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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

โปตีนพอแก 
 

เราไปเทศนท่ีไหนคนมากทุก ๆ ที่ไป เม่ือวานก็ไดต้ังอําเภอสุวรรณคูหาข้ึนเปน
จังหวัดสุวรรณคูหา ต้ังนายอําเภอเปนผูวาเลยเทียว เพราะคนมาก มักจะไดตั้งอยางนั้น
เสมอ อยางอําเภอสูงเนิน เวลาไป โอโห คน เราคิดวาคนคงจะไมมากนัก ท่ีไหนไดเวลา
ไปถึงแลวแนนหมดเลย มองหนาไหนมีแตคนมาจากจังหวัด ๆ ในจังหวัดออกมามาก 
เราเลยต้ังจังหวัดสูงเนินข้ึนขามหัวจังหวัดโคราชเสียจะวาไง คนมาก มากจริง ๆ เทศนก็
ปาเขาไปตั้งชั่วโมง ๒๙ นาที ท่ีเทศนน้ีมีท่ีน่ีรูสึกวานานกวาเพ่ือน เทศนท่ีสูงเนินเปนท่ี
หน่ึงในเวลายาวนาน แลวสนามหลวงช่ัวโมง ๒๓ นาที กทม.คร้ังแรกช่ัวโมง ๑๕ นาที 
ครั้งตอไปชั่วโมง ๑๒ นาทีหรือไง กระทรวงศึกษาชั่วโมง ๒๒ มันจําของมันไดนะ มัน
แปลก กรมชลประทานก็พอ ๆ กัน 

เมื่อวานนี้เทศนไดเพียงชั่วโมง ๗ นาที กําลังหมดเลย ไมไดอะไร ๆ ก็ควานิทาน
มาชวยละซ ี เมื่อวานนี้เทศนไมมีอะไรมันหมดแลวก็ควาเอานิทานออกมาเทศน ใครได
ยินเม่ือวานจําไดไหม (ตั๊กกอ ๆ ) น่ันแลว ตั๊กกอ ๆ ทางอีสานมันชอบอยางนี้ นิทาน
อยางนี้มันชอบ คนภาคอีสานชอบเลนเหมือนเด็กนะ ภาคอีสานน่ีเปนเหมือนเด็ก แตดี
อันหนึ่งไมคอยมีเรื่องมีราว หยอกเลนไมมีถือสีถือสากัน เจอกันหยอกแลว หยอกเลน
กันแลว น้ีมันเปนนิสัยเด็ก เปนอยางนี้ทั่วไปหมด ชอบพูดหยอกเลน แลวมีแกใจ อันนี้
เราไดชม คือเราดูโลกเราจะดูใหเสมอ ไมหนักไมเบาในทางใด ดูเปนธรรมเปนอยางน้ัน 
ที่ไหนดีชั่วประการใดก็พูดตามหลักธรรมชาติของมัน 

พูดถึงเรื่องภาคตาง ๆ ในประเทศไทยของเรานี ้ ภาคอีสานน้ีเปนภาคคนจน 
เพราะไมมีที่ทําอยูทํากินหรูหราฟูฟาตลอดไปเหมือนกับภาคอื่น ๆ ซึ่งทําไดทุกเวลา เชน 
ทํานาอยางน้ี นาหนาฝน นาหนาแลงเขาทําได น้ําไหลออกมาทุกทิศทุกทาง ทําไดทุกแหง 
คนก็ไมวางมือ ผลรายไดก็ติดเนื้อติดตัวไปเรื่อย ๆ แตภาคอีสานไมม ีนี่ที่จนตรอกที่สุด 
เราจะตําหนิใครไมไดนะ คือหากเปนในหลักธรรมชาติของภาคนี้เอง วาไมมีนํ้าสายตาง 
ๆ ไหลผานเขามาพอท่ีจะไดทําเชนนาปรัง หรือปลูกสิ่งตาง ๆ พืชผลตามไรตามนาดังที่
เราเห็นท่ัว ๆ ไป เขียวชอุมอยูทั่วไปหมด แตทางภาคอีสานไมมีนะ คือไมมีน้ํา ที่ที่มีน้ํา
เราก็เห็นไดชัดเชนอยางไปตามลําปาว น้ําที่เขาเปดออกไหลออกสองฟากลําคลองปาว
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น้ันแหละ เขาปลูกส่ิงตาง ๆ น้ีเขียวปอไปหมดเลยนะ อยางน้ันละ น้ําก็มีเต็มไปหมด น่ี
คือไปตามสายน้ํา เราเห็นไดอยางน้ีเอง ที่อื่นไมมีน้ําก็แหงผาก พอทํานาเสร็จไปแลวทีน้ี
ไมมีงานทํา พื้นที่ก็แหงผาก ๆ  จะปลูกอะไรก็ไมไดแลวเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวขาวไปแลว 

