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 ขอ้ ๑๖๙๐. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๙๐. เร่ือง "อาบติัติดตวั" 

 กราบพระอาจารยท่ี์เคารพอยา่งสูง ผมมีขอ้สงสัยในเร่ืองการบวชเรียนครับ คนท่ี
บวชคร้ังท่ี ๒ ควรปฏิบติัอยา่งไร ถา้ตอนบวชคร้ังแรก แลว้ถา้การบวชคร้ังแรกเคยมี
อาบติั แลว้ไม่ไดป้ลงอาบติัขณะท่ีบวชอยูค่ร้ังแรกครับ กราบขอพระอาจารยเ์มตตาให้
ความกระจ่างดว้ยครับ 

 ๑. ถา้บวชคร้ังแรกท าอาบติัปาราชิก ซ่ึงความผดิน้ีมีแค่ ๔ ขอ้เอง มนัไม่ซบัซอ้น
เท่าไร ถา้พระท าผดิใน ๔ ขอ้นั้นแลว้ปาราชิก ก็ไม่สามารถกลบัมาบวชใหม่ได ้หมายถึง
ไม่มีวดัไหนรับบวชให ้ แต่ถา้คนนั้นส านึกผดิจริงๆ แลว้อยากบวชใหม่จริงๆ จะท าได้
ไหมครับ มีทางออกใหผู้ส้ านึกผดิเหล่านั้นไหมครับ 

 ๒. ส าหรับสังฆาทิเสส มีหลายขอ้มากมายจ าไม่หวาดไม่ไหว บางทีเลก็ๆ นอ้ยๆ 
ก็อาบติัสังฆาทิเสสแลว้ พระบวชใหม่ในปัจจุบนับวชตามประเพณี ๗ วนับา้ง ๑๕ วนั
บา้ง แน่นอนไม่รู้ศีลครบ ๒๒๗ ขอ้แน่ๆ ครับ ถา้บวชคร้ังแรกแลว้เกิดพลาดไปท าอาบติั
สังฆาทิเสส สึกแลว้ก็ยงัมีอาบติัติดตวัโดยไม่ไดต้ั้งใจ นั้นเพราะตอนบวชนั้นไม่รู้จริงๆ 
ว่าเป็นอาบติัสังฆาทิเสส แต่เม่ือตอ้งการมาบวชใหม่คร้ังท่ี ๒ จึงไดศึ้กษาอยา่งจริงจงัมาก
ข้ึน เพราะกลวัความผดิพลาด กลวัความไม่บริสุทธ์ิ ถา้บวชใหม่แลว้อาบติัจะยงัคงอาบติั
เช่นเดิมอยูไ่หมครับ ถา้เป็นเช่นนั้นพระบวชคร้ังท่ี ๒ แลว้จะมีอาบติัสังฆาทิเสสเก่าคา้ง
อยูท่ี่จะตอ้งปลงอาบติัใช่ไหมครับ ดงันั้นในการบวชคร้ังท่ี ๒ ควรจะตอ้งมีพิธีกรรมใน
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การปลงอาบติัเก่าๆ ในคร้ังท่ีบวชคร้ังแรกเลยใช่ไหมครับ ส าหรับอาบติัเลก็นอ้ยอ่ืนๆ ท่ี
ต ่ากว่าสังฆาทิเสสไม่ขอกล่าวถึงครับ 

 ๓. บา้งก็ว่าอาบติัน้ีจะมีกรรมนั้น กรรมน้ีติดตวั มีผลต่อมรรค ผล นิพพาน มีผล
ต่อการภาวนา แต่ผมเช่ือว่าถา้อาบติัไม่ถึงปาราชิกแลว้ยงัพอปล่อยวางความยดึผดิในใจ
ไดค้รับ แต่จะปล่อยวางความยดึ คลายความกลวั ความกงัวลใจได ้ ตอ้งกราบขอเมตตา
พระอาจารยค์รับช่วยช้ีทางใหค้ลายความยดึดว้ยครับ  

 ปล. ตามท่ีเคยฟังเทศน์พระอาจารยม์า พระท่ีธุดงคต์ามป่าตอ้งมีศีลบริสุทธ์ิ 
ไม่อยา่งนั้นสัตวป่์าหรือผสีางอาจท าร้ายถึงตายได ้ จึงเป็นเหตุใหต้อ้งถาม เพราะวนั
ขา้งหนา้ถา้หมดภาระทางสังคมก็จะบวชอีกเป็นคร้ังท่ี ๒ เพื่อภาวนาหามรรค ผล 
นิพพานใหไ้ดภ้ายในชาติน้ีครับ กราบนมสัการ 

 ตอบ   :   น้ีพดูถึงว่าค  าถาม พดูถึงว่ามนัเป็นเร่ืองใกลต้วั เร่ืองสังคมไทย เร่ือง
สังคมไทยเร่ืองการบวช การเรียน เห็นไหม เร่ืองการบวช การเรียน น่ีเวลาบวชเรียนได้
บุญมากนะ ไดบุ้ญมากจริงๆ เพราะการบวช การเรียนมนัเร่ิมตน้ตั้งแต่พระเจา้อโศก
มหาราช พระเจา้อโศกมหาราช พระพุทธเจา้นิพพานไป ๒๐๐ กว่าปี พระเจา้อโศก
มหาราชเป็นผูท่ี้ศรัทธาในพุทธศาสนามาก สร้างวดั ๘๐,๐๐๐ กวา่วดั ศรัทธามากนะ ตาม
ไปถึงท่ีพระพุทธเจา้เกิด พระพุทธเจา้ตรัสรู้ พระพุทธเจา้ปฐมเทศนา พระพุทธเจา้
ปรินิพพาน ไปสร้างเสาอโศกไว ้ 

 ไอท่ี้เขาไปกราบๆ กนัน่ีพระเจา้อโศกไปท าอนุสาวรียไ์วต้ั้งแต่สมยัท่ีว่าท่านยงั
ด ารงชีพอยู ่ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ ท่านศรัทธามาก แลว้สร้างวดั สร้างวดัฟ้ืนฟูศาสนา 
ดูแลพระสงฆม์หาศาลเลย รับผดิชอบหมด เพราะว่าท่านมีอ านาจมาก เพราะก่อนท่ีท่าน
จะมานบัถือพุทธศาสนาท่านนบัถือศาสนาอ่ืนมาก่อน แลว้ท่านพยายามเผยแผอิ่ทธิพล
ของท่าน รบทพัจบัศึกขยายอาณาเขตไปมหาศาล แลว้พอไปเห็นการรบทพัจบัศึกแลว้มนั
เห็นคนตายมาก มนัสะทอ้นใจไง สะทอ้นใจป๊ับก็เลยมาศึกษาคน้ควา้ ก็เลยมาศึกษาเช่ือ
ในพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นมาท่านเผยแผโ่ดยธรรม  

 น่ีเผยแผ ่ ไปสร้างคุณงามความดี ไปสร้างวดัสร้างวา ไปใหเ้ขาบวชใหเ้รียน เผย
แผธ่รรม แต่ก่อนรบดว้ยอาวุธ รบโดยสงคราม แต่พอท่านมาคิดไดป๊ั้บท่านมาเผยแผท่าง
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ศาสนา น่ีเผยแผไ่ปมนัมีแต่ความร่มเยน็เป็นสุขไปหมด แลว้ก็ท  ามาจน อูฮู้ ดีใจมาก ก็ไป
ถามอาจารยข์องตวั พระติสสะ บอกว่าเป็นญาติศาสนาหรือยงั? บอกยงั แลว้ถา้เป็นญาติ
ศาสนาท าอยา่งไร? ตอ้งเอาสายเลือดมาบวช ก็เลยไปขอร้องลูกสาว ลกูชาย พระมหินท ์
กบันางสังฆมิตตาท่ีเผยแผม่า ขอใหล้กูมาบวช ๒ คน ลกูก็มาบวชใหจ้ริงๆ แลว้พอบวช
เสร็จแลว้ลูกส าเร็จเป็นพระอรหนัตด์ว้ย 

