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ถาม : เร่ือง “การร่วมอนโุมทนาบุญกบัผู้ อ่ืน” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่ผมเคารพอย่างสงูครับ ผมขออนญุาตถามเร่ืองการร่วม
อนโุมทนากบัผู้ อ่ืนดงันีค้รับ 

๑. ในการร่วมอนโุมทนาบุญกบัผู้ อ่ืนที่ตวัเขาได้ท าบุญท าทาน เม่ือเราได้เห็นเขา
ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ ถวายสงัฆทาน ถวายปัจจยัสร้างวดั สร้างโรงพยาบาล การบริจาค
ทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน เม่ือเราได้เห็นได้รู้ เราก็ตัง้จติใจเป็นกุศล และเอ่ยค าพดูว่าขอ
ร่วมอนโุมทนาบุญด้วยครับ สาธุ อย่างนีถ้ือเป็นการร่วมอนโุมทนาบุญร่วมกบัเขาที่ดีงาม
ถกูต้องไหมครับ 

๒. ในปัจจุบนัเม่ือมีบุคคลใดไปท าบุญมาก็จะมาเขยีนลงในเฟซบุ๊กว่าตนเองได้
ท าบุญอะไรเม่ือไหร่ ถ้าเราตัง้จิตเป็นกุศลและร่วมอนโุมทนาบุญด้วยกบัเขา ถือว่าเป็น
การร่วมอนโุมทนาบุญด้วยไหมครับ 

๓. ถ้าสิ่งที่ถามในข้อที่ ๒. ถกูต้อง การที่ผมได้ท าบุญอะไรมาและน ามาเขียน
ในเฟซบุ๊กว่าได้ท าบุญอย่างนีม้าและเอาบุญมาฝาก ถือว่าเป็นการบอกบุญให้แก่เพ่ือน
และผู้ อ่ืนให้ร่วมอนโุมทนาบุญด้วย อย่างนีไ้ด้ และถกูต้องไหมครับ 

๔. ถ้าเราได้อ่านเร่ืองราวในสมยัพทุธกาล เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านได้
สร้างวดัเชตวนัมหาวิหารถวายพระพทุธเจ้า เม่ือเราอ่าน ได้เกิดความซาบซึง้ในบุญนัน้ 
แล้วเราก็ร่วมอนโุมทนาบุญด้วย ซึ่งเหตกุารณ์นัน้ได้ผ่านมานานแล้ว ถือเป็นการร่วม
อนโุมทนาบุญด้วยไหมครับ 
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๕. ถ้าเราเดินทางไปท าบุญ เห็นวดั เจดีย์ พระพทุธรูปที่สร้างไว้สวยงาม แล้วเรา
ร่วมอนโุมทนาบุญด้วย ถือว่าเป็นการร่วมอนโุมทนาบุญด้วยไหมครับ 

ขอบคณุอาจารย์มาก 

ตอบ : เก็บตกทกุเม็ดเลย ไม่ให้ตกเลยล่ะ 

การร่วมบุญ ใช่ การว่าอนโุมทนาบุญมนัก็เหมือนเร่ืองของใจนัน่แหละ เขาให้ใจ
คิดบวกๆ ไง ให้คนคิดที่ดี ถ้าคนคิดที่ดี สงัคมกจ็ะด ี

เวลาในชาวพทุธเราถ้ามีศีล ๕ ถ้ามีศีล ๕ กฎหมายแทบไม่ต้องบงัคบัใช้เลย ถ้า
คนมีศีล ๕ นะ มีศีล ๕ ที่สะอาดบริสทุธ์ิ มีศีล ๕ ที่ดี จะไม่มีเร่ืองอย่างนีเ้กิดขึน้เลย เร่ือง
ที่ต้องเป็นกฎหมาย เห็นไหม 

ศีลธรรม เวลาใจของคนที่มีศีลมีธรรมจะไม่กระท าความผิดเพราะเขากลวัผิดศีล 
กลวัผิดศีลคือกลวับาป กลวับาปคือจะท าคณุงามความดี สิ่งใดที่ไม่ใช่ของเรา จะไม่
หยิบไม่จบัไม่ต้องของใครเลย 

แต่ในโลก ในโลกคนเรามีเวรมีกรรมมา คนมีเวรมีกรรมมา คนอตัคดัขาดแคลน
เป็นครัง้เป็นคราว ไอ้อย่างนีเ้ราเจือจานกนัได้ เราช่วยเหลือเจือจานกนัได้ คนเราเวลามนั
ทกุข์มนัยากขึน้มา 

ทีอย่างนีเ้วลาเขาทกุข์เขายากขึน้มา เขาบอกว่าก็ขอแค่ด ารงชีวิต เวลาท าผิดส่ิง
นัน้ไป ท าผิดส่ิงนัน้ไปกเ็ห็นเป็นของเล็กน้อย เวลาคนมนัทกุข์มนัยากมนัคิดแตกต่างกนั
ไง ถ้าเวลาคิดแตกต่างกนัแล้ว หวัใจของคน คนจะคิดให้เหมือนกนัเป็นไปไม่ได้ 

แต่เวลาคนโดยมีหลกั โดยมีหลกัว่า ถ้าความดีๆ ความดีก็เปรียบเทียบกนัว่า 
ทาน ศีล ภาวนา ถ้ามีศีล ศีลเป็นเคร่ืองวดั เอาศีลเป็นเคร่ืองวดัคือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ 

เวลาศีลเป็นเคร่ืองวดัก็ยงัเถียงกนัว่าของใครผิด ของใครถกู ของใครหยาบใคร
ละเอียด อนันีย้กไว้ก่อน ยกไว้ก่อน เรากลบัมาที่หวัใจไง 
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ถ้ากลบัมาที่หวัใจ ดสู ิค าว่า “คนเราจิตใจเราดี จิตใจเราดี แต่เราอตัคดั เราไม่มี
สิ่งใดที่จะท าสิ่งใด” ทกุคนจะคิดแล้วน้อยใจ เห็นเขาท าบุญ ท าบุญกุศลมหาศาลอย่างนี ้
แล้วเราก็คิดว่าท าไมเราไม่มีโอกาสอย่างนัน้ เราท าไม่ได้อย่างนัน้ เราก็อยากท าอย่างนัน้ 
พอท าอย่างนัน้ป๊ับก็มาเทียบกนั เทียบกนัว่า เขามีมากกว่าเรา เรามีมากกว่าเขา 

ไม่ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านให้เทียบที่เจตนา เจตนาของคน
ท าบุญกุศล เห็นไหม แม้แต่ของเล็กน้อย แต่หวัใจยิ่งใหญ่ ท าแล้วสิ่งนัน้จะยิ่งใหญ ่

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาท าบุญ ท่านพดูถึงเร่ืองปฏิคาหก 
ปฏิคาหก เราได้มาด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิไง เราได้มาด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิ เรา
ตัง้ใจ เราอยากท าบุญ ขณะทีเ่ราท าบุญ ขณะท าบญุ ท าเสร็จแล้วเราปลืม้ใจ นัน่คือ
ความสะอาดบริสทุธ์ิของเขา 

เวลาปฏิคาหก ผู้รับ ถ้าผู้รับที่สะอาดบริสทุธ์ิ เนือ้นาที่ดี เห็นไหม เนือ้นาที่ดี สิ่ง
นัน้เวลาเราปลกูพืชสิง่ต่างๆ มนัจะเจริญงอกงามขึน้มา ถ้าเนือ้นาที่ไม่ดี เนือ้นาที่ไม่ดีมนั
ก็ท าให้เวลาปลกูสิ่งใดไปแล้วมนัไม่ขึน้ มนัเสียมนัหายไป นี่ปฏิคาหก ความสะอาด
บริสทุธ์ิในการท าบุญไง ถ้าความสะอาดบริสทุธ์ิในการท าบุญ นี่ก็เขตของมนั 

เพราะเวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระอานนท์เอง “อานนท์ เธอ
บอกบริษัท ๔ นะ ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด อย่าบูชาเราด้วยอามิสเลย” 

นี่เราพดูถึงเร่ืองอามิส สิ่งนีเ้ป็นอามิสบูชาทัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นอามิสบูชา เป็นอามิส
บูชาเพราะว่าเร่ิมต้นจากระดบัของทาน ระดบัของทาน คนของเรายงัสบัสน ยงัไม่มีสิ่งใด
เป็นที่พ่ึง หยิบจบัส่ิงใดไม่รู้เลย ศาสนาคืออะไร ไปวดั พอไหว้พระ พระก็คน ท าไมต้อง
ไปไหว้ด้วย 

