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อาทิตยนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนิสัยการทําบุญของคนไทย กราบนมัสการ
หลวงพออีกครั้งหนึ่งวา การทําบุญของคนไทย เขามักจะทําและคาดหวัง
ที่จะไดในชาติหนา เปนความคิดที่ถกู ตองหรือเปลาคะ

หลวงพอ

เปนความคิดของเขาเองโดยเฉพาะ
เขาคิดวาทําบุญแลวตองไดบญ
ุ
อาตมาก็คิดวาจะตองได แตจะเห็นไดเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือไม ก็เปนอีก
เรื่องหนึ่ง เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ เจตนาเปนตัวกรรมจากการ
กระทํานั้น การกระทําเปนการทําบุญ ยกตัวอยางงาย ๆ บุญจากการ
ถวายสังฆทาน ถวายผาปา ก็อยากไดบุญทั้งนัน้ แตเจตนาเปนบุญไหม
มันอยูที่ตัวเจตนา ถาเขาเจตนาตั้งใจทําบุญ เขาก็ไดของเขา แตไดมาก
ไดนอยก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง บางทีไดครบรอยเปอรเซ็นต บางที่ไดครึ่ง ๆ
กลาง ๆ ก็มี เพราะบุญมันอยูที่ใจ เขาทํานี่บางทีหวังผลตอบแทน อันนี้
พูดเฉพาะเนื้อหาที่จะไปสวรรค แตที่นี้เจตนาของเขาวาเขาทําบุญเขา
ตองไดเพราะมีเจตนา ถาทําอยางเสียไมได ทําบุญโดยคนอื่นมาชักจูง
และ ทําอยางเสียไมได ก็ไดเฉพาะที่ทํา ไมมีงอก เชนทํา ๕ บาท ก็ได ๕
บาท ไมมีงอก บุญมันงอกที่ใจ ถาทําแลวใจสบาย ทําแลวชื่นอกชื่นใจ
กําลังทําก็ชื่นใจ และ กลับมาแลวก็ชื่นใจ นี่เปนบุญแท ๆ ของเขา เขา
ตองได ๑๐๐ เปอรเซ็นต เขาทําอยางไหน ก็ไดอยางนั้น

พิธีกร

หลวงพอคะ จํานวนเงิน กับ บุญ มันจะเทากันไหมคะ
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หลวงพอ

จํานวนเงินกับตัวบุญไมเทากันหรอก บางคนพูดหลายนัย บอกทอดกฐิน
ไดบุญนอย ทอดผาปาไดบุญมาก ทอดผาปาไดบุญเหลือหลายไดไป
สวรรคนพิ พาน เขาลือกันอยางนั้นเลย ลองมาคํานวณกันดูซิ ทอดกฐิน
ไป ๑๐ ลาน ทอดผาปาไป ๑๐ บาท มันตางกันแลว นี่ ๑๐ บาท มันจะได
มากกวาลานหนึ่ง หรือ ไมไดเปนอยางนั้นหรอก แตเจตนาอยางหนึ่ง
บุญทานที่เราทํา ทําไปแลวเงินเปนลาน ๆ แตจิตใจไมสมัครที่จะทํา ทํา
โดยเสียมิไดก็มี มันมีหลายอยาง มันอยูที่ใจเขา ดังนั้นขอขอตอไปวา
บางคนไมมสี ตางค ทําบุญไดไหม ไดเลย เอากําลังกายไปชวย เอา
กําลังใจไปชวยกัน เอาสติปญญาไปชวย เขาเรียกวา ปตตานุโมทนามัย
บุญสําเร็จไดดวยการอนุโมทนาสาธุการ ไดบุญเทากันหมด บางคน
ลงทุนไปเปนลาน ๆ ไมไดอะไรเลย ทําแบบเสียไมได ทําสงเดชไปแลว
ไมไดจบศีลจบทาน ทําไปแลวไมไดนึกถึง ปตตานุโมทนามัยแตประการ
ใด ทําเหมือนการชวยกันไป แตไมไดนึกถึงบุญแหงความสุขในใจเขา
เจตนาไมเปนบุญเลย เขาจะไดบุญหรือ ก็เรียกวาเอาเงินไปชวยเขา
เทานั้น แตอีกคนหนึ่งยากจนเหลือเกิน ลูกหลานก็ยากจน ไปกันหมด
เลย ไปชวยงานวัดดวยกําลังกาย เอากําลังใจไปชวย ใชสติปญญาทีจ่ ะ
ชวยเหลือวัดได ใครมีกฐินก็ไปชวย ใครทอดผาปาก็ไปชวย ใครบวชนาค
ก็ไปชวย ใครทําอะไรก็ไปชวย ในกาลตอมาหลาน ๆ เปนดอกเตอร
หลายคน มีตัวอยางที่สิงหบุรีนี่ ลูกหลานเปนดอกเตอรหลายคน เกิด
ปญญาได บุญที่เกิดจากความสุขทีเ่ ขาไปชวยมา มีลูกหลาน เขาก็เลย
ฝากไปเรียนให นี่แหละ บุญสะทอนยอนมา บุญสะทอนยอนสังคมไป
ชวยคนโนน ไปชวยคนนี้ เลยเขาก็ชวยมั่ง ชวยลูกหลานเขาโรงเรียน จบ
จุฬาฯบาง ไปอเมริกาบาง นี่ทําบุญโดยไมตองใชสตางคเลย บุญอยางนี้
เปนความสุขที่แนนอน ที่ เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ สรุป
ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา สะทอนยอนเปน
อานิสงส ทําใหลูกเรียนหนังสือเกง เรงกาวหนา กลา ประหยัด ไดสม
ปรารถนาทุกประการ ขอเจริญพรอยางนั้น

