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ถาม : เรื่ อง “การทาบุญ”
กราบนมัสการหลวงพ่อที่ศรัทธายิง่ หนูรบกวนถามหลวงพ่อเรื่ องการทาบุญเจ้าค่ะ
๑. การทาบุญปกติ หนูจะทาในสิ่ งที่พอใจที่อยากทา ทาตามกาลัง แต่หนูได้เจอเพื่อน
คนหนึ่งเธอบอกบุญแทบไม่พกั ทั้งการเรี่ ยไรทางอินเทอร์เน็ต เจอหน้าทุกครั้งบอกบุญทุกครั้ง
และตามส่ งข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตอีก หนูก็ทาค่ะ
แต่พอบ่อยๆ เข้าเริ่ มรู ้สึกว่า นั้นเป็ นการเบียดเบียนหรื อเปล่าเจ้าคะ บางแห่ง บุญที่บอก
หนูไม่รู้จกั และไม่ศรัทธา แต่เพื่อนบอกว่า ท่านสาเร็จแล้ว ทากับพระอรหันต์น้ ีบุญมาก
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและภาระทางบ้านยังมี หนูสงสัยว่า การสละทรัพย์เพื่อทาบุญใน
โลกนี้ ทาไปได้รับแน่ๆ แต่การดารงชีพก็ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายอยู่ หนูควรปฏิเสธบุญได้หรื อไม่
เพื่อนบางคนบอกว่าทาไปเถอะ อย่างไรก็ได้บุญ แต่หนูรู้สึกเบียดเบียนตัวเอง ทาให้ตอ้ ง
ประหยัดมากขึ้น และไม่ค่อยเต็มใจทาเจ้าค่ะ แต่เสี ยไม่ได้
ขอถามหลวงพ่อค่ะ การเรี่ ยไรบอกบุญในอินเทอร์เน็ต ควรหรื อไม่อย่างไรเจ้าคะ
บางครั้งเพื่อนบอกให้หนูลงประกาศกระจายข่าวค่ะ
๒. หนูได้สวดมนต์ทาวัตรเป็ นประจา แต่บางครั้งเวลามีนอ้ ย หนูแผ่อุทิศส่ วนกุศลเลย
ไม่ได้นงั่ สมาธิ จะมีบุญแผ่ได้หรื อไม่ มีผใู ้ หญ่บอกว่าแผ่ไม่ได้ ขาดทุน ยังไม่ได้ภาวนา ไม่มี
อะไรจะแผ่ให้ จริ งไหมคะ

ตอบ : อันนี้เรื่ องแผ่บุญกุศลหนึ่งนะ เรื่ องแรกนี่เอาข้อที่ ๑ เรื่ องการทาบุญ
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เรื่ องการทาบุญ การทาบุญ เราบอกว่า ถ้าเป็ นบุญนะ เป็ นบุญ เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก่อน สอนว่า พวกเราหาเงินมาได้ให้แบ่งเป็ น ๔ ส่ วน ส่ วนหนึ่ง
เอาไว้ใช้จ่ายใช้สอย ส่ วนหนึ่งเอาไว้ลงทุน ส่ วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ส่ วนที่เหลือค่อย
ทาบุญ นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้ชดั เจนมาก
๑. เราต้องดารงชีวิตอยูแ่ ล้ว ส่ วนหนึ่งเราต้องดารงชีวิตของเราก่อน
๒. เราต้องทาธุรกิจของเรา เราทามาค้าขายของเรา เอาไว้ลงทุน
๓. เราแบ่งส่ วนหนึ่งไว้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเรา ดูแลพ่อแม่ของเรา เพราะพ่อแม่ของเรา
ให้ชีวิตเรามา
ส่ วนที่เหลือเราถึงทาบุญ
นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เลยนะ นี่พูดถึงการทาบุญนะ ฉะนั้น
เพียงแต่ที่ว่า เวลาว่า “ตามปกติหนูก็ทาที่พอใจอยูแ่ ล้ว”
ถูกต้อง เราทาที่พอใจ เราทาที่เข้าใจ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอย่างนี้
เพราะเทวดามาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเลยว่า “ควรทาบุญที่ใด”
“ควรทาบุญที่เธอพอใจนะ”
ที่เธอพอใจ อย่างเช่นเราศรัทธาที่ไหน เราเข้าใจที่ไหน เราทาที่นนั่ ทาที่เธอพอใจ แล้ว
ถ้าไม่พอใจล่ะ ไม่พอใจเราไม่ทาไง เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู ้เท่าทันกิเลสไง
กิเลสนี้มนั ร้ายนัก ถ้าเราพอใจคือว่ามันพอใจ มันเปิ ดโอกาสให้เราได้ทา ถ้าไม่พอใจ กิเลสมัน
ปิ ด มันไม่พอใจ มันไม่พอใจก็ไม่อยากทา
เธอทาที่เธอพอใจ เห็นไหม นี่ก็เหมือนกัน ปกติหนูทาบุญสิ่ งที่พอใจ พอใจที่ไหนทาที่
นัน่ นี่ดีมากเลย ทาที่ไหน พอใจทาที่นนั่ ถ้าไม่พอใจ กิเลสมันจะแย่งชิง กิเลสมันจะโต้แย้งใน
ใจของเรา
ทีน้ ีเทวดาก็ถามต่อ แล้วถ้าเอาเหตุผลล่ะ เอาผลตอบแทนล่ะ
ถ้าผลตอบแทน ทาบุญเอาผลตอบแทนใช่ไหม ผลตอบแทน พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้า
เนื้อนาบุญ ทาที่พอใจนั้นส่ วนหนึ่ง เพราะพอใจ เราพอใจนี่เราไม่รู้หรอกว่าเราพอใจนี่ถูกหรื อ
ผิด เราพอใจกับพระองค์น้ ี พระองค์น้ ีจริ งหรื อไม่จริ ง นี่ความพอใจ
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แต่ถา้ เอาข้อเท็จจริ งล่ะ ข้อเท็จจริ งมันก็ตามวิทยาศาสตร์ หนึ่งบวกหนึ่งเป็ นสอง สอง
บวกสองเป็ นสี่ ทาตามข้อเท็จจริ งเลย ถ้าข้อเท็จจริ ง ถ้าอย่างนั้นมันถึงจะได้บุญมากได้บุญน้อย
ที่ตรงนั้น ที่ตรงนั้นนะ อันนี้โดยข้อเท็จจริ ง แต่ขอ้ เท็จจริ งแล้ว เราทาแล้วมันปัญญาอ่อน ถ้า
ปัญญาอ่อน เราก็ตอ้ งให้เขาลากไปอย่างนี้ใช่ไหม
ในสมัยพุทธกาลนะ มันมีพระออกเรี่ ยไรมาก พอเรี่ ยไรมากปั๊บ เวลาโยมเขาเข็ดไง เขา
อยูใ่ นชุมชนของเขา เห็นวัวผ่านมา นี่อยูใ่ นธรรมบทนะ ในพระไตรปิ ฎกเลย เห็นวัวผ่านมา วัว
มันสี เหลืองๆ เหมือนพระใช่ไหม วิ่งหนีเลยล่ะ จนกลัวขนาดนั้นน่ะ กรรมฐานขี้ขอ ไอ้พวกขี้
ขอ จนเขากลัวนะ
ในพระไตรปิ ฎกก็มี มีพระหรื อฤๅษีจาไม่ได้ ไปอยูใ่ นป่ านะ แล้วไปเจอพญานาค ไป
เจอพวกพญานาคเขาอยากได้บุญ เขามาแผ่พงั พาน กลัวมาก พอกลัวมากก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกว่ากลัวสิ่ งนี้มาก
พระพุทธเจ้าจะแก้นะ บอกให้ไปที่นนั่ ให้ขอ ให้ขอ
