
พระในใจ ๑ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

พระในใจ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 เอาเลย ขอ้ ๑๖๗๕. นะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๕. เร่ือง "กราบขอค าแนะน า" (น่าสงสารเนาะ คนเจอแบบน้ีกนัทั้งนั้น
แหละ) 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ ผมขออนุญาตขอค าแนะน าจากหลวงพ่อใหไ้อค้นโง่คน
น้ีทีครับ คือเร่ืองมนัติดพนักบัหลายคน หลายเร่ืองจนหาทางออกท่ีดีท่ีสุดใหก้บัตนเองไม่ไดแ้ลว้ 
เล่ายอ่ๆ ก็คือผมมีคุณพ่อ คุณแม่ท่ีอายมุากๆ แลว้ และคุณแม่ก็ป่วยเดินไม่สะดวก ช่วยตวัเอง
บางอยา่งไม่ได ้ แลว้ตอนน้ีท่ีบา้นก็ติดจ านองธนาคาร รวมทั้งทรัพยสิ์นท่ีดินอ่ืนๆ ดว้ยทั้งหมด 
เขาจะเอาไปเม่ือไหร่ก็ไม่รู้  

 ความจริงผมอยากจะบวชตลอดชีวิต แต่ติดท่ีใจเป็นห่วงอยูบ่า้งบางคร้ัง บางคร้ังคิดว่าทิง้
ทุกอยา่งมาเลย อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด ไม่เห็นเป็นอะไร ก็แค่ชาติน้ีเด๋ียวก็ผา่นไป แต่ก่อนน้ีผมไป
ท าบุญบ่อยๆ บางคร้ังก็ไปอยูว่ดับา้ง พ่อเคยพดูว่ารู้จกัไหมพระในบา้น รู้จกัไหม ญาติพี่นอ้งบาง
คนก็พดู แต่บางคร้ังเวลาเราโมโหเรากไ็ดแ้ต่คิดว่าช่างแม่มนั กจูะหนีไปเลยไกลๆ ตอนน้ีก็ยงัท  า
ไม่ไดห้รอก ตอนน้ีก็คิดว่าตอ้งหางานก่อนดีไหมเพื่อช่วยภาระท่ีบา้นได ้ หากเขามายดึไปจริงๆ 
แต่ก็เสียดายทีตอ้งห่างวดั ห่างครูบาอาจารยไ์ป ไม่รู้ชาติหนา้จะเกิดมาโชคดีแบบน้ีอีกไหม  

 เพื่อนๆ กลัยาณมิตรก็เสียดายแทน และไม่อยากใหเ้ราไปอยูท่างโลก เกิดมาชาติหน่ึงเจอ
โอกาสดีๆ แบบน้ี เจอพระพุทธศาสนา เจอพระแท ้หาไดน้อ้ยนกั อยากสร้างบุญบารมี ไม่อยาก
เป็นโมฆะบุรุษ ไม่ไดอ้ยากรวย ไม่ไดอ้ยากเป็นท่ีสังคมยกหนา้ถือตา ไม่ไดอ้ยากใหอ้ยูท่างโลก
เลย แต่ตอนน้ีสถานการณ์เหมือนกลืนไม่เขา้ คายไม่ออก หาทางออกไม่ไดจ้ริงๆ กราบรบกวน
หลวงพ่อใหค้  าแนะน าดว้ยครับ  
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 ตอบ   :   ใหค้  าแนะน าก็หางานท า หางานท าเลย ไปหางานท าก่อน เพราะ เพราะถา้ไปหา
งานท า เราหางานท าใหม้นัเป็นของซ่ึงๆ หนา้ ของซ่ึงๆ หนา้ เหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์เฉพาะ
หนา้ เราตอ้งจดัการเหตุการณ์เฉพาะหนา้ใหจ้บ น่ีหางานท า หางานท าซะ เราไปหางานท าก่อน 
ท าแลว้ถา้เรามีสติ มีปัญญา เรามีสติระลึกรู้อยู ่ ถา้เหตุการณ์น้ีเราไดช่้วยพ่อ ช่วยแม่ ช่วยทุกๆ 
อยา่งแลว้ แลว้ถึงเวลานั้นเราจะมาบวชมนัไม่สาย  

 ถา้ถึงตอนนั้นจะมาบวชไง ถา้จิตใจเรามัน่คงจริงนะ ถา้จิตใจเรามัน่คงจริงเราช่วยพ่อแม่
ไง เพราะชีวิตน้ีไดม้าไดม้าจากพ่อ จากแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ท่ีเขาพดูน่ีถูก แต่ถา้เรา
คิดว่านะ เราคิดวา่จะเอาแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้
ก็ทิง้ไป สละไป ทิง้ไปเหมือนกนั พ่อน่ีโอโ้ฮ เจบ็ช ้านะ เวลาเสียองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้
ไปแลว้ก็คิดว่าเสียลูกไปแลว้ ก็อยากไดห้ลานไวเ้ป็นกษตัริย ์ 

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปประพฤติปฏิบติันะถึง ๖ ปี ไดเ้ป็นพระอรหนัต์
แลว้ส่งคนไปนิมนตน์ะ ส่งไปก่ีคนก็หายหมดเลย พระสุทโธทนะส่งคนไปนิมนต์องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาบวชหมดแหละ ส่งไปถึง ๑๐ กว่า
คณะแน่ะ สุดทา้ยจะส่งจ าช่ือไม่ได ้ ส่งไปอีกคนหน่ึง ท่านสัญญากนัไวเ้ลยนะ อยา่งไรๆ ก็ตอ้ง
นิมนตม์าใหไ้ดน้ะ อยา่งไรๆ ก็ตอ้งนิมนตม์านะ พอไปถึงก็บวชเหมือนกนั พระพุทธเจา้เทศน์จน
บวชเหมือนกนั บวชแลว้ ภาวนาแลว้จนไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ แลว้ก็มาคิดไดไ้งว่าไดส้ัญญากบั
พระเจา้สุทโธทนะไว ้ก็มาอาราธนาแลว้  

 อาราธนาแลว้คือว่าถึงบวชแลว้ก็ไม่ทิง้หนา้ท่ี ก็ยงัอาราธนาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้กลบัไป กลบัไปโปรดบิดา เวลาไปโปรดแลว้ก็ดว้ยวสิาสะ การแกพ้่อ แกแ้ม่น่ีแสนยาก แมแ้ต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาพ่อนิมนตไ์ปแลว้นะ นิมนตก์็ตอ้งถือสิทธ์ิ ก็นิมนต์
มาแลว้ก็ลูกเรา กคิ็ดท าอะไรตามแต่ของเรา ทั้งๆ ท่ีมนัก็รัก ก็เคารพอยูน่ะ  

 สุดทา้ยแลว้เวลาเทศนาว่าการ เชา้พระพุทธเจา้ออกบิณฑบาตไง พอพระพุทธเจา้ออก
บิณฑบาต พระเจา้สุทโธทนะเสียใจมาก ไปยนืขวางองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้เลย บอก
ลูก ท าไมลูกท าลายหนา้พ่อขนาดน้ีล่ะ? ท าไมลูกฉีกหนา้ขนาดน้ี มาเป็นขอทานในเมืองได้
อยา่งไร ก็ตวัเองเป็นกษตัริย ์ แลว้เป็นกษตัริยไ์ปขอขา้วประชาชนกินมนัเสียศกัด์ิศรีมาก องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็บอกว่าพระพุทธเจา้ทุกๆ องคก์็ท  าแบบน้ี  
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 เวลาทางโลกไง ศกัด์ิศรีของทางโลก เห็นไหม เขามีศกัด์ิมีศรี ตอ้งมีคนนบัหนา้ถือตา แต่
ศกัด์ิศรีของธรรมะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา ปรารถนาร้ือสัตว ์ขนสัตว ์ น่ีคือ
การโปรดสัตว ์ โปรดสัตวคื์อใหส้ัตวไ์ดเ้ห็น ใหไ้ดเ้ห็นกิริยาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ไดเ้ห็นสมณะ การไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ พอไดเ้ห็นแลว้เขาเกิดศรัทธา เขาเกิดความ
เช่ือ เขาท าบุญกุศลของเขา เขาก็ไดบุ้ญกุศลของเขา อา้ว แลว้พ่อล่ะ? อา้ว ก็พ่อไม่นิมนตไ์วไ้ง ถา้
พ่อนิมนตไ์ว ้ถา้กิจนิมนตพ์่อนิมนตไ์วก้็ไม่บิณฑบาตไง ก็พ่อไม่นิมนตต่์างหาก  

