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ศรัทธากับปัญญา 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

เอา้ ใหญ้าติโยมทกุคนทัง้เจา้ถ่ินทัง้อาคนัตกุะท่ีมาสู ่วนันี ้

เป็นวนัท่ีสองแลว้ เป็นคืนท่ีสอง ญาติโยมทางชาว

กรุงเทพมหานครมาบาํเพ็ญกศุลสมทบกบัญาติโยมท่ีวดัหนอง

ป่าพง อนันีเ้ป็นวนัสดุทา้ย อาตมาเลยถือเอาส่ิงท่ีเป็นมงคลคือ

รูปแจกเพ่ือเป็นอนสุรณใ์นการไปมาของพวกทา่นทัง้หลาย 

พระพทุธรูปองคเ์ลก็ท่ียืนอยูก็่เป็นพระของ น.อ. ณรงค ์ดิถีเพง็ 

ท่านสรา้งเม่ือเวลาท่ีทา่นออกอปุสมบท ไปอยู่วดัทา่นอาจารย์

ฝ้ัน แลว้ท่านก็มาขอเสน้ผม ในเวลาวนัพระท่ีโกนผม ทา่นมาขอ 

เอาไปผสมกบัอะไรไม่รู ้ท่านก็ป้ันเป็นรูปพระแลว้ใหล้กูศิษย์

ทหารอากาศสรา้ง ทา่นไม่เอาไวท่ี้ไหน ทา่นก็เก็บมาถวายไวท่ี้วดั

หนองป่าพง สั่งวา่ กระผมสรา้งพระนี ้เหน็วา่หลวงพอ่นั่นไม่ยอม

สรา้งเหรยีญ กระผมถึงเหน็ประโยชน ์จงึไดใ้หล้กูศิษยป้ั์นพระ

เลก็ๆยืน เพราะวา่พระประธานในวดัหนองป่าพงนีก็้เป็นพระ
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ประธานยืน แตว่า่ยืนอธิบายจบัชีแ้จงสองมือ ไม่ใช่มือเดียว

อย่างนี ้ทาํเป็นสองมืออยา่งนี ้แตเ่ป็นพระปางปฐมเทศนา  

ไดมี้คนถามมาวา่ หลวงพอ่ พระปางปฐมเทศนานีท้่าน

อธิบายมือเดียวอะ้ อนันีท้าํไมมีสองมือ อาตมาตอบเคา้วา่ คน

ในเวลานีม้นัไม่คอ่ยไดย้นิ มนัหนาหลาย ตอ้งทาํสองมือ มนัถงึ

เขา้ใจ คนแตก่อ่นนัน้ พระพทุธเจา้เทศนใ์นอาสนะนัน้ ก็เป็น

โสดา สกิทา อนาคา ไปมาก ท่านเนน้มือเดียวก็พอแลว้ ทกุวนันี ้

ลกูหลานประชาชนมนัคงจะหนาไปมัง้ เลยเนน้สองมือไปเสีย 

เพ่ือจะไดรู้ส้กึซกัหน่อยหนึง่ วนันีก็้เลยเก็บไวเ้พ่ือมาฝากพทุธ

บรษัิททัง้หลาย  

พระนีก็้เหมือนมีดเลม่นงึ มนัคมๆ มีดคมๆเลม่เนีย้ ถา้หาก

วา่เราเอาไปใชป้ระโยชน ์มนัก็เป็นประโยชนม์าก ถา้เราเอาไปใช ้

ไม่รูจ้กัประโยชนข์องมีด มนัก็ไม่เกิดประโยชน ์พระนีก็้เหมือนกนั

ฉนันัน้ เรานบัถือพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ซึง่เป็นชาว

พทุธเราทัง้หลายนัน้ ไมห่มายถึงวา่ใหพ้ระมาคุม้ครองเรา ใหเ้รา

คุม้ครองพระ โดยมากคนไมอ่ยากปฏิบติัตามพระ ไดพ้ระไปแลว้ 
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ก็ใหพ้ระมาคุม้ครองเรา อนันีคิ้ดใหม่ ท่านจะคุม้ครองเรา ก็

เรยีกวา่เราปฏิบติัตามคาํสอนของทา่น คือคาํสอนของทา่นน่ะ

มนัถกูแลว้ ไมต่อ้งแกไ้ขแลว้ มนัถกูตอ้งดีแลว้ทกุอย่างทกุ

ประการ ท่ีถกูตอ้งนั่นแหละเป็นคาํสอนของพระ ถา้เราทาํกาย 

ทาํวาจา ทาํใจของเราใหถ้กูตอ้งแลว้ ก็ไมมี่ทางท่ีแกไ้ข ก็มนัหมด

เท่านัน้แหละ นีเ้รยีกวา่เราเขา้ใจเช่นนัน้  

เราเอาพระไปบชูา ไปแขวนไวท่ี้คอนะ ไอเ้ม่ือความไม่สบาย

กาย ไม่สบายใจมาถงึก็ อนันีห้ลวงพอ่นะ คลาํดเูห็นหลวงพอ่

แขวนอยู่น่ี อืม อนันีม้นัเป็นอย่างนัน้นะ อยา่งนี ้ไม่ใช่วา่หลวง

พอ่คุม้ครองเราแลว้ เราจะไปทาํอะไรก็ได ้จะไปกินเหลา้ก็ได ้จะ

ไปเป็นนกัเลงก็ได ้จะไปเป็นอะไรก็ไดน้ะ หลวงพอ่คุม้ครองเรา

อยู่ ไม่กลวัแลว้ ไม่ใช่อย่างนัน้น่ะ คือประดบัความดีของเรา เช่น

วา่เราเขา้มาในวดั เขา้มาในวดัถา้เราเดินมาแตต่วัเปลา่ ก็ไม่

คอ่ยปรากฏกบัหกูบัตาคน คนท่ีเขา้มาวดัน่ีบางทีก็ถือธปูมา แลว้

ก็มีเทียนมา แลว้ก็มีอะไรตา่งๆมา แสดงวา่คนนีมี้ศรทัธาจะไป
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วดั ถา้เดินเขา้มาเฉยๆก็ไม่คอ่ยจะรู ้อนันีใ้หป้รากฏแก่ตามนษุย์

ทัง้หลายดว้ย เป็นเครื่องหมาย  

พระพทุธรูปน่ีก็เหมือนกนัฉนันัน้ พระพทุธรูปน่ีเกิดทีหลงั

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้นิพพานไปหลายรอ้ยปีเหมือนกนั ทีนี ้

มีคนท่ีมีปัญญาคิดถึงพระพทุธเจา้ จะทาํไงดีนอ้ ก็เลยคิดป้ัน

พระพทุธรูปขึน้มา ดงันัน้คนมาป้ันขึน้มาเช่นนีอ้ยา่งนัน้ 

พระพทุธรูปจงึเหมือนกนั ไอพ้วกจีนก็เป็นรูปหนึง่ ก็เชียงใหม่ก็

เป็นรูปหนึ่ง ญ่ีปุ่ นก็เป็นรูปหนึ่ง แตก็่ยงัไงก็ตามเถอะ ใครๆก็ป้ัน

เป็นรูปพระนั่นเองน่ะ แตว่า่มนัไม่เหมือนกนั เหมือนกนัท่ีวา่พระ 

ฉะนัน้เราผูเ้ป็นพทุธบรษัิทนบัถือพระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง ก็มีพระไวป้ระจาํตวั เป็นวตัถเุพ่ือจะให้

มองเหน็ดว้ยตาเช่นนัน้ เหมือนกบัหขูองเรานั่นแหละ รูจ้กัวา่มนั

ผิดอยู่ แตว่า่ไม่มีใครพดูใหฟั้ง มนัก็ไม่สะกิดใจเรา ถา้มีใครเตือน

ไวว้า่ไอต้รงนัน้มนัผิดนะลกูนะ ตรงนัน้มนัผิดนะอย่างนี ้เราก็มี

สติขึน้มา อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ เราเอารูปพระไปแขวนคอนะ 

