาตุทั้ง ๔ ไม่ท�างาน ไม่สมดุลกัน 
จะลงไปช่วยก็ ช่วยไม่ได้ปะเนีย่ เพราะว่ากินของเสียเข้าไปในท้อง
แล้ว งั้นก็จัดการซะ ระบายซะ เอาออกซะ ของมันเสียทั้งหลาย 

ชาติไทยเท่าทุกวันนี ้ เพราะฉะนั้น ความช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกัน
และกันนี ่มันดี มีประโยชน์ ท�าให้บ้านเมืองเจริญได้ ลูกหลาน
เราอยู่เย็นเป็นสุข เพราะว่าปู่ย่าตาทวดของเรา เป็นคนนักสู้ 
นักเสียสละมา ไม่เอาตัวรอดเป็นยอดดี ไม่ใช่อย่างงั้น ยังสู้อยู่
ต่อไป ดังนี้

ฟ้า มันไปอยู่ทางโน้นแล้ว มันไปตรงโน้น อ้าว มาแล้วๆ 
ปัดๆๆ เออ อยู่ๆ ไปๆ ไปทางจังหวัดไหน อยุธยา ไปทางโน้น
เหรอ ที่เราไม่มีแล้ว หยุดแล้ว อ้า ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี
ของเราพากันมาเนีย่ ท�าให้เกิดลมฟ้านดิหน่อย พอให้เย็นๆ โอ้ย 
เขาก�าลังร้อนแรง เขาก�าลังชุมนมุกันอยู่ที่นี ่ ถ้าไม่ตกลงไปเนีย่ 
เขาก็จะร้อนมากเนาะ(นะ) เปลืองพัดลม เฮอะ ตกไปนีเ่ถอะ 
ตกสักหน่อยหนึ่ง พอให้มันเย็น ตกมาตามปรารถนาแล้ว อันนี้
ความพร้อมเพรียงของหมู่ ท�าให้เกิดสุขได้ เทวดาทั้งหลายก็
อนโุมทนาสาธุการ
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ดังนี ้เพราะฉะนั้น อะไรมันเสียๆ อยู่ในตัวของเรา เอามันออกซะ 
อืม ทิ้งมันซะ ถ้ามันท้องผูกมา ก็ระบายเอาแต่พออยู่ได้ ทนได้ 
อย่าไปกินจนระบายไม่หยุด ก็ถึงความตายได้เหมือนกัน ขี้ ไม่หยุด 
ระบายไม่หยุด เออ ท้องขึ้น ท้องเสีย ท�าให้ท้องเสีย ธาตุทั้งหลาย
ไม่สามัคคีกันแล้ว ก็ท�าให้เกิดแอคซิเด็น(accident อุบัติเหตุ 
เรื่องไม่คาดคิด)ขึ้นมา เขาว่าแอคซิเด็น(accident อุบัติเหตุ เรื่อง
ไม่คาดคิด)ขึ้นมา ท�าให้ท้องเสีย เออ เสียงานเสียการของเราด้วย
อ่ะ เป็นผู้นัดหมายให้หมู่มาที่นี ่ตัวงานใหญ่ เจ้างานใหญ่ แล้ว
ท้องเสียอยู่บ้านมาไม่ได้เลย นีเ่ป็นตัวอย่าง เฮอะๆ

เพราะฉะนั้น อย่าเห็นแก่ปาก แก่กิน ให้บันยะบันยังไว้บ้าง 
มีอด มีทนไว้บ้าง ของใดที่จะท้องจะเสียก็อย่าไปฝ่าฝืนกิน มัน
จะเป็นโทษแก่ร่างกาย รักษาอนามัยให้ถูกต้อง ชีวิตของเราก็อยู่
ยืนนาน ชีวิตเราจะอยู่ยืนนาน ก็เพราะอาชีวอนามัย อ่ะน่ะ เออ 
ให้รู้จักอนามัยอนาเมยไว้ รักษาไว้ พูดมามันเป็น ปกิณณกะ 
ขอให้น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจ 
ไปประพฤติปฏิบัติไปได้ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม ต่อแต่
นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลก
และทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานฝอยมา ก็ยุติด้วยเวลา 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)

อ้า ฝอยเอา
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ
อ.เมืองเลย จ.เลย

ฝนตก

(ท�ำวัตรเย็น)

พอ เหลือกินเหลือใช้แล้ว ไหลมำเทมำ อย่ำได้ปรำมำส 
ถ้ำประมำทแล้ว กรรมอะไรๆ ก็ไหลเขำ้มำหำหมด ถ้ำพิจำรณำ
อย่ำงนีทุ้กวันๆ เอำตัวเว้นกรรมที่เป็นบำปช้ำ ท�ำแต่กรรม
ที่เป็นบุญ เอาแต่บุญเท่านั้น ยิ่งมีมันเป็นบาป ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
มันเป็นบำปแน่นอน ลักจกฉกฉ้อ ขโมยกินของผู้อื่นก็เป็นบำป 
เรำไม่ลัก เราไม่หยิบ เราไม่เก็บ ไม่ก�า ไม่กอบ ไมโ่กยเอาของใคร 
มำในทำงที่ชอบเรำจึงใช้ มำในทำงที่ ไม่ชอบเรำไม่ใช้ ตั้งใจไวเ้ด็ดขำด 
อยำ่งงั้น แต่ว่ำผู้มีปัญญำเอำตัวรอดได้ ผู้มีปัญญำหำแต่ตัวที่
มันตำยแล้ว มำท�ำอำหำรกำรกิน ท�ำบุญ กินทำนอะไรก็ดี พอ
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พวกมด พวกยุง พวกหมัด พวกแมง พวกอะไรเหลำ่นั้น อย่ำให้
มันได้ตำยด้วยน�้ำมือเรำเป็นอันขำด ปัดเอำ เปำ่เอำ มีน�้ำมงน�้ำมัน
ก็กันมันไว้บำ้ง อย่ำให้มันมำรบกวน อย่ำให้มันมำรบกวน ไม่ได้
มีเจตนำอย่ำงนั้นมันจึงพ้นจำกกรรม จำกบำป โอ้ มันมำหลำย
อย่ำงงี้ท�ำไง เอำนั้นมำฉีดเอำ เอำยำมำฉีดกันยุงเอำ มันก็ตำย
เป็นพันๆ หมื่นๆ นู้นล่ะ ฉีดกันยุงกันปลวก ฉีด แน่ะ ท�ำอย่ำงงัน้ 
ได้ไง เปำ่เอำ ปัดเอำ เปำ่เอำ ไปอยู่ที่อื่น โว้ย สหำยเอย เพื่อนเอย 
ที่นีม้ำรบกวนกันมันจะไม่เห็น เดี๋ยวมันจะเหยียบไป แล้วก็แบน
ไป โดยไม่รู้ ไม่มีเจตนำ แต่ว่ำมันก็ตำยเหมือนกัน เรำเหยียบ
มัน พวกมด พวกปลวกทั้งหลำย เรำเหยียบมันไป มันมำหลำยๆ 
เรำก็โดดข้ำมมันไปเอำ เออ พยำยำมหลีกเว้นเอำ เว้นน่ะ อย่ำ
ได้กระทบกระเทือนในกำรกระท�ำของเรำเป็นอันขำด

มันที่ตำยแล้ว เรำไม่ได้สั่งให้เขำท�ำ เขำท�ำมำเอง แช่เย็นมำแล้ว
ด้วย ส่งมำแต่กรุงเทพฯ พู้น( โน้น) มำถึงเมืองเลยเรำ ตำยมำ
แล้ว เย็นมำแล้ว เป็นน�้ำแข็งมำแล้ว แล้วก็เอำมำจัดกำรน�้ำร้อน
ลวกเข้ำ หรืออะไรเขำ้ ต้มย�ำท�ำแกงขึ้น ก็ไม่เป็นบำปเพรำะเขำ
ตำยมำแล้ว เรำเอำของตำยมำท�ำอำหำรกำรกิน มำท�ำบุญสุนทำน 
อย่าให้เดือดร้อนถึงสัตว์อื่น มาเชือดคอเป็ด คอไก่ เชือดหมู 
เชือดวัว เชือดควาย เชือดให้มันตายดิ้นพราดๆๆๆ ต่อหน้าต่อตา
เรำ อย่ำงนั้นเรำจะปฏิเสธยังไงล่ะ หือ เรำก็จะได้รับผลของกรรม
นั้นแน่นอน

เพราะฉะนั้น เราผู้มีปัญญาได้ศึกษามาแล้ว ครูบาอาจารย์
สอนแล้ว ให้จ�าเอา รู้จ�า ไปทุบหัวเขา ไปตีเขา ไปหักขาเขา หักคอ
เขำ เหลำ่นีจ้ะเอำบำปไปไว้ไหนอ่ะ จะปฏิเสธกลับไปยังไง ไม่ต้อง
ปฏิเสธ อืม เรำรับเสมอ เพรำะเรำไม่ได้กระท�ำ ไม่ได้สั่งด้วย 
ไม่ได้สั่งให้คนนั้นเชือด คนนีฆ้่าด้วย เขาตายมาแล้วอยู่ในตลาด 
แช่เย็นมำแล้วด้วย แล้วมำไปเลือกเอำของที่บริสุทธิ์เหล่ำนั้น ถำ้
ท�าบุญมาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว เราก็ไม่มโีทษ เรำไม่มโีทษ
หรอก เขำท�ำมำตั้งแต่ไหนไม่ได้สั่งเขำเลยนะ นั่น ให้รู้จักเลือก
เฟ้นเอา เลือกคัดจัดสรรเอา

แต่คนอื่นท�ามันไม่อร่อย เหมือนเราท�าเลยว่า เราเชือด
คอเขาเอง มันจึงอร่อย ตีหัวเขาดิ้นพราดๆๆๆๆๆ ตายแล้ว มัน
จึงอร่อยอย่างงั้นเหรอ เออ ถ้าไปคิดอย่างงี้ ก็หนีไม่พ้น เป็นการ
กระท�ำของเรำเอง เรำจะปฏิเสธยังไง ถ้ำยมบำลถำมเรำ ไม่ต้อง
ปฏิเสธ ข้าพเจ้าแบมือให้ดูด้วย มืออย่างนี้ ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
แม้แต่ยุงมำกิน เป่ำเอำๆ ปัดเอำ เปำ่เอำ แมลงมำตอม เอำ
กระดำษทิชชู่มำเช็ดเอำ ปัดมันไปๆ ไม่ต้องให้มันตำย ยุงก็ดี 

เนีย่ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหำง ไม่ใช่วำ่ ไม่หลบ ไม่หลีก 
ต้องหลบหลีกเอำ เรำต้องกำรบริสุทธิ์ ทำงกำย วำจำ ใจของเรำ 
เรำก็เว้นเอำ เออ อยำ่ให้มันกระทบกระเทือนถึงชีวิตผู้อื่นเขำ 
มันกระทบกระเทือนอยำ่งแรงอยู่นะ อยำ่งวำ่มีรังผึ้งเกิดขึ้น
ภำยในวัด อย่ำงนีก้็ยังมำ เอำไฟมำเผำมัน เผำของรังผึ้งให้มัน
ตกหล่น แม่มันตายไปแล้วจึงค่อยเอารังมันมา ทั้งลูกทั้งอะไร 
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มันไม่ใช่แม่ขำว โว้ย เป็นแม่ขำวแม่ชี ไปสั่งให้กระทบ
กระเทือนเขำไม่ได้หรอก ไม่ได้ๆๆๆ ไม่ให้มี มีก็จะกิน ไม่มีก็ไม่
ต้องกินมัน ถ้าสั่งให้เขาไปส่อน(สวิง)ฮวก(ลูกอ๊อด) ส่อน(สวิง)
ฮวก(ลูกอ๊อด)กบ ฮวก(ลูกอ๊อด)เขียด มาหมกให้กิน จะได้กินได้
อร่อย ก็ลูกเขำแหน่ ลูกเขำแหน่ เพรำะฉะนั้น

กัมมัสสะโกม๎หิ
กัมมะทายาโท

กัมมะโยนิ
กัมมะพันธุ

กัมมะปะฏิสะระโณ

เรำก็สวดไปแล้วอยู่ทุกวันๆ อย่ำให้กระทบกระเทือนไป
ถึงชีวิตสัตว์อื่น อ่ะเนาะ(นะ) เนีย่ ถ้าเป็นพระ เป็นเณร เป็นแม่ขำว 
แม่ชี ไปสั่งให้เขาไปส่อน(สวิง)ฮวก(ลูกอ๊อด) ส่อน(สวิง)ฮวก
(ลูกอ๊อด)กบ ฮวก(ลูกอ๊อด)เขียด หำกุ้ง หำซิวมำให้ ไม่ใช่แล้ว 

มันเอำไปเลย อยำ่งนีก้็มี แต่มันมำอำศัยอยู่กับเรำ ท�ำยังไงล่ะ 
เพรำะฉะน้ัน อยำ่ได้เบียดเบียนมันเลย ช่ำงเขำเถอะ เขำอยำกมำก็
ให้เขำมำ เอิ้น(เรียก)น่ะ ฮัง (รัง)ต่อ เหล่ำนีก้็ฮัง (รัง)ต่อ รังแตน 
รังผึ้ง ยังไงก็ตำม ถ้ำเขำมำอยู่ที่นีก่็ตำมเขำ เอำมำอยู่ต้น ร่มไม้
ชายคาของเรา ก็เรียกว่า เขามาให้ความร่มเย็น แต่เขาเองขอพึ่ง
ความร่มเย็น แต่เขาเองน่ะเขาอยู่ชายคากุฏิ หรือชายคาศาลา 
หรือที่ ไหน ในโบสถ์ ในวิหาร ที่ ไหนมัน ที่ ไหนมันมี มันก็ไป
แหละ ไปอยู่ใต้ร่มเงำของวิหำร มันก็มำท�ำรังใส่ที่นั่น อยู่ที่นั่น 
พวกผึ้ง พวกต่อ พวกแตน เอำที่ ไหนปลอดภัยเขำก็อยู่ที่นั่น
แหละ แต่เรำตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียน สัตว์เหล่านีท้ี่มาพึ่งพา
อาศัยเรา เราจะไม่เบียดเบียน ให้เขาได้รับความเดือดร้อนเป็น
อันขำด ไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดำนะ ลูกเต้ำอ่อนๆ แก่ๆ มันไม่มี
ปีก ไม่มีอะไรมันไปไม่ได้ มันตำยกับไฟหมด ไฟไปเผำรังมัน อัน
นีก้็พิจำรณำด้วยปรีชำ อย่ำงชำญฉลำดของตัวเอง ใช้ปรีชำอัน
ฉลำดของตัวเอง มันจึงเอำตัวรอดได้

ถำ้ไม่มีปรีชำอันฉลำดแล้ว เออ นีก่ระทบกระเทือนแม่เรำ
เหมือนกันนะ แม่เรำมำบวชเป็นแม่ขำวอยู่ที่นี ่ไปบอกเขำอยำก
กินหมกฮวก(ลูกอ๊อด) เออ ไปหาฮวก(ลูกอ๊อด)มาหมกให้แม่กิน
แหน่ ว้ำ เฮ้ย
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หมอมาทันพอดี เอายาหวานๆ มาให้กิน กินแล้วมีแห้งคอวาบ 
อหิวาตกโรคเนีย่ มันเป็นหมดทั้งบ้านทั้งเมือง บ้านนั้นเด็กน้อย
มีเทำ่ไหร่ตำยหมด เออ แม่ของเรำ พ่อของเรำมีลูกตั้งหลำยคน
ตำยไปหมด เหลือตั้งแต่อ้ำยผีบ่อยำกเนีย่ปะเนีย่ ผีบ่อยำก เออ 
ก็เลยได้นำมว่ำ บักผีบ่อยำก เอยอ่ะนะ อำ้ แต่ว่ำท�ำอยู่ท�ำบำป
ท�ากรรม ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ท�าอยู่ อืม ถ้าเอาก็เอาหลายน่ะเนีย่
เพิ่นเนีย่ ถ้ำไปติดส่อน(สวิง)หย่อนแห บ่ได้เอำหน่อยนะ เอำให้
มันได้เต็มข้อง ( ใส่ปลำ) พูดแล้วจึงเอำ น่ะ

ไม่ใช่แม่ขำวแม่ชีแล้ว แต่เห็นแม่ขำวพวกหนึ่ง มำ เดินทำงมำ
จำกทำงใด มำอยู่หน้ำวัดเรำ พู้น( โน้น)น่ะ ลงงมหอยอยู่หนอง 
หนองมน หนองยำว งมกุ้ง งมหอย ส่อน(สวิง)กุ้ง ส่อน(สวิง)ซิว 
อยู่แถวนั่น แต่วำ่ไปบวชเป็นแม่ขำว ท�ำยังไง ท�ำอย่ำงงั้นได้ไง
ฮะ ถ้าเป็นลูกศิษย์เรา เราจะเอาไม้เรียวตี หึ สักเพี้ยะ ๒ เพี้ยะ
ซะก่อน ท�ำไมไปท�ำอย่ำงงั้น เรำเป็นแม่ขำวแม่ชี ท�ำไมท�ำงั้น เออ 
ท�ำไมยังไปงมกุ้ง งมซิว งมหอย งมปู งมหอยกับเขำอยู่ อย่ำให้
กระทบกระเทือนถึงชีวิตผู้อื่นเขำอย่ำงงั้นหรอก แตแ่ม่ขำวทำง 
อื่นน่ะ ไม่ใช่แม่ขำววัดเรำว่ะ อืม ถ้ำเป็นแม่ขำววัดเรำไปท�ำยังงั้น 
มำบอกได้นะ จะจัดกำรเองเลย หึหึ เอำไม้เรียวตีเอำ ไม้เรียวตี
เอำเพี้ยะๆๆ ตึบๆๆ เรำไปเจอทีหน้ำทีหลังเจอหนักกวำ่นีน้ะ 
แม่ขำวแม่ชีไปส่อน(สวิง)ฮวก(ลูกอ๊อด) ส่อน(สวิง)กุ้ง ส่อน(สวิง)
ซิวมำกินเอง มันก็เสร็จพอดีแล้ว ปำกกว่ำตำขยิบน่ะไม่เอำ อย่ำ
ให้กระทบกระเทือนชีวิตสัตว์อื่นยังไงหรอก

แม่เรำ เรำเอำหนักๆ ร้องไห้ เอำไง จะบวชอยู่หรือจะกลับ
บ้านน่ะ อ้าว กลับบ้านแล้วจะไปเฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง)ล่ะ จะไปหา
ส่อน(สวิง)กินเองบ่ บ่เอำไร อย่ำงงั้นอยู่นีแ่หละ ให้มันตำยที่นี่ 
หลวงปู่จะหำมำให้กินเอง เอำแต่ของตำยแล้วมำให้กิน ของที่ ไม่
ตำยอย่ำไปเบียดเบียนเขำบอกไว้ อยู่ไปอีก เชำ้แล้ว เช้ำร้องไห้
แล้ว นั่นแหละจึงมำตำยที่หลังหรอก นั่นแหละมันเศร้ำหมอง 
มันขุ่นมัวในใจ มันเศร้ำมันหมองอยู่ในใจเรำ รู้จักบ ่เรำเลี้ยงลูก
มากี่รุ่นแล้ว ลูกตายหมด ตายหมดทุกคนเลย เออ บ่มีเหลือ 
ตายคืนเดียว ๕ คน ปีนั่นน่ะ อหิวาตกโรคเข้าบ้าน แต่ว่าอีผี
บ่อยำกนี ่มันจึงบ่ได้ตายกับเขา น้องๆ ลงไปนอนโลงหีบ ๖ ๕ 
คน ตายไปหมด แต่ว่าอ้ายนีผ่ีบ่อยาก โว้ย มันก็เลยบ่เอาไป 

สมัยครั้งหนึ่ง แม่ แม่บอกไปเลี้ยงวัว เลี้ยงควายมาค�่าๆ 
มึงได้อะไรมำกินบำ้ง เออ มื้อ(วัน)นี้ ไม่มีอะไรกินเลยน่ะ จึงได้
เอำขำง (อังไฟ)หม้อไว้ แม่ขำง (อังไฟ)หม้อไว้ ตั้งหม้อไว้นะ ตั้งหม้อไว้ 
ไปผู้เดียว ใช้ปัญญำเอำ ใช้ปัญญำ เงำะ

เจ้าเงาะหาปลา

ท�ำยังไง ปลำหนอง ปลำหนองชำวบ้ำนเขำเนีย่ ตำมนั่น 
หนทำงผ่ำนมำนั่น มันหลำยปลำ หนองนั่นหลำยอยู่ ไปแล้วก็ได้
กำบกล้วย แล้วก็ตีน�้ำ ตีน�้ำ ปุมปัมๆ ทำงนีป่ลำไป ก็ตีน�้ำ เอำ
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บ่แม่นสอนวิชำให้นะ นีป่ัญญำของเรำเอง ไม่สอนวิชำให้
เขำหรอก เวลำนั้นก็ไปปลด นีม่ันออกมำหมดแล้ว ในๆ ยวก
( โยกขึ้นลงเพื่อล้ำงน�้ำ) ออกมำหมดแล้วในนั้น ในสระน้อยๆ น่ะ 
มันออกมำอยู่ในแหนีห้มดแล้ว ปลดปับเหล่ำนีก้็ เต็ก(กดลงให้
แน่น)ตีนดีๆ ปะเนีย่ เต็ก(กดลงให้แน่น)ตีนดีๆ เต็ก(กดลงให้
แน่น)ตีนแหดีๆ แล้วไปนั่งสูบยำ เบิ่ง (ดู)มัน ให้อุบอยู่รอบๆ 
แห มันเข้ำไปอยู่ ที่มัน อยู่กองแห ไปวนน่ะ อ่ะนีก่็ เอำของ เอำ
ข้อง ( ใส่ปลา) เอาข้อง ( ใส่ปลา)หนักเคียน(มัด)เอวซะแล้วก็ลง
ไป และก็งมเอำปะเนีย่ จับตัวนั้นใส่ข้อง ( ใส่ปลำ) จับตัวนี้ ใส่
ข้อง ( ใส่ปลำ)อยู่เลย

แต่ว่ำหักเงี่ยงมันก็บ่หัก เออ จับก็ยัดลงข้อง ( ใส่ปลำ)นู้น 
เออ อยำ่มันเจ็บ ถ้าหักคอมันนี ้บ่ๆ บ่ต้องหักมันหรอก ยัดลง
ไปโลด ยัดลงไปจนเต็มข้อง ( ใส่ปลำ)ยัดนี ้ ข้อง ( ใส่ปลำ)ใหญ่
กว่ำนี ้วำ้ ข้อง ( ใส่ปลำ)ใหญ่กวำ่นี ้ยัดใส่ๆ จนเต็มข้อง ( ใส่ปลำ)
แล้ว พอล่ะว้ำ พอแล้ว ยัดไม่ลงแล้ว เต็มข้อง ( ใส่ปลำ)แล้ว เอำ
แหละขนำดนีพ้อใจแล้ว ปะเนีย่ก็เลิกแหขึ้นมำล้ำงน�้ำซะ ยวก

กำบกล้วยตีน�้ำ ตีน�้ำ ตึมตัมๆ ไอ้มันบ่มีปัญญำ มันก็ไปหำที่เพิง
มันปะเนีย่ เพิงรังเข้ำหลุม หลุมปลำเขำอยู่ฝั่งตลิ่งทั้งนั้น เขำเอำ
ขอนเอำไม้ไปใส่ตรงนั้น ใส่หมดแล้วนั่นแหละๆ มันจะเอำ เอำ
คนเดียวล่ะ บ่ต้องเอาหลายหรอก ตจีนเมื่อยแล้วเรำ ตีเมื่อย
แล้ว ทำงนู้นป้อง ทำงนีก้็ป้อง ไปๆ ป้องทำงนู้น ป้องทำงนี ้เอำ
กำบกล้วยตีน�้ำ มันก็ดังแสบแก้วหูมันก็วิ่งเขำ้พู้น( โน้น)แหละ 
มันวิ่งเข้าเยาะ มันมีขอน ไม้โคนก็มี ไม้ เออ ไม่มีก็มี มันวิ่งเขำ้ไป
ในนั้นหมดแล้ว พอมันเขำ้ไปหมดแล้วน่ะ หมด ขำ้งนอกไม่เห็น 
บ้อนๆ (ผุด) ที่ ไหน และก็เขำ้ไปนั่นหมดแหละ แล้วไปหวำ่นแห 
หว่ำนแหแล้วก็ ดึงตีนมัน ติดดินๆๆๆ อยู่ แต่ที่ประตู มันไม่
ไปปิด เอาไม้โบ๊ะไว ้ เอาไม้โบ๊ะไว้ตรงนั้นน่ะ แต่ว่าทางนีก้็ไล่ไป
พวกให้มันมำ ก็นั่งสูบยำเฉยอยู่น่ะ สูบบุหรี่เฉย อยู่น่ะ อ่ะนี่ ไป
หยุ้ม(ล้อม)อันนั้นพู่น ไปหยุ้ม(ล้อม)เยำะทำงในพู่น เขำ้ไปขยี้เอำ
ขอนนั้นขอนนี ้จก(ล้วง) มันมโีคน มโีพรงที่ ไหนก็จก(ล้วง) ให้
มันตกใจ มันก็แล่น(วิ่ง)ออกมำเขำ้แหหมด แต่วำ่แหเต็ก(กดลง
ให้แน่น)ตีนไว้ดี ให้เรียบร้อยแล้ว ไพกุ๊บ (ตลบ)อยู่ในแหหมด อ้า
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ต่อแตม่ำก็มำเป็นฝีใส่ขำนี ้ก็แล้วปะเนีย่ เป็นฝีใส่ขำ ไป
บ่ได้ นอนกับที่ นอนรักษำตัวอยู่ที่นั้นจนสีซอเป็น เขำซื้อระนำด
มำให้ กต็ีระนำดจนเป็น ตีพิณพาทย์ระนาดฆ้องวงเนีย่ มื้อ(วัน)
เดียวเทำ่นั้นแหละ ท�ำยังไง ก็เขียนเลขคู่ ๘ มันคู่ ๘ นี่ๆ  คู่ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ อีกคู่หนึ่ง ต่อไปก็เป็นคู่ ๘ อีกต่อ
ไป เขียน ใส่หัวมันๆ เขียนโด เขียนฟำ เขียนมี เขียนเร เขียนที 
เขียนซอล ใส่หัวมันดีๆ แล้วก็ตีนั่นแหละ ตีระนำด ตีตำมตัวเลข 
ตัวหนังสือมันน่ะ

โด เร เร ซอล โด เร มี ซอล เร เร เร ซอล ลา
ซอล มี ซอล มี เร โด ที ลา ซอล โด ซอล โด เร มี เร โด

เร มี เร มี ซอล ลา โด เร โด ลา โด ซอล ลา โด

ตีไปตำมเพลง เพลงๆ เพลงทองย่อน เขำว่ำ เพลงพมำ่
ร�ำขวำน เพลงเขมรเทวำ ก็ตีไปตำมตัวเลขนะ ตำมตัวเลขมัน
เขียนไว้แล้ว เอ๋ มึงตีระนาดคาบเดียว มึงๆ เป็นเลย เป็นเพลง
ไปแล้วเออ เพลงชำติ มึงเที่ยวท�ำยังไง มันจึงตีได้ อ้ำว ก็มันมี
ตัวหนังสืออยู่หัวมันแหน่ หัวระนำด

โด โด มี ซอล ซอล ซอล ลา ซอล ฟา ลา ซอล
มี ซอล มี เร เร เร มี เร โด โด

โด โด มี ซอล ซอล ซอล ลา ซอล ฟา ลา ซอล
แล้วก็สร้อย

ซอล ลา ที ลา เร ลา ที ลา ซอล ซอล ลา ซอล ฟา มี
ฟา ลา ซอล มี โด โด มี เร เร ลา ที ลา ซอล โด โด มี ซอล

( โยกขึ้นลงเพื่อล้ำงน�้ำ) ชำ่งหัวมัน ล้ำงแหๆ ให้มันดีๆ แล้ว อยู่
เข้ำอยู่ ยังไม่เก็บมำใส่นีห่มด มันเต็มข้อง ( ใส่ปลำ)แล้วปะเนีย่ก็
ไปแล้ว ไปผู้เดียว ขนำดไม่ถึงชั่วโมงน่ะเรำไป ได้ปลำเต็มข้อง ( ใส่
ปลำ)มำ เต็มข้อง ( ใส่ปลำ)มำ แม่ แม่ ปลำได้แล้ว ขำง (อังไฟ)
หม้อได้หรือยังอยู่ โอ้ย บ่เวำ่(พูด)ใหญ่แต่หนอ เอำ้ ก็เวำ่(พูด)
ใหญ่แล้ว แม่นมี มันเหลือข้อง ( ใส่ปลำ)ก็เลยเซำ(เลิก) ไม่มีข้อง
( ใส่ปลำ)ใช้แล้วก็เซำ(เลิก) บ่เอำ เอำแต่เต็มข้อง ( ใส่ปลำ)เนีย่ล่ะ

เออ แม่ก็พำได้ข้อง ( ใส่ปลำ) ไปเทใสโ่อ่ง โอ่งมังกร เทๆ 
รัวๆๆๆๆ ลง มันดีดกัน ตุมตัมๆๆ อยู่ในโอ่งมังกรโน้น ปัดโธ่ 
มึงไปเฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง)เอา เออ เอ้า ก็ยังว่าเท้าเงาะหาปลาว่า 
เรียนมำจำกเจำ้เงำะหำปลำ อ้ำยผู้เดียวก็เถอะ เต็มข้อง ( ใส่ปลำ) 
เต็มหำบ เต็มหำมมำ คุยใหญ่เฉย เออ แล้วแต่จะท�ากินน่ะปะ
เนีย่ เออ อยู่นั่นแหละ อยู่ในบ่อแหละ เออ ต้ม อยำกต้มก็ต้ม 
อยำกแกงก็แกง อยำกลำบก็หำเลือดมำลำบ มำก้อยเอำ เออ นั่ง
เฉยอยู่ แม่ก็งึดง้อ(คิดไม่ถึง)อัศจรรย์น่ะ หึ ไปเฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง) 
เอำ เออ เอำ้ บ่ยังเจ้ำเงำะหำปลำ ไปเรียนวิชำเงำะ แล้วหำปลำ
มันจะยำกอิหยัง เฮอะๆ

คุยใหญ่ เห็นแต่พ่อใหญ่คุยใหญ่ พ่อใหญ่ต้วนผัวยำยนวล 
พ่อใหญ่สีบุญตำ พ่อใหญ่หลวงสิมจันพร มีแต่คุย คุยใหญ่ๆ 
ทั้งนั้นแหละ อันนีก้็ได้วิธีน�ำพ่อใหญ่เพิ่นละ เวำ่(พูด)ให้ฟัง ไป
หาก็คุยใหญ่ซะก่อน จึงไป แล้วก็บอก บ่ๆ ขี้ตั๋ว( โกหก)หรอก 
ไปพำแห ไปยำมเมื่อแลง (ตอนเย็น)นีส่ิ มันจะได้หยัง เอำวัวเขำ้
คอกแล้ว เอาควายเข้าคอกแล้วจึงค่อยไป มันไปเฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง) 
เอำก็ได้สมปรำรถนำ ได้ปลำเต็มข้อง ( ใส่ปลำ) กลับมำให้แม่ บ่
ขำยหน้ำ บ่หนำ้แตก แน่ะ แต่วำ่มันจะเป็นบำปเป็นกรรมนั่นแหละ
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มันก็เป็น มื้อ(วัน)เดียวเทำ่นั้นแหละได้เลย เออ เพลงทง... เพลง
ทองย่อน ทองเยน เขมรเทวำ พม่ำร�ำขวำน เหล่ำนีม้ันก็ได้เลย 
ตีไปได้เลย นั่น นีฝ่อยฝำกไว้ซื่อๆ หรอก อยู่ที่ปัญญำ

ปัญญายัตถัง วิปัสสะติ

มีปัญญำซะอย่ำง มันก็ใช้ได้ ไปทำงดนตรีก็ได้ ไปทำง
เพลงอะไรก็ได้หมด สีซอ อืม ด้วยประกำรฉะนี ้ฝอยซื่อๆๆ หรอก 
เพรำะจึงให้ท�ำอะไรก็ เอำแหละ นั่งเมื่อยแล้ว นั่งเมื่อยแล้วอยำก
จะไปเขำ้ห้องแล้ว อ้ำ ด้วยประกำรฉะนี้

เพลงประเทศไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชำติเชื้อไทย

โด โด มี ซอล ซอล ซอล ลา ซอล ฟา ลา ซอล
มี ซอล มี เร เร เร มี เร โด โด

ไปจนจบเพลง เพลงชำติ เพลงสรรเสริญพระบำรมี มัน
ก็มีอยู่ในนีล้่ะ ตีไปตำมเนื้อเพลงมันก็ได้ สีซอก็เหมือนกัน ได้
ตำมเพลงมัน

เอ้ำ แม่ มำเอำเล่ำไป แม่ปะเนีย่
เรำเดินบ่ได้แล้ว เดินบ่ได้แล้ว

ซอล ซอล ลา ที โด เร มี เร โด ลา ซอล ลา ที
โด มี โด เร โด โด เนีย่ มีชัย ชโย น่ะ

ก็ตีไปตำมเพลงนี ่ก็ตีไปตำมเพลง มันก็เป็นเพลงไปเลย 
เพรำะว่ำเขียนใส่หัวระนำดแล้ว เขียนใส่หัวมัน เขียนใส่หัว เขียน
ใส่กระดำษน้อยๆ ติดๆๆๆ ไปก็ตีตำมนั้น ก็ตีตำมนั้นล่ะ เพลง
เขมรเอวบำง พม่ำร�ำขวำน อ้ำ ทองย่อน ทองเยนอะไร มันก็ไป
ตำมเรื่องมัน แหม ไม่เห็นมันยำกอะไร ตั้งได้ก็เล่นมำ กูฟังแล้ว 
มึงท�ำไมถึงตีเป็น หึ มึงท�ำไมถึงตีเป็น ตีเพลงอะไรๆ ก็ได้ หนอย 
ใช้หัวเอำ อ่ะ บ่บอกเขำว่ำเรำเขียนใส่หัวมันไว้ ตีไปตำม ตำมหัว 
แอ้ มันก็เป็นได้ สีซอก็เหมือนกัน ให้เขำเข่ง (ท�ำให้ตึง)ดีๆ 
ให้เข่ง (ท�ำให้ตึง)ซอให้ดีๆ แล้วก็เอำเลย เอำเลย นับเลย สีเลย 
สีเป็นเพลงได้เลย แหม มันอยู่ที่หัวเรำหรอกอ่ะนะ ฟังเสียงสีซอ
มึงก็เป็น และมึงตีระนำด มึงก็เป็นอีก มึงไปเฮ็ดจั่งใด๋(ท�ายังไง)
ว่ะ อ่ะเฮอะ โอ้ย มันอยู่ในหัวนีแ่หละ เพลง เอำโน้ตเนิด้มี โน้ต
มันมี เอำโน้ตมำกำง แล้วก็เขียนตำมโน้ตมันไป เขียนตำมโน้ต
มันไป จังหวะจะโคนก็เอาตามเพลงอ่ะ เนื้อหาสาระมันก็ตาม
เพลงนั่นแหละ ก็ได้เลย แล้วก็ดีอยู่อย่างหนึ่ง มีความรู้ก็ดีอย่าง
หนึ่ง แต่ว่ำเขำใช้งำนเรำน่ะ เวลำมีกำรมีงำน เขำเอำเรำขึ้นเกวียน
ไปนั่งตีระนำดอยู่ในเกวียน ผู้ตีกลองก็ตีกลอง ผู้สีซอก็สีซออู้ 
ท�ำอะไรก็ไปตามเพลง ฮึมๆ ไปทอดกฐิน อ้า จนหมดคืน เออ 
อันนั้นเพิ่นมำนั่งดูเรำตีเพลง ตี ล่ะเนีย่ มึงแกล้งท�ำยังไง มึงถึง
ท�ำได้อยำ่งเนีย่ว่ะ เฮำก็เขียนโน้ตมันเอำ เขียนโน้ตมันใส่หัว 
เนีย่โน้ตมันมีอยู่ โน้ตของเพลงเหลำ่นั้น โน้ตของเพลงไทย 
เพลงดอกดิน เพลงอะไร เขียนโน้ตใส่นีแ่ล้วก็ตีไปตำมโน้ตมัน 
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทติย์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

เสียงไพเราะดีเว้ย ขอยืมเสียงหน่อยเว้ย ยืมเสียงมาแสดง
ธรรมนะ

ธรรมดา พวกเราเกิดมาในห้วงมหรรณพ มีอยู่ในโลกอันนี้ 
มีกรรมกิเลส เป็นเหตุให้ใจเศร้า ใจหมอง ใจขุ่น ใจมัว ใจสกปรก 
โรคร้ายเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น จ�าพวกไปประพฤติผิดในทางธรรม 
เรียกว่าใจสกปรก ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ให้เคร่งครัดอยู่ใน
ตัวเอง ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อยได้ นั่นเป็น
ของวิเศษมาก วิเศษจริงๆ ไม่มีอะไรดีเท่าพระรัตนตรัย ประเสริฐ
ที่สุดแล้วในโลก ไม่ว่าศาสนาใดก็ถือผู้สอนศาสนานั้นอย่าง
เคร่งครัดเหมือนกัน ถ้าไม่ถืออย่างเคร่งครัด ก็ถือไปลวกๆ ก็ได้
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อย่าถือเล่นๆ ถือจริงๆ เอาจนแก้วตกลงมาในบ้านของเรา 
เต็มบ้านเต็มช่อง

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

อันนีเ้ป็นแก้ว แก้วทั้ง ๓ ดวงเนีย่ลงมาเองโดยอานภุาพ 
หรือว่าเทวดาบันดาลให้รู้ โมทนาในการกระท�าของเรา ศีลของ
เราไม่ให้ขาดตกบกพร่องได้ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อยได้ ข้อไหนมัน
ขาดตกบกพร่อง ก็ตั้งเจตนาสมาทานใหม่อยู่อย่างงั้นแหละ 
เอาจริงเอาจังอยู่กับการตั้งมั่นสมาทานศีลอย่างเด็ดขาด แก้วก็
ปรากฏขึ้นมาให้เห็น เออ ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง

เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราทั้งหลาย จงยึดเอาพุทธรัตนะ 
ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ นีเ่ป็นแก้วประจ�าใจเรา อย่าได้ขาดตก
บกพร่องเลย ทุกวัน ทุกคืน ให้ระลึกถึงแก้ว ๓ ดวงนี ้พุทธรัตนะ 
ก็แปลว่าแก้ว ธรรมรัตนะ ก็แปลว่าแก้ว สังฆรัตนะ ก็แปลว่า
แก้ว ๓ ดวง นีเ้ป็นของวิเศษที่สุดในศาสนาพุทธของเรา อ้าว ฟัง
เทศน์กันแล้วปะเนีย่เน้อ

ผลน้อย ผลมันไม่ได้มาก ไม่ได้ความสุขใจ เพราะการถือศาสนา 
ถือศีล ถือธรรม ให้ได้ความสุขใจจริงๆ นั่งเป็นสุข นอนเป็นสุข 
ท�างานท�าการอยู่ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ไม่เผลอ ไม่หลงไปไหน 
รักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ตลอด

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

นั้นเป็นที่พึ่งของเรา เราเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่ง เอาจริงเอาจัง จนได้เกิดผลประโยชน์

มีตาคนหนึ่ง ตา น้าเขยของหลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี 
ปภาโส) เป็นคนจริงคนจังคนหนึ่งเหมือนกัน ท�างานทางโลก 
ก็ไม่มี ใครเทียมเท่า ขยันหมั่นเพียรก็ไม่มี ใครเทียมเท่า ท�าไร่
ไถนาก็เก่งกว่าเขา ท�าเรื่อง ท�างาน ท�าการอะไรก็ ให้อยู่ในศีล 
ในธรรมตลอด อยู่มาวันหนึ่ง ด้วยอ�านาจพุทธฤทธิ์อะไรก็ไม่รู้ 
เกิดเป็นแก้ว ไหลลงมาสู่บ้านเจ้าของเอง แก้ว เป็นก้อนแก้วๆ 
ไหลๆๆๆๆๆๆๆ ลงมาอยู่ในบ้านนั่น อ๋อ แก้วๆๆๆ พากันงม
เก็บเอา จนได้เต็ม(กระ)บุงเต็มตะกร้าเพิ่นล่ะ มันเป็นเพราะอะไร
ถึงเป็นอย่างงี้ แล้วก็น�าความไปกราบหลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี 
ปภาโส)ให้ทราบ เออ นั่นแหละแก้ว

แก้วคือพระพุทธ แก้วคือพระธรรม แก้วคือพระสงฆ์

ที่เราถือมั่น ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ขาดตกบกพร่อง แก้วอัน
นั้น แก้วอันนี ้ จึงดลบันดาลตกลงมาที่บ้านของเรา ให้เห็น
น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น เราถือว่า
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จะเอาทรัพย์สมบัตินี ่ไปกินเหล้า ไปกินยา ไปซื้อเอาสัตว์เป็นๆ 
มาฆ่า อ้า ซื้อเอาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนีก้็เรียก
ว่ามันมาชวน มาชวนเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดิม ให้ออกหนจีาก
บ้านเรา จากกระเป๋าเรา ไหลหนเีทหน ีกินเหล้า เมายา เล่นการ
พนัน อะไรต่ออะไรมันชวน มันมาชวนเอาหมู่หนีไป เป็นการงาน
ที่ทุจริต ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มา

กัมมัง วิชชา

กัมมัง การงานที่ ไม่บริสุทธิ์ เราอย่าไปยินดี ในการงาน
ที่ ไม่บริสุทธิ์นั้น งานฆ่าสัตว์ งานลักทรัพย์ งานประพฤติผิดใน
กาม เหล่านี ้เรียกว่ามาชักชวนความฉบิหายให้มาถึงเรา ไม่รักษา
ตัวเราได้ อาศัยไม่ได้ อาศัย พึ่งพาอาศัยไม่ได้ ถ้าท�าทุจริต ไม่
บริสุทธิ์ เรียกว่ามันมาชักชวนเอาหมู่หน ีเอาเงินเอาทองหนจีาก
กระเป๋าเรา ในครอบครัวมีอยู่มีกินก็ฝืดเคืองลง ฝืดเคืองลง ท�า
มาไม่มาค้าไม่ขึ้น ไม่ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนผู้อื่นเขา ผู้อื่นเขาก็
ท�าน้อยๆ ก็ได้มากๆ อ้า เพราะว่าเทวดาส่งเสริม เทวดาส่งเสริม
อาชีพการงานของเรา เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดี

กัมมัง วิชชา

วิชชา น่ะหมายถึง ความรู้ วิชาการ การค้า การขายก็ดี 
การเล่าเรียนศึกษาอะไรก็เป็นวิชา ท�าพา ท�ามาหากินคล่องตัว
ขึ้นมาต้องวิชา

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

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อันนีต้ั้งแตโ่บราณกาลมา ท่านถืออย่างเคร่งครัด

กัมมัง

ก็หมายถึงการงาน การงานอะไร มันบริสุทธิ์หรือเปล่า 
การงานของเรา เป็นการงานที่บริสุทธิ์ยุติธรรมดีไหม เออ

วิชชา

หมายถึง อ้า ความรู้ที่ประกอบอาชีพการงานอยู่ทุกวันนี้ 
เรียกว่า วิชชาพาตัวรอด ถ้าวิชชาเป็นทุจริต ไปเป็นโจรกรรม 
เป็นขโมย เป็นขโจร ไปปล้น ไปจี้เขา เรียกว่าทุจริต กรรมที่เป็น
ทุจริต ไม่บริสุทธิ์ ได้ของมาก็ได้ของไม่บริสุทธิ์ เอาไฟมาเผา
ตัวเอง ผลงานของของเรา นั้นได้มามัน มันเป็นของร้อน มาท�า 
มาเผาตัวเองให้เดือดร้อน แถมมา มาชวนเอาทรัพย์สมบัติที่มี
อยู่ ให้บินหน ีมีปีก บินหนเีป็น ทรัพย์สมบัติมันบินหนเีป็น บิน
หนีไปด้วย เออ การงานที่ ไม่สะอาด ได้มาที่ ไม่สะอาด มันมา
ชวนเอาหมู่หนีไป อย่าอยู่เลย อยู่ที่นี ่มีแต่ความเดือดร้อน เขา
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พิจารณาให้ละเอียดรึยัง จึงพูดออกไป ถ้าพูดด้วยความโมโหโทโส 
โกรธาๆ ปรายนา(พ่ายแพ้ที่สุด) ไปถึงการพ่ายแพ้แก่ศีลธรรม
ตัวเอง เป็นการพลาดพลั้ง พลาดพลั้ง เดินไปก็มักจะลื่น เดินไป
ไหน มาไหน รีบ ด้วยความรีบร้อน ก็ลื่น ลื่นแล้วก็หกล้ม หกล้ม
แล้วก้นกระแทกพื้น กระแทกของแข็งเข้า ก็ท�าให้เจ็บหลัง เจ็บเอว 
เจ็บแข้ง เจ็บขาได้

ธัมโม

หมายถึง ธรรมะที่เรารักษาอยู่ ธรรมะ เราลุอ�านาจแก่
ความโกรธหรือเปล่า ถ้าลุอ�านาจแก่ความโกรธละก็ มันมาบ่อน
ท�าลาย ความคงทนถาวร ในครอบครัวเราได้ สามีภรรยาไม่ถูก
ต้อง ไม่ปรองดองกัน ทะเลาะกันเช้า เย็น ฆ่ากัน ตีกัน ด่ากัน 
ว่ากัน ประชดประชันกันต่างๆ นานา เรียกว่าไม่มีธรรมะ ไม่มี
ธรรมะ ไม่มีความอด ไม่มีความข่ม กาย วาจา ใจ มันจึงพลั้ง 
ออกไป พลาดพลั้งไป เพราะเราไม่มีความอดกลั้นทนทาน

กินสมอยาก ปากสมเคียด(โกรธ) ปากสมโกรธ
ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้

เออ เฮอะ ถ้าชอบปีนชอบป่าย ไปโน้น ไปนี ่ก็ตกต้นไม้

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้

ตกบ้าน ตกช่อง ตกบันได บันเดย มันพลาดล้มลงไป 
อย่างนีก้็เรียกว่า ไม่มีสติ ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว มักพลาดพลั้ง
ไป เพราะฉะนั้น การรักษาศีล รักษาตัวเอง ก็อันเดียวกันล่ะ 
รักษาศีล รักษาธรรม มันอันเดียวกันแหละ ถ้าเรามีสติทุกเมื่อ 
ยืน เดิน นั่ง นอน มีสติก�ากับ รู้ตัวไว้เสมอๆ ก็เรียกว่ามีสติ 
ไม่เผลอสติ ไม่พลาดพลั้ง อ้า จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่
สอนไว้ เพิ่นสอนให้มีสติทุกเมื่อ ท�าอะไรก็ ให้มีสติ ติดตามรู้เสมอ 
เราจะพูดอะไร เรากรองดีแล้วหรือยัง กรองดีหรือยัง ขบคิดพินจิ

ถ้ามันพลาดพลั้งไปแล้วก็ โอ้ย เออ คิดเสียดายทีหลัง 
โอ้ย เราไม่น่าเผอเรอเลย ในเรื่องอย่างนีเ้ราไม่น่าเผอเรอ ให้เกิด
ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง ท�าให้แข้งขาหัก แพลง ขาหัก 
ขาแพลงไป ท�าให้เสียเวลาท�ามาหากินไป เพราะเรา อะไรเผลอ 
พลั้งเผลอ เผลอหลงไปแล้ว ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว มักพลาดพลั้ง 
พอพลาดพลั้งแล้วก็เจ็บตัวเอง เอาแขนลงก่อน แขนก็อาจจะหัก 
เอามือไปยันพื้น อ้า ระมัดระวังไม่ทัน ถ้าแขนแพลง ขาหัก 
ขาแพลงไป คนเจ็บ นั่นเขาท�าอะไร ท�าด้วยความไม่มีสติ มันมัก
จะพลาดพลั้งได้ หากมีสติอยู่ทุกเมื่อ ค�าพูดค�าจาก็ล้วนแต่เป็น
ค�าไพเราะเสนาะโสต ไม่กระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นเขา ผู้อยู่ด้วย
กันมันรู้กันเองหรอก อ้า มักจะพูดอย่างงั้น มักจะพูดอย่างนี้ 
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พูดออกมาอย่างนั้นแสดงว่าไม่พอใจ กระทบกระเทียบ เปรียบ
เปรยต่างๆ นานา สิ่งไหนเขาจะเจ็บใจ ก็หาเลือกเฟ้นตั้งแต่สิ่ง
นั้นน่ะมาพูด เออ เอาให้มันชนะ ใจเขาที่จริงแพ้เขาทั้งเพ ถ้าเรา
พูดไม่ดีออกมา เรียกว่าเป็นคนแพ้เขาแล้ว แพ้สังคมแล้ว ท�าให้
สังคมมองเราในแง่ร้าย ไม่ได้มองเราในแง่ดี ถ้าพูดและท�าดีๆ 
มีสติ รู้ตัว รู้เท่าเอาทันอยู่เสมอ ค�าที่จะกระทบกระเทือนผู้อื่น 
ไม่ให้มันพูดออกมาได้ เออ

ท�าให้เผลอไปจนได้ เผลอจากค�าพูดค�าจาผิดพลาดไป เพราะฉะนั้น 
เพิ่นจึงให้มีสติรู้เท่าเอาทันเสมอ

ถ้ารู้ไม่เท่าเอาครั้งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันเอาหมด
มันเพื่อนกันน่ะ เพื่อนกินเพื่อนกัน
เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน

เออ เพราะไอ้พวกนีเ้ป็นเพื่อนของเรามาตั้งแต่เกิด เออ 
ถ้ารู้เท่าเอาครึ่งหนึ่งซะก่อน เสียไปครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันเอา
หมด มันมาเป็นเพื่อนเราเฉยๆ หรอก ตีสนทิแน่นท�าตัวคุ้นแก่น
(คุ้นเคย) เออ เมื่อคุ้นเคยแล้วมันหักหลังเราทีหลัง เนีย่ มันมา
กับเรา ความผิดพลาด ความบกพร่อง มันเกิดจากเรา เมื่อพูด
ออกมาผิด ไม่เข้าหูผู้ฟัง เขาก็แสลงหูเขา กิริยามารยาทเหล่านี้
ก็เหมือนกัน ถ้าเราท�าผิดพลาดไปนดิหน่อย มันผิดตา ผิดหู 
ผิดตาผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้มีความรู้สูง เพิ่นว่าไม่น่าพูดอย่างงั้นเลย ไม่
น่าคิดอย่างงี้ ไม่น่าพูดอย่างนีเ้พราะ ท�าไมพูดไปได้ยังไง แล้ว
อายทีหลัง มันเสียแล้ว เสียงนั้นมันเสียแล้ว เสียงมันเสีย แล้ว
กิริยามารยาทก็เสียไปด้วยเหมือนกัน กิริยามารยาท ซึ่งคนอื่น
มองดูแล้วรู้จัก รู้จักว่ากิริยาหยาบ กิริยาหยาบคาย วาจาหยาบ
คาย มารยาทไม่ดี ความเสงี่ยมเจียมตนก็เลยไม่มี แสดงท่าทาง
ออกมาให้เขาดู เออ เรียกว่า ดูคนให้ดูหน้า ดูผ้าให้ดูเนื้อ เออ 
ถ้าดูหน้าดูตาน่าคบค้าสมาคม ก็คบค้าสมาคมเป็นเพื่อนกันได้ 
เพื่อนกินเพื่อนกันได้ แต่เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน แอ้ 
ถึงความโมโห โกรธา มันก็มากับเรา แต่ว่ามันมักจะแสดงออก
หยาบๆ คายๆ ให้คนอื่นได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้ อืม แสดงว่าไม่พอใจ 

ถ้ามันเพลี่ยงพล�้าออกมาได้ ไม่มีค�ากระทบกระเทือนให้ผู้
อื่นเจ็บใจไม่มี เรารักษากาย วาจา ใจเราไว้ อยู่ในขอบข่ายของศีล
ธรรมเสมอๆ เราก็เป็นคนดี ในสังคม สังคมก็มองเราอยู่ เป็น 
คนน่ารัก น่านับถือ น่าบูชา เออ เป็นคนรู้เท่าเอาทันอยู่เสมอ 
ไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน เพื่อนกินน่ะ 
เพื่อนกัน แต่เพื่อนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน เออ ถ้ารู้ไม่เท่า 
ถ้ารู้เท่าเอาครึ่งหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ถึงมันเอาหมด เป็นโมโหโกรธา เพิ่น
เอาหมด วาจาที่แสดงออกมา เป็นเสียง กิริยามารยาทก็แสดง
ไปด้วย แอ้ ท�าลาย คุณงามความดีเราไปได้ในตัว เราก็ต้อง
ระมัดระวัง ถ้าจะปฏิบัติธรรมกันจริงๆ ให้รู้ตัวไว้ ให้รู้เท่าเอาทัน 
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มันเป็นธรรมหรือเปล่า หรือมันเป็นเผต(เปรต)เป็นผีไปแล้ว ฮะ 
ค�าว่า ดุด่า ป้อย(ด่า)แช่ง แบ่งเวรซึ่งกันและกัน ซ�า้ ซ�้าเติมกัน
เหมือนกันเหล่านี ้มันเป็นของเอามาใช้ในสังคมหรือเปล่า

ห่ากินหัวมึงเอย ผีกินหัวมึงเอย
ต้มตับ ต้มไต ต้มไส้ ต้มพุง

ด่ากันไปต่างๆ นานา เพราะฉะนั้น ลูกหลานมันจึงไม่มี
ปัญญา เพราะว่าพ่อแม่ ผู้น�าพาเขาว่า พาเขาด่ากัน พ่อกับ
แม่ทะเลาะกันให้เราดูเหล่านี ้ก็ยึดเอามา ให้มีความละอายในใจ
บ้าง ว่าพลั้งไปแล้วก็ ขอโทษๆ ขอโทษเถอะมันพลาดไป มันไม่
อยู่ ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม มันพลั้งเผลอไปเป็น
บางค�า แล้วขอโทษทันที ขอโทษ พูดเผลอไป สติตามไม่ทัน
เพราะความโมโหมันเกิดขึ้น มืด มันมืดมิดปิดปัญญา ไม่มีความ
เฉลียว ไม่มีความฉลาด อ้า ไม่มีความสามารถ รักษากาย วาจา 
ใจของตน ให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจริงๆ อันนีข้อเตือน
ทุกคน ทุกคนก็มีครอบมีครัว มีผู้รับผิดชอบ ร่วมงานร่วมการกัน 
หากไปกระทบกระเทือนให้เขาเสียอกเสียใจ ให้รีบขอโทษทันที

ขอโทษเถอะ ขอโทษเถอะ
อโหสิเด้อ ให้อภัยเน้อ

เออ อย่าไปถือสาหาความกันเลย ให้หายโกรธในเวลานั้น 
พลาดพลั้ง นึกว่าเขาจะเสียใจในค�าพูดค�านี ้ เราไม่พูดอีกต่อไป 
นีเ่รียกว่า สังวรระวังปาก

อย่าไปด่ากัน ว่ากัน ต่อธาร... อืม ต่อหน้าธารก�านัล ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ท่านฟังแล้วไม่รื่นหู ไม่สบายใจ ถ้าเห็นเขาทะเลาะกัน
แล้ว เราไม่สบายใจ ผู้ฟังไม่สบายใจ ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง แล้วมอง
เห็นอกเขาอกเราก็เหมือนกัน หัวอกคนอื่นก็เหมือนกันกับเรา 
ถ้าเราไปกระทบกระเทือนจิตใจเขา เขาก็แป้วใจอยู่อย่างงั้น ไม่
รู้จักน่ะหนา ว่าแล้วจะกลับคืนมาได้ จะมาหวานจ๋อยอีกเหมือน
เดิม เขายาก เขาว่ายาก เพราะความโมโหมันพาไปแล้ว ความโกรธ 
ความโลภ ความหลง หลง มันมืด ความหลงน่ะมันมืด มันไม่
สว่าง ถ้าความไม่หลงล่ะเป็นใจสว่างอยู่ ใจรู้ตัวอยู่ รู้ยืน เดิน นั่ง 
นอน กิริยามารยาทจะแสดงออกมา ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ
ผู้อื่นนั้น ระวัง อย่าให้มันเป็นอย่างงั้น เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
อย่างเคร่งครัด

กัมมัง วิชชา ธัมโม

แน่ะ ธัมโม

สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

แอ้ เพิ่นบอกไว้

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

อันนีเ้ครื่องประกับ กับข้อปฏิบัติของเราให้มันได้ทุกวี่ทุกวัน 
อันนี้ โดยย่อ ไม่ต้องพูดมาก พูดโดยมากข้อวัตรปฏิบัติของเรา 
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ผิดศีล ผิดธรรม อย่าเอามาพูด อย่าเอามากระทบกระเทือนให้
เจ็บใจของผู้อื่นเขา รักษากาย

ฮักษา(รักษา) ๓ ปลาย มันจึงหาย ๓ โทษ เออ
ถ้าไม่รักษา ๓ ปลาย มันก็ไม่หาย ๓ โทษ

โทษ เกิดขึ้นมามันเป็นโทษแก่ตัวเอง ส�าหรับผู้พูด พูด
หยาบๆ คายๆ มา ความหยาบๆ คายๆ มา ก็ไม่มี ใครต้องการ
อยากฟัง อยากได้ยิน ได้ฟัง เพราะว่ารสไม่ไพเราะเสนาะโสต ไม่
อยากได้ยิน ไม่อยากได้ฟัง อะไรที่แสลงตาทั้งกิริยามารยาทอย่าง
นี้ๆ  ก็แสลงตา คนอื่นพูด เขามองเห็น ท�าถลึงทะเลาะกัน ท�าตา
ถลึงบึ้งตึง บึ้งตึงถลึงตาใส่กัน เออ แสลงตาแล้วมันไม่กินเส้น
กันเลยล่ะ แสลงตา ไม่ความจงรักภักดีต่อกันล่ะ แล้วก็ตาเขียว 
ปากก็ไม่อยู่ปกติ เบี้ยวบูดไป ทั้งทางหน้าตา นั่นเรียกว่า ส่งใจ
ออกจากร่าง จากกายตัวเอง ท�าให้ผู้อื่นดูเรา เป็นของไม่สวย ไม่
งามขึ้นมา แต่งตัวก็อยากให้สวย ให้งาม เขียนคิ้ว ทาปาก เออ 
ให้สวย ให้งามไว้เสมอ เออ ให้มีสีปากให้เสมอ แต่ว่าไปปากร้าย
ขึ้นมาอย่างงั้นจะเป็นยังไง ทาลิปสติก(lipstick เครื่องส�าอางทา
ริมฝีปาก)ปากแดงๆ แล้วก็ด่ากันแล้ว โอ้ย ไม่เห็นงามตรงไหน
เลย หน้าตาเบิกบาน เอิบอิ่ม มองแล้วเย็นตา เย็นใจ ถ้าไปเห็น
กิริยามารยาทอย่างนั้น ก็แสดง แสลงใจเรา

อ้า เขาแสดงกิริยามารยาทอย่างนั้นใส่เรา เราก็ไม่พอใจ
เหมือนกัน แน่ะ ให้เราเอา... รักษาตา รักษาหู รักษาปาก รักษา 
๓ กาย มันจึงหาย ๓ โทษ อย่าให้มีความกินแหนงแคลงใจ ซึ่ง
กันและกันเลย อ่ะ เนีย่

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้

หึหึ เออ ไวตีนตกต้นไม้ ก็คือปีนป่าย ชอบปีนชอบป่าย
ขึ้นต้นไม้ ต้น ผลไม้ ผล.. หมากรากไม้ก็ไม่มีก็ ปีนป่ายขึ้นไปๆ 
แต่มันพลาดเป็นยังไงล่ะปะเนีย่ มือมันอาจจะพลาดได้ ขามันอาจ
จะพลาดได้ ถ้าพลาดไปก็เรียกว่าตกต้นไม้ ตกต้นไม้แล้วใคร
เป็นคนเจ็บ ตัวของเราเองเนีย่เป็นคนเจ็บ เจ็บขา เจ็บเอว เจ็บ
ทุกส่วนนั่นล่ะ อะไรมันกระแทกของแข็งๆ เข้า ก็เกิดเจ็บขึ้นมา
ทันที เคล็ด เขาเรียกว่า เคล็ดขัดยอก อ้า เจ็บหลัง เจ็บเอว 
ไปลื่นล้มตรงนั้น ตรงนี ้ไม่ระวัง ระวังเนื้อระวังตัว ก็เลยพลาด 

พลาดกันว่าถึงขาแพลงไปก็มี เอาแขนลงค�า้พื้น แขนก็คดไป เจ๊ง
ไป อืม ให้ระมัดระวัง กาย วาจา ใจของตนอยู่ในขอบข่ายของศีล
ธรรมไว้เสมอๆ รู้อยู่ทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน เอาสติมาไว้กับ
เนื้อกับตัวเสมอ ก็เป็นคนไม่ผิด ไม่พลาด ไม่เผลอ ไม่หลงอะไร 
เป็นคนมีสติอยู่ทุกเมื่อ ก็งามมาก

ธรรมมันท�าคนให้งาม มีสติสัมปชัญญะ เออ ท�าคนให้งาม 
รู้เท่าเอาทัน ค�าพูดค�าจามันก็ออกจากเราทั้งนั้นแหละ ถ้าให้มัน
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กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เอามารักษาตัวเองให้ได้ ให้มันอยู่ในสนับบังคับของเรา 
ว่าเป็นผู้จ�าศีล ภาวนา เรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในขอบข่าย
ของค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ถ้าออกจากของเหล่านี้ 
ไปแล้ว เป็นผิดศีล ผิดธรรมกันไปทั้งนั้น กิริยาท่าทาง ค�าพูด
ค�าจา ความเคารพนบนอบเหล่านั้น พังทลายไปตามๆ กัน กิริยา
มารยาททราม เสียไปเลยน่ะ หึ เสียคนไปเลย ถ้ามันเสียแล้ว
เอาคืนได้ไหม เอาคืนไม่ได้หรอก เออ ของเน่า ของเหม็นแล้ว 
เอามา กลับมาไม่ได้ เหมือนน�้าลายอยู่ในปากเรา เราบ้วนไปแล้ว 
ไอแตกโพละ อืม แตกโพละ อืม ขี้เสลดมันมาขึ้นคอ ถ้าหากออก
ไปบ้วนลงไป ลงในดินแล้วจะเอาขึ้นมาอมอีกได้ไหม เอาขึ้นมา
อมอยู่ในปาก เช่น ในปากกลืนน�า้ลายก็ได้ กินอะไรก็อร่อยดี ถ้า
บ้วนออกไปถึงพื้นที่ ที่ ไม่เหมาะสม แล้วเอาขึ้นมาในปากอีก ก็
ขยะแขยง ขยะแขยงจะอ้วกให้ออกให้ได้

อันนี ้ พระพุทธเจ้า เพิ่นบวชเข้ามาแล้วไปบิณฑบาต 
เออ บวชเข้ามาแล้วมาเที่ยวบิณฑบาต ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็
เอาอาหารทุกอย่างมาใส่บาตรให้ มีทั้งหวาน มีทั้งคาว มีทั้งแกง 
มีทั้งป่น(น�้าพริก) ทั้งน�้าพริก ทั้งอะไร ผักอางนางหญ้า ลงไป
ในบาตร เพิ่นไปนั่งพิจารณาอาหารในบาตร โอ้ มันกลืนไม่ได้ 
จะเคี้ยวยังไง จะกลืนยังไง เออ แต่ก่อนเราอยู่ในรั้วในวัง กินแต่
ของละเอียด ประณีต เออ สะอาด ภาชนะก็สะอาด อะไรก็สะอาด
หมดทุกอย่าง ที่นั่ง ที่นอนก็สะอาด บัดนีเ้ราบวชเข้ามาแล้ว
อย่างนี ้ บิณฑบาตชาวบ้านเขา เขาก็เอาของทุกสิ่งทุกอย่างมา
ใส่บาตรให้ มีทุกอย่าง เออ ผลไม้ก็มีทุกอย่าง เขาก็ใส่บาตร 

ปนๆ เปกันทั้งอาหารการกิน ปนเปกันแล้ว มานั่งพิจารณา
ขยะแขยงตัวเองอยู่ กินไม่ลง กลืนไม่ลงแล้ว

เพิ่นก็เลยถามว่า เอ้ย สิทธัตถะ เจ้าเหรอ จะเป็นนักบวช 
เจ้าจะเป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่อย่างนีห้รือ เจ้าเป็นนักบวช นักบวชก็
ต้องเสียสละ ความอร่อย ความประณีต ทุกอย่างนั้นล่ะ ให้กิน
อะไรกินได้ เขากินยังไง เขากินได้ เราก็กินได้ เขานุ่งยังไง เขาถือ
ยังไง เขาก็ถือกันอยู่อย่างงั้น ชาวไร่ ชาวนา เขาก็ท�ากันอยู่อย่างงั้น 
น�้าไม่อาบ เขาก็ล้างแต่มือหน่อยเดียว เขากินข้าวได้ กินเข้า เอา
เข้าไป บ้วนๆ ไม่นึกขยะแขยงตัวเอง ชาวไร่ ชาวนา เขาเป็น
อย่างงั้น เราจะมาถือความประณีตของเราเป็นกษัตริย์อยู่อย่าง
เดิม เราเป็นนักบวชแบบไหน ด่าตัวเอง นักบวชแบบเลี้ยงยาก 
อย่างนีจ้ะเป็นนักบวชได้ยังไง ต่อแต่นั้นเพิ่นก็ฉัน ฉันอาหารได้ 
ไม่ขยะ ไม่แขยงตัวเองเลย จะมีแกง มีป่น(น�้าพริก) มี เออ เผ็ด 
มัน หวานๆ เค็มอะไรก็แล้วแต่ มันลงแห่งเดียวกัน เออ ถ้ามี
ช้อนก็เอาช้อนตักเอา ถ้าไม่มีช้อนก็เอามือขยุ้มใส่ปากเอา แน่ะ 
เขากินกันอย่างงั้นได้ ชาวไร่ ชาวนา เขากินกันอย่างงั้นแหละ เรา
มาเป็นนักบวชแค่นี ้ เราจะมาขยะแขยงในเรื่องกินอยู่เหรอ ถ้า
อย่างงั้นก็เป็นคนเลี้ยงยาก
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อยู่ไหนอยู่ได้ เขากินยังไงก็กินได้ ไม่ต้องต�าหนิเขา เออ เว้นไว้
แต่กินอิ่มแล้ว ไปให้บังคับให้กินอีก มันกินไม่ได้แล้วปะเนีย่ 
กินอิ่มแล้ว อิ่มแล้ว บังคับให้กินให้ได้ ฉันไม่ได้ โอ้ย มันกลืน
ไม่ลง มันเป็นยังไงมันกลืนไม่ลง มันอิ่มแล้ว ฮะเฮอะฮึ เอาล่ะ
พอแล้ว มื้อนีพ้อแล้ว อย่างงั้น

ถ้าถือธุดงควัตรเข้า ก็ต้องมื้อเดียวจริงๆ ไม่ต้องเอา ๒ 
เวลา ถ้าไม่ถือธุดงควัตร มียังไงกินอย่างงั้นมา ในเวลา เวลานั้น 
เวลาไม่วิกาล ตะวันบ่ายไปแล้วกินอะไรไม่ได้อีกแล้ว เว้นไว้ตั้งแต่ 
(มะ)ขามป้อม สมอ เป็นยาปรมัตถ์ เออ กินให้ได้ น�า้อัดลม น�า้
อะไรเหล่านั้นก็กินได้ เออ มันมาในเวลาวิกาล

กินได้ก่อนเที่ยง ถ้าเลยเที่ยงไปแล้ว แม้แต่นม โอวัลติน 
เออ อะไรเหล่านั้น ของประณีตขึ้นไปกินไม่ได้ เลยเที่ยงแล้วกิน
ไม่ได้ ถ้าเขาเอามาประเคน ก็เอาวางไว้นั่นก่อน วางไว้นั่นก่อน 
พรุ่งนีเ้ช้าหรือวันต่อๆ ไปเข้า เณรจะจัดการ หรือญาติโยมมา 
ให้ญาติโยมมาประเคนให้ใหม่ อันนั้นอย่ารับประเคนข้ามคืน
ข้ามวัน ถ้ารับประเคนข้ามคืนข้ามวัน

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่
วินัย ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของเราตถาคต เออ ธรรมเหล่าใดเป็นไป
เพื่อความมักมากก็ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของเรา
ตถาคต มีน้อยกินน้อย เออ กินยังไงก็กินได้ เลี้ยงง่ายขึ้นมา 
เขาเอาอะไรมาให้กินหมดทุกอย่างนั้นล่ะ อย่าไปขยะแขยงมัน กิน
ลงไปในท้อง มันไปอยู่ที่ ไหน มันไปรวมอยู่ในกระเพาะเดียวกัน 
ทั้งหวาน ทั้งคาว ผลหมากรากไม้ มะม่วง กล้วย ผลหมากราก
ไม้ทุกชนดิ กินลงไปอยู่ในท้อง มันแบ่งกันอยู่เหรอ มันไปรวม
อยู่ในกระเพาะแห่งเดียว เพิ่นก็หาเรื่องมาทรมานตัวเองอย่างงั้น 
ต่อแต่นั่นก็เป็นคนเลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย สบาย 
ถ้าไปมักมากในการกิน ไม่ละเอียดกินไม่ได้ หาเรื่องกินแต่ของ
ละเอียดๆ ก็เป็นคนเลี้ยงยากอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น มีข้อ
เปรียบอันนี ้ พวกเราเป็นชาวพุทธก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ มันจะ
ขยะแขยงในเมื่ออาหารไม่ถูกปาก เกิดขยะแขยงขึ้นมา มันจะอ้วก
แตกให้ได้ อ้า เรียกว่า ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก 
ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของเราตถาคต ธรรมเหล่า
ใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย นั่งง่าย 
ธรรมเหล่านั้นจึงเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค�าสั่งสอนของเราตถาคต 
เออ ก็เลยถือเอาความสันโดษแบบนี ้ขึ้นมาบริหารศาสนา เผย
แพร่มาจนเท่าทุกวันนีล้่ะ ฉันมื้อเดียว ฉันหนเดียว ภาชนะใบ
เดียว อ้า อยู่กินได้ ไม่ต้องมีหลายถ้วย หลายจาน หลายภาชนะ
หรอก เอารวมๆๆ ลงในนั้น ขยุ้มๆ กินเลย มือ ไม่มีช้อนก็มือ
แหละ ขยุ้มๆ กินเลย เออ เช็ดเอา ล้างเอามือ อ้า อันนีร้วมครบ
แล้วการอยู่ มีชีวิตอยู่รอดได้เพราะเป็นคนเลี้ยงง่าย เป็นคน
ประพฤติตนสันโดษ มักน้อย ไม่มักมากอย่างงั้นล่ะ ถึงอยู่ได้ ไป



๑๘
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

19

18

๖๕  ๖๕

สันนธิิการะกัง ฯ
อันตะระฆะเร นสิีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา

เฮอะๆ เพิ่นบอกของข้ามคืนข้ามวัน มันเป็นสันนธิิ(การ
สะสม) เออ เนีย่รับประเคนข้ามคืนข้ามวัน ผลหมากรากไม้ 
ก็เหมือนกัน ของที่เพิ่นฉันตอนบ่ายได้ (มะ)ขามป้อม สมอ 
ผลไม้บางอย่าง นอกกว่านั้นก็คั้นเอาแต่น�้ามัน อ้า มาฉัน ตอน
บ่ายมาแล้ว คั้นเอาแต่น�้ามัน ผสมเกลือ ผสมน�้าตาลเข้า เออ 
ก็ฉันได้ เป็นอย่างงั้น หัดเป็นคนเลี้ยงง่าย อย่าเป็นคนเลี้ยงยาก 
ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่
ค�าสั่งสอนของเราตถาคต ก็เพิ่นว่า ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความ
เลี้ยงง่าย เลี้ยงง่าย อยู่น้อย กินน้อย มียังไงกินอย่างงั้น ธรรม
เหล่าน้ันเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค�าสั่งค�าสอนของเราตถาคต 
เพราะฉะนั้น เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี ้ก็ปฏิบัติเหมือนกันหมด

นั้นก็กิน อันนีก้็กิน อยากกินนมเวลาไหนก็กิน ตอนบ่าย
ก็กิน อยากกินนมโอวัลตินก็กิน ตอนบ่ายก็กิน อยากกินอะไรๆ 
ที่มันอร่อยๆ ก็อยากกิน เหล่านี้ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่ง
สอนของเราตถาคต พูดง่ายๆ ว่าไม่ใช่ลูกศิษย์เรา ไม่ใช่ลูกศิษย์
เราตถาคต เออ ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นคนเล้ียงง่าย ดังนีเ้ป็น
ตัวอย่าง

ที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่านผู้มีปัญญา
ทั้งหลาย น�าไปขบคิดพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของ
ตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจ 
ท�ากาย วาจา ใจของตนอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจริงจัง ก็เป็น
คนสบาย สบายด้วยการอยู่ การพัก การอยู่ การกิน สบายไป
หมดทุกอย่าง เว้นไว้แต่ของที่มันแสลงโรค ของแสลงโรคมันอาจ
กินเข้าไป แล้วอาจเป็นพิษ เป็นภัยแก่ร่างกาย ท�าให้กระอักกระอ่วน 
ชวนฮาก(อาเจียน)แตกออกมา หึหึ เหล่านั้นก็ของมันผิด ของ
มันแสลงเราแล้ว เราอย่าไปฝืนกิน

เราไม่กินเหล้ามาตั้งแต่วันบวชมา ถ้าเราไปกินเหล้า กิน
เหล้าเมายามา มันจะฮาก(อาเจียน)ออกให้หมดซะก่อน มันถึง
จะกินอย่างอื่นได้ ฮาก(อาเจียน)แตกออกมา อ้วกออกมา อืม 
มันไม่รับ ร่างกายมันไม่รับ เพราะมันเป็นคนเลี้ยงยากไป 
เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากความคิด ปกิณณกะ ทั้งหลายเหล่านี ้ให้
ญาติโยมช่วย ระมัดระวัง ประคับประคองเอาเอง

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปขบคิดพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้งใจ 
เป็นคนเลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย มักน้อย อยู่อย่างนีก้็ กิเลสก็
จะเบาบางไป ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มันเบาบาง
ไปจากเรา ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการ
ฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ณ ตึกไทยประกันชีวิต จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่

เทศนา หมายถึงหมายความว่า บอกให้ เทศนา บุญส�าเร็จ
ด้วยการฟังเทศน์ ฟังธรรม

เทสนามัย

รับฟังเทศน์ ฟังธรรม ข้อไหนที่ท่านพูดไปแล้ว ก็ก�าหนด
จดจ�าน�าไปประพฤติปฏิบัติ ให้มันมี ในตัวเอง อย่าฝ่าฝืน 
นอกลู่นอกทางออกไป ถ้าผิดศีล ผิดธรรมแล้วก็มีปัญหาทุกแห่ง
ไป ไม่ใช่เฉพาะตัวของเรา สังคมมนษุย์อยู่ด้วยศีล อยู่ด้วยธรรม
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ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบนั้นเป็นความ
สุขอย่างยอดเยี่ยม ในประเทศไหน เมืองไหน ชาติไหน ภาษาไหน 
ก็ตามถ้าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง
แล้ว บ้านนั้น เมืองนั้น ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสงบ 
ไม่มีเรื่องราวที่หนักอกหนักใจอะไรเกิดขึ้น นีม่ันดีอย่างนี ้อ�านาจ
ศีลธรรม

ถ้าเราไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็เป็นคนนอกศาสนาไป หึ นอกกฎหมาย
บ้านเมืองไป ฝ่าฝืน ฝ่าฝืนในกฎหมายบ้านเมืองก็ดี ในศีลธรรม
ของศาสนาก็ดี ก็ท�าความเดือดร้อนให้แก่ผู้นั้นอย่างนี ้ไม่ ผู้อื่น
ไม่เดือดร้อน เราเดือดร้อนคนเดียว เราเป็นโจรขึ้นมา ก็ท�าความ
วุ่นวายให้แก่สังคมใช่หรือเปล่า ถ้าเป็นโจรเป็นผู้ร้าย ขึ้นมา มีงัด
มีแงะ มี เออ ฉกชิงวิ่งราวซึ่งกันและกัน แล้วจะวุ่นวายขนาดไหน
บ้านเมือง ถ้าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้วสงบไหม สงบ ไม่มี
เรื่องราว อ้า อะไรเกิดขึ้น เอ้ เรานยิม นยิมลัทธิของประเทศ
อินเดีย บางแห่งเขา ถ้าเกิดโจรผู้ร้ายเกิดขึ้น มาฉกชิงวิ่งราวหรือ
มาปล้นมาอะไร เจ้าของบ้านออกมาประกาศเลย โจโร โจโร ดังขึ้น 
ดังทั่วบ้านทั่วเมือง ช่วยด้วยๆ โจโร โจโร มาวุ่นวาย พวกชาวบ้าน 
ทั้งหลาย ก็เฮโลกันออกมา ได้มีด ได้ขวาน ได้หอก ได้ดาบ ก็
ออกมากันเป็นแถวเลย ไหน มันอยู่ไหน ไหน มันอยู่ไหน โจโร
อยู่ก็ตายสิ ไอ้คนที่เป็นโจรเข็ดหลาบเลย จับได้แล้ว ไม่ได้ธรรมดา
นะ ลง... ลงทัณฑ์ ลงโทษ รุมสกรัม ตีเอาจนลง หัวร้างข้างแตก 
เอาจนเสียองคะไปพู้น( โน้น)แหละ มันริเป็นโจรมา อันนั้นก็ดี
กฎ... กฎหมายแบบนั้นก็ดี อ้า นีป่ระเทศอินเดียเล่าบางแห่งน่ะ 
ได้เห็นประเพณีของเขานะ เออ ดีเว้ย อย่างงี้ดีช่วยกัน ในหมู่บ้านนั้น 
ใครอยู่ที่ ไหนๆ ออกมาเป็นพรวนเลย มีหอก มีดาบ มีมีด มีขวาน 

