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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

จริงมาแตเด็ก 
วันนี้ธาตุไมเอาไหนนะ ระยะอาทิตยนี้ธาตุไมดีเลย ไมเอาไหน วันนี้ก็ไมเอาไหน 

มันออนไปหมดในธาตุในขันธ ธาตุขันธนี่เราเคยพูดแลว อายุ ๒๓ เต็มที่ธาตุขันธ จน
เจาของรําคาญเจาของ รําคาญจริงๆ คือฉันไมรูจักอิ่ม มันอะไร วาใหเจาของ รูสึก
หงุดหงิด อะไรไมพอๆ รสมันกลมกลืนไปหมดตลอดเวลา แมที่สุดเอาขาวเปลาๆ มา
ใหกินมันหวานไปเลย อูย พิลึก อายุ ๒๓ จนรําคาญเจาของ เปนจริงๆ ในจิต มัน
พิลึกพิล่ันอะไร กินเทาไรก็ไมพอ ทองเต็มปากยังอยาก 

คือตอนบวชมันไดพินิจพจิารณาเรื่องเจาของ เปนฆราวาสไมคอยไดยุงคิดกับ
มัน มีแตหนาที่การงานยุงไปหมด แตเปนพระเรามันไดคิด อายุ ๒๓ นี่ละกําลังเต็มที่
เลย ลักษณะเหมือนมันดีดผึงผังๆ กําลังนะ กนินี่เอามาเทาไรไมพอ ทองเต็มปากยัง
อยาก เอาขาวเปลาๆ มากินหวานไปเลย เราไมลืมนะ ปอายุ ๒๓ พิลึกจรงิๆ กําลังวังชา
ดีดผึงๆ การกินนี้ไมพอ ไมรูจักอิ่ม ฉนัจนเต็มทองแลวมันยังอยาก โฮ จะใหใสอะไรอีก 
มันยังอยาก ทองเต็มยงัอยาก อายุตอน ๒๓ ละ มนัพิลึก 

เราไปโคราชไปฉันขาวเจาเสียดวย ขาวเจารสชาติหรืออะไรของมัน น้ําหนักสูขาว
เหนียวไมได ลางบาตรยังไมเสร็จอยากอีกแลว หิวอีกแลว โอะ มันยังไง รําคาญเจาของ
จริงๆ อาว เราพูดตามความจริง ลางบาตรอะไร ฉันเสร็จอยูนั่น แลวมันก็ไมอิม่นั่น
แหละ แตมันเต็มทองแลวไมอิ่มจะใหใสอะไร ไปลางบาตรมันหิวอีกแลว โอย แตนี้ถึง
วันพรุงนี้ก็ ๒๔ ชั่วโมง ยังไงกัน ไดพิจารณาอยูโคราช นี่พินิจพิจารณาธาตุขันธเวลามัน
ดีดมันดิ้นของมันนี้ ทุกอยางมันตองการทั้งน้ัน อาหารอะไรๆ อรอยหมดเลย จับได
ชัดเจนอายุ ๒๓ ป ที่ทกุอยางกําลังวังชาก็เต็มที ่ การอยูการกินไมรูจักพอ อาหารเต็ม
ทองยงัอยากอีกๆ 

