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ถำม : เร่ือง “ติดสงบหรือกิเลสหลอก” 

รู้สึกดีใจที่ชีวิตนีไ้ด้พบครูบาอาจารย์ที่ลงใจและถกูจริต ทําให้เข้าใจและคิดเห็น
ถกูขึน้จากความเชื่อความคิดผิดๆ ที่เดิมไม่รู้ว่าผิด เร่ิมตัง้ใจภาวนาโดยทําที่บ้านและหา
โอกาสไปวดั ปัญหาตอนนีค้ือ 

๑. กําลงัหาสมดลุระหว่างงานทางโลกและทางธรรม เวลาไปวดัได้ปฏิบตัิ แต่พอ
ต้องกลบับ้าน ต้องมาทํางานอยู่กบัโลก รู้สึกเสียใจ รู้สกึรอบตวัวุ่นวาย หงุดหงิดไม่อยาก
กลบั แต่ในใจก็รู้บอกว่ายงัมีหน้าที่การงานและพ่อแม่ที่เราต้องรับผิดชอบ แบบนีเ้ราติด
ความสงบหรือกิเลสหลอกคะ แก้ไขอย่างไร 

๒. จิตเสื่อม ช่วงแรกมีวินยัและบงัคบัตวัเองให้ภาวนา ไม่ค่อยฟุ้ง หลงัๆ มา
มกัจะนัง่ไม่ค่อยได้ คนัยกุยิก มีอะไรมาไต่ตามหน้าให้รําคาญและชวนให้ออกเสมอ นัง่
ไม่ได้นานหรือสม่ําเสมอเหมือนปีแรก หงุดหงิด ซํา้วา่ตวัเองเหลวไหล จะเสื่อมอีกนาน
แค่ไหน ได้กลบัไปที่วดัก็ได้อบุายกลบัมาเร่ิมพทุโธ ธัมโม สงัโฆใหม่ สลบักบัฟังเทศน์ใน
วนัที่นัง่ไม่ได้ แบบนีเ้ป็นทางแก้จิตเสื่อมใช่ไหมคะ 

๓. ปัญหาทางโลก เพ่ิงรู้จกัทกุข์ของการเป็นเจ้าของบ้านมาพร้อมกบัการเป็นหนี ้
บ้านครัง้แรก รู้ว่าเราผ่อนได้ แต่รู้สึกว่าแบกอะไร และเป็นภาระให้เราไปปฏิบตัิแบบเต็ม
ตวั ออกจากงานไม่ได้ มีวิธีวางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทกุข์ 

๔. ทํางานได้กลบับ้านทกุศกุร์ กลบัมาแต่ละครัง้ แม่มกัจะเล่าแต่เร่ืองที่พ่อทําไม่
ดี พฤติกรรมที่ไม่ถกูใจ เวลาเราบอกว่า อย่าจบัผิดคนอ่ืน จบัผิดตวัเอง จะสบายใจ ก็ถกู
โกรธ ประชด ถามว่า จะให้เราทําอย่างไร เกลียดพ่อ บอกเตือนพ่อ ซึ่งแม่บอกพ่อ พ่อยงั
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ไม่เปล่ียน มีวิธีคยุหรือบอกคณุแม่อย่างไรคะ และวางใจอย่างไรเร่ืองพ่อ เราเลือกเกิด
ไม่ได้ แต่หนอูยากเลือกอยู่ปฏิบตัิดีต่อกนัเท่าที่ทําได้แบบไม่ค้านในใจ และยงักตญัญตู่อ
ทัง้คู ่

ขอบคณุหลวงพ่อ ที่พ่ึงทางใจ ขออภยัที่ถามมายาว 

ตอบ : คําถามเขาถามมายาวนะ ฉะนัน้ สิ่งที่ถามมายาว คําถามมนัเป็นเหมือน
ตะกอนในใจ ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิ เรามีหลกันะ เราพอทําสิ่งใดได้ เราก็ทําของเราไป 
อยู่ที่อํานาจวาสนา เพียงแต่ว่าเราอยู่ทางโลกเลย เราอยู่ทางโลก ถ้าเขาไม่ได้สนใจเลย 
มนัน่าเสียดายชีวิตของเขา เวลาเขาเกิดมาแล้ว เขามีชีวิตแล้ว ชีวิตนีค้วรจะมีค่า ควรมี
ค่า มีค่า เห็นไหม เงินทองนะ ใช่ มนัเป็นของเราโดยสมมตุิ โดยสิทธิ แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่
จะเป็นคณุสมบตัิของเรามนัเป็นบุญกุศลต่างหาก 

สิ่งที่ว่าข้าวของเงินทอง เราก็มีไว้ใช้สอยเพ่ือดํารงชีวติ เพราะว่าเราต้องเทียม
หน้าเทียมตากบัโลก เราเห็นด้วย คนที่มีความสามารถ คนที่มีหน้าที่การงานทํามา 
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ ความเป็นมนษุย์มนัก็เทา่กนันัน่น่ะ ความเป็นมนษุย์ แต่
มนษุย์ เห็นไหม มนสุสเปโต มนสุสติรัจฉาโน มนุสสเทโว เราจะเป็นมนษุย์เทวดา มนษุย์
สตัว์ มนษุย์เปรต เราจะเป็นมนษุย์สิ่งใด 

เวลาอารมณ์เราโกรธ เวลาอารมณ์เรารุนแรง เราผกูโกรธใคร นัน่น่ะมนษุย์เปรต 
ถ้าจิตใจเราแจ่มใส จิตใจเราผ่องใส นี่มนษุย์เทวดา เราเลือกเป็น เราจะเลือกเป็นมนษุย์
ประเภทใด ฉะนัน้ ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ มนษุย์ทางโลก ฉะนัน้ ถ้าเรามีศรัทธามีความ
เชื่อมาเกี่ยวกบัเร่ืองศาสนานะ อนันีม้นัเป็นบุญมาก เป็นบุญมากตรงไหน เป็นบุญมาก
ตรงที่เวลาคนมีทฏิฐิที่ไม่เชื่อเร่ืองศาสนาเขาก็คดัค้านของเขาไปนัน่น่ะ เขาคดัค้านไป 
เขาค้านจากความคิดของเขา คดัค้านจากความคิดของเขา แต่เวลาความคิดของเรา ถ้า
เราเชื่อ มนัมีค่ามากนะ 