ไปแขวนคอ ก็เพ่ือใหเ้รามีสติอย่างนัน้  
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วนัหนึง่อาตมา ผูก้าํกบันิมนตไ์ปสถานีตาํรวจ ไปทาํบญุกนั 

ทาํบญุแลว้ท่านก็วา่ “หลวงพอ่ นิมนตส์าดนํา้มนตใ์หเ้ป็นสิริ

มงคลดว้ย” ท่ีเคา้หามาแลว้ อาตมาก็สาดไป เคา้บอกวา่ “หลวง

พอ่นิมนตม์าทางนีด้ว้ย มาสาดใหพ้วกนีด้ว้ย” อาตมาก็เดินไป 

ไม่รูจ้กัวา่ท่ีคมุขงัของเขาวา่ “เอย้ๆ ไอพ้วกเนีย้ มาลกุมาน่ี หลวง

พอ่มาแลว้ สาดนํา้มนต”์ เสียงหลวงพอ่มนัโดนกนัดงัสวัะเสียะๆ 

มนัก็เฮโรอีนทัง้นัน้ จิก๊โกท๋ัง้นัน้แหละ อาตมาก็จะทาํยงัไงหนอ น่ี

คือมนัไม่เขา้ใจ ไปทาํความชั่วอยู่ ก็เป็นเชน่นัน้ แตพ่ระมนัแขวน

อยู่ในคอ มนัไม่รูส้กึตวัเพราะมนัไม่เขา้ใจพระ  

ถา้เขา้ใจพระ อนัใดท่านหา้ม มนัผิดแลว้ก็เลิกเทา่นัน้ มนัจะ

มีอะไรกนั มนัก็ไม่มีอะไรกนัแลว้ ดงันัน้จงึเป็นอนสุติท่ีเราจะ

ระลกึ ท่ีเรยีกพระวนันี ้ไม่ใช่วา่พระคงกระพนั หยาบมนัเหนียว 

มนัอะไรหลายอย่าง เพ่ือนอ้มจิตของเราไปบชูาพระ ใหใ้จเรามนั

เป็นพระ พระนีก็้หมายความวา่ผูท่ี้รบัพิษภยัตา่งๆ ใหเ้ป็นคนท่ี

เยือกเยน็ จิตตัง้มั่นในการละความชั่ว ประพฤติความดีอยู่ทกุ

เวลาท่ีเป็นพระ ท่ีแจกพระใหญ้าติโยมทัง้หลายวนันี ้บางคนก็คง
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ดีใจมาก บางคนก็สงสยัอะไรหลายๆอยา่ง ไอค้นก็เป็นอย่างนัน้ 

ฉะนัน้อย่างไรก็ตามเถอะ พอ่แม่ของเราท่ีท่านเสียไปแลว้ เรา

เหลือรูปพอ่แม่เราไปบชูาก็ดีใจ ไม่ใช่ตวัจรงิของทา่นก็จรงิ แต่

เป็นรูปของทา่น เราก็สบายใจท่ีเรามองเหน็แลว้ ถา้เรานบัถือวา่

พอ่แม่เป็นพอ่แม่ของเรา อนันีเ้หมือนกนัฉนันัน้ จงึเป็นอนสุติท่ี

เป็นเหตใุหพ้วกเราทัง้หลายระลกึถึงได ้ 

อนันัน้อาตมาก็ไม่มีอะไรท่ีจะแจกนอกจากแจกธรรมะใหฟั้ง 

ธรรมะนั่นก็คือเนน้ใหค้วามเขา้ใจ ความผิดความถกู ในชีวิต

มนษุยท์ัง้หลายท่ีเกิดมา อาตมาก็ดาํรงสอนลกูศิษยล์กูหามา

หลายสิบปีแลว้จนถึงบดันี ้โยมทัง้หลายก็คงจะไดดู้ๆ หรอกวา่ 

พระวดัหนองป่าพงเน่ียโดยมากหลวงตานอ้ย ไม่คอ่ยมาก ทาํไม

ถึงเป็นอย่างนัน้ เป็นเพราะวา่ปฏิบติัตรงตามพระพทุธเจา้ คนแก่

นัน้เดินตามไมค่อ่ยไหว แตค่นท่ีตดัสินใจวา่ เอา้ ตายมนัเป็น

ตายเสีย แก่มนัก็ตาย หนุ่มมนัก็ตาย ขอมามอบกายถวายชีวิต

อย่างนัน้ก็มี แตว่า่มีนอ้ย  
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ปฏิปทาของวดันี ้อาตมาจะใหเ้ป็นเหมือนๆกนั คนเรา

ทัง้หลายนัน้ ศาสนาท่ีจะเส่ือมหรอืคนท่ีจะทะเลากนันัน้ ก็เพราะ

ไม่มีอ่ืน เพราะความเห็นไม่เขา้ใจกนั ไม่ถกูกนั ในครัง้

พระพทุธเจา้ก็เหมือนกนั ท่ีจะเกิดเหตอุะไรตา่งๆขึน้มา คณะ

สงฆจ์ะแตกกนันัน้ก็เพราะความอยากเอกลาภ (หมายถงึ 

อติเรกลาภ ในหลกัธรรมวนิยัหมายถงึ ปัจจยัเครื่องอาศยัของ

บรรพชิตท่ีพระพทุธองคท์รงอนญุาตใหบ้รโิภคใชส้อยไดเ้พิ่มขึน้

จากท่ีกาํหนดไวเ้ดิม ) เกิดขึน้มามาก เกิดมาขึน้มาหลาย อยา่ง

อาตมานีไ้ดเ้ป็นสมภารวดั บวชก่อนเคา้ โยมก็ชอบถวายของ

มากๆ ขนมกอ้นใหญ่ๆโตๆ ก็ชอบถวายอาตมา อะไรดีๆก็ถวาย

อาตมานั่นแหละ มนษุยเ์ราก็ชอบเป็นอยา่งนัน้ ถา้อาตมานีไ้ม่

เป็นพระ ก็เก็บไวค้นเดียวเทา่นัน้แหละ หมด ทา้ยแถวมนัก็หิว

เท่านัน้แหละ เหมือนคนจนกบัคนรวยนั่นแหละ ไอค้นจนน่ีมนัก็

มนัจน มนัไม่รวย ไอค้นรวยมนัก็ไม่แบง่ เด๋ียวก็ชวนกนัไป

ปลน้นะ่ มนัไมแ่บง่ มนัไม่มีกิน จะทาํยงัไง มนัเป็นเชน่นัน้ ไม่วา่

แตม่นษุยด์ว้ย แมส้นุขัเราก็เหมือนกนั ลองดสิู ใหม้นักินตวัเดียว 
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ดซูิ มีมัย้ สนุขัท่ีบา้นเราเคยมีมัย้ มีสนุขัสองตวั สามตวัมัย้ เอา

ใหม้นักินตวัเดียวดสิู ลองดสิู มนัจะกระโดดขยาํกนัตรงนัน้แหละ 

อนันีก็้เหมือนกนั นั่นธรรมชาติมนัเหมือนกนัอยา่งนัน้  

ฉะนัน้ท่ีวดันีห้รอืสาขาออกจากวดันี ้พยายามใหส้อนวา่ เอก

ลาภทัง้หลายท่ีมนัเกิดทัง้หลายในท่ีนี ้เชน่วา่ โยม ก นิมนตไ์ป

สวดมนตเ์ยน็ ๙ องค ์อยา่งนีอ้าตมาก็จดัไป ๙ องค ์ท่ีจดัไป ๙

องคน์ัน้ ทายกก็จะถวายเอกลาภมา องคล์ะชิน้ๆๆ เม่ือมาถึงวดั

แลว้ ทัง้ ๙ องค ์ทิง้ไวต้รงนัน้เลย ไม่มีของเจา้ของแลว้ท่ีน่ี ทิง้ไว้

กองกลางนัน้แหละ ประกาศวา่ใครไม่มี ใครขาดแคลนอะไรมัย้ 

นิมนต ์จะไดไ้ปสวดมนตห์รอืไม่สวดมนตก็์ไม่วา่อะไร เอาวางไว้

ตรงนัน้  

ถา้พดูถึงส่ิงท่ีมนัหนกัๆเขา้ไปเช่นวา่ เงนิหรอืทองนี ้อย่างท่ี

โยมเอาถวายนี ้ก็ไม่ใชข่องพระ พระเณรในวดัเนีย้ ในยา่มไม่มี

ซกัสตางคอ์ะ้ ทกุองค ์ทาํไมถึงเป็นอย่างนัน้ อาตมาเช่ือ

พระพทุธเจา้ ยงัไม่ก่ีปีมาแลว้ แตก่่อนไม่เช่ือท่านน่ะ อยา่งเงนิ

ทองญาติโยมถวายมา ทาํไมมนับาป ทาํไมมนัผิด น่ี คิดวา่
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พระพทุธเจา้ทา่นหลง ไอค้วามเป็นจรงินัน้ก็ เม่ือไดอ้อกมา

