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ถาม : ข้อ ๒๒๙๑. เร่ือง “ธรรมะช่วยคลายทกุข์” 

กราบความเมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะการใช้ธรรมะเพ่ือลดความทกุข์ใจในการใช้ชีวิตคู่ 
ขอความเมตตาหลวงพ่อชีแ้นะแนวทางในการใช้ธรรมะสอนใจเพ่ือไม่ให้ทกุข์ใจในปัญหาชีวิตคู่ 
เนื่องจากลกูมีปัญหาว่า คูช่ีวิตไม่ได้ท างานเป็นหลกัแหล่ง และไม่ได้ช่วยเหลือลกูในการใช้
หนีส้ินต่างๆ เขามกัจะใช้ชีวิตของเขาผ่านไปวนัๆ และจินตนาการวาดฝันชีวิตโดยไม่ลงมือท าสิ่ง
ใดเป็นเหตเุพ่ือให้ได้ชีวิตอย่างที่ฝัน 

ทกุครัง้ที่ลกูพดูเตือนกนั ก็มกัจะมีเร่ืองต้องทะเลาะกนั หลายครัง้ที่ลกูเหนื่อยและไม่
อยากท าอะไรเลย เพราะมีความรู้สึกว่า ท าไมลกูต้องรับผิดชอบทกุอย่างตวัคนเดียว ท าไมเขา
ไม่ช่วยผ่อนเบาบ้าง แต่ก็พดูไม่ได้มาก เพราะจะท าให้ทะเลาะกนัอีก 

ลกูพยายามไม่คิดหรือหาสิ่งอ่ืนๆ มาทดแทน บางครัง้คิดได้ก็หายเสียใจ แต่เม่ือเจอ
เหตกุารณ์ทีห่นกัๆ ที่ลกูต้องรับผิดชอบคนเดียวโดยเขาไม่ได้มีส่วนช่วย (หรือบางทีก็ยงัมาเป็น
ภาระอีก) มนัก็ท าให้ลกูทกุข์ใจขึน้มาอีก 

ลกูอยากทราบว่า พอจะมีธรรมะข้อใดบ้างที่ลกูควรใช้ในการพิจารณาหรือเตือนสติ
ตวัเองเม่ือลกูต้องเจอปัญหาแบบนี ้ ลกูทราบดีว่าคนเราไม่สามารถบงัคบัใครให้ท าในสิ่งทีเ่รา
อยากให้เขาท าได้ สิ่งที่ดีที่สดุทีจ่ะบงัคบัใจเราเอง ลกูจึงอยากรู้ว่าลกูจะยึดธรรมะข้อใดเพ่ือเป็น
น า้หล่อเลีย้งจิตใจให้ลกูได้คลายความทกุข์ได้ในทกุๆ ครัง้ที่ต้องเจอกบัสภาวะเช่นนี ้ กราบ
ขอบพระคณุ 

ตอบ : ถ้าจะให้ธรรมะข้อใด ธรรมะนะ คู่ทกุข์คูย่ากไง คู่ทกุข์คู่ยาก คู่เวรคู่กรรม 
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คู่เวรคู่กรรมนี่ส าคญันะ ถ้ายงัมีเวรมีกรรมต่อกนัก็ยงัรกัใคร่ผกูพนักนัไป ถ้าวนัไหนหมด
เวรหมดกรรมก็ เฮ้อ! พอกนัที หมดเวรหมดกรรมเสียที ถ้าหมดเวรหมดกรรม เห็นไหม แต่ถ้ายงั
มีเวรมีกรรมอยู่ มนัมีเหตมีุผลให้คิดตลอดไป คู่ทกุข์คู่ยาก คู่เวรคู่กรรม 

ถ้าคู่กรรมนะ ตอนนีถ้้าพดูถึงธรรมะๆ นะ มนัชดัเจนมาก มนัชดัเจนมาก ในธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ การครอง
เรือนนีแ้สนยาก การครองเรือนน่ะ มีทกุข์มาก มีสขุน้อย เปรียบเหมือนวิดทะเลทัง้ทะเลได้ปลา
ตวัเดียว หาปลาตวัเดียวในทะเลนัน้น่ะ 

ใครๆ ก็รู้ ใครๆ ก็ฟัง ใครๆ ก็ท่องจ ามาทัง้นัน้น่ะ แตม่นัก็มีชีวิตคู่ทัง้นัน้เลย มนัอยู่แบบ
พรหมจรรย์ยาก มนัอยู่ไม่ได้หรอก โดยธรรมชาติไง โดยธรรมชาตเิราเกิดเป็นมนษุย์ใชไ่หม เกิด
เป็นมนษุย์ การใช้ชีวิตคู่เป็นเร่ืองธรรมชาติไง 

ดสูิ เวลาสตัว์ที่มนัจะสญูพนัธุ์ ขึน้ทะเบียนจะสญูพนัธุ์ โอ้โฮ! เขาดแูลรักษานะ เรา
อยากจะไปเกิดเป็นสตัว์ที่ใกล้สญูพนัธุ์น่ะ อู้ฮู! เขาจะดแูลอย่างดีเลย ทะนถุนอมนะ สตัวแพทย์ 
๔-๕ คนคอยดแูลเลย เพราะอะไร เพราะมนัใกล้สญูพนัธุ์ ต้องให้มนัขยายพนัธุ์ ขยายพนัธุ์เพ่ือ
ไม่ให้สญูพนัธุ์ 

นี่ก็เหมือนกนั กามคณุ ๕ กามที่มีคณุ กามคณุ ๕ นะ รูป รส กลิ่น เสียง สิ่งทีเ่ป็นกาม
คณุ ๕ กามคณุ ๕ เพราะอะไร เพราะมนษุยจ์ะได้ขยายพนัธุ์กนัต่อไปไง ถ้าขยายพนัธุ์ต่อไป 
โดยที่คนที่มีบุญมาเกิดไง คนที่มีบุญมาเกิด คูท่กุข์คูย่ากไง ได้ภรรยาที่ดี ได้สามีที่ดีไง ได้สามี
และภรรยาที่ดี ได้สามีภรรยาที่มีน า้ใจต่อกนั ได้สามีภรรยาทีเ่ข้าใจกนั ได้สามีภรรยามาที่เป็น
สามี เห็นไหม อภิชาตบุตร บุตรเป็นสมัมาที่ดี ถ้าได้อยา่งนัน้มา นี่บุญพาเกิดๆ 

คนเกิดมาไม่ใช่มนัจะมีแต่เวรแต่กรรมอย่างเดียว เวลาบุญพาเกิด บุญพาเกิดมนัก็มี แต่
เราเกิดมา คนเราเกิดมาส่วนใหญ่แล้วคร่ึงๆ กลางๆ บุญ ๕๐ กรรม ๕๐ ทัง้ทกุข์ทัง้ยาก สขุก็ได้ 
ทกุข์ก็มี ทกุข์ๆ ยากๆ ไปอย่างนัน้น่ะ นี่โดยธรรมชาติของมนัเป็นอย่างนัน้ไง 

