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ถาม : เร่ือง “หากเป็นผู้หญิง อยากบวชตอบแทนพ่อแม่บ้าง จะได้บุญเท่ากบั
ผู้ชายบวชเป็นพระไหมคะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ ครัง้หนึ่งเคยฟังเทศน์หลวงพ่อบอกว่า เวลาผู้ชายบวช
ตอบแทนบุญคณุของคณุพ่อคณุแม่ จะได้บุญจากการบวชประมาณ ๑๖ กปั แล้วถ้า
หากเป็นผู้หญิงบวช (แม่ชี) พ่อแม่จะได้บุญเหมือนที่ผู้ชายได้บวชไหมคะ 

ตอบ : ไอ้นี่เป็นคําถาม ไอ้เร่ืองกรณีคําถามนีเ้ป็นปัญหาสงัคมนะ สงัคมของเรา 
พวกชาวพทุธเรา ผู้หญิงส่วนใหญ่จะน้อยเนือ้ตํ่าใจ น้อยเนือ้ตํ่าใจว่า เราเกิดเป็นผู้หญิง 
เราไม่มีโอกาสเหมือนผู้ชาย ผู้ชายเวลาเขาเกิดมาแล้วเขาได้บวช ได้บวชตอบแทน
บุญคณุพ่อแม่ 

เวลาพ่อแม่อยากให้ลกูบวช ลกูบวชเพราะได้จบัชายผ้าเหลือง พ่อแม่ เวลาเกิด
มาแล้ว เพราะถ้าลกูชายบวช ลกูชายบวชเพราะสายเลือดเข้าไปบวชไง ถ้าสายเลือดเข้า
ไปบวช เราเป็นผู้หญิง ถ้าผู้หญิงเรามีครอบครัวแล้วกมี็ลกู ลกูไปบวช เราก็ได้เหมือนกนั 

แต่ถ้าตวัเองจะบวช ถ้าตวัเองจะบวชนะ จริงๆ เวลาลกูบวช พ่อแม่ได้บุญ ๑๖ 
กปั ไอ้นี่เราพดูบ่อย เพราะมนัอยู่ในบาลี มนัอยู่ในพระไตรปิฎก องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการไว้ เวลาอธิบายถงึเหตทุี่บวช บวชเพราะเหตใุด ทําไม
บวชแล้วได้ประโยชน์อะไร 

บวชแล้วมนัได้ประโยชน์ไง มนัได้ประโยชน์ เพราะเอาสายเลือด เวลาเราอุ้มท้อง 
๙ เดือน อุ้มท้อง ๙ เดือน กินเลือดเรา กินเลือดจากอกพ่อแม่ เวลาคลอดออกมาแล้วกิน
นม กินนมก็นํา้เหลือง กเ็ลือดจากอก แล้วคิดดสู ิเลือดเนือ้เชือ้ไขเราไปคํา้ศาสนา พ่อแม่
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ไม่ได้บุญได้อย่างไร พ่อแม่ได้บุญอยู่แล้ว แล้วเราเป็นผู้หญิง เราไม่ได้บวช เราไม่ได้บวช 
ถ้าผู้หญิง เวลาแม่ชีแก้วบวช เป็นพระอรหนัต์เลย 

ได้บุญ ๑๖ กปัคือบุญนะ แต่เวลาแม่ชีแก้วบวชแม่ช ี เป็นพระอรหนัต์เลย เป็น
พระอรหนัต์ บุญมนัมากไม่มีที่สิน้สดุ เพราะอะไร เพราะว่าถ้าแม่ชีแก้วไม่ได้เป็นพระ
อรหนัต์ แม่ชีแก้วต้องเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเวียนว่ายตายเกิดกเ็หมือนเรานี่ เวียนว่าย
ตายเกิดมนัทกุข์มนัยาก ดสู ิ เป็นเศรษฐีมีเงินทองมหาศาลเลย เกิดมาเพราะมีบุญมาก 
มีบริษัทบริวาร อู้ฮู! ต้องบริหารจดัการ อู๋ย! ปวดหวัๆ แต่ก็ทําไป เห็นไหม 

นี่พดูถึงว่า บุญ ๑๖ กปันัน้มนัก็เป็นเร่ืองบุญกุศล เร่ืองผลของวฏัฏะไง แต่ถ้าใจ
เราบวช ใจเราบวชนะ บวชเสร็จแล้ว เราบวชใจเลย ใจเราบวช เราประพฤติปฏิบตัิของ
เรา 

บวชเป็นแม่ชี บวชเป็นแม่ชีจะได้บุญไหม 

ถ้าโดยเวลาพดูถึงธรรมและวินยั ธรรมวินยั วินยับญัญัติไว้เหมือนกฎหมาย 
กฎหมายบญัญัติไว้ชดัเจน ชบัๆๆ ถ้าผู้ชายบวชแล้ว ๑๖ กปั แต่บวชชี ถ้าเป็นภิกษุณ ี
เราว่าได้เหมือนกนั ถ้าภิกษุณีนะ เพราะบวชท่ามกลางสงฆ์ แต่ถ้าบวชชี บวชกบัพระ 
พระให้ศีล ได้ขอรัตนตรัยไง ได้ขอให้ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ศีล ๑๐ อนันัน้
วิธีการบวชมนัแตกต่างกนั วิธีการบวชแตกต่างกนั มนัถึงแตกต่างกนั 

เวลาบวชพระนะ พอเร่ิมต้นนะ สุณาต ุ เม ภนฺเต สงฺโฆฯ เวลาญัตติ สงฆ์
ทัง้หลายจงฟังข้าพเจ้า บดันีบุ้รุษคนนีไ้ด้ยกเข้าหมู่สงฆ์ เห็นไหม เวลาบวชภิกษุณีต้อง
สงฆ์สองฝ่าย สงฆ์สองฝ่ายคือต้องบวชจากภิกษุณีสงฆ์ก่อน พอบวชภิกษุณีสงฆ์เสร็จ
แล้วต้องให้ภิกษุณีสงฆ์กบัภิกษุสงฆร่์วมกนัยกมาเป็นภิกษุณีอีกชัน้หนึง่ ถ้าบวชภิกษุณ ี
เราว่า พดูถึงผลของการบวช ๑๖ กปั มนัอยู่ตรงนีไ้ง 

แต่เวลาจะบวชชี บวชชีนี่บวชจากพระใช่ไหม บวชจากพระมนัเป็นบวชเหมือน
สามเณร พอถึงรัตนตรัย ขอศีล ๑๐ ถ้าศีล ๑๐ บวชแล้วบวชได้ ไอ้นี่บวชตามธรรมวินยั 
ตามกฎหมาย เพราะเถรวาทเรา เถรวาทเรานะ เวลาผู้หญิงจะบวช ดนูางปชาบดีโคตมี
กว่าจะบวชได้ ทัง้ๆ ที่มีบุญคณุอยู่แล้วแหละ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็
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รู้อยู่ว่านางปชาบดีโคตมีจะได้บวช แล้วภิกษุณจีะได้เกิดขึน้ แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าก็ตัง้กติกาไว้กบัพระอานนท์ “อานนท์ ถ้าบวชมาแล้วมนัจะมีปัญหาอย่างนี ้ๆ ๆ 
ถ้าไม่มีภิกษุณีสงฆ์ สงฆจ์ะอยู่สะอาดปลอดภยั ถ้ามีภิกษุณีสงฆ์แล้ว ระหว่างเพศสอง
ฝ่ายมาอยู่ร่วมกนั มนัจะทําให้เกิดการเศร้าหมอง ต่อไปถ้าภิกษุณีบวชแล้ว ภิกษุณีจะ
อยู่ได้ ๕๐๐ ปี” 

นี่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตัง้กตกิาไว้ เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าอนาคตงัสญาณรู้อดีตอนาคตไปหมด แล้วทําอย่างไรเพ่ือเผดียงไว้ เพ่ือให้มนั
เข้มแข็งไง 

