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 ขอ้ ๑๗๐๒. เนาะ ไม่สบายใจ ค าถามเนาะ 

 ถาม   :    ขอ้ ๑๗๐๒. เร่ือง "ไม่สบายใจ ลูกท าผดิไปไหมคะ"  

 กราบนมสัการหลวงพ่อ วนัน้ีลูกมีปัญหาคาใจ ไม่แน่ใจว่าลกูท าผดิไปหรือเปล่า
เก่ียวกบัการท่ีลกูไปคอมเมน้บนเฟซบุก๊ของพระรูปหน่ึง ลูกเห็นพระรูปหน่ึงโพสว่าวนัน้ี
ไม่มีใครกดไลค ์ สงสัยโพสอะไรท่ีไม่มีแก่นสาร สงสัยคงตอ้งปิดเฟซบุก๊ไปชัว่คราวมั้ง 
และขอ้ความสนทนากบัโยม ถามประมาณว่าโยมอยากจะให.้.. (เขาจุดๆ เนาะ) เพื่อเผย
แผต่่อไป หรืออยากใหปิ้ดเฟซบุก๊ เวรกรรมหนูผดิเองค่ะ พอลูกเห็นขอ้ความนั้นตอนแรก
ลูกก็นึกถึงเทศน์ท่ีหลวงพ่อเคยสอนไวว้่า  

 "การท าดีไม่ใหติ้ด ติดความดีของตวัเอง ใหไ้ดค้วามดีกพ็อ ท าแลว้ก็ปล่อย คน
ทางโลกเขามีใบประกาศรับรองกนั แต่เราเป็นนกัปฏิบติัเรามีใจเรารับรองก็พอ" 

 วนัแรกลูกก็ไม่ไดค้อมเมน้แสดงความคิดเห็นไปหรอกนะคะ ก็ผา่นไป พอมาวนั
ใหม่ลูกไปเห็นอีกลูกก็นึกถึงค าสอนของหลวงพ่อ ลูกก็เลยคิดว่าบางทีการท่ีลูกเอาค า
สอนของหลวงพ่อบอกพระเขาไป ค าสอนนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กบัพระรูปนั้นก็ได้
นะคะ ลูกก็เลยคอมเมน้ลงไปว่า ลกูเคยฟังเทศน์พระอาจารยม์าอยา่งน้ีๆๆ (ไปว่าเขาสิ) ก็
ไม่แน่ใจว่าพระรูปนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจหรือเปล่าคะ ลูกก็แค่หวงัดีกบัพระนะคะ พอ
รู้ว่าพระเห็นแลว้ ความคิดเห็นท่ีลูกแสดงออกไปลูกก็ลบความคิดเห็นท่ีเขียนออกไป พอ
ส าเร็จลกูเองก็ไม่สบายใจวา่ลกูสมควรมีสิทธ์ิท าแบบนั้นหรือเปล่านะคะ อีกใจก็คิดว่าไม่
เป็นไรน่าเพราะแค่หวงัดีกบัพระ ไม่อยากเห็นพระติดเฟซบุก๊ (ค  าถามนะ) 
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 ๑. คือการท่ีลูกเป็นแค่คนธรรมดาคนหน่ึง ลูกมีสิทธ์ิไหมคะท่ีแสดงความคิดเห็น
กบัพระนะคะ สมควรไหมคะ (โดยลึกๆ ในใจส่วนตวัลกูก็เกรงวา่ไม่สมควร) เพราะว่า
บ่อยมากเหมือนกนัท่ีลูกมกัจะเห็นพระโพสความคิดเห็นบนเฟซบุก๊แบบท่ีสวนทางกบัค า
สอนหลวงพ่อ ซ่ึงตอนแรกลูกก็พยายามอดทนไวไ้ดท่ี้จะไม่กระท า แต่พอมาเห็นอีกลูกก็
อดไม่ได ้ แลว้ก็แสดงความคิดเห็นออกไปบา้งนะคะ ซ่ึงส่วนใหญ่ความคิดท่ีลูกแสดงไป
ก็ไม่ไดต่้อว่าใครหรอกนะคะ แต่พดูแบบกลางๆ เคยไดย้นิ เคยไดฟั้งมาแบบน้ี ประมาณ
น้ี ถา้หากว่าหลวงพ่อเห็นว่าไม่สมควรลูก็จะหยดุโพสความคิดเห็นของตนเอง และจะลบ
เพื่อนท่ีเป็นพระออกไปใหห้มด  

 ตอนแรกก็คิดว่ามีเพื่อนเป็นพระบนเฟซบุก๊จะดี เพราะเป็นกลัยาณมิตรทางธรรม 
แต่ตอนน้ีลูกไม่แน่ใจแลว้นะคะ เพราะลูกมกัจะเห็นพระบางรูปท่ีไม่ไดเ้นน้เร่ืองการ
ปฏิบติักรรมฐาน แต่ไปเท่ียวเนน้เร่ืองเศรษฐกิจแทน ถ่ายรูปขณะท่ีพระไปสถานท่ีต่างๆ 
บา้ง บนเคร่ืองบินบา้ง ลงเรือบา้ง ท าใหลู้กคิดเกิดค าถามข้ึนมาในใจว่าพระท่านเอาเวลาท่ี
ไหนไปปฏิบติัธรรมนะคะ ซ่ึงลูกไม่อยากจะคิดเร่ืองน้ีเลยค่ะ ไม่ตอ้งการมีค าถามในใจ
เก่ียวกบัพระหรือพระพุทธศาสนานะคะ เพราะลูกเช่ือพระพุทธเจา้เตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ลูก
อยากฟังธรรมเทศนาท่ีเป็นสัจจะ และเห็นพระท่ีปฏิบติัดีปฏิบติัชอบท่ีไม่ติดวตัถุส่ิงของ
และเร่ืองโลกๆ ค่ะ 

 ตอบ   :   เออ น่ีเป็นค าถามหรือเป็นค าระบายเนาะ (หวัเราะ) อนัน้ีมนัก็เป็นว่ามนั
เป็นวุฒิภาวะ วุฒิภาวะถา้เราโตข้ึนมาแลว้ เราจะพดูฟันธงไปเลยมนัก็แบบว่า มนัเหมือน
โลกน่ีมนัมีการเจริญเติบโต โลกน่ีมีการเจริญเติบโต มีการสร้างสมข้ึนมา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะสร้างสมบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้าง
สมมานะ สร้างสมมาจนเป็นพระโพธิสัตว ์สร้างสมบุญญาธิการมา เวลามาตรัสรู้แลว้เผย
แผธ่รรมมาๆ เพื่อประโยชน์ตรงน้ี  

 พอประโยชน์ตรงน้ีป๊ับ เวลาพระท่ีจะเขา้มาประพฤติปฏิบติั หรือชาวพุทธเราเวลา
มนัพฒันาข้ึนมาไง ถา้ไม่พฒันาเราก็มองแบบนั้น เพราะตอนท่ีเราบวชใหม่ๆ เราก็มอง
โลกประสาความรู้ ความรู้มีเท่าไหร่ก็มองโลกอยา่งนั้น มีความซ่ือ มีความศรัทธา แลว้
มองโลกในแง่บวก แง่บวกหมายความว่าคิดว่าถา้พระท่ีน่านบัถือท่านจะบอกเราแต่เร่ือง
ความจริง ท่านจะบอกเราแต่เร่ืองความดีงาม ท่านจะช้ีทางใหเ้ราประพฤติปฏิบติัไป
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แนวทางท่ีถูกตอ้ง เราก็เช่ือนะ เขาสอนอยา่งไรก็ท  าอยา่งนั้น พยายาม โอ๋ย พยายาม
ขวนขวายเตม็ท่ีเลย แต่มนัไปแลว้ มนัถึงเวลาอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่แลว้มนัซาบซ้ึงไง  

 ประวติัหลวงปู่ มัน่นะเวลาท่านปฏิบติัไปท่านบอกว่าท่านท าความสงบของใจได ้
เพราะท่านสร้างมาเป็นพระโพธิสัตว ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ท่าน
ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปขา้งหนา้ เวลาท่านปฏิบติัไปๆ ท่าน
พิจารณาของท่านไปนะ ท่านพดูเองว่ามนัเหมือนกบัทางตนั หรือไม่ก็เหมือนหนา้ผาตดั 
มนัไปแลว้มนัไปไม่ได ้ มนัไปแลว้มนัเหมือนไปตนั มนัไปตนั ท่านถึงมาพิจารณาของ
ท่านเอง น่ีพอพิจารณาของท่านเอง ท่านพิจารณาของท่านเอง  

