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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

โปตนี พอแก
เราไปเทศนทไ่ี หนคนมากทุก ๆ ที่ไป เมือ่ วานก็ไดตง้ั อําเภอสุวรรณคูหาขึน้ เปน
จังหวัดสุวรรณคูหา ตัง้ นายอําเภอเปนผูว า เลยเทียว เพราะคนมาก มักจะไดตั้งอยางนั้น
เสมอ อยางอําเภอสูงเนิน เวลาไป โอโห คน เราคิดวาคนคงจะไมมากนัก ทีไ่ หนไดเวลา
ไปถึงแลวแนนหมดเลย มองหนาไหนมีแตคนมาจากจังหวัด ๆ ในจังหวัดออกมามาก
เราเลยตัง้ จังหวัดสูงเนินขึน้ ขามหัวจังหวัดโคราชเสียจะวาไง คนมาก มากจริง ๆ เทศนก็
ปาเขาไปตั้งชั่วโมง ๒๙ นาที ทีเ่ ทศนนม้ี ที น่ี ร่ี สู กึ วานานกวาเพือ่ น เทศนทส่ี งู เนินเปนที่
หนึง่ ในเวลายาวนาน แลวสนามหลวงชัว่ โมง ๒๓ นาที กทม.ครัง้ แรกชัว่ โมง ๑๕ นาที
ครั้งตอไปชั่วโมง ๑๒ นาทีหรือไง กระทรวงศึกษาชั่วโมง ๒๒ มันจําของมันไดนะ มัน
แปลก กรมชลประทานก็พอ ๆ กัน
เมื่อวานนี้เทศนไดเพียงชั่วโมง ๗ นาที กําลังหมดเลย ไมไดอะไร ๆ ก็ควานิทาน
มาชวยละซี เมื่อวานนี้เทศนไมมีอะไรมันหมดแลวก็ควาเอานิทานออกมาเทศน ใครได
ยินเมือ่ วานจําไดไหม (ตั๊กกอ ๆ ) นัน่ แลว ตั๊กกอ ๆ ทางอีสานมันชอบอยางนี้ นิทาน
อยางนี้มันชอบ คนภาคอีสานชอบเลนเหมือนเด็กนะ ภาคอีสานนีเ่ ปนเหมือนเด็ก แตดี
อันหนึ่งไมคอยมีเรื่องมีราว หยอกเลนไมมีถือสีถือสากัน เจอกันหยอกแลว หยอกเลน
กันแลว นีม้ นั เปนนิสยั เด็ก เปนอยางนี้ทั่วไปหมด ชอบพูดหยอกเลน แลวมีแกใจ อันนี้
เราไดชม คือเราดูโลกเราจะดูใหเสมอ ไมหนักไมเบาในทางใด ดูเปนธรรมเปนอยางนัน้
ที่ไหนดีชั่วประการใดก็พูดตามหลักธรรมชาติของมัน
พูดถึงเรื่องภาคตาง ๆ ในประเทศไทยของเรานี้ ภาคอีสานนีเ้ ปนภาคคนจน
เพราะไมมีที่ทําอยูทํากินหรูหราฟูฟาตลอดไปเหมือนกับภาคอื่น ๆ ซึ่งทําไดทุกเวลา เชน
ทํานาอยางนี้ นาหนาฝน นาหนาแลงเขาทําได น้ําไหลออกมาทุกทิศทุกทาง ทําไดทุกแหง
คนก็ไมวางมือ ผลรายไดก็ติดเนื้อติดตัวไปเรื่อย ๆ แตภาคอีสานไมมี นี่ที่จนตรอกที่สุด
เราจะตําหนิใครไมไดนะ คือหากเปนในหลักธรรมชาติของภาคนี้เอง วาไมมนี าํ้ สายตาง
ๆ ไหลผานเขามาพอทีจ่ ะไดทาํ เชนนาปรัง หรือปลูกสิ่งตาง ๆ พืชผลตามไรตามนาดังที่