ทีนีพ้ระอานนท์เป็นคนขอเอง ถ้าผู้หญิงได้บวชแล้วจะสําเร็จเป็นพระอรหนัต์ได้
หรือไม่ 

ได้ครับ พระพทุธเจ้าบอกได้ครับ พระพทุธเจ้าบอกว่าได้ 

พอพระอานนท์ถามพระพทุธเจ้า บอกผู้หญิงบวชแล้วจะถึงที่สดุแหง่ทกุข์ได้ไหม 

ได้ 

ถ้าได้แล้วทําไมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ให้บวช 

ถ้าบวชไปแล้วมนัจะมีผลอย่างนัน้ๆๆ แล้วต่อไปข้างหน้า นี่อยู่ในพระไตรปิฎก 

แล้วถ้าใครจะค้านล่ะ 

มนัไม่มีใครค้านได้หรอก เพราะจดจารึกกนัมา แต่เวลามาบวชแล้ว เวลามาใน
ปัจจุบนันี ้เพราะว่าเราศึกษาทางประวตัิศาสตร์มนักจ็บแล้ว หมายถึงทางประวตัิศาสตร์
มนัหมดยคุหมดสมยัไปแล้ว ถ้าหมดยคุหมดสมยัไปแล้ว เวลาฟืน้ขึน้มามนัก็ฟืน้ได้เท่านี ้
เพราะภิกษุสงฆ์ สงฆ์มนัต่อเนื่องกนัมาตลอด 

ฉะนัน้ ถ้าบวชชี ถ้าบวชชจีะได้เหมือนพระไหม จะได้ ๑๖ กปัไหม 

ไอ้ได้ ๑๖ กปั การบวชเรียนได้บุญไหม ได้ แน่นอน ได้แน่นอน แต่นีค้ําว่า “๑๖ 
กปั” ภิกษุบวชได้ ๑๖ กปั อนันีม้นัเป็นบาล ี คือมนัเป็นคําพดูของพระพทุธเจ้า 
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พระพทุธเจ้าพดูไว้อย่างนี ้ ทีนีพ้ระพทุธเจ้าพดูไว้อย่างนี ้ แต่พระพทุธเจ้าไม่ได้บอกว่า
บวชชีได้ เพราะสมยันัน้ สมยัพระพทุธเจ้าอยู่ แม่ชียงัไม่ได้เกิด มนัมีสามเณรี แล้วก็
ภิกษุณี เวลาพระพทุธเจ้าบญัญัติ แต่แม่ชนีี่ยงัไม่มีไง แม่ขาว แม่ขาวมนัมีสมยัรุ่นหลงันี ้
รุ่นหลงันีแ้บบว่า เวลาเราจะบอกว่า พวกภิกษุรุ่นเก่าทา่นได้คิดค้นไว้ ได้ทําเป็นประเพณี
มาเป็นการบวชช ี

ทีนีบ้วชชีมนักเ็ป็นแค่เพศ ถ้าแคเ่พศ เราจะบอกว่า ดอูย่างแม่ชีแก้ว แม่ชีแก้ว
บวชแล้วแม่ชีแก้วเป็นพระอรหนัต ์บวชชนีี่เป็นพระอรหนัต์ บวชชีนีท่ําประโยชนก์บัสงัคม
มหาศาลเลย แต่มนัเป็นปัญหาสงัคมไง ปัญหาสงัคมเพราะว่าสงัคมเขาบอกว่า บวชชี
บวชมาเป็น โทษนะ สงัคมพดูอย่างนัน้ บวชชีมาแล้วมาเป็นทาสให้พระใช้ ให้พระโขก
สบั เขาคิดกนัอย่างนัน้ไง เขาคิดว่ามนัไม่มีสถานะเทา่กนัไง บวชชีมาแล้ว ไปอยู่วดั ไป
อยู่วดัมนัลําบากลําบนไปหมด จะให้คนนู้นโขกสบัให้มนัเป็นบุคคลชัน้สอง มนัไม่ใช่มี
สิทธิเสมอภาคเท่ากบัภิกษุ 

บอกว่าบวชชีแล้วมาให้พระโขกสบั เอ็งไม่ไปดพูระกบัพระโขกสบักนัเองล่ะ เวลา
พระกบัพระโขกสบั เวลาพระกบัพระโขกสบัเพราะพระท่านมีกิเลส มีกิเลสทฏิฐิมานะ
อยากให้พระยอมรับตนเอง โขกสบัลงไป นัน่มนัยิ่งกวา่โขกสบัภิกษุณีอีก 

เราจะบอกว่า บวชภิกษุณี บวชพระ บวชชี บวชพระแล้วมาโขกสบักนั มนัไม่ใช่ 
โขกสบัมนักิเลสของคน กิเลสในหวัใจคนมนัโขกสบั ถ้าเป็นพระที่ดีน่ะ โธ่! แม้แต่ภิกษุณ ี
ไปดวูดัดีๆ สิ เขามีเขตอภยัทานเลีย้งปลาเต็มไปหมดเลย เขาเลีย้งสตัวเ์ต็มไปหมด เขต
อภยัทานของเขา สตัว์เขายงัเลีย้ง เขายงัดแูล ทําไมเขาดคูนไม่ได้ สตัว์เขายงัเลีย้ง 
ฉะนัน้ ถ้าเป็นพระที่ดีนะ พระที่ดเีขาไม่โขกสบัหรอก 

จะบอกว่า มาบวชแล้วมีพระมาโขกสบั 

เราไปมองอย่างนีเ้ราโทษศาสนาไปเลยไง เราไม่โทษบุคคลไง บุคคลผู้บริหาร
ท่านไม่มีเชาวน์ปัญญา ผู้บริหารไม่รับผิดชอบ ถ้าผู้บริหารรับผิดชอบ ดหูลวงปู่ มัน่ส ิ
เวลาแม่ชีไปอยู่กบัท่าน ไปดวูดัหนองผือ มนัมีอยู่ ท่านไปกัน้ไว้ข้างนอก ห่างเกือบกิโล
หนึ่งน่ะ ให้เป็นสํานกัปฏิบตัิ สํานกัชี แล้วท่านก็ดแูลอยู่ อ้าว! แม่ชีปฏิบตัิไปนะ เพราะ
หลวงปู่ มัน่ท่านอยู่นัน่ ท่านควบคมุดแูล ท่านส่งเสริมเต็มที่แหละ 
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ก่อนหน้านัน้น่ะ ดสู ิ ที่เจอแม่ชีแก้วที่คําชะอี ตอนนัน้ท่านยงัไม่ได้ตัง้สํานกั “ถ้า
เป็นผู้ชาย เราจะบวชเป็นเณรเอาไปด้วย นีเ่ป็นผู้หญิง ถ้ามนัมีเวรกรรมของโลกก็มีไป
ก่อน” 

ถ้าพดูถึงเวลาท่านมาสร้างที่หนองผือแล้ว ท่านไปสร้างสํานกัแม่ชีไว้ห่างเป็นกิโล
เลย อ้าว! แม่ชีให้ปฏิบตัิไป เพราะท่านดแูล ถ้าปฏิบตัิไปเพราะอะไร เพราะเรามา
ประพฤติปฏิบตัิกนั เราอยากพ้นทกุขท์ัง้นัน้นะ่ ดแูม่ชีแก้วเป็นพระอรหนัต ์

ฉะนัน้ เหมือนกนั บวชเป็นพระได้ ๑๖ กปั แล้วถ้าหนบูวชชจีะได้บุญอย่างนัน้
ไหม 

เราไม่กล้ากล่าวตู่พทุธพจน์ พทุธพจน์คือบาลี คือสิ่งที่พระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ 
ท่านบญัญัติไว้อย่างนี ้ แต่พระพทุธเจ้าไม่ได้บญัญัติไว้ถึงแม่ชี ฉะนัน้ ไม่ได้บญัญัติไว้ 
เราจะกล่าวตู่อย่างนัน้ไม่ได้ เราจะกล่าวตู่แบบว่ากล่าวตู่พทุธพจน์ ไปบิดเบือนคําสอน
พระพทุธเจ้า แต่ถ้าในความรู้สึกเราว่าบวชชีได้บุญไหม ได้ ทําดีทําไมไม่ได้บุญ เราทําด ี
ทําดี เราได้บุญ แต่บอกว่าถ้า ๑๖ กปั พระพทุธเจ้าไม่ได้พดูไว้ แล้วเราก็ไม่กล้ารับรอง 

แต่เราจะบอกว่า การทําคณุงามความดี ทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชัว่ แล้วเราตัง้ใจทํา
คณุงามความดี แต่ส่ิงที่พระพทุธเจ้าพดูไว้ สิ่งที่ว่าได้ ๑๖ กปั มนัเป็นบาลีนะ เพราะ
เดี๋ยวนีเ้ขาจะยืนยนักนัว่าอะไรก็พระไตรปิฎก แล้วไปค้นแล้วมนัไม่เจอ มนัไม่เจอเพราะ
อะไร เพราะพวกเราอ่านบาลีไม่ออกหรอก เราอ่านเวลาเขาแปลเป็นภาษาไทยแล้ว 
ฉะนัน้ คําว่า “บาลีๆ” เพราะมนัมีที่มาที่ไป ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ๑๖ กปั พระพทุธเจ้าพดูไว้ 
บอกไว้เองว่ามนัจะเป็นอย่างนัน้ๆ มนัจะได้ประโยชนอ์ย่างนัน้ แล้วมนัคํา้จุนศาสนามา 

