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ถาม : เร่ือง “อยู่อย่างล าบากใจ” 

กราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสงู ลกูแค่อยากจะขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วย
ชีแ้นะแนวทางใช้ชีวิตให้ลกูด้วยเจ้าค่ะ ลกูรู้สึกสบัสน หาทางเดินไม่เจอ ตอนนีส้มาธิเสื่อม
หมดแล้วเจ้าค่ะ ใจจริงๆ แล้วลกูก็ปรารถนาที่จะบ าเพ็ญทาน ศีล สมาธิ สต ิภาวนา ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์เต็มที่ทกุอย่างนะคะ  

แต่การใช้ชีวิตทกุวนันีม้นัเหมือนเส้นทางสองเส้นที่ตรงกนัข้ามเลยเจ้าค่ะ เส้นทางธรรม
นัน้เพ่ือการละ แต่อีกเส้นทางหนึง่ไม่ใช่ ลกูไม่อยากจะฆ่าแม้แต่แมลงสาบตวัเล็กๆ หรือท าอะไร
ที่บิดเบือนไป แต่การอยู่กบัคนอ่ืนๆ ในสงัคมนัน้มนับีบบงัคบัมากเหลือเกินเจ้าค่ะ มนัมีแต่เร่ือง
กฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย ที่ดึงเราเข้าไปเกี่ยวอย่างที่เลีย่งไม่ได้เจ้าค่ะ  

เช่น การท าธุรกจิด้านอาหาร การรกัษาความสะอาดของสถานที่ส าคญัมาก จ าเป็นต้อง
ก าจดัแมลงและสตัว์ต่างๆ ที่อาจจะเป็นภยักบัอาหารและผู้บริโภค เป็นต้น และการท าธุรกจิ
เร่ืองของเอกสารการเงิน ภาษี ท าให้ลกูล าบากใจไม่น้อยค่ะ ลกูไม่อยากจะท าตามใจคนอ่ืนๆ 
ค่ะ แต่ลกูก็อยู่ในสภาพที่เลือกไม่ได้ ทกุคนก็ต้องมีอาชีพ ต้องท างานนะคะ ขอหลวงพ่อช่วย
สอนลกูด้วยเจ้าค่ะ ขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่พดูถึงสงัคมโลก เห็นไหม สงัคมโลก สงัคมโลกเป็นแบบนัน้ กรณีอย่างนีม้นั
เป็นกรณีของหวัใจของเรา ถ้าหวัใจของเรานะ หวัใจของเราถ้ามีหลกัมีเกณฑ์ขึน้มาแล้วมนัรู้จกั
หลบหลีกได้ แต่ถ้าหวัใจของเรายงัไม่มีหลกัมีเกณฑ์ ท าอะไรมนัผิดไปหมดล่ะ 
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นี่เห็นไหม โดยเวลาเทศน์ไป หลวงตาท่านบอกเวลาทา่นเทศน์ไป ท่านท าหน้าที่ของท่าน 
แต่ผู้ที่ฟังเทศน์ไปแล้วจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนัน่อีกเร่ืองหนึ่ง แล้วถ้าเข้าใจ เข้าใจได้มากได้น้อย  

นี่พดูเร่ืองกรรมๆ ทกุคนก็ว่าทกุอย่างเป็นกรรมๆ ด้วยความเห็นของเขา แต่ถ้ามนัเป็น
เร่ืองของกรรมๆ กรรมดีมนัก็มี คนเราไม่เคยท ากรรมดเีลยหรือ ค าว่า “กรรม” มนัเป็นบาปอกุศล
ทัง้นัน้เลยหรือ กรรมดีมนัก็มีไง กรรมดี กรรมคือการกระท า แต่เวลาเราท าของเราแล้ว เราต้องมี
สติปัญญาของเรา เราใช้คดัเลือกใช้แยกแยะเอา แล้วแยกแยะเอา แต่ถ้าเรามีสติปัญญาขึน้
มาแล้วเราจะแยกแยะได้ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า แล้วอะไรที่ มนัจ าเป็นต้องท า หรือไม่
จ าเป็นต้องท า  

ถ้ามนัจ าเป็นต้องท านะ มนัมีความจ าเป็น ถ้ามีความจ าเป็นเราต้องท า ถึงมนัจะเป็น
กรรมก็เป็นกรรม แตเ่ป็นความจ าเป็น เราต้องท าอย่างนัน้ เพราะเราท าโดยมีสติมีปัญญา เราท า
โดยความจ าเป็นไง เพราะความจ าเป็นมนับีบบงัคบัให้ต้องท า ผิดศีลไหม ถ้าผิดศีล ผิดศลีคนที่
เจตนาฆ่า คนที่เจตนาท ามนัผิดศีล ไอ้นี่เราเจตนาไหม เราไม่เจตนาเลย เราไม่เจตนาเลยแต่มนั
จ าเป็น  

มนัมีอยู่ในกฎแห่งกรรม มีอยู่เร่ืองหนึ่ง เราอ่านแล้วฝังใจมาจนป่านนี ้เขาบอกว่าเขาตาย
แล้วฟืน้ คนนีเ้ป็นคนตายแล้วฟืน้นะ เขาเป็นชาวนา เป็นชาวนาเป็นผู้ที่มีศีล ก่อนที่เขาจะท านา 
ท านาโบราณเขาจะเผานา ถงึเวลาเขาจะเผานานะ เขาจะเอาไม้เคาะ ไม้เคาะไม้ไผเ่คาะ “จะ
เผานานะ จะเผาแล้วแหละ เพราะมนัถงึฤดกูาลที่ต้องท านา เดี๋ยวจะเผานา” พอเผา เขาก็เผา
ของเขาไป ทีนีพ้อเผาไปแล้วหนนูามนัตาย พวกสตัว์มนัตาย  

พอพวกสตัว์มนัตาย สตัว์ที่เขาตายตามธรรมชาติก็อย่างหนึ่ง แต่มนัมีหนอูยู่ตวัหนึ่งเขา
อาฆาตมาก พออาฆาตมากเขาก็ไปรอที่ยมบาลเลย คนนีเ้ขาตายแล้วฟืน้ แล้วถึงวนัหนึ่งแก
สลบไป คือแกตายชัว่คราว แกตายไปนะ พอแกตายไป ไปถึงยมบาล ยมบาลเขาก็ดแูล้ว เพราะ
คนนีเ้ป็นคนมีศีลนะ เขาเป็นคนมีศีล เขาก็ดมูนัไม่มีเวรกรรม มนัไม่มีเวรกรรม ถ้าจะไปมนัก็ต้อง
ไปสวรรค์ แต่เขาสลบไปคือเขาตายแล้วฟืน้ เขายงัไม่ถงึอายขุยัเขา  

ฉะนัน้ มนัมีหนอูยู่ตวัหนึ่งเขาไปยนืเฝา้อยู่ ไปยืนเฝา้รอคนนี ้ ไปยืนรอคนนีบ้อกว่าเขา
โกรธมาก มนัเหมือนคิดแบบทางโลกไง คือเขาตายโดยน า้มือคนนี ้คนนีเ้ผานาแล้วหญ้าฟางท า
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ให้เขาเสียชีวิต เขาบอกคนคนนีท้ าร้ายเขา เขากไ็ปแจ้งต ารวจ บอกไป ขึน้ศาล แบบว่าจะไป
ร้องเรียน ทีนีเ้ขากไ็ปอยู่ที่ยมบาล ไอ้คนคนนี ้ก็ตายไป 

พอตายไปเขาบอกว่ามนัไม่มีนะ คนคนนีเ้ขาไม่มีเจตนาท าผิด เขาเป็นคนมีศีลมีธรรม 
แต่เขาจ าเป็นต้องท านาของเขา ถึงเวลาท านาของเขา เขาก็เอาไม้เคาะ บอกไป บอกว่า “เขาจะ
เผานานะ ฤดกูาลท านานะ สตัว์ที่มีอยู่ขอให้ออกไปนะ ขอให้ออกไป เพราะมนัมีความจ าเป็น” 
เขาก็เคาะบอกทกุเที่ยว เขาเป็นคนมีศีล มีธรรม เขามีครูบาอาจารย์สอนเขา ถึงเวลาแล้วเขาก็
ท านา ของเขา แล้วเขาก็ตายฟืน้ เขาตายไป เขาบอก แล้วเขามาเล่า มนัอยู่ในหนงัสือกฎแห่ง
กรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์ ไปอ่านได้ เราอ่านเจอ  

