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ถาม : ข้อ ๒๓๐๕. เร่ือง “พระกราบพ่อกราบแม่ได้ไหมครับ” 

พอดีว่ามีญาติคนหนึ่งบวชครับ เป็นพระนานแล้วครับ วนันีผ้มเห็นพระรูปนีม้ากราบพ่อ
เนื่องในวนัพ่อ จึงสงสยัครับ มากราบได้ไหม พระกราบพ่อกราบแม่ได้ไหม 

ตอบ : เวลาพระกราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ พระก็มีพ่อมีแม่เหมือนกนั เวลาพระมีพ่อมี
แม่แล้วมาบวชเป็นพระ มาบวชเป็นพระแล้ว ถ้าพดูถึงโดยวิทยาศาสตร์นะ โดยวิทยาศาสตร์ 
โดยกฎหมาย กราบไม่ได้ กราบไม่ได้ กราบไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าโดยวินยั ภิกษุห้ามไหว้ 
๑๐ อย่าง ห้ามรับไหว้นานาสงัวาส ภิกษุเป็นนานาสงัวาส ภิกษุพรรษาน้อยกว่า สามเณร 
คฤหสัถ์ ภิกษุรับไหว้ไม่ได้ รับไหว้เป็นอาบตัิ ถ้าพดูถึงตามกฎหมาย ตามวินยันี่ห้าม ภิกษุนี่ห้าม
เลย ถ้ายกไหว้เป็นอาบตัิทนัที ยกไหว้เป็นอาบตัิทนัที นี่พดูถึงว่าถ้าโดยกฎหมายนะ 

ถ้าโดยกฎหมายกราบได้ไหม 

ไม่ได้ ไม่ได้โดยกฎหมาย โดยวินยัไหว้ไม่ได้ 

ทีนีไ้หว้ไม่ได้ เวลาพระเรา พระก็มาจากมนษุย์ พระกม็าจากคน คนก็มีพ่อมีแม่ เวลาพ่อ
แม่ของเขา พ่อแม่ของเขา เวลาพระเทศนธ์รรมะ พระเวลาสอนธรรมะให้มีความกตญัญกูตเวท ี
ให้รู้จกับุญรู้จกัคณุ ถ้าให้รู้จกับุญรู้จกัคณุ การแสดงความกตญัญกูตเวที 

แล้วพระมาไหว้พ่อในวนัพ่อได้หรือไม่ 

ถ้าพระมาไหว้พ่อในวนัพ่อได้หรือไม่ ถ้ามนัเป็นวนัพ่อนะ ถ้าภาษาเรา ไหว้พ่อได้ไหม 

ได้ 
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โดยกฎหมายไหว้ไม่ได้ โดยวินยั เพราะวินยัเขียนไว้ โดยกฎหมายเขียนไว้เลย ภิกษุห้าม
รับไหว้ ภิกษุเป็นอาบตัิ เพราะว่าภิกษุพรรษาที่อ่อนกว่า ภิกษุนานาสงัวาส สามเณร พระรับไหว้
ไม่ได้ แล้วคฤหสัถ์นี่ไม่ได้เลย 

เวลาเม่ือก่อนเราบวชใหม่ๆ เราบวชใหม่ๆ โดยอยู่ในภาคกลาง เวลาพระให้พร พระพนม
มือ เวลาเราไปอีสาน ไปอีสานขึน้มา เวลาพระพนมมือ เขาถามว่าพนมมือท าไม เพราะการให้
พรๆ การรับไหว้ รับไหว้คฤหสัถ์ได้ไหม รับไหว้คฤหสัถ์ไม่ได้ หลวงปู่ มัน่บอกไม่ได้ สมยัหลวงปู่
มัน่ท่านให้พรก็ให้พรอย่างนี ้เราอยู่กบัหลวงปู่ จวน หลวงปู่ จวนให้พรกไ็ม่ยกมือ 

การยกมือๆ เวลาเราเข้าบ้านตาดครัง้แรกเราตกใจเลย ไปเห็นหลวงตาท่านพนมมือ 

เราก็ถาม ท่านบอกว่า เวลาคยุพอนานไปด้วยเหตดุ้วยผล ท่านบอกว่าอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ 
เพราะท่านเป็นผู้อปัุฏฐากหลวงปู่ มัน่มา เห็นมาตลอดว่าหลวงปู่ มัน่ไม่ได้ยกมือ ท่านบอกว่า
หลวงปู่ มัน่ก็ไม่พาท าหรอก แต่เวลาท่านเห็นของท่าน ท่านเห็นของท่านว่าการยกมือมนัเป็น
มารยาทที่สวยงาม ค าว่า “มารยาท” ท่านใช้ค าว่า “มารยาท” เวลาเราถามท่าน 

เราถามท่านว่าท าไมยกมือ เพราะมนัต้องถกูต้องตามกฎหมาย ถกูต้องตามธรรมวินยั ที
นีป้ระเพณีของเรา พระทัว่ไปของเรา เวลาให้พรยกมือทัง้นัน้น่ะ คือรับไหว้ 

เวลาเราสวดมนต์บ้าน เวลาเราสวดมนต์ ๗ ต านาน ๑๒ ต านาน อนันีเ้ป็นการเจริญ
พทุธคณุ นี่เวลาเราสวดมนต์ สวดมนต์ถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายกมือได้ 

แต่ถ้ายถาฯ การให้พร ยถาฯ มนัเป็นค าแตง่ขึน้มาทีหลงั ยถาฯ คือว่า บุญกุศล
เหมือนกบัห้วงน า้ ฝนตกทีละหยดทีละหยาดมนัยงัท่วมท้นได้ ยถา วาริวหาฯ เป็นอย่างนัน้ นี่พดู
ถึงว่าการรับไหว้ 

การรับไหว้ตามกฎหมายอย่างหนึง่ แต่การแสดงความกตญัญกูตเวทีนีเ้ร่ืองหนึง่ ทีนีเ้ป็น
เร่ืองหนึง่นะ ฉะนัน้ พระเป็นคน คนที่มีพ่อมีแม่ ถ้ามีพ่อมีแม่ นี่พดูถึงตามกฎหมายก่อนนะ ตาม
กฎหมาย ตามวินยัไหว้ไม่ได้ 

แต่ถ้าตามธรรมสิ มนัมีธรรมและวินยัไง มีนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ตาม
กฎหมายนี่เพียะเลย ไม่ได้ แต่ตามรัฐศาสตร์ ท าไมพระยงัสอนให้เรามีความกตญัญกูตเวที 
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ท าไมพระถึงสอนให้เราเคารพพ่อแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู แล้วท าไมพระเราจะเคารพ
พ่อแม่ไม่ได้ พระเราเคารพพ่อแม่ได้ เคารพพ่อแม่ได้นะ แต่มนัก็ต้องเป็นกาลเทศะ 

ถ้าค าว่า “กาลเทศะ” อย่างเช่นดพูระทัว่ไป ถ้ามีลกูชายคนเดียว เป็นลกูชายคนเดียว
แล้วลกูชายมาบวชพระ ลกูชายบวชพระ เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย เช็ดเนือ้เช็ดตวัดแูลได้หมด 
พระดแูลได้หมด ดแูลได้หมดเพราะธรรมวินยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนญุาตไว้ มนัก็
เหมือนเป็นดลุพินิจนี่แหละ 

