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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “ไม่มีค าถาม” 

นมสัการหลวงพ่อ จากการที่ลกูเคยไปวดัหาหลวงพ่อแล้ว ๒ ครัง้ ท าให้เกิดศรัทธาและ
อยากไปอีก แต่ไม่มีโอกาสเลยเจ้าค่ะ แต่ลกูก็ได้เข้ามาฟังเทศน์ในเว็บไซต์อยู่บ่อยครัง้ จนท าให้
มีความรู้สึกว่าฟังแล้วได้ใจความเข้าใจง่าย ท าให้ใครบางคนที่ไม่เคยฟังเทศน์ ไม่เคยเข้าวดั 
ต้องแอบมาฟังทกุๆ วนั 

ตอนนีล้กูก าลงัท้อง เลยอยากให้ลกูในท้องมีความซึมซบัเข้าไปในใจของเขา เม่ือเขาเกิด
มา เขาจะได้เป็นคนดี เลีย้งง่าย ไม่ยึดติดกบักรรมในชาติก่อนทีเ่ขาจะมาแจ้งเกิดเจ้าค่ะ 
ถึงแม้ว่าลกูจะไม่มีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อ แต่ลกูก็ได้ไปวดัข้างบ้าน และถ้ามีโอกาสก็
กลบัไปวดัหลวงปู่ ลี 

ตอบ : อนันีม้นัเป็นวาสนาของเขา วาสนาของเขาคอืว่า เขาเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมา
พบพระพทุธศาสนา เขายงัเกิดมาแล้วเขายงัมีที่พ่ึงพาอาศยั ถ้าไม่มีที่พ่ึงพาอาศยันะ เราเกิด
เป็นมนษุย์เหมือนกนั เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมามีหน้าที่การงานเหมือนกนั แต่ไม่มีที่พ่ึงอาศยั 
เวลามนัทกุข์ร้อนขึน้มา มนัทกุข์ร้อนในหวัใจมาก เพราะอะไร เพราะหวัใจมนัจะมีธรรมะเป็นที่
พ่ึง 

ดสู ิ เวลาเราบอกว่าศาสนาเป็นที่พ่ึงๆ แต่เราก็เหน็ศาสนาเอารัดเอาเปรียบ ศาสนาเห็น
แต่ผลประโยชน์ เราเข้าไปแล้วเราก็มีแต่ความทกุข์ความยาก 

แต่ถ้าศาสนานะ ศาสนาที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระที่ดีนะ ท่านไม่เห็นแก่วตัถหุรอก 
วตัถนุัน้มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั พอเคร่ืองอาศยั พระเราไม่สะสม เช้ามา บิณฑบาตมาแล้วได้



ราคาคุย ๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

อาหารมาด ารงชีพพอแล้ว สิ่งที่เป็นยารักษาโรคต่างๆ มนัเหลือเฟือ แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมนั
ธรรมดา ร่างกายมนัชราคร ่าคร่าเป็นเร่ืองธรรมดา 

ถ้าเป็นพระที่ดีนะ ชีวิตของท่าน เราเห็นว่าท่านด ารงชีวิต เราสะเทือนใจแล้วว่าชีวิตนี ้
มนษุย์อยู่ได้แล้วแหละ แต่ของเรา เราปากกดัตีนถีบ เราก็อยากจะเอาแต่ความสมความ
ปรารถนาของเรา มนัก็มีความบีบคัน้ในหวัใจ นัน่เป็นกิเลส แต่ถ้ามนัมีคณุธรรม แค่เห็นพระเห็น
เจ้ามนักเ็ป็นความสขุแล้ว มนัเป็นความสขุว่า ชีวิตนีถ้้าเราท าอย่างนัน้ก็ท าได้ แต่ในเม่ือเราเป็น
ฆราวาสไง เขาบอกเคยมากราบหลวงพ่อ ๒ ครัง้ เคยมากราบ ๒ ครัง้ แล้วก็ไม่มีโอกาสไปอีก
เลย มนัไกลไง ฉะนัน้ ถ้าไม่มีโอกาส เขาก็เลยไปฟังในเว็บไซตเ์อา 

ถ้าไปฟังในเว็บไซต์เอา มนัเป็นประโยชน์ตรงนี ้ ที่เวลาเราพดูไปๆ เพราะเหตนุีไ้ง เวลา
หลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่าท่านเสียดายมาก สมยัหลวงปู่ มัน่ยงัไม่มีเทป ยงัไม่มี
เทป ไม่มีสิ่งใดไง เวลาท่านเทศน์ ใครจดจารึกไว้ได้ ใครฟังไว้ได้กจ็ าตามๆ กนัมา 

ท่านบอกท่านเสียดายมากในชวีิตของหลวงปู่ มัน่ จนหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแล้ว งาน
เผาศพหลวงปู่ มัน่ครัง้แรกมนัถงึมีเทปมา เทปสมยัโบราณน่ะ เคร่ืองหนึ่ง โอ้โฮ! อย่างกบัรถสิบ
ล้อนัน่น่ะ ท่านบอกว่ามาในงานศพของหลวงปู่ มัน่ ท่านเคยเห็นครัง้แรกเลย ไอ้เทปเคร่ืองใหญ่ๆ 
เม่ือก่อน ไอ้ที่หมนุๆ ใหญ่ๆ นัน่น่ะ นัน่น่ะครัง้แรกมา ท่านบอกท่านเสียดายมาก เสียดายมากว่า
มนัไม่มีเคร่ืองอดัเทปไว้ ถ้ามีอดัเทปไว้จะเป็นประโยชน์ นัน้สมยัโบราณ เทคโนโลยียงัไม่เจริญ 

แต่สมยันีม้นัเจริญแล้วไง พอมนัเจริญแล้ว เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่าน
อดัเทปไว้ๆ เราก็อดัของเรา อดัของเราเพราะว่าเราคิดว่าเราพดูธรรมะ ธรรมะนีม้นัเป็นประโยชน์
บ้าง ถ้าใครเห็นวา่มนัไม่เป็นประโยชน์ นัน่ก็เร่ืองของเขา 

ถ้ามนัเป็นประโยชน์บ้าง มนัก็เลยเข้าไปในเว็บไซต ์ เขาบอกว่าเขาเคยมาหาหลวงพ่อ ๒ 
ครัง้ แล้วไม่ได้ไปอีกเลย ฉะนัน้ พอไม่มีโอกาสแล้วเขาเลยเข้าไปฟังในเว็บไซต์ พอฟังไปแล้ว ฟัง
แล้วมนัเข้าใจดีขึน้ ฟังแล้วมีความเข้าใจง่าย มีความรู้สึกที่ดี ถ้าใครบางคนที่ไม่เคยฟังก็แอบ ถ้า
ไม่เคยไปวดัไปวานะ ก็ต้องแอบไปฟังทกุวนัๆ ไปฟัง ไปฟัง เห็นไหม 

เวลาหลวงตาท่านบอกท่านเทศน์ใส่เทปไว้ เวลาพระที่เอาไปฟัง เวลาพระที่ขีเ้กียจ พระ
ฟังด้วยความไม่เคารพ ท่านเอ็ด ท่านเอ็ดบอกว่าไม่เคารพในธรรม ไม่เคารพในธรรม ธรรมะคือ
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สจัธรรม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
กราบธรรมๆ กราบธรรมคือสจัจะความจริงอนันัน้ แล้วเวลาเราฟังด้วยความไม่เคารพ เราฟัง
ด้วยความไม่เคารพ มนัไม่เคารพคือมนัไม่ตัง้ใจ คือมนัฟังเข้าหซู้ายทะลหุขูวา ฟังพอเป็นพิธี ฟัง
เป็นเพ่ือนอะไรอย่างนี ้

หลวงตาท่านเข้มงวด ท่านบอกว่า การฟังธรรมด้วยความไม่เคารพมนัจะไม่ได้ประโยชน์ 
ถ้าฟังโดยเคารพ เราคิดว่าฟังโดยเคารพ ในสถานที ่ ที่ไหนที่เราเคารพ สถานที่ผู้ทรงศีล เรา
เคารพบูชาของเรา เราไม่ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม มนัไม่สร้างเวรสร้างกรรมไง 

