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 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๖. เร่ือง "ความสงสัย" 

 ผูห้ญิงตั้งครรภป์ระมาณ ๑ เดือน แต่ตวัอ่อนไม่สมบรูณ์จึงแทง้โดยธรรมชาติ 
อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าตวัอ่อนมีวิญญาณหรือไม่เจา้คะ (น่ีขอบพระคุณนะ) กราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อท่ีเมตตาตอบค าถามดว้ย 

 ตอบ   :   เขาว่าผูห้ญิงตั้งครรภ ์ ๑ เดือนมนัมีวิญญาณหรือไม่ มี มีแน่นอน 
ปฏิสนธิป๊ับน่ีเกิดแลว้แหละ เวลาเกิดข้ึนมาแลว้ น่ีส่ิงท่ีเกิด ทีน้ีส่ิงท่ีเกิด ทีน้ีตวัอ่อนไม่
สมบรูณ์ ถา้ตวัอ่อนไม่สมบรูณ์ เห็นไหม เกิด เกิดแลว้ไม่ตลอดรอดฝ่ัง ในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาปฏิสนธิแลว้ อยูใ่นครรภต์ลอดคลอดออกมาก็ได ้ ตาย
คาในครรภก์็ได ้แลว้เกิดมาแลว้จะตายตอนเกิดใหม่ก็ได ้ตายตั้งแต่เป็นเดก็ก็ได ้ตายตั้งแต่
เป็นผูใ้หญ่ก็ได ้ตายเป็นผูเ้ฒ่าก็ได ้น่ีการตาย 

 ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   ผูห้ญิงตั้งครรภ ์ ๑ เดือน ตวัอ่อนไม่สมบรูณ์จึงไดแ้ทง้โดยธรรมชาติ 
กราบเรียนหลวงพ่อว่าตวัอ่อนน้ีมีวิญญาณหรือไม่  

 ตอบ    :   พอบอกว่ามีวิญญาณป๊ับมนัก็บอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมแลว้ เป็นบาป เรา
ท าบาปแลว้ มีคนมาท าบุญท่ีน่ีเยอะนะ เวลาท าบุญเสร็จแลว้บอกว่าท าบุญใหก้บัว่า บางที
เขาความไม่พร้อมเขาไปท าแทง้ หรือว่าเขาประสบอุบติัเหตุแลว้แทง้ ทีน้ีคนไปคิดเองว่า
เป็นกรรมของเราหมดเลยไง พอมนัมีส่ิงใดแลว้ก็เป็นความผดิของเราคนเดียว แต่ผูท่ี้มา
เกิดเขาก็มีกรรมของเขา ผูท่ี้มาเกิดเขามีกรรมของเขา เพราะน่ีไง น่ีเขาบอกว่าตวัอ่อนไม่
สมบรูณ์จึงแทง้โดยธรรมชาติ  
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 แทง้โดยธรรมชาติ เขาก็แทง้โดยธรรมชาติ ธรรมชาติเขาแทง้ไปเราไม่ไดท้  าอะไร
เลย เราก็พยายามดูแลของเรา แต่มนัแทง้โดยธรรมชาติ แทง้โดยธรรมชาติ ส่ิงนั้นแทง้
โดยธรรมชาติเขามีวิญญาณหรือไม่ ถา้บอกว่ามีป๊ับเราก็บอกว่าอยา่งน้ีเราก็มีเวรมีกรรม 
ใช่ เราก็มีเวรมีกรรมอยูแ่ลว้ เพราะมีการเกิด เกิดอยูใ่นครรภข์องเรา เกิดในครรภข์อง
มนุษยแ์ลว้แทง้ไป การมาเกิดอยูก่บัเรามนัไดมี้ความสัมพนัธ์กนัไหม? มนัมี
ความสมัพนัธ์อยูแ่ลว้ มนัอยูใ่นร่างกายมนัมีอยูแ่ลว้  

 ฉะนั้น ความสัมพนัธ์มนัมีอยูแ่ลว้ ฉะนั้น บอกว่าถา้มนัแทง้โดยธรรมชาติ 
ธรรมชาติก็จบกนัไป มนัก็มีความกระเทือนใจเราดว้ยแหละ ทุกคน คนท่ีมีลูกยาก คนท่ี
อยากจะมีลูก คนท่ีอยากมีลูกเขาตอ้งท าก๊ิฟ เขาตอ้งแสวงหา เขาหมดเงินหมดทองมากเลย
เพื่ออยากจะมีลูก แต่คนท่ีไม่ตอ้งการมีลูก ดูสิเราไปส่งของทางสาขาน้ีเยอะมาก ไปแลว้
เห็นทุกทีนะ แม่เดินหนา้ ลูกเดินเป็นแถวอยา่งกบัลูกเป็ดเลย เขาไม่มีการวางแผน
ครอบครัว พวกกะเหร่ียงเขาไม่มีการวางแผนครอบครัว ลูกเยอะมาก ไปเถอะลูกน่ีเยอะ
มากเลย  

 เวลาคนตอ้งการนะ เราอยากมีลกู มีลูกยาก คนท่ีเขาไม่ตอ้งการ คือว่าเขาไม่อยาก
ใหมี้มากจนเกินไป แต่มนัก็มีโดยธรรมชาติ เพราะเขาด ารงชีวิตแบบนั้น ถา้ด ารงชีวิต
แบบนั้น ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองถา้เรามีการศึกษา เรามีต่างๆ เราพจิารณาของเรา แต่ถา้มนั
สุดวิสัยมนัก็เป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรม ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาเขาแทง้โดยธรรมชาติมนัจบนะ น้ี
เราจะพดูเร่ืองทางโลก เร่ืองความเห็น เร่ืองความเห็นเวลาท าแทง้ เวลาท าแทง้มนัมีกรรม
ไหม? ถา้เราตั้งใจเจตนาท ามนัมีกรรมอยูแ่ลว้ แต่ถา้มนัเร่ืองธรรมชาติ เร่ืองธรรมชาติมนั
สุดวิสัย พอสุดวสิัยมนัก็ตอ้งมีความกระเทือนใจ มนัมีความกระเทือนใจ ความกระเทือน
ใจของเรามนัก็บอกอยา่งน้ี  

