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ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

มันเปนขอ ๔๓๖. เนาะ ขอ ๔๓๖. นี่ “แคอยากทราบ” ถาอาจารยเห็นวาไรสาระ ก็ 
ใหขามไปเลย..  เปนเรื่องของกัปไง  วากัปหนึ่งกี่ป  อายุขัย  เกีย่วกบัเรือ่งอายุขัย  เกี่ยวกับ 
เรื่องกัป 

ฉะนั้น  สิง่นีม้ันมีกัปทีเ่ปนทิพยและกัปทีเ่ปนโลกไง  กัปที่เปนทพิย  มนัเปนแบบ 
วาแทงภูเขาสูงเปนกีโ่ยชน  แลวเทวดาเอาผามาเช็ด  มันจะคอยๆ  เสื่อมไป  จนภูเขานัน้ 
หมด.. กับกัปที่เปนโลก กัปที่เปนโลกคือ ๑๒๐ ป 

ฉะนั้นเรื่องอายุขัยนี่  อยางเรานะ  แมแตอายุขัยเราประมาณเกอืบ  ๑๐๐  ป  เราอายุ 
สั้น  อายุยืนกอ็ีกเรื่องหนึ่ง  เห็นไหม  มันยังมีกรรมเขามาตัดรอนนะ  มันกเ็หมอืนกับทาง 
วิทยาศาสตร มันเปนโดยทฤษฎี มันเปนโดยขอเทจ็จริง แตมันมีตวัแปรไง ตัวแปรนูน ตัว 
แปรนี้ มันก็ทําใหคลาดเคลื่อนได 

อันนีก้็เหมือนกัน ถาเรือ่งของกรรม เรื่องของตางๆ ฉะนั้นเราถึงวาอันนี้ตอบแคนี้ 
ไง เขาบอกวา “ถาหลวงพอเหน็วาไรสาระ ก็ขามไปเลยครับ” ขามแลว 

ถาม  :  ๔๓๗. เรื่อง “ทําไมพระอาจารยสงบจงึกลาวตูครูบาอาจารยผูอืน่อยูร่ําไป” 

(เขาถามนะ)  ผมไดอานเทศนของทาน  และไดทราบเรื่องที่ทานกลาวตูพระรปู 
หนึ่งเอาไวอยางรนุแรง อยากใหทานกลับไปทบทวนวา ทานพูดไปเพราะจิตทานเปนเชน 
ไร ทานนาจะรูตัวเองอยู และนาจะรูผลของกฎแหงกรรมที่ตนจะไดแนๆ
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การที่ทานบอกวาหลวงตาใหกําลงัใจพระรูปนั้น  ไมทราบวาทานเคยอานที่หลวง 
ตาทานเทศนหรอืไม ทานพูดออกมาชัดเจนอยูแลว ใครฟงกร็ู  อยาพูดบิดเบอืนเลย ถาคิด 
วาทานใหกําลังใจ ทานกําลังกลาวตูหลวงตาอยูนะ 

(แลวเขาก็เขียนที่หลวงตาพูดใหฟง เราฟงมาตลอดแหละ) 

ที่ออกมาที่นีก่็ออกจะชัดเจนอยูแนแลว  แลวมเีสียงทานยืนยนั  ผมทนไมไดทีท่าน 
มากลาววาอาจารยของผูอื่น เพราะทานคงทราบในจติของทานวา การใหรายผูอื่น จิตของ 
ทานเองเปนเชนไร 

ป.ล.  ทานไมไดใหรายอาจารยผูเดียวนะ  ทานกลาวตูหลวงตาดวย  (เขาพูดถึงเรา 
ไง) 

หลวงพอ  :  ไมหรอก ไมไดกลาวตูเลย เพราะสิ่งที่เราพูดออกไป มนัก็เปนคําพูดหลวง 
ตาทุกคํา  ไปกลาวตูตรงไหนละ  เราไมไดกลาวตู  เราไมไดเอาคําพูดหลวงตามาบิดเบอืน 
เลย  แตขณะปจจุบันนี้มนัเปนความเหน็ ๒ ความเหน็  คือความเห็นหนึ่ง  ชอบฟงที่หลวง 
ตาพูดชม แตเวลาหลวงตาพูดถงึคนอื่นนี่ไมยอมรบัฟง 

ฉะนั้นเวลาเราพูดนี่  เราพูดถึงภาพรวมไงวาหลวงตาทานชม  เราก็ไดยิน  หลวงตา 
พูดอะไรเราไดยนิหมดแหละ  เรารูหมดแหละ แลวหลวงตาเวลาทานพูดชมเรือ่งสนุัขของ 
ทาน  เรือ่งความเหน็ของทาน  เราก็เอามาพูดเปรยีบเทียบวาคําชมก็คือคําชมไง  ใหพวก 
ประชาชน ใหพวกเราไดฟงขอมูลแตกตางหลากหลาย วาสิ่งนั้นมนัมีคาหรอืไมมีคา  เราก็ 
พูดเทานัน้แหละ  แลวเราพูดไปแลว  เรากไ็ดรับคําชมเยอะนะ  (หัวเราะ)  คนชมเรามาก็ 
เยอะนะ วาหลวงพอพูด อืม.. เปนประโยชนมาก เปนประโยชนมาก 

ฉะนั้น ที่เขาวา “ทานพูดไปเพราะจิตทานเปนเชนไร ทานนาจะรูตัวเองอยู” 

แหม.. รูตัวเองชัดเจน รูมาก แลวเปนการแทนคุณหลวงตา เราเคยไปอยูวัดปาบาน 
ตาด เราเคยไปอยู ไปกนิ ไปนอน แลวหลวงตาก็ไดปลุกปนมา สั่งสอนเรามา ฉะนั้น สิ่ง 
ใดจะเปนประโยชนเพื่อจะแทนคุณหลวงตาไดบาง เราเต็มใจทํา
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สิ่งที่เราทํานีเ่รารู วาเราทําไปแลวจะมคีนพอใจและไมพอใจ ถาเปนคนอื่นนะ เขา 
ก็พูดแตสิ่งที่หอมหวาน  เพือ่ใหคนอื่นพอใจเทานัน้  มันก็เปนการอยูในสงัคมดวยความ 
สงบสุข แตเราพูดนี่เราพูดดวยการแทนคุณหลวงตา เราเคยอยูกบัทาน ทานเคยเลีย้งเรามา 
ทานเคยใหอาหารเรา ทานเคยใหช็อกโกแลต ใหน้ําสม  ใหน้ําหวานเรากนิมา  เราถึงแทน 
คุณไง ฉะนั้น สิ่งที่เราพูดนี่เราพูดแทนคุณทาน เพราะทานทําสิ่งใดเพื่อเปนประโยชน เรา 
เขาใจ 

ฉะนั้น  หัวใจเรา  เราพูดเพือ่แทนคุณหลวงตา  ใครจะคิดอยางไร  ใครจะมอง 
อยางไร  นั่นมันเปนแงมุมของเขา  แตในแงมมุของเรา  เพราะหลวงตาทานพูดสิง่ใด 
ออกไปนี่ เห็นไหม ทานพูดเยอะแยะไปหมดแหละ เวลาทานชมสิ่งใด ถามนัเปนจากใจที่ 
สะอาดบริสุทธิ์ ทานจะพูดดวยความยิม้แยมแจมใส เวลาทานมาโพธารามนะ ทานจะตอง 
จอดรถ  แลวใหพวกชางกลองเขาตั้งกลอง  แลวทานกับเราจะไปคุยกนัสวนตัว  ทุกครั้ง 
ที่มาโพธาราม 

ในเวบ็ไซตเรา เห็นไหม ที่เทศนทีม่าโพธาราม มันมอียูประมาณซัก ๔๐-๕๐ ครั้ง 
ทานมาที่โพธาราม  ๔๐-๕๐  ครั้ง  ทานพูดกับเราเปนเรื่องสวนตวัระหวางเรากบัทาน 
กอนที่ทานจะขึ้นมาบนศาลานี่บอยมาก  ฉะนัน้  สิ่งตางๆ  นี่เวลาหลวงตาทานมาที่โพ 
ธารามทานจะบอกวา 

“ใครเอาเงินมาจางเทาไหร  ทานก็ไมไปหรอก  แตถาใจถึงใจ  ธรรมถึงธรรม  ไม 
ตองใหคนมาบอก ไมตองใหคนมาเรยีก ทานไปของทานเอง” 

ฉะนั้น  เวลาทานมาที่โพธาราม  เห็นไหม  เราจะบอกวาดวยความสะอาดบริสุทธิ์ 
ทานพูดดวยความสบายใจ ทานพูดดวยความสุข ความเพลิดเพลนิ ฉะนัน้การชม ทานชม 
สุนัข  ชมอะไรตางๆ  ทานชมของทานดวยความสะอาดบริสุทธิ์ไง  แตเวลาทานชมอะไร 
ตางๆ  ทานเคยพูดบอย  บอกวา  “เราชมใครไมได  เสียทุกคนเลย  เราชมใครมานีเ่สียหมด 
เลย เราชมใครนีเ่สียทกุทีเลย” คํานี้กม็ี 

