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มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - พูดดีเป็นศรีแต่ตัว
วาจาที่เป็นคาจริงประกอบด้วยประโยชน์ แม้เปล่งด้วยสาเนียงภาษาใด ก็นับว่าเป็นวาจาสุภาษิต
ที่น่าฟัง น่ าประพฤติปฏิบั ติตาม เป็นถ้อยคาของคนชั้นสูงของนักปราชญ์ บัณฑิ ตที่เมื่อพูดจาปราศรัย
เรื่อ งใด ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาไตร่ต รองด้ ว ยสติ ปั ญ ญาให้ ร อบคอบ พู ด ในสิ่ งที่ เกิ ด ประโยชน์ ทั้ งต่ อ ตนเอง
และส่ ว นรวม เหมื อ นพระบรมศาสดาของเรา ทรงเปล่ ง วาจาที่ เป็ น ไป เพื่ อ สั น ติ สุ ข ของชาวโลก
อย่างแท้จริง
ในสมัยก่อน มีลูกชายเศรษฐี ๔ คน อาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองพาราณสี วันหนึ่งลูกชายท่านเศรษฐี
ได้ชวนกันไปเที่ยวเล่นนอกเมือง ขณะที่กาลังนั่งพักเหนื่อย พวกเขาเห็ นนายพรานคนหนึ่ง ซึ่งกลับมาจาก
การไปล่าเนื้อในป่า นายพรานได้เนื้อมาเป็นจานวนมาก ตั้งใจว่าจะบรรทุกเนื้อทั้งหมด ไปขายในเมือง
เพื่อเลี้ยงชีพ ลูกชายเศรษฐีทั้ง ๔ คน เห็นนายพรานขับเกวียนบรรทุกเนื้อมามากมาย จึงปรึกษากันว่า
จะขอเนื้ อกับ นายพราน โดยให้ ไปขอที ละคน ดูซิ ว่ าใครจะขอได้อ ะไร เมื่ อนายพรานขับ เกวียนมาถึ ง
ลูกชายเศรษฐีคนแรกสาคัญ ตนว่า เป็น ลูก เศรษฐี นึก ดูถูก นายพรานว่าเป็ น ผู้มีชาติต ระกู ลต่ากว่าตน
จึงเอ่ยปากพูดขึ้นด้วยวาจาที่ไม่สุภาพว่า "เจ้าพรานป่า เจ้าจงให้ชิ้นเนื้อแก่ข้าบ้างสิ"
แม้นายพรานจะเป็นนักล่าเนื้อ ฆ่าสัตว์ตั ดชีวิตอยู่เป็นประจา เมื่อได้ยินถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ทั้งยัง
เป็ นคาพู ดที่ดูถูกดูแคลน เมื่อจะขอเนื้อ ยังใช้คาพูดห้วน ๆ ไม่มีสัมมาคารวะเช่นนี้ จึงตอบกลับไปว่า
"ธรรมดาบุคคลเมื่อจะเอ่ยปากขออะไร ๆ กับคนอื่น ควรพูดด้วยถ้อยคาที่เป็นที่รัก กล่าวด้วยความ
นอบน้ อ ม มี ค วามเกรงอกเกรงใจผู้ อื่ น แต่ ว าจาของท่ า น หาความไพเราะเสนาะโสตไม่ ได้ เลย
ถ้าจะเปรีย บกับ ส่ว นหนึ่ งส่วนใดของชิ้ นเนื้อ แล้ ว ก็ เป็ น เช่ นกั บ พั งผื ด เพราะเป็ น วาจาหยาบคาย
ไม่เป็นที่ชอบใจสาหรับเรา ดังนั้นเราจะให้พังผืดแก่ท่าน" เมื่อสอนลูกชายเศรษฐีคนแรกแล้ว ก็ตัดเอา
ชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นพังผืดให้ ซึ่งทั้งเหนียวและไม่มีรสชาติเลย
สั ก ครู่ ลู ก ชายเศรษฐีค นที่ ส อง ก็ เข้ าไปขอเนื้ อ กั บ นายพราน โดยพู ด ขึ้ น ว่ า "พี่ ช าย ขอท่ าน
ได้โปรดให้เนื้อแก่ฉันบ้างเถอะ" นายพรานได้ฟังคาพูดของลูกเศรษฐีคนที่สอง ซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อน
น้อมถ่อมตน เรียกตนเองว่า พี่ชาย จึงตอบไปว่า "คาพูดที่ว่า พี่ชายหรือพี่สาว เปรียบเหมือนอวัยวะ
ส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะคาพูดของท่านเป็นเช่นกับอวัยวะ ฉะนั้นเราจะให้ชิ้นเนื้อที่สมควรกับ
วาจาของท่าน" แล้วก็ตัดเอาอวัยวะภายในของเนื้อที่อร่อยให้
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ต่ อ มา ลู ก ชายเศรษฐีค นที่ ส าม ได้ ข อเนื้ อ กั บ นายพรานว่ า "พ่ อ ขอท่ า นได้ โปรดให้ ชิ้ น เนื้ อ
แก่ฉันบ้าง" นายพรานได้ยินลูกเศรษฐีคนที่สาม เรียกตนเองว่า “พ่อ” ก็ทาให้มีจิตอ่อนโยน จึงได้ตอบไป
ว่า "ลูกเมื่อเรียกหาพ่อ ย่อมทาให้หัวใจของผู้เป็นพ่อหวั่นไหว วาจาของท่านนั้นเป็นเช่นกับหัวใจ
เพราะฉะนั้น เราจะให้เนื้อส่วนหัวใจแก่ท่าน" แล้วจึงตัดเอาเนื้ออันอร่อยพร้อมกับเนื้อ ส่วนหัวใจมอบ
ให้ลูกเศรษฐีคนที่สาม
ลูกเศรษฐีคนที่สี่ ได้เข้าไปขอเนื้อบ้าง โดยพูดขึ้นว่า "สหายเอ๋ย ขอท่านจงให้ชิ้นเนื้อแก่ข้าพเจ้า
บ้างเถิด" นายพรานได้ยินลูกเศรษฐีเรียกตนเองว่า สหาย ก็รู้สึกถูกใจว่า วันนี้เราจะได้เพื่อนแท้ จึงตอบ
