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พระกส็งสยั 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “สงสยัว่าปาราชกิหรอืไม่ครบั” 

เรื่องนี้มว่ีา ตอนนี้อาตมาอายุ ๒๒ เพิง่บวชใหม่ ปกตไิปบณิฑบาตทุกๆ เชา้ 

เมื่อบณิฑบาตเสรจ็ พระภายในกุฏจิะเอาของทีโ่ยมใส่บาตรมารวมกนั มพีระรุ่นพีรู่ป

หนึ่งแกไม่สบาย เลยขึน้ไปนอนก่อน แกวางกล่องนมไวห้ลายกล่อง อาตมาจงึหยบินม

ตามพระรุ่นพีข่ึน้ไป ๒ กล่อง กะไวว่้าจะเดนิขึ้นไปขอฉัน แต่ปรากฏว่าหลวงพีแ่กหลบั

ไปแลว้ อาตมาเลยตดัสนิใจเอานมวางไวข้า้งๆ หลวงพีแ่ก ไม่กลา้ฉัน 

๑. แบบนี้อาตมาตอ้งปาราชกิหรอืเปล่า เพราะหยบิของราคาเกนิ ๑ บาทให้

เคลื่อนทีแ่ลว้ อาตมายงัไม่ไดข้อก่อนดว้ย 

๒. ถ้าหยบินมกล่องมาแล้ว (ตอนแรกยงัไม่ไดข้อ) มาขอหลวงพีเ่พื่อฉันทหีลงั 

ซึ่งหลวงพีแ่กกใ็ห ้แบบนี้จะเป็นอาบตัหิรอืไม่ (ปกตพิระในกุฏอิาตมาจะฉันพวกนมหรอื

น ้าทีอ่ยู่ในตูเ้ยน็ของกนัโดยไม่ค่อยขอกนัก่อน คอือะไรอยู่ในตู้เยน็เหมอืนของส่วนรวม) 

ถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าหยบิน ้าหรอืนมของพระรูปอื่นไปฉันโดยทีไ่ม่ไดข้อกนัก่อน พระที่กุฏิ

อาตมาตอ้งปาราชกิทุกรูปหรอืไม่ 

ตอบ : นี่เป็นการถามของพระ พระรุ่นใหม่ พระกส็งสยั 

เหน็ไหม เวลาบวชพระแล้ว ถ้าบวชพระทแีรก พระก็มาจากคน ถ้ามาจากคน 

เวลาคนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ คนทีม่ศีรทัธาความเชื่อ เขากแ็สวงหาของเขา ถ้าเขา

แสวงหาของเขา เขากไ็ปตามวดัตามวา ไปสบืเสาะหาครูบาอาจารยก่์อน ถ้าครูบา

อาจารย์องคไ์หนเขาไวใ้จได ้เขากไ็ปบวชกบัองคน์ัน้ 
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แต่ถ้าเราบวชตามประเพณี เราบวชตามทีว่่าพ่อแม่ตอ้งการ เราบวชแลว้ เรา

บวชโดยทีว่่าก็รูด้รูีช้ ัว่นี่แหละ อยากบวช แต่บวชโดยประเพณีไง บวชเขา้ไป บวชพระ

เพื่อเอาบุญ บวชเพื่อเป็นทดิ บวชเพื่อเป็นผูท้ีสุ่ก บวชเพื่อศกึษาธรรมะ นี่ความเขา้ใจไง 

แต่ความเขา้ใจ เขา้ใจตามประเพณีวฒันธรรม ถ้าเป็นประเพณีวฒันธรรม 

เวลาคนที่เขาตัง้ใจ เขาศกึษาก่อนทีเ่ขาจะบวช ก่อนที่จะบวชนะ เขาเป็น

ปะขาว ปะขาวเขาเข้าใจเรื่องพืน้ฐานแบบนี้ ถ้าเรื่องพืน้ฐานแบบนี้ พระกรรมฐานเรา

ก่อนบวช เวลาคนทีม่าอยู่วดัเขาตอ้งฝึกหดั คนทีอุ่ปัฏฐากพระเขาต้องฝึกหดั ตอ้งใหรู้้ 

กปปิฺย ํกโรหิ กปปิฺย ภนฺเต พระควรอุปัฏฐากอย่างไร สิง่ใดทีพ่ระจบัตอ้งได ้พระ

จบัตอ้งไม่ได ้เขาจะฝึกหดัตัง้แต่ก่อนที่เขาจะเป็นปะขาว เขาไปอยู่วดั เขาจะเขา้ใจเรื่อง

อย่างนี้ 

ถ้าเรายงัไม่เขา้ใจ พอเราบวชเป็นพระไปแลว้ เราศรทัธา เราบวชเป็นพระไป

แลว้ เราว่าเราบวชแลว้เรากม็กีารศกึษาน่ะ เราศกึษานักธรรมตร ีนักธรรมโท นักธรรม

เอก เราเขา้ใจหมดแหละ แต่เวลาเหตุการณ์เฉพาะหน้า เราตดัสนิใจไม่ถูก เหมอืนกบั

การศกึษา การศกึษาเขาศกึษาเสรจ็แลว้เขาตอ้งไปฝึกงาน การฝึกงานของเขากเ็พื่อใหม้ี

ประสบการณ์ของเขา 

แต่นี่เราบวชมา เราบวชมาโดยสงัคมเขาเป็นกนัอยู่แบบนัน้ แลว้เราบวชเขา้

ไปแลว้เรากใ็ชช้วีติแบบนัน้ เขาใชช้วีติกนัอยู่แบบนัน้ไง เขาใชช้วีติกนัอยู่แบบนัน้แลว้

เขากอ็ยู่กนั ฉะนัน้ เราเขา้ไปแลว้ นี่ยงัดนีะ ถา้เราไปศกึษาแลว้เราเขา้ไป เราไปเหน็เขา้ 

เรากจ็ะไม่ท าตามเขา เรากจ็ะท าตามความเหน็ของเรา พอท าตามความเหน็ของเรา มนั

กบ็อกว่าเราเป็นแกะด า เราเป็นแกะด าแลว้ เราไม่เหมอืนเขาแล้ว เพราะเรามคีวามเหน็

ต่าง 

แต่ถ้าเราท าเหมอืนเขา เราท าเหมอืนเขา ถ้าเราไม่รู ้ เราไม่รูเ้พราะเราบวช

ใหม่ๆ เรากไ็ม่รูใ้ช่ไหม เราไม่รูห้รอก เหน็เขาท าอย่างไรกท็ าตามเขาไป กค็ดิว่าอย่าง

นี้ถูก คดิว่าทีเ่ขาท าอยู่นัน่ถูก เพราะว่าเขาเป็นพระ เขาบวชมานาน เขากต็อ้งมคีวาม

ช านาญของเขา เราว่าเขาท าถูก 
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แต่พอเราท ากบัเขาไป เราไปเปิดต ารา เรางงเลย เอ๊ะ! เอ๊ะ! ต าราท าไมบอก

แบบนี้ เอ๊ะ! ท าไมเขาท ากนัแบบนัน้น่ะ เพราะเหตุนี้เวลาปฏบิตัไิปแลว้ ดูส ิยกหลวง

ตาอกีแลว้ หลวงตาท่านเป็นถงึมหา ค าว่า “มหา” คอืศกึษาจนแปลบาลไีด ้แต่ไม่ถงึ ๙ 

ประโยค เขายงับอกว่ามหาบวั ๓ ประโยคเท่านัน้เอง อวดรู้ๆ  ตอ้ง ๙ ประโยคถึงจะรูจ้รงิ 

ไอแ้ค่ ๓ ประโยคจะรูอ้ะไร 

๓ ประโยคคอืว่าศกึษาบาลไีด ้ แปลบาลไีด ้ เขา้ใจบาลไีด ้ แต่คนทีเ่ขาใฝ่

ศกึษานัน้ นักธรรมเอกเขาก็ศกึษา เขาก็เขา้ใจได้ 

ฉะนัน้ ศึกษาจนเป็นถงึมหา แต่เวลาจะปฏบิตัจิรงิๆ ขึน้มา เพราะหลกัสูตร

ของมหานะ “จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส จติเดมิแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกเิลส จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส 

จติเดมิแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กเิลส” เหน็ไหม เวลาเขาแปลบาล ี แปลธรรมกนั มนัเป็น

ขอ้สอบของมหา เขาก็ศกึษากนัมา ศกึษา เขากเ็ขา้ใจได ้นี่ขนาดศึกษาถงึนิพพาน แต่

เวลาจะปฏบิตัจิรงิๆ กง็ง ถงึตัง้สจัจะอธษิฐาน “ถ้ามคีรูบาอาจารย์องคใ์ดองคห์นึ่ง

ชีบ้อกทางเราได ้ ชีแ้กค้วามสงสยัเราได ้ เราจะถวายชวีติกบัครูบาอาจารยอ์งคน์ัน้ เรา