ขอไปหมด มันมีเครื่ องประดับของเขาไง ขอ ขอทีแรก พญานาครักนะ ขอ พญานาค
มาแผ่พงั พานช่วยไง ขอ ไปขอสร้อยสังวาลย์ สุ ดท้ายขอ ขอจนพญานาคเขาให้
พญานาครักมากเลย เพราะจะมาแผ่พงั พานให้ร่มเย็นเป็ นสุ ข แผ่พงั พาน มาคุม้ ครอง ที
นี้ไอ้คนที่คุม้ ครองกลัวไง กลัวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปให้พระพุทธเจ้าแก้ พระพุทธเจ้าบอกว่า
ให้ไปอยูท่ ี่เดิมนะ ถ้าเขามาแล้วให้ขอ ได้อาหารมาก็ขอเขา ได้อะไรมาก็ขอเขา ขอไปขอมาจน
ขอสร้อยสังวาลย์
พญานาครักนะ ให้ของรักมันก็สะเทือนใจ ให้ได้ก็ให้เรื่ อยๆ จนถึงที่สุดนะ ไม่เอาแล้ว
โอ๋ ย! ขอจนสร้อยสังวาลย์ ขอของรักเท่าชีวิต พญานาคเลยบอกว่า สมณะขี้ขอ ไปแล้ว ไม่มา
คุม้ ครอง ไม่มาดูแล ทั้งๆ ที่รักนะ รักมาก อยากมาคุม้ ครองดูแล แต่ไปขอๆๆ ขอจนพญานาค
คิดดูสิ เหมือนเรารักมากเลย แต่ทาให้เราเสี ยใจ ทาให้เราไป ความเสี ยใจคือการเบียดเบียนกัน
การขอกัน การแย่งชิงกัน สิ่ งนี้ไม่ดีเลย นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอง มันเป็ น
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องกิเลส ในเรื่ องความรู ้สึกของคน
ถ้าความรู ้สึกของคนมันเป็ นแบบนี้ปั๊บ สิ่ งที่เราทา ถ้าเราไม่ปัญญาอ่อน ไม่ปัญญาอ่อน
ตรงไหนล่ะ ไม่ปัญญาอ่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน อย่างที่ว่าเวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน กษัตริ ยก์ ุฎุมพีต่างๆ มาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
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เจ้ามากมายเลย พระพุทธเจ้าบอกให้พระอานนท์สั่งไว้เลย บอก “ให้บอกเขานะ ให้ปฏิบตั ิบูชา
เถิด”
อย่างที่เรามาทากันนี่เรามาปฏิบตั ิบูชา การปฏิบตั ิบูชานะ มีทานร้อยหนพันหนไม่
เท่ากับถือศีลบริ สุทธิ์หนหนึ่ง มีศีลร้อยหนพันหนไม่เท่ากับทาสมาธิได้หนหนึ่ง ทาสมาธิร้อย
หนพันหนไม่เท่ากับเกิดปัญญาหนหนึ่ง แล้วเรามาฝึ กอะไรกัน
มีทานร้อยหนพันหนนะ ถ้าเราทาสมาธิได้หนหนึ่ง มีทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือ
ศีลบริ สุทธิ์หนหนึ่ง ศีลบริ สุทธิ์ ศีลบริ สุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับทาสมาธิหนหนึ่ง แล้วเรา
มาทาอะไรกัน ถ้าเราทาได้นะ เท่ากับเราเสี ยสละทานเป็ นหมื่นๆ ครั้งเลย สิ่ งที่เป็ นหมื่นๆ ครั้ง
ทีน้ ีเราปฏิบตั ิอย่างนี้ ถ้าเราไม่ปัญญาอ่อน เราแสวงหาบุญของเรา เราแสวงหาสัจจะ
ความจริ งของเรา เราเป็ นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะหาสัจจะความ
จริ งของเราใช่ไหม ไอ้เรื่ องการเสี ยสละนั้นมันเป็ นปัญหาสังคม เป็ นสังคมที่ความเป็ นอยูข่ อง
เรา ถ้าความเป็ นอยูข่ องเรา เราให้อภัยต่อกัน เราเสี ยสละต่อกัน สิ่ งนั้นมันเป็ นปัญหาสังคม
ปัญหาที่สังคมร่ มเย็นเป็ นสุ ขใช่ไหม แต่หวั ใจเราล่ะ หัวใจเราล่ะ ถ้าหัวใจเรายังมีกิเลสตัณหา
ความทะยานอยากอยู่ แล้วทาอย่างไรล่ะ
เรามีศีล ศีลคือความปกติของใจ คือเราบังคับตัวเราเอง เราบังคับตัวเราเองด้วยศีลของ
เรา ด้วยความที่เราไม่ผิดพลาดของเรา แล้วถ้าเกิดทาสมาธิได้ข้ นึ มา มันเกี่ยวอะไรกับบุญข้าง
นอกล่ะ การทาบุญกุศล บุญกุศลอย่างที่ว่ามันเป็ นบุญกุศลที่ให้เขา เขาเรี ยกบารมี
เวลาอ้างพระไตรปิ ฎก ต่างคนต่างอ้างมุมที่ตวั เองชอบ การที่ว่า การสร้างบารมี การ
บอกบุญต่อกัน เขาว่าการสร้างบารมี ไปอยูบ่ นสวรรค์แล้วจะได้มีพรรคพวก มีพวกเพื่อนฝูง
ห้อมล้อม ไม่ใช่ไปอยูเ่ ทวดา อยูค่ นเดียว ไม่มีพรรคไม่มีพวก ทาบุญคนเดียวไง อันนี้มนั ก็มี
ส่ วน เทวดาที่ไปอยูบ่ นสวรรค์เป็ นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนี้ เราก็เลยบอกว่าจะต้องบอก
บุญกันตลอดไป
การบอกบุญโดยความเจตนาบริ สุทธิ์ เพื่อน เพื่อนบอกกัน เพื่อนชักจูงกันเป็ นสิ่ งที่ดีก็
มี แต่คาว่า นี่เขาบอกเลยนะ “โดยปกติหนูทาตามที่พอใจ ทาตามกาลัง แต่หนูไปเจอเพื่อนคน
หนึ่ง เธอมักบอกบุญแทบไม่พกั เลย เรี่ ยไรทางอินเทอร์เน็ตด้วย เจอหน้าก็บอกบุญ ยังไลน์มา
บอกให้ทาบุญอีก แล้วยังสัง่ ให้ตวั เองไปเข้าอินเทอร์เน็ตมาบอกคนอื่นอีก”
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อย่างที่ว่า แม้แต่กรรมฐานขี้ขอเขาก็กลัวแล้ว แล้วเราไปบอกบุญๆ ดูสิ เราก็ตอ้ งมี
ความเป็ นอยูข่ องเรา มันเหมือนการเบียดเบียนกัน การเบียดเบียนกันก็บอกที่พระพุทธเจ้าพูด
ไว้แล้ว เราแสวงหาสิ่ งใดมา เราต้องใช้จ่ายของเรา คือก็ตอ้ งดารงชีวิตของเรา หนึ่ง เก็บไว้เพื่อ
ประกอบธุรกิจของเรา หนึ่ง เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเรา หนึ่ง สุ ดท้ายที่เหลือฝังดินไว้ คือทาบุญ
กุศลไว้

เราทาบุญ เขาไม่ได้ วดั กันทีจ่ านวนตัวเลขว่าใครมากใครน้ อย เขาวัดกันทีค่ ่าน้าใจ
ถ้ าเราทาบุญด้ วยความบริสุทธิ์ใจ ของเล็กน้ อยก็มคี ่ามาก
ทางโลกเขา เราทา เขาเจอทีไรก็บอกบุญทุกทีเลย เจอทีไรก็บอกบุญทุกทีเลย เจอทีไรก็
บอกตลอดเลย ถ้าทาบุญเอาหน้ามันจะได้อะไรล่ะ
เพราะกรณี น้ ีที่บอกทาบุญทิ้งเหว โยนทิ้งเหวไปเลย เพราะเราเสี ยสละไปแล้วเราไม่