อยู่ด้วยข้อวัตรปฏิบัติ มันจึงเป็นมนษุย์ที่ดี อยู่ในขอบข่ายของ
ศีลธรรม ค�าสั่งค�าสอนของพระบรมครู ครูบาอาจารย์ เพิ่นเทศน์
ว่ายังไง เราจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหน ก็ก�าหนดจดจ�าข้อไหน
ขาดตกบกพร่อง ก็ซ่อม ซ่อมไว้ โอ้ เราเผลอไป ตอนนีเ้ราเผลอ
ไปแล้ว เราพลาดไปจากค�าสอนแล้ว ถ้าพลาดจากค�าสอนเรียก
ว่าผิดทาง ผิดทางเจริญท�าความเสื่อมมาใส่ตัวเอง ไม่ว่าที่ ไหนๆ 
สังคมน้อยๆ สังคมใหญ่ๆ ก็ตาม ถ้านอกลู่นอกทางออกไปจาก
ศีลธรรม ก�าหนดกฎหมายบ้านเมือง ก็มโีทษทั้งนั้น มโีทษด้วย
กันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าเราท�าแล้วไม่เป็นไร ไม่มี ใครเห็นเราหรอก อ๋อ
มันไม่ใช่เห็น แต่ตัวเองน่ะรู้ รู้ว่าเราฝ่าฝืน ฝ่าฝืนจากศีลธรรม
แล้ว เรียกว่าผิด ผิดหนทางแล้ว นอกลู่นอกทางแล้ว น�ามาซึ่ง
ความเสื่อมมาหาตัวเอง เสื่อมมันเป็นยังไงความเสื่อม ขาดความ
เคารพ นับถือ ไว้วางใจ ของเพื่อนมนษุย์ในโลก ไม่ว่าชาติไหน 
ภาษาไหน ก็ต้องอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม กฎหมายของบ้าน
เมืองทั้งนั้น เพิ่นมีเอาไว้ มีกฎหมายเอาไว้มี มีศีลธรรมเอาไว้
สั่งสอน ถ้าเราฝ่าฝืนก็เรียกว่าเป็นคนล่วงเกินพระธรรมวินัย ล่วง
เกินกฎหมายบ้านเมือง มันจะเป็นยังไงสังคมมนษุย์ ถ้าฝ่าฝืน
กันทุกคนๆ มันจะเป็นยังไง หึหึ จะเอากันอยู่ไหม แม้แต่กฎหมาย
อยู่ในรัฐธรรมนูญก็ตาม อ้า นอกรัฐธรรมนูญก็ตาม กฎหมาย
ที่ตั้งกันขึ้นไว้ เพื่อจะปฏิบัติ ให้ครบถ้วนทุกข้อๆ แล้วก็สงบ ถ้า
อยู่ในใต้กฎหมายของบ้านเมือง ศีลธรรมของศาสนา สงบอยู่ด้วย
กันด้วยความสงบ

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง
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เออ อันนีเ้อาเรื่องเอา อันนีม้าพูด ให้เข้าใจเอาไว้ กฎหมู่ดี
เหมือนกัน เป็นการรักษากฎหมาย กฎหมายบัญญัติไว้ยังไง 
ตั้งไว้ยังไง ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ศีลธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้แล้ว ถ้าฝ่าฝืน ก็ในหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกัน 
ถ้าองค์ใดฝ่าฝืนศีลธรรม ในพระปาฏิโมกข์ก็ดี นอกพระปาฏิโมกข์ 
ก็ดี ถ้าเห็นไม่ดี ไม่งามตรงไหน เขาก็ลงโทษทัณฑ์ ทัณฑกรรม
(ลงโทษ)ให้เต็มที่ น่าเข็ดหลาบ ไม่... ไม่ฝ่าฝืนอีกต่อไป นั่นก็

ก็ออกมาเลย ถือมาครบไม้ครบมือ มันอยู่ไหน ตามล่ามันไป 
จับได้แล้วก็ระวัง ปะเนีย่เขาจะรุมสกรัม เขาจะรุมสกรัมโทษของ
คนนั้น คนประพฤติผิดศีลธรรมน่ะ เขารุมสกรัมแบบไหนก็อยู่
ในยุทธวิธีของเขา เฮอะ อืม

ฟันหัวบ้าง ตีหัวบ้าง สลบไสลไปเขาก็ไม่เอา เอาขาหัก เอา
แขนหักซะก่อน อยู่แน่นอนไม่ตาย ก็ส่งเข้าโรงพยาบาลไป ไปให้
หมอเยียวยารักษา มันเหลือบ่ากว่าแรง หมอก็ไม่รับผิดชอบ
เหมือนกัน ปล่อยไปตามยถากรรมของเขาซะ ปล่อยให้เขาตายซะ 
แล้วก็ท�าศพให้เอา ท�านองนี ้นีเ่ป็นกฎหมายหมู่ กฎหมู่กับกฎหมาย
อะไรดีกว่ากัน กฎหมู่น่ะดีอย่างหนึ่ง

ถ้าพร้อมเพรียงกันในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือว่าขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

แอ้ เอาตัวอย่างมาเป็นข้อปฏิบัติก็ได้ ในบางประเทศ เขา
เอากันอย่างนั้นทีเดียว ตั้งกฎหมาย ขึ้นกฎหมู่ไว้ ให้พร้อมเพรียง
กันทุกบ้านทุกช่อง มาอยู่ร่วมกัน ท�ามาหากินในถิ่นเดียวกัน 
ต้องช่วยเหลือดูแลกัน เอาใจใส่เป็นพิเศษน่ะ ไม่ได้หลบหน ีถ้า
มีเหตุอย่างนั้น หลบหนีไม่สู้ อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่
ศักดิ์สิทธิ์เลย กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ กฎหมู่ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

ถ้าพร้อมเพรียงกันในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปจากหมู่ ใดแฮ
ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

เป็นความศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน อันนีพู้ดเรื่องศีล เรื่อง
ธรรม ที่เราสมาทานไปแล้วเมื่อตะกี้นี ้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ เราจะไม่
ลักทรัพย์ เราจะไม่ประพฤติผิดในกาม และจะไม่กล่าวโป้ปด
มดเท็จ ความไม่จริงหลอกลวงผู้อื่น ให้ผู้อื่นได้รับความเดือด
ร้อน อันนีก้็นอกศีลธรรมไป นอกกฎหมายไป ก็อาชญากรรมก็
อาจถึงผู้นั้นเหมือนกัน อ้า อันนีก้็พร้อมเพรียงกันรักษา พร้อม
เพรียงกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก็ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ
บ้านเมืองไว้ได้ อยู่ในความสงบเรียบร้อยดี อันนีเ้ราอยู่ร่วมกัน
ทั้งประเทศ ไม่ใช่ตั้งแต่เฉพาะในกรุงเทพฯ ในที่อื่นๆ ก็เหมือนกัน 
ทุกจังหวัด ต้องรักษาอย่างเคร่งครัด ความพร้อมเพรียงของหมู่ 
ให้เกิดสุข
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สัพเพสัง สังฆะภูตานัง

แม้งานใหญ่ๆ ถ้าเราไม่พร้อมเพรียงกัน จะส�าเร็จไหม 
สมัยโบราณเพิ่นก็เอาอันนีข้ึ้นมาใช้กัน เพิ่นจะมาตั้งทางรถไฟ จาก
กรุงเทพฯ เป็นต้นและก็แตกเป็นคนละสายๆ สายเหนือถึง
เชียงใหม่ ล�าบากขนาดไหน เจาะภูเขาทั้งลูก เขาเรียกว่าถ�า้ขุนตาล 
จนทะลุถึงเชียงใหม่ แล้วสายตะวันออก ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ
ในดงพญาเย็น ดงพญาไฟสมัยก่อนไปแตะอะไรก็ไม่ได้

เพิ่นวางแผน รัชกาลที่ ๕ เพิ่นว่าให้เอารูปของเรา เอา
รูปภาพของเรา ไปติดไปทุกหนทุกแห่ง นีเ่จ้าของแผ่นดิน นี่
เจ้าของแผ่นดิน ผู้นีเ้ป็นผู้รักษาดูแล ใครฝ่าฝืน ไม่ว่าเทวดาหรือ
มนษุย์ ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง มโีทษถึงจ�าคุกติดตะราง ถ้า
หากเป็นดวงวิญญาณทั้งหลาย ก็ยมทูตจะพิจารณาเอง ว่าใคร
ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง เออ ธรรมทูตหรือว่าเทวทูต จะดูแลเอง 
ดูแลความสงบเอง เทวดาฟ้าดินเป็นพยาน ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง

สายใต้ โอ้โฮ ก็ไม่ใช่ธรรมดา สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทางแยกไปอุบลฯ ทางแยกไป อ้า ร้อยเอ็ด (มหา)สารคามไป
ทางโน้น อันทุกสายหนทางก็พร้อมเพรียงกันท�าทั้งนั้นแหละ 

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

แน่ะ ความเจริญจะเกิดมีขึ้น

วุฑฒิสาธิกา

ก็เพราะความพร้อมเพรียงของหมู่ใหญ่ คนหมู่ใหญ่ใช้พละ
ก�าลังร่วมกันจริงจัง ไม่ใช่จะเอาตัวรอดเป็นยอดดี ไม่ใช่อย่างงั้น 
ตายเป็นตาย ตาถึงคราวเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน เอาใจ
ใส่กันเป็นพิเศษ ดูแลกันเป็นพิเศษ เรียกว่ารับผิดชอบไปหมด
ทุกบ้าน ทุกเมือง ทุกครอบครัว จะเป็นชาติไหน ภาษาไหนก็ตาม 
มาในเมืองไทยเรา ถ้าหากมาฝ่าฝืนกฎหมายเรามาเฉยๆ ได้อยู่ 
ได้ยังไง เราจะต้องพร้อมเพรียงกัน ตรึงขึ้นมา ตึงเครียด ถือ
ด้วยความตึงเครียด ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ทอด
ทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย เอาใจใส่ช่วยกันอย่างนี ้เรียกว่า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข

ความพร้อมเพรียงของหมู่ ยังความสุขให้เกิดขึ้น
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อันนีเ้ป็นตัวอย่าง ปูภาคปฏิบัติภายในซะก่อน และภาค
ปฏิบัติภายในหัวใจ แต่ละคนๆ ก็พัฒนาเอาเอง พัฒนาตนเอง 
ศีล ๕ ข้อของเราที่สมาทานไปแล้ว ตั้งมั่นหรือเปล่า

พระไตรสรณคมน์

ของเราที่ว่าจะยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็น
สรณะที่พึ่งทางใจจริงจัง มันขาดหรือเปล่า ขาดตกบกพร่อง 
ตรงไหนก็มีการซ่อมได้ สมาทานศีลได้ ตั้งมั่นได้ เออ เรื่อยไป
ศีลธรรมก็ให้มันดี ด้านกฎหมายบ้านเมือง มันก็สงบไปเอง เพราะ
คนอยู่ในขอบข่ายของศีลและธรรมแล้ว ย่อมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

นี ่เพิ่นว่าไว้ ถ้าความพร้อมเพรียงของคนหมู่ใหญ่ ยังความ
เจริญให้ส�าเร็จทุกอย่าง ความเพียรของหมู่ ถ้าแตกแยกกันแล้ว 
การงานน้อยๆ ก็ไม่ส�าเร็จ ไม่ส�าเร็จลุล่วงหรอก เพราะฉะนั้น 
เขาจึงปั้นเอา เออ ภาษิตอันนี้

ไปรวมหัวกันเดินขบวนพาให้มีปัญหาอยู่ในสังคมทุกวันนี้ 
ถ้าให้มีปัญหาเพราะว่ารวมหัวกันในทางที่ผิด ไม่ได้รวมหัวในทาง
ที่ถูก น�ามาซึ่งความสุขความเจริญไม่เอา จะเอาทางแตกทาง
แยกกันดีกว่า

สายใต้ออกจากกรุงเทพฯ ไปผ่านตรงไหนบ้างๆ มันยากล�าบาก
ขนาดไหน ท่านก็หนักเอาเบาสู้ ต่อสู้กันมา ไม่ได้ท�าทางรถไฟ
เท่านั้น ต้องมี ทางเสร็จแล้วก็มีไม้หมอนไม้แหมน โอ้ย มากมาย 
แล้วก็น�า สั่งรางรถไฟมาจากต่างประเทศ เข้ามาวางราง เอ้ จึง
ค่อยสั่งตู้รถไฟเข้ามาวิ่งได้ เออ สายใต้ก็ติดจนถึงโน้นล่ะ ถึง
ปาดังเบซาร์ เออ ของเมืองไทย

นี ่ท่านท�ามาแล้วส�าเร็จ บรรพบุรุษของเรา บูรพมหากษัตริย์ 
ของเราตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ มาเรื่อยๆ 
ไม่ได้ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ใจด�า แบบนีพ้วกเราได้อยู่เย็น
เป็นเป็นสุข อยู่ทุกวันน้ี การคมนาคมก็สะดวกทุกอย่าง ถนน
หนทางสะดวกทุกอย่าง ขนสิ่ง ขนของส่งกันไป ภาคไหนเดือด
ร้อนยังไงๆ ก็น�าสิ่งของใส่ตู้รถไฟ ตู้รถยนต์ รถทัวร์ขึ้นไปแจก 
ไปดู ไปแล ดังนี ้ สะดวกไหม สะดวกมาก ถ้าหากไปท�าลาย

ทรัพยากรของแผ่นดินเหล่านี ้ขึ้นเมื่อใด ความเจริญก็ชะงัก ไม่ๆ 
ก้าวหน้า ดังนี ้เป็นตัวอย่าง

ความพร้อมเพรียงในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าความพร้อมเพรียงคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย
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มียานพาหนะพาไป ทางลัดก็มี ไปเครื่องบินก็ได้ ไปรถไฟก็ได้ 
ไปรถยนต์ก็ได้ ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ยังความเจริญให้
ส�าเร็จใช่ไหม นั่น เพราะว่าความพยายามมี ในหมู่ใด ความสุข
ย่อมมี ในหมู่นั้น

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
สามัคคีคลาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

เออ หึ ไม่ต้องว่าใครๆ เอา ว่าเมืองไทยเรานีแ่หละ เมือง
ไทยเราเนีย่ ถ้าหากมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทุกหมู่เหล่า 
แล้วก็รักษาบ้านเมืองไว้ได้ อย่างมั่นคงถาวร ไม่ต้องห่วง เออ 
ขอให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจริงจังเถอะ นีข่อบข่ายของศีล
ธรรม เรายึดธรรมมาสามัคคี น้อมเข้ามาหาตัวเอง ที่มีสุขภาพ
แข็งแรงอยู่เดี๋ยวนี ้ ก็เพราะธาตุทั้ง ๔ มันสามัคคีกัน ธาตุดิน 
ธาตุน�า้ ธาตุลม ธาตุไฟ ในร่างกายของเรา ท�างานตามปกติ
ทุกอย่าง สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทุกอวัยวะทุกส่วน 
นั่น เห็นไหม

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก
แยกให้ออก ตอกลิ่มเข้าไป

มันจะสน(เหนยีว)ขนาดไหนไม่เอา ตอกลิ่มเข้าไป มันก็
แยกออกเป็นชิ้นๆ เอามาท�าฟืน เอามาท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ 
มันจะสน(เหนยีว)ขนาดไหนไม้ ถ้ามีความพยายามในสิ่งใด สิ่งนั้น 
จะหนักอะไรก็ เออ ส�าเร็จทุกอย่าง

เพิ่นเปรียบไว้เหมือนดัง ภูเขาสูงแสนสูง สูงมากๆ

เอเวอเรสต์(Mount Everest ยอดเขาเอเวอเรสต์)
เอเวอเรสต์(Mount Everest ยอดเขาเอเวอเรสต์)

หรือว่าภูเขาหิมาลัย(Himalaya Range เทือกเขาหิมาลัย)

สูงขนาดไหนก็ตาม แต่ความพยายามของคน พยายามจะ
ปีนป่ายขึ้นไปยืนอยู่บนยอดได้ ก็เพราะความขยัน ความตั้งอก 
ตั้งใจจริง ในที่สุดก็ขึ้นไปยืนได้อยู่บนยอดสูงแสนสูง ยากขนาด
ไหนล�าบากขนาดไหนขึ้นไป อ้า เป็นที่ท่องเที่ยวของคนได้สบาย 
คนทั้งโลกรุมกันขึ้นไป

เอเวอเรสต์(Mount Everest ยอดเขาเอเวอเรสต์)
หรือไปหิมาลัย(Himalaya Range เทือกเขาหิมาลัย)

ขึ้นไปถึงบนยอดภูเขา ไปสร้างเต็นท์ ตั้งเต็นท์ กางเต้นท์ 
อยู่บนยอดภูเขาอย่างสบาย ใครๆ ก็มีสิทธิเสรีขึ้นไปเที่ยวได้ 
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ถ้าไม่ดีตรงไหน ขาดตกบกพร่องตรงไหน ก็วิ่งเข้าไปหา
หมอ หมอตรวจค้นเห็นว่า อันนั้นมันไม่คล่องตัว โลหิตไม่คล่อง
ตัว ลมไม่คล่องตัว เออ เส้นประสาทหรือว่าล�าไส้ไม่ท�างาน อะไร
ต่ออะไร จัดการแก้ไขให้ก็หายปกติ กลับไปบ้านได้ อืม

ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาชีวาตม์
ใครอาฆาตเข่นฆ่าไม่อาสัญ

ถ้าถึงคราวตายก็ต้องวายชีวาวัน
ไม้จิ้มฟันจิ้มเหงือกก็เสือกตาย

เฮอะๆ อ้า อันนีภ้าษิตโบราณเพิ่นบอกไว้กัน อ้า อันนีพ้วก
เราอยู่เป็นหมู่เป็นพวกกัน ท�างานในกลุ่มเดียวกัน ในบริษัท
เดียวกัน เราจะมีความแตกแยกกันอย่างงั้นจะดีไหม ไม่ดีเลย 
ต้องกลมเกลียวสามัคคีดีต่อกัน ทุกฝ่าย หน้าที่ ไหนๆ มีหน้าที่
อะไร ประชาสัมพันธ์หรือประชาอะไร เป็นหน้าที่ของแต่ละคน 
ที่จะต้องตั้งใจท�าจริงกับการงาน ที่เรา ที่เรารับผิดชอบแล้ว
ทุกอย่าง เออ อย่าไปฝ่าฝืน นอกจากหน้าที่การงานที่เรารับ
ผิดชอบ ถ้าเรารับผิดชอบในสิ่งใด ต้องรับประกันได้ว่า สิ่งนีเ้รา
รับผิดชอบแล้ว ไม่ต้องฝ่าฝืน ถ้าฝ่าฝืนจะมีปัญหาเกิดขึ้น เออ 

มันมีหลายอย่างท�างานร่วมกัน มันมีคอรัปฉ้อ คอรัปชั่นมากมาย 
เออ อ้า ไปหนักแน่นในทางคอรัปชั่น ลักฉ้อ ก็ท�าปัญหาให้
ยุ่งยากเกิดขึ้น คุกตะรางไม่มีที่จะใส่ ถ้าเขาสืบทราบได้ เขาก็ต้อง
จับไปฝาก ไปขังไว้ ไปกักไว้ ในคุก ในตะรางที่รับผิดชอบ หรือ
เอาเข้าไปดัดสันดานซะก่อน ดัดสันดานแก้ความขี้ โกงซะก่อน 
อืม เป็นมาอย่างงั้นตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมา ถ้าเราตั้งใจอยู่ใน
ขอบข่ายของศีลและธรรม กฎหมายของบ้านเมือง เรียกว่า 
ไม่มีปัญหา โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)ภาษา
หนึ่งเขาเรียกว่า โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) 
สบายมาก ไม่มีปัญหา สบายมาก อืม

ผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเอามาใช้อยู่เรื่อยๆ ผู้แทนราษฎร
คนนั้นเขาว่า โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)อยู่เรื่อย 
ชาติชาย ชุณหะวัณ เพิ่นเอา โนพลอมแพลม(no problem ไม่มี
ปัญหา)มาใช้อยู่เรื่อยๆ แต่ว่าภาษาบ้านของพื้นเมืองเรา แปลว่า
อะไร โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) แปลว่า ไม่มี
ปัญหา สบายมาก ไม่มีปัญหา สบายมากเรื่องนีน่้ะ เรียกว่า 
สบายมาก โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) พวกเรา
ก็ท�าตัวให้เป็น โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)อย่างนั้น 
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เพราะฉะนั้น พวกเราอยู่ด้วยกัน ด้วยความสงบสุขไม่มี
เดือดร้อนอะไรเลย ท�างานซื่อสัตย์สุจริต ทุกอย่างในหน้าที่รับ
ผิดชอบ ไม่ฝ่าฝืนกฎกติกา ในหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่าง เรียบร้อย
หมดทุกอย่าง แล้วก็ โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)
อีกแล้วปะเนีย่ก็ได้ โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) 
ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลย สบาย ในบริษัทของเรา ในวงราชการ
ของเรา ไม่มีสร้างปัญหายุ่งยากให้แก่สังคมเลยดังนี ้ อันนีพู้ด
ภายใน พูดภายในนี้ ให้รู้กันเฉพาะภายใน แต่ว่าภายนอกออกไป 
มีเยอะ เรื่องศีล เรื่องธรรม เรื่องการประพฤตินอกลู่นอกทาง 
จากศีลธรรมไป มันก็มีอยู่อีก เออ อันนั้นเป็นหลายชั้น หลาย
ตอน กฎหมายบ้านเมืองก็มี กฎหมายทางด้านศีลธรรม ศาสนา 
เพิ่นก็ว่าไว้แล้ว อย่าฆ่าสัตว์ อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤติผิด
ในกาม อย่ากล่าวมุสาวาท โป้ปดมดเท็จ ความไม่จริง หลอกลวง
อ�าพราง ยุยงส่งเสริมในทางเสียหายเหล่านั้น ท่านก็ว่าไว้แล้ว

หากสิ่งเหล่านั้น มันแปลกปลอมเข้ามา หยังหรอก เราก็
อย่าไปถือสาหาความ ให้อภัยแก่กันและกันไปเรื่อยๆ จะอยู่ด้วย
ความ ด้วยกันอย่างสันติสุขในงานเราใหญ่ๆ ที่รับผิดชอบ ก็สงบ 
ไม่มีปัญหาก็ โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)เหมือน
กันนะ ไม่มีปัญหา ในวงงานของเรา วงราชการของเรา ไม่มีปัญหา 
ทุกคน ทุกฝ่าย เอาใจใส่ ประพฤติตามหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวให้บริสุทธิ์ สะอาด ก็น�าความสุขมาให้

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นรับไว้แล้ว ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

เหมือนกัน ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเรา สังคมเราก็ในบริษัท
ของเราทั้งหมดเนีย่แหละ ตั้งอยู่ในขอบข่ายของระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณใน อ้า ที่ท�างานของเราก็สงบ สบาย สะดวก ทุกอย่าง 
เจ้านายรับผิดชอบเราอยู่ ดูแลเราอยู่ พึ่งพาเจ้านาย ไม่ได้พึ่ง
เฉพาะจะเอาเงินอย่างเดียว พึ่งพาด้านข้อวัตรปฏิบัติด้วย ถ้า
ปฏิบัตินอกลู่นอกทาง เจ้านายก็ต้องปรามไว้ด้วยนะ ปรามๆๆ ไว้ 
ห้ามไว้ อย่าเอาท�าอย่างงั้นอีกต่อไป ถ้าท�าอย่างงั้นก็สร้างปัญหา
ให้เกิดขึ้น ท�าให้สังคมวุ่นวาย เดือดร้อน อืม เนีย่ ผู้เป็นเจ้าเป็น
นายก็ต้อง อ้า ก�าชับบัญชา ดูแลอย่างถี่ถ้วน อย่าไปปล่อยปละ
ละเลย ลูกน้องท�าผิดอยู่ตรงไหนๆ เขามาบอก ก็เอามาสอบสวน 
เขามาฟ้องแล้วก็เอามาสอบสวนดู ว่าผิดจริงหรือเปล่า เออ 
คนนั้นรับแล้ว ผมผาเผลอไปจริงๆ อ่ะ ทีหน้าทีหลัง อย่าท�าอีก 
อย่างนีอ้ย่าท�าอีก มันผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑ นีเ้ตือนแล้ว ครั้งที่ 
๒ ถ้าเตือนอีก ยังไม่อยู่อีก ต่อไปก็ลงโทษทัณฑ์ เออ กบิลเมือง 
เขามีกฎหมายยังไง ท�ายังไง คนมีความผิดกฎหมายบ้านเมือง
อย่างสาหัสสากรรจ์ แล้วเอาไว้ก็ท�าความหนักใจให้แก่สังคมอีก 
อยู่อย่างงั้นแหละ เขาจึงมาประหารชีวิต เออ ประหารชีวิตซะ 
อ่ะ แน่ะ ถ้าฝ่าฝืนหลายครั้งหลายหนแล้ว เอาไว้ก็หนักอกหนักใจ
เฉยๆ ก็เลยก็ตัดสินใจประหารชีวิตซะ ให้รู้แล้วรู้รอดซะ เออ 
เหมือนไอ้... เขาตัดสินไปแขวนคอประจาน ให้โลกรู้ร�่าลือทั่วโลก 
ท�าพิธีแขวนคอให้ประชาชนทั้งโลกได้รู้ได้เห็น ออกข่าวโทรทัศน์ 
ให้โลกทั้งโลกได้รู้ ว่าเป็นคนดื้อขนาดไหน ท�าให้สังคมหนักอก
หนักใจขนาดใด ถ้าหนักใจของสังคมมากเกินไป เขาก็ฟ้องร้อง
ถึงหน่วยเหนือขึ้นไป หน่วยเหนือจะจัดการยังไงอีก ก็ตายด้วย
ประชาทัณฑ์ นั่น เห็นไหม
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แปลว่า ไม่มี

สันติ

ความสงบสุข นอกจากความสงบสุขแล้ว อย่างอื่นไม่มี 
ถ้ามีความสงบสุข เอาใจใส่ด้วยกันทุกฝ่าย เราก็อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขเห็นหน้า เห็นตากัน ก็ไว้เนื้อเชื่อใจกัน อยู่ที่ ไหนๆ ก็มา
ท�างานร่วมกันได้ ถ้าเป็นคนซื่อ เป็นคนสัตย์ เป็นคนสุจริต 
บริสุทธิ์ ยุติธรรมจริงๆ แล้วก็อยู่ร่วมกันได้

ถ้านอกลู่นอกทางไม่บริสุทธิ์ ผิดศีล ผิดธรรมไป เขาก็มัก
ก�าจัด ระบายกันออกไป คนจะชนดิเช่นนั้น เอามาไว้ในสังคมเรา
ก็ท�าให้สังคมเราเสื่อม อืม ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง เออ

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการอยากให้
ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญ
ฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันทุกฝ่าย ต่อแต่นั้นก็จะ
ได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทาง
คดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติด้วยเวลา เอวัง
ก็มีด้วยประการฉะนี้

หมดลมแล้ว หมดลมแล้ว ใช้ลมมากๆ นานแล้ว อืม
ข้อผิดพลาดตรงไหน ก็ประทานอภัยด้วย เด้อ ขอประทาน

อภัยด้วย
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชมุอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

(อาราธนาศีล)

อิมาน ิปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นพิพุติง ยันติ
ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย

(สาธุ)
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ชาติของเรา ก็ต่างต้องการเสรีประชาธิปไตยเหมือนกัน ถ้าไม่มี
เครื่องย้อมใจ ก็จะท�ำให้ขำ้ศึกศัตรูมำข่มเหงเรำได้ จึงอนมุัติ ให้
มโีรงเหลำ้โรงยำ ต้มกลั่นขึ้น ไว้ส�ำหรับเลี้ยงดูผู้รักษำประเทศ 
เพรำะถ้ำไม่มีเครื่องย้อมใจก็อ่อนแอ เขำก็มำบีบหัวเอำ ถำ้ได้กิน
เหล้ำเมำยำขึ้นมำแล้ว ไม่รู้จักตำยล่ะปะเนีย่ มันจะอยู่ที่ ไหน มัน
จะเป็นยังไง ใจกล้ำหำญชำญชัยขึ้น ฆำ่ฟันรันแทงกันสมัยก่อน
โน้น ไล่ฆ่ำฟันกันเหมือนวัว เหมือนควำย เพรำะไม่มีแนวส่งเสริม
ทำงจิตใจ เพิ่นเลยอนมุัติ อำ้ ทำงกำรได้อนมุัติ ให้มีเหลำ้ มี
เครื่องท�ำให้กลำ้หำญชำญชัยขึ้นมำ สู้รบกับข้ำศึกศัตรู เออ เอำ
จนขำ้ศึกศัตรูพำ่ยแพ้ไป เออ เพรำะว่ำเอำเหลำ้ เอำยำเป็นตัวอย่ำง 
เออ คุณหญิงโม ท่ำนหญิงโม ท่ำน เอำเหล้ำมำมอมเมำ พระเจ้ำ
อนเุวียงจันทน์ ฮึกเหิมมำยึดเอำเมืองไทยสมัยนั้น ไม่มีปัญญำ
อื่นจะต่อสู้หรอก ผู้ชำยหลบลี้หนหีนำ้ หนหีมด

ก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว

(สาธุ)

ส�ำหรับผู้นับถือพระพุทธศำสนำ ขอถึงไตรสรณคมณ์ว่ำ
เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่นับถือ จะไม่ถือสิ่งอื่นแล้ว อ้ำ ทั้ง ๓ ครั้ง
แน่ะ

ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ

๓ ครั้ง อันนีเ้รื่องศีลอีก ย�้ำเข้ำไปอีก อืม ห้ำมไม่ให้ฆ่ำสัตว์ 
หรือขอร้องจะให้ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิตทุกชนดิ ในน�้ำ ในบก ที่ ไหน 
ไม่ให้ฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต อันนีก้็พอยอมได้อยู่ เพรำะพวกเรำมีตลำด 
มีตลำดจ่ำย อำหำรส�ำเร็จรูป ตำยมำแล้วทุกอยำ่ง เป็นปู เป็น
ปลำ เป็นกุ้ง เป็นหอย อะไรก็ตำยมำแล้วหมด แช่เย็นมำหมด
แล้ว ก็ควรจะสมำทำนตั้งมั่นได้ส�ำหรับเรำ ผู้นับถือพระรัตนตรัย 
เว้นได้อยู่ ไม่ฆ่ำสัตว์ ไม่ตัดชีวิต ไม่ลักฉกจกฉ้อผู้ใดผู้หนึ่ง ลัก
สิ่งของเขำ ไม่กลำ่วมุสำวำท ไมโ่ป้ปดมดเท็จ หลอกลวง อ�ำพรำง
ผู้อื่น ไม่มีกำรที่จะฉ้อฉล หรือว่ำหลอกลวงคนอื่นให้เสียหำยร้ำย
แรงไม่มี อย่ำงนั้นไม่มี เรำ

เวระมะณี

เรำเว้นแล้ว อ้ำ แต่วำ่ข้อสุดท้ำย หมำยถึงสุรำเมรัย อันนี้ 
เป็นเรื่องใหญ่ ระดับชำติทีเดียวล่ะ เป็นเรื่องใหญ่ เพรำะวำ่ใน

เพิ่นย่ำโม เออ ก็เลยมีปัญญำ โอ้ย พูดน้อมเอำไว้ อ่อนน้อม
เอำไว้ เจำ้นำยมำๆ พวกเรำต้องเลี้ยงเจำ้ เลี้ยงนำย อดอยำก
ปำกแห้งมำจำกเวียงจันทน์นู้น อุตสำ่ห์เดินรอนแรมมำ จนมำ
รุดถึงโครำช บัดนีค้งจะเมื่อยเดินทำง อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหลำย 
เพรำะฉะนั้น พวกเรำทั้งหลำย จงหำเหล้ำ มำเป็นไหๆ ไม่น้อย 
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ว่ำหรอก เพรำะเป็นขำ้ศึกกับเรำ จะมำยึดเอำบ้ำน เอำเมืองของ
เรำ เออ ถ้ำไปไว้หน้ำไม่ได้หรอก เอำทั้งนั้นล่ะ ลุกฮือก็ฟันคน 
ฟันคนเมำ ฟันคนขี้เมำทั้งหลำย มันอ้อแอ้ๆ น้องสำวท�ำมัน
อย่ำงงี้ อ้อแอ้ ไม่มีสติ ไม่มีสตัง ฟันเอำเหมือนดังฟันต้นกล้วย 
โอ้ เห็นท่ำไม่ดีก็แตกฮือกันซะแล้วพวกนั้น มีสติสตังขึ้นมำแล้ว 
ก็พอได้แล้ว ตำยแล้วเรำหมด ตำยหมด วิ่ง ออกนอกนครรำชสีมำ 
ไล่กันมำถึง ถึงทุ่งสัมฤทธิ์ ไล่ฟันกันอยู่ในทุ่งสัมฤทธิ์ ตำยเป็น
เบือไป พวกคนขี้เมำทั้งหลำย อำ้ เลยยึดอ�ำนำจไว้ได้ ไม่มี ใคร
มำบังคับบัญชำเรำ เป็นขำ้ทำสของประเทศอื่นเขำ นีย่่ำโมเป็นผู้
วำงแผน ตำยแล้ว ในสมัยนั้น ปู่ของเรำ ทวดไม่ใช่ปู่ ทวด พ่อ
ของปู่ เออ เรียกว่ำปู่ทวดก็ได้มำร่วม ในกำลครั้งนั้นเหมือนกัน 
ได้ไล่ฆำ่ฟันเขำอยู่ในทุ่งสัมฤทธิ์นี ่ขี่ม้ำไล่ฟันกันเอำ ไม่ได้ไปเอำ
ก�ำลัง เอำม้ำเป็นก�ำลัง ฟันกันตำยอยู่ในทุ่งสัมฤทธิ์เป็นจ�ำนวน
มำก จนวำ่ขนศพไปเผำ ไปฝังที่ ไหนไม่ไหวเพิ่นล่ะ อำ้ คนที่เจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็ส่งกลับบ้ำน กลับเมือง

หำเหลำ้มำเป็นไหๆ แล้วก็นอกจำกนั้น ปลุกระดมผู้หญิงสำว มี
พละก�ำลัง แข็งแรงมำ มำบ�ำรุงบ�ำเรอทหำร เออ มำแต่ประเทศอื่น 
เจ้ำนำยมำต้องบ�ำรุงบ�ำเรอให้เต็มที่ ทั้งได้กินเหล้ำด้วย ทั้งมี
สำวๆ มำคลอเคลียด้วย ทหำรทำงนั้นก็ตำยใจ อืม ทหำร
พระเจำ้อน ุ เจำ้อนเุวียงจันทน์ก็เลยตำยใจ ก็ให้กอด ให้ชมได้ 
ให้ท�ำได้ทุกอย่ำง พอมันเมำเต็มที่แล้ว ยอ(ยก)คอไม่ขึ้นแล้ว 
อ้อแอ้เต็มที่แล้วทุกคน ทหำรทุกคนมันเมำเหล้ำ แล้วก็เมำรัก
ด้วย มีผู้แส่ผู้สำวมำให้ชมสนกุสนำนดี พอได้ที่แล้ว ยำ่โม ท่ำน
ก็พยักหนำ้ใส่ลูกน้องสำวๆ อยำ่งแข็งแรง อย่ำงหมัดหนักๆ ด้วย 
พยักหนำ้ใส่ย่ำโม เอำเลยล่ะพวกเรำ ชี้ ใส่ดำบ ดำบชั้นไว้ตำม
ฝำผนัง ดำบ มีแต่ดำบ มีแต่หอก แต่ดำบอยำ่งงั้น ปืนไม่ค่อย
มีเลยสมัยก่อนนะ นีก่็ลุกฮือกันขึ้น กระโจม กระโจมอก เขำเอำ
ผ้ำมัดอกทั้ง ๒ ขำ้งไว้ ไขว้กันแล้วก็ อ้ำว มีแค่นั้นแหละ เสื้อก็
ไม่มี ลุกฮือกันขึ้น ก็จับดำบได้ก็ร�ำดำบเลย พยักหน้ำ เอำเลย 
พวกเรำเอำเลย ฟันเลย ใครเป็นใคร จะไปเป็นเจำ้เป็นนำยก็ไม่
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อยู่ในยำเสพติดให้โทษเหลำ่นั้น ถ้ำไม่ได้กินก็อ่อนแอ ถ้ำได้กิน
ยำเสพติดให้โทษปรำกฏว่ำแข็งแรง ทนทำนขึ้นมำ ยำบ้ำ ยำเบ้อ 
อะไรเขำห้ำม ไม่ใช่ยำเสพติดให้โทษธรรมดำนะ ยำบ้ำ กินเขำ้แล้ว
เป็นบ้ำ ไม่รู้จักพี่ ไม่รู้จักน้อง เออ เอำมันทุกอยำ่ง แน่ะ ยำบ้ำ 
ก็ปรำบกันอยู่ไม่รู้จักสิ้นจักจบ พอเห็นเขำว่ำขำยดี เขำก็ผลิตอยู่
ประเทศนอกส่งเข้ำมำ แจกจ่ำยอยู่ในเมืองไทย ให้คนไทยติดยำ
เสพติดให้โทษเป็นจ�ำนวนมำก ไม่น้อย ถ้ำกินยำเสพติดให้โทษ 
แล้วมันเป็นยังไง จิตใจมันผิดมนษุย์แล้ว เพี้ยน เพี้ยนไปจำก
ควำมเป็นมนษุย์ เป็นสัตว์ขึ้นมำ ไม่รู้จักพี่ ไม่รู้จักน้อง ไม่รู้จักลูก 
ไม่รู้จักหลำน เออ ไม่รู้จักหวงแหนบ้ำนเมืองของตัวเอง มันเมำ 
เมำจนไม่ แล้วก็เมำ แล้วก็มืดด้วย มืดมิดปิดปัญญำ ไม่มีปัญญำ
ที่จะเฉลียวฉลำดอะไร มีแต่ควำมเมำอยู่ เขำก็เห็นคนกิน เห็น
คนไทยกินยำเสพติดให้โทษจ�ำนวนมำก เขำก็ผลิตอยู่ประเทศ
นอกนู้น ส่งเข้ำมำๆๆ จนปรำบไม่อยู่ ปรำบไม่อยู่จะเป็นยังไง 
บ้ำนเมืองจะล่มจมหรือเปล่ำ ถ้ำติดยำ ติดยำเสพติดให้โทษกัน
ทุกคนๆ ล่ะ บำ้นเมืองจะรักษำควำมมั่นคงไว้ได้หรือเปล่ำ ถล่ม

สมัยก่อนยังไม่มีทำงรถฟืนรถไฟอะไรนะ มำด้วยกำรเดิน
เท้ำ เดินเท้ำมำจำกเวียงจันทน์ มำจะมำยึดเอำนครรำชสีมำเป็น
ที่ตั้ง เพรำะว่ำเขตของเรำ ในภำคอีสำนนีแ้ม่น( ใช่)หมด เป็นเขต
ของเรำหมด ให้ยึดเอำคืนมำให้ได้ ทำงโครำช ทำงชัยภูมิ ทำง
ไหนขึ้นไป นีเ่ป็นของเรำ เป็นประเทศเรำ เพรำะฉะนั้น กำรเมำ
เหล้ำเมำยำก็มีประโยชน์อยู่อยำ่งหนึ่ง มีประโยชน์ เอำต่อต้ำน
ข้ำศึกศัตรูไว้ได้อยู่ แต่ว่ำเรำมำกินฟรีๆ กันเฉยๆ นี ่ไม่มีขำ้ศึก
ศัตรูใดๆ มำเบียดเบียนเรำ ก็ท�ำให้เรำใจเสียจำกศีล จำกธรรม
ไป เออ เป็นคนดีไม่ได้แล้ว อ่อนแออยู่อยำ่งงั้นน่ะ ตั้งเนื้อ 
ตั้งตัวไม่ได้ ตั้งหลักตั้งฐำนไม่ได้ เพรำะเป็นคนเมำเหล้ำ เมำยำ 
เซซำ้ย เซขวำไป จะเลี้ยงครอบครัวก็ไม่เป็นสุข ท�ำอะไรก็ไม่เป็นสุข 
ไม่มีขำ้ศึกศัตรูใดๆ มำเบียดเบียน พอที่จะกินเหล้ำย้อมใจให้มัน
แข็งแรง อำ้ ต้องตั้งแกล้ง ตั้ง แกล้งกินเหลำ้เฉยๆ หำควำม
สนกุสนำนครึกครื้นกันเฉยๆ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยแก่
สังคมอยู่อีกเหมือนกัน ฆำ่กันโดยใช่เหตุ เออ ปล้นจี้กันโดยใช่เหตุ 
ด้วยก�ำลังของสุรำนั้นเอง โดยไม่มีเหตุมีผลอะไร ป้องกันอะไร
เลย ตัวเองย้อมตัวเอง กินเมำสนกุสนำนเลยติดเหลำ้เลย อยำ่งนีก้็
เป็นอันตรำย

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

นักปรำชญ์ทั้งหลำย ท่ำนจึงเห็นวำ่เป็นของมึนเมำ มอมเมำ
ให้เกิดเสียผู้เสียคน เป็นคนขี้เหลำ้ ขี้ยำไป อืม ไม่เลิกสักที 
ยำเสพติดให้โทษทุกชนดิ เขำก็ปลุกระดมกันขึ้น ไปปั้นยำเสพติด
ให้โทษ ผลิตออกมำขำย จ�ำหน่ำย จ่ำยแจกให้คนไทย หลงติด
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ประสำทให้เสียคน เสียผู้เสียคน เมำเหล้ำเมำเปซะอีก แล้วก็
เดินซัดๆ เซๆ ไปตำมถนนหนทำง เออ ใครหำว่ำเรำท�ำผิดก็
ยอมไปติดตะรำง เว้ย เขำว่ำ ว่ำเพลงดอกดินเขำบอก มันมัก
อยำ่งงั้น กินเหลำ้เข้ำแล้ว ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก ลูกใคร เมียใครก็
ไม่ว่ำ เอำหมดทุกอยำ่งล่ะ ถ้ำเมำเหล้ำขึ้นมำแล้ว เพรำะฉะนั้น 
ก็เป็นโทษรำ้ยแรงเหมือนกัน ฆ่ำสัตว์นีก่็ยังว่ำพอบันยะบันยังไว้ 
ลักทรัพย์เหลำ่นั้น ก็พอบันยะบันยังไว้ได้ ถำ้ปรำบปรำมไว้ให้อยู่ 
จับไปติดคุกติดตะรำง แล้วก็พออยู่ได้ เออ กับกล่ำวโป้ปดมดเท็จ 
ปลุกระดมมวลชนเหล่ำนี ้มันเป็นกำรโป้ปดมดเท็จกันทั้งนั้น

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก

เนีย่เข้ำมำในงำนนี ้เขำ้มำในงำนนีแ้ล้วก็

ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก แยกจำกผู้
ปกครองทั้งหลำย ให้เป็นคนเสียไป เออ เขำปลุกระดมอยำ่งใด
ก็ไปเขำ้กับเขำ เออ ไปเข้ำกับเขำเข้ำ เขำก็เอำเป็นก�ำลังของเขำ 
เป็นปลุกระดมมวลชนขึ้นมำ ก็เชื่อค�ำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก 
แยกให้ออก เป็นก๊ก เป็นเหลำ่ เป็นหมู่ เป็นพวกไป เคยเป็นเจ้ำ
เป็นนำย ท�ำรำชกำรอยู่ในแผ่นดินแท้ๆ รับผิดชอบประเทศแท้ๆ 
ยังไปเป็นหัวหนำ้ขบวนกำรก็ยังมีอีก อย่ำงนีเ้รียกว่ำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว 
ได้หรือเปล่ำ เออ มันยุชัดๆ ยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แล้วก็
แยกให้ออก เป็นก๊ก เป็นเหลำ่ ไม่เคำรพสำมัคคีดีต่อกัน จึงจะ
จรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เออ เพิ่นบอกไว้เพลงสมัยก่อน

ทลำยไปหมด พวกเดินขบวนขะเบียนก็ เอำยำเหล่ำนั้นเข้ำมำ
ย้อมใจตัวเอง เออ ท�ำให้พังบำ้นร้ำนตลำด เผำมันแหลกลำญ
ไป ที่ ไหนๆ มันแข็งข้ออยู่ที่ ไหน ก็วำงแผนบ่อนท�ำลำยให้มัน
ย่อยยับไป รถยนต์ รถไฟก็ดี เครื่องบินก็ดี มีอยู่ในประเทศไทย 
บริกำรได้อยู่ ได้ทั่วไป ถำ้หำกว่ำมึนเมำ มีมำกขึ้นๆ แล้วมันอำจ
จะท�ำร้ำย ท�ำลำยควำมมั่นคงของประเทศชำติได้ อ้ำ ระเบิด
เคร่ืองบินบำ้ง ระเบิดรถฟืนรถไฟบำ้ง ระเบิดอะไรต่ออะไรไว้บ้ำง 
อะไรเป็นศัตรูกับเขำ ฝ่ำยตรงกันข้ำม เขำก็บ่อนท�ำลำยด้วยกำร
เอำยำเสพติดให้โทษ ไปวำงเป็น ระยะๆๆ ไป

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

มันไม่ใช่ติดสุรำเฉยๆ สิ ยำเมำ ยำบ้ำ ยำเสพติดให้โทษ
ทุกชนดิ อำ้ มีหลำยอย่ำงที่จะมำมอมเมำคนไทย ให้เกิดควำม
แตกร้ำวสำมัคคีกัน เพรำะฉะนั้น พวกเรำต้องตั้งอยู่ในศีล ใน
ธรรมให้เด็ดขำด อย่ำให้มีเรื่องเหล้ำ เมำยำ ยำเสพติดให้โทษก็ดี 
อย่ำเอำมำเป็นกำรรักษำอะไรเลย รักษำอะไรไม่ได้ มีแต่มำท�ำลำย
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พวกไป บำงคนก็หูเบำก็ไปเข้ำทำงโน้นซะ ไปเข้ำทำงเขำยุให้ร�ำ 
ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตกซะ เอำเป็นก�ำลังท�ำให้กีดขวำงจรำจรไป
ทุกอยำ่ง เออ บำ้นเมืองก็รถติด รถติด เออ แล้วเขำมำเอำเวลำ
รถติดมำกๆ จะเป็นยังไง รถติดมำกๆ จะเป็นยังไง เขำมำเอำ
เวลำนั้น มำยึดอ�ำนำจในเวลำนั้นจะเป็นยังไง นี ่ เพรำะฉะนั้น 
พวกเรำต้องแน่นเหนยีว ยึดให้มั่น คั้นให้ตำย อยำ่ไปมักง่ำย เชื่อ
ค�ำยุยงส่งเสริมอย่ำงอื่นเป็นอันขำด อ้ำ

ประชำธิปไตยของเรำดีอยู่แล้ว รัฐธรรมนูญของเรำมีอยู่
แล้ว ปกครองแบบประชำธิปไตยแท้ๆ ยึดเอำประชำธิปไตยเป็น
ที่พึ่งทำงจิตใจ ตึงแต่ข้อวัตรปฏิบัติ ทำงศำสนำก็มีอยู่แล้ว เพิ่นก็
สั่งสอนประชำชนให้มีศีล มีธรรม ให้มีข้อวัตรปฏิบัติ ท�ำวัตรเช้ำ 
ท�ำวัตรเย็น ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมำธิภำวนำเขำ้ ให้อยำ่ไป
ฟุ้งซ่ำนกับเขำเลย เรื่องยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก มันจะมี ใน
กลุ่มใด

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

อันนีเ้หล่ำนี ้ ร้องเพลงปลุกใจเสือปำ่ ตั้งแต่สมัยเรำเป็น
นักเรียน ปลุกใจเสือปำ่ รักไทย รักควำมเป็นไทยของไทย ยิ่ง
ชีวิตจิตใจล�้ำเหลือ เลือดเนื้อต้องพลี ต้องพลี เออ จะถูกรุกถอย
ร่นลงเรื่อยไป ตั้งแต่ก่อนอยู่ในประเทศจีนนู้นล่ะ เขำรุกรำนเรำ 
ศึกฮ่อ ศึกอะไรรุกรำนเรำ หนีไม่ได้ ข้ำมแม่น�้ำโขง มำตั้งหลัก
ตั้งฐำนอยู่ฝั่งโขงทำงนี ้ทำงโน้นเขำยึดเอำหมดแล้ว ศึกฮ่อศึกแฮ่ 

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยจะเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

หมู่นั้นฉิบหำย ถำ้เรำแตกแยกกันแล้ว มันก็แตกแยก
กันแล้ว เออ จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่ำงเกำ่ไม่ได้ เออ สมัย
ก่อนโบรำณเรำตั้งแต่สมัยสงครำมทุกสมัยมำ เออ สงครำม
ภำยนอก มำยุให้ร�ำ มำต�ำให้รั่ว มำยั่วให้แตก มำแยกให้ออก 
ประเทศไทยก็ระส�่ำระสำย เออ ต้องยึดเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ซะก่อนจึงจะมีพลัง ต่ำงคนตำ่งควำมคิดเห็นของตัวเอง เอำมำ
แยกสังคม แยกสภำ แยกกลุ่ม แยกพวกออก เป็นหมู่ เป็นพวก 
แล้วควำมมั่นคงแน่นเหนยีวจะมีที่ ไหนล่ะปะเนีย่

เพรำะฉะนั้น พวกเรำอย่ำหูเบำกันน่ะ อย่ำหูเบำกัน เป็น
ชำวพุทธ เป็นชำวพุทธนับถือพระพุทธ นับถือพระธรรม นับถือ
พระสงฆ์ ว่ำเป็นสรณะที่พึ่ง ที่รู้สึกระลึก ที่นับถือยึดเหนีย่วน�้ำใจ
ให้แน่น อย่ำแตกแยกสำมัคคีกันด้วยควำมยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว 
ยั่วให้แตก แล้วก็แยกให้ออก เป็นก๊ก เป็นเหล่ำ เป็นหมู่ เป็น
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ก็ติดกันระงม เซ็งแซ่ไปด้วยกันหมด ใครล่ะจะเป็นสันหลังของ
ประเทศชำติ ถำ้ชำวไร่ ชำวนำ ก็ติดยำกันหมดทั้งประเทศ ใคร
จะเป็นกระดูกสันหลังให้ประเทศชำติ ล้มละลำยซะแล้วประเทศ
เรำ เพรำะฉะนั้น พวกเรำต้องเข้มแข็ง เข้มข้น ถือศำสนำเป็น
หลัก เป็นหลักใจ ถือพระพุทธ ถือพระธรรม ถือพระสงฆ์ เป็น
สรณะ

สะระณัง คัจฉามิ

เขำยึดเอำบำ้นเอำเมืองหมดแล้ว แต่ว่ำประเทศจีนเขำก็มีระบบ 
อีกระบบหนึ่งเหมือนกัน ระบบปลุกระดม แต่เมื่อท�ำโรงฝิ่นขึ้น 
โรงเหล้ำขึ้น เยอะๆ เต็มบำ้นเต็มเมือง มีแตโ่รงฝิ่น โรงเหลำ้กัน
เต็มบ้ำนเต็มเมือง จนคนขี้ยำหนเีขำ้มำในเมืองไทย ยังน�ำเอำ
ขี้ฝิ่น ขี้ยำ อ้ำ ขี้เมำเข้ำมำในเมืองไทยอีกเหมือนกัน ส�ำหรับผู้ไม่
เลิกก็ติดจนตำย จนตำยคำฝิ่น จนตำยคำเหล้ำ เมำเหล้ำไม่รู้
จักสำ่ง อย่ำงนีเ้รำก็เลยล่มจม เพิ่นเคยเป็นเศรษฐีมำแล้วก็ล่มจม 
เพรำะเขำมอมเมำเอำท�ำนองนี ้เพรำะฉะนั้น เมืองไทยเรำก�ำลัง
ระส�่ำระสำย เออ มันมีหลำยอย่ำงเขำ้มำมอมเมำเมืองไทย เออ 
ยำเสพติด ยำให้โทษ สุรำเมรัย อะไรก็ปรุงกันขึ้นมำ สิ่งไหนที่จะ
มอมเมำกันได้ เอำมำมอมเมำเมืองไทย จนปรำบไม่อยู่ ยิ่งปรำบ
ก็ยิ่งไหลเข้ำมำ เป็นรถทัวร์ รถทัวร์ เป็นรถบรรทุกใหญ่ๆ โตๆ 
เขำ้มำ ไปปล่อย ฝำกท�ำค้ำขำยไว้แห่งใดแห่งหนึ่ง บรรดำคน
หนุ่มคนสำวก็ติดยำเสพติดให้โทษ ก็มันมีอยู่ที่ ไหนก็ถำมกัน มัน
มีอยู่ที่ โน้นที่นี ้ก็ไปหำซื้อหำหำมกันมำ เก็บก�ำมำเอำไว้ ไว้จะกิน
ส่งเสริมจิตใจให้มันฮึด คึกคะนองขึ้นมำ อ้ำ แล้วทำงรัฐบำล
เขำรู้ทัน รู้เทำ่ทันอยู่ ปรำบแล้วปรำบอีกอยู่อย่ำงงั้น แต่วำ่จับ
ได้แต่ละทีเป็นตันๆ จับได้แต่ละทีเป็นตันๆ มันทะลักเข้ำมำได้
ยังไง เออ ยำเสพติดให้โทษ เขำเรียกว่ำมันเป็นยำอะไรเฮ้อ ถำ้
เป็นเม็ดสีแดงๆ เดิงๆ เขำผสมผสำนมำแล้วดี เอำมำมอมเมำ
คนไทย ให้มัวเมำกันทั่วประเทศ แล้วใครล่ะจะรับผิดชอบบ้ำน
เมือง ถ้ำเมำกันไปหมดทุกคน พ่อบำ้นก็เมำ ลูกเต้ำก็เมำ ลูกเขย 
ลูกสำวก็เมำกันไปหมดทั้งนั้น ต้องกินยำซะก่อนจึงท�ำงำนได้ 
ถ้ำไม่กินยำแล้วก็ท�ำงำนไม่ได้ ก็เลยเป็นคนอ่อนเปลี้ยเพลียแรง 
ไม่รู้จักกำรจักงำน ไม่ท�ำหน้ำที่ของตัวเองได้เต็มที่ ชำวไร่ ชำวนำ

เป็นที่พึ่ง อย่ำให้อย่ำงอื่นเข้ำมำปะปนในน�้ำใจเรำได้ จะ
มำยุให้ร�ำ ต�ำให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก เหล่ำนั้น อยำ่เอำมำ 
อย่ำเอำมำปลุกระดมคนไทยด้วยกัน ได้ยินเบำะแสอยู่ที่ ไหน 
มันมีๆ อยู่ที่ ไหนก็แจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ ให้เขำ้ใจไว้ ให้เข้ำใจไว้ไป
ช่วยกันปรำบ หรือวำ่เจ้ำหน้ำที่เห็นวำ่มันรำยได้ รำยได้ดีก็เลย
ยึดเอำไปขำยซะเอง เออ ไปขำยซะเองได้เงินดี หึหึ เออ ยึดได้
แล้วแทนที่จะฝำกเป็นทำงกำร ยึดได้เท่ำนั้นตัน เทำ่นีต้ัน ยึด
ได้แล้ว แล้วเอำไปแจกกันขำย อย่ำงนั้นก็แย่อยู่เหมือนกัน
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เอำยำมำขำยมอมเมำประชนเท่ำนั้น ก็หมดก�ำลังลง ประชำชนก็
หมดก�ำลังที่จะท�ำไร่ ท�ำนำ ท�ำเรือก ท�ำสวน กสิกร กสิกรรม
อะไรก็ล้มเหลวไปหมดทุกอย่ำง เพรำะฉะนั้น ขอฝำกให้สมำคม
แห่งนีเ้อำไว้ ว่ำมันพิษเป็นภัยจริงๆ แหน่ ถำ้ไปส่งเสริมให้มี
ยำเสพติดให้โทษมำเผยแพร่ในเมืองไทย ก็เทำ่กับบ่อนท�ำลำย
ควำมมั่นคงของประเทศชำตินั่นแหละ อำ้ อันนีฝ้ำกไว้เฉยๆ 
หรอก ถ้ำดีก็เอำ ถำ้ไม่ดีก็อย่ำเอำ เออ ถ้ำดีก็พยำยำมช่วยกัน
รักษำ ควำมมั่นคงของบำ้นเมือง ของอนำคตของลูก ของหลำน
เรำ ก�ำลังเลำ่เรียนศึกษำปริญญำ ปริญเยอกันอยู่ ถำ้ไปเกิด
ติดยำเสพติดให้โทษเข้ำแล้ว มันจะเป็นยังไง ปริญญำจะได้มำ
ด้วยวิธียังไง ด้วยยัด ยัดใส่ไม้ ใส่มือเอำเหรอ ปริญญำซื้อเอำ
เหรอ เออ อืม ไม่มีทำงจะได้ก็เอำไปยัดผู้เป็นประธำนซะ ยัดให้
ผู้นั้นผู้นี ้ แล้วก็เลยได้ แต่ควำมรู้วิชำปลอมๆ เหลำ่นั้น เขำ้
มำบริหำรประเทศ แล้วดีหรือเปลำ่ หรือบ่อนท�ำลำยระดับ
นักศึกษำซะก่อน บ่อนท�ำลำยระดับนักศึกษำ ล้มละลำยลงมำ
โดยล�ำดับ แล้วผู้ไม่ได้ศึกษำอะไร อ่ะ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร ก็ไป
ตำมเขำ ไปตำมเขำ ก็เป็นพลังงำนท�ำลำยบ้ำนเมืองตัวเอง

เพราะฉะนั้น ขอให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยให้มากๆ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

จริงๆ เรำขอถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 
ที่ระลึก ก�ำจัดภัยได้ทุกอย่ำง ถ้ำถืออันนีแ้ล้ว อย่ำงอื่นไม่เกี่ยว 
ไปนับถือภูตผีปีศำจมำปนเขำ้ ไปไหว้เจ้ำเผำกระดำษก็มำกมำย 
แล้วก็มำปนเป บ่อนท�ำลำยควำมมั่นคงของศำสนำอีก ท�ำให้

อันนีก้็ผิดเอำมำกๆ เลย เรียกว่ำส่งเสริมข้ำศึกให้มีพลัง
มำกขึ้นๆ แล้วควำมมั่นคงของชำติมันจะไปอยู่กับใครล่ะปะเนีย่ 
ใครจะรับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ก็ติดยำกัน ทหำรต�ำรวจก็ติดยำกัน 
เป็นผู้ขำยยำซะเองก็มี อย่ำงนีม้ันจะดีไหม เรียกว่ำ ส่งเสริมใน
ทำงที่ผิดไม่รู้ตัว เห็นว่ำมันรวย ถำ้ขำยอย่ำงนีม้ันรวย รวยง่ำยๆ 
เม็ดหนึ่งๆ ก็รำคำหลำยบำท หลำยสตำงค์อยู่ เออ เป็นกิโล เป็น
ตันๆ ขึ้นไป แล้วจะเป็นยังไง ประเทศชำติก็ล่มจม เพรำะยำ
เสพติดให้โทษนั้นเอง ให้พึ่งรู้จัก ถ้ำเห็นเบำะแสวำ่มีที่ ไหนๆ 
ก็รีบไปกระซิบ เออ เจำ้นำยผู้บริสุทธิ์ยุติธรรม ไปกระซิบให้รู้ 
อยู่ที่นั่น อยู่ที่นี ่มีกำรซ่องสุม ซ่องสุมขำยยำเสพติดให้โทษ เป็น
พิษ เป็นภัยต่อชำติบ้ำนเมืองอย่ำงร้ำยแรง ตัดก�ำลังของประเทศ
ชำติลงได้อย่ำงดี ประเทศจีนจะล่มจมสมัยก่อน เพรำะว่ำ เขำ
มอมเมำด้วยโรงฝิ่น ยำเสพติดให้โทษทุกชนดิ เต็มบำ้นเต็มเมือง 
ไปที่ ไหนก็มโีรงฝิ่น โรง เออ ยำเสพติดให้โทษมำกมำย

ประเทศจีนจึงระส�่ำระสำย ไม่มั่นคง พอเขำปรำบได้แล้ว
ไม่ให้มี ไม่ให้มโีรงฝิ่น โรงยำอะไรเลย ปรำบได้แล้ว รู้ตัวทัน แล้ว
ก็ไม่มี มันก็ทะลักไหลเข้ำมำเมืองไทย เออ เมืองไทยก็ถือเอำเป็น
ตัวอย่ำงนั้น มำบริหำรประเทศ มันจะมั่นคงหรือเปลำ่ คิดให้ดู
ให้ดี ผู้เป็นอุบำสก เป็นอุบำสิกำ ผู้เคยนับถือพระพุทธศำสนำ
มำ ก็ยังไปเสพติดให้โทษกับเขำอีก มันจะเป็นยังไง เออ เฮอะๆ 
บั่นทอนก�ำลังทหำรต�ำรวจ ผู้ที่รักษำกฎหมำยของบ้ำนเมือง 
ทหำรต�ำรวจก็ติดยำเหมือนกัน ทหำรก็ติดยำเหมือนกัน แล้ว
จะเป็นยังไงล่ะ ปรำบไม่อยู่แหล้ว(จริง ทีเดียว) ทหำรต่อทหำร
ก็ปรำบกันไม่อยู่ ต�ำรวจต่อต�ำรวจก็ปรำบกันไม่อยู่ เพรำะมัน
เป็น เป็นรำยได้ที่ดี ได้มำ ไม่ต้องลงแรง ลงอะไรมำกมำย เพียง
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ชำวพุทธทั้งหลำย ยังมีควำมมั่นคงถำวร ในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์อยู่ อยู่ในเรื่องศีล เรื่องธรรมนี ่ มั่นคงที่สุด เข้ำใจว่ำ
อย่ำงงั้นนะ หำกว่ำแวะออกไปจำก

พุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ
สังฆรัตนะ

แล้วเรำจะเอำอะไรเป็นที่พึ่งต่อไป เอำพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์นีเ้ป็น พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่พึ่งทำงใจ 
ยึดเอำศีล ๕ เป็นที่พึ่งทำงใจ ถ้ำมโีอกำสก็รักษำศีล ๘ กับเขำ
บ้ำง ก็งดเว้นจำกอบำยมุขทั้งปวงไปได้ในตัว อ้ำ เป็นกำรขัดเกลำ
กิเลสในสังคมมนษุย์ให้ดีขึ้น ให้มีศีลธรรม ให้ดีขึ้นที่สุด นักเรียน 
นักศึกษำทั้งหลำยก็เหมือนกัน ก�ำลังเล่ำเรียนศึกษำอยู่ นั้นก็
ท�ำลำยอนำคตของตัวเอง ถ้ำไปส่งเสริมยำเสพติดให้โทษ ก็
ท�ำลำยอนำคต อนำงอของตัว เฮอะ ให้ทะลำยไป สูญหำยไป 
ไม่ตั้งใจเล่ำเรียนศึกษำจริงจัง แอบอ้ำงพอจะได้เงินมำซื้อยำกิน 
กินเทำ่นั้น เออ เอำเงินพ่อเงินแม่ไปถลุงทำงอื่น ไปเล่นกำร
พนอก ไปเล่นกำรพนัน กินยำเสพติดให้โทษแล้วอย่ำงงี้เป็นไง 
พ่อแม่ผู้หำมำให้ ก็จะแย่ลง อ้ำ เพรำะฉะนั้น เทศน์วันนีเ้อำต�่ำๆ 
นีก้่อน พื้นฐำนมันก่อน พื้นฐำนนีม่ีไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก 
มั่นคงในศีลในธรรมจริงๆ และก็เรื่องท�ำสมำธิภำวนำ สูงขึ้นไป 
อันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอก เออ อันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติดให้โทษอะไรหรอก ไม่ได้กินยำบ้ำ ยำเมำอะไรหรอก อ้ำ 
ไม่มีไอ้เรื่องในทำงศำสนำไม่มี

ศำสนำเสื่อม แม้แต่พระ แต่เณรก็ยังริมียำเสพติดนี่ ให้โทษครอบ
ครองอยู่ ก็ไม่มี ใครค้น ให้ใครไปจับ ไปค้นสถำนที่ของพระเจ้ำ
พระสงฆ์ และก็เก็บกักของเหล่ำนั้นไว้กับตน ท�ำลำยประเทศชำติ
ไปในตัว ไม่รู้จัก เพรำะฉะนั้น ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตำ ระมัดระวัง
ให้ดีๆ อย่ำงเคร่งครัด อยำ่ให้มันมีเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรำ 
ให้มันหมดๆ ไปแค่นั้น เออ เท่ำที่บ่อนท�ำลำยมำก็เสียหำยไป
แล้วหลำยแล้ว หลำยหมื่นล้ำน หลำยพันลำ้น เสียหำยร้ำยแรง
ไปด้วยยำเสพติดให้โทษ หมื่นล้ำน พันลำ้น แสนล้ำน ขึ้นมำ
แล้วเป็นยังไง บ้ำนเรำก็อ่อนแอ ไม่มีพละก�ำลังที่จะต่อต้ำน

เพรำะฉะนั้น พวกเรำต้องรักษำอย่ำงเคร่งครัด เออ ที่สุด 
รักษำ อย่ำให้มันหนมีำปะปนอยู่ในเมืองไทย กำรค้ำขำยยำเสพ
ติดให้โทษก็ดี เห็นเบำะแสมีอยู่ที่ ไหนช่วยไปปรำบ เอำไปเผำไฟ

ซะให้หมด อย่ำให้มี ในเมืองไทย อ้ำ ดังนั้น แต่ว่ำผู้ขำดรำยได้
เขำก็เครียดแค้น ชิงชังขึ้นมำ ฮ่ำฮำ่ เออ เป็นกับพระองค์นีล้่ะ 
เออ มำปลุกระดมให้ขำยยำเสพติดให้โทษไม่ได้ เขำก็จะบ่อน
ท�ำลำยหลวงปู่นีก้่อนว่ะ อำ้ ช่ำงเขำ ตำยแล้วก็แล้วไป คนอื่นเขำ
จะกินกระดูกต่อไปหรอก เออ นีส่ำมำรถพูด เพรำะว่ำประชำชน
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สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ควำมพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข ตั้งแต่บรรพบุรุษของ
เรำมำ เพิ่นก่อรำ่งสร้ำงบ้ำนมำ ตั้งแต่ไม่มีถนนหนทำงเจริญเลย 
สมัยก่อน จะมำกรุงเทพฯ แต่ละครั้งมันล�ำบำก จะไปไหนมำ
ไหนก็ล�ำบำก เดี๋ยวนีม้จีรำจรมันทั่วถึงกันหมดทั่วประเทศ ภำค
เหนือก็มี ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกโครำชมุ่งไปทำงขอนแก่น 
อุดรฯ หนองคำย ภำคตะวันออก พุ ่งจำกโครำชไปทำงอุบลฯ 
ภำคตะวันออก ก็พุ ่งออกไปถึงจังหวัดจันทบุรีไปโน้น ภำคใต้ก็
มีรถฟืนรถไฟสะดวกสบำย ไปถึงปำดังเบซำร์ สะดวกสบำย กำร
ขนส่งถึงกันไปหมด ถ้ำเขำไปยึดเอำขบวนเหล่ำนี ้ มำเป็นที่เผย
แพร่ยำเสพติดให้โทษ ก็แป๊บเดียว มันก็ทั่วประเทศ มีไปทุก
จังหวัด ปรำบปรำมไปทุกจังหวัด

ได้ยินอยู่ข่ำวภำคกลำงนีก้็มี ปทุมธำน ี อุทัยธำน ี หรือ
ที่ ไหน แถวนีม้ียำเสพติดให้โทษเต็มบำ้นเต็มเมือง เพรำะว่ำ
คมนำคมขนส่งมันทั่วถึงกัน เข้ำมำได้แล้ว มันก็ส่งไปๆ ต่ำง
จังหวัดได้ทั่วถึง เอำให้หมดเมืองไทยเลยก็ได้ เออ เผยแพร่ยำ

ถ้ำมีเบำะแสว่ำมีวัดไหน อ้ำ บ้ำนไหน เมืองไหน ก็สอบถำม
ให้เข้ำใจซะก่อน แล้วก็ปรำบต้นตอมันไว้ซะก่อน อยำ่ให้มันมี เผย
แพร่จำกทำงวัดทำงวำ เอำยำเสพติดให้โทษไปขำยกับเขำ อย่ำงนี้ 
ก็มี แต่ว่ำในสังกัดของเรำไม่เคยมี อย่ำงนี้ ไม่เคยมี ไม่มียำเสพ
ติดให้โทษทุกชนดิ ก็ค่อยๆ เบำบำงปัดเปำ่ไป แล้วให้มันหมดไป
จำกสังคมไทย อยำ่ส่งเสริมให้มันในเมืองไทย นักเรียน นักศึกษำ
ก็เป็นหนำ้ที่สอบสวนได้ สอบกันวำ่มันมีอยู่ที่ ไหน มันมีอยู่ที่ ไหน 
ช่วยกันปรำบ ช่วยกันปรำบไม่ให้มันมีเกิดขึ้น อย่ำงนีม้ันเป็นภัย 
อย่ำงระดับชำติ ไม่ได้เป็นภัยธรรมดำ อยำ่งระดับชำติ อ้ำ ถำ้ภัย
อยำ่งนีเ้กิดขึ้นมี ถำ้เผยแพร่ยำเสพติดให้โทษมำกขึ้นๆๆ ก็ท�ำให้
คนไทยอ่อนแอ พวกกสิกร กสิกรรม กสิ... เออ ท�ำนำ ท�ำรำชกำร
อะไร ก็อ่อนแอไปตำมๆ กัน เออ กำรมีกำรฉ้อ กำรโกงเงินขึ้น
คืนมำ เขำก็นยิม ยกย่องในทำงผิด ส่งเสริมในทำงผิด ท�ำให้มัน
เผยแพร่สะพัดออกไปทั้งประเทศ เจ้ำหน้ำที่จับยำเสพติดให้โทษ
ได้แล้ว เห็นวำ่มันรำคำดี เอำไปจ�ำหน่ำยทำงอื่นซะ เออ บ่อน 
บ่อนจ�ำหน่ำย บ่อนคนไหนเสพติดให้โทษ ที่นั่น ที่นีม่ี มีขำยเผย
แพร่ให้มันมำกขึ้นๆ ก็บ่อนท�ำลำยประเทศชำติของตัวเองโดย
ไม่รู้ตัว

พูดไปแล้วมันมันนะ มันจังแล้ว มันบ่อนท�ำลำยชำติบ้ำน
เมืองของตัวเองแล้ว มันจัง

โอ้ย เออ ก็สลดสังเวช ก็นั่นแล้ว เจ้ำหน้ำที่ ไม่เป็นเจำ้
หนำ้ที่ ไม่ ไม่ปรำบ ไม่ปรำบยำเสพติดให้โทษ เออ ได้มำแล้วก็
แจกขึ้นไปขำย ได้ก�ำไรดี เออ เออ อันนีม้ันเป็น ปกิณณกนัย 
เสริมให้ที่ ได้แสดงมำ ถึงธรรมะบำ้ง เป็นเรื่องกำรอยู่ร่วมกัน
อยำ่งสันติสุขบ้ำง
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ดังที่แสดงมำเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องกำรให้ท่ำน
ทั้งหลำย น�ำไปใคร่ครวญขบคิดพินจิพิจำรณำด้วยปัญญำอัน
ชำญฉลำดของตนๆ เองเถิด อัปปมำทธรรม ไม่มีควำมประมำท 
ตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตัวเองอยู่ในขอบข่ำยของศีล ของ
ธรรมจริงๆ ในกฎหมำยบำ้นเมืองจริงๆ ไม่ประมำท ต่อแต่นั้น
ก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ควำมสุขควำมเจริญทั้งทำงคดีโลก
และทำงคดีธรรมทุกประกำร รับประทำนวิสัชนำมำหรือฝอยมำ 
ก็ยุติด้วยเวลำ เอวังก็มีด้วยประกำรฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)

เอ้ แต่นั่งอยู่ ขำก็ปวด
นั่งเทศน์อยู่เฉยๆ ขำก็ปวดขึ้นมำ

เสพติดให้โทษเหล่ำนี ้ให้มันขยำยไปทุกจังหวัดก็ได้ ภำคใต้ก็ถึง
ปำดังเบซำร์ ภำคตะวันตกก็ถึงกำญจนบุรี เขำ้ฮอด(ถึง)ประเทศ
พม่ำ ภำคตะวันตก ภำคเหนือก็ถึงเชียงใหม่ ล�ำปำง เออ แม่ฮ่อ
งสอง แม่ฮ่องสอน โอ้ เผยแพร่กันไปได้ด้วย คมนำคมสะดวก
นั่นเอง ถำ้ไม่เอำจริงเอำจังกับมัน มันจะปรำบไม่อยู่ ถ้ำปรำบ
ไม่อยู่ เมืองไทยก็จะเป็นเบี้ยล่ำงเขำ เมืองไทยของเรำก็น�ำควำม
เจริญมำสู่บำ้นสู่เมืองไม่ได้ เจ้ำหนำ้ที่ก็ลืมไป

เห็นเงินหน้าด�า เห็นค�าหน้าเศร้า
เห็นข้าวตาโต พาโลอยากได้ขึ้นมา

เกิดควำมอยำกขึ้นมำเหล่ำนั้นแหละ มันเป็นกิเลสชนดิ
หนึ่งที่ท�ำลำยตัวเอง เออ เสียหำยร้ำยแรงขนำดไหน เรำพิจำรณำ
เอำด้วยปัญญำต�่ำๆ ของเรำเองเถอะ ปัญญำต�่ำๆ ของเรำมัน
เป็นอย่ำงงี้ ท�ำลำยประเทศชำติไปในตัว
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ณ มูลนธิิบ้านอารีย์

แล้วแต่พระคุณเจ้าเจ้าขา ขอพระคุณเจ้าจงแสดงพระธรรม
เทศนา เท่าที่พอพวกข้าพเจ้าจ�าได้ มาแสดงให้ฟังด้วยเถิด เนีย่
ความหมาย ธรรมะที่มีอยู่ในพระคุณเจ้า ได้ดู ได้เห็นสิ่งใดก็น�า
มากล่าว มาว่า ข้าพเจ้ายินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตาม นีค่�า
อาราธนามีความมุ่งอย่างงั้น มีความหมายอย่างนั้น ที่จะว่าความ
หมายเทศน์ ฟังเทศน์แล้วกลับไปบ้าน ไปทะเลาะกันกับลูกกับ
เมีย ไปทะเลาะกันกับลูกกับผัว ไปทะเลาะกันกับพี่กับน้อง ถก
เถียงกัน ท้าตบ ท้าทุบตบตีกันต่างๆ นานา เตะกัน สะบั้นหั่น
แหลก ถ้วยชามระเนระนาดไป นั้นเรียกว่าไม่รับศีล ไม่รับพระ
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แล้วก็ผิดศีล ผิดธรรมก็ไม่ดี พาให้แตกแยก แตกร้าวสามัคคี
กันได้ แล้วความสุขจะมีที่ ไหน

สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา

จะน�ามาซึ่งความมั่งมีศรีสุข มโีภคสมบัติเยอะๆ มีได้ไหม 
ถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเช้า ทุกเย็น มันร้อน มันเกิดร้อนขึ้น 
มีปีกบินหน ีอ้า มีปีกยังดอกยาก มีหางยังดอกกี่ บินหนจี้อย ไป
แล้วบ่คืนหนา

พวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายบินหน ี เพราะเจ้าของบ้านไม่
เป็นธรรม ทะเลาะวิวาทกัน ด่ากันทั้งเช้า ทั้งเย็น ถกกันทั้งเช้า 
ทั้งเย็น ตีกันทั้งเช้า ทั้งเย็น หัวร้างข้างแตก แล้ว

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

มันจะอยู่ได้หรือเปล่า ทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะอยู่กับเรา
หรือเปล่า ถ้าเราท�าความเดือดร้อนอย่างงั้น ความเย็นมันจึงอยู่

น�้าร้อนปลาเป็น น�า้เย็นปลาตาย

หมายถึงว่า มันร้อน ไอ้ความที่มันร้อนทั้งครอบครัว พ่อ
แม่ทะเลาะกัน ลูกเต้าก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่ อ้า ลูกเขย ลูกสาว 
หรือคนใช้ทั้งหลายทะเลาะกัน วุ่นวี่วุ่นวาย แล้วเงินทองมันจะ
ไหลมาเทมาหรือเปล่า มันจะไหลเข้ามาหาบ้านนั้นหรือเปล่า 

ไตรสรณคมน์ให้ครบบริบูรณ์ บกพร่องไปแล้ว ถ้าเราจะฟังเทศน์ 
เอาความคิดให้ถูกต้อง อะไรก็ตาม... ความคิดที่ผิดพลาดไป อย่า
เอามาคิด อย่าเอามาสนทนากัน เรื่องผิดๆ ต่างๆ นานา ก็จะ
เกิดพาให้ทะเลาะวิวาทกันขึ้นในสังคมนั้นก็ได้ สิ่งใดที่มันผิดศีล 
ผิดธรรม อย่าเอามากล่าว กล่าวขึ้นมาก็ผิดหู ผิดหูก็ผิดใจ ผิดใจ
กันก็ ต่อว่าต่อขานกันขึ้น อันนั้นก็เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
ฆ่าตีบีฑ์โบยกันได้ ถกเถียงกัน ก็ออกเสียงไม่ดีขึ้นมา ก็ถึงลง
โคตรพ่อโคตรแม่กันขึ้นไปโน้นล่ะ อ้า

