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จิตสงออก 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เดี๋ยวเราดู  ดูนี่กอนเลยเนอะ  เหตุมนัเกิดจากตรงนี้ใชไหม  ตองเคลยีรใหเหน็เหตุกอน 

ประเด็น  :  หนึ่ง  จิตที่สงออกเปนสมุทยั  ผลอันเกิดจากจิตสงออกเปนทุกข  ของหลวงปูดูลย 
หลวงพอ........  ตีความวา  จิตที่สงออกนอกเปนสมุทัยนั้น  นาจะคลาดเคลือ่น  จากสภาวธรรมที่ 
หลวงปูดลูยสอน  เพราะจิตที่เปนตัวสมุทัยเปนไปไมได 

หลวงพอ  :  อันนีค้านนะ 

ประเด็น  :  จิตที่เปนสมุทยัเปนไปไมได 

หลวงพอ  :  อะไรเกิด  คนเกิดเกิดจากอะไร  จิตที่เปนสมุทยัเปนไปไมได  ถาเปนไปไมได  คนก็ 
ไมตองเกิดแลว  เพราะวาจิตนีม้ันไมมีสมุทยัเหน็ไหม  ไอกรณีอยางนี้  มนักเ็ปนการเถยีงกนัทีว่า 
จิตเดิมแทนี้ผองใส  จิตเดมิแทนี้หมองไปดวยอปุกิเลส  เพราะผองใส  คือนิพพานไง  นี่ไง  ทาง 
วิชาการเขาคุยอยางนั้น  ถาพูดอยางนัน้  จะไปเขากบัตรงนัน้ 

ประเด็น  :  นาจะคลาดเคลื่อนจากสภาวธรรม  ที่หลวงปูดูลยสอน  นาจะคลาดเคลื่อน... 

หลวงพอ  :  เห็นไหมเราเคยพูดไวบอยมากเลยวา  ธรรมะที่หลวงปูดูลยพิมพไว  ธรรมะของ 
หลวงปูดลูย  ตอไปลูกศิษยจะแกไข  เราพูดบอยเหน็ไหม  วาลูกศิษยจะแกไข  จะแกไขใหเปนตาม 
ความเหน็ของลูกศิษย  แตที่ของหลวงปูดูลยถูกหมด  แตเพราะเราเขาไมถึงสภาวธรรม  ของสจั 
ธรรมมนัจรงิ  เราเลยเขาตีความไมถงึ  แลวเราจะแกไขเราจะเปลีย่นแปลง  เราเปนหวงมากที่วา  จิต 
สงออกทั้งหมดนะ  ความคิดมนัออก  สงออกมนัเปนทุกข  ตองหยุดความคิด  การหยุดความคิดนั้น 
ก็ตองใชความคิด  หลวงปูดูลยพูดบอยมากเลยตอไปมันจะตัดทิง้หมด  เพราะวาการใชความคิด 
นั้นเขาถือวาเปนกิเลส  แตการใชความคิดนัน้  ถาเปนครูบาอาจารยวาเปนมรรค  ถาจิตเปนสมาธิ  นี่ 
ไงจะคานตรงนี้ไวกอนแลวเดีย๋วคอยอธิบาย 

ประเด็น  :  จิตที่สงออกเปนสมุทัยเปนไปไมได  จิตเปนวิญญาณขันธ
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หลวงพอ  :  เราบอกถาจิตเปนวิญญาณขันธ  เราก็บอกวาเปนไปไมได  เพราะวิญญาณขันธ 
วิญญาณขันธในขันธ  ๕  ใชไหม  วิญญาณขันธ  วิญญาณขันธก็คือขันธ  ๕  อวิชชา  สังขารา  สังขา 
รา  ปจจยา  วิญญาณัง  อวิชชา  ปจจยา  สังขารา  สังขารา  ปจจยา  วิญญาณัง  วิญญาณ 
ในปฏิจจสมุปบาท  คือ  วิญญาณในปฏิสนธิ  วิญญาณอันนัน้เปนวิญญาณในปฏิสนธิ  ไมใช 
วิญญาณขันธ  เพราะมันเปนปจยาการ  มันไมเปนขนัธ  ไมใช  ขันธเปนกอง 

ประเด็น  :  จิตจัดอยูในกองทกุข  ไมใชตัณหาอันเปนตวัสมุทยั 

หลวงพอ  :  โคตรสมุทัยเลย!  ไมใช  ไม  ไม  จัดกอง  ไมใชตัณหา  เพราะตัณหา  ในการปฏิบัติ 
เดี๋ยวนะใจเย็นๆ  กอน  อานจบกอน  (หัวเราะ) 

ประเด็น  :  หากใหตรงกับสภาวธรรม  จะตองใชคําวา  ความสงออกนอก  ความสงออกนอก 
ของจิตเปนสมุทยั 

หลวงพอ  :  ความสงออกนอกของจิตเปนสมุทัย  มันกบ็อกวาไอโจรปลนมันอยูคนละโลก  ตอง 
ไปจับไอโจรปลนตัวนั้น  แตมนัไมไดมองไอโจรในหัวใจไง  นีไ่งถงึบอกวา  ความสงออกถงึเปน 
สมุทัย  แลวไอโจร  โจรในหวัใจมันพญามารมนัอยูที่ไหน  ไอโจรนอกก็มี  เวลาโจรขางนอก  เวลา 
มันมาปลนเราละนอกบาน  ศึกในบาน  ไอคนใน  ไอคนใชไอคนในบานเราเปนไสศึก  เอาโจรมา 
ปลน  มึงรูจักไหม  (หัวเราะ) 

ประเด็น  :  หากใหตรงกับสภาวธรรม  ตองใชคําวาความสงออกของจิตเปนสมทุัย  ผลแหงการ 
สงออกของจิตเปนทกุข  เพราะความสงออกนอกของจิต  ก็คือความทะยานอยากหรอืตัณหา 

หลวงพอ  :  ความสงออกนอกนะ  ถาไมมีแรงขบัจากตัณหา  มันจะสงออกไปไดอยางไร 

ประเด็น  :  อันเปนตวัสมุทยั  ตามคําสอนขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา  สอง  อยาจิตสงออก 
นอกของหลวงปูดูลย  อยาจิตสงออกนอก  ของหลวงปูดลูย  ของหลวงพอ........  ตีความวา  จิต 
สงออกนอก  คืออาการของจิตที่ไปตั้งมัน่  ในขณะทีรู่อารมณ  คอือาการของจิตที่ไมตัง้มัน่  ในขณะ 
ที่จิตที่รูอารมณ  ไมวาจิตจะสงไปภายนอก  หรอืสงเขาขางในใหประคองไวเปนกลางๆ  คือถา 
นอกเหนอืจากความรูไปตามปกติธรรมดา  ถานอกเหนือจากการรูไปตามปกติธรรมดา  ก็จัดวาก็จัด 
วาเปนจิตสงออกนอกทั้งสิน้ 

หลวงพอ  :  นั่นแน  ! 

ประเด็น  :  ตามปริยัติ  ตามพระปริยัติธรรมแลวอาการที่สงออกนอก  คืออาการของตัณหา
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หลวงพอ  :  แหม  รับไมไดเลยนะ... 

ประเด็น  :  เปนความหิวอารมณของจิต 

หลวงพอ  :  เนี่ย..ภาวนาเปนไมเปน  ที่เมื่อกอนจะบอกวา  มันเปนไมเปน  เนี่ยไอเขาพูดมันสวน 
เขาพูด  ไอคนไมเปน...  เหมือนเราขับรถ  เราบอกวาขับรถมันตองใสเกียรออกนะ  มันนัง่อยู  มัน 
บอกวา  มันขับรถได  แลวรถไมเคยขยบันะ  มันผิดตลอด 

ประเด็น  :  จิตสงออกนอกคอืหลงภาพหยาบ  จิตสงในคือหลงภาพละเอียด  หนึ่งนะ  สอง 
หลวงปูสมิเคยช้ีแนะแกไขใหจิตถลําตามไปรูอารมณสวนสวนลกึภายใน  หลวงปูสมิ  เคยช้ีแนะ 
แกไขไมใหจิตถลําตามไปรูอารมณสวนลึกภายใน  หลวงปูเทสกสรุปใหวา  ไมสงออกนอกไม 
สงออกนอก  ไมสงในใหรูอยูตรงกลางกลาง  สาม  จิตเห็นจิตของหลวงปูดูลย  หลวงพอปราโมทย 
ตีความวา  จิตเห็นจิตหมายถงึจิตดวงปจจุบนัมีสติ  ใหรูจิตดวงที่ดับไปแลว  สดๆรอนๆ 

หลวงพอ  :  (หัวเราะ)  กูจะอวก! 

ประเด็น  :  จิตไมไดมีเพยีงดวงเดยีว  แลวคงถาวรอยูเปนนิรนัดร  แตจิตเกิดดับสืบเนื่อง 
ตลอดเวลา  เพื่อทําหนาที่รูอารมณ  เมื่อจิตดวงหนึง่ดับไป  หากจิตดวงใหมมีสตริะลกึรูตามจิตดวง 
เดิม  จิตดวงเดมิซึ่งหมดสถานะจากธรรมชาติที่รูอารมณไปแลว  ก็เปลี่ยนเปนสถานะใหเปนอารมณ 
ในดวงจิต  เปนอารมณใหจิตดวงใหมรู  สติจะเกดิระลึกรูดวงจิตที่เพิ่งดับไปได  เมื่อหัดตามรูจิต 
เนืองๆ  จนจิตจดสภาวะของจิตไดอยางแมนยํา  ถิรสัญญา  แลวสติจะเกิดตามระลึกรูจิตที่เพิง่ดับไป 
ดับไปเองได 

หลวงพอ  :  ไอนีม่ันเครือ่งถายเอกสารนะ  มันไมใชจิต!  เครื่องถายเอกสาร  มันเปนไปไมได 
ตามที่เขาพูด  เปนไมไดสักอยางหนึง่  เราเห็นแลวแตเรายงัไมพูด  เราจะไปเทศนกัณฑหนาวา 
ปญญาหรือสัญญา  นี่เทศนไวแลวนะ  อะไรนะ  เนีย่  จิตจริงโสดาบันถึงจริง 

