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ถาม : เรื%อง “กราบเรียนถามข้อสงสยัครับผม” 

กราบนมสัการพระอาจารย์ที%เคารพครับ กระผมได้ฟังธรรมจากเวบ็ไซต์มาหลายปี
ทีเดียวครับ แล้วก็ได้สง่คําถามเรื%อยๆ มาครับ กระผมย้อนกลบัไปนกึถงึคําถามแรกๆ ก็รู้สกึตวั
เองโงม่ากครับ ถามอะไรบ้าบอนอกเรื%องมากมาย อนึ%ง แตผ่มก็ปฏิบตัแิละแก้ไขเรื%อยมาหลายปี
แล้วครับ 

คําถามก็คือ พอมาชว่งหลงัๆ กระผมชกัเริ%มรู้สกึวา่การอธิบายสภาวะตา่งๆ เป็นสิ%งที%มโน
ภาพกนัไปสว่นใหญ่ (สาํหรับตวัผมเอง แตก่่อนเคยพยายามอธิบายพระอาจารย์วา่เกิดอะไรขึ Vน
บ้างตามการปฏิบตั)ิ พกัหลงัมานี Vผมคดิวา่ผมปฏิบตันิา่จะดีขึ Vนนะครับ ยิ%งดีขึ Vน ผมก็รู้สกึวา่เวลา
จะถามคําถาม ผมอยากจะถามเนื Vอๆ ไปเลย ไมใ่ชใ่สนํ่ Vา ใสร่ายละเอียดลงไปวา่จิตเจออะไร 
เจอแบบไหน กระผมไมแ่นใ่จวา่นี%เป็นกิเลสของการปฏิบตัหิรือเปลา่ครับ 

แตส่ว่นตวักระผมเองมนัรู้สกึวา่มนัไมรู้่จะถามอะไร ก็มนัเป็นอยา่งนั Vนอยูแ่ล้ว มนัอาจจะ
เป็นการอวดตวัตน แตม่นัก็เป็นแบบนั Vนจริงๆ ครับ ที%ผมรู้จริงๆ ก็คือ ถ้าไมมี่ความสงบในใจมา
ก่อน เหลา่นั Vนเป็นความจําเทียบเคียงทั Vงหมด แตถ้่ามีสมาธิแล้ว ที%เรียกวา่จิตพร้อม ก็จะสงัเกต
สิ%งตา่งๆ ที%ผา่นเข้ามาในจิตใจและร่างกายของเราเพื%อให้จิตเรียนรู้วา่นี%ไมใ่ชเ่รา ที%สดุที%ผมสงัเกต
จริงๆ ก็มีเทา่นี Vครับ อาการเชน่นี Vที%ไมรู้่จะลงรายละเอียดอะไร เป็นอาการของกิเลสหรือไม่
อยา่งไร กราบขอความเมตตาทา่นอาจารย์ด้วยครับ 

ตอบ : นี%คําถาม เหน็ไหม “ผมฟังเวบ็ไซต์ทา่นอาจารย์มานาน สง่คําถามมาก็เยอะ แล้ว
ที%สง่คําถามเรื%อยๆ มา ผมย้อนกลบัไปแล้วรู้สกึวา่ตวัเองโงจ่ริงๆ โงจ่ริงๆ” 

ความจริงมนัเป็นแบบนี V แตถ้่าความจริงเป็นแบบนี Vแล้วมนัจะเตือนกนัอยา่งไรละ่ เวลา
เราอยูที่%นี% เวลาคนที%จะมาถามปัญหา เวลาคนถามปัญหา เราต้องจริงๆ นะ เวลาคนมาถาม
ปัญหา เราต้องกดัลิ Vนเราไว้ กดัลิ Vนไว้ แล้วพยายามทนนั%งฟังให้เขาอารัมภบท แล้วถ้าเขา
อารัมภบท บอกวา่เรารู้แล้วนะ “หลวงพอ่ หลวงพอ่ฟังผมก่อนส ิหลวงพอ่ไมฟั่งผม แล้วหลวงพอ่
จะรู้ได้อยา่งไรวา่ผมภาวนาดีไมดี่” 
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ทกุคนพยายามต้องการระบายให้ฟัง แล้วเราก็นั%งฟังเรื%องอยา่งนี Vมาจนเบื%อ แล้วเวลายิ%ง
เรามาเทียบเคียงถงึหลวงตา เทียบเคียงถงึหลวงปู่ มั%น ทา่นฟังเรื%องอยา่งนี Vมาทั Vงชีวิต แล้วไอ้คน
ที%มาปฏิบตั ิ คนที%จะมารายงานนะ “หลวงพอ่ หลวงพอ่ฟังผมก่อนส”ิ โอ้โฮ! มนัจะบงัคบัให้มนั
อารัมภบทคยุไปเป็นคุ้งเป็นแควไปเรื%อย มนัเป็นอยา่งนี Vมาแตไ่หนแตไ่ร 

แล้วเวลาจริงๆ นะ เราสงัเกต ถ้าคนไหนแบบวา่เขาปฏิบตัแิล้วเขามีสิ%งใดบ้าง โทษนะ 
เราจะกลั Vนใจฟัง ทนฟังเขาไปหนอ่ย คําวา่ “ทนฟัง” เพราะวา่เวลาปฏิบตัมิาแล้ว มนัฟังมาเป็น
ร้อยเป็นพนั แล้วก็ปฏิบตักินัมาอยา่งนี V แล้วเป็นอยา่งนี Vทกุคนนะ่ แล้วก็ต้องทนฟังๆ 

ถ้าจะตอบนะ ตอนท้ายๆ เราจะดเูทปหลวงตาประจํา ตอนหลวงตาทา่นมีชีวิตอยู ่ ทา่น
จะบอก “เรารู้แล้ว เรารู้แล้ว เรารู้แล้ว” สว่นใหญ่ทา่นจะบอกทา่นรู้แล้วๆ คือวา่เรารู้แล้ว เพราะ
ทา่นปฏิบตัมิาแล้ว แล้วก็ฟังอยา่งนี Vฟังมาเป็นพนัๆ ครั Vง เป็นหมื%นๆ ครั Vง เป็นแสนๆ ครั Vง ใครมาก็
จะพดูอยา่งนี Vๆ  แล้วจะไมต่อบหรือ จะไมฟั่งหรือ 

เวลาตอบไป ธรรมดากิเลสคนมนัยงัหยาบๆ อยู ่ เหมือนเดก็ๆ พอ่แมเ่วลาเตือนอะไรไป 
เดก็ๆ มนัจะบอกวา่พอ่แมไ่มรั่ก พอ่แมรั่กคนอื%น ไมเ่อออวยกบัเราเลย แตค่วามจริงไอ้คนฟังมนั
รู้อยูแ่ล้ว นี%เราจะบอกวา่จิตมนัหยาบไง จิตที%มนัยงัหยาบๆ อยูนี่% มนัจะให้คนอื%นเชื%อฟังมนัหมด 
แล้วเวลาถ้าจิตมนัละเอียดเข้าไปมนัจะรู้วา่ตวัมนัผิด แล้วถ้ารู้วา่ตวัมนัผิดนะ 

