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ถำม : ข้อ ๒๒๘๕. เร่ือง “ท าอย่างไรให้ใจเยน็ครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมเร่ิมฝึกนัง่สมาธิได้ ๑ เดือนแล้วครับ แต่ผมรู้สึกอารมณ์ร้อน 
ขีห้งุดหงิด แต่ควบคมุตวัเองได้ดีขึน้ ไม่แสดงอาการให้คนรอบข้างเห็นเหมือนแต่ก่อน แต่ข้างใน
มนัยงัร้อนอยู่ อยากเป็นคนที่ใจเย็นกว่านี ้ ผมจะเร่ิมฝึกท าสมาธิ แต่ปัญหายงัเหมือนเดิม กราบ
หลวงพ่อช่วยแนะน าด้วยครับ 

ตอบ : ด้วยของแค่นี ้ ตอนนีส้งัคมที่มีปัญหามาก กลางคืน เด็กแว๊นๆ เด็กแว๊นมนัเล่น
สนกุสนานครึกครืน้ของมนั นัน่น่ะมนัสนกุสนานตามวยั พดูว่าตามวยันะ เพราะอะไร พวกเรา
พวกลกูผู้ชาย เด็กๆ กเ็ป็นอย่างนีท้ัง้นัน้น่ะ เด็กๆ กอ็ยากจะซ่าทกุคนน่ะ แต่มนัเป็นไปตามวยั 
พอมนัเป็นไปตามวยั แต่คนถ้ามนัส านึกได้ เห็นไหม เวลามนัส านึกไม่ได้ กฎหมาย ม.๔๔ จบักุม
พ่อแม่เลย พ่อแม่ให้เด็กออกไปแว๊น จบัทัง้นัน้น่ะ 

ถ้าเราระลึกได้ว่าเราท าความเดือดร้อนให้กบัพ่อกบัแม่ เราท าความเดือดร้อนให้กบัคน
อ่ืน มนัส านึกได้ พอส านึกได้ มนัจะเป็นคนดีได้ แต่คนส่วนใหญ่ที่มนัยงัแว๊นอยู่ ยงัเล่นสนกุ
ครึกครืน้อยู่เพราะมนัส านึกไม่ได้ 

ถ้าส านึกไม่ได้ก็เข้ามานี่ไง เข้ามาที่ว่า แค่คนที่ส านึกได้ รู้ว่าอะไรถกูอะไรผิด แค่นี ้ รู้จกั
ผิดชอบชัว่ดี นัน่น่ะจะเร่ิมเป็นคนดีได้ แต่ไม่รู้จกัผิดชอบชัว่ดี กูถกูอยู่คนเดียว “คนอ่ืนก็ท า คน
อ่ืนก็ท า” เวลามนัจะเถียงไง มนัไม่เถียงถึงว่าผิดชอบชัว่ดีหรอก มนัจะเถียงว่า “คนอ่ืนก็ท า คน
อ่ืนก็ท า” แล้วคนอ่ืนเป็นคนดีหรือคนเลวล่ะ 
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หลวงตานะ ในพระไตรปิฎกสอนไว้ประจ า คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก ในโลกนีค้นโง่
มากกว่าคนฉลาด คนฉลาดเป็นคนส่วนน้อย แล้วคนที่เวลามนัพาล มนัเห็นแก่ตวั มนัคนโง่หรือ
คนฉลาดล่ะ 

แต่เวลาคนที่มนัจะอ้าง มนัก็อ้างตรงนัน้แหละ “ท าไมคนอ่ืนท าได้ล่ะ ท าไมคนอ่ืนท าได้
ล่ะ”...ก็มนัคนเลว ก็คนมนัเลว มนัท าตามประสาคนพาล แล้วเอ็งเอามาอ้างได้อย่างไรล่ะ แต่
นิสยัเด็กๆ เนาะ นิสยัวยัรุ่นมนัก็ต้องว่า “ท าไมคนอ่ืนท าได้ล่ะ ท าไมคนอ่ืนท าได้ล่ะ” 

แต่ถ้าเรารู้จกัผิดชอบชัว่ดี มนัไม่อ้างคนอ่ืน มนัอ้างความผิด ความถกู ความชอบ ความ
ดี ผิดชอบชัว่ดี เราต้องอ้างว่าผิดชอบชัว่ด ี ไม่ใช่ว่า “คนอ่ืนท า คนอ่ืนท า” คนอ่ืนใครล่ะ คนอ่ืน
อ้างอะไรได้ 

นี่ไง อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ไม่คบคนพาลๆ เราคบบณัฑิต แล้วคบ
บณัฑิต สดุยอดของมิตรคือองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในบรรดาสตัว์สองเท้าองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐที่สดุ เวลาเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า คบองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า อยู่ใกล้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐที่สดุ เพราะ
ท่านไม่พาไปเสียหายแน่นอน แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พทุธกาลมีองค์เดียว แล้วจะ
เจอตอนไหนล่ะ นี่พดูถึงว่าถ้าคนส านกึได้ 

ทีนีเ้ขาบอกว่า เขาเร่ิมนัง่สมาธิ แล้วเขาอยากให้ใจเย็นๆ นัง่มา ๑ เดือนแล้วยงั
หงุดหงิดๆ แต่ดีขึน้ 

แต่ดีขึน้ ดีขึน้เพราะอะไรล่ะ ดีขึน้เพราะเรามีสติ เรามีสติ เราเท่าทนัอารมณ์เรา เราเท่า
ทนัความคิดเรา แต่เดิมอารมณ์มนัส่งออก เราคิดอะไรแล้วเราก็บวกกบัตณัหาความทะยาน
อยาก บวกกบัความพอใจของตน บวกกบัทิฏฐิมานะของตน กูถกู กูแน่ กูยอด นี่พุ่งออกหมด
เลย 

