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มันหาเหาใสหัว  พอเหามาแลวตองสาง  เพราะเหามันขึ้นหัว  มันพอใจนะ  เรา 
พอใจจะทํา  เวลาเราคานออกไป  เราคานเขาออกไปเขาก็โตแยงมา  มันเปนเรื่องธรรมดา 
เราอยากใหโตแยงดวย  เพราะในพุทธศาสนาไง  ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  การ 
เสวนาธรรม  การหาเหตุหาผลกันเพื่อความดีงามของสังคม  สิ่งนี้ดีมาก  แตเราตองพูดกัน 
ดวยเหตุดวยผล 

ประเด็น :  นี่ลูกศิษยหลวงพอ.........พูดวา  ที่หลวงพอสงบบอกวา  เราเช่ือวาหลวงปู 
ดูลยเปนพระอรหันต  เพราะเราไดพิสูจนหมดแลวนี่  คําวาพิสูจนหมดแลวนะ  เขาก็เขียน 
มา  ที่พิสูจนหมดแลวนั้นทราบไดอยางไร  หลวงพอสงบเปนอรหันตแลวหรือ  ถึงรูวา 
หลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  อยูในเว็บไซต  วานี่ลูกศิษยหลวงพอ.........บอกวา  ที่หลวง 
พอสงบบอกวา  เราเช่ือวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต เพราะเราพิสูจนหมดแลว 

หลวงพอ :  พิสูจนนี่ ถาพูดถึงคนที่มีคุณธรรม งายๆ งายมากๆ  ในวงการทหาร ใน 
นักรบนี่เขาจะรูเลยวาทหารคนไหน  มีเครดิตขนาดไหน  ออกรบผานสนามรบมามาก 
นอยแคไหน  อยางเชน จปร.๗ นี่  เขาเช่ือถือศรัทธากันเพราะอะไร  เขารบในสนามรบ 
เขาผานสงครามเวียดนาม  เขาผานสงครามในประเทศลาว  เขาผานสงครามมาทุก 
สงคราม  คนที่ผานสงครามมาแลวนี่  เขาผานสงคราม  เขาวิกฤติขนาดไหน  เขาเอา 
ลูกนองพนออกมาจากสงครามนั้น  ดวยความรอดชีวิตมาทั้งหมด  นี่คือทหารที่ผาน 
สงครามมาแลว 

ในวงการแพทย  เมื่อกอนนะเรายังไมบวช  มันมีพี่ชายเพื่อน  ช่ือหมออะไรจํา 
ไมได  เขาพูดเขามาเลาใหเราฟง  เพราะตอนนั้นเรายังเปนเด็กอยู  ตอนนั้นในวงการ 
แพทย  มีคนผาสมองได ๒ คน  มีเขาคนหนึ่ง  กับหมอ........  เขาบอกวาในประเทศไทยนี่
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มีคนผาสมองไดอยู ๒ คน  แลวถาญาติพี่นองใครก็แลวแตจะไปผาสมอง  เอ็งจะไป 
โรงพยาบาลไหนก็แลวแต  เขาก็ตองมาเรียกกูไป  เขาวา 

เพราะในเมืองไทยมีอยู ๒ คน  มีหมอ........กับเขา  ช่ืออะไรจําไมได  แลวบอกเขา 
พูดกับเรานะ  เขาบอกนี่เขาพูดเลนหรือพูดจริงเราก็ไมรู  แตเขาพูดกับเราเพราะตอนนั้น 
เราจําได  เขาบอกวา  นี่เรานี่ชํานาญมากเรื่องผาสมอง  แตใหฉีดยงฉีดยาเราฉีดไมเปนเลย 
ก็เขาทิ้งมาหมดเลยไง  นี่ไงเขารูไดอยางไร  ในวงการแพทย  ในแพทยเขาจะรูกัน  ใครมี 
ความชํานาญมากนอยขนาดไหน  ใครทําไดใครมือถึงหรือมือไมถึง 

นี่  เราเช่ือวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  เพราะเราพิสูจนหมดแลวนี่  ฟงเทศนนี่ 
ฟงเทศนวาหลวงปูดูลยทานเทศนนะมันถูกตอง  หลวงปูดูลยทานเทศนถูกตองหมด  จิต 
ที่สงออกทั้งหมดเปนสมุทัยใหเปนผลเปนทุกข  ความคิดทั้งหมด  ความคิดที่สงออกมัน 
เปนสมุทัย  ความคิดของปุถุชนทั้งหมด  ใหผลเปนทุกขหมดเลย  ตองหยุดความคิด  ใน 
การหยุดความคิดนั้นก็ตองใชความคิด 

พระพุทธเจาบอกวาตองตัดปาถางปา  แตตนไมไมไดถางแมแตตนเดียว  ตัดปา 
ปารกชัฏในใจนี่  ตัดปา ทําลายปา ทําลายกิเลสหมดเลย  ทําลายกิเลสหมดหัวใจเลย  แต 
ตนไมไมไดทําลายแมแตตนเดียว  นี่พระพุทธเจาพูด  ไอพวกเราก็ตัดปานะ  งงนะ  งง 
มากเลยไอคนภาวนาไมเปน  เอ แลวตัดปา  แลวทําไมตนไมไมไดตัด  แลวตัดปากัน 
อยางไร  เราก็จะหมุนเควงควางหมดเลย 

แตในเมื่อถาปฏิบัตินะ  คนปฏิบัติไป  มันเห็นการทําลายกิเลส  มันทําลายกิเลส 
นะ  กิเลสนะกิเลสไมใชความคิด  ความคิดไมใชกิเลสนะ  ความคิดไมใชจิต  กิเลสไมใช 
ความคิด  กิเลสไมใชจิต  กิเลสไมใชทุกๆ อยางที่เราเปน  กิเลสเปนกิเลส  ฉะนั้นเวลาไป 
ตัดปานี่  ตัดปาเห็นไหม  ความคิดนะรกชัฏ  ความคิดเรานี่เดือดรอนไปหมดเลย  ปาไม 
เราเขาไปไมไดเลย  ปาเต็มไปหมดเลย  เพราะตนไมมันหนาทึบหมดเลย  แลวเราจะ 
ลอดชองผานปาไปไดอยางไร 

ความคิดที่เราคิดกันอยูนี่  มันมีกิเลสไหม  มันมีกิเลสเพราะเราเปนปุถุชน  เรามี 
อวิชชา  เรามีกิเลส  มันถึงเปนกิเลส  แตเวลาเราทําลายกิเลสหมดแลวนะ  พระพุทธเจามี 
ความคิดไหม  ถาพระพุทธเจาไมมีความคิด พระพุทธเจาจําสามเณรราหุลไดอยางไร  จํา
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พระเจาสุทโธทนะไดอยางไร  พระพุทธเจาจํานางพิมพาไดอยางไร  ขนาดวาจะไปเทศน 
โปรดนางพิมพานี่  พระพุทธเจาบอกกับพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะไปเลยนะ  เพราะ 
ตอนนั้นมีแตพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรเทานั้น  ที่เปนพระอรหันต  ถาองคอื่นไม 
เปนพระอรหันตนะ  ไป.. เขาไปแลวมันจะมีปญหา  คือวาเขาวุฒิภาวะไมถึง  จะไมเขาใจ 
เรื่องอยางนี้  แลวจะบอกวานี่เปนเรื่องของโลก  เปนเรื่องของกิเลส 

พระพุทธเจาบอกพระสารีบุตร บอกพระโมคคัลลานะเอาขึ้นไปเปนพยานดวย  นี่ 
เพราะวาพระเจาสุทโธทนะนิมนตใหไปโปรดนางพิมพา  บอกพิมพานี่เปนคนดีมากลูก 
เวลาลูกออกไปบวชแลวนี่  นางพิมพาจะคอยฟงเสียงตลอดเวลา  นอนกลางดินกินกลาง 
ทราย  นางพิมพาก็มานอนกับพื้น  พระพุทธเจากินมื้อเดียว  นางพิมพาก็กินมื้อเดียว  ฟง 
ขาวพระพุทธเจาทําอยางไร  ทําอยางนั้นหมด  แตธรรมดาสามีภรรยาก็นอยใจ  ไมยอมมา 
ตองใหพระพุทธเจาไปหา 

พระพุทธเจาไปนี่  พระพุทธเจาเขาใจ  บอกกับพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 
เธอไปนะไปกับเรา  เปนพยาน  แลวเธอยืนเฉยๆ นะ อยายุง ยืนเฉยๆ เพราะพระอรหันต 
พระอรหันตเขาใจกัน  ยืนเฉยๆ  เพราะพระพุทธเจารูวาไปหานางพิมพานี่  เพราะวาดวย 
ความตรอมใจ ดวยความชํ้าใจ ดวยความอะไรนะ คนมีกิเลสอยู  แตรักมาก 

แตมันก็มีความกิเลสมันบีบคั้นนะ  พอเขาไปปบนี่  วิ่งเขามาเลยเห็นไหม  วิ่งเขา 
มานะกอดเลย  ถาเปนเรานะ  ใครมากอดพระพุทธเจาเรายอมไหม  เราก็บอกพระพุทธเจา 
มีกิเลสแนๆ เลย  แตนี่พระอรหันตกับพระอรหันตรูกัน  มันเปนคูเวรคูกรรม คูบุญบารมี 
เขามากอดนะเขามาอะไร  โทษนะสามีตนนะ  ก็สามีเรานะ  ตอนนั้นมีกิเลสนะ  กิเลสมัน 
ยังคิดยังยึดอยูวาเปนสามีเรา  เขามาก็มากอดเลย 

พระพุทธเจาก็ยืนเฉย  พระพุทธเจากําหนดจิตดูจิต  เขาแบบวามันอัดอั้นตันใจ 
เพราะหนีออกไปใชไหม  ตั้ง ๖ ป ๗ ป  แลวนี่ปที่ ๗ เพิ่งกลับมา  พอกลับมานี่  พอทําปบ 
แลวพระพุทธเจาก็เฉย  คนดีอยูแลว คนดีคือพื้นฐานมันดีไง  พอไดสติ  พระพุทธเจาไม 
ตอบสนอง  มันก็หดเขามาๆ จิตมันหดเขามาๆๆ  หดเขามาเปนตัวเองนะ  พอหดเขามา 
เปนตัวเอง  สติก็ฟนมาใชไหม  ปลอยออกมาเอง  กมลงกราบ  พระพุทธเจาเทศน  นี่ไง 
ทําไมพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  ไมติเตียนพระพุทธเจาแมแตคําเดียว  นี่เปนเรื่อง 
บุญเรื่องกรรมนะ



เรื่องพระสงบ 4 

ทีนี้ที่วาฟงเทศนนี่  ฟงเทศนนะรูไดอยางไรวา  ไอหงบมันรูไดอยางไรวาหลวงปู 
ดูลยพระอรหันต  ก็หลวงปูดูลยทานพูดถูก  แลวหลวงปูดูลยทานก็มีวุฒิภาวะ  ครูบา 
อาจารยเราทานก็เช่ือ  เราแปลกใจนะกรณีอยางนี้  กรณีวาทําไมหลวงตานี่  ทานชมครูบา 
อาจารยมาก ทําไมหลวงตาไมพูดถึงหลวงปูดูลยเลย  หลวงตาพูดถึงหลวงปูดูลยนอยมาก 
เพราะอะไร  เพราะเทคนิคการสอน  เรามาทําวิจัยของเราเองไง  ถาหลวงตาทานนี่ทานจะ 
พูดถึงหลวงปูฝน  พูดถึงหลวงปูขาวพวกนี้  เพราะพวกนี้สอนพุทโธ  สอนโดยหลัก 

ทีนี้หลวงปูดูลยนะทานสอนดูจิตเหมือนกัน  นี่หลวงปูดูลยทานสอนดูจิตนี่  มัน 
ตองคนมีรากฐานไง  ฉะนั้นถาสอนดูจิต  สอนตางๆ ไป  มันตองสอนถูกไง  เหมือนกับ 
ทางการแพทยนี่  พอเราจบแลวนะ  แพทยพื้นบาน แพทยประจําบานใชไหม  พอเราจะ 
เขาเฉพาะทางนี่  มึงจะไปทางไหน  แลวทางที่วาอยางผาตัดสมอง  อยางผาอยางนี้มันมีกี่ 
คน  คนที่มีวุฒิภาวะพรอมที่จะขึ้นมาสายนี้มันมีนอย 

ฉะนั้นการดูจิตนี่ การพุทโธ พุทโธ  นี่เหมือนพวกเรานี่ทํางานบนพื้นดิน  เรา 
ทํางานบนพื้นดิน  เราจะหกลมคลุกคลาน  เรามันก็ไมตกดินใชไหม  แตถาคนทํางานบน 
ยอดตึก ไปทํางานในที่สูงนี่ ถามันไมมีอะไรรองรับมันจะตกมา  การพุทโธๆ นี่  มัน 
เผชิญกับความรูสึก  แตความคิดดูจิตนี่  มันใชปญญาอบรมสมาธินี่  มันเหมือนกับเรา 
ทํางานบนอวกาศ  ถามันพลาดมามันก็ตกหมด  ฉะนั้นหลวงปูดูลย หลวงตาทานถึงไม... 