 น่ีผลของวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิดมนัเป็นทุกขอ์ยา่งน้ี เวลามนัสะเทือนใจ เรามี
ความทุกขใ์จ เราระลึกถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย การเวียนวา่ย
ตายเกิดมนัมีทุกขอ์ยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกเกิดมาแลว้ เกิดมาเป็น
ชาวพุทธ เกิดมาพบพุทธศาสนา ถา้เรามีความสามารถ เราประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะ
พน้จากทุกขไ์ปเลย ถา้พน้จากทุกขไ์ปเลยมนัเป็นวิมุตติสุข ถา้วิมุตติสุขมนัสุขอยา่งไร?  
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 แต่น่ีเรามีความสุข สุขโดยขนัธ์ โดยสมมุติ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา 
มนัมีความสุข ความทุกขม์นัปนกนัไป ถา้จิตใจคนมีปัญญามนัระลึกได ้ เราก็มีจุดยนืของ
เรา มีส่ิงใดท่ีกระทบกระเทือน เพราะเราท าบุญกุศล เราไม่ใช่ท าบุญกุศลเพื่อเรา เรา
ท าบุญกุศลเพื่อสร้างบารมี แต่บุญกุศล อุทิศส่วนกุศล เจา้กรรมนายเวร ถา้มีแต่ภพใด ชาติ
ใด เจา้กรรมนายเวรต่างๆ มา อุทิศส่วนกุศล อุทิศส่วนกุศลไป 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัมีผลกระทบกระเทือนต่อกนั เราระลึกถึงกนั เราท าคุณงาม
ความดีถึงกนั สพัเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลายเพื่อนเกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน 
เวลาเขามาก าเนิด เขาจะมาเกิด เห็นไหม เพือ่นเกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน ขอ
จงมีความสุขๆ เถิด อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย ความเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัก็
เบียดเบียนหวัใจไง เบียดเบียนหวัใจ ท าใหจิ้ตใจเรากระทบกระเทือนไง แต่ถา้เราก็มี
ความรู้สึก เรามีชีวิตเราก็มีความรู้สึก แต่เราท าเพื่อความรู้สึกตามธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไงใหท้  าความดีถึงกนั ใหร้ะลึกถึงกนั มีผลกระทบกนัแลว้กใ็ห้
อภยัต่อกนั ใหม้นัผา่นๆ ไปไง เราก็ท  าคุณงามความดีของเราไป  

 น่ีพดูถึงว่าถา้มนัแทง้โดยธรรมชาติ ถา้ท าแทง้โดยเจตนา ถา้เจตนาเขาเป็นกรรม 
ไม่เป็นกรรม มนัเป็นกรรมไหม? เป็นแน่นอน แต่มนัไม่มีผลตามกฎหมาย ถา้ผลตาม
กฎหมาย เห็นไหม ดูสิการฆ่าคน ถา้การฆ่าคนมีผลทางกฎหมายนะ แต่น้ีเวลาท าแทง้ฆ่า
คนไหม? ทีน้ีมนัยงัไม่มีผลตามกฎหมาย แต่มนัมีผลของกรรม กรรมมนัใหผ้ลอยูแ่ลว้ ถา้
กรรมมนัใหผ้ลเราไม่เจตนาท า แต่น้ีคนเจตนาท า บางคนมนัมีความจ าเป็น บางคนมีความ
ไม่พร้อมต่างๆ ถา้ท าส่ิงนั้นไปนัน่มนัเป็นเร่ืองของเขา นั้นเป็นเร่ืองของเขานะ เพราะว่าน่ี
เป็นทางเลือก เป็นทางเลือกของคน คนจะมีทางเลือกอยา่งไรเพื่อประโยชน์กบัเรา  

 ถา้ประโยชน์กบัเรา เห็นไหม มนัเป็นทางเลือก มนัเป็นเร่ืองของกรรม เร่ืองของ
กฎหมาย ถา้เร่ืองความเห็น โดยความเห็นโดยปกติในปัจจุบนัน้ี ถา้เดก็มนัไม่สมบรูณ์มนั
ควรท าหรือไม่ควรท า ไอน่ี้มนัความเห็นของทางการแพทยเ์ขา ถา้การแพทยเ์ขาเตือนแลว้ 
บางคนมีพ่อแม่เขาบอกเลยว่าทางการแพทยเ์ขาเตือนแลว้ว่าเดก็เกิดมาแลว้มนัผดิปกติ แต่
ดว้ยความผกูพนัเขาก็รักษาของเขา เขาดูแลของเขา แต่เรามาดูแลแลว้ น่ีมนัเป็นเร่ืองท่ีว่า
มนัสุดวิสัย เร่ืองของกรรม เร่ืองของกฎหมาย เร่ืองทางวิชาการ อนันั้นเป็นเร่ืองสังคม
หมดเลย แต่เร่ืองจริงๆ คือเร่ืองหวัใจของเรา  
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 ถา้หวัใจของเรา เห็นไหม เขาเขียนมาว่ามีความสงสัย ถา้สงสัยอยา่งน้ีมนัมี
วิญญาณหรือไม่ มี เพราะเขาเกิดแลว้ แลว้เขาเกิดโดยไม่สมบรูณ์ เขาเกิดโดยคลอด
ออกมาไม่ไดเ้ขาก็ส้ินชีวิตของเขาไป น่ีเกิดในวฏัฏะ ถา้เกิดในวฏัฏะ เวลาเกิดในวฏัฏะ
ลุ่มๆ ดอนๆ ความลุ่มๆ ดอนๆ ของเรามนัมีอยูด่ว้ยเวรดว้ยกรรม อยา่งเราเกิด เราเกิดมา
เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูกกนั น่ีพนัธุกรรม เวลาพนัธุกรรม เราไดพ้นัธุกรรมจากพ่อ จากแม่
มา เราไดพ้นัธุกรรมจากพ่อ จากแม่มา แต่นิสัยใจคอของเรา จิตใจน่ีเป็นของเรา แต่เราเกิด
มาดว้ยพนัธุกรรมของพ่อ ของแม่ อนัน้ีมนัก็จ  ากดัแลว้ จ  ากดัว่าน่ีผลของวฏัฏะ เพราะเรา
มีเวร มีกรรมต่อกนัเรามาเกิดร่วมกนัไง  

 เรามาเกิดร่วมกนั พนัธุกรรมมนัไดม้า ไดพ้นัธุกรรมของพ่อ ของแม่มา แลว้ถา้
พนัธุกรรม เห็นไหม ดูสิคนท่ีพนัธุกรรมอยา่งนั้นมนัก็จะมีโรคภยัไขเ้จบ็ไปขา้งหนา้ แต่
ถา้คนแขง็แรงมนัก็ไปแขง็แรงของมนัไป แต่ถา้พนัธุกรรมของเขาเป็นอยา่งนั้น แต่จิตใจ
ของเขาเขม้แขง็ จิตใจเขาท าส่ิงใดได ้ ส่ิงน้ีวิทยาศาสตร์มนัเจริญข้ึนมาเขาคดัเลือกได ้ เขา
คดัเลือกแยกเพศได ้ เขาแยกไดต่้างๆ เลยนะ แต่ท าอยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นมนัก็ตอ้งมี
ผลกระทบมาก แต่ถา้โดยธรรมชาติมนัก็เกิดโดยเวรโดยกรรม เกิดโดยผลของวฏัฏะ  

 แต่อนัน้ีเขาบอกว่ามนัแทง้โดยธรรมชาติ พอแทง้โดยธรรมชาติมนัมีวิญญาณ ตวั
อ่อนมีวิญญาณหรือไม่ เพราะเขาตายแลว้ ตายแลว้ถึงตกเลือด แลว้ร่างกายมนัขบัออกมา 
ถา้เป็นธรรมชาตินะ ไอน่ี้มีวิญญาณหรือไม่ เพราะว่าถา้มนัมีวิญญาณเราจะไปเห็น
หรือไม่ เราจะไปเจอหรือไม่ กรณีน้ีเป็นกรณีสมยัพุทธกาล กษตัริยเ์ขาไม่เช่ือว่ามีภพ มี
ชาติ เวลาเขาจะฆ่านกัโทษนะเขาจะเอาแกว้ครอบไว ้ เขาจะดูวิญญาณออกไง แลว้พอเขา
หาไม่ได ้ เขาพิสูจน์ไม่ไดเ้ขาก็เอานกัโทษประหาร บอกประหารนะ ถา้เอง็ไปสวรรคเ์อง็
กลบัมาบอกขา้ดว้ย ถา้เอง็ไปนรกเอง็บอกขา้ดว้ย แลว้เขารอคนมาบอก ไม่มาบอกสกัที 
เขาก็เลยเช่ือว่านรก สวรรคไ์ม่มี ไม่มีภพ ไม่มีชาติ  

