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ถาม : เรื่อง “พระโทรศพัท์หาสกีา เล่นเฟซบุ๊กคุยกบัสกีา” 

๑. ผดิศลีหรอืเปล่าครบั 

๒. ถอืว่าคุยในทีล่บัตาหรอืเปล่าครบั 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ถ้าค าถามเป็นอย่างนี้ ค าถามอย่างนี้ตอบมาเยอะมาก ทนีี้

เพยีงแต่ว่าคนมาอ่านใหม่เขาไม่ไปดูในเวบ็ไซต์ทีเ่ราตอบผ่านๆ มาแลว้ไง ปัญหานี้

เป็นปัญหาพืน้ฐานทีค่นถามมาเยอะมาก แลว้ในปัจจุบนัน้ีมนัมโีทรศพัท์ มสีิง่ต่างๆ 

“พระโทรศพัท์หาสกีา เล่นเฟซบุ๊กคุยกบัสกีา 

๑. ผดิหรอืเปล่า 

๒. ถอืว่าเป็นการคุยในทีล่บัหรอืเปล่า” 

๑. ผดิหรอืเปล่า โดยตามตวัอกัษรมนัผดิอยู่แลว้ ทนีี้พอผดิอยู่แล้ว โดยความ

ส านึกไง ถ้าความส านึกโดยทางโลก เวลาพระอานนท์ถามพระพุทธเจา้เอง เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะนิพพานน่ะ ในโลกนี้มนัมผีูห้ญงิเขา้มาเกีย่วขอ้งพระพุทธศาสนา

มากมายเลย เป็นพีเ่ป็นน้อง เป็นพ่อเป็นแม่ของพระ ใหพ้ระท าอย่างไร 

ถ้าไม่พูดไม่คุยด้วยนัน่แหละด ีแต่ถ้ามคีวามจ าเป็น มคีวามจ าเป็น มธีุระปะปัง มี

ความจ าเป็น กใ็หต้ัง้สตไิวแ้ลว้คุยกบัเขา ใหต้ัง้สตไิว ้ ใหพู้ดไม่เกนิ ๖ ค า แลว้ถ้าพูด

เสรจ็ธุระแลว้ใหห้ลกีหนีไป 

กรณีนี้มนัย้อนกลบัมาทีว่่า ถ้ามคีวามจ าเป็น ถ้าคุยกค็ุยว่าเป็นเรื่องงาน เป็น

เรื่องงาน เป็นเรื่องเขาตอ้งเทศนาว่าการ เทศน์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่าอย่างนัน้เลย 
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ไอน้ี่มนักพ็ูดไป ถ้าเทศน์ผ่าน เรากเ็ทศน์อยู่นี่ เทศน์เสรจ็แลว้กเ็ขา้ไป เขา้ไป

แลว้กจ็บ เขากฟั็งของเขาไปกนัเอง แต่ถ้าเวลาจะถามปัญหา ถ้าถามปัญหาขึน้มาก็

ถามมาแบบนี้ 

แต่ถ้าโดยโทรศพัท์ ในวดัเราว่าจะไม่ม ี กม็ ี บา้นตาดกม็อียู่เครื่องหนึ่ง เป็น

พระเลขา เพื่อประสานงาน เพราะโลกมนัตอ้งมกีารประสานงานไง ถ้าประสานงาน 

ถ้าเป็นเรื่องงาน เพราะเขาจะอา้งว่าเป็นเรื่องงาน ถ้าเรื่องงานน่ีผดิศลีหรอืเปล่า ถ้า

เป็นเรื่องงาน เราอนุโลมไดไ้หม ถา้อนุโลม แต่มนัผดิไหม ลบัหูลบัตา ถ้าเป็นการลบัห ู

มนัอยู่ทีค่วามส านึก ถ้าส านึกของพระ พระเขาไม่ท ากนั ถ้าพระเขาไม่ท ากนั 

เวน้ไวแ้ต่ความจ าเป็น จ าเป็น เรากรู็้ได ้ความจ าเป็น เหน็ไหม ความจ าเป็น อย่างเช่น ดู

ส ิ พระอานนท์ถามพระพุทธเจา้ ในโลกนี้มผีูห้ญิงมาเกี่ยวขอ้งพระพุทธศาสนามากเลย 

เป็นทัง้พี่หรอืเป็นน้อง เป็นแม่ของพระ เป็นพีเ่ป็นน้อง เป็นแม ่เวลาเขาถามถงึความเป็นอยู่

ต่างๆ ถ้าเป็นญาตมินักอ็กีเรื่องหนึ่งใช่ไหม ไอ้อย่างนี้มนัแบบว่าพออนุโลมได ้ ถ้าแบบ

ว่ามนัเป็นเรื่องธุระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะ มนัอยู่ทีพ่ระมคีวามส านึกว่าเราจะปิด

โทรศพัท์หรอืไม่ปิดโทรศพัท์ไง 

กรณีนี้เมื่อก่อนหลวงตาท่านบอกว่า ก่อนหน้านัน้มทีางราชการเขาขอติด

โทรศพัท์ที่วดัป่าบา้นตาดเพื่อเป็นการประสานงาน ท่านไม่อนุญาต ทางฝ่ายทีไ่ปตดิต่อเขา

ถามว่า เหตุผล 

เหตุผลบอกว่า ถ้ามนัตดิโทรศพัท์แลว้พระจะไม่มเีวลาว่างเลย จะมานัง่เฝ้า

โทรศพัท์ คนนู้นจะโทรมา คนนี้จะโทรมา พระกต็อ้งมานัง่รบัโทรศพัท์ตลอดเวลา ท่าน

ถงึไม่ใหม้ ีตอนนัน้ท่านไม่ใหม้ ีตอนนัน้ยงัไม่ออกมาโครงการช่วยชาติ 

แต่เวลาโครงการช่วยชาตแิลว้นะ ม ี ๕๐ เครื่อง มเียอะเลย แล้วเรยีกพวก

ผูส้ ื่อข่าวมาใหส้มัภาษณ์ ใหส้มัภาษณ์เพราะอะไร เพราะตอ้งการใหเ้ขารบัรูถ้งึ

โครงการช่วยชาตว่ิาท่านจะไปเทศน์ทีไ่หน 

เหน็ไหม เมื่อก่อนไม่ได ้ตอนเราอยู่กบัท่านใหม่ๆ นะ นักข่งนักข่าว ท่านไม่ให้

เขา้ใกลเ้ลย แต่เวลาพอมนัเป็นโครงการช่วยชาต ิท่านถามเลยว่าวนัน้ีมนีักข่าวมาไหม 
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ถ้าม ี ใหส้มัภาษณ์เลย ถ้ามกีรณีเรื่องโครงการช่วยชาตมินัมสีิง่ใด ท่านกใ็ชเ้ป็น

ประโยชน์ นี่ถ้ามนัเป็นประโยชน์ 

แต่พระ ถ้ามคีวามส านึก เราจะปฏบิตั ิค าว่า “จะปฏบิตั”ิ แมแ้ต่เราไม่มเีรื่อง

ในใจ เวลานัง่ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิมนัยงัไม่ลงเลย แลว้เราไปกวา้นเอา

สิง่นัน้มาเผาหวัใจ แลว้กไ็ปนัง่นะ ไปนัง่คอตกเลยนะ พุทโธๆ กเ็พิง่คุยกนัมาเมื่อกี้นี้ 

เรื่องอะไรไม่รูม้นัเผาใจ แลว้กจ็ะไปนัง่พุทโธใหม้นัลง อนัน้ีมนัเป็นความส านึกของผูท้ี่

ปฏบิตั ิ ถ้าพระทีป่ฏบิตัเิขามคีวามส านึก เรื่องนี้เขาเหน็ว่าเป็นโทษ เหน็ว่าเป็นโทษ 

เหมอืนกบัเชือ้โรค เรามวีคัซนีใช่ไหม เราป้องกนัเชือ้โรค เราไม่ใหเ้ชื้อโรคเขา้มา

ร่างกายเรา แต่นี้เวลาเราไปแสวงหาเอง แลว้กบ็อกว่าเราอยากแขง็แรง เราไม่อยาก

เป็นโรค แลว้เราไปหาเอง มนัอยู่ทีส่ามญัส านึกของพระ 

กรณีนี้เราบอกว่าผดิไหม เราว่าผดิไหม 

ตามตวัอกัษร ตามวนิัยมนัผดิอยู่แลว้ล่ะ มนัผดิ มนัผดิธรรมและวนิัย ถ้ามนัผดิ 

ผดิตอ้งไม่ท าส ิผดิตอ้งไม่ท า ถ้าผดิตอ้งไม่ท านะ พระในเมอืงไทย ๔ แสนกว่าองคน์ี่พระ