แล้วถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะ เวลาเขาพดูแสดงอะไรหยาบๆ แล้วยอมรับเขาแล้ว แล้วพอ
จิตเขาละเอียดเข้าไปเขาก็จะบอกวา่ “เออ! อาจารย์ไมรู้่ ถ้ารู้ ทําไมยอมรับเราตั Vงแตต่อนนั Vนนะ่” 
ถ้าจิตเขาละเอียดขึ Vนไปเขาก็กลบัมาสงสยัอาจารย์ แตถ้่าจิตเขายงัหยาบอยู ่ เขาก็บอกวา่
อาจารย์ไมฟั่งเขา พอจิตเขาละเอียดปั\บ อาจารย์โกหก เพราะหยาบอยา่งนั Vนไมใ่ช ่ ละเอียดมนั
ถงึจะถกู นี%มนัเป็นอยา่งนี Vเวลาภาวนา จิตใจวิวฒันาการ เราพดูประจําวา่จิตมนัจะพฒันาของ
มนัขึ Vนไป จิตมนัพฒันาของมนัขึ Vนไป ถ้ามนัพฒันาขึ Vนไปแล้วมนัจะทิ Vงสิ%งที%หยาบๆ ทิ Vงสิ%งหยาบๆ 
ขึ Vนมา แล้วมนัจะละเอียดขึ Vนไป 

แตถ้่ามนัเป็นวิทยาศาสตร์นะ มนัคงที%ตายตวัไง อารมณ์ก็คืออารมณ์ ภาษาก็คือภาษา 
พดูคํานั Vนนะ่ แตม่นัไมพ่ฒันา คือมนัไมดี่ขึ Vน ถ้ามนัไมดี่ขึ Vนมนัก็ไมรู้่วา่อะไรผิดอะไรถกูนะ่ส ิ แต่
ถ้ามนัพฒันาขึ Vนมนัจะรู้เลย ที%มนัรู้มาก่อนนั Vนรู้หยาบๆ นั Vนมนัผิด ละเอียดขึ Vนมาถงึถกู แล้วถ้า
อาจารย์ไปรับก่อน พอรับก่อนปั\บ พอจิตมนัละเอียดขึ Vนมาหรือถ้ามนัจะละเอียดขึ Vนไป มนัก็ไม่
กล้าละเอียด เพราะอาจารย์รับแล้ว ถ้าละเอียดขึ Vนไปเด̀ียวจะผิด ถกูมนัจะเป็นผิด ผิดมนัจะเป็น
ถกู แตเ่ริ%มต้นมนัถกูหมดนะ่ เวลาภาวนาบอกวา่ภาวนาเถอะ 

เราฟังหลวงตาเทศน์นะ เราฟังครูบาอาจารย์ที%ทา่นเป็นธรรมเทศน์ เราสงสารมากนะ 
ทา่นจะให้คํานี Vไง “ให้ปฏิบตัมิาเถิด ให้ภาวนาเถิด” ทา่นพยายามขวนขวายให้ทกุคนหดัภาวนา 
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แตเ่วลาภาวนาไปแล้ว เริ%มต้นมนัก็หดัถกูๆ ผิดๆ ไปนั%นแหละ แล้วถ้าขึ Vนไปมนัก็จะดีขึ Vนๆ ไปไง 
แตเ่ริ%มต้นมนัจะผิดหมดเลย วา่อยา่งนั Vนเลยนะ ไอ้ที%ถกูหาได้น้อยมาก แตก็่ต้องหดัภาวนา 
เหมือนกบัฝึกให้เดก็หดัทํางาน เดก็หดัทํางาน เดก็ทํางานถกูได้ไหม เป็นไปได้ไหม ไมไ่ด้หรอก 
แตถ้่าเราไมฝึ่กหดัให้เดก็เราทํางาน เดก็เรามนัจะทํางานเป็นไหม 

นี Vครูบาอาจารย์ทา่นจะบอกหมด “ให้ภาวนามาเถิด ให้ภาวนามาเถิด” แล้วที%ภาวนา
มานะ ผิดหมดเลย ผิดหมดเลยเพราะวา่จิตใจเราหยาบ จิตใจเรามนัเป็นโลกๆ ไง มนัก็ปฏิบตัิ
แบบโลกๆ ไง 

แตเ่วลาเราจะปฏิบตั ิเราจะปฏิบตัเิอาธรรมใชไ่หม เราไมไ่ด้ปฏิบตัเิอาโลก เพราะเราเป็น
โลกอยูแ่ล้ว เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาในโลกนี V เราเป็นโลกอยูแ่ล้ว แล้วเวลาเราจะปฏิบตั ิเรา
อยากปฏิบตัเิอาธรรมะ แตจิ่ตใจเราเป็นโลก เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ เป็นทิฏฐิมานะของ
เรา เวลาเราปฏิบตัไิป มนัจะรู้เหน็อยา่งนี V นี%มนัเป็นโลกไง 

ฉะนั Vน เราเกิดมาอยูก่บัโลกอยูแ่ล้ว เวลาเราปฏิบตั ิ เราจะเอาธรรม เราไมต้่องการเอา
โลก ถ้าเราจะเอาธรรมขึ Vนมา เรากล้าทิ Vงไหม เราก็ไมก่ล้าทิ Vงอีก ทิ Vงแล้วไปยืนอยูบ่นอากาศหรือ 

แตถ้่าพอมนัรู้จริงขึ Vนไป ความรู้อนันั Vน อริยสจัอนันั Vนมนัรองรับจิตไว้ ความรู้ไง ปัญญา
ความรู้อนันั Vนมนัรองรับจิตไว้ จิตมนัก็ไมอ่ยูบ่นอากาศไง จิตมนัอยูบ่นความจริงไง จิตมนัอยูบ่น
สจัธรรมไง นี%มนัจะพฒันาขึ Vนมา ทีนี Vพฒันาขึ Vนมามนัเป็นอยา่งนี V 

ฉะนั Vน มนัเป็นอยา่งนี V เวลาคนถาม เหน็ไหม “ผมฟังเวบ็ไซต์มาหลายปี แล้วตอนนี Vผม
รู้สกึวา่ไอ้คําถามที%ผมถามไปมนัโงม่ากๆ เลย” 

ถ้าอยา่งนี Vแสดงวา่จิตมนัฉลาดขึ Vน มนัพฒันาขึ Vน ถ้ามนัฉลาดขึ Vนมนัก็ดีไง ดีขึ Vนมนัเป็น
แบบนี V พอเป็นแบบนี Vปั\บ เราพดูอยา่งนี Vไมใ่ชจ่ะให้เกิดทิฏฐิมานะอะไรทั Vงสิ Vน พอคดิได้อยา่งนี Vปั\บ 
เราจะให้ย้อนกลบัไปดวูา่ คนที%ปฏิบตั ิ ไปดใูนสงัคมที%เขาปฏิบตักินั ไปดจิูตที%มนัไมพ่ฒันา แล้ว
มนัยดึมั%นถือมั%นในความเหน็ของมนั แล้วมนัจะเจริญขึ Vนมาได้ไหม 