เราเห็นทัว่ ๆ ไป เขียวชอุมอยูทั่วไปหมด แตทางภาคอีสานไมมีนะ คือไมมีน้ํา ที่ที่มีน้ํา
เราก็เห็นไดชดั เชนอยางไปตามลําปาว น้ําที่เขาเปดออกไหลออกสองฟากลําคลองปาว
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นัน้ แหละ เขาปลูกสิง่ ตาง ๆ นีเ้ ขียวปอ ไปหมดเลยนะ อยางนัน้ ละ น้ําก็มีเต็มไปหมด นี่
คือไปตามสายน้ํา เราเห็นไดอยางนีเ้ อง ที่อื่นไมมีน้ําก็แหงผาก พอทํานาเสร็จไปแลวทีน้ี
ไมมีงานทํา พื้นที่ก็แหงผาก ๆ จะปลูกอะไรก็ไมไดแลวเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวขาวไปแลว
ทีนี้หลั่งไหลลงไปโนนซี ภาคใหญภาคพอภาคแมภาคเลีย้ งคนภาคอีสานก็คอื
ภาคกลาง วิง่ เขาไปโนนละ ไปหาการหางานทํา เพราะทางโนนมีทั้งโรงงานก็เต็มไปหมด
จะวาไง การเพาะปลูกตาง ๆ ก็มีอยูทั่วๆ ไปเพราะน้ําทาไมอด การงานก็ไมวางมือ ราย
ไดก็มีมาติด ๆ กันมา อันนีม้ นั แหงจริง ๆ นะภาคอีสานเรา มันไมมีเลย หนาแลงไมมนี าํ้
ที่จะใหปลูกสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเปนเชนนั้นปากทองมันทํางานของมันอยูตลอดเวลาจะทนได
ยังไง ก็ตองวิ่ง สวนมากก็ไปกองอยูในภาคกลางเปนที่หนึ่ง แลวก็แตกกระจายไปทาง
ภาคใตบา ง ภาคตะวันออกบาง แยกไปทางโนนทางนี้ เพราะภาคนีเ้ องเปนภาคทีจ่ น ไป
ขอกินทางภาคโนนมาตลอดนะ ไมใชเปนมาวันนีว้ นั เดียว เปนมาตลอด ก็เพราะความ
จนมันบังคับในหลักธรรมชาติ จะตําหนิติเตียนอะไรก็ไมได จะวาคนขีเ้ กียจขีค้ รานเราก็
ตําหนิไมลง
เราจะเห็นไดเวลาเขาทําไรทาํ นา เขมงวดกวดขันในฤดูกาลตาง ๆ วิ่งเตน
ขวนขวายปุบปบ ๆ ไดทําอะไรก็ทําจริง ๆ แตเมื่อมันไมมีงานทําก็อยูไมไดซี ปากทอง
มันไลอยูตลอดเวลา ก็ตองวิ่งขวนขวายหามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง นีล่ ะทีว่ า ภาคอีสานนีม้ า
เสียความแหงแลงนะ คนจึงจนมาก แตนาํ้ ใจเรายอมรับวามี น้าํ ใจมี ไมถือสีถือสากัน
อยางงายดายดวย ไปที่ไหนไมคอยเกิดเรื่องเกิดราว มีหยอกเลนกันไปไมถือสีถือสา มี
น้าํ ใจ มีเฉลีย่ เผือ่ แผ ไมคับแคบตีบตัน
การพูดทัง้ นีเ้ ราไมไดหมายถึงวาภาคอืน่ คับแคบตีบตันนะ เราหมายถึงภาคนีเ้ ปน
ภาคคนจน พอยกขึ้นบางจุดไหนเราก็ยกขึ้นเทานั้นเอง อันนี้มีดีอยู ทางน้ําใจดีอยู ทาง