อรหนัต์หมดเลยล่ะ พระในเมอืงไทยเป็นพระอรหนัต์หมดเลย ไปวดัไหนกก็ราบแต่

พระอรหนัต์ทัง้นัน้เลย แต่นี่มนัไม่ม ีเหน็ไหม 

กฎจราจรนะ ฝ่าไฟแดงเป็นความผดิ แล้วดูส ิ เขากฝื็นฝ่ากนัตลอดเวลา มนัก็

ผดิ แลว้ท าไมขบัรถฝ่าไฟแดงกนัล่ะ มนัผดิไหม มนักผ็ดิ แต่คนมนัคดิว่าเล็กน้อย คดิ

ว่าไม่จ าเป็น คดิว่าเรามธีุระ มนัจะรบีไป ถ้ารบีไป เขากม็องขา้มไง แต่บอกว่าผดิไหม ผดิ 

ผดิแน่นอน เพราะเทศบญัญตัหิรอืกฎจราจรเขาบญัญตัไิวแ้ลว้ว่าผดิ ฝ่าไฟแดงนี่ผดิ

แน่นอน 

นี่กเ็หมอืนกนั พูดถงึว่า พระโทรศพัท์หาสกีา เล่นเฟซบุ๊กคุยกบัสกีาผดิไหม 

ผดิ แต่ทนีี้พอผดิแลว้ ศลีกบัธรรม ธรรม กส็มมุตอิย่างเช่นวดั แบบว่าพระหา้ม

ถูกตอ้งเงนิและทอง แต่ถา้พระวดัไหนมพีระพุทธรูปทองค า เขาสมมุตใิหพ้ระองคใ์ดองค์

หนึ่งเป็นผูร้กัษา ผูร้กัษากต็้องเชด็ตอ้งถู เขาสมมุตใิหเ้ป็น 
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นี่กเ็หมอืนกนั เช่น ในวดันี้เขาสมมุตใิหเ้ราเป็นผูร้บัแขก ใหม้โีทรศพัท์ อา้ว! 

โทรศพัท์ คนโทรมา เขาสมมุตใิหท้ าหน้าทีน่ี้ เหน็ไหม ธรรมและวนิัย แต่ถ้าไม่ได้

สมมุต ิคอืเราไม่มหีน้าที ่มนักต็อ้งถอืว่าผดิหมด 

ภกิษุหยบิตอ้งเงนิและทองเป็นอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี์ เวน้ไวแ้ต่สมมุต ิ ใน

วนิัยมุขเขาจะบอกว่าเว้นไว้แต่สมมุต ิสมมุตใิหพ้ระท าหน้าทีน่ัน้ สมมุตใิหพ้ระท าหน้าที่

นัน้ นี่กเ็หมอืนกนั สมมุตใิหเ้ป็นพระอุปัฏฐาก สมมุต ิ

ดูอย่างพระอานนท์ สงฆต์ัง้ใหเ้ป็นผูอุ้ปัฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ทนีี้กส็มมุตใิหใ้ครเป็นผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ เขากต็อ้งรบัผดิชอบ นัน่เป็นหน้าที่

ของเขา วนิัย ถา้กฎหมายผดิไหม ผดิ แต่ถ้าเวน้ไวส้มมุตคิอืว่าใหค้นคนนี้ท าหน้าที่

แบบนัน้ ใหพ้ระองคน์ี้มหีน้าทีแ่บบนัน้ในการรบัโทรศพัท์ 

ถ้ารบัโทรศพัท์แลว้ แต่มนักต็อ้งมคีวามส านึกไงว่า เราจะไม่พูดเกนิไป เราจะ

พูดมแีต่ความจ าเป็น ถ้าไม่มคีวามจ าเป็นแล้วกว็าง เพราะว่า แบกโลกไม่ไดห้รอก 

เรื่องโลกมนัใหญ่โตนัก 

ฉะนัน้บอกว่า “ผดิศลีหรอืเปล่าครบั” 

ถ้าตามวนิัย ผดิ 

“ถอืว่าเป็นการคุยทีล่บัตาหรอืเปล่าครบั” 

ไอน้ี่เหมอืนกนั ลบัหลูบัตา ถ้าลบัหูลบัตา ถา้เรามคีวามส านึก เรากไ็ม่ไปยุ่งกบั

เขา คอืว่าวนิัยเขาไวบ้งัคบัตวัเองไง ถ้าเรามสี านึก แลว้ถ้าเรามสี านึกแลว้เรา

ปรารถนา เรามเีป้าหมายทีเ่ราจะภาวนา เรามเีป้าหมายทีจ่ะพน้ 

ศลี สมาธ ิปัญญา 

ศลี สมาธ ิ ปัญญา แลว้ถ้าศลีมนัไม่สะอาดบรสิุทธิ ์ ศลีมนัด่างพรอ้ย เราไป

ภาวนา ขนาดว่าศลีเราบรสิทุธิแ์ลว้นะ เราว่าศลีเราถกูตอ้ง ภาวนายงัไม่ลงเลย แลว้ศีล

มนัด่างพรอ้ย แล้วเราจะไปนัง่พุทโธๆ โอโ้ฮ! กเิลสนี้มนัรา้ยนักนะ มนัจะบอกเลยนะ 

โกหกตวัเอง เมื่อกี้ยงัท าผดิอยู่เลย ไปปลงอาบตัก่ิอนไป 
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เพราะเราอยู่กบัหมู่คณะ อยู่กบัพระ เดีย๋วคนนัน้กม็าปลงอาบตั ิ เดีย๋วคนนี้กม็า

ปลงอาบตั ิ ท าไมวะ ถ้าเขาสงสยั เขาปลงอาบตัทินัทเีลย เพราะว่าถ้าไม่ปลงอาบตั ิ ไป

เดนิจงกรมอยู่ มนัหาเหตุผลน่ะ เรื่องนัน้เรื่องนี้ เรื่องนี้เรื่องนัน้ มนัโตแ้ยง้กนัอยู่ในใจ ไม่

จบหรอก ปลงอาบตัซิะ ปลงอาบตัซิะ ปลงอาบตั ิ กรรมนัน้จะหาย ไม่หาย แต่ปลง

อาบตัคิอืส านึกผดิ ปลงอาบตัคิอืส านึกผดิ สาธ ุ สุฏฺฐ ุ ขา้พเจา้จะส ารวม ขา้พเจา้จะ

ระวงัไปขา้งหน้า สิง่ทีผ่ดิแลว้กค็อืว่าผดิ ยอมรบัผดิ คอืสารภาพ สารภาพว่าผดิ แลว้จะ

ส ารวมระวงัไป จะไม่ท าอย่างนี้อกี แล้วกม็าเริม่ตน้ใหม่ นี่การปลงอาบตั ิ

ถ้านักปฏบิตันิะ ถ้ามปัีญหา เขาจะปลงอาบตัทินัทเีลย ปลงอาบตัเิพื่อตดัตอน

กนั แลว้พอปลงอาบตัเิสรจ็แลว้เรากจ็ะมาภาวนาต่อ ไอน้ี่พูดถงึว่าถ้าเราจะภาวนานะ 

ฉะนัน้ กรณีนี้เวลาไปศกึษามาแลว้ แลว้เหน็พระเขาท าอย่างนัน้ พระเขาโทรศพัท์

คุยกนัอย่างนี้ แลว้เรากว่็ามนัเป็นความผดิ กม็คีนเห็นอย่างนี้แลว้ถามมาเยอะ เช่น ใน

กรุงเทพฯ พระไปเดนิในที่อโคจร ทุกคนเหน็แล้วมนัก็คดิ 

แต่นี้พระที่เขาไปแถวนัน้เขาบอกเขาเป็นนักศกึษา พระฝ่ายปรยิตัเิขาศกึษา เขา

ตอ้งไปหาอุปกรณ์การศกึษา เขาบอกเขาตอ้งไปหาอะไร เขาตอ้งไปซื้อของเขา เขาอา้ง

ของเขาอย่างนัน้น่ะ แต่เราเหน็แลว้จรงิไหมล่ะ 

อา้ว! อย่างนี้อย่างพวกเรานีน่ะ เราโตขึน้มา พ่อแม่เป็นคนส่งเสยีใช่ไหม พระ

พอไปอยู่วดั ถ้ามคีรูบาอาจารยส์่งเสยีกส็่งเสยี ถ้าไม่ส่งเสยี เขาตอ้งไปหาอุปกรณ์

การศกึษา เพราะเรากเ็ป็นพระ เรากค็ุยกบัพวกพระว่าท าไมเขาท ากนัอย่างนัน้ พวก

อาจารยส์อนน่ะ คนรูจ้กัสอนอยู่มหามกุฏต่างๆ เขาบอกว่า บางทเีขาตอ้งไปหาอุปกรณ์

การศกึษา เขากต็อ้งไปคลองถม เขาตอ้งไปหา นี่เขาว่าอย่างนัน้นะ แต่เราไม่ไดศ้กึษา 

เรากไ็ม่รู้ 

ไอน้ี่เวลาเราถามเขาว่าท าไมเป็นอย่างนัน้ ท าไมที่อโคจร ทีอ่โคจรคอืทีพ่ลุกพล่าน 

พระไม่สมควรไปแลว้ล่ะ ถ้าเราจะประพฤตปิฏบิตันิะ เพราะในบุพพสกิขาบอกว่า 

แมแ้ต่เป็นท่ารถ เป็นท่าเรอื เป็นตน้ไมท้ีม่ผีล ไม่ควรไปอยู่ทีน่ัน่ เพราะเขาจะมาหา เรา