ป้อย(ด่า)ห่าด่าผี อ้า กล่าวถึง พูดถึงเชื้อ ถึงปู่ ถึงย่า 
ถึงตา ถึงยายไป มันก็อดไม่อยู่ อดไม่ไหว เอามือตบ พลั่ก กัน
ซะแล้วถ้าพูด ถ้าพูดไปอย่างนั้นก็ตบปากกัน ตีกัน พัลวันพัลเก 
อ้า ดูเรื่องในละครเนาะ(นะ) ละครในทีวี มีแต่คนเก่ง อ้า ครอบครัว
นั้นก็เก่ง ครอบครัวนีก้็เก่ง ไปสนทนาปราศรัยกันแล้ว ยิ่งมีคู่
ครอง คู่รัก คู่ใคร่กันอยู่ แล้วผู้ชายท�าท่าทะลึ่ง อ้า ให้เห็น
ต่อหน้าต่อตา แล้วเกิดเรื่องขึ้นมา ฆ่า ตีกัน ด่ากัน ว่ากัน ตีกัน 
ตบกัน เรียกว่าหึง หวงกัน แล้วเกิดหวงหึง ผู้ชายก็หึงผู้หญิง 
ผู้หญิงก็หึงผู้ชาย ก็ไม่ยอมแพ้กันซะที ก็ซัดตีกันจนปากแตก เข้า
โรงพยาบาล เป็นเรื่อง เป็นเสียง ถึงโรง ถึงศาลก็มี เนีย่มันไม่ดี 
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การพนันไม่อั้น จ่ายให้ใครต่อใครก็จ่ายไปเรื่อย ไม่ต้องหึง ไม่
ต้องห่วง เพราะลูกเมียไม่ดี เพราะลูกไม่ดี พ่อแม่ไม่ดี ก็ท�าให้
แตกแยกกันได้ เพราะเงินทองมันก็หนีไปตามฟอร์ม แตกแยก
กันน่ันแหละ เมื่อแตกแยกกันแล้ว ก็ไม่หึง ไม่หวง ไม่เก็บ ไม่ก�า 
ไม่กอบ ไมโ่กย ไมโ่กง ไม่กิน ไม่เอาของใครหรอก อ้า แต่ก่อน
แต่บัดนีม้ันเกิดแตกแยกกันอย่างงั้น เราจะเก็บไปเพื่อใคร เก็บ
เงิน เก็บทอง เก็บไว้เพื่อใคร เก็บไว้ท�าไม ก็เลยไม่หวง ไม่หึง 
เพราะฉะน้ัน ก็เป็นคนยากจนข้นแค้นไปถึงลูก ถึงหลาน ลูก
หลานเกิดขึ้นมาที่จะได้ๆ จะพึ่งพาอาศัยใคร ถ้าพ่อแม่แตกร้าว
กันแล้ว ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชาแตกร้าวกันแล้ว เราจะอาศัย
ใครล่ะปะเนีย่ บรรดาลูกหลานทั้งหลาย ก็เลยขาดการเล่าเรียน 
ขาดการศึกษา ไม่รับผิดชอบ ไม่รับรู้ไปด้วย เลยเอาใจออกห่าง 
ตีตัวออกห่าง ท�าให้เกิดความละอาย คลายความยินดี ที่จะคิด
อยากจะก�า จะกอบ จะโกยไว้ให้ลูก ให้หลานไม่มีแล้ว เพราะว่า
ทะเลาะกันแล้ว ไม่มีความจริงใจ อาลัยไยดี กับลูก กับหลาน
แล้ว แล้วแต่ ปล่อยไปเป็นลูกหมู ลูกคนไปเรื่อยๆ กับ แล้วแต่
มันจะเป็น ผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเด็ก ขยะสังคมไปเยอะ เป็นขยะ
สังคม เพราะพ่อแม่ทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ ไม่ดู ไม่แล ปล่อยให้
เป็นคน คนขอทาน เป็นไปเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยไปเรื่อยๆ 
นอกจากมันจะหากินเอาเอง เพราะว่าพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ ทอดทิ้ง
นิง่ดูดาย ไม่ดู ไม่แล ไม่สั่ง ไม่สอนกันแล้ว ฮ้าง (ทอดทิ้ง)แล้ว 
ปล่อยแล้ว ท�านองนีม้ันก็ไม่ดี

เพราะฉะนั้น เรื่องศีลธรรมที่กล่าวมานั้น มีประโยชน์ต่อ
สังคมมาก พ่อแม่ก็มีความรักลูกน้อยๆ แต่เมื่อพ่อแม่ถูกต้อง
กันดี ไม่ทะเลาะกันให้ลูกรู้ ไม่ด่า ไม่ว่ากัน ใจดี ใจเย็น คุยอะไร

ท�ามาหากินจะคล่องตัวหรือเปล่า ฝืดเคืองที่สุด เพราะว่าครอบครัว
ไม่เป็นธรรม ครอบครัวทะเลาะวิวาทบาดถลุงกัน กัดกันเหมือน
สุนัข ไม่มีศีลธรรมอะไรเลย ผู้น้อยก็ไม่ยอมผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ไม่
เมตตาผู้น้อย ต่างก็ ใช้เสียงอาละวาดกันอย่างเต็มที่ อย่างนีก้็พา
กันแตกร้าวสามัคคีกัน บรรดาเงินทองที่มีมาได้มา ก็ไหลออก 
บินหนลีี้บินไป โอ้ย พ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกเต้าก็ไม่ฟังความเรา 
เราจะเก็บก�าไปไว้ท�าไม เอาไปกินเหล้าดีกว่า เว้ย เอาไปกินเหล้า 
ไปเที่ยวเตร่เฮฮา เที่ยวผู้หญิงผู้ญาไป อ้า ดีกว่าเว้ย อันนีเ่นีย่ 
มันจะทุกข์ยากล�าบากช่างหัวมันเถอะ ปล่อยตามสภาพมัน ก็เลย
ปล่อยมันทิ้งไป หนีไป ปะ(ปล่อยทิ้ง) ฮ้าง (ทอดทิ้ง) ปะ(ปล่อย
ทิ้ง)ฮ้าง (ทอดทิ้ง)ยางแขนกัน ทอดทิ้งกันไป ปะ(ปล่อยทิ้ง)ฮ้าง
(ทอดทิ้ง)ละเลย ไม่เอาใจใส่ แล้วแต่จะเป็น แล้วแต่จะตาย 
ปล่อยทิ้งอย่างงั้น ที่เรียกว่า เกิดหย่าร้างกันขึ้นมา เบื่อหน่าย

กันขึ้นมา ไม่เอาใจใส่กัน สามีภรรยาก็ไม่เอาใจใส่กัน พ่อแม่กับ
ลูกก็ไม่เอาใจใส่กัน แล้วแต่มันจะเป็นไป เพราะมันทะเลาะ ทะเลาะ
กันทุกเช้า ทุกเย็น มื้อเช้าก็ทะเลาะ มื้อเย็นก็ทะเลาะ แล้วเงิน
ทองที่มีอยู่ในกระเป๋า มันจะ จะเต็มถุงบ่ มันจะอยู่รอด อยู่เต็ม
กระเป๋าบ่ ก็ร้อนถึงหมดกระเป๋า จ่ายไม่อั้น กินเหล้าไม่อั้น เล่น
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ขวนขวาย ที่จะลงทุนอะไรต่ออะไร ทุ่มเทได้ทุกอย่าง เพื่อต้องการ
จะให้มา ได้ของมาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวและบริวาร คนใช้
ทั้งหลายก็จะได้พักอาศัย ถ้าหากแตกแยกกันแล้ว ไม่มีก�าลังใจ
ที่จะหา ไม่มีก�าลังใจที่จะวิ่งเต้น เหนื่อย ไม่ หนักไม่เอาเบาไม่สู้ 
แล้วก็ถอยหลัง ถอยหลังแล้ว ไม่สู้แล้วๆ ถ้าภรรยาสามีไม่ลง
รอยกัน ลูกเต้าเห็นพ่อแม่ไม่ลงรอยกัน แล้วก็แตกแยกกัน ออก
ไปคนละทิศ ละทาง อาศัยไม่ได้แล้วพ่อแม่เรา แตกแยกกันแล้ว 
อาศัยไม่ได้ การศึกษาเล่าเรียนเลยหยุดชะงัก อืม ไม่เจริญหรอก 
ไม่ก้าวหน้าต่อ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ไป ถ้าหากไปเกิดทะเลาะกัน
เวลาก�าลังเล่าเรียนศึกษาอยู่เป็นยังไง เกิดแตกแยกกันในขณะ
นั้น ลูกก็จะไปคนละทาง ไม่เล่าเรียนศึกษา ขาดโรงเรียน ขาด
การศึกษาไป ไม่มี ใครความรับผิดชอบที่จะส่ง ช่วยเหลือในการ
เล่าเรียนศึกษา แล้วแต่ ปล่อยเป็นหมู เป็นวัวไป ลูกก็แตก
ระทมระทาย ไประเทระทาย ไปกันคนละหนละแห่ง ไม่ได้เล่า
เรียนศึกษาแล้ว ก็เลยเป็นคนเกเร เกกมะเหรก ไปตามเรื่องตาม
ราว ท�ามาหากินแล้ว ค�่าไหนนอนนั้น ไปเรื่อยๆ ก็ฉกๆ ก็ลักๆ 
ก็ขโมยๆ เอาของเขาไป เขาจับได้ไล่ทัน ก็จับไปติดคุก ติดตะราง 
ลงโทษขั้นอาชญา อาชญากรรมไว้ ก็ไปลักของเขา มีอาชญากรรม 
เออ แล้วก็ขาดการศึกษาเล่าเรียนต่อ เสียอนาคต อนางอไปเลย 
นั่น เห็นไหม ความแตกแยกสามัคคีกัน ไม่ดีเลย เพราะฉะนั้น 
จงกลมเกลียว สามัคคีดีต่อกัน เราเป็นคนท�ามาหาเลี้ยงชีพ อยาก
มีครอบ อยากมีครัว อยากมีแฟน อยากมีลูกเต้าเกิดขึ้นมา อาศัย 
พึ่งพาอาศัยเราจึงจะรอด ถ้าไม่อย่างงั้นไปไม่รอด แตกแยก
สามัคคีกันในระหว่างกลางคัน ใครจะรับผิดชอบ ใครจะรับผิด
ชอบให้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันใดๆ ใครเป็นผู้ปกครอง ใคร

ก็ยิ้มให้กัน ไม่ถมึงทึงใส่กัน ไหม้ตา เออ สบตาหวานใส่กัน ตา
เขียวไม่ได้ เป็นคนเย็น ... ไถ่ถามสามัคคีดีต่อกัน เขาว่ายังไง ก็
มีก�าลังใจ บ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็เพราะความ
สามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เขาว่าเป็นภาษา
เพลงอันหนึ่ง พูดให้ฟัง

รักไทย รักความเป็นไทยของไทย ยิ่งชีวิตจิตใจล�้าเหลือ
เลือดเนื้อต้องพลี อ่ะ ไอ้ที่ถูกรุกถอยร่นลงเรื่อยไป จนกลายเป็น
ชาวใต้ได้ไปทุกที

อันนี ้แต่ก่อนบ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรือง พี่ป้าน้าอา บ้านนั้น 
เขาทางนั้น ก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นพี่ เป็นน้อง เอาใจช่วยเหลือกัน 
ดูแลกัน รักกันมา ถ้าหากเกิดทะเลาะวิวาทกันแล้ว บาดถลุงกัน
แล้ว ก็เลยไม่เอาใจช่วยกัน ตีตัวออกห่าง ตีตัวออกหนจีากประเทศ
ของตัว หนีไปอยู่ประเทศอื่นทางโน้นดีกว่า ท�านองนี ้นั้นเรียก
ว่าขาดความกลมเกลียวสามัคคีกัน ขาดความปรองดองกัน นีพู่ด
เฉพาะในครอบครัว แต่ละครอบครัวก็เหมือนเกี่ยวกัน ถ้าใน
ครอบครัวนั้น ถูกต้องปรองดองกันดี ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้าน
และลูกๆ ทั้งหลาย ถูกต้อง ปรองดอง กลมเกลียว สามัคคี
ดีต่อกัน แล้วเป็นยังไง มีก�าลังใจที่จะหา ที่จะวิ่งเต้น ที่จะ
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พออะไรกับเขา เหมาะอะไรกับเขา ก็เลยเป็นคนไร้การศึกษา เมื่อ
ไร้การศึกษาแล้ว ไม่มีปัญญาที่จะหาทางเจริญใจตัวเองได้ จะไป
ค้า ไปขายอะไรก็ ไม่มีความคิด ไม่มีปัญญา ไม่มีทุนศึกษาต่อ 
ท�านองนี ้ก็เป็นคนขาดอุปถัมภ์ ขาดความดูแลรับผิดชอบ อ้า ไม่
ดีเลย

เพราะฉะนั้น เราอยู่เป็นครอบ เป็นครัว บ้านเดียวกัน 
หมู่บ้านเดียวกัน ประเทศเดียวกัน เมืองเดียวกัน เอาใจใส่กัน 
ดูแลกันเอาไว้ อันนีก้็เป็นการสงเคราะห์ เป็นการประชาสงเคราะห์
ไปในตัว เราช่วยเหลือเจือจุนกัน แบ่งปันกัน ดูแลสารทุกข์สุข
ดิบกัน ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย เอาใจใส่กัน
อย่างนี ้อ้า น�า้พึ่งเรือ เสือพึ่งป่า อัชฌาศัย อาศัยซึ่งกันและกัน 
เรือก็พึ่งน�้า ถ้าไม่มีน�้าก็ เรือก็ไปไม่ได้ เสือก็พึ่งป่า ถ้าไม่มีป่า 
เสือก็อยู่ไม่ได้ เออ บ้านแตกจนสาแหรกขาด เป็นตัวๆ ไปแล้ว 
ไม่ดี เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ ไม่ใช่สัตว์ อย่าอยู่ร่วมกันอย่าง
สัตว์ เห็นกันแล้วก็แยกเขี้ยว แยก แยกปาก แยกฟันใส่กัน 
จะกัดกันเหมือนหมา จะกัดกัน ตาถลึงใส่กัน เหมือนจะกินเลือด
กินเนื้อ ท�านองนี ้หรืออยู่ร่วมกันดีๆ มีความสุข

เป็นผู้ดูแล พ่อแม่ ตายาย ทิ้งกันไปแล้ว ไม่มี ใครรับผิดชอบ 
แน่ะ เด็กก็เลยเป็นก�าพร้า ก�าพร้าทางหัวใจ ก�าพร้าทางผู้อุปการะ 
ที่จะช่วยเหลือเจือจุน ให้ได้เล่าเรียนศึกษาได้เต็มที่ ก็เป็นคน
เกเรเกตุงไป ไม่ ไม่เจริญ ไม่ส�าเร็จได้ ไม่รู้ การศึกษาไม่จบ ต้อง
ไปท�างาน ก็เป็นคนขาดการศึกษา เล่าเรียนไม่จบ เพราะพ่อ
แม่ทะเลาะกัน ผู้ปกครองไม่รับผิดชอบ หรือว่าญาติผู้หลักผู้ใหญ่ 
ไม่ดูแล ไม่เมตตา ไม่สงเคราะห์ ไม่สงหา ปล่อยทิ้งเหมือนดังหมู 
ดังวัว เหมือนดังสัตว์ทั้งหลาย แล้วแต่มันจะเป็นไป ท�ายังไงก็
เรียกว่า ทอดทิ้ง นิง่ดูดาย ใจจืด ใจด�า อ�ามหิตต่อกัน ไม่เมตตา
ปรานอีารี(อา)รอบกัน ไม่ช่วยเหลือเจือจุนกัน ก็ปล่อยให้เป็นหมู
เป็นวัวไป ก็เป็นภัยสังคมต่อไป อยู่ในบ้าน ในเมืองก็ก่อกวนความ
สงบ ก่อกวนความสงบของหมู่บ้าน มีการลักเล็ก ลักขโมยน้อย 
มีการงัดแงะ ใครเผลอที่ ไหนก็งัดแงะที่นั้น ขอให้มันได้มาเป็น
เงินเป็นทอง แล้วนับที่พอได้เลี้ยงตัวคุ้ม ก็เลยเป็นคน มโีจร มี
ผู้ร้ายงัดแงะขึ้นมา เพราะว่าขาดผู้ปกครองอบรม ผู้ดูแลตั้งแต่
เยาว์วัย ไม่มี ใครให้การศึกษาเล่าเรียนใดๆ ส่งให้ศึกษาเล่าเรียน
สถาบันใดๆ เขาก็ไม่รับ เพราะว่าไม่มีผู้ส่งรับผิดชอบ ให้ผู้มีรับ
ผิดชอบความประพฤติ ไปฝากเรียนที่ ไหนๆ ก็ไม่มี ไม่ยินดจีะ
รับเท่าไหร่นัก ต้องมีผู้เสียเงินเสียทองรับผิดชอบให้ทุกอย่าง ใน
การศึกษาเล่าเรียน ถ้าไปเกเรเกตุง ไม่ เป็นคนไม่ดี เกเร
เกกมะเหรก เป็นยังไง ช้างเหลือขอ บักกะลอเหลือบ่าว ฮะเฮอะ 
เออ พาไป มันก็เป็นเรื่องราวต่อกันไป มันเหลือ...เหลือขอ แล้ว
มันเหลือ ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชานี้ ไม่ได้ฟังค�า เพราะว่า
ฝ่าฝืน พ่อแม่แตกกันเอง ท�าให้ลูกเต้าเสียผู้เสียคน เสียอนาคต 
อนางอไป เสียอนาคต อนางอ เล่าการเรียนศึกษาก็ไม่จบ อ้า 



๒๓
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

11

10

๖๘  ๖๘

หมา เขาเลี้ยงไล่กัน เขารู้จักกัน หมาน้อยกับหมาใหญ่อยู่
ด้วยกัน เขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตัวใหญ่มาก็เลียตัวน้อย 
ตัวน้อยก็เลียปากตัวใหญ่ เขาไล่งับกัน คุ้นเคยกันบ้าง ไปหยอก
กัน อ้า แต่ว่าไม่ได้เอาแรง ก็เอาเบาๆ หยอกกันน่ะ อ้า ถ้าไป
ทะเลาะกันจริงๆ ตาย หมาน้อยตาย ตัวใหญ่มีอ�านาจกว่า มี
ก�าลังแข็งกว่า ไม่ดีเลย

เพราะฉะนั้น ความกลมเกลียว สามัคคีดีต่อกัน ดูพวก
ปลวกท�ารังเถอะ ดูพวกปลวกท�ารัง ท�าโพรงใหญ่ๆ ขึ้นไป มัน
ท�ารังขึ้นไป เวลาขึ้นก็ไม่ระวังๆ น่ะ อ่ะ วิ่ง มีหน้าที่ส่งของให้
ถึงที่ เวลาลงโพรง วิ่ง ไม่ต้องรอใคร ชนใครต่อใครไปก็ ชนกัน
ก็หลีกกันไป ชนกันก็หลีกกันไปไม่ทะเลาะกัน ช่วยท�างานได้ เป็น
ไปเป็นรังโต เป็นจอมปลวกใหญ่ๆ ไอ้พวกผึ้ง พวกต่อ พวกแตน
ก็เหมือนกัน เวลามันท�ารังมันช่วยงานกัน ก็กุลีกุจอ วิ่ง ต่างคน
ต่างวิ่ง ท�าตามหน้าที่ ชนกันและผิดพลาดตกลงไปช่างมัน ขึ้น
มาใหม่อยู่อย่างงั้น

ไม่ ใครท�ากู ใครชนกู ไม่ได้ว่ากัน อ้า ต้องช่วยกันจริงๆ 
จังๆ ไปนั่งดู เขาช่วยท�างานกัน พวกเขาท�างานช่วยกันอย่าง

อ้า เราเห็นในละครที่เขาเล่นทางทีวีหรอก อ้า เห็นกัน
แล้วก็แยก แยกเขี้ยวยิงฟัน เหมือนจะกัดกัน อ้า ท�าตาถลึงใส่
กัน เหลียวตาใส่กัน ตาหวานๆ แต่ก่อนหายไปไหนหมด แต่
ก่อนเขาพูดกับคู่รักของเขา หวานเยิ้มเหลือเกิน แต่ว่าพูดกับ
คู่อริกัน ผิดกัน ทะเลาะกันหรอก เหมือนดังจะกินเลือด กินเนื้อ
ล่ะ ถ่างตาใส่กัน ตาขวางใส่กัน เบิ่งตา ถมึงทึงใส่กัน เออ น่า
กลัว น่ากลัวจังเวลามันโกรธกัน เอาจริง ทนไม่ไหวก็เอาจริง เข้า
ฟัดกัน ดึงผมกัน ดึง กระชาก ลากดึงกัน ตีกัน หัวร้างข้างแตก 
ปากแตก ปากเจ่อไป อ่ะ ถ้าจะหักแตกแยกกันก็ อย่าไปอยู่ด้วย
กันดีกว่า อยู่คนละบ้านดีกว่า อย่าไปอยู่ใกล้กัน อย่าเป็นหมู่ 
เป็นพวกกัน

ถ้าหมู่พวกนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละพวก ยกพวกตีกัน
ก็มี โรงเรียนแต่ละโรงเรียนทะเลาะกันเรื่องอะไร เว้ย แย่งคู่รัก
กัน หรือว่าแย่งอะไรกันก็ไม่รู้ แล้วเห็นกันแล้วเข้ากระชากลาก
ดึงผมกัน ตีกัน จนให้ผู้อื่นมาห้าม แต่ว่าปากเจ่อ ปากเจ่อไป ตี
กันตาบวม ตาบูดไป เหล่านีม้ันดีที่ ไหน มันยิ่งกว่าสัตว์ เลวยิ่ง
กว่าสัตว์ สัตว์มันอยู่ด้วยกันมันยังอยู่รู้จักกัน
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ประกาศป่าวไปเลย โจโร โจโร โจโร ช่วยด้วยๆ โจโร โจโร ข้าเอย 
โจโร ข้าเอย โจโร เพิ่นวิ่งออกมาคนละบ้านละช่อง บ้านอยู่ใกล้ๆ 
กัน ติดต่อกัน ประตูอยู่ใกล้ทางเดียวกัน ออกมาแน่นถนนเลย 
โจรไม่มีทางไป ก็หลบ ยอมตัว แต่แล้วจนว่าคางเหลืองล่ะ เขา
มีมีดกับมีด มีขวานกับขวาน มีค้อนกับค้อน ตีเอาจน ยองจนลง 

จริงจัง พวกมด พวกปลวก พวกแมลง ผึ้ง ต่อ แตน สัตว์อื่นๆ 
เขาช่วยกันขนาดมีความจริงใจ และก็จริงจัง ไม่เอารัด ไม่เอา
เปรียบกันเลย ไม่เอาเรื่อง เอาราวกันเลย จะชนกันบ้าง จะมี
ความขอโทษกันหรือเปล่า ก็ไม่รู้น่ะ แต่ว่าชนกันแล้วตกลงไป 
ช่างมัน เออ พอขึ้นมาได้เหมือนกัน คาบแต่ของขึ้นมาภายหลัง 
อยู่อย่างงั้น พวกต่อ พวกนั้นก็เหมือนกัน บินชนกันไป ผิดพลาด
ไปนดิหน่อย ให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยอยู่อย่างงั้น แต่ว่าใคร
มากล�า้กรายท�าลายถึงรังมัน มันก็กรูกัน พร้อมใจเข้ามา มนษุย์
ตัวใหญ่ๆ ก็สู้ไม่ได้น่ะ ไอ้พวกผึ้ง พวกต่อ พวกแตน พวกเหล่า
นั้น ถ้ามันสู้กันจริงๆ อ่ะ พวกเราก็วิ่งแจ้นน่ะ ตัวใหญ่ๆ ขนาดนี้ 
ก็อยู่ไม่ได้ วิ่งแจ้น มันรุมเอาจนหัวแหวะ เต็มหัวแล้ว (เหล็ก)ไน 
มันมี(เหล็ก)ไน มันมี เป็น(เหล็ก)ไนมัน แทงเอาๆ ล่าถอยได้เลย 
บางทีก็ตายเป็นอาหารของมันก็มี สัตว์บางจ�าพวกตัวน้อยกว่า
มันรุมกัน รุมต่อย รุมตีเอา จนได้เป็นอาหารเลี้ยงลูกมันต่อไป
อย่างนีก้็มี

เพราะฉะนั้น เราเป็นมนษุย์ ไม่ใช่สัตว์ เราย่อมดีกว่านั้น 
ดีกว่าสัตว์พวกนั้น ให้มันดีมากๆ กว่านั้น

มีเมตตา มีกรณุา มีมุทิตา มีอุเบกขา

อยู่ในหัวใจ มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน ดูแลกัน ช่วยแบก
ช่วยหามกันก็ได้ อะไรได้หลายอย่าง ใช้ไหว้วานกันได้ บ้านอยู่
ใกล้ๆ กัน แถวนี้ๆ  ได้เห็นความพร้อมเพรียงของประเทศอินเดีย
เขา เวลาโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเขา เอายังไง มโีจรเข้าบ้าน เข้าแล้ว
มันไปฉก ไปลักของเขา อ่ะ ท�าบ้านเขาเสียหาย เขาก็ออกจากบ้าน 

หรือบางทีถ้าสู้กันก็อาจถึงตาย พวกเขาเอาถึงตายเลยก็ได้ เพราะ
ว่าเขาสามัคคีกัน เมืองประเทศอินเดีย ไปบางแห่ง บางอ�าเภอ 
เขามีความสามัคคีอย่างนั้น ถ้าหากมีอะไรมารบกวน มางัดแงะ 
มารบกวน ลักเล็กขโมยน้อย เขาจะร้องขึ้นทันที โจโร โจโร เออ 
คนหนึ่งร้องขึ้น ก็วิ่งออกมาจากบ้านน่ะ เจ้านั่นโจโร อยู่ไหน มัน
อยู่ไหน โจโรอยู่ไหน มันไปนั่นๆๆ ตามตัวให้ทัน จับลง จับลง
มาได้ตัวแล้ว ก็ตีเอา อานไปเลย เขาเรียกว่าหัวร้างข้างแตก อ้า 
ยอมจ�านน บางทีก็อาจจะเสียพิกลพิการไปนู้นล่ะ เขาพร้อม 
เขาพร้อมเพรียงกัน เขาไม่ได้ปล่อยให้ลอยนวลอยู่ต่อไป คนชั่ว
ทั้งหลาย คนพวกก่อกวนความสงบแก่สังคม อันนั้นเขาไม่ชอบ 
ผิดจรรยาบรรณของเขาอย่างแรง เขาจึงตั้งมติกติกา ให้พวกเรา
สามัคคีกันขนาดนั้น ถ้าใครเกิดเดือดร้อนขึ้นมา ร้องเสียงดัง อ้า 



๒๓
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

15

14

๖๘  ๖๘

เพราะฉะนั้น อย่าริ ถ้ามีอย่าริ ถูกคนอื่นก็ไม่ดี ถ้าถูกตัวเราก็
จะล�าบากขนาดไหน เพราะถ้ามันเกิดความล�าบากอย่างนีท้ี่เกิดขึ้น 
ถ้าเราไม่พึ่งพาอาศัยกัน ใครล่ะจะช่วยเรา เราอยู่ใกล้ชิดติดต่อ
กันก็เอาใจใส่ดูแลกัน เมตตาปรานอีารี(อา)รอบกัน ให้ช่วยเหลือ
กัน อ้า เรารับผิดชอบด้วยกันอยู่ในซอยเดียวกัน ดูแลกัน ถ้ามี
อะไรเกิดขึ้นคิดจะช่วย ก็อย่าทอดทิ้ง อย่านิง่ดูดาย อย่าใจจืด 
อย่าใจด�า อย่าอ�ามหิตต่อเพื่อนมนษุย์ ให้มีมนษุยธรรม มนษุย์ธรรม 
เป็นผู้มีธรรมะอันสูง มีความเมตตา ปราน ีเอ็นดู สงสารซึ่งกัน
และกัน ขาดเหลืออะไรก็เจือจุนกันไป ตามมีตามได้ อดก็ยอม
อดตามด้วยกัน มีก็ รวยก็รวยด้วยกัน ช่วยกัน ช่วยกันหา 
ช่วยกันหาม

หักซ่วย(ช่วย)กันหาบ หยาบ(เหนยีวแน่น)ซ่วย(ช่วย)กันดึง
(สิง่ใดหนกัให้ช่วยกันหาบ สิง่ใดเหนยีวแน่นช่วยกันดึงให้ขาด)

ค�าว่า ค�ากูมึง อย่าได้เอามาเว่า(พูด)

บ่แม่นกูแล้ว ช่างมันเถอะอย่างงั้น ทอดทิ้ง ไม่ดี เอาใจ
ใส่กันทุกคนล่ะ คนไทยด้วยกันอยู่จังหวัดไหนก็เหมือนกัน อัน
เดียวกัน ในประเทศไทยจะเดือดร้อนในภาคไหน ก็อาจจะเดือด
ร้อนไปหมดทุกภาค เออ น�า้ท่วมภาคไหน ไฟไหม้ภาคไหน ถ้า
มันเกิดภัยพิบัติ ลมพายุใหญ่ แผ่นดินไหว อยู่ภาคไหนๆ ก็เดือด
ร้อนถึงกันทั่วประเทศ อ้า ต้องช่วยเหลือกัน บอกเล่าเก้าสิบกัน 
เจ้านายเป็นผู้บอก ก็บอกใครมีเครื่อง มีสลึง มีต�าลึง มีบาท มี 
๕ บาท ๑๐ บาท ๕ บาท มีร้อย มีพัน ก็ช่วยเหลือกันไป

โจโร โจโรขึ้นมา ก็วิ่งมาช่วยกัน มีอยู่ในหมู่บ้านใกล้ชิดติดต่อกัน
มาหมด มันอยู่ไหนๆ ขึ้นมา นั่นๆ นั่นไงๆ มันวิ่งไปนู้นแล้ว วิ่ง
ไปทางโน้นแล้ว เขาก็วิ่งตามไป จับโจรได้ไล่ตัวทันแล้ว มึงเสร็จ 
อ้า เคราะห์ร้ายโจรผู้นั้น เขาเรียกว่าพร้อมเพรียง สามัคคีดีต่อกัน 
ไม่ทอดทิ้งกันเมื่อยามภัยพิบัติเกิดขึ้น อันนี้

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

อันนีภ้าษิตคนโบราณ เพิ่นก็ว่าไว้ต่อๆ มา อืม พวกเราอยู่
บ้านใกล้ชิดติดต่อกัน อยู่หมู่บ้านเดียวกัน อยู่ซอยเดียวกัน อ้า 
เป็นตึก เป็นบ้าน แล้วติดซอย ซอยๆ ซอยเดียวกัน ซอยใกล้ชิด
ติดต่อกัน เพราะเอาใจใส่ดูแลกันอย่างเต็มที่ เกิดไฟ เกิดอะไร
ขึ้นมาอย่างงี้ ก็รุมกัน ช่วยกัน ภัยพิบัติมันเกิดขึ้น มีการอิจฉา
ริษยา วางเพลิงกัน เอาน�า้มันมาสาดกัน แล้วก็จุดไฟ ไล่ที่ 
ไล่ทางกัน ท�านองนี ้ท�าเกิดให้สังคมเดือนร้อน เกิดท�าอย่างงั้น 
ท�าให้สังคมเดือนร้อน ตัวเองไม่เป็นไร แต่ว่าคนที่ถูกท�า อย่างๆ 
นั้น รบกวนแบบนั้น เดือดร้อนทั้งครอบครัวไปทั้งลูก ทั้งหลาน 
เขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัย เดือนร้อนทั้งนั้น เรามักจะเจออยู่บ่อยๆ ไป
ทางโน้น ทางจังหวัดโน้น จังหวัดนี ้ไปเห็นเขาวางเพลิงกัน ท�าให้
ห้องขายของพังถล่มทลายไป ท�าให้ที่พักพาอาศัยถล่มทลายไป 
ไหม้สิ่งไหม้ของ เอาไม่ทันก็ฉบิหายกัน มีรถก็เผาทั้งรถ มี
จักรยานยนต์ก็เผาทั้งจักรยานยนต์ มีอะไรก็เผาไปหมดทุกอย่าง
ของบ้านนั้น ดูอิจฉาริษยากันอย่างนี ้มันจะดีหรือเปล่า ไม่ดีเลย 
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มาล่มจมในเมืองเรา เขาทุลักทุเลขนาดไหน คนไทยก็ไม่ใจจืด 
ใจด�าหรอก เอาใจใส่เป็นพิเศษ โอ้ พ่อ พ่ออย่างงั้นอย่างงี้ 
รุมกันช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ คนละเฟื้อง คนละสลึง 
คนละต�าลึง คนละ ๕ บาท ๑๐ บาท ก็แล้วแต่ก�าลังใจ

น�้าใจไทย ลูกหลานไทย น�า้ใจประเสริฐ
งามล�า้ งามเลิศ หาดูได้ยาก ในโลกโลกาแลหนา

งามหน้า งามตา งามกริยา งามมารยาท
งามเชื้อ งามชาติ งามวาสนา
งามจิต งามใจ งามในศรัทธา

เชื่อว่าท�าบุญเป็นบุญ เชื่อว่าท�าบาปเป็นบาป เชื่อว่า
สงเคราะห์สงหาผู้อื่นก็ได้บุญเหมือนกัน นีเ่ชื่อมั่นในใจอย่างนี้ 
คนไทยไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ใจด�า เอาใจใส่กันอยู่
อย่างนี ้บ้านเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสุข อบอุ่นใจ 
กับพี่ ป้า น้า อา ที่บ้านใกล้ชิดติดต่อกัน ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย

อ้า ช่างมันเถอะ จังหวัดไหน มันมาจากไหน ช่างมันเถอะ 
ปล่อยเฉยไว้ อย่างนั้นไม่ดี เอ้ ตั้งแต่เห็นหมา เหยียบ รถ ดิ้น
ทุรนทุรายอยู่ ยังไปหอบ ไปอุ้มเอา โอ้ย มันจะตาย มันจะเป็น
ยังไง ขาหักหรืออะไร อุ้มมาพาปฐมพยาบาลเอา จนมันไปได้ มา
ได้ อย่างงั้นเรียกว่าน�้าใจที่มีเมตตา การุญ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไก่
ก็ดี สัตว์อื่นก็ดี สัตว์ไม่มีวาสนาบารมีอะไรสูงส่ง เขาตกทุกข์ได้
ยากมา เขาก็ร้องให้คนช่วย ร้องแต่ว่ามันก็รู้จักภาษากัน ไก่มัน
ก็ร้องอีกภาษาหนึ่ง อ่าๆๆ เป็ดมันก็ร้อง ก๊าบๆ ไป หมามันร้อง 
เอ๋งๆๆ กัน อ้า เจ็บขาแล้ว มากแล้ว แล้วก็ แต่คนก็ไปซ�้าเติม

แต่ว่าอย่ามาหลอกลวงกันเฉยๆ ถ้าหลอกลวงกันเฉยๆ 
หลอกมาต้มมาตุ๋นกันเฉยๆ มาขู่เอาเงินเอาทองของประชาชน 
อันนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง ประเภทท�าความเดือนร้อนให้แก่
ผู้อื่น ด้วยการกระท�าของตัวเอง อย่างนั้นก็ไม่เข้าท่า ไม่เข้าท่า 
ไม่ดจีริงๆ อย่าให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อนเพราะการครองชีพของเรา 
การอยู่ดีกินดีของเรา อย่าให้ผู้อื่นมายุ่งยาก ล�าบากกับเรา เรา
ช่วยตัวเองได้

ถ้าเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดต่อกัน ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะ
อยู่ดูแลกัน บ้านนอกออกไปทางทุกจังหวัดเป็นอย่างงั้น จังหวัด
ไหนๆ ถ้ามีการเผาศพกันที่ ไหนๆ เดือดร้อนยังไง ก็มันไหลกัน
มาเป็นแถว มีดอกไม้ก็เอาดอกไม้ มีธูปเทียนก็ธูปเทียนมา มา
ท�าบุญสุนทาน มีการเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าที่ ไหน มันก็ไหลกันมา
จนไม่มีที่นั่ง เออ นั่น

น�้าใจไทย ลูกหลานไทย น�า้ใจประเสริฐ
งามล�้า งามเลิศ หาดูได้ยาก ในโลกโลกาแลหนา

งามหน้า งามตา งามกิริยา งามมารยาท
งามเชื้อ งามชาติ งามวาสนา
งามจิต งามใจ งามในศรัทธา

ศรัทธา ความเชื่อ เลื่อมใส นีเ่ต็มบริบูรณ์ ไม่บกพร่อง 
พี่ ป้า น้า อา มาแต่ทางไหน บ้านไหน เมืองไหน เดือดร้อนยังไง 
เราพอใจที่จะช่วยเหลือกันอยู่ ไม่ได้ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด 
ไม่ใจด�า ไม่อ�ามหิตกับชาติเดียวกัน พี่น้องชาติเดียวกัน แม้แต่
คนต่างด้าว ข้ามต่างแดนมาอาศัยเรา มาค้ามาขายในเมืองเรา 
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อย่างนั้น ฝนมันตกลงมาก็ท�าให้แผ่นดิน แผ่นหญ้าชุ ่ม
ชื้น พวกมด หนู ปู ปลวก ก็มีน�า้อยู่ น�า้กิน พวกเขียดทั้งหลาย 
ก็ออกร้องระงมเซ็งแซ่ เพราะมีน�้าฝนมาแล้ว มาออกลูกออกเต้า
กัน เออ แพร่กันทั่วแผ่นดิน ในประเทศไทยมีหมดทุกจังหวัด
ล่ะ ตามสุพรรณบุรี มีกบ มีเขียดน้อย มีฮวก(ลูกอ๊อด) กบน้อย 
เขียดน้อย เสร็จแล้ว เขาก็ไต้(ล่าเวลากลางคืน)เอายังไงพวกนี้ 
เอายังไงหลายเอา เอามากรอบ มาท�ากรอบ แล้วท�าตากแห้ง 
แล้วอบกรอบ เอามาขายฮอด(ถึง)กรุงเทพฯ นีล่่ะ มาจาก อ้า 
ทางสุพรรณบุรีพู้น( โน้น)ล่ะ เขียด กบ อบกรอบอย่างงั้น มจีาก
สุพรรณบุรีมา ทางโน้น มันกบเขียดเขาหลายหรือยังไงไม่รู้ แน่ะ 
มีประโยชน์ต่อกันทั้งนั้นล่ะ สัตว์ก็ดี มนษุย์ก็ดี อาศัยซึ่งกันและ
กัน อย่าทอดทิ้ง อย่านิง่ดูดาย อย่าใจจืด ใจด�า อ�ามหิตต่อเพื่อน
มนษุย์ด้วยกัน

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปรีชาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท ตั้งอกตั้ง
ใจ ให้เป็นคนใจกว้างอยู่อย่างนีท้ั่วประเทศ ก็จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขทุกทั่วหน้า ทุกตรอก ทุกซอก ทุกมุม ทุกหมู่บ้าน 
ทุกต�าบล อาศัยซึ่งกันและกันดังนี้ ได้ ก็เรียกว่าตั้งแตโ่บราณกาล
มา ตั้งแต่พระบรมฯ มา รัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ มา 
จนว่าพม่ามารุกไล่ตีกรุงศรีอยุธยา อ้า จะแตกแตน แหลกลาญ
ขนาดไหนก็ไม่หวั่น เรากู้ชาติบ้านเมืองด้วยกัน เพราะความสามัคคี
ดีต่อกัน ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดายกัน พม่าก็เข็ดหลาบไป ถอยมา
ถอยไป ไอ้พวกนั้นมันมาแบบขโมยขโจร ศึกพม่า ศึกฮ่อของพม่า 
ศึกฮ่อของลาวก็ยังมี ดันเอาโคราช ศึกฮ่อของโคราชไง ศึกฮ่อ

มันอีกมัน มันก็ตายเลย ไม่มีที่พึ่ง เพราะฉะนั้น ความเมตตา
ปรานนีั้นเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญทั้งหลาย ผู้เจริญทั้งหลาย
ไม่นิง่ดูดาย เห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากล�าบาก ไม่นิง่ดูดาย เห็น
เพื่อนมนษุย์ถูกรังแก ก็ไม่นิง่ดูดาย อ้า

แต่ว่าถ้าอาวุธเขาดีกว่า ก็อย่าไปแหยมเขานะ เขามีอาวุธ
ปืน มีอะไร อย่าไปแหยมเขาล่ะ เขาเอาตายเหมือนกัน อ้า ถ้ามี
ตั้งแต่รังแกกันธรรมดา เข้าไปแย่งเลย แย่ง แย่งเอามีด แย่ง
เอาค้อน แย่งเอาอย่างอื่นออกจากไม้ จากมือ จับส่งเจ้าหน้าที่ 
และก็แนะน�า และก็สั่งสอนด้วยเมตตา อย่าท�าร้ายร่างกายกัน 
อย่าฟาดฟันกัน

เขามีลูก เขามีเมีย เขามีพ ่อ เขามีแม่ ฝากส่งถึงพ่อ ถึง
แม่เขา ตกทุกข์ได้ยากล�าบากยังไง นีเ่ขาเรียกว่าจุนเจือกัน เมตตา
ปรานอีารี(อา)รอบกัน ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด ไม่ใจด�า 
เขาเรียก

เมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ฉะนั้น อันนีเ้ป็นพระนพินธ์ ล้นเกล้าฯ ของรัชกาลที่ ๖ 
เพื่อที่จะ... ท่านว่าไว้

อันความเมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
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ได้ดาบ ก็ร�าดาบไปเลยพวก อ้า สนมทั้งหลาย พวกก�าลัง พละ
ก�าลังทั้งหลาย คนแข็งแรงไม่ได้เหน็ดเหนื่อยที่ ไหน ได้กินข้าว
อิ่มอยู่ทุกวันๆ จับดาบได้ก็ฟันลงเลย ทางนั้นมาแล้วท�าไง ตึงตั้งๆ 
นีถ่ึงคอเจ้าของแล้ว คอขาดลงไปแล้วยังไม่รู้ตัว โอ้ ถูกโจมตีแล้ว 
แต่ไม่ไหวแล้ว แต่ถอยๆ ถอยไปๆ ก็ฟาดฟันกันตามบันได 
บันเดิด ล้มตายไป ตามท้องไร่ ท้องนา ออกทางทุ่งสัมฤทธิ์ ออก
ตามทุ่งสัมฤทธิ์นีก่็ พวกเราชาวชัยภูมิมาแล้ว นัดเจอกันที่นั้น 
นัดกันแล้วมากัน เพิ่นประกาศไปหมดแล้ว ขอนแก่น บึงพลา 
มาทั้งนั้น

ทวดของเราก็อยู่ทางขอนแก่นสมัยนู้น ไม่ใช่ปู่หรอก ทวด 
ได้ยินข่าวก็กล้าท้าสมัครปราบกบฏ อ้า จากคนละหนึ่งๆ นับ
ตามชื่อเอา ไปออก ไปสมทบกันกับโคราช มาถึงระหว่างทุ่ง
สัมฤทธิ์ ก็เจอกันพอดี ทางโน้นก็ไหลออกมาจากในเมืองโคราช
นู้น ...ก็ไหลออกมา ไล่ฟันกันมา ทางนีเ้ข้าสมทบ ฟันต่อไปเลย 
ไหนๆ คนไทย ไหนๆ คนลาว ก็ชี้ ใสโ่น้นๆๆ ลาวกับลาว เจ้าอนุ
เวียงจันทน์ โน้นๆ ชี้ ไล่ฟันไปจนตายเป็นเบืออยู่ในทุ่งสัมฤทธิ์ 
ตายเป็นเบือ ไล่กลับเวียงจันทน์ ตะโกนไปโน้น

ของลาว เจ้าอนเุวียงจันทน์น�าขบวนการ เข้ามายึดถึงโคราช เออ 
ว่าประเทศลาวของเขาถึงโคราช เขาจะมายึดบ้านเมืองคืน มากัน
เป็นขบวนๆ เป็นร้อย เป็นพัน แต่ว่าย่าโม ย่าโมเป็นคนมี ใจเด็ด
ขาด ท่านย่าโมเป็นเมียของเจ้าเมือง ไอ้ผู้ ผู้ชายหนีไป ใครจะสู้ 
เขา ไปๆ ทางนี ้ผู้ชายไปทางนีน่้ะ ผู้ชายไปทางนี ้อ้า เรื่องนีฉ้ัน
จัดการเอง มาแล้วกัน นัดแนะกันไว้แล้ว

โอ้ย เจ้านายเรามาๆๆ มาจากเวียงจันทน์ เจ้าอนเุวียงจันทน์
มา มาเยี่ยมเยียนเราถึงโคราช พวกเราต้องต้อนรับขับสู้เต็มที่ 
ให้เต็มที่ อย่า มี ใครมีอะไร มีเหล้ายาปลาปิ้งที่ ไหนมี อย่าไป
หวงไว้ เอามาเลี้ยงพี่น้องเรา ทุกคนไปหาเหล้า ไหเหล้า ไหยามา
เต็มบ้านเต็มเมือง เต็มหมด มาเลี้ยงเจ้านาย เจ้านายมา เลี้ยง
กันดีๆ ใครมีสาวสวยๆ งามๆ มีลูกเต้าสวยๆ งามๆ ก็เอามา
จัดให้เข้าคู่ เข้าคู่กันกับทหาร อ้า ให้กอดก็ไม่ว่า จับที่ ไหนไม่ว่า 
จะดม จะจูบยังไงก็ไม่ว่า ทางนั้นก็ได้เห็นสาวสวยๆ งามๆ มา
ให้กอด ให้ดม ก็เอาเต็มที่ อ้า กินเหล้าไป กินเหล้า มันเหนื่อย
มาเท่าไหร่ล่ะ เดินทางมาจากเวียงจันทร์ มาถึงโคราชก็เหนื่อย
พอแรง อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ถ้าได้ถ้ากินอาหารดีๆ เจ้าเมือง
เลี้ยง แถมยังได้กินเหล้า เจริญอาหารดี กินเหล้า กินอิ่มแล้วปะ
เนีย่ ก็สาวๆ สวยๆ เขาก็กอดเอาไป ธรรมดา มันอ้อแอ้เต็มที่
แล้ว อ้อแอ้ยังไม่รู้มีสติ รู้ตัวหรอก ท่านย่าโม เพิ่นพยักหน้าใส่
ลูกน้อง พยักหน้าใส่ลูกน้อง ชี้ ใส่ดาบ ดาบเขา...ไว้ตามฝาผนัง 
ฝาผนังบ้าน กลางบ้าน เออ มีดาบ มีปืน มีดาบ ชี้ ไปโน้นๆ ทาง
นั้นก็โจงอก โจงกระเบน มัดอ้อมลงมา โจงกระเบนไปผูกข้างหลัง 
ผูกหน้า ไม่มีเสื้อ ต้องนุ่งผ้าโจงกระเบนกัน อ้า สมัยโน้นนุ่งผ้า
โจงกระเบนกัน ไม่มีผ้าถุงแบบนี ้ผ้าถุงทุกวันนีม้ีผ้าถุงใส่ อ้า จับ
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จังหวัดชัยภูมิบ้าง จังหวัดขอนแก่นบ้าง อ้า เมืองมัญจาคีรีบ้าง 
เมือง... มาทางโน้น มามืดฟ้ามัวดินมาเหมือนกัน ตี ใส่กัน ไล่ฟัน
เหมือนดัง หมาจนตรอก ไม่ไหว ไม่ดี คนกินเหล้าเมาพอหลาย
แล้ว เหล้าพอหลายแล้ว ไปเมาผู้หญิงอีกปะเนีย่ก็ ฟันเอาๆ 
เหมือนดังฟันหยวกกล้วยธรรมดา นีแ่ล้ว ตาย พอว่าพวกนั้น 
กลับขึ้นไปก็ได้กล้าหาญชาญชัยไป พวกชัยภูมิก็กลับไป ถึงชัยภูมิ
ก็ยกย่องให้เป็นพระยา เป็นพระยาแลไป ปู่ทวดของเราก็ได้เป็น
พระยาเหมือนกัน ไปเป็นพระยา พระยาประเสริฐพฤติคุณธนะเชษ 
เทือกอะไรนีแ่หละ ทวดของเราไปเป็นพระยาเหมือนกัน พระยา
แล พระยาอะไรนั่น ได้เป็น ...ได้เป็นพระยา เนีย่ถ้าก่อนทุกก่อน 
มันปาอาวุธ ศาสตราอาวุธไม่แรง ร้ายแรงเหมือนสมัยนี ้ หาก
เกิดขึ้นอย่างสมัยนีเ้รียกว่าแหลกลาญไปหมด ถ้ามีเกิดขึ้นใน
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ จะเป็นยังไง น่าเป็นห่วงเป็นใย มีแต่อาวุธ
ร้ายแรงทั้งนั้น อยู่ในประเทศ อยู่ในกรุงเทพฯ อาวุธร้ายแรง 
อาก้า(AK-47) ปืนกลหนัก ปืนกลเบา มีหมดทุกอย่าง ระเบิด
ก็มี ใช้อาร์พจีี(RPG) อาร์พีเจอ อะไรมีหมดทุกอย่าง ถ้าเกิดขึ้น
ในเมืองอย่างนี ้ในสมัยนีจ้ะบรรลัยพินาศขนาดไหน ถ้าสมัยก่อน...
ดักไล่ฟันกันเฉยๆ ก็พอไหว รอดมาได้ ไม่ตาย เอาชนะได้เพราะ
ความกล้าหาญชาญชัยนั้นเอง

เพราะฉะนั้น พวกเราอยู่ในกรุงเทพฯ เดียวกัน อย่าริเริ่ม
แตกแยกสามัคคีกันเลย ให้กลมเกลียว กลมกลืน สามัคคีดีต่อกัน 
จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เพลงเขาว่ายังไงนะ เออ จรรโลงของ
ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองได้ ถ้าเราแตกแยกสามัคคีกันแล้ว 
โอ้ย เป็นเหยื่อของข้าศึก ผู้ไม่หวังดีต่อเมืองไทย จะถือโอกาสมา
ฟาดฟันกับคนไทยของเราให้ฉบิหาย ตายต่อกัน อย่างสมัยนี้ ไม่

สมัยนู้นน่ะ สมัยนู้นทวดของเราก็เป็น ผู้อาสาสมัครมา
เหมือนกัน ทวด ปู่ เอ๊ย พ่อของปู่ ไปปราบข้าศึกกลับมาได้ ทาง
คุณย่าเพิ่นอยู่ทางเมืองมัญจาคีรี มีท้อง มีท้องเกินเดือนแล้ว 
พอดีเขารบเสร็จแล้ว กลับขึ้นมาบ้าน เมียก็ออกลูกเสร็จพอดี 
คุณแม่ คุณย่าเพิ่น ย่าทวดออกลูกพอดี ออกลูกเป็นผู้ชาย ก็เลย
ให้ชื่อว่า ท้าวรบ ท้าวรบเพิ่นก็ออกมาวันนี ้พอพ่อกลับมาจากรบ 
เพิ่นก็ออกลูกพอดี ท้าวรบเนีย่น่ะ ไปเป็นปู่ของเราหรอก ... อ้า 
นั่นแหละมา ...เที่ยวเล่น ทางโน้น อ�าเภอพล อ�าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เขาจะย้ายเมือง เมืองจังหวัดอยู่มัญจาคีรีแต่ก่อน ย้าย
เข้าไปอ�าเภอพลพู้น( โน้น) ทางนีก้็เที่ยวไป ไปหาเล่นสาวไป 
ไปพบกับย่า ย่าอยู่เมืองพล อยู่เมืองพล เป็นลูกขุน ลูกหลวง
เหมือนกันว่ะ ไป พาเล่นสาวไป ไปเจอ ได้เมียไป ลูกขุน ลูกหลวง
เหมือนกันนะ เป็นขุน เป็นหลวงอยู่ทางนู้น อืม

นั่น บ้านเมืองก็อยู่รอดปลอดภัยมาดี ด้วยความสามัคคี
ของหมู่ ของคณะช่วยกัน ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองเอาไว้ได้ 
ไม่แตก ไม่แยกกัน อยู่คนละหัวเมือง มจีดหมายถึงกัน มันไม่มี
โทรศัพท์ โทรทัศน์เหมือนสมัยนีว้่ะ มจีดหมายถึงกันให้พวกม้า
เร็วไปส่ง ให้ม้าเร็วไปส่งเรื่องราวมันเป็นยังไง เพิ่นจะให้รบที่ ไหน 
ม้าเร็วไปบอก แล้วก็พากันมา รีบด่วนๆ บอกให้ถึงโคราชวันนี้
เลย อย่าช้าเลย เจ้าอนุเวียงจันทน์ยึดเอาเมืองโคราชแล้ว พวก
เรานั่งก็ไม่อยู่หรอก ลุก เพิ่นพาไปขนาดนั้นล่ะเอา เอาแต่หัวดีๆ 
มาทั้งนั้นล่ะ เอาดาบ มีแต่ดาบ สมัยก่อนมีแต่ดาบ มันหลาย 
ปืน หอก ดาบ เอามาแค่นั้นแหละ ไม่มีปืนกลหนัก (ปืน)กลเบา
สมัยนีห้รอก นั่น ไล่กันออกมาจากโคราช ไล่กันมา ชี้มาทางโน้น 
พวกเราไปสมทบทางนี ้ ชี้ โน้นๆๆๆๆ ชี้ ให้พวก ที่ ไปจากทาง
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เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนมีตั้งแต่ศาสตราอาวุธ หอก ดาบ มีด 
ปืน สมัยนีม้ันมี โอ้ย อาก้า(AK-47) ไอ้เอ็มทู(M2) เอ็มอะไร
นีม่ัน ปืนสั้น ปืนยาว ระเบิด ได้หนกีันระเบิดอะไรมากมาย ปา
ลงมาแต่ละลูกนี ่พังไปหมด เพราะฉะนั้น ในสมัยนีอ้ย่างนี ้พวก
เราต้องสามัคคีกันเอาไว้ อย่าแตกแยกกันแม้แต่น้อย เพราะเรา
เป็นคนรักษาความสงบ อยู่กันอย่างสงบ กินด้วยกัน อยู่ด้วยกัน
มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่เกิดมา

เพราะเป็นเมืองกรุงเทพมหานคร และก็เมืองอื่นน่ะมากมาย 
ลุกลามไปฮอด(ถึง)สี่แยกศรีอยุธยานู้นแหละ นั่น ถ้าเราแตก 
เราแยกกันแล้ว ไม่ดีเลย เพราะฉะนั้น ขอฝากความคิดอันสับสน
นี้ ให้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้น�าไปขบคิดพินจิพิจารณาด้วยปรีชา
อันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท 
ตั้งอกตั้งใจ กลมเกลียว สามัคคีกันไปในชีวิตนี ้มันก็ไม่หลายปี
เท่าไหร่หรอก เดี๋ยวก็ตาย ก่อนตายก็ฝากคุณงามความดีไว้ให้
กับประเทศชาติ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันตลอดไป ด้วย
ประการฉะนี ้พอแล้ว

(สาธุ)

เอวังแล้วนะ





๒๘
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

1

๖๙

๖๙

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ บ้านดอนส�าราญ-บ้านชมุนมุใน
อ.แกลง จ.ระยอง

เออ มันจะไหวบ่ ฝนจะตกไหมเนีย่ ฝนจะตกไหม ถ้าฝน
ตกมันก็น่าดูนะ เพราะฉะนั้นจดคาถาไว้หน่อย คาถาว่า โอม
น�้ามันงา มาทา...ตกฝั่งพู้น( โน้น) ฝั่งนีอ้ย่าตก อ่ะน่ะ หึ อ่ะ 
คาถาเพิ่นว่าไว้กัน กันฝน ไม่ให้ฝนตก

อันนีเ้อาข้อเฮฮาขึ้นเบื้องต้นซะก่อน ไม่รู้ว่าจะเอาอะไร มา
แสดงให้ฟัง คนหลายๆ อย่างนี ้เอาธรรมะลึกซึ้ง ลงไปลึกๆ อาจ
จะเข้าใจยาก เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มันก็มีอยู่แล้ว ทุกคนก็
เข้าใจอยู่แล้ว ศีล ก็รักษากาย วาจา ใจเป็นศีล สมาธิ ตั้งใจมั่น 
ปัญญา รอบรู้ในกองสังขาร ในร่างกายเราก็เป็นล้วนแล้วแต่มี
สังขารกันทั้งนั้น มีรูป มีนาม เป็นก้อนหนึ่ง ก้อนสังขาร
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หมายถึง ความรู้ที่ ได้เล่าเรียนศึกษามาก็ดี หรือได้ยิน 
ได้ฟังมาก็ดี เป็นการศึกษาทั้งนั้น

สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา เพิ่นว่าอย่างงั้น ถ้าไม่ฟังด้วยดี 
ไม่ได้ปัญญาอะไรเลย ฟังเหนื่อยเฉยๆ ปวดหลัง ปวดเอวเฉยๆ 
มันก็ไม่ดีอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จงตั้งใจก�าหนดจดจ�าเอา
เอง ตีความหมายเอาเอง บางข้อบางอย่างใช้ดุลยพินจิคิดให้
ละเอียดไปด้วย นั่น การฟังเทศน์เพิ่นบอกว่าอย่างนั้น การฟัง
เทศน์ไม่ใช่ฟัง ลมๆ แล้งๆ เฉยๆ ใช้ดุลยพินจิคิดให้ละเอียด 
เป็นการ ของจริงหรือของไม่จริง ให้ขบคิดพินจิพิจารณาด้วย 
ปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ เองนีล่่ะ ก็น�าไปใคร่ครวญพินจิ
พิจารณาด้วยความเฉลียวฉลาดของตัวเอง ก็จะได้ความรู้ขึ้นมา 
ประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้อง ตามท�านองครองธรรม ของ
นักปราชญ์ทั้งหลาย ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดี นักปราชญ์บัณฑิต
ทั้งหลายก็ดี ท่านพูดไปมีนัยเป็นปริศนาปัญหา ให้พวกเราผู้มี
ปัญญาขบคิดพินจิพิจารณาเอาเอง น่ะอย่างนีห้รอก

แต่ว่าวันนีค้ิดว่าจะเอาปกิณณกนัย อิงนยิาย ธรรมนยิาย
ที่เป็นคติธรรม เราได้ฟังแล้วชื่นใจอยู่ เรื่องราวของประเทศอื่น
เพิ่นหรอก เรื่องราวของประเทศจีน โน้น แต่มันเป็นนทิาน น่า
สลดสังเวช น่าเมตตา ได้เป็นใหญ่เป็นโต เพราะความประพฤติ 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในบิดามารดาของตน ไม่ได้เกินค�าสั่งค�าสอน
ของพ่อของแม่ตัวเอง อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมเสมอ เออ เรื่อง
กตัญญู เรื่องมันมีอยู่ว่า ไม่ต้องขึ้นภาษิตหรอก

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

นี ่มันเป็นภาษิต มันเบื่อแล้ว กรรม การกระท�าดี นีเ่ป็น
กรรม กรรมดี เป็น

กัมมัง

ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของชีวิต

วิชชา



๒๘
 พ

ฤษ
ภา

คม
 ๒

๕๕
๗

5

4

๖๙  ๖๙

พระเจ้าหวางตื้อหาเรื่องขึ้นมา เรียกว่าแหย่ แหย่ให้โมโห พออยู่
ด้วยกันมาหลายปีดีดัก จนพระเจ้าหวางตื้อเห็นดีเห็นชอบ แล้ว
ก็ไปสู่ขอผู้หญิงมาให้แต่งงาน พูดรวบรัดเอา เขาเรียกว่าแต่งงาน
มาแล้วก็ได้ลูก ๒ คนฮึ ๒ คน ขึ้นมา อันนีจ้ะรวบรัดไปว่า ได้
ลูกขึ้นมาแล้ว แต่ว่ามาท�าผิดก�าหนดกฎหมายของบ้านเมืองบาง
อย่าง พระเจ้าหวางตื้อก็ดุเอา แก มีหูมีตา แกท�าไมไม่พิจารณา 
ผู้เห็นเป็นจริง ข้าปกครองแกมานานปีแล้ว ถ้าแกไม่ชอบใจ แก
จะลาออกซะก็ไม่เป็นไร เออ ว่าด้วยความโมโหเฉยๆ หรอก จะ
หาขุนนางแบบนีห้ายากที่สุด แต่ว่าโมโหมาก พูดด้วยความโมโห
โกรธา อยู่มา อ่ะ ไอ้มิ่งกงฝ่า นั่นก็คิดน้อยใจตัวเอง เสียแรงเรา
เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อแผ่นดินกับพระเจ้าหวางตื้อ เท่านี้ 
เพิ่นไม่ชอบใจ เพิ่นไล่เอาแบบนี ้ ก็สมควรจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเรา 
เออ แต่ไม่ได้พูดให้ฟัง ต่อมาก็นานวันมาก็ลาออก ได้ลูกตั้ง 
๒ ๓ คนแล้วเนาะ(นะ) อ้า มิ่งกงฝ่าได้ลูก ๒ ๓ คน แต่งงาน
ให้อย่างถูกใจ แล้วขอลา ขอลาพระเจ้าหวางตื้อ ขอลาออกไปท�า
ราชการทางอื่น ทางการทางอื่น ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง 
แล้วเป็นขุนนางมาแล้วหลายปี ก็มีเงินมีทองพอจับพอจ่ายได้ 
พอไปตั้งหลักตั้งฐานได้ เพิ่นบอกให้หนีไป ก็หนีไปตามความ
ต้องการของพระเจ้าหวางตื้อ หน ี ไม่บอก ไปอยู่ที่ ไหนไม่บอก 
โน้น ไปอยู่หมู่บ้านเก่าแก่ มีญาติมีพี่น้องอยู่บ้างทางโน้น ก็ไป
อยู่กับเขาทางโน้น แต่ว่าด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจตัวเอง ก็เลย
ประพฤติไม่ดี เสียใจ ว่าตกการตกงาน กินเหล้าเมาสุรา เล่น
การพนัน บางทีก็ ไปชอบผู้หญิงไหนอื่นก็เที่ยวไป แตกไปธรรมดา 
แล้วคนใจแตกแล้วปะเนีย่ ส่วนเมียนั่นเป็นคนดี ดจีริงๆ ภรรยา
ที่แต่งงานให้ เป็นคนดี เป็นคนขยันหมั่นเพียร มีข้อวัตรปฏิบัติ

เรื่องที่จะน�ามาพูดวันนี ้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเมืองไทย เป็น
เรื่องของเมืองจีน สมัยโน้น สมัยดึกด�าบรรพ์นานมาแล้ว ในเมือง 
เมืองหนึ่ง ชื่อว่าเมืองเจ๋ มีพระเจ้าผู้ครองเมือง ชื่อว่าเป็นพระเจ้า
หวางตื้อ พระเจ้าหวางตื้อน่ะมีสมบัติพัศฐานเป็นหลักเป็นฐาน
อยู่เมืองเจ๋นั้น ปกครองบ้านเมืองมานานแล้ว จนได้ลูก ได้เต้า
ขึ้นมา มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่า อู๋เหล็งกุมาร มิ ใช่หรอก ชื่อว่า
อู๋เหล็งกุมาร

สมัยนั้นพระเจ้าหวางตื้อ มี เออ เสมียนตรา หรือว่า เออ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อยู่กับพระเจ้าหวางตื้อ เพิ่นตั้งยศให้
เป็นเสนาธิการหรือขนาดโน้นล่ะ เป็นผู้ดูแลสารทุกข์สุขดิบ 
ให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในเมืองเจ๋นั้น ตั้งให้เป็นเสมียนตราหรือ
เป็นเสมียนผู้ดูรับ ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการเงินการทอง แต่ว่า 
เขาชื่อว่า มิ่งกงฝ่า ขุนนางผู้นีเ้ขาชื่อว่า มิ่งกงฝ่า มิ่งกงฝ่าไปอยู่
ท�างานที่นั่น พระเจ้าหวางตื้อ ก็เห็นความดีความชอบของเขา 
แล้วก็คิดแต่งงานให้เขา ให้เขามีหลักมีฐาน ท�าราชการบ้านเมือง
ช่วยกัน พออยู่ไปอยู่มาน้ี ในวันหนึ่ง พระเจ้าหวางตื้อเป็นคนที่

กริ้วหน่อยโกรธ โกรธหน่อย ถ้าได้โกรธแล้วก็ปากร้ายเสียด้วย 
ด่า ถ้าแกเห็นว่าข้า ปกครองดูแลแกไม่ทั่วถึง หรือไม่เป็นสุข ก็
ให้แกขอลาไปอยู่ที่ ไหนก็เป็นเรื่องของเธอเองน่ะ ของแกเอง 
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เป็นป่ากว้างใหญ่ แต่ว่า แม่ของชิ้วหลั่นเนีย่เป็นคนมีปัญญา 
ถ้าเราไปน�าเอาใบชามาแล้วจะน�ามาปลูกที่นี ่ปลูกที่เนื้อที่ดีๆ นี้ 
จะขยายให้เต็มเลย เพราะว่าน�า้ไม่อด น�า้ไหลอยู่ตลอดปี ถ้าฝน
แรงลงมาก็ตกลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั้งบ้านแหละ จะไปท�า
อย่างว่า ไปท�าอย่างว่า ไปท�าไร่ใบชา แล้วใส่ตะกร้า ใส่เป้ ใส่
ตะกร้ามาก็ ไปข้ามภูข้ามเขากลับมา แล้วน�าเอาใบชาเหล่านี้ ไป
ขยายพันธุ์ เพาะปลูกให้ขยาย กว้างออกไปๆ ถ้ามันมีพันธุ์ดีแล้ว 
ก็เลยไม่ต้องข้ามภูข้ามเขาไป พันธุ์มันมีแล้ว มีพันธุ์แม่มันมีแล้ว 
ค่อยตอนเอา ค่อยเสียบเอา เอาไปขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ถ้ามัน
หมดเชื้อมันแล้วก็ ข้ามภูไปเอามาอีกอยู่อย่างนั้นแหละ มาจาก
เมืองกังไส เมืองเจียงหนัน เมืองกังไสนู้นมันไกล มาขยายจน
เต็ม จนเต็มบริเวณภูเขาแห่งนั้น ได้ไร่ใบชาอย่างมากมายหลาย
เอเคอร์(acre) หรือว่าหลายไร่ ได้ใบชามาแล้ว บัดนีก้ลับมา มา
ขึ้นภูขึ้นเขา ขึ้นภูขึ้นเขาซะจนเจ็บจนป่วย อ้า ป่วยไม่ค่อยสบาย
แข็งแรงพอ พอที่จะไปได้อีก อ้าว พูดรวบรัดไป รักษาพยาบาล
กันอยู่นานพอสมควร แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นโรคหนัก
แน่นหน่อย เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคความดัน มาในตัว หมอรักษา
พยาบาลยังไงๆ มันก็ไม่ฟื้น ในที่สุดก็ตาย พอภรรยาตายลงไป
เท่านั้น อยู่ตั้งแต่ชิ้วหลั่นอยู่กับพ่อ ส่วนไอ้จุ ๊กฝ่า ฉิ่นฝ่านั่นหนี
ไปเป็นนักเลง หนีไปเป็น ติด นักโทษติดคุกติดตะราง ถูกเขา
จับค่าปรับค่าไหม ติดคุกติดตะราง แล้วก็กินยาด้วย กินยาเสพ
ติดให้โทษด้วย แน่ะ จึงติดคุกติดตะรางอยู่ตลอดมา ผู้ มิ่งกงฝ่า 
เห็นภรรยาที่ดีตายอย่างงั้น ก็เลยกลับเนื้อกลับตัวได้ทันที เรา
เสียภรรยาที่ดี ไป เพราะเขาห้ามเราไม่ฟัง ไม่ให้กินเหล้า ไม่ให้
เที่ยวผู้หญิง ไม่ให้เล่นการพนันใดๆ ทั้งนั้น เขาเลยเป็นโรคถึง

สามีอย่างดี ขอร้องให้ พี่ ให้เลิกซะเถอะ เรื่องกินเหล้าเมายาเนีย่ 
ให้เลิกซะ เรื่องเที่ยวผู้หญิงผู้ญาก็ให้เลิกซะ พวกเราก�าลัง พอมี
ตีนมีมือ พอจะ เออ ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ เออ ก็ไม่เลิกแหละ เพราะ
ว่าคนขี้เมาแล้ว ไปบอกยังไงก็ไม่เอา อย่ามาห้ามข้าๆ ข้าเสียใจ
มานานแล้ว ให้ข้าท�าของข้าไปเอง ว่าไปอย่างงั้น เห็นสามีเป็น
คนไม่เอาไหน แล้วก็เลยคิดหาหนทาง

เอ้ ถ้าปล่อยไว้อย่างงี้ เราก็จะไม่มีตีนมีมือ หมดเนื้อหมดตัว
ไป ส่วนลูกชาย ๒ คน ลูกสาวคนหนึ่ง ลูกชาย ๒ คนเนีย่เป็น
คนเก หาว่าตัวเองได้เป็นลูกขุนนาง ได้เป็นลูกเจ้าลูกนายเพราะ
เคยท�าราชการมา อันนั้นก็เกเร เกกมะเหรกเหมือนกันน่ะ เป็น
นักเลง ไม่อยู่ใต้สนับบังคับค�าสั่งของพ่อของแม่เท่าไหร่ เก 
ไม่เล่าเรียน ไม่ศึกษาอะไร มีแต่เที่ยวกับเที่ยวไป จนติดคุกติด
ตะรางในที่สุด เขาจับได้ไล่ทันแล้วก็เป็นนักโทษ ไปติดคุกติด
ตะรางซะนมนาน เสพยาเสพติดให้โทษ จนเสียผู้เสียคนไปล่ะ 
ไอ้จุ ๊กฝ่า ไอ้ฉิ่นฝ่า ๒ พี่น้อง ชวนกันได้ก็ไปหาเที่ยวเตรเฮฮา 
จนติดคุกติดตะรางดังกล่าว

ส่วนชิ้วหลั่น ลูกสุดท้องเป็นผู้หญิง อยู่กับพ่อ อยู่กับแม่ 
ไม่ได้ไปไหน ฟังค�าของพ่อของแม่สอนอยู่ตลอด แต่ว่าต่อมา
ภรรยาคิดได้ หน ีหนขี้ามภูข้ามเขาไปโน่น ไปเอาใบชาอย่างดีมา
จากเมืองเจียงหนัน เมืองกังไสโน่น ใบชามีค่าราคาดี เมืองเจียง
หนัน เมืองกังไส ข้ามภูข้ามเขาไป ไปแล้วก็ไปติดต่อเจ้าของไร่
ใบชาเขา ขอซื้อพันธ์ุใบชาหรือว่ามียังไงก็ปันกันหน่อย อยากจะ
น�าไปปลูกที่บ้านของเรา บ้านของเรานั่นอยู่หมู่บ้านลิ้วฉี่ บ้านนี้
บ้านลิ้วฉี่ มันมีน�้าตกลงมาจากภูเขาโน่น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว 
ทั้งบ้านล่ะ น�า้ตก แต่ว่าเหนือน�้าตกไปโน้นเป็นที่ดี เป็นเนนิ 
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ค�าว่า เพคะ เพคะ เออ เป็นค�าลงท้าย เพิ่นถามอะไรๆ ก็เข้าใจ
ไหม เข้าใจเพคะ ต้องว่าอย่างนี ้เออ ไม่ต้องว่าค�าหยาบๆ ที่เรา
ไม่ได้ศึกษามา อาจจะตอบค�าไม่ถูก เพคะ เพคะ พระเจ้าข้า 
พระเจ้าข้า เออ เออ อยู่มาในที่สุด มิ่งกงฝ่าก็ตายเหมือนกัน 
มิ่งกงฝ่ามันเป็นหนักเข้าๆๆ ก็ตาย เวลามิ่งกงฝ่าตายเนีย่ อยู่
กับชิ้วหลั่น ๒ คน ๒ พ่อลูก พ่อตายแล้วท�ายังไง ฝนตกอย่าง
ใหญ่ ฝนตกหนักที่สุด ท�าให้น�้าเออท่วมขึ้นมาๆ น�้าตกจากภูเขา
ลงมาในห้วย แต่ว่ามันเอ่อขึ้นมา ท่วมขึ้นมาๆ ในบ้านของ
มิ่งกงฝ่านั้น เป็นบ้านพื้นดินธรรมดา ราดพื้นพออยู่ได้นดิๆ 
หน่อยๆ แล้วเอาเตียงมานอน เอาเตียงนอนน่ะบนแคร่นั้นแหละ 
น�้า พ่อตายแล้วก็นอนกอดพ่ออยู่ พ ่อตายแล้ว ไม่มีที่พึ่งแล้ว 
ไปนอนกอดพ่อ กอดมิ่งกงฝ่าอยู่ จะไปเรียกพี่เรียกน้อง ชาวบ้านมา 
ก็ไปไม่ได้ เพราะว่าฝนมันตกหนัก น�า้ก็เออท่วมขึ้นๆ ท่วมขึ้นมา 
ในที่สุดก็หีบศพนั้นก็จะลอยน�า้พู้น( โน้น)ล่ะ หีบศพใส่พ ่อน่ะ ก็
นอนเฝ้าพ่ออยู่นั่นแหละ กอดพ่ออยู่นั่นล่ะ พ่อตายแล้วก็กอด
พ่อ ไปเรียกพี่เรียกน้องมาก็ไม่มี เออ ท�ายังไง ในที่สุด ก็ฝนตก
หายแล้ว ไปได้ ไปบอกพี่บอกน้อง บอกผู้รู้จักคุ้นเคยทั้งหลาย 
พ่อของฉันตายแล้ว เตี่ยของฉันน่ะ ตายแล้วเมื่อคืนนี ้จะมาบอก 
พี่น้องไม่ได้ เพราะฝนตกหนัก น�า้ขึ้นมาก ก็ลุยน�้า ข้ามน�้ามา
หาบอกพี่บอกน้องก็ไม่สามารถมาได้ นีฝ่นซาแล้วก็จึงมาบอกพี่
บอกน้อง ขอให้ไปช่วยน�าศพของเตี่ย ขึ้นไป ฝังไว้กับแม่ที่ ไรใ่บชา 
แม่นั้นเอาไปฝังไว้ที่ ไร่ใบชาโน้น ทุกวันเตี่ยก็เคยไปกราบเมีย 
กราบศพเมียทุกวัน ไปไหว้ศพทุกวัน ขึ้นไปทุกวันเป็นประจ�า
แหละ วันไหนว่างๆ ก็ไปอยู่กับเมียพู้น( โน้น)ล่ะ เขาฝังศพ เขา
เรียก ฮวงซุ ้ย(ฮวงจุ้ย)บ่ ท�าฮวงซุ ้ย(ฮวงจุ้ย)ไว้ในไร่ใบชา

ชีวิตตาย เสียเมียที่ดีที่สุด ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป เราจะเลิกเหล้า 
เลิกยา เลิกเที่ยวผู้หญิง จะตั้งหน้าตั้งตา ไปปฏิบัติอุปัฏฐาก
ฝีไม้ลายมือของภรรยาที่ปลูกไว้เต็มบ้าน เต็มเมือง เต็มภูเขาแห่ง
นั้น ให้สืบสร้างก็จะพอเลี้ยงชีวิตได้ เอาแต่ใบชานี้ ไปขาย อ้า ใน
เมืองเจ๋ เมืองโน้น ก็จะได้พอเลี้ยงตัวได้ ท�าอยู่ไม่ค่อยหลับ ไม่
ได้หลับได้นอน

ต่อไปวิบากกรรมตามทันหรือยังไง ตัวมิ่งกงฝ่าเองก็ป่วย
เหมือนกัน เพราะว่าท�างานหนัก ขึ้นภูขึ้นเขา ลงภูลงเขา ท�างาน
หนักๆ เข้าก็ป่วยเหมือนกัน ป่วย แล้วก็นั่งสอนลูกสาวว่า 
ก็เพราะอะไรอ่ะ เราจึงได้อยู่บ้านอย่างนี ้สับปะรังเคอย่างนี ้ฝน
ตกมาก็ไม่มีที่จะอยู่ มันรั่วแล้วหลังคา ทางชิ้วหลั่นน่ะเป็นคนดี 
เออ ช่างมันเถอะพ่อ ช่างมันเถอะ เราท�าได้ เราค่อยท�ามันก็ได้
หรอก มันจะเสียๆ ไป แต่ส่วนพ่อเนีย่ต้องกินยาทุกวัน กินยา
ทุกวัน รักษาเนื้อรักษาตัว ก็สอนลูกสาวอ่ะนะ แต่ก่อนเราอยู่ใน
รั้วในวัง เราไม่เคยเลยล�าบากอะไรน่ะ สอนลูกสาว เวลาหากมี
ความจ�าเป็นได้เข้าไปอยู่ในรั้วในวัง ให้รู้จักภาษาในรั้วในวังบ้าง

ถ้าเพิ่นถาม ต้องตอบ พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหวางตื้อน่ะ
ให้ถูก หรือไปอยู่กับพระองค์ใดก็เหมือนกัน ต้องรู้จัก ให้ใช้
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เวลาหา อ้า เสื้อผ้าเขาขาด เขาจะ นั่น จะปะจะชุนยังไง ชิ้วหลั่น
มีฝีมือทางนีอ้ยู่บ้าง เลยท�าอย่างนีร้ับจ้างเขาก็ว่าได้ เขาก็ ให้เงิน 
เออ คนสลึง ๒ สลึงไป คนละเท่าไหร่ๆ ก็ตามแต่ความเมตตา
ปรานขีองชาวบ้านเขาให้

อยู่มาวันหนึ่งนานมาแล้ว แม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็นไข้ เป็นไข้
หนักลุกไม่ขึ้น เอาใบชาไปขายไม่ได้อีก เลยเอาใบชาเข้าไปขายเอง 
สะพายตะกร้าใบชาเข้าตลาดเมืองเจ๋ เอาใบชาไปขายแล้วก็พอได้
อีแปะ ได้เงินได้ทองกลับมา ซื้อข้าวซื้อน�า้มา ไว้จะนึ่งจะกินกัน 
ตามภาษาของคนจนทั้งหลายเขาท�ากันล่ะ อยู่มาแม่เฒ่าหยู้หลั้ง 
ก็ล้มป่วยลงปะเนีย่ ป่วยลงอ่ะ หลั่นเอย หลั่น อาม่าไปไม่ได้เลี้ยว 
ไปไม่ได้เลี้ยว เป็นไข้ เป็นไข้ก็กินยาซะซิ มียาอยู่อย่างนี้ๆ  จัดยา
ให้ยาย ให้ยายกินซะก่อน เพราะฉะนั้น ใบชาที่เก็บเอาไว้ มันจะ
เลย เลยวันไป มันจะเสีย ชิ้วหลั่นเลยคิดขึ้นได้อุบาย มันจะเสีย
ของ เอาใบชาไปขายไม่ได้มันจะเสียของ เสียดายของ เป็นราคา
หลายต�าลึงอยู่นะ อ้า ใบชาตั้งตะกร้า ๒ ตะกร้า เป็นราคาแพง
อยู่เสียดายของ ชิ้วหลั่นเลยนึกได้ ถ้าอย่างงั้นเราจะไปเองน่ะ 
แม่เฒ่าหยู้หลั้งก็บอก ไม่ๆ ไม่ได้ เจ้าเป็นผู้หญิงผู้ญา จะไปใน