ที%มนัเจริญขึ Vนมาไมไ่ด้ มนัถงึบอกวา่ นี%ไง ครูบาอาจารย์ที%ทา่นมองโลกมองอยา่งนี V เวลา
มองจิตใจผู้ ที%ปฏิบตั ิทา่นก็มองแบบนี V เวลามาใหม่ๆ  ก็หดัปฏิบตั ิปฏิบตัมิาเถอะ จะผิดจะถกูไม่
เป็นไร ปฏิบตัมิาเถอะ แตเ่วลาถ้ามนัปฏิบตัแิล้วมนัจะดีขึ Vน มนัจะถกูต้องดีขึ Vนเรื%อยๆ เหน็ไหม 

ฉะนั Vน เวลาเขาบอกวา่ เวลาที%เขาตั Vงคําถามมา คําถามที%เขาตั Vงมาสว่นใหญ่แล้วมนัเป็น
มโนภาพทั Vงนั Vนนะ่ มนัก็เป็นจินตนาการทั Vงนั Vนนะ่ แตม่นัเป็นจินตนาการ ถ้ามนัเป็นส้มหลน่บ้าง 
ส้มหลน่ เวลามนัเป็นส้มหลน่นะ เวลาผู้ถามเขาเคยถามมา เขาบอกเขาเคยถามมาวา่สิ%งที%เขารู้
เขาเหน็เขาเป็นอยา่งไร สิ%งที%รู้ที%เหน็ เวลาเขาถาม “สิ%งที%ผมถามมามนัโงจ่ริงๆ เลย” 
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แตเ่ราก็คดิในใจนะ แล้วไอ้คนตอบนี%โงห่รือเปลา่วะ ไอ้คําถามนี%มนัโงจ่ริงๆ เลย แล้วโง่
จริงๆ แล้วคนตอบมนัตอบมาได้อยา่งไรละ่ แตที่%เวลาคนตอบ เวลาคําถามวา่โงจ่ริงๆ เลย แตม่นั
เป็นประสบการณ์ไง 

ฉะนั Vน เวลาเขาย้อนกลบัไป เขาถามเองเขารู้ เขาเป็นคนถามมาเอง แล้วเขาถามมาเป็น
ปี หลายปีแล้ว ฉะนั Vน เวลาถามมาแล้วเราก็ตอบมาตลอดเลย เหน็ไหม เราตอบมาตลอดเลย 

ในธรรมะของหลวงตาทา่นสอน “จิตที%สงูกวา่จะดงึจิตที%ตํ%ากวา่” คนที%ยืนอยูบ่นที%สงูเขา
พยายามจะชกัจงูคนที%ยืนในที%ตํ%าให้ขึ Vนมาที%สงู จิตที%มนัอยูส่งูกวา่มนัมีเหตมีุผลอธิบายได้ทั Vงนั Vน
นะ่ อนันี Vมนัอธิบายนะ หนึ%ง อธิบายเพื%อกําลงัใจ อธิบายให้คนมีกําลงัใจ อธิบายวา่มีแนวทาง 

เวลาเราปฏิบตัไิป คนที%อยูที่%สงูเขายืนตะโกนให้เราขึ Vนไป แตเ่ราปีนหน้าผาไมไ่หว เราทํา
อะไรก็ไมไ่ด้เลย อูย๋! มนัน้อยใจ มนัลาํบากไปหมดเลย แตค่นที%อยูที่%สงูกวา่ ทา่นจะทอดบนัได
มาอยา่งไร ทา่นจะทอดบนัไดแล้วดงึเราขึ Vนมาอยา่งไร 

เวลาจะตอบ ตอบปัญหา ที%ตอบปัญหา ไอ้ที%วา่ปฏิบตัแิล้วโชะเชะ เหน็จริงจงั เกือบไม่
เหน็เลยนะ ที%ตอบมานี% ภาษาเรานะ คนถามมนับอกเลยนะ “ที%ผมถามไปนี%โงจ่ริงๆ เลย” ไอ้เราก็
ขํา แล้วไอ้คนตอบนี%มนัโงห่รือเปลา่วะ สงสยัมนัโงก่วา่ ไอ้คนตอบมนัโงก่วา่คนถามอีกนะมงึ 
เพราะถามโง่ๆ  มนัยงัตอบเลย 

แตเ่วลาตอบไปแล้วมนัได้ผล มนัได้ผลที%วา่ มาพกัหลงัๆ เวลาเขาปฏิบตัไิปแล้วเขาบอก
วา่เขาจะถามเนื Vอๆ เลย 

คําวา่ “ถามเนื Vอๆ เลย” ดสู ิ เวลาหลวงตาทา่นเทศนาวา่การ คนที%เป็นเขาพดูกนัคําเดียว
เทา่นั Vนนะ่ เวลาหลวงปู่ เจี\ยะ “ละกาย อยา่งนี Vละกายได้หรือเปลา่ ละกายได้จริงหรือเปลา่” ถาม
คําเดียว ตอบกนัคําเดียวเทา่นั Vนนะ่ เขาถามคําเดียวเทา่นั Vนนะ่ “อยา่งนี Vจริงหรือเปลา่ อยา่งนี Vได้
หรือเปลา่” ถ้าเราบอกได้หรือไมไ่ด้ ทา่นเฉยแล้ว เพราะทา่นรู้วา่จริงหรือไมจ่ริงแล้ว เวลาครูบา
อาจารย์ทา่นถาม ทา่นตอบมาคําเดียวเทา่นั Vนนะ่ 

แตนี่%เวลาที%วา่ธมมฺสากจฉฺา เวลาหลวงตาทา่นไปคยุกบัหลวงปู่ แหวนอยา่งนี V เวลา
หลวงตาทา่นคยุกบัครูบาอาจารย์ ไอ้นั%นทา่นแบบวา่เปิดใจกนัเลย เปิดใจกนัเลย วฒิุภาวะของ
ใครแคไ่หน มนัจะรู้ได้แคไ่หน 

ฉะนั Vน ถ้าเราฉลาดขึ Vน ฉลาดขึ Vนก็เป็นประโยชน์ขึ Vน ถ้าเป็นประโยชน์ขึ Vน ทีนี Vเป็น
ประโยชน์ขึ Vน เวลาคนที%ภาวนาแล้วให้สงัเกตกลบัไปที%จิตใจของสตัว์โลก มนัเป็นอยา่งนี Vทั Vงนั Vน
นะ่ มนัเป็นอยา่งนี Vหมด ถ้าเป็นอยา่งนี Vหมดแล้วเราจะพฒันาอยา่งไร 
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ฉะนั Vน เวลาเขาบอกวา่ “สิ%งที%ผมรู้จริงๆ ก็คือ ถ้าไมมี่ความสงบในใจมาก่อน สิ%งเหลา่นั Vน
มนัเป็นความจําเทียบเคียงทั Vงหมด ถ้าไมมี่สมาธิแล้ว ที%เรียกวา่จิตพร้อม” 

นี%ไง ถ้าครูบาอาจารย์ทา่นปฏิบตัมิาทา่นเคยผา่นอยา่งนี Vมา เวลาครูบาอาจารย์ทา่นบอก
ให้ทําความสงบของใจก่อน ทําความสงบของใจก่อน 

นี%เวลาคนถามเขาถามมามหาศาลเลย แล้วก็เริ%มต้นมาก็จบัพลดัจบัผลมูาตลอด แล้ว
ตวัเองก็ยงัภาวนามาตลอด แล้วเราก็ตอบมาทกุเที%ยวนะ ตอบมาหมด เขาจะรู้เขาจะเหน็อะไร 
เขาเขียนมา เราอธิบายได้หมดนะ่ ไปไหนมาก็สามวาสองศอก ก็คยุกนัจนจบ เขาถามมา เราก็
ตอบมาตลอด 

