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ถาม : เรื่อง “กราบขอขมาทีล่ะเมดิกฎของวดั” 

หนูไดไ้ปพกัทีว่ดั และไดล้ะเมดิผดิกตกิาคอืไดคุ้ยกบัผูท้ีม่าภาวนาทีว่ดัคนหนึ่ง 

ซึ่งเป็นอาจารยส์อนคณะพยาบาลจ านวน ๒ ครัง้ ในช่วงทีเ่วลาปานะครัง้ละ ๑๐ นาท ี

หนูพูดคุยดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ครัง้ที ่๑ น้องพยาบาลเรยีนถามหนู ๓ ครัง้ว่า หนู

มาบวชท าไม แลว้ตอนนี้เขาทุกขม์าก อกจะแตก ความคดิเยอะมากไปหมด จะท าอย่างไร

ด ีหนูเลยบอกใหไ้ปถามหลวงพ่อ เล่าใหห้ลวงพ่อฟัง เขาบอกว่าหลวงพ่อบอกใหพุ้ทโธ 

หนูกเ็ลยบอกเขาใหท้่องพุทโธ อย่าหยุด แล้วจะดขีึน้เอง 

ครัง้ที ่๒ วนัต่อมา น้องเขามาบอกว่าเขาดขีึน้เพราะเขาท่องพุทโธ ขอบคณุทีห่นู

ช่วยแนะน า แลว้เขากเ็ล่าเรื่องความเจบ็ป่วยใหฟั้ง หนูกเ็ลยบอกเขาว่า หนูกเ็คยเป็น 

ใหอ้ดทนเอา และเขากพ็ูดเรื่องไดย้นิเสยีงนัน่น่ี หนูเลยเตอืนบอกเขาว่าตอ้งมสีต ิอย่า

เชื่อ ไม่อยากใหเ้ป็นเหมอืนหนูทีเ่หน็ภาพนิมติจนประสบอุบตัเิหตุ 

จากนัน้น้องเขาไดข้อเบอร์โทรศพัท์หนูหลายรอบ หลงัจากวนันัน้หนูกล็ากลบั 

น้องไดโ้ทรตดิต่อมาหาหลายครัง้ แต่หนูไม่ไดร้บัโทรศพัท์ จนกระทัง่หลงัจากวนัทีเ่ขา

ประสบอุบตัเิหตุรถชน เขาโทรมาหาหนูว่าเขาไปหาหลวงพ่อ และไดบ้อกว่าหลวงพ่อ

ไม่ใหคุ้ยกบัหนูอกี 

หนูกราบขอขมาหลวงพ่อทีผ่ดิกตกิา หนูเสยีใจในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และการ

พูดคุยนี้อาจมสี่วนใหน้้องเขาประสบอุบตัเิหตุ หนูยอมรบัความผดิทีต่วัเองกระท า จาก

นี้หนูจะไม่พูดคุยแนะน าผูใ้ดอีก จะตัง้ใจภาวนาแกไ้ขตนเองต่อไป กราบขอขมาหลวง

พ่อดว้ย 
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ตอบ : อนัน้ีทางครอบครวัเขา เขากม็ากราบขอขมาเรา อาจารยท์ีเ่ป็นพยาบาลเขาก็

พาครอบครวัเขามา แลว้กพ็ีช่ายน้องชายอะไรเขามาวุ่นวายกบัเราเยอะมากเลย อนัน้ี

มนัเป็นประเดน็กบัเรามาก เรื่องนี้เป็นประเดน็กบัเรามาก จนเราสัง่ เราสัง่เจา้หน้าทีไ่ว้

แลว้บอกว่า ชุดน้ีทัง้ชุด ทัง้พวกพยาบาลทีเ่ป็นผูป่้วยกบัครอบครวัของเขา กบัทัง้ผูส้อน 

ผูท้ีม่คีุณธรรมสูงส่งทีส่ ัง่สอนเขา เรากไ็ดส้ ัง่ไวแ้ลว้ว่าหา้มเขา้มาในวดัเราอกีเด็ดขาด 

เพราะวดัเราเตม็หมดแล้ว เพราะพวกนี้สรา้งปัญหาไวใ้หเ้ยอะมาก 

ฉะนัน้ สร้างปัญหาให้เยอะมาก เรากเ็กบ็ไวใ้นใจของเรา เพราะเราเป็นบุคคล

สาธารณะ เพราะวดันี้ การสรา้งวดันี้เขาสรา้งวดัไว้เป็นอาราม เป็นที่อยู่ของผูท้รงศลี 

เวลาสรา้งวดั เขาถวายวดันะ เขาจะบอกว่า ภกิษุจตุรทศิทัง้ ๔ ทศิ ทีไ่ม่เคย

มาขอใหม้า ทีม่าแล้วขอให้อยู่สุขสบาย ทีม่าแลว้ขอใหอ้ยู่ด้วยกนัร่มเยน็เป็นสุข เขา

สรา้งวดัไว้เป็นทีพ่ึง่อาศยัของพวกอารามกิชน คอืพวกทีส่ละบา้นสละเรอืน เอาไวใ้ห้

มาอยู่เพื่อพกัภาวนา ทีส่าธารณะเขาท าไวเ้พื่อเหตุนัน้ ฉะนัน้ เราเป็นแค่บุคคลเฝ้าที่

ใหเ้ขา 

ฉะนัน้ เราเป็นแค่บุคคลเฝ้าทีใ่หเ้ขา เราจะยดึว่าเป็นของเราสิง่ใดไม่ได้ แต่ถ้า

บุคคลใดเขา้มาแลว้ ถ้ามนัมกีารกระทบกระทัง่ มกีารทีเ่ป็นเหตุใหเ้กิดความเสยีหาย เรา

เป็นผูดู้แล เราจะมสีิง่ที่ไม่ให้เขา้มาได้ 

ฉะนัน้บอกว่า สิง่ทีเ่วลาเขาสรา้งวดัสรา้งวา เขาสรา้งต่างๆ ขึน้มากเ็พื่อ

สาธารณประโยชน์ ฉะนัน้ สิง่ทีส่าธารณประโยชน์ ใครกเ็ขา้มาพกัอาศยัได ้แต่มนัเขา้

มาอาศยัแลว้ควรจะอยู่ในกตกิา อยู่ในสิง่ที่การกระท า ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ไง 

ถ้าอยู่อย่างกตกิาหมายความว่า ถ้าวดัไหนกแ็ล้วแต่ เขาตอ้งมเีจา้อาวาสใช่

ไหม เขามผีูป้กครองใช่ไหม ผูป้กครองเขาเป็นผูป้กครอง เขาตอ้งปกครองดว้ย เขา

บรหิารจดัการดว้ย เขาเป็นผูส้ ัง่ผูส้อนดว้ย แล้วผูท้ี่มาอาศยั เอง็มคีวามสามารถขนาด

ไหนล่ะ ถ้าเอ็งมคีวามสามารถได้นะ ดูส ิเวลาทีพ่ระเขามคีวามสามารถเขาอยู่ป่าอยู่เขา มี

แต่คนแสวงหาไปหาเขา 
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แต่นี่มาอย่างไรล่ะ มาฝึกหดั เพราะเขามเีจา้อาวาส เราเป็นผูส้อนอยู่ทีน่ี่ เราเป็น

ผูดู้แลอยู่ทีน่ี่ แลว้ผูดู้แลทีน่ี่ เราดูแลสารทุกขส์ุกดบิ เราดูความแบบว่าหนักเบาแลว้แต่

บุคคล แลว้บุคคล ถงึตัง้กตกิาไวไ้ง เพราะสงัคมของนักปฏบิตัมินัจะรูว่้าสิง่ใด

กระทบกระเทอืนกนัและสิง่ใดไม่กระทบกระเทอืนกนั 

ฉะนัน้ สงัคมทีป่ฏบิตัเิขากต็อ้งอยู่เพื่อความสงบระงบั เพื่ออ านวยต่อการ

ประพฤตปิฏบิตั ิ ฉะนัน้ กตกิาตัง้ไวว่้าหา้มคุยกนั หา้มไปนอนในกุฏเิดยีวกนั เพราะ

อะไร เพราะบางคนอยากจะภาวนาอยู่ ไอค้นที่อยากจะฟังเรื่องต่างๆ กเ็ทีย่วไปขุดนู้น

ขุดนี้ไปคุยกบัเขา ไอค้นที่เขามมีารยาทเขากไ็ม่กลา้ตอบกลา้โต ้ เขากเ็กบ็ไวใ้นใจ แลว้เขา