ทีนี้หลั่งไหลลงไปโนนซี ภาคใหญภาคพอภาคแมภาคเล้ียงคนภาคอีสานก็คือ 
ภาคกลาง ว่ิงเขาไปโนนละ ไปหาการหางานทํา เพราะทางโนนมีทั้งโรงงานก็เต็มไปหมด
จะวาไง การเพาะปลูกตาง ๆ ก็มีอยูทั่วๆ ไปเพราะน้ําทาไมอด การงานก็ไมวางมือ ราย
ไดก็มีมาติด ๆ กันมา อันน้ีมันแหงจริง ๆ นะภาคอีสานเรา มันไมมีเลย หนาแลงไมมีนํ้า
ที่จะใหปลูกสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเปนเชนนั้นปากทองมันทํางานของมันอยูตลอดเวลาจะทนได
ยังไง ก็ตองวิ่ง สวนมากก็ไปกองอยูในภาคกลางเปนที่หนึ่ง แลวก็แตกกระจายไปทาง
ภาคใตบาง ภาคตะวันออกบาง แยกไปทางโนนทางนี ้ เพราะภาคน้ีเองเปนภาคท่ีจน ไป
ขอกินทางภาคโนนมาตลอดนะ ไมใชเปนมาวันน้ีวันเดียว เปนมาตลอด ก็เพราะความ
จนมันบังคับในหลักธรรมชาติ จะตําหนิติเตียนอะไรก็ไมได จะวาคนข้ีเกียจข้ีครานเราก็
ตําหนิไมลง 

เราจะเห็นไดเวลาเขาทําไรทํานา เขมงวดกวดขันในฤดูกาลตาง ๆ วิ่งเตน
ขวนขวายปุบปบ ๆ ไดทําอะไรก็ทําจริง ๆ แตเมื่อมันไมมีงานทําก็อยูไมไดซี ปากทอง
มันไลอยูตลอดเวลา ก็ตองวิ่งขวนขวายหามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง น่ีละท่ีวาภาคอีสานน้ีมา
เสียความแหงแลงนะ คนจึงจนมาก แตนํ้าใจเรายอมรับวามี นํ้าใจมี ไมถือสีถือสากัน
อยางงายดายดวย ไปที่ไหนไมคอยเกิดเรื่องเกิดราว มีหยอกเลนกันไปไมถือสีถือสา มี
นํ้าใจ มีเฉล่ียเผ่ือแผ ไมคับแคบตีบตัน 

