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มนัมีขอแทรก  

ถาม : ขอ้ ๒๑๕๒. เร่ือง “ขออนุญาตแทรก” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลูกขออนุญาตไปวดั ไปเยีย่มไดไ้หมเจา้คะ กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : เขาเขียนมา เราบอกไม่ได ้ไม่ควร 

“กราบขออนุญาตไปวดั ไปเยีย่มไดไ้หมคะ” 

ไม่ไดน้ะ เพราะว่าวดัมนัมีเยอะ วดัมีทัว่ประเทศไทย แลว้ก็แสวงหาอยูแ่ลว้ ไปวดัท่ีดีงาม
แลว้กนั เพราะวา่มนัยดืเยื้อมานาน จบไปแลว้ ไม่ได ้ ไม่ตอ้งมา ไปหาวดัท่ีมนัสะดวก วดัท่ีมนั
พอใจพอ จบ 

น่ีเขา้เร่ืองของเราแลว้ 

ถาม : ขอ้ ๒๑๔๒. เร่ือง “นิพพานแลว้ไปไหน” 

หลงัจากท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระอรหนัตไ์ดล้ะสังขารแลว้ไปไหนคะ  

ตอบ : จะไปไหน ถา้ไปไหนก็ตอ้งไปถามพระอนุรุทธะ พระอนุรุทธะไดเ้อตทคัคะเป็นผู ้
เลิศในทางรู้วาระจิต ถา้พระอนุรุทธะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน พระ
อรหนัตท์ั้งหมดถามว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้นิพพานแลว้หรือ 

พระอนุรุทธะบอกว่ายงั พระอนุรุทธะบอกว่ายงันะ ตอนน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ก าลงัเขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อา
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กิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ถอยไปถอยกลบั แลว้มานิพพานเอาระหวา่งรูปฌาน 
อรูปฌาน นัน่พระอนุรุทธะตามก าหนดรู้ตลอดเวลา  

ถา้จะถามตอ้งถามพระอนุรุทธะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตท์ั้งหลาย
ละสังขารแลว้ไปไหน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ พระอนุรุทธะก็ปรินิพพานไปแลว้ 
แลว้ถามน่ีใครจะตอบล่ะ ถา้ไปถามแลว้มนัอยูท่ี่วุฒิภาวะของคน วุฒิภาวะของคนอ่อนดอ้ยก็พูด
ไปตามความเห็นของตน ถา้เป็นทฤษฎีก็ว่าตามทฤษฎีนั้น แลว้ผูท่ี้รู้จริง จบ ถา้รู้จริงแลว้มนัจบ 
ถา้รู้ไม่จริง มีปัญหาไปทั้งนั้นน่ะ  

ฉะนั้น ค าว่า “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระอรหนัตล์ะสังขารแลว้” น่ีพูดถึงว่า
นิพพานแลว้ไปไหนๆ น่ีเป็นส่ิงท่ีสูงสุด ส่ิงท่ีปรารถนาของชาวพุทธเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ก็ปรารถนาพระโพธิญาณ 
ปรารถนาเป็นพระอรหนัต ์ ปรารถนาเป็นศาสดา ปรารถนาส้ินสุดแห่งทุกข ์ ทีน้ีส้ินสุดแห่งทุกข ์
พอส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้ก็จบไง ถา้รู้จริงแลว้มนัจบ ถา้รู้จริงนะ 

ถา้รู้ไม่จริง ทางทฤษฎีข้ึนมา เพราะเรารู้ไม่จริง พอรู้ไม่จริงข้ึนมา เราก็ตอ้งแบบว่า
อยากจะวิเคราะห์วิจยั วา่อยา่งนั้นเถอะ ถา้วิเคราะห์วิจยั ยิง่วิเคราะห์วิจยัมนัก็ยิง่มีปัญหาไปเร่ือย  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า นิพพานแลว้ไปไหน 

ถา้เขารู้จริงแลว้จบ รู้จริงแลว้จบ ถา้รู้จริงนะ ถา้รู้ไม่จริง มีปัญหาเยอะแยะไปหมด มี
ปัญหา หมายความว่า คนท่ีความรู้แค่หางอ่ึงก็พูดไดแ้ค่หางอ่ึง คนท่ีความรู้มากนอ้ยแค่ไหนก็พูด
ไดแ้ค่ความรู้ของตน ถา้ความรู้ของตน ความรู้ของตนว่านัน่ล่ะคือนิพพาน พอเด๋ียวความรู้มนั
แตกขยายไปก็ โอ๋ย! นิพพานกูขยบัแลว้ นิพพานมนัเพิ่มมากข้ึนแลว้ นิพพานก็เลยมีปัญหาไป
หมดเลย 

นิพพานคือนิพพาน นิพพานก็คือจบ จบแลว้ รู้จริงแลว้จบ รู้จริงแลว้น่ิงเงียบ รู้จริงเป็น
ความจริงอนันั้น แลว้ความจริงน้ีประเสริฐมาก ประเสริฐท่ีไหน ประเสริฐในหวัใจของผูท่ี้รู้จริง
นั้น จบ  
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ถาม : ขอ้ ๒๑๔๓. เร่ือง “เพียงแค่น่ิงก็สร้างโอกาสมหาศาล” 

ตอบ : ค าถามแต่ละค าถามมนัถามมา ค าถามท่ีแลว้มนัก็เป็นค าถามแค่ความสงสัย ถา้แค่
ความสงสัยแลว้ นิพพานแลว้ไปไหน 

นิพพานแลว้มีความสุขมาก นิพพานแลว้ส้ินสุดแห่งทุกข ์ นิพพานแลว้เป็นธรรมธาตุ 
นิพพานหลุดพน้ไปจากวฏัฏะเป็นวิวฏัฏะ เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือสรรพส่ิงทั้งส้ิน นัน่ถา้
นิพพานแลว้ไปไหน จบ  

ไอน่ี้บอกว่า “เพียงแค่น่ิงก็สร้างโอกาสมหาศาล” 

ถา้เพียงแค่น่ิงแลว้สร้างโอกาสมหาศาล ก็สร้างโอกาสมหาศาลแลว้มนัก็จบไง แต่ค าถาม
เขียนมา ๒-๓ หนา้ ๒-๓ หนา้น่ีเป็นเร่ืองของชีวิตโลก เร่ืองของความเป็นอยู ่ เร่ืองของการท า
ธุรกิจ มีปัญหามากมายเลย มีปัญหามากมายเลย ถา้มีปัญหามากมาย มนัก็เป็นปัญหาโลกไง เวลา
ปัญหาโลก เวลาหลวงตาท่านสอนเวลาประพฤติปฏิบติันะ โลกกบัธรรมๆ ถา้โลกกคื็อโลกนัน่
แหละ แต่เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติัก็มาจากโลก  

เวลาเราเกิดมา เกิดจากพ่อจากแม่ใช่ไหม เวลาเราเกิดจากพ่อจากแม่ข้ึนมา เราเกิดจากพ่อ
จากแม่ น่ีพ่อแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องเรา เราเกิดมา เกิดเป็นโลกสมมุติ โลกสมมุติก็เกิดท่ี
เราน่ีแหละ ถา้ท่ีเราแลว้ ถา้เราขาดสติ เราขาดปัญญา เราก็แสวงหาทางโลกน่ี แสวงหาทางโลก
มนัก็มีบุญมีบาปนะ ถา้คนมีบุญมีอ านาจวาสนาบารมีเขาท าส่ิงใดแลว้เขาประสบความส าเร็จของ
เขา คนท่ีดอ้ยอ านาจวาสนาท าส่ิงใดกล็ม้ลุกคลุกคลาน คนท่ีข้ีทุกขข้ี์ยาก ทุกขย์ากจนตาย น่ีเร่ือง
ของโลก แลว้เร่ืองของโลก อยูก่บัโลก แลว้ก็บอกว่า เป็นความไม่เสมอภาค เกิดมาแลว้
ประชาธิปไตยตอ้งมีความเสมอภาค เกิดเป็นคนท าไมไม่เสมอภาค 