 จนสุดทา้ยแลว้พระสารีบุตรหรือพระกสัสปะจ าไม่ไดไ้ปทรมานเอา ไปทรมาน
เอาบอกว่ามนัมีอยูจ่ริง ถา้เขาไปสวรรคท์  าไมไม่มาบอกเขาล่ะ? เขาบอกว่าถา้เขาไป
สวรรคแ์ลว้ สวรรคม์นัเป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิใช่ไหม เขาไม่กลบัลงมาคลุกข้ีหรอก ถา้
เขาไปนรกล่ะ? นรกเขาโดนกกัขงัอยูเ่ขามาไม่ได ้ พอพดูจนกษตัริยเ์ขามีความโนม้เอียง 
ความเช่ือเพราะอาจารยเ์ขาสอน เขาบอกว่า เออ เขายอมเช่ือว่านรก สวรรคมี์ พอเขายอม
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เช่ือแลว้เขาบอกใหป้ระกาศว่านรก สวรรคมี์ เขาตอ้งใหก้ษตัริยน่ี์ประกาศออกมา มนัจะ
ไดเ้ป็นความมัน่คงของศาสนา เขาไม่ยอม เขาบอกเขาเช่ือแลว้แต่เขาประกาศไม่ได ้ แต่
ทิฐิของคนไง แต่ก็ไดท้รมานใหเ้ขามีความเห็นถูก 

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ถา้เราบอกว่ามนัมีวิญญาณหรือไม่ พอเราพดูน่ีเราห่วงไง เรา
ห่วงจิตใจของคน ถา้มีวิญญาณอยูห่รือไม่ ถา้มีวิญญาณหรือไม่มนัจะกระทบกระเทือน
เราหรือไม่ มนัจะมีความผกูพนัหรือไม่ มนัเป็นการกดดนัตวัเอง มนัเป็นการกดดนัหวัใจ
เราเองว่ามนัจะเป็นโทษของเราหมดเลย ทั้งๆ ท่ีมนัแทง้โดยธรรมชาติ เราก็จะบอกว่าจะ
เสียหายไปหมดเลย แต่มีอยา่งเดียว มีอยา่งเดียวว่าหน่ึงถา้เราอยากมีบุตร แลว้มนัไม่มีเรา
ก็เสียใจ บางคนมีบุตรยาก เขาอยากมีบุตรมากจริงๆ  

 ไอก้รณีน้ีตอ้งศึกษาธรรมะ แลว้มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง เราเกิดในวฏัฏะ จิตวิญญาณน้ี
เกิดในวฏัฏะเหมือนกนั เกิดในวฏัฏะเหมือนกนั ถา้เกิดขอใหผู้ท่ี้มีบุญ มีกุศลมาเกิดกบัเรา 
ขอใหมี้ความสุข แต่ถา้มนัมีผลกระทบอยา่งน้ีแลว้มนัก็ตอ้งเป็นแบบผลของวฏัฏะ คือ
เป็นผลของเวรของกรรม ผลของเวรของกรรม แลว้ถา้ปรารถนาอยา่งไรก็ท  าอยา่งนั้น
ต่อไป น่ีมนัเป็นธรรมชาตินะ จบ น้ีมนัมาอีกอนัหน่ึงสิ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๗. เร่ือง "พบการขายหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ คร้ังน้ีกระผมไม่ไดส้อบถามเร่ืองธรรมะ แต่
อยากกราบเรียนหลวงพ่อเพื่อทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาต่อไปครับ ซ่ึงหลวงพ่อจะตอบ
หรือไม่นั้นใหเ้ป็นไปตามอธัยาศยัของหลวงพ่อครับ กระผมเขา้วดัหลวงพ่อบ่อยๆ มี
หนงัสือธรรมะจากวดัหลายเล่ม โดยเล่มท่ีกระผมสนใจก็จะขอมาอ่าน และเม่ืออ่านเสร็จ
แลว้ก็จะมอบใหก้บัผูท่ี้สนใจท่ีอยากไดต่้อไปครับ ส่วนเล่มท่ีกระผมอ่านเสร็จแลว้ และ
อ่านทบทวนประจ ากระผมจะเก็บไวค้รับ เช่นปลูกดอกบวัท่ีใจ เล่มน้ีผมชอบมาก ประวติั
หลวงปู่ มัน่ เป็นตน้ 

 วนัหน่ึงผมเดินไปท่ีร้านหนงัสือกบัเพื่อนเพื่อหาหนงัสือสวดมนต ์ ผมเห็นท่ีชั้น
หนงัสือของทางร้านเป็นหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่ ฉบบัท่ีหลวงพ่อแจกอยู่ท่ีวดั ปะปน
กบัหนงัสือเล่มอ่ืนอยู ่ผมรู้สึกสลดหดหู่มาก และเพื่อนท่ีไปดว้ยกนัก็เห็นก าลงัอา้ปาก ผม
เลยส่งสัญญาณใหพ้ดูเบาๆ จึงขอกราบเรียนหลวงพ่อมาเพื่อทราบครับ ไม่รู้ว่าร้านอ่ืนจะ
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เอาไปขายหรือเปล่าไม่รู้ครับ และขายเล่มอ่ืนๆ นอกจากหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่หรือ
เปล่าครับ ช่ือร้านหนงัสือ..... (เขาบอกเสร็จเลยนะ) นมสัการหลวงพ่อดว้ย 

 ตอบ   :   อนัน้ีมนัเป็นความปรารถนาดีของคน เห็นไหม น่ีเขาไปเห็น คนท่ีจิตใจ
เป็นธรรม ส่ิงท่ีว่าเราเป็นชาวพุทธ เวลาเราพดูถึงการท าบุญกุศล ใหธ้รรมเป็นทานๆ 
ประเสริฐกว่าการใหท้ั้งปวง ใหธ้รรมเป็นทานคือใหปั้ญญา ใหก้ารศึกษา น่ีพอใหธ้รรม
เป็นทานป๊ับเราก็พยายามจะพิมพห์นงัสือแจกกนั ทุกคนใหธ้รรมเป็นทาน เวลาท่ีไหนมี
การพิมพห์นงัสือธรรมะเราจะร่วมดว้ยๆ เพราะเราอยากไดบุ้ญกุศลไง  

 น้ีการร่วมดว้ยๆ ร่วมดว้ยถา้มีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็น
ธรรมเรากส็มควร ธรรมท่ีเป็นประโยชน์ ถา้ธรรมท่ีเป็นประโยชน์ หนงัสือนั้นมนัเป็น
โทษหรือเป็นคุณ หนงัสือนั้นบางทีถา้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านยงัไม่รู้รอบ เวลาท าส่ิงใดไป
มนัมีการขาดตกบกพร่อง การช้ีน าท่ีผดิ ถา้เราส่งเสริมไปมนัก็ใหธ้รรมเป็นทานท่ีไม่
สะอาดบริสุทธ์ิ  