ประเด็น  :  เพราะเขาบอกวารูอยางนี้นะ  จะเปนโสดาบันเอง 

หลวงพอ  :  ถารูอยางนี้เปนโสดาบนัเองนะ  ๙  ประโยคเปนโสดาบันไปหมดแลว  เพราะ  ๙ 
ประโยคเขาก็รูหมด  ๙  ประโยคเขารูธรรมะหมดนะ  มันไมเขาหลักสกัอนัหนึง่  อยางเชนไอขอ  ๑ 
นี่นะ  จิตสงออกนอกเปนสมุทัย  เนีย่นาจะคลาดเคลื่อน  คําวานาจะคลาดเคลื่อนทําไมไมบอกวา 
คลาดเคลือ่นเลยละ  ถาบอกวาไมจริงเลยละ..  เพราะหลวงปูมัน่บอกไว  ธรรมะมีหนึ่งเดียว  ถาพูด 
ผิดสองคน  คนหนึ่งตองผิด
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แลวอยางหลวงตาทานจะบอกเลยนะ  พูดถึงหลวงปูมั่นนะ  ใจมนัลง  ใจมนัลงทันทเีลย 
ทานจะเคารพ...เคารพหลวงปูมัน่มาก  หลวงตาจะบอกวา  หลวงปูมัน่เปากระหมอมเรามา  หลวงปู 
มั่นเปนคนปลกุปนหลวงตามา  จนหลวงตาทานปฏบิัติได  จนลึกซึง้  เราจะกราบพระพุทธ  พระ 
ธรรม  พระสงฆนะ  พวกเราไมเคยเหน็พระพทุธเจา  แตทําไมเราลงพระพุทธเจาละ  เพราะ 
พระพุทธเจารูสจัธรรม  สัจธรรม  เราไปรูจริง  มนัเหมือนสิง่ทีม่ีคนรูแลว 

อยางเชนเราซึ้งใจไหมวา  กษัตริยสมัยโบราณรักษาแผนดินไทยใหเราอยู  เราเกิดมาใน 
แผนดินไทย  เราจะกตัญูกับพระนเรศวรไหม  กตัญูกับพระนารายณ  พระรามคําแหงไหม  เรา 
จะกตัญูไหม  แลวเราเกิดมา  เราเกิดมา...ถาเราปฏิบัติธรรมถงึ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
เราจะเคารพพระพุทธเจาไหม  แลวนี่หลวงปูดูลยเปนอาจารย  ทําไมบอกหลวงปูดลูยคลาดเคลื่อน 
ละ  ดูแคนี้  มันจะรูเลยวา  คนเนี่ยใจเปนธรรมหรอืปลาว  แคความกตัญู  ถากตัญูนะหลวงตา 
ทานไปฟง  สาธุนะ  นี่เปนบุคคลาธิษฐานของครูบาอาจารย  ไมใชเอามาพูดเพื่อจะใหมไีดมีเสยีกนั 

หลวงตาทานไปฟง  พระธรรมเจดีย(จูม  พนฺธุโล)  นะ  เทศนนิพพานเปนอนัตตา  นิพพาน 
เปนอนัตตานะ  ทานกเ็ก็บไวในใจ  เพราะหลวงปูจมูทานเทศนแลวหลวงตาทานฟงอยู  ทานก็รอให 
หลวงปูจูมลงจากธรรมมาสน  แลวกลับเขาไปในกฏุิก็ตามไป  ทําไมอาจารยเทศนวานิพพานเปน 
อนัตตาละ  เอา  ก็นิพพาน  มนัควบคุมไมได  เอาควบคุมไมได  นิพพานเปนผูตองหาเหรอ 

ทําไมไปเทศนนีเ้ปนอนัตตา  ก็ตามตํารามันวาอยางนั้น  ตําราวามนัสวนตําราซิ  แตความ 
จริงไมเปนอยางนัน้  อธิบายจนอาจารยจูมทานยอมรับ  ตอจากนั้นมาทานจะไมเทศน  นิพพานเปน 
อนัตตาอีกเลย  นิพพานคอืนิพพาน  แตคนเรามันไมรูวานพิพาน  คืออะไรใชไหม  มนัก็พยายาม 
นิพพานเปนอนัตตา  เนี่ยพูดถึงอาจารยเทศนาวาการผิด  หลวงตาทานเขาไปแก  ทานเขาไปพูด  ไป 
อธิบายใหฟงเหน็ไหม  เพราะความเห็นระหวางอาจารยกับลกูศิษย  อาจารยทานภาวนาอาจารยผิดก็ 
ได  เพราะอาจารยจํามา  แตลูกศิษยปฏิบัติ  เปนตามความจรงิเขาไปแกไข  แตนี่อาจารยเปนของจรงิ 
ของจริงเพราะอะไรเพราะวา 

ประเด็น  :  ถาบอกวาจิตสงออกเปนสมุทัย  มนันาจะคลาดเคลือ่น  เพราะสภาวธรรมที่หลวงปู 
ดูลยสอน  เพราะจิตทีเ่ปนสมุทัยมันเปนไปไมได 

หลวงพอ  :  จิตนี่แหละเปนอวิชชา  มันยิง่กวาสมุทัยอีกนะ  อะไรนะ  สมุทยั  ทุกข  สมุทยั 
นิโรธ  มรรค  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ตัวสมุทยัมันเปนอาการ  มันเปนอาการเพราะวาตัวกิเลส 
มันเปนอนุสัย  มนันอนเนือ่งมากบัจิต  เปนอนุสยัมนันอนเนื่องมากับจิต
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แลวเวลาตัวเกิด  ตัวสมุทัยมันนอนเนื่องมา  แลวตวัอวิชชาละ  ตัวจิตนั่นละ  ตัวโคตรสมุทัย 
ไมใชสมุทัยเพราะอะไร  ขนาดจิตพระอนาคายังไปเกิดบนพรหม  การไปเกิดบนพรหม  จิตมัน 
สวางไสว  จิตผองใส  จิตวางๆ  มนัยังเกิด  เพราะอะไร  เพราะมนัมีแรงขับนัน่นะ  ตัวอวิชชา 

ประเด็น  :  แลวบอกวาตัวจิตเปนอวิชชาไมได  มันนาจะคลาดเคลื่อน  เพราะตัวจิตเนี่ยตวัจิตจะ 
เปนสมุทัยไปไมได 

หลวงพอ  :  ตัวจิตคือตวัสมุทยั  เขาสอนลัดสั้นใชไหม  ในมหายานบอกวาเจอพุทธะที่ไหนตอง 
ฆาพุทธะที่นั่น  เจอพุทธะคอืจิตเดมิแทนี้ผองใส  เจอพุทธะที่ไหน  ตองฆาพุทธะทีน่ั่น  ถาเราฟง 
เปนเถรวาท  เราก็ฟงเขามาก็ทะแมงๆ  เนอะ  เราเคารพบูชาพระพุทธเจามากใชไหม  ทําไมใหฆา 
พระพุทธเจาละ  เพราะจิตเดมิแทนัน้ผองใส  เวลาคนเปนพูด  มนัถกูตอง  จิตเดิมใครเจอพทุธะคือ 
เจอความผองใส  อยางเชน  (  มันติดขัดไปหมดนะ  เวลาพูด  มันไปกระเทอืนครูบาอาจารย  ) 

อยางเชนหลวงปูฝนทานพูดเห็นไหม  พุทโธสวางไสว  พุทโธผองใสเห็นไหม  พุทโธสวาง 
ไสว  พุทโธผองใส  พทุโธวางนะ  นัน่ละตัวพุทธะ  เพราะเทศนอยางนั้นไง  พอหลวงตาทานไปพบ 
อูหูยนกึวาไปถงึไหนละ  มานอนตายอยูที่นีเ่อง  เพราะจิตผองใสคอือวิชชา  ทานพูดถึงพุทโธผอง 
ใส  พุทโธสวางไสว  นั่นยงัไมเห็นพุทโธเพราะเปนคนพูด  ถาเจาตัวเห็นพุทโธนะ  เออะ  พอเออะ 
ตองฆา  ตองฆาอวิชชา  ฆาอวิชชาคือฆาความผองใส  ถาฆาความผองใส  คือฆาพุทธะ  นี่ไงถาฆา 
ตัวนั้นมันไมเกิดบนพรหม  ถาไมเกิดบนพรหม  ตัวจิตไมเปนสมุทัย  มันเปนไปไมได  ก็ตัวจิตมัน 
คือสมุทยั  ตัวสมุทัย 

ประเด็น  :  จิตเปนวิญญาณขันธ 

หลวงพอ  :  ก็ไมใช  จิตไมใชวิญญาณขันธ  ขันธ  ๕  วิญญาณขันธมันขาดต้ังพระอนาคา  เพราะ 
วิญญาณขันธมันขาดที่นัน่  พอขาดที่นัน่ไปแลว  เนีย่ถึงจัดวาเปนกองทุกข 

ประเด็น  :  ไมใชตัณหา  ไมใชตัณหา  อันเปนตวัสมทุัย 

หลวงพอ  :  มันเกินใชนะ  ไมใชธรรมดานะ  มันใชใชคูณสอง  เนี่ยคนไมเปนนะ  เนี่ยพูดลงซีดี 
แลวเอาซีดีไปใหฟงแลวใหโตกลับมา 

ประเด็น  :  หากใหตรงตามสภาวธรรม 

หลวงพอ  :  อันนีค้ือธรรมะนยิาย
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ประเด็น  :  หากใหตรงสภาวธรรม  ตองใชคําวา 

หลวงพอ  :  เห็นไหม  นี่คือจินตนาการ  นี่คือความเห็น  นี่ไมใชความจรงิ  แตเวลาเขาพูดไป  คน 
ฟงแลวทึง่มาก 

ประเด็น  :  ความสงออกของจิตเปนสมทุัย  ความสงออกของจติเปนสมุทัย  ผลแหงการสงออก 
ของจิตเปนทุกข  เพราะความสงออกนอกของจิตก็คือความทะยานอยาก  หรอืตัณหาอันเปนตวั 
สมุทัย  ตามคําสอนของพทุธเจา  ความสงออกนอกของจิตคอืความทะยานอยากหรอืตัณหา  ความ 
สงออกนอกของจิต 