สังเกตุไดหลวงตาทานไมไดเนนตรงนี้เลย  แลวเราเขาใจดวย  นี่พูดมาอยางนี้ 
เดี๋ยวก็บอกไอหงบเขาใจไดอยางไรอีกละ  เราเขาใจวา  ตรงที่วาหลวงตาทานพูดถึง 
ประสบการณของทาน  คนเรามันมีประสบการณ  อะไรที่เราทําแลวมันอุปสรรคนี่ มัน 
จะฝงใจ เหมือนพอแมนี่ใครเปนพอแมคนนะ เราทําอะไรก็แลวแตนะ  ถามันเปน 
อุปสรรคของเรานี่  เวลาลูกเรานี่  เราไมอยากใหเจออุปสรรคนั้นเลย  เราพยายามใหลูก 
เราพนอุปสรรคนี้ไป 

หลวงตานะทานออกมาปฏิบัติ  ทานมาจําพรรษาอยูจักราช ๑ พรรษา  ๑ พรรษา 
คือทานเรงความเพียรอยู ๓-๔ เดือน  จิตนี้ยอดเยี่ยมเลย  จิตนี้เปนสมาธิแข็งปกเลย  แลวก็ 
จะตามหาหลวงปูมั่น  ก็แวะมาที่บานตาดนี่  มาเหลากลด มาทํากลดนี่  ทานบอกทํากลด 
หลังหนึ่งไมทันเสร็จ  จิตเสื่อมหมดเลย  รีบประกอบกลดใหเสร็จ  พอรีบประกอบให 
เสร็จรีบออกวิเวกเลย  ทานบอกทําอยางไรก็ไมขึ้น  เพราะอะไร  เพราะทานกําหนดรูที่จิต
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คือดูจิตนี่แหละ  แตทานไมพูด  ทานบอกวา  ทานกําหนดอยูที่จิต  หลวงตาทานพูดบอย 
เรากําหนดจิตไวเฉยๆ  เรากําหนดที่จิต  ก็ดูจิต  เจริญแลวเสื่อม เจริญแลวเสื่อม  อยางไรก็ 
ขึ้นไปไมได 

แลวมาพิจารณาดูทําไมมันเปนอยางนี้ มันเปนอยางนี้เพราะมันไมมีคําบริกรรม 
ทานบอกเลย  ทานบอกวากําหนดดูจิตๆ นี่เปนสมาธิไดไหม  เปน  เปนขึ้นไป  ทานบอก 
เหมือนเข็นครกขึ้นเขา  ๒-๓ วันมันก็กลิ้งทับมา  แลวมันก็จะยืนอยางนี้ไมได  เพราะ 
ประสาเรานะหลักลอย  เราเปรียบเทียบบอย  เปรียบเหมือนคนเลนวาว  คนเลนวาวมัน 
ตองมีวาว มีเชือก มีลม  แลวคนนี่จับเชือกไว  แตเราเห็นเขาเลนวาวใชไหม  เราก็เอาวาว 
ขึ้นมาแลวรอนขึ้นไปเลยนี่  ไมมีเชือก ไมมีลมนี่  มันจะจับไดอยางไร  มันไมมั่นคงไง 

ทานถึงบอก  ทานใชปญญาของทานเอง  วาทานขาดอะไร  ทานก็ใชปญญาวา 
เราคงขาดคําบริกรรม  นี่บุญกุศลมันเสริมกันหมดนะ  นี่ธรรมะจัดสรร  ธรรมะจัดสรรไป 
อยูกับหลวงปูมั่น  หลวงปูมั่นก็สอนนะ แลวหลวงปูมั่นทานตองไปเผาศพหลวงปูเสาร 
แลวทีนี้ก็ทิ้งใหหลวงตา บอกรอเราอยูที่นี่กอนแลวกลับมา  ทานบอกพออยูองคเดียวนะ 
ทานกําหนดพุทโธทั้งวันเลย  พุทโธๆๆๆ  ๓ วันแรกอกแทบระเบิด  นี่ ๓ วันแรกอกแทบ 
ระเบิดเลย  เพราะอะไรนะ 

เพราะคนเรานี่เหมือนเด็ก ลูกเราหลานเรานี่ปลอยใหมันเที่ยว  ใจแตกหมดเลย 
แลวบังคับไมใหมันไป  มันจะยอมไหม  จิตถามันเคยทําของมันอยางนั้น  ดูจิตมันสบาย 
มันปลอยทิ้งไป  แลวพอบังคับใหมัน  พุทโธๆ ใหมันอยูกับที่เนี่ย  ๓ วันแรกอกแทบ 
ระเบิดเลย  แตพอที่สาม ที่สี่ ที่หาไปเขาที่แลว  นี่ไงคนที่เคยเห็นโทษของมัน  ถาทําอยาง 
นี้มันจะเห็นโทษมัน  แตทานไมพูดมามันกระแทกกระเทือน  มันกระทบ กระเทือนหมู 
คณะ 

แตเราเห็นกับหัวใจของผูที่ประพฤติปฏิบัติ  เราถึงโตแยง  ถามันจะเปนการดูจิต 
ของเราก็ทําอยู  แตของเราเปนปญญาอบรมสมาธิ  ไมใชการดูจิตอยางนั้น  ฉะนั้น 
ยอนกลับมาที่หลวงตา พอหลวงตาทานทําอยางนั้นปบนี่เห็นไหม ทานถึงบอกวาตองให 
พุทโธ แตทานใชคํานี้นะ  หลวงตาทานใชคําพูดที่นุมนวลมาก  ที่ไมกระทบกระเทือนกัน 
เวลาจะสอนภาวนาทานบอกวา  เราชอบพุทโธวะ  เราเลยใหบริกรรมพุทโธ  ทานจะใช
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คํานี้ตลอดเลย  เราชอบพุทโธ เราชอบพุทโธ  หลวงตาทานพูดอยางนี้ประจํา  เราชอบพุท 
โธ  แตนี่เราชอบพุทโธ  เราถึงสอนพุทโธเห็นไหม 

แลวเราก็มายอน  นี่ไงทําไมถึงรูวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  ทําไมหลวงตา 
ทานทําอยางไร  แลวเราฟงทานเทศนนี่  ฟงทานเทศน ฟงทานเลาประสบการณของทาน 
แลวเราเคยปฏิบัติไง  แลวเราก็มาเทียบไง  เราชอบพุทโธวะ  เราถึงสอนพุทโธ  นี่ไงจริงๆ 
ทานจะบอกวาถาพุทโธมันดีหรือพุทโธมัน..  เราถึงพูดนะคําวาพุทโธที่เราอธิบายบอย 
เห็นไหม  พุทโธนี่เวลานึกพุทโธนี่  พุทธานุสสติ  เรานึกพุทโธๆๆๆ พุทโธเปนช่ือของ 
พระพุทธเจา  เหมือนเราคิดถึงพอเรา  พอๆๆๆ  พอนี่ใจเราอยูกับพอไหม 

พุทโธๆๆ  คิดถึงพระพุทธเจานี่  มันเปนธรรมะ  มันเปนความคิดที่สะอาด 
ความคิดโดยการฟุงซาน  การตรึกในธรรมอะไรก็แลวแต  ความคิดที่เราคิดนี่  มันคิดโดย 
กิเลส  คิดโดยเรา  นั้นเราก็เปลี่ยนความคิดเปนพุทโธๆๆๆ ซะ  เหมือนเด็กไมรูอะไรผิด 
อะไรถูกเลย  แตพอบอกวามึงจับความถูกนี้ไว  ขาวกับดํานะ  มึงกอดขาวไว  เดี๋ยวมึงจะรู 
เองวาขาวหรือดํา 

แตนี้อานาปานสติ  หรือการดูจิตตางๆ นี่  มันเปนกลาง  คือวามันเปนความคิด 
ทั่วไป  เปนพื้นฐานทั่วไปที่ใครก็มีสิทธิคิดได  ใครก็เลือกได  มันไมแบงขาวแบงดําเห็น 
ไหม  ความคิดนี่  ความคิด  เราคิดดีก็ได คิดชั่วก็ได  เราคิดอะไรก็ได  มันเปนกลาง  คําวา 
กลางนี้ไมใชกลางธรรมนะ  กลางกิเลสนะ  ถากลางธรรมะมันจะลง  ลงมัชฌิมาปฏิปทา 
นี่มันกลางกิเลสไง  กลางคือ  สิทธิเสรีภาพที่ใครก็คิดไดไง  นี่ทานถึงบอกวาทานชอบพุท 
โธวะ ทานชอบพุทโธ  แตถามีจริงๆ แลว ทานจะพูดชัดๆ เลย  แตนี้มันจะกระเทือนกัน 
ไง มันกรรมของสัตว 

ฉะนั้นไอที่วารูไดอยางไรวา  หลวงปูดูลยทานหมดกิเลสแลว  คําสอนนั่นทาน 
บอก  คําสอนนะ ความรูสึกเปนรูป ความคิดเปนนาม  ในโลกนี้มีแตรูปแตนาม  หลวงปู 
ดูลยเวลาทานเทศนสุดยอดนะ  ใครฟงไมออกหรอก  ความรูสึกเปนรูป ความคิดเปนนาม 
ความรูสึกนะ  ทานพูดจุดและตอมไง  หลวงตาบอกจุดและตอม  จุดและตอมของผูรู  นี่ 
วิทยานิพนธของใครของมัน  นี่เวลาของหลวงปูขาวเห็นไหม  ของหลวงปูขาววาอะไร 
นะ  นี่จิตนี้เหมือนเมล็ดขาว  ถาขาวนี้ยังไมสีตกลงดิน  มีน้ํา มีดิน มีอากาศ  มันก็จะงอก
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เปนธรรมดา  ขาวนี้ถาไดหุงใหมันสุกแลว  ขาวนี้จะไมเกิดอีก  นี่วิทยานิพนธของหลวง 
ปูขาว 

ทีนี้หลวงปูบัวเห็นไหม  ขางคาน  ขางคานของคาน  หลวงปูคําดี หลวงปูชอบ 
หลวงปูดูลยเห็นไหม  จิตนี่เปนรูป  ความคิดเปนนาม  มีรูปมีนามมันหมุนไป  นี่มันเปน 
วิทยานิพนธของหลวงปูดูลย  หลวงปูดูลยถนัดทางนี้ไง  นี่รูปของจิต กับอวิชชาความคิด 
นะ  นี่วิทยานิพนธของหลวงปูดูลย  ไมมีใครฟงออกหรอก  ถามันไมมีเหตุมีผล  มันจะ 
เปนพระอรหันตไดอยางไร  แลวนี่มีเหตุมีผลอยางนั้นทานถึงพูดของทานถูกไง 

แลวบอกรูไดอยางไร  หลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  และไอหงบมันเปนอะไร 
มันถึงไปบอกหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  เอา ก็กูเช่ือของกู  กูจะผิดหรือ  กูไมไดเปน 
อะไรหรอก  กูเปนขี้นี่แหละ  แตกูวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันตทําไม  เอา กูเปนขี้  แตกู 
ชมหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  ทําไม  เปนอะไร  ชมเพราะวาทานเปนลูกศิษยหลวงปู 
มั่นนะ  ทานเปนพระที่ดี  เราเช่ือมั่นมาก  ทีนี้วาหลวงปูดูลยทานพูดนะ  ที่วาเช่ือเพราะ 
อะไร  เพราะหลวงปูดูลยพูดมันไมมีชวงไหนมันผิดพลาด 

ก็ดูจิตอยูนี่  เราไปหาหลวงปูดูลยบอกวาใชไหม  ดูจิตใชไหม  หลวงปูดูลยบอก 
วาไมใช  ไปอยางไรก็บอกไมใช ไมใช  ไมใชหมายถึงวามันยังไมเห็นจิต  คือไมใชจิต 
สงบวางั้นเถอะ  เห็นจิตคือจิตสงบ  เห็นจิตคือจิตเปนสมาธิ  ถาจิตไมเปนสมาธิหยุดไมได 
ความคิดทั้งหมดที่สงออก ความคิดทั้งหมดนี่  มันเปนสมุทัยใหผลเปนทุกข ตองหยุด 
ความคิด การหยุดความคิดก็ตองใชความคิด  มันเลยเปนปญญาอบรมสมาธิ  แตนี้เขาคน 
มันไมเปนมันเลยบอก  ดูเฉยๆ 

เราเปรียบเทียบนะ  เรานี่เปนผูอํานวยการ  สํานักงานนี้เราจะตั้งงบประมาณ  เรา 
ตองหาบุคลากร  เราจะตองมีนโยบาย  เราจะตองบริหารจัดการใหองคกรนั้น  สํานักงาน 
นั้นผานไปได  นี่คือหลวงปูดูลยทานสอน  แตมันมีคนๆ หนึ่งเขาไปถายรูปนั้นมา  แลว 
มันก็บอกวามันก็ดูจิตเหมือนกัน  เปนนักการภารโรง  มันจะคอยแลกบัตรนี่  เขาออก 
มันก็ดูแลว  มันบอกสํานักงานมันบริหารไดนะ ไอรปภ.มันบอกวาสํานักงานของมัน 
มันเปนคนบริหาร  ใครเช่ือมัน  ก็ดูจิตไง  ก็รถเขาออกกูก็เห็นใชไหม  เอา รปภ.มันยืนอยู 
ตรงทางเขานะ  รถเขามามันก็แลกบัตร  รถออกมันก็แลกบัตร  รถเขาก็แลกบัตร  ก็ดูจิต 
ไง  แตองคกรของมึง  มึงบริหารอยางไร
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แตหลวงปูดูลย  จิตทานบริหารองคกร  องคกรเพราะอะไร  นี่ไงความรูสึกเปน 
รูป  ความคิดเปนนาม  โลกนี้มีรูปกับนามเทานั้นที่มันหมุนไป  แลวมันออกมา พอมัน 
หมุนไปๆ ในอะไร หมุนไปก็เกิดความคิด  หมุนไปก็เกิดความคิด หมุนไปก็เกิดกิเลส 
ตัณหาความทะยานอยาก  แลวกิเลสตัณหาความทะยานอยากแตละช้ันๆ  มันหยาบ 
ละเอียดตางกันอยางไร  เปนโสดาบันอยางไร  เปนสกิทาคากันอยางไร  เปนอนาคา 
อยางไร  เห็นไหม 

นี่ในพระไตรปฎก พระโสดาบัน  ขันธ ๕ ไมใชเรา  เราไมใชขันธ ๕  ขันธ ๕ 
ไมใชทุกข  ทุกขไมใชขันธ ๕  เพราะพระโสดาบันจะไมมีขันธ ๕ ไปดูเรียงอริยภูมิของ 
หลวงตาสิ  เรียงอริยภูมิของหลวงตาเห็นไหม  ขันธ ๕ จะขาดที่อนาคา ไปดูอริยภูมิของ 
หลวงตา  เรียงอริยภูมิ  เรียงจิตที่เปนพระอรหันตของหลวงตา  ไปเอาหนังสือมาอานเลย 
ทานบอกเลย นี่ทางปริยัติ  แลวพูดออกไปทางโลกจะคิดวา  ถาเปนโสดาบันแลวนี่มันจะ 
ไมมีขันธ ๕  ขันธ ๕ ไมใชเรา  เราไมใชขันธ ๕  ขันธ ๕ จะไมมี  ขันธ ๕ ไมมีเกิดกาม 
ราคะไดอยางไร  กามราคะทุกคนมีความรูสึก ทุกคนจะเกิดกาม ทุกคนมีความคิดกอน 
ไหม  ทุกคนมีสเปกของตัวเองไหม  มันไมมีขันธ  มันเปนอะไรนะ  มันไปละกันที่ 
อนาคา  พอไปละกันที่อนาคานี่ 