แต่ถ้ามนัไปสร้างเวรสร้างกรรม “เราท าเป็นสิทธิเสรีภาพ อ้าว! ก็นกัพรตนกัปฏิบตัิก็
ปฏิบตัิไปสิ เสียงก็คือเสียง ไม่เกี่ยวกนัน่ะ” แต่เราไปท าให้ท่านร าคาญ ไปท าให้ท่านปฏิบตัิได้
ยาก เราได้เวรได้กรรม หาบแต่เวรแตก่รรมไปโดยไม่รู้สึกตวัเลย แต่คิดโดยว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ
ของตน 

แต่ถ้าคนเขามีคณุธรรมของเขา ด้วยความเคารพ เคารพในธรรม เคารพในสถานที ่
เคารพในที่อยู่ของเขา นี่ด้วยความเคารพไง ดสู ิ ในสภา “ท่านประธานทีเ่คารพ” มนัเถียงกนัทัง้
วนัเลย มนับอกมนัเคารพ “ท่านประธานที่เคารพ” แต่ของเรา เราเคารพของเราจริงๆ เพราะมนั
เป็นที่ทรงศีล ผู้ที่ทรงศีลเขาอยู่ด้วยความเคารพ เห็นไหม 

เพราะเหตนุัน้เราถงึได้เทศน์ไว้ คิดว่ามนัจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง พอเป็นประโยชน์อยู่
บ้าง เข้ามาในเว็บไซต์ แล้วคนเขาแอบฟัง มีคนเขาเขยีนปัญหามาถามเยอะ บอกว่า “หลวงพ่อ 
หลงเข้ามา” คือหลงเข้ามาในเว็บไซต์เราไง 

บอกว่า “หลวงพ่อ หลงเข้ามา” แต่พอหลงเข้ามาแล้วไปเห็นที่เราเทศน์ไว้ ตกใจ มนัเยอะ
มาก บอกว่า ตอนนีห้ลงเข้ามา แล้วก าลงัไปไล่ฟังของเก่า เขาบอกว่าเขาไปไล่ฟังของเก่าๆ ไง 

พอเขามาเจอของใหม่ป๊ับ เขาก็ฟังจากเราก่อน พอฟังแล้ว เอ๊! หลวงพ่อพดูนี่มีเหตมีุผล 
มีเหตมุนัมาจากไหน เขาก็ไลไ่ปฟังด ูฟังของเก่าๆ เขาบอกว่าเขาไปเก็บของเก่าก่อน เก็บของเก่า
เสร็จแล้วมนัก็เลยเอาของเก่าๆ มาถามเรา “หลวงพ่อ นี่มนัคืออะไร” มนัก็ไปเอาเทศน์เรานัน่
แหละ แล้วกลบัมาถามเราอีก มนัจะไปเก็บของเก่า แล้วก็เอาของเก่ามาถามคนตอบ 
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นี่พดูถึงว่า คนฟังถ้ามนัได้ประโยชน์มนัจะได้ประโยชน์อย่างนี ้ ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าได้
ประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์มนัก็เป็นประโยชน์ ท าเพ่ือประโยชน์ไง ถ้าท าเพ่ือประโยชน์นะ เรา
ฟังเทศน์ของเรา เข้าไปในเว็บไซตไ์ปฟังเพ่ือมีครูมีอาจารย์เป็นที่พ่ึง ฉะนัน้ เขาบอกว่าตอนนีเ้ขา
ท้อง ท้อง ๒ เดือน ก็อยากจะให้ลกูซึมซบั 

ถ้าลกูซึมซบั มนัก็เหมือนความคิดที่ดี ความคิดที่ดีทางโลก เห็นไหม เวลาเราตัง้ท้อง ใคร
ตัง้ท้องแล้วเขาจะท าอารมณ์ให้อารมณ์เราดงีาม ให้อยู่กบัความร่มเย็นเป็นสขุเพ่ือส่งกระแสถึง
ลกูในท้อง นี่เขาก็คิดดีของเขา ตอนนีท้้อง อยากให้ลกูได้ซึมซบัเข้าไปให้ถึงใจเขา เวลาเขาเกิด
มาแล้วเขาจะได้เป็นคนที่เลีย้งง่าย เขาจะเป็นคนไม่ยดึติดในกรรม 

กรณีนีเ้ป็นความคิดที่ดี แต่มนัก็มีนะ ดสู ิอชาตศตัรู เวลาเกิดมา ท้องพระโรง อาวธุแวว
วาวหมดเลย เขาก็เลยพามาด ูพามาด ูนี่เขาจะฆ่าพ่อ แต่ด้วยความรักของพระเจ้าพิมพิสาร ถ้า
จะฆ่าพ่อ เราก็จะเลีย้งดใูห้ดี จะเอาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือจะไม่ให้เขาฆ่าพ่อ ก็ตัง้ชื่อด้วยนะ อชาต
ศตัรู อชาตศตัรูคือไม่เป็นศตัรูกบัใคร เป็นคนดี เป็นคนดี คนดีงามหมด เลีย้งดอูย่างดเีลย  

เขาก็เป็นเด็กดีจริงๆ นะ แตเ่วรกรรมก็คือเวรกรรมนะ ถึงเวลาขึน้มา พระเทวทตัอยากจะ
ปกครองสงฆ์ ไปขอองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ไม่ให้ 
ก็คิดว่าเราจะหาพวกพ้องอย่างไรดเีพ่ือจะตัง้ตนเป็นใหญ่ขึน้มา มองไปแล้วก็เห็นอชาตศตัรูเป็น
วยัรุ่น เป็นราชกุมารก าลงัเพ่ิงเติบโตขึน้มา เป็นคนที่ฉลาด ก็ไปยแุยงตะแคงรั่ว เป่าหทูกุวนั เป่า
หจูนอชาตศตัรูก็ต้องคล้อยตาม บอกว่าให้ยึดอ านาจ 

“ยึดท าไม เดี๋ยวพ่อก็ให้” 

“สมมตุิว่าถ้าเอ็งตายก่อนพ่อล่ะ เอ็งก็อด” 

พดูอย่างนี ้อชาตศตัรูคลอนแคลนเลย สดุท้ายก็ยึดอ านาจ ยึดอ านาจ จะฆ่าพ่อ คนมนั
ฝังใจมาก็ยงัไม่ท า เอาพ่อไปขงัไว้ กรีดเท้าไม่ให้เดินจงกรม ไม่ให้อาหาร คือจะฆ่า ใจหนึง่มนัก็
ยงัฆ่าไม่ลง จะฆ่าพ่อ นี่ไง ทีว่่าอชาตศตัรู 

นี่พดูถึงว่า ลกูของเรา เราก็อยากให้เป็นคนดี อยากท าให้เป็นสิ่งที่ดี มนัเป็นความ
ปรารถนาที่ดีทัง้นัน้น่ะ กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั กรรมดีกรรมชัว่ไง แต่ถ้ากรรมดีขึน้มา
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มนัก็เป็นความดีของเรา เรามีความปรารถนาด ี เรามีความรู้สึกที่ดี จะให้ลกูเป็นคนดี เราท าดี
ของเรา ท าของเรา ท าดีของเราถึงที่สดุนะ 

ฉะนัน้ เราท าของเราแล้ว เขาบอกว่าในโอกาสปัจจบุนันีเ้ขาบอกว่าไม่ได้ไปกราบหลวง
พ่อ ก็ไปวดัข้างบ้าน 

สาธุ ที่ไหนก็ได้ ที่ไหนกไ็ด้ที่ความร่มเย็นเป็นสขุ ที่ไหนก็ได้ที่เวลาเขาพดูสิ่งใดแล้ว เราฟัง
แล้วมนัขดัหขูดัใจของเรา ถ้าเราอาศยัสถานที่นัน้เพ่ือรักษาดแูลหวัใจของเรา สถานที่เร่ืองหนึง่ 
สจัธรรมเป็นอีกเร่ืองหนึง่ กิเลสในหวัใจเราเป็นเร่ืองหนึ่ง ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เรามี
คณุธรรมเป็นอีกเร่ืองหนึง่ นี่มนัซบัซ้อนในใจเรา เรากต้็องแสวงหา ต้องขวนขวาย อย่าดดูาย เรา
จะเป็นคนดี เราต้องขวนขวายถงึจะเป็นคนดีได้ไง ความดีเราต้องมีการกระท าขึน้มา มนัไม่ลอย
มาจากฟ้าหรอก เราท าดีของเรา 