การพูดท้ังน้ีเราไมไดหมายถึงวาภาคอ่ืนคับแคบตีบตันนะ เราหมายถึงภาคน้ีเปน
ภาคคนจน พอยกขึ้นบางจุดไหนเราก็ยกขึ้นเทานั้นเอง อันนี้มีดีอยู ทางน้ําใจดีอยู ทาง
ทุกขจน หนาท่ีการงานมีนอยมาก ไมคอยมีงานจะทําแหละ มันตองไดหลั่งไหล เหมือน
กับวาภาคอีสานน่ีราง ถาหนาแลงน่ีว่ิงหาอยูหากินตามภาคตาง ๆ เพราะไมมีงานทําทาง
น้ี นี่เปนปกติ จึงวาเปนภาคคนจน แตอะไรก็ตามเถอะ ใหเรารวมลงในจุดหัวใจเรานะ 
จะมีจะจนก็อยาใหจนนํ้าใจ นํ้าใจมีย่ิงเพ่ิมความสงาราศี เพ่ิมความรมเย็นเปนสุข เพิ่ม
ความเคารพนับถือมากขึ้น ๆ ผิดกับอะไรนะ 

นํ้าใจเปนของสําคัญ สมบัติเงินทองขาวของสูน้ําใจไมไดนะ ขอใหมีน้ําใจเถอะคน
เรา ทุกขจนขนแคนหรือมั่งมีอะไร พอเปนพอไปดวยกันทั้งนั้นละถาน้ําใจกวางขวางตอ
กัน มีใจตอกัน ใหเราคิดดู เราจะคิดไปถึงเรื่องผูใด ก็อยาลืมคิดประสานมาหาเรา ยอน
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กลับมาหาเรา คนเราก็ไมคอยเกิดความกระทบกระเทือน แลวความเสียหายไมคอยเกิด
งายนะ ถามีการทบทวนท้ังใจเขาใจเรา สภาพของเขา สภาพของเรา เทียบเคียงกันแลว
มันก็พอเฉลี่ยกันไดคนเรา นํ้าใจจึงเปนของสําคัญ ถาไมมีนํ้าใจแลวโลกน้ีคับแคบตีบตัน 
แหงแลงนํ้าใจแหงแลงกวาทุกส่ิงนะ ถาลงแหงแลงนํ้าใจแลวเปนแหงแลงมากทีเดียว ขอ
ใหมีนํ้าใจ 

ไมวาคนมีคนจนใหมีนํ้าใจดวยกันทุกคน เราจะอยูดวยกันเปนสุข เชนเมืองไทยนี้ 
ฟงแตวาเมืองไทย ก็คืออวัยวะเดียวกัน หัวใจมีดวยกัน คิดนอกคิดใน คิดเร่ืองเขาเร่ือง
เราใหประสานดวยกันน้ันแหละดี ถาไมมีนํ้าใจแลวไมดีนะ มันแหงอยูลึก ๆ น่ันละ ไป
ไหนก็แหง ๆ คือนํ้าใจแหง แหงแลงมากทีเดียว แตนํ้าใจชุมเย็นน้ี ไมวาคนมีคนจน ดีไป
ดวยกันตามขั้นภูมิแหงสมบัติที่จะนํามาสนองน้ําใจมีมากนอยตางกัน จะแสดงออกจนได
น้ันแหละ ถาน้ําใจไมมีนี้ไมแสดงนะ 

เราคิดดูซิตั้งแตเพื่อนฝูงไปดวยกัน ใครมีนิสัยคับแคบตีบตัน ๆ เพื่อนฝูงไมคอย
มีนะ แมแตเปนพวกเพ่ือนฝูงเปนหนุมเปนสาวเหลาน้ีก็เหมือนกัน ข้ึนอยูกับนํ้าใจเปน
ใหญนะ คนมีน้ําใจไปที่ไหนมีคนรักชอบ เมตตาสงสาร ทุกสิ่งทุกอยางประสานกันได
อยางสบาย ๆ มีความสุขร่ืนเริงบันเทิงจากนํ้าใจของแตละคน ๆ แบงปนกัน ไมใชใจใคร
ก็แหงผาก ๆ หนาแลงเปนยังไงเขาถึงเขียนเรื่องไฟปามา ไฟมาปาหมด ๆ น่ันละถาแหง
แลงไฟมันมักมา ไหมไปหมด นี้จิตใจแหงแลงความเดือดรอนก็มักมา มากับใจที่เหือด
แหงน้ันแหละ ถาใจชุมเย็นก็เหมือนกับมีน้ํา ไมเห็นไฟไปเผานํ้าวะ ไฟไปเผาน้ําที่ไหน 
ถามีน้ําที่ไหนก็เพื่อดับไฟ ๆ  

