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ถาม : เร่ือง “หวงัดี” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ ผมมีเร่ืองอยากขอค าช้ีแจงจากหลวงพ่อดงัน้ี ตวัผมเอง
เป็นผูท่ี้ปฏิบติัใหม่ และช่ืนชอบในค าสั่งสอนของหลวงพ่อสงบมากครับ ผมไม่มีขอ้สงสัยใน
ธรรมของหลวงพ่อเลย ดว้ยเหตุน้ีผมจึงอยากใหพ้่อแม่และพี่สาวของผมไดม้ากราบไหวห้ลวง
พ่อบา้งครับ ท่ีผ่านมาแม่ของผมก็เคยมาใส่บาตรหลวงพ่อ และไดฟั้งเทศนอ์ยูค่ร้ังสองคร้ัง 
ส่วนพ่อและพี่สาวไม่เคยมา 

เหตุมีอยูว่่า ไม่นานมาน้ีแม่ของผมไดคุ้ยกบัเพื่อนของแม่ ซ่ึงเพื่อนคนน้ีเขาบอกว่าเขา
เป็นลูกศิษยข์องหลวงตามหาบวัท่ีวดัป่าบา้นตาดมานานมากครับ 

เขาบอกคุณแม่ว่า เด๋ียวน้ีมีทั้งพระ ทั้งฆราวาส อา้งช่ือหลวงตามหาบวัเป็นจ านวนมาก
เพื่อช่ือเสียงและผลประโยชนส่์วนตน เพื่อนของแม่ผมคนน้ีจึงแนะใหแ้ม่ผม แมแ้ต่ตวัผมเอง
ฟังธรรมของหลวงตามหาบวัเท่านั้น เพราะหลวงตาคือของแท ้ ซ่ึงผมก็สาธุครับ แต่เขาพูดใน
เชิงว่า หลวงพ่อสงบเอง เขาไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่บางค  าพูดของเขาอาจจะท าใหคุ้ณแม่ของผม
ไม่อยากมาวดัหลวงพ่ออีกครับ ซ่ึงผมเขา้ใจว่าเพื่อนของแม่ผมคนน้ีหวงัดี กลวัว่าแม่ผมหรือ
แมแ้ต่ผมจะไม่เจอของแท ้

(ผมขอขมาหลวงพอ่อยา่งสูงครับท่ีพูดเช่นน้ี แต่ตวัผมนั้นไม่หวัน่ไหวในคนเขาพูด
ครับ แต่สาธุเร่ืองของหลวงตาดว้ย เพียงแต่กงัวลว่า แม่ผมหรือพ่อและพี่สาวจะไม่อยากมา
ท าบุญกบัหลวงพ่อ เพราะผมอยากใหค้รอบครัวผมไดบุ้ญครับ) 

ผมควรจะพูดกบัแม่หรือครอบครัวผมอยา่งไรดีครับ เพื่อใหเ้ขาไดใ้หโ้อกาสตวัเองมา
ฟังธรรมหลวงพ่อ หรือผมควรจะปล่อยใหเ้ป็นกรรมของสัตว ์ เพราะอีกใจหน่ึงผมคิดว่า ล าพงั
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งานของใจผมก็ล  าบากพอแลว้ ยงัตอ้งมาเป็นกงัวลเร่ืองร้ือขนครอบครัวอีก ผมจึงอยากให้
หลวงพ่อแนะน าผมทีครับ 

ป.ล. หลวงพ่อไม่จ าเป็นตอ้งตอบก็ไดค้รับ เพราะผมเองไม่ตอ้งการใหห้ลวงพ่อตอ้งมา
นัง่ยนืยนัธรรมของหลวงพ่อ หรือผมกบัใครทั้งส้ินครับ ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ตอบ : น่ีค  าถามเนาะ ฉะนั้น เวลาค  าถาม ส่ิงท่ีเขาถามมามนัเป็นเร่ืองพ่อแม่ ค าว่า 
“เร่ืองพ่อ เร่ืองแม่ เร่ืองพี่สาว” อยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของเขา ค าว่า “เร่ืองของเขา” หมายความว่า
เร่ืองศรัทธา ศรัทธาท่ีจะมาหรือไม่มา เราไม่วิตกกงัวลเร่ืองน้ีเลย เพราะขณะท่ีมาแลว้ ใครมาก็
แลว้แต่ ถา้ท าผิดกติกา เราไล่ออกหมด เราไล่ออกนะ แมแ้ต่มาแลว้เราก็ไล่ออก ไม่ใหเ้ขา้ 
ไม่ใหเ้ขา้มาเพราะอะไร ไม่ใหเ้ขา้มาเพราะว่ามนัจะมาท าส่วนใหญ่ใหเ้สียหาย 

ค าว่า “ส่วนใหญ่ใหเ้สียหาย” คนท่ีมาเขาตอ้งการปรารถนามาประพฤติปฏิบติั คนท่ี
ปรารถนามาประพฤติปฏิบติัทุกคนต่างมีเป้าหมาย เป้าหมายว่าอยา่งนอ้ยก็ใหไ้ดส้มาธิ อยา่ง
นอ้ยก็ตอ้งใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา 

ถา้อยา่งนอ้ยตอ้งใหไ้ดส้มาธิ ใหไ้ดส้ัมผสัธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
ใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา เขาขวนขวาย เขาท้ิงหนา้ท่ีการงานของเขามา เขาท้ิงภาระรับผิดชอบเขามา
เพื่อมาวดัมาท าบุญกุศล แลว้จะมาประพฤติปฏิบติัใหไ้ดต้ามความเป็นจริง 

แต่เวลาคนท่ีมาแลว้มาส่งเสียงดงั มาเอาแต่ใจของตวั มาเอาแต่ความสะดวกสบาย ไม่
เกรงใจคนอ่ืน กรณีน้ีเราไล่ออกหมดล่ะ แมแ้ต่มาวดัเรายงัไล่ออกเลย ฉะนั้น คนท่ีเคยมาน่ีไม่
ตอ้งห่วง 

เพราะเขาว่า “พี่สาวผมไม่เคยมาเลย” 

ไม่ตอ้งห่วง ไม่ตอ้งห่วง ไม่เคยมาน่ีไม่โดนไล่ แต่มาแลว้ยงัไล่ ฉะนั้น เร่ืองน้ีไม่มี
ผลประโยชนก์บัเรา ไม่มีผลประโยชนก์บัใครทั้งส้ิน ฉะนั้น ไม่มีผลประโยชนก์บัใครทั้งส้ิน 
แต่ค  าถามน้ีเราอยากพูด เราอยากพูดไง เพราะอะไร เพราะสังคมมนัเป็นแบบน้ี 

เราก็มีความคิดเหมือนกบัเพื่อนของแม่โยมเหมือนกนั ท่ีบอกว่าใหฟั้งเทศนเ์ฉพาะ
หลวงตา หลวงตาเป็นของแท  ้
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เราเห็นดว้ยนะ เพราะถา้ใครมาท่ีน่ี ใครมาปฏิบติัท่ีน่ี จะไดรั้บยมืวิทยคุนละ ๑ เคร่ือง 
วิทยน้ีุจะไดเ้ปิดสถานีเสียงธรรมของหลวงตา ๑๐๓.๒๕ ของวดัเรา ๒๔ ชัว่โมง เราแจกวิทยุ
เลย เราใหย้มืวิทยไุปเลย เราก็ใหฟั้งเทศนห์ลวงตาเหมือนกนั เพราะเทศนห์ลวงตาสุดยอด 