จะใหค้รูบาอาจารยอ์งคน์ัน้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา” นี่อธษิฐานขนาดนัน้นะ ทัง้

อธษิฐาน ทัง้แสวงหา คนทีเ่ขามเีป้าหมายเขาคดิอย่างนัน้ เขาเอาความรูจ้รงิ 

แต่ทางทฤษฎ ี ทางต ารา มนักเ็หมอืนกฎหมาย เหน็ไหม ศาลรฐัธรรมนูญ 

ตคีวามๆๆ กต็คีวามคนละมุม กต็คีวามกนั ต่างคนต่างตคีวาม ต่างคนต่างมทีฏิฐิ

ต่างกนั ต่างคนมคีวามเห็น 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาพระเราบวชเขา้ไปแลว้ เขาท ากนัแบบนัน้ๆ ถ้าท าแบบนัน้ 

ถ้าเรามคีวามรู ้ เราไม่ท าตามเขา “โอโ้ฮ! บวชแลว้ไม่ถอืนิสยัอาจารยเ์นาะ บวชแลว้

เก่งกว่าอาจารย์เนาะ” เหน็ไหม ในวงการพระจะมเีรื่องอย่างนี้ ม ี

เพยีงแต่เราศกึษาของเรา เราศึกษาแลว้ถ้ามคีรูบาอาจารยน์ะ กรณีอย่างนี้

เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะอุปัฏฐากกนั ค าว่า “อุปัฏฐาก ขอนิสยั” ขอนิสยัครูบา

อาจารย ์ พระทีบ่วชใหม่ยงัไม่รูน้ิสยั ตอ้งสรงน ้า ตอ้งซกัผา้ ตอ้งอะไร มนัจะฝึกเรื่อง

อย่างนี้ เรื่องอย่างนี้แลว้มนัจะเขา้ใจหมดเลย อะไรเคนได ้อะไรเคนไม่ได้ 
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เพราะเวลาครูบาอาจารยน์ัง่อยู่ เวลาคนเขามาถวายของ พระตอ้งรบัประเคน 

ดูสงัเกตไดเ้วลาหลวงตาท่านไปไหนจะมพีระรบัประเคน ท่านจะคอยบอกเลย ประเคน

ไดไ้ม่ได ้ ประเคนไม่ได ้ ประเคนได ้ ตอ้งไดห้ตัถบาส โอ๋ย! ท่านจะจี้อย่างนี้เลย นี่

ประสบการณ์ตรงเลย 

ถ้าประสบการณ์ตรงมนักจ็ะไม่มปัีญหาแบบทีถ่ามมานี้ แต่แบบทีถ่ามมานี้มนัก็

ถามมานี้เพราะอะไร เพราะว่ากอ็ยู่กนัประสาพระในห้องอาตมา เขาว่านะ พระในห้อง

อาตมาบณิฑบาตกลบัมา คอืว่าอายุพรรษามนัไล่เลี่ยกนั ความรูค้วามเหน็มนัไล่เลีย่กนั 

มนัไม่มใีครสอนใครไดไ้ง มนัไม่มใีครบอกใครไดไ้ง แลว้ถ้าไม่มใีครบอกใครไดแ้ลว้มนัก็

เป็นกนัอยู่แบบนี้ นี่พูดถงึการบวชทีไ่ม่มคีรูมอีาจารย์ 

หลวงตาท่านถึงบอกว่า ผู้นําสาํคญัมาก ครบูาอาจารยน้ี์สาํคญั

มาก แล้วครบูาอาจารยต้์องเป็นครบูาอาจารยท่ี์สมัมาทิฏฐิ ความเหน็

ถกูต้องดีงาม แล้วพยายามช้ีทางให้เราถกูทางข้ึนไป ถ้าถกูทางข้ึนไป 

เราจะประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนไป 

เหน็ไหม พระบวชแลว้กย็งัสงสยั สงสยัเพราะอะไร สงสยัเพราะมนัไม่มคีรูบา

อาจารย ์ถ้าครูบาอาจารยท์่านถูกตอ้งนะ ท่านชีเ้ลย แลว้อย่างกรรมฐานเรา เราท าส่ง

ต่อๆ กนัมาตัง้แต่หลวงปู่ มัน่ เรื่อง กปปิฺย ํกโรหิ กปปิฺย ภนฺเต มาส าเรจ็เอาสมยั

หลวงปู่ ฝั้น 

สมยัหลวงปู่ มัน่ท่านกท็ าของท่านนัน่แหละ ไมเ้จยี ไมส้ฟัีน ทุกอย่างถ้าเขา้

ทวารปากตอ้งประเคน เวน้ไวไ้มส้ฟัีนกบัน ้า น ้ากต็อ้งเป็นน ้าสาธารณะ ไม่ใช่น ้าจ ากดั

ส่วน 

น ้าจ ากดัส่วนคอืน ้าในขวด น ้าทีเ่ขามรีาคา เขาซื้อขายของเขา เราจะไปหยบิ

ฉวยของเขาไม่ได ้แต่ถ้าน ้าเป็นน ้าสาธารณะ เรามธีมกรก เรากไ็ปกรองเอา เรากรอง

น ้าสาธารณะ น ้าทีไ่ม่มเีจา้ของ ภกิษุกรองเอา เวน้ไว้แต่น ้ากบัไมส้ฟัีนทีไ่ม่ตอ้ง

ประเคน 
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แต่ถ้าพอมนัจ ากดัส่วน คอืน ้าขวด ขวดกีส่ตางค ์ ขวดหนึ่งกีบ่าท กไ็ม่เคยซื้อ

เหมอืนกนั น ้าขวดนี่ขวดกีบ่าท ๗ บาทใช่ไหม ๗ บาท ค่าเกนิบาท เกินบาท ปาราชกิ 

หยบิฉวยของเขา เว้นไว้แต่น ้าและไมส้ฟัีน 

แลว้ไปหยบิเอารา้นคา้ส ิ เขา้ไปเซเว่นแลว้หยบิออกมาเลย กไ็ม่ตอ้งประเคน

ไง 

น ้าจ ากดัส่วนคอืน ้าบรรจุขวดทีม่สีทิธิ มลีขิสทิธิ ์สทิธิข์องใคร เราตอ้งขอคนนัน้ 

แต่ของเรา ดูส ิ น ้าในแทงก์ น ้าสาธารณะ เราตอ้งมผีา้กรอง เพราะน ้ามตีวัสตัว ์ พระฉัน

ไม่ได ้พระใชไ้ม่ได ้น ้ามตีวัสตัวก์ใ็ชไ้ม่ได้ 

แต่เวลาอนุญาตในธรรมวนิัย เวน้ไวไ้มส้ฟัีน เราทุบเอง เราหาเอง ไมส้ฟัีน ไม้

แคะฟัน ไม่ตอ้งประเคน กบัน ้า แต่น ้าตอ้งเป็นน ้าสาธารณะ ไม่ใช่น ้าจ ากดัส่วน น ้า

จ ากดัส่วนคอืเฉพาะส่วนที่เขามลีิขสทิธิ ์ เขามเีจา้ของ หยบิของเขาไม่ได ้ ตอ้งประเคน 

แต่ในวนิัยบอกว่าควรเคน น ้าจ ากดัส่วนควรเคน ควร ตอ้งเคน เพราะไม่ประเคนแลว้

เรากก็งัวล 

ถ้ามนัจะมอียู่ ครูบาอาจารยท์่านท าของท่าน หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่าน

ศกึษา ท่านคน้ควา้ของท่าน หลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง ขนาดว่าหลวงปู่ มัน่ท่านเขา้สมาธิ

ของท่าน ถามเลยว่าสจีวีรห่มอย่างไร ท าอย่างไร ดูกนัขนาดนัน้น่ะ แลว้ท่านก็

วางรากฐาน แลว้พวกเราท าตามกนัมา มนัเป็นขอ้เทจ็จรงิทีเ่หน็กนัมา เรื่องอย่างนี้กเ็ป็น

เรื่องเบสกิ เรื่องพืน้ฐาน ถ้าเรื่องพืน้ฐานมนักเ็ป็นเรื่องพืน้ฐาน แต่คนทีไ่ม่เป็นเลยเป็น

เรื่องใหญ่โต เรื่องใหญ่โต ใหญ่โตตรงไหน ใหญ่โตที่ว่า สงสยัว่าปาราชกิหรอืเปล่า 

เวลาไม่สงสยักท็ าไดเ้ตม็ไม้เตม็มอืนะ ท าด้วยความมัน่ใจเลย พอถ้าท าไป

แลว้ส ิ มายอ้นหลงั ทีท่ ามาน่ีเราผดิหรอืเปล่า พอผดิขึน้มา ร้อนน่ะ รอ้น รอ้นเลยนะ 

พอรอ้นขึ้นมา ท าอย่างไร 

ทนีี้กรณีอย่างนี้นะ นี่พูดถงึพระเขาสงสยั ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า สงสยัว่าปาราชกิ

