
บุญคือความดี ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

บุญคือความดี 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๔ มถุินายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “ท าบุญเบยีดเบยีนผูอ้ื่นผดิไหม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ โยมมคี าถามอยากจะเรยีนถามดงันี้ค่ะ 

๑. เมื่อเร็วๆ นี้โยมไดไ้ปซื้อปลาทีต่ลาดมาปล่อย ซึ่งโยมท าเช่นนี้มาบ่อยครัง้ 

โดยโยมจะน าไปปล่อยทีบ่่อทีว่ดัใกลเ้คยีง แต่ครัง้นี้โยมสงัเกตเหน็ว่าปลาทีโ่ยมน าไป

ปล่อยไล่กนิปลาตวัเลก็ๆ ในบ่อนัน้ ท าให้โยมคดิว่าเราก าลงัสร้างกรรมอยู่หรอืเปล่า 

เพราะปลาตวัเล็กๆ อยู่ในบ่อดีๆ  ของมนั เรากน็ าปลาไปปล่อย แลว้ปลาทีเ่ราไปปล่อยก็

ไปเบยีดเบยีนชวีติอื่น อยากทราบว่าเช่นน้ีเป็นกรรมไหมคะ 

๒. ขณะทีโ่ยมไปซื้อปลาทีต่ลาด เหน็พ่อคา้แม่คา้สบัปลาทีย่งัดิ้นๆ อยู่ โยม

รูส้กึสลดใจมากค่ะ เกิดอารมณ์หดหู่และเศรา้ใจ ยงัมปีลาอกีมากมายทีเ่ราช่วยไวไ้มไ่ด ้

อยากใหห้ลวงพ่อเมตตาสอนวธิวีางใจในกรณีทีโ่ยมเหน็การฆ่าสตัวก์นัสดๆ ดว้ยค่ะ 

เพราะอกีใจโยมกเ็ขา้ใจว่าเป็นอาชพีของเขา แต่จติใจโยมกรู็ส้กึรอ้นใจและสงสารปลา

เหล่านัน้ค่ะ น้อมกราบดว้ยความเคารพ 

ตอบ : อนัน้ีขอ้ที ่๑ “เมื่อเรว็ๆ นี้โยมซื้อปลาไปปล่อย” 

การซื้อปลาไปปล่อยเป็นวฒันธรรม วฒันธรรมนี้เกดิขึ้น เกดิขึน้จากเราเป็นชาว

พุทธ ชาวพทุธนี้ เวลาครูบาอาจารยท์่านศกึษาธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ สิง่ใดเป็นคตธิรรม สิง่ใดที่ดูดดื่ม เขาจะเอาสิง่นัน้มาสอน มาใหเ้ราเป็นคติ

แบบอย่าง 

ดูส ิ เวลาพระกสัสปะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถามพระกสั

สปะนะ “กสัสปะเอย เธอกอ็ายุปานเรา ๘๐ เหมอืนกนั เป็นพระอรหนัต์เหมอืนกนั 
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ท าไมเธอตอ้งถอืธุดงควตัร ไปเทีย่วเกบ็ผา้มาปะ สงัฆาฏ ิ๗ ชัน้ ๘ ชัน้ เธอกเ็ป็นพระ

อรหนัต์แลว้ เธอหมดกเิลสแลว้ การด ารงชวีติ ด ารงธาตุขนัธ์พอประมาณมนักอ็ยู่ได้ 

เพราะกเิลสมนัไม่ม ีไม่ต้องไปถอืเคร่ง” 

พระกสัสปะตอบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่า “ขา้พเจ้าถอืนี้ไม่เป็นภาระ

ใดๆ แก่ขา้พเจา้เลย” 

“แลว้เธอเหน็ประโยชน์สิง่ใดทีเ่ธอท าอย่างนัน้” 

“ขา้พเจ้าท าอย่างนัน้เพราะเป็นคตแิบบอย่างใหก้บัอนุชนรุ่นหลงัเขาไดเ้ป็น

แบบอย่าง” 

ในการถอืธุดงควตัรไง พระกสัสปะเลยเป็นเอตทคัคะในทางธุดงควตัร ถอื

เคร่งในทางธุดงควตัร เป็นแบบอย่างในการธุดงควตัร 

ในมหายานเขาถอืพระกสัสปะเป็นอคัรสาวกเบื้องขวานะ เบื้องขวาหรอืเบื้อง

ซ้าย แลว้พระอานนท์ ในมหายานเขาถอืพระอานนท์กบัพระกสัสปะเป็นอคัรสาวก

เบื้องซ้ายและเบื้องขวา เขาถือเรื่องประโยชน์ 

แต่ของเรา เถรวาทเราถือว่าพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวก

เบื้องซ้ายและเบื้องขวา เพราะว่าเป็นค าแต่งตัง้จากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผู้แต่งตัง้เองใหเ้ป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้อง

ขวา เป็นเสนาบดแีห่งธรรมคอืพระสารบีุตร เป็นผูท้ีม่ฤีทธิม์เีดชคอืพระโมคคลัลานะ 

เป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาในการแต่งตัง้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ในการท่านเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

แต่ในมหายานเขาถอืพระกสัสปะ พระกสัสปะ เขาถอืไงว่า เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม โดยยกดอกบวัขึ้น แลว้กว็างลง แลว้ถามพระ

ทัง้หมดว่า “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์จบแลว้ พวกเธอเขา้ใจไหม” 

ทุกคนงงหมดนะ พระกสัสปะเขา้ใจ พระกสัสปะเขา้ใจว่าองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ชูดอกบวัขึน้มา แลว้ก็ยกลง เพราะว่าชูดอกบวัขึน้มา มหายานเขา

สอนกนัแบบนี้ไง สอนเป็นโศลก สอนเป็นความเขา้ใจ ชูดอกบวัขึน้มา พระกสัสปะบ
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อกชูดอกบวัขึน้มากค็อืไตรลกัษณ์ไง เพราะดอกบวัมนัตอ้งแปรสภาพ พระกสัสปะยิม้ 

ปลื้มใจ สุขใจ ในพระไตรปิฎกมเีรื่องของพระกสัสปะเยอะมาก ฉะนัน้ มหายานเขาถงึ

ว่าพระกสัสปะเป็นอคัรสาวกเบื้องขวา พระอานนท์เป็นเบื้องซ้าย นี่ความเหน็ของเขา 

แต่เวลาทีฝ่่ายมหายานเขาถอือย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาพระกสัสปะตอบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไง เป็นคตเิป็น

แบบอย่าง เป็นคตเิป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลงั ผูท้ีจ่ะประพฤตปิฏบิตัจิะไดม้ร่ีองมี

รอย จะไดม้คีรูบาอาจารย ์ จะไดม้ผีูท้ าเป็นแบบอย่าง จะไดพ้ยายามขวนขวายท า

ตวัเองขึน้มาใหไ้ดไ้ง 

อนันี้กเ็หมอืนกนั ประเพณีปล่อยปลาๆ มนัเกดิจากสามเณรน้อยจะสิน้อายุขยั 

พอจะสิน้อายุขยั เป็นลกูศษิยข์องพระสารบีตุรหรอือย่างไร แลว้กบ็อกว่าสัง่ใหพ้ระสารี

บุตรบอกใหเ้ณรน้อยไปลาพ่อลาแม่ เพราะอกี ๗ วนัจะตาย อนาคตงัสญาณขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้านะว่าสามเณรน้อยอกี ๗ วนัจะตาย กใ็หไ้ปลาพ่อลาแม่

โดยทีไ่ม่ไดบ้อกเณรน้อย เณรน้อยมนักไ็ปลาพ่อลาแม่ แต่มนักเ็ทีย่วเล่นไปประสาเดก็ 

สามเณรน้อยไปถงึจะไปลาพ่อแม่ว่าจะหมดอายุแล้ว จะตายแลว้ ไปเหน็ปลา 

ไปถงึมนัเหน็หนองน ้า ปลา น ้าแหง้ ปลามนัดิ้นรน ปลามนัจะตาย เณรน้อยด้วยใจ

เมตตากเ็อาปลาไปปล่อยลงแม่น ้า เอาปลาไปปล่อยที่สระ เอาปลาไปปล่อยจนหมดเลย 

แลว้กไ็ปลาพ่อลาแม่ คอืไปใหพ้่อแม่เหน็หน้า 

เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นธรรมนะ 

ท่านจะไม่บอกว่าเอง็จะตายวนันัน้ เอง็จะตายวนัน้ี เพราะอย่างนัน้ปับ๊นะ ไอ้คนคนนัน้

ใจมนัจะห่อเหี่ยว ใจมนัจะตก คนทีม่บีุญกุศลจะไดไ้ปดนีะ กเ็ลยกลายเป็นว่าตกนรกไป

เลย ครูบาอาจารยท์่านจะใชอุ้บาย 

ไม่ใช่บอกว่า เอ็งจะตายแลว้นะ เอง็ไปลาพ่อลาแม่นะ ไม่ใช่ แต่พระสารบีุตร

กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูก้นั ๒ องค ์แต่สามเณรน้อยไม่รู้เรื่อง พ่อแม่เขาก็

ไม่รู้เรื่อง แต่เป็นอุบายให้ไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม ่ไปลาพ่อลาแม่ว่าอกี ๗ วนัจะตาย พอไป 

สามเณรน้อยมนัไปเหน็ ไปเหน็หนองน ้า เหน็สระน ้าที่น ้าแห้งขอด เห็นปลามนัดิ้นรนอยู่ 
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ตากแดด มนัรอ้นดว้ย สามเณรน้อยดว้ยความเมตตา ดว้ยความไรเ้ดยีงสาก ็ แหม! 