เพราะเราจะเป็นผูเ้ป็นคนข้ึนมาได ้ เราก็ไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาจากท่าน ฉะนั้น 
การไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาจากท่าน แลว้เราจะเห็นว่าส่ิงนั้นเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ 
เพราะเราไดป้ระโยชนจ์ากนั้นมาก่อน เราไดเ้คยกินอาหารชนิดน้ีมา เราไดกิ้นอาหารชนิดน้ี
แลว้อาหารชนิดน้ีท าใหเ้ราสดช่ืน ท าใหเ้รามีชีวิตชีวาข้ึนมา อาหารชนิดน้ีเราพยายามเสนอให้
ทุกคนไดกิ้นทั้งนั้นน่ะ เสนอเพื่อประโยชนไ์ง ฉะนั้น เราก็มีความเห็นแบบเพื่อนของแม่โยม
เหมือนกนั 

แต่อาหารกินแลว้มนัเป็นประโยชน์ กบัอาหารท่ีกินแลว้เป็นโทษ ถา้กินแลว้เป็นโทษ 
คนคนนั้นจะตอ้งไปหาหมอ คนคนนั้นกินอาหารเสร็จแลว้มนัมีโทษมีภยั ตอ้งไปหาหมอ ทั้งๆ 
ท่ีอาหารนั้นไม่เป็นโทษหรอก แต่เพราะคนกินกินไม่เป็น คนกินกินไม่เป็น คนใชใ้ชไ้ม่เป็น 
มนักลบัเป็นโทษ เห็นไหม 

ฉะนั้น ยอ้นกลบัมาท่ีปัญหา ถามปัญหา “เหตุท่ีว่ามาน้ี แม่ของผมไดคุ้ยกบัเพื่อนของ
แม่ ซ่ึงเพื่อนของเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษยข์องหลวงตามหาบวัท่ีวดัป่าบา้นตาดมานานเตม็ที
แลว้ เขาบอกแม่ผมว่า เด๋ียวน้ีมีทั้งพระและฆราวาสอา้งช่ือ อา้งช่ือนะ อา้งช่ือหลวงตามหาบวั
เป็นจ านวนมากเพื่อช่ือเสียง เพื่อผลประโยชนส่์วนตน เพื่อนของแม่ผมน้ีก็แนะน าใหแ้ม่ผม
และตวัผมฟังธรรมของหลวงตามหาบวัเท่านั้น เพราะหลวงตาคือของแท”้ 

แน่นอน เป็นของแท ้หลวงตาเป็นของแทม้าก ถา้เป็นของแทแ้ลว้ ดูสิ อยา่งท่ีเราพูดไว้
ใน “เสียงธรรมหลวงตา” เราพูดไวใ้นเสียงธรรมหลวงตาเลยว่า ค าเทศนข์องหลวงตา 

“คดิถึงพ่อ พ่ออยู่กับเจ้า คดิถึงหลวงตา หลวงตาอยู่กับเรา” 

ค าสั่งค  าสอนนัน่น่ะอยูก่บัเรา แลว้ถา้ค  าสั่งค  าสอนอยูก่บัเราแลว้ ถา้ทุกคนฟังธรรม
แลว้ไม่เขา้ใจในธรรมนั้น ใหแ้ขวนไวก่้อน ในเสียงธรรมหลวงตา เราพูดไว ้ ใหแ้ขวนไวก่้อน 
อยา่เพิ่งตีความ อยา่เพิ่งตีความ อยา่เพิ่งดึงฟ้าต  ่า อย่าเพิ่งไปจ าแนกแจก เพราะธรรมของหลวง
ตามนัสูงมาก มนัสูงหมายถึงว่า ถา้มนัปฏิบติัไปแลว้มนัจะเขา้ใจ แลว้มนัจะซาบซ้ึงในธรรม
นั้น 
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แต่คนถา้มนัไม่เขา้ใจ คนถา้ไม่เขา้ใจมนับอกว่าหลวงตาพูดผิด ฟังธรรมหลวงตาแลว้ 
หลวงตาพูดน่ีนะ มนัยงัไม่ละเอียดลึกซ้ึงพอ ตวัเองจะตอ้งขยายความ ตวัเองจะตอ้งไปตีความ 
ไอพ้วกตีความขยายความนัน่ล่ะ น่ีฟังธรรมหลวงตาเหมือนกนั แต่ฟังธรรมแลว้เอามาใช้
ประโยชน ์ฟังธรรมแลว้เราซาบซ้ึงไหม 

หลวงตาท่านพูดว่าท่านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ เวลาอยูใ่กลชิ้ดกบัหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่
เหมือนพ่อเลย สนิทคุน้เคยกนัมาก แต่เวลาพูดธรรมะน่ีไม่ไดเ้ลย พอข้ึนธรรมะนะ ทนัทีเลย 
สัจจะคือสัจจะ ความจริงคือความจริง ความคุน้เคยส่วนตวัเป็นความคุน้เคยส่วนตวั แต่สัจ
ธรรมอนันั้นเป็นสัจธรรมอนันั้น 

ถา้สัจธรรมนั้นเป็นจริงนะ แลว้เราใชค้วามเป็นจริง ถา้พูดถึงธรรมะของหลวงตาสุด
ยอดนัน่น่ะ ผูใ้ดท่ีปฏิบติัธรรม ผูใ้ดท่ีฟังธรรม ทั้งพระ ทั้งฆราวาส อา้งช่ือหลวงตาทั้งนั้นน่ะ 
เป็นจ านวนมาก เพื่อช่ือเสียง เพื่อประโยชน์ 

ถา้เขาเพื่อช่ือเสียง เพื่อประโยชน ์นัน่เป้าหมายก็ผิดแลว้ เขาเอาธรรมะของหลวงตาไป
เป็นสินคา้ เอาธรรมะของหลวงตาไปแอบอา้ง เอาธรรมะหลวงตาเป็นหนา้ฉาก แต่เขามี
ผลประโยชนท์บัซอ้น ถา้เขามีผลประโยชนท์บัซอ้น มนัก็เหมือนเรา เรานะ ถา้ไปท าผิดกบั
ใคร แลว้เขาจะถามว่าเอ็งลูกใคร แลว้ถา้ลูกใคร แลว้ถา้ท าผิดกบัใคร เขาจะบอกว่าพ่อแม่มึงไม่
สั่งสอน พ่อแม่สั่งสอนมาแลว้ลูกมนัไปท าผิดกบัใคร 

นี่ก็เหมือนกัน บอกฟังเทศน์หลวงตาๆ เอ็งท าตัวอย่างไร เอ็งท าตัวอย่างใดกัน ถ้า
เอ็งฟังเทศน์หลวงตาใช่ไหม เอ็งซาบซึ้งขึน้มา เอ็งท านอกศีลนอกธรรมไม่ได้ ถ้าเอ็งไม่ท า
นอกศีลนอกธรรม เอ็งท าแต่คุณงามความดี นั่นน่ะถึงสมประโยชน์ว่าฟังเทศน์หลวงตา
แล้วได้ประโยชน์กับเทศน์หลวงตาทีท่่านเทศน์สอนเรามา 

