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โยม :  จะสอนใหคนบรรลุหรือเปลา  หรอืวาทานกไ็มบรรลุ  จะสอนใหคนอื่น 
บรรลุหรือยงัไงฮะผมอานไมคอยเขาใจตรงนี้ 

หลวงพอ :  มันประเดน็มนัเยอะแยะเราจะพูดเรือ่งประเดน็อะไรกันละ  เรือ่งโปฐิละ 
จะเอาประเดน็ไหนละ 

โยม :  ประเดน็อยูที่เมื่อกี้หลวงพอพูดวา โคนําฝูงแลวทีว่ามนัพาไปทํา..เขาปาไป 
ธุดงคไปอะไรไป  เอะ  มันหาตังคหรือเปลา  มันอะไรอยางนี้นะครับ  มันเปนธุรกิจหรอื 
เปลา  มันทําไป  ถาเกิดมันไมมีความรูความเขาใจนี่  แลวมนัจะนําพาคนไดจริงหรอื  แลว 
ประเดน็ก็คอืวา  ไอคนที่เขาไมเขาใจแกนแทของพระพุทธศาสนาเขาก็ไมสามารถทีจ่ะ 
นําพาใหคนอืน่เขาใจไดดวย 

หลวงพอ:  แนนอน  แกนอยูตรงนี้  ถาคนไมรูจรงิมนับอกผิดหมดๆ  พูดคําเดียวกนั 
พูดคําเดียวกนัเลย แตคนไมรูพูดผิด คนรูพูดถูก 

โยม :  ใชๆ 

หลวงพอ :  คําเดียวกนันี้แหละ 

โยม :  เพราะวาความเขาใจของศรทัธาคนไมเหมือนกนั 

หลวงพอ :  ใชๆ ฉะนั้นจะมาพูดไมไดหรอกวา ธรรมะเหมือนกนัๆ 

โยม :  มันอยูที่คน
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หลวงพอ :  คําพูดคําเดียวกนันะคนหนึ่งพูดถูก คนหนึ่งพูดผิด 

โยม :  แมคําเดียวกนันี่นะ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม :  เพราะวาความเขาใจ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม :  ฉะนั้นมันกเ็ปนเรือ่งของการสอบอารมณของแตละคนดวยหรือวายังไง 

หลวงพอ:  แลวใครจะสอบ 

โยม :  คือถาคนที่มนัภูมิธรรมไมถึงมันก็สอบไมได 

หลวงพอ:  แนนอน และการสอบๆ ใครตั้งขึน้มาสอบ 

โยม :  ก็คงจะตองเปนคน 

หลวงพอ :  ไมมี 

โยม :  ยังไงฮะ ขออธิบายใหผมเขาใจนิดหนึ่ง 

หลวงพอ:  ไมมีหรอก ไอสอบอารมณๆ คิดกนัขึน้มาเอง 

โยม :  ออ อยางสมมุติ ถาเกิดวาเปนอยางนัน้ คนทีม่าปฏิบตัิที่นี่มอียูใชไหมครับ 

หลวงพอ :  เยอะ 

โยม :  แลวหลวงพอดคูวามกาวหนายังไงครบั 

หลวงพอ:  ไมตองสอบ เขารูของเขาเอง 

โยม :  รูดวยตัวเองเลย แลวถาเขารูผิดละครบั หลวงพอจะแนะเขายงัไง
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หลวงพอ:  ก็ผิดหมดนัน่แหละ ทุกคนปฏิบัติผิดหมด 

โยม :  ออ  ผมเคยฟงซีดีหลวงพอแลวละ  หลวงพอบอกวาอะไรก็ผิดหมด  ถามัน 
ยังไมถึงจริงๆ นะ อันนี้ผมเขาใจเลยนะตรงนี้ 

หลวงพอ:  ใช อะไรก็ผิดหมด แลวใครจะถูก 

โยม :  แลวทีนีเ้ราจะแนะเขายงัไงครับหลวงพอ 

หลวงพอ:  การจะแนะคน  เราอยูกับครบูาอาจารยมาเยอะ  หลวงปูมั่นเวลาทานบอก 
กับทั่วไปทานใหพทุโธ หลวงปูออนทานใหทองคําบริกรรมยาวๆ เลย เพราะจริตของคน 
ไมเหมือนกัน เขาเหน็มาตั้งแตเริม่ตนเลยละ พอเขามาแลวคนไหนภาวนาไดไมได หลวง 
ปูมั่นบอกเลยนะเวลาถงึที่สุด  “หมูคณะจําไวนะ  ใหพึ่งทานขาวนะ  ทานขาวไดมาคุยกับ 
เราแลว” 

โยม :  หลวงปูขาว อนาลโย 

หลวงพอ:  ใช บอกหมูคณะไวหมด นี่หลวงตาเลาใหฟง วา หลวงปูมั่นกอนที่ทานจะ 
สิ้น ทานบอกเลยวาใครพึง่ไดใครพึ่งไมได 

โยม :  ออ  บอกไวเลย  เพื่อที่วา  อาว  เดี๋ยวเราไมอยูแลวนะ  ถามคนนี้แทนก็แลว 
กัน (ใช) แลวยังไงตอครับ 

หลวงพอ:  อันนีถ้าพูดถึงวาใครจะสอบยังไง โดยขอเทจ็จรงิทุกคนรู อยางเชนถาโยม 
ปฏิบัติ  โยมผิดโยมถกู  โยมจะรูขอเทจ็จริง  ปฏบิัติผิดปฏิบัติถูกอารมณของเราคืออีก 
ขอเทจ็จรงินะ 

โยม :  อาว ขอเทจ็จริงเหมือนกนั แตวา.. 

หลวงพอ :  เดี๋ยวๆ ก็ใหเราอธิบาย ใหอธิบายก็ฟงกูกอนสิ 

โยม :  ผมกําลังจะบอกวาผมเขาใจตาม
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หลวงพอ:  ถาบอกวากถ็ามเราวาปฏิบัติทํายงัไง  เราจะชี้วายงัไง  โดยขอเท็จจริงของ 
คนปฏิบัตมิันมีขอเท็จจรงิผิดกับถูกอยูในใจของมัน ทีนี้มนัมกีิเลสอยูมันก็ตองคิดวาความ 
ที่มันชอบใจคอืถูก 

โยม :  ถูกตองหลวงพอพดูถูก 

หลวงพอ:  มันเปนไปไดหรอกทีว่าปฏิบัติแลวจะรูอะไรผิดอะไรถูก  แตมันรูความ 
ตางของอารมณ 

โยม :  ความที่วามันไมเหมือนกนั 

หลวงพอ :  ใช  อยางเรา  แตกอนทีป่ฏิบัติมา  เราเคยปฏบิัติอีรุยฉุยแฉกแหลกเหลวมา 
ขนาดไหนมันจะปฏิบัติของมันไปแตพอมนัมาเจอทางที่ถูกตอง มันก็ไดสัมผัสของมัน 

โยม :  จิตเราก็จะรูเอง 

หลวงพอ :  แนนอนมีคนมานั่งรองไหที่นี่เยอะมาก  น้ําตาไหลเลยเสียเวลา  ๑๐  ป  ๒๐ 
ปนั่งอยูนีเ่ยอะ  ปฏิบัตมิาตั้งเปน  สิบๆ  ปไมไดอะไรเลย  พอมาเปลีย่นอารมณ  มาพุทโธ 
อะไรตางๆ แลวอารมณจะลกึมากแตกตางกนัเยอะแยะ ใครตองไปสอบมนั 

โยม :  แลวเขาจะรู 

หลวงพอ:  เดี๋ยว  สิ่งทีรู่มนัรูอยูแลว  แตคนทีเ่ปนอาจารยมันก็ตองรูเทคนิคอยูแลว 
เพราะคนที่จะเปนอาจารยนะ  คนที่จะรูจรงินะมนัตองผิดมากอน  ไมมีใครเลยปฏบิัติแลว 
ถูกมา แมแตพระพทุธเจา ๖ ปแรก ตอนพระพุทธเจาปฏิบัติ ๖ ป ถูกมาหรือยัง 

โยม :  ไมถูกๆ 

หลวงพอ :  พระพุทธเจาผิดมา  ๖  ป  ทุกคนผิดมาทั้งนั้นละ  เพราะผิดอยางนั้นเราก็ผิด 
มากอน  แลวคนที่ปฏิบัติมนักม็าผิด  แลวเอ็งจะทาํยังไงกับมัน  มนัเปนธรรมชาติของ 
มนุษย  มันเปนความจริงอันหนึ่งตองผิด  แตเพราะเขามีศรัทธามีความเช่ือของเขา  เขาก็ 
พยายามขวนขวายของเขา  ถาผิดก็ตองแกไข  ถาอาจารยที่ดีก็ดูจริตดูอํานาจวาสนาดูความ
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เปนไป  แลวคอยประคองใหมนัเขามาใหได  เทคนิคการจะบอก  การจะสอนเยอะแยะไป 
ไมใชวามึงผิดๆ ไมมีทาง 

พอเขาเริ่มปฏบิัติ  เขาลงทนุลงแรง  เขาทําของเขามา  พอจิตมนัลงบาง  จิตมันติด 
ของอยางไร  เราก็ตองใหเขารับรู ใหเขามจีุดยืนของเขา แลวเราคอยๆ บอกเขา คอยๆ ใช 
อุบาย คอยบอกเขา การสอนการแกจิต หลวงปูมัน่บอกแลว การแกจิตนีย้ากมาก บอกกบั 
พระนะ 

“ภิกษุทั้งหลายทีป่ฏิบัติมา  ผูเฒาจะแกจิตวะ  ถาผิดพลาดมาผูเฒาจะแก  ผูเฒาอีก 
ไมกี่ปก็จะตายแลวนะ หาคนแกจิตยากนะ” 

โยม :  ตกลงวาไมทนั 

หลวงพอ :  ทันไมทันมันอยูทีว่าสนาของคน  มันเปนยุคเปนคราว  นี่เราเอามา 
เปรียบเทียบใหเหน็วา  คนๆ  หนึ่งที่ปฏิบัติมาดวยความหวงใยศาสนทายาทเขาจะมีความ 
พยายามอยางไรของเขา  ที่พยายามชักนํามาใหถูกแนวทาง  ไมใชปลอยจนอีรุยฉยุแฉก 
หมาจะพูดยงัไง  ควายมันจะพูดยงัไง  ก็เช่ือเขาไปหมด  ไมใช  ถาอยางนัน้มนัเปนไอพวก 
ไอเตานะไอพวกวัชพืชอยูใตน้ํานะ แลวใหเตามนักนิ มันอยูทีเ่ชาวปญญาของคน 

โยม :  แลวถาบางคนเขาพูดไมไดเราก็ไมตองพูดใชหรอืเปลาครับ สมมุตวิา... 

หลวงพอ:  ไมหรอก  คนจะพูดไมพูดอีกเรือ่งหนึ่ง  กาลเวลาของเขา  ไมมีใครหรอกที่ 
จะเช่ือฟงใคร เปนไปไมได 

โยม :  มันก็แลวแตคนไปนะ 

หลวงพอ:  แนนอน  มันกรรมของสัตว  พระพุทธเจาบอกแลว  กรรมพันธุ  กรรมเปน 
เผาพันธุ  กรรมเปนแดนเกิด  กรรมเปนเรือ่งตางๆ  ทนีี้กรรมมันแตกตางหลากหลายขนาด 
นี้ แลวจะมารวบยอดใหเปนเหมอืนกัน มนัเปนสิ่งทีเ่ปนไปไมได คนที่ประพฤติปฏบิัติมา 
เขาเขาใจเรื่องอยางนี้  คนยิง่ผานการปฏบิัติมา  เรือ่งของกเิลสเขาจะเหน็ของเขาหมด  เขา
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เขาใจใจดวงนี้แลวจะเขาใจจิตทุกดวงหมด  ถาโงกับจิตดวงนี้แลว  โงกับทกุดวงหมด  ถา 
เขาใจจิตดวงนี้แลว แลวจิตของใครมนัจะตางกับจิตดวงนี้ 

โยม :  มันกเ็ปนจิตที่คลายๆ กัน 

หลวงพอ:  อันเดยีวกนัเลย! 

โยม :  ทีนี้หลวงพอกําลังจะชี้วา  ใหเราดูวาไอตัวจิตมนัเปนยังไง  ใหเราเขาใจมนั 
อยางแทจรงิแลวยังไงครับ เราตองเขาใจมนัหรอืวายงัไงครบั 

หลวงพอ:  คนจะเปนนี่นะ อยางลูกเราเกิดมา เราจะเลีย้งลกูเรายังไง จะใหลกูเราดจูิต 
รูจิตไปหมดเลยใชไหม ลูกเราเกิดมามนัจะรูจิตไหม แลวบอกใหมนัรู มนัจะรูไหม? 