แต่ถ้ามีสติควบคมุได้ป๊ับ ถกูหรือผิด คิดดีหรือชัว่ มนัเร่ิมคิดได้ พอเร่ิมคิดได้ เห็นไหม 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า สิ่งที่น่ากลวัที่สดุคือกิเลสของสตัว์โลก 
กิเลสของคนนัน่แหละ 
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กิเลสคือตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาคือความอยากได้อยากดี ไม่พอใจสิ่งใดก็จะ
ผลกัไส นี่ตณัหาความทะยานอยากมนัควบคมุหวัใจ ถ้ามนัควบคมุหวัใจ นี่ที่มนัเผาลนอยู่ ถ้า
มนัเผาลนอยู่ ถ้ามีสติปัญญาเท่าทนัความเหน็ของตน แล้วไม่ใช่เท่าทนัแล้วมนัจะจบนะ เท่าทนั
แล้วมนัยงัมีความดียิ่งกว่านี ้เท่าทนัแล้วท าสมาธิได้ ท าสมาธิได้ ฝึกหดัใช้ปัญญาได้ เวลาฝึกหดั
ใช้ปัญญาได้แล้ว เวลาพิจารณาไปแล้วนะ บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค มนัจะละเอียดเข้าไปเป็นชัน้ๆ เข้าไป 

ไม่ใช่ว่าเราเท่าทนัแล้วเก่ง...ยงั ไม่ใช่หรอก เพ่ิงฝึกหดั เพ่ิงหดัตัง้ไข่ แล้วพยายามฝึกหดั
ของเราไป นี่พดูถึงว่าเวลาระยะทางทีเ่ราจะต้องเดินขึน้ไปไง 

แต่บอกว่า จะท าอย่างไรให้ใจมนัเย็นขึน้ 

ถ้าใจมนัเย็นขึน้ก็ฝึกหดัด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละ ถ้าด้วยใจเย็นขึน้ๆ อยู่ขัว้โลกเหนือ 
ขัว้โลกใต้ ลบ ๔๐ มนัยงัร้อนเลย ลบ ๔๐ นะ ลบ ๖๐ นู่นน่ะ เย็นไหมล่ะ มนัร้อนมนัเย็นที่ไหน
ล่ะ เวลามนัร้อนมนัเย็นที่ในหวัใจของเรา มนัร้อนมนัเย็นด้วยสติปัญญาของเรา อากาศ
ภายนอกมนัจะร้อนมนัจะเย็นก็อีกเร่ืองหนึ่งนะ นี่อยากให้ใจเยน็ๆ 

ใจเย็นด้วยสติด้วยปัญญา เท่าทนัความคิดของตน หลวงตาท่านสอน ค านีใ้ช้ได้ตลอด 
แล้วสดุยอด ใครจะดีจะชัว่มนัเร่ืองของเขา ใครจะดจีะชัว่มนัเร่ืองของเขา เราจะท าความดีว่ะ 
เราจะท าความดีว่ะ 

แต่คนท าความดีน้อยเนือ้ต ่าใจทัง้นัน้นะ่ เราท าดีๆ แล้วมีแต่คนเหยียบย ่าท าลาย เราท า
ดีมีแต่คนเหยียบย ่าท าลาย ท าดีก็ท าดีของเราสิ อย่าท าดีโดยเอาหน้าเอาตา ท าดีโดยให้เขา
ยอมรับ ไม่มีทาง ท าดี ไปซือ้ความดี เขียนกฎหมายให้คนรัก เป็นไปไม่ได้หรอก 

คนจะรักคนจะชอบอยู่ที่พฤติกรรมของเรา อยู่ที่ความเห็นที่เขารกัเราหรือชอบเราเอง 
ไม่ใช่ไปเขียนบงัคบัให้คนนู้นรกัคนนีร้ัก เป็นไปไม่ได้ ถ้าจะบงัคบัให้คนอ่ืนรกั มึงตายเลย ทุ่มเท
ขนาดไหนเขาก็ไม่รักมึงหรอก แต่ถ้าคนท าความดี มีสติปัญญา เขารักเราเอง นี่พดูถึงว่าเวลา
ทางโลกไง 
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ฉะนัน้บอกว่า “ท าอย่างไร หากอยากจะให้ใจเย็นมากกว่านี ้ ผมจะเร่ิมท าสมาธิ แต่
ปัญหายงัเหมือนเดิม” 

ปัญหายงัเหมือนเดิม ปัญหายงัมีของมนัอยู่อย่างนัน้แหละ แล้วปัญหาไม่ใช่มีปัญหา
อย่างนัน้นะ คนที่ฝึกหดัภาวนา แล้วท าสิ่งใดแล้วก็คดิว่าตวัเองได้ผลอย่างนัน้ๆ ความจริงว่าจะ
ได้ผลอย่างนัน้น่ะ มนัเหมือนกบันกักีฬา นกัมวย นกักีฬาทกุประเภทเขาฝึกทกุวนั ยิง่ฝึกมาก
เท่าไรเขายิ่งแบบว่าทกัษะเขาจะมัน่คงของเขาอย่างนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั การฝึกหดัๆ เหมือนกบันกักีฬา นกักฬีาฝึกหดัขนาดไหน แล้วจิตใจมนั
มัน่คงหรือไม่ แล้วเวลานกักีฬาถ้าไม่มีความฟิต คือปล่อยปละละเลย อ้วนฉ ุบวมเป่งเลย 

นี่ก็เหมือนกนั ภาวนาๆ ไป ถ้าขาดสติปัญญานะ เสื่อมหมด เวลาเสื่อมไปแล้วนะ ก็คิด
ว่าตวัเองท าแล้วท าได้ไง มนัไม่ใช่แบงก์นะ เอาไว้ในตู้เซฟแล้วมนัจะเป็นแบงก์ตลอดไป 

ความรู้สึกของคนมนัคงที่ไม่ได้หรอก มนัแปรสภาพตลอด แต่เพราะธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาแก้ไขตรงนี ้ ถ้ามาแก้ไขตรงนี ้ ฝึกหดัตรงนีข้ึน้มา ถ้าฝึกหดัตรงนี ้
ขึน้มาแล้ว คนถ้ามีหลกัเกณฑ์นะ เขาจะมีข้อวตัร เขาจะมีวตัรปฏิบตัิของเขา หลวงปู่ เสาร์ หลวง
ปู่ มัน่ท่านท าเป็นตวัอย่าง นี่ธรรมทายาทๆ 

ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมๆ เช่น ดหูลวงตามหาบวั ดหูลวงปู่ ลี ท่านเคยมาเที่ยวเทศบาล
หนึ่ง เทศบาลสองไหม หลวงตาท่านเน้นย า้เลย ธรรมะจะไม่เกิดในเทศบาลหนึ่ง เทศบาลสอง 
ไม่เกิดบนกระดกูหม ูกระดกูหมา ไม่เกิดบนความอดุมสมบูรณ์ หลวงตาท่านเน้นย า้ประจ า คน
ภาวนามามนัรู้ คนที่เขาเห็นสจัธรรมคณุธรรมที่มีประโยชน์ เขาไม่เห็นแก่กระดกูหม ูกระดกูหมา 

กระดกูหมตู้มฟักไง กระดกูหมตู้มมะระ โอ๋ย! สดุยอด น า้ซุปยอดๆ เลย แต่ครูบา
อาจารย์ท่านบอกว่าธรรมะไม่เกิดบนกระดกูหม ูกระดกูหมา ไอ้คนที่เห็นว่าน า้ซุป เห็นว่าต้มฟัก
สดุยอดนัน่น่ะ ไอ้พวกนัน้ไอ้พวกเห็นแก่ปากแก่ท้อง เห็นแก่ปากแก่ท้องมนัจะเห็นคณุธรรม
หรือไม่ คนที่เห็นแก่คณุธรรม เขาไม่เห็นแกเ่ร่ืองอย่างนีเ้ลย เร่ืองอย่างนี ้นี่แหละเป็นตวัชกัน าให้
ศาสนาเสื่อมไปเร่ือย จะเอาแต่ให้คนอปัุฏฐากอปุถมัภ์ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ แต่ถ้าคนเป็น
จริงๆ เขาเอาศีล เอาสมาธิ เอาปัญญา ถ้าเอาศีล เอาสมาธิ เอาปัญญา เขาละเร่ืองนี ้
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นี่พดูถึงว่าจะท าใจให้มนัเย็นขึน้ไง จะท าให้ใจเยน็ขึน้ มีสติปัญญา มนัมีสติมีปัญญานะ 
นี่พดูถึง เพราะเราเห็นวา่ค าถามนี ้มนัแบบว่าเราพอใจไง “ผมเพ่ิงหดัภาวนามา ๑ เดือน” 

เพราะว่าถ้าผมเพ่ิงหดัภาวนามา ๑ เดือน แสดงว่าก่อนจะภาวนามนัต้องตดัสินใจนาน 
จะเอาหรือไม่เอา จะภาวนาหรือไม่ภาวนา ศึกษาธรรมะมาก็เยอะแล้ว จะภาวนาจะกลวัเจ็บ
กลวัปวด กลวัไปหมดเลย 

แต่ถ้ามนัได้ภาวนา ที่มนัพอใจอยู่ค านีแ้หละ “ผมภาวนามา ๑ เดือน” แสดงว่าเร่ิมเอา 
ถ้าเร่ิมเอามนัก็เร่ิมเอา เป็นสิทธ์ิ เวลาทานเร่ิมต้นมนัเป็นสิทธ์ิ คนเราจะอยู่สะดวกสบายอย่างไร
ก็ได้ บุญกิริยาวตัถ ุบุญกิริยา 

บุญกิริยา เราจะนัง่ เราจะนอนอย่างไรก็ได้ เราเสียสละกิริยาวตัถ ุนัง่ขดัสมาธิถวายองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เร่ิมต้นของการภาวนา บุญกุศล บุญกิริยาวตัถ ุ เราเสียสละความ
สะดวกสบาย เสียสละการนอน เสียสละทกุๆ อย่างมานัง่สมาธิ นี่บุญกิริยาวตัถเุพ่ือถวายองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ภาวนาพทุโธๆ ถวายองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

แค่นัง่นิ่งๆ นี่แหละ แต่พอมนันัง่นิ่งๆ แล้ว เวลาไม่ท ามนัก็ไม่ท านะ พอมนันัง่ป๊ับ มนั
เรียกร้องสมาธิเลย พอได้นัง่ขดัสมาธิ สมาธิก็ต้องมา ปัญญาก็ต้องมา มรรคผลนิพพานก็ต้องมา 
มนัเรียกร้องหมดเลย 

การเรียกร้องมนัเป็นไฟมาเผา การอยากได้มนัเป็นไฟมาเผา ตณัหา วิภวตณัหา ตณัหา
คือกิเลส ก่อนนัง่สมาธินี่บุญกุศลเต็มที่เลย บญุกิริยาวตัถ ุ เรามีความเต็มใจ เสียสละความ
สะดวกสบายของเราเพ่ือมานัง่ขดัสมาธิถวายองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บุญกุศลเต็มตวั
เลยล่ะ แต่พอผ่านกิริยานีไ้ปป๊ับ กิเลสมนัก็โถมเข้าใส่เลย “นัง่สมาธิ นัง่แล้วต้องได้สมาธิ ขณิกส
มาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัตัง้แต่ปฐมฌาน ทตุิยฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน อา
กาสานญัจายตนะ มนัต้องได้สมาบตัิ มนัต้องได้โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค” โอ้โฮ! มนัคิดไปเลยนะ ทัง้ๆ ที่เร่ิมต้นมนัเป็นบุญนะ แต่พอกิเลส
มนัแทรกเข้ามา โอ้โฮ! ล้มลกุคลกุคลาน แล้วผู้ปฏิบตัิทกุข์ไปทัง้นัน้เลย 

แต่ถ้าเราปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราท าคณุงามความดีของเรา มนั
จะเกิดมรรคเกิดผลมนัก็อยู่ที่ความเพียร ความเพียรชอบ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ 
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ความชอบธรรมของเรา ถ้าความชอบธรรมของเรา ถ้าคนมีสติปัญญา ความชอบธรรมอนันัน้มนั
จะส่งเสริมขึน้ไป 

แล้วพอส่งเสริมขึน้ไป มนัเคยเจริญแล้วเสื่อม คนที่เคยเห็นเจริญแล้วเสื่อม เหมือนพ่อแม่
หลอกเด็กเลย เอาจานข้าวมาวางไว้ แล้วก็ชกักลบั นี่ก็เหมือนกนั เป็นสมาธิแล้วก็หายไป เป็น
ปัญญาแล้วก็หายไป เหมือนกบัเอาข้าวมาให้เลย แล้วก็ชกักลบั ไม่ได้กิน 