เรามีพ่อมีแม่นะ เรามีครูมีอาจารยใ์ช่ไหม ทุกคนอยากมีครูมีอาจารย ์ทุกคนอยากมีท่ีมา
ท่ีไป มีรากเหงา้ ถา้มีรากเหงา้ มนัท าความดีก็คือท าความดี ความดีมนัเป็นความจริงแบบน้ี น่ี
พูดถึงว่า เขาตอ้งการใหฟั้งเทศนอ์ยา่งนั้น 

ฟังเทศนแ์ลว้ ใช่ เราก็ฟัง ในปัจจุบนัน้ีใครมาวดัเรา แจกวิทย ุ ใครมาพกัจะไดว้ิทยุ
เคร่ืองหน่ึง เพราะอะไร เพราะเขาเดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน เพราะนกัปฏิบติัมนัจะรู้หวัใจนกั
ปฏิบติั ๒๔ ชัว่โมงนะ 
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เวลาอยูบ่า้นนะ ใครท างานท่ีบา้นนะ แหม! อยากมีเวลาภาวนา อิจฉาพระมากเลย พระ
ภาวนาทั้งวนัเลย อยากจะไปวดัภาวนา พอมนัลางานมานะ มนัก็ไปวดั พอไปวดัมาเดินจงกรม
สักคร่ึงชัว่โมง โอ๋ย! ท าไมเวลามนัเดินชา้เหลือเกิน ท าไมเวลามนัเหลือเยอะมาก ฉะนั้น ถึงได้
แจกวิทยคุนละเคร่ือง ถา้เอ็งเหงา ถา้เอ็งไม่มีท่ีพึ่งนะ เอ็งเปิดฟังหลวงตา มีหลวงตาเป็นเพื่อน มี
หลวงตาคอยกล่อม 

คนภาวนามนัรู้ เวลาจะภาวนานะ จุดธูปไวด้อกหน่ึง เดินจงกรมจนหมดธูปดอกน้ี 
แลว้เวลาเดินจงกรมไป ธูปมนัไม่ไหมส้ักที เดินไปท าไมธูปน้ีมนัอยูน่าน เอ๊ะ! มนัผิดปกติ คน
ภาวนามนัรู้ เพราะคนเคยผ่านมา 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เราแจกวิทยใุหฟั้งเทศนห์ลวงตาอยูแ่ลว้ เพราะเขา้ใจหวัอกคนภาวนา 
แลว้ถา้ภาวนาไดน้ะ การอา้งไง อา้งมาเพื่อผลประโยชน ์ดึงฟ้าต  ่า ถา้ท าใหเ้สียหาย 

แต่ถ้าเราไม่ได้อ้าง ไม่ได้ดึงฟ้าต ่า เราท าตัวของเราให้อยู่ในกฎกติกาทีห่ลวงตา
ท่านสอน ข้อวตัรปฏบิัติทีห่ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านวางไว้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านวางไว้ให้สงบ ให้สงดั ให้วเิวก ให้ต่างคนต่างอยู่ มนี ้าใจต่อกัน พึ่งพาอาศัยกันด้วย
ความคดิถึงกัน แต่ไม่คลุกคลีกัน ไม่ให้เป็นภาระให้คนอ่ืนต้องแบกรับ พยายามท าของ
ตัวเองให้ยืนขึน้มาได้ นีคื้อข้อวตัรปฏบิัติทีห่ลวงตาท่านส่ังสอน 

แล้วถ้าใครเป็นลูกศิษย์หลวงตา ใครเป็นคนทีห่ลวงตาส่ังสอน จะไม่กวนบ้านกวน
เมือง จะไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน เพราะธรรมะนีไ้ม่ท าให้ใครอ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้ใคร
เดือดร้อนหรอก มแีต่ท าให้กิเลสในหัวใจเราเดือดร้อน กิเลสในหัวใจ ศีล สมาธิ ปัญญา 
มนัจะท าให้กิเลสในหัวใจเราเดือดร้อน 

แต่ถา้อา้งธรรมะหลวงตาแลว้ยงัไปกวนบา้นกวนเมือง ยงัไปท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนน่ะ 
พ่อแม่ไม่สั่งสอน เพราะพ่อแม่สั่งสอนอยูต่ลอด มนัไปท าอยา่งนั้น เพราะพ่อแม่ไม่ใหท้  าแบบ
นั้น 

น่ีพูดถึงเวลาเขาว่านะ “แต่เขาพูดในเชิงว่า หลวงพ่อสงบเอง เขาไม่รู้ว่าเป็นอยา่งไร แต่
บางค  าพูดของเขาอาจท าใหคุ้ณแม่ผมไม่อยากมาวดัหลวงพ่ออีกเลย” 

คนรักเท่าผืนหนงั คนชงัเท่าผืนเส่ือ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เผยแผ่ธรรม 
นางอะไรท่ีจา้งคนมาด่าพระพุทธเจา้ จ าช่ือไม่ได ้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเผยแผ่
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ธรรมนะ โดนมาก เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการนะ “ภิกษุทั้งหลาย ถา้
พวกเธอโดนโลกธรรมท่ีเบียดเบียน คือการนินทากาเลท่ีเบียดเบียนพวกเธอ เธออยา่เสียใจ เธอ
อยา่นอ้ยใจ เธอใหม้องเราเป็นตวัอย่าง” 

ใหม้ององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง ในโลกน้ีนะ บรรดาสัตว ์๒ เทา้ 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ในบรรดาสัตว ์ ๒ เทา้ แต่องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ในบรรดาโลกธรรม ๘ ท่ีเสียดสี ไม่มีใครโดนโลกธรรมเสียดสีแรง
เท่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

เทวทตัปล่อยใหช้า้งออกมาชน จะฆ่า เทวทตักล้ิงหินลงมาจะทบันะ เทวทตัไปจา้งนกั
แม่นธนูใหม้ายงิองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ไปจา้งนกัแม่นธนูมาฆ่าคนท่ีจะไปยงิ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือตดัตอน ให ้๑ คนไปฆ่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ใหอี้ก ๒ คนไปฆ่าคนท่ีฆ่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหอี้ก ๔ คนไปฆ่า ตดัตอนถึง ๔ 
รอบ 

ฉะนั้น ถึงเวลาใช่ไหม ไอค้นท่ีไปฆ่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เขาก็ใชไ้ปก่อน 
ไอค้นท่ีจะไปฆ่าก็ยงัไม่เห็นสักที ก็ตามไป ไอค้นท่ีจะมาฆ่าตดัตอนก็ตามไป เพราะคนจะฆ่า
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คนแรกเขา้ไปถึง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาว่า
การจนวางคนัธนูเขา้ไปบวช 

ไอค้นท่ีจะฆ่ามนัยงัไม่เห็นมาสักที เอ๊ะ! สงสัย มนัก็ตามไป พอตามไป ไปเห็นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาว่าการจนบวชอีก ไอค้นอีก ๔ คนมนัจะฆ่า ก็ตามไป คนท่ี
จะไปฆ่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการจน
บวชเป็นพระหมด ส าเร็จดว้ย 