โยม :  มันกไ็มรูครับ 

หลวงพอ :  แลวถาสอนอยางนี้มนัจะรูไดยงัไง ที่มันสอนกนัอยางนี้จะรูไดอยางไร? 

โยม :  ไมรูเหมือนกนัครับ  เมือ่กี้ผมฟงหลวงพอแลว  ผมเขาใจวาหลวงพอ  กําลงั 
จะบอกวาใหเราเขาใจจิตใจของเราเองถกูไหมครับหรือยังไงเอย ผมไมเขาใจ 

หลวงพอ:  ฆราวาสธรรม  ธรรมของภกิษุ  ธรรมของผูเหน็ภัยในวัฏสงสาร  มึงจะเอา 
ธรรมของใครละ 

โยม :  ก็ตองเปนรูปของฆราวาส เพราะผมเปนฆราวาสดวย 

หลวงพอ:  ฆราวาสนะ  เพราะใชฆราวาส  การที่วาฆราวาส  ธรรมะมนัหลากหลาย 
หลวงตาบอกวาเปรียบเหมอืนหางสรรพสนิคา เอ็งเขาไปในหางเอ็งจะเอาอะไรละ 

โยม :  ก็ตองแลวแตวาความอยากที่จะเอาอะไร 

หลวงพอ:  ไมใชหรอกคนโงคนฉลาด  ไอคนโงมันเขาไปในหางมนัไมรูหรอกวา 
อะไรดีไมดี อะไรใกลมือมันหยิบ
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โยม :  ผมรูสึกวาจะฟงของหลวงพอมา  ฟงอยูไมมากหรอก  แตวาอยากจะมาหา 
มาดูวา เอออยางที่หลวงพอสอนอนัหนึง่ดีมาก อยางที่หลวงพอบอกตอนแรกวา อะไรมัน 
ก็ผิดหมด  เพราะวาเรายังไมรูจริงเพราะวาทําอะไรก็ทําดวยความโง  ทีนี้หลกัที่วาเปน 
กรรมฐานที่วาแนวทาง  ที่หลวงพอบอกวา  อาว  เวลาเราเขาไปหางสรรพสินคาเราไปเจอ 
คนไมเหมอืนกัน  ทนีี้หลวงพอพอจะชี้แนะผมไดไหมวา  ถาเปนผมควรทําอะไรยงัไง 
หลวงพอ :  อาจารย....อาจารยของเอ็งนะ เกงกวากเูยอะแยะเลย 

โยม :  อาจารย....ไมไดสอนเลย โอโฮ เขาไมสอนผมนะสิ 

หลวงพอ :  อาจารยเอ็งเกงๆ ทั้งนั้นนะ ถาไมเกงไมสอนใหเอง็พดูเกงอยางนี้หรอก 

โยม :  เออ ไมใชวาทานจะไมสอนนะ วันนัน้เอาน้ําเยน็มาเสร็จแลวก็ “อาว กลืน 
น้ําเย็นไป” บอกใหผมนะแบบวาจับความเย็นดูซิ ความเย็นมันไหลเขาไป ทําสมาธินะผม 
ก็เขาใจอยางนัน้นะ  แตวากน็ิดหนอยเทานั้นเอง  จะวาไมสอนเลยก็ผิดทางอีกนะ  ไอผม 
มันฟุงเยอะ พูดงายๆ ผมมนัชอบธรรมะ อาว ฟงกบัใครคุยกบัใคร ผมก็ชอบแตผมฟุงไป 
หนอย เออ อยางนี้ 

หลวงพอ:  จะถามกถ็ามมาเลยวาจําเปนตองทําสมาธิหรือไมจําเปนตองทําสมาธิพูด 
ออกมาเลยไมตองมาอ้ําอึ้ง 

โยม :  ไมใชๆ  ตรงนี้ไมใชประเดน็ที่สําคัญ  หลวงพอ....บอกใหผมทําสมาธิ 
ไมใชวาจะตองจําเปนหรอืไมจําเปน สวนตวัผมรูวาจําเปนแนนอน สมาธิ 

หลวงพอ :  ทําไมตองจําเปนละ 

โยม :  เพราะวาถาจิตไปคลุกเคลาอยูกับอะไร ผมเหน็ผูหญิง ผมก็อือ้หือ อยากจะ 
ไปบี้ไปอะไรซะเหลอืเกนิ ไอนี่มนัทําใหเราไมมีสมาธิเลย 

หลวงพอ :  อันนีม้ันยุงเรื่องขางนอกเกินไป ไกลเกินไป คนถอืศีลกินเจเยอะแยะเลย ก็ 
ผิดศีลขอนี้เยอะแยะ ไรสาระ ถามึงไมคมุใจมึง 

โยม :  ไมคุมใจ ตองคมุใจใหไดหรือเปลา



ผูรูจริง ๘ 

หลวงพอ :  ตองคุมใจใหได แตจะคมุยังไงเทานั้นเอง 

โยม :  อาว หลวงพอบอกเทคนคิใหผมหนอยผมจะไดเอาไป 

หลวงพอ :  เราพูดในซีดมีาเยอะแยะ 

โยม :  มีเพือ่นอยูคนหนึ่งเขาจะสงซีดใีหยังไมเหน็ถงึเลย 

หลวงพอ :  ซีดี เรามีเยอะแยะไปหมด 

โยม :  เดี๋ยวผมตองขอหลวงพอไปแลวนะ 

หลวงพอ :  เดี๋ยวจะให 

โยม :  แลวจะไดเอาไปฟงเพราะตอนนัน้  เขาบอกวาเขามซีีดีเยอะแยะเลย  เขา 
บอกวาคุณนะอยูเมืองกาญจนมาหาทานสิ  เขาก็พูดวาลูกศิษยอาจารย....  ทานสงคนมาให 
รูจักอยูแลวละ เพราะวาทานอยูบานตาด ผมเลยโทรไปถาม ผมเลยมานี่เลยนะ ก็เลยมาหา 
ทานอาจารยสงบนี่แหละ  เพราะวาอาจารยเราทานอยูไกลทีเ่ราไปบวชกับทาน  ทานก็อยู 
สุรินทรโนนแนะ เราก็ไมถนัด เราก็เลยจะมาหาคนที.่.. 

หลวงพอ :  ความช่ัวความดีของแตละบุคคลมนัเปนของแตละบคุคล  ความช่ัวความดี 
มันเปนความช่ัวความดีของคนๆ นั้น ความช่ัวความดีเอาคนอื่นมาอางไมได ความช่ัวก็คอื 
คนนัน้ช่ัว  ความดีของคนนัน้ก็คอืคนนัน้ดี  จะดีจะช่ัวก็เปนเฉพาะบุคคลไมเกีย่วกบัใคร 
ทั้งสิ้น  ความจะขาวสะอาดความจะทุกขจะยากมันก็เปนเรือ่งของสวนบุคคลของคนคน 
นั้น แตใครจะมารับรองใครจะมาการันตไีมไดทั้งสิน้ 

โยม :  ใช อันนี้ผมเหน็ดวยนะ ทีว่าจะมนัตองเปนพฤตกิรรมของคนๆ นัน้ 

หลวงพอ:  คนๆ นัน้ ฉะนั้นทีว่าจะเอาคนนั้นมาอางคนนี้มาอาง ไมมีประโยชนหรอก 
กับเราไมมีประโยชน  เอาเหตุผลทีม่ึงพูดมานะ  เอาขอเทจ็จรงิจากใจมึงมาคุยกนั  คนอื่น 
ไมเกีย่ว 

โยม :  เขาอยากจะมาหาทานอาจารยเองฮะ



ผูรูจริง ๙ 

หลวงพอ:  คนอืน่ไมเกี่ยว 

โยม :  เอาจรงิๆ เลย 

หลวงพอ :  เออ ใช ก็วามาสิ 

โยม :  อยากจะกราบเปนลกูศิษยทาน 

หลวงพอ:  ไมตองๆ เอาพูดเหตุผลกัน 

โยม :  ก็อยากมาหาทาน มาสนทนานี่แหละ 

หลวงพอ:  เอาซิเอาเลย 

โยม :  มีเพือ่นฝากถามดวยนะครับ  เออ  ไอเรือ่งการปฏิบัติสายของหลวงพอ 
เทียนนะครับหลวงพอมองวายังไงครับ มีคนฝากถามมา 

หลวงพอ:  เรื่องการทําความสงบของใจ  เราไมเคยคัดคานใครทั้งสิ้น  ในซีดีจะบอก 
มาตลอด  การปฏิบัตทิุกแนวทางทัง้หมดในโลกในจกัรวาลนี้ฤๅษีชีไพร  ในศาสนา  นอก 
ศาสนา  ผลของมนัคือสมาธิหมด  ไอผลของมันคอืสมถะหมด  ไอทีว่ิปสสนาสายตรงสาย 
ไมตรง ทีป่ฏิบัติไปไมม!ี ไมม!ี 

โยม :  ก็แลวตองทํายังไงครบั ขอเมตตาชวยบอก 

หลวงพอ :  ผลของมันคอืสมถะ ผลของมนัคือวาง แตวางโดยมจิฉาหรือสัมมา ถาวาง 
โดยมจิฉามันเขาใจวานัน่คือมรรคผล  ถาวางโดยสมัมา  ถาเปนสัมมาสมาธิ  สมาธินั้นมัน 
จะเขามารูถึงฐีติจิต  ถิ่นกําเนิดของกิเลส  ถิ่นกําเนิดของความรูสึก  ดูใจๆ  ใจคืออะไร  เรา 
เกิดในพทุธศาสนา  พระพุทธเจาสอนมาอยางนี้  ปากเปยกปากแฉะทองกันไป  กายกับใจ 
ไมใชอันเดียวกัน  คนเกิดมาแลวก็ตองตายมันเปนไตรลักษณ  นกแกวนกขนุทองมนัทอง 
ไดดีกวามงึอีก 

โยม :  หลวงพอครบัแลวความแตกตางมนัเปนยงัไง  ชวยเลาใหผมฟงหนอยครับ 
หรือวาเราตองสมัผัสเอง



ผูรูจริง ๑๐ 

หลวงพอ:  มีพระมาหาเราเยอะมาก  บอกวาใหเราพูดกลวัผิด  มันเปนไปไมไดหรอก 
ในเมือ่มนัไมมีตุกตาจะพูดเรื่องอะไรกัน 

โยม :  ตุกตา? ไมเขาใจครบั ลองอธิบายใหผมฟงที 

หลวงพอ:  ถามึงไมมอีาการ  อารมณความรูสกึมงึเลยจะพูดเรือ่งอะไรกนั  ไมมอีาการ 
ไมมอีารมณ ไมมีความรูสึกอะไรเลย แลวจะพูดเรือ่งอะไรละ 

โยม :  เออ ใช ถาใหพูดมนัก็พูดไมได 

หลวงพอ:  มึงจะพูดเรือ่งธรรมะคนอืน่ไดไหม  พูดธรรมะพระพุทธเจาหรือ  ธรรมะ 
เปนธรรมชาติ  สรรพสิ่งเปนธรรมชาติ  ธรรมะคือธรรมชาติ  ธรรมะคือธรรม  ธรรมชาติก็ 
คือธรรมะ ธรรมะคอืธรรมชาติ คนเอากันกเ็ปนธรรมชาต ิ

โยม :  เดี๋ยวผมคดิตามกอนนะ ไอความแตกตางกันก็อยูที่การที่เราควบคุมจิตได 

หลวงพอ:  ไม! ไมมีหรอก 

โยม :  แลวยังไงครบั 

หลวงพอ :  กิเลสคมุมนัไมไดหรอก 

โยม :  แลวเราจะทํายังไงกับมันละ  เดี๋ยวผมขออธิบายวา  ผมมองวาดวยความคิด 
แบบโงๆ ของผมวากิเลสเราไปฆามนัตรงๆ ไมไดหรอก ผมมองอยางนั้นนะถกูไหมครับ 
อยางนี้ 

หลวงพอ:  ไมหรอกๆ  เพราะวามันเพอเจอเพอฝนกนัไปเอง  กระแสมันไมขึน้นะ 
กอนหนานั้นไมมีหลวงปูเสารหลวงปูมัน่  ทุกคนก็ไมเช่ือหรอกวามรรคผลมนัมี  หลวงปู 
มั่น  หลวงปูเสารทานใชชีวิตของทานทัง้ชีวิตเลยอยูในปาในเขาของทานเพราะทานมี 
ความสุขของทานเอง ทานทําของทานมาเพื่อความเช่ือมั่นของสงัคม 