ชอ้นปลาไปปล่อย ชอ้นปลาไปปล่อย แล้วกไ็ปเยี่ยมพ่อเยีย่มแม่แล้วกก็ลบัมา ๗ วนัก็

แลว้ ๘ วนักแ็ล้ว ๑๐ วนักแ็ลว้ ๑๔ วนั 

อา้ว! มนั ๗ สอง ๗ แลว้ อา้ว! เณรมนัไม่ตาย กไ็ปถามองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ อนาคตงัสญาณบอกว่าเดก็มนัจะตาย แลว้ท าไมเณรมนัไม่ตาย 

แสดงว่าพระพุทธเจา้โกหกน่ะส ิพูดไม่จรงิ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่าจรงิ โดยเวรกรรมของเขา เขาหมด

อายุขยัแลว้ล่ะ แต่เพราะการว่าไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ ไปลานัน่น่ะ ไปถงึเขาเอาสตัว์นี้ไป

ปล่อย เอาปลาไปปล่อย เขาให้อายุคนอื่น ใหช้วีติคนอื่น ใหช้วีติสตัวเ์ยอะแยะเลย สิง่นัน้

มนัค ้าจุนชวีติเขา เหน็ไหม แก้กรรมๆ เขาแกก้นัโดยไม่รูเ้รื่อง 

ไอพ้วกเราแกก้รรมๆ ยิง่แก้ยิง่มกีรรม ยิง่แกย้ิง่ทุกข ์ ยิง่แกก้ลบัมาแลว้

กระเป๋ายิง่แฟบ ยิง่แก้กลบัมายิง่กงัวล ไปแกก้รรม ไปแกก้รรมมนัเลยเกดิความวติก

กงัวลไปหมดเลย 

ประเพณีการปล่อยปลามนัเกิดมาจากนัน่ล่ะ ประเพณีการปล่อยปลา แต่เขา

ท ากนัดว้ยความบรสิุทธิใ์จ เขาท าด้วยไม่มธีุรกจิ เขาไม่ไดท้ าดว้ยทางโลก เพราะ

สงัคมมนัยงัสงัคมชนบท มนัไม่เหมอืนกบัสงัคมในปัจจุบนัน้ี 

ฉะนัน้ ถ้าในสงัคมปัจจุบนัน้ีมนัเป็นคตแิบบอย่างของชาวพุทธใช่ไหม เขาให้

ปล่อยนกปล่อยปลา เขาพูดกนัมากนะ เรื่องปล่อยนกๆ เราจะปล่อยนก ดูส ิ เดีย๋วนี้

กฬีาโอลิมปิกเขากป็ล่อยนกพริาบกนัทัง้นัน้น่ะ ทุกคนกต็อ้งการสนัตภิาพ ไอเ้รา

ตอ้งการคุณงามความด ี เราตอ้งการใหช้วีติเขา เราตอ้งการใหใ้จเป็นธรรม เราท า

ความดกีค็อืความด ี ถ้าเราท าความดนีะ มนัดว้ยจติใจทีบ่รสิทุธิไ์ง ฉะนัน้ เราท าความด ี

บุญคอืความด ี เราไดท้ าคุณงามความดแีลว้มนักจ็บแลว้ล่ะ เราไดท้ าคุณงามความดี

แลว้ 

ทนีี้การกระท าของเรา การกระท า เราจะไปปล่อย ถ้าวดัวดันัน้ เราปล่อยทีว่ดั

ใกลบ้า้น เขามสีระน ้าใหป้ล่อยปลา เรากไ็ปปล่อยปลา ทนีี้ถ้าบ่อน ้า สระน ้าเลก็ มนัมี
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ปลาเลก็ปลาน้อยอยู่ ปลาทีเ่ราไปปล่อยเป็นปลาใหญ่ทีไ่ปกนิปลาเลก็ มนักเ็ป็นผล

ต่อเนื่อง ผลสบืเนื่องต่อเนื่องกนัไปทีเ่ราตอ้งปล่อยวาง เรากใ็หเ้ขามาปล่อยวาง 

ถ้าเราไม่รู ้ เราเขา้ใจ เรากส็บายใจไปแลว้ แต่นี่เราไปปล่อย วนัน้ีกป็ล่อย 

พรุ่งนี้กป็ล่อย มะรนืกป็ล่อย เราปล่อยบ่อยไง เพราะเราปล่อยบ่อย เราเลยไปเหน็

ขอ้บกพร่อง เพราะเราปล่อยหลายๆ ครัง้มนักเ็หน็ข้อบกพร่อง 

ถ้าปล่อยหนเดยีวนี่ไดบุ้ญเยอะนะ ปล่อยไปแลว้กจ็บไง โอ๋ย! มนัไปปลาบ

ปลื้ม มนัไปสุขใจอยู่นี่ ป่านนี้ยงัปลื้มอยู่เลย โอโ้ฮ! ปล่อยปลา โอโ้ฮ! มคีวามสุข ใหช้วีติ

เขา นี่ไปปล่อยบ่อยครัง้เขา้ ปล่อยบ่อยๆ ปล่อยบ่อยๆ กไ็ปเหน็เลย เหน็ปลาเราไป

กนิปลาเขา พอเหน็ปลาเราไปกนิปลาเขา เออ! ไอบุ้ญนัน้มนัชกัไม่เตม็แล้ว ชกัทุกขใ์จ

ขึน้มาแลว้ นี่พอทุกขใ์จ 

เพราะเขาจดัสถานทีไ่วใ้ห้อย่างนัน้ ถ้าเราเห็นอย่างนัน้ เรากไ็ม่มเีวลาใชไ่หม 

เพราะวดัใกลบ้า้น เรากไ็ปซื้อปลามาแลว้กป็ล่อยวดัใกลบ้า้น เรากท็ าไดส้ะดวก แต่ถ้า

เราจะซื้อปลามาแล้วไปปล่อยแม่น ้าเจา้พระยา เราซื้อปลามาไปปล่อยทะเลอย่างนี้ เรา

ตอ้งใชค้่ารถทีจ่ะไปบางแสน ไปพทัยา มนัแพงกว่าราคาของชวีติปลา เรากท็ าไม่ได้

อกีแหละ ถ้าเราจะเลอืกอย่างนัน้ เรากไ็ปปล่อยเลย กลางทะเลเลย ไปถงึกจ็า้งเรอืเลย 

นัดเรอืเอาไวจ้ะเอาปลาไปปล่อยกลางมหาสมุทร แล้วมนักไ็ปเขา้อวนเขาอกี เขากจ็บั

กลบัมา 

ความเกีย่วเน่ือง เพราะกรรมคลุกเคลา้ พวกเรากท็กุขก์นัตรงนี้ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาจ าแนกกรรม กรรม ส่วนของกรรม แยกกรรมเป็นประเภทๆ 

ออกไป 

แต่พวกเรา เราไม่ไดจ้ าแนก เราคลุกเคลา้กนัไง พอเกดิเรื่องนี้ อวิชฺชาปจฺจ

ยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ เพราะเหตุอย่างนี้มนัถงึเกิดอารมณ์ 