ตอ้งหาความสงบสงดัขนาดนัน้น่ะ แต่นี่ที่อโคจร เราเขา้ไปท าไม 
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ในการศกึษา เขาศกึษาจนอยู่กบัโลก ศกึษามา พอจบแลว้เขามคีวามรู ้ แต่

ความรู้อย่างนัน้กต็อ้งทบทวนตลอดเวลา 

แต่ถ้าเวลาปฏิบติัขึ้นมา ถ้าเป็นความจริงนะ ความรู้เกิดขึ้นมาจากใจ 

ความรู้เกิดขึ้นมาจากใจ เป็นอริยสจั ไม่มีวนัลืม 

ถ้ามวีนัลมืนะ ถ้ามนัลมืนะ เวลาไปถามปัญหา ตอบไม่ไดห้รอก ถ้าเป็นความจรงิ

มนัจะแจ่มแจง้กลางหวัใจ ถามเมื่อไหร่ พูดเมื่อไหร่ ทนัทีๆ ๆ เลย ไม่มวีนัลมืเลย มนั

เป็นอรยิสจั มนัเกิดขึน้กลางหวัใจ 

แต่ถ้าการศกึษาเป็นความจ า พอความจ าขึน้มา เราวจิยั เรากว่็าเราปลอด

โปร่งมาก เราเขา้ใจหมดล่ะ พอสกัปีสองปีมาทบทวน ลมืแลว้นะ ลมืแล้ว เราจะศกึษา

ตอ้งไปเปิดต ารา แต่ถ้าเวลาปฏบิตัแิลว้ไม่เป็นแบบนัน้ นี่พูดถงึว่าเวลาคนจะปฏบิตันิะ 

ทีว่่ามนัเป็นการลบัหูลบัตาหรอืเปล่า 

เราเหน็ไง เราจะบอกว่า มนัเป็นความส านึก ความส านึกของผูท้ีใ่ฝ่ด ี ความ

ส านึกของผูท้ีก่ารกระท า ถ้าเป็นความส านึกนะ ฉะนัน้บอกว่า มนัผดิหรอืไม่ผดิ สงัคม

มนัใหญ่ไง แต่อย่างทีเ่ราพูดนี ่ ผดิ ตามตวัอกัษร ผดิเลย แต่ทนีี้เพยีงแต่ว่าเขาพอใจ

หรอืเปล่า 

หลวงตาท่านไม่ให้ ท่านบอกเลยนะ เทวทตั ๔ อย่าง โทรทศัน์ วิดีโอ 

โทรศพัท์ ท่านบอกพวกน้ีฆ่าพระทัง้นัน้น่ะ ท่านถึงว่าไม่ให้มี ไม่ให้ถือ ไม่ให้มี ถ้า

พระอยากปฏิบติั เขาจะไม่มีของเขา 

แต่ถ้าใครจะมนีะ เขาบอกว่ามนัจ าเป็นนะ มนัเข้าเวบ็ไซต์ไดน้ะ เอาไว้ดูธรรมะ 

เวลามนัดมีนักว่็าเอาไวดู้ธรรมะ เวลามนัเสื่อมมนักว่็าขอดูหน่อย อนัน้ีไม่เคยดู 

พอดูๆ ไปแลว้มนัเคยเลย 

อนัน้ีมนัอยู่ทีส่ านึกของพระ แต่ถ้าผดิแลว้ผดิเลย ถ้าส านึกพระแล้ว ทางโลก

เขาเรยีกว่าเคร่งไง เขาบอกไอน้ี่เคร่งเกนิไป ไอ้นี่ตงึเกนิไป เดีย๋วนี้มนัตอ้งอย่างนี้ๆ...

ไอน้ัน่เรื่องของเขา 



ศีล-ธรรม ๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ เขยีนว่า “พระโทรศพัท์หาสกีา เลน่เฟซบุก๊คุยกบัสกีา ผดิศลีหรอืเปล่า

ครบั” 

ผดิ 

“ถอืว่าเป็นการคุยในทีล่บัตาหรอืเปล่าครบั” 

ใช่ อนันี้ตามตวัอกัษรนะ แต่ถ้ามนัเป็นเรื่องธรรม เรื่องธรรมแบบว่า เขามี

ความจ าเป็น เขาเป็นพีเ่ป็นน้อง เป็นญาต ิอนันัน้อีกเรื่องหนึ่ง กไ็ม่รู้ว่าเป็นญาตไิม่เป็นญาต ิ

เพราะเราไม่รูน้ี่ แตถ่้าเขารูก้อ็กีเรื่องหนึ่งนะ จบไป 

ถาม : เรื่อง “เมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได”้ 

กราบเทา้หลวงพ่อทีเ่มตตาเสมอมา ชวีติฆราวาสในการท างานแต่ละวนัตอ้งเจอ

และพบปะผูค้นมากมาย ใจตอ้งได้รบัความกระทบกระเทอืนเสมอ ปกตผิมกลบัมาบา้น

และท าสมาธ ิ เมื่อเริม่นัง่กพ็บว่าในใจวา้วุ่นมาก ผมใชปั้ญญาอบรมสมาธทิีห่ลวงพ่อสอน

ในการแกปั้ญหา พยายามจบัความคดิแลว้พจิารณาจนไล่วางเรื่องทีผุ่ดมาทลีะเรื่องจน

ใจสงบทุก  ๆวนั โดยพยายามจบัว่า ใจเราไปตดิกบัอะไร ไปใหค้่ากบัอะไร ความคดิมนัไหล

ออกมา ถ้าหาเจอแล้วสอนใจให้คลายความยดึ มนัจะปล่อย แต่หลายครัง้พบว่า ปัญญา

ไม่สามารถหาเหตุผลและปล่อยวางอารมณ์ลงได้ทุกครัง้ไป หลายครัง้รู ้ แต่วางไม่ได ้

บางครัง้ตดิหลุมอารมณ์อยู่ถงึ ๓-๔ วนั ท าใหใ้จหมองและทุกขเ์กดิเวทนาทางใจ

รบกวนตลอดเวลา จงึอยากเรยีนถามหลวงพ่อดงันี้ 

๑. ในช่วงทีส่ตแิละปัญญาไม่คมกลา้พอจะจดัการกบักอ้นอารมณ์ จติใจตอ้ง

รบัทุกขจ์ากอารมณ์อนันัน้ นอกจากอดทนใหก้้อนอารมณ์นัน้สลายไปเอง สามารถท า

อะไรไดบ้า้ง 

๒. ในการพจิารณาความคดิ ผมดูความคดิทีม่นัไหลออกมา ไดเ้กดิค าถามขึน้

ว่า ความคดินี้มนัมาจากไหน ท าไมมนัออกมาไดเ้รื่อยๆ ผมรูแ้ต่ว่า ถ้าเผลอไปยดึ ไป

พอใจหรอืไม่พอใจมนั มนักจ็ะพฒันาเป็นอารมณ์ท าใหเ้กดิความทุกขใ์จ แตผ่มไม่เหน็

ทีม่าของมนั มนัออกมาจากไหน ผมคดิว่า ถ้าผมสามารถเหน็ว่ามนัประกอบด้วยอะไร เกดิ

ขึน้มาไดอ้ย่างไรตลอดทัง้กระบวนการ จะท าใหผ้มสามารถควบคมุความคดิและควบคุม
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ทุกขไ์ด ้ อนันี้เป็นความเห็นทีถู่กตอ้งไหมครบั ควรพจิารณาในประเดน็นี้ต่อไปไหมครบั 

หรอืไม่ควรเพราะจะท าใหเ้นิ่นชา้ต่อการปฏบิตั ิกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ 

ตอบ : เวลานักปฏบิตัจิรงิๆ จงัๆ เราจะเอาความจรงิกนั ทนีี้พอเอาความจรงิขึน้มา 

เวลาปฏบิตัไิป ปรยิตั ิปรยิตัคิอืการศกึษา ศกึษามาแลว้เราก็ยดึว่าปรยิตัเิป็นความจรงิ