พอทานทําของทานจนกระแสสังคมมนัยอมรบัขึ้นมา  ทุกคนก็ปรารถนา 
นิพพานๆ  ปรารถนาธรรมะๆ  กัน  ก็ธรรมะมันก็เลยหลากหลาย  ไมรูวาธรรมะใครเปน



ผูรูจริง ๑๑ 

ธรรมะจริงธรรมะปลอม นี่ถาธรรมะจริงนะ คนๆ นัน้จะดี ดูสิ อยางคูครองเขาซื่อสัตยกบั 
เรา เอ็งเช่ือมัน่วาจริงไหม เอง็เช่ือมั่นวาคูครองจะอยูกับมึงตลอดไปจรงิไหม 

โยม :  ไมเปนอยางนัน้ ไมจริง 

หลวงพอ:  มันเปนไปไมไดหรอก 

โยม :  อาว อยางนอยก็ตองตายนะ 

หลวงพอ:  วันไหนถาเขาแผนดินกลบหนา นั้นนะ  เออ นีเ่มยีกู ถาแผนดินยังไมกลบ 
หนานะไมรูวนัไหนมนัจะเลิกกบักู  มันไมมอีะไรที่จะพึง่ไดหรอกไมมอีะไรที่จะเปน 
ความจรงิขึน้มาไดหรอก 

โยม :  และอะไรที่มนัจะจริงบางครับ 

หลวงพอ:  เอ็งก็หาเอาสิ 

โยม :  สิ่งที่เราไปยึดมัน่ถอืมัน่ ไมจริงเลยถูกไหมครับ หลวงพอกําลงัช้ีตรงนี้ 

หลวงพอ:  ไมหรอกเอ็งถามเรือ่งธรรมะไง  ก็เลยพูดเรือ่งธรรมะ  เอ็งถามเรื่องธรรมะ 
ธรรมะมนัมีหลายขั้นหลายตอนแลวจะบอกวาควบคมุๆ ทุกคนก็ มันพูดเปนวิทยาศาสตร 
วาการควบคมุทางจิต พวกอภิธรรมมาหาเราเยอะมาก 

โยม :  เปนขัน้เปนตอน 

หลวงพอ :  พิสูจนได  อารมณความรูสกึจับตองไดหมดเลย  ผิดตรงพิสูจนไดนี่แหละ 
เพราะมนัเปนวทิยาศาสตร ตอบ 

โยม :  ถาอยางนัน้หลวงพอกําลังจะบอกวา  การพิสจูนแบบวิทยาศาสตรมันทํา 
ไมไดในแงของพุทธศาสตรหรือเปลา 

หลวงพอ:  วิทยาศาสตรพิสูจนไมได แตธรรมะพิสูจนได 

โยม :  อาว เปนอยางนั้นอีก ยังไงครับ



ผูรูจริง ๑๒ 

หลวงพอ:  ใช วิทยาศาสตรพิสูจนธรรมะไมได 

โยม :  ออ โอเค อยางนี้เขาใจ ผมเห็นดวยนะตรงนี้ 

หลวงพอ:  แตธรรมะพิสูจนไดดวยคนที่รูจริง 

โยม :  คนนัน้เองนะตองเปนดวยตวัคนไป 

หลวงพอ:  คนนีรู้จรงิ  แลวคนนี้รูจริงแลวมนัฟงคนที่ไมจริงออกหมด  ฉะนั้นคนรูไม 
จริงพูดธรรมะมาผิดหมด 

โยม :  อยางที่หลวงพอบอกตอนแรกนะ  ที่วาพูดเหมือนกนั  พูดคําเดียวกนัแตวา 
มันผิด 

หลวงพอ :  ผิด! 

โยม :  เออ  แลวหลวงพอกับไปเรือ่งเมื่อกี้นี้  ทีบ่อกวาไอเรือ่งของสมาธิเราทํา 
อะไรมันกเ็ปนสมถะไปหมดแหละ เพียงแตวามนัตางกันทีว่า 

หลวงพอ :  มิจฉากับสมัมา 

โยม :  เออ นี่แหละ หลวงพอชวยเมตตาผมหนอยเถอะผมไมเขาใจ มันจุดตางมนั 
ยังไง 

หลวงพอ:  ที่ทํากันไป ถาทํากนัไปผลของมันคอืวาง 

โยม :  ใช วาทํากันไปแลวผลของมันก็คือวาง ทุกคนตองวางหมดเลย 

หลวงพอ:  นั่นแหละ พวกวางๆ นี่มิจฉาหมด 

โยม :  โอ พี่สาวผม เพิ่งจะมาคุยกับผมเขาไปวางๆ อยางนี้ ผมก็วามนัผิดนะอยาง 
นี้



ผูรูจริง ๑๓ 

หลวงพอ:  ทีนี้ถาเปนสัมมาสมาธิ  คําบริกรรม  พุทโธ  พุทโธหรือใชปญญาอบรม 
สมาธิ ใชสิ่งใดก็แลวแตความคิดเกิดจากอะไร 

โยม :  ความคิดกเ็กิดจากการปรงุแตงจิตสังขารเรา มนัปรุงแตง 

หลวงพอ:  จิตสังขารเกิดจากอะไร 

โยม :  เกิดจากอวิชชา 

หลวงพอ:  อวิชชาเกิดจากอะไร 

โยม :  อาสวะกิเลส 

หลวงพอ :  นี่มนัวิชาการ ตกทะเลไปเลยไป 

โยม :  ไมรูสิ ผมก็ตอบไปเรือ่ย แลวตองตอบ... 

หลวงพอ :  ความคิดเกิดจากจิต 

โยม :  อา ใชครับใช เกิดจากจิต 

หลวงพอ :  พุทโธเกิดจากอะไร พุทโธเกิดจากจิต คือจิตมันใหนกึพุทโธ พุทโธๆๆ นี่ 
กระแสมนัมี  มนัจะเขาไปสูจิต  ปญญาอบรมสมาธิใชสติตามความคิดไป  ถึงจะไปถงึ 
ความคิดแลว พอความคิดสงบลง มันก็ตองกลับมาสูจิตมัน ถากลับมาสูจิต พอมนัมาสูจิต 
ถามันเขาไปถึงตวัจิต ตัวจิตตัวนัน้นีค่ือตัวสมัมาสมาธิฐีติจิต 

โยม :  ออ งั้นก็ตองยอนกลบัมาอยูที่จิตเรานี่แหละ ให.. 

หลวงพอ:  ยอนกลับมาอยูทีจ่ิต มึงยอนไมไดหรอก ยิง่พูดยิง่ออก 

โยม :  หรือครบั แลวตองยังไงครบั ใหมันเปนไปเองหรอืวา 

หลวงพอ:  การกระทํากบัคําพูดมนัคนละเรื่องกัน การกระทํากต็ั้งสติขึ้นมา ใชปญญา 
อบรมสมาธิ พุทโธก็ได แลวถามนัลง มันจะลงยังไง



ผูรูจริง ๑๔ 

โยม :  ก็ตองลงของมนัเองนะ หรือเปลา 

หลวงพอ :  ฟงทีแรกก็นึกวาจะฉลาดเนอะ 

โยม :  โอย ผมไมรูสิผมถึงมาถาม ผมถึงมาหาหลวงพอ ไมรูถึงมาถาม 

หลวงพอ:  ฟงทีแรกก็คิดวาจะฉลาด ก็ไมฉลาดนะ 

โยม :  ไมฉลาดหรอกครับ ยงัหางไกลฮะ 

หลวงพอ :  อธิบายไปก็เทานั้นแหละ อธิบายไปยิ่งปากเปยกปากแฉะเลย แตคนฟงคน 
รับรูไปแลวมนัไดประโยชนอะไร 

โยม :  ก็ไดลองเอาไปปฏิบัติ 

หลวงพอ:  สัมมาสมาธิ  คําวาสัมมาสมาธิกับสิ่งที่เขาเปน  สิ่งที่เขาเปน  เขาเขาใจวา 
เปนธรรม  เพราะเขาไมมีขัน้ตอนไมมีการกระทํา  เราจะทําอาหาร  เราจะทําสิ่งใดใหเปน 
อาหารขึ้นมา กระบวนการของมนัไมจบ อาหารไมมีหรอก อาหารไมมี เสียหมดเนาหมด 
การปฏิบัติที่ปฏิบัติกนัไปแลว  ถึงที่สุดแลว  คนนั้นไดขั้นไดตอนอะไร  ไมมีหรอก  ไมมี 
รอแตวันเสื่อมสภาพ 

โยม :  ที่แทธรรมะมันเปนคอืไมไดทําอะไรหรอก  ไอที่ผมเขาใจ  อยางจากผลที่ 
จิตมันเขาใจในแงของการปฏบิัติ  ธรรมะที่แทเราไมตองไปทําอะไร  เกิดสภาวธรรมทีม่ัน 
ปรากฏอยูนี่ เหมือนแขนขาที่ขยับ ทีม่ันขยับปากอาปาก ที่พยายามนัง่อยูนี่ แลวก็เมื่อยกน 
ปวดหลัง  ทีม่นัก็ปรากฏใหเรารู  ผมก็ไมไดมีหนาทีอ่ะไร นอกจากรูวามนัเกิดขึน้  จิตไปรู 
ไปประจักษตอหนาวา เออ เฮย มนัเกิด 

หลวงพอ:  นี่สุกกอนหาม ชิงรูกอน สุกกอนหามไง 

โยม :  ถามันไปรู เพราะวาเรานกึคิด ไออยางนั้นเราหลงเขามาในความคิด แตถา 
เรารูสภาวะ มนัไมใชการที่วาเราไปคิดเอา ไอนี่ที่ผม.. 

หลวงพอ :  ความเขาใจ



ผูรูจริง ๑๕ 

โยม :  เออฮะ ความเขาใจที่จิตมันรู 

หลวงพอ:  มันเปนการโดนลางสมองกนัมาตั้งแตตน  เปนการลางสมองกันมาแตตน! 
หลวงปูมั่นบอกเลยวาตนคดปลายตรงไมมี 

โยม :  เหรอฮะ ทีนี้ผมก็เลยเขาใจ กําลังอธิบายวาผมก็เลยเขาใจวาไอที่แทธรรมะ 
มันไมไดทําอะไร ไมไดไปทําอะไรสักอยางเดียว ไมตองไปทํา เพราะมนัก็มอียูแลว 

หลวงพอ:  เราก็ไมตองทํา  เราก็กลบับานนอนเดี๋ยวก็เปนพระอรหันต  กลบัไปบาน 
เลย จบ เปนพระอรหันตไมตองทําอะไรเลย 

โยม :  แตเราตองรูใหมันถูก 

หลวงพอ:  แลวทําไมเราตองรูละ ไอคําพูดนีม่ันขัดแยงกันเอง 

โยม :  ไมๆ  คือถาเราไปปรุงสิ่งอะไร  มีอะไรเขามาปบ  เราก็ปรุง  อยางสมมุติ 
หลวงพอวาผม ผมขุนขึ้นมาปบ ผมขุนเพราะอยางนัน้อยางนี้ 

หลวงพอ:  ไรสาระ ไอปรุงอยางนีม้นัขางนอก มงึนัง่เฉยๆ ไมมใีครวามงึ มึงคิดทําไม 
มึงไมใหใครกระทบเลย มึงไปขุดเจาะรูอยูเลย อยูในรูเลยมึงก็ปรงุ 

โยม :  มันกป็รุงขึน้มาเอง ไมใชวาจิต...ถูกตอง 

หลวงพอ :  ไมตองมากระทบๆ  หรอก  ไอที่กระทบๆ  พูดกันทําไมรูไหม  ก็อยางทีว่า 
สุกกอนหาม  ปจจุบันอวดรูกนัวารูธรรมะ  ศึกษาพระไตรปฎกมาหมดแลว  รูทั้งนั้นนะ 
สภาวะการเคลือ่นไหวรู สภาวะมันคงที่ไหม 

โยม :  มันจะเปลี่ยนตลอด 

หลวงพอ:  และสภาวะเปนธรรมไดอยางไร



ผูรูจริง ๑๖ 

โยม :  ที่มันเปนธรรม  นี่ผมตอบตามความเขาใจนะ  หลวงพออยาเพิ่งวาผมเยอะ 
นะ  คือมันเปลี่ยนเพราะวามนัเปนธรรมะนัน้แหละ  มันเปนสภาวะที่มนัเกิดดบัๆ  ของมนั 
ไป มันเปนไป เออ ไมเปนก็ชางมัน 