ฉะนั้น องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดไวเ้อง ถา้เธอโดนโลกธรรม ๘ ท่ีเสียดสี 
อยา่เสียใจ อยา่นอ้ยใจ เพราะท่ีเอ็งโดนน่ะจ๊ิบๆ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มหาศาล
มากมายกว่าน้ีนกั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาบอกว่า “เขาพูดในเชิงว่าหลวงพ่อสงบเอง เขาว่าเป็นอยา่งไรก็ไม่รู้ แต่
บางค  าพูดเขาอาจจะท าใหคุ้ณแม่ผมไม่ไปหาหลวงพ่ออีกเลย” 

มาก็โดนไล่ ถา้มาแลว้มา เร่ืองน้ีมนัเร่ืองมารยาสาไถย พรหมจรรยน้ี์ปฏิบติัเพื่อ
พรหมจรรย ์พรหมจรรยน้ี์ไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อใคร เพียงแต่ว่าผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ถา้
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ใครประพฤติปฏิบติัเขา้ไปสัจจะความจริงอนัน้ีแลว้มนัควรจะเผื่อแผ่ มนัควรจะเผื่อแผ่ใหค้นท่ี
เขาอยากได ้อยากรู้ไง เพราะอะไร 

เพราะคนท่ีประพฤติปฏิบติัมา หลวงตานะ ท่านเรียนจบจนถึงเป็นมหา ท่านบอกเวลา
จะออกปฏิบติัข้ึนมา มหาก็เรียนจบแลว้ นิพพงนิพพานรู้หมด แต่เอาเขา้จริง นิพพานมนัมีจริง
หรือเปล่า เพราะจิตลึกๆ มนัสงสัย 

น่ีก็เหมือนกนั ไอค้นท่ีประพฤติปฏิบติัทุกคนสงสัยทั้งนั้นน่ะ แมแ้ต่ตวัเรา เราก็โดน
หลอกมา พรรษา ๑ พรรษา ๒ เราธุดงคไ์ป โดนพระหลอกเยอะมาก สอนพิสดาร ไอเ้ราปฏิบติั
ใหม่เนาะ พอมนัฟังเขา้มนัก็ท่ึง อูฮู้! ทางดีๆ พอท าไปแลว้นะ พอท าไปปฏิบติัไปมนัไม่ใช่เลย 
แลว้มายอ้นถึงอดีตแลว้มนัเศร้า เศร้ามากนะ มนัเศร้าเพราะอะไร 

เพราะเราเพิ่งบวชใหม่ใช่ไหม คนบวชใหม่ไฟแรงอยากแสวงหา คนท่ีบวชใหม่ไฟ
แรง คนท่ีไฟแรงอยากจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จ แลว้มีช่องทางก็อยากจะท าใหไ้ด ้ แลว้
ไปเจอคนสอนมนัสอนไม่เป็นน่ะ ร้อยแปดพนัเกา้ ๒ ปีทุกขเ์กือบตาย เจริญแลว้เส่ือม เส่ือม
แลว้เจริญ มนัไปไม่ไดห้รอก จนไปเจอหลวงปู่จวนน่ะ 

ไปเจอหลวงปู่จวนนะ เพราะมนัยงัสงสัยในใจไง หลวงปู่จวนบอกว่า อวิชชาอยา่ง
หยาบ อวิชชาคือความสงสัย คือความคิดเล็กๆ นอ้ยๆ ความคิดหยาบๆ ในใจของเอ็งสงบตวัลง 
อวิชชาอยา่งกลางๆ ในหวัใจเอ็งยงัเตม็เลย อวิชชาอยา่งละเอียดในหวัใจมหาศาลเลย 

โอโ้ฮ! ตาแทบถลน เอ๊อะ! ใช่ คือมนัเถียงไม่ออก แต่ตอนนั้นแค่ไอค้วามฟุ้งซ่าน แค่
ไอค้วามวิตกกงัวล เราพอมีสติปัญญารู้เท่า ก็ว่างๆ พอว่างๆ ก็ว่าไม่มีอวิชชาเพราะมนัว่างๆ 
เพราะมนัไม่มีส่ิงใดมากวนใจไง เออ! ถา้มนัว่างๆ ในต าราก็บอกว่า ถา้อวิชชามนัดบัก็เป็นพระ
อรหนัต ์ไอว้่างๆ ก็แสดงว่าไม่มีอวิชชา คิดเอาเอง พ่อแม่ไม่สั่งสอน 

มนัคิดเอาเองไงว่าความสงบระงบัคือไม่มีอวิชชา มนัก็บอก เอ๊ะ! ไม่มีอวิชชา ท าไมไม่
เป็นพระอรหนัตล่์ะ มนัก็มีความวิตกกงัวลอย่างน้ี เอ๊ะ! เราก็ท  าดี เอ๊ะ! ท าไมมนัไม่มีผล เอ๊ะๆๆ 

ไปเจอหลวงปู่ จวน “อวชิชาอย่างหยาบของท่านสงบตัวลง อวชิชาอย่างกลางใน
หัวใจท่านมหาศาลเลย อวชิชาอย่างละเอยีดเต็มไปหมดเลย” 

เถียงอย่างไรล่ะ นัน่น่ะเร่ิมตน้จากตรงนั้นน่ะ วางหมดเลย วางค  าสอนของทุกๆ ลทัธิ 
วางค  าสอนของทุกๆ คนท่ีเคยสอนกูมา หลอกกูมาจนกูหวัปักหวัป า วางหมดเลย ทฤษฎีท่ี
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รับรู้ๆ มา วางหมดเลย แลว้เร่ิมตน้ใหม่ เอาจนมีหลกัมีเกณฑ ์ เอาจนไดห้ลกั พอไดห้ลกั 
เคร่ืองบินตก หลวงปู่จวนเสีย 

มนัทุกขย์ากมาตั้งแต่ไปโดนเขาหลอก เขาหลอกมาจนหัวป่ัน พอมาเจอคนท่ีสอนได้
จริง ท่านก็มาจากเราไปอีก โอโ้ฮ! ใจมนัแตกสลายนะ หกัหวัเขา้บา้นตาด เพราะอะไร เพราะกู
โดนเขาหลอกมาพอแรงแลว้ น่ีพ่อแม่สั่งสอน แลว้สั่งสอนแลว้ท าตามพ่อแม่ดว้ย ไม่ใช่พ่อแม่
ไม่สั่งสอน 

“พระสงบมนัเป็นอยา่งไรก็ไม่รู้ เพื่อนแม่ผมพูดจนแม่ผมจะไม่ไปวดัหลวงพ่ออีกแลว้” 

ไม่ไปน่ะดี เพราะไปแลว้จะตอ้งมาโอ๋คนคนเดียว ไม่มีเวลา ถา้จิตใจเอ็งจะเช่ือใคร มนั
เป็นกรรมของสัตว ์ความเช่ือ เห็นไหม ความเช่ือไม่ใช่ความจริง 

เวลาหลวงตาท่านพูดนะ “น่ีคืออะไรเน่ีย” 

ก็ถามว่าน่ีคืออะไร เพราะไม่รู้ อย่างเช่นเอาน ้าปานะถวายท่าน ท่านบอกว่า “ไอผู้ ้
พิพากษามนัก็อยูน่ี่ ไปถามใครอยู”่ 