ทุกขจน หนาทีก่ ารงานมีนอ ยมาก ไมคอยมีงานจะทําแหละ มันตองไดหลั่งไหล เหมือน
กับวาภาคอีสานนีร่ า ง ถาหนาแลงนีว่ ง่ิ หาอยูห ากินตามภาคตาง ๆ เพราะไมมงี านทําทาง
นี้ นี่เปนปกติ จึงวาเปนภาคคนจน แตอะไรก็ตามเถอะ ใหเรารวมลงในจุดหัวใจเรานะ
จะมีจะจนก็อยาใหจนน้าํ ใจ น้าํ ใจมียง่ิ เพิม่ ความสงาราศี เพิม่ ความรมเย็นเปนสุข เพิ่ม
ความเคารพนับถือมากขึ้น ๆ ผิดกับอะไรนะ
น้าํ ใจเปนของสําคัญ สมบัติเงินทองขาวของสูน้ําใจไมไดนะ ขอใหมีน้ําใจเถอะคน
เรา ทุกขจนขนแคนหรือมั่งมีอะไร พอเปนพอไปดวยกันทั้งนั้นละถาน้ําใจกวางขวางตอ
กัน มีใจตอกัน ใหเราคิดดู เราจะคิดไปถึงเรื่องผูใด ก็อยาลืมคิดประสานมาหาเรา ยอน
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กลับมาหาเรา คนเราก็ไมคอยเกิดความกระทบกระเทือน แลวความเสียหายไมคอ ยเกิด
งายนะ ถามีการทบทวนทัง้ ใจเขาใจเรา สภาพของเขา สภาพของเรา เทียบเคียงกันแลว
มันก็พอเฉลี่ยกันไดคนเรา น้าํ ใจจึงเปนของสําคัญ ถาไมมนี าํ้ ใจแลวโลกนีค้ บั แคบตีบตัน
แหงแลงน้าํ ใจแหงแลงกวาทุกสิง่ นะ ถาลงแหงแลงน้าํ ใจแลวเปนแหงแลงมากทีเดียว ขอ
ใหมนี าํ้ ใจ
ไมวา คนมีคนจนใหมนี าํ้ ใจดวยกันทุกคน เราจะอยูด ว ยกันเปนสุข เชนเมืองไทยนี้
ฟงแตวาเมืองไทย ก็คืออวัยวะเดียวกัน หัวใจมีดวยกัน คิดนอกคิดใน คิดเรือ่ งเขาเรือ่ ง
เราใหประสานดวยกันนัน้ แหละดี ถาไมมนี าํ้ ใจแลวไมดนี ะ มันแหงอยูลึก ๆ นัน่ ละ ไป
ไหนก็แหง ๆ คือน้าํ ใจแหง แหงแลงมากทีเดียว แตนาํ้ ใจชุม เย็นนี้ ไมวา คนมีคนจน ดีไป
ดวยกันตามขั้นภูมิแหงสมบัติที่จะนํามาสนองน้ําใจมีมากนอยตางกัน จะแสดงออกจนได
นัน้ แหละ ถาน้ําใจไมมีนี้ไมแสดงนะ
เราคิดดูซิตั้งแตเพื่อนฝูงไปดวยกัน ใครมีนสิ ยั คับแคบตีบตัน ๆ เพื่อนฝูงไมคอย
มีนะ แมแตเปนพวกเพือ่ นฝูงเปนหนุม เปนสาวเหลานีก้ เ็ หมือนกัน ขึน้ อยูก บั น้าํ ใจเปน
ใหญนะ คนมีน้ําใจไปที่ไหนมีคนรักชอบ เมตตาสงสาร ทุกสิ่งทุกอยางประสานกันได
อยางสบาย ๆ มีความสุขรืน่ เริงบันเทิงจากน้าํ ใจของแตละคน ๆ แบงปนกัน ไมใชใจใคร
ก็แหงผาก ๆ หนาแลงเปนยังไงเขาถึงเขียนเรื่องไฟปามา ไฟมาปาหมด ๆ นัน่ ละถาแหง
แลงไฟมันมักมา ไหมไปหมด นี้จิตใจแหงแลงความเดือดรอนก็มักมา มากับใจที่เหือด