หลวงพอ:  เราก็ถึงพูดเมื่อกีว้า  คนผูหญิงรวมเพศเปนธรรมไหม  ถาเอ็งคิดอยางนั้น 
รวมเพศก็เปนธรรมะ 

โยม :  ผมมองเลยวาทุกๆ  อยางคือธรรมะ  แตวาสิ่งทีเ่ปนธรรมะจริงๆ  คือความ 
จริงของมัน หรือยังไงฮะ 

หลวงพอ:  ไมใช  ถาคิดอยางนี้  เราถงึบอกวาความจรงิเขาเริ่มตนคิดกันอยางนี้  หลวง 
ปูดูลยบอกวา!  ความคิดทั้งหมดที่สงออกใหผลเปนสมุทัย  เปนทุกข  เปนกเิลสตองหยุด 
ความคิดใชไหม แตการหยุดความคิดนั้นก็ตองใชความคิด 

โยม :  คิดเทาไหรกไ็มรู ถาคิดถึงรู แตก็อาศัยคิดนั้นแหละ 

หลวงพอ:  เอ็งหยดุคิดตรงนี้ อาศัยคิด อาศัยคิดคืออะไร 

โยม :  อาศัยคิด คือวา อาศัยวารู 

หลวงพอ :  แลวสภาวะที่รูอยูแลว นี่คือสภาวะของความเปนจรงิมันละ นี่คือสภาวะที่ 
มันรู นี่ที่ออกรูคอืสมทุัยทัง้หมดเลย แลวมึงไปรูสมทุัยแลวเอ็งไดอะไร 

โยม :  อีกรอบครบั 

หลวงพอ :  ความทีม่ึงคิดอยูนี่  ทีม่ึงคิดออกรูนี่  แลวมึงตามความคิดนี้ไปตามสภาวะที่ 
รู สภาวะ สภาวะที่มันคิด สภาวะ 

โยม :  รูสภาวะไมไดรูเรื่องราวนะ 

หลวงพอ :  อาว วาไป



ผูรูจริง ๑๗ 

โยม :  ไอที่เรื่องราวมงึไปรูตัวนั้นตัวนี้  เราไมไดรูเรือ่งราว  เรารู  เออ  สภาวะที่ 
เกิดขึ้น 

หลวงพอ:  แลวยังไงตอไป 

โยม :  แลวแตสภาวะอื่นเขามา ยังไงก็แลวแต 

หลวงพอ :  เปนไปไมได!!! 

โยม :  อยางชวงหนึ่งมันกค็ิดตอใชไหม 

หลวงพอ :  ใช เพราะรูสภาวะก็ตองหยุด ถาคิดตอไมใชรูสภาวะ มันรูเรื่อง 

โยม :  ถารูถูกตองตองหยุดเลย 

หลวงพอ:  โธเอย อยามาตอแหล แหม รูสภาวะๆ แลวมันหยุด นี่คนไมเปนพูดกันมา 
มันสาวเขามาเปนช้ันๆ คนไมเปนพูดเหน็ไหม คนไมเปนพูด หลวงปูดูลยทานพูดอยูแลว 
ตามดูจิต  ตามดูความคิด  ความคิดออกนั่นคอืสงหมด  ตองหยุดความคิด  แตก็ตองใช 
ความคิด คือปญญาอบรมสมาธิ 

โยม :  ไอตอนที่มนัหยุด มนัตองหยุดเอง 

หลวงพอ :  หยุดยังไมรูวาหยุด  หยุดแลวมนัมอีารมณความรูสึกอยางไรก็ยังไมรู  จิต 
หยุดแลว  จิตเหน็อาการของจิตก็ไมเขาใจ  การทาํงานของมันกไ็มรู  กูงงฉิบหายเลย 
เปนไปไมได! เปนไปไมได!!! รูสภาวะ รูไมใชรูอารมณ ไมรูอารมณ ความคิดตองไมมี 

โยม :  ใชๆ ความคิด ตอนที่รูตองไมคิด 

หลวงพอ:  รูแตสภาวะไมรูอารมณ แมงคิดตอไป สนตีน 

โยม :  แสดงวาตอนนั้นเขาคิด เขาก็... 

หลวงพอ:  โกหกๆ  ตอแหล!!!  ธรรมะคอืของจรงิแตถาคนพูดไมเปน  มนัก็พูดผิดมา 
อยางนี้ กูบอกวาผิดมาตลอดเลย กูยนืยันวาผิด



ผูรูจริง ๑๘ 

โยม :  อาว อยางนี้ หลวงพองัน้วิธีการทําทีจ่ะปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หลวงพอแนะนํา 
ใหหนอย 

หลวงพอ:  หลวงปูดลูย  ทานสอนถูก  และหลวงปูดูลยทานเปนของจริง  ของจริงเห็น 
ไหม  ดูสิ  กูพูด  เอ็งบอกสภาวะๆ  เอ็งพูดกนัไป  ถาคนไมเปนมันฟงแลว  มันกเ็คลิบเคลิม้ 
คนเปนนะมนัเปนไปไดยังไงวะ  กั้นเขื่อนแลวมีน้ําไหลออกมามนัเปนไปไดยังไงวะ  กั้น 
เขื่อนแลว  น้ําจะไหลออกมาไดอยางไร  นอกจากเปดเขื่อน  แลวรูสภาวะแตไมรูอารมณ 
เออะ อยางนีก้็มเีนอะ กูเพิง่ไดยนิ กูไดยนิเขาตอแหลกันมาเยอะ แตกูไมเคยพูดเลย 

เมื่อกอนเราจะไมพูดเรือ่งอยางนีเ้ลย  เพราะเราถือวา  หลวงตาทานคยุอยูแลว  ครู 
บาอาจารยทานสอนกนัมา  ใจเราดูแตใจเรา  มันเรื่องของเขา  มนัไมใชเรื่องอะไรของเรา 
หรอก  หนาที่ของพวกเราก็คอืแกไขใจของเรา  แตเราทนไมไหวเพราะคนมาถามกนัเยอะ 
เราเห็นคนมนัไปกันมาก  เพราะฉะนัน้เรารูของเราเองเลยละ  วาคนทีจ่ะพูดเรื่องอยางนี้ได 
จริงกค็ือคนที่รูจริงเทานัน้  ถาคนไมรูจริงนะพูดอยางไรนะ  เถียงกันไปก็สีขางเขาถูกนัไป 
วันยนัค่ํา เพราะพูดคําเดยีวกนั 

โยม :  แมจะพูดคําเดียวกนันะ 

หลวงพอ:  ใช  แตถาคนจริงคนไมจรงิมาเจอกนัเมื่อไหรก็เสร็จเมื่อนั้นละ  มนัถงึไม 
กลาเจอหนากันไง  คําพูดคําเดียวกัน  แตมนัมาอยางไรมงึบอกกมูา  แลวตอบไมไดไงถา 
คนไมเปน อยางนี้ อยางเชนพูดอยางนี้ หักไดทกุขอ ลองไมเปนมันผิดทกุขอนะ เพียงแต 
คนเปนช้ี  ตายทันที  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได  ที่พดูมาเปนสิง่ที่เปนไปไมได  มันขัดแยง 
กันในตวัมนัเอง  ทุกอยางขัดแยงในตัวมันเองหมดทกุกรณีเลย  เพียงแตจะพูดหรอืไมพูด 
เทานั้น 

โยม :  แลววิธีปฏิบัติละครับ 

หลวงพอ:  วิธีปฏิบัติก็ครบูาอาจารยสอนกนัอยูแลวนี่ไง  พระปาสอนถูกหมด  แตคน 
ทําไมถึงแลวเขาไมได 

โยม :  พุทโธก็ได



ผูรูจริง ๑๙ 

หลวงพอ:  ใช  ที่เขาทํากันเพราะอะไร  อยางนัน้นพิพานเอามาแจกขายกันได  โดย 
ทั่วๆ  ไป  มนัเปนไปไมได  ในเมื่อนิพพานเอามาแจกขายกันไมได  แลวเอามาแจกขายกนั 
ใครๆ ก็อยากได พอเมื่อใครอยากได มนัก็เขาไปแสวงหา แตมาปฏิบัติเอาจริง ไมไดแจก 
มันตองทําใหได  มึงตองทําเอง  พอทําเอง  “อา  เลิกกลับบาน  พระปาสอนยากฉิบหายเลย 
อัตตกิลมถานุโยค โอย เฮงซวย” 

กูก็มานัง่จ้ําจี้จ้ําไช โอย ไปนิพพานกันดกีวา เชิญตามสบาย จะมาถามอะไร หลวง 
ปูมั่นสอนมาตั้งสองชวงอายคุนแลว รุนหลวงปูมัน่รุนหนึ่ง รุนครบูาอาจารยรุนหนึง่ พวก 
เรารุนหลานแลว 

โยม :  ใชๆ เราเปนรุนหลานแลว 

หลวงพอ:  ของจริงๆ ดีๆ มอียูเยอะแยะ 

โยม :  เราตองมองใหออกนะ 

หลวงพอ :  เสือกเหยียบขามกันไป จะไปเอาของมกังาย แลวก็พากันไปตายหมด แลว 
ศาสนาสอนกันอยางนี้เหรอ  วายังไมถึงเวลาลมสลาย  วันไหนลมสลายแลวจะเหน็กันวา 
อะไรจริงอะไรปลอมของไมจรงิอยูไมได 

โยม :  อยางนัน้ถาเกิดคนไปเดนิจงกรมก็เดนิไป สมมุติวาครูบาอาจารยสอน อาว 
หลวงพอองคนัน้องคนีก้็สอน ไมเอยชื่อนะ สอนเดินจงกรมกอ็าว ก็เดินๆ กันไป กเ็ดินไป 
แตวาตองใหเปนสัมมาสมาธิ 

หลวงพอ:  มันอยูที่อํานาจวาสนาของเขา อยูที่ความตัง้ใจสมบูรณของเขา ความตั้งใจ 
จริง ความตัง้ใจจริงนะความเพยีรชอบและไมชอบ 

โยม :  ของแตละคนที่ไปฝกนะ 

หลวงพอ:  ความเพยีรชอบและความเพียรไมชอบ  ความเพยีรไมชอบมันจะใหผล 
เปนความชอบไดอยางไร



ผูรูจริง ๒๐ 

โยม :  อืม มนัก็ออกมาไมถกู 

หลวงพอ :  ไออยางนี้แลวจะไปโทษใครละ วายากหรอืงายจะไปโทษใคร 

โยม :  โทษเจาของ โทษไอตัวคนทีเ่ขาปฏิบัตินัน่แหละ 

หลวงพอ:  นั่นแหละมันตองโทษตรงนั้น  ไมใชโทษวาใครทํางายใครทํายาก  ไมใช 
มันตั้งใจวาความเพยีรชอบหรือไมชอบอํานาจวาสนาของบุคคลที่สรางมา  ความเปนไป 
ของจิตแตละดวง โอ มันหลากหลายมาก ถามนัไมหลากหลายมนัไมมีสูตรสําเร็จไง นี้คือ 
สูตรสําเร็จกนั  ทําไมตองเปนอยางนี้  เวลาเรียนหนงัสือยกช้ันนะโวย  เวลาปฏบิัติไมเคย 
เห็นมยีกช้ัน กวาจะไดมาแตละองคนี้แสนทกุขแสนยาก 

โยม :  มันปญญาไมเทากัน 

หลวงพอ:  มันเปนไปไมได  ไมใชไมเทากันหรอก  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมไดเลย  ลูก 
แฝดนะไขของแมใบเดยีวกนันะ  นิสัยมนัยงัไมเทากันเลย  แลวมงึจะเอาสังคมโลกมา 
ปฏิบัติ  โดยสูตรสําเร็จใหเหมอืนกนัหมด มึงจบักูไปฆาอีก ๕๐๐ ชาติ  กูก็ไมเช่ือวาทําไป 
ได 

โยม :  งั้นหลวงพอก็จะสอนคนไมเหมือนกนัซิ เพราะวาสตูรสําเร็จไมมี 

หลวงพอ:  แนนอน  สอนตามกิเลสพวกมึงนั่นแหละ  จะสอนเรื่องอะไรเอ็งรูมาก 
เกินไปแลว 

โยม :  ไอตรงรูโดยที่วาเราไมไดประจักษ  โดยการปฏบิัตมิันไมดีหรอก  ผมก็ 
อานไปเยอะเกนิไปไง อานเยอะเกินไปไง กถ็ึงไดมาเรียนใหหลวงพอเมตตาผมนะ 

หลวงพอ:  ผานครูบาอาจารยมาระดับนี้  เราไมเคยสนใจใครเลย  ไรสาระเพราะกู 
ไมไดบวชมาเพื่อใครทัง้สิ้น  กูไมไดบวชมาเพือ่พวกมึงหรอก  กูบวชเพื่อกูคนเดียว  ทําไม 
กูตองไปยุงกับพวกมงึดวย 