 น่ีไงการบวช เห็นไหม ถา้เอาลกูมาบวช เอาลูกมาบวช มาสืบทอด เอาสายเลือดไง 
เวลาบอกว่าบวชน่ีนะพ่อแม่ไดบุ้ญ ๑๖ กปั ๑๖ กปั ท าไมมนัจะไม่ได ้เอาเลือดเน้ือเช้ือไข 
ดูสิสมยัโบราณนะกวา่จะอุม้ทอ้งมา ๙ เดือน พออุม้ทอ้งมา ๙ เดือน เสร็จแลว้พอคลอด
ออกมาแลว้ยงักินนม กินนมกินเลือด กินเลือดในอก น่ีก็เลือดเน้ือเช้ือไขเราทั้งนั้นแหละ
ไปค ้าจุนศาสนา ค ้าจุนศาสนาตรงไหน? ค ้าจุนศาสนาตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ปรินิพพานมา ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กว่าปี ศาสนาน่ีไม่เคยขาดพระสงฆเ์ลย ถา้การขาด
พระสงฆคื์อบวชเรียนกนัต่อมาไม่ได ้ คือการบวชตอ้งมีพระครบ ๑๐ องค์บวชมา แลว้
พระตอ้งบวชต่อเน่ืองกนัมา ถา้ขาดไม่มีพระน่ีบวชไม่ได ้ 

 น้ีการค ้าจุนศาสนา คือพระบวชมาแลว้มาศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ถา้มีอ  านาจวาสนากไ็ดเ้ป็นอุปัชฌาย ์ เป็นอาจารย ์ ไดบ้วชกุลบุตร
สุดทา้ยภายหลงั แลว้ก็มีการศึกษา มีการสัง่สอน ก็มีวิชาการก็ต่อเน่ืองกนัมา น่ีสืบทอด
ศาสนามา ค ้าจุนศาสนา ฉะนั้น ลูกมาบวชพ่อแม่ได ้ ๑๖ กปั จะรู้หรือไม่รู้พ่อแม่ได้
แน่นอน เพราะว่ามนัเป็นไปโดยเวรโดยกรรม โดยขอ้เทจ็จริง เพราะลกูมาบวช สายเลือด
มาบวช สายเลือด เลือดเน้ือเช้ือไขเขา้มาค ้าจุนศาสนา พ่อแม่ได ้๑๖ กปั ไดบุ้ญแน่นอน  

 ฉะนั้น เลยเป็นประเพณีของชาวพุทธไง ถา้เป็นมหายาน ถา้มีลกูชาย ลกูคนโต
ตอ้งไปบวช แถวทิเบต แถวมหายาน ในครอบครัวหน่ึงตอ้งมาบวชคนหน่ึงตามประเพณี
ของเขา ในฝ่ายมหายานนะ ในบา้นถา้มีผูช้ายหลายคนก็ตกลงกนัมาคนหน่ึง ตอ้งมาบวช 
ฉะนั้น ดูพระสิ พระทิเบตเยอะไปหมดเลย เพราะทุกบา้นตอ้งส่งมาหน่ึงคนมาบวชเป็น
ประเพณี ถา้ไม่บวชเหมือนเราเขา้อยูป่ระเพณีนั้นไม่ได ้ แต่พอมาเถรวาทเรา น่ีมาบวช 
บวชแลว้สึก บวชเป็นประเพณี  

 ถา้บวชเป็นประเพณีน่ีบุญบวช บุญบวชเราบวชประเพณี พ่อแม่อยากใหลู้กบวช
มาก เพราะขอใหไ้ดพ้ึ่งชายผา้เหลืองจากลูกชาย ถา้ลูกชายไปบวชพ่อแม่จะไดบุ้ญกุศล น่ี
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แบบว่าเป็นส่ิงท่ีเชิดชู เป็นส่ิงท่ีท  าใหพ้่อแม่มีความอบอุ่นใจ เกิดมาแลว้ก็ยงัไดบุ้ญ ได้
กุศลจากพุทธศาสนา ฉะนั้น บุญบวชไดม้ากๆ เลย ๑๖ กปั พ่อแม่ได ้ ๑๖ กปัแน่นอน 
ฉะนั้น พอบวชเสร็จแลว้พ่อแม่ไดจ้นบวชเสร็จจบ จบเลย เพราะเอาลูกเขา้ไปอยูใ่น
ศาสนาแลว้ ต่อไปน้ีอยูท่ี่ลูกแลว้ ถา้ลูกปฏิบติัดี ปฏิบติัดี เห็นไหม โอ๋ย น่ีลูกใคร  

 ดูสิดูครูบาอาจารยเ์ราท่านเป็นพระอรหนัต์ข้ึนมา เขาไปหาพ่อ หาแม่ ลกูมาบวช
จนส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ ลูกมาบวชแลว้มีคุณธรรม น่ีพ่อแม่เป็นท่ีเชิดชูข้ึนมาอีก ถา้
บวชแลว้ศึกษาเล่าเรียนแลว้ท าความดี แต่ถา้บวชแลว้เราโดนกิเลสครอบง าหวัใจ แลว้ท า
แต่บาปแต่กรรม สร้างแต่บาปแต่กรรมนะมนัก็เป็นบาปกรรมของผูบ้วชนั้น เป็นบาปเป็น
กรรมของผูบ้วชนั้น เพราะเจา้หนา้ท่ี เวลาเราท าความผดิพลาด เราท าผดิเราก็มีผลตาม
กฎหมายใช่ไหม แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีท  าผดิเขาตอ้งมีสองเท่า น้ีพระสั่งสอนศีลธรรมเขา แลว้
พระมาผดิเสียเอง พระมาท าผดิเสียเอง น่ีมนัก็มีเวรมีกรรมมากข้ึน 

 ฉะนั้น มีเวรมีกรรมมากข้ึนมนัจะเขา้สู่ค  าถามน้ีไง ค าถามว่ามนัเป็นอาบติัๆ เขา
บอกเลยค าถาม เห็นไหม ผูท่ี้มาบวชประเพณี ๗ วนั ๑๕ วนัเขาไม่รู้หรอก ถา้เขาไม่รู้นะ 
แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนา ในเม่ือเราไม่รู้มาบวช ๕ วนั ๑๐ วนั ถา้ไม่รู้ก็ถาม ถามเสียดีกว่า 
แลว้ก็ดูพระผูใ้หญ่เขาท า ดูพระพี่เล้ียงเขาท าว่าเขาท าอยา่งไร ถา้เราไม่รู้อยา่ไปฝืนท า 
เพราะอาบติัน้ีผดิเพราะไม่รู้ ผดิเพราะท าผดิ ผดิเพราะสงสัย ไม่รู้ก็ผดิ ผดิแน่นอน มีกรรม
อยูแ่ลว้ ไม่รู้ก็ผดิ เพราะไม่รู้มนัจะไปยกเวน้วินยัไดอ้ยา่งไรล่ะ? ยกเวน้ขอ้หา้มได้
อยา่งไร? ไม่รู้อา้งว่าไม่รู้ไม่ได ้ไม่รู้ก็ผดิ สงสัยก็ผดิ ท  าผดิก็ผดิ  

 ฉะนั้น เวลาบวชเขาตอ้งศึกษาไง ทีน้ีกรรมฐานเราเวลาจะบวชข้ึนมา เห็นไหม 
เขาตอ้งไปเป็นปะขาวก่อนเพื่อมาศึกษา เพือ่ท  าความเขา้ใจ ถา้ความเขา้ใจ ถา้ความเขา้ใจ
แลว้มนัจะเป็นโอกาสไง ฉะนั้น ความเขา้ใจ เวลาบวช พิธีกรรมบวช ญตัติจตุตถกรรมมนั
เป็นภาษาบาลี แลว้บวชแลว้เขาก็บวช แลว้ยิง่คนรุ่นใหม่ดว้ย นรก สวรรคก์็ไม่เช่ือ อะไร
ก็ไม่เช่ือ มนัเป็นวิทยาศาสตร์หมด ฉะนั้น เวลาจิตใจของคนมนัหยาบมนัก็ท  าตามแต่
ความพอใจของตวั แลว้ก็ไม่เช่ือ แลว้พอสึกออกไป แลว้ไปท าส่ิงใดแลว้ เวลาเราน่ีท าส่ิง
ใดก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าส่ิงใดก็มีความผดิพลาด มนักคิ็ดหาเหตุผลแลว้ 

 ในสมยัปัจจุบนัน้ีไปหาหมอดูกนั ไปใหค้นทาย พยากรณ์กนัตลอด แต่ในพุทธ
ศาสนาไม่ไดส้อนอยา่งนั้น ในพุทธศาสนาสอนนะสอนใหเ้ช่ือพระพุทธ พระธรรม 
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พระสงฆเ์ท่านั้น พระธรรม สัจธรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าไมจะตอ้งไปใหค้นนูน้ทาย 
คนน้ีทาย ทีน้ีพอเวลาเราผดิพลาดข้ึนมา เราเองเราก็หวัน่ไหวอยูแ่ลว้ หวัน่ไหวอยูแ่ลว้ พอ
คิดเราก็ทบทวนจะหาความผดิแลว้ พอมารู้ว่าตวัเองผดิ เคยท าผดิไวท่ี้ไหนคอตกไง น่ี
เพราะมนัเป็นอดีตไปแลว้ มนัเป็นอดีตไปแลว้จะแกอ้ยา่งไร?  