เวลาในพระไตรปิฎก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาพระโมคคลัลานะไป
ทรมานพวกเดียรถยี์ โอ้โฮ! กว่าจะได้แต่ละคนนะ ลําบากมาก ทิฏฐินี่สําคญัมากเลย 
ทิฏฐินะ พอทิฏฐิมนัไม่ฟังใคร ถ้าไม่ฟังใครแล้ว ความเห็นอย่างนัน้น่ะ แล้วถ้าเกิดการ
โต้แย้งแล้วเขาไม่ฟังใครเลย ถ้าเราเป็นอย่างนัน้น่ะ โลกเขาเป็นอย่างนัน้ 
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ฉะนัน้ ถ้าเราสมัมาทิฏฐิ เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามี
หน้าที่การงานของเรา เราทํางานทางโลกแล้ว ถ้าเรายงัใส่ใจของเราอยู่ เราเกิดมาเรามี
บุญกุศล เพราะว่า เพียงแต่ว่าทิฏฐิความเห็นผิดแล้วพลิกมาให้เห็นถกูก็ลําบากพอแรง
แล้วล่ะ แต่ถ้าเราพลิกมาทางนีไ้ด้ เราคิดว่าเรามีวาสนา ถ้ามีวาสนาแล้ว 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า รู้สึกดีใจมากที่มีครูบาอาจารย์ที่ลงใจ 

ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ลงใจนะ ถ้าครูบาอาจารยท์ี่ลงใจ เราเอาสิ่งนัน้เป็นที่พ่ึง เขา
หาครูหาอาจารย์กนั พระปฏิบตัิเขาจะหาครูหาอาจารย์เลย เวลาประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจิต
เสื่อม จิตเสื่อมก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วไปชาร์จไฟ แล้วถ้ามีความลงัเลสงสยั มีสิ่งใด 
เข้าไปหาท่านเลย เข้าไปหาท่าน เพราะท่านแก้ให้ได้หมดแหละ ฉะนัน้ พระกรรมฐานเรา
ถึงเรียก “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” เป็นทัง้พ่อทัง้แม่ เป็นทัง้ครูบาอาจารย์ เป็นทกุอย่าง
พร้อมเลย 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ลงใจหายาก ฉะนัน้ เวลาลงใจแล้ว ดสูิ เวลามีพวก
ลกูศิษย์เขามาถามว่า เวลาเขาไปที่อ่ืน แล้วเขาไปทําบุญที่ไหน เขาจะตรวจสอบกนั
อย่างไร 

เราพดูคําเดียวประจํา “พดูกบัทําตรงกนั” คนเราพดูกบัทําตรงกนันีจ่บ พดูอย่าง 
ทําอย่าง มนัไม่ใช่แล้ว พดูกบัทํา ทําอย่างที่พดู พดูอย่างที่ทํา นัน่น่ะให้สงัเกตตรงนี ้ ถ้า
ทําอย่างที่พดู พดูอย่างที่ทํา ตรงกบัสจัจะ ตรงกบัความจริง ครูบาอาจารย์ท่านเป็นแบบ
นีน้ะ เพราะอะไร เพราะว่าถ้ามนับิดพลิว้ไป มนัเหมือนกบัเบียดเบียนตนและเบียดเบยีน
ผู้ อ่ืน 

ถ้าเบียดเบียนตน เบียดเบียนตน ตนเองตนก็ไม่รู้ ตนเองตนก็ไม่ซื่อสตัย์กบัตน 
แล้วเบียดเบียนตนแล้วไปเบยีดเบียนผู้ อ่ืน เพราะตวัเองยงัสงสยั ตวัเองก็ยงัทาํไม่ได้ 
แล้วก็ไปสอนคนอื่น มนัก็เบียดเบียนผู้ อ่ืนน่ะสิ 

ฉะนัน้บอกว่า ถ้าลงใจแล้ว ลงใจน่ะดี แต่ก็ต้องดกูนัไป ดสูิ่งที่ถกูต้องให้มนัเป็น
คณุงามความดี เป็นความจริงตลอดไป แล้วบอกว่าถ้าลงใจแล้วมนัมีผลอย่างนี ้ เพราะ
มนัจริง เพราะมนัถกูกบัจริต 



น ้ำท่วมปำก ๔ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

“และคิดเห็นที่ถกูขึน้จากความเชื่อ ความคิดที่ผิดๆ” 

เดิมไม่รู้ว่าผิด เห็นไหม ถ้ามนัไม่ลงใจ มนัไม่อบอุ่นใจ มนัไม่เชื่อใคร เห็นไหม ถ้า
คิดผิด ถือผิด มนัก็คิดผิดๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไม่ฟังใครหรอก มนัไม่ฟังใครเพราะอะไร 
เพราะกิเลสมนัจะเข้าข้างตวัเอง กเิลสมนัจะยแุหย่ให้ตวัเองเชื่อความสําคญัของตน ตน
คิดอย่างไร คิดว่าตวัเองถกูหมด กิเลสเป็นอย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้าฟังธรรมๆ เวลาฟังธรรมเข้ามากรอง อานิสงส์ของการฟังธรรม สิ่งที่ไม่เคย
ได้ยินได้ฟัง สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้ว สิ่งที่ได้ยนิได้ฟังแล้ว แต่ยงัลงัเลสงสยัอยู่ ถ้าฟังแล้วเรา
พิจารณาของเราไป แก้ความสงสยัของใจได้ แล้วถ้าฟังไปแล้วถ้าจิตมนัลง จิตนีผ้่องแผ้ว 
นี่อานิสงส์ของการฟังธรรม ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เราลงใจ เราเชื่อถือ มนัจะเป็น
ประโยชน์ที่ว่าเหมือนอบอุ่น เหมือนคนมีพ่อมีแม่ มีคนมาพดูตลอด เวลาวนัแม่ๆ ถ้ายงัมี
พ่อมีแม่อยู่ก็ไปไหว้พ่อไหว้แม่ แต่ถ้าพ่อแม่เสียแล้วล่ะ วนัพ่อวนัแม่จะไปไหนล่ะ วนัพ่อ
วนัแม่ก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ มนัก็ว้าเหว่ไง 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามีครูบาอาจารย์ มนัก็เหมือนวนัพ่อวนัแม่ พ่อแม่เรายงัอยู่ โอ๋ย! 
ยงัได้อปัุฏฐากใช่ไหม ยงัได้ดแูลพ่อแม่ เออ! ยงัจบัเนือ้ต้องตวัได้ แต่พ่อแม่เสียแล้วล่ะ 
พ่อแม่เสียแล้ว เรายงัคิดถึงอยู่ เราก็ทําความดีของเราขึน้ไป ถ้าพ่อแม่เราเสียแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามีครูบาอาจารยเ์ป็นหลกัใจได้ นี่พดูถงึว่ามีครูบาอาจารย์ที่ลงใจ
นะ ลงใจ สงัเกต ให้พดูกบัทําตรงกนั ถ้าสิ่งใดที่มนัผิด ท่านจะกําราบ ถ้าสิ่งใดทีเ่ป็น
ความถกูต้องดีงาม ท่านจะเชิดชู เชิดชูให้มนัดีขึน้มา แล้วดีขึน้ไปเร่ือยๆ นี่พดูถึงว่าครูบา
อาจารย์ของเรา 