ทานจึงสอนทางนํ้าใจ พระพุทธเจาสอนลงที่น้ําใจ ใหมีนํ้าใจมากย่ิงกวานํ้าเงินนํ้า
ทองสิ่งของตาง ๆ  ขอใหมีน้ําใจเปนเจาของปกครองเถอะ จะทําสมบัติเหลาน้ันใหกลาย
เปนของเย็นตอสวนรวมไดเปนอยางดี น่ีธรรมพระพุทธเจานะ ทานไมเคยชมเชย
สรรเสริญเลยวา ใครมีความตระหน่ีถ่ีเหนียว จิตใจแหงผาก จากความเสียสละ จาก
ความเมตตาแลวมีความชุมเย็นเปนสุข ไมเคยมีในธรรมพระพุทธเจา มีตั้งแตคนมีน้ําใจ 
คนทุกขคนจนคนมีชมดวยกันทั้งนั้นแหละ ในธรรมทานชมมาตลอดเลย ถาเปนคนไมมี
นํ้าใจ ไมวาคนมีคนจนตําหนิท้ังน้ัน จึงไมควรใหอยูในหัวใจของเราซ่ึงอยูรวมกันเปน
สัตวหมูสัตวพวก ใหเห็นใจกันและกันน่ันแหละดี 

คนเราไมจําเปนจะตองไปถามถึงโคตรถึงแซ ถึงบานสถานที่อยู ภาคน้ันภาคน้ี
อะไร เชนอยางวาเมืองไทย คําวาเมืองไทยครอบไปหมดแลว เปนอวัยวะเดียวกันหมด 
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เมื่อเปนเชนนั้นตางคนตางก็มีหัวใจดวยกัน เขาถึงกัน เขาตองการความด ี เขาตองการ
ความสุขความเจริญ เขาตองการของดี เราก็ตองการแบบเดียวกัน ใหหาสิ่งที่ดีงามมา
ประสับประสานกัน แลวความสุขความชุมเย็นก็จะมีตอกัน ไมจําเปนตองถามถึงโคตรถึง
แซถึงบานถึงเรือน ถึงอําเภอ จังหวัด ภาคน้ันภาคน้ีอะไรแหละ ตัวของคนแตละคนที่
ประกาศความดีชั่วออกมานั้นแล เปนการประกาศใหโลกท้ังหลายไดทราบอยางชัดเจน 
แลวเดือดรอนก็ขึ้นที่นั่น ชุมเย็นตอกันก็ขึ้นที่นั่น ข้ึนท่ีความตระหน่ีถ่ีเหนียวและความมี
แกใจเฉล่ียเผ่ือแผ จิตใจกวางขวาง อันน้ีเย็นมากนะ เย็นทีเดียว 

พ่ีนองท้ังหลายจําเอาไว เร่ืองพุทธศาสนาสอนใหคนกวางขวางนะ ไมไดสอนให
คนคับแคบตีบตัน ใหมีนํ้าใจ ถามีนํ้าใจแลวอยูท่ีไหนก็เย็นดวยกัน เหมือนอวัยวะเดียว
กันทั่วประเทศไทย อยาถือวาน่ันพรรคน้ัน นี่พวกนี้ น้ันบานเขา น้ีบานเรา แลวยกพวก
ยกบานมาเหยียบยํ่าทําลายกันไมถูก นกมันก็มีที่อยูของมัน ทําไมมนุษยจะไมม ี อยูที่
ไหนก็เรียกวาท่ีน่ัน ๆ เชน บานน้ันบานน้ีมันก็เปนท่ีอยู เหมือนสัตวท้ังหลายน่ันแหละ น่ี
เปนที่อาศัย แตน้ําใจที่จะประสานกันนั้นขอใหมีดวยกัน สําคัญมากตรงน้ีนะ อยูที่ไหน ๆ 
ไมสําคัญ ขอใหเปนคนดีเถอะ 