กามคณุ ๕ นะ จะบอกว่าเร่ืองอย่างนีเ้ป็นเร่ืองทีว่า่ “เวลาเป็นชาวพทุธแล้วต้องถือ
พรหมจรรย ์ห้ามมีคู่ครอง” มนัเป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พอเป็นไปไม่ได้ก็มีศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 
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ถ้าศีล ๕ คู่ครองของเรา ไม่ให้ผิดลกูผิดเมียของใคร คู่ครองของเรา นี่ศีล ๕ ศีล ๘ ถือ
พรหมจรรย์ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ฉะนัน้ มนัผิดศีลอย่างนัน้ นี่พดูถึงว่า ถ้ากามคณุ ๕ กามที่มีคณุ ถ้ามนัเกิดมา ถ้ามนัเป็น
บุญเป็นกุศลก็เร่ืองหนึ่ง แต่ถ้ามนัเป็นโทษ ชีวิตเราทกุข์ๆ ยากๆ ทัง้นัน้น่ะ ถ้าชีวิตมนัทกุข์ๆ 
ยากๆ พอมนัทกุข์มนัยาก มนัก็ต้องคู่ทกุข์คู่ยาก ถ้าคูท่กุข์คู่ยาก เอาธรรมะข้อไหนมาเป็นเคร่ือง
หล่อเลีย้งหวัใจ 

ถ้าเคร่ืองหล่อเลีย้งหวัใจนะ ในหวัใจของเรา เรายงัควบคมุไม่ได้เลย แล้วในหวัใจของเขา
ล่ะ แล้วหวัใจของเขา เวลาลกูศิษย์ลกูหาเวลาจะแตง่งานกนั มาหาเราไง ให้พร หลวงพ่อให้พร 

โอ๋ย! ถ้าหลวงพ่อให้พรแล้วชีวิตเอ็งจะมีความสขุตลอดไปเลยหรือ 

ถ้าหลวงพ่อให้พร ก็ต้องให้คิดถึงวนัทีเ่ราชอบกนั เรารกักนั นี่ไง สามีภรรยาเอ็งเลือกกนั
มา วนัที่เอ็งรักเอ็งชอบพอกนั วนันัน้เป็นวนัที่ไปฮนันีมนูดื่มน า้ผึง้พระจนัทร์ มนัก็มีความสขุตอน
ฮนันีมนูเท่านัน้แหละ พอผ่านฮนันีมนูไปแล้วนะ ตอนนีมึ้งทกุข์ยากทัง้นัน้น่ะ ใช้หนีใ้ช้สินร้อย
แปด 

ให้นึกถึงวนัฮนันีมนู วนัทีเ่อ็งรักกนัน่ะ ให้นึกถงึวนันัน้ วนัอ่ืนเป็นของมาทีหลงั แล้วมนัไม่
ต้องทกุข์ต้องยากไง เพราะสสารมนัยงัเปล่ียนแปลงเลย หวัใจของคนไม่เปล่ียนแปลงหรือ หวัใจ
ของคนมนัเปล่ียนแปลงตลอดไปน่ะ แล้วมนัก็เปล่ียนแปลงไปทางสงูหรือทางต ่า 

ถ้ามนัเปล่ียนแปลงไปทางสงู เราโชคดีมาก เปล่ียนแปลงที่ดีขึน้ เปล่ียนแปลงที่คุ้มครอง
ดแูลเรา เปล่ียนแปลงทีจ่ะชกัจูงให้ไปส่ิงที่ดี 

ถ้าเปล่ียนแปลงในทางที่เลวนะ เออ! พระพทุธเจ้าบอกไว้เลย กรรมของสตัว์ สตัว์โลก
เป็นไปตามกรรม มนักรรมของเราไง เวรกรรมของเราไง โทษใครไม่ได้ เราเลือกมาเอง เราเลือก
มาเอง เราก็ว่ามนัจะดีไง แต่โดยธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงทัง้นัน้ มีการเปล่ียนแปลงทัง้นัน้ 

ฉะนัน้ กรณีนีเ้วลาจะเอาธรรมะข้อใดไง คู่ทกุข์คู่ยาก คู่ทกุข์คู่ยากนะ ภาษาเรานะ ใน
นิทานอีสปไง เวลาสตัว์ที่มนัโดนพวกเหลือบมนัดดูเลือด มนักินเลือดอยู่น่ะ พวกสตัว์มาด้วยกนั
เห็นบอก “เฮ้ย! ท าไมเอ็งไม่ไล่มนัไปวะ” 
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ไอ้สตัว์ที่มนัโดนเหลือบดดูเลือดอยู่นะ บอก “ไม่ต้องไล่ ไม่ต้องไล่ ไม่ต้องไล่” 

“ท าไมล่ะ” 

“ถ้าไล่ฝงูนีไ้ป ฝงูใหม่มามนัดดูหนกักว่านี”้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั คู่ทกุข์คู่ยากที่มนัทกุข์มนัยาก เวลาถึงที่สดุแล้วเราจะเลิกราต่อกนัไป 
ไปหาใหม่ เจอหนกักว่านีอี้กนะ เจอหนกักว่านี ้

เพราะมนัคิดไปเร่ือยไง คนนีไ้ม่ดีๆ ไม่ดีเพราะอะไร ไม่ดีเพราะอยู่ด้วยกนัมนัเหน็ไง ไอ้
คนนอกไม่เคยรู้จกัเขา ไม่รู้หวันอนปลายตีน คนนัน้ดคีนนีด้ีไง เวลาได้มานะ ไอ้เหลือบดดูเลือด 
ไอ้เหลือบฝงูนีม้นัดดูอยู่นะ โอ้โฮ! มนัเจ็บนะ แต่มนัก็กินไปคร่ึงกระเพาะแล้วนะ มนัจะอ่ิมอยู่
แล้ว แต่ถ้าฝงูใหม่มนัดดูหนกักว่านีน้ะ 

นี่ก็เหมือนกนั เปล่ียนคนนีไ้ปเอาคนนู้น เปล่ียนคนนู้นไปเอาคนนี.้..เออ! มึงเปล่ียน
เหลือบฝงูหนึ่ง มึงจะไปเจอเหลือบอีกฝงูหนึ่ง มึงเจอไปเร่ือยแหละ แล้วมึงจะได้รู้จกัว่าโลกความ
เป็นจริงเป็นอย่างไร 

นี่พดูถึงเขาพดูเอง แฟนเขาอยู่ในความเพ้อฝัน คิดว่ามีแต่จินตนาการไป วาดฝันไปใน
ชีวิต แต่ไม่ได้ท าความฝันให้เป็นความจริง เวลาให้เขาท าจริงๆ ขึน้มาก็มีปัญหา 

มนัเป็นวาสนานะ เวลากบัเรา เขาท าอย่างนี ้เวลาถ้าเขาไปมีกิ๊กนะ โอ้โฮ! เขาขยนักว่านี ้
เยอะเลย เขาท าดีเลย เวลาจะท าให้คนเห็นคณุงามความดีมนัท าได้ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลามนั
ต้องการให้ใครเห็นคณุงามความดีมนั มนัไม่ท าอะไรเลย 

