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ถาม : ข้อ ๒๓๑๒. เร่ือง “นอกกาย นอกใจ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ขอความเมตตาหลวงพ่อ โยมมีทกุข์เร่ืองคู่ครองที่ท าผิดศีลธรรม 
ขอหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะชีท้างสว่างให้ลกูหมดทกุข์ด้วยค่ะ 

เร่ืองมีอยู่ว่า คบกบัสามีมานานเกือบ ๒๐ ปี เชื่อใจมาก มีทะเลาะกนัหนกัๆ ในช่วงหลงัๆ 
และเพ่ิงรู้ว่าสามีแอบนอกใจมานาน ท าผิดศีลข้อ ๓ และ ๔ เราพยายามให้อภยั ปรับปรุงตวัเอง 
อยากให้เขากลบัตวั อีกทางก็พยายามปล่อยวาง ตดัใจ ท าใจให้เขาไปมีความสขุ ให้เรายืนด้วย
ตวัเองได้ แต่ก็ทกุข์ใจทกุครัง้ทีเ่ห็นเขาไปกบัคนใหม่ จติใจเรากท็กุข์ นอนไม่หลบั จะใช้ธรรมะใด
ที่จะท าอย่างไรให้ไม่ทกุข์ใจเช่นนีค้ะ 

ในส่วนของสามี ก็ได้รับรู้มาว่าเขาทกุข์ใจมากที่ผิดศลี ชีวิตไม่มีความสขุ ไม่สามารถ
หาทางออกจากวงัวนตรงนีไ้ด้ อยากให้เขากลบัมารกัครอบครัว และอยากช่วยให้เขาพ้นทกุข์
ตรงนี ้ควรใช้ธรรมะใดคะ ขอบพระคณุในความเมตตาหลวงพ่อ 

ตอบ : จะไปเมตตาอะไร มนัจะมีอะไรไปเมตตาเขา มนัก็มีความทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้น่ะ 
นี่มนัเป็นสจัจะเป็นความจริงไง 

ไอ้นี่พดูถึงเขาบอกว่า เขาคบกบัสามีมา ๒๐ ปี ไว้ใจมาก ไว้ใจมาก 

สิ่งที่เวลาเราคบกนั เราก็มองแต่ด้านดี มนัก็ถกูต้องทัง้นัน้น่ะ ทีนีธ้รรมะมนัก็เร่ืองของสจั
ธรรมๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไว้แล้ว การครองเรือนเป็นเร่ืองแสน
ยาก การครองเรือนเป็นเร่ืองทกุข์มาก 
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ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามากมายเลย การครองเรือนเปรียบ
เหมือนวิดทะเลทัง้ทะเลเลย เอาปลาน้อยๆ ตวัหนึ่ง เอาปลาน้อยๆ ตวัหนึ่ง เปรียบเหมือนวิด
ทะเลทัง้ทะเลเลย เอาปลาน้อยๆ ตวัหนึ่ง คือมนัมีความสขุ มีความสขุแค่ไอ้ปลาน้อยๆ ตวันัน้น่ะ 
แต่ไอ้ที่ลงทนุลงแรงวิดน า้ในทะเลทัง้ทะเลเพ่ือจบัปลาตวัหนึ่งน่ะ นี่เป็นธรรมาธิษฐานขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า อยู่ในพระไตรปิฎก 

การครองเรือนมนัเป็นเร่ืองแสนยาก การครองเรือนคอืการครองหวัใจของเขา แล้วครอง
หวัใจของเขา ในเร่ืองหวัใจของเขา ในเร่ืองกเิลสตณัหาความทะยานอยากก็เร่ืองหนึ่งนะ แล้วใน
สมยัปัจจุบนันีส้ภาวะแวดล้อมมนัเปล่ียนไปมาก เวลามนัเปล่ียนไปมาก เห็นไหม โลกยคุ
สมยัใหม่ โลกยคุสมยัใหม่มนัแทบจะไม่มีครอบครัวใครเป็นครอบครัวเอกเทศเลย เป็นครอบครัว
ของโลกรวมกนัหมดเลย แล้ววุ่นไปหมด 

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไว้แล้ว การครองเรือนมนัเป็นเร่ือง
ความทกุข์มาก ทีนีค้วามทกุข์มาก เพราะว่าเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านี่
นะ มนัมีเร่ืองของฆราวาสธรรม แล้วของพวกนกับวช แล้วของพวกภิกษุ เห็นไหม ศีล อธิศีล ศีล
ที่สะอาดบริสทุธ์ิ ศีลที่เป็นอธิศีล ศีลที่เป็นอตัโนมติัเลย 

ศีลที่เป็นอตัโนมตัิเป็นศีลของพระอรหนัต์ ถ้าศีลเป็นอตัโนมตัิของพระอรหนัต์คือจิตใจ
มนัไม่วอกแวกวอแว มนัไม่ออกนอกลู่นอกทางเลย เพราะมนัไม่มีกิเลส มนัไม่มีอวิชชา นัน่เขา
เรียกว่าอธิศีล ศีลมัน่คง ศีลแท้ๆ  

ไอ้ของเรามนัขอศีลนะ เพราะขอศีล เวลาพระปฏิบตัิเราตัง้แต่สมยัหลวงปู่ มัน่ท่านให้วิรัติ
เอา คือตัง้ใจได้เลย ตัง้ใจมนักท็ าผิดพลาด เพราะพวกเราที่พวกประพฤติปฏิบตัิใหม่มนัมีความ
ผิดพลาด มีความล้มลกุคลกุคลาน พระเราส่วนใหญ่ถ้าจะผิดพลาด ผิดพลาดเร่ืองพรากของ
เขียว เร่ืองบุกป่าฝ่าดงไป เวลาไปมนัอาจจะพรากของเขียวบ้าง ท าให้สตัว์ตายไปโดยไม่รู้สึกตวั
บ้าง มนัไม่รู้ตวัไง เพราะเวลาธุดงค์ไปมนับุกป่าฝ่าดงไป ส่วนใหญ่พระจะมีความผิดก็ผิดทางนี ้
แต่เร่ืองธรรมวินยั เราก็ศึกษามาด้วยกนัทัง้นัน้น่ะ 

เร่ืองศีล เร่ืองธรรมนะ เวลาพระเข้าไปอยู่ในป่าในเขา พระที่ออกธุดงค์ 

๑. เขาต้องรักษาศีลของเขา เพ่ืออยากที่จะประพฤติปฏิบตัิได้ 
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๒. เข้าป่าเข้าเขาไปแล้ว ที่มนัแรงไหม 

ค าว่า “ที่แรง” อย่างเช่นถ า้เจ้าภูข้า อย่างเช่นถ า้ในป่าลึกๆ มนัจะมีพวกเทพ พวกสิ่งที่
เขาคุ้มครองดแูลอยู่เขารักษาของเขา เวลาไปจะไปเจออย่างนัน้ ถ้ารักษาศีล เวลาพระที่
ประพฤติปฏิบตัิมนัรักษาศีล แล้วศีลของตนเพ่ือ หนึ่ง ความสะอาดดีงามในการประพฤติปฏิบตั ิ
แล้วอยู่กบัการที่ว่ามนัคุ้มครองตวัเองด้วย นี่พดูถึงการรักษาศีล 

แต่ถ้าเป็นฆราวาสธรรม เราขอศีลๆ ไง ถ้าขอศีล มนัขอมาแล้ว ในปัจจุบนันีเ้ขาขอศีล ๕ 
ก็เอาศีล ๔ สรุาเอาไว้ก่อน แล้วยิ่งโกหกมดเทจ็ พดูปด เพราะมนัเป็นนิสยั มนัไม่เคยฝึกหดัมาไง 
ถ้ามนัฝึกหดัมามนัจะมีความซื่อสตัย์ของมนั แล้วทางโลก การพดูกนัต้องทนัคน ต้องพดูเวอร์ๆ 
ไว้ มนัผิดพลาดทัง้นัน้น่ะ นี่พดูถึงว่าเป็นทางโลก 

นี่พดูถึงศีลที่ว่า ศีล อธิศีล ศีลที่สะอาดบริสทุธ์ิไง 

ทีนีพ้อศีล ศีลเศร้าหมอง ศีลด่างพร้อย ศีลขาด ถ้าสเีลน สคุตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา 
ถ้ามีศีลมีธรรม เพราะค าว่า “มีศีล” พอมีศีลขึน้มา มนัไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ไม่ใช้ชวีิตพร ่าเพร่ือ สิ่ง
ต่างๆ ที่ท าไว้ การอยู่ การครองเรือนมนัก็สขุมนัก็สงบ มนัมีความประหยดัมีความมธัยสัถ์ มี
ความประหยดัมีความมธัยสัถ์ ครอบครัวมนัก็ไม่ขาดแคลน ท าสิ่งใดมนัก็เป็นปกติของมนั มนัก็
มีความสขุของมนั ถ้ามีศีลมีธรรม ในครอบครัวจะมีความสงบสขุ ว่าอย่างนัน้เลย 