เพราะว่าขึ้นไปที่นั้นก็จะได้เห็นกัน เขาท�าเป็นกิจวัตรประจ�า
วันมาตั้งแต่ยังไม่ตาย บัดนีต้ายแล้วเขาก็ ก็บอกชาวบ้านชาว
เมือง ขอให้น�าศพของเตี่ย ของพ่อขึ้นไปฝัง เรียงกันไว้กับไร่ใบชา 
ที่ ไร่ใบชา เพราะว่าจะขึ้นไปไร่ใบชาทีไร ก็จะได้ไหว้ทั้งเตี่ย ได้ไหว้
ทั้งแม่ด้วย น่ะว่าอย่างงั้น อ้า เขาก็ท�าตามน่ะ ตื่นเช้ามาเขาก็
เฮโลกันมาช่วยท�าศพมิ่งกงฝ่า

ตัวมิ่งกงฝ่านั้นเป็นคนกว้างขวาง พี่น้องบ้านเมืองทั้งหลาย
ได้อาศัยมิ่งกงฝ่า เขายากเขาจนอยู่ที่ ไหน ไปช่วยเหลือเขาหมด 
ในหมู่บ้านนั่น มิ่งกงฝ่าเป็นขุนนางมา มีเงินมีทองมาบ้าง ช่วย
เหลือบ้านเมือง ให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่าง ไปอยู่นั้น
น่ะตั้งนาน

บัดนีม้ีแม่เฒ่าหยู้หลั้ง แม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็นญาติห่างๆ 
ห่างๆ กันกับมิ่งกงฝ่า สงสารชิ้วหลั่นอยู่คนเดียว ก็เลยอาสามา
อยู่เป็นเพื่อน แม่ผู้เฒ่าหยู้หลั้งคนนั้น เป็นคนใจบุญสุนทาน มา
อยู่เป็นเพื่อนของชิ้วหลั่น ไปหาเก็บเอาผ้าที่เขาขาดแล้ว กับขาด
แล้ว เอามาให้ชิ้วหลั่น เป็นคนปะ คนสะ คนแส่ว(ปัก) คนชุน 
คนอะไรปะ ปะให้เขา เก็บมาแล้วก็ได้ท�า ได้เงิน เขาก็ให้เงิน 
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ในวันน้ันเผอิญ อู๋เหล็งกุมาร อู๋เหล็งกุมารลาบิดา มาหลาย
วันแล้ว ขอไปเที่ยวป่าๆ ในป่าในเขา ชมนกชมไม้ไป บิดาก็ห้าม 
เอ้ย ถ้าหากอู๋เหล็งจะไปในป่าในดงอย่างงั้น ต้องเตรียมเสบียง
เดินทาง เดินทางไปต้องมีเสบียงเดินทาง มีหม้อข้าว มีหม้อแกง 
มีอะไรๆ เดินทางเข้าไป เอาบริวารติดตามไปอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 
๔ ๕คน ช่วยแบกช่วยหามสิ่งของเข้าไปในป่า จะไปค้างคืนค้าง
วันที่ ไหน ก็มีที่หลับ มีที่นอน มีเต้นท์ มีเต้นท์กลางนอน 
มันจึงจะได้ เตรียมการมาหลายวันมาแล้ว แล้วก็เผอิญวันนั้น 
วันชิ้วหลั่นจะเดินทางมาขายใบชา นั่น แต่อู๋เหล็งกุมารน่ะถูกงูเห่า
ด�ากัด อาการสาหัสสากรรจ์ปางตาย เดินผ่านล่องน�้าไปอย่าง
เนีย่ เจ้างูมันเห็นคนเดิน สวบๆ มาในล่องน�า้ มันก็ฉกหัวขึ้นไป
อย่างงี้ งู งูเห่าด�า หรือคืองูจงอางนั่นแหละ ฉกหัวขึ้นไปไว้สูงๆ 
พอได้จังหวะ มันก็โฉบลงมาข้างล่าง อ่ะ เข้าหัวแม่เท้าของอู๋เหล็
งกุมาร เออ ถูกงูกัดแล้ว จับคอขึ้นมา ตัดหัวงู ตัดหัวงูได้เวลา
นั้นพอดี แล้วจึงค่อยเรียกหมู่พวกทั้งหลาย ที่หมู่ขบวนไปด้วย
กันบริวาร เรียก ช่วยด้วยๆ เสียงดัง ทีแรกเสียงดัง ต่อไป เสียง
มันอ่อนลงๆ เสียงดังอ่อนลงๆ ผิดปกติ เขาก็กรูกันมาบริวาร 
มาเห็นนอนแขม่วๆ อยู่ โอ้ เป็นอย่างนีเ้อง เออ งูกัด งูกัดที่ ไหน 
กัดหัวแม่เท้า งูกัดหัวแม่เท้า มันตายไปแล้วงู ตัดคอมันไปแล้ว 
โยนมันไปทางโน้นน่ะ ไหนงู โยนมันไปโน้น มันดิ้นเร่าๆ ลงไป
ในคลองน�า้นั่นล่ะ ตามไปดู โอ้โฮ งูอย่างนี้ ไม่ใช่งูธรรมดานะ 
งูพิษ มีพิษอย่างแรง เรียกว่า จงอาง... ตัวใหญ่ๆ เท่าแข้ง 
เท่าน่องเนีย่ มันดิ้นอยู่น่ันแล้ว มันตายไปแล้วล่ะ โอ้ พอได้ๆ 
อาการอย่างนีพ้อได้ เขียวช�้า ด�าเขียวช�า้ปึดขึ้นมาปาก ถ้าอย่างงั้น 
พวกเราพา พวกเราพากันหามเอาอู๋เหล็งกุมารเนีย่ ตายเป็นตาย

เมืองได้ยังไง ไปในเมืองมันหนทางเปลี่ยว ไกลก็ไกล เออ ผู้ร้าย
และโจร เขาก็มีกลางทาง ไปไม่ได้ๆ เห็นยายปฏิเสธแข็งขันขนาด
นั้น ก็เข้าไปในห้อง จะไปให้ได้ เราจะไปให้ได้ จะเอาใบชาไปขาย
ให้ได้ ยายห้ามเหลือเกิน เข้าไปในห้อง แต่งตัวเป็นอาตี๋ แต่งตัว
เป็นอาตี๋แล้วก็เอาหนวดปลอมๆ มาทาด้วย หนวดปลอมๆ แก้มๆ 
มันยังแดงอยู่ ยังแดงอยู่ อ้า ทาปากทาน�้ามันหนวดบ้าง แล้ว
ก็ออกมาหายาย ยายๆ จ�าได้มั๊ย เออ ออกมาให้ยาย อ้าว อาตี๋ 
มาจากไหนอาตี๋ แน่ะ ก็ยายจ�าไม่ได้จริงๆ เหรอ จ�าไม่ได้ ไม่เคย
เห็นอาตี๋อย่างนีม้าหาซะที ก็นีห่ลั่นยังไง เนีย่ๆๆ หลั่น อันนีอ้า
ชิ้วหลั่นเหรอ หึ เออ แต่งตัวแบบนี ้ เออ อนญุาตให้ไปได้ 
ถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้ ไปได้ ข้ามภูข้ามเขาไปในเมืองเจ๋ได้ แตร่ะวังน่ะ 
เข้าไปให้ระวังนะ น�าไปขายที่นั่นที่นี ่ แตโ่ดยมากไปให้ ขายให้ 
พระเจ้าหวาง หวางตื้อ แต่ว่านายหวาง เขาเรียกว่า นายหวาง 
นายหวางให้ราคาดี ไปขายที่นี่ ได้ราคาดี ได้ต�าลึง ๒ ต�าลึง ก็
ได้หลายๆ สตางค์ ถ้าไปขายที่ ในบ้านนายหวาง นายหวางให้
ราคาดี แต่ยายไม่รู้จักว่าพระเจ้าหวางตื้อนะ รู้จักก็แต่นายหวาง 
พระเจ้าหวางตื้อ นยิมซื้อใบชายี่ห้อนีก้ินประจ�า ให้ไปแล้วเดิน
ทางไป เดินทางเข้านั้นไปแล้ว
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มันจะดูดเอาพิษงูออกมาให้หมด ดูดพิษสัตว์กัดต่อยทุกชนดิน่ะ 
มันจะดูดออกมาเลย เสียงนั้นดังแว่วขึ้นในหู เสียงเตี่ยที่ตาย
ไปอ่ะ เสียงแว่วขึ้นในหูจ�าได้ชัด ได้ชัดเจน พอระลึกได้เท่านั้นก็
มือล้วงตะกร้าใบชา ดึงออกมายัดใส่ปากตัวเอง เคี้ยวๆๆๆ ให้
มันละเอียดพอสมควรแล้ว เอาปะเข้าไปที่แผล ที่แผลงูกัด พอ
แปะเท่านั้น พอเอาใบชาแปะเท่านั้นน่ะ นิง่เลย ไม่ดิ้น นิง่เลย 
ไม่ดิ้นทุรนทุราย ไอ้เลือดออกจากไรฟันทั้งหลายก็หยุดทันที หาก
แปะชาเลือดก็หยุด ไอ้ที่แผล ที่เท้านั่นก็หยุด เอ๋ ถ้าจะได้ความ 
โว้ย ถ้าอย่างงั้น ขอให้หยุดเกวียนให้สักหน่อยเถอะ ชิ้วหลั่นว่า 

ต่อหน้าต่อตาของพระเจ้าหวางตื้อจึงจะได้ แต่ต้องเอางูไปด้วย 
เอางูนี ้ม้วนๆๆ มัดเอาหางไปด้วยกัน พาออกไปใส่ทางรถ ทาง
เกวียนโน้นแหละ เพราะว่าทางเกวียนเขาผ่านมาทางนั้น จะเข้า
ในเมืองเจ๋ ต้องอาศัยเกวียนเขาไปจึงจะได้ ถ้าเราหามคนอย่าง
นี้ ไปมันก็จะหนักหนาสาหัส ทั้งของพะรุงพะรัง เครื่องครัวเครื่อง
อะไรก็หามลงไปพร้อมๆ กันหมดทุกอย่าง

แต่วันนั้น วันชิ้วหลั่นจะออกเดินทางมานั่นแหละ ออก
เดินทางมาจากบ้าน ...มาเลยเร็ว ลายายแล้วก็ย่างออกมา เอา
ใบชาใส่หลังมา มาตั้งไว้ทางเกวียน พอดีเกวียนผ่านมาพอดี 
เกวียนมาพอดีเลย ก็โค้งค�านับเขา ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ทั้งหลายมีคนเคราะห์ร้ายงูกัด อาการสาหัสสากรรจ์ จะหาม
เข้าไปในเมือง คงจะใช้เวลานาน เพราะฉะนั้น อยากจะอาศัย
เกวียนของท่านทั้งหลายเข้าไปในตลาด ในเมือง ก็บ้านเขาอยู่ใน
เมือง คนที่งูกัดเนีย่ ไม่ได้บอกว่าลูกพระเจ้าหวางตื้อหรอก บ้าน
เขาอยู่ในเมือง ถ้าตายก็ให้ไปตายกลางทาง หรือไปตายต่อหน้า
พ่อหน้าแม่เขา จึงจะไม่มโีทษ งูก็เอาไปด้วย เอาขึ้นเกวียนไปด้วย 
เออ ของอะไรๆ บรรทุกเกวียนเข้าไปล่ะ ทางชิ้วหลั่นก็ขึ้นเกวียน 
ว่าจ้างเกวียนเขา ...เกวียนได้แล้ว เขาก็อนญุาตให้เอาขึ้นมาได้
คนไข้ เอาขึ้นมาเกวียนได้ ข้าพเจ้าจะขยับไปทางโน้น ทางคนขับ
เกวียนนั่นน่ะ แล้วก็เอาคนไข้ขึ้นมานอนที่นี ่เอาคนไข้ที่งูกัดเนีย่ 
เอ้ พิจารณา ดิ้น เจ็บตัวแล้วดิ้นไปดิ้นมา เร่าๆๆ เลือดออกจาก
ปาก ไรฟัน เลือดไหลออกมาทางนีแ้ล้ว

ชิ้วหลั่นก็ดูคนไข้ไปด้วย แล้วนึกได้ พ่อสั่งไว้ ใบชามันอย่าง
ดีนะ ใบชานี ้ อย่างดีนะ ถ้ามีอะไร พิษสัตว์กัดต่อย ให้เอาเข้า
ปากเลย เอาเข้าปากเคี้ยวๆๆๆ แล้วปะที่แผลนั่นแหละ มันจะดูด 

ให้หยุดเกวียนสักหน่อย จะประกอบยา ลองดู นีห่ยุดแล้ว คนไข้ 
คนเจ็บหยุดแล้ว นิง่แล้ว ลืมตาขึ้นมาได้แล้ว เขาก็หยุดเกวียน 
หยุดเกวียนแล้วปะนี ้อยู่ในเกวียนน่ะมันมีเตาว่าง อั้งโล่ เตาฟู่ 
เตาเฟ่อ ส�าหรับต้มน�้าร้อน ไม่ยากเลย ติดเตาขึ้นแล้วก็ต้มน�้า
ร้อน ก�าเอาใบชาอยู่ในตะกร้าลงไปใส่หม้อน�้าร้อน ปึดเดียวมัน
ก็ออก ร้อนขึ้นมาแล้ว เตาฟู่มันง่ายดี พอมันออกดีแล้ว ก็เทใส่
ถ้วยดีๆ เออ เทใส่ถ้วยพอมันเย็นกินได้ ก็กรอกเข้าไปใส่ปาก
คนไข้ กินยาๆๆ น�า้ชา น�า้ร้อน น�้าชาอย่างดี ยาอย่างดี อ้าปาก
ขึ้น กิน กินน�า้ชาๆ กึ๊บ ๒ กึ๊บ ๓ กึ๊บเนีย่ ท้องมันลั่นนี ่ท้องลั่น 
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๒ คนนั้นคุยกันอยู่ในเกวียน ชิ้วหลั่นกับอู๋เหล็งกุมาร คุยกันอยู่
ในนั้นน่ะ อ๋อ ชมป่า ชมไม้ ชมนก ชมไม้ เห็นป่าสดเขียว สดใส 
สดชื่น มีอะไรน่าดู น่าชม มีดอกไม้ มันเกิดตามต้นไม้อย่างงั้นๆ 
โอ้ ดอกไม้สวย ไอ้นีก้็สวย ต้น ต้นไม้อย่างเนีย่ สวย อ้า ดอก 
เขาเอิ้น(เรียก)ดอกอะไร เออ ดอกไม้ที่มันเกิดในป่า แน่ะ แต่ว่า
แปลออกมาเป็นภาษาไทย ว่าฉันรักเธอนะ อ้า ดอกอะไรๆ เออ 
นีเ่ป็นดอกไม้ที่ฉันชอบที่สุดนะ เอามาให้คนไข้ดู ชมชอบดอกไม้ 
ก็หาย พิษงูไม่มีแล้ว ไม่มีพิษงูแล้ว หายปกติแล้ว เออ อ๋อ ปล่อย
ให้อยู่นี ่พวกนั้นกินข้าวกินน�้าเสร็จแล้ว ก็ออกเกวียนต่อ ได้เวลา
กินข้าวกลางวันเสร็จแล้ว ออกเกวียนต่อ เดินทางเข้าในตลาด

ทีนีพ้วกเจ้าหน้าที่ ที่จัดรักษาพระองค์ ก็พากันไปที่บ้าน
ที่หยัง ไปเล่าเรื่องถวายพระเจ้าหวางตื้อให้ทรงทราบ ไปคราวนี้
ไม่สนกุ เป็นทุกข์อย่างแรง คืออู๋เหล็งกุมารถูกงูเห่าใหญ่ กัดหัว
แม่เท้า อาการสาหัสสากรรจ์ เลือดออกตามขุมขน เลือดออก
ตามไรฟัน แต่ว่ามีอาตี๋คนหนึ่ง เขามาใน มาเจอเข้า เขาเลย
ประกอบยา เอาใบชามาเคี้ยวๆๆ ปะเข้าที่แผล เห็นนิง่แล้วก็เลย
ต้มใบชาใส่ปากออกมาให้กิน กินกึ๊บ ๒ กึ๊บเท่านั้น เอื้อม(เรอ) 
เรอ ขย้อนเรอออกมา เออออออออ ออกมา แล้วก็ผายลม เขา
เรียกว่าตดนะ ผายลม ปื้ดดดดดดด ออกไป ผายลม หรือ ตด 
เอื้อม(เรอ)ออก ตด ปื้ดดดดดดด ออกมา ลืมตาเม่า( โพลง)
ขึ้นมา แล้วก็คุยกันตั้งแต่นั้นมา จนตลอดเข้าฮอด(ถึง)ตลาด 
นีแ่หละ จึงได้แยกย้ายกันมาแจ้งความ เหตุร้ายเกิดขึ้น ให้พระ
เจ้าหวางตื้อได้ทราบ โอ้ ใครเป็นคนรักษาให้ มีอาตี๋คนหนึ่ง เขา
ช่วยเหลือ ประกอบยาโอสถให้กิน เคี้ยวยา เคี้ยวใบชานีป่ะเข้าไป
ที่แผล ก็เลยหายปกติขึ้นมาน่ะ นั่น เอาเข้ามาถึงเมือง แล้วพวก

โกรก ท้องลั่นโกรกลงไป เรอ หรือว่าเอื้อม(เรอ) เอื้อม(เรอ) 
อาาาาาาา ออกมา แล้วก็ตด ปื้ดดดดดดด ออกไป หึหึ มันไล่ 
ขับไล่ ใบชามันขับไล่ อ้า ... เอื้อม(เรอ) เอิ๊ก ตด ปื้ดดดดดดด
ออกมาแล้ว ลืมตาเม่า(ลืมตาโพลง)ขึ้นมา ลืมตาเม่า(ลืมตาโพลง)
มองไปมองมาเห็นชิ้วหลั่น นั่งอยู่ใกล้ๆ ถ้าเป็นคนคนนีล้่ะมั้งมา
ช่วยเรา คนคนนีล้่ะมั้งมาช่วยเรา ท�าให้เราหายพิษงูได้ ท�าให้หาย
เจ็บหายปวดได้ แล้วก็ตดออกได้อย่างนี ้ผายลมได้อย่างนี ้แล้ว
ก็เรอออกมา เออออออออ ออกมา เบาว่าในร่างกาย คนคนนีเ้ขา
จะเป็นใคร ก็ไม่รู้แหละ แต่เขามีบุญคุณต่อเรา เราเป็นลูกพระ
บิดาก็จริงหรอก ลูกพระเจ้าหวางตื้อก็จริงหรอก ถ้าไม่มีคนมา
ช่วย เราต้องตายแน่ๆ อันนีม้ีคนมาช่วยอย่างนี ้เราจะถือเขาเป็น
เสมือนบิดา ถือเขาคนน้ีเสมือนบิดาของเราทีเดียวล่ะ อ้า เป็น
อย่างอื่นไม่ได้ เราลืมบุญคุณเขาไม่ได้แล้ว แล้วก็เคี้ยวเปลี่ยน 
เคี้ยวๆๆ ใบชาใหม่ ของเก่าเอาทิ้งไป ของใหม่ออกมา แล้วก็ต้ม
น�้าชาอีกไปเรื่อย ให้กินมาเรื่อยๆ แล้วปล่อยให้คน ๒ คนน่ะ คุย
กันอยู่ในเกวียน พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปหากินข้าวกินน�้ากันอย่างอื่น 
ก็เดินทางเป็นกลางวัน หิวข้าวกันแล้วก็ไปกินข้าวกันซะ ปล่อย
ให้คน ๒ คน คุยกันอยู่ในเกวียน มันถูกยาแล้วปะเนีย่ คน ๒ 
คนก็อยู่ในเกวียนนั่นแหละ แล้วแต่ว่ารักษากันอยู่ไม่หาย เพิ่น
เคี้ยว เคี้ยวใบชาใหม่ปะเข้าไป เอาของเก่าทิ้งไป ที่ต้มใบชาอยู่ ก็
ต้มขึ้นมาแทนอีก อยู่อย่างงั้นน่ะ พอพูดกันได้แล้วปะเนีย่ เอาให้
ลงมาเขาหายจริงๆ

เข้าไปฮอด(ถึง)เมืองเจ๋ ฮอด(ถึง)ในตลาดแล้ว ต่างคน
ต่างก็วิ่งเข้าบ้าน อ้า ใบชา ลงเกี้ยว ลง... ต่างคนต่างหิวมาหลาย
วันแล้ว เข้าโรงเตี๊ยม เข้าโรงใบชา เข้าโรงอะไรไป ก็ปล่อยให้ 
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แล้วข้าม ข้ามรั้ว ข้ามก�าแพงใหญ่ เข้ามาก�าแพงเหล็กกล้าก็มี 
เข้ามาเรื่อยๆ อู๋เหล็งกุมารเข้าไปกราบพระบิดา ข้าแต่พระบิดา 
ข้าพระบาทไปเที่ยววันนี ้เคราะห์ร้ายถูกงู นั่น ตัวนั้นน่ะ มันกัด 
มันกัดหัวแม่เท้าข้าพระบาท บวมขึ้นมาทันที แล้วก็เลือดใน
ร่างกาย ท�าให้หน้ามืดตาลาย เลือดออกตามไรฟัน ทุกขุมขนพู้น
( โน้น)ล่ะ แล้วเดชะบุญผู้หญิงคนนั้น ไม่ใช่ อาตี๋คนนั้นเขาเห็น
แล้วก็ เขามาต้มยารักษาข้าพระบาท ให้กินน�า้ยา น�้าชาเขา เขา
ก็เคี้ยวใบชาปะให้ ก็เลยหาย หายเป็นปกติธรรมดา แต่ก่อนช�้า
ด�าเขียวไปหมด เดี๋ยวน้ีมันปกติเดินได้สบาย เออ เขาอยู่ไหนล่ะ 
คนที่รักษา เขาอยู่ไหน เขาน�าใบชามาขาย เขามาเจอเข้า เขาก็ช่วย
รักษาให้ ดูแลให้ เดี๋ยวนีอ้ยู่ข้างนอกพู้น( โน้น)แน่ะ เขาอยู่หน้า
แถวเกวียน เขาเฝ้าเกวียนอยูโ่น่น

เอ้ พระเจ้าหวางตื้อ คนอย่างงี้มันต้องต้อนรับเขา มัน
เป็นใครก็ตามแต่ว่า น่าต้อนรับเขา เขาให้ชีวิตลูกของเรามาได้
ปลอดภัย เราต้องต้อนรับเป็นการใหญ่แล้ว หมออย่างนีม้ันหา
ยาก เออ เอาเกี้ยว เอาเก้าอี้มาตั้งๆๆ เป็นแถวไว้เรียบร้อยแล้ว 
ลูกชายก็เข้ามา แล้วไปแต่งมงกุฎกุมารออกมา หายแล้ว แข็ง
แรงแล้ว แต่งเป็นมงกุฎกุมารออกมาหาพระบิดา เขาไปตามทาง
โน้น เขาไปตามทางเกวียนแล้วไม่เห็น ตามไปเห็นนั่งเหงาอยู่ม้า
หิน ม้าหินที่ต้นเฟื่องฟ้าที่มีดอกคลุมอยู่ นั่งอยู่ที่นั่น นั่งเหงา 
ค�่าแล้วๆ เราจะนอนไหน วันนีจ้ะนอนไหน เออ คิดทุกข์ตัวเอง 
นอนในเกวียนกับเจ้าของเกวียนเขาจะว่ายังไง เขาจะรังแกเรา
หรือเปล่า หรือยังไง ก็ตัด เป็นยังไงก็เป็นกันน่ะ แต่ สักประเดี๋ยว
เดียว เพิ่นก็ ให้นายพล ขุนพล นายพล แต่งตัวนายพลกับลูกน้อง 
๓ คน ๔ คน คนหนึ่งเดินหน้า คนหนึ่งเดินตามหลังมา เอ๋ ไป

ข้าพเจ้าจึงได้มาแจ้งเหตุร้ายให้ฝ่าพระบาทได้ทราบ พระเจ้าข้า 
โอ้โฮ มันฟื้นมาได้ยังไง งูเอามาด้วยพระเจ้าข้า งู งูเอามาด้วยนี่
แหละ พระเจ้าหวางตื้อเห็นงูเท่านั้น ก็เป็นลมแหละ โอ้ย มันฟื้น
มาได้ยังไง งูชนดินีถ้้ามันกัดใครเข้าแล้ว ตายทั้งนั้นนะ ตายทั้ง
นั้นแหละ ไม่ถึงร้อยก็ร้อย งูอย่างนีเ้รียกว่า จงอาง หรือ... ถ้า
มันกัดใครเข้าแล้วตายทั้งนั้น นีร่อดมาได้ด้วยปาฏิหาริย์ เพราะ
เจ้าของใบชา ประกอบต้มใบชาให้กิน แล้วก็เคี้ยวใบชาปะที่แผล 
ก็ลืมตาเม่า( โพลง)ขึ้นมา ยังคุยกันอยู่ เดี๋ยวนีย้ังคุยกันอยู่ อยูโ่น้น 

ปะเดี๋ยวก็มา อู๋เหล็งกุมารก็จะมาถึงนีแ่หละ ว่าแล้วก็ ถ้าอย่างงั้น 
พระเจ้าหวางตื้อก็จัดเก้าอี้อย่างงี้ ไว้เป็นแถว จัดเก้าอี้เป็นแถวไว้
เพื่อต้อนรับ ผู้ที่รักษาลูกชายเรา เพื่อต้อนรับเขาดีๆ เขาคงมีเป็น
หมอวิเศษ หมอร้อยคนจะได้สักคนหนึ่ง มันมีอยู่ หมอนีต้้อง
เป็นหมอวิเศษ รักษาลูกของเราให้ ให้หายได้ อ้า จัด เตรียมตัว
ไว้แล้ว เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมไว้นะ แล้วอู๋เหล็งกุมารก็มา
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ตามเขาไปๆ เห็นพระเจ้าหวางตื้อนั่งอยู่เก้าอี้ นั่งอยู่เกี้ยวใหญ่ๆ 
นั่ง ท�าหนวดหยุบหยับๆ หนวดยาว หนวดโค้ง หนวดเฟื้อยสิ 
มองดูชิ้วหลั่นอย่างซึ้งใจ

นีห่รืออาตี๋ คนที่รักษาอู๋เหล็งกุมารหรอก อันนั่นก็ ใช่แล้ว
พระเจ้าข้า ใช่แล้ว คนคนนีล้่ะที่รักษา เคี้ยวใบชาโปะให้ หรือต้ม
ใบชามารักษาพยาบาลให้หายจากพิษงู พระเจ้าหวางตื้อเห็นมา
ใกล้ๆ บอก ถ้าอย่างงั้น มันก็เป็นลูกของมิ่งกงฝ่า เป็นลูกของ
มิ่งกงฝ่าแน่นอน อ้า เพราะว่าหน้าตามันเหมือนแม่ ผู้หญิงคน
ที่มา นีห่น้าตาเหมือนแม่มันไม่มีผิด ผมเผ้า หน้าตาเหมือนกัน 
อันเดียวกัน คงเป็นเด็กคนนั้นที่เคยเลี้ยงใล่กันกับอู๋เหล็งกุมาร
มา ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนด้วยกัน เลี้ยงใล่กันมาตั้งแต่น้อย 
คงจะเป็นลูกของ อ้า มิ่งกงฝ่านะ เพราะว่าการแต่งงานแต่งการ 
ก็เราเป็นคนท�า เป็นคนขอผู้หญิงมาให้เขา ผู้หญิงนั้นก็คงเป็น
แม่มัน คนที่มานีก่็เหมือนแม่มันเหลือเกิน หน้าตาเหมือนเป๊ะ 
ไม่มีผิด อิม คิ้ว คาง ผมเผ้าอะไรก็เหมือนเดียวกัน มาแล้ว ไม่
แหงนดูหน้าพระเจ้าหวางตื้อหรอก ถวายบังคมลงที่นั่น เธอ 
เรื่องราวใดๆ ข้ารู้หมดแล้ว เธอเป็นคนรักษาพยาบาล ให้ชาย

เถอะเราไปหา เห็นชิ้วหลั่นนั่งเหงาอยู่หน้า เจ้าของใบชา นีล่่ะๆๆ 
คนเนีย่ล่ะ ที่ช่วย ที่ช่วยชีวิตของอู๋เหล็งกุมารได้ คนนีแ้หละ เขา
ขายใบชา จะไปไหนเนีย่ ท่านนั้นมาโค้งค�านับ ชิ้วหลั่นไม่เคยเห็น
ผู้หลักผู้ใหญ่มาโค้งค�านับ ก็ร้อง อุ้ย โอ้ย ตายแล้วๆ มาโค้ง
ค�านับข้าพเจ้าท�าไม ท่านเป็นคนรักษาชายเคราะห์ร้ายที่ถูกงูกัด
ใช่ไหม ใช่ละสิ ใช่ล่ะๆ ข้าพเจ้าเองแหละ ถ้าอย่างงั้นขอเชิญเข้าไป
พบนายหวางหรือว่าพระเจ้าหวางตื้อ เป็นลูกชายของพระเจ้า
หวางตื้อที่รักษาตัวให้หายได้แล้ว พูดกันแล้ว กันจ�าไม่ได้ จะไป
เข้าหาเจ้านายพระเจ้าหวางตื้อ ท�ายังไงหนอ ก็พ ่อเคยสอนมา
แล้ว ถ้ามโีอกาสได้เข้ารั้วเข้าวังมา ก็ให้ใช้ค�าภาษากับพระเจ้า
แผ่นดิน ว่าเพคะ เพคะ อย่างงั้นน่ะ อ้า พระเจ้าค่ะ หรือเพคะ
อย่างงั้นน่ะ นีเ่ราจะไปหาพระเจ้าหวางตื้อ นายหวางที่เขาว่าเป็น
ผู้ซื้อใบชาอยู่เรื่อยๆ ตลอด ที่จริงไม่ใช่นายหวางธรรมดา เป็น
พระเจ้าหวางตื้อ เป็นผู้สั่งซื้อใบชา แต่ว่ายายฟังมา มาเป็นนาย
หวาง นีพ่อเขาบอกว่าเป็นพระเจ้าหวางตื้อ นึกตาม...ขึ้นมา ตาย
แล้ว พระราชาให้เข้าเฝ้าวันนี ้ชายเคราะห์ร้ายคนนั้น คือลูกชาย
ของนายหวางเอง ลูกชายคนโปรดของพระเจ้าหวางตื้อนั่นเอง 
ชายเคราะห์ร้ายคนนั้น มาก็มา เขาก็นายพล ใบ ได้ใบชาก็พาด
ขึ้นทางนี ่พาดขึ้นทางนี ่ทั้ง ๒ ตะกร้า คนหนึ่งก็เดินถือกระบี่
น�าหน้าไป ถือกระบี่ แก็กๆ ไป นายพันนายพลทั้งนั้นน่ะ เข้า
ก�าแพงใหญ่ เข้าไปยังไม่มีเรื่องราวอะไร พอข้ามคลองเข้าไป ใกล้
เข้าไปถึงรั้วชั้นในอีก เป็นรั้วเหล็กกล้า ก็เลยถามเขาว่า เธอจะพา
เราไปไหนเนีย่ ไปหาพระเจ้าหวางตื้อ ร้องวี๊ดขึ้นมา ปัดโธ่พิธัง 
ไปหาพระเจ้าหวางตื้อ ก็ลูกชายพระเจ้าหวางตื้อน่ะถูกงูกัด เข้าไป
ไม่ต้องกลัวใดๆ ทั้งนั้น ไปหาพระเจ้าหวางตื้อ ก็เลยเงียบ เดิน
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เคราะห์ร้าย คนที่ถูกงูกัดใช่หรือเปล่า ใช่ เพคะ อ่ะนะ ให้รู้ว่า 
คราวหลังก็เลยว่า เพคะ อืม เจ้าเป็นลูกของ อ้า มิ่งกงฝ่าใช่ไหม 
ฮึ ใช่ เพคะ มิ่งกงฝ่าจึงเป็นบิดา เป็นเตี่ยของกระหม่อม เขายัง
อยู่หรือเปล่า เขาตายแล้วเพคะ

มิ่งกงฝ่าก็ตาย ภรรยาก็ตาย สร้างไร่ใบชา ให้ข้าพระบาท 
เป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ ข้าพระบาทก็คนคนเดียว มีแม่เฒ่าหยู้หลั้ง 
เป็นญาติห่างๆ กัน อาสามาอยู่เป็นเพื่อน มีแม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็น
ญาติห่างๆ กัน อาสามาอยู่เป็นเพื่อน ก็จะได้แม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็น
ที่พึ่ง อืม เพราะแม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็นไข้หนัก มาขายใบชาไม่ได้ ข้า
พระบาทก็เลยอาสา อ้า เป็นผู้มาขายใบชาเอง เพราะฉะนั้น จึง
รีบแต่งตัว ไม่สุภาพพระเจ้าค่ะ เพราะปลอมเปลี่ยน ปลอมแปลง
การเดินทาง ไม่มีหนวดก็ท�าทาให้มีหนวด มีเคราขึ้นมา มีขนคาง
ขึ้นมา

แต่ว่า ขอถามหน่อยเถอะ ว่าเธอเองเป็นผู้หญิงใช่ไหม เป็น
ลูกชาย หรือเป็นลูกสาวมิ่งกงฝ่า คนสุดท้องใช่ไหม ใช่ เพคะ ชาย
ที่งูกัดก็เป็นลูกชายของข้าเอง ลูกชายเกิดปีเดียวกันกับเธอนั่น
แหละ ได้เลี้ยงใล่กันมาตั้งแต่น้อย อืม ว่าแล้ว พระเจ้าหวางตื้อ 
น�้าพระเนตรไหลลง เป็นลูกของขุนนางของข้า ได้ไปช่วยลูกชาย
ของข้าให้ปลอดภัยมา ถามจริงๆ เถอะ เธอเป็นหญิงหรือเป็น
ชาย เป็นหญิง เพคะ เออ ดี

แล้วก็ถามต่อไปอีกว่า เธอมีคู่หมั้นหรือมีสามีหรือยัง อะไร
ท�านองนี ้ยัง เพคะ เหมาะมาก หึ เหมาะมาก ก็อยากจะขอเอา
เจ้า มาเป็นคู่หมั้นของอู๋เหล็งกุมาร งูกัด คนที่งูกัด เลี้ยงใล่กัน
มาแต่น้อย ไม่รู้กันนะ โตมา ต่างคนต่างโตมา นีก่็เป็นสาวแล้ว 
โตใหญ่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า ตกลง หรือว่า โอเค

เราจะขอเจ้ามาเป็นคู่หมั้นกับชายเคราะห์ร้ายคนนั้น เจ้า
จะว่ายังไง ฮึ ถ้าเจ้าไม่มีคู่หมั้น ไม่มีพันธะใดๆ จะขอเอาเจ้ามา
เป็นลูกสะใภ้หลวง เจ้าจะว่ายังไง ชิ้วหลั่นได้แต่ก้มหน้า มอง 
ช�าเลืองดู พระเจ้าหวางตื้อเป็นผู้น่าเกรงน่าขามมาก หนวดเครา
รุงรัง โฮ หนวดยาวๆ

นั่นคือ ลูกชายของข้าเอง อู๋เหล็งกุมาร นั่นเขามักเที่ยวป่า 
เผอิญไปถูกงูกัด อาการสาหัสสากรรจ์ อย่างที่เจ้าได้ช่วยเหลือ
มานั่นแหละ ปลอดภัยมาแล้ว แน่ะ เออ เดี๋ยวเขาก็มาแล้ว เออ 
เดี๋ยว ก่อนไปแต่งตัวอยู่โน้น เห็นชิ้วหลั่นร้องวี๊ด ไม่เข้าไปในวัง 
ดื้อแย่งตะกร้าใบชาเขา ตะกร้าใบชาไม่ให้เขาเอาไป เอาคืนมาๆ 
ฉันจะกลับเดี๋ยวนี ้กลับไปเดี๋ยวนี ้ไม่ต้องไป ในรั้วในวังไม่เคยไป 
อู๋เหล็งกุมารเห็น เห็นอาการอย่างงั้น เขาจะเบี้ยว วิ่ง ตับๆๆ มา

หลั่น พระบิดานั่งคอยเธออยู่แล้ว พระบิดาของฉันนั่ง
คอยเธออยู่แล้ว นั่งอยู่เกี้ยวเก้าอี้ คอยแต่พบหน้าเธอ ว่าคน
ไหนเป็นคนช่วยชีวิตลูกชายมา เธออย่าขัดใดๆ ทั้งนั้น มาเถอะ 
จับแขนได้ก็ดึงมาเลย ให้พระบิดานั่งคอย พอมาถึงพระบิดา 
พระบิดามองตั้งแต่ตีนถึงหัว มองตั้งแต่หัวถึงตีน เป็นใครไปไม่
ได้ ต้องเป็นลูกของมิ่งกงฝ่าแน่นอน เพราะว่าการแต่งงาน เรา
ก็เป็นคนสู่ขอให้เขาแต่งงาน ผู้หญิงคนนั้น หน้าตาก็เหมือนกัน
กับอีหนูคนนีแ้หละ เป็นอื่นไม่ได้ เพราะแต่งตัวเป็นผู้ชายมา ก็
ช่างมันเถอะ อันนั่นเป็นการปลอมแปลงในการเดินทางต่างหาก 
เป็นการใช้ปัญญา จับได้มาหา ถวายบังคมพระบิดาเรียบร้อย
แล้ว เออ ดีมาก ดีหลาย เธอช่วยเขาได้ นีลู่กของข้าเอง ลูกชาย
ของข้า คนเดียว ลูกชายคนเดียวนีแ่หละ ก�าลังเป็นหนุ่ม อายุได้
เท่านั้นปี เท่านีป้ี ก็คงเกิดปีเดียวกันกับเธอ เกิด ชิ้วหลั่นเนีย่ก็
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คงเกิดในปีเดียวกัน เป็นเด็กนักเรียนด้วยกัน สมัยเป็นนักเรียน 
แต่พระ เออ บิดาของเขาเป็นขุนนางของข้า เพราะท�างานทุจริต
นดิหน่อย เราก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนเขาไป ด่าว่าเขาบ้าง เขาเสียใจ 
เขาเลยลาออกจากงาน หนีไปอาศัยญาติอยู่ทางบ้าน หมู่บ้าน
ลิ้วฉี่ อยู่ทางโน้น ถ้าอย่างงั้นเราไม่เจอกันล่ะ ตามหาแทบๆ 
จะพลิกแผ่นดิน ตามหามิ่งกงฝ่า เวลาบ้านเมืองมี อ้า กิจการ
ใดๆ มีปัญหาอะไร มีคนโกงเงิน โกงทองขึ้นมา นอกจากมิ่งกง
ฝ่าเท่านั้นแหละ เป็นคนซื่อสัตย์ที่สุด ท�างานให้เรามา ไม่มีคดี
ความใดๆ เลย ในเรื่องเงิน เรื่องทอง ตามหามาตั้งเป็นปีๆ แล้ว 
ก็ไม่เจอซะที เนีย่ เพิ่งมาเจอ ก็มาเจอวันนีแ้หละ เจอลูกของ
มิ่งกงฝ่า ว่าได้ทราบตายแล้ว มิ่งกงฝ่าก็ตายแล้ว ภรรยาก็ตาย
แล้ว โอ้ เหลือแต่ลูกคนเดียวนีแ่หละ แม่ แม่เฒ่าหยู้หลั้งมาอยู่
เป็นเพื่อน ก็ได้มาขายสิ่ง ขายของ ขายใบชาให้กัน แล้วก็ขึ้นไป
ไหว้เตี่ย ไหว้แม่ทุกวัน ถ้าวันอาทิตย์ไม่อยู่ ขึ้นไปไหว้เตี่ยไหว้แม่ 
ไหว้ศพ ก็ไปฝังศพไว้ในแห่งเดียวกัน

เพราะฉะนั้น ชิ้วหลั่นจึงเป็นคนกตัญญู เป็นยอดกตัญญู
หาผู้ที่เสมอเหมือน ด้วยแรงกตัญญูที่เจ้ามีต่อเตี่ย ต่อพ่อ ต่อ
แม่ อันนีล้่ะจะพาให้เธอได้เป็น สะใภ้หลวงต่อไปนะ ต่อไปจะได้
ไปขอจากยายหยู้หลั้ง ที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่น้อยจนโต เธอขายใบ
ชาแทน แม่ยายหยู้หลั้งที่เอาใบชามาส่งอยู่เรื่อยๆ นั่น เราจะแต่ง
ขันหมากหลวงไปสู่ขอนะ มาเป็นลูกสะใภ้หลวงซะเลย หึหึหึ แผ่น
ดินไหว โยกๆ ชิ้วหลั่นไม่เคยได้ยินค�านี ้ เพิ่งได้ยินค�านีเ้ดี๋ยวนี้ 
แผ่นดินไหว หยุบหยับๆๆๆ เอ้า พรุ่งนีเ้ช้าให้พวกเธอทั้งหลาย 
เตรียมตัว น�าขันหมากหลวงไปด้วย เอาช้าง เอาม้า บรรทุกของ
ไปคารวะมิ่งกงฝ่า ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดมา

แต่เราตามหาเขา แทบจะพลิกแผ่นดิน ก็ไม่เจอ ไม่รู้ว่า
ไปไหน ไม่ได้ทราบ ทราบว่าเขาตายแล้ว ทั้งภรรยาที่ดีของเขา 
แล้วก็ได้เห็นลูกสาวเขามาขายใบชา สืบทราบไปทราบมา ก็ตาม
ตัวมา มาเห็นเข้าจริงๆ ไม่ผิดกับแม่ หน้าตาเหมือนแม่มัน
ทุกอย่าง เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า วันนีว้ันแรก จะเอาเจ้าไป
พัก ในบ้านพักของหลวงซะก่อน พรุ่งนีเ้ช้า เราจะน�าขันหมาก
หลวงออกเดินขบวน ไปคารวะมิ่งกงฝ่า เพราะเราได้ไล่เขาออก
จากงานจากการ อ้า แล้วก็จะสู่ขอชิ้วหลั่นกับแม่เฒ่าหยู้หลั้งเป็น
สักขีพยานให้ เพราะเป็นผู้เลี้ยงดูชิ้วหลั่นมาตั้งแต่น้อย มาจนโต 
ได้น�าใบชาเข้าไปขาย นีจ่ึงจะได้เจอกันเข้าโดยบังเอิญเนีย่ นีก่็บุญ
เหลือหลายแล้ว

แต่เช้ามาก็ จัดเตรียมขบวนการขันหมากหลวงออกไป
คารวะมิ่งกงฝ่าตามความประสงค์ ให้เอารถไป ขึ้นไปหาบ้านพัก
ที่แล้วอยู่ไหน อยู่ไร่ใบชา ไหนพาเราขึ้นไป อ่ะ ก็เอาขบวนขึ้นไป
คารวะ เออ มิ่งกงฝ่ากับภรรยาเขา จุดธูปจุดเทียนขึ้นแล้ว ก็ไหว้
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คารวะ สัมมาคารวะ ก็เรียกว่าเราได้ผิดพลาด ขับไล่ มิ่งกงฝ่า
ออกจากงานจากการ ท�าให้เขาทุลักทุเล เร่ร่อน มาอาศัยหมู่บ้าน
ลิ้วฉี่ อยู่กับญาติพี่น้อง ก็เป็นนักเลงสุราไปบ้าง เป็นนักเลงการ
พนันไปบ้าง ธรรมดา ส่วนลูกชายคนโต เขาก็ไปติดคุกติดตะราง 
อยู่ในหมู่บ้านลิ้วฉี่นั้นแหละ เพราะมันกินเหล้า เมายา เล่นการ
พนันทุกอย่าง ไอ้ ๒ คนน่ะ ไอ้จุ ๊กฝ่า ไอ้ฉิ่นฝ่า ก็เลยเป็นคนเสีย
หายไป ขอน้องสาวได้แล้ว เวลาแต่งงานแล้วไป พระเจ้าหวางตื้อ 
ก็โปรดประทานให้ถอนตัวออกจากตะรางออกมา เธอจะ อ้า 
ท�างาน หรือว่าเธอจะกลับไปอยู่บ้านเดิมต่อทั้ง ๒ คน ถ้าอยู่ที่
นี ่น้องสาวเป็นถึงสะใภ้หลวง ก็ท�าให้มัวหมองจะเกิดมีแก่น้องสาว

เพราะฉะนั้น เราเป็นนักโทษ เราต้องขอลาไปอยู่บ้านตัว
เอง ไปอยู่ที่บ้านตัวเอง ท�ามาหากินในทางสุจริต อ้า ตามใจ 
พระเจ้าหวางตื้อก็สั่งอนญุาต ให้ปล่อยตัวออกจากนักโทษ ว่าให้
มาอยู่กับน้องสาว ก็อยู่ไม่ได้ เพราะน้องสาวเป็นถึงราชิน ี เป็น
ลูกเขยลูกสะใภ้หลวง เราเป็นนักโทษ จะมาอยู่กับน้องสาว ก็จะ
ให้ความมัวหมองเป็นมลทินแก่น้องสาวเรา ไม่ดี ไปอยู่บ้านดีกว่า 
ก็เลยหาทางไปอยู่บ้าน เพิ่นก็แต่งตามทุกอย่างให้ไปอยู่บ้าน 
แต่ว่าไปอยู่บ้านก็เคราะห์ร้ายอีก ไปบ้านไหนเมืองไหน เขาก็ถุย
น�า้ลายใส่คนไม่ดี น้องได้เป็นถึงราชิน ี ทีตัวเองเป็นคนคุกคน
ตะราง อย่ามาบ้านข้า ข้าไม่รับรอง คนนั้นก็ถุยน�้าลายใส่ คนนี้
ก็ถุยน�า้ลายใส่ ไม่รับ ไม่รับเป็นญาติ ผู้เป็นญาติก็ปฏิเสธ ว่า
ไม่ใช่ญาติของเรา เพราะเป็นคนคุกคนตะราง น้อยใจตัวเอง ไป
ไหนก็ไม่มี ใครรับรอง ไม่มี ใครว่าดีเลย ท�ายังไงล่ะเรา น้องทั้ง 
๒ คนเลยปรึกษากันว่า เราอยู่ไปก็อายเขาเฉยๆ ไปไหนเขาถุย
น�้าลายใส่ ถุยน�้าลายใส่เขาไม่รับ ว่าเป็นลูก เป็นพี่ เป็นน้องน่ะ 

น้องได้เป็นถึงสะใภ้หลวง แต่ว่าพี่ชายเป็นนักเลงการพนัน นักเลง
สุรา ก็เลยติดคุกติดตะราง อย่างนีเ้ราอายเขาตาย อย่าอยู่เลย
น้องเอย ชวนกันขึ้นไปบนภูเขาใกล้ๆ น�า้ตก ชวนกันได้แล้วกอด
คอกัน นับ ๑ ๒ ๓ เขาเรียกว่า เหินเวหา หรือว่าลอยลงมา
จากข้างบน ถึงแผ่นศิลาแผ่นหิน แป๊ะ ตายทั้ง ๒ คน

น้องสาวได้ยินข่าวว่า พี่ชายโดดเหวตาย ก็เลยให้คนของ
หลวง มาน�าศพขึ้นไปเผาให้ ไปดูแลให้ น้อง พี่ชายทั้ง ๒ คน
ตายพร้อมๆ กัน โดดเหวตาย ก็ยังมี

กตัญญูกตเวทิตา

ท�าอยู่ ชิ้วหลั่นรู้จักช่วยเหลือพี่ชายเวลายามตกทุกข์ได้ยาก
ล�าบากมา ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย อ้า เลยจัดเป็นศพของญาติ 
อ้า ราชิน ีลูกสะใภ้หลวง เขาก็จัดศพไว้เป็นอย่างดี ดังที่แสดง
มาเป็นเรื่องกตัญญู ยอดกตัญญู ให้

กตัญญูกตเวทิตา
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อ้า ความเมตตาธรรมค�้าจุนโลกมาในกตัญญู รู้จักบุญ
คุณของผู้มีพระคุณอยู่ตลอดมา ต่อแต่นั้นก็ประสบพบเห็นแต่
ความสุขความเจริญ แม้อยู่ทางคดีโลกเขาก็ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดาย
กัน แม้ได้ดิบได้ดีเป็นถึงลูกสะใภ้หลวง ก็ไม่ทอดทิ้งนิง่ดูดาย 
เขาก็ชุบเลี้ยงให้ได้เป็นราชินตี่อมา ในพระเจ้าหวางตื้อ สวรรคต
แล้ว อู๋เหล็งตื้อ ก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็น อู๋เหล็งไท่จื่อ อู๋เหล็งนั้นต่อ
มาก็จะได้เป็นอู๋เหล็งตื้อ แทนปู่แทนพ่อ ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
แทน ส่วนชิ้วหลั่นก็ได้เป็นราชินี

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้เราก�าหนด
จดจ�าเอาไปคิดพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด ถ้ามีความกตัญญูแล้วเป็นผู้เจริญ ไม่ว่าในชาตินีแ้ละชาติ
ต่อไป ด้วยประการฉะนี ้ยุติแล้วๆๆ

(สาธุ)

ที่น�าเรื่องอย่างนีม้าเล่าสู่กันฟัง เห็นว่ามันเป็นธรรมะ น่า
ก�าหนดจดจ�าน�าไปเป็นตัวอย่าง ส�าหรับผู้กตัญญู ทั้งหลายรู้จัก
บุญคุณของผู้มีพระคุณ ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย เอาใจใส่เป็นพิเศษ
ไปเรื่อย ยกมิ่งกงฝ่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง แล้วลูกสาวของมิ่งกงฝ่า
เป็นตัวอย่างหนึ่ง ได้เป็นสะใภ้หลวง ดังที่แสดงมาด้วยประการ
ฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ชมรมกลุ่มพุทธธรรมลานทอง

วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๔๕ น.
ณ ที่พักสงฆ์ หมู่บ้านลานทอง

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การฟังเทศน์ ก็คือการศึกษาเหมือนกัน เพื่อน�าไปประพฤติ
ปฏิบัติตัวของตัวให้ถูกต้อง ไม่ได้ฟังแล้วก็ โยนทิ้งเฉยๆ ฟังไป
แล้วไม่เข้าอกเข้าใจก็โยนทิ้งไป มีความสงสัยในข้ออรรถ ข้อ
ธรรมใดๆ ก็ถามครูบาอาจารย์ได้ ถามหลวงปู่ได้ ถ้าสิ่งใดเราแก้
ได้เราก็แก้ สิ่งใดแก้ไม่ได้ก็ส่ายหัว โน(no ปฏิเสธ)ๆ ไม่รู้เรื่อง 
สิ่งใดแก้ได้ก็ โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)โน่น 
สบายมาก เออ

เอ้า ตั้งใจเด้อ จะเทศน์อะไรดีเน้อ เมื่อวานซืนนี้ ไปเทศน์
ที่เมืองชลบุรี เมือง เออ ระยอง น�าเรื่องนทิานบางอย่างมาเล่า
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เพิ่นแสดงว่า มันจะแจ้งแดงแจ๋ ดีกว่าเอามาคุยกันเฉยๆ ผู้พร้อม
ไปด้วยการประพฤติปฏิบัติ พร้อมด้วยอานสิงส์การรักษาไป
พร้อมๆ กันด้วย ถ้ารักษาได้ ไม่ขาดตกบกพร่อง สมบูรณ์ ได้
ความภาคภูมิ ใจตัวเองด้วย เรียกว่าพ้นจากอบายภูมิ ไม่ตกนรก 
หมกไหม้แล้ว ได้ถึงพระรัตนตรัยอย่างจริงใจ และก็จริงจัง 
ไม่มาถือมาเหลาะๆ แหละๆ อยู่ แม้แต่

ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้อต้น ก็ไม่มี ใครตียุงเลย อ้า อืม เว้นจากการฆ่าสัตว์
ทุกชนดิ พวกริ้น ยุง มด ปลวก มาไต่ตอมยังไง เป่าเอาๆ อย่า
ให้เขาตายด้วยเจตนาอย่างเนีย่ ถ้าฟังให้ซาบซึ้งน่ะ มันซาบซึ้ง
ถึงใจ ตัวเราประพฤติยังนอกลู่นอกทาง ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้
ตั้งแต่อาหารการกิน ก็มีแต่เบียดเบียนเขามาทั้งนั้น อยู่ในท้อง
ตลาดที่ผ ่านมาทั้งหมด ถ้าเป็นของสวน ของสวนของไร่เรา เป็น
พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ได้มาจากความบริสุทธิ์ผุดผ่อง นีก่็ภาคภูมิ ใจ
อยู่ ถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เอามาวางตลาดขาย ทุบหัวเขามา 
ตีหัวเขามา หักขาเขามา หักฟันเขามา หักแข่ว(ฟัน)เขามา หัก
เงี่ยงเขามา หรือตีหัวให้ตายแล้วจึงเอามาเข้าตลาด อย่างนั้นก็
เรียกว่าเป็นทุจริตอยู่ เป็นศีลทุจริตอยู่ ไม่ได้ศีลบริสะ... บริสุทธิ์
สะอาด ถ้าศีลบริสุทธิ์สะอาดแล้ว ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้แต่มดด�า 
มดแดง ริ้น ยุง มด ปลวก ทั้งหลายทั้งปวง น�า้ผึ้งที่เอามาถวาย
นี ่ เขาก็ได้จากการเบียดเบียนทั้งนั้นล่ะ เบียดเบียนเขามา ไป
ปล้นเอารังเขามา และก็ได้เอาน�้ามาปั้นแล้วก็เอามาขาย แน่ะ 

ให้ฟัง เงียบกริบเลย ตั้งใจฟังดีที่สุด คนเป็นร้อยๆ เป็นพันๆ 
นั่งเงียบ ปานว่าไม่มีคนเลย แต่ว่าเป็นนทิานจีน เป็นหนังจีน 
ได้เล่านทิานให้เขาฟัง เรื่องหนังจีน เป็นคนยากคนจนแต่ว่า
เผอิญบุญมาพาส่ง มาก็ได้กลับกลายเป็นราชินีขึ้นมา ได้เป็นลูก
สะใภ้หลวงขึ้นมา ดังนั้น

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระสัทธรรมเทศนา มีบุพพาประ สืบเนื่องมา
ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาแล้ว ประกาศพระศาสนา
เขาประกาศเรื่องทาน ศีล ภาวนา นีอ่อกมาแล้วให้ประชาชนได้
รู้พระรัตนตรัย ให้รู้คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
ก็ ให้รู้ ถ้าประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วก็ อย่างเคร่งครัดไม่ขาด
ตกบกพร่อง เรียกว่าพระไตรสรณคมน์ อย่างน้อยก็ได้มรรคผล 
นพิพานขึ้นมา เป็นโสดาบันบุคคล เป็นสกิทาคา(มี) เป็นพระ
อนาคา(มี) เป็นพระอรหันต์ เป็นมาโดยตามล�าดับ พระพุทธเจ้า
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(อมิาน ิมะยัง ภันเต, ภัตตาน,ิ สะปะริวาราน,ิ) ภิกขสุงัฆสัสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ,

อิมาน ิภัตตาน,ิ สะปะริวาราน,ิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง,

ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ภัตตาหาร กับสังฆทานทั้งหลายเหล่านี ้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ 
จงเมตตารับ ถ้าพระคุณเจ้ามีพระธรรมวินัย ท่านก็

และยังเบียดเบียนเขาอยู่ แต่พวกเราถือศีล ๕ บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
ไม่ต้องฆ่าสัตว์เหล่านีก้็ได้ หา เอาน�า้ผึ้งบริสุทธิ์จากตลาดมาเลย
เขามีตั้งเรียงขายไว้อยู่มากมาย แต่ว่าเขาจะได้มาด้วยวิธีอะไรก็
ไม่รู้ แต่ว่ารู้แต่อยู่ในขวดว่ามันบริสุทธิ์ดี แม้แต่พระก็ยังรับ
ประเคนได้นะ แต่มีอายุอยู่เพียง ๗ วัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย น�้าตาล

อืม บักพริก(พริก) บักเขือ(มะเขือ) เหล่านี้ ไม่มีอายุถึง
ขนาดนั้นหรอกวันเดียว รับประเคนได้วันเดียวก็หมดอายุแล้ว 
วันพรุ่งนีก้็เอามากินอีกก็ไม่ได้อีก พริกเกลือทั้งหลาย ผักทั้งหลาย 
ฟักแฟงแตงน�า้เต้าทั้งหลายก็ดี รับประเคนไว้แต่เช้า กินได้ไป
ฮอด(ถึง)ถึงเที่ยง ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วก็เป็นของญาติของโยมไป 
ญาติโยมเป็นผู้รับเศษไป ไม่ต้องเอาเก็บขนกลับไปวัดแล้ว ของ
เหล่านีข้องประเคนแล้ว อย่างนีเ้ป็นตัวอย่างอ่ะ ต้องเคร่งครัด 
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองจริงๆ อย่าน�าไปเป็น
สมบัติของตัว

สมบัติของสงฆ์ เอาไปได้ถ้าเป็นอาหารที่รับประเคนแล้ว 
ท่านเอาออกมาอย่างงี้ เราก็เอากลับบ้านไปให้ลูก ให้หลานกินได้ 
ถ้าของที่ยังไม่ได้ประเคน มันเอามาวางไว้เฉยๆ หิ้วกลับบ้านไป 
อันนีจ้ึงเป็นหนีส้งฆ์น่ะ เฮอะๆๆ เป็นหนีพ้ระสงฆ์ พอบอก

อปโลกน์

กันซะก่อน

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ,
อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ,
อะวะเสสา ภาคา อัม๎หากัง ปาปุณันตุ,
ภิกขู จะ สามะเณรา จะ คะหัฏฐา จะ,

(ยะถา)สุขัง ปะริภุญชันตุ
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พอกินหมด เหลือกว่านั้น อืม ก็เป็นของญาติโยม ญาติโยมก็ตัก
เอาเลย แบ่งกันไปเลย ถ้าตักเอาคนเดียวกลับบ้านเลยอย่างนี้
ก็แย่อยู่นะ เห็นอยู่ในหม้อเต็มหม้อก็หิ้วไปเลย กลับบ้านเลย
อย่างงี้ เพราะว่าไม่เสีย... ไม่เฉลี่ยเจือจาน ไม่แบ่ง ไม่ปันผู้อื่น 
เรียกว่ากินของสงฆ์ ไม่รู้จักกลัว

ของที่ท�าวินัยกรรมอย่างดีแล้ว ท่านอปโลกน์ให้แล้ว ไม่
ได้เอาไปไหนก็ได้ ให้ใครก็ได้ แต่ต้องให้กินได้ทั่วถึงทุกคน 
ทุกคนได้กินด้วยกัน บริโภค อุปโภคบริโภคด้วยกัน นั่นจึงเป็น
ของสงฆ์แท้ เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นของที่แจกกันได้ก็แจก
กันได้ ของที่แจกกันไม่ได้ เช่นว่าอย่างนี ้ เขาถวายพระพุทธรูป
มา หรือพระธาตุมาอย่างเนีย่ เขาต้องการอยากให้ไปใส่เจดีย์ 
เป็นของสงฆ์ อย่างนีเ้ป็นของแจกกันไม่ได้ ของใดเป็นครุภัณฑ์ 
เป็นครุภัณฑ์แจกกันไม่ได้ ให้ถือว่าเป็นของสมบัติส่วนกลาง
ของสงฆ์ เป็นอย่างๆ ไป ถ้าเล่าเรียนศึกษาให้เข้าใจแล้วจะรู้เอง 
โอ้ อันนีม้ันเป็นของสงฆ์ของเส็ง อันนีม้ันเป็นของวัดของวา จะ
น�าไปเข้าบ้านเข้าช่องไม่ได้ เป็นครุภัณฑ์ก็ดี ลหุภัณฑ์ก็ดี ของ
อย่างนีก้็ ถ้าเขาถวายเป็นสงฆ์แล้ว จะเอาถือเป็นสมบัติของ
ส่วนตัวไม่ได้นะ เป็นของกลาง

(หลวงปู่เคาะโต๊ะ)
นีข่องกลาง ใช้สอยร่วมกันอย่างนี้ ได้ ญาติโยมก็ใช้ได้ ใคร

ก็ใช้ได้ แต่ให้มันอยู่ในกุฏิหลังนี ้แอ้ กุฏิหลังนี้ ใช้ได้หมดทุกคน 
ใช้เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดหมดจดซะ เก็บเข้าที่เข้าทางไว้ เรียก
ว่ารักษาของสงฆ์ เรียกว่ารักษาครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์ ของสงฆ์ไว้
จะได้ใช้สอยต่อไปนานเท่านาน

แม้แต่คฤหัสถ์ ก็บริโภคได้ ฉันได้ กินได้ นีเ่พิ่นอนมุัติ 
เพิ่นมีข้ออนโุลมอยู่ ไม่ได้เคร่งครัดจนว่า ไม่ให้คนอื่นน่ะ ถ้าพระ
ไม่มีคณะสงฆ์อื่นอปโลกน์ให้ ท่านว่าให้เอาไปฝังดินน่ะ อย่าให้
ผู้อื่นได้กินอีกต่อไป มันเป็นของสงฆ์แล้ว เออ แต่ว่าพระธรรมวินัยมี
การผ่อนปรน หย่อนยานให้ ให้มีภิกษุผู้ฉลาดองค์หนึ่งเป็น
ผู้กล่าวค�าอปโลกน์ เรียกว่า อปโลกนวกรรม

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ,
เอโส ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ,

อะวะเสสา ฯ

เหลือจากนั้นก็ภิกษุอื่น สามเณรอื่น

อัม๎หากัง

ก็ว่าไปจบบท จนจบหมดแล้ว ภิกษุสงฆ์ สาธุ แล้วก็ลงมือ
ฉันได้เลย ให้พรซะก่อนแล้ว ให้พรซะก่อน ให้พรจบแล้ว พระคุณ
เจ้าตักข้าวใส่บาตร ใส่ภาชนะของตัวเองซะแล้ว ถ้าพอส�าหรับ
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ลหุภัณฑ์ของเบา
ครภุัณฑ์ของหนัก

ถ้าเอาของหนักไปเป็นสมบัติของส่วนตัว ถือเป็นประโยชน์
ส่วนตัว อยากจ่ายก็จ่าย อยากใช้ก็ ใช้ อยากท�าอะไรก็ได้ท�าอย่างงั้น 
ก็เรียกว่าไม่รู้จัก ครุ ลหุ ครุภัณฑ์ไม่รู้จัก ไม่รู้จักลหุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ใช้เป็นสิทธิ์ส่วนตัวขึ้นมาอย่างนี ้ก็เรียกว่าท�าบาปแกต่ัวเอง

กุฎิหลังนีก้็เหมือนกัน กุฎิหลังนีว้่าถวายเป็นสงฆ์แล้ว 
ถวายเป็นสมบัติของสงฆ์แล้ว ถ้าจะมาขายอีกเอาเงินเข้ากระเป๋า
เอง เอาไฟไปเผาตัวเองแล้วปะเนีย่ ถ้าขายแล้วเอาไปใช้เป็นส่วนตัว 
เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เรียกว่าเอาไฟไปเผาบ้านตัวเองแล้ว 
ของสงฆ์ เอาของสงฆ์ไปขายแล้วก็เอาสมบัติ ใส่กระเป๋าตัวเอง 
ไป นั่นแหละมันเป็นไฟ ไหม้กระเป๋าตัวเอง ถ้าไปอยู่บ้านก็อาจ
จะไหม้บ้านตัวเอง อย่างใด อย่างหนึ่ง ก็ไปไหม้ไปด้วยกันรวม
กัน ถ้าหากว่าเอาของสงฆ์ไปใช้ในทางที่ ไม่ถูกไม่ต้อง

ขอบิณฑบาตด้วย

(หลวงปู่เคาะโต๊ะหลายครั้ง) ของเหล่านีม้ันเป็นของหนัก 
เป็นโต๊ะ เป็นเตียง เป็นตู้ เป็นพระพุทธรูป เหล่านีเ้ป็นของหนัก
ถ้าเอาเป็นของตัวเองไม่ได้เป็นอันขาด เป็นครุภัณฑ์ เป็น

ภัณฑไทย

ท�าให้เป็นหนีเ้ป็นสินสงฆ์ นีก่็ศึกษาไว้ เวลาครูบาอาจารย์ 
ผู้ เพิ่นรู้ เพิ่นก็บอกให้ศึกษาเอาไว้ อะไรๆ ก็

เก็บ ก�า กอบ โกย

เอาเป็นสมบัติของตัวไปหมดทุกอย่าง เรียกว่า เอาไฟไป
เผาบ้านตัวเอง มันมีนทิานมาตั้งหลายสมัยแล้ว

นทิานไฟไหม้บ้านตัวเอง

ไฟไหม้ที่อยู่ที่อาศัยของตัวเอง เพราะเอาของสงฆ์ไปไว้ใน
นั้น เอาเป็นสมบัติของตัวอยู่นั่น เป็นถ้วย เป็นจาน เป็นหม้อ 
เป็นไหของสงฆ์แท้ๆ เอาไปเก็บไว้เป็นส่วนตัวอย่างงั้น ไม่ถูกต้อง
อีกแหละ ก็ต้องใช้เป็นส่วนกลาง ให้เป็นสมบัติของส่วนกลาง

ของสงฆ์ แปลว่าส่วนกลาง เป็นสมบัติกลาง

เออ เป็นสังฆทานมาก็ดี เป็นกฐินมาก็ดี เป็นผ้าป่ามาก็ดี 
ของครุภัณฑ์ เป็นของหนักและเป็นของครุภัณฑ์

ให้รู้จักครุ ลหุ เรารับผิดชอบสมบัติของสงฆ์ ต้องเคารพ
สมบัติของกลาง ของกลางก็เหมือนดังของรัฐบาล อะไรเป็น
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ไฟ เอาไฟใส่ตัวเองไป สงฆ์ก็ ให้มันเป็นสงฆ์ไปเรื่อยๆ ถ้า
มีดอกผลอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี ้ก็ ให้เป็นสมบัติของบ้านหลังนี้ 
หลวงปู่ก็เป็นผู้มารับผิดชอบเหมือนกัน หลวงปู่จะเอาสมบัติของ 
กุฏิหลังนีห้นตีิดไป ก็เอาของ เอาของร้อนติดตัวไป แน่ะ เข้าใจไหม 

สมบัติของรัฐบาล เป็นของกลาง ส่วนรวมร่วมกันทั้งประเทศ 
ถ้าไปถือเอาสมบัติสิ่งอย่างนั้น อย่างใด อย่างหนึ่งนั้น มาเป็น
สมบัติส่วนตัว ก็ชื่อว่าเป็น ไฟเผาตัวเอง ซื้อรถมาก็ไม่บริสุทธิ์ 
อาจจะถูกรถชนเกิดเผาขึ้นมาเองก็ได้ เผาตัวเอง เองก็ได้ เออ 
นั่นแหละ ให้รู้จักว่า ของนีม่ันเป็นของกลาง เราใช้ของกลางก็ใช้
ให้เป็น ถ้าใช้เป็นก็ไม่มโีทษ ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษตามภาย
หลัง ถ้าเอาเงินหลวงหรือของหลวง ไปๆ ซื้อรถมา มาเป็นสมบัติ
ส่วนตัวเหล่านี ้เออ ไม่นานล่ะ รถคันนั้น มันเป็นของสงฆ์ ของ
กลาง ของรัฐบาล เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายเดียว ไปให้เขา
เช่า รับจ้าง รับวานเขา เหมาไปที่ โน้น เหมาไปที่นี ่เอาของสมบัติ
ส่วนกลางไปท�าแบบนั้น เรียกว่าท�าให้ มันไหม้ มันหมองตัวเอง 
ท�าให้มันเกิดร้อนตัวเอง ของกลางสงฆ์ ของสงฆ์ ยกให้สงฆ์แล้ว 
ก็อย่าแหยมมาเป็นของตัว จะไปขายบ้านหลังนีเ้อาเข้ากระเป๋า
ตัวเองท�าเป็นกองทุนอย่างอื่นซะ ไปค้าไปขายหาเบี้ยก�าไรไป
เรื่อยๆ ท�านองนีก้็เรียกว่า เป็นคนมักง่าย ไม่พิถีพิถัน ไม่มี
พิธีรีตอง พิถีพิถันอะไรเลย ต่อรักษาสมบัติของกลางสงฆ์ให้
เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสมบัติของสงฆ์อยู่อย่างนั้น ก็ยกให้วัดไป
แล้ว ยกให้สงฆ์ไปแล้ว ดังนีเ้ป็นตัวอย่างนะ ถ้าไปขายบ้านหลังนี้ 
แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าหนีไป ย้ายบ้านไปที่อื่นน่ะ เอาไฟติดตาม
ตนไป ขายได้เงินแล้วเอาใส่กระเป๋าตัวเองไป นั่นเอาไฟติดตาม
ตัวเองไป กระเป๋าก็เดือดร้อนขึ้นมา

มันไม่ ไม่แม่นบ่เกินถง(กระเป๋า)แล้ว
เงินไม่ ไม่อยู่ ในถง(กระเป๋า)

เออ แน่ะ เป็นของร้อนติดตัวไป เกิดอุบัติเหตุต่างๆ นานาเกิด
รถชนกัน หรือว่าเกิดไฟไหม้รถไหม้ลา ไม่ดี หากมีของสงฆ์ติด
มาในนั้น อย่างนีเ้ทศน์เป็นสาธารณประโยชน์ไว้ก่อน ให้เข้าใจทุก
คน บ้านหลังนีเ้ป็นสมบัติของส่วนกลาง เพราะถวายเป็นสงฆ์
แล้ว ถวายให้วัดแล้ว ถ้าพระคุณเจ้ามาจากทางอื่น ไม่ต้อนรับ 
ไม่เปิดรับ นอกจากหลวงปู่แล้วจึงจะเปิดรับ อย่างนั้นไม่ ไม่เป็น
ของสงฆ์ ถ้าเป็นของสงฆ์ก็เปิดเป็นสาธารณะ พระคุณเจ้ามาจาก
จตุรทิศทั้ง ๔ ก็จงมาพักพาอาศัยได้ในที่นี ้ถ้ามีธรรมวินัยก็จง
มาอยู่อย่างเป็นสุขเถิด ถ้ามาพัก ณ ที่นีก้็ซื้อเหล้า ซื้อยามา มา
เล่นโบก(การพนันชนดิหนึ่ง) มาเล่นไพ่ เล่น อ้า อะไร ไฮโล 
ไฮเล อะไรอยู่ในที่แห่งนี ้เทวดาฮู้(รู้)หมดน่ะ เทวดาหัวเราะ เฮ้ย
ยังไงกันพวกนี ้ แอบอ้างว่าเป็นของสงฆ์ แต่มาประพฤติทุจริต
อยู่ในที่นี ่เรียกกันมาประชุมกันแล้วมาเล่นไพ่อยู่ในที่นี ่ถึงต�ารวจ
มาจับแล้วเป็นยังไงปะเนีย่ ตายสิเรา เฮอะๆ เราผู้เป็นเจ้าของ 
เราก็ตายสิ เออ เราผู้ดูแลรักษาเดือดร้อน
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จริงๆ ก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เอนกประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว
นั้น ให้เข้าใจไว้ ไม่ใช่ว่าเก็บมาดอกเบี้ยก็เข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่ใช่
อย่างงั้นนะ ไม่ใช่อย่างงั้น ถ้ามีกองทุนมูลนธิิขึ้นในที่ ใดซึ่งเป็น
ของสงฆ์ อย่าไปเอาของสงฆ์มาเป็นของตัวเอง หลวงปู่ปฏิบัติ
อย่างจริงใจและจริงจัง ถามหมู่ ถามพวกดูก็ได้ เงินทุกบาท
ทุกสตางค์ที่ ไปเทศน์มาได้ก็ดี ไปบังสุกุลก็ดี ไปที่ ไหนเขามาก็ดี 
เราก็รวมเข้าฝากเป็นกองทุนแห่งเดียวล่ะ ก�าลังสร้างเจดีย์อยู่
เวลาน้ี มันมีรายจ่ายอะไรบ้าง เจดีย์บ้าง มันไม่พออยู่เท่าไหร่เงิน
สงฆ์ ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นผู้จ่ายสั่งจ่าย เงินส่วนตัว 
เงินส่วนตัวเขาเก็บไว้ให้เท่าไหร่ๆ เอานั้นมาจ่าย มาจ่ายเพิ่มเติม
ให้เขา ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ก็แล้วแต่มัน มัน
จะมีเท่าไหร่แล้วของหลวงปู่ เอาใส่เลย ไปเลย เออ เป็นอย่างงั้น 
ทุกวันนีก้็ยังท�าประพฤติปฏิบัติอยู่ พอสร้างเจดีย์อยู่ สร้างเจดีย์ 
เงินบางอย่างเขาปวารณาไว้ว่า ให้ใช้ปัจจัยอันนีเ้ป็นค่าพาหนะ 
ค่าอาหารการกิน เขาก็บอกไว้อย่างงั้น แต่ว่าหากว่าเกิดมีการใช้
จ่ายในทางสงฆ์เกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็เดือดร้อนใคร

เอาพระถ้าไม่มีธรรม ไม่มีวินัย กินเหล้า เมายา มาอยูท่ี่นี่ 
ก็ไม่สมควรต้อนรับหรอก เขาไม่ได้สร้างถวายพระขี้เหล้ามาอยู่
ที่นี ่มากินเหล้าเมายาที่นี ่มาเล่นการพนันอยู่ในที่นี ่ไม่ได้สร้าง
เพื่ออย่างนี ้ สร้างเพื่อถวายสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ มีศีล มีธรรมจริงๆ 
ได้มาพักพาอาศัยสะดวกสบาย มาท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชน
จริงๆ เออ เป็นอย่างงั้น แม้แต่หลวงปู่อยูโ่รงพยาบาล ไปอยู่
โรงพยาบาลก็จริง แต่ว่าใช้ของเขาเป็นบางสิ่งบางอย่าง แต่ก็
บางทีก็ได้ใช้หนีส้งฆ์ไว้บ้าง ท�าเป็นผ้าป่า ทอดเป็นการกุศลไว้ให้ 
ทอดให้เป็นกองทุนมูลนธิิสงฆ์อาพาธครั้งละหลายๆ หมื่นน่ะ 
ไม่ใช่ธรรมดานะ ที่ โรงพยาบาลเขาจัดให้ๆ เราก็ เออ นีม่อบให้
เป็นกองทุนของสงฆ์อาพาธ สงฆ์ที่มาพักพาอาศัยที่นี ่ ไม่มีพี่มี
น้องที่ ไหน อาศัยชาวบ้านมาเลี้ยงดูเฉยๆ เออ เอากองทุนที่เรา
ตั้งไว้ให้นั่นแหละ จ่าย จ่ายในกิจการสงฆ์อาพาธ ค่ายารักษา 
ค่าหมอ ค่าอะไรก็แล้วแต่ เห็นสมควรและก็เอากองทุนที่หลวงปู่ 
ตั้งไว้ให้แหละเอามาจ่าย ไม่ใช่เก็บ ก�า กอบ โกย ไว้เฉยๆ ไว้กิน
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเอาไปไหน เออ ดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าตัวเอง แน่ะ 
เสร็จแล้วๆ อ้า เรียบ เฮอะ ว่ากินของสงฆ์โดยทางอ้อม มันเป็น
โทษนะ

เพราะฉะนั้น กองทุนมูลนธิิสงฆ์อาพาธก็ต้องเป็นของกลาง
อยู่อย่างนั้น เป็นสงฆ์อาพาธอยู่อย่างงั้น มันจะออกดอกเบี้ยออก
มาเดือนละเท่าไหร่ๆ ดอกเบี้ยนั้นเกิดดอกออกผลมาเท่าไหร่ก็
สมทบเข้ากองทุนนั่นแหละ ออกมาได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ละปีนี ้ได้
ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็สมทบเข้าเป็นกองทุนที่ ใหญ่ กว้างออกไปๆ 
ถ้าหากว่าเรามโีอกาส อาจจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมต่อเติม
ไปอีกก็ได้กองทุนนั้น ถ้าสร้างเป็นกองทุนมูลนธิิของสงฆ์อาพาธ
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เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ได้มาเยอะๆ แต่ละครั้งรถมาขนไป 
ผ้าไตรจีวร เครื่องบริขาร อัฐบริขารใดๆ มันก็บานเหมือนกันล่ะ 
เข้าในตู้กองกลางไว้ อย่าถือเป็นของเจ้าของ ถ้าถือเป็นของเจ้าของ
นั่นก็ต้องมา

วิกัปป์

ซะก่อน มาท�าวิกัปปะ ซะก่อน ท�าเป็นของ ๒ เจ้าของ
ซะก่อน เขายกให้จึงได้ใช้ ถ้าเขาไม่ยกให้ ก็เรียกว่าเป็นของกลาง
อยู่อย่างนั้นเรื่อยไป ดังนีก้็มาประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ 
ก็มีสักขีพยาน ลูกศิษย์ลูกหาพวกนีก้็เป็นพยาน หรือจะหาเรื่อง
ว่า หลวงปู่กินเงินก็ว่ามา ก็ลูกศิษย์ทั้งหลาย แต่ไม่รับรองความ
ปลอดภัย ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีหลวงปู่ขึ้นมาอย่างงั้น ไม่ ไม่ปลอดภัย 
เพราะมันคันตรงนีข้ึ้นมา หึหึ มันอยากให้ตีปากเขาน่ะ เฮอะๆ 
ตีปาก ท�าให้ปากไม่อยู่เย็นเป็นสุข เออ

