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 ขอ้ ๗๐๒. ไม่มี  

ขอ้ ๗๐๓. ไม่มี  

ขอ้ ๗๐๔. ไม่มี  

ถาม   :    ๗๐๕. เร่ือง “ขออนุโมทนาบุญ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ โยมไดอ่้านหนงัสือ “ปลูกดอกบวัท่ีใจ” แลว้เขา้ใจ
แนวทางปฏิบติัในการพิจารณาจิตทั้ง ๕ เร่ือง ไดป้ระโยชน์กบัโยมมากๆ ค่ะ โยมกราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อท่ีไดพ้ิมพห์นงัสือเล่มน้ีข้ึนมา และมีอีกหน่ึงบทสนทนากบัแม่ชีท่ี
หวัหิน ในหนงัสือ “สมมุติว่าจิต” เร่ืองราวคลา้ยกบัท่ีโยมเป็นอยู ่แต่ไม่เหมือนทั้งหมด มี
ขอ้ปลีกยอ่ยหลายอยา่ง ในเน้ือหามีเทปการพิจารณาจิตท่ีหลวงพ่อใหแ้ม่ชีไปฟังดว้ย แต่
ไม่มีแจกในปัจจุบนั  

หลวงพ่อ   :   (หวัเราะ) น่ีเขาเขียนมา 

ถาม   :   โยมขอมาปฏิบติัภาวนาท่ีวดัน้ีไดห้รือไม่คะ เพื่อจะไดก้ราบเรียนขอ้ปฏิบติัของ
โยม ขอเลขบญัชีธนาคารหลวงพ่อดว้ยค่ะ เพื่อจะไดพ้ิมพห์นงัสือใหค้นอ่ืนไดศึ้กษามาก
ข้ึน ขอบพระคุณอยา่งสูง 

หลวงพ่อ   :  เร่ืองการมาปฏิบติัท่ีวดั มนัตอ้งติดต่อกบัทางส านกังานจะรู้ได ้แลว้เลขบญัชี
น่ีเราไม่รู้เร่ืองหรอก จริงๆ นะเราจ าเลขบญัชีเราไม่ไดห้รอก ทั้งเลขบญัชี ทั้งอะไรน่ี
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ติดต่อไปท่ีส านกังาน เพราะทางเราไม่รู้เร่ือง หนา้ท่ีเรามีแต่ตอบปัญหา ฉะนั้น กรณีท่ีว่า
จะมาปฏิบติัท่ีวดันั้นอีกเร่ืองหน่ึง  

ทีน้ีเราจะยอ้นกลบัมาเร่ืองขออนุโมทนา ส่ิงน้ีเขาไม่ไดถ้ามมา แต่เขาอ่านแลว้ได้
ประโยชน์ เขาอนุโมทนามาว่าหนงัสือ “ปลูกดอกบวัท่ีใจ” กบั “สมมุติว่าจิต” เห็นไหม 
ไปอ่านแลว้ไดป้ระโยชน์มาก ไดป้ระโยชน์กบัการประพฤติปฏิบติั ฉะนั้น ค าว่าได้
ประโยชน์มาก เราจะเอาตรงน้ีมาเป็นประเดน็ แลว้จะตอบปัญหา ปัญหาคือว่า หลวงตา
ท่านบอกว่า  

“ฟังธรรมะเป็น หรือฟังธรรมะไม่เป็น”  

ค าว่าฟังธรรมะไม่เป็นท่านบอกว่า หลวงตาท่านพดูถึงตวัท่านเองนะ ว่าเวลาท่าน
บวชใหม่ๆ แลว้ท่านไปศึกษาอยูใ่นปริยติั สมเดจ็ทุกองคห์ลวงตาไดฟั้งเทศน์หมด ท่าน
บอกเจา้ฟ้า เจา้คุณชั้นไหนเราก็ฟังเทศน์รู้เร่ืองหมดเลย เราฟังเขา้ใจหมดเลย แต่เวลาออก
ปฏิบติันะ พอมาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่คร้ังแรกท่านบอกว่าท่านงงเป็นไก่ตาแตกเลย ท่าน
บอกว่าฟังไม่ออก ฟังไม่ออก ท่านบอกฟังไม่รู้เร่ือง ฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ไม่รู้เร่ือง  

หลวงตาท่านบอกว่าเราน่ีเราฟังเทศน์มา เทศน์สมเดจ็เราก็ฟังมาแลว้ เทศน์เจา้ฟ้า 
เจา้คุณไหนเราก็ฟังมาแลว้ เราฟังเขา้ใจทั้งนั้นแหละ แต่ท าไมเรามาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่
ไม่เขา้ใจ ท าไมเรามาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ไม่เขา้ใจ? น่ีค  าว่าไม่เขา้ใจ เห็นไหม น่ีในธรรม
ไง ในการฟัง อานิสงส์ของการฟังธรรม การฟังธรรมนะ ส่ิงท่ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิงท่ีได้
ยนิไดฟั้งแลว้ตอกย  ้า ส่ิงท่ีลงัเลสงสัย ส่ิงท่ีมนัขดัแยง้ในหวัใจไดแ้กไ้ข พอเราแกไ้ข ถึง
ท่ีสุดแลว้ท าจิตใจใหผ้อ่งแผว้  

น่ีถา้ฟังธรรมแลว้มนัจะไดป้ระโยชน์อยา่งนั้น ฟังธรรมแลว้มนัไดป้ระโยชน์ แต่
ถา้มนัฟังธรรม เห็นไหม น่ีในปัจจุบนัเราบอกว่าฟังธรรมแลว้ไดบุ้ญๆ เราฟังธรรมกนั
เป็นประเพณีนะ พอเป็นประเพณี มีเทศน์ท่ีไหนเราก็ไปนัง่ฟังกนั พอเทศน์ท่ีไหนนะ 
พระก็เทศน์ไป โยมก็คุยกนัไป ปรึกษาหารือทุกเร่ือง น่ีแลว้ก็ฟังเทศน์ไป ฟังท าไม? ฟัง
เอาบุญ ฟังเทศน์เอาบุญกนั  
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น่ีไปนัง่สัปหงกโงกง่วง ก็ไปฟังเทศน์เอาบุญกนั น่ีฟังธรรมไม่เป็น ไม่เป็นเพราะ
อะไร? เพราะมนัไม่รู้เร่ือง มนัไม่เป็นประโยชน์ไง แต่ถา้ฟังเป็น เห็นไหม ถา้ฟังเป็น
หลวงตาท่านบอกว่าท่านฟังเจา้ฟ้า เจา้คุณมาหมด เพราะสมยันั้นก็เป็นประเพณี การฟัง
เป็นประเพณีน้ีอยา่งหน่ึงนะ แต่ถา้การฟังนะ การฟังแลว้ไดป้ระโยชน์ พอฟังเทศน์หลวง
ปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า “จิตน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว” 

ท่านพดูถึงประสบการณ์ของท่าน พระไตรปิฎกท่านก็เคารพนะ น่ีเวลาพดูอยา่ง
นั้นป๊ับก็บอกว่า เหมือนกบัพระกรรมฐาน ครูบาอาจารยพ์ากนัไม่เคารพพระไตรปิฎก ไม่
เคารพไดอ้ยา่งไร? เวลานึกพุทโธ พุทโธ เห็นไหม หลวงตาท่านบอกว่า  

“ระลกึพทุโธน่ีสะเทอืนสามโลกธาตุ” 

เพราะนึกพุทโธจิตเป็นผูนึ้ก พอจิตเป็นผูนึ้กมนัก็สะเทือนหวัใจของเรา หวัใจน้ี
มนัเกิดสามโลกธาตุ เวลามนัส้ินกิเลสไป เห็นไหม พอส้ินกิเลสไปหลวงตาบอกว่าเวลา
จิตมนัพน้จากวฏัฏะ มนัเหมือนกบัพญามงักร มนัไปในอากาศ อวกาศ มนัไปไดท้ัว่ มนั
เวิง้วา้งไปหมดเลย น่ีจิตมนัครอบสามโลกธาตุ  

ฉะนั้น เวลาจิตน้ีมนันึกพุทโธมนัก็สะเทือนสามโลกธาตุ แลว้เรานึกพุทโธ พุทโธ
กนัอยู ่ แลว้มนัไม่เคารพพระพุทธเจา้ท่ีไหน? เคารพสุดเคารพเลยแหละ เคารพมากๆ แต่
ดว้ยความเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปแลว้ เห็นไหม 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ จนจิตมนัเป็นพุทโธซะเอง นึกพุทโธไม่ออกนะ เอ๊อะ! เออ๊ะ!  