ฉะนัน้ เวลาเป็นผู้หญิง เราบวชชจีะได้บุญอย่างนัน้ไหม 

ถ้าเราบวชแล้ว ใจเราบวช ถ้าใจเราบวชนะ ไม่ต้องบวชชี บวชใจเลย อยู่บ้าน เรา
ก็ปฏิบตัิได้ ทํางาน เราก็ปฏิบตัิได้ เพราะไม่ต้องไปวดัให้พระโขกสบัไง เราฟังสงัคมที่พดู
เร่ืองนีม้ามนัสะเทือนใจ บอกว่าแม่ชีเป็นนกับวชชัน้สอง ไม่มีสิทธิเสรีภาพ ต้องไปอยู่กบั
เขา ต้องให้เขาโขกสบัเป็นทาส เป็นทาสของพระ ต้องหงุหาอาหารให้กิน 
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แสดงว่าพระที่วดันัน้แสดงว่าบวชมาเพ่ือกิน บวชมาเพ่ือกิน บวชมาเพ่ือนอน 
แล้วให้แม่ชีดแูล แต่ถ้าพระที่เขาบวชมาเขาไม่สนหรอก เป็นภาระตาย เลีย้งชีพด้วยปลี
แข้ง พอพระบวชมา ท่านมีบริขาร ๘ มีบาตรมาแล้ว บิณฑบาตที่ไหนมนัก็ฉันได้ 
เพียงแต่เอาแม่ชีมาอยู่ด้วย มนัเป็นภาระต้องหาเลีย้งแม่ชีอีกต่างหาก ถ้าพดูถึงถ้าพระที่
เป็นธรรมนะ แต่ถ้าพระไม่เป็นธรรม สงัคมมนัเป็นอย่างนัน้ แล้วมนัก็มองเข้ามาในสงัคม
ของศาสนา มองมาสงัคมของนกับวช แล้วก็ว่าอย่างนี ้บวชมาเป็นทาสให้โขกสบั 

เราบวชมาใหม่ๆ เหมือนกนั เราบวชมาพรรษาแรก พอออกพรรษา เราก็ไปแล้ว 
ธุดงค์ไปทัว่ พอธุดงค์ไปก็เจออย่างนี ้ไปเจอที่ไหน เราถึงพดูไว้ เห็นไหม หมาตวัหนึ่งโดน
หมาทัง้ฝงูรุมกดั หมาตวันัน้คือเรา ไปอยู่ทีไ่หนมีแต่คนรุมกดั เพราะอะไร เพราะเราจะ
ภาวนา ทําดีอย่าเด่น เราไม่ได้เด่นหรอก มนัทําความดี แต่เขาไม่ทํากนัมนัก็เหมือนเด่น
นัน่แหละ แล้วก็ โอ้โฮ! ทัง้ฝงูเลย กดัเอาๆ เราเหมือนหมาตวันัน้ หมาตวันีเ้คยโดนเขากดั
มาทัว่ โดนเขากดัมาเต็มที่ ฉะนัน้ นี่ความรู้สึกเราเวลาเราโดนกดัมาขนาดนัน้ ถ้าพระ
ด้วยกนันะ 

แล้วคิดดสูิ เวลาแม่ชีมา เวลาบวชไปแล้วเราจะเจอสํานกัที่ไหน เราเจอครูบา
อาจารย์ที่ไหน นี่ไง เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านถงึบอกไง “พระให้ปฏิบตัิมานะ แก้จิตมนัแก้ยาก
นะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” 

“แก้จิตมนัแก้ยากนะ” คือว่าทิฏฐิมานะของพระ บวชมา ๕ พรรษา ๑๐ พรรษา 
มนัจะเป็นอาจารย์แล้ว พอบวชมาพรรษามากๆ ล้างบาตรไม่เป็น จะให้คนล้างบาตรให้ 
จะให้คนคอยนวด คอยอปัุฏฐาก กิเลสนี่มนัไม่ได้เลย บวชมาแค่ตวัเลข บวชมาแค่ได้
พรรษาไม่กี่พรรษา เดินไม่เป็นแล้ว จะนัง่เสล่ียง 

แต่ถ้าครูบาอาจารยเ์รา หลวงปู่ มัน่ท่านแกช่ราภาพขนาดไหน โอ๋ย! หลวงตาท่าน
อปัุฏฐาก แก่เฒ่าขนาดไหนนะ ไม่สบาย จะเอานํา้มะพร้าวอ่อนให้ฉันในเพล “ไม่ได้
หรอก ไอ้ตาดําๆ มนัมองอยู่” 

เห็นไหม ขนาดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะ แล้วผู้อปัุฏฐาก มหาบวั คําว่า “มหา” ไม่รู้
วินยัหรือ มหาบวัจบมหามารู้ธรรมวินยัทัง้นัน้น่ะ แล้วอาจารย์ของตวัทําให้ผิดศีลได้
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อย่างไร เอานํา้มะพร้าวอ่อนมาให้ฉันในเพล “ท่านบอกฉันไม่ได้หรอก ไอ้ตาดําๆ มนัมอง
อยู่ เดี๋ยวมนัจะหาว่า” 

นี่ไง ถ้าพระที่ดีท่านมีคณุธรรม เราหายาก หาครูหาอาจารย์ หลวงตาท่านบอก
เลย หาแหวน หาเงินหาทอง ก็ดคูอคน สร้อยก็อยู่ที่คอคนน่ะ มนัยงัมองเห็นไง กําไล
ข้อมือ แหวนมนัมีไปหมด เงินทองว่าหายาก มนัยงัเดินสวนกนัไป มองเห็นไปหมด แต่
พระดีๆ สกัองค์ไปหาที่ไหน ครูบาอาจารย์จริงๆ ไปหาที่ไหน หาแสนยาก 

ทีนีบ้อกว่า บวชชีจะได้บุญไหม 

เราพดูไว้เลย การบวช ใจบวชนีไ่ด้บุญหมดแหละ แต่จะไปอยู่กบัใคร ระวงัให้ด ี
จะไปอยู่กบัใคร อยู่สงัคมไหน นัน่สงัเกตให้ดี ดใูห้ดี เพราะอะไร เพราะทกุคนบวชใหม่
เหมือนทารก คลอดออกมาแล้วพ่อแม่ไม่เลีย้ง มนัจะอยู่ได้อย่างไร คนนะ พ่อแม่ไม่เลีย้ง
มา มนัโตมาไม่ได้หรอก นี่บวชมาไม่มีครูบาอาจารยค์อยสอน มนัจะไปได้อย่างไร หนัรี
หนัขวางปฏิบตัิ หนัรีหนัขวาง ไปไม่ถกู ทําอะไรไม่ถกูหรอก 

เพราะเราเป็นมาก่อน บวชมาถือธุดงค์ บวชมาก็ดตูํารับตําราถือธุดงค์ แล้วพระ
เก่าๆ มนัก็ใช้เล่ห์ ก็บินทางซ้าย บินทางขวา บินสลบัข้างไม่ได้ ปวดหวันะ บวชใหม่ๆ 
บวชพรรษาแรก อ่านธุดงควตัร แล้วปฏิปทาฯ เราจะเอาอย่างนัน้ บวชมาถือธุดงคเ์ลย 
ไม่มีใครส่งเสริมหรอก มีแต่ขดุหลมุพรางล่อหลอกให้ผิดพลาด ไม่มีใครสอน 

นี่พดูถึงเขาบอกว่า “หากเป็นผู้หญิงอยากบวชตอบแทนพ่อแม่บ้างจะได้บุญ
เท่ากบัผู้ชายบวชพระไหมคะ” 

ได้ บวชใจเราเนาะ ถ้าใจบวช ถ้าบวชแม่ชีได้บญุทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ จะบอกว่าจะ
ให้ได้อย่างนัน้ๆๆ มนัเป็นไปไม่ได้ นี่พดูถึงผู้หญิงบวชเนาะ เราบวชใจของเรา เราให้
กําลงัใจ บวช ใจบวช ใจก็มีศีลมีธรรม เราทําที่นี่ ถ้าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็นตถาคต เรา
ปฏิบตัิของเราเพ่ือประโยชนก์บัเรา อ้าว! ตอบเท่านี ้

