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ชาวตางชาติ สนทนา และถามปญหาธรรม กับ หลวงพอ
นายโทนี่ ไดเฟล
ผูอํานวยการ สถาบันศิลปะทางสื่อสารมวลชน
นครวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ณ วัดอัมพวัน
ดร. พรชุลี อาชวอํารุง

ลามผูสื่อสารทางภาษา

นายโทนี่

อยากจะรูวาทําไมหลวงพอถึงไดทํางานเปนพระที่ศักดิ์สิทธิ์อยางที่หลวงพอ
เปนอยูในขณะนี้

หลวงพอ

อาตมาไมคดิ วาจะมาเปนพระ ตามหลักของโลกมนุษย เกลียดพระตองมา
เปนพระ เกลียดผูหญิงผูหญิงมาเต็มวัด
ขอประทานโทษที่พูดหยาบ
เกลียดขี้ ขี้ตาม เราเกิดเปนมนุษย ถาเรายิ่งเกลียดยิ่งเขาใกล ยิ่งรักยิง่ อยู
หางไกล เราตองแผเมตตา ใหเกลียดอยูหางไกล แลวใหรักเขามาแทนที่
อาตมาไมไดคิดวาจะมาบวช คิดวาเรานี่ไมชอบพระ แตตองมาเปนพระ
อาตมาคิดวาจะบวชใหแมแคพรรษาเดียว แตวา มาทราบความจริงจากการ
เดินธุดงคไปเจอพระในปาที่ขอนแกน
เลยไปทราบความจริงวา
พระพุทธศาสนาสอนอะไร ไดใจความแกปญหาชีวิตไดแน เพราะวา
พระพุทธเจาสอนใหมีปญญาในตัว
ปญญานอกตัวชวยใครไมได
นักปราชญชาวโลกเยอะแยะแตชวยชาวโลกไมไดก็เพราะมีปญญานอกตัว
ปญญาในตัวจึงจะชวยชาวโลกได
ตามหลักพระพุทธศาสนาเรามาเกิดในชาตินี้ก็เพราะเรามีกรรม
เนื่องจากวาเราเกลียดพระจึงตองมาเปนพระ เมื่อทราบความจริงแลวคิดจะ
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ไปสึก กับหลวงพอเดิม แตทานใหเรียนวิชาคชสาร วิชาชาง ถึงไดไปเจอ
พระในปาทีข่ อนแกน
พระทีอ่ ยูในปาทานสอนตอใหเราเรียนรูวา
พระพุทธเจาสอนอะไร สอนใหแกปญหาชีวิต ดวยปญญาในตัว อาน
หนังสือไมตอ งใชปญญามันจะผุดขึ้นมาเอง เรียกวาปญญาในตัวมันจึงจะ
แกปญหาได เกิดขึ้นเองโดยปจจัตตัง เลยถึงไดมาทําขึ้น ใชเวลา ตัง้ แต
อายุ ๒๓ ป ตอนนั้นบวชได ๓ พรรษา จนถึงอายุ ๔๕ ป จึงคิดออก ถึง
ไดเดินธุดงค ไปในถ้ํา
ขอ ๑ รูไวใชวาใสบาแบกหาม เราจะไปสึกกับหลวงพอเดิม แตหลวงพอ
เดิมใหเราเรียนวิชาคชสาร ตอชาง ถาเราไมเรียน ทานจะดาเลย
วาผูใหญใหเอาไวกอน
มีเสือ้ ตัวเดียวกับมีเสื้อ ๑๐ ตัว
อยางไหนดีกวากัน
ขอ ๒

นายโทนี่

รูอะไรไมสูรวู ิชา รูเอาตัวรอดเปนยอดดี ไมได เธอไมเอาเธอโง
เธอไมเอาเธอจะตาย อาตมาเลยก็เรียน เรียนแลวอาตมาก็ยังไม
สึก แลวก็ไปเจอพระหลวงพอดําทีข่ อนแกน ถาไมเรียนก็ไมมา
เจอ เจอแลวก็ไปธุดงคตอเมือ่ อายุ 45 ป ธุดงค เบกองหงสาวดี
ไปเจอชางพมา ถาไมเรียนอาตมาตายอันนี้เหตุผล เลยไดทราบ
ของจริงๆ จึงไดอยูมาจนถึงบัดนี้ ถึงไดสรางที่ขอนแกนถึง ๓๐
ลาน นี่ปญญาในตัวหายากมาก นักปราชญชาวโลก มีปญญา
นอกตัวทั้งนัน้ เปนดอกเตอรเยอะแตปญญาในตัวเขาไมมี