เกิดเป็นคน คนเท่ากนัทั้งนั้นน่ะ แต่อ  านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั แลว้อ  านาจ
วาสนาของคนไม่เหมือนกนั แลว้ถา้คนมีสติมีปัญญานะ เร่ืองโลก เวลาเร่ืองโลกมนัก็เร่ืองของ
โลกทั้งนั้นน่ะ เวลาประพฤติปฏิบติัเขาจะเอาความจริงๆ ความจริงมนัอยูท่ี่ไหน 

ความจริงทางโลก สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา มนัเป็นส่ิงอนิจจงั 
มนัไม่มีอะไรคงท่ีทั้งนั้นน่ะ มนัแปรสภาพของมนั มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แลว้เราก็ไป
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หลงใหลกบัมนั แลว้ก็พยายามจะท าใหม้นัเป็นสมบติัของเราๆ มนัก็เลยเป็นความทุกขค์วามยาก
ไง น่ีเป็นเร่ืองของโลก 

แต่ถา้เป็นเร่ืองของธรรมล่ะ ถา้เป็นเร่ืองของธรรมมนัยอ้นกลบัมาท่ีในหวัใจของเราน่ี 
เร่ืองของธรรม ดูสิ พระอรหนัตใ์นสมยัพทุธกาลนะ พระสีวลีเป็นผูมี้ลาภมาก พระอะไรจ าช่ือ
ไม่ได ้ ท่ีว่าเป็นพระอรหนัต์เหมือนกนั ข้ีทุกขข้ี์ยาก ข้ีทุกขข้ี์ยากคือฉนัขา้วไม่เคยอ่ิมเลย นัน่น่ะ
พระอรหนัตเ์หมือนกนั เวลาเป็นพระอรหนัตม์นัเป็นท่ีหวัใจน่ี ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีวดักนัเร่ืองวตัถุทาง
โลกนั้น 

พระอรหนัตท่ี์มีศกัยภาพ พระสีวลีเป็นพระอรหนัต์ พระอรหนัตท่ี์มีฤทธ์ิมีเดชก็พระ
อรหนัต ์ พระอรหนัต์ท่ีมีปัญญาก็พระอรหนัต ์ พระอรหนัตท่ี์ว่าทางโลกน้ีข้ีทุกขข้ี์ยาก มนัก็เป็น
พระอรหนัตเ์หมือนกนั ทีน้ีค  าว่า “พระอรหนัต”์ ธรรมเหนือโลกๆ มนัอยูใ่นใจน่ี ถา้อยูใ่นใจน่ี 
ปัญหาน้ีมนัเป็นปัญหาเร่ืองโลกๆ 

เขาบอกว่า เพียงแค่น่ิงก็สร้างโอกาสมหาศาล ถา้สร้างโอกาสมหาศาล เพียงแค่น่ิง เขาว่า
ถา้เวลาเขาใชส้ติปัญญาของเขา พอจิตมนัน่ิงแลว้มนัเห็นไง เห็นว่าไปกูห้น้ียมืสินต่างๆ มาแลว้
มนัมีปัญหา นัน่น่ะแค่จิตน่ิงก็มีค่ามหาศาล เวลามนัเกิดปัญญามนัเกิดปัญญาอยา่งน้ี มนัเกิด
ปัญญาอยา่งน้ีเหมือนกบัทางโลกท่ีเราปฏิบติักนั ปฏิบติัเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข ์ ถา้บรรเทาทุกข์ 
เวลาใหค้ลายจากทุกข ์ส่ิงท่ีมีทุกขมี์ยาก ธรรมโอสถเขา้มาช าระลา้ง ท าใหจิ้ตใจเราไม่ทุกขไ์ม่ยาก
จนเกินไป น่ีปฏิบติัพอเป็นพิธี ปฏิบติัพอเป็นทางโลกไง  

แต่เวลาถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่านจะประพฤติปฏิบติัจริงๆ เวลามาบวชเป็นพระ มา
บวชเป็นพระเอาจริงเอาจงั อดม้ือกินม้ือ จะทุกขจ์ะยากข้ึนมา เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองปลีกยอ่ยเลย คนเรา
นะ ถา้มีเป้าหมายว่าเราจะส้ินสุดแห่งทุกข ์ เราอยากจะพน้จากกิเลสไป ไอเ้ร่ืองส่ิงสภาวะ
แวดลอ้มความเป็นอยูน่ี่เป็นเร่ืองดอ้ยๆ เลย เป็นเร่ืองแค่อาศยัทั้งนั้นเลย เพราะเราเกิดมา เราเกิด
มาเพื่อคน้ควา้หาใจของตน ถา้หาใจของตนนะ ส่ิงท่ีมนัจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ เวลาครูบา
อาจารยข์องเราท่านแสวงหาท่ีปฏิบติันะ ถา้ส่ิงใดท่ีมนัอุดมสมบูรณ์ ท่านคอยหลีกเร้น คอยไปหา
บา้นเลก็บา้นนอ้ย มีสองหลงัสามหลงัพอเพื่อประทงัชีวิตเท่านั้นน่ะ ถา้เวลาประทงัชีวิต เขาก็
ทุกขอ์ยูแ่ลว้ ส่วนใหญ่แลว้พวกน้ีเป็นท่ีเถียงนา เป็นท่ีเขาไปเฝ้าไร่เฝ้านาน่ะ มนัไม่ใช่เป็น
บา้นเรือนท่ีเขาอยูอ่าศยั ความเป็นอยูม่นัก็ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นน่ะ เขาเองเขาก็เพื่อมาพอด ารงชีพ 
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เพื่อมาเฝ้าไร่เฝ้านา มีพระมาอยูอ่าศยัขา้งๆ อีกองคส์ององคอ์ยา่งน้ี เขาก็ตอ้งเจียดของเขาเพื่อมา
ใส่บาตรของเรา พอใส่บาตรของเรา ต่างคนต่างด ารงชีพ ถา้วนัไหนเขาลืม วนัไหนเขาไม่อยูท่ี่
เถียงนาเขา ไปแลว้ไม่เจอใคร วนันั้นก็อดไป น่ีอดม้ือกินม้ือ อดบา้งอ่ิมบา้งเพื่อคน้หาหวัใจของ
ตน แลว้อยา่งนั้นน่ะภาวนาดี ครูบาอาจารยเ์ราท่านแสวงหาส่ิงนั้นน่ะ ท่านถึงไม่ทุกขไ์ม่ยากเร่ือง
โลก เร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั เร่ืองทรัพยส์มบติัท่ีเราปฏิบติักนัเพื่อใหม้นัสมบูรณ์พูนสุข  

