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ถาม : เรื่อง “เกิดเป็นเทวดา” 

หลวงพ่อ : เขาว่ามเีทวดามาหาเขา เขาคุยกบัเทวดา นี่อารมัภบทมา จบ ไม่พูด 

ถาม : ส่วนเรื่องภาวนาของผมมนัอยู่กบัที ่มนัไม่กา้วหน้า จะเขา้ไปถอนหนามออกจาก

จติอกี มนัท าไม่ไดแ้ลว้ครบั ไม่รูม้นัเป็นเพราะอะไร กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ

อย่างสูง 

ตอบ : เขาบอกเขาเป็นพระ เขาบอกว่ามนัมเีทวดา เกดิเป็นเทวดา มเีทวดามาคุยกบั

เขา แลว้มเีทวดามาคุย เขาคุยกบัเทวดา แลว้เขาถามว่าสิง่นี้มนัมหศัจรรย์ 

มนัจะเป็นความมหศัจรรยท์ี่ไหน แลว้สิง่นัน้ เพราะว่าผลของวฏัฏะๆ กามภพ 

รูปภพ อรูปภพ เพราะเวลาการภาวนา ครูบาอาจารยท์่านภาวนา เวลาเป็นพระ

โสดาบนัไม่เกดิแบบไม่มตีน้ไม่มปีลาย พระโสดาบนัเกดิอีก ๗ ชาต ิ เวลาภาวนาเป็น

สกทิาคามนีี่ ๓ ชาต ิแลว้เวลาภาวนาไปถงึพระอนาคามมีนัละกามภพ ละกามภพคอืละ

ตัง้แต่เทวดาลงมา เพราะพระอนาคามไีปเกดิบนพรหม ไปเกดิบนพรหมนะ ถ้ายงัไม่

สิน้กเิลสไปเกดิบนพรหม แลว้ไปเกดิบนพรหมกไ็ปสุกเอาขา้งหน้า หมายถงึว่า ถ้าเกดิ

เป็นพรหมแลว้มนัจะสุกไปขา้งหน้า มนัไม่กลบัมาเกิดอกี เพราะมนัไม่กลบัมาเกิดใน

กามภพตัง้แต่เทวดาลงมา แลว้ถ้าภาวนาไปถงึทีสุ่ดถ้าเป็นพระอนาคามไีปเกดิบนพรหม 

แลว้ถ้าสิน้สุดแห่งทุกขไ์ป ลบลา้งหมดเลย ลบหมด ลบหมด ๓ โลกธาตุ ครอบคลุม

หมดเลย นัน่คอืสิน้สุดแห่งทุกข์ 
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ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัมมีา กามภพ รูปภพ วฏัฏะ ผลของมนัมอียู่ ถ้าผลของมนัมอียู่ 

เราปฏบิตักินั เราปฏบิตัไิปรูจ้กัเทวดาหรอื ไปเหน็เทวดาหรอื ไปปฏสินัถารเทวดาหรอื 

จะไปคุยกบัเทวดาหรอื ท าใหม้นัเนิ่นชา้ไง 

เทวดา จะบอกว่าเทวดามนัไม่มหีรอื มนักม็ขีองมนั แลว้กเ็หน็เทวดา แลว้

เหน็อย่างไร แล้วเทวดาจรงิเทวดาปลอม นี่มนัหลอกตวัเอง ถ้ามนัหลอกตวัเอง คนที่

เขารูจ้รงิเขาไม่พูดอย่างนี้ คนทีเ่ขารูจ้รงิเขารู้ของเขาอยู่ภายใน 

ถ้ารูจ้รงิของเขา เหน็ไหม หลวงปู่ ชอบ เทวดามาใส่บาตร เทวดาใส่บาตร ไป

อยู่พม่า แลว้อยู่พม่าแลว้มนัสงครามโลก เพราะว่าประเทศไทยเขา้กบัญี่ปุ่ น ทางพม่า

เขามนัเขา้กบัสมัพนัธมติร เขาจะจบัคนไทยๆ ไง เขาพยายามจะเอาหลวงปู่ ชอบมาส่ง 

กช็ีท้างมาใหเ้ดนิขา้มมา 

ทนีี้หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ชอบหมายความว่า ท่านภาวนาของท่าน สิง่นี้มนัเป็น

เรื่องปกตขิองท่านเลย เรื่องภพ เรื่องชาต ิเรื่องเทวดาทีจ่ะมาอุปัฏฐากหลวงปู่ ชอบเป็น

เรื่องธรรมดาเลย 

ฉะนัน้ เวลาท่านกลบัมาจากพม่าอย่างนี้ ๓ วนัยงัไม่ไดก้นิขา้ว เดนิ ๓ วนั ๓ 

คนื เพราะมนัจะหนีตายมา สมยัโบราณ ป่ามนัยงัทบึมาก ทนีี้พอคนมนัท าเองใช่ไหม 

คนเราท าเองมนัรูอ้ยู่แก่ใจไง พอเดนิมาถงึ ๓ วนั ๓ คนื ร าพงึขึน้มาเลย เวลาปกติ

เทวดากม็าฟังเทศน์ เทวดากม็าอุปัฏฐากตลอดเวลา ปัจจุบนันี้เดนิมา ๓ วนัแลว้นะ ขา้วก็

ยงัไม่ได้กนิเลย เวลาทุกขเ์วลายากไม่มใีครดูแลเลย 

เวลาเขาสงสยัในธรรม เขาสงสยัสิง่ใด  ๆ เขากม็าถามหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ชอบได้

ปฏสินัถาร ไดส้นทนาธรรมกบัเขา เขาไดป้ระโยชน์กบัหลวงปู่ชอบมหาศาล แตใ่น

ปัจจบุนันี้ก าลงัจะตายแลว้นะ เวลาวกิฤตขิึน้มา จะตายขึน้มา ไม่เหน็มใีครคดิถงึเลย ไม่

มใีครดูแล นี่มนัร าพงึขึน้มาจากใจเพราะอะไร เพราะเป็นคนท าเอง เราเป็นคนท าเอง 

เรารูใ้ช่ไหม ความลบัไม่มใีนโลก ใครท าสิง่ใดก็รูอ้ย่างนัน้น่ะ 

พอร าพงึขึน้มาอย่างนัน้ปับ๊ ท่านบอกว่าท่านเดนิมา อยู่ในประวตัหิลวงปู่ชอบ

ดว้ย หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งดว้ย เวลาท่านเดนิมาสกัพกัหนึ่ง เดนิไปขา้งหน้า อ้าว! 
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เหน็คนผูช้ายจะมาใส่บาตร โอโ้ฮ! ดว้ยความหวิตาลาย รบีปลดบาตรลง เอาบาตรมารบั

บาตร พอเขา้ไปรบับาตร เขา้ไปใกล้ๆ  กส็งสยันะ 

“โยมมาจากไหน” 

เขาบอก “อมื” เขาชีไ้ป กย็งัไม่รูน้ะ นึกไม่ถงึ 

“โยมมาจากไหน” 

“อมื” 

แลว้พอเขาใส่บาตร พอใส่บาตร มนัแปลก ท่านบอกมนัแปลกว่ากลิน่หอม กลิน่มนั

แปลกกว่าอาหารทีเ่คยเหน็มา เอ๊ะ! มนักช็กัแปลกใจ พอแปลกใจกเ็ริม่มองเขาแล้ว จะลง

ฉัน ว่าเขาจะไปไหน เขากล็า บอกเขาจะลา พอลาไป เขาเดนิเขา้ไปในตน้ไมใ้หญ่ มนั

ลบัตน้ไมแ้ลว้หายไปเลย พอลบัตน้ไมปั้บ๊ ท่านกม็องไปขา้งหนา้ ลบัตน้ไมต้อ้งไปออกอกี

ขา้งหนึ่งใช่ไหม ออกอกีขา้งกไ็ม่เจอ ไปหากไ็ม่เจอ แต่ไม่เจอกไ็ม่เป็นไรหรอก ก าลงั

หวิ ขอฉันอาหารก่อน พอฉันขึน้ไปแลว้มนัพอดหีมด เหน็ไหม 

นี่เขาร าพนั คนทีเ่ขารูเ้ขาเหน็เขาเกบ็ไวใ้นใจ แลว้สิง่นี้มนัไม่ใช่อรยิสจั มนั

ไม่ใช่มรรค มนัไม่ใช่ทางเดนิไง ดูส ิ เรามตีากนัใช่ไหม เราเหน็เครื่องบนิไหม 

เครื่องบนิมนับนิไปบนิมา เรากเ็หน็ใช่ไหม ดูกอ้นเมฆส ิ เมฆเวลามนัก่อตวัขึน้มา เรา

กเ็หน็เมฆ เวลาเมฆมนัเคลื่อนไปแลว้มนัมไีหม มนักม็อียู่จรงิไง แลว้มอียู่จรงิ แต่มนั

