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ถาม   :    ไม่รบกวนครูบาอาจารยค์รับ ผมตอ้งการสร้างบุญกบักองทุนพระสงบ 
เน่ืองจากผมอยูน่ครศรีธรรมราช ยงัไม่มีโอกาสข้ึนไปกราบพอ่แม่ครูจารย ์ จึงอยากทราบ
หมายเลขบญัชีของทางวดั จะไดโ้อนเงินไปร่วมท าส่ือธรรมะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมครับ ดว้ยความเคารพ 

หลวงพ่อ   :    ฉะนั้น เขาไม่ไดถ้ามเรานะ เขาเขียนมาถามผูดู้แลเวบ็ไซต ์ มาจากนครฯ 
ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ีหน่ึง แลว้ก่อนหนา้นั้นเราบอกวา่เราตอบปัญหาน่ีแทบทุกวนัเลย แลว้
ปัญหามนัตอบไปแลว้ มนัเหมือนกบัวา่คนถาม น่ีบางทีถามไปแลว้ แลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ 
ไม่ไดด้ัง่ใจมนักมี็อาการ มีความรู้สึก มีต่างๆ เราเห็นวา่ค าถามอยา่งน้ี การถามธรรมะนะ 
ถา้ไดถ้ามกนัตวัต่อตวั ไดถ้ามกนัซ่ึงๆ หนา้มนัไดซ้กั ไดต่้างๆ  

แต่เวลาตอบปัญหา น่ีเวลาตอบปัญหามนัส าเร็จรูป พอส าเร็จรูปป๊ับ หน่ึงการตอบ
ปัญหามนัมีหลายชั้นนกั ชั้นหน่ึงคือส่ิงท่ีคนท่ีรู้ รู้จากการประพฤติปฏิบติัอยา่งหน่ึง รู้จาก
จินตนาการอยา่งหน่ึง รู้จากการไดศึ้กษาตามต าราอยา่งหน่ึง ความรู้ของคนเขา้ถึงธรรมะ
น่ีมนัแตกต่างมาก ฉะนั้น เวลาค าถามมนัเขียนมา คนตอบน่ีพอเขา้ใจ แต่เวลาถามไป คน
ถามน่ีหงุดหงิด หาวา่คนตอบไม่เขา้ใจค าถาม บอกวา่ท าไมไม่ตอบใหม้นัชดัเจน ไม่ตอบ
ใหม้นัรู้แจง้ ไม่ตอบอะไร น่ีเป็นความคิดของโลกไง 
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ฉะนั้น ค าถามอนัน้ีหน่ึง ท่ีวา่บางทีเราจะเลิกตอบค าถาม พอพดูอยา่งน้ีป๊ับ โอโ้ฮ 
มนัเขา้ไปในเวบ็ไซตก์นัใหญ่เลย อู๋ย หลวงพอ่อยา่ชกัสะพาน หลวงพอ่ตอ้งมีเมตตา 
หลวงพอ่ เขาวา่ไปนู่นเลยนะ หลวงพอ่ไม่มีสตางคใ์ช่ไหม? อ๋อ เวบ็ไซตน้ี์ไม่มีใคร
สนบัสนุนหรืออยา่งไร? ถา้ไม่มีใครสนบัสนุนจะส่งเงินมาช่วยสนบัสนุน โอ๋ย ต่ืนกนั
ใหญ่เลย  

น่ีอนันั้นอนัหน่ึง น่ีประเดน็หน่ึงนะ กบัประเดน็ท่ีแบบวา่เขาถามเร่ืองหมายเลข
บญัชี เราจะบอกวา่สมยัก่อนนะ หลวงตาท่านประพฤติปฏิบติัท่านจะบอกวา่ “เงินน่ีเป็น
อสรพิษ” เวลาเราอยูก่บัท่านนะ เวลามีกฐินข้ึนมาท่านถามวา่ “หมู่คณะ หมู่คณะจะตอ้ง
ใชเ้งินสงฆไ์หม?” ถา้ใครมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ท่านกแ็บบวา่เป็นของกองกลางไง  

แต่สุดทา้ยแลว้มนัไม่มีใครกลา้พดูหรอก เพราะส่ิงท่ีเขาเคารพศรัทธากคื็อศรัทธา
ตวัท่านนัน่แหละ พอเขามาทอดกฐินมนักเ็ป็นของสงฆน์ัน่แหละ ท่านกบ็ริหารจดัการ 
ท่านกด็ูแลใชจ่้าย ท่านจะมีกองหน่ึง มีส่วนหน่ึงเอาไวใ้นวดัใหค้นดูแลซ้ือพวกน ้าปานะ 
ซ้ือพวกโกโก ้ พวกอะไรน่ีเขา้โรงน ้าร้อน ส่วนหน่ึงใหค้นดูแล ท่านจะมีส่วนหน่ึง แลว้
ส่วนหน่ึงท่านกจ็ะช่วยโลก สมยันั้นนะ สมยัท่ียงัไม่ออกมาช่วยโลก แต่ค าวา่ช่วยโลก
ของท่าน ท่านช่วยใตดิ้นมานานแลว้  

แลว้ก่อนหนา้นั้น เห็นไหม ท่านบอกวา่ตอนท่ีท่านสร้างกฏิุ ก่อนท่ีท่านจะสร้าง
กฏิุคนโอนเงินมาใหท่้าน ตอนท่ียงัอยูก่ระต๊อบ เขาโอนเงินมากจ็  าเป็นตอ้งสร้าง สุดทา้ย
ท่านถึงบอกวา่  

“ต่อไปน้ีใครจะโอนเงินมาตอ้งมีเหตุมีผล ตอ้งรู้วา่ใชเ้หตุผลส่ิงใด ถา้ใครไม่บอก
เหตุผลมา ใครโอนเงินมาเท่าไรกโ็อนกลบัหมด” 

ใครโอนเงินใหท่้าน ท่านตีกลบัหมดเลย คือท่านไม่สนใจหรอก ท่านไม่สนใจ
เร่ืองอยา่งน้ีหรอก ไอเ้ร่ืองเงิน เร่ืองทอง ท่านบอกวา่ “เงินน่ีคืออสรพิษ” มนัอยูใ่น
พระไตรปิฎกไง มนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎก แลว้ท่ีวา่โจรเขาปลน้เงินมา แลว้เขาหนีไป แลว้
เจอคนไถนาอยู ่ แลว้เอาไปท าตกไว ้ พอท าตกไว ้ แลว้น่ีเวลาพระพทุธเจา้ออกบิณฑบาต
ไง มากบัพระอานนท ์พระอานนทเ์ดินตามหลงัมา พระพทุธเจา้ช้ีเลย  

“อานนท ์น่ีอสรพิษ อสรพิษ”  
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เพราะเงินเขาเอามาซ่อนไว ้ พระอานนทก์ย็งัเดินตาม กย็งัไม่เขา้ใจหรอก แต่เวลา
คนเขาไปปลน้มา แลว้เจา้หนา้ท่ีเขามาจบั เขาจบัคนนั้น จบัชาวนานั้นแทบไปฆ่าเลย แลว้
เวลาจะไปฆ่าน่ีเขากบ็อกวา่“อสรพิษ อสรพิษ” 

จนเจา้หนา้ท่ีเขาสงสยั “ท าไมเธอพดูอยา่งนั้นล่ะ? วา่เงินน่ีเป็นอสรพิษ” 

“เพราะพระพทุธเจา้เดินมา พระพทุธเจา้บอกอสรพิษ”  

เขากเ็ลยไปสืบจากพระพทุธเจา้วา่เป็นอยา่งนั้นจริงหรือเปล่า? ไปสืบวา่จริง ไอ้
คนนั้นกเ็ลยรอดตายไง ไม่อยา่งนั้นคนนั้นตายนะ ชาวนา น่ีสมยัพทุธกาล พระพทุธเจา้
บอกเงินเป็นอสรพิษ เงินเป็นอสรพิษ ทีน้ีเพราะมนัปลน้มาไง พอมนัปลน้มา เจา้หนา้ท่ี
มาถึงมนักท้ิ็งไวแ้ถวนั้นแหละ พอท้ิงไวแ้ถวนั้น เจา้หนา้ท่ีมากเ็ห็นชาวนาอยูท่ี่นัน่คน
เดียว กจ็ะมีใคร กจ็บั พอจบัไปน่ีสอบสวนแลว้เขาไม่ไดท้  า เขาบริสุทธ์ิไง น่ีเขาบอก เขา
ร าพึงไงวา่เงินเป็นอสรพิษ แลว้จะพดูใหใ้ครฟังกไ็ม่ใช่เพราะเขาไม่มีหลกัฐาน  

“เงินเป็นอสรพิษ”  

“ท าไมเธอพดูอยา่งนั้นล่ะ?” 