ผูพ้ิพากษาก็คือล้ินไง ล้ิน ล้ินน่ะ เวลาจิบเขา้ไปมนัก็รู้ว่ารสชาติอะไรใช่ไหม จะตอ้ง
ไปถามคนนูน้ถามคนน้ี 

ท่านบอก “น่ีอะไร” เอาน ้าปานะไปถวายไง ท่านบอกว่า “น่ีอะไรเน่ีย” 

เราก็ตอบไม่ถูก ถามใครไปถามใครมาท่านบอกว่า “แหม! ผูพ้พิากษาก็อยูก่บัเราน่ี 
เท่ียวไปถามคนอ่ืน” ผูพ้ิพากษาก็คือล้ินเราเองน่ีไง ถา้มนัจิบเขา้ไปมนัก็รู้ว่าน่ีคืออะไร ท าไม
ตอ้งไปถามคนนูน้ถามคนน้ีล่ะ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เราจะเท่ียวไปถามคนอ่ืนก็สาธุ ตามสบาย 

ฉะนั้น เพียงแต่ค  าถามเขาต่อมานะ “เพียงแต่กงัวลว่าแม่ผมหรือพ่อและพี่สาวจะไม่
อยากไปท าบุญกบัหลวงพ่ออีก ผมอยากใหค้รอบครัวไดบุ้ญครับ” 

อนัน้ีเป็นกรรมของสัตวน์ะ ท าบุญท่ีไหนก็ท  าได ้ท าบุญท าไปได ้ฉะนั้น เพียงแต่ว่า ถา้
เพื่อนของครอบครัว คนรักเท่าผืนหนงั คนชงัเท่าผืนเส่ือ เขาไม่ชอบข้ีหนา้เรา ถา้เขาไม่ชอบ
ข้ีหนา้เรา เขาชอบท่ีไหน เราท าบุญท่ีไหนไดป้ระโยชนก์็ท  า 
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แต่เวลาเราจะปฏบิัติ เราจะปฏบิัติ เราเอาส่ิงน้ันมาพิสูจน์ว่าปฏบิัติแล้วมนัจริง
หรือไม่จริง ถ้ามนัไม่จริงนะ ถ้ามนัจริง พ่อแม่ส่ังสอน พ่อแม่ส่ังสอนคืออริยสัจมหีนึ่ง
เดียว มนัมาแนวทางเดียวกัน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ส่ังสอน เพราะพ่อแม่ของเราท่านเข้าสู่สัจจะ
ความจริง ถ้าเราปฏบิัติแล้วมนัเข้าสู่สัจจะอันน้ันน่ะ เข้าสู่สัจจะอันเดียวกันน่ะ 

ถ้าพ่อแม่ส่ังสอนนะ พฤติกรรมของพระ พฤติกรรมของฆราวาส พฤติกรรมของ
พ่อของแม่ไม่เป็นแบบนั้นหรอก ไม่เป็นแบบนั้น ถ้าเป็นแบบนั้น ถ้ามนัเป็นความจริง 
ความจริงมนัมีหนึ่งเดียว คนท าดีก็ต้องได้ดี ท าช่ัวต้องได้ช่ัว ดีก็คือดี ช่ัวก็คือช่ัว ไม่มี
แตกต่างหรอก จะเป็นใครก็แล้วแต่ จะเป็นเด็ก จะเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้เฒ่า ดีก็คือด ี

พระผูเ้ฒ่าไปบวชแลว้ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์สามเณรอาย ุ๗ ขวบ ลูกศิษยพ์ระสารีบุตรก็
เป็นพระอรหนัต ์ ๗ ขวบก็เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั อายพุรรษามากก็เป็นพระอรหนัต ์ ถา้
เป็นอริยสัจ อริยสัจคืออนัเดียวกนัน่ะ 

ฉะนั้น ส่ิงน้ีไม่ตอ้งวิตกกงัวลเลย มนัก็เป็นท่ีว่ากรรมของสัตว ์ เราเกิดในสังคมใด ถา้
เกิดในสังคมใด ถา้เขามีอ านาจวาสนานะ เวลาเขาฟังแลว้ เขาหาเหตุผลแลว้เขาไม่เช่ือ เขาก็
แสวงหาของเขา ถา้แสวงหาของเขามนัก็ไดข้องเขา อนัน้ีพูดถึงความเช่ือเนาะ 

อยา่เช่ือ เพราะกาลามสูตรไง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนกาลามสูตร ไม่ให้
เช่ือใดๆ ทั้งส้ิน แลว้พิสูจนข์องเราเอง ถา้พิสูจนไ์ดก้็คือพิสูจนไ์ด  ้

ทีน้ีเพียงแต่ว่า ไม่ใช่ว่าแม่ของเพื่อนโยมเขาพูดอย่างนั้นนะ เราเองเราก็พูดอยา่งนั้น เรา
เห็นพฤติกรรมของลูกศิษยห์ลวงตา เราก็รับไม่ได ้เพราะเรารับไม่ได ้ เราถึงไม่ไปสุงสิงกบัใคร 
เพราะไม่ไปสุงสิงกบัใคร เขาถึงบอกว่าเราเป็นหมาหางดว้น 

เราไม่เกี่ยวกบัใคร ไม่เกีย่วกับใคร แต่เราเกี่ยวกับค าส่ังค าสอน เพราะเราไปเทศน์
ทีบ้่านตาดเอง เราเป็นคนพูดเอง ค าส่ังค าสอนของหลวงตานั้นน่ะคือมรดกตกทอดมาถึง
เรา ค าส่ังค าสอน ค าทีท่่านบอกพวกเรา ทีท่่านเทศนาว่าการไว้ให้พวกเรา นั่นล่ะ นั่นล่ะ
คือทรัพย์ นั่นล่ะมรดก นั่นล่ะมค่ีา ไอ้ช่ือเสียง ไอ้แก้วแหวนเงนิทองไร้สาระ ไร้สาระ 

เราเป็นคนพูดเอง แลว้ค  าน้ี ไอค้  าพูดเรา เขาก็ถามเรามาเอง เลยบอกว่า เออ! สงสัยเรา
เป็นคนท่ีพ่อแม่ไม่ไดส้ั่งสอน เราเลยเป็นคนหวัด้ือ แต่จริงๆ แลว้เราเอาของเราตามความเป็น
จริง 
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ใหพ้ิสูจนเ์อา ถา้พ่อแม่สั่งสอน มนัจะเช่ือฟัง ท าอยูใ่นกติกา ถา้พ่อแม่ไม่สั่งสอน มนั
จะหวัด้ือ แลว้มนัจะอยา่งท่ีว่า มีพระ มีฆราวาสอา้งช่ือเสียงของหลวงตา อา้งหลวงตาเพื่อ
ช่ือเสียง เพื่อลาภ เพื่อสักการะ น่ีเขาว่าอย่างนั้นนะ 

เพราะเราก็เห็นอยา่งนั้น เราถึงไม่ใหใ้ครเขา้มายุ่ง เราไม่ตอ้งการลาภไม่ตอ้งการ
สักการะ ขา้วปลาอาหารเราบิณฑบาตมาเหลือเฟือ ความเป็นอยูข่องเราเหลือลน้ แค่น้ีพอแลว้ 