น่ีพุทโธแท้ๆ  มนัคือตวัพลงังาน ตวัจิตนั้น ถา้จิตนั้นมนัเขา้ถึงตวัพุทโธ พุทโธ ผูรู้้ 
ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ตวัพุทโธน่ีเป็นผูรู้้ เป็นผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน แต่ในปัจจุบนัน้ีผูรู้้มนัไม่มี ผูรู้้มนั
เป็นพลงังานใช่ไหม? แต่เรามีความคิดไง เราก็คิดพุทโธ พุทโธ เห็นไหม เลยไม่
กระเทือนไง ระลึกพุทโธ พุทโธก็เร่ร่อนไง ระลึกพุทโธ พุทโธก็ไม่มีรากไง เพราะพุทโธ
น่ี นึกพุทโธใครเป็นคนนึก? จิตเป็นคนนึก ถา้จิตไม่เป็นคนนึก มนัจะนึกพุทโธมาได้
อยา่งไรล่ะ?  

ถา้นึกพุทโธแลว้ พอพุทโธจนละเอียดเขา้ไป พุทโธเขา้ไปสู่ตวัจิต ถา้เขา้ไปสู่ตวั
จิตแลว้ จิตมนัเป็นตวัพุทโธซะเอง จิตมนันึกพุทโธไม่ไดม้นัก็เออ๊ะ เอ๊อะเลย น่ีไงเคารพ
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มากๆ ฉะนั้น พอเคารพมากๆ พอเวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาท่านจะบอกจิตน้ีเหมือน
นกัท่องเท่ียว การเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพท่านเทศน์ของท่าน หลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์
ของท่าน หลวงตาท่านบอกว่า “ใหม่ๆ ฟังไม่รู้เร่ือง ฟังไม่รู้เร่ืองเลย”  

ฉะนั้น หลวงตาท่านพดูอยู ่ เวลาท่านอยูท่ี่บา้นตาดนะ เวลาคนมาฟังเทศน์ท่าน 
ท่านช้ีเลยนะ คนน้ีฟังเทศน์เป็น คนฟังเทศน์เป็นนะ เวลาหลวงตาเทศน์ป๊ับน่ิงเลยนะ น่ิง
เลย คนเวลาหลวงตาเทศน์นะคุยกนัจ๊อกแจ๊กๆ ไอค้นน้ีฟังเทศน์ไม่เป็น เพราะมนัไม่
สนใจ มนัไม่สนใจฟังเทศน์ไม่เป็นหรอก แต่ถา้ฟังเทศน์เป็นนะ พอหลวงตาท่านข้ึน พอ
เร่ิมมีเสียงข้ึนมานะจะเงียบกริบเลย เพราะอะไร?  

อยา่งเช่นเวลาเราไปหาหมอ เราไปต่างๆ เราตอ้งการใหย้านั้นเขา้มารักษาร่างกาย
ใช่ไหม? เวลาหลวงตาท่านเทศน์ นัน่ล่ะธรรมะมาแลว้ น่ีพอเสียงของธรรมมานะ ไอผู้รั้บ
มนัตอ้งเปิดคล่ืนของมนัทั้งหมด เปิดทุกอยา่งรับธรรมะนะ แลว้มนัจะไปห่วงเร่ืองอะไร
ล่ะ? เห็นไหม มนัก็ปิดทุกเร่ืองหมดแหละ เปิดแต่หูไวฟั้งเสียง พอหูนั้นมาน่ีฟังเทศน์เป็น 
ฟังเทศน์เป็นเพราะมนัฟังเสียงมนัถึงฟังเทศน์เป็นไง 

เวลาหลวงตาท่านพดู หลวงปู่ เจ๊ียะท่านพูดบ่อย เวลาหลวงปู่ มัน่นะ เวลาฟ้า
คะนองน่ีครืนๆ ฝนมนัจะตกนะ อู๋ย รีบเลยนะ รีบวิ่งไปท่ีกุฏิหลวงปู่ มัน่ ไปท่ีไหน ไปใต้
ถุน ไปฟังไง เพราะว่าพอหลวงปู่ มัน่เร่ิมเสียงดงัข้ึน คือมีพระข้ึนไปถามปัญหาท่าน หรือ
มีพระในวดัปฏิบติัแลว้มีขอ้ติดขดั จะข้ึนไปรายงานหลวงปู่ มัน่ พอหลวงปู่ มัน่เร่ิมเสียงดงั
ข้ึน น่ีฟ้าค ารามแลว้ พอฟ้าค ารามนะ ถา้ใครไดย้นิเสียงฟ้าค าราม รีบๆ เลยนะเอาภาชนะ
จะไปรอฝนไง จะไปรอฝน  

พอฟ้าค ารามนะฟ้าจะผา่ พอฟ้าจะผา่ หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตาท่านพดูเหมือนกนั ครู
บาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมท่านพดูเหมือนกนั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรมท่านพดู
เหมือนกนั พอเร่ิมฟ้าจะคึกคะนอง ฟ้าคะนองมาแลว้ พอฟ้าคะนอง ไอพ้วกลูกศิษยก์็รีบ
เอาภาชนะจะไปรอน ้า เอาหวัใจไปรอน ้า ไปรอน ้าอมตะธรรมของท่าน พอไปรอน ้าท่าน
ก็เทศน์เปร้ียง เปร้ียง อูฮู้ ฝนตก ฟ้าร้องเตม็ท่ีเลยนะ น ้าเตม็ถงัเลย ถงัใครถงัมนั เปิดรับน ้า
นั้น  
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น่ีฟังเทศน์เป็นเป็นอยา่งน้ี น้ีถา้ฟังเทศน์เป็น เห็นไหม มนัไดป้ระโยชน์ไง โอโ้ฮ 
ฝนตก ฟ้าร้องขนาดไหนนะมนัไดน้ ้ ามา ไดทุ้กๆ อยา่งมา น่ีเทศน์พระป่าเป็นแบบน้ี ถา้
ฟังเทศน์เป็นหลวงตาท่านจะช้ีบอก “คนพวกน้ีฟังเทศน์เป็นนะ” ถา้คนฟังเทศน์ไม่เป็น
นะ คนเทศน์ก็เบ่ือ พอเร่ิมจะเทศน์นะมนัแข่งแลว้ เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ ๑๐๐ ธรรมาสน์
ดว้ย มนัเตม็ศาลาเลย นู่นก็เทศน์ น่ีก็เทศน์ แลว้ไอพ้ระก็ตอ้งเทศน์อีกนะ  

ไอพ้วกฟังเทศน์ไม่เป็น มนัขดั มนัแยง้ไปหมด มนัไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แลว้
ยงัคิดนะ ยงัเกิดทิฐิมานะนะ ก็เทศน์สิ ก็เทศน์มาสิจะฟัง ก็เทศน์มาสิ ก็เทศน์มาสิจะฟัง 
ฟังห่าอะไรมึงเทศน์แข่งกอูยูน่ัน่ มึงจะฟังอะไรของมึง น่ีมึงก็เทศน์แข่งกอูยูเ่น่ีย แลว้มึง
ฟังเทศน์เป็นหรือเปล่า? แลว้มึงไดป้ระโยชน์กนัหรือเปล่า?  