แหงนัน้ แหละ ถาใจชุมเย็นก็เหมือนกับมีน้ํา ไมเห็นไฟไปเผาน้าํ วะ ไฟไปเผาน้ําที่ไหน
ถามีน้ําที่ไหนก็เพื่อดับไฟ ๆ
ทานจึงสอนทางน้าํ ใจ พระพุทธเจาสอนลงที่น้ําใจ ใหมนี าํ้ ใจมากยิง่ กวาน้าํ เงินน้าํ
ทองสิ่งของตาง ๆ ขอใหมีน้ําใจเปนเจาของปกครองเถอะ จะทําสมบัตเิ หลานัน้ ใหกลาย
เปนของเย็นตอสวนรวมไดเปนอยางดี นีธ่ รรมพระพุทธเจานะ ทานไมเคยชมเชย
สรรเสริญเลยวา ใครมีความตระหนีถ่ เ่ี หนียว จิตใจแหงผาก จากความเสียสละ จาก
ความเมตตาแลวมีความชุม เย็นเปนสุข ไมเคยมีในธรรมพระพุทธเจา มีตั้งแตคนมีน้ําใจ
คนทุกขคนจนคนมีชมดวยกันทั้งนั้นแหละ ในธรรมทานชมมาตลอดเลย ถาเปนคนไมมี
น้าํ ใจ ไมวา คนมีคนจนตําหนิทง้ั นัน้ จึงไมควรใหอยูใ นหัวใจของเราซึง่ อยูร ว มกันเปน
สัตวหมูส ตั วพวก ใหเห็นใจกันและกันนัน่ แหละดี
คนเราไมจําเปนจะตองไปถามถึงโคตรถึงแซ ถึงบานสถานที่อยู ภาคนัน้ ภาคนี้
อะไร เชนอยางวาเมืองไทย คําวาเมืองไทยครอบไปหมดแลว เปนอวัยวะเดียวกันหมด
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เมื่อเปนเชนนั้นตางคนตางก็มีหัวใจดวยกัน เขาถึงกัน เขาตองการความดี เขาตองการ
ความสุขความเจริญ เขาตองการของดี เราก็ตอ งการแบบเดียวกัน ใหหาสิ่งที่ดีงามมา
ประสับประสานกัน แลวความสุขความชุมเย็นก็จะมีตอกัน ไมจําเปนตองถามถึงโคตรถึง
แซถึงบานถึงเรือน ถึงอําเภอ จังหวัด ภาคนัน้ ภาคนีอ้ ะไรแหละ ตัวของคนแตละคนที่
ประกาศความดีชั่วออกมานั้นแล เปนการประกาศใหโลกทัง้ หลายไดทราบอยางชัดเจน
แลวเดือดรอนก็ขึ้นที่นั่น ชุมเย็นตอกันก็ขึ้นที่นั่น ขึน้ ทีค่ วามตระหนีถ่ เ่ี หนียวและความมี
แกใจเฉลีย่ เผือ่ แผ จิตใจกวางขวาง อันนีเ้ ย็นมากนะ เย็นทีเดียว
พีน่ อ งทัง้ หลายจําเอาไว เรือ่ งพุทธศาสนาสอนใหคนกวางขวางนะ ไมไดสอนให
คนคับแคบตีบตัน ใหมนี าํ้ ใจ ถามีนาํ้ ใจแลวอยูท ไ่ี หนก็เย็นดวยกัน เหมือนอวัยวะเดียว
กันทั่วประเทศไทย อยาถือวานัน่ พรรคนัน้ นี่พวกนี้ นัน้ บานเขา นีบ้ า นเรา แลวยกพวก
ยกบานมาเหยียบย่าํ ทําลายกันไมถกู นกมันก็มีที่อยูของมัน ทําไมมนุษยจะไมมี อยูที่
ไหนก็เรียกวาทีน่ น่ั ๆ เชน บานนัน้ บานนีม้ นั ก็เปนทีอ่ ยู เหมือนสัตวทง้ั หลายนัน่ แหละ นี่