 อ๋อ ท่านปรารถนาพระโพธิสัตวจ์ะไดฌ้านโลกีย ์พระโพธิสัตวพ์ยายามจะไดฌ้าน 
ไดส้มาบติั จะไดเ้ป็นฤทธ์ิเป็นเดชเอาไวส้ั่งสอนคน เอาไวส้ร้างอ านาจวาสนาบารมี มนั
เขา้อริยสัจไม่ได ้ ถา้มนัเขา้อริยสัจป๊ับอยา่งนอ้ยเป็นพระโสดาบนั ถา้ใชปั้ญญาเป็นพระ
โสดาบนัไปแลว้มนัจะสร้างอ านาจวาสนาต่อไปไม่ได ้เพราะพระโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติ
ไง แต่พระโพธิสัตวม์นัจะสร้างไป ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย คือไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย ตอ้งสร้างไปเตม็ท่ีไง มนัก็ไปขดัแยง้กนัใช่ไหม เลยเขา้อริยสัจไม่ได ้ 

 พระโพธิสัตวเ์ขา้อริยสัจไม่ได ้แต่เขา้ฌานโลกียไ์ด ้ เขา้ฌานโลกียม์นัจะมีอภิญญา 
มีหูทิพย ์ ตาทิพยพ์วกน้ีได ้ แต่ แต่ก็เป็นพระโพธิสัตวท่ี์มีคุณธรรมสูงนะ แบบว่าพระ
โพธิสัตวท่ี์สร้างบุญญาธิการมามาก ไอเ้ร่ืองหูทิพย ์ตาทิพยม์นัจะชดัเจน มนัจะถูกตอ้ง ถา้
พระโพธิสัตวเ์พิ่งสร้างบารมี สมาธิยงัไม่เขม้ขน้ เวลาหูทิพย ์ ตาทิพยม์นัก็ผดิบา้ง ถกูบา้ง 
มนัไม่แน่นอนหรอก ฉะนั้น เวลาท่านพิจารณาของท่านไปมนัเหมือนกบัเป็นทางตดั เป็น
หนา้ผาตดั เป็นทางตนั เป็นซอยตนั ท่านว่าอยา่งนั้น สุดทา้ยแลว้ท่านก็พิจารณาของท่าน 
อ๋อ เราเคยปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ท่านถึงไดก้ าหนดสมาธิเขา้ไป ท่านไปลาในสมาธิ
นั้น  

 เพราะท่านเคยท าอยา่งนั้นท่านถึงไดม้าแกเ้จา้คุณอุบาลีได ้ ท่านถึงไปแกห้ลวงปู่
เสาร์ เพราะหลวงปู่ เสาร์ เจา้คุณอุบาลีน่ีพระโพธิสัตว ์ แต่ก็มาแกเ้จา้คุณอุบาลี ท่านไปแก้
หลวงปู่ เสาร์ แลว้ท่านพยายามจะไปแกค้รูบาศรีวิชยั ท่านพยายามจะไปแกค้รูบาศรีวชิยั
เพราะว่าท่านร่วมสมยักนัอยูท่ี่เชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงกบัครูบาศรีวิชยั น่ีท่านไปแก ้ แต่
ครูบาศรีวิชยับอกว่ามนัไม่เป็นอิสระกบัตวัเองแลว้ ท่านไม่เป็นอิสระ คือท่านไม่สามารถ
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ท่ีจะพลิกได ้ ก็เลยตอ้งแลว้แต่อ  านาจวาสนาของท่าน คนท่ีจะท าไดม้นัตอ้งมี
ประสบการณ์ คนท่ีท าไดคื้อท าเป็นแลว้ถึงไปสอนคนอ่ืนไดไ้ง ถา้คนท่ียงัท าอะไรไม่เป็น 
ไปสอนคนอ่ืนมนัไม่มีทางหรอก  

 ฉะนั้น เวลาท่ีว่าเวลาปฏิบติัไปแลว้พอมนัเป็นทางตนั ไปหนา้ผาตดั มนัมีความ
กดดนันะ มนัมีความกดดนัในตวัเรานะ ฉะนั้น เวลาท่ีเราประพฤติปฏิบติัใหม่ๆ เราก็มอง
พระแบบนั้น มองพระในแง่บวกหมดแหละ ใครพดูอะไร ใครสอนอะไรก็เช่ือ ก็เช่ือ แต่
พอปฏิบติัไปแลว้มนัเป็นอยา่งนั้น มนัไปไม่ได ้มนัไปว่างๆ ไปเควง้ควา้ง ไปไม่ไดห้รอก 
มนัก็แปลกใจนะ พอไปเจอหลวงปู่ จวน อวิชชาอยา่งหยาบของท่านสงบตวัลง อวิชชา
อยา่งกลางในหวัใจท่านยงัอีกมากมายเลย อวิชชาอยา่งละเอียดในใจท่านอีกมหาศาลเลย 
เออ สะอึกเลยนะ เออ ไม่มีใครพดูอยา่งน้ี  

 แต่ก่อนเวลาไปอยูก่บัใคร ปฏิบติักบัใครไม่เคยมีใครพดูอยา่งน้ี ก็เช่ือเขาไป 
ปฏิบติักนัไปอยู่อยา่งนั้นแหละ พอไปเจอหลวงปู่ จวนท่านสับเอาทีเดียว ควาญชา้งเอา
ตะขอสับไปท่ีหวัชา้ง สะอึกเลย พอสะอึกแลว้ไดคิ้ด พอไดคิ้ด อา้ว ต่อไปน้ีจะไม่เช่ือใคร
ง่ายๆ แลว้ ใครจะสอนอะไรวางไวก่้อน ตอ้งพิสูจน์ แลว้เอาตรงนั้นเป็นท่ีตั้ง เอาหลวงปู่
จวนว่าเป็นท่ีตั้ง แลว้ก็เร่ิมท าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มาใหม้ัน่คง
เขา้มา ไอท่ี้ว่าจะไดม้รรค ไดผ้ล ไอค้นท่ีบอกไวอ้ยา่งนั้นๆ วางไวห้มดเลย แลว้ท าแต่
ความจริงของเราดีกวา่ แลว้ตอนนั้น ตั้งแต่นั้นมานะ อะไรจะเขา้มาไม่สนใจ ไม่รับ ไม่
สนใจ จะขวนขวายเอาตวัเองไปใหไ้ดก่้อน เอาความจริงของเรา  

 น่ีพดูถึงเวลาท่ีว่าเรามองพระ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นพระ
โพธิสัตวท่ี์พฒันาข้ึนมา แลว้พระเรา พระท่ีโดยทัว่ไป เราจะพดูหนา้เดียวไป แลว้ศาสนา
จะฝากไวก้บัใครล่ะ? ศาสนาน้ีจะฝากไว ้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผ่
ธรรม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสก อุบาสิกามีความเช่ือมัน่ มีความเล่ือมใสกม็า
บวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนมาก็เป็นปุถุชน เป็นพระบวชใหม่ พระบวชใหม่ทนค า
สอนไดย้าก พระบวชใหม่ๆ เพราะพระบวชใหม่ๆ มาสิทธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพนะ พระ
เท่ากนันะ ใครว่าไม่ไดน้ะ เสมอภาคนะ เสมอภาค  

 มนัคา้นไวใ้นใจหรอก ขา้งหนา้ก็ไม่มีอะไรหรอก แต่ในใจ ยิง่ปัญญาชนนะ โอโ้ฮ 
สิทธิเสรีภาพ มนัเป็นสิทธ์ินะ จะพดูอะไรน่ีเถียงไปหมดแหละ เพราะอะไร? เพราะอวด
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ว่าขา้รู้มาก่อนไง ทีน้ีพอปฏิบติันานไปๆ เขาจะรู้เลยว่า อ๋อ สุตมยปัญญา การศึกษามาทาง
โลก วิชาชีพมนัเป็นเร่ืองหน่ึง จินตมยปัญญาเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ภาวนามยปัญญา ถา้ไม่
อ่อนนอ้มถ่อมตน จิตใจมนัไม่ลงธรรมะ ไม่ลงค าสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ แลว้มนัจะเขา้ไปสู่สัจธรรมอนันั้นไดอ้ยา่งไรล่ะ? เรามีความรู้ขนาดไหน เราไม่ใช่ว่า
อ่อนนอ้มถ่อมตนจะเป็นคนโง่ คนเซ่อ ใครจะพดูอะไร ใครจะจูงจมกูอะไรก็ไปกบัเขา 
ไม่ใช่  