เวลาทศุีล เห็นไหม เวลาทศุีลขึน้มา ถ้าด่างพร้อยเล็กน้อย ในครอบครัวก็
กระทบกระเทือนกนัเลก็น้อย ถ้าศีลมนัด่างพร้อยมาก ในครอบครัวก็กระทบกระเทือนกนัมาก 
เวลาถ้าศีลขาด ศีลทะล ุศีลขาดไปเลย ท าสิ่งใดมา 

“คบกบัสามีมา ๒๐ ปี เชื่อใจมาก ไว้ใจมาก” 

พอเชื่อใจมาก ไว้ใจมาก กเ็ป็นคนดีทัง้นัน้น่ะ แต่คนเรา กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ 
กนั คนมีเวรมีกรรมต่อกนั คนมีผลกระทบ พอมนัไปแล้ว ลึกๆ มนัก็ไม่อยากท า แต่มนัไม่มี
หลกัเกณฑ์ พอท าสิ่งใดแล้วมนัผิดพลาดไป นี่เวลามนัผิดพลาดไป พอผิดพลาดไปแล้วเราจะแก้
อย่างไร มนัแก้อย่างไร 
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เพราะบอกว่า “ลึกๆ ในส่วนของสามีที่รับรู้มา เขาก็มีความทกุข์ของเขา เขาทกุข์ใจของ
เขามาก” 

เวลาทกุข์ใจของเขามาก เวลาผิดพลาดไปแล้ว คนถ้ามีความรับผิดชอบมากนะ มนัก็
ต้องรับผิดชอบส่ิงที่การกระท าของตน ถ้าการกระท าของตนมนัมีปัญหาภายในครอบครัวหมด
เลย ถ้ามีปัญหาภายในครอบครัว เขาบอกเลย “ทกุข์ใจมาก แล้วจะใช้ธรรมะข้อใดเพ่ือจะดบั
ทกุข์อนันี”้ 

ใช้ธรรมะข้อใดนะ ก็ตัง้สติไว้ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ หายใจเข้านึกพทุ 
หายใจออกนึกโธท าได้ยาก เพราะอะไร เพราะเร่ืองภายในครอบครัวของเรานะ ถ้าเร่ืองอย่างนี ้
นะ เขาเรียกว่า เสียทองเท่าหวั ไม่ยอมเสียสามีให้ใคร ว่าอย่างนัน้เลยนะ แล้วมาเสยีของอย่างนี ้
โอ๋ย! ทกุข์ใจมาก แล้วจะมาพทุโธๆ โอ๋ย! เกือบตาย ท าได้ยาก 

แต่ถ้าพทุโธได้นะ นัน่น่ะสงบสขุ ถ้าจะพทุโธได้แสดงว่ามนัยอมรับสภาวะนัน้ได้ คือเรา
ต้องชนะสภาวะในหวัใจของเรา ความทกุข์ความยากในหวัใจของเรา เราถึงจะมาตัง้สติก าหนด
หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธได้ ไม่อย่างนัน้มนัหายใจไม่ได้หรอก หายใจเข้านึกพทุ โอ๋ย! 
มนัก็คิดไปร้อยแปดแล้ว มนัจะไปฆ่าเขาน่ะ แล้วจะกลบัมาโธ มนัเป็นไปได้ยากไง 

แต่ถ้าเราบอกว่า หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ เราพยายามรักษาของเรา ถ้ามนั
พทุโธได้แสดงว่ามนัไม่วอกแวกวอแวไปคิดเร่ืองเจ็บช า้น า้ใจอนันัน้ ถ้ามนันึกพทุโธได้ ไม่ไป
ระลึกถึงความเจ็บช า้น า้ใจอนันัน้ มนัก็เท่ากบัปล่อยวางการเจ็บช า้น า้ใจอนันัน้ได้ แต่ก็ปล่อยได้
ชัว่คราว ปล่อยได้ชัว่คราวต่อเม่ือเราตัง้สติแล้วเราพยายามหายใจเข้านึกพทุโธ หายใจออก
นึกโธของเรา เวลาพอมนัออกมาข้างนอกมนัก็ไปคิดอีก เพราะมนัฝังใจ มนัฝังใจมาก มนัเป็น
เร่ืองเป็นเวรเป็นกรรม มนัเป็นความทกุข์ความยาก 

ที่พดูนีเ้พราะค าถามเราเห็นคณุค่าของศีล จะพดูเร่ืองศีล ศีลเศร้าหมอง มนัก็ท าให้
กระทบกระเทือนกนัไปหมด ศีลด่างพร้อย มนัก็กระทบกระเทือนทัง้บุคคลคนนัน้ เพราะบุคคล
คนนัน้เป็นผู้มีศีล พอบุคคลคนนัน้เป็นผู้มีศีล บุคคลคนนัน้สะอาดบริสทุธ์ิ บุคคลคนนัน้มี
ความสขุ มีความอบอุ่น มีความมัน่คง แล้วไม่เกรงกลวัสิ่งใดทัง้สิน้ 
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เวลาพระเราพดูถงึเร่ืองของศีลนะ ถ้าผู้ที่ทรงศีลนะ จะเข้าในสงัคมใดกไ็ด้ องอาจกล้า
หาญ มือไม่มีแผล เราไม่มีแผล ไม่มีความผิดพลาดสิ่งใด มนัจะเข้าสงัคมไหนก็ได้ แต่คนทศุีล 
คนมีความผิดพลาด โอ๋ย! เข้าที่ไหนมนัก็หวาดระแวงนะ 

นี่ไง ศีลมนัมีคณุค่า มีคณุสมบตัิ องอาจกล้าหาญ เข้าสงัคมไหนกไ็ด้ แต่ถ้ามนัเศร้า
หมอง มนัเศร้าหมอง เศร้าหมองทัง้ตวัเรา เหมือนววัสนัหลงัหวะ มนักลวัอีกาจะมาจกิแผลมนั นี่
ก็เหมือนกนั พอมนัมีความผิดพลาดมนัก็หวาดระแวง นี่ถ้ามนัเศร้าหมอง มนัด่างพร้อย พอมนั
ด่างพร้อยขึน้ไป มนัท าสิ่งใดมนัไม่เป็นตวัของตวัเองไง มนัไม่มัน่คง ถ้ามนัมัน่คงขึน้มา นี่พดูถึง
ศีลเฉพาะตวันะ 

แล้วพอมนัเศร้าหมอง มนักระทบกระเทือนไปถึงคู่ครองของตนทัง้สามีภรรยา ถ้าสามีไป
ท าผิด ภรรยาก็ทกุข์ไปด้วย ถ้าภรรยาไปท าผิด สามีก็ทกุข์ไปด้วย แล้วพอสามีภรรยาผิดนะ ใน
บ้านอย่าทะเลาะกนั มีสิ่งใดแล้วคยุกนัดีๆ เพราะมีลกูมีหลาน ไอ้ลกูหลานมนักระทบกระเทือน 
พ่อแม่ทะเลาะกนันะ ลกูหลานมนักระทบกระเทือนนะ ถ้าลกูหลานกระทบกระเทือนไป สิ่งนัน้
มนัจะฝังใจของมนัไป 

เราไม่ได้อยู่กนัสองคนนะ ถ้าใครมีลกูมีหลาน มนักระทบกระเทือนทัง้นัน้น่ะ แล้วเวลาส่ิง
ใด เราทะเลาะกนัสองคน พ่อตาแม่ยาย มนัก็รับรู้ไปทกุคน มนักระทบกระเทือนกนัไปหมดถ้า
มนัมีผลนะ 

แต่ถ้ามนัมีความสขุ ทกุคนก็สาธุไปหมด นี่ถ้าเวลามีความสขุ ถ้าศีลสมบูรณ์ ศีลสะอาด
บริสทุธ์ิ ครอบครัวเรามีความสขุ ญาติพ่ีน้องมีความสุขไปหมดเลย ครอบครัวนีด้ี เป็นที่พ่ึงอาศยั 
เป็นที่เชิดหน้าชูตา 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนไว้แล้ว การครองเรือนเป็นเร่ืองแสน
ยาก การครองเรือน เพราะอะไร เพราะหวัใจของเรา เรายงัครองไม่ได้เลย แล้วหวัใจคนอ่ืนด้วย 
นี่พดูถึงว่าในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ 