 ฉะนั้น มนัตอ้งศึกษามาตั้งแต่ตอนน้ี เวลาศึกษามามีครูบาอาจารยท่ี์ดี ท่านจะพา
ไปส่ิงท่ีดี ถา้พาไปส่ิงท่ีดี น่ีบุญบวช เวลาบวชไดบุ้ญจริงๆ แต่บวชแลว้ บุญบวช เห็นไหม 
บุญบวชก็ประเพณี แต่เวลาเราบวชแลว้เราประพฤติปฏิบติัเราจะเอาอริยสัจ เราจะเกิด
สัจจะความจริง เราจะช าระลา้งกิเลสมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึงเลย น่ีพดูถึงว่าบุญบวชนะ 
ฉะนั้น เวลาบวชมนัไดบุ้ญ แต่บวชใหถู้กตอ้ง บวชใหดี้งาม บวชแลว้เราประพฤติปฏิบติั
ตามความจริงข้ึนไป ถา้ความจริงข้ึนไปมนัจะเป็นความดีของเราไง แต่ถา้มนัไม่เป็นความ
จริง เราเป็นวิทยาศาสตร์เราก็คิดของเราไปอยา่งนั้นแหละ  

 ฉะนั้น เขา้ค  าถามขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ๑. การบวชคร้ังแรกท าอาบติัปาราชิกท่ีมีความผดิมีเพียงแค่ ๔ ขอ้เอง แต่
ไม่ไดซ้บัซอ้น ถา้พระท าผดิใน ๔ ขอ้นั้นแลว้ปาราชิกไม่สามารถกลบัมาบวชใหม่ได ้
หมายถึงไม่มีวดัไหนใหบ้วช แต่ถา้คนนั้นส านึกผดิแลว้อยากบวชใหม่จะท าไดไ้หมครับ 
และมีทางออกอยา่งใด 

 ตอบ   :   ถา้ท าปาราชิก เห็นไหม ปาราชิก ๔ ฆ่าคนตาย ลกัทรัพยเ์กิน ๑ บาท 
อวดอุตตริมนุสสธรรม แลว้ก็เสพเมถุน น่ีปาราชิก ๔ ถา้ปาราชิก ๔ มนัตาลยอดดว้น 
บวชอีกก็ไม่ใช่เป็นพระ เวลาไปบวช บวชชาติน้ีบวชแลว้มนัไม่เป็นพระหรอก เพราะมนั
ขาดไปโดยธรรมวินยั ขาดไปโดยอตัโนมติัไง มนัไม่ตอ้งมีใครตดัสิน มนัขาดโดยการ
กระท านั้น การกระท านั้นจบส้ิน จบแลว้ อาบติัอยูใ่นตวัเขาแลว้ ทีน้ีพอเขาสึกไปหรือเขา
ไม่ไดสึ้ก แลว้เขาจะไปบวชใหม่ ไปบวชท่ีไหน ถา้เขาไม่บอกวดัอ่ืนจะรู้ไหม?  

 เราจะบอกว่าพิธีกรรมบวชเขาบวชให ้ไปบวชท่ีอ่ืน ไปบวชท่ีวดัท่ีเขาไม่รู้เขาบวช
กนัอยู ่ ใครไปปาราชิกแลว้ เวลาขาดจากพระไปแลว้ โดนจบัไดก้็สึกไป แลว้ถา้ไม่มี
ช่ือเสียงใช่ไหมก็ไปบวชท่ีอ่ืน บวชแต่ละภาค อุปัชฌายท่ี์ไม่รู้เขาก็บวชให ้ บวชใหแ้ลว้
เป็นพระหรือเปล่าล่ะ? มนัเป็นพระหรือเปล่า? ทีน้ีมนัเป็นพระหรือเปล่า? เป็น เพราะ
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อะไร? เพราะบวชแลว้มนัตอ้งเขา้อุโบสถ มนัตอ้งท าสามีจิกรรม มนัก็เป็นพระ แต่เขาไม่
สมบรูณ์หรอก มนัแบบว่ามนับวชไม่ได ้ ค  าว่าบวชไม่ไดคื้อว่ามนับวชใหเ้ป็นอริยบุคคล
ข้ึนมาไม่ได ้มนับวชข้ึนมาใหเ้ป็นพระจริงๆ ไม่ได ้แต่ไอพ้ระปลอมๆ พระสมมุติ ไอพ้ระ
ท่ีว่าคนนูน้บวชให ้คนน้ีบวชให ้ไออ้ยา่งน้ีมนัท า มนัเหมือนเป็นสมมุติไง  

 สมมุติเหมือนกบัการแสดง การแสดงน่ีเป็นสมมุตินะ ดูสิการแสดงเขาเล่นไดดี้ 
การแสดงเป็นอาชีพเขาเลย ทีน้ีมาบวชเป็นพระ พระโดยสมมุติ สมมุติน่ี แต่เขาหา้มบวช
อยูแ่ลว้ เพราะว่ามนับวชไม่ได ้ แต่ค าว่าหา้มบวช ทีน้ีทางโลกค าว่าสมมุติมนัมีพรรคมี
พวก มีการช่วยเหลือเจือจาน อนันั้นอีกเร่ืองหน่ึง เขาบอกว่า 

 ถาม    :   แลว้ถา้มีคนส านึกผดิ อยากบวชจริงๆ จะท าไดไ้หมครับ มีทางออก
อยา่งใด  

 ตอบ   :   อยากบวชจริงๆ เราไม่ตอ้งบวช ถา้พดูถึงคนท่ีเคยท าผดิมาแลว้ เพราะว่า
ผูท่ี้ท  าเป็นอาบติัปาราชิก หา้มมรรค หา้มผล น่ีตามธรรมวินยันะ แต่ไม่ไดห้า้มสวรรค ์
ไม่ไดห้า้มสวรรค ์ ไม่ไดห้า้มคุณงามความดี เราก็ท  าคุณงามความดีไปสิ ไม่ใช่ว่าเราเป็น
ปาราชิกแลว้เราจะนอ้ยใจ ไม่ใช่เรา เราไม่ไดเ้ป็น คนท่ีเป็นปาราชิกแลว้ ขณะท่ีเป็นมนั
ขาดสติมนัท าไปแลว้ แต่คนท่ีส านึกได ้ คนท่ีส านึกได ้ ส านึกความผดิจริงๆ แลว้อยาก
บวชใหม่ อยากท าน่ีท  าไดไ้หม?  

 บวชมนัก็บวชเป็นพิธีกรรมนัน่น่ะ แต่มนัเป็นความจริงไหมล่ะ? เพราะว่ามนัขาด
ตั้งแต่ความจริง มนัรู้อยูแ่ก่ใจ เวลาเขาส านึกผดิแลว้เขาจะท าไดอ้ยา่งไร เขาจะบวชใหม่
ไดไ้หม? ไอบ้วชใหม่มนัอีกเร่ืองหน่ึงนะ เวลามนัเป็นเวรเป็นกรรม ค าว่าเวรกรรม เวร
กรรมมนัมีไง ดูสิเวลาพระเราเป็นอาบติั เวลาปลงอาบติักรรมมนัมีไหม? น่ีผดิศีลแลว้
ปลงอาบติั ค  าว่าปลงอาบติัคือส านึกผดิ ส านึกผดิแลว้เราจะระมดัระวงั เราจะท าคุณงาม
ความดีของเรา เราจะตั้งสติของเรา เราจะท าคุณงามความดี  

 น่ีเขาส านึกผดิ แลว้เขาประจานตนเอง แลว้เขาก็ปลงอาบติั ปลงอาบติั ส่ิงท่ีปฏิบติั
ไปแลว้เหมือนกบัสารภาพ สุภาพชนสารภาพต่างๆ แลว้ส านึกผดิ แลว้ตั้งใจว่าจะท าคุณ
งามความดี แลว้ท าต่อเน่ืองไป มนัก็ท  าใหต้ดันิวรณธรรม นิวรณธรรมคือการกั้นมรรค 
ผลใช่ไหม น่ีมนัตดันิวรณ์แลว้ เราเคยผดิแลว้เราสารภาพแลว้ เราตั้งใจแลว้ เร่ิมตน้ใหม่ 
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เร่ิมตน้ใหม่ท าดีต่อไป แต่ถา้มนัไม่ไดป้ลงอาบติัมนัเกิดนิวรณ์ มนัลงัเลสงสัย มนัขุ่นขอ้ง
หมองใจ มนัท าสมาธิไม่ได ้ มนัเจริญกา้วหนา้ไดย้าก ฉะนั้น เวลาปลงอาบติัแลว้ น่ีปลง
อาบติั แต่เวรกรรมมนัก็ยงัมีอยู ่