 ฉะนั้น เวลาใหธ้รรมเป็นทานนะ เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงตาท่านท าเป็น
ตวัอยา่ง ท่านใหธ้รรมเป็นทาน ท่านอยากใหธ้รรมเป็นทานแลว้ใหเ้ป็นตวัอยา่งดว้ย ให้
เป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ เวลาท่านใหท่้านใหเ้ขาไปเลย เรามีปัญญาเท่าไรเรากใ็หเ้ท่านั้น 
ใหเ้พื่อประโยชน์ไง แต่ถา้เป็นทางโลก เห็นไหม เวลาเขาใหเ้ขามีตน้ทุนของเขา เขาให้
แลว้เพื่อจะไดพ้ิมพห์นงัสือ ต่อเน่ืองไปเขาก็ตอ้งมีการแลกเปล่ียน หลวงตาท่านบอกอยา่ง
นั้นมนัใหด้ว้ยความไม่สมบรูณ์ มนัมีการแลกเปล่ียน  

 ท่านบอกว่าศาสนาพุทธ พุทธศาสนา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้ มนัไม่ควรมีการแลกเปล่ียน มนัควรมีการเสียสละทาน เพราะทานสมยัโบราณนะ 
สมยัโบราณเราเร่ืองการแลกเปล่ียนเขารังเกียจนะ เพราะอะไร? เพราะพระ ในวินยัของ
พระหา้มซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน พระน่ีหา้มต่อรองราคา ถา้การต่อรองราคาต่างๆ เป็นอาบติั
หมดนะ เวน้ไวแ้ต่วิสาสะ วิสาสะพระกบัพระเราแลกบริขารกนั เวลาพระไปซ้ือไปขาย
ไม่ไดท้ั้งนั้นแหละ  

 ทีน้ีเพียงแต่ว่าเวลาเรามาบวชพระ คนมาบวชพระ คนมาบวชพระ พระตอ้งมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั โยมก็ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั พอมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัไปคุน้ชิน พอคุน้



ชีวิตทางเลือก ๗ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ชินข้ึนไป พอใชชี้วิตทางโลก บวชเป็นพระแลว้ก็ยงัไปซ้ือของ ยงัไปต่อรองราคา นึกว่า
ตวัเองยงัเป็นคฤหสัถอ์ยูไ่ง นึกว่าเรายงัเป็นคฤหสัถ ์ ยงัไปต่อรองราคากบัเขา น้ีพระน่ี ถา้
พระท่ีครูบาอาจารยท่์านไปท าอยา่งนั้น ดูสิถา้พระเราอยูใ่นหลกัในเกณฑเ์ขาจะมีการก
สงฆท์  าการแทน มีไวยาวจักร ไวยาวจักรเป็นผูไ้ปหาให ้ เป็นผูแ้ลกเปล่ียนมาให ้ พระเรา
จะไม่ลงไปท าขนาดนั้น ถา้พระท่ียงัมีความส านึกวา่ตวัเองเป็นพระไง แต่พระท่ีไม่มี
ความส านึกว่ามนัมีความจ าเป็น เราตอ้งมีความจ าเป็น เราตอ้งใชอ้ยา่งนั้น นัน่มีการ
แลกเปล่ียน 

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงตาท่านบอกว่าเวลาเป็นธรรมะๆ ถา้เราท าไดเ้ราควรจะให้
ทาน ใหไ้ม่มีการแลกเปล่ียน พอไม่มีการแลกเปล่ียนน่ีการให ้ น้ีพอการให ้ ทีน้ีพอสังคม 
สังคมสมยัท่ีครูบาอาจารยท่์านยงัมีชีวิตอยูท่่านท าของท่าน ทุกคนก็เช่ือฟังไง แต่พอเวลา
สังคมมนัเร่ืองระบบไง ดูสิระบบของทุนนิยม ระบบต่างๆ เขา้มามนัก็มีการซ้ือขาย แลว้ก็
เขา้มาเป็นพุทธพาณิชยเ์ขา้มาในศาสนา เวลาเราไปเจออยา่งนั้น เราเห็นพระท่ีท าธุรกิจ
การคา้ พระท่ีเห็นแก่ตวั เราเห็นเรารับไม่ไดก้นั แต่เวลามีพระดีๆ พระดีๆ หลวงตาท่าน
ท า  

 หลวงตาเม่ือก่อนท่านพิมพห์นงัสือแจกนะ แลว้สุดทา้ยท่านเป็นคนระงบัเอง 
ระงบับอกว่าหนงัสือมนัอ่ิมตวั เพราะหนงัสือท่านมนัเขา้ไปอยูใ่นร้านหนงัสือเก่าเยอะ มี
คนไปร้านหนงัสือเก่า ท่านเลยบอกว่ามนัอ่ิมตวั ท่านเลยระงบัการพิมพม์าอยูช่่วงหน่ึง 
ตอนท่ีสมยัเรายงัอยูก่บัท่าน ท่านพิมพห์นงัสือแจกอยูพ่กัหน่ึง แลว้ท่านบอกว่าหยดุแลว้ 
เพราะว่ามนัแจกอ่ิมตวั อ่ิมตวัคือคนไดก้นัส่วนใหญ่แลว้ ไดไ้ปมนัก็ไปเขา้หนงัสือ ท่านก็
เลยหยดุพิมพ ์ หลวงตาท่ีหยดุพิมพห์นงัสือคร้ังก่อนนั้นน่ะก็เพราะเร่ืองน้ีแหละ เร่ืองน้ี 
หนงัสือเขา้ไปอยูใ่นร้านหนงัสือน่ีแหละ  

 ทีน้ีบอกหลวงพ่อ ผมไปร้านหนงัสือแลว้เห็นหนงัสือประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีหลวง
พ่อแจกเลย แลว้อยา่งน้ีเลยบอกหลวงพ่อมา หลวงพ่อจะตอบก็ได ้ ไม่ตอบก็ได ้ ทีน้ีขณะ
ว่าจะตอบก็ได ้ ไม่ตอบก็ได ้ เพราะโยมไปเองโยมยงัสลดใจใช่ไหม เขาบอกว่าผมจะไป
หาหนงัสือ ก็ไปร้านหนงัสือเก่า ไปถึงแลว้เห็นหนงัสือหลวงพ่อวางอยูบ่นชั้นของเขา ผม
รู้สึกสลดหดหู่หวัใจมาก คนท่ีมีความคิดเขารู้สึกสลดหดหู่ หดหู่เพราะอะไร? หดหู่เพราะ
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รู้ไง รู้ท่ีมาท่ีไปใช่ไหม รู้ท่ีมาท่ีไปว่าหนงัสือน้ี ประวติัหลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านเป็นคน
เขียนไว ้เป็นคนหาประสบการณ์มา  