 อ่อนนอ้มถ่อมตน อ่อนนอ้มถ่อมตนมนัเปิดโอกาสใหห้วัใจเราไดใ้คร่ครวญไง 
เราอ่อนนอ้มถ่อมตนเพราะเรารับไง เหมือนคนช้ีขุมทรัพยใ์หไ้ง เราจะไดขุ้มทรัพย ์เราจะ
ไดมี้คนบอกความผดิเรา จะไดมี้คนช้ีถึงความบกพร่องของเรา เราอ่อนนอ้มเพราะเหตุ
นั้น ถา้มนัแขง็กระดา้งมนัก็ปิดหมด มนัไม่รับฟังเลย อะไรมาก็ไม่รับฟัง ไม่รับฟัง ฉนัแน่ 
ฉนัดี ฉนัเก่ง ฉนัพิจารณาแลว้ฉนัคน้ควา้เองก็ได ้ ฉนัมีโอกาส ไปคน้ควา้มา คน้ควา้มา
ขนาดไหนก็ไม่รู้หรอก ไม่รู้ เพราะมนัคน้ควา้มาโดยโลกียปัญญา  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้ฟันธงไปหนา้เดียวว่าพอเกิดมาเป็นคนก็ตอ้งดีไปเร่ิมตน้ ดีไป
ท่ีสุดเลย เวลาปฏิบติัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ ตน้คด ปลายตรงไม่มี ตน้ตอ้งตรง แต่ค าว่าตน้
ตอ้งตรงมนัตรงตั้งแต่สัมมาสมาธิ ถา้ตน้ไม่ตรง สัมมาสมาธิไม่เกิดข้ึน ตน้ไม่ตรงนะ น่ี
เวลาพวกเราตน้ไม่ตรง ภาวนาไม่ได ้ลม้ลุกคลุกคลาน เราคิดเอาเอง เราอนุมานเอาเอง เรา
อนุมานเอา แลว้มนัจะเขา้ไปสู่สัจธรรมไดอ้ยา่งไร การอนุมานเอา การคิดเอา การเจตนา
ตั้งใจ แลว้มนัจะเป็นจริงไดอ้ยา่งไร? แต่ตน้มนัตรงนะ พอตรงน่ีจิตเราตรงแลว้ ใจเราตรง
ตั้งแต่สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิใจเราตรง ตรงเขา้สู่สัจธรรม ถา้มนัเป็นไปนะมนัก็จะ
เป็นไป 

 ถา้ตน้คด ปลายตรงไม่มี ตน้ตอ้งตรง แต่ตรงตรงไหนล่ะ? ตรง เห็นไหม ดูสิพระ
เขาเล่นเฟซบุก๊ พระเขาไม่สนใจ เราบอกว่าผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสารนะ เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระอานนท ์ อานนท ์ เธอระลึกถึงความตายวนัละก่ีหน ระลึก
ถึงความตายวนัละก่ีหน ก็บอกว่า ๗ หน ๑๐ หน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
ประมาทๆ ตอ้งระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขา้ออก พวกเรานะ หลวงปู่ มัน่ หลวงตา 
เราฟังท่านพดูมาหมดแหละ เพราะเราบวชใหม่ๆ เรายงัไม่มีครูบาอาจารย ์ เราก็อ่าน
หนงัสือประวติัครูบาอาจารยน่ี์แหละ ท่านก าหนดพุทโธ พุทโธทั้งวนัทั้งคืน  
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 เราเองเราก็ก าหนดทั้งวนัทั้งคืน เพราะอะไร? เพราะอยูว่ดั วดัปฏิบติัมนัไม่มีอะไร
ใหข้อ้งแวะ อยูก่บัเราพุทโธ จะท าอะไรเราพุทโธทั้งวนัทั้งคืน พุทโธทั้งวนัทั้งคืน คนท่ี
ประพฤติปฏิบติัเขาสงวนเวลาของเขาขนาดนั้น เขาไม่มีเวลาไปเล่นเฟซบุก๊หรอก เขาไม่
มีเวลา ถา้จะศึกษา ศึกษาเราก็ศึกษา ศึกษา ดูสิต ารับต าราก็เปิดได ้ เราเปิดเสร็จแลว้เราจะ
ปฏิบติัของเรา น่ีเราบอกว่า เห็นไหม ถา้พระท่ีจะเอาจริงเอาจงั เขาตอ้งเอาจริงเอาจงัอย่าง
น้ี แต่ถา้ไปเล่นเฟซบุก๊ ถา้ยงัอยา่งนั้นอยู ่เขาเป็นท่ีว่ายงัศึกษาอยู ่ยงัศึกษา ยงัคน้ควา้อยู ่ยงั
เป็นโลกอยู ่ ว่าอยา่งนั้นเถอะ แต่ท่ีบอกว่าถา้มนัจะผดิไปหมดเลย แลว้มนัจะพฒันาการ
ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร?  

 น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมไวเ้พื่อร้ือสัตว ์ ขนสัตว ์ แลว้ถา้ไม่มี
พระ ไม่มีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ไม่มีครูบาอาจารยเ์รา เห็นไหม ไม่มีคนช้ีน า ไม่มีคนบอก
มนัจะเป็นอยา่งไร? ถา้ไม่มีคนช้ีน า ไม่มีคนบอก ก็เหมือนหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ไม่มี
คนช้ีน า ไม่มีคนบอก เวลาท่านเล่าใหห้ลวงตาฟังหลวงตาบอกว่าเบือนหนา้เขา้ขา้งฝา
น ้าตาไหลทุกที มนัทุกข ์มนัยาก ต ารับต าราก็มี แลว้ดูสิเวลาท่านอยูท่างภาคอีสาน สงสัย
หรือมีอะไรจนตรอกมาจะเขา้มากรุงเทพฯ แลว้ จะเขา้กรุงเทพฯ มาศึกษากบัเจา้คุณอุบาลี 
เพราะอะไร? เพราะพระไตรปิฎก อ่านแลว้มนัก็ตีความตามแต่ความเห็นเรา แต่ถา้มาถาม
เจา้คุณอุบาลี เจา้คุณอุบาลีท่านศอกกลบั  

 เวลาอ่านพระไตรปิฎกมนัถอนกลบัไดไ้ง เพราะเจา้คุณอุบาลีท่านมีปัญญา เรามี
ความเห็นอะไรท่ีมนัแบบว่าเรามองอะไรหนา้เดียว เรามองอะไรสุดโต่ง เจา้คุณอุบาลี
ท่านกระทุง้เลย สะอึก พอมนัสะอึกมนัไดฉุ้กคิด พอไดฉุ้กคิด พอเขา้ไปในป่า ตรงน้ีมนั
เป็นประเดน็ ประเด็นใหค้น้ควา้ ใหแ้ยกแยะ ใหข้วนขวาย ใหมี้การกระท า ฉะนั้น เวลา
ศาสนาเจริญ เจริญในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ น่ีก่ึงพุทธศาสนาเจริญหนหน่ึง มนั
เจริญในใจของครูบาอาจารยข์องเรา  

 ถา้เจริญในใจของครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม เวลาในพระไตรปิฎก เวลาอ่าน
ไปนะพระอรหันตต์อ้งแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง นอนสีหไสยาสน์ พระ
อรหนัตไ์ม่ยิม้ พระอรหนัตไ์ม่ยิม้นะ ไม่หวัเราะ ถา้หวัเราะเหมือนกบัเดก็ร้องไห ้ ใน
พระไตรปิฎกเขียนไวอ้ยา่งนั้น แลว้พระพทุธเจา้แค่แยม้พระโอษฐ์ แค่แยม้พระโอษฐ์มนั
ก็เป็นเร่ืองมหศัจรรยแ์ลว้ ฉะนั้น เราก็มองเลยนะว่าพระอรหนัตห์า้มยิม้ หา้มหวัเราะเลย 
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ถา้ใครหวัเราะไม่ใช่พระอรหนัต ์ เออ อนันั้นมนักิริยาของพระพุทธเจา้ เวลาเขียนกิริยา
ของพระอรหนัตจ์ะเขียนถึงพระพุทธเจา้ลงมา  