หวังสิ่ งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น คนที่เขามีน้ าใจสู งนะ ดูสิ เขาช่วยเหลือเจือจานสังคม เขาไม่หวัง
สิ่ งตอบแทนใดๆ เลย นัน่ น่ะบุญร้อยเปอร์เซ็นต์
แหม! พอทาบุญแล้วประกาศชื่อแล้วประกาศชื่ออีก ต้องประกาศชื่อผมนะ เดี๋ยวผม
ไม่ได้ทาบุญนะ
อ๋ อ! บุญนี่มนั อยูท่ ี่ประกาศเนาะ อ้าว! กูประกาศเอ็งเท่าไรก็ได้ แต่เอ็งไม่มีตวั เงินเลย
เอ็งได้อะไรขึ้นมา แต่โลกเขาเป็ นกันแบบนั้น ถ้าเป็ นแบบนั้น เราไม่ทาแบบนั้น เราไม่ปัญญา
อ่อนไง เราไม่ปัญญาอ่อนของเรา
ถ้าเราเป็ นชาวพุทธแท้ เราทาของเราด้วยความเป็ นจริ งของเรา เราทาของเราด้วยน้ าใจ
ของเรา เราทาเพื่อประโยชน์กบั เรา ถ้าทาบุญนะ ทาบุญมันมีการเสี ยสละ มันเป็ นการ
แสดงออกของน้ าใจ
บุญในพุทธกาลนะ ในพระไตรปิ ฎก แม้แต่เราหลีกทางให้กนั เราให้ทางกันนี่ก็เป็ น
บุญ เราให้ทาง เราเดินสวนทางมา เราหลีกให้เขาซะ ให้เขาไปก่อน นี่บุญเกิดแล้ว เราไม่ตอ้ ง
เสี ยสละอะไรเลยนะ ไม่ใช่เสี ยสละให้ตระหนี่นะ คือว่าบางทีเรามีความจาเป็ น เราไปไม่ทนั
อนุโมทนาไปกับเขาก็ได้บุญแล้ว
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เห็นเขาทาคุณงามความดีกนั เห็นเขาทาบุญนะ อนุโมทนา เออ! ดีใจ เออ! เราขอ
อนุโมทนาด้วย เราเห็นชอบด้วย นี่ก็บุญนะ อนุโมทนาทาน เห็นเขาทาดีแล้วเรามีความดีใจกับ
เขา แค่น้ ี บุญแค่น้ ีตอ้ งไปเสี ยอะไรอีก
ให้อภัยต่อกันก็เป็ นบุญ อภัยทาน คนนั้นทาผิดพลาด เราให้อภัยเขา แต่ให้อภัยยาก ให้
อภัยทาน โอ้โฮ! มันค้างใจนะ มันติดใจ เห็นไหม เขตอภัยทาน เขาไม่เบียดเบียนกัน เขาไม่ทา
ร้ายกัน เขตอภัยทาน แค่น้ ีมนั ก็ได้บุญแล้ว
แต่ถา้ บอกบุญกันทุกทีเลย เข้าอินเทอร์เน็ตบอกเลย
กรณีน้ ีเราเห็นเป็ นอย่างนี้ เพราะเราอ่านพระไตรปิ ฎกมา ฉะนั้น โดยที่ว่ามันจะมี
คาถามมาบ่อยมากเลย หลวงพ่อ เลขบัญชีเท่าไร วัดนี้เลขบัญชีเท่าไร เลขบัญชีหลวงพ่อเท่าไร
โทษนะ เราบอกว่าเสื อก เพราะว่าค่าใช้จ่ายในวัดนี้ เราเป็ นคนจัดการเอง กูเสื อกหา
เรื่ องใส่ ตวั กูเอง กูทาขึ้นมาเอง กูตอ้ งรักษาของกูเอง แต่ถา้ ใครจะมีแค่น้ าใจต่างๆ นัน่ อีกเรื่ อง
หนึ่ง
โอ๋ ย! จะเอาเลขบัญชีไปลงอินเทอร์เน็ตไง เขาก็ขอ มีคนขอมาเยอะมาก แต่เราเห็นถึง
กรณีอย่างนี้ กรณีที่ว่าคนมองในแง่ดี เขาก็มองในแง่ดี คนมองในแง่ลบ เขาก็มองในแง่ลบ
ฉะนั้น เราเป็ นศากยบุตร เราเป็ นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรา
พยายามทาตามเนื้อผ้า ทาดีที่สุด แต่สิ่งใดถ้ามันเป็ นการเปิ ดทางให้เขาติเตียนก็ได้ ถ้าคนที่เขามี
น้ าใจเขาก็ เออ! หลวงพ่อมีภาระเนาะ ช่วยหลวงพ่อหน่อยๆ
แล้วไอ้คนที่บอกว่า ก็หลวงพ่อหาเรื่ องเอง แล้วมันจะกวนกูทาไมล่ะ
เวลาเขาไปบอกบุญใช่ไหม พอไปบอกบุญ เขาบอกว่า นี่ไง หลวงพ่อทาอย่างนั้นต้องมี
ค่าใช้จ่ายนะ
เขาจะถามว่า หลวงพ่อเอ็งเวลาว่างมากเกินไปใช่ไหม หลวงพ่อมึงไม่มีเรื่ องทาใช่ไหม
ถึงทาให้มนั เดือดร้อน แล้วก็มาเดือดร้อนกูดว้ ย
นี่ไปเรี่ ยไรเขาไง เราถึงไม่ให้ มีคนขอมาเยอะมาก ขอเลขบัญชี
ไม่ให้ ไม่ให้
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แล้วเวลาโยมมาวัด พอใครมา “มาทาไม”
“มาทาบุญ”
ถ้าเขามีเจตนา เขาอยากของเขา เจตนาของเขาพอใจของเขา ไอ้นี่มนั เป็ นทรัพย์ของเขา
เราไม่สามารถปิ ดกั้นทรัพย์ของเขาได้ อริ ยทรัพย์ ฉะนั้น ใครทาก็เชิญตามสบาย แต่ไม่ตอ้ งให้
มาเบียดเบียนกัน
โยมนะ อุตส่ าห์มาจากบ้าน ค่าน้ ามันรถมันก็เหลือเฟื อแล้ว แล้วสิ่ งที่มีค่าที่สุดคือน้ าใจ
ของโยม เพราะโยมต้องตั้งใจนะ พรุ่ งนี้ไปหาหลวงพ่อเว้ย ต้องเตรี ยมตัวแล้ว ต้องมีเวลา ต้อง
เสี ยเวลาทางานไป
แค่คิดจะมานะ มันมีค่าแล้ว คิดว่าจะไปทาบุญ เจตนาอันนั้นมีค่าแล้ว แล้วมาอีก แล้ว
มาแล้วต้องเอาเศษกระดาษมาถวายหลวงพ่ออีก เศษกระดาษนี้มนั หายาก ฉะนั้นบอก ไม่ไป
ดีกว่า เพราะไม่มีเศษกระดาษ
ไม่ตอ้ ง
น้ าใจ น้ าใจ คิดว่าจะมา เห็นไหม เพราะโยมจะมาเอง ปุ๊ บปั๊บมาได้ไหม นัดกันตั้งแต่
เมื่อวาน แล้วกว่าจะมา ค่าน้ าใจอันนี้สาคัญ นี่ตวั บุญ บุญอยูต่ รงนั้น
บุญไม่ใช่เบียดเบียนกัน เจอหน้าทุกครั้งบอกทุกครั้งเลย แล้วบอกยังไม่พออีก ยังบอก
ทางอินเทอร์เน็ตอีก แล้วพอบอกทางอินเทอร์เน็ตแล้วยังให้ตวั เองบอกต่ออีก นี่มนั แชร์ลูกโซ่
แล้ว มึงจะทาแชร์ลูกโซ่หรื อ มันเดือดร้อนไง
ไม่เบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอ้ ื่น แต่ถา้ พูดถึงเวลาคนที่เข้มแข็งนะ เวลาเรานัง่
สมาธิ เราเบียดเบียนตนไหม ไม่เบียดเบียนตนทาไมมันเจ็บขาล่ะ ถ้าการเบียดเบียนอย่างนี้ ถึง
เวลาไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น เราก็เอาธรรมข้อนี้มาใช้กบั เวลาปฏิบตั ิดว้ ยไม่ได้
เวลาปฏิบตั ิตอ้ งมุมานะ ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มันอีกเรื่ องหนึ่งนะ
การเบียดเบียนก็เป็ นเรื่ องหนึ่งใช่ไหม เราไม่เบียดเบียนตนคือไม่เบียดเบียนทาให้เรา