พิธีกร

ตั้งคําถามกับหลวงพออีกคําถามนะคะ สมมุติวามีผูหญิงคนหนึ่งสามีตาย
สามีของเขาชอบกินแกงมะเขือมากเลย เขาก็แกงมะเขือมาถวายหลวง
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พอ แตวาหลวงพอแพแกงมะเขือ หลวงพอก็ฉันมะเขือไมได การที่หลวง
พอไมฉันมะเขือ จะทําใหผูหญิงคนนั้นเขาไมไดบุญหรือเปลาคะ
หลวงพอ

อาตมายังเคยโดนเลย เขาเอาเหลามาถวาย เอามาทําไม เขาบอกสามี
ฉันชอบ ชวยกรุณาฉันเหลาใหสามีหนอย เขาก็ไดของเขา ไดตรงไหน
แตขอเจริญพรวาจะไดบญ
ุ ไหม เอาเหลามา เอาแกงมะเขือมา อาตมาก็
ฉันไมได แลวก็ยําไก เราไมฉันไก ฉันเนื้อ เขาจะไดอะไรกลับไป ก็ขอ
ยอนถามมั่ง วาจะไดไหม เขาจะไดบุญไหม

พิธีกร

เขาไดตรงเจตนาที่เขามาถวาย

หลวงพอ

ไดที่กตัญูกตเวที เขานึกถึงสามีเขา เขารักสามี เขากตัญูกตเวทิตา
ธรรม เปนผูม ีบุญวาสนาดวยไมลืมสามีเขา ไดตรงนั้น

พิธีกร

ทานผูชมทางบานเคยสังเกตไหม เวลาที่เราถวายอะไรพระ เราตองเลือก
ของดีที่สุดมาถวายพระเสมอ แตบางครั้งของดีที่สุด มันก็ไมไดถูกกับ
สมณวิสัยนัก ในลักษณะนี้ขอคําอธิบายจากหลวงพอวา เขาเอาของดี
ประเสริฐ เลอเลิศมาถวาย แตวาจริง ๆ แลวเปนพระก็ใชไมได หลวงพอ
จะรับหรือไมคะ

