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ที่เรานีจ้ะมีพระมาถามนะ  พระอยางพวกบางกะมาเขามา  เขาบอกวาจิตของเขานี่ 
มันเปนจุดเปนตอมเลยนะ  แลวจับอยางนี้  แลวกป็ลอย  แลวก็ถามเราวา  ทําไมเราไม 
ยอมรับ เรานี่ขําจะตายนะ มนัจะยอมรับไดยังไง มันก็กอบปหลวงตามาชัดๆ แลวเขากพ็ูด 
มุมกลับนะ  เขาก็ยอนกลบัดวย  แบบวาเขาคิดแบบโลกๆไง  เขาถามเรานะ  ถามอยางนี้ 
จริงๆ เลย อาว ทําไมทีหลวงตา หลวงพอยอมรบัละ ทําไมของผมไมยอมรับ ดูสิ เขายังไม 
รูตัว  เขาถามวาหลวงตาเปนจุดเปนตอม  ทําไมเรายอมรบัหลวงตา  ทําไมเราไมเหน็คาน 
หลวงตา  แลวเขาก็จุดและตอมเหมอืนกัน  เราก็ตองยอมรับเขาสิ  กนูี่งงเลยนะ  ไอหา  ก็ 
หลวงตาทานเปนของจริงใชไหม ไอนี่มนัเปนความจําใชไหม 

แลวอยางที่มีพระมาเหน็ไหม  มาถึงก็มารองไหๆ  ถารองไหนะกูจะบอกใหมึงจับ 
สงโรงพยาบาลบาเลย หลวงตาเวลาธรรมของทานถงึที่สุด  มันเปนคุณสมบัติของทานเอง 
แลวก็มารองไหใหเรายอมรบั  ถามันไมมีหลัก  พระที่ออกมาเทศนๆ  กันอยูนี่  อยาง....เขา 
เลาใหฟงอยูนะ ไปรองไห ใหอาจารย.......ดูกอน อาจารย......ก็เช่ือ ไปรองไหให....... พอ 
ไปรองไห โฮๆ นะ ไอพวกนีม้ันไมมวีุฒิภาวะ ก็ทึง่ ใชเวย ก็ยอมรบั 

พอยอมรับก็นมินตมาออกงาน เริ่มตนกน็ิมนตออกงาน พอออกงานมนัก็ติดตลาด 
พอติดตลาด  วาวขึ้นลมบนแลว  ไปแลว  พอตัวเองไมมีใชไหม  ออกมามนักม็ีแตความ 
เสียหาย ยอนกลับมาตรงนี้  เขาจดไว เขามาถามเราเลยวา  เฮย ถาพระมนัทํามาเปนอยางนี้ 
ตองตอบอยางไรวะ  โธ..  แคนี้เราก็รูแลววามันไมม ี เพราะถามีมนัจะถามเราทําไม  อยาง 
โยมนี่  ถาไมรูเรือ่งแลวเขามาถามโยม  โยมจะงงไหม  โยมยังตอบไมได  โยมก็ตองเก็บ 
ความลงัเลสงสัยมาถามคนที่รูไง  พอมาถามคนทีรู่  เอาปญหามาใหเราดู  เราบอกไอนีม่ัน 
โกหก เราแคดูปญหาแคนี้เราก็รูแลววาไมใช คือจิตประภัสสร จิตสวางไปหมดอยางนี้ มงึ 
ไมรูความสวาง แลวมึงมาถามกทูําไม แตถามันไปถามคนไมเปน คนไมเปนมนังงไง
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เวลาเราไปหาเขา  เขาจะมอียางนี้  เขาก็มีพรรษาเยอะ  ทีนี้ลูกศิษย  พระเวลามัน 
ภาวนาแลวมนัมปีญหามันกม็าถามปญหา  ตัวเองก็ตอบไมได  แลวก็เกบ็เงยีบไว  เวลาเรา 
ไปเยี่ยม  “ไอหงบ  อยางนี้มนัวายงัไง”  เราบอกวาปญหานี้ปญหาปลอม  คอืปญหามันเตา 
ขึ้นมา  มันไมจรงิ  ถาปญหาจริง  มันกย็ังไมใช  เราถึงเห็นไง  วาพอไมเปนมนัทุกขอยางนี้ 
เวลามลีูกศิษยมาถามปญหานี่ มนัตอบไมไดไง แลวเราก็บอกตองตอบอยางนี้ๆ เพราะเรา 
รูอยูวา  เวลาเขาจําเราไปนี่เขาจะตอบไมไดหรอก  เพราะการตอบปญหานีม่ันเหมือน 
นักเรียน  ตอบนักเรียนไป  นักเรียนก็สงสัยใชไหม  มันกถ็ามใหมไง  เพราะวา  เอง็ตอบ 
ปญหาที่หนึ่งไป  มันถามใหมวาแลวทนีี้จะวายังไงละ  ตายหาอีก  เพราะกูทํามาไดแคนี้ไง 
เราแนะนําเขาแลวนะ  เรากเ็ศราใจดวย  เศราใจวาเขาตอบไมได  เพราะเขาไมรูจรงิ  แลว 
อยางนีเ้วลาไป  เราจะชวยไปดูไปแลอยางนี้  แลวพอตอนหลังเขามาพูดอยางนี้  เขาไป 
ปลอยขาวกับขางนอกวาเขามคีุณธรรมนี่  เราจึงไมไปอีกเลย  เพราะอะไรรูไหม  ไมใช 
อิจฉาตารอนนะ เพราะเราไปนี่ เพราะคําวามนัไมเปน ก็รูอยูวาไมเปน แลวเราพูดอะไรไป 
เราพูดไปถงึสีหนึง่  แตเขาไปบอกอกีสีหนึ่ง  เห็นไหม  เขาบอกเทาๆๆ  หมดเลย  ตอไป 
คําพูดเราก็ไมมีน้ําหนัก เพราะเขาอางคําพูดเราไง อางคําพูดของเรา แตเขาไมรูจริง ธรรมะ 
มันกไ็มมีน้ําหนัก มันกเ็สียหายไปเลย 

อันนีม้ันถึง  โอโฮ  วงในมนัมอีะไรกันเยอะ  เราถงึกลาพูดวาอยางครบูาอาจารย 
สังเกตไดไหม  อยางหลวงตาเวลาทานไปไหน  เรื่องปญหานี่ทานจะเคลียรไดหมด  แตถา 
เรามันไมเปน มันจะไมกลา  ออกสงัคมนี่ไมกลาหรอก  ยิ่งมีปญหายิ่งไมกลาใหญเลย  เมือ่ 
วานเขาถามมานะ  เมื่อวานมนัมจีดหมายมา  บอกวากําหนดใชปญญาอบรมสมาธิตลอด 
แลวบางทมีันกท็ันบางทีมนัก็ไมทนั พอทนัมนัก็สบาย พอไมทนัมนัก็ไมสบาย แลวใหทํา 
ยังไงตอไป แลวพอมนัทนัขึ้นมานี่ มันเห็นอริยสจัไง เห็นอริยสจัเลยนะ ทุกขเปนอยางนัน้ 
เขียนมาเต็มที่เลยนะ  เอามาเทศนตอนเชาเมื่อกี้นี้ไง  เราบอกวากเ็หมอืนไปดูงานไง  เพราะ 
จิตมันเห็นไง  พอจิตมนัสงบ  มันเห็นอริยสจัไง  แตจิตยังไมไดเปน  อนันีค้ือปญญาอบรม 
สมาธิไง 

มันจะเปนมาอยางนีเ้รื่อยๆ มันจะเหน็ภาพเรือ่ยๆ เหมือนกับธรรมมนัเกดิ ถาธรรม 
มันเกิดมนัจะรูมนัจะเห็นของมัน  มนัรูมันเห็นของมันนี่  เขาคิด  นี่คอือะไร  พอพูดปบ 
อยางเรา  เราไปรูไปเหน็อะไรเขา  เราก็อยากจะบอกวาไอนี่คอืคุณธรรม  เราอยากใหเปน
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คุณธรรม  แตมันเปนแคทางผาน  มันตองเปนทางผานมา  ถาเราบอกตรงนีเ้ปนธรรมปบ 
ตายเลย มนัก็ติดอยูแคนี้แหละ 

เราถึงบอกวา  ถามันเหน็อยางนี้ปบ  ครูบาอาจารยทานบอกวา  ตองทําตอไปไง  ถา 
ทําตอไปนีม่ันจะเร็วขึน้  หลวงตาพูดเห็นไหม  บอกตอนที่ทานพิจารณาอสุภะ  ตอนหลงั 
มันจะไว ทานบอกมันจะไวมาก  มนัจะแวบๆๆ  เลย นี่ไง  ถาฝกบอยๆ มนัจะเร็วมาก  เรว็ 
มากจนมันหดสัน้เขามา  จนถึงตวัมนัเองเปนเลย  จะหดเขามาถึงตัวแลว  ครืน!  ลงที่ใจนี้ 
มันไมไดเปนที่ตรงนั้น แตมันตองฝกตรงนัน้เขามา ถาไมฝกตรงนั้นมันก็เริม่มาไมได 

ทีนี้พอเห็นอยางนั้นปบ  แลวบอกวาใช  พอใชแลว  มันกไ็มพัฒนาไง  มนัจะเห็น 
ของมันอยูอยางนัน้  แลวก็จะเสื่อมไป  พอเห็นอยางนั้นปบทุกคนกว็านี่เปนคุณธรรม  นี่ 
เปนธรรมไหม ใช แตมันยังอยูในขั้นของ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ในขั้นของการพัฒนาการ 
ของมัน พอจิตมนัเห็น มนัจบัไดปบ มนัก็พัฒนาการของมันไปเรือ่ยๆ จนชํานาญเหน็ไหม 
แลวกระแสทีม่ันออกไปมันจะหดเขามาเรื่อยๆ  ชํานาญเรื่อยๆ  เรว็ขึ้นเรือ่ยๆ  ทีนี้ตอนเร็ว 
ขึ้นเรือ่ยๆ  แลวคนมันไมอยากทําไง  เหมอืนเรากนิขาวอิ่มแลว  ก็ไมอยากกนิอกีแลว  แต 
เดี๋ยวก็ตองกินนะมงึ 

