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ถาม : เร่ือง “กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ” 

เร่ืองปาราชิก รบกวนถามนิดหนึง่นะครับ พวกที่ปาราชิกสึกออกมาเป็นบรรพชิต
สามารถบรรลมุรรคผลได้ไหมครับ สงสยันะครับ พอดีไปอ่านที่เขาเอาลงไว้ อ้างจาก
พระไตรปิฎกบอกว่า ถ้าสึกออกไปก็สามารถได้มรรค โสดา จนถึงอนาคามี แต่ไม่ถึงพระ
อรหนัต์ ไม่รู้ข้อส่วนนีจ้ริงหรือไม่ครับ 

ตอบ : แล้วเขาก็ยกมาเป็นพระไตรปิฎก เราไม่อ่านถึง เพราะถ้าอ่านแล้วเดี๋ยว
มนัจะเป็นประเด็นขึน้มาตอนหลงัไง คือประเด็นตอนหลงัก็ประเดน็ที่ว่าเราพดูไปแล้วคน
ก็จะมาอ้างอิงว่า “หลวงพ่อพดูไว้อย่างนัน้ หลวงพ่อพดูไว้อย่างนัน้” แล้วเวลาภาวนากนั
แล้ว เวลาผิดถกูก็ไปเถียงกนั เถยีงไม่จบก็ “หลวงพ่อว่าอย่างนัน้” จะเอาหลวงพ่อเป็น
กรรมการเร่ือยเลย 

ฉะนัน้ เราเอาความจริงก่อน 

ความจริง เห็นไหม ดสู ิ ปาราชิก ๔ เวลาพดูถึงปาราชิก ปาราชิก ๔ ภิกษุณี
ปาราชิก ๑๓ มัง้ แล้วสงัฆาทิเสส ๒๐ กว่า จ าไม่ได้แม่น แต่ปาราชิกของภิกษุณี ๑๓ 
ของพระ ๔ ฉะนัน้ เวลาวินยัของภิกษุณีมากกว่าของภิกษุ มนั ๓๐๐ กว่าข้อ เฉพาะใน
ปาฏิโมกข์นะ แต่ของพระ ๒๒๗ แต่เวลาพดูถึงธรรมวินยั ๒๑,๐๐๐ วินยัของพระ 
๒๑,๐๐๐ แต่มนัมานอกปาฏิโมกข์ไง แต่ถ้ามาในปาฏิโมกข์ มนัมีปาราชิก ๔ 

ถ้าปาราชิก ๔ เราเอาตรงตวัเลย ปาราชกิคือเวลาปฏบิตัิเป็นปาราชิกขึน้มาแล้ว
เหมือนตาลยอดด้วน ถ้าตาลยอดด้วน มนัปิดกัน้มรรคผล มนัท าแล้วมนัจะไม่สมมรรค
สมผล ถ้าไม่สมมรรคสมผล มนัเป็นอาบตัิปาราชิกนะ ปาราชิกที่เราเป็นปาราชิกแล้วเรา
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เก็บไว้ในใจ เราไม่บอกใคร เราก็ยงัครองสมณเพศอยู่ แต่มนัก็เป็นตาลยอดด้วน ตาล
ยอดด้วนคือปฏิบตัิแล้วมนัจะไม่ได้ผล ถ้าเป็นปาราชกิ แล้วปาราชิกแล้วเขาสึกออกไป 
เขาสึกออกไป เขาบอกว่า สึกออกไปแล้วถ้าไปบวชเณรหรือเป็นฆราวาส เวลาประพฤติ
ปฏิบตัิแล้วมนัจะได้มรรคได้ผล 

ถ้าค าว่า “ได้มรรคได้ผล” สิ่งนีใ้นพระไตรปิฎกที่ศึกษากนัมาด้วยความเชื่อของ
เถรวาท ถ้าเป็นปาราชิกถือว่าเป็นตาลยอดด้วน คือปฏิบตัิไปแล้วมนัจะเข้าไม่ถงึมรรคถงึ
ผล แต่ถ้าสึกออกไปแล้วเขาบอกว่า ถ้าสึกออกไปแล้วจะไม่ปิดกัน้สวรรค์ ถ้าสึกออกไป
แล้ว ถ้าท าคณุงามความดีก็เป็นความดีของเพศฆราวาสไง 

แต่ถ้าเป็นปาราชกิ ปาราชิกเพราะมนัเป็นอาบตัิหนกั มนัเป็นอาบตัิโดยอตัโนมัติ 
มนัเป็นเลย พอมนัเป็นเลย มนัตาลยอดด้วน ตาลยอดด้วนมนัท าไปแล้วมนัไม่ได้ผล ถ้า
มนัไม่ได้ผล ทีนีพ้ดูถึงเป็นปาราชกินะ 

ดพูระสทุินสิ พระสทุินเวลาบวชมา เป็นลกูชายคนเดยีว ทีนีเ้วลาบวชมาแล้วพ่อ
แม่ต้องการผู้สืบทอดมรดกไง ก็มาอ้อนวอนขอ ตอนนัน้พระพทุธเจ้ายงัไม่ได้บญัญัติไง 
พอยงัไม่บญัญัติ พระสทุินก็ไม่มีข้อห้าม ยงัไม่มีกฎหมาย พระสทุินก็ด้วยความซื่อนะ 
เขาเป็นคนดี ด้วยความซื่อ ด้วยพ่อแม่ใช่ไหม พ่อแม่ญาติมาขอร้องมาอ้อนวอนประจ า 
บวชเป็นพระแล้ว ตอนนัน้ยงัไม่ส าเร็จมรรคผล ยงัไม่ส าเร็จมรรคผลหรอก ก็มี
เพศสมัพนัธ์แล้วออกลกูด้วย ชื่อไอ้พืช สดุท้ายแล้วมาบวชพระเหมือนกนั 

ตอนนัน้พอเป็นอาบตัิไปแล้ว ด้วยความส านึกไง ด้วยความส านึกมนัก็มีความซูบ
ซีด ร่างกายกซ็ูบซีด พระอยู่ด้วยกนัเขาจะรู้ เพราะอย่างเรามีทกุข์อมทกุข์ คนข้างเคียง
จะรู้ ก็ถาม ถามกเ็ล่าให้ฟัง โอ้โฮ! พระก็ตะลึงเลย พอตะลึงก็ไปฟ้องพระพทุธเจ้า 

พระพทุธเจ้ากเ็รียกมา “สทุิน เธอท าอย่างนัน้หรือ” 

“ครับ เพราะผมไม่รู้ครับ ผมก็ท าไป” 

“เธอไม่ควรท า” 
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ความเป็นพรหมจรรยก์็รู้แล้วว่ามนัท าไม่ได้ แตเ่พียงแต่พระพทุธเจ้ายงัไม่
บญัญัติ ทีนีพ้อไม่บญัญัติป๊ับ พอไม่บญัญัติ ไม่มีกฎหมาย ถ้าไม่มีกฎหมาย พระสทุินก็
ไม่เป็นอาบตัิไง พอไม่เป็นอาบตัิ ก็ติเตียนพระสทุิน เอาพระสทุินเป็นเหต ุ ถงึได้บญัญัติ
ปาราชิกข้อนีไ้ง ข้อเสพเมถนุ แต่พระสทุินไม่เป็นอาบตัิ 

ทีนีเ้ราบอกว่าเวลาเป็น มนัเป็นในเพศ เป็นเลย แต่ถ้าเวลาที่ยงัไม่บญัญัติ มนัก็
ไม่เป็น พอไม่เป็น นี่พดูถึงเวลาคนเป็นเขาบอก เวลาคนเป็น เร่ืองปาราชิกแล้ว ถ้าสึก
ออกไปแล้ว ถ้าสึกออกไปแล้ว ไปบวชสามเณรต่างๆ จะได้โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
สิ่งนัน้ แต่ในความเชื่อของเถรวาทเรา เขาบอกว่าไม่ปิดกัน้สวรรค์ ไม่ปิดกัน้พรหม ไม่ปิด
กัน้คณุงามความดี ความดี เวลาสึกไปแล้ว เพราะเวลาท าผิดแล้วมนัส านึกได้ ส านึกได้ก็
ไปท าอย่างอ่ืนต่อ 

แต่ถ้าพดูถึงเขาบอกว่า แล้วถ้าเขาเชื่อกนัว่าถ้าสึกไปแล้วจะสามารถได้โสดา
ปัตติมรรค 

อนันีเ้ราเอาต้นเหตดุกีว่า เอาต้นเหตวุ่าถ้ามนัปิดกัน้มรรคผลอย่างนัน้ ถ้าเราไป
ปฏิบตัิ เพราะคนเรานะ ถ้าจิตใจมนัใฝ่ท าคณุงามความดี ถ้ามนัมีความผิดพลาดไปแล้ว 
แต่ส่ิงใดเราผิดไปแล้ว เขาปฏิบตัิแล้วได้ผลไม่ได้ผลนัน่อีกเร่ืองหนึง่แล้ว แต่ถ้าให้มาบอก
ว่าต้องเป็นอย่างนัน้ๆ พอเป็นแล้วมนัเป็นประเดน็ไง มนัเป็นประเด็นว่าจะต้องเถยีงกนั 
จะต้องว่ากนัไปอีกยาวเลย อนันีม้นัเป็นปัญหาของทางทฤษฎี มนัเป็นปัญหาของความ
เชื่อ 

แต่ถ้าความจริง ความจริงกรณนีีเ้ราพดูถงึพระฉันนะ พระฉันนะเป็นคนเอา
พระพทุธเจ้าออกบวช แล้วถือตวัถือตนมาก คนเราออกบวชนะ ยงัมีกิเลสอยู่ก็อ้างไป
หมด เวลาพระพทุธเจ้าไปอยู่ที่ไหนจะไปนัง่หน้ากุฏิ ใครจะเข้าไปเฝา้พระพทุธเจ้าต้อง
ผ่านพระฉันนะก่อน ทีนีพ้ระพทุธเจ้า ธรรมดาคนมีบุญคณุก็พดูไม่ออกไง 