เพราะเกดิอารมณ์มนัถงึเกดิความคดิต่อเนื่อง เพราะความคดิต่อเน่ืองมนักส็มัพนัธ์กนั

ไป นี่เขาเรยีกอารมณ์โลก 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึไดส้อนพวกเราว่าพุทโธๆๆ อยู่นี่ไง 
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มนัไม่ต่อเน่ือง เหน็ไหม พุทธานุสต ิพุทโธแลว้กจ็บ พุทโธแลว้กจ็บ พลงังาน

ตวันี้มนักจ็ะไดส้ะสมของมนัขึ้นมา ท าความด ีบุญกุศลคอืความด ีท าความดจีบแลว้ก็

คอืจบแลว้แหละ แต่จติใจของเรามนัไม่จบไง เพราะถ้าเราไม่จบ พอเราไม่จบขึน้มามนั

กเ็กีย่วเนื่องไป 

กรณีนี้มนัเหมอืนกรณีทีว่่าหลวงปู่ มัน่ท่านอยู่เชยีงใหม่ เวลาท่านนัง่สมาธิ

ของท่านอยู่นะ พอนัง่สมาธ ิจติสงบลง พอจติสงบลง มนัไปเหน็ เหน็สามเณรน้อยกบั

แม่ชเีดนิวนอยู่นัน่น่ะ จติวญิญาณทีเ่สยีไปแลว้ยงัไปเดนิวนอยู่ทีเ่จดยี์เก่าอยู่นัน่น่ะ 

แลว้เจดยีเ์ก่า หลวงปู่ มัน่ท่านเห็นคนืแรก พอคนืที่ ๒ ท่านกส็งบจติเขา้ไปก็

ไปเห็นอีก เหน็หลายคนืเขา้ๆ ชกัสงสาร เขา้สงบจติไปแลว้ก็ไปถามเลย “มาเดนิวนเวยีน

กนัอยู่นี ่มาเดนิท าไม” ถามแม่ชกีบัสามเณรน้อย “เธอมาเดนิอยู่นี่กนัท าไม” 

“อยากท าบุญกุศล ทัง้พีท่ัง้น้องอยากท าบุญกุศล สรา้งเจดยี ์ แต่สรา้งแลว้

เจดยีย์งัไม่เสรจ็ ตายเสยีก่อน พอตายเสยีก่อนแลว้กเ็ลยเป็นห่วงว่าเจดยีส์รา้งไม่

เสรจ็” 

ถ้าเป็นมนุษยม์นักส็รา้งจนจบใช่ไหม อนัน้ีตายไปแลว้เป็นผ ีมนัสรา้งไม่จบไง 

ผมีนัท าอะไรไม่ได้กน็ัง่เฝ้าอยู่นัน่น่ะ เดนิวนอยู่นัน่น่ะ 

องคห์ลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ “ความดเีรากไ็ดท้ าแล้ว การเจตนาสรา้งสงัเวชนีย

สถานนะ การสรา้งศาสนสถาน เราไดส้รา้งแลว้ เราไดท้ าแลว้ แต่เพราะเวรกรรมมาตดั

รอนท าใหช้วีติเราตายเสยีก่อน ท าดเีรากท็ าดมีาแลว้ เราท าไดแ้ค่นี้ ท าดมีาแลว้ บุญ

กุศลมนักม็อียู่แลว้ล่ะ ท าไมไม่อยู่กบัความดนีัน้ล่ะ ท าไมมาตดิอยู่กบัอฐิหนิทรายปูน

ล่ะ ท าไมมาตดิอยู่กบัสิง่ทีเ่ราก่อสรา้งแลว้สรา้งไม่เสรจ็ล่ะ” 

สิง่ทีก่่อสรา้งขึน้มาเพราะว่าเจตนาดขีองเรามนัท าใหก่้อสรา้งใชไ่หม เจตนาดี

ของเรา เราอยากท าศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เรากไ็ด้ขวนขวาย เรากไ็ดท้ าแลว้ แต่

บาปมนัตดัรอน อกุศลมนัตดัรอนใหเ้ราสิน้ชวีติไป สิง่นัน้เรากท็ ามาเตม็ทีแ่ลว้ จน

สิน้ชวีติไป มนัเป็นความดทีัง้นัน้น่ะ แล้วท าไมไปฝักใฝ่อยู่อย่างนี้ ไปตดิพนัอยู่อย่างนี้
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ล่ะ พอตดิพนั จติมนักม็าเกดิทีน่ี่ไง พอมาเกดิทีน่ี่กเ็ป็นสมัภเวส ีเดนิอยู่นัน่น่ะ เดนิอยู่

นัน่น่ะ 

พอหลวงปู่ มัน่เทศนาว่าการอย่างนี้ มนัไดส้ต ิแม่ชนีัน้กบัสามเณรนัน้ไดส้ต ิอา้ว! 

บุญมนักไ็ดห้มดแลว้ พอกลบัไปทีบุ่ญนะ หลวงปู่ มัน่ พอกลบัไปทีบุ่ญ เขากล็ะวางตรงนี้

ได ้ไปเกดิเป็นเทวดา 

มนัไปไดอ้ยู่แล้ว บุญกุศลเรากท็ าแลว้ มนัไปไดอ้ยู่แลว้ แต่ทุกคนมนักม็กีเิลส

ใช่ไหม ทุกคนกม็คีวามปรารถนา คดิว่าบุญแบบเราไง คดิว่าบุญต้องเป็นแบงก์ปึก

ใหญ่ๆ ไง คดิว่าบุญนี้ต้องเพชรเมด็ใหญ่ๆ คดิว่าบุญนี้ตอ้งเป็นเครื่องใชส้อยทีเ่ราพอใจ 

แต่ไม่คดิหรอกว่าทพิยส์มบตัมินัดกีว่านี้ บนเทวดามนัดกีว่านี้อีก มนัไม่ตอ้งใชแ้บงก์ไป

แลก มนัวญิญาณาหาร นึกสิง่ใดไดส้ิง่นัน้ คดิอย่างใดไดอ้ย่างนัน้ คดิอย่างใดสมความ

ปรารถนาอย่างนัน้ นี่พวกเทวดานะ 

ทนีี้เทวดาก็มสีูงมตี ่าอกีแหละ คดิไดต้ามทีจ่ะคดิได้ คดิไดต้ามบุญทีส่รา้งมา 

มนัไม่ใช่คดิไดโ้ดยทีไ่ม่มบีุญ อา้ว! เราไม่เคยเหน็สิง่ใด เราคดิไดไ้หม เรากค็ดิไดแ้ต่ที่

เราอยากไดใ้ช่ไหม ถ้าเราไม่เหน็สิง่ใด เราจะคดิไดไ้หม ถ้าเขาท าสิง่ใดไว ้ เขากไ็ดแ้ค่

นัน้ มนักด็กีบัตรงนี้ไง 

แต่เขาคดิไดแ้ค่นี้ใช่ไหม คดิบุญไดเ้ท่านี้ ฉะนัน้ พอเขาปล่อยตรงนี้ปับ๊ พอ

หลวงปู่ มัน่เทศนาว่าการ แม่ชแีละสามเณรน้อยกป็ล่อยวาง ปล่อยวาง มนัก็ไปตาม

สจัจะ ตามที่ไดส้รา้งเจดยี ์กไ็ปเกิดเป็นเทวดาหมด 

เหน็ไหม การท าความดมีนักต็ดิทีด่ไีง ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เราปล่อยปลา มนั

เป็นคตธิรรม มนัเป็นวฒันธรรมของเรา เราใหช้วีติเขา เราสงสารเขา เรากอ็ยากใหช้วีติ

เขา เราอยากใหช้วีติเขาเพื่อประโยชน์กบัเรา เพือ่ประโยชน์ต่างๆ จติใจเราเป็น

สาธารณะ ท าแลว้กค็อืจบ 

แต่ถ้าสระน ้าทีว่ดัเป็นอย่างนัน้ เราเห็นว่าเป็นการเบียดเบยีนกนั เรา

เบยีดเบยีนกนั เรากห็าทีใ่หม่ เพราะถ้ามนัวติกอย่างนี้แลว้มนัท าไม่ไดแ้ลว้ล่ะ มนัจะไป

ปล่อยทีเ่ก่าไม่ไดแ้ลว้ เพราะมนัรูว่้าไปปล่อยแล้วมนัไปกนิปลาเขา ฉะนัน้ จะปล่อยปลา
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ตอ้งซื้ออาหารปลาไปดว้ย หา้มใหม้นัไปกนิปลาตวัเลก็ มนัไม่จบไง มนัจบ เราปล่อยไป

