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ถาม : เร่ือง “การท าบุญ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีศรัทธายิง่ หนูรบกวนถามหลวงพ่อเร่ืองการท าบุญเจา้ค่ะ 

๑. การท าบุญปกติ หนูจะท าในส่ิงท่ีพอใจท่ีอยากท า ท าตามก าลงั แต่หนูไดเ้จอเพื่อน
คนหน่ึงเธอบอกบุญแทบไม่พกั ทั้งการเร่ียไรทางอินเทอร์เน็ต เจอหนา้ทุกคร้ังบอกบุญทุกคร้ัง 
และตามส่งขอ้ความมาทางอินเทอร์เน็ตอีก หนูก็ท  าค่ะ 

แต่พอบ่อยๆ เขา้เร่ิมรู้สึกว่า นั้นเป็นการเบียดเบียนหรือเปล่าเจา้คะ บางแห่ง บุญท่ีบอก 
หนูไม่รู้จกัและไม่ศรัทธา แต่เพื่อนบอกว่า ท่านส าเร็จแลว้ ท ากบัพระอรหนัตน้ี์บุญมาก 

ดว้ยสภาพเศรษฐกิจและภาระทางบา้นยงัมี หนูสงสัยว่า การสละทรัพยเ์พื่อท าบุญใน
โลกน้ี ท าไปไดรั้บแน่ๆ แต่การด ารงชีพก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายอยู่ หนูควรปฏิเสธบุญไดห้รือไม่ 
เพื่อนบางคนบอกว่าท าไปเถอะ อยา่งไรก็ไดบุ้ญ แต่หนูรู้สึกเบียดเบียนตวัเอง ท าใหต้อ้ง
ประหยดัมากข้ึน และไม่ค่อยเตม็ใจท าเจา้ค่ะ แต่เสียไม่ได ้

ขอถามหลวงพ่อค่ะ การเร่ียไรบอกบุญในอินเทอร์เน็ต ควรหรือไม่อยา่งไรเจา้คะ 
บางคร้ังเพื่อนบอกใหห้นูลงประกาศกระจายข่าวค่ะ 

๒. หนูไดส้วดมนตท์  าวตัรเป็นประจ า แต่บางคร้ังเวลามีนอ้ย หนูแผ่อุทิศส่วนกุศลเลย 
ไม่ไดน้ัง่สมาธิ จะมีบุญแผ่ไดห้รือไม่ มีผูใ้หญ่บอกว่าแผไ่ม่ได ้ ขาดทุน ยงัไม่ไดภ้าวนา ไม่มี
อะไรจะแผ่ให ้จริงไหมคะ 

ตอบ : อนัน้ีเร่ืองแผ่บุญกุศลหน่ึงนะ เร่ืองแรกน่ีเอาขอ้ท่ี ๑ เร่ืองการท าบุญ 
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เร่ืองการท าบุญ การท าบุญ เราบอกว่า ถา้เป็นบุญนะ เป็นบุญ เวลาองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่านสอนไวก่้อน สอนว่า พวกเราหาเงินมาไดใ้หแ้บ่งเป็น ๔ ส่วน ส่วนหน่ึง
เอาไวใ้ชจ่้ายใชส้อย ส่วนหน่ึงเอาไวล้งทุน ส่วนหน่ึงเอาไวเ้ล้ียงพ่อเล้ียงแม่ ส่วนท่ีเหลือค่อย
ท าบุญ น่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวช้ดัเจนมาก 

๑. เราตอ้งด ารงชีวิตอยูแ่ลว้ ส่วนหน่ึงเราตอ้งด ารงชีวิตของเราก่อน 

๒. เราตอ้งท าธุรกิจของเรา เราท ามาคา้ขายของเรา เอาไวล้งทุน 

๓. เราแบ่งส่วนหน่ึงไวเ้ล้ียงพ่อเล้ียงแม่ของเรา ดูแลพ่อแม่ของเรา เพราะพ่อแม่ของเรา
ใหชี้วิตเรามา 

ส่วนท่ีเหลือเราถึงท าบุญ 

น่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกอยา่งน้ีเลยนะ น่ีพูดถึงการท าบุญนะ ฉะนั้น 
เพียงแต่ท่ีว่า เวลาว่า “ตามปกติหนูก็ท  าท่ีพอใจอยูแ่ลว้” 

ถูกตอ้ง เราท าท่ีพอใจ เราท าท่ีเขา้ใจ เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้พูดอยา่งน้ี 
เพราะเทวดามาถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเลยว่า “ควรท าบุญท่ีใด” 

“ควรท าบุญท่ีเธอพอใจนะ” 

ท่ีเธอพอใจ อยา่งเช่นเราศรัทธาท่ีไหน เราเขา้ใจท่ีไหน เราท าท่ีนัน่ ท าท่ีเธอพอใจ แลว้
ถา้ไม่พอใจล่ะ ไม่พอใจเราไม่ท าไง เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้เท่าทนักิเลสไง 
กิเลสน้ีมนัร้ายนกั ถา้เราพอใจคือว่ามนัพอใจ มนัเปิดโอกาสใหเ้ราไดท้  า ถา้ไม่พอใจ กิเลสมนั
ปิด มนัไม่พอใจ มนัไม่พอใจก็ไม่อยากท า 

เธอท าท่ีเธอพอใจ เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนั ปกติหนูท าบุญส่ิงท่ีพอใจ พอใจท่ีไหนท าท่ี
นัน่ น่ีดีมากเลย ท าท่ีไหน พอใจท าท่ีนัน่ ถา้ไม่พอใจ กิเลสมนัจะแยง่ชิง กิเลสมนัจะโตแ้ยง้ใน
ใจของเรา 

ทีน้ีเทวดาก็ถามต่อ แลว้ถา้เอาเหตุผลล่ะ เอาผลตอบแทนล่ะ 

ถา้ผลตอบแทน ท าบุญเอาผลตอบแทนใช่ไหม ผลตอบแทน พระพุทธเจา้บอกว่า ถา้
เน้ือนาบุญ ท าท่ีพอใจนั้นส่วนหน่ึง เพราะพอใจ เราพอใจน่ีเราไม่รู้หรอกว่าเราพอใจน่ีถูกหรือ
ผิด เราพอใจกบัพระองคน้ี์ พระองคน้ี์จริงหรือไม่จริง น่ีความพอใจ 
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แต่ถา้เอาขอ้เท็จจริงล่ะ ขอ้เท็จจริงมนัก็ตามวิทยาศาสตร์ หน่ึงบวกหน่ึงเป็นสอง สอง
บวกสองเป็นส่ี ท าตามขอ้เท็จจริงเลย ถา้ขอ้เท็จจริง ถา้อย่างนั้นมนัถึงจะไดบุ้ญมากไดบุ้ญนอ้ย
ท่ีตรงนั้น ท่ีตรงนั้นนะ อนัน้ีโดยขอ้เท็จจริง แต่ขอ้เท็จจริงแลว้ เราท าแลว้มนัปัญญาอ่อน ถา้
ปัญญาอ่อน เราก็ตอ้งใหเ้ขาลากไปอย่างน้ีใช่ไหม 

ในสมยัพุทธกาลนะ มนัมีพระออกเร่ียไรมาก พอเร่ียไรมากป๊ับ เวลาโยมเขาเขด็ไง เขา
อยูใ่นชุมชนของเขา เห็นววัผ่านมา น่ีอยูใ่นธรรมบทนะ ในพระไตรปิฎกเลย เห็นววัผ่านมา ววั
มนัสีเหลืองๆ เหมือนพระใช่ไหม ว่ิงหนีเลยล่ะ จนกลวัขนาดนั้นน่ะ กรรมฐานข้ีขอ ไอพ้วกข้ี
ขอ จนเขากลวันะ 

ในพระไตรปิฎกก็มี มีพระหรือฤๅษีจ าไม่ได ้ ไปอยูใ่นป่านะ แลว้ไปเจอพญานาค ไป
เจอพวกพญานาคเขาอยากไดบุ้ญ เขามาแผ่พงัพาน กลวัมาก พอกลวัมากก็ไปเฝ้าองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ บอกว่ากลวัส่ิงน้ีมาก 

พระพุทธเจา้จะแกน้ะ บอกใหไ้ปท่ีนัน่ ใหข้อ ใหข้อ 

ขอไปหมด มนัมีเคร่ืองประดบัของเขาไง ขอ ขอทีแรก พญานาครักนะ ขอ พญานาค
มาแผ่พงัพานช่วยไง ขอ ไปขอสร้อยสังวาลย ์สุดทา้ยขอ ขอจนพญานาคเขาให้ 