หรอืไม่ อาตมาเพิง่บวชใหม่ ปกตบิณิฑบาตทุกเชา้ บณิฑบาตเสรจ็แลว้พระในกุฏกิ็

เอามารวมกนั 
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เอามารวมกนั อย่างนี้ถ้าเอามารวมกนัแล้ว ถ้าเราหยบิมาฉัน ไม่เป็นปาราชกิ

เด็ดขาด เพราะเราบณิฑบาตมาด้วยกนั แล้วเราเอามารวมกนั แลว้เรากฉั็นร่วมกนั คอื

ทุกคนมสีทิธิไ์ง 

สมมุตว่ิาเราบณิฑบาตมา บณิฑบาตมาใช่ไหม กรรมฐานเรากเ็หมอืนกนั เรา

บณิฑบาตมา บณิฑบาตมาเสรจ็แลว้ ใครตอ้งการสิง่ใดในบาตรทีบ่ณิฑบาตมาเฉพาะ ก็

เอาไวเ้ฉพาะ ถ้าใครถอืธุดงคก์เ็ฉพาะแค่อนันัน้ ทีเ่หลอืกเ็ขา้กองกลาง เขา้กองกลาง

หมายถงึว่าเรากไ็วบ้นโต๊ะนี่ ไวบ้นโต๊ะนี่ แล้วถ้าโดยธรรมชาต ิเรากแ็บ่งกนั แบ่งกนั 

ค าว่า “แบ่งกนั” คอืว่าทุกคนมสีทิธิ ์ทุกคนมสีทิธิ ์ ของฉัน เรามารวมกนัแลว้

เรากแ็บ่งร่วมกนั คอืไม่มเีจตนา 

แต่ถ้ามนัเป็นของคนอื่น หรอืของคนอื่น ของคนอื่นของฉันกไ็ม่เป็นไร ของ

ฉันน่ีไม่ถงึปาราชกิ แต่มนัไปผดินิสสคัคยิปาจติตยีไ์ง น้อมลาภสงฆม์าสูต่น เป็นของ

ของกองกลาง ของของสงฆ ์แลว้เราไปเอาของเขามา 

แต่ถ้ากองกลางของสงฆ ์ กองกลางนัน้ อย่างเช่นในวดัใดกแ็ลว้แต่ ถ้าวดั

กรรมฐาน เรื่องนี้ไม่เกดิ ไม่เกดิเพราะอะไร ไม่เกดิเพราะกฎกตกิาเขาท าอย่างนี้อยู่แลว้ 

คอืบณิฑบาตมาแลว้มารวมเป็นกองกลาง รวมเป็นกองกลางแลว้กแ็จกกนัตามอาวุโส

ภนัเต ฉะนัน้ ของฉัน สทิธเิราม ีคอืว่าไม่มเีจตนาลกั ว่าอย่างนัน้เถอะ 

มนัไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ของของเรา เราไม่มสีทิธิ ์แลว้เราไปหยบิฉวยมานี่เป็นเจตนา 

นี่มนัขาดเจตนาไง เจตนาทีว่่าเราจะไปหยบิ ไปฉวย ไปลกั ไม่ใช่ ไม่เป็นแบบ

นัน้ ถ้าไม่เป็นแบบนัน้ ทนีี้เขา้สู่ค าถาม “๑. แบบนี้อาตมาตอ้งปาราชกิหรอืเปล่า 

เพราะหยบิของราคาเกนิ ๑ บาทใหเ้คลื่อนทีแ่ลว้ อาตมายงัไม่ได้ขอก่อนด้วย” 

ใช่ นมกล่องหนึ่งมนัเกนิบาท ค่าเกนิบาท แต่ถา้เป็นของคนอื่นใช่ไหม ของคน

อื่นหรอืของคนอื่นทีม่นัมคี่าเกินบาท แลว้เราเจตนาลกั เราเจตนาลกั เราเจตนาเอาของ

คนอื่นทีเ่ขาไม่ไดใ้ห ้ เรามเีจตนาไง แลว้เราไปหยบิ แลว้เราปล่อย นี่มนัไม่เคลื่อนที่ ค า

ว่า “ของทีเ่คลื่อนที”่ แสดงว่าในปาราชกิ เขาอ่านอยู่เหมอืนกนั แสดงว่าเขาสงสยัแลว้

เขาไปคน้ 
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ถ้ามเีจตนา พอจะไปจบั แต่เรายงัไม่เคลื่อนที ่ มนัยงัไม่ขาด คอืไม่ครบ

องคป์ระกอบ แต่เราเจตนา แลว้เรากา้วไป แลว้เราจบั แลว้เคลื่อนที ่ของนัน้เคลื่อนไป เรา

หยบิของนัน้เคลื่อน องคป์ระกอบครบเลย ปาราชกิ ขาดจากความเป็นพระโดยอตัโนมตัิ 

โดยอตัโนมตัิเลย ขาดเลย ตาลยอดดว้น 

แต่ทนีี้ถ้าเป็นของฉัน ของทีว่่าเราบณิฑบาตมา ค าว่า “บณิฑบาตมา” 

บณิฑบาตมาดว้ยกนั คอืกตกิาไง เราตัง้กตกิากนัไว้แบบนี้ เราบณิฑบาตมาร่วมกนัใน

กุฏหิลงันี้ พอกุฏหิลงันี้ เราไปบณิฑบาตมาแลว้เราก็มารวมกนั แล้วเรากฉั็นร่วมกนั ฉัน

ร่วมกนั เห็นไหม มนัไม่มเีจตนาลกัไง กฉั็นร่วมกนัน่ะ 

แต่ถ้าเราไม่มสีทิธิเ์ลย เราไม่ท าอะไรเลย แต่ไม่ท าอะไรเลย เขาเรยีกว่า

วสิาสะนะ คนคุน้เคยกนั คนอยู่ดว้ยกนั นี่เขาเรยีกว่าวสิาสะ เราเคยหยบิใชข้อง

ดว้ยกนั 

ม ี มพีระบางองคเ์หมอืนกนั เราไดย้นิข่าวอยู่ เขามาปรบักนัว่าองคน์ัน้เป็น

ปาราชกิ องคน์ี้เป็นปาราชกิ 

ท าไมล่ะ 

เพราะว่ามนัเอาเงนิกองกลางไป เอาเงนิส่วนกลางไป 

อา้ว! เงนิส่วนกลาง เงนิส่วนกลางหมายถงึว่า พระบางองคน์ะ เขาอยู่กนั ๔-

๕ องค ์ เขาไปกจินิมนต์มาอะไรมา เขากจ็ะมารวมกนัเป็นกองกลางเอาไวใ้ชร่้วมกนั 

เวลาดกีนัรกักนักใ็ช้ร่วมกนั เวลาโกรธกนั เวลาโกรธกนับอกมนัเป็นปาราชกิ 

มนัจะปาราชกิตรงไหน กเ็อง็กบ็อกว่าใชร่้วมกนัอยู่แลว้ เวลาดกีนักไ็ม่เป็น

ปาราชกิ แต่เวลาโกรธกนัไปปรบัเขาปาราชกิ 

เอง็ไปปรบัเขา เอง็เป็นสงัฆาทเิสสนะ ไปปรบัอาบตัหินักโดยทีไ่ม่มมีูลเป็น

สงัฆาทเิสสเชยีวมงึ 

กข็องเราตัง้ใจใชร่้วมกนัตอนทีเ่ราดกีนั แต่ตอนเราโกรธกนั เราไปเอาสิง่ที่

เคยใชเ้อามาปรบัเขาปาราชกิ มนัไม่มมีูล ถ้ามนัไม่มมีูลนะ พระทีไ่ปปรบัเขานี่เป็น

อาบตัสิงัฆาทเิสส เพราะไปปรบัอาบตั ิ โจทอาบตัเิขาโดยทีไ่ม่มมีูล แตถ่้าเราไม่ไปโจท



พระก็สงสัย ๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เขา เรื่องกไ็ม่เกดิ แต่เรื่องมนัเกดิเพราะอะไร เพราะเขาหงุดหงดิ เพราะกเิลสมนัคนั พอ

ไม่พอใจ มนัคนั มนัคนั มนัจะปรบัเขาแลว้ มนัจะปรบัอาบตัเิขา ไม่รูเ้ลยว่าปรบัอาบตัิ

เขาน่ะ ตวัเองเป็นอาบตั ิเพราะเราไปปรบัอาบตัเิขาโดยทีไ่ม่มมีูล นัน่กรณีหนึ่ง 

ทนีี้กรณีทีว่่า อาตมาเป็นปาราชกิหรอืเปล่า 

ไม่ ไม่เพราะเริม่ตน้ เพราะพระเราในกุฏเิรา พระในทีข่องเราบณิฑบาตมา

ร่วมกนัแล้วมาเทไว้รวมกองกลาง แลว้ใครจะฉันเท่าไรกห็ยบิเอาเท่านัน้ แลว้แต่

อาวุโสหยบิก่อน แลว้ก็รองลงมากห็ยบิๆๆ มา แลว้ทีเ่หลอืกใ็หเ้ดก็วดั ทีเ่หลอืแลว้กใ็ห้