เห็นไหมพอโสดาบัน สกิทาคา อนาคาแลวมันเหลืออะไร  จากอนาคาไปเปน 
อะไร  นี่ไงความรูสึกเปนรูป  ความคิดเปนนาม  นี่หลวงปูดูลยสอนอยางนี้นะ  แลวหลวง 
ปูดูลยสอนหลวงปูกิมนะ  กิม เห็นอวิชชาไหม เห็นจิตไหม  พิจารณามัน  พิจารณามัน 
หลวงปูดูลยสอนมีผลงานเยอะนะ  แตเพราะอะไรนะ  แตชุดนี้มันชุดที่วาเปนปญญาชน 
มีปญญาไง  พอมีปญญา  เหมือนกับเราศึกษาทางธรรมะ  แลวไปตรึกในธรรมะนี่โอโฮ 
จินตนาการ  จินตมยปญญา 

นี่จะบอกวาแลวไอหงบมันรูไดไงวา  หลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  รูไมรูนี่  มัน 
เปนการเคารพบูชา  ครูบาอาจารยหรือพระที่ประพฤติปฏิบัติ  ทานจะเคารพ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ  แกวสารพัดนึก  รัตนตรัยของเรา  ในเมื่อพระผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ 
ชอบ ในมุมมองของเราในความเห็นวา ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  แลวทานประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ  หลวงปูดูลยไมเคยออกมาโฆษณาชวนเช่ือ ใหทุกคนเช่ือถือทาน  ทานไมได
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ออกมาปฏิบัติแลว  ใครดูจิตแลวจะไดเปนพระโสดาบัน  เปนอยางที่วาการตลาดเขาจะ 
จัดการได 

หลวงปูดูลยไมเคยใหใครเปนพระโสดาบัน เปนพระสกิทาคา พระอนาคา  ไมเคย 
ใหใครเลย  หลวงปูดูลยทานจะสั่งสอนใหผูปฏิบัตินั้นใหเปนปจจัตตัง  รูจําเพาะตนขึ้นมา 
ใหเปนตามความเปนจริง  หลวงปูดูลยไมเคยทําการตลาดโวย  หลวงปูดูลยไมเอาตลาด 
มากระจายธรรมะโวย  พระอริยเจาแตละองคถึงซึ่งธรรมจะไมเปนโมฆบุรุษ ไมเห็นแก 
ลาภ สักการะ ไมเห็นแกช่ือเสียง ไมเห็นแกสิ่งตางๆ ที่จะบิดเบือนธรรมวินัยของ 
พระพุทธเจา  หลวงปูดูลยทานจะเปนพระอรหันตหรือไมเปนพระอรหันต  ทานไมเคย 
ออกมายุงกับโลกเลย  ทานมีแตชวยเหลือโลก  จรรโลงโลก 

พระอรหันตหรือครูบาอาจารยที่ทานเปนธรรม  คนที่เปนธรรมจริง  คนที่เปน 
ธรรมจริงเพราะธรรมนี้ไมใชโลก  สิ่งที่ทางวิชาการที่มีการสื่อสารความคิดแคไหนก็ 
แลวแต  ความคิดเกิดจากกิเลส  ความคิดเกิดจากโลกทั้งหมด  ความคิดเกิดจากธรรมนี่มัน 
จะเกิดขึ้นมาได  มันตองเปนพระโสดาบันขึ้นมา  แลวการกระทําสิ่งที่เขากระทํากันอยูนี้ 
มันไมสมกับการที่จิตใจเปนธรรม จิตใจเปนธรรมมันจะรูแบงแยกระหวางความดีและ 
ความช่ัว  ความดี ความดีของใคร ความดีของโลก ความดีของอริยเจา ความดีของ 
โสดาบัน ความดีของสกิทาคา อนาคา  ความดีอยางนั้นมันลึกซึ้ง  มีคามากกวาแกวแหวน 
เงินทอง  มีคามากกวาชีวิต  สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม 

แตการกระทําของเขานี่เปนการตลาดทั้งหมด  เราถึงไมเช่ือ แตหลวงปูดูลยทาน 
ไมเคยมีกิริยาอยางที่พวกนี้ทํากันเลย  หลวงปูทานสอนธรรมะเปนธรรมะ  ธรรมะตอง 
เปนธรรม  ธรรมมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของผูปฏิบัติธรรม  เราเช่ือคุณธรรมในหลวงปู 
ดูลย  คนที่มีคุณธรรมนะ  ดูสิหลวงปูดูลย หลวงตา หลวงปูขาว หลวงปูแหวน หลวงปูฝน 
ทานเคยหาผลประโยชนใสตัวทานแมแตเล็กนอยไหม 

ถาใครยังคิดหาผลประโยชนใสตัวเพื่อตัวเอง  สิ่งนั้นไมเปนธรรม เพราะธรรมะ 
ตองมีรส  รสของธรรมชนะรสทั้งปวง  รสของธรรมจะประเสริฐที่สุด  สิ่งใดในจักรวาล 
นี้ ใน ๓ โลกธาตุนี้  จะไมมีคาสิ่งใดๆ เทียบกับธรรมไดเลย  แลวสิ่งที่เขาทํากันนี่  เขาทํา 
กันเพื่ออะไร  แลวสถาปนากันวาโสดาบัน  โสดาบันเดินโชวกันทั่วประเทศไทยนี่  ไม 
เช่ือแมแตนิดเดียว  ไมเช่ือ
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ถาคนเปนจริงไมทํากันอยางนี้  เพราะอะไร  เพราะพระพุทธเจาจะรื้อสัตวขนสัตว 
พระพุทธเจาตองเล็งญาณ  เล็งญาณไปที่ไหน  เล็งเขาไปที่หัวใจของสัตวโลก  หัวใจของ 
สัตวโลกมันสมควรกับคุณธรรมไหม  ใคร  ใจของใครจะเขาถึง  มีโอกาสสัมผัสไดธรรม 
ไหม  แลวอายุเขาสั้น พระพุทธเจาจะไปเทศนไปโปรดเขากอน  พระพุทธเจาจะรื้อสัตว 
ขนสัตว  พระพุทธเจา พุทธกิจ ๕  เชาเล็งญาณวาใครจะมีโอกาสไดบรรลุถึงธรรม 
พระพุทธเจาจะไปเทศนสอนคนนั้น  แตนี่ไมใช  มาหาเรา มาอยูฟงเรา  เปนโสดาบัน 
หมดเลย  เปนสิ่งที่เปนไปไมได  เปนสิ่งที่เปนไปไมได  ถึงไมเช่ือไง 

นี่รูไดอยางไรวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  ก็เคารพนะ  ก็รูไดดวยศรัทธา  ก็ 
เคารพหลวงปูดูลย  จะทําไม  ทําไมถาบอกหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  จะจับฉันหรือ 
ติดคุก ผิดอาญามาตราไหน  ถาเช่ือวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต โธ..ไรสาระ ไรสาระ 
มากๆ เลย  เปนพระอรหันตเพราะวาคุณธรรมของทาน  เราฟงเทศนทานสิ  เราดู 
พฤติกรรมของทานสิ  ทานอยูที่วัดบูรพา  ไมเคยไปไหนเลย  อยูในกุฏิไมเคยออกไปไหน 
เลย  มีแตคนไปกราบ  กราบคารวะทาน  นี่ไงไมตื่นในลาภ ไมตื่นในยศ ไมตื่นใน 
ช่ือเสียง ไมตื่นใดๆ ทั้งสิ้น  นี่พูดถึงอันนี้เนอะ  แลวอันตอไปมันจะออนแลว  มันจะไม 
มันแลวละเนอะ  เยอะมาก 

หลวงปูดูลยนะครูบาอาจารยนะ  ดูอยางหลวงปูแหวนสิ ดูอยางหลวงปูหลา 
หลวงปูหลาภูจอกอนี่ หลวงปูหลานี่กับหลวงปูแหวนนี่  ทานเอาหลวงปูมั่นเปนตัวอยาง 
หลวงปูหลานี่ทานเปนไสเลื่อน  ไปโรงพยาบาลแคเย็บเขาไปนะ  ไสเลื่อนมันก็หาย  แลว 
เขาก็ออนวอน อารธนา ขอรอง ใหเขาโรงพยาบาล  แคไปเย็บใหไสเลื่อนมันหายไป 
เทานั้นนะ  ทานไมยอมไป 

ทานบอกหลวงปูมั่นไมเคยพาเขาโรงพยาบาล  ทานไปบิณฑบาตกลับมา  ไส 
เลื่อนมันไหลลงไปที่อัณฑะ  ทานก็นอนกับตนไม  ยกเทาขึ้นสูงๆ  ใหไสมันไหลกลับ 
แลวก็เดินกลับวัด  บิณฑบาตกลับมาถึงที่  ทานก็นอนแลวก็เอาเทาพาดขึ้นไปบนตนไม 
ยันไวใหไสมันไหลกลับเขาไป  นี่คนที่มีคุณธรรม  ทานองอาจกลาหาญ 

หลวงปูแหวนนะ  นี่ในหลวงเปนผูอุปฏฐาก  ไปรักษาที่ไหนก็ได ไปไหนก็ไม 
ยอมไป  จนตองไปสรางหองผาตัด ที่วัดดอยแมปง  ไอที่ดอยแมปงที่มีปญหาไมใชหลวง 
ปูแหวน  มันเปนเจาอาวาสที่นั้นบริหารจัดการ  มันก็เลยเปนเรื่องโลกๆ ไป  แตใจคนที่มี



เรื่องพระสงบ 11 

คุณธรรมไมเปนอยางนั้นหรอก  แตหลวงปูแหวนไมไดเปนเจาอาวาส หลวงปูแหวนเปน 
ประธานสงฆ  แตมีเจาอาวาสที่นั่นเขาไปบริหารของเขา  ก็เลยยุงไปอยางนั้น  คนที่มี 
ธรรมในหัวใจนะ  บางทีไมบริหาร  ลอยไป  ไอขางลางก็มีปญหาไง  นี่พูดถึงครูบา 
อาจารยที่เปนธรรมนะ 

แลวเปนธรรมอยางที่การกระทําที่เขาทําอยูนี่  มันเปนการตลาด  ถาเปนการตลาด 
แลวนี่  มันชักนําใหชาวพุทธนี่หลงผิด  คําวาหลงผิด  พอมีความศรัทธาความเช่ือเขาไป 
ปฏิบัติ  เขาวาไดมรรคไดผลกัน  แลวพอรูสึกตัวขึ้นมาแลวนี่  มันจะเปนการเสียใจไง  มัน 
จะเปนการสะเทือนใจ  ถาคนเขาไปแลว  รูวาตัวเองทําแลวผิดพลาด  หรือทําแลวมัน 
เสียหายนี่  มันจะทําใหศาสนานี่สั่นคลอน  เหตุผลที่เราพูดมันอยูตรงนี้  ตรงที่เตือนสติ 
ชาวพุทธ 

เราพูดเพื่อเตือนสติกันวา การประพฤติปฏิบัตินะ ปฏิบัติเถอะ ปฏิบัติใหจริงจัง 
ขึ้นมา  ถาไดผลตามความเปนจริงนี่  ปจจัตตัง  รูจําเพาะตน  ไมตองใหใครการันตี  ไม 
ตองใหใครบอก  ไมตองการใหใครรับรอง ไมมี  ไมมีใครรับรองใครได  มันจะเปนความ 
จริงของจริงในใจดวงนั้น  ฉะนั้นเราจะมีสิทธิอะไรไปค้ําประกันหลวงปูดูลยเปนพระ 
อรหันตนะ  แตเราเช่ือของเรา  เช่ือดวยความบริสุทธิใจ  เช่ือดวยความบริสุทธ์ิใจเลย  มี 
แตไมเช่ือตางหากที่เขาจะวา  ไอนี่เช่ือก็มีโทษเนอะ 

เราอางหลวงปูดูลย  วาถาหลวงปูดูลยมีชีวิตอยู  จะบอกพวกนี้ผิดหมด  เราอาง 
หลวงปูดูลยเลย  ถาหลวงปูดูลยมีชีวิตอยูนะ  จะบอกเลยการสอนอยางนี้ผิดหมด  เพราะ 
หลวงปูดูลยจะบอกวาไมใช  ไมใช  คําวาใชไมใชนี่  การมาดูจิตนี่มันเขาไปเห็นจิต  พอ 
เขาไปเห็นจิต  เหมือนกับที่เราพูดเมื่อเชานี่วา  ลูกชายอนาถะนี่  พอเขาไปแลวมันจะรูจัก 
ใจตนเอง  แลวรูจักใจตัวเองแลวไมเปนอยางนี้  แลวคําพูดจะไมเปนอยางนี้  ที่เขาพูดกัน 
อยูนี่  คําพูดมันจินตมยปญญา คือ จินตนาการแลวพูดได  พอพูดไดแลวเอามาเรียน 

เหมือนนักกฎหมาย  นักกฎหมายนี่เวลาเขาจะฟองนี่  เขาพิมพสํานวน เขาจะ 
เขียนสํานวนรัดกุมมาก  แลวฟองนี่  เขาจะเอาคนผิดเขาคุกได  เราเปนทะแนะ  เรา 
อยากจะเขียนสํานวนมั่ง  เขียนไปเขียนมานะ  ผูตองหาหลุดหมดเลย  เพราะมันเขียนผิด 
เขียนถูก  ไอคําสอนที่เขาสอนกันนะ  ดูจิตนะ  มันก็นั่นนะพูดกลับไปกลับมา  เดี๋ยวก็ตอง 
ทําสมาธิ  เดี๋ยวก็ไมตองทําสมาธิ  เดี๋ยวก็ตองมีสติ  เดี๋ยวก็ตองไมมีสติ  แลวมึงจะเอาอะไร
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มึงก็บอกเอาสักอยางสิวะ  มึงบอกสิวะมึงจะทําอยางไร  เอาสักอยาง  เอาใหมันจริงๆ สัก 
อยาง  กลับไปกลับมา  เดี๋ยวไอโนนก็ไมตองทํา  เดี๋ยวก็ตองทํา 

