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วนัน้ีเดินอยา่งกบัหมาบา้เลย เหง่ือซกเลย เพราะคนงานมนัไม่รู้เร่ือง มนัไปขุดตน้ไมแ้ลว้
ไปขุดสายไฟ เฉพาะสายไฟตรงน้ี ๗ แสน แลว้ไอห้มอ้แปลง ๓ แสน เฉพาะไฟจะเอาข้ึนไปวิทยุ 
เฉพาะไฟนะ สายไฟที่ลงไปน่ีเป็นลา้น แลว้มนัไปขุดของกูทิง้ โอโ้ฮ! เหง่ือซกเลย เห็นตั้งแต่เม่ือ
คืน โอโ้ฮ! ชอ็กเลย ตอนเยน็ไปสรงน ้าไปเห็นเขา้ อา้ว! ใครมาขุดตน้ไมต้รงน้ีวะ คนงานไม่รู้เร่ือง 
ตั้งแต่เม่ือคืนนอนไม่หลบั เม่ือก้ีใหไ้ปขุดดูเจอแผลหน่ึง สะใจฉิบหายเลย 

รักษานะ รักษาอยูค่นเดียว ลองใหเ้ขาไปดูซิมนัมีแผล มนัเหมือนอนัใน เณรหม่องมนัไป
ขุดปลูกพริก มนัก็ไปสับโดนเขา้เฉยๆ พอใชไ้ปเร่ือยๆ ไฟดบัหมด ก็ไปโทษเขาว่าต่อไฟใหไ้ม่ดี 
ใหสุ้ชาติเขามาดู เขาบอกเขาขุดใหดู้เลยน่ีแผล แลว้ใครขุด เณรหม่อง 

แลว้น่ีขุดอีกแลว้ สั่งแลว้สั่งอีกเลยนะ ไอท่ี้ปักแนวสายไฟ อยา่เขา้ไปใกล ้อยา่เขา้ไปใกล ้น่ี
ขุดลงไปเลย คร่อมลงไปเลย 

เชาวนปั์ญญาของคน วุฒิภาวะ อยา่งพวกเรา ดูสิ เราเป็นคนท าเอง เราถนอม โทษนะ ยิง่
กว่าลูกอีก กูไปเดินเฝ้าอยา่งกบัยามเลยนะ เชา้ตรวจเยน็ตรวจนะ เม่ือวานตอนเยน็ไปเจอเขา้ ชอ็ก
เลย เม่ือคืนก็นอน ไอย้าอยูต่รงน้ีไม่อยากไปปลุกมนั เม่ือคืนทั้งคืนนอนคิดว่าจะโดนไม่โดน เม้ือก้ี
ใหเ้อาออกเลย ใหเ้ขาเอามือคุย้ลงไป เจอแผล แต่ฉนวนมนั ๓ ชั้นไง 

ท่อเอาไวเ้วลาจ าเป็น ท่อเป็นบางส่วน ตรงน้ีมนัฝังมา แลว้ตน้ไมก้็ปลูกอยู ่แลว้คนของเรา
กนัเองก็สั่งแลว้สั่งอีก ฝ่ังนูน้คราวท่ีแลว้ไปเจอไอส้ ารวยขุด แหม! ฟิวส์ขาดเหมือนกนั ไปเรียกมนั
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มาซิ ใครขุด ส ารวย หนูค่ะ แลว้ขุดท าไม ก็นึกว่าขุดต้ืนๆ...๗ แสนนะมึง กูน่ีตอ้งระวงัเตม็ท่ีเลย 
แลว้ระวงัไวเ้พื่อใคร ถา้วิทยอุอกมาแลว้มนัเพื่อใคร ก็เพื่อพวกมึงน่ะ เพื่อกูหรือ 

เวลาเอด็เวลาวา่ก็หาวา่ดุๆ ก็มนัไวใ้จไม่ได ้ถา้มนัไวไ้จไดน้ะ มนัจะปล่อยได ้ดูสิ ท  าอะไร
ไม่ปล่อยใหใ้ครเลย รับผดิชอบเอง เพราะเราสังเกตนะ จะใชค้น ไม่ใช่อวดนะ กบัพระก็สังเกตดู
อยู ่เขาตั้งใจดีอยู ่แต่พอบอกไปอยา่งน้ีเขาท าผดิ รู้เลยวา่สติไม่ดี ถา้พวกท างานกบัเรานะ ท าแลว้ไม่
ผดิเลย อนัน้ีใชไ้ด ้ถา้บอกว่าผดิคร้ังหน่ึงก็พอทน สังเกต อยา่นะ ระวงันะๆ จ้ีตลอดนะ คิดดูขนาด
เราจ้ีตลอดมนัยงัผดิ ถามวา่ท าไม ลืมครับ ถา้อยา่งน้ีป๊ับ งานใหญ่ใชไ้ม่ได ้ งานท่ีไวใ้จ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นตใ์ชไ้ม่ได ้แลว้มนัเป็นอยา่งน้ีหมด เวลาใชง้านไปใหท้  าอยา่งนั้นน่ะ ไม่ผดิ ไม่เป็นไร 

พอมนัผดิ ผดิเพราะอะไร บางทีสั่งแลว้ท าไมไม่ท า ลืมครับ จบเลย มนัถึงพูด มนัดูคนไง 
ตรงน้ีคือการพิสูจน์คนว่าคนน้ีมนัใชไ้ดไ้ม่ได ้ มนัจะพร้อมหรือไม่พร้อม ถา้พร้อม เราก็ค่อยๆ 
ปล่อยมือมาเร่ือยๆ เหมือนกบัใหรั้บผดิชอบไปเร่ือยๆ ใช่ไหม แลว้ก็ปล่อยใหเ้ขารับผดิชอบมา
เร่ือยๆ ใช่ไหม 

น่ีมนัปล่อยไม่ได ้ ลืมครับ โอโ้ฮ! ถา้กูปล่อยก็พงัน่ะสิ ก็ปล่อยไม่ได ้ ตอ้งดูแลเอง ถา้มนั
ปล่อยไดม้นัก็จะปล่อย น่ีฝึกคน 

แลว้บางคนก็พูด โทษนะ พระเตม็วดั ดูสิ โยมเตม็ไปหมดเลย แลว้ใหม้นัไปท ามนัก็คอย
หาตงัคม์าแก ้คอยหาตงัคไ์วเ้ลยนะ เอาไปซ่อม แลว้เวลาคนมา ทุกคนจะมาช่วยเหลือๆ ช่วยเหลือ
อะไร น่ีขนาดเฝ้านะ เราเฝ้าเอง แลว้คอยดูเอง แลว้สั่งแลว้สั่งอีก สั่งจริงๆ แลว้ถา้มนัผดินะ อยา่งถา้
น ้าเขาไปท าแตก เราใหอ้ภยั เพราะวา่อะไรรู้ไหม เพราะท่อเอสลอนมนัไม่ก่ีตงัค ์ แลว้มนัท าได้
ง่ายๆ แต่สายไฟน่ีมนัไม่ได ้เพราะไฟมนักระตุก ถา้มีการต่อแลว้ไฟมนักระตุกแลว้คอมพิวเตอร์ใช้
ไม่ได ้เพราะคอมพิวเตอร์ตวัท่ีแลว้พงัไปแลว้เพราะไฟมนัตกไง  