ปัญหานีม้นัเป็นปัญหาครอบครัว แล้วปัญหาครอบครัวมนัต้องไปถามศิราณี ไม่ใช่มา
ถามพระ เพราะพระไม่มีครอบครัว ปัญหาครอบครัวแล้วมาถามพระ แต่พระตอบเร่ืองเวรเร่ือง
กรรม เร่ืองกรรมของสตัว์ๆ ถ้ากรรมของสตัว์ 

พระ ถ้าแสดงธรรมต้องแสดงธรรมให้เป็นความสมานสามคัคี ให้การให้อภยั ไม่ใช่แสดง
ธรรมให้แตกแยก แต่เวลาแสดงธรรมนะ แสดงธรรมเร่ืองกเิลสกบัธรรมๆ ไอ้กิเลสในใจเรามนั
เลวร้าย ต้องท าลายมนัๆ ไม่ใช่ให้ใครแตกแยก ให้กิเลสต่างหากแตกออกไปจากหวัใจของเรา 
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ให้กิเลสของเรามนัโดนสจัธรรมท าลายกิเลสในใจของเรา แต่เวลาแสดงนะ บุคลาธิษฐาน 
ธรรมาธิษฐานนัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แต่แสดงธรรม แสดงธรรมเพ่ือความสามคัคี เพ่ือความ
สมานฉันท์ เพ่ือการให้อภยัต่อกนั 

แต่เร่ืองชีวิตคู่ ชีวิตในครอบครัวมนัเป็นปัญหาชีวิต มนัเป็นปัญหาชีวิตนะ เราต้องมี
สติปัญญาใคร่ครวญ ใคร่ครวญของเรา ถ้ามีสติปัญญาขึน้มา เพราะว่าผู้ถามเขยีนมาเองเลย
นะ วนัไหนถ้ามีธรรมะในหวัใจของเรานะ วนันัน้ไม่คอ่ยทกุข์มาก วนัไหนถ้ามนัมีแต่ฟืนแต่ไฟที่
แผดเผา แล้วคิดเร่ืองนีข้ึน้มา ทกุข์สองเท่า นี่ไง ธรรมะมนัช่วยบรรเทาได้ อย่างอ่ืนไม่มีหรอก 
ชีวิตเป็นอย่างนี ้

ถ้าเป็นโบราณนะ เขาบอกว่า ไฟในไม่ให้เอาออก ไฟนอกไม่ให้เอาเข้า แล้วเวลาเป็นคติ
เร่ืองการครองเรือนไง คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า 

คนในอยากออก พอมนัไปเจอปัญหาแล้วมนัรู้ปัญหา มนัอยากออก ไอ้คนที่ยงัไม่มีคู ่
แหม! อยากเข้าๆ เห็นไหม คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ไฟในอย่าเอาไปพดูข้างนอก ไฟ
ข้างนอกอย่าเอาเข้ามาข้างใน 

นี่ไง ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในพระไตรปิฎกเร่ืองของนางวิสาขาไง 
ที่พ่อสัง่ไว้ไง ไฟในอย่าเอาออก ไฟนอกอย่าเอาเข้า แล้วเวลาไปพดูอย่างนีป๊ั้บ ทางครอบครัวเขา
บอกว่าอย่างนีเ้ท่ากบัไปท าลายครอบครัวเขา มนัเหมือนกบัมีส่ิงที่เหมือนมนัไม่บริสทุธ์ิใจ นาง
วิสาขาให้เอาพราหมณ์ ๘ คนมาพดู ไฟในหมายความว่าเร่ืองภายในครอบครัวอย่าเอาไปพดู
ข้างนอก เร่ืองข้างนอกก็อย่าเอามากระตุ้นให้ครอบครัวเรามีปัญหา เออ! อย่างนัน้น่ะเขาถึง
เรียกนางวิสาขาเป็นแม่เลยไง พราหมณ์ นี่ไฟในไม่ให้เอาออก ไฟนอกไม่ให้เอาเข้า 

นี่ก็เหมือนกนั ชีวิตคู่ของเรา เราจะตีโพยตีพาย ไฟใน ไฟในบ้านเรา ไฟในคู่ครองของเรา 
ไฟในบ้านเรือนของเรา โบราณเขาให้มีความขนัต ิ ให้มีความอดทน ไฟนอก ไฟนอกคือ
ครอบครัวที่เขาดีกว่า เราไม่รู้จริงหรอก เขาดทีี่เราเหน็ไง ในบ้านเขากเ็หมือนที่เราเป็นนี่แหละ 
แต่เวลาทกุข์ของเรามนัทกุข์เผาเรามาก แต่คนอ่ืนเราเห็นว่ามีแต่ความสขุไปหมดแหละ แล้วคน
อ่ืนที่คิดว่าจะมีความสขุ ไฟใน ไฟนอกไง ถ้าไฟใน ไฟในก็ไฟในบ้านเรา เราแก้ไขของเราด้วยสดุ
ความสามารถของเรา 



คู่ทุกข ์๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ทกุคนนะ ในชีวิตคู่ เราก็ต้องให้อภยัต่อกนั ต้องดแูลกนั มนัทิง้ๆ ขว้างๆ ไม่ได้หรอก ถ้า
ทิง้ๆ ขว้างๆ ไม่ได้ มนัเป็นเร่ืองของเรา เราก็ต้องแก้ไขของเราจนสดุความสามารถของเรา เรา
ต้องแก้ไข 

ไม่ใช่ว่าเหมือนกบัว่า โอ๋ย! อะไรกไ็ด้ นี่ไง บอกว่าศาสนาพทุธเป็นลทัธิแห่งการยอม
จ านน เชื่อกรรมๆ อะไรก็ต้องยอมรับหมด...ไม่ใช่ มันมีสติมีปัญญาเข้าใจเท่าทนัสิ่งนี ้ แล้วถ้า
เข้าใจเท่าทนัสิ่งนีแ้ล้ว ความทกุข์ความยากในใจมนัเบาบางลงไง มนัเบาบางลง 

แล้วเราจะไปแก้เอาแต่วตัถไุง อ้าว! คนนีไ้ม่ชอบ เอาคนใหม่ คนใหม่ไม่ชอบ เหลือบฝงูนี ้
กบัเหลือบฝงูหน้าไง แล้วกเ็จอเหลือบฝงูต่อไปไง ไม่มีวนัจบหรอก 

มนัจบ มนัจบที่นี่ จบที่ในใจของเรา 

นี่พดูถึงว่า เอาธรรมะข้อใดเป็นที่พ่ึงพาอาศยัไง 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ทีเ่ราถนดัใช้ เราฉลาดใช้ ใช้กบัชีวิตของ
เรา อย่าให้มนัทกุข์ยากจนเกนิไป แล้วชีวิตนี ้ทกุขเ์ป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความจริง 

โอ้โฮ! มีสามีแล้วอยากจะได้เทวดาเลย ท าอะไรทกุอยา่งถกูใจไปหมดเลย 

คนมนัก็มีผิดใจไปบ้าง จะบอกว่าเขาดีหรือเขาชัว่มนัเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แต่ใจเรา เราแก้ไข
ที่นี่ แล้วแก้ไขของเรา มนัพฒันาขึน้ แล้วถ้ามนัดีขึน้ มนัพฒันาขึน้ มนัก็เป็นประโยชน์กบัเราไง 