ประพฤติปฏิบติัแลว้ก็รูเ้รื่องวา่ เออ้ เงนิทองน่ีเป็นของฆราวาส 

ไม่ใช่เป็นของพระ ถา้พระมาร ํ่ามารวยอยา่งฆราวาสนัน้ ก็

แยกกนัเทา่นัน้แหละ มนัแยกกนัตา่งคนก็ตา่งอยู่ ตา่งคนก็ตา่งก็

มีเงนิมีทอง พดูไม่ฟังเสียงใคร เป็นก๊กเป็นเหลา่ หลวงพอ่คณะ

เหนือ หลวงพอ่คณะใต ้หลวงพอ่คณะตะวนัออก หลวงพอ่คณะ

ตะวนัตก โยมก็เป็นสามกลุม่ ส่ีกลุม่เท่ากนั ใครชอบตะวนัออกก็

ไปตะวนัออก ใครชอบตะวนัตกก็ไปตะวนัตก ก็เป็นพระกพูระมงึ

เขา้ไปเสียแลว้ เสียหายหมดเพราะอนันีเ้อง  

วนันีอ้าตมาจงึสอนลกูศิษยล์กูหานั่น ไม่ใหย้ดึมั่นถือมั่น ท่ี

มนัเหลือมีอยูน่ัน้ก็มาบอก ผมเป็นคนปวารณา เป็นคนปวารณา 

จะไปท่ีไหน มีประโยชนม์ัย้ ไปอบุล ไปทาํไม ไปเลน่ ไม่รบัรูถ้า้ไป

เลน่ ไปพยาบาล ไปพยาบาลหารถใหอ้ะไรให ้ถา้ไปไม่มี

ประโยชนแ์ลว้ก็ไม่รบัรู ้ไปเลน่อย่างนีไ้ม่รู ้เลน่มนัเด็กนะ่ก็มนัเลน่ 

ผูใ้หญ่มนัตอ้งหยดุเลน่กนัแลว้ พระสงฆน่ี์พดูความเป็นจรงิ 

นิมนตไ์ปไหนเจา้คา่ ไปเลน่ เท่านีก็้เป็นอาบติัแลว้ พระนีไ้ม่ใช่
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พระเลน่ ไม่ใชเ่ณรเลน่ ไม่ใชบ่วชมาเลน่ ถา้ญาติโยมถามวา่ 

หลวงตาไปไหน ไปเลน่ น่ีผิดแลว้ มนัขนาดอย่างนี ้แตว่า่ทกุวนันี ้

มนัเส่ือมโทรมไปเพราะเอกลาภ ลาภหนึ่ง ยศหนึง่ ถา้มีลาภมียศ

สรรเสรญิก็ช ูเกิดขึน้มาอีก ก็ลืมเนือ้ลืมตวัไปเสีย อยา่งนี ้ก็ตา่ง

คนก็ตา่งแย่งเอกลาภกนัเทา่นัน้แหละ ไอค้วามเป็นจรงิท่ีเราบวช

มาในพทุธศาสนา ไม่จาํเป็นจะไปตามของอย่างนัน้ ทาํใหม้นัดีๆ

กวา่นัน้ดีกวา่  

ยกตวัอยา่งเชน่โบสถว์ดัป่าพงเรานะ ลกูศิษยห์ลายคนเลย

มาออ้นวอนใหอ้าตมา ทาํเหรยีญ บางคนโกรธดว้ย ทาํใบ

อนโุมทนาบตัร เซ็นช่ืออาตมาใสไ่ปนัน้ จะไปหาเงิน อาตมาวา่ 

ไม่ไดอ้ะ้ เลยไม่ยอม ไม่ยอมใหท้าํเหรยีญ ถา้มนัมีใน

หนงัสือพิมพบ์างครัง้ก็ มนัขโมยทาํกนั ไอค้นท่ีมาถา่ยรูปไป เอา

รูปไป ไปทาํบลอ็ค อะไรตอ่อะไร อาตมาก็ไม่รูเ้รื่อง แตม่นัก็ไปไม่

ไหวหรอก มนัขโมยทาํไป อย่างนีอ้าตมาก็ไมส่ง่เสรมิ  

อาตมาคิดวา่โบสถห์ลงันี ้คนจะสรา้งโบสถน์ัน้ จะสรา้งเพ่ือ

เอาเหรยีญหรอืเปลา่ก็ไม่รู ้มีเหรยีญท่ีจะสรา้งกนัดียงัไง ไอว้า่คน
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มนษุยจ์ิตสงูๆน่ะมีหรอืเปลา่ทกุวนันี ้ท่ีวา่ไม่ตอ้งการเหรยีญ 

ตอ้งการบญุจรงินัน้มีหรอืเปลา่ อาตมาก็ทดลองดซูิ อยากจะดู

ประชาชน พทุธบรษัิทเราทัง้หลายวา่เมืองในเมืองนอกมีมัย้ ใคร

วา่ยงัไงก็ชา่งเถอะ อาตมาไมฟั่งเสียง อาตมาจะทาํอยา่งเนีย้ 

โบสถห์ลงันีจ้ะใหม้นัเสรจ็ก็ใหม้นัเสรจ็ไป มนัจะไม่เสรจ็ก็ไม่ให ้

มนัเสรจ็ไปเหอะ ทาํวนันีม้นัก็เสรจ็วนันี ้ทาํพรุง่นีม้นัก็เสรจ็พรุง่นี ้

ถืออย่างนัน้ ก็เลยทาํกนัไป โยมวา่มีงบประมาณเทา่ไหรไ่ม่รู ้มนั

เสรจ็นั่นน่ะโยม งบประมาณมนั ก็เลยทาํมาเรื่อยๆ มาอย่างเนีย้ 

ก็ยงัมีคนดีหลายคน มีคนดีมาก ท่ีจะสรา้งบญุเพ่ือเอาบญุจรงิๆ

น่ะมีมาก ตรงเนีย้ ไม่ไดไ้ปเรี่ยไรใคร ไม่ไดไ้ปบอกบญุใคร ท่ีไหน

ก็ไม่ไดไ้ป โบสถบ์างแห่งอาตมาวา่ เม่ือทาํช่อฟ้าหรอืลกูนิมิต

แลว้ ตอนเชา้มาก็เอาขึน้รถยนตว์ิ่งตลอดวนั ไปเถอะ ก่ี

จงัหวดัน่ะเอามา กลบัมา แลว้ก็ถงึพรุง่นีก็้ไปอีก เอาอยู่อย่างนัน้

แหละ โบสถห์ลงันัน้นานเสรจ็เหมือนกนั มนันานเสรจ็ โบสถนี์ ้

เรยีกวา่ ไม่มีอะไรมาก ท่ีญาติโยมมาถวายไว ้แมแ้ตส่ตางคห์นึ่ง 

สองสตางคก็์ตาม แตไ่ม่มีไปท่ีไหน ตรงนีร้วมในท่ีนั่นตลอด 
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ทาํบญุใหท้าน บญุบา้นอะไรตา่งๆ รวมไปตรงโนน้ ก็พระไม่เอาน่ี 