กม็าร าพนักบัเรา มปัีญหาไปรอ้ยแปด 

แต่ถ้าเราไม่กา้วล่วงสทิธขิองคนอื่น เรามาปฏบิตั ิ เรากส็รา้งไวใ้หแ้ลว้ ทีพ่กัที่

หนึ่ง มหีอ้งน ้าหอ้งท่า เวลามทีีฉั่นน ้ารอ้น มตี่างๆ เรากท็ าตามกตกิาของเรา เพราะเรา

มาดูแลใจของเรา 

ฉะนัน้ว่าหา้ม กตกิาคอืละเมดิกตกิาทีไ่ปคุยกนักบัเขา ๒ ครัง้ 

เหน็ไหม การคุยกนัๆ เพราะอะไร ส านักปฏบิตัมินัมอียู่ทัว่ไป จรตินิสยัของ

คนมอียู่ทัว่ไป ฉะนัน้ จรตินิสยัของคนมอียู่ทัว่ไป พอเขาไปไดร้บัฝังโปรแกรมสมอง ใคร

ไดไ้ปรบัฝังสิง่ใดมามนักถ็อืว่าความรู้ความเหน็ของตวัถูกตอ้ง แลว้กจ็ะมาคุยกนั 

แลว้มาคุยกนั ถ้าความเหน็ทฏิฐมินัแตกต่างกนั เวลาเราหาทีส่ปัปายะทีจ่ะ

ประพฤตปิฏบิตั ิบุคคลเป็นสปัปายะ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ ครูบา

อาจารยเ์ป็นสปัปายะ ความเป็นสปัปายะคอืทฏิฐเิสมอกนั ความเห็นเสมอกนั เหมอืน

พระ พระท่านมคีวามเหน็เสมอกนั ถอืศลีเสมอกนั ความเหน็เสมอกนั อยู่กนัร่มเยน็

เป็นสุข 

แต่พระเราบางคน “วนิัยขอ้นี้พระพุทธเจา้ไม่ไดบ้ญัญตัิ วนิัยข้อนี้ส านักนัน้

เขาเอาอนุโลม วนิัยขอ้นี้” มนัจะขดัแยง้กนัน่ะ มนัมคีวามเหน็แตกตา่งกนัน่ะ มนัสะดุด

ทัง้นัน้น่ะ แต่ครูบาอาจารยก์ต็อ้งสรุป ตอ้งเคลยีร ์ตอ้งตดัสนิๆ นี่ทฏิฐเิสมอกนั 



คิดว่าดี ๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ เวลาทีป่ฏบิตั ิรอ้ยพ่อพนัแม่ แต่ละจุด แต่ละมา ทฏิฐมินัต่างกนัทัง้นัน้

น่ะ แลว้มาสุมหวัคุยกนัน่ะ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า เราเกดิมาเราไดข้วานมา

คนละเลม่ ขวานคอืปาก ปากมนัเทีย่วถากเขาไง ถากคนนัน้ท ีถากคนนี้ท ีไอป้ากนี่ ทัง้ๆ 

ทีไ่ม่ใช่เรื่องปฏบิตัมินัยงัถากถางกนัเลย แลว้มนัจะมาคุยกนัเรื่องปฏบิตั ิ

ถ้ามนัจะคุยกนั เรื่องทีว่่าคุยกนั โยมนะ เป็นคนนะ สิง่มชีวีติ โทษนะ สตัวม์นั

มชีวีติมนัเจอกนัมนัยงักระดกิหางใส่กนั มนัยงัทกัทายกนั คนเราจะทกัทายกนัไม่ได ้มนั

เป็นไปไดห้รอื คนเรามนัทกัทายกนัได ้ปฏสินัถารคุยกนัได้ แต่คุยกนันะ คุยกนัสารทุกข์

สุขดบิเนาะ “เอ! มาคราวที่แล้วกลบัไปกีว่นั กลบัไปแล้วเผชญิอะไรมา ตอนน้ีสุขสบายดี

ไหม” ถ้ามนัปฏสินัถารอย่างนี้มนัไม่มคีวามผดิหรอก การปฏสินัถาร การคุยกนัน่ะ 

แต่นี้มนัคุยกนัแลว้ พอรากมนังอกไง รากมนัจะงอกแลว้ถ้ามนัคุยกนันะ เดีย๋ว

มนัจะยาวแลว้ พอคุยกนัแลว้มนักต็่อเน่ืองไป หา้มคุยกนัเพราะเหตุนี้ไง หา้มคุยกนันะ 

หา้มคุยกนัเพราะว่าทฏิฐมิานะทีเ่อง็ได้มาแต่ละคน เกบ็ไวใ้นใจเถอะ 

ถ้าเป็นนักปฏบิตัอิย่างเรานะ เรานี ่ หลวงตาท่านบอกว่า ท่านเป็นพระ ท่าน

เขา้มาทุกส านักทัง้ฝ่ายปรยิตั ิ เพราะท่านศึกษามาเป็นมหา ทฏิฐคิวามเหน็ของส านักใด 

วดัใดมคีวามเหน็อย่างไร เขารู้ทัง้นัน้น่ะ เพราะว่าเวลาท่านพูด บางวดัพระจากภาค

อสีานเยอะมาก บางวดัพระจากภาคใตเ้ยอะมาก ท่านบอกว่ามนัแบ่งพรรค แบ่งพวก 

แบ่งภาค โอ๋ย! เป็นวดัๆ ไปนะ แล้วทฏิฐขิองคนก็ไม่เหมอืนกนัใช่ไหม ถ้าพระมาจาก

ภาคใตก้ต็อ้งกนิอาหารแบบภาคใต้ เพราะเคยเป็นอย่างนัน้ พระมาจากทางอสีานก็

อยากกนิสม้ต า นี่พูดถงึปรยิตันิะ 

แลว้ถ้าปฏบิตัไิปแลว้มนักย็งัมอีีก ทฏิฐมิานะความเหน็ของแต่ละสาย แต่ละ

ความคดิความเหน็ แลว้พวกทีป่ฏบิตัใิหมไ่ม่รูเ้รื่องหรอก ไม่รูห้รอก แต่ครูบาอาจารยท์ี่

ท่านปฏบิตัมิา คนทีป่ฏบิตัมิานะ เวลาท่านเป็นปุถุชน เป็นกลัยาณปุถุชน ยกขึน้สู่โสดา

ปัตตมิรรค แล้วเวลาปฏบิตัไิปถงึโสดาปัตตผิล ยกขึน้สู่สกทิาคามมิรรค แลว้ไปสู่สกทิา
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คามผิล ยกขึน้สู่อนาคามมิรรค แลว้ไปอนาคามผิล ยกขึน้สู่อรหตัตมรรค แลว้ไปสิน้สุด

อรหตัตผล นี่มนัวกิฤตขินาดไหน ถ้ามนัไม่จรงิมนัจะผ่านพน้ไปไดอ้ย่างไร 

แลว้สิง่ทีเ่อง็ฝังหวักนัมา สมองกนัมา แลว้เอาขวานมาถากกนัอยู่นี่ มนัเป็น

ประโยชน์อะไร พูดแล้วมนัเหมอืนทางโลกๆ มนัเป็นเรื่องโลกๆ ในปัจจบุนัน้ี

สื่อสารมวลชนทีม่ปัีญหากนัอยู่เพราะอะไร ถา้สื่อสารมวลชนมนัชีน้ าสงัคม ถ้าสื่อเลอืก

ขา้ง ถ้าเลอืกขา้งทีถู่ก มนัก็ยงัพอฟังได ้ถ้าสื่อรบัจา้ง สื่อรบัจา้งมนัเขยีนข่าว มนัเชยีร์

แต่พวกคนใหส้ตางคม์นัน่ะ ถ้าสื่อรบัจา้ง 

แลว้เอง็นักปฏบิตัทิีเ่อง็มาพูดกนัอยู่นี่ เอง็เชื่อว่าเป็นจรงิของเอง็ มนัจรงิหรอื

เปล่า ถ้ามนัไม่จรงิ มาคุยกนัท าไม ถ้าไม่จรงิ มาพูดท าไม ทีเ่ราไม่ใหพู้ดเพราะเหตุนี้