ฉะนัน้ พอไปถึงป๊ับ ไอ้หนตูวันัน้บอกไม่ได้ๆ เขาตายเพราะคนคนนี ้คนนีเ้ผาให้เขาตาย 
เขาไม่ยอม อย่างไรเขาก็ไม่ยอม ยมบาลก็ปวดหวันะ ยมบาลหาทางออกไม่ได้ ยมบาลตดัสินนะ 
ฟังสิ ยมบาลตดัสินบอกอย่างนัน้ไปเอาฟางมากองหนึ่ง เอาฟางมากองไว้ตรงนี ้ แล้วให้ชาวนา
คนนีข้ึน้ไปอยู่บนกองฟางนัน้  

แล้วก็ให้หนตูวันี ้ตอนนัน้พอเขาหมดจากภพเป็นหนแูล้วเขาก็เป็นมนษุย์ เป็นจิต มนัเห็น
ได้ เขาก็บอกว่าให้คนคนนีเ้ป็นคนจุดไฟเผาฟางกองนี ้แต่ก่อนจะจุดไฟเผาก็ต้องบอกว่า “จะจุด
ฟางนีแ้ล้วนะ ให้ชาวนานีล้งไป” พอถึงเวลาแล้วเขากใ็ห้ท าแบบนี ้พอท าแบบนีเ้สร็จแล้วชาวนา
ก็ลงจากกองฟางนัน้ แล้วเขากจ็ุดกองฟางนัน้ ถือว่าเจ๊ากนัไป จบ 

เห็นไหม เราบอกว่าถ้ามีความจ าเป็น ถ้ามีความจ าเป็น เราท าความจ าเป็น เราไม่มี
เจตนาจะท าร้ายเขา เราไม่มีเจตนาท าสิ่งใดเลย แต่มนัมีความจ าเป็นต้องท า ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องท า เหมือนชาวนาคนนี ้ เพราะว่าสมยันัน้เขานิยมกนัการจุดไฟ การจุดไฟเพ่ือเผา
วชัพืช เขาถงึฤดทู านา เขาก็ท าอย่างนีข้องเขาทกุปี ก่อนที่เขาจะท าเขาก็เคาะเลยนะ เขาถงึ
ฤดกูาลของเขาแล้วนะ เขามีความจ าเป็นนะ สิ่งที่มชีวีิตให้หลบหลีกไปนะ นี่เขาบอก ก่อนเขา
ท า เขาบอกเขากล่าวก่อน แล้วเขาก็จุดไฟเผา แล้วก็มี สตัว์ตายจริงๆ แล้วที่อาฆาตมาดร้ายก็ไป
รอ นีอ้ยู่ในคนพ้นโลก 
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นีเ้ลยบอกว่า ถ้ามนัมีความจ าเป็น เราท าความจ าเป็นของเรา แต่เราไม่ได้เจตนา ถ้า
จิตใจเราไม่ได้เจตนาอย่างนัน้ ถ้าเราไม่มีเจตนา นี่พดูถึงว่า เขาว่า “การถือศีล การถือศีลแล้วอยู่
ในโลกมนัยุ่งมาก มนัเหมือนเส้นทางสองเส้นทางเลย” 

เป็นอย่างนัน้จริงๆ ถ้าไม่เป็นอย่างนัน้จริงๆ องค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่พดูไว้
ในธรรมวินยัทกุข้อ ทางของฆราวาสเป็นทางคับแคบ ทางของนักบวชนักพรตน่ีทาง

กว้างขวาง ทางกว้างขวางเพราะถ้าศีลเราก็ถือของเราเอง อย่างเช่น ในปัจจุบนันีเ้วลาเราปลกู
ต้นไม้แล้ว ต้นยางนา พวกปลวก ต้นตะเคียน มนัชอบกินที่ราก ไอ้ยามนัจะปวดหวัมาก มนัจะ
ตาย มนัจะอะไร เราก็ต้องรกัษา  

เวลาของเรา เราสัง่พระไว้เลย ถ้าปลวกมนัขึน้ตามต้นไม้ให้ฉีด ให้ฉีด เพราะมนัอยู่ตาม
ดินนี่เร่ืองของเขา แต่ขึน้ต้นไม้ ต้นไม้เราปลกูมาเป็นของของสงฆ์นะ ของของสงฆ์พระก็ต้องดแูล
รักษา เห็นไหม เราให้ฉีดนะ เราไม่ได้ตัง้ใจฆ่าปลวก เราตัง้ใจ รักษาของของสงฆ์ รักษาต้นไม้นี ้
ปลวกมนัก็ว่าบ้านของมนั มนัก็สร้างพอกดินขึน้มา เราก็ฉีด ฉีดออกไป เรารักษาของของสงฆ ์
มนัรักษาด้วยกนั 

ฉะนัน้ เวลาเราสร้างโบสถ์ เห็นไหม เราสร้างโบสถ์ขึน้มา สร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เขาสร้าง
ไว้ท าไม เขาสร้างไว้ท าสงัฆกรรม ใช่ไหม เอาไว้บวชพระ เอาไว้ท าสงัฆกรรมในโบสถ์ แต่ใน
โบสถ์นัน่ ตุ๊กแกเต็มเลย จิง้จกก็มี แมลงก็มี มนัก็บอกของมนัเหมือนกนั แต่เขาสร้างเพ่ือสตัว์
หรือ เขาสร้างเพ่ือสงัฆะ เขาสร้างเพ่ือนัน่ แต่มนัมีมนัก็เป็นหน้าที่ของพระไง  

นี่กิจของสงฆ์ ๑๐ อย่าง กจิของสงฆ์ ๑๐ อย่างคือกวาดลานเจดีย์ ดแูลรักษา เห็นไหม 
ต้องกวาด ต้องเช็ด ต้องถ ูนี่กจิของสงฆ์ เวลากจิของสงฆ์นี่ไม่ได้มอง ถ้าเรากจิของสงฆ์ เราท า
ของเราให้มนัสมบูรณ์ขึน้มา วดัไม่ร้าง ไม่ร้างคือมีข้อวตัรปฏิบตัิ วดัร้าง พระเต็มวดัเลย แต่ไม่ท า
ข้อวตัรปฏิบตัิเลย เหมือนกบัวดัร้าง นี่มนัอยู่ทีเ่จตนาไง 

แต่ถ้าเป็นทางโลก ทางโลกเราคิดแบบวิทยาศาสตร์ ห้ามฆ่าสตัว์ เหาขึน้หวัมนัยงัไม่สระ
ผมเลย มนัเป็นสตัว์ เหาบนหวั มนัก็ไม่ดแูลรักษาทกุอย่าง เขาไม่ได้ฆ่ามนั เรารักษาศีรษะของ
เรา เราสระผมของเรา เราดแูลของเรา มนัขึน้มาท าไม เราก็หวี เราก็ดแูลของเรา มนัคนละ
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ประเด็นกนันะ่ มนัเป็นคนละประเด็น แต่เพราะจิตใจของเราไม่เข้มแข็ง จิตใจของเรา เราคิดของ
เราไปอย่างนีไ้ง ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งขึน้มานะ เราถือศีลของเรา 

เขาบอกว่า เราไม่ได้พดูปด เราไม่ได้พดูปดนะ เราพดูตามความจริงทกุอย่าง แต่ของทกุ
อย่างที่เรามีต้นทนุใช่ไหม มีต้นทนุ ค่าดอกเบีย้ ทัง้ต้นทนุ เราต้องการก าไรเทา่ไร เราก็บวกหมด 
แล้วก็ตัง้ราคา เราก็บอกราคานัน้ พอบอกว่า อ้าว! ก็ซือ้มาเท่าไรอ้าว! ซือ้ก็ส่วนซือ้มาสิ เราท า
ธุรกิจ เราท าการค้า เราก็พดูกบัเขาไปตามความจริงนัน่น่ะ พอตามจริง เขาเต็มใจให้ด้วย ที่โลก
นีเ้ขาไม่เชื่อใจ เขาไม่เชื่อใจคนโกหกดมดเทจ็ไง  