นี่พระพทุธเจ้านะ เดี๋ยวจะว่าเอาพระพทุธเจ้ามานินทาแล้ว 
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พระพทุธเจ้าท่านมีคณุธรรมในใจ ท่านส านกึบุญคณุของคน แต่เวลาองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพานได้สัง่พระอานนท์ไว้ เพราะรู้เลยว่ามนัจะเป็นปัญหา
ไปอนาคต “อานนท์ ถ้าเราตายไปแล้วนะ พระฉันนะนีใ่ห้ลงพรหมทณัฑ์” 

พรหมทณัฑ์ก็สงัฆาทิเสส ให้ลงพรหมทณัฑ์นะ ให้ลงพรหมทณัฑ์เลย เพราะว่า
อย่าให้พระพดูคยุด้วย อย่าให้ใครเขาสงัฆกรรมด้วย ถ้าเป็นปาราชิก เป็นสงัฆาทเิสส 
เขาไม่ให้ร่วมสงัฆกรรม ไม่ให้สามีจิกรรม เพราะมนัไม่เป็นปกตตัตะภิกษุ ต้องลดชัน้ไป 
จะมาร่วมสงัฆกรรมไม่ได้ 

ทีนีพ้อลงพรหมทณัฑ์ สมยันัน้พระฉันนะเป็นคนที่อวดตวัอยู่แล้ว พอลงพรหม
ทณัฑ์ก็เสียใจมาก ลงพรหมทณัฑ์คือห้ามคนไปคยุด้วย ถ้าภาษาเราก็ตดัญาติขาดมิตร
ไม่ให้ยุ่งกบัสงฆ์ เสยีใจมาก 

เพราะคนเรามนั โอ้โฮ! เชิดหน้าชูตานะ จะเหยียบย ่าเขาไปหมดเลย สดุท้ายสงฆ์
ทัง้หมดคว ่าบาตร ทกุข์มาก เข้าป่าไปเลย คนเรานี่นะ มนัสดุโต่งข้างหนึ่งใช่ไหม พอเข้า
ป่าก็ไปปฏิบตัิเต็มที่เลย 

พอปฏิบตัิเต็มที่ พอบรรลธุรรม พอบรรลธุรรมขึน้มา โอ้โฮ! มนัส านึกได้นะ เพราะ
เขาสร้างคณุงามความดีนะ ก็เป็นคนควบม้า พระฉันนะเป็นคนควบม้า ม้าที่พา
พระพทุธเจ้าออกบวช เขาก็คิดว่าเพราะเขาเป็นคนท าให้เกิดพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ ใครจะ
หาพระพทุธเจ้าต้องผ่านฉันก่อนๆ มีปัญหาไปหมด 

แต่พอพระพทุธเจ้าจะนิพพานก็สัง่ไว้เลย พอสัง่ไว้เลย พระอานนท์ก็บอกว่า
พระพทุธเจ้าสัง่ไว้ให้สงฆ์ลงพรหมทณัฑ์พระฉันนะ พอลงพรหมทณัฑ์ เขาเสียใจ เขาเข้า
ป่าไปปฏิบตัิ พอปฏิบตัิจบ กลบัมา ส านึกได้ ทีนีเ้ป็นคนดีแล้ว พอบรรลธุรรมแล้วเป็นคน
ดีเลย 

พอคนดีแล้ว ตอนแรกลงพรหมทณัฑ์ ไม่ยอม ถ้าลงพรหมทณัฑ์นะ ลงพรหม
ทณัฑ์ป๊ับ ถ้าเขาจะแก้ก็ต้องแก้นิสยัไง ต้องแก้นิสยั ต้องขอขมาต่อสงฆ์ ตอนนัน้ไม่ยอม 
แต่พอไปบรรลธุรรมขึน้มา กลบัมาขอพระอานนท์เองเลยนะ บอกว่าจะมาขอขมาสงฆ์ ที่
ท าไปรู้ว่าผิด ส านึก 
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พระอานนท์บอกว่าจะขอขมาอะไรล่ะ ในเม่ือบรรลธุรรมก็จบแล้ว คืออาบตัิมนัก็
ตกไปหมด นีอ้ยู่ในพระไตรปิฎก 

ทีนีใ้ครจะมีบุญเหมือนพระฉันนะที่ได้พาพระพทุธเจ้าออกบวชล่ะ ใครจะสร้าง
คณุงามความดีไว้ศาสนาล่ะ เพราะเราจะบอกว่า ถ้าจะบรรลธุรรม จะมีคณุงามความด ี
มนัต้องมีอ านาจวาสนาบารมี คือเราต้องท าความดีมา ความดีมนัรับกบัความดีไง เรา
สร้างคณุงามความดีมาแล้วมาปฏิบตัิคณุงามความดีต่อเนื่อง เรากจ็ะมีคณุธรรมในใจไง 

เราเคยสร้างมา ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่สร้าง เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนษุย์อยู่นี่หรอก 
เราก็สร้างของเรามา แต่เราสร้างของเรามา เราจะมาท าต่อเนื่อง เหมือนเราทนุน้อย เรา
สายป่านสัน้ เราสู้คนสายป่านยาวไม่ไหวหรอก คนสายป่านยาว โอ๋ย! มนัทุ่มเทเนาะ เรา
หงายท้องเลย สายป่านเรามีเท่านี ้

น่ีก็เหมือนกัน พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ เรามาปฏิบัติ เราก็พยายามทุ่มเท
ของเราน่ีแหละ เราสายป่านสัน้ เราก็ธุรกิจเล็กๆ หลบๆ หลีกๆ เอา ไอ้สายป่าน
ยาวก็ให้มันเต็มที่มันไปเลย ถ้าเราคิดได้อย่างนี ้ เห็นไหม มันเป็นปัจจัตตัง เป็น
สันทิฏฐิโก มันเป็นเร่ืองคุณธรรม เร่ืองสัจธรรมตามความเป็นจริง 

แต่ถ้าบอกว่ามนัจะเป็นอย่างนัน้ๆ ป๊ับ มนัจะเป็นประเด็น พอเป็นประเด็นไปแล้ว 
เพราะตอนนีม้นัมีปัญหาที่เวลาภาวนาไปแล้วต่างคนก็ว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด อีกฝ่ายหนึ่งถกู 

จะผิดจะถกู เห็นไหม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่มีขดัมี
แย้งในตวัมนัเอง ถ้ามีขดัมีแย้งในตวัมนัเองแสดงว่าต้องมีอนัใดอนัหนึ่งผิด 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัไม่มีขดัไม่มีแย้งกนัเลย มนัจะ
ขึน้มาเป็นชัน้ๆๆ ขึน้มาเลย แต่เวลาเราพดูไป เวลาคนเขาไปนินทาข้างหลงั จะว่าเขา
นินทาต่อหน้า เดี๋ยวจะหาว่าเกินไป 

เขาไปนินทากนัข้างหลงั แล้วข้างหลงัก็จะมาเล่าให้เราฟังไง บอกว่าคนที่มาฟัง
เทศน์หลวงพ่อแล้วบอกว่าหลวงพ่อพดูวนไปเวียนมา วกๆ วนๆ อยู่นัน่น่ะ 

แต่ธรรมดาความรู้สึกของเรานะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่
มีขดัไม่มีแย้ง มนัจะส่งมนัจะเสริมกนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา แต่เวลาเขาไปฟังแล้ว โสดา
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ปัตติมรรค แล้วเดี๋ยวก็สกิทาคามิมรรค แล้วอนาคามมิรรค อรหตัตมรรค เขาถือว่าเป็น
มรรคอนัเดียวกนัไง เขาคิดว่าพดูว่ามรรคแล้วก็ควรจะจบ ท าไมมรรคแล้วมรรคเล่า วน
แล้ววนเล่า ท าไมพดูวกๆ วนๆ นี่ความเห็นเขาไง แล้วเขาก็ไปนินทากนั แล้วก็มาเข้าหเูรา
จนได้ มนัก็เข้ามาหนูี ่

ฉะนัน้ มาเข้าหเูรา เราก็ อืม! มนัสงัเวชไง สงัเวชว่าคนเขาฟังเขาไม่เข้าใจ ไอ้เรา
นี่ เราพดูมรรค ๔ ผล ๔ มรรค ๔ ผล ๔ มนัก็ระดบัชัน้ของมนั มนัต้องยกขึน้ทีละชัน้ๆ ทีนี ้
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อของมนั โสดาปัตติมรรค มนัก็บอกอยู่แล้ว สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 

แต่เขาฟังค าว่า “มรรคๆๆ” เขาก็เลยว่าเป็นมรรคอนัเดยีวกนัไง มรรคอนัเดียวกนั
แล้วหลวงพ่อก็จะพดูวนๆ อยู่นัน่น่ะ ฟังแล้วน่าเบื่อ น่าเบื่อ 

ฉะนัน้ ถ้าน่าเบื่อก็ไปฟังเพลง ไปฟังการละเล่นฟ้อนร าสนกุของมนั มนัฟังเทศน์
แล้วมนัเบื่อ นี่มนัไม่เข้าใจไง 

แต่ถ้ามนัเข้าใจ เราถงึบอกว่า เวลาพดูถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าจะไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั มนัจะไหลลื่นไป แล้วมนัจะยกระดบัขึน้ไปเหมือนระดบั
น า้เลย ยกสงูขึน้ๆๆ ไปเลย 

แต่พวกเรามนัไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจ ฟังแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจ เพราะใจเรา
ไม่เข้าใจอยู่แล้ว เวลาธรรมะเข้ามามนัยิ่งงงเข้าไปใหญ่ แต่ถ้าเราปรับพืน้ฐานของเรานะ 
ถ้าเราเข้าใจนะ ธรรมะเข้ามานะ อืม! 