อายุ ๒๓ แหละมันเต็มที่ แตอายุตั้งแต ๗๐ มาแลวนี้ ไมปรากฏวาอยากขาวหิว
ขาว ไมมีเลย ฉันไปอยางน้ันแหละ ยิ่งทุกวันนี้แลวยิ่งแลว ที่วาอยากขาวหิวขาว ไมมี 
ตั้งแต ๗๐ มา ๗๐-๙๐ นี่ก็๙๕ แลว อายุลดลง เวลาอายุลดลงนี้ไมมีคาํวาหิว ตั้งแต 
อายุ ๗๐ มานี้ไมปรากฏวาอยากวาหิวอะไรเลย ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแลว ธรรมดาเราเฒาแกมา
เทาไร ยิ่งเปนความกังวลชีวิตจิตใจความเปนอยูของเจาของนะ คือไมอยากตายดวย
สําคัญ แกก็ยังไมอยากแก ตายก็ไมอยากตาย กังวลนะ กังวลจิต คนทั้งหลายทั่วโลก
เปนอยางน้ัน นี่หมายถึงผูไมไดปฏิบัติธรรมเลย 
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แตที่เราไดปฏิบัติธรรมมาโดยลําดับจนเต็มความสามารถของเราแลว มันหมด
ความกังวลเรื่องเปนเร่ืองตาย ไมมี ไปเมื่อไรกไ็ดวางั้น พรอมเสมอถาวาพรอม ไมวติก
วิจารณกับความเปนอยูและความตายไป เพราะธรรมชาตินี้มันเต็มแลวความพอ ความ
พอนี้เปนพออยางเลิศอยางอัศจรรยดวยอยูในหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันนี้มัน
พอไปหมดเลย ไมสนใจกับอะไร จะเปนจะตายอะไรก็คอือนันี้เปนตัวยืน เปนกม็ีแต
ธาตุขันธทรงอยู เวลาตายธาตุขันธสลาย อันนี้ไมสลาย เต็มตัวอยูนี้ เพราะฉะนั้นจึงไมมี
วิตกวิจารณกับความเปนความตาย คือมันพอเสีย 

อบรมใหพอจิต ถาพอแลวมันพอหมด สามโลกธาตุไมเอาอะไร ปลอยวางโดย
ส้ินเชิง จิตใจพอนั่นละพอ ทีนี้จะเอาอะไรเขาไปเสริม ความพอนี้เปนพออยางเลิศเลอ
ไมใชพอธรรมดา ส่ิงเหลานั้นที่วาดิบวาดีอะไรจะสงเสริม ความสรรเสริญชมเชย มันก็
ไมวิเศษยิ่งกวานั้น สรรเสริญมีแตชื่อเฉยๆ นั่นละพอ โลกธรรม ๘ ขาดสะบั้นไปหมดใน
หัวใจไมมีเหลือเลย ก็มีอยูตั้งแตเวลาธาตุขันธมอียูนี้ มันกด็ีดก็ดิ้นไปตามประสาของมนั
อยางน้ันละ แตใจนี้หมดสภาพทุกอยาง วงสมมุตนิี่ไมมี ไมมีในหัวใจเลยนะ หมด  

คําวาสมมุติก็คือกิเลสน่ันละ เปนตัวสมมุติ ตัวยุแหยกอกวนวุนวายภายในใจ 
คือกิเลส อันนี้หมดแลวก็ไมมีอะไร วาก็วาแตปากเฉยๆ จิตไมมีวาทุกข ไมสบายอยางนี้ 
หรือรําคาญอยางน้ันอยางน้ี วาไปอยางน้ันธรรมชาตินั้นไมมี เพราะเหลานี้เปนสมมุติ
ทั้งหมด 

ฝกจิตตั้งแตออกปฏิบัตพิรรษา ๗ พอหยุดเรียนออกเลย เพราะเรามีคําสัตยคํา
จริง มุงหนาที่จะออกปฏบิัติโดยถายเดียว พอพรรษา ๗ แลวก็ออก พรรษา ๑๖ ตัดสิน
กันลงไดเปนเวลา ๙ ป พรรษา ๗ นี่ขึ้นเวทีไมมีกรรมการแยก ใครดีใหอยูบนเวที ใคร
ไมดีใหพังลงเลย ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน ไมมีถอยกัน ถงึกิเลสจะเต็มหัวใจก็ตาม 
นั่งน้ําตารวงบนภูเขาคือสูกิเลสไมไดก็ตาม แตจติที่จะสูกับกเิลสไมถอย เพราะฉะนั้นจึง
ไดออกอุทานในใจ เวลาตั้งสติไมอยู ตั้งไมอยูจริงๆ ตั้งพับลม ตั้งลม ตัง้เพื่อลม ไมได
ตั้งเพื่ออยู นี่กระแสของกเิลสรุนแรง ก็จับไดมาเปนระยะๆ เวลามันรุนแรงๆ อยางน้ัน 