ประชาชน อย่างนี้ไม่เป็นอาบตัหิรอก ไม่มมีูล ไม่มมีูลเพราะว่าเริม่ตน้เป็นอย่างนัน้ 

ทนีี้เขาบอกว่า อาตมาไปหยบิของไม่ไดบ้อกก่อน แล้วของมนัเคลื่อนทีด่ว้ย 

กเ็ราเขา้ใจผดิไง นี่ไง เวลาเป็นอาบตันิะ อาบตัใินธรรมวนิัย อาบตันิี่ตอ้ง

อาบตัเิพราะสงสยั ตอ้งอาบตัเิพราะความไม่แน่ใจ สงสยันี่เป็นอาบตัแิลว้ แลว้ตอ้ง

อาบตัเิพราะไม่รู ้ เพราะไม่รูแ้ล้วท าครบองคป์ระกอบนัน้กเ็ป็นอาบตั ิ เป็นอาบตัเิพราะเรา

ท าครบองคป์ระกอบเป็นอาบตัจิรงิๆ นี่เป็นอาบตั ิ อาบตัเิพราะอาบตั ิ หนึ่ง อาบตัิ

เพราะความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ท ากเ็ป็นอาบตั ิ

แลว้ความสงสยั โดยธรรมชาตขิองพระนะ ถ้าเริม่สงสยั เขาไม่ท าเลย ถ้าเริม่

สงสยันะ ถ้ามนัสงสยัแลว้ไวก่้อน ถ้าสงสยัแลว้ขนืท า เป็นอาบตัเิลย เพราะสงสยัแลว้

ท า พระพทุธเจา้ถงึตรสัตรงนี้ไวใ้หพ้ระเราสะอาดบรสิุทธิ ์ ใหพ้ระเราภาวนาไดง่้าย ให้

พระเราไม่มตีะกอนอะไรในใจ 

แลว้ไปสงสยัแลว้ ไปสงสยั สงสยั อย่าท าส ิสงสยั ขนืท า ผลวัะเลย ผลวัะตรงไหน 

ผลวัะตรงสงสยั เพราะเราสงสยั เราลงัเล ลงัเล ขนืท าไป ขนืท าไปเป็นอาบตัเิลย 

แต่ถ้ามนัรูจ้รงินะ มนัไม่เป็นอาบตั ิเพราะเราท าร่วมกนัมา ไม่เป็นอาบตั ิเราก็

ท าของเราเตม็ทีเ่ลย 

แต่ถ้ามนัสงสยั แต่อนัน้ีเขาท ากนัแลว้ แลว้อาตมาถามอาตมา อาตมาเขา

เขยีนมาถามอาตมานะ อาตมาสงสยัแลว้ถามอาตมา อาตมาโดยที่ว่าไม่มสี่วนร่วมอยู่

ดว้ย อาตมาโดยขอ้มูลไม่เป็น ไม่เป็นหรอก เพราะอะไร เพราะเราบณิฑบาตมาร่วมกนั 
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แลว้เรามารวมกนั แลว้เราจะแบ่งกนัฉัน ฉะนัน้ แบ่งกนัฉัน เขาป่วย เรากข็ึน้ไปก่อน 

แลว้เจตนาของเรา เราไปหยบิโดยไม่ได้ขอ 

กม็นัของรวมกนัแล้วจะแจก ก็เขามากินร่วมกนั ท าไมตอ้งไปขอล่ะ ขอกไ็ด ้ ไม่

ขอกไ็ด ้ถ้าขอกด็ ีถอืว่ามมีารยาท อา้ว! หลวงพี ่อาวุโส ขอเนาะ เราเป็นผูน้้อยขอผูใ้หญ่ 

เออ! อย่างนี้เราว่ามนัเป็นมารยาท 

แต่โดยทีว่่าไม่ไดข้อ แล้วเราเจตนามาแบ่งกนัแลว้ เราเจตนาแบ่งกนัแลว้ไง 

เราเจตนามารวมกองกลางแลว้เราแจกกนั รวมกองกลางแลว้แจกกนัมนัไม่มอีาบตัิ ไม่

ม ี 

เพยีงแต่ว่า เพราะเราแบบว่ายงังูๆ ปลาๆ ยงังงๆ อยู่ไง กไ็ปอ่านในวนิัยมุข 

อ่านมหาขนัธ์ ไปอ่านมหาขนัธ์กบ็อกว่ามนัเคลื่อนที ่หยบิเคลื่อนที่ 

อนันัน้เขาบอกว่าของทีว่่าของคนอื่น สทิธขิองคนอื่น แลว้เราไปจบัของเขา 

เรามเีจตนา ตอ้งมเีจตนาลกั เจตนาจะเอาของทีม่เีจา้ของโดยเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห้ มี

เจตนา 

แต่ไอน้ี่มนัไม่ไดเ้จตนา มนัเจตนาคอืวสิาสะกนัอยู่แล้ว ของอยู่ร่วมกนั วสิาสะ

ร่วมกนั เรากห็ยบิใชด้ว้ยกนั อนัน้ีเจตนามนักเ็บาลงแลว้ มนัไม่ครบองคป์ระกอบแล้ว 

ฉะนัน้ ค าว่า “ปาราชกิ” ไม่ม ีเรื่องนี้ไม่เป็น 

แต่เวลาทีเ่ขาเป็นกนัเขาไม่คดิ แต่ไอเ้รื่องนี้ ไอเ้รื่องความด ารงชวีติ ไอเ้รื่อง

ความเป็นอยู่ เราไปห่วงเรื่องปาราชกิ แต่ทีเ่ขาท ากนั เจตนาทีไ่ปหลอกลวงกนั เจตนา

ทีไ่ปโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จะไปใหค้นเชื่อในฤทธิใ์นเดช นัน่น่ะเป็น ท าไมมนัไม่คดิ 

เวลาเขาไปโฆษณาชวนเชื่อกนัน่ะไม่คดิ แต่เวลาความสะอาดบรสิุทธิเ์ฉพาะ

ตนของเรา เรากลบัคดิ นี่ยงัพระบวชใหม่ เพราะตอนนี้อาตมาอายุ ๒๒ เพิง่บวชใหม่ 

เพิง่บวชใหม่มนัยงัสะอาดบรสิุทธิ ์ เวลาพระออกจากโบสถ์ ทุกคนกอ็ยาก

ท าบุญมากเลย เพราะถอืว่าออกจากโบสถ์สดๆ รอ้นๆ มนัสะอาดบรสิุทธิไ์ง ใครๆ ก็

อยากจะท าบุญกบัพระทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์
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ตอนน้ีอาตมาอายุ ๒๒ เพิง่บวชใหม่ มนักเ็ลยมคีวามคดิทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์มนั

กม็คีวามอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ขอ้ที่ ๑ ว่า “อาตมาตอ้งปาราชกิหรอืเปล่า เพราะหยบิของราคาเกนิ ๑ 

บาทใหเ้คลื่อนทีแ่ลว้ อาตมายงัไม่ได้ขอก่อนด้วย” 

ของมคี่าเกนิบาท แตเ่ป็นของทีบ่ณิฑบาต เป็นของทีบ่ณิฑบาตมาเลี้ยงชพี ของ

ทีบ่ณิฑบาตมาขบฉัน ขบฉันร่วมกนั มนัเริม่ตน้จากทีม่า ทีม่า เราบณิฑบาตมาร่วมกนั 

เราท ามาร่วมกนั ไม่ใช่ว่าเราไม่ไดท้ าอะไรกบัเขา แล้วเราไปหยบิของเขา อนันัน้น่ะมี

ส่วน 

แต่ถ้าอนันัน้เราไม่ไดบ้ณิฑบาตกบัเขา เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เขาบณิฑบาตมา 

แต่เราเคยบณิฑบาตร่วมกนั เราถอืวสิาสะว่าเราเป็นหมู่คณะกนั วสิาสะว่าใชร่้วมกนั

ได ้เหน็ไหม มนักม็วีสิาสะอกี วสิาสะคอืหยบิใชร่้วมกนั อะไรร่วมกนั อย่างนี้ไม่ม ี

แต่อย่าโกรธแล้วมาปรบัทหีลงันะ ปรบัทหีลงัมนักไ็ม่ใช่ มนัคนละวาระ มนัไม่

เกีย่วกนัหรอก มนัอยู่ที่คนมนัอารมณ์บูดเท่านัน้น่ะ เวลามนับูดแลว้มนักจ็ะไปล่อคน

อื่นนัน่น่ะ อนันัน้อกีเรื่องหนึ่ง 

“๒. ถ้าหยบินมมาก่อน (ตอนแรกยงัไม่ไดข้อ) แลว้มาขอหลวงพีเ่พื่อฉันทหีลงั 

ซึ่งหลวงพีแ่กกใ็ห ้แบบนี้จะมอีาบตัหิรอืไม่” 