อ้าว! คน แต่เขามีศีล ๒๒๗ คนนะ แต่เขามีสจัจะนะ ดสู ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านมี
สจัจะของท่าน ท่านอยู่ในความสงบสงดั ท่านอยู่โคนไม้ของท่าน มีคนปรารถนาไปหา
ท่านเอง นีไ่ง ก็คนเหมือนกนั แต่คนทีเ่ขาท าได้ คนเหมือนกนั แต่คนที่เขามีจิตใจที่
ยิ่งใหญ ่
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เราคนเหมือนกนั เราคนที่อ่อนแอ หนัซ้ายหนัขวาเวลาจะปฏิบตัิ ใครจะมาช่วย
เราบ้าง ใครจะมาดแูลเราบ้าง ทกุคนเวลาปฏิบตัิแล้วจะน้อยใจนะ เอ๊ะ! ท าไมเราท าดี
แล้วท าไมไม่ได้ดี ท าไมเราท าดีแล้วไม่ประสบความส าเร็จ ท าไมเราท าดี เห็นไหม ถ้าคน
ที่อ่อนแอ 

แต่คนที่ยิ่งใหญ่นะ เวลาหลวงตาท่านธุดงค์ไป ท่านบอกเลยนะ ถ้าหมู่บ้านใหญ ่
๕ หลงัคาเรือนขึน้ไป ท่านไม่อยู่ ท่านบอกว่าคนมนัเยอะ พอเยอะแล้วมนัวุ่นวาย ท่านจะ
ไปหาบ้าน ๒ หลงั ๓ หลงั 

เพราะประเพณีอีสานนี่นะ ถ้าเขามีบ้านอยู่แล้ว มีพระมา เขาจะใส่บาตร ท่าน
บอกว่าไปดบู้านเล็กๆ ๒ หลงั ๓ หลงัพอที่จะมีข้าวตกบาตร พอข้าวตกบาตรเสร็จแล้ว 
ถ้าบิณฑบาตแล้วท่านเข้าไปอยู่ในที่สงบสงดั ท่านภาวนาได้ นี่ท่านไม่ได้หวงัเลย ท่าน
ไม่ได้หวงับ้านใหญ่ ไม่ได้หวงัให้คนมาดแูลเลย ถ้าจิตใจผู้ที่ยิง่ใหญ่ แต่จิตใจคนที่
อ่อนแอมนัหวงัพ่ึงแต่คนอ่ืนไง 

นี่พดูถึงว่า ถ้าร่วมอนโุมทนามนัเป็นเร่ืองของวตัถุ มนัเป็นเร่ืองของสิง่ที่อริยสจั 
เร่ืองของความจริงทีจ่บัต้องได้ ถ้าจบัต้องได้ป๊ับ มนักว็ดักนัแบบว่าความคิดหยาบๆ ว่า
อย่างนัน้เลย 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสัง่พระอานนท์ไว้เลย “อานนท์ เธอ
บอกเขานะ บริษัท ๔ เทวดา อินทร์ พรหมด้วย ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด อย่าบูชาเราด้วย
อามิสเลย อย่าบูชาเราด้วยอามิสเลย ให้ปฏิบตัิบูชาเถดิ” 

เพราะปฏิบัติแล้วมันจะเข้าถึงใจไง ถ้าปฏิบัติเข้าถึงใจ ใจคนมันดีแล้ว 
ทุกอย่างดีไปหมด แต่ถ้าใจคนยังน้อยใจ ยังเหลียวซ้ายเหลียวขวาอยู่ จะท า
อะไรให้แต่คนอ่ืนช่วย เวลาปฏิบัติจริงๆ แล้วมันต้องจิตใจของเราเอง 

ทีนีเ้พียงแต่ที่อนโุมทนาทานมนัเป็นเร่ืองของความน้อยเนือ้ต ่าใจ ความว่าเราไม่
มีบุญกุศล เราท าแล้วเราไม่เทยีมหน้าเทียมตาคนอ่ืน ถ้าไม่เทียมหน้าเทียมตาคนอ่ืน เรา
ลงทนุโดยที่ไม่ต้องใช้วตัถเุลย เห็นเขาท าบุญ เราอนโุมทนาไปกบัเขา เวลาอนโุมทนาไป
กบัเขา ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นลกูน้องเขา บารมี เขาสร้างบารมี แต่มนัก็ได้บุญ เห็นไหม 
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แต่ถ้าพออย่างนีป๊ั้บ เราก็อยากจะเป็นหวัหน้าแล้ว เราจะให้คนอ่ืนอนโุมทนากบัเรา เรา
อยากจะเป็นพระอินทร์ อยากจะคมุเขาไง ไอ้นี่มนัเร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของวฏัฏะไง 

ฉะนัน้ กรณีนีเ้ร่ืองอนโุมทนามนัเป็นช่องทางออกให้คนที่แบบว่าจิตใจเราสงูสง่ 
จิตใจเราสงูส่งใช่ไหม แต่เร่ืองวตัถเุราไม่เทยีมเขา เราก็อนโุมทนาไปกบัเขาได้ แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจิตใจของคนมนัทิฏฐิ มนัไม่ยอมอนโุมทนากบัใครหรอก มนัจะท าของมนัเองไง 
ถ้าท าของมนัเอง 

นี่พดูถึงถ้าจิตใจเราด ี อนโุมทนา มนัเป็นเร่ืองระดบัของทาน แล้วมนัเป็นเบสิก
มนัเป็นพืน้ฐานที่ไม่ใชเ่ร่ืองอริยสจั ไม่ใช่เร่ืองการภาวนาเลย ถ้าเร่ืองการภาวนาแล้ว 
เร่ืองนีม้นัเป็นเร่ืองที่ว่า ดสู ิหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์เราท่านเข้าในที่สงดัที่
วิเวก ท่านไปทีไ่ม่มีคน ท่านไปที่วเิวก กายวิเวก จิตวิเวก สมาธิวิเวก ท่านจะไปหาทีว่ิเวก
ของท่าน ท่านไม่หาที่คลกุคลี แตเ่รา เราร่วมอนโุมทนา เราอยากมีพวกเยอะๆ เรา
อยากจะคลกุคลีไง 

ทีนีม้นัเป็นระดบัของทาน ระดบัของบุญกุศล อย่างนีไ้ม่ว่ากนั มาเข้าค าถามไง 
“๑. เวลาเราร่วมอนโุมทนาไปกบัผู้ อ่ืน ที่เขาท าอย่างนีถ้กูไหม” 

ถกู จิตใจยิ่งสะอาดบริสทุธ์ิขนาดไหน ท าด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิ ผลมนัยิ่งมาก
ขึน้เท่านัน้น่ะ จิตใจสะอาด เราสะอาดบริสทุธ์ิ ท าอย่างนีถ้กูไหม ถกู 

“๒. ในปัจจุบนันีมี้คนที่เขาไปท าบุญกุศลแล้วเขามาเขียนลงในเฟซบุ๊กว่าเขาได้
ท าบุญมาแล้ว ร่วมอนโุมทนาไปกบัเขานี่ได้บุญไหม ว่าใช้ได้ไหม” 

ใช่ แต่โดยหลกันะ โดยหลกั เวลาโดยหลกันี่เร่ืองการตลาด เร่ืองการตลาด เร่ือง
การตลาดนี่เร่ืองโลก การตลาดผิดพลาด ตลาดผิดไหม การตลาดมนัก็วิชาชีพหนึ่ง เวลา
เราท าธุรกิจ เราก็ต้องมีตลาดของเรา เราก็ต้องค้าขายของเรา มนัต้องมีตลาด แต่ตลาด
เป็นเร่ืองของโลกไง เร่ืองของโลก ตลาดมนัต้องเซ็นสญัญา ไว้เนือ้เชื่อใจกนัได้หรือไม่ได้ 
แต่เร่ืองของธรรมล่ะ ถ้าเร่ืองของธรรมนะ 

สิ่งที่ว่าในปัจจุบนันีค้นที่เขาท าบุญมาแล้วเขาเขียนลงในเฟซบุ๊กต่างๆ 
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ในทางโลกนะ คนดีก็มี คนที่มาหลอกลวงก็เยอะ ถ้าคนมาหลอกลวงก็เยอะ เขา
ถึงบอกว่า ในเฟซบุ๊ก ในอินเทอร์เน็ต กฎข้อแรกเลย ห้ามเชื่อ กฎข้อแรกเลย ห้ามเชื่อ ที่
เชื่อๆ กนัอยู่นี่มนัเสียหายหมดไง กฎข้อแรกเลย ห้ามเชื่อ ที่เขาเขยีนมายงัเชื่อไม่ได้ ห้าม
เชื่อ เพราะเชื่อแล้วเราเป็นเหยื่อเขาไง แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาไปจริงหรือไม่จริง แล้วรู้ได้
อย่างไรว่าเขาท าหรือไม่ท า 

