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“ภูมิธรรม ภูมจิิต” เราถึงบอกวามนัโกหกกันไมได แลวมนัก็ไดไปเริ่ม 

อยางที่เราบอกวา ถาพวกนี้ออกจากตรงนีไ้ป มันจะหลุดจากกระแส 

เราบอกวา “ทําไมมนัไดผลอยางนีล้ะ ?” 

เขาบอกวา “คืนนี้กโ็ทรศัพทเช็ค แลวถาไมภาวนากโ็ทรศัพทไปดา” 

แลวถาจะถามวาทําไมเขาถึงตองโทรศัพทเช็คกัน 

เอา..ก็เขามีกรรมกันมา อันนีม้ันก็ดีอยางนั้นนะ 

คิดดู  กลางวันบริหารธุรกิจ  ตกเย็นขบัรถไปตางอําเภอในเชียงใหมนั่นแหละ  เพื่อ 
ไปเทศนสอนเขา ไปเทศนคนนูนไปเทศนคนนี้  เขาทํายิ่งกวานกับวชอีก นักบวชธรรมดา 
มันยงัออยสรอย ยังมานอนจมอยู แตเขานีจ่ะคอยเช็ค แลวเขาลงกนั เขาเช็คแลวเขาฟงกนั 
แลวพวกนีม้ันจะตื่นตัว แลวมนัจะขึน้มาภาวนาเลย 

เราถึงถามวา “แลว___มันรูไดอยางไร ? ทําไมมนัรูขึน้มา ไอตรงนี้ ?” 

“ก็ผมเช็คตลอด” 

มันแบบวา พอคนหนึ่งมันเช็ค แลวอีกคนหนึง่มนัก็กาํลังตองการดวย 

แลวมนับอกวา “ตามความเคยชิน กอนจะภาวนานี่ตองพิจารณากายกอน”
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เขาพิจารณาจากขางนอกเขามาไง  แลวเราก็บอกวา  “ไอพิจารณาอยางนั้นมัน 
หยาบเกินไปแลว ระดับนี้แลว” 

เขาบอกวา  “มันเปนอยางนัน้เลย  กอนจะทําอะไรกต็องพิจารณากายประมาณ  ๑ 
ช่ัวโมง  แลวพอผานกายเขามาก็จะมาพิจารณาเรือ่งจติ  แลวถึงเขาไปตรงฐานเดมิของมนั 
เขาไปตรงนั้นเลย จนมนัแตกออกจากกัน แตกเลยนะ ! แตกเลย !” 

แลวเราพยายามจะถามไอเรื่องแบบวา..  เซอเปนไกตาแตกเลย  พยายามถามวา  “มี 
ไหมๆ ?” ซักอยูตั้งนานนะ.. มันมีอยู แตมันคงไมรู แตไอไมรูก็สวนไมรู แตมันพูดตรงนี้ 
ถูก เพราะวาตานั่นมนัคอยคุมอยูแลวใชไหม.. นี่คือคนที่วานัน่ 

เราเลยพยายามคุยกับเขาเลยวา  “อยางถามนัจะเปนไปได  หมออยูในวงการ 
นักวิชาการ อีกหนอยจะออกไปปาฐกถาไดไหม ?” 

เขาบอกวา  “ไมได”  เพราะวาเขาเปนคนที่แบบไมออกสังคม  เปนคนเงียบไง  เปน 
คนเกบ็ตัว 

เราก็บอกวา “แลวทําไมคนอื่นเขาถึงยงัทําประโยชนไดละ ?” 

ที่เราไปพูดก็เพราะเรือ่งนีไ้ง  เรื่องที่วาจะใหมันทําประโยชนไง  ก็เขาเปนถึงหมอ 
แลวถาเขารูธรรมอยางนีเ้ขาไปดวย มันจะไปสงผลทีเ่ปนประโยชนไดอกีมากเลย 

เขาบอกวา “แตตอนนี้ยงั.. จนกวามนัจะ..” 