ไอของเราเวลาพูด  เราไมพูดกลับไปกลับมานะ  เราพูดวา  เวลาปฏิบัตินี่มันมี 
ปุถุชน  เราตองทําความมั่นคง  พอความมั่นคงมีหลักมีเกณฑเปนกัลยาณปุถุชน  คือ 
ปุถุชนนี่แตทําสมาธิได  โดยธรรมชาตินี่  ปุถุชนมีสมาธิแลว  ถาเราไมมีสมาธิเราจะเปน 
คนบา  แตเปนสมาธิของปุถุชน  มันก็ใชปญญาไดดวยปุถุชน  ถาเราควบคุมจิต  อยาง 
ไอสไตนนี่  เวลาเขาทําวิจัย  เขาเครงเครียดของเขานี่ นั่นนะจิตของเขามันจะเปนสมาธิ 
คนที่เปนสมาธินี่นะจะทําใหคนทําการวิจัย การใชสมอง  การใชตางๆ นี่รัดกุม  มีปญญา 
เกิดขึ้น  แตมันก็เปนเรื่องโลกๆ 

แตพอเราใชปญญาอบรมสมาธิ  หรือ เราใชคําบริกรรมนี่  มันจากปุถุชนมันจะ 
เปนกัลยาณปุถุชน  จะเปนกัลยาณปุถุชนเพราะอะไร จะเปนกัลยาณปุถุชนเพราะมันเห็น 
โทษ  โทษวาถาเราไมรักษาจิตเราใหมั่นคง  ไมรักษาจิตใหมีสติปญญา  มันจะโดนกิเลส 
ชักลากไปดวยรูป รส กลิ่น เสียง  เปนบวงของมารเปนพวงดอกไมแหงมาร 

ถาบวงของมารเปนพวงดอกไมแหงมาร  มันก็ใชความคิดโดยธรรมชาติ  โดย 
ปกติของเรานี่แหละ  แตพอเราเห็นโทษของรูป รส กลิ่น เสียง  เปนบวงของมาร  เปน 
พวงดอกไมแหงมาร  บวงของมารเห็นไหม  มารมันเอารูปปฏิเสธบูชาใจ พอบูชาใจนี่ 
เรารักษาใจเราไดนี่  เราไมไปตามบวงของรูป รส กลิ่น เสียง  นี่เห็นไหม  นี่ทําสมาธิได 
งาย  พอทําสมาธิไดงาย  นี่กัลยาณปุถุชน  ถากัลยาณปุถุชน  จะชํานาญในการเขาออก 
ชํานาญเขาออกจนรักษาจิตใหตั้งมั่น  รักษาจิตใหตั้งมั่น  จิตตั้งมั่นนี้ออกรูกาย เวทนา จิต 
ธรรม  นี่วิปสสนาเกิดตรงนี้ 

วิปสสนาจะเกิดตรงนี้  ปญญาโลกุตรปญญา  ปญญาที่ใชในการฆากิเลสจะเกิด 
ตรงนี้  ไมใชดูจิตไป ดูจิตไป แลวจะเกิดปญญาเปนพระอรหันตไปนะ  คอมพิวเตอรกูทํา 
ดีกวามึงอีกอะ  เวลาเขาทําวิจัยนี่  คอมพิวเตอรมันสรางอาวุธสงคราม  โอย มันสรางภาพ 
อุโมงคลม  โอโฮ คอมพิวเตอรกูทําไดดีกวานี้เยอะหลายเทา  แลวคอมพิวเตอรกูไมมีชีวิต 
คอมพิวเตอรกูเลยไมไดอะไรเลย  เพราะคนไปคิด  ไมเช่ือ  อยางไรก็ไมเช่ือ
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แตเช่ือหลวงปูดูลย หลวงปูดูลยนี่เช่ือ  เพราะหลวงปูฝากไวเราก็อาน  ประวัติ 
หลวงปูดูลยเราก็ดู  เทศนหลวงปูดูลยเราก็ฟง  แตถาองคอื่นที่เราฟงที่เราไมเห็นดวยนะ 
เราฟงเราก็ไมเห็นดวย  หลายองคมากที่เราไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยนี่ไง  ก็ไมเช่ือวาเปน 
พระอรหันตไง  จิตสงบแลวจะเกิดปญญาเองก็ไมเช่ือ  สรรพสิ่ง กาย เวทนา จิต ธรรม 
เปนสักแตวา  ก็ไมเช่ือ  ไมเช่ือเพราะคนเปนไมพูดอยางนั้น ผม ขน ฟน หนังนี่  จิตมันรู 
จิตมันเห็น  จิตมันแยกมันแยะ  จนจิตมันทําลายแลว  พระอรหันตเทานั้นถึงพูดสักแตวา 
ได 

แตถาเปนปุถุชนพูดสักแตวาไมได  เปนปุถุชนทุกอยางตองจริงตองจัง  หลวงตา 
บอกเลยตองจริงตองจัง  อยาทําเหลาะแหละ คนเหลาะแหละใชไมได  แลวพอพระที่ 
ปฏิบัติไมเปนนะ  โนนก็เปนสักแตวา  นี่ก็เปนสักแตวา  เราก็นอนกายหนาผากกันสักแต 
วา  มันจะไดอะไร  ก็ไดแตสักแตวาไง ไดธรรมะปลอมๆ ไง  แตถาเปนความจริงเปน 
อยางนั้นไมได  เราฟงเทศนมาเยอะ  หลายองคมากปฏิเสธหมด ไมใช 

ถาใชนี่เหมือนกับทางวิชาการนี่  เราจะสอนเด็ก  เราจะทําใหเด็กมันสะอาด 
บริสุทธ์ิ  ทําใหเด็กมันดีขึ้นเห็นไหม  แตเราเปนนักวิชาการนี่  เราจะเอาด็อกเตอรนี่มา 
สอนอนุบาล บอกวานี่นักเรียนอนุบาลนะตองทําวิทยานิพนธ  มันยังเขียนหนังสือไมเปน 
เลย  นักเรียนอนุบาล ก.ไก ก.กา  มันยังไมรูเลย  มันบอกวาสักแตวา  ธรรมะบอกสักแต 
วาไง  ปลอยใหหมดเลย  แลวเด็กมันทําไง  เด็กมันทําอยางไร  นี่ไง  คนเปนไมเปนมันอยู 
ตรงนี้แหละ  ดูออก  ดูแคนี้แหละ  ดูแคนี้แหละ  รูเลยวาไอนี่เปนหรือไมเปน 

ถาคนเปนนะ  วิทยานิพนธของด็อกเตอรมึงเก็บไวกอน  นักเรียนอนุบาลมึงเรียน 
มา  มึงทองตัวอักษรใหได  มึงเขียนตัวอักษรใหเปน  แลวมึงขึ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวมึงจะได 
ทําวิทยานิพนธ  ถามึงเรียนจบ มึงจะเปน  ด็อกเตอร  ด็อกเตอรคือนิพพานไง  ด็อกเตอร 
คือธรรมของพระพุทธเจาไง  แลวจะเอาด็อกเตอรไปทุมใหคนโนนคนนี้นะ  มึงอยาบา 
เปนไปไมได  เปนไปไมไดหรอก 

คนเกิดมาทั้งหมด  กิเลสครอบหัวใจหมด  คนเกิดมาทั้งหมด  อวิชชาเต็มหัวใจ 
แลวบอกเลย  บอกสักแตวา  สักแตวาก็กอนหินไง  กอนหินมันสักแตวา  กอนหินมันวาง 
ไวคือกอนหิน  กอนหินทําลายใครไมได  จิตคนไมมีทาง  นี่ไงถาเช่ือก็คือเหตุผล  กูเช่ือ
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แตถาไมสมควรจะเช่ือพูดอยางไรกูก็ไมเช่ือ  ไมใชเฉพาะดูจิตหรอก  เยอะแยะที่กูไมเช่ือ 
เต็มไปหมด  กูไมเช่ือทั้งนั้น 

เพียงแตวา  มันไมทําใหสังคมสะเทือนจนเกินไป  มันไมทําใหผูที่เปนชาวพุทธนี่ 
หลงกันจนมากเกินไป  ก็เรื่องของเขา  กรรมของสัตว  ใครเคารพบูชาใครก็สาธุ สาธุไม 
วาหรอก  แตอันนี้มันสะเทือนสังคม  มันสะเทือนสังคม  แลวสังคมมันจะกลับมา 
สะเทือนศาสนา  สังคมมันสะเทือนไป  สังคมมันมีปญหาไป  ก็จะยอนกลับมาโทษ 
ศาสนา  วาศาสนาพุทธนี่สอนใหคนหลงผิด  แตความจริงศาสนาพุทธไมเคยสอนใหใคร 
หลงผิดเลย  ไอคนที่มันสอนตางหาก  มันสอนใหหลงผิด  ตัวศาสนาไมสอนใหใครหลง 
ผิด 

ประเด็น :  หลวงพอ.........บอกวา  หลวงปูมั่นเทศนวา  ทําสมาธิเนิ่นนาน  พิจารณา 
ไปฟุงซาน  ใหมีสติ  ใหช้ีขาด  อะไรนะ  ใช  ตองเขียนชัดๆ หนอยเนอะ  ใหช้ีขาดวันนี้ 
แหละ 

หลวงพอ :  เราถามกลับวา  หลวงพอ.........รูไดอยางไร หลวงปูมั่นสอนอยางนี้  เวลา 
เขาถามเราใชไหม  วาไอหงบมันรูไดอยางไรวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันต  เราก็ถาม 
กลับวา  เอ็งรูไดอยางไร  หลวงปูมั่นสอนอยางนี้ 

ประเด็น :  สอนวาทําสมาธิแนบแนน พิจารณาไปแลวฟุงซาน ใหมีสต ิ

หลวงพอ :  สมาธิมันดีกวาสติอีก 

ประเด็น :  ใหมีสติ ให ช้ีขาดใช ไหม  ให ช้ีขาด   เท านี้ แหละ  ออ  ใหมีสติ ใน 
ชีวิตประจําวัน  หลวงปูมั่นสอนอยางนี้ (แคนี้ก็อานไมออก แลวก็ยังจะมาสอนเขาอีกนะ) 
ทําสมาธิที่เนิ่นนาน พิจารณาแลวฟุงซาน ใหมีสติในชีวิตประจําวัน 

หลวงพอ :  หลวงปูมั่นสอนอยางนี้  หลวงปูมั่นเวลาทานสอน ทานบอกวาใหมีสติ 
ตลอดเวลา ในการเหยียด การคู การดื่ม  เราเอากรณีนี้มาโตแยงกับอภิธรรมประจํา 
อภิธรรมนะ เวลาดื่ม เวลาลุกเห็นไหม เวลาเคลื่อนไหว รูหนอ เคลื่อนไหวหนอ  แตหลวง 
ปูมั่นบอกไมตอง  เคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนไหวแลว  กินก็มีสติ รูก็มีสติ  ไอนี่ไมใชกินแลว 
มากินหนอ  กินเสร็จนะเออกินแลว  เออกินหนอ  อารมณที่ ๒  แตถาปจจุบันเปนอารมณ
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เดียว  มันมีปจจุบัน  กับอารมณที่ ๒ คือสัญญา  อภิธรรมนี่สอนสัญญา  เคลื่อนไหวตองรู 
วาเคลื่อนไหว 

แตหลวงปูมั่น  เคลื่อนไหวคือรูวาเคลื่อนไหว  มีสติอยูกับปกติประจําวัน  ฉะนั้น 
พอมีสติอยูกับชีวิตประจําวัน ไมตองทําอะไรเลย  ก็มีสติก็ปกตินี่แหละ  แตมีสติประจํา 
ในมุตโตทัยไปดูสิ นี่พระอรหันตสอน พระอรหันตรู  เราเคลื่อนไหวนี่  ดาคนอยูก็รูวาดา 
คน ไมใชดาคนเสร็จ  ตองมีคนมาบอกหลวงพอนี่การดานะ  ก็กูดาไปแลว นี่มันเปนเรื่อง 
ปกติ  คนจริงรูจริงสอนจริง  สอนจริงๆ นะ  คนไมจริงมันรูไมจริง  มันเอามาอาง 

ชีวิตประจําวันนะ  หลวงปูมั่นแลวก็มาหลวงปูฝน  หลวงปูฝนบอกเลยมาวัดให 
วัดใจ  ขอวัตรปฏิบัติคือใจ  นั่งรถเมลก็พุทโธ นั่งที่ไหนก็พุทโธ  ชีวิตประจําวันนะ 
ชีวิตประจําวันก็อยูกับพุทโธ  นี่หลวงปูฝนสอนบอกวาไปไหนใหวัดใจตัวเอง  นั่งรถเมล 
ก็พุทโธ  อยูไหนก็พุทโธไปดวย  ไมใชนั่งรถเมล  แลวหลวงปูฝนพูดเจ็บ  หายใจเขา 
หายใจออกทิ้งเปลาๆ  ลมหายใจที่หายใจกันอยูทุกวันนี้  ไมไดประโยชนอะไรเลย  มันได 
ประโยชนแตเฉพาะออกซิเจนเขาไปเลี้ยงรางกาย 

แตความจริงลมหายใจนี่  จะมีคุณคามากกวานี้  ถาเรามีสติกับลมหายใจของเรา 
เอง  แลวบอกวาไมมีเวลาปฏิบัติ ทุกคนไมมีเวลาเลย  ถาคนไมมีเวลานะ  กลั้นลมหายใจ 
ใหตายไปเดี๋ยวนี้  แลวก็เอาศพไปเผาเลย  เพราะไมมีเวลาไง  แตนี่มันเพราะมีลมหายใจ 
ไง  ชีวิตเรามีเพราะลมหายใจ  แลวลมหายใจมึงไมมีหรือ  เวลาคือเวลาใชไหม  ลมหายใจ 
คือลมหายใจใชไหม  ชีวิตคือชีวิตใชไหม  ถาเรามีสติสัมปชัญญะ  ไมมีเวลา  เวลามัน 
หมุนอยูที่นาฬิกาโวย  ลมหายใจกูมันเขาออกทุกวันนะ 