ถาม : เร่ือง “จิตเป็นสมาธิหรือเปล่าคะ” 
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กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ หนเูคยกราบเรียนถามปัญหาธรรมหลวงพ่อมาครัง้
หนึ่งค่ะ ตอนนีห้นมีูความอยากรู้เกี่ยวกบัอาการที่หนเูป็นอยู่ หนมูองบนเหนือศีรษะมี
ประกายสว่างเป็นจุดๆ เคลื่อนที่ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ ถ้ามองขึน้ไปบนข้างหน้า หนกู็
สงัเกตกบัอาการที่หนเูป็นนีก้เ็ป็นมานานหลายวนั ตอนนีก้็ยงัเป็นอยู่ค่ะ หนเูคยคิดว่าตา
ฝาดหรือเปล่า หรือเป็นเพราะสายตาเราไม่ดี หรือมีปัญหาทางสายตา กไ็ม่ใช่ค่ะ แต่
เพราะถ้าเราตาฝาด อาการที่เห็นเม่ือมองใหม่ก็ไม่น่าจะเป็นได้อีก แบบนีเ้รียกว่าจิตเป็น
สมาธิไหมคะ และที่เห็นคืออาการของจิตหรือเปล่าคะ 

ปกติหนเูดินไปข้างนอกหรืออยู่บ้าน บางเวลาถ้านกึได้ก็จะภาวนาพทุโธในใจ 
และบางครัง้ก็ดอูาการภายในร่างกายค่ะ ที่ทํา หนทูําถกูหรือเปล่าคะ และถ้าเป็นแบบนี ้
เขาเรียกว่าจิตส่งออกหรือเปล่าคะ และแบบนีถ้ือว่าหนมีูพฒันาการปฏิบตัิที่ดีขึน้หรือไม่
เจ้าคะ 

ตอบ : เวลาพดูถึงเม่ือกี ้“ผู้หญิงบวชจะได้บุญหรือเปล่าคะ” 

ได้บุญอยู่แล้ว ถ้าประพฤติปฏิบตัิขึน้ไป แต่เวลาปฏิบตัิไม่มีครูบาอาจารย์ มนัจะ
มาลงข้อนี ้มาลงข้อนีว้่า สิ่งที่ว่าเขาบอกว่า อย่างนีท้ี่เขาเป็นอย่างนี ้“เวลาเห็นแสงสว่าง 
เห็นต่างๆ มนัคืออะไรคะ แล้วจิตเห็นอย่างนีม้นัเป็นการส่งออกหรือเปล่าคะ แล้วหนู
ปฏิบตัิอยู่นี่มนัพฒันาขึน้หรือเปล่าคะ” นี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มนัเป็นแบบนี ้ มนัไม่มีครู
บาอาจารย์ เราหนัรีหนัขวางไง 

เวลาปฏิบตัิเร่ิมต้น ถ้ายงัปฏิบตัิไม่ได้ สมาธิเป็นอย่างไร เวลาว่าเป็นสมาธิๆ สิ่ง
ที่ว่าเป็นสมาธิ เรายงัจบักนัไม่ได้นะ เรายงัว่ามนัเป็นสมาธิหรือเปล่า ถ้าเป็นสมาธินะ 
หนึ่ง มนัปล่อยวางทัง้หมด มนัปล่อยวางนะ จิตมนัเป็นอิสระ จิตเป็นอิสระคือจิตมนั
ปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดทัง้หมด แล้วมนัเป็นตวัของมนัเอง นัน่น่ะคือสมาธิ 

ขณิกสมาธิคือชัว่คราว อปุจารสมาธิเข้าไปแล้วมนัจะรับรู้สิ่งใดได้ อปัปนาสมาธิ
เข้าไป สกัแต่ว่ารู้ มนัรู้เฉพาะตวัมนัเอง มนัไม่รับรู้อะไรสิ่งใดเลย นัน่เป็นสมาธิ ถ้าเป็น
สมาธิแล้ว เวลาเราจะใช้ปัญญา เวลาใช้ปัญญา เราต้องฝึกหดัใช้ปัญญา 
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สมาธิเกิดปัญญาไม่ได้ เวลาเราใช้ปัญญา เราพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
ต่างๆ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาของสามญัสํานึก มนัเป็นปัญญาของ
ปถุชุน ปัญญาของเรา คนที่มีปัญญามากเขาจะควบคมุกิริยามารยาทของเขาได้ 

ทีนีพ้อเรามีปัญญาแล้ว ปัญญาอย่างนีม้นัจะควบคมุจิตของเราได้ ถ้าควบคมุจิต
ของเราไม่ให้มนัฟุ้งซ่านออกไป แล้วถ้ามนัเป็นสมาธิขึน้มามนัจะรู้เลย เพราะมนัแตกต่าง
กนั มนัแตกต่างกนั พอมนัแตกต่างกนัแล้ว มนัจะพฒันาไม่พฒันามนัอยู่ตรงนี ้

“จิตหนพูฒันาหรือเปล่าคะ” 

ถ้าจิตพฒันา เห็นไหม หนึง่ เราจะไม่ฟุ้งซ่าน เราจะไม่คิดนอกเร่ืองนอกราว นีจ่ิต
มนัพฒันา แต่เดิมนะ เราอยู่บ้านของเรา มนัคิดไปร้อยแปด มนัคิดไปร้อยแปด แล้วมนัมี
ปัญหารบกวนใจตลอด แต่ถ้าพอมนัมีสติปัญญาป๊ับ มนัมีสติปัญญา มนัเท่าทนัตวัเอง 
คือนาฬิกากบัใจมนัเดินไปพร้อมกนั 

นาฬิกามนัก็เดินไปตามเวลา ๒๔ ชัว่โมงใช่ไหม ใจเราก็ปกติของเรา อยู่กบั
กาลเวลาอยู่อย่างนี ้มนัไม่คิดไปอดีตอนาคต ไม่คิดฟุ้งซ่านไปไง นี่มนัก็ดีขึน้แล้ว ถ้าดีขึน้
แล้ว ถ้ามนัทําต่อเนื่องไป ถ้ามนัเป็นสมาธิได้นะ 

คนเป็นสมาธิได้ คนที่มีหลกัการได้ จริงๆ นะ ทกุคนทําสมาธิได้ มนัเหมือนกบั
มรรคผลมนัสามารถจะเอือ้มหยิบเอาได้ พวกนีอ้ยากบวชมาก พวกนีอ้ยากจะออกเลย
นะ อยากจะออกเอามรรคเอาผลเลย อยากออกเอาความจริงนะ เพราะเรามีโอกาสที่ทํา
ได้ 

แต่ถ้าในความเป็นจริงนะ เวลาพวกนีไ้ปหาครูบาอาจารย์ บางที่ครูบาอาจารย์
บอก อ้าว! บวชได้ บวชแล้วหรือมาปฏิบตัิ พอปฏิบตัิแล้วมนัจะต่อเนื่องได้ เวลามนัจะ
ล้มลกุคลกุคลาน มนัจะมีความทกุข์เป็นอปุสรรคอยู่ข้างหน้า ถ้าเขาทนได้ เขาจะผ่านไป
ได้ 

แต่บางคน ครูบาอาจารย์บอกว่ายงัไม่ต้องบวช ให้อยู่ทางโลกไปก่อน เพราะ
อะไร เพราะว่าถ้ามาบวชแล้วปัญหามนัเยอะ คืออปุสรรคข้างหน้ามนัเยอะมากไง แต่
เวลาจิตของเรามนัสงบแล้ว จิตมนัมีหลกัแล้ว มนัคิดว่ามีโอกาสแล้วมนัพอทําได้ พอมนั
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ทําได้ แต่ทําได้เพราะพวกนีย้งัไม่รู้จกักิเลส พวกที่ฝึกหดัใหม่หรือพวกที่คนปฏิบตัิยงัไม่
เคยเห็นกิเลส ยงัไม่รู้จกักเิลส มนัยงัคิดว่าตวัเองมีอํานาจ ตวัเองมีความสําคญั 

แต่ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิไปแล้ว ตวัเราเองก็คือตวัเราเอง เราจะมีอํานาจหรือมี
ความสําคญัขนาดไหนอีกเร่ืองหนึง่ แต่กิเลสในใจของเราเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง กเิลสในใจ
ของเรามนัจะเอาชนะเรา มนัจะข่มข่ีเรา มนัจะพยายามเอาเราไว้ในอํานาจของมนั นัน้
เป็นเทคนิค เป็นวิธีการที่มนัจะทําลายการปฏิบตัิของเรา ที่มนัจะทําลายโอกาสของเรา 
นัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