 หลวงตาท่านไปหาครูบาอาจารยส์มยัท่ีหลวงปู่ มัน่เวลาท่านไม่ไดอ้ยูเ่อง ท่านไป
หามาชนถึงปีท่ีท่านไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกสบายใจไดแ้ลว้ เพราะว่า ๘ ปีน้ีเราอยู่
กบัท่านเราเห็นหมด ท่านก็เขียนน้ีออกมา กว่ามนัจะไดป้ระวติัของครูบาอาจารยม์า โดย
ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นเน้ือหาสาระ เป็นธรรม เป็นธรรมคือว่าเป็นคติธรรม เป็นส่ิงท่ี
เตือนใจเราได ้ ไม่ใช่ประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีเขียนโดยจินตนาการ ไม่ใช่ประวติัหลวงปู่ มัน่
เขียนเพื่อมีผลประโยชน์ทบัซอ้น ไม่ใช่ประวติัหลวงปู่ มัน่เขียนเพื่อจะยดัเยยีดความเห็น
ความคิดของตวั โดยคิดวา่เป็นหลวงปู่ มัน่แลว้แจกกนัไป 

 น่ีกว่ามนัจะไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิมนัไดม้าดว้ยยาก แลว้ไดม้าแลว้เวลา
ท่านพิมพท่์านก็พิมพแ์จก พิมพแ์จกๆ พิมพแ์จกเพราะธรรมเป็นทาน เพราะหลวงปู่ มัน่
ชีวิตของท่านมนัขาวสะอาดบริสุทธ์ิมา ฉะนั้น พอมาถึงหลวงตาท่านก็ท  าใหม้นัสะอาด
บริสุทธ์ิมา น่ีมนัสะอาดมาตั้งแต่เร่ิมตน้ สว่างมาตั้งแต่เร่ิมตน้ สว่างท่ามกลาง แลว้สว่าง
ถึงท่ีสุด  

 น่ีก็เหมือนกนั มนัสะอาดมาเราก็ท  าความสะอาด ท าความสะอาดมา ฉะนั้น 
ประวติัหลวงปู่ มัน่ท่านถึงพิมพแ์จก แลว้พอพิมพแ์จก พอท่านไม่อยูแ่ลว้ทุกคนก็มีสิทธ์ิไง 
เพราะหลวงปู่ มัน่เป็นบุคคลสาธารณะ ทุกคนก็คิดว่าจะท าได้ๆ  ฉะนั้น เราก็เห็นเหตุการณ์
อยา่งน้ี เราก็ถึงพิมพป์ระวติัหลวงปู่ มัน่บา้ง เออ เราก็มีความตั้งใจจะพิมพป์ระวติัหลวงปู่
มัน่เพื่อแจกเป็นทานต่อไป พอแจกเป็นทานต่อไปเราพิมพแ์จก พอพิมพแ์ลว้เราก็แจก พอ
แจกไป คนท่ีเอาไปแลว้ถา้เอาไปขาย นั้นคือความเห็นแก่ตวัของเขา ความเห็นแก่ตวัของ
เขา เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีว่าค  าถามแรกเขาบอกว่า  

 ถาม   :   ผูห้ญิงตั้งครรภ ์๑ เดือน ตวัอ่อนยงัไม่สมบรูณ์ แลว้จึงแทง้โดยธรรมชาติ 
อยากทราบว่าเขามีวิญญาณหรือไม่  

 ตอบ   :   วิญญาณไง ชีวิตไง ชีวิตเรา ถา้เราเกิดมาชีวิตเรา เรามีสติปัญญาชีวิตเรา
เลือกได ้ ชีวิตเราเลือกได ้ แต่น้ีเวลาการเกิด การเกิดนะก าเนิด ๔ เราเลือกไดไ้หม? น่ีมนั
เป็นเวรเป็นกรรมไง น่ีเป็นเวรกรรม น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือใหธ้รรมเป็นทาน ธรรมะของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราเกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้เรามีสติปัญญา เราจะเลือก
ทางไหนล่ะ?  

 เวลาคนท่ีเขาไปเห็นใช่ไหม เราไม่ไดท้  านะ ผูถ้ามน่ีไม่ไดท้  า พอไปเห็นร้าน
หนงัสือเก่า เราเห็นเรายงัสลดหดหู่เลย แลว้ค่าของน ้าใจมนัมีค่ากว่าเงินทอง แต่คนท่ีเอา
ไปขายเขาบอกเลย มีคนมาฟ้องเราแลว้บอกเขาไปขายเล่มละ ๒๐๐ แลว้มีลกูศิษยเ์ราก็ไป
ถามท่ีร้านหนงัสือน้ีบอกว่าหนงัสือน้ีมาจากไหน? เขาบอกว่ามาจากท่ีวดันัน่แหละ แลว้
มาไดอ้ยา่งไรล่ะ? ก็คนมาขายเล่มละ ๒๐๐ แลว้ทางร้านขายเท่าไร ขาย ๔๐๐ ถึง ๖๐๐ เขา
ก็พดูอยา่งน้ี 

 น่ีไง แต่เวลาเราเขา้ไปเราเห็นแลว้เราหดหู่ แต่เขาเห็นแก่เงิน ๒๐๐ น่ีมนัก็วดัค่า 
เขาเลือกเอา ก็เร่ืองเวรเร่ืองกรรมเลือกเอา พวกเราตั้งใจท าดี พวกเราท าเพื่อประโยชน์ แต่
เขาน่ี อยา่งผูถ้ามเขาบอกว่าผมเคยไปวดัหลวงพ่อบ่อยๆ แลว้ผมก็มีหนงัสือหลวงพ่อเยอะ
มาก แลว้เล่มไหนท่ีผมอ่านเสร็จแลว้ผมกแ็จกต่อเขาไป ถา้เล่มไหนมนัเป็นประโยชน์ 
เช่นปลูกดอกบวัท่ีใจ ประวติัหลวงปู่ มัน่ ชอบมากก็เลยเก็บไวอ่้านทบทวนบ่อยๆ เราเก็บ
ไวม้นัเป็นประโยชน์ ใหธ้รรมเป็นทาน ถา้ใหธ้รรมเป็นทานเขาไดป้ระโยชน์ แลว้ถา้เขา
ใหต่้อไปมนัก็ไดป้ระโยชน์ต่อไป ใหธ้รรมเป็นทาน 

 ถา้หวัใจ ชีวิตทางเลือกเราเลือกส่ิงท่ีดี เรากท็  ากรรมดีไง มโนกรรม แต่เขามาวดั 
แลว้เขาเอาหนงัสือไป เห็นไหม เขามาวดั แต่เขาเอาหนงัสือไปเพื่อเงิน ๒๐๐ เขาเลือก 
๒๐๐ เขาเลือก ๒๐๐ แต่ผลท่ีเขาท าล่ะ? ผลท่ีเขาท า น่ีไงบอกว่าท าบุญแลว้ไดบุ้ญ ท าบุญ
แลว้ไดบุ้ญ เป็นคนท าดี ทุกคนเวลาพดูนะ โอ๋ย น่ีท  าดีทั้งนั้นเลยล่ะ แลว้ท าไมผลดีมนัไม่
มี ท  าไมคนอ่ืนเขาท าดีแลว้ไดดี้ ท  าไมฉนัท าดีแลว้ไม่ไดดี้  