“กพ็ระพทุธเจา้บอกวา่เงินน่ีเป็นอสรพิษ อสรพิษ”  

กเ็ลยไปสืบ ไปถามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอกเป็นอยา่งนั้นจริงๆ คนนั้นกเ็ลย
รอดไป  

น่ีเราจะบอกวา่สมยัก่อนจะช่วยชาติ เห็นไหม กรณีอยา่งน้ีท่านไม่ออกมายุง่เลย 
ค าวา่ไม่ออกมายุง่นะ แลว้เวลาเราจะช่วยเหลือเจือจานสงัคม เรากช่็วยเหลือเจือจานดว้ย
ก าลงัของเรา เรามีก าลงัเท่าไหน เรากช่็วยเหลือเจือจานไดแ้ค่นั้น ไม่มีก าลงักไ็ม่ช่วย  

การช่วย เห็นไหม ดสิูเราใหอ้าหารคน เราใหอ้าหารสตัว ์ เวลาสตัวม์นักินมนัก็
เป็นประโยชน์กบัมนั เรากดี็ใจนะถา้เราให้อาหารสตัว ์แต่ถา้เราใหอ้าหารสตัวจ์นสตัวม์นั
กินไม่หมด กินเหลือ กินท้ิง กินขวา้งน่ีมนัเป็นประโยชน์ไหม? มนัไม่เป็นประโยชน์เลย 
การใหท้าน การเสียสละ เราเสียสละอยูน่ี่เราท าเพื่อใครล่ะ? ถา้มนัเป็นประโยชน์นะ เขา
ฟังแลว้เขาเป็นประโยชน์นะ เรากดี็ใจ เรากอ็ยากท า แต่ถา้มนัไม่เป็นประโยชน์เรากไ็ม่ท า 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ท าไปแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์เรากห็ยดุ คือเราจะหยดุกไ็ด ้ ไม่
หยดุกไ็ดม้นัอยูท่ี่เรา มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่ พอจะหยดุข้ึนมา หลวงพอ่ไม่มีปัจจยัใช่ไหม? ไม่มี
คนสนบัสนุนใช่ไหม? ตอ้งมีคนสนบัสนุน ไออ้ยา่งน้ีเราเห็นโลกเขาท ากนั โลกเขาท ากนั
อยา่งนั้น เรากม็องวา่เวลาโลกเขาเคล่ือนไหวกนั เขาแบบวา่เผยแผก่นั ทุกคนกอ็ยากมี
ส่วนร่วมๆ กร่็วมกนัไป อนัน้ีเป็นเร่ืองโลกๆ แต่ถา้เป็นเร่ืองของธรรมนะ เวลาหลวงตา
ท่านพดู  

“การให ้ใหก้นัไม่ไดห้รือ?” 

แลว้ถา้ใหก้นัแลว้ ใหก้นัดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ เราใหแ้ลว้เหมือนท้ิงเหว มนั
ไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน เร่ืองท่ีวา่เขาจะโอน
มาท าบุญ เขาจะช่วยกองทุนต่างๆ มนักเ็ร่ืองของเขา เร่ืองจิตใจของเขา แต่ทีน้ีถา้เราท า
โดยการท่ีวา่มีเลขบญัชี มีอะไรน่ีมนักแ็ปลกๆ อยูน่ะ ทีน้ีถา้มีแปลกๆ อยูน่ั้นท าไมครูบา
อาจารยท์  าล่ะ?  

ครูบาอาจารยท่์านออกมาช่วยโลกจนเป็นเร่ืองสาธารณะ เป็นเร่ืองโลกไปแลว้ แต่
ขณะท่ีเม่ือก่อนนั้นท่ีท่านยงัไม่ออกมาช่วยโลกนะ ท่านไม่เอาหรอกเร่ืองอยา่งน้ี เรามี
เท่าไรกช่็วยเท่านั้น ถา้จบแลว้กคื็อจบ ถา้จบแลว้มนัสุดความสามารถกแ็ค่นั้นแหละ มนั
เป็นอยา่งนั้นจริงๆ โลกมนัเป็นไดแ้ค่นั้น ใครจะค ้าตลอดชีวิตมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนั
ไม่มีหรอก 

ฉะนั้น ไอก้ารท่ีวา่หมายเลขบญัชีๆ จะพดูไวเ้ลยวา่ไม่ตอ้งห่วง ถา้เรามีก าลงัเราก็
ท าได ้ ส่ิงท่ีเราจะท า ท่ีวา่เปิดเวบ็ไซตแ์ลว้ตอบปัญหาอยูน่ี่ เพราะก่อนหนา้นั้นนะ ก่อนท่ี
จะออกมาท า เห็นเขาโกหกกนั เห็นเขาออเซาะ ฉอเลาะ เห็นเขาท าอะไรกนัแปลกๆ มาก 
ฉะนั้น ท่ีออกมาพดูกพ็ดูอยา่งนั้น ถา้พดูจบแลว้มนัเป็นวรรค เป็นตอนนะ  

ค าวา่เป็นวรรค เป็นตอน หมายความวา่สมยัพทุธกาลนะ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้อยู ่ ใครมีปัญหากไ็ปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีเร่ืองการ
โกหกมดเทจ็มนัจะไม่ค่อยรุนแรงหรอก เพราะวา่พระพทุธเจา้อยู ่ พระพทุธเจา้พยากรณ์
อนันั้นถกู อนัน้ีผดิชดัเจนมาก แลว้ถา้มนัมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นหลกัเป็นเกณฑอ์ยูม่นักมี็
มานะ แลว้มนักเ็ผยแผม่าเร่ือยๆ  
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สมยัหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านออกประพฤติปฏิบติั สงัคมเขาไม่เช่ือวา่มรรค 
ผลมีหรอก ดูสิเร่ืองเช่ือน่ี นรก สวรรคเ์ขายงัไม่เช่ือกนัเลย ประเพณีเขามีไวท้  าไม? น่ี
ศาสนาพทุธมีไวท้  าไม? กมี็ไวเ้ป็นคู่ไง เป็นของคู่ เป็นของท่ีมีอยูก่บัโลก แลว้มรรค ผล
เขาไม่เช่ือกนัหมดแลว้ ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านมาฟ้ืนข้ึนมา ฟ้ืนข้ึนมากเ็ป็นวรรค 
เป็นตอน เป็นคร้ัง เป็นคราว  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีเราจะตอบปัญหา เราจะท าอะไรของเรา เราท าดว้ย
ความรู้สึก ดว้ยความเห็นของเรา ฉะนั้น ไอเ้ร่ืองใครมีน ้าใจ ใครจะคิดนั้นเร่ืองหน่ึง แต่ถา้
เวลาจะโอนกนัไป โอนกนัมา จะเปิดอะไรน่ีมนัเป็นเร่ืองวุน่วาย มนัเป็นเร่ืองนะ ใช่ 
บางคร้ังมีน ้าใจอยากช่วยเหลือกจ็ริงอยู ่แต่ถา้เราท าของเรา มีคนจะถามมาบ่อยไง ถามถึง
ส านกังาน วา่ส านกังานจะเป็นอยา่งไร? ใครจะช่วยเหลือกนัอยา่งไร? น่ีส านกังานเสียงก็
ไม่ดี ภาพกไ็ม่ดี เพราะไม่มีสตางคใ์ช่ไหม? ท าไมไม่ท าใหม้นัดีข้ึนไปกวา่น้ี? 

คนเขียนเขา้มาน่ีเยอะ แต่การท่ีเราคิดของเราวา่ท่ีเราจะเผยแผ ่ หรือวา่เราจะเจือ
จาน เราจะใหน่ี้เราก็ใหส้จัจะ ใหค้วามจริง ถา้สจัจะความจริง คุณภาพของมนัมีค่าท่ีสุด 
คือความเทจ็ ความจริงในธรรมะนัน่น่ะ ตรงนั้นแหละส าคญัท่ีสุด ไอรู้ปแบบ ไอส่ิ้งต่างๆ 
มนัเป็นเร่ืองรอง ถา้เป็นเร่ืองรอง ส่ิงนั้นน่ี เห็นไหม “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” รูปลกัษณะ
ดีมาก ทุกอยา่งดีมาก แต่ไม่มีเน้ือหาสาระเลย ความเป็นจริงในธรรมะไม่มีเลย มนัมีไว้
ท าไม?  

น่ีมีคนมาช่วย คนมาพดูมากบอกวา่เวบ็ไซตข์องหลวงพอ่มนัเป็นรุ่นโบราณ คร ่า
ครึ เป็นส่ิงท่ีไม่น่าดูเลย มนัไม่ชวนมอง มีคนมาเสนอเยอะ จะมาท ารูปเล่มให ้ จะมาท า
อะไรให ้พอเขามาท านะ เขาท าใหใ้ช่ไหม? เขากมี็โลกทศัน์ของเขา วิสยัทศันข์องเขากมี็
ใช่ไหม? พอเขาท าใหอ้ยา่งน้ีป๊ับนะเขากจ็ะท าใหต่้อๆ ไป เน้ือหาสาระหลวงพอ่น่ีไม่ดีเลย 
ท าไมล่ะ? เพราะหลวงพอ่ชอบด่าคน เอาเน้ือหาสาระท่ีดีๆ สิ หลวงตาถึงไดบ้อกไง หลวง
ตาเวลาท่านพดูนะ ท่านใหอ้าจารยสุ์ดใจเป็นคนแกะเทป  

ท่านบอกวา่ “ท่านสุดใจน่ีนิวเคลียร์ นิวตรอนตดัออกหมดเลย แลว้กเ็อากลว้ย
หอม กลว้ยไข่เขา้ไป” 
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นิวเคลียร์ นิวตรอนคือค าท่ีท่านพดูรุนแรงไง คือค าพดูของท่านท่ีจะเป็น
ประโยชน ์ นัน่แหละนิวเคลียร์ นิวตรอนคือมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นส่ิงท่ีจะกระเทือน
กิเลสคน แต่ไอค้นท่ีใจเป็นโลกใช่ไหม? เออ ค าน้ีมนัค ารุนแรง ค าน้ีมนัสะเทือนสงัคม 
เห็นไหม ตดัออก ตดันิวเคลียร์ นิวตรอนออก แลว้กใ็ส่กลว้ยหอม กลว้ยไข่ กลว้ยหอม 
กลว้ยไข่กค็  าประโลมโลกไง ค าท่ีสุภาพอ่อนโยนไง ค าท่ีพดูแลว้โลกเขามีความพอใจไง  