 น่ีเขาถือสิทธ์ิของเขา เวลาโปรดพ่อ โปรดแม่น่ีแสนยาก แต่ แต่พ่อแม่จะสูงส่งขนาดไหน 
พ่อแม่จะปานกลาง พ่อแม่จะดอ้ยค่าขนาดไหน ทางสังคมนะ แต่ก็คือพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของ
เราก็คือพ่อแม่ของเรา พ่อแม่มีคนเดียว พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ ไม่มีสิทธิคดัคา้นใดๆ ไดเ้ลย แลว้ท าไม
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทิง้ไปล่ะ? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทิง้ไปเพราะว่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดานะ มีอ  านาจวาสนาบารมี แลว้เวลาเสร็จแลว้ก็กลบัมา
โปรดไง  

 กลบัมาโปรดพระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั ไปโปรดพุทธมารดาก็ได้
เป็นเหมือนกนั นางพิมพาเป็นมเหสีก็ไดเ้ป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั สามเณรราหุลก็ไดเ้ป็นพระ
อรหนัตเ์หมือนกนั ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เสียสละแมแ้ต่องคเ์ดียว ก็จะไม่มีใคร
ไดอ้ะไรเลย แต่เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สละองคเ์ดียว เสียสละออกไป เวลาไป
ออกบวชมนัสะเทือนใจ คนมีกิเลส คนออกบวชมนัยงัไม่ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มนัสะเทือนใจทั้งนั้นแหละ แต่ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีเสียสละออกไป พอเสียสละออกไป 
ไปคน้ควา้อยู ่๖ ปีทุกขย์ากขนาดไหน  

 พอประพฤติปฏิบติัจนส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทศนาว่าการ ร้ือสัตว ์
ขนสัตว ์ โปรดสัตว ์ พระเจา้พิมพสิาร พระเจา้ปเสนทิโกศล กษตัริยท์ ั้งนั้น กษตัริยแ์ควน้ใหญ่ๆ 
ทั้งนั้น ลูกศิษยท์ั้งนั้น มีแต่คนนบัหนา้ถือตาทั้งนั้น มีคุณธรรม ท่ีไหนมีแต่คนเช่ือถือทั้งนั้นแหละ 
น่ีก็ถึงส่งอ  ามาตยไ์ปนิมนตไ์ง นิมนตก์ลบัมา น่ีพดูถึงเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทิง้
พ่อทิง้แม่ไป ทิง้พ่อทิง้แม่เพราะว่าอ  านาจวาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ทิง้ไปแลว้
ดว้ยความจริงของเรา  
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 ฉะนั้น เราเป็นสาวก สาวกะ เราเป็นบริษทั ๔ เราไดย้นิไดฟั้งเราก็อยากจะทิง้พ่อทิง้แม่เรา
ไปเหมือนกนั เออ เราก็ทิง้ไปเลยทิง้ได ้เวลาทิง้ไปแลว้นะไปนัง่ภาวนานะ พอนัง่ภาวนาก็ อืม พ่อ
เราจะอยูอ่ยา่งไรหนอ แม่เราจะอยูอ่ยา่งไรหนอ ป่านน้ีบา้นมนัโดนยดึไปหรือยงัหนอ น่ีมนัเป็น
ความกงัวล จริงๆ ใจเราแขง็จริงหรือเปล่า ใจเราเขม้แขง็พอไหม? ถา้ใจเราเขม้แขง็พอ ถา้มนัไป
ไดม้นัไปแลว้ ถา้ใจเรายงัไม่เขม้แขง็พอ เวลาไปแลว้ ถา้ขา้งหนา้ก็ไม่ได ้ ขา้งหลงัก็ไม่ได ้ มนัยิง่
เป็นปัญหาใหญ่เลย ขา้งหนา้ยงัไม่ได ้ แลว้ปัจจุบนัขา้งหลงั น่ีปัจจุบนัขา้งหลงัเรายงัไม่ทิง้ เรา
รักษาตรงน้ี ถา้รักษาตรงน้ีไดม้นัเป็นประโยชน์ตรงน้ีนะ เอาปัจจุบนั  

 เขาบอกว่าพระในบา้น ดูสิเห็นพ่อ เห็นแม่ไหม เวลาไปท าบุญท่ีวดั ไม่รู้จกัพระในบา้น
หรือ? ไม่รู้จกัพระในบา้นหรือ? รู้จกั พระในบา้น เพราะคนจะไปวดัไปวามนัตอ้งศึกษาธรรมะ 
ธรรมะน่ีศีล สมาธิ ปัญญาสอนใหค้นเป็นคนดี ถา้คนจะเป็นคนดีไดค้นตอ้งมีสามญัส านึกความ
เป็นคน ถา้มีส านึกความเป็นคน คนน่ีไดม้าจากใคร คนน่ีไดม้าจากพ่อ จากแม่ ถา้ไดม้าจากพ่อ 
จากแม่ คนดีเขาตอ้งกตญัญูกตเวที ถา้เรามีเคร่ืองหมายของคนดี เรากตญัญูกตเวทีกบัพ่อกบัแม่ 
เราก็เขา้ใจไดว้่าพระในบา้น พระในบา้น แลว้พระในใจล่ะ?  

 น่ีถา้พระในใจของเรา เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เราก าหนดพุทโธ พุทโธ 
พุทโธ เรามาประพฤติปฏิบติักนัเราหาพระในใจของเรา ถา้เราหาพระในใจของเราไดน้ะ น่ีเราจะ
เขม้แขง็ของเราข้ึนมา ถา้เราเขม้แขง็ข้ึนมาเราจะเป็นพระอริยบุคคล ดูสิเขาตอ้งการเห็นสมณะ ถา้
เห็นสมณะ น่ีเห็นสมณะเป็นมงคลชีวิต เป็นมงคลอยา่งยิง่ เห็นแลว้มนัมีศรัทธา มีความเช่ือ พระ
สารีบุตรเห็นพระอสัสชิเขา้ไป ตามไปฟังธรรมพระอสัสชิถึงไดเ้ป็นพระโสดาบนัข้ึนมา ไดเ้ห็น
สมณะ สมณะการเคล่ือนไหวของผูมี้สติ  

 การเคล่ือนไหวของผูท่ี้มีสติปัญญา มนัท าใหศ้รัทธามนัมัน่คง ท าใหม้นัเจริญงอกงาม น่ี
จะตามไปขอฟังธรรมๆ พอฟังธรรมข้ึนมาแลว้ ถา้มีสติปัญญาแทงทะลุ แทงทะลุดว้ยสติปัญญา 
น่ีเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ เราท าวิปัสสนาๆ วิปัสสนาคือปัญญาแก่กลา้ ปัญญาญาณอนัน้ีมนั
ช าระลา้งกิเลส ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นเช้ือ เป็นผูช้ี้น า เป็นหวัเช้ือ แลว้
เราใชปั้ญญาของเราแทงทะลุไป เวลาองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม พระอญัญา
โกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ส่ิงท่ีว่าแสดงธรรมๆ ร้ือสัตว ์ขนสัตว ์ถา้มีสติ มีปัญญา วิปัสสนา
ญาณข้ึนมามนัถึงจะเป็นไป 
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 ฉะนั้น เราก าหนดพุทโธ พุทโธ เราหาพระในใจ ถา้เราหาพระในใจเราก็ตอ้งแสวงหา
พระในใจ แต่พระในใจมนัตอ้งมีสภาวะแวดลอ้ม พระในใจมนัตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์พระในใจมนั
ตอ้งมีการเก้ือหนุน ถา้มนัมีการเก้ือหนุน น่ีใช่มนัพดู เวลาเดก็พดูกนัผูใ้หญ่ฟังนะ เห็นไหม สอน
นะ นกัเรียนหา้มสูบบุหร่ีนะ แต่เวลาครูกย็งัสูบ แอบสูบ แอบสูบอยูข่า้งหลงั แลว้นกัเรียนมนัก็
บอก อา้ว ไหนบอกหา้มสูบแลว้ยงัสูบอยูล่่ะ? เดก็ก็ตอ้งสอนอยา่งนั้น เดก็บอกหา้มสูบบุหร่ีนะ
มนัท าลายสุขภาพ มนัท าใหมี้เช้ือโรค แลว้ครูสูบท าไมล่ะ? อา้ว ครูสูบก็ครูเป็นโรคไง เป็นไซนสั
ครูก็ดูดบุหร่ี น่ีมนัมีขอ้อา้งไปหมดแหละ ถา้ใครจะหาทางออกมนัจะบิดเบ้ียวนะมนัอา้งไดท้ั้งนั้น
แหละ  