แตเ่วลาตอบมาแล้ว ตอบมาตลอด เพราะให้เขาได้พยายามตลอด พอพยายามขึ Vนมาถงึ
ที%สดุแล้ว นี%เป็นคําพดูเขาเองเลย “ผมรู้จริงขึ Vนมาวา่ ถ้าจิตเราไมส่งบขึ Vนมาก่อน สิ%งที%รู้ที%เหน็มนั
เทียบเคียงทั Vงนั Vน ถ้าไมมี่สมาธิ ไมมี่จิตพร้อม จะสงัเกตเหน็จิตตวัเองไมไ่ด้ จะทําสิ%งใดไมไ่ด้” นี%
คําพดูเขาเองนะ 

เวลาเขาถามมา เราก็ตอบมาตลอดเลย พอตอบมาตลอด เขาก็พฒันามาตลอด แล้ว
พฒันามาตลอดแล้ว มนัก็ผิดมาถกูมา ผิดมาถกูมา แตเ่วลาถงึจริงๆ แล้ว เวลาเขาปฏิบตัิ
มาแล้วเขาบอกวา่ ถ้าเขาจะถาม ตอ่ไปนี Vเขาจะถามเนื Vอๆ เลย จะไมอ่ารัมภบท 

“ฟังผมก่อนสหิลวงพอ่ ฟังผมก่อนส ิ หลวงพอ่ยงัไมฟั่งผมก่อนเลย หลวงพอ่ตอบได้
อยา่งไร” มนักลวัจะไมย่อมรับมนันะ่ ใครมาถามปัญหาก็ “หลวงพอ่ฟังผมก่อนส”ิ โอย๋! เราก็
เบื%อฉิบหายเลย “หลวงพอ่ฟังผมก่อนส”ิ 

แตค่ราวนี Vเขาบอกวา่ “ผมจะถามเนื Vอๆ เลย ผมไมอ่ารัมภบทอีกแล้ว” เพราะอะไร เพราะ
ไอ้คนถามมนัก็ยงัเบื%อเลย แล้วไอ้คนฟังมนัไมเ่บื%อหรือ มนัเบื%อจะตาย 

แตเ่วลาจิตมนัจะฉลาดขึ Vนมาแตล่ะดวงๆ เหน็ไหม จะสอนคนได้แตล่ะคนๆ ศาสน
ทายาท สิ%งที%จะปฏิบตัไิด้ จะรู้มาแตล่ะดวงๆ มนัแสนยากแสนเข็ญ แล้วไอ้สพัเพเหระมนั
มหาศาล ไปไหนมา สามวาสองศอก พดูไปเป็นคุ้งเป็นแคว ไมมี่เนื Vอหาสาระเลย จะเป็นเนื Vอหา
สาระขึ Vนมาจริงๆ ขึ Vนมา มนัก็ไมเ่ป็นจริงขึ Vนมา ถ้าเป็นจริงขึ Vนมา ทําความสงบของใจให้ได้ก่อน 

เวลาหลวงตาทา่นพดูถงึคนอื%น พระที%เขาใช้ปัญญาๆ ไปเลย ทา่นบอกวา่ สมาธิมนัยงัทํา
ไมเ่ป็นเลย 
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เวลาครูบาอาจารย์เรานะ ทา่นบอกสมาธิยงัทําไมเ่ป็นนี%หมดแล้ว สมาธิทําไมเ่ป็น เรายงั
ทําความสะอาดตวัเราไมไ่ด้เลย ดสู ิ เรายงัเช้าขึ Vนมาล้างหน้าก็ไมเ่ป็น แปรงฟันก็ไมเ่ป็น คยุโม้
กนัขี Vฟันเหมน็ฟุง้ไปหมด 

ถ้ามนัล้างหน้า แปรงฟัน อาบนํ Vา ก็เทา่กบัทําสมาธิไง ทําความสงบของใจให้ได้ ถ้าทํา
ความสงบของใจให้ได้ก็ชําระล้างจิตเราให้ได้ ถ้าชําระล้างจิตได้ ก็ตื%นขึ Vนมาอาบนํ Vา ล้างหน้า 
แปรงฟันได้ เออ! เราอยูใ่นสงัคมได้ ไปอยูที่%ไหนนะ เวลาคยุกนัมนัไมเ่หมน็คนอื%นวะ่ 

นี%มนัไมทํ่าอะไรเลย ล้างหน้าก็ไมเ่ป็น แปรงฟันก็ไมเ่ป็น ทําสมาธิไมเ่ป็น ฝอยธรรมะกนั 
ฝอยฟุง้อยูอ่ยา่งนั Vนนะ่ นี%ไง เวลาทา่นพดูนะ คนที%เป็นฟังแล้วมนัสะเทือนใจ ทา่นบอกเลย 
“สมาธิยงัทําไมเ่ป็น แล้วมนัจะทําอะไร” แตค่ยุโม้นะ “อูย๋! มีปัญญา ปัญญาวิมตุต”ิ วา่ไปเรื%อย
เฉื%อย 

คนเป็นนะ เวลาเขาคยุกนัแล้วมนัเศร้าใจ แตค่นไมเ่ป็นชอบมาก ชอบกนัมหาศาลเลย 
ฉะนั Vน ถ้ามนัเป็นจริงมนัเป็นแบบนี V นี%ถ้ามนัฉลาดขึ Vนนะ 

สงัคมเป็นแบบนี V แล้วพอสงัคมเป็นแบบนี V แล้วมนัเป็นวฒิุภาวะ แล้วเราอยูใ่นสงัคม
อยา่งนี Vมา โอ้โฮ! ร้องโอ้โฮ! เลยนะ แสดงวา่เรานี%มีความอดทน หลวงพอ่นี%อดทนนะ ขนาดนี Vเขา
ยงัวา่ดุๆ  ลองถ้าไมอ่ดทนนะ มนัฟังไมไ่หวหรอก อะไรก็ไมรู้่ 

ยิ%งถ้ามนัไมเ่ป็น มนัเป็นภาษาที%ทางโลกเขาคยุกนันะ่ คือแบบวา่เขาจินตนาการ เขามี
อารมณ์ เขาคยุกนั เหมือนที%วา่ธมมฺสากจฉฺา ไปศกึษาธรรมะมาแล้วก็นั%งปากเปียกปากแฉะถก
แตธ่รรมะกนั แตไ่มไ่ด้ปฏิบตั ิ จิตสงบไมเ่คยสงบ สต ิ พดูสตเิป็นคุ้งเป็นแควเลย แตไ่มมี่สติ
ขณะที%เขาพดูเลย ขณะที%เขาพดู ที%เขาพดูกนันํ Vาลายแตกฟองนั%นแหละ มีสตหิรือเปลา่ พดู
ธรรมะกนั อู้ฮ!ู ปากเปียกปากแฉะเลย ตวัสตจิริงๆ ไมรู้่จกั สมาธิไมรู้่จกั ยิ%งปัญญานี%ไมต้่องพดู
ถงึ คยุเป็นคุ้งเป็นแควอยูอ่ยา่งนั Vนนะ่ นั%นพดูถงึเป็นโลกๆ ไง 