ดังที่พระพุทธเจาปกครองศาสนา ปกครองสัตวโลก เฉพาะพระสงฆทั้งหลายนี้มา 
ทานถือเปนเสมอกันหมดเลย ไมมีคนนั้นสูงคนนี้ต่ํา ซ่ึงจะเปนการเหยียบยํ่าทําลายผูตํ่า
งาย ๆ ทานสอนใหเสมอภาคกันหมด ขึ้นตนก็ สพฺเพ สพฺตา อันวาสัตวท้ังหลายท่ีเปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น อยากอกรรมกอเวร อยาพยาบาทอาฆาต
จองเวรซึ่งกันและกัน อยาเกลียดหนายชังกัน ใหตางคนตางเสาะแสวงหาความสุขใสตน
และผูอื่น ที่ควรจะอาศัยกันไดแคไหนก็ใหอาศัยกันไป น่ีทานสอนไวอยางน้ี 

บรรดาพระสงฆที่บวชมานี้กษัตริยมีมากเหมือนกันนะ เมืองอื่น ๆ เกิดความ
เลื่อมใส สละเขามาบวชในพุทธศาสนาของเรา พระองคถืออาวุโส ภันเต เปนสําคัญ ไม
ไดถือยศถาบรรดาศักดิ ์ สมณศักดิ์ อยางท่ีกําลังเปนบาอยูเวลาน้ีนะ เอาสมณศักดิ์ของ
คนมีกิเลสไปเหยียบยํ่าทําลายสมณศักด์ิคืออาวุโส ภันเต ที่พระพุทธเจาผูสิ้นกิเลสแลว
ทรงบัญญัติไวแลว ไปทําลายใหหมด เปนอยางน้ี โลกมันถึงไดรอน เอาแบบอยางพระ
พุทธเจาจะรอนที่ไหน ไปที่ไหนก็มีอาวุโส ภันเต มีสูงมีต่ํา มีแกมีออนรับกันทุกรูปทุก
นามของพระ เปนกษัตริยก็ตามเม่ือบวชหลังตาสีตาสาลูกชาวนาแลว ตองเคารพตา
สีตาสาท่ีมีอายุพรรษาแกกวา น่ันเห็นไหม น่ีละทานไมใหเคารพนับถือสมณศักด์ิต้ัง
กันบา ๆ บอ ๆ ดวยอํานาจของกิเลสมักใหญใฝสูง มีความปรารถนาลามก เขามา
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เหยียบยํ่าทําลายคนอ่ืน โดยยศสมณศักดิ์ปา ๆ เถ่ือน ๆ ของตนไปเหยียบย่ําคนอื่น 
ใครจะมีความสุขได มันก็ทุกขละซิ เดือนรอนซิ  

ถาเปนพระโอวาทที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจา ซึ่งไมเคยถือสูงถือต่ํามาดั้งเดิมแลว
มาสอนโลก เอาโอวาทของทานมาสอน อาวุโสภันเตทานเคารพกันทันที ไมวากษัตริยไม
วา ตาสีตาสาท่ีมาบวช ปบเขาไป บวชเมื่อไร พรรษาเทาไร ถาวาพรรษาแกกวากราบ น่ี
ละธรรมวินัยของพระพุทธเจา ใครอายุพรรษาแกกวาตองเคารพผูน้ัน ๆ แมที่สุดแสดง
อาบัต ิก็ตองมีอาวุโสภันเตติดแนบอยูในนั้น ไมเคยปราศจากคําวาผูใหญผูนอยที่จะตอง
เคารพซึ่งกันและกัน ในระหวางพระดวยกันเลย ทานมีอยางนั้นมาตลอด ตั้งมาเปนอยาง
น้ี ทานเคารพอาวุโสภันเต อาวุโสคือผูแก ภันเตคือผูออนกวา ใหเคารพผูเปนอาวุโส 