น่ีพูดถึงว่า เพียงแค่น่ิงก็สร้างโอกาส 

มนัเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมเป็นปัญหาสังคมนะ ปัญหาโลกๆ ถา้เราเอามาพวัพนั
กนั ส่ิงท่ีว่าเวลาพระเรา เวลาปฏิบติัก็ปฏิบติัเพื่อส้ินสุดแห่งทุกข ์ ปฏิบติัเพื่อสัจธรรมๆ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์รัตนตรัยของเรา สัจธรรมๆ คือพระธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
กราบธรรมๆ ธรรมน้ีเป็นธรรมเหนือโลก มนัมีคุณค่ามหาศาล มีคุณค่าจนประเมินค่าไม่ได ้ แต่
ส่ิงท่ีเราท ากนัอยูน่ี่มนัประเมินได ้มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นส่ิงท่ีค  านวณไดว้่ามีมากมีนอ้ย  

ค านวณได ้ค านวณไดม้นัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นน่ะ เร่ืองโลกๆ แลว้เราก็ค  านวณกนั เอา
ส่ิงนั้นมาเป็นเหตุ แลว้เราก็ปฏิบติัเพื่อมนั ปฏิบติัเพื่อมนั ปฏิบติัเพื่อโลก น่ีไง เวลาหลวงตาท่าน
พูด ธรรมเหนือโลก โลกไม่ใช่ธรรม ธรรมไม่ใช่โลก ถา้โลกไม่ใช่ธรรม เวลาปฏิบติัศีล สมาธิ 
ปัญญา ไปช าระลา้ง ไปฆ่ากิเลส กิเลสคือทิฏฐิมานะความเห็นผดิของตน ถา้ความเห็นผดิอนันั้น 
นัน่คือผลของการปฏิบติั แต่ไอเ้ร่ืองท่ีว่าผลจากขา้งนอกน่ีมนัเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมก็
ตอ้งแกด้ว้ยปัญหาสังคม ปัญหาสังคมของเรา ส่ิงท่ีเป็นสังคมของเรา เวลาทางโลกเขาน่ีระดบั
ของทาน ท าทานแลว้มีบุญกุศล ท าทานแลว้ประสบความส าเร็จ นัน่ก็เป็นบุญของเขา นัน่ก็เป็น
อ านาจวาสนาของเขา เขาท าอยา่งนั้นเป็นเร่ืองของเขา แต่ถา้เป็นพวกท่ีเขามาเพื่อผลประโยชน์
ของเขา เขาก็พยายามสร้าง กวนน ้าใหขุ้่นไว ้ ทุกคนไม่เห็นความเป็นจริง แลว้มนัก็จะมีไดมี้เสีย
ในนั้นน่ะ ฉะนั้น เราไม่ไปแบบนั้น เราตอ้งการท าดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ถา้ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ
ของเรา เวลาเป็นเร่ืองโลก หนา้ท่ีการงานก็เป็นเร่ืองหน่ึง เวลาเราท าหนา้ท่ีการงานกเ็ป็นหนา้ท่ี
การงานของเรา ท าหนา้ท่ีการงานแลว้ เราเสร็จจากงานแลว้เราจะประพฤติปฏิบติั เราก็ค่อยมา
ประพฤติปฏิบติั ถา้เราประพฤติปฏิบติัได ้ มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัไม่ได ้
มนัก็เป็นการบรรเทาทุกข ์ โลกน้ีปฏิบติัเพื่อแค่บรรเทาทุกข์ๆ  บรรเทาใหม้นัเบาบางเท่านั้นน่ะ 
บรรเทาทุกข์ๆ  แต่ถา้เป็นจริงๆ อริยสัจไม่ใช่เป็นอยา่งน้ี 
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อริยสัจเวลาเป็นจริงข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีใจ เวลาสมาธิมนัเกิด
ท่ีใจ ใจมีคุณค่าขนาดไหน ใจมีคุณค่ามาก ขนาดเขาทิง้ทางโลกเลย เขาจะไปปฏิบติัโดยตรง เอา
จริงเอาจงัข้ึนมา เวลาเอาจริงเอาจงั เวลากิเลสมนัหลอกนะ ไม่ประสบความส าเร็จ มนัก็อยากจะ
ออกไปอยูก่บัโลกนัน่น่ะ ฉะนั้น เวลาพระท่ีมาบวชแลว้พยายามขวนขวายจะประพฤติปฏิบติั 
ตั้งใจจะส้ินสุดแห่งทุกข ์ แลว้ไปไม่ไหว เขาก็กลบัไปเป็นฆราวาสอีก น่ีพูดถึงวา่เวลาลม้ลุก
คลุกคลาน 

ทีน้ีผลของการปฏิบติั ผลของการปฏิบติัมนัปฏิบติัแบบน้ี เราถึงแบบว่า ส่ิงท่ีว่าเขาพูดมนั
เป็นเร่ืองโลก เราพูดใหเ้ห็นว่า ส่ิงท่ีเป็นปัญหาสังคม ส่ิงท่ีเป็นปัญหาทางโลกเป็นเร่ืองหน่ึง แต่
เวลาปฏิบติัธรรม เวลาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรมๆ มนัเหนือโลก เหนือโลกมนัแก้
กิเลส แกกิ้เลสไม่ใช่เร่ืองเงิน เร่ืองทอง เร่ืองหนา้ท่ีการงาน ไอน่ี้มนัเป็นปัญหาชีวิต มนัตอ้งไป
ถามพวกตอบปัญหาชีวิต แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองเวรเร่ืองกรรมนะ เร่ืองเวรเร่ืองกรรมเขาวางได ้ เขา
วางไดน้ะ เวลาเราทุกขเ์รายาก เราก็ทุกขย์าก ท าไมชีวิตเราทุกขย์ากขนาดน้ี ถา้ชีวิตเราทุกขย์าก
แลว้ เขาพยายามจะเกิดขนัติธรรม อดทน สร้างแต่คุณงามความดี สร้างคุณงามความดี ถา้สร้าง
คุณงามความดีแลว้ กล่ินของศีลกล่ินของธรรม คนท่ีเป็นคนดีแลว้ท าส่ิงใดแลว้ขาดตกบกพร่อง
หรือขาดแคลน จะมีคนเห็นใจแลว้คนอยากช่วยเหลือ น่ีกล่ินของศีลกล่ินของธรรม  

แต่ถา้เราปฏิบติัไปแลว้ เราท าหนา้ท่ีการงานของเราแลว้ขาดตกบกพร่อง แลว้เราไปทาง
โลกๆ นะ มนัก็เป็นปัญหาสังคมท่ีโลกมีอยูเ่ยอะแยะไปหมดแลว้ โลกเป็นอยา่งน้ีทั้งนั้น แต่ถา้
เป็นความจริงๆ ความดีงามเขาท าดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตของเขา คนจะช่วยเหลือ น่ีเร่ืองของบุญ 
ถา้เร่ืองของบุญ ลม้ลุกคลุกคลานแลว้มีคนอุม้ชู ลม้ลุกคลุกคลานแลว้มีคนช่วยเหลือเจือจาน นัน่
เป็นเร่ืองของบุญกุศล แต่เร่ืองการปฏิบติัๆ มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงในใจของเรา ถา้เป็นสัจจะ 
เป็นความจริงของเรา ใหแ้ยกออก เราจะแยกออกใหว้่าโลกกบัธรรมๆ 