พญานาครักมากเลย เพราะจะมาแผ่พงัพานใหร่้มเยน็เป็นสุข แผ่พงัพาน มาคุม้ครอง ที
น้ีไอค้นท่ีคุม้ครองกลวัไง กลวัก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ ไปให้พระพุทธเจา้แก ้พระพุทธเจา้บอกว่า 
ใหไ้ปอยูท่ี่เดิมนะ ถา้เขามาแลว้ใหข้อ ไดอ้าหารมาก็ขอเขา ไดอ้ะไรมาก็ขอเขา ขอไปขอมาจน
ขอสร้อยสังวาลย ์

พญานาครักนะ ใหข้องรักมนัก็สะเทือนใจ ใหไ้ดก้็ใหเ้ร่ือยๆ จนถึงท่ีสุดนะ ไม่เอาแลว้ 
โอ๋ย! ขอจนสร้อยสังวาลย ์ขอของรักเท่าชีวิต พญานาคเลยบอกว่า สมณะข้ีขอ ไปแลว้ ไม่มา
คุม้ครอง ไม่มาดูแล ทั้งๆ ท่ีรักนะ รักมาก อยากมาคุม้ครองดูแล แต่ไปขอๆๆ ขอจนพญานาค 
คิดดูสิ เหมือนเรารักมากเลย แต่ท าใหเ้ราเสียใจ ท าใหเ้ราไป ความเสียใจคือการเบียดเบียนกนั 
การขอกนั การแยง่ชิงกนั ส่ิงน้ีไม่ดีเลย น้ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเอง มนัเป็น
ขอ้เท็จจริงในเร่ืองกิเลส ในเร่ืองความรู้สึกของคน 

ถา้ความรู้สึกของคนมนัเป็นแบบน้ีป๊ับ ส่ิงท่ีเราท า ถา้เราไม่ปัญญาอ่อน ไม่ปัญญาอ่อน
ตรงไหนล่ะ ไม่ปัญญาอ่อนท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้สอน อยา่งท่ีว่าเวลาองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน กษตัริยก์ุฎุมพีต่างๆ มาบูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธ
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เจา้มากมายเลย พระพุทธเจา้บอกใหพ้ระอานนทส์ั่งไวเ้ลย บอก “ใหบ้อกเขานะ ใหป้ฏิบติับูชา
เถิด” 

อยา่งท่ีเรามาท ากนัน่ีเรามาปฏิบติับูชา การปฏิบติับูชานะ มีทานร้อยหนพนัหนไม่
เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง มีศีลร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าสมาธิไดห้นหน่ึง ท าสมาธิร้อย
หนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดปัญญาหนหน่ึง แลว้เรามาฝึกอะไรกนั 

มีทานร้อยหนพนัหนนะ ถา้เราท าสมาธิไดห้นหน่ึง มีทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือ
ศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ศีลบริสุทธ์ิ ศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัท าสมาธิหนหน่ึง แลว้เรา
มาท าอะไรกนั ถา้เราท าไดน้ะ เท่ากบัเราเสียสละทานเป็นหม่ืนๆ คร้ังเลย ส่ิงท่ีเป็นหม่ืนๆ คร้ัง 

ทีน้ีเราปฏิบติัอยา่งน้ี ถา้เราไม่ปัญญาอ่อน เราแสวงหาบุญของเรา เราแสวงหาสัจจะ
ความจริงของเรา เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะหาสัจจะความ
จริงของเราใช่ไหม ไอเ้ร่ืองการเสียสละนั้นมนัเป็นปัญหาสังคม เป็นสังคมท่ีความเป็นอยูข่อง
เรา ถา้ความเป็นอยูข่องเรา เราใหอ้ภยัต่อกนั เราเสียสละต่อกนั ส่ิงนั้นมนัเป็นปัญหาสังคม 
ปัญหาท่ีสังคมร่มเยน็เป็นสุขใช่ไหม แต่หวัใจเราล่ะ หวัใจเราล่ะ ถา้หวัใจเรายงัมีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากอยู ่แลว้ท าอยา่งไรล่ะ 

เรามีศีล ศีลคือความปกติของใจ คือเราบงัคบัตวัเราเอง เราบงัคบัตวัเราเองดว้ยศีลของ
เรา ดว้ยความท่ีเราไม่ผิดพลาดของเรา แลว้ถา้เกิดท าสมาธิไดข้ึ้นมา มนัเก่ียวอะไรกบับุญขา้ง
นอกล่ะ การท าบุญกุศล บุญกุศลอยา่งท่ีว่ามนัเป็นบุญกุศลท่ีใหเ้ขา เขาเรียกบารมี 

เวลาอา้งพระไตรปิฎก ต่างคนต่างอา้งมุมท่ีตวัเองชอบ การท่ีว่า การสร้างบารมี การ
บอกบุญต่อกนั เขาว่าการสร้างบารมี ไปอยูบ่นสวรรคแ์ลว้จะไดมี้พรรคพวก มีพวกเพื่อนฝูง
หอ้มลอ้ม ไม่ใช่ไปอยูเ่ทวดา อยูค่นเดียว ไม่มีพรรคไม่มีพวก ท าบุญคนเดียวไง อนัน้ีมนัก็มี
ส่วน เทวดาท่ีไปอยูบ่นสวรรคเ์ป็นอยา่งน้ี พระพุทธเจา้ก็ว่าอยา่งน้ี เราก็เลยบอกว่าจะตอ้งบอก
บุญกนัตลอดไป 

การบอกบุญโดยความเจตนาบริสุทธ์ิ เพื่อน เพื่อนบอกกนั เพื่อนชกัจูงกนัเป็นส่ิงท่ีดีก็
มี แต่ค  าว่า น่ีเขาบอกเลยนะ “โดยปกติหนูท าตามท่ีพอใจ ท าตามก าลงั แต่หนูไปเจอเพื่อนคน
หน่ึง เธอมกับอกบุญแทบไม่พกัเลย เร่ียไรทางอินเทอร์เน็ตดว้ย เจอหนา้ก็บอกบุญ ยงัไลนม์า 
บอกใหท้  าบุญอีก แลว้ยงัสั่งใหต้วัเองไปเขา้อินเทอร์เน็ตมาบอกคนอ่ืนอีก” 
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อยา่งท่ีว่า แมแ้ต่กรรมฐานข้ีขอเขาก็กลวัแลว้ แลว้เราไปบอกบุญๆ ดูสิ เราก็ตอ้งมี
ความเป็นอยูข่องเรา มนัเหมือนการเบียดเบียนกนั การเบียดเบียนกนัก็บอกท่ีพระพุทธเจา้พูด
ไวแ้ลว้ เราแสวงหาส่ิงใดมา เราตอ้งใชจ่้ายของเรา คือก็ตอ้งด ารงชีวิตของเรา หน่ึง เก็บไวเ้พื่อ
ประกอบธุรกิจของเรา หน่ึง เล้ียงพ่อเล้ียงแม่ของเรา หน่ึง สุดทา้ยท่ีเหลือฝังดินไว ้ คือท าบุญ
กุศลไว ้

เราท าบุญ เขาไม่ได้วดักันทีจ่ านวนตัวเลขว่าใครมากใครน้อย เขาวดักันทีค่่าน ้าใจ 
ถ้าเราท าบุญด้วยความบริสุทธ์ิใจ ของเล็กน้อยก็มค่ีามาก 

ทางโลกเขา เราท า เขาเจอทีไรก็บอกบุญทุกทีเลย เจอทีไรก็บอกบุญทุกทีเลย เจอทีไรก็
บอกตลอดเลย ถา้ท าบุญเอาหนา้มนัจะไดอ้ะไรล่ะ 

เพราะกรณีน้ีท่ีบอกท าบุญท้ิงเหว โยนท้ิงเหวไปเลย เพราะเราเสียสละไปแลว้เราไม่
หวงัส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน คนท่ีเขามีน ้าใจสูงนะ ดูสิ เขาช่วยเหลือเจือจานสังคม เขาไม่หวงั
ส่ิงตอบแทนใดๆ เลย นัน่น่ะบุญร้อยเปอร์เซ็นต ์

แหม! พอท าบุญแลว้ประกาศช่ือแลว้ประกาศช่ืออีก ตอ้งประกาศช่ือผมนะ เด๋ียวผม
ไม่ไดท้  าบุญนะ 