หลวงพอ

คืออยางนี้ ตองพูดอยางนี้กอน คนที่จะเอาของมาถวายพระนั้น ตองเปน
ของดีของเขา แตไมใชของดีของพระ ของดีของเขาเอง ขาทนียะ โภชนี
ยะ อันประณีต พระพุทธเจาสอน เชน พราหมณเอาภัตตาหารมาถวาย
พระพุทธเจา โดยจัดขาทนียะ โภชนียะ อันประณีต มาถวาย พระองคก็
ฉลองศรัทธา แตของดีของเขานั้น เฉพาะในบานเขา แตไมใชภัตตาคาร
มันของดีในบาน บางคนเขาอาจทําน้ําพริกดีของเขา หรือ ทําน้ําปลารา
แบบคนไทย หรือ คนลาวที่เขาชอบปลารา อยางดีของเขาเอามา นี่
เรียกวา ขาทนียะ โภชนียะ อันประณีต สําหรับทายก แปลวาอะไร
ทายกแปลวา ผูถวายเปนผูศรัทธา อาตมาเปนพระภิกษุเรียกวาอะไร
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เรียกวา ปฏิคาหก รับทานของทายกโดยเคารพ เขาก็ไดบุญ เรียกวา
ถวายขาทนียะ โภชนียะ โดยประณีตแลว พระสงฆก็รับของทายกโดย
เคารพ แตฉนั ไมได อาตมานี่ไมฉันเปด ไก หรือ เนื้อ แตเขามาถวายก็
ตองรับโดยเคารพ แตฉันไมได แตเขาก็ไดของเขา โดยเขาทําอยาง
ประณีต ทําดวยความตั้งใจ และ เราก็รับดวยความตั้งใจ แตเราก็ฉัน
ไมได เรามีสัจจะเราจะไมฉันเนื้อสัตว อยางนัน้ เราก็ไมฉัน เราก็ไม
เสียหาย ขอเจริญพรอยางนั้น
พิธีกร

พระบางรูปนะคะ ถือมังสวิรัติ หากมีคนเอาเนือ้ สัตวมาถวาย จะทําตัว
อยางไร

หลวงพอ

ถาหากเขาไมทราบก็มีปญ
 หาแลวนี่ เพรา เนื้อสัตวพระพุทธเจามิไดหาม
เพราะเทวทัตไปขอพระ ๕ ประการ ซึ่งไดแก
๑. พระตองอยูปาตลอดชีวติ
๒. พระตองบิณฑบาตตลอดชีวิต
๓. พระตองถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต
๔. พระตองอยูโคนไมตลอดชีวิต
๕. พระตองฉันมังสวิรัตติ ลอดชีวติ
พระพุทธเจาบอกวาแลวแต จะอยูบา นก็ได อยูปาก็ได ปฏิบัติใหอยูใน
พระธรรมวินัยที่พระองคบัญญัติไวเทานั้น แตถา หากเขาเอาพวกเนื้อ ไก
หรือ เนื้ออะไรมาถวาย มียังไงก็ฉันอยางนั้น เปนการดํารงชีวิตของ
พระภิกษุ ภิกษุแปลวาอะไร แปลวาฝากชีวิตไวกับผูอื่น ภิกษุแปลวา อยู
งายกินงาย โยมมีเกลือฉันเกลือ มีมะเขือฉันมะเขือ ไมมีไมตอ งฉัน นี่
พระพุทธเจาสอนอยางนี้ เลยก็มีแนวความคิดวา ภิกษุวานอนสอนงายมี
อะไรก็ฉัน ไมมีก็ไมฉัน จะมีอะไรมาก็ได โยมเขามีประเพณีบานไม
เหมือนกัน บางทีเขามีเนื้อสัตวมา เรานี่มังสวิรตั ิไมฉันเนื้อสัตว เราก็รบั
ได แลวไมฉัน แตเขาก็ไดบุญเหมือนกัน เขาไมรูนี่ แตไมใชพระพุทธเจา
หามวาพระไมฉันเนื้อสัตว มีวินัยอยูใ นขอไหน มีแตพระเทวทัตมาบอก
เพื่อจะเอาอิทธิปาฏิหาริยเพื่อจะเอาเหนือพระพุทธเจา
ไมใหฉัน
พระพุทธเจาตองไมใหแนนอน พระพุทธเจาก็อยูงายกินงาย วานอนสอน
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งาย เสด็จไปบานใคร เขามีอยางไรก็ฉันอยางนั้น เกลือก็ได มะเขือก็ได
หรือเขามีเนื้อยาง ซึ่งมันมีอยูแลว เขาไมไดไปฆาสัตว หรือพระภิกษุไป
โปรดที่บาน ไมรูจะทําอะไรก็เอาไกมาฆา มองเห็นปบ ฉันไมไดเลย ฉัน
เปนอาบัติโทษอยางรายแรง ก็ไปสงเสริมใหเขาฆาไก เพราะเราหรือเปน
บาปอยางรายแรง จึงฉันไมได ขอเจริญพรอยางนี้
พิธีกร