นี่ไง  เราถงึบอกวา  เวลาเขาบอกวา “จิตใจทานเปนอยางไร ทานตองรูตัวของทาน 
เอง”
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คนพูดไง  นี่ไงก็พูดแลวนี่  จิตใจของเรา  เรารูใจของเราอยูวาเราพูดเพือ่สิ่งใด  รู 
ดวย!  รูดวยวาพูดออกไปแลวคนจะไมพอใจ  รูดวย!  แตความพอใจและไมพอใจ  ถาเปน 
สุภาพบุรุษ  เราฟงไดทุกๆ  อยางเลย  คําเยินยอก็ฟงได  คําที่เขาติฉินนนิทาก็ฟงได  ยิ่งเปน 
พระอรหันตดวยยิ่งยิ้มเลย 

หลวงตาเวลาใครดาทานนะ  ทานบอกวา  “เขาวาเรา  ไมไดวาพวกลกูศิษยนะ  ลกู 
ศิษยอยาเดือดรอน  ลูกศิษยอยาเดอืดรอน”  ทานยิม้แยมแจมใส  ตอนทานออกมาทํางานนี่ 
อูฮู..  คนโจมตีทานมหาศาลเลย ทานจะบอกเลยนะ “ใครอยายุง  ใครอยายุง  เขาวาเรา  เขา 
วาเรา” เห็นไหม 

ทําไมหลวงตา  ครูบาอาจารยเรา  ทานฟงสิง่ที่เขาติฉินนนิทา  เขากลาวราย  ทําไม 
ทานฟงไดละ  ไอนีม่ันจะเอาแตการสรรเสริญเยนิยอ  แลวเวลาพูดถงึอีกแงมมุหนึ่ง  ทําไม 
รับไมไดละ

ฉะนั้น จะบอกวา “ทานนาจะรูวาผลของกรรมจะตกแกทานแนๆ” 

ผลของกรรมจะตกแกผูพูดแนๆ  เลย  แนๆ  เลย!  แลวถาเกิดตกกรรมดีละ?  ถาทํา 
คุณงามความดเีพื่อสงัคมละ? กรรมมันก็คือกรรมแนนอน ดีหรอืช่ัวเทานั้น กรรมดีใหผล 
เปนสิง่ที่ดี กรรมช่ัวใหผลเปนสิง่ที่ชั่ว 

ฉะนั้น  กรรมตกกบัเราแนๆ  ในโลกนี้ไมมอีะไรเปนของฟรี  ในพุทธศาสนาไมมี 
อะไรเปนของฟรี  พระอรหนัตไมเกิดขึน้เอง  พระอรหันตเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏบิัติ 
พระอรหันตเกิดขึ้นจากมรรคญาณ ไมมีสิง่ใดถายทอดใหใคร ไมมใีครเปนตวัแทนใคร 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็เปนพระอรหันต  พระสารีบุตร  พระโมคคลัลา 
นะก็เปนพระอรหันต หลวงปูมัน่ก็เปนพระอรหันต หลวงตาก็เปนพระอรหันต ความเปน 
พระอรหันต  หลวงปูมั่นทานศึกษาของทานมา  หลวงตาทานพยายามคนควาของทานมา 
โดยหลวงปูมั่นทานเปนพี่เลี้ยง  พระอรหนัตจะเกิดขึ้นจากการกระทํา  พระอรหันตจะ 
เกิดขึ้นจากกรรมดี กรรมที่การกระทํานัน้ 

ฉะนั้น “กรรมจะเกิดกับทานแนๆ”
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แนนอน  แนๆ  อยูแลว  ผลกรรมจะเกิดกบัเราแนนอน!  แนนอน!  แตกรรมดีหรื 
อกรรมช่ัวละ  กรรมดีหรือกรรมช่ัว?  ดีหรือช่ัว  นั่นอีกเรื่องหนึ่ง  เห็นไหม  ฉะนั้นไมตอง 
หวงหรอก พูดดวยความจริงใจ เราพูดดวยความจรงิใจ เราแทนคุณหลวงตา 

“ระยะทางพิสจูนมา กาลเวลาพิสูจนคน” 

เราพูดเอาไวกอน  เอาเวลาพิสูจนกัน  เราอยากยกหลวงตาเราออกมา  ใหหลวงตา 
เราเปนที่เคารพบูชาของสังคมตอไป  เราพยายามจะทําใหหลวงตาเราเปนหลักเปนเกณฑ 
ฉะนั้นมันจะมีไปเรือ่ยๆ ขางหนาจะมอีีกเยอะ 

ถาม  :  การที่ทานบอกวา หลวงตาใหกําลังใจพระรูปนั้น ทานเคยอานที่หลวงตาทาน 
เทศนหรอืไม ทานพูดชัดเจนขนาดนัน้ ทานอยาพูดบดิเบือนเลย 

หลวงพอ  :  เราเคยบิดเบอืนตรงไหน เราไมไดบิดเบือนอะไรเลยนะ หลวงตาจะชม 
ใครเราก็สาธุ  เพราะเราสาธุที่หลวงตาพูด  เราเคารพหลวงตามากนะ  หลวงตาทานเปน 
ราชาแหงสงฆ  เวลาทานพูดนะวากรรมฐานนี่ทานกเ็ปนหลัก  ฉะนัน้สิ่งใดก็แลวแต  ทุก 
คนก็จะไปฟอง  ไปรอง  เดี๋ยวจะพูดตรงทีฟ่องรองเรือ่งเราดวย..  นี่ไปฟองไปรองกับทาน 
เยอะแยะไปหมดเลย 

ฉะนั้นทานเปนราชาแหงสงฆ  ดูสิราชาแหงแผนดิน  เห็นไหม  เขาวาแผนดินนี่ 
เปนราชาเปรียบเหมือนแผนดิน  เขาจะทําคุณงามความดีก็บนแผนดินนี้  เขาจะขับเขาจะ 
ถายก็บนแผนดนินี้ เขาจะทําอะไร มูตรคูถมันก็กองอยูบนแผนดนินี้ ทุกอยางมนัก็กองอยู 
บนแผนดินนี้  แผนดินนี้ตองหนกัแนน  ตองหนักแนนและมัน่คงถึงเปนราชาแหงแผนดิน 
แลวพูดถงึราชาแหงสงฆ นี่ทุกอยางตองอยูที่ทาน ทานทําเพื่อประโยชนทัง้นัน้แหละ 

ฉะนั้น  สิ่งทีว่าไปพูดบิดเบือน  นี่เราไปบิดเบือนตรงไหน  เรายังไมไดบิดเบือน 
หลวงตาอะไรเลย  หลวงตาพูดสิ่งใดไปก็คอืหลวงตาพูด  แตหลวงตาพูดที่ตรงขาม  เหน็ 
ไหม  “เราชมใครคนนั้นเสียทุกทีเลย” นี่ตรงขามมนัมี  หลวงตาทานก็พูด  คําวา  “เราพูดที 
ไร คนชมใคร คนนัน้เสยีทุกทเีลย” นี่บิดเบือนหรือเปลา (หัวเราะ) 

ไมเหน็บิดเบือนนะ  เราก็ไมไดบิดเบือน  แลวทานชมสิ่งใด..  เพราะสิ่งที่เราพูดนี่ 
เราพูดเพือ่ประโยชนนะ  คุณงามความดี  เราจะไปทอนคุณงามความดไีมไดหรอก  เราจะ



ตูหรือขู ๖ 

ไปทอนนะ วัตถุทีเ่ขาทํากันอยูนะ  เราจะบอกวาผิดรปูราง มนัเปนไปไมไดหรอก วัตถุสิง่ 
ใดมันมีรูปมีรางของมัน  ทุกคนก็มีหมูีตาดูทั้งนั้นแหละ  เราไปบอกวาผิดรูปผิดราง  เราก็ 
เสียคนนะสิ  เราไปวัตถนุั้นผิดรปูผิดราง  เราเปนคนไหม  เราก็เปนคนที่ตาบอดสไีง  เปน 
คนที่ตาไมถึงไง 

เราจะไปบิดเบอืนอะไร  เราไมเคยบิดเบอืนอะไรเลย  เพยีงแตเราพูดใหขอมลู 
แตกตาง  ใหขอมูลหลากหลาย  เพื่อใหเรามีสติยบัยั้งกัน  ใหพวกเรามีสตปิญญาไดพิสูจน 
กันวา  “จริงหรอืไมจรงิ?  เปนไปหรือไมเปนไป?”  ถาเปนไปเราก็สาธุ  ไมมีใครไปทอน 
ใครได ไมมีใครไปทําอะไรใครไดหรอก 