เวลาเราพูดน่ีนะ พูดจริงๆ แลว้เรามีเหตุมีผลอยู ่แต่เราอธิบายไม่ไหว บอกอยา่ก็ตอ้งคืออยา่ 
ทีน้ีคนเรานะ “ไม่เป็นไร” ยิง่ใกลชิ้ดนะ “โอย๊! ท่านเมตตา” กูปวดหวัฉิบหาย “ท่านเมตตา ท่านไม่
ว่า ท่านเมตตา” มึงเอาข้ีมาป้ายกูอีกแลว้นะ แต่ไม่รู้นะว่ามึงเอาข้ีมาป้ายกูนะ “ท่านเมตตา ท่านยิง่มี
คุณธรรมท่านยิง่ตอ้งเมตตาใหญ่” มึงไม่รู้หรอกว่ากูก าลงัจะบา้ มึงไม่เห็นหรือน่ี ฟิวส์กจูะขาดอยูน่ี่
มึงรู้ไหม 
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“ท่านเมตตา” มนัคิดมุมกลบั ท่ีว่าพระตอ้งเมตตาหมด แลว้เมตตาก็ตอ้งเมตตาส่ิงท่ีถูกตอ้ง
สิ เมตตาในส่ิงท่ีดีสิ ไม่ใช่เมตตาส่ิงท่ีเสียหายสิ เราเองต่างหากเราตอ้งฝึกตอ้งฝน เราพูดใหฟั้งว่า
บางทีมนั โอโ้ฮ! เสียงดงั ก็มนัห่วงตรงน้ี มนัพลาดได ้ พอพลาดกเ็หมือนเดก็เลย เดก็มนัจะมี
อุบติัเหตุ เราพูดกบัมนั “เฮย้! หนูอยา่ไป” มนัไม่ฟังหรอก ตอ้งเสียงดงัๆ ตอ้งตะคอกมนั มนัจะได้
หยดุ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ขนาดเบรกขนาดน้ี เฝ้าแลว้เฝ้าอีก เสียใจ เสียใจมาก เพราะมนัของอยู ่ไม่ใช่
ว่ามนัอยูลึ่กลบันะ ก็อยูห่นา้กูน่ี แลว้ขุดตรงน้ี  

ทีน้ีเพียงแต่มายอ้นถึงความรู้สึกเขา คือคนหยาบคนละเอียดไง ดูการเกิด เราพูดบ่อยนะ 
หลวงปู่มัน่ หลวงตา ครูบาอาจารยท่ี์เป็นพระอรหนัต ์ไปเกิดท่ีไหน เกิดในชายทุ่งชายป่าทั้งนั้นเลย 
ท าไมไม่เกิดในเมือง เกิดชายทุ่งชายป่า เพราะเกิดแลว้มนัประเทศอนัสมควรไง เพราะพ่อแม่อยาก
ใหบ้วชอยูแ่ลว้ พอพื้นฐานสัมมาทิฏฐิ ดูสิ บางทีออ้นวอนใหลู้กบวชเลย น้ีมนัก็เป็นบุญเป็นกรรม 

ดูอยา่งหลวงมัน่ หลวงปู่มัน่บวชเป็นเณรแลว้พ่อแม่มาขอใหอ้อกไปก่อน ไปช่วยท างาน
อยู ่๒-๓ ปี แลว้ก็มาบวชใหม่ แต่หลวงตาท่านไม่ยอมบวช มนัเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ของเดิมดว้ย 
แลว้มาปัจจุบนันั้นน่ะ หมอล ามนัร้องวนันั้นน่ะ เราเห็นเลย หมอล ามนัไปร้องอยูน่ัน่น่ะ บอกว่า
เพื่อนอยากบวช แต่ไม่ไดบ้วช แต่ท่านไม่ยอมบวช ตอ้งบวช แลว้ไม่บวชเพราะอะไร เพราะก าลงั
รักสาว หมอล ามนัร้องแลว้ท่านก็ฟังดว้ย โอ๋ย! ขายหนา้กนัอยา่งน้ีเลยนะ ท่านพูด เราดูในทีวี 

สุดทา้ยแลว้ถา้พูดถึงนะ ถา้ไม่มีบุญมีกรรมมนัก็ตอ้งมีครอบครัวไป แต่เพราะน่ีหน่ึง เพราะ
พ่อขอใหบ้วช แลว้ก็ไปคิดอยู ่ ๓ วนั สุดทา้ยแลว้ท่านถึงบวช พอบวชก็บวชว่า ๒ ปีจะสึก 
วางเป้าหมายว่า ๒ ปีสึกไง พอไปอ่านพระไตรปิฎกเขา้มนัสะเทือนใจ เพราะของเดิมมนัเตม็ท่ีอยู่
แลว้ มนัสร้างมาเตม็อยูแ่ลว้ ถา้อะไรสะกิดแลว้มนัจะออก ก็เลยตดัสินใจว่าอยากปฏิบติัไปสวรรค์
ทีแรก ท่านพูดเอง พออ่านๆ ไป อยากไปนิพพาน น่ีเราไปเกิดชายป่าชายเขา ประเทศอนัสมควร  

มุมกลบั เวลาพรานป่าอยูใ่นป่าออกล่าสัตว ์ ออกฆ่าสัตว ์ ออกหาสัตวม์าเป็นอาหาร เวลา
สัตวม์นัโดนยงิมนัอาฆาต มนัอาฆาตมาดร้ายนะ มนัก็ตามมาเกิดในทอ้ง พอมาเกิดในทอ้ง พวกน้ี
พวกภูมิต ่าๆ มนัมาเกิด พอเกิดข้ึนมามนักทุ็กขย์าก แลว้ภูมิปัญญาอยา่งนั้นน่ะ เหมือนกนั เราดูสิ 
เราเกิดกนัในเมือง คนท่ีมีปัญญาก็มี แต่บางคนท าไมสมองทึบนกั อนัน้ีมนัของเดิม เราถึงย  ้าบ่อย
ว่าพนัธุกรรมทางจิต การตดัแต่งพนัธุกรรม การสร้างบุญกุศล แลว้จิตดวงหน่ึงมนัก็มีอยา่งน้ี มนัมี
เกิดมีตาย มนัเปล่ียนแปลงมาตลอดเวลา 
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แลว้พออยา่งน้ีมนัซ่ือบ้ือ คือคิดอยา่งเดียวว่าเราปรารถนาดี แต่มนัไม่มีขอ้มูลไง ไม่รู้ว่า
ปรารถนาดี เราจะท าถูกท าผดิ แลว้ใชแ้ต่ค าว่า “ปรารถนาดีๆ” เจตนาดีมนัผดิได ้ เจตนาคนดี ดูสิ 
ขบัรถ เราตั้งใจขบัรถจะตาย เวลาหลบัในวบูเดียวไปเลย พอหลบัในวูบเดียวไป ชีวิตเรานะ เพราะ
มนัวูบเดียว ไอน่ี้ก็ปรารถนาดีๆ 