มนัไม่มเีหมอืนขอ้แรก มนัไม่มอียู่แลว้ เพราะว่าจะไปขอไง เพราะเราไปตดิ

ตรงนี้เองไง เราตดิว่า สทิธเิป็นของหลวงพีท่ีบ่ณิฑบาตมา แลว้ท่านวางไว ้ แลว้ท่าน

ป่วย ท่านไปนอนก่อนใช่ไหม จติใจเราตดิว่าสทิธอินันี้เป็นของเขา 

ใช่ มนัเป็นของเขาจรงิๆ โดยมารยาท แต่การที่เราด ารงชวีติกนัมา เรา

บณิฑบาตมารวมกนั แลว้ปกตเิรากฉั็นร่วมกนั ถ้าเขาไม่ไปนอน นมนัน้เขากย็กใหเ้รา 

กก็นิดว้ยกนัมนัก็ไม่มปัีญหาอยู่แลว้ แต่เขาป่วย เขาไปนอน ฉะนัน้ ไปนอนปับ๊ ตอน

แรกยงัไม่ไดข้อใช่ไหม นีเ่ขาไม่ไดข้อขอ้แรก 

ขอ้ที ่ ๒ แลว้ถ้าไปขอทหีลงัแลว้แกใหล้่ะ เพราะไปขอทหีลงั หยบิก่อน แลว้

เขามาอนุญาตทหีลงัไง ข้อที ่๒ นี่เขาคดิอย่างนี้ไง คดิว่าเวลาไปหยบิก่อนแลว้ นมนี้
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มนัเคลื่อนทีแ่ล้ว แลว้ไปขอแลว้ถ้าเขาให ้ เขาให ้ขนาดเขาใหแ้ลว้นี่ยงัตดิใจไง ถงึเขา

ใหจ้ะเป็นอาบตัหิรอืเปล่า เออ! ถ้าไปขอทหีลงัแลว้เขาใหน้ี่เป็นอาบตัหิรอืเปล่า เพราะว่า

ไปขออนุญาตทหีลงัไง คอืท าส าเรจ็แล้วถงึไปขอเขา นี่ความคดิไง คอืเหตุการณ์นี้มนั

ท าส าเรจ็แลว้ถงึไปขอเขา แลว้อย่างนี้เป็นอาบตัหิรอืเปล่า 

ถ้าอย่างนี้ตามกฎหมายผดิ ผดิตามกฎหมาย เพราะความผดิมนัส าเรจ็แลว้ 

แต่อนัน้ีมนัเริม่ตน้ไง เริม่ตน้ความผดิมนัส าเรจ็แลว้ ส าเรจ็แลว้อย่างไรล่ะ ความผดิ

เริม่ตน้มนัไม่มคีวามผดิ เพราะเจตนาเรามารวมกนัอยู่แล้ว เพราะเราเอามารวมกนัแล้ว

ฉันร่วมกนัอยู่แล้ว ทนีี้กตกิามนัเป็นแบบนี้ไง 

แต่ถ้าเรายงัเป็นสทิธขิองเขา เราเกบ็ไวใ้หเ้ขา เพยีงแต่ว่าจติใจของเรามนั

โลเลเอง มนัสงสยัเอง สงสยัเพราะเราไปอ่านว่า ถ้าหยบิของเคลื่อนที ่ หยบิของเขา

ก่อน พอเคลื่อนทีแ่ลว้โดยเจตนาลกั แต่นี่เรามเีจตนาลกัหรอืเปล่า 

ถ้าสมมุตว่ิา มนักม็เีหมอืนกนัเพราะอยากกนิ มนัอยากไดน้มกล่องนี้ อนัอื่น

ไม่เอา อยากได้อนัน้ี มเีจตนาอยากได้อนัน้ี 

ถงึมเีจตนา แต่มนักม็ทีีม่าว่า เราบณิฑบาตมาร่วมกนั มาฉันร่วมกนัน่ีไง 

เพยีงแต่ว่าเป็นสทิธขิองเขา นี่เวลาเราไปบณิฑบาตมามนัมกีรณีอย่างนี้ เวลาพระที่

อยู่ดว้ยกนัมนัจะมแีบบนี้ มแีบบนี้ เวลาผูน้ าถงึตอ้งเป็นธรรม 

อยู่กบัหลวงตานะ เวลาบณิฑบาตมา บางทแีจกจากขา้งหน้าไปขา้งหลงั บาง

ทแีจกจากขา้งหลงัไปขา้งหน้า คนเราไปอยู่ในป่าในเขานะ อดแล้วมนัถงึอยาก ไม่อดไม่

อยากไม่ทุกข์ไม่ยาก เวลามนัอดมนัอยากทีม่นัอตัคดัขาดแคลน อะไรๆ มนักม็คี่าไปหมด 

ถ้ามคี่าไปหมด ถ้าเราเป็นธรรมนะ มนี ้าใจต่อกนันะ ถ้ามนี ้าใจต่อกนั ทุกอย่างราบรื่น

หมด 

แต่ถ้าใครเหน็แก่ตวันะ ความเป็นอยู่นะ คนทีด่้อยกว่าเขาจะน้อยใจ พอคน

น้อยใจ ความคดิมนัรอ้ยแปด ความคดิมนัปิดกัน้กนัไม่ได ้ความคดินี่ โอโ้ฮ! รา้ยกาจ

มากเลย แต่ถ้าเราเหน็ว่าหวัหน้าเป็นธรรม ครูบาอาจารยเ์ราเป็นธรรม ท่านเสมอภาค 

มนัภูมใิจ ถ้ามนัเสมอภาค มนัดหีมด แต่ถ้ามนัไม่เสมอภาคนะ มนัคดิมาก 
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ฉะนัน้ กรณีนี้เหมอืนกนั กรณีที่ว่าความผดิมนัส าเรจ็แลว้ 

ถ้าคดิทางกฎหมาย มนัเป็นอย่างนัน้จรงิๆ ทางกฎหมายเป็นเรื่องของ

กฎหมาย กฎหมายนี้มนัเป็นสทิธทิางวทิยาศาสตร์ ทางโลก แต่อย่างนี้มนัเป็นเรื่อง

นิสยั เป็นพระขอนิสยั เป็นความอยู่ด้วยกนั คนอยู่ด้วยกนั คดิอยู่ด้วยกนั นัน่อกีเรื่อง

หนึ่งนะ  

ฉะนัน้ กรณีนี้เรากย็งับอกว่าไม่อยู่เหมอืนเดมิ ไม่เหมอืนเดมิเพราะว่าทีม่า 

ทีม่าทีว่่า พระในกุฏภิายในกุฏนิี้เอาของทีโ่ยมใส่บาตรมารวมกนั นี่เขาถอืกตกิานี้ไง 

เราถอืกตกิานี้ว่าเราใชร่้วมกนั พอใชร่้วมกนัแล้ว คนเคยท าอยู่ทุกวนั แลว้วนัน้ีพอดที่าน

ป่วย แลว้เราไปหยบิเขา้ แต่เพราะเราไปศกึษามา ไปศกึษามาว่าหยบิของเคลื่อนที ่แลว้

เรากลวั เราคดิแง่เดยีวไง แต่เราไม่คดิทีว่่ากตกิาทีต่ ัง้ไว้ กตกิาทีต่ ัง้ไวม้นัเปิดหมดแลว้ พอ

มนัเปิดหมดแลว้มนักไ็ม่มกีารท าผดิ ทนีี้เพยีงแต่เรากย็งัตดิใจอยู่ด ี ตดิใจแลว้ใหศ้กึษา 

แลว้วางใจใหด้ ี

มาขอ้นี้ ข้อนี้มนัถงึจะเป็นประเดน็ ประเดน็อยู่ที่ขอ้นี้ต่างหาก 

“(ปกตพิระในกุฏอิาตมาจะฉันพวกนมและน ้าทีอ่ยู่ในตูเ้ยน็ของกนัโดยไม่ค่อยขอ

กนัก่อน คอือะไรอยู่ในตูเ้ยน็เหมอืนของส่วนรวม) ถ้าเป็นแบบนี้ การหยบิน ้าหรอืนมของ

พระรูปอื่นมาฉันโดยที่ไม่ได้ขอก่อน พระในกุฏอิาตมาก็ตอ้งเป็นปาราชกิทุกรูปเลย” 

นี่เขาคดิเลยเถดิไปเลย 

เรื่องปาราชกิ เราไม่ฟันธงถึงปาราชกิ แต่เราจะพูดถึงเรื่องสนันิธิ อาหารแรม

คนื มเีรื่องสนันิธ ิ เรื่องสตัตาหกาลิก ยาวชวีกิ เวลาพระเรานะ มนัจะมเีรื่องนี้ เรื่อง

กาลกิ อนัน้ีมนัจะยุ่ง มนัยุ่ง เรื่องกาลกิมนัก็เป็นนิสสคัคยิปาจติตยี ์ ถ้าเป็นนิสสคัคยิ