อ๋อ! บุญน่ีมนัอยูท่ี่ประกาศเนาะ อา้ว! กูประกาศเอ็งเท่าไรก็ได ้ แต่เอ็งไม่มีตวัเงินเลย 
เอ็งไดอ้ะไรข้ึนมา แต่โลกเขาเป็นกนัแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้น เราไม่ท าแบบนั้น เราไม่ปัญญา
อ่อนไง เราไม่ปัญญาอ่อนของเรา 

ถา้เราเป็นชาวพุทธแท ้ เราท าของเราดว้ยความเป็นจริงของเรา เราท าของเราดว้ยน ้าใจ
ของเรา เราท าเพื่อประโยชนก์บัเรา ถา้ท าบุญนะ ท าบุญมนัมีการเสียสละ มนัเป็นการ
แสดงออกของน ้าใจ 

บุญในพุทธกาลนะ ในพระไตรปิฎก แมแ้ต่เราหลีกทางใหก้นั เราใหท้างกนัน่ีก็เป็น
บุญ เราใหท้าง เราเดินสวนทางมา เราหลีกใหเ้ขาซะ ใหเ้ขาไปก่อน น่ีบุญเกิดแลว้ เราไม่ตอ้ง
เสียสละอะไรเลยนะ ไม่ใช่เสียสละใหต้ระหน่ีนะ คือว่าบางทีเรามีความจ าเป็น เราไปไม่ทนั 
อนุโมทนาไปกบัเขาก็ไดบุ้ญแลว้ 
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เห็นเขาท าคุณงามความดีกนั เห็นเขาท าบุญนะ อนุโมทนา เออ! ดีใจ เออ! เราขอ
อนุโมทนาดว้ย เราเห็นชอบดว้ย น่ีก็บุญนะ อนุโมทนาทาน เห็นเขาท าดีแลว้เรามีความดีใจกบั
เขา แค่น้ี บุญแค่น้ีตอ้งไปเสียอะไรอีก 

ใหอ้ภยัต่อกนัก็เป็นบุญ อภยัทาน คนนั้นท าผิดพลาด เราใหอ้ภยัเขา แต่ใหอ้ภยัยาก ให้
อภยัทาน โอโ้ฮ! มนัคา้งใจนะ มนัติดใจ เห็นไหม เขตอภยัทาน เขาไม่เบียดเบียนกนั เขาไม่ท า
ร้ายกนั เขตอภยัทาน แค่น้ีมนัก็ไดบุ้ญแลว้ 

แต่ถา้บอกบุญกนัทุกทีเลย เขา้อินเทอร์เน็ตบอกเลย 

กรณีน้ีเราเห็นเป็นอยา่งน้ี เพราะเราอ่านพระไตรปิฎกมา ฉะนั้น โดยท่ีว่ามนัจะมี
ค  าถามมาบ่อยมากเลย หลวงพ่อ เลขบญัชีเท่าไร วดัน้ีเลขบญัชีเท่าไร เลขบญัชีหลวงพ่อเท่าไร 

โทษนะ เราบอกว่าเสือก เพราะว่าค่าใชจ่้ายในวดัน้ี เราเป็นคนจดัการเอง กูเสือกหา
เร่ืองใส่ตวักูเอง กูท  าข้ึนมาเอง กูตอ้งรักษาของกูเอง แต่ถา้ใครจะมีแค่น ้าใจต่างๆ นัน่อีกเร่ือง
หน่ึง 

โอ๋ย! จะเอาเลขบญัชีไปลงอินเทอร์เน็ตไง เขาก็ขอ มีคนขอมาเยอะมาก แต่เราเห็นถึง
กรณีอยา่งน้ี กรณีท่ีว่าคนมองในแง่ดี เขาก็มองในแง่ดี คนมองในแง่ลบ เขาก็มองในแง่ลบ 

ฉะนั้น เราเป็นศากยบุตร เราเป็นบุตรขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เรา
พยายามท าตามเน้ือผา้ ท าดีท่ีสุด แต่ส่ิงใดถา้มนัเป็นการเปิดทางใหเ้ขาติเตียนก็ได ้ถา้คนท่ีเขามี
น ้าใจเขาก็ เออ! หลวงพ่อมีภาระเนาะ ช่วยหลวงพ่อหน่อยๆ 

แลว้ไอค้นท่ีบอกว่า ก็หลวงพ่อหาเร่ืองเอง แลว้มนัจะกวนกูท  าไมล่ะ 

เวลาเขาไปบอกบุญใช่ไหม พอไปบอกบุญ เขาบอกว่า น่ีไง หลวงพ่อท าอยา่งนั้นตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายนะ 

เขาจะถามว่า หลวงพ่อเอ็งเวลาว่างมากเกินไปใช่ไหม หลวงพ่อมึงไม่มีเร่ืองท าใช่ไหม
ถึงท าใหม้นัเดือดร้อน แลว้ก็มาเดือดร้อนกูดว้ย 

น่ีไปเร่ียไรเขาไง เราถึงไม่ให ้มีคนขอมาเยอะมาก ขอเลขบญัชี 

ไม่ให ้ไม่ให ้
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แลว้เวลาโยมมาวดั พอใครมา “มาท าไม” 

“มาท าบุญ” 

ถา้เขามีเจตนา เขาอยากของเขา เจตนาของเขาพอใจของเขา ไอน่ี้มนัเป็นทรัพยข์องเขา 
เราไม่สามารถปิดกั้นทรัพยข์องเขาได ้อริยทรัพย ์ฉะนั้น ใครท าก็เชิญตามสบาย แต่ไม่ตอ้งให้
มาเบียดเบียนกนั 

โยมนะ อุตส่าห์มาจากบา้น ค่าน ้ ามนัรถมนัก็เหลือเฟือแลว้ แลว้ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดคือน ้าใจ
ของโยม เพราะโยมตอ้งตั้งใจนะ พรุ่งน้ีไปหาหลวงพ่อเวย้ ตอ้งเตรียมตวัแลว้ ตอ้งมีเวลา ตอ้ง
เสียเวลาท างานไป 

แค่คิดจะมานะ มนัมีค่าแลว้ คิดว่าจะไปท าบุญ เจตนาอนันั้นมีค่าแลว้ แลว้มาอีก แลว้
มาแลว้ตอ้งเอาเศษกระดาษมาถวายหลวงพ่ออีก เศษกระดาษน้ีมนัหายาก ฉะนั้นบอก ไม่ไป
ดีกว่า เพราะไม่มีเศษกระดาษ 

ไม่ตอ้ง 

น ้าใจ น ้าใจ คิดว่าจะมา เห็นไหม เพราะโยมจะมาเอง ปุ๊บป๊ับมาไดไ้หม นดักนัตั้งแต่
เม่ือวาน แลว้กว่าจะมา ค่าน ้าใจอนัน้ีส าคญั น่ีตวับุญ บุญอยูต่รงนั้น 

บุญไม่ใช่เบียดเบียนกนั เจอหนา้ทุกคร้ังบอกทุกคร้ังเลย แลว้บอกยงัไม่พออีก ยงับอก
ทางอินเทอร์เน็ตอีก แลว้พอบอกทางอินเทอร์เน็ตแลว้ยงัใหต้วัเองบอกต่ออีก น่ีมนัแชร์ลูกโซ่
แลว้ มึงจะท าแชร์ลูกโซ่หรือ มนัเดือดร้อนไง 

ไม่เบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอ่ื้น แต่ถา้พูดถึงเวลาคนท่ีเขม้แขง็นะ เวลาเรานัง่
สมาธิ เราเบียดเบียนตนไหม ไม่เบียดเบียนตนท าไมมนัเจ็บขาล่ะ ถา้การเบียดเบียนอย่างน้ี ถึง
เวลาไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เราก็เอาธรรมขอ้น้ีมาใชก้บัเวลาปฏิบติัดว้ยไม่ได ้
เวลาปฏิบติัตอ้งมุมานะ ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มนัอีกเร่ืองหน่ึงนะ 