จริงๆ เราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์นะ ถ้าองค์ไหนเป็นของจริงนะ เราฟัง
เสียงธรรมเปิดไว้ทัง้วัน ถ้าครูบาอาจารย์ที่ใช่นะ ใช่ ใช่เลย ถ้าที่ไม่ใช่นะ ฟัง
อย่างไรก็ไม่ใช่ ฟังอย่างไรก็ขัดแย้ง มนัขัดมันแย้งกันน่ะ มันขัดมันแย้ง มัน
เป็นไปไม่ได้ มันขวาง มันขวางนะ 

จะเข้าประต ูมนัแบกเสาเข้ามาเลย แล้วขวางไปเลย จะเข้าประต ูประต ู ถ้าเอ็ง
ท าเสาไปทางนอนก็ยงัเข้าไม่ได้เพราะมนัยาว นี่ขวางไปเลย แล้วก็บอกว่าเข้าประต ูแล้ว
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ก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้อง แล้วเสาที่เอ็งแบกอยู่ไปไหนล่ะ มนัไปได้อย่างไรล่ะ มนัติด
อยู่ มนัไปไม่ได้หรอก ถ้าพดูถึงถ้ามนัขดัมนัแย้งมนัเป็นอย่างนัน้ แต่ถ้ามนัถกูต้องนะ 

นี่พดูถึงว่าเขาถามมาเร่ืองปาราชิก ทีนีค้ าว่า “ปาราชกิ” มนัน่าเห็นใจนะ มนัน่า
เห็นใจนะ ปาราชิกข้ออวดอตุตริ เราอยู่ในวงการปฏิบตัิ ถ้าอยู่ในวงการปฏิบตัิ เวลาพระ
เรา เขาไม่ได้อวด บางทีเวลาเราคยุกนัเร่ืองแบบว่าประสบการณ์ คืออยากรู้ บางทีเรา
เข้าใจผิดหรือเราปฏิบตัิไปแล้วมนัมีความเห็น เขาจะมาคยุกนั มาคยุกนั มาปรับ คือว่า
เวลาเราสู้ตวัเองไม่ได้ เราสู้ความหลอกของกิเลสไม่ได้ เราสู้ไม่ได้ เวลาเราออกมาเจอ
พระหรือเจอครูบาอาจารย์ เราก็จะถาม เรากจ็ะตอบ 

ไอ้ถามตอบ บางทีพอถามตอบมนัก็จบไง ทีนีก้ิเลสมนัไม่จบน่ะสิ พอถามตอบ
เสร็จแล้วมนักลบัไปทางจงกรม เอ๊! เราโกหกเขาหรือเปล่า เราพดูอวดอตุตริหรือเปล่า 
เราพดูมากเกินไปหรือเปล่า 

เวลาพดูธรรมะกนัไปแล้ว เวลากลบัไปทางจงกรมมนัจะไปวิตกวจิารณ์แล้ว เรา
อวดอตุตริหรือเปล่า ในวงกรรมฐานมนัมีกรณีขึน้มาอย่างนีห้ลายกรณี เวลาพดูธรรมะ
กนัไง เราพดูธรรมะ เราก็พดูธรรมะ ธมฺมสากจฺฉา อปุสมับนั อนปุสมับนั เรามีธรรมอยู่
นี่ อปุสมับนัก็ไม่เป็นอาบตัิ เรามีของเราอยู่จริง แตอ่นปุสมับนัก็เป็นปาจิตตีย์ เพราะ
พระพทุธเจ้าเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ให้อวดไง ใครมีความดีก็เก็บความดีไว้ในใจ 
อย่าไปอวดเขา แต่ถ้ามีใครสนใจ มีใครมาถามปัญหา เราค่อยสอนเขา 

พระพุทธเจ้าไม่ให้อวด ให้เก็บไว้ คือว่าเหมือนกับเราดีคมในฝัก 
พระพุทธเจ้าต้องการให้คมในฝัก อย่าเอามีดไปบาดใคร อย่าถือมีดเที่ยวไปโชว์
ไปเบียดเบียนใคร ให้คมในฝัก 

ฉะนัน้ เวลาเราพดูกนั เราพดูธรรมะกนัมนัก็จบ แตก่ิเลสมนัไม่จบ มนัพดูเสร็จ
แล้วมนัจะไปวิตกวิจารณ์ทีหลงัว่า เอ๊! เราเป็นปาราชกิหรือเปล่า เราอวดอตุตริหรือเปล่า 
พออวดอตุตริป๊ับ มนัก็จะมีปัญหา มีปัญหา ครูบาอาจารย์เราหลายๆ องค์เลย ถ้ามี
ความคิดอย่างนี ้ ท่านจะตัง้สจัจะเลย ถ้ามนัอวดอตุตริ ถ้าขาดจากความเป็นพระ คืนนี ้
นัง่ภาวนาแล้วขอให้มนัไม่ได้สิ่งใด แต่ถ้าคืนนีน้ัง่แล้ว จิตมนัเป็นสมาธิได้ มนัมีปัญญา
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เกิดขึน้ได้ เราจะไม่เป็นไรเลย แล้วท่านเสี่ยงทายแล้วนัง่ลง บางองค์นัง่ไปสว่างโพลง
หมดเลย จบ 

กรณีอย่างนีม้นัยงัมีนะ ขนาดเราปรารถนาดี แต่กิเลสของเราเองมนัยงัหลอกลวง
เลย มนัยงัท าให้เราไขว้เขวเลย แล้วนี่คือนิวรณธรรม ท าให้เราสงสยัไง เวลาปฏิบตัิ ไม่
ต้องมีอะไร กูก็สงสยัแย่อยู่แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเลย มนัก็จะด าน า้ไปไม่โผล่อยู่นี่ บุ๋มๆๆ 
ด าน า้ไปเร่ือย มนัยงัไม่โผล่ขึน้มาเลย แล้วพอมนัมีอะไรเป็นประเด็นขึน้มา โอ้โฮ! กิเลส
มนัเอามาอ้างเลย นี่พดูถึงว่าในวงปฏิบตัิ ในวงปฏิบตัิเร่ืองอย่างนีม้นัลึกลบัซบัซ้อน 

ทัง้ๆ ที่ไม่มีเจตนา ไม่ได้ตัง้ใจอะไร คยุธรรมะกนั เวลาคยุธรรมะกนั คยุธรรมะ 
เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านปฏิบตัินะ ต่างคนต่างไปเที่ยวป่ามา ต่างคนต่างปฏิบตัิมา 
แล้วอย่างเราไม่ได้สมาธิ เราก็อยากมชี่องทางใช่ไหม เราไม่เคย ธรรมดาเราก็อยากมี
ช่องทางใช่ไหม 

เวลาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตัิมา ดสู ิเวลาหลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เวลามี
ใครมาถามปัญหาหลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านเป็นคนอปัุฏฐากหลวงปู่ มัน่อยู่ ท่านได้ฟัง
หมดแหละ เสร็จแล้วพอผู้ถามกลบัไปแล้ว ท่านจะไปถามหลวงปู่ มัน่ต่อเลย ไอ้ที่เขาว่า
อย่างนัน้มนัคืออะไร ไอ้ที่ว่าอย่างนีค้ืออะไร 

เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านรู้รอบ ใครปฏิบตัิแล้วมนัติดขดัจะมาหาหลวงปู่ มัน่ แล้วถ้า
ใครมา หลวงตาท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่มีปัญญาท่านจะได้ประโยชน์ตลอด ผู้ที่มี
ปัญญานะ 

ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะ ต้องสร้างบุญญาธิการมา เพราะว่ากึ่ง
พุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านมาเป็นผู้รือ้ฟ้ืน
รือ้ค้นขึน้มา แล้วท่านเทศนาว่าการไป หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ พรหม 
หลวงปู่ ตือ้ หลวงปู่ สิม เวลาท่านนิพพานไปแล้วมนัเหมือนกัน 

เรายกตวัอย่าง ตวัอย่างหนึ่งเราได้ยินมา ในหลวงท่านชื่นชมหลวงปู่ ฝัน้ เพราะ
หลวงปู่ ฝัน้ท่านแก้ปัญหาในใจของท่านได้ แล้วท่านกอ็ยากจะไปหาพระทัง้หมด ทีนีท้่าน
ไม่มีโอกาสได้ไปสมัผสั ท่านก็กลวัว่าไปแล้วมนัอาจจะเวลาไม่พอ อาจจะเป็นอปุสรรคได้ 
ก็ให้ดอกเตอร์เชาวน์เป็นคนเล่า 



ตาลยอดดว้น ๙ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ดอกเตอร์เชาวน์บอกว่าในหลวงสัง่ให้ดอกเตอร์เชาวนไ์ปหาพระองค์นัน้ๆ 
ดอกเตอร์เชาวนก์็ไปหมด ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ดอกเตอร์เชาวน์ไปสมัผสัมาหมด 
ไปเก็บข้อมลูไปให้ในหลวง แล้วไปสรุปให้ในหลวงฟังว่า ส่วนใหญ่แล้วพดู นิสยัใจคอมนั
ก็แตกต่างกนัไป แต่สรุปลงแล้วจะเป็นธรรมอนัเดียวกนัหมด ไปรายงานในหลวง แล้วใน
หลวงถึงได้ว่า 

ในหลวงที่จะไปหาครูบาอาจารย์ของเราสมยัก่อนนัน้น่ะ เม่ือก่อนท่านให้
ดอกเตอร์เชาวนไ์ปเซอร์เวย์ก่อน ไปสมัผสัก่อน แล้วเวลาสมัผสัแล้วเป็นอย่างไร แล้ว
ดอกเตอร์เชาวนถ์ึงไปรายงานให้ในหลวง ในหลวงท่านถึงไปเป็นการส่วนพระองค์ ท่าน
ไม่ไปในนามพิธีการ เพราะว่าในนามพิธีการมนัขดัแย้งกบัความเป็นอยู่ของพระ
กรรมฐาน พระกรรมฐานต้องการความสงบสงดั แล้วถ้าเป็นพิธีการแล้วต้องไปบุกเบิก 
ไปถางทาง ไปสร้างถนนหนทาง แล้วมนัเป็นภาระของพระกรรมฐาน ครูบาอาจารย์ที่
ท่านเป็นธรรมนะ แล้วผู้ที่จะเข้าแสวงหาธรรม ท่านเห็นอกเห็นใจกนั ท่านไปในทาง
เดียวกนั นี่เขาท ากนัอย่างนัน้ 