น่ีหลวงตาท่านพดู พอหลวงตาท่านพดูเราตีความออก เราเขา้ใจหมดนะ แต่ แต่
มนักเ็ป็นเร่ืองวฒิุภาวะของคน คนจะเขา้ใจไดห้รือเขา้ใจไม่ได ้ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกวา่คนนั้น
กจ็ะมาท าเวบ็ไซตใ์ห้ คนนั้นกจ็ะเขา้มาช่วยสนบัสนุน คนนั้นกจ็ะท าอยา่งนั้น น่ีเพราะ
อะไรล่ะ? เพราะเขากมี็ความรู้สึกของเขาเหมือนกนั พอท ามาแลว้ เขาท าใหม้าแลว้ใช่
ไหม? ตรงน้ีกไ็ม่ดีแกใ้หแ้ลว้ ไอธ้รรมะท่ีหลวงพอ่พดูผดิยงัไม่ไดแ้ก ้หลวงพอ่พดูไวน่ี้ผดิ
หมดเลย ท่ีหลวงพอ่พดูไวน่ี้ผดิหมดเลย ตอ้งแกใ้หค้วามเขา้ใจหนู ใหห้นูเขา้ใจไง ถา้หนู
แกใ้หดี้ น่ีธรรมะหลวงพอ่จะดีแลว้ มนักต็ดัออกหมดไง ใส่กลว้ยหอม กลว้ยไข่เขา้ไป  

ฉะนั้น มีใครจะมาบอก อูฮู้ หลวงพอ่น่ีผดิ นู่นกไ็ม่ดี น่ีกไ็ม่ดี ช่างเถอะ เด๋ียวเราก็
จะเลิกแลว้ ไม่ดีๆ กย็กมนัท้ิงซะ เวบ็ไซตก์ปิ็ดมนัไป มนัไม่เป็นประโยชน์กเ็อาไวท้  าไม
ล่ะ? มนัไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นสาระ มนัไม่มีคนดี ไม่มีความดีอะไรเลยกล็บมนัท้ิงไป 
มนักจ็บไง แต่ถา้ไดป้ระโยชน์กไ็ดไ้ป นานาสาระ นานาจิตตงันะ  

หลวงตาจะบอกวา่ “คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก?”  

ถา้คนโง่มากนะ คนโง่พดูขนาดไหนมนักเ็ร่ืองของเขาไม่ตอ้งไปฟังหรอก แต่ถา้
คนท่ีเขาฉลาด เขาพดูค าเดียวนะมนัมีเหตุมีผล ค าวา่เหตุผล เห็นไหม  

“เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม” 

น่ีกเ็หมือนกนั มนัจะสวย มนัจะไม่สวย กข็องวดัน่ะ ของเราเองเราเป็นคนท า 
สวย ไม่สวยมนักเ็ร่ืองของเรา แลว้โยมเอาเน้ือหาสาระ ถา้เอาได ้ ถา้เอาไม่ไดก้จ็บ ไม่มี
ปัญหา น้ีปัญหาหน่ึงนะ เพราะฟังเร่ืองน้ีบ่อยมาก มีคนสงสารมาก มีคนอยากจะ
ช่วยเหลือเจือจานมาก จะมาแกไ้ข จะมาท าใหม้นัดี มีคนมาพดูเร่ืองน้ีมาก เร่ืองของเขา
เถอะ  
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เราถึงบอกวา่เวลาโลกมนัเป็นเร่ืองของโลกๆ ฉะนั้น เน้ือหาสาระถา้จะไดน้ะ ถา้
เขาไม่ไดก้บ็อกวา่ “ไดอ้ะไร? หลวงพอ่พดูน่ียงัพดูผดิๆ ถกูๆ อยูเ่ลย เดก็ๆ มนัยงัพดูถกู 
ไอน่ี้โตจนป่านน้ี ๒๐ ถึงบวชได ้ ไอน่ี้บวชมาแลว้จนป่านน้ียงัพดูผดิๆ ถกูๆ” นัน่คือ
ความเห็นเขา ถา้วนัใดมึงรู้เขา้ วนันั้นมึงจะเขา้ใจเอง ถา้วนัใดมึงยงัไม่เขา้ใจเร่ืองนั้น 
เวบ็ไซตข์องเรากเ็ป็นเวบ็ไซตข์องเรา แลว้ถา้เราไม่มีความสามารถกปิ็ดมนัไป มนัไม่เป็น
ประโยชน์ ไม่เป็นโทษกบัใครเลย มนัไม่เห็นเดือดร้อนใครเลย  

เวบ็ไซตข์องเราน่ีไปเดือดร้อนใคร? ไปผลาญเงินของใคร? ไปท าใหใ้ครเสียหาย? 
มนักไ็ม่เห็นมี ฉะนั้น มนัมีมนัเป็นเร่ืองของเรานะ น้ีเวลาพดูถึงเร่ืองความเห็นของเขา 
ฉะนั้น แลว้เร่ืองท่ีวา่จะโอนเงินมา จะอะไรมา ต่อไปถา้โอนมาท่ีเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีเขา
จะบอกเร่ืองหมายเลขบญัชีของมูลนิธิ  

ค าวา่มูลนิธิ เพราะเรามองการณ์ไป เห็นไหม เราเห็นตั้งแต่หลวงตา ตั้งแต่สมยั
หลวงปู่ มัน่ แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสียไปแลว้ ท่านพดูกบัหลวงตาไวน้ะ  

“มีใครคิดเร่ืองอะไรไวไ้หม? เรากท็  าไวต้ั้งเยอะแลว้”  

หลวงตาท่านบอกวา่ “คิดไวเ้ตม็หวัอก แต่มนัยงัท าไม่ไดเ้พราะตวัเองยงัเอาตวัไม่
รอด” 

“เออ อยา่งนั้นใหเ้อาตวัรอดก่อน” 

พอหลวงปู่ มัน่ท่านเสียไปแลว้ หลวงตาท่านมาเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม 
น่ีเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ เพื่อจะเชิดชูส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่ไดฟ้ื้นฟคุูณธรรม สจัธรรมใน
ศาสนา ใหค้นเห็นร่องรอยแลว้เดินตาม ฉะนั้น เวลาฟ้ืนฟมูาจนสงัคมเขาเช่ือถือไง มนักมี็
คน น่ีส่ิงนั้นบิดเบือนไปมาก พอบิดเบือนไปมาก เราเห็นวา่มนับิดเบือนมาเราถึงไดต้ั้ง
มูลนิธิ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราเทศน์ ท่ีวา่พระสงบน่ีมีแต่ด่าคน พระสงบมีแต่พดูไม่เขา้หูคน ไม่มี
ส่ิงใดดีๆ เลย น่ีเราจะใหสิ้ทธิน้ีไวก้บัมูลนิธิน้ี มูลนิธิพระสงบจะเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเร่ือง
เทศน์ เร่ืองส่ิงท่ีเราไดพ้ดูไว ้ ฉะนั้น ถึงเห็นโลกเขาท ากนัมาเยอะ แลว้มนัถึงเวลาไป
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ขา้งหนา้แลว้มนัจะมีการเสียหายมาก เราถึงตั้งมูลนิธิพระสงบข้ึนมาใหเ้ป็นเจา้ของ แลว้
ท าไมไม่ใหว้ดัเป็นเจา้ของล่ะ? วดั เวลาเราตายไปแลว้ เห็นไหม วดัเป็นท่ีสาธารณะ  

ขอโทษนะ วดัน้ีเป็นท่ีสาธารณะ ถา้บางทีมนัจะมีคนเขา้มารุมท้ึง เวลาเราตายไป
แลว้น่ีคนมนัจะเขา้มารุมท้ึงกนั ถา้มนัจะเขา้มารุมท้ึง ถา้พระท่ีอยูเ่ขาเขม้แขง็ เขากจ็ะ
รักษาส่ิงน้ีได ้ถา้เขาไม่เขม้แขง็เขาจะรักษาส่ิงน้ีไม่ได ้ เราถึงตั้งมลูนิธิเป็นเจา้ของดีกวา่วดั 
เพราะวดัน่ีเวลาเราตายไปแลว้มนักจ็ะตั้งเจา้อาวาสใหม่ ตั้งพระองคใ์หม่เขา้มา แลว้
พระองคใ์หม่เขา้มา หมู่เขา้มาเขาจะควบคุมตรงน้ีไดห้รือไม่ได ้แต่ถา้ตั้งมูลนิธิไว ้น่ีเราตั้ง
กรรมการไว ้ ใหก้รรมการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอนัน้ี ฉะนั้น ถา้ใครจะเขา้มาช่วยเหลือ เขา้
มาเพื่อจะโอนเงิน เขาจะบอกบญัชีมูลนิธิ เขาจะบอกบญัชีเจา้ของท่ีจะส่งเสริมพวกน้ี
เอาไว ้ 

แลว้ถา้บอกจะเอาบญัชีวดัๆ บญัชีวดัเป็นบญัชีวดัสนัติธรรมาราม ท่ีน่ีสนัติพุ
ทธารามยงัไม่ไดข้ออนุญาตตั้งเป็นวดั ตอนน้ีเป็นท่ีพกัสงฆอ์ยู ่ฉะนั้น ต่อไปจะท าเป็นวดั 
เราจะท าส่ิงใดทุกอยา่งใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ถา้ถึงเวลานะ แต่ถา้ยงัไม่ถึงเวลา ของยงั
ไม่ถึงเวลา เราไปท าน่ีมนัเหน่ือย แต่ถา้ถึงเวลาแลว้มนัจะเป็นไปตามนั้น มนัจะเป็นไป
ตามนั้น ใหก้าลเวลามนัถึงคราว ถึงเวลาของมนั เราจะไม่ท าส่ิงใดไปก่อน ส่ิงใดไปหลงั  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีใครจะถามมาเร่ืองบญัชีต่อไป เจา้หนา้ท่ีจะบอกบญัชีมูลนิธิ แลว้
ท าไมไม่เอาเลขบญัชีข้ึนล่ะ? ถา้เอาเลขบญัชีข้ึน เห็นไหม มนักเ็หมือนเกลียดตวักินไข่ ก็
อยากจะเผยแผธ่รรม อยากจะใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน ไม่หวงัส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่หวงั
ใหค้นวา่ เออ เทศนดี์ ไม่หวงัวา่ เออ หลวงพอ่พดูดี ไม่หวงัอะไรทั้งส้ิน ใหไ้วก้บัโลก 
แลว้น่ีการท่ีไม่หวงักต็อ้งไม่มีท่ีหมายใหเ้ขา แบบวา่ไม่อ่อยเหยือ่วา่อยา่งนั้นเลย ไม่มีท่ี
หมายไวอ้่อยเหยือ่ ออ่ยต่างๆ ไม่มี  