น่ีไงฟังเทศน์ไม่เป็น แต่ถา้ฟังเป็นนะ พอเสียงข้ึนป๊ับทุกคนจะเงียบกริบเลย เงียบ
กริบเพราะอะไร? เพราะมาแลว้ มาแลว้ เพชร นิล จินดามนัจะมาแลว้ รอเก็บเอา รอเก็บ
เอา ไอน่ี้มนัไม่สนใจเพชร นิล จินดาอะไรเลย เพชร นิล จินดามนัยงัไม่รู้จกั แลว้เพชร 
นิล จินดาลอยมามนัไม่เอา มนัจะไปเอาไก่ไง  

ไก่ไดพ้ลอย มนัไม่เอาพลอย มนัจะเอาขา้วเปลือก มนัจะไปเอาขา้วเปลือก มนัไม่
เอาหรอก เพชร นิล จินดามนัไม่เอา มนัจะไปเอาขา้วเปลือก พอเอาขา้วเปลือกมนัได้
อะไร? นัน่น่ะฟังเทศน์ไม่เป็น ถา้ฟังเทศน์เป็นมนัเป็นแบบน้ี ฉะนั้น คนฟังเทศน์เป็นกบั
คนฟังไม่เป็น แลว้ถา้คนฟังเทศน์เป็นมนัจะไดป้ระโยชน์ น่ีพอมนัไดป้ระโยชน์ข้ึนมา 
เห็นไหม  

ถาม   :    อ่านหนงัสือของหลวงพ่อแลว้อนุโมทนามาก “ปลูกดอกบวัท่ีใจ” อ่านแลว้
เขา้ใจแนวทางการปฏิบติัของจิตทั้ง ๕ เร่ือง เป็นประโยชน์มากๆ 

หลวงพ่อ   :   ค าว่าเป็นประโยชน์มากๆ น่ีเพชร นิล จินดา เพชร นิล จินดานะ เราเอามา
ประดบัร่างกาย เอามาไวแ้ลกเปล่ียนเป็นเงินเป็นทอง หลวงตาบอกว่าแกว้ แหวน เงิน 
ทองมนัยงัหาไดง่้ายๆ ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนเลย หาตามขอ้มือน่ีแหละ หาตามน้ิวมือน่ี
แหละ เพชร นิล จินดามีเตม็ไปหมดเลย แต่ครูบาอาจารยแ์ต่ละองคจ์ะหาไดแ้สนยาก 
แสนยาก   



ฟังธรรมเป็น ๖ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

ฉะนั้น ถา้มนัแสนยาก แลว้น่ีเวลามนัแสดงออกมา มนัแสดงออกมาจากไหน? 
มนัแสดงออกมาจากใจ ฉะนั้น การฟังธรรมน่ียากมาก ยากตรงท่ีผูแ้สดงมนัไม่มี มนัไม่มี
ธรรมในใจ มนัเอาอะไรมาแสดง ฉะนั้น ไปหาเพชร นิล จินดาก็ไปหาเอาตามขอ้มือ ตาม
น้ิวมือเขา เตม็ไปหมดเลย แต่ครูบาอาจารยไ์ปหาท่ีไหน? ไปหาท่ีไหน? มนัหามนัหาท่ีน่ี 

น่ีหลวงตาพดูทั้งนั้นแหละ เวลาพดูน่ีจ  าข้ีปากหลวงตามาพดูทั้งนั้นแหละ เราจะ
ไปมีความรู้อะไร? ก็จ  าข้ีปากหลวงตามา กฟั็งหลวงตามาทั้งนั้นแหละ พอจ าข้ีปากมาก็น่ี
ไง น่ีพอเขามาพดู น่ีไงถา้มนัเป็นมนัจะไดป้ระโยชน์ไง พอไดป้ระโยชน์ข้ึนมา น่ีเขาเรียก
ลงใจแลว้นะ ถา้ใจมนัลงนะ มนัพดูส่ิงใดมนัไดป้ระโยชน์ ถา้ใจไม่ลงไม่ไดป้ระโยชน์
หรอก ไม่ไดป้ระโยชน์ ฝนจะตก ฟ้าจะร้องขนาดไหนมนัไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แลว้
เวลาฟังเทศน์ไปก็ไม่เขา้ใจดว้ยนะ แลว้เขา้ใจก็คิดว่าการเทศน์มนัก็เหมือนเทปคาสเซ็ทไง 
เวลาเปิดแลว้มนัก็หมุนไปเร่ือยๆ  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์แลว้ก็เทศน์ไปสิ เทปมนัไม่มีชีวิต ไม่มี
ความรู้สึกนะ แต่จิตมนัมีความรู้สึก แมแ้ต่เทศน์ออกไปน่ีนะ ถา้เป็นธรรม ถา้เขารับมนัก็
เป็นประโยชน์กบัเขา ผูเ้ทศน์ไม่ไดอ้ะไรหรอก ผูเ้ทศน์เป็นผูแ้สดงธรรม แต่เวลาถา้เทศน์
ออกไปแลว้น่ีถา้เขาไม่รับล่ะ? แลว้เกิดเป็นโทษล่ะ?  

ถา้เกิดเป็นโทษนะ เวลาครูบาอาจารยเ์ราน่ีนะท่านเคารพในธรรม เคารพในธรรม
คือว่าธรรมะน่ีหามาไดย้ากมาก แลว้ถา้ท่านแสดงธรรมอยู ่ แลว้มนัเกิดแรงตา้น เขา
เรียกว่า “มนัสบประมาทธรรม”  

ถา้มนัสบประมาทธรรม คนเทศน์มนัสังเวช มนัสังเวชนะ เพราะว่าผูท่ี้แสดงน่ี
สังเวชมาก ธรรมะน้ีกวา่จะไดม้า เอาชีวิตแลกมา กวา่จะไดม้าทุกขย์ากแสนเขญ็ขนาด
ไหน? ท าไมจะตอ้งเอามาใหเ้ขาย  า่ยกีนัขนาดนั้น เห็นไหม หลวงตาใชค้  าวา่ “ไม่เคารพ
ธรรม”  

เวลาฟังเทศน์ท่านท่านบอกว่าถา้กิริยาไม่สงบระงบั กิริยาไม่เรียบร้อยท่านจะไม่
แสดงธรรม เห็นไหม ในเสขิยวตัร ภิกษุ ผูไ้ม่ใช่คนป่วย นัง่อยูห่รือนอนอยู ่ ภิกษุยนือยู่
แสดงธรรมเป็นอาบติัทุกกฏ เพราะว่าเขาไม่เคารพไง แต่ถา้เขาป่วย  
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น่ีเวน้ไวแ้ต่คนป่วย ถา้คนป่วยนะจะไม่เป็นไร ถา้เขาไม่ป่วยเขาตอ้งเคารพธรรม 
ถา้เคารพธรรมมนัก็เหมือนกบัเปิดหวัใจ ถา้เปิดหวัใจเทศน์ออกไปมนัก็จะไดผ้ล แต่ถา้
เขาไม่เคารพธรรม ไม่เคารพธรรมมนัก็เหมือนเราคุยกนั เห็นไหม เขาถึงบอกว่าเทศน์
อยา่งน้ีไม่รู้เร่ืองเลย เทศน์ออกมาไม่รู้เร่ืองเลย เออ เขาบอกองคน์ั้นดี องคน้ี์ดีไปฟัง ฟัง
แลว้ไม่รู้เร่ืองเลย 

มนัจะรู้อะไรล่ะ? เพราะมนัไม่เคารพ มนัไม่เคารพ มนัไม่เขา้ใจ อะไรเป็นเพชร 
นิล จินดา อะไรเป็นขา้วเปลือก มนัไม่รู้เร่ือง พอไม่รู้เร่ืองน่ีฟังไม่เป็น ฟังไม่เป็นแลว้เกิด
ทิฐิอีกนะ ทิฐิเอาตวัรู้ เอาความรู้ความเห็นของตวัเขา้ไปเทียบ เอะ๊ เขาว่าอาจารยอ์งคน้ี์ก็ดี 
เขาว่าอาจารยอ์งน้ีก็ดี ท่านเทศน์น่ีเขา้ใจด๊ีดี ท  าไมเราฟังแลว้ไม่รู้เร่ืองเลย แสดงว่าอาจารย์
ไม่ดี แต่ไม่ไดบ้อกว่าตวัเองไม่ดีนะ ไม่ไดบ้อกว่าตวัไม่ดี ไม่ไดบ้อกว่าเราไม่รู้ ไม่บอก
หรอก บอกอาจารยไ์ม่ดี น่ีฟังไม่เป็น ถา้ฟังเป็นนะ ฟังเทศน์ ฟังเป็น ฟังดีมนัจะได้
ประโยชน์กบัเรามาก  

ฉะนั้น เขาอนุโมทนามา ว่า “ปลูกดอกบวัท่ีใจ” กบั “สมมุติว่าจิต” อ่านแลว้ได้
ประโยชน์มาก น้ีไม่ไดฟั้งเทศน์นะ น้ีอ่านเอาเลยล่ะ ถา้อ่านแลว้น่ีใหพ้ิจารณาเอา 
เพราะว่ามนัเหมือนกบัยา ยามนัมีหลายขนาน เวลาไปโรงพยาบาล ผูเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย เจบ็
ไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคอะไร? หมอใหย้าดว้ยอะไร?  