หลวงพอ  :  ปจจุบนัธรรมนะ  จิตสงบนี่  มันเปนปจจบุัน  ความคิดอดีต  อนาคต  จิตสงออก  คือ 
การเคลือ่นออกไป  ความคิดเคลื่อนออกไปเห็นไหม  เพราะความคิดเคลื่อนออกไป 

เขาบอกคอืตัวความคิดนั้นตางหากคอืตัวตัณหา  แรงสง  รถดับเครือ่งแลว  แรงเฉื่อยของมัน 
ยังมีไหม  แรงเฉื่อยของรถ  มันมาจากไหน  มันมาจากเครื่องใชไหม  มาจากกําลังของรถที่มนัวิง่มา 
ใชไหม  ดับเครือ่งทกุอยางแลว  แรงเฉื่อยยังมีไหม  ความคิดที่สงออก  มันมาจากไหน  มันมาจาก 
จิต  จิตตัวขับดันออกไป  แลวแรงเฉื่อยกบัตัวรถ 

ดับเครือ่งแลว  รถมันยังไหลอยูเหน็ไหม  ความไหลนั้นมันคือธรรมชาติใชไหม  คือแรงสง 
แรงเฉื่อยใชไหม  แลวแรงเฉื่อยนั้นเปนกิเลสรเึปลา  แรงเฉื่อยมันมีอะไรในตวัมนั  แรงเฉื่อยมนัมี 
อะไรในตัวมัน  ความคิดที่สงออกมันมีอะไรเปนตัวมัน  แลวความคิดที่สงออกมนัมาจากไหน 
(หัวเราะ)  มันเปนเปนนิยาย 

ไอคนแตงนิยาย  ไอคนฟงก็ฟงนะ  ความสงออกของจิต  คือความทะยานอยาก  อนัเปนตัว 
สมุทัยตามคําสอน  นี่ไงคนภาวนาไมเปน  ก็คือไมเปนวนัยังค่ํา  ถาคนภาวนาเปนนะ  อยางที่ 
ความคิดไมใชจิต  แลวความคิดมนัมาจากไหน  ความคิดมนัมาจากจิต  แลวใช  “ปญญาอบรม 
สมาธ”ิ  ตามความคิดไป  ความคิดดับ  ความคิดดับแลวกลบัมาที่จิต  ตัวจิตคือตัวภพ  ตัวที่มันสงบ 
แลวตัวจิตนั้นคอยๆ  หาตัวมนัเอง 

ไอนี่หลวงปูดูลยทานพูดถกูหมด  นี่ไงเราพูดย้ําประจํานะวา  คนพูดถูก  คนเปนพูดถูกหมด 
คนไมเปนพูดผิดหมด  แลวเราพูดมาบอยวาตอไป  หนังสือหลวงปูดูลยจะมกีารแกไข  โดย 
ขบวนการของเขากนัเอง  ไอนี่ชัดเจนมากเลย  ไมไดแกไขนะ  นี่บอกเลยวาหลวงปูดลูยผิด  หลวงปู 
ดูลยคลาดเคลื่อน  ตัวเองถูก  หลวงปูดูลย  (หัวเราะ)
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แลวเวลาเราบอกวาเราเช่ือวาหลวงปูดลูยถกู  เขาก็บอกวาเรารูไดอยางไร  เพราะหลวงปูดูลย 
เราจะบอกวาหลวงปูดลูยเนี่ย  เปนอาจารยของหลวงปูฝน  หลวงปูดูลยเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น  แลว 
หลวงปูดลูย  ไปเทศนเอาหลวงปูฝนมาบวช  เพราะหลวงปูฝนเปนมหานกิาย  หลวงปูฝน  หลวงปู 
ออนพวกเนีย่  ไดฟงเทศนของหลวงปูดลูย  แลวมาญัตติเปนธรรมยุต  แลวไปฝกปฏิบัติกับหลวงปู 
มั่น 

แลวอยูกับหลวงปูดลูยเปนหมูคณะกนั  หลวงปูดูลย  หลวงปูฝน  หลวงปูขาว  ครูบาอาจารย 
อยูดวยกัน  มีการขัดแยงกันบางไหม  ไมมเีลย  ไมมีเพราะอะไร  ไมมเีพราะความจริงอยูกับความ 
จริง  ความจริงไมมขีัดแยงเลย  ความจริงคอือนัเดียวกัน  แตวิธีคําสอนมันแตกตางกัน  ฉะนั้นถาจะ 
ดูจิตของหลวงปูดูลย  เราก็ไมคัดคาน  แตพุทโธของหลวงปูฝน  เราก็ไมคัดคาน  ถาพุทโธของหลวง 
ปูดูลยเอยหลวงปูมัน่  เราก็ไมคัดคาน  ถามันทําถูกตอง  มันถกูตองทั้งนั้น 

แตนี่เพราะมนัไมถูกตอง  ที่เราคัดคาน  เราไมไดคดัคานที่  ดูจิตหรือพุทโธนะ  เราคัดคาน 
ผลที่เขาพูดมา  มันผิดหมด  เวลาเขาพูดเฉพาะสวน  เขาพูดเฉพาะสวน  ตอนนั้นมันพูดเฉพาะสวน 
อยางที่พูดออกมา  มันยันชัดๆ  เลย  เพราะอะไรนะ  เพราะมันคลาดเคลือ่นหมด  นี่ของหลวงปูดูลย 
จิตสงออกนอกเปนสมุทัย  จิตสงออกนอกเปนสมทุัย  เพราะอะไร  เพราะความคิดมันมาจากจิต 
แรงขับของตัวจิตที่สงออกไป  เพราะตัวจิตมนัเปนอวิชชา  ความคิดทั้งหมด  มันสงออกไปเปน 
สมุทัย  เพราะตัวจิตมันเปนสมุทัย  ความคิดจากสมทุัย  มันก็เปนสมุทยั  เราเปนโจร  เราปลนเงินมา 
เราเอาเงินมาแจกลูก  แจกหลาน  เราเงินของใคร  ก็เงินของโจรไง  เพราะโจรมนัปลนมา 

ตัวจิตมนัเปนตัวสมุทัย  ความคิดทั้งหมดที่ออกจากจิต  มันเปนสมทุัยทั้งหมด  เพราะตัวจิต 
มันเปนตวัสมุทยั  จิตปลอมโสดาบันปลอมๆ  เห็นไหม  จิตจรงิโสดาบันถึงเปนของจริงใชไหม  จิต 
ปลอมเพราะตัวเองมอีวิชชา  เพราะอวิชชามันครอบงําจิตอยู  ความคิดเกิดจากจิต  มันจะเอา  มันจะ 
ไมเปนสมทุัยไปไดอยางไร  ความคิดเกิดจากจิต  ตัวจิตมนัเปนสมทุัยอยูแลว  ความคิดเกิดจากมัน 
มันจะถูกไปไดอยางไร  มันก็เปนตัณหาทั้งหมดละ  แตตัวตัณหา  มันมาจากตัวเริม่ตน  นี่ไงเวลาเรา 
พิจารณากันไป  เหน็ไหม  โสดา  สกิทา  อนาคา  มันจะตัดมาเรือ่ยๆ  จนเขามาถึงตอของจิต 

เห็นไหมหลวงตาจะบอกเลย  มันจะหดสั้นเขามา  เขาไปอยูในคูหา  เขาไปอยูในถ้ําเสือ  เรา 
จะเอาตัวเสือ  เราตองเขาไปในถ้ําเสอื  เพราะเสือมนัจะหลบเขาไปในถ้ํามัน  เราอยากไดลกูเสอื  เรา 
ตองเขาถ้ําเสอื  ถ้ําเสือคืออะไร  คือตัวคูหาของใจ  คือตัวอวิชชา  คือตัวภพ  คือตัวใจ  แลวนี่พูดถึง 
มันหดสัน้เขามา  เพราะวิปสสนาญาณ  แตปุถุชนเราเนี่ย  เราไมมีการกระทําเลย  มนัไมมีการหดสัน้ 
มันเปนสายบงัคับบัญชา  คือมันเปนสัญชาตญาณของมนั  สัญชาตญาณของมันออกมาจากอวิชชา
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การขับเคลื่อนมนัเปนอวิชชาหมด  มันเปนสมุทยัทั้งหมด 

หลวงปูดลูยพูดถูก  พูดถูกเพราะจิตมนัเปนอวิชชา  จิตสงออกนอก  เปนสมุทัยลาน 
เปอรเซ็นต  ถาจิตมนัไมสงนอกไมเปนสมทุัย  เราจะไมมาเกิด  คนที่มาเกิด  คนมาเกิดจากความไมรู 
คือตัวอวิชชา  เวลาเกิดระลึกชาติไมได  เวลากาฬเทวิลทําความสงบของใจเขามา  กาฬเทวิลระลึก 
อดีตชาติได  ๔๐  ชาติ  อนาคตได  ๔๐  ชาติ  คนที่ระลึกอดีตชาติได  ไมตองเปนพระอริยบุคคล 
ปุถุชนก็ระลึกอดีตชาติได 

เพราะเวลาเกิดตายเกิดตาย  เนี่ยเราเกิดเปนนาย  ก  ชาตินี้เราทําความดีความช่ัว  ความดี 
ความช่ัว  มนัก็เปนชาติปจจบุัน  เรารูหมดเราทําอะไร  เราทําอะไร  แตพอเราตายไปเกิดใหมเนี่ย 
นาย  ก  นี่จิตเวลาตายนาย  ก  จิตนาย  ก  ไปเกิดเปนนาย  ข  พอเกิดเปนนาย  ข  เนี่ยความ 
พฤติกรรมของนาย  ก  มันซับลงเพราะมันเกิดจากจติ 

จิตเปนคนทําใชไหม  เกิดจากพลังงานที่เรา  พลงังานเฉยๆ  ตัวพลังงานจะทําอะไร  มนัตอง 
มีความคิด  ความคิดเปนสัญชาตญาณ  สัญชาตญาณก็ออกมาทําความดี  ความช่ัวกนั  ความดีความ 
ช่ัวที่เกิดขึน้จากการกระทํานั้น  มันก็ยอยสลายลงมาอยูที่จิต  ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว  ทําดีไปเกิดเปน 
เทวดา  อินทร  พรหม  ทําช่ัวไปเกิดเปนนรกอเวจี 