เมื่อกอนเรากย็ังพูดไมไดอยางนี้หรอก จนมายอนกลบัที่อาจารยพูดไว ตอนใหมๆ 
เราไปนีย่ังไมไดเลยนะ ตองออกไปกอน 

ก็เหมอืนอยางพวกเทรนเนอรนักมวยแชมปโลก  สวนใหญแลวมันจะเปนแชมป 
โลกเกา  ตอนอยูบนเวทกี็ไปอีกอยางหนึ่งนะ  พอตอนออกมาแลวกม็านั่งวิเคราะหมานั่ง 
วิจัย แลวถึงจะบอกไดวาขัน้ตอนเปนอยางนี้
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อยางเตนฟุตเวิรกนี่เราก็เตนไปโดยธรรมชาติ  แตพอจะเอามาสอนลูกศิษย  ถาจะ 
บอกธรรมชาติแตมันก็ตองบอกวิธีการใชไหม  “ตองยกขาซายกอน  ตองพยายามเอีย้วตวั 
ดวย ตองใหไหลไปดวย” เห็นไหม นีฟุ่ตเวริกใชไหม นี่มนันักมวย 

ไอนี่กเ็หมอืนกัน  มนัตองผานไปหมดแลว  แลวคอยกลับมาไง  “ขั้นตอนไหนจะ 
เอี้ยวอยางไร”  มันถึงจะพูดออกไง  แลวมันจะสอนไดแบบคลองตัวไง  มนัมีทัง้ 
ประสบการณจริงดวย แตถาอยางวิชาการนี่บางอยางมันไปทองมา คือมนัจําได 

แตการภาวนานี้มนัเปนประสบการณของใจ  ใจตองเปนไป  ถาใจไมเปนไปนะ 
อานมาอยางไรมันกท็ุกข พอทุกขแลวมนัเอาไมออกหรอก 

ไอที่ทุกขแลวออกนั่นมันก็เปนตุกตานะสิ อนันี้มนัถงึตองเปนอยางนั้นไป 

มันถงึบอกวา “ถามันผานตรงนี้ไปแลวนะ มนัจะไปสอนเขาได” 

เราลองถามดู แตเขาบอกวา “คงจะยาก” 

“ทําไมละ ?” 

“จะบวชชีแลวเก็บตัวเงยีบเลย” 

“โอย.. ตายเลย” 

“ถาสิ้นไปจะเกบ็ตัวเงียบเลย แลวอยูเสวยสขุไป” 

เราพูด..  เพราะเห็นเอ็งพูด  แตเสียดายไมไดพูดเรือ่งหลวงปูดูลย  เพราะเขาไมมี 
อะไรถามขึ้นมา เรื่องธาตุนั่น 

แตไปคุยเรือ่งไมมีสขุไมมีทุกขไง  ไมมีเวทนาแลวมันสขุไดอยางไรไง  อันนี้ 
อธิบายอยู  แตเราไมยอมอธิบายมาก  อธิบายแลวเขกหัวไวดวย  เขกหวัไวดวยเพราะอะไร
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เพราะถาอธิบายไปปบ  เดี๋ยวคนอืน่จะไปคิดวา  “นาจะทําไดไง”  แตทําไมเราทําได  เรา 
บอกเลย 

พุทธวิสัยยังอธิบายไมไดเลยใชไหม  เพราะไมมีคําสมมุติของโลกทีจ่ะอธิบายได 
ถาจะรูพุทธวิสยัไดก็คอืพระพุทธเจาตองพูดไวแลวส ิ พุทธวิสัยมันไมสามารถอธิบายมา 
ในแบบที่ใหสมมุติเขารูกันได เพราะมันพนจากวิสัยที่จะรูได 

แลวพออยางนี้  ยิ่งอธิบายอยู  ยิง่อธิบายมากกย็ิ่งสงสยัมาก  ถามนัยังสงสัยแลวเรา 
เงียบปากเสียดกีวา  เพราะมันยังไมสิ้นสงสัยกนัสักคน  เรากพ็ยายามจะอธิบายใหเขาฟง 
เหมือนกนั  แตอธิบายแลวก็พยายามจะเคาะไวดวยวานี่มันสุดวิสัยอยางไร  ตองอธิบาย 
อยางนัน้ไปดวย 

ถึงวามนัไปพอใจคุณ___กับไปพอใจคุณ___ 

แลวก็มีตานัน่  เรานี่แหม.. แหม.. เลยนะ เพราะกรรม ! 