เปนที่อาศัย แตน้ําใจที่จะประสานกันนั้นขอใหมีดวยกัน สําคัญมากตรงนีน้ ะ อยูที่ไหน ๆ
ไมสําคัญ ขอใหเปนคนดีเถอะ
ดังที่พระพุทธเจาปกครองศาสนา ปกครองสัตวโลก เฉพาะพระสงฆทั้งหลายนี้มา
ทานถือเปนเสมอกันหมดเลย ไมมีคนนั้นสูงคนนี้ต่ํา ซึง่ จะเปนการเหยียบย่าํ ทําลายผูต าํ่
งาย ๆ ทานสอนใหเสมอภาคกันหมด ขึ้นตนก็ สพฺเพ สพฺตา อันวาสัตวทง้ั หลายทีเ่ ปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น อยากอกรรมกอเวร อยาพยาบาทอาฆาต
จองเวรซึ่งกันและกัน อยาเกลียดหนายชังกัน ใหตา งคนตางเสาะแสวงหาความสุขใสตน
และผูอื่น ที่ควรจะอาศัยกันไดแคไหนก็ใหอาศัยกันไป นีท่ า นสอนไวอยางนี้
บรรดาพระสงฆที่บวชมานี้กษัตริยมีมากเหมือนกันนะ เมืองอื่น ๆ เกิดความ
เลื่อมใส สละเขามาบวชในพุทธศาสนาของเรา พระองคถืออาวุโส ภันเต เปนสําคัญ ไม
ไดถือยศถาบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ อยางทีก่ าํ ลังเปนบาอยูเ วลานีน้ ะ เอาสมณศักดิ์ของ
คนมีกเิ ลสไปเหยียบย่าํ ทําลายสมณศักดิค์ อื อาวุโส ภันเต ที่พระพุทธเจาผูสิ้นกิเลสแลว
ทรงบัญญัติไวแลว ไปทําลายใหหมด เปนอยางนี้ โลกมันถึงไดรอน เอาแบบอยางพระ
พุทธเจาจะรอนที่ไหน ไปที่ไหนก็มีอาวุโส ภันเต มีสูงมีต่ํา มีแกมีออนรับกันทุกรูปทุก
นามของพระ เปนกษัตริยก ต็ ามเมือ่ บวชหลังตาสีตาสาลูกชาวนาแลว ตองเคารพตา
สีตาสาทีม่ อี ายุพรรษาแกกวา นัน่ เห็นไหม นีล่ ะทานไมใหเคารพนับถือสมณศักดิต์ ง้ั
กันบา ๆ บอ ๆ ดวยอํานาจของกิเลสมักใหญใฝสงู มีความปรารถนาลามก เขามา
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เหยียบย่าํ ทําลายคนอืน่ โดยยศสมณศักดิ์ปา ๆ เถือ่ น ๆ ของตนไปเหยียบย่ําคนอื่น
ใครจะมีความสุขได มันก็ทกุ ขละซิ เดือนรอนซิ
ถาเปนพระโอวาทที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจา ซึ่งไมเคยถือสูงถือต่ํามาดั้งเดิมแลว
มาสอนโลก เอาโอวาทของทานมาสอน อาวุโสภันเตทานเคารพกันทันที ไมวากษัตริยไม
วา ตาสีตาสาทีม่ าบวช ปบเขาไป บวชเมื่อไร พรรษาเทาไร ถาวาพรรษาแกกวากราบ นี่
ละธรรมวินัยของพระพุทธเจา ใครอายุพรรษาแกกวาตองเคารพผูน น้ั ๆ แมที่สุดแสดง
อาบัติ ก็ตองมีอาวุโสภันเตติดแนบอยูในนั้น ไมเคยปราศจากคําวาผูใหญผูนอยที่จะตอง