ด้วยน้าเสียงแห่งมิตรภาพ ที่แสดงถึงความจริงใจต่อกันว่า "ชนผู้ไม่มีมิตรสหายอาศัยอยู่ในบ้านหลังใด
บ้านหลังนั้น ก็เปรียบเสมือนป่าที่ไม่มีมนุษย์อาศัย วาจาของท่านเป็นเช่นกับสมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ ท่ านเรีย กเราว่ าสหาย เราจะให้ เนื้ อ ทั้ ง หมด พร้ อ มกั บ ยานพาหนะนี้ แ ก่ ท่ าน"
แล้วนายพรานก็ได้ขับเกวียนบรรทุกเนื้อทั้งหมด ไปยังคฤหาสน์ของลูกเศรษฐีคนที่สี่ เมื่อไปถึ ง ก็มอบเนื้อ
ทั้งหมดให้ลูกเศรษฐี
ลูกชายเศรษฐีรู้สึกซึ้งในน้าใจของนายพราน เห็นว่า นายพรานคนนี้เป็นบัณฑิต มีความจริงใจ
มิใช่เป็ นเพียงพรานป่ า ที่ไม่ได้รับการศึกษาเหมือนคนทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีปั ญ ญาและคุณธรรม
สมควรคบหาสมาคมไว้เป็ นเพื่อนแท้ จึงเชิญ นายพรานพร้อมทั้งบุ ตรและภรรยา ให้มาอยู่ที่คฤหาสน์
ด้วยกัน แล้วบอกให้นายพรานเลิกอาชีพเดิม และให้มาใช้สมบัติร่วมกัน ตั้งแต่นั้นมา นายพรานกับลูกชาย
เศรษฐีก็เป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันจนตลอดชีวิต
ดังนั้น ก่อนจะพูดจาเรื่องอะไร ให้พินิจพิจารณาให้รอบคอบ พูดแต่วาจาเป็นที่รั ก อย่าให้คาพูด
ของเราไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้อื่นให้เกิดความขุ่นมัว แต่ให้ใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้น
เหมือนดอกบัวที่ชูช่อขึ้นเหนือน้า ยังจิตของผู้พบเห็นให้เบิกบานตามไปด้วย
การพูดเรื่องสร้างสรรค์ ให้กาลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบารมี จะทาให้ เรามีกาลังใจในการ
สร้างบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป ถ้าพูดแต่เรื่องบุญ เรื่องที่ละเอียด ใจของเราก็ละเอียดตามไปด้วย จะส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติธรรม ทาให้ใจของเราละเอียดอ่อน หยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วและได้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้ง
โดยง่ายดาย
วาจาที่พูดออกไปแล้วนั้น เปรียบเสมือนลูกศรที่ออกจากแล่ง ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เราจึง
ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนพูด นักพูดในโลกนี้มีมากมาย แต่น้อยคนนักที่จะพูดเป็นอรรถเป็นธรรม พูดชวนให้
หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ พูดชวนให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ตลอดพระชนมชีพของพระสัมมาสั มพุทธเจ้า
พระองค์จะทรงเทศน์โปรดสัตวโลกให้ หลุดพ้นจากทุกข์ ไปถึงพระนิพพาน คาสอนของพระพุทธองค์

-๓ทรงกลั่นออกมาจากกลางพระธรรมกาย มาจากต้นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ ทาให้ ผู้ที่ฟังแล้วปฏิบัติตาม
มีใจหยุดนิ่ง บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ตามไปด้วย พระดารัสของพระพุทธองค์จึงเป็นวาจาสูงสุด
ดังนั้น ถ้าอยากให้ วาจาบริสุทธิ์ วาจาศักดิ์สิ ทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภ าพ เป็น ที่เคารพยาเกรง
น่าเชื่อถือ ต้องทาใจ ให้บริสุทธิ์หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ แล้วพูดออกมาจากศูนย์กลางกาย
พิจารณาถ้อยคาให้ดีก่อนจะพู ดจา แล้วให้ขยันปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะมีภารกิจการงานมากมายเพียงใด
ก็ตาม ให้จัดสรรบริหารเวลาให้ดี เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสาคัญของนักสร้างบารมี เป็นทั้งหมด
ของชีวิต เราจะต้องเอาใจใส่ ไม่ทอดธุระ ให้หมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งกันตลอดเวลา
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