ไมไดนิยมวาอยูในปาในเขาที่เชนไร กิเลสมันอยูกับใจมันกวนใจ เวลากระแส
ของกิเลสมันรุนแรงนี้ตั้งสติไมอยู ตัง้สติคือการตานทานกิเลส ตั้งไมอยู ลมๆ ทั้งน้ัน จน
น้ําตารวงเราก็ไมลืม น้ําตารวงแลวยังมีอุทานหรือวามีอะไร เรียกวาฝงลึกมากนะ เอาจน
น้ําตารวง โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวนะ เปนอยูในใจนะ มึงกู มงึเอากูขนาดนี้เชียวนะ เอา
ละวางั้น คือบทตัดสินกนั เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เคียดแคน
อันนี้เปนธรรมนะ เคียดแคนใหกิเลสภายในใจตัวเอง 
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เคียดแคนใหบุคคลหรือสัตวตัวใดก็ตาม เปนบาปเปนกรรมเปนกิเลสทั้งน้ัน แต
ความเคียดแคนใหกิเลสอยูในตัวเองนี้เปนธรรม ทําใหมุมานะ ใหมีอะไรทุกอยาง ความ
เขมแข็ง นีล่ะซัดกันกับกิเลส ฟาดเอาจนกระทั่ง ตั้งแตกิเลสเอาเราน้ําตารวงบนภูเขา 
ฟดกับกิเลสไมหยุดไมถอย น้ําตารวงครั้งสุดทาย นั่น ครั้งสุดทายที่เคยเลาใหฟง น้ําตา
รวงนี้เปนมหามงคลอยางยิ่ง น้ําตานี้มีราคา น้ําตารวงที่สูกิเลสไมไดนั้นเปนน้ําตาที่
ขาดทุนสูญดอก แตน้ําตาที่ชนะกิเลส กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว เปนน้ําตาที่มี
คุณคามาก จับไดตลอดเลย 

ใครไมไดสูกบักิเลสเสียกอน ใครอยาวางานใดหนักงานใดมากนะ งานใดหนัก
หรือหนาเปนทุกขอะไรนี้ เราอยาไปวา ถายังไมไดตอกรกบักิเลสเสียกอน ใหพิจารณา
แลวงานสูกับกิเลสน่ีละ อันนี้เปนงานหนักมากทีเดียว พอกิเลสขาดสะบั้นไปเหมือนฟา
ดินถลม นั่นเห็นไหมกิเลสอยูในหัวใจนี้ พอขาดสะบั้นจากกันเหมือนฟาดินถลม 
รางกายนี่พุงเลย อยูธรรมดานี่ดีดผึงเลย มันรนุแรงเราไมลืม ระหวางกิเลสกับจิตมัน
ขาดจากกัน เหมือนรางกายของเรานี้ดีดผึง จึงเปนเหมือนวาฟาดินถลมในระยะนั้น 

ความจริงก็รางกายนั่นละมันไหวตัวอยางรุนแรง ฟาดินเขาก็อยูของเขาอยางน้ัน
ละ แตรางกายนี่ดีดผึงเลยนะ จากน้ันมาก็เรียบเลย ที่นี่ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมากวนใจ 
เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง คําวารักก็ไมมี ชังก็ไมมี โกรธเกลียดเหยียดอะไรกไ็มมี เหลานี้
เปนกิเลสทั้งหมด เอาอนันี้ออกไดแลวก็ไมมีอะไรกวนใจ นั่นละทานวาแสนสบาย บรม
สุขอยูกับกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ เรียกวาใจที่บริสุทธิ์ เรียกวาบรมสุขไดแลว  