ไอนี่พอทําเสรจ็แลวก็จะหยุดไง ขีเ้กียจไง มันเหนือ่ยมันทกุข แตถาไมทํา มันกไ็ม 
ชํานาญเขามา  ก็ตองทําอยูอยางนั้น  นี่ไงเวลาเราอานหนังสอืทีเ่ขาไปหาหลวงตา  แลวเขา 
มาพูดกับเราวาหลวงตารับประกัน เราถามวาหลวงตาทานพูดเลยเหรอ ใช ถกูตอง แตตอง 
ซ้ําๆๆ  ตลอดเลย  หลวงตาจะตอบอยางนี้  คําวาซ้ําคอืขยันหมั่นเพียร  ถูกแลวถูก  จะวาผิด 
ไมผิดนะ แตยังไมจบกระบวนการของมนั 

ถาไมจบกระบวนการของมนัคือมันไมขาด  มันรอวนัเสื่อม  เหมอืนการรักษาโรค 
ไง  กินเขาไปเพือ่บรรเทาไข  แตไมหาย  ตองกนิยาใหครบชุดของมัน  ยาแกไข  กนิเขาไป 
เม็ดเดยีว โอโฮ สบายแลว ไมกินแลว เดี๋ยวมงึตายหาเลย จะหายแลวจะอะไรแลวแตก็ตอง 
กินใหครบชุดของมัน  อนันี้กเ็หมอืนกัน  ถามึงทําไมถึงที่สุด  ยังไมขาดนะ  เดี๋ยวมนัเสือ่ม 
นะ  เศรษฐีลมละลายแลวมึงจะรูจักเลยวาทุกขขนาดไหน  อันนี้ไมมีประสบการณไง  คน 
ไมมีประสบการณเห็นครั้งแรกกน็ึกวาใช บอกวาใชไหม ใช ก็เห็นจริงๆ นั่นละ ก็ดูงานไง 
กายนี่จิตเหน็  จิตเห็นธรรม  แตจิตไมเปนธรรม จิตเห็น  จิตรู  แตจิตยงัไมเปนอยู  ก็ตองฝก
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บอยๆๆๆ  เขามาจนจิตมันเปน  แลวตรงไหนถงึรูวาตรงไหนเปนละ  ภาวนา  ไมผานก็ไมรู 
ไง ตรงไหนรูตรงไหนเปน ถามันผานแลวมนัรู โธ ฟงทีเดยีว มงึพูดมาคําเดยีวเทานั้น พูด 
มามันจะรูเลย เพราะวาเราเปน มนัผาน การภาวนานีไ่งถึงบอกวาตองมีอาจารย 

ตําราอานขนาดไหนแลวก็งง โธ โทษนะ เรานีเ่อาเราเปนตัวตัง้ ตัวตั้งเพราะอะไร 
เพราะพรรษาแรก  เราอานประวัติหลวงปูเทสกกับหลวงปูหลุย  องคหนึ่งติด  ๑๗  ป  องค 
หนึ่งติด ๑๑ ป มันก็กลัวมาก กลวัติดกลวัเสียเวลามาก ประวัติหลวงปูมั่น ประวัติของใคร 
นี่อานๆๆๆ  แลวเกบ็ขอมูลไวหมด  มึงหามพลาดๆ  บล็อกตายเลย  หามพลาดๆ  แลวมนั 
พลาดไหมละ  กพ็ลาดทุกที่เลย  กลัวมากนะ  กลัวจนหาขอมูล  หามพลาดๆ  มนัจะได 
ประโยชนอันเดียวนัน่ละ  ประโยชนอนัทายนี่  เพราะหลวงตาพูดไง  หลวงตาทานบอกวา 
ที่ไปเหน็จุดและตอม  ทานบอกวาถาหลวงปูมั่นอยูนะ  เราจะไมเสียเวลา  ๘  เดือนเลย  ถา 
หลวงปูมั่นอยู  หลวงปูมั่นตองช้ีเลย  แลวตองไดเลย  ก็หลวงปูมัน่ไมอยูเราก็เลยตอง 
เสียเวลาอีก  ๘  เดอืน  ทีนีพ้อมาเจอปบนี่  โอโฮ  เพราะหลวงตาพูดอยูแลวเหน็ไหม  ถา 
หลวงปูมั่นอยู  หลวงปูมัน่ตองช้ีเขามาเลย  โอโฮ  พอเจอปบ  กไูมไปไหนเลย  กูนั่งเฝาเลย 
จิตนะ ความรูสกึภายใน กูไมไปไหนเลย กูไมออกเลย กูนั่งเฝาแมงเลย เหมอืนนั่งเฝาอยาง 
นี้เลย ไมออกเลย อันนี้ไดประโยชนมาก ฟงมาทุกอนัๆ แลวก็จํา แบบวาคัดลอก กอปปไว 
ฝงใจเลย  กลวัพลาด  ไอที่ไมไดประโยชน  อันทายนี่ๆ  เพราะฟงตรงนี้ฟงบอยมาก  แลว 
กอนหนานั้นมันคิดวามนัผานแลวไง แลวมนัติด เอา มีอะไรก็วามา 

โยม :  ปติแลวยาว แชไวอยางนัน้ทั้งคนืครบั เราจะแยกกับสมาบัติไดไหม 

หลวงพอ :  ไมได วาไปๆ 

โยม :  ผมก็เลยคิดวา สมาบัติมันตองเปนสัญญากอนไหม  (หลวงพอ :  ไม) หรือ 
วาปติมันก็เกิดกับสมาบัติ 

หลวงพอ :  ปติคือปติ  ปถุุชนกเ็ขาสมาบัติได  พระอริยเจาก็เขาสมาบัติได  เขาสมาบัติ 
ไดเพราะอะไร  เพราะกาฬเทวิล  อาฬารดาบส  ก็เขาสมาบัติได  ปุถุชนนี้ก็เขาสมาบัติได 
ฤๅษีชีไพรเขาสมาบัติได  พวกเขาสมาบัติถงึเหาะเหนิเดินฟาได  เพราะสมาบัติคือสมาธิ 
สมาธินะ  สัมมาสมาธิ  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิคือสมาธิใชไหม  สมาธิ
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เฉยๆ  สมาธิที่เปนกําลงัขึ้นมาเฉยๆ  แตสมาบัตจิะไมเปนอยางนัน้  เพราะสมาบัติมนัมี 
ขั้นตอนของมนั 

สมาบัติหมายถงึ  ฌาน  ๔  รูปฌาน  อรูปฌาน นี้พอรปูฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  นีม่ัน 
เหมือนกับเครือ่งยนต  มนัมกีารผอนแรงหรือเรงแรงขึ้นได  ทีนี้พอปฐมฌานนีม่ันขึน้ 
เพราะอะไรรูไหม  เพราะเวลาขึ้นไปแลว  ขึน้นี่เราจะไมรูนะ  เวลาขึน้บันไดเราจะไมรู 
หรอก  อยางเวลาขึน้เขา  เขาวายาก  มันไมยาก  พอลงเขาจะยากกวา  ลงเขานีร่ถลงเขาไมดี 
มันตกไดนะ  เวลาขึน้เราแทบไมรูตวัเลย  แตเวลาลง  เวลาลงคือถอนกลับ  จากเนวสัญญา 
ลงมาอากิญฯนี่  ลงมาจะ  โอโฮๆๆ  มนัหยาบไง  ถอยขึ้นถอยลงปบ  ถาถอยขึน้ถอยลงแลว 
มันมีแรงของมันไง  พอมีแรงของมนั  ถอยขึ้นถอยลงเสรจ็  พอมกีําลังปบนี่  โอโฮ  อยากรู 
อยากเหน็อะไรจะรูหมด 

โยม :  ปติก็เห็น แลวเวลาสมาบัติกเ็ห็น 

หลวงพอ :  ใชๆ ทีนี้ปติมันคือปติสิ พอจิตมนัสงบแลวมันมีปติ ปตินี่มนัจะเห็น อยาง 
ที่หลวงตาวาปตริูวาระจิตก็ได เพราะปตนิี่มนักวางมาก รูวาระจิตก็เหมือนสมาธิเมือ่กี้นีไ้ง 
สมาธินี่เปนสมาธิใชไหม  พอสมาธิมันเขาถงึปติ  ปติของเรา  บางคนปตินี่แคสุขเฉยๆ  แต 
ถาบางคนมนัจะหลุดเลย  เหน็เรานี่หลุดไปเดนิจงกรมบนอากาศเลย  เห็นเรานีไ่ปนัง่บน 
กอนเมฆไดเลย 

ไออยางนี้มนัอยูที่คุณสมบัติของจิตไง  จิตของใครมนัสรางมา  อยางที่นั่งกันอยูนี้ 
ดูสิ ใครมีตังคมากที่สุด คนมีตังคมากคนนัน้ก็มเีงนิมาก คนมีเงินนอยก็มเีงนินอย ใชไหม 
เงินนี้จํานวนเงนิมนัไมเทากัน  นีก่็เหมอืนกัน  จตินี้มันสรางบารมีมาไมเทากนั  จิต 
เหมือนกนั เรานั่งอยูนี่ คนเหมือนกัน แตละคนมีตังคไมเทากัน ไอตังคนัน่คือบารมีไง พอ 
ตังคนั่นคือบารมีปบ  ไอตงัคตัวนี้  บารมีตัวนี้  มันทําใหอาการที่เปนมนัตางกนั  เห็นปติ 
กวางขวาง ก็ตวันี้ไง 