ไฟในไม่ให้เอาออก ไฟนอกไม่ให้เอาเข้า แล้วครอบครัวอ่ืนก็เป็นเหมือนครอบครัวของเรา 
ไม่ใช่ว่าไปมองครอบครัวอื่นเขาดีงาม เขาประสบความส าเร็จไปหมด มีแต่เราทกุข์อยู่คนเดียว 
ทกุข์อยู่คนเดียวไง แต่ถ้าเราผ่อนคลายเร่ืองนีน้ะ เหมือนกนัทัง้นัน้น่ะ เหมือนกนัทัง้นัน้ เรา
พฒันาของเราให้มนัดีขึน้ได้ แล้วเราก็ท าของเรา 

มนัมีอยู่อนัหนึ่งที่น่าเห็นใจนะ บอกว่าไม่ช่วยแล้วยงัเป็นภาระเราอีก 

แหม! อนันีก้็น่าคิดนะ แต่มนัก็เป็นการพดูคยุกนัไง ในปัจจุบนันีเ้ขาบอกต้องการเจรจา 
อย่าใช้ความรุนแรง การเจรจาเท่านัน้ที่จะประสบความส าเร็จ การเจราจาเท่านัน้ การเจรจา
เท่านัน้ แล้วถึงที่สดุถ้าเจรจาแล้วมนัเป็นกรรมของสตัว์ มนัไม่ได้ เราก็ท าใจของเรา ท าใจของเรา 
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รักษาชีวิตของเรา รักษาความเป็นอยู่ของเราให้มนัดขีึน้ มนัก็จะจบของมนัไปไง นี่พดูถึงชีวิตคู ่
จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๙๒. เร่ือง “พระธรรมบริสทุธ์ิ บริสทุธ์ิโดยสิน้เชงิ” 

กราบเรียนหลวงพ่อ กระผมมีค าถามเร่ืองพระธรรมตามที่พระพทุธเจ้าตรัสว่าไม่ให้แตง่
เติม ไม่ให้ตดัทอนพระธรรมของท่าน แค่ให้สาวกเป็นผู้ถ่ายทอดพระธรรมของท่าน เหมือนก็อป
ปีค้ าของท่านไปถ่ายทอด ห้ามแต่งใหม่หรือตดัทอน เหมือนกลองอานกะ (ถ้าชื่อผิดขออภยั
หลวงพ่อด้วยครับ) ที่ถกูตจีนช ารุด แต่โดนใช้เนือ้ไม้ใหม่มาเสริม สดุท้ายเนือ้กลองเก่าจะหมด
ไป เหมือนพระธรรมของพระพทุธเจ้า 

ตามพระสตูรนีผ้มศึกษาพระไตรปิฎก ผมจะต้องไม่ศึกษาอรรถกถาในพระไตรปิฎกซึ่ง
เป็นค าแต่งเพ่ิม ผมมีความถกูต้องไหมครับ กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ ไอ้เร่ืองที่ว่ากลอง กลอง
ที่ว่าเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นี่เป็นพทุธพจน์ๆ แล้วพทุธภาษิตเป็นพทุธ
ภาษิต แล้วถ้าเป็นสาวกภาษิต มนัก็เหมือนกบัไม้ เวลากลองมนัช ารุดเสียหายแล้วเอาไม้มา
ซ่อมมาแซม มนัจะเป็นสาวกภาษิต สาวกภาษิตไปจนพทุธภาษิตจะไม่เหลือหลอ นี่เป็นการ
กล่าวอ้างๆ 

แต่เวลาในธรรมะของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็เทศนาว่าการอย่างนีเ้หมือนกนั 
เทศนาอย่างนีเ้หมือนกนัว่า ถ้าเป็นพทุธภาษิต เป็นสจัธรรม สจัธรรมมนัเป็นสจัธรรมอนัเดียวกนั 
เวลาครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านมีดวงตาเหน็ธรรม ใจของท่านตรัสรู้ธรรม มนัก็เป็นธรรม
ที่ว่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมเป็นพทุธภาษิต เวลาสาวกสาวกะที่เป็น
ธรรมๆ เป็นสาวกภาษิต แต่สาวกภาษิตมนักเ็ป็นเร่ืองอริยสจั เป็นเร่ืองสจัจะ เป็นเร่ืองความจริง
เหมือนกนั มนัเป็นเร่ืองกลองที่มีคณุภาพ กลองที่ตีแล้วมีเสียงดงัเหมือนกนั มนัไม่ใช่กลองจญัไร 

กลองจญัไรมนัไม่ได้ประพฤติปฏิบตัิ มนัปฏิบตัิของมนัไม่เป็น แล้วมนัไม่ต้องคนตีมนัก็
ดงัเอง ปังๆ ปังๆ อู๋ย! คนวิง่หนีหมดเลย 
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แต่ถ้าเป็นกลองที่มีคณุภาพ กลองทีเ่ป็นความจริง ต้องมีคนตี คนตีกลองแล้วกลองดงั
ขึน้ อู้ฮู! กลองนีส้ดุยอด 

แต่กลองที่ไม่มีคนตีแล้วเสือกดงัน่ะสิ นี่ไง ที่ว่ามนัเป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ลกูศิษย์ต้องถ่ายทอดโดยก็อปปีอ้ย่างนี ้

ภาษามนัก็เข้ากนัไม่ได้แล้ว ภาษาไทย ภาษาวิบตัิ มนัยงัเปล่ียนแปลงอยู่ทกุวนั นี่ก็
เหมือนกนั แต่เอาสจัจะเอาความจริงอนันัน้ ฉะนัน้ เขาบอกว่า ถ้าเขาเรียนพระไตรปิฎกแล้วเขา
ไม่ต้องเรียนอรรถกถา 

ถ้าเข้าใจอย่างนี ้ความเข้าใจอย่างนี ้เขาเรียกเถรตรง เถรส่องบาตร ถ้าเถรส่องบาตรแล้ว
ปฏิบตัิไม่เป็น ปฏิบตัิไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาลกูศิษย์หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลามาบวชมาประพฤติปฏิบตั ิ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็ปรารถนาให้ถึงพระนิพพานๆ ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาท่านสอนนะ ท่าน
สอนให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนพทุโธทัง้นัน้น่ะ ท่าน
สอนหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ 

แล้วเราบอกว่า “อ้าว! ไม่ได้มาเรียนพทุโธ จะเรียนนิพพาน” 

การศึกษาการเล่าเรียนมนัก็ต้องมีการพฒันาขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป แล้วการ
พฒันานี ้การพฒันาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรม ถ้าเป็นธรรม เห็นไหม คนอยากได้กลอง
ก็ต้องไปตดัต้นไม้ ต้องเอาไม้มาตากแห้ง เอาไม้ขึน้มาเป็นตวักลอง 

ไม่ใช่ว่าก็อปปีเ้ลย ต้องถ่ายทอด นี่เป็นกลองของพระพทุธเจ้าเลย ถึงต้องมาเป็นอย่าง
นัน้เลย...มนัไม่มีอยู่ในโลกหรอก 