เงินในกระเปาของบุคคลนะ  ทุกคนจะไปทอน  จะไปนับใหมันนอยกวาจํานวน 
ไมไดหรอก เงนิของใครอยูในกระเปาของใคร มันกเ็งินของจํานวนนัน้แหละ มันจะมีสิง่ 
ใดอยู  เงนิจํานวนนั้นก็อยูครบจํานวนนัน้แหละ  มนัจะดอยคาไปไหนละ  เวนไวแตเงิน 
เฟอ ถาเงนิเฟอมนัจะดอยคา แตเงินก็คอืเงิน ไมมีบิดเบือนหรอก บิดเบือนไมตองหวง เรา 
ไมไดบิดเบือน เพียงแตวาเราพูดอีกมมุหนึง่ เราพูดใหมันครบไง 

ดูสิเวลาเขาทําการคา  เขาตองทําวิจยัตลาด  เขาตองหาขอมูลของเขา  ไอนี่ก็ 
เหมือนกนั  ศาสนาละเอียดลกึซึ้งกวานั้น  เราพูดขอมูลแตกตาง  เพือ่ประโยชนกับสังคม 
เราไมไดบิดเบอืน ไมเคยบิดเบอืนเลย พูดตรงที่หลวงตาพูดหมดเลย 

ไอที่เขาแกะมาใหอานนี่วาหลวงตาพูดชัดๆ ของเราก็พูดชัดๆ เพียงแตวาไมรับฟง 
ไง ไปฟงอยางอืน่ แลวพอเวลาเอาขึ้นมาเปรยีบเทียบแลวมนัผิดตรงไหนละ เสียงหลวงตา 
ก็คือเสยีงหลวงตาดวยกัน หลวงตาชมก็หลวงตาชม หลวงตาพูดถงึสุนัข ก็หลวงตาพูดถงึ 
สุนัขเหมือนกัน ไมเหน็แตกตางกันตรงไหนเลย แตเขาบอกวามนัแตกตางมาก 

ถาม  :  “ถาคิดวาทานใหกําลังใจ ทานกําลังกลาวตูหลวงตาอยูนะ” 

หลวงพอ  :  เขาวาเรากลาวตูหลวงตานะ  ดวยความเคารพรัก  ถาไมมีหลวงตา  ไมมี 
หลวงปูเจีย๊ะ  จะไมไดเหน็เราออกไปขางนอกหรอก  สิ่งที่เขาบอกวา  “เราไปไหนก็ไม 
กลาๆ” นี่เพราะวาถากลาวตูนะ  เราไมเคยกลาวตูเลย  หลวงตาพูดอยางไร  เราจะเช่ืออยาง 
นั้น เช่ืออยางนัน้นะ คําวาเช่ืออยางนั้น  แลวเวลาหลวงตาชมทําไมไมเช่ือละ?



ตูหรือขู ๗ 

คําวาไมเช่ือนี่มนัมเีหตุมีผลของเรา  เหตุผล  เห็นไหม สิ่งๆ นั้นมันตองมีคุณคาใน 
ตัวของมันเอง  ถามีคุณคาในตัวของมนัเอง  ดูสิ  ดาวฤกษกบัดาวเคราะห  แลวก็ดาวเทียม 
แลวก็อกุกาบาต มันแตกตางกันไหมละ มันกม็ีเหตุผลเยอะนะ ดาวฤกษมันก็มีกําลงัในตวั 
ของมันเอง  ดาวเคราะหก็อาศัยดาวฤกษ  ดาวเทียมมนุษยสรางขึน้  อุกกาบาตรมันเปนสิง่ 
เศษเหลือจากอวกาศ 

ฉะนั้น  สิ่งทีว่าหลวงตาพูดสิง่ใด  เราเช่ือที่หลวงตาพดู  แตหลวงตาพูดสิ่งใด  แลว 
เอาเหตุผลที่ตามนั้นเราไมเช่ือ  เราไมเช่ือตรงนั้น  ฉะนั้นวากลาวตู  เราไมเคยกลาวตู  กา 
ลามสูตร  พระพทุธเจาพูดอยูนะ  ไมใหเช่ือ  แมแตวาเคารพบูชาขนาดไหนก็ไมใหเช่ือ 
ฉะนั้นสิ่งที่เช่ือนี่คือเช่ือดวยประสบการณ เช่ือดวยความเห็น เช่ือดวยขอเท็จจริง 

นี่พยายามพูดใหเปนเรือ่งธรรมะ  แตถาจะลงรายละเอียดนะ  ถาเราลงรายละเอียด 
ไปนะ โอโฮ.. เยอะมากนะ เราพยายามจะไมลงรายละเอียดนะตอนนี้ เราพยายามจะไมลง 
รายละเอียด

ฉะนั้น เขาบอกวา “เทากบัเรากลาวตูหลวงตาดวย” 

นี่พูดผิดนะ หลวงตาพูด เราก็พูดคําที่หลวงตาพูด ไมมีการกลาวตูใดๆ ทั้งสิ้น 

อันนีเ้ขาก็บอก “ที่พูดมานี่ชัดเจน” 

นี่ก็ออกจะชัดเจนแนอยูแลว มเีสียงทานยืนยัน มเีสียงทานยนืยัน 

ถาม  :  ผมทนไมไดที่ทานมากลาววาอาจารยของผูอื่น 

หลวงพอ  :  นี่เวลาพูดถงึวาเสยีงมนัชัดเจน กเ็สียงมันชัดเจน แลวเสยีงที่หลวงตาพูด ที่ 
ทานพูดถึงไออวน ไอกระสอบนี่มนัไมชัดเจนหรือ มันก็ชัดเจน ชัดเจนเหมือนกัน 

ทีนี้เราจะพูดถงึที่วา  คําพูดหรือน้ําหนัก  ที่วามนักลาวถึงเหตุผล  ถาเหตุผลใน 
คําพูด  นั่นกอ็ีกเรื่องหนึง่  แตเขาบอกวา  นี่พูดชัดเจน  เวลาพูดถงึทานชมสนุัขก็ชัดเจน 
เพียงแตวาจิตใจของคนมันจะเอามาเปนคติหรอืเปลา เปนคติธรรมหรือเปลา



ตูหรือขู ๘ 

เราอยูกบัหลวงตา ทานพูดอยางนี้นะ บอกวา “ไมใชนะโม ตัสสะฯ ถึงจะเปนการ 
เทศนนะ  แมแตสบตาก็เทศนกัณฑหนึ่งแลวนะ”  เวลาอยูกับทาน  ทานมองตานี่  ถาใคร 
สบตาหลวงตานะ อูฮู.. คนนัน้ช็อกตายเลย ตอนอยูกับหลวงตานะ ทานสบตาใครนะ คน 
นั้นช็อกตายเลย อูฮู.. ตานี่ แลวทานพูดนะ บอกวา 

“ไมใชนะโม  ตัสสะฯ  นะถึงวาจะเปนการเทศน  แมแตสบตานี่ก็เทศนกัณฑหนึง่ 
นะ” 

เพราะเวลาสบตานั่นละ  มันรูแลววาคนๆ  นั้นผิดอะไร  เวลาสบตานี่  อันนี้ทาน 
เทศนบอย  บนศาลาทานพูดอยางนี้บอย  ฉะนัน้พอพวกเราสบตาทานปบนะ  ทานมองปบ 
นี่รีบกมเลยนะ “ผิดอะไร ผิดอะไร” 

อูย.. หลวงตาสบตานะ  เอง็มีความผิดแลว  เอง็นีม่ีความผิดแลว แลวเอง็ไมรูวาเอ็ง 
ผิดอะไร  เอ็งตองหาใหเจอ ถาเอง็หาเจอแลวเอ็งจะแกได แลวถาเอง็เจอนะ  เอ็งจะไมโดน 
เทศนอกีตอหนึ่ง  ถาเอง็หาไมเจอนะ  สบตาเสร็จแลวเอง็ยังดือ้นะ  เดีย๋วฟาผา  เดี๋ยวศาลา 
ถลมเลยละกนั พอสบตาปบนี่ผิดแลว 

ฉะนั้น  เหน็ไหม  ขณะทีอ่ยูกบัทาน  ทานบอกวา  “แมแตสบตาก็เทศนกัณฑหนึง่ 
แลวนะ” แลวนี่คําพูดทานพูดออกมา เรือ่งชมสนุัข เรื่องตางๆ นีม่ันพูดออกมาแลว ไมใช 
สบตา.. เวลาสบตานะ เราดูทีวีอยู เวลาทานเจ็บปวย เวลาสุนัขมาที่คลองชลประทาน ทาน 
นั่งมองนะ แลวทานก็ยิม้ นั่งมองของทาน 

นี่เราเหน็ตรงนี้เราถึงบอกวา โอโฮ.. ทานมีความสขุ เพราะวามนัเปนความสะอาด 
บริสุทธิ์  มันไมมอีะไรแอบแฝง  ฉะนัน้พอเวลาทานมาอยูกับคน  ทานถึงตองระวังตวั  ไอ 
ตรงนีเ้ราไมไดกลาวตู แลวเราเคารพตรงนี้ ฉะนั้นเรามองของทาน 