 น่ีก็เหมือนกนั น่ีปาราชิก ถา้ปาราชิกแลว้เวรกรรมมนัฝังอยูก่บัใจ ฉะนั้น เวลาท่ีว่า
ส านึกผดิ ส านึกผดิก็ส านึก ก็ดีแลว้แหละ แลว้จะบวชใหม่ ไปบวชใหม่ท่ีไม่รู้เขาก็บวช
ให ้ ถา้บวชแลว้เราก็ภาวนาของเราไป มนัก็เป็นโอกาสของคน ว่าอยา่งนั้นเถอะ มนัแบบ
ว่าเป็นสิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิของคน แต่เวลาจะเช่ือ ไม่เช่ือนัน่มนัอีกเร่ืองหน่ึงนะ ทีน้ีพดูถึงว่า
เร่ืองอาบติัเร่ืองหน่ึง เร่ืองเวรเร่ืองกรรมเร่ืองหน่ึง น่ีเร่ืองเวรเร่ืองกรรมนะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า
ภาวนาเด๋ียวมนัมีค าถามต่อไปขา้งหนา้  

 ถาม   :   ๒. ส าหรับสังฆาทิเสสมีหลายขอ้มากมาย จ าไม่หวาดไม่ไหว บางที
เลก็ๆ นอ้ยๆ ก็อาบติัสังฆาทิเสสแลว้ พระบวชใหม่ในปัจจุบนัน้ีบวชตามประเพณี ๗ วนั 
๑๕ วนั 

 ตอบ  :  แน่นอน ไม่รู้ศีลครบ ๒๒๗ แน่นอน ฉะนั้น เขาว่าอยา่งนั้นนะ ทีน้ีค  าว่า
สังฆาทิเสสต่างๆ มนัยงัแกไ้ขได ้ อยา่งเช่นทุกกฏปาจิตตีย ์ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ อนิยต ๒ 
แลว้สังฆาทิเสส เพราะคนเวลาประพฤติปฏิบติั ไอเ้ร่ืองไม่ท าความผดิมนัไม่มีอยูแ่ลว้ 
ฉะนั้น เพียงแต่ว่าในเม่ือพระท าผดิแลว้เป็นอาบติั โลกเขาติเตียน องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็บญัญติัเป็นวินยัหา้มไว ้ 

 ถา้หา้มไว ้ เวลาเราเป็นพระใหม่แลว้เราจะไม่ท าความผดิพลาด ใหรั้กษาศีลขอ้
หน่ึงคือขอ้ท่ีว่ารักษาใจของเรา เราจะไม่ท าส่ิงใด เราศึกษาคน้ควา้ เวลาบวชแลว้เราศึกษา
ธรรมวินยั ถา้มีเวลาปฏิบติัเราปฏิบติัของเรา ถา้เราปฏิบติัไดใ้ช่ไหม น่ีเราไม่ไปท าความ
ผดิพลาดอยา่งนั้น เราพยายามท าความดีของเรา มนัก็จะว่าศีลท่ีมนัมากมายนกัมนัก็รักษา
ใจของตวั ศีลน่ีเขาขีดไวเ้พื่อจะรักษาใจของตวั ถา้รักษาใจแลว้มนัก็เขา้มาท่ีว่าจะ ๗ วนั 
๑๕ วนั เรามาเอาบุญ หน่ึงมาเอาบุญ แลว้เรามาบวชน่ี จริงๆ แลว้บวชเพื่อตวัเรานะ ทิด 
บณัฑิต  

 คนท่ีมาบวชแลว้เป็นบณัฑิต เป็นผูท่ี้ศึกษาธรรมวินยัเพื่อจะเอาน้ีเป็นเคร่ือง
ด ารงชีวิต แต่ในปัจจุบนัน้ีบวชเพื่อพ่อแม่ บวชใหพ้่อ ใหแ้ม่ น่ีเวลามนัคิดกนัไปอยา่งนั้น
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ไง ใช่เราบวชแลว้พ่อแม่ไดแ้น่นอน แต่บวชน่ีบวชมาเพื่อใหเ้ราศึกษาไง ค ้าจุนศาสนา 
บวชแลว้เราก็ศึกษา ศึกษาธรรมวินยั ศึกษาต่างๆ แลว้เราเขา้ใจ น่ีใครพดูผดิ พดูถูกเรา
สามารถแกไ้ขได ้ น่ีบวชมาเพื่อเป็นบณัฑิต บวชมาเพื่อศึกษา บวชมาเพื่อชีวิตเรา ชีวิตเรา
เขา้ใจเร่ืองชีวิต เขา้ใจเร่ืองบาป เร่ืองบุญ ชีวิตเราจะไม่หลงไปในทางต ่า บวชเพื่อเราไม่ใช่
บวชเพื่อพ่อแม่ ทีน้ีพ่อแม่ไดโ้ดยอตัโนมติั  

 ทีน้ีว่าถา้บวชใหพ้่อแม่ บวชแลว้ก็เป็นของพ่อของแม่ ไอเ้ราก็ไม่ท าอะไรเลย 
ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย บวชเพื่อเรา บวชเพื่อเป็นบณัฑิต แต่พ่อแม่ไดบุ้ญกุศลแน่นอน 
น่ีพดูถึงธรรมวินยันะ ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   ถา้บวชคร้ังแรกผดิเกิดพลาดเป็นอาบติัสังฆาทิเสสแลว้สึกไป อาบติัได้
ติดตวัไปโดยไม่ตั้งใจ นัน่เพราะตอนบวชนั้นไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นอาบติัสังฆาทิเสส แต่เม่ือ
การบวชคร้ังท่ี ๒ จึงไดศึ้กษาอยา่งจริงจงั กลวัความผดิพลาดนั้น กลวัความไม่บริสุทธ์ิ ถา้
บวชใหม่แลว้อาบติัยงัคงเดิมอยูใ่ช่หรือไม่ครับ 

 ตอบ   :   ใช่ ถา้ใครเป็นอาบติั เป็นอาบติัอะไรก็แลว้แต่แลว้เราคิดว่าเราจะหนี 
เห็นไหม เราสึกไปโดยไม่ปลงอาบติั น่ีอาบติัสังฆาทิเสสยงัไม่ไดอ้ยูก่รรม อาบติัน้ีมนัจะ
ติดตวัไป พอติดตวัไปแลว้ น่ีไปท าอะไร ถา้มนัมีบุญกุศลมากๆ มนัก็เป็นไปได ้ถา้มีส่ิงใด
แลว้ ค  าว่ากรรม คนเรานะเราท าโดยตวัเราอิสระเรายงัท างานได ้ เราท าแลว้ยงัมีตวัถ่วง 
เราเสียเปรียบเขานะ เหมือนนกักีฬาท่ีเขาฝึกซอ้ม เขาเอายางผกูไวแ้ลว้เขาวิ่ง วิ่งดว้ยตวัคน
เดียวมนัก็เหน่ือยอยูแ่ลว้ ยงัเอายางผกูไวอี้กแลว้ก็วิ่งลากลอ้ยางไปอีก นัน่ล่ะมนัตวัถ่วง 

 น่ีก็เหมือนกนั เวรกรรมมนัเป็นตวัถ่วง ถา้เราตดัซะ ตดัยางนั้นออก เราไม่ลากอนั
นั้นไปเราก็สะดวกข้ึน น่ีก็เหมือนกนั อาบติัท่ีติดตวัๆ ไปมนัเป็นเวรเป็นกรรม น้ีถา้เราหนี
ไปมนัก็มีบ่วงนั้นผกูติดตวัเราไป ถา้เราบวชใหม่ น่ีอาบติัยงัอยูไ่หม? อยู ่ แลว้ท าอยา่งไร
ล่ะ? ก็ปลงอาบติัไง น้ีการปลงอาบติันะ อาบติัสังฆาทิเสส เห็นไหม ปิดไวเ้ท่าไรก็ตอ้งอยู่
กรรมเท่านั้น ฉะนั้น ถา้อยูก่รรม เคยบวชเม่ือ ๑๐ ปีท่ีแลว้ เคยบวชเม่ือ ๒๐ ปีท่ีแลว้ ตอ้ง
อยูก่รรม ๒๐ ปีเชียวหรือ?  