 ถา้ท าดีคืออะไรล่ะ? อา้ว ความดีคืออะไร? ถา้ความดีคือ ๒๐๐ กบัความดีของคน
ท่ีเห็นแลว้มนัสลดหดหู่ ความดีของคนท่ีเขาไปอ่านแลว้เขาซาบซ้ึง คนท่ีไปอ่านนะ เขา
อ่านแลว้หวัใจเขาเบิกบาน เขาอ่านแลว้หวัใจเขาดีงาม อา้ว น่ีไป ๒๐๐ คนมาซ้ือ ๒๐๐ 
เขาไปอ่านต่อเหมือนกนั อา้ว คนท่ีเขาซ้ือไปเขาก็เบิกบานเหมือนกนั 

 เวลาคิด เห็นไหม ชีวิตเป็นทางเลือก เราจะเลือกเดินเอา เราจะเลือกเอาเวรเอา
กรรม เราจะเลือกเอาประโยชน์หรือไม่เลือกเอาประโยชน์ ถา้เลือกเอาประโยชน์นะ เรา
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จะบอกว่าในเม่ือเราเกิดมามนัอยูใ่นสังคม อยูใ่นโลก น่ีผลของวฏัฏะ ค าว่าผลของวฏัฏะ 
วฏัฏะคือมนัอนิจจงั มนัแปรสภาพ มนัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเราควบคุมไม่ได ้ เราควบคุมส่ิงน้ีไม่ไดห้รอก แต่เราก็พยายามจะดูแลใหม้นัดี
ท่ีสุด เพราะ เพราะเราท าความดีกนัไง  

 คนท าความดีตอ้งมีปัญญานะ คนท าความดีตอ้งมีปัญญา ดูสิทางโลกเขาจะท า
ทานเขาตอ้งมีปัญญา ถือศีลเขาตอ้งมีปัญญา แลว้เราภาวนา ภาวนาเพื่อจะชนะตนเอง 
ปัญญาเรามนัจะตอ้งเป็นปัญญาเหนือโลก ปัญญาท่ีไม่ใช่ปัญญาแบบเป็นวิชาชีพอย่างน้ี 
น่ีเป็นแค่วิชาชีพเรายงัตอ้งมีปัญญา ดูสิตอนน้ีคนจะตั้งบริษทั เขาจา้งบริษทัท่ีปรึกษา เขา
ท าวิจยัตลาด เขาคิดสินคา้ข้ึนมาแลว้เขาไปจา้งโรงงานผลิต โรงงานผลิตเสร็จแลว้เขาก็
เอามาจา้งเซลลไ์ปขาย เขาแค่บริหาร เขาแค่บริหารอยา่งนั้น เขาคิดของเขา เขาดูแลของ
เขา น่ีปัญญาทางวิชาชีพ  

 แลว้เวลาเรามีปัญญาๆ เวลาเรามีปัญญา เห็นไหม พอเรามีปัญญาเราจะภาวนาของ
เรา ถา้เรามีปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เรามีสติ มีปัญญาเราจะก าหนดพุทโธ แลว้เกิดถา้
เรามีปัญญา ตั้งแต่สุตมยปัญญา ตั้งแต่จินตมยปัญญา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ี
มนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไป น่ีพดูถึงถา้มนัไม่ไปติดกบันะ ไม่ไปติดเหยือ่ของกิเลสนะ แต่ถา้
มนัไปติดเหยือ่ของกิเลส เห็นไหม เวลาเราคิดถึงธรรมะเราก็เอาโลกมาสวม อา้ว ก็ผมเอา
หนงัสือหลวงพ่อมาผมไปขาย ๒๐๐ หนงัสือหลวงพ่อก็แจกต่อไป ผมท าความดีนะ ผม
เอาหนงัสือไปขยายกวา้งขวางนะ ผมจะมีกรรมตรงไหน? ผมท าดีทั้งนั้นแหละ 

 น่ีมนัปัญญาของเขาไง เขาบอกว่าเขาช่วยส่งเสริม แหม อุตส่าห์มาเอาหนงัสือไป
แจก อุตส่าห์เอาหนงัสือไปขายเล่มละ ๒๐๐ โอ๋ย ยงัว่าผดิไดอ้ยา่งไร โอ๋ย ท าดีขนาดน้ี ไอ้
คนท่ีมนัเอาไปมนัไม่ไปแจก มนัเอาไปเก็บ ของผมเอาไปแจกเลย แจกหนงัสือเก่าขาย 
๒๐๐ ขายต่อ เออ เป็นความดีๆ แลว้ก็จะมาทวงเอาความดี แต่ แต่เวลากรรมมนัใหผ้ลมนั
จะไปอุทธรณ์กบัใครไม่ได ้ เวลาเวรกรรมมนัมาถึงตวันะ มนัจะไปอุทธรณ์กบัใครไม่ได้
เลยล่ะ แลว้ถา้มนัอุทธรณ์กบัใครไม่ได ้เพราะว่าอะไร? เพราะมนัผดิเจตนาไง  

 เจตนาของเขา เขาใหก้นัดว้ยน ้าใจ หนงัสือเขาแจกไป แจกไปเพื่อจะไปบ ารุง
สมองของคน จะไปบ ารุงหวัใจของคน ใหห้วัใจของคนท่ีมนัลม้เหลว ใหห้วัใจของคนท่ี
ไม่มีทางออก ใหห้วัใจคนท่ีมนัอั้นตู ้ ใหม้นัไดเ้ขม็ทิศทางเดินออก เขาแจกเพื่อน ้าใจของ
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คน เขาแจกเพื่อเป็นธรรม เขาไม่ไดใ้หเ้อาไปแจกเป็นการแลกเปล่ียน ถา้เป็นการ
แลกเปล่ียนมนัท าไดห้ลายทางทั้งนั้นแหละ เขาไม่ท า เขาไม่ท าเพราะวา่อะไร? เพราะมนั
ลดคุณค่าไง มนัลดคุณค่าของธรรมะ  

 ถา้ธรรมะท่ีมนัไดม้าดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ เร่ิมตน้ท่ีมนัสะอาดบริสุทธ์ิ มนัจะ
ใหผ้ลเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิไง เร่ิมตน้มามนัเศร้าหมอง เร่ิมตน้ของมนัมีการ
แลกเปล่ียน เร่ิมตน้ของมนั มนัมีการไดมี้การเสีย เร่ิมตน้ แลว้บอกว่าน่ีเป็นธรรมะ ธรรมะ
เพื่อประโยชน์ๆ ไง ธรรมะอยา่งนั้น เพราะถา้ธรรมะอยา่งนั้น เวลาคนธรรมะอยา่งนั้นมนั
ตอ้งคิดถึงผลประโยชน์ของตวั ถา้ใครเขียนก็ตอ้งเขียนถึงอีโกข้องตวั เขียนถึงความเห็น
ของตวั เขียนถึงส่ิงท่ีว่าตวัตนของตวัยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่เหนือทุกๆ อยา่งไง แลว้เผือ่แผไ่ง จะ
ดึงจกัรวาลมาอยูก่บัเราหมดไง  