ถาม  :  “ผมทนไมได ที่ทานมากลาววาครบูาอาจารยของผูอืน่” 

หลวงพอ  :  เราขอโทษ  ถามนักระเทอืนใครนะ  เราก็วาเราขอโทษเลยแหละ  แตเรา 
ไมไดกลาวตู  เรานี่  มันมีมาถามอยางนี้ทุกทีเลย  เราก็บอกแลวใชไหม  บอกวาถาจะให 
หยุด  ขางหนาตอไปเขาบอกวาใหหยุดเถิด  ถาจะใหหยุดก็อยาเขยีนมาสิ  เขียนมานี่แลว 
บอกวาไมใหพูดๆ แลวก็เขยีนมาอยางนี้ แลวบอกไมใหพูด



ตูหรือขู ๙ 

แลวบอกนี่ไปกลาวตูครูบาอาจารยผูอื่น  เราไมไดกลาวตูครูบาอาจารยใคร  แตเขา 
เขียนถามมาวามันมีเหตุผลอยางใด  มันมีลับลมคมในอะไร  เขาใหเราพูด  แลวดวย 
ความเหน็เราวามันจะเปนประโยชนบาง  เราถึงพูด  ถาจะใหเราพูดดวยความรูสึก 
ความเหน็ของเรา    อยางที่เราพูดอยูนี่  เราพูดอยูบอยนะวายงัไมลงรายละเอียด  ยงัไมลง 
รายละเอียด  รายละเอยีดเราอีกเยอะมากนะ  เปนเหตุเปนผลดวย  แลวมีหลกัฐาน  มีเปน 
เอกสารหมด ถาจะพูดกนั! ถาจะพูดกนั! 

เราไมพูดนะ  ไมพูดเพราะอะไร  เพราะวาไมตูอาจารยนี่แหละ  เพราะเราหวงวา 
หลวงตาทานบอกวา “ครอบครัวกรรมฐาน ครอบครวักรรมฐาน” เราพยายามจะพูดไมให 
กระเทอืนครอบครวักรรมฐานนะ  ที่พยายามอยูนี้  คือพยายามไมใหกระเทอืนครอบครวั 
กรรมฐาน  นี่ที่เราพูดนี้  เราพูดเปนขอมูลแตกตางเทานั้น  เราไมลงรายละเอียด  เราไมให 
มันกระเทอืนครอบครวักรรมฐาน 

ถาม  :  เพราะทานคงทราบในจิตของทานวา การใหรายผูอื่น จิตของทานเองเปนเชน 
ไร 

หลวงพอ  :  การใหรายนี่ มันตองไมมเีหตุไมมีผล การใหราย มันตองใหรายกลาวโทษ 
ใหราย  แบบวาเขาไมไดทําผิด  เขาไมไดทําอะไรเลย  แลวใหรายเขา นี่คอืการใหราย  การ 
อิจฉาตารอน การทําลายคนอืน่ มันเปนเรื่องของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก พวกเราก็ 
มากําจัดกันทั้งนัน้แหละ 

แตนี้ อยางที่เราวานี่เราแทนคุณทาน แทนคุณทานนะ เราพยายามแทนบุญคุณของ 
ทาน  การแทนบุญคุณของทานตองเสียสละพอสมควร  แลวเสียสละแลวมนัก็ตอง 
กระเทอืน ตองรกัษาพวกเราไว รกัษาคนที่แบบวา  เห็นไหม จะดี จะชั่วนี่  เขาก็ดี ก็ช่ัวใน 
ตัวเขาเอง แตเขาไมทําใหสังคมสะเทือน แตนี้มนัออกมาทําใหสังคมสะเทอืน 

นี่สังคมสะเทอืนนะ  จะดี  จะชั่วเฉพาะเรือ่งของบุคคล  สาธุของใครของของมัน 
แตเวลาอยางนี้ เวลาออกมา เห็นไหม ฉะนัน้บอกวาเราไปใหราย.. ถาเราไปใหรายนะ เรา 
เอาหนามาเขยีนชงมาใหเราจัดการ  นีเ่ยอะแยะไปหมดเลย  ทําไดทั้งนัน้แหละ  เราไมทํา 
ไมเคยทําเลย  ฉะนั้นเวลามีคําถามเขามา  เราก็ดูแลวดูอีกนะวานี้เปนการลอลวงหรือเปลา



ตูหรือขู ๑๐ 

เปนการพยายามจะดึงเราใหไปโจมตีคนอืน่หรือเปลา  เราดูแลวดูอีกนะ  เราพยายามวา 
ไมใหใครใชประโยชนจากปากของเรา 

ฉะนั้นเวลาคนเขาไมชอบใจกัน  เขากจ็ะมาใชประโยชนจากปากนี้  ใหไปทําลาย 
คนนูนคนนี้  เราระวังตรงนี้อยูมาก  เราจะไมใหปากเรานี่ไปเปนประโยชนกับคนอืน่..  แต 
ปากนี้แทนคุณหลวงตา ปากนี้ทําเพื่อครูบาอาจารยของเรา 

ถาม  :  ป.ล. ทานไมไดใหรายเฉพาะอาจารยคนอืน่ แตทานกลาวตูหลวงตาดวย 

หลวงพอ  :  ไมไดกลาวตู ในการกลาวตู เหน็ไหม อยางเชนตูธรรม ตูวินยั มนัแบบวา 
วินัยมันเปนอยางนี้  แลวเราบิดเบือน  แลวเราตูใหเปนตามความเปนจรงิของเรา  แตคําพูด 
ของเรา  นี่คําพูดของเรามคีําไหนบางทีเ่ราพูดขึน้มาเองโดยที่มนัไมมีเสยีงหลวงตา  คําพูด 
คําไหนบางที่เราพูดขึ้นมาเอง  มนัก็เปนคําพูดจากหลวงตาทั้งนั้นแหละ  เพยีงแตวาทุกคน 
พยายามไมฟงมนั แตจะฟงแตสิ่งที่พอใจ 

อันนีพู้ดถึงขอ ๔๓๗.  อันนี้สิ ขอ ๔๓๘. 

ถาม  :  ๔๓๘. เรื่อง “สืบเนื่องจากกระทูที่สงไปเมื่อวาน” 

ผมไดสงกระทูไปแลวครบั  รูสึกเงียบหายไป  ไมทราบคณะกรรมการเห็นเปน 
อยางใด  จุดประสงคที่สง  ก็เพื่อตองการใหพระอาจารยสงบเลิกพูดกลาวตูครูบาอาจารย 
ผูอื่นเทานัน้ครบั  เพราะเรื่องที่ทานพูด  เรื่อง  “หมาของหลวงตา”  นี่ทําใหเกิดความ 
บาดหมางเปนอนัมาก  แมพระที่ทานกลาวถงึจะไมเคยแกตางหรือตอบโตทานเลย  เพราะ 
มีคําเทศนรับรองทานชัดเจนมากๆ อยูแลว ถาไดอานในหนังสือทานอาจารยสงบกลาววา 
และการที่ไดทานกลาวตูเชนนี้  คงจะหลีกไมพน  ที่จะใหปุถุชนที่เปนลกูศิษยของคนที่ 
กลาวถงึ ไมชอบไมได 

ผมคิดวานาจะเกิดผลเสยีกับทาน  ทางตรงและทางออม  จุดประสงคทีเ่ขียนมามี 
เจตนาจะไมใหมีการแตกราวมากขึ้น และอยากใหเลกิแลวตอกันดีกวา 

๑.  ทานคงทราบวา  การดูหมิน่และลดคุณพระอรหนัต  มีโทษเพยีงใด  หามมรรค 
ผล  เพราะทานพูดเชนนีก้็คือวาหลวงตากลาวเทศนเท็จ  เห็นไหม  สองเดง  ผมแนะนําให
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ลูกศิษยทานลองแกะเทปที่หลวงตารับรองไว จะไดรูวาพูดแบบนีม้ันจะใหกําลงัใจไดเชน 
ไร 

๒.  คนที่เขาทราบขอมูลจริงนี้มีแตจะเกลยีดทานอาจารยมากขึ้น  ทานไปไหน  จะ 
ไมกลวัศัตรูหรอืครับ  ไปไหนมาไหนตองระวงัตัว  แมแตถามช่ือก็ไมกลาบอก  เหมือนที่ 
บางที่ที่ไปแลว มีคนถามกไ็มกลาตอบ (หัวเราะ) 

๓.  จิตใจทานเองเวลาพูดสงบไหมครบั  พระโสดาบันละสกักายทิฏฐิไดนะครบั 
การที่กลาวตูผูอืน่แบบนี้ ไมมีหลักฐานชัดเจนมากๆ โดยทานเองบิดเบอืนกบัลูกศิษย 

ป.ล.  ผมไมทราบวา  ทานเทศนแบบนี้ตองการอะไร  อยางนอยพระที่ทานวา  ไม 
เคยกลาวถึงทานในแงเสียๆ  หายๆ  เลย  แมทานจะโจมตทีานตั้งแตสมยัหลวงตายังอยูก็ 
ตาม  และเรื่องที่หลวงตาญาณเสื่อม  ไมไดออกจากปากพระทานนั้นนะครับ  มาจากพระ 
อีกรูปหนึ่ง แลวไปฟองหลวงตานะครับ (หัวเราะ) 