เดือดร้อน แต่ขณะที่เราจะภาวนา กิเลสมันต่อต้าน มันไม่พอใจทั้งนั้นเลย ถ้าไม่พอใจทั้งนั้น
อันนี้บอกว่า มันเป็ นการเบียดเบียนตนนะ การปฏิบตั ิตอ้ งไม่ให้ทุกข์นะ จะนอนห้องแอร์เลย
นะ แล้วจะได้บรรลุเข้าสมาธิได้ แล้ว อูฮ้ ู! จะนอนบนฟูก ๕ ชั้นเลย แล้วก็จะบอกว่า อูฮ้ ู! บรรลุ
ธรรมได้ มันก็ไม่มี เห็นไหม
©2019 www.sa-ngob.com

บุญปัญญาอ่อน ๘

มันต้ องมีความเพียรชอบ ความวิริยะ ความอุตสาหะ อันนีไ้ ม่ใช่ เบียดเบียนตน
การเบียดเบียนตนคือทาให้ ลาบากเปล่ าโดยทีไ่ ม่ได้ ประโยชน์ ตอบแทน แต่ การมุมานะ
ความเพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มันเป็ นมรรค เป็ นมรรค มีมรรค
แล้ วมีผล ถ้ ามีผลมันก็เป็ นประโยชน์ กับเรา ถ้ าประโยชน์ กับเรา อันนีไ้ ม่ใช่ เบียดเบียนตน
การเบียดเบียนตน เบียดเบียนตนคือทาให้ เราลาบากโดยทีไ่ ม่ได้ ผลตอบแทนสม
ค่าของมัน แต่ การประพฤติปฏิบัติขึน้ มา การเบียดเบียนตนคือการเบียดเบียนกิเลส ใน
ตนมีกิเลส เบียดเบียนกิเลสให้ มนั ผ่ อนคลายออกไป เหลือแต่ คุณงามความดี เหลือแต่ สัจ
ธรรม เหลือสิ่งทีเ่ ป็ นคุณธรรมของเรา เราทาอย่ างนีเ้ พื่อประโยชน์กับเรา มรรคหยาบ
มรรคละเอียดไง
เราบอกว่ามรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด คนถามว่า “หลวงพ่อ มรรคนี้ไปฆ่ามันอย่างไร
เอาปื นยิงมันเลยหรื อ”
มรรคหยาบคือเหมือนกับว่า เรากาสิ่ งใดอยู่ นี่มรรคหยาบๆ ถ้ามันฆ่ามรรคละเอียดคือ
ว่ามันจะไปหยิบฉวยเอาสิ่ งละเอียดลึกซึ้งไม่ได้ แต่ถา้ เราคายความหยาบนั้นออกไป มันจะเกิด
มรรคละเอียด
นี่ก็เหมือนกัน ความคิด ความคิดที่ว่าเราเบียดเบียนตนๆ เราทาอะไรไม่ได้เลย มันไม่
มัชฌิมาปฏิปทา มันไม่เป็ นทางสายกลาง ทางสายกลางก็ซา้ ยกับขวา แล้วก็ไม้บรรทัดวัดเลย
เอาตรงกลาง...ไอ้นนั่ มันแบ่งเอาเอง คิดเอาเอง สายกลางคิดเอาเองไง
แต่ถา้ สายกลางในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความพอดี ความพอดี
ของเด็ก ความพอดีของผูใ้ หญ่ ความพอดีของผูเ้ ฒ่า เวลาผูเ้ ฒ่าเข้ามา ไม่ตอ้ งนัง่ ๆ ยืนก็ได้ ไม่
เป็ นไร เพราะว่าเข่าเขาเสื่ อม เห็นไหม ความพอดีของผูเ้ ฒ่า ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่มนั ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
ความพอดีมนั ก็มีหยาบมีละเอียดขึ้นไปเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป

ถ้ ามันคิดเป็ น ไม่ใช่ มรรคหยาบฆ่ ามรรคละเอียด มรรคหยาบเป็ นความดี ถ้ า
ละเอียดขึน้ ไปก็ต้องทิง้ มรรคหยาบ ถ้ าไม่ทงิ้ มรรคหยาบมันจะเกิดละเอียดได้อย่ างไร
เห็นไหม การฆ่ าคือมันเกิดขึน้ ไม่ได้ ไง เราไปติดในความคิดทีเ่ ป็ นโลก ความคิดนีม้ นั จะ
ไม่พัฒนาเป็ นธรรมขึน้ มาได้ ถ้ าเราทิง้ ทางโลก มันก็เป็ นธรรมขึน้ มาได้ ไปทางนั้นมันก็
ละเอียดขึน้ มา เป็ นชั้นเป็ นตอนขึน้ มา
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ฉะนั้น สิ่ งที่คาถาม บุญปัญญาอ่อนก็เป็ นแบบนี้ ชาวพุทธปัญญาอ่อน ปัญญาอ่อน เรา
เห็นแต่เรื่ องอย่างนั้น ทีน้ ีทางโลกเขาคิดกันอย่างนั้น ทางโลกเขาพยายามพัฒนาให้ประชาชน
เข้าถึงศีลธรรมเพื่อการปกครองจะได้ปกครองได้ง่าย อันนี้ก็เห็นด้วย ถ้าเข้าวัดเข้าวาก็
เข้าวัดเข้าวาไปเพื่อบุญกุศลของเขา แต่ไม่ใช่เข้าวัดเข้าวาแล้วไปเจอเพื่อน เพื่อนมันไถแหลก
เลย แล้วไปทาบุญ ทาบุญใหญ่เลย บุญอะไร บุญที่ไหน
ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต เวลาจะทาบุญ เราทาบุญ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ แต่ถา้ เราพุทโธๆๆ พอจิตเราสงบเข้าไปเป็ นอัปปนาสมาธิ พุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน
เราจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเลยล่ะ
เวลาเขาทาบุญกัน เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ พระพุทธเจ้าบอกไว้เอง พระอานนท์
ถามว่า เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว จะระลึกถึง ให้ไปที่ไหน
ให้ไปที่สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเกิด ที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์ธมั มจักฯ ที่พระพุทธเจ้า
ปริ นิพพาน
แต่ถา้ เราพุทโธๆ เราจะเฝ้าพระพุทธเจ้ากลางหัวใจเราเลยล่ะ พระพุทธเจ้าที่มีชีวิตด้วย
พระพุทธเจ้า พุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน เราจะได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลางหัว
อกเลย พุทโธๆ เห็นไหม เราปฏิบตั ิ เราภาวนา
ถ้าเราไม่ปัญญาอ่อนซะ ไม่มีใครจะมาตักตวงผลประโยชน์กบั เราได้ เราทาบุญเราก็
ทาบุญของเรา เราทาบุญของเรา บุญ ถ้าพูดถึงเวลาพูดปั๊บ มันจะบอก “โอ้โฮ! หลวงพ่อนี่สุด
ยอดเลยเนาะ ต่อไปนี้พวกผมจะไม่ทาบุญเลย พวกผมจะไม่ยอมเสี ยรู ้ใครเลย โอ้โฮ! หลวงพ่อ
สุ ดยอดเลย” เห็นไหม นี่ดูกิเลสสิ เวลากิเลสมันอ้าง “ต่อไปนี้ผมจะไม่เสี ยรู ้ใครเลย กูจะไม่ให้
ใครเลย อยูใ่ นกระเป๋ ากูนี่ กูไม่เปิ ดให้ใครเลย กูไม่เสี ยรู ้ใครอีกแล้วเพราะหลวงพ่อสอน” นี่ไม่
พอดี
มัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดี พอดีถึงสถานะของเรา เราหาได้มากได้นอ้ ย จิตใจเรามัน
หยาบละเอียด ถ้าหยาบๆ มันก็จะว่า “หลวงพ่อพูดถูกต้อง พูดถูกใจผมมากเลย ไม่ให้ใครเลย
ถูกต้องเลย”
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ถ้าจิตใจมันละเอียดขึ้นมา อืม! สิ่ งนี้หามาแล้วเราก็ใช้สอยเพื่อผลประโยชน์ในปัจจุบนั
แล้วประโยชน์อนาคตล่ะ ประโยชน์กบั ใจของเราล่ะ นี่ถา้ คนมันคิดได้ มันพอดีของมัน มันก็
สละของมันได้ ถ้าสละ สละเพื่ออนาคตของเรา
อนาคตหมายถึงว่า กลิ่นของศีล กลิ่นของคุณงามความดี เราไม่เป็ นคนตระหนี่ถี่เหนียว
เราเป็ นคนที่เห็นแก่น้ าใจคน ก็ไม่ให้คนหลอกด้วย แล้วก็เห็นน้ าใจคนด้วย ไม่ใช่ว่าไม่ตระหนี่
ถี่เหนียว ให้ใครเขาหลอกก็ได้ ใครชักจูงก็ได้ ไม่ใช่ แต่เราก็ไม่หวงแหนจนว่าไม่ให้ใคร
เราพร้อมที่จะให้ แต่ให้ในสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม อ้าว! ไม่ปัญญาอ่อนไง ไม่ใช่ชาวพุทธ
ปัญญาอ่อนไง ถ้าชาวพุทธปัญญาอ่อนมันก็ปัญญาอ่อนไปหมดน่ะสิ
แต่ชาวพุทธมีปัญญา ระดับของทาน ปัญญาก็มี ถ้าไม่มีปัญญาจะทาสมาธิได้อย่างไร
ถ้าทาสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไร มันจะเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไปไง
คาถามถามอย่างนี้ใช่ไหม เขาบอก “เศรษฐกิจทางบ้านก็มีอยู่ หนูก็สงสัยว่าการ
เสี ยสละทรัพย์เป็ นการทาบุญในโลกนี้ ทาไปได้รับแน่ๆ แต่การดารงชีพก็ตอ้ งมีความจาเป็ นอยู่
หนูควรปฏิเสธบุญได้หรื อไม่”
ได้ ได้ ใครมาพูดบอกว่า “ทาบุญไม่มีจะกิน จะทาอย่างไรล่ะ จะกินยังไม่มีเลย เอา
อะไรทาล่ะ”
ทาไมจะไม่ได้ เพราะเขาบอกว่าบุญนี้หา้ มโต้แย้งหรื อ เราปฏิเสธได้ไหม ได้ แต่ถา้ เรา
มีปัญญาของเรา เราอยากทา เราทาของเราเอง ไม่จาเป็ นจะต้องให้ใครมาชักนา
คนจะเป็ นจะตายอยูแ่ ล้วจะทาบุญอะไรอีก คนที่ทาบุญเขาต้องพอของเขาแล้ว เขาพอ
ของเขา เขาอยูข่ องเขาได้แล้ว เขาจะทาบุญของเขา
พระ เวลาพระที่รับมาแล้วมันเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ล่ะ ถ้าเป็ น
ประโยชน์ ดูสิ สอนคนนูน้ คนนี้เสี ยสละหมดเลย แล้วมึงเสี ยสละบ้างหรื อเปล่า ให้ทุกคน
ทาบุญหมดเลย แต่กูไม่ทาอะไรเลย กูเก็บไว้คนเดียว
ไม่มีทาง ดูหลวงตาท่านพูด เข้าเท่าไร ออกมากกว่านั้น แต่เวลาออกไม่มีใครรู ้ไง
เพราะว่าคนที่ฉลาดนะ คนที่มีฐานะเขาทาบุญ เขาแอบทา เขาไม่อยากให้ใครรู ้เพราะอะไร
เพราะเขาทาแล้ว ถ้าสมมุติเรา เราบอกเลยนะ เราทาบุญครั้งนี้ร้อยล้าน ถ้าเรามีโทรศัพท์นะ
พรุ่ งนี้โทรศัพท์เราไม่ว่างเลย มันขอกันใหญ่เลย ทุกคนเขาขอกันอย่างนั้น
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มีมาก เราอยูใ่ นวงการพระ เรารู ้ คนที่เขามีสถานะเวลาเขาทา เขาทาใต้ดิน เขาทาไม่ให้
ใครรู ้ เพราะว่าถ้ากระจายออกไปนั้นมันเป็ นอันตราย อันตรายหมายความว่าคนจะไปกวนเขา
มาก
แต่ถา้ คนที่สถานะสังคมยังต้องการการเชิดชู เขาพยายามประกาศแล้วประกาศอีก แต่
คนที่เขาเป็ นธรรมเขาไม่ยอมประกาศ แล้วเขาไม่ให้ใครรู ้ดว้ ย เวลาเขาทา เขาทาของเขาโดย
ส่ วนตัวของเขา
ฉะนั้นว่า “หนูควรปฏิเสธได้ไหม”
ถ้ามันเป็ นภาระกับเราทางเศรษฐกิจ ทาไมเราปฏิเสธไม่ได้ แต่เพราะนี่สถานะสังคม
พอเราปฏิเสธปั๊บ เขาจะถอนความเป็ นพุทธของเราทิ้งเลยใช่ไหม ถ้าเราปฏิเสธปั๊บ เขาบอกคน
นี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แล้วอายใช่ไหม กลัวเขาบอกว่าเราจะไม่ใช่พระพุทธศาสนา เราไม่ใช่
ชาวพุทธ พอบอกทาบุญกับเรา เราไม่กล้าปฏิเสธ เลยทาให้เราไม่เป็ นชาวพุทธเลยหรื อ

เราเป็ นชาวพุทธโดยเนื้อแท้ ไม่ใช่ เป็ นชาวพุทธด้ วยปัญญาอ่ อน เวลาเขาเอาอะไร
อ้ าง เอานรกสวรรค์มาอ้ างก็กลัวจนตัวสั่น แต่ เวลาทาความชั่วในใจไม่เคยคิดว่าเป็ นนรก
สวรรค์เลย เขาเอานรกสวรรค์มาอ้ างน่ ะ
เราทาดี เราทาของเราอย่างนี้ มันจะไปตกนรกที่ไหนวะ กูไม่ได้ปล้นไม่ได้จ้ ีใครมา
มันจะติดคุกได้อย่างไรวะ เออ! กูไปจี้ไปปล้นใครมาสิ เว้ย เขาไม่บอกกูก็รู้ อู๋ย! กูปล้นเขามาเว้ย
ไม่มีใครบอก กูก็ทุกข์ถา้ กูทาน่ะ ถ้ากูไม่ทา ใครจะเอากูไปไหน
ปฏิเสธได้ ปฏิเสธเลย เรื่ องอย่างนี้มนั ปฏิเสธได้ เพราะอะไรรู ้ไหม เพราะอย่างนี้มนั
เป็ นการแบบว่า จะบอกว่าทานาบนหลังคน ขูดรี ดเอากับชาวพุทธหรื อ มึงไปขูดรี ดเอากับชาว
พุทธใช่ไหม ถ้าชาวพุทธต้องหามาส่ งกูถึงจะเป็ นชาวพุทธอย่างนั้นหรื อ
ไม่ใช่ ปฏิเสธเลย ไม่ผิดกฎหมาย ปฏิเสธแล้วไม่มีตารวจจับ ตารวจที่ไหนจะมาจับ ไอ้
คนที่ไม่ทาบุญ จับติดคุก ๕ ปี กูอยากดูนกั ปฏิเสธแล้วจับติดคุก ไม่มี แต่เพราะเราใจอ่อนแอ
กันเอง เราไม่กล้าปฏิเสธ ถ้าเราไม่กล้าปฏิเสธ เราจะเป็ นเหยือ่ เขาตลอดไป

ถ้ าเรากล้ าปฏิเสธแล้ วนะ แล้ วไม่ใช่ ปฏิเสธโดยทีไ่ ม่มปี ัญญา ปฏิเสธบอกว่า องค์
สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติบูชา ฉันปฏิบัติบูชาทุกคืนเลย ฉันนั่งพุทโธ
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ทุกคืนเลย ทาไมฉันต้ องทาบุญกับคุณ ตอบมันไปเลย เราละเอียดกว่ามันอีก พระพุทธเจ้า