น่ีก็เหมือนกนั บางคนบอก อูฮู้ น่ีดีมากๆ เลย แต่คนมาอ่านบอกอนันูน้ดีกว่า อนัน้ี
ไม่ดี อนันูน้มนัดีกว่า เขาถูกกบัยาชนิดนั้น ถา้ใครถูกยาชนิดไหน เขาบอกว่ายาชนิดนั้น
ดีกว่า คนนั้นก็บอกว่ายาชนิดน้ีดีกว่า อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีตอนเชา้ น่ีดีกบัดีทะเลาะกนั ทะเลาะ
กนัเร่ืองอะไร? ทะเลาะกนัเร่ืองดีกว่า อนันูน้ดีกว่าอนัน้ี อนัน้ีดีกว่าอนันั้น 

ฉะนั้น ใครไดป้ระโยชน์กบัส่ิงใด ใครไดป้ระโยชน์กบัใคร ส่ิงนั้นดีกบัคนนั้น 
คนนั้นไดป้ระโยชน์กบัตรงนั้น เอาตรงนั้นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ท่ีเขาเอาประเด็น ประเด็นท่ีว่า
เขาไดป้ระโยชน์น่ีแหละ เราถึงบอกว่าฟังเป็น ถา้ฟังเป็น ฟังธรรมเป็นนะเป็นประโยชน์
มาก แต่ถา้ฟังไม่เป็นนะ ฟังไม่เป็นมนัก็ตอ้งค่อยฝึกหดั  
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ถา้ฟังไม่เป็น แลว้เราพยายามฝึกฝนของเรานะมนัจะไดป้ระโยชน์ ถา้เรามาฟังไม่
เป็น แลว้ก็ไม่ฝึกฝน ไม่ดดัแปลงเรา ไม่แกไ้ขเรา มนัจะไม่ไดอ้ะไรไปเลยนะ แลว้ก็จะทิฐิ
มานะนัน่แหละ โอโ้ฮ เราดีนะ อาจารยอ์งคน์ั้นก็เทศน์ใหเ้รารู้เร่ืองไม่ได ้อาจารยอ์งค์นั้น
ก็แกเ้ราไม่ได ้ ไม่มีอาจารยอ์งคไ์หนแกเ้ราไดเ้ลย โอโ้ฮ เราสุดยอด เราสุดยอดเลย ไม่มี
อาจารยอ์งคไ์หนแกเ้ราไดเ้ลย น่ีไงมนัไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แต่ถา้เราแกเ้รา เราดแูล
เรา แลว้น่ีเราหาของเราไปเร่ือยๆ ว่ามีอาจารยอ์งคไ์หนจะแกเ้ราได ้ ถา้แกเ้ราไดจ้ะเป็น
ประโยชน์กบัเรา 

น่ีคนฟังเป็น คนใฝ่หา มนัจะไดป้ระโยชน์ตรงน้ีไง ประโยชน์ท่ีเราจะไดใ้นพุทธ
ศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาของเรา ถา้เราแกไ้ขข้ึนมา มนัจะเป็น
ปัญญาท่ีดีข้ึนมา เป็นประโยชน์กบัเรา อนัน้ีพดูถึงการฟังธรรมเป็นนะ  

แลว้ฟังอนัน้ี อนัน้ีถามมาน่ีแปลกมาก 

ถาม    :    ๗๐๖. เร่ือง “ท าบุญก่ึงๆ ปนบาป ผลลพัธ์ของกรรมจะเป็นอยา่งไรครับ” 

หลวงพ่อ  :   อนัน้ีเหมือนกบัคลา้ยๆ จะว่าเราเลย (หวัเราะ) ชอบเหน็บคนนูน้ เหน็บคนน้ี 
มนัก่ึงๆ มนัไม่เสวยสุขสกัที เหมือนกบัจะยอ้นศรกลบัมาท่ีเราเลยล่ะ แต่เราก็จะตอบ ให้
เห็นประโยชน์นะ 

ถาม    :    นมสัการหลวงพ่อครับ ขอถามว่า การท่ีเราท าบุญบางอยา่งเป็นแบบปนบาป 
ท านองว่าใหเ้บาะแสแก่ต ารวจจบัโจร โจรนั้นตอ้งถึงความเดือดร้อน ตอ้งคดีความต่างๆ 
ตอ้งติดคุกรับโทษ ซ่ึงเราก็รู้อยูว่่าโจรจะตอ้งโดนแบบนั้น หรือท านองว่า เรารู้ว่าคนๆ น้ี
โกงอะไรอยา่งไรบา้ง มาเป็นผูเ้สียหายท่ีรู้เท่าทนัแลว้โกงอยา่งไรบา้ง เราเป็นผูเ้สียหายท่ี
รู้เท่าทนั แลว้เราเท่ียวประกาศ ประณามใหค้นอ่ืนระวงัตวัและหลีกเล่ียง ซ่ึงท าใหเ้ขาตอ้ง
เสียผลประโยชน์ เสียช่ือเสียง ซ่ึงบางคร้ังก็เดือดร้อนถึงคนรอบขา้งเขาดว้ย 

หลวงพ่อ   :  (หวัเราะ) อนัน้ีคลา้ยๆ กบัคนพดูเลย เท่ียวประณามคนนูน้ คนน้ี เอะ๊ ค  าถาม
น้ีมนัแปลกๆ  

ถาม  :   ทีน้ีอยากจะถามวา่  
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๑. อยากทราบถึงผลลพัธ์ของกรรมนั้นครับ ว่าจะไดผ้ลบาปอยา่งไรกลบัมาครับ? 

๒. แลว้จริงๆ ในการท าบุญก่ึงบาปแบบน้ี พระพุทธเจา้หรือครูบาอาจารยส์อนไว้
อยา่งไรบา้งครับ? ขอบพระคุณครับ 

หลวงพ่อ   :   ท าบุญก่ึงบาป ปนบาป เท่ียวประณามคนนูน้ ไออ้ยา่งน้ีมนัอยูท่ี่มุมมอง
หรอก เวลาท่ีเราพดูเร่ืองอยา่งน้ี เราพดูอยา่งน้ีมนัมองไดห้ลายแง่มุมไง อยา่งท่ีว่ายามี
หลากหลายชนิดนกั ฉะนั้น ถา้เวลาเร่ืองท าบุญกุศล เร่ืองต่างๆ เห็นไหม อยู่ท่ีวุฒิภาวะ
ของจิต จิตท่ีเขาพอใจ  

เวลาคนถามพระพุทธเจา้บอกว่า “ควรท าบุญท่ีใด?” 

พระพุทธเจา้บอกว่า “ควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” 

เพราะค าวา่พอใจมนัจะใหค้นๆ นั้นไดส้ร้างประโยชน์ ฉะนั้น คนๆ นั้นจะพอใจ
กบัใครตอ้งท าบุญท่ีตรงนั้น แต่ถา้บอกว่าคนๆ นั้นไม่ดี คนนั้นดีกว่า คนๆ นั้นเป็นพระ
ท่ีว่าไม่มีคุณธรรม มีคุณธรรมคือครูบาอาจารยข์องเรา แต่เขาไม่เคารพครูบาอาจารยข์อง
เรา เขาไม่ท า เขาท ากบัพระองคน์ั้น ฉะนั้น  

“เธอควรท าบุญท่ีไหน? เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” 

น้ีพระพุทธเจา้สอนเองนะ ในพระไตรปิฎกอีกแหละ น่ีบอกว่าไม่เคารพ
พระไตรปิฎก เคารพ พระไตรปิฎกบอกวา่ “เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” เห็นไหม เธอ
พอใจท าเลย เพราะท าไปก่อน แต่ถา้ท าแลว้มนัไดศึ้กษาแลว้ ทีน้ีศึกษา น่ีส่ิงท่ีเราพดู เวลา
เราพดู เวลาเราตอบปัญหาธรรมะ บางทีปัญหามนัมีหยาบๆ มนัมีเร่ืองพื้นฐาน แลว้มีเร่ือง
สูงสุด  