ไง เรารูอ้ะไรผดิอะไรถูก แต่เราใหโ้อกาสผูท้ีม่าประพฤตปิฏบิตั ิ ใครก็ได ้ เข้ามาเถอะ 

แลว้ปฏบิตัแิลว้ปฏบิตัไิป แต่ความเหน็ของเอง็เกบ็ไวใ้นใจก่อน สทิธสิ่วนบุคคล สทิธใิน

ใจของคน ทฏิฐมิานะของคนยกไว ้ ไม่โตแ้ยง้ แต่เกบ็ไวใ้นใจของเอง็ หา้มเอามาถาก

ถางคนอื่น หา้มเอามาเหยยีบย ่าคนอื่น หา้ม หา้มตรงนี้ ทีว่่าหา้มคุยกนัๆ 

เขาจะบอก โอโ้ฮ! วดันี้ห้ามคุยกนัเลยหรอื 

คนนะ คนไม่พูดกนัมนัเป็นไปได้อย่างไร มนัตอ้งคุยกนั แต่คุยกนักป็ฏสินัถาร

นะ สารทุกขส์ุขดบินะ พ่อแม่สบายดไีหม กลบัไปแลว้สะดวกไหม เจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอื

เปล่า 

กูไปว่าอะไรพวกเอง็ล่ะ แต่ทีไ่ม่ใหคุ้ย ไมใ่หคุ้ยเรื่องนี้ เรื่องทีว่่า พุทโธ หา้ม

พุทโธนะ มเียอะมากทีม่าภาวนาทีน่ี่ บอกว่าไม่ตอ้งพุทโธ ถ้าเป็นคนอื่นนะ ไม่พุทโธ 

เขาไล่เอง็ออกแลว้ 

เอง็ไม่พุทโธ ไม่พุทโธกไ็ม่เป็นไร ปฏบิตัไิปเลย จะไม่พุทโธกไ็ม่ว่า มาปฏบิตัิ

ทีน่ี่เยอะ อภธิรรมกม็าเยอะ มาย่องๆ กนัอยู่นี่เยอะแยะไปหมด อะไรกไ็ด ้จะท าอะไรก็

ได ้ไม่ว่ากนัหรอก เอง็ท าไปเถอะ แต่ชัว่ดเีดีย๋วเอง็รู้กนัเอง เราไม่ว่านะ 

แต่ทีเ่วลาเราพูดถงึพุทโธๆ เพราะอะไร เพราะเขาถามปัญหามาว่าเขาบอกว่า

อย่างนัน้ไม่ได ้ อย่างนี้ไม่ได ้ เรากอ็ธบิายเหตุผลไง เราไม่ใชบ่อกว่าไม่ไดเ้พราะเป็นขา้ง
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เรา ไมใ่ช่ขา้งเรา เราไม่ชอบ ไมใ่ช ่เราไม่ใช่เลอืกขา้ง เราเคยปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลมาอย่าง

นี้ เราท าจรงิๆ แลว้ไดผ้ลมาจรงิๆ แลว้ท าอย่างทีเ่ขาสอนๆ เรากท็ ามาเหมอืนกนั แลว้

มนัตดิอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไปไหนไม่รอด 

คนภาวนามามนัตอ้งตดิ คนท างานมาตอ้งมคีวามผดิมาใช่ไหม คนท างาน

บอกว่าฉันเกิดมาฉันท างานไม่เคยผดิเลย เอง็เชื่อไหม ถ้าใครพูดอย่างนี้ ไอน้ัน่โกหก 

คนท างานมามนักต็อ้งมผีดิพลาดเป็นธรรมดา ใครบา้งทีท่ างานมาแล้วไม่ผดิ แล้วพอ

ไปท างานแล้วถูกแลว้ พอมนัถูกแล้ว มนักจ็ะรู้ว่าผดิเป็นอย่างไร ถูกเป็นอย่างไรใช่ไหม 

คนท างานมาบอกไม่เคยผดิเลย มนัมหีรอื มนัไม่ม ี ฉันกผ็ดิมาเยอะ แลว้อย่างที่

เอง็คุยกนัๆ กูกล็องมาหมดแลว้แหละ กกู็ผดิมาหมดแลว้ แลว้กูมาถูกตรงพุทโธนี่แหละ 

กกู็มาถูกตรงนี้ กูกพ็ูดถงึความถูกของกูนี่แหละ กกู็เชื่อของกูอย่างนี้ อา้ว! ท าไม 

แต่เอง็จะเชื่ออย่างไรกเ็รื่องของเอง็เถอะ แลว้เราก็เคยเชื่ออย่างพวกเอง็มา

เยอะ แลว้เรากป็ฏบิตัมิาแลว้ ฉะนัน้ ถ้าเชื่อแลว้นะ ถ้าเอง็ยงัมคีวามเชื่ออย่างนัน้ เอง็ก็

เกบ็ไวใ้นใจ แต่เอง็จะมาคุยมาสอนกนัอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะขา้เป็นคนสอนน่ะ เรา

เป็นเจา้อาวาส เราเป็นผูม้สีทิธ ิเพราะการตัง้เจา้อาวาสนี่นะ ในใบตัง้เจา้อาวาสเขาบอก

ว่า “ขอใหส้่งเสรมิพระพุทธศาสนา ขอใหแ้กไ้ขอธิกรทีเ่กิดขึน้ในวดั ขอใหดู้แลพวก

ญาตโิยมทีม่าอาศยัอยู่ในวดั แลว้ถ้าเกดิเหตุกตกิาในวดันี้ ใหเ้ป็นผูล้งทณัฑ ์ ใหเ้ป็นผู้

วนิิจฉัย” เจา้อาวาสในใบตราตัง้อย่างนัน้นะ 

แลว้เราเป็นหวัหน้า เราเป็นเจา้อาวาสโดยต าแหน่งเลย เพราะเรามใีบตราตัง้

จากสมเดจ็ญาณฯ จากสงัฆราช แลว้กูมสีทิธไิหม ถ้ากูมสีทิธแิลว้กูยงัเปิดกวา้งขนาดนี้

นะ เวลาเทศน์ตามธรรมตอ้งอย่างนี้ ชดัเจน แต่เวลาความเป็นอยู่ เราอนุโลมขนาด

ไหนอยู่ฝัง่นู้นน่ะ ใครไปอยู่ฝัง่นู้นนะ ดกีว่าไปพกัโรงแรมอกี เพราะมทีุกอย่างใหพ้รอ้ม 

ทีอ่ยู่มนัก็ม ีน ้าท่ากม็ ีทุกอย่างมใีหห้มดเลย แลว้ไม่เกบ็สตางคด์ว้ย 

นี่ไง นี่พูดเรื่องส่วนตวั พูดเรื่องสทิธิไ์ง 

ฉะนัน้บอกว่า ผดิกตกิาทีม่าคุยกบัโยมทีรู่้เท่าไม่ถงึการณ์ 
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ค าว่า “รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์” อนันี้เรารบัไม่ได้ เรารบัไม่ไดเ้พราะอะไรรูไ้หม เพราะ

เวลาคนทีม่าอยู่ในวดัเรา ส่วนใหญ่แลว้การปฏบิตั ิ กนิอิม่นอนอุ่นมนัจะท าให้คน

สปัหงกโงกง่วง การกินอิม่นอนอุ่น กนิดีๆ  นอนดีๆ  กเิลสมนัตวัใหญ่ๆ แลว้เดนิจงกรม

นะ มนักง่็วงเหงาหาวนอน ทุกอย่างมนักล็ าบากล าบนไปหมด 

ฉะนัน้ ส านักทีป่ฏบิตัเิขาเหน็เรื่องศลี สมาธ ิ ปัญญา เรื่องการปฏบิตันิัน้เป็น

ตวัตัง้ เป็นสิง่ทีป่รารถนา ความเป็นอยู่นะ เรื่องอาหารการกนิทุกอย่างด ารงชวีติไว ้ มี