แต่มนัเป็นสื่อ สื่อว่าเขาไปท าบุญที่ไหนมา เราเห็นภาพที่สวยงาม เรากช็ื่นใจได้ 
แต่เราไม่เชื่อไปกบัเขา ไม่เชื่อไปกบัเขา โดยกฎข้อแรกเลย ไม่ให้เชื่อไปกบัเขา 

ถ้าเชื่อไปกบัเขา ดสู ิ ตอนนีท้ี่เขาขายตรงที่เขามีปัญหากนัอยู่นี่ แชร์ลกูโซ่ ก็เชื่อ
เขาทัง้นัน้น่ะ ไปกบัเขาหมด ท าไมต้องไปกบัเขาล่ะ เพราะอะไร 

เพราะว่าเราปฏิบตัิบูชาได้ เราปฏิบตัิบูชานะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าสัง่ไว้เลยนะ “อานนท์ เธอบอกเขานะ ให้ปฏิบตับิูชาเราเถิด อย่าบูชาเราด้วยอามิส
เลย” 

อามิสเราก็ได้ท ามาแล้ว บุญกุศลได้ท ามาแล้ว อนโุมทนาก็ได้มาแล้ว จะไป
อนโุมทนาในเฟซบุ๊กอีกนะ 

มนัเป็นการตลาด มนัเป็นโลกไง ถ้าเป็นการตลาด เป็นโลก เวลาทางโลกเขา เขา
ว่าตื่นคน เวลาคนมนัตื่นแล้วเอาไม่อยู่นะ เวลาเขาจะม็อบกนั ถ้ามนัจุดไม่ติดมนัก็ไม่ติด 
แต่เวลาติดแล้ว คมุม็อบนี่ยากมากเลย 

ไอ้น่ีกระแสเวลาเขาสร้างขึน้มา กระแสต่างๆ กระแสมันเป็นเร่ืองข้าง
นอก เร่ืองการภาวนามันเป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก เป็นเร่ืองของจ าเพาะตน 
ถ้าเร่ืองจ าเพาะตน เราจะได้ดีหรือเราจะท าได้หรือไม่ได้ มันเป็นเร่ืองของเรา 
มันเป็นเร่ืองการปฏิบัติของเรา ท าไมการปฏิบัติของเรา เราต้องไปแขวนไว้
กับเฟซบุ๊กด้วยล่ะ แล้วเฟซบุ๊กมึงจะพากูไปปฏิบัติดีด้วยหรือ มึงจะพาศีล สมาธิ 
ปัญญาให้กูไหม 

เฟซบุ๊กมนัก็เฟซบุ๊ก มนัเป็นสื่อ เราจะบอกว่า สื่อ ถ้าเราใช้ประโยชน์ได้ มนัก็ใช้
ประโยชน์นะ เวลานกัวิทยาศาสตร์เขาคิดส่ิงใดขึน้มา เขาคิดมาเพ่ือเป็นประโยชน์ แต่
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ทฤษฎีต่างๆ การกระท าต่างๆ มนัมีประโยชน์และมีโทษในตวัมนัเอง คนใช้ในทางถกู
และทางผิด ถ้าใช้ในทางที่ถกู มนัเป็นประโยชน์ไง ถ้าใช้ในทางผิด อย่างโทรศพัท์เขา
เอาไว้เพ่ือย่นระยะทาง เขาไว้เพ่ือการสื่อสาร แต่เวลาอยู่บ้าน เดี๋ยวนีโ้ทรศพัท์ใครๆ ก็
ปวดหวัเลยนะ กร๊ิงๆ มาแล้วนะ เสนอสินค้ามาแล้ว 

จนเขาบอกว่า เมืองไทยเรามนัแปลก เมืองนอก เร่ืองสิทธิส่วนบุคคล เราไปล่วง
เขาไม่ได้หรอก แล้วถ้าท ากนัอย่างนีน้ะ หน่วยที่ว่าเกบ็ข้อมลูนี่ต้องฟ้องให้หมดเลย เอา
ความลบัของเราไปเที่ยวขายได้อย่างไร แล้วเขาก็โทรมาน่าร าคาญ เดี๋ยวๆ ก็โทรมา 
เดี๋ยวๆ ก็โทรมา แล้วมนัรู้ได้อย่างไรล่ะ นี่ไง สื่อทกุอย่าง การกระท าทกุอย่างมนัมีดีและ
มีเลวอยู่ในตวัมนัเอง ในเฟซบุ๊กกเ็หมือนกนั 

ฉะนัน้ เราจะบอกว่า เขาบอกว่าในปัจจุบนันีมี้คนไปท าบุญแล้วเขียนลงในเฟ
ซบุ๊ก แล้วผมไปเห็นด้วย ผมอนโุมทนานี่ถกูต้องไหม 

เราเหน็สิ่งใดที่มนัเป็นแง่บวกแล้ว ดสู ิ เด็กมาวดั เดก็มาวดัเดี๋ยวนีใ้ครมาเขาชื่น
ชมนะ โอ้โฮ! เดี๋ยวนีเ้ด็กตวัน้อยๆ มนัก็มาวดัเนาะ เม่ือก่อนเราแก่เฒ่าแล้วค่อยมากนัไง 
โอ๋ย! เดี๋ยวนีเ้ขาเห็นเดก็มาวดั ผู้ใหญ่เขาชื่นชมกนัมากเลยนะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนีเ้ร่ิม
มาวดั เพราะธรรมะมนัเป็นสจัจะเป็นความจริงที่ทกุคนพิสจูน์ได้ เด็กก็พิสจูน์ได้ ใครๆ ก็
พิสจูน์ได้ ถ้ามนัพิสจูน์ตัง้แตเ่ด็กขึน้มาแล้ว มนัท าตัง้แต่เด็กมนักเ็ป็นประโยชน์ของเขา 
มนัเป็นประโยชน์ของเขาเอง ฉะนัน้ สิง่ที่เขามาเห็นวา่เด็กมนัมาวดั ทกุอย่างมาวดั มนั
เป็นประโยชน์กบัเขา มนัวดัใจ มนัเป็นประโยชน์ตรงนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าในเฟซบุ๊กเขาเขียนอย่างนัน้น่ะ สิ่งที่วา่เวลาข้อที่ ๑. อนุโมทนา
อย่างนีถ้กูไหม 

ถกู เราเห็นใครท าดี เห็นเดก็มาวดัมาวา เราชื่นชมไปกบัเขานะ อืม! มนัมาวดัมา
วาเนาะ มนัมาเข้าใกล้พระ เข้าศีลเข้าธรรม ดีกว่ามนัไปตามเพ่ือนมนัไป แล้วเพ่ือนพาไป
ไหนก็ไม่รู้ แล้วมนัจะไปไหน เรารู้ไม่ได้ เออ! ถ้าอย่างนีม้าปลอดภยั แล้วอย่างว่า เขา
เรียกคบบณัฑิต คนที่เป็นบณัฑิต คนที่แสวงหาความดีแล้วไปแสวงหาความดี 
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“หลวงพ่อ แล้วเฟซบุ๊กไม่เป็นบณัฑิตหรือ เขาไปท าบุญมา เขาเขียน ไม่เป็น
บณัฑิตหรือ” 

เวลาลกูศิษย์เรามาพดูนะ เวลาเขาไปดใูนพนัทิป เขาเห็นคนที่มาท าบุญที่วดัเรา 
แล้วเขามาถ่ายรูปโดยที่ว่าพวกเราไม่เห็น แล้วเขาก็ไปลงในพนัทิป ลกูศิษย์เราก็เขียน
เข้าไปถามเขา บอกว่า “คณุเอามาเขียนอย่างนีไ้ด้อย่างไรล่ะ คณุเอามาลงได้อย่างไร” 

เขาบอก “ท าไมจะลงไม่ได้ ก็ผมไปวดัมา ผมไปวดัหลวงพ่อมา ผมก็ถ่ายรูปมา 
แล้วผมก็เอามาลง ท าไมมนัจะไม่ได้” 

แต่ลกูศิษย์ของเราอยู่ที่นี่เขาไม่เคยท ากนัอย่างนัน้ เขาก็เขยีนเข้าไปถามเขา 
บอกว่าเอ็งเอารูปวดั รูปศาลา เอารูปหลวงพ่อลงได้อยา่งไร 

“อ้าว! ก็ไปท าบุญมา” 

เออ! วยัรุ่นไง ตามสิทธ์ิ เขามีสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิของเขา อ้าว! เขามีโทรศพัท์ เขาก็
ถ่ายของเขา แล้วเขาก็ไปเขียนลงในพนัทิป 