 ทีน้ีถา้จิตใจมนัเขม้แขง็ จิตใจมนัเขม้แขง็ จิตใจมนัเป็นไปไดม้นัก็เป็นไปได ้ ถา้จิตใจมนั
ไม่เขม้แขง็ จิตใจไม่เขม้แขง็ พระในบา้น พระในบา้น เห็นไหม ส่ิงท่ีว่าเราเป็นชาวพุทธเรามี
สติปัญญา เราตอ้งมีส านึกของความเป็นคน ถา้ความเป็นคนก็มีพ่อมีแม่ ถา้มีพ่อมีแม่นะ แลว้พ่อ
แม่เราทุกขเ์รายาก เราจะช่วยเหลือเจือจาน อนัน้ีมนัก็เป็นบุญอนัหน่ึง แลว้ถา้มนัท าเสร็จแลว้นะ 
ท าเสร็จแลว้ มนัท าแลว้เราท าเสร็จแลว้ เพราะในสมยัพุทธกาลในพระไตรปิฎกมีมาก มีหลาย
กรณีมาก มีกรณีหน่ึงลูกเศรษฐี ลกูเศรษฐีนะอยากบวชมาก อยากบวชมากมีลูกชายคนเดียว  

 มีหลายกรณี กรณีของพระรัฐปาลก็หน่ึง กรณีของพระ หลายองคม์าก น่ีเวลาบวชไปแลว้ 
บวชไปแลว้ท่ีบา้นพอเฒ่าพอแก่ คนใชม้นัโกงหมดเลย โกงหมดเลย ข่าวร ่ าลือไป ตวัเองไปบวช
อยูใ่นป่า แลว้มนัปฏิบติัมา ๑๖ ปีก็ยงัไม่ไดอ้ะไรเลย พอข่าวร ่ าลือไปก็ว่าน่ีตระกลูน้ีลูกไปบวช 
พ่อแม่ก็โดนคนใชโ้ดนโกงหมด ดว้ยความระลึกไดก้็จะกลบัไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ ไปถึงทางสอง
แพร่งว่าเราจะไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ก่อน หรือจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน ถา้
ไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ก็สึก ก็ไปดูแลพ่อแม่ แต่ตดัสินใจว่าไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ก่อน  

 น่ีไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกมาท าไม 
ก็น่ีไปบวชอยูแ่ลว้ ปฏิบติัแลว้จะเป็นอยา่งน้ี มนัยงักงัวล มนัยงัมีความทุกข ์ ความยากมาตลอด
เลย แลว้ตอนน้ีพ่อแม่ก็โดนคนใช ้ โดนคนใชใ้นบา้นโกงจนหมดเน้ือหมดตวั ตอนน้ีเป็นขอทาน 
น่ีท าอยา่งไรล่ะ? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกถึงเราบวชเป็นพระเราก็เล้ียงพ่อแม่ได ้ ก็
เลยไปเอาพ่อแม่ เอาพ่อแม่มาอยู ่แลว้บิณฑบาตเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ พอบิณฑบาตเล้ียงพ่อเล้ียงแม่นะ 
พระก็โจษจนักนับอกพระอะไรบิณฑบาตมาเล้ียงโยม อยา่งน้ีมนัผดิศีล ผดิวินยั  



พระในใจ ๖ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

 ไปฟ้องพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกว่ามนัเป็นกุศล มนัเป็นความดี พระมีสิทธ์ิเล้ียง
พ่อเล้ียงแม่ได ้ เห็นไหม ประชาชนเขาเล้ียงพ่อเล้ียงแม่เขาได ้ ประชาชนเขาหาอยูห่ากินเพื่อเล้ียง
พ่อเล้ียงแม่ พระในบา้นๆ น่ีเราเป็นพระ เราเป็นพระเราเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ไม่ไดห้รือ? เป็นพระก็
ตอ้งเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ ประชาชนยงัเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ได ้ ท าไมพระจะเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ไม่ได ้ ก็สร้าง
ท่ีอยูใ่หพ้่อใหแ้ม่ แลว้ก็บิณฑบาตเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ ดูแลพ่อแม่ 

 ฉะนั้น พระน่ีเล้ียงพ่อแม่ได ้ แต่มนัก็ดูความสมควรนะ อยา่งเช่นเราน่ีเราก็มีพ่อมีแม่ แลว้
ท าไมเราไม่ไปเล้ียงพ่อเล้ียงแม่เราล่ะ? อา้ว ก็เรามีพี่ชายตั้งหลายคน นอ้งชายเราก็มี นอ้งสาวเราก็
มี ถา้เขาเล้ียงกนัไดเ้ราตอ้งไปเล้ียงดว้ยไหม? อยา่งน้ีแสดงว่าเราน่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย โอโ้ฮ พี่ๆ นอ้งๆ 
มาเล้ียงดูพ่อแม่มนั มนับวชพระมามนัเห็นแก่ตวัมนัไม่เล้ียงพ่อเล้ียงแม่มนั แลว้พ่อแม่มนัคิดถึง
พระไหม? คิดถึง ถา้คิดถึง พระเป็นญาติกบัศาสนาไหม  

 พี่นอ้งเราเล้ียงพ่อเล้ียงแม่หมดเลย เขาดูแลนะ เพราะแม่เป็นอมัพฤกษ ์ เขาเชด็ข้ีเชด็เยีย่ว
หมดเลย เขาตอ้งไดบุ้ญเยอะเลย แลว้เรามีแต่ปากดีอยูน่ี่ไม่เคยไปดูแลท่านเลย แสดงว่าพวกนั้น
ไดบุ้ญมากกว่าเรา แต่เรามาบวชพระ แลว้เราประพฤติปฏิบติัของเรา แลว้มนัเห็นสมควร เพราะ
มนัมีคนดูแลอยู ่ ดูแลกนัดว้ยปัจจยั ๔ ดว้ยธาตุขนัธ์มนัก็เร่ืองหน่ึง แต่เร่ืองของบุญมนัเร่ืองของ
หวัใจ เรามาบวชเป็นพระ พี่นอ้งเราเป็นสิบเล้ียงดูพ่อแม่อยู ่ ดูแลพ่อแม่หมด แต่เราอยูน่ี่ แลว้
ความคิดของพ่อแม่คิดถึงใคร? ถา้คิดถึงคนๆ นั้นมนัเป็นบุญใช่ไหม  

 คิดถึงพระ คิดถึงส่ิงท่ีดีงาม เป็นญาติกบัศาสนาไหม? เป็นญาติกบัศาสนา ส่ิงน้ีเป็นญาติ
กบัศาสนา คนเราท่ีเป็นญาติกบัศาสนา ญาติกบัศาสนา ท าบุญไดบุ้ญไหม? ถา้ท าบุญไดบุ้ญแลว้ 
แลว้เวลาเราจะตายไปเราอยากไดบุ้ญหรือเราอยากอยูก่บัลูก ก็อยากไดบุ้ญ ถา้อยากไดบุ้ญมนัก็
เป็นบุญ น่ีถา้จิตใจเรามีหลกัเราจะไม่หวัน่ไหวไปกบัโลกธรรม ๘ ไม่หวัน่ไหวกบัแรงเสียดสี ไม่
หวัน่ไหวไปกบักระแสโลก กระแสโลกวา่เห็นแก่ตวั ท  าอะไรก็เห็นแก่ตวัไม่คิดถึงคนอ่ืนเลย คน
อ่ืนเขาตอ้งดูแล  