นี่คําถามนะ “๑. กําลงัหาสมดลุระหว่างทางโลกและทางธรรม เวลาไปวดัแล้ว 
ปฏิบตัิแล้ว พอจะกลบับ้าน มนัหงุดหงิด มนัเสียใจ มนัไม่อยากกลบั แต่ก็มีปัญญา
ขึน้มาว่า เรายงัมีหน้าที่ ยงัมีพ่อมีแม่ต้องรับผิดชอบ เราต้องกลบั” 

ทีนีค้ําว่า “ต้องกลบั” เวลาจิตมนัดี เวลาจิตมนัดีมนัก็ดี เวลาบางทีจิตไม่ดี มนัมี
เด็กนะ พ่อแม่พามาภาวนาที่นี่ พ่อแม่เขาก็ภาวนาดี แต่เด็กมนัรําคาญมนัน่ะ มนัเงียบ 
มนัแบบว่ามนัอยู่ไม่ได้ มนับอกพี่เลีย้งเลยล่ะ “เราเรียกแท็กซี่กลบัเถอะ เราเรียกแท็กซี่
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กลบักนัเอง ทิง้พ่อทิง้แม่ไว้นี่ พ่อแม่อยากปฏิบตัิ เรากลบับ้านๆ” นี่คิดประสาเด็ก เห็น
ไหม เด็กไม่อยากอยู่ที่นี่ มนัอยากกลบั แต่ของเรา เวลาเรามาปฏิบตัิแล้ว ถ้ามนัดี เรา
อยากอยู่ที่นี่ เราอยากปฏิบตัิต่อเนื่อง 

ฉะนัน้ เวลาคนที่เขามีปัญหา เขาบอกว่า เขาต้องทําหน้าที่การงาน เขาจะปฏิบตัิ
ก็ปฏิบตัิไม่ได้ 

เราจะบอกว่า ถ้าปฏิบตัินะ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั วดัเขาดแูลให้ได้ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลา
ปฏิบตัิไปแล้ว เวลาหวัใจของเรา เวลากิเลสมนัฟูขึน้มา มนัเห็นผิดไปทัง้นัน้น่ะ เวลามนั
เห็นผิดขึน้ไปแล้วมนัคิดท้อแท้ 

แต่ถ้ามนัเห็นถกูนะ มนัอยู่ทกุข์ขนาดไหนมนัก็พอใจ มนัจะอยู่ทกุข์ มนัอยู่ที่ขาด
แคลนอย่างไรมนัยิ่งพอใจเข้าไปใหญ่ถ้าจิตมันด ี

เราจะบอกว่า เวลาเรามา คิดทางโลกก็เป็นอย่างนีน้ะ เวลาปฏิบตัิไปแล้ว จิต
เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ เป็นอีกเร่ืองหนึง่เลยละ่ 

ฉะนัน้ เวลาเขาบอกว่า เวลาเขามาปฏิบตัินี่ดีมากเลย แต่เวลาจะกลบั เวลาจะ
กลบัมนัอาลยัอาวรณ์ ไอ้นี่เราเป็นคน ๒ หน้าที่ หน้าทีห่นึ่ง เราจะต้องประพฤติปฏิบตัิให้
จิตใจเราเข้มแข็ง หน้าทีห่นึ่ง เราจะต้องมีหน้าที่การงานเพ่ือดํารงชีวิต เพ่ือความเป็นอยู่
ของทางโลก เพ่ือความเป็นอยู่ของพ่อแม่ เวลามา เราก็มา เราก็กําหนดวนัอยู่แล้ว เวลา
จะกลบัต้องกลบั แต่กลบัไปแล้ว ถึงเวลาแล้ว เวลากลบัไปแล้ว ทํางานแล้ว ถ้ามีเวลา 
เราก็ภาวนาที่บ้านของเรา เราดแูลหวัใจของเรา 

เพราะว่างานทางโลก งานหาปัจจยัเคร่ืองอาศยั งานหาปัจจยัเพ่ือดํารงความ
เป็นมนษุย์ ถ้าเราพิจารณาของเรา เราดแูลหวัใจของเรา งานนีง้านจะทําให้จิตใจของเรา
มนัมีอตัตสมบตัิเป็นสมบตัิของเรา 

เวลาคนเขามีทิฏฐิ เขาไม่สนใจทางศาสนา กว่าเขาจะพลิกมาให้มีสมัมาทิฏฐิ 
มนัยงัยุ่งยากขนาดนัน้ แล้วเวลาของเรา เราทํา ๒ หน้าที่ หน้าที่หนึ่งคือเราทําหน้าที่การ
งานโดยปกติของเรา แต่ถึงเวลาแล้วเราอยากจะประพฤติปฏิบตัิของเรา เราหาเวลาของ
เรา นี่มนัเป็นข้อเทจ็จริงในทางโลก เราต้องทําของเรา 
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ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า อนันีเ้ป็นกิเลสหลอกหรือว่ามนัติดสงบ 

กิเลสมนัหลอกทกุคน มนัหลอกทัง้พระด้วย หลอกทัง้ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ หลอก
ทกุคน กิเลสมนัหลอกหมดน่ะ ฉะนัน้ กิเลสมนัหลอก เราต้องมีสติปัญญาเหนือมนั คือ
ว่าถ้ามนัถึงเวลาเรากําหนดแล้ว เราจะไป เราต้องไป ถึงเวลาจะปฏิบตัิ เราต้องปฏิบตั ิ
เรากําหนดเวลาของเราแล้ว เราทําความจริงของเรา กิเลสมนัจะหลอกอย่างไร มนัจะ
เสีย้ม มนัจะยืดเวลา มนัจะต่อเวลาอย่างไร อนันัน้กิเลสมนับงัเงา เราไม่ให้กิเลสมนั
หลอก 