นี่ความดอีันนี้มนัไปซับอยูทีจ่ิตนาย  ก  พอนาย  ก  ตายไป  ตายไปเพราะสมมตทิี่เปนนาย 
ก  ตายไป  แตตัวจิตมันไมไดตาย  ตัวจิตมันไปเกิดเปนนาย  ข  นาย  ข  มันมีกรรมของนาย  ก  ไป 
ขอมูลของนาย  ก  ไปอยูที่ใจของนาย  ข  นาย  ข  ไปเกิดเปนคนใหม  กรรมดกี็ทําดีตอไป  ถากรรม 
ช่ัวนาย  ข  เปนนาย  ข  แตจิตที่นาย  ก  ตายไปแลวนาย  ก  ไมมี  นาย  ก  เปนอดีตไปแลว  แตตัวจิต 
นั้นยงัปจจุบัน  เพราะนาย  ก  ตายไป 

เพราะนาย  ก  มนัเปนจิตตวันี้  ตัวนี้พอมาเกิดเปนนาย  ข  นาย  ข  ก็ทําบุญก็ไดบุญตอไป 
ทําช่ัวก็ได  นี่ไงเวลาเราเขาถึงขอมูลนัน้  เราเหน็วาเราเปนนาย  ก  แลวเกิดปจจุบนัเปนนาย  ข  นี่ไง 
ทีนี้ตัวจิต  ตัวจิตมันไมเคยตาย  แลวตัวจิตมันไมเคยตาย  ตัวจิตตัวนั้น  มันเปนอวิชชา  มันทําอะไร 
มันตองออกไปจาก  ความคิดของมนั 

จิตสงออกนอกเปนสมุทัย  แลวมันจะสงออกนอกเปนธรรมชาติ  พอเราสงออกนอกเปน 
ธรรมชาตินี่ธรรมชาติของมัน  ทีนี้หลวงปูดูลยทานปฏิบัติ  ทานเห็นของทาน  ทานก็อธิบายตาม 
ขอเทจ็จรงิของที่ทานรูทานเห็น  ทานอธิบายตามความจรงิของทาน  ความจริงของทานเนีย่ธรรม 
เหนือโลก
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นี้พอพวกเราลูกศิษย  เราลูกศิษยรับรูก็ฟงจากการบอกเลา  คือบอกจากสิ่งทีท่านสั่งสอน 
ทานสอน  เราก็ใชตรรกะ  ตรรกะเราคิดตามไป  พอคิดตามไป  เราเขาไมถงึ  เราเขาไมถึงจดุที่เกิด 
ของความคิด  เราเขาถึงแตความคิด  เพราะไงความคิดเปนตัณหา  ความคิดตางหากถึงเปนตัณหา 
เนี่ยจิตสงออก  จิตสงออกคอืความทะยานอยากคอืตณัหา  จิตสงออกเพราะมันเขาไดที่ความคิดไง 

เพราะความคิด  มนัคิดวานี่พลังงาน  พลังงานนีม่ันมาแลว  มนัจับไดตรงนี่ไง  วาตรงนี้เปน 
ตัณหาเพราะเราคิดผิด  คิดถูก  แตความคิดผิด  คิดถูก  มันคิดมาแลวนะ  แตเริ่มตนความคิดมันอยูที่ 
ไหน  ถาจิตปกติเขาไปเขาเขาไปถงึตัวจิต  เขาจะเห็นขอมูลไดทีว่าระลกึอดีตชาติได  ของหลวงปู 
ดูลยถูกหมด  เพราะมนัมีทีม่าที่ไปมีจุดเริ่มตน  ถาเขาบอกวาความสงออกของจิต  คือความทะยาน 
อยากคือตัณหา  ความสงจิตสงออก  แลวมนัสงออกจากตรงไหน  เพราะคําพูดคํานี้  มันจะบอกวา 
จิตดวงนี้ไมเคยสงบ  จิตดวงนี้ไมเคยเขาถงึขอมูลของจิต  มันจึงไมรูวาจิตและอาการของจิตตางกัน 
อยางใด 

หลวงปูดลูยทานบอกวาใหดูจิต  ดูจิต  ดูจิต  แลวเราไปคุยกับลูกศิษยของทานเยอะ  พอบอก 
ตอนหลวงปูดลูยมีชีวิตอยู  พอไปหาหลวงปูดูลยบอกเหน็จิต  ทานบอกวาไมใช  นี่คือความคิด 
อาการของจิต  อาการของจิต  อาการของจิต  พอมนัเขาไปถึงจิต  นี่จิต  ถาคนผานอาการ..  เราจะพูด 
บอย  สม  เปลอืกสม  คนผานเปลอืกสมจะเขาถึงเนือ้สม  คนไมเคยผานเปลือกสมเหมอืนเดก็  ซื้อ 
สมก็ไดสมมาใบนงึ  ซื้อสมไดสมมาตลอดเลย 

แตผูใหญฉลาดกวา  ผูใหญไดสมมา  ปลอกเปลอืกสมทิ้งกนิแตเนื้อสม  เด็กมันไดแตเปลอืก 
สมมาเปลือกสมมา  นี้มนัเขาไมถงึ  ไมถึง  มนัไมทะลุเปลือกสม  มันไมเหน็ตัวเนือ้สม  มันถึงบอก 
วาความสงออกตางหากถึงเปนตัณหา  แตถาคนเขาไปถึงเนื้อสมนะไมใช  เนื้อสมตางหาก  เนื้อสม 
ตางหาก  เปลือกสมเปนความคิด  เนื้อสมตางหากคอืตัวจิต  พอเขาถึงตวัจิต  มันถึงออ..ความคิดมัน 
มาจากจิต 

หลวงปูดลูยทานบอกใหดูจิต  ดูจิต  ดูจิตจนจิตเหน็อาการของจิต  จนจิตเห็นอาการของจิต 
จิตเห็นความคิด  จิตเห็นความคิดนะ  จิตเห็นความคดิ  พอจิตมันสงบใชไหม  พอความคิดมันเกิดละ 
ความคิดมนัจะเกิด  ถาจิตมันตัง้มัน่  จิตมันจะเห็นวาเวลาเกิดเกิดอยางไร  จิตเห็นอาการของจิต  ถา 
จิตเห็นอาการของจิตขนัธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  อาการของจิตคือความคิดไง  จิตเห็นความคิด 
ความรูสึกเห็นความคิด  ถาความรูสึกเห็นความคิดแลวแยกแยะความคิด  นัน่วปิสสนาเกิด  แตนี่ไม 
เคยมี  (หัวเราะ)
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เราคาดการณเอาไวแลววา  กิเลสมันจะเปนอยางนี้  กิเลสนี่นะ  เหมอืนลูกศิษยทุกทุกคน 
อยากจะมีความรูเหนืออาจารย  อยากจะคัด  อยากจะวิเคราะหวิจารณใหสูงกวา  แตความเปนจรงิไม 
รูวาโงกวาอาจารยเยอะมากเลย  อาจารยรูหมดแลว  เพราะธรรมเหนือโลกเนีย่  โลกคาดการณไมได 
แลวนี่ชัดเจนมากเลยนะ 

ประเด็น  :  สอง  จิตสงออกนอกของหลวงปูสิม  จิตสงออกนอกนะ  หลวงพอ........ตีความวา 
จิตสงออกนอกคอืการอาการของจิตที่ไมตั้งมั่น  จิตสงออกคืออาการของจิตที่ไมตั้งมั่น  ในขณะทีรู่ 
อารมณไมวาจิตจะสงไปภายนอก  หรือสงเขาขางใน  หรือประคองไวกลางกลาง  คอื  ถา 
นอกเหนอืจากการรูไปจากตามปกติธรรมดา  จัดวาจิตสงออกนอกทั้งสิน้ 

หลวงพอ  :  ตามปริยัติไง  ไมใชหรอก  ไมใช  เนี่ยจิตสงออกนอก  มนัสงออกมาขางนอก  มนั 
ไมเขาถงึตัวจิต 

ประเด็น  :  ตานี้เขาบอกวาที่เขาพูดแบบนี้  ถาจิตสงออกภายนอก  เพราะไมประคองไวเปน 
กลางกลาง 

หลวงพอ  :  ถาประคองไวอันนี้คอืจินตามยปญญาไง  คือประคองใจไวเฉยๆ  ไงประคอง 
ความรูสึกไวเฉยๆ  แลวเพราะคําวาประคองใจไวเฉยๆไวเขาถึงไดพูดวาเห็นไหม  ถาเผลอไปสตจิะ 
เกิดเอง  ถาเผลอไปสติจะเกิดเอง  ถาตกใจสติก็จะเกิดเอง  แลวจําสภาวะนั้นตอไป  จึงจะเกิดสติ 
เกิดปญญา  คําพูดอยางเงี้ย  คําพูดของเขามนัฟองมาตลอดนะ  เผลอก็จะเกิดสติเอง  เพราะอะไรรู 
ไหม 

เพราะมนัไปพูดที่ความคิดหมดไง  เผลอก็จะเกิดสตเิอง  ตกใจก็จะเกิดสติเอง  เพราะอะไร 
เพราะมนัพูดกนัไดที่ความคิดเห็นไหม  จิตสงออก  คําวาจิตสงออกเนี่ย  คําวาสงออก  มันตองมทีี่ 
สงออก  แลวที่ไมสงออกไมใชประคองไวเฉยๆ  แลวเปนการไมสงออก  ประคองไวเฉยๆ  มนั 
เหมือนออกไปแลว  มันออกจากจิตไปแลว  มันจะไปประคองที่ไหน 