นี่ก็เหมือนกนั เจริญแล้วเสื่อมไง นี่มนัเป็นสจัจะเป็นความจริง ครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นความ
จริงเป็นความจริงอย่างนี ้นี่พดูถงึว่าท าอย่างใดจะให้มนัเย็นขึน้ 

ฝึกหดั เราฝึกหดั 

เพราะเขียนค าถามมา เขาบอกว่ามนัใจเย็นขึน้ ดีขึน้ 

ค าว่า “ใจเย็นขึน้ ดีขึน้” มนัไม่มีซือ้ขายในท้องตลาด ในท้องตลาดไม่มีขายปัญญา ไม่มี
สมาธิกบัปัญญาขาย สมาธิกบัปัญญาต้องฝึกหดัขึน้มาด้วยพระพทุธศาสนา ด้วยการกระท า
หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ ด้วยความขยนัหมัน่เพียรของเราเอง แล้วท าอย่างนีเ้ป็น
ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก ให้ท าตามนี ้

เพราะเขาถามว่าจะท าอย่างไรให้ใจเย็นขึน้ไปมากกว่านี ้

ที่เราพดูนีเ้ราพดูไว้ก่อน ดกัหน้าไว้ว่า ถ้ามนัเสื่อม มนัไม่พอใจแล้วมนัจะตีโพยตีพาย
อย่างที่เราพดูมาเม่ือกีน้ี ้ อย่างทีเ่ราบอกว่าพอนัง่แล้วจะเอานู่นเอานี่ ถ้าไม่ได้ผลแล้วมนัจะเอา
อย่างนีม้าอ้าง พออ้างแล้วนะ เลิกดีกว่า กลบัไปนอนสบาย กลบัไปกินสบาย อยู่สบายของเรา
ดีกว่า 

แต่ถ้ามีสติปัญญาขึน้มา เห็นไหม บุญกิริยาวตัถ ุ เราได้เสียสละสิ่งนัน้มาเพ่ือเป็นบุญ
กุศลแล้ว แล้วถ้าภาวนาได้มากได้น้อยขึน้ไป มนัจะเป็นบุญกุศล เป็นการกระท าของเรา เป็น
ปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกในหวัใจของเรา ให้หมัน่เพียรฝึกหดัอย่างนี ้ ท าใจให้เย็นขึน้ ท าใจให้ดี
ขึน้ เพ่ือประโยชน์กบัใจดวงนัน้ จบ 

ถำม : ข้อ ๒๒๘๖. เร่ือง “ใจหาย” 
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ตอบ : ค าว่า “ใจหายของเขา” ใจหายของเขาคือว่าเขาอยู่ในสงัคมเพ่ือนของเขา แล้ว
เขาให้เพ่ือนยืมเงินไป พอเพ่ือนยืนเงินไปแล้ว นดัจะช าระแล้วก็ไม่ได้ช าระ มีปัญหาไปตลอด 
แล้วก็มีเร่ืองกนัถงึกบัขึน้โรงขึน้ศาล อนันีพ้ดูถึงเป็นปัญหาของเขา 

แต่เราจะพดูเฉพาะเป็นปัญหาสงัคม ปัญหาสงัคมมนัไม่ใช่ปัญหาในวดั ถ้าปัญหาในวดั
นะ พดูสิ่งใดไม่ได้ ดสูิ พระเวลาจะมาบวช เป็นหนีม้าหรือเปล่า มีหนีมี้สินหรือเปล่า หนีคดีมา
หรือเปล่า เป็นพระ เวลาบวชพระเขาก็ต้อง อามะ ภนัเต อามะ ภนัเต ต้องตอบอยู่ตลอดเวลา 

แล้วคนที่มาวดัมาวา คนที่มีความทกุข์ความยากขึน้มา มาวดัมาวาก็มาเพ่ือประพฤติ
ปฏิบตัิ ใครมีหนีมี้สินขึน้มาแล้วก็พยายามแก้ไขของเขาไปเอง แต่ถ้ามาวดัมาวาขึน้มาแล้วเพ่ือ
จะมากู้หนีย้ืมสินกนัเพ่ือที่จะมาหาผลประโยชน์กนั อนันัน้มนัเป็นเร่ืองโลก แล้วมนัก็เป็นอย่าง
นัน้จริงๆ เป็นอย่างนัน้จริงๆ 

วดัที่ไม่มีผู้คนเขาก็อยู่กนัสะดวกสบายใช่ไหม วดัที่มีผู้คนขึน้มา เพราะมีผู้คนที่ไหน
ขึน้มา มนัมีชุมชนขึน้มา มนัก็มีผลประโยชน์ทัง้นัน้นะ่ ฉะนัน้ มีผลประโยชน์ทัง้นัน้ นี่เป็นเร่ือง
ของโลก 

เราจะบอกโลกกบัธรรม ในวดัมนัมี ๒ ภาค ภาคหนึ่งคือภาคโลก โลกคือมนัก็เหมือนกบั
ธุรกิจ โลกก็เหมือนการตลาด โลกก็เหมือนการแสวงหาทางโลกเขา 

แต่ถ้าเป็นธรรม เป็นธรรม เขามาท าไม คนที่เขามีสถานะ เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี 
เวลาเขามาวดันะ เขาท าตวัเขาปอนๆ คนที่เขามีเขาไม่ติดในความมีของเขา เขามาวดัมาวา มา
วดัมาวาท าไม มาวดัเพ่ือปฏิบตัิธรรม มาวดัเพ่ือแสวงหาศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าศีล สมาธิ ปัญญา
มนัเกิดขึน้มา นี่ภาคของธรรม ถ้าเป็นธรรมมนัเป็นอยา่งนี ้ถ้าภาคของธรรม เห็นไหม 