ผมประหลาดใจมากที่หลวงพอรู วาผมจะถามปญหาอะไร หลวงพอ ตอบ
ปญหาที่ผมจะถามไปหมดแลว พอผมเปนบาทหลวง เปนหมอสอนศาสนา
ไมทราบวาผมจะตองกลับไปเปน
ผมไมชอบผมเกลียดบาทหลวง
บาทหลวงหรือเปลา
ผมอยากถามหลวงพอวา หลวงพอเดินธุดงค หลวงพอนั่ง
กรรมฐานมาหลายป ประมาณ 20 กวาป จนกระทั่งทราบหมดแลว ทุกวันนี้
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ที่หลวงพอนัง่ กรรมฐาน ยังมีคําถามที่หลวงพอตอบไมได หลวงพอยังตอง
ถามตัวเองในการนั่งกรรมฐาน ไหม
หลวงพอ

ตองตอบวากรรมฐาน แปลวาอะไร กรรมฐาน คือ การกระทําใหฐานนั้นดี
กรรมฐานรําลึกเหตุการณของชีวติ
ที่ผานมา
และกรรมฐานทําให
แกปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้นมาในชีวติ
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หลวงพอไดปฏิบัติมานานหลายป แลวทุกวันนี้หลวงพอยังมีอะไรทีห่ ลวง
พอยังไมเขาใจ ยังสงสัย ยังตองตอสู ยังเปนปญหาอยู หรือเปลา

หลวงพอ

ไมตองตอสูแ ลว กรรมฐานตออายุได อาตมารูลวงหนา รถจะชนคอหัก
ตองตายแน นี่เปนการระลึกเหตุการณของชีวติ รูลวงหนาตั้ง ๖ เดือน รถ
ตองชนในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา แตทําไม
อาตมาอยูมาไดจนถึงเวลานี้ ๒๒ ป แลว เพราะฉะนั้นกรรมฐาน เปน
การแกปญหาชีวิต เรารูเหตุการณของชีวติ
๑ อดีต ๒ ปจจุบัน ๓
อนาคต
ทําไมตองรูอดีตที่ผา นมา จะไดรูวาเราทําชั่วหรือทําดี แต
พระพุทธเจาสอนวาอดีตคือความฝน ปจจุบันจึงเปนความจริง อนาคตไม
และ
แนนอน อยาจับใหมั่นคั้นใหมันตาย ผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวติ
อาตมาอายุถึง ๗๒ ป แลว ทําไมเราถึงอยูมาไดถึงนานวันป นีแ่ หละ
กรรมฐาน
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ผมทํางาน ผมไดรับผลเสียอะไรมากมาย ผมเปนผูอํานวยการใหญของ
สถาบัน ทํางานเกี่ยวกับโทรทัศน วิทยุ เครื่องสื่อสารทั้งหมด ผมมี
ความคิดเกีย่ วกับ เรื่องการทําโทรทัศน เกี่ยวกับสารสนเทศ นี่มันทําให
คนเสียคน มันไมดีตอสังคม
แตผมก็รูวาสิง่ ที่ปรากรมในสื่อ ก็คือสิ่งที่
หลวงพอบอกนั่นแหละ วามันเปนสิง่ ที่ไมจีรัง มันเปนสิ่งที่อยูในอดีต แต
ถายมาใหเราเห็นอะไรตออะไร
และมันก็กระทบกับจิตเรามันไมดี ก็
อยากจะไดคาํ แนะนําจากหลวงพอ ไปปฏิบัติงาน
ผมไมตองการให
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โทรทัศน หรือสื่อ ตางๆ ทําใหเด็กเสียคน ไมตองการใหสังคมเสีย จึง
อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพอ
หลวงพอ