มันออกไปแลวไปประคองมันไดอยางไร  มันเปนอากาศธาตุไปแลว  แตเริ่มตนขอมูลนี่สิ 
เราแกไขตรงนี้ได  ฉะนั้นมันตองถงึจิตเหน็ไหม  ดูจิตจนเห็นอาการของจิต  มนัตองเขามาถึงตรงนี้ 
แลวกลางกลางเหน็ไหม  จิตสงออกนอก  คือ  ภพหยาบ  หรือภพในละเอียด  หลวงปูสมิเนี่ย  หลวง 
ปูสิม  หลวงปูเทสก  ยกไวเพราะวาหลวงปูสิม  กับหลวงปูเทสกเนีย่  เพียงแตตองการเอามาเอามา 
การันตีวา  ความเหน็ตัวเองถูกไง  หลวงปูสมิกับหลวงปูเทสกเพราะไออยางเงี้ย  คําพูดเนีย่เหน็ไหม
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หลวงตาทานกบ็อกเลย  บางทีถาเด็กมนั..  ถาจิตพระอรหนัต  มันเปนอยางนั้นงั้น  แตถา 
เดี๋ยวนี้สวนใหญทานจะไมคอยพูดถึง  ทานบอกธรรมธาตุตลอด  เพราะคําวาจิตพระอรหนัต  พระ 
อรหันตไมมจีิต  จิตคือภพนี่ไง  ความสงออกก็สงออกจากจิต  ถาจิตสงบก็สงบมาทีจ่ิต  ตัวจิตสงบ 
เห็นไหม  ที่วาตัวจิตสงบเปนสมาธิขนาดไหน  จิตสงบขนาดไหน  จิตตัวนั้นกม็ีอวิชชา  สงบขนาด 
ไหนคือสงบชั่วคราว  มันสะอาดขึ้นมาไมได  ถามนัไมออกวิปสสนา  วิปสสนาเนี่ย  วปิสสนาคือ 
การสอนจิตที่มนัสกปรก  ใหมันสะอาดขึน้มา  อันนั้นคอืวิปสสนา  แตถาไมถึงตัวจิต  ไมถึงตัวจิต 
ไมถึงตวัสมาธิ  วิปสสนานัน้ไมมี  ไมมี  แลวความเห็นอยางนี้  เปนความเหน็เกิดขึ้นจากความเห็น 
ของเขา  มันไมเปนความจริง  เนี่ยจิตเหน็จิตของหลวงปูดลูยจิตสงออกนอก  จิตสงออกนอกเปน 
สมุทัย  จิตสงออกนอกของหลวงปูดูลย  จิตเหน็จิตของหลวงปูดูลย  จิตเหน็จิตหลวงปูดลูยเนี่ย 
เวลา...  (หัวเราะ) 

เราเทศนบอยเนอะวาจิตเห็นจิต  จิตสงออก  จิตสงออก  หรือตวัจิตเราเทศนบอย  แลวเรา 
อธิบายภาษาความความรับรูของเรา  อันนี้เพราะเราก็เหมอืนกบัหลวงปูดลูย  ทานทําอยางนี้  แลว 
เราปฏิบัติมา  เราปฏิบัติในทางจิตเหมอืนกัน  นี้เราปฏิบัติในทางจิตเหมือนกัน  เราถงึเขาใจหลวงปู 
ดูลย  แลวเราอธิบาย  เราตามความเขาใจวา  เราเขาใจวาหลวงปูดูลย  ทานตองการสือ่ความหมาย 
อยางนี้  ฉะนัน้มนัจึงไปขัดแยงกับเขา 

เพราะเขาตีความอนัหนึ่ง  เขาบอกวา  จิตเหน็จิตของหลวงปูดลูย  หลวงพอปราโมทยมี 
ความเหน็ตีความวา  จิตเห็นจิตหมายถึงจิตดวงปจจบุัน  มีสติไปรูจิตดวงที่ดบัไปแลว  จิตเหน็จิต 
จิตดวงปจจุบนัไปรับรูจิตดวงที่ดับไปแลว  แลวมนัอยูที่ไหน  ดวงที่ดับไปแลวมันอยูที่ไหน  เราก็ 
ไปคิดกระแสไฟฟาไงไฟฟาสถิตเห็นไหม  ไฟฟามนัออกไปเห็นไหม  เราไปคิดอยางนัน้ไง  ถา 
ขนาดนี้นะเห็นไหม  เวลาครูบาอาจารยทานบอกวาแมแตความคิดเสี้ยววนิาทีหนึง่  ก็เปนอนาคตไป 
แลว 

ถาจิตสงบยงัเปนนิง่อยู  ถาไปรู  ถาไปรูดวงที่ดับไปแลว  มนัเปนอดีต  อนาคตไหม  มนั 
เปนอยูแลว  ถาไปรูดวงที่ดับไปแลว  คําวาดับไปแลว  ชาติหนาแลวนะมงึแตมันเรว็มาก  ดวงที่ดับ 
ไปแลวแลวมนัจะเปนปจจบุันไดอยางไร  นี่จิต  (หัวเราะ)  จิตเห็นจิตหมายถงึจิตดวง  ดวงจิตดวง 
ปจจุบนั  มีสตไิปรูจิตดวงที่ดับไปแลวสดๆรอนๆ  จิตไมไดมีเพยีงดวงเดยีวแลวคงถาวรอยูนิรนัดร 
กาล 

จิตไมใชมีดวงเดยีว  แลวจิตมนัตั้งมัน่ไดอยางไร  จิตหนึ่งเดียวไดอยางไร  จิตไมมีดวงเดียว 
หลวงพออะไรนะ  หลวงพอฤาษีลิงดํา  กับหลวงพอไร  หลวงพออะไร  สิงหบุรี  หา  อีกองคหนึง่
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อีกองคหนึง่  หลวงพอบุดดา  หนึ่งเดียว  หนึง่เดยีวตลอดเห็นไหม  หลวงปูบุดดานะเอามาออก 
ประจํานะ  จิตหนึ่งเดยีว  จิตหนึ่งเดียวไมมีสอง  เนี่ยของจริง  ของจริงพูดไมมีผิด  หลวงปูบุดดานะ 
ไปฟงดิ  มีดวงหนาดวงหลังไหม 

หลวงปูบุดดาเคยมีจิตกี่ดวง  หลวงปูบุดดานั่นของจริง  ถาของจรงิแลวหลวงปูบุดดาพูด 
อาจหาญมาก  หลวงปูบุดดาไมเคยกลวัใครเลย  เพราะหลวงปูบุดดาทานเห็นความจริงของทาน  จิต 
มีหนึ่งเดียว  จิตมีดวงเดยีว  จิตไมมีสอง  จิตมีสองคืออาการ  ความคิดเกิดจากจิต  เครือ่งกําเนิด 
ไฟฟามีอนัเดียว  แตพลังงานไฟฟาออกไปจากเครือ่ง  มันไหลออกไปตลอดเวลา  เครื่องกําเนิด 
ไฟฟามีอนัเดียว  ไดมีตวัเดียวแตไดหมนุ  ไฟฟามนัหมุนไปตลอดเลย  ไดไมมีรอยรอยดวงหรอก 
ไมมี  ไมมี  (หัวเราะ) 

ภาษาเรานะวาไอแพร(เด็กอายุ  ๓  ขวบ)มันจะรูดกีวานี้นะ  ไอแพรมนันาจะเขาใจเรื่องนี้ 
ดีกวานี้นะ  ไอแพร  ไอนีม่ันสูไอแพรไมไดนะ  (หัวเราะ) 

ประเด็น  :  ดวงจิตปจจุบนัมีสตไิปรูดวงจิตที่ดับไปแลว  เปนสดๆรอนๆ  จิตไมไดมีดวงเดียว 
แลวคงถาวรอยูนริันดร 

หลวงพอ  :  จิตมีดวงเดียวแตไมนิรนัดร  ถาคงถาวรนริันดรมนัเปนอัตตา  เวลาสอนเขาไมสอน 
วาจิตนี้เปนอัตตา  ถาสอนจิตนี้เปนอัตตา  จะเปนอาตมัน  มันจะเขาไปสูฮินดู  จิตของเราไมเขาสู 
อาตมัน  ไมเปนนริันดร  มันแปรสภาพโดยกรรม  แตมันมีสถานะของมนัอยูตลอดเวลา  แตไมนิ 
รันดร  ถานิรนัดรก็อัตตาไง  นิพพานเปนอัตตา  นิพพานเปนอนัตตา 

แตจิตนี้ไมเปนอัตตา  อัตตาคือทิฏฐิ  อัตตาคือกิเลส  อัตตาคือการยึดมั่น  จิตนี้ไมไดคงถาวร 
เปน  นิรันดรไมเปน  ก็พระพุทธเจาไมไดบอกวาเปน  ไมไดบอก  แตพระพุทธเจาบอกจิตมีอยู  จิต 
ไมเคยตายแตมันแปรสภาพตามกรรม  เกิดโดยกรรม  กัมมพนัธุ  มันโดยเผาพันธุ  กัมมปฏิสะระโณ 
กรรมแดนเกิด  มกีรรมเปนแดนเกิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มันเปนไปตามกรรม 

จิตไมเปนนิรนัดร  ถาเปนนิรนัดร  เกิดเปนมนุษยกเ็กิดเปนมนุษยทกุๆ  ชาติ  เกิดเปนสัตว 
ตองเกิดเปนสัตวทกุๆชาติ  จิตไมเปนนริันดร  ไมมี  อยาเขาใจผิด  นี้ตัวเองเขาใจผิดเอง  แลวไป 
บอกวาคนอืน่เขาใจ  วาจิตเปนนิรนัดร  พระพุทธเจาไมไดสอนวาจิตเปนนิรนัดร  แต  แตจิตเกิดดับ 
สืบเนือ่งตลอดเวลา  จิตเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลา  เพื่อทําหนาทีรู่อารมณ  แตจิตเกิดดับตลอดเวลา 
เกิดดับบนอะไร  จิตเกิดดับตลอดเวลา  ฟงมนันาศรทัธานา...  จิตเกิดดับตลอดเวลา  จิตเกิดดับก็คอื 
ความคิดเกิดดับบนจิต  ไมใชจิต
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ความคิดเกิดดับบนจิต  เพราะเขาเห็นความคิดเกิดดบับนจิต  เพราะเขาเหน็วาความคิดเกิด 
ดับสืบเนือ่งตลอดเวลาเพื่อรบัรูอารมณ  แตสันตติของมนั  มันไมไดเกิดดับ  มันพลงังานมันเกิด 
ตลอดเวลา  คือจิตมันพลังงานอยางนัน้  แตพลังงานมันพลังอยางนัน้  ธาตุรูไง  สสารที่มีชีวิต  ธาตุที่ 
มีชีวิต  ธาตุที่มันสืบเนื่อง  แตถาเปนธรรมชาติที่รับรูอารมณนี่ไง  มันฟองถงึคนพูดนีม่ีวุฒิภาวะแค 
ไหน  รูจักจิตของตวัเองลกึตื้นแคไหน 