นี่พดูถึงว่าอยู่ในเวลาที่ว่าจะมีอ านาจวาสนา ครูบาอาจารยเ์ราท่านปฏิบตัิมาแต่
ละองค์ต้องมีอ านาจวาสนา ถ้าไม่มีอ านาจวาสนา มนัจะบรรลธุรรมขึน้มาอย่างนีย้ากนะ 
เพราะอะไร เพราะเวลาเราดใูนชาติปัจจุบนันี ้ในชาตปัิจจุบนัทกุคนดเูกิดมา ฉันมีเงนิอยู่
พนัล้าน ฉันสละหมดเลย ฉันไปบวช ฉันจะเป็นพระอรหนัต์ ภาวนาเกือบตาย ไม่ได้อะไร 
มนัห่วงพนัล้านนัน้น่ะ เพราะเราไปดสูถานะปัจจุบนันีไ้ง เราไปดสูถานะชาติปัจจุบนันี ้
เราไม่ดสูถานะว่าพนัธุกรรมของจิตมนัได้ตดัแตง่มาตัง้แต่เม่ือไหร่ 

ถ้าพนัธุกรรมของจิตมนัตดัแต่งมาดีนะ ดสู ิ เด็กตวัเล็กตวัน้อยมนัจะมีความคิด
ดีๆ เด็กตวัเล็กตวัน้อยมนัจะคิดถงึพ่อถึงแม่มนั เด็กตวัเล็กตวัน้อยมนัจะขวนขวายของ
มนั เรามีลกูมีเต้าขึน้มา อู๋ย! ลกูเรา เราถนอมรักษาขนาดไหน มนังอแง มนัจะเอาแต่ใจ
มนั นี่เพราะจิต ความคิดในหวัใจมนัติดกบัจิตนัน้มา 

ครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์นะ นี่เวลาอยู่ในวงการของเรา เขาบอกเลยนะ 
ครูบาอาจารย์ของเราท าไมท่านเป็นชาวนา ท่านเกิดอยู่ชายขอบของสงัคม 
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มนัไปมองศกัยภาพของการเกิดชาตินีไ้งว่าเกิดมาต้องมีศกัยภาพมาก โอ๋ย! คนมี
บารมีมาก เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลย ไอ้พวกนัน้ไม่ได้บวชหรอก เพราะพ่อแม่
มนัไม่ให้บวช มนัคาบช้อนเงินช้อนทองมา มนัต้องอยู่เฝา้ช้อนเงินช้อนทองมนั ไอ้พวก
เราเกิดอยูช่ายทุง่ พ่อแม่ไม่มีจะกินนู่นน่ะ ไม่ได้เลีย้งมาเลย 

โอ๋ย! พ่อแม่มนัให้บวช มนัเปิดโอกาสบวชมาตัง้แต่ต้นเลย เป็นเด็ก ๒ ขวบ ๓ 
ขวบ พ่อแม่พาเข้าวดัแล้ว โตขึน้มาหน่อย มนัไปอยู่วดัแล้ว อยู่วดัแล้วไปเจอครูบา
อาจารย์ ครูบาอาจารย์ดดันิสยัมา พอโตขึน้มาหน่อยก็บวชเณร บวชเณรก็ออกปฏิบตัิ
มา เป็นพระอรหนัต์หมดเลย 

ไอ้ช้อนเงินช้อนทองมานี่ มนักลวัช้อนเงินช้อนทองมนัหาย มนัเฝา้ช้อนเงินช้อน
ทองนัน่น่ะ มนัไม่ได้บวช 

โลกกบัธรรมมนักลบักนัอย่างนี ้ ธรรมกเ็ห็นว่า ปัจจุบนันีเ้กิดมาชาตินี ้ อู๋ย! มัง่มี
ศรีสขุ อู๋ย! คนมีวาสนา ไอ้พวกนีพ้วกภารโรง มนัมาเฝา้ทรัพย์สมบตัิ ไอ้อยู่ทุ่งนาไม่มีจะ
กินนัน่น่ะ อู้ฮู! พ่อแม่ปู่ ย่าตายายพาเข้าวดั มนัความคิดกบัโลกมนัแตกต่างกนัอย่างนีไ้ง 
ถ้าเป็นธรรมๆ มนัจะเป็นประโยชน์นะ ถ้าเป็นประโยชน์ นี่พดูถึงทางโลก ทางโลกมองกนั
อย่างนัน้ 

ทีนีม้นัเป็นประเด็นไง กรณีของเรา เราก็บอกว่า พระฉันนะท่านก็รอดพ้นมาได้ 
ฉะนัน้ จะพดูอย่างนัน้ไปแล้วเราไม่เห็นด้วยที่บอกว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างนัน้ๆ แล้วเรา
จะยืนยนัอย่างนัน้ๆ ยืนยนัอย่างนัน้ๆ มนัก็เลยบอกว่าตาลยอดด้วน 

มนัเป็นหลกั เราต้องถือหลกัไว้ก่อน แล้วถ้าพดูถงึถ้าใครเป็นปาราชิกแล้ว เขาจะ
สึกออกไป เขาจะท าคณุงามความดีของเขา อนันัน้เขาไม่ปิดกัน้สวรรค์ ความดีไม่ปิดกัน้
ความดีอยู่แล้ว 

ไอ้ค าว่า “ปาราชิก” ถ้ามนัผิดพลาดโดยความพลัง้เผลอ ผิดพลาดไปโดย
รู้เท่าไม่ถงึการณ์ อนันีน้่าเหน็ใจมาก แต่ถ้าคนที่มนัหยาบมนัดือ้ด้าน เวลาอย่างนีม้นั
เป็นอยู่แล้ว ที่ว่าเป็นของมนัอยู่ในปัจจุบนันี ้แล้วก็ยงัด ารงเพศอยู่บ้าบอคอแตก อนันีน้่า
เกลียด 
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แต่ถ้าพดูถึงว่าเขาผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไอ้เร่ืองอวดอตุตริอย่างนี ้ ไอ้เร่ืองลกั
ของเขา ลกัเงนิค่าเกินบาท บางทีไม่ได้ลกั เราอยู่ในวงการ เราเหน็อยู่ มีเพ่ือนพระที่รัก
กนัสนิทกนั เขาใช้สอยร่วมกนั พอผิดใจกนับอกว่าปาราชิก เอาเงินเขาไปใช้ 

อ้าว! ก็เวลาเอ็งเป็น เขาเรียกสหธรรมิก เขาว่าเป็นบดัดีก้นั เหมือนกระเป๋า
เดียวกนัน่ะ เวลาพระเรามีกระเป๋าเดียวกนั ใช้ร่วมกนั ไปกิจนิมนต์มานะ เราเพ่ือนรักกนั 
เราก็เอาเงินไว้ร่วมกนั ก็ต่างคนต่างใช้ พอไม่ชอบหน้า เอ็งเอาเงินกไูปใช้ เป็นปาราชิก 
เห็นไหม มนัรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ อย่างนีไ้ม่ถือว่าเป็น เราไม่คิดว่าถือว่าเป็น 

แต่ในวงการมนัมี พระก็มาจากคน มนัมีความคิดหลากหลาย ความคิดนีร้้อย
แปด แล้วความคิดอย่างนัน้ถ้ามนัมีสตัย์ เราเอาตามสตัย์นัน้ ถ้าตามสตัย์นัน้ อย่างที่ว่า
นี่ เราถือว่าไม่เป็น ถ้าไม่เป็น อยากรู้ใช่ไหม อยากรู้ก็นัง่สมาธิทัง้คืนเลย ดซูิมนัจะจบไหม 
ถ้าจบก็แสดงว่าไม่เป็น นี่พดูถึงเราคยุกนัในวงกรรมฐาน เราคยุกนัในวงการพระที่
ซื่อสตัย์ มีสจัจะ ถ้ามีสจัจะเป็นอย่างนี ้

แต่ถ้าโดยทัว่ไปเขาไม่มีสตัย์ หน้าไหว้หลงัหลอก ท าอะไรก็ไม่รู้เพ่ือให้คนชอบใจ
เท่านัน้ ไม่รู้ว่าเป็นพระอย่างไร ไอ้อย่างนัน้เราไม่พดูถึง 

ฉะนัน้ ทีนีเ้ขาบอกว่าเขาสงสยั ค าถามไง สงสยัว่า ถ้าเป็นปาราชิกแล้ว สึก
ออกไปแล้วมนัจะได้มรรคได้ผลไหม 

ถ้าสึกออกไปแล้วนะ เร่ืองของเขา ทีนีเ้พียงแต่ว่าเราเอาหลกั โดยหลกั ถ้าภิกษุ
เราอ่อนด้อย ขาดสต ิท าให้ตวัเองถงึกบัปาราชิกไปหรือว่าตาลยอดด้วน เพราะว่าเราไม่
มีครูบาอาจารย์ที่ดี เราไม่มีหมู่คณะที่ดีคอยชกัน ากนั ไอ้อย่างนัน้มนัก็เป็นเวรเป็นกรรม 
แล้วถ้ามนัเป็นเวรกรรมโดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ สึกออกไปแล้ว หรือจะไปท าประโยชน์
นัน่อีกเร่ืองหนึง่ อนันีเ้ราถือโดยหลกั แต่ไม่เอาข้อด้อยที่ว่าถ้าออกไปแล้วจะเป็นอย่าง
นัน้ๆ...เอาข้อหลกั เอาข้อหลกั ค าว่า “ปาราชิก” จบ 

ถาม : เร่ือง “การท าสมาธิ” 