เป็นอะไร มนัรูม้นัเห็นไง 

นี่บอกเทวดาๆ ไดเ้ทวดามาดูแลพระ เทวดา 

เทวดากส็่วนเทวดา ไม่ปฏเิสธว่าเทวดาไม่ม ี แต่ปฏเิสธไอค้นหลงน่ะ หลอก

ตนเอง จะหลอกตนเองมนัมปีระโยชน์อะไร ถ้าเราหลอกตนเองมนัจะมปีระโยชน์อะไร 

ถ้าเราจะรูจ้ะเห็นสิง่ใด ท าสมาธเิป็นหรอืเปล่า สมาธไิดห้รอืเปล่า 

ถ้าท าสมาธิได้ ถ้ามนัมสีติมปัีญญาขึ้นมา มรรคมนัอยู่ท่ีน่ี น่ีงานของ

พระๆ อตัตสมบติั งานของพระมีศีลมีธรรม งานของพระมีศีล สมาธิ ปัญญา 

สมบติัของพระ สมบติัของพระท่ีน่ี 
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เทวดาเขากห็าบุญกุศลของเขา เขากภ็พชาติของเขา เขาท าบุญกุศลของเขา เขาไป

เกดิเป็นเทวดา เขากต็อ้งหมดอายุขยัเหมอืนกนั เทวดากต็อ้งตายเหมอืนกนั 

เทวดา เราจะบอกว่า เราเปรยีบเทยีบนะ เปรยีบเทยีบโดยตรรกะ ดูส ิถ้าพูดถงึเป็น

เทวดากเ็หมอืนพวกเราเกิดมามัง่มศีรสีุข เป็นคนมัง่มศีรสีุข คนม ี เวลาตกนรกอเวจกีค็น

ทุคตะเขญ็ใจนัน่น่ะ มนักเ็หมอืนกนัน่ะ มนัก็ฐานะไง เทวดาเขาเป็นทพิยส์มบตั ิสิง่ใดเขา

กเ็ป็นทพิย ์ ในเทวดาเขายงัมชีนชัน้ ชนชัน้เทวดาที่มบีุญมากกว่าบุญน้อยกว่า สมบตัิ

ของเขากแ็ตกต่างกนั แลว้อายุขยัเขาสัน้หรอืยาว กเ็หมอืนกนัน่ะ มนัเหมอืนกนั พรหมก็

เหมอืนกนั 

จะเป็นเทวดา อินทร ์พรหม เขาจะมคีวามสุขขนาดไหน คนมคีวามสุข เวลา

จะตาย ทุกข์ไหม คนมคีวามสุข เวลามนัเจบ็ไขไ้ด้ป่วยขึน้มา ทุกขไ์หม เหมอืนกนั 

แลว้มนัจะไปตื่นเตน้อะไร เทวดากเ็ทวดา เทวดาก็ภพชาตหินึ่ง จติมนักภ็พชาตหินึ่ง 

แลว้เวลาหมดอายุขยัมนักต็อ้งตายมา แลว้เราไปชื่นชม เราไปหลงใหลกบัเทวดาหรอื 

เขาเป็นเทวดา แล้วชื่นชมอะไรกบัเขา นักปฏบิตัเิราไม่ตอ้งการอย่างนัน้ ตอ้งการ

สิน้สุดทุกขท์ีน่ี่ในปัจจุบนัน้ี 

นีพู่ดถงึว่าการเหน็เทวดา ถ้าเหน็เทวดา ใหร้บัรอง แลว้เราจะไปหลอกใครล่ะ 

นี่เขาเรยีกว่าส่งออก ในการปฏบิตันิี่นะ แมแ้ต่จติสงบแลว้เหน็นิมติ เขาจะใหด้งึไวเ้ลย 

ถ้าเหน็นิมติ นิมติมนัเป็นบารมขีองจติ ถ้าจติมนัม ีมนัรูม้นัเหน็ของมนั ก็รูก้เ็หน็ หลวง

ปู่ มัน่รูเ้หน็ไปหมดล่ะ แลว้มนัเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดว้ย รูแ้ลว้จะไปบอกเขา เขา

ไม่เชื่อ แลว้เป็นทุกขก์บัเขาดว้ย มนัมปีระสบการณน์ะ มปีระสบการณ์ในเรื่องเวรเรื่อง

กรรมของคน แลว้เราไปบอกเขา เขาจะเชื่อหรอืไม่เชื่อ แลว้ถ้าไปบอกเขา ถ้าเขารอ้น

ตวัขึน้มา เขาไม่มคีวามสุขอะไรเลย 

จะบอกเขามนัตอ้งใชอุ้บายไง ตอ้งใชอุ้บายว่า บา้นนี้มพีฤตกิรรมอย่างนี้หรอื

เปล่า บา้นน้ีควรจะแกไ้ขอย่างนี้หรอืเปล่า เวลาเขาบอกเขาตอ้งใชอุ้บายนะ ถ้าคนเขา

เป็นน่ะ ถ้าไม่เป็นไปบอก มนัมแีต่ผลกระทบ มแีต่ความเสยีหายทัง้นัน้น่ะ นี่พูดถงึผล

ของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคอืสภาพความเป็นอยู่ 
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แลว้เรามาบวชเป็นพระ เราจะมาปฏบิตั ิไม่ใชป่ฏเิสธว่าเทวดา อนิทร ์พรหม

ไม่ม ีแต่ถ้าม ีมนัมอียู่ในสถานะใด อยู่อย่างไร แลว้เราเป็นพระ เขามาสนทนาธรรม เขา

มาฟังธรรม เรามอีะไรบอกเขา เทวดาเขาไม่อยากมาใกลม้นุษย ์ กลิน่คาวของมนุษย์

คาวมาก เขามคีวามสะอาดยิง่กว่าเรา กลิน่คาวของมนุษยน์ี่เขาไม่อยากเขา้ใกลเ้ลย 

เหมอืนกบัเรา ดูส ิไอพ้วกสภาวะแวดลอ้มที่เสยีหาย น ้าเสยี ใครอยากเขา้ไปใกลบ้า้ง น ้า

ทีเ่ป็นสารพษิ มใีครอยากเขา้ไปใกลบ้า้ง ไม่มใีครอยากเขา้ไปใกลเ้ลย 

มนุษยก์เ็หมอืนกนั เขาไม่อยากเขา้มาใกลห้รอก เขาเหมน็ แต่ทีเ่ขาจะเข้ามา

ใกล ้ เขาเขา้มาใกลค้รูบาอาจารยท์ีม่คีุณธรรมต่างหากล่ะ ครูบาอาจารยท์ีม่คีุณธรรมมนั

หอมกลิน่ของศลีกลิน่ของธรรมมนัหอมทวนลม มนัสะอาดบรสิุทธิ ์ อนันัน้เป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง 

ถ้ากลิน่ของครูบาอาจารยท์่านมศีลีมธีรรมในหวัใจ ท่านไม่เพอ้เจอ้อย่างนี้ 

หลอกตวัเองแล้วจะไปหลอกใครกไ็ม่รูน่้ะ 

ฉะนัน้ สิง่ที่เป็นเทวดา ไปรูไ้ปเหน็เทวดา ไปพูดกบัเทวดา ไรส้าระ เพราะ

เรื่องอย่างนี้มนัเป็นเรื่องฤๅษชีไีพรเขากท็ าได้ ทุกคนเขากท็ าไดถ้้าจติเขามี

สตสิมัปชญัญะ ไอน้ัน่เป็นเรื่องของเขา 

ฉะนัน้ รบัรูเ้ทวดา ผมรบัรูเ้รื่องเทวดา ไปเรื่องเทวดา แต่พอมาถามปัญหา 

เหน็ไหม “ส่วนเรื่องภาวนาของผม ตอนน้ีมนัอยู่กบัที่ครบั ไม่กา้วหน้าเลย” 

มนัจะกา้วหน้าไปไหนล่ะ กม็นัหลอกตวัเอง ทิ้งตวัเองไป ไปอยู่กบัเทวดา เอา

ใจไปแขวนไวก้บัเทวดา เอาใจไปฝากไวก้บัคนอื่นไง เอาใจไปฝากไวก้บัเทวดา แลว้

ตวัเองได้อะไรล่ะ 

แต่ถ้าท าความสงบของใจนะ เวลาท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบเขา้มาเป็น

สมัมาสมาธ ิถ้าสมัมาสมาธ ิฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใช้ปัญญา ใชปั้ญญา 

ทีว่่าเขาจะไปถอนหนามของจติ 
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จะถอนหนามของจติ ไอน้ี่มนัเป็นบุคลาธษิฐานทัง้นัน้น่ะ กเิลสมนัเป็นหนาม

หรอื เวลาเขายกให้เหน็ไง กเิลสนี้เป็นนามธรรมใช่ไหม เวลามนัทุกขม์นัยากขึน้มา 

คนเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยหาหมอ หมอกต็อ้งวนิิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไร 