พอท าดีขึน้มา ถ้าจิตใจเราดีจริง เราแยกได้เองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง ถ้าสิ่งที่
ไม่จริงก็วางไว้ เพราะวุฒิภาวะของเขาเท่านัน้ เขารู้ได้แค่นี ้ เขาก็พูดได้แค่นี ้จิตใจของ
เราที่สูงส่งกว่า เราท าแล้วเราดีขึน้มาแล้วเราแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถกู เราเอาแต่
คุณงามความดีของเราขึน้ไป 

เขาบอกไปวดัข้างบ้าน ที่ไหนมนัใกล้ ไปที่นัน่ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเลย เวลาเขาถามว่า “ควรท าบุญที่ไหน” 

“ควรท าบุญที่เธอพอใจ” 

คือพอใจมนัสะดวก มนัสะดวก มนัมีโอกาส รีบท าๆ ซะ แต่ถ้าจะเอาความจริง เออ! เอา
ความจริงมนัต้องเนือ้นาบุญแล้ว เนือ้นาบุญ ถ้ามนัเนือ้นาที่ดี เมล็ดพนัธุ์พืชลงไปแล้วมนัจะงอก
งาม ถ้าเนือ้นาที่ไม่ดีก็อีกเร่ืองหนึ่ง 

แต่ถ้าเธอควรจะท าบญุที่ไหน ควรท าที่เธอพอใจ ถ้าท าที่เธอไม่พอใจ กิเลสมนัขดัแย้ง 
พอกิเลสมนัขดัแย้งนะ ที่นู่นก็ไม่ดี ที่นี่ก็ไม่ดี ไม่ต้องท าอะไรเลย อยู่เฉยๆ ดีที่สดุ ฉะนัน้ ท าทีเ่ธอ
พอใจ 
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นี่ก็เหมือนกนั ใกล้บ้านเรา ที่ไหนมนัเป็นประโยชน์กบัเรา เอาเลย ท าเลย เราท าของเรา 
เราดแูลของเรา แล้วเราคดัแยกของเราเพ่ือประโยชนก์บัเรา นี่เพ่ือประโยชน์กบัเรานะ 

นี่พดูถึงว่า เขาบอกว่าไม่มีค าถามเลย เราก็ไม่มีค าตอบเหมือนกนั เราไม่มีค าตอบเลย
นะ แต่อนันีจ้ะเป็นค าตอบ 

ถาม : เร่ือง “ปัญญาอบรมสมาธิ” 

ผมขอลอกบทความนี ้ ซึ่งบอกว่าเป็นของหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ดงันี ้ คนบาง
ประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก เพียงใช้ค าบริกรรมภาวนาพทุโธ ธัมโม 
สงัโฆ เป็นต้น บทใดบทหนึ่งเข้าเท่านัน้ ใจก็ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิลงได้ กลายเป็น
ต้นทนุหนนุปัญญาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบาย นี่เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา 

แต่คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก และเป็นนิสยัชอบคิดอะไรมาก 
อย่างนีจ้ะอบรมด้วยค าบริกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนัน้ ไม่สามารถที่จะหยัง่จิตให้ลงสู่ความ
สงบเป็นสมาธิได้ ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตผุล ตดัต้นเหตแุห่งความฟุ้งซ่านด้วยปัญญา เม่ือ
ปัญญาได้หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนัน้ได้อย่างหนาแน่นแล้ว จิตจะมีความรู้เหนือปัญญาไป
ไม่ได้ และจะหยัง่ลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ฉะนัน้ คนประเภทนีจ้ะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิ
ด้วยปัญญา ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ 

ตามชื่อหวัเร่ืองนีท้ี่ให้ไว้แล้วในเบือ้งต้น เม่ือสมาธิเกิดขึน้ด้วยอ านาจปัญญา อนัดบั
ต่อไป สมาธิก็กลายเป็นต้นทนุหนนุปัญญาให้มีก าลงัก้าวหน้า สดุท้ายก็ลงรอยเดยีวกนักบัหลกั
เดิมที่ว่าสมาธิอบรมปัญญา...หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

หลวงพ่อ : นี่เขาเอาหนงัสือหลวงตามายนัก่อนว่าปัญญาอบรมสมาธิเป็นอย่างนี ้แล้วก็
มีค าถาม 

ถาม : ๑. เม่ือท าความสงบโดยเพ่งอารมณ์เดียวไม่ได้ ก็ใช้บทธรรมหรือข้อธรรมที่จ าได้ 
หรือที่เคยได้สนทนามาตรึกหรือทบทวนโดยคิดเอาว่าก าลงัอธิบายให้เพ่ือนผู้ไม่รู้รับฟัง ถกูต้อง
หรือไม่ ท าเช่นนีก้ลายเป็นฟุ้งธรรม (ส่งออก) หรือไม่ เพราะสามารถตรึกได้เป็นเวลานานๆ และ
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ยงัตรึกต่อได้ทัง้วนั ผมพยายามแก้โดยต าหนิตวัเองว่ากิเลสหลอก แต่ในเวลาตรึกในธรรมนัน้ก็มี
ปีติและมีความสขุน้อยๆ ตลอดครับ ขอวิธีปฏิบตัิ 

๒. อาการฟุ้งธรรมกบัธัมมวิจยะแตกต่างกนัอย่างไร 

๓. การที่เราแกล้งตวัเอง เช่น ไม่ไปท าฟันทีช่ ารุดเพ่ือจะได้คมุการกนิอาหาร ไม่ดขู่าวที่
ท าให้จิตหมอง เป็นการแกล้งกเิลสตามที่หลวงพ่อสอน จะท าได้แค่ไหนครับ 

๔. มีความรู้สึกอยากจะคยุเร่ืองธรรมะ คยุได้เป็นวนัๆ ผมจะพยายามต าหนิตวัเองว่ายงั
โง่อยู่ แต่เวลาเจอกิเลสตวันี ้คมุไม่อยู่ อยากอวด ขอวิธีแก้ไข 

๕. บทความข้างต้นของหลวงตา ขออธิบายค าว่า “ปัญญา” ขอบคณุครับ 

ตอบ : อนันีค้ือปัญญาอบรมสมาธิ แล้วเวลาไปเอาหนงัสือปัญญาอบรมสมาธิมาเขียน
ให้เราอ่าน กูก็อ่านแล้ว ปัญญาอบรมสมาธิของหลวงตา อ่านจนเป็นร้อยๆ รอบแล้ว จนหนงัสือ
จะผแุล้ว อ่านตลอด อ่านทบทวนธรรมะของหลวงตา อ่านทบทวนธรรมะของครูบาอาจารย ์
หนงัสือเราอ่านอยู่ตลอดเวลา 

ฉะนัน้ เหตทุี่หลวงตาท่านพดู ไอ้ที่เขียนมานี่เราจ าได้หมดแหละ แล้วมนัมีเหตมีุผลด้วย 
เพียงแต่ว่ามนัมีข้อเท็จจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงด้วย แต่ถ้าคนที่มีความเห็นผิดนะ เวลาจะเขียน 
เขียนบิดเบือนน่ะ บิดเบือนเอาแต่ตามใจตวั เขียนเร่ิมต้นก็เป็นธรรมะหลวงตา แล้วมนัก็
บิดเบือนเอาความเห็นมนัใส่เข้าไป แล้วก็อ้างว่าเป็นของหลวงตาเยอะแยะ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านพดูของท่านโดยหลกัเกณฑ์ สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรม
สมาธิ พดูอย่างนีพ้ดูเหมือนองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าวางการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ค าว่า “๔๐ วิธีการ” เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าอนาคตงัสญาณ ท่านรู้ถงึการเวียนว่ายตายเกิดของจิต จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ
มนัมีมหาศาล  