ฝึกฝนท าสมาธิ ดลูมหายใจเข้าออก เม่ือดลูมหายใจไประยะหนึง่แล้วประมาณ 
๔-๕ นาที มีความรู้สึกเหมือนดิ่งลงไปในความสงบมากขึน้ ซึ่งตามความรู้สึกในขณะนัน้
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คิดว่าน่าจะดิ่งลงไปได้มากกว่านัน้ แต่ในความเป็นจริงคือเม่ือดิ่งลงระยะหนึ่งที่รู้สกึได้ 
แทนที่จิตมนัจะต่อเนื่องลงไป มนักลบัมาดลูมหายใจเองทกุครัง้ ท าให้เหมือนกลบัมา
เร่ิมต้นท าสมาธิใหม่ เป็นแบบนีม้านานนบัเดือนแล้ว ประเด็นที่ผมขอกราบนมสัการขอ
ค าชีน้ าจากหลวงพ่อคือ 

๑. การที่มนักลบัมาดลูมหายใจใหม่ มนัต้องแก้ที่จุดนีห้รือไม่ เพ่ือให้จิตมนัดิ่งลง
ไปอีก หรือผมเข้าใจเอาเองว่าถ้ายิ่งดิ่งลงไปนานเท่าไร ความสงบจะมากขึน้เท่านัน้ 

๒. หรือว่าผมไม่ต้องสนใจการดิ่ง มนัจะดิง่ มนัจะกลบัมาดลูมอย่างไรให้รู้อยู่
อย่างเดียว ขอบคณุเมตตาหลวงพ่อ 

ตอบ : ไอ้กรณีที่มนัไม่เคยดิ่งเลย เราก็ไม่ได้สมัผสัส่ิงใดเลย แต่เวลาพอมนัจะดิ่ง 
เวลากรณีมนัจะดิ่ง ที่วา่จิตมนัจะสงบ ถ้าจิตมนัสงบมนัจะมีอาการของมนั อาการของ
มนั เห็นไหม ดสู ิอณุหภูมิมนัท าให้น า้เดือดได้ น า้ธรรมดาเวลาด้วยอณุหภูมิ ด้วยความ
ร้อน ท าให้จุดเดือด น า้ก็เดือด 

นี่ก็เหมือนกนั เราท าสมาธิพทุโธๆๆ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ ถ้าได้จุดสมดลุของ
มนั มนัก็จะเป็นสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิขึน้มา แต่ทีนีเ้วลาจิตที่มนัจะเป็นสมาธิ ดสู ิ จากน า้
ปกติมนัจะเดือด มนัต้องมีอณุหภูมิความร้อน 

จิตของเราถ้ามนัจะเป็นสมาธิ ถ้าคนที่มีอาการวบู อาการที่มนัลงไป มนัจะมี
อาการนีเ้ป็นการน าทาง แต่พอเป็นอาการน าทางป๊ับ อาการนัน้มนัจะเดือดมนัก็ไม่เดือด 
มนัจะไม่เดือดหรือ มนัก็เป็นน า้อุ่นไปแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั จิตมนัต้องมีอาการ พอมีอาการป๊ับ มนัก็จะมีอาการวบูไง ถ้ามี
อาการวบู อาการวบูถ้าคนไม่มีวาสนามนัจะวบูๆๆ อยู่นัน่น่ะ แล้วถ้าอยู่กบัวบูมนัก็วบูไม่
จบอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้าคนภาวนาเป็นนะ เขาจะไม่อยู่กบัอาการวบูนัน้ เขาจะอยู่กบัพทุโธๆๆ ถ้า
มนัจะวบูก็ให้มนัวบูไป วบูเป็นอาการ อาการเกิดจากเราก าหนดพทุโธ พทุโธคืออณุหภูมิ 
เราก าหนดพทุโธๆ จิตจะมีก าลงัของมนั แล้วมนัวบูไปๆ เห็นไหม 
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คนเราเวลาท าอะไร พดูถึงว่าอ านาจวาสนาบารมีอีกแหละ เวลาคนเราบางคน
นะ นัง่สมาธิไปเป็นสมาธิเฉยๆ สมาธินิ่งๆ แล้วมีความสขุ บางคนจะมีสมาธิ มนัต้องลง 
มนัต้องมีปีติ มนัต้องมีอะไรร้อยแปด เห็นไหม อ านาจวาสนาของจิตมนัไม่เหมือนกนั ถ้า
ไม่เหมือนกนันะ ทีนีเ้วลาถ้ามนัไม่เหมือนกนั เวลามนัจะวบู คนเราไม่มีอ านาจวาสนาไง 
มนัจะวบูๆๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ ไม่จบหรอก วบูอยู่นัน่น่ะ 

แต่อนันีเ้ป็นอีกประเด็นหนึง่ พอจิตมนัจะวบูป๊ับ ถ้าจะตามป๊ับ มนัจะเด้งกลบัมา 
มนัจะเด้งกลบัมาที่ดลูมหายใจทกุทเีลย 

อาการมนัจะมีร้อยแปดเลย คนเราจะมเีป็นร้อยเป็นพนัแบบ ถ้าเป็นร้อยเป็นพนั
แบบ เพราะอะไร เพราะอย่างเช่นเรากินอาหาร เราชอบรสอาหารนี ้ เราชอบรสอาหาร
นัน้ เราชอบอย่างนี ้เราชอบอย่างนัน้ 

อนันีก้็เหมือนกนั ฉะนัน้ว่าอาการที่มนัวบูไป ด้วยความเข้าใจ ด้วยความเข้าใจ
เพราะก่อนผู้ที่ปฏิบตัิมนัก็ต้องศึกษามาแล้วใช่ไหม ถ้ามนัศึกษามาแล้ว มนัจะต้องดิ่งลง
ไป ดิ่งแล้วมนัจะดีขึน้ 

ค าว่า “ด่ิง” บางทีมนัดิ่งก็มี บางคราวไม่ดิ่งก็มี ในใจของคนคนหนึ่งนี่แหละ เวลา
บางทีมนัจะดิ่ง ดิ่งเพราะอะไร ดิง่เพราะให้ใจนัน้มีประสบการณ์ อย่างหลวงปู่ มัน่ 
ประสบการณ์ท่านเยอะมาก อย่างหลวงตาท่านติดสมาธิ ๕ ปี ใครมาพดูเร่ืองนีท้่านรู้
หมด เพราะอะไร เพราะท่านติดอยู่ ๕ ปี แต่ท่านปฏบิตัิ ๙ ปีจบ ๙ ปีนีป้ระสบการณ์
เต็มๆ เลยนะ 

หลวงปู่ มัน่ท่านล้มลกุคลกุคลานมานะ เพราะอะไร เพราะท่านต้องหาของท่าน
เองไง ประสบการณ์ของจิต จิตมนัหลอกอย่างไร จิตมนัปลิน้ปล้อนอย่างไร จิตมนัพลิก
แพลงอย่างไรให้เราล้มลกุคลกุคลาน มนัรู้ทนัหมดละ่ เพราะอะไร เพราะเราเคยเป็น 
แล้วตอนที่เป็น พอไม่รู้ ไม่รู้ก็ตามมนัไป กว่าจะรู้ พอรู้แล้วต้องเอาชนะมนัอีก ต้อง
พิจารณามนัอีก โอ๋ย! มนัซบัมนัซ้อน ไม่ใช่ว่าเราเหน็ท่านท า เราก็ท าตาม ท าตามมนั
สร้างภาพอย่างนัน้ คนสร้างภาพก็ได้แตภ่าพ ไม่ได้อะไรหรอก 
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นี่ก็เหมือนกนั เพราะเราศึกษามาก บอกว่า มนัจะดิ่ง มนัจะวบู เราก็คิดว่า เออ! 
มนัต้องดิ่งก่อนเนาะ ภาวนามนัต้องดิ่งก่อน แล้วพอดิ่งไปมนัก็เด้งกลบัมา ค าว่า “พอมนั
ดิ่งแล้วเด้งกลบัมา” ดทูี่สมัมาสมาธิ ฉะนัน้ ละทิง้ให้หมดเลย คือว่าเราศึกษามาเป็น
แนวทาง ที่หลวงปู่ มัน่บอกหลวงตา ศึกษามาจนเป็นมหานี่สดุยอดเลย ธรรมะของ
พระพทุธเจ้านี่สดุยอดเลย แตเ่ทิดใส่ศีรษะไว้ แล้วใสไ่ว้ในลิน้ชกัสมอง แล้วล็อกกุญแจ
มนัไว้ อย่าให้มนัออกมา แล้วปฏิบตัิไป ปฏิบตัิไปของเรานี่ของจริง 

นี่ก็เหมือนกนั เราศึกษามานะ มนัจะดิง่ มนัจะอะไร เก็บไว้ แล้วเราพทุโธของเรา
ไป พทุโธๆ อาการที่มนัเป็น มนัเป็นเพราะจริตนิสยัมนัมาพลิกแพลง แล้วถ้าเรายงัสงสยั
อยู่ก็ยงัสงสยัอย่างนีต้ลอดไป 

ฉะนัน้ เข้าค าถามข้อที่ ๑. การที่เราต้องกลบัไปด ู เวลามนัดิ่งมนัวบูแล้วมนั
กลบัไปที่ลมหายใจ เราจะแก้จุดไหนเพ่ือจะให้จิตมนัดิ่งลงไปได้อีก หรือว่าเข้าใจเองว่า
ยิ่งดิ่งไปมากเท่าไรมนัยิ่งมีความสงบขนาดนัน้ 

ไอ้กรณีนีม้นัเหมือนกบักรณีที่เราเคยบอกไง เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิมา อยู่กบั
หลวงตามา หลวงตาท่านสอนอานาปานสติ สอนใช้ปัญญา แต่พอเรามาอยู่กบัหลวงปู่
เจี๊ยะ หลวงปู่ เจีย๊ะบอกว่า “ไอ้หงบ กูไม่เชื่อมึงหรอก มึงต้องพทุโธอย่างเดียว” 

แล้วท่านก็บอกว่า เอ็งพทุโธมากๆ ขนาดไหนนะ มนัจะพทุโธได้ ๓-๔ ชัว่โมงจะ
ได้สมาธิ ๑ นาที ถ้าเอ็งพทุโธ ๒๐ ชัว่โมง เอ็งได้ ๒ นาที ถ้าเอ็งพทุโธ ๕๐ ชัว่โมง เอ็งจะ
ได้ ๕ นาที 