ไม่เคยมี
ไม่เคยเอาของสงฆ์ไปเป็นของตัว

ไม่เคยจ่ายนอกลู่นอกทางแต่อย่างใด

แอ้ เป็นเจ้าอาละวาดอยู่ภายในวัดตัวเองก็ตาม ไม่มีสิทธิ์
อะไรในวัดตัวของตัวเองเลย เป็นน�้าบ่อ เป็นก่อศาลา เป็นห้องน�้า 
ห้องส้วม ค่าน�้า ค่าไฟ อะไรเกิดขึ้นภายในวัด เป็นเจ้าอาละวาด
เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้จ่ายเอง เออ แต่ ญาติโยมบางคนสงสาร
หลวงปู่ เขาก็ช่วย ช่วยค่าน�า้ ช่วยค่าไฟให้ ช่วยค่าจ้างอันนั้น 

เดือดร้อนเจ้าอาละวาด
เจ้าอาละวาดเป็นคนจ่าย หึๆๆๆ

เออ ไม่ใช่ขอมาจ่ายแต่ตัวเดียวหรอก มีเท่าไหร่ ราคาเท่า
ไหร่ละ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ถ้างาด(หยุด)ขาด มันไม่
พอ ก็ค่าไฟฟ้า ค่าน�า้ประปา

อะไรก็เป็นหน้าที่เจ้าอาละวาด
เดือดร้อนกระเป๋าเจ้าอาละวาด

เออ เอาล่ะ ไม่ต้องเป็นหนีเ้ขา ไม่ต้องเป็นหนีเ้ขา จ่ายเขา
ซะให้ได้อ่ะ ค่าน�้า ค่าไฟ จ่ายให้หมดซะ

หลวงปู่ไม่มีอะไร มีแต่ตัวล่อนจ่อน
ไม่มีอะไรที่จะมาหวงมาแหนในร่างกาย ไม่มีแล้ว
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อันนี้ ให้ จ้างก่อรับเหมาเจดีย์กันอยู่เดี๋ยวนี ้ก็หนักใจอยู่ไม่ใช่น้อย
เหมือนกัน เมื่อมันขาดเกินอะไรก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาละวาด อ้า 
ที่จะเป็นพิจารณาและใช้จ่าย อันนีก้็ผ ่านไปๆ แต่ละปีๆ เออ เป็น
อย่างงั้น ความเป็นมาของเจ้าอาละวาดหรือเจ้าอาวาส ต้องรับ
ผิดชอบภารกิจภายในวัดวาทุกชนดิ เออ อืม

ไม่เก็บ ไม่ก�า ไม่กอบ ไม่โกย
ไม่โกงกิน ไม่กิน ไม่โกงหมู่ โกงพวก

เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต

แม้ตั้งแต่ได้ไข่มาลูกเดียว ก็ต้องบิครึ่งหนึ่งให้หมู่ไป ครึ่ง
หนึ่งเราจะกิน อ้า ได้อะไรมาน้อยๆ แหน่ๆ ปลาตัวหนึ่งก็บิ ให้
หมู่ไป ครึ่งหนึ่งเรากินหน่อยเดียวพอกินหมดแหละ เป็นอย่างงั้น 
เจ้าอาวาส เขาเป็นอย่างงั้นน่ะ เหมือนดังชาวบ้านเขาวางเลี้ยงลูก 
เลี้ยงลูกก�าลังเรียน ก�าลังกิน พ่อแม่กินหมดแล้วท�าไง ลูกจะว่า
ยังไง ลูกก็เลียปากอยู่เฉยๆ

(แสดงให้ดู)

ก็ ให้ลูกได้กินอิ่ม ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กินอิ่มหน�าส�าราญ
ทั่วถึง ดี ใจ นอนหลับ ถ้าเป็นอย่างงั้นนอนหลับสบาย ถ้าลูก
ศิษย์ลูกหาอดๆ อยากๆ ตายแล้วหลวงพ่อ เป็นทุกข์ เป็นร้อน
ขึ้นมา เดือดร้อน มีอะไรของเรามีเท่าไหร่ ปัจจัยส่วนตัวเรามี
เท่าไหร ่เอาไปซื้อมา ซื้อมาแจกเขา ให้เขาอิ่มหน�าส�าราญ อย่าให้
เขาอดอยากปากแห้ง ปากแห้ง แขกที่มาเยี่ยม มาเยือน มจี�านวน

กี่คนๆ ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบ แขกมาค้าง
ที่บ้าน ที่วัด มีกี่คนๆ มีกี่ขบวน มันมีบางครั้ง บางสมัยมากัน
เป็นพรวน ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ ก็มี เชียงใหม่ก็มี ล�าปางก็มี 
แม่ฮ่องสอนก็มี มาฮอด(ถึง)ปักษ์ใต้ ไหลเข้ามาในงานวันเกิด
หลวงปู่อย่างนี ้ ก็เป็นหน้าที่ของหลวงปู่จะดูจะแล ญาติโยมก็
รับผิดชอบช่วยด้วย ตั้งโรงทานไว้ให้เยอะแยะ อ้า ที่ผ ่านไปนี้
โรงทานมีอยู่ ๓๐๐ ได้ไหม ฮะ ๕๐๐ กว่าโรงทาน แล้วจะกินยังไง 
จะกินยังไง เจาะปาก เจาะปากซะ ก็ล้นนีอ่ีกเลย จะกินอีกเท่าไหร่ 
กินจนอิ่มหน�าส�าราญทุกคนให้ทั่วถึง เออ นั่น ต้องเป็นอย่างงั้น
เจ้าอาวาส เป็นก�านันก็รับผิดชอบหมดทั้งต�าบล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็รับผิดชอบทั้งหมู่บ้าน เป็นครูใหญ่ก็รับผิดชอบทั้งโรงเรียน นั่น
เป็น ผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นอย่างงั้น ก็เรียนมา เรียนรู้มาแล้ว 
เออ พ่อเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ญาติพี่น้องก็เคยเป็นก�านัน ถ้าเป็น
อย่างงั้นน่ะ มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งต�าบล ต�าบลนีถ้้ามีการเดือด
ร้อนอย่างหนึ่ง อย่างใด หัวหน้าต�าบลก็รับผิดชอบ หรือว่าบอก
ให้เพื่อนฝูงได้ช่วยเหลือกัน เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ถ้ามีเรื่องงาน
ใหญ่ๆ โตๆ เกิดขึ้น มีการเป็นการตายเกิดขึ้น ก็ช่วยกันทั้ง
หมู่บ้าน แล้วจะเอาอะไรเลี้ยงกันล่ะ มีหลายๆ คนอย่างงั้น ก็
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าบ้าน เจ้าของบ้าน อ้า รับผิดชอบ ถ้ามีมาก
ก็แจกให้ทั่ว ให้ถึง ถ้ามีน้อยก็ไปหาซื้อมา หาซื้อหาหามมา อาหาร
การกิน มันมีอยู่ที่ ไหน เออ ไปหามา แต่ว่าทุกวันนีส้บายมาก 
เพราะมันมีตลาดทุกหมู่บ้าน ตลาดสดมีอยู่ทุกหมู่บ้าน มีขาย
ทุกอย่าง ผักนางอางหญ่า ปู ปลา อาหารการกิน เขามีขาย ตาย 
แต่ตายแล้ว ตายมาแล้ว ไปซื้อเอาอย่างงั้นมาๆ มาท�าหุงหา
กันขึ้น เลี้ยงแขกให้ อย่างนีห้ัวหน้าครอบครัว หัวหน้าหมู่บ้าน 
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หัวหน้าต�าบล หัวหน้าอ�าเภอ ก็ต้องรับผิดชอบไปทุกหมู่บ้าน
เหมือนกัน เป็นถึงนายอ�าเภอแต่ไปรับผิดชอบแต่ครอบครัวของ
ตัวคนเดียว ไม่ถูกต้องแล้ว แขกไปใครมา มาหาสู่ ก็ต้องมาอาศัย
พึ่งพา อ้า ผู้ใหญ่บ้าน พึ่งพาก�านัน พึ่งพานายอ�าเภอในอ�าเภอนี้ 
เขาจะเลี้ยงดูไหม เออ

อันน้ีเราเป็นเด็กอยู่สมัยก่อน พวกไปสงครามอินโดจีน 
ขึ้นไปถึงสงคราม ไปถึงเชียงใหม่ ล�าปางพู้น( โน้น)แหละ สงคราม
ปะเนีย่เขาเลิกทัพจับศึกกันแล้ว ญี่ปุ่นก็ถอยทัพไปแล้ว ไอ้เขาก็
ผ่านมาทางหมู่บ้านนอก ไม่มีทางรถยนต์อย่างนีห้รอก ผ่าน
ข้ามภ ูข้ามเขามา แล้วก็มาถึงบ้านของเราเข้า เขาท�ายังไง เขาว่า
ผู้ใหญ่ พวกผมเดินทางมาแต่สงครามก�าลังหิว ผู้ใหญ่ช่วยคิด
หน่อยดิ ท�ายังไงพวกผมจะอิ่มท้องอิ่มไส้ เดินทางมา อดอยาก
ปากแห้งมา อ่ะ ไปจัดการๆ จัดการเลย มีพ ่อบ้านคนหนึ่ง เป็น
คนมีวัวเป็นฝูงๆ วัวเป็นร้อยตัวเพิ่นล่ะ เขาก็บอกเอง เจ้าของวัว
เขาบอกเอง อ่ะ เลือกเอาๆ เอาตัวไหนก็เลือกเอา เขาเอาปืนไป
ยิงเอาๆ แล้วก็มาปาด(ช�าแหละ) ท�าลาบ ...ต�ากะแยง

เลี้ยงกับทหาร อุดมสมบูรณ์ บ้านของเราเป็นบ้านผู้ใหญ่ 
ก็เขาก็เอาจุดศูนย์ที่นั่นแหละ ที่นั่นก็แห้งแล้งพอสมควร มี
อดอยากปากแห้งอยู่บ้าง เออ นีเ่ป็นตัวอย่าง เป็นนักเสียสละ 
เป็นหัวหน้าหมู่ หน้าพวกก็ดี

หนทางจากขอนแก่นถึงเมืองเลย เพราะพ่อของเราเป็น
หัวหน้ากลุ่ม เป็นหัวหน้ากลุ่มตัดทาง ไม่มีกล้องนะ ไม่มีกล้อง
ส่องทางหรอก เอาไม้มาตัดเป็นต้นๆ ไป เอาเล็งไป ตัดตรง
ไหนๆ มันตรงกันแล้วๆ ก็เลือก ใช้ได้ๆ ตรงแล้วๆ รื้อจากนั้น
ต่อไปอีก ก็ต่อให้ตรง เพิ่นก็เลยได้เอากล้อง เอากล้องสายตา
เอา กล้องส่องทางก็ไม่มี ตั้งแต่เป็นขี้ฝุ่นมา หรือเป็นได้ท�าเสร็จ
แล้วก็ขี้ฝุ่นล่ะปะเนีย่ วิ่งรถวิ่งลาคลุ้งไป ทางล้อ ทางเกวียน ก็
ขี้ฝุ่นคลุ้งไปอย่างงั้นน่ะ แต่เดี๋ยวนีเ้ขาลาดยางไปหมดทุกสาย
แล้ว ทางนั้นไปจนถึง ถึงเมืองเลย จากอุดรฯ จนถึงเมืองเลย 
จากเมืองเลย ถึงนครสวรรค์พู้น( โน้น)ล่ะ ไปโลดล่ะ มีแต่ลาดยาง
ไปทั้งนั้นสมัยนี ้ สมัยก่อนน่ะเอาแต่สายตานีแ่หละเป็นกล้อง 
ดูไม้ต้นนีม้ันตรงกับต้นนั้น ต้นนี ้ต้นนั้น ถูกกับมันต้นนั้น ปัก
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หลักไปเรื่อยๆ ตัดไปตามแนวนีแ้หละ กว้างออกไปทางนีก้ี่เมตรๆ 
หากไปถูกหน้าใคร ก็ไม่มี ใครปฏิเสธ ถูกท้องไร่ ท้องนา ที่ดิน
ของใคร ไปปฏิเสธไม่ได้ อันนีเ้ป็นทางหลวงของแผ่นดิน ไม่ใช่
ทางหลวงของส่วนบุคคลหนึ่งคนใด เป็นสมบัติของแผ่นดิน 
ถ้าใครเกิดขัดข้องขึ้นมาก็ไปฟ้องร้องเอา เออ เฮอะ เออ เป็น
อย่างงั้น

อันนีก้็เคยผ่านการปกครอง มาหลายขั้นตอนอยูเ่หมือนกัน 
มาบวชเป็นพระนีก่็แล้ว ก็ไปกันอีกแล้วปะเนีย่ เป็นพระส่วนกลาง 
ไม่ใช่เป็นพระของส่วนตัว ไปเป็นเจ้าอาวาสวัด ก็รับผิดชอบหมด
ทั้งวัด เป็นเจ้าของอะไรๆ ก็รับผิดชอบหมดทุกอย่าง ถ้าอย่างงั้นน่ะ
เป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะต�าบล เป็นเจ้าคณะอ�าเภอ ได้เป็น
ถึงเจ้าคณะจังหวัดอยู่สมัยหนึ่ง ๘๐ กว่าปีแล้ว เขาก็ยังไม่ออก 
ไม่ให้ออก ให้อยู่ต่อไปก่อน ๘๕ ๘๖ ถึงว่าจึงได้ออกจากเจ้าคณะ
จังหวัด ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดน่ะ ไม่ใช่ธรรมดาน่ะ

แต่เป็นเจ้าคณะแข็งน่ะ เป็นมานานแล้ว หึๆๆ เป็นเจ้า
คณะแข็ง หึ เออ เวลาปวดเยี่ยวมันก็เกิดแข็งขึ้นมาก็ต้องไปเยี่ยว 
เฮอะๆๆๆๆ ถ้าบรรดาเจ้าคณะแข็ง อันนีเ้ป็นของจริง

เพราะฉะนั้น พูดเป็นสาธารณะให้ฟัง พวกเราอยู่ร่วมกัน
ในแผ่นดินอันเดียวกัน ถ้าไม่ช่วยเหลือกัน จะเป็นยังไง มันก็เลว
ยิ่งกว่าสัตว์แล้วว่ะ พวกเราอยู่ในอ�าเภอนี ้อยู่ในจังหวัดนี ้ต�าบลนี ้
เราก็รับผิดชอบด้วยกันหมดทั้งต�าบล ทั้งจังหวัด ทั้งอ�าเภอ รับ
ผิดชอบ การงานอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ในต�าบลของเรา เราจะ
เอาอะไรมาช่วยกัน เราก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในถิ่นนั้น 
ช่วยกันดูแล รักษา พัฒนา เรียกว่าพัฒนาเอาประเทศ พัฒนา
บ้านเมือง ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข แม้ตั้งแต่หนทาง เออ 

หมู่บ้านลานทองมานีน้ะ สมัยก่อนก็ไม่เป็นอย่างนีห้รอก เดี๋ยวนี ้
หนทาง ๒ เลน ๓ เลนก็ยังแน่นอัด มาเดี๋ยวน้ี โอ้ จะมา ค่อย
คลานมา ค่อยตามหลังเขามาอย่างงั้น เขาติดหมด ๒ เลน ๓ 
เลนก็ตาม ติดหมด เขาจอดก็ต้องจอด เขาติดก็ต้องติดไปอยู่
อย่างงั้นน่ะ แต่มีรถต�ารวจน�าทางอาศัยเปิดทางให้ ยกมือให้
แหน่ ชี้ขี้นข้างหลัง รถทั้งหลายก็หยุด พระมหาเถระ มาๆ เขา
เลยแยกรถจอด รถจอดเป็นแถว เราก็เลยมาถึงง่ายเข้า

ดังนีพู้ดเป็นส่วนรวมไว้ ให้รู้จักว่าพวกเราท�างานร่วมกัน 
คนภายในประเทศจะแตกแยกกันก็ดูมันขี้ร้ายเกินไปหรอก 
แตกแยกกันแล้วก็เดินขบวนประท้วงกันอย่างงั้นอย่างงี้ ไม่
ถูกต้อง เราว่าไม่ถูกต้อง เราอยู่ในประเทศเดียวกัน ท�าไมจึงต้อง
มีแตกแยกกันว่ะ นีถ่้าไป พูดไปมันเป็นการเมืองน่ะปะเนีย่น่ะ 
มันเป็นอย่างงั้น ถ้ายังแตกแยกกันอยู่ จะมาอยู่ร่วมประเทศกัน
ท�าไม ไปอยู่ประเทศอื่นซะ เออ ถ้ามาแตกแยกกัน เย้วๆๆ อยู่
อย่างนีม้ันจะสงบสุขอยู่ได้ยังไง อาจจะมีพวกปะปนเข้ามา มันจะ
ปนเข้ามา มีปล้น มจีี้ มีฉก มีลัก งัดแงะบ้านเมือง บ้านช่อง ตาม
ตลาด ร้านอาหารการกินพังถล่มทลายไปอย่างนีก้็มี

ก็เขาไม่ซื่อสัตย์
พวกที่แทรกแซงเข้ามา

แทรกแซงเข้ามา มาปลอมแปลงมาเป็นประชาชน แต่ว่า
มันเป็นประชาชนนอกคอก พวกไม่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย
บ้านเมือง พอลักก็ลัก พอปล้นก็ปล้น พอจี้ก็จี้ พอขโมยก็ขโมย 
ร้านอาหารการกินเหล่านั้น พอเอาอะไรมันก็เอาไปเลยท�านองนั้น 
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ก็เดือดร้อนประชาชนเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน พวกเราอยู่ใน
ประเทศเดียวกัน บ้านเมืองเดียวกัน ขอให้กลมเกลียวสามัคคี
กันไว้ ดีกว่าแตกแยกกัน

สามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

ฉบิหายไปหมด บ้านใด เมืองใด ให้มีความกลมเกลียว
สามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง อ่ะนะ เฮอะๆ หึ
จรรโลงบ้านเมืองเรา กลมเกลียว สามัคคี มีพลังงานทั่วทุก
หมู่บ้าน เอาใจใส่ทั่วกันทุกหมู่บ้าน จะสร้างอะไร จะสร้างวัด จะ 
สร้างวา จะสร้างเสนาสนะส่วนรวมบางอย่าง ถ้าเราพร้อมเพรียง
กันหมด หมดทุกครอบครัว มันจะไปยากอะไร ท�าวันเดียวก็เสร็จ 
เพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้ละมือ พร้อมเพรียงกัน 
สามัคคีกัน

ความสามัคคีมี ในหมู่ ใด ความสุขย่อมมี ในหมู่นั้น
ถ้าสามัคคีขาดไปหรือคลาดไปจากหมู่ ใดแฮ

ภัยย่อมเข้าฟาดฟันหมู่นั้นฉบิหาย

อืม แตกแยกกันหมู่นั้นฉิบหาย ถ้าแตกแยกกันหมู่นั้น
ฉบิหาย บ้านนั้น ต�าบลนั้นฉบิหาย จะเป็นต�าบล หรือเป็นอ�าเภอ 
หรือเป็นจังหวัดก็ตาม ถ้าแตกแยกกันแล้วมันเป็นยังไง แม้แต่
ในร่างกายของเราน้ีก็ยังแตกแยกกันอยู่ มีหัวใจ มีตับ มีม้าม 

มีปอด มีล�าไส้น้อย ไส้ใหญ่ ถ้ามันเกิดแตกแยกกันอยู่ในร่างกาย
เราเป็นยังไง เข้าโรงผ่าตัดอย่างรีบร้อนและก็รีบเร่งด้วย ปลอดภัย
มา เพราะว่าธาตุมันกลมกลืนแล้ว ดีแล้ว ถ้าแตกธาตุ แตกแยก
กัน แม้แต่ตัวเราก็อยู่ไม่ได้ หึหึ

ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ

ทั้ง ๔ ข้ออยู่ในร่างกายเรา ถ้ามันท�างานกลมกลืน กลม
เกลียวกัน ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง ใครอย่ามาแหยม 
มาเห็นว่าอยู่อย่างนี ้ อย่ามาแหยมน่ะ มันท�างานได้อยู่ มันๆ 
แหยมกันไม่ได้น่ะ อ้าวพูดเป็น ปกิณณกนัย เพื่อฝากให้ท่าน
ทั้งหลาย ซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ เป็นพวก เป็นบ้าน เป็นต�าบล 
เป็นเมือง เป็นอ�าเภอ เป็นจังหวัด ก็ล้วนแล้วแต่สมควรสามัคคี
ดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง เออ ด้วยประการฉะนี้ 
พอแล้ว

(สาธุ)

ถ้าพูดไป ฝอยไป มันก็มีไปเรื่อยล่ะ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานท�าบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๑๐

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.

ณ วัดอรัญบรรพต ต.บ้านหม้อ
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

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

ยังนึกอะไรไม่ออกเลย ตั้งใจฟังๆ จะพูดเรื่อง
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วิชชา

การท�ามาหากิน ถ้ามีวิชาดีพาตัวรอดได้ ไปได้ดี จะท�ามา
ค้าขายอะไร ก็บริสุทธิ์ยุติธรรมดี จะท�าราชการทุกแผนก ทุกกรม 
ทุกกอง ถ้าไปด้วยความทุจริต ก็มักจะล้มลุกคลุกคลานเหมือนกัน 
น่ะ แต่อยากดีกันทุกคนล่ะ ที่ท�าก็อยากดีกันทุกคน แต่ถึงได้ลุ
อ�านาจแก่ความอยากของตัวเองซะ ก็เลยล้มเหลวไปอย่างนีก้็มี 
ค้าขายผิดศีลธรรมก็มี ท�ามาหาเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็มี 
แล้วก็ท�าให้ฝืดเคือง ล้มเหลว มักจะหักเสียกลางคัน

ไม้สูงกว่าแม่ มันมักจะแพ้ลมบน
คนสูงกว่าคน มันมักจะหักเสียกลางคันนะ

เพิ่นนะ เขาว่าไว้เป็นค�ากลอนของเขา ให้สังเกตดูมันจะ
เป็นอย่างงั้นจริงๆ ชีวิตของคนล้มลุกคลุกคลาน เพราะว่าไม่
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการงาน และหน้าที่ของตัวเอง อย่างจริงจัง
และก็จริงใจ ให้เป็นคนจริงจังและจริงใจเฮอะ ท�าอะไรดีไปหมด
ทุกอย่าง ท�างานท�าราชการ ก็เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ท�าการ
งานทางโลก ค้าขายท�ามาหาเลี้ยงชีพ ก็บริสุทธิ์สะอาดทุกอย่าง 
เพราะเป็นคนสบาย นั่งสบายนอนสบาย ไม่ต้องมาปวดสมอง
กันทีหลัง ถ้าหากท�างานไม่สะอาดมันปวดหัวนะ มันปวดหัวขึ้น
มาที่หลัง และก็ โรคเกิดขึ้นทางสมองบ้าง โรคเกิดขึ้นทางหัวใจบ้าง 
หลายๆ อย่างที่มา มะรุมมะตุ้มกับเรา ท�าให้เรามีปัญหาหลาย
สิ่งหลายอย่าง ท�าให้เราหมดก�าลังใจ ที่ประพฤติปฏิบัติ ให้ได้
เต็มที่

กรรม วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ให้ฟังสักเล็กน้อย เพราะเราอยู่ด้วยวิบากของกรรม ถ้าเรามี 
กรรมดี ก็เรียกว่าได้รับผลดี เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้ากรรมไม่ดี
หรือการงานไม่ดี ก็ทุลักทุเลไปยากล�าบากเหมือนกัน ท�ามาหากิน
ก็ฝืดเคือง การงาน

กัมมัง

คือการงาน หน้าที่การงาน ถ้ามีทุจริตแทรกแซงเข้าไปอีก 
ก็ไปกันอีกอย่าง ล้มลุกคลุกคลานเหลือเกิน อาชีพการงานของ
เราฝืดเคือง เพราะว่าการงานของเราไม่บริสุทธิ์ ขาวสะอาด ถ้า
การงานทุจริตแล้วก็ ล้มลุกคลุกคลานไปตลอดชาติ บางทีก็ไป
ไม่รอดเลย ถูกจับ ถูกปรับ ถูก(สิน)ไหม ถูกติดคุกติดตะราง 
ต่างๆ นานา ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆ เพราะการกระท�าของ
ตัวเอง เนีย่
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ชื่อเสียงก็โด่งดัง พาให้เจริญรุ่งเรืองในการงานหน้าที่ อาชีพก็
เจริญทุกอย่าง เพราะฉะนั้น พวกเราเอาธรรมะข้อนี้ ไปคิดกัน

กรรม กัมมัง

คือการงานที่สะอาด เป็นการงานที่สะอาด กายก็สะอาด 
วาจาก็สะอาด ใจก็สะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมทุกอย่าง ก็เป็นที่
สบายใจ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมี ในหัวใจเรา ก็บรรเทาลงได้ง่ายๆ 
ไปหาหมอ หมอก็เจอจุด มันง่ายๆ ไม่พะรุงพะรัง ถ้าไม่มีปัญหา 
เพราะฉะนั้น อย่าสร้างปัญหาใส่ตัวเอง สร้างแต่คุณงามความดี

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

ถึงความพินาศล่มจมไปก็เยอะแยะ เพราะไม่ไตร่ตรอง 
ขบคิดพินจิพิจารณาด้วยความเฉลียวฉลาดของตน เห็นแต่
แก่ได้แก่เอา ท�านองนี ้ ปัญหาของสังคมก็โดยมากมันก็อยู่ใน
ขอบข่ายอย่างนีแ้หละ สังคมคนไทยทุกวันนีก้็มีปัญหา พูดไป
เรื่องการบ้านการเมืองเราก็ไม่พูดล่ะ อ้า ก็ดูเอาเอง ใครมักมาก
โลภโมโทสันมากๆ ไปในทางหน้าที่การงาน ก็สร้างปัญหาใส่ตัวเอง 
ท่านทั้งหลายลองคิดดูสิ ไม่มีคนสร้างให้หรอกตัวเองสร้างเอง 
ท�าเอง คิดเอง ไปในทางที่ผิดๆ ก็ท�าให้บ้านเมืองมีปัญหายุ่งเหยิง
ไปหมดด้วยกัน ที่จะกล่าวไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 
ผู้ที่มีปัญญา ท่านก็เลือกคัดจัดสรรเอาแต่สิ่งที่ดีๆ มาปฏิบัติ
งานของตัวเอง ก็ไม่มีปัญหา เขาเรียกว่า

เพราะฉะนั้น พวกเราเอาหัวข้อธรรมะดังกล่าวมานี ้ ไป
ขบคิดพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ เองเถิด 
ก็จะเลือกคัดจัดสรรหาการงานที่บริสุทธิ์สะอาดใส่ตัวเองได้ 
อย่างถูกต้อง ชีวิตก็ราบรื่น การงานก็ราบรื่น หน้าที่การงาน
ทุกอย่างก็ก้าวหน้าไม่ถอยหลัง ไอ้คนถอยหลังอยู่ทุกวันนีก้็มี 
จ�าพวกที่ทุจริต หากินที่ทางไม่สุจริต ทุจริตใส่ตัวเอง อ้าว ก็
ท�าให้ยุ่งสมอง ทุ่มเทอย่างหนัก เพราะว่า ทุ่มเทอย่างหนัก โทษ
ตัวเอง ท�าแล้วก็ติดตีนติดมือ เหมือนดัง

ลิงติดตัง

ลิงติดตังเอามือไปจับตัง แล้วก็เอามือไปเช็ด มือก็ติดกันอีก 
เอาออกไม่ได้อีก จะจับอะไรๆ ใส่ปากก็ล�าบากอีก เนีย่ ลิงติดตัง 
ติดทุกอย่าง แต่ไม่ต้องว่าต่อไปอีกล่ะ

ติดตัง ติดหนังนารี เขาว่ามันติด

มันเป็นอย่างงั้น ถ้าติดในสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นเครื่องผูกมัด
ตัวเองไปในตัว ถ้าไม่ติดไม่ข้องอะไร ตรวจดูการงานนี ้สะอาดดี
บริสุทธิ์ ยุติธรรม หมดจด ขาวสะอาด การงานใดๆ ก็ก้าวหน้า 
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โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)นะ

สบายมาก

โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)

ไม่มีปัญหา เอาไปคิดเรื่องยุ่งยากมาใส่ตัวเองก็สร้างปัญหาขึ้น 
เออ พะรุงพะรัง อีรุงตุงนัง ห่วงหน้า ห่วงหลัง ห่วงทุกสิ่งทุกอย่าง 
ก็เลยไม่สมหวัง สมความตั้งใจปรารถนา พังเสียกลางคันนั่นแน่ะ

ไม้สูงกว่าแม่ มันมักจะแพ้ลมบน
แต่คนสูงกว่าคน มันมักจะหักเสียกลางคัน

แน่ะ เขาว่าไว้ในเนื้อหาของเพลง ถ้าสูงกว่าคนเกินไป 
ข่มเหงคนอื่น รังแกคนอื่น เบียดเบียนคนอื่น ด้วยความไม่
เมตตาปรานตี่อกันและกัน มันหักเสียกลางคัน เพราะฉะนั้น 
พวกเราก็มีปัญญากันทุกคน ได้เล่าเรียนศึกษาสูงกันมาทั้งนั้น 
ก็ ใช้ดุลยพินจิพิจารณาด้วยปรีชาอันชาญฉลาดของตนของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาท เลินเล่อเผลอสติ 
ก็มีแต่ความก้าวหน้าอย่างเดียว ไม่ถอยหลัง ก้าวหน้า ท�างาน
ท�าราชการก็ก้าวหน้า ท�าการท�างานทางโลก ทางการค้าขายอื่น
ก็ก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง ดังที่แสดงมา ก็สมควรแก่เวลา เอวัง
ก็มีด้วยประการฉะนี้

เขาบอกยังไง เขาบอกให้เอาน้อยๆ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ หมู่บ้านสีวลี
ฝนตกหนัก

เทวดาพวกนี ้พวกนยิมชมชอบ ถ้าพุทธบริษัทตั้งใจจะฟัง
เทศน์ จะฟังธรรมกัน โมทนาสาธุการด้วย ถ้าประพฤติปฏิบัติ
ตามแล้วเทวดานยิมชมชอบ ถ้ารับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติ ไม่
รักษา เทวดาก็ส่ายหัว ไม่ไหวๆ กินเหล้า กินยาเฉยอยู่ ไม่ได้
เอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมเลย เออ แล้วก็หัวเราะด้วย เทวดา
หัวเราะ หาดื่มเหล้ากันสบายเลย ถ้างดเว้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะ 
เทวดาสรรเสริญ เยินยอ อ�านวยผล ให้ได้รับความสุขความเจริญ
ให้หน้าที่และการงาน ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าประพฤติผิดไป เทวดา
ก็ยิ้มหัวเราะ อ้า ประพฤติผิดในศีลธรรมแล้ว รับไปแล้วไม่
ประพฤติปฏิบัติจริงจัง อ่ะ ฝนมาแล้ว
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กัมมัง กัมมัง

หมายถึง การงาน

วิชชา

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

เทศน์อย่างอื่นก็เคยเทศน์มาแล้ว วันนีจ้ะเทศน์เรื่อง

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

สิ่งที่ท�าให้ชุมชน มวลมนษุย์เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีเท่านั้น

กัมมัง

หมายถึง การงาน การงานที่เรากระท�าบ�าเพ็ญกันอยู่ การ
งานบริสุทธิ์ ไหม เป็น เออ การงานที่สะอาดไหม

ข้อที่ ๒ หมายถึง วิชาความรู้ที่ ได้เล่าเรียนศึกษามา ไป
ถึงปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้ด็อกเตอร์(doctor 
ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก)ขั้นสูงสุดในชีวิตการศึกษาของเรา ถ้าเรา
ประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ผิดหนทาง ก็ชื่อว่าได้ความรู้ปลอม
แปลง ไม่จริงจัง ไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าง
เป็นด็อกเตอร์มาสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กิน
เหล้าเมามาย แอ่นหน้า แอ่นหลัง อยากนอนที่ ไหนก็นอน ตาม
ถนนหนทางไปเรื่อยๆ อาเจียนหรือว่าหาถุงคลุมหัวคลุมหาง
ตัวเองอยู่อย่างงั้น เขาเรียนมาท�าไมอ่ะ เรียนแล้วไม่ประพฤติ
ปฏิบัติด็อกเตอร์(doctor ผู้ส�าเร็จปริญญาเอก)ท�าให้เสียชื่อเสียง 
ท�าให้ลูกหลานเอาเป็นตัวอย่าง ได้ความรู้สูงๆ เรียกว่าความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เออ เอาตัวไม่รอด อยู่ในอ�านาจของอบายมุข
ทุกอย่าง เล่นการพนันกันอยู่ที่นั่น อบายมุขดื่มเหล้าเมามายก็
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มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าประมาทเงินทองของประสงค์
มีน้อยใช้มากก็จะยากลงอีก ไม่ดี

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

รู้จักกระเหม็ดกระแหม่ พอดี ไม่ใช่ตระหนีห่รอก ไม่ใช่
ความตระหนีถ่ี่เหนยีวหรอก กระเหม็ดกระแหม่ไว้ในกิจจ�าเป็น 
ที่จะต้องใช้เงิน

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

ถ้ามีน้อยไปสุรุ่ยสุร่ายจะยากลง โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ยากไม่
พออยู่ ไม่พอกินแหละ หามาได้เพียง (สูงเสมอกัน)ตา ก็ได้มาไว้
เพียง (สูงเสมอกัน)ตีน ได้ของต�่าๆ มาเพียง (สูงเสมอกัน)ตีน
เท่านั้นน่ะ ก็เอาไปเล่นการพนันจนหมด ซื้อหวย ซื้อเบอร์ เล่น
การพนันทุกชนดิ ถ้าไปมัวเมาในการพนันแล้วก็เรียกว่าอบายมุข 
เป็นหนทางน�าความฉบิหายมาใส่ตัว เงินพอใช้ก็ยังเป็นหนีเ้ป็น
สินต่อไปอยู่

อยู่ที่นั่น เป็นอบายมุข เป็นปากแห่งความฉบิหาย เออ อบายมุข
เล่นการพะเนาะการพนันเหล่านั้น เป็นอบายมุข เป็นปากแห่ง
ความฉบิหาย ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม กล่าวมุสาวาท 
ดื่มกินสุราเมรัยเหล่านี ้เป็นปากแห่งความฉบิหาย มุขะ ตัวนั้น 
มันหมายถึง ปากแห่งความฉบิหาย เป็นทางหายนะเป็นทาง
เสื่อม ในการตั้งหลัก ตั้งฐาน ตั้งชีวิตและครอบครัวของตัวเอง 
ลูกเมียที่แต่งงานกันไปกับเขา ก็ ใจจืด ใจจาง จืดจาง ห่างเหิน 
อ้า หวังพึ่งพาอาศัย แต่ก็มาล้างผลาญทรัพย์สิน เงินทองให้
ฉบิหายไปด้วยอบายมุขต่างๆ มีการกินเหล้า มีการเล่นการพนัน 
ท�าผิดก�าหนดกฎหมายต่างๆ ทุกอย่าง อย่างไม่มีความอาย ไม่มี
ยางอาย ที่จริงเราได้เรียนมาสูงแล้ว

กัมมัง

หมายถึง การงานที่ขาวสะอาด บริสุทธิ์

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ อะเสสะโต

เพิ่นบอก เป็นหนทางน�ามาซึ่งความฉบิหาย อยากมาเล่น
การพนัน เมามายอยู่ ก็ชื่อ ชื่อว่าเป็นคนไม่ห่วงลูก ห่วงเมียตัวเอง 
ห่วงครอบห่วงครัวของตัวเอง หาแต่ความสนกุใส่ตัวเอง แถม
ยังมีการเที่ยวเตร่เฮฮา เที่ยวนอกใจเมียตัวเอง น่าเสียใจ นอกใจ
เมีย นอกใจผัวตัวเอง เป็นอบายมุข เป็นหนทางปากแห่งความ
ฉบิหาย น�ามาซึ่งความฉบิหายแก่ครอบครัวตัวเองโดยใช่เหตุ
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ไม่กระเหม็ด ไม่กระแหม่ สุรุ่ยสุร่าย ก็มันก็จะหมดไปโดย
ใช่เหตุ เพราะฉะนั้น พิจารณาให้ดีๆ น่ะ พิจารณาให้ดีๆ ไม่ใช่เพิ่น
ไม่สอน พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนหมดทุกอย่าง สอนให้กระเหม็ด 
สอนให้กระแหม่ สอนให้ประหยัด ถนอมใช้

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

ถ้ามีมาก ใช้... ถ้ามีมาก ก็ใช้มากก็จะยากลง เป็นหนีเ้ป็น
สินเขา พะรุงพะรัง ท�าให้เพิ่มหนีเ้พิ่มสินเขามากขึ้น ดอกผลมันก็
ไม่มา มาก็ไม่คุ้มค่ายืมเขามา เขาเอาเดือนละเท่าไหร่ ร้อยละ
เท่าไหร่ หึ โอ้ย ไม่ หายใจไม่ทั่วท้อง ปีหนึ่งๆ เดือนหนึ่งๆ หายใจ
ไม่ทั่วท้อง เพราะกลัวเจ้าหนี ้เขามาทวง มาถาม อ้า ท�าให้หมด
โดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้น

ยืม ถ้าไม่มีก็ยืม กู้ยืม ดอกเบี้ยเขาก็กินเหมือนกัน ไปยืม
เขามา ไปกู้เขามาจากธนาคาร เขาก็เอาดอกเหมือนกัน แน่ะ เรียก
ว่าหาทางฉบิหายใส่ตัวเอง มีน้อย ก็จ่ายน้อยค่อยบรรจง ถ้าได้
เงินน้อยๆ แต่พอไปใช้ ใช้มากๆ แล้วก็เลยเป็นยังไงอ่ะ หามาใช้
หนีเ้ก่ายังไม่หมด แต่ก็ไปหาหนี้ ใหม่มาเพิ่มอีก ไปเล่นการพนัน 
ไปเที่ยว ไปเฮฮา กินเหล้าเมายาเอาอีก มันไม่ใช่ได้กินฟรีๆ นะ 
กินแล้วต้องเสียเงิน กินเหล้าเมายาต้องเสียเงินทั้งนั้น แน่ะ มัน
ก็ยากลง

มีน้อยใช้มากจะยากลง
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าประมาทเงินทองของประสงค์

คอยเก็บ คอยก�า ไม่ใช่ตะหนีถ่ี่เหนยีวหรอก เก็บเอาไว้ใน
สิ่งที่จ�าเป็นที่สุด เพราะว่าเราเกิดมาในกองทุกข์ เกิดมาในกองโรค 
โรคทั้งหลายมาอยู่ในตัวของเราหมด โรคปวดหลัง โรคปวดเอว
โรคปวด ปวดแข้ง ปวดขา ปวดหัวตัวร้อน ปวดท้อง ปวดไส้ จะ
ต้องมจี่าย มันจึงจะไม่เป็นหนีเ้ป็นสินของหมอเขา หรือโรงพยาบาล
เขา รู้จักกระเหม็ดกระแหม่ไว้

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

เก็บหอมรอมริบเอาไว้เป็นทุน ส�าหรับส่งเสียลูกหลานให้
ได้เล่าเรียนศึกษาสูงๆ กับเขา เออ

(ฝนตกเบาลง)
ก�าลังมาอยู่ก็มี เนีย่ เออ ฝนตกก็แข่ง (ฝ่า)น�้า แข่ง (ฝ่า)

ก็ลอย(ไหลไปตามน�า้)แล้ว มา มาได้ มีที่นั่งอยู่พอ พอไหม พอ
นั่งไหม อันนีพู้ดเล่นๆ หรอก พูดทีเล่นทจีริง แต่มันเป็นความ
จริง พูดเล่นๆ แต่มันเป็นความจริง
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เออ เพราะว่า ที ใช้ไม่รู้จักประมาณ

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

เพิ่นก็ว่าไว้หมดแล้ว ว่าไว้หมดแล้วธรรมะ เพิ่นสอนว่าไว้
หมดแหละ รู้จักกระเหม็ดกระแหม่ รู้จักรัก... เออ ใช้จ่าย อย่า
ให้สุรุ่ยสุร่าย สิ่งใดที่พอจ่ายจึงค่อยจ่าย สิ่งใดไม่พอจ่าย อย่าไป
สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย จะท�าให้ยากลง

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
ถ้ามีน้อยใช้มากเราก็จะยากลง

ก็จะเสียหน้าเสียตา คนก็มัก(ชอบ)หน้ามัก(ชอบ)ตาน่ะ 
ดีไม่ดี เป็นข้าราชการเงินดาว์น เงินเดือนพอใช้พอใจ เออ แต่ยัง

ถ้าไม่รู้จักถนอม ไม่รู้จักกระเหม็ดกระแหม่ ฟุ่มเฟือยโดย
ใช่เหตุ ใช้จ่ายในทางที่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัว 
ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไปกินเหล้าเมายาทางอื่น แล้วมาเก็บเอาเงิน
ทางบ้านของเรา เหล่าน้ีเรียกว่าเหลือเฟือ หนีส้ินนีเ่หลือเฟือล้นตัว 
ก็เลยหาใช้จ่ายไม่ ไม่พอ ไม่พอจ่าย เพราะเราสุรุ่ยสุร่าย ไม่กระเหม็ด 
ไม่กระแหม่ ไม่ใช่ขี้ตระหนี่นะ ไม่ใช่ขี้ตระหนีถ่ี่เหนยีวนะ เป็นคน
รู้จักกาลเทศะ

กาลัญญุตา
มัตตัญญุตา

รู้จักประมาณเอาเอง เราเป็นผู้มีครอบครัว แต่บุญของ
เราก็พอจะเลี้ยงตัวได้ ตั้งตัวได้ เป็นหลักเป็นฐานได้ มีบ้านมีช่อง
มีที่อยู่ที่อาศัย มีห้างร้านตลาดก็ได้ แต่เราไปฟุ่มเฟือยไปทางอื่น 
ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปทางไม่จ�าเป็น กินยาเสพติดให้โทษบ้าง เล่น
การพนันบ้าง อะไรท�านองนี ้ เขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จัก
กระเหม็ดกระแหม่ เก็บหอมรอมริบ

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าประมาทเงินทองของประสงค์

ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

ถ้าหากมีน้อยได้น้อย ไม่ค่อยบรรจง จะใช้มากจ่ายมากก็
จะยากลง ยากลงติดหนีต้ิดสิน พะรุงพะรัง กู้หนีย้ืมสินเขามา 
ถ้าเอามาจ่ายแต่ละเดือนก็จะ คอตกอกหักไปตามๆ ธรรมดานะ 
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ห่อหมกให้ไปโรงเรียน ไม่ได้ฟุ่มเฟือยหรอก ไม่ได้จ่ายอะไรมากมาย
หรอก บางทียังมีเงินเหลือมาใส่ถุงให้แม่ สมเด็จย่า มีเงินเหลือจ่าย 
ไม่ได้จ่ายอะไร มอบให้แม่ สมเด็จย่า เป็นคนเก็บ เก็บไว้นั่นแหละ 
วันหน้าวันหลังก็จะค่อยได้ให้อีก แน่ะ นีเ่พิ่นเป็นๆ เจ้าเป็นจอม 
เป็นเจ้าคนนายคน กระเหม็ดกระแหม่มาตั้งแต่น้อย สมัยศึกษา
เล่าเรียนอยู่เพิ่นเป็นอย่างงั้น แต่ว่าเห็นเขาขี่จักรยาน ก็อยากได้
จักรยานไปโรงเรียนกับเขา เดินไปเอา ไม่ไกล บ้านพักกับโรงเรียน
ไม่ไกล เดินเอา ก็ขอเงินแม่ พอๆ ไปซื้อจักรยานกับเขา แม่ก็
บอกว่า ประเดี๋ยวก่อน ให้มันมีซะก่อน อย่าไปเป็นหนีเ้ป็นสินเขา 
โรงเรียนอยู่แค่นี ้ แต่ค่าอาหารกลางวันมันพอ พอมจี่ายให้อยู่ 
เออ อันนีม้ันเหลือเฟือไปแล้ว มีรถจักรยานขี่ แข่งกันไป แข่ง
กันมา ประเดี๋ยวไปอุบัติเหตุ รถหกล้มอะไรขึ้นมา เสีย เสียอวัยวะ
บางส่วน แข้งขาหัก อะไรหัก ข้อเคล็ด ข้อบวมไป ต้องเข้า เข้า

เป็นหนีเ้ป็นสินเขาอย่างนี ้แต่ไปยืม ไปขอ กับประชาชนที่เขาท�า
มาหากิน หาเช้ากินค�า่ ไปยืมเขา ไปกู้เขามา เขาก็ไม่ได้ให้ยืม
เฉยๆ น่ะ มีดอกเนีย่ ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือน อย่างนีม้ีถมไป 
เพราะว่า มีน้อยไม่ใช่น้อย ไม่ค่อยบรรจง มีน้อยใช้มากจะยากลง
ได้น้อยค่อยบรรจงเอาเด้ อ้า รู้จักกระเหม็ดกระแหม่ รู้จักรักษา

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าประมาทเงินทองของประสงค์

คนโบราณเพิ่นสอนลูกหลานอย่างงั้น เออ ให้ในหลวงเพิ่น
เล่าเรียนศึกษาอยู่ประเทศนอก ไปเล่าเรียนศึกษาต่างประเทศ
นู้นล่ะ แต่ว่าไปโรงเรียนแต่ละวัน แม่ค่อยให้เงินค่าสามล้อ ค่า
อะไรไปวันละเท่านั้นล่ะ กินก็กินน้อยๆ เอาบางที่ก็ท�าปิ่นโตให้
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มีน้อยไปใช้มากๆ เกินฐานะของตัวเอง ก็จะยากลง อ้า 
เห็นเขาขี่รถก็อยากขี่รถกับเขา อ่ะเฮอะ เดินเอา เออ แม่บอกว่า
เดินเอา นั่งสามล้อเอา ฝ่ายจะซื้อจักรยานให้ลูกก็ยังเป็นห่วง 
กลัวลูกจะไปอุบัติเหตุพู้น( โน้น)ล่ะ เพิ่นรักษาอย่างรอบคอบ 
อย่างประหยัด

(ฉันน�้าชา)

ไม่ใช่นนิทาท่านหรอก สรรเสริญ สรรเสริญน�้าพระทัย
ของสมเด็จย่า รอบคอบ ให้ลูกกระเหม็ดกระแหม่ รู้จักประหยัด
ใช้มาตั้งแต่เป็นนักเรียน ดูสิ ท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อ
โตมาได้ ถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ปกครองประเทศ ถ้าท่าน
สุรุ่ยสุร่ายมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนู้น ไม่รู้จักเก็บจักก�า แล้วจะมี
อะไรสงเคราะห์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินบ้าง ก็จะคอยเป็น เป็นพระ
มหา... มหากษัตริย์ที่ยากจนที่สุด ดังนี ้แต่ท่านอดรนทนสู้มา

โรงบาล โรงพยาบาล เพิ่นกระเหม็ดกระแหม่ เป็นรอบคอบหมด
ทุกอย่างสมเด็จย่า อ้า เพิ่นเลี้ยงลูกก�าพร้าด้วย เออ พระบิดา
ก็ไม่ ไม่อยู่แล้ว สวรรคตไปแล้ว เออ แต่สมเด็จย่าเลี้ยงมา
พาใหญ ่ สมเด็จพระพี่นาง แล้ว(สมเด็จฯ)ฟ้าชายลงมา ๒ ๓ 
คน แต่ก็ฟูมฟักรักษาเอาอย่างทะนถุนอม ไปอยู่ประเทศนอกก็
เรียนประเทศนอกพู้น( โน้น)แหละ ประเทศอังกฤษหรือประเทศ
อะไรเพิ่นไปเรียนอยู่นอกนู้น เขาจะดูถูกเอา เออ ถ้าใช้สุรุ่ยสุร่าย
หลาย ไม่พอจ่ายล่ะก็อายเขา กระเหม็ดกระแหม่เอา เออ อย่า
สุรุ่ยสุร่ายต้องมีเงินเหลือจ่ายแล้วเอามาให้แม่ทุกวันๆ เงินเอา
ไปให้ซื้ออาหารการกินน่ะ แต่มันเหลือจ่ายแล้ว เอามาฝากให้แม่
เก็บอยู่อย่างงั้นล่ะ นีเ่รื่องของสมเด็จย่า เพิ่นกระเหม็ดกระแหม่ 
สั่งสอนลูกให้กระเหม็ดกระแหม่ที่สุด เออ เพิ่นก็ได้เป็นเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดิน ขณะน้ีอ่ะ ทุกวันหนึ่งยังประหยัดอยู่นะ อ้า ในหลวง 
เพิ่นยังประหยัดอยู่ นสิัยของคุณแม่เพิ่นสอน ตั้งแต่สมัยเป็น
นักเรียน ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ อย่าไปจ่ายเป็นอันขาด อ้า นีย่กเอา
ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง ผู้คนมั่งมีศรีสุข เป็นเถ้าแก่ใหญ่ๆ นาย
ห้างใหญ่ๆ เออ อันนั้นก็มีก�าไรมาก บริษัทมาก ลูกน้องมาก รับ
ผิดชอบลูกน้องไปหมดทุกคน เถ้าแก่ใหญ่ๆ มีลูกน้องกี่คนๆ อยู่
ในบริษัทของเรา ก็รับผิดชอบไปหมดให้ทั่วถึง ไม่ให้เขาอดอยาก
ปากแห้งหรอก ครอบครัวทางบ้านเขาเป็นยังไง ให้กันดูไปหมด 
ทีนี ่ ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านก็มีความกระเหม็ดกระแหม่ดี 
รู้จักประหยัด

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
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ตลาด มีมาจ่าย มีคนให้มาเยอะแยะ เออ ด้วยอานสิงส์ของเพิ่น 
บริจาคให้ประชาชนในนั้นแหละ ไปที่ ไหนไม่อด ไม่อยากสักที มี
แต่ผู้ให้ มีแต่ผู้ส่งเคราะห์ ถวายเป็นลาภสักการะก็มี อยู่ในบ้าน
เมืองเจริญขึ้นมาแล้วสบาย สะดวกสบายไม่ต้องฆ่าสัตว์ ไม่ต้อง
เลี้ยงปลา ไม่ต้องเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่อะไรให้มากมาย ของตายแล้ว 
ของเป็นๆ เนีย่มีแต่เขากินกับเรา พวกปลาทั้งหลายก็อาศัยความ
เมตตาปรานี

ไปให้อาหารปลา ไปให้อาหารนก ไปให้อาหารสัตว์ป่า 
สัตว์ดงทั้งหลายได้รับความอนเุคราะห์ พวกสัตว์ป่าทั้งหลายก็ได้
รับความอนเุคราะห์ เออ ดูแลรักษาสัตว์ป่า ให้เขามีชีวิตอยู่รอด
ปลอดภัยมา พู้น( โน้น)อยู่ในดงพญาเย็น ดงพญาไฟที่ ไหน 
บุกป่าฝ่าดงเข้าไป ไปให้อาหารช้าง อาหารลิง อาหารสัตว์ป่า
ทั้งหลาย เออ ถ้าเห็นเจ้านายไปก็ยกมือ ยกงวง ดี ใจ จะมาขอ
ได้รับพระราชทานผลหมากรากไม้เหลือเฟือไป นั่น ผูม้ีเมตตาสูง 
ได้รับความสงเคราะห์สงหาจากผู้ใจบุญทั้งหลาย เอาไปป่าตรงนั้น 
ไปดงตรงนี ้เอาของใส่รถไป ไปฝาก ไม่ได้ฝากเฉพาะสัตว์อื่นน่ะ 
เอาไปแจกประชาชนที่น�า้ท่วมบ้าง ที่แห้งแล้งกันดารบ้าง แจก
ไปทั่วทุกหนทุกแห่ง เป็นถุงๆๆ แจกต�ารวจทหารเนีย่ก็เป็นถุง
ปุ๋ยและถุงใหญ่ๆ เขาอยู่ในป่าในเขา รักษาความปลอดภัยให้เรา 
รักษาแผ่นดินไว้ให้เรา อดตาหลับขับตานอน กางเต็นท์อยู่ตามป่า 
ตามเขาอย่างนั้น ก็สมควรสงเคราะห์ดูแลให้ทั่วให้ถึง อย่าปล่อย
ให้อดอยากปากแห้ง นั่นน�้าใจของผู้เจริญแล้วทั้งหลาย

ท่านไม่นิง่ดูดายหรอก ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย ไม่ใจจืด 
ไม่ใจด�า ไม่อ�ามหิต ดูแลความทุกข์ ความสุข สารทุกข์สุขดิบของ
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ทั่วถึง ฝนแล้งก็เป็นยังไง นั่งคิด นอนคิด

(เติมน�้าร้อน) น�า้ชาหรือน�า้ร้อนธรรมดา เออ

นีพู่ดเรื่อง

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เออ โดยมากก็ไม่ค่อยพูดเรื่องอย่างนีห้รอก เป็นการ นั่น
เหลือเกิน ไม่ค่อยเทศน์ที่ ไหนหรอก แต่ว่าในบ้านเรา ไม่ใช่คนใน
กรุงเหมือนกับคนทางอื่นก็มี มาอยู่ในกรุงเทพฯ รู้จักประมาณ
เอาเอง รู้จักกระเหม็ดกระแหม่เอาเอง

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าประมาทเงินทองของประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

ถ้ามีน้อยๆ ไปใช้มากๆ แล้วก็เป็นหนีเ้ป็นสิน พะรุงพะรัง
จะยากลงอีก ที่มีน้อยไปใช้มากจะยากลง เพราะว่าเป็นหนีเ้ป็น
สินเพิ่มเติมขึ้นมา ของเก่ายังใช้ไม่หมด ของใหม่ยังเพิ่มเติมไป
เรื่อย เออ ไม่กระเหม็ดกระแหม่ แต่ไม่อดตาย บ้านเราไม่อดตาย 
แน่นอน เพราะว่าตลาดไหนๆ มันล้นไปหมด ตลาดน�้าหรือตลาด
บก ตลาดตามเรือ ก็ยังมี เรือผลหมากรากไม้ ข้าวปลาอาหาร
อยู่ในเรือเต็ม ไปทางเรือก็ไม่อด ไม่อยากอะไร ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิต ก็ไม่ตาย อืม แต่ว่ามีอยู่บางตระกูล บางตระกูลเพิ่นสูงส่ง
ไปแล้ว ไม่ต้องล�าบากกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไม่ได้เดือดร้อน กินแต่ของตายแล้วกินแต่ของ
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โครงการรักษาความสงบเกิดมีขึ้น ให้ทหารเป็นผู้ดูแล 
อันนีก้ระทบกระเทือนไปถึงพวกเดินขบวนเหมือนกัน พวกเดิน
ขบวนไม่มีรายได้แล้วเรา อะไรท�านองนี ้เออ ก็เลยเดือดร้อนกัน
วุ่นวาย หารถกลับบ้านกลับช่อง ชุลมุนวุ่นวาย บ้านอยู่บ้านนอก
โน้น บ้านป่าบ้านเขาโน้น อุตส่าห์มาเดินขบวนกับเขา เพื่อจะได้
ค่าจ้างค่าแรงงาน พอได้ส่งไปให้ลูกได้เล่าเรียนศึกษา หรือซื้อ
ข้าวปลาอาหารเลี้ยงครอบครัว อย่าได้ฝืดเคือง อุตส่าห์แม้ทน
ล�าบากมาเดินขบวนกับเขา กับได้ต็อกต๋อย แก่ขนาดไหนก็ยัง
อุตส่าห์มา เพราะว่าห่วงลูกอยู่ทางบ้าน กลัวจะไม่ๆ มีๆ ทุนการ
ศึกษา ไม่มีอาหารการกินเลี้ยงกัน จ�าเป็นต้องมาตากฟ้าตากฝน 
ตกระก�าล�าบาก นีเ่พราะห่วงใยของผู้บังเกิดเกล้า อยู่บ้านนอก
บ้านนา ถ้าอดอยาก มันอดจริงๆ นาไม่ได้ท�า แห้งแล้งไม่มีน�้า 
ที่จะให้ใส่ต้นข้าว ต้นข้าวก็ตายแห้งแล้ง แหงแก๋ ตายคารวง 
ไม่ได้เก็บไม่ได้เกี่ยว อย่างนั้นเป็นยังไงอ่ะ เอ้ อันนีก้็คิดให้ถึง 
คิดให้ถึงดีๆ ไม่ใช่หวงเอาไว้จ่ายคนเดียวหรอก ในหลวงเพิ่นก็ไม่
หวงไว้จ่ายคนเดียวหรอก คิดเผื่อแผ่ไปถึงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินที่ 
ในถิ่นที่ทุรกันดาร งั้นเราจะช่วยหาทางสงหา หาทางช่วยเหลือ
เขาด้วยวิธียังไง คิดไปในกมลสันดาน คิดไว้ในดุลยพินจิของท่าน
ให้ละเอียดอยู่ อ้า ความคิด บางคราว บางสมัย ก็เป็นหวง นู้น
เป็นหวงทางจังหวัดอื่น ท่านก็เสด็จไป เยี่ยมเยียน ไปพักเป็น
บางครั้งบางคราว เขาเรียกว่าออกไปพักร้อนหรือไปอะไร แต่ว่า
ไปดูแลความสงบเรียบร้อยของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ความห่วงใย
ของท่านมีอยู่ ไปจังหวัดไหนๆ ก็ดูแลไปหมด ถึงในเขตก่อการ
ร้ายขนาดไหนท่านก็ไม่กลัว ท่านไป ก่อการร้ายเขาท�าอย่างงั้น
อย่างงี้ ก็ไปด้วย

ในหลวงเพิ่นนั่งคิด นอนคิด ถ้าเกิดแห้งแล้งมาจะท�ายังไง เรา
ไม่มีเครื่องบินโปรย เออ ฝนเทียม เพิ่นก็พยายามหา ให้มันมี
ขึ้นมา จัดเครื่องบินไว้เตรียมพร้อมไว้ ส�าหรับโปรยฝนเทียมให้
ประชาชน ได้ท�าไร่ ท�านาสมบูรณ์ อ้า มันแห้งมันแล้งที่ ไหน อ้า 
เอาฝนเทียมไปช่วยทุกอย่าง กันเขื่อนตรงนั้น กันเขื่อนตรงนี้ ไว้
เพื่อจะสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อจะเอาน�้าจากป่าแห่งนั้นขึ้นมา
ใส่เขื่อนแห่งนี ้แล้วส่งน�้าเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นข้าวกล้าในนา
อุดมสมบูรณ์ คิด นั่งคิด นอนคิด บางทีก็นั่งเข้าสมาธิพิจารณา 
พิจารณาเราจะท�ายังไง จะช่วยไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้ยังไง นั่นดิ

เพราะฉะนั้น ทุกคนผู้ที่คิดก่อกวนความสงบให้แก่บ้าน
เมือง เพิ่นก็ บ้างครั้งบางคราว ผ่านทางที่ประชุมไปบ้าง เตือน 
เตือนในทางที่ประชุมใหญ่ๆ บางพวกเดินขบวนอย่างงั้น เดิน
ขบวนอย่างนี ้ ก่อกวนความสงบให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่
เป็นอันอยู่อันกินกัน อ้า อดตาหลับขับตานอนกัน สู้ตากฟ้าตาก
ฝน อันนั้นท่านก็เป็นห่วง ยังไม่ยอมเหมือนกัน ห่วงพี่น้อง
อดอยากปากแห้งมา ถึงมาเดินขบวนรับจ้าง เออ เจ้านาย ผู้ได้
เงินไปซื้อข้าวสาร ฝากไปให้บ้าน ไปยึดเมือง ลูกหลานได้อยูไ่ด้กิน 
แต่ว่ามาเดินต็อกต๋อยๆ อยู่กับขบวน เดินขบวนเนีย่เขาได้เดือน
ละเท่าไหร่คนหนึ่งๆ นีก่็น่าสงสารเหมือนกันล่ะ
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ความเมตตาปราน ีจะมี ใครบังคับก็หาไม่
หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

อย่างนั้น อันความเมตตาปราน ีไม่มี ใครบังคับ มันเป็น
เองโดยอัตโนมัติ ให้รู้จักว่าท่านห่วงใยพวกเราอยู่ พวกเราเป็น
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินประชาชนธรรมดา เออ เราจะท�ายังไงจึงจะสม
กับความห่วงใยของในหลวง พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว ท่าน
เป็นห่วงพวกเรา เราจะท�ายังไง สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น ให้ปวดหัว 
เหรอ เออ อย่าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น ให้หนักพระทัยของในหลวง 
ให้ท่านเบาพระทัยได้ เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พระราชา
พระเจ้าอยู่หัว ก็มีความเบาอกเบาใจ ไม่หนักอกหนักใจ

ถ้าก่อการทะเลาะวิวาทกัน ก่อการร้ายตรงนั้น ก่อการร้าย 
ตรงนี ้เผาบ้านเผาเมืองซึ่งกันและกัน หัวอกของท่านแล้วจะเป็น
ยังไง เกิดความห่วงใยไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินขึ้นมา จนเป็นโรคหัวใจ
ขึ้นมาพร้อม เพราะไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินท�าให้ท่านเกิดโรคหัวใจ ไม่
สบายใจขึ้นมา ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันก็มี บางครั้งบาง
คราว

เพราะฉะนั้น เหล่าพวกเราเป็นประชาชนธรรมดา ให้ระลึก
ถึงหัวอกของผู้ปกครองแผ่นดินบ้าง ท่านหนัก หนักอกเพราะ
การกระท�าของเรา ท�าให้พระองค์มีความเดือดร้อนใจ ไม่ดีเลยๆ 
ท�าให้เบาใจดีกว่า ท�าให้ความสบายใจดีกว่า ให้เพิ่น

โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)ซะ

โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)สบายมากๆ 
เลย พี่น้องไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน กลมเกลียวสามัคคีดีต่อกัน ท่านจะ
โนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา)สบายมาก ในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวก ก็มีก�าลังใจปฏิบัติหน้าที่การงานราชการ
ของท่านได้เต็มที่ ไปทุกจังหวัด ไปท้องที่ทุรกันดารขนาดไหน 
ท่านก็อุตส่าห์พยายามไป ถ้าท่านไม่ไปก็สั่งให้สมเด็จพระเทพฯ 
ไป สมเด็จพระจุฬาภรณ์ฯ ไป สั่งให้ เออ บุคคลที่ปฏิบัติงาน
ได้ไปแทนท่านป่วยอยู่ เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราจงปฏิบัติตน
ให้เป็นคนเบาใจ เบาใจธุระ รับธุระภาระแทนพระองค์เอง เสีย
สละแทนพระองค์ได้ทุกเมื่อ
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ดังที่บรรยายมา ถ้าจะบรรยายไปมากๆ ก็จะหลายไป
อีกแหละ เหนื่อยเราอีกแหละ ลมหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ขอฝาก 
ความหวังไว้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ชาวต่างจังหวัดบ้าง 
ที่มาเที่ยวจราจรอยู่ในกรุงเทพฯ อย่าก่อปัญหาให้เกิดขึ้นให้
หนักใจแก่ผู้ปกครอง ให้ท่านเบาใจ เห็นหน้าตาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ยิ้มแย้มแจ่มใส เพิ่นก็สบายใจ ถ้าหน้าบูด หน้าบึ้ง หน้าเหี่ยว
แล้วท่านก็หนักใจ

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ไม่มีความประมาทแต่อย่างใด 
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตัวให้เต็มความสามารถ ต่อแต่
นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลก
และทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานวิสัชนามา ก็สมควร
แก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชมุชั้น ๒๒
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

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 โมกขัง คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

ของกิน ไม่กินมันก็เน่า ของเก่าไม่เล่า มันก็ลืมและหลง 
เอาของเก่าๆ โอ้นโต้น(สิ่งเล็กน้อย) นั่นแหละมาพูด
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เป็นเครื่องช�ำระล้ำงจิตใจให้สะอำด จิตใจเรำมันสกปรก 
เพรำะฉะน้ัน คอรัปชั่นมันจึงเกิดขึ้นมำตำมหลัง คอรัปชั่นกำร
โกงกิน เก็บ ก�ำ กอบ โกย โกงบ้ำน โกงเมือง ก็เพรำะ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง

มันดึงจิตใจให้เรำหลง ให้เรำหลงทำง อันทำน ศีล ภำวนำ 
เป็นเครื่องช�ำระ เป็นทั้งขัดเกลำจิตใจ ให้ถึงควำมบริสุทธิ์สะอำด
ได้จริงๆ ขัดเกลำได้จริงๆ นอกจำกทำน ศีล ภำวนำ แล้วไม่มี
อย่ำงอื่น ที่มำขัดเกลำอำสวะให้เบำ ให้บำง ไปจำกขันธสันดำน
ของเรำได้ แต่ว่ำของทั้ง ๓ อย่ำงนี ้ทำน ศีล ภำวนำ เนีย่เป็น
เครื่องขัด เป็นเครื่องเกลำ เป็นเครื่องช�ำระ เป็นเครื่องท�ำควำม
สะอำดใจ ให้บริสุทธิ์สะอำดได้ เป็นเทวดำขึ้นมำในใจ เป็นพระอินทร์ 
เป็นพระพรหม พระยมบำล อะไรก็ต้องมีทำน ศีล ภำวนำซะก่อน 

เป็น... เหงำ้ของพระพุทธศำสนำ ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจำ้
ยังไม่ปรินพิพำน ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ มีพระชนมำยุอยู่ มี
ชีวิตชีวำอยู่ ท่ำนก็เริ่มต้นเรื่อง

ทาน ศีล ภาวนา

ที่เป็นต้นเหตุ ท�ำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข คุณธรรม
เหล่ำนี ้ไม่ใช่ของต�่ำๆ ของสุดยอดในทำงศำสนำ ที่บัญญัติไว้ให้
พวกพุทธบริษัทโดยเฉพำะ ถำ้พุทธบริษัทมีทำน มีศีล มีภำวนำ 
ก็หำยห่วง มีพระไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดถือ มีพระพุทธ มี
พระธรรม มีพระสงฆ์ เป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจ ก็มั่นใจได้ เพรำะว่ำ 
ไม่หลงทำง ถ้ำยังประพฤติปฏิบัติได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะได้
มรรคผล นพิพำน ได้สวรรค์ขึ้นมำในอก บรรเทำนรกเดือดร้อน
อยู่ในใจ ไม่ให้เดือดร้อน เพรำะประพฤติปฏิบัติตำมค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระบรมศำสดำอยำ่งเคร่งครัด ไม่ขำดตก ไม่บกพร่อง ทุกเช้ำ 
ทุกเย็น ให้ระลึกอยู่เสมอ

ทาน ศีล ภาวนา

ถ้ำไม่มีทำนมีศีล ไม่มีภำวนำ แล้วจะเอำอะไรมำขัด ขัดควำมโลภ 
ขัดควำมโกรธ ขัดควำมหลง ขัดควำมตระหนีถ่ี่เหนีย่ว ให้มันหมด
ไปจำกจิตตสันดำน จะเอำสบู่มำฟอก มำลำ้ง มันก็ออกแต่ของ
สกปรกภำยในเสื้อผ้ำอำภรณ์อันนั้น แต่ส่วนภำยในหัวใจ ไม่มี
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ให้กร่อนได้ ให้ใจกร่อนได้ ใจทรุดได้ อ้ำ เศร้ำหมองได้ 
ขุ่นมัวได้ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง มันก็หนำแน่นขึ้นๆ 
หำกกิเลสมันหนำแน่นขึ้นมำ กำรเอำรัดเอำเปรียบกันก็มำกขึ้นๆ 
ทั่วประเทศ

เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว
เก็บ ก�า กอบ โกย โกงกิน

กันไปทั้งหย่อม ทุกหย่อมหญ้ำ ทุกผู้ ทุกคน ก็ไปท�ำให้
ควำมกิเลสมันหนำแน่นขึ้นมำ

ขอให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
ในที่สุดก็ขอให้ถึงพระนพิพาน

ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ

แน่ะ ขออย่ำงนี ้ถำ้ไม่ขัด ถ้ำไม่เกลำ ไม่ท�ำควำมสะอำด 

อะไรมำขัดเกลำได้ นอกจำกทำน ศีล ภำวนำ มีซะก่อนเป็นเครื่อง
ขัด เป็นเครื่องเกลำ เป็นเครื่องช�ำระจิตใจ ให้ถึงควำมสะอำด
บริสุทธิ์ ได้จริงๆ จนส�ำเร็จเป็นพระโสดำบันบุคคล พระสกิทำ
คำ(มี) พระอนำคำ(มี) พระอรหันต์ ทำ่นทั้งหลำยเหล่ำนั้นก็เอำ
ทำน ศีล ภำวนำนี ้เป็นเครื่องขัด เครื่องเกลำ เครื่องท�ำควำม
สะอำดจิตใจ ให้ถึงควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ ไม่ใช่ต�่ำๆ นะ อ้ำ 
แต่ไม่ค่อยได้วำ่กันหรอก เพรำะว่ำนีเ่ป็นเครื่องขัด เครื่องเกลำ
ท�ำควำมสะอำดจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้จริงๆ ถำ้
ใจสะอำดบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว อะไรจะเกิด ก็บุญ กุศล สติ ปัญญำ 
มันก็เกิดขึ้นมำ รู้เทำ่เอำทัน ตำมเรื่องควำมโลภ ควำมโกรธ 
ควำมหลง มันไม่ได้มำย�่ำยีหัวใจเรำอีกได้

เพรำะเรำท�ำอยู่ทุกวี่ทุกวัน บริจำคอยู่ทุกวี่ทุกวัน ขัดเกลำ
อยู่ทุกวี่ทุกวัน สนมิมันก็ไม่เกิดขึ้น ถ้ำปล่อยไว้สนมิมันก็ขึ้น 
เกรอะกรังไปหมด สนมิมันกินได้แม้กระทั่งใจคน

สนมิมันกินเหล็ก แต่ว่ากิเลสมันกินใจ
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ยุง หรือวำ่แมลงอะไรที่มันไข่ใส่น�้ำได้ ก็ไปเพำะไข่ใส่น�้ำ เกิดแมง
ง้องแง้ง (ลูกน�้ำ)ลูกน�้ำขึ้นมำ ยะๆๆๆ (จ�ำนวนมำก ยั้วเยี้ย) จะ
ไปตักมำใช้ มำกินเวลำน้ัน มันจะเป็นยังไง น�ำเชื้อโรคไข้ป่ำ ไข้
หวัดใหญ่ ไข้อะไร มันก็เขำ้มำกับน�้ำ ลูกน�้ำเป็น เชื้อหวัดใหญ่ 
ไข้ปำ่ ไข้อะไรก็มำในนั้น เพรำะฉะนั้น พระเจำ้พระสงฆ ์ทำ่นไป
อยู่ในป่ำ ในเขำ ก็มีควำมระมัดระวัง ต้องกรองน�้ำซะก่อน เอำ
ผำ้กรองหลำยๆ รอบซะก่อน จึงเอำมำเก็บใส่ภำชนะน�้ำ ใส่กำน�้ำ 

มันจะถึงควำมสิ้นไปหรือเปล่ำ กิเลสทั้งหลำยมันจะหมดไปจำก
จิตใจเรำหรือเปลำ่ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมเห็น
แก่ตัว กำรเก็บ กำรก�ำ กำรกอบ กำรโกย กำรโกง กำรกิน 
คอรัปฉอ้ คอรัปชั่น เต็มบ้ำนเต็มเมืองก็เพรำะ ไม่มีกำรเสียสละ 
ไม่มีกำรขัดเกลำ ไม่มีกำรช�ำระล้ำง ให้ถึงควำมสะอำดหมดจด 
เบำบำงจำกจิตใจเรำได้ เพรำะกำรขัด กำรเกลำ กำรช�ำระ กำรล้ำง 
ท�ำควำมสะอำดอยู่บ่อยๆ บ้ำนของเรำ ที่เรำอยู่ เรำอำศัย 
ทุกครอบครัว ถ้ำไม่มีกำรปัดกวำด เช็ดถูอยู่บ่อยๆ มันจะเป็น
ยังไง ตั้งแต่เข้ำไปอยู่จนถึงวันนี ้ ไม่เคยปัดเคยกวำด ไม่เคยถู
เคยล้ำง ไม่เคยท�ำควำมสะอำดเลย มันจะเป็นยังไง บำ้นก็เหมือน
กัน เครื่องนุ่งของถือ เครื่องใส่เครื่องทรง ทุกชนดิ เสื้อผำ้อำภรณ์ 
ท่อนสะไบทั้งหลำย ที่เรำใช้เข้ำมำสังคมนี ้ก็ล้วนแล้วแต่ท�ำควำม
สะอำดกันมำทั้งนั้น ไม่ใช่แมลงวันตอมหึ่ง ก็จะเอำมำนุ่งมำห่ม
เลย ไม่ใช่อยำ่งงั้น หำของที่สะอำด อำ้ หมดจดซะก่อน เอำมำนุ่ง 
มำใส่ มำเข้ำสังคมกับเพื่อนมนษุย์ด้วยกันได้ ถำ้ไม่ได้ซักเสื้อ 
ซักผ้ำ แม้แต่ใจเรำเองก็ไม่สบำย ใส่ของสกปรก ใส่ของไม่ได้ซัก 
ไม่ได้ท�ำควำมสะอำด ไม่ได้ลำ้ง แปดเปื้อนอะไรๆ ก็ถือมำเลย 
อยำ่งนีแ้มลงวันตอมหึ่งมำอย่ำงนี ้จะสบำยหรือเปล่ำ ถำ้เรำเอำ
ของเหล่ำนั้นมำใช้ จะเกิดควำมสบำยหรือเปล่ำ ก็สะอิดสะเอียน 
อำ้ ขยะแขยง จนตลอดเครื่องใช้ไม้สอยทุกชนดิ เป็นถ้วย เป็น
จำน ภำชนะอำหำร ทั้งหวำน ทั้งคำว น�้ำ ภำชนะน�้ำก็ดี ไม่ได้ขัด 
ไม่ได้ล้ำง ไม่ได้ท�ำควำมสะอำด มันเกิดตัวแมงง้องแง้ง (ลูกน�้ำ)
อยู่ในน�้ำ ยะๆๆ (จ�ำนวนมำก ยั้วเยี้ย) อยู่ ไปตักมำยุงลำยก็อยู่
ในขันก็มี ติดอยู่ในขันก็มี มีแมงง้องแง้ง (ลูกน�้ำ) เรียกว่ำ เอิ้น
(เรียก)ว่ำลูกน�้ำ มีหมดทุกโอ่ง ถ้ำฝำไม่ปิดไว้ให้ดี ก็แมลง อ้ำ 

ใส่ขวด ใส่อะไรไว ้กรองหลำยๆ เที่ยวซะก่อน อยำ่ให้มีลูกยุงติด
เข้ำไปขังอยู่ในขวด ง้องแง้งๆ (ลูกน�้ำ) แมงง้องแง้ง (ลูกน�้ำ)ก็ตัว
ใหญ่พอได้น่ะ ตอนโตมันก็เกิดกลำยเป็นแมลงปอ เป็นตัวยุงขึ้น
มา ออกมาบินไปได ้บินไปแพร่เชื้อโรคทั้งหลำย ไข้หวัดใหญ่ ไข้
ปวดหัวตัวร้อน มันติดต่อกันได้

เพรำะฉะนั้น คนที่กระเหม็ดกระแหม่ ในกำรกรองน�้ำ 
รักษำภำชนะน�้ำให้ดี อย่ำน�ำเอำลูกยุง ตัวง้องแง้งๆ (ลูกน�้ำ)อยู่
ในนั้น ไปเทใสโ่อ่งไว้ เวลำจะกินก็กรองเอำ บ้ำนเรำคนเรำสมัยนี้ 
มันไม่ค่อยเข้ำไปหรอก มันมีก๊อกน�้ำ มีเครื่องกรองอยู่ในตัว 
นีเ่ป็นกำรป้องกันเชื้อ เชื้อโรคได้เหมือนกัน ป้องกันควำมสกปรก
ได้เหมือนกัน
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มำเลย จะมำกินเลย ก็ไม่สมควร ต้องกรองน�้ำซะก่อน มีเครื่อง
กรอง เขำเรียกว่ำ ธมกรก(กระบอกกรองน�้ำ) มีที่เปิด มีที่ปิด 
จุ่มลงไปในน�้ำ แล้วเปิดให้มันเต็ม เวลำจะยกขึ้นมำ ยกขึ้นมำปิด
เลย ปิดตัวนีแ้ล้ว ยกขึ้นมำได้เต็มธมกรก(กระบอกกรองน�้ำ) 
แล้วก็มำเปิดข้ำงนอก เปิดนิว้ขำ้งนอก ห่ำย(กรอก)ลงใส่ภำชนะ
น�้ำ ห่ำย(กรอก)ลงใส่ครุ(ภำชนะสำน ใช้ตักน�้ำ) ถัง ถังน�้ำ ไม่มี
ลูกยุงติดมำเลย นี่ ใช้ปัญญำ เรำเป็นมนษุย์ เรำต้องใช้ปัญญำ 
ปกป้องคุ้มครองตัวเองด้วยปัญญำ รู้จักกรองน�้ำให้สะอำดซะก่อน 
จึงค่อยเอำไปใช้ ไปอำบ ในครุ(ภำชนะสำน ใช้ตักน�้ำ) ถังน�้ำเรำ 

ถ้ำเป็นคนมักง่ำย ไม่ปิดโอ่งน�้ำของตัวเอง ไม่มีฝำปิด 
ลูก พวกยุงทั้งหลำย มันก็หวำนเรำ มีที่เพำะวำงไข่แล้ว โน้นโอ่ง
ใหญ่ๆ ไหใหญ่ๆ เขำวำงไว้ไม่มีฝำ มันก็บินไปไข่ใส่ บินไปลง 
เพำะลูกของมันให้ออกแม่แพร่ลูก อืม เต็มไห เต็มโอ่ง เต็มไห 
มีแตต่ัวลูกยุงทั้งนั้น ดังนีก้็เป็นกำรเผยแพร่เชื้อโรคได้เหมือนกัน 
ไม่มีอนำมัยเลย ไม่รักษำควำมสะอำด มันจะเกิดได้ แม้ที่อยู่
ที่อำศัยของเรำ ถ้ำเรำไม่ปัด ไม่ปัด ไม่กวำด ไม่เช็ด ไม่ถู ทุกวันๆ 
อะไรจะเกิดขึ้น ควำมสกปรก ควำมนั่งไม่สบำย