อย่างนัน้ แล้วเราปฏบิตัแิลว้เราจะท าความเขา้ใจอย่างนัน้ นัน้เป็นโลกยีปัญญานะ 

ปัญญาทางนี้เป็นปัญญาทางวชิาการ ทางวชิาการ เราแจ่มแจง้ เราท าไดห้มด เวลา

สอบบาลไีด ้๗ ประโยค ๘ ประโยค ๙ ประโยค แปลบาล ีแปลต่างๆ เขา้ใจ ขยายความ 

แต่งความไดท้ัง้นัน้น่ะ แต่เอาจรงิๆ ไม่รู ้ไม่รู้ 

เพราะม ี๙ ประโยคเคยมาถามหลวงปู่ ฝั้น นี่หลวงปู่ ฝั้นท่านเล่าใหฟั้ง พวก ๙ 

ประโยคมาถามว่า “ผมเขา้ใจเรื่องธรรมะหมดเลย ผมศกึษาเขา้ใจหมดเลยใน

พระไตรปิฎก แต่ผมปฏบิตัจิะใหผ้มเริม่ตน้ทีไ่หน” 

เพราะเขาศึกษาจนจบแลว้ เขาจบ ๙ ประโยค เขาเขา้ใจเรื่องธรรมะแจ่มแจง้

มาก แต่เขาจะปฏบิตั ิเขาบอกว่าเขาจะเริม่ตน้อย่างไรด ีทัง้ๆ ทีเ่ขาเขา้ใจหมดนะ เขา

เรยีนทุกๆ เรื่องเลย แล้วเขามาถามหลวงปู่ ฝั้น บอกว่า “เรื่องธรรมะนี่ผมเขา้ใจหมด

เลย แต่จะใหผ้มปฏบิตัอิย่างไรล่ะ จะใหผ้มปฏบิตัอิย่างไร” 

หลวงปู่ ฝั้นกต็อบ ตอบว่า “ทุกขม์นัอยู่ทีไ่หนล่ะ ทุกข์มนัอยู่ทีไ่หน” 

เพราะเวลาท่านถามนะ เขาถาม เขาบอกเขารูห้มด รูว่้า องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้สอนพระสารบีุตรอย่างนี้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนพระ

โมคคลัลานะอย่างนี้ เพราะทางวชิาการเขาจะมขีองเขา เขารูห้มดนะ สอนโมฆราช เธอ

จงสกัแต่ว่ารู ้ จงสกัแต่ว่าเหน็ เธออย่าไปยดึมัน่ถือมัน่มนั แลว้โมฆราชกเ็ป็นพระ

อรหนัต์ไป เรากศ็กึษาไง เรากเ็ขา้ใจแลว้กศ็กึษามา พระพทุธเจา้สอนอย่างนี้ เขาเป็น

พระอรหนัต์ เราศกึษาจนจบ ๙ ประโยค เราตคีวาม ขยายความไดห้มดเลย แต่ไม่รูจ้ะ

ปฏบิตัอิย่างไร 

คนอื่นเขาฟังเป็นพระอรหนัต์นะ ในสมยัพุทธกาลทีฟั่งพระพุทธเจา้เป็นพระ

อรหนัต์ แต่เขาจดจารกึขึน้มาอยู่ในพระไตรปิฎก เรากไ็ปศึกษามา พอศึกษามาแล้วรู ้ค า
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สอนสอนใหโ้มฆราชเป็นพระอรหนัต์ “เธอจงมองโลกสกัว่าเป็นโลก เธอจงมองสรรพสิง่

ทัง้โลกน้ีเป็นของสกัแต่ว่า เป็นสกัแต่ว่า อย่าไปยุ่งกบัมนั อย่าไปยดึมัน่ อย่าไปถอืมัน่” 

นี่สอนโมฆราช โมฆราชเป็นพระอรหนัต์เลย 

เทศน์ธมัมจกัฯ “สิง่ใดสิง่หนึ่งมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ตอ้งดบัเป็น

ธรรมดา” พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระโสดาบนัเลย 

นี่กศ็กึษามาหมด เขาบอกหลวงปู่ ฝั้นไง บอกว่า เขาก็ศกึษาหมด สอนคนน้ีก็ไป

อย่างนี้ เขาพูดในท านองที่ว่ามนัไม่เป็นวทิยาศาสตร์ไง ถ้ามนัเป็นวทิยาศาสตรม์นัตอ้ง

สอนอนัเดยีวกนั แต่นี่สอนคนนี้ก็อย่างหนึ่ง สอนคนนู้นกอ็ย่างหนึ่ง ท าใหเ้ราศกึษามา

เยอะหมดเลย แนวทางปฏบิตัเิยอะแยะไปหมดเลย แล้วกท็ าใหเ้ราสบัสนนะ อา้ว! แลว้ท า

อย่างไรล่ะ จะท าอย่างไร...นี่ไง ภาคทฤษฎเีป็นอย่างนี้ 

แต่ถ้าภาคปฏบิตัไิม่เป็นอย่างนัน้ ภาคปฏบิตั ิ จรตินิสยัของคนไม่เหมอืนกนั 

ความชอบของคนไม่เหมอืนกนั กเิลสของคนหยาบหนาแตกต่างกนั การท าสมาธิ บางคน

กท็ าได ้ บางคนกท็ าไม่ได้ ท าสมาธแิล้วบางคนวปัิสสนาได ้ บางคนกล็ม้ลุกคลุกคลาน 

มนัอยู่ทีว่าสนาของคน อยู่ทีว่าสนา อยู่ทีบ่ารม ี อยู่ทีก่ารสรา้งมา แลว้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ท่านอตตีงัสญาณ ท่านรู ้ท่านรูว่้าคนคนนี้เคยท าสิง่ใดมา 

จูฬปันถก มหาปันถก พีช่ายเป็นมหาปันถก บอกเป็นพระอรหนัต์ ใหท้่อง

คาถาค าเดยีว พระอรหนัต์สอนน้อง สอนไม่ได ้สอนไม่ได ้ใหน้้องไปสกึ 

พระพุทธเจา้ไปดกัอยู่หน้าวดัเลย “จูฬปันถกจะไปไหน” 

“พีใ่หไ้ปสกึ” 

“ท าไมใหไ้ปสกึล่ะ” 

“กท็่องคาถาค าเดยีวท่องไม่ได”้ 

“อา้ว! มาน่ี ไม่ตอ้งไปสกึ เธอบวชเพื่อใคร” 

“บวชเพื่อพระพุทธเจา้ ไม่ไดบ้วชเพื่อพีช่าย บวชเพื่อพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ”์ 
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“อา้ว! ถ้าบวชเพื่อพระพุทธเจา้ มานี ่ เอาผา้ขาวนะ แลว้เธอลูบนะ ผา้ขาว

หนอๆ” 

พอลูบไปๆ ผา้ขาวมนักด็ า...ป๊ิง! เป็นพระอรหนัต์เลย 

แลว้เขาไปถาม ไปถามพระพทุธเจา้ว่าท าไมเป็นอย่างนัน้ล่ะ 

ท่านบอกว่า ตัง้แต่อดตีชาต ิ ชาตหินึ่งเคยเป็นกษตัรยิ ์ เวลาขีร่ถมา้ตรวจพล 

ตรวจทหาร แลว้เอาผา้เชด็หน้าเชด็หน้า ฝุ่ นมนัเลอะไง แลว้อนันัน้มนัเป็นคตธิรรมที่

มนัฝังใจมา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อนาคตงัสญาณ รู้ รูว่้าจติดวงใดสรา้งสิง่ใด

มา จติดวงใดมอี านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ค าสอนนัน้น่ะมนัจะเข้าไปจี้จุดใจด า จี้จุด

ทีก่เิลสมนัฝังใจ ใครมกีเิลสอะไร ใครยดึมัน่อะไร ใครยดึตดิสิง่ใด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้จะสอนใหเ้ขา้ไปท าลายตรงนัน้ 

แต่สาวกสาวกะมนัไม่มคีุณสมบตัไิดข้นาดนัน้ ทนีี้ไม่ขนาดนัน้ ยิง่เดีย๋วนี้เป็น

วทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ทฤษฎตีอ้งเป็นทฤษฎ ีตอ้งชดัเจน ฉะนัน้ เวลาพระพทุธเจา้

สอนกเ็ท่ากบัพระพุทธเจา้สอนคนนี้อย่างหนึ่ง พระพุทธเจา้ล าเอยีง สอนคนนี้อย่างหนึ่ง 

สอนคนนี้อย่างหนึ่ง ท าไมพระพุทธเจา้ไม่สอนเป็นอนัเดยีวกนัหมดล่ะ 

อนัเดยีวกนัหมดมนักว็ทิยาศาสตรไ์ง เถรตรงไง มนักไ็ม่ไดไ้ง แต่ถ้ามนัเป็น

อย่างนัน้ นี่เวลาเขาไปถามหลวงปู่ ฝั้นว่า “ผมจบ ๙ ประโยค ผมอยากปฏบิตั ิผมรูธ้รรมะไป