ดสู ิ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากบัเทวทตั เวลาเทวทตั เวลาอาฆาตมาดร้าย
ว่าจะจองเวรจองกรรมองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจ้ามาทกุภพทกุชาต ิ ตัง้แตเ่อาทรายก ามือ
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เดียวแล้วอธิษฐานเลยว่าจะจองเวรจองกรรมทกุภพทกุชาติ แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาเป็น
คู่บารมีกนัมาตลอดกบัเทวทตั 

นี่พดูถึงว่า ที่อนาคตงัสญาณขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าเวลาองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีมากมายขนาดนัน้ แล้วจิตที่เวียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ สาวกสาวกะ ไอ้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีจริตนิสยัมาขนาดไหน แล้วจะ
บอกว่าให้มาพทุโธอย่างเดียวแล้วมนัจะเป็นสมาธิได้ทัง้หมด ไอ้คนนีใ้ห้ธัมโมอย่างเดียว ไอ้คนนี ้
ให้มรณานสุติอย่างเดียว...มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้เพราะจริตนิสยัของคนมนัไม่
เหมือนกนั ความรู้สึกของคนมนัแตกต่างกนั 

ทีนีค้วามรู้สึกของคนมนัแตกต่างกนั แต่เวลาจะประพฤติปฏิบตัิ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าพดูถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ คือคนที่เป็นปัญญาชน เหน็
ไหม ปถุชุน กลัยาณปถุชุน คนทีเ่ป็นกลัยาณปถุชุน ยกขึน้สู่โสดาปัตติมรรค ยกขึน้สู่วิปัสสนา 
แล้วคนที่จะท าใจพร้อมจากปถุชุนคนหนามาเป็นกลัยาณชนจะท าอย่างใด ถึงได้บอกการท า
ความสงบถึง ๔๐ วิธีการไง นี่บอกการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ 

แต่มนัก็มีพระบางส านกับอกว่า “ไม่ต้องท าสมาธิ สมาธิไม่ส าคญั สมาธิไม่มีความ
จ าเป็น ใช้ปัญญาไปเลยไง แม้แต่ไปเทศน์ปัญจวคัคียก์็ไม่ได้สอนสมาธิ เทศน์ธัมมจกัฯ ไปเลย” 

แต่ไม่ได้บอกว่าปัญจวคัคีย์อปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ ๖ ปีน่ะ ไม่ได้
ท าสมาธิเนาะ ไม่ได้ปฏิบตัิอะไรเลยเนาะ ไม่ได้ท าอะไรเลย ๖ ปี ไม่ได้ท าอะไรเลย  

คนเวลาคิดเห็นแก่ตวัมนัพดูเอาสีข้างเข้าถขู้างๆ คูๆ  ของมนัไป มนัไม่รู้ถึงหวัใจเป็น
อย่างไรไง ถ้ามนัรู้ถึงหวัใจ คนเราคนมนัหยาบ คนมนัไม่เอาไหน มนัท าอะไรมนัท าแต่ผิดพลาด
ไปทัง้นัน้น่ะ แต่คนทีเ่ป็นคนดีนะ ท าอะไรมนัก็ตัง้ใจท าดีของมนัทัง้นัน้น่ะ 

จิตใจที่มนัไม่เคยท าสมาธิได้ จิตใจที่มนัเป็นปถุชุนคนหนา อะไรกระทบไม่ได้เลย เดิน
เหยียบเงามนั มนัก็อาฆาต มนัจะไปท าร้ายเขา มองหน้ามนั มนัก็จะฆ่าเขา ไปไหนคนเข้าใจผิด 
มนัก็จะไปท าร้ายเขา เพราะจิตใจมนัหนา 
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พอคนมนัดีขึน้มา เออ! เขาไม่ได้ตัง้ใจเนาะ ทางมนัคบัแคบ เขาก็เดินมาชนเรานิดหนึง่ 
มนัจะเป็นอะไรไป นี่กลัยาณปถุชุน คนเบาบาง คนที่ไม่อาฆาตมาดร้าย คนที่ไม่
กระทบกระเทือนใคร แล้วถ้ามนัเป็นกลัยาณปถุชุน มนัท าจิตเป็นสมาธิได้อะไรได้ ถ้าเทศน์ธัมม
จกัฯ มนัก็เป็นประโยชน์แล้ว 

นี่พดูถึงว่าปัญญาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ 
ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านก็สอนของท่านนะ เวลาสอนหลวงปู่ อ่อน ท่านก็สอนถึงค าบริกรรม
ยาวๆ สอนหลวงปู่ ฝัน้ สอนครูบาอาจารย์เรา ท่านไม่ได้สอนตายตวั ท่านดจูริตของคน ถ้าคนมนั
ท่องยาวไม่ได้ บางคนท่องสัน้ บางคนให้อานาปานสติ นี่หลวงปู่ มัน่ท่านสอน ท่านสอนเฉพาะ 

นี่ก็เหมือนกนั แต่โดยหลกัแล้ว โดยหลกั โดยหลกั พทุธานสุตินี่อนัดบัหนึ่ง พทุโธนี่อนัดบั
หนึ่ง เพราะมนัเป็นกรรมฐาน ๔๐ ห้อง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ระลึกถงึองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ระลึกถึงศาสดา เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บุญขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็คุ้มหวัเราแล้ว ถ้าเราระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
เราจะท าดีท าชัว่ เราก็ระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัไม่กล้าท า 

แล้วเราระลึกถงึองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ระลึกให้พทุโธจนมนัเป็นพทุโธใน
หวัใจ จนมนันึกพทุโธไม่ได้ ตวัมนัเป็นพทุโธเสียเอง ตวัเป็นพทุโธเสียเองก็ตวัเป็นสมาธิ สมาธิคิด
ไม่ได้ บอกไม่ได้ นึกไม่ได้ มนัเป็นสมาธิแท้ๆ แต่เร่ิมต้นเราก็พทุโธๆ ของเราไปก่อน นีเ่วลาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔๐ วิธีการ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติของท่าน ท่านเคยดูจิตเฉยๆ แล้วเสื่อม
ไป ท่านบอกว่าท่านดูจิตเฉยๆ จิตเสื่อมไปปีกว่า เกือบตาย ดูจิตเฉยๆ ดูเฉยๆ ไม่ได้มี
ค าบริกรรม สุดท้ายท่านก็เลยกลับมาบริกรรมพุทโธๆ ท่านบอกขาดค าบริกรรม คือจิต
มันขาดที่เกาะ จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ ฉะนัน้ พอจิตมันเสื่อม เวลาท ามันท าได้ยาก 
ท่านถึงบอกว่า อ๋อ! ถ้ามันใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันจะเป็นแบบนี ้

ดูจิต จิตเสื่อม เพราะมันไม่มีใครบ ารุงรักษา ถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มันตรึก
ในธรรมแล้วมีสติปัญญาควบคุมการท างานของจิต จิตมันด้วยเหตุด้วยผล พอเหตุผล
มันเหนือกิเลส เหนือทุกอย่าง มันก็ปล่อย ปล่อยก็เป็นสัมมาสมาธิ น่ีคือปัญญาอบรม
สมาธ ิ
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สมาธิอบรมปัญญา เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านวางกรรมฐาน ๔๐ 
วิธีการ หลวงปู่ มัน่ท่านก็สอนของท่านให้แตเ่ฉพาะเจาะจง เฉพาะให้ตรงกบัจริต 

เวลาหลวงตาท่านมา ท่านเห็นว่าปัญญาชน เพราะหลวงตา ตอน ๑๔ ตลุาคม ท่าน
เขียนเร่ืองอนัชนกชนนี เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญมีคุณ หลวงตาท่านเขียนอนัชนกชนนีเพราะ
เหต ุ๑๔ ตลุาคม เพราะว่าเขาบอก ในสงัคมนิยมเขาบอกว่ามนัเป็นหน้าที่ มนัไม่มีบุญมีคณุ 