เวลำไปประชุมกันหลำยๆ ฝ่ำย รวมกันอยู่ที่แห่งเดียว 
อยำ่งห้องประชุมใหญ่ๆ มีห้องน�้ำกี่ห้อง อ้ำ ห้องประชุมใหญ่ๆ 
อยำ่งโรงพยำบำลอย่ำงเนีย่ ห้องน�้ำ ห้องส้วมเป็นยังไง มิดชิด
หรือเปลำ่ อ่ะ น�้ำที่ ใช้มำล้ำงสิ่งสกปรก โรครำ้ยทั้งหลำย มันจะ
ไหลไปไหน ก็ไหลลงไปสู่พื้น คือหัวส้วม ท่อน�้ำ หรือวำ่ที่กักกัน
ของห้องน�้ำ ห้องส้วม มันมีหรือเปลำ่ มันล้นหรือเปลำ่ บำ้น
ใหญ่ๆ โตๆ ห้องน�้ำ มันอำจจะเต็มได้น่ะ โรงแรมหรือโรงอะไร 
มันอำจจะเต็มขึ้นมำก็ได้ ถ้ำมีคนมำพัก มำอำศัยบ่อยๆ คนนั้น
ก็ ใช้ คนนีก้็ ใช้ อึบ้ำง เบำบ้ำง ลงไปแห่งเดียว ไหลลงสู่แห่งเดียว 
มันก็ล้นหัวส้วมนีส่ิปะเนีย่

ถ้ำบำ้นเตี้ยๆ น่ะ ล้นหัวส้วมไหลออกขำ้งนอก ไหลออก
ข้างนอก ไหลลงไปไหน ไหลลงล�ำตะคอง คลองน�้ำทั้งหลำย 
ไหลออกไปโน่นที่ระบำย ท่อน�้ำทั้งหลำยเหลำ่นี ้ต้องช่วยกันก�ำจัด 
ช่วยกันรักษำควำมสะอำดให้ทั่ว ให้ถึง อย่ำงประมำทเลินเล่อ 
ปล่อยให้มัน ปล่อยลูกยุง ลูกหยังเต็มยะๆๆ (จ�ำนวนมำก ยั้วเยี้ย) 
ทุกบ่อน�้ำ ทุกแห่ง ก็เผยแพร่ แพร่พันธุ์ยุง ยุงลำย ยุงก้นปล่อง 
ยุงอะไรเยอะแยะ อยู่ในน�้ำ อยำ่งในปำ่ เรำไปเที่ยวป่ำ ไปตักเอำ

มันมีตัวยุง ง้องแง้งๆ (ลูกน�้ำ)อยู่ก็มี อ้ำ นั่นเพรำะไม่ ไม่ได้กรอง 
ถ้ำไม่ได้กรองก็เกิดลูกยุงขึ้นมำ เป็นกำรแพร่เชื้อโรค ไข้ป่ำ ไข้
จับสั่น ไข้อะไรๆ ก็ได้ ไข้เชื้อแมลง เออ มันติดมำตำมลูกยุงนั่น
ก็มี

เพรำะฉะนั้น เพิ่นจึงให้กรองน�้ำ เป็นพระเป็นเจ้ำก็ต้อง
กรองน�้ำ ก่อนจะอำบ ก่อนจะกิน ต้องกรองน�้ำเขำ้ขวดให้ดีๆ 
ซะก่อน อย่ำเอำน�้ำลูกยุงมำกิน มันมีเชื้อ เชื้อไข้มำเลเรียอยู่ในนั้น 
จึงให้กระเหม็ดกระแหม่ ระมัดระวัง ถ้วยจำน ที่ภำชนะอำหำร 
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ก็มีแต่ยุง อยู่ในห้องน�้ำ ห้องส้วมเต็มหมด ห้องนอนก็อำจจะมี 
เออ ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องส้วม ที่ถำ่ยหนัก ที่ถำ่ยเบำ ต้อง
ก�ำจัดอย่ำให้มันเกิด อ้ำ เชื้อโรคขึ้นมำได้ เกิดเชื้อแมลง แมลงวัน 
หรือแมลง อ้ำ เขำเอิ้น(เรียก)ว่ำตัวอะไร ตัว ตัวหนอน หนอนน�้ำ 
ง่องแง้งๆ (ลูกน�้ำ)

แต่ว่ำปลำชนดิหนึ่ง ปลำกินลูกยุง ตัวน้อยหรอกๆ มันมี
อยู่ในน�้ำไม่ได้ มันมำกินหมด มีเท่ำไหร่มันกินหมด กินลูกยุง 
ปลำชนดินั้น เขำเรียกว่ำปลำอะไร ตัวน้อยๆ หำงแดงๆ กินลูก
ยุงเก่ง ถ้ำมีปลำนั้นอยู่ในหนอง ในน�้ำแล้ว ก็รับรองว่ำไม่เกิด
เชื้อตัวยุงได้ มันกินหมด อยำ่งนีม้ันก็มีศัตรูของมันเหมือนกัน 
ไม่ว่ำตั้งแต่ของภำยใน ของภำยนอกก็มีข้ำศึกเหมือนกัน จะมำ
ท�ำให้สกปรกโรคร้ำยเกิด ดังเชื้อไข้มำเลเรียมำสู่ตัวเรำก็ได้ อำ้ 
ในห้องน�้ำ ในห้องส้วม เกิดได้ทุกหนทุกแห่ง ถ้ำเลี้ยงปลำชนดิ
กินลูกยุงได้ เออ มันอำจจะดีน่ะ อ่ะฮำ่เฮอะ เลี้ยงมันไว้อยู่ในถัง
นั่นแหละ มันไปไข่ใส่ไม่ได้ มันกินหมด กินลูกยุงหมด อันนีม้ัน
ก�ำจัด ก�ำจัดเชื้อโรคชนดินั้น ไม่ให้เผยแพร่ออกมำได้ เออ ดังนี้

ภำชนะน�้ำก็ดี ท�ำควำมสะอำดอยู่ทุกวี่ทุกวัน ใช้แล้วก็ลำ้ง ใช้แล้ว
ล้ำงให้สะอำด อล่องฉ่องเอำไว้ ครอบไว้ คลุมไว้ ครอบไว้ ปิดไว้ 
อยำ่เปิดเผยให้ลูกยุงไปไข่ใส่ อันนีข้องธรรมดำ ธรรมดำ ถ้ำไม่
บอกกัน ไม่เตือนกัน ก็อำจจะเลิ่นเล่อ เผลอสติก็ไปได้ ท�ำให้เผย
แพร่เชื้อไข้มำเลเรียทั่วบ้ำนทั่วเมือง ถำ้มันเกิดไข้มำเลเรีย ตัวร้อน 
ขึ้นมำ ร้อนจี๋ขึ้นมำแล้วเป็นยังไง วิ่งเข้ำโรงพยำบำล ให้หมอช่วย
ลดไข้ให้ มียำลดแก้ไข้ มียำฉีดแก้ลด แก้ไข้ แก้ควำมร้อนไข้ปำ่ 
ไข้เป่อ มันมีเชื้อมำยังไง พวกหมอทั้งหลำย เรียนรู้กันมำแล้ว 
ของเหล่ำน้ีเรียนรู้กันประจ�ำ เอำไปใช้ประจ�ำบำ้นเรำ อยู่ที่บ้ำน
เรำ ก็อย่ำให้เกิดลูกยุงลูกยิงขึ้นมำ ยะๆๆๆๆ (จ�ำนวนมำก ยั้วเยี้ย) 
เผยแพร่เชื้อ ไข้ป่ำ ไข้ตัวร้อน ไข้ปวดหัวตัวร้อน ถำ้มันไข้สูง เลือด
โลหิตก็อำจจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน เกิดปวดหัว เกิดตัว
ร้อนขึ้นมำเหมือนกัน อำ้ ของต�่ำๆ

ถ้ำไม่เลำ่สู่กันฟังก็นึกไม่ออก ของต�่ำๆ ของกล้วยๆ แค่นี้ 
ต้องบอกกันทุกวี่ทุกวัน เพรำะฉะนั้น ภำชนะใช้ เป็นภำชนะอำหำร 
หม้อที่ ใช้เป็นเครื่องหุงหำอำหำรเหล่ำนั้น ต้องท�ำควำมสะอำดไว้
ให้หมดจด อันนีเ้ป็นอนำมัยของโลกทั่วๆ ไป ที่จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด หรือเข้มงวดกวดขัน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย
จนเกิดตัวยุง เต็มบ้ำนเต็มเมือง

เรำเคยเข้ำไปห้องน�้ำ โอ้ย ยุง มหำยุง อยู่ในห้องน�้ำ 
ห้องส้วมก็เต็มลูกยุง อำ้ เข้ำไปที่ ไหนก็ยุงรุมเรำ เท้ำบวมหมด 
นั่งถ่ำยหนัก ถ่ำยเบำ ยุงชุมมำก ถ้ำอยู่ในบำ้นในเมืองเจริญ
ขนำดนี ้แล้วท�ำไมเขำปล่อยให้ลูกยุงเต็มถังน�้ำ อยำ่งนีก้็น่ำอำย
เขำน่ะ อมัยโลก อนำ... อนำมัยโลก เขำเข้มงวดกวดขันที่สุด
เรื่องเพำะเชื้อยุง เพำะลูกยุงให้เกิดมำกๆ ขึ้น ในที่บำงแห่งโน้น
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ขึ้นขำ โอ้โฮ มำกมำย อย่ำงวัดของเรำเป็นตัวอยำ่ง เขำเอำหมำ
ไปทิ้งใส่วัดเรำ หึหึ หมำเขำไม่ยอมเลี้ยง เขำว่ำมันหลำยเกินไป 
ถ้ำจะปล่อยให้มันอด มันอยำกก็ล�ำบำก เอำไปปล่อยวัดไป ไป
ปล่อยวัดป่ำเด้อ มันมีข้ำวก้นบำตรเยอะแยะ อำ้ เพรำะฉะนั้น 
จนเป็นที่น่ำร�ำคำญ เวลำมันติดสัตว์กัน ติด อ้ำ ฤดูกำลของมัน 
ร้องระงมเซ็งแซ่ ไหว้พระสวดมนต์ก็รบกวน มันร้อง มันหอน 
มันเหำ่ ยิ่งตีฆ้อง ตีระฆังเสียง แป๊งๆๆๆ มันก็หอนไปหมด 
อยู่ที่ ไหนหอนร่วมกันไปหมด อำ้ จนหนวกหูล่ะ นั่น เออ มัน
เป็นอย่ำงงั้นล่ะ แต่วำ่ก็น่ำจะเลี้ยงมัน ให้มันตำยอยู่บ้ำน ดูแล
รักษำบ้ำน เอำมำปล่อยวัด วัดจะท�ำยังไงล่ะปะเนีย่ วัดฆำ่สัตว์
ก็ไม่เป็น ทรมำนสัตว์ก็ไม่ได้ ต้องให้มันอยู่มันกิน ต้องให้มันหลับ
มันนอนดี ดูแลมัน อยู่อย่ำงงั้นแหละ หลำยมำเท่ำไหร่ก็ช่ำงมัน
เออ

บำงคนมีควำมเมตตำ สงสำรสัตว์ ตัวไหนสวยๆ ก็มำขอ
เอำไปเลี้ยง ไปเลี้ยงเอง ไปดูแลเอง ไปรักษำเอง เออ นีก้็
แบ่งเบำภำระให้ได้เหมือนกัน ไม่ให้หมำมันหลำยในวัด มีกำร

ของกล้วยๆ ของมองเห็นได้ยำก มองเห็นต้นเหตุมันได้
ยำก มันมีต้นเหตุมันจึงเกิด ถ้ำไม่มีต้นเหตุมันก็ไม่เกิด ถำ้ก�ำจัด
ต้นเหตุไม่ได้ อยำ่งอื่นก็เผยแพร่ออกมำได้ แม้แต่เหำอยู่ในหัวเรำ 
มันท�ำไมมีเหำ เออ ท�ำให้เกิดเหำทั้งบำ้นทั้งเมือง สระลงไปในน�้ำ 
แต่ว่ำมัน มันมำได้ยังไง เป็นตัวเหำตัวนั้นขึ้นมำ ลงไปอำบน�้ำก็
ติดเรำอีก ก็พวกหมัด พวกเห็บ พวกอะไรเหลำ่นี ้เผยแพร่ออก
มำเยอะแยะ เต็มบ้ำนเต็มเมือง จะน่ำอยู่หรือเปล่ำ บำ้นนั้น
เมืองนั้น ไม่มี เออ อนำมัย ไม่มีกำรดูแลรักษำควำมสะอำด
เพียงพอ ก็ท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น ตัว
ของเรำเป็นผู้มีชีวิตอยู่ ก็มีปัญญำป้องกันตัวเองบ้ำง ด้วยวิธี
ต่ำงๆ ดังกลำ่วมำ แม้แต่ภำชนะใช้สอยอยู่ทุกวัน ก็ท�ำควำม
สะอำดอยู่ทุกวัน ห้องน�้ำ ห้องส้วมที่เรำใช้อยู่ทุกวัน ก็ท�ำควำม
สะอำดอยู่ทุกวัน อยำ่ให้มันสกปรกโรครำ้ยขึ้นมำได้ เออ ยิ่งบำ้น
ไหนมีหมัด มี มีหมำเยอะๆ หมัด มันก็อยู่ใต้ถุนบ้ำนเรำ ออก
จำก มันเกำที่นั่นที่นี ่ ก็หล่นอยู่ตำมพื้น พอออกแม่แพร่ลูก 
ออกลูกออกเต้ำเยอะแยะ เดินไปตำมลำนบ้ำน อย่ำงกับหมัดรุม
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หนอง คลอง บึงที่ ไหนก็ไม่รู้ ก็เผยแพร่อีกเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น 
สิ่งสกปรก โรคร้ำยทั้งหลำยทั้งปวง แม้แต่ตัวของเรำก็เป็นที่
บ่อเกิดแห่งเชื้อโรค ในร่ำงกำยเรำหลำยอย่ำง โรคกลำก โรค
เกลื้อน โรคเรื้อน โรคกลัว โรคอะไรที่เกิดในตัว คันและยึก อ้ำ 
ขึ้นขำ ขำลำยเลยนะ มันขึ้นขำ มันกัดขำลำย ไม่ดีเลย อันนีก้็พึ่ง
พยำยำมช่วยกันดูแลรักษำ อำ้ อยำ่งกระเหม็ดกระแหม่ ป้องกัน
มิ ให้โรคชนดินีเ้กิดขึ้น ก็เป็นภัยถึงมนษุย์ได้เหมือนกัน ยุง ถำ้
มันเกิดมำเยอะๆ ก็เป็นภัยแก่เพื่อนมนษุย์เหมือนกัน ไข้ป่ำ 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้ปวดหัวตัวร้อน อ่ะ เข้ำโรงพยำบำลกันเป็นแถวๆ 
อ่ะ แต่วำ่เพิ่นก็ก�ำจัดอยู่ทุกแห่งล่ะ อย่ำงโรงพยำบำลอยำ่งเนีย่ 
เป็นกำรก�ำจัดสิ่งสกปรกโรคร้ำยได้หลำยอยำ่ง เสื้อผ้ำอำภรณ์ 
เครื่องนุ่งของถือ มีกำรซัก มีกำรฟอก แล้วก็มีกำรอบควำมร้อน
ด้วย อบควำมร้อนซะก่อน จึงพับ จึงเก็บ เอำมำแจกให้คนไข้ได้ใช้ 
อย่ำงนีเ้ป็นตัวอย่ำง

เอำล่ะ กิเลสเป็นของภำยใน ไม่ใช่ของภำยนอก กิเลสเป็น
ของภำยใน คือ โรคของใจ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง 
ควำมรัก ควำมชัง ควำมอิจฉำ ริษยำ พยำบำท อำฆำต จองเวร 
จองกรรม ก็เป็นโรคชนดิหนึ่งเหมือนกัน จึงท�ำให้ติดต่อกันได้
เหมือนกัน ถ้ำไม่มีของเหล่ำนั้นแล้ว มันรบกวนควำมสงบ ควำม
สงบสุข จะนั่งสมำธิ ภำวนำ มันก็ไม่ถึงควำมสงบได้ เพรำะว่ำ
มันมีของรบกวนเรำอยู่ เวลำเดินไปปัดกวำดบริเวณศำลำหรือ
อะไร หมัดก็วิ่งขึ้นมำหำขำคน เข้ำมำในผ้ำถุงผ้ำถึง เขำ้แล้วจะ
เย้อๆ ไป ถำ้ไม่ท�ำควำมสะอำดไว้ มันก็เป็นที่แพร่พันธุ์สัตว์ 
แพร่เชื้อโรค ให้มันขยำยมำกมำยขึ้น เกิดขึ้นมำได้เหมือนกัน 
ไม่วำ่ของภำยใน ไม่ว่ำของภำยนอก เกิดเป็นเชื้อติดต่อกันได้ 

แบ่งเบำกันเอำไป แบ่งกันไปคนละตัว ๒ ตัว เบำๆ ไม่รบกวน 
ไม่ส่งเสียงรบกวนร�ำคำญเวลำไหว้พระ เวลำฟังเทศน์ ฟังธรรม 
มันเกิดหอนกันหมดทั้งทุกคน ทุกตัว เป็นร้อยตัวมันจะเป็น
ยังไง ถ้ำตัวหนึ่ง โฮ ขึ้นมำ ตัวหนึ่งก็ โฮ ขึ้นมำหมด เป็นร้อยๆ 
เสียง ส่งเสียง นีเ้ป็นสิ่งร�ำคำญแก่แขก ผู้ไปมำหำสู่ อันนีก้็ค่อย
ส�ำรวจตรวจทำนดูกันไป เออ ถ้ำมันตัวไหนมันสวยมันงำม เขำ
ก็ขอเอำไปเลี้ยงเอำ เลี้ยงมันไว้

อดสา(อดทน) เลี้ยงช้างเฒ่า เออ ขาย เออ
ช้างเฒ่า ขายงาได้กินค่า

ถ้าเลี้ยงช้างน้อย ทอม(ทะนถุนอม)หญ้า ได้ขี่ดน ขี่เอย

แม้ของต�่ำๆ เหล่ำนี ้ยกมำให้เป็นธรรมะก็ได้ เป็นธรรมะ
สอนคนทั้งหลำยก็ได้ ให้พยำยำมรักษำควำมสะอำดหมดจด 
เสื้อผำ้อำภรณ์อย่ำให้มันสกปรกได้ สมัยใหม่นีเ้ขำไม่ให้ผ้ำสกปรก 
เพรำะมีเครื่องซักฟอก มีผงกรดด่ำง มีแฟ้บ มีสบู่ มีอะไร ใส่
เครื่องปั่นเขำ้ไป ปื๊ดเดียว หำยหมด ตีออกหมด แล้วปล่อยไป
ตำมน�้ำไปอีกล่ะ ฟองสบู่ก็ลงไป ไหลลงสู่ที่ต�่ำไปอีก ไปอยู่ใน
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ทานัง เทติ สีลัง รักขะติ ภาวะนานัง ภาเวตตะวา
เอกัจโจ สคัคัง คัจฉะต ิเอกัจโจ โมกขัง คัจฉะต ินสิสงัสะยัง

ของเหล่ำนี ้เป็นของไม่หวง ของเหล่ำนีเ้ป็นของขยะแขยง 
ซึ่งน่ำรังเกียจ ต้องก�ำจัดควำมสกปรกโรคร้ำยด้วยสติ ด้วยปัญญำ 
ด้วยวัสดุ ที่มันท�ำควำมสะอำดได้ ในน�้ำมีปลำในนำมีขำ้ว เออ 
อยู่ในน�้ำมีเชื้อโรคอยู่ในน�้ำก็มำกมำย บรรดำยุงป่ำมันหลำยๆ 
มันก็สนกุ สนกุออกลูกออกเตำ้อยู่ในป่ำ เป็นลูกยุงมำกมำย จน
ไม่น่ำอำบ น่ำกิน น่ำใช้นู้นล่ะ น�้ำในป่ำเป็นที่แพร่เชื้อไข้มำเลเรีย 
เชื้อโรคมีเกิดขึ้นจำกที่ ไม่ได้พัฒนำ ไม่ได้พัฒนำให้ถึงควำมสะอำด
ได้ แม่น�้ำ ล�ำธำร น�้ำขังอยู่ในปำ่ ในดง มันเป็นยังไง ก็เป็นบ่อ
เกิดของยุงปำ่ เชื้อไข้ป่ำ เต็มในภู ในเขำ มีตั้งแต่ลูกยุงทั้งนั้น 
ถำ้น�้ำขังอยู่แห่งหนึ่ง แห่งใด เป็นแอ่ง เป็นอำ่ง แล้วก็ปล่อยไข่ใส่ 
ถ้ำมีกบ มีเขียดไปไข่แทน เกิดลูก ลูกอ๊อด ลูกอะไรขึ้น ไอ้ลูกอ๊อด
จะกินลูกยุงเหมือนกัน พวกอ๊อดน่ะ มีกบน้อย แอ้ มีฮวก(ลูก
อ๊อด) ลูกอ๊อดน่ะมันก็ไล่กินลูกยุงเหมือนกัน เออ ถ้ำมันอยู่ในป่ำ 
ในอะไร สิ่งเหล่ำนั้น มันก�ำจัดกันเองหรอก เออ มันก�ำจัดกันเอง 
ถำ้หำกินน่ะเรียบหมด ไม่มีทำงเหลือ มีตัวอ๊อดหรือว่ำตัวโรค 
มันเกิดเยอะๆ ก็หำกินลูกยุงทั้งหลำยหมด ไม่ค่อยมียุงเทำ่ไหร่
ในป่ำ อำศัยพวกเหลำ่นั้นจัดกำรเอง หำกินเอง เป็นกำรท�ำควำม
สะอำดช่วยกันอีก แห่งหนึ่งเหมือนกัน เนีย่ไข้มำเลเรียก็หมดไปๆๆ 
อย่ำงนีเ้ป็นตัวอย่ำง อันนีเ้พิ่นก�ำจัดภัยภำยนอก ภำยในของเรำ 
เรำก�ำจัดของแต่ละตัวเอง

ทานัง เทติ

ภำยนอกก็เป็นเชื้อโรคชนดิหนึ่งที่จะให้ติดต่อไปถึงคนอื่น ผู้อื่น 
ครอบครัวอื่น บำ้นอื่น เมืองอื่นได้ ของภำยในกำยของเรำ โรค
อยู่ในกำยของเรำก็นำนำชนดิ โรคตัวตืด ตัวอะไร โรคอยู่ในล�ำไส้ 
ไส้น้อย ไส้ใหญ่ อำจจะมีเชื้อโรคอยู่ภำยในตัวของเรำมี เวลำถ่ำย
ลงไปในห้องน�้ำ ห้องส้วมแล้วมันไปยังไง หึ อ๋อ มันก็ช่วยกันอยู่
ยังไง ต่ำงคนต่ำงช่วยพออวยชัย ถำ้หำกว่ำ ตำ่งคนต่ำงไม่ช่วย
กันก็บรรลัยทั้ง ๒ ทำง ไม่ว่ำทำงวัด ไม่ว่ำทำงบ้ำน ผลัดกันช่วย 
ผลัดกันช่วยดูแลรักษำควำมสะอำด เออ โรงพยำบำลก็เหมือน
กัน

ถ้ำไม่รักษำควำมสะอำด ก็มำแพร่เชื้อโรคให้โรงพยำบำล
ได้ เป็นไข้ติดต่อกันไป ห้องหนึ่งๆ มีคนไข้ผำ่ตั้งหลำยคนชนดินี้ 
ก็อำจจะมี อย่ำงในหมู่บำ้นนอก โรงพยำบำลบำ้นนอก มักจะ
ปล่อยปละละเลย ไม่ค่อยเอำใจใส่ ห้องน�้ำ ห้องส้วมเท่ำไหร่นัก 
ปล่อยให้มันเกิดสกปรกโรครำ้ยขึ้นมำ ซึ่งน่ำขยะแขยง ถ้ำไปนั่งอึ 
นั่งเบำ นั่งฉี่ก็ดี มันก็ไตโ่ย่งๆ ขึ้นมำตำมแข้งตำมขำเรำได้ อยู่
พื้นล่ำงโดยมำกมันมีของเหล่ำนั้นอยู่ เพรำะฉะนั้น เทศน์วันนี้ 
มันก็ไม่มำกหรอก เรื่อง
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เพิ่นบอกให้บริจำคทำนบ่อยๆ อยำ่ให้ควำมตระหนีถ่ี่เหนยีว 
มำเป็นนำยกุญแจ ถ้ำมันได้เป็นนำยกุญแจแล้วมันหวง มันถือ
ไว้ จะบริจำคไปสรำ้งนั้น สร้ำงนีก้ับผู้อื่น ก็อำจจะหำว่ำวัดวำอะไร 
ท�ำไมจึงสรำ้งกันมำกมำยก่ำยเกิน สร้ำงโบสถ์ สร้ำงวิหำร สร้ำง
ศำลำกำรเปรียญ สรำ้งกุฏิกุดต่ำง เจดีย์ ห้องน�้ำ ห้องส้วม มี
แต่สิ่งปลูกสรำ้งเกิดขึ้นเต็มบำ้นเต็มเมือง จนบริหำรไม่หวำดไม่
ไหว อันนีเ้รำก็อดรนทนเอำ ท�ำยังไงจะ เรำจะมีศีลบริสุทธิ์ ท�ำ
ยังไงเรำจะไม่ฆำ่สัตว์ตัดชีวิต ท�ำยังไงจะไม่เดือดร้อนถึงชีวิตของ
สัตว์อื่นใช้ปัญญำเอำ เวลำนอนก็กำงมุ้งเอำ อย่ำไปนอนปล่อย
ตัวอยู่เฉยๆ อ้ำ สมัยนีเ้ขำทันสมัยทุกแห่ง ที่ ไหนๆ มีมุ้งลวด
กันหมดทุกแห่ง ทุกบ้ำน ทุกช่อง ไม่ได้เผยแพร่ ปล่อยเลี้ยงยุง
กันหรอก ให้มันไปอยู่ข้ำงนอกโน้น อยู่ที่นอนของเรำ เรำกำงมุ้ง
นอนอย่ำงดี ไม่ได้เผยแพร่หรอก แต่วำ่มันก็มีของมันเองโดย
อัตโนมัติ อยู่อยำ่งงั้น แมลงสำบ แมงมุม ตุ๊กแก จิ้งจก ตุ๊กแก 
มีหมดทุกอยำ่ง ที่ท�ำให้เกิดเป็นเชื้อโรคติดต่อกันได้อยู่เหมือน
กัน

ดังที่แสดงมำ พอเป็นข้อคิดก็น�ำไปพินจิพิจำรณำด้วย
ปัญญำอันชำญฉลำดของตนๆ เองเถิด อัปปมำทธรรม เพื่อให้
ท�ำรักษำควำมสะอำดภำยในครอบครัว ภำยในห้องน�้ำ ห้องส้วม
ของเรำ น�้ำใช้ น�้ำฉันอะไร ก็ดูแลกันเอง ให้มันถึงควำมสะอำด
หมดจด น่ำอยู่ ดังที่แสดงมำ ก็สมควรแก่เวลำ เพรำะมันเหนื่อย
แล้ว ด้วยประกำรฉะนี้

(สำธุ สำธุ สำธุ)
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานมุทติาอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี หลวงพ่อจ่ือ พนัธมุตโต

วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ต.หนองบัวระเหว

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

(อาราธนาธรรม ท�านองสรภัญญะ)

พ๎รัห๎มา, จะ โลกา-, ธิปะตี, สะหัมปะติ
กัตอัญ-, ชะลี อัน-, ธิวะรัง, อะยาจะถะ
สันตี-, ธะ สัตตาป-, ปะระชัก, ขะชาติกา
เทเส-, ตุ ธัมมัง, อะนกุัม, ปิมัง ปะชัง.
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ให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่อง ให้เป็นธรรม เป็นวินัย ตามค�าสั่งค�าสอน
ของพระพุทธเจ้านีเ่อง เริ่มได้แล้วก็จะว่าให้ฟัง ตั้งใจฟังเด้อ

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

ไม่ได้พูดเรื่องอื่นหรอกเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา

กัมมัง

หมายถึง การกระท�าของแต่ละคน คนเรากระท�าลงไป
มันก็เป็น

กัมมัง

ท�าด้วยกายก็เป็นกายกรรม พูดด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรม

วิชชา

ความรู้ทั้งหลายทั้งปวง มันเป็นวิชา วิชาทางโลก วิชาทาง
ธรรม วิชาศิลปวิทยาใดๆ ก็เป็นธรรม เป็นกรรมเหมือนกัน

(อาราธนาธรรมแปล ท�านองสรภัญญะ)

ท้าวสะหัม, บะดีพรหม, เป็นบรม, ในพรหมา
ทรงฤท-, ธิศักดา, กว่าบริษัท, ทุกหมู่พรหม

น้อมหัตถ์-, นะมัสสะการ, ประดิษะฐาน, ณ ที่สม
ควรแล้ว, จึงบังคม, ชลุีบาท, พระศาสดา
ขอพร, อันประเสริฐ, วอระเลิศ, มโหฬาร์
ปวงสัตว์, ในโลกา, กิเลสน้อย, ก็ยังมี

ขอองค์, พระจอมปราชญ์, สู่ธรรมาสน์, อันรจุี
โปรดปวง, ประชานี,้ ท่านจงโปรด, แสดงธรรม
(ขอ)นมินต์, ท่านเจ้าข้า, ผู้ปรีชา, อันเลิศล�้า
โปรดแสดง, พระสัทธรรม, เทศนา, และวาที

เพื่อให้, ส�าเร็จผล, แก่ปวงชน, บรรดามี
สู่สุข, เกษมศรี, สมดังเจต-, ตะนาเทอญ

(ขอกราบอาราธนาในองค์หลวงปู่ เจ้าคะ)

เสียงดีเว้ย ผู้อาราธนาเสียงดจีัง ยังนึกอะไรไม่ออก จะ
เอาเรื่องอะไรๆ มาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี ้หลายเรื่องหลายราว มี
แต่ที่จะเอามาเทศน์ประกอบบรรยายให้ฟัง ให้ลองพิจารณา
กันเอง มีเวลากับความเป็นจริง แล้วก็มีเวลาอย่างอื่น เวลาใน
ตัวของเราเอง ว่าตัวท�าอะไรไว้บ้าง ศีลก็รับแล้วใช่ไหม รับศีล
เสร็จแล้ว แต่ก่อนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพิ่นกฎเกณฑ์วันนี้ 
ท่านสวดให้เราฟังแล้ว ก็เป็นเรื่องของคนทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องของ
สัตว์อื่น เรื่องของมนษุย์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติและรักษา 
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ตัวนีต้้องได้ท�าอยู่ในนีแ้หละ รักชอบกับชาวนา เขาเรียก
ว่ากสิกรรม กสิกร กสิกรรม การค้าการขายทั้งหลาย ก็เป็นการ 
การกระท�าเหมือนกัน แต่ว่าผู้มุ่งความบริสุทธิ์ เลือกท�าแต่กรรม
ดีๆ ใส่ตัว กรรมชั่วไม่ท�า ไปท�ากรรมชั่ว มันก็พาไปตกนรกหมก
ไหม้ นานนับกัปนับกัลป์ไม่ถ้วนแล้ว เออ ได้รับผลของกรรม
แน่นอน ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าได้ท�ากรรมอันใดไว้

ท�าดีก็จะได้ผลดี ถ้าท�ากรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่ว

ไปตกนรกหมกไหม้ ไปเป็นเปรต ไปเป็นอสุรกาย ไปเป็น
สัตว์เดรัจฉาน ถ้าท�ากรรมชั่วใส่ตัวเอาไว้ กรรมนั้นน่ะพาไปเอง 
ไม่ใช่ตัวเราจะไปเองหรอก กรรมจะพาไปเองปะนี ้วิบาก

กัมมะวิปาเจนะ สัจจานัง กัมมะปัจจะยา

สัตว์โลกเป็นไปตามอ�านาจของกรรม คือการกระท�าของ
ตัวเอง คนไปติดคุกติดตะราง เขาก็ไป ไปติดคุกติดตะราง ด้วย
วิบากกรรมอันใด เขาไปเป็นโจร เป็นผู้ร้าย ไปขโมย ไปปล้น 
ไปจี้เขา อย่างนีล้่ะเป็นการกระท�า ด้วยกายของตัวเราเอง ไปด่า 
ไปว่า คนโน้นคนนี ้ออกทางวาจา เสียๆ หายๆ ก็เราเป็นคนพูด
เอง เนีย่

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ อะเสสะโต

กัมมัง ธัมโม

หมายถึงธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าเป็นประธาน สั่งสอน
พุทธบริษัททั้งหลายไว้

วิชชา ศีล

การสังวร ระวังบาป ไม่ให้มันเกิดขึ้นทางกาย ทางวาจา 
ทางใจ สิ่งใดมันเป็นบาป พยายามละให้ได้ เออ

กัมมัง วิชชา ธัมโม สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

ธรรมะ ก็ภายในการกระท�าของเรา เราท�าอะไรไว้บ้าง ท�า
ดีไว้บ้าง ท�าชั่วไว้บ้าง ล้วนแล้วแต่จะให้ได้รับผลของกรรมนั้น 
พวกเรามัน...เป็นชาวโลกกัน...ดู

กัมมัง
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เนีย่อย่างนี ้เขาจับตัวได้ไล่ตัวทันแล้ว เขาจะไม่เอาผิดหรือเปล่า 
เขาจะไปลงโทษทางกบิลเมือง ตามหน้าที่ของเขา ว่าจะติดคุก
ติดตะรางกี่ปี กี่เดือน เขาก็บวกออกมาในโทษนั้นๆ ถ้าเขาฆ่า
ตาย ไปไว้ที่ ไหน จับได้ไล่ทันเขาฆ่าตาย ไปตกนรกหมกไหม้ 
ไม่ได้ติดคุกติดตะรางเฉยๆ ยมฑูต เป็นผู้จัดการตามกบิล 
กบิลบ้านกบิลเมือง ไม่ว่า ช่างหัวมันเถอะให้อภัยมันซะ อย่างงั้น
อย่างงี้ ไม่เคยว่า เป็นกฎหมายบ้านเมืองเขาก็เป็นอย่างงั้น

ในทางศีลธรรมนีก่็เหมือนกัน ถ้าผู้ได้กระท�าดี มีศีล 
มีธรรม มีศีล มีธรรมะ ในใจ มีความอดความทนในใจ ไม่ไปล่วง
สิทธิเสรีของผู้อื่น ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสุข เออ

นัตถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่นบอกไว้อย่างนี ้ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เนีย่...
ถ้าเรามีความสงบ เรียบร้อยดีทุกคน ตั้งอกตั้งใจอยู่ในศีลในธรรม 
ไม่ล่วงเกินศีลธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง ใครจะจับเอา
ไปใส่คุกใส่ตะราง ตัดสินลงโทษตลอดชีวิตก็มี หรือว่ากี่ป ีก�าหนด
กี่ปีโทษอย่างนี้ๆ  ก�าหนดกี่ปี ก็ต้องใช้ตามก�าหนดที่เขากฎหมาย
วางเอาไว้ แน่นอนที่สุด ไอ้ถ้าพวกเราท�าอยู่ในศีลในธรรม

เพราะฉะนั้น พวกเราเป็นชาวพุทธ เป็นผู้นับถือพระพุทธ
ศาสนา วัดวาเป็นสถานที่ี่ปฏิบัติธรรม ก็ให้มีคุณธรรมในตัว
ทุกคน มีคุณธรรม ท�าตามกายกรรม

กัมมัง

ถ้าเราท�ากรรมดี เราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดี มีความสุข 
ถ้าไปท�ากรรมชั่ว ก็ได้รับผลสาหัสสากรรจ์ที่สุด อย่างนักโทษ 
ถึงกับได้ตัดสินประหารชีวิต ก็เพราะท�ากรรมไว้ถึงไหน ถึงกับ
ลงโทษขั้นอุกฤษฎ์ หรือขั้นเด็ดขาด ไปติดคุกติดตะรางกันเป็น
จ�านวนหลายปี ถ้าท�าความชั่วด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ มันให้ผล

อะยัมภะทันตา

น่ะ ให้ปัจจุบันชาตินีก้็มี กรรมบางชนดิ อย่างลงไปปล้น 
ไปจี้ ฆ่าอะไรเขาขั้นตาย เออ ถ้าเอาเงินเอาทองเขาไปอย่างนี้ 
อันนีห้ลีกไม่ได้กฎหมายปกครองอีก ชัดเลย ผู้ท�าการให้ไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ด้วยความสงบสุข อยู่ด้วยความ
เมตตาปรานตี่อกันจริงๆ เออ ถ้ากระท�ากรรมดีก็จะได้รับผลดี
ถ้ากระท�ากรรมชั่วอย่างไร้ยางอาย

ไม่มีหิริ ไม่มี โอตตัปปะ

อยู่ในตัว พัดไปตามอ�านาจกิเลสตัวเอง ไปคิดอยากได้
ของเขาก็ไปลักเอา ไปจี้เอา ไปปล้นเอา ถึงฆ่าเจ้าของทรัพย์ ตาย 



๑๔
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๗

9

8

๗๔  ๗๔
เสียเวล�า่เวลาท�ามาหากิน มันก็ลงโทษไปตามกบิลเมือง กฎหมาย
เขาบอกว่าโทษชนดินีค้วรติดคุกติดตะราง หรือว่าถูกปรับถูกไหม 
เป็นเงินตั้งหลายพัน หลายหมื่น เออ ตนต้องใช้บาปใช้กรรม 
อย่างที่ว่า

กัมมัง วิชชา

นั่น มันมีหลายอย่าง วิชามิจฉาชีพก็มี มิจฉาอาชีวะ ไม่
เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นมิจฉาชีพ ท�าตามอ�านาจอ�าเภอใจของตัวเอง 
เวลาเริ่มต้น เขาก็ออก มีมาตรการ ต้องติดคุกเท่านั้นปี จาก
ถูกปรับถูกไหม ก็ปรับไหมเท่านั้นพันบาท เท่านั้นหมื่นบาท เป็น
ตัวอย่าง ไปท�าร้ายท�าลายเขาจนเสียชีวิตก็มี เนีย่

กัมมัง กัมมัง

ตัวนี ้ถ้ามีวิชาพาตัวรอดได้ วิชาพาตัวรอด มีเยอะแยะไป 
อยากได้เป็นเจ้าเป็นนาย เจ้าคนนายคน เป็นผู้บังคับบัญชา 

ทานัง เทติ

มีการท�าบุญให้ทาน ประจ�าไม่ขาด เป็นข้อวัตรปฏิบัติ
ประจ�าชีวิตของเราจริงๆ ใครล่ะจะไปท�าเราไปติดคุกติดตะราง 
ไปลงโทษ ปรับไหมใสโ่ทษ เออ จองจ�ามีไหม ไม่มี ถ้าเราอยู่ด้วย
ศีลด้วยธรรม ศีลธรรม ท่านได้ว่า

กัมมัง กรรมที่ดี วิชชา
กัมมัง วิชชา

วิชาพาตัวรอดไปได้ วิชา ก็คือความรู้ ความรู้ที่เราประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ ...อาย มีความละอายต่อบาป ถ้ากระท�าบาปขึ้นมี
ความละอายอย่างงั้น เขาเรียกว่า

หิริ

มีความละอายต่อบาป ไม่สามารถจะล่วงเกินได้ ไม่สามารถ
ไปด่า ไปว่าคนอื่นเขาได้ ไม่มี พูดเผลอไป พูดรุนแรงเกินไป 
ก็มีขอโทษ ขออภัยกัน ขอโทษพูดมากเกินไป พูดด้วยความโกรธ 
อันนั้นก็เป็นโทษต่อเราแน่นอน จึงขอขมาลาโทษ ถ้าโทษหนักๆ 
ลงไปหน่อย ก็เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบคารวะขอขมาจริงๆ 
ถ้าได้ล่วงเกินอย่างรุนแรงเกินไป ลงไม้ลงมือต่อกันอีกอย่างนี้ 
สิ่งที่จะยกโทษให้ไม่ได้ ก็คือฆ่า ฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย ท�าลาย
ผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ พยายามฆ่า ถึงค�าว่าตาย เอาปืนไปยิงเขา 
เอามีดไปฟันคอเขา ฟันหัวเขา ได้เข้าโรงพยาบอกพยาบาล 
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เพราะฉะนั้น จึงตัดสินลงโทษแขวนคอประจาน แล้วก็
ออกโทรทัศน์ด้วย ให้ได้รู้หมดทุกประเทศในแผ่นดินเนีย่ หาก
ไม่มจีอหนัง จอ ฟังข่าวออกทางโทรทัศน์ กระตุกคอซัดดัม ให้
ชาวบ้านชาวเมืองเขาได้เห็นได้รู้ไปหมดทุกประเทศ กระตุก เบา 
ไม่มี นดิเดียว เสียงวี้ดนดิเดียวเท่านั้น กระตุกแล้วปะนั้น ติด
เครื่องเร่งอีก โอ้นโต้น(ห้อยลงมา)ๆๆ ขึ้นไปพู้น( โน้น) แล้วก็ยิง
ด้วยปืนอีก กลัวจะไม่ตายแน่นอน ตายแล้ว หมดลมหายใจแล้ว 
เขาจึงเอาลงมา แก้คอ น�าไปสู่ตะแลงแกง แล้วไปสู่ที่ฝังศพซะ 
ให้ชาวโลกได้เห็นได้รู้ ว่าเป็นคนชั่วถึงขนาดได้แขวนคอ นั่น เออ 
เผด็จการ เขาเรียกว่าปกครองแบบเผด็จการ

ส่วนพระเจ้าชาห์นั่น ไม่ได้ลงโทษหรอก พระเจ้าชาห์ นั่น 
กระอักเลือดออกเอง ตัวเองกระอักเลือดออก ฮาก(อาเจียน)
เลือดออกเอง ห้ามเลือดไม่หยุด เขาว่าโลหิตฝอยแตกในหัวใจ 
หรือในมันสมอง ฟุบไป ตายเลย อืม หายใจไม่พอ เพราะท่าน
ไปสนับสนนุให้ พระเจ้าชาห์ เป็น เออ ผู้โกงบ้านโกงเมือง เป็น
จ�านวนมากเหมือนกัน หนหีนี้ ไป ไปอยู่ที่เกาะอังกฤษ หรือเกาะ
ประเทศอะไร หรือจะเกาะอังกฤษ ไปอาศัยเพื่อนเป็นทางรอด 
เมื่อเขาตามรู้ ตามเห็น ตามทันแล้ว เกิดกระอักเลือดขึ้นมา สดๆ 

บังคับกอง กรมอยู่ กรมไหน กองไหน เขาก็ลงโทษตามกฎหมาย
เหมือนกัน ถ้าโทษหนักหน่อยเขาก็เอาแรงๆ หน่อย เออ ถูกปรับ
ถูกไหมยังไม่พอ ถ้าหากหนักกว่านั้นเข้าไป เอาไว้ก็เป็นศัตรูต่อ
บ้านเมืองต่อไป เออ ถ้า อะไรเมือง เขาตัดสินในเมืองจีน ประหาร
ลูกเดียว มีเข้าหลักประหารลูกเดียว

มีตัวอย่างให้เราได้ดูอยู่ เช่น พระเจ้าชาห์ ซัดดัม ฮุสเซน 
เป็นตัวอย่างต่างประเทศเขา เอาถึงกับตายเลย อ้า แล้ว ซัดดัม 
ฮุสเซน ก็ถูกแขวนคอ ให้ประชาโลกได้ดูกันเป็นตัวอย่าง เขาท�า 
กรรมชนดิไหนๆ เบียดเบียนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินขนาดไหน เออ 
มโีทษขนาดประหารชีวิต ประหารชีวิตเฉยๆ เอาปืนไปยิงทิ้ง
เฉยๆ ชาวโลกก็เลยได้รู้

เพราะฉะนั้น แขวนคอไอ้ซัดดัม แขวนคอ เอารถแบคโฮ 
รถใหญ่ๆ รถเครนใหญ่ๆ เป็นลูกตุ้มเอาเชือกรัดมันไว้จาก เออ 
พวกทหารก็พันลงมา มามัดคอ(อนสุาวรีย์รูปปั้น)ซัดดัม ซัดดัม 
ฮุสเซน เขาก็ประกาศให้ได้ทราบทุกคนๆ ให้รู้จักเหตุที่แขวนคอ
เพราะเป็นอย่างงั้นๆ ต้องแขวนคอประหาร ประจานให้โลกรู้
ร�่าลือว่าคนคนนีม้หาโจร มหาโจร กินบ้านกินเมืองเป็นจ�านวน
ไม่น้อย มากมายหลายหมื่นล้าน เอาไว้ก็เป็นภัยแก่บ้านเมือง



๑๔
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๗

13

12

๗๔  ๗๔

อาบัติ ใหม่ซะ หรือสมาทานศีล ศีล ๑๐ ของตัวซะ เออ ก็อยู่ต่อ
ไปเป็นพระที่ดี เป็นเณรที่ดี เป็นเนื้อนาบุญของโลก

อะนตุตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ

เพิ่นบอกว่า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลก 
ชาวโลกเอาอะไรให้ มาท�า เอาอะไรมาท�าบุญ มาให้ทาน มาบริจาค 
ให้ สงเคราะห์สงหาให้ ยังฝ่าฝืนศีลธรรมอยู่ ก็สมควรจะสึกออก
ไปจากเพศอันอุดมนีซ้ะ อย่าอยู่เป็นก้างขวางคอของชาวโลก อยู่
ไปก็หนักอกหนักใจของชาวบ้านชาวเมืองเขา ถ้าประพฤติตนไม่ดี 
ไม่ตามพระวินัย ท�ายังไงก็ได้ให้หมดจด ก็ตั้งใจใหม่ ตั้งสมาทาน
ใหม่ อยู่ปริวาสซะก่อนเรา ถ้าเป็นพระ เออ ถ้าหากล่วงเกินเข้า
ไปหนักๆ กว่านั้น อยู่เป็นพระก็อยู่ไปอย่างหลบลี้หนหีน้า ขี้กลาก
กินหัว เป็นขี้กลากเต็มหัว หัวถูลู่ถูกัง คันคะเยอไปหมดทั้งตัว
นั้นแหละ อยู่ไปก็เป็นโรคติดต่อของประชาชนต่อไป

สึกไปซะ สึกไป ก็ไปเข้าหาการหางานอาชีพทางโลกเอา 
ถ้าขยันขันแข็งก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ถ้าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน สึกออก
ไปแล้ว ไปหาลักฉกจกฉ้อ โกงบ้านโกงเมืองเขาอีก อย่างงั้นก็
เป็นภัยต่อสังคมอีกเหมือนกัน หนักใจชาวบ้าน ผู้อุปถัมภ์(อุ)
ปัฏฐาก ผู้ให้ความอุปถัมภ์(อุ)ปัฏฐาก บ�ารุงรักษา เออ หนักใจ
ชาวบ้านเขา

อยู่ไปก็หนัก หนักแผ่นดิน

คนหนักแผ่นดินก็มี สมัยครั้งพุทธกาล ก็หนักแผ่นดิน 

แดงๆ ฮาก(อาเจียน)เลือดออกแดงๆ หลบไปไม่ไหวแล้ว ตาย 
ในขณะนั้นเหมือนกัน ไม่ได้ยิง ไม่ได้แขวนคอในขณะนั้น นีร่ะดับ
โลก ประจานให้โลกรู้ร�่าลือ ว่าเป็นคนชั่วร้ายขนาดไหน เออ

แต่พวกเรายังอยู่ดีกินดี ไม่มี ใครจะกระท�าให้ถูกประหาร
ชีวิตแบบนั้น แขวนคอแบบนั้น ไปยิงเป้าแบบนั้นไม่มี พวกเรา
อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข เพราะว่ามีระบอบประชาธิปไตย เป็นที่
ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยชอบธรรม ไม่ได้ไปประหัตประหาร 
ใคร ไม่ได้จับไปฆ่าเล่น ยิงเป้าเล่น ไม่มี มันอย่างงั้นไม่มี ถ้าพวก
เราทั้งหมด อยู่ในที่นี ้ และอยู่ในที่อื่นๆ ก็เหมือนกัน ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบข่าย ของศีลธรรมอย่างเคร่งครัด 
ศีล ๕ ข้อ ไม่ให้มันขาดเลย

ปาณาฯ อะทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ

อันนีศ้ีลเบาๆ ศีล ๕ ข้อ ศีล ๘ ข้อมีอีกต่อไป ศีล ๑๐ 
สามเณร ศีล ๑๐ ศีลของพระก็ศีล ๒๒๗ ถ้าหากประพฤตินอกรีต
นอกรอย ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลก็ลงโทษตามกบิลเมือง 
เหมือนกัน ลงโทษ ให้ลาสิกขาไปซะ ถ้าอยู่ในนีก้็เป็นภัยต่อศาสนา 
ไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติตนอยู่ขอบข่ายของศีลธรรม ที่ตัวบวชเข้า
มาแล้ว ไม่ได้รักษาให้ครบให้ถ้วน ขาดตกบกพร่องอยู่ มีข้อโหว่อยู่ 
เพราะฉะนั้น ก็ลงโทษไปตามกบิลบ้านกบิลเมืองไปได้ มันมโีทษ
หลายระดับ โทษศีล ๒๒๗ เนีย่โทษเด็ดขาด ถ้าไปล่วงเกินศีล 
๒๒๗ ก็อย่าอยู่เป็นพระให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาหนักใจท�าไม 
สึกซะดีกว่า เออ ถ้าท�าแล้วผิดขนาดหนักให้สึก ถ้าเป็นโทษเบาๆ 
หน่อย พอที่สังวรระวังศีลของตัวได้อยู่ ก็สมาทานใหม่ แสดง
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อยู่ในที่แห่งไหนก็ตาม แต่ก็แผ่นดินสูบ แต่ผู้ที่ ไปสวรรค์ทั้งเป็น 
แผ่นดินไม่ได้สูบหรอกไปสวรรค์ทั้งเป็น พระโสดาบันบุคคล 
สกิทาคา(มี) อนาคา(มี) พระอรหันต์ทั้งหลาย เพิ่นไปพระนพิพาน
กันหมด ไม่ถูกแผ่นดินสูบหรอก มีทุกขคติที่รุนแรงอย่างงี้ 
ต้องมโีทษสาหัสสากรรจ์พอได้ เพราะฉะนั้น พวกเราเป็นคนมี
สัมมาอาชีวะ เป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ิชอบ ประกอบการงานใน
ทางที่สุจริต เลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ ใจ แผ่นดินรองรับ
นับถือเอาไว้ นอกนั้นหากถือเอาไว้ ตายแผ่นดินกับเขาได้อยู่ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ ท่านก็เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ท�าให้สงบร่มเย็น อย่างน้อยก็แสดงธรรมะธัมโม ให้
เขาฟังได้ หรือว่าอ่านหนังสืออธิบายบาปบุญคุณโทษ ให้หมู่ให้
พวกได้ฟัง มีต�ารับต�ารา มีเต็มบ้านเต็มเมือง อ่านให้ลูกให้หลานฟัง 
ถ้ามีผู้เฒ่าผู้แก่ ถ้าลูกหลานอ่านหนังสือ อ่านออกก็อ่านหนังสือ
ธรรมะ อ่านให้ครอบครัวของเรา ถนัดอ่านให้ลูกหลานฟัง เรื่อง
ดีๆ มีเยอะแยะ เก็บดจีนไม่มีที่เก็บหนังสือธรรมะธัมโม เรื่อง
ของพระพุทธเจ้า เรื่องของพระอริยสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า 
เรื่องผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในโลก ไม่ได้รักษาศีลเฉพาะ
หรอก แต่ว่าเป็นคนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท�าประโยชน์ให้
สังคม พัฒนาสังคม ให้เจริญรุ่งเรือง อืม มันเกิดขึ้นเพราะอะไร 
ศาลาธรรมสภาแห่งนี ้มันเกิดขึ้นด้วย วิริยะ อุตสาหะ จากน�้ามือ
ของท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสหนึ่ง จากความร่วมมือร่วมใจของชาว
บ้านชาวเมืองหนึ่ง เอามารวมกันเข้าจึงเป็นศาลาขึ้นหลังใหญโ่ต
ขนาดนี ้แต่ก่อนโบสถ์ก็มี แต่ว่ามันน้อยไป ต่อจากโบสถ์มา เป็น
วิหารใหญ่ต่อกันไป ดังที่เรานั่งกันอยู่น้ี เกิดจากแรงความคิด
ของท่านเจ้าอาวาส

จนถูกแผ่นดินก็ยังไม่รองรับ เพราะว่ามันหนัก แผ่นดินก็เลย
สูบเอาไปเลย สูบ แผ่นดินสูบ อย่างพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง 
หลายคนเน้อ พระเจ้า เออ เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ก็ถูกแผ่นดิน 
สูบไปก็มี เป็นผู้หญิงก็มี เป็นผู้ชายก็มี ถูกแผ่นดินสูบไปทั้งเป็นๆ 
เลย อย่างว่านางจิญจมาณวิกา เป็นตัวอย่างผู้หญิง ถูกแผ่นดิน
สูบไปเลย แน่ะ หมายถึงว่า สูบยังไง มันสูบยังไง สูบลงไปจริงๆ 
สูบลงไป พระเทวทัตก็สูบลงไป พระเจ้าสุปปพุทธะอีกองค์ ก็ถูก
แผ่นดินสูบเหมือนกัน หลายคนอยู่ แต่จ�าไม่ได้มันหลายคน 

คนนั้นก็ถูกแผ่นดินสูบ คนนีก้็ถูกแผ่นดินสูบไป สดๆ แดงๆ 
ดีกว่าหนักแผ่นดิน คนหนักแผ่นดิน พสุธาหรือแผ่นดิน ทนไม่
ไหวก็แยกออกให้ตกลงไปในหลุม ดูดลงไปถึงอเวจีมหานรก ไป
หมกไหม้อยู่ ก็ไปรับโทษทัณฑ์อันนีอ้ย่างนี ้ เกิดร่วมอยู่ในแผ่น
ดินสูบไปในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ ผู้ท�าความหนัก
แผ่นดิน ก็ถูกแผ่นดินสูบไป นีเ่ป็นตัวอย่าง แต่ทุกวันนี้ ไม่ถึง
ขนาดนั้นหรอก แผ่นดินสูบเหมือนกัน เขาไปยิงเป้าทิ้งซะ ฆ่าทิ้ง
ซะเลย ฆ่าทิ้ง ตายแล้วเอาไปไหน ก็แผ่นดินสูบเหมือนกัน ถ้า
ท�าเภทภัยสังคมขึ้นมา เขาก็ดึงไว้ แผ่นดินสูบเหมือนกัน ตาย
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พระอริยเจ้าทั้งหลาย พระโสดา(บัน) พระสกิทาคา(มี) 
อนาคา(มี) พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ไม่มี ใครไปทอดทิ้งนิง่
ดูดายหรอก เก็บไปสักการบูชา เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ 
ท�าบุญทุกวัน ไหว้พระทุกวัน เก็บดอกไม้ไปบูชาทุกวัน ทุกคนผู้
มีบุญแล้ว แม้แต่กระดูกเขายังไหว้เคารพบูชา เพราะว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมทั้งโลก ไม่มี ใครปฏิเสธกระดูกของ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ไม่มี ใครปฏิเสธ แต่แม้ในรูปของท่าน ได้
ถ่ายท�าไว้ในรูป อยู่ในกระดาษ ก็ยังเอาไปบูชาสักการะ แม้แต่
กระดูกก็ยังเก็บไปไหว้บูชาสักการะอยู่อย่างนั้น นีบุ้คคลตัวอย่าง
มีอยู่ เราก็เห็นอยู่ เห็นกับหูกับตาน่ะ

ถ้าเราไปเที่ยวประเทศอินเดีย ก็จะเห็นสถานที่ประสูติ 
สถานที่ตรัสรู้ สถานที่ปรินพิพาน สถานที่ส�าคัญๆ อ�านวยให้
กุลบุตรลูกหลานได้ดู ได้ชม ได้กราบ ได้ไหว้ คนเมืองไทยของ
เราว่า ทัศนาจร ไปดู ไปชมกันทั้งนั้น ในประเทศอินเดีย สถาน
ที่ประสูติอยู่ที่ ไหน สถานที่ เออ แสดงธรรมอยู่ที่ ไหน สถานที่
ปรินพิพานอยู่ที่ ไหน แล้วกระดูกหายไปไหนหมด เขาแย่งกัน 
หากไม่แบ่งปันกันโดยธรรม ก็อาจจะเกิดสงครามโลกแย่งกระดูก
กัน โน้น บุคคลผู้ที่มีคุณธรรมสูง เขาบูชาแม้กระทั่งกระดูก แล้ว
นีพ่วกเราน่ะมีคุณธรรมพอที่จะแย่งไว้ได้ พอที่จะแย่งกระดูกกันไหม

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

ในร่างกายเรา มีแต่เป็นของมีค่าทั้งนั้น แม้แต่อยู่ในปาก
ก็ขอถอนเอา ถอนเอาฟัน ผมที่ โกนออกมา แย่งกันทั้งนั้น ท�าไม
ถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าคุณธรรมที่ท่านมี มีคุณธรรมประจ�า

(เสียงเด็กร้องไห้)

และก็เชิญชวนผู้มจีิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกัน คนละ ๑ บาท 
คนละสลึง คนละเฟื้อง คนละ ๑๐๐ ๒๐๐ คนละ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
คนละ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เอ้า ก็ตั้งขึ้นมาได้อย่างนี ้นีเ่รียกว่า
เป็นคนไม่หนักแผ่นดิน เป็นคนท�าให้แผ่นดินได้รับประโยชน์ 
ทุกอย่างที่ท�าขึ้นในวัดนี ้ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ประชาชน
ได้ใช้ร่วมกันอย่างนี้

ไม่ให้ตายแผ่นดินสูบเอาไว้ ไม่ตายหรอก เว้นไว้แต่หมด
ลมแล้ว หมดลมแล้วเขาก็เอาไปฝังซะ เอาไปเผาไฟซะ อืม แต่
ว่าไม่ได้ตายด้วยแผ่นดินสูบโดยตรง แผ่นดินมันสูบโดยอ้อม 
ตายแน่นอน ถึงจะดวงวิญญาณจะไปสวรรค์ แต่ว่าร่างกายไป
ด้วยไม่ได้ ถ้าเกิดไปนานมันก็เน่า ไม่ก็เปื่อย เออ เหม็นบ้านเหม็น
เมืองเขา น่าเกลียด จึงมีการเผา

กเฬวราก

ซากศพซะให้เรียบร้อย เรียกว่าประชุมเพลิง นั่น...พากัน
เก็บกระดูกไว้ ถ้าผู้ใดมีคุณงามความดี แม้เป็นกระดูกก็ยังแย่ง
กันเลย อย่างในประเทศอินเดีย กระดูกพระพุทธเจ้าแย่งกัน
อุตลุด กระดูกของพระอริยเจ้า พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร 
แย่งกัน

แต่พระอานนท์ ท่านเหาะขึ้นไปในอากาศ เพ่งไฟ กสิณ 
เตโชธาตุ ให้เกิดไฟไหม้อยู่ในอากาศ ไฟตกลงๆๆๆ ตกใส่ดินน่ะ 
แย่งกันอุตลุด แน่ะ นีก่็มีอยู่ในครั้งพุทธกาล
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เสียสละก�าลังกาย ก�าลังใจ ออกมาประพฤติปฏิบัติ บูรณะ
ปฏิสังขรณ์วัดวาศาสนา ให้เป็นหลักเป็นฐาน ดังที่เรานั่งอยู่ใน
ศาลาเดี๋ยวนี ้เกิดขึ้นเพราะความคิดของท่านผู้มีเมตตา ไม่เอารัด 
ไม่เอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดเลย

ตายช่างมันๆ เมื่อยก็นวดเอา กินข้าวแล้วก็มีแรงมาเอง 
นวดเส้น นวดเอ็นมาแล้วก็มานั่งเทศน์ได้ อย่างนีก้็เรียกว่าเสีย
สละเหมือนกัน เออ ได้สาธุหรือเปล่า บุญ เออ นั่งเทศน์อย่าง
นีก้็ด้วย ข้าวปลาอาหาร ของญาติโยมเอามาเลี้ยงชีวิตร่างกาย 
แต่ว่ามันมีพลาดอะไรนดิหนึ่ง ตั้งใจว่าจะมากินเพลที่นี ้เออ ร้าน
แก่ ล�าตะคอง ว่าจะมาฉันเพลที่นั่น แต่มาๆ พอมาถึงที่นั่นแล้ว 

ตัวของท่านเอง เกิดความศรัทธา... ความเชื่อ ความเลื่อมใส 
อย่างฝังอกฝังใจถอนไม่ออกเลย ดังนีเ้ป็นตัวอย่าง นีแ่หละ พวก
เราเป็นผู้มีบุญ จึงมีผู้มาแนะน�าให้สร้างวัตถุถาวรเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ดังที่เรามาร่วมกันนั่งอยู่เดี๋ยวนี ้เห็นได้ชัดไหม ท่าน
ผู้นั้นคือใครล่ะไปบอกเมื่อ...ทีแรก น่าโมทนาสาธุการไป อืม

เพราะฉะนั้น จึงขอฝากท่านทั้งหลาย ให้ท�าตนเป็นคนดี 
อย่าท�าเป็นคนชั่ว ถ้าเป็นคนชั่วแล้วแผ่นดินหนักมันจะสูบเอาไป 
อ้า ถ้าตายด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ตายด้วยศีลด้วยธรรมแท้ 
ใครๆ ก็เคารพ ใครๆ ก็นับถือ สักการบูชา ท�าบุญสุนทาน ไม่
เสียดาย เสียสละแรงกายแรงใจ มาร่วมท�าเป็น เออ โรงทาน
บ้างในงานน้ี ผู้ที่มีศรัทธาเสียสละเป็นเจ้าภาพโรงทานบ้าง พระคุณ
เจ้าก็ได้ฝากท้องฝากไข้ด้วย เฮอะๆ อิ่มหน�าส�าราญด้วย เพราะ
แรงกายแรงใจที่ท่านเคยกระท�ามานั่นเอง ให้ภาคภูมิ ใจตัวเองไว้ 
อย่างน้อยๆ ...กลับใจตัวเอง ถึงกับไปกินยาตาย หรือไปฆ่าคน
ตาย ผูกคอตาย ไปโดดเหวตาย ไปโดด โดดภูเขาตาย อะไร
ท�านองนี ้ถ้าใครสั้น คิดสั้น คิดไม่กว้าง ก็ท�าประโยชน์ให้แก่ตัว
เองไม่เพียงพอ ให้คิดให้กว้างๆ หรือว่าเสียสละชีพเพื่อชาติ เพื่อ
ศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ เพื่อรัฐบาล ผู้ปกครองเรา ให้อยู่ดี
มีสุข เราเสียสละได้ทุกอย่าง อย่างนีค้ล้ายๆ ว่าเป็นการเสียสละ
อย่างสูง ให้เข้าใจอย่างงั้น ให้ภาคภูมิ ใจไว้ ผู้ที่จ�าศีลภาวนามา
ตลอดชีวิต อย่างน้อยก็กระดูกก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเหมือน
กัน เอาฝากเขาไว้ เขาสักการะ เขาบูชา ผู้นับถือ เขาเลื่อมใส เสีย
สละทรัพย์ คนละนิดละหน่อยพอบ�ารุงพระศาสนา ให้มีวัดวา
ศาสนาเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง เหล่านั้นก็เรียกว่าเป็น
ประชาสงเคราะห์เหมือนกัน ให้ประชาชนได้ เกิดศรัทธาเลื่อมใส 

มันเลยเพลแล้ว เลยเที่ยงไปแล้ว กินเพลไม่ได้แล้ว ก็เลยเอาน�้า
มา น�้าขวดใหญ่ น�า้ขวด กินมัน เราพลาด เราไม่ได้กินเพลแล้ว
วันนี ้ไม่มีเพลแล้ว ตั้งใจจะมากินเพลล�าตะคอง ไม่ทัน แต่ว่ารถ
มันติด ฝนก็ตกมากมาย พอมาถึงล�าตะคอง ถึงร้านอาหารจริงๆ 
มันบ่ายแล้ว มันบ่ายไปตั้งหลายนาทีแล้ว เที่ยง บ่ายไปตั้งหลาย
นาทีแล้ว ต้องหาเลี้ยงชีพแล้ว กินน�้าเข้า กินน�า้เข้าหรือเปล่า ไม่
ต้องกินมันเพล ไม่ต้องกิน กินน�า้ร้อนเอา น�้าปานะ น�้าส้ม มี
หลายชนดิที่เขาเอามาให้กิน ตอนบ่ายตอนเย็น หลายอย่างกิน
ไม่ไหว... น�้าทั้งหลาย อืม หายเมื่อยหน่อย หายเมื่อยหาย หิว
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(หลวงปู่ ไอต่อเนื่อง)

อย่าให้กลายเป็นนักโทษอย่างอุกฤษฎ์ ไม่ได้แขวนคอ
เหมือน ซัดดัม ฮุสเซน หรอก ไม่ได้กระอักเลือดตายเหมือน
พระเจ้าชาห์หรอก ยังมีประโยชน์ต่อแผ่นดินอยู่ ก็ช่วยกันพัฒนา
ชาติบ้านเมืองของเรา ให้มันเจริญรุ่งเรือง เป็นที่อยู่ที่อาศัย ของ
ลูกของหลานสืบไปอีกนานเท่านาน

ดังที่รับประทานวิสัชนามา ก็ยุติโดยเวลา เพราะว่าคอมัน
ไม่เอาแล้ว มันไอแล้ว ก็ยุติ สมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี ้เอวังก็มี
ด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)

อ้า รับพรกันซะก่อนน่ะ ด้วยอ�านาจบุญกุศลบารมีราศีทั้ง
หลาย ได้พร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน มาเข้าวัดเข้าวา มาบ�ารุง
รักษา สร้างสรรค์ พัฒนาสถานที่ ดังที่เราได้อาศัยนั่งฟังเทศน์
อยู่เดี๋ยวนีด้้วย และอื่นๆ มีอีกเยอะ ก็ขอจงเป็นพลวปัจจัย ดล
บันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลก
และทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานฝอยมา ก็ยุติโดยเวลา 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)

ปิด ปิดแล้ว สต๊อป(stop หยุด ปิด)

ไหม ไม่มีหิว เออ อืม ถ้าเมื่อยๆ มาก็กินน�้าเอา กินน�า้ร้อนเป็น
แก้ว... กินน�้า

(หลวงปู่ฉันน�า้ร้อน) กินน�า้ลงไปแล้ว

(หลวงปู่ส�าลักน�้า ไอ) ส�าลักน�า้ซะ เอา แค่นั้นแหละ

ถ้าการเลี้ยงเพลก็ฉันได้อยู่

(หลวงปู่ ไอ) ถ้าเอามื้อเดียว วันไหนอิ่มข้าวตอนเช้า อิ่ม
หลาย เขานมินต์ฉันเพล เอามาอีกแหละ เอาอีกแหละ เออ มัน
กินไม่ได้อีกแล้ว เข้าไม่ได้แล้ว เอื้อม(เรอ)แล้ว เอ้า ยังไม่ถึงฮาก
(อาเจียน)หรอก

(หลวงปู่ส�าลักน�้า) หยิบน�้ากิน กินน�้าลงไปมันส�าลักน�้า

ที่บรรยายมา จับตรงนู้นบ้าง จับเอาอันนีบ้้าง เพื่อให้ท่าน
ทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาด
ของตนๆ เองเถิด ถ้าจะประพฤติปฏิบัติ ให้ดีกว่านี ้ให้เคร่งครัด
กว่านี ้ไม่ให้เป็นคนหนักแผ่นดิน อย่างที่ อย่างนทิานเมื่อกี้

(หลวงปู่ ไอ) ออกมาแล้ว

คนหนักแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่รับ สูบเอาไปเลย เออ นี่
ไม่ถึงกับหนักแผ่นดินหรอก
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
งานท�าบญุฉลองครบรอบ ๖๑ ปี โรงพยาบาลเพชรบรูณ์
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ส�าหรับอาคารธรรมรักษา (๑๑๔ เตียง)
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

อาราธนาเทศน์เสร็จแล้ว เราไม่ได้ยินเสียงเลย

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

ขอความนอบน้อมของเรา จงมีแด่พระผู้มีพระภาค ผู้เป็น
อรหันต์เป็นศาสดาของโลก อ้า ด้วยความศรัทธา จริงใจ และ
จริงจังด้วยเทอญ สาธุ
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นิง่ดูดาย ใจจืดใจด�า อ�ามหิต เออ ไม่ดูแลรักษา หากเบื่อหน่าย
กันแล้ว กลัวติดโรคติดภัย ก็หนจีากกัน ปล่อยให้ผู้ป่วยนั้นต้อง
นอนแขม่ว คอยผ่อนความตายเท่านั้น

พระบรมศาสดาได้ทราบข่าวว่า พระติสสะเวลาป่วยหนัก 
หมู่พวกทอดทิ้ง หนหีมด ไม่มี ใครดูแลเลย อ้า ไปห้องน�้า ห้องส้วม 
ด้วยตนเองก็ไม่ได้ นอน ตัวเปื่อยเน่า

ถ้าพูดเอารวบรัด พระติสสะน่ะ พระตัวเปื่อยเน่า ตัวเปื่อย
หมดทั้งตัว ไม่มี ใครมาอยากจับอยากจ่าย น�้าเหลือง ขี้เหลวเลอะเทอะ
ไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว เปื่อยหมดทั้งเนื้อทั้งตัว พระบรมศาสดาได้ 
ทราบข่าวก็สลดสังเวชใจ ปัดโธ่ ลูกศิษย์ของเราคถาคตขนาดนั้น
เชียวหรือ เราไปเอง ไปเอง ไปเห็นติสสะ ตัวเน่าเปื่อยทั้งตัว 
ทั้งเนื้อทั้งตัว สั่งให้ต้มน�้าร้อน สั่งให้ก่อไฟต้มน�า้ร้อนขึ้น หาใบไม้
ใบตอกอะไรๆ ที่มันเป็นยา อ้า ใบศรีชั่วโมงื่น ใบอะไรต่ออะไร 
มันเป็นยา เอามาต้มให้หอมดีๆ ต�าราสามสิบสองฝาง หรือ เออ 
คอยฝางทั้งหลายเอามาใส่ให้หลายๆ ต้มแล้ว เอาติสสะมาอาบน�า้ 
เอาเสื้อผ้าที่เน่าๆ เหม็นๆ เหล่านั้นเอาไปซัก ซักด้วยน�้าร้อน 
ไปตากให้แห้ง แล้วก็เอาอะไรปิดร่างกายไว้เฉยๆ ซะก่อน พอผ้า
แห้งแล้ว ก็เอาผ้าแห้งมาห่มให้ ทาแป้ง ทาดินหินที่เป็นยาทั้งหลาย 
ดินส้ม ดินอะไรมัน ทาหมดทั้งตัวให้ ให้เย็นสบาย เย็นสบาย
แล้วก็ห่มผ้าให้ดี แล้วก็มานอน ไม่ได้นอนที่อื่น นอนที่ ใกล้ๆ 
ตักของพระบรมศาสดา นอนตรงนั้นฟังเทศน์ พระพุทธเจ้าก็
เทศน์เรื่อง

ทุกขัง อะนจิจัง อะนัตตา

กัมมัง วิชชา จะ ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง
อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ

สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

อนสุนธิพระธรรมเทศนา มีบุพพาประ สืบเนื่องมาจาก
องค์สมเด็จ ภควันตังมหาบพิตร สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา
เอกในโลก ถ้ายันเท่าทุกวันนีก้็ ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว เพิ่นล่วงลับ
ดับขันธ์และปรินพิพานไปนานแล้ว แต่ว่าค�าสั่งค�าสอนของท่าน
ยังมีอยู่ในโลก มี ในพระไตรปิฎก มี ในพ ระคัมภีร์ ต�ารับต�ารา 
นับคณาไม่ถ้วน พรรณนาไม่ถ้วน มากมายก่ายเกิน พะเนนิเทินทึก 
อึกทึกเนืองนอง มีหลายนัยด้วยกัน ธรรมวินัยมีมากมาย

แต่ท่านบัญญัติไว้ให้ แด่ชาวพุทธโดยตรง คือ จะพระ
ภิกษุสงฆ์สามเณร หากเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าได้ทอดทิ้งกัน อย่าได้
นิง่ดูดายกัน พวกเราหนจีากฆราวาสวิสัยมา อาศัยธรรมะ ค�าสั่ง
ค�าสอนของพระบรมพระศาสดาเท่านั้น อย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวข้อง 
ทิ้งญาติพี่น้องทั้งหมดแล้ว ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง ไม่มีญาติโกโหติกา 
แต่อย่างใด ถ้าพวกเราที่เป็นนักบวชจะได้ดูแลกันเอง ถ้าทอดทิ้ง 
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ตายไม่เป็นกับเขาหรอก ใจเราออกจากร่างนีก้็เข้าไปร่างอื่น ออก
จากร่างอื่น ไปเข้าร่างอื่นต่อๆ ไป เป็นภพ เป็นชาติ ไม่รู้จักชาติ 
กี่ชาติ กี่ภพแล้ว ทั้งเป็นตัวเราตถาคตเอง ก็นับภพ นับชาติไม่
ถ้วน เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี ้เพราะฉะนั้น เราจึงตัดเสีย 
ให้ขาด ให้สิ้นอาสวกิเลส เป็นสมุจเฉทปหาน ให้ดับขันธปรินพิพาน 
ตายแล้วสบายมาก สบายบรื๋อไปเลย ไม่มีอะไรรบกวนเราแล้ว 

ให้ฟัง ร่างกายนีม้ัน แน่ ไม่แน่นอน มันไม่แน่นอน ด้วย
ฤทธิ์กรรมวิบากแต่ปางก่อน ของเราตามมาทันเวลาไหน มันก็
เล่นงานเราเวลานั้น เพราะฉะนั้น เราตั้งใจละ ตั้งใจวางซะให้ได้ 
ให้ตั้งใจละ วางสังขาร มันไม่ใช่ของเรา อา

สัพเพ สังขารา อะนจิจา

สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยง มันก็เป็นให้เราเห็นอยู่
อย่างนี ้ มันเน่าให้เราเห็นก็ได้ มันเจ็บมันป่วยเป็นอะไรๆ เป็น
โรคผิวหนัง โรคฝี โรคอะไรๆ ภายในเพิ่นก็เป็นได้ เป็นได้สารพัด
อย่าง เพราะฉะนั้น ควรแล้วหรือ เราจะยึดถือร่างกายนีเ้ป็นตัว
ของเรา มันไม่ใช่ตัวของเรานะ อ้า เป็นของมาใช้บาปใช้กรรมเฉยๆ 
มันไม่ใช่ตัวของเราที่จะน�าไปสู่ปรโลก ไม่ได้เลย เอาไปไม่ได้สัก
ชิ้นเดียวเลย ให้ทอดทิ้งมันซะ ปล่อยมันซะ วางมันได้ แล้วแต่
มันจะเป็นไป

สัพเพ สังขารา อะนจิจา

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
บังเกิดก่อแล้วกลับกลาย
ดุจฟองแห่งน�้าหมาย

แล้วแตกดับวับกระเด็น

อ้า เท่านั้นน่ะ เอาไปน�า(ติดตาม)ไม่ได้ ไปสู่ปรโลกไม่ได้ 
เอาได้แต่จิตใจเราเน้อ เอาจิตใจเราไปได้ ใจเรานั้นเป็นของไม่ตาย 

ราคะก็ไม่มี โทสะก็ไม่มี โมหะก็ไม่มี โลภะก็ไม่มี ราคะ โทสะ 
โมหะ ราคะ มานะ ทิฐิอะไร มันหมดไปหมดแล้ว ไม่มีแล้ว ไม่มี
อะไรเหลืออยู่ในร่างกาย มีแต่ดวงธรรม ที่ ได้ตรัสรู้แล้ว โปร่ง
สว่างไสว มีความสุขอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีเรื่องยุ่งๆ ขึ้นมาก็ตัดวาง
มันทันใด ไม่ให้ไปยึดถือไว้นาน อ้า อันนีพ้วกเราได้ท�า สร้าง
โรงพยาบาลไว้ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์นี ้เพื่ออนเุคราะห์ภิกษุไข้หรือ
คนไข้ทั้งหลาย บรรเทาไข้ให้ บรรเทาทุกข์ให้ อันนีเ่ป็นการสร้าง
มหาสมบัติ ใหญโ่ตไว้ในโลก เออ สร้างโรงพยาบาลไว้บรรเทาทุกข์ 
ให้แก่มวลมนษุย์ทั้งหลายที่เกิดมา ไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ ภิกษุ
สามเณรเจ็บป่วยมา ก็ได้พึ่งพาอาศัยที่นี ้เออ เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด
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ร้อนล้างออกให้หมด เอาฝางทั้งหลายมาต้ม อ้า ฝางทั้งหลาย
ร้อยแปดฝาง ฝางทั้งหลายบรรดามันเป็นยา สมานแผล สมานฝีๆ 
ใช้มันล้างออกให้สะอาดและก็ทาแป้ง ทาแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งยา
ชนดิที่มันเป็นดินส้ม เอามาเป็นแป้งดีๆ แล้วก็ทาตัวให้เย็นสบาย 
นอนฟังเทศน์พระบรมศาสดา ฟัง ฟังไปๆๆ จิตหลุดพ้นเสียแล้ว 
ติสสะจิตหลุดพ้นจากอาสวะ ไม่มีห่วงอะไรแล้ว ไอ้โรคภัยไข้เจ็บ
ในร่างกายไม่มีเวทนาเลย เย็นลงไปถึงหัวอกหัวใจไปหมด ก็ได้
สติตั้งขึ้นมา เกล้ากระหม่อม หรือเกล้าข้าพระบาท