เคารพซึ่งกันและกัน ในระหวางพระดวยกันเลย ทานมีอยางนั้นมาตลอด ตั้งมาเปนอยาง
นี้ ทานเคารพอาวุโสภันเต อาวุโสคือผูแก ภันเตคือผูออนกวา ใหเคารพผูเ ปนอาวุโส
ตัวอยางก็เชน พระอุบาลี ที่บวชพรอมกันกับกษัตริย ๖ องค มีพระเทวทัต พระ
อานนท พระอนุรทุ ธะ พระภักคุ พระกิมลิ ะ พระภัททิยะ แลวก็พระอุบาลีน้ี รวมแลว
เปน ๗ องค ทานเหลานีอ้ ยากจะบวชพรอมกัน ทีนี้บวชพรอมกัน ทานผูเปนกษัตริย
ทานมีจติ กวางขวาง เชน อยางพระอนุรุทธะ เปนตน นีก่ ารบวชจะทํายังไง พระอุบาลีนี้ก็
เปนคนของพวกเราในวงศกษัตริย จะเรียกวาคนงานก็ได นายชางกัลบก ผูตัดผมใหวงศ
กษัตริย พระอุบาลี เปนชางกัลบก ตัดผมใหวงศกษัตริยประจําสํานัก
ทีนี้เวลาจะบวชทางวงศกษัตริยก็ไดพูดออกมา การบวชนีเ้ ราควรจะใหอบุ าลีบวช
กอนเรา เพือ่ เราจะไดเคารพทานอุบาลี เพราะอุบาลีเปนคนของเราในวงศน้ี ครัน้ บวช
แลวเราก็ไดถือเปนนอยอยูตลอดเวลา ซึ่งสมควรที่จะเปนผูใหญไดอยู ไมยกขึ้นไมสม
ควร ควรใหอบุ าลีบวชกอน นั่นฟงซิ ในวงศกษัตริยทั้งหลายอยูรวมกันพรอมหนากัน
หมดเลย ใหพระอุบาลีบวชกอน แลวจะไดกราบไหวหรือเคารพพระอุบาลี นัน่ เห็นไหม
ธรรม ทานไมไดเหยียบนะ ทานยกที่ต่ําขึ้นใหสูง อยางอุบาลีนี้ถาพูดถึงฐานะที่โลกยอม
รับหรือสมมุตนิ ยิ มก็เรียกวา เปนชางกัลบก เปนผูร บั ใชในวงศกษัตริยเ หลานัน้ แลวทาน
เหลานัน้ ยกพระอุบาลีใหสงู กวา เพื่อจะไดกราบไหว อยางนั้นตลอดมาเลย นัน่
อยางนีแ้ หละเรือ่ งธรรมวินยั ทานมีอาวุโสภันเต เคารพกันอยางมากทีเดียว ไม
เยอหยิ่งจองหองวามีสมณศักดิ์เทานั้นเทานี้ แลวเปนบายศเขาไป นั่นมันมีแตพวกสวม
พวกถาน หัวใจมันสกปรก มันจึงเอาธรรมของพระพุทธเจามาเหยียบย่าํ ทําลายได อาวุโส
ภันเต เลยเปนของไมจําเปนไมสําคัญยิ่งกวาสมณะศักดิ์คือดินเหนียวติดหัว ก็วาตัวมี
หงอนไปเสีย แลวโลกมันก็รอนละซิที่นี่ มันขัดตอธรรมของพระพุทธเจา
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นีเ่ ราพูดถึงเรือ่ งความเคารพกัน ไมถือเนื้อถือตัวจนเกินเหตุเกินผล ใหคนอื่นมา
นับถือเรานัน้ แหละดีกวาเรานับถือเราดวยความเยอหยิง่ จองหอง การนับถือเราในการ
สรางคุณงามความดี โลกยอมรับ นักปราชญทั้งหลายก็ชม คือการยกยอตัวเองเพื่อเขาสู