การเบียดเบียนก็เป็นเร่ืองหน่ึงใช่ไหม เราไม่เบียดเบียนตนคือไม่เบียดเบียนท าใหเ้รา
เดือดร้อน แต่ขณะท่ีเราจะภาวนา กิเลสมนัต่อตา้น มนัไม่พอใจทั้งนั้นเลย ถา้ไม่พอใจทั้งนั้น 
อนัน้ีบอกว่า มนัเป็นการเบียดเบียนตนนะ การปฏิบติัตอ้งไม่ใหทุ้กขน์ะ จะนอนหอ้งแอร์เลย
นะ แลว้จะไดบ้รรลุเขา้สมาธิได ้แลว้ อูฮู้! จะนอนบนฟูก ๕ ชั้นเลย แลว้ก็จะบอกว่า อูฮู้! บรรลุ
ธรรมได ้มนัก็ไม่มี เห็นไหม 
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มนัต้องมคีวามเพียรชอบ ความวริิยะ ความอุตสาหะ อันนีไ้ม่ใช่เบียดเบียนตน 
การเบียดเบียนตนคือท าให้ล าบากเปล่าโดยทีไ่ม่ได้ประโยชน์ตอบแทน แต่การมุมานะ 
ความเพียรชอบ ความเพยีร ความวริิยะ ความอุตสาหะ มนัเป็นมรรค เป็นมรรค มมีรรค
แล้วมผีล ถ้ามผีลมนัก็เป็นประโยชน์กับเรา ถ้าประโยชน์กับเรา อันนีไ้ม่ใช่เบยีดเบียนตน 

การเบียดเบียนตน เบียดเบยีนตนคือท าให้เราล าบากโดยทีไ่ม่ได้ผลตอบแทนสม
ค่าของมนั แต่การประพฤติปฏบิัติขึน้มา การเบียดเบียนตนคือการเบียดเบยีนกเิลส ใน
ตนมกีิเลส เบียดเบยีนกเิลสให้มนัผ่อนคลายออกไป เหลือแต่คุณงามความดี เหลือแต่สัจ
ธรรม เหลือส่ิงทีเ่ป็นคุณธรรมของเรา เราท าอย่างนีเ้พ่ือประโยชน์กับเรา มรรคหยาบ 
มรรคละเอียดไง 

เราบอกว่ามรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด คนถามว่า “หลวงพ่อ มรรคน้ีไปฆ่ามนัอยา่งไร 
เอาปืนยงิมนัเลยหรือ” 

มรรคหยาบคือเหมือนกบัว่า เราก าส่ิงใดอยู ่ น่ีมรรคหยาบๆ ถา้มนัฆ่ามรรคละเอียดคือ
ว่ามนัจะไปหยบิฉวยเอาส่ิงละเอียดลึกซ้ึงไม่ได ้ แต่ถา้เราคายความหยาบนั้นออกไป มนัจะเกิด
มรรคละเอียด 

น่ีก็เหมือนกนั ความคิด ความคิดท่ีว่าเราเบียดเบียนตนๆ เราท าอะไรไม่ไดเ้ลย มนัไม่
มชัฌิมาปฏิปทา มนัไม่เป็นทางสายกลาง ทางสายกลางก็ซา้ยกบัขวา แลว้ก็ไมบ้รรทดัวดัเลย 
เอาตรงกลาง...ไอน้ัน่มนัแบ่งเอาเอง คิดเอาเอง สายกลางคิดเอาเองไง 

แต่ถา้สายกลางในธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความพอดี ความพอดี
ของเด็ก ความพอดีของผูใ้หญ่ ความพอดีของผูเ้ฒ่า เวลาผูเ้ฒ่าเขา้มา ไม่ตอ้งนัง่ๆ ยืนก็ได ้ ไม่
เป็นไร เพราะว่าเข่าเขาเส่ือม เห็นไหม ความพอดีของผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
ความพอดีมนัก็มีหยาบมีละเอียดข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ถ้ามนัคดิเป็น ไม่ใช่มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด มรรคหยาบเป็นความดี ถ้า
ละเอียดขึน้ไปก็ต้องทิง้มรรคหยาบ ถ้าไม่ทิง้มรรคหยาบมนัจะเกิดละเอยีดได้อย่างไร 
เห็นไหม การฆ่าคือมนัเกิดขึน้ไม่ได้ไง เราไปติดในความคดิทีเ่ป็นโลก ความคดินีม้นัจะ
ไม่พัฒนาเป็นธรรมขึน้มาได้ ถ้าเราทิง้ทางโลก มนัก็เป็นธรรมขึน้มาได้ ไปทางนั้นมันก็
ละเอียดขึน้มา เป็นช้ันเป็นตอนขึน้มา 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีค  าถาม บุญปัญญาอ่อนก็เป็นแบบน้ี ชาวพุทธปัญญาอ่อน ปัญญาอ่อน เรา
เห็นแต่เร่ืองอย่างนั้น ทีน้ีทางโลกเขาคิดกนัอยา่งนั้น ทางโลกเขาพยายามพฒันาใหป้ระชาชน
เขา้ถึงศีลธรรมเพื่อการปกครองจะไดป้กครองไดง่้าย อนัน้ีก็เห็นดว้ย ถา้เขา้วดัเขา้วาก็
เขา้วดัเขา้วาไปเพื่อบุญกุศลของเขา แต่ไม่ใช่เขา้วดัเขา้วาแลว้ไปเจอเพื่อน เพื่อนมนัไถแหลก
เลย แลว้ไปท าบุญ ท าบุญใหญ่เลย บุญอะไร บุญท่ีไหน 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เวลาจะท าบุญ เราท าบุญ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์แต่ถา้เราพุทโธๆๆ พอจิตเราสงบเขา้ไปเป็นอปัปนาสมาธิ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
เราจะไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กนัเลยล่ะ 

เวลาเขาท าบุญกนั เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ พระพุทธเจา้บอกไวเ้อง พระอานนท์
ถามว่า เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ จะระลึกถึง ใหไ้ปท่ีไหน 

ใหไ้ปท่ีสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเกิด ท่ีองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนธ์มัมจกัฯ ท่ีพระพุทธเจา้
ปรินิพพาน 

แต่ถา้เราพุทโธๆ เราจะเฝ้าพระพุทธเจา้กลางหวัใจเราเลยล่ะ พระพุทธเจา้ท่ีมีชีวิตดว้ย 
พระพุทธเจา้ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เราจะไดเ้ฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้กลางหวั
อกเลย พุทโธๆ เห็นไหม เราปฏิบติั เราภาวนา 

ถา้เราไม่ปัญญาอ่อนซะ ไม่มีใครจะมาตกัตวงผลประโยชนก์บัเราได ้ เราท าบุญเราก็
ท  าบุญของเรา เราท าบุญของเรา บุญ ถา้พูดถึงเวลาพูดป๊ับ มนัจะบอก “โอโ้ฮ! หลวงพ่อน่ีสุด
ยอดเลยเนาะ ต่อไปน้ีพวกผมจะไม่ท าบุญเลย พวกผมจะไม่ยอมเสียรู้ใครเลย โอโ้ฮ! หลวงพ่อ
สุดยอดเลย” เห็นไหม น่ีดูกิเลสสิ เวลากิเลสมนัอา้ง “ต่อไปน้ีผมจะไม่เสียรู้ใครเลย กูจะไม่ให้
ใครเลย อยูใ่นกระเป๋ากูน่ี กูไม่เปิดใหใ้ครเลย กูไม่เสียรู้ใครอีกแลว้เพราะหลวงพ่อสอน” น่ีไม่
พอดี 

มชัฌิมาปฏิปทาคือความพอดี พอดีถึงสถานะของเรา เราหาไดม้ากไดน้อ้ย จิตใจเรามนั
หยาบละเอียด ถา้หยาบๆ มนัก็จะว่า “หลวงพ่อพูดถูกตอ้ง พูดถูกใจผมมากเลย ไม่ใหใ้ครเลย 
ถูกตอ้งเลย” 
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ถา้จิตใจมนัละเอียดข้ึนมา อืม! ส่ิงน้ีหามาแลว้เราก็ใชส้อยเพื่อผลประโยชนใ์นปัจจุบนั 
แลว้ประโยชนอ์นาคตล่ะ ประโยชนก์บัใจของเราล่ะ น่ีถา้คนมนัคิดได ้ มนัพอดีของมนั มนัก็
สละของมนัได ้ถา้สละ สละเพื่ออนาคตของเรา 

อนาคตหมายถึงว่า กล่ินของศีล กล่ินของคุณงามความดี เราไม่เป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว 
เราเป็นคนท่ีเห็นแก่น ้าใจคน ก็ไม่ใหค้นหลอกดว้ย แลว้ก็เห็นน ้าใจคนดว้ย ไม่ใช่ว่าไม่ตระหน่ี
ถ่ีเหนียว ใหใ้ครเขาหลอกก็ได ้ใครชกัจูงก็ได ้ไม่ใช่ แต่เราก็ไม่หวงแหนจนว่าไม่ใหใ้คร 