เพราะว่าเวลาฟังธรรมๆ ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฟังแล้วมนัต้องใช้สติใช้
ปัญญา ใช้สติปัญญาขึน้มาแล้ว เวลาใช้ปัญญาโดยธรรมๆ ไม่ใช่ปัญญาโดยกิเลสไง ปัญญา
โดยกิเลส ดสูิ อย่างเทวทตัอย่างนี ้ท าอะไรก็ไม่เป็น แต่ต้องการปกครองสงฆ ์

นี่ก็เหมือนกนั เรามีพระบอก “พทุธพจน์ พทุธภาษิต อย่าฟังสาวกภาษิต” 
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ตวัเองท าน่ะ สาวกทัง้นัน้นะ่ ว่าแต่เขานะ นิว้เวลาชีว้า่เขา ชีไ้ปเลยนะ อีก ๔ นิว้ที่ชีเ้ข้า
มาหาตวัของมนั มนัไม่ได้ดเูลยนะ เฮ้ย! กูบอกเขาห้ามท า แล้วกูท าหรือเปล่าวะ นี่ไง “กลองนี ้
เป็นกลองของพระพทุธเจ้า พทุธภาษิต สาวกภาษิตอย่าไปฟังนะ” 

แล้วมนัก็พิมพ์พทุธภาษิตเอาไว้ ๒-๓ เล่ม แล้วเวลามนัอธิบายหรือท ากิจกรรมนะ พทุธ
ภาษิตหรือน่ะ พทุธภาษิตท าอย่างนัน้หรือ ชีเ้ขาไปเลยนะ นิว้หนึ่ง อีก ๔ นิว้นะ ฉันท าแบบ
พระพทุธเจ้าหมดเลย 

เอ็งเกิดทนัหรือ พระพทุธเจ้าท าอย่างนัน้หรือ พระพทุธเจ้าไม่มีรถนะเว้ย พระพทุธเจ้า
ไม่ได้ถอยเบนซ์นะเว้ย พระพทุธเจ้าไม่ได้ถอยบีเอ็ม ไม่มี “พทุธพจน์ๆ” แหม! บีเอ็ม เบนซ์อย่างนี ้
เฮลิคอปเตอร์ด้วย มีเคร่ืองบินเจ็ตอีกต่างหาก พทุธพจน์เลย...ว่าแต่เขา ว่าแต่คนอ่ืน พฤติกรรม
ไม่ได้คิดเลย 

นี่ก็เหมือนกนั “ผมเข้าใจอย่างนีถ้กูหรือเปล่า” 

เอ็งก็เกิดมาเป็นพระพทุธเจ้าเลยกจ็บไง คลอดจากท้องแม่มาเป็นพระพทุธเจ้า ผัวะ! มนั
มีอยู่จริงหรือเปล่า พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เป็นพระอรหนัต์เลย ออกมาเป็นพระอรหนัต์
เลย...มนัไม่มี ไม่มีหรอก 

มนัต้องมีการฝึกฝน มีการฝึกหดั มีการดดัแปลง มีการกระท าให้มนัเป็นความจริงขึน้ไป 
ถ้ามีการฝึกหดั มีการดดัแปลงขึน้ไป 

เราศึกษามาเป็นภาคปริยตัิ ศึกษามานี่สตุมยปัญญา จะมีปัญญามากน้อยแค่ไหนนัน่ก็
ปัญญาการศึกษา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าศึกษามาให้ประพฤติปฏิบตัิ เวลา
ประพฤติปฏิบตัินี่แหละจะเป็นการพิสจูน์ กาลามสตูร ไม่ให้เชื่อใดๆ ทัง้สิน้ 

มีสติก็คิดว่าสติมนัควบคมุเราได้หรือไม่ ถ้าเป็นสมาธิ สมาธิมนัจริงหรือไม่จริง พิสจูน์ได้ 
ถ้าเป็นปัญญาขึน้มา ปัญญาอะไร คอมพิวเตอร์ดีกว่ามึงอีก คอมพิวเตอร์นะ ดสูิ ในทาง
วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนีเ้ขาใช้ปัญญาประดิษฐ์พิสจูน์ทัง้นัน้น่ะ นี่คอมพิวเตอร์ แล้วจบแล้วมนัได้
อะไร จบแล้วก็เก็บไว้ในเว็บไซต์มนันัน่แหละ 
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แต่ถ้าคนมนัทกุข์มนัยาก เป็นคนมนัรู้จกั เป็นคนนี ่ สิ่งมีชีวิตนี่ พิสจูน์กนัที่นี่ นี่เวลา
ปฏิบตัิ กาลามสตูร จริงหรือไม่จริง ตอแหลหรือเปล่า ถ้ามนัตอแหล มนัตอแหลมนัโกหกตวัเอง 
ถ้าคนเรามสุา ลองได้โกหกแล้วนะ ไม่ท าความชัว่อย่างอ่ืนไม่มี คนโกหกตอแหลท าได้ทกุๆ 
อย่างทัง้นัน้ มนัท าได้ทัง้นัน้ 

ฉะนัน้ เวลากลอง ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสะอาดบริสทุธ์ิ 

ก็สะอาดบริสทุธ์ิสดุยอด พระธรรมๆ ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากราบธรรมอยู่ 
แต่เราเกิดมาเราพยายามจะประพฤติปฏิบตัิ พยายามจะเข้าไปสู่ความสะอาดบริสทุธ์ินัน้ แต่
เวลาจะเข้าสู่ความสะอาดบริสทุธ์ินัน้มนัต้องทุ่มเท การทุ่มเทมากน้อยแค่ไหน 

เวลาทุ่มเทขึน้มาก็ “อู้ฮู! อตัตกิลมถานโุยค” นี่อ้างกลองแล้ว อ้างธรรมะของพระพทุธเจ้า
มาท าลายความเพียรของตนเลย “พระพทุธเจ้าไม่ให้ท าอตัตกิลมถานโุยค พระพทุธเจ้าไม่ให้ท า
ความล าบากเปล่า พระพทุธเจ้าไม่ให้มีความทกุข์ พระพทุธเจ้าจะให้เป็นพระอรหนัต์เลย”...มึง
เอาที่ไหนล่ะ 

แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านท าของท่านมาแล้วนะ โอ้โฮ! ท่านสอนเป็นชัน้ๆๆ 
เลย หลวงปู่ มัน่สอนเป็นชัน้ๆๆ เลย ท ามาเลย อย่างเชน่หลวงตาไปอยู่กบัท่าน เวลาติดสมาธิ ๕ 
ปี เวลาท่านพยายามดึงออกมา 

คนถ้าไม่มีอ านาจวาสนาจะไปแก้ไขคนที่มีอ านาจวาสนาได้อย่างไร คนที่มีอ านาจ
วาสนา อ านาจวาสนา หลวงตาก็พิสจูน์กนัมาด้วยการประพฤติปฏิบัติของท่านถงึที่สดุแห่งทกุข ์
พิสจูน์ในการที่ว่าท่านกอบกู้ชาติได้ พฤติกรรมทีก่ารกระท า นัน่คนมีวาสนาหรือไม่ 