แต่ถ้าคนเขามีศีลมีธรรมนะ คนมีศีลมีธรรม ถ้ามีศีลจริงๆ แล้วท าได้นะ ทกุคนเขาเชื่อถือ
ศรัทธานะ ท าสิง่ใดมนัเป็นประโยชน์ทัง้นัน้ แต่ถ้าเราอยากได้มากแล้วเราฉ้อฉล ได้หน สองหน
มนัจะไม่ได้อีกเลย นี่พดูถึงถ้าทางโลกถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง พดูจริงๆ แต่คนเรามนัไม่กล้าพดู
ความจริงไง  

ดสู ิดอูย่างเช่น เช่นของ ของทีเ่ขาไม่ได้ให้ หยิบไปนีเ่ป็นอาการลกัทัง้หมด แล้วคนที่เขา
มีสติปัญญาเขาไปในไร่ในสวนใคร เวลาหิวนะ เขาใช้ไม้ท าเป็นตะขอแล้วแขวนไว้ แล้วเด็ดไป 
คือขอ พดูถึงถ้าของของเราถ้าคนมาขอกิน เราพอใจไหม เราไม่จ าเป็นว่า เราจะใจด าขนาดที่ว่า
เราจะไม่ให้ใครเนาะ ถ้าเขาขอ เขาขอเพ่ือกินเพ่ืออยู่นะ เอ้า! เอาเถอะ  

แต่ถ้าเขาลกัขโมยของของเรา เราท ามา เราลงทนุลงแรง เราก็อยากได้ผลประโยชน ์แต่
ถ้าเขาขอนะ ถ้าคนเขาขอ มนัเต็มใจให้ ว่าอย่างนัน้เลย ผู้ให้นี่เต็มใจให้ เราอยากจะช่วยเหลือ
เจือจานกนั เราอยากจะให้ทกุคนมีความสขุ ถ้าพดูกนัจริงๆ มนัพดูได้ แต ่ แต่ส่วนใหญ่แล้วคน
พดูไม่ออก เวลาจะขอจะเพ่ือประโยชน์มนัพดูไม่ได้ไง ศกัด์ิศรีมนัค า้คอ 

แต่ถ้าจิตใจเป็นธรรมนะ คนเราจะสงูส่งขนาดไหน ถึงเวลาแล้วมนัมีตกทกุข์ได้ยากได้
ทัง้นัน้ ราชสีห์มนัยงัให้หนชู่วยกดัเชือกมนัเลย ราชสีห์เกง่ขนาดไหน เวลาไปติดบ่วงของ
นายพราน หนมูนัไปปลดให้ นีก่็เหมือนกนั เราจะสงูส่งขนาดไหน คนเรามีลุ่มๆ ดอนๆ ทัง้นัน้ 
เห็นน า้ใจต่อกนั นี่พดูถงึว่าถ้าคนจิตใจเป็นธรรมนะ มนัจะไม่เดือดร้อนเร่ืองอย่างนี ้มนัเป็นไปได้  

แต่จิตใจของเราเป็นโลก เป็นโลก เป็นวิทยาศาสตร์ ท าอย่างนีต้้องเป็นอย่างนี ้ท าอย่างนี ้
ต้องเป็นอย่างนี ้ มนัมีเจตนาไง มนัมีเจตนา เจตนานะ เราไม่ต้องท า แต่ความจ าเป็นมนัมี ถ้า
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ความจ าเป็นมนัมีเราท าไปก่อน ฉะนัน้ ว่าถ้าทางสองแพร่ง ทางสองแพร่งจริงๆ เวลาท างาน เรา
ก็รักษาหวัใจของเรา ท างานเลย แล้วเวลาเสร็จงานแล้ว หมดเวลา เราจะภาวนา เราภาวนาของ
เราได้ 

เขาบอกว่า “ในปัจจุบนันีเ้ขาจะปฏิบตัิ ตอนนีส้มาธิเสือ่มหมดเลย” 

เสื่อมส ิ เสื่อมเพราะงานเร่ืองหนึง่ แต่จิตใจที่สบัสบนี่เร่ืองส าคญักว่า เสื่อมเพราะเรา
สบัสน พอมนัสบัสนมนัวิตกกงัวล นิวรณธรรม ความลงัเลสงสยั ความลงัเลสงสยั ความไม่แน่ใจ 
มนัไม่กล้าท าอะไรเลย พอการไม่กล้าท าอะไร มนัปิดกัน้หมดเลย จะเป็นความดีก็เป็นความดี
ขึน้มาไม่ได้ 

แต่ถ้าเรามีสติปัญญาแยกแยะนะ ใช!่ ไม่น่าท าเลย ถ้าเลือกได้ไม่ท า ถ้าเลือกได้ไม่ท า 
แต่นี่มีความจ าเป็น ท า เราท างาน แต่มนับงัเอิญว่าจะไปกระทบกระเทือนชีวิตสตัว์ บงัเอิญ แต่
เราต้องท าหน้าทีก่ารงานของเรา แต่มนับงัเอิญ แล้วอย่างที่บงัเอิญ ท าไมสตัว์นัน้ไม่ไปอยู่ที่อ่ืน 
ท าไมสตัว์นัน้ไม่หลีกเลี่ยงเรา ท าไมมนัต้องมาอย่างนัน้ นี่ไง ท าไมเขาไปเกิดอย่างนัน้ล่ะ 

เราพดู เห็นไหม บอกว่า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกให้ถือศีล ๕ มีโยมถาม
บ่อย แล้วเสือมนัถือศีล ๕ ไม่ได้ เสือมนักินเนือ้ เราถามกลบัเลย ท าไมมนัเกิดเป็นเสือ ใช่ เสือ
มนักินเนือ้ ถ้ามนักินเนือ้ เห็นไหม แต่ถ้ามนัเป็นเสือในสวนสตัว์ ถึงมนัจะ กินเนือ้ เขากซ็ือ้ซี่โครง
ไก่ให้มนักิน มนัก็ไม่ได้ฆ่าสตัว์เหมือนกนั ถงึมนัจะกนิเนือ้ นี่ไง เราไปคิดกนัเอง เราไปคิดก่อน
เขาไงว่า มนัต้องกินเนือ้ ท าไมถึงต้องล่า พอต้องล่า มนัผิดศีล เสือมนัถือศีล ไม่ได้ ถ้าเสือสวน
สตัว์มนัถือได้ เพราะเจ้าหน้าที่ไปซือ้แต่โครงไก่ให้มนักนิ มนัไม่ได้ฆ่า 

เราคิดเองหมดเลย พอเราคิดเองหมดเลย เรากไ็ปกว้านมาบีบคัน้หวัใจเราเองไง แตเ่รา
คิดส ิกรรมของสตัว์ กรรมของเรา กรรมของเขา ท าไมเขาต้องเกิดอย่างนัน้ล่ะ แล้วท าไมต้องมา
เจอหน้าเราล่ะ มีโยมมาที่นี่ เขาขบัรถมา มาถึง “หลวงพ่อ” ท าบุญใหญ่เลย “ทกุข์มากเลย” 

“ท าไมล่ะ” 

“ขบัรถมาชนหมาตาย ขบัรถชนหมาตาย” 
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เราบอก “ไม่ใช่ หมามนัวิ่งมาชนรถมึงตาย” เขางงเลยนะ บอกหมามนัวิ่งมาชนรถมงึ
ตาย เราขบัรถมา เราตัง้ใจชนหมาไหม เราไม่ตัง้ใจหรอก เรามาท าบุญ ทกุคนก็ต้องอยากปลอด
โปร่ง ทัง้นัน้ แต่ท าไมมนัชัว่เสีย้ววินาที มนัวิง่ตดัหน้าเรา เราไม่ทนัมนั เราไม่ทนัเลย เราจะบอก
ว่ากรรมของสตัว์ตวันัน้มนัก็มี ท าไมมนัต้องวิ่งมาชนรถเราล่ะ รถมนัวิ่งเป็นร้อยๆ คนัเลย ไม่เห็น
คนัไหนไปโดนทบัมนัเลย ท าไมมนัวิ่งเข้ามาชนรถเรา นี่พดูถึงเร่ืองของ กรรมๆ มนัมหศัจรรย์นะ  

ฉะนัน้ ที่ว่าเวลาเราท าอะไรผิดพลาด เราว่ากรรมเราทัง้นัน้ เลยล่ะ แล้วกรรมของเขาล่ะ 
ถ้าพดูอย่างนีป๊ั้บ ถ้าเป็นคนพาล มนักจ็ะยกให้เขาหมดเลย ทีนีเ้ลยกลายเป็นคนพาลเลย จะ
พาลเขาไปทัว่ “กรรมของเขา กรรมเราไม่มี” 