ความดีงามทัง้ หลาย ไมวา ใคร ๆ ทั้งนั้น ธรรมทานชมเชยแลวโลกก็ยอมรับ แตอยู ๆ ไม
ดี ก็เหมือนอยางขี้กองหนึ่งจะใหเขายกเขายอ ใหเขาไปกราบ ใครจะไปกราบไดลงคอ
กราบขี้ เจาของเปนขีเ้ สกสรรขึน้ วา ขานี้คือทองคํานะใหมากราบขา มีแตเขาจะจับขี้กอง
นัน้ ปาใสหนาผากมันะ ทองคําหีพอหีแมมันอะไร ถาเปนหลวงตาบัวจะวาอยางนัน้ นะ
แตนห้ี ลวงตาบัวผานไปแลววาไปแลวก็ผา นไปดวยกันแลว ขี้ก็รู จะใหมากราบไดยังไง
ของดีใครก็รูเหมือนกัน
นี่ละธรรมพระพุทธเจาจึงเปนแบบไดทุกแขนงเลย ไมมีขอยกเวนที่ธรรมจะแทรก
เขาไมได แทรกเขาไดหมดเลย คนมีธรรมในใจไมวา อาการเคลือ่ นไหวรายใด ๆ หนาที่
การงาน การคบคาสมาคมกิริยาแหงการแสดงออก จะตองมีความประสาน ความนิม่
นวลออนหวาน มีเหตุมีผลไพเราะเพาะพริ้งฟงแลวนาฟง จะเปนเสียงแข็งเสียงออนไม
สําคัญ สําคัญทีเ่ หตุผล ยกตัวอยางเชนอยางปจจุบันนี้ หลวงปูมั่นนี้ไมมี ถาพูดตามเรื่อง
ของโลกนะ ไมมีใครที่จะแผดยิ่งกวาหลวงปูมั่นนะ ใสเปรีย้ งทีไ่ หน โอย.หลบทันก็ทัน ไม
ทันหงายหมาไปเลย คือมันหงายไมเปนทาเขาใจไหม มันหงายหมา ถาหงายเปนทาก็
เรียกวาหงายแมวเขาใจไหม ทานเปรีย้ งปราง โห กลับเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามีราคาเลิศเลอ
ขึน้ ในขณะทีท่ า นแสดงอากัปกิรยิ าเปรีย้ งปราง ธรรมทานจะออก นัน่
ผูท ม่ี งุ หาอรรถหาธรรมพอไดยนิ เสียงเปรีย้ งปราง แลวจอเขามาเลยแหละ หูอยูที่
ไหนก็รุมกันเขามา ออกนี้มีแตอรรถแตธรรม เด็ดเทาไรเปนธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ๆ
จะแข็งขนาดไหน แข็งธรรมมันก็เหมือนสําลีเรานีเ้ อาใสตะกราใหญ ๆ ยกขึน้ มานีจ้ บั โยน
ใสหวั ใครก็เหมือนหนุนหมอนใชไหม มันไมไดเจ็บ ไดหินกอนเล็ก ๆ ใสเปาะเดียวรอง
แง ถาเปนเด็ก ผูใหญก็รองไห ถาใหญดว ยก็ฆา กันในเวลานัน้ ก็ไดใชไหม นี่ละมันตางกัน
นะ เสียงจึงไมสําคัญ เหมือนฟาฝนมันกระหึ่มอยูบนฟา แตเวลาฝนตกมามันเย็นเขาใจ
ไหมละ มันไมไดแผดเหมือนฟานะ ฝนตกมาเย็นฉ่ําไปหมด อันนีเ้ สียงอรรถเสียงธรรม
พอกระหึ่มนี้ เอาแลวมีแลวปุบ ปบ ทํางานอะไรทิ้งตูมตามไปเลยนะ ปุบปบ นี่เปนยังไง
เสียงทานเปนอยางนัน้ นัน่ ละเสียงอรรถเสียงธรรมมันทําใหชมุ เย็นจิตใจ ตางกันอยางนี้
นะ