เรามองตรงน้ี น่ีเป็นบทเรียนอยา่งมาก แลว้ตาน่ีก็ด้ือมาก เพราะไอย้ามนับอกไงว่าสั่งอะไร
ไปก็ท  าประสาเขานัน่แหละ ซ่ือบ้ือไปอยา่งนั้นน่ะ แต่เขาไม่คิดถึงความเสียหาย ถา้ใครรู้สึกว่ามนั
เสียหาย เขาจะไม่ท าอยา่งนั้น มนัพลาดไปท าไม 

ทีแรกเราจะว่าเป็นไอย้า เราจะบอกมนั ตน้ไม ้๒-๓ ตน้น่ะ เอง็มาแลกไดอ้ยา่งไรกบัสถานี
วิทย ุ แลว้ประโยชน์มนัขนาดไหน ตน้ไมม้นัก็มีประโยชน์นะ ยอมรับว่าเราก็รักตน้ไม ้ เรารัก
ตน้ไมม้าก เห็นตน้ไมแ้ตกใบอ่อนน่ีช่ืนใจนะ เวลาไปดูตน้ไมช้อบดูเวลามนัแตกใบอ่อน เหมือน
ชีวิตใหม่ เวลามนัผลิใบอ่อน แหม! สุขมาก ชอบมาก เวลามนัแตกใบอ่อน แลว้เวลามนัหลุด ใบ
อ่อนบางทีมนัก็ติด บางทีมนัก็หลุด ไอห้ลุดมาก็ แหม! เสียดาย  

แต่เราคิดว่าตน้ไม ้๒-๓ ตน้กบัคนน่ะ วิทยมุนัออกไป เสียงธรรมท่ีหลวงตาว่า แมแ้ต่เงินยงั
ไม่มีค่าเท่าธรรมะเลย ธรรมะมนัออกไปทางวิทย ุ อนัน้ีเราตอ้งรักษา ประโยชน์มนัมากกว่าเยอะ
นกั พอประโยชน์มนัมากกว่าเยอะนกั เรากต็อ้งดูแลตรงน้ี เขา้มาใกลม้นัไม่ได ้ ไอน่ี้เขา้มาเพื่อจะ
แลกกบัตน้ไม ้๒-๓ ตน้ ไปขุด ไปปลูก ไร้ประโยชน์เลย ไร้ประโยชน์มากๆ ถา้คนคิดเป็นมนัจะ
ไม่เขา้ไปยุง่อยา่งน้ี  

ลงทุนลงแรงนะ เวลาไปเท่ียวไปธุดงคก์นั เวลาอยูด่ว้ยกนัมนัเป็นภาระ มนัเป็นภาระ มนั
เป็นความกงัวล ตอ้งคอยดูคอยแลคอยอะไร ก็อยากจะใหม้นัดี ปัญหามนัจะเกิดไปตลอดไป 
เพราะอยูก่บัคน แลว้เวลาคนเขา้มาก็ตอ้งฝึกใหม่ เหมือนบา้นโยมเลย ไดค้นใชใ้หม่ตอ้งฝึกมนั
หน่อย แลว้พอมนัเป็นมนัก็ออก คนใชใ้หม่ก็มาอีกแลว้ ไอน่ี้ก็คนงานใหม่เขา้มาก็ปวดหวัทุกทีเลย 

วดัมนัใหญ่ เร่ืองขา้งนอกนะ แลว้ถา้เร่ืองขา้งในอีกล่ะ เร่ืองขา้งในก็สัปปายะ ท าใหม้นั
สมควร แลว้ประสาเรา เม่ือก่อนเราจะไม่เอาอะไรเลย ถามไอโ้ตสิ เม่ือก่อนน ้าก็จะใชร้อกดึงเอง
อะไรเองหมด เพื่อจะใหมี้ขอ้วตัร เพราะเรารู้ว่าขอ้วตัรมนัฝึกคน 
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ทีน้ีพออยูม่าๆ เพราะเราดูเลย ดูหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่อยูใ่นกรอบตลอดเลย แลว้พอมา
หลวงตา หลวงตาท่านพยายามจะรักษากรอบไว ้อยูใ่นกรอบตลอด พระป่าน่ี แลว้สุดทา้ยท่านพูด
อยา่งน้ี บอกว่าไอโ้ทรศพัทมื์อถือ ไอว้ิทย ุทีวี หนงัสือพิมพจ์ะฆ่าพระ แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ วดัเรามีไว้
อนัหน่ึงเอาไวป้ระสานงาน คือมนัปฏิเสธเทคโนโลยไีม่ได ้เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัเจริญ ในวดัเราก็
มีไวต้วัหน่ึง เอาไวป้ระสานงาน น่ีหลวงตาท่านพูดบ่อย มนัก็ระดบัหน่ึงแลว้ 

หลวงปู่มัน่ แลว้มาหลวงตา แลว้ท่านพูดบ่อยมากเลย บอกว่าเขาดูเวบ็ไซตท่ี์อเมริกาแลว้
เขาเขียนถามมา บอกว่าแต่เดิมก็เห็นพฤติกรรมของพระ เขาหมดอาลยัตายอยากแลว้ ศาสนามนั
หมดมรรค หมดคราวแลว้ พอมนัไดฟั้งเวบ็ไซต ์เทคโนโลยมีนัก็ไดป้ระโยชน์ตรงนั้น  

แต่มนัก็มีผลเสีย ผลเสียน่ีเราดูตลอด เวลาถามปัญหาเขา้มา คนถามปัญหาเขา้มาน่ี เพราะ
อะไร เหมือนกบัเขียนจดหมาย พอเขียนจดหมายมนัจินตนาการอยา่งไรก็ได ้ ดูอยา่งเวบ็ไซต ์ ดูท่ี
เขาเล่นกนั ถา้ต่อหนา้เราไม่กลา้คุยกนันะ มนัอาย มนัมีมารยาทนะ แต่ถา้เล่นในเน็ตเนาะ มนัพูด
ไดห้มด มนัไม่เห็นหนา้กนัใช่ไหม มนัก็พูดไดห้มด 

แลว้น่ีพอค าถามอยา่งน้ีมา มนัออกมาแลว้ เราไม่ไดถ้ามไง คือความคิดของเขามนัเป็น
สัญญา มนัไม่เป็นความจริงเยอะนกั ไอค้  าถามมาน่ี ประสาเรามนัเป็นขยะมากกวา่ความจริง ไอ้
พวกขยะมาเราก็ตอ้งกรอง 