นี่กเ็หมอืนกนั ค าว่า “มกีเิลส” คนเรามกีิเลส ถ้ามกีเิลสขึน้มา เขาเปรยีบเทยีบ 

เปรยีบเทยีบว่า เหมอืนฝ่าเทา้เวลาไปเหยยีบหนามแลว้มนัมคีวามเจบ็ปวด มนัเจบ็

เพราะหนามมนัปักเขา้ไปในฝ่าเทา้ 

นี่เหมอืนกนั กเิลสมนัปักเขา้มากลางอก ปักกลางหวัใจใช่ไหม เขาก็

อุปมาอุปไมยเปรยีบเทยีบบุคลาธษิฐานว่า ถ้าเราถอนหวัหนาม ถอนหวัหนามกถ็อน

หวัหนามจากใจ กถ็อนอวชิชา แล้วถอนอวชิชา แลว้จะไปถอนอะไรล่ะ 

เขาบอกเขาถอนหนามของจติต่างๆ 

มนัเป็นค าอุปมาอุปไมย เวลาพูดธรรมะ สิง่ทีเ่วลาครูบาอาจารยท์ีถ่งึทีสุ่ดแห่ง

ทุกขท์่านบอกว่าใหอ้ธบิายถงึนิพพานนะ ท่านจะลุกขึน้ยนื แลว้กเ็มม้ปากแน่นๆ แลว้ก็

นัง่ลง ท่านไม่พูดหรอก พูดคอืสมมุต ิกริยิาทัง้นัน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั หนามของจติๆ มนัเป็นค าอุปมาอุปไมยใหเ้ราเห็นเป็น

บุคลาธษิฐาน ใหเ้ราเห็นไงว่า กเิลสมนัเหมอืนกบัหนาม แลว้มนัปักลงในใจ แลว้จะถอน

มนัอย่างไร 

พอบอกว่าหนามของจติ แลว้มนักไ็ปหาหนามไง จะไปบ่งกนัใหญ่เลย หาเขม็

มาว่าจะบ่งหนาม 

มนัเป็นอุปมาอุปไมย มคัโค ทางอนัเอก สมาธชิอบ เพยีรชอบ งานชอบ สตชิอบ 

ปัญญาชอบ ความชอบธรรม แลว้เวลามรรคญาณมนัเคลื่อน มนัหมุนเข้าไป มนัท าลาย

อวชิชาเขา้ไป มนัท าลายอย่างไร นัน้มนัเป็นอุปมาอุปไมย 

ทีว่่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมๆ แสดงธรรมมนัหลากหลาย

นัก แสดงธรรมกบัใคร แสดงธรรมกบัคนทีม่ปัีญญา แสดงธรรมกบัพวกพราหมณ ์

พวกปัญญาชน เขามเีหตุมผีล เราตอ้งมเีหตุมผีลกบัเขา 
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ดูส ิพราหมณเ์วลาเขามาต่อว่าพระพุทธเจา้ ว่าพระพทุธเจา้เป็นผูน้้อย คอือายุ

ยงัน้อย ท าไมไม่เคารพบูชาผูใ้หญ่ นี่เขามาตเิตยีนพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้กน็ัง่ฟัง 

นัง่ฟังเฉย 

พอเสรจ็ เขาจะลากลบันะ พระพุทธเจา้ถาม “พราหมณ์ โดยธรรมชาต ิคนเรา

เอาส ารบัอาหารไปใหแ้ขกรบัประทาน ถ้าแขกเขาไม่รบัประทาน อาหารจะเป็นของ

ใคร” 

“กเ็ป็นของผูท้ีเ่อามา” 

“ค าพูดของพราหมณ์ทัง้หมดทีพ่ราหมณ์พูด เราไม่รบั ใหพ้ราหมณ์เอา

กลบัไป” 

โอ๋ย! พราหมณ์นัน้ช็อกเลย คนทีม่ปัีญญา ปัญญาชนสมยัพุทธกาลทีเ่ขามา

หาพระพุทธเจา้มนัรอ้ยแปดพนัเกา้ นักปราชญ์เยอะแยะไปหมดล่ะ แลว้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สนทนากบัใคร พูดกบัใคร 

ทนีี้พอเราไป “พุทธพจน์ๆ” คนนู้นกอ็า้งพุทธพจน์ คนนี้กอ็า้งพุทธพจน์ 

เราไม่คดัค้านพทุธพจน์ แต่เราคดัค้านคนจ าพทุธพจน์แล้วใช้ถกูต้อง

หรือเปล่า เราใช้ถกูต้องหรือเปล่า ถ้าใช้ถกูต้อง เรามีสมาธิไหม เรารู้จกัใจของเราไหม 

เรามีสมัมาสมาธิไหม เรามีปัญญาภาวนามยปัญญาท่ีมนัจะถอดถอนหวัหนาม มี

ไหม ถ้ามนัมีนะ มนัจะไม่ส่งออกไปเหน็เทวดาอย่างน้ีหรอก 

สิง่ทีบ่อกว่ามนัไม่กา้วหน้าเลย มนัจะกา้วหน้าไปไหนล่ะ กโ็ยนหวัใจตวัเองทิ้ง

ไปแลว้ แลว้ไปชื่นชมเทวดา ไปตืน่เตน้กบัเทวดาน่ะ แลว้มนัจะกา้วหน้าไปไหนล่ะ นี่เรา

ไม่มหีลกัไมล์เลย หลกัไมล์คอืตวัจติ ตวัจตินี่คอืตวัหลกัไมล์ ตวัศูนยเ์ลย แล้วออกกา้ว

เดนิไป ออกเป็นเมตรทีแ่รกเลย คนเราไม่มหีลกัไมล์เลย มนัจะกา้วเดนิไปจากทีไ่หน 

คนเราไม่มสีมัมาสมาธ ิไม่มจีุดยนืเลย มนัจะกา้วไปจากไหน ถ้าตวัเองไม่มหีลกัไมล์ มนั

จะกา้วเดนิไปจากไหน 

ฉะนัน้บอกว่า ส่วนภาวนาของผม 
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ไม่ตอ้งพูดถงึภาวนาของผม เพราะภาวนามนัไปอยู่ทีเ่ทวดาหมดแลว้ มนั

ส่งออกหมดแล้ว มนัส่งไปขา้งนอกหมดแลว้ เหน็ไหม ส่งออกนอก แต่ถ้ามนัไม่ส่งออก

นอก มนัท าอย่างไรมนัถงึไม่ส่งออกนอกล่ะ 

ไม่ส่งออกนอก พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธ ิ กลบัเขา้มาสู่ใจ แลว้ถ้าใจมนัเหน็

นะ ขนาดในพระไตรปิฎก พระไปภาวนาอยู่ในป่า แลว้เวลากลวัพวกภูตผปีีศาจ องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกใหร้ะลกึถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้ให้

ภาวนาไป 

ถ้าคนมอี านาจวาสนา เวลาไปอยู่ในป่าในเขา จติ ถ้าพระองคใ์ดปฏบิตั ิ จติสงบ 

เทวดาจะคุม้ครอง เทวดาคุม้ครองเลยนะ คุม้ครองเพราะเทวดาเขาอยากไดบุ้ญ 

แมแ้ต่คนท าสมาธไิด ้เทวดากส็าธุแลว้ 

ดูส ิในประวตัหิลวงปู่ มัน่บอกว่า เทวดาเขาเป็นคนตรง พูดง่าย เขา้ใจง่าย ไม่

เหมอืนมนุษย์ มนุษยป์ลิ้นปลอ้น พูดอย่าง ท าอย่าง คดิอย่าง ความคดิอย่างหนึ่ง พูด

อย่างหนึ่ง ท าอย่างหนึ่ง มนุษยน่์ะ มนุษยน์ี่ปลิ้นปลอ้น 

แลว้มนุษย ์ ความปลิ้นปลอ้นไปศกึษาธรรมะ ไปศกึษาธรรมะกไ็ปพลกิแพลง

ธรรมะใหต้วัเองพอใจ เอากเิลสไปพลกิแพลงธรรมะไง 

นี่ไง คุยกบัเทวดา พูดกบัเทวดา หลวงปู่ มัน่ท่านสอนเทวดา เทวดามาคุยกบั

หลวงปู่ มัน่ เรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยในประวตัหิลวงปู่ มัน่ 

แต่ส าหรบัเราคดิว่าเทวดามนัจะมาหาหรอื อย่างพวกเรานี่เทวดาจะเขา้มา

ใกลห้รอื เขา้สว้มก็เหมน็ ขนาดเหมน็คลุง้ไปทัว่อย่างนี้เทวดาจะเขา้มาใกลห้รอื แลว้

ถ้าเทวดาไม่เขา้มาใกล ้ท าไมเราไม่ท าสมาธิ 

ถ้าท าสมาธ ิ เราท าความเหมน็คลุ้งของใจใหม้นัมกีลิ่นของศลี ใหม้นัมกีลิน่ของ

ธรรม ถ้าเรามคีวามซื่อสตัย ์ มคีวามกตญัญู มคีวามซื่อสตัยก์บัใจของเรา ซื่อสตัยก์บั

ธรรมวนิัย เราภาวนาของเรา แลว้ถ้าภาวนาของเรา การภาวนามนัจะกา้วหน้าที่นี่ 

ถ้ากา้วหน้าทีน่ี่แลว้ ถ้าใจมนัเป็นธรรมแลว้นะ ไม่ตอ้งห่วงว่าใครจะมาหรอืใคร

จะไม่มาหรอก กลิน่ของศลีหอมทวนลม กลิน่ของศลีกลิน่ของธรรมมนัไป มนัฟุ้งขจรไป
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ไกลมาก แลว้คนทีเ่ขาปรารถนา ปรารถนาความดงีาม ปรารถนาความถูกตอ้งนี่