แตถ้่าจะเอาจริง ทําความสงบของใจให้ได้ ทีนี Vเวลาทําความสงบของใจได้ ในพระ
กรรมฐาน ครูบาอาจารย์ของเราถงึให้หลกีเร้น ถงึไมใ่ห้สงุสงิกนั ไมใ่ห้คยุกนั เพราะนั%นเป็น
ทางออกของมนั 

เราอยูก่บัครูบาอาจารย์นะ ทา่นบอกเลย หมามนัชอบหยอกชอบเลน่กนั แล้วหมามนัก็
กดักนั หมามนักดักนัเพราะการหยอกการเลน่ 

นี%ก็เหมือนกนั เราก็คยุกนัเป็นคุ้งเป็นแควเลย คยุกนัวา่เป็นบดัดี V เป็นเพื%อนรักกนั แล้วมนั
ก็ผิดใจที%เลน่กนันั%นแหละ ไอ้ที%พดูเลน่พดูเหน็บกนันั%นนะ่ มนัเป็นการพดูเลน่ๆ แตถ้่าจิตใจมนัไม่
ดีขึ Vนมา มนัจะสะกิดใจทนัที ฉะนั Vน ครูบาอาจารย์ทา่นไมใ่ห้ ทา่นบอกวา่ไอ้ที%หมามนัจะกดักนัก็
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มนัหยอกเลน่กนันั%นแหละ ไอ้นี%ก็เหมือนกนั เวลาสนิทกนั บดัดี Vกนัก็หยอกกนัก็เลน่กนั แตถ่งึ
เวลาแล้วมนัก็ผิดใจกนั แล้วผิดใจกนัแล้วเอาเป็นเอาตายนะ 

เราเคยมีพระเพื%อนเขาเป็นกลุม่กนั เขาเป็นพระที%รักกนัมาก เขาได้สิ%งใดมาเขาจะรวม
เป็นกองกลางแล้วเขาก็ใช้ร่วมกนั เพราะวา่เขาบวชมา ๔-๕ องค์ สดุท้ายแล้วนะ เราได้ขา่ว เขา
ปรับปาราชิกกนัเอง ปรับปาราชิก เขาบอกวา่เอาเงินเขาไปใช้ แตเ่ริ%มต้นมนัเกิดจากวิสาสะไง 
เราเป็นกลุม่เพื%อนกนั เราก็เหมือนลงขนั เอาเป็นกองกลางไว้ใช้จา่ยร่วมกนั เสร็จแล้วพอไมถ่กู
กนั เขาบอกวา่ตงัค์ของเขา คนอื%นเอาไปใช้ เป็นปาราชิก 

นี%ไง เราบอกวา่ คนที%รักกนัคนที%ชอบกนันะ เวลาโกรธกนัมนัเจ็บแสบนะ คนที%รักกนัคนที%
ชอบกนัเวลาผิดใจกนั โอ้โฮ! มนัเจ็บลกึ นี%ไง เวลากรรมฐานเราถงึไมใ่ห้สงุสงิกนั รักกนั รักกนัอยู่
หา่งๆ รักยาวให้ตดั รักสั Vนให้ตอ่ ถ้ารักยาว อยูห่า่งๆ กนัไว้ รักกนั อยูห่า่งๆ กนั อยา่ทําให้
สะเทือนกนั เพราะมีความผกูพนักนั ถ้าไมอ่ยา่งนั Vนเด̀ียวมนัจะมีปัญหา นี%พดูถงึเวลาครูบา
อาจารย์ทา่นสอน นี%เวลาทา่นสอน ทา่นสอนอยา่งนั Vน 

ฉะนั Vน จิตใจของเรา ถ้าเราดีขึ Vน เหน็ไหม ถ้าเขาถาม ถามวา่ ถ้าจิตไมเ่ป็นสมาธิ จิตเขา
ไมส่งบเลย สิ%งที%รู้ขึ Vนมามนัก็เป็นการเทียบเคียงทั Vงนั Vน มนัไมเ่ป็นความจริงขึ Vนมา ฉะนั Vน จิตที%เขา
พร้อมแล้ว เวลาเขาผา่นมา จิตใจของเขา ในร่างกายของเรา เพื%อให้จิตนั Vนเรียนรู้วา่ไมใ่ชเ่รา
ตา่งๆ 

ให้ฝึกหดัไปๆ ถ้าฝึกหดัไป นี%ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัจะรู้ชดัของมนั เวลาพิจารณา เวลา
มนัปลอ่ย มนัรู้ของมนัเข้าไป มนัจะเหน็ของมนั ถ้าเหน็ของมนั เวลาครูบาอาจารย์ทา่นให้ซํ Vาๆ 
ให้ซํ Vาให้ชํานาญ พอชํานาญขึ Vนไป เพราะอะไร ตทงัคปหานมนัปลอ่ยบอ่ยๆ  

ฉะนั Vน เวลาเขาบอกวา่ เวลาพิจารณาไปแล้ว พิจารณากายแล้วปลอ่ยกายๆ 

ปลอ่ยไปเถอะ มนัเป็นตทงัคปหาน เป็นการชั%วคราวๆ ทั Vงนั Vนนะ่ มนัไมถ่งึที%สดุหรอก แต่
เวลาถงึที%สดุเวลามนัขาดนะ เวลาสงัโยชน์มนัขาด มนัรู้เลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุข์เป็น
ทกุข์ ขนัธ์ ๕ ไมใ่ชเ่รา เราไมใ่ชข่นัธ์ ๕ ไอ้เวลาพดูนี%ก็เป็นทฤษฎี ทอ่งจํา มนัอยูใ่นพระไตรปิฎก 
เราก็อา่นมา แตเ่วลามนัเป็นจริงขึ Vนมาในใจ โอ้โฮ! 

คนเรานะ เวียนวา่ยตายเกิดโดยไมรู้่ต้นไมรู้่ปลาย แล้วพอเวลาถ้ามนัจะเกิด เกิดอีก ๗ 
ชาตเิทา่นั Vน พระโสดาบนัมนัจะเกิดอยา่งมากอีก ๗ ชาต ิ แล้วจิตของเราที%มนัไมมี่ต้นไมมี่ปลาย 
มนัมารู้วาระของจิตเองวา่ ถ้ามนัเป็นโสดาบนัแล้วเกิดอยา่งมากอีก ๗ ชาต ิ อยา่งมากอีก ๗ 
ชาต ิ มนัรู้ขึ Vนมากลางหวัใจเลย มนัจะมหศัจรรย์ขนาดไหน นี%พดูถงึเวลามนัขาด ถ้าขาดจริงๆ 
เป็นแบบนั Vนเลย 



ฉลาดขึ 'น ๘ 
 

©2023 www.sa-ngob.com 

เพราะเวลาพื Vนฐานของการปฏิบตัขิั Vนแรกจะได้คือพระโสดาบนั ถ้าเป็นโสดาบนัขึ Vนมา
ปั\บ โอ้โฮ! เป็นพระโสดาบนัมนัประกาศกลางหวัใจ มนัเป็นที%หวัใจนั Vนนะ่ หวัใจเป็นพระอริยเจ้า 
พระอริยเจ้ามนัเกิดอยา่งมากอีก ๗ ชาต ิ