ไม่เกลียดตวักินไข่ ไม่กคื็อไม่ ใหก้คื็อจะให ้ ฉะนั้น เลขบญัชีจะไม่มี แต่ถา้ใคร
ถามมา ต่อไปเจา้หนา้ท่ีจะบอกเลขบญัชีมูลนิธิ แลว้มูลนิธิน้ีกจ็ะมาใชจ่้ายอยา่งน้ี น่ีวนัน้ี
พดูมาก เพราะมนัมีคนถามเขา้มาเยอะ เยอะมาก จิตใจของคนถา้ดีนะเขาจะถามมาวา่เป็น
อยา่งไร? ไม่มีเงินหรือ? เป็นอยา่งไร? ไม่มีค่านั้นหรือ? ไม่มีค่าน้ีหรือ? กเ็ขาคิดไดอ้ยา่ง
นั้น ถา้คิดไดอ้ยา่งนั้นท าอะไรไม่ไดห้รอก ท าอะไรไม่ได ้เพราะการท างานมนัตอ้งท างาน
ต่อเน่ือง  
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ทีน้ีการท างานต่อเน่ืองมนัตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีดูแล แลว้พระน่ีบวชมาทุกคนท่ีบวชมา
เขากห็วงัพน้ทุกข ์พระไม่มีองคไ์หนอยากจะไปดูแล ไปรักษาตรงน้ีหรอก เพราะมนัตอ้ง
ใชเ้วลา ฉะนั้น เราถึงกนัพระออกมา เห็นไหม ถา้ใครเคยมาท่ีน่ีจะเห็นวา่ซีกของวดัจะ
เป็นซีกของพระ ซีกของโยม ซีกของมูลนิธิมนัจะเป็นอีกซีกหน่ึงฝ่ังนูน้ท่ีเขาจะดูแลกนั
ไปเอง แลว้มนักมี็กรรมการไว ้มีอะไรไว ้ 

ใช่ตอนน้ีเรายงัมีสติ ยงัมีสมัปชญัญะอยู ่ เราพดูได ้ เราท าได ้ แต่อนาคตถา้เราจน
ชราภาพ จนไม่มีสติสมัปชญัญะ กเ็ป็นคณะกรรมการนัน่แหละดู แลว้ไม่ใหใ้ครเขา้มาท้ึง 
เราเห็นมาเยอะ พอเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือเจา้ของผูน้ ามีอะไรป๊ับ จะมีคนเขา้มารุมท้ึงๆ 
ตลอด เขา้มารุมท้ึงนะ เรากพ็ยายามจะป้องกนั แต่จะป้องกนัไดข้นาดไหน? เพราะเราเห็น
อยา่งนั้นมา เราถึงไม่เห็นดว้ยกบัโลกๆ ฉะนั้น พอไม่เห็นดว้ยกบัโลกๆ เขากแ็ปลก มอง
วา่เป็นคนแปลก  

ใช่มนัตอ้งแปลก ถา้ไม่แปลกมนักเ็หมือนฝนตกข้ีหมูไหล พอฝนตกน ้ามาน่ีข้ีหมู
ไหล ข้ีหมรูา ข้ีหมาแหง้ มนัจะไหลไปกองกนั แต่ใครท่ีมีหลกัเกณฑข้ึ์นมามนัจะไม่เป็นข้ี
หมู มนัจะฝืนกระแส มนัจะทวนกระแส แลว้คนฝืนกระแส ทวนกระแสน่ีแบบวา่ตอ้งมี
จุดยนื ถา้ไม่มีจุดยนืน่ีเราจะท าท าไม? เราลอยไปตามกระแส เราไม่ตอ้งท าอะไรเลย แลว้
กไ็ดเ้ป็นคนดีดว้ย ฝืนกระแสน่ีเหน่ือยดว้ย แลว้ยงับอกวา่คนๆ น้ีเป็นคนท่ีรุนแรง คนๆ น้ี
เป็นคนท่ีใชไ้ม่ได ้คนๆ น้ี เพราะไม่ไปตามกระแส 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เราท าน่ีเราท าของเราไว ้เพราะมนัไม่ใช่วา่ท าแป๊บเดียวจบไง แต่ถา้
เราเห็นวา่มนัไม่เป็นประโยชน์นะเรากจ็บ เราน่ีจบไดท้นัที พอมนัไม่มีตน้ทุนมาตั้งแต่
แรก ไม่มี ไม่เคยคาดหวงัวา่จะไดอ้ะไรกบัใคร ไม่เคยคาดหวงัวา่ใครจะมาช่วยเหลือเจือ
จาน ไม่เคยเลย มีอยา่งใดท าอยา่งนั้น มีอยา่งไรกไ็ปอยา่งนั้น กเ็ท่านั้น ฉะนั้น เวลาคน
ถาม เวลาคนท่ีมีจิตใจท่ีดีเขากถ็ามมาอยากช่วย อยากช่วย แต่คนท่ีเขาจะรอบอกวา่ไหนไง 
น่ีไง ไหนวา่ไม่เอาไง ไหนไง  

ฉะนั้น ถา้ถามมากจ็ะมีคนบอก ถา้ไม่ถามมานะ พระพทุธเจา้สอนวา่ เวลาเทวดา
ถามวา่ 

“ควรท าบุญท่ีใด?” 
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พระพทุธเจา้สอนวา่ “ท าบุญท่ีเธอพอใจ เธอพอใจท่ีไหนใหท้ าท่ีนัน่ อยา่คาดหวงั
ไปท าท่ีไกลๆ เพราะถา้คาดหวงัท่ีไกลๆ เธอจะไม่ไดท้  า” 

เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ ฉะนั้น เวลาโยมอยากจะท าบุญท่ีไหน ใหท้ าบุญท่ีนัน่ 
ไม่ตอ้งคิดถึงมูลนิธิพระสงบ ไม่ตอ้งคิดถึง ไม่ตอ้งเลย เธออยากท าบุญท่ีไหน เธอควร
ท าบุญท่ีนัน่  

ทีน้ีเทวดากถ็ามพระพทุธเจา้อีก “แลว้ถา้ผลล่ะ?”  

ถา้ผลอยา่งนั้นตอ้งพดูถึงเน้ือนา พอเน้ือนาป๊ับ เน้ือนาท่ีไหนดีใช่ไหม? หวา่น
พืชผลมนักต็อ้งงอกงาม อยา่งนั้นกต็อ้งแสวงหากนัหน่อยหน่ึง แต่ถา้คนท่ีแบบวา่มนัไม่มี
เวลา ไม่มีอะไร ถา้อยากท าบุญท่ีไหนก็ท าท่ีนัน่แหละ ไม่ตอ้งขวนขวายไกล แลว้
เจา้หนา้ท่ีเรากว็ุน่วาย แลว้น่ีเขาเขียนมานะ ไม่ใหห้ลวงพอ่วุน่วายเลย ถามเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีกอ็ยูใ่นการปกครองของเรา เจา้หนา้เขาท าส่ิงใดเขาตอ้งขออนุญาตเรา 
ถา้ไม่ขออนุญาตเรา ไม่ท าโดยนโยบายของเรา เจา้หนา้ท่ีนั้นท างานกบัเราไม่ได ้
เจา้หนา้ท่ีท่ีท างานอยูท่ี่น่ี เขามีส่ิงใดเขาตอ้งบอกเราทุกคน ถา้ไม่บอกเราทุกคน ก็
เหมือนท่ีบอกวา่น่ีธรรมะเราต่อไปจะโดนท้ึงไง ทุกคนกฝั็งตวัเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือ
ท าความคุน้เคยกบัเจา้หนา้ท่ี แลว้กบ็อกวา่ขอ้มูลอนันั้นผดิใหเ้จา้หนา้ท่ีแกไ้ข ถา้เจา้หนา้ท่ี
เราเช่ือคนขา้งนอกนะ เป็นเจา้หนา้ท่ีของเราไม่ได ้

ฉะนั้น เวลาคนถามเขา้มาบอกวา่ไม่ใหห้ลวงพอ่ล าบากเลย โอ๋ย หลวงพอ่น่ี
เทิดทูนไวบ้นกอ้นเมฆเลย แลว้จะยุง่วุน่วายกบัเจา้หนา้ท่ีอยูน่ี่ เจา้หนา้ท่ีกต็อ้ง นัน่มนัเป็น
ท่ีอ่ืนนะ ท่ีน่ีไม่มีอยา่งนั้นหรอก ท่ีน่ีนะเขาควบคุมดูแลกนั ถึงกนัหมด เขาเก่ียวเน่ืองกนั 
กระเทือนถึงส่วนไหนกก็ระเทือนทั้งองคก์ร องคก์รท่ีน่ีเขาจะเป็นองคก์รเดียวกนั เขาจะ
รับรู้ดว้ยกนัหมด ฉะนั้น ถา้บอกเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีเขากต็อ้งขออนุญาตเรา  