เวลาดลุพินิจ เพราะในสมยัพทุธกาลมี เวลาพระไปบวช เป็นลกูเศรษฐีนะ เป็นลกูเศรษฐี 
เวลาไปบวชลกูชายคนเดียวไง คนใช้ในบ้าน ทาสในบ้านคดโกงจนหมดเนือ้หมดตวั จนเป็น
ขอทานน่ะ พอเป็นขอทาน ข่าวก็ร ่าลือไป ท่านวเิวกไปไง ร ่าลือไปว่าพ่อแม่ของตนเป็นเศรษฐี 
เศรษฐีโดนคดโดนโกง โดนคนใช้หลอกหมด จนไม่มีจะกิน มาเป็นขอทาน 

ก็มาเร่าร้อน บวชมา ๑๖ ปียงัไม่ได้เป็นพระอรหนัต์ ตวัเองก็ทกุข์จนเข็ญใจ ตวัเองก็
พยายามประพฤติปฏิบตัินะ พยายามเอาตวัเองให้รอดให้ได้ แล้วเวลาข่าวคราวของพ่อแม่มา 
โดนโกง โดนเขาฉ้อฉลจนหมดเนือ้หมดตวั จนไปเป็นขอทาน เดินกลบัมาจะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยม
แม่ พอมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็มาคิดขึน้มาเลยว่าจะไปดพู่อแม่ก่อนหรือจะไปเฝา้องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าก่อน 

ตดัสินใจว่าไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก่อน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าถามว่ามาท าไม 

มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ เล่าให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าฟัง องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าให้เอามาไว้ในวดั แล้วบิณฑบาตเลีย้งดตูลอด องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าอนญุาตเอง 

พระก็ร ่าลือกนัว่าบิณฑบาตมาเลีย้งพ่อเลีย้งแม่ บิณฑบาตมาเลีย้งฆราวาส ร ่าลือไปถึง
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประชุมสงฆ์ ท่านบอกว่า 
เวลาประชาชนยงัท ากนัได้ ท าไมพระจะท าไม่ได้ พระท าได้ ท าได้เพราะอะไร เพราะท่านมีลกู
คนเดียว ค าว่า “มีลกูคนเดียว” นี่ท าได้นะ แต่กาลเทศะนะ 
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แต่ถ้าพดูถึงมีลกูหลายคน มีลกูหลายคนก็ควรจะให้คนที่ไม่ใช่เป็นพระเป็นผู้ดแูล ถ้ามี
ลกูหลายคนนะ ถ้าลกูคนเดียว เราก็ดแูลได้ ถ้าเราดแูลได้ เราดแูลของเรา 

นี่พดูถึงว่า พระกราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ 

มนัต้องย้อนกลบัมา มนัต้องย้อนกลบัมา เพราะว่าผู้ที่ถามนะ เราเป็นชาวพทุธใชไ่หม 
เราก็ศึกษาของเรา แล้วประเพณีวฒันธรรมของเรา พระนี่ โอ้โฮ! สงูส่งมาก พอพระสงูส่งมาก 
พระศีล ๒๒๗ ท าสิ่งใดก็ไม่ได้ ผิดหมดเลย แล้วพอผิดหมดเลย สิ่งนีถ้้าพระไปไหว้พ่อไหว้แม่ ถ้า
คนอ่ืนถ้าไม่รู้จกั เหน็แล้วมนัแปลกเลยนะ แตน่ี่ใครก็รู้จกัว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลกูกนัไปท าสิ่งนัน้ 
พอไปท าสิ่งนัน้ มนัเป็นวนัพ่อไง 

ถ้าเป็นวนัพ่อ วนัพ่อ พดูถึงท าได้นะ มนัเป็นดลุพินิจตามความเห็นเรานะ ถ้าเขาจะท าก็
ท าได้ถ้าเป็นเรา ถ้าเป็นเรา เราก็ไป ถึงเวลาระลึกถงึวนัพ่อวนัแม่ เราก็ไปดแูลพ่อแม่ให้ชื่นใจ 
ดแูล เราก็ดแูลเฉยๆ เราไม่ถึงกบัต้องกราบ 

แล้วถ้าต้องกราบ เพราะอะไร เวลาบวชพระ พ่อแม่ก็กราบไหว้ลกู ลกูบวชพระออกมา 
พ่อแม่ยกมือไหว้หมด เพราะพ่อแม่ต้องการพ่ึงชายผ้าเหลือง พ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่ในภพชาตินี ้
เวลาตายไปแล้ว มีพ่อมีแม่ มีบุญกุศลต่อไปภพชาติหน้า ภพต่อไป ถ้าภพต่อไป สิ่งที่บวชเป็น
พระมนัสงูส่งมาก สงูส่งจนพ่อแม่สามารถเกาะชายผ้าเหลืองได้ 

พ่อแม่สามารถเกาะชายผ้าเหลืองของลกูได้เพราะลกูไปบวชพระ พ่อแม่ก็สามารถเกาะ
ชายผ้าเหลือง ถ้าเกาะชายผ้าเหลือง อยากสงูส่งให้มีคณุธรรม ให้ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาให้เป็น
ความจริง ถ้ามนัเป็นคณุธรรมอย่างนัน้มนัจะเป็นประโยชน์อย่างนัน้ ถ้าเป็นประโยชน์อย่างนัน้ 
พ่อแม่ก็ยกมือไหว้ลกู 

แตน่ี่มนัเป็นวนัพ่อไง เป็นวนัพ่อ วนัพ่อวนัแม่ เวลาวนัแม่เขาก็จดังานตามโรงเรียน ให้
ลกูๆ ให้ล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ โอ๋ย! ล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ อยู่บ้านทะเลาะเบาะแว้งกนันะ เวลา
ไปโรงเรียน แหม! ล้างเท้าแม่ มนัแทงใจด า 

พอมนัแทงใจด าขึน้มา อยู่บ้านต่างคนต่างงอนกนันะ เวลามาล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ น า้
หนู า้ตาไหลนะ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเร่ืองใกล้ตวั มนัเป็นเร่ืองในหวัใจ ถ้าเป็นเร่ืองใกล้ตวั 



พ่อแม่พระ ๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เป็นเร่ืองในหวัใจ สิ่งนีม้นัเหมือนกบัพยายามดึงคณุธรรม ดึงสามญัส านึกของคนให้กลบัมา ให้
กลบัมาส านึกในตวัของตวัเอง ว่าตวัเอง ใครเป็นผู้มีพระคณุ ใครเป็นผู้เลีย้งดดูแูลมา มนั
สะเทือนใจทัง้นัน้น่ะ เวลาถ้าวนัพ่อวนัแม ่

วนัพ่อ พระไปกราบพ่อได้ไหม 

ถ้าพดูถึงไปกราบพ่อ ภาษาเราแบบว่าคนเห็นแล้วมนัก็แปลก มนัเป็นเร่ืองวฒันธรรม
ของเรา ถ้าเร่ืองวฒันธรรมของเรานะ พระเป็นผู้ที่สงูสง่ แต่ถ้าจิตใจของเขา เพราะว่าเขาได้ชีวิต
นีม้า เพราะยิ่งถ้าเขาบวชมา แล้วถ้าเขามีคณุธรรมในใจของเขาขึน้มา เขายิ่งเคารพพ่อแม่ของ
เขามากขึน้ มากขึน้เพราะอะไร เพราะชีวิตนีไ้ด้มาจากใคร ได้มาจากพ่อจากแม่ ได้มาเป็น
มนษุย์ เกิดมาได้พบพระพทุธศาสนาได้มาบวช มาบวชมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ได้ค า้จุน
ศาสนาด้วย เพราะเป็นสาวก สาวกะ เป็นผู้ศึกษา เป็นผู้ประพฤติปฏิบตัิ เป็นผู้จรรโลงศาสนา 
มนัยิ่งเห็นบุญคณุที่มาที่ไป 