ถ้าคําว่า “กิเลสมนัหลอก” ถ้ากิเลสมนัหลอก เหมือนเราจะทํากไ็ม่ได้ เราจะอยู่ก็
อยากไป จะไปก็อยากอยู่ มนักํา้กึ่งกนั เราตัง้เวลาของเราแล้วเอาความจริงของเราเลย 
ทําให้ได้ตามนัน้ แล้วถ้าถึงเวลาแล้ว เราจะปฏิบตัจิริงๆ ให้ปฏิบตัิจริงๆ ไปเลย เอาตรงนี ้
ไม่ให้สิ่งใดเข้ามาหลอก 

เราเองเป็นความกงัวลไง มนัเป็นความกงัวล ทําให้เราละล้าละลงั ทําสิ่งใดไม่
เป็นประโยชน์ทัง้สองฝ่าย เอาฝ่ายทางโลกด้วย แล้วถ้าทําสองหน้าที่ ก็เอาฝ่ายทางธรรม 
ก็รักษาของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราเอง 

“๒. จิตเสื่อม ปีแรกมนัมีวินยับงัคบัตวัเอง ปฏิบตัิดีมาก พอต่อๆ มาเกิดจิตเสื่อม 
พอจิตเสื่อมขึน้มาแล้ว ตอนนีป้ฏิบตัิมนัไม่เข้มแข็ง ไม่ดีงามขึน้มา” 

เห็นไหม เวลาปฏิบตัิต่อเนื่องๆ เป็นอย่างนี ้ถ้าคนเรา คนเราไม่รู้จกัเจริญ ไม่รู้จกั
เสื่อม มนัจะเป็นคนที่เคยทํางานเป็นได้อย่างไร คนจะทํางานเป็นมนัต้องรู้จกัเจริญ คนที่
ทําอะไรไม่ได้แล้วทําขึน้มาได้ ให้มนัรู้จกัจิตของตวัเอง เวลามนัเสื่อม เสื่อมไปแล้วเราจะ
แก้ไขอย่างไรให้มนักลบัมาเจริญ 

นี่ก็เหมือนกนั จิตใจของเรา ถ้าเวลามนัลงใจ เวลามนัเชื่อมัน่ของมนั มนัทําของ
มนั พอเชื่อมัน่ มนัทําด้วยสติด้วยปัญญา มนัก็ได้ประโยชน์ ทําไปๆ ไปคุ้นชนิ พอคุ้นชิน
ขึน้ไปแล้วนอนใจไง เราเคยทําได้ๆ เราเคยปฏิบตัิได้ นีเ่วลาคุ้นชิน 
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ฉะนัน้ เวลาไปอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เวลาไปอยู่กบัหลวงตา ท่านจะไม่คุ้นชินกบัส่ิงใด
เลย ไปอยู่กบัท่านใหม่ๆ ท่านจะบอกว่าห้ามคุ้นชินกบัใครทัง้สิน้ การคุ้นชนิ กิเลสจะออก
ช่องนัน้น่ะ คุ้นเคย การคุ้นชิน 

แต่ถ้ามีสติปัญญา มนัจะเหมือนกบัแม่เนือ้ เวลามนัจะกินหญ้า กินต่างๆ ในป่า 
มนัต้องระวงัตวัตลอดเวลา เพราะนายพรานจะฆ่ามนัตลอดเวลา นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเรา
ไม่คุ้นชินกบัใคร หน้าที่การงานของเรากเ็ป็นหน้าที่การงาน เราไม่คุ้นชินกบัใคร ไม่คุ้นชิน
กบัอารมณ์ของตวัเองด้วย 

อารมณ์ที่ดี คุ้นชินกบัมนั มนัก็พลดัพรากจากเราไป อารมณ์ที่ไม่ดีเลย ไม่
ต้องการมนั มนัก็อยู่กบัเราตลอดไป เห็นไหม ไปคุ้นชนิกบัมนั เราต้องมีสติมีปัญญา ถ้า
มีสติปัญญา เราจะรักษาตวัรอดตลอดไป เหมือนคน เวลานายท้ายเรือเขาออกเรือไปใน
ทะเล เห็นทะเลมนัราบเรียบนัน่น่ะ พายมุานี่ตายเลยล่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาภาวนา จิตมนัดี จิตมนัเสื่อม มนัต้องดตูรงนี ้ ถ้าจิตมนัเสื่อม 
เห็นไหม จิตมนัเสื่อม เสื่อมเพราะอะไร ถ้าจิตมนัเสื่อม เวลาครูบาอาจารย์ของเรา ถ้ามนั
เสื่อม พทุโธอยู่หรือปัญญาอบรมสมาธิอยู่ ถ้าไม่อยู่ ท่านผ่อนอาหาร ถ้าผ่อนอาหาร 
เวลาคนจะปฏิบตัจิริงๆ อดนอนเลย ไม่นอน สู้กบัมนั 

ทีนีเ้วลาสู้กบัมนั นกับวชหรือผู้ปฏิบตัิมนัมีหน้าที่เลีย้งชีพด้วยปลีแข้ง เช้าออก
บิณฑบาต ถ้าอดอาหารก็อดนอน อดทกุอย่าง อดเลย มนัไม่ต้องมาพะว้าพะวงไงว่าเรา
จะต้องไปทํานัน่ 

เวลาในประเพณีของพระกรรมฐาน ถ้าอดนอนผ่อนอาหารแล้วเขาไม่ต้องทําข้อ
วตัร เขาให้สู้กบักเิลสได้เต็มที่เลย ถ้าสู้กบักิเลสเต็มที ่ เห็นไหม ถ้าเอาเต็มที่ มนัก็ฟืน้มา 
พอฟืน้มา ทีนีถ้้าคนเคยเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ มนัจะเข็ด มนัจะเข็ดเพราะมนั
จะคอยดแูลรักษา หนึ่ง เสื่อมเพราะอะไร เพราะว่าชอบคยุ ชอบโม้ ชอบสุมหวัคยุกนั 
ทางเสื่อมทัง้นัน้น่ะ ทางที่เป็นทางเสื่อม ท่านไม่ไปทําอย่างนัน้ คนที่ปฏิบตัิจริงๆ เขาไม่
ไปทางแห่งการเสื่อม เขาจะไปแต่ทางแหง่ความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญรุ่งเรือง เขาอยู่
ในที่สงดั ในที่วิเวก 
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คนเขาดพูฤติกรรม ถ้าคนภาวนาเป็น พฤติกรรมของเขา เขาจะไม่คลกุคลีกบัใคร 
เขาจะรกัษาหวัใจของเขา เขาจะอยู่ในที่ความสงบสงดั เวลาฉันอาหารเขาก็ฉันเพ่ือ
ดํารงชีวิต ไม่ได้ฉันเพ่ืออะไร เขาจะรักษาตลอดเลย เพราะอะไร เพราะเขาจะห่วงตรงนี ้
ไง ห่วงเวลาไปเสื่อมข้างหน้าแล้วทกุข์หมดเลย ทกุข์ยากมาก 