บอกให้ ปฏิบัติบูชา เราก็ได้ ปฏิบัติบูชาแล้ ว
“ความรู ้สึกเบียดเบียนตนเอง ต้องให้มากกว่านั้น แต่ไม่ค่อยเต็มใจเจ้าค่ะ” เขาถามว่า
“หลวงพ่อ
เรี่ ยไรทางอินเทอร์เน็ตควรหรื อไม่ควรเจ้าคะ
บางครั้งให้หนูประกาศทาง
อินเทอร์เน็ตด้วย”
คือเขาทาแล้วเขาเป็ นแชร์ลูกโซ่ เขาจะให้เราทาด้วย เราไม่ตอ้ งไปทากับเขา เราทาบุญ
ด้วยความพอใจของเรา แล้วเราศึกษาของเรา ความซื่อตรงของเรา ประโยชน์ของเรา เราไม่
ต้องเป็ นเหยือ่ ของเขาจนมากเกินไปนัก นี่ขอ้ ที่ ๑
ข้อที่ ๒ นะ “หนูได้สวดมนต์ทาวัตรเป็ นประจา บางครั้งเวลามีนอ้ ย หนูแผ่อุทิศส่ วน
กุศลเลย ไม่ได้นงั่ สมาธิ จะมีบุญแผ่หรื อไม่ มีผใู ้ หญ่บอกว่าแผ่ไม่ได้ มันขาดทุน เพราะยัง
ไม่ได้ภาวนา”
ไอ้การแผ่ ไม่มีอะไรขาดทุนหรอก สมมุติว่า มีคนมาถามบ่อย ตักบาตรแล้ว ทาบุญ
แล้ว ยังไม่ได้กรวดน้ า ลืมไป ๒ วัน ๓ วัน มากรวดน้ า จะผิดไหม
ไม่ผิด การอุทิศส่ วนกุศลอุทิศได้ตลอดเวลา ทีน้ ีการอุทิศส่ วนกุศลอุทิศได้ตลอดเวลา
อภัยทานก็คืออุทิศส่ วนกุศลนี่แหละ ให้อภัยเป็ นทานคือการอุทิศส่ วนกุศล ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าเรา
สวดมนต์ นัง่ สมาธิ แล้วแผ่ส่วนกุศลตลอด
“แต่บางทีเวลาน้อยก็แผ่ส่วนกุศล มีผใู ้ หญ่บอกว่าไม่ได้ จะขาดทุน”
ความระลึกถึงกันนี่สาคัญมากนะ ค่าน้ าใจสาคัญมาก เราระลึกถึงกัน ความระลึกถึงกัน
มันขาดทุนตรงไหน แต่ถา้ บอกว่า เวลานัง่ สมาธิ ไปแล้ว สมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งมาก แล้วแผ่ส่วน
กุศลไป ผลที่ได้มนั มากมาย แต่ถา้ จิตใจของเรายังไม่มีหลักมีฐาน เราอุทิศออกไป ผลมันน้อย
ไอ้นี่ผลน้อยผลมากมันเป็ นอย่างนั้น แล้วขาดทุน เอาอะไรมาขาดทุน
สิ่ งระลึกที่ดี อุทิศส่ วนกุศล แผ่ส่วนกุศลให้คนอื่น แผ่ส่วนกุศลให้คนอื่นคือระลึกถึง
ความดีไง เป็ นห่วงเป็ นใย คิดถึง อันนี้ผิดไหม มันผิดตรงไหน แล้วมันขาดทุนตรงไหน มันไม่
ขาดทุน
แต่เวลาบอกว่ามันทาไม่ได้ มันทาได้ มันเหมือนว่า ถ้าจิตใจเราไม่เป็ นสมาธิ เราอ้าง
บ่อยมากนะ อยูใ่ นประวัติหลวงปู่ จวน ท่านธุดงค์ไปที่ภูเกล้า อยูข่ อนแก่น แล้วท่านนัง่ สมาธิ
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ไป กลิ่นมันจะมาก่อน พอกลิ่นมาก่อนปั๊บ มันจะมีเปรต เปรตเป็ นผูห้ ญิง ๒ คนจะมากราบ
ท่าน ท่านก็สงสาร ท่านก็แผ่เมตตา
ท่านถามว่า เปรต ๒ คนนั้นเขามาร้องเรี ยนบอกว่าทุกข์ยากมาก ขอให้หลวงปู่ ช่วยแผ่
เมตตา ช่วยอุทิศส่ วนกุศลให้บา้ ง เพราะทุกข์ยากมาก หลวงปู่ จวนก็ถามในสมาธิ ถามที่ในนั้น
ว่าทาอะไรมาล่ะถึงเป็ นแบบนี้
ที่ไม่อยากพูดก็ตรงนี้ สาวไหมไง ต้มไหม ทามาเยอะ พอตายไปก็ไปเกิดอย่างนั้น พอ
เกิดอย่างนั้น หลวงปู่ จวนท่านก็อุทิศส่ วนกุศลให้ เพราะจิตของท่าน ท่านเป็ นพระอริ ยบุคคล
จิตของท่าน ท่านภาวนาของท่าน จิตใจของท่านสู งส่ งมาก ท่านแผ่ส่วนกุศลให้
พอแผ่ส่วนกุศลให้ ท่านก็ภาวนาต่อวันรุ่ งขึ้น ภาวนาต่อกลางคืน กลางคืน กลิ่นหอม
มาก่อนเลย แล้วก็มีเทวดาเป็ นผูห้ ญิง เขาเรี ยกว่าเทพธิดา เทพธิดา ๒ คนเข้ามากราบท่าน แล้วก็
มาถามหลวงปู่ จวนว่า “ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์จาหนูได้ไหมคะ”
หลวงปู่ จวนถามว่า “เอ็งเป็ นใครล่ะ”
“ก็ที่เมื่อวานที่มากราบท่านอาจารย์น่ะ”
ตอนมาเป็ นเปรต ๒ คนมากราบท่าน แล้วท่านอุทิศส่ วนกุศลให้ จากเปรตเกิดเป็ น
เทวดามากราบหลวงปู่ จวน
“ท่านอาจารย์จาหนูได้ไหมคะ ท่านอาจารย์จาหนูได้ไหมคะ”
“เอ็งเป็ นใครล่ะ”
“ก็เมื่อวานที่มากราบท่านอาจารย์น่ะ”
ในประวัติหลวงปู่ จวน ไปอ่านได้ ที่ภูเกล้า ขอนแก่น หลวงปู่ จวนอุทิศส่ วนกุศล ถ้าพูด
ถึงจิตใจของคนที่มีคุณธรรมมันสู งส่ งขนาดนี้ เหมือนกับหลวงปู่ มัน่ อยูท่ ี่เชียงใหม่ สามเณร
น้อยกับแม่ชีสร้างเจดีย ์ สร้างเจดียแ์ ล้วสร้างไม่เสร็จ ตายก่อน ความผูกพัน มาเกิดเป็ นเปรตเฝ้า
อยูน่ นั่ น่ะ
หลวงปู่ มัน่ ธุดงค์ไปที่นนั่ ไปเจอที่นนั่ กลางคืนก็มาเดินรอบเจดียอ์ ยูน่ นั่ น่ะ ท่านก็นงั่
ภาวนา ก็ถาม คุยกันไง ถามว่าทาไมเป็ นอย่างนี้ล่ะ
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สร้างเจดีย ์ อยากได้บุญกุศลมาก แต่มนั ยังไม่เสร็จ ตายเสี ยก่อน พอตายแล้ว ด้วยความ
ผูกพันก็มาเกิดเป็ นเปรตเฝ้าอยูท่ ี่นนั่ น่ะ
กลางคืนมาก็เดินอยูน่ นั่ น่ะ หลวงปู่ มัน่ เทศน์บอกว่า “ความดีก็ได้ทาแล้ว สร้างกุศลก็
ได้สร้างแล้ว แต่ดว้ ยวิบากกรรม มันทายังไม่สาเร็จ เสี ยชี วิตเสี ยก่อน สิ่ งที่ทาแล้วมันก็เป็ นบุญ
กุศลแล้ว ทาไมมาติดพันมัน ทาไมมาผูกพันอยูอ่ ย่างนี้ล่ะ สิ่ งที่ทาแล้ว เราก็ทาแล้วไป สิ่ งที่ทา
ไม่เสร็จก็ทิ้งไว้นี่ อย่าไปผูกพันกับมัน”
พอตัดใจได้ ตัดใจความผูกพันอันนั้นได้ ไปเลย บุญมันมีอยูแ่ ล้วไง แต่เพราะเราไป
ผูกพันไง ความผูกพันของเรา นี่พูดถึงถ้าอุทิศส่ วนกุศลแผ่เมตตาอย่างนี้ เพราะครู บาอาจารย์
ท่านทาแบบนี้ ท่านทาได้ของท่านอย่างนี้ มันก็เป็ นบุญกุศลไง
แต่ของเรา เราสวดมนต์ เราทาประจาวัน แต่ผใู ้ หญ่บอกว่าแผ่ไม่ได้ มันขาดทุน มันยัง