โยม :  ผมพยายามจะฟงอยูนะเพราะวาเปนคําสอนแลวนะนี่



ผูรูจริง ๒๑ 

หลวงพอ:  ไม  เราไมสนใจหรอก  ไมสนใจ  เราทําเพือ่ศาสนา  ทําเพื่อขอเทจ็จรงิ  เรา 
ไมไดทําเพือ่ใครทั้งสิน้ ไมไดเพื่อใครเลย แลวไมจําเปนตองสอนใครหรอืไมสอนใคร ไม 
สน ใครมานีไ่ลออกอยางเดยีว ไมสนๆ ไมเคยสนเลย ธรรมกับโลกมันคนละเรือ่ง 

โยม :  แตผมก็ไดฟงแลวนะ ผมกไ็ดแลวนะไดความรู 

หลวงพอ:  โลกคอืโลก  ธรรมคอืธรรม  โลกไมใชธรรม  ถาการเคลื่อนไหวคือโลก 
อยามาคุยเรื่องธรรมะ  ไมตองมาคุย  ถาการเคลือ่นไหวยังเปนโลกอยูโลกทั้งนัน้  ถาการ 
เคลื่อนไหวเปนธรรม ดูออกหมด ถาการเคลื่อนไหวเปนโลก แลวบอกวาปฏบิัติธรรมกัน 
นะ มันก็เปนธุรกิจธรรมะไง เดี๋ยวนีน้ะสังฆภัณฑขึ้นหางหมดแลว 

โยม :  โลตัสก็มเีปนชุดเลย  อยางนัน้ก็เปนไปไดไหม  ถาเราปฏิบัติเพือ่ที่วา  เรา 
เห็นวา ไอสิ่งทีม่ันเปลีย่นแปลง เห็นโลกเหน็อะไรมนัเปลี่ยนแปลงไป แตจิตเรามันไมได 
เปลี่ยนหลวงพอ 

หลวงพอ :  จิตนี่เปลี่ยนเรว็กวาเขาอีก 

โยม :  จิตเปลีย่นเร็วกวาเขา แตเราไมไดปรงุไปกบัเขาหรอืวายังไง 

หลวงพอ:  จิตนี่เปลี่ยนแปลงไปกับเขา สันตติมันเคลือ่นไหวเรว็มาก แลวพอเห็นปบ 
วามันตองเปลี่ยนแปลงไป อารมณความรูสกึเราเปลีย่นแปลงนะ วนัหนึง่กี่ลานๆ ครัง้แลว 
เอ็งจะบอกวาขางนอกเปลีย่นแปลง  แลวกูไมเปลีย่นแปลง  ซื่อบือ้กนัไปหมดแหละ  ที่เรา 
ไมอยากจะพูดกบัโยม  พอโยมพูดออกมา  เราจับประเด็นไดหมดแลวละ  วาโยมในสมอง 
โยมเราจะบอกอยูประจํานะ  เวลาใครมาหาเรา  ลูกศิษยนี่จะบอกวาโยมมาจากไหนผาน 
สํานักไหนมา แลวอยูนั่นกี่ป ๕ ป ๑๐ ป ๒ ป ถา ๒ ป ก็ยังเล็กนอย ๕ ป ๑๐ ป 

มีคนมารองไหอยูนี่  บางคนนะ  ๒๐  ป  ๓๐  ปนะ  ไปพิจารณานามรูปมาตางๆ 
แลวเราจะถามวา  มงึปฏิบัตเิพื่ออะไร  ถาเอ็งปฏิบัติเพื่อปฏิบัติธรรมถกูตองแลวละ  บอก 
ไมใชหรอกปฏิบัติเพื่อมรรคผล ถามรรคผลเอง็ผิดหมดละ รองไหเลย



ผูรูจริง ๒๒ 

มันกําหนดนามรปูกําหนดทกุอยางหมดใชไหม  ใช  แลวมันวางหมดใชไหม  ใช 
แลวทํายังไงตอไปละ  ก็ที่มาถามเพราะเหตุนี้ไง  ทํายังไงตอไปละ  ใชปญญาสายตรงถึง 
พิจารณาแลวๆ เพราะความเขาใจผิดวาพิจารณาแลว มันกป็ลอยวาง 

เราพูดประจําการปฏิบัตทิุกสายละผลของมันเปนสมาธิหมด  การปลอยวางคอื 
สมถะ  การเกิดและการดับ  ทุกสิง่ที่เกิดขึ้นคงที่ไมมี  ตองดับเปนธรรมดา  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ตองดับเปนธรรมดา  ไมมีอะไรคงที่หรอก  แตเพราะมนัไมมี 
อะไรคงที่ มนัตองมีการเปลีย่นแปลงตอไปของมนัอยูแลว 

ที่บอกธรรมะเปนธรรมชาตินี่ไง  ถึงบอกมงึอยามาคุยกับกวูา  ธรรมะเปน 
ธรรมชาตินะ  ธรรมะนีเ่หนอืธรรมชาติ  ธรรมะมนัตองรูกฎรูทฤษฎทีิ้งธรรมชาติไปหมด 
เลย  ถาธรรมะเปนธรรมชาติ  เราจะตองเกิดตองตายกันอยู  เพราะการเกิดการตายเปน 
ธรรมชาติอันหนึง่  แลวเราจะหลุดพนจากการเกิดการตายแลวบอกธรรมะเปนธรรมชาติ 
ไดยังไง 

โยม :  ใช แตวาการเกิด 

หลวงพอ :  เออ เปนธรรมะหรอืเปลา 

โยม :  ไมเปน ถายังเกิดดับ เกิดดับก็ไมใชธรรมชาติ ไมใชธรรมะ เพราะธรรมะ.. 

หลวงพอ:  ธรรมะเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาตินี่เปนธรรมะสาธารณะ 
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวเทศนธรรมะไว  เทศนธรรมะใหเราเขาใจเหมือนทาง 
วิทยาศาสตร  เมื่อกอนคนกลัวฟากลัวฝนตกกลวัฟาผา  กลัวหมด  กราบไหวหมดเลย 
เพราะเราไมเขาใจ 

วิทยาศาสตรพิสูจนแลว  ฟาผาฝนตกแดดออก  มนัเปนธรรมชาติอันหนึ่ง  เราก็เลย 
ไมมีความกลัวกนั นี่เราก็บอกวา ธรรมะเปนธรรมชาติ เราเขาใจธรรมะเปนธรรมชาติ มัน 
เสือกโงไง  ก็กูเขาใจแลวกกู็นึกวากูมีธรรมไง  แลวมธีรรมแลวมึงไดอะไรขึ้นมา  อาว  ก็กู 
ไปทองพระพทุธเจามาไดแลวไง  โอย  พระไตรปฎกนี่นะ  ปลวกมนักนิเขาไปเลยนะมงึ 
มันแดกทัง้เลมเลยนะ มันไมไดอะไรเลย



ผูรูจริง ๒๓ 

ไอนี่กไ็ปทองมาไดหมดทัง้เลมเลย  นีกู่รูธรรม  มงึรูธรรมนะแตใจมึงเปนกิเลส 
หรือเปลา  กูไมเคยคานพุทธพจนเลยนะมงึ  แตกูคานไอคนพูดพุทธพจนนะ  พุทธพจนนี่ 
จริง แตไอคนพูดตอแหล อยาอางพุทธพจนมาขมกู เพราะพุทธพจนกูก็รู 

โยม :  อา มีตูพระไตรปฎกอยู 

หลวงพอ :  พุทธพจนคอืพุทธพจน แตไอคนพดูมนัตอแหล นี่กเ็หมือนกัน ศึกษามาๆ 
ธรรมะเปนธรรมชาติ  ทุกอยางเปนธรรมชาติ  ธรรมะเหนือธรรมชาติ  ถาไมเหนือ 
ธรรมชาติมันจะทิ้งธรรมชาติไดอยางไร ทิ้งธรรมชาต ิ

โยม :  ผมมามองวาธรรมะคือความจริงนะ แตไมไดมองวาธรรมะคือธรรมชาต ิ

หลวงพอ :  ความจรงิ จรงิอยางไร 

โยม :  จริงโดยทีม่ันเปนตวัของมนัเอง  เชนตัง้อยู  เปลีย่นไป  มันตอมอิะไร  ของ 
มันไป 

หลวงพอ:  เปนไปไมได 

โยม :  ยังไงครับ อธิบายใหฟงหนอย 

หลวงพอ:  ถาอยางนี้  เราก็นัง่ดูกัน  โลกมันจะเปลี่ยนไป  ตอนนี้โลกรอน  ทกุคน 
พยายามจะแกไขมันหมดเลย อาว มนักเ็ปนความจริงอันหนึง่นะโลกรอน 

โยม :  คือไอตวัความจรงิของมนั ที่ใจเราตองไปประจักษ 

หลวงพอ:  นี่  ที่เราจะบอกวาเขาผิดกันหมด  เราจะแบงแยกหลายๆ  ช้ันมากเลย  ไอที่ 
พูดนี้ก็ช้ันหนึ่งแลวนะ  ไอเรื่องความเขาใจธรรมะก็เรื่องหนึ่งแลว  เรือ่งที่สองถาคนมนัรู 
คนมนัเหน็นะมันจะเขาใจเรือ่งโลกียปญญา  โลกุตรปญญา  อันนี้ก็ไมเขาใจ  คนไมเขาใจ 
คนไมเคยทํา ถาคนไมเคยเหน็โลกุตตรปญญา คนนี้จะไมเขาถงึโสดาบนั



ผูรูจริง ๒๔ 

คนเขาถงึโสดาบันไดเพราะเห็นโลกุตรปญญา  เพราะตัวโลกุตตรปญญา  คือตัว 
ชําระกิเลสคือตวัที่ทําใหจิตนี้เขาถงึโสดาบนั  ถาคนยังพูดตรงนี้ไมเปน  มันไมเคยเหน็ 
ทางเขาสูโสดาบันมันจะเปนพระโสดาบันไดอยางไร 

โยม :  ก็ไมเหน็แสดงวาไมเคยเจอ 

หลวงพอ:  แลวคําพูดที่กําลงัพูดออกมา ที่วา แลวใชปญญาอยางไร ผมก็ใชปญญาผม 
เขาใจแลวจะใชปญญาอยางไร 

โยม :  อันนีโ้ยมคิดเอาเองนะ 

หลวงพอ:  แนนอน  แลวพอเขาไปแลวจะมีสุตมยปญญา  จินตมยปญญา  ภาวนามย 
ปญญา  ปญญามันจะหลากหลายและปญญาแตละขัน้ตอนที่มนัแกกิเลส  แตละชั้นแตละ 
ตอนนี่  มนัเปนไปตามขอเท็จจริงดวย  ไมใชเปนตามที่เราพูดหรือใครพูด  ถาคนไมเขาถงึ 
ตรงนี้ พระพทุธเจาเทศนธรรมจักร ถาเราไมรูวงรอบของมันใน ๓ รอบนั้นที่เราปฏบิัติมา 
เราจะไมประกาศตัววาเราเปนพระอรหันต 

โยม :  ใช 

หลวงพอ :  แลวที่เขาคุยกันอยูนี่  อยางที่เอง็พูดเมื่อกี้นี้  รอยแปดพันเกา  นิทาน  นิทาน 
ธรรมะ แลวกเ็หอเหิมกนัไป กระแสชักนํากันไป 

โยม :  เออ  ถาผมขอใชความคิดอกีสักทีหนึ่งนะครบั  สรุปออกมาจากที่นัง่ฟง  ที่ 
หลวงพอแสดงธรรม ผมมองวาหลวงพอกําลงัจะบอกเราวาใหเราเขาใจเสยีกอนใหมนัถกู 
เสียกอนวาอะไรมันเปนอะไร ไอธรรมะจริงๆ นะมนัคืออะไร เพื่อปรับทิฐิใหมันถูกกอน 
กอนที่จะไปยึดไอรูปแบบทําเนียม หรือที่วาหลักของคัมภีรอะไรโดยทีว่าใจมนัยงัไมถึง 

หลวงพอ:  แนนอน  หนึ่งใจไมถงึ  แลวมนัไมใชวามาปรับความคิดเห็นหรอก  มนั 
เหมือนกับกระแส คนจะสรางขึ้น ถาคนไมสรางขึ้นกระแสมนัไมสรางขึ้น ความนิยมมนั 
ก็ไมเกิดขึ้น ทนีี้ความนิยมเกิดขึ้นแลว บอกวาจะเขาไปปรับมันอยูที่โคนําฝูงนะ 

โยม :  เออๆ กลับมาเรื่องนี้



ผูรูจริง ๒๕ 

หลวงพอ :  เพราะวาเรื่องนั้นมันชัดไปแลว  และก็บอกวาจะกลบัมาปรับ  ไอนีก่็พูดอยู 
คนเดียว  ไรสาระ  เราไมคิดอยางนั้นหรอก  เวลาเราพูดที่วาโดนลางสมอง  ทุกคนมันจะ 
โดนลางสมองมา พอโดนลางสมองมา มันมาเริม่ธรรมะเริ่มมาหัดอยูกบัเรา แลวก็กลบัไป 
ทําตามที่เราสอน ทุกคนนะถามันไดเขาไปสมัผัสนะ มันจะมานั่งรองไหทีน่ี่เยอะมาก  เรา 
นั่งอยูนี่ น้ําตาจะฝากกูเยอะมาก 

โยม :  เพราะถาเขาเหน็แลว เขาจะ.. 