เราพร้อมท่ีจะให ้ แต่ใหใ้นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม อา้ว! ไม่ปัญญาอ่อนไง ไม่ใช่ชาวพุทธ
ปัญญาอ่อนไง ถา้ชาวพุทธปัญญาอ่อนมนัก็ปัญญาอ่อนไปหมดน่ะสิ 

แต่ชาวพุทธมีปัญญา ระดบัของทาน ปัญญาก็มี ถา้ไม่มีปัญญาจะท าสมาธิไดอ้ยา่งไร 
ถา้ท าสมาธิแลว้มนัจะเกิดปัญญาข้ึนมาไดอ้ย่างไร มนัจะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปไง 

ค าถามถามอยา่งน้ีใช่ไหม เขาบอก “เศรษฐกิจทางบา้นก็มีอยู ่ หนูก็สงสัยว่าการ
เสียสละทรัพยเ์ป็นการท าบุญในโลกน้ี ท าไปไดรั้บแน่ๆ แต่การด ารงชีพก็ตอ้งมีความจ าเป็นอยู่ 
หนูควรปฏิเสธบุญไดห้รือไม่” 

ได ้ ได ้ ใครมาพูดบอกว่า “ท าบุญไม่มีจะกิน จะท าอยา่งไรล่ะ จะกินยงัไม่มีเลย เอา
อะไรท าล่ะ” 

ท าไมจะไม่ได ้ เพราะเขาบอกว่าบุญน้ีหา้มโตแ้ยง้หรือ เราปฏิเสธไดไ้หม ได ้แต่ถา้เรา
มีปัญญาของเรา เราอยากท า เราท าของเราเอง ไม่จ าเป็นจะตอ้งใหใ้ครมาชกัน า 

คนจะเป็นจะตายอยูแ่ลว้จะท าบุญอะไรอีก คนท่ีท าบุญเขาตอ้งพอของเขาแลว้ เขาพอ
ของเขา เขาอยูข่องเขาไดแ้ลว้ เขาจะท าบุญของเขา 

พระ เวลาพระท่ีรับมาแลว้มนัเป็นประโยชนห์รือไม่เป็นประโยชนล่์ะ ถา้เป็น
ประโยชน ์ ดูสิ สอนคนนูน้คนน้ีเสียสละหมดเลย แลว้มึงเสียสละบา้งหรือเปล่า ใหทุ้กคน
ท าบุญหมดเลย แต่กูไม่ท าอะไรเลย กูเก็บไวค้นเดียว 

ไม่มีทาง ดูหลวงตาท่านพูด เขา้เท่าไร ออกมากกว่านั้น แต่เวลาออกไม่มีใครรู้ไง 
เพราะว่าคนท่ีฉลาดนะ คนท่ีมีฐานะเขาท าบุญ เขาแอบท า เขาไม่อยากใหใ้ครรู้เพราะอะไร 
เพราะเขาท าแลว้ ถา้สมมุติเรา เราบอกเลยนะ เราท าบุญคร้ังน้ีร้อยลา้น ถา้เรามีโทรศพัทน์ะ 
พรุ่งน้ีโทรศพัทเ์ราไม่ว่างเลย มนัขอกนัใหญ่เลย ทุกคนเขาขอกนัอยา่งนั้น 
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มีมาก เราอยูใ่นวงการพระ เรารู้ คนท่ีเขามีสถานะเวลาเขาท า เขาท าใตดิ้น เขาท าไม่ให้
ใครรู้ เพราะว่าถา้กระจายออกไปนั้นมนัเป็นอนัตราย อนัตรายหมายความว่าคนจะไปกวนเขา
มาก 

แต่ถา้คนท่ีสถานะสังคมยงัตอ้งการการเชิดชู เขาพยายามประกาศแลว้ประกาศอีก แต่
คนท่ีเขาเป็นธรรมเขาไม่ยอมประกาศ แลว้เขาไม่ใหใ้ครรู้ดว้ย เวลาเขาท า เขาท าของเขาโดย
ส่วนตวัของเขา 

ฉะนั้นว่า “หนูควรปฏิเสธไดไ้หม” 

ถา้มนัเป็นภาระกบัเราทางเศรษฐกิจ ท าไมเราปฏิเสธไม่ได ้ แต่เพราะน่ีสถานะสังคม 
พอเราปฏิเสธป๊ับ เขาจะถอนความเป็นพุทธของเราท้ิงเลยใช่ไหม ถา้เราปฏิเสธป๊ับ เขาบอกคน
น้ีไม่ใช่พระพุทธศาสนา แลว้อายใช่ไหม กลวัเขาบอกว่าเราจะไม่ใช่พระพุทธศาสนา เราไม่ใช่
ชาวพุทธ พอบอกท าบุญกบัเรา เราไม่กลา้ปฏิเสธ เลยท าใหเ้ราไม่เป็นชาวพุทธเลยหรือ 

เราเป็นชาวพุทธโดยเน้ือแท้ ไม่ใช่เป็นชาวพุทธด้วยปัญญาอ่อน เวลาเขาเอาอะไร
อ้าง เอานรกสวรรค์มาอ้างก็กลัวจนตัวส่ัน แต่เวลาท าความช่ัวในใจไม่เคยคดิว่าเป็นนรก
สวรรค์เลย เขาเอานรกสวรรค์มาอ้างน่ะ 

เราท าดี เราท าของเราอย่างน้ี มนัจะไปตกนรกท่ีไหนวะ กูไม่ไดป้ลน้ไม่ไดจ้ี้ใครมา 
มนัจะติดคุกไดอ้ย่างไรวะ เออ! กูไปจ้ีไปปลน้ใครมาสิเวย้ เขาไม่บอกกูก็รู้ อู๋ย! กูปลน้เขามาเวย้ 
ไม่มีใครบอก กูก็ทุกขถ์า้กูท  าน่ะ ถา้กูไม่ท า ใครจะเอากูไปไหน 

ปฏิเสธได ้ ปฏิเสธเลย เร่ืองอยา่งน้ีมนัปฏิเสธได ้ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะอยา่งน้ีมนั
เป็นการแบบว่า จะบอกว่าท านาบนหลงัคน ขดูรีดเอากบัชาวพุทธหรือ มึงไปขดูรีดเอากบัชาว
พุทธใช่ไหม ถา้ชาวพุทธตอ้งหามาส่งกูถึงจะเป็นชาวพุทธอยา่งนั้นหรือ 

ไม่ใช่ ปฏิเสธเลย ไม่ผิดกฎหมาย ปฏิเสธแลว้ไม่มีต  ารวจจบั ต ารวจท่ีไหนจะมาจบั ไอ้
คนท่ีไม่ท าบุญ จบัติดคุก ๕ ปี กูอยากดูนกั ปฏิเสธแลว้จบัติดคุก ไม่มี แต่เพราะเราใจอ่อนแอ
กนัเอง เราไม่กลา้ปฏิเสธ ถา้เราไม่กลา้ปฏิเสธ เราจะเป็นเหยือ่เขาตลอดไป 

ถ้าเรากล้าปฏเิสธแล้วนะ แล้วไม่ใช่ปฏเิสธโดยทีไ่ม่มปัีญญา ปฏเิสธบอกว่า องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ปฏบิัติบูชา ฉันปฏบิัติบูชาทุกคืนเลย ฉันน่ังพุทโธ
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ทุกคืนเลย ท าไมฉันต้องท าบุญกับคุณ ตอบมนัไปเลย เราละเอียดกว่ามนัอีก พระพุทธเจ้า
บอกให้ปฏบิัติบูชา เราก็ได้ปฏบิัติบูชาแล้ว 

“ความรู้สึกเบียดเบียนตนเอง ตอ้งใหม้ากกว่านั้น แต่ไม่ค่อยเตม็ใจเจา้ค่ะ” เขาถามว่า 
“หลวงพ่อ เร่ียไรทางอินเทอร์เน็ตควรหรือไม่ควรเจา้คะ บางคร้ังใหห้นูประกาศทาง
อินเทอร์เน็ตดว้ย” 

