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ถาม : เร่ือง “การปฏิบตัิเบือ้งต้น” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ เป้าหมายของลกูตอนนีข้อแค่ท าความสงบของใจให้ได้ ลกูใช้
ค าบริกรรมพทุโธ ธัมโม สงัโฆ ในการเดินจงกรมและนัง่สมาธิ แต่กิเลสและความฟุ้งซ่านในใจ
มนัมีมากกว่า การปฏิบตัิเลยไปไม่ถึงไหน (ลกูฟังเทศน์หลวงพ่อทกุวนั เหมือนหลวงพ่อคอยสัง่
สอนทกุวนัว่า พทุโธแต่ปาก พทุโธสกัแต่ว่า ท าไม่จริงจงั มนัก็เลยไปไม่ถงึไหน) แต่ลกูก็ไม่ท้อค่ะ  

ลกูเคยมาถามเร่ืองปัญญาอบรมสมาธิ หลวงพ่อบอกให้ตามความคิดไป แต่ลกูไม่เข้าใจ
เร่ืองการตามความคิดค่ะ จนเม่ือเช้าลกูปฏิบตัิ พอเกดิความคิดไร้สาระ ลกูก็ด่ามนัในใจ ด่าจน
พอใจก็กลบัมาพทุโธต่อ แต่พอมีความคิดขึน้มา ลกูก็ท าแบบเดิมอีก บางทีเป็นความคิดถึงยาย
ที่เพ่ิงตายไป คราวนีล้กูไม่ด่าค่ะ ลกูกจ็ะคิดว่า เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นของธรรมดา วนัหนึ่งเราก็
ต้องตายเหมือนกนั แล้วลกูก็ป๊ิงขึน้มาในบดันัน้ว่า การใช้ค าด่าความคิด และใช้ธรรมะสอนใจ 
เป็นปัญญาอบรมสมาธิแบบที่หลวงพ่อบอกให้ตามความคิด (ตามไปด่ามนั) กราบหลวงพ่อ
ช่วยอธิบายด้วยค่ะ 

ตอบ : อนันีพ้ดูถึงว่า เวลาเขาเคยมาถามปัญหา แล้วเราสอนเร่ืองปัญญาอบรมสมาธิ 
แล้วเขาก็งงว่าปัญญาอบรมสมาธิคืออะไร แล้วความคิด จะไปด่าความคิด ไปด่ามนัท าไม 
ความคิดต้องไปด่ามนัท าไม 

ไอ้ค านีม้นัเป็นภาษาของเราเองไงว่าตามไปด่ามนั คอืตามไปติเตียน ตามไปวิพากษ์ 
ตามไปวิพากษ์ความคิดเราเอง เวลาความคิดเราเกิดขึน้ ความคิดเราเกิดขึน้ ความคิดนีม้นัมี
ก าลงัเหนือกว่า มนัใช้เราเป็นขีข้้า ถ้าเรามีสติปัญญา เราจะตามไปทนัมนั แล้ววิพากษ์มนัได้ แต่
ความจริงแล้วคนไม่มีสติปัญญาสามารถตามทนั เร่ืองตามความคิดนีเ้ป็นเร่ืองตามที่ยากมาก 
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เราถึงสงัเกตกรณีหลวงปู่ ดลูย์ท่านสอนให้ดจูิตๆ ความจริงค าว่า “ด”ู ของท่านคือตาม ตามให้
ทนั ค าว่า “ด”ู ของท่านคือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ไม่ใช่ดเูฉยๆ แต่คนเวลาไปศึกษามาแล้วไม่
เข้าใจไง ดตูามตวัอกัษรไง ตามตวัอกัษร ความหมาย ท่านมีความหมายมากกว่านัน้ แต่เวลา
เราไปเจอตวัอกัษรว่าดคูวามคิด เราก็ใช้การเพ่ง การเพ่งคือการจ้องด ู การจ้องด ู เราจะมี
สติปัญญาเท่าทนัความคิดไหม 

๑. เราไม่มีสติปัญญาเท่าทนัความคิด 

๒. เราก็จ้องดไูม่ได้ เพ่งดไูม่ได้ ไม่เห็น 

เพียงแต่ค าว่า “จ้องด”ู เราสมมตุิภาพขึน้มาแล้วจ้องด ูมนัก็เลยกลายเป็นการหลงผิดกนั
ไปไง แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเรามีสติปัญญา เราตามความคิดทนั เราตามความคิด
เราทนั ตามความคิดทนั ทนัความคิด เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองแสนยาก 

ฉะนัน้ เราอยู่ในวงการ มีพระผู้ใหญ่ลกูศิษย์หลวงปู่ ดลูย์เล่าให้เราฟัง เวลาหลวงปู่ ดลูย์
สอนบอกให้ดจูิต เขาก็ดจูิต มนัเหมือนเซน ในญ่ีปุ่ น เราอ่านหนงัสือของเขา มนัมีทนัตแพทย์คน
หนึ่งเป็นลกูศิษย์ของเซน อาจารย์เขาให้โศลกไว้ว่า ให้ปัญหาไว้ว่าเสียงตบมือข้างเดียว เสียงมนั
เป็นอย่างใด แล้วเขาก็มีอาชีพเป็นทนัตแพทย์ใช่ไหม เขาก็ท าฟัน ท าฟันไปเร่ือย พอได้ยินเสยีง
อะไรป๊ับ มนัก็จะวบู อ๋อ! เสียงตบมือข้างเดียวคือเสียงนี ้เช่น ได้ยินเสียงจัก๊จัน่ก็บอกว่าเสียงตบ
มือข้างเดียวก็เหมือนเสียงจัก๊จัน่ ก็วิ่งไปหาอาจารย์ของตวัเลย จะไปเอาคะแนน จะไปตอบไง 
ไปถึงบอก “อาจารย์ๆ กระผมรู้ครับ กระผมรู้แล้วครับ เสียงตบมือข้างเดียวคือเสียงจัก๊จัน่” 

อาจารย์บอกว่า “ไม่ใช่” 

ก็กลบัมาอีก มาถอนฟันไปเร่ือย ท าไปเร่ือย พอมนัจินตนาการไปถงึเสียงอะไร ก็คิดว่า
จะเสียงนัน้ เพราะอะไร เพราะมนัอปุาทาน มนัเป็นอปุาทาน มนัเป็นตวัเองต้องหาค าตอบให้ได้ 
มนัจะมีเสียงอะไรมาสะกิดใจ มีเสียงอะไรสะเทือน เสียงเล็กๆ น้อยๆ มนัก็ว่าคือเสียงนัน้ 
ครุ่นคิดอยู่อย่างนี ้๑๗ ปี ๑๗ ปี จนสดุท้ายไปถามอาจารย์ของตวั อาจารย์ของตวัจะเฉลยไง 

เวลาไปหาอาจารย์ของตวัจะเฉลย อาจารย์ของตวับอกว่าเสียงตบมือข้างเดียวมนัไม่มี
เสียง ไม่มีหรอก เสียงตบมือข้างเดียวมนัไม่มีเสียง แต่ที่ตัง้ปัญหาขึน้มาว่าเสียงตบมือข้างเดียว
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คือเสียงอะไร คือให้ตวัเองใช้ตรรกะ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเพ่ือให้จิตมนัหยดุคิด แต่ตวัเองไม่
เข้าใจ พยายามจะหาเสียงนัน้ให้ได้ไง 