ลกูศิษย์เราไม่เคย เขาก็บอกว่าที่วดันีไ้ม่ท าอย่างนัน้ เพราะท าอย่างนัน้เขา
เรียกว่ามนัเป็นกระแสโลกไง ถ้าท าอย่างนัน้ไปมนัก็เป็นโลกๆ ไปหมด แต่ถ้าในสื่อที่เขา
มาเขียนกนั อนันัน้มนัก็เป็นโลกนะ 

แต่ถ้าเราจะท าของเรานะ เราจะบอกว่า ค าว่า “เป็นโลกกบัเป็นธรรม” ค าว่า 
“เป็นธรรม” เป็นธรรมคือท าเพ่ือประโยชน์กบัเราไง ถ้าเป็นโลก มนัเป็นกระแสเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ แต่โลกเขาต้องการนะ โลกเขาต้องการ แต่ถ้าเราจะเอาความจริงของเรา 
เราไม่ต้องการ เราเอาความจริงของเรา 

นี่ข้อที่ ๒. เร่ืองเฟซบุ๊กๆ เราไม่เห็นด้วย เราไม่เห็นด้วย เพราะว่าใครมาขอนะ ที่
วดันีมี้สถานีวิทย ุมีทีวีดาวเทียม มาขอเยอะมาก มาขอเราไปออก...โนๆๆ ไม่ให้ มีคนมา
ขอเยอะ มาขอเรานี่ไม่ให้ ไม่ให้ 
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เพราะว่าเขาไปแล้ว ใช่ เรามัน่ใจในเทปทีเ่ราเทศน์ไว้ทัง้นัน้น่ะ แต่เอาไปอย่างนัน้
ป๊ับ มนัร้อยพ่อพนัแม่อยู่ในทีวีนัน่น่ะ แล้วเอาเราไปมัว่กบัเขา มนัไร้ประโยชนไ์ง มนัไม่
เป็นประโยชน ์

ถ้าใครมีโชคมีอ านาจวาสนา มนัก็เข้ามาในเว็บไซตเ์รา ถ้าใครไม่มีโชคไม่มี
อ านาจไม่มีวาสนา เออ! เอ็งก็ไปหาที่อ่ืน มนัก็กรรมของสตัว์ ไม่แปลก 

ไม่ให้ ไม่ให้ คนมาขอหลายเจ้า ไม่ให้ อย่างไรก็ไม่ให้ จนเขารู้กนัเอง บอกหลวง
พ่อไม่ให้ เขาก็เลยไม่มากนัหมดเลย เออ! หลวงพ่ออยู่คนเดียวนะ อย่ามายุ่งกบัสงัคม
นะ คนเก่งนกั ไปแขวนไว้บนต้นไม้ อย่ามายุ่งกบัใคร 

เออ! ไม่ยุ่ง ไม่ต้องห่วงว่าจะไปยุง่ 

นี่พดูถึงในเฟซบุ๊กไง ถ้าอย่างนัน้มนักไ็หลไปตามกระแสกนัไปหมด มนัเป็นโลก
หมด นี่ข้อที่ ๒. นะ 

๓. ถ้าสิ่งที่ในข้อที่ ๒. ถกูต้อง การที่ผมไปท าบุญมาแล้ว และผมจะเขียนในเฟ
ซบุ๊กเพ่ือได้ท าบุญอย่างนีม้า แล้วเอาบุญนีม้าฝากเพ่ือว่าเป็นการบอกบุญแก่เพ่ือนและ
ผู้ อ่ืนให้ร่วมอนโุมทนาบุญด้วย อย่างนีไ้ด้ และถกูต้องไหมครับ” 

ได้และถกูต้องในสงัคมของโยม มนัเป็นสิทธ์ิ ในเม่ือมนัเป็นสิทธ์ิของโยม ค าว่า 
“เป็นสิทธ์ิของโยม” โยมนะ ยงัไม่ได้มาปฏิบตัิ แล้วพอมาปฏิบตัิแล้ว พอปฏิบตัิแล้วมนัก็
ต้องการสถานที่ ต้องการต่างๆ 

เวลาคนมาปฏิบตัิใหม่ๆ ในวดันี ้ผู้ที่มาใหม่นี่ โอ้โฮ! เข้ามาในวดั ตกใจเลย โอ้โฮ! 
จะอยู่ได้อย่างไร ไม่มีอะไรเลย เขาตื่นเต้นกนัมาก แต่พออยู่ไปๆ “หลวงพ่อ มนัคลกุคลี
เกินไปเนาะ ทางนู้นก็มีเสียงดงั ทางนีก้็เสียงดงั” เห็นไหม มนัจะพฒันาขึน้มาแล้ว นี่ถ้า
มนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา 

ถ้าอย่างสิทธ์ิของโยม โยมเป็นโยม โยมมาวดั โยมก็เก่งมากแล้ว ตบมือ มาวดั 
คนที่ไม่มาวดัคือคนที่ไม่เอาไหน คือคนที่เป็นชาวพทุธแล้วไม่สนใจเร่ืองศาสนา ไอ้คน
ที่มาวดัก็เก่งกว่าคนที่ไม่มาวดัใช่ไหม ไอ้คนที่มาวดัแล้วปฏิบตัิก็เก่งกวา่คนที่มาวดัเฉยๆ 
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ไอ้คนที่ปฏิบตัิแล้วเขาอยากจะวเิวก เขาก็เกง่กว่าคนที่มาปฏิบตัิแล้วปฏิบตัิไม่ได้ มนัก็
เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไปไง 

ถ้าข้อที่ ๒. บอกถ้าโยมมาท าบุญแล้วไปเขียนลงเฟซบุ๊ก อย่างนีถ้กูต้องไหม...ถกู 

ใช้ได้ไหม...ได้ เร่ืองของโยม เพราะโยมท าได้ไง เพราะอะไร เพราะถ้าจิตใจของ
เรา จิตใจของเราเพ่ือบวก คิดบวกไง เรียกร้องสตัว์ทัง้หลายมาดธูรรม มาดหูวัใจของเรา
ที่พฒันาขึน้ มาดคูวามคิดเราที่พฒันาขึน้ ถ้าสิ่งนีม้นัก็เป็นบวกไง 

แต่เวลาคนเขามาวดัแล้ว ถ้าเขามาคิดอย่างนีด้้วย พอเห็นคนอ่ืนเขาท าไง เอ๊ะ! 
เขาเร่ียไรกนัได้เนาะ เขารวบรวมปัจจยัไปถวายวดัได้ เราก็ท าบ้าง เออ! มนัก็จะเร่ิมมี
แล้วนะ แล้วถ้าไปวดันัน้ๆ มนัเป็นเร่ืองโลกไปหมด 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นเร่ืองของโยม...ถกู 

แต่วดัเราเม่ือก่อน ปีที่แล้วหรือปีก่อนไม่รู้ ที่วดันีมี้กฐิน แล้วเขาก็ไปเปิดในเฟซบุ๊ก
จะรวมเงินมาทอดกฐินที่วดัเรา เราก็ไม่รู้เร่ือง เขาท ากนัเองด้วยเจตนาดี ลกูศิษย์ไปเหน็
เข้า มาฟ้อง 

เราบอกเลย บอกว่ากูไม่รู้เร่ือง ลกูศิษย์ไป ลกูศิษย์เรามนัแบบว่าติดดาบหมด ไป
ถึงก็ไปใส่เขาหมดเลย จนเขาปิดหมด 

เพราะพวกเราไม่เคยท า ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เราไม่ยุ่งด้วย เพราะในวนิยั 
ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ญาติ ๗ ชัว่โคตร พระพดูได้ ขอได้ 

ถ้าไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เราจะเน้นย า้กบัพระเราตลอด ไม่ใช่ญาติ อย่าไปยุ่ง
กบัเขา เขาไม่ได้ปวารณากบัเรา ห้ามขอ ถ้าขอ ได้มา เป็นนิสสคัคิยปาจิตตีย์ ไม่ใช่ญาต ิ
ไม่ใช่ปวารณา อย่ายุ่ง 

แม้แต่มาปวารณากบัเรา เรายงัรับปวารณาเพราะน า้ใจเขา แต่ไม่เคยยุ่งกบัเขา 
เพราะเราเป็นนกัรบ เราจะรบกบักิเลสของเรา แต่ถ้าใครเขามาวดัแล้วเขาอยากจะ
ท าบุญนัน้เป็นสิทธ์ิของเขา นัน้คือผลประโยชน์ของเขา คือบญุของเขาที่เขาจะท า เราปิด
กัน้เขาไม่ได้ แต่เราไม่ก้าวล่วงอย่างนีเ้ลย เพราะอะไรรู้ไหม เพราะปฏิบตัิไปแล้วมนัจะ
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เห็นเร่ืองอย่างนี ้ เพราะปฏิบตัไิปแล้ว จิตใจของเรากว็ิตกกงัวลไปหมด ถกูไม่ถกู ผิดไม่
ผิด มนัวิตกกงัวลไปหมดเลย แล้วคิดดสูิ เขาไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา เขาอยากจะร่วม
บุญด้วย ไปบอกอะไรเขามา พอบอกเขามาแล้ว มนัจริงหรือไม่จริงล่ะ 