ทานผูชมคะ ทานคือการให มันมีหลายรูปแบบ ทั้งหมดที่เราพูดมาเปน
วัตถุทานทั้งหมดเลย ขอเรียนถามหลวงพอวา ยังมีทานอะไรอืน่ อีกที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารับสั่งวาเปนทานที่ประเสริฐที่สุด ทานที่
ประเสริฐที่สุดมีอะไรบาง

หลวงพอ

ทานมีหลายทาน การใหทานกับคนที่ตองการ คนที่ไมมีเราเอาไปใหเขา
ยกตัวอยางคนกําลังจมน้ํา เราชวยเขาเราไดบุญ นี่เปนทาน ประการที่
สอง เขาไมมีขาวปลาอาหารรับประทาน เราเอาไปใหเขา นี่ก็เปนทานอีก
อันหนึ่ง ทานทั้งนั้น แตคนที่ยากไรยากจน ไมมีผาผอนหม เราก็เอาผา
หมไปให ก็เปนทานอันหนึ่ง ก็ชวยเหลือกันไป ตามตําราเรายิ่งใหยิ่งได
หวงอดหมดไมมา ทานอะไรไมล้ําเลิศประเสริฐเทากับใหความดีเปนทาน
หรือ ใหธรรมเปนทาน เราชวยใหเขาเปนคนดี ดีที่สุดแลว เพราะฉะนั้น
ทานอะไรหนอ ทานน้ําใจใสสะอาด ปราศจากมลทินที่เราใหจะประเสริฐ
เทากับใหธรรมะ ใหธรรมะเปนทาน นี่ประเสริฐที่สุด ทําคนใหเปนคนดี
ใหละชั่วประพฤติดี รักษาจิตผองใส ใจสะอาดหมดจด นั่นแหละทาน
ชั้นสูง การปฏิบัติธรรมก็เปนทานชั้นสูง ถาเรามีโอกาสชี้แจงใหเขา
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได ก็เปนทานที่ดีกวาการแจกหนังสือ ถา
เขาปฏิบัติไดก็เปนทานอันประเสริฐจริง ใหโจรเปนคนดีได ใหคนชั่วเปน
คนดีได และใหคนไมมีความรูมีความรูมีวชิ าได เปนทานที่ประเสริฐ

พิธีกร

ทานผูชมทางบานเคยตั้งคําถามอยางนี้วา เราเปนเจาภาพบวช นาย ก.
เปนพระ เสร็จแลวพระก็ไมไดทําตัวดี ไมไดเปนพระที่ดี เราจะไดบาป
ไหมคะหลวงพอ
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หลวงพอ