ฉะนั้น ถา้วิตกกงัวลเร่ืองพ่อ เร่ืองพี่สาว สาธุ วดัเยอะแยะทัว่ประเทศไทย พระยิง่เยอะ
ใหญ่ หาเอาเอง หาเอาท่ีถูกใจ พูดน่ีไม่ไดป้ระชดนะ เพราะเราสงสาร เพราะเขาบอกว่า “หลวง
พ่อ ผมก็เป็นลูกศิษยห์ลวงพ่อนะ หลวงพ่อว่าผมหรือ” 

ไม่ไดว้่าเอ็งหรอก แต่เอ็งไปวิตกกงัวลส่ิงท่ีมนัเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมไม่มีวนั
จบหรอก ปัญหาของคนมนัมีมาก่อนสมยัพุทธกาล สมยัพุทธกาล สมยัปัจจุบนัน้ี อนาคตมนัก็
ยงัมีต่อไป ไม่จบหรอก ภาระสังคม เอ็งไปแบกรับไม่มีวนัจบหรอก ฉะนั้น ส่ิงท่ีตอ้งใหส้ังคม
ดีก่อน แลว้เราค่อยปฏิบติั เอ็งตายเปล่า 

แต่ถา้เราปฏิบติัของเรา เราเช่ือผูพ้ิพากษา เช่ือล้ินของเรา เช่ือประสบการณ์ของเรา เช่ือ
ส่ิงท่ีว่ากาลามสูตร เราไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดเลย แลว้เราพิสูจน์เอาว่าจริงหรือไม่จริง เราเช่ือตรงนั้น 

ถาม : เร่ือง “ถามเร่ืองดูกายครับ” 

กราบเรียนหลวงพ่อท่ีเคารพเป็นอยา่งสูง การนอ้มดูกาย การเห็นกายตามความเป็นจริง 
ท่านผูช้  านาญสามารถนอ้มดูเม่ือไหร่ก็ได ้ หรือว่าตอ้งเขา้สมาธิก่อน แลว้ภาพทางตาจะค่อย
ปรากฏครับ เป็นบางคร้ัง ไม่ใช่ตาเน้ือ แต่เป็นตาในนิมิตท่ีมีการปรุงแต่งเองสารพดัเร่ือง
จงัหวะครับ 

ควรนอ้มใจเขา้ไปหากาย อธิษฐานดูปรุงแต่งแต่กายเป็นอสุภะ หรือจะเกิดอสุภะท่ีให้
ใจสัมผสัเพื่อฆ่ากามราคะ หรือประคองอยูเ่ฉยแมไ้ม่ปรากฏลม (ไม่วิตก แต่วิตกได ้วิจารได)้ ก็
ท  าเสมือนว่ามีการก าหนดลมนั้นอยูค่รับ กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : การดูกาย เราพิจารณา มนัมีกายนอก กายใน กายนอกหมายถึงว่าเรานึกเอา
ข้ึนมาก่อน เรานึกข้ึนมามนัเป็นกายนอก คือเป็นสัญญาท่ีเรานึกภาพข้ึนมา ถา้จิตยงัไม่สงบ 
ความเห็นกายอย่างน้ีมนัท าใหเ้ราไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง การเห็นกายคือการเห็นซากศพ 
เห็นต่างๆ จิตใจเรามนัไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไป น่ีเป็นกายนอก 
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แต่ถา้เราพิจารณากายนอกจนจิตมนัสงบระงบั มนัไม่คิดฟุ้งซ่านไป จิตมนัสงบเขา้มา 
ถา้จิตสงบเขา้มา ถา้มนัเห็นกายจากภายใน เห็นกายจากภายในคือมนัเห็นนิมิตข้ึนมา มนัขน
พองสยองเกลา้ เพราะมนัสะเทือนกิเลส มนัสะเทือนหวัใจ 

ฉะนั้น เวลาบอกว่า “ตอ้งท าใหจิ้ตเป็นสมาธิก่อนหรือเปล่าครับ” 

ท่ีเราท ากนัอยูน่ี่ สมาธิเราจะไปเช่าไปซ้ือเอามาจากใครมนัไม่มี สมาธิเราตอ้งท าข้ึนมา 
สมาธิยงัไม่มีข้ึนมา จิตเราไม่ตั้งมัน่ เราพิจารณากายโดยกายนอก โดยคิดว่าเป็นอสุภะท่ีเป็น
ซากศพ พิจารณาก็ได ้พุทโธก็ได ้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้แลว้ถา้จิตมนัสงบเขา้มา จิตสงบเขา้
มาแลว้ถา้มนันอ้มไปเห็นกาย อนันั้นเป็นกายใน 

กายในมนักายเกิดจากจิต เกิดจากจิตมนัรู้ จิตมนัสัมผสั พอจิตมนัรู้ จิตมนัสัมผสั จิต
มนัจะสะเทือนมาก จิตมนัจะหวัน่ไหวมาก แต่ถา้เห็นกายนอกเห็นแลว้มนัสลดสังเวชเฉยๆ 
กายนอกเรารู้แลว้เราก็สลดสังเวช เราสังเวชกบัชีวิต สังเวชว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย มนัสังเวช น่ี
เป็นกายนอกใหจิ้ตมนัสงบระงบัเขา้มา 

ถา้สงบเขา้มาแลว้มนัเห็น จิตเป็นสมาธิแลว้มนัเห็นกายใน พอเห็นกายในมนัสะเทือน
หวัใจ โอ๋ย! มนัสะเทือนมากนะ มนัสั่นไหวไปหมดเลย แลว้พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่ามนัจะ
ส ารอกคายออกไปเร่ือยๆ 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “ตอ้งเป็นผูท่ี้ช านาญเท่านั้นใช่ไหมถึงจะดูเม่ือไหร่ก็ได”้ 

จะดูเม่ือไหร่ก็ได ้ ถา้จิตมนัดีก็ได ้ ถา้จิตมนัไม่สงบก็ตอ้งท าความสงบของใจ ถา้ผู ้
ช านาญเขาจะรู้ว่าเม่ือใดควรท าใหส้งบ เม่ือใดควรท าสมาธิ เม่ือใดควรจะพิจารณากาย น่ีถา้ผูท่ี้
ช านาญ 

ถา้ผูท่ี้ไม่ช านาญ ท าส่ิงใดท าหนา้เดียว แลว้หนา้เดียวท าแลว้ก็ลม้ลุกคลุกคลาน มนัจะ
ไม่ไดป้ระโยชน ์ น่ีมนัจะเป็นอยูอ่ย่างน้ี ถา้เราท าไป ความช านาญก็ช านาญเฉพาะตน เราก็ตอ้ง
ท าของเราข้ึนมา 

ฉะนั้น เขาถามว่าท าอย่างน้ีถูกไหม แลว้จงัหวะควรท่ีอธิษฐานดูเอาเม่ือไหร่ 

อธิษฐานเอา ปรุงแต่งเอาข้ึนมา จะไม่มีเลยก็ไม่ใช่ มนัไม่มีเลย เพราะถา้เราจิตสงบแลว้
เราอยากจะเห็น มนัไม่มีประเด็น จิตมนัก็ไม่เป็นไป แต่ถา้คนมีอ านาจวาสนานะ เวลาจิตสงบ
แลว้มนัจะเห็นเลย น่ีบุญท่ีท ามา 
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บุญท่ีท ามา คนแต่ละคนมนัแตกต่างกนั ถา้แตกต่างกนั มนัอยูท่ี่บุญ อยูท่ี่บุญของคน 
อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน วิธีการพิจารณา วิธีการปฏิบติัแตกต่างหลากหลายมาก ไม่มีสูตร
ส าเร็จหรอก 