เสียงจัก๊จัน่ก็บอกว่าเสียงตบมือข้างเดยีวคือเสียงจัก๊จัน่ เสียงลมพดัใบไม้ไหวก็เสียงตบ
มือ เสียงตบมือข้างเดียวคือเสียงใบไม้ไหว พอได้ยินเสียงอะไรขึน้มาหน่อยก็ว่าเสียงตบมือคือ
เสียงนัน้ พอคิดว่าเสียงอะไรก็วิง่ไปหาอาจารย์ของตวั จะไปตอบปัญหา อาจารย์ของตวับอกว่า
ไม่ใช่ๆ 

ย้อนกลบัมาหลวงปู่ ดลูย์ ลกูศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่ ดลูย์เล่าให้เราฟังเอง บอกว่าท่าน
ปฏิบตัิใหม่ๆ หลวงปู่ ดลูย์บอกให้ดจูิต แล้วพอดสูิ่งใดไปแล้วไปเห็นภาพสิ่งใดก็ไปหาหลวงปู่
ดลูย์ บอกว่า “ดจูิตคือภาพอย่างนีค้รับ” 

หลวงปู่ ดลูย์จะบอกว่า “ไม่ใช่” 

ก็วิ่งกลบัมาดจูิตๆๆ อยู่นี่ จนไปเห็นนิมิตอะไร เห็นภาพอะไรก็วิ่งไปหาหลวงปู่ ดลูย์อีก
แล้ว “หลวงปู่ ครับๆ ภาพอย่างนีค้รับคือดจูิต” 

“ไม่ใช่ๆ” 

ไม่ใช่ทัง้นัน้นะ่ เพียงแต่ว่าตอนหลงัพอหลวงปู่ ดลูย์ท่านนิพพานไปแล้วมนัถึงมาอปุโลกน์
กนั ไอ้ดจูิตส ามะเลเทเมาว่าดจูิต ดอูะไรกนัน่ะ 

เราพดูปัญหานีเ้พราะอะไร เราพดูปัญหานีข้ึน้มายกเปรียบเทียบให้เหมือนว่าตามไปด่า
ความคิด ตามความคิดไม่ทนั มนัไม่ใช่การประพฤตปิฏิบตัิตามข้อเท็จจริง ถ้ามนัตามความคิด
ของตวัเองทนั ตามความคิดของตวัเองทนันะ เวลาเราคิด ถ้าตามทนัมนัก็หยดุแล้ว ถ้าตามทนั
มนัก็หยดุ หยดุนัน่แหละคือสมถะ หยดุนัน่แหละ เพราะถ้าตามทนัคือรู้ตวั ถ้าตามทนัคือมีสติ 
ถ้าขาดสติ มนัคิดไปแล้ว มนัคิดไปแล้วจะไปตามอะไร ก็กูคิดอยู่นี่ กก็ูก าลงัคิด กูก าลงับ้าอยู่นี ่
แล้วกูจะไปรู้อะไร แต่ได้สติป๊ับ หยดุ เพราะสติมนัมา แต่ถ้าขาดสติ คิดไปอีกแล้ว 

ไอ้คิดอยู่นัน่น่ะมนับอกมนัดจูิต มนัรู้เท่าทนัความคิด ก็มนัคิดของมนัอยู่ 
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ท ามามนัมีปัญหาอย่างนีท้ัง้นัน้น่ะ มนัไม่ทนัความคดิ แล้วถ้าทนัความคิด ปัญหา 
ปัญหาเพราะอะไร เพราะเม่ือก่อนเขาบอกว่า หนเูคยไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่าให้ตาม
ความคิดไปให้ทนั ตามความคิด หนกู็ไม่รู้ความคิดคืออะไร หนกู็ไม่รู้ แต่เพราะหนใูช้พทุโธ ธัม
โม สงัโฆ หรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิเป็นบางครัง้ เพราะมีพืน้ฐาน มีเบสิก ท าบ่อยๆ ครัง้เข้า 
บ่อยๆ ครัง้เข้า ท าบ่อยๆ ครัง้เข้า ไปรู้เท่าทนัความคิด ตามความคิดไป พอความคิดมนัทนั มนั
จะบอกว่าเร่ืองไร้สาระ ไอ้นีเ่ราต าหนเิร่ืองไร้สาระ 

ฉะนัน้ เวลาเราพดู บอกว่าตามไปด่ามนั ตามไปด่ามันคือตามไปวิพากษ์ คือวิพากษ์เขา 
ไม่ให้เขามีก าลงัเหนือกว่าเรา เราไปด่า เราไปตเิตียน เราไปวิพากษ์ก็เพ่ือเราจะไม่หลงความคิด
เราไง 

ถ้าเราวิพากษ์ ความคิดมนัคืออะไร ความคิดมนัมาจากไหน แล้วความคิดมนัเกิดจาก
อะไร แล้วท าไมต้องเกิด แล้วมนัเกิดมาท าไม เกิดมาแล้วได้ผลอะไร ถ้าสติทนั มนัจะเป็น
สเต็ปมาเลย แต่ถ้าไม่ทนันะ “รู้เท่าแล้วแหละ” รู้เท่าคอืเผลอแล้ว เพราะค าว่า “รู้เท่า” มนัจะคิด
ใหม่แล้ว พอรู้เท่า ความคิดรอบใหม่มนัจะเกิดแล้ว มนัหลอกอีกแล้ว นี่มนัจะรู้เท่า ทีนีพ้อรู้เท่า 
มนัแบบว่ามนัท าแล้วมนัไม่สะใจไง แต่เราใช้ค าว่า “ตามไปด่า” ตามไปด่าเลย เพราะว่าถ้าโดย
สทัธาจริตนะ เราพยายามก าหนดพทุโธๆๆ เพ่ือให้จิตสงบ ท าไมต้องจิตสงบ 

เวลาขบัรถนะ ถ้ารถ เราจอดรถแล้วเราเข้าเกียร์ไว้ เราจะติดเคร่ืองรถได้ไหม เราติด
เคร่ืองรถได้ แต่รถจะพุ่งออกไปเลย จะติดเคร่ืองรถได้ ต้องปลดเกียร์ว่าง แล้วพอติดเคร่ืองเสร็จ
แล้ว แล้วค่อยใส่เกียร์ แล้วถึงจะออกรถได้  

โดยสามญัส านึกของเรา เราใสเ่กียร์กนัมาตลอด ความคิดที่เกิดดบัๆ มนัมีกบัเรามา
ตลอดตัง้แต่แรกเกิด ไม่เกิดมนัก็มี ตายไปแล้วก็มี เรามาพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราจะ
ปลดเกียร์ว่าง ถ้าเราปลดเกยีร์ว่างได้ เราจะออกรถโดยโลกุตตรปัญญาได้ ถ้าเราปลดเกียร์ว่าง
ไม่ได้ รถมนัพุ่งออกไปโดยเกียร์สามญัส านกึ มนัเป็นสมมตุิทัง้หมด เป็นเร่ืองโลกๆ ถ้าไม่ปลด
เกียร์ว่าง แต่ถ้าปลดเกียร์ว่าง เราติดเคร่ืองได้นะ แล้วเราเข้าเกียร์ของเรา มนัจะเป็นคนละกรณี
กบัที่ติดเคร่ืองในเกียร์  
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ติดเคร่ืองในเกียร์ อาจติดได้ๆ เราใช้ค าว่า “อาจติดได้” แต่รถจะพุ่งออกไป เสียการ
ควบคมุ แล้วเสียทกุๆ อย่าง แต่ถ้าเราปลดเกียร์ว่างได้ รถติดเคร่ือง รถจอดสนิท ไม่ขยบัเลย 
เคร่ืองติดแล้วเราเหยียบคลตัช์ แล้วเราค่อยเข้าเกียร์ แล้วพารถนัน้ออกไป 