 ถา้เร่ิมตน้คิดอยา่งนั้นมนัก็เป็นอยา่งนั้นไง แต่ถา้เร่ิมตน้มนัไม่มีส่ิงใดเป็นของ
บุคคลใด มนัเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริงทั้งนั้น ถา้เป็นความจริงเราก็ช่วยเหลือเจือจาน
กนั น่ีพดูถึงความเห็นนะ พดูถึงว่าเจตนาของเร่ิมตน้ ความเร่ิมตน้เป็นอยา่งน้ีเห็นไหม ถา้
เร่ิมตน้เป็นอยา่งน้ี เร่ืองท่ีบอกว่าเอาไปซ้ือขายเพื่อความกวา้งขวาง มนัเป็นความคิดแบบ
โลก มนัเร่ิมตน้ดว้ยความไม่สะอาดบริสุทธ์ิ ถา้เป็นความคิดแบบธรรมะ  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าเวลาเขาไปเห็นแลว้มนัสลดหดหู่มาก ผมเลยเตือนเพื่อนพอเห็น
เขาอา้ปากจะพดู น่ีคนไปเห็นร่วมกนัเราก็เตือนเขา ขณะท่ีเราเห็นแลว้เราสลดหดหู่ ท าไม
โยมไม่เอะอะมะเท่ิงกบัเขาเลยล่ะ? มนัเอะอะมะเท่ิงไม่ได ้ เพราะในปัจจุบนัน่ีผลของ
วฏัฏะคือเรามีเวรมีกรรมร่วมกนั แต่เราจะเอาผดิกบัเขาโดยแง่ของกฎหมายไม่ได ้ ในแง่
ของกฎหมายไม่ไดเ้พราะอะไร? เพราะว่าค าว่าร้านหนงัสือเก่า ร้านหนงัสือเก่าเขากรั็บ
ซ้ือหนงัสือเก่าอยูแ่ลว้ แต่หนงัสือเก่าโดยทัว่ไปมนัเร่ืองหน่ึง แต่น่ีทางวดัเขาไม่ไดพ้ิมพ์
ใหไ้ปขายหนงัสือเก่า เขาไม่ไดแ้จกหนงัสือเก่า เขาแจกคน เขาแจกคน แจกผูท่ี้มีความ
สนใจ แต่ไอค้นท่ีเอาไปเขาเอาไปดว้ยเจตนาท่ีไม่บริสุทธ์ิ เขาเจตนาเอาไปเขาเจตนาเห็น
แก่ตวั  

 การเห็นแก่ตวั เห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตน เขาไม่ไดเ้ห็นแก่สังคม 
เขาถึงท ากนัอยา่งนั้น แต่พอเราไปเห็นแลว้เราก็สลดหดหู่นะ แต่ถา้ผลทางกฎหมายล่ะ? 
ผลทางกฎหมายเพราะว่าเขาไม่ไดฉ้อ้โกง เขาไม่ไดไ้ปพิมพข้ึ์นมา เขาไม่ไดล้กัขโมย
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ข้ึนมา แต่เขาก็ท  าธุรกิจของเขา แต่มนัก็ไม่สะอาด เห็นไหม สัมมาอาชีวะๆ เล้ียงชีพดว้ย
ความชอบธรรมมนัถึงตอ้งท าไดย้าก แต่ถา้มนัเล้ียงชีพโดยชอบธรรมของเขา น่ีเป็น
ความชอบธรรมเพราะเขาก็ตั้งของเขา เราจะบอกว่าแง่กฎหมายมนัท าเขาไดไ้หม? แลว้
เราท าไปแลว้มนัคุม้ค่าไหม?  

 ฉะนั้น มนัเป็นเร่ืองของระบบ ระบบการตลาดในโลกเขามีอยา่งนั้น ถา้มีอยา่งนั้น
แลว้ เพียงแต่เราก็รักษาสมบติัของเรา เรากไ็ม่ใหม้นัออกไปเป็นอยา่งนั้น ฉะนั้น น่ีเราพดู
ถึงความถกูผดิทางกฎหมาย แต่เวลาโยมพดู เห็นไหม ว่าเพื่อนจะพดูโยมยงัสะกิดเลย เฮย้ 
พดูเบาๆ เพราะมนัมุมมอง ถา้พดูอยา่งน้ีตอ้งบอกมุมมองเลย เขามองว่าดี แต่เรามองว่า
เสีย แลว้เขามองว่าดี มองว่ามนัจะกวา้งขวาง มนัจะไปไดไ้กล มนัจะท าประโยชน์มาก 
แต่เรามองแลว้เขาจะไดป้ระโยชน์ เขาจะไดป้ระโยชน์มาก เพราะประโยชน์ของเขา เขา
ไดป้ระโยชน์ 

 ประโยชน์ของเรานะ ดูสิเวลาเราแข่งขนักนั เราแข่งขนักนัเร่ืองอะไร? ถา้เรา
แข่งขนัคุณงามความดีนะ เวลาแข่งขนัคุณงามความดี เราท าบุญกุศล ทุกคนอยากไดดี้ 
เวลาเป็นบุญๆ บุญน้ีเป็นนามธรรม มนัเก็บสะสมในหวัใจไม่มีขอบเขต แต่ถา้เป็นวตัถุ
ต่างๆ มนัตอ้งมีท่ีเก็บท่ีอะไร มนัมีค่าใชจ่้ายทั้งนั้นแหละ  

 ฉะนั้น เวลาเป็นเร่ืองของความดี เราแข่งขนัเร่ืองความดี ความดีเวลาเราประพฤติ
ปฏิบติั เราพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลาจิตใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม เวลาหลวงตา
ท่านบอกเลย หลวงตาท่านบอกว่าเวลาผูท่ี้ช าระลา้งกิเลส จิตใจพน้จากกิเลสไปมนั
กวา้งขวาง มนัครอบ ๓ โลกธาตุ ท่านบอกจิตใจน่ีเหมือนพญามงักร มนัไปในอากาศไม่มี
ท่ีส้ินสุดเลย มนักวา้ง มนัเวิง้วา้งไปหมด ดสิูมนัยิง่ใหญ่ขนาดไหน น่ีถา้พดูเป็นบุญความ
จริงมนักวา้งขวาง มนัไม่มีขอบเขตเลย แต่ถา้มนัเป็นการแข่งขนั การแข่งขนัท่ีว่าเรา
แข่งขนัเพื่อประโยชน์กบัเรา แข่งต่างๆ ไออ้ยา่งน้ีมนัวดักนั ๒๐๐, ๖๐๐, ๘๐๐  

 ตอนน้ีเขามาบอกเลย ตามรอยศาสดามนัไปขายเล่มละ ๑,๒๐๐ ขนาดเราคุมขนาด
น้ี มนัก็แปลกนะ นัง่อยูน่ี่รู้ไปหมด มีคนมารายงานหมด ไปเห็นไง บอกว่าประวติัหลวงปู่
มัน่ขาย ๔๐๐ ถึง ๖๐๐ แต่ตามรอยศาสดาขายเล่มละ ๑,๒๐๐ ขนาดเราพยายามจะแจกโดย
ถึงมือนะ ไม่มาวางใหห้ยบิเอง มนัยงัไปเลยนะ ฉะนั้น มนัวดัค่าของใจมนัวดัยากเนาะ น ้า
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ทะเลมนัยงัวดัไดว้่าลึกต้ืนขนาดไหน แต่น ้าใจของคนมนัวดัไม่ได ้ เพียงแต่พวกเรากย็งั
ปรารถนาดีกนัอยู ่ยงัจะพิมพแ์จกต่อไป ยงัไม่หมดก าลงัใจหรอก ยงัจะพิมพแ์จกต่อไป  