หมดเลย แต่ผมไม่รูว่้าจะปฏบิตัอิย่างไร ผมรูธ้รรมะไปหมดเลย กผ็มศกึษามาหมดแลว้ 

เขา้ใจหมดเลย แลว้จะใหผ้มปฏบิตัอิย่างไรล่ะ” 

หลวงปู่ ฝัน้ท่านบอก ทุกขอ์ยู่ท่ีไหนล่ะ กลบัมาก าหนดท่ีทุกขข์องตวั 

กลบัมาท าความสงบของใจ ถ้าท าความสงบของใจ มนักไ็ด้ประโยชน์ขึ้นมา 

เรายกตวัอย่างนี้ขึน้มาใหก้บัปัญหานี้ไง ปัญหาทีว่่า เขาเวลาเขาปฏบิตัไิป ไป

ท างาน กลบัมาถงึบา้นมคีวามกระทบกระเทอืน มผีลกระทบ ท าสมาธ ินัง่สมาธไิป มนัมี

ความวุ่นวาย ถ้าสมาธ ิถ้ามนัทนั ถ้าสตปัิญญามนัทนั มนักว็าง ถ้าสตปัิญญาไม่ทนั มนั

กย็ดึ ยดึกอ้นอารมณ์ มแีต่ความทุกข์ความยาก 
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อนัน้ีมนักเ็หมอืนทีว่่า จติใจแขง็แรง จติใจอ่อนแอ ถ้าจติใจแขง็แรงใช่ไหม เรา

ดูแลรกัษาหวัใจทีด่ ีหวัใจมนัสดชื่น อะไรกระทบมนักต็กหล่นไปหมด มนัไม่เขา้มาสู่ใจ 

ถ้าจติใจอ่อนแอนะ ไม่ตอ้งมากระทบหรอก มนัวิง่ไปหาเขาเลย มาเลยๆ มนัรบัมา

หมด 

แต่ถ้าจติใจแขง็แรงนะ มนัเป็นปัญหาสงัคม ปัญหาสงัคมไม่มวีนัจบหรอก 

อารมณ์ของคนมนัสูงๆ ต ่าๆ เดีย๋วดเีดีย๋วรา้ย อารมณ์ดกี ็แหม! คุยกนันุ่มนวลนะ เวลา

เขาโกรธมา เขาระบายใส่เรา โอ๋ย! เจบ็ช ้าเลยล่ะ นีอ่ารมณ์ของคนมนัแปรปรวนตลอด 

ถ้าอารมณ์ของคนมนัแปรปรวนตลอด แลว้เราอยู่กบัสงัคม เราอยู่กบัอารมณ์ของคน เราจะ

ใหม้นัเจอแต่ความพอใจถูกใจทุกคนมนัเป็นไปไม่ได้หรอก 

ถ้าเป็นไปไม่ไดน้ะ เรากร็กัษาใจเรา ถ้าเรารกัษาใจเรา มนัมสีตมิปัีญญา เวลา

อะไรมากระทบ อย่างทีว่่า ไปท างานกลบัมาแลว้มสีิง่ใดมนักระทบกระเทอืนมา แลว้มนั

ตอ้งก าหนดพุทโธ แล้วเวลามนัเกิดขึน้มา ความคดิมนัไหลมาตลอดเวลา ความคดิมนัมา

จากไหน เวลาปฏบิตัจิรงิๆ มนัจะรู้ 

ถ้าคนทีท่ าสมาธแิลว้มปัีญญานะ รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็น

พวงดอกไม้แห่งมาร ตรงนี้เราเน้นย ้ามาก เพราะเราเคยปฏบิตัมิา ถ้าเราไม่ทนัตรงนี้

นะ เป็นอย่างนี้ มนัรุมเรา้มาตลอด แล้วเราไม่รู ้ เราไม่รูห้รอก มนัรุมเรา้มา ทุกอย่าง

มนัมรีสมชีาตหิมด ทุกอย่างเจบ็ช ้าน ้าใจไปหมด 

แต่ถ้ามสีตปัิญญานะ รูป รส กลิน่ เสยีง เหน็ไหม รูป รส กลิน่ เสยีง เสยีงก็

คอืเสยีง รูปกค็อืรูป รสกค็อืรส อา้ว! แลว้ท าไมล่ะ 

รูป รส กลิน่ เสยีง รูปอนัวจิติรมนัไม่ใช่กเิลส เสยีงเป็นกเิลสไหม เวลาเปิดมา 

เสยีงมนัรอ้งไหไ้หม ถงึเสยีงคร ่าครวญอยู่ มนักเ็ป็นเสยีงเฉยๆ มนัไม่มคีวามรูส้กึหรอก 

แต่เราฟังเขารอ้งไหแ้ลว้ อูฮู้! สงสาร สงสารมาก ไอเ้สยีงนัน่มนัรูไ้ดไ้หม 

ดูส ิพญาโศก เวลาเขาเล่นดนตรพีญาโศก เขาเล่นมาน่ีเสยีงมนัคร ่าครวญจน 

โอโ้ฮ! แทงใจหมดเลย เสยีงนัน้มนัเจบ็ปวดไหม ไม่หรอก แต่คนฟังเจบ็ คนฟัง โอโ้ฮ! 

ขนลุกเลย คนฟัง เห็นไหม 
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รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

เป็นบ่วง เป็นพวงดอกไม ้ ใครมายอนะ โอโ้ฮ! พระสงบนี่เก่ง โอโ้ฮ! ตูดนี่ลอย

เลย ใครไปด่าไอห้งบนี่รุนแรง โอโ้ฮ! จะด่าเขาตอบทนัทเีลย 

นี่ไง สรรเสรญินินทา สรรเสรญินินทามนัเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้าเรา

มสีตปัิญญา รูป รส กลิน่ เสยีงมนัสกัแต่ว่า มนัสกัแต่ว่า เพยีงแต่เรายดึมากยดึน้อย ถ้า

จติใจเราด ีจติใจเราด ีเรากเ็ขา้ใจ เราก็วางได้ ถ้าจติใจเราอ่อนแอนะ อูฮู้! เจบ็ช ้าน ้าใจ

ไปกบัเขา อูฮู้! คนนี้น่าสงสาร อูฮู้! ชวีติเขาทุกขม์าก อูฮู้! ไปกบัเขาเลย แต่ถ้าบ่วง 

พวงดอกไม้เป็นบ่วง มนัรดัคอ 

แต่ถ้าเรามสีตมิปัีญญานะ ถา้ท าตรงนี้เป็น มนัจะเขา้ใจตรงนี้ไง เขา้ใจทีว่่า

ความคดิมนัไหลมาตลอด มนัไหลไม่มวีนัจบวนัสิน้หรอก มนัไหลมาตลอด 

แต่ทีเ่ขาบอกว่าดูจติๆ ถ้าดูจติจนเหน็อาการของจติ กเ็หน็การไหลไง ถ้าจติ

เหน็อาการของจติ เหน็การเกิด จบครบั 

หลวงปู่ ดูลยส์อนไง ดูจติ เหน็ไหม จติส่งออกทัง้หมดเป็นสมุทยั ผลของสมุทยั

เป็นทุกข ์จติเหน็จติเป็นมรรค ผลของการทีจ่ติเหน็จติ ผลของจติเหน็จตินัน่เป็นนิโรธ 

ผลของการทีจ่ติเหน็จติ ผลของการเหน็ความคดิ นี่ไง ความคดิทีม่นัไหล

ออกมานี ่ความคดิทีม่นัไหลออกมา มนัไหลมาจากไหน ความคดิมนัเกดิมาจากไหน ถ้า

จติไม่สงบ ไม่เหน็ แลว้จบัไม่ไดด้ว้ย 

นี่ไง มหา ๙ ประโยคไปถามหลวงปู่ ฝั้นน่ะ “ใหผ้มปฏบิตัติรงไหน” อา้ว! ก็

ปฏบิตัติามต าราไง ท่องเอา ท่องใหรู้เ้ลย ท่องไป ท่องใหรู้.้..ไม่มสีทิธิ ์แต่ถ้าท าความ

สงบของใจมนัจะสงบเขา้มาได้ 

“ความคดิมนัไหลออกมา” 

มนัไหลออกมาตลอด เหน็ไหม 

“ปัญญามนัหาเหตุผลไม่ได ้วางอารมณ์ไม่ได”้ 
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ถ้าสตปัิญญามนัทนั มนักว็างอารมณ์ได ้วางอารมณ์บ่อยๆ ครัง้เขา้ ท าสมาธิ

จนมนัสงบระงบั ถ้าสงบระงบัแลว้ตัง้ใจใหด้ ี ถ้าตัง้ใจใหด้ ี จติเหน็อาการของจติ เหน็

การเกดิไง เหน็ทีม่า เหน็ทีก่ารเกดิของความคดิ ถ้ามนัจบัความคดิได ้มนัจบัได ้ถ้ามนั