 ฉะนั้น เวลาเขียนมาอยา่งนั้นนะ เราไปศึกษากนัแลว้เราก็ว่าอยา่งนั้น พระอรหนัต์
ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ก็กลายเป็นพระพุทธรูปสิ กระดิกอะไรไม่ไดเ้ลย น่ิง
อยา่งนั้นเลย แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านสอน เวลาร ่าลือมานะ เวลาหลวง
ตาข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกหลวงปู่ มัน่ดุมาก ร ่ าลือวา่ดุมาก แลว้เวลามาน่ีเขาบอก
หลวงปู่ มัน่ดุมาก ท่านบอกดุอยา่งไรก็จะเขา้ไปศึกษา ยิง่ดุยิง่ดี จะไปดูซิความจริงมนัเป็น
แบบใด แลว้พอท่านเขา้ไปแลว้ไปศึกษา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดูนะ กลวัไหม? 
กลวั กลวันะกลวัมากๆ แต่ก็รักมากๆ เพราะอะไร? เพราะท่านบอกแต่ส่ิงดีๆ ทั้งนั้นแหละ  

 กลวัสิเพราะกิเลสเรามนัคนั กิเลสเรามนัท าผดิตลอดเวลา มนัก็น่ากลวัสิ น่ากลวั
เพราะเราทนใจเราไม่ได ้ไอเ้วลากลวัน่ีมนักลวัใจเรา ใจเรามนัคิดแฉลบ คิดร้อยแปด แลว้
ท่านคอยถองมาอยา่งน้ีมนัก็กลวัสิ แลว้คนอยา่งน้ีหาคนคอยรู้ว่าเราขยบัไปทางไหน มีคน
รู้ทนัเราน่ีจะหาไดท่ี้ไหน ก็ตอ้งเขา้ไป กลวัไหม? กลวั แต่ก็อยากจะไดดี้ อยากจะหลุดพน้ 
ก็ตอ้งเขา้ไปหาท่าน ทั้งรัก ทั้งกลวั ถา้กลวัน่ี เห็นไหม ถา้เรามีครูบาอาจารยอ์ยา่งน้ี ท่าน
ส้ินกิเลสไปแลว้มนัก็น่าเคารพบชูา แต่น้ีถา้เราบอกว่าโยมมาถาม ไปเจอพระเขาเล่นเฟ
ซบุก๊ อยากมีกลัยาณมิตร อยากคบพระ อยากมีพระเป็นเพื่อน พอมีปัญหาข้ึนมาจะลบเลย
ว่าไม่อยากมีพระเป็นเพื่อน  

 มีพระ เห็นไหม ศีล ศีลเราก็เคารพบชูาไว ้ ถา้เราเคารพบชูาไว ้ ถา้เขาเห็นภยัใน
วฏัสงสาร เป็นผูเ้ห็นภยั ถา้ผูเ้ห็นภยัเราจะขวนขวาย เราจะขวนขวายนะ ในเม่ือเรายงัมีลม
หายใจเขา้และลมหายใจออกอยู ่ เราจะรีบขวนขวายเพื่อประพฤติปฏิบติั แต่ถา้มนั
ประมาท ประมาทกบัชีวิต เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด ดว้ยความไม่ประมาทเถิด องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ย  ้าๆๆ ตรงน้ีมากเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
จะปรินิพพาน ประชาชนทั้งกษตัริย ์ ดอกไม ้ ธูป เทียนมาเคารพบชูา แมแ้ต่เทวดายงัมี
ดอกไมส้วรรคม์าเลย  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย บอกอานนท ์ เธอบอกเขาเถอะ ถา้จะ
บชูานะใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
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เตือนมาตลอด แลว้เรา เรามาถึงจนป่านน้ี เรามาบวชเป็นพระเราจะมีอะไรเป็นเฟซบุก๊ๆ 
อีก เราจะมีอะไรไปนัง่เขียนอยู ่แลว้เขาเขียนมา พอไปอ่าน ไม่มีใครตอบเขา้มาเลย จะให้
อาตมาเลิกเฟซบุก๊หรือเปล่า เรียกร้องๆ เรียกร้องใหค้นมาฟังธรรม เรียกร้องสัตวท์ั้งหลาย
ใหม้าฟังธรรม เรียกร้องสัตว ์ อนันั้นมนั เวลาใครจะท าอะไรก็แลว้แต่นะ ถา้วุฒิภาวะมนั
ดอ้ยก็คิดว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เคยท าอยา่งนั้น เราจะท าอยา่งนั้น เราจะท า
อยา่งนั้น เราคิดของเราไปเอง แต่เวลาจริงๆ แลว้หนา้ท่ีของเราเราจะตอ้งท าความสงบ
ของใจเราเขา้มา เราตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา  

 ฉะนั้น เขาเรียกร้องอยา่งนั้น ก็อยา่งท่ีว่าน่ีเขาพดูเองว่าพระเขาไม่ประพฤติปฏิบติั 
เขาจะเอาเวลาท่ีไหนปฏิบติั ฉะนั้น เราก็ถามกลบั แลว้โยมมีเวลาปฏิบติัไหม โยมไปเท่ียว
ตรวจเฟซบุก๊เขา อา้ว แลว้โยมมีเวลาปฏิบติัไหม? สงสัยมนัพอกนั เขาก็เขียนเฟซบุก๊มา 
ไอน่ี้ก็เขียนตอบเขาไป แลว้เสร็จแลว้กม็าฟ้องหลวงพ่อ ไอน่ี้ล่อซ้ือหรือเปล่า ล่อซ้ือเฟ
ซบุก๊หรือเปล่า น่ีล่อซ้ือเขามาแลว้ก็มาฟ้องหลวงพ่อ จะเอารางวลัน าจบั จะล่อซ้ือเขามา  

 เราจะพดูอยา่งน้ี เราพดูมาตั้งแต่ตน้ หมายความว่าในการเผยแผศ่าสนา เวลาพระ
มนัจะเจริญเติบโตมา พระก็มาจากเณร สามเณรนอ้ยบวชเป็นพระ จากบวชเป็นพระข้ึน
มาแลว้ก็จะประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตดีข้ึนมาก็มีความสุข เวลาจิต
มนัเส่ือมนะถา้มีครูบาอาจารยดึ์งไว ้ มีครูบาอาจารยช์กัน าไวเ้ขาจะแกไ้ข เขาก็พยายามจะ
ขวนขวายของเขา ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยชกัคอยน า เวลาจิตมนัเส่ือมมนัก็เส่ือมไป พอ
เส่ือมไปก็เป็นอยา่งน้ี เร่ๆ ร่อนๆ เร่ๆ ร่อนๆ กลายเป็นพระธุรกิจ กลายเป็นพระธุรการ 
กลายเป็นพระกรรมฐานจรวดดาวเทียมไปเลย แต่ถา้มนัจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมามนัก็ตอ้ง
ละทิง้จากความเป็นกรรมฐานจรวด กรรมฐานดาวเทียม 

 หลวงตาบอกกรรมฐานคา้งคาว ไปไหนกบิ็นไปบินมาเด๋ียวน้ี กรรมฐานคา้งคาว 
น่ีไงไม่เป็นอยา่งนั้น ถา้เราไม่เป็นอยา่งนั้นเพราะอะไร? เพราะเราเอาหวัใจเรา ถา้เอา
หวัใจเราเขาจะปฏิบติั ฉะนั้น ถา้เขาไม่ปฏิบติั เขาออกไปขนาดนั้นแลว้ น่ีเขาเขียนมาจาก
เมืองนอก ถา้เขียนมาจากเมืองนอก พระท่ีออกไปเท่ียวเมืองนอกมนัก็บอกอยูแ่ลว้ เพราะ
เขาตอ้งคิดว่าเขาจะไปเมืองนอกเขาตอ้งไปเผยแผธ่รรม ถา้เขาเผยแผข่องเขาเขามีอะไรไป
เผยแผ ่มีเฟซบุก๊ไปเผยแผใ่ช่ไหม ถา้มีเฟซบุก๊ไปเผยแผ ่เราอยูน่ี่เราก็เขียนเฟซบุก๊ได ้เราก็
เผยแผท่ี่นัน่ เราไม่ตอ้งไปอยูเ่มืองนอกหรอก อยูเ่มืองนอกเขาพวกธรรมทตูไงไปเผยแผ่
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ธรรม หลวงตาท่านพดู เอาอะไรไปเผยแผ ่ เอากิเลสไปเผยแผห่รือเอาธรรมไปเผยแผ ่ ถา้
เผยแผข้ึ่นมามนัก็เป็นประโยชน์นะ ถา้พดูไปอยา่งน้ี พดูถึงมนัก็กระเทือนกนัไปหมด
แหละ ฉะนั้น มนัก็มี ทุกสังคมมีคนดีและคนเลว ถา้เขาท าตวัไม่ดีมนัก็ยกเขาไว ้ 