น่ีปัญหาโลกๆ ทั้งนั้น ปัญหาโลกๆ ไม่เอา มนัจะยดืเยื้อ แลว้เขียนมา ๓ หนา้ ๔ หนา้ 
เขียนมา ๓ หนา้ ๔ หนา้ เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเลย วดั ไม่ใช่ตอบปัญหาชาวบา้น วดั เวลา
จะตอบปัญหา ปัญหาในการปฏิบติั ใครมีศรัทธาความเช่ือแลว้ยงัลงัเลสงสัยอยู ่ จะตอกย  ้าว่ามนั
เป็นสัจจะเป็นความจริง การปฏิบติัมีผล ถา้ไม่มีผล ศาสนาน้ีเกิดมาไดอ้ยา่งไร ศาสนาน้ีเกิดมาได้
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม 
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พระอญัญาโกณฑญัญะเวลาฟังธรรม ธมัมจกัฯ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีดวงตา
เห็นธรรม น่ีหลกัมนัอยูท่ี่น่ี 

ไอน้ัน่ระดบัของทาน ระดบัของโลก ระดบัของโลกใหอ้ยูร่ะดบัของโลก เวลาไปวดัไปวา 
อยากไดว้ดัปฏิบติั อยากไดว้ดัดีๆ แลว้เวลาตอบปัญหา ก็ปัญหาทางโลกเอามาทบัถม เวลาทบัถม
ข้ึนมา มนัก็ช่วยเหลือเจือจานเร่ืองโลก ถา้ช่วยเหลือเจือจานเร่ืองโลกนะ วางส่ิงนั้นใหห้มดแลว้
มาอยูว่ดั วดัมีขา้วเล้ียง มาอยูว่ดั รับรองได ้ ชีวิตน้ีอยูไ่ดส้บายเลย ถา้ปัญหาชีวิต ปัญหาชีวิตมนัมี
แค่น้ี ฉะนั้น ส่ิงนั้นใหม้นัจบส้ินกนัไป ถา้มนัจบส้ินกนัไปแลว้ ถา้เป็นธรรมะ ตอบ ถา้เป็นปัญหา
ชีวิต ปัญหาเร่ืองสังคม ไม่ตอบ จบ  

ขอ้ ๒๑๔๔. ไม่มี 

ถาม : ขอ้ ๒๑๔๕. เร่ือง “นอ้มกราบเรียนถามเร่ืองสลากกินแบ่งรัฐบาลเจา้ค่ะ” 

นอ้มกราบพ่อแม่ครูจารยเ์ป็นท่ีเคารพอยา่งสูง ลูกเป็นศิษยเ์ร่ิมปฏิบติัใหม่ ฐานะทางบา้น
ก็เป็นคนชั้นรากหญา้ คือทุกวนัน้ีลูกก็พยายามรักษาศีล ๕ อยูเ่จา้ค่ะ แต่ลูกซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาล มนัผดิศีลขอ้ ๕ ไหมเจา้คะ 

แลว้เม่ือวนัท่ี ๑ ลูกบงัเอิญถูกสลากเลขทา้ย ๒ ตวัและ ๓ ตวั ไดเ้งินมาจ านวนหน่ึง ลูก
ตั้งใจว่าจะน าเงินไปร่วมบุญกฐินตามวดัต่างๆ ทั้งหมด แต่มีคนบอกว่าบุญไดน้อ้ยเพราะเป็นเงิน
ท่ีไดม้าดว้ยความไม่บริสุทธ์ิ คือเป็นเงินท่ีไดม้าจากการเล่นหวย แต่ลูกก็จะท าเจา้ค่ะ ลูกจึงอยาก
ขอความเมตตาจากพ่อแม่ครูจารยช่์วยแกข้อ้สงสัยทีค่ะ สรุปซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผดิศีลหรือ
เปล่าเจา้คะ ถา้ผดิ ลูกก็จะเลิก 

ตอบ : ผดิ มนัผดิตั้งแต่ตน้อยูแ่ลว้ มาถามอะไร เพราะอะไรรู้ไหม เพราะน่ีมนัปลายเหตุ 
เวลาตน้เหตุข้ึนมา เห็นไหม เวลาตน้เหตุ ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านไม่ท า
เร่ืองน้ี แลว้ถา้ครูบาอาจารยข์องเรานะ ท่านก็ไม่ท าเร่ืองน้ี แลว้เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่าน
ประพฤติปฏิบติัไป มนัจริตนิสัยของคน บางคนไปเห็นเลขชดัๆ เห็นต่างๆ เขาไม่พูด เขาเก็บไว้
ในใจทั้งนั้นน่ะ เวลาเห็น เวลาปฏิบติัรู้เห็นส่ิงใด รู้เห็นส่ิงใดมนัก็เป็นอ านาจวาสนาของคนใช่
ไหม รู้เห็นส่ิงใดก็คือการรู้เห็น รู้เห็นแลว้มนัจะมีไดมี้เสีย ถา้มีไดมี้เสียแลว้มนัไม่เป็นผลดีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
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ในการประพฤติปฏิบติัธรรมไม่มีไดมี้เสียนะ ไม่มีไดมี้เสียกบัโลก มีแต่เราเท่านั้น มีแต่
เราเท่านั้นจะละจะถอดจะถอนในใจของเราเท่านั้น เวลาเร่ิมตน้ตั้งแต่ผูท่ี้เขารู้เขาเห็นนะ ถา้ผูท่ี้มี
สติปัญญาเขาก็เก็บไวใ้นใจของเขา เขาไม่พดูหรอก มนัมีกรรมไง มีไดมี้เสีย มนัมีแพมี้ชนะ ถา้มี
แพมี้ชนะข้ึนไปแลว้มนักระทบกระเทือนไปทั้งนั้นน่ะ  

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะสั่งไวเ้ลย ไอเ้ร่ืองเห็น
นู่นเห็นน่ี ท่านไม่ใหเ้ห็นหรอก หรือถา้มนัเห็น มนัเห็นโดยวาสนาของคน ถา้เห็นก็เก็บไวภ้ายใน 
คือคนท่ีมนัมีสติมีปัญญาเห็นแลว้มนัไม่เดือดร้อนไง ไม่เหมือนเราไอข้ี้ครอก มีเงินบาทหน่ึง
อยากจะโชว ์ ไอพ้วกข้ีครอกมีเงินไม่ไดน้ะ มีเงินน่ีอวดทนัที ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไปรู้
เห็นอะไรหน่อยอยากอวด อยากอวด เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านไม่ใช่ข้ีครอก ท่านปฏิบติัท่านรู้
ท่านเห็นของท่าน เห็นก็คือเห็น เห็นก็เก็บไวใ้นใจ ท่านไม่พูดไม่ใดๆ ทั้งส้ิน เห็นก็คือเห็น เห็น
แลว้ก็แลว้กนัไป แต่มนัจริงหรือไม่จริง จริงหรือไม่จริงหมายถึงว่ามนัถูกหรือไม่ถูก นัน่อีกเร่ือง
หน่ึง แมแ้ต่ผูท่ี้เขารู้เขาเห็นจริงเขายงัไม่พูดเลย 

ทีน้ีส่ิงท่ีพูดออกมาแลว้ เวลาผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เวลาพูดไปแลว้ เวลาครูบาอาจารยท่ี์เป็น
กรรมฐานนะ ท่านบอกว่าใครภาวนาเป็นแลว้หา้มคุยกนั เวลาคุยกนั เราภาวนา เวลาภาวนาแลว้
จิตมนัสงบ อวดๆ คุยโมก้นั พอคุยโมไ้ปแลว้ พอเสร็จ พอจะกลบัมาภาวนา มนัจะเกิดนิวรณ์ 
เพราะค าพูดทุกค าเราเป็นคนพูด แลว้พอมาปฏิบติั มนัจริงหรือไม่จริง ถา้จริงหรือไม่จริง ไอท่ี้พูด
ไปมนัเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิ แลว้พูดออกไปน่ีมนัเป็นอาบติัหรือไม่เป็นอาบติั อู๋ย! เด๋ียว
เถอะ มีปัญหามากไปหมด  