ก าหนดพทุโธได้มากน้อยขนาดไหน เราฟังไว้ เรากจ็ะพิสจูน์ นิสยัเรานะ ครูบา
อาจารย์จะสอนอะไร เราฟัง สาธุ แล้วเราจะต้องมาตรวจสอบ มาท าว่ามนัจริงไม่จริง เรา
ก็มาก าหนดพทุโธแบบที่หลวงปู่ เจี๊ยะสอน 

หลวงปู่ เจี๊ยะสอนพทุโธนะ แต่เราบวชใหม่ๆ เรายงัภาวนาไม่เป็น เราก็พทุโธ
ตัง้แต่พรรษาแรก แต่มนัยงัไม่ช านาญ แล้วพอไปใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วมนัไปได้ไกล
ดีกว่า มนัเลยเป็นทางถนดัของตวั ตวัเองก็เลยภาวนาก้าวหน้าไป แต่พอมาเจอหลวงปู่
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เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านบอกว่าให้ก าหนดพทุโธ เราก็กลบัมาทบทวน ทดสอบกบัหลวงปู่
เจี๊ยะ เพราะนัง่ภาวนาด้วยกนั 

หลวงปู่ เจี๊ยะ ตอนสร้างวดัใหม่ๆ ท่านนัง่ภาวนากบัเราทกุคืน ท าวตัรเสร็จกน็ัง่
ภาวนากนั นัง่ตรงหน้ากนัอย่างนี ้ แล้วเรานัง่อย่างไร ท่านก็จะตรวจสอบเรา บอก “ไอ้
หงบ มนัเป็นอย่างนัน้ ไอ้หงบ มนัเป็นอย่างนี”้ เราโดนจีท้กุคืนเลย 

ฉะนัน้ ท่านท าอย่างไร เราก็จะพิสจูนก์บัท่าน พทุโธๆๆ เราพทุโธเป็นเดือนเลย 
เราไม่เอาสมาธิ ไม่เอาสมาธิเพราะว่าจะพิสจูน์กนั ฉะนัน้ พอเวลามนัจะเป็น ที่ว่าวบู 
โอ้โฮ! มนัวบูลงนะ พทุโธๆๆ ไปเถอะ เอ็งพทุโธไป แต่จิตกูจะลง กูไม่เกี่ยวกบัมึง มนัควง
ไปเต็มที่เลย 

เราคงพดูบ่อยมัง้ ไอ้พวกนีม้นัเลยบอกว่า ผมก็เข้าใจว่าถ้ามนัดิ่งเยอะๆ แล้วมนั
จะได้เป็นอย่างนัน้ 

ไอ้ดิ่งเยอะดิ่งน้อยมนัไม่ส าคญั ไอ้เพียงแตเ่ราจะโม้ เราจะโม้ว่ากูเคยเป็นไง แล้ว
พอใครฟังไปแล้วคิดว่าประตมูนัจะมีประตเูดียวไง มีชอ่งทางเดียวไง ถ้าลงสมาธิต้องดิ่ง
อย่างนี ้ถ้าไม่ดิ่งอย่างนี ้ไอ้หงบมนัไม่ยอมรับ ถ้าไม่ดิ่งอย่างนี ้ไอ้หงบมนัไม่ยอมรับ 

นี่ชื่อสงบนะเว้ย สาธุ ไม่ใช่ชื่อหลวงปู่ เจี๊ยะ 

ถ้าหลวงปู่ เจี๊ยะท่านยืนกระต่ายขาเดียวเลย ถ้าไม่อย่างนีท้่านไม่รับ หลวงปู่ เจี๊ยะ
นี่ไม่ได้เลย ถ้ามึงไม่ท าตามกูนี่ไม่ใช่ ต้องท าตามกูอย่างเดียว เราอยู่กบัหลวงปู่ มา เรารู้ 

แต่นี่ไม่ใช่ นี่ชื่อสงบ ไม่ใช่ชื่อหลวงปู่ เจี๊ยะ ไม่ใช่ พอชื่อว่าสงบป๊ับ เปิดกว้าง อา
นาปานสติก็ได้ พทุโธก็ได้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ ใครท าสิ่งใดตรงจริตนิสยั ท าอย่างไร
ก็ได้ ขอให้ได้สมาธิมาเถิด จะภาวนาอย่างไรก็ได้ ถ้าเอ็งมีความช านาญ เอ็งท าได้แล้วท า
ไปเลย แล้วถ้าเป็นสมาธิมามนัก็เป็นสมาธิของเอ็งนัน่แหละ มนัจะเป็นสมาธิของใคร แต่
เราเปิดกว้างไง เพราะมนัชื่อสงบ 

ฉะนัน้บอกว่า เพราะค าถามมนัเขียนมาแล้วมนัข าไง แสดงว่าฟังบ่อยแล้วกลวั
ผิด เลยบอกว่า ผมเข้าใจว่าถ้ามนัดิ่งลงแล้ว ถ้ามนัดิ่ง ยิ่งดิ่งเท่าไรยิ่งได้มากเท่านัน้ 
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กรณีนีเ้ป็นกรณีหลวงตา หลวงตาเวลาท่านสอน ท่านพดูนะ แต่คนอ่ืนฟังแล้วไม่
เข้าใจ เราฟังเข้าใจ ท่านบอกว่าท่านปฏิบตัิใหม่ๆ เหมอืนกนั ท่านก าหนดพทุโธๆ จิตมนั
จะรวมลง มนัจะเห็นของจิตเราส่งออกเหมือนไฟพะเนียง ไฟพะเนียงมนัจะสง่ออก มนั
จะเหมือนไฟแตก ท่านก็อยากรู้ ท่านก็ตามไฟนัน้ไป 

ท่านบอกว่า ตามไฟไปเท่าไรไม่มีวนัจบ มนัไปอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไปอยู่อย่าง
นัน้น่ะ มนัไป เหมือนกบัดิ่ง เหมือนกบัพทุโธ มนัไปอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไม่จบสกัท ี

ก าหนดดไูฟพะเนียงมนัจะไปไกลแค่ไหนไง ตามไฟพะเนียงไป ไฟพะเนียงมนัก็
ไปเร่ือย ไปไม่มีวนัจบ จนสดุท้ายท่านได้สติ อ้าว! ไฟพะเนียง เอ็งจะไปไหนเอ็งกไ็ปนะ 
ข้าจะกลบัมาพทุโธแล้วล่ะ พอกลบัมาพทุโธ ไฟพะเนียงก็จบ 

มนัไปไม่จบหรอก ไอ้ดิ่งก็เหมือนกนั ดิ่งขนาดไหน แต่มนัเป็นวาสนาของคน 
เวลาของเราดิง่ลงไป ดิ่งๆๆ วืด พอวืดไป สต ิ เราภาวนาเป็นแล้ว พอมนัจะวืดไปขนาด
ไหน ใจเรานะ ปัญญามนัทนั ถ้าปัญญาไม่ทนัมนัจะเด้งกลบัเหมือนที่เขาว่านี่ 

พอมนัจะวืดไป เรามีสติเราคมุใช่ไหม แล้วสติเรามนัก็พดู พดูกบัจิต “เชิญครับ 
เชิญดิง่ให้เต็มที่เลยครับ ผมจะตามด”ู มนัก็ดิ่งมาเตม็ที่เลย มนัไปของมนัเร่ือยเลย แต่
เราไม่หลงไปกบัมนัน่ะ มนัดิ่งไปเต็มที่เลยนะ ดิง่เลย แล้วก็ไปกึ๊ก! ไปที่สดุเลย ถึงอปัป
นาเลย จบ สกัแต่ว่า เงียบ แต่รู้อยู่ตลอดเวลา ไปลงอยูน่ัน่หลายชัว่โมง 

นี่ไง เราถึงพดูกบัพระปราโมทย์ เขาบอกว่าอปัปนาสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเอง 
มนัเป็นไปได้อย่างไร ลงอปัปนาสมาธิแล้วจะเกิดปัญญา ใครพดูวะ ขอเจอหน้าหน่อย 
ถ้าลงอปัปนาสมาธิแล้วจะเกิดปัญญา ใครพดู ขอเจอหน้าหน่อย แล้วลองคยุกนั 

ลงไปป๊ับ หลายชัว่โมงเลย แล้วก็คลายออกมา สาธุ หลวงปู่ เจี๊ยะพดูถกู มนั
พิสจูน์เลยนะ สาธุ หลวงปู่ เจีย๊ะพดูถกู แต่มนัก็เป็นแขนงหนึ่งของการปฏิบตัิ กรรมฐาน 
๔๐ ห้อง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ พระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง การ
ท าความสงบ ๔๐ วิธีการ 

เราเคารพบูชาหลวงปู่ เจี๊ยะ เราเคารพบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรา
เคารพบูชาหลวงตา เราเคารพบูชาครูบาอาจารย์ของเราทีท่่านเป็นธรรม องค์ไหนเป็น
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ธรรม เราเคารพบูชา แต่องค์ไหนเป็นธรรมแล้วปัญญากว้างขวางคบัแคบ มนัอยู่ที่
อ านาจวาสนาของแต่ละองค์ 

องค์หลวงปู่ มัน่ท่านมีปัญญากว้างขวาง ท่านสามารถรือ้ค้นลกูศิษย์ลกูหาได้มาก 
หลวงปู่ แหวนท่านก็มีอ านาจวาสนาของท่าน ท่านได้สร้างเราสู้ๆ ของท่าน หลวงปู่ ขาว
ท่านก็มีอ านาจวาสนาของท่าน อ านาจวาสนาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกนั 
มาถึงหลวงตาเรา หลวงตาท่านมีอ านาจวาสนาของท่าน ท่านสอนลกูศิษย์ลกูหาได้
มหาศาล แต่หลวงปู่ เจี๊ยะท่านบอกว่าท่านต้องการพทุโธ เพราะท่านต้องการให้ท า
เหมือนท่าน 