ค าว่าสูงสุดมนัพฒันาการข้ึนไป อยา่งเช่นเวลาพฒันาข้ึนมาป๊ับน่ีมนัตอ้งถูกตอ้ง 
น้ีค  าว่าถูกตอ้ง คนๆ น้ีเวลาเขาถามปัญหามา เขาถามปัญหาถึงว่าเขาจะท าอยา่งไรถึงได้
โสดาปัตติมรรค เขาถามมาว่าท าอยา่งไรเขาถึงจะไดม้รรค ไดผ้ล ถา้ค าว่าไดม้รรค ไดผ้ล 
ความจริงมนัมีอยูแ่ลว้ก็พดูตามความจริงนั้น  
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ทีน้ีเวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ ท่านสอน ท่านบอกใหท้  าบุญๆๆ แต่ท่าน
ไม่ไดส้อนใหเ้ขา้ถึงโสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรค คือเขาไม่ไดส้อนใหก้ารภาวนาเขา้ถึง
หลกัเกณฑ ์ ถา้เขา้ถึงหลกัเกณฑ ์ ทีน้ีหลกัเกณฑมี์อนัเดียว อยา่งเช่นท าความผดิคดีอาญา 
คดีแพ่ง คดีต่างๆ คือถา้ท าความดีมนัก็ตอ้งไดผ้ลตามนั้น น่ีก็เหมือนกนั เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริง ใครจะสอนอยา่งไรก็แลว้แต่ แต่ผลของมนัโสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติผล มนัจะเขา้มาสู่ตรงนั้น  

ฉะนั้น เวลาเขาพดูข้ึนมาแลว้เขาใหท้  าบุญกศุลกนั เขาใหท้  าอะไรต่างๆ  

“เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” 

เธอพอใจท่ีไหนเธอท าเลย เธอพอใจก็ท  าตามสบาย เธอพอใจท่ีไหนเธอท าเลย แต่
ถา้จะเอาโสดาปัตติมรรค จะเอามรรค เอาผล มรรคผลมนัก็ตรงน้ีไง แลว้ถา้คนพดูมรรค
ผลท่ีมนับิดเบือน มนัผดิเพี้ยนไปจากมรรคผล น่ีเราพดูตรงน้ีต่างหาก  

แหม เราไม่ใช่ประกาศ ไม่ไดป้ระณาม ไม่ใช่ แต่เราพดูถึงมรรคผล มรรคผล 
มรรคผล ถา้มนัจะเขา้สู่มรรคผล มนัตอ้งเขา้สู่มรรคผลอยา่งน้ีๆๆ แลว้ถา้เธอพอใจท่ีไหน 
เธอท าบุญท่ีนัน่ ก็เร่ืองของเธอ แต่ถา้เธอจะเขา้มรรคผล ถา้ไม่เขา้มรรคผลตรงน้ีมนัเขา้
มรรคผลไม่ไดห้รอก มนัไม่มีทางท่ีจะเขา้มรรคผลได ้ 

แลว้ถา้เราบอกว่ามรรคผล เราบอกถึงมรรคผล ถา้เธอพอใจท าบุญท่ีไหน? แลว้เรา
บอกว่ามรรคผล ถา้มรรคผลเราผดิ ก็บอกมาสิว่าพระสงบพดูผดิอยา่งไร? เออ ก็บอกว่า
พระสงบพดูผดิสิ น่ีประณามเขา ประกาศเขาว่าผดิๆ ตวัเองก็พดูผดิ ตวัเองก็จะชกัน าให้
เขาไปนรกอเวจี ตวัเองจะพาเขาไปไหน? ก็พดูมาสิ! มนัจะไดจ้บ (หวัเราะ)  

เราไปประณามใคร ไม่ไดป้ระณามใครเลย แต่เวลาพดูเร่ืองทานก็เร่ืองทาน แต่
เวลาพดูถึงเร่ืองการปฏิบติั เร่ืองเอามรรค เอาผลมนัก็ตอ้งพดูความจริงกนั ถา้พดูความจริง 
แลว้ศาสนาน้ีเป็นศาสนาแห่งความจริง ศาสนาแห่งปัญญา ถา้ไม่พดูถึงความจริงจะเอา
ความจริงมาจากไหนล่ะ? เอาความจริงมาจากไหน?  
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ฉะนั้น พอเราพดูความจริงข้ึนมา เห็นไหม เท่ียวประกาศเหมือนต ารวจ เวลาบอก
ใหต้ ารวจจบัโจร พอบอกใหต้ ารวจจบัโจรแลว้น่ี โจรเขาก็ตอ้งมีโทษ มีภยั มนัน่าเห็นใจ
เขา เวลาเป็นโจรไปแลว้นะ เป็นโจรไปแลว้เขาไปเป็นคนดีก็มี ในสมยัพุทธกาลนะ 
เทวทตัจา้งใหโ้จรไปยงิพระพุทธเจา้ ๘ คนหรือ ๑๖ คน น่ีแหละ 

มนัมีหลายกระแส ทีแรกวา่เป็น ๔ เพราะวา่ ๔ ขั้นตอน ๔ ชั้นนะ ๔ คนแรกให้
ไปยงิพระพุทธเจา้ แลว้ ๔ คนไปยงิคนยงิพระพุทธเจา้ แลว้อีก ๔ คนก็ไปยงิคนท่ียงิอีก ๔ 
คนนั้น ถึงกบั ๔ ตดัคทัเอาท ์ ๔ ตอน เทวทตัน่ี เทวทตันะจา้งโจรไปยงิพระพุทธเจา้ 
เหมือนจา้งมือปืนไปเก็บพระพุทธเจา้ ไปถึงพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เทศน์จนเอาโจร ๔ 
คนนั้นบวชเป็นพระอรหนัต ์ ๔ คนต่อไปรอจะเก็บไอ ้ ๔ คนท่ีไปยิงพระพุทธเจา้ ไม่
มาสักกที ไม่มาสักทีก็เดินไปดูว่าอยูท่ี่ไหน ไปถึงพระพุทธเจา้เทศน์เอาบวชหมด 

น่ีไงท าบุญแบบก่ึงๆ เขาไม่ไดท้  าบุญแบบก่ึงๆ เขาตั้งใจมาฆ่า เขาตั้งใจมาฆ่าองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการจนเขามา
บวช จนเขาส าเร็จเป็นพระอรหนัตเ์ลย น่ีเวลาการท าบุญน่ีนะ กุศลท าใหเ้กิดอกุศล คนไป
วดันะไปท าบุญกุศลกนั ไปนินทาพระไง อู๋ย พระน่ีเสียงดงั พดูไม่ไดรู้้เร่ือง น่ีตั้งใจไป
ท าบุญนะ กุศลตั้งใจไปท าบุญเลย ไปถึงวดั โอโ้ฮ เขาว่าพระสงบน่ีดี พอไปเจอ เฮย้ น่ี
พระหรือนกัเลง  

 น่ีเจตนามานะ ตั้งใจมาเลยเป็นกุศล พอมาเจอเจา้พ่อเขา้น่ีเป็นอกุศลแลว้ กลบัเลย 
น่ีไง แต่เวลาเป็นอกุศลนะ เขาว่าพระองค์น้ีมีเสียงดงัมาก พอไปฟังเขา้มนัจบัประโยชน์
ได ้ เห็นไหม อกุศลมาจบัผดิไง มาดูเลย พระองคน้ี์เขาว่าอยา่งนั้นๆๆ พอมาฟังแลว้ เอะ๊ 
มนัไม่ใช่ มนัมีเหตุมีผล เหตุผลรวมลงสู่ธรรม 

หลวงตาพดูบ่อย “เหตุและผลคือธรรม”  

มนัมีเหตุ มีปัจจยั มนัตอ้งมีเหตุมนัถึงมีผล มนัไม่มีเหตุเอาผลมาจากไหน? มนัไม่
มีผลเลย บอกหลวงตารับรอง หลวงตารับรอง แลว้ผลมนัอยูไ่หนล่ะ? หลวงตารับรอง
อะไรล่ะ? เหตุมนัไม่มี ผลมนัไม่มีหรอก บอกว่าหลวงตารับรอง หลวงตารับรองอะไร? 
หลวงตาตอ้งรับรองเหตุผลสิ เพราะหลวงตาเป็นนกัเหตุผล หลวงตาบอกท่านเป็นนกั
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เหตุผล ท่านเป็นผูมี้เหตุมีผล ถา้มีเหตุมีผล ถา้มนัมีเหตุมีผลนะ แลว้เหตุผลมนัแสดงออก
ได ้