หลวงพอ :  รองไห รองไหเลย เพราะเมื่อกอนทําอยางนั้น 

โยม :  มันเสยีเวลา 

หลวงพอ :  ไมใชเสียเวลา  เพราะเขาเขาใจวาอยางนี้  เพราะเขาเขาใจเลย  และพอเขา 
ปฏิบัติปบ  แลวเขามารองไห  เราจะไมบอกอยางนัน้  เวลาเราสอนเราจะไมบอกอยางนัน้ 
เราจะบอกวา  แลวความรูสกึรสชาติตางกันอยางไร  เขาบอกมนัคนละเรื่องเลย  เมือ่กอน 
อันโนนที่เราทําอยูแลว เรากว็าดี พอมาทําอยางนีป้บ มันเห็นความตางเลย แลวยอนกลับ 
ไปดูอันนั้นแลวนะ  เมือ่กอนเราคิดเราไปเช่ือเขาไดยังไง  มันกย็ังงงตัวมันเองเลยนะ 
เยอะแยะแตเรื่องอยางนี้  เราจะรือ้สัตวขนสัตว  เราจะชวยโลก  คือโลกทัศน  โลกกค็ือเรา 
โลกคอืหมูสัตว โลกคอืตัวเรา เราชวยเขาไดคนหนึ่ง เราชวยโลกธาตุไดโลกหนึ่งแลว 

โยม :  ก็เทากับวาดึงคนเรานี่แหละ 

หลวงพอ :  ใช  เราไปชวยเขาคนหนึ่งสองคนนี่  เขามารองไหตอหนานี่เยอะ  เยอะ 
จริงๆ  แลวอยางที่วาปฏบิัติ  ถาเอง็พวกนามรูปการปฏิบัตินี่  ๓  ป  ๒๐  ป  เอ็งปฏิบัติเพื่อ 
อะไร ถาปฏบิัติเพือ่ไปปฏบิัติธรรม เออ ถกู แตสวนใหญเขาจะไมพูดอยางนั้น เขาจะตอบ 
เราวาอยากจะไดมรรคไดผล  คือไมตองการเวียนวายตายเกิด  บอกมงึผิดหมดนะ  พอผิด 
หมดแลวกม็าแยกใหตรงเห็นตรงนี้  ตรงที่แบบวา  มงึกําหนดแลวมันวางใชไหม  ใช  แลว 
วางแลวทํายงัไงตอไปละ จริงๆ แลวมงึไมวางกนัหรอก 

โยม :  อืม มนัวางปลอมๆ



ผูรูจริง ๒๖ 

หลวงพอ :  เพราะมงึคิดวาวาง เพราะความคิดมันเกิดดับ มึงไปดนูามรูป ใครเปนคนดู 
ถาไมมีพลังงานไมมีจิต ถาไมมีไฟฟาเครือ่งใชไฟฟาทั้งหมดใชไมไดหมดเลย 

โยม :  เออ ถกูตองเลย ถาอยูดีๆ ไฟดับหมดนะ 

หลวงพอ:  เออ  แลวเครื่องใชไฟฟามนัจะใชไดยงัไง  ถาไมมีจิตความคิดจะเกิดได 
อยางไร  แลวมึงไปดูที่ความคิด  ดูนามรูป  ดูความรูสึก  แลวมันเกิดดับ  มันเกิดดับที่ 
เครื่องใชไฟฟามนัไมไดเกิดดบัที่ไฟ 

โยม :  ตองไปดทูี่เครือ่งตนกําเนิดมนัใชไหม ที่หลวงพอกําลังพูด 

หลวงพอ:  นั่นแหละ เอ็งพูดเมือ่กี้ไงวาปฏิบัตยิังไงละ 

โยม :  นี่ๆ หลวงพอผมก็สอนอยางนี้เลย 

หลวงพอ :  เออ สอนอยางไรวาไป 

โยม :  อันเดยีวกนันี่แหละ 

หลวงพอ:  ไมจรงิ!!! กูไมเช่ือ!!! กูถึงใหมงึอธิบายใหกูฟงไง 

โยม :  หลวงพอ.... ทานพูดอยู บอกวา นีน่ะบอกวาเราอยาไปตามดับสวิตซ 

หลวงพอ:  คนพูดคําเดียวกนั แตคนรูจริงกบัคนรูไมจริงตางกัน กูบอกมงึตั้งแตทีแรก 
แลววา คนพูดคําเดยีวกนั คนหนึ่งพูดถูกคนหนึ่งพูดผิด 

โยม :  แตทานก็พูดอนันีน้ะ ไอทีว่า ไอเครื่องปนไฟ 

หลวงพอ :  หมากูเหาดีกวานีอ้ีก  หมากมูันเหาเปนเครือ่งใชไฟฟาเลย  เดี๋ยวกูพาไปดู 
จริงๆ หมากเูหาดีกวาพวกนัน้สอนอีก ฉะนั้นอยามาอาง 

โยม :  หลักปฏิบัติ.. ไมๆ เขาพูดอางองิจากคําของหลวงพอพูดเมือ่กี้นี้แหละ ที่วา 
ใหมันอยูที่วาเรา ที่ๆ..



ผูรูจริง ๒๗ 

หลวงพอ:  เวลาพูดนะมนัพูดคําเดียวกนั แตเวลาทํานะ มันไมเหมือนกัน 

โยม :  วิธีการไมเหมือนกนัแตละคน 

หลวงพอ :  มันไมเหมือนกัน  ไมใชวิธีการไมเหมือนกัน  มันไมเหมอืนกันเลย  ไม 
เหมือนเพราะอะไร เพราะจิตกบัความคิดไมใชอนัเดยีวกนั แตคนที่มันไมรู มนัไมรูวาจิต 
กับความคิดเปนอนัไหน มนัรูวาความคิดคอืจิตนะ 

โยม :  เออ ไปสําคัญผิดวา เปนการ... 

หลวงพอ :  มันคิดวา  ความคิดนีเ้ปนจิต  แลวความรูสกึจากภายนอกมันคิดวาเปน 
ความคิด 

โยม :  ออ ถูกแลว 

หลวงพอ :  แลวพอมันเขามา มันก็หดเขามาที่ความคิดมัน 

โยม :  มาตั้งอยูทีค่วามคิดแทน 

หลวงพอ:  วางๆ วางๆ สัญญาอารมณ คิดใหวาง แลวตวัมึงวางจริงหรอืเปลา 

โยม :  แยบคายมาก ถูกแลวละ 

หลวงพอ :  ไมไดแยบคายหรอก นีเ่ปนความจรงิ 

โยม :  เออ ก็ความจริงนั่นแหละ ที่หลายคนไมรู 

หลวงพอ :  แตคนไมจริงมันแหกตากนั  แลวกไ็ปโกหกไอคนไมรูนัน่ละ  เพราะมีคน 
มาหาเราเยอะมาก  เหมือนกันพูดเหมอืนกัน  เราเฉยๆ  นะ  เราไมโตแยง  เราเฉย  เพราะ 
อะไรรูไหม เพราะกูพูดทีไร มึงก็ไปใสในหนังสือมึงหมดนะ มันจําคําพูดกูไปนี่ แลวก็ไป 
เขียนกัน กูรูทั้งนั้นละ กูเห็นเยอะ มาฟงกนูี่แหละแลวก็ไปเขียนกัน แลวก็บอกวากนูี่เหี้ย 

โยม :  มีหนังสอืหลวงพอไหมครับ มีไหมที่หลวงพอเขียนออกมา ไมมี



ผูรูจริง ๒๘ 

หลวงพอ:  มีเยอะแยะ นูนนะ มีเยอะแยะ มีทัง้นัน้แหละ 

โยม :  มีคนเอาไฟล  ขึน้ไปในอนิเทอรเน็ตนี่แหละ  เราก็ดาวนโหลด  เหน็มอียู 
ไมกี่ไฟลนะ ทนีี้กร็อวาเขาจะเอามาให 

หลวงพอ:  ไมหรอก  ไอเรื่องอนิเทอรเน็ตขางนอกนีน่ะมันไมนาจะเกิดขึน้เลย 
เพราะวาใครมาหาเรา  ลูกศิษยเราเยอะมาก  แลวเราสั่งหามทุกคน  หามเอาของเราไปทํา 
อะไรทัง้สิ้นเราไมเคยใหใคร 

โยม :  เหรอครับ มีเพียบเลยนะตอนนี้ เอาไปกระจาย เหน็เขาพูดกันนะ 

หลวงพอ:  เวลาเขาเอาไปแลว  ลูกศิษยก็มาบอกเรา  แลวเรากไ็ปถามเขาวาเอาของเรา 
ไปออกไดอยางไร  เขาก็อางวาเขามาทําบุญทีน่ี่  แลวเขาก็ถายรูป  แลวเขามาฟง  แลวเขาก็ 
เอาไปทํากนั เขาบอกวาไมไดผิด ก็มาทําบุญนะ อาว แลวกูไปรูอะไรกับพวกมึงละ 

โยม :  เออ หลวงพอไมรูเรื่องดวย 

หลวงพอ:  เรายังไมเคยทําเลย  แลวเรากไ็มทําดวย  ไมทํามาแตไหนแตไร  เพราะเรารู 
เราเขาใจ เราเขาใจถึงเรื่องความจริง กับสมมุติกบัโลกมันอยูกนัยงัไง แลวเราคิดวาถึงเวลา 
ตอไปเรากําลังจะออกอนิเทอรเน็ตของเราเองอยู  ถาถึงเวลาแลวเราจะออกเอง  ออกเอง 
เพราะอะไร  เพราะเราเปนคนพูดเอง  เราจะตองรบัผิดชอบกับคําพูดของเราเอง  เราจะ 
อธิบายคําพูดของเราไดทุกกระทงความที่เราเปนคนพูดเอง  แตในเมื่อเอ็งมาหากู  เอง็กเ็อา 
คํากูไป  แลวเอง็กเ็อาคําพูดกูไปพูดกัน  แลวก็ยังมีคนมาถาม  ก็ยังดี  เขาเอาหนังสอืมาใหกู 
หมดละ เอาหลักฐานเอาขอมลูมาใหกนูี่เยอะ เยอะมากๆ จนกูไมมเีวลา กูไมยุงดวย 

โยม :  ไดอานหมดเลยเหรอหลวงพอ 

หลวงพอ :  ไม ไมตองอานเพราะรูอยูแลววา ถาคนพูดคําผิดแลว อยางการออกรบ ถา 
มันเอาปนยิงตัวมันเอง  มันไมใชทหารหรอก  ไอคําพูดที่เขาพูดเขายงิตัวเขาตลอดเวลา  กู 
รูอยูแลววา  ไอพวกนี้ไมจริงหรอก  กไูมตองอานหรอก  กูดูประเด็นกูก็รูหมดแลววา  ใคร



ผูรูจริง ๒๙ 

ถูกใครผิด  แตกูก็เฉยมาตลอด  เราไมพูดเลย  เราไมสนใจ  เพราะอะไรรูไหมมนัเปนเรื่อง 
ของโลก นานาจิตตงั 

ทางการศึกษาเห็นไหม ทําไมเขามีคณะเยอะแยะไป เพราะการศึกษาของคน และ 
วุฒิภาวะคนไมเทากัน  การปฏิบัติหรอืการรบัรูในศาสนามันหลากหลายมากเราจะไป 
บังคับบัญชาหรือใหใครเหน็ตามเรานะ  มึงบา  มึงบา  มึงบาแนนอน  ถาเราเขาใจเรื่องทุก 
อยางหมดแลว มึงจะไปตโีพยตีพายกนัเรื่องอะไร 