ฉะนัน้ พฤติกรรม ความเป็นอยู่ นกัปฏิบตัเิขาดกูนัออก ถ้านกัปฏิบตัจิริงนะ เขา
จะมีสติ การเหยียดการคู้ เขาจะฝึกสติไว้ตลอดเลย นี่พดูถึงเวลาจิตมนัเสื่อม ถ้าจิตมนั
เสื่อมนะ เราก็ค่อยดึงกลบัมา เพราะอะไร ถ้ามนัไม่มีเจริญ มนัก็ไม่มีเสื่อม ถ้ามนัเสื่อม 
แสดงว่ามนัเคยเจริญมา มนัเคยมีความสขุมา เวลาเสือ่มมามนัก็ทกุข์ มนัจะได้เห็นไงว่า
เราทําดีแล้วได้อย่างไร ทําดีได้แคไ่หน แล้วถ้าไม่ดี มนัเป็นอย่างไร แล้วเราจะทําอย่างไร
ต่อไป ถ้าทําอย่างไรต่อไป มนัก็ต้องฟืน้ฟูขึน้มา สู้กบัมนัใหม่ สู้กบัใคร 

นกัรบ เวลาเขาบอกว่านกัรบๆ มนัต้องแบกปืนกนัไป เวลาครูบาอาจารย์นกัรบ
แบกกลดแบกบาตรเข้าป่าเข้าเขา รบกบัตวัเอง เขามีแต่ไปที่สะดวกสบาย ไอ้เราเข้าป่า
เข้าเขา มนัไม่มีจะกิน ไปรบกบัอะไร รบกบัไอ้ความหวาดกลวัหวาดระแวงในใจไง รบกบั
หวัใจตวัเอง นี่นกัรบ นี่พดูถึงว่าจิตเสื่อมนะ 

ข้อ ๓. ปัญหาทางโลกแล้ว “๓. เพ่ิงรู้จกัทกุข์จากการเป็นเจ้าของบ้านมาพร้อม
กบัความเป็นหนี”้ 

ถ้าความเป็นหนี ้ มนัปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ ที่อยู่อาศยั ยารักษาโรค อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ถ้าปัจจยั ๔ ถ้าเรามีปัญญา เราก็หาของเราไว้ ปัจจยัเคร่ืองอาศยั 

เวลานกัปฏิบตัิ ถ้าใครทําสมาธิได้เหมือนมีบ้านหลงัหนึ่ง คนทําสมาธิไม่ได้
เหมือนคนเร่ร่อน คนไม่มีบ้าน ต้องนอนตามชายคาบ้านคนอื่น แต่ถ้าคนที่ทําสมาธิได้
เหมือนมีบ้านหลงัหนึ่ง 

ทีนีท้างโลก เรารู้จกัทกุข์แล้ว เพราะเรามีบ้านหลงัแรกพร้อมกบัความเป็นหนี ้
ความเป็นหนี ้ เรามีบ้านหลงัหนึง่ บ้านหลงัหนึ่งมนักเ็ป็นที่ซุกหวันอน ใครทําสมาธิได้ก็
เหมือนมีบ้านหลงัหนึ่ง ดสู ิ ทางโลก เราก็มีบ้านของเรา แต่มนัพร้อมกบัความเป็นหนี.้..
ไอ้นี่มนัเป็นนามธรรม เป็นนามธรรม เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเลย 
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ทกุข์เพราะความเป็นหนี ้ เวลาคนพ้นจากหนี ้ จากหนี ้ คนที่เป็นหนีแ้ล้วพ้นจากหนี ้ มนัมี
ความรู้สึก มนัเป็นเร่ืองความรู้สึก ถ้าความรู้สึก ถ้าความรู้สึกอย่างนัน้ มนัเป็นหนี ้แต่เขา
บอกเลยว่าเขาก็รู้ๆ อยู่ว่าเขาผ่อนได้ เขาผ่อนได้ เขาทาํได้ แต่มนัก็กงัวลใจ เห็นไหม 

นี่ไง เวลานกัปฏิบตัิเวลาเขาปฏิบตัิกนั เร่ืองความกงัวลใจ เขาถึงทําข้อวตัร
ปฏิบตัิ เขาจะทําให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกนั แล้วต่างคนต่างปฏิบตัิ ไม่ให้กดขี่กนั ไม่ให้
เป็นกงัวล เขาเรียกว่ามนัเป็นกงัวล ถ้าเราไม่มีความอะไรเป็นกงัวลเลย เราจะปฏิบตัิได้
ตลอดรอดฝ่ัง 

ทีนีพ้อปฏิบตัิ กงัวลเร่ืองนู้น กงัวลเร่ืองนี ้ กงัวลไปหมดเลย นี่ไปมีบ้านหลงัหนึ่ง 
ทกุข์เพราะความเป็นหนี ้กงัวล เห็นไหม แต่เขาก็ผ่อนได้ แต่ผ่อนได้นี่เป็นนามธรรม เราก็
ทําของเราไปโดยความเป็นจริงของเรา มนัจะมีความสขุคือพ้นจากหนี ้ ถ้าพ้นจากหนี ้ มี
ความสขุนะ พ้นจากหนี ้ แต่นีค้วามเป็นหนีก้เ็ป็นอย่างหนึ่ง แต่เราจะบอกว่า เราได้บ้าน
มาหลงัหนึ่ง ความเป็นหนี ้หนีเ้พราะว่าบ้านหลงัหนึ่ง ไอ้นี่พดูถึงการลงทนุ 