ปาจติตยี ์ ม ี แลว้มเียอะด้วย มเียอะเพราะอะไร เพราะของนัน้มนัสะสม สะสมไวใ้น

ตูเ้ยน็ กนิแลว้มนัมอีายุ 

น ้าปานะ มนักช็่วงเชา้ถึงบ่าย แลว้ถ้าเป็นพวกน ้าอดัลมมนี ้าตาล ๗ วนั อายุ

ถ้าเกนิ ๗ วนัยงัฉันอยู่ มนัเป็นสนันิธ ิ ของหมดอายุไง กินของหมดอายุ ของทีพ่อ
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หมดอายุแล้วพระฉันไม่ได้ ถ้าฉันแลว้เป็นนิสสคัคยิปาจติตยี ์ เป็นปาจติตยีท์ุกค ากลนื 

ถ้าเป็นปาจติตยีท์ุกค ากลนื มนัจะเป็นตรงนัน้ 

อนันี้กอ็กีแหละ เพราะนี่พูดตามพระไตรปิฎก ตามธรรมและวนิัย ทนีี้ตามธรรม

วนิัย เพราะว่าตามธรรมวนิัย มนัพูดแล้วนะ ถ้าพระปฏบิตัโิดยทัว่ๆ ไป อย่าว่าแต่

ธรรมยุตเลย มหานิกายกเ็หมอืนกนั สายหลวงปู่ ชายิง่กว่านี้อกี สายหลวงปู่ชาก็

มหานิกายนะ เดีย๋วนี้พระมหานิกายเขาถอืเคร่งเยอะแยะไป พระมหานิกายที่เขาไม่

หยบิสตางคเ์ยอะแยะ อย่าอา้งว่ามหานิกาย ธรรมยุต ตอ้งอา้งเรื่องธรรมวนิัย เพราะ

มหานิกายทีว่่าปฏบิตัเิคร่งกว่าธรรมยุตเยอะแยะไป สายหลวงพ่อชาทัง้สายกม็หานิกาย

ทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ อา้งว่ามหานิกาย ธรรมยุตไม่ได ้ตอ้งอา้งว่าธรรมวนิัยๆ 

ทนีี้เพยีงแต่ว่า เพยีงแต่ว่าบางอย่างบางข้อ มหาเถรสมาคมเขาอะลุ่มอล่วยให้ 

คอืยกเว้น เรื่องกฐินเขากย็กเวน้ขึน้มา เรื่องขบเรื่องฉันบางอย่างเขายกเวน้ๆ ทนีี้

ยกเวน้ มนัเรื่องทีเ่ขายกเวน้ที่เถรสมาคม แต่พระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกเวน้ 

พระไตรปิฎกมนัเป็นสากล สากลเพราะมนัมสีมาคมบาลไีวยากรณ์ของโลก 

สมาคมบาลไีวยากรณ์ของโลกทุกชนชาตใินโลกนี้เขาดูบาลไีวยากรณ์ เขาดูค า

บญัญตัใินพระไตรปิฎก ในบาล ี ฉะนัน้ ในบาลอีย่างนัน้ คอืกฎหมายมนัยงัมอียู่ 

กฎหมายมนัยงับงัคบัใชอ้ยู่ แลว้ใครจะยกเลกิไม่ยกเลกิ อย่างนี้มนัถงึเป็น เหน็ไหม 

ดูส ิ มหายานท าตามครูบาอาจารย ์ มหายาน เถรวาท หนิยาน แลว้ใน

มหายานมนัมวีชัรยาน มนัยงัมแียกเขา้ไปอกี ในวชัรยาน ในทเิบตกม็หีมวกเหลอืง 

หมวกแดง หมวกเหลอืงกถ็อืไปอย่างหนึ่ง หมวกแดงกถ็อืไปอย่างหนึ่งไง นี่อาจริ

ยวาท ถอืปฏบิตัติามครูบาอาจารยไ์ง แลว้เรากช็อบกนัไง ปล่อยว่างไง โอ๋ย! ลดัสัน้ไง 

ลดัสัน้อย่างนัน้ ดูส ิใส่กางเกงกนัอยู่นู่นน่ะ ลดัสัน้น่ะ 

ถ้าศกึษาไปๆ มนัถงึจะเขา้ใจไง ไอเ้รื่องนี้ธรรมวนิัย แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัิ

บรรลุธรรมแลว้บรรลุธรรมเหมอืนกนั ถา้บรรลธุรรมไดน้ะ แต่เขาบรรลุธรรมไดจ้รงิหรอื

เปล่าล่ะ ถ้าบรรลุธรรมไดจ้รงิหรอืไม่จรงิ เรากเ็อามาใชก้นัไง พระเราเอามาใชก้นัโดย

ฟัน่เฝือไง 



พระก็สงสัย ๑๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เรามสีทิธศิกึษานะ การศกึษานี้เป็นประโยชน์ทัง้นัน้น่ะ การศกึษา แลว้ลทัธิ

ความเชื่อ เราควรศึกษา ศกึษาแลว้ ศึกษาแล้วเขา้ใจ ศกึษาแล้วเรากม็าวเิคราะห์วจิยัว่า

อะไรมนัถูกตอ้ง ถ้าอะไรมนัถูกตอ้งแล้ว เราตอ้งเอาความถูกตอ้ง เอาความดงีามใช่ไหม 

ทุกคนเอาแต่ความจรงิ ทกุคนไม่เอาความผดิพลาด ทุกคนไม่เอาความไม่จรงิหรอก 

ฉะนัน้ สิง่ทีโ่ลกเขาเป็นกนัอยู่อย่างนี้ ถ้าพูดเรื่องนี้แลว้มนักระจายไปทัว่เลย 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะมนัเป็นทฏิฐไิง ทฏิฐเิสมอกนั สปัปายะ ๔ ทฏิฐเิสมอกนั 

ความเหน็เสมอกนั 

หลวงปู่ มัน่ท่านคดักรองของท่าน ถ้าทฏิฐไิม่เสมอกนั ท่านขบัออกจากวดั

ทัง้นัน้น่ะ ถ้าจะเขา้มาปฏบิตัแิลว้ตอ้งทฏิฐเิสมอกนั มคีวามเหน็เสมอกนั มคีวามเขา้ใจ

เสมอกนั ถ้าเสมอกนักถ็อืวนิัยอนัเดยีวกนั ถอืกตกิาอนัเดยีวกนั ความเป็นอยู่มนัก็

ร่มเยน็เป็นสุข 

แต่ถ้าใครไม่ถอือย่างนี้ เหน็ไหม ดูส ิหลวงตาท่านเล่า มพีระ องคห์นึ่ง หลวง

ปู่ มัน่ท่านบณิฑบาตกลบัมา แลว้มนัมนี ้าตาล มนัอยู่ในถุง ท่านบอกว่าอนัน้ีเกบ็ไวฉั้น

เป็นสตัตาหกาลกิได ้

นี่มนับณิฑบาตมาตอนเชา้ไง แต่มนัอยู่ในถุง คอืมนัส่วนแยก มนัไม่คลุกเคลา้

กนั กาลกิถ้ามนัคลุกเคลา้กนั เขาใหน้ับอายุสัน้ทีสุ่ด อย่างเช่นถ้าเป็นกาแฟด า ถา้มาน่ี

มนัมสี่วนผสมของน ้าตาล เขากใ็หค้ดิว่าน ้าตาล ๗ วนั กาแฟเขาใหต้ลอดชวีติ 

แต่ถ้ามสี่วนผสม กาแฟทีผ่สมนมมา ฉันไดเ้ฉพาะตอนเชา้ เพราะนมถอืว่า

อาหาร ถ้ามนัผสมกนั เขาใหน้ับตวัอายุสัน้ทีสุ่ด 

ทนีี้พอสิง่ทีม่นัไม่ไดผ้สมกนั พอไม่ผสมกนั ท่านกแ็ยก 

มพีระคดิในใจเลยนะ นี่หลวงตาพูดบ่อย หลวงปู่ เจี๊ยะท่านกเ็ล่าใหฟั้งว่า 

พระองค์นัน้กค็ดิเลย โอโ้ฮ! หลวงปู่ มัน่ชื่อเสยีงคบัฟ้าเลย แค่เรื่องสนันิธทิ่านยงัไม่รูอ้กี

หรอื ท่านยงัไม่รูอ้กีหรอืว่าสนันิธิ 

กศ็กึษามาอย่างนี้ ทีว่่า ในเมื่อฐานขยบัแลว้มนัตอ้งขาดปาราชกิ 
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นี่กเ็หมอืนกนั หลวงปู่ มัน่ อูฮู้! มชีื่อเสยีงดงัคบัประเทศไทย อู๋ย! ไม่รูจ้กั

สนันิธอิกีหรอื 

หลวงปู่ มัน่ กลางคนืท่านภาวนา ท่านก าหนดดูว่า พระ ใครเพ่งโทษท่าน พอ

เชา้ขึน้มาท่านกพ็ูดเลย ไหน มนัมไีอน้ักปราชญ์มาจากไหน ไอท้ีม่คีวามรูม้ากมาดูถูกผู้

