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คําวาพระปา  พระบาน  เปนความเขาใจผิดนะ  พวกเราไปแบงกนัเองวาพระปา 
หรือพระบาน ความจริงพระก็คอืพระ เวลาพระบวชมา อุปชฌายอาจารยจะสอนเหน็ไหม 
เวลาบวชพระ มันกไ็ดกรรมฐานเหมือนกนั เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เหมือนกัน เวลา 
บวชพระ  ถาอุปชฌายไมบอกอนุศาสน ไมบอกกรรมฐาน ก็ไมเปนพระ พอบวชเปนพระ 
ขึ้นมาแลวเห็นไหม  พระปา  พระบานนีม้ันแบงกนัที่ไหน  พระปาหรือพระบานนี้เขาไป 
แบงกันทีก่ารปฏิบัติ มนัเปนธรรมเนยีมประเพณี แตไมไดแบงวา ถาบวชอยางนีเ้ปนบวช 
วัดบานนะ บวชอยางนี้เปนบวชวัดปานะ ไมมีหรอก 

บวชพระกค็ือบวชพระ อุปชฌายก็เหมือนกัน  ถาบวชพระจบแลวคือบวชพระ แต 
ถาบวชพระขึน้มาแลวเราจะศึกษา  การศึกษาก็เปนปริยัติ  เห็นไหม  แตถาเราจะออก 
ปฏิบัติแลว  ตามประเพณีวัฒนธรรม  เพราะการออกปฏิบัติคือจงใจวาจะปฏบิัติใชไหม  ก็ 
เลยอุปโลกนกันวาใหช่ือวาวัดปา พระปา พระปาหรอืพระบานก็คือพระเหมอืนกนั 

ทีนี้คําวาสอนแบบพระปาหรือสอนแบบพระบาน  พระบานเราบวชแลวใชไหม 
เราจะศึกษาเลาเรียน  ก็เปนปริยัติ  ก็กางตํารา  กเ็รียนกัน  ก็ทองจํา  ก็เปนเหมือนทางโลก 
เห็นไหม  ตองมีการศึกษา  มีการสอน  มีครูก็สอนกนัไป  แตถาจะออกปฏิบัตมิันทําอยาง 
นั้นไมได  เพราะการปฏิบัตินีม้ันเปนประสบการณตรงของจิต  มันไมใชการฝกสอน  มนั 
เปนประสบการณตรงของจิตใชไหม  ครูบาอาจารยทานก็เหน็วาการปฏบิัตินี้  มนัตอง 
อาศัยความสงบสงัด  อาศัยผูรูจริงคอยชักนํา  มนัตองอาศัยความสงบนัน้  มนัก็เปน 
ประเพณกีารปฏิบัติไง 

ทีนี้วัดปา  วัดบาน  ประสาเราวา  มันกม็าจากขั้วเดียวกัน  คอืมาจาการญัตติจตุตถ 
กรรม บวชมาจากการญัตติยกเขาหมูมาเหมอืนกัน กพ็ระเหมือนกันนั่นแหละ แลวมาแบง



พระปาหรือพระโกหก ๒ 

กันตรงไหนวาวัดปาหรือวัดบานละ  วัดบานดี  กด็ีนะ  วัดบานที่มคีรูบาอาจารยที่ดีก็ดี 
เยอะแยะไป วัดปาที่ดีก็มี วัดปาที่ไมใชพระปาก็เยอะแยะไป  ถาบอกวาการอยูปาอยูเขา 
เปนพระปา  แลวสัตวทีม่ันเกิดอยูในปาละ เวลาสัตวมันเกิดในปามันตายในปา  เราจะไม 
บอกวาสัตวมนัเกิดในปาเปนอริยบุคคลขึน้มาเลยหรอื  มนัก็ไมเปนเหน็ไหม  มันไมเปน 
หรอก 