สมยัอยู่กบัหลวงตาเร่ิมต้นไม่มี เร่ืองโลกๆ ไม่ให้มีเลย ท่านจะกนัไว้ข้างนอกหมด พอเข้า
มาในวดัมีการปฏิบตัิอย่างเดียว แต่มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม พอมีมนษุย์ขึน้มาก็เป็นสงัคมเกิดขึน้ที่
นัน่ พอสงัคมเกิดที่นัน่ มนัก็เป็นสิ่งที่แสวงหาผลประโยชน์ ถ้าแสวงหาผลประโยชน์ขึน้มา 
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ถ้าเป็นธรรมๆ ด้วยปัญหาสงัคม ถ้าเราเป็นเพ่ือนกนั ไม่คยุกนั เราไม่ยืมเงินกนั พอยืม
เงินกนัแล้วเดี๋ยวมนัมีปัญหา ถ้าเป็นเพ่ือนกนั เราไม่ยมืเงินกนั แต่เราช่วยเหลือกนั ให้ ให้ๆ ไป
เลย จบ เราก็ให้ เวลาเราให้ เราให้เลย แล้วให้แล้วจบ 

แต่ถ้ามนัยืม ยืมท าไม ยืม ถ้ามนัมีปัญหาอะไรถึงต้องยืม เรามีปัญญาหรือเปล่าที่จะให้
เขาได้ ถ้ามนัไม่มีปัญญาให้เขา มนัก็เป็นกรรมของสตัว์ๆ เวลากรรมของสตัว์ เห็นไหม แต่ถ้าไป
ยืมกนัอะไรกนั มนัก็อยู่ที่ทางโลก 

ทางโลก ตอนนีต้ ารวจเขาจบัตลอด ไอ้แก๊งคอลเซน็เตอร์ แก๊งต่างๆ มนักเ็ป็นการ
แสวงหา มนัเป็นผู้ที่โง่หรือฉลาด ถ้าที่มนัฉลาด มนัฉลาดแล้วมันก็ไม่ไปเป็นเหยื่อของเขา แต่
คนเราสญัชาตญาณทกุคนกลวัผี ความกลวัๆ ไง ไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เวลามนัโทรมาหลอก 
ฟอกเงินๆ ไม่เสียภาษี มีบญัชีต้องโอนมาเลย มาตรวจสอบก่อน...หมด ไม่มีติดกระเป๋าเลย 

ทีนีเ้ราจะบอกว่า นี่เป็นปัญหาสงัคม แล้วนี่เขาบอกว่าเขามาวดั แล้วโยมเพ่ือนเขามายืม
เงินเขาไป แล้วเขาก็คิดว่าจะใช้จะจ่ายขึน้มา จะใช้แล้วก็ผิดนดัมาตลอดๆ ค าว่า “ผิดนดัมา
ตลอด” ผิดนดัมาตลอดนัน้มนัก็เป็นจริต เป็นคนทีเ่ห็นแก่ตวั คนที่พดูไม่มีสจัจะ ไอ้คนที่มีสจัจะๆ 
มนัก็เป็นคนที่มีสจัจะ 

ไอ้การยืมเงินยืมทองกนั ยืมเงินยืมทองมนัเร่ืองมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้ว แต่ถ้าคนที่มนัดี
นะ มนัดี ถ้ามนัจะช่วยกนัๆ ก็ช่วยกนั ถ้าช่วยก็คือช่วย ถ้าไม่ช่วยก็จบ ถ้าจะให้ก็ให้ไปเลย ถ้า
อย่างนีม้นัมีปัญหาทัง้นัน้น่ะ มนัมีปัญหาเพราะมนัเป็นเร่ืองมารยา มนัเป็นเร่ืองมารยานะ 

เพ่ือนก็คือเพ่ือน เวลาเพ่ือนนะ เวลาถ้ามนัมีปัญหาแล้วมนัก็จบไป แต่นี่มนัเป็นอย่างนัน้ 
บอกว่า ถ้าเขามาคิดว่ามนัจะเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม เม่ือก่อนก็ท าได้ เดี๋ยวนีท้ าใจไม่ได้ ใจที่จะ
ภาวนา เดี๋ยวนีม้นัฝึกหดัภาวนาไม่ได้เลย ทกุอย่างแบบว่ามนัฟุ้งซ่าน มนัสะเทือนใจ 

อนันีม้นัก็เป็นเร่ืองของเขา นี่พดูถึงข้อที่ ๑. เร่ืองเงิน 

เขาบอกข้อที่ ๒. ของเขา เขามีปัญหา สิ่งที่ว่าพอตอนแรกก็เป็นเพ่ือนกนั พอมีปัญหา
เร่ืองเงินเร่ืองทองขึน้มาแล้วมนัก็มีเร่ืองขึน้โรงขึน้ศาล ทีนีก้็กลายเป็นคู่คดีต่อกนั 
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อนันีม้นัเป็นเร่ืองโลก ถ้าเป็นเร่ืองโลก ถ้าบอกว่าเป็นเร่ืองกรรมก็เป็นเร่ืองหนึง่นะ เป็น
เร่ืองกรรมคือว่ามนัขาดสติขาดปัญญา 

ถ้าคนมีสติปัญญานะ คนนะ มีประสบการณ์ชีวิต มนัมีประสบการณ์ชีวิต สิ่งใดที่มนัมี
ความขดัแย้ง สิ่งใดที่เราเสียหายไปแล้วครัง้หนึง่ ครัง้ที่สองที่สามจะไม่มี ถ้าครัง้ที่สองที่สามมนั
มีอีกแสดงว่าเรานี่ใช้ไม่ได้ เรานี่ใช้ไม่ได้เลย 

เราจะบอกว่า ทัง้คนให้ยืมและคนที่ยืมเขา มนัเป็นมารยาสาไถยทัง้นัน้น่ะ มนัเป็นมายา
ภาพ เวลาเราจะไปยืมเงินคนอื่น เห็นไหม พดูอะไรได้ทัง้นัน้น่ะ แตเ่วลามึงทวงเงินไม่ได้ทัง้นัน้
น่ะ 

เวลาจะยืมนี่ได้ทกุเร่ือง เวลาจะคืนไม่ได้ทกุเร่ือง มนัเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในสงัคมอยู่แล้ว 
แต่เวลาเราให้ไปมนักเ็ป็นเพราะว่าเราไว้ใจเขา เราเชื่อเขาก็จบแล้ว มนัต้องโทษตวัเอง ถ้าเราไม่
โทษตวัเขา เราไม่ให้เขา มนัก็ไม่เกิดเร่ืองนีข้ึน้มาใช่ไหม 