ถาเริ่มตรงนี้ กเ็หมอืนกับเขาหองเรียน ถามันไดเขาไปแลวมนัก็ตองผาน 

แตถาไมไดตรงนี้นะ “มึงจะนอนตาย” 

ตรงนี้สําคัญที่สุด  !  หลวงปูมั่นทีอ่อกมาเอาพอแมครูอาจารย  ก็เพราะอยางนี้ 
ปลอยเอาไวแลวกอ็อกมาเคาะ “ไอสขุอยางนี้ มันแคสุขเศษเนือ้ติดฟนนะ” 

ทานอุตสาหจะเคาะตรงนีน้ะ.. เพราะตรงนี้สําคัญมาก การขุดคุยใหเจอนี้ 

เอ็งดูสิ อยางนาย ก. ปลนเอาไป รูอยูวานาย ก. ปลนเอาไป แตหามันไมเจอ รูอยู 
แตหาไมเจอ จริงไหม แลวเอ็งจะไปทําอะไรได? 

แตถานาย ก.มันปลนเราไป แลวมันมานัง่ปอหลออยูอยางนี้ พอเราเห็นตวัมนั เรา 
ก็ไดถามวา “เอ็งปลนไปจรงิหรอืเปลา ?”
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จริงหรอืไมจรงิเอ็งก็ตองบอกวา  “ไมจรงิ”  เพราะเอง็ไมไดปลนใชไหม  แตถาเรา 
บอกวา “เอ็งปลน”  เอา.. มันก็ตองเถยีงกนั ก็ตองมาสอบสวนกนั เดี๋ยวเรื่องมนัก็ตองแดง 
ออกมาวา ปลนหรือไมปลน จรงิไหม ? 

นี่ก็เหมือนกัน พออานตํารามาวา “กิเลส”  รูหมดกิเลส  รู ! รูทั้งนั้นแลวไมเจอตัว 
มัน แลวจะเอามันมาทําอะไรกันไดละ มนัก็วางอยูอยางนั้น แลวจะมาทําอะไรกัน 

แตถาไดตัว ถามันมานั่งปอหลออยูอยางนี้ นี่เจอแลว! นี่เสร็จ !  เสร็จแนๆ เอามนั 
มาสอบสวนกนั ผิดถูกเดีย๋วรูกัน นี่ตรงนี้สําคัญ ! สําคัญตรงที่วาไดเขาไปเจอ แตถาไมเจอ 
มันกจ็ะออยสรอยอยูอยางนัน้ 

แลวพอเราไปถงึนี่  แหม..  แคจะไดเจอตานัน่คนเดยีว  เรายงัพรวดขึ้นไปเลยนะ 
ครั้งกอนที่ตานัน่มันบอกวา “หากามไมเจอ” 

“เอา..ออกรถ”  เรายงัทันทีเลยนะ  แตเชาวนันี้ขึน้ไปแลวเจอถงึ  ๓  คน  แหม..  มี 
ความสุขจริงๆ พอใจวะ พอใจนี้พอใจมากๆ ยอดเลยนะ คุมคา ! คุมคามหาศาล 

ถึงมาเหน็เขานี่ไง  เราถึงยังกลับมาคิดมุมกลับ  เอาที่เปนนักภาวนาตอนกลางคนื 
นั่นแหละ ใครจะไปบาง จับมาเลย แลวเอารถตูขึ้นไป 

เราปรึกษากนักอน  ถาจะเอานะ  ปรึกษากนัแลวก็โทรศัพทไปขออนุญาตทาน 
อาจารย___  (หัวเราะ)  จะขอเอาลูกศิษยเขามาเขาคอรสสักชุดหนึง่  ใหนัดวนัไดไหม  ? 
แลวทานอาจารย___ตองเทศนดวยนะ(หัวเราะ)  คุมใหดี  ถาเราไมตองไปเอง็ก็ไปกันเอง 
ถาติดตอได  แตถาติดตอไมได  จะใหเราไปดวยก็ได  ถาแบบวาไมไวใจ  เราขึ้นมาคุมขึน้ 
ไปก็ได  เพราะวาเขาไดผลถงึขนาดนั้น  แลวใหไดไปเจอกนัไปคุยกัน  ไปเจอสิ  หมอ 
ทั้งนัน้นะ ผูหญิงทั้งหมด 