ชวีติไวเ้พื่อปฏบิตัเิทา่นัน้ ฉะนัน้ ส่วนใหญ่แลว้พระฉันมือ้เดยีว และพระอดอาหาร โยม

กก็นิขา้วสกัหนหนึ่งกย็งัพอ ลูกศษิยก์รรมฐานท าได้ 

แต่ผูท้ีป่ฏบิตัมิาใหม่ส่วนใหญ่เขาจะมาขอ ถ้าไม่ใช่วกิฤต ิ เราไม่ให ้ ทนีี้คนที่

เคยได ้คนทีเ่คยไดห้มายความว่าคนทีเ่ขามาอยู่วดัเราเขาป่วยนะ บางคนนะ ป่วยเป็น

ขัน้สุดทา้ย มะเรง็ขัน้สุดทา้ย ขัน้ที ่๔ แลว้มาอยู่วดัเรา แลว้มนัตอ้งมกีารกนิยา เขาตอ้ง

กนิยา เขาถงึขออาหารบา้งเพื่อรองกระเพาะ คนที่เขามา เราอนุญาตเพราะเหตุนี้ บางคน

ไทรอยด์เป็นพษิ กนิอาหารไม่ได ้ เพราะกนิอาหารแล้วมนัจะอาเจยีนออก เขาต้องกนิทลีะ

น้อยๆ บางคนกนิอาหารวนัละ ๔ ครัง้ ๕ ครัง้ พวกนี้มาขออยู่วดั เราอนุญาตพวกนี้ 

พออนุญาตพวกนี้ พออนุญาตไปแลว้ เขาจะกินยาทานยา เขาตอ้งมอีาหารรองทอ้ง

เขา 

ไอค้นทีน่ักปฏบิตัดิว้ยกนั “เอ๊! ท าไมพวกนัน้มนักนิไดล้่ะ ไอเ้รากป็ฏบิตั ิท าไม

เราไม่ได้ หลวงพ่อล าเอยีง หลวงพ่อรกัใครกใ็ห้คนนัน้กิน เกลียดใครกไ็ม่ใหค้นนัน้กิน” 

มงึอยากเป็นมะเรง็ไหมล่ะ มงึอยากเป็นมะเร็งไหม กูจะใหม้งึกิน มงึก็ไม่อยาก

เป็นมะเร็งอีก ก็เขาเป็นโรคภยัไขเ้จบ็เขาก็ขอกนิ แต่เราจะมาประกาศว่าคนนี้เป็นมะเรง็

นะ คนนี้เขากนิอาหารเพราะเขาเป็นทุกขเ์ป็นยากนะ เราจะเอาสทิธขิองคนมาประจานได้

อย่างไรล่ะ เรากท็ าไม่ได ้ คนเวลาท าขึน้มาแลว้ ฉะนัน้ สิง่ทีค่นมาอยู่วดั เหตุผลมนั

เป็นอย่างนี้ 
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แลว้คนทีม่าอยู่วดัหลายคนมากทีจ่ติเขาเป็นโรคจติ ผูท้ีม่าบางคนนะ พ่อแม่เอา

มาฝาก เขาดูแลลูกเขา ๖ ปี พาไปส่งโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ๖ ปี แลว้กม็าฝากเรา 

ตอนน้ีเสยีไปแลว้ ไอห้วานตายไปแลว้ 

คนที่เขามาฝากเราเป็นโรคจติกม็ ีคนทีเ่ขามาอยู่ คนคนนี้เขากเ็ป็นโรคจติ เพราะ

อะไร เพราะเขาเป็นอาจารยส์อนพยาบาล แลว้เขาเป็นโรคจติ ทางราชการใหพ้กั แลว้ให้

ยามากนิ แลว้เขากเ็พิง่มาหาเรานี่แหละ 

พอเขามาหาเรา คนที่เป็นโรคจติ เอ็งไปสอนภาวนาหรอื เราเสยีใจตรงนี้ เอ็งรู้

ไหมใครเป็นใคร เอง็ไปสอนใคร เอง็ไปคุยอะไรกบัใคร แลว้กบ็อกว่าไม่ไดพู้ดไม่ไดคุ้ย 

เขามาหาเรา ใครมาหาเรากแ็ลว้แต่ เขามาหาเรา เขาจะคุยกบัเรา เขาจะขอสทิธิ

กบัเราไดม้ากไดน้้อยแค่ไหน เราใหส้ทิธเิขาไป แลว้เรากเ็กบ็ไวใ้นใจ เราไม่พูดใหใ้คร

ฟัง เพราะสทิธขิองเขา ศกัดิศ์รขีองมนุษย ์มนุษยม์นัเป็นมนุษยเ์ท่ากนั 

แต่พวกเอง็มาอยู่วดั เอง็เหน็คนนู้นมาเอง็กจ็ะเทศนาว่าการเลย เอง็กจ็ะเป็น

อาจารย์ เอ็งกค็ดิว่าด ีคดิว่าถูกตอ้ง เอ็งกจ็ะเทศน์สอนเลย ตอ้งท าอย่างนัน้ แลว้นี่ไป

ถามหลวงพ่อหรอืยงั หลวงพ่อบอกใหพุ้ทโธ 

เรากบ็อกใหพุ้ทโธ บอกใหพุ้ทโธเพราะว่าเขาจะไดแ้บบว่า เขากนิยาอยู่ แล้ว

เราบงัคบัเขาเลยนะ บอกใหไ้ปเอายา แลว้ตามยา แต่ธรรมดา ทีน่ี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะ 

ทีน่ี่เป็นวดั แต่พูดไปเดีย๋วบอกทีน่ี่เป็นโรงพยาบาล 

เพราะธรรมดาเวลาคนเขาเป็นโรคอย่างนี้เขาตอ้งตามยา พอตามยาแลว้ 

ส่วนใหญ่แลว้มนัตามยาแลว้มนัจะกดทบัประสาท เส้นประสาทมนัจะกดทบั พอกดทบั 

เขาจะคดิอะไรดว้ยความสบายของเขาไม่ได ้ พวกนี้จะไม่ยอมกนิยา ส่วนใหญ่จะไม่

ยอมกนิยา ส่วนใหญ่จะหลบซ่อน เรากค็อยบงัคบัเขา บอกตอ้งกนิยานะ ตอ้งไปเอายา

นะ 

มาหาเรา เราจะถามอนัแรกเลย ได้เอายามาหรอืเปล่า แลว้ตอ้งกนิยาตาม

เวลานะ ถ้ากนิยาตามเวลา ยามนัจะช่วยแรงคนไข ้ ช่วยใหค้นไข้ไม่จนิตนาการไป

แบบว่าไปส่งเสรมิโรคจติของตวัเอง เพราะยามนัจะช่วยประคอง แลว้เราใหพุ้ทโธไว ้
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พุทโธเพื่อแบบว่าฝึกหดัสต ิเพราะเราขาดสต ิความคดิมนัถงึไดค้รอบง าเรา เราใหพุ้ท

โธเฉยๆ พุทโธเพื่อเกาะไว้ เหมอืนบรหิารร่างกาย เหมอืนเราอ่อนแอใช่ไหม เรากต็อ้ง

บรหิารใหร่้างกายเราแขง็แรงขึน้มา เราจะไดพ้น้จากโรค 

จติใจเราอ่อนแอใช่ไหม มนัไหลไปตามแต่ก าลงัของโรคทีม่นัเป็นใช่ไหม เราก็

ใหเ้กาะพุทโธไวอ้ย่างมากเท่านัน้น่ะ คอือย่างไรกแ็ล้วแต่ใหเ้ขากลบัมาเป็นปกต ิ นี่คอื

เป้าหมาย คอืสดุยอด ถา้คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยมา เราใหเ้ขาหายจากความเจบ็ไขไ้ดป่้วย นี้