อาทิตยหนึ่งมานี้ธาตุขันธไมดีเลย ตั้งแตเร่ิมเปนหวัดบางนิดหนอย แตมันพิษ
อะไรอยูภายในบมอยูสุมอยูนี่ละ ใหกาํลังออนลงๆ นี่อายุก็ ๙๕ แลว ๙๕ ยางขึ้นมาได 
สิงหา กันยา นี่ละได ๒ เดือนเหรอ สิงหาครบรอบแลวก็เปนเดือนหนึ่งขึ้นมาแลว กันยา
ก็เปนสองเดอืนละ นี่ ๙๕ ยางเขามาไดสองเดือน สิงหา กันยา ออนๆ มากนะเวลานี้ 
แตความเมตตาหากเหลือลนพนประมาณ เพราะฉะนั้นจึงไมไดอยู ฉันจังหันเสร็จแลว
ไปละ ไปเพราะความเมตตานะไมใชเพราะอะไร ที่ไหนบกพรองตรงไหนๆ เชนวัน
หนึ่งๆ ไปโรงพยาบาลโรงหนึ่ง วันหนึ่งไปโรงหนึ่งเร่ือยๆ อยางน้ันละ 

ปจจัยมอบใหโรงละสองหมื่นๆๆ ไปเรื่อยๆ เลยเพราะความเมตตา เขาขายตาม
ขางทางนี้ก็จอดรถซื้อของเขา อยางเอานะเอาเสียชิ้นหนึ่งนิดหนึ่ง แลวก็มอบเงินให
อยางนอยไมต่ํากวาพันละ มอบเงินใหพันหนึ่งแลวไปๆ ทกุวันนี้เปนอยางนั้น คือในตัว
เจาของก็พดูใหมันเต็มยศเลยวามันพอทกุอยางแลว ทีนี้ความพอนี้กับความเมตตามัน
กระจายออก พอออกจากคําวาพอ จึงมองไปที่ไหนสงสารไปหมดทุกหยอมหญานะ 
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ควรสงเคราะหสงหาอะไร ก็สงเคราะหไปเต็มกาํลังของเราในสิ่งที่มีที่จะชวยสงเคราะห 
สงเคราะหเร่ือยๆ ไป คอืเมื่ออันนี้มันพอมันไมเอานะ 

กิเลสไมมีพอ ไดเทาไรๆ ตายทิ้งเปลาๆ เดินไปตามถนนหนทางมันอดคดิไมได
ละเห็นเขากอเขาสรางอะไรๆ มันไมใชความจําเปนที่จะไดอยูอาศัยจากการสรางน้ัน มัน
เปนเรื่องของกิเลสพาฟุงเฟอเหอเหิมไดไมพอ อยากใหเขาชมเชยสรรเสริญวามีหนามี
ตาเปนคนมั่งมี มตีึกรามบานชองมีอะไร เอาอันนั้นมาเปนเครื่องประดับ เอาวัตถุ
ภายนอกมาเปนเครื่องประดับ สําหรับกิเลสเปนอยางน้ัน สวนธรรม ธรรมเปน
เครื่องประดับพอหมด ไมเอาอะไรทั้งน้ันปลอยโดยสิ้นเชิง ที่อยูทีอ่าศัยอะไรอยูได
ทั้งน้ันๆ อันนี้พออยูในตัวแลว เพียงอาศัยสิง่เหลานั้นเทานั้น จะไปทําอะไรใหมัน
หรูหราฟูฟา แนะ ความหรูหราฟูฟาเปนอรรถเปนธรรมก็เตม็หัวใจแลว อันนั้นมัน
หรูหราฟูฟาไดประโยชนอะไร เอามาแขงกับความหรูหราอันนี้มันก็ไมม ี

แตกิเลสมันไมพอ มันอยากหรูหราฟูฟา สรางน้ันสรางน้ี ใหพอไมพอ ตายทิ้ง
เปลาๆ เศรษฐียิ่งมทีุกขมากนะ คนทุกขคนจนหาเชากินเย็นเขาก็ทุกข ยอมรับวาทุกข 
เห็นกันอยางชัดเจนวาพวกนี้เปนทุกข เศรษฐีเขาถือกันวาพวกมั่งมีศรีสุขเปนคนทรง
ความสุขความเจริญ ตรงกันขามนะ นั่นละกองทกุขใหญอยูตรงน้ัน มันดีดมันดิ้นอยูใน
หัวใจ มันไมไดวาอันนี้ไดอันนี้อันนี้พอแลวๆ ไมมี ไดเหยียบเขาไปขยับเรื่อยๆ ดิ้น นั่น
ละกิเลส คําวากิเลสคือความไมพอ หิวโหยตลอดเวลา ทานวากิเลสตัณหา ตัณหาคือ
ความอยากความหิวโหย มันดีดมันดิน้ตลอดเวลา 