มหาศาล ไม่ตอ้งห่วง ไม่ตอ้งห่วงเลย 

นี่ไปเรื่องนอกโลกหมด ไปเรื่องเทวดา แลว้ยงักลบัมาพูดอกีนะว่าการภาวนา

ของผมไม่กา้วหน้า 

มนัจะกา้วหนา้ไดอ้ย่างไรล่ะ มนักลบัหวักลบัหางกนั มนัจะเอาอะไรมาก้าวหน้า 

คนที่เขาภาวนาจรงิเขามคีวามส ารวม เขามคีวามระวงั เขามคีวามไม่คลุกคลใีนหมู่ในคณะ 

สปัปายะ ๔ หมู่คณะเป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ ครูบา

อาจารยเ์ป็นสปัปายะ ไอน้ี่ตวัเองจะไปเป็นสปัปายะกบัเทวดา 

ใหม้นัจบสิน้เถอะ ถ้าใครประพฤตปิฏบิตัรูิเ้หน็สิง่ใดเป็นความจรงิ สาธุ มนัเป็น

คุณสมบตัขิองเขา เป็นคุณงามความดขีองเขา เกบ็ไวใ้นใจ ไม่ตอ้งเอามาเปรยีบเทยีบ 

แลว้นี่มาพูดถงึการภาวนา ถ้าพูดถงึการภาวนา เขาจะไม่ถามย่อหน้าแรก ย่อ

หนา้แรกพูดถงึเทวดานี่ไรส้าระ นี่มนัหลอกตนแลว้จะหลอกใคร จะหลอกใคร จะไป

หลอกใคร หลอกใครล่ะ ใหก้เิลสมนัหลอกตวัเองแลว้เราจะไปหลอกใครอกี มนัส่งออกไป

มนัจะหลอกใคร 

เหน็นิมติขึน้มา นิมติมนัเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิ ถ้าเหน็เทวดา เทวดาจรงิ เหน็

กอ้นเมฆ ก้อนเมฆใครกเ็หน็ มนัลอยมา ยิง่หน้าฝนกอ้นเมฆเตม็ไปหมด แลว้กอ้น

เมฆมนัแปรสภาพของมนัตลอด แล้วเป็นอย่างไรล่ะ ถ้ามนัดกีเ็ป็นฝนไง ถ้ามนัตกเป็น

ฝนกต็กเป็นฝนไง ถ้าความชืน้ไม่พอ มนักล็อยไปทีอ่ื่นไง นี่กเ็หมอืนกนั แลว้ไดอ้ะไรล่ะ 

พืน้ทีข่องตวัมนัไดชุ้่มน ้าไหม มนัไดท้ าการเกษตรไหม มนัเป็นสิง่มชีวีติไหม นี่กเ็หมอืนกนั 

ปล่อยมนัไป ความเป็นจรงิ ความจรงิมนัอยู่ทีเ่รา 

นี่ภาวนาของผม ภาวนาของผม 

ถ้าพูดถงึค าถามย่อหน้าทีส่องมนัฟ้องหมด ไม่ตอ้งบอกว่าภาวนาเป็นไม่เป็น

หรอก ภาวนาดไีม่ดหีรอก ภาวนานี่จบ เพราะมนัส่งออกหมด 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปศึกษามากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ฤๅษี

ชไีพร ศกึษามาหมดแลว้ จบ เพราะมนัไม่มใีครมคีวามเป็นจรงิ เพราะอะไร เพราะ
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สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั สรรพสิง่ในโลกนี้มนัไม่มอีะไรคงที่ มนัแปรสภาพหมด

เลย แลว้เราจะไปเอาของทีแ่ปรสภาพเป็นทีพ่ึง่ไดไ้หม 

สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนัน้เป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็น

ทุกข ์ ส่ิงนัน้เป็นอนตัตา แล้วเวลาเราภาวนากนั เราภาวนาให้เหน็สภาพเป็นไตร

ลกัษณะ เป็นอนัตตา ให้มนัเหน็จริง ให้จิตมนัคายมนัท้ิง เพราะมนัคายมนัท้ิง 

มนักท้ิ็งหมดทัง้โลก ท้ิงหมดทัง้ ๓ โลกธาตุ ท้ิงหมดเลย แล้วกลบัมาท าลายตวั

มนัเอง กลบัมาท าลายภวาสวะ กลบัมาท าลายภพชาติ ส่ิงท่ีมนัจะไปเสวยภพ 

เสวยชาติ ท าลายท้ิงหมด จบ น่ีพดูถึงพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนามนัมี

ธรรม มีความจริง 

ฉะนัน้ สิง่ทีจ่ติใจของเรามนัไม่จรงิมนักไ็ดผ้ลมาอย่างนี้ เหลวไหล 

ฉะนัน้ เรื่องทีว่่าผมภาวนาไม่กา้วหนา้ จบ ไม่กา้วหน้ากเ็พราะเราหลงไปเอง 

ออกนอกเรื่องนอกราวไป มนักเ็ลยจบไปไง อนัน้ีจบ 

ถาม : เรื่อง “ถามเกีย่วกบัเรื่องท ากปัปิยะครบั” 

กราบนมสัการคณะสงฆ์ ผมอยากจะขอรบกวนถามค าถามเกีย่วกบัการท า

กปัปิยะสกัเลก็น้อยนะครบั เพราะว่าตวัผมใกลจ้ะบวชแลว้นะครบั อยากจะท าตามพระ

วนิัยอย่างเคร่งครดั จรงิๆ แลว้กย็งัมขี้อสงสยัอยู่ จงึอยากกราบเรยีนถามครบัผม 

๑. ผลไมแ้ละผกัทีย่งัมสี่วนทีน่ าไปปลูกไดต้่อ ก่อนพระสงฆจ์ะฉันได ้ จะตอ้ง

ผ่านการท ากปัปิยะ คอืจี้ดว้ยไฟ ฟันดว้ยศาสตรา จกิดว้ยเลบ็ และปลอ้นเมลด็ออก วธิี

ใดวธิหีนึ่ง โดยพระสงฆก์ลา่วว่า “กปัปิยงั กโรห”ิ และอนุปสมับนัท ากปัปิยะวธิใีดกไ็ด้

ดงักล่าว โดยสิง่ทีท่ ากปัปิยะสามารถน ามากองรวมกนัและท าทเีดยีว ไม่ตอ้งท าทลีะใบ/ผล 

พรอ้มกบักล่าวว่า “กปัปิยงั ภนัเต” วธินีี้ไม่ทราบว่าถูกตอ้งหรอืเปล่าครบั 

๒. พชืผกัทีผ่่านการท าอาหารดว้ยความรอ้นแลว้ (ตม้ ลวก ทอด) งอกไม่ได้

แลว้ กไ็ม่ถูกนบัว่าเป็นภตูคาม พชืคามอกี พระสามารถฉันไดเ้ลย ถูกตอ้งหรอืเปล่าครบั 
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๓. ในกรณีที่ญาตโิยมถวายผลไม ้เช่น มะม่วงทีต่ดัเป็นชิน้แลว้ไม่มเีมด็เหลอืแล้ว 

แตงโมทีต่ดัเป็นชิน้ๆ แต่ยงัมเีมด็อยู่ในชิน้แตงโมนัน้ ทัง้ ๒ กรณีนี้ถอืว่าผลไมท้ัง้ ๒ 

เป็นกปัปิยะในตวัแลว้ เพราะถกูฟันดว้ยศาสตราแล้วหรอืเปล่าครบั พระสงฆจ์ าต้องถาม

ว่า “กปัปิยงั กโรห”ิ กบัผูถ้วายอกีหรอืเปล่าครบั 

๔. ในกรณีทีญ่าตโิยมถวายสม้ต า และมพีรกิปนอยู่ในสม้ต า ดว้ยตอ้งการท า

กปัปิยะก่อน แต่ถ้าพรกิถูกท าจนเละป่นไปโดยสม้ต า จะใหญ้าตโิยมแทงลงไปในพรกิที

ละเมด็กไ็ม่ได ้ ไม่ทราบว่าถ้าใหญ้าตโิยมเอามดีและสอ้มแทงลงไปในสม้ต านัน้ จะเป็น

การท ากปัปิยะทีถู่กตอ้งหรอืเปล่า ขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : อนันี้อยากบวช พออยากบวชขึน้มากอ็ยากจะท าความถูกตอ้งทัง้นัน้น่ะ อยากท า