 น่ีมนัก็อยูว่่าสังฆาทิเสสท่ีสงฆเ์ป็นใหญ่ เราเคยไดฟั้งเทศน์ของหลวงปู่ หลา้ หลวง
ปู่ หลา้ท่านบอกว่าเวลาปลงอาบติัน่ีนะ ถา้มนัอยูก่รรมอยา่งน้ี สงฆส์ามารถก าหนดใหไ้ด ้
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แต่ไม่ใช่ผูอ้ยูต่อ้งการนะ เพราะสังฆาทิเสสสงฆเ์ป็นใหญ่ สังฆะ ความผดิจากสงฆ ์ คือ
ท าลายสงฆ ์ ท าลายองคก์ร คณะสงฆน์ั้นสามารถ ถา้ ๒๐ ปี บวชเม่ือ ๒๐ ปีท่ีแลว้เป็น
สังฆาทิเสส แลว้ตอนน้ีมาบวชใหม่ ก็ตอ้งนบั ๒๐ ปี ก็ปิดมา ๒๐ ปีไง  

 ค าว่าปิดคือว่าเป็นอาบติัสังฆาทิเสสแลว้ไม่ไดบ้อก บอกคือการประจาน ถา้บอก
ประจานป๊ับเวลาหยดุทนัที สมมุติใครเป็นสังฆาทิเสส ถา้ยงัไม่แน่ใจ ยงัเก็บไว ้๒ วนั ๕ 
วนั ๑๐ วนั ถา้แน่ใจ วนัท่ี ๑๐ แน่ใจ แน่ใจกบ็อกพระเลย บอกว่าผมเป็นอาบติัสังฆาทิเสส 
ถา้เป็นอาบติัสังฆาทิเสสป๊ับตอ้งอยูก่รรม ๑๐ วนัท่ีปิดไว ้ แต่ถา้ไม่บอกเวลามนัจะทบไป
เร่ือยๆ ตั้งแต่วนัท่ีปิด 

 ฉะนั้น พอบอกป๊ับถา้มนันบัวนัได ้ หรือสามารถท่ีจะอยูก่รรมได ้ เขาตอ้งใหอ้ยู่
กรรม ตอ้งอยูก่รรมก่อน อยูป่ริวาสก่อน พออยูป่ริวาสจบแลว้ ชดใชจ้บแลว้ถึงไปอยู่
มานสั มานสัคือตอ้งอยูก่บัสงฆ ์ ตอ้งใหค้วบคุมโดยสงฆว์า่เขามีพฤติกรรมดีข้ึนไหม 
เพราะอยูม่านสัอีก ๗ วนั เสร็จแลว้ถึงอพัภาน อพัภานคือยกจากสงฆท่ี์ไม่ปกติ ถา้อาบติั
สังฆาทิเสสเขาเรียกวา่ไม่ปกติภิกษุ ยกข้ึนมาสู่ปกติภิกษุ ยกข้ึนมาสู่สงฆเ์สมอกนั ถา้
ยกข้ึนมาสู่เสมอกนั น่ีพร้อมกนั  

 ฉะนั้น ท่ีปิดไวม้นัก็จะมีปัญหา แต่ส่วนใหญ่แลว้คนท่ีไม่รู้แลว้ท าไป เราจะบอก
ว่าเวลาอาบติัสังฆาทิเสส เวลาครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติั ค  าว่าปิดมรรค ปิดผล กั้นมรรค กั้น
ผล คนปฏิบติัมนัเลยปฏิบติัยาก ฉะนั้น เราเคยเจอ ธรรมดาเร่ืองของพระมนัก็อยูใ่นวงการ
พระ มนัเป็นต านานเล่ากนัมา เห็นว่าคนท่ีเป็นอาบติัแลว้ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ
มนัจะขดัสน มนัจะอะไร เขามาบวชเพื่อมาอยูก่รรม แลว้มาปลงอาบติัแลว้ออกไปท ามา
หากินใหม่ เขาก็ดีข้ึน  

 กรณีน้ีเพราะว่าอะไร? เพราะพุทธศาสนาในเมืองไทย ๗๐๐ กว่าปี ตั้งแต่สมยั
สุโขทยัมา ๗๐๐ กว่าปี แลว้ศาสนามนั ๒,๐๐๐ กว่าปีใช่ไหมจากสุโขทยั จากสุโขทยัเอา
มานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชมาจากลงักา ลงักามาจากอินเดีย น่ีมนัส่งต่อกนัมา 
ฉะนั้น เร่ืองวฒันธรรมมนัยาวไกล มนัถึงมีต านานเร่ืองน้ีเยอะมาก น้ีเวลาพดูไปมนัก็
เหมือนกบัว่าหลวงพ่อจะเขียนเสือใหว้วักลวัอีกแลว้ น้ีเราพดูแต่เร่ืองจริง  
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 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราผดิพลาดไปแลว้ คนผดิใช่ไหมแลว้มาบวชใหม่มนัมีโอกาสเราก็
ปลงอาบติัซะ คืออยูก่รรม อยูก่รรมโดยใหส้งฆท่์านวินิจฉยัใหว้่าเราควรอยูก่รรมเท่าไร 
แลว้อยูก่รรมเท่าไร เสร็จแลว้สงฆเ์ป็นผูว้ินิจฉยัให ้สังฆาทิเสส คือเรามีความผดิพลาดกบั
สงฆ ์ แลว้สงฆน่ี์เป็นผูว้ินิจฉยัใหม้นัจบท่ีนัน่ไง มนัไม่ใช่เราวินิจฉยั เพราะเราท าผดิกบั
คณะสงฆ ์คณะสงฆเ์ป็นผูว้ินิจฉยั วินิจฉยัใหอ้ยูก่รรมเท่าไร เราอยูก่รรมเสร็จแลว้เรากข้ึ็น
มานสั อยูม่านสัเสร็จแลว้เราก็อพัภานก็จบเร่ืองสังฆาทิเสส แต่เร่ืองกรรมเก่าเราควรท า
ไหม? ยิง่กว่าควรอีก  

 กรณีน้ีมนัมีกรณีท่ีว่าปิดมรรค ปิดผลนะ แต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีก าลงัใจท่ี
เขม้แขง็ เห็นไหม ท่านพดูถึงพระฉนันะ พระฉนันะตอนท่ีพระพุทธเจา้ออกบวชเป็นคน
ท่ีข่ีมา้กณัฐกะออกมาบวช แลว้เขาถือตวัถือตนว่ามีพระพุทธเจา้เพราะมีเขา เขาจะมีทิฐิ
มานะมาก แลว้เขาก็จะมาคอยกีดกนัเวลาใครเขา้ไปหาพระพุทธเจา้ ตอนหลงัเขามาบวช
ตามพระพุทธเจา้ แลว้มนัก็มีปัญหามาก พระอานนทถ์ามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานว่าถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้
ปรินิพพานไปแลว้ พระฉนันะจะท าอยา่งไร? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกให้
ลงพรหมทณัฑ ์ 

 ลงพรหมทณัฑคื์อปรับเหมือนสังฆาทิเสส พอลงพรหมทณัฑป๊ั์บไม่ใหใ้ครคบ 
เพราะสังฆาทิเสสไม่ใหพ้ระเขา้ไปยุง่นะ ถา้เป็นสังฆาทิเสสแลว้พระจะอยูด่ว้ยไม่ได ้ เขา
ตอ้งอยูด่ว้ยตวัเขาเอง เพราะเหมือนกบัเขาไม่ใช่พระ เขาต ่ากว่าพระ พระจะกินกบัเขา
ไม่ได ้ จะอยูก่บัเขาไม่ได ้ พอพระอานนทล์งพรหมทณัฑพ์ระฉนันะ พระฉนันะเสียใจ
มากเขา้ป่าไปเลย ไปภาวนาอยา่งจริงจงัเลย เพราะว่าพอพระอานนทล์งพรหมทณัฑ ์ ลง
พรหมทณัฑเ์สร็จ ถา้เขาส านึกไดเ้ขาตอ้งส านึกตวั แลว้เขาตอ้งมาขอขมาคณะสงฆไ์ง  

 น่ีพระฉนันะรับไม่ไดเ้ขา้ป่าไปเลย เสียใจมาก แลว้ก็ไปมุมานะในการปฏิบติัจน
ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ ยอ้นกลบัมา เพราะพระอรหนัตไ์ม่มีทิฐิแลว้ใช่ไหม พอเป็นพระ
อรหนัตย์อ้นกลบัมาหาพระอานนท ์ จะบอกว่ามาปลงอาบติั อาบติัสังฆาทิเสส พระ
อานนทบ์อกว่าปลงอะไร เป็นพระอรหนัต์อาบติัก็จบแลว้ เพราะเป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ 
พระอรหนัตน่ี์เป็นสติวินยั พน้จากการเป็นอาบติัทั้งหมด เพราะเป็นพระอรหนัต ์ น่ีครูบา
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อาจารยท่ี์ท่านเขม้แขง็ท่านอา้งขอ้น้ีไงว่าสังฆาทิเสสวา่ปิดมรรค ปิดผล ท าไมพระฉนันะ
ไปได ้ 