ใครจะเอาสิ่งเหลานี้มาใหเปนความสุข อยาหวังวางั้นเลย เพราะกิเลสตัวหิวโหย
มันมีอยูตลอด ไดมากเทาไรมันยิ่งหิวมากๆ ไดเทาไรไมพอๆ ตายทิ้งเปลาๆ ถาธรรม
แลวพอ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เต็มหัวใจเสียอยางเดียวพอหมด ไมเอาอะไร พอ ธรรมคอื
ความพอ กเิลสน้ีไมพอ ถาพูดก็เหมือนวาดูถูกโลก แตเราเทียบธรรมกับกิเลสตางหาก 
กิเลสพาสัตวโลกเปนอยางน้ันๆ ธรรมพาสัตวโลกเปนอยางน้ันๆ เอาอันนี้มาเทียบ
ตางหาก ไมไดคดิแมเม็ดหินเม็ดทรายวาจะดูถูกผูหนึ่งผูใด ที่เขาสรางเขาทําอะไร
มากมาย วาก็ไปตําหนิกิเลสที่พาคนใหดีดใหดิ้น ถาอันนี้ดับลงแลวอะไรกย็ุบ สบายไป
หมดนั่นละ 

กิเลสพาโลกใหทุกข ใครมีจะเงินทองขาวของกองเทาภูเขาจะใหมีความสุขไมมี 
เพราะกิเลสมันหิวโหยตลอด ไมไดมีคําวาพอ ตายดวยความหิวโหย ถาธรรมมีมากมี
นอยพอ ธรรมเต็มหัวใจแลวพอหมด ใหพากันตั้งใจปฏิบัติฝกหัดตนเอง คนเราไมไดดี
เพราะชื่อเพราะนามนะ อยาพากันเปนบาตั้งชื่อตัง้นาม ตั้งชื่อตัง้นามนี้ฟากจรวด
ดาวเทียม ชื่อมันอยูโนนอยูจรวดดาวเทียม แลวตัวคนเปนยังไงไปอยูไหน อยูใตกนนรก 
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ชื่อเจาของอยูฟากจรวดดาวเทียม แตตัวเจาของเองอยูใตกนนรก ไดแตชื่อก็เอา ไมได
อะไรกิเลสหลอกคน หลอกลมๆ แลงๆ มันก็เชื่อจะวาไง 

วันนี้เหนื่อยมากไมทราบเปนอะไร อาทิตยหนึ่งน้ีเปนอะไรอยูภายใน หวัดก็มีนิด
หนอย แตมันสุมอยูภายใน วันนี้ก็ไมสบาย ธาตุขันธออน ออนกอ็อนเราไมไดวิตก
วิจารณกับมัน มันจะออนก็ออน มันจะตายกต็าย คือเร่ืองวิตกวิจารณกับความเปน
ความตายมันหมดโดยสิ้งเชิงไมมีอะไรเหลือ เปนก็เปนตายก็ตาย เทานั้นพอ มันไมมี
อะไรวิตกในแดนโลกธาตุนี้ สําหรับจิตแลวเปนอยางน้ัน จิตพอแลวนั่นละแสนสบาย
บรมสุข คือคําวาจิตพอ กิเลสขาดลงไปจิตก็พอ ถากิเลสยังมีอยูไมพอ หิวตลอด พอ
กิเลสขาดลงไปพอหมดทกุอยางน่ันละ ใหพากันจําเอานะ 