การที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิหรือก าหนดพทุโธ เหตผุลมนัอยู่ตรงนี ้ เหตผุลมนัต้องปลด
เกียร์ว่างก่อน ถ้าปลดเกียร์ว่างคือสมัมาสมาธิ เพราะเกียร์ว่างมนัไม่อยู่ในเกียร์ มนัมีแรงส่งไหม 
ไม่มีหรอก ไม่มี  

ถ้าเป็นสมัมาสมาธิ มนัจะมีก าลงัของมนั มนัมีก าลงัของมนั แล้วมนัไม่มีนิมิต มนัไม่ไป
เกาะเกี่ยวกบัอะไรทัง้สิน้ แล้วพอไม่เกาะเกี่ยว สมาธิถึงแก้กเิลสไม่ได้ไง สมาธิแก้กิเลสไม่ได้
หรอก แต่ถ้าไม่มีสมาธิ มนัก็ไม่มีภาวนามยปัญญา 

ไม่มีสมาธิ ติดเคร่ืองยนต์โดยอยู่ในเกียร์ รถอยู่ในเกียร์ อนัตรายขนาดไหน ถ้าไปติดอยู่
ในที่รถติด มนัเป็นไปไม่ได้เลย มนัต้องชนรถคนัหน้า มนัต้องท าให้สงัคมนัน้ป่ันป่วน ดจูิตๆ คิด
กนัไป เวลาอภิธรรมรู้ตวัทัว่พร้อมกนัไป ไม่มีสมาธิเป็นพืน้ฐาน สติปัฏฐาน ๔ ปลอมหมด สติปัฏ
ฐาน ๔ ปลอมๆ ปลอมๆ คือจินตนาการ ปลอมๆ คือกิเลสสมทุยัมนัเจือปนมา ปลอมๆ คือเรารู้
โจทย์ ปลอมๆ คือเรารู้ข้อมลู มนัไม่สะอาดบริสทุธ์ิ แต่เวลาเข้าสมาธิ พอจิตสงบแล้วเขาบอก 
เออ! มนัมีความสขุ มนัมีความสขุนะ มนัมีก าลงันะ แต่บอกว่าไม่เห็นรู้อะไรเลย 

ก็ไม่รู้ ก็สมาธิ มนัไม่ใช่ปัญญา มนัจะไปรู้อะไร ไม่รู้หรอก แต่นัน่เป็นพืน้ฐาน นี่เกียร์ว่าง 
ความเวิง้ว้าง ความสะดวกสบายที่ก าลงัจะขึน้สู่สติปัฏฐาน ๔ ถ้าสู่สติปัฏฐาน ๔ ตามนี ้ทีเ่ขียน
มาถาม เขาถาม ที่ว่า “ลกูไม่เข้าใจเร่ืองตามความคิดค่ะ จนเม่ือเช้านีพ้อปฏิบตัิไป มนัเกิดเร่ือง
ไร้สาระ ลกูกเ็ลยด่ามนัในใจ ด่าจนพอใจ กลบัมาพทุโธต่อ” 

ด่าจนพอใจ เราด่ามนั ค าว่า “ด่า” มนัก็เป็นธรรม กศุลอกุศล ค าว่า “ด่า” ลกูเรา เรา
อบรมลกู เราอบรมลกูเราให้เป็นคนดี เราหาเหตหุาผล พดูกบัลกูของเราด้วยเหตดุ้วยผล สิ่งนี ้
มนัถกูต้อง สิ่งนีม้นัไม่ถกูไม่ควรท า สิง่ที่ควรท าเป็นอย่างไร เราสอนลกูเราได้ ไอ้เราตามไปด่าจติ 
เราก็เท่ากบัไปสอนจิตเรา เรากลบัไปสอนมนั 
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จิตของเราแท้ๆ เราใช้ธรรมะเข้าไปสอนมัน มีสติปัญญาเข้าไปสั่งสอนมันว่า
อะไรควรอะไรไม่ควร เพราะเอ็งท าไม่ควรนะ กูถึงทุกข์อยู่ น่ีไง เพราะเอ็งท าไม่ควร ชีวิต
กูถึงได้ทกุข์อยู่ น่ี แล้วเอ็งควรท าให้ถูกต้อง ควรท าสิ่งที่ควรท า เอ็งท าไมไม่ท า 

ถามมันๆ สิ่งที่ควรท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ ศีล สมาธิ ปัญญา สิ่งที่คุณธรรมมัน
ควรท า เอ็งท าไมไม่ท า แล้วสิ่งที่ไม่ควรท า ไม่ควรมี เอ็งคิดทุกวันเลย เอ็งคิดทุกวันเลย 
น่ีตามไปวิพากษ์ ตามไป น่ีปัญญาอบรมสมาธิ แต่จะตามให้เห็นอย่างนี ้อย่างที่พูดเมื่อ
กีเ้ร่ิมต้นมาไง เรายกให้เห็นว่าไม่ใช่ของง่ายๆ หรอก 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านถงึไม่สอนทางนีไ้ง ส่วนใหญ่แล้วจะสอนพทุโธ เพราะ
พทุโธมนัก าปัน้ทบุดิน เพราะอะไร เพราะมนัเกิดจากจิต จิตเราบริกรรม มนัเป็นว่ามนัไม่ผจญ
ภยั ไม่อนัตรายจนเกินไป พทุโธๆๆ แต่ถ้าปัญญาอบรมสมาธิมนัอนัตราย อนัตรายที่ว่ามนั
จินตนาการ มนัคาดหมาย มนัส่งออกหมด แล้วมนัต้องมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ ดลูย์ ครูบา
อาจารย์อย่างมหายานเขาว่า ตบมือข้างเดียวคือเสียงอะไร ๑๗ ปีนะ 

ได้ยินเสียงน า้ตก วิ่งไปหาอาจารย์แล้ว “เสียงตบมือข้างเดียวเหมือนเสียงน า้ตกครับ” 

“ไม่ใช่” 

เออ! กลบัไปตรรกะ กลบัไปค้นคว้าต่อ จนมนัคิดได้เร่ืองอะไรมนัก็วิ่งไปหาอาจารยเ์ลย 
“อ๋อ! เสียงเหมือนจัก๊จัน่ครับ” 

“ไม่ใช่” 

จัก๊จัน่มนัใช้ปีกถกูนัอยู่นัน่ เกี่ยวอะไรกบัเอ็ง แล้วพออาจารย์จะเฉลย เสียงตบมือข้าง
เดียวมนัไม่มีหรอก แต่ท่านต้องการให้พยายามใช้ปัญญาควบคมุความคิดให้มนัเป็นสมถะ นัน้
คือเป้าหมาย 

ปัญญาอบรมสมาธิไม่ใช่ของง่ายๆ หรอก แต่เพราะมนัเป็นพทุธจริตไง เดี๋ยวนีเ้ป็น
ปัญญาชนไง ปัญญาชนเวลาจะพทุโธก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ ก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอใช้ปัญญา
อบรมสมาธิก็ไบรต์ขึน้มาอีก รู้ไปหมด “อ๋อ! สมาธิเป็นอย่างนัน้ สมาธิเป็นอย่างนัน้”...ไม่ใช ่
สมาธิเป็นสมาธิ แล้วเวลาเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็คิดอีก คิดอีกก็ใช้ปัญญาไล่ไปเร่ือยๆ ไล่ไปเร่ือยๆ 
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อนันีค้ือว่าเราตามไปวิพากษ์ไง จริงๆ นะ เราก็ใช้ค านี ้ ตามไปด่ามนั แต่เขาเขียนกลบัมาถาม
หลวงพ่อว่า ตามไปด่ามนั หนทู าไม่ได้ หนไูม่รู้จกั คณุสมบตัิผู้ดีไง ไอ้เรามนัลกูทุ่ง มนัท าเพ่ือ
ประโยชน์ไง 