ท่านเขียนอย่างนัน้น่ะ ท่านเขียนอย่างนัน้ ท่านท าอยา่งนัน้น่ะ อนัชนกชนนีของหลวงตา 
ไปเปิดดไูด้ นัน่นะ่ท่านเขียนที่ว่าศาสนาเป็นยาเสพติด เม่ือก่อนที่มนัมีปัญหามา ท่านจะเชิดชู
ศาสนา 

ฉะนัน้ เวลาเร่ืองปัญญาอบรมสมาธิ ท่านด้วยปัญญาของท่าน ท่านถึงท าไว้เพ่ือเป็น
หลกัเกณฑ์ให้นกัปฏิบตัิมนัมีทางเข้าหลายๆ ทางไง ฉะนัน้ สิ่งที่ท่านพดูท่านท ามนัถกูต้องทัง้นัน้
น่ะ มนัถกูต้องส าหรับคนที่ท าเป็นไง แต่มนัจะผิดส าหรับคนที่ไม่เป็นนี่แหละ มนัจะผิดก็ต่อพวก
เรานี่ ไอ้พวกอยากท านี่ แต่ท าไม่ได้นี่ แล้วมนัก็ไปขโมยของเขามาไง อ่านของเขามาแล้วกูรู้กเูกง่ 
ไอ้พวกนีเ้อาตวัไม่รอด ไอ้พวกเก่งๆ ท าไม่เป็นสกัคน แต่ครูบาอาจารย์ท่านวางเป็นทฤษฎี วาง
เป็นแนวทางให้เราท าไง 

ฉะนัน้ สิ่งที่หลวงตาท่านพดู ท่านท า ท่านเขียน ถกูต้อง เพียงแตเ่ราท าไม่ถงึ เราท าไม่ได้ 
เราก็งง แล้วพอท าไม่ได้มนัก็ข้างๆ คูๆ  อ้างหลวงตาอยู่เร่ือย อ้างหนงัสืออยู่เร่ือย อ้างนู่นอ้างนี ่
แต่ตวัเองท าไม่ได้ผลน่ะ ท าไม่ได้ ถ้ามนัท าได้ มนัไม่ต้องอ้างใคร อ้างประสบการณ์นี่แหละ ต้อง
อย่างนี ้ๆ ๆ แล้วท าไมถึงเป็นอย่างนีล้่ะ ก็กูท าอย่างนี ้กทู าได้ ท าไมล่ะ เออ! มนัต้องอย่างนีม้นัถึง
จะเป็นปัจจตัตงั มนัถงึเป็นความจริง อนันีพ้ดูถึงปัญญาอบรมสมาธิ 

แต่นีเ้ป็นที่ค าถาม ค าถามว่า “๑. เม่ือท าความสงบโดยเพ่งอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ก็ใช้
บทธรรม แล้วข้อธรรมที่จ าได้หรือที่ได้เคยสนทนา หรือตรึก หรือทบทวนโดยคิดเอาว่าก าลงั
อธิบายธรรมะให้ผู้ที่ไม่รู้เร่ืองฟัง ถกูต้องหรือไม่ ถ้าท าเช่นนีจ้ะเป็นการฟุ้งธรรมส่งออกหรือไม่ 
เพราะสามารถตรึกในธรรม เวลานานไปมนัจะตรึกในธรรม” 

เวลาพดูอย่างนีม้นัเหมือนกบัคนที่ภาวนาไม่เป็นเลย ถ้าคนภาวนาเป็นนะ คนภาวนา
เป็นแล้วท าได้ผลนะ ท าได้ผล เวลามนัคิด เวลาปัญญามนัคิด ถ้าสติมนัตามทนั มนัหยดุ แค่มนั
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หยดุกบัมนัคิดก็ต่างกนัแล้ว ถ้ามนัหยดุ มนัหยดุเพราะอะไร หยดุเพราะมนัมีเหตผุลไง เรามี
สติปัญญา 

เราตรึกในธรรมๆ เราก็ตรึก ตรึกในธรรม เราก็หาเหตหุาผลใคร่ครวญ พอใคร่ครวญ 
ใคร่ครวญด้วยเหตดุ้วยผล การใคร่ครวญมนัมีกิริยา ค าว่า “กิริยา” คือจิตมนัมีการกระท า จิต
มนัเคลื่อนไหว แต่ถ้ามนัพิจารณาจนด้วยเหตดุ้วยผล จิตมนัหยดุ คือมนัไม่เคลื่อนไหว มนัทิง้
หมด มนัสลดัทิง้ พอสลดัทิง้ มนัก็เป็นสมาธิ ถ้าสลดัทิง้ เป็นสมาธิ มนัก็จะเข้าใจ 

ไอ้นี่ไม่อย่างนัน้เลยน่ะ “อธิบายให้ผู้ที่ไม่รู้ฟัง ถกูต้องหรือเปล่าครับ” 

อธิบายให้คนไม่รู้ ไอ้คนนัน้ไม่รู้ มนัก็ขีโ้ม้ มนัอยากแสดงตวัตนว่ามนัเกง่ อู้ฮู! ปัญญามนั
ก็...แล้วมนัหยดุเม่ือไหร่ล่ะ  

อันนีเ้ราจะบอกว่า ถ้ามันถูกต้องนะ หลวงตาท่านเน้นย า้ตรงนีม้าก ถ้ามีสต ิ
ความเพียรนัน้เป็นความเพียรชอบ ถ้าขาดสติ ความเพียรนัน้ไม่ชอบ ถ้ามีสติ ความคิด
มันจะเท่าทันแล้วมันจะหยุด ถ้าไม่มีสติ มันคิดฟุ้งซ่าน คิดเพ้อเจ้อ คือคิดแล้วเก่งไง 

“อธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟัง” แล้วผู้ไม่รู้มนัเป็นใครล่ะ แล้วอธิบายให้ใครฟังล่ะ มนัก็หมาไง หมา
เวลามนัแทะกระดกู มนัเลยีน า้ลายมนัเองไง 

นี่ก็เหมือนกนั “อธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟัง” ไอ้ไม่รู้ก็อวิชชามึงนัน่แหละ ไอ้ตวัมึงคือไม่รู้ แล้วมึง
อธิบายให้ใครฟังล่ะ ตวัเองก็ไม่รู้ แล้วยงัอธิบายธรรมะอีก แล้วอธิบายให้ใครฟัง นี่มนัส่งออก
หมดไง 

แต่ถ้ามันเป็นจริง เราจะบอกว่า ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐไิป
ตลอด ถ้าเป็นความผิดก็จะผิดไปตลอด ถ้าเป็นความถูกต้อง ถูกต้องเพราะอะไร 
ถูกต้องเพราะมีสติ ถ้าสติเท่าทันเรามันทันเลย พอมันทันป๊ับ มันก็จะหยุด ถ้ามันทัน 
มันหยุด เพราะทันหรือไม่ทัน ทันอารมณ์ตัวเอง อารมณ์ตัวเองก็หยุด 

ถ้าไม่ทนัอารมณ์ตวัเอง “แต่ผมเข้าใจว่าผมอธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟัง แล้วอธิบายได้เป็นวนัๆ 
เลย” 
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โอ้โฮ! เขาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญารู้เท่าความคิด ปัญญาในพระพทุธศาสนาคือ
ปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง แล้วปัญญารอบรู้เท่าทนั
ความคิด ความปรุง ความแต่ง 

ไอ้นี่อธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟัง โอ้โฮ! ตายเลย ถ้าอธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟัง มนัก็มีทางออกไง คือกิเลส
มนัหาช่องออกไง มนัก็อธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแคว เพราะไอ้นัน่มนัยงัไม่รู้ แล้วมึงอธิบายชาตินีม้นั
ก็ไม่รู้ เพราะไอ้คนที่ไม่รู้มนัอยู่ไหนล่ะ แล้วไอ้คนที่ไม่รู้มนัจะมาสารภาพกบัมึงว่ากูรู้แล้วไหม  