 ฉะนั้น เขา้ค  าถาม เด๋ียวมนัไปใหญ่ ค าถาม เห็นไหม ค าถาม  

 ถาม   :   การท่ีลกูเป็นคนธรรมดาคนหน่ึง มีสิทธิท่ีจะแสดงความเห็นกบัพระ
ไหมคะ สมควรไหม แต่ลึกๆ แลว้ใจไม่สมควร 

 ตอบ   :   มนัอยูท่ี่อุบายไง อุบาย ธรรมดาส่วนใหญ่แลว้มนัพดูไม่ค่อยไดห้รอก 
มนัพดูไม่ไดเ้พราะอะไร? เพราะพระถือสิทธ์ิ พระถือสิทธ์ิว่าพระมีศีล เห็นไหม ดูสิเวลา
พระน่ีนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร์ เป็นธงชยัพระอรหนัต ์ทุกคนก็กลวับาป กลวักรรม ก็ไม่กลา้
จะพดูใหส้ะเทือนพระไปเลย เด๋ียวกลวัว่าจะเป็นบาปเป็นกรรม ยกไวใ้หพ้ระ น่ีเป็น
วฒันธรรม แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมา เวลาเราปฏิบติัอยูก่บัครูบาอาจารย ์ หลวงตาพดูเอง เรา
ตอ้งถืออาวุโส ภนัเต ผูท่ี้มีอาวุโสกว่า ภนัเตตอ้งเคารพนบัถือ  

 ตามธรรมเนียม เวลาบวชมาในวินยั แมแ้ต่บวชอุปัชฌายเ์ดียวกนั แต่นาคซา้ย 
นาคขวาก็ตอ้งเคารพเป็นพี่เป็นนอ้ง ตอ้งเคารพกนัมาตลอด เรานบัถือเร่ืองอาสุโว แต่ แต่
เวลาปฏิบติัข้ึนมาแลว้ อาวุโสมีคุณธรรมหรือเปล่า ถา้มีคุณธรรมเราก็เคารพ ถา้ไม่มี
คุณธรรมให ้๑๐๐ พรรษาดว้ย ท่านบอกว่าให ้๑๐๐ พรรษาดว้ย ถา้เขาไม่มีคุณธรรมเขาจะ
เอาอะไรสอนเราล่ะ? ไม่มีคุณธรรม เราจะประพฤติปฏิบติัเขายงักีดขวางเราอีกต่างหาก  

 น่ีพดูถึงเวลาปฏิบติันะ ถา้ปฏิบติั เราเคารพบชูา เวลาเคารพบชูา เคารพบชูาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระทุกองค ์ พระทุกองคเ์ขาตอ้งเช่ือฟังธรรมและ
วินยั ทีน้ีวินยับงัคบัไวแ้ลว้ อาวุโส ภนัเตบงัคบัไวแ้ลว้ ถา้บงัคบัไวแ้ลว้เป็นประเพณี
วฒันธรรมเราก็เคารพ เราก็เช่ือตามนั้น เราเช่ือ เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
เราไม่ไดเ้ช่ือพระท่ีอาวุโสองคน้ี์ถา้ใจเราไม่ลง แต่เราก็ตอ้งเคารพบชูาธรรมวินยั เราก็ตอ้ง
เคารพนบนอบตามประเพณี แต่หวัใจเรามนัด้ือ หวัใจเรามนัไม่ยอมหรอก แต่ถา้ครูบา
อาจารยข์องเราท่านอาวุโสดว้ย แลว้ท่านมีคุณธรรมดว้ย โอโ้ฮ ใจมนัลงนะ เราเคารพบชูา
ธรรมวินยัดว้ย แลว้หวัใจเรายงัลงดว้ย  
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 หวัใจเราลงหมายความว่าไง หมายความวา่มนัรัก มนัรัก มนัเคารพนะ มนั
อยากจะอุปัฏฐาก อยากไดบุ้ญ คนเราปฏิบติันะ คนเราปฏิบติัทุกคนอยากนัง่ป๊ับไดส้มาธิ
เลย เวลาเกิดปัญญา ภาวนาปัญญาจะเกิดเลย แลว้มนัเกิดจากไหนล่ะ? เกิดจากบุญกศุล 
เกิดจากคุณงามความดีของเรา ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบา
อาจารยท่ี์เป็นธรรมนะพวกเราอยากเคารพบชูา อยากจะอุปัฏฐากท่าน อุปัฏฐากเพราะ
อะไร? เพราะขอเกาะๆ ขอเอาบุญ ขอเอาบุญกุศล ขอใหบุ้ญกุศลนั้นส่งเสริมใหเ้ราปฏิบติั
ไดง่้าย ขอใหเ้รารู้แจง้เหมือนท่านบา้ง ขอใหเ้รามีดวงตาเห็นธรรมแบบท่าน ขอใหเ้รา 
ขอๆ แลว้เราอุปัฏฐากท่าน ถา้ท่านมีคุณธรรม 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราเคารพบชูากนัไหม? เราฟังธรรมไหม? เราฟังธรรม แต่เร่ืองน้ี
เร่ืองท่ีว่าเราสมควร ไม่สมควรมนัเป็นอุบายไง ถา้เป็นอุบาย ถา้เรามีคุณธรรมนะ เรารู้ได้
นะเราท าได ้ เราท าได ้ เห็นไหม ท่ีเขาบอกว่าเพราะความคิดมนัสวนทางไง สวนทาง
ค าพดูหลวงพ่อ สวนทางมนัสวนทางอยูแ่ลว้ ถา้สวนทางนะ เพราะอะไร? เพราะคนเรามี
เป้าหมายนะ คนเราถา้จะประพฤติปฏิบติันะ ถา้จะพน้จากทุกข ์ ถา้เช่ือธรรมแลว้อยากจะ
ประพฤติปฏิบติัธรรม มนัอยูใ่นศีล ในธรรม พออยูใ่นศีล ในธรรมมนัจะเขา้ป่าเขา้เขาไป  

 เวลาผูท่ี้ปฏิบติัเขาไม่เคยปฏิบติันะ เวลาเขา้ไปอยูใ่นป่า ไปอยูใ่นป่าเพราะอะไร? 
ไปอยูใ่นป่า ไปเท่ียวป่าชา้ไปท าไม? ไปเท่ียวป่าชา้นะ ป่าชา้น่ีโดยธรรมชาติเขาบอกป่าชา้
เป็นท่ีอยูข่องซากศพ ถา้เป็นท่ีอยูข่องซากศพป๊ับจิตวิญญาณตอ้งอยูท่ี่นัน่ แลว้เราเขา้ไป
ท าไม? เราเขา้ไปท าไม? เราก็เขา้ไปวดัคุณธรรมเราไง เราเขา้ไปว่าศีลเราบริสุทธ์ิน่ีไง 
เวลาไปอยูใ่นป่าชา้นะ อยูใ่นป่าในเขามนัมีสัตวร้์ายนะ เพราะเวลาเจอ  

 ดูสิ ดูประวติัหลวงปู่ มัน่ไหม? ดูประวติัครูบาอาจารยไ์หม? เวลาไปเจอชา้ง เห็น
ไหม พี่ชาย นอ้งชายจะขอเดินผา่นไปไดไ้หม? พี่ชาย เพราะเราไปเจอ ถา้มนัไสเขา้มาล่ะ? 
ไปเจอ ถา้เราไม่เห็นมนัก่อนมนัพุ่งเขา้ใส่ มนัเอางวงรัดนะ มนัฟาดตายเลย มนัเหยยีบ
พระตายนะ แลว้เราไปอยูก่บัเขาเราไปอยูอ่ยา่งไร? หลวงปู่ ขาว พอไปเจอ หลวงปู่ มัน่ให้
พดูกบัชา้ง พี่ชาย นอ้งชายเห็นพี่ชายแลว้นอ้งชายกลวัมาก นอ้งชายจะขอเดินไปหน่อยได้
ไหม มนัก็เวรกรรมเนาะ พอเดินไปนะ มนัเดินไป ๓ องค ์องคสุ์ดทา้ยกลดมนัไปเก่ียวกบั
ก่ิงไม ้ นึกว่า โอโ้ฮ โดนแลว้ นึกวา่โดนแลว้นะ หนัมานะกลดไปเก่ียวกบัก่ิงไม ้ ตกใจ
เกือบตาย  
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 น่ีเราจะบอกว่าถา้เหตุการณ์อยา่งนั้นมนัจะเขา้มาดูศีล ดูธรรมเราแลว้ เวลาเราท า
บาปอกุศล เราไปท าความผดิ ไปท าต่างๆ แลว้ท าแลว้เราเป็นคนท า กรรมมนัก็ใหผ้ลกบั
เรา ใหผ้ลท่ีไหน? ใหผ้ลในใจของเรา แต่มนัยงัไม่แสดงออก แต่เวลาเราเขา้ไปอยูใ่นป่า 
ส่ิงท่ีเราท ามา ส่ิงท่ีเราท ามา ใจมนัรวนเรแลว้ พอไปเจอชา้งมนัวิ่งหนีก่อนนะ มนัไม่เรียก
พี่ชายหรอก เจอชา้งข้ึนตน้ไมแ้ลว้ เพราะรู้ว่าตวัเองมีความผดิอยูเ่ยอะ น่ีไงถา้ศีล น่ีเวลา
เขา้ป่าไปเขาไปวดัท่ีศีล ศีลปกติไหม? ศีลเราดีงามไหม? ถา้ศีลเราดีงามเราท าสมาธิได้
ไหม? เราท าของเราไดไ้หม? ถา้ท าของเราได ้น่ีเป้าหมายมนัอยูท่ี่น่ี  