นี่เวลาพดูขึน้มา ค าถามเขาจะบอกว่า เป็นเพราะอย่างนู้น เป็นเพราะอย่างนี ้

เราใจอ่อนเอง เราไปให้เขาเอง ใครๆ ก็เอาปืนมาขู่เอาเงินจากเราไม่ได้ ถ้าเราไม่ควกัให้
เขา ถ้าเราควกัให้เขาแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบคร่ึงหนึ่ง ก็เราควกัให้เขาเอง โง่ ถ้าไม่ควกั
ให้เขามนัก็จบไง แล้วพอควกัให้เขาไปแล้วทีนีก้็โทษแต่เขาๆ แล้วเอ็งควกัให้เขาท าไมล่ะ 

“อ้าว! ก็คนมนัทกุข์มนัยาก คนมนัน่าเชื่อถือ” 

ก็เอ็งควกัให้เขาเอง จะโทษเขาข้างเดียวไม่ได้ ทัง้เขาทัง้เรา 

๓. เขาบอกว่า เวลาสดุท้ายแล้วเขาไปหาคนที่มาไกล่เกลี่ย แล้วคนมาไกล่เกลี่ยเขาก็
บอกว่าไกล่เกลี่ย กลบัไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

เวลาเร่ืองอย่างนีน้ะ เร่ืองโลกๆ ในวดัที่วดัทัว่ๆ ไป ปัญหามนัมีมาก ฉะนัน้ วดัทัว่ไป เขต
อภยัทาน ค าว่า “เขตอภยัทาน” เราไม่ท าร้ายกนั เราไม่ท าลายกนั 
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มนัมีมาก เราสร้างวดัใหม่ๆ พอสร้างที่นี่มาป๊ับ มนัมีพวกแม่ชี แม่ชีที่นู่นก็มา แม่ชีที่นี่ก็
มา มาทีไรก็โอ้โฮ! ถามปัญหาปฏิบตัิเลยนะ แหม! ก าลงัจะสิน้กเิลสเลย โอ๋ย! สดุยอดเลย ขอมา
ภาวนามาที่นี ่

อนญุาต เพราะเขาตัง้ใจปฏิบตั ิ

พอเขามาป๊ับ เขาก็เทียบหาคนกุฏิข้างๆ แล้ว มีโฉนดมาแล้ว เสนอขายที่ เอาโฉนดมา
ขายที่กนั 

คนเขาอาศยั คนที่มนัจนตรอก คนที่ไม่มีตลาด เขากอ็าศยัวดัเป็นตลาด เขามาแสวงหา
ผลประโยชน์ ไอ้พวกภาวนาเกง่ๆ ไอ้พวกจะใกล้มรรคใกล้ผลแล้วล่ะ มาอยู่วดันี่ 

เราเหน็มาเยอะ แต่เวลาจะพดูอะไรไป ลกูศิษย์ส่วนใหญ่บอกว่า “หลวงพ่อใจด า หลวง
พ่อใจด า” 

ก็หลวงพ่อใจด าไง กจูะปัน้รูปใหม่ ปัน้หลวงพ่อใจด าเอาไว้กราบ มนัจะไปใจด าอะไร 
มารยาทัง้นัน้ มึงพกมารยากนัมาหลอกลวง แล้วก็เอาธรรมะมาบงัไว้ข้างหน้า “อู้ฮู! วดัปฏิบตัิ
สายกรรมฐาน มีแต่เมตตาธรรมๆ” 

เวลามึงจะให้พระนะ บอกให้มีเมตตาธรรม แล้วพวกมึงก็เอาแต่มารยาสาไถยเข้ามา
ปอกลอกกนั เยอะนะ แต่เพราะอะไร แตเ่พราะเราส่วนใหญ่แล้วเราจะเงยีบ แล้วไล่ออกไปๆ 
พอการไล่ออกไปคือการกรอง 

หวัหน้า ทกุคนไปวดัไหนเขากเ็ชื่อใจหวัหน้านัน้ เพราะหวัหน้านัน้ แต่หวัหน้านัน้ได้ผ่าน
ประสบการณ์มาแล้ว อยู่ที่หวัหน้านัน้มีประสบการณ์มากหรือน้อย ถ้าประสบการณ์มากๆ นะ 
ไอ้พวกนีค้ดัออกข้างๆ ไม่ให้เข้ามาเลย ส่วนใหญ่จะไม่ให้เข้ามาเลย 

เรานี่โดน อยู่ที่โพธาราม นารีพิฆาต ก าลงัจะเอาเสบียงไปส่งที่หวัหิน ฉันเสร็จอย่างนีก้็
ไปเลย กลบัมานะ พระบอก โอ้โฮ! หลวงพ่อสดุยอด หลวงพ่อไปก่อน เพราะมนัเอารถพิกอปัมา 
มีผู้หญิงมา ๓-๔ คน แล้วมีผู้ชายมาด้วย พอจะลงจากรถ โอ้โฮ! เขาแต่งหน้าแต่งตาเช้งวบัเลย
ล่ะ จะเข้าไปหา บงัเอิญเราไปส่งเสบียงก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเขาไม่ยอมออก เขาจะรอ พวกนีก้็
ไปจบั 
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แก๊งนารีพิฆาต นารีพิฆาต เขาจะมาถวาย เหมือนกบัพวกหน้าม้าน่ะ แล้วก็ให้ได้มมุ
กล้อง นัง่ข้างๆ แล้วถ่ายนะ พอถ่ายได้รูปนะ แบล็กเมล ์ร้อยแปด 

อย่าคิดว่าท าดีแล้วคนจะส่งเสริมว่าเป็นดีหมด ท าดีนะ ท าดีส่วนท าดี ท าดีต้องมีสติ มี
สมัปชญัญะ อย่างที่บอกว่าเพ่ิงปฏิบตัิเดือนหนึง่นัน่นะ่ ต้องมีสติ ต้องมีปัญญา ต้องรอบรู้ ไม่ได้
หรอก 