แต่ถ้าเป็นปัญหาสงัคม ปัญหาสงัคมบอกว่า ที่เราพดูกนันีเ้ต่าล้านปี เป็นเร่ืองโบราณ 
เขาต้องใช้ชีวิตของเขาแบบของเขานะ สมยัใหม่ คนทนัโลก เป็นสมยัใหม่...ทกุข์ทัง้นัน้ 
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ไอ้พวกเต่าล้านปี เพราะอะไร เพราะเราเชื่อมัน่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าไง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเชื่อมัน่
ในสจัธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ทศุีล ผิดศีล มนัเป็นการเลือกเอา
ฟืนเอาไฟมาแผดเผาหวัใจของเรา เป็นการเอาฟืนเอาไฟมาแผดเผาครอบครัวของเรา เป็นการ
เอาฟืนเอาไฟมาเผาบ้านเผาเรือนของเรา มึงว่ามึงเก่งหรือ นี่พดูถึงเร่ืองศีลนะ 

แต่นีเ้ร่ืองของสามี เพราะสามีเขาผิดไปแล้ว พยายามจะให้เขาปรับปรุงตวัของเขา เขาก็
ปรับปรุงตวัของเขา ให้เขามีทางออกของเขา ไอ้เร่ืองหวัใจของเรา เราต้องรักษาหวัใจของเรา 
เพราะเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองหนึง่นะ แต่กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั คนเราเกิดมา ไม่รู้ว่าใครตาย
ก่อน 

สิ่งที่เวลาในครอบครัวเรามีปัญหากนัมาก มีปัญหากนัมาก เราก็พยายามจะออมชอม 
จะรักษา แต่ถ้าเขาไม่มีการออมชอมรักษา ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดชีวิตไป เห็นไหม ชีวิต
นีมี้การพลดัพรากเป็นที่สดุ เวลาตายไปแล้วจะมาคิดเสียดายตอนที่ต่างคนต่างพลดัพรากกนัไป
แล้วไง ถ้าตอนนัน้เราให้อภยัก็ดีน่ะสิ ถ้าตอนนัน้ ถ้าตอนนัน้ ต่อเม่ือมนัสายไปแล้ว ถ้าตอน
นัน้น่ะ ฉะนัน้ ถ้าตอนนีมี้สิ่งใด เราท าใจตัง้แต่ตอนนี ้ให้เราเข้าใจกนั ให้เราให้อภยัต่อกนั ให้จาก
กนัด้วยความเข้าใจกนั ดีที่สดุ 

ตอนอยู่ด้วยกนั ตอนที่เจรจากนั การตกลงกนั นัน่น่ะมีส่ิงใดที่เข้าใจกนัได้ ตกลงกนัได้ 
พยายามท าอย่างนัน้ แล้วสิ่งใดแล้ว ไอ้เร่ืองเจ็บช า้น า้ใจมนัมีทัง้นัน้น่ะ ที่ไหนมนัมีแผลแล้ว เห็น
ไหม แก้วแตกแล้วเอามาต่อให้เป็นแก้วขึน้มา มนัก็เป็นแก้วแตกแก้วร้าววนัยงัค ่า เหตกุารณ์ที่
มนัเกิดขึน้แล้วมนัก็คือเกิดขึน้ 

ถ้ามนัเกิดขึน้แล้วนะ พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองการให้อภยัต่อกนั เราให้อภยักนัได้
หรือไม่ ถ้าให้อภยักนัได้แล้วมนัก็ให้อภยัต่อกนั แล้วสิ่งที่ว่า เวลานางวิสาขาจะมีครอบครัว ทาง
ญาติพ่ีน้องเขาตัง้ให้พราหมณ์ไปด้วย ๔ คน เห็นไหม ไฟในไม่ให้ออก ไฟนอกไม่ให้เข้า 

ไฟในไม่ให้เอาออก ไฟนอกไม่ให้เอาเข้า โอ๋ย! ทางนู้นเขาเข้าใจผิดนะ เข้าใจว่าจะไป
จบัผิดเขา แต่เวลานางวิสาขาให้พามาพดูไง ไฟในคือเร่ืองในบ้านของเรา เร่ืองในครอบครัวของ
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เราไม่ให้เอาออก แล้วเร่ืองที่ข้างนอกคนนินทากนั เร่ืองข้างนอกที่เขาใส่ไคล้ เขาไม่ให้เอาเข้ามา
เผาในบ้านเรือนของเรา 

ในบ้านเรือนของเรา เร่ืองของในบ้านเรือนของเรานะ เร่ืองสามีภรรยาสองคน นีไ่ฟใน ไฟ
ในไม่เอาออก ไฟนอกไม่เอาเข้า เร่ืองที่เขาไปสร้างปัญหาจากข้างนอก นี่ไฟข้างนอก ถ้าเอาไฟ
ข้างนอกเข้ามาเผาในบ้านของเรา วุ่นวายไปไม่มีวนัจบวนัสิน้ 

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านสอนไว้ไง ไฟในไม่ให้เอาออก ไฟ
นอกไม่ให้เอาเข้า แล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยก็บอก “โอ้โฮ! อย่างนีเ้ป็นการกดขี่ ไม่มีสิทธิ
มนษุยชน ไม่เสมอภาค” 

ความเสมอภาค คนเราความรู้สึกนึกคิดของคนไม่เหมือนกนั ไม่เท่ากนั แล้วความรู้สึก
ของคนไม่เสมอกนั ไม่เท่ากนั มนัจะไปเสมอภาคตรงไหน มนัไม่เสมอภาค คนเราให้เงินเดือนคน
ละ ๑๐๐ บาทต่อเดือนทกุคน คนที่เงินเดือนต ่ากวา่มนัก็พอใจ ไอ้คนที่เงินเดือนมนัเป็นแสน 
บอกให้เงินเดือนเดือนละ ๑๐๐ บาท มนัพอใจไหม สิทธิเสรีภาพ มนัก็ว่าไปนู่น 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาไฟในไม่เอาออก ไฟนอกไม่เอาเข้า คนมนัคิดไม่เหมือนกนั คนมี
ความรู้สึกไม่เหมือนกนั คนมีความรับรู้ มีจิตใจที่หนกัแน่นไม่เท่ากนั สิง่ใดเอามาแล้วมนัวุ่นวาย 
แก้ไม่จบหรอก ถ้าไปแก้ข้างนอกมนัแก้ไม่จบหรอก ฉะนัน้ ถ้ามนัแก้จบ ก็กลบัมาที่ใจของเรานะ 
กลบัมารักษาหวัใจของเรา 

แล้วอย่างที่ว่า จะใช้ธรรมข้อใดเพ่ือจะดบัทกุข์ในใจของตน ทกุข์มาก ถ้าเห็นเขาไปกบั
คนใหม่ 

อ้าว! ถ้าเขาไปกบัคนใหม่ของเขา มนัมีปัญหาขึน้มาแล้วในบ้าน มนัเป็นเร่ืองที่กรรมของ
สตัว์ๆ กรรมของสตัว์นะ แต่เราไม่ไปท าอย่างนัน้ เราไม่ท าสิ่งใดๆ ให้มนัเป็นการผิดศีลผิดธรรม 
เราไม่ท าเร่ืองนอกลู่นอกทาง เราจะอยู่ในศีลในธรรมของเรา มนัจะมีส่ิงใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึน้ เรา
ก็จะท าดีของเราตลอดไป 

บางคนนะ เวลาท าความดีแล้วไม่ได้ดี เหน็คนท าชัว่ กูท าชัว่แข่งกบัมึงเลย กูท ามากกวา่
มึงอีก โอ้โฮ! ตกทะเลไปทัง้หมด 
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ใครท าดีต้องได้ดี ใครท าชัว่ต้องได้ชัว่ ใครท าความชัว่ ที่เขาท าของเขามนัเร่ืองของเขา 
เราจะท าคณุงามความดีของเรา แล้วเรายืนหลกัมัน่ของเรา เราเชื่อมัน่ในองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เราเชื่อมัน่ในธรรมค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท าดีต้อง
ได้ดี 

ท าดีต้องได้ดี แต่ท าดีต้องได้ดี หนเูขียนมาถามหลวงพ่อ หนกู็ท าดี หนทู าดีอยู่นี่ แล้วเขา
ไปมีคนใหม่ หนทู าดี 

กรรมของสตัว์ไง กรรมของสตัว์ เร่ืองของเขา เร่ืองของเขานะ เราเลือกของเราเอง เรา
เลือกของเราเอง แล้วเราเห็นของเราเอง แล้วเวลาเขายืนยนั เขาบอกเลย “ได้รับรู้มาว่าเขาก็ทกุข์
ใจมาก” 