หลวงปูฝนพูด  นี่คนมีธรรมนะ  มันพูดอะไรนะ  มันสะเทือนขั้วหัวใจนะ  แตถา 
คนไมมีธรรมนะ  มันจะไปสรางนิทานไวกอน  เห็นไหมดูพระสิ  เขาจะเขียนหนังสือนะ 
แลวแปลภาษาอังกฤษไปไวสงไปเมืองนอก  แลวก็เขียนภาษาไทย  แลวบอกตรง 
ภาษาอังกฤษตรงกันเลย  นี่ไงตรงกันเลยนี่นะ  ฝรั่งมันก็วาอยางนี้ไง  เอา  ก็มึงเขียนไป 
แปลไปไวเองไอหา  เหมือนกันการตลาดทั้งนั้นนะ  เวลาทําเสร็จแลวนี่ไงดูสิ  ฝรั่งเขียน 
เหมือนกูเลย  ก็มึงเขียนไป  แลวมึงแปลเปนภาษาอังกฤษ  อยาเช่ือใครงายๆ นะ  อยา 
เช่ือใครงายๆ  ตองพิสูจน
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นี่บอกวาชีวิตประจําวันนี่  พระปาเราสอนประจําวันอยูแลว  แตนี้เพียงสอนแลวนี่ 
แตวาแบบวามันไมทําวิจัย ไมทําใหมันเปนตําราขึ้นมาใหเปนที่นาเคารพเลื่อมใส  เวลา 
ของเขานี่โอโฮ  ตองทําเปนตํารานะ  โอฮู ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  ถึงเวลาปฏิบัติแลว 
วิชาการ ตํารา วางไว  หลวงปูมั่นครูบาอาจารยสอนเลย ประพฤติปฏิบัติใหเหมือนคนโง 
ที่สุด  คือโลกนี้ไมมีอะไรเลย  มีแตความรูสึกนี้อันเดียว  ถาบอกวามีความรูสึกดวย  หวง 
โนนหวงนี่นะ  มันดึงความรูสึกออกไปหมดเลย 

เวลาปฏิบัตินะโลกนี้เหมือนไมมีอะไรเลย  มีเฉพาะความรูสึกอันนี้  แลวควบคุม 
ความรูสึกอันนี้ใหได  นี่คือการปฏิบัติ ปฏิบัติเหมือนคนโงที่สุด  คนโงที่สุดมันจะเปนคน 
ฉลาดที่สุด คนโงที่สุดกระดูกเผาแลวเปนพระธาตุหมดเลย  ไอคนฉลาดๆ นะ  ตายหา 
เกลี้ยงไมไดอะไรเลย  ไอคนโงๆ นี่  ครูบาอาจารยนี่โงๆ นี่  พระอรหันตทั้งนั้นเลย  โงไง 
มันฉลาดกับตัวเองไง  ฉลาดกับเราเอาเราใหได  คนเราใหเจอไง  นี่นั่งอยูนี่ทุกคนลอง 
บอกวารูจักตัวเองตัวตนไหม  นี่นาย ก นาย ข นาย ง  นี่พอแมตั้งใหทั้งนั้นนะ  ตัวเองรู 
อะไร  แลวดูสิตรงไหนเปนเรา  ช้ีไปไมมีหรอก  พอจิตสงบโอโฮ  เราอยูนี่เอง  เราอยู 
นี่เอง 

เราจะหาอันเจ็บๆ นะ 

ถาม :  เขาบอกวาเจริญสติในชีวิตประจําวัน  คือการรูแจงมากกวา  ไมตองทํา 
ตามรูปแบบ  ไมตองทําสมาธิ  ไมตองพิจารณาตามรูปแบบ  ให เจริญสติใน 
ชีวิตประจําวัน 

หลวงพอ :  ถาหมากูนี่  หมากูนี่เขาฝกไวไอพวกดมๆ  ดมไอนี่ไอหมาหากับระเบิด 
มันจะเปนพระอรหันตกอนเพื่อนเลย  เพราะอะไรรูไหม  เพราะมันชวยเหลือคน  ไอหมา 
ดมยาเสพยติดนี่  ไอหมาดมยาเสพยติดนี่  ไอหมาพวกนี้มันจะไดกอนเพื่อน  การดํารงสติ 
ชีวิตประจําวันนะ  ของดีๆ  แตวาจะเปนพระอรหันตกอนเพื่อน  ดีกวานะ  มันเปนไป 
ไมได  ถามันเปนไปไดนะพระพุทธเจาสอนแลว  พระพุทธเจาปฏิบัติอยู ๖ ป  อานาปาน 
สติตั้งแตปฐมยาม  อะไรนะ ปฐมยาม มัชฌิมยาม  นั่นเวลาทํา มันมีอยางนั้น 

เพราะเขาพูดอยางนี้ไง  ชีวิตประจําวันนะ  เขาคิดวาธรรมะเปนวิทยาศาสตร 
ธรรมะเปนพื้นๆ  พวกนี้ธรรมะเปนวิทยาศาสตร  เหมือนกับพวกอภิธรรมนี่  พวก
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อภิธรรมเขามาหาเรา  แลวเขาบอกวาพุทโธนี่  หรือวาสมถะนี่  มันเปนนิมิต  มันทําใหคน 
ติดนิมิต  ทําใหคนหลงได  ทําใหคนผิดพลาดได  เขาก็เปนลูกศิษยพระปานี่แหละ  แลว 
เขาก็มาปฏิบัติอภิธรรม  แลวก็บอกวา  อูฮู มันเปนวิทยาศาสตรเลย  อูฮู จิตมันสงบมันรู 
หมดเลย  มันวางมันรับรูหมดเลย  นี่อยางนี้ไมถูกหรือ 

มันผิดตรงนี้  ผิดตรงเปนวิทยาศาสตรนี่  สิ่งที่เปนวิทยาศาสตรคือเปนทฤษฎี  จิต 
นี้เปนนามธรรม  พอจิตนี้เปนนามธรรมนี่  เราก็พยายามเอาความรูสึกนี้มาเปนทฤษฎีที่ 
คงที่  นี้พอเปนทฤษฎีคงที่นี่  มันจะไปขัดแยงกับสมาธิ  สมาธิมีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธิ  อยางอารมณความรูสึกเรานี่  เวลาอารมณเรารมเย็นเปนสุข  อารมณที่เรา 
ลึกซึ้งกวานี้มีไหม  อารมณของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ฉะนั้นพออารมณมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่  มันบอกใหคงที่  คงที่แบบ 
วิทยาศาสตรนี่  มันก็เหมือนทอนเหล็ก  ดูสิเหล็กรีดรอนรีดเย็น  เหล็กที่เขาทํา  เขาจะเอา 
ขึ้นรูปเปนรถตางๆ นี่  เขาตองเลือกชนิดของเขาเลย  มันถึงเอามาทําเปนวัตถุ เปนสินคา 
แตละชนิด  เขาตองใชเหล็กคุณภาพสิ่งใด  นี่บอกเปนวิทยาศาสตรก็ชนิดเดียว 

จิตเปนอยางงี้ๆ มันผิดตองเปนอยางงี้เพราะอะไรรูไหม  เพราะนี่มันกฎตายตัว นี่ 
เปนโลก โลกกับธรรม  เพราะธรรมอะไร  ธรรม  ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 
มันมีสุตมยปญญา จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา  แลวพอปญญา  มันมีโลกียปญญา 
โลกุตรปญญา  ในโลกุตรปญญามันมีโสดาปตติมรรค  สกิทาคามรรค อนาคามรรค 
อรหัตตมรรค  ปญญาของคน  ปญญาการปฏิบัติมันอีกยาวไกล 

แลวบอกวาใชชีวิตประจําวันหรือใชสติประจําวัน มันปุถุชนไง  แลวมันจะแทง 
เขาไปในอริยมรรคไดอยางไร  มันจะแทงเขาไปมรรคตรงไหน  กูอยากรูนัก  มันเปนไป 
ไมได  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได  แลวถาเปนสิ่งที่เปนไปไมได  เวลาครูบาอาจารยนี่ 
หลวงตาครูบาอาจารยทานอยูในปา  ทานเดินจงกรมทั้งวันนี่  มันเปนปุถุชนไหม  มันเปน 
ปุถุชนไดอยางไร  มันเปนปุถุชนเพราะอะไร 

เพราะดูสิ นั่งตลอดรุง  อยูกับหลวงปูมั่นนั่งตลอดรุง  พอเวทนาเกิด  สูกับเวทนา 
แลวเวทนามันเกิด คนปฏิบัติไปแลวนี่  เวลาจิตมันสงบไปแลวนี่ มันจะอยูอยางนั้น 
ตลอดไปมันเปนไปไมได  มันตองคายออก นี่ ๑๒ ช่ัวโมง  ๑๒ ช่ัวโมงการพิจารณา
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ตอไปนี่  ตอไปแตละหน ๒-๓ ช่ัวโมงจิตมันก็ลงหนหนึ่ง  พอลงหนหนึ่งไปปบนี่  มันไป 
อยูในสมาธิลงสมาธิสักพักหนึ่ง  จิตมันอยูคงที่ไมได  มันตองคายตัวออกมา  พอมันคาย 
ตัวออกมาปบ  มันก็เผชิญกับความทุกขยาก  เผชิญกับความยึดมั่นของกิเลส  มันก็ใช 
ปญญาไลเขาไปอีก  จนจิตมันปลอยกายเขาไป  มันก็เขาไปสงบอีก 

พอสงบอีกไวสัก ๒-๓ ช่ัวโมง  มันก็คายตัวอีก  พอคายตัวก็ออกทดสอบอีก  ตอสู 
อีก  การนั่งตลอดรุง  มันนั่งอยางนี้  พอมันนั่งอยางนี้ปบ  มันมีการตอสูกันเห็นไหม  พอ 
มีการตอสูกัน  ถาวันไหนจิตมันไมลง  จิตนี่  ความเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดมาก  วันไหน 
ถาจิตมันลงไดชา รางกายมันบอบช้ํา เวลาลุกขึ้นมานี่มันตายหมด  ประสาทมันตายหมด 
ตองดึงขาออกไป  เพื่อจะใหเลือดลมมันเดิน  ใหเลือดลมมันเดินกอน  ใหรูสึกสํานึกตัว 
ทั่ว  ถึงลุกมายืนได  นี่เวลาการตอสูของทาน 

นี่คือการตอสูของทานนะ  แลวพอทานปฏิบัติไปเห็นไหม  พอพิจารณาเวทนา 
เพราะมันเจ็บปวดมากตองใชการพิจารณา  ถาไมพิจารณา  ถานั่งตอไปนานๆ ทานบอก 
เลย  ความทุกขในโลกนี้แทบไมรูจักวาอันไหนมันจะเทากับอันนี้เลย  เหมือนกับวาเรานั่ง 
อยูนี่  เรานั่งอยูปกติแลวเอาทอนฟน  เอาฟนทั้งหมดทุมใสเรา  แลวจุดไฟเผาเรา  คือ เผา 
รางกายนี้เลย  เวลาเวทนามันเกิด  แลวปญญามันเขาไปตอสูกับมัน  ตอสูกับเวทนาจน 
เวทนามันดับ  มันปลอยทีเดียวมันไมขาด  ปลอยแลวปลอยเลา  เพราะทานนั่งทั้งคืนใช 
ไหม  มันมีตั้งกี่รอบ 

ถึงที่สุดนะพอพิจารณาเวทนา  คือจิตที่มันมั่นคง  จิตที่มันมั่นคงนี่  โสดาปตติ 
มรรคมันเกิดตรงนี้  โสดาปตติมรรค  เพราะจิตมันมั่นคง จิตมันเปนสมาธิ พอจิตเปน 
สมาธิ  จิตมันมั่นคงแลวเพราะตอสูกับเวทนามา  พอตอสูเวทนามา  มันเห็นชองทางตอสู 
เคยชนะ  เคยแพกันมา  จิตมันมีเอกภาพของมัน  จิตมันตั้งมั่นของมัน  พอจิตตั้งมั่น  จิต 
ออกไปตอสูกับเวทนาอีก  เพราะมันไมขาดไง  มันตั้งมั่นมันตอสูแลว  พอมันลงมันก็เขา 
มาเปนจิต 

พอจิตออกจากอัปปนาสมาธิ  เปนอุปจารสมาธิ  มันก็ตอสูเวทนาก็เกิดอีก  เวทนา 
เกิดอีกก็ตอสูกันอีก ตอสูกันอีก  การตอสูนะวิปสสนา  ถึงที่สุดนะเวทนามันขาด  เวทนา 
เปนเวทนา  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกข  แลวมันจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราอีกวะ 
นี่หลวงตาทานพูดนะ  เวทนาก็แคตายนี่  แคตายนี่  แลวเราก็ผานมันมาแลวนี่  นี่โสดาบัน



เรื่องพระสงบ 19 

แลวเดินไปเดินมามันจะเปนพระโสดาบันไดไหม  เดินไปเดินมานี่  แลวมันบอก 
มันจะเปนโสดาบัน  แลวจะปฏิบัติไดงายกวา  ไดงายกวามันก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยไง 
แจกประกาศไง  ปฏิบัติมาอบรมมาเดี๋ยวจบเราจะแจกประกาศนะ  เปนพระอรหันตหมด 
เลย  มันเปนมันก็เปนอยางนี้ไง  เปนเพราะแจกใบประกาศไง  มันไมเปนที่หัวใจเวย  นี่ 
คือความเขาใจผิดที่เราโตแยงอยู  พูดถึงอยูก็ตรงนี้ดวย  ตรงที่วาเปนโสดาบัน เปน 
สกิทาคา เปนอนาคา  ทําไมตองใหคนรับประกันวะ 

แตของครูบาอาจารยเราไมตอง  หลวงปูมั่นอยูในปา  ใครรับประกันวาหลวงปู 
มั่นเปนพระอรหันต ใครรับประกันหลวงปูเสารเปนพระอรหันต  ใครรับประกัน  ทําไม 
พวกเราเช่ือกันละ  เราเช่ือเพราะวาทานแสดงธรรมนี่  การแสดงธรรมนี่นะ เวลาปฏิบัตินี่ 
ใครมีภูมิรูแคไหน  แลวถาเปนอาจารยเราโงกวาเรานะ  กูมีภูมิรูแคนี้  อาจารยยังพูดไม 
ถึงกับความรูสึกของกูนะ  มันจะเปนอาจารยกูไดอยางไร  แลวอยางหลวงตานี่  คิดดูสิ 
ทานเปนมหาดวย  ทานปฏิบัติดวยภูมิรูทานแคไหน  แลวหลวงปูมั่นละ  ถาหลวงปูมั่นไม 
มีภูมิรูที่เหนือกวา  เอาไมอยู  นี่แลวใครไปค้ําประกันวาหลวงปูมั่นเปนพระอรหันต 