แต่คนนอก คนนอกพอไปเห็นเข้ามนัก็แปลกไง พอเหน็เข้าก็แปลก “เอ๊ะ! ท าไมพระไป
กราบฆราวาส พระไปกราบใคร” ไม่รู้นี่ว่าเขามีความสมัพนัธ์เป็นพ่อเป็นลกูกนั ไม่รู้ว่า
ความสมัพนัธ์เป็นแม่เป็นลกูกนั นี่ไง พ่อแม่ของพระ พระก็มาจากคน เวลาบวช เวลาทางสงัคม
เขาเสียดสี ยกมือไหว้ ไม่เห็นได้ยกมือไหว้พระเลย ได้แต่ลกูชาวบ้านๆ 

ลกูชาวบ้านก็ลกูชาวบ้าน เวลาลกูชาวบ้าน แต่มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระแล้ว ถ้า
บวชถ้าเป็นธรรมนะ เป็นธรรม เห็นไหม เวลาพระมาบวชแล้วตายจากฆราวาส นี่จริงตามสมมตุิ
ไง ตายจากฆราวาส ตายจากนาย ก. มาเป็นพระ ก. แล้วก็มีฉายาในศาสนา ตายจากนาย ก. 
มาเป็นพระ 

แล้วเวลามาเป็นพระ ศากยบุตรพทุธชิโนรส เวลาเกิด เกิดจากใคร เกิดจากอปัุชฌาย์ไง 
เกิดจากอปัุชฌาย์อาจารย์ เวลาสงัคมไทยเวลาเขานบัถือ นบัถือ ๒ อย่าง นบัถือพ่อแม่ของตน 
พ่อแม่ทางโลก พ่อแม่ทางธรรม พ่อแม่ทางธรรมคืออปัุชฌาย์อาจารย์ อปัุชฌาย์บวชให้เราเป็น
พระขึน้มา 

ฉะนัน้ เวลาถ้าเป็นธรรมนะ เวลาพระกรรมฐานที่เขาเข้มข้นเข้มงวดของเขา ตอนนีเ้ขาได้
ตายจากฆราวาสมาบวชเป็นพระ พดูภาษาเราว่า ขาดจากพ่อจากแม่มา แล้วมีพ่อแม่ใหม่ พ่อ
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แม่ใหม่คือมีอปัุชฌาย์อาจารย์ เป็นพ่อแม่ครูจารย์ เป็นทัง้พ่อ เป็นทัง้แม่ เป็นทัง้ครูบาอาจารย ์
เลีย้งด ูพยายามอบรมสัง่สอน ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาให้เป็นพระอริยเจ้า ให้เป็นผู้ที่มีคณุธรรมใน
ใจ เวลาถ้ามนัเด็ดขาดมนัเด็ดขาดอย่างนัน้นะ 

เวลาเด็ดขาดขึน้มา ดสูิ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านบวชแล้วท่านก็ไปของท่าน เต็มเหนี่ยวของ
ท่านเลย เวลาสดุท้ายแล้วแม่ของท่านก็มาบวชชี แม่ของท่านบวชชไีปอยู่กบัท่าน ท่านก็พาวิเวก
อยู่พกัหนึ่ง สดุท้ายแล้วท่านก็พาแม่ของท่านไปส่งให้พ่ีน้อง เพราะยงัมีพ่ีน้องอยู่ไง 

จะบอกว่า ถ้ามีลกูคนเดียว เราต้องรับผิดชอบดแูล แต่ถ้าพ่ีน้องเราหลายคนใช่ไหม คน
อ่ืนเขาดแูลได้สะดวกกว่า แต่ถ้าเป็นความจริง พ่อแม่ของเราก็อยากจะมีดวงตาเห็นธรรม พ่อแม่
ของเราก็อยากจะมีอริยทรัพย์เหมือนกนั แต่อยากมีอริยทรัพย์ ถ้ามนัท าได้มนัก็ควร 

แต่ถ้าท าไม่ได้ ท าไม่ได้ หมายความว่า อย่างที่หลวงปู่ มัน่ท่านยงัออกธุดงค์อยู่ เวลาพ่อ
แม่มา ท่านไปเอาไม้นะ ไปบนต้นไม้ไปกัน้เป็นคอกไว้ เพราะอะไร เพราะสมยันัน้เสือมนัมาก พอ
เสือมนัมา ท่านบอกเลย ถ้าเป็นผู้ชาย เสือมนัยงัไม่ค่อยกล้า ถ้าเป็นผู้หญิง มนัตะปบเลย ถ้า
เป็นผู้หญิงมนัทนัท ี

ท่านก็ท าเป็นคอกไว้บนต้นไม้ แล้วเอาแม่ของท่านไปไว้บนนัน้ แล้วไปไหนก็ต้องท าอย่าง
นัน้ตลอด ให้ชาวบ้านเขาท าให้มนัไม่สะดวกไง กเ็ลยบอกว่าเอาแม่ไปคืน เอาแม่ไปคืนญาติพี่
น้อง ให้ญาติพ่ีน้องดแูล แล้วท่านก็ออกมาวิเวกต่อ นี่พดูถึงว่า เวลาที่ว่าพระก็มีพ่อมีแม่
เหมือนกนั เวลามีพ่อมีแม่ขึน้มา เวลาบวชไปแล้ว เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านดแูลรักษา นี่ไง ท่าน
อาจารย์ใหญ่ ครูบาอาจารย์ของเราไง 

อปัุชฌาย์อาจารย์ อปัุชฌาย์อาจารย์นี่พ่อแม่ในทางธรรม ถ้าพ่อแม่ในทางธรรม เรา
ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา พ่อแม่ครูจารย์ของเรา เรามีความผกูพนั มีความผกูพนั เราเลือกได้ เวลา
เราเลือกได้ จะขอนิสยั จะขอนิสยัใคร ถ้าขอนิสยัขึน้มา ถ้านิสยัมนัไม่เข้ากนั มนัเข้ากนัไม่ได้ เรา
ยงัมีสิทธ์ิเลือก แต่เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไม่มีสิทธ์ิเลือกเลย มนัเป็นไปตามเวรตาม
กรรม เวรกรรมมนัจะเป็นเช่นใด มนัเป็นไปตามนัน้ 

ฉะนัน้จะบอกว่า เวลาทางโลก ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็มองเป็นอีกเร่ืองหนึ่งนะ ถ้าเป็นทาง
ธรรม ทางธรรมมนัก็แบบว่าผู้ที่เข้มข้นมากน้อยขนาดไหน ถ้าผู้ที่เข้มข้นมากน้อยขนาดไหน เรา
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บวชเป็นพระแล้ว ถ้าบวชเป็นพระแล้ว เราได้ตายจากฆราวาสแล้วมาบวชเป็นพระ มาบวชเป็น
พระแล้วถือนิสยัใคร 