แลว้กค็อืจบ 

มคีนเขาปล่อยปลาเขามาเล่าใหฟั้งนะ เขาไปปล่อยปลาช่อน เขาบอกปล่อยที่

แม่น ้าแม่กลอง เวลาพอปล่อยไปแลว้มนัว่ายออกไปนะ แลว้มนัก็ว่ายกลบัมา ถ้าภาษา

เรานะ มนัมาขอบคุณ สตัวม์นัรูน้ะ พอปล่อยมนัว่ายไปแลว้ แลว้มนักว็นกลบัมานะ มา

มองหน้า แลว้มนักไ็ป มนัขอบคุณนะ มนัเป็นสิง่มชีวีติ มนัรูไ้ด้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราปล่อยเขาแลว้ เราท าคุณงามความดแีลว้ เพื่อประโยชน์แลว้ 

พอปล่อยเขาแลว้นะ รกัษาชวีติใหด้ีๆ  นะ ตอ้งบอกเขาดว้ย รกัษาชวีติดีๆ  นะ ปล่อยแล้ว

นะ เป็นอสิระนะ อย่าเสร่อไปกินเบ็ดใครนะ ถ้ามนัหวิมนักไ็ปกนิอยู่ด ี ธรรมชาตขิอง

สตัว ์

อนันี้พูดถึง คอืว่าบุญคอืความด ี ความดทีีท่ าแลว้ ความดทีีท่ าแลว้อย่าไปตดิ

ขอ้ง อย่าไปแบกหาม ความดทีีท่ าแลว้กค็อืความด ีบญุคอืความด ี เราท าบุญคอืความด ี

ท าแลว้กจ็บ 

แต่ถ้ามนัมสีิง่ใดทีต่ดิขอ้งหมองใจ สิง่ใดทีเ่ราท าแลว้ไม่สมบูรณ์ ท าใหส้มบูรณ์ 

ท าใหส้มบูรณ์ เรากท็ าไปไวท้ีอ่ื่น ไปปล่อยที่อื่น ท าความดมีากกว่านี้ นี่พูดถงึความดกี็

คอืความด ีแต่ถ้าความดแีลว้มนัไม่จบนะ มนัจะเขา้ข้อที ่๒ ขอ้ที ่๒ นะ 

“๒. ขณะทีโ่ยมไปซื้อปลาทีต่ลาด เหน็พ่อคา้ปลาแม่คา้ปลาเขาสบัปลาทีย่งั

ดิ้นเป็นๆ อยู่ โยมรูส้กึสลดใจมาก เกดิอารมณ์หดหู่และเศรา้ใจทีย่งัมปีลาอกีมากมาย

ทีเ่ราช่วยไวไ้ม่ได”้ 

ยงัมสีตัวอ์กีมากมาย ยงัมคีนทุกข์ยากอีกมากมาย ยงัมคีนล าบากล าบนอกี

มากมาย ยงัมปีระชาชนทีไ่ม่มขีา้วกนิ ยงัมปีระชาชนในโลกนี้ทีอ่ดอาหาร มปีระชาชน

ในโลกนี้ยงัทุกขย์ากอกีมากมาย ถ้าคดิอย่างนี้ เรากไ็ปขดักบักรรมเป็นอจนิไตยขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า อจนิไตย ๔ พุทธวสิยั กรรม ฌาน โลก 

มนัเป็นพุทธวสิยั เรื่องของกรรมมนัเป็นพุทธวสิยัเลย คอืว่าเป็นอจนิไตยเลย 

ทีเ่ราคาดหมายไม่ได้เลย แล้วเขาท าของเขามา เราจะตามไปชดใชใ้หจ้ติทุกดวงทีเ่ขา
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เกดิมาบนโลกนี้ ทีเ่ขาท าเวรท ากรรมกนัมานี่ เราจะไปชดใชท้ าใหม้นัดงีามไปหมด มนั

เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเขาท าของเขามา เป็นสทิธขิอง

เขา มนัเป็นสทิธิข์องเขา เขาท าของเขามาอย่างนัน้ เขาตอ้งรบัสทิธอิย่างนัน้ 

แต่เพยีงแต่ว่าในปัจจุบนันี้เรามสีตมิปัีญญา เราเหน็แลว้เราสงัเวช เราก็

ช่วยเหลอืเจอืจานกนัดว้ยคนทีม่คีุณธรรม มนัเป็นโอกาสของเราไง เป็นโอกาสของเรา

ทีไ่ดช้่วยเหลือไดเ้จอืจาน ได้แบ่งเบาภาระเขา ไดเ้มตตาเขา ไดท้ าความดขีองเขา แต่เรา

จะไปเหมาเอาหมดเลยว่ายงัมปีลาอกีมากมายเลยที่เราช่วยเขาไม่ได ้ทุกคนกค็ดิอย่างนี้ 

แต่ถ้ามปัีญญา อย่างทีเ่ราพูดนี่ ใช่ อยากจะช่วยใหห้มดเลย แต่ช่วยตวัเอง

ก่อน ตวัเองช่วยใหไ้ดก่้อน ถ้าช่วยตวัเองไดน้ะ เพราะคดิอย่างนี้ปับ๊ จติมนักต็ก แลว้

มนักท็ุกข์ยากไป แลว้ไปเหน็ภาพอย่างนัน้มนักจ็ะสะเทอืนใจ 

ฉะนัน้ เขาบอกเขากค็ดิได ้ มนัเป็นอาชพีของเขา มนัเป็นอาชพีของเขา มนั

เป็นเวรเป็นกรรมของเขา แต่ถ้าคนทีเ่ขาจนตรอก เขาตอ้งท าอย่างนัน้ไปก่อน ถงึเวลา

เขามสีตมิปัีญญา เขาเลกิของเขา เขาพฒันาของเขา อนันัน้เขาจะมโีอกาสของเขานะ 

ถ้าโอกาสของเขา เวลาจติใจของเขาพฒันาขึน้ เขาจะแกไ้ขของเขาไปเอง 

สิง่ทีก่ารกระท า บางคนขปิปาภญิญา ผูท้ีป่ฏบิตัง่ิายรูง่้าย คอืเขาท าคุณงาม

ความดมีา เขาจะท าความดปีฏบิตัติ่อเนื่องกนัไป บางคนท าความดมีาชัว่ครัง้ชัว่คราว 

อย่างพระเราบวชมาแล้วกส็กึ พอสกึออกไปแล้วก็กลบัมาบวช บวชเสรจ็แลว้กส็กึ เวลา

บวชมาแล้วก็เป็นความดสีกัพกัหนึ่งแล้วกส็กึออกไป พอสกึออกไป เบื่อๆ กก็ลบัมา

บวชใหม่ เหน็ไหม ความดมีนักลบัไม่ต่อเนื่อง มนัขาดช่วง เดีย๋วพลกิไปพลกิมา แต่ถ้า

คนทีเ่ขาสรา้งของเขามาสมบูรณ์ เขาจะไปตลอดรอดฝัง่ 

อนันี้กเ็หมอืนกนั ถ้าเราเหน็อย่างนัน้ เราคดิอย่างนัน้ มนัเป็นแบบนี้ “ยงัเหลอื

สตัวอ์กีมากมายทีเ่ราช่วยเหลอืเขาไม่ได้” 

ถ้ามนัช่วยเขาไม่ได ้แมแ้ต่ ดูส ิดูความเป็นไปนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้จะปรนิิพพาน พระอานนท์คร ่าครวญมาก 
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“อานนท์ เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอื สิง่ใดสิง่หนึ่งมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่

ทัง้หลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตกต็อ้งนิพพานในคนืน้ี” 

แมแ้ต่ร่างกาย มนัไม่มร่ีางกายของใครจะคงทนตลอดไป ไม่มชีวีติของใครจะ

คงทนตลอดไป ร่างกายคงทนตลอดไปไม่ได ้ แต่จติเวลาเราพจิารณาของเราจนถงึ

ทีสุ่ดแห่งทุกข ์ มนัอกุปปธรรม มนัคงทนของมนัตลอดไป แต่คงทนไปดว้ยสิง่ที่เป็น

นามธรรม สิง่ที่ไม่เป็นวตัถุสิง่ใดทีม่นัจะแปรสภาพ มนัไม่มอีกีเลย ถ้าท าถงึนัน้ปับ๊ มาร

มนัไม่ม ีมนัไม่เห็นภวาสวะ ไม่เหน็ภพ ไม่เหน็สถานที ่มารตามไม่ได้ มารรื้อคน้จตินี้ไม่