ฉะนัน้ เพียงแต่ว่าเขาเขียนมา การปฏิบตัิเบือ้งต้นถามว่า ที่เขาเกิด ที่เขาไปรู้เร่ือง
ความคิดไร้สาระ แล้วกลบัมาพทุโธ ถกูไหม เพราะเขาถามว่า หลวงพ่อช่วยอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดกบัเขาด้วย ที่เขยีนมานี ่

เวลาคนถ้ามนัไม่มีเบสิกเลยนะ มนัท าไม่มีสิ่งใดเลย มนัจะเคว้งคว้าง แล้วมนัจะไถลไป 
คนท างานไม่เป็นมนักท็ าไม่เป็นตลอดไป แต่เวลาเขาบอก เวลาตอนเช้าไง เวลาความคิดมนัไร้
สาระ เขาตามทนั พอเขาตามทนั เขาตามไปด่ามนัจนพอใจเลย เห็นไหม ตามทนั พอด่ามนั มนั
ก็จบไง 

ด่าคือต าหนิ ต าหนิความคิดเรา ต าหนิความคิดเราว่ามนัไม่ควรท าอย่างนี ้ๆ  พอมนัอ่อน
ลง พอความคิดมนัเร่ิมเบาลง กเิลสมนัเร่ิมรู้ตวัแล้วว่าธรรมะตามมาทนัแล้ว บางทเีขาคิดว่ายาย
เพ่ิงตายไป คราวนีล้กูไม่ด่า เพราะด่ามนัจะกระเทือนยายตวัเองไง คราวนีล้กูไม่ด่า พอลกูไม่ด่า 
ลกูกลบัใช้ธรรม ดเูป็นธรรมไง ลกูก็คิดว่าการเกิด แก ่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองธรรมดา วนัหนึง่เราก็
ต้องตาย มนัก็เลยป๊ิงขึน้มา มีความรู้สึกป๊ิง มนัปล่อย มนัปล่อยขึน้มา 

เวลาจิตมนัดีขึน้มา จากเร่ิมต้นมนัคิดเร่ืองไร้สาระก็รู้เท่า พอมนัดีขึน้ มนัคิดถึงว่ายาย
ตายไป ความตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่มนับวกค าว่า “ยาย” เคารพยายไง ก็เลยไม่กล้าด่า ก็
เลยพิจารณาเป็นธรรม พิจารณาเป็นธรรมมนัก็เศร้า เพราะเวลาถ้ามนัพิจารณา มนัทนันะ มนั
จะเกิดธรรมสงัเวช ค าว่า “ธรรมสงัเวช” มนัสงัเวชไง แต่สงัเวชโดยธรรม แตเ่วลาพวกเรา
โศกเศร้า มนัโศกเศร้าโดยกิเลส เวลากิเลสมนัครอบง าหวัใจแล้วมีการโศกเศร้า มีการคร ่าครวญ 
มีความทกุข์ มีความพิไรร าพนั อนันัน้เป็นความทกุข์จากกิเลส 

แต่ถ้าสติเราทัน มันจะเกิดธรรมสังเวช มันสลดหดหู่ มันสังเวช แต่เป็นธรรม 
ไม่ใช่กิเลส ถ้ากิเลสมันท าให้เศร้า ท าให้เจ็บช า้น า้ใจ แต่ถ้ามันเป็นธรรมสังเวชนะ มัน
สังเวช มันเศร้า แต่มันเกิดความแช่มช่ืน ช่ืนบาน อืม! ชีวิตเป็นอย่างนี ้ สัจธรรมเป็น
อย่างนี ้มันชุ่มช่ืนนะ มันช่ืนใจ น่ีธรรมสังเวช ปรากฏการณ์เป็นแบบนี ้
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ฉะนัน้ สิ่งที่ท าๆ ถ้าคิดให้ทนั มนัก็จะเป็นประโยชน์ สิ่งต่างๆ ที่เราท าอยู่นี่ เราคิดไม่ทนั 
เราพทุโธๆ เรามาอยู่กบัพทุโธ เราตามหลงัพทุโธ เวลาพทุโธแล้วเราแฉลบไปที่อ่ืน มนัไม่ทนัพทุ
โธ ไม่พอดีกบัพทุโธ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราคิดๆ ไอ้ที่ว่าดจูิตๆ มนัไม่ใช่ของง่ายหรอก มนัต้องมีสติปัญญา 
แต่ถ้าพทุโธๆ มนัง่ายกว่าเยอะ เพียงแต่ว่ากเิลสมนัก็ยืนยนับอกว่ามนัเบื่อ มนัซ า้ซาก มนัไม่มี
เหตมีุผล ถ้าไม่มีเหตมีุผล มนัปัญญาชน ปัญญาชนต้องใช้ความคิด แต่ความคิดมนัคิดไปๆ คิด
เร่ิมต้นก็เป็นโลกียะไง ความคิดกบัเราเป็นอนัเดียวกนั คือถ้ามีความคิดก็มีเราปนอยู่ด้วย คือเรา
กบัความคิด เหมือนกบัเราท าผิด เราท าผิด มนัไม่มีใครมาจบัผิดหรอก 

แต่ถ้าเม่ือใดเราแยกได้ สติปัญญามนัแยกได้ ความคดิไม่ใช่เรา มนัจะทนัแล้ว พอมนัทนั 
จบัความคิดได้ มนัพิจารณาได้ พิจารณาได้ ความคิดมนัทกุข์ยากเพราะใคร กเ็พราะเอ็งนี่
แหละๆ แล้วท าไมเอ็งถึงเกิดล่ะ นี่มนัพิจารณามนัไป พอมนัทนั มนัก็ปล่อยๆ แค่ปล่อยเท่านัน้
น่ะ พอปล่อย เดี๋ยวก็คิดอีก ปล่อย เดี๋ยวก็คิดอีก แต่ถ้ามนัช านาญมากขึน้ๆ การปล่อย ปล่อยจะ
มากขึน้ๆ แล้วไล่ไปเร่ือยๆ นะ เดี๋ยวมนัจบัได้เลย 

รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร ความรู้สึกนึกคิดเกิดจาก
บ่วง รูป รส กลิ่น เสียงมนัรัดคอ แล้วก็รูป รส กลิ่น เสยีง มนับูชา รูป รส กลิ่น เสียง สิ่งที่มนัเป็น
บ่วงที่พอใจ มนับูชา พวงดอกไม้มนัล่อมนัหลอก รูป รส กลิ่น เสียงที่มนัเป็นความเจ็บช า้น า้ใจ 
มนัรัดคอ เห็นไหม รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้ เป็นบ่วงด้วย เป็น
พวงดอกไม้ด้วย เวลามนัหลอกมนัล่อ พวงดอกไม้มนัล่อมนัหลอกให้คิดไป เจ็บช า้น า้ใจมนัก็รัด
คอเอาๆ ไม่เห็นไม่รู้ ถ้ามนัได้รู้ชดัๆ วางหมด กลัยาณปถุชุน ท าสมาธิได้ง่าย เพราะว่าเขามี
ปัญญารู้เท่า แต่ถ้ายงัไม่มีปัญญารู้เท่า ปถุชุนคนหนา ฉะนัน้ มนัต้องไล่กนัขนาดนีน้ะ เวลา
ภาวนา นีโ้ดยข้อเท็จจริง 