“หลวงพ่อบอกว่าสร้างกุฏิ แล้วท าไมหลวงพ่อเอามาสร้างศาลาล่ะ โกหกผม” 

อ้าว! ยุ่งแล้ว 

“อ้าว! หลวงพ่อบอกจะสร้างส้วม ท าไมสร้างเจดีย์ล่ะ” 

อ้าว! ผิดอีกแล้ว 

ฉะนัน้ แล้วแต่เขา นี่พดูถึงวดัที่เขาสร้าง 

แต่ของเรานะ เรามั่นใจมาก เรามั่นใจในการสร้างหัวใจ เรามั่นใจในการ
สร้างคุณธรรมในหัวใจคน มันมีค่ากว่าเงินกว่าทอง มีคุณค่ากว่าทุกๆ อย่าง 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า หลวงปู่ มัน่บอกกบัหลวงตาว่า
ประเสริฐมาก เลิศเลอมาก เทิดใส่ศีรษะไว้ เราไปศึกษากนัมา เราศึกษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เรายงัไม่ได้ท าหวัใจของเราให้มีคณุธรรมขึน้มา เรา
ไม่ได้ท าหวัใจของเราให้เข้มแข็งขึน้มา ตรงนีแ้หละส าคญัที่สดุ 

ศาสนา ถ้ามนัจะเจริญ เจริญในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เพราะมนัเจริญ
ในใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เพราะท่านรู้จริง ท่านถึงมาตีแผ่ข้อเท็จจริงให้พวกเราได้
ประพฤติปฏิบตัิ 

ไอ้เราไปศึกษามานี่มนัเป็นการด้นการเดา การด้นการเดา การคาดการหมาย 
แล้วก็สอนกนัไปโดยการคาดการหมาย จะผิดก็ไม่ใช่ จะถกูกไ็ม่ใช่ คร่ึงๆ กลางๆ ต่างคน
ต่างละล้าละลงั ต่างคนต่างไม่แน่ใจ ต่างคนต่างประพฤติปฏิบตัิด้วยความไม่แน่ใจ เรา
ท าอะไรด้วยความไม่แน่ใจ มนัจะได้ผลด้วยความแน่ใจได้อย่างไร 

แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นของเราท่านมั่นคง ท่านแน่ใจ เพราะหลวงปู่
มั่นท่านพูดตลอด แล้วท่านเทศน์ตลอด “ต้องอย่างนี ้ ต้องอย่างนี ้ ต้องอย่างนี ้
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มันต้องเป็นอย่างนี ้ ศีลต้องเป็นอย่างนี ้ สมาธิต้องเป็นอย่างนี ้ ปัญญาต้องเป็น
อย่างนี ้เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ ต้องๆๆ” 

แล้วพวกเราก็ท าตาม ท าขึน้ไป พอไปถึงอนัเดียวกนัแล้ว อ๋อ! เพราะมนัต้องเป็น
อย่างนี ้ท่านรู้รอบอยู่แล้ว พอเราปฏิบตัิไปถึงเข้า เราทึ่งเลยนะ อ๋อ! ไม่ต้องบอกกนัเลย 
ไม่ต้องพดูเลย นี่ไง นี่พดูถึงว่าสิง่นีม้นัถึงว่าเป็นความจริงไง 

ฉะนัน้ว่า มนัเป็นสิทธ์ิ ถ้าสิทธ์ิบอกว่า ถ้าข้อ ๒. ถกู ข้อ ๓. ผมก็ท าบ้างก็ถกู 

เออ! เป็นสิทธ์ิๆ แต่ในความเห็นของเรา เพราะเราเป็นนกัปฏิบตัิ เราเป็นลกูศิษย์
กรรมฐาน กรรมฐาน เห็นไหม ในนวโกวาท มีการเล่นที่ไหน ไปที่นัน่ นี่เรียกอบายมขุ 
อบายภูมิ อบายมขุ เราไม่ยุ่งด้วย มีการมหรสพสมโภช ถ้าเป็นกรรมฐานเขาไม่ยุ่งด้วย
เลย ที่ไหนมีสิ่งใด มนัเป็นเร่ืองของโลก แต่เราจะค้นหาใจของเรา 

ถ้าค้นหาใจของเรา เราจะมีเป้าหมาย อธิษฐานบารมี เป้าหมายในการ
ประพฤติปฏิบัติ เป้าหมายแก่การค้นหาหัวใจของเรา เป้าหมายของการรือ้ค้น 
เป้าหมายของการหาอริยสัจ นีเ้ป็นลูกศิษย์ของกรรมฐาน 

แต่ในเร่ืองการบญุกุศลนัน่เป็นเร่ืองของชาวพทุธ เร่ืองของคฤหสัถ์ เร่ืองของผู้ที่
หวงัผลของบุญ 

แต่เราหวงัผลของมรรคผล หวงัผลของคณุธรรม หวงัผลของความมัน่คงในใจ 
ฉะนัน้ กรรมฐานเป็นอย่างนี ้

ฉะนัน้ พอกรรมฐานเป็นอย่างนีป๊ั้บ เวลาโยมเข้ามาโยมก็เลยบอกว่า “แหม! เข้า
มาวดัแล้วท าไมไม่เห็นมีอะไรเลย” 

ไม่มีอะไรนี่แหละมี ไอ้ที่มีนัน่แหละไม่มี ไอ้ที่มีนัน่แหละไม่มีอะไรเลย เพราะมนั
ว่างเปล่า 

ไอ้ที่ไม่มี ไม่มีเพราะหวัใจมนัมีหลกัไง ทีไ่ม่มีอะไรเลยเพราะหวัใจอยู่ได้ไง เพราะ
ที่ไม่มีเลย ความว่าง ความไม่มีสิ่งใดเลย แต่มนัมีคณุธรรมในใจ 
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ไอ้ไม่มีอะไรเลยน่ะมี ไอ้ที่มีเยอะแยะเลยน่ะไม่มี ไม่มีเพราะอะไร เพราะมนัจ้าง
บริษัทจดังาน มนัจดัได้หมด เดี๋ยวนีมี้งานตามวดั เขาไม่จดักนัเองแล้ว เขาเหมา เหมาให้
คนท าให้ 

แต่ของเรานีใ้ครจะมาเหมามรรคผลนิพพาน ใครเหมาได้ กูจ่ายเดี๋ยวนี ้ใครเหมา
ได้ ใครมาเหมาเร่ืองท าสมาธิแทนกนัได้ กูจ้างหมดเลย จ้างหมดเลย...ไม่มีหรอก มนัไม่
มีอยู่ในโลกนี ้นี่ลกูศิษย์กรรมฐาน 

ฉะนัน้ ข้อที่ ๓. ว่า ถ้าเขาท าอย่างนัน้ถกู ผมก็ต้องถกูใช่ไหม 

เออ! เป็นสิทธ์ิของโยม แต่ถ้าเป็นกรรมฐาน เราห่วงเร่ืองการวิเวก ห่วง
อยากได้เวลา อยากได้เวลามากเพ่ือน่ังสมาธิ เดินจงกรม เราอยากได้เวลา
ส่วนตัวเพ่ือภาวนา ไม่ใช่อยากได้เวลาหน้าแป้น กดเอาๆ อยากได้เวลาคอย
ตอบค าถามเขาไง ไปท าบุญที่ไหนมา ดีหรือเปล่า หลวงพ่อด่าหรือไม่ด่า แล้ว
คอยตอบค าถามเขา แต่ถ้าเราเอาเวลามาภาวนาดีกว่า 

ถ้าถกู ถกูของโยมไง จะบอกว่าผิดทัง้หมด สื่อใช้ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ ใช้
เป็นโทษก็เป็นโทษ ใช้เพ่ือหลอกลวงเขาก็ได้หลอกลวงเขา ใช้เพ่ือเมตตาธรรมเพ่ือ
ประโยชน์เขาก็ประโยชน์เขา อยู่ที่คนใช้ 

“๔. ถ้าเราได้อ่านเร่ืองราวในสมยัพทุธกาล เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านได้
สร้างวดัเชตวนัถวายพระพทุธเจ้า เม่ือเราอ่านแล้วเกิดความซาบซึง้ในบุญนัน้แล้วเรา
ร่วมอนโุมทนาบุญด้วย ซึ่งเหตกุารณ์นีผ้่านมานานแล้ว ถือเป็นการร่วมอนโุมทนาไปด้วย
ไหม” 