 ฉะนั้น เป้าหมายอยูท่ี่น่ีมนัถึงไม่เป็นอยา่งนั้น ไม่เป็นอยา่งท่ีเขาคิดไง แลว้บอกว่า
เวลาท่ีเขาเขียนเฟซบุก๊มาไม่เห็นเหมือนหลวงพ่อเลย ก็อยา่งน้ี อยา่ว่าแต่เอง็ไม่เห็น
เหมือนหลวงพ่อเลย พระเขาเกลียดหลวงพอ่เกือบตาย พระในสังคมเขาบอกว่า อืม ไอ้
หงบน่ีมนัชอบติดดาบใหโ้ยม มีพระมาพดูกบัเรานะ บอกว่าถา้เอง็ติดดาบใหเ้ขาอยา่งน้ี
พระอยูย่ากนะ พระอยูย่าก ก็ติดดาบใหเ้ขาเร่ือย ไม่ไดติ้ดดาบ ใหปั้ญญาเขา เพราะการเผย
แผธ่รรมก็เร่ืองปัญญาทั้งนั้นแหละ ก็เร่ืองอยา่งน้ีเราไม่ตอ้งไปติดหรอก เพราะมนัอยูใ่น
ต ารา ในพระไตรปิฎก ในบุพสิกขา ใครไปอ่านมนัก็คน้ควา้ได ้ มนัมีอยูใ่นต าราอยูแ่ลว้ 
แต่คนจะคน้ควา้ คนจะศึกษาหรือไม่ ถา้คนคน้ควา้คนศึกษาเขาก็รู้  

 ฉะนั้น เวลาพดู เพียงแต่เราพดูน่ีเรามีเทคนิคไง พดูใหเ้ขาสนใจ ชวนใหเ้ขาได้
ศึกษา ชวนใหเ้ขาไดซ้าบซ้ึง อนัน้ีมนัฝังใจ พอฝังใจไปแลว้มนัก็ไปดูพระไง พระบอกเลย 
โฮ ้ ติดดาบใหโ้ยมอยา่งน้ีพระอยูย่ากนะ ติดดาบใหเ้ขา เขามีปัญญา เขามีปัญญาเพื่อต่อสู้
กบักิเลสของเขา ถา้ต่อสู้กบักิเลสของเขา น่ีกิเลสของโยมเขียนมา ถา้ต่อสู้ของเรา เราก็ดู
ของเราใช่ไหม  

 ฉะนั้น ถา้บอกว่าเขาพดูไม่เหมือนหลวงพ่อเลย ก็น่ีแหละ ถา้พดูไม่เหมือนก็ดูท่ีว่า
เห็นภยัในวฏัสงสารหรือเปล่า เห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัไง เรานัง่กนัอยูน่ี่เรามีความสุข
นะ เรายอ้นระลึกสิ เวลาคลอดออกมาจากช่องคลอดของแม่เขาทุกขข์นาดไหน เราน่ีตอ้ง
ลอดคลอดออกมาจากช่องคลอด ถา้ตายในทอ้งก็มี เกิดมาตายตอนเป็นทารกก็มี เกิดมาโต
ข้ึนมาแลว้มาประสบอุบติัเหตุตายก็มี เห็นไหม น่ีเห็นภยัในวฏัสงสารไง แต่ตอนน้ีนัง่อยู่
น่ีสบาย เม่ือยก็ขยบั อยูใ่นทอ้งขยบัไม่ได ้อยูใ่นทอ้ง ๙ เดือนท าอะไรไม่ได ้ถา้คิดอยา่งน้ี
มนัจะเห็นโทษไง เห็นโทษการเกิด การแก่ การเจบ็ การตายไง ถา้เห็นของมนั เห็นภยัใน
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วฏัสงสารมนัจะรีบขวนขวาย ไอน่ี้ออกมากส็บายไง เวลาคนใกลต้ายบอกว่าใหท้  าอะไรก็
ท  า เพราะอยากจะรอดตาย พอรอดตายมาแลว้ไม่ท า เลิก 

 น่ีก็เหมือนกนั ไม่เห็นภยัในวฏัสงสารมนัถึงไดเ้พลิดเพลินกบัชีวิตไง มนัถึงได้
เขียนเฟซบุก๊อยูน่ี่ไง ว่าแต่เขานะ ของเราไม่มี ของเราน่ีมีแต่เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีเขาท าเพื่อ
ประโยชน์ไง น่ีเพราะไม่เห็นภยัในวฏัสงสารถึงไดใ้ชเ้วลาไปโดยฆ่าเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์ไง แต่ถา้เห็นภยัในวฏัสงสารมนัจะมีสติปัญญาแกไ้ขเรามา น่ีพดูถึงว่าท าไมเขา
ไม่พดูเหมือนหลวงพ่อเลย เพราะเป้าหมาย ถา้เป้าหมายเขาดีเขาจะตอ้งขวนขวายในตวั
เขา เขาจะตอ้งเอาเวลาท่ีไปประพฤติปฏิบติั 

 อยา่งท่ีโยมว่า ตอนแรกนึกว่ามีพระเป็นเพื่อนบนเฟซบุก๊ อยากมีพระเป็นเพื่อน 
เพื่อนท่ีดี กลัยาณมิตรท่ีดี ถา้กลัยาณมิตรท่ีดีก็ดีมากๆ เลย ถา้ไม่ดีเราก็ตอ้งแยก เพราะว่า
มนัเป็นจริตนิสัยไง น่ีอยากมีกลัยาณมิตรทางธรรม ทีน้ีพอมีแลว้ พอเขาไม่พดูเหมือนกนั
เขาบอกพระรูปน้ีเขาไม่ไดเ้นน้เร่ืองกรรมฐาน แต่เขาเนน้เร่ืองเศรษฐกิจ อนัน้ีมนัเร่ิมตน้
เฟซบุก๊มนัก็บอกแลว้ พอเราเขียนเฟซบุก๊เลย เฟซบุก๊น่ีตอ้งมีค่าใชจ่้าย ถา้เราท า
ประโยชน์เพื่อสังคมเรามีค่าใชจ่้ายจะมีใครช่วยบา้ง เราท าน่ีมนัมีค่าใชจ่้ายแลว้ใครจะช่วย
บา้ง มนัก็ออกอยา่งนั้นแลว้  

 แต่เวลาของเรา เห็นไหม ตอนท่ีเรายงัไม่มีก าลงัเราก็ไม่ไดท้  าหรอก แต่ตอนน้ีเรา
ท าแลว้ก็มีคนจะเขา้มาช่วยเหมือนกนั เราก็บอกว่ามนัเป็นหนา้ท่ีของเรา ถา้เราท าแลว้
หนา้ท่ีของเรา ดูหลวงตาสิ หลวงตาท่านบอกว่าท่านท าวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ท่านท าวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนมนัตอ้งมีค่าใชจ่้าย ทีน้ีค่าใชจ่้ายท่านอยูม่นัไม่มี
ปัญหา  