คําพูดเห็นไหมหลวงตาบอกประจํา  เวลาเทศนมนัเปดอกนะ  ฉันรูแคนี่ไงคอืคําพูด  พูดจาก 
ความรูของตัว  นี่ความรูของตัวแคไหน  เรายืนยนัมาตลอด  ตั้งแตเริ่มตนแลววาสอนผิด  สอนผิด 
เพราะตรงนี้  เพราะเราเหน็มาเยอะ  นี่ขนาดนี่คือไฮไลทนะ  นี่คือจุดหัวใจของเขาแลวนะ  เพราะเขา 
เอาโศลกของหลวงปูดูลยมา  จิตสงออกนอกเนี่ยเปนสมุทยั  จิตสงออกนอกเปนสมทุัย  จิตเห็นจิต 
นี่คือไฮไลทของหลวงปูดูลยแลวนะ  นี่เขาประกาศถึงถึงขัว้ของความรูของเขา  แลวเขาถึงแสดง 
ออกมาดวยดวยสัจธรรมไง 

ประเด็น  :  จิต  แตจิตเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาเพื่อรูอารมณ 

หลวงพอ  :  มันไมใชเพื่อรูอารมณหรอก  ธรรมชาติของเขา  เขารูสึกตัวเขาแลว  ธรรมชาติของ 
ตัวนะ  หลวงตาบอกวาจิตเนีย่  ความสวางไสวมนัเกิดจากจุดและตอม  ในจุดและตอมเวลาเขาไป 
นะ  เห็นไหม  เตือนเอาไวพลงังานเกิดจากจุดและตอม  พอจุดและตอม  เวลาจิตนี่เหน็ไหม  จุดและ 
ตอมเปนอวิชชา  จุดและตอมเปนธรรมชาติ 

แตเวลาหลวงตาทานตั้งสติของทาน  แลวทานสืบคนเขาไปหา  พอสบืเขาไปหาความเกิด 
ของมนั  เปนมะพราวสองขัว้  มะพราวสองขั้วเหน็ไหม  จิตเกิดสบืเนื่องเพื่อรับรูอารมณ  มนัเปน 
มะพราวสองขัว้  ดีกับช่ัว  ดีไง  รับรูดี  รับรูช่ัว  มันรับรูดี  รับรูช่ัว  แลวมันไปพลกิขั้วสองขัว้นี้  พอ 
จิตสงบเขาไปอวิชชา  ปจยาการของมัน  มรรคญาณของมนัเขาไป  พลิกสองขัว้  พลิกฟาคว่ําดิน 
พลิกฟาคว่ําดิน 

มันไมใชหนาที่รับรูอารมณหรอก  หนาที่รับรูอารมณ  มันเปนธรรมชาติของมันอยูแลว  คํา 
วาหนาที่รับรูอารมณ  ตา  หู  ลิ้น  กาย  ใจไง  อายตนะเนี่ยหนาทีร่ับรูอารมณ  มันเปนฆานวิญญาณ 
เห็นไหม  วิญญาณจากจมูก  วิญญาณจากลิ้น  วิญญาณเนี่ยทําหนาที่รับรูอารมณ 

ประเด็น  :  เมื่อจิตดวงหนึ่งดบัไป 

หลวงพอ  :  นั่นแน
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ประเด็น  :  เมื่อจิตดวงหนึ่งดบัไปหากดวงใหมมีสติแลวระลกึรูจิตดวงเดิม  ถาจิตดวงหนึง่ดับ 
ไป  หากมีจิตรับรูดวงเดิม  จิตดวงหนึ่งดบัไปหากจิตดวงใหม 

หลวงพอ  :  มันบอกมีคนสองคนมัง้  มีจิตสองดวงไงสงสัยเปนคูแฝด  สงสัยจิตมันเปนคูแฝด  มี 
จิตดวงหนึ่งแลวก็มจีิตดวงใหม  (หัวเราะ)  มันเวยีนหัว 

ถาเขาพูดถึงเรื่องธรรมะหยาบๆ  นะ  มันมีดีมีช่ัว  มันมีสองคนสามคนได  มีดี  มีช่ัว  มี 
กลางๆ  ถาออกมาแลวเวทนา  มันมีสาม  มีสุข  มีทุกข  มีอัพยากฤต  แตขณะที่เปนตัวจิตแลว  จิต 
มันจะไมมี  จะรับรู  มันจะรูเร็ว  มันจะรูธรรมชาติของมนัมันจะมีหนึ่งเดยีว  มันมีดวงหนึง่  ดวง 
สองเนี่ย  มนัก็เที่ยว  มนัจะเทียบ  เขารูไดแตธรรมะหยาบหยาบไง  เขารูไดแตดีกับช่ัว  สุขกับทุกข 
อัพยากฤต  เขารูไดอยางนีพ้อเขาไปถึงจิตละเอียด  เขาก็จะเอาจิตละเอยีดนีม้าเทียบเคียงกับจิต 
หยาบๆ  ถาจิตหยาบๆ  มันจะฟองถงึวุฒิภาวะของคน 

ถาคนเหน็ไดแคนี้  เวลาคนไปที่บานของเศรษฐี  พอเหน็ตึกใหญๆ  อูฮู  อูฮู  เราเห็นแต 
เปลือกนอกนะ  เรายังไมไดเขาบานเขาเลยนะ  ในบานเขามีกี่ช้ันก็ไมรู  หองหับเขาจะสวยขนาด 
ไหน  เราก็ไมเห็นนา  พอไปเห็นตึกใหญ  อูฮู  อูฮู  นี่ก็เหมือนกันพอไปรูอะไรจิตดวงดบัไป  มันไป 
รูแตเปลอืกเหน็ไหม  อาการไงรูแตภายนอกไง  มันยังไมไดเขาไปในบานนะ  มนัยงัไมรูวาในบาน 
เขาจะมีหองมีหับขนาดไหน  ตูเซฟจะใหญโตขนาดไหน  จะมีเงินทองซอนไวอยางไรยงัไมรูนะ 
เพราะยังไมเขาถึงตัวจิต  พอไมเขาถึงตวัจิตมันพูดนะ  อู  ไปบานนั้นมาแลวละ  อูฮู  หลังใหญมาก 
เลยนะ  อูฮู  อูฮู  เลยนะ  แตไมรูขางในมีอะไรบาง  ไมรู 

ประเด็น  :  มันถงึพูดอยางนี้ไง  จิตดวงหนึ่งดบัไป  หากจิตดวงใหมมีสติระลึกรูจิตดวงเดมิ  จิต 
ดวงเดมิซึ่งหมดสภาวะ  หมดสถานะจากธรรมชาติ  ที่รูอารมณไปแลว  ก็เปลี่ยนสถานะไปเปน 
อารมณ  เปนอารมณใหจิตดวงใหมรบัรู 

หลวงพอ  :  จะบอกวาเปนปจยาการสืบตอไง  มันบวงโซไง  ไรสาระ  เพราะอะไรรูไหม  เพราะ 
เขาไมเคยเหน็ความเรว็ของจิต  ความเร็วของจิต  ทาํไมจิตดวงใหมดวงเกามันรับรูกนั  แลวเนี่ยเขา 
ดาเรานะวาเราช่ัวแลวเราลืมไปละตั้งเมือ่วาน  แลววนันีม้าคิดได  แลวดวงโนนกะดวงนี้  มันเกีย่ว 
กันอยางไร  ก็ดากูตั้งเมือ่วาน  กูเพิง่มาคิดวันนี้  แลวดวงเกามันไปแลวนะ  แลวจะมาเกี่ยวกะดวง 
ใหมไดอยางไรวะ 

เพราะเขาบอกวาอารมณเนี่ยเห็นไหม  อารมณที่เนี่ยจิตดวงหนึง่ดับไป  จิตดวงใหมเปน 
สภาวะดวงทีรู่  เมื่อจิตดวงหมดสภาวะไปตามธรรมชาติที่รูอารมณไปแลว  ก็เปลี่ยนสถานะ  ก็
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เปลี่ยนสถานะเขาจะบอกวามันเปนหวงโซความคิดไปเลยนะ 

แตเขาไมคิดหรอกวา  ธรรมชาติของจิต  ธรรมชาติของจิต  ธรรมชาติที่รูในอวิชชา  บอกวา 
จิตนี่เปรียบเหมอืนยางเหนยีว  แปะอะไรก็ติด  มันแปะคือมันคิดอยูตลอดเวลา  ธรรมชาติมันรู  ธาตุ 
รูคือธรรมชาติรู  ธรรมชาติรู  มันรูถึงธรรมชาติของมัน  ขณะที่เรานั่งเฉยๆ  เราก็รูความความเหมอ 
ความเหมอถาเราไมรูเราจะเหมอไดอยางไร  เรานั่งเฉยๆ  นี่เหมอ  เหมอลอย  เหมอนัน่มนัรูเหมอ 
นั้นนะ  ถาไมรูวาเหมอ  มงึจะวามึงเหมอไดอยางไร 

แตตัวรูมันละเอียดกวาเหมอนะ  เนี่ยเวลารู  คิดเจ็บช้ําน้ําใจนะ  รูคิด  รูสุขนะ  ไอเหมอกร็ูวา 
เหมอนะแตไมรูตัว  พอมนัผานคอยรูวาเออเมือ่กี้เหมอเวย  (หัวเราะ)  เหมอไป  แลวมันไปเกี่ยวกะ 
ดวงไหน  ไปเกี่ยวกะดวงไหน  นี่เพราะคิดคิดเปนวิทยาศาสตร  แลวพยายามอธิบาย  พยายาม 
อธิบายจิตเปนวิทยาศาสตร  จิตนี่  เปนวทิยาศาสตรนะ  วทิยาศาสตรทางจิต  ถาพิจารณามันเปน 
วิทยาศาสตร  แลววิทยาศาสตรยิ่งกวานี้อกี  เปนวิทยาศาสตร 