หลวงพอ  :  “สืบเนื่องจากเมือ่วานนี้ ผมสงกระทูไปแลว ทําไมเงียบหายไป” 

เขียนมาเถอะ  เวนไวแตคนเขียนมา แลวคิดไดมายกเลิกคําถามนี่เราก็ไมตอบ บาง 
คนเขยีนมานะ แลวก็เขียนตามมาวาขอยกเลิก ก็แลวกันไป นี่ถาขอยกเลิกเราก็ไมตอบ แต 
นี้ไมไดยกเลิก  จะตอบ ฉะนั้นสิง่ที่วาเขียนมาแลวทําไมทานตอบละ  เขยีนมาเถอะ มันจะ 
เรียงตามหมายเลข 

ธรรมะนีม่ีคนเขียนมาหลายคน  แลวบนบอกวา  “หลวงพอผมรอนานไมไหว 
เขียนไปแลวนานมาก”  บางทีเกอืบเดอืนนะ  บางทีเดือนกวา  เพราะทุกสัปดาหเขาจะเอา 
มาให  ทุกวนัศุกรเขาจะเอามาให  แลวคําถามนี้มนัจะมาทับซอนกัน  ตอนนี้จะตอคิว 
อยางไรไปอกีเยอะเลย อีกประมาณซัก ๒๐-๓๐ คําถาม ตอจากนี้ไป 

ฉะนั้น  เวลาที่เขาเขยีนมา  คําถามเกามันมีอยู  แลวเราตอบมาเรื่อยๆ  ไมตองหวง 
หรอก  ตอบแนนอน  เพียงแตวาชาหรือเรว็  มันจะไมเหมอืนกับเว็บไซตทีเ่ขาถามตอบอยู 
ทั่วไป  ของเรานี่เราไมใหเปนอยางนัน้  คือใหถามเขามา  แลวถาอยางไรเราจะตอบไป  คือ 
ไมใหมนัทะเลาะเบาะแวงกนัไง  คอืวาพูดคนละที  แตรับประกนัไดวาไมมีตกุติก  ไมมี 
ตุกติก เพราะธรรมคือธรรม ธรรมไมมีตกุติกหรอก
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ฉะนั้นวา “คณะกรรมการเหน็เปนอยางไร ใหทานอานหรือยัง” นีม่าแลว! 

ถาม  :  จุดประสงคที่สงมา เพือ่ตองการใหทานอาจารยสงบเลิกพูดกลาวตูครูบาอาจารย 
ผูอื่นเทานัน้  เพราะเรื่องทีทานพูด  เรือ่ง  “หมาของหลวงตา”  ที่ทําใหเกิดความบาดหมาง 
เปนอันมาก 

หลวงพอ  :  พูดเรื่อง  “หมาของหลวงตา” นี่เขาถามมา ถามมาตั้งกอนหนานัน้หลาย 
ปญญา  แลวสุดทายเราก็ตอบไป  แลวเขากย็้ํามาอีก  ย้ํามาอีก  พอย้ํามาเขาบอกวาอยากให 
ขอมูลชัดเจนๆ  เรากย็ังไมไดพูดถงึขอมูลสวนตวัเรือ่งพระองคนัน้เลยนะ  เราพูดแตเรือ่ง 
สิ่งที่วา  หลวงตาพูดอยางหนึง่  แลวเขาก็ใชขอมูลอนัหนึ่ง  เราก็บอกวาหลวงตาพูดก็อกี 
อันหนึง่  เพือ่เอาขอมลูกับขอมลูนีม้าบาลานซกนัเทานั้นเอง  เรายงัไมไดพูดอะไรเกินเลย 
ไปกวานัน้เลย 

ฉะนั้น  ทีว่าพูดเรือ่ง  “หมาของหลวงตา”  มนับาดหมางกันไปมากนัก  มีคนมา 
ปรึกษาเราเยอะนะ  เขาเปนหวงศาสนา  นี่เขามาปรึกษาเรา  แลวพอเขาเจอเราพูดเรือ่ง 
“หมาของหลวงตา” ไปนีเ่ขาชมมา  เขาบอก “อมื.. มันเปนการชวยกนัจรรโลงศาสนา” มี 
คนชมมากเ็ยอะนะ 

คําวาบาดหมางนี่มนัเพยีงแตวา  เวลามันโดนกระแสสังคมไง  โลกธรรม  ๘  ไง 
สรรเสริญนินทานี่เปาฟู ฟูเขาไป พยายามจะสรางกระแส ฟู ฟู มันก็ทําใหคนมีความลงัเล 
แตถาเอาเหตุเอาผลแลวมนัอยูที่คน คนถามีหลกัมเีกณฑเขาฟงเหตุผลเนาะ  เหตุผลอยางนี้ 
ควรเช่ือไดไหม เหตุผลอยางนี้ควรเช่ือไดไหม 

อยางที่พูดนี่  ถาเราพูดเหตุผลที่บิดเบอืน  เราเองนี่แหลก  เขากลับมาหาเรา  “หลวง 
พอนี่ผิด หลวงพอนี่ผิด” เราชอบนะใครกลับมาหาเราวาหลวงพอผิด มันผิดเรือ่งอะไร ถา 
ใครกลบัมาหาบอกวาหลวงพอผิด  ตองคุยกนัดวยเหตุผลแลว  ผิดอะไร?  ผิดอยางไร?  แต 
พอเราพูดดวยเหตุผล เออ.. ผมเขาใจผิด โอโฮ.. ผมคิดไมถงึ เยอะ! เพราะวาวุฒิภาวะของ 
คนมนัแตกตาง เยอะมากเลยวุฒิภาวะของคน ทนีี้เพยีงแตวาเราพูดเปนหลกัไว 

ฉะนั้นพูดเรื่อง  “หมาของหลวงตา”  นี่เราพูดดวยขอมลูที่ใหคนไดชั่งน้ําหนัก 
เทานั้นเอง อยาใหไปขางใดขางหนึ่ง นีพู่ดถึงความเห็นของเรานะ
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ถาม  :  แมพระที่ทานกลาวถึงจะไมเคยกลาวแกตอบโตทานเลย เพราะมีคําเทศนรับรอง 
ที่ชัดเจนมากอยูแลว 

หลวงพอ  :  อันนี้พูดถึงทีเ่ขาไมตอบโต  ตอบโตหรือไมตอบโตนี่นะมนัสําคัญตั้งแต 
ตอนทีอ่อกมาโครงการชวยชาติ  แลวออกมาเรื่องพรบ.สงฆ นั่นละ อนันัน้มนัชัดเจนมาก 
มันชัดเจนของมนัอยูแลว  ทนีี้การกลาวตอบโตหรอืไมกลาวตอบโต  คนอยูในเหตุการณ 
จะรูวาอะไรเปนจริง และอะไรไมเปนจริง ถาสิ่งที่เปนจรงิมนัก็เปนจริง ถาสิ่งทีม่ันเปนไม 
จริง มนัก็เปนไมจริง 

ฉะนั้นทีว่าตอบโตหรือไมตอบโตมนัอยูที่ตรงนี้ไง  คือวามนัจนดวยเหตุผล  จน 
ดวยหลักฐาน  จนดวยทุกๆ  อยาง  มันเปนไปไมไดหรอก  มนัเปนไปไมได  ฉะนั้นทีพู่ด 
ออกมา ก็แกเกี้ยวกันไปเทานั้นแหละ เหตุผลแกเกี้ยว กับเหตุผลของจริงนี่มนัแกไมไดนะ 
เหตุผลจริงๆ นี่แกไมขึ้นนะ แกไมตก เหน็ไหม หลวงตาทานบอก 

“เหตุและผลนีเ้ปนธรรม” 

แกไมตกหรอก  อริยสัจนี่แกไมตกหรอก  มนัตองเปนอยางนั้น  ถงึเวลาแลวถามัน 
ผิดตองเปนอยางนั้น  แตถาอรยิสัจแกเกี้ยว  เหตุผลแกเกี้ยว  นี่มนัแกตก  มันพูดแกเกีย้ว 
ฟองแกเกี้ยว เวลาโดนฟองศาลก็ฟองแกเกี้ยวไปอยางนั้นแหละ แลวกจ็ะไปออมชอมกนั 

ถาม  :  ถาไดอานหนังสอืทานอาจารยสงบกลาววา และการที่ทานกลาวตูเชนนี้ คงจะ 
หลีกไมพน ที่จะใหปุถุชนที่เปนลูกศิษยของคนทีท่านกลาวถึง ไมชอบไมได 

หลวงพอ  :  อันนีม้ันก็อยูที่วุฒิภาวะ อยูที่วุฒิภาวะของคน อยูที่อํานาจวาสนาของคน 
เห็นไหม สายบุญสายกรรมของคน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจายังโดนทัง้นัน้เลย 