นี่พดูถึงเขาถามเร่ืองเพ่ือนยืมเงนิ แล้วเขามีความทกุข์ความยาก 

เร่ืองอย่างนีม้นัเป็นเร่ืองโลก เร่ืองโลกมนัอยู่ที่จิตใจ ความสตัย์ ใครมีสจัจะมากน้อยแค่
ไหน แล้วเร่ืองโลกๆ ฉะนัน้ ถ้าเข้ามาในวดัแล้ว เร่ืองนัน้ต้องไว้ข้างนอก ไว้ที่ข้างนอก แต่คนส่วน
ใหญ่แล้วเขาจะดงึให้มาที่วดั เพราะอะไร มนัหลอกงา่ยไง เพราะมาที่วดัแล้วทกุคนมีสตัย์หมด 
ทกุคนพดูจริงหมด เอาวดัเป็นที่อ้าง เอาวดัเป็นทีก่ารันตีถึงความซื่อสตัย์ เพ่ือจะมาหลอกลวง
กนั เยอะแยะ 

แต่ของเรา เราพยายามกนัออกๆๆ เพ่ือให้เป็นที่ไว้ใจได้ เหมือนหลวงตาท่านพดูไง วดั
เหมือนกบัสระน า้ ถ้ารักษาไว้ไม่ให้คนมาขีม้าเยีย่วใส่สระน า้นัน้ ใครหิวใครกระหายก็มาได้น า้
นัน้ใช้ประโยชน์ ถ้าปล่อยปละละเลยนะ คนนู้นก็มาขีใ้ส่ คนนีก้็มาเยี่ยวใส่ ทัง้ขีท้ัง้เยี่ยวลอยเต็ม
ไปหมดเลย คนที่เขาทกุขเ์ขายากเขาจะดื่มน า้ เขากล้าดื่มน า้นัน้ไหม 

นี่ก็เหมือนกนั เรามากระทบกระทัง่กนั เรามีปัญหากนั มนัก็เป็นขีเ้ป็นเยีย่วในวดันัน้ แล้ว
ใครมาหา มาทีไรก็ “เฮ้อ! ไปวดัมีแต่ปัญหาว่ะ กลบับ้านดีกว่า” นี่ไง เราพยายามกนัออกๆ 

ทีนีเ้วลากนัออก เพราะว่าเร่ืองมนัแบบว่ามมุมอง แต่ถ้าปัญหาคือปัญหา นี่พดูถึงเราไม่
อ่านเลย เราไม่ต้องการให้เข้ามาวุ่นวายเลย 

มนัอยู่ที่ว่าผู้ให้และผู้รับ เราไปให้เขาเอง แต่ไอ้พวก ๑๘ มงกุฎมนัก็อาศยัอย่างนี ้อาศยัผู้
ที่ทรงศีล อาศยัผู้ที่น่าเชื่อถือเข้าไปอยู่ข้างๆ แล้วก็อาศยัสิ่งนีเ้ที่ยวไปหลอกไปลวงไปปลิน้ไป
ปล้อนคนอื่นเยอะแยะ 

เห็นไหม อยู่คนเดียวไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย อยู่คนเดียวๆ อยู่คนเดียวก็ไม่เปล่ียวใจ เพราะ
ใจมนัมีที่อยู่ อยู่คนเดียว จบ 
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ถำม : ข้อ ๒๒๘๘. เร่ือง “ขอโอกาสค่ะ” 

กราบนมสัการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสงู โยมเห็นว่ามีเทศน์พระที่จะถอดเทปออกมา
เป็นตวัหนงัสือ โยมไม่แน่ใจว่าโยมจะขอโอกาสในการช่วยถอดเทปและพิมพ์ส่งให้ทางวดัได้
หรือไม่เจ้าคะ หากได้รับโอกาส โยมจะท าให้สดุความสามารถค่ะ เพ่ือเป็นโอกาสในการสนอง
คณุครูบาอาจารย์ และได้สัง่สมบารมี และพฒันาจิตใจตวัเองให้อยู่ใกล้ธรรมะมากขึน้อีกด้วย
ค่ะ โยมก าลงัพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวให้มีความเพียรมากยิ่งๆ ขึน้ไปด้วยค่ะ กราบขอบพระคณุ
ค่ะ 

ตอบ : เราก็ตอบว่า ขอบคณุ ขอบคณุในน า้ใจนัน้ ขอบคณุในน า้ใจนัน้ แต่ไม่ต้อง ไม่
อนญุาต เพราะในวดัเรามีเจ้าหน้าที่แกะหมดแล้ว ในวดัเรามีเจ้าหน้าที่แกะเทปหมดแล้ว เรา
แกะไว้หมดแล้ว แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์หมดแล้ว แล้วเราก็จะพิมพ์เป็นคราวๆ ต่อเนื่องไปเร่ือยๆ 

ฉะนัน้ เราจะบอกว่า เราท าไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่มนัออกในเว็บไซต์ไง แต่ยงัไม่ได้
พิมพ์ ถ้าไม่ได้พิมพ์ เราจะเก็บไว้ 

เขาบอกว่าเร่ืองเทศน์พระ เขาเห็นว่าเขาอยากจะถอดไว้ให้ เขาจะเก็บไว้ให้ 

ขอบคณุในน า้ใจนะ แต่ถ้าท าแล้วมนัซ า้ซ้อนกนั มนัซ า้ซ้อนกบัผู้ที่ท าอยู่ในวดันีแ้ล้ว ใน
วดัของเรามีเจ้าหน้าที่ถอดเทปทกุกณัฑ์ที่เราเทศน์ เขาถอดแล้วเขาเก็บไว้อยู่ในเว็บไซต์ แล้วไว้
คอยพิมพ์เป็นคราวๆ ไป แล้วถ้ามาถอดอีกมนัจะซ า้ซ้อนกนั ถ้ามนัซ า้ซ้อนกนั เพียงแตเ่รา
ขอบคณุว่าเป็นน า้ใจไง 

เราท าของเราอยู่แล้ว เพราะว่าวดัหนึ่งหรือองค์กรหนึง่มนัต้องเสร็จสมบูรณ์ในตวัของมนั
เอง ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องมนัจะมีปัญหา เพราะกรณีนีอ้ยู่ในวง
กรรมฐาน พระกรรมฐานเป็นพระที่ประหยดัมธัยสัถ์ พระกรรมฐานเป็นพระที่ไม่ร ่ารวย พระ
กรรมฐานเป็นพระที่ไม่มีเบือ้งหน้าเบือ้งหลงั 