ไมบาป เราไมไดบาป เราบวชพระเราไดบุญ เราตั้งใจเจตนาบวชพระ
แตเราก็ไมรนู ี่วาพระทานปฏิบัตอิ ยางไร และพระดีชั่วเราไมรูเราตองได
สาธุก็ไดแลว สุทินนัง วตะ เม ทานัง ปริสุทธิทานัง อาสวักขยาวหัง นิพ
พานังโหตุ เราไดแลว จบผาไตรไดเลย ไดเดี๋ยวนี้ดวย แตยังไมบวชก็ได
แลว เจตนาที่จะบวชพระสักองคไดแลว มันใจสบาย มีความสุข ถาเรา
ตายเดี๋ยวนี้ไปสวรรคแนนอน ไมไปนรกหรอก แตบวชแลว พระไปทําไม
ดี ก็เปนเรื่องของทาน อยาไปคิดมัน ยกตัวอยางอีกอันหนึ่ง พระมา
บิณฑบาตทีห่ นาบาน เปนพระที่เราเขาใจวาประพฤติปฏิบัตไิ มดี ไมใส
บาตร อยางนี้เราไมตองหาพระที่จะทําบุญแลว อยาไปคิดมัน นุงเหลือง
มาก็สาธุ สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆัง นมามิ แลวใสบาตร
ขาพเจาทําบุญใสบาตรกับพระสุปฏิปนโนผูประพฤติดีปฏิบตั ิชอบแลว
เราก็สาธุ เราไดรอยเปอรเซ็นต แตพระ ทานจะเอาไปอยางไร ชางทาน
เถอะ แมบางคนจะทําบุญสักทีทํายาก พระองคนกี้ ็ไมเอา องคนั้นก็ไมเอา
แลวจะไปหาพระทีว่ ัดไหน พระที่ไหน พระเมืองไหน ไปหาพระที่เมืองศรี
ลังกาหรือ คาเครื่องบินก็ไมพอ จะพระองคไหนมาก็ใสบาตรไปเถอะ ก็
เราตั้งใจแลว ขอเจริญพร พี่นองชาวไทยใสบาตรไป มาหนาบานก็ใส
บาตรไปเถอะ พอเห็นเหลือง ๆ ก็ สาธุ อยาไปวาพระไดไหม
ไมอยางนั้นก็ไมไดทําบุญ ไปจนกระทั่งตาย เห็นเณรก็ใสไปเถอะ เห็น
เดินมาก็สาธุ เปนสุปฏิปนโน ทั้งนั้น เราไดบุญ

พิธีกร

ทานผูชมคะ ตรงนี้เปนปญหาในภาคปฏิบัติของเราจริง ๆ นะคะ เราจะ
คิดอยางนั้น วาหลวงพีอ่ งคนี้เดินเวียนเทียน หมายความวาอาหารที่ใส
บาตรนําไปขายตอ เพราะฉะนั้นเราจึงไมทําบุญดวย แตทีนี้หลวงพอก็ให
หลักของการทําบุญ วามันอยูที่ใจ เราสนับสนุนพระสุปฏิปน โน พระที่
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ถาหากทานปฏิบัติไมดี ไมชอบก็เปนเรื่องของพระ
ไปนะคะ คําถามสุดทาย ขอกราบเรียนถามอีกคําถามหนึ่ง คือ เรามักจะ
ทําบุญดวยอาหารที่คนตายชอบกิน เปนการปฏิบตั ิถูกตองหรือเปลาคะ

หลวงพอ

มันก็ถูกบาง ไมถูกบาง มีทั้งถูกและไมถูก ถาของที่คนทีต่ ายชอบกิน
แลวหาไมไดจะทําอยางไร เผื่อคนตายชอบในสิ่งที่ในประเทศไมมี ก็ตาย
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นะซิ ถามีกถ็ วายพระไป ถาไมมีจะเอาที่ไหน ไมมีก็เอาอาหารที่เราชอบ
หรือเรามีก็แลวกัน การทํานี่ ขอเจริญพร สามีตายไป หรือ ภรรยาตายไป
เราก็ไมแนใจวาจะไดหรือเปลา ถาสามีภรรยาไปเกิดบนสวรรค ไดแต
รับทราบเฉย ๆ ภรรยาทําบุญมาให ก็อนุโมทนาใหพรมาเทานั้น แตสามี
ภรรยาของเราตายไปลงโลกันต ไปนรกเลย หามสวรรคนพิ พาน ทําบุญ
ไปใหก็ไมได ไมไดรับเลยนะ
พิธีกร

ทานผูชมคะ ในการทําบุญนั้น เราตองคิดถึงหลักทางสายกลาง ไมใชไป
ยึดมั่นถือมั่นสุดกู เรายังปฏิบัติผิดพลาดกันอยู หรือ วาคิดในการทําบุญ
ผิดพลาดกันอยู ตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางยิ่ง ที่ให
แนวที่ชาวพุทธควรปฏิบตั ิใหถูกตอง
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