ตัวนี้ไมเทากนั  และทุกคนจะไมเทากนัหรอก  ภาวนาจะไมเหมอืนกัน  ถึงจะทํา 
เหมือนกนัผลก็ตอบออกมาไมเหมือนกัน  ทนีี้พอไมเหมอืนกัน  เหมือนเราเปนพนักงาน 
ธนาคารเห็นไหม  เรามีบัญชี  เราตรวจไดหมดเลยวาโยมมีเงนิเทาไร  ถาเราไมไปธนาคาร 
เราจะรูไดยังไงวาโยมมเีงนิในบัญชีเทาไร  พนักงานธนาคารหมายถึงวามนัรูวงรอบของ
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จิตไง มันเขาใจเรือ่งของจิตใชไหม พอเขาใจเรือ่งของจิต จิตของใครจะเปนอยางไรมนัจะ 
เขาใจไดหมด 

ถาไมเขาใจเรือ่งของจิต  เหมือนเราไมใชพนักงานธนาคาร  กูไมเคยมีขอมลู  กูจะรู 
ไดอยางไรวาใครมีเงนิเทาไร  พอไมรูวาเทาไรก็  เฮย  ตองทําอยางนัน้ๆ  กเ็ลยเปนสูตร 
ตายตัวไป ก็เลยไมรูวายอดบัญชีของใครมเีทาไร ไมรูวาใครตองทําอยางไร ไมรู 

ฉะนั้นคําวาปติ พอมนัเปนอยางนัน้ปบ ปตมิันจะเปนไปได ประสาเราเลยนะ มนั 
จะอยูไดไมนาน  เพราะเราตองรักษาสมาธิของเรา  ถาจิตมันดี  ปตมิันก็ดี  ถามันรักษาได 
นานนะ  ไมอยางนั้นไอ.........จะไมเสือ่มหมดหรอก  ขณะที่มนัดีขึ้นมามันดขีึ้นมาพักเดียว 
แลวมนัไปชะลาใจไง  สุดทายก็เกลี้ยงเลย  เดี๋ยวนี้มอีะไรเหลอื  ไมมีอะไรเหลอืเลย  เหลอื 
แตช่ือเสียงเดมิ 

ช่ือเสียงคุณธรรมทีเ่คยมีไว  คนกย็ังเช่ือถืออยู  แตคุณสมบัติในปจจบุันนี้ไมมี 
เพราะมนัหมดไปแลว  หมด  ปติกเ็หมอืนกนั  สมาบตัิก็เหมอืนกนั  สมาบัตนิี้เวลาเขาเวลา 
ออกนี่  มันเขามันออกไดแลวรักษาไวได  พอรักษาไวได  จะทําอะไรก็ไดวาอยางนั้นเลย 
โธ..  ประสาเรามันคนชอบลองไง  พอเขาเสรจ็  เหาะนี่  โห  มนัไปอยางนีเ้ลย  บนเมฆ  ไป 
เลย ทําไดหมด อนันีเ้วลาเราพูดนะ 

หลวงตาจะบอกเลยวา  ถาคนไมเคยทํา  คําพูดมันจะไมฉะฉาน  แตเวลาเราพูด 
ทําไมเราพูดไดเต็มที่เพราะอะไร ก็ทํามาหมดแลว เขาสมาบัตินี่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย 
ฌาน  จตุตถฌานปบ อากาสานัญจายตนะ นีก่ําหนดเลย  อากาศ สรรพสิง่เปนอากาศหมด 
รางกายเปนอากาศหมด  ทุกอยางเปนอากาศหมดเลย  อากาสานัญจายตนะ  อากาศ  อา 
กิญจัญญายตนะ  เขาไปถงึ  ในอากาศมีผูรู  วิญญาณญัจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ขึ้นเลย  เขานิโรธะเลย  แลวถอยออกมา  โอโฮ  ไอที่มาคุยโมนัน้  โธ..  อยูในปามันทํามา 
ตลอดเวย ป ๒๕๒๕ ปนั้นทัง้ปเลย ติดไมได 

ขนาดนั่งอยูในวัดนีน่ะ พอไดยินเสยีงครอกๆ นีโ่อโฮ กําหนดไปเลย ไปเหน็พระ 
นอนอาปากหวอ เชาไปบิณฑบาต ทําไมเมื่อคนืมงึนอนแผสองสลึงอยางนัน้ละ เฮอะ รูได 
ไง ทะลุหมด เหน็หมดเลย แลวถามเมือ่คืนทําไมเอ็งนอนอยางนั้น เพื่อนกนัไง บอกวา นั่ง 
กําหนดทั้งคนืเลย  มันไมไหว มันเพลียมาก  ก็นึกวาจะพักผอนไง  ก็นอนแผ  นอนแผสอง
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สลึงเลย  แลวถามวาทําไมทําอยางนัน้  มันบอกวาเพลียมาก  เพราะเพือ่นกนัมนันัง่สวาง 
ตลอดไง พวกนี้มนันั่งตลอดรุงตลอด แลววนันัน้กําหนดไปดู กําลังนอนอยางนี้เลย นอน 
แผอยางนี้เลย ถามมนัวาทําไมนอนอยางนัน้ ก็มนันัง่ไมไหวมันเพลยีมาก กน็อนแผก็ดี 

เวลากําหนดดู  กําหนดดเูลย  ก็ดู  ก็ตรวจสอบ  ประสาเรานะไมอยากรูอะไร  เรื่อง 
ของเขา  เรื่องของมันมันยังไมรูเลย  แลวเราจะไปรูของมัน  ก็โงตายหาเลย  ไปรูเรือ่งเขา 
ทําไม จริงๆ ไมอยากรู แตจะตรวจสอบใจตวั กําหนดดู ทดสอบตามตํารา ไอที่เหาะ เราดู 
มาจากของหลวงปูหลยุ  หลวงปูหลยุบอกเลยวา  กําหนดสมาบัติแลวกําหนดโปรแกรมไว 
มันจะไปตามนั้น เราก็ลอง ลองตัง้โปรแกรมไวเลย เหาะ แลวเขาเลย โอ พอมันไปละ โอ! 
ขึ้นมาเลยนะ เหมอืนดิ่งพสุธา แมงมีแตเมฆ เฮย เมฆทั้งนัน้เลย รอนไปเลยละ รอนไปเลย 

เวลาทํานีเ่ห็นไหม  ตอนนัน้จิตมันเปนอยางนั้น  แลวมนัไมรับรูอะไรเลย  มนั 
เหมือนเราถือศีลเขมๆ  เราก็อวดวาเราดีกวาเขา  กูถอืศีลดีกวา  กูก็ทิฐิวากูดกีวามงึ  ไอนี่ก็ 
เหมือนกนั พอมนัทําไดมันกน็ึกวาดีกวาเขา มันก็เทานั้นละ เหมือนเราถือศีลวาดีกวาเขา กู 
ดีกวามึงนะ  ชนช้ันไง  กเูหนอืกวามึง  สุดทายแลวบาทั้งนัน้  หลวงตาวาบาทั้งนั้นเลย 
เพียงแตจะทดสอบไง ทดสอบไวเวลาเทศนาวาการ ถาใครที่มาแลวมนัติดไง ถาติดมานะ 
ใครติดอะไรมานะ กูไดทดสอบมาหมดแลว กูทํามามากกวามงึอีก 

เมื่อ  ๒  วันกอนลูกศิษยมาหาไง  เขาบอกวามีพระอยูองคหนึง่อางวาเปนพระศรี 
อริยเมตไตรย  เขามาหาเรา  เราบอกไมใชไมมี  พระศรีอริยเมตไตรยรออยูนั่นแลว  แลวก็ 
พูดทํานองนี้  วาญาติเขาชอบทางฤทธิ์ไง  เราบอกวาไอเรือ่งอยางนี้นะ  มนัเจริญแลวเสื่อม 
แลวเขาถามเราวา  แลวอยางนีเ้ราทําไดไหม  เราบอกวา  ถาทํา  ก็ทําไดทั้งนัน้  แตมันเปน 
เรื่องโลก  เรื่องโลกกับเรื่องธรรม  ธรรมมันเหนอืโลก  ถาธรรมมันเหนอืโลกแลวจะลงมา 
โลกทําไม  โลกนี่เปนอนิจจัง  แตธรรมมันสงูกวา  แตเขาก็คิดดีนะ  เขาบอกวาอยางนี้ได 
ไหม  เปรียบเหมอืนสกี  เขาเลนสกมีันมีใชไหม  มี  แตเราอยูเมืองรอน  เราก็ไมจําเปนตอง 
เลนสกีใชไหม  บอกใช  เหมือนกัน  ถาเลนสกีแลวเลนไดไหม  ได  แตเราจะเลนทําไมละ 
เพราะเราไมไดอยูในภมูิภาคนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน จิตมันทําไดไหม ได จิตทีเ่ปนธรรม ทําอยางนัน้ไดไหม ได แตจะ 
ไปทําทําไม อยูดีๆ เอ็งจะไปซื้อสกีมาแลวก็ไปถออยู เอ็งจะทําทําไม มันไมไดอะไรขึ้นมา
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จิตที่มนัเปนธรรมแลวนี่มนัเปนธรรมเหนอืโลก  มนัจะลงมาคลกุทําไม  แตถาใหทําจริง 
ทําไดไหม ได แลวทําไมไมทําละ ไอเราถาไมมีเรากอ็ยากจะทํากนัใชไหม มันเปนเรื่องไร 
สาระ  แตโลกก็ตื่นเตนกัน  เพราะมันไมเขาอริยสจัไง  มันไมเปนความจริง  ถาเขาอรยิสัจ 
ปบนี่ ดับไดหมด 

โยม :  อยางนัน้สมาบัติ ๘ ที่พระอรยิะ.... 