คนเราจิตใจนะ ดูสิ เวลาหลวงตา ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเลย ท่านได้ท า
หน้าที่ท่านแล้ว ท าหน้าที่คือเราเทศนาว่าการให้ธรรมเป็นทาน แล้วผู้รับเขาจะใช้
ประโยชน์ของเขา ได้หรือไม่ คนฟังมาแล้ว คนฟังแล้วซาบซึง้น า้ใจก็มี คนฟังแล้วไม่
น่าเช่ือถือก็มี คนฟังแล้วคัดค้านก็มี มันอยู่ที่ใจของเขา แต่หน้าที่ของเรา เราได้ท า
หน้าที่ของเราแล้ว หน้าที่ของเขา เขาจะได้ประโยชน์ของเขาหรือไม่ได้ประโยชน์ของ
เขา เป็นหน้าที่ของเขา 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เรามีความจ าเป็น เรามีอาชีพของเรา ถ้าอาชีพของเรา เราก็ท า เช่น ท า
ธุรกิจร้านอาหาร เร่ืองความสะอาด เร่ืองความสะอาดนะ แล้วเร่ืองเชือ้โรค เดี๋ยวเขาปลด
ใบอนญุาตเลย ใบอนญุาต ใบประกอบการนัน่นะ่ ใบประกอบการเขาต้องตรวจเชือ้โรคด้วย เขา
ตรวจหมดล่ะ ฉะนัน้ เรามีอาชีพอย่างนี ้เราก็ต้องดแูลรักษา ดแูลรักษานะ 

มีคนมาถามมาก ปลกูบ้านแล้วปลวกมนัขึน้ แล้วไม่กล้าท าอะไรเลย เขาว่าไม่กล้าท า
อะไรเลย เราบอกโง่น่าดเูลย ก็บริษัทก าจดัปลวกไง เราก็จ้างบริษัทเขาก็จบ เออ! เขาคิดของเขา
ได้เหมือนกนั สดุท้ายแล้วตอนหลงันีม้านะ มีคนมาปรึกษาเร่ืองนี ้เยอะมาก อยู่บ้านมดขึน้หมด
เลย ล าบากมากเลย เราบอกว่าหน้าที่รักษาเป็นหน้าทีข่องเรา หน้าที่ของสตัว์ หน้าที่ของมด  

ตัง้แต่นัน้มานะ เขาบอกว่าถ้ามดมานะ เขาก็พดูว่าเขาจะท าความสะอาดนะ แล้วเขาก็
ท าของเขา บอกเดี๋ยวนีเ้ขาอยู่สบายขึน้เยอะเลย ไม่เหมือนเม่ือก่อน เม่ือก่อนเนี่ยจะท าหรือก็
ละล้าละลงั แล้วในบ้านเรามนัก็สกปรกไปหมดเลย แต่เราก็บอกเขา นี่ไม่ใชเ่ลี่ยงบาลีนะ จะ
บอกว่า พวกนีรู้้มาก ชอบเลี่ยง เราไม่ใช่เลีย่ง เรารักษาชีวิต  
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พระโพธิสตัว์ พระโพธิสตัว์เขาต้องสร้างคณุงามความดีของเขาไปเพ่ืออ านาจวาสนาของ
เขา ชีวิตของเรามีอยู่นะ เราจะต้องเดินไปข้างหน้านะ แล้วชีวิตเรา เราต้องไปได้ อย่าให้คนเขา
มองแล้วข าๆ “พวกนีพ้วกชาวพทุธท าอะไรก็คร่ึงๆ กลางๆ จะท าอะไรก็ไม่กล้าท า ไอ้เวลาจะท าก็
ท าไม่จริง” ชาวพทุธเป็นอย่างนีไ้ปหมดเลยหรือ ชาวพทุธนี่คร่ึงๆ กลางๆ จะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่ จะ
ว่าเป็นสตัว์ก็ไม่เชิงอยู่อย่างนัน้หรือ ชาวพทุธก็ต้องเข้มแข็งสิ ต้องมีปัญญาสิ ต้องท าได้ เราไม่ได้
ผิดศีล ศีลด่างพร้อย ศีลขาด ศีลทะล ุมนัมีของมนั เห็นไหม  

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั พอถือเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยุง่ไปหมดเลย ท าอะไรท าไม่ได้ทัง้นัน้ แล้วเขา
บอกเลย “ท าอะไรก็สงัคมมนับีบบงัคบั สงัคมบงัคบัทกุอย่างเลย มีกฎเกณฑ์มาก” 

ประเทศทีเ่จริญแล้วก็มีอย่างนัน้ แล้วกฎหมายก็เป็นกฎหมายไง ของเรากฎหมายแล้ว 
กฎหมายพวกใครพวกมนั สงัคมของเรา สงัคมของเรา เราก็พยายามเลียนแบบเขา กฎหมายที่
ไหนก็มีเขียนเหมือนกนันะ แต่การบงัคบัใช้ เราไม่ได้บงัคบัใช้ เห็นไหม แล้วยงัมีพวกเขาพวกเรา
อีกต่างหาก  

ไอ้นี่เขาอยู่เมืองนอก ฉะนัน้ สงัคมเขา สงัคมเขาใช้บงัคบัใช้กฎหมาย เขาจะบีบบงัคบั 
เราก็ท าให้มนัถกูต้องตามกฎหมาย เพราะเราเลือกทางนี ้ พอท าถึงที่สดุแล้วนะ ถ้าคนมนัมี
สติปัญญา มนัจะเปล่ียนหน้าทีก่ารงาน จะเปล่ียนงานไป ถ้าเปล่ียนงานไปมนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่
นะ  

ฉะนัน้ อย่าสบัสนไง เขาเขียนมาถาม “หนรูู้สึกสบัสนมาก หาทางเดินไม่เจอ ตอนนี ้
สมาธิเสื่อมหมดเลย” 

หาทางเดินไม่เจอเพราะเราสบัสน กลบัมาตัง้สติ เราเป็นมนษุย์ สิ่งที่มีค่าที่สุดคือความ
เป็นมนุษย์ของเรา จิตใจของเรา ความเป็นมนษุย์ แล้วความเป็นมนษุย์ มนษุย์จะเดินไปทาง
ไหน ถ้ามนษุย์จะไปทางไหน เราเกิดมาเป็นคนต้องมีหน้าที่การงาน เราก็ท าหน้าที่การงานของ
เรา ก็ตัง้สติของเรา ไม่มีเจตนาท าความผิดเลย แต่มนัเป็นความจ าเป็น มนัเป็นเร่ืองอาชีพ  

แล้วเวลาท าเสร็จแล้วเวลาภาวนา ภาวนาก็สาธุ ถ้าจติใจคนอ่อนแอ กรรมมนัคลกุเคล้า 
หนัซ้ายก็ไม่ได้ หนัขวาก็ไม่ได้ ท าสิง่ใดไม่ได้เลย แล้วก็สบัสน ทางโลกท าธุรกิจของตนก็มีปัญหา 
เวลาจะไปภาวนายิ่งยุ่งใหญเ่ลย เพราะอะไร เวลาไปภาวนาก็ไปน้อยเนือ้ต ่าใจ เกิดมาเป็นชาว
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พทุธจะท าคณุงามความดี ธุรกจิก็มีปัญหา เวลาจะมาภาวนายิ่งปัญหาทบัซ้อนเข้าไปใหญเ่ลย 
มนัก็เลยล้มไปเป็นแถบเลย ล้มไปตัง้ตวัไม่ได้เลย 

แต่ถ้าเราจะตัง้ตวัของเรา มีความจ าเป็นท าให้ถกูต้องตามกฎหมาย เราเลือกทางนีแ้ล้ว 
เราไม่มีเจตนาจะท าร้ายใครทัง้สิน้ ก่อนท าอะไร เรากข็ออโหสิ ขออภยัทัง้สิน้ แล้วเราท าของเรา 
ท าเสร็จแล้วนะ ถ้ามนัเป็นอาชีพของเรา เสร็จแล้ววาง วางแล้ว เรามาภาวนาของเราให้ได้ ให้
มนัจริงให้มนัจงัอย่างนี ้ถ้ามนัจริงมนัจงัขึน้มาแล้วชีวิตมนัไม่สบัสน  