ฉะนัน้ ในแนวทางปฏิบตัิกเ็หมือนกนั เราจะได้สมาธิขึน้มา เราต้องมีศีล เราต้อง
มีสมาธิ เราต้องมีศีล เราต้องมีการประพฤติปฏิบตัิ มนัถึงเกิดสมาธิขึน้มา ถ้าเกิดสมาธิ
ขึน้มาก็มีความสขุใจ เวลาสขุใจ สมาธิเป็นที่อยู่ของใจ นี่เป็นเคร่ืองอยู่ มนัมีที่อยู่ของมนั 
นี่เราหาสมบตัิทางโลก ทางโลกด้วย ทางธรรมด้วย เราประพฤติปฏิบตัิตามความเป็น
จริงของเราขึน้ไป 

“๔. ทํางานแล้วได้กลบับ้านทกุวนัศกุร์ กลบัมาแต่ละครัง้ แม่มกัจะเล่าเร่ืองของ
พ่อ พฤติกรรมของพ่อให้ฟัง” 

เราก็พดูไป ลกูก็ต้องแก้ไขเป็นเร่ืองธรรมดา 

“ก็ให้จบัผิดตวัเราเองสิ พอจบัผิดตวัเราเอง มนัจะได้สบายใจ กลบัถกูประชด” 

ทีนีค้ําว่า “ประชด” นี่มนัเป็นปัญหางูกินหางไง ไอ้นี่พดูถึงแม่เล่าเร่ืองพ่อ แล้ว
บางครอบครัวก็พ่อเล่าเร่ืองแม่ บางทีแม่เล่าเร่ืองพ่อ พ่อเล่าเร่ืองแม่ 
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เพราะบุญกุศลนะ บุญกุศลในครอบครัว ในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสขุ 
มีทิฏฐิเสมอกนั คือเข้าใจกนั ความเข้าใจกนั ความเห็นสมดลุกนันี่หายากมาก ความ
เข้าใจกนั มีความสมดลุต่อกนั นี่คือบุญกุศล 

แล้วสงัเกตได้ น้อยมากที่จะมาวดัพร้อมกนัทัง้ครอบครัว น้อยมาก ไม่ก็มาทาง
พ่อบ้าน ไม่ก็มาทางแม่บ้าน ไม่ก็ลกูต่างคนต่างมา ไอ้มาพร้อมๆ กนันี่ยาก บาง
ครอบครัวถ้ามาได้นัน่บุญมากนะ ถ้ามีบุญมากอย่างนี ้

ทีนีพ้ดูถึงว่า เวลาพ่อพดูอย่างนัน้ แม่พดูอย่างนัน้นะ่ เราเป็นคนกลางไง คน
กลาง หมายความว่า อภิชาตบุตร บุตรที่มีปัญญา บุตรที่มีปัญญา พดูอย่างโยมนี่ถกู ให้
จบัผิดตวัเราเองดีกว่า ให้จบัผิดตวัเราเอง ให้พยายามจบัผิดเราเพ่ือความเป็นธรรม เพ่ือ
จิตใจเราจะได้สงูขึน้ เขาบอกว่า กเ็ลยถกูโกรธถกูประชด 

อ้าว! มนัก็ธรรมดา เพราะอะไร เพราะสายเลือด พอสายเลือดขึน้มาแล้ว เขาจะ
เอาสายเลือดไปข่มอีกฝ่ายหนึ่ง ตวัต่อตวัสู้กนัไม่ได้ จะเอาสองไปรุมหนึง่ จะหาเสียง
เข้าข้าง แล้วก็ไปรุมอีกฝ่ายหนึง่ 

จะบอกว่า ความเห็นถกูผิดยงัไม่รู้เลย เพราะคิดอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่าง
ละเอียด มนัต้องปล่อยวางเข้ามา เป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา อย่าทิฏฐิว่าความคิดของตวัถกู 
ตรงนีม้นัถกู แต่ไปข้างหน้ามนัผิดแล้ว เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ความคิดมนัละเอียด
ขึน้ไปเร่ือยๆ เวลาทํางาน อู้ฮู! อาบเหงื่อต่างนํา้นี่ถกูไหม ถกู แล้วถึงเวลาแล้ววางไหม 
จบไหม ถ้าจบแล้วถึงนัง่สมาธิ ถ้าเป็นงาน เวลาไม่ทํางานนี่ผิดไหม ผิด 

พระ เวลาเทศน์สอนพระ ข้อวตัรต้องทําไหม ต้องทํา ให้ทําให้พร้อมกนั ทําเสร็จ
แล้ว แล้วค่อยภาวนา ไม่ใช่ว่าเวลาเขาทํา ก็ฉันจะภาวนา พอเขาภาวนาอยู่ก็จะไปทําข้อ
วตัร มนัเป็นไปไม่ได้ เวลาเขาทํากนัน่ะ อย่าเอาเปรียบ อย่าเอาเปรียบ อย่าเห็นว่าคนอ่ืน
ทําแล้วเราไม่ต้องทํา เวลาทําข้อวตัร ทําพร้อมกนั ทําเสร็จแล้วๆ ทําเสร็จแล้วให้ภาวนา 
เวลาเขาทําเสร็จแล้วจะมาภาวนา ก็จะมาทํา จะมาส่งเสียงกระทบกระเทือนคนอื่น เห็น
ไหม 
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เวลาทํางานอยู่ถกูไหม ถกู แล้วทําไม่ปล่อยไม่วางถกูไหม ผิด ทํางานให้จบแล้ว
วาง วางเสร็จแล้วถึงเวลาภาวนาให้ภาวนา ภาวนาเสร็จแล้ว มาภาวนาแล้วปัญญามนั
เกิดไหม เวลาว่านัง่ภาวนาๆ นัง่ภาวนาแล้วงานต่อไปล่ะ มนัจะว่าเวลาเร่ืองหยาบๆ 
อย่างนีถ้กูไหม ถกู แต่เวลาละเอียดเข้าไปนี่ผิดนะ งานมนัละเอียดกว่านี ้ ฉะนัน้ 
อย่าทิฏฐิว่าเรามีความคิดอย่างนีเ้ราถกูๆ 

เวลาหลวงตาท่านภาวนา ท่านบอกเลย เวลาจิตของท่านเป็นพระอนาคามี มอง
ทะลภุูเขาไปหมด ภูเขานีท่ะลปุรุโปร่งไปหมดเลย อู้ฮ!ู จิตมหศัจรรย์ขนาดนี ้ คําว่า “จิต
มหศัจรรย์ขนาดนี”้ มนัสงูส่งมาก อู้ฮ!ู มหศัจรรย์สดุยอดเลย แต่เวลาธรรมะมาเตือน 
เห็นไหม “ความสว่างไสวเกิดจากอะไร เกิดจากจุดและต่อม” เวลาย้อนกลบัมาพิจารณา
จุดและต่อมแล้ว เวลาทําลายแล้ว ไอ้ความสว่างไสว ไอ้ความว่างน่ะกองขีค้วาย 