มนัเป็นประโยชน์ ใครๆ ก็ถามเขา้มาได ้ แต่ไอเ้วลามนัเป็นขยะ เราตอ้งดูมนัว่าอะไรเป็น
ขยะ ประเราคือค าถามไม่จริง เราฟังวิทยหุลวงตา คนถามปัญหา พอเขาถามปัญหา หลวงตาท่าน
ตอบ เรารู้ละ เพราะถา้คนมนัเป็น ค าถามมนัตอ้งดีไง คนเป็นนะ ค าถามมนัจะถามถูกตอ้ง ถา้
ค าถามมนัถามผดินะ แสดงว่าอนัน้ีผดิแลว้ แลว้พูดถึงบางทีมนัเป็นต าราเขียนมาเลย ไอน่ี้มนั
แหง้ๆ เลยนะ มนัไม่ใช่หรอก 

แต่ถา้มนัเป็นท่ีโยมมาถามเองอยา่งน้ี ปัญหามนัผดิแลว้ใช่ไหม พอปัญหามนัผดิ เรากบ็อก
ว่าใหถ้ามใหม่ ใหพู้ดออกมาจากความรู้สึก ใหพู้ดมาจากขอ้เทจ็จริงนั้น แลว้มนัก็แกไ้ด ้ แต่ถา้มนั
ถามมาจากปัญหาผดิ มนัตอบก็ตอบไปตามขอ้มูลผดิ เห็นไหม 



เทศน์หลงัฉนัจงัหัน ๖ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ผลดีมนัก็มี ผลดีมนัคือว่ามนัใหโ้อกาสคนไดฟั้งของดี แต่เวลาค าถามมา แต่ถา้มาถามดว้ย
ตวัเอง โอโ้ฮ! เคลียร์เลย ผดิถูกว่ากนัไปอยา่งนั้นเลย ประโยชน์มนัก็มี ฉะนั้น พอมาถึงเรา มนัตอ้ง
เป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ 

เรายอ้นกลบัถึงพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เทศน์อยูก่ลางป่า ปัญจวคัคีย ์ ๕ องค ์ ธมัมจกั
กปัปวตัตนสูตร จนมาถึงป่านน้ี  

ยิง่เด๋ียวน้ี ดูสิ เวลาพูดไปแลว้ถา้เขา้เวบ็ไซตน์ะ ไปทัว่โลกเลย เวลาของคนสั้นลง เพราะ
เวลามนัเหลือเยอะมาก เม่ือก่อนข่าวสารจะไปแต่ละภูมิภาคชา้มาก เด๋ียวน้ีเร็วมาก แลว้อยา่งน้ีป๊ับ 
พวกเราหลงกนั พวกเราหลงลืมตวั ลืมตวัว่าเป็นปัญญาชน ลืมตวัว่ามีปัญญา ลืมตวัว่าทุกอยา่ง
สะดวกสบาย ไอส้ะดวกสบายมนัแกกิ้เลสไม่ได ้ 

น่ีเราอยูใ่นยคุปัจจุบนัน้ี ประสาเรา โอโ้ฮ! ปีแรกๆ ดูโพธาราม เหมือนคนบา้ ไม่เอาอะไร
เลย อะไรก็ไม่เอา ทีน้ีพอมาดูไปๆ มนัพิจารณาอยา่งน้ี ดูหลวงปู่มัน่ แลว้ดูน่ี ดูหลวงตา แลว้มนัปิด
กั้นตรงน้ีไม่ได ้ ทีน้ีเพียงแต่เราจะใชม้นัอยา่งไร เราใชม้นั ไม่ใช่มนัใชเ้รา เราจะใชป้ระโยชน์จาก
มนั 

อนัน้ีก็เหมือนกนั แลว้ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษยใ์ชเ้รานะ เพราะเราไปติดส่ิง
ท่ีความเป็นมนุษย ์ มนุษยใ์ชเ้รา แต่ถา้เราใชม้นันะ มนุษยส์มบติัมนัท าใหเ้กิดอริยภูมิข้ึนมา มนั
แปลกประหลาดว่าพวกเรานบัถือเทวดา อินทร์ พรหม แต่ท าไมเทวดา อินทร์ พรหมตอ้งมาฟัง
เทศน์ครูบาอาจารยเ์รา มนักลบักนัน่ะ เราเป็นมนุษยม์นัมีร่างกาย แต่พอเป็นเทวดา อินทร์ พรหม 
เราคิดว่าสูงส่ง แต่เทวดา อินทร์ พรหมมนัก็ภพหน่ึงเหมือนเราน่ีแหละ แลว้มนัก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ
เหมือนเรานะ เทวดาน่ี เพราะเทวดา ท าไมพระอินทร์ถึงตอ้งมาใส่บาตร เพราะว่าสมบติัไม่เท่าเขา
ไง เพราะมนัไปวดักนัท่ีสมบติั สมบติัคือพลงังาน คือแสงของใครสว่างกว่า แลว้พระอินทร์ท่ีว่าใต้
ปกครองแสงสว่างกว่าเพราะเคยท าบุญกบัพระพุทธเจา้มาก่อน แลว้มาใส่บาตรพระกสัสปะ  

เราคิดถึงความทุกขสิ์ เราเกิดเป็นเทวดาแลว้มีความสุขไง แต่เทวดาก็อมทุกขน์ะ ว่าเราต ่า
กว่าเขาไง เราอยากจะปกครองเขา แต่อ  านาจวาสนาเราต ่ากวา่เขา แต่เรามีต าแหน่งสูงกว่าเขา 
เทวดาทุกขไ์หม ถา้ไม่ทุกข ์ท าไมตอ้งกระเสือกกระสนลงมาใส่บาตรพระ 
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ทีน้ีเราไปมองกลบักนัเองว่าเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหมสูงส่ง มนัเป็นสถานะเฉยๆ 
เหมือนเราน่ีแหละ เหมือนเราเวลาเรามีความสุข เวลาเราร่ืนเริงน่ีเทวดา เวลาเราทุกขจ์นเขญ็ใจ 
เวลาเราเครียดนัน่ล่ะนรก นรกเป็นอยา่งนั้นน่ะ น่ีสวรรคใ์นอก นรกในใจ แต่ถา้มนัตายแลว้เป็น
สภาวะแบบนั้น แลว้มนัก็เวียนอยู่อยา่งน้ี มนัเวียนอยูอ่ยา่งน้ีมนัเป็นอดีตอนาคตไง เราก็เลยเพลิน
ไปกบัตรงนั้นไง 