แลวนี่บอกเดินไปเดินมา  มันเปนโวหาร  มันเปนคําพูดสิ่งที่เขาค้ําประกัน  อยา 
พูดนะ  แมแตหัวหนาคือคนที่เขาสอน  เราก็ไมเช่ืออยูแลว  นี้คนไมเช่ือไปประกาศไป 
รับรองคนอื่นนะ  เราไมเคยฟงเลยนะ อยางเชนเวลาพระมาหาเรานี่  มาปฏิบัติมานี่  เวลา 
ถามวิธีปฏิบัติกัน  แลวบอกวิธีปฏิบัติ  เอ็งปฏิบัติจากใคร  ถาบอกอาจารยปบนะ  เขาอยู 
อาจารยไหนนะ  เราใหคาไวหมดแลวละ  เพราะคนไมรูมันสอนไมเปน  ถาคนไมรูสอน 
ไมเปนปบ  ทีนี้เพียงแตเราก็มาถามเอา  ทีนี้พอเหตุถึงถามวาอยูที่ไหนกอน  คือเราจะ 
พยายามจะถามวาไอนี่มันจบมาจากสํานักไหน  สมมุติเราจบมาจากมหาวิทยาลัยไหนนี่ 
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยไหน  มันจะเนนหนักไปทางวิชาการใดวิชาการหนึ่ง 

ครูบาอาจารยเรานะ แตละองคจะรูเลยวา  องคไหนจะสอนเนนหนักไปทางไหน 
แลวองคไหนที่ทานแทงทะลุเปนพระอรหันตแลวนี่  ทานสามารถจะบอกทางใหลูกศิษย 
ไปถึงพระอรหันตได  แตถาองคไหนไมใชเปนพระอรหันต  หรือวาเขาเขาใจวาใช  แต 
พวกเราไมเห็นดวยนี่  คําสอนของเขาก็ฤาษีชีไพร  เขาก็จะสอนใหลูกศิษยของเขานี่  งี่เงา 
ดักดานอยูกับความเห็นในหัวใจนั้น  ฉะนั้นพอบอกวามาจากอาจารยไหนนี่  เราใหคาไว 
ในใจแลว
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ไอนี่คืออาจารยนะ  แตอาจารยกับลูกศิษย  ลูกศิษยอาจมีวุฒิภาวะ  ลูกศิษยอาจมี 
วาสนา  ลูกศิษยอาจภาวนาแลวทะลุไปก็ได  ฉะนั้นพอถามเรื่องอาจารยกอน  เปนบรรทัด 
ฐานเหมือนกับที่ทางวิชาการนี่  เอ็งจบมาจากมหาวิทยาลัยไหนวะ  เอ็งจบมาจากที่ไหน 
เราก็เขาใจไดแลววา  ทางมหาวิทยาลัยนั้น  เขาสอนแนวทางอยางใด  สุดทายแลวนี่ 
มหาวิทยาลัยนั้นเขาสอนอยางนั้น  เด็กอาจจะไบรท  เด็กอาจจะมีไอคิวที่สูงสง  ที่มัน 
สามารถ  ที่มันจะทะลุไปได  ก็คุยกันอีกรอบหนึ่ง  ถาคุยกันอีกรอบหนึ่ง  ทีนี้เราก็วัดภูมิรู 
กันตรงนี้  นี่คือปจจัตตัง  นี่เปนความจริงของเขา 

อันนี้ที่วาเดินไปเดินมาแลว  ไออยางที่พูดนี่  ไออยางที่วันนั้นเอามาเขาบอกวา 
พระพุทธเจาก็สอนแลว เราจะเอาอะไรตางกับพระพุทธเจาอีกเห็นไหม  เวลาเราบอกวา 
อยางที่เราพูดนี่ตองมีโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล อนาคาผล แลวทําไมตองเอาความ 
ตางกับพระพุทธเจาอีกละ  ทําไมตองเอาความตางกับมรรคกับผลอีกละ 

ไมใชเอาความตาง  เอาความจริงในมรรคผลนั้น  ไมใชเอาความตาง  เอาความ 
จริงในมรรคผลนั้น  แตบอกพระพุทธเจาก็สอนแลว  ใช  พระพุทธเจาสอนแลวใน 
พระไตรปฎกไง  พระไตรปฎก  พระพุทธเจาสอนแลว  แลวพระไตรปฎกเปนอะไร  ก็ 
เปนกระดาษไง  พระไตรปฎกมันมีชีวิตไหม  แลวทําตามพระพุทธเจาสอน  แลว 
พระพุทธเจาองคไหนสอนวะ  พระพุทธเจามึงกับพระพุทธเจากูคนละองคแนๆ เลย 
เพราะพระพุทธเจากูไมไดสอนอยางนั้น 

พระพุทธเจากูสอนใหมั่นคงแข็งแรง  ใหความเพียรชอบ  ในมรรค ๘ มีความ 
เพียรชอบ  แลวความเพียรชอบไหม  ถาบอกเดินไปเดินมาแลวเปนพระอรหันต  หมากูกู 
ปลอยวิ่งทั้งวันเลย  แลวหมากูดูสิ หมาพรานนะ  มันไปคาบสัตวมาใหเราอีกตางหาก  มัน 
วิ่งไปมันยังไปเอาพวกสัตว ไกปา พวกเตา พวกอะไรมาใหเราเลย  พูดเปนยี่เกไปได  เขา 
พูดอยางนี้เขาไมไดคิดถึงโลกกับธรรมเลย  ทางโลกนี่ ทางวิชาการ  หรือทางวิชาชีพนี่ 
กวาเราจะแสวงหากันมาไดนี่  มันก็ไมใชของงายๆ  แลวธรรมะนี่มันเหนือกวานั้น 

เจาชายสิทธัตถะ จะเรียนมาเพื่อเปนกษัตริย  ทางวิชาการในสมัยนั้น  เจาชาย 
สิทธัตถะเรียนหมดแลว  เจาชายสิทธัตถะยังมีนางพิมพา  มันก็ยังเรื่องของโลก  แลวมี 
ความรูขนาดนั้น  เจาชายสิทธัตถะไปเห็นคนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตาย  ยังงงเลย  ฉะนั้น
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มันตองมีเหตุตรงขาม ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย  พอไมเกิด ไมแก ไมตาย  มันอยูที่ 
ไหนถึงมาคนควาอีก ๖ ป 

เดินไปเดินมาหรือ  เดินไปเดินมา..  มันตองเจอกันอยางนี้  มันตองตัวตอตัว  คํา 
วาตัวตอตัวนี่นะ  มันเปนเหตุการณเฉพาะหนา  ถาเรามาพูดกันอยางนี้  มันแบบวา 
เหมือนกับวาเอกสารนี่  เราจะไปคนควาไปดัดแปลงมาได  คนเรานี่  อยางธรรมะนี่  จะ 
เปนไมเปน  พูดกันตรงหนานี่  ไมเปนพูดไมได  มึงไปจํามา  มึงไปจํามาหมดเลย  เอา 
คอมพิวเตอรมาตั้งไวดวย  ใหมึงปริ้นทออกมาเลย  เดี๋ยวกูซัดหงายทองเลย  คือมันไมรู 
หรอก  ไมเปนคือไมเปน 

ถาเปนนะอยูที่ไหนก็พูดได  ถาไมเปนคือไมเปน  พูดอยางไรก็ผิด  คําวาเดินไป 
เดินมาในชีวิตประจําวันจะดีกวา  อะไรจะดีกวา  มันเปนการสรางภาพ  อยางอภิธรรมนี่ 
เราเห็นอภิธรรมนี่ เวลา  เราไมใชพูดเพื่อดวยความเหยียดหยามนะ  เราพูดดวยความ 
เมตตาสงสารนะ  นี่เมื่อ ๒ วันนี้ตอนวันอาสาฬหฯ ก็มานั่งมายืนอยูนี่  มายาง มาเหยียด 
เราก็เฉยๆ  เพราะอะไรรูไหม  เพราะเวลาเขาเหยียดไปใชไหม  อารมณของเขากระทบนี่ 
เขาบอกใหรูสึกตัวนี่  เขาจะรูสึกตัวของเขาตลอดเวลานะ  เพราะรูสึกตัวนี่  จิตเขาดีอยูใช 
ไหม  เขาจะไดไมเกิดนิมิตไง 

แตถาเปนพุทโธ พุทโธ  ของเรานี่  พอจิตมันลงสมาธินี่  มันเปนอีกมิติหนึ่ง  จิตที่ 
ลึกกวามิติปกติ  มิติปกตินี่มันเปนมิติธรรมดาของเรา  มิติธรรมดาของเรานี่เรารับรูของ 
เรา  จิตไมลงไปในแนวลึกของความรูสึก  มันก็จะไมรูสิ่งใดที่เปนขอเท็จจริงของจิต  ที่ 
มันจะลึกซึ้งกวานั้น  ฉะนั้นพอเรากําหนด  พุทโธๆ  จิตมันเปนสมาธิขึ้นมานี่ มันเปนอีก 
มิติหนึ่ง  มิติหนึ่งไมใชความรูสึกธรรมดาของเราอยางนี้  มันจะเปนความรูสึกที่ลึกซึ้ง 
กวานี้ 

เหมือนกับภาชนะนี่  ภายนอก ภายใน  เราลางภาชนะภายนอกสะอาดขนาดไหน 
เห็นไหม  นี่ภาชนะภายในเราไมไดลาง  มันก็ไมสะอาดวันยังค่ํา  แตเราลางภาชนะ 
ภายนอกสะอาดแลว  แลวเราไดลางภาชนะภายในอีก  กิเลสมันอยูภายใน  ทีนี้มันอยู 
ภายในนี่  พอจิตมันจะลงไปตรงนั้นนะ  ฉะนั้นอภิธรรมนี่มันลางภาชนะภายนอก 
ภายนอกดูสะอาดนะ  ภายนอกนี่ดูสวยงามมาก  กิริยา มารยาท  ธรรมะ โอย สงบเสงี่ยม 
เจียมตน  อูฮู  เราไมไดพูดนะ นี่เปนธรรมะนะ  เราพูดดวยความสงสารจริงๆ
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นี่ดูสิแตงตัวกัน โอโฮ  ชุดขาวนะ  เราบอกเลยนกยางกูนี่สีขาวปลอดเลยนะ  มัน 
ยืนอยูบนน้ํานะ มันยืนเฉยๆ เลย  มันรอปลามาพอเผลอ แวบเลย  นี่ไงลางภาชนะ 
ภายนอกสะอาดเลยนะ  แหม  แตงชุดขาวนะ  โอโฮ สวยงามนะ  โอ ก็เหมือนนกกระยาง 
นะมันยืนรอทาเลย  ปลามายัง ปลามาหรือยัง  นี่ขางในไมสะอาดไง  นี่เดินไปเดินมาไง 
มันจริงๆ นี้  มันไมใชวามันทําผิดนะ  จริงอยูมารยาทสังคมมันจําเปน  มันตองสวยงาม 
มันก็เห็นดวย 

แตอยาเพิ่งติดวาภายนอกสะอาดแลว  ภายในเอ็งไมลึกเขาไปไง  พอจะลึกเขาไป 
ก็ติดนิมิต เห็นนิมิต  อูยเห็นกาย  ผิดๆๆๆ  ตองลางอยูแตเปลือกขางนอกนี่  เขาไปขางใน 
ไมไดเลย  เพราะอะไร  เพราะอาจารยไมเปนไง  แลวนี่มาคิดอยางนี้ปบ  เราจะบอกวาดู 
จิตกับอภิธรรมนี่มันอันเดียวกัน  สังคมไฮโซมันเลยเขาไปกองอยูนั่นไง  เพราะวาเขา 
เรียกวา  เราสงสัยสิ่งใด  เราคิดสิ่งใด  ถามีสิ่งนั้นมาตอบคําถามเราได  เราก็พอใจ ตรรกะ 
ความคิดของกิเลส  มันคิดไดอยางนี้  แลวมันไปตรึกในธรรมของพระพุทธเจา  มันตอบ 
ความคิดนี้ไดไง 

โอ วาง..  สบายๆ สบายสิ  ก็ไปตรึกในธรรม  เพราะทีแรกมันฟุงซานใชไหม  มัน 
คิดมากมันเดือดรอนในหัวใจมาก  พอไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจา  พระพุทธเจาบอกให 
ปลอยวาง  พระพุทธเจา  เหมือนเราศึกษาทางทฤษฎีนี่  พอเรามีอะไรความสงสัยอยู 
ทฤษฎีมันตอบความเห็นเรานี่  เราก็โอย ใชๆ  ใชเลยๆ  ใชเลยแลวมึงเห็นตัวมึงหรือยัง 
ใชเลย  นี่ ลางทําความสะอาดเปลือกภายนอกไง 

ความคิดไมใชจิต  ความคิดเกิดดับ  ซีดีแผนใหม  ความคิดเกิดดับ  เอาไดเลย 
อธิบายไวหมดแลว ความคิดเกิดดับไมใชจิตเกิดดับ  ความคิดเกิดดับ ความคิดไมใชจิต 
ถาความคิดเปนจิตนะ พวกเรานี่ตายเกลี้ยงเลย  เพราะอะไร  พอนั่งเผลอๆ ไมไดคิด  ถา 
ไมไดคิดจิตตองไมมี  แลวทีนี้ทําไมจิตมีอยูกับเราละ  ถาความคิดเปนจิตนะพวกเราไมมี 
ชีวิตหรอก  ตายหาหมดแลว  เพราะความคิดเดี๋ยวมันก็หายไป  เดี๋ยวมันก็มีอยูถาความคิด 
เปนจิต  คือจิตมันหายไปไง  มันเปนไปไมไดหรอก 

ที่ เขาพูด  ประสาเรานะ  มันไมมีใครโตแยงแบบเราไง  วันนี้ เปดเต็มที่นะ 
ธรรมดาไมพูด  ไมพูดเพราะอะไรรูไหม  ไมพูดเพราะคําพูดเรานี่  เขาเอาไปคิดแลวเขา 
ไปเปลี่ยนแปลงความเห็นเขา  เพราะตอหนาใหมๆที่เขาออกมาหยาบกวานี้เยอะมาก
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ใหมๆ ครั้งแรกบอกสติไมตองฝก  อะไรไมตองฝก  แลวพอดีหนังสือมาถึงเราไง  เรา 
สวนกลับเลย  สติไมตองฝกทําไมมีสติ  มีมหาสติ  มีสติอัตโนมัติ  แลวถามันไมฝกนะ 
สติมันตางกันอยางไรวะ  เปลี่ยนกลับมาเลย  ไมใชไมตองฝก  มันตองใหเปนเอง  นี่ 
เพราะอะไรรูไหม  เพราะเรานี่พูดนี่  เดี๋ยวแจกซีดีไป  เขาตองไดยินหมดนะ  ซีดีแจกหมด 
เพราะอะไรรูไหม  เพราะมันไมมีลับลมคมในไง  แลวประสาเราดวย  จําไวเถอะจําจน 
ตาย  ถามาตอหนาพลิกไดหมดนะ 

ประเด็น :  ภาวนาพุทโธจนจิตวูบลงไป  แลวตามดูจิตไป  เปนธรรมแรกสุดที่หลวง 
ปูดูลยใหหลวงพอ......... 

