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วันนี้จะเลากฎแหงกรรมถวายพระภิกษุนวกะ กฎแปลวาดัน กรรมแปลวาแตง
หรือการกระทําใหเปนไปตามนั้น ถากรรมดีมีปญ
 ญามันจะดันไปหาความดีใหมีจิตใจ
สูง มีสติปญญาดวย เรียกวากฎแหงกรรม อันนี้มีศีล ๕ เปนขอพิสูจนดวยการเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน
เมื่อผมเปนเด็ก ไดประสบการณมาดวยตนเองที่บานบางปะทุน หรือเรียกวา
บานเกาะ ที่ตรงนั้นเปนหัวเกาะ ที่ปากน้ําบางพุทราเขามา เรียกวาบานเกาะ ตอมาก็
เลยเรียกบานบางปะทุน เนื่องจากที่บางนั้นเหมือนปะทุนเรือ ผมเคยถามโยมคนแก
คนเฒาวา ทําไมเรียกบางปะทุน ไดรับคําตอบวา หลานเอย บางนี่มันกลม มันไม
ลึก ไมตื้น มันกลมเหมือนปะทุนเรือขาว มีปาตนมะขามเทศ ยอดมันออนชอย
เขามาหากันเหมือนปะทุนเรือ เขาก็เลยเรียก บางประทุน
บัดนี้ถมเต็มหมดแลว หาบางปะทุนไมมีแลว ที่นี่เปนบานของผมเอง คนรุน
เกาเรียกบานเกาะ คนรุน กลางเรียกบานบางปะทุน คนรุนหลังเรียกตําบลบางมวงหมู
เมื่อกอนนี้ขนึ้ กับตําบลตนโพธิ์มา ตอนหลังแยกออกไป เปนตําบลบางมวงหมู
เมื่อวานซืนนี้ โยมบานแพรกสํามะเนียง อยุธยา มาพูดเรือ่ งความกลุม ใจใน
ครอบครัว ลูกหลานไมสามัคคีกนั และเลาเรื่องเหตุการณใหฟง ผมเลยนึกไดถึง
เหตุการณยอนหลังของผมเอง
เมื่อผมเปนเด็กอายุประมาณ ๑๒ ขวบ เขาโรงเรียนแลว รุนผมเขาโรงเรียน
อายุ ๙ ขวบ ไมเหมือนพวกทานเขาโรงเรียนกัน ๔ ขวบ ชั้นอนุบาล ชั้นประถม ผม
เขา ๙ ขวบชั้นเตรียม ๑ แลวขึ้นชั้น ป.๑ ไปออกชั้น ป.๔ เดีย๋ วนี้มาเพิ่มเปนประถม ๕
ประถม ๖
ขางบานผมเองนะครับ มีลุงเปนลูกพี่ลูกนอยกับโยมผูหญิง เรียกชื่อวา ลุง
โปรง เรียกปาสะใภวา ปาเขียว มีพสี่ าวของผมคนหนึ่งเปนลูกสาวของลุงโปรงนี้ ชือ่ พี่
สมบุญ สามีเขาเปนคนอีสานชื่อ นายพรหม เปนสามีคนที่สอง สามีคนที่หนึ่งชื่อ นาย
เกลี้ยง
แหม! ผมนึกไดเลย มันลืมไปแลว ปูยาตายาย พี่ปานาอาของผมตั้งแตเปน
เด็กอายุ ๑๑-๑๒ ขวบ และผมก็จากบานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ไปอยูบานคุณ
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ลุงศร ศิลปบรรเลง บานหลวงประดิษฐไพเราะ หลวงธารา รินน้ํารอนถวาย
รัชกาลที่ ๖ เลนโขน ตีระนาดดวย ผมไปอยูบางแวกมาเปนเวลา ๒ ปนะครับ
พอดีกับโยมไทบวนกับโยมละมาย มะกล่ําทอง อยูอําเภอบานแพรก ทานพระ
ครูสังฆรักษ ทานบอกวา ชื่อบานสํามะเนียง ทีม่ ีวัดหลวงพอเขียว เคยไปกับทานไป
ฉันบานงานเขาทําบุญ บานนี้ใจบุญ ร่ํารวยพอสมควร ลูกดีทุกคน สรางความดีมาทุก
คน คุณพอคุณแมก็สรางความดีไวกบั ลูก ทําถูกไวกับหลาน ลูกบานนี้ทํามาหากินจาก