เจอ มารรื้อค้นไม่เหน็ ไม่มใีครรูไ้ม่มใีครเหน็ มนัพน้ออกไป เหน็ไหม อย่างนัน้คงที่ 

เพราะไม่มใีครจะไปเจอมนั ไม่มใีครสามารถจะเขา้ไปแย่งชงิ เขา้ไปท าใหม้นัเศรา้หมอง 

เขา้ไปท าใหม้นัแปรปรวน ไม่มใีครท าใหไ้ด ้คงทีอ่ย่างนัน้ม ี

แต่พอมาเป็นวตัถุ มาเป็นผลของวฏัฏะไม่ม ีถ้ามนัไม่มแีลว้ เราจะคดิอย่างไร 

อย่างนี้อยู่ทีเ่ราคดินะ ถ้าเราคดิไดแ้ล้ววางไว้ 

บุญคอืความด ี ความดทีีท่ าแลว้ แลว้ความดทีีต่่อเนื่องขึน้ไป ความดขีองเรา

ขนาดนี้ เรากค็ดิไดข้นาดนี้ แต่ถ้าความดตี่อเน่ืองมนัดเีพิม่ขึน้สูงขึน้นะ ไอ้ทีเ่ราคดิๆ 

มนัจะวางไว้เอง แลว้พอมนัจะจบลงโดยทีว่่าธรรมสงัเวช ปลงธรรมสงัเวช เวลาเขาให้

พระไปชกัศพ อนิจฺจา วต สงฺขารา อปุปฺาทวยธมมิฺโนฯ สงัขารมนัเป็นอย่างนี้ 

มนัไปปลงธรรมสงัเวช 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติเราสูงส่งแลว้ เราปลงธรรมสงัเวช เพราะเขาอยากได้

อยากดอีย่างนัน้ จติทุกจติ ดวงใจทุกดวงใจดดีดิ้นดิ้นรนเอาอย่างนัน้ เขาท าของเขา 

แลว้เราพยายามจะชกัน ามานะ เขาบอกว่าเราไปยุ่งกบัชวีติเขาท าไม เราไปวุ่นวายกบั

ชวีติเขา เขาพอใจอย่างนัน้น่ะ เขาพอใจ เขามคีวามสุข เพราะจติใจเขา ถ้าจติใจมนัต ่า มนั

จะเป็นอย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามนัค่อยๆ เกลี้ยกล่อม ค่อยๆ ขดัเกลานะ พอจติใจเขา กเิลสเขาเบาบาง

ลงนะ โอโ้ฮ! เขาทะลึง่ขึน้มาเลยนะ “โอโ้ฮ! ท าไมเมื่อก่อนไม่บอกล่ะ” ทัง้ๆ ทีบ่อกอยู่เมื่อ
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กี้ เขาบอกว่าเป็นสทิธิข์องเขานะ พอจติใจมนัเบาบาง มนัรูข้ึน้มา “นีไ่ม่รกักนัจรงิเลย 

ไม่เคยบอกสกัท”ี 

บอกมนัปากแทบฉีก มนัยงัตเิตยีนเราอกีดว้ย มนัยงัตเิตยีนเราอยู่ แตพ่อมนัคดิ

ไดน้ะ มนัต่อว่าเราอกีนะ “ไม่บอกไม่เตอืนกนัเลยน่ะ” กเิลสเป็นแบบนี้ ธรรมชาตเิป็น

แบบนี้ 

ฉะนัน้ จะบอกว่า เรายงัเศรา้ใจว่ายงัมสีตัวอ์กีมากมายทีเ่รายงัช่วยไม่ได้ 

อย่างนี้เราต้องพรหมวหิาร ๔ มนัเป็นธรรมของผูป้กครอง เห็นไหม ช่วยเขา

เตม็ที ่ช่วยเขาเตม็ที ่ถงึทีสุ่ดแลว้อุเบกขา ค าว่า “อุเบกขา” ไม่ใช่ไม่สนใจไม่อะไร มนั

ท าไม่ได ้พอเราไปช่วยเหลอืเจอืจานเขา เขาตฉิินนินทาเราอีกต่างหาก เขาหาว่าเราไป

วุ่นวายกบัชวีติเขาอกีต่างหาก แต่เวลาเขาคดิได้ เขากต็เิราอีกว่าเราไม่ช่วยเขาอีก 

เหน็ไหม เราช่วยเขา เขากว่็า ไม่ช่วยเขา เขาก็ว่า เขาว่าทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้าจติใจเรา จติใจเราสูงส่ง เราปลงธรรมสงัเวชเลย เวลาคนมดืบอดเป็น

แบบนี้ เวลาคนหูตามนัเบาบางมนักด็ขีึน้มาหน่อยหนึ่ง เวลาคนหูตาสว่างมนัเป็นแบบ

นี้ เป็นแบบนี้ แลว้เราเป็นแบบไหนล่ะ เราดหีรอืยงัล่ะ เราพจิารณาของเรา ถ้าเรา

พจิารณาได ้เราจะเป็นของเรา 

นี่พูดถงึว่า ความดคีอืความด ี อย่าไปดิ้นรนวุ่นวายกบัเขามากจนเกนิไป จบ 

ขอ้ใหม่ 

ถาม : เรื่อง “ขอ้ข้องใจผูป้ฏบิตัใิหม่” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ผมมคีวามสงสยัเกีย่วกบัเรื่องการท าบุญและสวด

มนต์ครบั ผมเพิง่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธได้ไม่นานนัก ผมจงึไม่เขา้ใจถงึวธิกีาร

พืน้ฐานในการท าทาน สวดมนต์ นัง่สมาธคิรบั 

๑. ผมเคยท างานกบับรษิทัทีท่ างานร่วมกบัหน่วยงานราชการ ซึ่งบ่อยครัง้ผม

มสี่วนรู้เหน็ในการตดิสนิบนข้าราชการ ในขณะนัน้ยงันับถอืศาสนาอื่นอยู่ แมจ้ะไม่เหน็

ดว้ย แต่กท็ าด้วยความคดิที่ว่าตอ้งเลี้ยงดูชวีติตนและบดิา 
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แต่พอผมไดเ้ขา้มานับถอืศาสนาพุทธจงึกลวัในบาป และตดัสนิใจลาออกจากที่

ท างานนัน้ และหลงัจากนัน้มา ผมกต็ัง้ใจท าทาน สวดมนต์เป็นประจ า และภาวนา พรอ้ม

ทัง้อธษิฐานขอใหไ้ด้งานทีสุ่จรติ และมเีงนิเดอืนพอเลี้ยงตวัเองและบดิามารดา จนขณะนี้

ผ่านมาเป็นเวลา ๖ เดอืนแลว้ ผมกย็งัไม่ไดง้านทีผ่มประสงคอ์ยากจะไม่ใช่ว่าไม่มงีาน

นะครบั แต่ผมกไ็ม่ได้รบัโอกาสรบัเลอืกเสยีท ี

ในขณะเดยีวกนัในบรษิทัทีม่คีนไม่ไดน้ับถอืศาสนาพุทธหรอืรกัษาศลี ๕ แต่ก็

ไดท้ างานทีน่ี่ ผมจงึสงสยัว่าวธิกีารท าบุญของผมถูกหรอืผดิ ตวัอย่างในการท าบุญของ

ผม เช่น เวลาผมถวายปัจจยัแด่พระ ผมตอ้งอธษิฐานใหผ้มไดส้ิง่ทีผ่มปรารถนาหรอืเปล่า

ครบั หรอืเคยมคีนบอกว่า การท าบุญทางโลกกอ็ยู่ที่ทางโลก การท าบุญทางธรรมกจ็ะ

ไดอ้านิสงสข์องการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ ถ้าจรงิ รบกวนหลวงพ่ออธบิายใหด้ว้ยครบั 

๒. อานิสงสข์องการสวดมนต์จะไดต้่อเมื่อสวดมนต์ถูกตอ้งถ้อยค าจรงิไหม

ครบั เพราะทุกวนัน้ีผมสวดมนต์ แต่ไม่ไดส้วดมนต์แปล จ าเป็นไหมครบัว่าจะตอ้งสวด

บทบาลพีรอ้มแปลไปดว้ยจงึจะไดอ้านิสงส์ และการสวดมนต์จะตอ้งสวดท านองเหมอืน

ในเทปสวดมนต์ไหมครบั เพราะทุกวนันี้ผมสวดแบบไม่มที านอง แต่ท่องไปตามตวับท

สวดธรรมดาเลยครบั 

๓. จากขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ถ้าผมเกดิความสงสยัดงัที่ถามมา จงึเป็นปัญหาต่อ