ฉะนั้น เหตุและผลคือธรรม ถา้มนัมีผลมนักเ็ป็นธรรม ถา้มนัไม่มีผลล่ะ? หลวงตา
รับรองก็ส่วนหลวงตารับรองสิ หลวงตา เราเคารพหลวงตาจะตาย หลวงตากคื็อหลวงตา 
แต่รับรองใคร คนนั้นถา้รับรองแลว้มีผลตอ้งพดูผลออกมา ผลพดูออกมา เหตุและผลคือ
อะไร? อะไรเป็นโสดาปัตติมรรค อะไรเป็นโสดาปัตติผล 

พดูตรงน้ีก่อน โสดาปัตติมรรคน่ีเขา้อยา่งไร? ทางเขา้สู่มรรคเขา้อยา่งไรบอกมา 
บอกทางเขา้สู่มรรคมา ถา้บอกทางเขา้สู่มรรคไม่ได ้ เหตุไม่มี หลวงตาจะรับรองกส่็วน
หลวงตา แต่เราไม่เช่ือ ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได!้ แต่ถา้มนัเป็นไปไดม้นัตอ้งมีเหตุมีผล เห็น
ไหม น่ีขนาดว่าเขาจะไปฆ่าพระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจา้เทศน์เอาจนเขาบวชหมดเลย 

ฉะนั้น บอกว่า 

ถาม   :   ธรรมก่ึงๆ บาป แลว้ผลจะเป็นอยา่งไร? อยากทราบผลของกรรมนั้นครับ 

หลวงพ่อ  :  ผลของกรรม กรรมคืออะไรล่ะ? กรรมอะไร? ถา้ท าคุณงามความดีนะ ท าบุญ
ก่ึงๆ ถา้เป็นกุศลนะ ถา้กุศลเป็นอกุศล เห็นไหม ในชาวพุทธเราทิง้ศาสนาพุทธ ขายจิต
วิญญาณ แลว้ไปเขา้รีตน่ีเยอะแยะไป น่ีไง ขายจิตวิญญาณของตวัไปเขา้รีต น่ีผลของ
กรรมๆ เขาทิง้ไปเลย ไอน้ัน่เร่ืองของเขา ฉะนั้น น่ีว่าผลลพัธ์ของมนัเป็นอยา่งไร? 
ผลลพัธ์นะ ถา้เป็นมหาโจรไปฆ่าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เทศน์เอาจนเป็นพระอรหันต ์
ผลลพัธ์มนัคืออะไร?  

ดูสิดูลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐี เห็นไหม อนาถบิณฑิกเศรษฐีศรัทธา
พระพุทธเจา้มาก เชตวตัปเูงินซ้ือท่ีเลย แลว้ลูกชายไม่เห็นดว้ยไง แต่อยากจะแกล้กูชายไง 
จา้งนะ จา้งใหไ้ปฟังเทศน์พระพุทธเจา้ ฟังเทศน์แลว้มาเอาตงัค ์ ฟังเทศน์แลว้มาเอาตงัค ์
พอเร่ิมคุน้ชินนะ อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าจ่ายเพิ่มใหเ้ป็น ๒ เท่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี
บอกเพิ่มเป็น ๒ เท่า ไปฟังเทศน์จบัเน้ือความมาดว้ยว่าพระพุทธเจา้พดูเร่ืองอะไร? 
พระพุทธเจา้พดูเร่ืองอะไร?  
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ทีแรกไปฟังเทศน์ก่อน พอกลบัมาก็จ่ายตงัค์ๆ  เพิ่มให ้๒ เท่า ใหจ้บัใจความไดว้่า
พระพุทธเจา้เทศน์เร่ืองอะไร? ให ้ ๒ เท่า พอเร่ิมจบัใจความไง เร่ิมจบัใจความ เหตุและ
ผล หลวงตาบอกว่าเจา้แห่งเหตุและผล ถา้ไม่มีเหตุ ผลไม่มี ถา้จะมีผลมนัตอ้งมีเหตุมา
ก่อน ถา้มีผล ไม่ใช่ผลท่ีไปจ าของคนอ่ืนมา ไม่ใช่ผลท่ีไปลิขสิทธ์ิของใครก็ไปป๊ัมมาๆ 
ผลมนัจะเกิดเอง แลว้ถา้ใครท าเป็นมนัจะรู้ ถา้ใครท าไม่เป็นไม่มีสิทธ์ิ เป็นไปไม่ได ้ น่ี
พระกรรมฐาน พระป่าเขามีความจริงในหวัใจกนัอยา่งน้ี  

ฉะนั้น เวลาอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าใหลู้กชายไปฟังแลว้จ าเน้ือความมา พอจ า
เน้ือความ ค าว่าจ  าเน้ือความ ท าความเขา้ใจเหตุ เห็นไหม พอเขา้ใจเหตุข้ึนมา พอมนัมีเหตุ
มีผลข้ึนมา โอโ้ฮ ชอ็กเลยนะ ชอ็กเลย เพราะเหตุผลมนัส าเร็จเป็นพระโสดาบนั พอ
กลบัไปบา้น อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ถือตงัคไ์วแ้ลว้ ทุกวนัมาป๊ับรีบมาเอาตงัค ์ เพราะไปฟัง
เทศน์เอาตงัคไ์ง น่ีก่ึงๆ ไง ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมแลว้ก็จะเอาเงินกนั  

น่ีก็เหมือนกนั ไปวดัไปวาก็ไปท าธุรกิจการคา้กนั ไปหาผลต่างกนั ไปหาความ 
โอ๋ย พดูไปเด๋ียวจะเขา้หมู่ไม่ได ้(หวัเราะ) พดูไปเด๋ียวเขา้หมู่ไม่ไดน้ะ น่ีก็เหมือนกนั เวลา
ไปฟังเทศน์ก็เอาตงัค ์ พอจิตมนัป๊ิง พอมนัฟังเทศน์ข้ึนไป กลบัไปถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถือตงัคร์ออยู ่ ไม่กลา้เขา้มานะ เรียกหาลูกชาย ลูกใหม้าเอาตงัค ์ อายพ่อ เขา้ไปหาพ่อไป
ร าพนันะ เวลาเป็นแลว้ น่ีสุภาพบุรุษไง  

“พ่อเล้ียงมาตีนเท่าฝาหอย เล้ียงชีวิตน้ีมา มีทิฐิมานะท่ีผดิพ่อก็ดูแลมา พ่อใหไ้ป
ฟังธรรมๆ พ่อเล้ียงชีวิตมานะ ใหไ้ปฟังธรรมก็จะเล้ียงหวัใจ ไปฟังธรรมก็ยงัไปฟังธรรม
เพื่อเอาตงัค ์ไปฟังธรรมก็มาเอาตงัค”์ พดูถึงสลดไง ร าพนันะสลดใจมาก  

“ไปฟังทีไรก็กลบัมาเอาตงัค์ๆ  คราวน้ีตงัคไ์ม่เอาแลว้ คราวน้ีตงัคก์็ไม่เอา เอา
ไม่ได ้เอาไม่ลงแลว้”  

น่ีรับไม่ไดเ้ลย น่ีไปฟังธรรมมาเพื่อเอาตงัค ์ฟังไปๆ ฟังไปจนใจเป็นพระโสดาบนั 
ตงัคก์็ไม่เอา เพราะอริยภมิูมนัมีค่ากว่าตงัค ์ ประมาณค่าไม่ไดเ้ลย พอประมาณค่าไม่ได้
เลย น่ีไงอนาถบิณฑิกเศรษฐีแกลู้กของเขามา  
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น่ีไงค าว่าท  าบุญก่ึงๆ เราจะบอกว่ามนัก่ึงๆ อยูแ่ลว้ มนัก่ึงๆ เพราะใจเรามีกิเลส ใจ
ทุกคนมนัท าแลว้ละลา้ละลงั มีความคิดหนา้คิดหลงัทั้งนั้นแหละ แต่ในเม่ือถา้จิตใจ เห็น
ไหม  

“เธอควรท าบุญท่ีเธอพอใจ” 