ฉะนัน้ เวลาเทศนาว่าการไปแล้ว เวลาหลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านเทศนเ์ข้มข้นขึน้มา
ท่านไม่ให้อดัเทปนะ นัน่คือได้ยินเฉพาะท่านเทศน์กบัพระที่ฟังอยู่ แล้วจะหายไปในอากาศเลย 
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ถ้าม้วนไหนถ้าท่านจะด่าพระแรงๆ ท่านจะบอกว่า ห้ามอดั ห้ามอดั ไม่ให้อดัเทป ตรวจ
เช็กแล้วท่านจะใส่เต็มที่เลย เทศน์อย่างนีจ้ะไม่ได้อดัเอาไว้ เทศน์อย่างใดที่ได้อดัไว้มนัก็ได้แกะ
ออกมา พอแกะออกมาก็เป็นประโยชน์ เห็นไหม 

นี่พดูถึงว่าถ้าพระกรรมฐานเป็นผู้ประหยดัมธัยสัถ์ บางอย่างเม่ือก่อนที่มนัไม่มีเลยมนัก็
คือสิ่งที่ไม่มี ครูบาอาจารย์ที่เป็นของจริง เวลาส่ิงใด หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านบ่นประจ าว่า 
หลวงปู่ มัน่สมยันัน้ยงัไม่มีเทป มีเทป เห็นเทปเคร่ืองแรกที่มาในวงกรรมฐานที่วดัป่าสทุธาวาส
คืองานศพหลวงปู่ มัน่ เทปมาต่อเม่ือท่านเสียชีวิตไปแล้วไง 

แต่ถ้ามีเทปก่อนหน้านัน้ หลวงปู่ มัน่เทศน์อย่างไร พวกเราจะได้ยินตลอดเลย นี่มนัไม่มี
ไปแล้ว แล้วพอมาหลวงตา ท่านเห็นโทษอนันัน้ ท่านก็เทศน์มาตัง้แต่สร้างวดัปี ๒๕๐๓ ๒๕๐๔ 
ท่านอดัมาตลอด แล้วก็เก็บไว้เป็นสมบตัิของชาติเรา มีคนคิดท า ท าใส่ไว้ในแคปซูลฝังไว้ มีคน
คิดท าทัง้นัน้น่ะ 

อนันีก้็เหมือนกนั เทศน์พระที่มนัดีๆ มนัดีแล้วเรากเ็ก็บไว้ เพราะเราเห็นถึงการขาดตก
บกพร่อง เห็นถึงการกระจดักระจายของมนัเม่ือสมยัที่เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ไง พอเรามาอยู่นี่ 
เราเป็นพระแบบว่ากระจอก เราเป็นพระกระจอก พระที่ไม่มีอ านาจวาสนาบารมี เราเป็นพระที่
ไม่มีความสามารถ เราถึงต้องเก็บหอมรอมริบ เราเก็บเองหมดเลย 

เราเป็นพระกระจอก ไม่มีใครดแูลให้ ไม่มีใครจดัการให้ ไม่มีใครบ ารุงรักษา เราเก็บเอง 
พระกระจอกต้องเก็บแบบกระจอก เก็บไว้รักษาไว้ เพราะตอนนีก้ระจอก แล้วให้เราตายไป สิ่งนี ้
ทิง้ไว้กบัชาติ ทิง้ไว้กบัโลกนี ้ แต่ตอนมีชีวิตอยู่มนัรับกนัไม่ได้หรอก มนักระจอกงอกง่อย มนัเห็น
กนัไม่ได้ ฉะนัน้ ของเรา เราท าของเราแล้ว 

นี่เขาขอที่จะมาช่วยแปลไง เราขอบคณุในน า้ใจ เราขอบคณุ แต่เราท าของเราแล้ว 
เพราะเราพระกระจอกต้องท าเอง ต้องกระเสือกกระสน ต้องดิน้รน ต้องท าไว้ ไม่ใช่เพ่ือเรา ไม่ใช่
เพ่ือเรา 

เพราะเวลาหลวงตาท่านพดู ท่านเทศน์มา ๕๐-๖๐ ปี จนท่านนิพพานไป ของเรานะ มนั
ก็เกือบ ๔๐ ปีแล้ว เกือบ ๔๐ ปีแล้วที่เทศน์ แล้วพระกระจอกไม่มีใครสนใจหรอก เราเก็บไว้ เก็บ
ไว้ในเว็บไซต์ เราเก็บของเราไว้เอง เราเก็บเอาไว้ ไม่ต้องการให้ใครยุ่ง ไม่ต้องการ 
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ฉะนัน้ ขอบคณุในความคิด ขอบคณุ แต่เพราะว่าอย่างที่เราว่า เรากระจอก เราเจียมเนือ้
เจียมตวั เราท าของเรามานะ เป็นขัน้เป็นตอนเก็บรกัษาไว้ แล้วเราท าของเรามาไว้เรียบร้อย 
เพราะเวลาหลวงตาท่านพดูค านี ้ เราถึงเอาหลกันีเ้ป็นแนวยึด พระไม่กวนบ้านกวนเมือง พระ
กรรมฐานไม่กวนบ้านไม่กวนเมือง ไม่ไปเป็นภาระของใคร ไม่ให้ใครมารับผิดชอบ 

ท่านพดูอย่างนีน้ะ หลวงตาท่านพดูประจ า ถ้าจะเป็นพระที่ดีต้องไม่กวนบ้านกวนเมือง 
ไม่เป็นภาระหนกัของใคร ไม่ต้องให้ใครมาแบกรับ นัน้คือพระที่แท้ 

เรายึดหลกันีม้าตัง้แต่ต้น ไม่เคยเหยียบบ้านใคร ไม่เคยไปหาใคร ไม่เคยยุง่สงุสิงกบัใคร 
ท าด้วยตวัเอง ท าด้วยตวัเอง เป็นคนมาบวชเป็นพระในพระพทุธศาสนา แล้วก็อยู่ใน
พระพทุธศาสนา จบลงที่ในพระพทุธศาสนา จบลงที่เป็นธรรม ไม่กวนโลก ไม่กวนบ้านกวนเมือง 
เอวงั 