คอืเป้าหมายของการภาวนา 

แต่ถ้าคนไม่รู้ เวลาภาวนาไปกต็้องวปัิสสนาใช่ไหม ตอ้งพจิารณาใช่ไหม ตอ้ง

ใชปั้ญญาใช่ไหม เตลดิไปเลย มงึไม่ตอ้งบอกใหกู้พจิารณาหรอก กูพจิารณาอยู่แล้ว 

เพราะว่ากูจนิตนาการอยู่แลว้ เพราะกูเป็นโรคอยู่นี่กเ็พราะว่ากูสรา้งภาพ แลว้มงึมา

หนุนใหกู้สรา้งภาพ กไ็ปเลยน่ะส ิแลว้เรื่องอะไรของพวกเอง็ล่ะ 

เราเสยีใจตรงนี้ เราเสยีใจ เราแบ่งไม่ไดไ้ง เราแบ่งว่าคนป่วยตอ้งอยู่บรเิวณ 

กกับรเิวณนี้ คนทีไ่ม่ป่วยอยู่บรเิวณนี้ หา้มคลุกคลีกนั ถ้าอย่างนี้เราจะกนัได้ แต่นี้คน

ป่วยกบัคนไม่ป่วยมนัอยู่ด้วยกนั คนป่วยกบัคนไม่ป่วยอยู่ด้วยกนั ไอค้นไม่ป่วยไป

ส่งเสรมิใหค้นป่วยไปจนิตนาการตามอาการของโรคตวัเองไป 

แลว้เราเองหา้มท าแบบนัน้ แลว้เอง็ไปท ากนัแบบนัน้ แลว้เราเหน็ เราเหน็แลว้

แหละ เหน็นัง่คุยกนั เรากเ็สยีวแล้วแหละ แต่มนัเป็นสทิธขิองมนุษย ์เราถงึไม่พูด 

เราเหน็แลว้ เวลามานี่มานัง่กนั ๒ คน มาสนิทกนั คุน้เคยกนัอย่างนัน้น่ะ เรา

คดิในใจนะ โทษนะ ฉิบหายแลว้ แต่ฉิบหายกช็วีติเขา 

แต่ความฉิบหาย ฉิบหายหมายความว่า เรารบัไวไ้ง เราเหน็แก่คนป่วยไง เหน็

แก่คนไขไ้ง คนไข้มาอยู่ในความดูแลของเรา มนัไม่ใช่อยู่ในความดูแลของพวกทีม่าอยู่

วดัดว้ยกนั แลว้เอง็เอาคนไปท าอย่างนัน้น่ะ เราเหน็ตัง้แต่นัน่ เราพยายาม เวลาวนั

นัน้เขามาคุยกบัเราทัง้คู่น่ะ เรากบ็อกแลว้ เอายามาหรอืเปล่า เขากน็ัง่

กระมดิกระเมีย้นกนัอยู่นัน่น่ะ 

นัน่พูดถงึว่า สิง่ทีว่่าพยาบาลมาหาเขา เขาคุยโดยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 
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รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์กเ็พราะรถมนัชนกนัไปแลว้ไง รถมนัชนกนัไปแลว้นะ พอ

เขาออกจากนี่ไป เรารูแ้ลว้ ถ้าออกไปยิง่ยุ่งกนัไปใหญ่เลย แลว้สุดทา้ยแลว้คนป่วยเขา

กพ็าพ่อแม่เขามาทีน่ี่ พ่อแม่เขามาเขาก็กระฟัดกระเฟียด พอเขากลบัไปแลว้เขามาอีก

รอบหนึ่ง พอมาอกีรอบ เราเทศน์อยู่นี่ ตอบปัญหาอยู่นี ่ เขามานัง่นี ่มานัง่ร าอยู่นี่ แลว้

นอนหลบัอยู่นี่ 

พ่อแม่เขาโกรธเรามาก ไอต้อนโกรธ เพราะมนัยงัไม่เกิดขึน้ เรากพ็ูด

เหมอืนเดมิน่ีแหละ พ่อแม่เขาโกรธมาก เราถงึบอกว่าอย่าไปคุยกบัเขา อย่าไปคุยกบั

เขาอีก เราหา้มเลย วนัทีพ่่อแม่เขามา มาโวยวายทีน่ี่ พ่อแม่เขามา แลว้บอกว่าลูกเขา

มาอยู่วดัแลว้เป็นอย่างนี้ 

เราบอกว่า เป็นอย่างนี้ เวลามา เขาเจบ็ไข้ไดป่้วย เรากพ็ูดต่อหน้าแม่เขา พูด

กบัแม่เขาเลยว่าเขาใหแ้ม่เขาไปเอายา แม่ไปเอายาหรอืเปล่า เอายามาใหลู้กเขากิน

หรอืเปล่า แต่ไอลู้กกบ็อกแม่บอกว่าไม่ต้องกนิยาแล้ว เพราะว่าเดีย๋วนี้เขาภาวนาดแีลว้ 

มคีนมาช่วยเหลือเขาแลว้ 

เราถงึบอกว่า ต่อไปนี้อย่าไปคุยกบัเขานะ อย่าไปคุยกบัอาจารยใ์หญ่ผูส้อนนี่ ไอ้

ทีห่นูรู้เท่าไม่ถงึการณ์ไปคุยกบัเขานี่ เราสัง่เองว่าหา้มคุยกบัเขาอีก เพราะไปคุยกบัเขาก็

ไปเอาอารมณม์าใส่ตวัไง ไปคุยกบัเขากไ็ปเอาอารมณ์มากระตุน้ตวัเองแลว้ไม่กนิยา 

เราถงึหา้มว่าหา้มคุยกบัเขาอกี เพราะอะไร เพราะถ้ามาในวดันี้ เราพูดอย่างนี้ แต่ถ้า

เอง็ไปคุยกนัขา้งนอก ไม่เกีย่ว ถ้าเอง็ไปรูจ้กักนัขา้งนอก ถ้าเอง็ไปรูจ้กัแลว้เอ็ง

ปรารถนาดตี่อกนั เป็นเพื่อนต่อกนั เอง็จะสอนกนัอย่างไรกเ็รื่องของเอง็ 

แต่นี่เขามาทีว่ดั แลว้พ่อแม่เขาพามาหาเรา เราถงึบอกพ่อแม่เขาเลย บอกใหไ้ป

เอายามา ไปเบกิยามา เพราะว่าเขาเป็นอาจารยพ์ยาบาลอยู่โรงพยาบาลจุฬาฯ อยู่

แลว้ แลว้ทางที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เขาใหพ้กัแล้ว แล้วเขาใหก้นิยากนัอยู่ แลว้เขากเ็พิง่

มาดว้ยนะ เขากเ็พิง่มาหาเรานัน่แหละ คอืว่าจบัพลดัจบัผลู พอมาหาเราแลว้มเีรื่องกนั

ทีน่ี ่
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แลว้เดีย๋วจะพูดขา้งหลงั นี่เจบ็มากไง งานน้ีเราถงึว่า ไอน้ี่พูดเรื่องส่วนตวั 

สะเทอืนใจมาก 

เรากบ็อกว่าห้าม หา้มไปคุยกบัเขา แลว้กไ็ปเอายามากนิ สุดทา้ยแล้วเขาก็

กลบัไป พอกลบัไปกไ็ปส่งพ่อแม่เขา แล้วเขาจะมาใหม่ไง เขาขบัรถมาเอง แลว้รถมา

ชนกนั พอรถเขามาชน เพราะคนป่วย พอรถมาชนปับ๊ เขาโทรศพัท์มาทีส่ านักงาน 

แลว้รถชนเสรจ็แลว้เขาไม่พูดอะไร ต ารวจเขาคุยกนัไม่รูเ้รื่อง เพราะคนผดิปกตพิูด

ไม่ได้ 

เขากก็ดเบอรโ์ทรศพัท์ มนัขึน้เบอรท์ีว่ดันี้ พอขึน้เบอรท์ีว่ดันี้ เขากโ็ทรมาทีว่ดั 

บอกว่ารถชนกนั แลว้รถชนกนั เรากบ็อกใหป้ระสานงานไปทีบ่า้นเขา แลว้บา้นเขา ๒-

๓ วนักป็ระสานงานเสรจ็ เขากโ็ทรมา โทรมาทีส่ านักงาน บอกว่าทางวดัจะรบัผดิชอบ

เรื่องนี้อย่างใด เรยีกค่าเสยีหาย เรยีกค่าเสยีหายว่าเราเป็นผูท้ีท่ าใหเ้ขาเสยีหาย เราจะ