ขอวางสังขารที่นี ้ขอปล่อยสังขารที่นี ้เธอจงก�าหนดการ
อันควรเถิดติสสะ ว่ามันเป็นของสุก จงก�าหนดการอันสมควร
เถิด ไม่ต้องถือ ไม่ต้องยึด มันวางมันหนัก ให้มันดับไปหมดทั้ง
ราคะ โทสะ โมหะ ก็ ให้มันดับไปหมดน่ะ มันจะหมดทุกข์ ต่อแต่นั้น 
ก็เข้าฌานเลย พระติสสะก็เข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
จตุตถฌานไปเรื่อยๆ จนละสังขาร หมดแล้ว ขอทิ้งสังขาร ณ ที่นี่ 
พระเจ้าข้า ขอทิ้งมันตรงนี ้สังขารไม่ได้เอาไปด้วยหรอก เธอจง
ด�าเนนิตามอันควรเถิด ติสสะ ติสสะละสังขารไปแล้ว หมดลม
หายใจแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า ท่านทั้งหลาย ติสสะไม่ใช่
พระธรรมดานะ อา พระผู้สิ้นอาสวะแล้ว หมดกิเลสแล้ว สมควร
ก่อธาตุขึ้น อ้า เจดีย์ขึ้นไว้ แล้วก็เผาติสสะดีแล้ว กระดูกของเธอ
ทุกชิ้น ทุกอย่างจะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดนะ แล้วก็ไม่ให้แยก
ย้ายไปไหนเลย ให้ก่อเจดีย์ไว้ใกล้ภูเขาน้อยแห่งนีล้่ะ ภูเขาน้อยๆ 
แห่งนีล้่ะ เอาเจดีย์ไว้ที่นี ่บรรจุไว้ในที่นีห่มด เพราะว่าติสสะไม่ใช่
พระธรรมดา เป็นพระอรหันต์แล้ว สิ้นอาสวะแล้ว ถึงพระนพิพาน
แล้ว พวกเราควรจะสัก สักการะบูชาให้เต็มที่ อย่าทอดทิ้ง อย่า
ใจจืด อย่าใจด�า พระบรมศาสดาสั่งอย่างงั้นแล้วก็ ให้หมู่พวก

ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย
ไม่ ใจจืด ไม่ ใจด�า

ไม่อ�ามหิต ต่อคนไข้ทั้งหลายเลย

มันจะแปดเปื้อนเปรอะเลอะเทอะยังไงก็ไม่รังเกียจ เออ 
เออ กระโถนถ่ายอึ ถ่ายหนัก ถ่ายเบาอะไร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานเลย เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เปลี่ยนที่ ใส่ก็ท�าให้สะอาด อล่องฉ่อง
เอาไว้ ตากกันให้แห้งแล้วก็รีดให้ สะอาดเอาไว้ ส�าหรับเปลี่ยน
ภิกษุไข้ หรือว่าคนไข้ทั้งหลาย เปลี่ยนให้ใหม่หมด จะท�าให้แห้ง
แล้วจึงค่อยเอามาใส่ให้ใหม่ ไม่มีชุดของตัวหรอก ชุดของโรง
พยาบาลหมด นีแ่หละเรียกว่าการสงเคราะห์ อ้า การสงเคราะห์
เพื่อนมนษุย์ด้วยกัน

ไม่ใช่ใจไม่ได้พัฒนา ใจของเราได้พัฒนากันมาแล้วจนถึง
ขั้นเป็นหมอ จนถึงขั้นเป็นผู้อาสาสมัคร ท�างานชนดินี ้ ทุกคน 
ที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อย่าไปขี้เกียจ อย่าไปรังเกียจอยู่ 
ก็ไม่ถูกต้อง ตามพุทธบัญญัติ พุทธบัญญัติไม่ให้ขี้เกียจกัน ภิกษุ
เป็นไข้ ตัวเปื่อยตัวเน่าขนาดไหน ก็ให้ไปโทรมเอา ไปอุ้มเอา มา
ล้างน�า้ มาท�าความสะอาด แม้เสื้อผ้าอาภรณ์เปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
ด้วยสกปรก โรคร้ายชนดิไหนก็ตาม เอามาแช่น�้ายาเข้า เอาน�้า



๕ 
มิถ

ุนา
ยน

 ๒
๕๕

๖

9

8

๗๕  ๗๕

ยิ่งสมัยนี ้พระมหากษัตริย์ไทย พระบรมราชินนีาถและ 
พระประยูรญาติทั้งหลาย ก็มีความนยิมชั่วโมงอบ ส่งเสริมใน
การรักษาภิกษุไข้ ไม่ใช่น้อย แม้แต่ตัวอาตมามานั่งฝอยอยู่เวลา
นี ้มานั่งคุยอยู่เวลานี ้ก็อาศัยหมอ เขารักษาให้ ผ่าตัดให้ หลาย
ชั้นหลายต่อ ขั้นตอน ผ่าตัดไต นิว่ในไต ผ่าตัดสันหลัง ไขสันหลัง
อักเสบ ผ่าตัดท้อง เพิ่นเอาทั้งไส้ในออกมา อ้า โอ้ย เขาถ่ายท�า
เป็นซีดี(แผ่นบันทึก CD)ไว้ ถ่ายท�าเป็นข่าวไว้ เขาถึงเอาภาพนั้น
มาฉายให้ดู โอ้โฮ สลดสังเวชตัวเองจัง อ้า ไม่มีอะไรให้ตัวล่อนจ้อน
ล่ะ เออ เปลือยกายหมด ผ่าท้องขาวโพลน เขาก็ผ่า จากหัวใจ
ลงไป เห็นโน้น ถึงต้นกัล... ต้นกัลปพฤกษ์ หึ กัลปพฤกษ์มัน
อยู่ที่ ไหน อยู่กับ อยู่ข้างล่างนั่นแหละ จนผ่าไปอีกไม่ได้แล้ว เอา
ออกมาข้างนอกหมด ออกมาล้าง มาท�าความสะอาดหมด ตับ 
ไต ไส้ พุง เอาออกมาหมด ล�าไส้น้อย ไส้ใหญ่ เขารีดมาท�าความ
สะอาดหมด ทุกอย่าง ในตอนเขาถ่ายท�าทีวี

ตายไป ๕ ชั่วโมง กว่าจะฟื้นได้ ตายไป ๕ ชั่วโมง จึงฟื้น
ขึ้นมาได้ ฟื้นขึ้นมาได้ ได้ยินเสียงโน้น เสียงแซ่วๆ มาแต่ไกลๆ 
เสียงอะไรกันมาและกันมาเลย ใกล้เข้ามาๆๆ ใกล้เข้ามาหาตัว 
พอใกล้เข้ามาหาตัวแล้ว มาก็ดังอยู่ที่หูนี ่เออ แล้วขยับเขย่าตัวเอง 
เขาก็มาเขย่า หลวงปู่ๆ ฟื้นได้แล้วหลวงปู่

จัดการตามสั่งทุกอย่าง จนได้ส�าเร็จเป็นเจดีย์น้อยอยู่แห่งนั้น 
อ้า ดังนี ้เป็นตัวอย่างอันนี ้พวกเราสร้างโรงพยาบาล เพื่อบรรเทา
ทุกข์ให้แก่พระภิกษุสามเณร อานิสงส์จะมากขนาดไหน อานสิงส์
จะมากมายขนาดไหน ที่นเีป็นที่ โรงพยาบาลสงฆ์ อ้า เอามาไว้
เป็นที่ตึกสงฆ์อาพาธ ส่วนตึกอื่นๆ นีก่็เป็นที่รักสง... รักษา
สาธารณชนทั่วไป ไม่ได้จ�ากัดพระเณรอะไร แต่ว่าสร้าง ที่วันนี้ 
มาเปิดป้ายที่นี ้ โดยจะท�าการไว้ให้เป็นโรงพยาบาลสงฆ์อาพาธ
อย่างเดียว

เพราะฉะนั้น ขออนโุมทนาในเจตนาดี ที่ท่านทั้งหลาย ได้
ท�าตามค�าสั่งค�าสอนของพระบรมศาสดา ได้สมความมุ่งมาด
ปรารถนาและก็สวยงามด้วย สะดวกด้วย สบายด้วย น�้าท่านา
วัง น�้าไหลไฟสว่าง ทุกอย่างได้สมปรารถนา

เพราะฉะนั้น อานิสงส์ อันนีจ้ะเท่าไหร่ จะพัฒนา พรรณนาไป 
เท่าไหร่ก็ไม่สิ้น ก็ไม่สุด มากมายก่ายเกิน พะเนนิเทินทึก ปรารถนา 
สิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาหวังเด้อ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพศรัทธา เกิด
ริเริ่มสร้างโรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี ้เอาไว้ส�าหรับปรนนบิัติ รักษา
พระภิกษุไข้ หรือคนอนาถา อ้า คนทุกข์คนจนยังไงก็ได้รักษา
เท่ากันกับพระภิกษุสงฆ์ล่ะ ให้ความสงเคราะห์อนเุคราะห์เท่ากัน
หมด ได้รับหมด
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อนเุคราะห์ ชีวิตเพื่อนมนษุย์ จะเป็นพระภิกษุ สามเณรก็ตาม 
จะเป็นคนทุกข์คนยากก็ตาม สงเคราะห์ไปทั่วๆ ไปให้หมด ให้
เป็นสาธารณประโยชน์จริงๆ ก็จะมีอานสิงส์ดังไปฮอด(ถึง)เทวโลก 
เทวดาก็จะโมทนาสาธุการกับพวกเรา อ้า มีน�้าใจไมตรจีิตมิตรภาพ 
ทั่วจักรวาล ไม่ว่าชาติไหน ภาษาไหน ถ้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ หรือจังหวัดในเมืองไทย เขาไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย 
เป็นฝรั่ง เป็นอังกฤษ เป็นเยอรมัน เป็นญี่ปุ่น เป็นที่ ไหน 
มาป่วยอยู่ในเมืองไทย คนไทยก็ต้องดูแลรักษาเหมือนดังญาติ
พี่น้องของตัวเอง น�้าใจอย่างนี ้น�า้ใจที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย

ไม่ทอดทิ้ง ไม่นิง่ดูดาย
ไม่ ใจจืด ใจด�า อ�ามหิตกับสัตว์ผู้มาเกิดร่วมโลก

ให้ความสงเคราะห์สงหาทั่วๆ ไป

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้น�าไป
ใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของตนๆ 
เองเถิด อัปปมาทธรรม ท�าความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ให้เคร่งครัด
ในชีวิตของเรา ต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความ
เจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการ รับประทาน
วิสัชนามา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)

ลืมตาเม่า(ลืมตาโพลง)ขึ้น เห็นคน เป็นจ�านวนมากล้อม
เราอยู่ เสียงเฮโลเขา โอ้ หลวงปู่ฟื้นแล้วๆ ลืมตาแล้ว มอง มอง
จนทั่วไปหมดทุกคน โอ้ เราฟื้นจริงๆ เว้ย คล�าดูท้องตัวเอง 
เขาเอาอะไรมาหนาๆ มาปิดไว้ให้แน่น ให้แน่นหนาหมด เคาะ
ตึบๆๆ ดังตึบๆๆ โอ้ มันไม่ใช่หนังของเรานะ เหมือนดังเอาไม้
กระดานมามัดที่หน้าอก ต่อจากนั้นก็นอนหลับอีกซะก่อน ฉีดยา
ให้นอนหลับ นอนหลับไปอีกวัน ให้พักผ่อนเต็มที่ล่ะ

อยู่ที่นั่น ๗ วันน่ะ ๗ วันมันจะเข้าพรรษาแล้ว มันจะ
หมดอายุลงแล้ว จ�า

สัตตาหะ

มาได้ ๗ วันเท่านั้น ขอลาเขา กลับ มันจะหมด ๗ วัน 
มันจะขาดพรรษา เขาว่าเอากลับรถน�าส่งไปตามล�าดับ ไปลงอุดรฯ 
ไปลงเครื่องบินอุดรฯ แล้วก็รถโรงพยาบาลอุดรฯ จัดรถน�าส่ง
จนถึงเมืองเลย ถึงเมืองเลยแล้วก็ โอ้ย ญาติโยมทั้งหลายมา
คอยดูมากมาย แต่ว่ากินอะไรยังไม่ได้ กินได้แต่ของเบาๆ เหลวๆ 
เว้ย ก็พออยู่ได้ ตลอดปลอดภัยมา

เข้าโรงพยาบาลมา ๓ ปี ๔ ปี แล้ว ผ่าตัดก็หลายครั้ง 
ผ่านิว่ก็หลายครั้ง ผ่าไขสันหลังก็หลายครั้ง เออ แต่ว่าอันนีเ้อา
ไว้เยี่ยวซะก่อน อย่าเพิ่งตัดมันเนาะ(นะ) เฮอะๆๆ ก็หยอกแหย่
เขา อันนี้ๆ  อย่าเพิ่งตัดมันเนาะ(นะ) เอาไว้เยี่ยวซะก่อนนะ ก็เลย
ไว้อาตมาเอาไว้เยี่ยว ให้ถ่ายหนัก ถ่ายเบาได้สะดวกสบาย ชีวิต
จึงรอดปลอดภัยมา ดังที่แสดงมา เพื่อให้ทุกท่านได้น�าไป อันนี้
อานสิงส์มากน้อยเท่าไหร่ สร้างโรงพยาบาล เพื่อสงเคราะห์ 
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ วัดป่าศิลาศรัทธาธรรม ต.บ้านราษฎร์
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

หลวงปู่เป็นคนหูหนวก พูดอะไรไม่ค่อยได้ยินน่ะ ต้องพูด
ดังๆ อ้า เออ อ่ะ นี่นั่งฟังสวดมนต์ เพิ่นสวดตั้งแต่สูตรต้น 
ไปโดยล�าดับ จนอวสานสุดท้าย

นีเ่พิ่นก็ ให้ศีลให้พรแก่เจ้าอาวาส ผู้ก�าลังเจ็บป่วยไข้อยู่ ไม่
ค่อยสบาย ไม่ค่อยแข็งแรง นับว่าดีที่สุดแล้ว ขอให้เจ้าอาวาส
ท่านหายจากโรค จากภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเสีย
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พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ

อยู่อย่างนั้นแหละ ญาติโยมก็เหมือนกัน ผู้ใดกลัวโรค 
กลัวภัยจะมาเบียดเบียน ก็ให้ภาวนา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

แค่นั้นแหละ ไม่ต้องเอาอย่างอื่นมา

คาถาอันนั้น คาถาอันนีก้็
สู้พุทธรัตนะไม่ได้ สู้ธรรมรัตนะไม่ได้ สู้สังฆรัตนะไม่ได้

อันนีว้ิเศษจริงๆ วิเศษจริงๆ นะ จนจวนจะตายก็ยัง
ได้สติขึ้นมา ได้สติขึ้นมา รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา เข้มแข็ง ใจเข้มแข็ง 
ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ที่มันเกิดขึ้นในสังขารร่างกายเรา หรือจิตใจ
เราก็เหมือนกัน จิตใจเรามันอ่อนแอ วิตกกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บ 
ใจมันก็อ่อนลงไป อ่อนลงไป ไม่มีอะไร สู้พุทโธไม่ได้ สู้พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ สู้พระธรรมไม่ได้ สู้พระสงฆ์ไม่ได้

พุทโธ ธัมโม สังโฆ
นีสู่งสุดในรัตนตรัยทั้ง ๓ เอา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

นั่นแหละเป็นที่พึ่ง อย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่ง ตายก็ขอ

ชะยะตุ ภะวัง
ชะยะมะหามังคะลานิ
สัมพุทธะคะเวสันโต

ขอให้หายเด็ดขาดไปเลย ไม่ต้องกินยา กินมันอะไรเลย 
ไปวัดความดันดู มันมีความดันสูงหรือความดันต�่า ถ้ามีความ
ดันต�่าก็ ให้หมอเขาฉีดยา เพิ่มความดันสูงขึ้นให้หน่อย โรคหัวใจ
มีอยู่หรือเปล่า ถ้าโรคใจหัวใจมีอยู่ ตามทางศาสนา เพิ่นก็ว่าให้
เร่งภาวนา พุทโธ อย่าให้ขาด มื้อเช้าก็ ให้ได้สักหลายๆ จบ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ไปเรื่อยๆ โรคภัยไข้เจ็บเหล่านีก้็จะจางหายออกไปจาก
ขันธสันดานของท่านเจ้าอาวาส ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
ไปคิดเรื่องอื่น เอาที่คิดแต่เรื่องภาวนาเท่านั้น เอา พุทโธ ค�าเดียว 
พุทโธ พุทโธ อยู่อย่างงั้น อยู่กับ พุทโธ ให้เรียกว่าตายก็ตายกับ
พุทโธ ไม่ได้ตายกับอย่างอื่น ตายอยู่กับ พุทโธ นีแ่หละ เอา 
พุทโธ เป็นที่พึ่ง เราจะไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่ง อยู่อารมณ์เดียว
แค่นั้น ให้เป็นอารมณ์ สมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐาน
ไปในตัว โรคภัยไข้เจ็บจะเบาบางลงอย่างน่ามหัศจรรย์ ถ้าเรา 
พุทโธ อยู่บ่อยๆ ย่อมชนะซึ่งโรคทั้งหลายทั้งปวง โรคทั้งหลาย
ทั้งปวงมาเบียดเบียนเราไม่ได้ เพราะเราอยู่กับ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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พอหมดลมหายใจแล้ว มันก็เกิดพองขึ้นมา อืดขึ้นมา อืดเต็มที่ 
มันล่ะเป็นยังไง แตก แตกตายท�าลายขันธ์ น�้าเหลืองก็เยิ้มออก
มาทุกขุมขน น�า้หู น�้าจมูก น�้าปาก ออกมา น�า้เลือด น�า้หนอง 
ไหลออกมา แล้วเอาไป เอาอะไรไปได้สักอย่างไหม ไม่มีอะไรเอา
ไปได้สักอย่าง แม้แต่ผ้าเราห่มอยู่ เขาก็อยากจะแก้เอาล่ะ เออ 
ถ้าไม่อุจาด ถ้าอายโลกเขา เขาจะแก้เอาผ้าอาบไปแบ่งกันคนละ
นดิละหน่อย เนีย่ให้ปลงสังขารแบบนี ้ปลงสังขารแบบนี ้มันจะ
หมดห่วง

หมดห่วง ไม่หวง ไม่ห่วง ไม่ ใย

ถ้าไม่ใยดี ในสรรพสิ่งทั้งปวง ถูกท�าลาย จาก

เวทนา เพราะ อะนจิจา
สัญญา อะนจิจา

สังขารา ก็ อะนจิจา
วิญญาณัง อะนจิจัง
รปูัง เป็น อะนัตตา

ไม่ใช่ตัว ใช่ตนของเรา เลยห้ามไม่อยู่

ถึงคราวแล้วเร่งรีบ เข้าคั้นบีบดวงชีวัง
มีจน(ชน)ทุพพลัง และเรืองฤทธิ์อิสสโร

ขนาดใดก็ตาม ถ้าจะเป็น

ถวายชีวิต กับพระพุทธ กับพระธรรม กับพระสงฆ์เท่านั้น อันนี้ 
เคยบอกหลวงพ่อโกวิท(หลวงพ่อโกวิท ฐานยุตโต)วาระสุดท้าย 
หลวงพ่อโกวิท(หลวงพ่อโกวิท ฐานยุตโต)วาระสุดท้าย ท่าน
หมดหวังแล้ว ท่านจนยกมือไม่ไปแล้ว ยกมือข้างหนึ่งขึ้น
บ๊ายบาย(bye bye ลาก่อน)เรา ลางแต่ว่าสั่งลา อ้า เอาดี สั่ง
ลากันให้รู้จักวาระสุดท้าย เราจะยึดอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่ง เอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อย่างเข้มงวดกวดขัน 
ไม่ให้มันหลีกไปทางอื่นน่ะ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดช่วยเราไม่ได้
สักอย่าง แก้วแหวนเงินทอง สิ่งของต่างๆ สิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย
ทั้งปวง เราท�าด้วยแรงกายแรงใจเราจริงๆ เสียสละทุกบาท
ทุกสตางค์ เราไม่เก็บ ไม่ก�าเอา ไปแม้แต่สลึงเดียว เอาติดตัว
ไปไม่ได้ ถ้าตายแล้วมีแต่คนอื่นเขาจะแย่งกัน ถ้าคนไม่มีธรรม
จะแย่งกัน ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวง คนมีธรรมะธัมโม
อยู่แล้ว เป็นของสงฆ์หมดแล้ว เพราะเจ้าของตายแล้วเป็นของ
สงฆ์ทั้งหมด ทั้งวัด ศาลา โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ทรัพย์
สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเอาไปได้ ไม่ได้สักสลึงเดียว อ้า มีแต่
ร่างกายเท่าน้ันน่ะ มีแต่จะเปื่อย จะเน่าไป ร่างกายก็อาศัยไม่ได้อีก 
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เราจะไปหวั่นไหวอะไร เราเป็นอุบาสก เราเป็นอุบาสิกา เราเป็น
ภิกษุสามเณร เป็นพุทธบริษัท ของพระพุทธเจ้า อย่าหวั่นไหว 
เอนโอน โอนเอน ไปตามสัญญาอารมณ์อื่น วางซะเถอะ มันหนัก

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นภาระอันหนัก

ถ้าแบกมัน ก็เป็นของหนัก ถ้าวางได้เป็นของเบา เบาไม่มี
อะไรติดตัวไปสักนดิเดียว วางได้อย่างนั้นก็ไม่ติดไม่ข้อง บ้าน
ช่องห้องหับ กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ ไม่ใช่ของเราสักอย่าง 
สร้างไว้ให้แกโ่ลกเขา ให้ลูกหลานได้อาศัย พึ่งพาอาศัยต่อไป 
ดังที่เอาศาลาธรรมแข็งแรงขนาดนี ้เขาเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติของ
ศาสนาสมบัติของลูกของหลาน สืบไปอีกนานเท่านาน ช่วยกัน
รักษา อ้า ปฏิบัติรักษา ให้มันยืนยงคงที่ อย่าให้มันโอนเอนไป
ตาม ยันไปถึงทางช�ารุด อย่าให้มันช�ารุด มันช�ารุดตรงไหนเราก็
ต้องซ่อมแซม มันตรงนั้น เหมือนกับร่างกายของเรา ก็เยียวยาได้ 
รักษาไปได้ ก็ ให้หมอเขาช่วยเหลือให้ดี เพิ่ม ปั๊มหัวใจ ให้มันดี 
ให้มันแข็งแรง ถุงน�้าท่อน�้าดี อะไรๆ มันอ่อนแอตรงไหน เขา
ซ่อมได้ เขาก็ซ่อมให้

ชักหน้านิว่ มุโมโห
หรืออ่อนหย่อนกาโย น้อมค�านับอภิวันท์

ยังไง มันก็ไม่อยู่เหมือนกัน หลวงปู่เทศน์อยู่นีก่็เหมือนกัน 
ห้ามไม่อยู่ ห้ามแต่กายมันตาย และถ้ามันตาย และถ้าเป็นอยู่
ก็จะเป็นทุกข์ไปนานเนีย่ เป็นอยู่เป็นทุกข์ไปนาน รับภาระหนัก
ข้างหน้าอีก ถ้าวางซะได้สนทิในใจ วางได้อย่างสนทิในใจ

ไม่ ใช่ของเราสักอย่าง ไม่ ใช่ตัวเราสักอย่าง
รปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ก็ย่อยยับดับสูญไป พร้อมๆ กับ
ลมหายใจเหมือนกัน ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ปลงสังขาร
เนีย่ ปลงสังขารน่ะ วันนั้นแผ่นดินไหว เทวดาฟ้าดิน เออ หวั่นไหว 
ทุกหย่อมหญ้า ว่าท�าไมอยู่ดีๆ เปรี้ยงมันลงมา แผ่นดินภูเขาเลากา 
ทั้งหลายก็โอนเอนไปตามๆ กันหมด นีเ่รียกว่าพระพุทธเจ้าละ
สังขาร พุทธเจ้าละสังขารแล้วท�าให้หวั่นไหวทั้งปฐพี ทั้งโลก เขา
สิเนรุราชก็โอนอ่อน น้อมเคารพบูชาคุณของพระพุทธเจ้า พวก
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นทิานปรัมปราหรอก เมียก็ขึ้นหยุดหญ้าพาตัวอยู่เทิงข่วน 
พาอยู่เทิงหลังคา โยงหญ้าไปหยุดบ้านหยุดส่อง พาอิหยังกะบ่
เมี้ยนบ่ซาละ ผัวมองขึ้นไป เห็นมันประเจิดประเจ้อหลายอยู่ 
ผัวจึงบอกกับเมีย ของเจ้าแม่อี่นางเมี้ยนไว้แหน่ อย่าปะหลาย 
เมียก็ตอบมาว่า โอ้ย เจ้ากะบ่กินข้าวหลายวัน มันสิเป็นของผู้อื่น
แล้ว จักสิ ให้ข้อนเมี้ยนแพงไว้ให้ผู่ใด๋ เฮอะๆ

พอเมียลงมา ผัวเลยว่า คันเจ้าเว่าจั่งซั้นกะเอามาลองเบิ่ง
จักค�าดู้ เมียก็ตักข้าวต้มใส่ปากให้ กลืนกินๆ ผัวก็เลยมีแฮงมา 
บ่ตายคราวนั้น อ้า ก็เพราะว่าอุบาย อุบายวิธีมันเข้ารูปเข้าร่าง
ดี ผัวก็เลยมีแฮงมา บ่ตายคราวนั้น กินข้าวได้นอนหลับขึ้นมา 
อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมา บ่ตาย อันนีก้็เหมือนกันนะ ใกล้จะตาย
แล้ว หาข้าวต้มมาให้เพิ่นกินด้วยเด้อ อ้า เพิ่นกินหยังบ่ได้ เพิ่นกิน
ได้แต่ของเหลวๆ ของแข็งๆ เพิ่นก็บ่ให้กิน ของเผ็ดมากเค็มมาก 
ก็บ่ให้กิน คะล�าเอา ดูแลตัวเองเอา อืม

คือยังนทิานนะ เมียขึ้นหยุดหญ้าพาตัวอยู่เทิงข่วน ผัวมา
เห็นประเจิดประเจ้อเลย ผัวก็บอกว่า ไอ้เมี้ยนของเจ้าไว้แด่แม่อี่
นางเอ้ย เมียก็เลยตอบว่า เจ้าสิ ให้ข้อยเมี้ยนแพงใว้ให้ผู้ใด๋ เจ้า
บ่กินข้าวหลายวัน มันสิเป็นของผู้อื่นแล้ว เออ พอลงมาแล้ว ถ้า
เจ้าเว่าจั่งซั้นเอามาเบิ่งจักค�าเด้อ อ้า ตักข้าวต้มใส่ปากให้ ตัก
ข้าวต้มใส่ปากให้ กินเอาๆๆ ก็มีแฮง หายเจ็บ หายป่วย หายไข้
ได้ มีแฮงมา บ่ตายคราวนั้น

อันนีห้มอล�าเขาเว่าตลกกันกะถืกอยู่ แต่เป็นความจริง 
ความจริงอันนีก้็เหมือนกันล่ะ ครูบาอาจารย์เจ็บป่วยขนาดนี ้ก็
หาแนวมาปรนนบิัติ อุปัฏฐากเอา หา...หายามากินเอา ความดัน
มันต�่า เขาก็เร่งให้สูงได้ เร่ง...ความดันให้สูงได้ โรคหัวใจอ่อนแอ 

หลวงพ่อที่พูดอยู่เนีย่ ก็ถูกผ่าตัดมาหลายครั้งแล้ว ผ่าตัด
เส้นใหญ่ ไขสันหลังเส้นใหญ่ ผ่าตัด ตายไปเลย ๕ ชั่วโมง สลบ
ไปเลย ๕ ชั่วโมงจึงค่อยฟื้น ฟื้นขึ้นมาแล้วคล�าดูไหน คล�าดูนี้
ตัวเอง โอ้ คล�าไปหมดดูแหละ เขาตัดเอาไปแล้วว้า ของดีๆ 
ทั้งหลาย เฮอะ เขางุ้มหัว เขาตัดออกไปแล้วว้า ไม่เป็นไรๆ ยังอยู่ๆ 
เออ นึกว่าตัดไปแล้วจะไม่ได้เยี่ยว โอ้ จะเยี่ยวออกที่ ไหน อ้า 
เขาเอาไว้ให้ก็ยังดีอยู่ คนต้องร้อง เฮ กันขึ้น คนมายืนเฝ้า มาเฝ้า

เฮ พูดปลงสังขาร ให้เขารู้ เขาก็ โอ้ หลวงปู่ยังแข็งแรง 
ยังพูดได้สบาย เออ เสียงดังฟังชัดอยู่ ยังไม่ตาย หลวงปู่ยังไม่ตาย 
บ�ารุงเข้าให้รักษาเข้าให้ ไปอยูโ่รงพยาบาล ๗ วัน ไปท�าการผ่าตัด
มันอยู่นั้น ๗ วัน ถึงวันที่ ๗ มา เราก็ขอลา

ขอลากลับวัด เพราะว่าจ�าสัตตาหะ

ถ้าหลีกมาในพรรษา มาได้ ๗ วันแค่นั้น พอถึง ๗ วันก็
กลับไปรับกาลราตรีที่วัดของตัวเอง ต่อแต่นั้นก็รักษาอยู่ที่วัด
นั่นแหละ กินข้าวต้มเอา กินข้าวต้ม น�า้ข้าวเหลวๆ กิน กินข้าว
แข็งๆ ไม่ได้ เออ แข็งแรงมาๆ บ่ตายคราวนั้นน่ะ



๒๘
 ม

ิถุน
าย

น 
๒๕

๕๗

11

10

๗๖  ๗๖

ตาย เลยมีแฮงขึ้นมา แข็งแรงขึ้นมา เลยมีชีวิตชีวาอยู่ด้วยกันมา
หลายปี แล้วค่อยตายจากกัน เพราะฉะนั้นให้ก�าลังใจกันดีๆ ให้
มีก�าลังใจ อย่า อย่าท�าให้เสียก�าลังใจ ด้วยประการฉะนี้

ก็เร่งให้มันใจเต้นแข็งแรงขึ้นได้ เออ หมอ หมอเก่งสมัยนี ้ อืม 
วิทยายุทธของเขา เขามีวิชาการ อ้า ช่วยเหลือคนไข้ได้หลายทาง 
เพราะฉะนั้น พวกเราไม่ต้องหวั่นไหว ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ให้เคร่งครัด เข้มงวด กวดขัน อย่าอ่อนแอ สิ่งใด
ที่มันเป็นแสลงใจ ก็อย่าเอามาพูดกัน แสลงเพราะใจ ท�าให้โรค
หัวใจก�าเริบได้ อย่าด่า อย่าว่ากัน อย่าป้อย(ด่า) อย่าแช่งกัน มี
แต่หล่า(ค�าไพเราะ) มีแต่ค�า(ค�าแพง เป็นที่รัก)เท่านั้น มีแต่ของ
ดีๆ ทั้งนั้น เอามาพูดจากัน ก็จะได้มีก�าลังใจ สามารถท�างาน 
ท�าการได้ ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ ก็ท�าได้เพราะมีก�าลังใจ ถ้าผัวไม่
ให้ก�าลังใจ เมียไม่ให้ก�าลังใจ หัวใจก็ทรุด ทรุดลงๆๆ โรคภัยไข้
เจ็บก็ก�าเริบมากขึ้นๆ เราไม่ให้ก�าลังใจกัน ถ้าต่าง ต่างถ้าให้ก�าลัง
ใจกัน อย่าหา หาเรื่องท�าให้หัวใจก�าเริบ โรคภัยจะก�าเริบเสิบ
สาน

อันนีพู้ดไปๆ มันก็เมื่อยแล้วนะ ก็เลิก ขอฝากแค่นีก้่อน 
วันน้ีเพิ่นว่าให้เทศน์ทั้งวันทั้งคืน มันไม่ได้เหมือนเดิมนี ้มันอ่อนแอ 
ลมก็อ่อน เสียงก็ไม่ดัง ร้องไปเท่าไหร่มันก็ไม่ออก มันเมื่อยอยู่
ในหัวใจ ด้วยประการฉะนี้

(สาธุ)

ต่างคนต่างให้ก�าลังใจกัน เดียวเหมือนนทิานเขาบอก
เนาะ(นะ) เมียเพื่อนหยุดยากพาโตอยู่เทิงข่วน เห็นประเจิดประเจ้อ
ก็ ผัวก็บอกให้เมี้ยนขอเจ้าแม่อี่นาง ทางนั้นตอบมา โอ้ยเจ้าบ่กิน
ข้าวหลายวันมันสิเป็นของเพิ่นแหล่ว อ้า จักสิ ให้ข้อยเมี้ยนแพง
ไว้ให้ผู้ใด๋ คันเจ้าเว้าจั่งซั้นกะเอามาเบิ่งจักค�าดู๊ ผัวก็กินเอาๆ ย้าน
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ The Creston Hills Residences (เขาใหญ่)

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน 
หมดทั้งสิ้น

อะเวรา

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
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วัดเวฬุวัน กลันทกะนวิาปะสถาน

น่ะ สถานที่แห่งนั้น สถานที่แห่งนีก้็เหมือนกัน เราสร้าง
บ้านสร้างเมืองขึ้นที่นี ่เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตและครอบครัว 
ทุกครอบครัวต้องการความปลอดภัยทางชีวิต ก็พึ่งให้อภัยแก่
พวกปลาที่ปล่อยเมื่อกี้ด้วย หรือมาแต่ที่อื่นก็ดี มาอาศัยที่นี่ 
ขอให้ได้รับความปลอดภัยด้วย เออ ทุกชีวิตที่มาอยู่ที่...แห่งนี้ 
เป็นที่อภัยทานแก่ชีวิตสัตว์ นีเ่ป็นตัวอย่างวันแรก วันเปิดงาน 
สถานที่ก็เหมาะสมแล้ว

เอาแน่ะ ฝามันปิด ฝาปิดปาก

อัพ๎ยาปัชฌัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสุ สัญญะโม

(เปลี่ยนที่กระโถนใหม่)
นีท่�าอะไร บ้วนน�้าหมากในนี ้ ไม่มีกระโถน แปลว่าหาย 

ให้อภัยด้วยเน้อ หากใครเอาภาชนะอันนี้ ไปใช้ ก็อย่ารังเกียจนะ 
อย่าได้รังเกียจว่า ท่านบ้วนน�้าลายใส่แล้ว หึ อย่าว่าอย่างงั้น 
บ้วนน�้าหมาก บ้วนน�้าลายใส่นีแ้ล้ว อย่าถืออย่างงั้น ท�าความ
สะอาดเอา ไม่ถือเป็นของสกปรก

(หลวงปู่ฉันน�้าชา)

(แจ้งเตือนเพื่อให้ปิดเสียงโทรศัพท์)

อัพ๎ยาปัชฌา

ก็อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อ้า ให้ท�าใจอย่างงั้น
แหละ เป็นสัตว์ ตามนวิาปสถานเหยื่อ และสัตว์อื่น สัตว์อื่นได้
พึ่งพาอาศัยพวกเรา เขาก็มีความสุข

วัดป่าเวฬุวัน กลันทกะนวิาปะสถาน

แห่งหนึ่งที่พระเจ้า พระอะไร พระเจ้าพิมพิสาร ได้ไป ได้
รับภัยในที่นั่น ท่านจ�าวัด(นอนหลับ)กลางวัน ก�าลังนอนบรรทม
อยู่ แต่ว่างูใหญ่เลื้อยมา มายกคอชู พระเจ้าพิมพิสาร ท่านก็กรน 
กรนๆ อยู่อย่างงั้นน่ะ เออ มีกระรอกกระแต มาร้องกริ้งๆๆ 
เออ ใส่หู ส่งใส่พระกรรณของพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสาร
ก็ตกใจตื่น ลืมตาขึ้น เห็นงูแผ่พังพาน จ้องที่จะฉกอยู่แล้ว อ้า 
ตื่นลุกขึ้นมาทันที ไล่ตะเพิดงู หรือพญานาคอันนั้นน่ะหนีไป โดย
ปาฏิหาริย์ อ้า จึงได้นามว่า เวฬุวัน กลันทกะนวิาปะสถาน เป็น
สถานที่พระราชฐานเหยื่อแก่พญากระแต ที่ ให้ชีวิตแด่พระเจ้า
พิมพิสารได้มีชีวิตรอดปลอดภัยมาคราวนั้น เพราะกระแตแท้ๆ 
หึหึ เพราะฉะนั้น จึงได้มีนามชื่อกระแต ไว้ที่นั่น นวิาปะสถาน 
เป็นที่พระราชทานชีวิตสัตว์ ให้เหยื่อแก่กับสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้
เบียดเบียน อย่าให้ใครเบียดเบียนกระแตในที่นีเ้ลย กระรอก
กระแตมันมา ให้มันเสรีประชาธิปไตยเต็มที่

เพิ่นเลย อ่ะ พระราชทานป่าเวฬุวันแห่งนั้น ประทานให้
เป็นสมบัติของศาสนา
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ก็อย่าได้ฆ่ามันเลย เมตตามัน จับมัน ไปปล่อยนอกบริเวณนู้นซะ 
ไปอยู่ที่ ไม่มีมนษุย์ จับได้แล้วอย่าฆ่าเขาเลย อ้า ให้อภัย ที่นี่ 
เป็นที่อภัยทาน นีห่ลวงปู่ขอบิณฑบาตไว้ นกหนูปูปีก งูเงี้ยวเขี้ยว
กะปอม(กิ้งก่า) สัตว์มีชีวิตเดินไปมาได้ ให้อภัยแก่ทุกชีวิต จง
ปลอดภัย แม้ตัวของเราผู้ปฏิบัติธรรม ก็ต้องมีความประสงค์
อย่างนั้นเหมือนกัน อย่าได้มี ใครมาเบียดเบียนเราเลย ให้อภัย

ก็ไหว้พระ ไหว้พระรับศีลซะก่อนดี้ เพื่อเป็นสิริมงคล

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคด้วยเครื่องสักการะ หรือว่า

อามิส(บูชา)

หรือว่าด้วยการปฏิบัติธรรมในสถานที่นี ้เพื่อเป็นสิริมงคล 
เป็นบุญเป็นกุศลแก่ชาวพุทธ ผู้มาร่วมพิธีด้วยให้ตลอดปลอดภัย 
ให้ชีวิต ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีการ
เบียดเบียนใครเลย พอตั้งหน้าตั้งตามาที่นี ่ มาในสถานที่เป็น
สิริ เป็นมงคล เป็นบุญ เป็นกุศล ของชาวพุทธทั่วโลกไม่ใช่แต่
ประเทศไทยแห่งเดียว ประเทศอื่นๆ เขามาท่องเที่ยวในสถาน
ที่นี ้เขาก็จะมีความนยิมชมชอบ ชื่นอกชื่นใจ มาให้อาหารแก่สัตว์
น�้า เป็นนก เป็นหนูทั้งหลาย โปรยให้กินข้าวตอกดอกไม้ให้กิน 
ให้เขาบินมาโดยเสรีประชาธิปไตยแท้ ไม่มี ใครเบียดเบียนสัตว์ 
ในสถานที่นี้

หลวงปู่นีข้อบิณฑบาต ไม่ ให้เบียดเบียนสัตว์ในที่นี้

สัตว์ในน�้าก็ดี สัตว์บนบกก็ดี สัตว์อะไรๆ มาในนี ้ให้อภัย
ไปหมดทุกอย่าง แม้แต่งูเงี้ยวเขี้ยวกะปอม(กิ้งก่า)มันมาในที่นี้ 

แก่เขาได้ทุกเมื่อ แม้แต่มาขบ มากัด มาต่อยเรา เราก็ไม่ต่อสู้ 
แมงป่อง แมงงอด(แมงป่องตัวเล็ก) แมงเงา(แมงป่องตัวใหญ่)
อะไรที่มันมาในที่นี ่ ให้มันไปในที่ปลอดภัยซะ เอาไปปล่อยในที่
ปลอดภัย มิ ใช่ว่า ออกจากก�าแพงไปแล้วก็ โดน ลงไปแล้วเอา
ค้อนตีมัน ตั้มๆๆๆ แอ้

เราเคยเอา เออ งู เราจับได้ในเก้าอี้ เก้าอี้รากไม้เรา มัน
มา มันมาขดอยู่นี ่โพรงเนีย่ มันมโีพรง มีลิ้นชักอยู่ในนี ้มันมาขด 
อยู่นี่น่ะ เราไปค้นหากระดาษ กระดาษ แอ้ ถ่ายรูป มันสีเขียวๆ 
กับ เหมือนกับงูเนีย่แหละ ค้นมันไป ค้นมันมา ค้น ค้นหากระดาษ 
ขอกระดาษ มันเป็นงูสิปะเนีย่เว้ย มันเป็นงู มันขดเตรียมตัวอยู่
อย่างเนีย่ มันก็งาบเอามือหลวงปู่ซะ อ้า งับใสโ่ป้(นิว้โป้ง) นิว้
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สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วย
กันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหรอก

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วย
กันหมดทั้งสิ้น

อัพ๎ยาปัชฌา

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ให้อภัยแก่กันเลย
นีล่่ะ ทุกข้อๆ ไป มีความประสงค์จะให้อภัยแก่สัตว์อื่น เป็นเบื้อง
หน้า ไม่ได้ผูกเวรผูกกรรมใส่ใครเลยอย่างงั้นล่ะ ต่อแต่นั้นมันก็
บวมขึ้นๆ มือเรา เอ้า

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลาย ก็บอกว่า อย่าได้เป็นเวรเป็นภัยแก่กันและ
กัน นี่ ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่า เขาฆ่าเองของเขา ก็ ให้อโหสิเขาก็ด้วยนะ 
อ่ะ เฮอะ เป่าทางนีค้่อย ยุบไปๆๆ ทา ก็เลยน�า้มันมาทา หายไปๆ 
งู งูเห่าก้านจบ งูเห่า เป็นงูเห่าก้านจบตัวน้อยๆ คอมันก็จะเม้า

โป้งมือนีแ่หละ งับ เอ้า มันไม่ใช้กระดาษแล้วแน่ะ งูๆ ช่างมัน
เถอะ แล้วก็บอกให้ญาติ ให้โยมเอาไปปล่อยให้หน่อย ไปปล่อย
นอกป่าไปเลย นอกรั้ววัดไปเลย ไปยังไม่ไกลเลย ไปใกล้ๆ เขา 
ปิดตาหน่อยเดียว เสียงดัง ตั้มๆๆ เอาแล้ว ฆ่ามันแล้วปะเนีย่ว่ะ 
ฆ่ามันซะแล้ว กลับขึ้นมาว่า แฮ่ๆ ว่ะ มันไม่เดิน เออ มันไม่เดิน 
ปล่อยไปมันไม่เดิน มันยังเอางอคอขึ้นมาอยู่ ก็เลยลงโทษมัน ตี
มันซะ ตั้มๆๆ มันก็ตาย นั่นเรียกว่าใจไม่มีอภัย ให้อโหสิโทษแก่
ผู้อื่น ถือว่าเขาเป็นศัตรูต่อเราทั้งนั้น อย่างนี้ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
อภัยทาน ถ้าอภัยทานแท้ เขาจะกัดยังไง ช่างเขาเถอะ ขอ...ปล่อย
เขาออกมันไป ปล่อยมันออก ถ้าให้หลวงพ่อต้องเป็นพิษเป็นนั้น
บวมขึ้นมา เนีย่มือ ให้หายไปซะ เอาไปด้วย พิษทั้งหลายเอาไป
ด้วย อย่างนีห้รอกความประสงค์ของหลวงปู่ ไม่ให้ไปฆ่า ตั้มๆ 

อย่างงั้น อันนั้นล่ะเอาไปฆ่า ตายเลยปะเนีย่ เรายังแปล๊บในหัวใจ
เรา โอ้ ท�าไมไม่มีเมตตาปรานตี่อสัตว์อื่นล่ะ เออ ค�าสวดเราว่า 
สวดอยู่ทุกวันๆ

สัพเพ สัตตา
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คงจะอายเขาคราวนีแ้หละ ตาของเราคงจะบวม เลยทานวดตา
ตูมไป ท�านองนี ้อาจจะเป็นไปได้ แอ้ ไม่มีเลย ไม่มีสักอันแล้ว 
ไม่มีหรอก คล้ายๆ ไม่ได้มีอะไรตอดต่อยเราเลย เออ นั่นล่ะ

อานสิงส์ของแผ่เมตตาเป็นประจักษ์ขนาดนั้น

เพราะฉะนั้น ในวันนีจ้ะถือโอกาส อ้า เรื่องอภัยทานให้ 
เป็นข้อปฏิบัติ ในเบื้องต้น เรามาสาน เรามาสร้าง ปลูกบ้าน สร้าง
เสนาสนะ สร้างร้านค้า ร้านตลาดทั้งหลาย เพื่อจะขาย ซื้อขาย
เอาก�าไรมาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว แต่นั่น แต่พวกเราให้มี
ปัญญาเกินออกไปกว่านั้น ให้ปัญญากว้างไกลออกไปกว่านั้น อย่า
ได้เอาสัตว์มาทรมาน อย่าได้เอาสัตว์มาเป็นอาหาร อย่าได้เอา
สัตว์มาเบียดเบียน ฆ่าทุบตบตีเขาเป็นอันขาด ให้อภัยเสมอใน
หมู่บ้านนี ้ชื่อว่าหมู่บ้านอะไรๆ เออ อภัยๆ ให้อภัยแก่

อัพ๎ยาปัชฌา
อัพ๎ยาปัชฌัง สุขัง โลเก
ปาณะภูเตสุ สัญญะโม

ความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน
เป็นสุขในโลก ไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆ อย่าได้ตายด้วยพิษร้ายทั้ง
หลายทั้งปวงเลย มนษุย์เราที่มาอยู่ที่นี้ ให้ปลอดภัยทุกอย่าง แม้
จนตลอดศาสตราอาวุธ ก็อย่าได้น้อมน�ามาใช้ประหัตประหาร
กันในที่นี ้ในหมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นอันขาด ให้เด็ดขาดลงไป

(เลื่อม)ๆ อย่างนีแ้หละ มันก็เบาไปๆ เฉยๆ ทาว่าน ทายาอะไร
ก็ ยุบไปๆ

เขาฉีดยาให้หรอก หมอ ฉีดยาแก้พิษงูให้อยู่ หายไปเลย 
เฉยๆ ธรรมดา นีก่็เรียกว่าเมตตาสัตว์ ให้เมตตาด้วยจิตใจ อย่า
ว่าแต่ปาก ให้มีหัวใจมีเมตตากรุณาด้วยเหมือนกัน นั่นเป็น
อภัยโทษ เป็นอโหสิโทษไปในตัว ไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆ เลย 
แม้แต่งูกัด มันบวมขึ้นขนาดนี ้ธรรมดา ธรรมดามันเป็นพิษจน
ว่ามือเปื่อย เท้าเปื่อยไปหมดแหละ นีม้ันมีแค่น่ัน แค่นั่นยุบไป
เฉยๆ หรือว่าเป็นหมอที่ฉีดยาให้ ไม่รู้ เออ แต่ว่าปรากฏการณ์
มันเป็นอย่างงั้น ไม่เป็นพิษลุกลามต่อไปเลย นิว้มือของเราจึงไม่
ขาด มันก็เลยหายไป เออ อันนี้

อานสิงส์ของการแผ่เมตตาเป็นประจักษ์

แมงงอด(แมงป่องตัวเล็ก) แมงเงา(แมงป่องตัวใหญ่) 
ตะขาบ แมงป่อง อะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันกัดเราแล้วก็ถือว่า ความ
เผอเรอของเราตั้งหาก ให้อภัยๆ ไม่ถือโทษโกรธเคืองใคร ไม่ฆ่า 
ไม่ตี ถึงกัดก็ไม่ถึงตายหรอกนะ ถ้าเขาเจอเขาต่อย ถ้ามันนดิๆ 
หน่อยๆ อดรนทนได้ ถ้าหมั่นทายา มันก็หายไปเลย ต่อแตน 
อะไรมันมาต่อยเราแถวนี้ๆ  มันมาต่อย มันมาจี้ๆ อยู่เนีย่ก็ลูบ
มัน มันก็จี้เอาตรงนีซ้ะ อิ่มน่ะ อันนีก้็ชื่อว่า ไม่ได้ตบ ไม่ได้ตีมัน
อะไร ให้อภัยแก่มันอย่างงั้น เอาล่ะ แล้วก็แล้วไป มันดึงเอา
(เหล็ก)ไนของมัน ก็จึงดึงเหล็กไนของมัน ติดอยู่นี ่ ดึงออก ดึง
ออกซะ ที่มันต่อยเข้าไปเนีย่ ก็ทายาไปก็หาย ไม่บวม ตาก็ไม่
บวม อะไรก็ไม่บวม ตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตได้เฉย ตายแล้วเรา 
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สาธุการ ในเจตนารมณ์อันเป็นมหากุศลนี้ ไม่น้อยเลย แต่วันนี้
ก็หย่อนย่อเข้ามาผู้อยู่ร่วมครอบครัวกันสักหน่อย เออ ตั้งใจ
หลักใจ สร้างหลักสร้างฐาน ให้มั่งมีศรีสุข ให้มีก�าไร เงินทอง
ไหลมาเทมา โบราณอีสานโน้นหรอกเพิ่นบอกไว้

ผัวเมีย ผัวเมียนีผู้้ ใด๋มั่งใด๋มีเพิ่นจั่งสุขจั่งแม่น
(บุตรภรรยาผัวเมียนี ้คนใดร�่ารวยมีความสุข)

ให้เจ้ายกแก่นขึ้นเป็นแก้วพ่อเฮือน พ่อเด้อ
ยกผัวขึ้นเป็นแก้วแก่นเฮือน แก่นบ้าน แก่นส่อง

(ให้เจ้ายกสามีว่าเป็นที่เคารพบูชา
ภายในบ้านเรือนครอบครัวของตน)

ให้เจ้าเพียรเอาแก้วมณีนลิลูกประเสริฐ
(ให้มีความอุสาหะในการสร้างคุณงามความดี)

หากจะเกิดหน่วยแก้วพิลาขึ้นค่าแพงพ่อเด้อ
(เดี๋ยวก็จะเห็นผลที่เราได้กระท�า)

(หมายถึง ให้เคารพยกย่องสามีและให้อบรมสั่งสอนดูแล
ลูกให้ดี เมื่อลูกเราดีแล้วก็จะน�าความสุขมาให้เรา)

ยามผัวเคียดให้เป็นฮูปโมโห มานั่น ให้ผู้หญิงนั้น
หาวาจาหว่านยล กลล่อ อย่าสะหวลหาข้อผิดกันซ�า้ตื่ม
(เวลาเมื่อสามีไม่พอใจ โมโห มานั้น ให้หาค�าพูดวาจา

อันอ่อนโยน มีอุบายการปลอบโยน อย่าหาข้อผิดกันซ�า้เติม)

เวระมะณี

เราเว้นจริงๆ เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ทรมาน
ชีวิตสัตว์ด้วยวิธีการใดต่างๆ นานา เลิก ให้เลิกจริงๆ ถ้ายังเป็น
ห่วงท�าบาปอยู่ ก็ไปท�าที่อื่นเถอะ ที่นีอ้ย่าท�าเขาเลย เพราะให้
อภัยแก่สัตว์ทุกจ�าพวกในหมู่บ้านแห่งนี ้เป็นหมู่บ้านมหามงคล
แก่สถานที่ ถ้าเราท�าได้อย่างงั้นก็เป็นมงคลชีวิต ในหมู่บ้านของ
เราตลอดไป อย่ามโีจร อย่ามีผู้ร้าย อย่ามีผู้มุ่งร้ายหมายผลาญ
ซึ่งกันและกันเลย เป็น

อัพ๎ยาปัชฌัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสุ สัญญะโม

ความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความสุขในโลก มีความ
สุขในโลก ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีศัตรูใดๆ เกิดขึ้นในที่นี ่อันนี้ โดย
เฉพาะส่วนรวมร่วมกันทั้งหมดในหมู่บ้านแห่งนีน้ะ ไม่ให้มี ใช้
ศาสตราอาวุธใดๆ ทั้งนั้น ประหัตประหารกันทั้งนั้น อย่าเลย 
อย่าให้มีอย่างงั้นเลย ให้อภัย ถ้ามีปืนอยู่ในมือก็โยนไป โยน
ทิ้งไป ไม่ยิงใคร ไม่ฆ่าใครล่ะ มีมีด มีขวาน อยู่ในมือก็ โยนไป 
ทิ้งไป เออ อย่าเอามาประหัตประหารกันเป็นอันขาด ถ้าท�าได้
อย่างงี้

แหม เทวดายกมือสลอนทีเดียว ยกมือสาธุการสลอน โอ้ 
เขาจริงเว้ย เขาท�าจริงว่ะ หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่า หมู่บ้านอภัยโทษ 
อภัยทาน หมู่บ้านแห่งนีห้มู่บ้าน เกาะแห่งนีเ้ป็นเกาะที่ ให้อภัยทาน 
อ้า ให้ชื่อเป็นที่อภัยทานอโหสิกรรม ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 
ถ้าท�าได้อย่างนี ้ แหม เทวดาทั้งหลายยกมือสาธุการ โมทนา
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จะได้มาส่งข้าวลูกนีแ่หละ อืม เอามาแล้ว ก่องข้าวน้อยๆ กล่อง
เข่า(ข้าว)หรือแอบ(กล่อง)ข้าวน้อยๆ ไอ้ความหิวมันหิวมาก กล่อง
แค่นีม้ันจะอิ่มอิหยังหือ กินค�าเดียวบ่อิ่มย้อนดอก กล่องข้า
วน้อยๆ แอบข้าวน้อยๆ ติบข้าวน้อยๆ

แม่ก็ว่า... มันต้อนแต้น(ชิ้นเล็ก)แน่นในเด้ๆ มันต้อนแต้
น(ชิ้นเล็ก)แน่นแหละ ค่อยกินไปก่อน ให้มันหายหิว แล้วกะเซา
โกรธดอก

มันพูดขึ้นมาว่า... จับค�าข้าวได้แล้วก็เตะหนีไป เตะก่อง
ข้าวน้อยหนีไป ไปด้วยแอกน้อยๆ โกรธแม่หลาย ตีแม่ เออ ตี
หัว ตีคอแม่ ตีด้วยแอกน้อย

รู้จักไหมแอกน้อย แอกน้อยมันพอถนัดมือเนีย่มัน ขนาด
ศอกอันเนีย่ แอกน้อยๆ จับได้...ตีเข้าใส่ขมับ เลือดแตกออกทาง
ปาก ทางดัง (จมูก) ปื้ดๆๆๆ อยู่ แม่ตายแล้ว เห็นตายล่องง่อง 
พะงาบๆ อยู่ ไปเขย่ายังไงก็ไม่ฟื้นแล้ว แม่ๆๆ ตายซะแล้ว บ่
ฟื้น ตายแน่นอน เออ วิ่งเป็นบ้า อ้า บ่กินข้าวซ�า้ ข้าวที่ก่องข้าว
น้อย บ่กินอาหารที่แม่หามา ก็ไม่กินข้าว ลุกขึ้นได้ก็อุ้มแม่ไปเข้า
บ้านเข้าเมืองไป อ้า เสียใจจนจะเป็นบ้าเป็นใบ้ วิ่งเข้าวัดเข้าวา 
ว่าตัวท�าแม่ตาย ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สอนว่า โอ้ ท�าบาปใหญ่
แล้วลูกเอย

ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ มันเป็นอนันตริยกรรม

เป็นกรรมอันหนัก ท�ายังไงจะหายจากบาปจากกรรมได้ 
ต้องก่อธาตุ(ที่บรรจุอัฐิธาตุ) เวลาเผาแม่เราก่อธาตุ(ที่บรรจุอัฐิ
ธาตุ) ก่อพระธาตุ(ที่บรรจุอัฐิธาตุ)งุม(ครอบ)กระดูกแม่ ให้สูง

ไฟลุกขึ้นอย่าสะตื่มขี้ฝอย ไฟลุกขึ้นแล้ว
อย่าสะเอาขี้ฝอยไปโพ๊ะมัน ขี้ฝอยไปโพ๊ะมัน
ยิ่งโพ๊ะเข้าเท่าไหร่ ไฟก็ยิ่งลุกฮือขึ้นเท่านั้น

อย่าสะตื่มไฟฝอยเด้อ อย่าสะวอยมาฮับต่อผัวเสียงท้า
ให้เจ้าอดทนเอา อดเอาๆ อดทนเอาเด้อ

โกโธนี ้กิลาสาตัวหยาบ เกิดแก่ไผมืดตื้อ บ่เห็นฮู้ฮ่อมทาง
ความโกรธมาเพม้าง จิตใจใส ให้กลับมืด

ทั้งประโยชน์ตนก็บ่ฮู้ ประโยชน์ผู้อื่นเลยบ่ฮู้
(ความโกรธนีเ้ป็นกิเลสตัวหยาบ

เกิดขึ้นกับใครแล้วมืดมน มองไม่เห็นทางออก
ความโกรธนั้นพาให้จิตใจเรามืด
ไม่รู้ประโยชน์ตัวเองและคนอื่น)

ท�าลายล้างขาดกระเด็น ท�าลายล้างขาดเสีย
เปรียบดัง ท้าวข้าวก่องน้อย ได้ฆ่าแม่ตายเสียคราวนั้น
ความว่าโกโธมัดมืดมุงปิดไว้ บันดาลให้โทโสจึงบังเกิด

(คนหน้ามืด ความโกรธมาปิดบังไปหมด
เลยท�าให้ กล้าท�าในสิ่งที่ ไม่ควรท�า)

แม่ไปส่งข้าว เออ สาย อ้า ท�าไมลื้อมาสายอย่างนี ้ตอนนีม้ัน
ตะวันจะเที่ยงวันแล้ว ท�าไมมา ไม่ใช่อย่างงั้นลูกหลานเอย ไม่ใช่
อย่างงั้น มีเหตุบังเอิญ แม่ไปท�าอะไรๆ ไฟก็เลยลุกไหม้หม้อ ไหม้
หม้อข้าวอยู่ในหวด(ภาชนะนึ่ง)ก็ไหม้ไปหมดเหมือนกัน เสียเวลา 
แม่กลับมาแล้ว ก็ถึงมาหุงหาใหม่อยู่ จนกว่ามันจะสุก เออ จึง
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เบา ไปทุกวันก็ท�าตามผู้เฒ่าผู้แก่ ครูบาอาจารย์สอนสั่ง ท�าได้
จนก่อสร้างก่องข้าวน้อยจนสูงได้ขนาดนกเขาเหิน อืม มันไม่มีค�า 
อ้า ปรัมปรามีนทิานเป็นหลักเป็นฐาน อยู่บ้านสะเดา ตาดทอง 
ยโสธร อ้า จังหวัดยโสธร นั่นบ้านสะเดา ตาดทอง ตรงนั่น
เนาะ(นะ) อยู่ที่นั่น

ธาตุก่องข้าวน้อย

อยู่ที่นั่น ไปดูเอาก็ได้ ไปตรงนั้นแวะเยี่ยม ธาตุก่องข้าวน้อย 
เป็นที่สงวนไว้ ผู้ที่ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ มีหลักมีฐาน ว่าอยู่ที่บ้านสะเดา
ตาดทอง ธาตุก่องข้าวน้อยนีเ้ป็นที่ระลึก

ผู้ ใด๋ได้ไปเห็น ได้ยินจ�ามาว่าเว่า อ้า ฝูงคนเฒ่าโบราณเฮา
เพิ่นเว่าว่า ฝูงศรัทธาพี่น้องฟังแล้วให้คิดตรอง
อย่าหลงโมโหนีพ้าโตตกต�่า อย่าท�าอย่างนั้น

(ได้จดจ�าเอามาพูดคนโบราณเขาว่า
ให้ศรัทธาพี่น้องฟังแล้ว ก็เอาไปใคร่ควรพิจารณาว่า

ความโกรธนีพ้าท�าให้ตัวตกต�่า)

อย่าท�าอย่างนั้น เอาอันนั้นมาสอนลูกต่อมา ให้มีความอด 
ความกลั้น

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

ความอดกลั้นทนทานน�าความสุขมาให้

ขนาดนกเขาเหินยอดหนึ่ง ยอดให้สูงขึ้นถึงนกเขาเหิน เหินขึ้นแค่
ไหน มันก็ลงแค่นั้น มันบิน ปั๊บๆๆๆๆ ขึ้นไป มันๆ หมดก�าลัง
ลง มันก็ลงมา แค่นั้น

ให้ยอดเจดีย์สูงขนาดนกเขาเหิน

แหน่เด้อ อืม เออ ลูกเอยหลานเอยจึงจะคุ้ม ถ้าดึงเอาตัว
ออกจากนรกมาได้

ก็วิ่งเข้าวัดไหน เพิ่นก็บอกอย่างงั้น
วิ่งเข้าไปวัดไหน เพิ่นก็บอกอย่างงั้น

ฆ่าแม่ตัวเองตายแล้ว ต้องท�าบุญท�าคุณ เรียนพระเจ้า
พระสงฆ์ เออ ให้ทั่วให้ถึง แล้วก็ก่อสร้างเจดีย์น่ัน ถ้าบรรจุธาตุ
ของแม่ของตัวเอง ให้ไปไหว้ไปกราบทุกวันๆ เออ นี ่ มื้อเช้าก็
กราบ มื้อแลง (เย็น)ก็กราบอยู่อย่างงั้นทุกวัน ขอขมาลาโทษอาจ
จะเบา อาจจะกลายเป็น ของหนักกลายเป็นของเบาขึ้นมาได้ ค่อย
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ศิษย์ไม่ฟังครูบาอาจารย์ ฝืนค�าสั่งค�าสอนไปเรื่อยๆ ไม่
เข้าท่า เพิ่นสอนเท่าน้ัน เพิ่นห้ามเท่าไหร่ ก็มุดเข้าไปๆ อ้า เพิ่นด่า 
เพิ่นว่ายังไง มุดเข้าไปๆ อันนี้ ให้เอา เออ อันนั้นเป็นตัวอย่าง ไป
ทรมานของพระเจ้า เออ อะไร เออ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็น
ผู้ปกครองประเทศ แต่ว่าโดนด่า ว่าร้ายกับลูกศิษย์ลูกหา เออ 
เออ ใครล่ะเป็นผู้ไปทรมานเอาล่ะ เออ รถเสน เออ รถเสน เออ 
สุรเสน เป็นผู้ทรมานเอาพระเจ้ามิลินท์ เอาความดีเข้าสู้ ท่านจะ
ให้ยังไง ก็เอาความดีเข้าสู้ อยู่อย่างงั้น เอาจนแก้ปริศนาปัญหา
ที่สงสัยทั้งหลายให้เจ้าพระยามิลินท์ พอยอมอ่อนข้อ ฟังตาม
ยอมจ�านน รับเป็นโยมอุปัฏฐาก อ้า ให้ดูแล นมินต์มา เข้ามา
ในวังทุกวัน ทุกสัปดาห์ก็ได้ จะมาเท่าไหร่ก็ไม่ว่า พระยามิลินท์
รับเลี้ยงหมดทุกอย่าง ยกชนะใจพระยามิลินท์ด้วย

ขันติ หิตะ สุขาวะหา
ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร

ขันติ เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์อันมีค่าราคาสูง เออ

ขันติ หิตะ สุขาวะหา

มีขันติ อดกลั้นทนทาน น�าความสุขมาให้ อย่าเอาแต่
โมโหโกรธาว่ากันแค่นั้น สามีภรรยาก็เหมือนกัน ถ้าสามีภรรยา
มีความอดกลั้นทนทานต่อกัน ความทะเลาะกันก็ไม่มี ในครอบครัว 
เพราะทะเลาะด่าว่า หยาบๆ คายๆ กัน โคตรพ่อโคตรแม่ก็ไม่มี 
อะไรก็ไม่มี ดีต่อกัน

ขันติ ธีรัสสะ ลังกาโร
ขันติ

ความอดกลั้นทนทานเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ ์
นักปราชญ์จะเป็นคนนักปราชญ์ขี้ โมโหโกรธา ฆ่าตีบีฑ์โบย
ลูกศิษย์ลูกหาแหลกลาญไป นักปราชญ์แบบนั้นมันเป็นยังไง 
นักปราชญ์... อ้า เอาค้อนไล่ตีลูกศิษย์ลูกหา หัวร้างข้างแตกไป 
อย่างนั้นไม่ใช่นักปราชญ์นะ นักประหาร เออ ไม่ใชน่ักปราชญ ์
นักปราชญ์ก็ต้องอบรม อืม นสิัยใจคอลูกศิษย์ลูกหาด้วยความ
เยือกเย็น อบรมด้วยเยือกเย็นที่สุด อย่าให้กระทบกระเทือน
จิตใจของลูกศิษย์ลูกหาเป็นอันขาด อ้า

ลูกศิษย์ลูกหาบางคน ถ้าครูบาอาจารย์ท�าท่าโกรธให้
อย่างงั้นอย่างงี้ โกรธ ไม่มาใกล้เลย เคยมานวดฟั้นท่านเป็นมือ
ให้ ก็ยงโย่ยงหยก เวลาว่างๆ ก็เข้ามานวดฟั้นท่านเป็นมือให้ 
ถ้าเพิ่นไล่ จู้จี้ขึ้นมาก็ ไปไกล ออกไป ไม่เอาแล้ว ไปเลยน่ะ 
หนีไปอย่างงั้น เรียกว่า ช้างเหลือขอ หมากกะลอเหลือฝาก อ่ะ 
เฮอะ มันไม่คุ้ม อืม มันไม่คุ้ม ช้างเหลือขอ หมากกะลอเหลือฝาก
แล้ว
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สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข
สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

เพิ่นบอกว่า ความพร้อมเพรียงของชนหมู่ใหญ่ ย่อมเป็น
พลังอย่างส�าคัญ สามารถรักษาประเทศชาติไว้ได้ เพราะความ
สามัคคีของคนหมู่ใหญ่นั่นเอง แตกกันมาหลายสมัยแล้ว

กรุงศรีอยุธยาจะแตก ก็เพราะความแตกแยกสามัคคีกัน
นั่นเอง ถ้าเมืองไหนๆ จะแตก จะแยก ก็เพราะความไม่สามัคคี 
กันนั่นเอง อ้า ในเมืองไทยเราก็ยังมีหลายยุคหลายสมัย มีคน

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก และก็แยกให้ออก

เป็นพรรค เป็นพวก เป็นเหล่า เป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็น
เหล่ากัน มีคน

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก

ก็มี ถึงกับร่วม รวบรวมพละก�าลังพลเดินขบวนกัน จน
ไม่มีทางจะเดินพู้น( โน้น)ล่ะ อ้า เดินขบวนท�าไม เดินขบวนจะ
เอาประชาธิปไตยขึ้นมา ก็เขาเอาประชาธิปไตยเต็มที่แล้ว จะเอา
ขึ้นมาที่ ไหนอีก มีอนสุาวรีย์ เป็นอนสุาวรีย์ เป็นที่ ...อนสุาวรีย์
ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญขึ้น ตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นในประชาธิปไตย
เต็มที่ ในที่นั่นยังไม่พอ ในที่เมืองกรุงเทพฯ ก็มีเสรีประชาธิปไตย
อีก อ้า แห่งหนึ่งอีก ประชาธิปไตยแห่งหนึ่งก็เพื่อสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ จบลง สร้างที่วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นวงเวียน เปิด

ขอให้ไทยสามัคคีดีต่อกัน จึงจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง

รักไทย รักความเป็นไทยของไทย ยิ่งชีวิตจิตใจล�้าเหลือ 
เลือดเนื้อต้องพลี แม้ถูกรุกถอยร่นลงเรื่อยไป จนกลายเป็นชาว
ใต้ไปทุกที เพิ่นบอกไว้ ภาษิตโบราณเขาเขียนเนื้อเพลงไว้ รถจาก
พู้น( โน้น) นครเวียงจันทน์... เมืองอื่น เมืองเหนือ เมืองจีน ถอย
จากเมืองจีน ข้ามแม่น�้าโขง ข้ามแม่น�า้โขงก็มาตั้งหลักฐานในภาค
อีสานทั่วไป ถอยจากภาคอีสาน ก็ลงไปพู้น( โน้น)ไป ลงไปเป็น
ภาคใต้ ไปรับจ้าง รับ... เป็นลูกจ้าง ฉีดยา กรีดยาง ท�ากับสวน
ยาง ท�าสวน อืม บักเงาะ มังคุด ละมุด ล�าไย อ้า จนว่า ทุเรียน 
สวนทุเรียน ทุเริน เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี เพราะน�้าใจของภาค
อีสานลงไปช่วยพัฒนา... เลยเป็นสวนเงาะ สวนทุเรียน เต็มบ้าน

เต็มเมือง อยู่เมืองจันทบุรี ได้เอามาขายในภาคอีสาน เออ ภาค
อีสานมันปลูกไม่ขึ้น อืม

มังคุด ละมุด ล�าไย ลิ้นจี่ ดียิ่ง อ้า มะวิ่ง... ข้าวนึ่ง ลูกชิ้น 
ลิ้นชัก อะไร อ่ะเฮอะ มันต่อกันไปเรื่อยๆ อาศัยแรงกายแรงใจ
ร่วมพลัง...มัน รักษาประเทศขัณฑสีมาเอาไว้ได้ เพราะความพร้อม
เพรียงสามัคคี
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เสรีประชาธิปไตยเหมือนกันน่ะ เนีย่มีขึ้นอย่างนี ้ธิปไตยเกิดขึ้น
ทุกหนทุกแห่ง วัดวาศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง พระธาตุพนม วัด
พระศรีมหาธาตุ วัด อ้า นครปฐม เหล่านี ้ เกิดขึ้นเพราะ
ประชาธิปไตยใช่หรือเปล่า เออ แต่ว่ามีประชาธิปไตยเต็มที่แล้ว 
ยังไม่พอใจ ยัง อ้า เดินขบวนประท้วง เอาเสรีประชาธิปไตยจาก
ไหนมาอีก อันนั้น อันนีม้าอีกอยู่อย่างงั้น พอดีกันล่ะ มีค�าสั่ง
จากหน่วยเหนือ สั่งให้หยุดการเดินขบวนกันเสียแต่วันนีเ้ป็นต้น
ไป ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่าใหม้ีเรื่องระหอง
ระแหง ทะเลาะเบาะแว้ง อ้า จ้องล้างจ้องผลาญซึ่งกันและกัน 
แต่ปานนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ถูกท�าร้าย เออ ฆ่ากันตายไปหลายศพ 
ดังนีเ้ป็นตัวอย่างความแตกแยกสามัคคี ท�าให้บ้านเมืองระส�่าระสาย
ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น พวกเราเป็นคนไทย เลือดไทย อืม เลือด
ไทยนีห่ล่ออยู่

เลือดไทยเจ้าเอ๋ย ไหลเลยมานี่
ปรองดองน้องพี่ อย่ามีร้าวราน
โลหิตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้
อย่าแตกแยกไป เป็นหลายล�าธาร

นีเ่ขาก็มีเพลงขึ้นมาน่ะ เราจ�าได้

อย่าแตกแยกไป เป็นหลายล�าธาร
โลหิตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้

กลมกลืนกันไว้ ให้รักกันฉันพี่ฉันน้อง เออ เป็นคนไทยก็ด ี
เป็นคนลาวก็ดี เป็นคนภาคเหนือก็ดี เป็นคนภาคใต้ก็ดี กลมกลืน
กันขนาดใด กลมเกลียวกันไว้ อย่าแตกแยกไป เป็นหลายล�าธาร

เลือดไทยเราเอ๋ย ไหลเลยมานี่
ปรองดองน้องพี่ อย่ามีร้าวราน
โลหิตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้
อย่าแตกแยกไป เป็นหลายล�าธาร

(เตรียมน�า้มนต์) เอออออ เอออออ ท�าน�้ามนต์ สามัคคี
กันไว้ซะก่อน

ขอให้ไทยจงสามัคคีดีต่อกัน จึงจะจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง

รักไทย รักความเป็นไทยของไทย ยิ่งชีวิตจิตใจล�้าเหลือ 
เลือดเนื้อต้องพลี อืม ที่ถูกรุกถอยร่นลงเรื่อยไป จนกลายเป็น
ชาวใต้ไปทุกที ไปอยู่สงขลา ยะลา นราธิวาส ที่ ใด แต่ปานนั้น 
เขาก็ยัง มีการยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก บอกไม่
ถูกเลยอย่างนี้
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(จุดเทียนน�า้มนต์) อันนี ้เอาล่ะ พอแล้ว

อันนีพู้ดเรื่องความกลมเกลียวสามัคคี เราอยู่หมู่บ้านสร้าง
ใหม่ ถ้ามิตรเป็นคนมีนก ๒ หัว ยุคนนั้น ยุคนนี ้ ให้แตก ให้
แยกกัน มาจากจังหวัดไหนๆ อ้าวมันเป็นคนเมืองนู้น เมืองนี้ 
แล้วรังแกกันและกันอยู่อย่างงั้น แล้วมันจะเป็นคนไทยได้ไหม 
อย่างนั้นน่ะเป็นคนไทย เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันไหม อย่าว่า
เมืองนั้น จังหวัดนี ้ไม่ใช่คนไทย คนไทยทั้งประเทศ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ไทยด้วยกันทั้งนั้น รักไทย รักความเป็นไทยของไทย 
ยิ่งชีวิตจิตใจล�้าเหลือ เลือดเนื้อต้องพลี แม้เลือดเนื้อ พลี พลี
อุทิศให้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นีเ่ป็นหนึ่ง เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน

แม้แต่เป็นพระเป็นเจ้า ก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกัน เพิ่นกลัว
บ้านเมืองจะแตกแยกกัน เพิ่นตั้งวงธรรมยุตขึ้นมา ให้เป็นวง
ธรรมยุต ให้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติธรรมวินัยให้
สม�่าเสมอกัน แต่ปานน้ัน เออ เราเคยไปพักวัด ทางอื่นไม่ใช่วัด
ธรรมยุต เขาไม่ให้อยู่เลย เขาให้ไปพักที่อื่น ที่นี่ ไม่รับรอง เออ 
เขาว่าอย่างนี ้เอ้ วัด นึกว่าเป็นสาธารณประโยชน์ ทุกภาค ทุกชาติ 
ทุกภาษา มีสิทธิเสรีเท่าเทียมกัน อยากจะบวช ก็จงบวชเข้ามา
เถิด มาในธรรมวินัยนีเ่ป็นอันหนึ่งเดียวกัน อืม เหมือนแม่น�้า 
ทะเล ไหลมาจากภาคเหนือ ไหลมาจากภาคกลาง ไหลมาจาก
ที่ ไหน รวมกันเข้า เทแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเล แล้วก็เป็น
น�า้เค็มด้วยกันทั้งนั้น เออ ไม่ได้เป็นน�้าหวาน น�้าเปรี้ยว น�้าอะไร
ไม่มี เป็นน�า้เค็มด้วยกันทั้งนั้นอยู่ในทะเล จนออกมาเป็นนาเกลือ
ได้

(เสียงเด็กรบกวนดังมากขึ้น)

อ้า เออ อ้า เออ อ้า เออ

เป็นนาเกลือได้ เอามากักกันไว้ให้มันแห้งลงไป แล้วก็เกิด
เป็นเกลือขึ้นมา แล้วเป็นนาเกลือเหมือนกัน เอาไปท�าอะไรก็ได้
ท�าปลาเค็มก็ได้ ท�าไส้กรอก อาจท�าหม�้า ท�าส้ม ท�าหม�้า ท�าอะไร
ได้ทั้งนั้น เป็นนาเกลือขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น เป็นพวกเราเป็น
คนไทยด้วยกัน อยู่ในประเทศเดียวกัน ก็ ให้มีความเค็มเสมอกัน 
อย่าให้มีเค็มน้อยเค็มมาก ให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เหมือน
สายโลหิตเดียวกัน เหมือน

โลหิตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้
อย่าแตกแยกไป เป็นหลายล�าธาร

เออ เฮอะๆ

เลือดไทยเราเอ๋ย ไหลเลยมานี่
ปรองดองน้องพี่ อย่ามีร้าวราน

เรามาอยู่หมู่บ้านอันนี ้เขาเอิ้น(เรียก)ว่าหมู่บ้านอะไรเนีย่
จัดสรร หมู่บ้านจัดสรรในหุบ แม่น�้าอันนี ้ก็ล้วนแล้วแต่ได้ภัย
ทั้งนั้นแหละมา แต่มาแต่คนละภาค ภาคเหนือก็มาท�างานร่วม
กัน ภาคใต้ก็ขึ้นมาท�างานอยู่รวมกัน ภาคอีสานก็ลงมาเข้าร่วม
งานส�าคัญ เป็นใช้แรงงานเดียวกัน ถ้าเรามาทะเลาะกัน เทวดา
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หัวเราะ อ่ะ เทวดาหัวเราะ โอ้ มนษุย์เอย มนษุย์ ชาติอื่นมันยัง
รู้จักกลมเกลียวกันขนาดไหน อย่างพวกต่อ พวกแตน พวกผึ้ง 
หากมีอะไรมาก�ากายท�าร้ายถึงรังมัน มันก็กรูเข้ามาทันที เออ 
ไม่มีปรานปีราศัยอ่ะ ผึ้ง มีตั้งหลายร้อย ก็รุมๆ กันหมด

แจ้นหน ี แตกหน ี ช้างก็ยอมแพ้ ยอมแพ้มดตัวน้อยๆ 
มันวิ่งเข้างวง เข้ารู เข้าดัง (จมูก) วิ่งเข้าไปๆ ในดัง (จมูก)ช้าง ช้าง
มันจะกระทืบเรา มาๆ พวกเรา มาๆ เอาช้างพยศตัวนี ้ ให้มัน
หายพยศ มดทั้งหลายก็ฟังความหัวหน้า แล้วก็วิ่งเข้างวง เข้ารู
ดัง (จมูก)เนีย่ วิ่งเข้ารูดัง (จมูก) วิ่งเข้ารู อย่าพึ่งกัดๆ ให้ฟังค�า
ลงมือได้ จึงค่อยกัด กัดแล้วเยี่ยวทา กัดแล้วเยี่ยวใส่เลย เข้าไป
ในจมูกจนลึกๆ ล่ะเนาะ(นะ) กัด เข้าไปฮอด(ถึง) ไปไหน กัด กัด
หมดแล้วก็เยี่ยวทา เยี่ยวใส่ๆ ความแสบ ความแสบเพิ่นร้อง 
แปร๋แปร้น สั่ง (จมูก)ปี้ปิ๊ด ให้ก็ไม่ออก มันอยู่ในนู้น แน่ะ มด

ไปขู่ตวาด พวกสัตว์ที่...น้อยๆ ปะเดี๋ยวเพิ่นจะทืบทีเดียว 
ตายหมดทั้งรัง ขู่อย่างเนีย่

โอ้ย ข้าแต่ช้างเจ้าขา เออ ช่วยกรุณายกเอารังนีข้ึ้นพาด
ง่ามไม้ให้หน่อย ฝนลงมาเลยรังตกลงมา เออ แล้วก็ช่วยยกนี้
ขึ้นหน่อย ท่านผู้มีก�าลังทั้งหลาย ยกขึ้นไปพาดง่ามไม้ไว้ เอ้ ช้าง
ตัวนีท้�าไมพยศถึงขนาดนี ้ ต้องทรมานสักหน่อย เว้ย มดแดง
ทั้งหลายก็พยักหน้ากัน เอาพยศ ช้างพยศตัวนี ้ให้มันอยู่สักทีสิ
พวกเรา อ้า เข้าไปหัวยก เข้าไปแล้ว วิ่งเข้าไปในงวงจมูก วิ่งเข้าไป
หมดทุกตัว หมดแล้วก็ ๑ ๒ ๓ แล้วก็กัด กัดในโพรงจมูก เยี่ยว
ทา เยี่ยวใส่ด้วย กัดด้วย เยี่ยวใส่ด้วย มันจะแสบไปถึงขนาด
ไหน มันอยู่ใกล้ๆ สมอง

ช้างก็ร้อง แปร๋ๆ ข้าแต่พ่อขา ข้ายอมแล้ว ข้านี้ โง่ โง่เง่า 
เปล่าปรีชา ชั่วช้า ใหญ่แต่กายาเท่านั้น หาปํญญาไม่มี เพราะ
ฉะนั้น ให้อภัยฉันเถอะ ยอมแล้วๆๆ

จึงค่อยหยุด พวกเราหยุด หยุดๆ กัน หยุดแล้ว จงออก 
ให้ออกมาๆ ให้หมด แล้วก็สั่ง

แปร๋แปร้น อยู่อย่างงั้นน่ะ สั่ง (จมูก)ยังแสบอยู่ในสมอง 
เท่าทุกวันนีล้่ะ มดแดงเข้าไปไม่ได้ ช้างกลัวมดแดง เออ

อันนีก้็เหมือนกัน ถ้าพวกเรากลมเกลียวสามัคคีกัน มันก็
ยิ่งกว่ามดแดง มีพลังก�าลังยิ่งกว่ามดแดง มีศาสตราอาวุธทุก
ชนดิ ผลิตกันขึ้นมา มีถึงระเบิด มีถึงพลังปรมาณู อาก้า(AK-47) 
อาเก้อ มีกันขึ้นมามากมาย จะเอาพวกโมโหโกรธาเล่นงานกับมัน
จะเป็นยังไง แล้วก็ โง่กว่ามดแดงอีกแหละ เออ โง่กว่ามดแดง
อีกแหละ พวกเราเกิดในประเทศเดียวกัน เป็นมนษุย์ด้วยกัน 
ตาด�าๆ ด้วยกัน มีครอบมีครัวด้วยกัน แล้วมาเบียดเบียนศัตรู 
ข่มเหงรังแกซึ่งกันและกัน ชื่อว่าเป็นมนษุย์หรือเปล่า เกิดเป็น
อมนษุย์หมดล่ะ เป็นอมนษุย์ หึ
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เพราะฉะนั้น ที่บรรยายเป็น ปกิณณกนัย เพื่อต้องการให้
ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญพินจิพิจารณาด้วยปัญญาอันชาญ
ฉลาดของตนๆ เองเถิด อัปปมาทธรรม ตั้งอยู่ในความประมาท 
พร้อมเพรียงสามัคคีดีต่อกัน จึงจรรโลงไทยให้รุ่งเรือง อ่ะ ก็จะ
ท�าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุก ใครๆ 
ก็รักษาชีวิตของใครของมัน ในครอบครัวของใครๆ ก็รับผิดชอบ
ของกันและกัน มีงานอะไรเกิดขึ้น มโียธาอะไรเกิดขึ้น พวกเรา
เองอยู่ในกลุ่ม หมู่ ในแหล่งนี ่ก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างมดแดง
เป็นตัวอย่างนะ เออ ต้องช่วยเหลือดูแลกันต่อ ไม่เอารัด ไม่เอา
เปรียบกันหรอก อ่ะเฮอะ อย่าเอารัดเอาเปรียบกัน ให้ช่วยเหลือ
เจือจุนกัน เอาใจใส่ช่วยกันทุกหมู่เหล่า อย่าเห็นแต่แก่ได้ แก่เอา 
เออ ต้องสงเคราะห์สงหากันไปตามมีตามได้

ผู้เพิ่นมั่งมีศรีสุข เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี สมัยก่อน ท่าน
ก็สร้างตนเป็นสาธารณประโยชน์เห็นปานนี ้ดังที่แสดงมา ก็ยุติ
ด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สัพพะโรคะวินมิุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต

ยะถา ที โป จะ นพิพุโตติ ฯ

(เสียงดับเทียนน�า้มนต์)

(หลวงปู่แจกเทียนน�า้มนต์) อ่ะ อ่ะ อ่ะนี ่เอานี ่แบ่งกัน
ไป คนละนดิละหน่อยเนาะ(นะ) เอาใส่นวด(สีผึ้งทาปาก) เอาไป

ใส่ขี้ผึ้ง สีปาก แบ่งคนละน้อยๆๆ คนละข้อๆ ไป เอามีดเฉือน
เอา ให้มันเป็นแว่นๆ แจกกันไปใส่นวด(สีผึ้งทาปาก) เออ ใส่ยา
ขี้ผึ้ง แทนลิปสติก(lipstick เครื่องส�าอางทาริมฝีปาก) เออ 
ทาปาก หรือจะใส่สีลิปสติก(lipstick เครื่องส�าอางทาริมฝีปาก)
ผสมเข้าไป ก็ยิ่งดี ใหญ่ อ้า เป็นเสน่ห์นยิม

(เป่า เพี้ยง)
เอ้า รับพรกันแล้ว ปะเนีย่เด้อ รับพรกันเด้อ

(ถวายสังฆทาน) เออ ถวาย...