ลูกหลานที่มาศึกษาก็ใหตั้งอกตั้งใจเปนคนดีใหมีขอบเขต เวลาวัยมันคึกมัน
คะนองก็คกึ แตธรรมใหบีบบังคับเอาไว ธรรมเปนเบรกหามลอ กิเลสเปนคันเรง มัน
เรงเร่ือยนะกิเลส มันดีดมันดิ้นอยากรูอยากเห็นอยากเปนอยางน้ันอยากเปนอยางน้ี มี
แตเร่ืองของกิเลส ธรรมหามลอเอาไวใหอยูในความพอดีๆ เรียกวาธรรมหามลอ ถาไม
มีธรรมหามลอเสียคนไดเพราะความอยากความทะเยอทะยาน ใหพากันจําเอาลูกหลาน
ทุกคนๆ เห็นมาฟงเทศนทุกวันๆ ใหปฏิบัติตัว 

อะไรดีสูเราดีไมได ทุกส่ิงทกุอยางในโลกอันนี้จะเอาอะไรมาดีมาแขงกบัเราดี
ไมได ถาเราดีเสียคนเดียวเหนือไปหมดเลย ส่ิงนั้นดีส่ิงนี้ดีมันก็มาเหยียบเจาของ มันไม
ดี เราไปเสกสรรเฉยๆ แลวก็มาเหยียบหัวเจาของ ถาดีภายในใจดีดวยอรรถดวยธรรมนี้
ไมเหยียบ สงเสริมใหมีความสุขความสบาย วัยเด็กนี่ละมันคกึมันคะนอง พอแมจะตาย
ละ พอแมขวนขวายหาเงินหาทองมาใหลูกเตา เปนเครื่องแตงเน้ือแตงตวัเครื่องศึกษา
เลาเรียนเครื่องเลนตางๆ พอแมจะตายนะ ลูกมันสนุกสนานว่ิงตามหมูตามเพื่อนเขา 

หมูเพื่อนเขามีอะไรเราอยากมี ทีนี้อยากมีเราไมมีเงินก็ตองไปควักเอาตับพอแม
ละออกมา พอแมเลยจะตาย มีลูกหลายคนเทาไรพอแมจนจะตาย พอคิดอยางน้ีเราก็
ระลึกถึงตัวของเราเอง นักเรียนเขาเปนลูกเสือ นักเรียนพวกลูกเสือ ไอเราก็อยากเปน
ลูกเสือกับเขา มาออดออนขอเงินพอเงินแม โอย เงินกูไปขายหมากแนง ก็ไดมา ๖-๗-
๘ บาทเทานี้แลว สูเอาไปกินหมดกูจะไดอันใด สุดทายพอแมก็เลยใหเงิน ๖-๗-๘ 
บาท ใหไปซื้อเครื่องลูกเสือ เราไมลืมนะ กกู็หาเงินมาได ๗-๘ บาทเทานั้น นี่สูก็จะไป
แตงลูกเสือหมด 

ลูกเสือนั่นราคาของมัน ๗ บาท มันไมใชงายๆ แตกอน เงิน ๗ บาทแตกอนนะ 
ตกลงกูก็ใหสูหมดกูก็บได เราบลืมนะ ขอพอขอแม พอแมก็สงสาร หมูเพื่อนเปน
ลูกเสือลูกกอ็ยากเปนลูกเสือ มาออดออนขอพอขอแม เห็นเขาเปนลูกเสือลูกเราอยาก
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เปน ไมไดเปนก็ยังไงกนั เออ กูกห็าเงินมาได ๖-๗ บาทนั่นละ สูเอา เอาไปเสีย ให
หมดทั้ง ๗ บาท ไปซื้อเครื่องแตงตัวลูกเสือพี่กับนอง พี่ชายกับเราสองคนเปนเงิน ๗ 
บาท ธรรมดามันจะ ๓ บาทเครื่องลูกเสือเต็ม เพราะเงินมีคามีราคา เครื่องลูกเสือเตม็
ตัวละลง ๓ บาทแลว อันนี้พี่กับนอง ตกลงฟาดเสยี ๗ บาท เราไมลืมนะ 