เวลาถือนิสยั มีครูบาอาจารย์ เราก็แสวงหาประพฤตปิฏิบตัิให้มนัเป็นความจริงขึน้มา นี่
เป็นความจริงขึน้มา สิ่งนีเ้ป็นความจริงขึน้มามนัก็ยงัระลึกถึงกนัอยู่ เพราะว่าสิ่งทีเ่ราเกิดมานี่
จริงตามสมมตุิ พ่อแม่นี่จริงตามสมมตุิ จริงตามสมมตุิเพราะมนัจริงๆ มนัเป็นเร่ืองจริง มนัเป็น
ข้อเท็จจริง แต่ข้อเท็จจริงโดยสมมตุิไง เพราะว่าในทางโลกมนัเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนั
กลบักนั จากพ่อจากแม่เป็นลกู มนัสบัเปล่ียนกนัไป ภพชาติไหน ภพชาติใดที่ใครเป็นพ่อ ใคร
เป็นแม่ ใครเป็นลกู มนัสบัเปล่ียนกนัมา มนัสบัเปล่ียนกนัมา แต่เราไม่รู้ เราไม่รู้นะ อนันัน้ยกไว้ 
แต่เราเอาชาติปัจจุบนันี ้ ถ้าเอาชาติปัจจุบนันีม้นัก็เป็นพ่อแม่จริงๆ พ่อแม่จริงๆ จริงตามสมมตุ ิ
จริงตามสมมตุินี่ไง แต่เวลาถ้าเป็นทางธรรม ทางธรรมๆ ที่เวลาเราตดักนัเลย 

นี่พดูถึงว่า ถ้าทางวินยักราบไม่ได้ แต่ถ้าเป็นทางธรรมได้ 

ถ้าเป็นทางธรรมๆ เพราะเป็นทางธรรม เป็นทางธรรมเพราะมนัเป็นอาบตัิของส่วนตนๆ 
แต่เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัินะ เวลาที่ว่ามนัเป็นวินยั ถ้าเป็นวินยั เวลาใครบวชมาแล้วก็ศึกษา 
อย่างเช่นทางโลก เราเป็นคนไทย เราปฏิเสธกฎหมายไทยไม่ได้ ทัง้ๆ ที่กฎหมายไม่มีใครรู้ ท า
อะไรผิดไม่ผิดต้องไปหาทนาย แต่เราก็ปฏิเสธกฎหมายไทยไม่ได้ 

เรามาบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระศีล ๒๒๗ ธรรมและวินยัๆ วินยับงัคบัใช้ทัง้นัน้น่ะ 
เวลาท าผิดมนัก็ผิดวินยัใช่ไหม ถ้ามนัผิดวินยั ถ้าคนทีอ่ยากจะประพฤติปฏิบตัิเขาก็พยายามจะ
ท าให้ถกูต้องดีงามทัง้หมด เพราะความถกูต้องดงีามทัง้หมดคือมนัขาวสะอาด เวลาขาวสะอาด
จะมาท าสมาธิภาวนาขึน้มามนัก็สะดวก 

แต่ถ้ามนัเศร้าหมอง เวลามนัเศร้าหมอง มนัต่างๆ เวลาท าสมาธิขึน้มามนัก็ท าไม่ได้ ทัง้
ง่วงเหงาหาวนอน ทัง้มีอะไร ฉะนัน้ เวลาพระเรา เวลาถ้าภาวนาไม่ได้แล้วเขาจะย้อนกลบัมาที่
ศีลเลย ศีลมนัถึงส าคญัมาก 

ถ้าศีลส าคญัมากนะ เวลาศีลเป็นความปกติของใจ ถ้าใจปกติแล้ว ถ้ากลบัไปสู้กบักิเลส
ของตน ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้ามนัท าได้ ท าได้ง่ายขึน้ มนัก็ท าได้ง่ายขึน้ มนัจะตรวจสอบ
ตลอด 
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ฉะนัน้จะบอกว่า สิ่งที่ว่าพระกราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ 

โดยดลุพินิจนะ ได้ แต่ทีนีค้ าว่า “ได้” ขึน้มา ได้เพราะว่าเราอยากเป็นคนดี มนัเป็น
เคร่ืองหมายของคนดี คนมีความกตญัญกูตเวทีมนัผิดที่ไหน มนัผิดมนัก็ผิดแบบที่ว่าองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติไว้ บุคคลไม่ควรไหว้ ๑๐ อย่าง บุคคลไม่ควรไหว้ ผู้ใดรับไหว้เป็น
อาบตัิทกุกฏ เป็นอาบตัิ ค าว่า “เป็นอาบตัิ” ถ้าเวลากราบพ่อทีหนึ่งเป็นอาบตัิทีหนึ่ง เรายอมไหม 
ถ้าเรายอม เราไปปลงอาบตัิเอา ถ้าเรายอม 

แต่โดยธรรม โดยธรรมเป็นการกตญัญกูตเวที แล้วถ้าพ่อแม่ที่ดีงามเขาก็ปลืม้ใจว่าลกู
ของท่านได้มาบวชเป็นพระ แต่พ่อแม่ที่จิตใจเขาสงูส่งเขาบอกไม่ต้อง ไม่ต้อง รับรู้กนัเอง นี่พดู
ถึงไม่ต้องกราบกไ็ด้ ถ้าพดูถึงถ้าเราไปแสดงความกตญัญกูตเวทีโดยทางอ่ืนก็ได้ 

แต่ถึงขนาดว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนัน่เร่ืองหนึ่งนะ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องดแูล ค าว่า 
“ดแูล” ดแูลพระอรหนัต์ของเรา ทัง้ๆ ที่เราปฏิบตัิเรายงัไม่ได้อะไรทัง้สิน้ แต่เป็นพระอรหนัต์ของ
เราเพราะสิง่ที่ให้ชีวิตนีม้า 

ฉะนัน้ ค าถามมนัเป็นเร่ืองคาใจ แล้วมนัเป็นประสบการณ์ชีวิตไง ประสบการณ์ชีวิต ถ้า
เราเด็กน้อย เด็กน้อยเวลาศกึษามาแล้วมนัเป็นอดุมการณ์อดุมคติ ต้องท าอย่างนัน้ๆ แต่โลก
แห่งความเป็นจริง โลกแห่งความเป็นจริงมนัเป็นอย่างนัน้ได้หรือไม่ 

แต่ขณะที่เราศึกษา เราก าลงัค้นคว้า เรามีอดุมคติ เรามีอดุมการณ์ เรามีเป้าหมาย ค า
ว่า “เป้าหมาย” ต้องมีความเสมอภาค ต้องภราดรภาพ ต้องมีความเสมอ...แล้วมนัเป็นจริงอย่าง
นัน้ได้ไหม เพราะคนเรามนัมีเวรมีกรรม 

แต่พอมีประสบการณ์ พอมีประสบการณ์ของเราไป สิ่งที่ว่า พระกราบพ่อกราบแม่ได้
หรือไม่ 

เวลาเขากราบเขาก็กราบในบ้านในเรือน ไม่มีใครเห็น ในที่ไม่บาดหบูาดตาใคร แต่ถ้า
เป็นความจริงนะ กรณีอย่างนีม้นัเป็นกรณีวฒันธรรมแต่ละท้องที่ๆ ในทิเบตนะ ในความเชื่อของ
เขา ทกุครอบครัวต้องให้ลกูคนหนึง่เป็นผู้บวช พระในทิเบตถึงได้เยอะมาก พระในทเิบตเยอะ
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มากเพราะว่าวฒันธรรมของเขา ทกุบ้านทกุครอบครวัถ้ามีลกูชายสองคนต้องไปคนหนึง่ ถ้ามี
ลกูชายสามคนต้องไปคนหนึ่ง เขามีคนหนึ่งโดยความเชื่อของเขา 