การปฏบิตั ิ ท าใหก้ารปฏบิตัไิม่มคีวามกา้วหน้าเลย อยากทราบว่าขอ้สงสยัทีเ่กีย่วกบั

วธิกีารแบบนี้ถอืว่าเป็นนิวรณ์หรอืเปล่าครบั หากใช ่ ขอกราบหลวงพ่อช่วยเมตตาผม

หน่อยครบั ค าถามของผมอาจจะไม่มปีระโยชน์กบัผูอ้ื่น แต่ผมตดิตรงนี้จรงิๆ ครบั ขอ

ความเมตตาหลวงพ่อดว้ยครบั 

ตอบ : อนันี้ขอ้ที ่ ๑ นะ ข้อที ่ ๑ เราว่าในการท างาน การท างานของเรา เห็นเขาติด

สนิบนกนั แต่เราท าราชการ เราท าอยู่กบัเขา ในเมื่อเราเหน็ว่ามนัเป็นประโยชน์

ด ารงชวีติ นี่เราคดิของเราไปเอง 

เพราะว่าศาสนาทุกศาสนา ศาสนาทุกศาสนาสอนคนใหเ้ป็นคนด ี ถ้าสอนให้

เป็นคนด ี ทุกศาสนาไม่สอนใหม้กีารตดิสนิบน ทุกศาสนาไม่สอนอย่างนัน้หรอก ทุก
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ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนด ี ถ้าสอนใหเ้ป็นคนดนีะ แต่ขณะทีเ่ราคดิอย่างนัน้ เรายงัเหน็ 

เหน็ว่าเป็นประโยชน์กบัเรา แต่พอเราเปลีย่นมานับถอืพระพุทธศาสนาใช่ไหม พอนับ

ถอืพระพุทธศาสนา เรากลวับาป เขาบอกว่า ผมจงึกลวับาป ตดัสนิใจลาออกเลย 

ทนีี้ลาออกแล้วเขาคดิว่าเป็นการท าความด ี ถ้าท าความดแีลว้ เรากพ็ยายาม

จะหางานทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์ เราท าความดแีลว้ แลว้ไปสมคัรงาน ๖ เดอืนแลว้ยงัไม่มงีาน

ท าเลย แลว้จะท าอย่างไรต่อไป 

การท างานๆ เราท างาน ในการสมคัรงาน เรื่องบุญนะ บุญคอืความด ี เราได้

ท าบุญของเรา เรามคีวามซื่อสตัย ์ เรามศีลี ๕ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ ศีล ผูใ้ดปฏบิตัธิรรม

สมควรแก่ธรรม ธรรมะย่อมคุ้มครอง ศลีธรรมย่อมคุม้ครองเรา คุม้ครองทีไ่หน คุม้ครอง

ทีว่่า ๑.ไม่ฆ่าสตัว ์๒.ไม่ลกัทรพัย ์๓.ไม่ผดิในลูกเมยีเขา ๔.ไม่มุสา ๕.ไม่ดื่มสุรา นี่มนั

คุม้ครองเราไง คุ้มครองใหเ้ราเป็นคนดไีง ถ้าคุม้ครองใหเ้ราเป็นคนด ีคุม้ครองทัง้สุขภาพ

ดว้ย คุม้ครองทัง้ปัจจยัดว้ย มนัคุม้ครองไม่ใหเ้ราเฉไฉไปกบัโลก นี่มนัใหคุ้ณประโยชน์ 

ศลี เขาใหถ้อืว่าคนนัน้เป็นคนดแีละคนไม่ด ีถา้เราเป็นคนดอียู่แลว้ เป็นคนด ีแต่

เรื่องหน้าทีก่ารงานมนัเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หน้าทีก่ารงาน คนทีส่รา้งบุญกุศลมา คนถูก

จรติ คนไม่ถูกจรติ คนทีถ่กูจรติมนัถูกจรติกบัเขา เขากร็บัเขา้ท างาน คนชอบไง ถูกจรติ

คอืชอบ คนรกั คอืเจอหน้ากช็อบแลว้ ถ้าไม่ถูกจรติ เจอหน้ามนักไ็ม่ชอบอยู่แลว้ 

ฉะนัน้ ไอเ้รื่องอย่างนี้ บุญกส็่วนบุญ แต่เรื่องหน้าทีก่ารงานมนัมกีรรม ศาสนา

พุทธสอนเรื่องกรรม ใหเ้ชื่อเรื่องกรรม กรรมคอืการกระท า ถ้าเราท าความดมีา 

ไอน้ี่บอกว่า เราเขา้ใจของเราเองว่าเราเป็นคนด ี เรานับถอืศาสนาพุทธ เรา

สวดมนต์ท าบุญ เราเป็นคนดเีลย คนดไีปทีไ่หนเขารบัเขา้ท างานหมดเลย มนักไ็ม่ใช่ 

เขาจะรบัเขา้ท างาน เขากต็อ้งพจิารณาว่าเขารบัเขา้มาเพื่อเหตุใด เขาท าเพื่อ

อะไร ถ้าท าเพื่ออะไร เป็นอย่างนัน้มนักถ็ูกตอ้ง 

นี่เราบอกว่า เพราะจะคดิเอาเองไงว่า เวลาเราเคยท ามาอย่างนัน้ เราเคยท าผดิ

ศลีมา เราเคยรบัสนิบน เหน็ดว้ยกบัการรบัสนิบนเขามา เรามงีานท า พอเราเป็นคนดี
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ไง เราไม่รบัสนิบน เราจะซื่อสตัยบ์รสิุทธิ ์ เราเลยกลายเป็นคนตกงาน เป็นคนตกงาน 

เป็นคนทีไ่ม่มงีานท า 

ไอค้นตกงาน คนไม่ตกงาน มนัอยู่ทีเ่หตุและปัจจยันะ เราขยนัหมัน่เพยีรของ

เรา เราจะบอกว่า ผ่านมาไม่มงีานท าตัง้ ๖ เดอืนแล้ว ขยนัของเรา เราหางานของเรา 

เราดูโอกาสของเรา ถ้าท าได ้เราท างานอย่างอื่นกไ็ด้ ท าสิง่ทีด่ ารงชวีติไปก่อน 

นี่พูดถงึว่า การทีว่่าท าดแีลว้ได้ดไีง ถ้าท าดแีลว้ได้ด ี ในเมื่อเราเหน็ความผดิ 

ความไม่ถูกตอ้งในหน่วยงานแล้วเราลาออก แลว้เรากท็ าความดขีองเรา แล้วเราจะหา

งานๆ 

งานกค็อืงาน งาน มนัเหมอืนกฎหมาย กฎหมายกค็อืกฎหมาย คนท าผดิ

หรอืไม่ท าผดิ ถ้าผดิกฎหมาย ท าไม่ทนั เขาท าผดิแลว้ยงัไม่มใีครลงโทษเขาเลย แตถ่้า

เขาท าผดิแลว้คนจบัเขาไดด้ว้ย กฎหมายลงโทษแลว้ กฎหมายกค็อืกฎหมาย 

กฎหมายลงโทษ นี่กเ็หมอืนกนั ดหีรอืชัว่มนักเ็หมอืนกฎหมาย มนักเ็ป็นความจรงินัน่

แหละ แต่ว่าโอกาสของเราล่ะ โอกาสทีจ่ะเป็นจรงิอย่างนัน้หรอืไม่ นี่พูดถงึในการ

ท างานนะ 

“๒. อานิสงสก์ารสวดมนต์” 

การสวดมนต์ สวดมนต์คอืเจรญิพุทธมนต์ การสวดมนต์ หลวงตาท่านสอนว่า 

ถงึเราอย่างน้อยก่อนนอนกใ็หก้ราบพระก่อน แล้วสวดมนต์ก่อน การสวดมนต์คอื

ระลกึถงึค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เจรญิพุทธมนต์ แล้วท าใหเ้รา

ระลกึมสีตสิมัปชญัญะ 

มสีตสิมัปชญัญะเพราะอะไร เพราะเราเหมอืนสตัว ์ เหมอืนสตัวไ์ม่มเีจา้ของ 

จติใจนี้เหมอืนสตัวไ์ม่มเีจา้ของ แมแ้ต่ชาวพุทธนี่แหละ แต่เวลาเราสวดมนต์คอืค าสอน

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อย่างเวลาเขาสวดธมัมจกัฯ พระพุทธเจา้สอน