นี่ไง มนัผิดศีลผิดธรรม มนัจะไม่มีความสขุหรอก เป็นความสขุไปไม่ได้ เพราะอะไร 
เพราะฆราวาสธรรม ถ้าปถุชุนก็ศีล ๕ คู่ครองของตน ถ้าถือพรหมจรรย์ก็ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 
๒๒๗ ไม่มี ศีลมนัก็เป็นชัน้ๆ ขึน้มา 

แต่ที่เวลาพดูกนับอกว่า มนัเป็นธรรมชาติของมนษุย์ เร่ืองกามเป็นธรรมชาติของมนษุย์ 

ธรรมชาติของมนษุย์กเ็ป็นปถุชุนไง เอ็งก็กลบัไปสู่ตรงนัน้ไง เอ็งก็อย่าขึน้มาสิ ถ้าเอ็งขึน้
มาแล้วมนัก็จบไง ถ้าถือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มนัเพ่ิมขึน้มาไง เวลาถือศีลขึน้มาแล้วก็
จะไปอ้างสิทธ์ิ 

อ้างสิทธ์ิอะไรของเอ็ง สิทธ์ิเขามีอยู่แล้ว พระพทุธเจ้าให้หมดแล้ว พระพทุธเจ้าเสมอภาค
หมดเลย ใครท าไม่ได้ก็ศีล ๕ ปถุชุน ถ้ามาประพฤตปิฏิบตัิก็ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ พระ
อรหนัต์ อธิศีล นี่ไง มนัเป็นข้อเท็จจริงของมนัอยู่แล้ว มนัเป็นข้อเท็จจริงไง 

ถ้ามนัเป็นข้อเท็จจริงแล้ว ถ้ามนัเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนษุย์ๆ เขาบอกธรรมชาติของ
มนษุย์ 

ธรรมชาติของมนษุย์ พระพทุธเจ้าไม่รู้หรือ พระพทุธเจ้าเป็นศาสดา ไม่รู้เร่ืองของมนษุย์
หรือ พระพทุธเจ้ารู้เร่ืองของมนษุย์อยู่แล้ว ก็ศีล ๕ ไง นี่ถ้าเราเชื่อมัน่ในธรรมะขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วเรามีศีลมีธรรมของเรา แล้วเราปฏิบตัิของเรา เราท าของเรา 
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แต่เร่ืองสงัคม เร่ืองของสงัคมทีเ่ขามีหน้ามีตา ที่เขาว่าเขายิ่งใหญ ่ นัน่กรรมของสตัว ์
เร่ืองของเขา เร่ืองของเขา เราไม่เอาคติแบบอย่างอย่างนัน้มาเป็นอดุมคติของเรา อดุมคติของ
เรา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเชื่อมัน่ของเราอยู่อย่างนี ้ แล้วถ้าเชื่อมัน่อย่างนี ้ เวลาหนู
เจอประสบการณ์ชีวิตอย่างนีจ้ะท าอย่างไร 

รักษาใจของตน เกิดมาเป็นคน เขาก็คน เราก็คน คนที่ครอบครัวเขาปกติสขุ เขาท าคณุ
งามความดีของเขามา ถ้าครอบครัวของเรามนัมีผลกระทบ เราก็แก้ไขภายในครอบครัวของเรา 
เรามีสติปัญญาเจรจากนั พดูคยุกนั มนัเป็นไปได้ทัง้สิน้ 

กรรมของสตัว์ นี่ไง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ มนัมีเพ่ือนกนัอยู่
สองคน ชาตินีน้าย ก. ฆ่านาย ข. ชาติต่อไปนาย ข. ฆ่านาย ก. มนัผลดักนัฆ่ามาอย่างนัน้นะ่ 
ชาติสดุท้าย ชาติที่สมยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นาย ก. ก าลงัจะฆ่านาย ข. เป็นเพ่ือน
กนั สภาวะแวดล้อมมนัก็ท าอย่างนัน้ให้เพ่ือนไปอยูใ่นเหตกุารณ์ที่อีกคนหนึ่งจะได้มีโอกาสได้
ฆ่าอีกคนหนึ่ง นี่เขาไปเทีย่วป่ากนั ไปนอนในป่า นาย ก. ลกุขึน้มาก่อน กลางคืนก็จะมาฆ่านาย 
ข. 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาโดยฤทธ์ิเลย “อยา่ อย่าเพ่ิงท า” แล้วก็ให้ปลกุเพ่ือน
ตื่นขึน้มาก่อน แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการเลย นี่ผลดักนัฆ่ามาทกุภพ
ทกุชาติ ผลดักนัฆ่ามาตลอด ชาตินีอ้งค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยอนาคตงัสญาณไปเข้า
ข่ายขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเรียกขึน้มาแล้ว
เทศนาว่าการ ให้ขออภยัต่อกนั ให้งดเว้นต่อกนั ให้จบสิน้กนัไป อย่าให้ไปฆ่าไปแกงกนัต่อไป
ชาติต่อไป นี่อยู่ในพระไตรปิฎก เราจ าบทไม่ได้เท่านัน้เอง นี่เวลามนัเป็นอย่างนี ้

นี่ก็เหมือนกนั องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้อภัยต่อกนั เวรย่อมระงบัด้วยการไม่
จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมใครทัง้สิน้ แม้แต่เป็นสามีภรรยากนัก็แล้วแต่ ถ้าเขาจะเป็นสขุ
ของเขาก็ปล่อยเขาไป แตถ้่าเราต้องการเป็นครอบครัวของเรา เรากเ็จรจาของเรา เราท าด้วย
สนัติวิธี ด้วยการเจรจา ด้วยในศีลในธรรม 
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แล้วถ้ามนัจะทกุข์ ทกุข์ก็แก้ทกุข์สิ มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ทกุข์เป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความ
จริง อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง แล้วเอาธรรมะชโลมใจของเรา 
แล้วถ้ามนัเจ็บนกัก็พทุโธๆๆ จนกว่ามนัจะเบาบางไป แล้วมนัจะหายไป 

เพราะมนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ทัง้สิน้ เราไม่ได้ท าอะไรเลย เป็นคนดีทัง้สิน้ แล้วท าไมสามี
มาเป็นอย่างนี ้แสดงว่าศาสนาพทุธนี่เชื่อใจไม่ได้ ศาสนาพทุธไม่มีคณุค่าจริง 

ศาสนาพทุธสดุยอด แต่สามีเอ็งแอบไปมีกิ๊กเอง มนัโทษใคร จะมาโทษพระพทุธศาสนา
ได้อย่างไร โทษไม่ได้ ถ้าอตีตงัสญาณนะ มนัรู้ว่าใครสร้างเวรกรรมต่อกนัมา มนัถึงมีเวรกรรมต่อ
กนั แล้วเวลาเราสามีภรรยาเร่ิมมา เราก็รกักนัดี แล้วถงึสดุท้ายแล้วท าไมเป็นอย่างนัน้ไป 

นี่กรรมเก่ากรรมใหม่ ฉะนัน้ กรรมเก่ากรรมใหม่ เพราะลมหายใจของคนทกุคนมนัมี
ผลกระทบทัง้นัน้น่ะ เรากลบัมานี่ กลบัมาที่คณุงามความดีของเรา ไอ้เจ็บนีเ่ดี๋ยวก็หาย แล้วถ้ามี
ธรรมะนะ มีสจัธรรมขึน้มานะ เวลาจิตใจมนัเป็นพรหมจรรย์ของมนันะ มนัพอใจของมนันะ 
เดี๋ยวจะยกสามีให้เขาเลย สามีเอาไป เอาไปเลย เอาไปเลย ฉันนัง่สมาธิของฉันมีความสขุกว่า 
เดี๋ยวมนัจะยกให้เขาอีกต่างหากนะ ถ้ามนัเป็นธรรมขึน้มาได้ 

แต่ถ้ามนัเป็นธรรมขึน้มาไม่ได้ หวัใจมนัพาล แล้วความพาลอนันัน้ก็ท าให้เราเจ็บปวด
เจ็บช า้ แล้วกจ็ะไปแก้กนัที่นัน่ แต่ถ้าเราเข้ามาสู่พรหมจรรย์ เข้ามาสู่หายใจเข้านกึพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ถ้าจิตใจเราเจริญขึน้งอกงามขึน้ เดี๋ยวเถอะ ยกให้เขาไปเลย แถมเงินให้ด้วย สร้าง
บ้านให้อีกหลงัหนึ่ง ของฉันอยู่สขุสบายดีกว่า นี่ถ้าใจเราพฒันาขึน้ดีขึน้ด้วยคณุธรรมของเรา 
มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา จบ 

ถาม : ข้อ ๒๓๑๓. เร่ือง “รักษาธรรม และมีชีวิตทางโลกอยู่รอด” 