ฉะนั้น น่ีเวลาบอกวา่ถามเจา้หนา้ท่ี ไม่ตอ้งใหห้ลวงพอ่เดือดร้อนเลย ไม่ตอ้ง ไอ้
ท่ีวา่ไม่ตอ้งใหห้ลวงพอ่เดือดร้อนเลย เหมือนหลวงตาพดูนะ สาธุ ไม่ไดว้ดัรอยเทา้ หลวง
ตาท่านบอกวา่เวลาใครไปหาท่านนะ  

“ลาละครับ หลวงตาพกัผอ่นนะ” 
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ไอค้นขา้งล่างรอเป็นแถวเลย ไอค้นน้ีกว็า่ลาละครับๆ ใหพ้กัผอ่นนะ พกัผอ่นจน
จะตายไม่ไดพ้กัผอ่นเลย  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั น่ีไม่รบกวนหลวงพอ่เลย จะยุง่กบัเจา้หนา้ท่ีๆ มนัเป็นไปไม่ได้
หรอก ถา้เป็นอยา่งนั้น วฒิุภาวะของโลกกบัวฒิุภาวะของธรรม ถา้ธรรมมนัไม่เหนือโลก 
มนัแกโ้ลกไม่ได ้เราอยูก่บัหลวงตานะ สมยัอยูก่บัหลวงตา หลวงตาจะบอกวา่  

“เวลารับแขก เวลาคุยธรรมะกบัญาติโยมตอ้งเป็นท่านองคเ์ดียว ไม่มีคนอ่ืน
เดด็ขาด”  

โยมเคยเห็นไหมวา่หลวงตาท่านใหค้นเทศน์แทนท่าน หรือใหค้นตอบปัญหา
แทนท่าน ในวดัป่าบา้นตาดจะไม่มีใครไดเ้ทศน์เลย เวน้ไวแ้ต่หลวงตาองคเ์ดียว แลว้
หลวงตากจ็ะเป็นผูต้อบปัญหาองคเ์ดียว ไม่มีใครไดต้อบปัญหาเลย เวน้ไวแ้ต่อาจารย์
ปัญญา อาจารยปั์ญญาหรือพระฝร่ัง ใหพ้ดูธรรมะแปลเป็นภาษาฝร่ังใหพ้วกฝร่ังฟังเท่า
นั้นเอง น่ีท าไมท่านท าอยา่งนั้นล่ะ? ท าอยา่งนั้นเพราะวา่คนท่ีมนัจะแกปั้ญหา คนท่ีมนัจะ
มาเทศน์น่ีมนัเอาอะไรมาเทศน์ 

หมอจะวินิจฉยั วิเคราะห์โรค หมอนั้นจะตอ้งเป็นหมอท่ีวา่รักษาโรคนั้นได ้ ถึง
วิเคราะห์ วินิจฉยัโรคถกูตอ้ง เทศน์ธรรมะ เวลาแกธ้รรมะมนักเ็หมือนหมอ เหมือนการ
ใหย้า เวลาบอกวา่ท าสมาธิอยา่งไร? ปัญญาอยา่งไร? แลว้ติดขั้นไหน? ติดอยา่งไร? มนั
ตอ้งรู้ ถา้มนัไม่รู้มนัตอบไม่ได ้ถา้มนัไม่รู้นะ คนถามน่ี คนฟังกฟั็งไม่ออกแลว้ แต่ถา้คนรู้
นะ คนถามอา้ปากกรู้็แลว้อยูต่รงไหน? มนัจะรู้เลยวา่อยูข่ ั้นไหน?  

ขั้นน้ีขั้นของสมาธิ ขั้นน้ีขั้นของปัญญา ขั้นน้ีขั้นของพิจารณาจบเป็นโสดาบนั ขั้น
น้ีเป็นขั้นของสกิทาคามี พิจารณากายเป็นอุปาทาน ถา้ขั้นน้ีอสุภะจะเป็นขั้นของอนาคามี 
แลว้ขั้นของพิจารณาจิตมนัจะเป็นขั้นของอรหนัต ์ แลว้ขั้นไหนล่ะ? ขั้นไหนพิจารณา
ตรงไหน? ถา้ไม่เป็นไม่รู้หรอก แต่ถา้เป็นนะ อา้ปากน่ีรู้เลย ฉะนั้น หลวงตาท่านไม่ให้
ใครพดูหรอก  

ฉะนั้น อนัน้ีกเ็หมือนกนั ไอเ้ร่ืองท่ีบอกวา่เจา้หนา้ท่ี เร่ืองต่างๆ เร่ืองธรรมะ มนั
เป็นไปไม่ไดห้รอก ฉะนั้น เวลาถา้มนัเป็นไปได ้ มนัถึงเวลาแลว้คนนั้นจะรู้เอง แลว้เราก็
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เห็นความคลาดเคล่ือน เห็นการตีความธรรมะผดิๆ กนัมาเยอะมาก ฉะนั้น ของเรา น่ีใคร
จะวา่เราบา้บอคอแตก สาธุนะ ชอบ ยิง่ใครวา่กบูา้น่ี แหม สุดยอดเลย  

ถา้มนัวา่กบูา้นะ มนักบ็อกวา่บา้กบ็า้วะ ใครบา้ล่ะ? แต่ถา้ใครบอกวา่อนันั้นเป็น
ธรรมนะ อืม คนน้ีรู้แลว้ แต่ถา้บอกบา้นะ อา้ว มนักเ็หมือนวา่เราเอาวตัถุช้ินหน่ึงมาวาง
ไว ้ แลว้เรากว็ตัถุช้ินนั้น อยา่งเช่นวา่เพชร แลว้คนมองเพชรไม่ออก แสดงวา่เขาไม่รู้จกั
เพชร ถา้ใครรู้จกัวา่เพชร เออ ไอน้ัน่มนัรู้จกัวา่เพชรแลว้  

น่ีกเ็หมือนกนั ธรรมะท่ีพดูออกไป ใครบอก อู๋ย อยา่งนูน้ อยา่งน้ี เออ ช่างมึงเถอะ 
แต่ถา้มึงรู้วนัไหนนะ มึงรู้วนัไหนนะ แลว้มึงจะรู้เอง ถา้ไม่รู้ ไม่รู้กก็รรมของสตัว ์ มนัก็
แค่กรรมของสตัว ์ กเ็ท่านั้น แลว้คนไม่รู้กไ็ม่รู้ เอาเพชรมาวางไว ้ คนไม่รู้จกัเพชรมนัจะ
รู้จกัไหม? ไม่รู้หรอก ไม่รู้ ธรรมะพดูออกไปเถอะ คนไม่รู้มนัไม่รู้หรอก ฟังอยา่งไรกไ็ม่
รู้ ไม่รู้ แต่ถา้มนัรู้นะ มนัแค่เห็นไกลๆ แค่นั้นแหละ เออ๊ะ นู่น วิง่เขา้ใส่เลยนะ เพราะเพชร
มนัมีค่า  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั วนัน้ีพดูถึงเร่ืองมูลนิธิ เพราะวา่เราเห็นวา่การตอบปัญหาไป 
อะไรไป อยา่งเช่นท่ีวา่น่ีมีคนมาถามหลายคนแลว้ หลวงพอ่จะเลิกหรือ? หลวงพอ่จะเลิก
หรือ? เพราะมนัไปออกไปเวบ็ไซต ์ เขาเอาไปบอกต่อกนัไงวา่หลวงพอ่จะเลิกแลว้ ถา้พดู
มากกวา่นั้น จะมีคนมาถามมากกวา่นั้นนะ (หวัเราะ) 

อนัน้ีพดูถึงบญัชีมูลนิธินะ คือเราจะบอกวา่โยมไม่ตอ้งทุกขห์รอก โยมไม่ตอ้ง
ทุกข ์โยมไม่ตอ้งมาแบกรับภาระ เพราะมนัเป็นเร่ืองของเราเอง เราหาเร่ืองเอง เราตอ้งเอา
เร่ืองของเราใหจ้บ เราหาเร่ืองแลว้ เราจะไม่กวนญาติโยม เราจะไม่กวนใคร เราไม่ใช่เอา
ภาระของเราไปใหใ้ครเดด็ขาด เราหาเร่ืองเอง เราจะท าเร่ืองของเราเอง (หวัเราะ) แลว้เรา
จะท าใหจ้บเอง  

โยมไม่ตอ้งเดือดร้อน ขอใหโ้ยมสบายใจได ้ เพียงแต่วา่ถา้เราจะเลิกเราจะไม่พดู 
เพราะวา่พดูไปแลว้มนัเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ถา้เป็นประโยชน์ยงัจะพดูอยู ่
แต่ถา้วนัไหนมนัไม่เป็นประโยชน์เรากจ็ะเลิก เพราะพดูแลว้ไม่เป็นประโยชน์ พดูไป
ท าไม? พดูแลว้ไม่เป็นประโยชน์ มนัพดูไป ดูสิอยา่งเช่นท่ีวา่ออกเวบ็ไซตก์เ็สียค่าไฟอยู่



ไม่กวนบา้น ๑๓ 
 

แลว้ ตอ้งเสียค่าไฟ ตอ้งเสียค่าทุกๆ อยา่ง แลว้เสียไปท าไมถา้มนัไม่ไดป้ระโยชน์ แต่ถา้
มนัไดป้ระโยชน์นะ ไม่ตอ้งห่วงเราท าได ้เราท าของเราได ้ 

ไอท่ี้จะไม่ท ากคื็อหวัใจเราเองอยา่งเดียว คือเราไม่อยากท ากคื็อไม่ท า ถา้เราอยาก
ท ากคื็อเราท า ไม่ตอ้งบอกวา่มนัจะขาดนู่น ขาดน่ี ไม่ขาด! ถา้จะท าแลว้ไม่ขาด ไม่ขาด 
แต่ถา้เราไม่ท านะขาด คือขาดท่ีกจูะไม่ท าน่ีไง เพราะกไูม่ท าน่ะท าไม? แต่ถา้กจูะท านะ
ไม่ขาด ไม่ตอ้งห่วง  