ถือว่าใช่ ถือว่าเพราะอะไร เพราะเวลาเราศึกษาเร่ืององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า เห็นไหม กเ็หมือนกนั เราศึกษาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๒,๐๐๐ กว่า
ปีมาแล้ว ทีนีอ้นาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้สร้างบุญกุศลมากบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า ได้สร้างวดัถวาย 

ถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ เวลาอ่านไป อย่างนีเ้วลาเราศึกษาไป องคลุิมาล
เวลาโดนอาจารย์เขาใช้อบุายเพ่ือจะให้ทางราชการมาฆ่า แล้วเวลาองค์สมเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจ้าไปโปรดเขา คติธรรมมนัมีเยอะไปหมด เวลาศึกษาพระไตรปิฎกขึน้
มาแล้วเราเอาคติธรรมมาเป็นที่ตัง้ แล้วเราเอามาใคร่ครวญในใจของเรา ดชูีวิตคนมนั
เป็นอย่างนี ้ชีวิตคนแต่ละคนมนัเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ มนัมาเจอวิกฤติแต่ละคนมนั
ไม่เหมือนกนั เราเจอวิกฤติอย่างไร แล้วชีวิตเราล่ะ มีวกิฤติไหม แล้วชีวิตเรามนัทกุข์ยาก
ไหม ถ้าชีวิตเรามนัทกุข์ยากไปหมดเลย เราจะทกุข์ยากมากเลย แต่ถ้าชีวิตคนอ่ืนเขาก็
ทกุข์เหมือนเรา บางคนทกุข์กว่าเราอีก บางคนพ้นวิกฤติมาได้มนัน่าตื่นเต้นมากเลย 
แล้วเราจะด ารงชีวิตอย่างไร นีเ่อามาคิด 

แล้วถ้าเห็นว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาท าอย่างนัน้เรากอ็นโุมทนาไปกบัเขา อย่าง
นีถ้กูต้อง ใช้ได้ มนัเป็นสจัจะมนัเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในพระพทุธศาสนา 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาท่านเทศนาว่าการในสมยัพทุธกาล เวลา
ท่านย้อนกลบัไปอีกว่าอดีตชาติเขาเป็นอย่างนัน้ๆ มนัมีที่มาที่ไปหมด แต่มีที่มาที่ไปแบบ
นัน้แบบผู้ที่หตูาสว่าง 

แต่ของเรา ถ้าหตูาของเรา เราเป็นคนหนา เรายงัมองไม่ทะลปุรุโปร่ง เรากเ็อาคติ
ธรรมไง ศกึษาแล้วเอาคติธรรมมาเป็นประโยชน์กบัเรา มาเป็นประโยชน์กบัเรา เราก็ดู
เพ่ือหวัใจเรา มนัใช้ได้หยาบ กลาง ละเอียด มนัใช้ได้ทกุแง่มมุ ถ้ามนัทกุแง่มมุนะ กรณี
อย่างนี ้นางภิกษุณทีี่ว่าสมยับวชจะเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา มนัไปวิเวก ไปโดนรังแกอะไร 
ในพระไตรปิฎก ไปอ่านแล้วเศร้า เศร้ามากนะ เร่ืองภกิษุณี ศีลของภิกษุณีแต่ละข้อที่เกิด
ขึน้มา 

เพราะเราดมูาแล้ว พระไตรปิฎก ดมูาหลายรอบ เราค้นคว้าหมด ค้นคว้าเพราะ
อะไร เพราะเราเป็นลกูศิษย์พระพทุธเจ้า แล้วถ้าเราไม่ค้นคว้า ไม่ดคู าสอนของท่านเลย 
เรากจ็ะไม่ใช่ลกูศิษย์ของท่านจริงน่ะสิ ดหูมดนะ ในพระไตรปิฎกนี่ค้นหมด แล้วหลาย
รอบ ค้นว่าเหตกุารณ์มนัเกิดที่ไหน เหตกุารณ์มนัเกดิอย่างไร มนัเกิดวิกฤติอะไรมนัถงึ
เป็นอย่างนี ้แล้วผู้ที่รอดพ้น รอดพ้นได้อย่างไร รอดพ้นมา มี 

แล้วกรณีอย่างนัน้ป๊ับ เราก็มาเทียบชวีิตเรานี่สิ บางทชีีวิตเราก็ปลอดโปร่ง บางที
ชีวิตเราก็ราบร่ืนใช่ไหม บางทชีีวิตเรามนัก็มีอปุสรรค เห็นไหม ชีวิตคนเรามนัไม่แน่นอน 
แล้วมนัมีที่มาที่ไปหมด เพียงแต่เรายงัไม่รู้ ถ้าไม่รู้ เราก็รักษาของเราไป 
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นี่พดูถึงว่า ถ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาได้สร้างบญุกุศลมาขนาดนัน้ เรา
อนโุมทนากบัเขา ได้บุญไหม 

ได้ เราระลึกแต่ความดีๆ ได้หมดแหละ เราพทุโธๆ นี่ก็ระลึกถึงพระพทุธเจ้า พทุโธ
นี่ก็อนโุมทนากบัพระพทุธเจ้า พทุโธก็พทุธะไง พทุธะ ระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าไง เราก าหนดพทุโธๆ นี่ก็อนโุมทนากบัพระพทุธเจ้า ไม่ใช่อนโุมทนากบับิณฑิกะ 
นี่พดูถึงอนโุมทนากบับิณฑิกะนะ 

“๕. ถ้าเราเดินทางไปวดัแล้วไปเห็นเจดีย์พระพทุธรูปที่เขาสร้างไว้สวยงาม แล้ว
เราร่วมอนโุมทนาบุญกบัเขา ถือเป็นการอนโุมทนาไหมครับ” 

ถือว่าเป็นนะ มนัเป็นบุญคณุจากบรรพบุรุษของเรา บรรพบุรุษของเราจิตใจเป็น
คณุธรรม เขาได้สร้างของเขาไว้ เขาดแูลของเขาไว้ แตม่นัเป็นวตัถ ุ

แต่ถ้าใครปฏิบตัินะ ครูบาอาจารย์ของเราอย่างเชน่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
นิพพานไปหมดแล้ว เวลาไปเห็นพระธาตพุนม หลวงปู่ เสาร์กบัหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนมา
เจอพระธาตพุนม มีแต่เถาวลัย์ปิดไปหมด แล้วท่านพาประชาชนเข้ามาถากถางขึน้มาไว้ 
แล้วท่านก็บอกไว้เลยว่า ให้คนที่เป็นเจ้าของ คนทีเ่ขามีบุญมาพฒันา ท่านแค่ท าความ
สะอาดแล้วให้คนดแูล พระธาตพุนมนี่ 

สิ่งที่เป็นถาวรวตัถทุี่มีคณุค่าในประเทศเรา ครูบาอาจารยเ์ราท่านไปพบไปเจอ 
ท่านท าไว้พฒันาไว้เพ่ือคนอ่ืนต่อไป เวลามนันานไป เวลาบ้านเมืองเขาย้ายไปแล้ว สิ่ง
นัน้เขาก็ทิง้ร้างไป แต่เวลามาพฒันาใหม่ๆ ไอ้กรณีนีม้นัมีของมนัอยู่อย่างนี ้

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเขาไปเห็นวดัที่สร้างเจดีย์ เราก็อนโุมทนาไปกบัเขานะ แล้วเรา
จะมีวาสนาท าได้อย่างนัน้หรือเปล่า 

แต่ถ้าเรานัง่ลงแล้วขดัสมาธิ เราก าหนดลมหายใจเข้าพทุ ลมหายใจออกโธ ทกุ
คนมีสิทธิท าได้ ทกุคนมีสิทธ์ิเลย แล้วถ้ามนัมีบุญกุศลขึน้มา ถ้ามนัเป็นสมาธิขึน้มา เรา
มีเจดีย์กลางหวัใจ เราอ่านพระไตรปิฎกมาเอง ในพระไตรปิฎก พระพทุธเจ้าบอกว่า ถ้า
ใครท าสมาธิได้ เหมือนมีบ้านมีเรือนหลงัหนึง่ ถ้าใครท าสมาธิไม่ได้ เหมือนคนบ้านร้าง 
ไม่มีที่พ่ึงที่อาศยั 
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ฉะนัน้ ถ้าเราท าสมาธิ เรามีเจดีย์กลางหวัใจเลย ที่เราไปดสูิ่งที่ว่าเป็นเจดีย์ เป็น
วตัถตุ่างๆ ที่สวยงาม แต่ถ้าเราท าความสงบของใจ เรามีเจดีย์กลางหวัใจแล้ว นีถ้่าเรา
พฒันาได้ 