ก่อนหน้านัน้มนัมหศัจรรย์ มนัของเลอเลิศ มนัของสดุยอด แต่เวลามนัทะลไุป
แล้ว กองขีค้วาย ของเขาทิง้ ขีค้วายเขาเอาไปทําปุ๋ ย เขาเอาไว้หมกั แต่ตอนที่เราอยู่กบั
ขีค้วาย อู้ฮู! มนัมหศัจรรย์มาก 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเขาบอกว่าให้จบัผิดตวัเองดีกว่า ความคิดของเราว่าถกูๆ มนั
ถกูตอนนี ้ แต่ต่อไปข้างหน้าล่ะ ต่อไปข้างหน้ามนัจะพฒันาขึน้ไปอย่างไร ถ้ามนั
พฒันาขึน้ไป 

กรณีนีเ้ราจะบอกว่า มนัเป็นระหว่างสองฝ่าย ระหว่างพ่อกบัแม่ เวลาสงัคม 
เรานํา้ท่วมปาก ถ้านํา้ท่วมปาก แล้วสิ่งที่ยากที่สดุ แก้ตวัเองก็ยากอยู่แล้วนะ แก้ตวัเอง
มนัละเอียดขึน้ไง แก้คนใกล้ชิด คนข้างตวันี่พดูยากมากเลย ยิ่งพ่อแม่นี่ไม่มีทางเลย 

ฉะนัน้ ถ้าไม่มีทางป๊ับ ให้วาง ให้วาง แล้วเราทําตวัของเรา ทําตวัเป็นกลาง เรา
ทําตวัเป็นกลางนะ ทําตวัเป็นกลาง แล้วทําตวัเราให้เป็นคนดี เขาจะสนใจเราเอง ถ้าเรา
จะไปแก้ไขเขา เขาไม่ให้แก้ เขาไม่ให้แก้ แล้วจะบอกว่าอาบนํา้ร้อนมาก่อนเอ็งนะมึง ไอ้
ข้อนีพ้ดูยากเลย 

ไอ้ค ำว่ำ “อำบน ำ้ร้อนมำก่อน” แล้วไม่ฟังใครเลย น่ันอีกเร่ืองหนึ่งนะ 
ฉะนัน้ เรำย้อนมำที่ตัวเรำ มำที่ตัวเรำ แล้วเรำมำท ำควำมดีของเรำ พยำยำมท ำ
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ควำมดีของเรำ ท ำควำมดีของเรำให้เป็นที่ไว้วำงใจ แล้วเขำจะเอำเรำเป็น
แบบอย่ำงเอง เอำเรำเป็นแบบอย่ำงโดยที่ไว้ใจและไม่ไว้ใจ โดยที่ไว้ใจ เหน็ไหม 
โดยที่ไว้ใจ เขำเช่ือใจ เขำไว้ใจ สิ่งนีเ้อำเป็นอย่ำงนี ้

ฉะนัน้ มนัเป็นเร่ืองผลของวฏัฏะ มนัต้องเป็นแบบนี ้ เพราะคนเราต้องมีพ่อมีแม่ 
พ่อแม่เราก็มีปู่ มีย่า แล้วถ้ามีใครมีครอบครัวเขาก็จะมีลกูมีหลานไป ถ้ามีลกูมีหลานไป
นะ ในความคิดเรา เราดไีด้ เราทําดไีด้ แต่เวลามีลกูมีหลานไป มีลกูมีหลาน ถ้าเป็น
อภิชาตบุตร บุตรที่ดีกว่าพ่อแม่ บุตรที่เสมอพ่อแม่ บุตรที่ตํ่ากว่าพ่อแม่ มนัมีร้อยแปด ผล
ของวฏัฏะ ถ้าผลของวฏัฏะ เราไปเจอสิ่งใดแล้วย้อนกลบัมาที่เรา ย้อนกลบัมารักษาใจ
เรา อย่างที่สอนพ่อแม่ ให้ดใูจเราดีกว่า ย้อนกลบัมาทีใ่จเรา 

หน้าที่ หน้าทีเ่ป็นพ่อเป็นแม่คน เราต้องเลีย้งลกูของเราให้เป็นคนดีที่สดุ เพราะ
อะไร เพราะว่าสิ่งนีม้นัเป็นเร่ืองความภูมิใจของเราหนึง่ แล้วมนัเป็นหน้าที่ของคนดี แล้ว
หน้าที่ของเรากบัพ่อแม่ เห็นไหม กตญัญกูตเวทีเป็นหน้าที่ของคนดี เราก็ต้องกตญัญู
กตเวทีกบัพ่อแม่เรา เร่ืองธรรมดา เราต้องทําๆ 

สิ่งนีก้็เหมือนกนั ต้องทํา แต่เวลาถามปัญหามา ที่เราพดูให้ฟัง บอกว่ามนัยาก 
มนัยากเพราะเร่ืองกิเลส มนัยากเพราะเร่ืองกิเลส มนัยากเพราะว่าอาบนํา้ร้อนมาก่อน 
เพราะอะไร เพราะสถานะ กาลเวลา เวลาสดุท้ายแล้วนะ พ่อแม่ปู่ ย่าตายาย ลกูหลาน
เหลน ๒๔ ชัว่โมงเท่ากนั เข็มนาฬิกาอนัเดียวกนั หมนุเหมือนกนัเลย แต่แต่ละคนคิดไม่
เหมือนกนัสกัคน แต ่๒๔ ชัว่โมงเหมือนกนั 

แล้ว ๒๔ ชัว่โมงเหมือนกนั ของจริงๆ ๒๔ ชัว่โมง อริยสจัมนัก็อนัเดียวกนันัน่
แหละ แต่ว่าสถานะมนัแตกต่างกนั สถานะแตกต่างกนั มนัก็เร่ืองนํา้ท่วมปาก ถ้านํา้
ท่วมปาก เราก็ดแูลใจเรา เข้าใจนะ ถ้าเรามีธรรมะหลอ่เลีย้งใจนะ เร่ืองนีเ้ราเข้าใจได้ ถ้า
เราไม่มีธรรมะหล่อเลีย้งใจนะ แล้วเราจะทําตวัอย่างไรล่ะ เราจะทําตวัอย่างไร 