หลวงพอ :  นั่นไงกูถงึเถยีงนี่ไง  เพราะในมโนมยิทธิ  เห็นไหม  บอกเลยวา  ถาเขา 
สมาบัติแลว  เขาพูดอยางนี้นะ  ในตําราของเขา  ในมโนมยิทธิจะบอกวา  ถาเขาสมาบัติได 
ชํานาญมาก  เขาพูดอยางนี้จริงๆ  นะ  แมแตถายอุจจาระ  แมแตกินขาวอยู  มีสมาบัติแลว 
รักษาไวตลอด ตองนิ่งตลอดขนาดนั้นนะ แลวนอมไปพิจารณาอรยิสัจ ๔ พิจารณาสติปฏ 
ฐาน  ๔  แคเคี้ยวหมากแหลกก็เปนพระอรหันตไดเลย  วาทําไดไหม  แกบอกได  แตทําได 
ไหม ไมได ไมไดเพราะอะไรรูไหม ไมไดเพราะวาเวลาเราเขาสมาบัติ มันจะติด มันติดใน 
สมาบัตินั้นวาเปนนิพพาน  ถาเอง็เขาใจวาสิ่งที่เอ็งทํา  มันมหัศจรรยมันเวิง้วาง  แลวเอ็งจะ 
มาพิจารณาไหม มนัจะติด ติดลานเปอรเซน็ต เพราะขนาดใจเราเปนอยางนี้นะ แลวพอเรา 
ไปพิจารณานะ กูยังทึ่งเลย เราพูดไดเลยนะ ถากูไมภาวนามากอนนะ ถาไมติดนะ กูใหเอา 
ตีนลูบหนาแน  ติดเด็ดขาด แลวถาคนมนัติด มนัจะกลับมาพจิารณาไดไหม  เราถงึบอกวา 
มันเปนไปไมไดไง 

โดยทฤษฎีเปนไปไดไหม ได แตโดยการปฏิบัตเิปนไปไดไหม ไมได กยูันอยางนี้ 
ประจํา  ในทฤษฎีเปนไปไดไหม  ได  แตในทางปฏิบตัิเปนไปไดไหม  ไมได  เพราะเอ็งไม 
เคยเหน็ไง มนัมหัศจรรย ขนาด โอโฮ มันมหัศจรรยมากๆ นะ คําวามหัศจรรยนะ โดยใจ 
ของเรานี่  เราก็ตองตื่นเตนใชไหม  แตเราวัดจากใจของเรา  ใจของเราไมใชใจของโยม  ใจ 
ของกนูี่  กูผานวิกฤตมา  กูผานเหตุการณการภาวนามา  มันลึกล้ําขนาดไหน  กไูปทําแลวกู 
ยังทึ่งกับมนัเลย แลวใจที่มนัไมมีหลักไมมีเกณฑ ถาไมติดนะกูใหตัดคอเลย ขนาดใจของ 
เรามันขนาดนีน้ะ กูไปทํานะ กูยงัทึ่งมันเลย แลวกูยงัคิดในใจเลยนะ มันคิดเองเลยนะ ถา 
ไมมีฐานนะติดแนนอนๆ แตนี่เพราะใจมนัมีหลักเกณฑแลว แลวมาทํานี่ มันรูอยูวามาทํา 
เพื่อทดสอบไง



เทศนหลังจังหัน ๒ ส.ค. ๕๑  9 

เวลาเราปฏิบัติมนัจะมีขอดีตรงนี้  เวลาจิตมนัลงนะ  เปนรูปนิมิตอะไรก็แลวแต  ที 
แรกหลงไปกอน  แลวพออานแลวเราจะปฏิเสธตลอด ขนาดที่วาระลึกได  ยอนไปบุพเพฯ 
เลย ยอนอดีตชาติเลย มนัยังปฏิเสธเลย มันยงัไมยอมรับเลย วาไมใชเราเลย อยูที่บานตาด 
นี่มนัยอนกลบัไป  มันเห็นหมดนะ  พอเหน็หมดก็ตกใจ  พอตกใจกย็กอนันี้ใหหลวงตาให 
หมดเลย บอกวาเปนของหลวงตาไมเกี่ยวกับเรา คือไมยอบรับวาเปนอดีตชาติของเรา มัน 
เปนของหลวงตา  ยกใหหลวงตาหมดเลย  เพราะไมใหไปเกาะเกี่ยวกับมัน  แลวก็ภาวนา 
ตอไปๆ พอสุดทายแลว มันผาน เขาใจวาหมดแลว แลวคอยมายอนดูไง เทยีบไปเทียบมา 
มันของกเูอง 

ขนาดยอนไปดูขนาดนั้นยังปฏเิสธเลย  เพราะอะไร  เพราะมันกลัวติดไง  ปฏิเสธ 
ทุกอยางนะ  แลวพอเขาใจวา  ตอนนัน้เขาใจแตวายงัไมถงึที่สุด  แตเขาใจไง  ป  ๒๕๒๕ 
เขาใจหมดแลว  เพราะมนัหมดแลว  ก็เลยมาเขาสมาบัติดูก็มาเจอไอพระทีว่ามันแผ  เขา 
เปนลูกศิษยหลวงพอฤๅษีลงิดํา  เราคุยกนัแลวเขาเชื่อวาถาจิตมงึดีอยางนีน้ะ  มึงตองทํา 
อยางนัน้อยางนี้ได ตองเขาสมาบัติไดหมดตองอะไรไดหมด เออ จริงเหรอวะ จิตที่ควรแก 
การงานแลว เหมือนกับดนิที่ดจีะปนอะไรก็ไดไง เขาใหเราทําไง ก็พิสูจนกัน 

ก็ทําตอหนากนั  ทีแรกเราทํากอน  ทําประสาเรา  ทําตามที่เขาบอก  มันไมได  ทํา 
ตามที่เขาบอกเลย ทําไมไดๆ พอทําไมไดปบ กูทิง้เลย เพราะเหตนุี้ไง มนัถึงยอนไปทีบ่าน 
ตาดได  เพราะที่บานตาดเคยเปนใชไหม  เราถึงตองเอาจริตของตัวเอาความถนัดของตัว 
เอาสิ่งทีเ่ราใชยอนกลับไป  โอโฮ  พอทําได  พอทําไดปบทีนีเ้ขาเลย  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะนี่  โอโฮ  เขาทุกวัน แลวคิดดูสิ โทษนะ พอเขา 
เสร็จแลวนะ  จนเบือ่  กูไมรูจะไปไหน  ไมรูจะไปไหน  จนมาคิดวนันี้จะไปไหนดีวะ 
เหมือนเขาใหตั๋วเครือ่งบนิเยอะแยะเลย  แลวใหเทีย่ว  กูก็ไมรูจะไปไหน  จรงิๆ  ยาย...กูถึง 
ไมสนเลยไง ใครไปเจอแกก็จะทึง่ใชไหม แตเราฟงแลว วนันัน้เขาพูดบอกวา นรกมืดๆ กู 
บอกวานรกสวางกม็ี ถึงยอมรับไง แลวสวรรคสวาง สวรรคมืดกม็ี เพราะในสวรรคมนัก็มี 
ชนช้ัน  อยางพวกโยม  ทําบุญเหมอืนกนัหมดเลย  แลวไปเกิดสวรรคชั้นเดียวกัน  มันก็ 
เหมือนอยางนี้ ตังคใครมากกวา พอขึ้นสวรรคปบนะ เทวดาก็ไมเทากันนะ คุณสมบัติของ 
เทวดาไมเทากนัหรอก มันอยูที่บุญที่สรางมา อยูที่ใจที่สรางมา ไมเทากันหรอก แลวนี่มา 
บอกสวรรคมืด สวรรคสวาง  วันนั้นมาเราอัดทีเดียว  เงียบเลย มันทนักนัไง พอแกอาปาก
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ปุบก็  เจอะ  หยุดหมด  ไปไหนไมไดเลย  ขยับไมไดเลย  ขยบัไมได  ถึงยอมรับ  พอแก 
ยอมรับเราถึงเริ่มพูดไง 

เราพูดเปนขั้นตอนเลย  คือพูดใหเขาจับ  ที่เราพูดเหมือนเราพาดบันได  เอาบันได 
พาดใหแลวมึงฉลาดไหม  ถามึงฉลาดมึงจะปนบันไดขึ้นมา  ถามึงโงมึงอด  แตเขาไมรูนะ 
พอเราพูดจบแลวนะ  เราบอกฟงนะ ทีนี้เราก็พูดเลย โสดาบัน สกิทาคา เราพูดเปนอยางนี้ 
ๆ เหมือนกูพาดบนัไดใหเดนิเลย ทีนีม้ันอยูทีว่าสนาของเขาแลว อยูทีเ่ขาโงหรือฉลาดละ 

ถาคนฟงไมออกกก็ลายเปนเทศนกัณฑหนึ่ง แตถาคนฟงออกนะ ก็อยางที่วา อยาง 
ที่บอกวาเราศึกษาประวัติครูบาอาจารยเหน็ไหม กลวัหลงมากกวากลัวอะไรอยางนี้ ขนาด 
หาทุกอยางแลวกั้นเอาไวเลยนะ  กลวัมากๆ  เลยนะ  แตมันก็หลง  เพราะมนัจริตนิสัยและ 
การกระทํานั้นมันไมเหมือนกัน 

อยางพวกไอหวานมนัถามเรา เห็นไหม พิจารณาจิตแลวทําไมตองมาพจิารณากาย 
ในเมือ่ก็พจิารณาไปแลว ก็พจิารณาจิตไปหมดแลว แลวเวลาไปหลวงปูเจี๊ยะ หลวงปูเจี๊ยะ 
ไมยอม  ทานพจิารณากาย  มันกเ็ลย  มันถงึบอกเลย  ขอโทษนะ  ไมไดอวดนะ  สมัย 
พุทธกาล  เอตทัคคะทําไมไมเหมือนกนั  แลวนีเ่หมือนกนัพระที่ปฏิบัตมิาในปจจุบนั 
หลวงปูขาว  หลวงปูแหวนไมเหมือนกนัสักองคหนึง่  แลวมันจะเอาเราไปเทียบกับคนอืน่ 
ก็กูเปนกู  จะใหกูไปเทยีบกับใคร  แลวเอาเขามาเทยีบกับกูกไ็มไดอีกเหมือนกนั  เพราะนี่ 
สมบัติกู  นั่นเขาไมคิดถึงตรงนี้ไง  เขาคิดวาถาเราเปนอยางนีปุ้บ  มันตองเทียบกบัใน 
พระไตรปฎก เทียบตามวิชาการไง เขาดูทําไมเราเปนอยางนั้น โอย มึงตายแนๆ มงึคิดจน 
ตาย 