ทีนี้คําวาพระบานหรอืพระปานี้  มนัอยูทีค่ําสอนถกูหรือผิด  ถาคําสอนถูกนะ 
พระบานสอนถกูก็คอืถูก  ก็ดีงาม  ถาพระบานสอนผิดเราก็หลงทางผิดไปใชไหม  พระปา 
ก็เหมอืนกนั  พระปาสอนถูก  สอนถูกคอืตรงสูธรรม  ตรงสูหัวใจ  ตรงสูการประพฤติ 
ปฏิบัติ มันก็ถูกตอง แตถาพระปาสอนผิด มันกไ็มใช 

ไมใชที่พระปาหรือพระบานหรอก  มนัเปนพระปาหรือพระโกหกตางหาก  ถา 
พระปามนัตองสอนตามความเปนจริง  ถาพระโกหกมันก็สอนตามโกหกไปเรื่อยเฉื่อย 
อยางนัน้ 

ถาพระจรงิจะสอนตามความเปนจริง  มันอยูที่ขอเทจ็จริงวา  “จริงหรือปลอม  ถูก 
หรือผิด” มันไมใชอยูทีว่าพระปาหรอืไมพระปา ตนไมเปนปาไหม ถาเปนปาทีถู่ก  ปามัน 
เปนอยางไร มันก็ตองมีขอเท็จจริงในหัวใจนัน้ 

ถาพูดถึงพระปาองคแรกเลยก็คอืองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอยูที่โคนตนโพธิ์  แลวก็สั่งสอนมา  พอสั่งสอนมาเพราะ 
พระพุทธเจาทานเห็นถึงจริตนิสยั  เห็นไหม  พอองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ธรรมขึ้นมา “มันจะสอนไดอยางไรหนอ เขาจะรูกับเราไดอยางไรหนอ” เห็นไหม เพราะ 
การประพฤติปฏิบัตนิี้มนัลึกซึง้มาก  พอลกึซึ้งขึน้มาก็เผยแผธรรม  ทีแรกขึ้นมานี้  ตัง้ 
แตปญจวัคคีย  ตั้งแตยสะ  ๖๑  องค  “เธอทั้งหลายพนจากบวงทีเ่ปนโลกและบวงทีเ่ปน 
ทิพย เธอจงไปอยาซอนทางกัน” นี่ของจรงิๆ เลย พระปาจริงๆ เลย เพราะตรัสรูจริงๆ 

แตพอมีมากเขาๆ  พอพระบวชเขามาแลวปฏิบัติไดบาง ไมไดบาง 

แลวการศึกษามนัก็เริ่มมาจากพระจุนทะ  พระจนุทะเห็นลทัธิตางๆ  พอศาสดาเขา 
ตายพวกพระก็มกีารแตกกระสานซานเซน็  พระจุนทะเลยไปถามพระพทุธเจาวา  “ทําไม
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ถึงเปนอยางนัน้”  พระพุทธเจาบอกวา  “เพราะไมมธีรรมวนิัย  ไมมีวนิัยไว”  ก็พยายาม 
อยากใหพระพุทธเจาบัญญัติวนิัย พระพุทธเจาบอกวา  “บัญญัติไมได” มันจะตองมีคนทํา 
ผิด พระพุทธเจาจะไมบัญญัติอะไรไวลวงหนา ถามีใครทําผิดทานถึงจะบัญญัติวนิัยขึน้มา 
พอมนัเริม่บัญญัติวนิัยมาเห็นไหม ก็เริม่มกีรอบขึน้มา แตเดิมไมมีเลยนะ ตอนไมมเีลยก็มี 
แตพระอรหนัตทั้งหมดเลย  พอมีกรอบกตกิามากขึน้มา  พระอรหันตก็นอยลงไปเรื่อยๆ 
เลย  เพราะมันมีกรอบนะ กรอบอันนี้มนัก็เหมือนวิทยาศาสตร ที่บอกวาเราปฏิเสธ 
วิทยาศาสตร  เพราะวิทยาศาสตรมนัเปนกรอบตายตัว แตธรรมะมันละเอียดลกึซึ้งกวา 
เพราะมีความรูสกึมีชีวิต  มันละเอียดออนกวาวทิยาศาสตรเยอะแยะไปหมดเลย 