อ านาจวาสนาของครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกัน แต่เราเคารพ เราเคารพ
นะ แล้วเคารพแล้วเราก็บอกว่า ครูบาอาจารย์ที่กว้างขวาง หรือครูบาอาจารย์
พอประมาณ หรือครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาตรงนี ้ แต่ท่านก็ภาวนาของท่านได้ 
คือท่านภาวนาของท่านจนบรรลุธรรม เราเคารพครูบาอาจารย์ที่มีธรรม มี
คุณธรรม เพียงแต่ว่ามันมีกว้างแคบต่างกันด้วยอ านาจวาสนา 

ฉะนัน้ ไอ้ที่วืดๆ ดิ่งลงขนาดไหนนะ ดิ่งนีม้นัเป็นอาการ ค าว่า “อาการ” อาการ
หนกัอาการเบาแตกต่างกนั อาการหนกัต้องเข้าไอซีย ูอาการเบาทายาแดงก็หาย อาการ
ก็คืออาการ มนัไม่ใช่สมาธิ 

บางคนไม่มีอาการเลย เขากเ็ป็นปกติมาตลอด มนัไม่จ าเป็นไง มนัไม่จ าเป็น มนั
ไม่จ าเป็นว่าต้องมี แต่เวลาคนที่เขามี เขามีอย่างนัน้ ครูบาอาจารย์ก็ต้องแก้ไขตามนัน้ 
เพราะมนัเป็นอย่างนัน้ มนัเป็นจริตอย่างนัน้ ต้องแก้ตามนัน้ คนไม่มี บอกให้มี ก็ไม่ใช่ 
คนม ีบอกให้ไม่มี ก็ไม่ใช่ คนมีอย่างนัน้ต้องเป็นอย่างนัน้ 

นี่ไง หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าจิตมนัคึกคะนอง มนัต้องมีครูบาอาจารย์ตามทนั 
ถ้าจิตมนัคึกคะนอง ไม่มีครูบาอาจารย์ตามทนั ใครจะแก้จิตประเภทนัน้ 

จิตที่ราบเรียบ ครูบาอาจารย์พอสมควรก็แก้จิตอย่างนัน้ได้ แต่จิตที่มนัคึกคะนอง 
คึกคะนองนี่มนัไปหมดเลย มนัรู้มนัเห็น จะเป็นสมาธิหนึ่ง โอ๋ย! มนัต้องไปตรวจโลกธาตุ
กลบัมาถึงเป็นสมาธิ ถ้าไม่ได้ไปตรวจโลกธาตมุามนัไม่เป็นสมาธินะ จิตอย่างนัน้ก็มี 
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แต่เราไม่ต้องทุกข์ขนาดนัน้หรอก ไม่ต้องไปตรวจโลกธาตุหรอก ตรวจ
หัวใจเราก็พอ ไม่ต้องไปรับรู้ทั่วโลกหรอก แค่รับรู้หัวใจนี ้ขอให้สงบก็พอแล้ว 

อนันีม้นัเป็นจริตนิสยัไง ถ้าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบตัิเป็นท่านจะรู้อย่างนี ้ ท่านจะ
เข้าใจอย่างนี ้แล้วมนัจะไม่เป็นปัญหาไปเลย 

แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเร่ืองโลก เป็นพวกโยม เถียงกนัตายเลย ถ้าไม่มี
คณุสมบตัิอย่างนีเ้ป็นสมาธิไม่ได้ ตายแล้ว เถียงกนัอยูน่ัน่ล่ะ ไม่มีวนัจบหรอก 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะ ไร้สาระ เอ็งจะมาแนวทางไหนก็แล้วแต่ แต่เป็น
สมาธิหรือเปล่าเท่านัน้เอง ถ้าเป็นนีจ่บ ถ้าเอ็งเป็นสมาธิก็คือสมาธิ แล้วถ้ายกขึน้ปัญญา
นะ มนัเป็นโลกุตตรปัญญาหรือโลกียะล่ะ ถ้าโลกียะกปั็ญญาที่เอ็งตรึกกนัอยู่นี่ไง 

แต่ถ้าเป็นโลกุตตระนะ โอ้โฮ! เอ็งจะมหศัจรรย์ เอ็งจะมหศัจรรยเ์ลย เพราะมนัจะ
เป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาเหนือโลก ปัญญาจะเอาจิตเอ็งพ้น แล้วในต าราไม่มี ไม่มี
ใครบอกได้ ไม่มี ถ้าเป็นจริง มนัเป็นจริงขึน้มา 

น่ีพูดถึงสมาธิไง ถ้ามันดิ่งลง มันดิ่งลงขนาดไหน ดิ่งลงมากดิ่งลงน้อยน่ัน
อีกเร่ืองหนึ่ง เราก าหนดพุทโธ กลับไปที่พุทโธ เพราะค าบริกรรมมันเป็นที่เกาะ
ของจิต จิตนีถ้้ามันมีสิ่งใดแล้ว ถ้ามันเกาะไว้ที่น่ีมันจะดีมากเลย ถ้าเราพุทโธ 
เราก็พุทโธไว้ ถ้าอานาปานสติ เราก็อานาปานสติไว้ เพราะค าบริกรรมส าคัญ
มาก ค าบริกรรมมันเหมือนกับจิตที่เป็นๆ มันสามารถจับต้องได้ 

ถ้าไม่มีค าบริกรรม เหมือนคนตาย จิตมนัตายแล้ว มนัเป็นสมาธิไม่ได้หรอก จิต
มนัตายแล้ว มนัก็ลงอยู่อารมณ์อย่างนัน้น่ะ มนัไปไหนไม่รอดหรอก แต่ถ้ามนัมีค า
บริกรรม มนัมีอานาปานสติ แสดงว่าคนเป็นใช่ไหม 

คนเป็นมนัท างานอยู่ใชไ่หม คนเป็นมีสติปัญญาใช่ไหม คนตายก็อยู่ในโลงไง ไม่
ก าหนดอะไรเลย ไม่ท าอะไรเลย แล้วก็บอกว่าเป็นธรรมๆ ไร้สาระ แต่นีเ้พียงแต่ว่าความ
เชื่อของโลกเขาเชื่อกนัอย่างนัน้น่ะ เขาเชื่อเพราะอะไร ก็มนัสบาย ท าไมจะไม่สบาย ไม่
ท าอะไรเลย มนัไม่ต้องท าอะไร ท าไมไม่สบายล่ะ เราก าหนดพทุโธกนัเกือบตาย ก าหนด
รวมลงเกือบตาย มนัไม่ท าอะไรเลย มนับอกมนัสบาย 
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ก็สบายสิ ก็คนไม่ท าอะไร อ้าว! คนไม่ท าอะไร ท าไมจะไม่สบาย มนัต้องสบาย
อยู่แล้ว แล้วเอ็งได้อะไรล่ะ ก็ได้สบายไง ปฏิบตัิแล้วต้องมีความสบายไง ไอ้พวกเอ็งพวก
ทกุข์ยาก ท าอะไรเหนื่อยตายห่า กูนี่สบาย 

แต่มนัเป็นสิ่งมีชีวิต จิตนีมี้ชีวิต จิตที่มีสมาธิมนัต้องมีหลกัฐานอย่างนี ้ ไอ้นัน่มนั
คนตายแล้ว หลวงตาบอกโง่อย่างกบัหมาตาย หมามันตายไปแล้ว มนัยงัโง่กว่าด้วย แต่
มนับอกมนัเป็นนกัปฏิบตัิ...เออ! อนันีเ้ร่ืองของเขานะ บอกว่าจะไม่พดูเสียดสีใคร 

“๒. หรือว่าผมไม่ต้องไปสนใจการดิ่งลง เพราะมนัดิ่ง มนัจะกลบัมาดลูมหายใจ
ให้มนัรู้อย่างเดียว” 

ใช่ ให้มนัรู้อยู่อย่างเดยีว อาการดิ่ง เขาเรียกวา่มนัเป็นอาการ มนัเป็น
ผลตอบสนอง มนัเป็นการให้เห็นว่าจิตมนัจะลงสมาธิ มนัจะลง เห็นไหม แต่มนัไม่ลง 

ถ้ามนัลง มนัลงไปแล้วจบ อาการมนัหายไป มนัเป็นสมาธิ ถ้ามนัยงัไม่ลง มนัอยู่
ที่อาการ อยู่ที่ความรู้สึกนัน้ ความรู้สึกนัน้จะเข้าสู่สมาธิ แต่เข้าไม่ได้ 

ตรงนีส้ าคัญมากเลย จะเข้าจะออก ช านาญในวสี ช านาญในการเข้าการ
ออก อันนีห้ลวงปู่ เจี๊ยะพูดอย่างนีเ้ลย เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะท่านช านาญของท่าน 
ช านาญในวสี ช านาญในการเข้าและการออก ต้องช านาญนะ 

หลวงตาท่านเป็นห่วงมาก ถ้าเข้าสมาธิแล้วอย่าไปดึงมนัออกมานะ ถ้าดึงออก
มาแล้วมนัจะเข้ายาก เวลาเข้าไปแล้วนะ มนัเข้าไปสงบเลย มนัไม่รับรู้เลย ให้อยู่อย่าง
นัน้ ให้มนัคลายตวัออกมา แล้วคอยรักษามนัไว้ การเข้าและการออก 

เวลาพดูนะ “โอ๋ย! มีเข้ามีออกด้วยหรือ สมาธินี่ อู๋ย! มันเป็นอย่างนัน้หรือ” 