คนที่มีวาสนา ดสูิ ช้างในป่า ช้างโดยทัว่ไป ช้างป่าเต็มเลย ตอนนีไ้ปกินพืชไร่ชาวบ้าน
หมดเลย แต่ถ้าเขาไปเจอช้างเผือกเข้าตวัหนึง่นะ ช้างเผือกตวันีจ้ะมีคณุค่ามากเลย 

นี่ก็เหมือนกนั ในวงการพระที่ปฏิบตั ิพระองค์หนึ่งที่ท าเป็นประโยชน์กบัสงัคม ประโยชน์
กบัโลก มีแต่ตอแหล มีแต่กว้านเอามาสะสมไว้คนเดียว มีแต่กว้านมาเพ่ือประโยชน์กบัตนทัง้นัน้
น่ะ ไม่มีประโยชน์กบัสงัคมเลย ไม่มีประโยชนก์บันกัปฏิบตัิทัง้สิน้ ไม่เป็นการปฏิบตัิเป็น
แบบอย่าง แล้วอ้างเลย “ธรรมะตามที่พระพทุธเจ้าตรัสมา ไม่ให้แต่งเพ่ิม ไม่ให้ตดัทอน พระ
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ธรรมแค่สาวกเป็นผู้ถ่ายทอด พระธรรมของท่านเหมอืนก็อปปีเ้ลย” เขาว่านะ “ห้ามแต่งเติม 
ห้ามเพ่ิม” 

ไอ้ตดัทอนเพ่ิมเติม พระอยู่ด้วยกนัจะรู้ เวลาตดัทอนเพ่ิมเติม เวลายกบาลีไง ยกบาลี
แล้วขยายความ บาลีก็ต้องเป็นบาลี ห้ามเพ่ิม ห้ามตัดทอน แล้วถ้ามนัจะเป็นอาบตัินะ กล่าวตู่
พทุธพจน์ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่อย่างนี ้ แล้วเราก็กล่าวตู่ว่าเราฉลาด 
เรามีปัญญาขึน้ มีพระตัง้เป็นคณะขึน้มาสวด สวดคือบอกว่าให้ถอนความเห็นผิดถึง ๓ หน ถ้า
ครัง้ที่ ๓ จบลงโดยการสวดนะ ถ้าพระองค์นัน้ยงัไม่เปลี่ยนทิฏฐิ เป็นอาบตัิสงัฆาทเิสส 

เพ่ิมเติมหรือตดัทอน มนัมีวินยับงัคบัไว้เลย ถ้ากล่าวตู่พทุธพจน์ กล่าวตู่ เห็นไหม กล่าว
ตู่ หมายความว่า สิ่งที่พระพทุธเจ้าไม่ได้พดูอย่างนัน้ แล้วเราพดูว่าพระพทุธเจ้าพดูอย่างนัน้ 
แล้วให้สงฆ์ตรวจสอบกนั อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วมนัเพ่ิมมา ให้สวด ๓ หน ให้สวดคือว่าให้แสดง
ว่าเอ็งมีความเห็นผิด ให้เปล่ียนความคิดเห็นนีใ้หม่ ถ้าถึงครัง้ที่ ๓ ไม่ยอมเปล่ียนความคิดนี ้เป็น
อาบตัิสงัฆาทิเสส ชดัๆ 

ในพระไตรปิฎกนะ ในวินยัเขามีการตรวจสอบกนัอยู่แล้ว แต่ที่บอกว่า ห้ามกล่าวตู่ ห้าม
เพ่ิมเติม แต่มนัมีพระที่บอกว่า “ห้ามกล่าวตู่ ห้ามเพ่ิมเติมนะ นี่พทุธภาษิตเลย” 

ไปดพูฤติกรรมสิ ไปดกูารกระท าสิ พทุธภาษิตท าอย่างนัน้หรือ พทุธภาษิตมีรถเบนซ ์ ๒ 
คนั ๓ คนั บีเอ็ม ๕ คนั ๑๐ คนั เป็นอย่างนัน้หรือ นี่พุทธภาษิตนะ อู๋ย! ถ้าเป็นสาวกภาษิตมนัจะ
มีร้อยคนันู่นน่ะ 

เวลากล่าวอ้าง กล่าวอ้างธรรมวินยั กล่าวอ้างถึงธรรมวินยั ถึงคณุงามความดี แต่
พฤติกรรม เขาดทูี่พฤติกรรมดีหรือชัว่ ถ้าดีหรือชัว่มนัอยู่ที่นัน่ 

นี่พดูถึงค าถามไง ค าถามนีเ้ราตีความว่าเขาเขียนมาถามแหย่เฉยๆ เราถึงบอกว่านิว้
หนึ่งชีว้่าคนอ่ืน ๔ นิว้ชีเ้ข้ามาที่ตวัไม่ได้ดู ถ้าดนูะ เราคอ่ยฝึกหดัของเรา 

ฉะนัน้ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสดุยอดทัง้นัน้น่ะ พระพทุธเจ้ากราบ
ธรรมๆ พวกเราจะมาประพฤติปฏิบตักินั เรากจ็ะปฏิบตัิเพ่ือเป็นสจัจะความจริง แต่ถ้าเป็นความ
จริงขึน้มามนัต้องเป็นความจริง เพราะในวงกรรมฐาน ผู้ รู้มี ผู้ รู้คือผู้ รู้จริง ผู้ รู้จริงมีนะ ผู้ รู้จริงแค่
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พดูนี่เขาฟังรู้หมดแหละ เพียงแต่ด้วยคณุธรรมของท่าน หลวงตาท่านไปที่ไหนแล้วฟังใครเทศน์
นะ ท่านยิม้ๆ ท่านไม่พดูหรอก ท่านเก็บไว้ในใจ ไอ้คนโง่อวดฉลาดพดูไว้ คนโง่มนัพดู โธ่เอ๊ย! 
ความผิดมนัมีอยู่เต็มไปหมด จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๙๓. เร่ือง “สมัมาอาชีพ” 

สวสัดีครับหลวงพ่อ ผมประกอบอาชีพคนขายลอตเตอร่ีครับ อยากถามหลวงพ่อว่า 
คนขายลอตเตอร่ีผิดศีลไหมครับ เป็นสมัมาอาชีพไหมครับ คนซือ้ คนเล่นลอตเตอร่ีบาปไหม
ครับ 

ตอบ : ไอ้นี่นะ มนัต้องไปเรียนนกัธรรมตรี ที่นกัธรรมวนัอาทิตย์น่ะ ไอ้นี่มนัเป็นต ารานะ 
นวโกวาทสอนหมดแล้ว มิตรแท้ มิตรเทียม คนเทียมมิตร ทิศ บริหารทิศ สมัมาอาชีวะ แค่ค้า
เคร่ืองดกัสตัว์ เคร่ืองฆ่าสตัว์ ค้าอาวธุ ผิดหมด พระพุทธเจ้าไม่ให้ท าทัง้นัน้นะ่ 

พระพทุธเจ้าไม่ให้ท า หมายความว่า สมัมาอาชีพ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนกนั อาชีพที่ไม่
ท าลายชีวิตของคนอ่ืน นัน้เป็นสมัมาอาชีพ ในพระไตรปิฎกนะ ชาวนา ชาวนาชาวไร่นี่สมัมา
อาชีพ แล้วมาก็มาเป็นพ่อค้าค านวณ นี่อยู่ในพระไตรปิฎกหมด 