ถาคิดจะทําคุณงามความดี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่เวลาเผยแผธรรมไป 
เห็นไหม  เทวทัตจางคนมายงิ  นางมาคนัทิยาจางคนมาดา  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ 
เจาโดนมามหาศาล  วาแหม..  บวชเปนพระมาแลวนะ  ไปไหนกม็ีแตคนกราบเคารพนบ 
นอบ ไมมีคนติฉินเลย ฮู.. ไมรูจะหาทีไ่หน หาไมมใีนโลกนี้แนๆ เลย
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ฉะนั้นชอบหรือไมชอบ  สาธุ  แลวแตวุฒิภาวะ  แลวแตบาปบุญของคน  หลวงตา 
ทานพูดอยางนี้  ทานบอกวา  “เวลาคนทีม่ีปญญาพูดนะ  แมแตคําเดียวเราก็ตองฟง”  คนโง 
นี่นะมันทัว่โลก  ติฉินนินทาขนาดไหนนะ  ไมมีประโยชนหรอก  นี่คนโง  คนฉลาด..  คน 
ฉลาดเขาพูดดวยเหตุดวยผล  แตคนโงนี่มนัฟงกระแสไง  ไมตองมีหรอก  เหน็ไหม  ดูสิ 
ตอนนีพ้ายุกําลังเกิด เฮอริเคน อูฮู.. มันปนทัว่ไปหมดเลย 

ฉะนั้นอยูทีวุ่ฒิภาวะ  ใครชอบหรือไมชอบ  มันไมมใีครจะไปบงการชีวิต  บงการ 
ความรูสึกนึกคิดของคนไดหรอก  มนัเปนเรื่องกรรมของสัตว  นีม่นักรรมของสัตว  มันก็ 
เทานั้นแหละ 

ถาม  :  ผมคิดวา  จะเกิดผลเสียแกทัง้ทางตรงและทางออม  จุดประสงคที่เขียนมา  กม็ี 
เจตนาจะไมใหแตกราวมาขึ้น อยากใหเลิกแลวตอกนั 

หลวงพอ  :  เราไมไดไปยุงกบัใครเลย อยางที่วานี่ ถาไมมีหลวงตา ไมมีหลวงปูเจี๊ยะนะ 
เราไมเคยไปวัดใครเลย  สิ่งที่ออกไปนี่มนัดวยใจถงึใจ  เพราะหลวงตา  เวลาเราไปเราก็ไป 
บานตาดกับไปวัดปทมุฯ  เทานัน้แหละ  ตอนนีว้ัดปทุมฯ  ก็คิด  บอกเขาไปแลวบอกวาคง 
จะตองเพลาๆ ลงแลวละ เพราะเราชักจะไมไป วาอยางนั้นเลย 

ฉะนั้น  เวลาเราไปวัดไหน  หลวงตาทานไปโครงการชวยชาติ  ทานไปไหน  เราก็ 
ไปชวย  ไปดูไปแล มันดวยความทีเ่ราผูกพันกับหลวงตาเทานั้นแหละ ฉะนั้นที่วามนัเปน 
ทางตรงและทางออมมนัมีแตผลเสีย  มันไมใชหรอก  มันเรือ่งของเขา  ถาทางตรง  ความ 
แตกราวในนัน้ เราไมไดพูดถึงใครเลย 

ใหเลิกแลวตอกนันี่  ประสาเรา  เราไมฟง  รับไมได  เพราะเราไมไดพูดกับใคร  เรา 
ไมไดไปโตแยงใคร  เราไมไดไปยุงกับใคร  เราจะไปเลิกกับใคร  โทษนะ  เปนพระไมมี 
ภรรยา บอกใหหยากบัภรรยา เออ.. บาหรือ ก็กูไมมี กูจะไปหยากับใครละ 

นี่ก็เหมือนกัน เราไมมีคูโตแยง เราไมมีความกระทบกับใคร เราไมรบัรู เราไมรูวา 
เรามีปญหาอะไรกับใครนะ เราพูดถงึเพราะมนัมีคนเขาถามมา เออ.. กูไมไดแตงงาน กูจะ 
ไปหยากับใคร  เออ..  กูไมหยาหรอก  ก็กูไมมีตัง้แตตน  เราไมมีภรรยามาตั้งแตตน  เราจะ



ตูหรือขู ๑๕ 

ไปหยากับใครละ  เออ..  แปลกอยู  เลิกแลวตอกัน  จะไปเลกิแลวกับใคร  ก็กูไมมมีาตั้งแต 
ไหนแตไร จะไปเลกิกับใครวะ ไมม!ี ไมเกี่ยว! 

ถาม  :  ขอ ๑. ทานคงทราบวา การดูหมิ่นและลดคุณพระอรหันต มีโทษเพยีงใด หาม 
มรรคผล เพราะทานพูดเชนนีก้็คือวาหลวงตากลาวเทศนเทจ็ 

หลวงพอ  :  เราบอกแลววาหลวงตาไมเกี่ยว หลวงตาเรายกไว ฉะนั้นวาการดูหมิน่ ลด 
คุณพระอรหันตนี่  ใครไปดูหมิ่นได  พระอรหนัตกค็ือเปนพระอรหนัต  ใครดูหมิน่พระ 
อรหันตไมไดหรอก  ถาใครดูหมิ่นพระอรหันตกเ็ปนเรือ่งของคนนัน้เอง  เราไมไดไปลด 
คุณพระอรหันตทีไ่หน  ถาเปนพระอรหนัตก็คอืพระอรหันต  แตนีเ่ราไมเช่ือของเราเอง 
ดวยเหตุผลทีว่าลงรายละเอียดนี่เราไมเช่ือหรอก ยงัมอีีกเยอะ 

แตที่วาหลวงตาเทศนเทจ็  ก็เราไมไดพูดที่ไหนละ  เราเคยคานหลวงตาซักคําไหม 
เราไมไดคานอะไรหลวงตาซักคําเลย หลวงตาทานพดูอยางนัน้ มนักม็ีเหตุมีผลของหลวง 
ตา  มันก็เปนเหตุผลของทาน  แลวสิง่ที่ทานพูดเราเช่ือไหมละ  กาลามสูตร  ทานไมใหเช่ือ 
อยูแลว เราเช่ือหลวงตาเรา แตเรามีกาลามสูตรดวย 

ฉะนั้นคําวา ๒ เดง ๓ เดงอะไรที่เขาวานี่.. กอนหนานั้น เห็นไหม เขาบอกวาใคร 
ไมเช่ือจะตกนรก เราบอกวาไมจริงหรอก  มันตกนรกหรือไมตกนรก มนัอยูที่คุณงาม 
ความดีไง  เราจะตกนรกหรือ  เราทําแตความดมีันจะตกไปไหนนรกนี่  ถาเราทําความดี 
ตลอด  มันจะตกนรกไปที่ไหนละ  แตเราบอกวาเราจะไมตกนรกเลย  เราทําแตความช่ัวๆ 
มันจะไปสวรรคไหน มนัก็ตกนรกแนนอน 

มันอยูที่การกระทํา  มันอยูที่ผูนัน้ทํา  แลวยิ่งอยางนีว้าถาหลวงตากลาวเท็จ  เราพูด 
อยางนัน้หรอื  เราไมไดพูดวาหลวงตากลาวเทศน  แตเราไปเอาคําที่หลวงตากลาวถึงคน 
อื่นมาเปรียบเทยีบ 

หลวงตาพูดถงึสิ่งอื่น คําอื่น มาเปรียบเทียบกัน เราไมไดบอกวาหลวงตากลาวเท็จ 
เราไมไดพูดถึงตรงนีเ้ลยดวย  เราไมไดพูดตรงหลวงตาที่ชมนี่เลย  แตไอที่หลวงตาชมนี่ 
เขาพยายามกระจายไป  พยายามจะทําไปใหคนเช่ือถอืศรัทธา  แตเราก็ไปเอาสิ่งที่หลวงตา 
พูดอีกฟากหนึ่งมาเทียบเคียงกัน  เพือ่ใหเปนขอมลูแตกตาง  ใหสังคมไดพิจารณา  มันแค



ตูหรือขู ๑๖ 

นั้นเอง  เราไมไดบอกวาเปน๒  เดง  ๓  เดง  โอโฮ..  อยางที่บอกวานี่แทนคุณหลวงตานะ 
“ระยะทางพิสจูนมา กาลเวลาพิสูจนคน” เรายงัพูดอยูใชไหม 

ถาม  :  หลวงตากลาวเทศนเท็จ  เหน็ไหมครับ ๒ เดง ผมแนะนําใหลกูศิษยทานลอง 
แกะเทปที่หลวงตารับรองไว จะไดรูวาพูดแบบนีม้ันจะใหกําลังใจไดเชนไร 