ก็ทุ่มเทลงไปในนัน้หมด ฉะนัน้ของมนัจงึไม่แยกกนันะ มนัจงึมา

รวมเป็นอนัเดียวกนัหมด ไมมี่อะไรตรงนัน้  

แตโ่ดยมากก็ท่ีวดัหนองป่าพงนี ้จะไปวารนิอย่างนีก็้โยมมี

ศรทัธาไดเ้อารถถวายไป ไมจ่าํเป็นท่ีจะทาํอะไร ไม่จาํเป็นท่ีจะ

เสียเงนิ ก็เพราะพระไม่มีเงนิ ลกูศิษยล์กูหาประชาชนทัง้หลาย

กาํลงัเขา้ใจกนั จะไปโนน่ไปน่ีก็สะดวก ถงึวา่จะเดินไปตรงไหนก็

เดินไปเถอะ อย่างพระฝรั่งมาอยู่ดว้ย ทา่นอยากจะไป ทา่นก็เดิน

ไปกรุงเทพเถอะ ผมไม่มีคา่รถจะสง่ใหท้า่นหรอก ท่านก็เดินไป 

เดินไปเถอะ ปฏิบติัไป แตไ่ม่ถึงกรุงเทพหรอก ไปถึงหลายกิโล

แลว้ เคา้นิมนตข์ึน้รถ ทา่นมาจากไหน มาวดัหนองป่าพง นิมนต์

ครบั ก็ขึน้วดัหนองป่าพง เอาสตางคถ์วายใสย่่ามท่าน ไมเ่อา ฉนั

เอาไม่ได ้ผิด บาป ญาติโยมทัง้หลายก็ถา้จะสง่ก็สง่ไปวดัหนอง

ป่าพงโนน่ดีกวา่ อาตมาจงึไดร้บัปัจจยัมาหลายราย นายสถานี

บา้ง นายตาํรวจบา้ง ใครๆบา้ง พอ่คา้ ประชาชนทัง้หลาย สง่

เช็คมาท่ีพระฝรั่งเดินธุดงคไ์ป วา่พระฝรั่งน่ีเอาเงิน ทา่นก็วา่ใหส้ง่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

มาวดัป่าพงนี ้ใหม้นัเป็นประโยชนอ์ย่างนัน้ อนันีก็้อาํนาจท่ีพระ

ไม่ตอ้งการเอาเงิน ตอ้งการสรา้งคณุงามความดี เหน็โทษมนั

อย่างนัน้  

สมยันีโ้ยมก็ไม่คอ่ยจะรูก้นัน่ะ แตว่า่เงนิมนัเหมือนมีดเลม่

หนึง่ ถา้เราไปใชใ้นทางประโยชน ์มนัก็เกิดประโยชนม์าก ถา้ไป

ใชใ้หเ้ป็นโทษ มนัก็เป็นโทษมาก อย่างเงนิน่ีมนัดีหรอื มนัดีทัง้

เป็นคนใชท่ี้ดี มนัก็ดี ไม่ใชว่า่มนัไม่ดี ถา้เรารูจ้กัประโยชนข์องมนั 

รูจ้กัใช ้ทกุวนันี ้น่ีโยมมาน่ีกนัมาก แตท่าํไม่คอ่ยถกู บางทีก็เอา

แบ๊งค ์ไปฉนัก็ใสย่่ามพระไปเลย อยา่งนัน้ถือวา่เป็นบญุแลว้ อนั

นัน้คือวา่ผิดแลว้ มนัผิด มนัน่าจะใหม้นัถกู แตว่า่ใหม้นัผิด มนั

ผิดแลว้โยม มนัผิด ยกตวัอยา่งง่ายๆนะ โยม ก กบัโยม ข สอง

คน คนหนึง่ถวายเหลา้แม่โขงกบัพระ คนหนึ่งเอาใบแดงๆถวาย

พระ สองคนนีถ้า้หากวา่ประชาชนเราดก็ูเหน็วา่ โยม ก นะ่มนัผิด 

เอาเหลา้ไปถวายพระ โยม ข น่ะมนัถกู เอาเงินถวายพระ จะได้

เห็นกนัอย่างนัน้ อยา่งนอ้ย ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์เหน็วา่เหลา้ไม่ควร
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แก่พระ เงินมนัควรแก่พระอย่างนัน้ อนันีเ้รยีกวา่มนัจะเกิด

ประโยชนอ์ยู่แตเ่ราไม่รูจ้กัประโยชนใ์นการใช ้มนัก็เกิดโทษ  

มิฉะนัน้ถา้หากวา่มีของมากๆขึน้มา มนัก็เกิดทิฐิมานะ เกิด

ตณัหาขึน้มาก แลว้ก็เกิดอนัตรายกนั ฉะนัน้แตค่นไม่คอ่ย

พิจารณาอยา่งนี ้สมมติุวา่เงนิทองมนัถึงขนาดนีว้า่ พระ ก จะไป

ซือ้เงาะมาซกัพวกหนึ่งซะ ซือ้ลาํไยมาซกัพวงหนึง่ซะ ซือ้ดว้ย

ตนเองมาก็เอามาซะ มาฉนัเนือ้มนั เอาเมลด็เหน็บเขา้ไปในดิน

นั่นน่ะ มนัเกิดขึน้ใหม่อีกเป็นตน้ลาํไยอีก พระองคน์ัน้จะไปอยู่รม่

มนัก็ไมไ่ด ้อยา่วา่แตจ่ะไปกินมนัเลย อยู่รม่ลาํไยไม่ไดน้ะโยม 

ไม่ได ้จะไปซือ้ผา้จีวรมา ไปซือ้เตียงมาเองอย่างนี ้มนันอนไม่ได ้

แตว่า่มนันอนได ้มนัเป็นซะอย่างนัน้ แตอ่นันีไ้ม่รูซ้ึง้ในจติใจ

มนษุยท์ัง้หลายในเวลานี ้มฉิะนัน้มนษุยเ์ราทัง้หลายจงึอปัุฏฐาก

พระ สง่เสรมิพระในทางท่ีไมถ่กู เห็นวา่มนัถกู มนัจงึมีความ

เสียหายเกิดขึน้มามาก ฉะนัน้จะเรยีกวา่ เรานบัถือพทุธศาสนานี ้

เราทาํอย่างนัน้เราเขา้ใจวา่ เราปฏิบติัศาสนาใหเ้จรญิถาวร 
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ความเป็นจรงิมนัเหยียบยํ่าพทุธศาสนาใหย้บัเยินไปนั่นแน่ะ แต่

ละคนไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจอยา่งนัน้  

ฉะนัน้วนันี ้อาตมาพยายามท่ีสดุ พยายามท่ีสดุ ถา้เป็นวดั

ป่าพง หรอืสาขาวดัป่าพงแลว้ ไม่มี ไมมี่เงนิในยา่ม ไม่มี เป็น

อย่างนัน้ ถา้หากวา่ไปเดินทางไปถวายคา่รถ ก็ใหเ้จา้ของรถไป 

จะใหเ้งินปัจจยัท่านลว้นๆน่ีไม่มี มิฉะนัน้ทกุสาขาน่ีท่ีออกจากวดั

หนองป่าพงนี ้ประมาณราวๆซกัสามสิบกวา่สาขานะทกุวนันี ้

เกือบจะถงึส่ีสิบแลว้ อนันีก็้คอ่ยๆทาํมาเรื่อยๆ มาอยา่งนัน้น่ะ 

เป็นมา เรื่อยมาๆๆ ตลอดทกุวนันี ้การสรา้งวดัทกุแห่ง ก็จะ

เป็นไปในระเบียบอนัเดียวกนันี ้โดยมากจะตอ้งเป็นอย่างนี ้

มิฉะนัน้วนันีจ้งึแถลงใหญ้าติโยมทัง้หลายใหรู้จ้กัซะวา่พระวดั

หนองป่าพง ทาํมาก็ทาํมาเรือ่ยๆมางี ้มิฉะนัน้แตพ่ระไมมี่สตางค ์

แตพ่ระมีวินยั มีขอ้วตัรปฏิบติั สมยันีข้อ้วตัรปฏิบติัเราเกือบจะ

หมดกนัแลว้ หมดกนั จะหมดกนัแลว้  

ฉะนัน้ญาติโยมทัง้หลายท่ีมาบาํเพ็ญบญุกศุลในวนันี ้หรอื

ทกุวนัท่ีไหนก็ตาม ใหโ้ยมระลกึถึงคณุพระพทุธเจา้ ระลกึถึงคณุ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 
 