ฉะนัน้บอกว่า ผมขายลอตเตอร่ีครับ ผิดศีลหรือไม่ 

มนัเข้าศีล ๕ มนัผิดแล้ว เล่นการพนนั สรุาเมรัย ผิดหมด ค าว่า “ผิดๆ” ค้าลอตเตอร่ีมนั
ผิดศีลอยู่แล้ว 

แล้วเป็นสมัมาอาชีวะหรือไม่ 

ไม่เป็นสมัมาอาชีวะเด็ดขาด 

แล้วคนซือ้ลอตเตอร่ีผิดหรือไม่ 

คนเล่นการพนนั คนเล่นการพนนัผิดหรือไม่ คนเล่นการพนนันะ ไฟไหม้นะ ไฟไหม้หมด
เนือ้หมดตวัเลย แล้วคนเล่นการพนนัมนัขายหมดเหมือนกนั สิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ว่าผิดศีล ๕ 
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แตใ่นโลกนีไ้ง คนเราต้องมีงานท า คนเรามนัต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ทีนีค้นเราต้องมี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั อาชีพ ทกุคนต้องมีอาชีพ ทกุคนต้องมีหน้าที่การงาน เราก็ต้องแสวงหา
อาชีพของเรา ถ้าแสวงหาอาชีพของเรา นี่กเ็ป็นอาชพีอาชีพหนึ่ง ถ้าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง เรา
ถาม มนัท าแล้วมนัเลีย้งชีพได้ไหม ได้ ในเม่ือเราเป็นอาชีพนี ้เราไม่มีอาชีพอ่ืน เราท าอย่างนี ้ท า 
เราก็ท าของเรา 

จะบอกว่า ผมท าอาชีพนีแ้ล้วจะผิดศีลหรือไม่ 

ถ้าเป็นลกูศิษย์หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ผิดศีล ถ้าเป็นลกูศษิย์คนอ่ืนก็ต้องผิด 

เออ! พวกมึงพวกกูแล้ว มนัไม่มี มนัไม่ได้ผิดศีลว่าเป็นพวกใคร มนัผิดศีลตัง้แต่ธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสัง่สอนมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ศีล ๕ 

การขายลอตเตอร่ี เรากเ็ป็นการขายอย่างหนึ่งใช่ไหม ถ้ามนัผิดไหม เราไม่ได้ไปลกัไม่ได้
ขโมยใครมา เราก็ไปซือ้มา เราต้องไปซือ้ฉลากมา แล้วเราก็มาขายฉลากเพ่ิมเติม บวกกบัราคา
ก าไรของเรา เป็นอาชีพไหม เป็น 

แล้วมนัเป็นการพนนัไหม มนัไม่ได้เป็นการพนนัใช่ไหม มนัไม่ได้เป็นการออกเบอร์ใชไ่หม 

มนัเป็นการพนนั มนัเป็นการพนนั เราก็มีอาชีพนีไ้ง มนัก็ผิดศีลไง มนัก็ไม่สะอาดบริสทุธ์ิ
ไง 

มนัเป็นมิจฉาหรือไม่ มนัผิดหรือไม่ 

มนัผิดศีล ว่าอย่างนัน้เลย 

ทีนีม้นัผิดศีล มนัผิดศีล แล้วเวลาคน มนัมีหลายๆ ครอบครัวนะ บ้านเขาเป็นผู้ทีเ่ชือด
เป็ดเชือดไก่ขาย เขาเคยมาคยุมาปรึกษาว่า เขาโตมาจากปู่ ย่าตายายของเขา แล้วปู่ ย่าตายาย
ของเขามีอาชีพนี ้ผิดไหม 

ผิด แต่เราเกิดมา เราเกิดมาในครอบครัวที่ปู่ ย่าตายายเรามีอาชีพขายเป็ดขายไก่มา
ตัง้แต่ต้น แล้วผิดไหมล่ะ ผิดเพราะเขาเลือกอาชีพนี ้ แต่เรามาเกิดในครอบครัวนีไ้ง แล้วพ่อแม่
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ของเราล่ะ เราก็เกิดจากครอบครัวนีใ้ช่ไหม แล้วเราก็ไปศึกษาธรรมะ แล้วเรากลบัเข้ามาบ้านเรา
ก็ต่อว่าพ่อแม่เลย นี่ท าผิดๆ แล้วกูเลีย้งเอ็งมาตัง้แต่เดก็ๆ กูเลีย้งเอ็งมาตัง้แต่เล็กแต่น้อย 

มนัไม่สะอาดบริสทุธ์ิในศีล แต่มนัเป็นอาชีพดัง้เดิมของพ่อแม่ของปู่ ย่าตายายมา แล้ว
ปู่ ย่าตายายเขาก็มีอาชีพนีม้า เลีย้งดเูรามาจนโต แล้วเราก็ไปศึกษาธรรมะมา พอเข้าบ้านก็ไปชี ้
หน้าพ่อชีห้น้าแม่ ใครถกู ใครผิด 

ลกูผิด 

พ่อแม่ไม่สะอาดบริสทุธ์ิมนัผิดศีลธรรม แต่ลกูเกิดมาจากครอบครัวนัน้ แล้วก็ได้พ่อแม่
เลีย้งดมูาจนเจริญเติบโตขึน้มา แล้วไปศึกษาธรรมะนะ ศึกษาธรรมะนอกบ้าน ศึกษาธรรมะ
นอกบ้านเสร็จแล้ว เอาธรรมะนอกบ้านเข้ามาในบ้าน มาเผาในบ้านเราอีก นี่ผิดสองชัน้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราบอกว่า เราขายลอตเตอร่ีผิดไหม 

นี่เป็นอาชีพของเรา ถ้าเราต้องเลือกอาชีพนี ้ถ้าอาชีพอ่ืนเราไม่ถนดัใชไ่หม แต่ถ้าจะบอก
ให้มนัถกู มนัถกูไปไม่ได้หรอก มนัถูกไปไม่ได้ ถ้ามนัถกูไปไม่ได้ เพราะอาชีพทีเ่ราเลือก เราก็
เลือกแล้ว แต่ถ้ามนัผิดศีลก็ส่วนผิดศีล แต่มนัก็เป็นเวรเป็นกรรมของสตัว์ 

ฉะนัน้ จะบอกจะให้มนัถกูมนัเป็นไปไม่ได้ มนัไม่สะอาดบริสทุธ์ิโดยศีลธรรม แต่มนัไม่
ผิดกฎหมาย มนัถกูกฎหมายใช่ไหม ไม่ได้ลกัไม่ได้ขโมยใครมา ไม่ได้ท าผิดกฎหมาย นี่ไม่ผิด
กฎหมาย แต่ผิดศีลธรรม 

ข้อนีม้นัเป็นบอกว่าพวกปัญญาชนเวลาเขาต้องการสภาวะแวดล้อมที่ดี ต้องการสงัคมที่
ดี เขาจะชีท้นัทเีลย รฐับาลมีทัง้โรงเหล้า มีทัง้โรงงานยาสบู มีทัง้โรงพิมพ์ฉลาก แล้วก็บอกให้คน
เป็นคนดีๆ 