ไอ้นี่มนัข้ออ้าง ไอ้ที่อธิบายให้ผู้ไม่รู้ฟังคือข้ออ้าง ข้ออ้างที่กิเลสมนัหลอก มนัจะหลอกให้
เราฟุ้งไปทัง้วนั แล้วฟุ้งไปได้ทัง้ชาติ เพราะไอ้คนที่ไม่รู้มนัอยู่ไหนล่ะ มนัเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย 
ข้ออ้างลมๆ แล้งๆ ข้ออ้างที่ไม่มีตวัตน แล้วเม่ือไหร่มึงจะรู้ตวัล่ะ เม่ือไหร่มึงจะรู้ตวั มนัเป็น
ข้ออ้างของกิเลสไง ถ้ามนัมีสติ ความเพียรชอบ ถ้าความเพียรชอบมนัก็พร้อม 

เขาบอกว่า เวลาปัญญาอบรมสมาธิของผมตรึกได้เป็นนานๆ ตรึกได้ทัง้วนัเลย ผม
พยายามแก้ด้วยการต าหนิตวัเองว่ากิเลสหลอก เออ! กิเลสหลอกนะ ถึงเวลาให้ตรึกในธรรม แต่
มนัก็มีปีตินะ มีความสขุน้อยๆ 

มนัมีตลอดแหละ มนัมีความคิดต่างๆ มนัก็มี แต่ตัง้สติไว้ ตัง้สติไว้ ถ้ามนัเท่าทนัมนัจบ
หมด ถ้ามนัจบหมดนัน่คือปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามนัจบไม่หมดนะ มนัก็เป็นการฟุ้งซ่านน่ะ 

นีม้าข้อ ๒. “อาการฟุ้งธรรมกบัธัมมวิจยะต่างกนัอย่างไร” 

อาการฟุ้งธรรมกเ็หมือนคนบ้านี่ เห็นคนบ้าอยู่ศรีธญัญาไหม พระอรหนัต์ทัง้นัน้เลย 
โรงพยาบาลศรีธัญญาน่ะ พระอรหนัต์เต็มโรงพยาบาลเลย มึงบ้า ไอ้คนบ้าก็ว่ามึงแหละบ้า ไอ้
คนบ้าก็บอกมึงแหละบ้า พระอรหนัต์ทัง้นัน้น่ะ นี่ฟุ้งในธรรม ฟุ้งในธรรมก็ศรีธัญญาไง 

แต่ถ้าเป็นธัมมวิจยะ ธัมมวิจยะมีสติ พอมีสต ิ ท าความสงบของใจ ใจสงบแล้วยกขึน้สู่
วิปัสสนา นัน้คือธัมมวิจยะ สมัโพชฌงค์ไง ธรรมวิจยัไง วิจยัในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมไง 
แตกต่างกนัคนละฟากฟ้า 

ฟุ้งในธรรม ฟุ้งมนัก็กเิลสแล้ว การฟุ้งในธรรมมนักส็่งออกหมดน่ะ แต่ธัมมวิจยะมนั
จะต้องมีสติ ถ้ามีสติแล้ว เวลามีสติแล้วเราก าหนดพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็เป็น
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สมถะ ถ้าสมถะ จิตมนัสงบเข้ามาแล้ว จิตสงบแล้ว จิตเห็นอาการของจิต จิตเป็นสมัมาสมาธิ 
จิตเป็นตวัตนของเรา จิตนีเ้ป็นปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจติคือเวียนว่ายตายเกิด จิตนีเ้วียนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะ จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตสงบเข้ามา จิตเป็นสมัมาสมาธิ จิตเป็น
สมัมาสมาธิ ตวัสมัมาสมาธิยกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนาในจิตนัน้น่ะ 

เวลาวิปัสสนาในจิต พิจารณาแล้วมนัส ารอกมนัคายของมนัออก ถ้าการส ารอกคายออก 
ปฏิสนธิจิตมนัส ารอกคายอวิชชาออกไป ถ้าจิตยงัไม่สงบ มนัฟุ้งในธรรมๆ ฟุ้งในธรรมเป็น
ความคิด ความคิดไม่ใช่จิต ความคิดเกิดจากจิต ความคิด ที่ว่าสอนผู้ไม่รู้ๆ ไม่รู้นี่เป็นข้ออ้าง 
ข้ออ้างที่ไม่มีตวัตน ความคิดเกิดดบัๆ ความคิดมนัเลื่อนลอย มนัไม่มีที่มาที่ไป แต่ไม่เคยรู้ที่มาที่
ไปของมนั ไม่เคยเห็นที่มาที่ไปของมนั มนัก็เลยไม่รู้วา่มนัมาจากไหน มนัก็ว่าเป็นความคิดเป็น
ตวัตนของเรา ทกุอย่างเป็นตวัตนของเราเป็นความคิด ถ้าความคิดอย่างนี ้นี่ฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านเป็น
สามญัส านึกของมนษุย์ 

แต่เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือว่าใช้ก าหนดพุทโธ จิตสงบเข้ามา มันสงบจาก
ความคิดเข้ามา สงบจากความคิดมาเข้าสู่จิต เข้าสู่จิตคือเข้าสู่ตัวเนือ้ของจิต เนือ้ของ
จิตก็ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตก็สัมมาสมาธิ ถ้าสัมมาสมาธิยกขึน้สู่วิปัสสนา มันก็เป็น
ธัมมวิจยะ ธัมมวิจยะก็สัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์ก็กลับมาช าระล้างกิเลส น่ีวิธีการมันมี
ของมันน่ะ มันถูกต้องดีงามเพราะมันต้องมีสติ มีสมาธิ มีปัญญา 

แต่ไอ้ฟุ้งในธรรมนี่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา โอ้โฮ! พระอรหนัต์เต็ม
เลย มึงน่ะบ้า ไอ้นัน่ก็ว่ามึงแหละบ้า เห็นหมอมามนัชีเ้ลย มึงแหละบ้า มนัว่ามนัเป็นพระอรหนัต ์
นัน่น่ะฟุ้งในธรรม มนัต่างกนัอย่างไร ก็ต่างกนัอย่างนี ้ ถ้ามนัต่างกนัอย่างนี ้ ต่างกนัอย่างนี ้
เพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้ท าของเรา 

ภาษาเรานะ เราจะบอกว่าวุฒิภาวะมันอ่อนด้อย ถ้าวุฒิภาวะอ่อนด้อย เพียงแต่
ว่าเราส าคัญตนว่าเรามีสติมีปัญญาไง แต่ถ้าเรามีวุฒิภาวะ เรามีสติแล้วเราสังเกต เรา
สังเกตอาการของใจ สังเกตเวลามันฟุ้งซ่าน สังเกตเวลามันปล่อยวาง ถ้ามันปล่อยวาง 
มันมีเหตุผลอย่างไรถึงปล่อยวาง ถ้ามันฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านเพราะอารมณ์กับเราเป็นอัน
เดียวกันมันถึงได้ฟุ้งซ่านขนาดนัน้ ถ้าฟุ้งซ่านขนาดนัน้มันถึงส่งออกไปขนาดนัน้ แต่ถ้า
เรามีสติปัญญา ความฟุ้งซ่านมันหยุดหมด ถ้ามนัหยุดหมด มีสติมีปัญญา ให้สังเกต
อย่างนี ้แล้วสังเกตแล้วหมั่นฝึกหัด มนัจะพัฒนาขึน้มา แล้วมันจะดีขึน้ 
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ค าว่า “ดีขึน้” เห็นไหม ปถุชุนคนหนา ใครมองหน้ากไ็ม่ได้ เขาไม่มองหน้าก็จะวิง่ไปหา
เร่ืองกบัเขา แต่ถ้าเรามีสติปัญญา มึงบ้าแล้วเนี่ย ถ้ามึงบ้าขนาดนี ้ โลกนีเ้ดือดร้อน แต่ถ้ามี
สติปัญญาขึน้มานะ มนัหายบ้า มนัหายบ้าว่า เขาไม่ได้มีอะไรกบัเราเลย เราบ้าอยู่คนเดียว นี่
กลัยาณปถุชุน ไม่ใช่คนหนา ไม่ใช่ว่าเที่ยวจะหาเร่ืองกบัใครทัง้สิน้ ไม่ใช่เทีย่วจะไปคยุโม้โอ้อวด
ใครทัง้สิน้ มนัพยายามจะหาตวัตนของเรา นี่กลัยาณปถุชุน แล้วถ้ายกขึน้วิปัสสนานะ ไปนะ 
เดี๋ยวเกิดภาวนามยปัญญาขึน้มามนัจะชดัเจนขึน้มา 