 คนอ่ืนมนัเร่ืองพื้นๆ มนัเร่ืองท่ีว่าหมู หมา กา ไก่ ใครๆ ก็ดูแลกนัได ้ หมู หมา กา ไก่ 
หว่านเมลด็ขา้วไปไก่มนัก็อ่ิมหน าส าราญแลว้ ขา้วเปลือก ขา้วเปลือกหว่านไปไก่มนัก็กิน
ขา้วเปลือกมนัก็มีความสุขแลว้ มนัเป็นเร่ืองของหมู หมา กา ไก่ แต่มนัเร่ืองของคุณธรรม เร่ือง
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ของศีล เร่ืองของธรรมมนัสูงส่ง หวัใจใครมนัจะถึงล่ะ? ถา้หวัใจมนัจะถึงมนัก็เป็นไป น่ีบุญมนั
ไม่มีใครมองเห็นนะ มนัเห็นแต่ส่ิงท่ีเล้ียงดูกนัมาไง  

 น่ีพดูถึง เห็นไหม โอโ้ฮ น่ีเขาถามเร่ืองเขา ท าไมพดูเร่ืองเราล่ะ เขาถามเร่ืองเขา น้ีมนัเป็น
เร่ืองโลกแตก มนัเป็นปัญหาอยูแ่ลว้ ฉะนั้น เวลาท่ีว่าเวลาเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ได ้ เอาเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ 
ถา้แบบว่ามีความจ าเป็นเล้ียงได ้ แต่ถา้มนัมีพี่ มีนอ้ง มีอะไร พระก็ไม่ควรท า พระกไ็ม่ควรท า 
เพราะว่าเราเคารพพ่อแม่ไหม? เคารพ แลว้เราเคารพธรรมวินยัไหม? เราเคารพศีล สมาธิ ปัญญา
ไหม? เราเคารพวิธีการ ธรรมและวินยัเป็นทางอนัเอก มรรคโค เป็นทางท่ีว่าทุกคนจะเขา้ไปสู่สัจ
ธรรม แลว้ทุกคนจะรักษาทางน้ีใหม้นัสะดวก ใหท้างน้ีสบาย ใหท้างน้ีมนัเป็นสัจจะ ใหท้างน้ีมี
ความมัน่คง  

 เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรสมนัก็ประโยชน์ใช่ไหม เราเองเราก็เห็นประโยชน์กบัตวั
ของเรา เราท าเพื่อประโยชน์ของเรา เขาบอกไอน้ัน่ก็ท  าได ้ไอน่ี้ก็ท  าได ้ทางน่ีมนัจะด่างพร้อยไป
เร่ือยๆ มนัจะออกนอกทางไปเร่ือยๆ แต่ถา้ทางน้ีเป็นไฮเวย ์ทางน้ีเป็นทางมรรคโค ทางน้ีเป็นทาง
อนัเอกท่ีมนัสะดวกรวดเร็ว มนัตอ้งเป็นไป ทุกคนรักษาทางน้ีไว ้ใครมีรถสูตร ๑ ไปเลย จะก่ีร้อย
กิโลเมตรต่อชัว่โมงไปเลย เรามีเกวยีน อา้ว เราก็ไปเส้นทางน้ี เราไม่มีเกวียน อา้ว เราก็เดินไปก็
ได ้ 

 มนัอยูท่ี่วาสนาของคน แต่เส้นทางน้ีมนัตอ้งรักษากนัไว ้ พระท่านมีสติปัญญา เห็นไหม 
ถา้มีความจ าเป็นได ้เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ไดเ้ลย แต่ถา้มนัมีคนท่ีดูแลมนั มนัไม่เป็นความจ าเป็น เพราะ 
เพราะเราเป็นพระนะ คนท่ีเป็นพระมนัตอ้งมีสติปัญญา อะไรท่ีมนัละเอียดกว่า บุญกุศลท่ีละเอียด
กว่า ท่ีมัน่คงกว่า ท่ียิง่ใหญ่กวา่ แต่คนตาถัว่มนัมองไม่เห็นหรอก สายตาสั้นมนัไม่รู้หรอก มนัไม่
รู้เร่ือง แต่ถา้เราท าไดข้นาดน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีในพระไตรปิฎกมีเร่ืองน้ีเยอะมาก ถา้มีเยอะมากนะเราเองก็คิด แต่ถา้เป็น
ปัญหาใหเ้ราตอบเราก็บอกว่าตอนน้ีพ่อแม่มีอายมุาก แลว้ท่านก็ช่วยตวัเองไม่ได ้ น่ีก็เป็นปัญหา
หน่ึง แลว้ปัญหาหน่ึงเร่ืองพ่อแม่แก่เฒ่ากต็อ้งมีคนอุปัฏฐากดูแลอยูแ่ลว้ ถา้มีญาติพีน่อ้งก็เร่ือง
หน่ึง ถา้ไม่มีญาติพี่นอ้งนะเราก็ดูแลของเรา แลว้ธรรมดาอยา่งเรา เห็นไหม คนไทยเช้ือสายจีน 
อยา่งเราน่ีคนไทยเช้ือสายจีน พอเช้ือสายจีนเขา คนจีนเขาถือตรงนั้นกนัมาก ถือเร่ืองพ่อแม่ ลูก
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คนโตตอ้งประเพณีวฒันธรรม คนไทยเช้ือสายจีนเราตอ้งรับผดิชอบเร่ืองพ่อเร่ืองแม่ แต่ถา้มีสติ 
มีปัญญา ถา้มีโอกาสมนัเป็นไปได ้ 

 มนัมีโอกาสนะ เพราะในสมยัปัจจุบนัน้ีพระหลายองคก์็มีปัญหาน้ีเหมือนกนั แต่ก็อยูท่ี่
ความเขม้แขง็วา่เป็นไปไดจ้ริงหรือเป็นไปไม่ไดจ้ริง น่ีพดูถึงว่ามนัเป็นปัญหาโลกแตกไง ฉะนั้น 
ส่ิงท่ีว่าแลว้ยิง่มาเร่ืองทรัพยสิ์น เร่ืองส่ิงท่ีเป็นไป เห็นไหม เร่ืองท่ีว่าธนาคารเขาจะยดึเม่ือไหร่ ไอ้
น่ีก็อีกเร่ืองหน่ึง น่ีมนัมีสองเร่ืองซอ้นกนันะ หน่ึงเร่ืองของทรัพยสิ์นท่ีเราจะดูแลกนั เร่ืองของพ่อ
แม่ท่ีแก่เฒ่าชราข้ึนมา แลว้เราก็มีความคิดอยากบวชตลอดชีวิตเลย อยากบวชตลอดชีวิต แต่ก็มา
เป็นห่วงเป็นบางคร้ัง ถา้เป็นห่วงเป็นบางคร้ัง ตอนน้ีถา้บวชไปแลว้มนัไม่ห่วงเป็นบางคร้ังหรอก 
มนัห่วงตลอดเลย  

 กิเลสน่ีมนัร้าย ตอนน้ียงัไม่บวชนะมนัก็ห่วงเป็นบางคร้ัง แต่พอไปบวชแลว้นะทีน้ีมนั
ห่วงตลอดเลย เพราะอะไร? เพราะกิเลสตอนน้ีมนัพลิกแลว้ มนัเอาแง่มุมน้ีมากระตุน้เรา ทีน้ีมนั
จะไปหนา้มนัก็ไปไม่ได ้ มนัจะถอยหลงัมนัก็ถอยหลงัไม่ได ้ คือว่าในปัจจุบนัน้ีเราไม่แกไ้ขใหดี้
ก่อนไง น่ีสุคโตไง น่ีสุคโต ถา้สุคโต ปัจจุบนัสุคโต ท าทุกอยา่งใหส้ าเร็จเรียบร้อย ท าทุกอยา่งให้
ส าเร็จเรียบร้อยแลว้เราค่อยแสวงหาเร่ืองประโยชน์ส่วนตนของเรา  

 ฉะนั้น ตอนน้ีเราท าตรงน้ีท าใหจ้บ เพราะเราบอกว่าถา้บวชไปแลว้มนัก็คิดอยา่งน้ี บวช
ไปแลว้นะไอเ้ร่ืองท่ีเป็นความกงัวลมนัจะไปกระตุน้เรามากเลย ถา้เราเป็นจริงนะเราบวชไปนาน
แลว้ ถา้เราบวชไปนานแลว้ก็จบแลว้ เราบวชไปแลว้พ่อแม่ก็อยา่งว่า ถา้เป็นความจริงนะสร้าง
กระต๊อบเลยเอาพ่อแม่มาอยู ่ ถา้มนัเป็นไปไดจ้ริงนะ แลว้มาดูท่ีไหนว่าท่ีไหนเขาจะติเขาจะเตียน 
มนัเป็นขอ้เทจ็จริง ทุกคนเห็นแลว้นะเขาไม่ใช่ติเตียนหรอก เขาสาธุ ไม่ใช่สาธุเปล่านะ เขาจะ
ช่วยเหลือเจือจาน ช่วยดูแลดว้ย  