ก็มันไปเรียนมา  แลวเอาวิชาการมาจบักู  ทําไมถงึเปนอยางนั้น  ทําไมถึงเปนอยาง 
นี้ ทําไมไมเปนอยางนั้น ทําไมไมเปนอยางนี้ อธิบายไมถูกเวย เราก็อธิบายใหมนัฟง มนัมี 
คนสงสัยตรงนี้เยอะมากๆ นี่ยงัดีนะ ประสาเรานี่  เรามันมีหลักไง อยางที่พูดมานี่ ปติเราก็ 
เคยเปน  ปติเราเปนมาเยอะมาก  แลวเราเปนอยางหยาบอยางละเอียดเลย  เพราะเริ่มภาวนา 
ใหม  ยังภาวนาไมเปนใชไหม  มนัก็ไปตามขั้นตอนนั่น  กําหนดพุทโธไป  ดูสิ  เรากําหนด 
พุทโธๆๆๆ  จนจิตมันสงบเหน็เปนกอนเนื้อมาทับตวัเองเลย  กอนเนือ้นี้  เนือ้สดๆ  กลิ้งมา 
ทับตัวเองเลยนะ เปนอยู ๒ ที พรรษาแรก ก็คิดวาตวัเองตองพิจารณากาย พอพิจารณาไป
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จืดหมดเลย  จืดชืดภาวนาอะไรก็ไมเอาไหนเลย  เปนอยางนัน้อยู  ๒  ป  ถึงหนัมาพิจารณา 
จิต  ลองดูสิ  กไูปไมรอดแลว  ดูจิต  มาพจิารณาจิต  พอมนัจับทางจิตไดมันไปพรวดๆ  เลย 
พอจับไดก็ขึ้นขั้น ๑ ขั้น ๒ ขั้น ๓ เลย 

โยม :  พระอาจารยแลวอยางนีเ้ราจะรูไดยังไงวาควรจะพิจารณาอะไร  เพราะใน 
เมื่อพระอาจารยบอกวา  ครั้งแรกเราเหน็กายก็จะเขาใจวา  ถานิ่งแลวเจออะไรในตอนแรก 
มันนาจะบอกวามนีิสัยอยางไร 

หลวงพอ :  ใชๆ  ก็อยางนัน้  นาจะเปนนิสัยของเรา  แตถามันทาํไมไดก็ตองหาอุบาย 
หาทางออกเอา  หาทางออกเพราะอะไร  เพราะอยางเรานี่นะ  พิจารณาไป  ๒  ป  ทีแรกนะ 
ถาไดอุบายใหมขึ้นมาวันไหนนะ มันก็เหมือนกินของอรอยนะ ซึ้งมากเลยนะ พอ ๒ วัน 
๓ วัน แมงเซ็งอีกละ ก็จืดชืดอยูอยางนั้น 

พอหันไปใชปญญาอบรมสมาธิกอน พอมนัสงบเขามา มันมีความตางเรารูนี่ อนันี้ 
เราถึงพูดถึงหลวงปูมัน่บอยไง  หลวงปูมั่นทานภาวนาตั้งกี่สิบปนะ  เปนสิบป  แลวไปไม 
รอดไง แลวทานมากําหนดถึงวา พอพิจารณาเขาไปเห็นกาย เห็นอะไรเขาไปแลวมนั เปน 
ทางตัน  เห็นไหม  ถนนขาดเลยที่ในประวัติ  มันไปไมได  ไปไมไดก็พิจารณาดู  ออตัวเอง 
ติดในพุทธภูมิ ก็มาลาพุทธภูมกิอน ฟงนะ ตรงนี้สําคัญ สําคัญเวลาลาพุทธภูมิเสรจ็แลวนี่ 
พิจารณากายเขาไป  ผลของมันพอลาแลว  ผลของมันกับการพจิารณาอันเกามนัไม 
เหมือนกนัไง  อนัเกามันเขาไปอัน้ตูไง  อนันีพ้ิจารณาเขาไปแลวมนัเขาใจ  มันโปรงพอ 
เขาใจมนัโปรง มนัถอนนะ เออ อันนี้ใช เห็นไหม 

อันนีข้องเรากเ็หมือนกนั  พอพิจารณาจิต  ทางมนัโลงไปเลยนะ  มันไปไดเลย  พอ 
ไปไดเลยมนัเหน็ทางแลว  เหมอืนเรานี่เหน็ทางแลว  อุโมงค  ปลายอโุมงคเหน็แสงสวาง 
แลว แลวมนัย้ําตอนหลวงปูมั่นมา หลวงปูมัน่ช้ีหนาเลยนะ ของมึงๆ คิดในใจเลยพูดบอย 
เพราะมนัฝงใจ  ทําไมเพิง่มาบอกกูวะ  เกือบตายแลว  เพิ่งมา  หลวงปูมัน่มาเลยนะ  รูปยนื 
ยืนอยูตรงหนานี่เลย  รูปยนื  หลวงปูมัน่ยนือยางนั้นเลย  มืออยางนี้  ช้ีอยางนี้เลย  ของมึงๆ 
ทางมึง ทางมึง โอโฮ เพิง่มาบอก ตั้งแตนัน้ไปมันพรวดเลย จับทางนัน้ปบปนั้นไดเลย เรา 
เขาบานตาดนะ ไปไดทีบ่านตาด ๒ ขั้น ป ๒๓ พอ ป ๒๓ ก็มาหลวงปูเจี๊ยะ มาจบป ๒๗
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โยม :  แลวอยูระหวางเดินปญญาอยูเจาคะ  แลวกลบัมาเห็นกายอีกไหมเจาคะ 
แลวกลบัมาไดไหมเจาคะ 

หลวงพอ :  เห็นๆ  ไดหมด  เราถงึบอกไง  เราจะพูดที่เขาบอกวากําหนดนิมิตกําหนด 
พุทโธนี่จะเห็นกายใชไหม  ถากําหนดนามรูปจะไมเห็นนมิิต  ไมเหน็กายไง  ยอนกลบัไป 
หลวงพอ.......สิ  หลวงพอ.......สอนอะไร  นามรูปเหมือนกันใชไหม  ทําไมหลวงพอ..... 
เห็นหมดเลยๆ  หนังสอืของทานเห็นไหม  เห็นอยางนี้นะมนัเห็นเปนนมิิต  มันไมไดเห็น 
เปนอริยสจั  เพราะเห็นกรรม  เหน็กรรมคนโนน  เหน็กรรมคนนี้  แลวกรรมของกูอยูไหน 
ละ ๑๐๐ เปอรเซน็ต เราถึงบอกวาถาพูดอยางนี้มนัไปไมรอด 

ถาไปรอดตองหลวงปูบุดดา  จิตหนึ่ง  ทั้งๆ  ทีเ่ขาอยูในวงการของอภิธรรม  เขา 
ปฏิเสธหมดเลย วาไอนัน่เปนวิชาการ ไมใชความจรงิ ความจริงของเขานัน่ หลวงปูบุดดา 
ของจริง  ถายังนามรูปอยูไมจริงๆ  จรงิหนึ่งเดียว  ถาเวลาเราพูดถงึ  เวลามันมีอยางนี้เหน็ 
ไหม  มันจะมีเหตกุารณอะไรก็แลวแต  หลวงตาทานบอกวาถามนัเปนธรรมแลว  กิริยา 
แสดงออกมาจะรูทันหมด  ถาไมทนัจะสอนยังไง  จริงๆ  เรากอ็ยากสอนอยากติดอาวุธนะ 
อยากติดดาบใหพระ  แตติดไปแลวเดีย๋วมนัไปฟนคอมันเอง  มนัไมฟนกเิลสมันไปฟนเรา 
เอง มนัเกิดทิฐิมานะ แลวสุดทายนะ พอมนัเผลอขึ้นมามันเสื่อมขึ้นมาไง เพราะพวกนี้มนั 
เปนความจํา  สังเกตไดไหมอยางครูบาอาจารย  พระที่ออกมาจากบานตาด  มาใหมๆ  จะ 
เทศนมากทุกองคเลย  ได  ๒-๓  ปเทานั้นจบ  เพราะขอมลูมนัหมดแลว  ไอที่จํามาเกลี้ยง 
แลว  ออกมาจากบานตาดมานะจะไฟแรงมาก  โอโฮ  ออกตลาดเทศนจอยๆ  เลยนะ  อยาง 
มากไมเกิน ๓ ป เรียบรอย คือหมดแลวไง ไอที่จํามา จะเปนอยางนี้หมด 

นี่ถาไปติดดาบเขามันกเ็ปนอยางนี้ มนัก็ออกไปไดปสองป แลวเดี๋ยวก็เสร็จ แตถา 
มันทําของมนัเอง รกัษาขึ้นมาเอง มนัจะเปนของมนัเอง มนัจะดีของมันไปเรือ่ยๆ เวลามนั 
พูดมันอิงขอมลูมนัก็ออก  แตเรือ่งอยางนี้พอดีเรามพีระมาถาม  มคีนมาบอยๆ  เลยจะจับ 
ประเดน็นี้ ไอเรื่องสมาบัตนิี่ มันไมเขาอยางนี้ มนัตองปฐมฌาน มนัตองขึ้นเปนระดับเลย 
แลวมนัยกไง  มนัยก  อากาสานัญจาฯ  เพราะเวลาเราเขานีม่ันจะเปนช้ันๆ  ขึน้ไป  มัน 
เหมือนขึน้บันได ๘ ขั้น แลวก็ลงบันได ขึ้นบันได ลงบนัได ตองขึน้ ขึ้นไปปบ สมมุตวิา 
ขึ้นบันไดอากาสานัญฯ กําหนดอากาศ วางหมดเลย โยมลองคิดดู ที่เรานั่งอยูนีเ่ปนอวกาศ
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หมดเลย  ไมมีอะไรแมแตผงธุลีเลย  แปลกไหม  ทนีี้พอ  อากิญฯปบ  สิ่งทีรู่ในอากาศนั้น 
เพราะอากาศใครเปนคนรูละ จิตรูใชไหม วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ 