ถ้ามีลกูหลายคนแล้วไม่ไปบวชสกัคนหนึ่ง มนัเหมือนกบัเข้ากบัชาวบ้านเขาไม่ได้ ใน
ความเชื่อของชาวทิเบตนะ แล้วเวลาเขาไปบวชแล้วกบ็วชทัง้ชีวิต เขาบวชตลอดชีวิต พระของ
เขาถึงได้มาก 

ไอ้ของเราถ้าบวชโดยเป้าหมาย เวลาบวช คนที่มีศรัทธามีความเชื่อมีเป้าหมายที่
อยากจะบวชเอาจริงเอาจงัขึน้มาก็มี เวลาคนบวชขึน้มา เวลาคนทกุข์คนยากขึน้มาบวชก็ม ี
เพราะศาสนาเป็นที่หลบภยั ศาสนาเป็นที่ให้ค้นคว้า ให้คนประพฤติปฏิบตัิให้เกิดความจริง
ขึน้มาได้ 

นี่พดูถึงว่า “พอดีมีญาติคนหนึ่งไปบวชเป็นพระนานแล้ว วนันีผ้มเห็นพระรูปนีม้ากราบ
พ่อเนื่องในวนัพ่อ จึงสงสยัครับ กราบได้หรือไม่” 

มนัแต่ละข้อเลย พระรูปนีม้ากราบพ่อ เขาระลึกถึงพระคณุของพ่อเขา พ่อเขาให้ชีวิตนี ้
มา เนื่องในวนัพ่อ มนัเป็นวนัพ่อแห่งชาติ ทกุคนแสดงออกไง เวลาคนแสดงออกมนัเป็นสิ่งที่ดี
งาม เขาอยากแสดงออก เพราะมนักระตุ้นความแสดงออก 

“ผมถึงสงสยัว่ากราบได้หรือไม่” 

เพราะเขากไ็ม่เคยเป็นพระ โดยทัว่ไปเขาไม่ได้เป็นพระ เขาก็ไม่รู้ของเขา เวลาเป็นพระ 
ถ้าเป็นพระที่ศึกษาแล้ว วินยั อาบตัิ มนัอาบตัิหนกั อาบตัิเบา อาบตัิต่างๆ มนัมีของมนัเพ่ือให้
พระอยู่ในรูปในรอย แต่พระมนัก็มีจริตนิสยัของพระ พระแต่ละองค์ไม่เหมือนกนันะ  

ดสูิ เวลาพระรัฐปาล ชื่อรัฐปาล มีลกูชายคนเดียวเหมือนกนั พ่อแม่ร ่ารวยมาก เวลาเขา
อยากบวชมากๆ พออยากบวชมาก พ่อแม่มีลกูคนเดียว พ่อแม่ไม่ให้บวชหรอก ถ้าไม่ให้บวชก็
อดอาหารเลย ถ้าไม่ให้บวชก็ตาย สดุท้ายแล้วก็เอาเพ่ือนมากล่อม เอาใครมากล่อม เขาบอก
เลย เพ่ือนก็เลยไปพดูกบัพ่อแม่เขา “พ่อแม่อยากเห็นหน้าลกูไหม” 

“อยาก” 
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“ถ้าอยากต้องให้บวช ถ้าไม่ให้บวชตายแน่” เพราะเพ่ือนมนัรู้นิสยักนั ก็เลยให้บวชไป 

พอบวชไปขึน้มา บวชไป เขาประพฤติปฏิบตัิจนถึงทีส่ดุแห่งทกุข์นะ กลบัมาเยี่ยมบ้าน 
พ่อแม่ทรัพย์สมบตัิมหาศาลเลย ก็เอาทรัพย์สมบตัิมากองไว้เลย กองให้ลกูดวู่าสมบตัินีม้รดกนี ้
จะเอาไว้ให้ใคร เพราะพ่อแม่ห่วงอาลยัอาวรณ์สมบตัิมาก อยากให้ลกูมารับสมบตัินีต้่อไป 
เพราะแสวงหามาเกือบเป็นเกือบตาย 

ลกูมนับอกเลย นี่เป็นพระอรหนัต ์เพราะจิตใจของเขาเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวฏัฏะ 
บอกเลย บอกพ่อแม่เลย “ให้เอาทรัพย์สมบตัินัน้ใส่ล้อเกวียน แล้วไปดมัพ์ใส่แม่น า้ไปเลย” 

เพราะว่าเขาไม่ไยดีทรัพย์สมบตัิอย่างนี ้ แต่เขามีคณุธรรมในหวัใจแล้ว เขาไม่ยินดทีรัพย์
สมบตัิอย่างนี ้ แต่พ่อแม่เห็นทรัพย์สมบตัิอย่างนีมี้คุณค่า แต่ลกูเห็นคณุธรรมในใจเป็นคณุค่า 
ลกูเห็นความเป็นพระอรหนัต์มีคณุค่า มนัแตกต่างกนัอย่างนีไ้ง นัน่น่ะวฒันธรรม วฒันธรรมของ
เรา แล้วความเชื่อในสงัคมชาวพทุธไง ถ้าใครมีลกูชายคนเดียว อยากให้บวชตลอดชีวิตไหม 
สมบตัิของตนล่ะ สมบตัิของตนก็อยากให้ใครสืบต่อสกุลต่อไป 

ฉะนัน้ ความเห็นแต่ละคนมนัไม่เท่ากนั บางทีลกูอยากบวชมาก พ่อแม่ไม่ให้บวชก็
เยอะแยะไป ไอ้นี่พดูถึงว่าเวลาที่ความเห็นมนัแตกตา่งกนัไง ถ้าความเห็นแตกต่างกนั สิ่งที่
วฒันธรรมประเพณีมนักเ็ป็นเร่ืองหนึ่งนะ ความเห็นความแตกต่างกนัมนัก็ผลของวฏัฏะ ผลของ
เวรของกรรมที่เราไปเกิดเจอสภาพแบบนัน้ ถ้าสภาพแบบนัน้ เห็นไหม 

ฉะนัน้ มนัเลยเป็นสิ่งที่ว่า “ผมถึงสงสยัครับว่ากราบได้หรือไม่” 

ในดลุพินิจ ได้ แต่โดยกฎหมาย ผิด โดยกฎหมายผิดก็ปลงอาบตัิเอา ถ้าใครมีปลงอาบตัิ 
แต่ถ้าคิดว่ามนัไม่ได้เป็นอาบตัินะ แล้วไม่ได้เป็นอาบตัิ เพราะนี่เป็นการท าคณุงามความดี การ
ท าคณุงามความดี แต่กฎหมายมนัห้ามไว้ไง 