ถา้จิตมนัดีแลว้เรารีบท า เพราะว่าปฏิคาหก ปฏิคาหกคือใหด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ส่ิง
ท่ีเราหามา หามาดว้ยความบริสุทธ์ิ เวลาเราใหใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ใหแ้ลว้ยงัดีใจ ถา้
มนัดีใจก็ดีใจ ดูนะ ดูหลวงตาสิ หลวงตาเม่ือก่อนหนา้นั้น ก่อนท่ีออกมาช่วยชาติ ทุกคน
เคารพรักหลวงตาทั้งนั้นแหละ ผูท่ี้จะประพฤติปฏิบติัมนัไดธ้รรมะเขม้ขน้หมดแหละ พอ
หลวงตาออกมาช่วยชาติ หลวงตาออกมาเพือ่ประโยชน์กบัชาติ แกงหมอ้ใหญ่ กบัสังคม
กลุ่มใหญ่  

มีลูกศิษยห์ลวงตาเยอะ เอาหนงัสือหลวงตามาเชด็ มาลา้งอยา่งดีเลยแลว้ไปคืน
หลวงตา น่ีเพราะอะไร? เพราะเห็นว่าเม่ือก่อนเขม้ขน้ พดูธรรมะเขม้ขน้ พอมาแลว้มนั
เป็นเร่ืองโลกๆ น่ีไงพอหมู่มนัใหญ่ข้ึนไป น่ีก่ึงๆ ไหมล่ะ? ลูกศิษยห์ลวงตาทั้งนั้นเลย ได้
ข่าวว่าเอาหนงัสือไปคืนหลวงตาเยอะแยะ สมยัท่ีออกมาช่วยชาติ อยา่งน้ีท  าบุญไม่ก่ึงใช่
ไหม? สะอาดบริสุทธ์ิเลย เคารพแลว้เคารพตลอดไป เอาหนงัสือมาเชด็ มาลา้ง แลว้เอาไป
คืนกนันะ ก่ึงๆ หรือเปล่า? ก่ึงๆ ไหม? (หวัเราะ) 

ค าว่าก่ึงๆ เราจะบอกว่า น่ีดว้ยความเขา้ใจผดิของพวกอภิธรรมไง บอกว่าปฏิบติั
ตอ้งหา้มมีกิเลส หา้มอยากๆ มนัเป็นไปไดจ้ริงหรือ? ในเม่ือจิตใตส้ านึกคนมีอวิชชา มี
ความไม่รู้อยู ่ มนัจะสะอาดบริสุทธ์ิไปไดจ้ริงหรือ? สะอาดบริสุทธ์ิก็พระอรหันตเ์ท่านั้น
แหละ พระอนาคายงัไม่สะอาดบริสุทธ์ิเลย แลว้ถา้มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ แลว้ปฏิบติั
ไม่ได ้ เพราะมนัมีกิเลสอยูป่ฏิบติัไม่ได ้ กมี็กิเลสน่ีเขาถึงใหป้ฏิบติั ก็มีกิเลสน่ีไง เขามา
ปฏิบติัเพื่อใหพ้น้กิเลสไง 

ฉะนั้น พอมีกิเลสอยูน่ะเราก็ตั้งใจปฏิบติั น่ีอยากในเหตุ อยากในการประพฤติ
ปฏิบติัสิ เราไม่ไดอ้ยากในผล อยากในเหตุมนัมาเอง เวลาพิจารณาไป ก าหนดพุทโธไป 
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พอเวลาสมาธิมนัเกิด น่ีไงน่ีมนัมา เด๋ียวอยากไดอี้กแลว้ เห็นไหม น่ีก่ึงๆ แลว้ อยากได้ๆ  
แลว้ไม่ไดเ้ลย พอทิง้หมด สละหมด แลว้ท าไปๆ อา้ว ไดอี้กแลว้ 

น่ีถา้ยงัมีกิเลสอยูน่ะมนัก็มีก่ึงๆ อยา่งน้ีแหละ ไอก่ึ้งๆ มนัมีตลอด พอปฏิบติัไปถึง
ส้ินกิเลสแลว้ ตอนน้ีไม่มีก่ึงแลว้ เพราะไม่มีกิเลสมาปนเลย แสดงออกจะฟ้าผา่ ฟ้าร้อง จะ
พลิกฟ้าคว  ่าดิน ธรรมลว้นๆ ไม่มีกิเลสเจือปนเลย ถา้เป็นธรรมแลว้ไม่มีกิเลสเจือปนเลย 
แต่ขณะท่ียงัมีกิเลสอยูไ่ม่มีทางท่ีจะสะอาดได ้จะแสดงตวัขนาดไหน  

สันตกาย เห็นไหม นอนน่ิง นัง่น่ิง อูฮู้ สงบเสง่ียมเรียบร้อยหมดเลย คนเขา้ใจว่า
เป็นพระอรหนัต ์ ไปถามพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกไม่หรอก ไปเรียกสันตกายมา 
แลว้เทศน์ใหส้ันตกายฟัง น่ีกายมนัเป็นน่ารังเกียจอยา่งนั้น กายเป็นอสุภะอยา่งนั้น เทศนา
ว่าการจนสันตกายเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย แลว้ก็บอกว่าน่ีแต่เดิมเขาเกิดเป็นราชสีห์มา 
๕๐๐ ชาติ  

น่ีไงมนัไม่มีหรอก มนัไม่มี ถา้ไม่ใช่พระอรหนัตน์ะมนัมีความคิด มนัมีอวิชชา 
มนัมีกิเลสในหวัใจทั้งนั้นแหละ ถา้มีกิเลสในหวัใจ ท าบุญก็เป็นอยา่งน้ี ท  าบุญก็เราตั้งใจ
ของเราน่ีแหละ แต่เราอยากรู้นกัว่าใครท าบุญแลว้ไม่ไดคิ้ดอะไรเลย มีหรือ? มีไหม? เวน้
ไวแ้ต่พระอรหนัต ์ไม่มีหรอก 

ฉะนั้น ค าว่าก่ึงๆ ปนบาปมนัก็เป็นเร่ืองอนัหน่ึง ผลลพัธ์ของมนั เห็นไหม ถา้เรา
เป็นสัมมาทิฏฐิ มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด ถา้มนัมีมรรคหยาบๆ เราท าใหล้ะเอียด
ข้ึนมามนัก็จะมาสู่ความดี เขาบอกว่า 

ถาม   :   ผลลพัธ์ของกรรมนั้น จะไดผ้ลบุญหรือบาปอยา่งไรกลบัมาครับ 

หลวงพ่อ   :   ปฏิคาหก เราตั้งใจดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้มนัท าบุญแลว้มนัไดบุ้ญ พอ
ไดบุ้ญข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีเราท า เห็นไหม เราน่ีเป็นอลชัชี เราน่ีท  าลายศาสนา แลว้คนก็ไม่รู้
ใช่ไหม? มาท าบุญกบัเราเยอะแยะเลย แลว้เราก็เท่ียวท าลายศาสนาไป อา้ว แลว้น่ีผลลพัธ์
เป็นอยา่งไรล่ะ? ผลลพัธ์ไอค้นท่ีส่งเสริมเรามนัก็ตอ้งรับไปดว้ย เพราะเอง็ใหก้ าลงักมูาไป
ท าลายศาสนาไง  
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น่ีผลลพัธ์ไง แต่ถา้เราเป็นคนดีล่ะ? เราเป็นคนดี เราเป็นผูท่ี้ดูแล เราช่วยกนัล่ะ? 
อนัน้ีก็รับผลดีไป มนัมีไง เขาเรียกว่าสายบุญสายกรรม หลวงตาพดูบ่อย “ถา้ไม่มีสายบุญ
สายกรรมไม่เช่ือเราหรอก” แต่ถา้มีสายบุญสายกรรมนะ น่ีก็เหมือนกนั ลูกศิษยล์กูหา 
สายบุญสายกรรม เช่ือแต่ปาก ใจไม่เช่ือเยอะแยะไป ใจน่ีจะแซงหลวงตาดว้ย วิ่งหนา้จะ
แซงไปขา้งหนา้นูน้น่ะ  

ลูกศิษยน์ะๆ หลวงตาชมนะ หลวงตาชมนะ มนัแซงไปขา้งหนา้นู่น ไปนัง่หนา้
หลวงตาดว้ย ความคิดมนัไปนัง่ แต่ไม่กลา้หรอกกลวัหลวงตาอดัเอา น่ีลูกศิษยห์ลวงตา 
แต่ความคิดมนัไปนัง่อยูข่า้งหนา้ มนัออกหนา้ไปก่อนหลวงตาดว้ย ก่ึงๆ ไหมล่ะ? 