ตัวอยางก็เชน พระอุบาลี ที่บวชพรอมกันกับกษัตริย ๖ องค มีพระเทวทัต พระ
อานนท พระอนุรุทธะ พระภักค ุพระกิมิละ พระภัททิยะ แลวก็พระอุบาลีน้ี รวมแลว
เปน ๗ องค ทานเหลาน้ีอยากจะบวชพรอมกัน ทีนี้บวชพรอมกัน ทานผูเปนกษัตริย 
ทานมีจิตกวางขวาง เชน อยางพระอนุรุทธะ เปนตน น่ีการบวชจะทํายังไง พระอุบาลีนี้ก็
เปนคนของพวกเราในวงศกษัตริย จะเรียกวาคนงานก็ได นายชางกัลบก ผูตัดผมใหวงศ
กษัตริย พระอุบาลี เปนชางกัลบก ตัดผมใหวงศกษัตริยประจําสํานัก 

ทีนี้เวลาจะบวชทางวงศกษัตริยก็ไดพูดออกมา การบวชน้ีเราควรจะใหอุบาลีบวช
กอนเรา เพ่ือเราจะไดเคารพทานอุบาลี เพราะอุบาลีเปนคนของเราในวงศน้ี คร้ันบวช
แลวเราก็ไดถือเปนนอยอยูตลอดเวลา ซึ่งสมควรที่จะเปนผูใหญไดอยู ไมยกขึ้นไมสม
ควร ควรใหอุบาลีบวชกอน นั่นฟงซ ิ ในวงศกษัตริยทั้งหลายอยูรวมกันพรอมหนากัน
หมดเลย ใหพระอุบาลีบวชกอน แลวจะไดกราบไหวหรือเคารพพระอุบาลี น่ันเห็นไหม
ธรรม ทานไมไดเหยียบนะ ทานยกที่ต่ําขึ้นใหสูง อยางอุบาลีนี้ถาพูดถึงฐานะที่โลกยอม
รับหรือสมมุตินิยมก็เรียกวา เปนชางกัลบก เปนผูรับใชในวงศกษัตริยเหลาน้ัน แลวทาน
เหลาน้ันยกพระอุบาลีใหสูงกวา เพื่อจะไดกราบไหว อยางนั้นตลอดมาเลย น่ัน 

อยางน้ีแหละเร่ืองธรรมวินัยทานมีอาวุโสภันเต เคารพกันอยางมากทีเดียว ไม
เยอหยิ่งจองหองวามีสมณศักดิ์เทานั้นเทานี้ แลวเปนบายศเขาไป นั่นมันมีแตพวกสวม
พวกถาน หัวใจมันสกปรก มันจึงเอาธรรมของพระพุทธเจามาเหยียบยํ่าทําลายได อาวุโส 
ภันเต เลยเปนของไมจําเปนไมสําคัญยิ่งกวาสมณะศักดิ์คือดินเหนียวติดหัว ก็วาตัวมี
หงอนไปเสีย แลวโลกมันก็รอนละซิที่นี ่มันขัดตอธรรมของพระพุทธเจา  
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น่ีเราพูดถึงเร่ืองความเคารพกัน ไมถือเนื้อถือตัวจนเกินเหตุเกินผล ใหคนอื่นมา
นับถือเราน้ันแหละดีกวาเรานับถือเราดวยความเยอหย่ิงจองหอง การนับถือเราในการ
สรางคุณงามความดี โลกยอมรับ นักปราชญทั้งหลายก็ชม คือการยกยอตัวเองเพื่อเขาสู
ความดีงามท้ังหลาย ไมวาใคร ๆ ทั้งนั้น ธรรมทานชมเชยแลวโลกก็ยอมรับ แตอยู ๆ ไม
ดี ก็เหมือนอยางขี้กองหนึ่งจะใหเขายกเขายอ ใหเขาไปกราบ ใครจะไปกราบไดลงคอ 
กราบข้ี เจาของเปนข้ีเสกสรรข้ึนวา ขานี้คือทองคํานะใหมากราบขา มีแตเขาจะจับขี้กอง
น้ันปาใสหนาผากมันะ ทองคําหีพอหีแมมันอะไร ถาเปนหลวงตาบัวจะวาอยางน้ันนะ 
แตน้ีหลวงตาบัวผานไปแลววาไปแลวก็ผานไปดวยกันแลว ขี้ก็รู จะใหมากราบไดยังไง 
ของดีใครก็รูเหมือนกัน  