เพราะว่าเขาถามมาแล้วบอกว่าให้อธิบายปรากฏการณ์ในใจของเขา ที่เขาท านี่มนัคือ
อะไร 
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นี่ไง เม่ือก่อนบอกไม่เข้าใจเลย หลวงพ่อบอกว่าตามไปด่ามนั หนกู็ไม่รู้เร่ือง หลวงพ่อให้
ท าอะไรหนกู็ไม่รู้เร่ือง แต่เวลามนัท าเป็น นี่เขาเรียกว่าปัจจตัตงั เวลามนัเกิดขึน้กบัเรา เราจะ
เข้าใจได้ 

แล้วย้อนกลบัไปเลย ย้อนกลบัไปที่ว่าหลวงปู่ ดลูย์ให้ดจูิตๆ มีพระผู้ใหญ่ลกูศิษย์หลวงปู่
ดลูย์คยุกบัเรา บอกว่าปฏิบตัิกบัหลวงปู่ ดลูย์ กเ็หมือนอย่างนี ้ เหมือนกบัหมอในมหายาน เวลา
เห็นอะไรป๊ับ วิ่งไปหาหลวงปู่ ดลูย์เลย ค าตอบคือไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วไปท าใหม่ หลวงปู่ ดลูย์นะ 
ไม่ใช่ ใครไปหา ไม่ใช่ๆ ไม่ใช่คือมนัไม่ใช่ คือไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นอปุาทานทัง้หมด นี่หลวงปู่ ดลูย์
เวลาท่านมีชีวิตอยู่ แต่เพราะทา่นนิพพานไปแล้วถึงเอาเกียรติศพัท์เกียรติคณุของท่านมาหากิน
กนั เวลาท่านอยู่ ไม่มีตวัไหนเกง่เลย เวลาเจ้าของทฤษฎี เจ้าของความรู้จริงนัน้ไม่อยู่แล้วเกง่
ทัง้นัน้ อนันีพ้ดูถึงปัญญาอบรมสมาธิ จบ 

ถาม : เร่ือง “การหยัง่ลงในพระรัตนตรัย” 

ขอความกรุณาพระอาจารย์ได้อธิบายไขข้อข้องใจเร่ืองใช้ค าว่า “กล่าวแก้” คือกระผม
และเพ่ือนๆ ได้สนทนากนัเร่ืองของการยึดมัน่ในพระรัตนตรัย มีบางคนกล่าวว่าเขายอมรับใน
พระรัตนตรัยอย่างที่สดุ มีทาน ศีล และภาวนาตามแบบของชาวพทุธ แต่เขาขอเพ่ิมคือบูชาเทพ
ในศาสนาอ่ืน เจ้าแม่ที่ไม่กินเนือ้ นกัรบที่มีความซื่อสตัย์พร้อมๆ ไปด้วย เผื่อเหลือเผื่อขาด 
เพราะก็ไม่ผิดศีล สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิง่ที่ดี จะผิดตรงไหน ผมก็ได้แต่อธิบายถึงการหยัง่ลงมัน่ในพระ
ศาสนา ผมเปรียบได้แค่ว่าจะเอาน า้มนังา แต่ไปบดเม็ดทราย มนัไม่ได้ มนัก็ไม่ท าให้กระจ่าง จึง
เรียนมาเพ่ือขอค าอธิบาย นี่คือค าถามที่ ๑ ครับ 

๒. ผมได้ปฏิบตัิตามที่พระอาจารย์ได้กรุณาสอน คือท าความสงบก่อน แล้วเฝา้สงัเกตใน
กาย ยึดลมไม่ให้ขาด รู้เนือ้รู้ตวั อะไรจะเกิดก็กลบัมารู้ลม (ท าให้นิมิตต่างๆ ของผมไม่มี) มีแต่
เวทนา แต่ตอนนีผ้มได้เพ่ิมอีกหนึ่งอย่างคือท าใจว่าการบ าเพ็ญนีม้นัสนกุเหมือนเล่นกีฬา ผมจะ
ใช้แนวเดียวกบัท่านอาจารย์ คือลยุสู้แบบหวัชนฝา พยายามหาอาการของจิต ได้แค่ไหนแค่นัน้ 
อะไรจะเกิด มนัจะเป็นปัจจตัตงั อธิบายล าบาก เพราะภาษาเขียนไม่มีขีดความสามารถที่จะ
อธิบายให้ (ผู้ รู้บอก) เพราะถ้าอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคว ท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนึก จงึขอความ
เมตตาพระอาจารย์พิจารณาเพ่ิมเติมแก้ไข 
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ตอบ : เขาว่าตบเข้าที่ให้ด้วย เขาให้ตบเข้าที่คนนีเ้นาะ 

เร่ืองพระรัตนตรัย เพราะว่าเวลาเราชาวพทุธนะ เวลาชาวพทุธเม่ือก่อน เวลาพระ
จุลจอมเกล้าฯ ท่านจะสง่ลกูไปเรียนเมืองนอก ท่านก็ห่วงลกูมาก ห่วงลกูว่าถ้าสง่ไปเรียนแล้ว
มนัไปเจอศาสนาอ่ืน อาจจะเสียไป กเ็ลยขอ พยายามบอกให้ลกูๆ ถึงพทุธมามกะ อย่างเราชาว
พทุธต้องถึงพทุธมามกะ คือถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เราเป็นชาวพทุธ เราจะศึกษา
ศาสนาไหนก็แล้วแต่ แต่เราก็มีหลกัยึดว่าเราเป็นชาวพทุธ ถ้าเราเป็นชาวพทุธ เรามีพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง 

ถ้าเรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง ถ้าเราจะศึกษา เราศึกษา เราไม่ใช่ไปนบั
ถือ ถ้าศึกษา ถ้าเขาดีกว่า เราก็ควรจะนบัถือเขา แตเ่วลาเราศึกษาไปแล้วมนัจะมีอะไรที่ดีกว่า
เรา มนัไม่มีศาสนาไหนที่ดีกว่าเราหรอก เพราะอะไร เพราะว่าพระพทุธศาสนา องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเท่านัน้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ ลทัธิศาสนาอ่ืนไม่กล้าพดู  

ลทัธิอ่ืนนะ เราไปดใูนคมัภร์ีของเขา เขาไม่ได้บอกวา่เขาเป็นพระอรหนัต์ เขาบอกเขา
เป็นพระเจ้า เขายงัส่งต่อไปพระเจ้าของเขา เป็นอาจารย์ของเขา เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่
รู้เท่ารู้จริง มีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเท่านัน้ที่บอกว่ารู้แจ้ง แล้วถ้ารู้แจ้งแล้ว ถ้าใครมี
วฒุิภาวะ มีปัญญาขนาดไหน ถามท่านสิ อะไรเป็นจริงเป็นจงั ถามได้หมด  

นี่พดูถึงว่า เวลาเราถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ถงึรัตนตรัย แล้วพอถึงรัตนตรัย คน
ที่ถึงรัตนตรัย อย่างพวกเรา อย่างที่พดูเม่ือกีน้ี ้ ถ้าปถุชุนคนหนา คนหนามนัยงัเปล่ียน เราใช้ค า
นีน้ะ เม่ือก่อนเราไม่ค่อยพดู เราบอกว่า เวลาเราทจุริต เราท าสิ่งใด นัน่อีกเร่ืองหนึ่งนะ แต่
คนขายจิตวิญญาณ เราบอกว่าแย่มาก ขายจิตวิญญาณของตวั 