กบัใจเรานี% ถามตวัเองส ิ เอง็จะเกิดอีกกี%ชาต ิ ไมรู้่ แล้วเกิดอยา่งไร ก็ไมรู้่ แล้วมนัจะไป
ไหนละ่ ก็ไมรู้่ ถามใจตวัเองส ิ

แล้วมนัประกาศขึ Vนมากลางหวัใจเลยวา่ อยา่งมากมงึอีก ๗ ชาต ินั%นนะ่ของจริง นี%ปัจจตั
ตงั สนัทิฏฐิโก ถ้าเป็นจริงเป็นอยา่งนั Vนเลย เป็นอยา่งนี Vจริงๆ ถ้าเป็น 

แล้วถ้าเป็นอยา่งนี Vจริงๆ แล้ว ภาษาเรา ทกุคนมนัก็เป็น เด̀ียวนี Vพระเป็นโสดาบนักนั
เยอะแยะเลย แล้วบอกเป็นโสดาบนัอยา่งไรละ่ “อ้าว! มนัก็อยูใ่นอริยสจัไง” มนัย้อนไปที%ตํารา
เลย มนัไมก่ล้าตอบ มนักลวั ถ้าตอบก็เป็นการผกูมดัตวัมนัเองเลย ไมก่ล้าตอบ คนไมเ่ป็นไม่
กล้าพดู เพราะอะไร เพราะพดูออกมาแล้วมนัเหมือนเอกสารเลย มนัมดัตวัตายเลย ฉะนั Vน ไอ้
พระโสดาบนัที%เฮงซวยไมก่ล้าพดูอะไรทั Vงสิ Vน 

แต่ถ้าเป็นของจริง ของจริงเขากไ็ม่พดูเหมือนกัน แต่เขามีธรรมโอสถไว้บาํบดั
จติทีFคนภาวนา จติของใครทีFฝึกหดัภาวนา มันมีครูบาอาจารย์ทีF รู้จริง เป็นครูบา
อาจารย์รู้จริงคอยบาํบดัจติพวกทีFประพฤตปิฏบิตัขิึ Qนมา ศาสนทายาท ธรรมทายาท 
เป็นทายาทโดยธรรม เป็นทายาทโดยความรู้จริงในใจนัQน เหน็ไหม ถ้ามันฉลาดขึ Qนมัน
จะเป็นชั Qนเป็นตอนขึ Qนมาแบบนี Q 

นี%พดูถงึเขาบอกวา่ คําถาม ถ้าเวลาเราคยุกนัตั Vงแตต่อนแรก เขาก็คงจะพาลนะวา่หลวง
พอ่เป็นคนพาล แตว่นันี Vเขาเขียนมาเอง “ผมย้อนกลบัไปนกึถงึคําถามแรกๆ รู้สกึตวัเองวา่โง่
มากๆ ครับ” 

สะใจฉิบหายเลย สะใจ สะใจเพราะวา่เขาสาํนกึตนได้ สะใจเพราะเขารู้ถงึตวัเขาเองแล้ว 
เขาพดูถงึตวัเขาเอง แตถ้่าให้คนอื%นบอก มนัก็ต้องเถียงกนัพอสมควรนะ แตเ่วลาคนอื%นบอก แต่
ในมมุมองของครูบาอาจารย์เรามนัเหมือนกบัผู้ใหญ่มองดเูดก็ เวลาหลวงตาทา่นพดูนะ ทา่น
มองสงัคมเหมือนกบัมนษุย์มองดสูตัว์เลย 

พวกเรานี%พวกสตัว์โลก แตค่รูบาอาจารย์เราเป็นพระอรหนัต์ ทา่นเหมือนเป็นคน แล้ว
พวกเราเป็นสตัว์ เขามองกนัอยา่งนั Vนเลยนะ เวลาครูบาอาจารย์ที%มีคณุธรรมในใจทา่นมองพวก
เรามองอยา่งนั Vน แตพ่วกเราไมรู้่สาํนกึตน แล้วไมรู้่ด้วยวา่หวัใจเรามืดบอดอยา่งไร เพราะเราไม่
เคยเหน็ความจริงในใจ 
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แตค่รูบาอาจารย์ที%เขามีความจริงในใจ เขามองอยา่งนั Vนจริงๆ แตเ่ขาก็ไมพ่ดูนะ ถ้าพดู
ออกมาแล้วเด̀ียวมนัจะไปฟอ้งยเูอน็ มาเหยียบยํ%ากนัอีกแล้ว สทิธิมนษุยชน มนัจะไปฟอ้งยเูอน็ 
ไอ้นี%เวลามนัพาล มนัพาลอยา่งนั Vนนะ่ แตถ้่าคนจริงเขาเก็บไว้ในใจ ฉะนั Vน สิ%งที%เขารู้ได้ เราสาธ ุ

ถาม : เรื%อง “ขอยกเลกิคําถามคะ่” 

หลวงพ่อ : คําถามเขาถามมาเรื%อง “ทางสองสว่น” แล้วเขายกเลกิไป แล้วเขาเป็น
คําถามนี V 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพอ่ที%เคารพอยา่งสงู ลกูขอยกเลกิคําถามเดมิคะ่ ลกูคดิวา่ลกู
เข้าใจความหมายคําวา่ “ทางสองสว่น” แล้วคะ่ ลกูคดิวา่ลกูพอเข้าใจความหมายของคําวา่ “นํ Vา
นิ%ง” ด้วยคะ่ 

ตอบ : นี%เขาพดู เหน็ไหม “ทางสองสว่น” มนัเป็นคําเทศนาวา่การขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า มนัอยูใ่นธมัมจกัฯ มนัเป็นหลกัการของพระพทุธศาสนา ในหลกัการของ
พระพทุธศาสนา 

ดสู ิ โดยทั%วไปเขามีดีและชั%ว ในสมยัตา่งๆ ในสมยัก่อนหน้านั Vนที%เขาเป็นศาสดากนั 
เจ้าชายสทิธตัถะไปศกึษากบัเขา มนัก็มีความดีกบัความเลว บญุกศุลกบับาปอกศุล แตเ่วลา
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมเองโดยชอบแล้วทา่นประกาศธรรมะไง เวลา
ประกาศธรรมะ แสดงธมัมจกัฯ กบัปัญจวคัคีย์ “เทวฺเม ภกิขฺเว ทางสองสว่นที%ภิกษุไมค่วรเสพ” 
ทางดีและชั%วนั%นนะ่ไมค่วรเสพ แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เสนอมรรคญาณ เสนอ
ธรรมจกัร ทางสายกลาง ทางสายใหม ่ทางเอโก ธมโฺม ทางอนัเอก ทางของมรรค 

เวลาทางของมรรค ทางของมรรคคืออะไร พดูถงึทางสองสว่นไมค่วรเสพ เดนิตรงทาง
สายกลาง ทางสายกลางก็มรรค ๘ ดําริชอบ งานชอบ เพียรชอบ แล้วถ้าดําริชอบ เพียรชอบ มนั
จะเกิดญาณ เกิดญาณทสัสนะ เกิดปัญญา เกิดการรู้แจ้ง นี%อยูใ่นธมัมจกัฯ นี%ทาง
มชัฌิมาปฏิปทามนัเป็นแบบนี V 