 ท่านพดูเอง เวลาท่านอยูไ่ม่มีปัญหาหรอก เพราะว่าท่านมีอ านาจวาสนาบารมี ทุก
คนก็อยากจะช่วยเหลือ เพราะทุกคนเช่ือใจในตวัท่าน แต่ท่านบอกว่าเวลาท่านตายไป
แลว้สิ ถา้ท่านตายไปแลว้ไอว้ิทยเุสียงธรรมใครจะดูแล ท่านถึงไดต้ั้งเป็นมูลนิธิไว ้ ท่าน
พดูเอง ท่านถึงไดต้ั้งมูลนิธิไวเ้พื่อเก็บดอกผลมนั เพื่อจะใหจ้รรโลงน้ีไป น่ีคนท่ีมี
สติปัญญาเขาคิดกนัอยา่งน้ี เขาท าเพื่อประโยชน์ ฉะนั้น ตั้งมูลนิธิไว ้แลว้ตอนน้ีเขาก็ดูแล
กนัอยู ่ดูแลน้ี  
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 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราท าเราก็รอจนกว่าเรามีก าลงัของเรา ถา้เราท าไดเ้รากพ็อท าได ้
แลว้เราก็ดกู  าลงัว่าท  าแค่น้ี เราก็ไม่ไดคิ้ดขนาดท่ีว่าถา้ตายไปแลว้จะตอ้งใหใ้ครมาดูแลต่อ
หรอก ก็คิดว่ามนัจะดูแลกนัไดแ้ค่พอมนัเป็นไปได ้ เพราะว่าก าลงัคนมนัไม่เหมือนกนั 
ความคิดของคนไม่เหมือนกนั แลว้อ  านาจวาสนาคนมนัก็ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีน ้ าใจ
ไง น ้าใจว่าในเม่ือตวัเองยงัทุกขอ์ยูเ่ราก็ตอ้งขวนขวายเพื่อจะเอาตวัเองพน้จากทุกข ์ แต่
คนเราพอมนัช่วยตวัเองไดแ้ลว้มนัควรจะช่วยเหลือคนอ่ืนบา้งไง  

 ฉะนั้น เวลาพอเรามีก าลงัแลว้เราถึงมาช่วยสังคม เราถึงมาท าของเรา แลว้ใครจะ
มาช่วยเรากใ็หช่้วยโดยท่ีว่า โทษนะใหช่้วยแบบเป็นส่วนเกิน ส่วนตวัจริงของเราคือเรา
เป็นคนรักษาเอง เราเป็นคนออกค่าใชจ่้ายทั้งหมด แลว้ใครจะช่วยกคื็อส่วนเกิน ช่วยก็
ช่วย ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไร ถา้อาศยัเขาจะช่วยนะเด๋ียวก็ตายไง ถา้อาศยัคนนูน้ช่วย ถา้เดือนน้ี
ไม่ไดช่้วย เดือนน้ีก็ไม่ไดจ่้ายไง ของเราไม่ตอ้ง ของเราพร้อมอยูแ่ลว้ แลว้ถา้ใครจะช่วย
นัน่มนัน ้าใจ ฉะนั้น เราถึงเอาตรงน้ีเป็นส่วนเกิน เราบอกอยา่งนั้นเลยเป็นส่วนเกิน แต่
ของเราตอ้งยนือยูไ่ดก่้อน ตอ้งยนือยูไ่ดก่้อน 

 ฉะนั้น ท่ีบอกว่าเขาเนน้เร่ืองเศรษฐกิจ เขาไปถ่ายรูปกนั อนันั้นมนัเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ มนัเป็นการประชาสัมพนัธ์ มนัเป็นการใหโ้ยมเช่ือถือเขา อนัน้ีพดูถึงเนน้
เร่ืองธุรกิจนะ ทีน้ีท  าไมเขามาถามว่า 

 ถาม   :   แลว้ท าอยา่งไรท่านจะเอาเวลาท่ีไหนไปปฏิบติั  

 ตอบ   :   ท่ีว่าเขาจะเอาเวลาท่ีไหนปฏิบติั ถา้เขาจะปฏิบติัเขาก็จะไม่มาเขียนเฟ
ซบุก๊อยา่งท่ีโยมเห็น เพราะเขามาท าอยา่งนั้นเขาถึงไม่ไดป้ฏิบติัไง ถา้เขาไม่ปฏิบติันะ คน
ปฏิบติัถา้ปฏิบติัแลว้ดีมนัก็จะดีมากๆ เลย แต่คนปฏิบติัไปแลว้มนัปฏิบติัไปไม่ได ้บางคน
กลวันะ อยา่งเราน่ีถา้เรานัง่ ๑๒ ชัว่โมงแลว้เขด็เลยนะ จะมานัง่รอบสองมนัแหยง มนัไม่
กลา้เลย  

 คนเรานะเวลาปฏิบติัมนัมุมานะเตม็ท่ีเลย แลว้มนัไปไม่ไหว น่ีเขาเรียกว่า
กรรมฐานมว้นเส่ือ พอมนัมว้นเส่ือกลบัมาแลว้นะมนัก็อยูอ่ยา่งนั้นแหละ วนัๆ พออยู่
อยา่งนั้น พอเป็นอยา่งนั้นไป มนัไปไม่ไดห้รอก แต่ถา้มนัจริงจงัข้ึนมามนัก็ตอ้งมุมานะ
เอาจริงใหไ้ด ้ ถา้เอาจริงใหไ้ด ้ น่ีเวลาปฏิบติั ถา้เวลาปฏิบติัป๊ับโยมไม่ตอ้งไปแกใ้หเ้ขา
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หรอก เฟซบุก๊จะหายไปเลย เพราะเขาจะเขา้ทางจงกรม เขาจะเขา้ทางจงกรม เขาจะนัง่
สมาธิ เฟซบุก๊นั้นหายไปเลย แต่ถา้เขาไม่ไดป้ฏิบติัมนัก็จะไปอยูใ่นเฟซบุก๊นัน่ล่ะ มนัจะ
เกิดตรงนั้นแหละ แลว้โยมก็จะเห็นอยา่งนั้นแหละ  

 เราจะบอกว่าพระน่ีมนัก็มี ถา้พระเร่ิมตน้ พระ เห็นไหม สามเณรนอ้ย ถา้สามเณร
นอ้ยมีนิสัยท่ีดี สามเณรนอ้ยท่ีเจา้คุณอุบาลีท่านมาชุบเล้ียง พอชุบเล้ียงข้ึนมาจนเป็น
สมเดจ็มหาวีรวงศ ์จากเณรนอ้ยเราดูแลส่งเสริมข้ึนมาจนไดเ้ป็นถึงสมเดจ็  

 น่ีก็เหมือนกนั พระเราปฏิบติั พระเลก็ พระนอ้ย ถา้เขาตั้งใจ เขาจริงจงัของเขา ถา้
เราเห็นว่าส่งเสริมไดเ้ราก็ส่งเสริม แต่เวลาถา้มนัออกนอกลู่นอกทาง มนันอกลู่นอกทางก็
อีกเร่ืองหน่ึงนะ ในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลว ในดวงใจดวงหน่ึงเด๋ียวก็คิดดี เด๋ียว
ก็คิดร้าย ในความคิดเราเด๋ียวมนัก็พลิกแพลง เราดูตรงน้ีไง เราจะฟันธงว่ามนัจะผิด
เลวร้ายไปทั้งหมด ถา้เขาคิดไดข้ึ้นมาล่ะ? แต่ถา้ไอว้่าจะดีไปทั้งหมดเลย พระสายพระป่า 
สายหลวงปู่ มัน่สุดยอดๆ เราเองเรายงัปวดหวัอยูน่ี่ สุดยอดๆ ไอท่ี้ว่าสุดยอดๆ มนัเป็นแบ
รนด ์แบรนดม์นัมีคุณค่า แต่เน้ือหาสาระจริงหรือเปล่า ทุกสังคมมีคนดีและคนเลว  

 ฉะนั้น มนัตอ้งอยูท่ี่สติปัญญาของเรา เราตอ้งคดัเลือกเอาเอง เราตอ้งมีสติปัญญา 
กุศลธรรม เราท าแต่คุณงามความดี ขอใหเ้จอคนดีๆ กบัเราก็แลว้กนั พวกเราน่ีเราอยาก
พบเพื่อนดี อยากพบคนดี แลว้เวลาคบเพื่อนข้ึนมา เวลาไปโดนอะไรเจบ็ๆ เจออีกแลว้ ก็
อยากเจอของดีๆ ท าไมมนัเจบ็ทุกทีเลย มนัเป็นวาระ วาระท่ีมนัจะเกิด เราตอ้งตั้งสติของ
เรา ฉะนั้น เขาบอกว่าแลว้เขาจะเอาเวลาท่ีไหนปฏิบติัธรรม แลว้น่ีท าใหจิ้ตใจของเขาเลิก
คบพระดีกว่า แต่เขาก็บอกนะ เพราะลูกเช่ือพระพุทธเจา้ร้อยเปอร์เซ็นต ์อยากจะฟังเทศน์
เป็นสัจธรรม อยากจะเจอแต่ผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบท่ีไม่ติดวตัถุ เขาว่าอยา่งนั้นเลยนะ  

 อยากจะเจอผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แต่ถา้อยากจะเจอผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เรา
จะตอ้งปฏิบติัดีปฏิบติัชอบก่อน ถา้เราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เราจะมองออกไดเ้ลยว่าใคร
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบจริงหรือไม่จริง ถา้เราไม่ไดป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบก่อน เหมือนท่ีเรา
บอกตั้งแต่ทีแรก เราบวชทีแรก เรามีความเช่ือนะ ใครสอนอะไรก็เช่ือ พดูเร่ืองน้ีบ่อยมาก
เลย เพราะโดนหลอกมาเยอะ บวชใหม่ๆ โดนหลอกมาเยอะ โดนหลอกมาเยอะ เพราะ
บวชใหม่ๆ เรายงัตั้งตวัเองไม่ไดเ้ราก็หวงัพึ่งคนอ่ืนทั้งนั้นแหละ แลว้เขาช้ีน าไป ช้ีน าไป 
ช้ีน าก็ท  าขวนขวายไปกบัเขานัน่ล่ะ ผดิๆ ถูกๆ จนมาคิดเด๋ียวน้ีอายนะ  
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 มีอยูที่หน่ึงไปเจอพระธุดงคม์าจากอุบลเขาไม่ใส่รองเทา้ เรากไ็ม่ใส่รองเทา้ตาม
เขา เขา้ไปในตลาดไม่ใส่รองเทา้ มาคิดถึงตอนน้ีแลว้อายน่าดูเลย แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ 
เห็นว่าไม่ใส่รองเทา้แลว้เคร่งครัด เราก็ไม่ใส่รองเทา้กบัเขาเหมือนกนันะ เดินไปบนถนน
ปนูร้อนก็ร้อนไปกบัเขา มาคิดถึงตอนน้ี โทษนะโง่ฉิบหายเลยเช่ือเขา้ไปไดอ้ยา่งไร แต่
ตอนนั้นเช่ือ เห็นแลว้มนัน่าเช่ือถือไง ไม่ใส่รองเทา้ เราใส่รองเทา้แสดงว่าเราดอ้ยกว่าใช่
ไหม เขาไม่ใส่รองเทา้ เราก็ไม่ใส่รองเทา้กบัเขาพกัหน่ึง  

 น่ีมาคิดถึงอดีตแลว้มนัน่าข าตวัเองไง แต่ตอนนั้น เพราะไม่ไดป้ฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบ ถึงไม่รู้ว่ามนัถูกหรือผดิ ถึงไดเ้ช่ือตามเขาไป แต่พอปฏิบติัไปๆ เด๋ียวน้ีมนัรู้นะ น่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูอ้นุญาตใหพ้ระโสณะใส่รองเทา้ พระพุทธเจา้
อนุญาตก่อน น่ีพระพุทธเจา้เป็นผูอ้นุญาต แต่ถา้เรายงัไม่ไดศึ้กษามนัไม่รู้  

 น่ีพอไม่รู้ เห็นไหม ถา้เราจะปฏิบติัดีปฏิบติัชอบก่อน แลว้เราจะเขา้ใจว่าคนอ่ืน
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบหรือไม่ ถา้เรายงัปฏิบติัดีปฏิบติัชอบตวัเราเองไม่ได ้ เราจะตีความไม่
เป็น แลว้เราก็จะเช่ือกระแสสังคม กระแสสังคมท่ีเขาสร้างกระแสกนัข้ึนมาเราก็เช่ือถือ
เขาไปหมดเลย แต่ถา้เราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แลว้เรามีครูบาอาจารยใ์นกลุ่มบณัฑิตของ
เรา ในกลุ่มปัญญาชนของเรา เราศึกษาของเรา เรามีหลกัเกณฑข์องเรา เราจะเขา้ใจ เราจะ
มองออกว่าอะไรดี อะไรชอบและไม่ชอบเราดูของเราได ้ แลว้พอชอบหรือไม่ชอบเราก็
ตอ้งเก็บไวใ้นใจของเรา เพราะความชอบของคนมนัชอบตั้งแต่เดก็ๆ  

 เดก็ๆ มนัอยากกินแต่ขนม พ่อแม่ก็อยากใหกิ้นแต่ขา้ว ไอเ้ดก็ๆ มนัก็อยากกิน
ขนมของมนั เวลาโตข้ึนมานะมนัไม่กินขนมแลว้มนัอยากจะกินอาหารชีวจิต มนัอยากจะ
รูปสวย มนัอยากจะมีเชฟดีๆ แต่ตอนเดก็ๆ มนักินของมนัส่ง มนัชอบตอนไหนล่ะ? ก็มนั
ชอบตอนนั้น เดก็มนัก็ชอบของเดก็ พอโตข้ึนมามนัก็ชอบของเรา ถา้เรารู้ว่าชอบท าแลว้
เราก็จะไม่ท า เราไม่ไปยุง่ตรงนั้น แต่ถา้เรายงัไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบมนัก็เป็นอยา่งนั้น
ไป  

 ฉะนั้น ถา้เราเช่ือพระพุทธเจา้ร้อยเปอร์เซ็นตน่ี์สุดยอดนะ เราจะบอกว่าถา้มนัเห็น
ภยัในวฏัสงสาร ถา้มนัเห็นเป็นประโยชน์กบัเรานะมนัจะอยูใ่นศีล ในธรรม ศีลธรรมมนั
เป็นขอ้วตัรปฏิบติั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมและวินยั หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่วางขอ้วตัรปฏิบติั ค  าว่าขอ้วตัรปฏิบติั น่ีเป็นขอ้บงัคบัใหเ้ราฝึกหดัใจของเรา 
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ศีลธรรมมนัส าคญัตรงน้ีไง กรอบมนัส าคญั ส าคญัท่ีฝึกหดัใจ กรอบก็คือกรอบ ศีลคือขอ้
หา้ม แต่จริงๆ คือเจตนา จริงๆ คือหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรามนัสงบระงบั น่ีตวัศีลแท ้
ศีลคือความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ น่ีมนัไม่ผดิศีล ถา้ใจมนัคิดออกไปนอกเร่ืองนอก
ราวแลว้มนักระท าไปมนัจะผดิศีลแลว้ 

 ฉะนั้น พระพุทธเจา้วางศีลธรรมไว ้ แต่ครูบาอาจารยข์องเราวางขอ้วตัรปฏิบติัไว ้
ขอ้วตัรปฏิบติัน่ีเราพยายามฝึกหดัของเรา เราพยายามท าของเราข้ึนมาเพื่อประโยชน์กบั
เรา มนัเป็นประโยชน์นะ ไม่มีครูบาอาจารยว์างไวเ้ราก็ตอ้งไปคน้หาเอง เราจะท าอยา่งไร
เอง แลว้เราตอ้งท าทุกอยา่งเอง ครูบาอาจารยว์างไว ้ เราท าตามนั้นเพื่อรักษาใจเรา ถา้เรา
รักษาใจเรามนัอยูท่ี่ว่าถา้ผูท่ี้เห็นภยัในวฏัสงสาร เห็นภยัแลว้มนัจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
แต่เวลาสมณะแลว้ไม่เห็นภยัไง ไปเขียน ไปเช้ือไปเชิญ ไปโฆษณาชวนเช่ือ ตอ้งการให้
โยมเดินตาม เขาท าใหเ้น่ินชา้ เขาท าใหเ้สียเวลา เขาไม่เห็นภยัในวฏัสงสาร  

 ถา้เห็นภยัในวฏัสงสาร เวล ่าเวลามีค่าทั้งนั้นแหละ เวลาแลว้การกระท าของเรามนั
เป็นประโยชน์กบัเรา เรากลบัมาท่ีน่ี แลว้บอกว่าลูกท าผดิหรือไม่ท าผดิ เอาประโยชน์ของ
เรา เอาประโยชน์ของเรา ใหต้วัเองท าดีก่อน แลว้ส่ิงท่ีเราช่วยเหลือเจือจานไดเ้พื่อ
ประโยชน์กบัศาสนาเราก็ท  า ถา้เราช่วยเหลือเจือจานไม่ไดเ้ราปฏิบติับชูา เราปฏิบติับชูา
พุทโธของเราเพื่อประโยชน์กบัใจเรา อนัน้ีเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 

 