ถาม  :   ๒. แลว้จริงๆ แลว้ การท าบุญก่ึงบาปแบบน้ี พระพุทธเจา้หรือครูบาอาจารยส์อน
ไวอ้ยา่งไรบา้งครับ 

หลวงพ่อ   :   สอนไว้ๆ  หลวงตาท่านบอกว่าใหพ้ยายามฝืนทน น่ีเวลาเขา้พรรษา เห็น
ไหม ท่านบอกว่าใหต้ั้งสัจจะ ตั้งสัจจะนะ อยา่งนอ้ยตกับาตรกบัพระวนัละองคก์็ยงัดี ถึง
บางวนัก็สวดมนต ์ แลว้ถึงเวลาในพรรษากใ็หไ้ดภ้าวนา ใหแ้ยง่ชิงมนัมา หลวงตาท่าน
สอนว่า 

“ให้แย่งชิงคุณงามความดจีากกเิลสในหัวใจเราออกมาบ้าง” 

มนักึง่ๆ น่ีกเิลสมนักจ็ะชักลากเราไปตลอดแหละ เรากแ็ย่งชิงมนัมาด้วยความดี
ของเรา ด้วยเจตนาของเรา ด้วยความดขีองเรา เห็นไหม แย่งชิงไง แย่งชิงมาท าบุญ แย่ง
ชิงมาสวดมนต์ แย่งชิงมาน่ังประพฤติปฏบิัติ แย่งชิงมาก าหนดพทุโธ เราแย่งชิงจากกเิลส
มนัมาบ้าง แย่งชิงกึง่ๆ ไอ้บาปๆ น่ันน่ะเอามาเป็นบุญบ้าง แย่งชิงจากความเป็นบาปให้มา
เป็นบุญ  

หลวงตาท่านสอนอยา่งน้ี หลวงตาท่านสอนว่าใหแ้ยง่ชิงมนัออกมา เงินทอง เห็น
ไหม แบงก์บาทก าไวบ้นเปียก จนเป่ือย จนยุย่ แลว้ไม่ไดส้ละเลยนะ แยง่ชิงมนัมา อยา่ให้
กิเลสเอาไปกินใหห้มด ไดย้นิหลวงตาพดูหรือเปล่า?  
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หลวงตาพดูประจ า น่ีจ  าข้ีปากมา (หวัเราะ) จ  าข้ีปากหลวงตามา แยง่ชิงมนัมา แยง่
ชิงมนัมา แยง่ชิงมนัมาท าคุณงามความดี แยง่ชิงมนัมาท าประโยชน์ แยง่ชิงมนัมา แลว้ท า
ประโยชน์ ท ามากเขา้ๆ จนมนัคุน้ชิน พอมนัคุน้ชินมนัท าจนเคยชิน ถา้มนัไม่ท ามนัไม่
พอใจ มนัท าไม่ได ้เห็นไหม น่ีแยง่ชิงมนัมา หลวงตาสอนอยา่งน้ี น่ีครูบาอาจารยส์อนไง 
แลว้ครูบาอาจารยท่์านพดูบ่อย หลวงตาท่านพดูประจ า ท่านพดูกบัเราดว้ย  

“หงบเอ้ย ใครจะท าความด ีความช่ัวมันเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดว่ีะ” 

เราจะท าความดีกนั ใครจะท าชัว่ ท  าเลวเร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดี! เรา
จะแยง่ชิงมนัมา หลวงตาพดูกบัเราบ่อย ย  ้าตรงน้ีมาก  

“ใครจะดี ใครจะชัว่เร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดี เราจะท าคุณงามความดี” 

น้ีเราท าคุณงามความดี แต่ แต่เพราะท าความดีมนัก็ไปเตะลูกตาคนอ่ืน มนัไป
เตะตาเขา มนัเลยขดัแยง้ อนัน้ีพดูไปนะ น่ีเร่ือง “ท าบุญก่ึงๆ” ไอเ้ร่ืองไม่พดูอยา่งหน่ึง แต่
เวลาบอกเท่ียวประณาม เท่ียวประกาศถึงคนอ่ืน ไม่ไดป้ระณาม ประกาศ เขาถามมา น้ีมนั
อยูท่ี่ค  าถามไง ค าถามถา้เขาถามเร่ืองภาวนา เราก็จะเขม้ขน้หน่อยหน่ึง ถา้ค าถามเร่ือง
สัพเพเหระนะไม่สนหรอก  

น่ีดูสิท่ีว่าขอ้ ๗๐๒. ขอ้ ๗๐๓. ขอ้ ๗๐๔. ค าวา่ไม่มีๆ ไม่เอามา น่ีเขาถามมา
เหมือนกนั ตดัทิง้ๆๆ อะไรท่ีไม่เป็นประโยชน์ไม่ตอบหรอก ไม่ยุง่ ไม่ยุง่ดว้ยๆ อะไรท่ี
ถามมาไม่เป็นประโยชน์ไม่ยุง่ ทีน้ีเพียงแต่เวลาถามมาแลว้มนักถ็ามมาอยา่งน้ี น้ีว่าก่ึงๆ 
นะ  

น่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ฟังเป็น ฟังไม่เป็น ฟังเป็นมนัเป็นประโยชน์ไง ฟังไม่เป็นน่ียงัล่อ
ดว้ย ยงัล่อว่าก่ึงๆ น้ีเป็นอยา่งไร? จะเตือนคนพดูใหค้นพดูมีสติ อยา่ไปประณามเขา อยา่
ไปประกาศเขา อยา่ไปเปิดโปงเขา ไม่ไดเ้ปิดโปงนะ เราเห็นประโยชน์กบัคนถาม เวลา
คนถาม ถา้เขาถามถึงการปฏิบติั เขาลงัเลสงสัย เหมือนคนหลงทางแลว้ไปในทางแยก 
ทางแพร่ง เราบอกทางใหเ้ขาถูกตอ้ง เราสงสารว่าเขาขบัรถหลงทาง แลว้เราจะบอกทาง
ใหเ้ขาไปทางท่ีถูก เราพดูเพื่อประโยชน์แค่น้ี  
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ทีน้ีพอประโยชน์แค่น้ีป๊ับ เวลาเขาไดแ้ผนท่ีจากใครมา แลว้เขาหลงทางกนัไป
ไกล แลว้เราบอกใหเ้ขา้มาตามทาง น่ีมนัก็เป็นการใหเ้ขาเห็น วา่เขาไดรั้บแผนท่ีช้ีไป
ในทางท่ีผดิ แลว้เราบอกทางเขาเพราะเขาหลงทาง ก็เท่านั้นเอง เท่านั้นแหละ เราไม่ยุง่กบั
ใครหรอก แต่ถา้เขามาถามทางเราไง ว่าทางน้ีไปอยา่งไร? ทางน้ีไปอยา่งไร? เราก็
พยายามช้ีทางใหเ้ขาเท่านั้นเอง เท่านั้นเองจริงๆ  

เพราะว่าเราเขา้ใจ เราอยูก่บัหลวงตามา เร่ืองอยา่งน้ีมนัมีมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล 
มนัมีมา ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ เร่ืองพระ เร่ืองเจา้ ในสังคมมนัมีมา ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ มนั
ไม่ใช่จะมามีวนัน้ี แลว้จะมีพรุ่งน้ีไปหรอก มนัจะมีมากไปกว่าน้ีอีก มนัมีมา ๒,๐๐๐ กว่า
ปีแลว้ ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์มัน่คง ไม่มีครูบาอาจารยข์องเรา มนัก็ไม่มีใครมายุง่หรอก  

หลวงตาลองเป็นหลวงตาท่ีไม่มีใครรู้จกัสิ ใครจะรู้จกัหลวงตาบา้ง? คนรู้จกัหลวง
ตาเพราะหลวงตาท่านมีช่ือเสียงน่ะสิ แต่ถา้หลวงตาไม่มีช่ือเสียงใครจะรู้จกั? ใครจะเอา
หลวงตาบา้ง? ท่ีมาเอาก็เอาเพราะช่ือเสียงเท่านั้นแหละ น้ีเร่ืองของเขา น่ีว่าจะไม่ยุง่แลว้
นะ มนัจะล่อเขาอีกแลว้ เอวงั 

 

  