สิ่งที่เราเห็นภายนอกนัน้ สาธุ ก็เป็นคณุงามความด ี เป็นคณุงามความดี เป็น
หวัใจที่เป็นธรรมจากบรรพบุรุษของเราท่านได้สร้างของท่านไว้ แล้วถ้าเราไปเห็น เราก็
อนโุมทนาไปกบัท่านนัน่แหละ แต่สดุท้ายแล้วถ้าจะประพฤติปฏิบตัิ เราต้องเข้ามาที่นี ่

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าถกูไหม ถกูหมด ถกู ถกูแล้วเพียงแต่ว่าเรา เราจะใช้เป็นประโยชน ์
ถ้าใจเป็นธรรมมนัจะเป็นประโยชน์ ทกุๆ เร่ืองจะเป็นประโยชน์ ประโยชน์กบัสงัคม 
ประโยชน์กบัวฒันธรรม เวลาถึงคราวสงกรานตเ์ขาก็ไปท าความสะอาดกนั มนัเป็น
วฒันธรรม มนัเป็นของเราชาวพทุธ มนัเป็นประโยชน์ แต่หวัใจเรายงัเกิดยงัตายอยู่นี่ 

แต่ถ้ามนัภาวนาแล้ว ประโยชน์แท้มนัอยู่ที่นี่ ประโยชน์แท้มนัอยู่ที่ว่า เวลา
ศาสนา ศาสนาเจริญในหวัใจของสตัว์โลก สิ่งนัน้เป็นวฒันธรรมประเพณจีากภายนอก 
ถ้ามนัถกูไหม ถกู ถกูส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาจริงเอาจงันะ มนัจะวางนัน้หมด แล้วเข้ามา
ที่นี่แล้วจบหมดเลย นี่ถ้ามนัพฒันาขึน้มานะ 

ถาม : เร่ือง “การเข้าถงึฐานของจิต” 

กราบนมสัการพระอาจารย์ กระผมปฏิบตัิภาวนาอยา่งสม ่าเสมอ ท าความสงบ
ของใจได้บ้างไม่ได้บ้าง ความสงบของใจแต่ละครัง้ทีเ่กิดจะใช้เวลาและหนทางที่ด าเนิน
ไปสู่ความสงบของใจนัน้ไม่เหมือนกนั บางครัง้ก็ถกูสญัญาครอบง าจนไม่สามารถท าใจ
ให้สงบได้ 

พกัหลงัผมใช้วิธีดลูมหายใจพร้อมค าบริกรรมพทุโธควบคู่กนัไป ท าอย่างนีไ้ป
เร่ือยๆ จนเกิดความรู้สึกที่บริเวณกลางหน้าอก ก็จะจบัเอาความรู้สึกนัน้ดคูวามรู้สึกนัน้ 
บางครัง้กก็ าหนดพทุโธควบคู่ไปกบัการดคูวามรู้สึกนัน้ที่เกิดขึน้ได้ บางครัง้ก็ไม่ได้ ท า
แบบนีเ้ร่ือยไป 

มีอยู่ครัง้หนึ่งเกิดอาการหายใจไม่ออก หายใจติดขดั เกิดความกลวัตายขึน้มา 
แต่ก็ภาวนาต่อไปจนรู้สึกว่ามองเห็นความกลวัตายอยูก่ลางหน้าอก มีความรู้สึกกลวั
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ตายนัน้ รู้สึกตื่นเต้น แต่ก็ยงัจดจ่ออยู่กบัความกลวัตาย สกัพกัลมหายใจหายไป นึกค า
บริกรรมพทุโธเท่าไรก็นึกไม่ออก คิดอะไรก็ไม่ออก แต่ก็ได้ยินเสียงรอบข้าง ไม่ได้ใส่ใจ
เสียงนัน้เพราะมนัไม่ได้รู้สึกว่าน่าร าคาญ แต่ใส่ใจกบัความรับรู้ที่เกิดขึน้ ไม่มีร่างกาย 
ความรับรู้เกิดขึน้บริเวณกลางหวั เป็นอยู่อย่างนีป้ระมาณ ๔ หรือ ๕ นาทีก็กลบัมาที่ลม
หายใจเข้าออกเหมือนเดิม พอออกจากสมาธิ มีความรู้สึกเบา อ่ิมใจบอกไม่ถกู จงึมี
ค าถามดงันี ้

๑. ในขณะท างาน เม่ือมีสิ่งกระทบ ไม่ว่าสขุหรือทกุข์ มนัจะเกิดความรู้สึกทีก่ลาง
หน้าอกเสมอ เม่ือดเูข้าไปในความรู้สึกนัน้กลบัรับรู้ว่าไม่สขุไม่ทกุข์ อาการแบบนีค้ืออะไร
ครับ 

๒. อาการในขณะภาวนาที่ผมเล่ามาข้างต้นเป็นผลของการปฏิบตัิภาวนาถกูต้อง
หรือไม่ครับ 

๓. ความรู้สึกที่เกิดขึน้กลางหน้าอกนัน้ใช่ฐานของจิตหรือไม่ครับ 

ตอบ : นี่เวลาภาวนาไป ภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้าง นี่คอืการฝึกฝน เหมือนนกักีฬา 
นกักีฬาที่ยงัเล่นไม่ช านาญเขาก็จะฝึกของเขาเป็นพืน้ฐานของเขา นี่ก็เหมือนกนั เวลา
เราก าหนดพทุโธ เราปฏิบตัิไป ถ้ามนัยงัไม่ช านาญมนัก็มีความอย่างนี ้ อึดอดัขดัข้องไป
หมด 

แต่ถ้าเรามีความมัน่คง มีเป้าหมาย เราพยายามท าของเรา ถึงเวลาความกลวั
ตายมนัเกิดขึน้ เราก าหนดต่อเนื่องไปๆ จนมนัหายหมด มนัหายหมด นึกพทุโธก็ไม่ได้ 
สิ่งใดก็ไม่ได้ แต่ยงัได้ยินเสียงข้างๆ อยู ่

ถ้าความจริงแล้ว สิ่งที่ได้ยนิเสียงอยู่ ความจริงมนัพทุโธได้ แต่ถ้ามนัพทุโธไม่ได้ 
เสียงข้างๆ จะไม่มีเลย จะไม่รับรู้สิ่งใดเลย นี่พดูถึงระดบัของสมาธิไง แต่อนันีไ้ม่เป็น
ประเด็น เพียงแต่เรามาพดูไว้เฉยๆ เพ่ือจะได้ไม่สบัสนไง เดี๋ยวถ้าเราพดูบอกว่าอย่างนี ้
ถกูต้องไปหมดเลย เวลาคนไปถึงระดบันีก้็บอก อ๋อ! อันนีใ้ช่อย่างที่หลวงพ่อรับประกนัไว้ 

แต่อนันีม้นัเป็นสมาธิ ใช่ มนัเป็นอปุจาระ มนัไม่ลงอปัปนา ไม่ลงอปัปนา 
เพราะว่าถ้าลงอปัปนามนัจะสกัแต่ว่ารู้ นึกไม่ได้ สิ่งใดไม่ได้ แล้วเสียงกไ็ม่ได้ยิน ไม่ได้
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อะไรเลย แต่รู้ เห็นไหม ที่บอกว่าไอ้ที่ไม่มีอะไรเลยน่ะมี ไอ้ที่มีๆ น่ะไม่มี นี่เหมือนกนั ถ้า
ไม่รู้อะไรเลยสิง่ใด...รู้ สกัแต่ว่ารู้ อนันัน้กรณีหนึ่ง 

แต่กรณีผู้ถามที่บอกว่า เวลามนักลวัตายแล้วมนัดบัหมดหายหมด 

อนันีเ้ป็นผลของความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ ผลของมนัได้ 
๔-๕ นาที แต่ถ้าเป็นอปัปนาบางทีลงไปหลายๆ ชัว่โมงเลย อนันีผ้ลของการปฏิบตัิไง 

นี่พดูถึงท าอย่างนีถ้กูต้องไหม 

ถกูๆๆ ถกูต้อง ถกูมาด้วยคณุสมบตัิ ถกูมาด้วยการกระท า ถกูมาด้วยผลที่เรา
ได้รับ แต่มนัจะมีถกูมากไปกว่านีค้ือละเอียดมากกว่านี ้ดีไปมากกว่านี ้ชดัเจนมากกว่านี ้
ต่อไปข้างหน้า ถ้าเราท าไปเราจะรู้ แต่ถ้าท ามาขนาดนีถ้กูไหม ถกู ได้มาอย่างนีถ้กูทาง 

“๑. ในขณะที่ท างาน เวลาขณะที่ท างานออกมาแล้วท างานอยู่ เวลาเราก าหนด
สิ่งใดเข้าไปถงึกลางหน้าอก สิ่งทีร่ับรู้อยู่นีค้ือมนัไม่สขุไม่ทกุข์” 