ขอ้ ๗๖๘. นะ  

ถาม   :    ๗๖๘. เร่ือง “พระดาวน์โหลดโปรแกรมมีลิขสิทธ์ิ หนงั เอม็พ ี ๓ ถือวา่
เป็นการลกัขโมยไหมครับ 

เห็นพระท่านเล่นคอมพิวเตอร์กนั และกโ็หลดส่ิงเหล่าน้ีกนัมากมาย ทั้ง
โปรแกรมเถ่ือน หนงั เพลง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของมีลิขสิทธ์ิ แต่ผมคิดวา่เป็นแค่การดาวน์
โหลด ไม่ไดล้กัขโมย กเ็ลยเกิดความสงสยัวา่ การกระท าเหล่าน้ีถือวา่เป็นการลกัขโมย
ไหม? ซ่ึงท าใหผ้ดิศีลในขอ้ท่ีวา่ลกัขโมย ซ่ึงกคื็อปาราชิกใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ   :    น่ีค  าถามนะ ค าถามไม่ใช่เราพดู ถา้ค าถามอยา่งน้ีป๊ับ ค าถามน่ีแบบวา่มนั
มีเลศนยัเยอะมาก ค าวา่มีเลศนยัเยอะมาก อยา่งเช่นเพลง หนงั หรือเร่ืองส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในเวบ็ไซต ์ บางคนเขาใหใ้ชฟ้รี บางท่ีเขาอยากท า เขาอยากจะใหท้านกมี็ บางท่ี
อยา่งเช่นบริษทั ส่ิงท่ีเขาท าเสร็จมา เขากอ็ยากจะประชาสมัพนัธ์ก่อน เขากใ็หใ้ชฟ้รีก่อน
ก่ีเดือนๆ แลว้เขาถึงจะเกบ็เงิน น่ีอยา่งน้ีกมี็ แลว้บางทีเขาเกบ็เงินเลยกมี็ อยา่งถา้เขาเกบ็
เงินเลยมนัเป็นธุรกิจการคา้ต่างๆ  

ถา้บอกวา่ถา้มนัผดิกฎหมาย เห็นไหม เขาบอกวา่ “มนัผดิหรือไม่ผดิ?” ถา้มนัเป็น
ลิขสิทธ์ิ ส่ิงใดถา้ผิดกฎหมายโลก เพราะพระน่ีมนัตอ้งรักษาทั้งธรรมวินยัดว้ย ทั้ง
กฎหมายโลกดว้ย ถา้กฎหมายโลกผดินะ เราวา่พระกผ็ดิ ถา้กฎหมายทางโลกผดิ พระก็
ผดิ ทีน้ีค  าวา่ผดิ ทีน้ีท่ีเขาบอกวา่มนัเป็นแค่ดาวน์โหลด แลว้มนัเป็นแค่เร่ืองหนงั เร่ือง
เพลง เร่ืองหนงั เร่ืองเพลง ความจริงพระมนัไม่มีอยูแ่ลว้อยา่งเช่นท่ีเราพดูเม่ือก้ีน้ี บอกใน
เวบ็ไซตข์องเรา ในเจา้หนา้ท่ีของเราจะเป็นคฤหสัถท์ั้งหมด เพราะพวกน้ีเขามีน ้าใจเขา้มา
ช่วย พระเราไม่มีสิทธ์ิ พระเราไม่ใหเ้ขา้มายุง่เลย  
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เพราะพระเรา ใครบวชมาน่ี เราเห็นใจพระมากนะ ไม่ใช่สอพลอนะ ถา้มนั
สอพลอจะบอกวา่ โอ๋ย เราเห็นใจพระมากเลยนะ แต่หลอกใชพ้ระทุกวนัเลย (หวัเราะ) 
อยา่งน้ีสอพลอ เราเห็นใจพระมากเลยนะ แต่เราส่วนใหญ่เราจะกนัพระเราไว ้ เวน้ไวแ้ต่ 
เวน้ไวแ้ต่พระท่ีเขามีคุณสมบติั อยา่งเช่นเรามีพระของเรามนัมีเชิงช่าง เรากใ็หซ่้อมแซม 
ใหดู้แล น่ีอยา่งน้ีเราใหเ้ขาท า แต่เร่ืองพระองคไ์หนท่ีเขาบวชมาแลว้เขาอยากจะพน้ทุกข ์
เราจะใหภ้าวนาอยา่งเดียว  

พระท่ีน่ีส่วนใหญ่จะใหภ้าวนาอยา่งเดียว เวน้ไวแ้ต่ขอ้วตัรโดยส่วนรวม ฉะนั้น 
ส่ิงท่ีจะใหไ้ปคุม หรือดูแลส่ิงท่ีต่อเน่ืองเราไม่ใหท้ า แต่มีช่ืออยูน่ะ มีช่ือเป็นกรรมการ
มูลนิธิอยู ่เพราะสิทธิความเป็นเจา้ของ พระเป็นผูดู้แล แต่พระไม่ไดล้งไปท างานอยา่งนั้น 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ถา้บอกวา่เราไม่สอพลอ เราไม่หลอกลวง ฉะนั้น ส่ิงท่ีพระของเรา เราจะ
กนัออกมา ฉะนั้น พระจะไม่ไดท้  าอยา่งนั้น  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่พระไปดูหนงั พระฟังเพลงอยา่งน้ี แมแ้ต่ศีล ๘ ยงัท าไม่ได ้ ศีล ๘ 
มนัยงัท าไม่ได ้ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แมแ้ต่ศีล ๘ มนัยงัท าไม่ไดใ้ช่ไหม? น่ีมหรสพสมโภช 
ศีล ๘ มนักข็าดแลว้ แลว้บอกวา่พระไปท าๆ พระไปท า พระท่ีไหนไปท าไม่รู้นะ น่ี
ค  าถามของเขานะ บอกวา่เห็นพระท าอยา่งนั้นกนัมากเลย ถา้พระท าอยา่งนั้นกนัมากเลย 
มนักศี็ลขาดหมดล่ะ ถา้มนัศีลขาด กฎหมายมนักเ็ป็นไปดว้ยแหละ  

ทีน้ีเรากย็อ้นกลบัมา เห็นไหม ตอนน้ีมนัมีทีวีของส านกัพทุธ มนัมีทีวีของวดั
ต่างๆ เขาตอ้งท าเพราะเป็นเจา้หนา้ท่ี ถา้เขาไปฟังเพลง เพราะการท าทีวีมนัตอ้งมีเพลง
ประกอบอยูแ่ลว้ อยา่งน้ีผดิไหม? เออ อา้ว อยา่งน้ีผดิหรือเปล่า? ถา้เป็นหนา้ท่ีการงาน
ของเขา ถา้เขาสละหนา้ท่ีมาท าเป็นงานของเขา  

เราจะบอกอยา่งน้ีนะ ถา้พระน่ีเคร่งจนเกร็งน่ีนะ ถา้ไดย้นิเสียงเพลงมนัขาดจาก
ศีล ๘ เราถามพระประจ า พระบวชใหม่ “เวลาเอง็ไปบิณฑบาต เอง็บิณฑบาต บา้นเขาเปิด
เพลง เอง็ไดย้นิเพลงหรือเปล่า?” เออ (หวัเราะ) 

“ไดย้นิ” 

“แลว้ศีลเอง็ขาดหรือเปล่า?” (หวัเราะ) “ศีลเอง็ขาดไหม?”  
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อา้ว โยมเขาเปิดเพลงท่ีบา้นเขาใช่ไหม? แลว้เขาใส่บาตร เราเดินไปบิณฑบาต
บา้นเขา ผา่นหนา้บา้นเขาไป เราไดย้นิเสียงเพลงไหม? ไดย้นิ ศีลขาดไหม? เราวา่ไม่ขาด 
เพราะเราไม่ไดต้ั้งใจฟังเพลง เราตั้งใจไปภิกขาจาร เราตั้งใจไปบิณฑบาต แต่ดว้ยการ
ด ารงชีวิตของเขา เขาเปิดเพลงของเขา เราไดย้นิเพราะเสียงเพลง เสียงมนัมาตามอากาศ 
ไม่มีใครปิดกั้นได ้ 

เราไม่ไดต้ั้งใจ เราไม่ไดจ้งใจไปท าอยา่งนั้น แต่สงัคมเขาเป็นอยา่งนั้น เราอาศยั
สงัคมเขาอยู ่ พระเป็นปลาอยูก่บัน ้ า พระอยูก่บัคฤหสัถ ์ พระตอ้งภิกขาจารเพื่อด ารงชีพ 
ฉะนั้น เราบิณฑบาตไป สงัคมเขาอยูอ่ยา่งนั้น เราไม่ไดท้  าอยา่งนั้น อยา่งน้ีเราถือวา่ไม่
ขาด แต่ด่างพร้อยไหม? ด่างพร้อย  

มนัศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย แต่ถา้จงใจเปิดเพลง อยา่งตอนน้ีนะเรากเ็ปิด 
เราเปิดวิทยหุลวงตาน่ีแหละ เวลามนัหมุนไปมนักผ็า่นคล่ืนต่างๆ เหมือนกนั อยา่งน้ีตั้งใจ
ไหม? ไม่ไดต้ั้งใจ ไม่ไดต้ั้งใจ เราหมุนหา ๑๐๓.๒๕ เราจะฟังหลวงตา (หวัเราะ) เด๋ียวน้ี
เทคโนโลยมีนัเจริญนะ เราจะบอกวา่เราตั้งใจ เจตนาเราตั้งใจท่ีดี เราท าส่ิงท่ีดี  