ถูกตอ้ง เรากศ็กึษามา กรณีนี้กรณีทีว่่า ดูฝ่ายมหายาน มหายานเขาใหเ้ชื่อตามอาจารย์

กนัมา สิง่ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บญัญตัไิวบ้างอย่างใหย้กเลกิได้ ฉะนัน้ 

เวลาฝ่ายเถรวาท เถรวาทเวลาท าสงัคายนา พระอรหนัต์ ๕๐๐ องคถ์ามพระอานนท์ 

พระอานนท์เป็นคนพูดขึน้มาเองบอก “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกว่า อนาคต

กาลถ้าวนิัยเลก็น้อย ถ้าจะยกเลกิบา้งกไ็ด”้ 

พระทัง้หมด พระอรหนัต์ ๔๙๙ องค์กถ็ามพระอานนท์ พระอรหนัต์องคท์ี่ 

๕๐๐ ว่า “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกไวว่้าความเลก็น้อยมนัแค่ไหน” 

พระอานนท์บอกว่า “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกไวว่้าของเลก็น้อย 

แต่ไม่รูว่้าเลก็น้อยแค่ไหน” 

ฉะนัน้ มนัวดัเลก็น้อยแค่ไหนไม่ได ้ บางคนกบ็อกแค่น้ีกเ็ลก็น้อย บางคนบอกนี่

มนัยงัมากเกนิไป มนัตกลงกนัไม่ได ้ พระกสัสปะเลยขอมตใินสงฆว่์า ถา้สิง่ทีว่่าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่าของเลก็น้อยใหย้กเลกิกไ็ดน้ัน้ ใหล้งมตกินัว่า 

เพราะพระกสัสปะพูดขึน้มาว่า เพราะว่าถ้าของเลก็น้อยแลว้ยกเลกิๆ แบบว่ายกเลกิไป 

ศาสนาลทัธอิื่นจะบอกว่า แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พอสิน้พระชนมไ์ป 

พอล่วงไม่กีปี่เลย พระภกิษุในสทัธวิหิารกิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กจ็ะ
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รกัษาธรรมวนิัยไม่ได ้ กเ็ลยใหล้งมตกินัไวว่้า เถรวาทจะไม่ยกเลกิๆ กเ็ลยถอือย่างนี้

ต่อๆ กนัมา ถ้าถอือย่างนี้ต่อๆ กนัมา 

ทนีี้เวลาทีศ่าสนาต่อไปขา้งหน้า ดูส ิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 

กึง่พุทธกาลศาสนาจะเจรญิอกีหนหนึ่ง แลว้ต่อไป ๕,๐๐๐ ปีขึน้ไปแลว้ ภกิษุกจ็ะมแีค่

ผา้เหลอืงหอ้ยคอไว้เท่านัน้กเ็ป็นพระภกิษุ นี่ความเชื่อความมัน่คงของสงัคมมนัจะเจอื

จางมาตลอดเวลา 

ฉะนัน้ สิง่ทีส่งัคมมนัเป็นมา ๒,๕๐๐ กว่าปี สมยัหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เวลา

ท่านบวชมาแลว้ ธรรมวนิัยทีเ่ราเหน็ว่าเคร่งครดั ทีเ่ห็นว่าความถูกตอ้งดงีาม มนัอยู่ใน

พระไตรปิฎกมาไม่ไดค้ลาดเคลื่อนเลยมาตัง้แต่สมยัพุทธกาล 

แต่พระทีต่่อๆ กนัมาเขากท็ าเหลวไหลกนัไป พระทีไ่ม่ท าเขากเ็หน็ว่าของ

เลก็น้อย บางที่กท็ า บางทีก่ป็ล่อยปละละเลยกนัมา จนหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านมา

รือ้ฟ้ืน หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่มารื้อฟ้ืน ดูส ิเรื่องไม้แทะฟัน ไมจ้ิ้มฟัน น ้าทีค่วรเคนและ

น ้าทีไ่ม่ควรเคน มนัมมีาแต่โดยดัง้เดมิ แต่ไม่มใีครดูแลรกัษา 

ทนีี้พอครูบาอาจารยท์่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา คนทีจ่ะท าความสงบของใจ 

คนทีอ่ยากจะพน้จากทุกข ์ แล้วถ้ามนัผดิศลี ผดิกตกิา คนมนักไ็ม่สบายใจเป็นเรื่อง

ธรรมดา เห็นไหม 

พระจอมเกลา้ฯ เวลาท่านศกึษาของทา่น พระไตรปิฎกกว่็าอย่างหนึ่ง 

พฤตกิรรมของพระกเ็ป็นอย่างหนึ่ง ท่านถงึพยายามจะท าตวัเองของท่านใหเ้ขา้ไป

ใกลช้ดิ ท่านถงึพยายามสรา้งขึน้มา มนักเ็ลยกลายเป็นคณะธรรมยุตขึน้มา พอคณะ

ธรรมยุตขึน้มา แต่การกระท านัน้ จติใจของคนยงัไม่สิน้สุดแห่งทุกขม์นักม็คีวามสงสยั 

พระจอมเกลา้ฯ มกีารกระท าซ ้าแล้วซ ้าเล่าๆ พยายามพสิูจน์ใหม้นัชดัเจนกบั

พระไตรปิฎก แต่กท็ ามาเรื่อยๆๆ 

แต่พอหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านมาปฏบิตั ิท่านกม็คีวามสงสยัอยู่เหมอืนกนั มี

ความสงสยัอยู่เหมอืนกนั แต่เพราะครูบาอาจารย์ท่านมคีุณธรรมของท่าน ทา่นก าหนด

ของท่านดว้ยคุณสมบตัขิองท่าน ในประวตัหิลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เยอะแยะมากเลย 
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ว่าพระอรหนัต์สมยัพุทธกาลมาแสดงธรรม มาแสดงธรรม ควรท าอย่างไร ควรท า

อย่างไร การกระท ามนัถงึเกิดขึน้มา 

เราย้อนกลบัมา กปัปิยงั กโรหไิง กปัปิยงั กโรห ิกปัปิยะ ภนัเต กว่าจะไดม้า ผา้

นิสทีนะ ผา้ปูนัง่ ผา้ต่างๆ ผา้ปูนอน เมื่อก่อนมกีารกระท ากนัไหม เราดูพระโดยทัว่ๆ 

ไปส ิทีพ่ฤตกิรรมของพระ ความเป็นอยู่ของเขา เขาคดิถงึเรื่องอย่างนี้ไหม แลว้ของที่

ท าอยู่นี ่ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ หรอืครูบาอาจารยท์่านอวดอุตตรมิาจากไหน มใีคร

อวดอุตตรบิา้ง มใีครเอาความคดิของตนว่าตวัเองเป็นใหญ่ ความคดิเราถูกตอ้งดงีาม

บา้ง...ไม่ม ีไม่ม ีไม่มเีลย 

ไปรือ้คน้อยู่ในต ารบัต ารา อยู่ในธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ทีท่่านบญัญตัไิวเ้มื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ แลว้มนัไม่มใีครท า มนัปล่อยปละละเลยกนั

มา อยู่กนัไปอย่างนัน้น่ะ อยู่กนัไปโดยความเป็นอยู่ อยู่กนัไปโดยเป็นพธิกีรรมเท่านัน้

น่ะ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านมารื้อคน้ของท่าน คนรือ้คน้ขึ้นมา คนไม่เคยเหน็ 

กาลเวลามนัห่างกนัมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ใครคดิว่าใครจะท าถูก แต่มนัมอียู่ในจารกึ มนัอยู่

ในบาล ีมนัมขีองมนัน่ะ แลว้ท าอย่างไร งงไหม เพราะถ้าท าอย่างไรกท็ าไม่ได้ 

เพราะท าเขา้ไปแลว้ ดูส ิ ใครเป็นผูท้ างานนะ เราเป็นเดก็เขา้ไปฝึกงานหรอื

เขา้ไปในองคก์รใดกแ็ลว้แต่ ผูอ้ านวยการ ผูท้ีม่อี านาจอยู่ในองค์กรนัน้เขามอี านาจอยู่ 

เขาท าตามความพอใจของเขา เรามคีวามเหน็แปลกๆ เรามคีวามเหน็อยากใหถู้กตอ้ง 

เราไปท าไดไ้หม...ตายครบั หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านโดนเรื่องอย่างนี้รุนแรงมาก 

กปัปิยงั กโรห ิกปัปิยะ ภนัเต มาไดเ้พราะหลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ฝั้นมาไดท้ีว่ดัป่า

สาลวนั ไปบอกกบัสมเดจ็ฯ เปิดพระไตรปิฎกใหดู้เลย มนัตอ้งเป็นอย่างนี้ๆ 

ชัว่อายุของหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านท ามาแล้วมนักเ็ป็นความเชื่อของกลุ่ม

หนึ่ง กลุ่มของกรรมฐานทีม่คีวามเชื่อมัน่ท ากนัมา เพราะมคีวามเชื่อมัน่ เพราะเรา

เชื่อมัน่อาจารยข์องเรา เราเชื่อมัน่ว่าหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านได ้ท่านรู้