แต่ถ้าโดยความเห็น คนที่เป็นสมัมาทิฏฐิ คนที่สจัธรรมก็พดูอย่างโยมนี่ถกู แม่ก็
คือแม่ เราก็รักแม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม่ พ่อก็คือพ่อ เราก็รักพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ของ
พ่อ ปู่ ก็คือปู่  เราก็รักปู่ ในร้อยเปอร์เซ็นต์ของปู่  นี่ตามหน้าที่ เราเคารพตามนัน้เลย แล้ว
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นิสยัของท่าน ความเห็นของท่าน นัน่อีกเร่ืองหนึง่ ความเห็น นิสยัของท่าน เพราะว่ามนั
เป็นเร่ืองผลของวฏัฏะ ความเห็นของคน เพราะคนมีกเิลส 

เวลาเราพดูถึง พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู ใช่ เป็นพระอรหนัต์ของลกู ให้ชีวิต
นีม้า แต่พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกูเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วย โอ๋ย! เราชื่นใจเลย แต่พ่อแม่
ของเราเล่นการพนนั พ่อแม่ของเราติดเหล้าเมายา อนันัน้เป็นจริตนิสยัของท่าน เวลาพดู 
เวลาพ่อแม่พดูกบัลกูก็พดูยิม้แหะๆ พ่อทําแค่นีไ้ม่เป็นไรเนาะ กินเหล้าเมาแป๋เลย ไม่
เป็นไรเนาะ ลกูก็บอกไม่เป็นไรค่ะ เพราะอะไร เพราะต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจไง แต่ผลของ
วฏัฏะ ผลของวฏัฏะคือทนแรงขบัดนัของกเิลสไม่ไหวถึงได้ทําอย่างนัน้ แต่ถ้าเราทําของ
เราได้ เราดแูลใจของเรา นี่พดูถึงว่าเร่ืองนํา้ท่วมปากเนาะ 

ฉะนัน้ สิ่งที่บอกว่า เขาใช้วิธีคยุกบัแม่ คยุกบัพ่อ แล้วจะเลือกอยู่ข้างใด 

นี่พดูถึงเวลาต้องให้เลือกข้าง เราไม่เลือกข้าง เพราะเขาเขียนว่า “ปฏิบตัิดีต่อกนั
เท่าที่ทําได้แบบไม่ค้านในใจ และยงักตญัญตู่อทัง้คู่” 

ยงักตญัญตู่อทัง้คู่ อย่างไรๆ เราก็กตญัญกูตเวที เหน็ไหม พ่อแม่ของเรา เวลา
พระเรามีพ่อมีแม่ เพราะพระเกิดมาจากมนษุย์ มนษุยมี์พ่อมีแม่อยู่แล้ว มาบวชพระแล้ว 
เวลาไปหาครูหาอาจารย์ “พ่อแม่ครูจารย์” พ่อแม่ครูจารย์เป็นทัง้พ่อทัง้แม่ เป็นทัง้ครูบา
อาจารย์ เวลาจิตของเรานะ เวลามนัอัน้ตู้ มนัไปไม่ได้ มนัทกุข์ยากมาก แล้วเวลาครูบา
อาจารย์ท่านประคอง ประคอง แล้วเวลาท่านคอยชีน้ํา คอยบอก คอยให้อบุาย แหม! 
มนัมหศัจรรย์มาก เวลามนัผ่านไปนะ มนัเหมือนจะไปไม่ได้ มนัเหมือนคนเรามนัจน
ตรอก เวลาคนจนตรอก 

แล้วทางโลก เวลาอกหกั โอ๋ย! จะเป็นจะตายเลยนะ ไอ้นี่เวลาจนตรอกมนั
ยิ่งกว่านัน้ ยิง่กว่าอกหกั แล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านใช้อบุายให้ส่องทางให้เราทะลไุปได้ 
โอ้โฮ! ทําไมมนัจะไม่เคารพรัก 

ดสู ิเวลาพระอานนท์ เวลาเทวทตัปล่อยช้างนาฬาคิรีจะมาไสมาชน ยืนขวางเลย 
พระอานนท์นี่ยืนขวางเลย สละชีวิตแทนเลย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไม่
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ต้อง ท่านจดัการเอง นี่เวลาครูบาอาจารย์ท่านสละชวีิตเพ่ือครูบาอาจารย์ได้เลย นัน้มนั
เป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นธรรมนะ เป็นสิง่ที่ด ี

แต่ในสงัคมส่วนใหญ่แล้วมนัหน้าไหว้หลงัหลอก เวลาปากพดู ปากหวาน รัก
มาก กตญัญมูาก แต่เบือ้งหลงัทําลายทัง้นัน้เลย อนันีพ้ดูถึงวงการของกิเลสนะ แต่ถ้า
เป็นธรรมะ ในฝ่ายพระ ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้กนั อนันีพ้ดูถึงในวงของพระ 

แม้แต่ว่า โยมมาบอกไง โยมมีพ่อมีแม่ แล้วแม่บอกว่าให้ไปบอกพ่ออย่างนัน้ 
บอกพ่ออย่างนี ้นี่พดูถึงในเร่ืองของโยม 

ในวงการของพระ ในวงการของพระนะ เวลาพระไปเจอครูบาอาจารย์ พ่อแม่ครู
จารย์ๆ โอ๋ย! ทัง้เคารพ ทัง้รัก โอ๋ย! ร้อยแปด นี่ในทางโลกเขาก็มี แล้วพระ เวลาพระก็
เหมือนโยม พระก็มีพ่อมีแม่เหมือนกนั แล้วเวลาพ่อแม่ก็รัก พระองค์ไหนไม่รักพ่อรักแม ่
บวชก็บวชเพ่ือพ่อเพ่ือแม่ แล้วยิ่งปฏิบตัิขึน้ไปแล้วยิ่งเห็นสายบญุสายกรรม มนัยิ่ง
สะเทือนใจ แล้วเวลามาอยู่กบัครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ เวลาจิตเราติดขดัขึน้มา 
ท่านบอกท่านสอน โอ้โฮ! มนัเคารพบูชา ถึงว่าสละชีวติแทนกนัเลย สละชีวิตแทนกนัเลย 
ความรักอย่างนีม้นัเป็นความรักอนัหนึง่ 

ฉะนัน้ อยู่ในสงัคมโลกเนาะ นํา้ท่วมปาก นํา้ท่วมปาก อย่าให้มนัท่วมหวัใจ เรา
รักษาใจเรา ปฏิบตัิของเราเพ่ือประโยชน์กบัเรา เอวงั 