นี่ก็เหมือนกนั เราคิดดสูิว่า เวลาเราเป็นคนหนา เรายงัไม่มีหลกัยึด เราไม่ถือว่าเราขาย
จิตวิญญาณ เพียงแต่ว่าเราเปล่ียนความเชื่อ เราเปลี่ยนความเชื่อจากลทัธิหนึ่งไปอีกลทัธิหนึง่ 
แต่ของเราชาวพทุธ เราไม่ใช่ลทัธิ ของเราเป็นศาสนา มีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เกิด 
เกิดมาจากไหน อยู่ อยู่ท าไม ตายไปแล้วจบสิน้ที่ไหน ถ้ายงัไม่สิน้กิเลส จะเวียนว่ายตายเกิด
อย่างนี ้ เวลาตายไปแล้ว ถ้าสิน้กิเลสแล้วนิพพานจะจบสิน้อย่างนี ้ นี่ไง มนัถึงเป็นศาสนา 
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ศาสนามนัตอบโจทย์ถึงชีวิตไง ตอบโจทย์ถึงที่มาที่ไปของเราไง ตอบโจทย์ถึงที่มาของชีวิต อยู่
อย่างไร  

ดสู ิ พระสมยัพทุธกาล เวลาปฏิบตัิเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา ไปถามองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า “ท าไมเป็นอย่างนี”้ 

พระพทุธเจ้าบอกเลย “เม่ือชาตินัน้ๆ เขาท าอย่างนัน้” 

“เทวทตัท าไมเป็นอย่างนี”้ 

“เทวทตัเม่ือชาตินัน้ๆ...” 

มนัมีที่มาหมด มนัตอบโจทย์ชีวิต ตอบโจทย์ทกุอย่างไปหมดเลย เพียงแต่พวกเรายงัท า
ไม่ถึง เรากไ็ม่เข้าใจ โจทย์นีไ้ม่ทะลปุรุโปร่งกบัเรา ถ้าไม่ทะลปุรุโปร่งกบัเรา เราก็มีที่พ่ึงที่อาศยั มี
รัตนตรัยเป็นที่พ่ึงไง ถ้ามีรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง เรามัน่คง ถ้ามัน่คง เราก็มีโอกาส ถ้าไม่มัน่คงก็แบบ
คนหนา เพราะคนหนามนัยงัหนาด้วยกเิลส มนัก็เชื่อสิง่ใดๆ ไปตามแต่ผลประโยชน์ 

แต่ถ้าเป็นกลัยาณปถุชุน รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร สิ่ง
ที่มารมนัเชิดชู สิง่ที่มารบูชา สิ่งที่มารมาเกลีย้กล่อมอยู่นี่ เรารู้เท่าหมด ถ้ารู้เทา่หมดแล้ว ถ้าเรา
ถึงรัตนตรยั แล้วถ้าเรายกขึน้สู่วิปัสสนา เพราะอะไร เพราะเราท าสมัมาสมาธิได้ง่าย ยกขึน้สู่
วิปัสสนาก็เป็นโสดาปัตติมรรค  

ถ้าเป็นโสดาปัตติมรรค พิจารณาไปแล้ว ถ้าเวลาสงัโยชน์มนัขาด พอสงัโยชน์ขาด เป็น
โสดาปัตติผล โสดาปัตติผลนี่ถึงรัตนตรัยโดยสมบูรณ์ เพราะพระโสดาบนัเท่านัน้ไม่ถือมงคลตื่น
ข่าว เป็นพระโสดาบนัแล้วจะไม่วอกแวกวอแวเลย พระโสดาบนัไม่สีลพัพตปรามาสไง ไม่ลบู
คล าในศีลไง แต่ถ้าปถุชุนมนัยงัลบูยงัคล าอยู่ใช่ไหม อย่างเรา ถ้าเราปถุชุน เรากย็งังงๆ อยู่นะ 
เออ! จริงไม่จริงเนาะ เออ! เขามาเสนอผลงานใชไ่หม ทฤษฎีที่น่าเชื่อฟัง เออ! มนัก็ฟังขึน้เนาะ 
เออ! เขาก็น่าจะดีกว่าเรา เพราะอะไร เพราะเราไม่มีพืน้ฐาน 

แต่ถ้าเป็นพระโสดาบนัแล้วนะ อะไรๆ ก็ไร้สาระ ทกุอย่างไร้สาระ มนันอกจากใจไง เป็น
พระโสดาบนัเป็นที่ไหน เป็นพระโสดาบนัมนัก็เป็นที่หวัใจ ถ้าหวัใจมนัเป็นแล้วอะไรมนัจะมีค่า
มากไปกว่านัน้ 
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นี่พดูถึงรัตนตรัย เราจะพดูถึงรัตนตรัย เราจะพดูถงึมมุมองและความคิดไง ถ้ามมุมอง
มนัแตกต่างมนัหลากหลาย แล้วเราบอกเราถงึรัตนตรยั เราเอาความมุ่งหมายตรงไหนว่าเราถึง
รัตนตรัยแล้วเราไม่คาดเคลื่อน ไม่คาดเคลื่อนนะ 

ไอ้อย่างที่เขาพดู อย่างที่ว่าเขาถกเถียงกบัเพ่ือน เอาค านีก้่อน เอาค าว่า “กล่าวแก้” 

ค าว่า “กล่าวแก้” พอเวลาทางโลกเขาบอกว่าเป็นพทุธพจน์ๆ แต่เราเจอในพระไตรปิฎก 
เวลามารดลใจองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้นิพพานๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
โต้แย้งกบัมารตลอด “เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาของเรายงัไม่เข้มแข็ง สามารถกล่าว
แก้ค าจาบจ้วง กล่าวแก้ค าดถูกู ค าติฉินค านินทาจากลทัธิศาสนาอ่ืน เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

พระพทุธเจ้ากเ็ผยแผ่มาตลอด จนวนัมาฆบูชาไง สดุท้ายแล้ววนัมาฆบูชา บอกให้พระ
อานนท์นิมนต์ถึง ๑๖ ครัง้ พระอานนท์ก็ยงัรู้ไม่ได้ มนัก็ถึงว่าพระอานนท์รู้ไม่ได้ แต่สงัคมมนั
มัน่คงแล้ว ก็พดูกบัมารไง “มารเอย บดันีภ้ิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาของเราเข้มแข็ง 
สามารถกล่าวแก้ค าจาบจ้วงของลทัธิต่างๆ ได้ อีก ๓ เดือนข้างหน้า เราจะนิพพาน” 

ทีนีพ้อสงัคมพทุธเรา สงัคมปฏิบตัิเรามีปัญหา จะบอกว่าพระสงบเสือก เสือกทกุเร่ือง
เลย 

ไม่ใช่ กล่าวแก้ มีประเด็น มีความเห็นที่แตกต่าง มีมมุมองที่ไม่ลงตวักนั เราใช้ค าว่า 
“กล่าวแก้” กล่าวแก้คือปกป้องพระพทุธศาสนาไง กล่าวแก้คือหลกัการของเราไง รัตนตรยัของ
เรา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ของเรา แล้วให้คนอ่ืนมาเหยียบย ่าย ่ายี ท าไมเราจะกล่าวแก้
ไม่ได้ 