เฒ่า ว่าผูเ้ฒ่าไม่รูจ้กัสนันิธ ิองคไ์หนๆ แล้วท่านก็ยงัขู่อกีนะ เดีย๋วคนืน้ีเอาใหช้ดั องค์

ไหน ท่านรูแ้ลว้แหละ คอืท่านจะใหค้นนัน้ส านึกตวั นี่ไง ทฏิฐเิสมอกนัไง 

พอรุ่งขึน้ เอาอีก ซดัเข้าไปอกี พระองค์นัน้ตอ้งมาขอขมา 

ถ้าทฏิฐมินัไม่เสมอกนั เพราะว่าอะไร เพราะมนัไม่ไดค้ลุกเคลา้กนั มนัใส่ถุงมา 

พอใส่ถุงมา ถุงนี่นะ มนัใส่ถุงมา มนัไม่ไดค้ลุกเคลา้กนั แต่มนัไดม้าตอนเชา้ คอื

บณิฑบาตมาเป็นอาหาร แต่สิง่นี้มนัไม่มสี่วนผสม มนัไม่มสี่วนของอาหารปนไง มนัก็

เลยเป็นสตัตาหกาลกิได้ ท่านก็ใหแ้ยกไว้ ถ้าใครจะแยกไวฉั้น น ้าอ้อยอย่างนี้ ใครจะ

แยกไวฉั้นเป็นสตัตาหกาลกิกไ็ด้ 

ไอพ้ระทีม่นัคดิแบบรวบรดัมนักบ็อกว่า อู้ฮู! ขนาดนี้เนาะ มชีื่อเสยีงขนาดนี้

ยงัไม่รูจ้กัสนันิธิอกีเนาะ 

เราไปคดิกนัเอง เราไปจนิตนาการ เราไปคาดหมาย แต่เราไม่รูเ้หตุผล

ขอ้เทจ็จรงิว่ามนัเป็นหรอืไม่เป็น มนัจรงิหรอืไม่จรงิ เพราะเราไม่มปีระสบการณ์ไง 

ถ้ามนัเป็น มนัเป็นอย่างนี้ ถ้ามนัเป็นคอืเป็นสนันิธิ คอืมนัหมดอายุ เหน็ไหม 

“ของทีอ่ยู่ในกุฏ ิโดยปกตกุิฏอิาตมาจะฉันนม น ้า ของอยู่ในตูเ้ยน็โดยทีไ่ม่ไดบ้อกกนัก่อน 

คอือะไรอยู่ในตูเ้ยน็เหมอืนของส่วนรวม กฉั็นกนัไป” 

ไอข้องส่วนรวม ไอฉั้น ทีว่่าสทิธขิองคนอื่น ถ้าเราวสิาสะกจ็บ แต่นี้พอมนั

วสิาสะแล้ว สิง่ที่เกบ็ไวใ้นตูเ้ย็น ถ้าเราเป็นเจ้าของหรอืใครเป็นเจา้ของ เขากจ็ะรูว่้าเอา

เขา้เมื่อไหร่ เอาออกเมื่อไหร่ ถ้าเขายงัเคารพธรรมวนิัยอยู่นะ ถ้าเขาไม่เคารพธรรม

วนิัย เขากม็ัว่ของเขาไปเรื่อย พอมัว่ไปเรื่อยมนักเ็ศร้าหมอง 

วนิัยนี่นะ มนัมเีศรา้หมอง มนัมเีศร้าหมอง มนัมทีะลุ แลว้มนักข็าด เริม่ตน้ถ้า

ความส าเรจ็เราไม่ส าเรจ็ มนัก็เศรา้หมอง ของที่มนัสะอาดบรสิุทธิ ์ของทีม่นัดงีาม มนัก็
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เริม่เศรา้หมอง พอเศรา้หมองปับ๊ พอศลีเราเศรา้หมอง ความรูส้กึเรามนักเ็ฉา พอเรา

เศรา้หมอง การท าสิง่ใดมนัท าแลว้มนักไ็ม่ประสบความส าเรจ็ 

แต่ถ้าศลีเราบรสิุทธิใ์ช่ไหม เราองอาจกลา้หาญ เราท าสิง่ใดมนักแ็จ่มแจง้ใช่

ไหม แต่ถ้ามนัเศรา้หมอง ดูส ิเรานัง่สมาธกินั เราสงสยัในพฤตกิรรมของเรา เราสงสยั

ในตวัเรา ภาวนาลงไหม ไม่ลงหรอก เราตอ้งสะอาดบรสิุทธิไ์ง 

ฉะนัน้ ของอย่างนี้กรรมฐานเขาไม่ม ี หลวงตาท่านไม่ใหม้ไีฟ ไม่ใหม้ไีฟฟ้า 

ไม่ใหม้ตีูเ้ยน็ ทา่นบอกมตีูเ้ยน็แลว้พระมนัจะอ่อนแอ ต่อไปพระจะฉันน ้าธรรมดาไม่ได ้

ตอ้งฉันน ้าในตูเ้ยน็ ฉันน ้าธรรมดาไม่ไดเ้พราะมนัไมช่ื่นใจ ตอ้งฉันน ้าเยน็มนัถงึชืน่ใจ 

อย่างนี้มนักอ็อกธุดงคไ์ม่ได ้เพราะไม่มใีครเอาตูเ้ยน็ไปตัง้ไวข้า้งหน้า พอไปกลางแดด

กลางฝนแลว้มนัไม่มตีูเ้ย็น 

นี่เหตผุลของหลวงตาทีท่า่นไมใ่หม้ไีฟฟ้า ไม่ใหม้ตีูเ้ยน็ เพราะอะไร ท่านกลวั

พระอ่อนแอ พระเราจะอ่อนแอ จะไม่มคีวามมุมานะ จะไม่มคีวามจรงิจงั แล้วพอ

อ่อนแอไปมนักจ็ะเสยีหาย 

ฉะนัน้ ขอ้นี้ต่างหากทีเ่รามองนะ ฉะนัน้บอกว่า “ปกตพิระในกุฏิอาตมาจะฉัน

พวกนมและน ้าที่อยู่ในตูเ้ย็นของกนัและกนัโดยที่ไม่ต้องขอกนัก่อน คอือะไรอยู่ในตูเ้ยน็

เหมอืนของส่วนรวม ถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าหยบิน ้าหรอืนมของพระรูปอื่นไปฉันโดยที่ไม่ได้

ขอก่อน พระทีกุ่ฏิอาตมาตอ้งเป็นปาราชกิทุกรูปเลยหรอื” 

นี่ความเหน็ เขาไปมองทีป่าราชกิ ไปดูทีโ่ทษหนัก แต่เขาไม่ไดม้องทีป่าราชกิ

แลว้นะ มนัมอีาบตัหินัก อาบตัเิบา อาบตัทิีเ่บาๆ นี่ แม้แต่ทุกกฏ ทุกกฏคอืความชัว่

หยาบ ทุกกฏ ปาจติตยี์ แล้วกน็ิสสคัคยิปาจติตยี ์สงัฆาทเิสส อนิยต ๒ สงัฆาทเิสส แลว้

กป็าราชกิ นี่เวลาวนิัยหนัก วนิัยเบา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเป็นปาราชกิ เราว่าไม่เป็น แต่สิง่ทีว่่าเป็นนิสสคัคยิปาจติตยี ์

ของทีห่มดอายุ แลว้อย่างที่ว่าของทีป่ระเคนหรอืไม่ไดป้ระเคน ของทีป่ระเคนแลว้ 

เวลาคนเอาเขา้ตูเ้ยน็ แลว้ตูเ้ยน็นะ ใครไปจบัตอ้งเข้า หรอืว่าถ้าเป็นอนุปสมับนัมาจบั
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ตอ้งเขา้ แลว้รูห้รอืไม่รู้ ของทีไ่ม่ไดป้ระเคน ของไม่ไดป้ระเคนแล้วเราฉันเขา้ล าคอแต่

ละค ากลนืเป็นอาบตัทิุกค ากลนื 

นี่มนัเป็นการด ารงชวีติ พระทีด่ ารงชวีติแบบนี้ แบบมตีูเ้ยน็ แบบมขีองกลาง

อะไร ทีร่กัษาไว ้ถ้ามนัเป็นส่วนรวมแลว้มโียมอุปัฏฐากดูแล นัน่เป็นอกีเรื่องหนึ่งนะ 

แต่นี้มนัเป็นของเรา เวลาเราหยบิใชโ้ดยทีอ่ายุเรารูไ้ม่รู้ เพราะของมนัเยอะไง 

ของมนัเยอะ บอกว่า “พระทุกรูป โดยอย่างนี้ไม่ขอกนั พระในกุฏอิาตมาตอ้งปาราชกิ

ทุกรูปเลยหรอื” 