จบัไดน้ะ เพราะความคดิมนัมรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ความคดิมนัมขีนัธ์ 

๕ ถ้าไม่มขีนัธ์ ๕ เป็นความคดิไม่ได้ 

แต่ทีว่่าความคดิๆ เราบอกว่า ความคดิมนัเป็นนามธรรม ความคดิมนัจบัตอ้ง

อะไรไม่ได้ 

จบัได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกหลานพระสารบีุตร “อารมณ์

ความรูส้กึของเธอกเ็ป็นวตัถุอนัหนึ่ง” 

อารมณ์ความรูส้กึของเธอ อารมณ์นี่จบัตอ้งได ้ แล้วแยกแยะได ้ ถ้าแยกแยะได ้

มนัจะเห็นเลย กาย เวทนา จติ ธรรม มนัจะรูจ้ะเห็นของมนัตามความเป็นจรงิ แลว้พอมนั

เหน็อย่างนัน้ มนัจบัได ้ มนัแยกแยะไดน้ะ มนัจะไปขา้งหน้า แต่ถ้ายงัไม่ไดก้เ็ป็นแบบนี้ 

“จบัอารมณ์กไ็ม่ได ้มนัเกิดเอง” 

ถ้าเหน็อารมณ์ได ้เขาว่านะ บางทตีกหลุมอารมณ์ถงึ ๓-๔ วนั 

อนัน้ีหลวงตาจะสอนบ่อย สอนว่า อย่าไปเสยีดายอารมณ์ความรูส้กึ สลดัมนั

ทิ้ง คอืเปลีย่นเลยไง 

เวลาหลวงตาท่านสอนนะ สมมติุเราไปเจออะไรท่ีฝังใจ เราจะหาเหตุหา

ผล จะเอาชนะหรือจะเอาแพ้กนัน่ะ มนัชนะแพ้ไม่ไหว ท่านบอกให้เปลี่ยนไป คือ

เรามาตรึกในธรรมเลย เรามาพทุโธเลย สลดัอนันัน้ท้ิงไป อย่าไปหลงตกใน

หลุมอารมณ์อนันัน้ 

ถ้าหลงตกในหลุมอารมณ์แลว้พยายามจะคดิพจิารณา เพราะจติใจเราอ่อนแอ

ไง จติใจเราก าลงัไม่พอไง กลบัมาพุทโธซะ พุทโธถึงทีสุ่ดแลว้ เดีย๋วพอก าลงัมนัทนันะ 

ไอท้ีว่่าหลุมอารมณ์กลายเป็นฟองอากาศ เพราะมนัพจิารณา มนัปล่อยหมด ถ้า

ฟองอากาศมนักไ็ด้ 
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นี่พูดถงึอารมัภบทของเขานะ ค าถามนะ “ในช่วงทีส่ตปัิญญามนัคมกลา้ พอจะ

จดัการกบักอ้นอารมณ์ จติใจตอ้งรบัทุกขจ์ากอารมณ์อนันัน้ นอกจากอดทนใหก้้อนอารมณ์

นัน้สลายไปเอง สามารถท าอย่างไรไดบ้า้ง” 

ถ้ากอ้นอารมณ์นัน้เอง ก้อนอารมณ์ เพราะมนัเป็นอตัตา สิง่ใดทีเ่กดิขึน้มา 

พอเวลาเจบ็ช ้าน ้าใจมนักย็ดึไว้ 

เวลาคนบอกเลย บอกว่าอยากจะมคีวามสุข แต่ใครนินทาไม่ไดน้ะ จ าแม่น 

ไอเ้ขานินทา ไอเ้ขาว่านัน่น่ะเอามาท ารา้ยตวัเองตลอดเวลา สิง่ทีเ่ขาตเิขาเตยีนน่ีชอบ 

จ าแม่นเลย เขาเคยบอกว่าเราเป็นคนด ีจ าไม่ไดห้รอก จ าไม่ได ้แต่ถา้ใครตเิตยีนน่ีจ า

แม่น นีไ่ง กอ้นอารมณ์ เราไปยดึมัน่ไง 

แต่ถ้าเราบอกว่านี่โลกธรรม ๘ เป็นของเก่าแก่ เขาพูดดว้ยความไมเ่ขา้ใจกไ็ด้ 

เขาจะชมว่าเราด ีถ้าเราไม่ดจีรงิ มนักไ็ม่สมกบัค าชมเขา เขาจะตฉิินนินทาว่าเราเป็นคน

เลว แต่เราไม่ได้เลวอย่างเขา ไอน้ัน่ก็ค าพูดของคน 

นี่กเ็หมอืนกนั ทีว่่า “ถ้าเราไม่มสีตปัิญญา เราจะอดทนแก่อารมณ์อย่างนัน้ 

จะมทีางแกไ้ขอย่างใด” 

ถ้าการแกไ้ข วางเลย วางเลยนะ วางไว ้ เพราะก าลงัมนัไม่พอ วางแลว้กลบัมา

พุทโธใหจ้ติสงบ พอจติสงบ จะกลบัไปหามนัไม่เจอแลว้ ไม่ม ี

ถ้าจติอ่อนแอ ก้อนอารมณ์นัน้ทบัถม พอจติมนัสงบแลว้ จติมกี าลงั จะไปหา

มนั หาไม่เจอ หาไม่เจอ เพราะหาไม่เจอ เหน็ไหม เวลาคนท าความสงบของใจ ถ้าใจมนั

สงบแลว้นะ จะบอกใหเ้หน็กาย มนัไม่เหน็ จติสงบกส็งบเฉยๆ ไอเ้หน็กเ็ห็นนิมติเรื่อง

อื่น ไปเหน็เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์เลย 

เขาตอ้งการเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ถ้าจติ

สงบแลว้ถ้าไปเหน็กาย มนัจบักายได้ มนัพจิารณากาย ถ้าจบักายไม่ไดก้จ็บัความรูส้กึ

ใหม้นัเป็นกาย จบัความรูส้กึมนักเ็ป็นความรูส้กึ แลว้พจิารณาแยกแยะไป ถ้าจบั

ความรูส้กึไดม้นักเ็ป็นธรรม อารมณ์ความรูส้กึกเ็ป็นธรรม แยกแยะ จบั นี่จติเหน็

อาการของจติ 
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จติเหน็อาการของจติ จติเหน็สตปัิฏฐาน ๔ เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรมตามความเป็นจรงิ จติเหน็อาการของจติ ถ้าเหน็อาการของจติ เหน็ทีเ่กิดไง 

เขาบอกว่า “แลว้มนัเกดิมาจากไหนล่ะ ความคดิมนัเกดิมาจากไหน ความคดิ

มนัเกดิมาจากไหน” 

เพราะไม่เหน็ มนัถงึไม่รูไ้ง ถ้าคนรู้เหน็มนัชดัเจนมาก เวลาถามนะ เอ็งมาจาก

ไหน ก็มาจากพ่อแม่ เรามาจากไหนล่ะ กบ็อกว่า พ่อแม่เราชื่อนี้ เราเกิดมาจากแม ่ เกดิ

มาจากแม ่กพ็ูดแบบโลกไง 

นี่กเ็หมอืนกนั ความคดิมาจากไหน ความคดิ ความคดิกเ็ลื่อนลอย มนัไม่มขีอง

มนั มนัไม่มตีวัตนของมนั แต่มนัใหผ้ลความทุกขไ์ว ้

ฉะนัน้ นอกจากอดทน ค าว่า “อดทน” เหน็ไหม อดทน หลวงตาท่านตมิาก 

ท่านบอกว่า ถ้าเราไม่ใชปั้ญญา เวลาพจิารณาไป หลวงตาท่านพจิารณาของท่าน 

พจิารณาเวทนานะ แล้วท่านเหนื่อยมาก ท่านก็ทนไว้อย่างนี้ พอดหีลวงปู่ มัน่ท่านส่งจติ

มาดูไง แลว้พอหลวงตาไปท าข้อวตัร “มหา มหาพจิารณาอย่างไร พจิารณาอย่างนัน้

เหมอืนหมากดักนั” 

หมากดักนั เวลากดักนัแลว้มนัไม่ปล่อย กรามมนัลอ็กอยู่อย่างนัน้น่ะ อดทนก็

ทนอย่างนี้ การอดทนนี่นะ อดทนเป็นขนัตธิรรม ถ้าเราจะเอาความมัน่คงของเรา เรา

อดทนไว ้แต่เวลาพจิารณามนัต้องใชปั้ญญา ถ้าใชปั้ญญา มนัต่อสูก้นั ใชปั้ญญา เหนื่อย

มาก เหนื่อยมาก 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าอดทนเฉยๆ นะ ถ้าเราไม่มปัีญญานะ เหน็ไหม ท าเหมอืน