ห้ามไว้ว่า ฆราวาสกบัภิกษุ ภิกษุนีเ้ป็นภิกษุต้องอยู่ในธรรมวินยั อยู่ในธรรมวินยัสมณ
สารูป มีอปัุชฌาย์อาจารย์เป็นพ่อแม่ มีพ่อแม่ใหม่ พ่อแม่ใหม่เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ แล้ว
อปัุชฌาย์อาจารย์ที่ดีไง 
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ในปัจจุบนันีส้งัคมตเิตียนกนัมา อปัุชฌาย์เป็ด อปัุชฌาย์ไก ่ บวชแล้วไม่สัง่สอน ไม่
ฝึกฝน ไม่ดแูล บวชแล้วทิง้ๆ ขว้างๆ ไง เราถึงต้องมาดแูลกนัไง 

ฉะนัน้ เวลาสมยัก่อนนัน้น่ะ สมยัที่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเรานะ 
พระกรรมฐานเป็นสิ่งทีเ่ชิดชูมาก เพราะกรรมฐานคุ้มครองดแูลกนั มีความผกูพนักนั มีการรัก
กนั จะขอนิสยัต่างๆ เคารพบูชากนั พระกรรมฐานนี่ พระกรรมฐานเพราะอะไร เพราะครูบา
อาจารย์ท่านเป็นธรรมไง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรม ค าว่า “เป็นธรรมๆ” 
มนัไม่มีความล าเอียงไง ค าว่า “เป็นธรรม” เสมอภาคไง ค าว่า “เป็นธรรม” ใครไปอยู่ด้วยมนัก็ไว้
เนือ้เชื่อใจไง 

แต่ล าเอียงเพราะรกั ล าเอียงเพราะชงั ล าเอียงว่าพวกเรา ล าเอียงว่าพวกเขา ล าเอียงว่า
คนนัน้ผิด คนนัน้ถกู แล้วมนัถกูผิดจริงหรือเปล่า พอเร่ิมล าเอียงขึน้มา ความไว้เนือ้เชื่อใจมนัก็
เบาบางลง ความไว้เนือ้เชื่อใจไม่มีขึน้มามนัจะไปขอนิสยัใคร มนัก็เลยไม่อบอุ่นเหมือนเดิมไง 
ถ้าอบอุ่นเหมือนเดิม ถ้าพ่อแม่เป็นธรรม ทกุคนเคารพบูชาทัง้สิน้ นี่พดูถึงว่าในวงกรรมฐาน ถ้า
ความเคารพบูชาในการขอนิสยั นี่ถ้ามนัเป็นจริงนะ 

ฉะนัน้ว่า “พระกราบพ่อแม่ได้หรือไม่” 

เราบอกว่าได้ ทีนีค้ าว่า “จะบอกว่าได้” ที่เราพดูนีเ้ราพดูถึงให้เห็นว่า มนัมีวินยั มนัมีวินยั
อยู่ สิ่งที่ท ามนัต้องมีที่มาที่ไป บุคคลที่กราบไหว้ไม่ได้ บุคคลที่รับไหว้ไม่ได้ ๑๐ อย่าง ฉะนัน้ 
เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านท ามนัมีที่มาที่ไปทัง้นัน้ ทีนีมี้ทีม่าที่ไปแล้วมนัขดัแย้งกบัวฒันธรรมความ
เชื่อ ความเชื่อมนัเป็นอย่างนีไ้ง ท ากนัมาเร่ือยๆ จนเป็นความเชื่อ แต่วินยัมนัมีของมนั 

ทีนีเ้วลาหลวงปู่ มัน่ท่านก็ท ามาในชีวิตท่าน แล้วครูบาอาจารย์ท ามาหลายรุ่น แล้วเวลา
เราไปอีสาน เราไปศึกษามา เราไปเห็นมาว่าหลวงปู่ ฝัน้ก็ไม่ได้ท า หลวงปู่ ตือ้ หลวงปู่ หลยุ ท่าน
ไม่ยกมือ ท่านไม่รับไหว้คฤหสัถ์ เหมือนการรับไหว้กนั 

นี่พดูถึงว่าบุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ อย่าง ถ้าผู้ใดไหว้ เป็นอาบตัิทกุกฏ แล้วมนัมีที่มาที่ไป
หมด สิ่งที่ท าแล้วมนัเป็นอาบตัิ ทีนีอ้าบตัิมากอาบตัิน้อยขนาดไหน แต่ถ้าเป็นองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นหลวงปู่ มัน่ ชีวิตแบบอย่าง 
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ชีวิตแบบอย่าง เวลาหลวงตาท่านพดูไง ถ้าเป็นลกูศษิย์เราต้องถือธุดงค์ ถ้าไม่ถือธุดงค์
เป็นลกูศิษย์เราไม่ได้ ถ้าถือธุดงค์ๆ ท่านก็พดู เวลาท่านอบรมสัง่สอน ท่านบอกว่า ธุงควตัร 
ธุดงควตัรมนัเป็นอาวธุไว้ต่อสู้กบักเิลส เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส 

มนัเป็นเคร่ืองขดัเกลาๆ กิเลสมนัอยากได้อยากดี มนัอยากสขุอยากสบายทัง้นัน้น่ะ มี
ธุดงควตัรไว้ให้มนัดดัสนัดานกเิลส ดดัสันดานกิเลส อยากได้ก็ไม่ได้ อยากจะสขุสบายก็ไม่ได้ 
ไม่ได้ทัง้สิน้ นี่ไง มนัเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส แต่เวลาจะช าระกิเลสมนัก็ศีล สมาธิ ปัญญา มนั
ต้องภาวนามยปัญญาเท่านัน้ ไม่มีอะไรฆ่ากิเลสได้ แต่มนัเป็นเคร่ืองขดัเกลา เคร่ืองขดัเกลาไง 

ฉะนัน้ ท่านถึงบอกว่า ถ้าเป็นลกูศิษย์เราพยายามให้ถือธุดงค์ เพราะต่อไปมนัจะมีแต่
ตวัอกัษร มนัจะมีแต่ต ารับต ารา ผู้ที่จะท าต่อไปท าไม่เป็น ท าไม่ได้นะ แล้วจะท าอย่างไร ท่านให้
สืบต่อไว้ๆ เหมือนกบัพระกสัสปะ พระกสัสปะถือธุดงควตัร เวลาองค์สมเด็ตพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าว่า “กสัสปะเอย เธอก็อายปุานเรา อาย ุ ๘๐ เทา่กนั” อายพุระกสัสปะกบัองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเท่ากนั “อาย ุ๘๐ แล้วยงัถือผ้าสามผืน ยงัถือธุดงควตัรไง เธอท าไปท าไม” 

“ข้าพเจ้าไม่ได้ท าเพ่ือตวัข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าท าเพ่ืออนชุนรุ่นหลงัต่อไป” 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสาธุ แล้วขอแลกสงัฆาของท่าน เพราะของพระกสัส
ปะสงัฆาปะชุนถงึ ๗ ชัน้ แลกสงัฆาของท่านกบัพระกสัสปะ 

สิ่งที่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถาม เธอท าท าไม อาย ุ ๘๐ แล้ว เป็นพระ
อรหนัต์ พระอรหนัต์ต้องทรมานกเิลสอีกหรือ พระอรหนัต์ไม่มีกิเลส ไม่ต้องท าสิ่งใดทัง้สิน้ แต่
ท่านท าเพ่ืออนชุนรุ่นหลงัไง 