หลงัจากพยายามตัง้ใจรักษาศีล ฝึกสติภาวนามาเร่ือยๆ ท าให้ตัง้ใจไว้ว่าจะไม่ท าวิจยัที่
ต้องฆ่าสตัว์อีก แต่วนันีช้ีวิตการงานบีบบงัคบัให้ต้องกลบัมาท าวิจยั ซึ่งก็มีบุญที่มีโอกาสเจอ
ทีมงานรุ่นใหม่เป็นมิตรตรงๆ เนือ้งานก็ทนัสมยั ไม่ต้องโดนสารเคมีเยอะ ซึ่งร่างกายมเีนือ้งอก 
ไม่ต้องใช้เงนิเยอะ ได้ผลงานเร็ว แต่ต้องเลีย้งและฆ่าสิง่มีชีวิตเซลล์เดียว เชน่ ราเมือก แบคทีเรีย 
หรือจุลชีพต่างๆ  
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๑. แบบนีจ้ะมีผลต่อการปฏิบตัิภาวนาที่ตัง้ใจท าต่อเนือ่งมาหรือไม่ 

๒. ผิดศีลฆ่าสตัว์ข้อ ๑ มีกรรมไหม ทัง้แบบที่เราลงมือท าเอง และแบบที่คนอ่ืนในทีมท า
ส่วนนี ้แต่เรารับรู้ด้วย หรือแยกกนัระหว่างตอนท าวิจยักบัตอนภาวนาได้หรือไม่ โดยวิรัติศีลใหม่ 
หรือไม่ควรเร่ิมท างานนีเ้ลย ไปหางานอ่ืนทีมใหม่ที่ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดยีว แต่ทกุงานต้องมี
กรรมคละเคล้า เพราะต้องท าความสะอาดอปุกรณ์ฆ่าเชือ้ก่อนใช้อยู่ดี 

๓. อยากเร่ิมให้ตรง ปลายจะได้ตรง ลกูควรตดัสินใจอย่างไรทีจ่ะรักษาธรรม และมีชีวิต
ทางโลกอยู่รอดได้ในหน้าที่การงาน 

กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : เวลาพดูถึงการประพฤติปฏิบตัิ ต้นคด ปลายตรงไม่มี ต้นต้องตรง ปลายถึงจะ
ตรง เห็นไหม ต้นตรง ปลายคดไม่มี เหมือนคนที่เจตนา เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เรา
อยากจะได้มรรคได้ผล เราอยากจะเป็นพระอรหนัต์ เราอยากจะสิน้กิเลสไป แล้วต้นก็คด ท า
ตามกิเลส กิเลสมนัจะพลิกแพลงอย่างไรกเ็ชื่อกเิลสมนัไป ท าด้วยกิเลสมนัปรุงมนัแต่งว่าท า
อย่างนีจ้ะได้เป็นพระอรหนัต์ นี่ต้นมนัคด มนัก็จะลากให้เราคดงอไปตลอดเลย แล้วก็จะไปเป็น
พระอรหนัต์แบบงอๆ นู่นน่ะ 

ถ้าต้นมนัตรง เห็นไหม ต้นมนัตรง เราท าด้วยสจัจะด้วยความจริงของเรา แล้วพยายาม
รักษาให้มนัตรง แล้วมีครูบาอาจารย์คอยเปรียบเทียบ มนัตรงจริงหรือไม่ตรง ถ้าตรงเสร็จแล้ว 
ถ้าท าให้ตรง ต้นตรง ปลายก็ตรง ต้นคด ปลายตรงไม่มี 

ทีนีต้้นคด ปลายตรงไม่มี มนัเป็นถงึการที่เป็นสมัมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ ท าเห็นผิดเห็นชอบ
ออกไปนอกลู่นอกทางไปเลย แต่ถ้าต้นมนัตรง เราก็พยายามประพฤติปฏิบตัิของเรา ท าของเรา
ให้จริงให้จงัของเรา นี่มนัเป็นความจริงของเรา อนันัน้ต้นตรง ตรงมนัก็ตรงต่อศีลตรงต่อธรรม ที
นีเ้วลาตรงต่อศีลตรงต่อธรรม อนันัน้เป็นสจัจะเป็นความจริง ไอ้นัน่เป็นที่การกระท า 

แต่เวลาทางโลก เวลาคนอยู่ทางโลกมนัมีสภาวะแวดล้อมแบบโลกๆ เวลาแบบโลกๆ ท า
สิ่งใดถ้าเป็นคนที่มีอ านาจวาสนานะ เขาจะเจอหมู่เจอคณะที่ดี เจอสงัคมที่ดี มนัก็ช่วยเหลือเจือ
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จานต่อกนั แต่ถ้าเราไปเจอหมู่คณะที่เป็นโลกๆ แต่เราเป็นธรรม เขาคอยกระแซะ เขาคอยท าให้
เราล้มลกุคลกุคลานทัง้นัน้น่ะ นี่พดูถงึทางของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ 

แต่ถ้าเป็นทางของสมณะเป็นทางทีก่ว้างขวาง แต่เราจะประพฤติปฏิบตัิของเราให้มี
หนทางของเรา ถ้ามีหนทางของเรา เราก็พยายามรกัษาของเรา เราพยายามกระท าของเรา ถ้า
ท าของเรา 

เวลาพระ เวลาเขาถือ เวลาวนัเข้าพรรษา เวลาวนัเข้าพรรษาเขาอธิษฐานธุดงค ์
อธิษฐานธุดงค์ว่าจะไม่ท าสิ่งนัน้ๆๆ อย่างเช่นหลวงตาพระมหาบวัเวลาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ 
ท่านจะนัง่ตลอดรุ่ง ท่านบอกเลย ท่านนัง่ตลอดรุ่ง จะมีสงคราม จะเกิดจะเป็นจะตาย จะสิ่งใด 
ลกุไม่ได้ เว้นไว้แต่หลวงปู่ มัน่เจ็บไข้ได้ป่วย เว้นไว้แตพ่ระในวดัมีปัญหา หรือเกิดกรณีพิเศษเร่ือง
ของพระ นัน่อนญุาตให้ลกุได้ 

เห็นไหม เว้นไว้แต่ คนทีเ่ขาฉลาดเขาจะเว้นไว้แตเ่วลาเหตจุ าเป็น มนัมีเหตจุ าเป็นของ
มนั แต่ถ้านอกนัน้ไม่ได้นะ นอกนัน้ไม่ได้ ถ้าเว้นไว้แตแ่ล้วเดี๋ยวมนัเว้นไว้หมดเลย “อู๋ย! เม่ือยนกั 
นัง่แล้วปวดเม่ือย ลกุได้ เว้นไว้แต่” นี่มนัก็จะพาลไง แต่มนัมีข้อยกเว้น ในการกระท ามนัยกเว้น
ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั เราจะท างานวจิยั ท างานวจิยันะ งานอย่างนี ้หนึง่นะ ถ้าการวจิยัของใคร
ก็แล้วแต่มนัเป็นประโยชน์กบัโลกนะ ถ้าเป็นประโยชนก์บัโลก ส่ิงนัน้มนัเป็นประโยชน์ 

เราไม่ท าสิ่งใดเลย มนัมีลกูศิษย์คนหนึ่งเขามาพดูกนั มาเข้าหเูราไง เขาก็ท าวจิยันี่แหละ 
แล้วเขามาบ่นให้พรรคพวกฟัง “แหม! ไม่อยากท าเลย มนัต้องจบักุ้ง” มนัผ่ากุ้งไง บอกว่าวิจยั
มนัต้องเอากุ้งมาแล้วก็แกะ แล้วต้องพิสจูน์ เขาก็ไม่อยากท าเหมือนกนันะ แตเ่พ่ือนฝงูพยายาม
ขอให้ท าให้จบ แล้วท าเฉพาะตรงนี ้เราท าเฉพาะตรงนี ้ไอ้นี่มนัเป็นงาน 

นี่ก็เหมือนกนั เราจะท างานวิจยั ก็เว้นไว้แต่สิ เราท าวจิยัของเรา หนึ่ง หน้าทีก่ารงานของ
เรานะ แล้วถ้ามนัส าเร็จขึน้มามนัเป็นประโยชน์กบัโลก เร่ืองการวจิยัต่างๆ มนัเป็นผลประโยชน์
กบัโลกนะ เว้นไว้แต่ว่าท าเสร็จแล้วไปไว้บนหิง้ แล้วเขาไม่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อ มนัก็เป็น
ประโยชน์กบัคนวิจยัที่เป็นทางวิชาการ แต่โลกเขาไม่เห็นคณุค่า โลกเขาว่าไม่เป็นประโยชน์ของ
เขา 
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แต่ถ้าเราท าของเรา เราท านะ งานวิจยัต่างๆ เราท า แต่ถ้าโดยชีวิตปกติ เราจะไปท า
ความผิดพลาด เราจะไปท าสิ่งมีชีวิตให้ล่วงไป เราไม่ท า เพราะชีวิตทกุชีวิตรักชีวิตของตนทัง้สิน้ 
ชีวิตทกุชีวิตนะ เกิดมาปรารถนาความสขุ เกลียดความทกุข์ ชีวิตทกุชีวิตต้องการสิง่ดีงามกบัเขา 
แต่มนัดีงามอย่างไรล่ะ 