เราพูดอะไรออกไปก็แลว้แต่ เราเป็นคนพูดเอง เราเป็นคนพูดเองนะ กิเลสมนัจะเอานัน่
แหละมาเป็นเหยือ่ แลว้มนัก็กระทุง้ไง ไอนู่้นไอน่ี้ ไอน่ี้ไอน้ัน่นะ เด๋ียวก็ป่วน น่ีไง ครูบาอาจารย์
ท่านถึงไม่ใหพู้ด ส่วนใหญ่แลว้ไม่ใหพู้ด จะใหพู้ดต่ออาจารยเ์ท่านั้น จะใหพู้ดต่ออาจารยข์องตน 
เวลาปฏิบติัข้ึนไป ดูสิ หลวงปู่มัน่ เวลาลูกศิษยลู์กหาปฏิบติั จิตเป็นอยา่งไรๆ ท่านจ้ีเลยนะ จิต
เป็นอยา่งไร จิตเป็นอยา่งไร จิตดีจิตไม่ดีท่านเชค็หมดนะ แลว้เพื่อประโยชน์ ทีน้ีมนัก็เป็นท่ี
วาสนา วาสนา หมายความวา่ เวลาผูท่ี้มีอ  านาจวาสนา เวลาปฏิบติัแลว้มนัก็มีหนทางใหเ้ดิน 
ปฏิบติัแลว้มนัก็มีผลมีงานของมนัข้ึนมาเป็นช้ินเป็นอนัใช่ไหม  
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คนท่ีปฏิบติัจะไม่มีอ  านาจวาสนา แต่เราเกิดมาในชาติน้ี เราก็อยากจะประพฤติปฏิบติัเพื่อ
เป็นนิสัยวาสนาของเราไป เราก็พยายามปฏิบติัวางเป็นพื้นฐานหวัใจเราไป อยา่งน้ีท่านไม่ค่อยจ้ี 
ไม่ค่อยถาม เพราะถามแลว้เขาจะเครียดของเขา แต่คนท่ีเขาจะเป็นประโยชน์ ท่านจะคอยถาม จิต
เป็นอยา่งไรๆ น่ีมีแต่ว่าอาจารยข์องตนคอยเชค็ คอยดู คอยแล แต่ถา้ผูท่ี้เขาปฏิบติันะ ถา้เขารู้เขา
เห็นส่ิงใด ส่ิงใดท่ีไม่เป็นประโยชน์ อาจารยจ์ะคอยกระหนาบเลย น่ีควาญประจ าชา้งๆ ในการ
ปฏิบติัมนัมีควาญประจ าชา้งรักษาชา้งนั้น ชา้งท่ีมนัตกมนั 

หวัใจเรามนัเปรียบเหมือนชา้งท่ีตกมนั มนัฟาดงวงฟาดงา มนัท าแต่ความพอใจของมนั 
ไม่มีใครเอามนัไวใ้นอ านาจได ้ควาญประจ าชา้งก็คอยแนะคอยบอก คอยลงปฏกั ไอเ้ราไม่รู้เร่ือง 
เราก็อาศยัควาญชา้งช่วยดูแล น่ีครูบาอาจารยข์องเรา 

น่ีเขาถามวา่ การซ้ือหวยมนัผดิไหม 

ผดิ คนท่ีเขารู้จริงเห็นจริงเขายงัไม่พูดเลย ไม่พูดหรอก ไอท่ี้เขาให้ๆ  กนันัน่น่ะมนัถูก
เท่าไร มนัผดิเท่าไร แลว้มนัเป็นอะไร มนัก็เป็นการหาช่ือเสียง หาเงินหาทองทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็น
ครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่ท าอยา่งน้ี ไม่ท าแบบน้ี  

ฉะนั้น ซ้ือหวยรัฐบาลผดิหรือไม่ 

ผดิ 

ฉะนั้น เขาบอกว่าเขาเป็นคนรากหญา้ เขากซ้ื็อหวยรัฐบาล แลว้บงัเอิญมนัถูก พอถูกแลว้
จะเอาเงินไปท าบุญ เขาบอกว่าเงินมนัไม่บริสุทธ์ิ แลว้ท าอยา่งไร 

ส่ิงท่ีเขาไปวดัไปวา คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขาก็ท  าบุญกุศลของเขา คนท่ีเขามีสติปัญญา
ของเขา เขาไปวดัไปวา เก็บขยะ เขาท าส่ิงใดนัน่ก็เป็นบุญของเขา บุญมนัเป็นไดห้ลากหลายนกั 
การท าคุณงามความดีเป็นไดห้มดเลย อยา่งเช่นตอนน้ี จิตอาสาๆ คนท่ีจิตใจเป็นบุญ จิตใจท่ีเขา
อาสา ถา้มีแต่จิตอาสา มีแต่คนมีน ้าใจต่อกนั มนัสังคมร่ืนเริงทั้งนั้นน่ะ 

ท่ีมนัมีปัญหากนัเพราะอะไรล่ะ เพราะต่างคนต่างทิฏฐิมานะ ต่างคนต่างแยง่ชิงกนั เห็น
ไหม ปาดหนา้ๆ มีแต่เร่ืองกนัตลอด ถา้มนัจิตอาสานะ เชิญ บริการต่างหาก เปิดทางโล่งใหเ้ลย
เชิญๆ  
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น่ีก็เหมือนกนั จะบอกว่า ถา้เราเป็นคนรากหญา้ เราเป็นคนรากหญา้ เรามีน ้าใจ เราท า
อะไรก็ไดท่ี้เป็นบุญกุศล ไม่ใช่ตอ้งมีเงิน ถวายเงินเท่านั้นถึงจะเป็นบุญ โอ๋ย! ถา้มีเงินถวายเป็น
บุญเท่านั้น ตอนน้ีมีปัญหานะ เคร่ืองยนตก์ลไกช ารุดหมด ไฟฟ้าดบัหมด มีแต่เงินเตม็ไปหมดเลย 
ใหม้นักินกระดาษ ใหม้นักินกระดาษกนั 

เงินมนักินไม่ได ้ ส่ิงน้ี บุญมนัจากก าลงัของเรา จากสติปัญญาของเรา จากน ้าใจของเรา น่ี
มนัก็เป็นบุญทั้งนั้น น่ีพูดถึงว่าถา้จะเป็นบุญนะ  

ทีน้ีบอกว่าเป็นคนรากหญา้ เห็นเขาท าบุญกนัก็อยาก มีคนคิดอยา่งน้ีนะว่าเราเป็นคน
อตัคดัขดัสน เวลาเห็นเขาท าบุญกนั เราก็อยากจะท าเหมือนเขา แต่เราไม่มีโอกาส ก็มานอ้ยเน้ือ
ต ่าใจไง ก็อยากจะท าแบบนั้น 