 แต่ทีน้ีโยมท่ีถามมาน่ีนะ มนัมีโยมท่ีเขาไปเจอ ไปเจอแลว้เขามีสติเขาเขา้ไปคุย
กบัเขาโดยแบบว่าเป็นมิตร ถามเขาจริงๆ เลยล่ะเขาบอกหมด เขาบอกซ้ือเล่มละ ๒๐๐ 
ประวติัหลวงปู่ มัน่ แลว้เขาขาย ๔๐๐ ถึง ๖๐๐ แต่ไอเ้ล่มตามรอยศาสดาเขาไปเจอเลยว่า
เขาตั้งไว ้๑,๒๐๐ แต่เขาไม่ไดถ้าม เขาผา่นมา น่ีเขามารายงานหมด  

 ฉะนั้น เวลาเขาไปเห็นเขายงัสลดหดหู่ ค าว่าสลดหดหู่เราก็เตือนใจเราไง เรา
เตือนสติเรา เห็นไหม ท าความดี เราท าความดีกบัสังคม ความดีกบัโลก เขาเขา้ใจเจตนา
ความดีของพวกเราไหม? ความดีของเขา เขาก็มองแบบของเขาไง เขามองแบบของเขา 
ฉะนั้น พอมองแบบของเขาก็บอกว่าความดี ท่ีน่ีเวลาใครมาหาเรานะเขาบอกว่าพระดี 
พระดีน่ีเราวดัไปเลย เขาบอกว่าไปหาหลวงพ่อสิหลวงพ่อเป็นพระดี แลว้พอมาเจอหลวง
พ่อ หลวงพ่อด่าทนัทีเลยแหละ เอะ๊ พระดีท าไมเป็นแบบน้ี  

 ค าว่าดีมนัดีอยา่งไรล่ะ? ถา้ค าว่าดีของเรานะ ดีของเราก็มีคุณธรรม ดีของเราน่ี
ท่านมีปัญญาสั่งสอนเราได ้ ดีของเราคือท่านเป็นแบบอยา่งใหเ้ราประพฤติปฏิบติัตามได ้
แต่ถา้ความดีของโลกเขาคิดนะ ถา้ความดีท่านตอ้งเอาใจเรา ถา้เป็นความดีนะไปแลว้ท่าน
ตอ้งโอ๋เราน่าดูเลย ถา้เป็นความดีนะท่านจะบริการเตม็ท่ี มนัตีความต่างกนัไหม? ฉะนั้น 
บอกว่าไปหาหลวงพ่อสิ หลวงพ่อเป็นพระดี เอะ๊ มนัดีอยา่งไรวะ ถา้เขามาเขาอยูใ่นกรอบ 
เออ แสดงว่าเขาดีเหมือนกนั ดีของโยมกบัดีของเราตรงกนั แต่ถา้ดีของคนอ่ืนนะ อ๋อ ถา้ดี
หลวงพ่อ หลวงพ่อตอ้งแจกนู่น หลวงพ่อตอ้งใหทุ้กอยา่ง หลวงพ่อเป็นพระดี เออ อยา่งน้ี
กไูม่ดี เพราะไม่มีจะให ้น่ีค  าวา่ดีเราตีความไดเ้ยอะแยะเลย  

 น้ียอ้นมาท่ีหนงัสือ หนงัสือถา้เขาท าอยา่งนั้นก็อยูท่ี่มุมมองหวัใจของเขา คือเรา
จะบอกว่าเราเกิดมาในโลกน้ีมีคนดีและคนไม่ดีอยูร่่วมกนั เราจะใหค้นทุกคนเป็นคนดี 
เอาท่ีไหนเป็นคนดี หวัใจเราเองมนัยงัพลิกแพลงตลอดเวลา แต่ถา้เขามีมุมมองอยา่งนั้น 
เขาคิดอยา่งนั้น เราไม่ท าแบบนั้นนะ ถา้บอกว่าเอะ๊ เขาเป็นอยา่งนั้น ถา้หลวงพ่อบอกว่า
ไดผ้มก็เอาบา้ง เล่มละ ๒๐๐ ผมก็จะเอาบา้ง เด๋ียวผมมาผมก็เอาไปสองร้อยๆ ๕ เล่มกไ็ด้
พนัหน่ึง ก็บอกแลว้ว่ามนัมีกรรม ท าแลว้มนัมีผลตอบสนองทั้งนั้นแหละ กรรมดี กรรม
ชัว่ แลว้ของเขาท าเพื่ออะไร?  
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 เขาท าเพื่อแจก เขาท าเพื่อเป็นธรรมทาน แลว้เราเอาไป เราไปซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน 
เราเอาประโยชน์กบัเรา มนัเสียหาย เราไม่เคยเห็นว่าเป็นความดี แต่ แต่ขนาดวา่เราจะไป
ตามเชด็ ตามลา้งทุกอยา่ง คือเราจะไปควบคุมโลกมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เราตอ้งควบคุม
หวัใจของเราไง เราเจตนาดี เราท าคุณงามความดี แต่เขาตีความดีเราผดิพลาดไป เขา
ตีความดีเราบิดเบือนไป เขาตีความดีโดยความเห็นของเขา กรรมของสัตว ์ สัตวม์นัท า
อยา่งนั้นมนัเป็นเวรเป็นกรรมของสัตว ์ แต่พวกเรายงัท าความดีต่อไป เราจะท าความดี
ของเราต่อไป  

 กรรมของสัตว ์ สัตวคิ์ดไดแ้ค่นั้น สัตวท์  าอยา่งนั้น มนัเป็นกรรมของสัตว ์ แต่ แต่
มนัมีเวรมีกรรมแน่นอน กรรมคือการกระท า เขาท าแลว้เขาตอ้งไดรั้บผลของเขา เขาท า
แลว้ แต่เราไม่อยากพดูว่ามนัจะไดผ้ลอยา่งไรไง เด๋ียวจะบอกโอโ้ฮ หลวงพ่อน่ีอาฆาต 
หลวงพ่อน่ีแหม บอกไม่เอาเขาอาฆาตใหญ่เลยนะ คือเขาท าแลว้เราจะท าอยา่งไรล่ะ? 
ของท่ีมนัท าแลว้มนัมีเหตุ มีปัจจยั แลว้เราจะไปหา้มไดอ้ยา่งไรล่ะ? มนัก็ตอ้งเป็นผล
ตามนั้น ในเม่ือเขาท าดว้ยเหตุ ดว้ยปัจจยั เหตุปัจจยันั้นมนัก็ตอ้งใหผ้ลตามเหตุและปัจจยั
นั้น ถา้ท าคุณงามความดี ความดีมนักใ็หผ้ลเป็นดี เป็นเหตุ เป็นปัจจยัท่ีดีนั้นไป ถา้ใครท า
อยา่งนั้นมนัก็มีเหตุ มีปัจจยัเป็นอยา่งนั้น มนัก็ตอ้งเป็นไปตามเวรตามกรรมของเขา แต่
เราก็ยงัท  าความดีของเราต่อไป เราท าความดีต่อไป 
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