ดีงามเป็นสตัว์ สตัว์มนัก็กินอ่ิมนอนอุ่นของมนั ก็มีความสขุของมนั แต่จริงๆ แล้วสตัว์มนั
คิดนะ มนัก็อยากให้เกิดเป็นมนษุย์นี่แหละ แต่มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นตามเวรตามกรรม นี่ก็
เหมือนกนั สิ่งมีชีวิตต่างๆ มนัมีเวรมีกรรมของมนั มนัต้องไปเกิดสภาวะของมนั เพราะมนัมี
อายขุยัของมนั 

นี่ก็เหมือนกนั เราท าวจิยัๆ ถ้าท าวิจยันะ การท าวจิยั แล้วหน้าที่การงาน เราว่าสิ่งนัน้เรา
เว้นไว้แต่ คือจะบอกว่าการท าลายชีวิตตกล่วงเป็นความถกูมนัไม่มีหรอก มนัเป็นไปไม่ได้ที่บอก
ว่าท าสิ่งมีชีวิตให้ดบัไปมนัเป็นความถกูต้อง มนัผิดศีลทัง้นัน้น่ะ 

แต่หน้าที่การงานของเรา เราท าคณุงามความดี ความดีที่มนัยิ่งใหญ่กว่า สิ่งนีส้ิ่งที่
ความผิดก็คือความผิดนี่แหละ แต่แลกด้วยสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งที่ยิ่งใหญก่ว่า แต่ยิ่งใหญก่ว่านี ้
ยิ่งใหญ่กว่าเพ่ือโลก เพ่ือสงัคม เพ่ือประโยชน์กบัโลกนะ 

แต่ถ้าว่าปฏิบตัิไปแล้ว ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะ เราว่าเราท าได้ แต่พอเรามาศึกษาธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “นี่ท าไม่ได้ๆ มนัท าสิ่งมีชีวิตสิน้ไป มนัท าไม่ได้” มนัก็
เป็นทิฏฐิอนัหนึง่ เห็นไหม มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด สิ่งที่ความดีงามอย่างอ่ืนมนัก็มีของมนั
ได้ ถ้าสิ่งที่ท าเพ่ือประโยชนไ์ด้ 

อย่างนีเ้วลาถ้าโดยปกติชีวิตประจ าวนัห้ามซกัผ้า เสือ้ผ้าใส่แล้วต้องทิง้เลย ต้องชุดวนัต่อ
วนั ซือ้มาแล้วห้ามซกั เดี๋ยวเชือ้โรคมนัตาย นี่ถ้าจะเอากนัเถรตรงนะ มนักเ็ถรตรงไม่ได้หรอก แต่
เราจะบอกว่า จะท าความดี กิเลสมนัคอยปัดแข้งปัดขา จะท าความผิดพลาดอะไร กิเลสมนั
หนนุส่งเลย 

นี่ก็เหมือนกนั แต่ถ้ามนัต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดยีว ราเมือก แบคทีเรีย จุลชีพต่างๆ เรา
ท าวิจยัเฉพาะตรงนัน้ เราท าวิจยัเฉพาะตรงนัน้แล้วต้องมีสติมีปัญญาเข้มแข็ง ถ้าตรงนัน้ป๊ับ สิ่ง
ที่ว่าถ้ามนัเหลวไหล พอท าได้ เดี๋ยวก็ท าต่อเนื่องไป นีพ่ดูถึงว่าการท าวจิยัได้หรือไม่ได้ 
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ฉะนัน้ “๑. ท าแบบนีมี้ผลต่อการภาวนาที่ตัง้ใจท าต่อเนื่องมาหรือไม่” 

มีผลดีไง มีผลดีว่า อืม! ที่ภาวนามาก็ภาวนามา ไอ้ที่ท างาน เพราะภาวนามาดีมนัเลยมี
ผลงานนีเ้ข้ามา เพราะภาวนามาดีมีวาสนา มนัก็เลยเจอคนที่ดี เจอคณะที่ดี เจอคณะทีเ่ข้าใจ
กนัได้ แล้วถ้าท าไปแล้วก็เป็นประโยชน์กบัเรา แต่ก็ขดีเส้นไว้แค่นี ้ ถ้าเป็นงานวิจยัต่อเนื่องขึน้ไป
ข้างบน ถ้ามนัจะมีงานที่ดีกว่า เราก็ท าไป 

งานวิจยั เราจะบอกว่าเราท าวจิยัเพ่ือสงัคมโลก งานวิจยันีเ้ป็นทางวิชาการนะ แล้วถ้า
มนัเป็นประโยชน์ต่อเนื่องทีเ่ป็นประโยชน์กบัโลกได้ก็เป็นประโยชน์ต่อไป พอท าวิจยัไปแล้วกเ็ก็บ
ไว้ แล้วคนมาท าขยายต่อเนื่องไปต่อยอดไปมนัมีทัง้นัน้น่ะ ผลงานวจิยั ใครๆ เวลาท าสิ่งใดนกึ
ถึงไอน์สไตน์ทัง้นัน้น่ะ เพราะมนัไปต่อเนื่องทฤษฎีของเขา ยืนยนักนัเลย เราคิดสิ่งใดเข้าไป 
ไอน์สไตน์พดูไว้แล้วๆๆ นี่เวลาเขาท าต่อเนื่องไป นี่กเ็หมือนกนั ถ้าเราท าพืน้ฐานไว้ ใครท าสิ่งใด
มนัก็เป็นประโยชน ์

นัน่พดูถึงว่า “ท าแบบนีจ้ะมีผลต่อการภาวนาหรือไม่” 

ผลต่อการภาวนาของเรา มนัอยู่ที่สติปัญญาเรารักษา ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็อยู่ด้วย
ปัญญาของเรารักษาศีล สมาธิ สมาธิก็ด้วยสติปัญญาของเราบ ารุงรักษา สมาธิท าแล้ว สมาธิ
มนัจะตัง้มัน่ตลอดชีพหรือ สมาธิก็คือสมาธิ แล้วเกิดปัญญาขึน้มาก็ต้องฝึกหดัทัง้นัน้น่ะ สิ่งทีจ่ะ
ทรงตวัอยู่หรือจะต่อเนื่องไป อยู่ที่การบ ารุงรกัษาทัง้สิน้ 

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ การภาวนาของเราก็อยู่ที่การกระท าของเรา เว้นไว้แต่กิเลสมนั
จะคอยสอดไง พอมาท าวิจยัป๊ับ “เห็นไหม กูบอกแล้วว่าอย่าท าๆ พอท าแล้วเสื่อมหมดเลย” 
กิเลสเวลามนัเผานะ “กูว่าแล้ว”...ไม่ใช่หรอก 

เราท างานแล้วมนัตึงเครียด มนัต่างๆ เราก็กลบัมาฟืน้ฟู นี่เวลากิเลสมนัคอยสอด กิเลส
มนัคอยซ า้เติม จะเร่ิมต้นจะท า กิเลสมนัก็พยายามจะไม่ให้ท า พอท าไปแล้วนะ กิเลสมนัก็คอย
มายมุาแหย่ กิเลสนีร้้ายนกั กิเลสนีไ้ม่มีเหตผุล กิเลสคือมนัเหมือนกบัไฟป่า มนัแผดเผาเขาไป
ทัว่ มนัไม่ให้ใครได้ท าคณุงามความดีอะไรทัง้สิน้เลย แต่ถ้าเรามีสติปัญญาเรากท็ าของเรา เรา
รักษาของเรา 
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“แบบนีจ้ะมีผลต่อการภาวนาหรือไม่” 

การภาวนาของเราจะต่อเนื่องได้ด้วยความรอบคอบ ด้วยสติของเรา ธรรมทัง้หลายมา
แต่เหต ุถ้าเหตแุละปัจจยั และวิธีการที่บ ารุงรักษาที่ดี อะไรมนัจะเสื่อม 

ทีนีพ้อกิเลสมนัมาปัดแข้งปัดขา ไหลไปเลย “เฮ้อ! เรามนัไม่มีอ านาจวาสนาแล้วล่ะ เลิก
ดีกว่า” ดีกว่าก็อยู่นัน่น่ะ ดีกว่ามนัก็ขึน้มาดีไม่ได้หรอก 