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอะไร ท่านพ้นกเิลสไปแล้ว ท่านนอน
สบายๆ อย่างไรก็ได้ แต่ท่านก็ยงัรักษาธุดงควตัร ท่านก็ยงัรักษาของท่านเพ่ืออะไร เพ่ืออนชุนรุ่น
หลงั รุ่นหลงัธรรมทายาท ธรรมทายาทต่อมา จนเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิมา ถ้าใน
การประพฤติปฏิบตัิมา เวลาพดูถึงธรรมวินยัแล้วมนัก็ต้องตามธรรมวินยัที่มนัมีเป็นตวัอกัษรเลย 
ที่ว่ากราบไหว้ไม่ได้ 
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แต่โดยธรรม พ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของพระ พระก็มีพ่อมีแม่ แล้วถ้าพ่อแม่มีลกูคนเดียว 
การดแูลรักษานี่สมควรมาก แต่ถ้าลกูหลายคนนะ กส็มควรให้คนอ่ืนดแูล เราอยู่เบือ้งหลงัก็ได้ 
เราส่งเสริมทางไหนก็ได้ เราท าสิ่งใดก็ได้ เพราะว่าเรามีพ่ีมีน้องให้ช่วยดแูล มนัไม่สมควรท าให้
สงัคมติฉินนินทา 

สงัคมเขามองเขาเพ่งเล็งของเขานะ เพราะพระเป็นบุคคลสาธารณะ ใครๆ ก็ใส่บาตรได้ 
ใครๆ ก็ท าบุญได้ ใครๆ ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ ถ้ามนัไปท าสิ่งใดให้สงัคมติฉินนินทา มนัไม่เป็น
ประโยชน์หรอก แต่ถ้าเราฉลาด เราก็อยูเ่บือ้งหลงัซะ ถ้ามีลกูหลายคน เห็นไหม 

นี่พดูถึงว่า พระก็มีพ่อมีแม่ แล้วใครจะดแูลอย่างไร ดแูลได้มากน้อยแค่ไหน นี่พดูถึงว่า 
ในเจตนาดีของผู้เป็นลกูนะ ในเจตนาดีของสงัคมนะ 

แต่โดยทัว่ไป อย่างพระที่ว่า พ่อแม่เป็นเศรษฐีแล้วโดนโกงจนเป็นยาจกในสมยัพทุธกาล 
นัน่น่ะถ้าลกูมาดแูล ท่านก็ต้องภูมิใจ ท่านก็ต้องแบบว่า จากเป็นคนขอทานจะมีกินไม่มีกิน มี
ลกูบิณฑบาตเลีย้งชีพ ท่านก็คงต้องมีความพอใจว่าท่านก็มีลกูเหมือนกนั อนันีเ้ราเห็นด้วยนะ 

แต่โดยทิฏฐิมานะของพ่อของแม่ กูอาบน า้ร้อนมาก่อนมึง พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู
โดยวฒันธรรม แต่โดยความเป็นจริงพ่อแม่สอนได้ยากยิ่ง ยิ่งว่าเป็นลกูของกู ยึดถือสิทธ์ิ มนัไม่
ฟังหรอก แก้ไม่ได้หรอก การที่บอกว่าจะดแูลพ่อดแูลแม่ให้เป็นพระอรหนัต์ 

เออ! ดไูปเถอะ เถียงกนัวนัหนึ่งไม่จบหรอก พ่อก็เอาอย่าง แม่ก็เอาอย่าง จะไปวดัเขายงั
จะเอาโซ่ล่ามไม่ให้มานู่นน่ะ นี่เวลาวฒันธรรมของเรา เราก็เชื่อของเราอย่างนี ้ เราก็ภูมิใจของ
เราอย่างนี ้ แต่โดยข้อเท็จจริง กิเลสร้ายนกั ทิฏฐิมานะในใจแสนร้ายนกั แล้วยิ่งแม่กบัลกู ลกูจะ
ไปสอนแม.่..เออ! กูอาบน า้ร้อนมาก่อนมึง เย็บปากเลย ห้ามเถียง จบเลย 

นี่พดูถึงว่า ถ้าจะเอาธรรมะเพ่ือแก้ไขโดยความเป็นจริงนะ วฒันธรรมประเพณีเป็นเร่ือง
หนึ่งนะ วฒันธรรมประเพณเีป็นเร่ืองหนึ่ง ทีนีส้งัคมไทย สงัคมไทยนะ เราเชื่อเร่ืองบุญเร่ืองกุศล 
เข้าไปในวดั ออกจากวดั สิ่งที่ว่าเศษดินเศษทรายติดรองเท้ามา เรายงัท าเจดีย์ทราย ก่อเจดีย์
ทรายเพ่ือคืนของของสงฆ์ เราเห็นคณุค่าตามประเพณวีฒันธรรม 
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แตโ่ดยพฤติกรรมที่ประพฤติสิ เห็นไหม ของในวดัหายหมด ของในวดัโดนฉก โดนลกั 
โดยขโมย ร้อยแปด แต่โดยประเพณีวฒันธรรมเชื่อว่าของของสงฆ์นะ ของของสงฆ์นะ ไอ้ที่
เคารพบูชากเ็คารพบูชามาก ไอ้พวกที่เห็นแก่ตวั ไอ้พวกที่ไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมมนัก็มีมหาศาล นี่
พดูถึงว่าในวฒันธรรมเร่ืองหนึง่ ในความเป็นจริงเร่ืองหนึ่ง 

ฉะนัน้บอกว่า การกราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ 

เราว่าโดยวฒันธรรม ได้ โดยธรรม ได้ 

แต่โดยวินยั โดยวินยัเราพดูตามกฎหมาย กฎหมายบญัญัติไว้แล้ว กฎหมายบญัญัต ิ
บุคคลไม่ควรไหว้ ๑๐ อย่าง ชดัเจน ไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายบงัคบัไว้เลยว่าพระต้องเป็นพระ 

พระอานนท์ พระอานนท์เห็นเดียรถีย์นิครนถ์เขาไม่มีจะกิน สงสารเขามาก เวลาอาหารที่
เหลือ พระอานนท์เป็นผู้ให้เดียรถีย์ไป เดียรถีย์มนัไปโฆษณานะ บอกพระอานนท์ให้อาหารนีม้า 
แสดงว่าพระอานนท์เป็นลกูศิษย์เขา มนัร ่าลือไปทัว่ไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถงึได้
บญัญัติไง ภิกษุห้ามให้อาหารนกับวชนอกศาสนา 

ภิกษุห้ามให้อาหารนกับวชนอกศาสนา เพราะนกับวชนอกศาสนามนัจะไปบอกว่า “นี่ไง 
พระยงัให้ฉันมาเลย พระยงัให้ฉันมาเลย อาจารย์ของเอ็งที่ยิ่งใหญ่ยงัเคารพบูชากูเลย” 

นี่มนัมีมาตัง้แต่สมยัพทุธกาลแล้ว ไอ้เราก็เมตตาใช่ไหมว่าเขาอดอยาก เราอยากจะไป
ช่วยเขา แต่เอ็งลองไปช่วยเขาสิ พอช่วยแล้วเขาไปโฆษณาเลย “นี่ไง พระที่เอ็งไปเคารพบูชากนั
ยงัต้องมาถวายอาหารกเูลย กูนี่ยอดกว่า” ทัง้ๆ ทีเ่ราให้เขาด้วยความเมตตานะ 