ไม่มีสูตรส าเร็จคือว่าจิตของคนมนัไม่เสมอภาคกนั จิตของคนแต่ละดวงมนัสร้าง
บุญญาธิการมาแตกต่างกนั แมแ้ต่พิจารณากายเหมือนกนั หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ค  าดี หลวงปู่
เจ๊ียะ หลวงปู่บวั พิจารณากายทั้งนั้นน่ะ แต่พิจารณากายโดยไม่เหมือนกนั พิจารณากายไม่
เหมือนกนัเพราะอะไร ไม่เหมือนกนัเพราะมนัเกิดจากอ านาจวาสนาของจิตแต่ละครูบา
อาจารยแ์ต่ละองคม์นัไม่เท่ากนั 

ความไม่เท่ากนั ความรู้ความเห็น ปัญญา เหมือนเรา เราเรียนมาดว้ยกนั อยูห่อ้ง
เดียวกนั ปัญญาไม่เท่ากนัหรอก ความถนดัก็ไม่เท่ากนั ความชอบก็ไม่เท่ากนั แต่จบมาดว้ยกนั 
น่ีก็เหมือนกนั พิจารณากายไม่เหมือนกนั 

ฉะนั้น กรณีน้ีบอกว่า “หลวงพ่อ ถูกหรือผิด” 

ประสบการณ์ของเรา เราท าของเราข้ึนมา ท่ีท  ามานะ เราท าความสงบเขา้มา ก าหนด
พุทโธก็ได ้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้แลว้ถา้จิตสงบเขา้มาแลว้ ถา้เห็นกาย พิจารณากายไดก้็ได ้

ฉะนั้นเขาบอกว่า “ถา้ผูท่ี้มีความช านาญแลว้ดูเม่ือไหร่ก็ไดใ้ช่ไหม” 

ผูท่ี้มีความช านาญ ผูท่ี้มีความช านาญก็พลาดได ้ผูท่ี้มีสติปัญญา ๔ ขายงัรู้พลาด ๔ ขา
มนัยงัลม้ ช านาญขนาดไหนมนัก็ตอ้งมีสติ ถา้มนัขาดสติ เด๋ียวมนัก็เส่ือม จะช านาญไม่ช านาญ 
อนัน้ีพูดถึงว่าเราท าของเรา เขาถามว่าถูกหรือไม่ถูก น่ีการพิจารณากาย 

อนัน้ีสิ อนัน้ียาวนิดหน่ึง ตอบอนัน้ีไวก่้อน เพราะอนัน้ีถามปัญหาเยอะมาก 

ถาม : เร่ือง “ปัญญาอบรมสมาธิหรือไม่” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครับ กระผมไดท้ดลองใชอุ้บายอยา่งหน่ึงในการนัง่สมาธิดู 
คือว่าโดยปกติแลว้เวลากระผมนัง่สมาธิ ใจมกัจะคิดฟุ้งซ่านไปนอกเร่ืองนอกราว เผอเรอ
บ่อยๆ อยูก่บัพทุโธไม่ค่อยจะได ้ เวลาลองจบัลมหายใจก็มกัจะเจอช่วงท่ีลมหายใจตีบตนั อึด
อดั หายใจไม่ออก จึงหาวิธีแกไ้ขอยูค่รับ 
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กระผมเคยคิดว่า อา้ว! ถา้อยา่งนั้นจิตเรามนัชอบคิด ก็ลองใหม้นัคิดเสียเลย แต่ใหจ้ด
จ่อกบัความคิดเพียงแค่เร่ืองเดียว ถา้คิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยู ่ ใหคิ้ดเร่ืองนั้นจนกว่าจะจบ หา้ม
ไปคิดนอกเร่ืองหรือเร่ืองอ่ืนจนกว่าเร่ืองเก่าจะจบ แลว้ในท่ีสุดวนัท่ีภาวนานั้นมีเร่ืองท่ีบา้นผม
เขา้มาใหค้ิดพอดี จึงตดัสินใจหยบิเร่ืองน้ีข้ึนมาพิจารณา 

หลงัจากท่ีไดท้ดลองวิธีการน้ี ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือระหว่างท่ีคิดไปเร่ือยๆ จะมีบางช่วงท่ีจิต
เราเหมือนด่ิงลง ลึกลงไปขณะท่ีคิดอยูน่ัน่เอง บางช่วงก็เป็น บางช่วงก็น่ิงๆ แต่ยงัคงจดจ่ออยู่
กบัเร่ืองเดียวกนัน้ีอยูค่รับ 

จนกระทัง่ถึงท่ีจุดสุดทา้ยท่ีผมไดบ้ทสรุปความคิดนั้นแลว้ ผมเกิดอาการรู้สึกตวัเองด่ิง
ลงวูบเลย เป็นการด่ิงท่ีหนกัหน่วงและชดัเจนมาก มากกว่าตอนขณะคิดอีก รู้สึกเหมือนจะตี
ลงักาไปเลย และรู้สึกมนัเงียบสงบมาก ทั้งๆ ท่ีผมยงัไดย้นิเสียงรถภายนอกท่ีแล่นอยู่ แปลก
มากครับ ผมเลยพิจารณาความเงียบตรงนั้นว่าจะอยูน่านแค่ไหน มนัอยูส่ักพกัมนัจึงจางคลาย
ไปครับ 

ผมเลยหยบิเร่ืองท่ีสองมาคิดต่อ เพราะมนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองแรก เพียงแต่คนละ
ประเด็น คราวน้ีเกิดอาการคิดไปไดไ้ม่ไกลครับ เหมือนความคิดมนัตีบตนั วนเวียน ไม่เหมือน
คร้ังแรกเลย คิดเท่าไรก็คิดไม่ล่ืน เหมือนกบัเหน่ือยเลยครับ ผมเลยถอยกลบัมาท่องพุทโธ แลว้
ก็ดูอาการของจิตขณะนั้นมนัโล่งๆ แต่ไม่เหมือนกบัความเงียบตอนนั้น พุทโธก็ไม่ค่อยชดัเจน 
สุดทา้ยผมเลยคลายจากสมาธิ นัง่ไปราวๆ หน่ึงชัว่โมงนิดๆ 

กระผมเลยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่า การภาวนาอยา่งน้ีถูกหรือผิด หรือผิดทั้งหมด
ตั้งแต่ตน้ครับ ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อย 

ตอบ : อธิบายปัญญาอบรมสมาธิ การท่ีอธิบายปัญญาอบรมสมาธิคือเราใชค้วามคิด 
ถา้พุทโธๆ คือพุทธานุสติ น่ีคือสมาธิอบรมปัญญา ท าสมาธิใหเ้กิดข้ึนแลว้เราจะอบรมปัญญา 
สร้างสมปัญญา ฝึกหดัภาวนาใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา 