โยม :  นึกวาวิญญาณมนัจะละเอียดกวาอากาศ 

หลวงพอ :  โอ  อากาศ นี่ใครไปรูอากาศละ  ใช  แลวพอ อากาสานัญจายตนะ โห วาง 
หมดเลยนะ  อากิญจัญญายตนะยิ่งละเอยีดเขาไปอีก  วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานา 
สัญญายตนะ อะไรกไ็มใชเลย โอโฮ มหัศจรรยฉิบหายเลย แลวยงัถอยลงมาอกีนะ  เรายัง 
ฝงใจเลย จริงๆ ไมคอยไดพูดออกมา  เวลาจะถอยออกมาอารมณมนัหยาบ พออารมณมนั 
หยาบนี่มนัขยะแขยง  ทีแรกไมรูเรื่องเพราะเรามนัฝกใหม  พออารมณมันหยาบนะ 
ความรูสึกเรานะ  เหมือนกับบงัคับใหเรานี่กนิอาหารหมา  อาหารเรานี่อรอยใชไหม 
อาหารมนุษยแลวพอเราตองกินอาหาร  เพราะอารมณมันหยาบ  เหมอืนเราตองกินดนิ กิน 
เศษฝุน  เศษอะไรเลย จิตมันรับรู มันสะอิดสะเอียน เวลาลงแรกๆ เวลาลงนะ จากขางบน 
ลงมา  มนัสะอิดสะเอยีนเลยนะ  มนัครัง้แรกไง  แตพอมนัชํานาญแลวมนัก็เปนเรื่องปกติ 
แตครั้งแรกนี่ฝงใจมากเลย 

พอมนัถอยลงมาจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ ลงมาๆ อูหู มันไมอยากลง มันลง 
ไมได  เหมือนกับเอาเราไปคลุกขี้  วางั้นเลย  ความรูสึกนะ  เหมอืนเอาเราไปคลกุขี้เลย 
อารมณมนัหยาบขนาดนั้น  สะอิดสะเอียนเลย  แตก็ลงมา  นี่ของจริง  มนัเคยทํา  แลวพอ 
เสร็จแลวเดี๋ยวเราก็ขึ้นอีก  ลงอกี  ขึ้นอีก  เฮย  กําลังมันเกิดแลว  เหมอืนรีไซเคิลน้ํา  เราถึง 
บอกวามันมีพลงัไง  เหมือนชารตแบต  เต็มแบต  แบตจะเอาไปใชอะไรก็ได  พอจิตมนั 
พัฒนามันมีกําลงัแลวนะ โอโฮ สยดสยอง อยากรูอยากเห็นอะไร ไมมีอะไรปดไดเลย ไป 
ไดหมด  อนันีเ้ราเปนคนกําหนดเหน็ไหม  เรารูวาอันนีเ้ราเปนคนกําหนด  แตที่พวกเรา 
เวลาเปนเหน็ไหม มันคือกิเลสกําหนด เราถึงไมใหออกไง ไออยางนีเ้ราทํากําลังนี่ เราเปน 
คนกําหนด พอกําหนดปบเราจะทําอะไรก็ไดเหมอืนเราเปนคนใชมนั  แตเวลาภาวนา  คน 
นิสัยอยางนีม้ันไปรูเหน็อะไรแปลกๆ นี่ นีเ่ราไปใชมัน แตนั่นกิเลสมันใชเรา ถากิเลสมัน 
ใชเราปบ  เราจะไมตามมนัไป  เราจะหดเขามากอน  ใหมันเปนอิสระเขามากอน แลวเดี๋ยว 
เราคอยใชมนั
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ถาเราไปรูอยางงีป้บ มันใชเรานะ ที่รูๆ นั่นมันใชเรา พอมนัใชเรา คิดดูสิ มันใชเรา 
เราเปนขี้ขามนัตลอดเลย  แลวแตมันจะเรยีกใชไง  กเิลสกวักมือ  แมงก็ไปละ  ตอกๆๆๆ นี่ 
ไงตั้งสติไวไง กําหนดพุทโธไว กําหนดไมใหมนัไปไง มนัทําไดแตมันเหนือ่ยมาก ถามนั 
ทําไมไดนะ ทําไมหลวงตา แมชีแกวก็ออกรูอยางนี้ แลวตัวเองก็ไมยอม พอไมยอมหลวง 
ตาบอก  ไมๆ  ไมใหออก  ถาไมออกกไ็มไดภาวนาส ิ เพราะไปสําคัญวาการเหน็นัน้มนัถูก 
ไง ถาอยางนั้นลงไป!  ไลลงจากเขาเลย ถาจะอยูกับเราตองไมใหออก ตองบังคับ แลวพอ 
บังคับจริงๆ เขา โอโฮ เปนของดี กราบหลวงตาแลวกราบหลวงตาอีกนะ 

โยม :  วันกอนก็ใชปญญาอบรมสมาธิอยูคะ  คอืจะแยกอยางที่หลวงพอบอก  คือ 
แตเดิมคิดวาปญญาอบรมสมาธิหมายถึง  คิดเรือ่งเรื่อยเปอยคะ  ทีนี้พอมนัแยกแบบ  โอโฮ 
ฮูย ถาเกิดแบบไดเขาไปแยกแบบที่เคยเปน คงจะแบบวาสนุกนาดู 

หลวงพอ :  สนุก ก็เราพูดบอยใชไหม บอกวาเกมของมึงสูกูไมได เด็กๆ ที่มึงกดเกมสู 
กูไมไดหรอก  กมูันกวามงึเยอะ  (มันเหมอืนเลนเกมเลย)  กูพูดทุกวนัเลย  อูฮู  มันสูกนัมนั 
ฉิบหายเลย มนัแยกนะขันธเปนอยางนัน้ เกมมงึสูกูไมไดหรอก กูมนักวามึงหลายเทา 

โยม :  ตรงนี้ไงเจาคะ  ก็ฟงหลวงพอจนเกิดอาการที่เราคาดหวัง  โอโฮ  ถาเกิดมี 
อยางนีถ้าเกิดมันเขาไปเลนไดคงสนกุนาดู 

หลวงพอ :  ใช  ถาจะเขาไปเลนไดนี่  เราตองกลับมาที่ฐาน  กลบัมาภาวนาของเราไป 
เรื่อยๆ  เหมือนเราปลูกตนไมเวลาโตขึ้นมา  มันจะออกดอกออกผลใหเราไดกิน  ถาเผลอ 
เมื่อไรนะตนไมมงึตาย  มึงจะเอาสารพิษไปรดน้ําตนไมไดยังไง  มนัตองเอาปุย  เอาสิ่งที่ 
เปนประโยชนรดใหตนไม นีเ่หมอืนกัน ตองมีสติ 

มีสติมีความตั้งใจดี  มีอะไรนี่  เห็นไหม  สิ่งนีม้ัน  เปนสิ่งที่ทําใหมันเจริญงอกงาม 
เราตองรดดวยอยางนี้  จิตถึงจะดีขึน้มา  แตถาเราไปเพลินกบัมนันี่คอืสารพิษแลว  แลวมนั 
ก็จะมอียางนี้  เพราะเราตองลองผิดลองถูกไป  ทําไปอยางนีเ้ดี๋ยวเราจะรูถูกรูผิดเอง  รูถกูรู 
ผิดเองเพราะอะไร  เพราะเราก็รูนะ  เวลาหลวงตาสอนขึ้นมานี่  ฮื้ม!  แตถาเราเห็นเอง  เรารู 
เอง นี่ก็เหมือนกนั  เวลาใครสอน มนัก็ยงัคิดอยูนะ  ใช  เราก็เปนนะ  ใช  แตพักไวกอนเอา 
อยางนีก้อน หลวงตาสอน บอกถูก แตขอลองกอน เราเปนมาหมดแลว



เทศนหลังจังหัน ๒ ส.ค. ๕๑  15 

โยม :  ใชปญญาอบรมสมาธิมนัก็เพลินไปเรื่อยๆ แตถาเกิดมีพุทโธเขาไป.. 