นี่มนัเป็นวฒุิภาวะ มนัเป็นอ านาจวาสนาของจิตที่มนัมีก าลงัมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ว่า 
โอ้โฮ! อ้างธรรมะของพระพทุธเจ้า อ้างธรรมะครูบาอาจารย์แล้วก็ปากเปียกปากแฉะ...
โรงพยาบาลศรีธัญญาน่ะ 

“๓. การที่เราแกล้งตนเอง เช่น ไม่ไปท าฟันที่ช ารุดเพ่ือจะคมุการกินอาหาร ไม่ดขู่าวที่ให้
มนัจิตหมอง เป็นการแกล้งกิเลสตามที่หลวงพ่อสอน” 

อืม! เราก็คิดว่าเราไม่ได้สอนอย่างนีน้ะ กูว่ากูไม่ได้สอน เอ็งว่ากูสอน กูสอนตรงไหนวะ 
ไอ้การแกล้งกเิลส ไม่ต้องไปแกล้งมนัหรอก เอาจริงๆ ก็ได้ กเิลสน่ะ กเิลส ไม่ต้องไปแกล้งมนั สบั
หวัมนัเลย ถ้ารู้ว่ามนัเป็นกิเลสไง 

ไอ้อย่างที่เราพดู เราจ าขีป้ากหลวงตามา หลวงตาทา่นบอกเลย บอกว่า การฝืนตนก็
เท่ากบัฝืนกิเลส อยากไปก็ไม่ไป อยากกินกไ็ม่กิน ไอ้นีเ่ป็นการฝืนกเิลส เพราะกเิลสมนัอยู่กบัเรา 
แต่เรายงัหากิเลสไม่เจอ มนัอยากได้อะไร เรากไ็ม่อยากท า มนัอยากกิน เราก็ไม่กิน มนัอยาก
เที่ยว เราก็ไม่เทีย่ว มนัอยากใช้สตางค์ เราไม่ใช้ อยากท าบุญ อยากท า เออ! อย่างนีเ้ป็นการฝืน 
เขาเรียกว่าฝืนกิเลส ไม่ใชไ่ปแกล้งกเิลส กิเลสยิ่งแกล้งมนั เดี๋ยวมนัตีกลบัขึน้มาล่ะยุ่งเลย  

ฉะนัน้ที่บอกว่าเขาไม่ไปท าฟันเพราะว่ามนัจะได้ควบคมุการกินอาหาร 

ไม่ไปท าฟัน เดี๋ยวฟันมนัก็ผ ุพอไปหาหมอ หมอมนัถามเลย “ท าไมมาตอนนี”้ 

“ก็แกล้งมนัไง ก็แกล้งฟันน่ะ ไม่มา” 

กรณีอย่างนีม้นัเป็นที่หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านไม่ยอมเข้าโรงพยาบาล 
หลวงปู่ หล้าท่านเห็นหลวงปู่ มัน่ท าอย่างนัน้ ท่านกท็ าของท่านบ้าง หลวงปู่ แหวนเห็นครูบา
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อาจารย์ท่านเข้มแข็ง หลวงปู่ แหวนทา่นป่วยไข้ ท่านไม่ไปโรงพยาบาลเลย จนในหลวงจะต้องไป
ตัง้ห้องปลอดเชือ้ ไปผ่าหวัเข่าหลวงปู่ แหวนที่วดัดอยแม่ป๋ัง เพราะว่าด้วยความเคารพของใน
หลวงไง 

เวลาเห็นครูบาอาจารย์ท่านท าด้วยสัจจะ ไอ้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาก็อยากมีร่อง
มีรอย อยากท าตามแบบครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้เข้มแข็ง เป็นผู้ที่ไม่ท้อแท้ เป็นผู้ที่ไม่
เห็นแก่กิเลส ไม่ยอมจ านนกับมัน จะฝืนมันตลอด 

หลวงปู่ หล้าท่านเป็นแค่ไส้เลื่อน แคไ่ปโรงพยาบาล เย็บแค่นัน้ก็หาย ท่านไม่ยอมไป ไป
บิณฑบาตกลบัมา ไส้เลื่อนมนัลงไปที่อณัฑะ ท่านต้องไปนอนที่ต้นไม้แล้วยกเท้าขึน้ให้ไส้มนั
ไหลกลบัเข้าไปในช่องท้องแล้วเดินกลบัวดั ท่านท าอยูอ่ย่างนี ้แต่พวกนายแพทย์เขาเห็นแล้วมนั
ของเล็กน้อยมากเนาะ ไส้เลื่อนนี่ไปแค่เย็บก็หาย เย็บไม่ให้ไส้มนัไหลลงมา แต่ท่านไม่ยอม 
หลวงปู่ หล้าน่ะ 

ครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านเข้มแข็ง ท่านเห็นครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างก็อยาก
สนอง อยากทดแทนคณุ อยากท าตาม เวลาท าตาม ครูบาอาจารย์ที่ดีๆ นะ หลวงปู่ หล้า หลวงปู่
แหวน หลวงปู่ แหวน เข่าท่านเสียหาย ต้องมาโรงพยาบาล ท่านก็ไม่ยอมมา จนในหลวงต้องไป
สร้างห้องปลอดเชือ้ที่ดอยแม่ป๋ังเพ่ือไปผ่าตดัให้หนหนึง่ นี่ครูบาอาจารย์ที่ดไีง ถ้าท าอย่างนีม้นั
ต้องคิดไง 

ไอ้นี่บอกว่าจะแกล้งกเิลส ฟันช ารุดก็ไม่ไปท าฟันเพ่ือควบคมุการกินอาหาร 

กินไม่ได้นะ เข้าไป เดี๋ยวท้องผกูด้วย เพราะมนัไม่ได้เคีย้ว นี่เวลามนัคิด มนัคิดแปลกนะ 
อ้าว! ฟันช ารุด เราก็ไปซ่อมไปแซมมนั เวลากินเราก ็ปฏิสงฺขา โยฯ พระฉันพอด ารงชีวิต อด
นอนผ่อนอาหารด้วยสติด้วยปัญญาของเรา เราท าของเรา 

ไอ้นี่เย็บปากเลยสิ ไปหาหมอแล้วเย็บปากเลย จะไม่ต้องกินอาหาร แกล้งกเิลสไง เย็บ
ปากติดกนัเลย ข้าวก็ไม่ต้องกิน ให้ทางเส้นเลือด มนัตรงข้ามน่ะ ไอ้การทีเ่รามีสติปัญญาดแูล
เป็นการฝืนกเิลส การฝืนกิเลส ต่อสู้กบักิเลส ไอ้ว่าเป็นการแกล้งกเิลส มนัคิดไปเอง เออไปเอง
หมดไง นี่ข้อ ๓. นะ 
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“๔. มีความรู้สึกอยากจะคยุเร่ืองธรรมะ คยุได้เป็นวนัๆ ผมจะพยายามต าหนิตวัเองว่ายงั
โง่อยู่ แต่เวลาเจอกิเลสตวันี ้คมุไม่อยู่” 

ไอ้นี่ ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้คยุ แม้แต่นกัปฏิบตัิด้วยกนันะ ถ้าไม่จ าเป็น ท่านไม่ให้คยุ
เร่ืองอย่างนัน้ ท่านให้เก็บไว้ในใจ เวลาจะพดูให้พดูกบัครูบาอาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์ท่าน
จะคอยแก้ 

แต่เวลาในวงกรรมฐานรู้ว่าใครภาวนาแล้วมีสมาธิ มีปัญญา มนัอยากฟัง อยากฟังคือ
อยากหาแนวทาง เวลาพระกรรมฐานเราหไูวมาก หไูว ตาไว ใครขยบัหน่อยเดยีวมนัรู้ว่าไอ้นี่เป็น
พระอรหนัต์ รีบๆ ไปถามปัญหาเลย แต่ท่านกไ็ม่ค่อยคยุ ถ้าคนที่เป็นไม่ค่อยคยุ 