ฉะนั้น เราอยูก่บัโลกมนัมีของอยา่งน้ีเหมือนกนั โลกเขามีอยู ่ ฉะนั้น เราไม่ตั้งใจ 
เห็นไหม ในการอา้งเล่ห์ อา้งเล่ห์วา่หนาวนกักไ็ม่ท างาน ร้อนนกักไ็ม่ท างาน  น่ีกอ็า้งไง 
โลกเป็นอยา่งนั้นเรากป็ฏิบติัไม่ได ้โอ๋ย เขาเปิดเพลงกนัเสียงดงั ท่ีนัน่มีแต่อึกทึกคึกโครม 
อา้งเล่ห์ไง เวลาจิตใจนะมนัอา้งเล่ห์วา่มนัดี มนัอา้งไปหมดนะ คนนั้นไม่ดี คนน้ีไม่ดี มนั
อา้งวา่มนัดี แลว้คนดีท าอยา่งไร? คนดีนอนไง อา้งเสร็จแลว้กน็อนหงายทอ้งเลย 

เออ คนดีกภ็าวนาสิ เออ อา้งนะ บิณฑบาตกไ็ดย้นิเสียงเพลง ท่ีน่ีกมี็ไอนู่้น ท่ีน่ีกมี็
ไอน่ี้ อู๋ย ไม่มีท่ีไหนดีสกัท่ีหน่ึงเลย น่ีจิตใจเราคลอนแคลนแลว้นะ ถา้จิตใจเรามัน่คงใช่
ไหม? ปลาอยูก่บัน ้ า เราอยูก่บัโลก เขาอยูข่องเขาอยา่งนั้น สงัคมโลกเขาเป็นอยา่งนั้น ดูสิ
ต่ืนเชา้ข้ึนมาเขากป็ากกดัตีนถีบ เขาตอ้งหาด ารงชีวิตของเขา น่ีเขาตอ้งท างานของเขา 
แลว้งานของพระล่ะ? พระเราน่ีเราจะท างานของเรา เราจะนัง่สมาธิ เดินจงกรม ภาวนา
ของเราไหม? งานของเรา หนา้ท่ีของเรา เราไดท้ าของเราไหม?  

งานของโลก โลกเขากป็ากกดัตีนถีบ เขาตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้า เขาทุกขข์องเขานะ 
เราจะไปทุกขก์บัเขาไหม? เราสิกขาลาเพศไปเรากต็อ้งไปท าหนา้ท่ีการงาน เรากต็อ้งไป
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ทุกขไ์ปยากกบัเขา เราบวชเป็นพระข้ึนมาแลว้ หนา้ท่ีของพระ งานของพระมนักต็อ้ง
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพื่อใหพ้น้จากกิเลส เพื่อใหมี้ธรรมะ น่ีงานของเรามนักแ็บ่งกนั มนั
เหมือนกบัเหรียญมี ๒ ดา้นไง  

พระน่ีออกมาจากคฤหสัถใ์ช่ไหม? ออกมาจากโลก แต่กย็งัอยูใ่นโลกน่ีแหละ ทีน้ี
ถา้เราอยากจะหลีกเร้น อยากจะวิเวกเรากเ็ขา้ป่า เขา้เขาไป เขา้ป่า เขา้เขาไปมนักไ็ม่ไดย้นิ
หรอกเสียงเพลง เสียงอะไรมนักไ็ม่ไดย้นิ เพราะเราไปอยูใ่นป่าในเขา มนักไ็ปเจอเสียง
สตัว ์ เสียงลมพดั ลมพดัใบไมไ้หวมนักไ็ป อู๋ย เสียงลมพดัมนักเ็ป็นเพลงเนาะ (หวัเราะ) 
เออ เวลามนัจะจินตนาการนะ เสียงลมพดักจ็ะเป็นเพลงข้ึนมาล่ะ อนันั้นกอี็กเร่ืองหน่ึงนะ 

ฉะนั้น ท่ีวา่เขาถามวา่มนัผดิกฎหมายไหม? เป็นการลกัขโมยไหม? ค าวา่ลกัขโมย 
เพราะอยา่งท่ีเราวา่ เพราะเราไม่รู้น่ีวา่ส่ิงท่ีในคอมพวิเตอร์ มนัมีอนัใดบา้งท่ีเขาใหใ้ชฟ้รี 
อนัใดบา้งเขาใหใ้ชเ้ป็นเฉพาะส่วนของเขา อนัไหนบา้งท่ีเขาตอ้งจ่ายสตางค ์ ท่ีเป็น
ลิขสิทธ์ิ อยา่งน้ีถา้มนัลิขสิทธ์ิ ถา้ไปเอาของเขาน่ีผดิแน่นอน ผดิ แต่ถา้เขาใหใ้ชฟ้รีใช่
ไหม? มนัเป็นเวลา แลว้คนท่ีเคยใชไ้ม่รู้เวลาขนาดไหน? โดยไม่ไดต้ั้งใจ น่ีผดิไหม? กผ็ดิ
แหละ แต่มนัผดิมาก ผดินอ้ยไง 

แลว้อยา่งท่ีวา่น่ี ถา้พระไปโหลดหนงัน่ีผดิอยูแ่ลว้ ผดิอยูแ่ลว้ เพราะวา่มหรสพ
สมโภช เห็นไหม อบายภูมิน่ีนะ ส่ิงท่ีจะไปอบายภูมิ อบายมุข อบายมุขส่ิงท่ีเป็นของ
อบายมุข แลว้เราไปคลุกคลีส่ิงท่ีเป็นอบายมุข มนัจะไปไหน? มนักไ็ปอบายภูมิไง เราจะ
ตดัอบายภูมิกนัใช่ไหม? ทุกคนไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิ ทุกคนอยากเกิดดี ถา้ทุกคน
อยากเกิดดี ทุกคนกอ็ยา่ไปคลุกคลีกบัอบายมุข อะไรท่ีเป็นอบายมุขล่ะ?  

น่ีมหรสพสมโภช อยา่งอบายมุข เห็นไหม เล่นการพนนั เร่ืองเหลา้ สุรา ยาเมา น่ี
อบายมุขทั้งนั้นเลย ส่ิงท่ีเป็นอบายมุข มนัเป็นตน้เหตุใหไ้ปอบายภูมิไง อา้ว กินเหลา้เมา
ยาแลว้ท าอะไรต่อ? ปลน้ชิงวิ่งราวไง ขาดสติแลว้ท าอะไรต่อ? ขาดสติกท็  าแต่ความผดิไง 
มนัเป็นตน้เหตุของการไปสู่อบายภูมิ แลว้ถา้มนัเป็นตน้เหตุนะ น่ีดูหนงั ฟังเพลงมนัเป็น
ตน้เหตุของการท่ีจะไปสู่อบายภูมิ แลว้เราบวชเป็นพระข้ึนมา เราจะพน้จากอบายภูมิ เรา
จะท าอะไรกนั?  
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ถา้เราจะไม่ตอ้งการไปอบายภูมิใช่ไหม? ทุกคนไม่อยากไปอบายภูมิ ทุกคน
ตอ้งการอยากไปดี แลว้ท าไมไปคบกบัส่ิงท่ีมนัจะชกัน าไปสู่อบายภูมิล่ะ? ทีน้ีถา้ส่ิงน้ีมนั
ชกัน าไปสู่อบายภูมิมนักเ็ป็นส่ิงท่ีต ่าอยูแ่ลว้ แลว้เราบวชเป็นพระเป็นผูป้ระเสริฐ เราเป็น
ผูป้ระเสริฐ เราเป็นผูท่ี้เลอเลิศ เราเป็นผูท่ี้จะพน้ เราจะท าอยา่งไร? ถา้อยา่งนั้น เขาไม่ลง
ไปท ากนัหรอก ไอท่ี้วา่ดูหนงั ฟังเพลงของเถ่ือนน่ีเขาไม่ท ากนัหรอก  

ทีน้ีเห็นพระเขาท า พระเขาท าน่ีนะ น่ีในวงการพระ ถา้ครูบาอาจารยน์ะ หลวงตา
ท่านจะสอน ไปวดัไหนนะ เวลาเขา้วดัแลว้ใหดู้หอ้งน ้า ใหดู้สามเณรในวดันั้นอยูใ่นร่อง
ในรอยไหม? ถา้สามเณรในวดันั้นอยูใ่นร่องในรอย แสดงวา่เจา้อาวาสวดันั้นเป็นพระท่ี
ใชไ้ด ้ถา้สามเณรในวดันั้นดูหนงั ฟังเพลง เล่นสนุกครึกคร้ืน แสดงวา่เจา้อาวาสนั้นไม่ได้
อบรมลกูศิษย ์ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่พระดหูนงั ฟังเพลง เขาอยูว่ดัไหนล่ะ? เขาอยูว่ดัไหน? แลว้ในวดั
นั้นไดอ้บรมไหมล่ะ? ถา้วดันั้นเขาอบรมข้ึนมา ถา้วดันั้นไม่ไดอ้บรม เจา้อาวาสเขาเป็น
อยา่งไรล่ะ? ถา้เจา้อาวาสเขา น่ีพดูไปมนักว็า่ แลว้คนพดูไดเ้ป็นอะไรล่ะ? (หวัเราะ) คน
พดูกย็งัเป็นพระบา้นนอกอยูค่นหน่ึงค่ะ  

เปล่า เวลาตอบปัญหาน่ีมนัตอ้งใหก้ระจ่างไง ปัญหาน้ีมนัเกิดจากอะไร? แลว้ใคร
เป็นคนรับผดิชอบปัญหาน้ี? แลว้เราน่ี เรามีสิทธิอะไรในปัญหาน้ีท่ีไปพดูอยา่งนั้น เรามี
สิทธิอะไร? เพราะเราไม่มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานใดๆ ทั้งส้ิน เรามีต าแหน่งเรากบ็วชเป็น
พระ แลว้เรากอ็ยากจะพน้จากทุกขเ์หมือนกนั ทีน้ีเราอยากจะพน้จากทุกขเ์หมือนกนั ส่ิงท่ี
ท าอยูน่ี่มนักเ็ป็นส่ิงท่ี แมแ้ต่พระปฏิบติัน่ีนะ เขาไม่คุยกนั เขาไม่สุงสิงกนั เขาไม่ท าอะไร
กนั เพราะส่ิงนั้นมนัไปท าใหก้ารภาวนาไปไม่ได ้ แลว้น่ีไปหาส่ิงน้ีมามนัเป็นไปไม่ได้
หรอก 

ฉะนั้น เขาถามวา่  

ถาม   :    ผดิไหม? 