 ใหม้นัเป็นความจริงเถอะ ใหเ้ป็นความจริง ความจริงท่ีเป็นอยา่งน้ีใหเ้ป็นความจริง
ตลอดไป ท่ีทางโลกเขาอยากช่วยเหลือเจือจานมาก แต่เขากลวัวา่มนัไม่เป็นความจริงน่ะสิ ตอนน้ี
นะท่ีว่าไอแ้ชร์ลูกโซ่ๆ กนัอยู ่ ท่ีมนัเช่ือถือกนัไม่ไดก้็เพราะไอค้วามไม่จริงน่ีสิ แต่ถา้เป็นความ
จริง มนัเป็นความจริงมีคนอยากจะมาคอยช่วยเลยล่ะ พระองคห์น่ึงอยากจะบวช ถา้มีใครเป็น
อะไรเขาจะช่วยเลย แลว้ใหไ้ปบวช บวชดีๆ นะ บวชแลว้ปฏิบติัใหดี้ๆ นะ เพราะว่าบวชไปแลว้
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นะเส้นทางของชีวิตเรามนัตอ้งเอาจริงเอาจงันะ เพราะพระท่ีจะบวชเขา้ไปแลว้มนัจะมีเหตุผล
ของมนั  

 น่ีพดูถึงว่าเขาว่าเขาอยากบวชตลอดชีวิต แลว้บวชตลอดชีวิตแลว้นะ ทีน้ีส่ิงท่ีว่าบางคร้ังก็
ไปอยูว่ดับา้ง พ่อแม่ก็พดูว่ารู้จกัพระในบา้นไหม เราก็รู้จกัอยู ่ พระในบา้น พระในบา้นก็คือส่ิง
ท่ีว่าเราไปวดัแลว้เราตอ้งมีสามญัส านึกอยูแ่ลว้ แลว้มีสามญัส านึกอยูแ่ลว้เรามีกตญัญูกตเวทีอยู่
แลว้ แต่น้ีท่ีมนัมีปัญหากนั หน่ึงโลกท่ีมีปัญหากนัอยูน่ี่ดว้ยวยั ดูสิวยัรุ่น วยัท างาน วยัผูเ้ฒ่า น่ีเวลา
คุยเถียงกนั เถียงกนัดว้ยมุมมองของวยั เถียงกนัโดยวยั โดยวยัมนัจะมีปัญหามาก แลว้ตอนน้ีโดย
วยั เห็นไหม ทีน้ีโดยพื้นฐาน เห็นพระในบา้นไหม? เพราะธรรมดาเขาก็ตอ้งบอกว่าพระในบา้น 
เพราะว่าเป็นผูใ้หชี้วิตน้ีมา ตอนน้ีถา้ทุกขย์ากเขาก็ตอ้งการคนเห็นใจ ทีน้ีเห็นใจเราก็ท  าไดใ้ช่
ไหม  

 ฉะนั้น ตอนน้ีว่าคิดหางานท าก่อนดีไหมเพื่อช่วยเหลือภาระทางบา้น อนัน้ีมนัเป็นหนา้ท่ี
ท่ีเห็นชดัๆ มนัเป็นส่ิงท่ีเห็นชดัๆ แลว้ถา้เรามองขา้มมนัเหมือนกบัเราบกพร่อง ถา้เราไม่บกพร่อง
เราก็ท  างานของเราซะ ท างานแลว้นะมนัมีอยูใ่นสมยัพุทธกาลเหมือนกนั มนัมีนางทาสีคนหน่ึง
เป็นคนทุกข ์ คนเขญ็ใจ เขาเป็นคนอาชีพหาบน ้ามั้ง แลว้วนันั้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
จะไปเทศนาว่าการ ก็เวลาฉนัเสร็จแลว้ก็รอเทศน์ รอนางทาสีคนน้ี นางทาสีคนน้ีก็รีบหาบน ้าไป
เติมตุ่มของเจา้นายท่ีบา้นใหท้นัก่อน ก็ละลา้ละลงัก็อยากจะฟังเทศน์เหมือนกนั แต่เราเป็นคน
ทุกข ์คนเขญ็ใจ เราตอ้งมีหนา้ท่ี ก็ตอ้งหาบน ้า หาบน ้าไปมั้ง  

 อยูใ่นธรรมบท ก็หาบน ้าไป พระพุทธเจา้ก็รอ ก็พดูปฏิสันถารรอ รอใหน้างทาสีเสร็จงาน 
นางทาสีเสร็จงานก็รีบขวนขวายมาร่วมฟังธรรมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พอนาง
ทาสีมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กเ็ร่ิมเทศน์ น่ีจะโปรดทาสีนัน่น่ะ โปรดนางทาสีนั้น 
โปรดนางทาสี พดูเทศนาว่าการไป นางทาสีเป็นพระโสดาบนัเลย เวลาใจของเขา เขาก็รีบเร่งของ
เขา เขาก็อยากขวนขวายของเขา เขาอยากขวนขวายของเขา แต่เขาเป็นคนทุกข ์คนเขญ็ใจเขาก็ท  า
หนา้ท่ีของเขา ท าหนา้ท่ีของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้รอๆ นะจนเขาหาบน ้าจนเสร็จ 
หาบน ้าเสร็จก็รีบขวนขวายมาฟังธรรม มาฟังธรรมข้ึนมาเทศนาว่าการจนเขาไดผ้ลของเขา  

 อนัน้ีเป็นภาระหนา้ท่ีในปัจจุบนัทุกคนมองอยา่งนั้น แต่ถา้มนัเดด็ขาด มนัเดด็ขาดนะ
เพราะมนัมีเยอะมากเวลาเรามีหนา้ท่ี จิตใจมนัทุกข ์ มนัยากมนัก็หาท่ีพึ่ง อยากจะออกประพฤติ
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ออกปฏิบติั แต่เวลาไปแลว้ถา้หนา้ท่ีเราท าไวไ้ม่ดี เหมือนเราตอนน้ี เหมือนทางการแพทยเ์ขา
บอกว่าเดก็ ๓ ขวบ เดก็อายนุอ้ยเราตอ้งดูแลใหดี้เลย เพราะมนัจะมีความปลูกฝัง หน่ึงถา้เราดูแล 
โตข้ึนสมองจะดี ทุกอยา่งจะดี นิสัยจะดีมาก แต่ถา้เราขาดตกบกพร่องตรงน้ี พอดีข้ึนมาแลว้ ท่ี
มนัประชดสังคม มนัท าร้ายสังคมเพราะว่ามนัมีจุดบกพร่องมาตั้งแต่เดก็ น่ีก็เหมือนกนั เร่ิมตน้
เราจะไปบวชเหมือนกบัเดก็ๆ ทั้งนั้นแหละ หนา้ท่ีของเรา ส่ิงท่ีเราเขา้ไปถา้มนัดีมนัก็คือดี ถา้
มนัดีมนัเป็นไปไดม้นัจะเป็นประโยชน์ 

 ฉะนั้น บอกว่าเพื่อนๆ กลัยาณมิตรเสียดายแทน อา้ว เสียดายแทนมึงไม่มาแทนกลู่ะ 
เสียดายแทนมึงก็มาแทนกสิู กไูปบวชมึงมาดูแลพ่อแม่กทีู น่ีกลัยาณมิตรก็คือกลัยาณมิตร 
กลัยาณมิตรก็เสียดายแทน ใช่ค าว่าเสียดายก็คือเสียดาย ค าวา่เสียดาย คนเรานะมิตรแท ้มิตรเทียม 
คนเทียมมิตร มิตรแท ้ แมแ้ต่เวลาเราผดิพลาดพลั้งไป มิตรแทจ้ะปกป้องคุม้ครองดูแล เบ้ืองหลงั
เราถา้มีใครนินทา มีใครเขาใส่ร้าย ถา้มิตรแทม้นัจะป้องกนัเราทนัทีเลย มิตรแทม้นัจะแกไ้ขเรา
เลย มิตรแท ้ถา้มิตรแทน้ะ ส่ิงท่ีว่าเสียดายๆ เราจะบอกว่ามิตรแทก้็คือมิตรแท ้แต่ว่ากลัยาณมิตรท่ี
ดี ก็ดีก็ไม่ว่ากนั แต่ในเม่ือความจริง ความจริง เห็นไหม ความจริง ค าพดูทุกคนมนัพดูไดท้ั้งนั้น
แหละ แต่ความจริงเขายงัไม่อยูใ่นเหตุการณ์อยา่งนั้น  