แต่ถา้ในปัจจุบนั ในชีวิตเรามนัมีครบ สุขก็เป็นเทวดา ทุกขก์็เป็นนรก แลว้เราจะท า
อยา่งไรใหม้นัพน้ แลว้มนัเตือนเราตลอดเวลา เพราะเรามีสติรู้ตวัตลอดเวลา เป็นเทวดานะ อยูใ่ต้
ปกครอง ดูสิ เวลาเกิดสงครามรบกนัน่ะ รบกนัดว้ยฤทธ์ิก็รบกนั เราดูแลว้มนัไม่ต่างกบัภพมนุษย์
น่ีหรอก มนัไม่ต่างกนั เพียงแต่สถานะเท่านั้นเอง ไม่ต่างกนัเลย แลว้เราไปปรารถนาเอาแต่ส่ิงท่ีดี
ท่ีงาม 

แต่พูดประเรานะ พูดถึงในวฏัฏะ ถา้มนัเกิดท่ีสุขกว่าดีกวา่เกิดท่ีทุกข ์เกิดสุขกว่าคือเกิดบน
เทวดา อินทร์ พรหมมนัสุขกว่า เกิดท่ีนรกมนัทุกขก์ว่า เราตอ้งเลือกไปท่ีดีกว่าเป็นธรรมดา เราถึง
ตอ้งท าบุญน่ีไง ไอท้  าบุญมนัก็ขบัเคล่ือนไปอยา่งนั้น ถา้ไม่ท าบุญ อยา่งว่าโดยสามญัส านึกมนัก็
ตอ้งท าบาป ไออ้ยูเ่ฉยๆ น้ีนอ้ยมาก  

แต่ถา้เรามาท าของเรา เรามาแกไ้ขของเรา แกไ้ขของเรา ถา้แกไ้ขน่ีควรภาวนา มนัไม่มีส่ิง
ใดดีกว่าน้ีเลย แลว้ตั้งสติ เวลาวา่ท าทุกขท์  ายาก มนัจะยากขนาดไหนก็ตอ้งท า มนัเหมือนเราเลยล่ะ 
ในเม่ือเรารู้ส่ิงใดท่ีดีท าไมไม่เอา หลวงตาท่านเทศน์อยา่งน้ีเลยนะ ท่านพูดว่า เราเกิดมาแลว้
เหมือนเขา้ไปหา้งสรรพสินคา้ แลว้มึงจะเอาอะไรออกมา น่ีก็เหมือนกนั เราเขา้มาในศาสนา แลว้
เราจะเอาอะไรออกมา ออกมาคือตายไง เวลาตายไปไดอ้ะไรติดมือไป แลว้ตอนน้ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้หยบิอะไร หยบิเอาทุกข ์ถา้หยบิเอาดีมนัก็หยบิเอาดี มนัมีโอกาสท าไดน้ะ  

สังเกตไดไ้หม เวลาคนมาถามปัญหาเรา ทุกคนเวลาปฏิบติัแลว้ขดัขอ้ง หรือปฏิบติัแลว้มี
ความสงสัย ปฏิบติัแลว้มนัเกิดอะไรข้ึน แลว้มนัแบบว่ามนั ๕๐-๕๐ หรือว่ามนัไม่แน่ใจมาหาเรา 
เรายนืยนัตลอดเวลาเลย ตอ้งอยา่งน้ีๆๆ 

มนับอกเป็นไปไม่ได ้
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เราบอกเป็นไปได ้ อยา่งเอง็เป็นได ้ เราจะบอกว่าค ายนืยนัอยา่งน้ีมนัยนืยนัเพราะอะไร 
ยนืยนัเพราะมนัท าจริงแลว้มนัไดจ้ริงแลว้มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี แต่เวลาเราปฏิบติักนัมนัไม่ถึงไง มนั
ปฏิบติัแลว้มนัก ้ าก่ึง หรือความเป็นไปมนัยงัเป็นไปไม่ได ้ แลว้เรากส็งสัยใช่ไหม แลว้ถา้เกิดไม่มี
หลกันะ มนัก็ตอ้งเป็นไปตามความสงสัยนัน่น่ะ ฉะนั้น เวลาใครมา ฟัง ยนืยนัเลย 

เม่ือวานมาคนหน่ึง มาถึงบอกเลยนะ พอมนัเขา้มาแลว้มนัระเบิดหมด 

เราว่าไอธ้รรมผดุมาอีกแลว้ เราก็ใส่เลย บอกกูไม่เช่ือมึง 

ผมขออนุญาตเถียง เขาว่านะ เขาเถียงใหญ่เลย 

เราบอกมนัจะมาน่ีมนัตอ้งมีพื้นฐานของมนัมา พื้นฐานของมนั อยา่งเราตอ้งนบั ๑ ๒ ๓ 
ข้ึนมา ไม่ใช่มึงมาบอกกูมีเงิน ๑,๐๐๐ มึงไม่บอก ๑ ๒ ๓ ๔ ถึง ๑๐๐ กูไม่เช่ือมึงหรอก 

มนัก็เร่ิมพูดไง บอกว่าเขาไปอยูก่บัหลวงปู่ชอบตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เขาเป็นคนเขน็รถหลวงปู่
ชอบเอง เขาท าสมาธิมามาก แลว้ถา้ท าผดิท าถูก หลวงปู่ชอบยกมือ หลวงปู่ชอบพูดไม่ได ้หลวงปู่
ชอบจะยกมือกบัปฏิเสธเท่านั้นเอง 

เขาท ามา ๓๐-๔๐ ปี แลว้พอท าอยา่งนั้นบอกว่าผดิหมด 

ขอเถียง โอ๋ย! เถียงหนา้ดูเลย เถียงใหญ่ 

ไม่ไดถ้ามช่ือเขาเนาะ เขาบอกเขาไปอยูก่บัหลวงปู่ชอบตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ แลว้ก็มาอยูบ่า้น
ตาด อยูม่าทัว่น่ะ แลว้ก็ท  าของเขา เขาบอกวา่ธรรมะมีอยูท่ ัว่ไป 

เราบอกถา้ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะมีอยูท่ ัว่ไปนะ พระอาทิตยม์นัก็เป็นพระอรหันต์ 
เพราะส่ิงท่ีมีพลงังานมากท่ีสุดคือพระอาทิตย ์

เพราะค าพูดมนัฟ้องเลยว่าธรรมะมีอยูท่ ัว่ไป ธรรมะมนัจะเกิดเอง ธรรมะจะเป็นเอง มนั
เป็นไปไม่ได ้มนัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นธรรมะ ดูสิ เราตั้งสติเราก็รู้ใช่ไหม เราเดินจงกรม เรานัง่
ภาวนาขนาดไหนเส่ือมสภาพดีน่ีเรารู้หมด แลว้ถา้เราเจริญข้ึนมาเราตอ้งรู้สิ มนัตอ้งบอกถูกสิ ไอน่ี้
มาถึงเหมือนกบัมนัไม่มีเหตุมีผล มนัลอยมา  
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เราบอกอยา่งน้ีธรรมมนัผดุ ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิดมนัไม่มีเหตุผลหรอก เราสร้างไม่
เป็นหรอก มนัเกิดข้ึนมาเอง เขาก็เถียงของเขาไปใหญ่เลยล่ะ สุดทา้ยเราบอกมึงสงสัยไหม 