แต่ถ้าเราฟืน้ฟูมา เราก็ท าของเราขึน้มา เพราะเราเชื่อมัน่มาก องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ๖ ปี หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ทกุข์ยากขนาดไหน หลวงปู่ มัน่เวลาท่านพดูถึงเวลาท่าน
บากบัน่ หลวงตาหนัหน้าเข้าข้างฝาร้องไห้ทกุที ดสูวิ่าหลวงปู่ มัน่ท่านสมบุกสมบนัมาขนาดไหน 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤตปิฏิบตัิมาจนเป็นพระอรหนัต์ ท่าน
ได้สมบุกสมบนั ท่านได้รักษาสมาธิ รักษาสติปัญญาของท่านแค่ไหน มนัเจริญแล้วเสื่อมๆ เวลา
ท่านเล่าให้หลวงตาฟัง หลวงตาท่านอปัุฏฐากนวดเส้นอยู่สองต่อสอง หลวงปู่ มัน่ท่านก็เล่าของ
ท่านเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นคติธรรมให้กบัลกูศิษย์ฟัง ลกูศิษย์หนัหน้าเข้าข้างฝา น า้ตาไหล ทกุข์ 

นี่พดูถึงว่า เราเชื่อมัน่ว่าคนที่ภาวนาแล้วมนัมีเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วก็ขวนขวาย
ประพฤติปฏิบตัิพยายามรักษาให้มนัฟืน้ฟูขึน้มาๆ ไอ้การเสื่อมอนันัน้น่ะมนัเป็นประสบการณ์ 
ต่อไปถ้าเจออย่างนีอี้กก็รกัษาให้ดีขึน้ๆ ไอ้ที่ว่าผลของการปฏิบตัิมนัอยู่ที่การรกัษา มีสติปัญญา 

แต่ถ้าคนอ่อนแอ กิเลสมนัจะคอยย ุคอยทิ่มคอยต า คอยยคุอยแหย่ “เห็นไหม กูว่าแล้ว” 
ล้มหมดเลย “เห็นไหม”...ก็เห็นน่ะสิ เห็นแล้วจะสู้กบัมึง เห็นแล้วจะเอาใหม่ กลวัอะไร ไม่เคยสน
เลย โธ่! อยู่ที่ความเพียรของเรา อยู่ที่ความมมุานะของเรา 

คนเราจะล่วงพ้นทกุข์ด้วยความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ มนัไม่ลอยมาจากฟ้า 
ถ้ามนัท าความจริงนะ แต่มนัมีอนัเดียวเท่านัน้แหละ กิเลสมนัคอยยคุอยแหย่ คอยทิ่มคอยต า 
แล้วไม่ทนัมนั ถ้าคิดดีๆ นี่ไม่ชอบ ถ้ากิเลสบอกว่า “กูว่าแล้ว” เออ! เชื่อเลย “กูว่าแล้ว” จบ 

แต่เราไม่จบ เราไม่เคยจบเลย มนัจะเสื่อม มนัจะหย าเปขนาดไหน เดี๋ยวกเูอาใหม่ กูสู้
กบัมึง ท าจนมนัได้ผลมา นี่ข้อ ๑. 
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“๒. ผิดศีลฆ่าสตัว์ข้อ ๑ มีกรรมไหม ทัง้แบบที่เราลงมือท าเอง และหมู่คณะที่เขาท า” 

เราท าเอง เหน็ไหม เราท าเอง แต่เราไม่ต้องการฆ่าสตัว์ เรามีหวัข้อการวจิยัของเรา แต่
หวัข้อการวิจยันัน้มนัวจิยัขึน้มาจากสิง่มีชีวิต จากสตัวเ์ซลล์เดียว เราก็วจิยัของเรา 

เราไม่ใช่ว่า “เฮ้ย! กูโกรธแค้นมึง กูจะฆ่ามึง กูจะท าลายมึง”...ไม่ใช่ เราจะท างานของเรา 
ถ้าเราจะท างานของเรานะ แต่มนัต้องอาศยัเร่ิมต้นจากตรงนี ้ถ้ามนัอาศยัเร่ิมต้นจากตรงนี ้เราก็
เอาเป็นเนือ้งาน ถ้ามนัจะเอาเนือ้งาน ภาษาเรานะ เวลาจะท าก็จุดธูปจุดเทยีนกราบมนัก่อน ขอ
อภยัมนัก่อน สาธุ กูจะท ามึง...อนันีพ้ดูเล่นนะ แต่มนัพดูมาที่หวัใจเราได้ 

“แล้วมนัจะเป็นกรรมไหม” 

กรรมดีไง เราจะท ากรรม ท าวิชาการสิ่งที่ดีๆ ไว้ให้กบัประเทศชาติ ให้กบัโลก กรรมมนัมี
ทัง้ดีและชัว่ เวลาเมาหย าเป เวลาเขาไปหมกัท าเหล้ากนั นัน่น่ะกรรมที่ท าให้คนมวัเมาไง นัน่เขา
ก็ท า โรงเบียร์ โรงบ้าต่างๆ นัน่ก็กรรม แต่เราท าวจิยัมนัก็เป็นกรรม กรรมดีกบักรรมชัว่ กรรมมนั
แยกดีและชัว่ แต่ถ้าเราท ากรรมดี สิ่งทีเ่ป็นคณุงามความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ มนัจะชัว่ตรงไหน 
มนัดีทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนัท าของมนัได้ 

ค าว่า “เป็นกรรม” จะบอกว่ามนัไม่เป็นกรรมเลยก็ไม่ใช่ กรรม กรรมดีหรือกรรมชัว่ ท า
เพ่ือความดีงาม ความชอบธรรม กบัท าเพ่ือผลประโยชน์ ท าเพ่ือความหย าเป ท าเพ่ือให้
ครอบครัวแตกแยก ท าให้คนมีแต่ความทกุข์ความยาก นัน่กรรมเหมือนกนั 

“มนัมีกรรมไหม” 

มี แต่ดีหรือชัว่ 

“ทัง้ที่แบบเราท าเองหรือว่าหมู่คณะท า” 

ใช่ พอหมู่คณะท า เพราะมนัตัง้ใจท าด้วยกนัแล้ว เพราะถ้าวิจยันีไ้ด้ผลงานขึน้มา มนัก็
เป็นผลงานของทัง้กลุ่มใช่ไหม ไม่ใช่ของเราคนเดียว แต่ถ้ามนัผิดพลาดก็ผิดพลาดทัง้หมด แต่
สิ่งที่เราท า เราท าของเรา เร่ืองเราท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา 
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ขณะที่ท าหน้าที่การงาน มนัจบเหมือนกบัที่ทางโลกเขาพดูกบัสามีหรือภรรยาที่ไป
ท างานน่ะ บอกว่า งานให้จบที่ท างานนะ อย่าเอากลบัเข้ามาบ้าน เอากลบัเข้ามาบ้านแล้วนะ 
ตึงเครียดไปทัง้บ้านเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เราท าวิจยัของเรา ในห้องปฏิบตังิานของเรา จบแล้วจบที่นัน่ ถ้ากลบัมา 
ถ้ามนัติดในสมองบ้างก็พยายามละๆ มนั ไม่ต้องไปยุง่กบัมนั ไม่ให้มนักลบัมาไง แล้วเราก็วิรัต ิ
เราก็มาภาวนาของเรา หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธของเราไป 

ภาวนาของเราไปไม่เสียหาย ถ้าเราท าของเราขึน้มา ภาษาเรานะ จิตใจของเรามนัจะ
เติบโต มนัเป็นผู้ใหญ่ขึน้ มนัจะเข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ เป็นประโยชน์ก็
ประโยชน์กบัเรา ไอ้สิ่งนัน้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ประโยชนส์งัคม ไอ้สิ่งมีชีวิตนัน้เราไม่ท า เขาก็ต้อง
ตาย มนัไม่ท า เขาก็หมดอายขุยัของเขา มนัเป็นเร่ืองของเขาอยู่แล้ว มนัเป็นกรรมของสตัว์ แตน่ี่
มนัเป็นการต่อเนื่องในการงานของเรา 

ถ้าว่า “เป็นกรรมหรือไม่” 

จะบอกว่าไม่ใช่กรรมเลย ไม่ใช่ กรรม แต่กรรมดีและกรรมชัว่ กรรมเพ่ือเป็นคณุและโทษ 
กรรมเพ่ือประโยชน์ ประโยชนเ์พ่ือสงัคม เราท าเพ่ือประโยชน์สงัคม เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิด
มาแล้วเราจะสร้างผลงานไว้กบัโลกนี ้ ท าคณุงามความดีไว้กบัโลก แต่ทางวิชาการ ความรู้เป็น
ของเรา เพราะเราเป็นคนท า ถ้าท าแล้วเราจะมาปฏิบตัิ เราก็ปฏิบตัิของเรา มนัท าได้ นกัปฏิบตัิ
ต้องท าได้ 