นี่ละธรรมพระพุทธเจาจึงเปนแบบไดทุกแขนงเลย ไมมีขอยกเวนที่ธรรมจะแทรก
เขาไมได แทรกเขาไดหมดเลย คนมีธรรมในใจไมวาอาการเคล่ือนไหวรายใด ๆ หนาท่ี
การงาน การคบคาสมาคมกิริยาแหงการแสดงออก จะตองมีความประสาน ความน่ิม
นวลออนหวาน มีเหตุมีผลไพเราะเพาะพริ้งฟงแลวนาฟง จะเปนเสียงแข็งเสียงออนไม
สําคัญ สําคัญท่ีเหตุผล ยกตัวอยางเชนอยางปจจุบันนี ้หลวงปูมั่นนี้ไมม ีถาพูดตามเรื่อง
ของโลกนะ ไมมีใครที่จะแผดยิ่งกวาหลวงปูมั่นนะ ใสเปร้ียงท่ีไหน โอย.หลบทันก็ทัน ไม
ทันหงายหมาไปเลย คือมันหงายไมเปนทาเขาใจไหม มันหงายหมา ถาหงายเปนทาก็
เรียกวาหงายแมวเขาใจไหม ทานเปร้ียงปราง โห กลับเปนส่ิงท่ีมีคุณคามีราคาเลิศเลอ
ข้ึนในขณะท่ีทานแสดงอากัปกิริยาเปร้ียงปราง ธรรมทานจะออก น่ัน  

ผูท่ีมุงหาอรรถหาธรรมพอไดยินเสียงเปร้ียงปราง แลวจอเขามาเลยแหละ หูอยูที่
ไหนก็รุมกันเขามา ออกนี้มีแตอรรถแตธรรม เด็ดเทาไรเปนธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ๆ 
จะแข็งขนาดไหน แข็งธรรมมันก็เหมือนสําลีเราน้ีเอาใสตะกราใหญ ๆ ยกข้ึนมาน้ีจับโยน
ใสหัวใครก็เหมือนหนุนหมอนใชไหม มันไมไดเจ็บ ไดหินกอนเล็ก ๆ ใสเปาะเดียวรอง
แง ถาเปนเด็ก ผูใหญก็รองไห ถาใหญดวยก็ฆากันในเวลาน้ันก็ไดใชไหม นี่ละมันตางกัน
นะ เสียงจึงไมสําคัญ เหมือนฟาฝนมันกระหึ่มอยูบนฟา แตเวลาฝนตกมามันเย็นเขาใจ
ไหมละ มันไมไดแผดเหมือนฟานะ ฝนตกมาเย็นฉ่ําไปหมด อันน้ีเสียงอรรถเสียงธรรม 
พอกระหึ่มนี้ เอาแลวมีแลวปุบปบ ทํางานอะไรทิ้งตูมตามไปเลยนะ ปุบปบ นี่เปนยังไง
เสียงทานเปนอยางน้ัน น่ันละเสียงอรรถเสียงธรรมมันทําใหชุมเย็นจิตใจ ตางกันอยางนี้
นะ  
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ถาเสียงกิเลสตัณหาเสียงแผดเสียงเผา ออกมาจากภายในจิตแลวเปนไฟไปดวย
กัน ถาเปนน้ําดับไฟออกมาจากใจแลวเย็นไปหมดนะ เปนอยางน้ันละ ใหพาเอาธรรมไป
สําเหนียกศึกษาทุกคน ทบทวนท้ังเขาท้ังเรา มนุษยเราเปนสัตวหมูสัตวพวก สัตวข้ีขลาด
อยูคนเดียวไมไดนะ ตองอยูกับหมูกับเพื่อนกับฝูงตลอดไป แมที่สุดในบานไมมีเพื่อน ก็
เอาไอดําไอตูบมาเลนดวย คุยเลนกับมัน เล้ียงหมาไวหยอกเลน แนะ เปนอยางน้ัน สัตว
ขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได เมื่อเปนอยางนั้นแลวใหเห็นโทษแหงความขี้ขลาดของตนเอง 
แลวสมัครสมานเพื่อนฝูงไวเพื่อเปนเพื่อนคุย ร่ืนเริงบันเทิง ตั้งแตเณรนอยกับหลวงพอ
ทานก็ยังมี เณรกับหลวงพออยูดวยกันร่ืนเริงดวยกันไป ในเวลาทานไมมีอะไรท่ีจะ
ทะเลาะกันนะ นิทานนี้อยากฟงไหม ตองถามเสียกอน เหอ 