หลวงพอ :  เดี๋ยว ใชปญญาอบรมสมาธินี่ มันเพลนิไปเรื่อยๆ เพลินคือเพลนิมนัปลอย 
สุดทายแลวมนัหยุด ตอนหยุดนั่นคือสมาธิ  เวลามันเพลินไป  เมื่อกอนมันคิดแลวมันทกุข 
แตถามันเปนปญญาคิดแลวมันเพลนิ  คือคิดแลวมนัเปนสุขไง  ถาคิดแลวเปนสุขเห็นไหม 
ระหวางสุขกบัทุกข  และถามนัปลอยมามันกเ็ปนกลาง  แลวก็คิดไป  มีสติตามไป  ถามันมี 
ความสุขๆ  หมายถงึวากําลงัมนัมีแลวนะ  มันคิดแลวมันทนักนัไง  พอมนัทันกันแลวมนัมี 
พลังงานที่จะหยุด แตถากําลังไมพอนะ คิดแลวเครียด มันลากไปเห็นไหม 

ถากําลังไมพอ ปญญาเราไมทันนี่ โห คิดแลวทกุขฉบิหายเลย แตถาคิดแลวชักสุข 
ชักพอใจเหน็ไหม  เริ่มมีกําลังแลว  คิดนี่ตามมันไป  ตามรูตามเห็น  รูเทารูทนัเห็นไหม  มี 
ความสุขแลว  รูแจงแทงตลอด  ตามรูตามเหน็ไง  มันคิดจบแลวคอยรูไง  มันคิดแลวมนั 
ทุกขแลว คอยรูวาทุกขไง นี่ก็ตามมันไป ก็ยังดนีะ ยังดีกวาไมรูตัวเลย ตามรูตามเหน็ รูเทา 
รูทัน รูแจงแทงตลอด เวลาจะคิดนะ เฮย มนัคิดอกีแลว จบ ฝกไปเรือ่ยๆ ทําไปเรื่อยๆ ทุก 
อยางตองมีการกระทํา  มนัไมมาจากฟาหรอก  ไมมีอะไรทุกอยางที่สําเร็จรปูมาจากไหน 
หรอก เราตองขยนั ถาเห็นประโยชน มนัเห็นคุณ มันตองขยนัแลวทําได 

โยม :  แต เวลาแยกขันธคะ ตองพรอมรูปไหมคะ มันไมเรียงใชไหมคะ 

หลวงพอ :  ไม  ถาเรียงผิด  ไมตองเรยีง  บางทีไปคิดเรือ่งรปูกอน  ไปคิดเรือ่งวิญญาณ 
กอน ไปคิดเวทนากอน อะไรขึ้นมาจับกอนไง เวลาอารมณขึ้นมา โกรธเขา โกรธเขาคือจํา 
สัญญา จับสัญญากอนเลย สัญญามาจากไหน  เขาดามึงตั้งแตเมื่อไร ถาเวลาเราคิด พอคิด 
มาสังขาร  เห็นไหม  ในสังขารกม็ีสัญญาทั้งหมด  ในสัญญาก็มีครบ  ทุกอยางมีครบ  เขา 
เรียกปจจบุันไง อะไรโผลขึน้มา เอากอนเลย 

โยม :  วิญญาณรับรูกอน 

หลวงพอ :  มาอยูโพธารามนะ  มนักินขาวไมไดตองไปกนิที่กรงุเทพนะ  มึงอดตายหา 
เลย  มาอยูทีน่ี่  อะไรมีก็กนิมนัสิ  เขาบอกกินขาวทีบ่าน  หิ้วทองกลับไปกินบาน  ตองรอ 
พิจารณาอยางเดยีวไง เจออะไรขึ้นมาก็ไมเอามัน
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โยม :  หลวงพอ  สมมุตวิาเราไดยนิเสียงแลวเรารูสึก  จะบอกวา  เราไปติดสัญญา 
อันเกาแลว 

หลวงพอ :  นั่นคอือุบายของเรา  ถาเปนเสียงขึ้นมา  เสียงนั่นคอือะไร  จับมันแลวคิดสิ 
อุบายอนัเกาคอือันเกาไง  อบุายอนัเกานีบ่างที  เขาเรียกกเิลสบงัเงา  มนัจะไดประโยชน 
กลับไมไดประโยชนไง พอจะเปนประโยชน กเ็ปนสัญญาแลวนะ ทําไมไดไง พอจะหยบิ 
เงิน  เงินคนอืน่นะไมใชเงินกู  ก็กูหยิบเอง  ไอหาปจจุบันๆ  จบัเดี๋ยวนัน้พิจารณาเดีย๋วนั้น 
มันจะเปนยังไงชางหัวมัน ทํามนัเดี๋ยวนัน้ เดี๋ยวมนัรูเองเกาไมเกา 

เพราะอะไรรูไหม  การพิจารณากายนีน่ะพจิารณากาย  พิจารณาเหมือนกัน  บางที 
มันไมเหมือนกัน  อยางเชนหลวงตาทานบอกวา  ทานเหมือนกบัหลวงปูคําดี  แตคนละ 
วาระ  ไอที่วาเสือกม็ีขน  เราก็มีขน  เสือก็มีหนังเราก็มีหนัง  หลวงปูคําดีก็ใชอยางนี้ 
เหมือนกนั  แตคนละวาระ  เพราะหลวงปูคําดีใชกอน  หลวงตาทานใชปญญาของทาน  นี่ 
พูดประสาเรานี่คือสัญญา  ถาเอามาเทยีบกนันะ  แตไมใชเพราะตางคนตางเปน  คราวละ 
โอกาส พิจารณากายก็เหมือนกนั พิจารณากาย กายหยาบกายละเอียด พิจารณาอยางหลวง 
ปูเจี๊ยะ หลวงปูชอบนี่ พิจารณากายเหมือนกนั แตไมเหมือนกัน เพราะมันเปนปจจุบันของ 
ใครของมนัไง 

อันนีก้็เหมือนกันเวลามันคิดวาอนันี้เปนสัญญาเกาอกีแลว  เปนของครูบาอาจารย 
แลว  ถาเปนของครบูาอาจารย  ถาพจิารณาแลวมนัปลอยก็ใชไดเวย  เวนไวแตนะเวลาคิด 
เปรียบเทียบแลวมันไมไปสักที  เออ  อันนี้สัญญาจรงิๆ  คือทําแลวมนัไมไดผลไง  ถาทํา 
แลวไดผล  ก็เหมือนกัน  เอ็งจะทําอะไรก็แลวแตนะ  ไมพนจากนโยบายของพระพุทธเจา 
คือทํามาทั้งหมดไมพนจากอรยิสัจ ๔ ของพระพุทธเจาไปหรอก 

แตถาไปจําพระพุทธเจามามึงทําอะไรไมไดเลย แตถาเอ็งทําอะไรก็แลวแต ไมพน 
จากพระไตรปฎกหรอก  สิ่งทีเ่รารูขึน้มานี้  พระพุทธเจารูกอนแลว  แตถาเอ็งไปรูตอนนั้น 
เอ็งไมรูอะไรเลย ตองมาเกิดใหรูจริงกับเรานี่ไง ลองทําดูสิ 

ถาพูดถึงคําวาปตนิี่นะ  มันเปนสมบัติเดมิ  เหมือนกบัรสชาติของอาหาร  รสชาติ 
ของมันก็ผสมสําเร็จมาแลวคอืปติ  แตถาเปนสมาบัตินะ  เราตองผสมเอง  เราตองทําแกง 
เอง  มนัตองขึน้  กําหนดเลยนะ  อากาสานัญจายตนะ มันเปนคนละระดับ  เพราะจะยกขึ้น
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อากาศนี่  พอเราเขาถงึปฐมฌานปบ  เรายกขึน้อากาศเลย  คืออรูปฌาน  อรูป  คือไมมีอะไร 
เลย  รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ พอยกขึน้อากาศ ยกขึน้วิญญาณยกขึน้เลย แลวมนัเปนอยาง 
นั้นจริงๆนะ มันพาสช้ันเลย  ไปไมรูเรือ่งเลย  เหมอืนคนละมิตเิลยๆ  แลวเปลี่ยนเขาไปอีก 
มิติหนึ่งๆ เปลี่ยนเขาไปอีกมิติหนึง่แลวถอยกลับๆๆ 

ตอนทําไดอยูคนเดียวนะ  เหมือนคนบา  มันฉบิหายเลย  เลนอยูคนเดียวไมมีใครรู 
นะ พระเดก็ๆ ๔-๕ พรรษาใครจะไปเช่ือมนั แลวเสอืกเปนเจกดวย ทําอยูคนเดียวนะ อยู 
บานตาด เวลาขัดศาลานี่ โห เขาขัดกันอยางนี้ เราขัดอยางกับหนังจีนเลย พรวดๆ กวนเขา 
ไปทั่ว  เพราะอะไร  เพราะมนับอกวาพระเจก  อาว  เจกใชไหม  เวลาขัดศาลาพรวดไปเลย 
นะ  เหมอืนกับกําลงัภายในเลยละ  กูเลนของกูกลางศาลา  เพราะอะไรรูไหม  เพราะวาใจ 
มันมีหลัก  เราเหน็ของเขานี่แบบวาใกลเกลอืกนิดาง  มารยาทขางนอกทําเหงียมๆ  แตไม 
เอาจรงิเอาจงั  ความคิดไมมี  ความเปนไปก็ไมเปนไป  เอ็งเห็นกูนี่ขี้ครอก  แมงเจกบานี่ 
แหละ เราไมกลัว กิรยิาภายนอก กริิยาภายใน 