เอ็งคิดดูสิ เขามีขัน้มีตอน อยางนอยๆ นะก็ไดพบสมณะ นี่คือสมณะภายในที่ไมมี 
ใครรูไง  การไดพบสมณะนีเ้ปนมงคลอยางยิ่ง  การไดพบไดเห็นพระอรหันตนี้สุดยอด
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แลว  ทีนี้หมูของเขาเปนอยางนั้นทัง้หมดเลย  แลวเราไปวิสาสะกับเขา  มันไมดีหรอื?  จะ 
อยางไรก็ผูหญิงดวยกัน 

อยางถาผูหญิงมาเจอพระนีม่ันจับไมได  ทีนี้เราลองไปจับพวกหมอเขาดูซิ 
(หัวเราะ) 

“ไหนวะ เนื้อเปนอยางไร ? เนื้ออรยิบุคคลเปนอยางไร ?”  เอา..ไดลูบไดคลํา 

เราถึงบอกวามันนาสนใจ  อยางไรก็ลองปรึกษาคุยกัน  แลวเอาขึ้นไปกนัสักชุด 
สองชุด  ถานะ..ถาจะช็อก  ถาจะไมไหวเรากอ็ยาเขาไปทําสิ  มันเปนนิสัยไง  เราไปคุยไป 
วิสาสะกับเขา แตเวลาเขาเขาไปในหองจะไปผาศพกัน  เราก็ปดประตู  แลวบอกวา“ขออยู 
ขางนอกคะ” (หัวเราะ) 

แคไดไปฟงเสียงก็พอ..ก็ได  ประโยชนที่ตรงไหนมีเราก็หยบิ  แตสวนใดทีม่ัน 
สุดวิสัยของเรา  เราก็ละเวนซะ  ไมใชวาสวนนี้พอทําไมไดแลวจะลบออกไปทัง้หมดเลย 
หรือ  สวนใดที่เปนประโยชนกับเรา  เราก็จบัไว  แตสวนใดทีท่ําไมไดก็ตองบอกกันตรงๆ 
นักปฏิบัตเิขาคุยกนัตรงๆ  วา  “อยางนี้ไมไดจรงิๆ”  ขอเอาไวกอน  ไวคราวหนาก็ได  ถา 
คราวนี้ยงัทําไมได  ขอแคมาเดนิรอบๆ นีก้็พอ แลวคราวหนามาจะเขาประตเูขาไปผาดวย 
ทีนี้ถาเราจะไมเขาไปผาศพกับเขา  เรากอ็ยูขางนอกกไ็ด แตประโยชนมันกม็ีมหาศาล 

ลองคยุกันดเูนาะ ลองคุยปรึกษากนัดูไง 

โยม :  คราวที่แลว พอรูวาเขาจะผาศพกัน ก็เลยไมมีใครกลาไป ตอนปที่แลว 

หลวงพอ : ลองคุยกนัดู ลองปรกึษากันดู แลวถาไดสัก ๗ คน ๘ คน เราก็เอารถตูขึ้นไป 

โยม : พี่___เขาบอกวา “พี่ไมไดพิจารณากาย พี่พจิารณาจิต” คือเขาจะบอกวา ที่เขาไมไป 
ก็เพราะวาตัวเองไมไดพิจารณากาย ก็เลยไมยอมไปด ู

หลวงพอ : ถาพูดอยางนี้แลวเราจะพูดเลยวา ทําไมเขาถึงภาวนากันไดอยางนี้ ?
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เราถามเขาวา “ผาศพมาเทาไรแลว?” 

“๘๐ กวาแลวครบั เกือบ ๑๐๐ แลว” 

แลวคนอยางคุณ___ที่เขาสิ้นไปแลวนี้ เขายังตองมาผาศพทําไม ? 