แล้วถ้าเราไปเจอตรงนัน้น่ะ คนที่ครูบาอาจารย์เจออย่างนัน้แล้วท่านจะรู้เลยว่า
เวลาอปุสรรคไปเจออย่างนัน้มนัจะต่อสู้ของมนัอย่างไร มนัต้องอดนอน มนัต้องผ่อน
อาหาร มนัต้องสร้างกําลงั มนัต้องพยายามเผชิญหน้ากบัมนั ฉะนัน้ กรณีอย่างนีเ้วลาไป
ข้างหน้าแล้วมนัถึงเป็นโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 
มนัจะละเอียดลึกซึง้เข้าไปเป็นชัน้ๆ เข้าไป ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบตัิแล้วท่านเคยผ่าน
วิกฤติการณ์อย่างนีม้า ท่านจะรู้เลยว่าการปฏิบตัิมนัสมบุกสมบนัแค่ไหน มนัจะต้อง
ทุ่มเทขนาดไหน ถ้าเป็นความจริงมนัถึงเป็นความจริงไง 

ทีนีย้้อนกลบัมาผู้ถาม ผู้ถามเขาบอกว่า เวลาเขาปฏิบตัิแล้วเขาเห็นแสงประกาย
เป็นจุดๆ 

ไอ้นี่มนัขัน้พืน้ฐาน มนัเบสิก เวลาคนบางคนปฏิบตัิแล้วมนัจะว่างๆ เข้าไปเฉยๆ 
ถ้าจิตมนัสงบ ว่างๆ เฉยๆ นี่ต้องมีสตินะ ต้องมีสติ มีคําบริกรรม มนัจะว่างเข้ามา มนัจะ
ปล่อยวางเข้ามา มนัจะปล่อยวางเข้ามา มนัจะมีกําลงัของมนั มนัมีความสขุแล้ว แต่
บางที บางคน เวลาจิตมนัเร่ิมปล่อยวาง มนัจะมีความรับรู้อย่างนี ้ จะเห็นดาว เห็นดาว
ระยิบระยบั โอ้โฮ! 

คําว่า “เห็นดาวระยิบระยบั” เวลาคนโดนทําร้ายเขาโดนตีหวั มนัก็ดาว
ระยิบระยบัเหมือนกนันะ แต่ดาวระยิบระยบัอย่างนัน้เขาจะสลบ เขาโดนทําร้ายร่างกาย 
เกิดดาวระยิบระยบัไปหมดเลย เขาไม่ต้องภาวนาเขายงัเกิดดาวระยิบระยบัได้ 
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แต่คนภาวนาบางทีมนัเกิด มนัเกิดไอ้พวกดาวระยิบระยบั เกิดจุด เกิดแสงสว่าง 
เกิดแพรวพราว อนันีม้นัคืออะไร ถ้าจิตมนัจะสงบ บางทีบางคนมนัเหน็ได้ มนัเห็นได้ 
เหมือนเรากินอาหาร เรากินอาหาร บางคนรสชาติฝังใจมาก คนจีนเขากินอาหารจืดๆ 
คนจีนเขารกัษาสขุภาพ เขาไม่กินเหมือนคนไทยเรา คนไทยนี่รสชาติจดั เขาเรียกว่า
กระเพาะเหล็ก กินอะไรก็ได้ ฝรัง่ คนจีน เขากินอาหารรสชาติจืดๆ พอเขามาเจออะไรรส
เผ็ดเขาจะ โอ้โฮ! มนัเผ็ดมาก มนัเผ็ดมาก แต่เรากนิจนเคย เรากินกนัจนไม่มีเผ็ด กิน
ไม่ได้ 

ฉะนัน้ เวลามนัเหมือนกินอาหาร กินอาหารคือว่าเวลาคนเข้าไป เวลารสมนัเผ็ด 
ลิน้รับรสแล้วมนัจะต้องหาอะไรมาเจือจานทนัที ไอ้นีก่็เหมือนกนั เวลาจิตของคน เวลา
มนัเร่ิมปล่อยวาง มนัจะเหน็เป็นจุด เป็นดวงเป็นดาวตา่งๆ ถ้าเห็นก็คือเห็น 

แล้วบอกว่าเขาเห็นอยู่บ่อยๆ ในปัจจุบนัเขาก็เห็นอยู่ ตอนนีก้็เห็นอยู่ค่ะ 

เห็นอยู่ก็วางไว้ อาหารนะ ถ้าเราจะกิน เราก็เอาออกมากิน ถ้าเราไม่กิน เราก็เก็บ
ไว้ นี่ก็เหมือนกนั เราไปเห็นจุดเห็นต่อม เห็นอะไรต่างๆ มนัก็เร่ืองจิตมนัรับรู้ จิตมนัเห็น 
เห็นก็คือเห็น แต่เวลาเห็นแล้ว เห็น อาการเห็นนัน้จริงไหม จริง จริงแล้วมนัได้อะไรล่ะ 

กินข้าว เขากินข้าวเป็นมือ้เป็นคราว พระฉันมือ้เดียว ถ้าครัง้ที่ ๒ นี่ขาดธุดงค์ 
พระฉันมือ้เดียว ในเพลนะ ถ้านอกเพล ถ้าล่วงเพลไปแล้วฉันอาหารยามวิกาล เป็น
อาบตัิปาจิตตีย์ เป็นอาบตัิเลย ผิดเลย นี่ไง เขาฉันมือ้เดียว เขากินหนเดียว กินกจ็บ 

นี่ก็เหมือนกนั เราทําความสงบของใจ ใจก็สงบเข้ามา ไอ้ที่มนัออกรับรู้ ออกเห็น
แสงๆ ไอ้นี่ออกรับรู้แล้วมนัได้อะไร แต่จิตมนัออกรับรู้ ตอนนีก้็เห็นอยู่...เห็นก็วาง 

ถ้ามนัเห็นนะ บางทีมนัเห็นของมนัโดยธรรมชาติ ธรรมชาติ เราจะไปฝืนว่าไม่มี
ไม่ได้ เราไม่ใช่ฝืนว่าไม่เห็นดาวนะ แตเ่ราเห็นดาวแล้วเราต้องเข้าใจว่า แล้วมนัได้อะไร 

อาหาร เรากินอาหาร ถ้าอาหารที่มีคณุภาพ อาหารที่เรากินเป็นมือ้เป็นคราว เรา
กินเพ่ือดํารงชีวิต แตถ้่าอาหารมนัเป็นพิษล่ะ อาหาร ถ้ามนัมีสารพิษเข้าไป เรากินเข้าไป 
เราก็กินสารพิษเข้าไปใช่ไหม 
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นี่ก็เหมือนกนั เราต้องการความสงบของใจ เราต้องการสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิ
คือสมาธิที่ถกูต้อง แต่เราไม่ต้องการ มนัเป็นสมาธิแล้วออกไปเห็นดวงเห็นดาวเห็นอะไร 
เห็นก็คือเห็น ความเห็นนัน้มี ไม่ใช่มนัไม่มี แต่เห็นแล้วมนัได้ประโยชน์อะไร เห็นแล้วมนั
เป็นอะไรขึน้มา 

แต่ถ้าเราวางแล้ว จิตเราสงบเข้ามา แล้วถ้าสงบแล้วมนัพฒันาขึน้ไป ขณิกสมาธิ 
อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ อนันีด้ีกว่า ดีกว่าคือว่ากินอาหารแล้วมนัเจริญเติบโต กิน
อาหารแล้วร่างกายแข็งแรง กินอาหารแล้วเป็นประโยชน์ อ้าว! อนันีด้ีกว่า 

อ้าว! ถ้าดีกว่าแล้ว ถ้ามนัฝึกหดัใช้ปัญญาไปแล้ว มนัจะไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรม เห็นสติปัฏฐาน ๔ แล้วมนัพิจารณาของมนัไป นี่มนัคือคนป่วย คน
ป่วยแล้วรักษา แล้วหาย คนหายจากโรค สบายใจไหม เราเป็นโรค แล้วหมอรักษาหาย 
จ่ายสตางค์ด้วย ขอบคณุต่างหาก จ่ายสตางค์แล้วขอบคณุค่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าวิปัสสนาไปแล้วมนัจะย้อนกลบัมา ถ้าคนวิปัสสนาไปแล้วมนั
จะย้อนกลบัมาเลย ไอ้ที่เห็นแสงวิบๆ แวบๆ อ๋อ! ไอ้นี่มนัหญ้าปากคอก คนเขาโดนทํา
ร้ายเขายงัเห็นดาวระยิบระยบัเลย เดินไปไหนไม่รู้ โดนเขาตีหวั อู้ฮู! ดาวพร่าเลย อนันัน้
เขาเห็นดาวด้วยการลงทนุลงแรงให้เขาทําร้ายร่างกายนะ ไอ้ของเราเห็นดาวโดยที่ว่าเรา
ทําความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบแล้ว ถ้าใจมนัเป็นไปได้ วางไว้ไง 