ชีวิตนีมี้ค่านะ ชีวิตนีมี้ค่ามาก ทนีีเ้กิดมาแล้ว คนเรามนัแบบว่า เพราะมีคนเม่ือก่อนมา
บ่นมากเลย “หลวงพ่อ อยากบวชมากเลยล่ะ แต่มนัผิดพลาดไปแล้ว มีครอบครัวไปแล้ว” บอก 
“ถ้าอย่างนัน้เอ็งก็ต้องให้ลกูๆ เอ็งมีงานท าก่อนแล้วค่อยมาบวช” คนมนัคิดมาก  

นี่ไง มนัผิดพลาดไปแล้วมนัต้องรับผิดชอบสิ มีครอบครัวไปแล้ว แล้วถึงเวลาแล้วตวัเอง
ก็คิดดีจะมาบวช แล้วก็ทิง้ให้แม่มนัเลีย้งเดีย่ว แล้วเอ็งมาอยู่คนเดียวได้อย่างไร เอ็งต้องดแูลส่ง
เสีย ให้เขาเรียนจบ ให้มีหน้าที่การงานท าก่อน ถ้าเอ็งคิดได้ เอ็งค่อยกลบัมาบวช ถ้าเอ็งคิดไม่ได้ 
เอ็งก็ต้องคอยดแูลลกูเอ็งไปจนแก่เฒ่า นี่ถ้าเวลามนัผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิ ทางเลือกไง หาทางออก หาทางเลือก เวลา
ทางเลือก นี่ยงัดนีะ ยงัคิดได้ เห็นไหม ถ้าคิดไม่ได้มนัไปเร่ือยเลย 

ทีนีเ้ขาบอก “เวลาท าไปแล้วมนัจะมีเร่ืองเอกสาร เร่ืองการเงนิ เร่ืองภาษี”  

ถ้าเป็นกิจการของเรามนัก็ยงัท าให้มนัถกูต้องได้ แต่ถ้าเราเป็นคนงานของเขา ถ้าเจ้าของ
เขาต้องให้ท าอย่างนัน้มนักเ็ป็นอีกเร่ืองหนึ่งนะ เร่ืองภาษี เร่ืองอะไร  

เพราะพระเรา เห็นไหม พระเราเวลาด่านขนอนคือด่านภาษี ถ้าพระข้ามด่านขนอนไง 
คือเอาสินค้าชนิดหนึ่งที่ราคา ต ่ากว่าข้ามด่านขนอนเป็นปาราชิก คือมนัมีค่าเกินบาท นี่พดูถึง
พระนะ พระจะเสียต่อเม่ือด่านขนอนคือด่านศลุกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง เวลาสินค้าเข้าออก 
เร่ืองนีถ้้าพระเอาสินค้าเข้าโดย ไม่ได้เสีย ทนัทเีลย 

ทีนีเ้ขาพดูบ่อยมากว่าตอนนีไ้อ้พวกนีพ้วกลิขสิทธ์ิ แล้วพระใช้ พวกเราใช้จะเป็นอะไร
ไหม พวกลิขสิทธ์ิเป็นลิขสิทธ์ินะ แต่ทีนีถ้้ามนัอยู่ในเมืองไทย มนัมีของมนัอยู่ เราไม่ได้เอาเข้ามา 
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นี่พดูประสาเรานะ นี่พดูถึงภาษี เดี๋ยวกระทรวงการคลงัมนัจะจบั พระสงบไปตรวจสอบ ไอ้นัน่
เร่ืองของเขา แต่ของเรา เขาพดูของเขา ถ้าเป็นของเราเอง เราจะบอกว่า ถ้าเป็นของเราเอง เรา
ท าให้มนัถกูต้องเสีย เพ่ือความสบายใจไง แต่ถ้าเราเป็นลกูจ้างเขา เราก็ท าอย่างมีความจ าเป็น
ว่าอย่างนัน้ 

“ลกูไม่อยากท าตามใจคนอ่ืนๆ ค่ะ แต่ลกูก็ไม่มีสภาพที่จะเลือกได้” 

ฉะนัน้ เราท าของเรา นี่หาทางออกนะ หาทางออก พดูถึงว่าการถือศีล การประพฤติ
ปฏิบตัิ ธรรมกบัโลก ถ้าเป็นเร่ืองของโลกก็เป็นเร่ืองของโลก แต่เร่ืองของโลก เราก็ต้องคดัแยก
ของเรา  

ถ้าเป็นเร่ืองของธรรมล่ะ เร่ืองของธรรม เพราะเราปรารถนาไง เราปรารถนาอยากจะ
ประพฤติปฏิบตัิ อยากจะท า ความจริงของเราขึน้มาให้ได้ เพราะชีวิตนีมี้ค่านกั ชีวิตนีมี้ค่านกั 
เวลามีสต ิ เราก็เห็นคณุค่าของมนัแล้ว เวลาเกิดสมาธิขึน้มามีความสขุด้วย แล้วจะเห็นใจของ
เราเลย แล้วถ้าเกิดปัญญาขึน้มา เกิดภาวนามยปัญญามนัจะทึ่งมาก ทึง่ 

ถ้าเวลามนัเสื่อม เวลาเสื่อมแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีหมู่คณะดึงไว้นะ มนัเจริญ
แล้วเสื่อมๆ ไง คนเราเวลาปฏิบตัิไปแล้วเกิดอาการส้มหล่น คนเรามนัมีบุญนะ มีบุญบางครัง้ 
แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัไม่ต่อเนื่อง มนัเสื่อม ถ้าเสื่อมไปแล้วนะ มนัก็เหลวไหลได้ นี่มนัเจริญ
แล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญอยู่อย่างนัน้ เราถึงเกิดในวฏัฏะไง นี่เราพยายามท าของเรา ปฏิบตัิ
ของเรา ให้เป็นประโยชน์กบัเรา 

นี่พดูถึงว่า “ชีวิตมนัเหมือนสองเส้นทางที่ตรงกนัข้าม ทางหนึ่งเป็นทางโลก ทางหนึ่งเป็น
ทางธรรม แล้วเราตอนนีใ้จหนึง่ก็อยากจะประพฤติปฏิบตัิ แต่ก็ต้องปรับตวัอยู่กบัทางโลกเขา”  

นี่พดูถึง ให้คดัเลือก ให้คอยคดัเลือกคดัแยกเอาไง พยายามสร้างๆๆ สร้างสติปัญญา
อย่าให้สบัสน ถ้าข้างในไม่สบัสนนะ ความเป็นอยู่อย่างนีไ้ม่สบัสนเลย เวลาคนที่มีปัญหาแบบ
โยม เขามีปัญหามาก่อน แล้วเขาเคลียร์ปัญหาของเขาได้นะ เขาพ้นจากความสบัสนนัน้มา เขา
ก็อยู่ทางโลกได้ด้วยความสขุสบาย  
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แต่ของเราเนีย่ เรามาเจอปัญหา พอเจอปัญหาขึน้มา ข้างใน ของเราคือจิตใจของเรามนั
ไม่มัน่คง ถ้าจิตใจเราไม่มัน่คง เราก็ศกึษาอย่างนี ้ศึกษาของเรา เราท าด้วยความจ าเป็น เราไม่มี
เจตนา เราท าเพ่ือรักษาชีวิตนีไ้ว้ก่อน รักษาชีวิตไว้เพ่ือประพฤติปฏิบตัิไง  

ดูพระเราสิ พระเรา เห็นไหม ดูส ิ บิณฑบาตมาด ารงชีวิตไว้ ด ารงชีวิตไว้ท าไม 
ด ารงชีวิตไว้เพ่ือประพฤติปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติมันเป็นความจริงขึน้มา เห็นไหม ฉันอาหาร
ของโลกเขาด้วยความไม่มีโทษเลยล่ะ แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิ เราบิณฑบาตมา เราฉัน
อาหารของเขา ถ้าเราท าตวัไม่ดี เราฉันอาหารด้วยความเป็นโทษนะ ความเป็นโทษ เป็นโทษว่า
ของเขาสะอาดบริสทุธ์ิไง แต่ของเราฉันไปแล้วเราไม่ท าความสะอาดบริสทุธ์ิ นี่พดูถึงพระ  