 เราเห็นข่าวบ่อยเลย ตอนน้ีดาราจะมาบวช จะบวชตลอดชีวิต คนนูน้ก็จะบวชตลอดชีวิต 
โอโ้ฮ ส่ือมนัร ่ าลือนะ มนัตีไปใหญ่เลย โอ๋ย ไอน่ี้จะบวชตลอดชีวิต บวชไป ๒ วนัแม่งสึกแลว้ 
คนนูน้บวชมาแลว้โอโ้ฮ สุดยอด จะบวชตลอดชีวิต จะไปถึงท่ีสุด ไป ๒ วนัสึกแลว้ เยอะมาก 
บวชไป ๒ ปี ๓ ปีเอง็ทนแรงกิเลสเอง็ไม่ไหวหรอก น่ีท่ีบอกว่าบวชพระสบาย บวชพระสบาย 
บวชพระถา้ตั้งใจมาท าธุรกิจ มาหาเงินน่ีสบาย แต่ไม่สบายหรอกตอนน้ีต ารวจก าลงัจะจบั แต่ถา้
บวชจริงๆ มนัไม่สบายหรอก โธ่ กิเลสเรา กิเลสเรามนัร้ายนกั  

 ฉะนั้น กลัยาณมิตร เราจะบอกว่ากลัยาณมิตรเขาพดูดว้ยปาก ปากน่ีมนัพดูอะไรปลิ้นไป
ปลิ้นมา ลิ้นพลิกไปพลิกมาอยูน่ี่มนัพดูไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ความรับผดิชอบของเรา ความ
รับผดิชอบของเรา ความจริงของเรา ค าพดูใครมนัก็พดูได ้ กลัยาณมิตร ในนวโกวาท มิตรแท ้
มิตรเทียม คนเทียมมิตร มิตรเทียมๆ มนัปอกลอก มนัเอาแต่ประโยชน์ มิตรแทเ้ขาจะดูแล เขาจะ
ช่วยเหลือเจือจานเรา  
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 ฉะนั้น ว่ากลัยาณมิตรเพราะอะไร? เพราะบอกว่ากลัยาณมิตรเพราะเราฟังอยา่งน้ีไง เรา
เองเราก็อยากจะบวชอยูแ่ลว้ เราเองเรามีความทุกข ์ ความยากอยูแ่ลว้ แลว้เขามาพดูส่ิงท่ีเราชอบ
ใจ โอโ้ฮ น่ีเพื่อนแท ้ เพื่อนแทน้ะ ไอค้นพูดอยา่งน้ีเพื่อนแท ้ แลว้คนท่ีเขาอยากช่วยเหลือเราจริง
ล่ะ? แลว้พ่อแม่เพื่อนจริงหรือเปล่า ญาติพีน่อ้งเพื่อนจริงหรือเปล่า ทีน้ีกรณีอยา่งน้ีมนัตอ้งมีสติมี
ปัญญา เราตอ้งคดัเลือกเองไง เราตอ้งคดัตอ้งเลือก เวลาเราพดูน่ีเขาปลอบประโลมใจ เวลาทุกข์
เขาปลอบประโลมใจ คารม คารมอารมณ์ เขาปลอบประโลมใจเราก็ อืม คนน้ีดี คนน้ีดี แลว้เขา
ช่วยเราจริงหรือเปล่า เขาดูแลเราจริงไหม ถา้เขาดูแลเราจริงมนัไม่ตอ้งใชค้ารมหรอก เขาช่วยเลย  

 ถา้คนเขาช่วยเลยนะ คนเขาช่วยเลยนะ โอโ้ฮ มนัซ้ึงน ้าใจนะ คนทุกข ์ คนยาก เห็นไหม 
เวลาทุกคนอยากช่วยกนั เจอรถเสีย เจอรถอะไรก็อยากช่วย เราอยากช่วยเขานะ เวลารถเรา
เสียหาย เราไปเจออุบติัเหตุแลว้รอคนช่วยเหลือนะ แต่ตอนน้ีไปดูไอแ้ก๊งตบทรัพยสิ์มนัเอารถมา
เฉ่ียวมึงเลย แลว้มนัจะใหช่้วย ควกัสตางคช่์วยมนั เพราะเราตอ้งการช่วยเหลือ แต่มนัก็มีคนมา
แสวงหาผลประโยชน์ มนัก็มีการเอาส่ิงท่ีน ้ าใจของคนไปเป็นประโยชน์ ไปท าลายเสียหาย ไอเ้รา
เลยไวใ้จใครไม่ไดเ้ลย เราจะไวใ้จใครล่ะ? เราไวใ้จคนอ่ืนไม่ได ้ถา้ไวใ้จคนอ่ืนไม่ไดเ้ราค่อยๆ ว่า
กนั เราว่ากนั  

 น่ีพดูถึงกลัยาณมิตรเราจะบอกเลย บอกว่าฟังไวแ้ลว้เราใชพ้ิจารณาไตร่ตรองเอง จิตใจ
ของเราเราทุกขย์ากอยา่งน้ีแลว้ใช่ไหม แลว้ยิง่ไปฟังอยา่งน้ีดว้ยจิตใจเรายิง่ไปใหญ่เลยนะ คนก็ว่า
อยา่งนั้นบวชดี คนนั้นก็ว่าดีไปหมดเลย ใครก็ว่านู่นดี ใครก็ว่านัน่ดี สุดทา้ยไอค้นท่ีว่าดีๆ มนั
กลบับา้นมนัไปหมดเลย ใครกว็่าดี ใครก็วา่ดี มนัอยูบ่า้นมนั เรานัง่ทุกขอ์ยูค่นเดียว ไอค้นก็ว่า
อยา่งน้ีถูก ไอค้นก็ว่าอยา่งน้ีดี ทุกคนบอกว่าดีหมดเลย แลว้ผลของมนัล่ะ เขากลบัไปบา้นเขา เขา
ไปมีความสุขอยูท่ี่บา้นเขา ไอเ้ราน่ีทุกขอ์ยูค่นเดียว  

 ฉะนั้น เราคิดอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ แลว้มนัมีส่ิงน้ีมากระตุน้ใช่ไหมเราก็รับฟังไว ้ฉะนั้น บอกว่า
ค าน้ีมนัใชไ้ด ้ เราเกิดมาชาติน้ีมีโอกาสดีๆ เกิดมาพบพุทธศาสนา โอกาสหาไดน้อ้ยนกั อยาก
สร้างบุญบารมี ไม่อยากเป็นโมฆะบุรุษ อยากสร้างบุญบารมี รักษาพ่อแม่ ก็เพราะสร้างบารมี 
ดูแลพ่อแม่ก็เป็นการสร้างบารมี ปลดหน้ีปลดสินใหพ้่อแม่ก็เป็นการสร้างบารมี ฉะนั้น เราสร้าง
บารมีแลว้นะ แลว้ถา้เราไปบวชเม่ือแก่ ถา้มนัสุกงอมแลว้ถา้บวชเม่ือแก่ ไปบวชเม่ือแก่ บวชแลว้
เราไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัต ์โอโ้ฮ ยิง่สาธุเลย  
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 ถา้เราสร้างบารมีเวลาไปบวช แต่ตอนน้ีเรามองเกมแลว้ เวลาไปบวชแลว้นะมนัละลา้
ละลงั ถา้ไปบวชแลว้นะ จริงๆ นะไปบวชแลว้กลืนขา้วแทบไม่ลงคอเลยล่ะ จะกินขา้วสักค าหน่ึง
ก็คิดถึงว่าแม่จะกินอะไร จะกลืนขา้วสกัค าหน่ึงก็ว่าพ่อกินขา้วหรือยงั จะกินขา้วสกัค าหน่ึงนะ 
แลว้เวลาจะนอนนะ เวลาจะนอนพ่อแม่นอนท่ีไหน ถา้บา้นเขายดึไปแลว้พ่อแม่ไปนอนท่ีไหน 
ตอนน้ีพ่อแม่ไปนอนอยู่ท่ีศาลาขา้งถนนหรือ? ไปบวชเป็นพระแลว้มนัยิง่เป็นความทุกข ์ เราเอา
เหตุการณ์เฉพาะหนา้น้ีใหจ้บ ถา้เหตุการณ์เฉพาะหนา้จบ จบแลว้เราค่อยจะไปบวช ไปอะไรนัน่
อีกเร่ืองหน่ึง  