ไม่นงั่ ภาวนา
อันนั้นก็จริ ง จริ งแบบนี้ จริ งแบบว่า ถ้าเราทาแล้ว ทาได้แบบหลวงปู่ มัน่ ทาได้แบบ
หลวงปู่ จวน โอ๋ ย! เอ็งก็เก่งน่ะสิ แต่เราทาไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหม เราทาไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่
เสี ยหาย
แต่บอกว่า โอ๋ ย! ถ้าอุทิศส่ วนกุศลแล้วจะแผ่อุทิศส่ วนกุศลพวกเปรตพวกผีข้ นึ เป็ น
เทวดาหมดเลย โอ้โฮ! สุ ดยอด เก่งมาก แต่เราก็ทาไม่ได้อย่างนั้น ถ้าทาไม่ได้ก็บอกขาดทุน
เรายังไม่มีทุนจะขาด เราไม่มีทุน เราก็เลยไม่ขาด ไอ้คนที่เขามีแล้วเขาขาดทุนนัน่ เรื่ อง
ของเขา แต่เรายังไม่มีทุน เราไม่ขาดหรอก เราแผ่ส่วนกุศล เราว่ามันไม่ผิด นี่ผใู ้ หญ่บอกว่า
กรณีอย่างนี้กรณีการศึกษาทางทฤษฎี พอศึกษาแล้วเราก็มาตีความกัน ฉะนั้น คนที่มี
ความสามารถอย่างเช่นหลวงปู่ มัน่ เช่น หลวงปู่ จวนท่านทาของท่านได้ เพราะท่านมีคุณธรรม
จริ งในหัวใจของท่าน ท่านก็ทาของท่านด้วยสมเป้าหมายของท่าน
ของเรา เรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่ เรายังเริ่ มพยายามของเราอยู่ เราก็อุทิศของเรา เขาว่า
ผิด เขาว่ามันขาดทุนนัน่ ก็เรื่ องของเขา เขาว่า เขาว่า มันจะจริ งไม่จริ ง ไม่รู้ แต่เราทาความดีของ
เรา เราไม่ประมาท เราอุทิศของเรา
เรามีน้ าใจ เรามีน้ าใจกับเจ้ากรรมนายเวร เรามีน้ าใจกับทุกๆ คน เรามีน้ าใจกับเขา คน
มีน้ าใจนะ เรามองหน้ากันเราก็อบอุ่นนะ คนอาฆาตกันมันจะกิน โอ้โฮ! เจอนี่ตาเขียวเลย อย่าง
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นี้ไม่ไหว คนมีน้ าใจต่อกัน แล้วเรามีน้ าใจ เราฝึ ก เราเป็ นชาวพุทธ เขาบอกขาดทุน เราบอกว่า
ไม่มีทุนจะขาด เราไม่มีทุนจะขาด เราทาของเราไป
ฉะนั้น สิ่ งที่ถามมา สังคมคิดกันอย่างนี้ เราจะบอกว่า ถ้าบุญปัญญาอ่อนมันก็เป็ นแบบ
นี้ ถ้าสังคมปัญญาอ่อนก็เป็ นเหยือ่ ของเขา ถ้าสังคมปัญญาอ่อน เราจะเป็ นเหยือ่ ของเขา เราต้อง
ฝึ กฝน เราพยายามปฏิบตั ิของเรา อันนี้เป็ นจริ ตนิสัย วัวใครเข้าคอกมัน จริ ตนิสัยของใครก็เป็ น
แบบนั้น เราฝึ กของเราเพื่อประโยชน์กบั เราเนาะ

ถาม : ขอนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉนั อยากทราบถึงสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล
ข้อ ๖ เกี่ยวกับการห้ามรับประทานอาหารเที่ยงวันค่ะ

ตอบ : อันนี้เป็ นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗
ศีล ๕ ยังกินข้าวเย็นได้ แต่ศีล ๘ เพราะศีล ๘ เป็ นนักพรต ศีล ๘ อยากจะประพฤติ
ปฏิบตั ิ ศีลคือพื้นฐานไง อย่างเช่นเราอยากได้เงิน มีทองคากองนี้ ๕ บาท ทองคากองนี้ ๘ บาท
ทองคากองนี้ ๑๐ บาท ทองคากองนี้ ๒๒๗ บาท ให้ทุกคนเลือกเอาทองคากองไหน
ทุกคนเลือกเอาทองคา ๕ บาทไหม ไม่เลย ทุกคนจะเลือก ๒๒๗ เพราะมันน้ าหนักตั้ง
๒๒๗ บาท แต่เวลาศีล ศีลจะเอาศีล ๕ เอาน้อยๆ แต่ไม่เอาศีล ๒๒๗ เอาแค่ศีล ๕
ทีน้ ีทองคา ๕ บาท ทองคา ๘ บาท ทองคา ๑๐ บาท ทองคา ๒๒๗ บาท ศีล ๕ ยังกิน
ข้าวเย็นได้ ศีล ๘ วิกาลโภชนะ เว้นวิกาล วิกาลคือเว้นตั้งแต่เที่ยงวันไป ถ้าเว้นตั้งแต่เที่ยงวัน
ไป นี่บญั ญัติข้ ึนมาตรงนี้ไง
เพราะเวลาคนที่ปฏิบตั ิจะรู ้ คนที่มาปฏิบตั ิโดยทางสังคมเขาจะบอกว่า “หลวงพ่อ พุท
โธแล้วไม่ได้ พุทโธไม่ลงเลย เวลาพุทโธนี่สัปหงกโงกง่วงเลย”
เราบอกว่า เอ็งผ่อนข้าวเย็นสิ เพราะทางการแพทย์ เวลากินข้าวเข้าไปแล้ว ๘ ชัว่ โมง
กว่ามันจะย่อย กินข้าวเย็น เสร็จแล้วพอหัวค่าก็พุทโธๆๆ ไอ้น้ าย่อยมันก็บดใหญ่เลย ไอ้นี่ก็พุท
โธๆๆ แล้วก็นงั่ หลับ
แต่ถา้ ไม่กินข้าวเย็นนะ เราก็กินน้ า เรากินน้ ากินต่างๆ ทดแทนไปก่อน ฝึ กมันไง พอ
ฝึ กแล้ว เวลาเราพุทโธ กระเพาะมันไม่ยอ่ ย กระเพาะมันไม่มีอาหารจะย่อย เพราะอาหารมัน
ตั้งแต่กลางวันมามันเหลือน้อยแล้ว แต่ถา้ เรากินอาหาร นี่ทางวิทยาศาสตร์ไง เอามาเทียบกับ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ต้งั แต่ ๒,๐๐๐ กว่าปี มาแล้ว
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ฉะนั้น ศีล ๕ คือประชาชนทัว่ ไป ศีล ๘ คือผูท้ ี่เริ่ มจะปฏิบตั ิแล้ว ฉะนั้น เวลาศีล ๘ ผูท้ ี่
เริ่ มจะปฏิบตั ิแล้ว พระพุทธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้โดยที่เราไม่รู้เรื่ องกันเลยนะ
ถ้าไม่กินข้าวเย็น หิวไหม ทางโลก หิว อู๋ย! หิวข้าวมาก หิวข้าวมาก แต่อยากได้สมาธิ
ไหม อยากได้ ถ้าอยากได้นะ ความหิวมันไม่ตายหรอก ความหิวเพราะเป็ นอุปาทาน ความหิว
เพราะมันเป็ นความเคยชิน พระฉันมื้อเดียวไม่เห็นหิวเลย ถึงหิวก็ไม่บอก หิวไหม หิว หิวก็ช่าง
มัน แต่ถา้ มันมีสติมีปัญญา มันจะเอาสิ่ งที่ละเอียดกว่านั้นน่ะ มันได้ประโยชน์กว่านั้น เห็นไหม
นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บัญญัติไว้กบั พวกเรา แต่เรารู ้ไม่รู้ไง
ทีน้ ีคนที่ไม่รู้ก็ “อ้าว! ทาไมต้องไม่กินข้าวเย็นด้วยล่ะ แล้วห้ามทาไมล่ะ เออ! ถ้าหลัง
เที่ยงทาไมห้ามกินข้าวล่ะ แล้วคนทางานมันเหนื่อยนะ มันต้องกินนะ”