สงสัย 

แลว้ก็บอกว่าอยา่งน้ีถา้มนัเป็นจริง เขาก็เร่ิมพยายามพูดถึงของเขาไงว่าเขาปฏิบติัมาของ
เขาอยา่งนั้นๆๆ ตั้ง ๒๐-๓๐ ปีแลว้ แต่เขาไม่พูดออกมาเพราะมนัเน่ิน แลว้พวกน้ีชอบฤทธ์ิไง มาถึง
นะ เราอยูใ่นน้ีเขาไม่เรียกหรอก เขานัง่อยูน่ัน่น่ะ เขาก็นัง่ คือส่งกระแสจิต พวกน้ีเขาชอบฤทธ์ิ แลว้
กินน ้าร้อนออกมาพอดีไง เขาบอกว่าเขาไม่พูดหรอก เราตอ้งรู้ เขาก าหนดจิตแลว้ตอ้งรู้ ทุกอยา่งก็
ตอ้งรู้หมด  

ทีน้ีพออธิบายสุดทา้ยแลว้ยอมรับว่า สมุจเฉทปหานมนัเป็นอยา่งนั้นๆ อยา่งน้ีเป็นตทงัค
ปหาน 

เขาบอก ใช่ อยา่งน้ีผมเป็นตทงัคปหาน คือการปล่อยวางชัว่คราว เพราะเขาปล่อยวางขนาด
ไหนเขาพูดได ้แต่กน้บ้ึงของเขาสงสัยไง ถา้คนสงสัยนะ พูดอะไรเหมือนกบัเราพูดไม่เตม็ปาก พูด
อะไรแลว้มนัย ั้ง เพราะเราไม่สามารถลงไปไดห้มด แต่ถา้เป็นสมุจเฉทปหานนะ มนัจะพูดได ้๑๐๐ 
เปอร์เซ็นตแ์ลว้ไปหมดตวัเลย แลว้ยนืยนั ถา้ตายกูก็ตายเลย ไปหมดเลย แต่น่ีมนัพูดไปเกือบหมด
เลย เกือบหมด แต่มนัยงัสงสัย มนัเลยยอมรับไง 

เขาบอกว่าเขาไดฟั้ง พูดถึงซีดี เขาไดฟั้งกิเลสอ าพราง พอฟังกิเลสอ าพรางแลว้มนัป๊ิง มนั
ปล่อยหมดเลย มนัปล่อยแลว้มนัตดัอายตนะหมดเลย เสียงไม่เขา้ ทุกอยา่งไม่เขา้เลย ไดฟั้งกิเลสอ า
พราง ใครฟังอะไรแลว้ไดป้ระโยชน์จะมาตามนั้น น่ีพูดถึงการยนืยนั การปฏิบติั ถา้ปฏิบติัแลว้เป็น
ความจริงของมนันะ แลว้มนัเกิดท่ีน่ี ชีวิตเราส าคญัมาก เวลาถา้ยงัไม่ไดฝั้กใฝ่ในธรรมะ เราก็
เพลิดเพลินกบัชีวิตโลก แต่จริงๆ แลว้กน้บ้ึงใจมนัทุกขน์ะ มนัทุกขเ์พราะในสัจจะธรรมของ
พระพุทธเจา้ไง ในสโมสรสันนิบาตอยูทุ่กดวงใจวา้เหว่ จริงๆ เราอยูน่ี่วา้เหว่นะ เห็นอยูใ่นบา้น
ครึกคร้ืน ทุกอยา่งพร้อม แต่ลึกๆ แลว้ อืม! อะไรวะ จะไปไหนวะ ลึกๆ ทุกดวงใจ ลึกๆ โดย
ธรรมชาติของมนั เอ๊! จะไปไหน จะอยูอ่ยา่งไร ลึกๆ มนัมี 

ถา้เรามาสนใจทางน้ี สนใจทางศาสนาบา้ง มนัจะเร่ิมเห็นคุณค่า พอเห็นคุณค่าแลว้ถา้ใคร
เขม้แขง็ข้ึนมา จะอยูบ่า้น จะอยูไ่หน หลวงตาพูดบ่อย เราฟังหลวงตา หลวงตาท่านพูดบ่อยว่าก่อน
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นอน ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ใหฝึ้กใหห้ดั เพราะมนัไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ีหรอก ก่อนนอนก็ ๕ นาทีให้
กราบพระ ท่านพูดบ่อยเนาะ ก่อนนอนก็หดักราบพระบา้ง อิติปิโสฯ หน่อยก็ยงัดี แลว้นัง่ภาวนา  

แต่พระเราไม่ตอ้งพูดถึง เพราะมนัอดอาหารกนัคร่ึงวดัค่อนวดั แลว้มนัเร่งเตม็ท่ีเลย จนมนั
บางทีตอ้งบอกว่า ฟ้าลัน่ กูไม่ชอบใจเลย มึงอดอาหารตลอดไปไม่ได ้ มนัตอ้งออกเป็นคราวเป็น
เวลา เพราะฟ้าลัน่มนัอดทีมนัอดตลอดเลยนะ มนัไม่กินขา้ว มนัไปกินเอาตอนบ่าย แต่เราบอกมนั
ไม่ถูกตอ้ง เพราะอยา่งไรเราตอ้งรักษาตวัเราไว ้ เพราะเรามองสภาพแบบน้ี ต่อไปพอแก่เฒ่าข้ึนมา
มนัจะเป็นโรคภยัไขเ้จบ็แลว้เราจะตอ้งมาดูแลมนั  

ตอนน้ีมนัท าไดใ้ช่ไหม ถา้ร่างกายยงัแขง็แรงท าไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่ต่อไปถา้ร่างกายมนัทรุด
ข้ึนมาล่ะ แลว้มนัก็ตอ้งมาดูแลกนัใช่ไหม น่ีไง ท าอะไรใหม้นัสมควร เพราะเวลาเราธุดงคไ์ปมนั
อยูใ่นท่ามกลางวิกฤติไง คือพระมนัหลากหลาย แลว้เราจะไปท าอะไรโดยท่ีบีบรัดตวัเอง เวลามนั
เกิดวิกฤติข้ึนมาเราจะเอาตวัรอดไม่ได ้ ฉะนั้น เราถึงท าพอท่ีว่าเราจะหลบหลีกได ้ อยา่งเช่นอด
อาหาร ๕-๖ วนั มาฉนัสัก ๒-๓ วนั ฟ้ืนฟูร่างกายใหพ้ร้อมเสมอ ถา้เราเจออะไรป๊ับ สมมุติว่ามี
เหตุการณ์ป๊ับ เราจะอดไดม้ากกว่านั้นหรือเราจะร่นไดอ้ยา่งนั้น 