แต่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมา การนัง่ภาวนาถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดบุ้ญมาก
ท่ีสุด นัง่ภาวนาหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ น่ีบุญท่ีสุด บุญเพราะอะไร บุญเพราะว่าถา้จิต
มนัสงบมนัมีสติมนัมีปัญญา ปัญญามนัผอ่งใส มนัคิดมนัรู้มนัแจง้หมดเลย ไอท่ี้จะไปถามปัญหา
คนนูน้ไปถามปัญหาคนน้ี ไม่ตอ้งถามเลย ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก รู้ข้ึนมาจากภายในเลย พุทธะ 
พุทธะเกิดจากภายในเลย  

อนัน้ีพูดถึงว่า ถา้จะท าบุญ ไม่ใช่ท าบุญเฉพาะไดเ้งิน ท าบุญนัง่ลง หลบัตา หายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ ถา้จิตมนัสงบระงบัข้ึนมาจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พุทธะ 
ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานกลางหวัใจเลย แลว้ถา้คนท่ีท าความสงบของใจไดเ้ป็นสัมมาทิฏฐิแลว้นะ จะ
ลงจะเช่ือมัน่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ตม็หวัใจเลย เพราะส่ิงท่ีมนัมีค่าท่ีสุดมนัอยูต่รงน้ี 
ไม่ใช่ส่ิงมีค่าท่ีมนัอยูข่า้งนอก น่ีไปแสวงหาขา้งนอกไง  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า พอบอกว่าส่ิงท่ีเขาเป็นรากหญา้ ซ้ือสลากกินแบ่งผดิไหม 

ผดิ 

แต่ซ้ือแลว้ถา้มนัถูกรางวลัข้ึนมา หนูอยากท าบุญ 
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ถา้หนูอยากท าบุญ เราจะบอกเลย “โอ๋ยๆ มาเลยๆ มาท าท่ีน่ี”...ไม่ใช่ เราอยากจะท าบุญ
เพราะอะไร เพราะว่ามนัเป็นจิตใตส้ านึก จิตใตส้ านึกท่ีคนเขาอยากไดบุ้ญกุศล ถา้อยากไดบุ้ญ
กุศล มนัก็ท  าของเรา แต่ถา้พอจะท าของเรา เพื่อนฝงูเขาบอกว่าท าแลว้ไดบุ้ญนอ้ย 

ไดบุ้ญนอ้ยหรือไดบุ้ญมากมนัอยูท่ี่เจตนา อยูท่ี่ความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา ไออ้ยา่งท่ีว่า
ซ้ือหวยรัฐบาลผดิไหม ผดิ ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะเป็นการพนนัขนัต่อ ส่ิงท่ีการพนนัขนัต่อ ส่ิง
ท่ีเร่ืองเป็นนกัเลงการพนนั เร่ืองต่างๆ เป็นอบายภูมิทั้งนั้นน่ะ อบายภูมิท  าใหเ้ราลงไปสู่อบายมุข 
อบายมุข อบายภูมิ มนัไปนู่นทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นศีลเป็นธรรมเขาไม่ท า 

ถา้ไม่ท าแลว้ชีวิตมนัจืดชืด ชีวิตมนัไม่ต่ืนเตน้ ชีวิตมนัไม่มีส่ิงใดเป็นเป้าหมาย 

เป้าหมายของเราก็ความสงบของใจน่ีไง เป้าหมายของเราก็คือชีวิตท่ีดีงามน่ีไง เป้าหมาย
ของเราก็ส่ิงท่ีมีคุณธรรมในหวัใจน่ีไง ถา้มนัมีคุณธรรมในหวัใจ อนัน้ีของจริง ถา้ของจริงข้ึนมา 
ความเป็นจริงอยา่งน้ี ผูมี้ศีลมีธรรมในใจ ถา้ผูมี้ศีลมีธรรมในใจ 

เพราะเราเป็นคนรากหญา้ มนัไม่มีโอกาสอยา่งนั้น 

คนรากหญา้ท าอะไรก็ได ้ในวดัในวาหรือในบา้น ดูสิ คนจากทางอีสานเขาปลูกตน้ไมริ้ม
ทาง เขาไปวดัท่ีไหนเขาปลูกตน้ไมริ้มทางตลอดของเขาเลย จนสังคมตอ้งยอมรับเขา มีหลายคน
มากนะ ท่ีเขาพยายามปลูกตน้ไม ้ท่ีดูแลป่าชุมชน ป่าชุมชนนั้นใหเ้ป็นท่ีเก็บอาหาร ใหเ้ป็นซูเปอร์
มาเกตของหมู่บา้น ไอค้นท่ีหมู่บา้นท่ีมนัทิฏฐิมานะว่ามนัเป็นยอดคนน่ะ มนัยงัตอ้งไปเก็บเห็ด
กินท่ีของเขาน่ะ น่ีคนอยา่งนั้นน่ะ น่ีไง ถา้เป็นคนรากหญา้ๆ ท าคุณงามความดีไดท้ั้งนั้นน่ะถา้
หวัใจเราเป็นธรรมนะ 

ไอน่ี้พอบอกว่าเราเป็นคนรากหญา้ เราไม่มีเงินจ านวนมากๆ ไปเทียบเคียงกบัเขา 

แลว้เราท าไมตอ้งไปเทียบเคียงกบัเขาล่ะ เราเป็นคนรากหญา้ เราก็เป็นคน ศาสนาพุทธ
สอนเร่ืองหวัใจของมนุษยน์ะ ร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ ร้ือสัตวข์นสัตวก์็ร้ือหวัใจของคน คนมีค่า
เท่ากนั คนเท่าคน นัง่สมาธิดว้ยกนัทุกๆ คน ใครจิตลงสมาธิบา้ง จิตใครมีคุณภาพบา้ง เขาวดักนั
ตรงนั้น เขาไม่ไดว้ดัท่ีเราเป็นรากหญา้หรือเราอยูบ่นยอดหญา้ เราเป็นรากหญา้ เราก็เป็นรากหญา้
ของเรา 
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แต่พูดถึงว่า ส่ิงท่ีเล่นการพนนัผดิแน่นอน ทีน้ีพอไดเ้งินมา เงินท่ีมนัผดิมา เงินท่ีมนัผิดมา
จะท าบุญ 

จะท าบุญมนัก็เป็นสิทธ์ิของเรา ถา้เขาบอกว่ามนัไดบุ้ญมากไดบุ้ญนอ้ย นัน่มนัปากเขา ไอ้
น่ีมนัเงินของเรา เงินของเรา เงินไดม้าถูกไดม้าผดินัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ มนัผดิ มนัไดม้าดว้ยการ
พนนัขนัต่อ ว่าอยา่งนั้นเลย 

แต่เงินไดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรง หรือถา้มนัจะเป็นบุญข้ึนมา ไม่ตอ้งเงินก็ได ้ เห็นเขาท าบุญ 
อนุโมทนากบัเขาก็ได ้ บุญเกิดไดม้ากมายเลยถา้คนมีสติปัญญา ไม่ตอ้งเอาจ านวนตวัเลข ไม่ตอ้ง
เอาจ านวนเงินมาวดักนั วดักนัตรงค่าของน ้ าใจ ค่าของน ้าใจมนัมากข้ึน แลว้ค่าของใจมนัมีปัญญา
ข้ึนมาแลว้นะ มนัไม่มีนิวรณ์ไง มนัไม่มีอะไรตกคา้งในใจไง นัง่สมาธิมนัก็ท  าง่าย ท าอะไรมนัก็
ท  าได ้ ลองมนัมีอะไรตกคา้งในใจสิ ท าอะไรมนัท าไม่ไดห้รอก นัง่อยู ่ โอโ้ฮ! ใจน่ีลูกเป็นไฟเลย
ล่ะ ขา้งนอกน่ีสงบ ขา้งในเดือดพล่านเชียว น่ีกรรมมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