เลย ไม่ใหต้ดิในทาง ๒ ส่วน ค าสวดมนต์มนัเตอืนสติเราได้ 

แลว้ค าสวดมนต์ ถ้าเรามสีตปัิญญานะ เรามสีตปัิญญา การสวดมนต์นัน้ มนัก็

เหมอืนกบัเราก าหนดพุทโธๆ ถ้าเราสวดมนต์นะ เราคดิเรื่องอื่นวอกแวกนะ สวดมนต์
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มนัจะผดิพลาดทนัท ี แต่ถา้เราอยู่กบับทสวดมนต ์ เราสวดไปเรื่อย มนัจะถูกตอ้งไป จติ

มนักค็งที ่ มนักไ็ดพ้กัผ่อนของมนั การสวดมนต์คอือุบายไง มนัมคี าสอนขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า สรรเสรญิพุทธคุณด้วย แลว้ยงัมอุีบายให้เรามสีตดิ้วย ถ้า

มสีต ิมนักเ็ป็นประโยชน์กบัเรา มนัจะเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ การสวดมนต์ 

ทนีี้การสวดมนต์ว่ามนัจะถูกหรอืไม่ถูก 

นี่เอาข้อ ๑ กบัขอ้ ๒ มารวมไวท้ีข่อ้ ๓ ถ้าข้อ ๓ สิง่ที่ทัง้ขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ท าให้

เกดิความสงสยั 

ไอส้ิง่ทีข่อ้ ๑ คอืว่าเราเหน็เรื่องผดิและถูกในสงัคม 

ขอ้ ๒ หมายถงึว่า เราท าถูกหรอืเปล่า 

แลว้กม็าลงข้อที ่๓ จากขอ้ ๑ และขอ้ ๒ เกดิความสงสยัว่า ในการปฏบิตัขิอง

เรามนัไม่กา้วหน้าเพราะว่ามนัมสี่วนผดิจากขอ้ ๑ และขอ้ ๒ หรอืไม่ 

เฉพาะขอ้ ๑ ข้อ ๒ มนัเป็นเรื่องทางโลก เป็นเรื่องการด ารงชวีติ เป็นเรื่องการ

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ข้อ ๓ เป็นการปฏบิตั ิ

การปฏบิตั ิผูป้ฏบิตัธิรรม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

ถ้าตนปฏบิตัถิงึทีสุ่ด ตนจะเข้าสมาธไิด้ ตนจะมปัีญญาของเราได้ ตนจะเอาตนพน้ไป

ได ้ ไอน้ี่เป็นการปฏบิตัธิรรม ทนีี้การปฏบิตัธิรรม จติใจมนัตอ้งละเอยีดอ่อนกว่าทาง

โลก 

ทนีี้ทางโลกกบัทางธรรมมนัคละเคลา้กนัไปหมดเลย ยุ่งไปหมดเลย ทัง้ทางโลก

กจ็ะเอา ทัง้ทางธรรมกจ็ะปฏบิตั ิ เพราะเราเป็นชาวพุทธใหม่ ชาวพุทธใหม่น่ีก าลงัไฟ

แรง จะท าให้ไดผ้ลทัง้ทางโลกและทางธรรม เขาว่าเพิง่มานับถอืศาสนาพุทธ 

ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งสจัจะ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สจัจะ

ความจริง ถ้าสจัจะความจริง ทาํดีได้ดี ทาํชัว่ได้ชัว่ ส่ิงท่ีการกระทาํนัน่

แหละมนัจะให้ผลกบัสภาวะแวดล้อม ให้ผลกบัหวัใจของเรา ให้ผลกบั

ทุกๆ อย่างเลย เพราะเราเป็นคนทาํเอง ถ้าทาํเอง 
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ฉะนัน้ เวลาท าตรงนี้ ถ้าทางโลก เรากท็ าความดขีองเราประสาโลก ถ้าท าความดี

ประสาโลกเสรจ็แลว้นะ คนทีข่ยนัหมัน่เพยีรท าคุณงามความดใีหผ้ลตอบแทนมหาศาล

เลย แต่เราเองเรากอ็ยากปฏบิตัดิว้ย ถ้าอยากปฏบิตั ิ เรากไ็ม่มเีวลา เพราะเราท างาน 

เราตอ้งรบัผดิชอบ เราจะเอาเวลาทีไ่หนมาปฏบิตัลิ่ะ 

ทนีี้ปฏบิตั ิ มนัตอ้งแยกกนัแลว้วางไว ้ วางไว้ ทางโลกเราหาด ารงชวีติได ้

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ เราเลี้ยงได้ เรากป็ฏบิตัขิองเราไป เราปฏบิตัขิองเราไป เรา

พยายามรกัษาจติใจของเรา แลว้ถ้าสิง่นัน้มนัจะเป็นนิวรณธรรมในการปฏบิตั ิ เพราะมนั

ไม่กา้วหน้าเลย 

ความกา้วหน้า เหน็ไหม เวลาพระสารบีุตรไปฟังเทศน์พระอสัสช ิธรรมทัง้หลาย

มาแต่เหตุ เวลาพระอสัสชแิสดง เย ธมมฺาฯ ใหพ้ระสารบีุตรฟัง พระสารบีุตรใชปั้ญญา

แทงตลอดเป็นพระโสดาบนั 

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้แก้

ท่ีเหตุนัน้ 

ฉะนัน้ ไอ้ความวติกกงัวล ไอ้เรื่องนิวรณธรรมมนัเป็นเหตุอยู่แลว้ ทางโลกเรา

ยงัลม้ลุกคลุกคลาน ทางธรรมเรากล็ม้ลุกคลุกคลาน แต่ถ้าทางโลกมนัล้มลุกคลุกคลาน 

แต่เราวางได ้ เราวางได ้ชวีติมนัเป็นเช่นนี้เอง ถ้าเราจรงินะ เวลาปฏบิตัมินัวางได ้ถ้า

คนทีม่สีจัจะ 

แต่ของเรา เราวางไม่ได ้ วางไม่ไดเ้พราะเรายงัปฏบิตัใิหม่ เพราะการปฏบิตัิ

ใหม ่ หญ้าปากคอก การปฏบิตัใิหม่ การปฏบิตัยิากมอียู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคอืคราว

เริม่ตน้และคราวหนึ่งคอืคราวสุดทา้ย 

คราวเริม่ตน้มนัไมด้บิๆ เลย เรายงัท างานไม่เป็น การเริม่ตน้ลม้ลุกคลุกคลาน

ทัง้นัน้น่ะ ทนีี้การลม้ลุกคลุกคลาน เราเองเป็นผูใ้หม่ แลว้เราจะเอาทัง้ ๒ ทาง แลว้ทาง

โลกกจ็ะเอา งานก ็ ๖ เดอืนยงัไม่ไดง้าน เราตอ้งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ แล้วปฏบิตักิจ็ะเป็น

พระอรหนัต์ไปเลย โอ๋ย! มนัเป็นการบบีคัน้ตวัเองทุกๆ เรื่องเลย 
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เราเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเมื่อชวีติโลกเดนิทางสายกลาง ทางสายกลาง

ของเราคอืว่ารบัผดิชอบชวีติ รบัผดิชอบตวัเอง รบัผดิชอบปัจจุบนัคอืเรื่องของโลก คอื

เรื่องของเวรเรื่องของกรรม รบัผดิชอบเวลาปฏบิตันิะ มนัจะถอดจะถอนเลย มนัจะ

ช าระมนัจะคายของมนัออกเลย 

ทนีี้ความสมควรไง เขาบอกว่า หลวงพ่อ เหน็ค าถามมปีระโยชน์สิง่ใดเพื่อ

ประโยชน์กบัเขาดว้ย 

ถ้าประโยชน์กบัเขานะ เรากค็ดิว่าตัง้สตไิว ้ เหมอืนเดก็ เดก็เวลาเรยีนหนังสอื 

เรยีนแลว้ไม่เขา้ใจ แลว้บอกว่าใหว้าง ใหท้ าสมาธก่ิอน เขาบอกว่า ขนาดเรยีนอยู่ปกตกิ็