ถ้าจะคิด คิดแบบโยมไง คิดแบบท าธุรกจิแล้วมนัมีปัญหา ถ้าคิดแบบพระคิดอย่างนีไ้ม่
กล้ากินข้าวใครเลยนะ บิณฑบาตมาแล้วก็นัง่มอง กลวั กลวัมาก ไม่กล้าฉัน แต่ถ้าฉันไปแล้ว 
เห็นไหม ถ้าฉันไปแล้วเราฉันเพ่ือด ารงชีวิตไว้เพ่ือประพฤติปฏิบตัิ เพ่ือท าคณุงามความดี ถ้า
ความดีมนัเกิดขึน้ ความดีของเรามนั ดีขึน้มา คิดได้ป๊ับ ถ้าขณะคิดได้ป๊ับ มนัก็ท าได้ นี่เวลาเรา
คนคิด คิดดีๆ นะ 

แต่เราดขู่าวเยอะ แล้วข่าวเวลาลงข่าวที่พระท าความผิด พระผิดกฎหมาย เห็นแล้วมนั
สะเทือนใจ มนัสะเทือนใจที่ว่าแล้วเขาจะเชื่อกนัได้อยา่งไรล่ะ สงัคมจะเชื่อได้อย่างไร แล้วสงัคม
ไม่เชื่อแล้ว เวลาเขาเรียกว่าศาสนสมัพนัธ์ เวลาแต่ละลทัธิ แต่ละศาสนามาคยุกนั ศาสนาเขาก็
คยุของเขาว่าศาสนาเขามัน่คง ศาสนาเขาดีงาม  

ศาสนาพุทธเวลาเขาพูดถึง เขาพูดถึงพระที่ท าความผิด แต่เขาไม่ได้พูดถึง
อริยสัจเลย เขาไม่ได้พูดถึงทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เขาไม่ได้พูดถึงสัจจะความจริงที่ท า
ได้จริงเลย แล้วคนท าได้จริง คนท าได้จริงแล้ว คนท าได้จริงส่วนใหญ่แล้วท่านจะเชิดชู
ไว้ในหัวใจ ท่านกไ็ม่กล้าพูดออกมาเหมือนกัน เพราะกว่าจะท าได้จริงมันแสนทุกข์แสน
ยาก แล้วมันท าได้จริงๆ นะ แล้วพดูออกไปแล้วเขาไม่เชื่อด้วย แล้วพดูออกไป นรกสวรรค ์
เขาก็ยิม้ๆ แล้ว เฮ้ย! มนัมีอยู่จริงหรือ เฮ้ย! มรรคผล มรรคผล ยิ่งแปลกใจใหญ่เลย  

ฉะนัน้ คนที่ท าได้จริงเขาก็พดูต่อเม่ือผู้ที่ปัญญาชนด้วยกนัไง ไม่พดูกบัพวกที่เอาสีข้าง
เขาถ ู มนัก็เลยต่างคนต่างไม่พดูเข้าไปใหญ่ เขาก็เลยมองพระทางลบไปทัง้นัน้เลย ถ้ามองพระ
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ในทางลบ เขามองพระอย่างนัน้ไง ฉะนัน้ พระอยา่งนัน้มนัก็มีอยู่จริง แล้วเราจะปฏิเสธได้
อย่างไร ก็เป็นวิทยาศาสตร์ กเ็ห็นจริงๆ 

แต่ถ้าความจริงล่ะ เขาพดูถึงอริยสจัไหม พดูถึงหลกัการในศาสนาไหม แล้วเวลาพดู
ขึน้มาก็พดูไม่เป็น พดูก็เอาสีข้างเข้าถอูย่างนัน้น่ะ แต่ครูบาอาจารย์เราผลวัะ! ผลวัะ! อยู่หมด
ล่ะ ผลวัะ! เพราะว่ามนัเป็นบณัฑิต มนัฟังธรรมไง ถ้าไม่ฟังธรรมก็จบ 

นี่พดูถึงว่าเวลาเราอยู่ทางโลก ชีวิตนีม้นัเหมือนสองเส้นทางขนานกนั เส้นทางทางโลก
เราก็ต้องหาสมัมาอาชีวะ เส้นทางทางธรรมเราก็ต้องประพฤติปฏิบตัิ เราก็ต้องฝึกฝนอย่างนี ้
เพ่ือให้จิตใจมนัเข้มแข็งขึน้มา ให้มนัมีหลกัมีเกณฑ์ นีพ่ดูถึงว่าสองเส้นทางทางโลกเนาะ 

ถาม : เร่ือง “กามตณัหา”  

เรียนถามหลวงพ่อ การละกามตณัหาชัว่คราวเป็นสมาธิใช่ไหมคะ จ าเป็นจะต้องละ
ถาวรไหมคะ หรือเป็นแค่ทางเท่านัน้ เพราะถ้าตลอดเวลาจะท างานไม่ได้ เดินไม่ได้  

ตอบ : ค าถามนีแ้ปลกมาก ค าถามนีค้ือว่าเวลาปฏิบตัิขึน้ไป คนเราพยายามจะ
ประพฤติปฏิบตัิ แล้วเวลาปฏิบตัิ เหน็ไหม เวลาปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก ปัจจตัตงัคือประสบพบเห็น 
ปัจจตัตงั เรารู้เฉพาะหน้าของเรา สนัทิฏฐิโกคือรู้เองเหน็เอง รู้ตามความเป็นจริง  

แต่เวลาคนเราไม่มีหลกัเกณฑ์มนัเป็นอย่างนี ้ ถามว่า “การ ละกามตณัหาชัว่คราวเป็น
สมาธิใช่ไหมคะ” อนันีเ้ป็นข้อหนึ่งนะ “การละกามตณัหาชัว่คราวเป็นสมาธิใช่ไหมคะ” มนัก็
เหมือนกบัว่า เราท าความสงบได้ เราท าสมาธิ กามตณัหามนัก็ไม่มีไง คือว่า “ละกามตณัหานี ้
เป็นสมาธิชัว่คราวใช่ไหมคะ” นี่ค าถามนีค้ าถามหนึ่งนะ แล้วอีกค าถามหนึ่งเขาบอกว่า “ต้องละ
ถาวรใช่หรือไม่ ถ้าละถาวรแล้วมนัท างานไม่ได้”  

ไอ้นี่ค าถามนีม้นัฟ้องหมดเลย แสดงว่ามนัไม่ได้ละ มันกด ไว้เฉยๆ ถ้ากดไว้เฉยๆ อาการ
กด เพราะกดแล้วมนัขยบัไม่ได้ไง ถึงบอกว่าถ้าจะละตลอดไปคือท างานไม่ได้เจ้าค่ะ ถ้าท างาน
ได้ ก็ต้องเคลื่อนไหว ถ้าเคลื่อนไหวก็กดไว้ไม่ได้ กเ็ลยกลายเป็นว่า ค าถามนีม้นัเป็นสองประเด็น  

พอสองประเด็นป๊ับ ค าถามมนัฟ้องตวัมนัเองหมดเลย ค าถามว่า “การละกามตณัหา
ชัว่คราวเป็นสมาธิใช่ไหมคะ” ค าว่า “ชัว่คราว” ค าว่า “ชัว่คราว” ถ้ามนัเป็นสมาธิมนัก็ปล่อยวาง 
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จิตมนัก็เป็นสมัมาสมาธิมนัก็ละได้ ละได้ชัว่คราว สมาธิ เห็นไหม สมาธิ อปัปนาสมาธิละกายได้
เลย ละกายได้เพราะเป็นอปัปนา- สมาธิสกัแต่ว่ารู้ จิตนีอ้ยู่ท่ามกลางร่างกายนี ้ มนัหดจนไม่
รับผิดชอบร่างกายเลย ทัง้ๆ ที่อยู่ด้วยกนั แต่ไม่รับรู้เลย เห็นไหม แม้แต่ สมาธิละกายได้เลย  