ยากจนมาร่ํารวย มีกิจการคาที่ตลาดบานแพรก
ตอมาเกิดวุน วาย ลูกชุดหนึ่งไปหาเจาเขาทรงวา ถูกทํา คนเอาของมาทําใต
บาน พี่นองไมสามัคคีกัน ทะเลาะกันไมพัก ไมมีความสุขเลย มีคนหนึ่งเปนโรค
ประสาท ไมทราบเปนไปไดอยางไร เลยก็เชื่อเจาเขาทรง อีกชุดหนึ่งไมเชื่อ เชื่อพระ
เลยก็วุนวายมากมาย คนโนนเปนอยางนี้ คนนี้เปนอยางนั้น พิจารณากฎแหงกรรม
ปจจุบันไมมี ยังรูเทาไมถึงการณ เพราะเหตุใดหรือ มันตองมีเหตุผล
โยมละมายเลาตอไปวา “หลวงพอ จะเปนอยางนีห้ รือเปลาก็ไมทราบนะ ตอน
กอสรางตึก สรางบานยังไมเสร็จ ผึ้งมาเกาะอาศัยอยู รังใหญมาก ผึ้งมาเกาะที่บา น
“โยมละมาย เกรงวามันจะไปตอยพวกชางกอสราง เดี๋ยวจะไปกวนตอยคนโนน
ตอยคนนี้ คิดวาไลไปคงไมบาปหรอก กําลังกอสราง ทําเสร็จแลวคอยมาอยู
เถอะ ใหลูกเอายามาฉีด ใหกลิ่นเหม็น ๆ ผึ้งจะไดไป ลูกคงจะฉีดเขาไปมาก ผึ้ง
ก็ตายหมด หลนเละ ที่ไมตายก็หนีไปเลย
จากนั้นเหตุการณก็ผันผวน ทําใหบานไมมีความสุขเลย ทะเลาะกันไมพัก คน
นั้นปวย คนนี้ปวย คนนี้หาย คนโนนเปนตลอดรายการ หาความสุขไมได ลูกก็ไปหา
หมอดูเจาเขาทรง วาถูกกระทํา คนเอาของมาไวใตบาน อาตมาบอก ไมใชหรอกโยม
เปนเพราะผึ้ง ทานทั้งหลายอยาทํานะ
ผมก็นึกมาถึงตัวผมเอง เมื่อครั้งอายุ ๑๑-๑๒ ขวบ ทีบ่ านลุงโปรง ปาเขียว
พี่สาวของผมลูกลุงชื่อพีส่ มบุญ ยังไมมีครอบครัว พอมีครอบครัว ผมก็โตเขาโรงเรียน
ขั้นเตรียม ก็จําไดบางไมไดบาง พอมาทราบขาวเรื่องนี้จากโยมละมายก็นึกได วาเปน
ความจริงอีกเชนกัน
มีผึ้งมาเกาะรังใหญที่บานลุงผม บานอยูติดกัน วันนั้นเขาออกไปนอกบาน
เกือบหมด ลุงผมไปเลี้ยงควาย ปาเขียวหาบของขายที่ตลาดบางขาม พี่สมบุญกําลัง
ตั้งครรภคนที่สองก็ไปขายของดวย เหลือแตพี่เขยอยูบาน ก็ชวนผมเอาไฟเผาผึ้ง
เขาเปนคนใชเรา แตเราก็เปนเด็ก ไมรูวาเปนบาปแตประการใด
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ลุงกลับมาดาแหลกเลย ลุงเปนนักอุโบสถ ถือศีลกินบวช ดา ๓ วัน ๓ คืน
แตไมดาผมหรอก ดาลูกเขยเขาดาไปดามา ควาดาบตีกันเขาแลว ฟนกันหัวราง
ขางแตก ตีกัน ๓ วัน ๓ คืน แลวดากันแหลกไปอีก เพราะเหตุกฎแหงกรรมนะครับ
ในที่สุดพีส่ มบุญกับพี่เกลี้ยง เขาไมไดทะเลาะกันนะ เขาไมมีเรื่องอะไรเลย
นะครับ แตจําเปนตองจากบานไป เพราะพอตาคือลุงผมควาดาบฟนลูกเขย ลูกเขย
ก็กลุมใจ จะศอกกลับไปบางก็จะโดนพอตา ถาไปทําคนไมมีธรรมะก็จะตีหัวพอตา
เพราะไปฟนลูกเขย ผมอยูที่นั่นเลย นี่เพิ่งจะระลึกได ที่โยมบานแพรกเลาเหตุการณ
ตรงกัน กฎแหงกรรมแน ไมมีความสุขนะครับ คนดีทะเลาะกันได แยกแตกกันได
พี่เขยผมเลยบอกผมวา นองเอย! พี่อยูไมไดแลวนะ ขอลา เปนเพราะผึ้งนี่เอง