ยากมาก เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเริ่มเสียแลว ในทีวีเตนรําเอากนชนกัน
ลูกหลานเสียหมด ขาดวัฒนะธรรมขาดมารยาทมาก
เดี๋ยวนี้ผูหญิงนา
เกลียดเพราะตามใจตัว จึงเสียคน ผูชายนากลัว เพราะไมรูจักเกรงใจคน
นี่เกิดขึ้นแลวที่ประเทศไทย เดี๋ยวนี้เหลือ ๒ ผูหญิง ตามใจตัว ผูชาย
เห็นแกตัว เดี๋ยวนี้ยุคใหมสมัยใหม เสียดายมาก เราเห็นดวย วานีท่ ําให
คนเสียทั้งโลก
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อยากเรียนถามหลวงพอถึงจุดยืนที่หลวงพอจะแนะนําผมได เพราะวาผม
ไมสามารถจะมาบวชได และผมจะตองทํางานที่ตองตอสูก ับสวนเสียของ
โลกโทรทัศน โลกสารสนเทศ ที่ไมดี กับภาพที่ไมดีที่ปรากฏ แลวหลวง
พอจะแนะนําผมใหยึดมั่นถือมั่นอยูกับสิ่งที่ผมทํา ใหเอาตัวรอดและชวย
สังคมไดอยางไร

หลวงพอ

มีทางที่จะชวยได ตองขอเจริญพรวา โลกนี้ไปไมรอดเกิดกลียุค
ทุก
ประเทศ ตองตัวใครตัวมัน ตองชวยตัวเอง และตองพึ่งตัวเอง และตอง
สอนตัวเอง และทีจ่ ะเสียหายคือคนเรามันไรปญญาในตัว ตองเนนทีพ่ อ
แม และอยางตัวโยมเนี่ย ที่จะแนะนําไปปฏิบัตนิ ี่ ก็คงยาก ถาโยมรูจริง
โยมก็อาจจะตองไปพูดให สําหรับพอแม พอแมที่สรางความดีใหกับลูกทํา
ถูกไวกับหลาน รักลูกใหถูกวิธีทําความดีใหลูกดู ตองแกได แกไดดวย
การพัฒนาจิต ถาถามถึงการพัฒนาจิต ตองตอบวาจิตเกิดขึ้นไดอยางไร
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ถาหากผมมาเขาวัดมาเรียนกับหลวงพอ
อาจจะบวชก็เปนการแยกตัว
เองออกจากสังคมแตงานที่ผมทําอยูเนี่ย ผมอยูกับสิ่งที่รา ยๆ สิ่งที่ไมดี
ในทีวี ในระบบสารสนเทศ แลวทําอยางไร ผมถึงจะมีจุดยืน ไมหลงไป
ดวยกับสิ่งที่ไมดีเหลานั้น
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หลวงพอ

ตองพัฒนาจิต ไมจําเปนตองมาบวชอยางนี้
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การพัฒนาจิตตองทําอยางไร? ตองอานหนังสือของหลวงพอหรือเปลา?

หลวงพอ

ตองฝกเลย จิตเปนธรรมชาติคิดอานอารมณ รับรูอารมณ ไดเหมือนเทป
บันทึกเสียง จิตไมมตี ัวตน จิตเกิดตรงไหนก็ใหพัฒนาตรงนั้น จิตเกิดทาง
ทวารหก ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ใจ กายสัมผัสรู รอน หนาว จิตเกิด
ทางนี้ ถาเขาใจ จะแยกออก สิ่งที่รายๆ จะแยกได โยมเขาใจเรื่องสติ
หรือไม ตาเห็นรูปเกิดจิต ใชดูดวยปญญา จะเห็นรูปกับตา นี่คนละอัน
กัน แยกได ยกตัวอยาง ถาเราเห็นรูป เราไมชอบไมสบายใจ แตวิธี
พัฒนาจิต ใหตั้งสติ รูปกับตาเปนคนละอัน ใหดูดวยปญญา ใชปญญา
และถาเราชอบมาก ทางพระเรียกวาโลภะ เปนกิเลส เราไมชอบเปน
โทสะ โทสะคือโกรธ ถาเราขาดสติในการดู เปนโมหะ
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ทุกวันนี้ผมนั่งกรรมฐานตามวิธีของผม คือ นั่งใหจิตสงบในเวลากลางคืน
แลวผมก็เขียนกลอนดวย คือที่ผมเขียนกลอน ไมไดตองการอะไรพิเศษ
แตผมเขียนกลอนเพื่อพิจารณาสิ่งที่อยูรอบตัว
แลวบันทึกมันออกมาให
ชัดเจนในดานตางๆ ดวยการเขียน ผมสนใจศาสนาอยูหลายศาสนา
ศึกษามามาก และสนใจอยูกับความสมบูรณกับเอกภาพ เปนหนึ่งเดียว
ไมใชแยกออกเปนชิ้น ๆ หลวงพอมีเรือ่ งอะไร หรือนิทานอะไรจะเลาให
ผมฟงบาง เกี่ยวกับเรือ่ งของเอกภาพ ของสรรพสิ่ง ของบุคคล ทีไ่ ม
สามารถแยกออกจากกันได และตัวผมเองจะมีเรื่องเลาถวายหลวงพอดวย