พระพทุธเจา้นั่นระลกึยงัไง พระพทุธเจา้ท่านทาํยงัไง ท่านทาํ

ยงัไง ทา่นสอนยงัไง ก็ระลกึถึงคณุทา่น เราก็รูจ้กัคณุของทา่น

แลว้ เราก็ปฏิบติัตามธรรมะคาํสอนของทา่นนัน้ ก็เรยีกวา่ เรา

ปฏิบติัตามธรรมะ เม่ือเราปฏิบติัเขา้ไปใกลธ้รรมะ เราก็เขา้ใกล้

พระพทุธเจา้ เม่ือเราเหน็ธรรมะ เราก็เหน็พระพทุธเจา้ เม่ือเรา

เห็นธรรมะเหน็พระพทุธเจา้แลว้ เราก็หายสงสยั บาปก็หาย

สงสยั บญุก็หายสงสยั ปัจจบุนันีก็้หายสงสยั อดีตก็หายสงสยั 

อนาคตนัน้ก็หายสงสยั วา่ทาํดีไดดี้หรอืเปลา่ ทาํบญุไดบ้ญุหรอื

เปลา่ แนะ่ อยา่งนีรู้ ้ 

จะรูต้วับญุจรงิๆ โดยมากคนทกุวนันีมี้ศรทัธาแตไ่ม่คอ่ยมี

ปัญญา วา่ทาํบญุนัน้ก็ไดบ้ญุมัย้ไมรู่ ้พอ่แม่ทาํมา อิฉนัก็ทาํมา

อย่างนัน้แหละ ฉะนัน้มนัถงึมีการฟังธรรม การแนะนาํพร ํา่สอน

ใหท้ายกทายกิาเขา้ใจ เรื่องปฏิบติันี ้มนัก็เปล่ียนไปๆทกุวนันี ้ไอ้

ท่ีมนัตรงตามหนา้ท่ีของมนัน่ีมนัก็นอ้ย คลา้ยๆกบัมะเขือ มะเขือ

ตน้นงึน่ะ เราจะปลกูมนัปีนี ้ปีหนา้ตอ้งถา่ยเอาลกูใหม ่ทาํพนัธุ ์

จะเอาเมลด็อนัเกา่ไปทาํพนัธุเ์รื่อยๆ แตม่นัก็เป็นมะเขือข่ืนทัง้นัน้
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แหละ มนัเสียหายไป ถา้เราไม่ปฏิบติัใหเ้ขม้งวดเท่าในนีก็้

เรยีกวา่มนัหยอ่นกนัไปเสีย ถา้มนัหย่อน มนัผิดจากความจรงิ 

ความจรงิก็เรยีกวา่มนัถกูตอ้ง มนัผิดจากความจรงิก็เรยีกวา่มนั

ไม่ถกูตอ้ง  

เราจะด ูดท่ีูประชาชนเราทกุวนันี ้ทาํไมทาํใหเ้ส่ือม อะไรทาํ

ใหเ้ราเส่ือม ความเจรญิทาํใหเ้ราเส่ือม ความสขุทาํใหเ้ราเส่ือม 

ความสบายทาํใหเ้ราเส่ือม ไม่ใหถ้กูตอ้ง เพราะความสบาย 

เพราะความสขุ เหน็แก่ตวัมาก เช่นนีไ้ม่รูจ้กั ฉะนัน้ประชาชน

ทัง้หลายรูส้กึวา่ เมืองไทยมนัเจรญิขึน้มา เม่ือความเจรญิมนัเกิด

ขึน้มา ไอค้วามเส่ือมมนัก็เกิดขึน้มาตาม มนัตามกนัมาเรือ่ยๆมา

อย่างนี ้ตลอดจนทกุวนันี ้จะพดูอะไรใหล้กูหลานเราฟัง ไม่คอ่ย

จะมีอะไรจะพดู  

วนัหนึง่อาตมานั่งรถกบันกัศกึษามาจากจงัหวดัทางจนัทบรุ ี

ขึน้มาก็ อยากจะถามอะไรอยู่ อาตมาก็รูอ้ยู ่ถามหลวงพอ่โกน

ผมทาํไม อาตมาตอบวา่ โกนเลน่ อืม โกนเลน่ บวชโกนผมทาํไม 

โกนเลน่ พอดีกบัคาํท่ีเคา้ถาม เลยเลิกกนัเลย เท่าเนีย้ ก็คือมนั
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ถามหาเนือ้หาอะไรไม่รู ้มนัเป็นซะอยา่งนัน้ คือไม่เขา้ใจความ

จรงิ ฉะนัน้พอดีปีนี ้มีนกัศกึษาจฬุา นิสิต นกัศกึษาจฬุา แลว้ก็

รามคาํแหง นกัศกึษาชดุนี ้มีการศกึษาอยู่ ศกึษาจบแลว้ก็มี มี

ทัง้ตาํรวจสนัติบาล รอ้ยโท เด๋ียวนีย้งัอยูว่ดัเข่ือนประมาณซกั 

๔๐ กวา่คน มาขออบรมตัง้แตโ่นน้ก็มาขอ อาตมาก็อนญุาตให้

ทาํ อาตมาก็อยากอบรมนกัศกึษา เพราะวา่นกัศกึษาเน่ีย มนัทาํ

ความเจรญิใหเ้มืองไทย แลว้ก็ทาํความเส่ือมใหเ้มืองไทย สอง

อย่างมนัดีทัง้นัน้แหละ ถา้วา่ลกูหลานเราพวกนี ้พวกศกึษาสงูๆ

น่ี มีความถกูตอ้ง อาตมาเหน็วา่มนัเจรญิในเมืองไทยหรอก 

เพราะมีแตค่นดีๆทัง้นัน้แหละ ไม่ใช่คนไมดี่ มีคนมีความรู ้มี

ความรู ้เม่ือมีความรูแ้ลว้น่ะ มนัก็ไปปฏิบติั ไม่ปฏิบติัไปตาม

ความรู ้มนัขาดจากความดี ก็มีแตค่วามรูเ้ฉยๆ ก็เรยีกวา่มีดนี ้

มนัคม แตเ่อาไปใชใ้นทางท่ีไม่ถกู มนัก็เลอะเทอะกนัไปหมด  

ฉะนัน้ตามท่ีอาตมาสงัเกต ท่ีไปอบรมอยู่ทกุวนันี ้อาตมา

เห็นวา่ก็ไมมี่อะไร อาตมาอบรมให ้ก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรท่ีจะ

ถามอะไรมากมาย แตอ่าตมาก็ไม่อบรมทกุวนันะ ไม่อบรมทกุ
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วนั เพราะอาตมาเหน็วา่ อบรมกนัทกุวนั เห็นวา่มนัจะดีหรอืไม่

ดีอะ้ ใหโ้ยมอบรมลกูทกุวนัสิ ลองดซูิ ตอนเชา้ก็อบรม ตอนเย็นก็

อบรมอยู่เรื่อยๆนะ ถา้มีลกูชายมนัจะหนีไปจากบา้น มนัราํคาญ 

มนัเป็นซะอยา่งนัน้ อาตมาบอกใหฟั้งวา่พวกท่านทัง้หลายท่ีมา

อยู่กบัผมนี ้ไมใ่ช่วา่ผมเป็นผูส้อนทา่นนะ ผมสอนทา่นไม่ได้

หรอก ท่านตอ้งสอนท่านเอง ลองดสิูวา่ท่ีวดัป่าพงน่ี ท่ีวดัเข่ือน 

หรอืวดัโพธิญาณน่ี เป็นท่ีสงบเงียบ สมกบัผูป้ระพฤติปฏิบติั 

เหมือนกนักบัโคมนักินหญา้ ตอ้งเอามาปลอ่ยในสนามหญา้ มนั

ก็ตอ้งกินหญา้ ถา้มนัไม่กินหญา้ มนัก็เป็นหมเูท่านัน้หละ ไม่เป็น

โค คนมีศรทัธาตอ้งการความสงบ ตอ้งการคณุงามความดี เม่ือ

ปลอ่ยใสห่มูพ่ระสงฆเ์ณรท่ีดี มนัก็ดแูลว้ หมูนัมีน่ี ตามนัมี มนัก็

เห็น ถา้หากวา่มนัชอบการประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนกบัโค 