โยม :  อื้อหือ ถกูตอง 

หลวงพอ :  ยังไมไดตีโพยตีพายเรือ่งอะไรเลย  แตเรื่องที่เกิดขึ้นมาเพราะเขาไปจัดการ 
กันเอง 

โยม :  แตไอตรงนี้สําคัญหลวงพอ 

หลวงพอ :  เขาไปจัดการกันเอง พอเรือ่งมันเกิดขึน้แลว 

โยม :  ดูจะมีเรื่องดวยนะ ผมดูเทาที่ดูขาวคราวมานี้ 

หลวงพอ:  มีเรือ่งอะไร 

โยม :  เขาจะพูดประมาณวาหลวงพอไปแยง 

หลวงพอ:  แยงสิ  ในเมื่อมันมีเรือ่งขึน้มาแลวนี่  แบบวาไมใชมีเรื่องหรอก  ในเมือ่เขา 
มาถามเรา ในเมื่อเราหามทุกอยางเพราะเราบอกทกุๆ คนที่ไปพูดวาเปนไปไมไดหรอก ที่ 
พวกมงึจะพูดใหเขาเขาใจ  มันเปนไปไมไดหรอก  เพราะมึงจําคํากูไปพูดแทน  คําวาพูด 
แทนไมรูจรงิ ถาพูดแทนเวลาแยงแลว มงึจะตอบเขาไดยังไง คนพูดแทนกพููดไมได ตอง 
กูพูดเอง  เราพูดกับทกุคนที่จะไปทํา มีคนมาขอเยอะมาก ซีดีขอไปออก ไมให  ไมเคยให 
ใครเลย 

โยม :  อยางนี้ไมดีหรอก เพราะวาคนมันเขาใจผิด



ผูรูจริง ๓๐ 

หลวงพอ:  แตถาเราจะทํา  เราจะทําของเราเอง  เดีย๋วกทูําเอง  กูไมไดทําเพือ่ใคร  กทูํา 
เพื่อศาสนา ใครจะติใครจะชม มนัเรื่องของเขา นีเ่รือ่งของกู มนัคนละเรื่อง เรือ่งของกคูือ 
กูทําของกเูอง  เรือ่งของเขาก็เรือ่งของเขา ไมเกีย่วกบักู  ไมเกีย่ว  แตจะพูดที่วาเรือ่งมันเกิด 
ขึ้นมานี่ พอเขาไปแลว มนักล็ูกศิษยเขานั่นแหละ ทีว่ารองไหๆ มาหากู โอโฮ รองไหเปน 
ฟูมเปนฟายทัง้นัน้แหละ 

ไอพวกที่มนัพลกิแลว  พอมันรองไหเสรจ็แลว  มันกไ็ปทํา  ก็บอกวาอยา  มันก็ไป 
แอบทํากัน พอเรื่องมนัเกิดแลว มันก็มาหาเรา มาขอโทษ “ผมเอาช่ือหลวงพอไปขายแลว 
ละ  ผมขอโทษ”  รองไหกนัอีก  เรากเ็รื่องมนัเกิดไปแลว  แลวจะฆามนัเหรอ ทีนี้เราจะพูด 
บอกวา  สิ่งทีม่ันเกิดขึ้นแลว  เรื่องมนัเกิดขึ้นแลว  เราเปนตนเหตุเพราะวาเราเปนคนพูด 
ฉะนั้นเราถึงตองรบัผิดชอบคําพูดกูไงละ กูพูด!!! กูยืนยัน!!! วามันผิด!!!  ผิดหมด!!! แลว 
ที่ไหน เมือ่ไหร เวลาใดเชิญได กูไปไดตลอด 

โยม :  เทาที่ผมฟงนะ  มนัจะเปนวา  คนทีม่าฟงหลวงพอแลวทีนีม้ันเขาใจ 
ความหมายไมถกู แลวมนัก็ไปพูด 

หลวงพอ:  ไมใชไมเขาใจความหมายหรอก  เพราะมันพูดกับเราอยางนี้  เรานี่คนจริง 
สังเกตเราพูดไหม  เวลาเขามาฟงเราแลว  หลายคนมาก  จะบอกวาหลวงพอจริงหรอื  จริง 
หรือ 

โยม :  คําวาจริงคอืยังไง 

หลวงพอ :  จริง หมายถึงวา เขาผิดจรงิหรือ 

โยม :  เขาผิดจริงหรอื หมายถึงทานอืน่นะ ครบูาอาจารยทานอื่นนะ ไมไดเอยชื่อ 
ใครนะ 

หลวงพอ:  ใช พอผิดจริงหรือ เรากอ็ธิบายใหฟงวาอยางนี้ๆ มนัถึงผิดเห็นไหม ความ 
ขัดแยงกันอยางนี้ มันถึงไดผิดตรงนี้ 

โยม :  เขาเอาเรือ่งราวมาเลยเหรอ เรื่องราวนูน เรือ่งราวนี้



ผูรูจริง ๓๑ 

หลวงพอ:  ทั้งนัน้แหละ มาเปดใหฟงหมด 

โยม :  มาขอนัน่ขอนี่อะไรนี่นะ 

หลวงพอ :  แนนอน 

โยม :  แลวหลวงพอวาไง 

หลวงพอ :  ก็มันผิดอยูแลว กก็ูอธิบายใหฟงไง 

โยม :  ผมเขาใจแลวละตั้งแตตอนที่หลวงพอบอก 

หลวงพอ:  กูอธิบายใหฟงหมดนะ เพราะเราอธิบายใหเขาฟง ความคิดเหน็เขาเปลี่ยน 
หมด พอความคิดเหน็เขาเปลี่ยนหมด ความจรงิเขาเปลี่ยนแลว เขาก็ตองดูใจเขา แตความ 
เปนสัญชาตญาณของมนุษย  พอความคิดมนัเปลี่ยนแลว  มันสงสารคนอื่นไง สมมุตอิยาง 
เรานี่ ถาเราหลงผิดมาดวยกัน เราหลงทางมาดวยกนั หรือวาหลงผิด 

โยม :  อา คือบอกคนอืน่เขาแหละวา อยางนัน้อยางนีน้ะ 

หลวงพอ :  ใช  ถาเราหลงทางมาดวยกนั  และเราไปทางที่ถูก  เอ็งจะมาคุยอกีไหม  นี่ 
พูดถึงสัญชาตญาณของมนุษยนะ 

โยม :  ทั่วๆ ไป เราตองมีความเมตตา 

หลวงพอ :  ทีนี้ไอพวกที่มนัมาคุยกับเราแลว  เราเขาใจวามันมีตรงนี้  มันถึงไปแอบทํา 
กัน แอบทํากันไมเคยอนุญาต ไมเคยอนุญาต! เวนไวแตมันมีเวนไวแต มันมอียูอันหนึ่งที่ 
เขามาบันทกึตั้งแตทีแรก  เขาขอรองเรา  เราบอกจะทําอะไร  เขาบอกขออนุญาต  เรามี 
อนุญาต มันมีของใคร มอียู ๒ คน ทีอ่นุญาตไปเฉยๆ แตไมไดใหแจกนะ 

โยม :  เขาเอาไปทําอะไร 

หลวงพอ :  แคเสนอความคิดเรา



ผูรูจริง ๓๒ 

โยม :  เขาขอจะเสนอความคิดหลวงพอ  ตอสาธารณชนอยางนี้เหรอ  เขาเอาไป 
ทําอะไรปะ หรอืเขาเอาไปทําอะไรฮะ 

หลวงพอ:  ไมไดทําเลิกหมดแลว เขาเคยเอาไปทําแลวมันแบบวา มันทําไมได 

โยม :  นานหรือยังครับอนันี้ 

หลวงพอ :  เมื่อปที่แลวหรือปนี้กไ็มรู ไมเกีย่วกบัพวกนี้หรอก ไมเกี่ยวกบัเรือ่งทีเ่กิดนี้ 
เพราะคนของเราเรารูหมด 

โยม :  ผมไดยิน  เห็นเหมอืนเขาบอกวา  เออ  ก็เรือ่งนานแลวนะ  ผมยังไมรูเรือ่ง 
เลยไอเรือ่งราวนะ 

หลวงพอ:  อะไร  อนัไหน  เรื่องอะไร  เรื่องอนัไหนละ  มนัมหีลายเรื่อง  มึงเอาเรื่อง 
ไหนละ 

โยม :  เขาบอกวามันมีกอนหนานี้  ผมไมรูวากอนหนานีม้ันเรื่องอะไร  แตตอนนี้ 
ที่มันมีอยู ที่วาเรือ่งอะไรกับทาง อนันี้ผมมารูอนันี้ ผมเพิ่งจะมารู 

หลวงพอ:  ใชๆ  กอนหนานัน้  มนัก็มรีะแคะระคายกันมา  โธ  มีคนมาขอซีดีเราไป 
ออกเยอะแยะ เจาของเว็บไซตลานธรรมมาหาเราที่วดัสันติธรรมารามที่โพธาราม เมื่อสิบ 
กวาปที่แลว ขอไปออก กกู็ไมให เจาของเว็บไซตเขาเอง มาหากูเองเลย มาขอกเูยอะแยะ 
ทุกคนนะ  อยาใหเอยชื่อวัดเลยนะ  หลายวัดมาก  มาขอเทปขอซีดเีราไปออกกระจายเสียง 
นะ  เรากไ็มอนุญาตหมดเลย  เพราะการประพฤตปิฏิบัติไมเหมือนกนั  แลวจะเอาเราไป 
หนุนเขาทําไม ซีดีของเราหรือเทปของเรา หรือหนงัสือของเรา  เราทํามาตั้งแตป  สามสิบ 
เศษๆ จนปานยงัเก็บไวกับเรา 

โยม :  อุย ก็ทาจะเยอะสิหลวงพอ ใชไหม 

หลวงพอ :  เดี๋ยวออกไปแลวมึงจะเหน็เอง 

โยม :  ถาทําตั้งแตป 2530 นี่ก็ยี่สิบปกวาๆ แลว



ผูรูจริง ๓๓ 

หลวงพอ:  ขอมูลดิบๆ กูนี่ ยงัอีกเยอะแยะมหาศาลนกั 

โยม :  ดีเหมือนกนั ถาหลวงพอเปดเว็บไซตคนจะไดเอาไป.. 

หลวงพอ:  ถึงเวลาแลวเราจะทําของเรา  ดวยความรบัผิดชอบ  แตทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไป 
แลว  ทุกคนมา  ๑.  ลูกศิษยของเราหลายคน  เขาก็พยายามจะชวยดูแลเราอยู  เขาก็ไปดอูยู 
เดี๋ยวคนโนนมาฟองไอนูน  เดีย๋วคนนีม้าฟองไอนี่  เราก็ถามวา  แลวจะทํายังไงละ  มันใน 
เมื่อเขาก็ไปถามกนั  เขาบอกวา  คุณเอามาออกกันไดยังไงนี่  แลวหลวงพอรูหรอืยัง  เขาก็ 
บอกวา อาว กม็าทําบุญที่วัดนี้นะ นีเ่ขาตอบนะ 

โยม :  ก็เขามาทําบุญกับหลวงพอ แลวเขาก็มาเอาซีดีไป หลวงพอก็ใหอยางนีน้ะ 

หลวงพอ :  เออ แลวเขาก็เอาไปออกกนั เขาบอกก็ผมไปทําบุญมา เขาไมมีอะไรหรอก 
เขาบอกมีรูปดวยนะบางทมีันมา 

โยม :  ไอเราก็ตองใหไปนะ 

หลวงพอ :  ไมไดใหหรอก เราจะวางไวเฉยๆ 

โยม :  นั่นแหละเขามาทําบุญ เขามา เขารับแจกไปอยางนีเ้หรอ 

หลวงพอ:  เขามารับแจกไป นี่ตอนเชาๆ  มันจะมีซีดวีางอยู  ถาซีดีออกใหมมนัจะวาง 
ไว  ลูกศิษยเราเขากจ็ะรูกนั  ลาสุดเขาจะมาหยิบลาสุดกันไป  ทีนี้ใครๆ  พวกนัน้ปหนึง่จะ 
โผลมาหนเดยีวละ  ๒๐  ปดวย  ไอพวกทีม่าเอาไปออก  มันไมเคยมาหรอก  ทีนี้พอมันมา 
มันไดอะไรไปมนัก็คิดวา 

โยม :  หลวงพอให 

หลวงพอ :  เออ แตเราเปนลูกผูชายเพราะในซีดี กก็ูพูดจริงๆ เสียงของกูและกูพูดเอง 

โยม :  จริงๆ อาจารย....บอกวาอยาไปพูดนะวาเปนศิษยของคนโนนคนนี้ อยาไป 
เอยชื่อทานนะ ผมกย็ังหวงอยูนะนี่