หลวงพ่อ   :    เราวา่ผดิ แลว้เขาบอกวา่  

ถาม   :    ผดิศีลขอ้ท่ีวา่ลกัขโมย ซ่ึงกคื็อปาราชิกใช่ไหมครับ? 
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หลวงพ่อ   :    อนัน้ีลกัขโมย ลกัขโมยส่ิงใด ลกัษณะใด จะบอกวา่ส่ิงน้ีเป็นลกัขโมยแลว้
เป็นปาราชิก เราไม่สามารถฟันธงอยา่งนั้นได ้ กรณีเคส(Case)อยา่งนั้นเป็นอยา่งไร? มนั
อยูท่ี่ลกัษณะ อยูท่ี่การกระท าวา่มนัเป็นอยา่งใด? แลว้มนัตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ี 

ในสมยัพทุธกาลนะ ภิกษุณีทอ้ง แลว้ไปหาเทวทตั เป็นลกูศิษยเ์ทวทตัไง บวช
มาแลว้ทอ้ง เทวทตับอกใหสึ้ก ภิกษุณีน่ีไม่ยอม ไปฟ้องพระพทุธเจา้ บอกวา่ไม่มี
ความผดิๆ ไม่ไดท้  าอะไรเลย แต่มนัทอ้ง ทอ้งข้ึนมาแต่บอกไม่ไดท้  าอะไร ไม่ผดิ ไปฟ้อง
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้รู้แลว้ พระพทุธเจา้มีอนาคตงัสญาณมาก พระพทุธเจา้ตั้งพระอุ
บาลีเป็นประธาน ตั้งคณะกรรมการข้ึนมา มีนางวิสาขาดว้ย เพราะเป็นภิกษุณี  

พระอุบาลีเป็นเอตทคัคะเร่ืองวินยั เป็นประธาน ตั้งนางวิสาขา แลว้กต็ั้งภิกษุณี
ข้ึนมาตรวจสอบ ตรวจสอบกบ็อกวา่น่ีตรวจครรภ ์ ครรภน้ี์ เร่ิมตั้งครรภต์ั้งแต่เม่ือไหร่? 
แลว้อายคุรรภมี์เท่าไร? แลว้บวชเม่ือไหร่? เวลานางวิสาขาวิเคราะห์แลว้บอกวา่ ทอ้งนะ 
ไม่ผดิ เพราะครรภน้ี์ อายคุรรภม์นัยาวกวา่ก่อนบวช ปฏิสนธิมาก่อนบวช แลว้พอมาบวช
ข้ึนมา มาทอ้งอยูต่อนเป็นภิกษุณี ฉะนั้น เป็นภิกษุณีแลว้ไม่ผดิ เพราะทอ้งมาก่อน 
ปฏิสนธิมาก่อนบวช  

พอบวชเสร็จแลว้นะ คลอดแลว้นะ รู้สึกภิกษุณีเล้ียงเดก็คนน้ี แลว้พระเจา้สุทโธท
นะขอไปเล้ียง หรือวา่เล้ียงเองน่ีแหละ แลว้ส่วนใหญ่พวกน้ีจะส าเร็จหมด เพราะพวกน้ี
ส่วนใหญ่แลว้นะ พอคลอดแลว้ อยา่งท่ีวา่พอคลอดมาแลว้ พอโตข้ึนมามนัจะมีเชาวน์
ปัญญา แลว้ชีวิตน่ีมนัสงัเวชไง พอสงัเวชมนัสะเทือนใจ พวกน้ีจะขอพอ่แม่บวชหมดนะ 
แลว้ส่วนใหญ่จะพน้จากกิเลส 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาแมแ้ต่ภิกษุณีทอ้ง น่ีเวลาวินิจฉยัแบบเทวทตั คือวา่เหตุการณ์มนั
เกิดแลว้ แลว้เห็นวา่ทอ้งแลว้ สึก แต่นางภิกษุณีไม่ยอม เพราะนางภิกษุณีบอกวา่ตั้งแต่
บวชมาเขาบริสุทธ์ิมาตลอด แต่มนัทอ้งไดอ้ยา่งไรกไ็ม่รู้ แต่เขาบริสุทธ์ิจริงๆ ถา้ไม่
บริสุทธ์ิจริง เพราะพระพทุธเจา้รู้ไง แต่พระพทุธเจา้จะการันตีกไ็ม่ได ้ ฉะนั้น 
พระพทุธเจา้ถึงตั้งกรรมการข้ึนมา ใหพ้ระอุบาลีเป็นประธาน นางวิสาขาเป็นพระ
โสดาบนั ใหน้างวิสาขาเป็นกรรมการข้ึนมา แลว้ตรวจสอบกนั ตั้งแต่อายคุรรภ ์ ตั้งแต่
อะไรน่ี  
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อยูใ่นพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมี สุดทา้ยแลว้ไม่ผดิ ไม่ผดิกไ็ม่ตอ้งสึก เห็น
ไหม เราจะบอกวา่ น่ีเขาไปลกัขโมยหรือเปล่า? เป็นปาราชิกหรือไม่? น่ีอยา่งน้ีเราพดู
ไม่ได ้ เพราะมนัยงัไม่มีหลกัฐาน ไม่มีอะไร เราจะไปวา่อยา่งนั้นเป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้น
เป็นอยา่งนั้น ไม่ใช่ เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ อยา่งท่ีเราพดูข้ึนมาตั้งแต่เร่ิมตน้ บาง
เวบ็ไซต ์หรือบางกรณีเขาใหใ้ชฟ้รีก่ีเดือน  

เรากไ็ม่เคยท านะ ท าไม่เป็นเหมือนกนั ไม่เคย เขา้เวบ็ไซตไ์ม่เป็น เปิด
คอมพวิเตอร์ไม่เป็น เราท าอะไรไม่เป็นเลย ใครจะเอาอะไรมาตอ้งปัญญาอ่อน ตอ้งเอามา
ใหฟั้งพร้อม เราถึงจะท าได ้ ส่ิงท่ีออกมาจากคอมพิวเตอร์ตอ้งเป็นกระดาษมา ใหเ้ขา้
เวบ็ไซตเ์ขา้ไม่เป็น ฉะนั้น โทรศพัทย์งักดไม่เป็นเลย (หวัเราะ) ใครจะโทรศพัทม์า นู่นๆ 
เขาตอ้งวิ่งมาให ้ กดอะไรไม่เป็นสกัอยา่งหน่ึง คนท่ีไม่รู้เร่ืองเทคโนโลยเีลย แลว้มาตอบ
เร่ืองเทคโนโลยมีนังงๆ อยู ่ 

ฉะนั้น ถึงบอกวา่บางอยา่งเขาใหใ้ชฟ้รี บางอยา่งเขาใหใ้ชเ้ป็นกาลเวลา บางอยา่ง
เขาไม่ใหใ้ชเ้ลย ไออ้ยา่งน้ี เพราะมีคนมาปรึกษาเร่ืองอยา่งน้ีเยอะ เราเองเรากท็  าไม่เป็น 
แต่เรากไ็ดข้อ้มูลมาอยา่งน้ี ฉะนั้น ส่ิงใดท่ีมนัจะผดิหรือไม่ผดิ  

๑. ถา้เจตนาลกั แลว้การลกันั้นสมเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

๒. มีเจตนาลกั แต่ยงัท าไม่ได ้เศร้าหมองแต่ไม่ขาด เศร้าหมอง 

มีเจตนาลกั แลว้เขา้ไปลกั ท าจนเป็นของเราน่ี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์แต่บางคนมีเจตนา
ลกันะ แต่ยงัไม่ไดล้กั คือคิดจะท า แต่มนัยงัไม่ไดท้  า คิดจะท า แต่ท าแลว้ไม่ส าเร็จกไ็ม่
เป็น น่ีมนัมีหลายตวัอยา่ง ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกวา่ 

ถาม   :     อยา่งน้ีเป็นการลกัขโมยไหม? ถา้เป็นลกัขโมยกเ็ป็นปาราชิกใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ   :    เร่ิมตน้อยา่งท่ีวา่ ส่ิงท่ีมนัเป็นอบายมุขมนัจะไปสู่อบายภูมิ พอเร่ิมตน้จาก
ส่ิงท่ีเป็นความเศร้าหมองแลว้มนัจะไหลไปตามเศร้าหมองหมดเลย ถา้เราไม่ไปตามความ
เศร้าหมองนั้น เราตดัซะ เพราะเราบวชมากเ็พื่อความหลุดพน้ ถา้เราบวชมาเพื่อคุณงาม
ความดี ส่ิงใดถา้เป็นการเศร้าหมอง มนัเป็นต่างๆ เราอยา่ไปท ามนักจ็บไง ในวินยักบ็อก
ไวพ้ร้อมแลว้  
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ส่ิงท่ีเขาถามมาน่ีมนัเป็นอยา่งน้ีนะ แลว้กพ็ดูอีกแหละ ปัญหาอยา่งน้ีถามมาบ่อย
มากเลย ไอเ้ร่ืองเกมส์ในเวบ็ไซตใ์นคอมพิวเตอร์น่ี ขอซะทีเถอะเนาะ อยา่ถามมาอีกเลย 
ตอบหลายทีแลว้ เอวงั 