 น่ีพดูถึงนะ แต่ถา้มีเวรมีกรรม ในพุทธศาสนาต านานเร่ืองอยา่งน้ีมนัมี แต่ถา้เรา
จะบวชคร้ังท่ี ๒ ตอ้งท าเลยล่ะ ไม่ใช่วา่ควรท า ตอ้งท าเลย เพราะเรามีบาดแผล เรามีโทษ
อยู ่แลว้เราบวชคร้ังท่ี ๒ แลว้ไม่ท าน่ีโอ๋ย แยม่าก เรามีความบกพร่องใช่ไหม แลว้เราบวช
คร้ังท่ี ๒ เราควรจะท าใหม้นัดีข้ึนไหม? ตอ้งท า ท  าเลย ถา้ท าก็จบ  

 ฉะนั้น ถึงบอกว่าถา้บวชคร้ังท่ี ๒ แลว้เขาจะปลงอาบติั เพราะว่าบวชคร้ังท่ี ๒ 
ควรจะตอ้งมีพิธีกรรมปลงอาบติัเก่าๆ ในคร้ังท่ีบวชคร้ังแรกใช่ไหมครับ ส าหรับอาบติั
เลก็นอ้ยไม่ตอ้งพดูถึง เพราะอาบติัเลก็นอ้ยมนัปลงได ้ เราเป็นพระอยูต่อ้งปลงอาบติั เห็น
ไหม เวลาพระเขาจะสึกเขาปลงอาบติัก่อน เขาขอขมาลาโทษ แลว้เขากสึ็กไป เพราะ
อะไร? คนท่ีไม่ศรัทธา ไม่มีความเช่ือเขาก็ว่ามนัไม่มีผล แต่ถา้คนเขามีศรัทธาเขาเช่ือมาก
นะ  

 ถา้เขาเช่ือเขาพยายามเอาแต่ความเป็นมงคลชีวิตเขาไป เพราะเขาเช่ือ เขาศรัทธา
ของเขา เขาจะสึกเขาปลงอาบติัก่อน แลว้เขาก็ขอขมาลาโทษ แลว้เขาสึกไปแลว้ ส่ิงใดท่ี
เขาใชส้อยในวดัเขาก็บ  ารุงรักษาใชคื้น น่ีก็เพื่อมงคลชีวิตของเขา ถา้คนเช่ือ คนศรัทธาเขา
คิดอยา่งนั้น ไอค้นไม่เช่ือ ดูสิของในวดัทัว่ไป เห็นไหม ขโมยมนัยงัเขา้ไปลกัเลย จีวร
ตากไวม้นัเอาไมเ้ก่ียวไปเลย นัน่เขาคิดไปอีกอยา่งหน่ึง นานาจิตตงั ถา้เช่ือไปอยา่งหน่ึง 
ไม่เช่ือไปอีกอยา่งหน่ึง  

 ถาม   :   ๓. บา้งก็ว่าอาบติัแบบน้ีจะมีกรรมนั้น กรรมน้ีติดตวั มีผลต่อมรรค ผล 
นิพพาน มีผลต่อการภาวนา แต่ผมเช่ือว่าอาบติัไม่ถึงปาราชิกแลว้ ถา้พอปล่อยวางได ้ ไม่
ยดึติดในใจ 

 ตอบ   :   มนัได ้น่ีขอ้น้ีว่าไดม้นัก็เหมือนท่ีว่าไปแลว้พระฉนันะนัน่ล่ะ นัน่เขาท า
ได ้ แต่ถา้มนัเป็นความจริง ทุกคนปฏิบติัก็อยากจะสะดวกใช่ไหม ทุกคนปฏิบติั ดูสิเรา
ปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลาน ถา้ปฏิบติัแลว้มนัไดม้รรค ไดผ้ลเราก็ตอ้งการตรงนั้น ใครปฏิบติั
ก็อยากทางสะดวกทั้งนั้นแหละ ฉะนั้น ถา้มนัเป็นขวากหนาม เป็นการปิดกั้นการปฏิบติั



บุญบวช ๑๒ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เราก็จะหลีกเล่ียงอยูแ่ลว้ แลว้จะบอกว่าถา้มนัมีมรรค มนัมีของมนั ถา้มนัมีอาบติั มนัมีผล
ต่อการภาวนา  

 มี มีแน่นอน มีแน่นอนในชาติปัจจุบนัน้ีไง อยา่งเช่นปาราชิก ปาราชิกมนัก็ชาติน้ี
เท่านั้นแหละ ชาติต่อไป ไอท่ี้ว่าตาลยอดดว้นจบแลว้นะ เพราะเวลามนัหมดอายขุยั มนั
หมดชีวิตน้ีไปมนัไปเกิดใหม่ พอการเกิดใหม่ น่ีอยา่งท่ีเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แต่
ละภพแต่ละชาติเราท ามามากนอ้ยขนาดไหน ถา้ท ามามากนอ้ยขนาดไหน ดูสิพระใน
สมยัพุทธกาลฟังพระพุทธเจา้ป๊ับเป็นพระอรหนัตเ์ลย พระก็งง เราอยูก่บัพระพุทธเจา้ตั้ง
นานไม่เห็นไดอ้ะไรเลย คนอ่ืนมาฟังพระพุทธเจา้ทีเดียวเป็นพระอรหนัตเ์ลย ก็ถาม
พระพุทธเจา้ท าไมเป็นแบบนั้น  

 พระพุทธเจา้จะบอกเลยว่าเม่ือชาตินั้นๆ เขาเคยบ าเพญ็เพียรมากบัพระพุทธเจา้ 
ชาตินั้นพระพุทธเจา้บอกเราเป็นกษตัริย ์ พวกน้ีเขาเป็นผูท่ี้มาดว้ยกนั เม่ือชาตินั้นเราเป็น
ไอน้ัน่ เม่ือชาติน้ีเราเป็นไอน่ี้ แลว้พวกน้ีเขาปฏิบติัของเขามา เขาท าของเขามา ฉะนั้น 
เวลามาชาติปัจจุบนั พอฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทีเดียวเขาส าเร็จเป็นพระ
อรหนัตเ์ลย บางคนไปอยูก่บัพระพุทธเจา้ อยา่งเทวทตัไปอยูก่บัพระพุทธเจา้ยงัจะขอ
ปกครองสงฆ ์ ยงัพยายามจะชิงการน าจากพระพุทธเจา้ เขาเป็นชูชกเขาก็เป็นคู่แข่ง
พระพุทธเจา้มาตลอด  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาภพชาติน้ีเป็นภพชาติน้ี แลว้เวลาท่ีว่าถา้ท าความผดิ ตาลยอด
ดว้นมนัปิด แต่ชาติต่อไปได ้ ฉะนั้น เพียงแต่ว่าในชาติปัจจุบนัน้ี ในชาติปัจจุบนัถา้เรามี
ความผดิ เขาบอกว่ากรรมน้ีมีผลต่อการภาวนา มนัมีกรรมติดตวัไป ปิดกั้นมรรค ปิดกั้น
ผล ถา้เรายงัมีโอกาสแกไ้ขเราแกไ้ข แต่ถา้เราไม่มีโอกาสแกไ้ขเราวางไว ้ แลว้อยา่งท่ี
ค าถามถามมาน่ี ในเม่ือเราส านึกผดิ เราอยากท าคุณงามความดี ทุกคนเวลาท าผดิพลาดไป 
เห็นไหม มนัท าผดิไปแลว้ แต่ขณะท่ีเรามีสติ มีปัญญาแลว้เรารู้ส านึกถูก ส านึกผดิ เราก็
พยายามท าคุณงามความดีของเรา แลว้เรากพ็ยายามภาวนาของเรา  

 ค าว่าท่ีมนัมีผลๆ เพราะเรารู้ไง พอเรารู้มนัเกิดนิวรณ์ เกิดนิวรณ์มนัก็กางกั้นอยู่
แลว้ แลว้เวลาปฏิบติัไป เวลาคนท่ีปฏิบติัไป เราอยูใ่นวงการนะ เวลาพระเราปฏิบติัไป จิต
มนัจะลง มนัจะดีดออกเลย ป๊ืด ป๊ืดเลยนะ บางคนไม่เคยลงนะ เราเคยมีหมู่คณะ มีเพือ่น 
เขาสงสัยมากเวลาจิตเขาจะลงมนัเดง้ออกเลยนะ เขาอดอาหาร เขาพยายามเตม็ท่ีเลย เขา
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ท าของเขาเตม็ท่ีเลย แลว้ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้นล่ะ สุดทา้ยแลว้เขาสงสัยในตวัอุปัชฌาย์
ของเขา มนัน่าจะมีผลต่อการบวช ตอนบวชอุปัชฌาย ์ เราไม่แน่ใจวา่อุปัชฌายเ์ป็นพระ
หรือเปล่า สุดทา้ยเขาเลยท าทฬัหีกรรม คือไปบวชซ ้ า  