หลวงพอ :  ภาวนาพุทโธจนจิตวูบลงไป  ถาพูดถึงภาวนาพุทโธจนจิตวูบลงไป  ถา 
เปนจริงนะ  ถาเปนจริงนี่เขาจะบอกวาดูจิตเฉยๆ  แลวหามอยางอื่นไมได  หลวงพอ......... 
เวลาทานพูดทีแรกนะ  ทานบอก  มาทีแรกใหมๆ  ทานปฏิบัติใหมมา  ทานใหดูจิตอยาง 
เดียว  หามทําอยางอื่น  ถาใครทําอยางอื่นใหไปที่อื่น  ทีแรกเลยดูจิตอยางเดียว  แลวถาดู 
จิตอยางเดียวนี่  แลวหลวงปูดูลยสอนพุทโธตรงไหน 

ประสาเรานี่  เราเกิดมาจากพุทโธนี่  เรากลาปฏิเสธพุทโธไหม  แตนี่ปฏิเสธไป 
แลว  แลวมากลับ  พอจนดวยหลักฐาน  กลับมายอมรับพุทโธ  ยิ่งออกมาอยางนี้  นี่เปน 
ลูกศิษยเขียนหรือเขาเขียนไมรูนะ  แตถาเปนที่เขาเขียน  เหมือนเรานี่เราไปขโมยของเขา 
มานึกวาไมรูมาซอนไว  พอคนมาจับไดวาหลักฐานวาไปขโมยมา  เออมันก็ดิ้นออกวางั้น 
เถอะ 

โยม :  เขาเขียนไวตั้งแตแรกแลวครับ  เมื่อป  นานแลวครับ  หลังจากนั้น เขา 
ไมไดพูดถึงอีกเลย 

หลวงพอ :  นั่น  ทําไมหลวงตานี่เวลาทานกราบพระนี่  ทานกราบถึงพระพุทธเจา 
ทานกราบถึงหัวใจมาก  หลวงตา หลวงปูมั่น  หลวงปูมั่นนะหนังสือนี่ทานเคารพบูชา 
มาก  ตัวอักษรนี่มันสื่อธรรมะพระพุทธเจาได  คนเรานะถาเกิดจากพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆนี่  พุทธ ธรรม สงฆ มันอยูกลางหัวใจของเรา  เราจะเคารพบูชาพระพุทธ พระ 
ธรรม พระสงฆมาก  แลวเราจะไมเนรคุณ ไมอกตัญู  เราจะอกตัญูกับสิ่งที่เราเกิดมานี่
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เราเปนคนช่ัว  สิ่งที่เราเกิดมาเราเกิดมากับสิ่งใด  ฉะนั้นเวลาพูดนี่  เวลาวาสอนมาแลวไม 
พูดถึงเลย  ไมนับถือเลย  แลวถึงเวลาก็ยอนไปยอนมานี่  ตรงนี้มันช้ีใหเห็นชัด 

ไอนี่เราดูคนเราไมดูตรงนั้นหรอก  เราดูพฤติกรรมนี่  ดูนิสัยเขา  ถาเขาเปนคนดี 
นะตกไปในไฟก็เปนคนดี  ตกไปน้ํา ตกไปในทะเล  ตกไปในความทุกขขนาดไหนเขาก็ 
เปนคนดี  คนดีอยางนี้หายากมาก  แตบางทีเปนคนดี  ดีเฉพาะวา  เวลาสุขก็เปนคนดี 
เวลาทุกขยากก็ไมยอมเปลี่ยนแปลง  ขอกูพักความดีไวกอนเดี๋ยวคอยดีใหม  เห็นไหม 
อยางนี้ความดีระดับกลาง  ความดีระดับหยาบเห็นไหม  ความดีมันมีตั้งเยอะแยะ  จิตใจ 
คนมันไมเหมือนกันหรอก  แตจิตใจของคนมันตองมีความดีเปนพื้นฐาน  ถาคนๆ นั้น 
เปนพระอริยเจา  อยางนอยจะไมเนรคุณ  อยางนอยจะไมอกตัญู 

หลวงปูมั่น โอโฮ เคารพบูชามาก  หลวงตาทานสอนบอย  หลวงปูเจี๊ยะเลาใหฟง 
เลยละ  เจี๊ยะถือหนังสืออยางไร  หลวงปูเจี๊ยะทานก็วาทานแจวของทานแลวนะ  ทาน 
บอกถือหนังสืออยางนี้ๆ  ไดที่ไหนๆ จับมาเลย  หนังสือตองแบกไวอยางนี้เลยนะ  หลวง 
ปูเจี๊ยะทานบอกทานถือหนังสือไวที่มือไง  ไวที่ตัวนี่  หลวงปูมั่นบอกมันต่ําเกินไป  นี่ 
หลวงปูเจี๊ยะเลาเองเลย  เวลาหลวงปูมั่นทานจะตรวจสอบหัวใจลูกศิษย  ทานจะถามอยาง 
นี้  อยางนี้ทําอยางไรๆ 

เราก็พูดจากความรูสึกเราใชไหม  นั่นแหละเห็นคาของใจเลย  วาใจนี้คิดเรื่อง 
อะไร  ใจนี้มีคุณธรรมแคไหน  ถามวา  เจี๊ยะอยางนี้ทําอยางไร  หลวงปูเจี๊ยะเลาใหฟง 
กระผมทําอยางนี้ครับ  เหมือนนักเรียน เด็กๆ อนุบาลนะ  หลวงปูมั่นอัดเอาเลยนะ นี่ 
หลวงปูเจี๊ยะเลานะ  แลวหลวงปูมั่น หลวงปูเจี๊ยะ หลวงตานี่เลาเหมือนกัน  เพราะเรานี่ 
มันเปนเด็กขี้ถาม  เรานี่ไมได  เรานี่ซักนาดู  ไปอยูกับใครซักหมด  เพราะเราเกิดไมทัน 

หลวงตา หลวงปูเจี๊ยะ  บอกวาหลวงปูมั่นเห็นรูปพระไมไดเลย  ตัวอักษรไมใช 
ภาษาไทยนะ  ตัวอักษรทุกภาษา  หลวงปูมั่นบอกวา  ตัวอักษรทุกภาษาสื่อธรรมะพุทธเจา 
ได  เทากับตัวอักษรนี้คือตัวแทนธรรมะ  หลวงตาเลาใหฟง  มาจากเชียงใหม  มาถึงมาพัก 
ที่จักราช  มาพักที่โคราชนี่  เขาจัดที่ใหพัก  ใหไปดูกุฏิ  พอเขาไปเห็นกองหนังสือ  ทาน 
ไมยอมอยูเลย  กองหนังสือนักเรียนไง  วัดเรียนไง  เขาก็มีหนังสือตําราใชไหม  แลวกอง 
อยูกับพื้น  เขาจัดใหกุฏิใหพัก ใหหลวงปูมั่นไปพัก  เขาเปนวัดเรียน หลวงปูมั่นเขาไป
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เห็นในหองนั้น  ทานปฏิเสธ  ทานไมยอมพักเลย  ทานบอกหนังสือมันอยูต่ํากวาเรา  นี่ 
หลวงปูมั่น 

นี่เวลาพูดอยางนี้แลว  พวกเนี้ยเมื่อกอนสอนพุทโธ  แลวไมเคยพูดถึงเลย  แลวยัง 
มา  ความจริงนะวาพระสงบรูไดอยางไรวาหลวงปูดูลยเปนพระอรหันตนี่  ถาเราเปนลูก 
ศิษยหลวงปูดูลยดวยกัน  เราจะสาธุวามีคนมาเช่ืออาจารยเรา  เราจะภูมิใจนะ  อันนี้มา 
ถามกูวามึงมาเช่ืออาจารยกูทําไม  กูยังงงอยูนี่  เอา ก็กูรักอาจารยมึงไมดีหรือวะ  ก็กู 
เคารพอาจารยมึง  กูผิดดวยหรอ 

ความจริงถาใครมาเคารพครูบาอาจารยหลวงตาเรานี่  เราจะภูมิใจมากเลย  เออ ไอ 
นี่มันรักหลวงตาเราเวย  โอ ไอนี่มันเห็น  เราจะดีใจมากนะ  ไอนี่กลับมาถามกูวาเคารพ 
อาจารยเขาทําไม  เออ..เออ  กูก็แปลกอยู  นี่ไงธรรมะพื้นๆ อยางนี้  แคนี้มันก็จับไดแลว 
คนเราดูกัน  ดูกันอยางนี้  อยาไปดูธรรมะวานิพพานๆ  ไมตองไปดูนิพพานหรอก  ไปดูที่ 
มันทํานี่  ดูที่มันพูดนี่  กะลอน ตอแหลนี่  ไมใช  พระอริยเจาที่ไหนมันกะลอนวะ  ไมมี 
หรอก 

โธ.. เราพูดกับพระนะ  เราพูดกับพระนี่  ฟงหลวงตาบางที..โทษนะ  เราบอกฟง 
หลวงตาบางทีเบื่อเลย  บางคนนะ   ถาพูดเรื่องหมู ๒ ตัวนะตองพูดจนจบเลย  จะพูด 
อะไรก็พูดจนจบเลย  ความจริงมีหนึ่งเดียวไง  ถาพูดเรื่องอะไรขึ้นมานะ  ทานจะพูด 
ตั้งแตตนจนจบเลย  แลวก็จะซ้ําอยูอยางนั้นนะ  เพราะมีอันเดียว  หลวงตานี่จะพูดเรื่อง 
อะไรพูดแลวพูดอีก  อันเดียวไง  ไมกะลอนเปนพระที่ไมกะลอน  พูดกี่หนๆ ก็ความจริง 
อันนี้ 

แตถาเราฟงบอยๆ  ลูกศิษยฟงบอยๆ นะ  พอหลวงตาขึ้นคําแรกนะ  รูเลยจะไปจบ 
ที่ไหน  ความจริงที่หนึ่งเดียวไง  ถาหมู ๒ ตัวก็จบที่หมู ๒ ตัวนั่นแหละ  ถาเรื่องอะไรก็ 
จบเรื่องไอนั่นนะ  แลวจะไมคลาดเคลื่อน  มีแตยาวกับสั้นเทานั้นเอง  นี่ไมกะลอน  พระ 
ไมกะลอน  คือพูดกลับกลอก  พูดอยางนี้อยางหนึ่ง พรุงนี้อีกอยางหนึ่ง  นี่คุณสมบัติของ 
ครูบาอาจารย  เราฟงตลอดแลวเราจับตลอด  ถาหลวงตาขึ้นคําแรกนะ  รูเลยตองจบเรื่อง 
แลวก็จะเปนอยางนี้ แลวตั้งแตบวชมาจนปานนี้  เกือบ ๘๐ พรรษาก็ยังพูดอยูอยางนี้  พระ 
ไมกะลอนเวย  พระของจริงโวย  อยูเปนที่เปนทาง  ไมใชพลิกไปพลิกมา  พลิกมาพลิก 
ไปอยางนี้
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อาน :  จะมีอะไรสําคัญๆ ไหม  ไออยาแทรกแซง อยาดูจิตนี้  ไอเรื่องนี้มันเปน 
เรื่องธรรมดา  อยาไปแทรกแซง ตามดูจิต  ตามดูจิตไป  แลววันหนึ่งเราจะเห็นเองวา  กาย 
ไมใชเรา เราไมใชกาย  นี่เปนโสดาบันแลวนี่ 

หลวงพอ :  เราไมอยากเอยชื่อเลยนะ  มันมีพระองคหนึ่งเขาพูดอยางนี้  แลวลูกศิษย 
เขามาคุยกับเรา  เราบอกเปนไปไมได  เขาบอกใหตรึกในธรรม  ทําอยางนี้  เขาเรียกวา 
ขบธรรมะแตก  อยางเชนเรานี่มันจะตั้งประเด็นขึ้นมาในความคิดเรา  เราจะสงสัยเรื่อง 
อะไรตั้งประเด็นไว  แลวเราใชปญญาไลไป  พอปญญามันไปขบประเด็นนั้นแตก 
โสดาบัน  แลวเขาขบไปเรื่อยๆ จนเขาแตกหลายที  เขาเปนพระอรหันต  เขาก็ไปสรางวัด 

พอจิตเขาเสื่อมเขามาหาเรา  พอเสื่อมเขามาหาเรา  เขาบอกวาตอนที่เขาออกจาก 
วัดไปนี่  เขามั่นใจมากวา  เขานี่เปนพระอรหันต  เพราะวาที่วัดเขานี่ขบกันอยางนี้แตกที่ 
ศาลา  พระนี่ขบอยางนี้แตกหมดเลย  แลวพอถึงที่สุดแลว  พอเสื่อมแลวมาหาเรา  เขา 
เสื่อมแลวเขาทุกข  มาหาเรา  แลวทําไง เราบอกมันตองทําความสงบ  แลวกลับไปถึง 
ความสงบแลว  พอสงบแลวคอยวิปสสนา  เอางั้นเลยหรอ  เขาบอกทํายากเพราะเขาเคย 
ทํามาแลว 