หลวงพอ

อยางนี้ไมยาก
ตองแยกออกใหดูไปทั่วหนอย ตองแยกแยะออกไป
แยกแยะไดหลายวิธกี าร ตองใชที่ลิ้นปนี่บอก กําหนดคิดหนอ คิดใหมัน
เกิดขึ้นมาในตัวเราเรียกวาตัวปญญาเราแยกออกไดเลย
ถาหากเราคิด
ไมออกบอกไมได ก็ตองกําหนดคิด หายใจยาวๆ ถาลมหายใจสั้นจะคิด
ไมออกเลย เขาเรียกระบายลมไมออก เวลานั่งเรามีสมาธิ แตถาขาด
สติ ปญญาก็ไมเกิด ยกตัวอยาง หู ไดยินเสียง เสียง กับหู เปนคนละ

ชาวตางชาติ สนทนา และ ถามปญหาธรรม กับ หลวงพอ

๕

อันกัน เราตั้งสติไวใหได สติคือ ระลึกได รูเตือนอยูเสมอวา เสียงอะไร
จะรูทันทีวาโกหก คนนีน้ ะพูดไมจริง มีประโยชนมาก
นายโทนี่

หลวงพอรูวา ผมจะถามอะไร หลวงพอตอบกอนที่ผมจะถาม

หลวงพอ

การกําหนดลมหายใจ ตอนที่ อาตมาคอหัก พับไปเลย หมอแพทย บอกมี
หลวงพอองคเดียวที่คอหักแลวไมตาย แตหายใจทางสะดือได
เพราะ
อะไรหายใจไมออก ก็เลือดเต็มไปหมดแลวจะหายใจไดอยางไร มันเลยทํา
ใหเราคิดถึงภาวะ สภาวะที่เราอยูในทองแม ดูดเลือดจากแมทางสะดือ
ทําใหเราคิดถึงแม
อันนีถ้ าเราไมประสบการณดวยตัวเองเราจะพูดได
อยางไร พูดไมได เรารูลวงหนา ๖ เดือนนี้ สติมนั บอก สติตวั นี้มัน
รวบรวมไวในคอมพิวเตอร

ดร.พรชุลี

หนูเลาให นายโทนี่ ฟงวาหลวงพอเคยชวยชีวติ หนู
ตอนที่เครื่องบิน
จะตก หลวงพอรูวาเครื่องบินจะตก แลวหลวงพอนั่งกรรมฐานใชวิชาเพง
กสิณ

หลวงพอ

ถาเราไมเรียนวิชาคชสารเครื่องบินตกแน วิชาคชสารนี่ เราไมไดตั้งใจจะ
เรียนแตตั้งใจจะไปสึกกับหลวงพอเดิม บรรพบุรุษของหลวงพอเดิม ตั้งแต
สมัยปูยาตาทวด ตั้งแตสมัยโบราณ หากินทางตอชางปาถวาย ในหลวง
สมัยอยุธยา

นายโทนี่

หลวงพอเรียนวิชาเพงกสิณ วิชาคชสาร นานแคไหน

หลวงพอ

๒ เดือน ถาเพงกสิณ ไมไดเครื่องบินตกแนนอน เพงกสิณดินอุดน้ําที่มัน
รั่ว เครือ่ งบินกําลังเอาหัวลง กัปตันบอกรวงแน

นายโทนี่

หลวงพอจะบรรยายใหฟงไดไหมวาวิชาคชสารที่ทําใหชางเชื่อง หลวงพอ
ทําอยางไร?
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หลวงพอ