“หนคูิดว่าหนตูาฝาดหรือเปล่า” 

ถ้าตาฝาดแล้ว มนัเห็นแล้วก็ต้องจบไป นี่ทําไมมนัจะเห็นอีกล่ะ 

อนันีแ้บบว่า มีสติ สติ ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามีสติอยู่กบัจิต มีปัญญาอยู่กบัจิต 
จิตนีป้กติ แต่ถ้าเราส่งออก เราคิดไปเลย อู้ฮู! เราเหน็ใช่ไหม ความเห็นนัน้จะมีคณุค่า
อย่างนัน้ มนัจะเป็นผู้วิเศษอย่างนัน้...ไปแล้ว ส่งออกไปแล้วนะ ไปทําให้จิตใจนีค้ลอน
แคลน จิตใจนีส้ําคญัตน จิตใจนีส้ําคญัตนว่าเป็นผู้วิเศษ เป็นผู้เหนือโลก...ไร้สาระเลย 

แสงเลเซอร์เดี๋ยวนีเ้ขามาผ่าตดัเป็นประโยชน์ด้วย ตอนนีน้ะ อภิญญา ๖ ทาง
วิทยาศาสตร์เขาพิจารณาได้ ถ้าหทูิพย์ก็โทรศพัท์ ถ้าเหาะได้กเ็คร่ืองบิน อภิญญา ๖ 
ตอนนีน้ะ วิทยาศาสตร์มนัทําได้ดีกว่าเยอะ แล้วพระก็มา อู๋ย! รู้นู่นรู้นี ่
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เขาไปโรงพยาบาลดีกว่าเอ็งอีก มีครบ อภิญญา ๖ มีครบเลย โทรศพัท์ก็มี แสง
เลเซอร์ก็มี เคร่ืองบินก็มี อ้าว! เขาดีกว่าเอ็งอีก 

ฉะนัน้ เราต้องเข้าใจว่าสิง่นีม้นัอภิญญาก็ส่วนอภิญญา มรรคก็คือมรรค มนัไม่
เกี่ยวกบัมรรคเลย มรรคคือศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าปัญญามนัเกิดขึน้ อนันีจ้ะเป็น
ประโยชน์กบัเรานะ 

ทีนีพ้ดูถึงว่าเวลาเขาบอกว่า “แบบนีจ้ิตเป็นสมาธิหรือเปล่าคะ แล้วที่เห็นนีเ้ป็น
อาการของจิตหรือเปล่าคะ” 

๒ ข้อนีส้ําคญั เพราะเราพดูบ่อย เราพดูบ่อยว่า เวลาหลวงปู่ ดลูย์ท่านพดู ดจูิตๆ 
จนจิตเห็นอาการของจิต ดจูิตๆ เป็นสมาธิ จิตส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั ผลของมนัเป็น
ทกุข์ เวลาจิตเห็นจิต จิตเห็นจิตเป็นมรรค ผลของจิตเห็นจิตนีเ้ป็นนิโรธ 

ทีนีท้ี่ว่าเห็นอาการของจิตๆ ไอ้ที่เห็นระยิบระยบัเป็นอาการของจิตหรือเปล่าคะ 

ถ้าอาการของจิตนะ จิตมนัสงบแล้ว คนที่รู้ทีเ่ห็นจะไม่ถามอย่างนีเ้ลย เขาวดัวฒุิ
ภาวะของคนภาวนาเป็นภาวนาไม่เป็นอยู่ตรงนี ้คนทีภ่าวนาเป็นนะ แม่ครัวใหญ่ แม่ครัว
ใหญ่มานัง่ฟังเทศน์อยู่นี ่ เขาไม่ต้องให้เราสอนเขาทําครัวเลย เขาชํานาญมาก เราไป
สอนแม่ครัว เรายงัสอนแม่ครัวไม่ได้เลย เพราะแม่ครัวเขาชํานาญกว่าเราเยอะเลย 

คนที่ปฏิบตัินะ ถ้าเขาไปรู้ไปเห็น มนัก็เหมือนแม่ครัว คือแม่ครัวเขาปรุง เขาทํา
มรรค เขามีมรรคมีผล ถ้าเขามีมรรคมีผล เราจะไปสอนเขาไหม เขาจะฟังเราไหม คนที่
เขามีมรรคมีผล คนที่เขาทําได้จริงนะ เขาจะรู้จริงของเขา 

เว้นไว้แต่ไอ้พวกแม่ครัวถงุพลาสติก มนัต้องถาม ไอ้นีท่ําอย่างไร อ้าว! มนัซือ้ทกุ
วนัเลย อยู่ในถงุพลาสติก เช้าก็ถงุ เย็นกถ็งุ แต่มนัทําไม่เป็น ไอ้นี่คืออะไรคะ ไอ้นี่ทํา
อย่างไรคะ เพราะมนัทําไม่เป็น 

อนันีก้็เหมือนกนั เวลาจิตเห็นอาการของจิต ถ้าพดูถึงว่า อนันีเ้ป็นสมาธิหรือ
เปล่าคะ สิ่งที่ว่าดาวพร่าดาวอะไร 
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เราบอกว่า มี ถ้าไม่มีสมาธิ คือถ้าจิตมนัเป็นปกตกิ็เหมือนสามญัสํานึกเรานี่ เรา
ปกติ เราจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรอก แต่ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัจะไปเห็นจุดเห็นต่อม เห็น
อะไรของเขา อนันัน้มนัเป็นไปได้เพราะจิตมนัสงบ 

แต่จิตสงบแล้วนะ เราต้องการจิตสงบ เราไม่ต้องการดวงดาว เราไม่ต้องการจุด
ไม่ต้องการต่อม เราไม่ต้องการแสงสว่าง เราต้องการความสงบ สมัมาสมาธิ แต่ถ้ามนั
เห็นจริง เหน็จริง เราก็มีสติสมัปชญัญะยบัยัง้ได้ 

แต่ถ้าเห็นแล้วมนัเป็นอาการหรือเปล่าคะ 

อาการของมันคือกาย เวทนา จิต ธรรม อาการของจิตคือกาย คือเวทนา 
คือจิต คือธรรม สติปัฏฐาน ๔ คืออาการของจิตทัง้หมดถ้าจิตสงบแล้ว ถ้าจิต
สงบเป็นสัมมาสมาธิ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
นีจ้ิตจริง สติปัฏฐาน ๔ ก็เป็นความจริง 

แต่คนที่ทําสมาธิไม่ได้ คนไม่มีสมาธิ อย่างพวกเรานีเ่ป็นปถุชุน คนหนา อารมณ์
รุนแรง อารมณ์ควบคมุไม่ได้ คนหนาคือควบคมุตวัเองไม่ได้ กิเลสมนัยอุย่างไร มนัแหย่
อย่างไร เชื่อหมดเลย แล้วบอกว่าคนอย่างนีเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จิต
ปลอมๆ อย่างนี ้จิตโดนกิเลสควบคมุอย่างนี ้แล้วมนับอกว่ามนัพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ 

เราถึงบอกว่า ถ้าพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ อย่างนีเ้ป็นสติปัฏฐาน ๔ ปลอมๆ 
ปลอมๆ คือจินตนาการ ปลอมๆ คือการสร้างภาพ คนสร้างภาพ เราอยากคบไหม เรามี
เพ่ือนคนหนึ่งเขาสร้างภาพทัง้วนัเลย แล้วเราอยู่กบัเขา เขาสร้างภาพทัง้วนัเลย เราเลย
กลายเป็นคนเลวเลย เขาเป็นคนดีอยู่คนเดียว เขาสร้างภาพว่าเขาดีๆ เราอยากคบเขา
ไหม เราอยู่ข้างๆ นี่น่าเบื่อมากเลย 

แต่เวลาภาวนา เราสร้างภาพตลอดเลย จิตปลอมๆ สร้างสติปัฏฐาน ๔ ปลอมๆ 
มนัน่าคบไหม ไอ้เราคบเพ่ือนนะ เราเสียเพราะเราคบเพ่ือนกบัเรานะ แต่ผู้ที่ปฏิบตัิจิต
ปลอมๆ เห็นสติปัฏฐาน ๔ ปลอมๆ เขาหลอกลวงตวัเองโดยกิเลสครอบงํา 