คือเขาท าแลว้เขาเป็นแชร์ลูกโซ่ เขาจะใหเ้ราท าดว้ย เราไม่ตอ้งไปท ากบัเขา เราท าบุญ
ดว้ยความพอใจของเรา แลว้เราศึกษาของเรา ความซ่ือตรงของเรา ประโยชนข์องเรา เราไม่
ตอ้งเป็นเหยือ่ของเขาจนมากเกินไปนกั น่ีขอ้ท่ี ๑ 

ขอ้ท่ี ๒ นะ “หนูไดส้วดมนตท์  าวตัรเป็นประจ า บางคร้ังเวลามีนอ้ย หนูแผ่อุทิศส่วน
กุศลเลย ไม่ไดน้ัง่สมาธิ จะมีบุญแผ่หรือไม่ มีผูใ้หญ่บอกว่าแผ่ไม่ได ้ มนัขาดทุน เพราะยงั
ไม่ไดภ้าวนา” 

ไอก้ารแผ่ ไม่มีอะไรขาดทุนหรอก สมมุติว่า มีคนมาถามบ่อย ตกับาตรแลว้ ท าบุญ
แลว้ ยงัไม่ไดก้รวดน ้า ลืมไป ๒ วนั ๓ วนั มากรวดน ้า จะผิดไหม 

ไม่ผิด การอุทิศส่วนกุศลอุทิศไดต้ลอดเวลา ทีน้ีการอุทิศส่วนกุศลอุทิศไดต้ลอดเวลา 
อภยัทานก็คืออุทิศส่วนกุศลน่ีแหละ ใหอ้ภยัเป็นทานคือการอุทิศส่วนกุศล ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเรา
สวดมนต ์นัง่สมาธิ แลว้แผ่ส่วนกุศลตลอด 

“แต่บางทีเวลานอ้ยก็แผ่ส่วนกุศล มีผูใ้หญ่บอกว่าไม่ได ้จะขาดทุน” 

ความระลึกถึงกนัน่ีส าคญัมากนะ ค่าน ้าใจส าคญัมาก เราระลึกถึงกนั ความระลึกถึงกนั
มนัขาดทุนตรงไหน แต่ถา้บอกว่า เวลานัง่สมาธิไปแลว้ สมาธิท่ีละเอียดลึกซ้ึงมาก แลว้แผ่ส่วน
กุศลไป ผลท่ีไดม้นัมากมาย แต่ถา้จิตใจของเรายงัไม่มีหลกัมีฐาน เราอุทิศออกไป ผลมนันอ้ย 
ไอน่ี้ผลนอ้ยผลมากมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้ขาดทุน เอาอะไรมาขาดทุน 

ส่ิงระลึกท่ีดี อุทิศส่วนกุศล แผ่ส่วนกุศลใหค้นอ่ืน แผ่ส่วนกุศลใหค้นอ่ืนคือระลึกถึง
ความดีไง เป็นห่วงเป็นใย คิดถึง อนัน้ีผิดไหม มนัผิดตรงไหน แลว้มนัขาดทุนตรงไหน มนัไม่
ขาดทุน 

แต่เวลาบอกว่ามนัท าไม่ได ้ มนัท าได ้ มนัเหมือนว่า ถา้จิตใจเราไม่เป็นสมาธิ เราอา้ง
บ่อยมากนะ อยูใ่นประวติัหลวงปู่จวน ท่านธุดงคไ์ปท่ีภูเกลา้ อยูข่อนแก่น แลว้ท่านนัง่สมาธิ
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ไป กล่ินมนัจะมาก่อน พอกล่ินมาก่อนป๊ับ มนัจะมีเปรต เปรตเป็นผูห้ญิง ๒ คนจะมากราบ
ท่าน ท่านก็สงสาร ท่านก็แผ่เมตตา 

ท่านถามว่า เปรต ๒ คนนั้นเขามาร้องเรียนบอกว่าทุกขย์ากมาก ขอใหห้ลวงปู่ช่วยแผ่
เมตตา ช่วยอุทิศส่วนกุศลใหบ้า้ง เพราะทุกขย์ากมาก หลวงปู่จวนก็ถามในสมาธิ ถามท่ีในนั้น
ว่าท าอะไรมาล่ะถึงเป็นแบบน้ี 

ท่ีไม่อยากพูดก็ตรงน้ี สาวไหมไง ตม้ไหม ท ามาเยอะ พอตายไปก็ไปเกิดอยา่งนั้น พอ
เกิดอยา่งนั้น หลวงปู่จวนท่านก็อุทิศส่วนกุศลให ้ เพราะจิตของท่าน ท่านเป็นพระอริยบุคคล 
จิตของท่าน ท่านภาวนาของท่าน จิตใจของท่านสูงส่งมาก ท่านแผ่ส่วนกุศลให ้

พอแผส่่วนกุศลให ้ ท่านก็ภาวนาต่อวนัรุ่งข้ึน ภาวนาต่อกลางคืน กลางคืน กล่ินหอม
มาก่อนเลย แลว้ก็มีเทวดาเป็นผูห้ญิง เขาเรียกว่าเทพธิดา เทพธิดา ๒ คนเขา้มากราบท่าน แลว้ก็
มาถามหลวงปู่จวนว่า “ท่านอาจารย ์ท่านอาจารยจ์  าหนูไดไ้หมคะ” 

หลวงปู่จวนถามว่า “เอ็งเป็นใครล่ะ” 

“ก็ท่ีเม่ือวานท่ีมากราบท่านอาจารยน่์ะ” 

ตอนมาเป็นเปรต ๒ คนมากราบท่าน แลว้ท่านอุทิศส่วนกุศลให ้ จากเปรตเกิดเป็น
เทวดามากราบหลวงปู่จวน 

“ท่านอาจารยจ์  าหนูไดไ้หมคะ ท่านอาจารยจ์  าหนูไดไ้หมคะ” 

“เอ็งเป็นใครล่ะ” 

“ก็เม่ือวานท่ีมากราบท่านอาจารยน่์ะ” 

ในประวติัหลวงปู่จวน ไปอ่านได ้ท่ีภูเกลา้ ขอนแก่น หลวงปู่จวนอุทิศส่วนกุศล ถา้พูด
ถึงจิตใจของคนท่ีมีคุณธรรมมนัสูงส่งขนาดน้ี เหมือนกบัหลวงปู่มัน่อยูท่ี่เชียงใหม่ สามเณร
นอ้ยกบัแม่ชีสร้างเจดีย ์สร้างเจดียแ์ลว้สร้างไม่เสร็จ ตายก่อน ความผูกพนั มาเกิดเป็นเปรตเฝ้า
อยูน่ัน่น่ะ 

หลวงปู่มัน่ธุดงคไ์ปท่ีนัน่ ไปเจอท่ีนัน่ กลางคืนก็มาเดินรอบเจดียอ์ยูน่ัน่น่ะ ท่านก็นัง่
ภาวนา ก็ถาม คุยกนัไง ถามว่าท าไมเป็นอยา่งน้ีล่ะ 
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สร้างเจดีย ์อยากไดบุ้ญกุศลมาก แต่มนัยงัไม่เสร็จ ตายเสียก่อน พอตายแลว้ ดว้ยความ
ผูกพนัก็มาเกิดเป็นเปรตเฝ้าอยูท่ี่นัน่น่ะ 

กลางคืนมาก็เดินอยูน่ัน่น่ะ หลวงปู่มัน่เทศนบ์อกว่า “ความดีก็ไดท้  าแลว้ สร้างกุศลก็
ไดส้ร้างแลว้ แต่ดว้ยวิบากกรรม มนัท ายงัไม่ส าเร็จ เสียชีวิตเสียก่อน ส่ิงท่ีท  าแลว้มนัก็เป็นบุญ
กุศลแลว้ ท าไมมาติดพนัมนั ท าไมมาผูกพนัอยูอ่ยา่งน้ีล่ะ ส่ิงท่ีท  าแลว้ เราก็ท  าแลว้ไป ส่ิงท่ีท  า
ไม่เสร็จก็ท้ิงไวน่ี้ อยา่ไปผูกพนักบัมนั” 

พอตดัใจได ้ ตดัใจความผูกพนัอนันั้นได ้ ไปเลย บุญมนัมีอยูแ่ลว้ไง แต่เพราะเราไป
ผูกพนัไง ความผูกพนัของเรา น่ีพูดถึงถา้อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาอยา่งน้ี เพราะครูบาอาจารย์
ท่านท าแบบน้ี ท่านท าไดข้องท่านอยา่งน้ี มนัก็เป็นบุญกุศลไง 