นี่ไง  นี่เราจะยอนกลับมาที่เขาบอกวา  นี่พิจารณากายไมใชเรา  เราไมใชกาย  นี่ 
แหละโสดาบัน  ใชพระโสดาบัน  กายนี้ไมใชเรา เราไมใชกาย  แต  แตไมใชที่ปาก  มันที่ 
จิต  ที่จิตใตสํานึก ไมใชจิตนะ  จิตใตสํานึก  กิเลสอยูที่จิตใตสํานึก  กิเลสไมไดอยูที่จิต 
โดยพื้นฐาน  ถากิเลสมันอยูที่ผิวๆ ของจิตนี่  เราสามารถรื้อคนหากันได  อนุสัย กิเลสมัน 
เปนอนุสัยนอนเนื่องมากับจิต  เหมือนกับผานี่เห็นไหม  ผาขาวมันตองฟอกขาว  ผาเราผา 
สี  สีนี้เดิมนี้เปนผาขาวแตเพราะยอมสี  เพราะยอมสี  สีนี้มันก็อยูในผาขาว  นี่กิเลส 
อวิชชามันอยูเปนเนื้อเดียวหรือนอนเนื่องอยูใตจิต 

ฉะนั้นการวิปสสนา  การที่จิตตองสงบ  จิตสงบเขาไปก็เปนตัวจิต  จิตสงบเฉยๆ 
จิตนะใส  เวลาจิตมันสงบมันใส  จิตมันจะใสผองแผว เห็นไหม  จิตเดิมแทผองแผว  แลว 
จิตเดิมแทนี้ออกวิปสสนา  นี่วิปสสนานี่พอวิปสสนาโดยการเคลื่อนไหว  มันจะไปชะ 
ลางกันที่จิตใตสํานึก  มันไมใชวาจิตไมใชเรา  อยางนี้โซดาตราสิงห  แลวโซดาเขาเยอะ 
มาก  บุญรอดเจงแนๆ เลย  บุญรอดจะเจงแลว  เพราะมีบริษัทใหมตั้งโซดามาขายแทน 
อยางนี้มันตองใหมาหาเรา  แลวกูจะบอกวาโซดามึงนะไมมีแกส  โซดามึงยังโซดาที่คอ
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เหลาไมเอา  ถุย..  ไมเคยเช่ือเลย  ไมเคยอยูในความเห็นเราเลย  ไอเรื่องอยางนี้  ไรสาระ 
มันแคการพูดนี่  แคการพูดความรูสึกที่เคลื่อนออกไปมาจากใจนี่  มันรูไดเลยวาอันไหน 
จริง  อันไหนปลอม 

ถาเราเคยเห็น เคยรูจิตใตสํานึก  ที่มันถอดถอนสักกายทิฏฐิ  กายไมใชเรา เรา 
ไมใชกาย  คือทิฏฐิ  สักกายทิฏฐิ  ทิฏฐิมานะของจิต  ไมใชเห็นวากายไมใชเรา เราไมใช 
กายอยางนี้หรอก  มันเกิดจากทิฏฐิมานะ  จิตใตสํานึก  เพราะทิฏฐิมานะมันอยูในจิตใต 
สํานึกที่เราไมรูทันมัน  มันถึงหมุนไปใหเราเกิดตายกันอยูนี้  แตเพราะเราเขาไปรูถึง  ทัน 
มันแลวถอดถอนมัน  ถาถอดตรงนี้ได  จะเกิดอีก ๗ ชาติเทานั้น  พระโสดาบันจะเกิดอีก 
๗ ชาติเทานั้น 

แตถาถอดถอนตรงนี้ไมได  มันยังเปนอากาศที่มันจะหมุนไป  ไมมีตนไมมีปลาย 
จิตนี้เหมือนอากาศ  อากาศ  ดูอยางลมสิ  อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ตัวจิตนี่ 
มันก็เหมือนอากาศ  เหมือนอากาศแตมันเปนธาตุรู  เปนสันตติที่มี  มันมีแรงขับ  คือตัว 
อวิชชาอยู  มันถึงหมุนของมันไป  ที่หลวงปูดูลยพูดไง  ความรูสึกเปนรูป ความคิดเปน 
นาม  นี่ไง เคลื่อนแลว  ความรูสึกเปนรูป ความคิดเปนนาม  เพราะมีความรูสึก มีรูปและ 
มีนาม  มันก็หมุนไป 

โธ..  หลวงปูดูลยเทศนนะ  กูฟงนะ แหม  มันทิ่มหัวใจกูเลย  อภิธรรมไมเคยพูด 
อยางนี้  แลวพูดไมเปนดวย  พูดก็พูดไมถูก  จํามาพูดก็พูดไมเปน  พูดไมไดหรอก  นี่มัน 
เปนโซดา  เดินไปเดินมาแลว ไอนี่นะอยางแทรกแซงจิต  อยาดูจิต  เขามาพูดใหฟงเยอะ 
มาก  บางคนไปหาเขา  จิตนี้เกร็ง อยาไปกดมัน  อยาไปแทรกแซงมัน  ปลอยใหเปน 
ธรรมชาติ  เพราะจับทฤษฎีจับอันนี้ไวนะ  เพราะมันเปนธรรมชาติ  แลวก็ยอนไปธรรมะ 
ธรรมะคือธรรมชาติ  ธรรมะคือธรรมดา  ธรรมดาก็คือธรรมะ 

แลวก็อยาแทรกแซงดูจิต อยาไปแทรกแซงมัน  อยาไปกดถวงมัน  ใหมันเปน 
ธรรมชาติของมัน  นี่มันฟองไง  ฟองตั้งแตเหตุใชไหม  แลวไปฟองมันที่ผล  ผลของพระ 
โสดาบันใชไหม  ธรรมะ  ธรรมะคือธรรมดา  ธรรมะคือธรรมชาติ  เราถึงไดสวนกลับไป 
ไง  พระพุทธเจาบอกมีปญญาวิมุตติ กับเจโตวิมุตติ  ธรรมดาวิมุตติกูไมเคยเห็นนะ
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อันนี้มันจะเปนธรรมดาวิมุตติไง  ธรรมะเปนธรรมดา ธรรมะเปนธรรมชาติ 
ธรรมชาติก็เปนธรรมะ  อยาแทรกแซงจิต อยาดูจิต  เห็นไหม  มันตรงกันไหม  มัน 
ตรงกัน  มันตรงกันที่วามันทําใจใหเปนธรรมดาก็พอ  พอธรรมดาปบ  นี่คือเหตุใชไหม 
แลวมันก็ไปสรางผลไง  ธรรมะเปนธรรมดา ธรรมะเปนธรรมชาติ  ความโกรธของคนก็ 
เปนธรรมชาติอันหนึ่ง  ความโกรธนี่เพราะเราควบคุมมันไมได ความโกรธ ความโลภ 
ความหลง  นี้เปนธรรมชาติอันหนึ่งนะ  ก็มึงกราบโลภ กราบโกรธ กราบหลง  มึงก็เปน 
พระอรหันตไง 

เราจับไดหมด  เขาพูดอยางนี้ปบ  เพราะเอ็งคิดดูสิ  เขาตั้งผลไวอยางนี้ใชไหม 
แลวเขาบัญญัติเหตุไวอยางนี้  พอมีเหตุอยางนี้ปบ  เขาไปสรางผลไวรองรับก็เปน 
โสดาบัน  แลวสุดทายในอริยสัจ  เขาเอามาใหกูอาน  ไอขณะจิตเปนอัตโนมัติ  โอ จิต 
เปนอัตโนมัติดวยเนอะ  ถาเปนอัตโนมัตินะเครื่องใชไฟฟากูเปนพระอรหันตหมดเลย 
เพราะรีโมทกูกดไดหมด  อัตโนมัติทั้งนั้น  มันขึ้นตนผิดนะ  มันผิดไปหมด  เพียงแตวา 
โทษนะ  พวกเอ็งมันหัวขี้เลื่อยฟงไมออก  กูฟงนะ  กูจะอวกทุกจุดเลยจริงๆ  จะอวกทุก 
จุดเลย  แตหลวงปูดูลยไมอวก 

หลวงปูดูลยถูกตอง  กูถึงเช่ือหลวงปูดูลยไง  โธ หลวงปูดูลยฝากไวไปอานสิ  เรา 
ถึงวิตกขึ้นมา  วิตกวาหลวงปูดูลยฝากไว  อนาคตมันจะโดนเปลี่ยนแปลง  อนาคตมันจะ 
โดนแกไข  เพราะผูที่ไปจรรโลง  ผูที่ไปทําหนังสือนี่  วุฒิภาวะไมถึง  พอไมถึงก็เอา 
ความเห็นเราเขาไปเปนตัวตั้ง  แลวจะเปลี่ยนแปลงหนังสือนั้นมาเขากับความรูสึกของตัว 
เราถึงบอกวา หนังสือหลวงปูดูลยฝากไวเลมแรกๆ เก็บไวนะ  แลวพอตอไปพอมันพิมพ 
ใหม  แลวเอาเลมแรกนี่ไปยันกับมัน  เลมแรกๆ เก็บไว  ตอไปมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ 
เคลื่อนไปเพราะไอคนที่มันมาทําหนังสือนี้  จิตใจเขาเขาไมถึง  เขามีความรูความเห็น 
อยางไร  เขาก็พยายามจะทําหนังสือนี้  ใหไปเขากับความรูความเห็นของเขา  เราวิตก 
ขนาดนั้นนะ 

จริงๆ แลวมันไมใชเรื่องของเรา  เอ็งดูสิ  กูบิณฑบาตนะเหลือกินเลย  ขาวกูก็มีกิน 
ที่นอนกูก็มีนอนพรอม  แลวกูไปเดือดรอนกับใครวะ  กูพูดเพื่อเหตุใด  กูพูดทําไม  กู 
เดือดรอนอะไรกูถึงไปพูด  เวนไวแตวากูอยากดังเทานั้นแหละ  ไอกลองจัญไรนี่อยากดัง
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ตองตีคนดังไง  ตองเหนี่ยวคนดังไวแลวมันจะดังตาม  ไอดังอยางนี้กูไมอยากดังหรอก 
เพราะดังแบบนี้มันดังแบบพลุ  บรึ้มๆ แตกหมดเลย  ไมประโยชนอะไร 

อยางที่พูดตั้งแตทีแรก  โมฆบุรุษไมมีอะไรในหัวใจ  ไมอยากอะไรทั้งสิ้น  แต 
เห็นแลวมันสงสาร  ไมสงสารธรรมดานะ  ตอนนี้เราคิดเลยแหละ  ไอพวกเด็กๆ รุน 
ใหมนะ  ที่เลนอินเตอรเน็ตนี่  พวกนี้ตอนนี้มันเปนแบบ  เรดการดนะ  เยาวชนแดงของ 
ไอแกงค ๔ คน  สมัยแกงค ๔ คนนะมันปลุกปนไอพวกเรดการดนะ  เขาไปอยูในปาไป 
ทําลายวัฒนธรรม  สุดทายแลวพอรัฐบาลมันเปลี่ยนแปลง  ไอพวกเรดการดเขาไปปาแลว 
นะก็ตองอยูที่นั่นไปจนเปน..  เพราะวามันอุดมคติใชไหม  วาเรามันชนช้ันเสมอกันนะ 

จากคนในเมืองนี่ไปอยูตามชนบท  จนแกจนเฒาเพราะเราดู  เรื่องอยางนี้เราชอบ 
ดู  พวกเรดการดนี่  มันโดนแกงค ๔ คนปนหัว  ปนหัวเสร็จแลวนะไปอยูตามชนบท 
ชีวิตทั้งชีวิตเลย  ชีวิตเขาหมดไปโดยที่ดวยอุดมคติของเขา  ฉะนั้นไอเด็กวัยรุน  รุนใหมที่ 
เขามาดูจิตๆ กันนี่  มันเหมือนเรดการด  ไดรับการปลุกปน ไดลางสมอง  พอไดรับการ 
ปลุกปน  ไดลางสมองเขามาแลวนี่  ตอนนี้ก็กลายเปนเรดการด  เปนการองคกรที่ปองกัน 
อาจารยของเขา  เราดูสังคมเปนอยางนั้นเลยนะ 

ประสาเราวาเราเห็นความสําคัญของมนุษย  เราสงสารผูหลงผิดไป  เราถึงพูดไง 
เราเขาใจนะ เขาใจที่หลวงตาทานบอกวา  ใจเขาใจเรา  มันไมใชเรื่องอะไรของเรา 
สังคมพระปาเรา  สังคมครูบาอาจารยเรานี่ เราก็ถนอมรักษาทําใหมันดีเถิด  ไอนี่มัน 
สังคมของเขา  แลวเรากาวลวงเขาไปในสังคมของเขาทําไม  เราไมเคยออกไปไหน  เรา 
อยูที่วัดนี่ทั้งนั้น  มีแตคนมาถามดุลยพินิจของเรา  วาสิ่งที่เกิดขึ้น  เราเห็นเปนอยางใด 
เพราะเราเห็นวามัน  เราเห็นในมุมมองของเรา  เราเห็นของเราอยางนี้  แลวดวยเหตุดวย 
ผล  ดวยหลักดวยฐาน 

แตทีนี้คนที่คุยกับเรานี่  วุฒิภาวะของเขาไมเทากัน  เราพูดดวยวุฒิภาวะ  จริงๆ นะ 
ที่เห็น  เราเห็นเยอะแยะไปหมดนะ  เหมือนคนเปนนะ จะจับตรงไหนก็ผิดไปหมด 
เพียงแตวาถาเปนคนอื่นนะ จับที่ไหนก็ผิดไปหมด  มันก็อยากช้ีถูกช้ีผิด  มันก็อยากจะ 
อวดตัวขึ้นมาใชไหม  เรานี่ไมเคยพูดเลย  ถามไอนี่สิไมเคยพูดขางนอก  ทีพูดนี่เพราะเขา 
มาถาม  เขามาถามเรา  ลูกศิษยเขามาถามเราไมพูดเลย  นี่เขาทํา  ทําไมไมตอบละ
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เราบอกตอบไปก็ไมเปนประโยชน  ตอบไปเขาก็ไปลงหนังสือเขา  หนังสือเขา 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากคําพูดของเรา  แตเขาก็มองเราเปนไอเสือเลย  เปนสัตวตัว 
หนึ่งเหมือนกัน  เขาก็มองเราวาเรานี่หมาตัวหนึ่งนะ  คืออยากดัง อยากใหญ  ไมหรอก  กู 
มีแตเหาอยูนี่  กูเหาเพื่อเตือนประชาชนวา  ของมึงหายนะ  หัวใจพวกมึงหายไปแลว 
หัวใจพวกมึงโดนขโมยไปหมดแลว  กูเหาอยูทุกวันนี้  หัวใจของพวกมึงไมอยูกับตัว 
หัวใจของพวกมึงโดนเขาขโมยไปแลว  เอวัง