จรงิของท่าน เพราะเราเคารพเราบูชา เหน็ไหม 
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ว่า อาวุโส ภนัเต หลวงตาท่านบอกว่า อาวุโส ภนัเต มนัตอ้งมคีุณธรรมดว้ย 

อายุ ๑๐๐ ปียงัโง่ๆ เซ่อๆ อยู่นี ่มนัจะพากนัไปไหนล่ะ 

อายุจะกีพ่รรษากแ็ลว้แต่ ถ้ามปัีญญา มคีุณธรรม เราเชื่อกนัตรงนัน้ ถ้าเราเชื่อ

ตรงนัน้ มนัท ามา กว่าจะไดส้ิง่นี้มา ทนีี้พอไดส้ิง่นี้มาแลว้ ดาบมนัมสีองคมไง ทนีี้พอ

ไดส้ิง่นี้มา มนัเป็นสิง่ทีว่่ามนัมอียู่ในธรรมอยู่ในวนิัย แต่มนัไม่มใีครท า 

จะมใีครท า พระฝ่ายปกครองใหม่ๆ เขากบ็อกว่ากรรมฐานมนัจะล ้าหน้าแล้ว

นะ มนัธรรมดาของคนยงัมทีฏิฐ ิอาศยัอย่างนี้มาเป็นชัว่อายุคน กว่าสงัคมจะยอมรบั 

พอสงัคมยอมรบั นี่มาเขา้ค าถามแลว้ “อย่างที่ว่าสิง่ทีเ่ป็น กปัปิยงั กโรห ิ

กปัปิยะ ภนัเต ทีท่ าอย่างนี้ถูกตอ้งไหม” 

กถ็ูกตอ้ง เพราะมนัเป็นวนิัยกรรม มนัเป็นวนิัยกรรม ความถูกตอ้ง ทนีี้ความ

ถูกตอ้ง ถูกตอ้งทีไ่หนล่ะ ถูกตอ้ง แลว้สงัคมทีเ่ขาไม่ท าล่ะ 

ทนีี้มนัอยู่ที่ว่า เขาบอกเขาใกลบ้วชแลว้เขาถงึจะศกึษา 

เวลาบวชแลว้มนักต็อ้งหาครูบาอาจารย์ หาหมู่คณะทีม่คีวามเหน็เหมอืนๆ 

กนั ถ้าความเหน็เหมอืนๆ กนั เรื่องนี้เขาถอืว่าของเลก็น้อย เรื่องอาบตั ิเรื่องต่างๆ เขา

ว่าเดีย๋วปลงกห็าย เขาไมไ่ดค้ดิของเขา แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเกบ็เลก็ผสม

น้อยนี่ท ามา 

อย่างข้อที ่๑ ผลไม้ทีม่นัตอ้ง กปัปิยงั กโรห ิกปัปิยะ ภนัเต ถูกตอ้งไหม 

ถูก 

ขอ้ที ่๒ กเ็หมอืนกนั ทีม่นัลวกมนัตม้แลว้ถูกไหม 

กถ็ูก 

ถ้ามนัถูกแลว้ สิง่ทีถู่ก แต่มนัทฏิฐขิองคน ทฏิฐขิองคน ทฏิฐขิองความเหน็

ของหมู่ชน ถ้าความเหน็ของหมู่ชน เรามคีวามรู้อย่างหนึ่ง เรามคีวามเหน็สะอาด

บรสิุทธิ ์ ถ้าหมู่ชนเขาเป็นอย่างนัน้น่ะ เขาเรยีกว่า ถ้าอย่างนี้ถ้าพูดถงึทางวทิยาศาสตร์

โดยเถรตรงเขาบอกว่า หลวงพ่อต้องพูดธรรมะใหช้ดัเจนส ิผดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูกไปส ิ
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ไอผ้ดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก มนัแน่นอน แต่ทฏิฐขิองหมู่ชนเขามคีวามเหน็อย่าง

นัน้ ถ้าเขามคีวามเหน็อย่างนัน้น่ะ มนัผดิหรอืเปล่าล่ะ 

ถ้ามนัผดิ เห็นไหม หลวงตาท่านพูดนะ เปรยีบเทยีบ นี่หลวงตา ท่าน

ประสบการณ์ของท่านนะ ท่านบอกท่านจ าบา้นไม่ได ้ ทีบ่อกท่านไปธุดงค์ไง แล้วไป

บณิฑบาตกลบัมา โยมเขาถาม เขาศรทัธามากนะ เขาขอดูบาตรว่ามอีะไรไหม มนัมแีต่

ขา้วเปล่าๆ 

เขาบอก อู๋ย! อย่างนี้มนัจะกนิไดอ้ย่างไร เขากเ็รยีกลูกหลานเขาไปต าปลารา้ดบิ

ไง ไปเปิดปลารา้ใหญ่ ต าๆๆ 

หลวงตาท่านก็ยนืดูอยู่ ก็เหน็เขาไปเปิดไหปลารา้ แล้วเขากเ็อาปลารา้ที่อยู่ในไห

เอามาต า ต าเสรจ็แลว้กเ็อามาใส่บาตร ท่านก็รบัไว้ 

หมู่ชน หมูช่น ท่านบอกว่า รบัไวแ้ลว้กฉั็นไม่ได ้น ้าใจของเขา เอาใจเขา น ้าใจ

ของเขา เขาห่วงพระ พระบณิฑบาตมาไม่ไดอ้ะไรมาเลย เขากใ็หลู้กหลานเขารบีไปต า

ปลารา้ เพราะเขามปีลารา้ประจ าครวัเขา ทนีี้ปลารา้เป็นปลารา้ดบิ มนัไม่ไดท้ าใหสุ้กดว้ย

ไฟ ของดบิ พระฉันไม่ได ้เขาต าๆๆ อย่างดเีลยนะ ห่ออย่างดแีลว้มาใส่บาตร เขาภูมใิจ

นะ วนันี้พระไดฉั้นอิ่มหน าส าราญเลย แต่หลวงตาท่านกลบัไปถงึ ท่านเอาปลาร้าไปวางไว้

ใหพ้วกกระรอกกระแต ท่านกฉั็นขา้วเปล่าอย่างเดมิ 

หมู่ชน เราจะไปบอกเขา ไปจี้เขา “อู๋ย! ไม่ได ้ตอ้งเอาปลารา้นี่นะ ห่อใบตอง

นะ แลว้กไ็ปป้ิงไฟใหม้นัสุกก่อนนะ สุกแลว้ค่อยมาต านะ” เลยกลายเป็นพ่อครวัใหญ่

ไง จะไปบณิฑบาต ไม่ใช่ไปเป็นพ่อครวั พ่อครวัไปบอกเขาในครวัเลย มนัไมส่ม

กาลเทศะ 

นี่พูดถงึว่า วนิัยกเ็ป็นวนิัย ถ้าพดูอย่างนี้ปับ๊ “อูฮู้! ตอ้งพูดชดัเจนถูกตอ้ง” 

ค าว่า “ชดัเจนถูกตอ้ง” มนัถกูตอ้ง ทนีี้เราจะบอกว่า สิง่ทีว่่าถูกตอ้งไหม ถูกตอ้ง 

เขาเรยีกวนิัยกรรม วนิัยกรรมตอ้งท าต่อหน้า แต่เวลาเราบวชแลว้เราไม่เหน็แก่ปาก

แก่ทอ้ง 
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เรามาอยู่ทีน่ี่ใหม่ๆ เมื่อก่อนพวกองุ่นอเงิน่ไม่เคยกปัปิยะเลย บณิฑบาตมา 

เขามาถวาย เราไม่เคยกปัปิยะเลย แล้วกไ็ม่เคยฉันด้วย เราวางไวน้ัน่น่ะ มนัไม่จ าเป็น

น่ะ คนเขามาใส่บาตรเขากไ็ปแลว้ แลว้กบ็อกว่า มาถึง โยม ฉันไม่ได ้ตอ้งกปัปิยะเลยนะ 

กปัปิยะเสรจ็แลว้เดีย๋วอาตมาจะฉันใหไ้ดบุ้ญเยอะมากเลย 

เราไม่พูดหรอก เรากว็างไว ้ไม่เคยฉัน ไม่แตะเลย ใสไ่วใ้นบาตรแลว้กว็างไว ้ เรา

ไม่ไปแตะ มนักไ็ม่มอีาบตั ิบณิฑบาตมาแลว้กจ็บ เขาใส่มาแลว้กใ็ส่มา แต่เราไม่ไปฉัน 

มนัเป็นอาบติัต่อเมื่อเราขบให้มนัแตก อย่างมนัเกิดท่ีข้อ เราเคี้ยว เรา

กเ็ป็นอาบติัปาจิตตีย ์ แต่ถ้าเราบิณฑบาตมา เราไม่ได้แตะเลย เราวางไว้อยา่ง

นัน้เลย พอฉันเสรจ็แล้วกไ็ปวางไวใ้ห้สตัว ์ ให้กระรอกให้กระแตกจ็บ น่ีเขา

เรียกว่ามีปัญญาเอาตวัรอดไง 

ไม่ใช่ว่า ฉันจะท าถูกนะ สงัคมจะต้องถูกหมดเลย ฉันจะถูกอยู่คนเดยีว ฉันจะไป

ไล่จี้ทุกคนเลย เหมอืนเปรตไง เปรตมนัไปอยู่ทีศ่าลา แลว้มนัเหน็คนนอน มนันอนแล้วหวั

ไม่ตรงกนั มนักจ็บัหวัใหต้รงกนัหมดเลย เปรตน่ะ มนัดงึใหค้นนอนหวัตรงกนัเลย แล้ว

มนักไ็ปดูที่เทา้ เฮย้! เทา้กย็งัไม่ตรงอกีแลว้ มนักไ็ปจดัเทา้ใหต้รงนะ จดัเทา้คนนอนที่