ผูรูจริง ๓๔ 

หลวงพอ:  เอยได ถางัน้นะ 

โยม :  ผมวาเอยได ไอเรามันจริงใจ มนัไมมีอะไร 

หลวงพอ :  เราเอยไดทั้งนั้นแหละ เพราะอะไรรูไหม เพราะอาจารยองคไหนหรอืสาย 
ไหนอยางเชนทหาร  ราบ  ชาง  หรือวาปนใหญ  หรือวาสื่อสาร  การกระทําของเขา 
การศึกษาของเขา มันคนละแนวทางกันมา  ในการปฏิบัติมึงบอกกูมาเลยวาลกูศิษยใคร กู 
รูหมด มนักเ็หมอืนกบัทหารนีล่ะ อาจารยองคนี้จะสอนไปในแนวทางนี้ อาจารยนี้ก็สอน 
ไปแนวนี้ เอง็เอยชื่ออาจารยขึ้นมากูรูถงึทัศนคตมิึงแลว 

โยม :  ผมบวชกับทานอยูเดือนหนึ่ง 

หลวงพอ :  เอ็งเอยชื่ออาจารยเอ็งมา กูรูถงึทัศนคติพวกมึงเลยละ 

โยม :  เพราะคนสวนใหญจะไปยึดเอาตามแนวทางของครบูาอาจารย 

หลวงพอ:  โธ  แลวจะมาอยูกับเรา  มาแกไข  เราจะบอกเลยวา  แกไขยังไงจะทํายงัไง 
แลวการแกไขของเรา  เราไมไดยัดเยียดเขาไปในสมองเขา  เราตองใหเขาพิสจูนเองแลว 
เขาจะรองไหกบัเราเอง เขาจะทิ้งเอง 

โยม :  อันนี้ตรงนี้ ที่วัดมีปฏิบัติกนัอยูทุกวันๆ หรอืเปลาครบั 

หลวงพอ:  มีทุกวัน ฝงโนนมีเยอะแยะ 

โยม :  ออ ฝงโนนนะ ที่ผมเหน็นะ 

หลวงพอ:  ผูหญิงอยูฝงโนน ผูชายอยูฝงนี ้

โยม :  ออ เยอะไหมครับ โทษทีถามหนอย 

หลวงพอ :  ทางนี้สิบกวาคนยี่สบิคน 

โยม :  พอไดนะ กําลังดี



ผูรูจริง ๓๕ 

หลวงพอ :  เพราะตอนนี้ แตถามันเปนเสารอาทิตยหรือวันนักขตัฤกษนะลน 

โยม :  ถาเราขอมาปฏิบัตินี่ตองขอไหมครับ 

หลวงพอ :  ตองขอ 

โยม :  บอกกบัหลวงพอโดยตรงนะ อยาไปบอกใครนะ 

หลวงพอ:  บอกใครไมไดหรอก บอกใครเขามากูไลออกหมด  แลวใครเอาเขามาแลว 
ไมบอกกนูะ ก็ตองใหออก 

โยม :  ถามีเบอรโทรศัพทผมขอเบอรไดไหม 

หลวงพอ:  เบอรของวัด  เบอรวัดแลวตองโทร  เพราะทีว่าตองโทรเพราะอะไร  เพราะ 
มันจะไดรูวา  พอมันเตม็แลวนี่  ๔๐-๕๐  คนมันเต็มแลว  พอเต็มแลวเราจะบอกวา  ถาจะ 
มานะใหเอาเตนทมาได 

โยม :  ออ ใหกางเตนทดวย 

หลวงพอ:  อาสาฬหบูชานี้เปนรอย 

โยม :  ผมก็เคยนะ ไปกางเต็นทนะ 

หลวงพอ :  เต็นท  คําวาเตน็ท  คําวาพระปา  ลูกศิษยสายพระปา  เขามันติดดนิ  ความ 
เปนอยูมนัเรียบงาย 

โยม :  ผมมีกลดดวยนะ กางกลดไดใชไหมครับ 

หลวงพอ:  ใช ถาพระปามันติดดนิ แลวมันเรียบงาย พอเรียบงายขึ้นมา กเิลสตัวไหน 
มันจะแหยมึง แตถามึงไมเรียบงาย กิเลสมนัตอรองทั้งนัน้ละ พอตอรองขึ้นมา พระที่ไมมี 
หลักก็ไปโอเขา มีคนมาทีน่ี่บอยมาก แลวพอไปวัดอืน่กลับมา แลวก็บอกวาไมมาที่นี่แลว 
ละ  เพราะทีอ่ื่นนะมนัมีหองกระจกมนัติดแอร  กูบอกนะ  ถามันติดแอรมีหองกระจกนะ



ผูรูจริง ๓๖ 

มันมีเครือ่งอํานวยความสะดวกใหพวกมึงได  ถาเปนพระอรหนัตไดกูสรางใหมึงเดี๋ยวนี้ 
เลย กูสรางเลย เอ็งจะมาแกกเิลสหรอืวาเอ็งจะมาเพิ่มกิเลส 

ถาเอ็งจะเอาความสะดวกสบายนะกจูะทําให กูลงทนุใหหมดเลย ถากูสรางอยางนี้ 
แลวมึงเปนพระอรหนัตไดนะ  กทูําให  ๑๐  ช้ันเลย  เพราะเงนิมนัไมมีความหมายกบักูเลย 
เงินสิง่ปลกูสรางนะของไรสาระ  แตการสรางใจคน  การปลุกใหคนขึ้นมาเปนความจริง 
ขึ้นมาได มนัยากกวานั้นหลายรอยหลายพนัเทา 

ฉะนั้นถงึบอกวาเวลามาแลวเราใหไดแคนี้  ระดับปานกลางคือไมทกุขจนเกนิไป 
กับไมสุขจนเกนิไป  แตใหเราตอสูกับตวัเราเอง  การตอสูนั่นคือการปฏิบัติ  การตอสูไหน 
วาแกกิเลสกัน  แกกเิลสยงัไง มึงเหน็กเิลสกนัหรอืยัง  โธ  การปฏิบัตินะจิตสงบแลวขุดคุย 
หากิเลส  ถาไมหากิเลสไมมีทางฆากิเลสได  การหากิเลสใหเจอกิเลส  เปนเรื่องที่เทคนิค 
มันยงัอีกเยอะนกั 

หลวงปูดลูยสอนบอกดูจิต  “หลวงปูดูลยสอนใหดูจติ  จนจิตเหน็อาการของจิต” 
เห็นอาการของจิตแลวพจิารณามันเปนขั้นตอนเลย  ดูจิตคือสมถะ  จิตเหน็อาการของจิต 
คือวิปสสนา ถาวิปสสนาฆามันแลวเห็นไหม ดูจิตจนจิตเหน็อาการของจิต แลววปิสสนา 
มัน ฆามันๆ!! ฆามันนะ โสดาบัน หลวงปูดลูยสอนชัดเจน ถูกตอง 

โยม :  แตวาไมใชวาเรา ไปเอาจิตไปควานหาจิตใชไหมครบั 

หลวงพอ:  เอาจิตไปควานหาจิต  คือดกีวาเอาจิตไปความหา  เปนไปไมไดที่ผิดก็ผิด 
กันตรงนี้  เราเคยคยุกับลูกศิษยหลวงปูดลูยเยอะมาก  เขาบอกวาหลวงปูดูลยสอนใหดจูิต 
แลวไปหาทาน  ทานบอกวา  ไมใช  หลวงปูดูลยไมเคยรับประกันใครเรือ่งเห็นจิตสกัคน 
เดียวเลย นอยคนนักที่หลวงปูดูลยบอกวา เออ มึงเหน็จิต คนปฏิบัตินะ เอง็ดูในเมอืงไทย 
เศรษฐีโลกมีกี่คน  เศรษฐีเมอืงไทยที่ติดอันดับโลกมกีี่คน  ไมกี่คนใชไหม  ในการปฏิบัติ 
คนที่บรรลุธรรมเหมือนเศรษฐีโลก นอยนกั 

โยม :  มันมีไมเยอะนะ



ผูรูจริง ๓๗ 

หลวงพอ :  แลวทําไมมึงเปนกันเกลือ่นเลย เหน็จิตรูจิต นั่งพจิารณากันเกลือ่นเลย สน 
ตีนกูไมเช่ือมงึหรอก มึงจับกูฆากี่รอบ กูกไ็มเช่ือ 

โยม :  หลวงพอไอคําวาอาการจิตคอืวายังไง 

หลวงพอ:  กูอธิบายเทาไหรมึงกไ็มรู 

โยม :  ตองเหน็เองใชไหมครับ 

หลวงพอ :  เพราะลูกศิษยกูหลายคนใหกูอธิบายเรื่องนีเ้ยอะมาก  แลวพอคนไปเหน็ 
อาการ  มันมลีูกศิษยมาหาเยอะมาก  หลงกันไป  แลวก็มาอธิบายใหฟงนะ  พอเขาไปเหน็ 
โอ หลวงพอมนัแฮงกเลย มันตองรูตองเหน็อยางนี้ แลวกูจะอธิบายไปเรื่อยๆ เมื่อวานนีก้็ 
มา หลงไป ๓-๔ ป เพิ่งกลับมา ก็บอกวาดูจิตๆ แลวก็คิดวาทําไดดีมาก แลวบอกวาถาทําดี 
มาก  มึงตองทําอยางนี้  ก็กลับไปทํา  มาหาเราเลย  บอกทําตามเราหมดเลย  แลวมันไม 
เหมือน 

เราบอกเลย  คําถามมึงมันฟอง  แตในใจมงึมนัไมจริง  จิตมนัไมสงบจริง  มันไม 
รูจักจิต  มันดูจิตไมถงึตัวจิตจรงิ  แลวมนัเอาออกไปใช  แลวมันคิดวามันรูจรงิ  ถารูจรงินะ 
จิตตองเหน็อาการของจิต  แตนี้เขาไมเห็นอาการของจิต  เขาไปเห็นความคิดขางนอก  ถา 
วิ่งขางนอกมันก็ออกมาจากความคิด  ไปเห็นความคิดขางนอก  แสดงวามงึไมถึงตัวจรงิ 
โธ  แคมันพูดก็รูแลว  ไอคนพูด  ปฏบิัติภาวนาแลวมาพูด  กูทําปนลั่นตมูนะ  ทําไมปนมนั 
ลั่นละ ก็ทําไมไปฆาเขา ก็มึงถือปนอยู โธ นี่กบ็อกวาทําไมจิตเปนอยางนี้ๆ ก็ปนมึงทั้งนั้น 
นะหลอกเราไมไดหรอก 

โยม :  ก็พูดอยูนะ อาว อยางนั้นตองเฉยๆ หรือเปลา 

หลวงพอ :  เฉยๆ ก็ผิด 

โยม :  ไมๆ หมายถงึวาไมพูดไมจา แลวใหหลวงพอดเูอาอยางนี้ 

หลวงพอ:  ไมมีทางๆ



ผูรูจริง ๓๘ 

โยม :  แลวตองทํายังไงฮะ 

หลวงพอ :  มันตองพูดอาการออกมา 

โยม :  มันกพ็ูดอยูนี่แหละ แตวาใหมันของแทๆ นะ 

หลวงพอ:  เวลาพูดจริง จริงมันก็คือจริง มันตองพูดกัน ถาไมพดูกันนะ ทําไมหลวงปู 
มั่นเวลา ธมฺมสากจฺฉา พระปาที่ปฏิบัติแลวกลับมาคยุกัน 

โยม :  อยางที่ไปธุดงคอะไรมาใชไหมครับ แลวเขาก็กลบัมา 

หลวงพอ:  ใช  กลับมาแลวมาคุยกันอยางนี้  นีว่ิทยานิพนธของแตละคน  และผิดก็คือ 
ตองมาแกไขกันและคนจริงกบัคนจรงิมาคุยกนั  ไมใชเอาหนอมแนมๆ  มาคุยกัน  เอา 
หนอมแนมๆ  มาคุยกันมันก็หนอมแนมอยูนั่นละ  แลวศาสนาก็ไมมีอะไรเลยตออะไร  ก็ 
ประสาหนอมแนมไง  ออ  พระพุทธศาสนาสอนอยางนี้นะ  สอนใหคนเปนควาย  หลงกัน 
เปนลานๆ คนเลย พุทธศาสนานี้มนัเปนศาสนาของควายโวย ไมใชศาสนาของคน จบยงั 

โยม :  ผมเขาใจแลว 

หลวงพอ:  จบ เราจะเรียกพระใหเอาซีดีมาให