แต่ของเรา เราสวดมนต ์ เราท าประจ าวนั แต่ผูใ้หญ่บอกว่าแผ่ไม่ได ้มนัขาดทุน มนัยงั
ไม่นัง่ภาวนา 

อนันั้นก็จริง จริงแบบน้ี จริงแบบว่า ถา้เราท าแลว้ ท าไดแ้บบหลวงปู่มัน่ ท าไดแ้บบ
หลวงปู่จวน โอ๋ย! เอ็งก็เก่งน่ะสิ แต่เราท าไม่ไดข้นาดนั้นใช่ไหม เราท าไม่ไดข้นาดนั้นมนัก็ไม่
เสียหาย 

แต่บอกว่า โอ๋ย! ถา้อุทิศส่วนกุศลแลว้จะแผ่อุทิศส่วนกุศลพวกเปรตพวกผีข้ึนเป็น
เทวดาหมดเลย โอโ้ฮ! สุดยอด เก่งมาก แต่เราก็ท  าไม่ไดอ้ยา่งนั้น ถา้ท าไม่ไดก้็บอกขาดทุน 

เรายงัไม่มีทุนจะขาด เราไม่มีทุน เราก็เลยไม่ขาด ไอค้นท่ีเขามีแลว้เขาขาดทุนนัน่เร่ือง
ของเขา แต่เรายงัไม่มีทุน เราไม่ขาดหรอก เราแผ่ส่วนกุศล เราว่ามนัไม่ผิด น่ีผูใ้หญ่บอกว่า 

กรณีอยา่งน้ีกรณีการศึกษาทางทฤษฎี พอศึกษาแลว้เราก็มาตีความกนั ฉะนั้น คนท่ีมี
ความสามารถอยา่งเช่นหลวงปู่มัน่ เช่น หลวงปู่จวนท่านท าของท่านได ้ เพราะท่านมีคุณธรรม
จริงในหวัใจของท่าน ท่านก็ท  าของท่านดว้ยสมเป้าหมายของท่าน 

ของเรา เรายงัลม้ลุกคลุกคลานอยู ่ เรายงัเร่ิมพยายามของเราอยู ่ เราก็อุทิศของเรา เขาว่า
ผิด เขาว่ามนัขาดทุนนัน่ก็เร่ืองของเขา เขาว่า เขาว่า มนัจะจริงไม่จริง ไม่รู้ แต่เราท าความดีของ
เรา เราไม่ประมาท เราอุทิศของเรา 

เรามีน ้าใจ เรามีน ้าใจกบัเจา้กรรมนายเวร เรามีน ้าใจกบัทุกๆ คน เรามีน ้าใจกบัเขา คน
มีน ้าใจนะ เรามองหนา้กนัเราก็อบอุ่นนะ คนอาฆาตกนัมนัจะกิน โอโ้ฮ! เจอน่ีตาเขียวเลย อย่าง
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น้ีไม่ไหว คนมีน ้าใจต่อกนั แลว้เรามีน ้าใจ เราฝึก เราเป็นชาวพุทธ เขาบอกขาดทุน เราบอกว่า
ไม่มีทุนจะขาด เราไม่มีทุนจะขาด เราท าของเราไป 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมา สังคมคิดกนัอยา่งน้ี เราจะบอกว่า ถา้บุญปัญญาอ่อนมนัก็เป็นแบบ
น้ี ถา้สังคมปัญญาอ่อนก็เป็นเหยือ่ของเขา ถา้สังคมปัญญาอ่อน เราจะเป็นเหยือ่ของเขา เราตอ้ง
ฝึกฝน เราพยายามปฏิบติัของเรา อนัน้ีเป็นจริตนิสัย ววัใครเขา้คอกมนั จริตนิสัยของใครก็เป็น
แบบนั้น เราฝึกของเราเพื่อประโยชนก์บัเราเนาะ 

ถาม : ขอนมสัการพระคุณเจา้ ดิฉนัอยากทราบถึงสาเหตุท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัศีล
ขอ้ ๖ เก่ียวกบัการหา้มรับประทานอาหารเท่ียงวนัค่ะ 

ตอบ : อนัน้ีเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ศีล ๕ ยงักินขา้วเยน็ได ้ แต่ศีล ๘ เพราะศีล ๘ เป็นนกัพรต ศีล ๘ อยากจะประพฤติ
ปฏิบติั ศีลคือพื้นฐานไง อยา่งเช่นเราอยากไดเ้งิน มีทองค  ากองน้ี ๕ บาท ทองค  ากองน้ี ๘ บาท 
ทองค  ากองน้ี ๑๐ บาท ทองค  ากองน้ี ๒๒๗ บาท ใหทุ้กคนเลือกเอาทองค  ากองไหน 

ทุกคนเลือกเอาทองค  า ๕ บาทไหม ไม่เลย ทุกคนจะเลือก ๒๒๗ เพราะมนัน ้าหนกัตั้ง 
๒๒๗ บาท แต่เวลาศีล ศีลจะเอาศีล ๕ เอานอ้ยๆ แต่ไม่เอาศีล ๒๒๗ เอาแค่ศีล ๕ 

ทีน้ีทองค  า ๕ บาท ทองค า ๘ บาท ทองค า ๑๐ บาท ทองค า ๒๒๗ บาท ศีล ๕ ยงักิน
ขา้วเยน็ได ้ ศีล ๘ วิกาลโภชนะ เวน้วิกาล วิกาลคือเวน้ตั้งแต่เท่ียงวนัไป ถา้เวน้ตั้งแต่เท่ียงวนั
ไป น่ีบญัญติัข้ึนมาตรงน้ีไง 

เพราะเวลาคนท่ีปฏิบติัจะรู้ คนท่ีมาปฏิบติัโดยทางสังคมเขาจะบอกว่า “หลวงพ่อ พุท
โธแลว้ไม่ได ้พุทโธไม่ลงเลย เวลาพุทโธน่ีสัปหงกโงกง่วงเลย” 

เราบอกว่า เอ็งผ่อนขา้วเยน็สิ เพราะทางการแพทย ์ เวลากินขา้วเขา้ไปแลว้ ๘ ชัว่โมง
กว่ามนัจะยอ่ย กินขา้วเยน็ เสร็จแลว้พอหวัค  ่าก็พุทโธๆๆ ไอน้ ้ายอ่ยมนัก็บดใหญ่เลย ไอน่ี้ก็พุท
โธๆๆ แลว้ก็นัง่หลบั 

แต่ถา้ไม่กินขา้วเยน็นะ เราก็กินน ้า เรากินน ้ากินต่างๆ ทดแทนไปก่อน ฝึกมนัไง พอ
ฝึกแลว้ เวลาเราพุทโธ กระเพาะมนัไม่ยอ่ย กระเพาะมนัไม่มีอาหารจะยอ่ย เพราะอาหารมนั
ตั้งแต่กลางวนัมามนัเหลือนอ้ยแลว้ แต่ถา้เรากินอาหาร น่ีทางวิทยาศาสตร์ไง เอามาเทียบกบั
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัไวต้ ั้งแต่ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ 
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ฉะนั้น ศีล ๕ คือประชาชนทัว่ไป ศีล ๘ คือผูท่ี้เร่ิมจะปฏิบติัแลว้ ฉะนั้น เวลาศีล ๘ ผูท่ี้
เร่ิมจะปฏิบติัแลว้ พระพุทธเจา้ท่านวางหลกัเอาไวโ้ดยท่ีเราไม่รู้เร่ืองกนัเลยนะ 

ถา้ไม่กินขา้วเยน็ หิวไหม ทางโลก หิว อู๋ย! หิวขา้วมาก หิวขา้วมาก แต่อยากไดส้มาธิ
ไหม อยากได ้ถา้อยากไดน้ะ ความหิวมนัไม่ตายหรอก ความหิวเพราะเป็นอุปาทาน ความหิว
เพราะมนัเป็นความเคยชิน พระฉันม้ือเดียวไม่เห็นหิวเลย ถึงหิวก็ไม่บอก หิวไหม หิว หิวก็ช่าง
มนั แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา มนัจะเอาส่ิงท่ีละเอียดกว่านั้นน่ะ มนัไดป้ระโยชนก์ว่านั้น เห็นไหม 
น่ีพระพุทธเจา้บญัญติัไว ้บญัญติัไวก้บัพวกเรา แต่เรารู้ไม่รู้ไง 

ทีน้ีคนท่ีไม่รู้ก็ “อา้ว! ท าไมตอ้งไม่กินขา้วเยน็ดว้ยล่ะ แลว้หา้มท าไมล่ะ เออ! ถา้หลงั
เท่ียงท าไมหา้มกินขา้วล่ะ แลว้คนท างานมนัเหน่ือยนะ มนัตอ้งกินนะ” 