วิชาคชสาร คือวิชาชาง จะเลาใหฟงสั้นๆ ตองเรียน เพงกสิณ ดิน น้ํา
ไฟ ลม กสิณแปลวา เพง ดิน น้ํา ไฟ ลม ถาใครรอนจัดมีธาตุไฟ
แรง เราเพงธาตุลมเขาไป ใหเขาเย็นได อยางเครื่องบินน้ํารั่ว ใหเพง
กสิณเอาดินอุด

นายโทนี่

ผมไมเห็น แตก็เชื่อหลวงพอ

หลวงพอ

ดิน น้ํา ไฟ ลม ปฐวี คือ ดินสามารถแยกออกจากกันได เชน แผนดินไหว
นี่คือกสิณดิน อาโป คือ น้ํา น้ําทวมคนตายได น้ําแรงพัดบานพังได
เตโช คือ กสิณไฟ สามารถ เผาบานได วาโย คือ ลม สามารถพัดบาน
พังได ถาเราจะเพงกสิณใหลมเบาได ลมนีพ่ ัดตรงไมเปนไร แตถาหมุน
อันตรายมาก อเมริกามีเยอะ กสิณตัวนี้แปลวา ดิน น้ํา ไฟ ลม ธาตุ
ทั้ง ๔ เราก็มีทุกคน อีกอยางหนึ่งพัฒนาจิตที่เรามีสติดี ที่ทําไดจะรู
วาระจิตของคน วานิสัยคนเปนอยางไร
จะรูไดแนนอน
ตองรูใจ
ไมอยางนั้น ก็ไมยอมเชือ่

นายโทนี่

หลวงพอจะบอกอะไรผมอีกหรือไม?

หลวงพอ

คือ การฝกรูวาระจิตคน เราจะอธิบายสั้นๆ คนมีโลภะ อยากไดของเขา
อยางเดียว เสียก็ไมเอา จะหายใจไซเคิลนี้ แลวก็กลิ่นตัวจะตองอยางนี้
คนที่มีโทสะ อิจฉาริษยาเขา และใจรอน จะหายใจระบบนี้ และกลิ่นตัว
ตองเหม็นอยางนี้ คนที่มีโมหะ ไมเอาใครเลย เอาแตใจตัวตลอด จะตอง
หายใจอยางนี้ แลวกลิ่นตัวตองเหม็น วิธีแกไมยาก คนใจรอน และกลิ่น
ตัวเหม็น อิจฉาคน หายใจใหยาวๆ ใหเสมอ แลวใจจะไมรอน จะเปนคน
เสมอตนเสมอปลาย ลองไปทําดู ถาคิดอะไรไมออกบอกไมถูก อยา
หายใจสั้น หายใจยาวๆ จนถึงสะดือ ตั้งสติไวที่ลิ้นป อยากจะรูวาลิ้นป
อยูที่ไหน เอาเชือกวัด จากใบหนาถึงสะดือแลวพับครึ่ง หายใจยาวๆ ตั้งสติ
ไวที่ลิ้นป แลวจะคิดออก แลวจะไมเครียด คนที่เครียดจะหายใจสั้น และ
จะไมลืมอะไรงายๆ
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นายโทนี่

อยากจะรูวาเวลามีแขกตางประเทศ
มาหาหลวงพอ สวนมากจะถาม
คําถามอะไร หลวงพอ แลวจะมีคําถามอะไรที่เขาไมเคยถามหลวงพอ

หลวงพอ

เยอะเลย อยางศาสตราจารย เจมส สจวต

นายโทนี่

อะไรเปนจุดบอดที่คนตะวันตกไมเคยถามหลวงพอเลย เพราะเขาไมเคยรู
อะไรที่คนตะวันตกเขาไมรูและจะไมถาม

หลวงพอ

ศาสตราจารย เจมส สจวต คนนี้ เกงมาก สามารถจะบอกอาตมา คุยกับ
อาตมาเดี๋ยวเดียว กอนจะตอบ เขาถามเรากอน ทานเปนทหาร ทานมี
อาวุธ อยูในวัด เราไมตอบ คนนี้เกงมาก มีอายุ ๗๐ กวา เขายอมรับ
แลวไมอยางนั้นไมมีพมิ พหนังสือออกมา เปนคนตะวันตก ถามคําถามมา
หลายเรื่องเลย
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