แต่ถ้าเขาทําพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จิตเขาสงบได้จริง จิตจริง เพราะมนั
เป็นสมัมาสมาธิจริงๆ ถ้าสมัมาสมาธิจะไม่เหน็ดาวเห็นเดือนเห็นอะไรทัง้สิน้ เพราะมนั
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สงบเข้ามา การเห็นอยู่นี่เห็นนิมิต ส่งออก ขณะที่มนัรับรู้อยู่ มนัสงบแล้วมนัรับรู้ เพราะ
เราสติควบคมุไม่เท่าทนั 

ถ้าเรามีสติเท่าทนั ควบคมุเท่าทนั พทุโธๆ ต่อเนื่องไปๆ มนัรวมตวัมา มนัส่งออก
ไม่ได้ เพราะด้วยกําลงัของสติ ด้วยกําลงัของสติ ด้วยกําลงัของคําภาวนา มนัจะสงบตวั
ลง ถ้าสงบตวัลง มนัจะเป็นสมัมาสมาธิ มนัจะไม่รับรู้สิ่งที่มนัส่งออกไป ถ้ามนัไม่รับรู้สิ่ง
ที่ส่งออกไป จิตมนัจะเร่ิมมีมาตรฐานมากขึน้ มนัมีมาตรฐานมากขึน้ มนัจะเป็น
สมัมาสมาธิที่มีกําลงัมากขึน้ 

แล้วถ้าเรารําพึงไป เราน้อมไป บางคนนะ ที่ว่าจิตสงบแล้วเห็นดงเห็นดาว ถ้า
บางคนจิตสงบแล้วมนัมีอํานาจวาสนานะ มนัจะเห็นกายทนัทีเลย จะเห็นกาย เห็นต่างๆ 
เห็นแล้วขนพองสยองเกล้าเลย แตถ้่าคนอํานาจวาสนาไม่เท่ากนั บางคนอํานาจวาสนา
อ่อน จิตสงบแล้วไม่เห็นอะไรเลย จิตสงบแล้วมีสตินะ 

บางคนไม่ใช่สมาธิ ว่างๆ บงัคบัใจให้มนัว่าง พยายามทําตวัเองให้ว่าง ทําตวัเอง
ให้ว่างคือปฏิเสธทกุอย่างหมด แล้วให้ว่างอยู่ มนัว่าเป็นสมาธิ อย่างนีท้ําอะไรไม่ได้เลย 
เพราะมนัควบคมุไม่ได้ เพราะมนัไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม เราปฏิเสธทกุอย่างให้มนัว่าง แล้ว
มนัจะมีอะไรควบคมุมนัล่ะ มนัก็เหมือนอากาศ ไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครควบคมุได้ เพราะ
มนัไม่มีสติ 

แต่ถ้าเป็นสมัมาสมาธิมนัมีสติ มนัทําสงบเข้ามา ถ้ามนัไม่เห็นกายโดยที่ไม่มี
อํานาจวาสนา ให้รําพึง ให้รําพึงไปที่กาย นีจ่ิตจริง จติจริงถ้ามนัรําพึงไปที่กาย ที่เวทนา 
ที่จิต ที่ธรรมตามความเป็นจริง เห็นไหม จิตจริง สติปัฏฐาน ๔ ก็เป็นความจริง ก็เป็น
มรรค เป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นสมัมากมัมนัโต เป็นความถกูต้องดีงามไง 

แต่ถ้ามนัไม่จริง เป็นมจิฉา มิจฉาคือการสํามะเลเทเมา นึกเองทําเอง สวมรอยไป
เอง นี่เป็นมิจฉา นี่ไง การภาวนามนัมีอย่างนีไ้ง 

ฉะนัน้บอกว่า อย่างนีเ้ป็นสมาธิหรือเปล่า อย่างนีเ้ป็นจิตเห็นอาการของจิตหรือ
เปล่า 
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ถ้าคนเป็นจริง เราถงึบอกว่า แม่ครัว แม่ครัวใหญ่มา ไม่ต้องไปสอนเขาหรอก เขา
หลบัหหูลบัตา พบัๆๆ เสร็จหมดแหละ เพราะเขาผ่านมาหมดแล้ว นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามนั
เป็นความจริงมนัจะมีอารมณ์อย่างนี ้

เราไม่ใช่ติฉินนินทานะ เราเปรียบเทียบ บุคลาธิษฐาน เปรียบเทียบให้เห็นไง ถ้า
เป็นแม่ครัวใหญ่ ถ้าเป็นนกัภาวนา ถ้ามนัเห็นจริง “อนันีจ้ะเป็นอะไรคะ” อย่างนีม้นัจะ
รู้เท่า มนัจะเป็นจริงแล้ว แต่ถ้าอย่างนีป๊ั้บ มนัยงัเป็นอาการพืน้ๆ คือว่ากว่าจะเข้าไปเห็น
อาการของจิตมนัต้องเป็นกลัยาณปถุชุนไง 

จากปถุชุน ถ้าเราทําสมาธิได้ คนที่ทําสมาธิได้คล่องแคล่ว เขาเรียกกลัยาณ
ปถุชุน คือคนบาง ไม่ใช่คนหนา ปถุชุนคือคนหนา คนหนามนัทําอะไรมนัต้องแบกหาม
เหนื่อยหน่อย แต่ถ้ากลัยาณปถุชุนควบคมุสมาธิได้ง่าย รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของ
มาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร เวลามนัเท่าทนั มนัจบ มนัตดัได้ด้วยสติด้วยปัญญา ทีนี ้
มนัยกขึน้สู่โสดาปัตติมรรคก็จะเห็นอาการ โสดาปัตติมรรคคือจิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตาม
ความเป็นจริง 

จิตที่สงบแล้วยกขึน้สู่สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง นัน้คือโสดาปัตติมรรค คือ
จิตมนัเร่ิมเคลื่อนไหว มนัเกิดปัญญา มนัเกิดมรรคเกิดผลแล้ว ถ้ามนัเคลื่อนไป มนั
พิจารณาไป มนัปล่อยวาง ตทงัคปหานชัว่ครัง้ชัว่คราว ถ้าทําจนชํานาญเข้า เวลา
สมจุเฉทปหานขาด พบั! สกักายทฏิฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส จะขาดออกไปจากใจ 
นัน่เป็นพระโสดาบนั นัน่ตามความเป็นจริง 

นี่พดูถึงว่า อนันีเ้ป็นสมาธิหรือเปล่าคะ 

เป็น เป็นมากเป็นน้อยอีกเร่ืองหนึง่ 

แต่ถ้าเป็นจิตเห็นอาการของจิตหรือเปล่าคะ นีเ้ป็นอาการของจิตหรือเปล่าคะ 

อนันีม้นัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิก็เห็นอย่างนี ้ ปัญญาอบรม
สมาธิก็เห็นความคิด เห็นอะไรของตวั แต่มนัเป็นความคิดที่มนัไปเสวย เวลารู้เท่าทนั 
มนัปล่อย มนัคายทิง้ มนัปล่อย มนัไม่เสวย ไม่เสวยก็เป็นสมาธิ 
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ปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญารอบรู้ความคิด รอบรู้เท่าทนั ปัญญารอบรู้ในกอง
สงัขาร สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง 

ถ้าปัญญามนัรอบรู้เท่า เหมือนกบัคนกลัยาณปถุชุนรู้เท่าทนั เห็นไหม ปถุชุนคน
หนารู้ไม่เท่าทนั อารมณ์เป็นเรา ทกุอย่างเป็นเรา โกรธเกลียดเป็นเรา สรรพสิ่งเป็นเรา 
ยึดมัน่ถือมัน่เป็นเรา แต่ถ้ามนัมีสติปัญญาป๊ับ มนัทิง้พวกนีห้มดเลย พอทิง้พวกนีป๊ั้บ มนั
ไม่ใช่เรา พอไม่ใช่เรา มนัขาด พอมนัขาดนี่เป็นกลัยาณปถุชุน คือปัญญาอบรมสมาธิ 

ปัญญาที่เรารู้เห็นความคิด เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิ คือปัญญาโลกีย
ปัญญา ปัญญาทางโลกคือปัญญาจากสมอง ปัญญาจากสามัญสํานึกไง แต่ถ้า
มันปล่อยวางไปแล้ว พอมันขึน้เป็นปัญญา มันจะเป็นภาวนามยปัญญาแล้ว มัน
ไม่ใช่ปัญญาสมองแล้ว จิตจริง มันเป็นปัญญาของจิต มันเร็วมาก มันทันกัน
มาก มันเป็นภาวนามยปัญญา มันถึงมีกําลังและความคมกล้าเข้าไปเชือดเฉือน
สังโยชน์ เชือดเฉือนกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจได้ มันจะเป็นความจริง 