มีกัณฑ์เทศน์ด้วยเหรอ ถ้ารู้จะว่ามีกัณฑ์เทศน์ ป่านนีย้ัง
ไม่ลงน่ะ ไม่บอกซะก่อน ไม่มี ใครเตือน เด้อ ไม่บอกซะก่อน 
ป่านนีก้็เอาจนสว่าง ก็ได้อยู่ อ้าวๆ เอา เดี๋ยว ว่า่ค�าซะก่อนๆ
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องนนทบุรี ๒ อาคาร ๔
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ถ.สนามบินน�้า จ.นนทบุรี

(อาราธนาศีล)
(อาราธนาธรรม)

อย่าให้มันอยู่ในต�ารา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม มัน
อยู่ในต�าราแล้วก้มดูอยู่บ่อยๆ เออ ก้มดูอยู่บ่อยๆ มันอยู่ใน
หัวมันสมองเราแล้ว ว่าให้องอาจกล้าหาญ ให้มันดังไปทั่วโลก
เนาะ(นะ) อาราธนาเทศน์ก็เหมือนกัน อาราธนาศีลก็เหมือนกัน 
ไหว้พระ รับศีลก็เหมือนกัน ให้มันเกิดจากจิตใจเราจริงๆ ไม่ได้
อยู่ในต�ารา เพราะว่ามนัมีอยู่แล้วในต�ารา เราอ่านให้เข้าอกเข้าใจ 
ช�่าชองนะ เออ ช�านชิ�านาญ ได้ ว่าออกมาฉะฉาน จะแจ้งแดงแจ๋ 
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กัมมัง

หมายถึงการงาน

กัมมัง วิชชา

วิชาที่เราศึกษาเล่าเรียนมา

ธัมโม ชีวิตะมุตตะมัง

เฮอะ อย่างนั้นอย่างว่ามีประสิทธิภาพ เออ อย่าก้มดูต�าราแล้ว
ก็เงยหน้ามาพูด ก้มดตู�าราแล้วก็เงยหน้ามาพูดอยู่อย่างน้ัน ช่ือว่า 
ไม่อยู่ในหัวใจแท้ ถ้าอยู่ในหัวใจแท้ๆ ไม่ต้องก้ม ไม่ต้องดตู�าราใดๆ 
ทั้งน้ัน มนัออกมาเลย ตามที่เราท่องไว้ น่ัน น่าชื่นชมยินดี แล้วก้มดู 
แล้วก็เอามาพูด แล้วก้มดูแถวไหนๆ แล้วก็ น่ัน แสดงว่ายัง
บกพร่องอยู ่ยงัไมฉ่ะฉาน ให้มนัเฉลยีวฉลาด ฉะฉานจริงๆ แลว้
ก็เป็นที่เคารพนับถือของผูอ้ื่นได้ต่อไป วิทยากรใดๆ ก็เหมอืนกัน 
ให้มนัออกจากมนัสมอง จะกล่าวอะไร สมัโมทนียคาถาหรืออะไร
ก็ตาม ให้มันองอาจ กล้าหาญ ชาญชัย อย่างไม่ต้องก้มดูต�ารา
นั่นดีมาก เอาล่ะวันนี ้อาราธนาแล้วเนาะ(นะ)

พ๎รัห๎มา จะ โลกาฯ

แล้วเนาะ(นะ) อ่ะ

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

นัง่ตามสบาย เชญินัง่ตามสบาย ไมต่้องพนมมอืตลอดไป
หรอก ถ้ามันพนมมือตลอดไป แล้วมันจะเมื่อย ก็เกิดความ
ประมาทขึน้ ดุกดกิๆ ขึน้มา ให้น่ังเข้าสมาธิฟัง ก็ไม่ล่วงเลยหรอก

ของเหล่าน้ี มนัเป็นของมบีรรทัดฐานอยู่แล้ว เออ เราต้อง
ศึกษาให้เข้าอกเข้าใจ เวลาสมาทานศีลก็เหมือนกัน ไม่ได้มีต�ารา
สมาทานหรอก ตั้งใจขึ้นให้แน่วแน่ๆ จะสมาทานสิกขาบท ให้ได้
ทุกบททุกตอน ไม่ขาดตกบกพร่อง อ้าๆ ธรรมะธัมโมเหมือนกัน

ธัมโม จะ สีลัง ชีวิตะมุตตะมัง

เพิ่นบอกว่าสมาทานศีลก็ดี เออ ตั้งใจสมาทานตั้งมั่นใน
ข้ออรรถ ข้อธรรมที่เราว่าไปแล้ว อย่าให้ขาดตกบกพร่องได้ 
ตัง้ใจจริงๆ ไม่ได้ว่าแต่ปาก พร้อมด้วยเจตนา เจตนาจะงด จะเว้น 
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ก็ฟังแล้ว ก�าหนดจดจ�า ใครเป็นคนจดจ�า สมอง สมองเป็นผู้
ก�าหนดจดจ�า เอาไว้ในหัวใจ ให้มศีลี มธีรรมอยู่อย่างน้ัน สม�า่เสมอ 
เราท�างานส่วนรวม ไม่ใช่ท�างานส่วนบุคคล ทางหนึ่งทางใดไม่ใช่ 
เราท�างานส่วนรวม ร่วมกันทั้งประเทศ เออ หากเรามีความ
บริสทุธิย์ตุธิรรมในใจแลว้ ไมม่ ีไมม่คีวามกระด้างกระเดือ่งอะไร
เลย ตรงไปตรงมาที่สุด เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด เรา
ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นนั้น ไม่มี ในสังคมใดก็เหมือนกัน 
จะแผนก กรม กอง หรือหน้าที่การงานใดๆ ที่มอบหมาย เรา
ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ให้เรารับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบ 
แบบว่าหัวขาดคา ตายเป็นตาย ซือ่สตัย์สจุริตที่สดุ ในประเทศจีน 
เออ สมยัก่อน พระเจ้าหวางต้ือ เป็นผูค้รองราชย์ พระเจ้าหวางต้ือ 
แต่ว่าเป็นคนขี้ โกรธหน่อยหนึ่ง กริ้ว ถ้ากริ้วให้ใครแล้วก็ แก
อย่างงั้นแกอย่างงี้ ถ้าแกไม่บริสุทธิ์ ใจ ก็ออกไปซะ ไปท�างาน 
ให้แค่นี ้เออ

อย่ามาท�างานในราชการนีเ้ป็นอันขาด เออ เด็ดขาดลงไป 
เน่ียพระเจ้าหวางตื้อ ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่
ผูป้ฏิบัตหิน้าที่อย่างเข้มงวดกวดขนัจริงๆ ถ้าเห็นว่าเหลาะแหละอยู่ 
ไล่เลย ไล่ส่ง ขอลาออกอย่างงั้นอย่างงี้ เลยไล่ส่งไปเลย ถ้าเห็น
ว่าข้าปกครองแกไม่ได้ แกจะไปที่ ไหนก็ไป จะไปอยู่ที่ ไหนก็ตามใจ 
เรานีท่�างานรับผิดชอบขั้นสูงแล้ว เป็นขุนคลัง เป็นคนจ�าหน่าย
จ่ายแจก เงนิดาวน์ เงนิเดอืนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ตรงแผนก
กรมกอง ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆ เออ ถ้าเห็นว่าข้าปกครอง
แกไม่ได้ แกจะไปไหนก็ตามใจ เออ แต่ว่าเสียดายอยู่นะ เวลา
หนีไปแล้ว ออกไปแล้วยังบ่นหา ไม่เหมือนมิ่งกงฝ่า มิ่งกงฝ่า
เขาท�างานซื่อสัตย์สุจริตจริงๆ แต่ว่าเราน่ะเป็นคนลดหย่อน 

จะละ จะสมาทานตั้งมั่น ในข้ออรรถ ข้อธรรมที่ ได้สมาทานไป
แล้วน้ัน ให้ถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่องได้จริงๆ เป็นเคร่ืองขัด 
เป็นเครื่องเกลา เป็นเครื่องช�าระ เป็นเครื่องล้าง ความสกปรก
ในจิตใจเรา เออ

ความทุจริต ความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม เหล่านั้นเป็นของ
สกปรก เป็นของที่ท�าให้แปดเปื้อน เปื้อนเปรอะ เลอะเทอะไป 
เราต้องให้แจ๋วไปเร่ือยๆ ธรรมะทกุอย่างก็เหมอืนกัน เป็นเคร่ืองขดั 
เป็นเครื่องล้าง เป็นเครื่องเกลา เป็นเครื่องท�าความสะอาดของ
จิตใจ ให้ถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่องได้จริงๆ อืม ว่าพร้อมด้วย 
เจตนา ที่จะงด ที่จะเว้น ที่จะละ จะรักษาประพฤติปฏิบัติ ให้ถึง
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง แล้วไม่มีปัญหา ปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเรา 
แก้ได้ ปัญหาอะไรเกิดขึน้มาเราแก้ได้ พอเรามเีจตนาแน่วแน่แล้ว 
แต่แล้วความโลภเกิดขึ้น โลภโมโทสันเกิดขึ้นมา มันเป็นธรรม 
เป็นวินัยหรือเปล่า การโลภ ผิดจากความเป็นจริงออกไป ท�าให้
เราเพ้ียนไป เปลี่ยนไปจากความเป็นจริง น่ันช่ือว่าไม่มีเจตนา
แน่วแน่ๆ ให้มีเจตนาแน่วแน่ๆ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย 
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ที่เรียกว่าโนพลอมแพลม(no problem ไม่มีปัญหา) เออ สบาย
มาก ท�างานข้าราชการไม่มกิีนเลก็กินน้อยของเงนิหลวงเงนิราษฎร์ 
ไม่ม ีเอาเฉพาะค่าแรงงานของตวัเท่าน้ันพอ เออ เป็นคนบริสทุธ์ิ
ยุตธิรรมอย่างน้ัน มิง่กงฝ่า เออ แต่ตามหาแทบจะพลกิแผน่ดนิก็
ไม่เจอ หาที่ ไหนก็ไม่เจอ เพิ่นไปอยู่ไหนอย่างงั้นงี้ี่

หย่อนสมรรถภาพ หย่อนความสามารถ เอาแต่ความโมโหโกรธา 
ขึน้มาปกครองลกูน้อง เขาน้อยใจตวัเองเขาก็ลาหนีไป หนีไปอยู่นู้น 
ไปอาศยั เออ ญาตพ่ีิน้องทางอื่นอยู่ แต่ว่าเสยีใจเพราะถูกพระเจ้า 
หวางตือ้ไล่ออกจากการท�างาน เสยีใจ เลยกินเหล้าเป็นการใหญ่ 
เล่นการพนันเป็นการใหญ่ เที่ยวผู้หญิงผู้ญา ดักละลานไปหมด
ทุกอย่าง เลยเป็นคนเสียคนไปอีกเหมือนกัน เรื่องมันยาว แต่
ตามหา เมื่อมีปัญหาขึ้นทางวงการของรัฐบาล มีปัญหาเรื่องเงิน
เรื่องทอง มันมีทุจริตมากมาย เป็นปัญหาจึงจะคิดถึงมิ่งกงฝ่า 
เขาอยู่กับเราไม่มีปัญหา สมัยเขาอยู่ บริสุทธ์ิสะอาดทุกอย่าง 
เงินดาวน์ เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ทุกกรม ทุกกอง
บริสุทธ์ิสะอาดดี ไม่มีปัญหา เวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วปะเน่ีย 
คิดถึง ให้คนตามหา ล่าตัว มิง่กงฝ่าเขาไปอยู่ที่ ไหน ไปตามคืนมา 
เขาท�างานไม่มีปัญหา ตั้งแต่ต้นจนบั้นปลาย คนท�างานแบบนี้
หาได้ยาก ขึ้นมา คิดถึงขึ้นมา คิดถึงคนบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นมา 
ตามหาแทบจะพลกิแผน่ดนิ ก็หาไม่เจอ เพราะว่าเขาปลอมแปลง
ตัวเอง ให้ผมยาว หนวดเครารุงรัง แล้วก็ ใส่หมวก เออ งอบ
ของจีนน่ะ เอาใบชาเข้าไปขายในบ้านในเมือง ก็ไม่มี ใครรู้ว่าเป็น 
มิ่งกงฝ่า ไปตามหาที่ ไหนก็ไม่ ไม่รู้ เดินผ่านกันอยู่ทุกวันก็ไม่รู้ 
ว่าเป็นมิง่กงฝ่าหรือเปล่า เขาก็ไม่มซีกัอะไรกัน เน่ีย มนัพูดลวกๆ 
ให้ฟังซะก่อน คนดีของประเทศจีน เออ สมยัก่อนเป็นคนซือ่สตัย์
สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด แต่ก็ถูกพระเจ้าหวางตื้อ กริ้วแล้ว
ก็ขับไล่ไสส่งให้ออกไป อย่ามาอยู่ให้รก หน้าที่การงานน่ะ พอ
มิง่กงฝ่าลาออกไปแล้ว ปัญหา ความคอรัปช่ันมากขึน้ๆ หลายขึน้ๆ 
เล่นเอาพระเจ้าหวางตื้อปวดหัว เรื่องการเงินการทองไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรมเหมือนมิ่งกงฝ่า มิ่งกงฝ่าท�างานแต่ก่อนไม่มีปัญหา

เวลาได้ทราบข่าว ทราบข่าวว่าตายแล้ว เออ มิ่งกงฝ่าเขา
ตายแล้ว ตายทั้งภรรยาที่ดีของเขาน่ันเอง ภรรยาที่ดี รักลูก
ปลูกฝัง ต้ังหลักฐานให้มั่นคงถาวรด้วย ปีนภูปีนเขา ข้ามภู 
ข้ามเขา ไปเอาใบชาอย่างดีมาจากเมืองเจียงหนัน เมืองกังไส 
ที่ ไหนโน่น เอามาเผยแพร่ ขยับขยายพันธ์ุใบชาจนเตม็ทุง่แห่งน้ัน 
มนัเป็นที่ดี ไม่มทีี่ของใคร เอามาขยับขยายอยู่น่ัน จนเมือ่ยจนล้า 
ในที่สุดภรรยาที่ดีก็ตาย พอภรรยาที่ดีตายแล้ว จึงส�านึกตัว 
สมาทานต่อศพของภรรยา ที่จะเลิกทุกสิ่งทุกอย่าง กินเหล้า
เมามายก็ไม่เอา เล่นการพนันก็ไม่เอา เที่ยวผู้ญาผู้หญิงก็ไม่เอา 
ไม่เอาสกัอย่าง จะตัง้หน้าไปสบืฝีไม้ลายมอืของเธอให้เป็นแก่นสาร 
ขึน้อย่างมั่นคงถาวร แต่ว่าไอ้ลกู ๒ มนัเป็นคนเกเร เกกมะเหรก 
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คนดีทั้งหลาย คนดีทั้งหลายเอาชีวิตเข้าแลก ไม่มีแม้แต่สลึง
เดียวที่จะไหลออกจากเงินส่วนรวม ไปอยู่ในกระเป๋าของตัวเอง
ไม่มีเลย แม้แต่สลึงเดียวก็ไม่มี น่ะถ้าเป็นอย่างงั้นผู้ปกครอง 
เป็นหัวหน้าหัวตาก็เบาใจ เออ แม้พระเจ้าหวางตือ้ก็เบาใจ เพราะว่า 
เจ้าหน้าที่บริสทุธิ์ยุติธรรมทุกอย่าง เพราะฉะนัน้ งานนีเ้ปน็งาน
ระดับประเทศ งานระดับชาติ ถ้าเรามีการคดโกงคอรัปช่ัน 
มากขึน้ๆ ก็ท�าให้ปัญหาบ้านเมอืงยุ่งยากล�าบากขึน้มาอกี ไม่ดีเลย 
อย่าเอามาใช้ระบบอย่างนี ้อย่าเอามาใช้

เห็นแก่ได้แก่เอา เก็บก�า กอบโกย โกงกิน เหล่านี้
เป็นการผิดก�าหนดกฎหมายบ้านเมืองด้วย

ผิดศีลธรรมของตัวเองด้วย

และท�าให้หัวหน้าผู้ปกครองหนักอกหนักใจ ไปอีกนาน
เท่านาน ถ้าเป็นอย่างงั้น ไม่ว่าแผนกไหน กรมไหน กองไหนก็
ล่มจมไป ตามๆ กันไม่ดีเลย เพราะฉะน้ัน จึงขอฝากท่านทั้งหลาย 

อ้า มันเห็นว่าเป็นลูกขุนนาง มันไม่อยู่ใต้สนับบังคับ เที่ยวเตร่
เฮฮา เล่นการพนัน กินเหล้าเมามาย เที่ยวผูห้ญงิผูญ้าดะ น่ันน่ะ 
ดาดไป เป็นคนเกเอาไม่อยู่ จนเขาจับไปติดคุกติดตะราง อยู่ใน
เมืองเย่นั่นแหละ ติดคุกติดตะรางไว้อย่างงั้นแหละ นีค่นดีไม่มี
ใครบังคับหรอก ตัวเองบังคับตัวเอง ทรมานตัวเอง ประพฤติ
ผิดต่อกตกิาของครอบของครัวเข้า ก็ได้รับความเดือดร้อน ดงัน้ัน 
เพราะฉะนั้น พวกเราที่มีการงานท�าเป็นล�า่เป็นสัน รับผิดชอบ 
หน้าที่การงานสูง บริหารงานสูง ให้มันบริสุทธิ์สะอาด อย่าให้
มันมีรอยดา่งพร้อยแตอ่ย่างใด ให้ซือ่สัตย์สจุริต ได้มาก็เป็นของ
บริสุทธิ์ เงินทองที่ ได้มาก็เป็นของบริสุทธิ์ ของมีค่าราคา ตาม
อัตราเงินเดือนที่ตัวได้ แค่นั้นพอใจแล้ว เออ อย่าไปเอาเกินนั้น 
ถ้าเอาเกินนั้นเขาเรียกว่าคอรัปชั่น คอรัปชั่น บัญน�า้บัญชีอะไร
ทุกอย่าง เออ เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมด ไม่ เอาไม่อยู่ เออ คนไม่
ซื่อสัตย์เข้ามาท�างานก็ท�าให้เสีย อ้า ผลงานมากมาย ขาดทุน
สนุก�าไรไปหมด เพราะฉะน้ัน การซือ่สตัย์สจุริตเป็นของน่าสงวน 
น่าสงวน น่าหวงแหนเอาไว้ ให้รักษา เอาชีวิตเข้าแลก ท่าน
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โกงกินกันแล้ว มีปัญหา สร้างปัญหาให้วุ่นวายขึ้นในสังคมนั้นๆ 
แน่นอน เออ เพราะว่าความทุจริต ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นมี
แล้ว ดังนีก้็ท�าให้บ้านเมืองล่มจม แม้แต่รัฐบาลจะมั่นคงขนาด
ไหนก็ตาม ถ้าหากมคีนจ�าพวกน้ีอยู่ในสมาคมใด ในวงการราชการ
ใดก็ดี ก็ท�าให้บ้านเมืองแตกสาแหรกขาดได้ เออ มีปัญหา

ผู้ท�างานเพ่ือชาติบ้านเมือง ให้บริสุทธ์ิยุติธรรมที่สุด ในการ
บริหารการเงินการทองอะไรๆ ไว้ใจได้ หัวหน้าเน่ียผู้ปกครอง
ไว้ใจได้ ไว้วางใจได้ ไม่มี เออ กินเล็กกินน้อยผู้หนึ่งผู้ใดเลย ซื่อ
ท�างานบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด และก็ก้าวหน้าทุกคน ผู้ใดร่วมงาน
อยู่ก็เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ยังกินเล็กกินน้อย หักแข้งหักขา อันนั้นอันนี้ ไว้เรื่อยๆ ก็
ท�าให้กองทนุของเราร่อยหรอลงไป เออ ท�าให้บ้านเมอืงไม่มั่นคง 
รักษาความมั่นคงไว้ไม่อยู่ เพราะว่ามกีารเก็บก�า กอบโกย โกงกิน 
ซึ่งกันและกัน เอารัดกัน เอาเปรียบกันอย่างน้ันน่ะหรือ เออ 
การงาน ของเราจะมั่นคงไม่ดีทั้งน้ัน อนัน้ีขอฝากด้วย เราท�างาน
ของรัฐบาล ท�างานให้เจ้าให้นาย ผู้ปกครองหน่วยเหนือขึ้นไป 
อย่าให้ท่านหนักใจเลย ในเร่ืองการเงนิการทอง ให้บริสทุธ์ิยุตธิรรม
สะอาดทุกเดือนๆ

เอาเฉพาะเงินเดือนของเราเทา่นั้นพอแล้ว เออ อย่าให้มัน 
เว้าอย่าให้มันแหว่งไป อย่าให้มันขาดตกบกพร่อง บัญน�้าบัญชี 
เป็นอันขาด นีเ่รียกว่าท�างานบริสุทธิ์ยุติธรรม ดีที่สุด

ไม่เก็บ ไม่ก�า ไม่กอบ ไม่โกย ไม่โกง ไม่กิน

เออ ไม่เกิด ความ ปัญหา ถ้าเกิดเก็บก�า กอบโกย โกงกิน
กันไปเรื่อยๆ ก็เรียกว่าสร้างปัญหาเกิดมี ในสังคมนั้นๆ วงการ
ราชการน้ันๆ ท�าให้เดือดร้อนถึงเจ้าถึงนาย เออ ถึงผูบั้งคับบญัชา
เราไปอีก มันจะดีหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่ดีเลย ได้ยินไปถึงไหน
อายเขาไปถึงนั่น ในบริษัทการบินไทย นีก่ารบินน�า้ก็ดีอะไรๆ ก็
เร่ืองการบิน ทางบก ทางเรือ ทางน�า้กด็ี ถ้ามกีารเก็บก�า กอบโกย 

เพราะฉะน้ัน เราอย่าสร้างปัญหาความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
ในสังคมของเรา ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด ทุกบาททุกสตางค์ที่
ได้มาด้วยน�้าพักน�า้แรง แรงงานของเรา มันสมองของเรา มันมี
อยู่ เออ ท�าให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เราก็จะเกิดความสบาย ในการ
ปฏิบัติงานของเรา เป็นผูซ้ือ่สตัย์สจุริตต่อการงานหน้าที่จริงๆ จังๆ 
เราจะสบายไหม สบายจริงๆ เพราะฉะน้ัน อนัน้ีขอฝากแก่สมาคม
แห่งน้ี ไว้ แห่งไหนๆ ก็เหมอืนกันในวงราชการ เออ ไม่ว่างานราษฎร์ 
งานหลวง เออ ถ้าหากมีคนไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรมมี ในที่ ใด ก็
ท�าให้สงัคมน้ันวุน่วาย ไม่บริสทุธ์ิยุตธิรรมดี เพราะฉะน้ัน ขอฝาก 
ทุกคนๆ จงปฏิบัติหน้าที่ของตัวด้วยความเคารพต่อผู้บังคับ
บัญชา อ้า เหนือขึ้นไป ให้ไว้เนื้อเชื่อใจท่าน
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ก็ได้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิแทนพอ่ เออ ในที่สดุ ก็ได้มคีวามสมัพันธ์
กัน อ้า กับช้ิวหลั่น ได้ขอมาเป็นลกูสะใภ้หลวงซะเลยดงัน้ี ชิว้หลั่น 
ขอเป็นสะใภ้หลวงซะเลย เออ เพราะเขาท�างานดี ก็เลยเป็นลูก
สะใภ้หลวงที่ ไมไ่ด้อยู ่เออ บ้านตวัเอง ไปอยูบ้่านผูอ้ื่นกนิข้าวกบั
ผูอ้ื่นไปเร่ือย เขาอยู่ล�าบากยังไงๆ มดุเข้าไปกินข้าวอยู่ใต้ถุนบ้าน
เขาก็เอา เออ กินข้าวที่ ไหนก็ได้ เป็นคุณหญิงพู้น( โน้น)แหละ 
ต�าแหน่งเพ่ินเป็นคุณหญิงพู้น( โน้น)แหละ เป็นคนเอาใจใส่ 
ประชาชนมากมาย พาเกิดท�าให้คนรักทั้งประเทศ

ดังที่แสดงมา ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ี
การจะบรรยายเรื่องนี ้มันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ จึงจะจบเรื่อง
ลงได้

เราท�าบุญคร้ังน้ี เป็นอามิสบูชาก็ดี ปฏิบัติบูชาก็ดี ขอ
อานสิงส์ของบุญทั้งหมดนี ้จงเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลให้ท่าน
ผู้ร่วมงานทั้งหมดได้รับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ในการงานหน้าที่ตลอดไป เอวงัก็มด้ีวยประการฉะน้ี อกีแล้ว ถ้า
พูดกัน มันมีแต่หลายไป เอาแค่นีก้่อน

อย่าเก็บ อย่าก�า อย่ากอบ อย่าโกย อย่าโกงกินกัน
แล้วก็มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม

เออ ท�างานก็สบาย เออ เงินทองที่ ได้มา ก็ไม่มีด่าง
มีพร้อย กินเล็กกินน้อยที่ ไหนไม่มี อย่างน้ี อยู่ที่ ไหนก็สบาย 
น่ังก็สบาย นอนก็สบาย ท�างานท�าการอยู่ก็ไม่สะดุ้ง ไม่หวาดเสยีว
แต่อย่างใด

ดังที่แสดงมาเป็น ปกิณณกนัย เพ่ือต้องการให้ท่าน
ทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติตามความสามารถของตนๆ ต่อแต่
น้ันก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลก
และทางคดีธรรมทกุประการ รับประทานฝอยมา ก็ยุตด้ิวยเวลา 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี ้เออ

แน่ะ เพิ่นไปยังไงก็ไม่รู้นะ มันไปเองมัน โดยอัตโนมัติ ยก
พระเจ้าหวางตื้อเป็นตัวอย่าง ขุนนาง ท่านผู้รับผิดชอบการเงิน
การทอง ก็มิง่กงฟ่า เป็นผูจ้�าหน่ายจ่ายแจกไปตามหน้าที่ ซือ่สตัย์
สุจริตที่สุด แต่ว่าพระเจ้าหวางตื้อเป็นคนขี้กริ้ว ขี้ โกรธ โมโห
เอาแต่ความโมโหโกรธา ถ้าผิดใจแล้วก็ไล่ส่งไปเลย น่ะไม่รู้จัก
ว่าใครดี ใครถูก ใครต้อง ไล่ ถ้าแกไม่พอใจอยู่กับฉัน แกจะไป
ที่ ไหนก็เชิญ ไปหากินเอง ตามความสมัครใจ นั่น แต่ว่านทิาน
มันยาว ไอ้ลูก ๓ คน ไอ้จุ ๊กฝ่า ไอ้ฉิ่นฝ่า คนสุดท้องนี้ชื่อชิ้วหลั่น 
อันน้ีดี คนน้ีช้ิวหลั่นท�างานให้พ ่อให้แม่ ไม่ทิ้งพ ่อทิ้งแม่ไปไหน 
อยู่กับพ่อกับแม่ ท�างานซื่อสัตย์สุจริตที่สุด ในที่สุดก็ได้เป็นลูก
สะใภ้หลวง ได้เป็นลกูสะใภ้หลวง เป็นลกูสะใภ้ของพระเจ้าหวางตือ้ 
ต่อไป ไอ้อู๋เหล็งกุมารนั่นก็ได้เลื่อนขั้นขึ้น ท�างานแทนพระบิดา 
อ้า แทนพระเจ้าหวางตือ้ พระเจ้าหวางตือ้สวรรคต ก็ อูเ๋หลง็กุมาร 
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์

(อาราธนาศีล)

จะกล่าวกันเข้าผา่นค�าแปล ก็ได้ใจความ บางคนหน่ึง รับ
ศีลยังไม่ยอมจบเลย ข้อ

ปาณาติปาตา เวระมะณี

(หลวงปู่ตบแขนให้ดู เสียงดังแปะ)

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
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ปาณาติปาตา เวระมะณี

อย่างนี ้มันจะถูกต้องไหม ไม่ถูกต้อง ต้องให้เขาตายโดย
เจตนานั้น ไม่มีเจตนาอย่างนั้น พวกงู พวกตะขาบ แมงป่องมา
มันเข้าในน้ี ก็อย่าไปฆ่ามัน เห็นว่ามันเป็นภัย ก็จับได้เอาไป
ปล่อยที่อื่น นั่นน่ะเรียกว่า

โลโก ปัตถัมภิกา เมตตา

เมตตาธรรมค�้าจุนโลก ให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้ สัตว์ทุก
จ�าพวกไม่ต้องการเบียดเบียน เป็นงูก็ดี เป็นตะขาบ แมงป่อง
ก็ดี ที่มันเป็นพิษเป็นภัย ถ้าจับได้เอาไปปล่อยที่อื่น เอาไว้ที่นี่ 
จะมาต่อยลูก กัดลูก กัดหลานเรา เอาไปที่อื่นที่ปลอดภัยไว้ล่ะ 
สวนสัตว์ที่ ไหนมี เขารับเลี้ยงกัน เอาไปปล่อยที่ โน้นแหละ ที่
ปลอดภัย นั่นเรียกว่า

เวระมะณี

เว้นจากการฆ่าสตัว์จริงๆ ด้วยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม 
เว้นจริงๆ เว้นให้ได้ ทุกสิกขาบท ที่ ๕ ทั้ง ๕ ข้อ เราสมาทาน
ตั้งมั่นได้ เราก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาด ไม่ได้ฆ่าสัตว์ พระเจ้า
พระสงฆ์ก็เหมือนกัน ถ้าไปแกล้งท�าให้ ยุงตายสักตัวหนึ่งก็เป็น
โทษ

ปาจิตเตียง(ติ-ยัง) เออน่ะ ปาจิตติยัง

ตายแล้วยุง ตัว ๑ ๒ ตัว ถ้าว่าครบ ๓ ตัว ๔ ตัว ตายไป 
๓ ๔ ตัว

ปาณาติปาตา เวระมะณี

จะเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิ ทั้งอยู่ในน�า้ก็ดี บนบกก็ดี
เราไม่ฆ่าเป็นอันขาด แต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เจริญแล้วอย่างงี้
ได้กระเป๋า ได้ตะกร้า ถ้าเราไปตลาด เขาฆ่าไว้ให้แล้ว กองเอ้เต
(ปล่อยตัวตามสบาย มีท่าสง่าผ่าเผย)อยู่ ทั้งกบ ทั้งเขียด ทั้งปู 
ทั้งหลายทุกอย่างล่ะ ปลาที่มันไต่เป็น ย้ัวเย้ียๆ มันก็ไต่อยู่ 
อย่างนั้น อย่าไปแหยม อย่างนั้นเขาไม่ได้ตาย ให้เขาตายแช่เย็น
ไว้นั้นเป็นการดี เอาไป เอาตัวที่ตายแล้วมาท�าอาหาร เลี้ยงชีวิต
และครอบครัว เลี้ยงลูก เลี้ยงหลานต่อไป ไม่ผิดศีลธรรม ถ้าว่า
ไปชี้เอา ตัวเนีย่แหละๆๆ เนีย่เอาตัวเนีย่แหละ ทุบหัวให้หน่อยๆ 
มนัวิ่งอยู่ในน�า้ เอาตวัเน่ียแหละ ตวัใหญ่ๆ ล่ะ ราคาเท่าไหร่ไม่ต่อ 
ก็จับกันไว้ ทบุหัว ตายแล้ว จึงเอามาขายให้เรา อย่างน้ีจะเป็นศลี 
เป็นธรรมหรือเปล่า ไม่เป็นศีลธรรม ถ้าเป็นศีลธรรมแล้ว ของ
ที่มนัด้ินเป็นอยู่ มนัเป็นอยู่ มีชีวิตอยู่ ไม่กล้าฆ่าเขาหรอก ว่ายน�า้ 
ได้สบาย สนุกสนานมันอยู่ ไม่กล้าจะฆ่าสัตว์ทุกอย่าง เป็ดไก่
เหมอืนกัน หมเูหมอืนกนั สตัว์ที่มีชีวิตอยู่ไมส่ามารถจะฆ่าเขาได้ 
อย่างนั้นเขาเรียกว่าศีล แปลว่า เลิก เว้น งด ละ เอาจริงๆ จังๆ 
ทั้งด้วยเจตนาในใจเป็นอย่างงั้น แล้วก็หัวใจรับว่าเป็นศีล หัวใจ
เราก็เป็นธรรมขึ้นมา ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่บกพร่อง 
ไม่ขาดตกบกพร่อง ฆ่ายุง ฆ่ามด ฆ่าปลวก ตายไปแล้ว จึงว่า
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ผิดธรรมเหมือนกัน นางวิสาขาเพิ่นก็ไม่ยอมรับของคืน เอาอยู่
แต่เอาด้วยดุษฎียภาพ นิง่ เออ ถ้างั้นเอาไว้นี ่เราจะไปสร้างวัด
จะเอาอันนี้ ไปขาย ของเหล่านี ้เอาไปขายแล้วได้เงินเท่าไหร่ จะ
ไปสร้างวัดบุพพาราม ถวายพระบรมศาสดาให้ได้ เออ ก็เลยเอา
ไปขาย มหาลดาปสาธน์น่ันน่ะ ราคาเป็นหลายร้อยล้าน เออ 
เป็นหลายพันล้านพู้น( โน้น)ล่ะ มหาลดาปสาธน์ ของประดับใส่

เออน่ะ แต่ในพระปาฏิโมกข์ เพิ่นว่า นสิสัคคิยปาจิตติยัง
เออ เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนดิได้ นั่นมันจึงเป็นศีล เป็นธรรม
แท้ เว้นจากลักทรัพย์สมบัติของผู้อื่น แม้นมาตกอยู่ในบ้านเรา 
ก็อย่าให้ของเขานั่นหายเลย เออ เขามาทวงเวลาไหน เอามาให้
เขาเวลานั่น เพิ่นลืมกระเป๋าอยู่ที่นี ่ลืมเงินอยู่ที่นี ่เท่าไหร่ๆ ให้
ของเขาเสียหาย ไม่มีอทินนาทานแต่อย่างใด ไม่ผิดศีล ไม่ผิด
ธรรมด้วย รักษาสมบัติของผู้อื่น เว้นดังสมบัติของเจ้าของ เป็น
เงินก็ดี เป็นทองก็ดี แก้วแหวนเงินทอง ของมีค่าราคา ถ้ามัน
ตกอยู่ในบ้านเรา ก็ถือๆ ว่าโชคดี ไม่ใชอ่ย่างน้ัน ของน้ี ของเขาลมื 
เราเก็บตกไว้ ก็ชื่อว่าของเขาบริสุทธิ์อยู่

นางวิสาขามหาอบุาสกิา ไปลมืของอยู่กับพระอานนท์ แล้ว
ก็ไปน�าเอาคืนมา แต่เธอไม่ต้องรับเหรอ พระคุณเจ้าเป็นคนเก็บ
ไว้ให้ ไม่ใช่อย่างงั้น เราลืมกระเป๋า เราลืมทรัพย์สมบัติอยู่ที่นั่น 
ถวายพระคุณเจ้าเป็น มอบพระคุณเจ้าไป ไม่ใช่อย่างงั้น ท่านไม่
ได้เอา ท่านส่งคืน เออ พระอานนท์ว่ามา ว่า ว่าเอานีล่ืมไว้นี ่ลืม
ไว้นี่ๆ  ก็วางไว้นี ่เออ

มหาลดาปสาธน์

ราคาสูงเท่าไหร่ นางวิสาขาก็เอาไว้แล้ว เวลานั้นมาบ้าน 
ไม่เห็นแหละ มหาลดาปสาธน์เลย ยังว่าลืมอยู่ที่ โน้น ไปถามว่า
พอดีพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าก็เก็บไว้ให้อย่างดี ก็แล้วท�าไมไม่
ถวายท่านเลยล่ะ ก็จะเอามาท�าไมล่ะ เพราะมันลืมแล้ว เอ้า 
เพิ่นบังคับให้เราเอามา ไม่เอาไป มันก็ไม่ดีอีก ไม่ ของไม่บริสุทธิ์ 
ของลืม แล้วก็หายเลย ถือว่าโชคดีเจ้าของ อย่างน้ันผิดศีล 

คอนี ้ หรือหน้าผาก เหล่านีม้ีตั้งแต่ แก้วแหวนเงินทองทั้งนั้น 
จึงได้น�าเอามหาลดาปสาธน์ อันของมีค่าราคาสูง คนในประเทศ
อินเดียเท่านั้นมี ๓ คนเท่านั้น ที่มีมหาลดาปสาธน์ประดับตัว
เอง นางวิสาขาคนหน่ึง ก็ภรร... ภรรยาของท่านเสนาบดีคนหน่ึง 
และนางอะไรอีกที่มีๆ มหาลดาปสาธน์ราคาเป็นแสน อืม มันมี 
๓ คนอยู่ในประเทศอินเดีย ที่มีมหาลดาปสาธน์เป็นสมบัติของ
ตัวเอง แต่นางวิสาขาเนีย่ ไปท้วงได้จากพระคุณเจ้าคืนมาแล้ว 
ไม่ได้รับเลย รับมาก็รับมาไว้ อยู่ในดุลยพินจิของตัวเอง อะไรที่
คิดให้มนัเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา จะเอามหาลดาปสาธน์น่ัน
ไปขาย เอาขายทั้งบ้านทั้งเมือง ก็ไม่มี ใครรับซื้อได้สักคน 
มันราคาเป็นล้านๆ ก็เอาเงินของตัวออกเอง มหาลดาปสาธน์
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ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ

อยู่อย่างงั้นแหละ เขาร�าวงกัน แต่ว่าเสียงก้องมันดัง
สะท้อนขึน้บนภูเขา เอ๊ะ ร�าคาญนอนไม่หลบั ก็เปลีย่นเสยีงกลอง
ซะสิ เราจะไปยึดอะไร เอามาฟังไว้ในหู จะเปลี่ยนเป็นอะไร เรา
ก็เปลี่ยนเสียงกลองนั้นให้เป็น

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

เออ อันนี ้เอาอันนีแ้หละ ให้มันเสียงพ้องกัน ได้เป็นเสียง

ไม่มขีาย เอาเงนิของตัวเองน่ีแหละ อยู่ในกระเป๋าน่ีแหละ เอาเงนิ
ออกก่อสร้างวัดอะไร อ่ะ สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า ให้ท่านได้
อยู่สบาย สร้างหมด ๘๐ โกฏิ ๙๐ โกฏิ สร้างวัดน่ะ เพิ่นเอาเงิน
ในกระเป๋าเจ้าของเอง ออกเอง ไม่ได้ขายมหาลดาปสาธน์ดงักล่าว
นั้นเลย นั่นเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆ

เออ เมื่อเสร็จแล้วก็ฉลอง เวลาฉลองน่ันน่ะ มีมหรสพ 
มกีลองยาว มอีะไร มเีพลงดนตรี มโหรี ตเีป่า พอได้ยืก(กระตกุ)

กัน นางวิสาขาก็ทนไม่ไหว มนัออกอกึ... อกึทกึ ครึกโครม เหลอืเกิน 
ก็เลยฟ้อนร�ากับเขาไปบ้าง อ้า อาจจะผิดศลีบ้าง ฟ้อนร�า ท�าเพลง 
ไปกับเขา สนกุสนานแห่แหน เวลาถวายมหาลดาปสาธน์ เวลา
ถวายวิหาร วัด นั่นแล้ว วัดอะไร วัดบุพพาราม หรือวัดหยังก็ 
เนีย่ล่ะ ให้เรียกว่า

เสียสละจริงๆ ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

เฮอะ อ้า อันน้ีเราเคยเอามาเทศน์สลับเหมือนกัน เอา
มาสลับเทศน์ เพราะไปขึ้นอยู่บนภูเขาอ่ะ

บนภูเขาค�าหวายยาง (วัดป่าคีรีวัน) ทางโน่นเป็นหมู่บ้าน 
หมู่บ้านกุยกอกเพิ่นอ่ะเนาะ(นะ) เขาตีกลองทั้งวันทั้งคืน

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

ให้มนัดังอยู่ในหู ดงัอยู่ในหูเราไม่ร�าคาญ ก็เพราะไปดังอยู่
ในหวัใจเรา เออ เฮอะๆ สบาย เดินก็สบาย น่ังก็สบาย นอนก็สบาย 
เพราะว่าเสียงมัน มันมาดังในหัวใจ

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ
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คึกคะนอง ก�าลังเล่น ความสนกุสนานตามดนตรีของโลก เออ 
ถ้ามนัมารบกวนหัวใจเรา เวลาเราท�าความเพียร ก็มาเปลีย่นเสยีง
กลอง ให้เป็นเสียงธรรมซะ

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

อยู่น่ัน พุทโธ ก็ว่าอยู่น่ะ พุทโธ หายใจเข้า พุท หายใจออก 
โท ผสมอยู่กับเสียงกลองนั้น มันก็สงบลงไป นิง่ แน่วแน่ นอน
หลับไปหรือเปล่า ไม่ได้นอนหลับ หัวใจมันยังว่า

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

อยู่อย่างงัน้ เอาเป็นอารมณ์ของภาวนาซะ ก็ได้รับความสงบ 
หลวงปู่ค�าดี(หลวงปู่ค�าดี ปภาโส)ก็เลยชมเชยว่า เออ

มีปัญญา เว้ย มิจนปัญญา
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง
หาหนทางแก้ไขตัวเองให้ได้

เพ่ินว่าอย่างงี้ เพ่ินชมเชยให้นิดหน่อยเท่าน้ันก็ดี ใจแล้ว 
อ้า แต่ว่าออกจากสมาธิแล้ว เสียงทั้งหลายนั้นมันก็กวนได้อีก 
เสยีงเพลง เสยีงซอ เสยีงพิณ เสยีงอะไร มนัก็เข้ามาอยู่ในหัวใจน่ะ 
รบกวนเราอีกเหมือนกัน แต่ก่อนก็ไม่ใช่ เป็นคนธรรมดาเพิ่นได้
ชอบเล่นดนตรี ก็เล่นดนตรี พิณพาทย์ ระนาด ฆ้องวง เอาหมด

อยู่อย่างงั้นแหละ แต่มันไม่เป็นเสียง

ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ

ไม่เป็นเสียงน่ัน เป็นธรรมอยู่ในหัวใจเรา เอามา ดึงมา
เป็นอารมณ์ภาวนา ก็เลยใจสงบ เออ ใจสงบ ก็เลยไม่ได้หลับ
หรอก มนัสว่างแล้วก็ลงจากภูเขาลงมาหาหมู ่แล้วก็ออกบิณฑบาต
เลย บิณฑบาตเสร็จ เอาบริกรรมไว้อย่างงั้นแหละ

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

ไปอยู่อย่างงัน้แหละหัวใจ เดนิบิณฑบาตอยู่ ก็อยู่อย่างงัน้ 
แหละ ได้ยินเสียงกลองนั้นออกมาเป็นเสียงเราท�า เสียงธรรมะ
อยู่ในหัวใจ ก็เลยได้รับความสงบ สมัยนั้น สมัยเป็นหนุ่ม ก�าลัง
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มาอยู่ในหัวใจ ดังอยู่ในหัวใจตลอดคืน ตลอดวัน จะหลับหรือไม่
หลับก็ไม่รู้ล่ะ มันแจ้งแล้ว สว่างแล้ว ก็ลงจากภูเขามา ฮอด(ถึง)
เวลาบิณฑบาตแล้ว ก็บิณฑบาตไปเรื่อย ก็ ให้เสียงกลองนั่นดัง
ไปตามเราเหมือนกัน แต่อยู่ในหัวใจ ไม่ได้ ได้อยู่นอก ไม่ได้
อยู่นอก ไม่ส่งใจออกนอก อยู่ในใจ ได้รับความสงบสบายไป
หลายวันทีเดียว เนีย่อุบาย ไม่ใช่อบาย อุบายเป็นนโยบายที่จะ
ท�าให้ใจสงบได้ เออ ดังนี ้นีพู่ดให้ฟังเฉยๆ หรอก อดีตที่เป็น
มาแล้ว

วันนีจ้ะมีการฟังเทศน์กันหรือเปล่า

(อาราธนาธรรม พร้อมกัน)

เอ้า ตั้งใจฟังเนาะ(นะ)ปะเนีย่เด้อ ให้ดีเน้อ วันนีจ้ะเทศน์
ให้ฟัง ผู้อาราธนามีความประสงค์อย่างนั้น แล้วผู้ที่มาชุมนมุใน
ที่ น้ี ก็มีความประสงค์อยากจะฟังเทศน์เหมือนกัน ถ้ามีการ
อาราธนา อาราธนาเทศน์ขึ้น

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

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อัตโถ
สาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโม โสตัพโพติ

ทกุอย่าง สซีอก็เป็น เป่าแคนก็เป็น เป่าป่ีก็เป็น เป็นหมดทกุอย่าง 
สมัยเป็นหนุ่มน่ะ

อ้า แต่ว่าเมื่อบวชเข้าไป ไปเจอเอาสงครามซะแล้วปะ 
สงครามโลก ซึ่งเป็นเสียงรบกวนในเวลาเดินจงกรม ในเวลา
นั่งสมาธิภาวนา เอ้า มันร�าคาญซะจนนอนไม่หลับ เราจะไปหา
ยึดเอาเสียงอย่างน้ี มาเป็นเร่ืองร�าคาญมันท�าไม เปลี่ยนเสียง
ใหม่สิ ให้เป็นเสียง

ป๊ะโท่นๆ โท่น ป๊ะโท่นๆ

ให้มันเป็นเสียง

ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ
ท�าจริงๆ ได้ผลจริงๆ

มันก็ดังอยู่นอก ดึงเข้ามาน่ะ ดังอยู่ในหัวใจเรา ก็เลยเข้า
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ลักทรัพย์ ไม่เคยประพฤติผิด ประพฤติผิดในกาม ไม่เคยกล่าว
มุสาวาท โป้ปดมดเท็จ หลอกลวงอ�าพรางผู้อื่นเหล่านั้น เราเลิก
ได้แล้ว บาปทั้งหลายทั้งปวง ก็ชื่อว่ามันหนจีากเราแล้ว หนีไป
แล้ว ไม่ก�าเริบแบบนั้นเลย

ใครจะด่าจะว่า ก็ยิ้มฟังได้สบาย
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

เอาใจไปหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โน้น

อ่ะ นั่งตามสบาย นั่งภาวนาตามสบาย ต่อยังไง นั่งเก้าอี้
ก็ได้ นั่งพับเพียบก็ได้ ถ้ามีเก้าอี้นั่งก็นั่งเก้าอี้ฟังเทศน์ คนอ้วน

จะพูดเรื่องศาสนา ธรรม ค�าสั่งค�าสอนที่สมเด็จพระบรม
ศาสดาวางไว้แล้ว วางให้พุทธบริษัท พยายามแก้ไขตัวเอง 
ดดัแปลงตวัเอง ให้ไปในทางที่ถูกที่ต้อง อย่าฝ่าฝืนค�าสัง่ค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

หมายถึงว่าการละบาป ทางกาย ทางวาจา ทางใจนี่

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

การละบาปทั้งปวง ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี 
ถ้ายังกระท�ากันอยู่ มันจะละบาปได้หรือเปล่า ยังฆ่าสัตว์ ยังตัด
ชีวิต ยังเบียดเบียนสัตว์อื่น เป็นอาจิณจนชินจนเกิน สมาทาน
ตั้งมั่น อยู่ในการกระท�าของเราอย่างนั้น เรียกว่าไม่ละบาป ถ้า
ไม่ละบาปแล้ว บาปจะหนีจากเราไปไหน บาปก็อยู่ในตัวเรา
น่ันแหละ ความเศร้าหมอง เกิดขึ้นที่ ใจเราน่ันแหละ ไม่ผ ่อง 
ไม่ใส ไม่เบิก ไม่บาน ไม่ร่า ไม่เริงอะไร เศร้าหมอง ขุน่มวั หงดุหงดิ
งุนงิน อยู่อย่างงั้น พูดอะไรถูกหูก็เย็นไป อะไรไม่ถูกหูยิ่งก�าเริบ
ใหญ่ ปิดหูใหญ่ แล้วโกรธผู้ที่มาว่าให้เราอีก อย่างน้ี ใจมันจะ
ผ่องใสได้ไหม ใจมันจะเบิกบานได้ไหม มีแต่ขุ่นมัว มีแต่เศร้า 
มีแต่หมอง ขุ่นมัวไป ถ้าเราละบาปได้แล้ว ไม่เคยฆ่าสัตว์ ไม่เคย

อย่าไปโกรธเขา ถ้าโกรธเขาแล้วก็ชื่อว่า เราเป็นคนผู้แพ้ 
เป็นผู้แพ้จากการกระทบกระเทือนมา มันจะกระทบกระเทือน
ขนาดไหน เจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหน เราก็อดได้ อย่างนั้นเรียก
ว่าเป็นผูช้นะขาดลอย เมือ่ชนะขาดลอยแล้วสบายใคร ตวัของเรา
สบายเอง นั่งยิ้ม นอนยิ้ม ท�างานก็ยิ้มอยู่ทั้งวัน เป็นคนร่าเริง
ไม่มคีวามโศกเศร้าโศกา มาเบียดเบียนราวบีีฑา(เบียดเบียน)เรา
แต่อย่างใด เป็นคนสบาย เพราะว่าวางความโลภ ความโกรธ 
ความหลงได้แล้ว บาปทั้งหลายก็เข้า ไม่เข้ามาถงึใจเรา มแีต่บุญ
ล้วนๆ เข้ามา มีแต่ความยินดี ปรีดา ปราโมทย์ โชติช่วงชัชวาล 
เข้ามาอยู่ในหัวใจเรา เบิกบานร่าเริงอยู่ตลอดวัน เป็นคนไม่เศร้า 
ไมโ่ศก ในค�า



๗ 
กร

กฎ
าค

ม 
๒๕

๕๗

15

14

๗๙  ๗๙

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้แตก แยกให้ออก

ยังไง ก็ไม่มี ใครมาท�าได้ เราสบายมาก เรื่อง

ยุให้ร�า ต�าให้รั่ว ยั่วให้โกรธ
โดดให้ไกล ไปให้ฉิว่ ริบให้หมด

อะไรพวกน้ี เราละได้แล้ว เราวางได้แล้ว เราจะเป็นคน
สบาย น่ังสบาย นอนสบาย ท�างานก็ย้ิมอยู่ตลอดวัน ต้อนรับแขก 
ก็ยิ้มอยู่ตลอดวัน ไม่มีหน้าบูด ไม่มีหน้าบึ้ง ไม่มีอารมณ์เน่าๆ มา
ย่ัว มาเย้าให้โกรธขึ้นมาได้เลย สบายไหมล่ะ อ่ะ สบาย เป็น
คนละแล้วซึ่งความโกรธ ความโลภ ความหลง ความรัก ความชัง 
ความอิจฉา ริษยา พยาบาท อาฆาต จองเวร จองกรรมกับผู้อื่น 
ไม่มีเลย เฮอะๆ แล้วจะเป็นคนสบาย

อย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่าง
ของโลก เป็นตัวอย่างของอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายด้วย เป็น
ตัวอย่างขาดลอยเร่ืองที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ไม่มารบกวนราวี หัวใจนางวิสาขาได้เลย มีแต่ยิ้ม ท�างานก็ยิ้ม 
ร่าเริงบันเทิง แม้แต่ใช้คนงาน พวกพนักงานที่ ใช้สอยอยู่ ก็ไม่มี
ความกระทบกระเทอืน แม้แต่น้อยเดียว เขาท�าผิดก็จับมาสัง่สอน 
คนไหนท�าผิดจับเอามาแล้วมาสัง่สอน สัง่สอนด้วยคุณธรรม เออ 
เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธบริษทัทั้งหลายจึงเอิน้(เรียก)ว่าแม่ แม่เจ้า 
ว่าแม่เจ้าเพ่ินล่ะ นางวิสาขา เป็นพระแม่ เป็นแม่จริงๆ เออ 
แม้แต่ท�าความผิดขนาดไหน แม่ก็ไม่เอาโทษ ให้อภัยได้ทุกอย่าง 
ไม่เคยทะเลาะวิวาทกัน ไม่มีเลย อย่างนี้

นั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ดีแล้ว ได้ผลแล้ว ปฏิบัติธรรม
ให้จนได้รับผล ความกระทบกระเทอืน กระทบกระทั่ง ป้อย(ด่า) 
ด่าผี อะไรก็ไม่มี ไม่มี มีแต่ความสบาย ยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบาน
ร่าเริงอยูอ่ย่างงั้น อยู่ในบ้านของตัวเอง บางทีพ่อบ้านอาจจะพดู
ผิดหู แม่บ้านอาจจะหน้าบูดมู่ยู้ขึ้นมา อ้า พ ่อบ้านพูดผิดหู 
แม่บ้านจะว่ายังไง ท�าใจยังไง ท�าใจให้เป็นธรรม หรือวางซะ 
ความโกรธ ความโลภ ความหลงเหล่านี ้มันท�าให้ตนเกิดความ
ทุกข์ใจข้ึนมาก เราไม่ได้ต้องเอามาใช้ ความไหนที่ท�าให้ใจเศร้า 
ใจหมอง ใจขุน่ ใจมวั อย่าเอามาใช้เป็นอนัขาด ท�าให้ทะเลาะวิวาท
บาดถลุงกันต่อไป ถึงกับปากพากันอาฆาต ย่างแลน(วิ่ง)กันไป 
หนีไปก็มี เพราะความทะเลาะ เพราะความไม่อด ไม่ทนนั่นเอง 
อดเอานดิอดเอาหน่อย ต่อไปมันก็เบาไป วางไป เมื่อเราวางได้ 
เรายิ้ม หัวเราะตัวเองอยู่ในใจ ไม่มี ใครว่าอะไรหรอก ถ้าเราชนะ
สามีได้ ด้วยความอด ความทน ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ชนะ เราชนะ
ภรรยาได้ก็เพราะความอด ความทนของเรามีพอ ไม่ล่วงเกิน ค�า
สั่งค�าสอนไม่ฝ่าฝืนธรรม ให้เกิดทะเลาะวิวาทกันไม่มี ไม่มีอย่าง
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มาหอบไว้ในใจเรา ถ้าไปหอบเอาอารมณ์ ทุกอารมณ์มาไว้
ในหวัใจ แล้วจะเป็นคนดีกับเขาไหม เป็นคนดีไม่ได้ ถ้าเอาอารมณ์
เหล่าน้ันมาหอบไว้ในหัวใจ ว่านิด ว่าหน่อยก็โกรธ ว่านิด ว่าหน่อย 
ก็เครียด แล้วก็ตาไม่หวานใส่ใครเป็นแล้ว อ้า หน้าบูดตลอดวัน 
ดังน้ีเรียกว่าเป็นคนหอบอารมณ์ หอบอารมณ์มาหนักหัวใจตัว
ท�าไม เพราะฉะนั้น นักภาวนาทั้งหลาย ต้องระมัดระวังอย่าให้
อารมณ์บูดๆ เหล่าน้ัน เข้ามาย่ัวยวน ชวนให้ก�าเริบ อยากฆ่า 
อยากตีเขา อยากด่า อยากว่าเขา อารมณ์อย่างน้ีมันบูด เป็น
อารมณ์บดูๆ มาตกอยู่ในหวัใจของเรา เราจะเป็นสขุหรือเป็นทกุข์ล่ะ 
อ้า มันเป็นทุกข์เรา

ถ้าเราเอาอารมณ์อย่างน้ันมาเป็นอารมณ์ของหัวใจ เราก็
ไม่มีความร่าเริงนะ คนนั้นก็พึ่งพูดผิดหู คนนีก้็พูดผิดหู ด่าว่า 
เสยีดสเีราต่างๆ นานา เราก็หอบแต่อารมณ์บูดน่ันแหละ ไปไหน
มาไหนบดูอยู่ ถึงจะแต่งตวั ทาแป้งแต่งตวั ทาลปิสตกิ(lipstick 
เคร่ืองส�าอางทาริมฝีปาก)ยังไงก็ยังบูดอยู่ อย่างงั้นล่ะ ไม่ร่า 
ไม่เริง ถ้ารักษาอารมณ์ของเราไว้ได้แล้ว หน้าบานอยู่ตลอดวัน 
สีหน้าไม่เกิดไฝฝ้าราคี เบิกบานอยู่อย่างงั้น ผ่องใสอยู่อย่างงั้น
เป็นคนแจ่มใสอยู่เสมอ เป็นคนชนะอารมณ์ของตัวเอง ที่มัน
ยั่วยวน ชวนให้โกรธ เราก็ไมโ่กรธตามมัน ยั่วยวนให้ด่า ให้ว่า 
เราก็ไม่ว่าตามมันซะ

ปล่อยมันไว้ที่นั่นแหละ ประเดี๋ยวมันเย็นแล้ว

มันก็เย็นเอง เหมือนน�้าที่ต้มเดือดแล้ว เดือดปานไหน
ก็ตาม เอาพ้นออกจากเตา เอาวางไว้ซะ กลายเป็นน�า้เย็นขึน้มาได้ 

น้ันเกิดขึน้ใน ในการกระท�าของเรา ในค�าพูดของเรา กิริยามารยาท
ของเรา จะกระทบืบ้าน กระทบืเมอืงใสกั่นก็ไม่ม ีจะหน้าบูดหน้า
บึ้งก็ไม่มี มีแต่ความยิ้มแย้ม แจ่มใส เบิกบาน ร่าเริงอยู่ตลอด 
มีเพลงอยู่ในหัวใจ มีดนตรีอยู่ในหัวใจ เพลิดเพลินเจริญอยู่กับ
ดนตรี ในหัวใจ ไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้
แล้วว่ามนัท�าให้เราเป็นทกุข์ ทกุข์ใจ เพราะความกระทบกระเทอืน
มา

เราอดไม่ได้ ก็เปร้ียงไปเหมือนกัน ด่าว่าไปเหมือนกัน 
ตอบโต้เขาเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ชนะ เอาวาทศิลป์ของเขา ก็ชื่อว่า
เป็นผู้ชนะขาดลอย วาทศิลป์ที่เขาด่า เขาว่ามาเหล่านั้น เขาด่า
เฉยๆ ไม่ใช่เขาฆ่าเราหรอก เขาว่าให้เราโกรธ เราก็ถือโกรธเป็น
ทุกข์ใครล่ะ เป็นทุกข์เราเองใช่ไหม ถ้าเอาความโกรธมาถือ มันก็
เป็นทุกข์ ถ้าเอาความโลภมาถือ มันก็เป็นบาปเศร้าหมองแก่ใจ 
เอาความหลง

หลงรัก หลงใคร่ หลงอยากได้ หลงยินดี
หลงหาทั้งตาปี ไม่รู้เบื่อเชื่อตัณหา

หลงรัก หลงจูบ หลงกอด ตาบอด ใจบ้า
เป็นข้าความรัก เหนื่อยหนักไม่รู้
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หรืออาจใส่ตู้เย็นเข้าไป กลายเป็นน�้าแข็งก็ยังได้ น�้าที่เดือดแล้ว
กต็าม เอาไปใส่ตูเ้ย็นไว้ไม่นาน มันกก็ลายเย็นลงไปๆ กลายเป็น
น�้าแข็งขึ้นมาก็ได้ ไปเปิดตู้แช่ ตู้เย็น เย็นเฉียบขึ้นมา เวลาเย็น
นีเ่ย็นจริง ก็สบาย เออ เห็นไหมล่ะ เปรียบข้างนอกให้ดู ท�าให้
มันเดือด หัวใจมันเดือด มันร้อน หัวใจมันเป็นไฟ

โทสัคคินา

เพิ่นว่า หัวใจเป็นไฟ ว่ากันด้วยความโกรธ มันเป็น

โทสัคคิ(นา) โมหัคคินา โลภัคคินา

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเหล่าน้ีเป็นไฟทั้งน้ัน ท�าให้
ผิดหู ก็ว้าก(เสียงร้องดังๆ)ขึ้นมาเลยล่ะ อืมไฟ ไฟมันแว๊บ ไฟ
มันสปาร์ค(spark ประกายไฟ) เออ เตาอั้งโล่ ถ้าไม่มีไฟไปใส่
ซะก่อน ไม่เสยีบปลัก๊ซะก่อน เอามารีดผ้า อาจจะไม่ได้ผล เตาอัง้โล่ 
หรือว่าเตารีดเหลา่นีก้เ็หมอืนกนั เสยีบปลัก๊เข้าไป ไฟฟ้ามนัเดนิ
เข้าไปในเคร่ืองแล้ว ปะเน่ียร้อน พร้อมที่จะรีดผ้ารีดผ่อนได้ 
พร้อมที่ท�างานได้ น�า้ เราเสียบปลั๊กเข้า มันเกิดเป็นน�้าเดือดขึ้น
มาก็ได้ อ้า เอาไปรดคนก็หน้าลวก หน้าเลิ่กไปล่ะ เสียบปลั๊กซะ
ก่อน นีเ่ราไม่ให้ ไม่ได้เสียบ ไม่ได้เสียบปลั๊ก ถอดปลั๊กไว้เสมอ 
ก็เป็นของเย็น สบาย น�้าก็ไม่เดือด อะไรก็ไม่เดือด อ้า พัดลม
เรามีไว้ส�าหรับระบายความร้อน ถ้ามนัร้อนมา ก็เสยีบปลัก๊ หรือ
เปิดสวิตซ์พัดลมซะ มันก็เป่าให้เย็นเฉื่อยเข้ามา กลายเป็นหนาว
ก็ได้ เออ อันนี้ ในตัวของเรา มีไฟชนดินั้นอยู่ในตัวของเรา

ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง

เป็นไฟทั้งน้ัน ถ้าจะไปใช้ตามมนั มนัก็เกิดไหม้บ้านไหม้ชอ่ง 
ไปทุกหนทุกแห่งล่ะ เพราะฉะนั้น เราปิดสวิตซ์ไว้ซะ อะไรที่จะ
เป็นไฟช็อต(short ลัดวงจร)ได้ สปาร์ค(spark ประกายไฟ)ได้ 
เกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมาก็ได้ เหล่านี้ๆ  ไฟทั้งพ่วงเนีย่ ถ้ามันสั่นถึง
ตรงไหนๆ ก็รีบปิดสวิตซ์มันซะ ปิดสวิตซ์มันซะ ความร้อนมันก็
ไม่มี ไม่มีไฟ ไฟมันก็เกิดขึ้นที่ ใจเรา อ้า

โลภัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา

เพิ่นว่า เป็นไฟ

ราคัคคินา

น่ีเป็นไฟอย่างแท้จริงแหละ ราคะเป็นไฟ น่ีเห็นได้ชัด 
ถ้ามันร้อนขึ้นมา กระวนกระวายขึ้นมา
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เพราะฉะน้ัน พวกเราเป็นชาวพุทธ เป็นผูนั้บถือพุทธศาสนา 
ตามค�าสั่งค�าสอนของนักปราชญ์ราชบรมของเรา ปฏิบัติตนให้
เย็นอยู่เสมอ อย่าเอาของร้อนมาใช้ ของร้อนน้ันมันเผาตัวเอง 
ไหม้ตัวเอง โกรธคนอื่น ฆ่าเขาไม่ได้ ก็อาจจะไปกินยาตายก็มี 
เพราะอะไร มนัเดอืดขึน้มาก็มากมาย ไปผกูคอตนตายก็ม ีเพราะ
ว่าไฟมันอยู่ในตัว ความโกรธมันอยู่ในตัว ความอาฆาตมาดร้าย 
มันแรง แรงขึ้นๆ ก็กลายเป็นไฟขึ้นมา สามารถเผาไหม้ตัวเองได้ 
ไหมต้วัเองแลว้ไมพ่อ ไหมบ้้าน ไหมเ้มืองได้ ไหม้วสัดสุิง่ของ เป็น
จุณวิจุณไปก็มเียอะแยะ เพราะว่าไฟ คือ โลภะ โทสะ โมหะ เหล่าน้ี 
มันเป็นไฟ เพิ่น พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ เป็นไฟ อย่าไปฟังค�า
มนัเด้อ ลกูหลานเอย อย่าไปฟังความโลภ ความโกรธ ความหลง 
มันเป็นไฟ มันเผาไหม้หัวใจตัวเอง นั่งไม่เป็นสุข นอนไม่เป็นสุข 
หน้าเคยย้ิมแย้มแจ่มใส เคยทาแป้ง แต่งตวั สวยงามทกุวนั แต่
มันเกิดโกรธขึ้นมาเป็นยังไง หน้าด�าคร�่าเครียดนะ ไม่ไปส่อง 
ไม่ใสล่ะ กลายเป็นคนหน้าด�า คร�่าเครียด หน้าเข้าฝ้า เฮอะ 
ไฝฝ้าราคีเต็มหน้าไปหมด เพราะฉะนั้น อย่าเอาความโกรธมาใช้ 
มันจะมาท�าลายผิวพรรณ อ้า

โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

เมื่อฆ่าความโกรธได้แล้ว อยู่เป็นสุขจ�าไว้ ไฝฝ้าราคี ใน
หน้าของเราก็ไม่เกิด เออ เป็นหน้าเบิกบาน ร่าเริง ไม่เปลอืงแป้ง
ไม่เปลืองเครื่องส�าอางใดๆ เลย ไปเถอะ ดังนี ้อยู่ด้วยความไม่
โกรธ เป็นสุขกว่า หน้าตาสวยกว่า หน้ารับแขกกว่า หาก
ไฝฝ้าราคีขึน้เตม็หน้า แล้วมนัเป็นยังไง น่าเกลยีด น่าชัง ทาแป้ง
เท่าไหร่มันก็ไม่หาย อ้า เอาเครื่องส�าอางมาทาเท่าไหร่ก็ไม่หาย 
เออ เพราะความโกรธอยู่ในหัวใจ มันเผาไหม้ ท�าให้หน้าตา
ผิดปกติขึ้นมาได้

เพราะฉะน้ัน ให้พวกเราผู้นับถือศาสนาพุทธ ทั้งหลาย
ทั้งปวง ให้ฆ่าความโกรธให้มันตายไปจากหัวใจซะ ฆ่าความโลภ
ให้มนัตายไปจากหัวใจซะ ฆ่าความหลง ความใคร่ ความรัก ความ
อิจฉา ริษยา พยาบาทเหล่านั้น ฆ่ามันให้หมดซะ อย่าให้มันมา
เป็นหัวหน้าหัวใจเรา มันจะท�าให้เราเป็นคนเสียศีล ศักดิ์ศรี 
เสียสัตย์ เสียศีลไปหมด ถ้ามันมีความโกรธมามากๆ ทาแป้งให้
หน้านวลๆ มันก็ไม่นวล มันนวลด้วยแป้ง มีสีสันวรรณะ เพราะ
ความไม่โกรธ น้ัน เรียกว่าฆ่าความโกรธได้แล้ว อยู่เป็นสขุ สหีน้า
ก็ผ่องใส อ้า เบิกบาน ร่าเริง รับแขกที่ ไหนก็ไม่น่ารังเกียจ ถ้า
เอาความโกรธมาเป็นหัวหน้าใจเรา มนัเป็นยังไง หน้าด�า คร�า่เครียด 
หน้าบูด หน้าบึ้ง ไม่เบิก ไม่บาน ไม่ร่า ไม่เริงกับเขา เขาหัวเราะ
ก็หัวเราะแห้งๆ ไป ไม่ร่ืน ไม่รื่นหู รื่นตา เออ ท�าให้จรรยาบรรณ
ของเราเสียหายไปหมด ถ้าไปตามอ�านาจตามความโกรธ ความ
โลภ ความหลง แล้วก็สีหน้าไม่ผ่องใส เออ

ดงัที่แสดงมา เพ่ือต้องการให้ท่านทั้งหลาย น�าไปใคร่ครวญ
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พินิจพิจารณาตาม อปัปมาทธรรม ไม่มคีวามประมาท ตัง้อกตัง้ใจ 
ประพฤตปิฏิบตัตินอยู่ในขอบขา่ย ค�าสัง่ค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ทกุอย่าง ต่อแต่น้ันก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสขุความเจริญ 
ทั้งทางคดีโลกทางคดีธรรมทุกประการ รับประทานฝอยมา 
ก็ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ)

หน้าเข้าไฝฝ้าราคี หน้าหมอง ใช้แป้งไม่ชว่ยเท่าไหร่ ก็ไม่น่ิม 
ไม่นวล เพราะคนขี้ โกรธตลอดวัน มันเป็นอย่างงั้นนะ ทาแป้ง
แต่งตัวยังไงก็ไม่ขึ้น มันเศร้า มันหมอง ด้วยประการฉะนี้

(สาธุ สาธุ สาธุ )
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หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ

อ.เมืองเลย จ.เลย

ไม่เอาล่ะ ไม่ ไม่ว่าอะไรล่ะ ว่าแค่นั้นพอ อย่าจองเวร อย่า
จองกรรมซึ่งกันและกันเลย อย่าผูกอาฆาตมาดร้ายต่อผู้หน่ึง
ผู้ใดเลย ให้

อะเวรา

จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด อย่าได้มเีวรแก่กันและกันเลยจริงๆ 
ยุงกัดตัวไหนก็ตีเปี๊ยะตัวน้ัน อย่างน้ี ไม่ถูก ไม่ถูกต้อง เพราะ
มันมา มือตบเอาหรือตีเอา มันก็ตายไป จากลูกจากเต้ามัน
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ให้มันอล่องฉ่อง ไม่ให้มีเจตนาร้ายกับสัตว์อื่น สัตว์ที่มี
ชีวิตเดนิไปมาได้ เป็นงเูงีย้วเขี้ยวกะปอม(ก้ิงก่า) หรือว่าแมงป่อง
แมลงเปิ่งอะไรเหล่านั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ แสวงหาอาหารมาเลี้ยง
ลูกของเขาอย่างขะมักเขม้น ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนนะ ถ้าให้เขาล้ม 
เขาตายมันเป็นยังไง พ่อแม่เขาจะเป็นยังไง ก็จะเป็นทุกข์เป็น
ร้อนอีก เป็นเวร เป็นกรรมต่อเราอีกต่อไป ด้วยประการฉะน้ี 
พอแล้ว

(สาธุ)

ใครจะดูแลลูกเต้าให้แทนล่ะ ถ้าเรายังเบียดเบียนกันอยู่ 
อย่าได้เบียดเบียนกันและกัน อย่าให้เขาได้เป็นก�าพร้าก็พอ เออ
เลย ละ่หนอ หลวงปูเ่ลีย้งกระรอกไว้ ๒ ชุดแลว้ ถกูนอนทับตาย
ก็มี มันตายด้วยการไม่ได้อยู่ ได้กินอะไรก็มีเนาะ(นะ) มันก็ตาย 
กระรอก

อุ่นพ ่อเด้อ มันตายด้วยความเบียดเบียนมันหรือยังไง 
ไปนอนทับ นอนเตง็ (ทับลงไป)มนัจนตายก็ม ีหรือว่าจับมนัโยน
ให้หมากัดก็ไม่รู ้ถ้ามี ใจอจิฉา ริษยา พยาบาทก็เป็นไปได้ ร�าคาญ
มัน โยนให้หมากัดทิ้งซะ มันตายซะ ไม่ได้เอาเป็นธุระ หมดธุระ
ภาระเราไป อย่างนีก้็อาจจะมีเป็นได้ ทนความล�าบากไม่ได้ ไม่ใช่

อะเวรา ฯ
อัพ๎ยาปัชฌา ฯ

แปล ถ้าจะหมายถ้าพวกเขาเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ
ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกเมื่อเถิด แน่ะ ให้
เขาตลอดปลอดภยั อย่าให้เขาต้องตายด้วยความเจตนาร้ายของ
เราเป็นอันขาด นั่นก็ชื่อว่า

เป็นเมตตาแท้

ถ้าไปท�าอย่างงั้น มันกระเทือนหัวใจ ของผู้มีเมตตาอยู ่
กระเทอืนหัวใจ ท�าให้หวัใจไม่สบาย ถ้าเป็นอย่างงัน้ด้วยเจตนาร้าย 
ความเจตนาร้ายอย่างงัน้ อาจจะเป็นของเราต่อไป การมผีูเ้จตนา
ร้ายกับเราอีกต่อไปอยู่อย่างงั้นน่ะ
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