ฉะนั้น ถา้เวลาจิตมนัศรัทธามนัไม่มัน่คง พุทโธๆ แลว้ไม่ไดป้ระโยชน ์พุทโธแลว้มนั
มีปัญหา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิคือความคิด ความคิดอยา่งน้ีท่ีว่าท าอย่าง
น้ีถูกตอ้ง ท าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง คิดของเราไปเร่ือย มีสติก ากบัดูความคิดนั้นไป 
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ปัญญา คือปัญญาความคิด การแสดงออกของจิตแลว้มีปัญญาควบคุมไป พอปัญญา
ควบคุมไป มนัรู้เห็นผิดชอบชัว่ดี แลว้พอผิดชอบชัว่ดี มนัคิดหน่ึงเดียว คิดหน่ึงเดียว มนั
เหมือนพุทโธน่ีแหละ แต่ว่ามนัเป็นความคิด 

แลว้ถา้ความคิด ถา้คิดหลายเร่ืองมนัมีอารมณ์ มีความรู้สึก อารมณ์นั้นมนัก็ซาบซ้ึงกบั
อารมณ์นั้น แต่คิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีสติควบคุมไป ใหจิ้ตมนัท างานใหถึ้งเตม็ท่ีของมนั ถา้
เตม็ท่ีของมนัแลว้ ถึงท่ีสุดแลว้ก็สมบติับา้ทั้งนั้นน่ะ เพราะความคิดมนัคือปรุงแต่งมาจากใจ 
มนัสมบติับา้ เอ็งเป็นคนบา้ พอเห็นว่าเป็นคนบา้ มนัรู้ เออ! รู้ว่ากูบา้กูก็ปล่อยไง กูหายบา้ หาย
บา้มนัก็ด่ิง หายบา้มนัก็ปล่อย น่ีคือสมาธิ น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ 

พูดถึงว่า ถูกไหม 

ถูก 

แลว้คิดเร่ืองท่ี ๑ มนัดีมากเลย คิดแลว้มนัปล่อยวาง มนัวูบ พอจะมาคิดเร่ืองท่ี ๒ คิด
ช่วงท่ี ๒ มนัไม่เห็นดีเลย มนัต้ือไปหมดเลย 

คิดเร่ืองท่ี ๑ มนัท าดว้ยเน้ือหาสาระขอ้เท็จจริง มนัท าโดยวิทยาศาสตร์ ท าโดยพุทธ
ศาสน ์ท าโดยขอ้เท็จจริงมนัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ พอเร่ืองท่ี ๒ มนัติดใจเร่ืองท่ี ๑ ไง โอโ้ฮ! เม่ือก้ี
น้ีมนัดีมากเลย มนัวูบนะ โอโ้ฮ! มนัสดช่ืนมากเลย พอคิดคร้ังท่ี ๒ มนัจะเอาอีกไง อดเลย มนั
ตีบตนัเลย เห็นไหม น่ีกิเลสมนัเขา้มาแทรก 

ท าไป พอรู้ว่ากิเลสมนัแทรกก็วางไว ้เด๋ียวท าใหม่ 

น่ีถามว่า การภาวนาอยา่งน้ีถูกหรือไม่ 

ถูก 

การภาวนาน้ีผิดหรือถูก 

ถูก 

ถูกแลว้ท าไมคร้ังท่ี ๒ มนัท าไม่ไดล่้ะ 

มนัถูก ถูกโดยท่ีว่ามนัวางใจเป็นกลางไดม้นัก็ถูก พอส่ิงท่ีท ามาถูกไหม ถูก แต่กิเลส
มนัเขา้มาแทรก มนัเลยท าใหผ้ิด 
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หรือผิดทั้งหมด 

ถูก ถูก มีสติปัญญาไล่ไปอยา่งน้ี 

แต่ท าไมคร้ังท่ี ๒ ไม่เหมือนคร้ังท่ี ๑ 

คร้ังท่ี ๒ เพราะมนัรู้ผลลพัธ์แลว้ มนัอยากใหดี้มากกว่านั้น คนอยากไดอ้ยากดี ตณัหา
ซอ้นตณัหา แต่เวลาเราพิจารณาไป เราพิจารณาโดยขอ้เท็จจริง วิทยาศาสตร์ เราท าหนา้ท่ีการ
งานของเรา มนัจะเป็นอยา่งไรใหม้นัเป็นอย่างนั้น มนัจะไดก้็ได ้มนัไม่ไดก้็ไม่เป็นไร ไม่ไดก้็
คือความเพียร ปฏิบติัของเราไป 

น่ีถูก ถา้ท าอยา่งน้ีถูก น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ น่ีแหละปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถา้ถูก 
มนัก็เหมือนประเด็นแรก แต่ถา้กิเลสเขา้มาแทรก มนัก็เหมือนประเด็นท่ีสอง 

ความคิดคร้ังแรกมนัดี น่ีถูกตอ้ง เพราะคนเรามนัยงัไม่รู้ว่าท าแลว้มนัจะถูกหรือผิด มนั
ท าไปโดยขอ้เท็จจริง แต่คร้ังท่ีสองมนัรู้แลว้ คร้ังแรกมนัเคยได ้คร้ังท่ีสองมนัก็เลยแทรกเขา้มา 
ก็เลยตีบตนัหมดเลย 

เอ๊ะ! ถา้มนัถูก ท าไมคร้ังแรกมนัท าได ้ถา้ถูก คร้ังท่ีสองท าไมมนัท าไม่ไดล่้ะ 

กิเลสมนัร้ายนกั กิเลสมนัร้ายอยา่งน้ี ฉะนั้น ใหท้  าไป ฉะนั้น ตอบแค่น้ี ยงัมีปัญหา
ขา้งหนา้อีกเยอะแยะมากเลย เพราะถามแลว้ถามต่อเน่ืองไป 

ถูกแลว้แหละ ถูก แต่ค่อยๆ ท าไปเพื่อประโยชนก์บัการประพฤติปฏิบติั 

ฉะนั้น กาลามสูตร อยา่เช่ือแมแ้ต่ค  าถามแรก ความหวงัดีนัน่ก็อยา่เช่ือ เราตอ้งพิสูจน์
ดว้ยผูพ้ิพากษา ดว้ยล้ิน 

ค าถามท่ีสอง เร่ืองการดูกาย การดูกาย ถา้ช านาญไม่ช านาญ น่ีก็เป็นความเช่ือของเรา 
มนัไม่ใช่เป็นความจริงของเรา ก็อยา่เช่ือ 

ปัญญาอบรมสมาธิจริงหรือไม่จริง ก็อย่าเพิ่งเช่ือ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนเร่ืองกาลามสูตร อยา่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อาจารยข์อง
เรา อยา่ใหเ้ช่ือว่าอนุมานเอาว่าได ้ อยา่ใหเ้ช่ือว่าเราเคยปฏิบติัได ้ แลว้เราปฏิบติัตามความเป็น
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จริง ถา้มนัรู้จริงข้ึนมา กาลามสูตร อยา่ใหเ้ช่ือ แต่ใหไ้ดรั้บสัมผสัผลอนันั้น ผลอนันั้นจะเป็น
ประโยชนก์บัหวัใจของเรา เอวงั 