หลวงพอ  :  ใหกําลังใจเชนไรนี่ แหม.. มันคันปาก มันคันปากมากเลยนะ พวกนี้ถาม 
อยากใหพูด  แหม..  มันอยากจะหลุดนะ  แตขอเก็บไวกอนไดไหม  มนัคันปากมาก  คัน 
ยิบๆ ยิบๆ เลย วาใหกําลงัใจเชนใด แหม.. อยากตอบมากเลย แตที่บอกวานีอ่ยากเลิกแลว 
ตอกัน  ไมอยากใหครอบครัวกรรมฐานแตกแยก  นี่มันถงึยังไมอยากจะพูด  ยังไมอยากจะ 
พูดนะ 

ถาอยางนี้ไปนี่ ออกไปเขาจะหาวา “พูดออกมา! พูดออกมา! อยางนี้ไมจรงินี่ แหม 
.. พูดกั๊กไวอยางนี้ แสดงวาพูดไมจริง ถาพูดจริงตองอยากั๊กสิ” 

ถามันพูดออกไปเดีย๋วก็ช็อกตายกันหมดหรอก 

ถาม  :  ขอ ๒. คนที่เขาทราบขอมูลจริงนี้มีแตจะเกลียดทานอาจารยมากขึ้น ทานไป 
ไหน  จะไมกลวัศัตรูหรอืครบั  ไปไหนมาไหนตองระวังตวั  แมแตถามช่ือกไ็มกลาบอก 
เหมือนบางทีไ่ปแลว มีคนถามก็ไมกลาตอบ 

หลวงพอ  :  นี่คนที่เขาทราบขอมลู  แกะใหมาอานเนาะ  เรารูหมดแลวแหละ  เราดู 
หมดแลว  ไมตองแกะหรอก  เราเห็นเอง  นี่ในซีดีกม็ ี ในเทปเยอะแยะไปหมด  เพียงแตวา 
ใครจะเลือกเช่ือขอมลูขางใดไง เขาก็เลือกเช่ือขอมูลขางเดียว เราก็มขีอมูลอกีขางหนึง่ เรา 
มีขอมูล ๒ ขาง เรากเ็ช่ือขอมูลทัง้ ๒ ขาง แลวเราก็เปรียบเทียบกนัของเราเอง 

เราไมเช่ือขอมูลขางเดียว ขอมูลอีกฝายตรงขาม มันกม็ีเยอะแยะไป เราเปนคนเปด 
กวาง เราไมเช่ือขอมูลขางเดียวหรอก 

ถาม  :  นี่ทานไมกลวัหรอื ไปไหนมาไหนบางที่ไมกลาบอกชื่อ 

หลวงพอ  :  อยาใหเราพูดนะ อยากจะออกทวีีกนั หลวงตาไปไหนก็เดนิหนาเดนิหลัง 
อยากจะใหเขาถายรูป  เราไมมนีิสัยอยางนัน้นะ นิสัยของเรานี่  เราไปอยางที่หลวงตาบอก



ตูหรือขู ๑๗ 

“ใจถึงใจ” เราไปนี่ หลวงตารูแลวพอแลว เราไปนี่หลวงตาไมใหเห็นดวย ไมใหขึ้นไปหา 
หลวงตาดวย  ใครถามวาช่ืออะไร  เราไมบอกเพราะอะไร  เราไมบอกเพราะเราไมตองการ 
ใหใครมารับรู ไปไหนนะ คนจรงินะ มนัหลบมนัตองหลบจริง 

“ฉันก็ไมไดอยากไดไอนั่น  ฉันก็ไมไดอยากไดไอนี่”  สงคนไปขอ  สงคนไป 
เปดทางมา  แหม..  เวลาจะไปไหนกโ็ฆษณาไปแลว  ทานอาจารยองคนี้จะมาแลวนะ  อูฮู.. 
ตองเปดที่เปดทางไวใหนะ ไอนั่นมันคนบา กูไมไดบา! กูเปนคนมีสติ 

เราไปดวยหัวใจ เราไปดวยลําแขงของเรา ไมตองมาพูด ไมตองมาหวง ทําไมตอง 
ออกไป ทําไมตองไปบอกชื่อเขา เขาไมบอกกร็ีบจะบอกเขาเลยนะ ไอนี่เราไมบอกคือไม 
บอกไง  เพราะเราไมบอก  ใครมาถามนี่ไมพูด  ไมพดูหรอก  เวนไวแตคนรูจักกนัเทานั้น 
แหละ ไมใชไปโฆษณาหากิน ไมใช! 

ถาม  :  ขอ ๓. จิตทานเองเวลาพูดสงบไหมครับ 

หลวงพอ  :  แหม.. สุขสบาย ช่ืนใจมากเลย เพราะวาเราเหน็สังคม.. หลวงตาทานบอก 
วา  สมัยหลวงปูมัน่ทานเสียไป  สังคมของเรานี่แตกกระสานซานเซ็นไปถึง  ๓-๕  ป  กวา 
สังคมของเราจะกลับมารวบรวมกันขึน้มาเปนหลักเปนเกณฑ  นี่สังคมของหลวงตาทาน 
สรางสมขึน้มา ทานลวงไปนี่ เราก็คิดวามนัจะมีการกระทบกระทัง่กนัอยูแลว 

ฉะนั้นพอสิ่งทีม่ีการกระทบกระทั่ง  เราก็สงบปากสงบคําพอสมควรนะ  เราไมพูด 
อะไรเลย ตอนไปบานตาด เห็นไหม เขามีขนาดไหน คนจะดึงไปไหน คนจะอยางไร เรา 
ก็พยายามหลบของเรา  เราพยายามจะไมแสดงตวั  ขอ!  ขอใหงานศพของหลวงตาไดจบ 
สิ้น ใหสําเร็จลลุวงไปดวยคุณงามความดี 

ฉะนั้น  สิ่งที่พอเกิดขึน้มา  เห็นไหม  เราพยายามสงบปากสงบคําตลอด  จิตใจทาน 
เปนอยางไร จิตใจกเ็ก็บไวในหวัใจนี่ไง จิตใจก็ระลกึถึงครูบาอาจารยของเรา ทานผานไป 
แลวไง นี่แมงดามันจะไดเกาะไมไดไง ถาหลวงตาอยูนะ พระแมงดามันเกาะหลงัอยู เวลา 
ทานลวงไปแลว พระแมงดามันเกาะหลงัทานไมไดแลว



ตูหรือขู ๑๘ 

เราพอใจตรงนี้หนึง่  แลวอกีอนัหนึ่งก็ที่วาหัวใจเปนอยางไร..  นี่ไมอยากจะพูดไง 
แตนี้เพราะมนัมคีําถามเขามา  มนัพยายามจะเขามา  ทีนี้พอเขามา  เหตุผลของในหวัใจ 
รายละเอียดยงัไมออกเลยนะเนี่ย 

ฉะนั้นสิ่งที่พูดนีจ่ิตใจทานเปนอยางไร แหม ไดพูดซะหนอยหนึ่ง มีคําถามมาก็ได 
พูดซะหนอยหนึ่ง นี่หนอยเดยีวนะ ไดพูดซะหนอยหนึ่ง 

ถาม  :  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิไดนะครับ การที่กลาวตูผูอืน่แบบนี้ ไมมีหลักฐาน 
ชัดเจนมากๆ ทานเองบิดเบือนกับลูกศิษย 

หลวงพอ  :  เขาบอกวานี่สีลพัพตปรามาสไง  เขาบอกวาถาคนพูดแบบนี้นะมันเปน 
โสดาบันไมได เขาวานะ 

แลวเวลาหลวงตาทานออกมาโครงการชวยชาติ  พูดกลับไป  ไมใชหลวงตาพูด 
กลับนะ  หลวงตาทานสัง่ใหทํางาน  ไอพวกนัน้กลบัไปกลบัมา  มันเปนโสดาบันไดไหม 
ไอพวกที่พูดกลับไปกลับมา เดี๋ยวก็จนูกนั เดี๋ยวก็ผลกั เดี๋ยวก็ขัดแยง เดี๋ยวก็โตแยง เดี๋ยวก็ 
ทําลาย อยางนี้เปนพระโสดาบนัไดไหม 

พระโสดาบันจะพูดหนาอยางหนึ่ง  หลังอยางหนึง่ไดไหม  เวลากับหลวงตาก็พูด 
อยางหนึง่  ลับหลังกพ็ูดอีกอยางหนึ่ง  อยางนีเ้ปนพระโสดาบันไดไหม  อยางนีล้ะ 
สักกายทิฏฐิไดหรอืเปลา (หัวเราะ) เวลามามองเราไง มองวาคําพูดของเรามนัไมมีเหตุไม 
มีผล  พระโสดาบันละสักกายทฏิฐินะ  ในการกลาวตูผูอื่นโดยไมมีหลักฐานชัดเจนอยางนี้ 
นี่แลวกพ็ูดบิดเบือนตอคนอื่น อยางนีม้ันมีความผิดนะ 