 ไปบวชซ ้ า ไม่สึก บวชซ ้ าอีกทีหน่ึงเพื่อว่าถา้บวชคร้ังแรกมนัผดิ ก็มีอุปัชฌายอ์งค์
เดียวมาบวชซ ้ า เขาเรียกว่าท าทฬัหีกรรม บวชซ ้ าคร้ังท่ีสอง น่ีเวลาในการปฏิบติัมนัมี
ปัญหาข้ึนมาเขาจะแกไ้ขของเขา ถา้แกไ้ขของเขานะ ไออ้ยา่งท่ีว่ามนัจะมีผลต่อการ
ปฏิบติัไหม มนัมี มนัมีเพราะเรารู้ หน่ึงขณะว่าอารมณ์เรากระทบรุนแรงเรายงัภาวนายาก
เลย แต่ถา้อารมณ์มนัไม่กระทบนะ เห็นไหม เวลาบอกว่าบุญบวช เวลาบวชไดบุ้ญมาก 
แต่เวลาคนท่ีมีโอกาสแลว้ เป็นพระแลว้ท าผดิมนัก็ท  าผดิมาก เวลาผดิมนัมีผลมากนะ 
เวลาท าดีไดดี้มาก เวลาท าผดิก็มีผดิมาก  

 น่ีพดูถึงว่าถา้มนัมีผลในการปฏิบติั มีผลในการปฏิบติั เพราะในความเช่ือของ
กรรมฐานบอกว่าถา้สังฆาทิเสสปิดกั้นมรรคผลเลยล่ะ เพราะวา่สังฆาทิเสส เวลาใครเป็น
สังฆาทิเสส ถา้มีส านึกนะ ถา้ปิดไวม้นัก็ไอก้ารอยูก่รรมเวลาก็เดินไป แต่ถา้สารภาพจบ 
ถา้สารภาพป๊ับเขาร่วมสามีจิกรรมไม่ได ้ คือเขา้ร่วมอุโบสถไม่ได ้ เขา้ร่วมท าสังฆกรรม
ไม่ได ้ร่วมฉนักบัพระปกติไม่ได ้ตอ้งแยกไปเลย น่ีถา้มนัส านึกป๊ับมนัจะเป็นอยา่งนั้นเลย 
พอเป็นอยา่งนั้นป๊ับเราก็ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขข้ึนมาใหเ้ป็นปกตตัตะภิกษุ ถา้ไม่เป็นปกตตั
ตะภิกษุเขา้ร่วมสามีจิกรรมไม่ได ้ 

 ขณะถา้ร่วมสามีจิกรรมไม่ไดก้็เลยมีความเช่ือ มีความเช่ือกนัว่าถา้ปฏิบติัแลว้มนั
จะกั้น เพราะมนัไม่เสมอ มนัเหมือนเรา เห็นไหม มนัเหมือนเรา ถา้เป็นบุคคลธรรมดา ไอ้
น่ีมนัลดลงไป มนัต ่ากว่าบุคคลธรรมดา แลว้มนัจะท าไดไ้หม น่ีความเช่ือของกรรมฐาน 
แต่ถา้เรามีความมัน่ใจว่าถา้ไม่ถึงปาราชิกเราท าได ้ อนัน้ีเราชมน ้าใจ เอาเลย ถา้ท าไดเ้อา
เลย อนัน้ีพดูถึงว่ามนัมีผลทางการปฏิบติัหรือไม่มีผลกบัการปฏิบติันะ ทีน้ี  

 ถาม   :   ปล. เคยฟังเทศน์ท่านอาจารยว์่าพระธุดงคต์ามป่าตอ้งมีศีลบริสุทธ์ิ 
ไม่อยา่งนั้นสัตวป่์า หรือผป่ีา หรือส่ิงชัว่ร้ายอาจจะท าอนัตรายได ้

 ตอบ   :   มนัมีขอ้เทจ็จริงไง มนัมีขอ้เทจ็จริงท่ีหลวงปู่ มัน่ท่านจะข้ึนไปถ ้าสาริกา
คร้ังแรก พอไปถึงหมู่บา้นนั้น สมยัก่อนแถวนั้นมนัยงัเป็นป่ารกชฏัอยู่นะ หลวงปู่ มัน่ไป



บุญบวช ๑๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

คร้ังแรกชาวบา้นบอกว่าท่านอยา่ข้ึนไปเลย พระข้ึนไปตายมาแลว้ ๓ องค ์๔ องค ์ท่านจะ
ข้ึนไปท าไม? หลวงปู่ มัน่บอกว่าโอ๋ย ถา้มีคนตายอยูม่นัก็น่ากลวั แต่อาตมาก็มาแลว้ขอข้ึน
ไปดูนิดหน่ึง ก็ขอร้องใหช้าวบา้นเขาไปส่ง ชาวบา้นไปส่ง พอไปส่งไปถึงข้ึนไปบนถ ้า
แลว้ก็บอกชาวบา้นว่าใหช้าวบา้นกลบัไปเถอะ จะขออยู ่ แลว้ขออยู ่ พอหลวงปู่ มัน่ข้ึนไป
พกับนถ ้าสาริกา  

 น้ีอยูใ่นประวติัหลวงปู่ มัน่ ท่านก็ก าหนดจิตภาวนา เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านมีญาณ
ของท่าน ท่านมีปรมตัถว์ิชาของท่าน ก าหนดจิตดูว่าพระท่ีมาอยูท่ี่ถ  ้าท  าไมถึงตาย ตาย
เพราะเหตุใด ในประวติัหรือในปฏิปทาไปดูได ้ หลวงปู่ มัน่ก็ก าหนดดู ยอ้นไปดูว่าเขา
เป็นอะไรถึงตาย ถึงไดไ้ปเห็นว่าพระท่ีไปอยูน่ัน่น่ะเขาออกไปบิณฑบาต หมู่บา้นมนั
ห่างไกล พอบิณฑบาตกลบัมาแลว้ ธรรมดาพระเราน่ีนะบิณฑบาตกลบัมาตอ้งฉนัใน เขา
เรียกกาล ฉนัในกาล ยาวชีวิก สัตตาหกาลิก มนัอยูใ่นกาลไง อาหารน่ีฉนัไดถึ้งก่อนเพล 
ถา้เป็นน ้าตาล น ้าออ้ยได ้๗ วนั ส่ิงท่ีเป็นยาไดต้ลอดชีวิต  

 ฉะนั้น พอเขาบิณฑบาตมาฉนั ฉนัม้ือน้ีมนัฉนัวนัน้ีใช่ไหม แลว้ส่ิงของแหง้ๆ เขา
เก็บ ของแหง้น่ีแหละเก็บไว ้ เก็บไวไ้ปฉนัรุ่งข้ึน วนัรุ่งข้ึนเขาฉนัซ ้ าไง ถา้ฉนัซ ้าเขาเรียก
นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ภิกษุไดส่ิ้งน้ีมาแลว้เก็บไวแ้รมคืน เก็บไว ้ สะสมไว ้ แลว้รุ่งข้ึนไปฉนั 
เป็นอาบติันิสสัคคิยปาจิตตีย ์ แค่น้ี พวกเจา้ท่ีท่ีนัน่ท  าจนตาย ตายเพราะอาบติัขอ้น้ี ตาย
เพราะบิณฑบาตมา แลว้อาหารมนัมีมาก มีของแหง้ วนัน้ีฉนัเฉพาะอาหารสด อาหารแหง้
เก็บไวฉ้นัวนัรุ่งข้ึน อาบติัอยา่งน้ีท  าใหถึ้งกบัเสียชีวิต พระไปตายท่ีนัน่ ๓ องค ์ชาวบา้นท่ี
นัน่เขาเห็นกนัหมด แต่ตายดว้ยอะไรไม่รู้ แต่หลวงปู่ มัน่บอกตายเพราะว่าผดิศีล  