ฉะนัน้ ความเมตตา มนัจะเมตตาโดยไม่มีสติปัญญาไม่ได้ คนอ่ืนเขาไปแอบอ้าง แอบ
อ้างว่าเราไปเชิดชูเขา เราเป็นลกูศิษย์เขา เราไปยอมจ านนกบัเขา เราไปยอมรับเขา แต่ความ
จริงเราอยากให้เขา เราอยากให้เขาเพราะเห็นว่าเขาไม่มีจะกิน 

แต่ขนาดเขาไม่มีจะกินนะ เขาไม่มีจะกินโดยเร่ืองวิทยาศาสตร์ โดยเร่ืองโลก แต่กิเลสเขา
ยิ่งใหญ่ กเิลสเขา เขาอยากจะอวดว่าเขาเหนือกว่า นี่ไง นี่ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก พระพทุธเจ้า
บญัญัติ ภิกษุห้ามให้อาหารนกับวชนอกศาสนา 
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แต่ของเรานะ “ศาสนสมัพนัธ์ เราต้องมีความสมัพนัธ์กนั” ศาสนสมัพนัธ์มนัก็เร่ืองโลก
นะ เรากเ็ห็นด้วย เร่ืองความสามคัคี เร่ืองความสงบร่มเย็นในสงัคม เราเห็นด้วยทัง้นัน้นะ่ แต่
เร่ืองกเิลส เวลากิเลสมนัพลิกมนัแพลงขึน้ไป องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีวินยับญัญัติ
ห้ามๆๆ เลย 

เวลาหลวงตาท่านพดูไง เวลาเราจบัอะไรผิด วินยัจะตมืีอเลย เพียะ! เพียะ! อย่า! อย่า! 
อย่า! แต่เรานี่เสีย้น อยาก อยากนกั ท าอะไรนี่ แหม! อวดดี ไอ้นัน่มนัพ้นกาลพ้นสมยั 

กิเลสมึงมีท่วมหวั กิเลสมึงน่ะ มึงไม่รู้จกักิเลสมึงหรอก แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าบญัญัตไิว้ 

เราจะบอกว่า เวลาบอกว่ากราบพ่อแม่ได้หรือไม่ 

เราว่าได้ อนันีเ้ป็นประเพณีวฒันธรรมที่สวยงาม แตเ่วลาจะแก้พ่อแม่ได้หรือไม่ เวลาจะ
แก้พ่อแม่ให้พ่อแม่ประพฤติปฏิบตัิ ให้พ่อแม่เห็นตามความเป็นจริงนี่ยาก เพราะพ่อแม่มนัก็ต้อง
อย่างที่ว่าเม่ือเช้า ใจมนัเรียกร้องความช่วยเหลือ แล้วใครจะไปช่วยมนัได้ล่ะ ถ้าไม่ใช่ศีล ไม่ใช่
สมาธิ ไม่ใช่ปัญญา ก็ต้องปัญญาของเขา ต้องปัญญาของเขาถึงแก้เขาได้นะ 

ถ้าไม่ใช่ปัญญาของเขา เราจ า้จีจ้ า้ไช กูอาบน า้ร้อนมาก่อนมึง คือว่าเขาอาย เขาถือสิทธ์ิ
ว่าความเป็นลกูเป็นแม่ไง แม่ต้องสงูกว่า พ่อแม่ต้องสงูกว่าใช่ไหม ลกูต้องต ่ากว่า แล้วลกูจะมา
สอนพ่อแม่ มนัสอนได้อย่างไร เขายอมรับโดยนัน้ไม่ได้ 

ฉะนัน้ เวลาจะสอน ที่ว่าผู้ประเสริฐ เราต้องฉลาดกวา่ ไม่ได้สอน แต่นี่แค่แนะน า ไม่ได้
สอน นี่แคแ่นะน า นี่แค่ช่วยกนัท า ไม่ได้สอน นี่แค่ช่วยกนัท า ท าความดีด้วยกนั 

อู้ฮู! แสนยาก ทฏิฐิมานะพ่อแม่นี่สงูส่งกบัลกูนะ แตก่บัเพ่ือนฝงูของเขาอีกเร่ืองหนึ่งนะ 
กบัลกูมนัมีโดยธรรมชาติ นี่พดูถึงว่าจะแก้ไขไง 

เราถึงบอกว่า กราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ 
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ได้ แต่ถ้าจะหวงัว่าจะแก้ไข จะแก้ไขให้พ่อแม่จะให้ประพฤติปฏิบตัิให้บรรลธุรรม มนั
ต้องแบบว่าคู่เวรคู่กรรม อาจารย์ของเขา เขาได้สร้างเวรสร้างกรรมด้วยกนัมา เขาฟัง ถ้าเขาไม่มี
เวรไม่มีกรรมร่วมกนัมาเขาไม่ฟังหรอก เขามีทิฏฐิมานะของเขา เขาถือตวัถือตนของเขา 

ไอ้นี่พดูถึงว่าเร่ืองของกเิลสนะ พระอรหนัต์ของเรากย็งัมีกิเลส แต่พระอรหนัต์ขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอรหนัต์ในพระพทุธศาสนาไม่มีกิเลส พระอรหนัต์ของลกูมี
กิเลส เพราะว่ามนัเป็นบุญเป็นคณุในทางโลกไง 

ฉะนัน้ พระอรหนัต์ของเรา เราจะดแูลรกัษามนัต้องใจเย็นๆ ต้องค่อยๆ เพราะว่ามนัเป็น
พระอรหนัต์ของเรา พระอรหนัต์ของลกู แต่ถ้าเราจะแก้ไขให้ได้เป็นพระอรหนัต์ใน
พระพทุธศาสนา มนัต้องมรรคผลนิพพาน มนัต้องมีเหตมีุผล ต้องมีการกระท า 

ฉะนัน้ ย้อนกลบัมาว่า กราบพ่อกราบแม่ 

ตามวินยันี่ผิด แต่ตามธรรมนี่ถกู ความกตญัญนูี่ถกู ฉะนัน้ ท าแล้วมนัเป็นดลุพินิจ เรา
ท าแล้วไม่ให้ประเจิดประเจ้อ 

ทีนีจ้ะบอกได้ มนัก็ไม่สมที่จะให้โลกเขาแบบว่า นกัวทิยาศาสตร์ นกัวิชาการเขาไม่เห็น
ด้วย แต่ถ้าเป็นคนที่มีใจเป็นธรรมเขาชื่นชมทัง้นัน้น่ะ สิ่งที่ลกูยงัระลึกถึงพ่อแม่ เขาชื่นชมทัง้นัน้
น่ะ ถึงว่าลกูจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเขาก็ยงัชืน่ชม ถ้าเขายงักตญัญกูบัพ่อแม่ของเขา 

แต่คนที่มีคณุธรรมเขากตญัญกูบัพ่อแม่ของเขาอยู่แล้ว แต่ด้วยการแสดงออก 
แสดงออกในวิธีการใดเท่านัน้ การแสดงออกเพ่ือไม่ให้ไปบาดหบูาดตาสงัคมไง ไม่ให้บาดหบูาด
ตาใคร แต่ด้วยความคิดความเห็นในหวัใจ เต็มหัวใจ ล้นหวัใจ ถ้ามนัเป็นธรรมนะ เว้นไว้แต่เป็น
กิเลส มีความเห็นแก่ตวันัน่อีกเร่ืองหนึ่ง 

ฉะนัน้ กราบพ่อกราบแม่ได้หรือไม่ 

โดยธรรม โดยธรรม ได้ เอวงั 