“๓. อยากเร่ิมให้ตรง ปลายจะได้ตรง ลกูควรตดัสินใจอย่างไรที่จะรักษาธรรม และชีวิต
ทางโลกให้อยู่รอดได้ในหน้าที่การงาน” 

ในหน้าที่การงานก็หน้าที่การงาน เพราะว่าเราเกิดมาเราต้องมีหน้าที่การงาน สิ่งมีชีวิต
มนัต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถ้าปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราก็ท าปัจจยันัน้เพ่ือด ารงชีพของเรา ด ารง
ชีพไว้ประพฤติปฏิบตัิ ด ารงชีพไว้ค้นคว้าหาสจัจะความจริง 
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สิ่งที่ว่ามนัเป็นสตัว์เซลล์เดียว เป็นจุลชีพต่างๆ ถ้าเราพิจารณาของเรา จิตเราสงบแล้ว
เราเหน็จิตของเรา เรายิง่จะเห็นของมนั ยิง่ละเอียดเข้าไป มนัเปรียบเทียบอันนัน้เข้ามาไง สิ่งที่มี
ชีวิตๆ 

ฉะนัน้ ถ้ามนัจะตรง มนัจะเร่ิมตรง ตรง มนัต้องตรงตอ่ธรรม มนัไม่ใช่ตรงต่อกิเลส แล้ว
ตรงนีถ้้าจะตรงต่อกิเลส ทางจะไม่มีเลย ขีดเส้นไว้ แล้วกูจะตรงอย่างนี ้ แล้วชีวิตกูมนัเป็นความ
จริง 

ชีวิตนีม้นัเป็นความจริงนะ ไอ้เส้นตรงคือการศกึษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า นัน่คืออดุมการณ์ อดุมการณ์เป็นอดุมการณ์ ถ้าให้มนัตรง ตรงจริงๆ สิ ตรงกบัชีวิตนี ้
ไม่ใช่ตรงที่อดุมการณ์ ตรงที่อดุมการณ์ แตช่ีวิตกูไปอย่างไรไม่รู้ ขึน้ต้นไม่เป็น ขึน้ต้นไม่ได้ ถ้า
ขึน้ต้นเป็น ขึน้ต้นได้ ขึน้ต้น เพราะขึน้ต้นมนัจะเดินไปคู่ขนานกนัระหว่างโลกกบัธรรม โลกคือ
หน้าที่การงาน ธรรมคือการปฏิบตั ิ

เราก็มีอดุมการณ์ของเราอยู่แล้ว ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นทฤษฎ ี
เป็นสจัจะเป็นความจริง แต่เรายงังงๆ อยู่เลย เรายงัสงสยัอยู่เลย เรายงัท าอยูเ่ลย แต่หน้าที่การ
งานของเรา เราพิสจูนไ์ด้ด้วยทางวชิาการ พิสจูนไ์ด้ด้วยทางเคมี พิสจูน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ 

ในทางปฏิบตัิ ถ้าตรง หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนกึโธ มนัตัง้มัน่ได้ มนัพิจารณาของ
มนัได้ แล้วเกิดถ้ามนัใช้ปัญญาไป มนัเทียบเคียงไปถงึจุลชีพ ถึงสิง่มีชีวิต โอ้โฮ! เด๋ียวปัญญามนั
แตกไปนะ ทัง้ทางธรรมทางโลกไปด้วยกนั มนัจะไปนู่นน่ะ 

ถ้าปลายมนัจะตรงไปนะ ปลายมนัตรง ไอ้ปลายคอืว่าผลของการปฏิบตัิเราไม่ต้องไป
แสวงหา ไม่ต้องไปเรียกร้อง เราปฏิบตัิของเราไป ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ ถ้าเหตมุนัสมบูรณ์ 
เหตมุนัสมบูรณ์ของมนั ผลมนัจะเป็นสจัจะเป็นความจริง 

เป็นสจัจะความจริง ไม่ใช่คิดเอา ไม่ใช่ปรารถนาเอา ไม่ใช่คาดหมายเอา ไม่ใช่ตรึกเอา 
มนัเป็นความจริง ความจริงเพราะเหตมุนัล้นมาไง พฤติกรรมการกระท ามนัล้นมา ล้นมาจนเป็น
ความจริง ถ้าเป็นความจริง นี่มนัเป็นความจริง ฉะนัน้ ถ้ามนัตรง มนัตรงทีน่ัน่ อย่ากงัวล 
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ไอ้นี่พอต้นมนัตรงแล้ว เราจะบอกว่า ดนัมีความรู้เยอะด้วยนะ เพราะต้นมนัจะตรงไง 
พอต้นมนัจะตรงขึน้มา ไปฆ่าจุลชีพ จบเลย โอ้โฮ! มนัเป็นปาณาติปาตา โอ้โฮ! มนัฆ่าสตัว์ตัง้แต่
ทีแรกเลย แล้วมนัจะไปตรงตรงไหนวะ มนัเลยเขวเลยไง เพราะดนัรู้มาก ท าลายสิ่งมีชีวิตไม่ได้ 
พอขึน้จะพิสจูน์ ต้นเลยเบี่ยงเบนเลย 

ตรง ต้นตรงคือต้นขณะที่เรานัง่ลงแล้วหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ต้นมนัตรง แต่
เวลาอยู่ในห้องแล็บ เวลาท างานนัน่ก็ตรง ตรงกบัผลงาน ตรงกบัการกระท า ตรงตรงนัน้เลย 
แล้วถ้าตรง เร่ิมต้นการวิจยั เวลาผลของมนัคือจบ 

นี่ก็เหมือนกนั เร่ิมต้นตัง้แต่หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ ตรงต่อจิตของเรา ตรงต่อ
ความเป็นจริงของเรา ตรงต่อสจัธรรมของเรา ถ้ามนัเป็นความจริง อย่างนีม้นัตรง 

อย่างนีพ้อเร่ิมต้นก็เขวเลย เร่ิมต้นก้าวเดินไปไม่ได้ มนัก็ไม่มีสิ่งใดก้าวเดิน เราจะบอกว่า 
ท างานวิจยัก็ได้ ภาวนากไ็ด้ ได้ทัง้นัน้นะ่ เพราะว่ามนัเป็นหน้าที่การงาน เราเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวติ 
โลกนีส้มมตุิสจัจะ เราเกิดมาโดยสมมตุิ สมมตุิสจัจะทางโลกก็เร่ืองโลก 

ธรรมะสจัจะ อริยสจัจะ สจัจะที่มนัจะเป็นความจริงมนัจะเป็นความจริงในใจของเรา ถ้า
เราท าได้จริงมนัเป็นความจริง 

นี่นู่นก็ไม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ เร่ิมต้นอะไรไม่ได้ โลกก็ไม่ได้ ธรรมก็ไม่ได้ โลกก็ท าไม่ได้เลย มนั
ผิดศีล ธรรมก็ปฏิบตัิแล้วกงัวล “แหม! ปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผลงาน” ล้มไปทัง้สองฝ่ายเลย 

แต่ถ้ามนัวางใจได้ ท าให้เป็นกิจจะลกัษณะ งานวจิยัจบที่ห้องท างานนัน้ ผลการปฏิบตั ิ
จบที่หวัใจของเรา แล้วพยายามท าของเรา เร่ิมต้นของเรา ท าของเราให้เป็นประโยชนก์บัเรา ท า
ได้ ท าได้แล้วจบด้วย ท าได้ พอเสร็จแล้วนะ มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทฏิฐิโก มนัไม่ใช่เป็นที่
หลวงพ่อพดู 

ถ้าหลวงพ่อพดู คนถามก็ไปถามอย่างนัน้น่ะ เสร็จแล้วก็จะมาเรียกร้องเอาจากหลวงพ่อ 
แล้วหลวงพ่อต้องเสกให้เป็นอย่างนัน้หมด...ไม่ใช ่

กรรมคือการกระท า ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ใครท าสิ่งใดที่เป็นผลตามความเป็นจริง คนคน
นัน้จะได้สจัธรรม ไม่ใช่หลวงพ่อพดูหรือหลวงพ่อเสกให้ อยู่ที่การกระท า แต่ที่หลวงพ่อพดูนีพ้ดู
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ถึงสจัจะ พดูถึงความจริง ต้นตรง ปลายก็ตรง สจัจะ เจตนาที่ดี ตัง้ใจท าคณุงามความดี ความดี
ของเราต้องตอบสนองเป็นคณุงามความดีของเรา ถ้าท าไปแล้วจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก
กลางหวัใจของผู้ที่กระท านัน้ เอวงั 