เขาบอกวา  “หลวงพี่  ผมเขาใจวาเพราะผมไดมาอยางนี้  เพราะการไปผามันได 
อารมณ” 

คําวา  “ไดอารมณ”  คือวาไดตนเหตุการภาวนาไง  ถาภาวนาไปแลวมีแตโลง มีแต 
วาง มันเลยไมมีสิง่ใดมาเปนสิง่ที่สะกิดเลย 

มันไดอารมณ  หมายถึงวาไดกระตุนใหเกิด  อารมณคือกาม  กามเกิดจากอารมณ 
อารมณคอืกามไง  ขันธมนัหมนุไปตามธรรมชาติของมนั  สิ่งที่เกิดจากขันธมนัหมนุไป 
รอบหนึ่งแลวถึงมาเปนอารมณใชไหม  นัน่คือกาม  ทีนี้อารมณคือกาม  แตอันนี้  “ได 
อารมณ” คือเหมอืนกบัวาไดอารมณอสุภะ 

พิจารณาจิตก็จริงอยู แตก็ตองอาศัยอารมณไง “ไดอารมณ” คือตองการซากอสุภะ 
ใหมากระตุนใหจิตนีพ้ลิก  ใหจิตนี้ไดเริ่มตนนบั  ๑  ไง  ไมใชใหมนันอนตายไง  อยางเชน 
พอไฟไหม  ตูเยน็เราก็แบกไหว  โองน้ําก็แบกไหว  นั่นแหละมันไดอารมณ  คือวามันได 
ช็อกเอาพลงัอนันัน้ออกมาไง อนันีก้็เอาซากอสุภะเขาไปช็อกไง ช็อกคืออารมณไง คือวา 
ไดการเริม่ตน 

พลังงานที่ไมเคยใช  เห็นไหม  นักวิทยาศาสตรบอกวามนุษยนี้มพีลังงานมหาศาล 
ในหัวใจ แตไมรูจักการเอาออกมาใช เราไมสามารถเอาพลังงานในหวัใจในความจริงของ 
เรานี้ออกมาใชได ก็เลยมาอาศัยการพิจารณาอสุภะ อาศัยการผาซากศพนี้เพื่อมากระตุน 

มันใชคําวาไดอารมณ  แหม..  เราฟงแลวพอใจมากๆ  พอใจสุดๆ  เลยนะ  เพราะ 
ความจรงิแลวคนทีม่ันผานแลว  หรือวาคนทีม่ันพจิารณาผานไปแลว  ทําไมมันยงัจะตอง
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ไปเลาะกระดูกอยู  แตก็เพราะวาตองการใหหมูคณะใหลูกนองเขาไดอารมณ  เราถงึบอก 
วาน้ําใจไง อื้อหมื.. เรารองอือ้หืมเลยนะ ใหมนั ๒ โปง  เราจะวางัน้เลยนะ คนไมเห็นแก 
ตัว  คนดึงหมูคณะเขามาไง  จะทอดสะพานตลอด  ทอดสะพานออกไปใหลูกศิษย  ใหคน 
สามารถเดินไดไง ทอดสะพานไปใหผูอื่นเดินตาม.. เดินตาม.. เดินตาม.. 

เราถึงพูดอยางนี้เลย  “สมมุตวิาลูกศิษยก”ู  จะลากเขามาใหหมดเลย(หัวเราะ)  ทั้งที่ 
เปนผลงานของเขาทัง้หมด  ใจเรามนัถงึมีความสุขถงึมีความพอใจ  เราสมมุติเอาเลย  แต 
ไมใชหรอก

แตเราไมสมมุติ  เราไมสนใจ  เพยีงแตใหคนที่ปฏิบตัิธรรมไดรูธรรมนีเ้ราก็พอใจ 
แลว  พอใจวาธรรมะพระพุทธเจาประเสริฐอยางนี้  “อกาลิโก”  ไมมีกาล  ไมมเีวลา  ไมมี 
เพศ ไมมวีัย ไมมีทุกๆ อยาง เขาถึงไดทุกคน เพียงแตจะเขาหรอืไมเขา 

ถาม : เขาสอนไหมคะ? 