มันก็มีปัญญาไปเลย นี่เขาถามว่าทาไมพระพุทธเจ้าห้าม ห้ามด้วยศีล
พระพุทธเจ้านะ อนาคตังสญาณรู ้ไปหมด แล้วรู ้ไปหมดสอนคนไม่รู้ สอนพวกเรามืด
บอด ถ้าบอกทุกอย่างมันก็จะสงสัยไปตลอดเลยไง ก็บญั ญัติเป็ นศีล
ศีล สมาธิ ปัญญา ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติ ทาไม สาเหตุใดพระพุทธเจ้าเห็น
ถึงประโยชน์ เห็นถึงประโยชน์ในคนที่ทาได้ ประโยชน์ได้ มันจะเกิดประโยชน์มาก ถ้าเกิด
ประโยชน์มาก แล้วพอถึงศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แล้วยังมีธุดงควัตร ศีลในศีล
คือธุดงควัตรถือก็ได้ ไม่ถือก็ได้ ไม่ปรับอาบัติ แต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ผิด
ไม่ได้ ผิด ปรับอาบัติ ถ้าผิดเป็ นอาบัติทนั ที อาบัติเล็กน้อยเป็ นอาบัติ ต้องปลงอาบัติ ถ้าอาบัติ
หนักต้องอยูใ่ นสังฆาทิเสส อยูใ่ นสงฆ์ สงฆ์ควบคุม แล้วถ้าอาบัติหนัก ขาดเลย ขาดจากเป็ น
พระโดยธรรมชาติเลย ศีลบังคับตายตัว
ฉะนั้น พอธุดงควัตรล่ะ ทาไมไม่บงั คับล่ะ
ไม่บงั คับก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นอีกแหละ โอ๋ ย! พระพุทธเจ้าสุ ดยอด เห็นว่าจริ ต
นิสัยของคนมันแตกต่างกัน เห็นว่าคนมุมานะ คนเข้มแข็งมันแตกต่างได้ คนที่นุ่มนวล คนที่
อ่อนหวานเขาทาอย่างนั้นไม่ได้ แต่เขามีโอกาสในการปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าก็เปิ ดกว้างเลย
ไอ้ทาอย่างนี้ใครทาก็ได้ ใครไม่ทาก็ได้ แต่ศีลนี่ตอ้ งแน่นอนนะ แต่ธุดงควัตร ไม่นอน
เลยอย่างนี้ ไม่นอนเลย ฉันมื้อเดียว ฉันหนเดียว ต้องบิณฑบาตทุกวันอย่างนี้ ถ้าใครเข้มแข็ง
ใครทาได้ เพราะทาได้เป็ นเครื่ องขัดเกลากิเลส
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เพราะกิเลสมันอยากสุ ขอยากสบาย มันอยากกินอิ่มนอนอุ่น มันอยากไปหมด
แหละ พอธุดงค์เข้ าไปขัดเกลามันไง เอ็งขีเ้ กียจไม่ได้ เอ็งขีเ้ กียจ ไม่ได้ กิน เอ็งจะกินตามใจ
เอ็งไม่ได้ เอ็งต้ องกินในบาตร ทุกอย่ างต้ องรวมหมดเลย เห็นไหม ทีเ่ อ็งอยากได้ ไม่ได้ สัก
อย่ างหนึ่งเลยล่ ะ เพราะอะไร เพราะขัดเกลากิเลส ต่อสู้ กับมัน แต่ ยังไม่ได้ ฆ่ากิเลส ขัด
เกลา ทาความสงบของใจ ถ้ าใจมันเกิดขึน้ มันเกิดปัญญา ปัญญาจะไปชาระล้ างมัน
อันนี้เขาถามว่า ทาไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติศีลข้อที่ ๖ ก็ไม่รู้
รู ้ มันอยูท่ ี่นิยาม ไปเปิ ดพระไตรปิ ฎกสิ วินยั ทุกข้อมีพระทาผิด พระทาผิด
พระพุทธเจ้าถึงบัญญัติว่าผิดอย่างนี้ เป็ นต้นบัญญัติยงั ไม่ผิด แล้วต่อไปห้ามๆๆ นี่พระไตรปิ ฎก
ถ้าอ่านพระไตรปิ ฎกจะเห็นเลย ก่อนที่จะเข้าวินยั เขาเรี ยกว่านิยามก่อน มีพระองค์น้ ี
ได้ทาผิดอย่างนี้ๆๆ พระพุทธเจ้าเรี ยกมา เรี ยกมาแล้วถามว่าทาผิดอย่างนั้นจริ งไหม
จริ ง
โมฆบุรุษ วันหลังอย่าทานะ แล้วก็บญั ญัติเลย ถ้าใครทาอย่างนี้ๆๆ เป็ นอาบัติปาจิตตีย ์
ทาอย่างนี้ๆๆ เป็ นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ทาอย่างนี้ๆๆ เป็ นสังฆาทิเสส ทาอย่างนี้ๆๆ เป็ น
ปาราชิก นี้อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติ แต่พูดถึงตอนนี้นึกไม่ทนั นึกไม่ออก แต่
อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก
ถามว่า ทาไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติ
เดี๋ยวจะเอาพระไตรปิ ฎกมาตอบให้เนาะ แต่ตอนนี้ตอบโดยที่ว่าโดยองค์รวม โดย
ความคิดว่า เห็นประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติศีล ๘ ห้ามกินตั้งแต่เที่ยงไป นี่
พระพุทธเจ้าบัญญัตินะ

แต่ ข้อวัตรปฏิบัติของกรรมฐานมันอยู่ในธุงควัตร ข้ อวัตรปฏิบัติมนั มีอยู่ หลวง
ตาท่านถึงพยายามฟื้ นฟูตลอด บอกให้ พระถือธุดงค์นะ ถ้ าลูกศิษย์ ของท่านวัดไหนไม่ถือ
ธุดงค์ ท่านจะไม่เหยียบวัดนั้นเลย ท่านบอกว่าต่ อไปมันจะเหลือแต่ ทฤษฎี เหลือแต่
ตัวอักษร แต่ คนจะทา ทาไม่ได้ เวลาทาอย่ างนีม้ นั อยู่ทขี่ ้ อวัตร อยู่ทกี่ ติกาของสังคมนั้น
อยู่ทกี่ ติกาของวัดนั้น
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บุญปัญญาอ่อน ๑๘

แต่ถา้ เอาข้อเท็จจริ งต้องเทียบไป เพราะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็ นชาวพุทธปัญญาอ่อนอีก
แหละ ไปเจอวัดไหนทาก็ถูกอีกๆ เวลาไปเจอแล้วเอามาเทียบพระไตรปิ ฎกว่าที่วดั นั้นเขาทา
มันเข้ากับพระไตรปิ ฎกตรงไหน มันเข้ากับข้อวัตรตรงไหน เอ๊ะ! พระองค์น้ ีคิดขึ้นมาเองหรื อ
ทาเองหรื อ
แต่ถา้ เราไปแล้วเราไปค้นคว้าเลย แล้วเทียบเข้าไปในพระไตรปิ ฎก แล้วเทียบไปที่
หลวงปู่ มัน่ ครู บาอาจารย์ท่านทามาอย่างไร นี่ไง อย่างนี้ถึงไม่ใช่เป็ นชาวพุทธปัญญาอ่อน
บุญต้องบุญมีปัญญา ไม่ใช่บุญปัญญาอ่อน แล้วไม่ใช่ชาวพุทธปัญญาอ่อน เห็นเขาทา
แล้วเชื่อไปหมดเลย เชื่อตามๆ กันมาไม่ได้ เห็นใครทา ใครทาสิ่ งใดแล้วตรวจสอบ เอามา
ตรวจสอบ ตรวจสอบเข้าไปในพระไตรปิ ฎก ตรวจสอบเข้ามาในที่ครู บาอาจารย์ทา อย่าไปเชื่อ
อย่าเห็นตามๆ แล้วเชื่อเขา เอวัง
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