มนัไมเ่หมือนเราหรอก เราเป็นคนที%เป็นทางโลกไง เป็นวิทยาศาสตร์ไง บอกทางสาย
กลางก็แบง่เลย หนึ%งเมตร ห้าสบิเซน็ ตรงกลาง แล้วก็อ้าง กิเลสก็เลยอ้าง อ้างไปหมดเลย พอ
อ้างไปหมดเลย เหน็ไหม ชยั ราชวตัร มนัถงึบอกเลย ทางสายกลางเป็นที%หลบภยัของคนขี Vขลาด 
คนขี Vขลาด คนไมก่ล้าเผชิญความจริง มนัจะหลบเลี%ยงทั Vงผิดและถกู แล้วเอาทางสายกลางเป็น
ทางออก เป็นทางออกของคนขี Vขลาดตาขาว ถ้าเป็นสายกลางทางโลก เป็นทางออกของคนขี V
ขลาดตาขาว 
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แตถ้่าเป็นทางของธรรมนะ “ทางสองสว่นที%เธอไมค่วรเสพ” แล้วก็พยายามหาหนทาง
ของเรา หาหนทาง หาสจัจะความจริง หาความจริง หาศีล หาสมาธิ หาปัญญา หาสจัจะความ
จริงในใจขึ Vนมา ทางสายกลางอยา่งนี Vตา่งหาก ทางสายกลางคือทางสายของมรรค มคัโค ทาง
อนัเอก ไมใ่ชดี่และชั%ว ดีมนัก็ยดึกนั เถียงกนัวา่ดี เถียงเอาเรื%องความดีมาตั Vง แล้วก็แบง่ข้าง ๒ 
คน เถียงกนัเรื%องความดี มนัจะฆา่กนัตายเพราะวา่มนัดีกวา่กนั เวลาพดูถงึความชั%ว ความชั%ว
มนัก็เที%ยวไปจี Vไปปล้นกนั เหน็ไหม 

ทั QงดแีละชัFว องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฆ่าหมด ทางสายกลางคือทาง
ของสายมรรค มัชฌิมาปฏปิทา ความดด้ีวยสตด้ิวยปัญญา ด้วยความจริงอันนี Qไง ถ้า
เป็นอันนี Q 

นี%พดูถงึวา่ “ทางสองสว่นที%เธอไมค่วรเสพ” คือที%กิเลสมนัชวนนะ่ กิเลสมนัชวนไปเมา
หยําเปนั%นทางสายบาป ทางสายบญุ สายบญุก็โอ้โฮ! เป็นผู้ วิเศษวิโส เป็นคนดีแล้วทําไมต้องไป
วดั อูย๋! เป็นคนวิเศษวิโสแล้วมนัต้องไปทําอะไรอีก นี%ไง “ทางสองสว่นไมค่วรเสพ” แล้วสิ%งที%ควร
เสพละ่ 

ควรเสพก็จิตใจของเรานี%ไง มีความทกุข์หรือไม ่ จิตใจของเรามีความทกุข์ความยากหรือ
เปลา่ ถ้าจิตใจมีความทกุข์ความยาก การดบัทกุข์ดบัที%ไหน ก็ไมไ่ด้ไปดบัที%ดีที%ชั%วนั Vน มนัดบัที%
รู้เทา่ทนัความรู้สกึเรา นี%ทางสายกลาง ทางสายกลางไง ทางสองสว่นที%เธอไมค่วรเสพ 

นี%พดูถงึอยูใ่นธมัมจกัฯ แตอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศน์สอนปัญจวคัคีย์ แล้ว
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเหน็ธรรม แล้วเราก็ศกึษากนั ทางสายกลางเลยกลายเป็น
ทางออก ทางออกของกิเลสไง ทางอ้าง สายกลาง ทางออกของคนขี Vขลาด ไมก่ล้าสู้อะไรเลย ไม่
ทําอะไรเลย แล้วบอกวา่ฉนัอยูท่างสายกลาง ดีก็ไมไ่ป ชั%วก็ไมไ่ป อยูต่รงนี V แล้วก็เอาแตพ่อใจ
ตรงนี V ทางสายกลาง 

ฉะนั Vน ถ้าทางสายกลาง ทางสายของมรรค นี%พดูถงึ ถ้าจะเอาลงรายละเอียดไง ทีนี V
เพียงแตว่า่เวลาเทศน์กบัพระก็บอกวา่ ทางสองสว่นที%ไมค่วรเสพ ดีและชั%วไมต้่องไปทําทั Vงนั Vน 
เอามรรคเอาผลของเรา มนัเป็นความจริงของเรา แตเ่วลาทางโลก ถ้าใครมีปัญญาเทา่ไร ความ
เข้าใจเทา่นั Vนก็ดีเทา่นั Vน 

แล้วนี%พดูถงึวา่ “เข้าใจนํ Vานิ%งแตไ่หลด้วย” 

คําวา่ “นํ Vานิ%งแตไ่หล” มนัถามกนัมาไง ถ้าถามกนัมา เพราะอะไร เพราะวา่มนัเหมือนกบั
บาล ีทกุคนจะตีความ ตีความเอาแตค่วามเหน็ของตน นี%ก็เหมือนกนั นํ Vานิ%งแตไ่หล ใครจะรู้มาก
น้อยขนาดไหนก็แล้วแต ่ แตเ่ราฟังเทศน์มาจากหลวงปู่ ชาทา่นพดูของทา่นมาอยา่งนั Vน แตเ่วลา
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เราปฏิบตัแิล้วมนัจะเหน็วา่สมาธิมนัก็มีหลกัของมนั สมาธิก็มีหลกั ทกุอยา่งเขามีตวัตนของเขา 
มีองค์ความรู้ มีความจริง ถ้ามีองค์ความรู้ มีความจริง คนที%มีองค์ความรู้ มีความจริง เขาจะรู้
ของเขา 

ไอ้นี%ของเราก็เหมือนกนั เราบอกวา่วา่งๆ วา่งๆ มนัมีอะไรวา่งๆ มนัมีอะไรเป็นเครื%อง
ยืนยนัละ่ มนัอธิบายความวา่งออกมาวา่มนัวา่ง มนัวา่งเพราะอะไร วา่งทําไม วา่งแล้วได้อะไร 
มนัพดูออกมาส ิ ถ้ามนัพดูอยา่งนั Vน เวลาคนที%เขาเหมอ่ลอยเขาก็วา่งของเขานะ เวลาคนเขา
เหมอ่เขาลอยของเขา เขานั%งของเขา เขาขาดสต ิ เขาเหมอ่ลอยของเขาไป มนัก็วา่งๆ เหมือนกนั 
มนัวา่งอยา่งไร เหน็ไหม ในความวา่งมนัยงัมีมิจฉาสมาธิ สมัมาสมาธิ มนัยงัมีความถกูความผิด
ในตวัของมนัเองนะ เวลาถ้ามนัเป็นทางอนัเอก ทางสายกลาง มนัจะมีสตมีิปัญญา มีความ
พร้อมของมนัตลอด เหน็ไหม 