โอ!้ การปฏิบติันะ ขา้งในก็ตอ้งต่อสู้นะ แลว้อยูใ่นสังคมของพระ ถา้หมู่คณะท่ีดีเขาจะ
ส่งเสริมกนั ถา้เป็นการลอ้เล่นในวงการพระก็อีกอยา่งหน่ึง แต่บางทีมนักมี็ทิฏฐิเหมือนกนั เราก็
ตอ้งหลบหลีก หลบหลีก แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร แพเ้ป็นพระ  

แพเ้ป็นพระนะ แต่ถา้เป็นกิเลสมนัรับไม่ได ้แพเ้ป็นพระ เป็นพระอยา่งไร เป็นพระคือมนั
ชนะกิเลสไง ถา้เราไม่ยอมแพ ้ ไม่ยอมแพน่ี้กิเลสมนัชนะเรา ชนะแลว้เรากระทบกระเทือนเขา 
กระทบกระเทือนคือมีปัญหาไง พอมีปัญหาเสร็จแลว้มนักระเทือนไปถึงหมู่คณะ คือในสังคมมนั
ก็ตอ้งกระเทือนเป็นธรรมดา แลว้ถา้เหตุการณ์มนัแรงก็กระเทือนครูบาอาจารยด์ว้ย แต่ถา้เราแพ้
ป๊ับ เป็นพระป๊ับ ประเสริฐป๊ับ เหตุการณ์กระทบกระทัง่มนัไม่เกิด เราชนะ ตนเอง เราหลบหลีกไง 

ใหม่ๆ ก็ไม่ยอม เพราะนิสัยเรายอมใคร แต่พอมนัมาภาวนามนัมาเห็นผลไง เห็นผล เห็น
ความเป็นไปของคุณธรรม แลว้พอมนัใชเ้หตุผลอยา่งน้ีมาพิจารณาแลว้มนัชนะใจตวัเอง แพเ้ป็น
พระ แลว้เป็นพระ เป็นพระอยา่งน้ี 
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แลว้เวลาพอเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา คือว่าเราอยูใ่นวดัแลว้มนัมีปัญหา พวกพระเดก็ๆ มนัมี
ปัญหาน่ะ เราบอก เฮย้! กินธรรม กินธรรมคือแบบว่าถา้เราแพ ้ เราไม่ไปยุง่กบัเขา น่ีกินธรรมะ 
ธรรมะคือส่ิงท่ีประเสริฐ คือกินคุณธรรม แต่ทางสังคมเจบ็นะ เจบ็ท่ีว่าไม่มีน ้ายาไง เจบ็ท่ีเขาเยย้
หยนัไดไ้ง เขาเยย้หยนัได ้

แต่ในทางธรรมะนะ เราชนะเรา เราบอกเลย กินธรรม กินธรรมคือกินความภูมิใจไง คือ
ไม่ใช่เราถอยแบบโง่บา้เซ่อไง เราถอยแบบเรามีสติไง เราถอยแบบเรารู้มีสติ ถอยแบบมีสติ ถอย
แบบไม่เจบ็ปวด กินธรรม แต่กว่าจะคิดอยา่งน้ีได ้เราอยูใ่นสังคม ใหม่ๆ โดยมากแลว้กมี็ความคิด
อยา่งน้ีข้ึนมา แลว้มนัปฏิบติัข้ึนมา ดีข้ึนเร่ือยๆ ดีข้ึนเร่ือยๆ ดีข้ึนเร่ือยๆ  

แต่ถา้พูดถึงเอานิสัยส่วนตวันะ โอ!้ ลุยแลว้ ลุย น่ีไม่ ตอนอยูบ่า้นตาด บางทีถา้มนัแรง
ข้ึนมา เราจบัมือพระเลย การลุยของเราคือจบัมือ ไป ข้ึนไปหาหลวงตาดว้ยกนั คือไปพูดปัญหาให้
หลวงตาฟังไง ไม่มีใครกลา้หรอก เพราะพวกน้ีไม่มีเหตุผล มนัไม่มีใครกลา้ 

เวลาเขา้มาปฏิบติัแลว้ ถา้คนไม่ไดคิ้ดนะวา่เขา้ไปในวงการพระนึกว่าในวงการพระคือผา้
ขาว เราก็คิดเหมือนโยม บวชพรรษาแรก นึกว่าบวชเขา้ไปแลว้น่ี โอโ้ฮ! พระตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิ 
ตอ้งส่งเสริมกนัน่าดูเลยนะ ไปถึงก็ถือเนสัชชิกเลย ไม่นอน ทุกอยา่งไม่อะไรเลย ไม่ถึงคร่ึงเดือน
เท่านั้นน่ะ กระแสไหลมาเขา้มา พุ่งเขา้มาน่ีหมดเลย เด่นน่ะ เสร็จ เราถึงมาพูดบ่อย โดนแรงมาก 

แลว้เรามาพูด เวลาพระใหม่ๆ บวชแลว้ แลว้มีปัญหา เราจะพูดใหเ้ขาฟังใหเ้ขามีก าลงัใจ 
เวลาใครทุกขม์านะ เราจะบอกคนท่ีทุกขก์ว่า ใหค้วามทุกขเ์ขาเป็นความทุกขเ์ดก็ๆ เขาจะไดไ้ม่
ตอ้งทุกข ์เวลาเขามีปัญหามา เราบอกว่าเอง็เห็นหมาไหม หมาฝงูมนัไล่กดัหมาตวัหน่ึง ไอห้มาหมู่ 
เอง็เห็นไหม 

เห็น 

บอกหมาหมู่มนักดัหมาตวันั้นน่ะ กูน่ะคือหมาตวันั้น กูเคยโดนหมาทั้งฝงูรุมกดักูน่ี รุมกดั
กูแลว้รุมกดักูอีกเยอะมาก แลว้หลายหน คือว่าเขาโดนนอ้ยกว่าเราไง ไอท่ี้เอง็โดนๆ มา นอ้ยกว่ากู
เยอะนกั 

เพราะเราโดนมาอยา่งน้ี เวลาเราปกครองพระ เราถึงว่าใหสิ้ทธิเขามาก ถา้ไม่ผดิ เรายงั
เตือนเฉยๆ แต่ถา้ผดิก็เอาเตม็ท่ีเหมือนกนั 
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แลว้เราพูดบ่อย เวลาใครจะไปไหน มึงไปนะ แลว้มึงอยา่นึกถึงกูนะ จะพูดค าน้ีประจ า มึง
อยา่นึกถึงกูนะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราไปมาแลว้ แลว้เราโดนอยา่งนั้นมาตลอด ทีน้ีในวงการ
ผูท่ี้ปฏิบติั พระก็มาจากคน คนมีกิเลสอยา่งไร คนเอารัดเอาเปรียบอยา่งไร พระเอารัดเอาเปรียบ
มากกวา่คน ๒ เท่า ๒ เท่าเพราะอะไร ๒ เท่าเพราะคนมนัมีกฎหมายรองรับ มนัมีส่ิงสถานะรองรับ 
แต่พระบวชเขา้ไปแลว้ธรรมวินยัมนับีบคั้น 