ถึงเวลาครูบาอาจารยบอก  ธรรมเหนอืโลก  ธรรมเหนือโลกคอืวากิเลสไมมีเหตุผล  เราคิด 
นะ  สิ่งที่เราคิดนี่ไมดีหมดเลย  แตเรามีเอาเหตุผลอะไรไปสูกบัมนั  ใหกิเลสมันไมคิดละ  นี่เวลาคิด 
คิดธรรมะกเ็หมอืนกนั  เวลาธรรมะมันเกิดขึน้มา  มันเหนือเหตุเหนือผลไง  เนี่ยธรรมเหนือโลกไง 
แตถาเปนวทิยาศาสตรมันตองคิดไดแคนี้  เปนวิทยาศาสตรตองมีคาของมันใชไหม  เนี่ยมีคาทาง 
ฟสิกสมีคาตางๆ  ตองออกมาเปนอยางนี้  แตความคิดของเรามนัมีคามากกวานัน้  มันถงึจะปดกั้น 
ปดกั้นกเิลสอยูได 

เออวาธรรมเหนือโลกเนีย่  เหนือวทิยาศาสตร  เหนือ  เราถึงบอกเหนอืวิทยาศาสตร  เหนือ 
วิทยาศาสตรเหนอืธรรมชาติ  เหนือทุกอยาง  แลวจะบอกวาถาไปรูไปเห็นเขาแลวจะสาธุ  ถายังไมรู 
ไมเหน็นะยังตีโพยตีพายวาคนพูดสงสัยทาจะบา  (หัวเราะ)  มันเปนไปไมได  มันเปนไปไมได  แต 
ถาใครไปรูเขานะมันจะรูเขา 

ประเด็น  :  สติจะเกิดระลึกสตจิะเกิดระลกึรูจิตดวงที่เพิง่ดับไปได  เพื่อหัดตามรูจิตตามรูจิต 
เนืองๆ  จนจิตจนจําสภาวะของจิตไดแมนยํา 

หลวงพอ  :  จนจําสภาวะของจิตเนีย่มนัสัญญา  จนจําสภาวะของจิตเนี่ย  ก็เวลาเรา..  ในอภิธรรม 
นะมาหาบอย  เราบอกพิจารณากาย  ผานกายแลว  เราบอกพิจารณา  โอผานกายแลวนะ  แลวทํา 
อยางไรตอไป  ตองกลับไปทบทวน  เอา  ผานแลวไปทบทวนทําไม  จําสภาวะไง 

ประเด็น  :  จําสภาวะของจิตไดอยางแมนยํา  ถิรสัญญา  เอาอะไรนะบาลีมาค้ําประกันดวยนะ
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กลัวจะวามนัเปนสัญญาธรรมดาไง  เปนถิรสัญญา  แลวสติจะเกิดตาม  แลวสตจิะเกิดตามรูระลึกรู 
จิตที่เพิง่ดับไปเอง 

หลวงพอ  :  ดับไป  คือดับไปเปนจิตตวัเกา  จิตตัวใหมกค็ือตัวใหม  ความรูอันเกาดับไปแลวคอื 
ดับไป  คือถาเอาความรูอนัเกา  หลวงปูมัน่ครูบาอาจารยเรา  เวลาเทศนาวาการ  ทานบอกเลยนะ 
เทศนนีฟ้งใหเปนจากใจดวงหนึง่สูใจดวงหนึง่  คือเปนการกระตุน  ใครอยาจําไปนะ  ถาใครจําไป 
จะเปนทุกขของคนจําไป  เพราะคนจําไปจะสรางภาพ  ธรรมะเนีย่  หลวงตาเวลาทานเวลาเทศน 
ธรรมะ  เวลาเขาถึงจุดไคลแมกซของมนั  ทานบอกวาไมเอา  เดี๋ยวมพีระจะจํา  ทานบอกอนันี้ละไว 
ทานเทศนขามไปเลย 

เพราะการจํานั้นเปนโทษของการปฏบิัติ  เพราะการจํา  การไปรู  การไปรูกอน  พอการไปรู 
กอน  มันจะสรางภาพ  แลวจิตมนัตองการ  มนัมกีิเลส  มันตองการมรรคผล  มนัตองการตองการ 
สิ่งที่ใหมนัเปน  ขนาดที่มนัไมรู  มันยังหลอกยังลวง  มันยงัสรางขนาดนี้  แลวถามนัรูมันจะปฏิบัติ 
ไปไดอยางไร 

ประเด็น  :  อันนีบ้อกเลย  เนีย่จิตจนจิตจําสภาวะของจิตไดแมนยํา  แลวจะเกิดความระลึกรู  ถึง 
เกิดดับไปไดเอง  แลวจะเกิดปญญาเอง 

หลวงพอ  :  ก็ปญญาก็เลยเกิดอัตโนมัติไง  อันนี้มาจากเว็บไซตหรือมาจากไหน  ถาออกไปใน 
เว็บไซต  ถาใครอานแลวนะโอโฮ  โอโฮเลยนะ  แตเราเห็นแลวนะ  โทษนะ..  อยากจะรองไห 
อยากจะรองไหเพราะอะไรรูไหม  เพราะหลวงปูดูลยทานพูดของทานไว  เปนธรรมะจากหัวใจของ 
หลวงปูดลูย  ทานใชชีวิตของทานทัง้ชีวิต  คนควาของทานมา  ทานปฏิบัติของทานมาจนเปนสัจ 
ธรรม  แลวทานก็สรางของทานมาเปนคุณธรรม  ใหลูกศิษยลูกหาไดประพฤติปฏิบัติตาม 

แลวลูกศิษยของทาน  อางวาเปนลกูศิษยของทาน  แลวเอามาบอกวา  ทานคลาดเคลื่อน  คน 
นี้คลาดเคลื่อน  แลวสรางความรูความเห็นอันใหมขึ้นมา  พอสรางความรูความเหน็อนัใหมขึน้มา 
แลวคนทีวุ่ฒิภาวะไมถงึ  ออนดอย  ไปเห็นคําพูดทีม่ันจนิตนาการตามได  ก็หาวาสิ่งนี้เปนคุณธรรม 
เห็นไหมหลวงปูดูลยการกระทําของทานสิ่งเนีย่โศลกอันนี้ใครๆ  อานแลวทุกคนกท็ึ่ง  ทุกคนก็วา 
หลวงปูดลูยนี่มวีุฒิภาวะที่นาเคารพบูชา 

แตสุดทายแลว  เขาเขามาตีความใหมนัคลาดเคลื่อนไปหมดเลย  อานแลวนาเศราไหม  คือ 
พวกเรานะ  หรือชาวพุทธเราทีน่ับถอืครบูาอาจารย  มันก็มขีองมีคา  คือมีเพชรนิลจินดา  หลวงตา 
ทานพูดนะ  เวลาสรางจากจิตใจดวงหนึ่ง  เพชรน้ําหนึ่ง  เพชรน้ําเอก  เพชรน้ําหนึ่งนะ  กม็าประดับ
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ในศาสนาวาพุทธศาสนามีมรรคมีผล  ผูใดปฏิบัตมิาเนี่ยเปนเพชรน้ําเอก  เปนเพชรน้ําหนึ่งกม็า 
ประดับศาสนาไววาศาสนานี้มีมรรคมีผล 

แลวหลวงปูดูลย  ทานปฏิบัติมาเปนเพชรน้ําหนึง่  เปนเพชรน้ําหนึ่งทีม่ีคุณคา  แลวเราเนี่ยมา 
ทอนคุณคาของเพชรเอง  แลวไปเอาไอเพชรอัด  ไปเอาคริสตลั  ไปเอาพลาสติกมาบอกวานีเ่ปน 
เพชร  แลวมันหาไดงาย  มันทําไดงาย  ทุกคนก็วานี่คือเพชร  ไอเพชรแทแทเลยหมดคาไปนะ  ไอ 
เพชรแทแทเลยไมมีใครเอาจะไปเอาไอพลาสติก  ไอสิ่งที่เขาอัดกนัมาสวยงาม  เด็กๆ  มันหอยกนั 
อยูเตม็คอนั่น  เพราะอะไร  เพราะมันตคีวามไดไง  แตเราอานแลวมนัเปนไปไมไดเลย  มันสิง่ที่ 
เปนไปไมไดทั้งนั้นเลย 

หลวงปูดลูยทานพูดถูกหมด  แตเพราะวาอยางเชนเราพูดบอยนะคํานี้  เมื่อกอนเขาพูดมาไง 
วาเราบอกวาแตเดิม  ไอเนี่ยไอพวกซินตึ๊ง  เสื่อผืนหมอนใบ  แลวเรามาหาอยูหากินกนั  พวกที่ 
อพยพมาเนี่ย  เขามีเสือ่ผืนหมอนใบนะ  เขามีความขยันหมัน่เพียรของเขา  เขาทํามาหากินของเขา 
ถึงตั้งเนื้อตัง้ตัวขึน้มาได  เดี๋ยวนี้จะทําแบบนัน้อีกไมไหว  ไมมีใครทําอยางนั้นได  เพราะมันออนแอ 
กันหมด 

เมื่อกอนซินตึ๊งมานะ  พอเรือเขาปากอาวเขามาทุกคนดีอกดีใจหมดเลย  เพราะอะไรเพราะ 
มันเขียวขจีไปหมดไง  กมูีกําลงั  กูมีแรง  กูจะหาอยูหากิน  กูจะทําพืชผล  กูจะมี  กรูอดตาย  แต 
เดี๋ยวนี่นะไมไดเลย  ออนแอกันไปหมดเลย  ทําอะไรกันไมไดเลย  แลวจะใชปญญามาตีความกนั 
ไอที่เราเศราใจ  เราเศราใจตรงนี้ไง  เราเศราใจวาคนมนัจะออนแอ  แลวใชดูจิตดูจิตกนัไปแลวก็ 
สรางภาพนะ  เราเห็นอีกอันหนึ่งทีเ่ขาเอามานั่นนะ  ดูจิตไป  ดูจิตไปนะ  พอทันจิตแลวเนี่ย  พอ 
เดี๋ยวมันจะเกิดปญญาเอง  จะเกิดปญญาเอง  มันจะเปนไปไดอยางไร 

ถามันเปนไปไดอยางนีน้ะ  ไอการศึกษาตางๆ  ทําไมนกัเรยีนเวลาลอกขอสอบ  เขาไมให 
คะแนน  ไอการลอกขอสอบ  ไอคนลอกตกนะมงึ  ไอจิตมนัไปเพงไปดูอยู  มันก็ไปลอกไปเพงไป 
จําอยูนัน่  มันจะไดอะไรขึน้มา  มันเปนไปไมไดหรอก  เพียงแตเวลาเราพูดไปแลว  เนี่ยคนเช่ือถือ 
แตของหลวงปูทานพูดถูกหมดนะ  จิตสงออกนอกเปนสมุทยั  จิตสงออกนอกเปนสมุทัย  จิต 
สงออกนอกเพราะอะไร 