นี%ก็เหมือนกนั นํ Vานิ%งแตไ่หล มนันิ%ง นํ Vามนันิ%ง แตม่นัมีพลงังานของมนัไง คําวา่ “ไหล” มนั
เคลื%อนไหวของมนั มนัมีออกซเิจนของมนั มนัเป็นการเคลื%อนไหว นี%มนัเป็นประโยชน์ทั Vงนั Vนนะ่ 
มนัเป็นความจริง 

ฉะนั Vน เขาบอกวา่ถ้าเขารู้แล้ว 

รู้แล้วก็ดี 

เขาบอกวา่ ทางสองสว่นที%ไมค่วรเสพ เขาเข้าใจแล้ว แล้วถ้านํ Vานิ%งแตไ่หลก็รู้แล้ว 

รู้แล้วนะ ก็ให้มีหลกัเกณฑ์ มีหลกัเกณฑ์กบัเรา มีสตมีิปัญญากบัเรา นี%คืออริยทรัพย์ นี%
คือปัญญาของเรา นี%คือการเราเข้าใจตวัตนของเรา 

ที%เวลาเราทกุข์เรายากกนัอยูนี่% เราทกุข์ยากเพราะจิตใจของเราโดนกิเลสมนัครอบงําอยู่
นี% แล้วเราจะประพฤตปิฏิบตั ิ เราก็จะชําระล้างกิเลสในใจเรานี% แล้วการชําระล้างกิเลสในใจของ
เรามนัก็ต้องเป็นมรรคเป็นผลจากใจของเรานี% 

ฉะนั Vน เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศกึษาของพระอรหนัต์เลย
นะ พระพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์นะ แล้ววางธรรมวินยันี Vไว้ แล้วเราศกึษาๆ มา ศกึษามาเป็น
ทฤษฎี ศกึษามาเป็นเครื%องมือ ถ้าเรายงัทําของเราไมเ่ป็น เรายงัทําของเราไมไ่ด้ มนัก็จะไมมี่
องค์ความรู้ ไมมี่สิ%งธรรมโอสถที%จะมาบรรเทาความทกุข์ในใจ 

ที%เรามาประพฤตปิฏิบตั ิมาวดักนัอยูนี่% เรามาหาธรรมโอสถ หาศีล หาสมาธิ หาปัญญา 
หาสจัจะความจริงขึ Vนมาเพื%อบรรเทาความทกุข์ในใจนี% ใครมีสจัจะมีความจริงมนัก็บรรเทาทกุข์
ในใจ คนเจ็บคนป่วยมียารักษาโรค โรคมนัก็จะเบาบางลง ที%เรามาหา หลวงตาทา่นจะพดู
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ประจํา ไอ้พวกนั Vนมนักินฉลากยา มีขวดยา แล้วมีคําอธิบายทบัไว้หมดเลย มนัอา่นรู้หมด มนัมี
ความรู้หมดเลย แตม่นัไมมี่ตวัยา 

ตวัยาก็ศีล สมาธิ ปัญญานี%ไง ตวัยาเราก็ศกึษา เราก็อา่นฉลากยากนัมาแล้ว เราก็ศกึษา
วิธีการกนัหมดแล้ว ที%เรามาอยูว่ดัอยูว่า เราก็พยายามจะทําให้มนัเป็นเนื Vอเป็นนํ Vาขึ Vนมา ให้มนั
เป็นธรรมโอสถขึ Vนมา ถ้ามนัเป็นขึ Vนมา นํ Vานิ%งแตไ่หล นํ Vานิ%งแตไ่หลมนัจะมีคณุสมบตัขิองมนั
ขึ Vนมา 

ถ้ามีศีล สมาธิ ปัญญาขึ Vนมา ถ้ามีสมาธิ จิตก็สงบ จิตสงบเพราะสมัมาสมาธิ 
สมัมาสมาธิคือธรรมโอสถ ธรรมโอสถมนัทําให้ใจเราผอ่นคลาย ให้ใจเรามีความสขุ มีความสงบ 
มีความระงบั ไอ้ที%เรามาทําๆ กนัอยูนี่% เราทําเพื%อเนื Vอหาสาระข้อเทจ็จริงไง 

ที%เขาศกึษาๆ ศกึษาฉลากยา ขวดนี Vไว้กินเพื%ออะไร กินกี%ครั Vง กินแล้วมนัจะได้
ผลประโยชน์อะไร อา่นทะลปุรุโปร่ง แตไ่มเ่คยกิน ไมเ่คยรู้จกั แล้วรู้จกัก็แสนทกุข์แสนยาก ทาง
จงกรม นั%งสมาธิภาวนา กวา่จะหามนัขึ Vนมาได้ แล้วหาขึ Vนมาได้ก็เป็นประโยชน์กบัเราไง เหน็
ไหม ถ้าทําอยา่งนี Vขึ Vนมามนัก็เป็นความจริงขึ Vนมา แล้วมนัก็จะเหน็สจัจะเหน็ความจริง เรามี
มรรคมีผลขึ Vนมา มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

นี%พดูถงึวา่ถ้าเรายงัโงเ่ขลา 

คําวา่ “โงเ่ขลา” เหมือนกบัโงเ่ขลา ไมใ่ชว่า่โงแ่บบคนที%ไมมี่ปัญญาเลย คําวา่ “โงเ่ขลา” 
คือแบบวา่รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ เวลาธรรมะนี%นะ เวลารู้นี%อึ\กเลยนะ มนัอยูใ่กล้ๆ เรานี% แตเ่รานกึไม่
ถงึ 

นี%ไง ถ้ามนัแบบวา่รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ เวลาถ้าเราไมท่นักิเลสก็ตรงนี V รู้ไมเ่ทา่ทนัมนั บางที
รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ ทําไปโดยไมไ่ด้ตั Vงใจ ความผิดนะ เราทําไปโดยไมไ่ด้ตั Vงใจ รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ ทั Vง
นั Vนนะ่ มนัไมรู้่เทา่ นี%คืออวิชชาหมดเลย อวิชชาคือความไมรู้่ รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ก็คือไมรู้่ ถ้าเราไม่
เทา่ทนัมนัก็คือความไมรู้่ ถ้าไมรู้่ มนัชกันําไปหมดเลย 

แต่ถ้าเกดิมรรคเกดิผล รู้แจ้งหมด จะความคดิอะไร รู้ทนัหมด รู้เท่าทนัหมดทกุ
เรืFองเลย แล้วมันจะผิดพลาดไปไหนล่ะ มันกฉ็ลาดขึ Qนไง ถ้ามันฉลาดขึ Qนมันกเ็ป็นคนดี
ขึ Qน ถ้ามันฉลาดขึ Qน กภ็าวนาเพืFอแบบนี Q 

เวลาเขาพดูวา่ เมื%อก่อนนี%โงม่ากเลย ถามหลวงพอ่มาหลายปีแล้ว 
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แล้วหลวงพอ่ตอบมาหลายปี หลวงพอ่ต้องโงก่วา่เขาอีก เวลาอา่นแล้วกเูขินเลยนะมงึ 
ขนาดคนถามมนัยงัวา่มนัโงข่นาดนั Vนเลย แล้วคนตอบมนัไมรู้่จะโงข่นาดไหน แล้วเมื%อไหร่มงึจะ
ฉลาดบ้างก็ไมรู้่ ถ้าฉลาดขึ Vนมาแล้วก็คงจะไมต่อบปัญหาอยา่งนี Vเนาะ เอวงั 