อปัปนาสมาธิสกัแต่ว่ารู้ ค าว่า “สกัแต่ว่ารู้” คือไม่รับรู้เร่ืองร่างกาย ไม่รับรู้อะไร ตวัจิตจะ
เด่น เด่นเฉพาะตวัเขา เฉพาะตวัจิตมนัจะเป็นอิสระ เด่นของมนัอยู่อนัเดียว ไม่รับรู้อะไรเลย 
นี่อปัปนาสมาธิ แม้แต่สมาธิมนัยงัละร่างกายได้ชัว่คราวเลย แต่ละด้วยสมาธินะ ละด้วยสมาธิ
คือชัว่คราว เพราะว่าเรามีชีวิตใช่ไหม กายกบัใจอยู่ด้วยกนั แต่ขณะทีเ่ข้าสมาธิมนัหดเข้ามาเป็น
ตวัมนัเอง มนัไม่รับรู้เร่ืองร่างกาย นี่อปัปนาสมาธิ 

เวลาออกจากอปัปนาสมาธิมนัก็รับรู้เป็นธรรมชาติ เพราะมนัหนีกนัไม่ได้ไง เพราะเรา
เกิดมาเป็นคนใชไ่หม เราเกิดมาอยู่ในอายขุยันี ้ มนัมีกายกบัใจ ทีนีใ้จอยู่ในร่างกายนีม้นัก็ต้อง
รับรู้ร่างกายนีเ้ป็นเร่ืองธรรมดา แต่เวลาเข้าสมาธิ เข้าสมาธิจิตมนัเป็นอิสระ มนัเป็นหนึง่เดียว 
อปัปนาสมาธิมนัก็ไม่รับรู้เร่ืองร่างกายนีเ้ลย อนันีเ้ป็นสมาธิจริงๆ 

แต่บอกว่า “การละกามชัว่คราวเป็นสมาธิหรือไม่” การละกามชัว่คราว เพราะค าถามที่
สองมนัจะไปตอบค าถามแรก ค าถามที่สองว่า “ต้องละถาวรใช่หรือไม่ เพราะการละถาวร มนั
ละไม่ได้ เพราะมนัท างานไม่ได้ มนัเดินไม่ได้”  

ถ้าเดินไม่ได้มนัเป็นขนัต ิ เป็นการอดทน เป็นการกดทบัไว้ ว่าหินทบัหญ้าๆ เราไปกดทบั
ไว้เฉยๆ ถ้าเราไปกดทบัไว้เฉยๆ ถ้าจะละตลอดไปก็ต้องกดอยู่อย่างนัน้เลยขยบัไม่ได้เลย  

มนัไม่เป็นอย่างนัน้ โธ่! ก็ดพูระอนาคามี พระอนาคามีเขาละกามตณัหา พระอนาคามี
นะละกามราคะ ปฏิฆะ พระอนาคามีละได้ แล้วพระอนาคามีก็ด ารงชีวิตปกติไง พระอนาคามี
โดยปกติ พระอรหนัต์ พระอนาคามี เขาด ารงชีวิตโดยปกติ ถ้าด ารงชีวิต ปกติเขากเ็คลื่อนไหวได้ 
เขาคิดได้ ท าอะไรได้ ท าได้ทกุอย่าง แต่ไม่มีกิเลส ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ก็มีอยู่ ขนัธ์ที่
สื่อสาร แต่มนัไม่มีกิเลสไง แต่ถ้าเป็นปถุชุนเรา เขาเรียกว่าขนัธมาร เพราะว่ามนัมีมาร 

แต่ถ้าเป็นพระอรหนัต์ พระอนาคามี พระอนาคามีกามราคะ ปฏิฆะหมดแล้ว ถ้า
หมดแล้วเขาก็เคลื่อนไหวได้ เขาก็อยู่ได้โดยปกติ อยูไ่ด้เพราะอะไรล่ะ อยู่ได้เพราะเขามีมรรค 
เวลาเขาเจริญมรรค เจริญมรรคมนัส ารอก มนัคาย มนัฆ่า ฆ่ากิเลส กามราคะ ปฏิฆะเป็น
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สงัโยชน์ สงัโยชน์ที่มนัอยู่ในใจที่มนัผกูมดัที่มนัมีอยู่โดยธรรมชาติในใจ ที่ว่ามนันอนเนื่องคือมนั
เป็นเนือ้เดียวกนั  

เหมือนกบัน า้ที่มนัมีขุ่นตะกอนมนัอยู่ด้วยกนั แต่ถ้าลองได้ กรองตะกอนนัน้ออกหมด 
น า้ใสๆ ที่ไม่มีขุ่นตะกอน มนัก็เป็นน า้อีกประเภทหนึ่งใช่ไหม น า้ที่มีตะกอนกบัน า้ที่ไม่มีตะกอน
แตกต่างกนั น า้ที่มีตะกอนก็คือพวกเรานี่ไง เดี๋ยวดี เดี๋ยวชัว่ เดี๋ยวร้าย นี่น า้ที่มีตะกอน พระ
อนาคามีคือน า้ที่ไม่มีตะกอนไง เพราะได้กรองตะกอนนัน้ทิง้หมดแล้ว ถ้ากรองทิง้หมดแล้วนะ
น า้ใสๆ มนัเขย่าอย่างไรมนัก็ใส เขย่าขนาดไหนมนัก็ใส นี่ก็เหมือนกนั ถ้าละกามราคะถาวรมนัก็
เหมือนน า้ใสๆ ที่ได้กรองตะกอนนัน้ทิง้แล้ว 

แต่ของเรา เราบอกว่า “ถ้าจะละถาวรมนัท างานไม่ได้เลย” แสดงว่ามนัใสแต่น า้ข้างบน
ไง ตะกอนมนัอยู่ก้นแก้วไง ขยบัไม่ได้ ขยบันี่กามขึน้เลย นี่ไงค าถามมนัฟ้องเอง ค าถาม มนัฟ้อง
ของมนัเอง ถ้าฟ้องของมนัเอง ฉะนัน้ ถ้าการละกามราคะ เราจะบอกว่าทกุคนก็อยากจะรักษา
หวัใจของเราไม่ให้มีสิ่งใดมา กระตุ้น ก็พยายามจะบอกว่าพยายามจะละกามราคะต่างๆ  

ไม่ต้องไปคิดอย่างนัน้หรอก เราพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ความสงบระงบันัน่แหละ 
อนันัน้เป็นข้อเท็จจริง แล้วถ้ามนัจะละได้จริงๆ มนัต้องพิจารณาของมนั พิจารณากาย ส ารอก
คายสงัโยชน์ ๓ ไปก่อน ถ้ามนัขาดไปแล้ว เห็นไหม แล้วถ้ามนัพิจารณาต่อเนื่องไป กามราคะ 
ปฏิฆะอ่อนลง แล้วถ้าพิจารณาต่อเนื่องไป กามราคะปฏิฆะจะขาดไป อนันีค้ือข้อเท็จจริง 
อริยสจั สจัจะความจริงเป็นแบบนี ้สจัจะความจริง นี่ท าตามข้อเท็จจริง 

ค าว่า “มาตรฐานๆ” มาตรฐานมนัจะเป็นอย่างนี ้ ถ้ามาตรฐานเป็นอย่างนีอ้งค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ตรัสรู้อย่างนี ้ พระปัจเจกพทุธเจ้าก็ตรัสรู้อย่างนี ้ พระอคัรสาวก พระ
อรหนัต์เขาก็บรรลธุรรมอย่างนี ้ แล้วเวลาบรรลธุรรมอย่างนี ้ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า เหน็ไหม เอหิภิกข ุบวชมาเอง ๑,๒๕๐ องค์ เป็นพระอรหนัต์หมดเลย  