เพราะเวลาเขาพูด  ถาไมอธิบายถงึจิตสงออกนอกเนี่ย  อวิชชามันอยูที่ไหนแลวมันมา 
อยางไร  ทนีี้ไอคนทีม่ันไมเขาใจคําวาสงออกนอก  มันคิดแบบพลังงานใชไหม  อยูเฉยๆ  มันจะ 
เปนอะไร  นี่ไงจิตเดิมแทนี้ผองใส  ที่อะไรนะ  พระธรรมเจดีย  (จูม  พนฺธุโล)  ถามหลวงปูมัน่ไง
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วาวิชชาสวะใชไหม  อวิชชาสวะ  แลวก็กิเลสสวะ  เขาใจได  ภวาสวะเขาใจไมได  ภวาสวะคืออะไร 
ภพนี่เปนอวิชชาไดอยางไร  ภพนี่เปนกิเลสไดอยางไร  ภพ  นี่ไงจิตเปนกิเลสไดอยางไร 

เมื่อพอเราไปอานเจอนะพอเจาคุณจูมถามนะ  เราเขาใจตูมเลย  เขาใจตมูเลย  ภวาสวะคอืตัว 
ภพตัวสําคัญมาก  ตัวจิตเฉยๆ  เนี่ย  นี่ไงทีว่าอุเบกขาญาณ  อุเบกขาญาณ  ไมมีทาง  ตัวนี้มันตัว 
สถานะที่มนัจะไป  ถาไมมีภพ  ไมมีสถานที่ตั้งกเิลสมันอยูบนอะไร  ความคิดคนมันมาจากไหน 
แลวตัวจิตเฉยๆ  ตัวจิตตัวภพ  ภพเราก็ไปดูภพชาตินี่ไง  แตเราไมพบ  ปฏิสนธิจิตคอืตัวภพ  คือตัว 
เริ่มตนคือจุดเริม่ตนของทุกๆ  อยาง  อวิชชามันครอบงํา  อวิชชามันอยูในภพนัน้ดวย  กิเลสสวะมนั 
อยูในภพนั้นดวย 

ตัวภพเนีย่  เจาคุณจมูทานเปนนักวิชาการทานบอกวา  ภพเฉยๆ  เปนกเิลสไดอยางไร  อยาง 
เงิน  เงนิเปนกิเลสไดอยางไร  เงนิก็คอืเงนิ  แตเงนินี่มนัซื้อทกุอยางนะ  เงินมันเกิดไดทกุอยางดวย 
เงิน  แตถาไมมีตวัจิต  ไมมีตวัจิตกไ็มมีตัวกรรม  เพราะขอมลูการทําดี  ทําช่ัวทัง้หมด  มันยอยสลาย 
ลงอยูที่ภพ  อยูที่จิตหมด  แลวมนัแสดงออกจากที่นัน่  กรรมดี  กรรมช่ัวไง  กรรมเกา  กรรมใหมไง 
กรรมอดีตชาติมาเทาไหร  มันอยูทีน่ั่นไง 

ถากรรมมนัมนัตัดขาดกันนะ  พระโพธิสัตวเปนพระพุทธเจาไมได  ๔  อสงไขย  ๘ 
อสงไขย  ๑๖  อสงไขย  ถามันขาดกันมันก็ตอเนื่องกนัไมได  มันจะตอเนื่องเปนพระโพธิสัตวขึน้มา 
ไดอยางไร  พระเวสสันดรมาเกิดเปนเจาชายสิทธัทธะไดอยางไร  นี่ไงเพราะตัวภพตัวนี้เปนตวัเกบ็ 
ขอมูลไง  ตัวภพตัวนี้เปนตัวเก็บขอมลูทุกอยาง  อยูที่ภพนี้หมดไง  ทุกอยางมันอยูทีจ่ิตไง  ทุกอยาง 
อยูที่จิต  แลวพอมนัสงออกมันเกิดพลังงาน 

ประเด็น  :  เขาถึงบอกวา  จิตสงออกตางหาก  ความสงออกของจิตตางหาก  คือตัวทะยานอยาก 

หลวงพอ  :  เวร  มนับอกถงึวาการภาวนา  การภาวนานี่เขาภาวนาไดแคไหน  การภาวนาไดแค 
ไหนก็เหมือนทีเ่ราพูด  เหมือนที่เราเขาไปในสถานที่นี้ไดลึกซึง้ขนาดไหน  เหมือนความลับทาง 
ราชการ  ตําแหนงหนาที่ต่ําก็รูไดนอยๆ  ตําแหนงหนาที่ใหญเรารูความลับของทางราชการไดลึกตืน้ 
แคไหน  การปฏิบัติของเรา  เหมือนกับตําแหนงราชการเราเปนตําแหนงเลก็  ตําแหนงใหญขนาด 
ไหน  ถาตําแหนงเล็กเราก็ไดรูขอมลูแคผิวเผิน  ถาตําแหนงเราใหญขึ้นมาเราจะไดรูขอมูลไดลึกซึ้ง 
ขึ้นไป  ถาเปนผูอํานวยการทั้งหมดเราจะรูขอมลูทั้งหมดเลย 

อันนีเ้พราะเขาไมรูขอมูลไง  เขารูขอมูลแบบขาราชการชั้นผูนอยไง  ก็รูแตเรื่องปลีกยอย 
แตคิดวาอยูในองคกรนัน้รูหมดไง  อธิบายมามนัเลยเฉิ่มๆ  นี่ไง  เฉิ่มๆนะ  ถาใหเราพูดอยางนี้นะ
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จางเทาไหรก็ไมกลาพูดเพราะอาย  ใหเราพูดอยางนีน้ะ  (หัวเราะ)  จางใหพูดกย็ังไมกลาพูด  อยาวา 
แตจะพูดเองนะ  จางใหพูดกย็ังไมกลาพูด 

แตนี้พูดออกมาจากความไมรู  ยืนยันนะ  ยืนยนัแลวนีล่งซีดีดวย  เดี๋ยวจะแจกแลวไปเปด 
อันนีม้าจากเว็บไซต  หรือมาจากไหน  จากหนงัสือ  โอ..เวรกรรม  แตเปนหนงัสือของเขาจริงๆ  นะ 
พอพูดไปก็บอกไมไดพูดนะ  ลูกศิษยพูดทุกที  พอเราพูดออกไปนะ  ไมไดพูด  ไมไดพูด  หลวงพอ 
สงบไมเคยอานหนงัสือของผมเลย  วิจารณผมอยางเดียว  (หัวเราะ)  ถาอยางนัน้เขาจะพูดเอง  พอเรา 
พูดปบบอกไมใชทุกทีเลย  แลวก็ถามอยางเดยีววา  เราไดรับขอมูลอยางไรมา  เนี่ยมนัชัดเจน  คําวา 
ชัดเจน  ถาไมงัน้แลวเขาคงไมกลาวิจารณ 

แตมันแปลกใจที่วาหลวงพอ........  ตีความวา  ถาเปนเขาเขียนเอง  คงจะไมใชวาหลวงพอ 
......ตีความวาเขาคงตองเขียนเอง  อันนี้เขาตองอางวาลูกศิษยเขยีนเองอีก  เพราะใชคําวาหลวงพอ 
......ตีความวา  อยางนี้เวลาเขาตีความเปนธรรมะชัน้ละเอียด  ช้ันสูง  อะไรเปนไฮไลท  เขียนมา 
เพราะมนัไมมีใครแยกแยะ  เราจะพูดเอง  เราจะพูด  พูดสักพักหนึ่ง  ทีแรกวาจะเลิกแลวนะ  จะเลิก 
จะหยุดไง 

ทีนี้จะเลิกจะหยุด  ไออยางนีจ้ะหยุดหมายถึงวา  ถามันพูดไปมนัเหมือนกับอะไรนะ  กลอง 
จัญไร  มันดังตึ้มตั๊ม  ตึ้มตั๊ม  มันจัญไร  กลองแมงจัญไรนะ  ดังอยูเรื่อยเลย  แตนี่มันมีไอนี่มาตีไง 
วาจะเลกิอยูทีนีม้ันก็ตรงนี้  ถาเลิกแลว  ถาเลกินะแมวไมอยูหนจูะราเริง  งัน้มนัอยูที่เหตุผล  ถาแมว 
อยูหนูไมกลานะ  ถาบอกเลิกคอืแมวบอกวากูไมจับหนูแลว  หนูมนัจะวิ่งเพนพานเลย  ฉะนั้นมนัอยู 
ที่เหตุผล  ถามีเหตุมีผลที่ควรจะพูดเราจะพูด  แตถาไมมเีหตุมีผลกอ็ยางนี้  เพราะคนอืน่พูดไมมีทาง 
คําพูดคลายๆ  กัน 

แตเราดูแลวมนัชัดเจนมากนะ  ที่มันรับไมไดบอกวาหลวงปูดูลยคลาดเคลื่อน  เจาของเขา 
เขียนเองมนัจะคลาดเคลือ่นไดอยางไรวะ  เจาของพูดเองมันจะคลาดเคลือ่นไดอยางไร  ตัวเองจํา 
มาแลวเขาไมถึง  จะบอกวาคลาดเคลื่อนตางหาก  แตไปบอกวาหลวงปูดูลยนาจะคลาดเคลือ่น  จะ 
ใชวานาหรือภาษาเราเลยนะไมมัน่ใจตัวเอง  เราถึงบอกหลวงปูมั่นเห็นไหม  ตองเปนอยางนี้  ตอง 
เปนอยางนี้  เราพูดบอยเมื่อกอน  กูสอน  ถาผิดกูใหตัดหัวเลย  หวักูนี่ตัดทิ้งไปเลยนะ  ทนีี้เพยีงแต 
วามึงทําไดไมไดเทานั้นนะ  แตถากูบอกแลวทําอยางนี้  ถาไมเปนอยางนี้  กูใหตัดหัวทิ้งเลย  ไมมี 
อะไรเนอะ  เอวงั