ชดใชเ้ขาอย่างใด 

นี่ไง เอง็ ๒ คนท ากนั แลว้เราก็รบัไว ้รบัดว้ยความเมตตา เขาโทรมาบอกว่า

เราจะใชค้่าเสยีหายเขาอย่างใด 

นี่วดันะ วดัเป็นผูท้ีไ่ม่มเีรอืน เป็นทีพ่ึง่อาศยัของคน เสรจ็แลว้เขาก็เรยีก

ค่าเสยีหายจากวดั พอเราฟังนี่เราสะอึกเลยนะ ชาวนาเลี้ยงงูเห่า ชาวนาเลี้ยงงูเห่า เรา

เอามาทะนุถนอมไว ้เอามาใหค้วามอบอุ่นไว ้แล้วมนักก็ดัเอา 

พอมนักดัเอาแลว้นะ นี่เขาขอขมา เราใหอ้ภยัหมดแลว้แหละ เราไม่พูดเรื่องนี้

เลยถ้าไม่เขยีนมา เราจะไม่พูดเรื่องนี้เลย แต่นี่เขยีนมาเอง เรากร็บัทราบไว้ แลว้เราก็

ส ัง่ใหท้ีส่ านักงานโทรไป เพราะพีช่ายเขา น้องชายเขา พ่อแม่เขาทีเ่ขาไม่พอใจเรา เรา

บอกใหม้าหาเราใหม่ เขากน็ัดวนั นัดวนัเขา้มาทีว่ดั แลว้เริม่อธบิายเลย 

บอกว่า น้องสาวเอง็มาที่นี่กม็าครัง้แรกนี่ แลว้เราก็ใหค้วามอนุเคราะห์อย่าง

นี้ๆๆ แลว้ทีเ่ขามปัีญหากนัเพราะว่ามนัมผีูท้ีม่าประพฤติปฏบิตัทิีใ่นวดันี้เขากม็าปฏบิตัิ

ทีใ่นวดักนั แลว้น้องสาวของเอ็งกบันักปฏบิตัเิขาถูกคอกนั เขาถูกคอกนั เขาไปคุยกนั 

เขาไปส่งเสรมิกนั แลว้เราเป็นผูใ้หท้ี่อาศยั แล้วน้องสาวเอง็ ข้ากดู็แล ขา้กส็อน
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เหมอืนกนั แต่มนัไม่ฟังกู มนัไปฟังเพื่อนมนัน่ะ มนัไปฟังนักปฏบิตัชิัน้เอกนัน่น่ะ มนัไม่

ฟังกู กกู็ใหม้นัพุทโธ กูตอ้งการใหม้นักลบัมาเป็นปกต ิแต่มนัอยากเป็นพระอรหนัต์น่ะ 

มนัไปฟังอาจารยใ์หญ่ทีส่อน สอนใหว้ปัิสสนานู่นน่ะ แลว้มนัวปัิสสนาไปแลว้มนักเ็ตลดิ

เปิดเปิงไป ยากไ็ม่ตอ้งกนิ มาร ากนัอยู่นี่ แลว้เอง็จะเอาค่าเสยีหายอะไรจากเราล่ะ เรา

จะตอ้งจ่ายค่าเสยีหายอะไรใหเ้อ็งบา้ง อธบิายใหเ้ขาฟัง 

ทัง้พ่อ พ่อเขากม็า พีช่ายกม็า ไอต้วัน้องชายมานี่โกรธมาก แต่วนัทีจ่ะมา

เรยีกค่าเสยีหาย ตวัพีช่ายเลย ตวัพีช่ายไม่รูท้ างานอะไรนะ คดิว่าเขาคงท าราชการ คง

จะรูเ้รื่องกฎหมาย มาถงึมาตัง้ทา่เลยล่ะ วนัน้ีตอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ตอ้งยดึวดัแน่นอน 

ขายทอดตลาดกนัวนันี้ คงจะยดึวดัขายทอดตลาดแล้ววนัน้ี 

มาถงึ เราอธบิายนะ อธบิาย เขาก็เริม่ไดค้ดิ แล้วเริม่ฟัง พอเขาเริม่ฟังนะ 

ความจรงิแลว้เรื่องนี้มนัไม่เกีย่วอะไรกบัวดัเลย เราไม่ไดท้ าอะไรเลย เราใหท้ีพ่กัทีอ่าศยั 

แลว้เรากใ็หพุ้ทโธใหก้ลบัมาเป็นปกต ิ เราไม่ใหเ้ป็นพระอรหนัต์ คนบา้มนัจะเป็นพระ

อรหนัต์ได้อย่างไรล่ะ คนบา้ที่ไหนมนัหายจากบา้แล้วมาเป็นพระอรหนัต์ล่ะ มนัต้องกลบั

หายจากบา้มาเป็นปกตก่ิอน แลว้ถ้ามวีาสนามนัค่อยภาวนาต่อเน่ืองไป เราอธบิายให้

เขาฟัง 

พออธบิายใหเ้ขาฟังแลว้เขายงัออกตวัไม่เป็นไง เพราะเรยีกค่าเสยีหายไว ้ ก็

บอกว่าทางวดัจะชดใชค้่าเสยีหายอย่างใด 

๑. ท าใหค้นคนหนึ่งเสยีหายไป คอืน้องสาวเขา 

๒. รถทีไ่ปชนเสยีหาย 

เราบอกรถมปีระกนัไม่ใช่หรอื ถ้ารถมปีระกนั ประกนัก็ควรจะดูแล 

แต่ถ้าว่าน้องสาวทีเ่สยีหาย โยมกลบัไปทบทวนดูว่าเราท าใหน้้องของโยม

เสยีหาย หรอืน้องของโยมเสยีหายแล้วมาหาเรา หาเราใหท้ าใหด้ขีึน้ 

เขากบ็อกว่าจรงิ เพราะน้องสาวเขาท างาน แล้วทีโ่รงพยาบาลเขาใหพ้กั

เพราะเป็นคนป่วย เขาป่วยทางจติอยู่แลว้ เขาป่วยมาตัง้แต่โรงพยาบาล เขาป่วยมา

ก่อนมาหาเราอยู่แล้ว แลว้เขายงัพูดออกมาขนาดนี้นะ บอกว่ามนัเคยป่วยมาตัง้แต่อายุ 
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๗ ขวบ เคยป่วยมาตัง้แต่เดก็ทหีนึ่ง แลว้หายมาแล้วทหีนึ่ง แลว้คราวนี้ท างานหนักไง 

กก็ลบัมาป่วยอกี นี่เขากรู็้เอง เขารู้ของเขาเอง ลูกของเขาเอง เขาเลี้ยงมาเอง 

แลว้พอเราอธบิายใหเ้ขาฟังบอกว่า ถ้าอย่างนี้เขาป่วยอยู่แลว้ กนิยาอยู่แลว้ 

กต็อ้งฟ้ืนฟูมาใหม้นัปกต ิ

พ่อเขาบอกว่า หลวงพ่อพูดเหมอืนหมอทีโ่รงพยาบาลเลย หมอทีโ่รงพยาบาล

เขาพูดอย่างนี้ บอกตอ้งใหม้าฟ้ืนฟูอย่างนี้ เราพูดเหมอืนหมออาจารยข์องคนป่วยนี่

แหละ เขาบอกเราพูด 

กเ็ราพูดเป็นความจรงิ เราพูดเป็นวทิยาศาสตร ์ เราพูดทีไ่หนก็ได ้ จะพูด

อย่างไรกไ็ด ้ เพราะพวกเรามนัจะมาหลอกลวงกนัหรอื เราจะมาหลอกลวงกนั เราจะ

มาตอ้งการคนคนเดยีวเท่านัน้ใหเ้ขามารกัเรา มนัเป็นไปไดอ้ย่างไร มาหากูนี่กูไล่ออก

จากวดัทัง้นัน้น่ะ ใครท าผดิ กูกไ็ล่ออกหมด ถ้ามนัไล่ออกไป เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เขาบอกว่าไม่ใหพู้ดกบัหนูอกี 

กกู็สัง่เอง ไม่ใหพู้ด กม็งึจะสอนใหเ้ป็นพระอรหนัต์ กูจะสอนใหเ้ป็นปกต ิกูจะ

สอนคนป่วยใหก้ลบัมาเป็นปกต ิ มงึจะสอนใหเ้ขาเป็นพระอรหนัต์น่ะ แล้วมนักห็นัลง

นรกกนัอยู่นี่ เรยีกค่าเสยีหายจากกูดว้ย 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ า เวลาเขาพูด เขามาหาเรา ใหพุ้ทโธ พอวนัที ่๒ บอกเขาดขีึน้ ดี