หลวงตาท่านสอน ท่านบอกว่าท าความสงบบ่อยๆ ครัง้เข้า บ่อยๆ ครัง้เข้า ท า
ความสงบบ่อยๆ ครัง้ พอมนัสงบแล้วมนัเข้าไปสงบ เดี๋ยวก็คลายออก ท าความสงบเข้า
ไป เดี๋ยวก็คลายออก ท าบ่อยครัง้เข้าๆ จนจิตเป็นสมาธิ จนจิตเป็นสมาธิ ถ้าจิตเป็น
สมาธิ จิตเป็นสมาธิมนัมีคณุสมบตัิของมนัไง ถ้าเราท าความสงบบ่อยๆ ครัง้ จิตมีสมาธิ
คือว่ามนัตัง้มัน่ของมนั เอกคัคตารมณ์ มีสิ่งใดเข้ามากระทบมนัรู้เท่าๆ มนัจะอยู่ของมนั
อยู่อย่างนีไ้ด้พกัหนึ่ง นี่ผลของมนั ผลของสมาธิ 

ฉะนัน้ เวลาเขาบอกเขาออกมาแล้วมีอะไรเข้ามากระทบ มนัไม่สขุไม่ทกุข์ 

ไม่สขุไม่ทกุข์ นี่ผลของมนั ผลของมนั วิบาก เราท าความดีขึน้มา เราได้ค าชม เรา
ได้สิ่งดีๆ มา นี่เราปฏิบตัิมา จิตมนัลง จิตมนัปล่อยมนัวางขึน้มา แล้วมนัก็มีคณุสมบตัิ
ของมนั เวลาส่ิงใดมนัเข้ามากระทบไม่สขุไม่ทกุข์ เห็นไหม ไม่สขุไม่ทกุข์มนัคืออะไรล่ะ 

ไม่สขุไม่ทกุข์คือมนัปล่อยวาง มนัไม่รับรู้ คือมนัไม่เสวย มนัไม่หยิบฉวยมาเป็น
สมบตัิของมนั กระทบแล้วก็วาง กระทบแล้วก็วาง แต่มนัเป็นได้ไม่นานหรอก เป็นได้ไม่
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นานเพราะอะไร เพราะเดี๋ยวก าลงัมนัเบาลงนะ มนัไม่ใช่มากระทบหรอก วิ่งไปหามนัเลย 
พอเสื่อมแล้วเดี๋ยววิ่งไปหามนัเลย เวลาทกุข์ วิ่งไปตะปบเลย 

ไอ้นี่พดูถึงว่าคณุสมบตัิมนัเป็นอยู่อย่างนี ้ แล้วมนัเป็นอนิจจงัไง มนัหยดุได้
ชัว่คราว แต่ถ้าภาวนาบ่อยๆ เข้า ตรงนีม้นัจะตัง้มัน่ มนัจะดีขึน้ 

“๒. อาการในการภาวนาที่ผมเล่ามาข้างต้นนีเ้ป็นผลจากการปฏิบตัิมาถกูต้อง
หรือไม่ครับ” 

ถกูๆๆ ค าว่า “ถกู” ค าว่า “ถกูของเด็ก” เด็กท าความดี เราก็ตบมือให้เขา ถ้าเด็ก
มนัจะเรียนหนงัสือ ถ้ามนัเรียนหนงัสือไม่จบ ไม่ถกู ถ้าเรียนจบ ถกู ถกู ตบมือให้เขา ถกู 
จบแล้ว มีงานท าหรือยงั ท างานแล้วท างานได้ต่อไป ถกูไหม ถกูๆ ถกูทกุขัน้ตอน ถกูใน
วยัวฒุิของเขา ในวยันีค้วรท าอย่างนี ้ ในวยันี ้ เห็นไหม เป็นไปตามวยั แต่วยัมนัต้อง
พฒันาขึน้ ต้องโตขึน้ เพราะเราต้องเป็นผู้ใหญ่ขึน้ สงัคมนีเ้ขาฝากชาตไิว้กบัเด็กๆ เขา
ฝากชาติไว้กบัเยาวชน ว่าเยาวชนท าตวัดีๆ ขึน้มา เขาฝากชาติบ้านเมืองไว้กบัเรา 

นี่ถกูไหม ถกูๆ แล้วถ้าปฏิบตัิขึน้ไปจะดีกว่านี ้ดีกว่านี ้

“๓. ความรู้สึกที่เกิดขึน้บริเวณกลางหวัอกใชฐ่านของจิตหรือไม่ครับ” 

ถ้าจะบอกว่าใช่กไ็ด้ แต่ถ้าให้เราพดู เราจะใช้ค าวา่ “ภพ” ภวาสวะคือภพ 
สถานที่ ภพ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณ นี่ภพชาต ิ

เราไม่เคยรู้เคยเห็นภพชาติของเรานะ เรารู้แต่สถานะของเรา สถานะของความ
เป็นมนษุย์ แต่เราไม่เห็นภพชาติของเราหรอก ถ้าเป็นภพเป็นชาติ ปฏิสนธิจิต จิตเดิมแท้ 
ปฏิสนธิจิต แต่ส่ิงทีเ่รารับรู้นี่มนัเสวยอารมณ์แล้ว มนัเป็นจิตโดยอายตนะ มนัเป็นภพ
เป็นชาต ิ

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเป็นฐานของจิตใช่ไหม 

ใช่ แต่ถ้าจะให้เราเรียก เราจะเรียกว่าภพ ภพคือภวาสวะ ภพคือสถานที่ ตวัภวา
สวะนี่แหละที่ว่าจิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิมแท้หมองไปด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้นีผ้่องใส 
จิตเดิมแท้นีเ้ป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส 
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จิตเดิมแท้นีผ้่องใส เห็นไหม แต่จิตเดิมแท้นีห้มองไปด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้ยงั
เศร้าหมองอยู่เพราะสถานะ เรารู้สถานะของมนษุย์ แต่เราไม่เหน็จิตใจของเรา ถ้าเราเข้า
ไปเห็นจิตใจของเราขึน้มา นี่มนัเป็นภวาสวะเป็นภพ เป็นปฏิสนธิจิต ตรงนีแ้หละที่มนั
รวมทกุอย่างไว้ อดีตชาติภพชาตเิท่าไร จิตดวงนีไ้ปเกิด แล้วมนัรับรู้ไว้ที่นีห้มด ไอ้นี่มนั
เป็นภพที่ละเอียด แต่ถ้าเราปฏิบตัิไปมนัจะเป็นแบบนี ้

ฉะนัน้บอกว่า “ความรู้สึกที่เกิดขึน้กลางอกนีเ้ป็นฐานของจิตใช่ไหม” 

ใช่ เพราะว่าความคิดแบบเขา เขาคิดได้แค่นัน้ ปัญญาอย่างนีก้็ใช้ได้ แต่ถ้ามนั
ละเอียดเข้าไปมนัจะละเอียดเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป ในการปฏิบตัิมนัจะพฒันาของมนั
เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า เราเรียกร้องสตัว์ทัง้หลายมาดธูรรม มาดธูรรม 

มาดธูรรมหยาบ ธรรมหยาบก็พฒันาตวัเราขึน้มา 

มาดธูรรมละเอียด เราปฏิบตัิขึน้มา เราปฏิบตัิขึน้มา 

เขาว่าฐานของจิตอยู่ที่ไหน เขาไปเห็นจิต เห็นภพเห็นชาติของเขา แล้วถ้าปฏิบตัิ
ไป มนัส ารอกมนัคายมนัออก มนัจะมีคณุธรรมในใจของมนั ถ้ามีในใจ เห็นไหม นี่ศาสน
ทายาทเป็นทายาทโดยธรรม เป็นทายาทขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตอนนี ้
เราเป็นสาวกสาวกะ เป็นผู้ได้ยินได้ฟัง ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราจะเป็นทายาท 
เราจะมีคณุธรรมในใจ 

แล้วถ้าคณุธรรมในใจ สิ่งนี ้ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถึงศาสนา
พทุธเรานี่นะ สิง่ที่ส าคญัที่สดุคือบนัลือสีหนาท คือการสัง่สอนการเทศน์บอกกล่าวนี่
แหละส าคญัที่สดุเลย เพ่ือจะชกัจูงกนั เพ่ือจะดึงกนัขึน้มา เพ่ือจิตใจที่สงูกว่าดึงจิตใจที่
ต ่ากว่าขึน้มาให้มีสจัจะ ให้มีคณุธรรม ให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในใจของสตัว์โลก สตัว์โลก
จะมัน่คงขึน้มา ศาสนาจะมีคณุธรรมขึน้มา เพราะศาสนาเผยแผ่ๆ จนผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิจริงรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง จะได้เป็นศาสนทายาทขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เอวงั 