แลวมนัรูกับหลวงตา เราคุยกบัหลวงตาอยางนี้ หลวงตารูตลอด ถาทําอยางนัน้ โธ 
เปนคนอืน่นะตายหาเลย เวลาเขน็น้ําๆ ไอจํารัสกับไอหมู ไอหมนูาแหวนี่ เราอยูกลาง มนั 
เข็นน้ํากันแลวทุกคน มันจะหลบหลีกไง  ไอเราเข็นน้ํามันกเ็ลน  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ก็ 
พูดไปเรือ่ยนะ เด็กวัดไง ระยองๆ ก็เรียกไปเรื่อย ลั่นวัดเลยละ ทานยืนอยูนะ ทานยืนอยูที่ 
แท็งกน้ํานี่  โธ  ทานจับเราตลอดเรารูอยู  ทานยืนอยูตรงแท็งกน้ํา  พอ  จันทบรุี  ตราด  มา 
โนน  ทานพรวดออกมาดักหนาเลย  เลนรถเข็นน้ํา  ทานพรวดออกมาดักเลย  ทานพรวด 
ออกมาจากแท็งกน้ําเลย  ช้ีหนาเลย  มึงคึกคะนองอะไรขนาดนัน้  โห  ใสเลยนะ  เพราะมนั 
กลางวัดไง ไอจํารัสแมงสัน่เลย กับไอหมูสัน่เลย ไอเราอยูกลางนะ ไปสิๆ ไอหา ไปสิ กูก็ 
เข็นตรงกลางนะกเูข็นไปใหญเลยนะ จบ โห ถาเปนคนอืน่ตายหา ทานเอาตายเลยนะ มัน 
คึกมาก โธ ไมเห็นหรอก โยกน้ํานี่ อยูที่วัดบานตาด บางทีมันหนกีัน เวลาโยกน้ํา โยกน้ํา 
นี่ อยางเราไปนี่ อยาง............... ไปดวยกัน ๓ คน กลบัมาเหลอืกูคนเดียวนี่ แมงหายเกลี้ยง 
เลย มนัอูมันเลน อู รอยแปด  เพราะคนไมมีหลกัใจ เห็นวาเปนงานหยาบๆ  เปนงานพื้นๆ 
กูตองบริหารไง  ตองคมุนโยบายไง  แตสําหรับเรามันคอืขอวัตรเวย  เวลาไป  ๓-๔  คน 
กลับมาเหลือกูคนเดียว  โยกน้ํานี่  แมงหายกนัหมดเลย  กูโยกจนน้ําแหงแลว น้ํานี่หมดบอ 
เลย  ตองนัง่รอ  น้ําแหงบอเลย  โยกจนน้ําแหงบอ  พระไมมีน้ําอาบ  แลวรอเวลาตาน้ํามัน
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ขึ้นมา  โยกกันโอโฮ  แลวถาอดอาหารนะเราไมอยู  แลวทานเหน็ตลอด  เรารู  เวลาโยกน้ํา 
ทานจะมาดู  เวลาโยกน้ํากัน  เฮย  เหยี่ยวมาแลวๆ  ทานเดินมาดูไง  แลวใครทํางานหรือไม 
ทํางานในวัดทาน เหมอืนเราอยูในบาน เดก็ในบานเราจะรูหมดละ 

เราทําอะไรทําใหมันสนุกครึกครื้นไง  จะทําอะไรทําใหมันสนกุ  ไมไดทําดวย 
ความหงอยเหงา  แลวทําอะไรทําจริงทําจัง  อยาง......นี่  กับคนอื่นเขาสั่งไมได  แตกับเรานี่ 
เวลาบายๆ นี่ คนมาวัดใชไหม มนัใชสวม น้ํามันแหงไง หงบเวย เรากเ็อารถนีอ่อกเลยนะ 
รถเขน็ ยกน้ํามาตั้งไว ขนาดตั้งไวหนาสวมเลยนะ เอา โยมเขาไปเลยๆ หมดแลวเดี๋ยวกจูะ 
เทน้ํานี่ แมงโอง เขาไปทเีดียวแมงหมดแลว เขามาตกั ๒ ทีแมงหมดโองแลวกเูทๆๆ ถาเรา 
อยูนะพวกอาจารย....นะ หงบเวย อยางไอ...นี่ หงบ พอหมดปบ เออ เอาน้ําเขาหาหลวงตา 
ไง  แตถาเปนคนอืน่นะเขาไมทํา  เขาถอืวามนัเปนภาระของพระอุปฏฐาก  เพราะพระ 
อุปฏฐากไมตองทําขอวัตร  แลวทําไมไมเข็นน้ําละ  ถาไปพูดกับคนอืน่  คนอืน่เขาเลนแง 
กันไง แตสําหรับเรานีกู่ไมมีเลย กูทําเพื่ออาจารยกู ไอพวกมึงอยาเสอืก ไอพวกมงึก็ไอเด็ก 
เหมือนกนัทั้งนั้น  เราไมเคยมองภาพคนอืน่เลย  เรามองระหวางทานองคเดียว  ฉะนัน้เรา 
ทําไดทุกอยาง  มนัอยูกันมาอยางนั้น  อยางทีว่า  ถาเราไมเอาไหนนะ  หัวขาดไปนานแลว 
หัวนี่ไมมเีหลือ แลวจะเขาจะออกนี่อิสระนะ อยางทีว่าไมจําพรรษาก็เขาออกตลอด 

คนอืน่ทําอยางนี้ไมได  เวลามากราบ มาแลวเหรอ จะไปเหรอ  เออ จริงๆ  เวลาเขา 
ไปกราบ  ถึงเวลาจะเขาไปกราบละ  จะไปแลวเหรอ  มาแลวเหรอ  คนอืน่ไมมีสิทธิ์  ไมมี 
สิทธิ์ เพราะมันทําจริงทําจัง และภาวนาอดอาหารทั้งวันทัง้คืน ทานเห็น อดอาหาร ทํางาน 
ทํากันจรงิจงัตลอด ไอตอนนั้นยงัไมทําอยางทีว่านี้ ตอนนัน้ป ๒๕ ตอนนั้นรู รูเบือ้งหลงั 
แลว  แตตอนนั้นยังบอกไมใชเรา  ยกใหอาจารย  ยกใหคนอืน่  มันแบบวามันจะวาเปนเรา 
มันแบบวา  ขี้ครอกอยางเราจะเปนอยางนั้นไดอยางไร  มนัแบบวาชีวิตอยางเราจะเปน 
อยางนัน้เหรอ 

โยม :  เห็นอดีตชาติ (เออ) มันเปนยังไงครับ มนัเปนหนังขึน้มาหรือไง 

หลวงพอ :  ไม  มนัเปนภาพขึ้นมาเลย ชาตินัน้ๆๆ  เลย  (มันไวไหม)  ไม  อยูที่เราจะกด 
ปุมไง 

โยม :  เหมือนหนงัจนี เกาหลี
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หลวงพอ :  นั่นจะกลบัแลวใชไหม 

นั่นแหละ มันไปฟงเราเลยแหละ  เราไปหาหลวงตามันไปแอบฟงอยูขางลาง  แลว 
จูงมอืเรามาเลยพรรษามนัมากกวานะ  มันจะกราบ  ไมกลากราบเลย  ตัวมันเองนั่นแหละ 
แตตอนหลังมันไปโดนคนเปาหูไง  คนเรานี่  เราชนกับหลวงตาแลวมันฟงอยู  มึงจะเช่ือ 
ใครวะ  แตพอเสร็จแลวไมกี่วนันะ  พระเขาเพงเลง็เราไง  พอเขาไปเปาหูหนอย  มนัก็เอียง 
ไปกับเขาหมด เราก็สมเพชมนั กม็ันนี่แหละ มนัอยูกุฏิเราอยูที่รานใชไหม  เราเดนิจงกรม 
ทั้งวนัทั้งคนืเลย  มันบอกวา  มันแปลกใจมากพระหาอะไรวะเดินจงกรมทั้งวนัทัง้คืน  มนั 
พูดเองนะ แคผมฟงเทปหนาเดียวผมยังนั่งหลบัเลย แลวทานอยูไดยงัไง แสดงวาทานตอง 
มีงานทํา 

มันพูดอยางนีน้ะ  แลวมันกส็ังเกตเราสิ  พอเราเขาไปหาหลวงตา  มันก็ตามเขาไป 
แอบฟง  พอมนัแอบฟงมนัเหน็เทานัน้  มนัจับมือเราเลยนะ  เฮย  ทานมีอะไรวะ  เพราะเรา 
ไปลาไง  เราจะไมยอม  เราจะลาอะไรอยางนี้ หลวงตาไมยอมใหไป มนับอกธรรมดามีแต 
หลวงตาไลพระออกจากวัด ทําไมเอ็งไปลาทาน ทานไมยอมใหเอง็ไปวะ สงสัยมนัสงสยั 
มาก  อันนี้มนัคุยอยางนี้  ตอนนั้นไมไดคุยอยางนี้  เราไมไดคุย  เพราะเวลาเราไมมี  เราจะ 
ภาวนาอยางเดยีว  ตอนนั้นเรื่องคุยกับใครนี่เย็บปากเลย  เสียเวลากู  กูไมไดมาสอนใคร  กู 
จะมาเอาตัวกูรอด  ไมเคยยุงกับใครเลยจนเขาบอกเลย  พระประชุมกันแลวใหพระมาบอก 
เรา เฮย บอกไอหงบทีสวิะ ไอหาแมงวนัๆ ทําแตหนาเหม็นขีว้ะ ไมเลนกับเขาไง คือวันๆ 
ทําแตหนาเหม็นขี้  ไมคยุกับใครเลย  จนมันประชมุกันนะ  แลวมนัใหคนมาบอกเพราะ 
สนิทกนัไง มนับอกวาไปบอกไอหงบที แลวมันก็พดูอยางนี้ บอก โห เขาประชุมกนัแลว 
ใหกูมาบอกมึง บอกวันๆ ทําแตหนาเหม็นขี้ อยาทําหนาเหมน็ขี้สิ ใหเลนกับเขาบาง นิสยั 
เห็นไหม มันไมเหมือนกนั เอาจรงิเอาจังมาก 

โยม :  ทําไมหลวงพอไมอยูตลอดครับ  ไมอยูกับหลวงตาตลอด  ชวงนัน้มนัมี 
อะไรถึงไดมาอยูกบัหลวงปูเจี๊ยะนี่ 

หลวงพอ :  หลวงปูเจีย๊ะ  ที่หลวงปูเจี๊ยะนี่  มันอยูทีว่า  เขาขอพระไปบอกหลวงปูเจี๊ยะ 
ตองการพระปาฏิโมกข  แลวเราไดปาฏิโมกขไง แลวเราคิดอยูดวย คิดวา  เราอยากใหภาค 
กลางมวีัดไง  เราตองการมายกใหภาคกลางมีกรรมฐานไง  ประสาเราเลยมาชวยเขาเตม็ที่
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เลยละ  มาลงวัวงานดีๆ  นี่ละ  ทํางานนี่ทั้งวันเลย  จากตรงนั้นมันเปนทุงนาแลวขางนอก 
เปนทวิสนไง 

โยม :  ไปดูในหนังสือหลวงปูเจี๊ยะ มรีูปหลวงพอสงบดวย 

หลวงพอ :  เอาเทานีล่ะเนอะ เอวงั