ขึน้อยู่แล้ว เขาไดย้นิเสยีง 

คอืคนเขาป่วยมา สงัคมนี่นะ มนัแตกต่างหลากหลาย พอแตกต่างหลากหลาย

แลว้ ต่างคนต่างกไ็ม่คดิว่ามนัจะมากน้อยแค่ไหน ทนีี้เวลาคนมาหาเรา เรื่องการ

ภาวนากเ็หมอืนกนั มนัก็อยู่ที่วุฒภิาวะ อยู่ทีค่นภาวนามากภาวนาน้อย ใครจรตินิสยั

อย่างไร เรากแ็กไ้ปตามนัน้ เพราะอะไร เพราะเราอยู่กบัหลวงตามา อยู่กบัครูบา

อาจารยม์า 

ครูบาอาจารยต์ัง้แตส่มยัหลวงปู่ มัน่ ท่านกจ็ะสอนตามจรติของคน มนัไม่มตีาม

โรค ตามโรคทีเ่ขาสอน อย่างเช่นอภธิรรมกต็อ้งเดนิย่องๆ เหมอืนกนัหมดเลย ท าให้

เหมอืนกนั แลว้คนเรามนัจรตินิสยัไม่เหมอืนกนั แลว้จะท าใหม้นัเหมอืนกนั มนัไม่มี
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หรอก อย่างพุทโธๆ เหมอืนกนั บอกเขาย่องเหมอืนกนั แลว้พุทโธเหมอืนกนัทุกคน

หรอืเปล่าล่ะ 

พุทโธ ธมัโม สงัโฆ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง มรณานุสต ิอานาปานสต ิท าไดท้ัง้นัน้น่ะ 

ขอใหม้นัสงบเขา้มาจรงิ ถ้าสงบเขา้มาจรงิแลว้ จติมนัสงบแล้ว เป็นสมาธแิล้วค่อย

ฝึกหดัวปัิสสนา วปัิสสนาไปมนักเ็จรญิงอกงามไป นี่เขาสอนเฉพาะๆ ทัง้นัน้น่ะ 

ทนีี้สอนเฉพาะๆ คนมนัหลากหลายมาอยู่ด้วยกนัใช่ไหม เรากใ็หพุ้ทโธไป

ก่อน พุทโธมนัเป็นมาตรฐานไง พุทโธไม่ได้ เดีย๋วค่อยปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าพุทโธ

แลว้มนัเครยีดจรงิๆ พุทโธแลว้มนัไปไม่ได ้ เดีย๋วใช้มรณานุสต ิ พุทโธไม่ได ้ ใชอ้านา

ปานสต ิแลว้พุทโธไม่ได ้มนัยงัมอุีบายไปได้อกี 

แต่เริม่ตน้ยงัไม่ท าอะไรเลยนะ จะเอาท่านู้นจะเอาท่าน้ี ยงัไม่ไดป้ฏบิตัอิะไรเลย 

อยากเป็นแชมป์ โอ๋ย! มงึจะเป็นแชมป์กต็อ้งต่อยก่อนสเิวย้ ดูซิมนัจะไดช้งิแชมป์หรอื

เปล่า มนัตอ้งฝึกหดัมาอย่างนี้ การภาวนาน่ะ มนัไม่ใช่ทุกคนมากจ็ะเก่ง จะได ้จะดไีป

หมด มนัไม่มหีรอก ฉะนัน้ มนัไม่ม ี

ฉะนัน้ ประสาเรานะ ถ้ามนัใหเ้กยีรตกินับา้ง ใหเ้กียรตนิะ ทนีี้พูดแบบสงัคม

เลย ถ้าใหเ้กยีรตนิะ ใหเ้กียรตเิจา้อาวาส ใหเ้กยีรตหิวัหน้า ใครเขา้มาเขากม็าหาหวัหน้า

ทัง้นัน้น่ะ ใหห้วัหน้าเขาวนิจิฉัย หวัหนา้เขาสอน ไอน้ี่ไปสอนกนัเอง 

มนัเห็นน่ะ พฤติกรรมมนับอกหมด พอสอนกนัเอง อะไรกนัเอง แล้วเวลา

ผดิพลาดขึน้มา ถ้ามนัคนดีๆ  เขาสอนกนันะ ถ้ามนัดขีึน้มานะ มนัก็ดไีป ไอน้ี่ท าไมเอง็

ไม่รูห้รอืว่าคนบา้ เอ็งไม่รูเ้ลยหรอื แล้วเอง็ไปยุแหย่คนบา้ เอง็ไปยุไปแหย่เขา สุดทา้ย

แลว้รถเขากช็น สุดทา้ยแลว้พ่อแม่ พีช่ายเขาเป็นคนโทรมา โทรมาทีส่ านักงาน เพราะ

เราไม่มโีทรศพัท์ ถามว่า ทางวดัจะรบัผดิชอบเรื่องนี้อย่างใด 

เหมอืนต ารวจนะ ยื่นโนตสิเลยล่ะ ทางวดันี้จะรบัผดิชอบเรื่องนี้อย่างใด 

๑. น้องสาวเขาเสยีไป ป่วยไป 

๒. รถเขาชน ทางวดัจะรบัใชค้่าเสยีหายอย่างใด 
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เราไดย้นิทีส่ านักงานมาพูดใหฟั้งนี่ชอ็กเลยนะ ชอ็กว่า ไม่คดิว่าเขาจะคดิได้

ขนาดนี้ เขาคดิว่าด ีทุกคนคดิว่าด ีท าดไีง แต่กเิลสมนัครอบง าหวัใจ แลว้อย่างเช่นใคร

มาวดันี้จะรูว่้าพวกเรามเีป้าหมาย มเีจตนาอย่างใด ท าเพื่อสงัคมอย่างใด แต่นี่คดิว่า

ตวัเองท าดไีง 

“หนูท าผดิกฎของวดั หนูไปคุยกบัเขา รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์” 

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ตอนมนัรถชนแลว้ ถ้ารถยงัไม่ชน มนัยงัว่ามนัดอียู่ พอรถ

มนัชนกนัแลว้ มนัมปัีญหากนัแลว้ถงึว่ารูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ แลว้เอาปัญหามาใหเ้ราแล้ว

ไง 

แลว้ตัง้แต่เราสรา้งวดัมา ตัง้แต่สอนคนมานะ คนป่วยเป็นโรคทางจติมาหา

เรามากพอสมควร เราแกไ้ขไปได้กม็ ีไม่ได้กม็ ีแกไ้ขกนัไป 

ทุกคนนะ แมแ้ต่ไอห้วาน พ่อแม่มนัน่ะ ไอห้วานกลบัไป มนัถงึกบัฆ่าตวัตาย 

ป่วยมา ๖ ปี แลว้มาทิ้งไวท้ีเ่รา ๒ ปี แลว้พอมนักลบัไป มนัพูดกบัแม่มนัประจ า “ตอ้ง

ท าตวัดีๆ  แม่ จะไดก้ลบัไปหาหลวงพ่อได”้ เพราะมาหาเรา พอมนัเก๊ เราไล่ออก 

แม่มนัมาพูดนี่ร้องไหทุ้กท ีแม่ไอห้วาน บอกว่าเวลากลบัไปทีบ่า้นนะ มนัจะบอก

กบัพ่อแม่มนั “แม่ หนูตอ้งท าตวัดีๆ  เนาะ เพราะไปแลว้หลวงพ่อไม่ใหอ้ยู่” มนัมาอยู่

กบัเรา สุดทา้ยกลบัไปนะ มนัก็ฆ่าตวัตาย 

มหีลายคนนะ เวลาเขามาหาเรา เขาจะบอกขอบคุณๆๆ นะ เรารบัพวกนี้ไว้

แลว้เราช่วยดูแล แลว้เขากลบัไป ใครๆ มากม็แีต่ขอบคุณๆ ครัง้นี้ครัง้แรกทีว่่าทางวดั

จะชดใชค้่าเสยีหายอย่างใด 

เศรา้ เราเศรา้มากนะ เราไม่เศรา้ที่ว่าไม่มเีงนิใชเ้ขาหรอก ถ้าเขาจะเรยีกรอ้ง

นะ เรามเีงนิให ้ ถ้าเขาจะเรยีกร้องเงนิ เรยีกรอ้งค่าเสยีหายนะ ถ้าเขาเรยีกรอ้ง ถ้ามนั