 ฉะนั้น ถึงบอกว่าฟังท่ีหลวงพ่อบอกว่าพระท่ีธุดงคใ์นป่าศีลตอ้งบริสุทธ์ิ ถา้
ไม่อยา่งนั้นผีอะไรจะท า เวลาเขาท าเราไม่รู้ตวัหรอก แลว้เขาท าน่ีเขาท าอะไร ถา้เราไปท า
คุณงามความดีล่ะ? หลวงปู่ มัน่ไปอยูใ่นป่านะ เวลาไปอยูใ่นป่าเจา้ท่ีแรง หลวงปู่ มัน่รู้ว่า
เจา้ท่ีแรง เดินจงกรมก็ระวงัไง เดินแบบส ารวมระวงั ผมีนัคิดในใจ หลวงปู่ มัน่รู้นะ ผีมนั
ติไง เวลาเร่ิมตน้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเดินปกติก่อน ผมีนัติในใจนะ พระอะไรเดินจงกรม
วิ่งอยา่งกบัมา้แข่ง เหมือนกบัมีมา้แข่ง ไม่ส ารวม หลวงปู่ มัน่ก็รู้ในใจวา่เขาคิดไม่ดีแลว้ ก็
เลยส ารวมระวงั เดินจงกรมเรียบร้อยนะ พระอะไรมาเดินจงกรมยอ่งๆ เหมือนคนป่วย  
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 น่ีเวลาคนพาลมนัคิดอยา่งนั้นแหละ เวลาเดินปกติมนัก็บอกว่าวิ่ง เดินจงกรมอยา่ง
กบัมา้แข่งเลย เดินกระฉบักระเฉงไง เดินเร็ว เขาเดินจงกรมเขาไม่ใช่มาแข่งมา้ เขาติในใจ 
หลวงปู่ มัน่รู้แลว้ก็ส ารวมระวงันิดหน่ึง เขาก็ติอีกแลว้ พระอะไรมาเดินจงกรมอยา่งกบั
คนป่วย เดินยอ่งๆ อยา่งกบัคนป่วย หลวงปู่ มัน่ก็ท  าดี ก็ท  าต่อไปเร่ือยๆ พอท าถึง ท าอะไร
เขาก็ติหมดเลย  

 หลวงปู่ มัน่ท  าสมาธิ พอจิตลงสมาธิแลว้เทศน์ใหเ้ขาฟังไง เทศน์เลยนะบอกว่าผม
นะก็เป็นคน ผมจะท าอะไรมนัก็สุดวิสัยเพราะคนท าไดแ้ค่น้ี ผมก็ระวงัทุกอยา่งท าใหอ้ยู่
ในศีลในธรรม ท่านต่างหากคอยจบัผดิเขา ท่านต่างหากคอยจบัผดิสมณะ สมณะน้ีเป็น
ลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ สมณะเป็นผูมี้ศีลนะ สมณะเป็นผูท่ี้ละ
แลว้ วางแลว้นะ ท่านเองจะมีบาป มีกรรมนะ เทศน์จนเขาลง เทศน์จนเขา้ใจ 

 น่ียอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาว่าหลวงพ่อบอกว่าพระธุดงคต์อ้งมีศีลบริสุทธ์ิ ตอ้งมี
ต่างๆ ไอน่ี้มนัคุม้ครองตวัเรานะ เพราะเรามัน่ใจไง เราธุดงคม์าอยูใ่นป่าในเขา เราไปเจอ
มาอยา่งน้ีเหมือนกนั เราไปเจอพวกสัตวร้์ายเหมือนกนั เราไปเจอเหมือนกนั แลว้เราไม่ใช่
ไปเจอคนเดียวนะ เวลาไปพระมีไปหลายองค ์ถา้เราไปคนเดียวเราจะพดูอยา่งไรก็ได ้ เรา
จะไปเจออะไรก็ได ้แต่เราธุดงคไ์ปเรามีพระไปดว้ย แลว้พระไปดว้ย ไปเจอมาดว้ยกนัมนั
ยนืยนัได ้ ถา้ยนืยนัไดแ้ลว้ พอยนืยนัได ้ เราอยูไ่ดอ้ยา่งไรล่ะ? เรามีศีลไง เรามีศีลดว้ย
ความอบอุ่นของเราไง ถา้คนท่ีไม่มีศีล หรือศีลเขาไม่แน่ใจของเขา เขาตอ้งปลงอาบติั 
เยน็ๆ มาปลงอาบติัแลว้ 

 น่ีพดูถึงว่าส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นไง แลว้เร่ืองสัตวร้์าย สัตวร้์ายเราไปเจอชา้ง เราไป
เจอเสือ เราเจอนะ เจอชา้ง เจอเสือในป่า ไม่ใช่เจอชา้งในกรง ไม่ใช่เจอเสือในกรง ไม่ใช่ 
เจอเสือมนัมีแม่ลูกอ่อนดว้ย เราไปเจออยูใ่นป่า ถา้เจออยูใ่นป่ามนัค ารามใส่ คิดดูสิว่าท  า
อยา่งไร แต่ถา้คนมีศีล น่ีพดูถึงเวลาคนปฏิบติั แต่ในปัจจุบนัน้ีป่าเขามนัเร่ิมลดนอ้ยลง 
แลว้สัตวป่์า ในอุทยานแห่งชาติเสือยงัมี สัตวป่์ายงัมี แลว้พระเราไปเสียชีวิตกบัสัตวป่์าก็
มี พระเราไปเสียชีวิต ไปเสียสติกบัพวกส่ิงท่ีมองไม่เห็นก็มี เพียงแต่ว่าเราจะเห็นหรือ
เปล่า  

 แลว้ท าไมเราตอ้งไปทรมานตวัอยา่งนั้นล่ะ? เราจะปราบปรามกิเลสไง เราอยาก
ชนะกิเลส เราไปธุดงคเ์พื่อจิตใจไง เพื่อท าสมาธิของเราไง เพื่อเกิดปัญญาของเราไง 
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ฉะนั้น อยูใ่นปกติ อยูใ่นสังคมมนันอนใจ มนัไม่จริงจงั เวลาออกไปอยูส่ภาพแบบนั้นมนั
เป็นสภาพท่ีเราจะเอาชนะตนเอง มนัไปอยู่สภาพท่ีเราจะร้ือคน้กิเลส จะเห็นหนา้กิเลส จะ
ต่อสู้กบักิเลส  

 ฉะนั้น จะต่อสู้กบักิเลส เห็นไหม ในวฏัฏะการเวียนว่ายตายเกิดมนัก็มีส่ิงท่ีเกิด
ซอ้นกนัมา น้ีมนัไปปฏิบติัคนท่ีส่งเสริมก็มี คนท่ีมาท าลายกมี็ น้ีเพียงแต่เราจะปฏิบติัแลว้
เราก็เอาจริงเอาจงัของเรา แลว้ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ในการปฏิบติัเราปฏิบติัเพื่อช าระ
กิเลส เราไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อจะใหใ้ครยอมรับ เราไม่ใช่อยากปฏิบติัไวโ้ฆษณาเป็นประวติั
ไง เขา้ป่า ๒ วนั ออกมาจะเขียนประวติัเท่ียวป่า ๒ วนันั้นเพื่อจะเอาช่ือเสียงของตวั ถา้คน
คิดอยา่งนั้นมนัก็คิดส่งเสริมกิเลส แต่ถา้เราเขา้ป่าไปเพื่อจะชนะตนเอง เขา้ป่าไปเพื่อจะ
ก าราบปราบปรามกิเลส เพื่อประโยชน์กบัเรา อนันั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา  

 น่ีพดูถึงว่าพระธุดงคไ์ง เพราะธุดงคม์นัธุดงคจ์ริงๆ แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัธุดงคก์นั
ดว้ย เด๋ียวน้ีธุดงคร์อบโลก มนัมีตัว๋เคร่ืองบินไปทัว่เลย จะไปธุดงคเ์ยอรมนั จะไปธุดงค์
เมืองจีน โอโ้ฮ ธุดงคก์นัเตม็ท่ีเลย ถา้เขาธุดงคก์นัอยา่งนั้นมนัเป็นเร่ืองของว่าศาสนา
เจริญรุ่งเรือง แลว้พระลืมตวั พระลืมตวั โยมเขาส่งเสริมแลว้พระลืมตวั แต่ถา้พระไม่ลืม
ตวันะเรามีเทา้ เราเดินเขา้ป่าเขา้เขาไป เราไปคน้หาหวัใจของเรา มนัเป็นประโยชน์กบัเรา
ไง ประโยชน์กบัเรา เราจะแกไ้ขหวัใจของเรา เพื่อช าระกิเลสของเรา เราตอ้งท าของเรา 
คนท่ีเขาจะส่งเสริม เขาส่งเสริมใหส่้งเสริมอยูใ่นศีล ในธรรม ส่งเสริมเพื่อไม่ท าใหพ้ระ
เสียนิสัย ส่งเสริมไม่ท าใหพ้ระน้ีถึงกบัว่าหลุดออกไปจากความเป็นสมณะ เอวงั 