ชีวิตมนักินหญา้ ไม่ปลอ่ยไปสนามหญา้ มนัก็กินหญา้ มนัก็แยง่

กนักินเท่านัน้แหละ ถา้ไม่กินก็เป็นหมเูทา่นัน้แหละ ไม่ใช่โค

เท่านัน้แหละ  
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อาตมาสอนอย่างนีก็้หยดุไป นะ แลว้ก็ดไูป ถามไปเรื่อย ก็

ไม่มีอะไร มนัเป็นอย่างนัน้จรงิๆ คนมนัไมส่อนมากหรอก ท่ี

บงัคบัมนัมี มนัมีจิตมีใจ ตามนัก็มี หมูนัก็มี จมกูก็มี ลิน้ก็มี กาย

มนัมี จิตมนัมี มนัรูอ้ยู่ ถา้หากวา่คนเราไปสอน มนัไม่รูเ้รื่อง มนัก็

ไม่ได ้อาตมาแคอ่บรมสามครัง้ ตอ่ไปนานๆคอ่ยอบรม ใหอ้าหาร

แก่คนไม่หิว น่ีมนัจะเอามัย้ จะเอามัย้ ไอท่ี้มนัหวิเราก็ไม่เลน่กบั

มนัน่ี บางทีวนัหนึง่จากบิณฑบาต เดินมา “หลวงพอ่ๆ พระ

นิพพานเป็นยงัไง” “หยดุ อยา่เพิ่งพดูกนัเลย ไปฉนัจงัหนักนั

ก่อน” เรื่องพระนิพพานมนัทีหลงัเถอะ เราสะพายบาตรไปน่ี มนั

เหน่ือยแลว้ ไปฉนัอาหารถงึพดูกนัน่ี เป็นซะอย่างนี ้ถา้คนไม่รูจ้กั 

มนัก็พดูเรื่องพระนิพพานใหม้นัฟังน่ะ เหมือนพดูอะไรใหค้นหู

หนวกฟัง ชีม้นัไปตาม ไม่รูเ้รื่องน่ะ  

ฉะนัน้จงึบอกวา่ นกัศกึษาปีนี ้ท่านทัง้หลายมีบญุ มีบญุ

ไดม้าประสบเหตกุารณท่ี์น่ี ก็ไดเ้ลยเตรยีมคาํสอน สอนแต่

พอสมควรให ้คนท่ีฉลาดแลว้ไม่มากหรอก คนท่ีไม่ฉลาด สอนให้

มนัเถอะ มนัจะเป็นยงัไงก็สอนใหม้นัเถอะ แตว่า่มนัเป็นกบัคน
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สอนดว้ย คนไม่รูก้ฏเกณฑ ์ไม่รูจ้กับทบาทของคน โดยมากคน

สอนคนน่ีทกุคนชอบวา่ ไม่สบายใจจงึสอน อย่างเราจะสอนลกู

เรา มนัโกรธแลว้ถึงสอน ดา่กนัเท่านัน้แหละ ไม่ไดส้อนกนัดีแลว้

ทัง้นัน้ พอ่บา้นจะสอนแมบ่า้น ก็มนัโกรธจงึจะสอน สอนกนัก็ดา่

กนัทัง้นัน้แหละ ก็คนใจไม่ดี ไปสอนกนัทาํไม อาตมาวา่อย่าไป

สอนในเวลานัน้ ใหใ้จสบายก่อน มนัจะผิดยงัไงก็เอาไวก้อ่น

เถอะ ใหใ้จมนัดีๆซะก่อนนะ คิดวา่พอ่บา้นแม่บา้นจะสอนกนั ท่ี

มนัผิดมาเม่ือเวลาใจไม่ดี ปลอ่ยมนั วนัใดทานขา้วอ่ิมๆสบาย

แลว้ “คณุ วนันัน้ฉนัสงสยัวา่ ไม่คอ่ยดีนะ ไปพดูกบัลกู ไม่คอ่ยดี

นะ วนัหลงัอยา่ไปทาํอย่างนัน้” มนัก็รบัฟัง กินขา้วอ่ิมๆแลว้นอ้ 

ไอค้นหิวๆ โมโห ไปพดูกนั ไอท่ี้บน่รบัฟังก็หิว ไอท่ี้พดูก็โมโห มนั

ก็เอาไฟไปใสก่นัเท่านัน้แหละ  

น่ีโยมจาํไวน้ะ บางทีเป็นประโยชนน์ะ โยมเน่ีย อาตมาคอย

สงัเกต ไปสอนลกูแตเ่วลามนัโมโหเทา่นัน้แหละ มนัก็เจบ็ใจ

เหมือนกนั เอาของไม่ดีใหเ้ขา เขาจะเอาทาํไม ตวัเราก็เป็นทกุข ์

ลกูมนัก็เป็นทกุข ์ไม่สบายเลย อยา่งเนีย้ อนันีส้อนมนัก็เป็นของ
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บคุคล ไอค้นมนัชอบความดีกนัทัง้นัน้แหละ แตค่วามดีเราไม่พอ 

ใหค้วามดีมนัไม่เป็นเวลา ไม่รูจ้กับทบาท ไม่รูก้าลเวลา มนัก็

เป็นไปไม่ได ้อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ อาหารท่ีมนัเอรด็อรอ่ยนะ 

เราตอ้งซดเขา้ทางปาก เกิดประโยชนม์ัย้ เอาซดเขา้ทางหซูิ มนั

จะเกิดประโยชนม์ัย้ เอาสิ ลองๆดสิู อาหารเอรด็อรอ่ย มนัมี

ประโยชนม์ัย้ คนเรามนัมีประตเูหมือนกนั ตอ้งเขา้หาประตมูนั

อย่างนัน้ ทกุคนก็เป็นอยา่งนัน้  

ฉะนัน้วนันีมี้โอกาสแตเ่ท่านี ้ท่ีจะแนะนาํพร ํ่าสอนพทุธ

บรษัิททัง้หลาย ทัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชิต ตอ่นัน้ไปขอฝากคาํสอน

อนันีไ้วก้บัพวกท่านทัง้หลายทกุคน จะใหเ้ขา้ใจวา่ ไอค้าํสอน 

สอนเทา่นีย้งัไม่ได ้โยมยงัไมรู่น้ะ ท่ีพดูไปน่ี โยมยงัไม่รู ้ฟังน่ะ 

รูจ้กัฟังเท่านัน้น่ะ แตไ่ม่รูจ้รงิ ถา้ไม่รูจ้รงิ ถา้จะรูจ้รงิเม่ือไหร ่รูจ้รงิ

เม่ือโยมไปสอนโยมเอง อาตมาสอนโยมไมรู่ห้รอก เม่ือโยมไป

สอนโยมเองนั่นแหละ ถงึจะรูจ้กั  

วนันีจ้ะเปรยีบใหฟั้งงา่ย ใหผ้ลไมส้องใบ อาตมาเห็นวา่ไอ้

ใบนีม้นัเปรีย้วนะ ใบนีม้นัหวานนะ โยมก็เขา้ใจกนั ก็นกึวา่มนัจะ
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เปรีย้วมนัจะหวานทัง้หมดนะ ก็เขา้ใจอย่างนัน้ เม่ือเราไปชิมดู