ถ้าพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ กบัองค์สมเด็จพระสมัมา- สมัพทุธเจ้าแตกต่างกนั ท าไม
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรม พระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์เข้าใจได้หมดล่ะ ความ
เข้าใจได้เหมือนกนั ความเห็นเหมือนกนั ก็คือว่ามีความสะอาดบริสทุธ์ิเหมือนกนั นี่มาตรฐาน 
มาตรฐานมีมาตรฐานเดียว มาตรฐานเดียว ความจริงเป็นอย่างนี ้
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แต่เวลาประพฤติปฏิบตัิ พวกเรานีเ่รามาปฏิบตัิกนั เราไปหาครูบาอาจารย์กนั ต่างคน
ต่างมีแง่มมุ ต่างคนต่างใส่ความเห็นของตวัเข้าไป ก็เลยเละกนัอยู่อย่างนี ้ ในวงปฏิบตัิที่มนัเละ
กนัอยู่อย่างนีเ้พราะอะไรล่ะ เพราะใครมีมมุมองอย่างไร ใครมีความเห็นอย่างไรก็ใส่เข้าไป แล้ว
ก็ฉันรู้ๆ มนัน่าเศร้า มนัน่าเศร้าที่บอกว่า “พระพทุธเจ้าเคยบอกไว้แล้วมนัหายไป แล้วข้าพเจ้า
มาค้นหาเจอ” น่าเศร้า น่าเศร้ามาก  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐ แล้วอย่างปัญญาอย่างนีจ้ะมาค้นเจอได้
อย่างไร ถ้าค้นเจอมนัต้องค้นกิเลสของเราเจอ ไอ้ค้นไอ้ความอยากดงัอยากใหญ่ ทิฏฐิมานะ ไอ้
มารเราเจอนี่สิอย่างนีส้ดุยอด ถ้าค้นกิเลสเราเจอ เออ! เก่ง เกง่มากๆ ไอ้นี่ไปค้นธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าที่เคยพดูไว้ แล้วมนัเลือนรางไป เราไปสะดดุเจอ เราไปสะดดุมนั
เลยเจอขึน้มา นี่มีความคิดมีมมุมองอย่างนัน้ มนัก็เลยแตกต่างกนัไปอย่างนัน้  

ฉะนัน้ สิ่งที่ค าถาม ไม่รู้ว่าเขาถามเร่ืองอะไร ก็เลยไม่รู้จะตอบอะไร แต่เพียงแต่ว่าเขา
ถามมาอย่างนีไ้ง ถามว่า “เรียนถามหลวงพ่อ การละกามตณัหาชัว่คราวเป็นสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ 
จ าเป็นต้องละถาวรใช่ไหมคะ หรือเป็นแค่ทางผ่านเท่านัน้ เพราะถ้าละตลอดเวลาจะท างาน
ไม่ได้ เดินไม่ได้”  

ไอ้นี่มนัเป็นมมุมองเป็นความเห็น เวลาปฏิบตัไิปแล้วเราไปรู้ไปเห็นอย่างนีเ้ข้า ถ้ารู้เหน็
อย่างนีเ้ข้ามนัก็เป็นประสบการณ์อนัหนึง่ แต่ถ้าเป็นโยม โยมก็บอกว่า “มนัเป็นประสบการณ์ 
มนัก็ท ามาเกือบตาย ทกุข์มากเลย หลวงพ่อต้องให้คะแนนบ้างสิ แหม! หลวงพ่อจะลบหมด
เลย” มนัก็เป็นที่โยมที่ถามท ามาก็ได้ประสบการณ์ แต่ถ้าพดูถึงสจัจะ พดูถึงมาตรฐานเดียว มนั
เป็นที่โยมเขาไปได้สมัผสั แต่มนัยงัต้องก้าวหน้าไปกวา่นีอี้กเยอะ มนัไม่ใช่หรอก มนัไม่ใช ่

เพราะว่าการละกามตัณหามันต้องไปเห็นอสุภะ ถ้าเห็นอสุภะแล้วมันละ อสุภะ
นีเ้ป็นเหตุ ถ้ามันละได้ เราท าเจริญภาวนา ของเรามันก็เป็นเหตุ ถ้าเหตุมนัช าระสะสาง
กัน มันเป็นผล เหต ุเหตถุ้ามนัถกูต้อง ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุถ้าเหตมุนัถกูต้องมนัจะไปไหน
ล่ะ ถ้าเหตถุกูต้องมนัก็ต้องถกูต้อง ถ้าเหตมุนัผิด เหตมุนัไม่สมควรแก่ธรรม เหตไุม่สมควร 
ฉะนัน้ เหตสุมควรมนัก็เป็นระดบัที่เราสร้างได้แค่นี ้ เรารู้ได้แค่นี ้ แต่ผลมนัยงัไม่เป็นอย่างที่เป็น
จริง  
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ฉะนัน้ เราก็ต้องพฒันาขึน้ไป นี่ถ้าเป็นค าตอบจะตอบอย่างนี ้ จะตอบอย่างนีไ้ง ฉะนัน้ 
จะตอบอย่างนี ้ เพราะว่าไม่อยากถามหลวงพ่อเลย ถามทีไรก็ผิดทกุทีเลย แล้วถามหลวงพ่อทีไร 
หลวงพ่อก็ออกนอกลู่นอกทางตลอดเลย 

เพราะเขาถามมาบ่อย ฉะนัน้ ไอ้ที่ว่าเราพดู ธรรมของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจะไม่มีขัดไม่มีแย้ง ไม่มีขัด ไม่มีแย้งกัน น่ีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ธรรมถ้ามีขัดมีแย้งกันคือกิเลส ไอ้นี่เวลาเหตผุล เห็นไหม ที่เราพยายามจะพดูนะ 
พดูให้เห็นเหตผุลว่าความเห็นคือค าถาม ค าถามคือความเห็นคือเหต ุ มนัยงัขดัแย้งกนัเลย มนั
ยงัขดัแย้งกนัแล้วมนัจะไปถกูได้อย่างไร มนัขดัมนัแย้งกนั มนัไม่ตรง 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่มีขดัไม่มีแย้ง มนัจะเป็นทางเดียวกนั 
ศีล สมาธิ ปัญญา โสดาปัตติ-มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มนัจะส่งเสริม
กนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ไม่มีขดัไม่มีแย้ง 

ถ้ามีขดัมีแย้ง เราต้องตรวจสอบแล้ว เราต้องตรวจสอบ ต้องพิจารณา เราต้องแก้ไขของ
เรา เพราะมนัขดัมนัแย้ง มนัผิด เราต้องตรวจสอบ ต้องท าให้มนัถกูต้อง  

แต่ถ้ามนัถกูมนัต้องดีงามขึน้ไป เห็นไหม มนัจะเจริญขึน้ บุคคล ๔ คู่ แล้วมนัจะปฏิบตัิ
ไป นี่มาตรฐานเดียว มาตรฐานนีเ้ป็นมาตรฐานของครูบาอาจารย์ มาตรฐานของผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิ 

แต่มาตรฐานของคนถาม คนถามมนัไปรู้ไปเห็นไง ถ้ารู้เห็นมนัก็ภูมิใจ มนัก็ดีใจ ถามมา
ไม่รู้หลวงพ่อจะว่าอย่างไร ถามมาแล้วก็พดูเท่านี ้สิ่งทีท่ ามาเป็นประสบการณ์ 

การละตณัหา เราจะบอกว่าการละกิเลส ถ้าละกเิลส เราละกิเลสโดยความเป็นจริง ไอ้นี่
ว่า “ชัว่คราวหรือความเป็นจริง” ชัว่คราว ตทงัคปหานมนัชัว่คราวคือของชัว่คราว แต่ถ้าเป็น
สมาธิมนัก็ละได้ชัว่คราวเหมือนกนั แล้วถ้ามนัจะเป็นถาวรมนัต้องขาดจริงๆ เลย ไม่ต้องถาวร 
มนัหายไปเลย ฆ่ามนัเลย 
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไม่ให้ท าลายกัน ให้มีเมตตาต่อกัน แต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญการฆ่ากิเลส การฆ่ากิเลสน่ีสุดยอดมาก 
การฆ่า ต้องฆ่าแล้วท าลาย การฆ่าท าลายแล้วมันจะจบสิน้ แต่ถ้าค าว่า “ถาวร” มัน
เป็นอกุปปธรรม กุปปธรรม อกุปปธรรมมันจะถาวร มันจะเป็นความจริงของมัน  

ฉะนัน้ ให้ปฏิบตัิต่อเนื่องไป ให้ท าต่อเนื่องไป สิ่งที่ว่าเราเข้าใจสิง่ใดแล้วเข้าใจไว้ นัน่คือ
ประสบการณ์ แล้วพยายามปฏิบตัิ ถ้ามนัละเอียดขึน้ มนัดีขึน้ เราจะวางเอง ถ้าเราท าให้เหตผุล
มนัสงูส่งกว่า เราจะวางเร่ืองนี ้ แต่ถ้าเหตผุลของเรายงัไม่ถึง เราก็ยงัติดข้องอยู่อย่างนี ้ เรา
พยายามดแูลของเรา ปฏิบตัิของเราเพ่ือให้มนัเจริญงอกงาม ให้ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม 
เอวงั 