เป็นผลจรงิๆ เรามเีงนิให ้แต่ทีม่นัเศรา้ เศรา้ทีว่่าท าไมคนมนัคดิแบบนี้ 

เราเศรา้ทีค่วามคดิคนน่ะ คนมนัคดิไดอ้ย่างนี้ กูเศรา้ แต่กูไมไ่ดเ้ศรา้ว่ากูไม่มี

สตางคใ์หเ้ขานะ กูไม่ไดเ้ศรา้ว่ากูขายวดัไม่ได ้กูขายได ้วดันี้กูประมูลขายเลย เอาเงนิ

ใชม้งึเลย 
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แต่มนัเศรา้ทีค่นคดิไดอ้ย่างนี้ เอง็คดิเรื่องอย่างนี้ไดห้รอื เอ็งคดิไดข้นาดนี้ คดิ

ไดว่้าเรยีกร้องค่าเสยีหายจากคนที่ไม่ไดท้ าอะไรใหเ้อง็เลย แลว้ท ากท็ าแต่ความด ี ท า

แต่ช่วยดูแลน้องเอง็ น้องเอง็เจบ็ไขไ้ดป่้วยมา อุม้ไว ้โอบอุม้ไว ้ดูแลไว้ 

แต่มนัเป็นกรรมเท่านัน้เอง มคีนคนหนึ่งเที่ยวมาสัง่มาสอน มาชกัน ากนัใหไ้ป

ผดิพลาด แลว้พอมาหาเรา หาเราดว้ยปากของเขาเอง เพราะเราหาเหตุไง ท าไมเป็น

แบบนี้ ท าไมเป็นแบบนี้ เพราะเราไม่ไดส้อนแบบนี้ 

โยมไม่ไดท้ า โยมกต็้องว่าโยมไม่ไดท้ า จรงิไหม ถ้าโยมไม่ไดท้ า โยมกรู็ว่้า

โยมไม่ไดท้ า แลว้มนัจะเป็นอย่างนี้ไดอ้ย่างไรล่ะ มนัตอ้งมทีีม่าทีไ่ปส ิกพ็ยายามเคน้เขา 

เขากบ็อกว่าคุยกบัคนคนนี้ คุยกบัอาจารยค์นนี้ เราถงึสัง่ไม่ใหคุ้ยกนัไง สัง่บอกว่าตดัทิ้ง

ไป เอง็จะเชื่อเขาหรอืจะเชื่อกูล่ะ ถ้าเอง็เชื่อเขา เอ็งตอ้งพน้จากความรบัผดิชอบของ

เราไป 

แต่นี่มนัเชื่อเรา มนัเชื่อเรา มนัยงัมาหาเรา มาหาเรามนักต็อ้งตดัทางนู้นทิ้ง 

เพราะเอ็งจะมายุยงส่งเสรมิใหเ้ขาไปตกระก าล าบากอย่างนัน้ไม่ได ้ เรากต็ดัทิ้งไง เรา

บอกหา้มคุย หา้มพูด 

ตอนนัน้ยงัไม่เกดิเหตุการณ์นะ เรายงัรบัไม่ไดเ้ลย แลว้พอเกดิเหตุการณ์

อย่างนี้ดว้ยนะ เหตุการณ์ทีเ่ขาเรยีกค่าเสยีหายจากทางวดั แต่ตอนน้ีพูดไปนะ ทาง

บา้นเขากเ็สยีใจ เพราะพอเขารูถู้กรูผ้ดิแลว้เขาก็ขอขมาเหมอืนกนั ทางบา้นเขา 

พีช่ายเขาขอขมา 

นี่พูดเลย ไม่อยากจะพูดออกมา จนพีช่ายเขาโทรมาทีส่ านักงานนะ จะขอมาบวช

ทีน่ี ่ เราบอกว่าไม่รบั พีช่ายเขาคนทีเ่รยีกค่าเสยีหาย ตอนหลงัคงคดิได ้ จะขอมาบวช

ทีน่ี ่

เราคดิในใจ บวชกบ็วช คงบวชชดใชก้รรมน่ีแหละ แต่เราไม่รบั เราบอกว่าไป

บวชทีไ่หนกไ็ด ้ไปบวชทีไ่หนกไ็ด ้แต่ไม่รบั 

นี่เขาคงคดิได ้ เขากข็อขมามาแลว้เหมอืนกนั ผูท้ีเ่ขยีนมาถามน่ีกเ็หมอืนกนั 

ขอขมา เรากใ็หข้มาหมดแลว้ แลว้กจ็บกนัแค่นี้ 
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เราคดิไม่ถงึว่าคนมนัคดิไดข้นาดนี้ไง ฉะนัน้ ขอขมากนัแลว้ เราใหข้มาลา

โทษหมด เราไม่ถอืโทษโกรธใครทัง้สิน้ แต่ไม่ใหเ้ขา้วดัเรา เราไม่ผูกโกรธ ไม่ถอืโทษ

โกรธใครนะ แต่ไม่ใหเ้ขา้วดันี้ ไม่ใหเ้ขา้ 

ชาลน้แกว้ ชาลน้ถ้วย น ้าลน้ถ้วย ถ้าจะเขา้มา ในวดัเราน ้าเตม็ถ้วยอยู่แลว้ 

น ้าเตม็แกว้ พวกนี้รนิมาไม่ได ้ มนัลน้จากแก้วหมด ขอขมาลาโทษ เราไม่ผูกโกรธ

ตัง้แต่ตน้ เราไม่ผูกโกรธใครทัง้สิน้ 

แต่เคสนี้ พฤตกิรรมครัง้นี้ครัง้แรกทีเ่ราเจอ ทีเ่ราเจอว่าเขาโทรศพัท์มา

เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย แล้วเขามาจรงิๆ ดว้ย ใหเ้ขามาเอาค่าเสยีหาย เขากม็าจรงิๆ มา

ทัง้ครอบครวั กค็ุยกนั 

ถ้าเขายงัเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย มนักต็อ้งเป็นไปตามนัน้ แต่เราคุยอธบิายด้วย

เหตุผล เพราะเราไม่ได้ท าจรงิๆ เรารู้ว่าเราท าอะไร กูท า กูท าด ีกูจะท าใหน้้องสาวมงึ

หาย เวลากูท า กูท าดีๆ  แต่น้องสาวมงึไปเชื่อคนอื่น ไปเชื่อเขาแลว้ชกัน ากนัไป แลว้

พอผดิพลาดแลว้เอง็มาเรยีกร้องค่าเสยีหายจากกู มนัอะไรกนั อธบิายใหเ้ขาฟังหมด

เลย เขาเหลอเลยนะ เออ! 

สุดทา้ยอย่างทีเ่ล่าใหฟั้ง สุดทา้ยกโ็ทรศพัท์มาทีส่ านักงาน จะขอมาบวช แลว้

ส านักงานกม็าถามเรา “หลวงพ่อ คนนี้เขาขอมาบวชนะ” 

เราบอกว่า เราอนุโมทนากบัเขานะ แต่ใหเ้ขาไปบวชวดัอื่นเถอะ วดัประเทศ

ไทย ทัว่ประเทศไทยมวีดัตัง้ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ วดั วดัไหนกไ็ด้ สาธุ ไปบวชเถอะ แต่วดั

นี้ไม่รบั 

แลว้ไอค้นทีเ่ขยีนมาขอขมาน่ีกเ็หมอืนกนั เราไม่ไดผู้กโกรธนะ เราไม่มอีกุศล

อะไรกบัใครทัง้สิน้ แต่เคสนี้ครัง้แรก มนับาดลกึ จบแค่นี้ เราให้อภยัทัง้หมด ไม่มสีิง่ใด

ผูกเวรผูกกรรมต่อกนั เราให้อภยั อโหสกิรรมทัง้หมดนะ แลว้ใหจ้บแค่นี้ เอวงั 