 แต่ถา้ในบา้น ถา้ในบา้นมีพี่นอ้งหลายคน แลว้พี่นอ้งคนไหนก็แลว้แต่เขาแยกบา้นแยก
เรือนไปแลว้ เขาสร้างฐานะเขาเขม้แขง็แลว้ท าไมเขาไม่ดูพ่อแม่บา้ง ถา้ในบา้นเรามีพีน่อ้งหลาย
คน แลว้พี่นอ้งเราเขาก็มีครอบครัวไปแลว้ แลว้ใหเ้ราแบกภาระอยูค่นเดียว แลว้คนอ่ืนเขาไม่ใช่
ลูกหรือ? พี่ๆ นอ้งๆ เราไม่ใช่ลูกพ่อแม่หรือ? ก็ลูกพ่อแม่เหมือนกนั แลว้ท าไมพ่อแม่ของเราตอ้ง
ใหเ้รารับผดิชอบอยูค่นเดียวล่ะ? ท าไมพ่อแม่เราไม่ใหพ้ี่นอ้งทุกคนมาช่วยรับผดิชอบบา้งล่ะ? ถา้
มนัเป็นเหตุผลท่ีตรงขา้ม แต่ถา้พดูอยา่งน้ีเราพดูเป็นสิทธ์ิไง แต่ไอพ้วกพี่นอ้งท่ีมนัมีครอบครัว
ไปแลว้ก็บอกว่า อา้ว ก็กมีูครอบครัวแลว้ มึงยงัไม่มีก็หนา้ท่ีของมึงไง ถา้อยา่งนั้นก็รับไว ้ถา้อยา่ง
นั้นก็รับไว ้ อา้ว ก็เรายงัไม่มีครอบครัวน่ี เขามีครอบครัวหมดแลว้ เขาแยกบา้นแยกเรือนไป
หมดแลว้ เรายงัไม่ไดแ้ยก เราอยูก่บัพ่อแม่เราก็ตอ้งรับผดิชอบสิ  

 น่ีมนัมองไดห้ลายมุมไง มนัมองไดท้ั้งนั้นแหละ การเป็นโมฆะบุรุษ การเป็นโมฆะบุรุษ
คือจิตใจเขาท าส่ิงเสียหาย ทั้งบวชเป็นพระแลว้ก็ยงัท  าทุศีล ถา้เป็นฆราวาสก็ไม่รับผดิชอบส่ิงใด
เลย น่ีโมฆะบุรุษ ถา้บุรุษท่ีมีคุณภาพไง ถึงอยูท่างโลกเขาก็เป็นคนดีทางโลก เขามาบวชพระเขาก็
มีคุณภาพทางพระ นัน่คือไม่เป็นคนโมฆะ คนโมฆะไม่ใช่มนัไม่บวชพระแลว้เป็นโมฆะ ไม่บวช
พระ ไม่บวชพระอยูท่างโลกแต่ท าคุณงามความดีเขาก็เป็นสุภาพบุรุษ เขาก็เป็นสุภาพชน เขาจะ
เป็นโมฆะท่ีไหน เขาก็ไม่ใช่โมฆะ  

 ค าว่าโมฆะคือคนท าผดิไง ท าผดิต่อหนา้ท่ีไง หนา้ท่ีของตวัเองแลว้ไม่ท าตามนั้น น่ีโมฆะ
บุรุษ แลว้ไดห้นา้ท่ีนั้นยงัท าความเสียหายต่อหนา้ท่ีนั้น ท าใหเ้กิดเป็นโทษเป็นภยัต่อหนา้ท่ีของ
ตวัเอง นั้นถึงเป็นโมฆะบุรุษ โมฆะบุรุษเขาตอ้งท าผดิ น่ีเราไม่ไดท้  าผดิ เพียงแต่ว่าเราไม่ไดท้  าส่ิง
ท่ีสูงข้ึนไป ไม่ไดท้  าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไง คือว่าภิกษุทางกวา้งขวาง ภิกษุ เห็นไหม ดสิูพระฉนั
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แลว้ไปหมดแลว้ พระนะ พระภิกษุ ภกิษุน่ีบิณฑบาตเป็นวตัร บิณฑบาตแลว้ฉนัเพื่อด ารงชีวิต 
แลว้ประพฤติปฏิบติั  

 ภิกษุทางกวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง พระวดัเราภาวนา ๒๔ ชัว่โมง ฉนัเสร็จแลว้ไปไดเ้ลย มี
พระอยูห่ลายสิบองค ์ ถา้ไอห้งบมนัโกหก เด๋ียวพระพวกนั้นจะบอกว่าต่อหนา้โยมน่ีโกหกเขา
เร่ือยเลย ๒๔ ชัว่โมงทางกวา้งขวาง แต่หนา้ท่ีของโลกเราตอ้งท าหนา้ท่ีการงาน จบหนา้ท่ีการ
งานแลว้ เราท าวตัรสวดมนตแ์ลว้นัง่ภาวนาน่ีทางคบัแคบ คบัแคบท่ีเวลา คบัแคบท่ีเวลา คบัแคบ
ท่ีโอกาส ภิกษุกวา้งขวางท่ีโอกาส ๒๔ ชัว่โมง ไปเจอกลัยาณมิตร ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ดีท่าน
จะชกัน า ท่านจะเปิดโอกาสใหภ้าวนาได ้ ๒๔ ชัว่โมง หนทางท่ีกวา้งขวาง แต่กิเลสมนับอกว่า
เวลามากเกินไปเหงา ภาวนาไม่ได ้ เขาเปิดทางใหม้นัท านะมนับอกว่าเหงา มนัไม่มีเพื่อน ดูกิเลส
มนัสิ  

 ฉะนั้น เราไม่มีโอกาสน้ีเท่านั้นเอง เราไม่มีโอกาสท่ีไดส้ถานะของภิกษุท่ีมีโอกาส มีทาง
กวา้งขวาง มีโอกาสท่ีไดเ้ก็บเก่ียว ไดป้ระพฤติปฏิบติั แต่ถา้เราเป็นทางฆราวาสเราตอ้งมีความ
ดูแลรับผดิชอบ แต่เราก็ปฏิบติัมนัไม่ใช่โมฆะบุรุษ ฉะนั้น ค าว่าโมฆะบุรุษป๊ับเราจะสะเทือนใจ
เราเองไง ถา้เป็นสุภาพชนนะ ถา้เป็นกลัยาณชนมนัมีแต่คิดแง่บวกไง แลว้พอบอกตวัเองผดิมนั
จะเสียใจ เราเป็นคนดีคนหน่ึง แลว้บอกว่าถา้เราไม่ไดบ้วชเราจะเป็นโมฆะบุรุษ ก็เลยเรา
กลายเป็นคนชัว่ไปเลย เราเป็นคน เราไม่ไดบ้วชแลว้กลายเป็นคนชัว่ไปเลย  

 แต่ถา้เราไม่ไดบ้วชแต่เราท าคุณงามความดีมนัก็ไม่ใช่โมฆะบุรุษ เพียงแต่เรายงัไม่มี
โอกาสไดเ้ป็นสมณะท่ีมีโอกาสท่ีหนทางท่ีกวา้งขวาง หนทางท่ีไดค้น้ควา้ หนทางท่ีไดป้ฏิบติั
ทางตรง แต่ถา้เราท าหนา้ท่ีของเราใหจ้บ แลว้ถา้มีโอกาสแลว้เราถึงจะไปท าหนา้ท่ีของเรา
โดยตรง ถา้เราท าไดน้ะ แต่ถา้ในบา้น เราจะพดูอยา่งน้ีตลอด ถา้มีพี่ มีนอ้ง มีคนท่ีรับผดิชอบได้
อะไรได ้ พ่อแม่เขาก็หวงัพึ่งคนอ่ืนเหมือนกนั บางทีพ่อแม่เขาก็บอกว่า เห็นไหม ไม่เห็นพระใน
บา้นหรือ? ถา้เห็นพระในบา้นก็ตอ้งมีครอบครัวสิ น่ีมีครอบครัวแลว้จะไดม้ดัมนัไวไ้ง แลว้ให้
มนัอยูท่ี่น่ีมนัจะไดไ้ม่ตอ้งไป มนัเป็นอุบายของพ่อแม่ก็ได ้ 