โยม อยากจะฟงเจาคะ 
หลวงตา ใครอยากฟงไหม 

โยม อยากเจาคะ 
หลวงตา เออ เอาละท่ีน่ีนะ เวลาทานอยูดวยกัน เณรนอยกับพระก็ผาสุกเย็นใจ

สบาย ไปไหนเณรนอยติดกนไปเลย เวนต้ังแตวันเขาตายละซิท่ีน่ี ฟงขอนี้ใหดีนะ เวนแต
วันท่ีเขาตายเขานิมนตพระไป กุสลา ธมฺมา ก็มีตั้งแตเณรนอยกับพระองคเดียวเทานั้น
ละไป ไป กุสลา ธมฺมา ละซิ ให กุสลา ธมฺมา ไอหลวงตาน้ีก็จะเปนหลวงตาเซอ ๆ ซา 
ๆ ยังไงไมทราบ น่ังก็น่ังอยางน้ีเขาใจเหรอ ไมไดดูอะไรตออะไรซ ิทีนี่เณรมันมองไปเห็น
ละซิ เห็นหลวงตานั่งปลอยอะไรก็ไมรูละ นั่งทางนั้น พอ กุสลา ธมฺมา ๆ ถาจะบอกตรง 
ๆ ก็กลัวคนอื่นเขาไดยิน เขาจะจับไดเลยพูดแฝง ๆ กันไปวา กุสลา ธมฺมา ๆ เด๋ียวเบ่ิง
โค็ยคุณนะ พอวาอยางน้ันหลวงตาก็ตบปากเณร น่ีเวลาทะเลาะกันเขาใจไหม ตบปาก
เณรปวะ มึงไมรูจักโปตีนพอแกบ ๆ เณรมันก็รองไหละซิ รองไหแง ๆ วาโปตีนซั้งบมี
เล็บ หยุดวะเณร หยุดวะ เขาใจไหม บอกใหเณรหยุด น่ันละ มันเถียงเอา วาโปตีนซั้งบมี
เล็บ น่ันนะ หยุดวะเณรหยุดวะ หมดแลวนิทานจบแลว เปนอยางน้ัน น่ีเวลาเณรกับ
หลวงตาทะเลาะกัน เขาใจไหม เวลาดี ๆ กันก็ด ี เวลาจะทะเลาะกันก็ทะเลาะอยางน้ี เรา
พูดเรื่องอะไร อยางน้ันละหลงหนาหลงหลัง มาถึงน้ีแลวหายเงียบ เอาละ เลิกกันละนะ 
ใหพรนะ พอแลว  

 

อานและฟง ธรรมะหลวงตาวันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

 