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ถาเสียงกิเลสตัณหาเสียงแผดเสียงเผา ออกมาจากภายในจิตแลวเปนไฟไปดวย
กัน ถาเปนน้ําดับไฟออกมาจากใจแลวเย็นไปหมดนะ เปนอยางนัน้ ละ ใหพาเอาธรรมไป
สําเหนียกศึกษาทุกคน ทบทวนทัง้ เขาทัง้ เรา มนุษยเราเปนสัตวหมูส ตั วพวก สัตวขข้ี ลาด
อยูคนเดียวไมไดนะ ตองอยูกับหมูกับเพื่อนกับฝูงตลอดไป แมที่สุดในบานไมมีเพื่อน ก็
เอาไอดาํ ไอตบู มาเลนดวย คุยเลนกับมัน เลีย้ งหมาไวหยอกเลน แนะ เปนอยางนัน้ สัตว
ขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได เมื่อเปนอยางนั้นแลวใหเห็นโทษแหงความขี้ขลาดของตนเอง
แลวสมัครสมานเพื่อนฝูงไวเพื่อเปนเพื่อนคุย รืน่ เริงบันเทิง ตั้งแตเณรนอยกับหลวงพอ
ทานก็ยังมี เณรกับหลวงพออยูด ว ยกันรืน่ เริงดวยกันไป ในเวลาทานไมมอี ะไรทีจ่ ะ
ทะเลาะกันนะ นิทานนี้อยากฟงไหม ตองถามเสียกอน เหอ
โยม อยากจะฟงเจาคะ
หลวงตา ใครอยากฟงไหม
โยม อยากเจาคะ
หลวงตา เออ เอาละทีน่ น่ี ะ เวลาทานอยูด ว ยกัน เณรนอยกับพระก็ผาสุกเย็นใจ
สบาย ไปไหนเณรนอยติดกนไปเลย เวนตัง้ แตวนั เขาตายละซิทน่ี ่ี ฟงขอนี้ใหดีนะ เวนแต
วันทีเ่ ขาตายเขานิมนตพระไป กุสลา ธมฺมา ก็มีตั้งแตเณรนอยกับพระองคเดียวเทานั้น
ละไป ไป กุสลา ธมฺมา ละซิ ให กุสลา ธมฺมา ไอหลวงตานีก้ จ็ ะเปนหลวงตาเซอ ๆ ซา
ๆ ยังไงไมทราบ นัง่ ก็นง่ั อยางนีเ้ ขาใจเหรอ ไมไดดูอะไรตออะไรซิ ทีนี่เณรมันมองไปเห็น
ละซิ เห็นหลวงตานั่งปลอยอะไรก็ไมรูละ นั่งทางนั้น พอ กุสลา ธมฺมา ๆ ถาจะบอกตรง
ๆ ก็กลัวคนอื่นเขาไดยิน เขาจะจับไดเลยพูดแฝง ๆ กันไปวา กุสลา ธมฺมา ๆ เดีย๋ วเบิง่
โค็ยคุณนะ พอวาอยางนัน้ หลวงตาก็ตบปากเณร นีเ่ วลาทะเลาะกันเขาใจไหม ตบปาก
เณรปว ะ มึงไมรูจักโปตีนพอแกบ ๆ เณรมันก็รองไหละซิ รองไหแง ๆ วาโปตีนซั้งบมี
เล็บ หยุดวะเณร หยุดวะ เขาใจไหม บอกใหเณรหยุด นัน่ ละ มันเถียงเอา วาโปตีนซั้งบมี
เล็บ นัน่ นะ หยุดวะเณรหยุดวะ หมดแลวนิทานจบแลว เปนอยางนัน้ นีเ่ วลาเณรกับ
หลวงตาทะเลาะกัน เขาใจไหม เวลาดี ๆ กันก็ดี เวลาจะทะเลาะกันก็ทะเลาะอยางนี้ เรา
พูดเรื่องอะไร อยางนัน้ ละหลงหนาหลงหลัง มาถึงนีแ้ ลวหายเงียบ เอาละ เลิกกันละนะ
ใหพรนะ พอแลว
อานและฟง ธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