ไอ้ที่โม้ๆ นัน่หมาบ้าทัง้นัน้น่ะ ไอ้ที่โม้ดีๆ หมาเห่าใบตองแห้ง ลมพดัมา เห่าใหญ่เลย 
โฮ่งๆๆ อนันัน้มนัพระอรหนัต์ ไอ้พวกหมาเห่าใบตองแห้งน่ะ แต่ของจริงเขาไม่เห่าหรอก ลมพดั
อย่างไรก็ไม่เห่า นี่ก็เหมือนกนั ครูบาอาจารย์ วงกรรมฐานเป็นอย่างนี ้

แล้วเดี๋ยวนีม้นัเป็นหมาเห่าหมด ใบไม้ไม่ต้องพดัหรอก มนัจะไปเห่าในบ้านเขาเลย 

ไอ้นี่พดูถึงถ้ากรรมฐานจริงนะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะหลวงตาท่านบอกว่า เวลาเขาไป
ถามหลวงตาว่าตอบปัญหาธรรมะนี่ตอบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ไหม 

ท่านบอกไม่หรอก ตอบ ๒๕ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้นะ่ เพราะโลกเขารู้ได้แค่นี ้ แล้วอีก ๗๕ 
เปอร์เซ็นต์ท่านไม่ได้พดูถึง ถ้าจะพดูถึง เวลาท่านพดู ท่านเดินไปเดินมา นิวเคลียร์อยู่ในย่าม 
นิวเคลียร์นิวตรอนอยู่ในย่ามไม่เคยใช้เลย เพราะมนัไม่มีใครอยากใช้ ไม่มีใครอยากได้ มนัไม่
รู้จกั ท่านไม่ได้พดูหรอก ของจริงๆ พดูออกมา เขารู้กบัเราไม่ได้หรอก คนที่จะรู้ได้ โสดาบนัต้อง
โสดาบนัด้วยกนั สกิทาคามีต้องสกิทาคามีด้วยกนั อนาคามีต้องอนาคามีด้วยกนั อรหนัต์ต้อง
อรหนัต์ด้วยกนั 

ไอ้นี่มนัปถุชุนทัง้นัน้ กิเลสท่วมหวั เห่าทัง้วนัเลยน่ะ “อรหนัต์ๆ” หนัอะไรของมึง มนับ้า 
คนจริงๆ เขาเป็นอย่างนี ้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงนะ ถ้าท่านจะพดู จะพดูกบัครูบาอาจารย ์
ถ้าครูบาอาจารย์พดูไปเท่าไรกรู้็ 
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แล้วครูบาอาจารย์เวลาพูด พูดจริงๆ นะ หลวงตาท่านบอกพูดค าเดียวรู้ ของ
จริงๆ กลับไม่ต้องพูดมาก พูดค าเดียวน่ันน่ะ ผ่านอย่างนี ้ๆ ๆ จบเลย ขณะจิตเป็นอย่าง
นี ้ๆ  จบ ของจริงพูดค าสองค าจบนะ 

ไอ้พดูน า้ท่วมทุ่ง พดูทัง้วนัทัง้คืนน่ะหมาบ้า หมาบ้า หมาเห่าใบตองแห้ง แล้วเวลาพดูไป
แล้วมนัเป็นโทษ มนัเป็นโทษนะ พดูเสร็จแล้วมนักลบัไปบ้านแล้ว เอ๊! พดูไปวนัหนึ่งมนัเชื่อกูกี่ค า
วะ มนัจบัผิดกูกี่ล้านค าวะ วิตกกงัวลนะ่ นิวรณธรรมท าให้ภาวนายากแล้ว ทกุอย่างมนัเป็นโทษ
หมด มนัไม่เป็นคณุเลย แต่ถ้าเราเก็บของเราไว้มนัจะเป็นคณุ 

นี่อย่างนีรู้้ ในวงกรรมฐานเขาจะรู้ ไอ้พวกหมาบ้ามนัเห่าทัง้วนั ถ้าเป็นความจริงแล้วเขา
ไม่เห่า เขาเก็บของเขาไว้ในใจ แล้วเวลาจะใช้ขึน้มา มีครูบาอาจารย์ ท่านถามเลย แล้วครูบา
อาจารย์ตอบค าเดียวเลย อย่างนีผ้ิด อย่างนีถ้กู ควรท าอย่างนี ้ๆ  จบ แล้วท าต่อไป แล้วมีก็ไปหา
ครูบาอาจารย์ ก็รายงานผลๆ ท่านชีท้างต่อเนื่องไปๆ นีเ้ป็นการสัง่สอนของกรรมฐานเรา ครูบา
อาจารย์ท่านสัง่สอนกนัมาแบบนี ้ไม่ใช่ว่าพดูธรรมะเป็นวนัๆ 

แม้แต่เทป เวลาครูบาอาจารย์เทศน์เป็นกณัฑ์ละชัว่โมง เปิดฟังสกัสองสามรอบมนัจ าได้
ทัง้ม้วนแล้ว ไอ้นี่พดูเป็นวนัๆ เลยนะ โอ้โฮ! ธรรมะมนัไหล ธรรมะมนัพรั่งพรู มีแต่ธรรมะทัง้นัน้
เลย ไม่รู้ว่าอะไรของมนั ไอ้นี่พดูถึงว่าไม่สมควรน่ะ ข้อ ๔. จบแล้ว 

“๕. จากบทความข้างต้นของหลวงตา ขอค าอธิบายค าว่าปัญญา” 

ปัญญามนัมีสตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญาของเด็กๆ เด็กๆ 
ถ้ามนัมีการศึกษา มีความเข้าใจ นัน่ก็ปัญญาของเด็ก ก็จบแล้ว ปัญญาของเรานะ ท ามาหากิน
ใช่ไหม ปัญญาการใคร่ครวญวจิยัว่าควรท าตลาดอย่างไรๆ มนัก็เป็นปัญญาประกอบ
สมัมาอาชีวะ แล้วถ้าเป็นปัญญารู้เท่าตวัเองกเ็ป็นปัญญาท าให้เราสงบ ปัญญาให้เกิด
สมัมาสมาธิ นี่คือปัญญาอบรมสมาธิ แล้วถ้ามนัพุทโธ ถ้าเป็นสมถะแล้ว จิตสงบแล้วเราถึง
ยกขึน้สู่วิปัสสนา นี่โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติมรรค ปัญญาของขัน้โสดาบนั ปัญญาของขัน้สกิทาคามี ปัญญาของขัน้
อนาคาม ี ปัญญาของขัน้อรหนัต์น่ะ แล้วปัญญาของพระอรหนัต์ที่สิน้สดุกิเลสไปแล้วนัน่อีกเร่ือง
หนึ่งเลย ปัญญาของขัน้อรหนัต์ เพราะอะไร 
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เพราะมนัมีอวิชชา อวิชชา เวลาอรหตัตมรรค ฉะนัน้ ปัญญาของพระอรหนัต์ ปัญญา
ใคร่ครวญในอวิชชา ในความไม่รู้ของจิตนัน้ แล้วส ารอกคายออก เวลาท าลายภวาสวะ ท าลาย
ภพแล้วสิน้กิเลสไป มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ นิพพาน ๑ พ้นจากอรหตัตมรรค อรหตัตผลไป 
ปัญญาอย่างนัน้ นี่ปัญญาวิมตุติสขุ ปัญญาเหนือโลก 

ปัญญาของครูบาอาจารย์เราเป็นปัญญาเหนือโลก เหนือโลกเหนือสงสาร แล้ว
อยู่ในธรรมธาตุอันนัน้ เป็นครูบาอาจารย์ของเรา เป็นเจดีย์ธรรมของพวกเรา พวกเรา
เคารพบูชาครูบาอาจารย์อย่างนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ถามมาๆ ย้อนกลบัไป ถามไปถามมา คยุไปคยุมา มนัก็เลยกลายเป็นราคา
คยุ ราคาคยุ ราคาขีโ้ม้ ไม่มีเนือ้หาสาระ ถ้ามีเนือ้หาสาระมนัจะเป็นความจริง ไม่ใช่ราคาคยุ 
เอวงั 