เราอยู่ในสงัคมโลกนะ สงัคมโลก ยาฆ่าหญ้ามนัมาจากไหนล่ะ ไม่บอกให้ขายสิ ตอนนี ้
เราพยายามจะเลิก พยายามจะเลิก พวกนีม้นัมีอิทธิพลข้ามชาติทัง้นัน้น่ะ อิทธิพลข้ามชาติเข้า
มา เขามาเอาผลประโยชน์ของเขา แล้วผลประโยชน์ในชาติล่ะ อนันีพ้ดูถึงการบริหารนะ พดูถงึ
การเมืองนู่น ไม่เกี่ยว 
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แต่พดูถึงว่ากรรมของสตัว์ๆ เราเกิดในครอบครัวใด เกดิในประเทศอนัสมควร เกิดในพ่อ
ในแม่ที่สมัมาทิฏฐิ มีอาชีพที่ถกูต้อง เราก็เกิดมาด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิ แต่ถ้าเราเกิดมานะ 
เกิดมาในประเทศอนัสมควรหรือไม่ 

เกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์นะ พ่อแม่มีอาชีพอย่างนี ้ พ่อแม่ท ามา
อย่างนี ้ แล้วเลีย้งดเูรามาจนเติบโตมาขนาดนี ้ แล้วเป็นพ่อแม่ของเรา แล้วเราไปศึกษาธรรมะ 
ศึกษาธรรมะเป็นอย่างนัน้ เราก็ท าเฉพาะตวัเราสิ เราท าเฉพาะตวัเรา ถ้าเราท าดีขึน้ สิ่งใดที่ไม่
ถกูต้องกบัการศึกษาทีเ่ราศึกษามา การศึกษาทีเ่รามีมา ค้านเอาไว้ในใจ 

เราจะให้สงัคมสะอาดบริสทุธ์ิเป็นไปไม่ได้ แต่เราสามารถท าให้จิตใจเราสะอาดบริสทุธ์ิ
ได้ แต่เราไม่สามารถท าให้สงัคมทัง้หมดสะอาดบริสทุธ์ิ แต่เราสามารถท าให้จิตใจเราสะอาด
บริสทุธ์ิได้ 

เราจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ท าอาชีพที่ไม่สะอาดบริสทุธ์ินี่แหละ แต่ถ้าเราศึกษา เรา
พยายามจะประพฤติปฏิบติั เราพยายามจะท าจิตใจของเราให้สะอาดบริสทุธ์ิได้ 

ฉะนัน้ที่ว่า สมัมาอาชีวะ สัมมาอาชีวะมนัเป็นหลกัเกณฑ์ เป็นโดยหลกัเลย องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูไว้เอง อยู่ในนวโกวาท สมัมาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะ มนัชดัๆ เพราะอะไร 
ถ้ามนัไม่ชดัๆ มนัจะมาขดัแย้งกบัศีล ๕ 

เวลาเราพดูธรรมะต่างๆ ถ้ามนัไม่ชดัเจนนะ ศีลกบัธรรมมนัจะไปขดัแย้งกบัวินยั ถ้าวินยั
บงัคบัไว้อย่างนี ้ แล้วการปฏิบตัิ ศีลกบัธรรม มนัก็เหมือนนิติศาสตร์กบัรัฐศาสตร์ นี่ไง วินยักบั
ธรรม วินยัก็เป็นนิติศาสตร์ ธรรมกเ็ป็นรฐัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์คือความปกครอง ความสมานฉัน คือความสงบร่มเย็นในสงัคม 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์คือบงัคบัให้ควบคมุสงัคมนัน้ไว้ไม่ให้สงัคมออกนอกกรอบนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั มนัมีมาอย่างนีไ้ง เราจะบอกว่า การเกดิ การเกิดมนัเกิดโดยเวรโดยกรรม 
เราเลือกไม่ได้ แต่การกระท าพฤติกรรมเราเลือกได้ 
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ทีนีเ้พียงแต่ว่าค าถามเขาเป็นคนท าเอง เขาเป็นคนขายลอตเตอร่ีเอง ขายลอตเตอร่ีมนัก็
เป็นอาชีพของเรา แต่ถ้าถามว่า “แล้วมนัจะผิดศีลหรือไม่” 

ผิด มนัเป็นการพนนัขนัต่อ 

“เป็นสมัมาอาชีวะหรือไม่” 

เป็นอาชีพไม่สมัมา ไม่สมัมาโดยสะอาดบริสทุธ์ิ แต่มันไม่ผิดกฎหมาย 

“คนซือ้ คนเล่นลอตเตอร่ีบาปหรือไม่” 

ไอ้เร่ืองบาปเร่ืองกรรม ท าบาปมากกว่านี ้ ไอ้นี่เขาว่าเสี่ยงโชค เวลาคนซือ้ลอตเตอร่ีเขา
ชอบเสี่ยงโชค แต่ถ้าเขาเก็บเงินไว้ๆ เขาไม่เสี่ยงโชค เขาจะมีเงินมากกว่านัน้ แต่ถ้าเขาเสี่ยงโชค 
เขาชอบของเขาอย่างนัน้ เขาบาปหรือไม่ 

บาป บาปคือความไม่ดี บาปคือความทกุข์ยาก ไอ้นี่ถ้าบาปของเขาคือเขาเสียตงัค ์

“คนซือ้ลอตเตอร่ีบาปหรือไม่” 

บาปเพราะเขาต้องเสียเงินทกุงวดๆ เขาต้องไปขวนขวายหาเงินมาจ่ายให้กบัค่าซือ้
ลอตเตอร่ี แต่ถ้าเขาเก็บเงินของเขาไว้ เอาเงินของเขาไปท าประโยชน์ของเขา เขากเ็ป็นอีกเร่ือง
หนึ่ง 

“คนซือ้บาปหรือไม่” 

เร่ืองบาปมนับาปตัง้แต่เล็กน้อยถงึบาปมากมาย ถ้ามนับาปอย่างนัน้ เวลาคนถกูรางวลั
ที่หนึ่ง ๙๐ ล้าน เขาบาปหรือไม่ ไอ้เขาถกูอย่างนัน้มนัก็ลาภที่ควรได้และลาภทีไ่ม่ควรได้ อนันี ้
เป็นปัญหาสงัคมไง ฉะนัน้ พดูถึงว่า สมัมาอาชีวะ 

ฉะนัน้บอกว่า คนเราเกิดมา ถ้าจิตใจเขาดีงาม เขาฉลาด เขารู้จกัเลือกเฟ้นเอง เห็นไหม 
เกิดมามืดแล้วสว่างไป เกิดมาสว่างแล้วมืดไป เราเกดิมามืดหรือเกิดมาสว่าง แล้วเราไป เราจะ
ไปในที่มืดหรือในที่สว่าง 
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เพราะเราเกิดมาในสงัคมไง กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั แล้วมนัก็พลิกแพลง
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา เราเองต่างหากที่มีสติปัญญาว่าเราเกิดมืดหรือสว่าง แล้วเราไป เรา
จะไปมืดหรือไปสว่าง เราก็ต้องมีสติมีปัญญารักษาชีวติของเรา เอวงั 