กูก็ไปไดหมากแนงมาขาย เขาใจไหมหมากแนง ลูกเรวนั่น เอามาขายก็ไดเงิน
เทานี้ละ ๗ บาท อยางนั้นสูก็เอาเสีย กูบไดหยังจักแนวละ อันนี้เราก็บลืม พอกับแม
สงสารลูก เห็นคนอื่นเขาเปนลูกเสือ ลูกก็รีบมาขอพอขอแม ไมงั้นกอ็ายหมูเพื่อน แลวก็
มาขอพอขอแม สุดทายมีเงิน ๗ บาท ขายลูกเรวได ก็เลยเอาไปเสีย กูไมเอากูหามาใหสู 
เราไมลืมนะ อันนี้พอแมให เลยไดเปนลูกเสือกับเขา แตกอนมันมีประเภทลูกเสือ 
เครื่องแตงตวัลูกเสือทั้งหมด ๓ บาทเต็มยศละ นี่เราก็ได ๗ บาทพี่กับนอง 

พี่ชายพูดทไีรมันโมโหใหมันบักหานั่น ชื่อคําไพ แตกับนองๆ นี้ โอย นองรักมัน
มากนะ ไปไหนรุมเลยละพวกนองๆ ทั้งหญิงทัง้ชาย มันไปไหนนี้นองๆ รุมเลย เราเขา
ไมไปใกลเขากลัว มันเหมือนเสือนะบาตัวนี้ เด็กมายุงไมได กับพี่ชายนี้ไปไหนรุมเลย 
ตางกันนะเรากับพี่ชาย เราก็เปนพี่ของนองๆ นั่นก็เปนพี่ ถาพี่ชายคนโตไปไหนนี้รุมเลย
ไปตาม เราไปไหน โอย บักหามันไปแลวดีคงจะวางั้น แผนดินสูง พวกนองๆ นะ บักหา
นี่มันไปแลวแผนดินสูงละมื้อนี้ กไูดลืมตาอาปากแลว มันดุเรานะ คิดอยากหัว นองไม
รักนะเรา พี่ชายไปไหนรุมกับนองๆ พอเห็นเราออกจากบานไป บักหานี่มันไปแลวนะ 
แผนดินสูงคงจะวางั้น แผนดินสูงพวกนองๆ เขาวาแผนดินสูง เขาชังเราเราดุ 

มันก็ดุมาแตนูนละ ยิ่งไปบวชดวยแลวดุเด็ดตามหลักธรรมหลักวินัย พระเณรมา
ทาํระเกะระกะใหเห็นขัดธรรมขัดวินัยขอไหนมันรูนะ ทําไมจึงทําอยางน้ัน มันผิดวินัยขอ
นั้นขอนี้ บางทีพระรังเกยีจก็มี เราก็จับเอาไวๆ เดี๋ยวนี้มาประมวลคิดยอนหลังที่พระ
รังเกียจเราเกลียดเพราะเหตุไร เพราะเราไมดีหรือเปนยังไง พระเหลวไหลเราเตือนเอา
บาง บางทีเขากันไมได รังเกียจ พระเหลานั้นเกลียดเราก็มีเวลาบวชอยู ตั้งแตพรรษา
นอยๆ นั่นละ แตโตเขามานี้ไมมีใครกลามารังเกียจไดละตีหนาผากเอา เขาใจไหม นี่พูด
แตเด็กๆ เปนอยางน้ันละ 

คือนิสัยมันจริงมาแตเด็กเสียดวย วาอะไรเปนอยางน้ัน ยิ่งไปบวชดวยแลว
ขัดของธรรมวินัยขอไหนวาเอาวาพระ เพราะเราไมทํา เราตรงแนวตามหลักธรรมหลัก
วินัย ทีนี้เห็นระเกะระกะเราวาเอาบาง พระโกรธใหเรามี เราก็ไมลืม ไดพิจารณา
ยอนหลังกับเพื่อนกับฝูงที่อยูดวยกันมาเปนยังไงๆ คิดยอนหลังหมด เอาละวันนี้เทานั้น
ละ ใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