ฉะนัน้ ถ้าเขามคีวามเชื่ออย่างนัน้ เขามคีวามเหน็อย่างนัน้ นี่กส็งัคมอย่างนัน้ 

นี่พูดถงึสงัคมนะ 

แต่เวลาเราพูดถงึกรรมฐาน กรรมฐานเราไม่ได้ท าอย่างนัน้ ทนีี้กรรมฐานเรา 

ตอนน้ีเรากไ็ม่สามารถพูดไดเ้ตม็ปากเตม็ค าว่ากรรมฐานไม่ท าแบบนัน้ ตอนน้ีไม่กลา้

พูดว่ากรรมฐานไม่ท าแบบนัน้ แต่สมยัทีเ่ราอยู่กบัครูบาอาจารยม์า ครูบาอาจารยท์่าน

ไม่พาท าแบบนัน้ 

สมยัทีอ่ยู่ทีค่รูบาอาจารย ์ สมยัหลวงตานะ ท่านบอกว่า ถนนหนทางมนัแทบ

ไม่มเีลย ไปไหนต้องเดนิทัง้นัน้ ก้าวออกถนนไปคอืป่าทัง้นัน้ มนัมแีต่ป่ากบัเขา มนัไม่มี

ของอย่างนี้มาอยู่แลว้ แลว้พอตอ้งการสิง่ใดมนัตอ้งแสวงหาเอาในป่าในเขานัน่น่ะ มนัไม่

ม ีมนัไม่ม ีมนักต็ดัความกงัวล 

แต่ในปัจจบุนัน้ีมนัมถีนนหนทาง มนัมผีูท้ีน่ับถอืศรทัธา เขาส่งไปรษณียเ์ขา้

ไป เขาส่งของอะไรเขา้ไป เขาส่งเขา้ไป ถ้าผูท้ีเ่ป็นธรรมเขากบ็รหิารจดัการ บรหิาร

จดัการคอืว่ามนัเป็นธรรมไง เป็นธรรม ทีว่่ามอีายุขยัเท่าไร มเีท่าไร เขาแยกแยะของ

เขา มนัเป็นของส่วนรวม เป็นกองกลาง นี่ถ้าเป็นกองกลางนะ แลว้เขาก็ใชส้อยไปใน

ความถูกตอ้งดงีาม 

แต่ถ้าคนเราอ่อนแอมนักจ็ะแสวงหาเพื่อคดิว่ามนัจะเป็นความสะดวก แต่ไม่

สะดวกหรอก มนัคดิว่าเป็นความสะดวก เพราะตอ้งไปบรหิารจดัการมนัยิง่ยุ่งใหญ่ 
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แต่ถ้ามนัไม่ตอ้งบรหิารจดัการ มนัไม่มอีย่างนี้ เชา้บณิฑบาตมา มอีย่างไร ฉัน

อย่างนัน้ จบ สบาย แล้วภาวนาดดีว้ย เชา้ขึ้นมา ข้าวเปล่าก็คอืขา้วเปล่า สบาย เชา้

ขึน้มาไดอ้ะไร กแ็ค่นัน้น่ะ จบ 

แต่จติใจเราอ่อนแอ เราท ากนัไม่ได ้ พอท ากนัไม่ไดม้นักเ็ป็นแบบนี้ ถ้ามนัเป็น

แบบนี้ถงึบอกว่าไม่กลา้พูดว่ากรรมฐานจะไม่ท ากนัแบบนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาทา่นพูดไง มผีูศ้รทัธาไปหาหลวงตาบอกว่า ไดศ้กึษาว่า

ลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่น่าเคารพศรทัธามาก 

หลวงตาท่านพูด “เราเชื่อมัน่” นี่ค าพูดของหลวงตานะ “เราเชื่อมัน่มากว่าใน

สงัคมทุกสงัคมมทีัง้คนดแีละคนชัว่ รวมทัง้ลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่ดว้ย มทีัง้ดแีละชัว่” 

ไม่ใช่ว่าเป็นลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่แลว้มนัจะดไีปหมด ตดิยีห่อ้ไปแลว้มนัจะเป็น

คนดไีปหมด ไม่ใช่ ยีห่อ้คอืยีห่้อ แต่ความดคีวามชัว่คอืพฤตกิรรม การกระท า 

ฉะนัน้ สงัคม พระมนัเยอะขึน้มามนักต็อ้งมดีแีละชัว่ปนกนั ถ้าองคไ์หนท าด ี

สาธุ ขอใหด้ีๆ  ขอใหเ้จรญิรุ่งเรอืงไป ถ้าองคไ์หนชัว่ เขากแ็สวงหาบาปกรรมของเขา 

นี่เราพูดเป็นกลาง เราพูดเป็นสจัจะ เราพูดเป็นความจรงิ ฉะนัน้ เราตอบพระ

ทีส่งสยั ถ้าพระสงสยั เรากเ็คยสงสยัอย่างนี้มาก่อน บวชใหม่ๆ นี่งงมาก พอบวชใหม่ๆ 

มา เพราะอะไร คฤหสัถ์ไง ฆราวาสธรรม เราศกึษาธรรม ธรรมของฆราวาส แค่ความ

เป็นอยู่ของเรา เรายงัอดึอดัเตม็ทีเ่ลย นี่ธรรมของฆราวาสนะ ไม่ใช่ธรรมของนักบวช

นะ 

แลว้ธรรมของนักบวชเป็นอกีอย่างหนึ่ง แลว้ธรรมของพระอรยิเจา้ ธรรมของ

พระอรยิเจา้ สลีพัพตปรามาส ไม่ลบูไม่คล า ไม่ลบูไม่คล าในศลีในธรรมเลย สลีพัพตป

รามาส มนัละเอียดขึ้นไป 

แลว้ใครจะไม่สงสยั เรากส็งสยั ใหม่ๆ กเ็ป็นอย่างนี้ เราบวชพรรษาแรกกเ็ป็น

อย่างนี้ หวัปัน่เลย 

ดูหลวงตาส ิ หลวงตาท่านบวชพรรษาแรก ไปสูบบุหรี ่ โอ๋ย! สูบบุหรีไ่ด้

อย่างไร เป็นอาบตั ิมนัยงัไม่พนิทุอธษิฐาน สูบบุหรีน่่ะ 
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แลว้อธษิฐานอย่างไรล่ะ 

ควนัถมดัง้ 

อธษิฐานอะไร คอืบุหรีม่นัไม่ตอ้งอธษิฐานไง เหน็ไหม นี่เวลาพระทีเ่ขาหยอก

กนั เขาเล่นกนั เขาหยอกเล่นกนัในวงการพระ นี่ความหยอกเล่นกเ็รื่องหนึ่งนะ แต่ถ้า

เป็นความจรงิ ความจรงิคนทีไ่ม่รูม้นักท็ าใหส้งสยัอย่างนี้ 

เราก็เคยเป็นแบบนี้ หญ้าปากคอก ฉะนัน้ กรณีนี้มนัเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเรา

ศกึษาแลว้เราค้นควา้ เราใฝ่ดไีง ฉะนัน้ เขาถามมามนักเ็ป็นโอกาสทีไ่ดพู้ด ถ้าเขาไม่

ถามมากเ็ป็นโอกาสทีไ่ม่ไดพู้ด เพราะพระผูใ้หญ่ทุกๆ องคม์าเขากเ็ป็นแบบพระองคน์ี้

มาเหมอืนกนั 

พอบวชใหม่ๆ  ขึน้มา มนักบ็วชมาจากฆราวาส บวชมาจากมนุษย ์บวชมาจาก

คน มนัจะไปรูเ้รื่องอะไรของพระไดอ้ย่างไร แต่มนัขอนิสยัจน ๕ พรรษาขึน้ไป เขา

เรยีกว่าไดน้ิสยั พอพน้ขึน้ไป พอไดน้ิสยัแลว้มนักรู็เ้รื่องธรรมวนิัยขึน้ไป มนักเ็ป็นครูบา

อาจารย ์เป็นหลกัใหส้อนคนต่อไป 

แลว้ถ้าปฏบิตัไิดเ้ป็นจรงิขึน้มา มคีุณธรรมในหวัใจ มนัจะเขา้ใจเรื่องอย่างนี้หมด
เลย เขา้ใจเรื่องทฏิฐมิานะ เขา้ใจเรื่องจรติของใจ เขา้ใจเรื่องกเิลส เขา้ใจเรื่องตา่งๆ แลว้ก็
ดูจรตินิสยัของคน แลว้เราพยายามแนะน าชีน้ าเพื่อใหทุ้กๆ คนเป็นคนด ี เพราะเรา
ปรารถนาด ี เราแสวงหาความด ี เราตอ้งการความด ี เราพูดเพื่อความด ี เราไมไ่ดพู้ดเพื่อ
ยกตนข่มท่าน ไมไ่ดพู้ดเพื่อเหยยีบย ่าใคร ไม่ไดพู้ดเพือ่ใดๆ ทัง้สิน้ พูดเพื่อสจัธรรม เอวงั 