ไอสิ่งทีเ่ขาพูดมานีน่ะเราสังเวชมากเลย  คือเขามองออกไง  คําพูดทีเ่ขาพูดทุกคํานี่ 
นะ  ถาเขายอนกลบัไปบุคคลคนนัน้แลวพจิารณานะ  เขาจะเห็นทนัทเีลยวาสิ่งนี้ผิดหรอื 
ถูก  เวลาคําพูดทุกคําทีถ่ามมา  ลองยอนกลับไปนะ  แลวพิจารณา  อยาใหศรัทธาบังหนา 
อยาใหอะไรบังหนา แลวจะรูจะเหน็ จะเหน็ของเราเอง 

นี่ไง  วาการกลาวตูเขามันเปนโสดาบันไมได  โสดาบันเขาไมไดเปนที่ใบกระดาษ 
เขาเปนที่มรรคสามัคคี  เขาสมุจเฉทปหานในใจนูน  แลวเขาละสักกายทิฏฐิอยางไรนีม่ัน 
ขาดอยางนี้  โอโฮ..  มันเปนไป  แลวเขาทําลายภพ  ทําลายชาติ  โอโฮ..  เขาทําลายของเขา



ตูหรือขู ๑๙ 

เขารู  เขาเห็น  เขาพูดได  เขาไมอ้ําๆ  อึ้งๆ  อึง้ๆ  อ้ําๆ  ไออึ้งๆ  อ้ําๆ  นี่ไมรูวาหลวงตาชม 
ใครวะ อ้ําๆ อึ้งๆ หลบๆ หลีกๆ ไมกลาพูดอะไรเลยนี่ เออ.. มันก็แปลกเนาะ 

ถาม  :  ป.ล. ผมไมทราบวา ทานเทศนแบบนี้ตองการอะไร เพราะอยางนอยพระองค 
นั้นกไ็มเคยกลาวถึงทานเลย 

หลวงพอ  :  เราไมไดเทศน เราไมไดบอกอะไรทัง้สิ้น เราบอกแลววามีคนถามมา มีคน 
ถามมาๆ แบบที่ถามมานี่แหละ แลวถาถามมาอีก มนัก็จะไปอีกนะ ถามมา.. 

นี่ไมไดหวังอะไรเลย  ไมไดหวงัอะไรเลย  ไมเคยหวังอะไรทัง้สิ้น  ถาวาหวังนะ 
ใครอยูกับเราจะรูอยู  ใครมาทีน่ี่  ผิดไลออกๆ  เรามีแตไลคนออก หวังอะไร หวังทําไมให 
คนออก  ใครมานีใ่หออกทั้งนั้น  ถาผิดขอปฏบิัตินี่ใหออกทนัที  ใครมาผิดใหออก  หวัง 
อะไร  หวงัอะไร  หวงัไมมีไง  หวังไมมี  หวังไมเอา  หวังไมใหคนมา  หวังไมตองการสิ่ง 
ใดๆ ทั้งสิ้น 

ถาม  :  แมวาทานจะโจมตีทานตั้งแตสมยัหลวงตายังอยูก็ตาม และเรือ่งที่หลวงตาญาณ 
เสื่อม ไมไดออกจากปากของพระองคนี้นะ มาจากพระอีกรูปหนึง่ ไปกราบฟองหลวงตา 

หลวงพอ  :  ความจริงเราพยายามไมพูดแลวนะ  ไมไดออกจากปากใครทัง้สิ้น  แลว 
เวลาไมไดพูดแลวนี่กย็กโทษใหกับผูหญิง  โยนใหผูหญิงไป  วาผูหญิงนี่ไปพูดผิด  พูด 
เพี้ยน แลวไลผูหญิงออกไป แลวก็ไปเรยีกผูหญิงกลบัมาอีก จริงไหม! จริงหรอืเปลา! 

เราเห็นหลายๆ  อยางแลวมันสะเทือนใจ  สะเทอืนใจมาก  พระเรานีน่ะ  เวลาบวช 
พระแลว  เห็นไหม  มนุสโสสิ..  เปนมนุษยหรอืเปลา  เปนคนสมบูรณหรือเปลา  เปนคนมี 
โรคมีภยัหรือเปลาเวลาบวชพระ บวชมาแลว เวลาอยูในพระนี่ ถาซื่อสัตยสุจริตกับตวัเอง 
ศีลสมบูรณ  ภาวนาไปมันถึงจะไปได  พลิกแพลง  เลหเหลี่ยม  รอยสันพนัคม  บาบอคอ 
แตก 

ฉะนั้นทีเ่ขาบอกวา ไมใชญาณเสื่อม ไมใชนัน่ ไมใชนี่.. นี่เขายังพูดเลยนะ ถาคน 
ที่ทราบขอมูลจริง  เขาจะเกลียดทานมากขึน้ไปอีก  แลวขอมูลนี้จริงหรอืเปลาละ  ขอมูลนี้ 
จริงหรอืเปลา? วาสิ่งที่ไมไดพูดๆ นีจ่ริงหรือเปลา
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พูดถึงคําวาลงรายละเอยีด..  เรามีนะ  เรามีหลักฐาน  เขาเรียกวาหลักฐานแวดลอม 
คือวาสิ่งทีม่ันเกิดไง  กรรมเกิดจากเจตนาใชไหม  กรรมสอเจตนา  กรรมการกระทํานี่มนั 
จะสอเจตนา  สิ่งที่เกิดขึ้น  สังคมขณะนัน้  เวลานัน้มนัมีเหตกุารณอยางนั้นเกิดขึน้  นี่เปน 
อยางนัน้หมดเลย 

นี่ก็เหมือนกัน เรามีหลักฐานสภาพแวดลอมตามความเปนจรงินีทุ่กเรื่อง เปนอยาง 
นั้นเลย มเีหตุมีผล ทุกเรื่องเลย  เปนเหตุเปนผลหมด  เพราะอะไร  เพราะเราไมตองการให 
ธรรมะนี่.. ธรรมคอืธรรม ตองสะอาดบริสุทธิ์ แลวเปนความจรงิ แลวถาความไมจริงมันก็ 
เปนแบบนี้ แลวกบ็อกวาเรากลาวตูไป 

นี่พูดจรงิๆ  นะ  ยังไมไดลงรายละเอยีดเลย  เพราะเราพยายามไมลงรายละเอียด 
เพราะถาลงรายละเอียดไป  มันสะเทอืนกันมากกวานี้ไง  แตนี่เพราะวาเขาถามมาเราถงึ 
ตอบ  นี้ยังไมไดลงรายละเอียดเลยนะ  แตถาตองการรายละเอียด  ตองการอยางนั้น  มันจะ 
สะเทือนกนัไปหมดเลย แลวครอบครัวกรรมฐานจะไดรูวา.. 

หลวงตาบอกวาหลวงปูมั่นลวงไปนี่  ๓ ปถึง ๕ ปเราถึงกลับมาตั้งตัวกันได  อันนี้ 
มันยงัไมทันไร  ยังไมทันไรหรอก  แลวพยายามจะรวบยอดตางๆ  อะไรนี่  มันเปนเรือ่งที่ 
แบบวากรรมมนัใหผล สิ่งทีม่ันเกิดขึน้นี่กรรมมนัใหผลทั้งนัน้แหละ นีม่ันมาเอง อยูดีๆ ก็ 
มาเอง แลวอยูดีๆ นะเขาชงลกูมาใหเราชูต มันอะไรกันเนี่ย อยูดีๆ  นะชงลกูมาเลย แลวชง 
มานี่เราไมออกนะ  เราไมพูดเลยนะ  นี่พูดเฉพาะสภาวะแวดลอม  พูดถึงนี่ไมออก  พอ 
ออกไปแลวหลักฐานมนัลงไป มนัจะแบบวาไมใชเรือ่งอะไรของเราไง 

มันอยางที่วาไมใชเรือ่งอะไรของเรา  แลวไมใชคูขัดแยง  ไมใชใดๆ  ทั้งสิ้น  แลว 
ไมใชวาเลกิแลว  เราเลิกมาตั้งแตตน  ไมมีอะไรเลย  เราไมยุงกับใครเลย แตนี้มันชูตเขามา 
เอง  ชงมาทั้งนัน้เลย  พอชงมาแลว  เราพูดนี่พูดเพือ่ประโยชนกบัสังคม  แลวคนที่เขารู 
ขอเทจ็จรงิ อยางทีเ่ขาวานีถ่าคนรูขอเทจ็จริงเขาจะเกลียด 

คนรูขอเทจ็จรงิเขามาคยุกับเรามี  เขาเปนหวงมาก  เขาหวงสภาพ  เขาบอกวาสิ่งที่ 
จะทํานี่มนัจะเปนมอตโตเลย มอตโตคือมันเปนกรอบเลย แลวทําอยางนี้ไป แลวตอไปจะ 
เปนอยางไร คนที่เขารูเขาพูดขนาดนั้นนะ บอกวาที่เขาทํากันอยูนี่มนัเปนมอตโตเลย แลว 
มันจะเปนอะไรตอไปขางหนา เขาหวงขนาดนั้นนะ
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