นัน้พดูถึงว่า มนัเป็นอาการของจิตหรือเปล่าคะ 

ฉะนัน้ เวลาอยู่บ้าน เขานึกพทุโธอยู่ตลอด ดีแล้ว เขาบอกว่า ที่เขาเป็นอย่างนี ้
จิตส่งออกหรือเปล่าคะ 

จิตส่งออกมนัเหมือนไฟฟ้า ไฟฟ้า ถ้าไฟฟ้าแรงสงู ใครไปจบันะ เวลาใครไปพาด
ให้แบบว่าสายไฟมนัเดินได้ ตายหมด ไฟฟ้านี่ 

นี่ก็เหมือนกนั ว่าจิตส่งออกหรือเปล่า 

ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของความคิดส่งออกหมด ธรรมชาติของจิตกเ็หมือน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ามีพลงังานของมนั มนัส่งออกอยู่แล้ว โดยเอ็งจะรู้หรือไม่รู้ จะพดูหรือไม่พดู 
ธรรมชาติมนัเป็นอย่างนัน้ แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นนายช่างใหญ่ รู้ถึง
วิธีการจะควบคมุกระแสไฟฟ้า แล้วแยกแยะต่อเอาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ มนัก็เลยเป็น
มรรค องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นนายช่างใหญ่ สามารถควบคมุ เบี่ยงเบน 
หรือเอาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน ์

นี่ก็เหมือนกนั จิตส่งออกหรือเปล่าคะ 
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มนัส่งออกอยู่แล้วโดยธรรมชาติ รู้หรือไม่รู้มนัก็ส่งออกอยู่แล้ว เพราะความคิดนี่
คือการส่งออก แล้วนายช่างใหญ่ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงให้ทําสมัมาสมาธิ
ไง แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา แล้วมนัถึงเป็นประโยชน์ไง 

ฉะนัน้บอกว่า มนัส่งออกหรือเปล่าคะ มนัก็ส่งอยู่แล้วเจ้าค่ะ ฉะนัน้ เขาบอกว่า 
จิตนีเ้ป็นสมาธิหรือเปล่า 

เป็น ทีนีส้มาธิมนัเป็นสมาธิของปถุชุน สมาธิของโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิ
มรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค กําลงัของสมาธิแตกต่างกนัทัง้นัน้ ฉะนัน้ เวลา
แตกต่างกนั เวลาทําไปข้างหน้า เห็นไหม การประพฤติปฏิบตัิ เส้นทางเดินของมรรค 
เส้นทางเดนิของหวัใจอีกกว้างขวาง อีกยาวไกล เราพยายามประพฤติปฏิบตัิไป 

ทีนีเ้พียงแต่ว่าทีเ่ขาถามมา ถามแล้ว เราก็พยายามจะตอบให้เข้าใจ แต่โดย
ธรรมชาติ โดยธรรมชาติของคนทีภ่าวนาไม่เป็น ฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ฟังอย่างไรก็ได้
ประโยชน์บ้าง ถ้าอะไรที่มนัคาใจแล้วปัญหานีม้นัไปเคลียร์กบัปัญหาของเรา มนัก็ได้
ประโยชน์ตรงนัน้ แต่จะให้เข้าใจทัง้หมด เป็นไปไม่ได้ แต่ก็พยายามจะตอบ ตอบให้เห็น
ว่า นี่เป็นสมาธิไหม เป็น แล้วสิ่งที่เห็นแสงสว่างมนัเป็นอาการ ถ้าทางโลกเขาว่าเห็นนิมิต
ได้เป็นบางครัง้บางคราว แต่ในการปฏิบตัิแล้วมนัจะมวีิธีการ 

ที่ว่าครูบาอาจารย์สําคญั สําคญัตรงนีไ้ง สําคญั เวลาพดูนี่เหมือนกนั จิต เอ็งก็
จิต ข้าก็จิต แต่จิตของใครไม่รู้ แล้วจิตระดบัไหนก็ไม่รู้ แต่ถ้าครูบาอาจารย์นะ จิตระดบั
ไหน เอ็งพดูมาสิ พอพดูมา เอ็งรู้แค่ไหนก็แค่นัน้นะ่ คนเรามีความรู้แค่ไหนมนัก็พดู
ออกมาได้แค่นัน้น่ะ ถ้ารู้แค่นัน้ ความรู้มนัมีแค่นัน้น่ะ จิตก็อยู่ตรงนัน้น่ะ เวลาพิสจูนก์นั 
เวลาตรวจสอบกนั ครูบาอาจารย์ท่านตรวจสอบได้ ท่านทําได้ 

ทีนีเ้พียงแต่เราพดูให้เห็นไง เพราะยิ่งพดูมนัยิ่งงง เพราะอะไร เพราะเวลาใครฟัง
เทศน์เราแล้วมนัจะไปเปิดในเว็บไซต์ แล้วก็จะไปเปิดที่เราตอบใครแล้วมนัก็จะมาสวม
เลย “อนันัน้หลวงพ่อตอบวนันัน้ หลวงพ่อตอบนี่เหมือนของหนเูลยค่ะ เหมือนหมดเลย
ค่ะ” 
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เออ! เหมือนก็เหมือน ไม่เป็นไร เพ่ือประโยชน์ของเอ็ง เอ็งค้นหามาเพ่ือประโยชน์
ของเอ็งนะ แต่เวลาอย่างนี ้ เพราะเราอ่านคําถามแล้วมนัถามหลายช็อต แล้วถามถึงว่า
จิตสงบหรือเปล่า จิตเห็นอาการของจิตหรือเปล่า จิตส่งออกหรือเปล่า นี่เวลาถาม
หลายช็อต ฉะนัน้ เราเลยตอบให้เห็น ยกมาพดูให้เหน็ว่า วิธีการและพฒันาการของจิต
มนัเป็นอย่างใด แล้วเราพยายามทําของเรา ทําด้วยตวัเรา เพ่ือประโยชนก์บัเรา แล้วผิด
ถกู เรายงัมีครูบาอาจารย์อยู่นะ ครูบาอาจารย์ของเราสําคญัตรงนี ้ เหมือนหมอ หมอ
คอยตรวจไข้พวกคนไข้ ครูบาอาจารย์ของเราคอยตรวจหวัใจของเรานกัปฏิบตัิ ผู้ที่
ปฏิบตัิหาครูหาอาจารย์คอยดคูอยแล คอยชีน้ําอาการใจของเรา เพ่ือให้มนัพฒันาการ 
ให้มนัดีขึน้ ในเม่ือเรามีครูบาอาจารย์อยู่ เราพยายามปฏิบตัิของเรา แล้วถ้าผิดพลาดขึน้
ไป หาครูหาอาจารย์คอยชีน้ําเพ่ือประโยชน์กบัเรา 

เราเกิดมานี่ เกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา
กําลงัเจริญงอกงามในการประพฤติปฏิบตัิ มีครูมีอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบตั ิ

ฉะนัน้ ถ้าจะไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นจานกระเบือ้ง อนันัน้ก็อีกเร่ืองหนึง่นะ 
ถ้าไปหาครูบาอาจารยจ์านกระเบือ้ง จานสนิมนัน่น่ะ มนัจะพดูถกูใจเราทกุเร่ือง แล้วเรา
ก็จะจมปลกัอยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้าจานกระเบือ้งสนิมคลัก่เลย จานสงักะสี จานกระเบือ้ง 
มนัก็กระเบือ้งแตก ถ้าจานสงักะสี มนัก็สงักะสีมีแตส่นิม แล้วเวลาพดูไปก็ถกูใจทัง้นัน้
น่ะ ถกูใจหมดแหละ 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ พดูทีไรเจ็บชํา้นํา้ใจทกุที พดูบาดหวัใจ พดู
อะไรไม่เคยได้ดัง่ใจเลย พดูอะไรผิดทกุเร่ืองเลย นัน่ล่ะหมอมนัฉีดยาไง ฉีดยาผ่าตดัมนั
เจ็บนะ พดูอะไรผิดทกุที พดูอะไรเจ็บๆ ชํา้ๆ ทกุทีเลย นัน่น่ะเขาให้ยา แล้วถ้าเราหาครู
บาอาจารย์อย่างนัน้ได้ เราจะเป็นประโยชนก์บัเรานะ ฉะนัน้ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
เราควรทําประโยชน์กบัเราเพ่ือชีวิตเรา เอวงั 