ถ้าเขาเหยยีบย ่าเขาย ่ายี เราไม่ได้ไปว่าเขา เราไม่ได้ตฉิินนินทาเขา เพราะเขาเหยียบย ่า
ย ่ายี มนัต้องมีประเด็นสิ เขามีประเด็นอะไรเขาถงึเหยยีบย ่า เขาถึงท าลาย เราก็แก้ตามประเดน็
นัน้ไง เราก็ปลดเปลือ้งประเด็นทีเ่ขาล็อกไว้ใชไ่หมว่าผิดอย่างไร ไม่ดีอย่างไร เราว่าเป็นการ
กล่าวแก้ กล่าวแก้ความเห็นของเขา  

ฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจค าว่ากล่าวแก้ 
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นี่เขาจะกล่าวแก้เพ่ือนไง แล้วกล่าวแก้ไม่ได้ก็เขียนมาถามว่ารัตนตรัย เขาจะถงึรัตนตรยั
อย่างไร 

ถ้าถึงรัตนตรัยนะ ง่ายนิดเดียวเลย ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วอย่างที่ว่าเขา
บอกว่าเขาถึงรัตนตรัย ถ้าพระสงฆ์นะ สิ่งใด ค าสอนนอกศาสนา ศาสนาพทุธไม่สนใจ ค าสอน
นอกศาสนานะ มงคลตื่นข่าว สิ่งที่เขาพดูกนั เขาว่ากนั โดยสามญัส านึกเดี๋ยวนีม้นัเป็น
ประชาธิปไตยไง มนัเป็นสิทธ์ิของเขา ใครนบัถือศาสนาใด เขาก็ควรพดูหรือควรเคารพนบัถือ
ศาสนาเขา เราไม่ได้ว่าใครนะ เรากลบัส่งเสริมด้วย เพราะเขาซื่อสตัย์ ซื่อสตัย์กบัศาสดาของเขา 
เราชื่นชมนะ ใครนบัถือศาสนาใด ใครมีความคิดอย่างใด แล้วเขาท าตามความเชื่อของเขา เรา
เห็นชอบด้วย แต่ถ้าเขาจะมาบอกว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นเด็กรับใช้ของเขา
อะไรอย่างนี ้ อย่างนีเ้รารับไม่ได้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาเป็นผู้เปิดทางให้เขามา 
อย่างนีร้ับไม่ได้ ฉะนัน้ ถ้าอย่างนีเ้รารับไม่ได้ เราไม่ตื่นไง  

ฉะนัน้ เพียงแต่ว่า เราถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ แล้วไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว แล้วไม่เชื่อ อย่างที่ว่าเขาบอกว่าเพ่ือนของเขากย็อมนบัถือ
รัตนตรัย แต่ขอเพ่ิม ขอเพ่ิมบูชาเทพในศาสนาอ่ืน เจ้าแม่ที่ไม่กินเนือ้ เจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนือ้ 

เราจะบอกว่า ถ้าเราถึงรัตนตรัยกนั แต่พระภิกษุ พระสงฆ์ ท าไมสร้างรูปเคารพในวดั
ของท่าน ถ้าสร้างรูปเคารพของท่าน ท่านยงัถงึรัตนตรัยอยู่หรือเปล่า วดักนัง่ายๆ ตรงนีแ้หละ 
วดักนัง่ายๆ เพราะอะไร เพราะความเชื่อมนัเป็นนามธรรมใช่ไหม แต่รูปเคารพมนัเห็นใช่ไหม 
แล้วเอามาตัง้อยู่นี่ ถึงรัตนตรัย ขาดหมด พวกนีข้าดจากไตรสรณคมน์ ขาดจากไตรสรณคมน์คือ
ขาดจากเณร 

คนที่จะไปบวชพระ ไปถึงเขาต้องถึงไตรสรณคมน์ คอืขอศีล ๑๐ นัน่ล่ะ บรรพชาเป็น
สามเณร เชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อในรัตนตรัย ถ้ารัตนตรัย ความบวชเป็นเณร
สมบูรณ์ แต่ถ้าท าไม่สมบูรณ์ ความเป็นเณรไม่สมบูรณ์ แต่ถ้ารูปเคารพอย่างอ่ืน ขาดจาก
สามเณร เป็นพระไม่ได้ แต่ในวดัทัว่ไปท าไมเขาสร้าง 
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มนัสร้างไม่ได้ นีพ้ดูนีโ้ดยข้อเท็จจริง กล่าวแก้ๆ พดูนีเ้พราะว่าอยู่ในพระไตรปิฎก อยู่ใน
ข้อเท็จจริง แต่ท าไมปล่อยให้พระท ากนัอย่างนัน้ พระที่ท า ท ากนัได้อย่างไร เป็นเจ้าหน้าที่ท าผิด
กฎหมายได้ไหม เป็นพระแล้วสร้างรูปเคารพอย่างนัน้ได้ไหม 

สร้างได้ ท าไมจะสร้างไม่ได้ ถ้าสร้างไม่ได้ มนัอยู่เตม็วดัเลย สร้างได้คือจ้างให้ช่างมา
สร้าง จ่ายสตางค์ก็ได้ แต่หวัใจ ความเป็นรัตนตรัยอยูห่รือเปล่า 

หลวงพ่อบอกสร้างไม่ได้ เขาสร้างเสร็จแล้ว คนไปเต็มวดัเลย ทกุคนชอบด้วย สร้างไม่ได้
อย่างไร โอ๋ย! เรียกคนได้เยอะแยะเลย 

แต่ความเชื่อล่ะ นี่ไง เวลาปฏิบตัิมนัลงที่นี่ไง  

ฉะนัน้ถึงบอกว่า ข้อที่ ๑. กล่าวแก้ เพราะถ้าเราเป็นชาวพทุธนะ เราถึงพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ จบแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงักราบธรรมๆ อยู่ สจัธรรมนี ้
ประเสริฐสงูสดุ เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไร อย่างที่ว่านกัรบที่ซื่อสตัย์ เขาเป็นคนดี เขาเป็นนกัรบที่
ซื่อสตัย์ แต่เขาได้ตายไปแล้ว ความดีของเขา จิตนัน้มนัก็ได้เสวยบนสวรรค์ เขาก็ตามแต่ผลของ
วฏัฏะ แล้วถ้าเราเคารพอย่างนัน้ เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดจะไปเป็นบริวารเขาใช่ไหม 

แต่เราถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านิพพานไปแล้ว เราจะนิพพานตามองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าไป เราไม่ใชจ่ะตามไปเป็นบริวารของใครใช่ไหม ถ้าเราจะตามไปเป็นบริวารของใครล่ะ 
เราไม่ตามไปเป็นบริวารของใคร เราอยากสิน้กิเลส เราอยากพ้นทกุข์ ถ้าอยากพ้นทกุข์ เราก็เดิน
ตามพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วพระสงฆ์ก็ตัง้แต่พระอญัญาโกณฑญัญะนะ 

สงฆ์อะไรก็ไม่รู้ นี่พดูถงึว่ารัตนตรยัไง มนัไม่ได้หรอก ถ้าถือรูปเคารพต่างๆ ค าว่า “ไม่ได้” 
มนัเป็นข้อเท็จจริง ที่หลวงตาท่านบอกว่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมและวินยัเป็น
ศาสดาๆ เราไม่อยากพดูมากไปกว่านีไ้ง เพราะการตอบปัญหา เราพดูธรรมะกนั จะไม่กระทบ
กระเทียบคนอ่ืนไง แต่นี่เพียงแต่มนัต าตากนั แล้วมนัยกเป็นบุคลาธิษฐาน เป็นตวัอย่าง 
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การแสดงธรรม ไม่ให้แสดงธรรมเบียดเบียนคนอ่ืน ไม่แสดงธรรมเสียดสีเขา ไม่ใช่แสดง
ธรรมเหยยีบย ่าเขา แต่ท้องตลาดมนัมีใชไ่หม ข้อเท็จจริงมนัมี เรายกขึน้มาเฉยๆ ถ้าพดูมากไป
กว่านี ้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้อยู่ เขาจะไม่ให้อยู่เป็นพระนะ 