ซะ โอย้ ใบหนึง่มนัฝาด ใบนีม้นัขม แตอ่าตมาบอกวา่อนันีม้นั

หวานนะ อนันีม้นัเปรีย้ว โยมก็เขา้ใจ เช่ืออาตมาน่ี ท่านจงึวา่คน

ไปเช่ือคนอ่ืนอยู่นั่นน่ะ พระพทุธเจา้ไม่สรรเสรญิหรอก ไม่

สรรเสรญิ ท่านวา่ใหเ้ช่ือเจา้ของ ใหเ้ห็นกบัเจา้ของแลว้เช่ือซะ 

ผลไมอ้นัเนีย้ อาตมาบอกวา่มนัเปรีย้ว แลว้ก็มนัหวานน่ี โยมคง

จะเช่ือกนัน่ี เพราะนบัถืออาตมาน่ี ไอค้วามเป็นจรงิ อาตมาเอา

ผลไมท่ี้มนัฝาดใหใ้บนงึ แลว้ก็ขมใบนงึ โยมก็ถือไปกรุงเทพ ไป

ถึงก็ขึน้รถ ขึน้บนรถก็เอาผลไมม้าทานเลน่ เอ๊ะ มนัขมน่ี มนัฝาด

น่ี เขา้ใจมัย้ อนันัน้มนัเช่ือคนอ่ืนเขา อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ ถา้

เราเช่ือเราวา่อนันีม้นัฝาด อนันีม้นัขม อนันัน้เรยีกวา่ ปัจจตงั 

เวทิตพัโพ วิญ�ชูนรูเ้ฉพาะเจา้ของเองอยา่งนี ้อนันีเ้ป็นคาํสอน

พระพทุธเจา้ทกุอย่างทกุประการนัน้ 

แลว้ผลท่ีสดุน่ีขอใหฝ้ากธรรมะอนัเนีย้กบัญาติโยมทกุๆคน 

จงนาํไปพนิิจพิจารณา ภาวนาใหม้นัเหน็แจง้ชดั มนัจะถอน

ความทกุข ์ความลาํบาก ความยาก ความสงสยัออกจากใจของ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 24 
 

เรา ถงึความสงบไดก็้ธรรมะ บดันีค้งจะไดฟั้งธรรมะแตค่นท่ีไม่

นอนเท่านัน้หละนะ ไอค้นท่ีนอนก็เหน็จะไมไ่ดฟั้งธรรมะ เนาะ ก็

เหมือนคนตายนะ ไม่ไดป้ระโยชน ์ฉะนัน้มนษุยเ์ราทัง้หลายถงึ

ไม่ไดมี้ประโยชนเ์สมอกนัแหละ อย่างมาฟังธรรมวนันี ้บางคนก็

นอนหลบั ไม่รูว้า่เราพดูอะไรกนัเนาะ แลว้ก็ไม่รูเ้รื่องเทา่นัน้น่ะ

นะ นีค้นมนัไมเ่หมือนกนัอยา่งนีน้ะโยมนะ มาวนันีก็้ไดซ้กัครึง่

หรอืไร ก็ครึง่เท่านัน้ จะรูจ้กัแตค่นท่ีนั่งฟัง ท่ีไม่นอนเทา่นัน้แหละ

นะ ไอค้นท่ีนอนมนัก็เงียบ ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรเลยนะ 

เหมือนกบัคนท่ีนอน นอนเอาดินงอกมาปา้ยหนา้ซะ เทา่นัน้หละ 

ไม่รูว้า่เขาเอามาปา้ยหนา้เราเม่ือใดนะ ตอนเชา้ก็ไปลกุขึน้มา ไอ้

คนเคา้ก็หวัเราะเยาะอยู่ ไมรู่เ้รือ่งอะไรเนาะ วา่เคา้ปา้ยหนา้เรา

เม่ือไหร ่อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ การฟังธรรมวนันีก็้รูแ้ตค่นท่ีฟัง 

คนท่ีไม่ฟังก็ไม่ไดฟั้ง เม่ือไม่ไดฟั้งก็ไม่ไดรู้ ้นะ เอาหละวนัหลงัถงึ

แบง่กนัใหมน่ะ ไปถึงบา้นก็คอ่ยๆแบง่กนัก็ได ้ช่วยๆแบง่กบัพวก

นอนดว้ยนะ  
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เอาแลว้ วนันีเ้ลิกกนันะ ใครจะไปนั่งไปนอนก็อยา่ลืมการ

ภาวนา ความดีของเราเดอ้ ปีหนา้ปีตอ่ไปขอใหมี้อายมุั่นขวญัยืน

นะ ไดม้ากราบมาไหว ้ไดม้าทาํบญุดว้ย สมยัก่อนเคา้เรยีกวา่ 

โอย้ ภาคอีสานน่ีมนัแหง้แลง้เหลือเกิน ไมอ่ยากจะมาแหละ 

คณุหญิงถามอาตมาวา่ หลวงพอ่ มนัมีโรงแรมมัย้ เมืองอบุลเน่ีย 

มีนํา้ประปาหรอืเปลา่ อะไรตอ่อะไร วุน่ เคา้คงนกึวา่มนัแหง้แลง้ 

ไม่ไดกิ้นนํา้จะตายกนั พอมาถึงแลว้ แหม มนัดีกวา่บา้นเรานะ 

อาตมาพาไปเดินถํา้แสงเพชรน่ะ อยา่งนีม้นัก็มี คนพดู คนอ่ืน

พดูก็ไม่เหมือนเราเห็นเอง ทกุวนัน่ีเหมือนกนั (เทปขาดตอน) 

น่ีไม่ใช่วา่มนัเป็นอย่างอ่ืน บางทีเราก็อยากไดไ้ว อาตมาวา่

อย่าใหม้นัไวสิ เอานานๆ ดเูรื่องมนั คลา้ยกบัวา่เราจะปลกูตน้ไม้

ตน้หนึ่งนะ เปรยีบอย่างนี ้จะปลกูตน้ไมต้น้หนึ่ง จะปลกูตน้ไมก็้

เป็นหนา้ท่ีของเรานะ เพราะเราอยากจะปลกูมนัเน่ีย ก็ไปหา

ตน้ไมม้า ไปหาเอาจอบมา เอาตน้ไมม้า ก็เป็นเรื่องของเรา เรา

จะมาขดุหลมุลงไป ก็เป็นเรือ่งของเรา จะหยอดตน้ไมล้งไปใน

หลมุก็เป็นเรื่องของเรา จะกลบตน้ไมก็้เป็นเรื่องของเรา จะให้
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นํา้มนั ก็เป็นเรื่องของเรา จะใหปุ้๋ ยมนัก็เป็นเรื่องของเรา จะรกัษา

แมลงตา่งๆก็เป็นเรื่องของเรา เท่านีเ้รื่องของเรา ไอเ้รื่องของ

ตน้ไม ้จะโตเรว็โตชา้ ไม่ใช่เรื่องของเรา มนัเรื่องของตน้ไม ้เราก็

ปลอ่ยใหม้นัสิ ใหปุ้๋ ยมนัไปเถอะ ใหน้ ํา้มนัไปเถอะ รกัษาแมลงให้

มนัไปเถอะ ทาํหนา้ท่ีของเราเน่ีย ไปเพง่กนัวา่เม่ือไหรม่นัจะโตน่ี

นะ ไปวุน่วาย ไปเอาหนา้ท่ีของตน้ไมม้าทาํ มนัก็วุน่นะ่ ไม่ใช่

หนา้ท่ีของเรา เราก็ใหน้ ํา้ของเราไปเถอะ ใหปุ้๋ ยมนัไปเรื่อยๆ 

รกัษาแมลงมนัไปเถอะ ตน้ไมม้นัจะโตเองของมนั ตน้ไมจ้ะทาํ

หนา้ท่ีของมนัเอง เราก็ทาํหนา้ท่ีของเรา ตน้ไมก็้ทาํตามหนา้ท่ี

ของตน้ไม ้ตา่งคนตา่งก็ทาํหนา้ท่ีเทา่นัน้ มนัก็เกิดผลเทา่นัน้

แหละ อนันีไ้ปรดไม่ก่ีวนั แหม เม่ือไหรม่นัจะโตนะ ตน้พรา้วน่ี ก่ี

ปีมนัจะไดกิ้นนะ แลว้ก็โดดหนีแหง้ทิง้หมดเสียแลว้ มนัแหง้มนั

เป็นเชน่นี ้ 

ก็เหมือนคนโบราณนั่นแหละ แตก่่อนมนัไมมี่ไมขี้ดไฟน่ะ มนั

เกิดจากหินจากเหลก็นั่นแหละ ไมไ้ผ่อย่างเนีย้ เรยีกวา่ เอย้ ไฟ

มนัอยูท่ี่ไมไ้ผ่น่ี เอาไมไ้ผ่สองซี่มาสีกนั เกิดไฟ เทา่นัน้แหละ เราก็
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ไดย้ินก็นกึวา่จะง่ายๆนะ เอาไมไ้ผ่สองซี่มาสีใหเ้กิดไฟ สีไป