 อา้ว พ่อแม่เขาอาจจะมีพี่มีนอ้งดูแลอยูแ่ลว้ แต่เขาอยากจะมดัไอค้นน้ีไวใ้ช่ไหม เออ เฮย้ 
เอง็จะตอ้งมีครอบครัวก่อน เอง็จะไดเ้ป็นฝ่ังเป็นฝา พ่อแม่จะสบายใจ มดัมนัไวก่้อน จบัมนัมดัไว ้
พอมดัเสร็จแลว้มนัจะไดไ้ปไหนไม่ได ้ น่ีเพราะความผกูพนัของพ่อแม่ก็คิดแบบนั้น เราจะบอก
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ว่าความรักท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ความรักท่ีไม่มีโทษคือความรักของพ่อแม่ แต่พ่อแม่เป็นพระ
อรหนัตข์องลูก แต่พ่อแม่ก็มีกิเลสไง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นพระ
อรหนัต ์เป็นผูท่ี้มองโลก โลกนอกและโลกในทะลุปรุโปร่ง  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทน่ี์คร ่าครวญนะ เพราะ
พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั พวกเรายงัไม่เป็นอะไรกนัเลยนะ พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั
นะ พระโสดาบนัแสดงว่าตอ้งมีภมิูธรรมในใจ ฉะนั้น มีภมิูธรรมในใจท่านเอาตวัรอดได ้ท่านยงั
คร ่ าครวญ ท่านยงัเสียใจนะ เรายงัมีกิเลสเหลืออยู ่ยงัตอ้งการคนช้ีน าอยู ่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ก็จะปรินิพพานอยูใ่นคืนน้ี คร ่ าครวญ ร้องไห ้เสียอกเสียใจนะ แลว้คร ่าครวญนะ พวกมลั
ลกษตัริย ์ เวลามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะนิพพานในคืนน้ี ดวงตาของโลกจะดบัลงในคืนน้ี  

 กษตัริยส์มยัพุทธกาลนะ เขามีส่ิงใดเขาจะส่งคนไปปรึกษาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ อชาตศตัรูจะตีกษตัริยลิ์จฉว ี ตีไม่ไดเ้พราะเขามีสามคัคีธรรม น่ีไปถามองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าจะเขา้ไปตีเขาจะตีเขาไดไ้หม? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระ
อานนทว์่าท่ีเราบอกเขาไว ้ ครุกรรมท่ีว่าใหป้ระชุมกนั ใหห้มัน่ท  าเขายงัรักษาอยูห่รือเปล่า ถา้เขา
ยงัรักษาอยู ่ ตีอยา่งไรก็ไม่แตก น่ีทุกคนมีปัญหา มีความทุกข ์ มีส่ิงใดจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้คืนน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะตายแลว้ น่ีมลัลกษตัริย ์ คร ่ า
ครวญ ดวงตาของโลกมนัจะดบัลงอยูแ่ลว้ พระอานนทน่ี์ร้องไห ้ 

 น่ีพดูถึงศาสดา มนัจิตใจท่ีไม่มีกิเลสมนัสูงส่งอยูแ่ลว้ แต่พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก 
แต่มีกิเลส มีกิเลส น่ีมีกิเลสแต่ก็ตอ้งผกูพนัไว ้รักไว ้น่ีเราพดูอยา่งน้ีใหค้ดัเลือก ใหค้ดัแยก ส่ิงใด
เป็นประโยชน์ ส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงใดดีข้ึนไป เพราะมนัเป็นปัญหาโลกแตก เห็นไหม 
มนัเป็นปัญหาโลกแตกเร่ืองในครอบครัว ผลของวฏัฏะ น่ีวฏัฏะเป็นอยา่งน้ี มนัวิบากกรรม วิบาก
ของกรรมของคนแต่ละคน แลว้เขาพดูกนั น่ีพระในบา้นๆ เราก็รู้ว่าพระในบา้น เราก็เขา้ใจ แต่
พระในใจน่ีสิ ในใจท่ีมนัจะเป็นพระ พระในใจน่ี ใจท่ีจะเห็นพุทโธ เห็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน  

 เราเกิดมาเพราะอะไร? เพราะพ่อแม่เราก็มีปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อแม่เรากมี็พ่อแม่เหมือนกนั เรา
ก็มีพ่อแม่เหมือนกนั แลว้ถา้มีครอบครัว เราก็มีลกูเหมือนกนั เราจะบอกว่ามนัเท่ากนั นาฬิกามนั
เดินไป ๒๔ ชัว่โมงมนัเท่ากนั วฏัฏะ ชีวิตเป็นอยา่งน้ี ปู่  ยา่ ตา ยายก็เกิดมา เกิด แก่ เจบ็ ตาย พ่อ
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แม่เราก็เกิด แก่ เจบ็ ตาย เราก็จะเกิด แก่ เจบ็ ตาย ถา้มีครอบครัว ลูกก็จะมาเกิด แก่ เจบ็ ตาย เห็น
ไหม ไม่มีอะไรต่างกนัเลย แต่ถา้หาพระในใจเจอ หาพระในใจเจอ น่ีจะแตกต่าง ความแตกต่าง
อนัน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

 ฉะนั้น ปัญหาน้ีมนัเป็นปัญหาโลกแตก ปัญหาท่ีว่าไอลู้กจะบวชพ่อแม่จะไม่ให ้ไอพ้่อแม่
อยากจะใหลู้กไปบวช ลูกมนัก็ไม่ยอมไป ไอลู้กคนไหนมนัเก๊นะ พ่อแม่ก็ยนัใหม้นัไปบวชมนัก็
ไม่ไป ไอลู้กท่ีมนัจะไปบวช พ่อแม่มนัก็ไม่ให ้ พ่อแม่ก็ไม่ใหล้กูมนัไปบวช ไอลู้กจะไปบวชพ่อ
แม่ก็ไม่ให ้ ไอล้กูไม่อยากไป พ่อแม่กพ็ยายามไสมนัไปมนัก็ไม่ไป มนัเป็นปัญหาโลกแตก น่ี
วิบากกรรม วิบากกรรมของคน กรรมเก่า กรรมใหม่ กรรมใหม่คือกรรมปัจจุบนั กรรมปัจจุบนั
เราท าอยา่งไร ท าประโยชน์กบัเรา  

 ถา้กรรมปัจจุบนัใชส้ติปัญญาแยกแยะ แลว้หาประโยชน์ ปัจจุบนัน้ีถา้มีเหตุจ าเป็นเราท า
หนา้ท่ีปัจจุบนั หนา้ท่ีเฉพาะหนา้ใหส้มบรูณ์ แลว้ไม่เสียใจทีหลงั แลว้ถา้มนัเสร็จสมบรูณ์แลว้ ถา้
เรามีวิบากกรรมอยา่งน้ี จนกว่าเสร็จหนา้ท่ีในเฉพาะหนา้น้ีสมบรูณ์แลว้ เราจะไปบวชมนัก็ไม่
สาย แต่ถา้มนัพดูถึงหนา้ท่ีปัจจุบนัละลา้ละลงั ไปบวชแลว้มนัก็ไปคิด ไปวิตกกงัวล แลว้กิเลส
มนัสุดยอด มีอะไรท่ีเป็นภาระมนักระทุง้จนลม้เลยล่ะ  

 ฉะนั้น ถา้ไปบวชมนัจะมีปัญหาไหม ฉะนั้น ท าหนา้ท่ีปัจจุบนัใหส้มบรูณ์ แลว้จะบวช
ขา้งหนา้ไม่เสียหาย แลว้พอบวชแลว้ขอใหท้  าใหจ้ริงใหจ้งั แลว้ถา้มนัไดพ้ระในใจแลว้เราจะสาธุ
ดว้ย สาธุว่าส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์กบับุคคลคนนั้น เอวงั 