อนันัน้เป็นปัญหาสงัคมนะ แตเ่ราพดูถึงรัตนตรัย พดูถึงความเชื่อ เพราะความเชื่อเป็น
สิทธ์ิ เป็นสิทธ์ิในหวัใจของทกุๆ คน เราพดูถึงเร่ืองธรรมะ คือเร่ืองที่เป็นสิทธ์ิในใจ ความรู้สึกของ
พวกเราที่จะนบัถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ตามความเป็นจริง 

สงัคมเป็นแบบนัน้ มนัเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองควรจดัการให้
พระพทุธศาสนาเราให้เป็นพระพทุธศาสนา แล้วถ้าเขาจะเป็นพวกศาสนาพราหมณ์ พวกฮินดู
เขาก็มีวดัของเขา พวกฮินดเูขามีนะ ควรจะสร้างในวดัของเขา ไม่ควรเอามาสร้างอยู่ในวดัของ
ศาสนาพทุธ แต่พระเราท าไมมีปัญญาอย่างนี ้ไปเอามาไว้ในวดักนั เราเห็นแล้วก็แปลกนะ 

เม่ือวานมีโยมมาหา เขามาเห็นเราเอาต้นไม้ออก เขาบอก หลวงพ่อได้ที่ใหม่อีกแล้วหรือ 
ซือ้ที่อีกแล้วใช่ไหม 

บอกไม่ใช่ เขาเอาต้นไม้ออก เขาจะท ารัว้ 

เขาก็บอก ที่วดัอ่ืนเขามีการก่อสร้างมีอะไรกนั 

เราก็บอกเขาเลย วดัก ูกูจะปลกูต้นไม้ กูจะเอาต้นไม้แข่งกบัส่ิงก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เป็น
ถาวรวตัถกุบัต้นไม้กู กูจะปลกูต้นไม้แข่งกบัเขา ต้นไม้กูนี่นะ มนัซบัคาร์บอน แล้วมนัยงัให้
ออกซิเจนกูด้วย วตัถทุีเ่อ็งสร้างขึน้มา เอ็งต้องหาเงินไปซ่อมมนั มนัไม่คายออกซิเจนให้เอ็งด้วย 
กูจะแข่งกบัเอ็ง 

นี่เราไม่ตื่นเต้นไปกบัเขา เราถือสจัจะความจริงของเรา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่าให้อธิบาย เขาบอกว่าเขาอธิบายไม่ได้ อธิบายเพ่ือนเขา 

ไม่ต้องอธิบายหรอก เพราะอะไร เป็นจริตเป็นนิสยัของเขา ถ้าอธิบายแล้วมนัเป็นความ
เชื่อนะ เวลาเพ่ือนฝงู หนึ่ง เขาห้ามคยุกนัเร่ืองการเมืองกบัศาสนา อย่าคยุ เดีย๋วเสียเพ่ือน เพ่ือน
กนันะ อย่าคยุ ๒ เร่ือง ศาสนากบัการเมือง อย่าคยุ ไอ้นี่จะไปแก้ไง 
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เราพดูได้ด้วยความเชื่อที่มนัเห็นตรงกนั ถ้าเห็นไม่ตรงกนั เราก็แขวนไว้เสีย คือเรายงัเป็น
เพ่ือนกนัอยู่ แต่เราไม่เถียงกนัเร่ืองรัตนตรัย เร่ืองรัตนตรัยของเอ็งกบัรัตนตรัยของข้าคนละอนั 
รัตนตรัยของข้า เขาก็เชื่อพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ของเรา แต่รัตนตรัยของเพ่ือนเรา เขาจะมี
เทพเจ้าด้วย มีเจ้าแม่ด้วย อนันัน้ก็เป็นเร่ืองของเขา เราก็เอารัตนตรัยในใจของเรา เรารักษาที่ใจ
ของเรา เราเอาตรงนี ้

นี่กล่าวแก้ ถ้าเราแก้เขาไม่ได้ เราก็แก้เราไง เพราะเขาใช้ค าว่า “กล่าวแก้” 

นี่ข้อที่ ๒. นี่เขาพดูไปเร่ือย ถ้าเขาจะปฏิบตัิไปแล้ว เขาสงัเกตลมหายใจ 

ท าไป เอาความจริงอันนี ้ ถ้าความจริงอันนีเ้กิดขึน้นะ ถ้าจิตมันสงบขึน้มาแล้ว
นะ มันจะซาบซึง้ ซาบซึง้เพราะอะไร เพราะเห็นพุทธะไง เห็นผู้ รู้ เห็นใจของเรา 
สัมมาสมาธิคือเห็นพุทธะ เห็นพุทธะแล้ว เห็นพุทธะ ยกพุทธะขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนา
ไปแล้ว เวลามันท าลายแล้วมันท าลายหมด 

ถ้ามันท าลายหมดแล้วนะ สิ่งที่เราเถียงกับเขา เพราะอะไร เพราะเรามีปัญญา
อยู่แล้ว แล้วเรามีข้อเท็จจริงคือปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก คือใจมันเป็น ใจมันดี ไอ้น่ีมันดี
ที่สุดแล้ว ถ้ามันดีที่สุด อันนีม้นัเป็นการยืนยนัไงว่าจิตของเรามันมีคุณภาพ มันมี
คุณภาพ มันมีเหตุมีผล มีมาตรฐาน 

ถ้าจิตมนัไม่มีมาตรฐาน มนัไม่มีสิ่งใดเลยก็บอกว่าเป็นชาวพทุธต้องมีรัตนตรัย แต่ขอถือ
เทพเจ้าด้วย อนันีม้นัความเห็นส่วนตวั 

ฉะนัน้ ถ้าเอาจริงๆ หลวงตาท่านบอกว่า ต้องเชิดชูองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว
แสดงธรรม อย่าเหยยีบย ่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วแสดงธรรม 

ค าว่า “เหยียบย ่า” คือเหยียบย ่าธรรมวินยั เหยียบย า่ค าสอน แต่เราชอบค าสัง่ค าสอน
เท่าใด เราพดูแค่นัน้ ไอ้ที่ไม่ชอบกเ็หยียบย ่า 

นี่ไง เราไม่เหยยีบย ่า ไม่ท าลาย เวลาพดูไม่อยากจะเสียดสี ไม่อยากกระทบใคร เพราะ
เสียดสีกระทบใคร ทางโลกเขาบอกว่าแมลงวนัไม่ตอมแมลงวนั แต่เราไม่ใช่ เพราะเหยียบย ่า
กระทบกระเทียบกนั มนัเป็นเร่ืองโลก เป็นเร่ืองการเอาชนะคะคาน แต่ธรรมะไม่หวงัชนะเอ็ง ว่า
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อย่างนัน้เถอะ กูไม่ต้องการชนะใคร กูอยากชนะใจกคูนเดียว ไม่หวงัชนะคะคานใครทัง้สิน้ ไม่
หวงัใดๆ ทัง้สิน้ หวงัพรหมจรรย์ หวงัการอยู่จบ แล้วชนะใจตวัเอง เอวงั 