มนัก็มีปัญญาไปเลย น่ีเขาถามว่าท าไมพระพุทธเจา้หา้ม หา้มดว้ยศีล 

พระพุทธเจา้นะ อนาคตงัสญาณรู้ไปหมด แลว้รู้ไปหมดสอนคนไม่รู้ สอนพวกเรามืด
บอด ถา้บอกทุกอยา่งมนัก็จะสงสัยไปตลอดเลยไง ก็บญัญติัเป็นศีล 

ศีล สมาธิ ปัญญา ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าพระพุทธเจา้บญัญติั ท าไม สาเหตุใดพระพุทธเจา้เห็น
ถึงประโยชน ์ เห็นถึงประโยชนใ์นคนท่ีท าได ้ ประโยชน์ได ้ มนัจะเกิดประโยชนม์าก ถา้เกิด
ประโยชนม์าก แลว้พอถึงศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แลว้ยงัมีธุดงควตัร ศีลในศีล 

คือธุดงควตัรถือก็ได ้ไม่ถือก็ได ้ไม่ปรับอาบติั แต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ผิด
ไม่ได ้ผิด ปรับอาบติั ถา้ผิดเป็นอาบติัทนัที อาบติัเล็กนอ้ยเป็นอาบติั ตอ้งปลงอาบติั ถา้อาบติั
หนกัตอ้งอยูใ่นสังฆาทิเสส อยูใ่นสงฆ ์ สงฆค์วบคุม แลว้ถา้อาบติัหนกั ขาดเลย ขาดจากเป็น
พระโดยธรรมชาติเลย ศีลบงัคบัตายตวั 

ฉะนั้น พอธุดงควตัรล่ะ ท าไมไม่บงัคบัล่ะ 

ไม่บงัคบัก็เพราะว่าพระพุทธเจา้เห็นอีกแหละ โอ๋ย! พระพุทธเจา้สุดยอด เห็นว่าจริต
นิสัยของคนมนัแตกต่างกนั เห็นว่าคนมุมานะ คนเขม้แข็งมนัแตกต่างได ้ คนท่ีนุ่มนวล คนท่ี
อ่อนหวานเขาท าอย่างนั้นไม่ได ้แต่เขามีโอกาสในการปฏิบติั พระพุทธเจา้ก็เปิดกวา้งเลย 

ไอท้  าอยา่งน้ีใครท าก็ได ้ใครไม่ท าก็ได ้แต่ศีลน่ีตอ้งแน่นอนนะ แต่ธุดงควตัร ไม่นอน
เลยอยา่งน้ี ไม่นอนเลย ฉนัม้ือเดียว ฉนัหนเดียว ตอ้งบิณฑบาตทุกวนัอยา่งน้ี ถา้ใครเขม้แขง็ 
ใครท าได ้เพราะท าไดเ้ป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส 
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เพราะกิเลสมนัอยากสุขอยากสบาย มนัอยากกินอิ่มนอนอุ่น มนัอยากไปหมด
แหละ พอธุดงค์เข้าไปขัดเกลามนัไง เอ็งขีเ้กยีจไม่ได้ เอ็งขีเ้กียจ ไม่ได้กิน เอ็งจะกินตามใจ
เอ็งไม่ได้ เอ็งต้องกินในบาตร ทุกอย่างต้องรวมหมดเลย เห็นไหม ทีเ่อ็งอยากได้ ไม่ได้สัก
อย่างหนึ่งเลยล่ะ เพราะอะไร เพราะขัดเกลากเิลส ต่อสู้กับมนั แต่ยังไม่ได้ฆ่ากเิลส ขัด
เกลา ท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัเกิดขึน้ มนัเกิดปัญญา ปัญญาจะไปช าระล้างมัน 

อนัน้ีเขาถามว่า ท าไมพระพุทธเจา้ถึงบญัญติัศีลขอ้ท่ี ๖ ก็ไม่รู้ 

รู้ มนัอยูท่ี่นิยาม ไปเปิดพระไตรปิฎกสิ วินยัทุกขอ้มีพระท าผิด พระท าผิด 
พระพุทธเจา้ถึงบญัญติัว่าผิดอยา่งน้ี เป็นตน้บญัญติัยงัไม่ผิด แลว้ต่อไปหา้มๆๆ น่ีพระไตรปิฎก 

ถา้อ่านพระไตรปิฎกจะเห็นเลย ก่อนท่ีจะเขา้วินยั เขาเรียกว่านิยามก่อน มีพระองคน้ี์
ไดท้  าผิดอยา่งน้ีๆๆ พระพุทธเจา้เรียกมา เรียกมาแลว้ถามว่าท าผิดอยา่งนั้นจริงไหม 

จริง 

โมฆบุรุษ วนัหลงัอยา่ท านะ แลว้ก็บญัญติัเลย ถา้ใครท าอยา่งน้ีๆๆ เป็นอาบติัปาจิตตีย ์
ท าอยา่งน้ีๆๆ เป็นอาบติันิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ท าอยา่งน้ีๆๆ เป็นสังฆาทิเสส ท าอยา่งน้ีๆๆ เป็น
ปาราชิก น้ีอยูใ่นพระไตรปิฎก น่ีพระพุทธเจา้บญัญติั แต่พูดถึงตอนน้ีนึกไม่ทนั นึกไม่ออก แต่
อยูใ่นพระไตรปิฎก 

ถามว่า ท าไมพระพุทธเจา้ถึงบญัญติั 

เด๋ียวจะเอาพระไตรปิฎกมาตอบใหเ้นาะ แต่ตอนน้ีตอบโดยท่ีว่าโดยองคร์วม โดย
ความคิดว่า เห็นประโยชนอ์ยา่งไรพระพุทธเจา้ถึงบญัญติัศีล ๘ หา้มกินตั้งแต่เท่ียงไป น่ี
พระพุทธเจา้บญัญติันะ 

แต่ข้อวตัรปฏบิัติของกรรมฐานมนัอยู่ในธุงควตัร ข้อวตัรปฏบิัติมนัมอียู่ หลวง
ตาท่านถึงพยายามฟ้ืนฟูตลอด บอกให้พระถือธุดงค์นะ ถ้าลูกศิษย์ของท่านวดัไหนไม่ถือ
ธุดงค์ ท่านจะไม่เหยียบวดันั้นเลย ท่านบอกว่าต่อไปมนัจะเหลือแต่ทฤษฎี เหลือแต่
ตัวอักษร แต่คนจะท า ท าไม่ได้ เวลาท าอย่างนีม้นัอยู่ทีข้่อวตัร อยู่ทีก่ติกาของสังคมน้ัน 
อยู่ทีก่ติกาของวดัน้ัน 
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แต่ถา้เอาขอ้เท็จจริงตอ้งเทียบไป เพราะเด๋ียวจะบอกว่าเป็นชาวพุทธปัญญาอ่อนอีก
แหละ ไปเจอวดัไหนท าก็ถูกอีกๆ เวลาไปเจอแลว้เอามาเทียบพระไตรปิฎกว่าท่ีวดันั้นเขาท า
มนัเขา้กบัพระไตรปิฎกตรงไหน มนัเขา้กบัขอ้วตัรตรงไหน เอ๊ะ! พระองคน้ี์คิดข้ึนมาเองหรือ 
ท าเองหรือ 

แต่ถา้เราไปแลว้เราไปคน้ควา้เลย แลว้เทียบเขา้ไปในพระไตรปิฎก แลว้เทียบไปท่ี
หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่์านท ามาอยา่งไร น่ีไง อยา่งน้ีถึงไม่ใช่เป็นชาวพุทธปัญญาอ่อน 

บุญตอ้งบุญมีปัญญา ไม่ใช่บุญปัญญาอ่อน แลว้ไม่ใช่ชาวพุทธปัญญาอ่อน เห็นเขาท า
แลว้เช่ือไปหมดเลย เช่ือตามๆ กนัมาไม่ได ้ เห็นใครท า ใครท าส่ิงใดแลว้ตรวจสอบ เอามา
ตรวจสอบ ตรวจสอบเขา้ไปในพระไตรปิฎก ตรวจสอบเขา้มาในท่ีครูบาอาจารยท์  า อยา่ไปเช่ือ 
อยา่เห็นตามๆ แลว้เช่ือเขา เอวงั 