ศาลาใหต้รงหมดเลย พอเทา้คนนอนทีศ่าลาตรงหมดเลย มนักก็ลบัไปดูทางหวั อา้ว! หวั

ไม่ตรงอกีแล้ว มนักไ็ปจดัทางหวัอกี 

ค าเปรยีบเทยีบจะมาเปรยีบเทยีบกบั กปัปิยงั กโรห ิ เราท าถูกตอ้ง แต่มใีคร

เหน็กบัเรา มคีนเหน็ดว้ย มคีนส่งเสรมิมากน้อยแค่ไหน คนทีเ่หน็ประโยชน์กบัธรรม

วนิัยนี้เขากจ็ะส่งเสรมิเรา เราพูดสิง่ใดเขากเ็ชื่อถือ เขากจ็ะท าตามเรา ช่วยเราใหม้นั

พน้จากอาบตั ิ

แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเรา “พระองคน์ี้เรื่องมาก ใส่บาตรใหแ้ลว้ยงัตอ้งมากปัปิกปัเป

อะอะไรกไ็ม่รู ้ ยงัตอ้งตามไปวดัอีกนะ ไปท าใหม้นัถูกใหไ้ดอ้กี” นี่พูดถงึประสบการณ์

ของพระ 
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แต่ถ้ากลุ่มชนเขามทีฏิฐ ิ มคีวามเหน็เหมอืนเรา เรือ่งอย่างนี้เขาท าใหเ้ราได ้

เราบอกเขาได ้ เราสอนเขาได ้ นี่ไง เวลาเราไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ เขาเรยีกว่าฝึกหดั 

คนจะอุปัฏฐากพระตอ้งศกึษาเรื่องนี้ แลว้ศกึษาแล้ว “โยม กปัปิ” 

“กะปิไม่ไดเ้อามา มนัอยู่ทีบ่า้น” 

เขาไม่ไดเ้อากะปิ เขาใหก้ปัปิยงั กโรห ิ

กรณีนี้มนัเป็นมุกใหคุ้ยกนัไม่มวีนัจบ ตัง้แต่สมยัครูบาอาจารยม์าจนป่านน้ี 

อนาคตกม็ ีเพราะคนไม่รูม้นัเขา้มาทุกวนั คนไม่รู ้คนอยู่ทางโลก ชาวพุทธนี่แหละไม่รู้ 

แลว้เขา้มาทุกวนั แลว้บอกว่า “โยม กปัปิใหห้น่อย” 

“โอ๋ย! กะปิไม่ได้เอามา” 

บางคนจะบอก “โอ๋ย! พระอะไรจะฉันแต่กะปิ กะปิมนักลิน่ไม่ด ีฉันแต่กะปิ” 

เขาไม่ไดฉั้นกะปิ เขาใหก้ปัปิยงั กโรห ิ แปลเป็นภาษาไทยว่า สิง่นี้สมควรแก่

ภกิษุหรอืไม่ 

กปัปิยงั กโรห ิของนี้สมควรกบัภกิษุหรอืไม่ 

กปัปิยะ ภนัเต ของเป็นกปัปิยภณัฑ ์ของนี้สมควรแก่ภกิษุ 

เรื่องนี้มนัเกดิขึน้มาในสมยัพุทธกาล พระไปฉัน ในพระไตรปิฎก โยมเขาถวายถัว่

เขยีวตม้น ้าตาล แลว้ท่านฉันแลว้ แลว้ท่านไปถ่าย แลว้ถัว่เขยีวมนังอก เมด็ยงังอก 

สุดทา้ยแลว้โยมนัน้เขาใส่อกี พระรบัแลว้ อย่างทีว่่ารบัแลว้ไม่ฉัน โยมเขา

เสยีใจ ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่าพระรบัของเขาไปแลว้ไม่ฉัน 

กเ็รยีกพระองคน์ัน้มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เรยีกพระองคน์ัน้มา

ว่า ท าไมเธอท าแบบนัน้ 

ท่านบอกว่าท่านรงัเกยีจ เพราะของมนัมชีวีติ แมแ้ตฉั่นไปแลว้ถ่ายออกมามนั

ยงัเกดิไดอ้กี 

ฉะนัน้ พระพุทธเจา้ถงึบญัญตัวินิัยขอ้นี้ขึน้มาว่า ถ้าเธอรงัเกยีจ เธอรงัเกยีจ 

เพราะสทิธ ินี่เป็นสมบตัขิองเรา เป็นสทิธิข์องเรา เราหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา เรา



จะหลอกใคร ๑๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถวายพระ มนัถูกตอ้งดงีามหมดนะ มนัถูกตอ้งชอบธรรม แต่สทิธขิองพชืมนัไปเกดิได้ 

พระพุทธเจา้ถงึบอกว่าใหท้ าซ ้า คอืว่า กปัปิยงั กโรห ิของนี้สมควรแก่ภกิษุ 

คอืว่าเขาหามาดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรมอยู่แล้ว แลว้พอสทิธถิูกตอ้งดงีาม 

เขาประเคน แลว้ทนีี้สทิธขิองพชืทีม่นัจะเกิดได้ เจา้ของสทิธิถ์งึถามว่า ของนี้สมควร

แก่ภกิษุ แมแ้ต่ว่ามนัจะเกดิได ้ แต่กส็มควรใหภ้กิษุไดฉั้น ใหท้ าอกีชัน้หนึ่ง เป็น ๒ ชัน้

ขึน้มา พอ ๒ ชัน้ขึน้มา มนัเลยเป็นวนิัยกรรม วนิัยกรรมมนัตอ้งท าต่อหน้า 

ทนีี้มาเขา้ค าถามไง ค าถามว่า ตอนน้ีพอโยมลูกศิษยก์รรมฐานเยอะ รูธ้รรม

วนิัยหมดเลย พอเชา้ขึน้มา เอาสม้มากป็าดหวัไวก่้อนเลย บอกว่านี่ไดก้ปัปิยะแลว้ 

มนัท าเบื้องหลงั มนัไม่ได้ท าต่อหน้า เพราะว่าของสิง่นี้เขาท าเพื่อทีว่่าความ

รงัเกียจใช่ไหม เพราะว่าฉันแล้วมนัยงัไปเกดิอีก กม็นัมชีวีติไง มนัเกดิได ้มนักม็สีทิธิ ์

ของมนัน่ะ พระเลยไม่อยากไปล่วงสทิธิข์องสิง่ทีช่วีติที่มนัจะเกดิอกี เขาเรยีกภูตคาม 

ทนีี้พอเขาไปปาด เพราะความรงัเกียจ เราไม่รูใ้ช่ไหม อย่างโยม โยมรูว้นิัย เชา้

ขึน้มาจะใส่บาตร กป็าดสม้ไว้เลย แลว้กใ็ส่บาตรพระไป อย่างนี้เป็นกปัปิยงั กโรหหิรอื

ยงั 

ยงั ยงัเพราะอะไร เพราะท าลบัหลงั ไม่ไดท้ าต่อหน้า เพราะการท าน้ีมนัท า

ต่อหน้า ท าเพื่อใหต้วัเองรบัรู ้ แต่เราไม่รบัรู ้ มาท าเบื้องหลงัไง ด้วยความปรารถนาด ี

ดว้ยความปรารถนาด ี

ค าถามว่า เวลาบณิฑบาตไป เช่น ผลไมท้ีเ่ขาตดัแลว้ เขาเปลีย่นแลว้ 

มนักอ็นัเดยีวกนัน่ะ ฉะนัน้ กรณีนี้มนัเป็นกรณีธรรมวนิัย ธรรมวนิัยทีม่นั

เหมอืนกรณีเชงิของกฎหมาย แต่ถ้าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมทีว่่าเป็นสทิธ ิ เป็นทีว่่าเรามี

ความรงัเกยีจ เรายงัมคีวามไม่ลงใจ กไ็ม่ตอ้งฉัน กจ็บ ไม่ตอ้งไปเป็นเปรตจดัหวัจดัเทา้เขา

อยู่ตลอดเวลา จดัหวัใจของตวั 

หลวงตาสอนอย่างน้ี หลวงตาสอนให้ดใูจเราว่ะ 
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เวลาโครงการช่วยชาติ เขาเสียดสี ท าทุกอย่าง หลวงตาบอกว่า ใครจะติฉิน