เอ็งท าดู เดี๋ยวเอ็งก็รู้ ถ้าเอ็งรู้ เอ็งคุยกับกูรู้เร่ือง ถ้าเอ็งไม่รู้ คุยกันไม่รู้
เร่ือง เอ็งท าไป เดี๋ยวเอ็งก็รู้ แล้วถ้ารู้แล้วนะ มันเป็นสากล ใครจะประพฤติ
ปฏิบัติทางไหนก็แล้วแต่ ถ้ามันผลเหมือนกันก็คือเหมือนกัน มึงจะไปหาอาจารย์
ไหนกแ็ล้วแต่ ถ้ามันเป็นสมาธิก็สมาธิอันเดียวกนัน่ี เอ็งจะท างานอะไรก็แล้วแต่ 
ควักเงินออกมาสิ เงินเหมือนกันหมด อาชีพมึงอะไรก็แล้วแต่ มึงควักเงินออกมา
สิ 
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เงินก็คือเงิน เร่ืองของใจกเ็ร่ืองของใจ สมาธิก็คือสมาธิ มนัต่างกนัตรงไหนวะ 
เพียงแต่มึงไม่มีสมาธิเท่านัน้นะ่ มึงควกัมามึงเป็นแบงก์กงเต๊ก มึงควกัมาเป็นสตางค์ กู
ควกัมาเป็นเงินทกุทีเลย มึงควกัมาเป็นกระดาษ อะไรก็ไม่รู้ มึงสมมตุิกนัเอง แต่ของกู
ควกัมามนัใช้หนีไ้ด้ตามกฎหมายนะมึง เออ! แต่ของเอ็งใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ เดีย๋วต ารวจ
จบั ของกูควกัมาใช้หนีไ้ด้ตามกฎหมายเลยล่ะ ของจริงมนัเป็นแบบนี ้

ฉะนัน้ว่า ไม่ต้องดิ่งตามมนัไป ให้อยู่กบัพทุโธ นี่ไง หลวงปู่ มัน่สัง่ไว้เลย อยู่กบัพทุ
โธ อยู่กบัผู้ รู้จะไม่เสีย มนัจะไม่เสีย ปฏิบตัิไปอย่างนี ้

นี่พดูถึงเขาถามเร่ืองสมาธิเนาะ ค่อยๆ ท าไป พดูนีพ้ดูให้ก าลงัใจมากนะ พดูให้
ก าลงัใจ พดูเพ่ือสงัคมกรรมฐานเรา ใครจะว่าอย่างไร ช่างเขาเถอะ เราปฏิบตัิกนัเพ่ือเอา
คณุงามความดี ลงทนุลงแรง น า้พกัน า้แรงเพ่ือหวัใจของเรา ใครเขาจะสะดวกสบาย เขา
จะไปเทีย่วโลกพระจนัทร์ก็เชิญตามสบายไปเถอะ จบ 

ถาม : เร่ือง “กราบอาราธนา” 

ขอให้พระสงบอยู่ด้วยความแข็งแรงเพ่ือเป็นแบบอย่างของวดัป่ากรรมฐาน 

ตอบ : เออ! กูรู้แล้ว สิ่งที่เอ็งเขียนมา เราจะบอกว่า ถ้าคนที่มนัมีหลกัในใจ เห็น
แล้วมนัก็จะเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถกู มนักเ็ป็นสิ่งที่ว่าเป็นคณุธรรม 

แต่ถ้าพดูถึงคนที่เขาไม่มีหลกัใจเลย เขาเห็นพวกเราท าเขาว่าอตัตกิลมถานโุยค 
หนึ่ง...สอง อวด อยากอวดด ี อยากจะอยู่เหนือคนอ่ืน อนันัน้เป็นความคิดของเขา เป็น
ความคิดของเขา เราจะบอกว่า คนที่เขาเห็นแล้วเขาขดัหขูดัตาก็เยอะ 

อย่าว่าแต่เอ็งเห็นนะ เพราะเขาเห็นไง เขาเขียนมาเขาบอกว่า เขาเห็นว่าหลวง
พ่อท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดี ควรจะอยู่เพ่ือเป็นหลกัของกรรมฐาน ถ้าคนทีเ่ขามีความเห็น
ที่ดีเขาก็คิดอย่างนี ้

ไอ้คนที่เห็นไม่ดีก็บอก โอ้โฮ! หลวงพ่อ ไอ้หงบนี่มนัชอบอวด 

เราปฏิบตัิใหม่ๆ เขาบอกไอ้หงบมนัชอบเอาปักธงน าหน้า คือว่าปักธง โชว์ธง เรือ
ธงไง อวดอยู่ตลอดเวลา 
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โดยนิสยันะ โดยนิสยัเกลียดเร่ืองนีท้ี่สดุ เกลียดเร่ืองการเอารัดเอาเปรียบ เกลียด
เร่ืองการท าลายกนั เกลียดเร่ืองโกหก เกลียดที่สดุเลย ของที่เกลียดที่สดุมนัจะท าไหม 
เกลียดเร่ืองนีม้ากแต่ไหนแต่ไรเป็นนิสยั เกลียดเร่ืองนีม้าก แล้วเกลียดเร่ืองนี ้ จะท าเสีย
เอง มนัเป็นไปได้อย่างไร 

แต่ที่ท าอย่างนีไ้ม่ได้อวด มนัเป็นเร่ืองปกติ เขาเรียกว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของเรา 
คือใจรัก เพราะใจรักนี่แหละถึงไม่ได้อยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ เพราะอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ ท่าน
จะให้ท าแต่ช่าง งานช่าง ไอ้เราจะท าข้อวตัร พอถึงเวลาท าข้อวตัร บอกนี่ก็ข้อวตัร งาน
ช่างนี่ข้อวตัร 

โอ๋ย! สะอึกเลย จะกวาดวดั ท่านก็บอกว่าท างานช่างนี่ 

ทีนีเ้ราก็มาคิดว่าเรารักข้อวตัร เรารักข้อวตัร เราถงึจะต้องออกมาเอง แล้วเราก็
มาอยู่ของเราเอง 

ฉะนัน้ที่ว่าเขาพดูมานี่ นัน่อีกเร่ืองหนึง่ 

นีจ้ะพดูบอกว่า ถ้าคนมีหลกั คือเคยรู้จกัมา เคยเหน็ครูบาอาจารย์ท่านท ามาก็
บอกว่า เออ! ไอ้หงบมนัมีแววเนาะ มนัท าถกู แต่ถ้าคนที่เขาเกลียดขีห้น้าเขาบอกว่า 
อวดเนือ้อวดตวั อยากดงัอยากใหญ่ มีคนพดูอย่างนีเ้ยอะ 

แล้วเราก็พดู เราพดูให้พระฟังทกุวนัเวลาฉันน า้ร้อน บอกว่าเขาด่าทัว่ประเทศ
ไทย เขาด่ากูทัว่ประเทศไทย ต้องการให้พระมนัไม่เหิมเกริม ถ้าพระหลงตวัเองก็คิดว่า
ตวัเองดีเด่นไปทัว่ 

เราไปฉันน า้ร้อนกบัพระจะพดูค านีป้ระจ า เขาด่ากูทัว่ประเทศไทย เขาด่ากูทัว่
ประเทศไทย ให้เห็นว่าพวกเราไม่มีค่าไง พระสงบไม่มีค่าหรอก ค านีพ้ดูประจ านะ จะไป
อทุยัฯ จะไปไหนก็แล้วแต่ เวลาฉันน า้ร้อนกบัพระจะพดูอย่างนี ้เพราะว่าไม่ให้พระเหลิง 

ชื่อกูนี่เขาด่า เขายงัด่ากเูลย มึงจะเอาชื่อกูไปอ้าง ไม่มีประโยชน์หรอก เขาด่ากู
ทัว่ประเทศไทย แล้วมึงจะเอากูไปอ้าง มึงก็โดนด่าด้วยน่ะสิ เราคิดของเราอยู่อย่างนี ้
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ตลอดเวลา จริงๆ นะ คิดอย่างนีต้ลอดเวลา แล้วจะไปไหนก็แล้วแต่ จะระวงัตวั
ตลอดเวลา 

เราอยู่กบัหลวงตาตอนที่ท่านเข้มข้น ท่านบอกท่านไปไหนก็แล้วแต่ คนที่รู้จกั
ท่านก็จะอ านวยความสะดวก ท่านบอกท่านไม่เอา ไม่เอาเพราะอะไร เพราะจะอ านวย
ความสะดวก เราได้ความสะดวก แต่พอเราได้ความสะดวกแล้ว ไอ้คนที่เขาเข้าคิวอยู่
นัน่น่ะ พ้นจากนัน้ไป เขากไ็ม่พอใจ ไม่มีใครพอใจหรอกที่เขาเข้าคิวกนัอยู่ แล้วเราไปแซง
คิวเขา ไม่มีใครพอใจหรอก แต่ลกูศิษย์ลกูหามนัก็อยากจะอ านวยความสะดวกให้ แต่
พอได้ความสะดวกนัน้แล้ว ไอ้คนที่ยืนรออยู่นัน่มนัต้องมีความคิดในใจ 

นี่หลวงตาพดูประจ าตอนเราอยู่กบัท่านใหม่ๆ ท่านจะไม่ลดัคิว ท่านจะไม่เอา
เปรียบใคร หลวงตาตอนสมยัที่ท่านเข้มข้นนะ แล้วเราพอไปอยู่อย่างนัน้ป๊ับ มนัก็ดดูดื่ม
ไง มนัก็แบบว่า อืม! นิสยัตรงกนั คือตามเนือ้ผ้า ตามความเป็นจริง 

แต่ตอนนีใ้นสงัคมเขาเห็นไม่ได้ เขาก็ว่า เออ! ไอ้หงบมนัท าดี นัน่ก็ความคิดเอ็ง 
ไอ้คนที่เขาเห็นว่าอยากอวดดี เขาก็ด่ากนัทัว่โลก 

เขาจะชม เขาจะด่า โลกธรรม ๘ โมฆบุรุษตายเพราะลาภ ตายเพราะลาภ
สกัการะ ตายเพราะอยากให้เขาสรรเสริญ นัน่น่ะเป็นที่ตายของโมฆบุรุษ คนที่ขาดสติ 
อยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญ ไอ้คนนัน้น่ะตายไปแล้วคร่ึงตวั 

ไอ้คนที่มีสติสมัปชญัญะ ไอ้เร่ืองการยกย่องสรรเสริญมนัเร่ืองไร้สาระ มนัจะดแูล
รักษาชีวิตได้ มนัเลยไม่ตาย เอวงั 