หมากดักนั หลวงปู่ มัน่ท่านกต็ ิทุกคนกต็ิ 

ฉะนัน้ การอดทนไว ้ ถ้าเราท าอะไรไม่ไดเ้ลย การอดทนนี้กเ็ป็นขนัตธิรรม 

อดทนแลว้ถูไถไป แต่ความจรงิแลว้ตอ้งใชปั้ญญา 

วาง คอืไม่ตอ้งไปเสยีดายอารมณ์ ไม่ตอ้งเสยีดายหลุมอารมณ์นี้ ไม่ตอ้งไป

เสยีดายมนั เพราะเดีย๋วมนักเ็กิดอกี ทนีี้เราคดิว่าอนันี้มนัเป็นสมบตั ิ เหมอืนกบัเป็น

สมบตัขิองเรา แลว้เราทิ้งไป เดีย๋วมนัจะไม่มไีง กจ็ะเอามาถนอมไว้ๆ  
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เน้ือรา้ย ถนอมไวไ้ดไ้หมล่ะ เขามแีต่ตดัทิ้ง เขาตดัแลว้โยนทิ้งเลย อารมณ์ที่

มนัเป็นโทษ ทิ้งมนัไปเลย แลว้เดีย๋วถา้เราพจิารณา จติสงบแลว้นะ ถ้าเราจบัได ้มนัจะ

เป็นเนื้อรา้ยเน้ือไม่รา้ยตอ้งเขา้ห้องแลบ็ อารมณ์ความรูส้กึเป็นโทษหรอืเป็นคุณ ตอ้ง

เขา้หอ้งแลบ็แลว้พจิารณา เดีย๋วมนัจะเป็นประโยชน์ตรงนัน้ ถ้าเป็นประโยชน์ตรงนัน้ 

มนัจะแกไ้ด้อย่างไรว่าสามารถท าอย่างไรไดบ้า้ง 

รอ้ยแปดเลย ถ้าคนท างานเป็นแลว้มนัพลกิแพลงได้ทัง้นัน้น่ะ แต่ตอนน้ีเรา

กลวัผดิ หนึ่ง แล้วการปฏบิตัเิริม่ตน้มนักก็ลวัผดิพลาด มนักย็ ้าคดิย ้าท าอยู่อย่างนัน้น่ะ

...ตอ้งหาอุบาย หาอุบายพลกิแพลงตลอดเวลา นี่ข้อที ่๑ 

“๒. ในการพจิารณาความคดิ ผมดูความคดิที่มนัไหลออกมา ไดเ้กดิค าถาม

ขึน้มาว่า ความคดินี้มนัมาจากไหน ท าไมมนัไหลออกมาไดเ้รื่อยๆ ผมรูแ้ต่ว่า ถ้าเผลอไป

ยดึ ไม่พอใจหรอืพอใจมนั มนักจ็ะพฒันาเป็นอารมณ์ทีท่ าใหเ้กดิความทุกข ์ แต่ผมไม่

เหน็ว่ามนัออกมาจากไหน” 

ค าถามอย่างนี้มนัฟ้องถงึวุฒภิาวะของผูป้ฏบิตัิ ถ้าผูป้ฏบิตันิะ ถ้าเขาเหน็กาย

นะ เหน็กาย จติมนัเหน็ มนัรูว่้ามนัมาจากไหน มนัมาจากสมาธ ิ

แต่ถ้าจติมนัเหน็ความคดินะ มนัจบัความคดิได้ ความคดิมาจากไหน 

ความคดิมาจากจติ ถ้าจติเหน็อาการของจติ ความคดินี้เป็นอาการของจติ ความคดินี้

เป็นเงา เวลาคนยนือยู่ มแีสง มนัจะมเีงา ถ้าไม่มแีสง จะไม่มเีงา ถ้าไม่มจีติ มนัจะมี

เงาไดไ้หม สมมุตไิม่มจีติ ไม่มตีวัตน มแีสง กไ็ม่มเีงา ถ้าไม่มตีวัตนอยู่ 

ฉะนัน้ ถา้มตีวัตนอยู่ เวลามนัมแีสง มนักม็เีงา มนัมจีติอยู่ มนักม็คีวามคดิ 

แลว้ความคดิมนัเกดิจากไหนล่ะ 

นี่ความคดิเกดิดบั เขาบอกความคดิมนัเกิดดบั ทุกอย่างมนัเกิดดบั 

เกดิดบัมนักเ็ป็นเงา ไม่ใช่ตวัอตัตา ไม่ใช่ตวักเิลส แบบว่ามนัตกีลบัไดไ้ง แล้ว

มนัพจิารณาแยกแยะได ้ ถ้ามนัเป็นเงากเ็ป็นอาการ เป็นอาการ ถ้าจบัอาการไดก้เ็ป็น

อาการ แล้วความคดิมาจากไหน 
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พจิารณาซ ้าๆ ความคดิมาจากจติ แต่เพราะเราว่าไม่มสีตปัิญญาจบัตอ้งได ้ จบั

ความคดิส ิ จบัความคดิไว้แลว้แยกแยะอย่างทีว่่า แยกแยะ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ มนัประกอบไปดว้ยรูป มนัเกดิพอใจไมพ่อใจ มนัเกดิขอ้มูลถงึมคีวามคดิ มนั

เกดิสงัขารปรุงแต่ง มนัถงึคดิต่อเนื่อง แลว้มนัเกดิวญิญาณรบัรู ้ เพราะมนัรบัรูม้นัถงึมี

ความคดิ ไม่รบัรูจ้ะมคีวามคดิไดอ้ย่างไร ถ้ามคีวามคดิ มนัตอ้งมขีนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ 

สมบูรณ์มนัถงึเป็นอารมณ์ มนัถงึเป็นความคดิ 

ความคดิพจิารณาแยกแยะไป ถ้าจบัแยกแยะ พอแยกแยะไป มนัปล่อย ปล่อย

แลว้เหลืออะไร นี่พอมนัเหลอือะไร มนัจะรูต้รงนัน้ไง เพราะเหลอืไอน้ัน่ กเ็กิดจากตรง

นัน้ไง มนัจะรูม้นัจะเห็นของมนั ถ้าพจิารณาตรงนัน้ได้ มนัจะเป็นประโยชน์ตรงนัน้ ถ้าเป็น

ประโยชน์ตรงนัน้ มนัจะชดัเจน ถ้าเราท าของเราได้นะ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “ความคดิมนัมาจากไหน มนัออกมาไดเ้รื่อยๆ” 

มนัออกมาเรื่อยๆ ออกมาจนเราเหน่ือยนะ เหน่ือยมาก ถ้าจบัแลว้พจิารณา

นะ ถ้าโดยมรรค มนัจะปล่อย โอ้โฮ! โล่ง ว่างไปหมดเลย เดีย๋วกค็ดิอกี จบั พจิารณาไป

ซ ้าๆ ถ้าก าลงัพอมนักป็ล่อย ถ้าก าลงัไม่พอมนัก็ยือ้กนัอย่างนี้ 

วาง กลบัไปท่ีความสงบ แลว้จบัต้องใหม่ พอสงบแล้ว กลบัมาพิจารณา

ใหม่ พิจารณาซ า้ๆ ซากๆ 

ทนีี้เพยีงแต่ว่า เพราะโยมตอ้งท าหน้าทีก่ารงาน การปฏบิตัมินัถงึไม่ค่อย

ต่อเน่ือง แลว้ปฏบิตัติ่อเน่ือง จะปฏบิตัอิย่างเดยีวกไ็มไ่ดเ้พราะเรามงีาน 

อา้ว! ถา้มงีานแลว้ท างานใหจ้บ ท างานใหจ้บแลว้อย่ากงัวล เวลาไปท างาน 

ท างานใหเ้ตม็ทีเ่ลย ท างานโดยความรบัผดิชอบ กลบับา้น จบแลว้มาปฏบิตั ิเราค่อยมา

พจิารณาของเรา เอาจรงิเอาจงัเลย แลว้พอเอาจรงิจบแลว้ เรากก็ลบัไปท างาน แบ่งให้

มนัชดัเจน ท าของมนัอย่างนี้ใหม้นัดขีึน้มา 

เขาบอกว่า “แต่ผมไม่เหน็ว่ามนัออกมาจากไหน” 

ถ้าค าอย่างนี้มนัฟ้อง มนัฟ้องถงึนักปฏบิตั ิ ถ้าผมไม่เหน็ว่ามนัมาจากไหน ก็

ไม่รูจ้กัสมุฏฐานของโรค ไม่รูจ้กัทีม่าทีไ่ป แล้วเราจะแกไ้ขได้อย่างไร นักปฏบิตัเิขาจะ
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เหน็เลย เหน็เป็นไตรลกัษณ์ แลว้มนัดบัไปแลว้ ดบัไปอยู่ทีไ่หน แลว้เหลืออะไร แลว้