นินทาอย่างไรกเ็รื่องของเขา เราจะท าคุณงามความดีกนั เราจะท าคณุงามความ

ดีกนั เราเสียสละเพื่อสงัคมกนั กลุ่มชนเราแม้จะกลุ่มน้อย เรากพ็ยายามเหนียว

แน่น แล้วท าคณุงามความดีกนั ท าคณุงามความดีจนสงัคมเขายอมรบั เขาเหน็

ถึงคณุงามความดี เหน็ไหม 

อนันี้กเ็หมอืนกนั ถา้เราเหน็ว่าเป็นกปัปิยงัหรอืยงั เป็นกปัปิยงั กโรห ิ หรอืไม่

เป็น ถ้าสงสยั ในอาบตั ิเหน็ไหม สงสยัฝืนท ากเ็ป็นอาบตั ิเป็นอาบตั ิท าผดิถงึเป็นอาบตั ิ

สงสยัในพฤตกิรรมนัน้แลว้ท า เป็นอาบตั ิถ้าสงสยัแลว้ท า เป็นอาบตัทินัท ี

ถ้าสงสยัแลว้หา้มท า ถ้าสงสยัแลว้วางไว้ อย่าไปแตะตอ้ง วางไว ้บุญของเขา

ไดส้มบูรณ์ของเขาแลว้ เราไดข้องเขามา เราไดธ้รรมะอกีชัน้หนึ่งด้วย ถ้ามนัอดมนัอยาก 

มนัเหน็แลว้มนัก็อยาก โอ๋ย! เหน็แล้วหวินะ อดอยาก เชา้ขึน้มา เหน็แลว้แหม! แลว้

กนิไม่ได้ 

แต่ถ้าเรามสีตปัิญญาไล่ทนันะ เราไดธ้รรมะอกีชัน้หนึ่ง มนัภูมใิจไง อยากกนิ แต่

ไม่กนิ อยากกนิ แต่ไม่กนิ เพราะมนักนิไม่ได ้ มนักินแลว้เป็นอาบตั ิ เหน็ไหม เราได้

ธรรมะอกีชัน้หนึ่ง ถ้าเรามปัีญญา มปัีญญา เราใชปั้ญญาของเรา เป็นประโยชน์กบัเรา

เอง 

ฉะนัน้ แตถ่้าจะใหค้นอื่นๆ เหน็เหมอืนเรา แบกโลก ทุกขน์ะ แบกโลกหลงัหกั 

หลวงตาใชค้ านี้บ่อย ว่าแบกโลกน่ีหลงัหกันะ คอือยากจะใหค้นทุกๆ คนมคีวามรู้

ความเหน็เหมอืนเรา อยากใหค้นมมีุมมองเหมอืนเรา มนัไม่มใีนโลกนี้ มนัไม่ม ี เอาตวั

รอด 

ฉะนัน้ ค าถาม เราเห็นแลว้ ของเลก็น้อยนี่แหละ แต่เพราะคนบวชใหม่ใช่ไหม 

พวกไฟแรงใช่ไหม พอไฟแรงขึน้มา ถูกตอ้งดงีามหมด ยดึมัน่เลย แลว้ตอนนี้จะทุกขแ์ลว้ 

เพราะคนอื่นจะบอกว่า เอ๊! พระองคน์ี้สงสยัจะตงิต๊อง 

ไอเ้ราก ็แหม! เราเคร่งนะ เราท าถูกตอ้งหมดเลยนะ 

ไอค้นเขายนืมอง เอ๊! สงสยัตงิต๊อง 
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ท าดขีนาดนี้เขายงัไม่เหน็ชมเลย นี่แบกโลกมนัหลงัหกัอย่างนี้ไง แต่ถ้ามสีตมิี

ปัญญา พูดเหมอืนเรา แค่เรื่องกปัปิยงั กโรหอิย่างเดยีวนะ มนัเป็นปัญหาสงัคม มนัเป็น

ปัญหานานาสงัวาส พระแบ่งแยกเป็น ๒ ฝ่าย ๓ ฝ่ายกเ็พราะการถอืศลีต่างกนั ถอืศลี 

ทฏิฐคิวามเหน็ต่างกนั กลายเป็นนานาสงัวาส ลงสงัฆกรรมร่วมกนัไม่ได ้ ร่วมกนิ ร่วม

นอนดว้ยกนัไม่ได ้ของเลก็น้อยนี่แหละ 

แต่ทนีี้ถ้าเราเหน็เหมอืนกนั หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านเหน็ของท่าน แต่ทา่น

กไ็ม่ขวางโลก ทา่นปล่อยวนัเวลามา จนหลวงปู่ ฝั้น กปัปิยงั กโรห ิ มาไดท้ีว่ดัสาลวนั 

สมเดจ็มหาวรีวงศ์มากบ็อก เปิดพระไตรปิฎกให้ดูเลย หลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ล ี วดัอโศฯ 

มบีารม ีเพราะว่าสมยัหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ป็นสมเดจ็ เป็นผูป้กครอง ท่านไม่ค่อย

เหน็ดว้ย อนันี้เป็นเรื่องของสงฆเ์นาะ เอามาพูดเดีย๋วเขาจะปรบัอาบตัพิระสงบ 

แต่เราจะบอกว่า กว่าจะไดค้วามเหน็ทีต่รงกนันะ ไดค้วามเหน็ทีม่นับาลานซ์ให้

สงัคมเหน็ดว้ยด้วยกนั คนตอ้งมบีารมมีาก คนไม่มบีารมที าอะไรไม่ไดห้รอก ครูบา

อาจารยข์องเรามบีารมฟ้ืีนฟมูา แตพ่วกเราไม่ไดม้องตรงนี้ไง พวกเราไปมองกนัเรื่อง

ญาตโิยม เรื่องศรทัธา...ไม่ใช่ เรื่องหลกัใจ เรื่องหลกัเกณฑท์ีค่รูบาอาจารยส์รา้งสมบุญ

อย่างนี้มา 

ศกึษาประวตัศิาสตรส์ ิ ศกึษาก่อนน้ีไป ๒ ช่วงอายุคนสว่ิาสงัคมสงฆม์นัเป็น

อย่างไร แลว้สมยัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสารท์่านฟ้ืนฟูมา มนัเป็นแบบใด สงฆเ์มอืงไทย

ววิฒันาการพฒันาขึน้มาเป็นแบบใด ไปศกึษาดู ถ้าศกึษาอย่างนี้มนัถงึเหน็ว่า บารม ี

เราพูดทุกวนันะ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ เพราะเราซาบซึ้งถงึบุญญาธกิารของ

ท่าน ท่านบุกเบกิมาจนสงัคม สงัคมทัง้ประเทศ ทัง้ภาค เชื่อถือศรทัธา มนัมาจากไหน 

แลว้ครูบาอาจารยเ์ราท่านสบืต่อมาๆ 

ฉะนัน้ เวลาเขาถามเรื่องกปัปิยงั เรื่องเลก็น้อยนี่แหละ แต่มนัท าใหม้มีุมมอง

ต่าง ท าใหมุ้มมองแตกต่างกนัมหาศาลเลย 

ฉะนัน้ ถามว่า อย่างนี้ถูกตอ้งไหม อย่างนี้ถูกตอ้งไหม 
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เลอืกเอา ถ้าเราถอืเถรตรงของเรา บวชขึ้นมาแล้วเราจะเป็นพระดีๆ  นะ เขาจะ

บอกว่า เอ๊! พระองคน์ี้ตงิต๊องหรอืเปล่า แต่ถ้าเราท าด ีอยู่ในสงัคม ในหมู่ชน ในสงัคม

อย่างนี้ เห็นแลว้มนัจะถูกตอ้งดงีามเหมอืนกนัหมด 

ฉะนัน้ ใหบ้วช เขาว่า ผมก าลงัจะบวชครบั 

บวชไปก่อน บวชแลว้ปรบัความเหน็ความสมดุลของเราใหม้นัถูกตอ้งดงีาม กา

ลามสูตร อย่าใหเ้ชื่อใคร ไม่ตอ้งเชื่อแมแ้ต่เราพูดดว้ย เราพูดนี่ไม่ตอ้งเชื่อเลย 

ประสบการณ์ชวีติมนัจะสอน เขา้ไปปฏบิตัมินัจะสอนเลย สงัคมมนัจะบบีคัน้ สงัคมมนั

จะกดดนั แลว้มนัจะรูเ้ลยว่ามนัจะออกทางไหน 

แลว้เวลาปฏบิตัไิป เวลากเิลสมนับบีคัน้ บบีคัน้น่ะ แลว้มนัต่อสูก้บักเิลสจนผ่าน
ทะลุกเิลสไป มนัจะรู้เลยว่าอะไรควรไม่ควร เป็นไม่เป็น ดไีม่ด ีมนัจะรูข้องมนัเอง มนัจะ
เป็นประโยชน์กบัผูป้ฏบิตั ิมนัจะเป็นประโยชน์กบัสงัคมสงฆ ์เอวงั 