หลวงพอ : ไอสอนนี่ไมมีหรอก ถาอยางเรานี้รับประกันไดวาไมมีหรอก เรารูสิ เพราะมนั 
จะพูดอะไร มันพูดแค ๒ คํา  “ผาศพคืออสุภะ” ก็จบแลว มันอธิบายแยกแยะลําบาก มัน 
พูดได ! แตมันพูดไดแค ๕ นาทนีี้มนัก็ทรมานแลวนะ 

อยางเวลาเราเทศนนีม้ันเทศนได  เห็นไหม  มนัเทศนหมายถึงวามันขยายมาทีน่ี่ได 
ไง  ชักมาที่ขันธไง  พอเริ่มมาที่ขันธมนักจ็ะเขวแลว  ไอคนฟงมนัก็เลอะเลอืนแลว  เพราะ 
ความถนัดมนัตางกัน 

(อยากจะปดเทป)  เวลาเราไป  ผูรูรอนกนัทุกคนเลย  บอกวา  “เวลาคุณ___อธิบาย 
นะ งงทกุคนเลย” ไมมีใครรูหรอก ฟงแลวงงเตกไปหมด แตเวลาเราพูดอธิบาย เขาจะฟง 
กันหูผ่ึงเลยนะ แลวเขาใจดวย เราถึงบอกวาอยางเรานี้มนัไมมีหรอก 

แลวเขาก็ไมไดดอยกวาเรานะ ความรูเขาไมดอยกวาเราหรอก แตเขาอธิบายไมได 
ฉะนั้นเวลาเราอธิบาย  ถึงบอกวามนัเปนความชํานาญการกันคนละอยาง  ถาอยางพวก
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ฤทธิ์นี้ อยางเชน อาจารยเจี๊ยะ เห็นไหม กายอยางเดยีว แลวเวลาเทศนทานกจ็ะอธิบายไป 
อยางนัน้ 

โอย.. ยาก  เราถึงบอกวาไมมี  เพราะวามันรูๆ  อยู แลวเราก็พูดไปตามประสาที่รูนี้ 
คนก็เลยหาวา เราหลงตวัเองไง ลืมตวัไง โมเรือ่ยเปอยเรื่อยเฉือ่ย 

ก็ดูเอาก็แลวกัน 

มันจะมอียางนีอ้ีกกไ็ด  ถาจะใหอธิบายนะ  เราจะบอกวาไมใหเขาคาดปาก  แตมัน 
ไมได เพราะเขาบอกวาเขากลัวเลือด เขาบอกวาเคยถงุมือทะลนุะ ครัง้กอนทีเ่ขาเคยเลาให 
ฟง พอไปผาๆ อยู  ใสถุงมือมา ๒ ช้ันนะ แลวพอผาไป เพื่อนเขาก็มองเหน็ “เอะ คุณ___ 
สงสัยถุงมือมันจะรัว่” แลวเขาบอกวา “คงไม เพราะมันสวม ๒ ช้ันแลวนี่ ถาจะทะลุ มนัก็ 
คงทะลุแคช้ันนอก”  พอออกมากเ็ลยไดเปดชั้นนอกออก  ดูแลวมันเขาไปถงึช้ันใน  ขนาด 
๒ ช้ันแลวแตก็ยังทะลเุขาไป 

เห็นไหม  ตรงนั้นมันก็สําคัญเหมอืนกนั  ถงึบอกวา  ถาจะใหเขาอธิบาย  คอืใหเขา 
ไมตองผาแตใหเขาออกมายนืคมุแลวอธิบาย ถาหากอยากใหเขาอธิบายนะ 

แตจะอยางนีก้็ได  ขอเขาพิเศษไง  บอกวาไอพวกเรานี้เปนพวกมืดบอด  พวกเรานี้ 
เปนพวกมาจากใตบาดาล  เพราะถาผาไปเฉยๆ  แลวเราจะไมไดประโยชน  แตตองให 
อาจารยผาไปแลวกบ็อกไปดวยถึงวิธีการ แลวเราอาจจะไดประโยชนบาง 

ขอเขาก็ได คงได ถาจะใหเขาพูด บอกเขาวาไอพวกนี้มนัมาจากนูน มนัมาจากคน 
ละชั้น  มันเลยตองทอดสะพานยาวๆ หนอย  ตองใหเหนียวๆ  ดวยนะ  เพราะเดี๋ยวสะพาน 
ขาด (หัวเราะ) 

โห.. เอาขนาดนั้นเลยเนาะ ของมันมีประโยชนเรากค็วรจะเก็บประโยชนมันมา 

ก็แลวแต แลวเราคอยมาวากัน