ไอข้องเราใหข้า้งในมนัสงบ ใหข้า้งในพอสงบแลว้ ศีล สมาธิ ปัญญา มีสมาธิเด๋ียวเกิด
ปัญญา แลว้ปัญญาเกิดข้ึนมาๆ มนัจะเห็นค่าตรงน้ีไง แลว้มีค่าอยา่งน้ี เขาบอกว่าเขาเป็นคนราก
หญา้ แต่เขาซ้ือหวยรัฐบาล 

ไอท่ี้ซ้ือหวยรัฐบาล เก็บเงินไวท้  าประโยชน์กบัเราดีกว่า เพราะเราเป็นคนรากหญา้ เรา
เป็นคนรากหญา้ เราตอ้งรู้จกัประหยดัมธัยสัถ ์ส่ิงใดท่ีประหยดัได ้หวยใบหน่ึง ๘๐ บาท มนัก็ซ้ือ
มาม่า ซ้ือผงซกัฟอก ซ้ือส่ิงใดไวใ้ชใ้นบา้นเราไดเ้ยอะแยะเลย แลว้ท าไมตอ้งไปซ้ือหวยรัฐบาล 
ท าไมตอ้งไปซ้ือหวย ซ้ือไปท าไม เส่ียงโชคไปท าไม ไม่ตอ้งไปเส่ียงโชคจากชะตาชีวิตเราเลย ท า
ดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าของเราจริงจงัข้ึนมาเลย 

แลว้ท่ีว่าท  าบุญๆ นัน่พูดเป็นการต่อเน่ือง ไม่ไดเ้ห็นแก่ความอยากได ้แต่มนัเป็นขอ้ข้ึนมา
ว่าเราจะท าบุญ แต่มีคนบอกว่าไดบุ้ญนอ้ย 

เวลาซ้ือหวยมนัก็เป็นความผดิ เวลาไดม้าแลว้ เป็นลาภไปแลว้ก็เก็บไวใ้ช ้ถา้จะท าบุญ ท า
อยา่งอ่ืนก็ได ้ท  าอะไรก็ได ้บุญคือท าความดี บุญคือกุศล กุศลคือการท าคุณงามความดี เราท าคุณ
งามความดีเร่ืองอะไรก็ได ้ ไม่จ  าเป็นว่าเราซ้ือหวยมาทั้งชาติไม่เคยถูกเลย ถูกข้ึนมาทีหน่ึงจะ
ท าบุญ แลว้ท าบุญ คนก็บอกว่าไดบุ้ญนอ้ยอีกต่างหากนะ อูฮู้! เสียใจน่าดูเลย  
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มนัท าไดต้ั้งแต่มีลมหายใจ จนกว่าลมหายใจมนัจะหมดไปมนัถึงท าบุญไม่ได ้ แลว้ไอเ้งิน
ท่ีถูกหวยมา แลว้แต่สติปัญญาของคนจะท าประโยชน์ ถา้ท าประโยชน์กบัชีวิตของเราเท่านั้นน่ะ 
ถา้ท านะ 

เขาบอกว่า มีคนบอกว่าถา้ท าบุญแลว้จะไดน้อ้ย เพราะเงินท่ีไดม้ามนัไม่บริสุทธ์ิ คือเป็น
เงินไดจ้ากการเล่นหวย แต่ลูกก็จะท าค่ะ 

เขาว่าอยา่งนั้นนะ จะท าก็ท  า มนัเป็นสิทธ์ิของเรา ถา้สิทธ์ิของเรา เราก็ท  าของเรา เพียงแต่
ว่าเป็นค าถามมาใช่ไหม ค าถามมา เราก็ตอบ เพราะค าถามถามมาเป็นเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้นเลย ไอน่ี้
เหมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเขาบอกว่า อยากถามใหช่้วยแกข้อ้สงสัยวา่ สรุปการซ้ือหวยรัฐบาลผดิ
หรือไม่ผดิ 

ผดิ เล่นการพนนัผดิทั้งนั้นน่ะ เล่นการพนนัขนัต่อมนัเป็นทางออก ทางท่ีจะใหเ้ราไป
เร่ือยน่ะ แต่ถา้เราไม่ท า ไม่เล่นการพนนั ไม่ใช่นกัพนนัใดๆ ทั้งส้ิน มนัจะรากหญา้หรือมนัจะมี
โอกาสขนาดไหน ท าแต่ความดี ความดีคือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ คือมีศีลมีธรรม ท าของ
เรา ถา้ใครจะวา่โง่ ใครจะว่าไม่ฉลาด ชีวิตจืดชืด นัน่มนัปากสกปรก 

แต่เราเป็นชาวพุทธ เราเกิดมา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเช่ือในองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ ทิง้ราชวงัมาเลย มาอยูโ่คนไม ้
มาใชชี้วิตแบบวณิพก เพราะยงัไม่มีศาสนา ชีวิตท่ีไม่มีใครสนใจ จากชีวิตหน่ึงท่ีช้ีน้ิวไดเ้ลย เป็น
กษตัริยน่ี์ช้ีน้ิวไดทุ้กอยา่งเลย สละทิง้เลย ออกมาเป็นวณิพก ออกมาเป็นนกับวช แลว้ออกมา
ประพฤติปฏิบติั น่ี! เอาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง แลว้ไม่ตอ้งไปแยแสกบั
อะไรเลย ไม่ตอ้งไปแยแสว่าคนนูน้ว่าคนน้ีว่าเลย คนว่าก็คือปากของเขา องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ มีศีล ๕ เราเป็นคฤหสัถ ์ เราเป็นชาว
พุทธ เราจะท าคุณงามความดีของเราๆ ท าคุณงามความดีตรงไหน 

ท าคุณงามความดีท่ีเกิดมาเป็นรากหญา้ เกิดมารากหญา้เพราะอะไร เพราะเราท ามาอยา่งน้ี 
เรามีวาสนาแค่น้ี เราเกิดมาแลว้เราไม่นอ้ยเน้ือต ่าใจว่าเราเกิดมาเป็นอยา่งน้ี เราเกิดมาอยา่งน้ี
เพราะมนัมีเหตุแค่น้ี เราสร้างเหตุมาไดแ้ค่น้ี มนัเกิดมาไดแ้ค่น้ีก็เป็นบุญกุศลของเราไดแ้ค่น้ี ส่ิงท่ี
คนท่ีเขามีมากกวา่เราอยา่งน้ีเพราะเขาสร้างเหตุของเขามาดีกว่าเรา  
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ถา้สร้างเหตุ เหตุคืออะไร เหตุก็ท  าคุณงามความดีน่ีไง ถา้เรามีเหตุท่ีดีแลว้ ผลมนัตอ้งใหดี้
แน่นอน สุคโตๆ ถา้วนัน้ีมนัดี พรุ่งน้ีมนัดี วนัน้ีเงินเตม็กระเป๋าเลย พรุ่งน้ีก็สบาย วนัน้ีมีแต่หน้ี 
พรุ่งน้ีเขามาหนา้ประตูบา้นเลย 