ดูสิ ก่อนเขา้พรรษา พระอยูก่นัสุขสบายมาก อะไรก็ได ้ พออธิษฐานพรรษาป๊ับ มนัโดน
บลอ็กไง มนัอึดอดั ๓ เดือนน้ีไปไหนไม่ได ้โอ๋ย! มีปัญหากนัทั้งนั้น แต่ก่อนเขา้พรรษานะ พระมนั
ผอ่นคลาย โอ๋ย! อยูส่บาย จะไปเม่ือไหร่ก็เก็บของไป พอเขา้พรรษาป๊ับ ๓ เดือนเหมือนติดคุก อึด
อดัแลว้ มีปัญหาแลว้ กิเลสเป็นอยา่งน้ี ไม่ไดเ้ลย 

ทีน้ีพอมาบวชเป็นพระ ท่ีว่าพระมาจากโยม ทีน้ีถา้พระมาแลว้ เราจะพูดอยา่งน้ีบ่อย 
เม่ือก่อน พระท่ีดีๆ พระทองค า เวลาเขาเจอเขาก็ไปถวายวดั เขาไม่เก็บไวบ้า้นนะ พระท่ีหกั พระท่ี
อยูใ่นบา้นแลว้มนัเกิดส่ิงไม่ดีงามก็ไปถวายวดั ของดีท่ีสุดเขาก็ไปไวว้ดันะ ของเลวท่ีสุดเขาก็เอา
ไปไวว้ดันะ ฉะนั้น พระก็มาจากตรงน้ี ทีน้ีเลวท่ีสุดกบัดีท่ีสุดไปอยูร่วมกนั ฉะนั้น เวลาเขา้ไปใน
สังคมอยา่งน้ีแลว้ ทุกอยา่งมนัแกไ้ขได ้ 

เราเคยผา่นอยา่งน้ีมาเยอะ ทีน้ีพอมนัมาหาเรา ทุกอยา่งเวลามนัผดิพลาดมา เขาเสียมาจากท่ี
ไหนมาแลว้ บอกไม่เป็นไร ขอใหแ้กไ้ข ถา้แกไ้ข ใหอ้ยู ่ถา้ใหโ้อกาสแลว้ไม่ท า ไม่ใหอ้ยู ่เพราะมนั
จะพากนัเสียไปหมด น่ีพูดถึงสังคมพระท่ีโยมมองไม่ถึงแลว้โยมมองไม่เป็น 

แลว้ถา้บวชเขา้ไปแลว้ สังเกตไดไ้หม ทุกคนตั้งใจอยากบวช บวชเขา้ไปพกัหน่ึงแลว้อยูไ่ม่
ไหว ตวัเองตอ้งรับภาระในหวัใจของตวัเอง แลว้ยงัส่ิงทัว่ๆไป แต่ถา้เรามีเป้าหมายนะ ทุกคนเวลา
บวชอยากจะถึงนิพพานหมด ทุกคนอยากพน้ทุกขห์มดเลย ถา้เป้าหมายอนัน้ีรักษาไวน้ะ อยูไ่ด้
สบายๆ เลย 

ทีน้ีพอเป้าหมายน้ีพออยูไ่ปมนัชินชา พอมนัชินชา ชีวิต เราถึงบอกว่าอยูชี่วิตพระนะ ทุกข์
นะ มนัไม่ไดอ้ะไรดงัใจเลย ไอท่ี้มนัไดด้งัใจอยูท่ี่น่ีเพราะอะไร เพราะโยมศรัทธา โยมมากนัมนัถึง
ไดด้งัใจ ลองไปท่ีคนท่ีเขาไม่สนใจสิ เราอยูข่องเราคนเดียว แลว้เราธุดงคไ์ป ไม่เคยไดอ้ะไรดงัใจ
เลย ส่ิงท่ีคาดอยากหวงั ไม่ได ้ส่ิงท่ีไม่อยากได ้ได ้ทีน้ีพอมาอยูเ่ป็นท่ีแลว้มนัอีกเร่ืองหน่ึง 



เทศน์หลงัฉนัจงัหัน ๑๓ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ฉะนั้น ถา้ชีวิต พวกเรามนัจะวิตกกงัวล เหมือนทางโลก เราตอ้งมีทุกอยา่งพร้อมเราถึงจะ
อยูไ่ด ้ แต่เป็นพระมนัไม่มีอยา่งนั้น มนัไม่เป็นอยา่งนั้น แต่ถา้เราไปเจอหวัหนา้ดีนะ พ่อแม่ครู
อาจารยท่์านจะดูแลหมด ดูแลทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็ปัจจยัเคร่ืองอาศยั ทางธรรมก็
หวัใจน้ี 

ดูหลวงตาพูดน่าซ้ึงมากนะ ถา้วนัไหนหลวงปู่มัน่จะเทศน์ เหมือนลูกอ่อนกินนม ไดกิ้นนม
แม่ ไดฟั้งเทศน์ฟังธรรม โอโ้ฮ! บางอยา่งมนัมีตะกอนในใจ มนัหลุดหมดนะ เหมือนเรามีความคิด
มีตะกอนในใจ ท่านพูดแลว้มนัปล่อยหมด อยา่งเราคิดทุกขใ์จ แลว้ความทุกขน์ั้นหลุดหมดๆ มนั
จะสุขไหม 

เวลาเราวิตกกงัวลใช่ไหม อยากธุดงคไ์ปท่ีนัน่ อยากจะเป็นไอน่ี้ มนัอยูใ่นใจ เวลาท่าน
เทศน์ข้ึนไป ไอส่ิ้งน้ีมนัปล่อยหมด มนัก็สบายพกัหน่ึงๆ เวลาเทศน์ทีหน่ึงมนัก็เท่ากบัเลาะความ
กงัวลใจไปรอบหน่ึงๆ 

ทีน้ีเวลาท่านเทศน์ก็ดีใจ เพราะอะไร เพราะเราสู้กิเลสเราไม่ไหว เราสู้ความคิดเราไม่ไหว 
ความคิดหยาบ ความคิดทุกอยา่ง มนัก็เกาะๆๆๆ ท่านมาเทศน์ทีหน่ึงก็ปล่อยทีหน่ึง ชีวิตก็อยูส่บาย
มาทีหน่ึง พอเด๋ียวสัก ๒-๓ วนัเกาะอีกแลว้ กิเลสมาเกาะอีกแลว้ ท่านกเ็ทศน์สักทีหน่ึง แลว้ถา้เรา
เร่งความเพียรมนัก็ไปอีกเร่ืองหน่ึงนะ ไปอีกเร่ืองเพราะมนัมีหลกัแลว้ น่ีพ่อแม่ครูอาจารย ์ มนัถึง
ซ้ึงกนัมากไง ลงใจกนัมาก 

ใครมีอะไร มา ไม่มีอะไร ใหพ้วกนั้นไปท างาน เอาแค่น้ีก่อน เอวงั 