ลุงดา ๓ วัน ๓ คืน ดาไมพักจนลูกเขยอดกลั้นไมได ก็เถียงเขาไปบาง ก็ควาดาบฟน
ลูกเขย ผมที่นั่นเห็นชัด
ฝายพี่สาวเขาก็บอกพอ ไปโทษพวกบานฉันทําไมเลา พี่สาวเลยซัดทอดผม
เขาอีก บอกผมเปนคนจุด สามีเขาไมไดจุด เลยไมรูจะโทษใครถูก เปนกฎแหงกรรม
ดวยกันทั้งคู
พี่เกลี้ยงก็เตรียมกระเปากลับบาน บานอยูใตวัดไชโยไป ๕-๖ ทา เขาก็เลย
ไปไดครอบครัวใหม ทั้ง ๆ ที่เมียเกาไมเคยทะเลาะกันเลย ตองแยกกันไป
เพราะกฎแหงกรรม แตก็ไปมาหาสูกัน ลูกออกมาชื่อนายสอน ตอนนีต้ ายไปแลว ลุง
ผมเห็นหนานายสอน นึกถึงลูกเขยก็ดาหลานแทน ในไมชาลุงผมก็ตาย ตาย
อยางนาอเนจอนาถ นี่เปนกฎแหงกรรมชัด
ผมเองโตขึ้นอยูชั้น ป.๔ ยังไมไดโกนเปย มันเปนกฎแหงกรรมที่ผมไปเผา
ผึ้ง ไปวัดไหนไปงานที่ไหนโดนตอยทุกงาน เคยถามเขาวา “ลื้อมาตอยอั๊วทําไม”
เขาบอกวา “กูคลื่นไสมึง” ไปวัดตึก เด็กวัดรุนเดียวกันขับตอย มา วัดศรัทธา
ภิรมยขับตอยอีก มาวัดมะปรางตอยอีก ผมก็ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด มานึก
ไดตอนบวช ออ! เปนกฎแหงกรรมของเราเอง ที่เราไปเผาผึ้ง ผึ้งตอยก็เอาเทา
ขยี้ ยังเปนเด็กก็ไมทราบ ไปไหนเลยถูกตอยเรื่อยเลย
นี่เปนกฎแหงกรรมนะครับ ขอถวายในวันนี้ ตองซัดเซพเนจรพี่นอ งตองแก
ตระหองระแหงกัน หาความสุขไมไดเลย จึงขอเรียนถวาย โปรดกรุณาอยาไปทําผึ้ง
เลย ผึ้งมาอาศัย เขาจึงไดเอาขี้ผึ้งมาควั่นเทียน นอกจากใชประกอบพิธกี รรมแลว ยัง
แฝงขอคิดสอนธรรมะแกเราวา
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เราไปไหนตองหาที่พึ่ง จุดเขาแลวมันรอน น้ําตาไหลเลย
รอนคือราคะ รอนคือโทสะ รอนคือโมหะ มันมีน้ําตาไหลเห็นไหม ผึ้งคือ
เทียน ถามันไมรอน น้ําตามันจะไหลไดอยางไรเลา ใสเทียนหมด ขี้ผึ้งหมด เราก็
หาที่พึ่งกันไมได
เพราะฉะนั้น ผึ้งเปนสัญลักษณ ทําใหพึ่งพาอาศัยไดไปไหนหาที่พึ่งไวเถอะ
ขอรับ หาทีอ่ ยูที่พึ่งอาศัยเปนปจจัย ๔ เราจะไดอยูดีกินดีมั่งมีศรีสุข
ถาหากวาไปอยูบานเรือนใคร ถาเปนอยางนี้อยาใหเขาทํา หามไวเถอะครับ
เปนบาปเห็นทันตา ลองดูไดถามีผึ้งเกาะที่บานทาน หากเอาไฟจุด ไมชาหรอก ไม
เกิน ๗ วัน ๑๕ วัน จะเกิดมีเรื่องรอนใจแยเลยนะครับ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกภิกษุเถระ พระคณะครูอาจารยและพระภิกษุนวกะ จง
งอกงามไพบูลยในบวรพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และจงเจริญ
ดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด จงสม
ความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนามเทอญ
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