ถา้เหตุมนัดีๆ เราสร้างแต่เหตุท่ีมนัดี ถา้เหตุท่ีมนัดี ในปัจจุบนัสร้างแต่เหตุท่ีมนัดี น่ีเกิด
มาเป็นรากหญา้ รากหญา้เราก็สร้างคุณงามความดีของเรากร็ะดบัของรากหญา้ แลว้ถา้รากหญา้
ข้ึนมา รากหญา้ ดูสิ บิลเกตส์กบัซกัเคอร์เบิร์ก เขาเรียนอยูน่ะ เขาท างานมาจนเขาเป็นเศรษฐีโลก 
นัน่คือรากหญา้ รากหญา้ หมายความว่า เขายงัไม่มีงานท าเลย แค่เขาคิดเทคโนโลยขีองเขาได ้
แลว้เขาก็ท  าของเขา กูห้น้ียมืสินท างานจนเป็นเศรษฐีโลก นัน่ก็รากหญา้ จากรากหญา้ก็เป็น
เศรษฐีโลก 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรารากหญา้ รากหญา้เราก็ท  าของเรา เราจะไปต่ืนเตน้อะไร ไอน่ี้
ไม่อยา่งนั้นน่ะ กิเลสมนัคอยพลิกคอยแพลงไง “เราเป็นคนรากหญา้ เราเป็นคนทุกขค์นจน เรา
คนรวย ซ้ือหวย ถูกหวย” เขาเรียกวา่สามลอ้ถูกหวย สามลอ้ถูกหวยแลว้ พอถูกหวยแลว้นะ ใช้
เงินจนหมดแลว้ก็กลบัไปถีบสามลอ้ใหม่ แต่คนถา้สามลอ้มนัเปล่ียนแปลงนะ จากสามลอ้มนัมีตุ๊
กตุ๊ก จากตุ๊กตุ๊กมาเป็นแทก็ซ่ี จากแทก็ซ่ีมนัมีอูเบอร์ มนัท าบริษทัของมนั จากสามลอ้มนัเป็น
เศรษฐีได ้จากสติปัญญา จากการกระท าของเขา ไอน่ี้สามลอ้ถูกหวย ถูกหวยแลว้กฟุ่็มเฟือย แลว้
ก็กลบัไปถีบสามลอ้ใหม่ แต่ถา้ของเราๆ เรารากหญา้ เราก็ท  าหนา้ท่ีการงานของเรา  

คน เราเห็นความส าคญัของคนมากกว่า เราไม่เห็นความส าคญัของส่ิงทางโลก โลกมนัว่า
ไปตามนั้นน่ะ แลว้ก็เขาเขียนมาถาม เขียนมาถามแลว้ก็จบ น่ีพูดถึงว่า เวลาบอกว่าซ้ือหวยผดิ
ไหม ผดิ แต่หนูถูกรางวลั หลวงพ่อสนใจไหม เราคิดว่าเขาเขียนมาอยา่งน้ีไง เขียนมาเพื่อแบบว่า
มนัยอ้นแยง้กนั ยอ้นแยง้กนัว่าซ้ือหวยผดิไหม ถา้บอกว่าผดิ หนูถูกรางวลันะ หนูอยากท าบุญ 
หลวงพ่ออยากไดต้งัคไ์หม มนัยอ้นแยง้กนัไง ค าถามดูแลว้มนัยอ้นแยง้กนั  

ซ้ือหวยผดิไหม ผดิ แลว้ถา้ถูกรางวลัใหห้ลวงพ่อ อยากไดไ้หม 

ไม่อยาก ถา้บอกว่าผดิก็คือผดิตั้งแต่ตน้ แลว้ไร้สาระดว้ย กว่าจะไดเ้งินมา กว่าจะเอาอก
เอาใจญาติโยมข้ึนมาเพื่อใหถ้วายเงิน ขอ้วตัรปฏิบติัเสียหายไปหมดแลว้ วดัวดัหน่ึงควรจะเป็นท่ี
ฝึกหดั เป็นชยัภูมิใหก้บับุรุษอาชาไนย ผูท่ี้เป็นอาชาไนยเขาจะประพฤติปฏิบติัเพื่อมามีคุณธรรม
ในใจของเขา สถานท่ีเพื่อไวฝึ้กหดับุรุษอาชาไนย แลว้ก็ตอ้งมาเพื่อรอรับบริจาคเพื่อจะไดเ้อาส่ิง
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นั้นมาเป็นปัจจยัเพื่อไปฝึกบุรุษอาชาไนย ขอ้วตัรปฏิบติัลม้เหลว คอยแต่ใหค้นเขา้มาวางกลา้ม 
มนัเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระ  

ฉะนั้นว่า ใหห้ลวงพ่อเอาไหม 

เผาใหห้ลวงพ่อดูทีสิ เงินกองตรงนั้นแลว้จุดไฟเผาใหดู้ที ถา้เผาไดเ้ราจะบอกว่า เออ! 
ใชไ้ด ้

อยา่เอาเร่ืองอยา่งน้ีมาเป็นทางออก ไร้สาระมาก ประสาเรานะ เร่ืองอยา่งน้ีเร่ืองไร้สาระ 
แต่เพราะมนัมีปมว่าซ้ือหวยผดิไหม ผดิ แลว้ถูกหวยแลว้จะไปท าบุญไดไ้หม ได ้ ไม่ท าก็ได ้ เอา
ไปเล่นการพนนัต่อก็ได ้ซ้ือหวยแลว้ถูก ถูกเสร็จแลว้ก็ซ้ือหวยอีก ๒ รอบก็ได ้ไม่เห็นเป็นปัญหา
เลย เงินของเรา แต่มนัเกิดกุศล อกุศล อกุศลคือความมืดบอด กุศลคือความสวา่งไสว คือ
สติปัญญา น่ีพูดถึงสติปัญญาของคนไง ถา้อบัปัญญามนัก็มืดบอดเป็นอกุศล ถา้เป็นกุศลมนัก็เกิด
ปัญญาผอ่งใส เกิดความรู้แจง้ เกิดการด ารงชีวิตท่ีดี น่ีมนัอยูท่ี่ปัญญา ปัญญาของคน ถา้ปัญญา
ของคนมนัดีข้ึนมนัก็ดีข้ึน  

เราจะยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีเขา้ไปสู่ใจ
ของคน เราเป็นคนนะ วตัถุขา้วของมนัไม่มีชีวิตหรอก เราเป็นคน จะรากหญา้จะยอดหญา้ก็คน 
เรามองท่ีคนนะ 

ทีน้ีถา้มองท่ีคนแลว้ คนมนัมีแบบว่าต ่าทรามกบัสูงส่ง ต ่าทรามคือว่าพาล เวลาจิตมนัพาล
น่ีวุ่นวายมาก มีแต่ปัญหาไปหมด ถา้จิตสูงส่ง มนุสสเทโว อยา่งน้ีสุดยอด ถา้มนัดีมนัดีตรงนั้น 
มองดูท่ีคน คนมนัมีพาลชนกบับณัฑิต มนัก็ยงัเป็นไปอีกนะ เวลาว่ามองท่ีคน คนน้ีมีคุณค่ามาก 
แต่พาลชนนะ มนัเบียดเบียน มนัท าลาย วุ่นวายไปทั้งนั้น สังคมสะเทือนไปหมด แต่ถา้เป็น
บณัฑิตมนัจะดี มนัจะเป็นประโยชน์ ถา้มองคนแลว้ยงัแยกไปตรงนั้น แยกไปท่ีว่ากิเลสหนา
ปัญญาหยาบ กบัจิตผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเป็นอาชาไนยเพื่อจะเอาตวัรอด น่ีพูดถึงคน เอวงั 