เกดิใหม่ เกิดอย่างไร นี่มนัชดัเจน ต้องชดัเจนแบบนี้มนัถงึจะชดัเจน แล้วชดัเจนมาก ท า

ต่อเน่ืองไป 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “ผมมคีวามคดิ ถ้าผมสามารถเหน็ว่ามนัประกอบไปดว้ย

อะไร” 

ตรงนี้มนัเป็นผล ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เพราะมเีหตุ เราพจิารณาแลว้มนั

ถงึมผีล 

“ผมคดิว่า ถ้าผมสามารถเหน็ว่ามนัประกอบไปดว้ยอะไร เกดิขึ้นมาได้อย่างไร

ตลอดทัง้กระบวนการ จะท าใหผ้มสามารถควบคุมความคดิ และควบคุมทุกขไ์ด”้ 

ถ้ามนัพจิารณาไปแลว้ เวลามนัส ารอก มนัปล่อยวางได ้ พอมนัปล่อยวางได้ 

มนัจบหมด เหน็ไหม ไม่ใช่ควบคุม มนัท าลาย พอท าลายไปแลว้ ท าลายขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์มใ่ช่ขนัธ ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถ้าขนัธ์ ๕ มนัท าลาย 

สกักายทฏิฐ ิ๒๐ มนักห็ลุดไป แลว้ทุกขม์นัจะไปไหนล่ะ ในเมื่อมนัไม่มเีหต ุทุกขม์นักไ็ม่ม ี

แต่นี้เพราะมนัมเีหตุ ทุกขม์นัถงึเหยยีบย ่าไง 

ทนีี้พอเราไปเหยยีบย ่า เราจะบอกว่า ค่อย  ๆท าไป ค่อย  ๆท านะ ค่อยๆ ท า ถ้ามนั

รูเ้หตุรูผ้ล กก็ารพจิารณาด้วยปัญญามนัจะรูเ้หตุรูผ้ล ถ้ามนัจบัอารมณ์ความรูส้กึ เวลา

มนัพจิารณาไป รูปประกอบไปด้วยอะไร เวทนาประกอบไปดว้ยอะไร สญัญาประกอบ

ไปดว้ยอะไร สงัขารประกอบไปดว้ยอะไร วญิญาณประกอบไปดว้ยอะไร พจิารณาสิง่

ใดสิง่หนึ่ง แลว้ถ้ามนัพจิารณาขนัธ์ ๕ หมดแลว้ มนัเขา้ใจหมดแลว้ มนัปล่อยหมดแลว้ 

มนัยงัมอีารมณ์ความรูส้กึอกี กจ็บัในขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ ในรูปมนักม็ขีนัธ์ ๕ ใน

เวทนากม็ขีนัธ์ ๕ ในสญัญากม็ ี โอ๋ย! มนัตอ้งท าต่อเนื่องตามเขา้ไปอีก พอตามเขา้ไป 

มนัพจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ การท าซ ้าแลว้ซ ้าเล่ามนัจะเขา้ใจ มนัจะสนุกนะ 

เวลาภาวนานี่นะ เวลาใชปั้ญญาไปแลว้มนัจะแยกแยะ มนัจะพจิารณาของมนั

ไป มนัจะกา้วเดนิของมนัไป ถ้าบอกว่า มนัเป็นการหนักหนา มนัเป็นการเหน่ือยยาก
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มาก มนักใ็ช่ เวลาภาวนา เวลาถ้าใชปั้ญญาไปแลว้มนัจะต่อสูก้นั มนัจะหนักสาหสั

สากรรจ์ ทุ่มเทมาก ต้องทุ่มเทเตม็ที่ 

พอทุ่มเทเตม็ทีไ่ปมนักเ็หน่ือยมาก พอเหน่ือยขึ้นมา พอพจิารณาไปแลว้พอ

มนัปล่อยวางกค็ดิว่าสิง่นัน้เป็นผลๆ...ยงัไม่ใช่ ต่อเน่ืองไป 

เพราะเวลาครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิา ท่านจะรูข้องท่านเป็นสเตป็ เป็นสเตป็

ขึน้มา เป็นชัน้ๆ ขึน้มาเลย ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิา

คามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค 

๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แลว้ระหว่างในโสดาปัตตมิรรค อูฮู้! กว่ามนัจะเป็นโสดาปัตตผิล 

มนัสูก้นัเกอืบเป็นเกอืบตาย ระหว่างสกทิาคามมิรรค กว่ามนัจะจบสิน้มนักต็อ้งเตม็ที ่

ในอนาคามมิรรค อูฮู้! มนัเป็นน ้าป่า มนัเป็นมหาสต ิมหาปัญญา มนัตอ้งต่อสูก้นัสุดๆ 

เลย แลว้ยิง่อรหตัตมรรคดว้ย 

ฉะนัน้ ไอท้ีพู่ดนี่พูดใหเ้หน็ว่า ไอท้ีท่ ามนัยงัอนุบาลอยู่เลย มนัยงัเริม่ตน้ 

ฉะนัน้ เริม่ตน้แลว้ สิง่ทีถ่ามมา ค าถามมนัจะฟ้องถงึวุฒภิาวะของใจว่า ใจรูไ้ด้ระดบั

ไหน ความเป็นจรงิระดบัไหน 

ฉะนัน้ เวลาถามไป “หลวงพ่อ หลวงพ่อฟังใหจ้บก่อนส ิยงัไม่ทนัไรหลวงพ่อ

ตอบทุกทเีลย หลวงพ่อฟังใหจ้บก่อน” 

กฟั็งอย่างนี้มา ฟังอย่างนี้มาเป็นหลายๆ ลา้นครัง้แลว้ มนัรู ้ฉะนัน้ เหน็ใจไง 

เหน็ใจ ใหข้ยนัหมัน่เพยีร เพยีงแต่อธบิายมาตัง้แตต่น้ ถ้าว่าความคดิมนัมาจากไหน ถ้า

จบัความคดิไดแ้ลว้ จบัความคดิแลว้กแ็ยกแยะมนั ถ้าแยกแยะไดน้ัน่คอืใชปั้ญญา 

แยกแยะไม่ไดก้ป็ล่อย ปล่อยเลย ปล่อยความคดิเลย แลว้กลบัมาพุทโธ กลบัมาท าความ

สงบของใจ ถ้าใจสงบแลว้กลบัไปจบัใหม่ พจิารณาซ า้ๆ อย่างนี้เขา้ไป มนัจะพฒันาขึน้

ไป แลว้ไอ้ค าถามทีถ่าม  ๆมานี่นะ มนัจะแยกแยะหมดเลย มนัจะเขา้ใจหมดเลย แลว้มนัจะ

ปล่อยวางตามความเป็นจรงิเลย อนันัน้เป็นสมบตัขิองการภาวนา 

นี่เขาบอกว่า “เมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได”้ 
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เมื่อปัญญาแยกแยะอารมณ์ไม่ได ้ เพราะว่าก าลงัมนัอ่อน เพราะว่าความ

รอบคอบเราอ่อนแอ แต่ถ้าเราท าสมาธ ิ เรามกี าลงัขึน้มา พอมกี าลงัขึน้มาแลว้จติใจ

เขม้แขง็ จติใจมกี าลงัแลว้ใชปั้ญญาเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะแยกแยะได ้ แยกแยะ

อารมณ์กไ็ด้ แยกแยะกายกไ็ด ้ แยกแยะจติกไ็ด้ แยกแยะธรรมก็ได้ แยกแยะดว้ยศลี 

สมาธ ิ ปัญญา มนักเ็กิดเป็นธรรมจกัร พอธรรมจกัรกเ็ป็นทางอนัเอก เป็นมคัโค เป็นทาง

กา้วเดนิของจติ จติมนักา้วเดนิอย่างนัน้ นี่ฝ่ายปฏบิตันิะ 

ท านี่ถูกตอ้งแลว้แหละ เพยีงแต่ว่า ท าหนา้ทีก่ารงาน ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคอืทาง

โลก ท าหน้าทีก่ารงานของโลก แลว้เอาเวลามาปฏบิตัเิป็นเฉพาะเรามโีอกาสเท่านัน้ ถา้

อย่างนี้แลว้เราท าของเราเพื่อเป็นสมบตั ิ สมบตัโิลก สมบตัธิรรม ท าของเราไป ท าของ

เราไป ท าไดเ้ท่าทีจ่ะมคีวามสามารถ 

แต่เราอธบิายนี้เราอธบิายถงึว่า ความเป็นไปมนัจะเป็นแบบนี้ ถา้มนัเป็นแบบนี้ 
ท าต่อเนื่องไป ท าเพื่อใหก้ าลงัใจผูป้ฏบิตั ิ ปฏบิตัแิลว้ใครไดม้รรคไดผ้ลขนาดไหนกเ็ป็น
สมบตัขิองคนคนนัน้ เอวงั 