เรื่อยๆ สีไปมนัจะเกิดเหมือนกนัแหละ บางทีถึงควนัออกแลว้ก็

เหน่ือย ขีเ้กียจก่อนหยดุ หยดุมนัก็เยน็แลว้นั่น เริม่ใหมอี่ก จวน

จะมีไฟแลว้ก็เย็นอีกแลว้ ทาํไมไม่มีไฟ ความรอ้นมนัไมส่มดลุย์

กนั มนัก็ยงัไมมี่ ใจเรามนัไปรอ้นไปก่อนเชน่นัน้ ก็เลยวา่ซี่ไมไ้ผ่น่ี

ไม่มีไฟ ไมล้าํปอน่ีไฟไม่มี ก็เพราะเราทาํไม่ถึงท่ีมนั เราขีเ้กียจ

ก่อนซะ ถา้เราทาํเรื่อยๆของมนัไปอย่างนัน้ มนัก็เกิดไฟขึน้มาได้

เท่านัน้แหละ  

อนันีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ อดทน อดทนน่ีเป็นแม่บททัง้หลาย

ทัง้ปวงเชน่นัน้ ทกุคน ใครจะมีหนา้ท่ีการงาน ขา้ราชการ จะทาํ

มาหากินทกุประการ ก็เป็นคนอดทนในหนา้ท่ีการงานของตน 

ความอดทนนัน้เป็นแม่บทของธรรมะทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ ฉะนัน้

จะรว่มทกุขไ์ดเ้พราะการอดทน ความอดทนน่ีจงึเป็นของสาํคญั 

ฉะนัน้ทกุคนก็ใหอ้ดทน เม่ือถกูอารมณไ์มดี่ขึน้มา ไม่ชอบใจให้

อดทน ท่ีมนัชอบใจเกินไปก็ใหอ้ดทน อยา่งเนีย้ มนัก็ไปไดเ้ท่านัน้

แหละ น่ีเรยีกวา่การประพฤติปฏิบติั  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 28 
 

วนันีท่ี้ไดบ้รรยายธรรมะมาวนันีน้ะ เอาธรรมะใกล้ๆ เรา เอา

ธรรมะกบัตวัของเรามาพดูใหฟั้ง จะไดเ้หน็กนังา่ยๆ มีอยู่ในตวั

ในตนทกุๆคน จะพดูใหฟั้งอย่างนี ้ฉะนัน้ขอจงโอปนายกิธรรม 

ใหน้อ้มคาํสอนนีเ้ขา้ไปพิจารณา จะไดเ้หน็ทกุส่ิง ทกุสว่น ทกุ

ประการในกายในจิตของเจา้ของเทา่นัน้แหละ ท่ีเรยีกวา่ไม่รู ้ก็

คือไม่รูจ้กัทกุข ์ไม่รูจ้กัเหตใุหเ้กิดทกุข ์ไม่รูจ้กัความดบัทกุข ์ไม่รู ้

ขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุข ์อนันีเ้รยีกวา่เราไม่รูท้ัง้นัน้น่ะ  

เพราะฉะนัน้บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลาย ทัง้คฤหสัถแ์ละ

บรรพชิตในวนันี ้ไดม้าพรอ้มเพรยีง สามคัคีกนั ทาํบญุกศุล ผลท่ี

สดุทา้ยก็ไดม้าฟังธรรมะ เม่ือฟังธรรมะแลว้เอาไปพิจารณา ไป

ปฏิบติัใหม้นัเป็นธรรมะ ใหธ้รรมะมนัอยูท่ี่ใจ ใหใ้จอยูท่ี่ธรรมะ 

ใหม้นัเขา้ใจ ถา้มนัเขา้ใจแลว้ ไปพบอะไรตา่งๆ มนัก็เหน็อยู่ใน

ใจของเรา เราไม่เห็นท่ีอ่ืนหรอก ไปพบความผิดอะไรมนัรูจ้กั 

ปากพดูไปจะพดูไปผิดใจ มนัก็รูจ้กั ตามองไป มนัรูส้กึวา่ผิด จิต

รูจ้กันะ ไม่ใช่อ่ืน มิฉะนัน้พระพทุธเจา้ท่านใหพ้ึง่ตน ใหพ้ึ่งตน

ของตน อัตตโน โจทยัตตานัง จงเตือนตนดว้ยตนเอง คนอ่ืน
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ใครจะเตือนเราไดม้ัย้ ตอ้งเตือนเจา้ของ อยา่อาศยัคนอ่ืนนะโยม

นะ อาศยัตวัเรานะ อาศยัตวัเราปฏิบติัเอา ท่ีมาอยู่รว่มมากๆน่ี

อาศยัเป็นเพ่ือนกนัมาเทา่นัน้แหละ แตว่า่พระพทุธเจา้สอนไว้

เขา้ใจมัย้ วา่วนัคืนลว่งไปๆ บดันีเ้ราทาํอะไรอยู่ อนันีท้่านสอน

และท่านถามแลว้นะ แตว่า่อนันีม้นัเป็นคาํสอนของท่าน แตต่วั

ท่านไม่อยู่ ถึงเอามาพดู ก็เฉยๆเสีย ไอค้วามเป็นจรงิท่านถามวา่ 

วนัคืนมนัลว่งไปๆ บดันีเ้ราทาํอะไรอยู่น่ะ วนัคืนลว่งไปๆ คือชีวิต

มนัหมดไป หมดไป ทาํอะไรอยู่มัย้วนัเนีย้ วนันีคิ้ดอะไรอยู่มัย้ ทาํ

อะไรอยู่มัย้ ผิดมัย้ ถกูมัย้ ดีมัย้ ชั่วมัย้ ทาํอะไรอยู่เด๋ียวเนีย้ ท่าน

ใหส้อบสวนเจา้ของอย่างนีเ้อง ถา้เราคิดเช่นนี ้เราก็เหน็ผิดถกูท่ี

ตวัของเจา้ของ เม่ือรูจ้กัผิดถกู ก็รูจ้กัแกไ้ข ถา้รูจ้กัท่ีแกไ้ข ก็มนัก็

ถกูตอ้ง อนันีเ้รื่องการภาวนานะ ฉะนัน้มนัก็เป็นบญุเป็นกศุล ถา้

เราแกส่ิ้งท่ีผิดมนัก็หมดเท่านัน้ อนันีเ้ป็นโอวาทธรรมะคาํสอน

สอนใหใ้นวนันี ้ขอฝากชาวนครหลวงไปพจิารณานะ  

อนันีเ้ทศนต์ามความรูส้กึใหฟั้ง อนันีเ้รยีกวา่ธรรมะ ไม่มีตน้

ไม่มีปลาย เป็นธรรมะทัง้นัน้แหละ อยู่ในเนีย้ ถา้เราเหน็ไดก็้
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สบายใจ ฉะนัน้บดันีก้าลเวลาก็พอสมควร ญาติโยมก็คงจะ

เหน็ดจะเหน่ือยละมัง้ พรุง่นีจ้ะอยู่ไปอีกซกัคืนนงึอีกซะดว้ย วนันี ้

ก็จงึพากนัพกัผ่อนกาํลงัและภาวนา ฉะนัน้ผลท่ีสดุนีข้อดว้ย

อาํนาจของคณุพระศรรีตันตรยั จงปกปักษร์กัษาพทุธบรษัิท

ทัง้หลาย ผูท้าํมั่นในพระธรรมวินยันีใ้หเ้ป็นผูมี้อาย ุวรรณะ สขุะ 

พละ ตลอดกาลนาน 
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