เรยีนไม่รูเ้รื่องอยู่แลว้ แล้วไปท าสมาธเิสยีเวลาขนาดไหน แลว้จะมาเรยีนได้อย่างไร 

แลว้เด็กบางคนเขาเชื่อ เขางงมาก เขาก็วางไวก่้อนแลว้ท าสมาธิ พอท าสมาธิ

แลว้กลบัไปอ่านหนังสอื กลบัไปทบทวนนะ เขาเขา้ใจ แลว้เขาสอบผ่านๆๆ เดก็บางคน

มนัพูดอย่างนี้ ฉะนัน้ เดก็บางคนพูดอย่างนี้ 

การท าสมาธ ิการปล่อยวาง ท าความสงบของใจ อย่าใหจ้ติใจมนัดิ้นรนอย่าง

นี้ ถ้าดิ้นรนอย่างนี้ มนักจ็ะหางาน เหมอืนเราทัง้กิรยิามารยาทต่างๆ มนัลุกลี้ลุกลน มนั

ไม่น่ิง แลว้มนัท าสิง่ใดมนักเ็ลยไม่ไดผ้ลเลย 

เราวาง ท าสมาธใิหจ้ติใจแน่วแน่ แลว้ท าสิง่ใดท าใหม้นัชดัเจน ถ้าไปสมคัร

งาน เรากห็างานของเรา ท าใหม้นัจบของเรา ถ้ามงีานมกีารแล้วเรากจ็ะเลี้ยงชพีดว้ย 

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดว้ย แลว้ถา้มเีวลาปฏบิตั ิ เหน็ไหม ทางของคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ 

ทางคบัแคบเราก็กระเสอืกกระสนปฏบิตัขิองเรา 

แต่ถ้าเวลาทางปฏบิตั ิ สิง่นัน้เราวางได ้ ปิดสวติช ์ สวติชโ์ลกเปิดปับ๊ ท าหน้าที่

การงานทางโลกเลย เวลาจะปฏบิตั ิ ปิดสวติชปั์บ๊ จะเปิดสวติชท์างธรรมปับ๊ ปิดทางนี้

ไวเ้ลย ทางโลกเขาไวท้ีบ่นโลก เราจะไปท าสมาธแิลว้ เราจะไปทางธรรม เปิดสวติชน์ี้ปับ๊ 

เรากป็ฏบิตัเิลย เพราะเราเป็นฆราวาส ทางมนัคบัแคบ แต่เรากห็าทางไป 

สวติชโ์ลกกเ็ปิดทางโลก ปิดสวติชธ์รรมเลย เปิดสวติชโ์ลกกท็ าหน้าทีท่างโลก

กนัไป พอจบเวลาแลว้ ท างานจบแลว้ ดูแลพ่อแม่เสรจ็แลว้ กลางคนืเราจะสวดมนต์
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เสรจ็แลว้ ปิดสวติชโ์ลกผลวัะ! เรากเ็ปิดสวติชธ์รรมผลวัะ! ปฏบิตัไิปเลย เหน็ไหม ท าดี

อย่างนี้ ชวีติของเรา 

“เวลาพูด หลวงพ่อพูดง่ายๆ ผมเกือบตายนะ หลวงพ่อเป็นพระ เห็นแก่ตวั ผม

เป็นฆราวาสนะ ผมทุกขย์ากมากเลย” นี่คดิแบบฆราวาส คดิแบบทางโลกไง 

พระกม็าจากคน ความคดิของมนุษย์ ความคดิของคน พระกค็ดิแบบนัน้

แหละ เพยีงแต่พระโกนหวั แลว้อุปัชฌายย์กเขา้หมู่มา พระกม็คีวามคดิเหมอืนกนั 

แลว้พระทีจ่ะเอาความคดิของตวัเองไวไ้ด้ ตอนบวชใหม่ๆ มนักม็าจากโลก มาจาก

มนุษยน์ี่แหละ มาจากคนนี่แหละ กค็วามคดิอนัเดยีวกนัน่ี สมองนี่ คนคนน้ีแหละ 

เพยีงแต่เขา้ไปโกนหวั แลว้กเ็ขา้พธิบีวช บวชมากค็วามคดิโลกๆ แลว้เวลาจะเอา

ตวัเองรอดมนัตอ้งวกิฤต ิมนัตอ้งบากบัน่ขนาดไหนมนัถงึท าได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาท ากนัได ้ เวลาบวชเป็นพระแลว้ กายเป็นพระ แต่ใจยงัเป็น

ทางโลกอยู่ เขาเรยีกว่าผูบ้วชใหม่ยงัทนค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ไม่ได ้ทีเ่ราเรยีกร้องกนัอยู่นี่ไงว่า สงัคมมนัยุ่งเพราะพระไม่สัง่สอนๆ 

พระกย็งัไม่รู้เลย จะเอาอะไรไปสอน แต่พระกว่าจะประพฤตปิฏบิตั ิ จนใจเป็น

พระขึน้มา โอโ้ฮ! มนัทุกขม์นัยากขนาดไหน ถ้ามนัทุกขย์าก มนัทุกขย์ากความจรงิก็

อย่างทีว่่า เปิดสวติชท์างโลก เปิดสวติชท์างธรรม ถ้าเปิดทางธรรม ทางธรรมก็อยู่โคน

ไม ้อยู่คนเดยีว ภาวนาเอา อยู่ทีค่วามวเิวกไง อยู่ที่ความสงบสงดั มคีวามสุขสงบสงดั 

ทีเ่วลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่โคนตน้โพธิ ์ เสวยวมิุตตสิุข นัง่ ๗ วนั ๗ 

คนื โอ๋ย! มคีวามสุข นี่เปิดสวติชท์างธรรม 

แลว้มนัอยู่ไดไ้หมล่ะ เพราะมนัอยู่กบัสงัคมโลก กต็อ้งปิดสวติชท์างธรรม

ขึน้มา กม็าทางโลก มาเผยแผ่ มาชกัน า รื้อสตัวข์นสตัว ์มนัม ี๒ สวติชไ์ง มนัมทีัง้ทาง

โลกและทางธรรม 

ความดไีง ความดกีค็อืความด ี บุญกุศล เวลาท าบญุกุศลทุกคนจะคดิอย่างนี้ 

“โอ๋ย! เป็นชาวพุทธท าความด ีโอ๋ย! เน้ือนาบุญของโลก ท ามหาศาลเลย แต่ท าไมชวีติ

มนัทุกขข์นาดนี้” 
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แต่ท าไมไม่มองถึงว่าเวลาเวยีนว่ายตายเกิด เวลาเราเหน็คนทีเ่ขารงัแกกนั คน

ทีเ่ขาเบียดเบยีนกนั เราเห็นแล้วเราสงัเวชไหม ไม่รู้ว่าชาตใิดชาตหินึ่งเราไปท าอะไรไว้ 

นี่เวลาเราเหน็ ปัจจุบนัเรามสีตปัิญญา เราเหน็แลว้เราสงัเวชมากเลย แต่การกระท าทีเ่รา

ท าสิง่ใดแลว้มนัผดิพลาดตลอด ท าสิง่ใดแล้วหลุดไม้หลุดมอื ไม่เคยจบัตอ้งไดเ้ลย เรา

เคยท าอะไรไว้ 

ถ้าเราคดิว่าเราเคยท าอะไรไวน้ะ วางไวเ้ลย สิง่ทีท่ ามาแลว้กไ็ดท้ ามาแลว้ ใน

ปัจจบุนัน้ีส านึกผดิ ในปัจจบุนัน้ีส านึกได ้ เราจะต่อสูก้บัสจัจะความจรงิของเรา พุทโธ

ของเรา จะมสีิง่ใดเกิดขึน้ ชดใชก้รรมใหห้มด เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร เวรย่อม

ระงบัดว้ยการปล่อยวาง ระงบัใหห้มด เราระงบั เราวางใหห้มด แลว้เราท าคุณงาม

ความดขีองเราไป เราท าคุณงามความดขีองเราไป ใครจะคดิอย่างไรช่างหวัมนั เราจะ

ท าคุณงามความดขีองเรา คุณงามความด ี เราเชื่อมัน่ เราเชื่อมัน่ เรามสีตัย ์ เรามคีวาม

จรงิ เราท าของเรา 

โลก ใครจะเยาะเยย้เหยยีดหยามอย่างไร เรื่องของเขา ใครจะมองอย่างไร 
เรื่องของเขา เราหากนิของเราดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราท าคุณงามความดขีองเรา 
มศีลีมธีรรมเป็นเครื่องตรวจสอบใจของเราแลว้จบ ใครจะว่าอย่างไร เรื่องของเขา ท าดี
ตอ้งไดด้ ีเราท าความดขีองเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