วิทยาศาสตรคือโลก  กฎกติกาคอืโลก  แตถาความเปนจรงิมนัละเอียดออนกวา 
นั้น แตคนถามนัมีจิตใจที่เปนธรรมหรอืเปนสัมมาทฐิิ  มันจะไมแหกคอกอันนี้ไป ทนีี้พอ 
มันมีมากขึน้มาๆ  มันก็ออกมาแบง  มาแบงเปน  คันถธุระ-วิปสสนาธุระ    ธรรมกถึก- 
วินัยธร  หลวงตาทานบอกวาทานเปนธรรมกถึกใหญ  เพราะธรรมกถกึก็คอืการเทศน  นัก 
สั่งสอน  นี่ไงวัดปาไง  เพราะมนัออกมาจากอะไร  มันออกมาจากหัวใจ  มันออกมาจาก 
ความเปนจริง  ถาออกมาจากความเปนจริงแลวมันจะผิดพลาดตรงไหนละ กอ็อกมา 
จากความเปนจริง 

แตถาวินัยธรคือกฎหมาย  คือธรรมวินยัที่เราศึกษาใชไหม  ก็ไปศึกษา  ก็มาวิจัย  ก็ 
วิจัยกนัไป  แลวแตมมุมอง  พอวจิัยขึน้มาก็เปนกฎหมาย  แลวกฎหมายก็ออกมาเปนการ 
ปกครอง ในการปกครองมนัมวีัฒนธรรม มันมีประเพณี มีสถานที่ มีสิ่งแวดลอมที่จะเขา 
ไปเผยแผ  เผยแผเขาไปที่ไหนละ ถาไปในจนีก็เปนเซนไป เพราะมนัมีขงจือ๊อยูแลว พอ 
มาทางสุวรรณภูมิ เหน็ไหม มนัมีผีอยูแลวนะ มนัก็เปนพราหมณไป 

นี่ไง  มันอยูที่ไหน  มนัอยูที่พืน้ถิน่ที่มนัมไีปเหน็ไหม  นี่ธรรมและวินัยเวลาที่มัน 
เปนไป  แตถาเปนวัดปาที่เปนความจริงเห็นไหม  โพธิธรรมที่เมืองจนีเหน็ไหม  นั่นละ 
ตนแหงเซน  โพธิธรรมเปนองคที่  ๖  เขาถือวาพระกัสสปะเปนยอดแหงผูนําของเซน 
ถาเซนนัน้คอืมาจากพระกัสสปะ โพธิธรรมนี้เปนองคที่ ๖  นี่เขาไป  เพราะโพธิธรรมนี่รู 
จริงเห็นไหม  ไปถงึ  กษัตริยไมยอมรับ  ก็ไปนัง่อยูในถ้ํา  แลวแสงเทียนมนัสอง  ๖  ปนะ 
จนเปนเงาเลยละเปนรูปรางขึน้มาเลย  จนกษัตรยิยอมรับขึน้มา  เพราะรูจริง  ถารูจริงจะ
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สอนไมมีผิดเลย  แตถารูปลอมนะ  มันโกหกมาสอนจะผิดหมดเลย  อยางพวกที่สอนผิด 
เห็นไหม 

ถามันเปนความจริง ถาการประพฤติปฏิบัตเิปนความจรงิ ไมใชวาวัดปาสอนแบบ 
วัดปา วัดปานี่เขาทําสมาธิ ผูที่อยากทําสมาธิ พอมีสมาธิขึ้นมาบางก็คือวัดปา  ไมใช! 
ไมใช! 

ถาวัดปาเปนสมาธิแลว  หลวงปูหลยุ  หลวงปูดุลยนี้  ทานทําอยางไรละ  ทานสอน 
อยางไร 

ตองเอาที่ขอเท็จจริง อยาอางวาสอนแบบวัดปา  ไมใช! 

“สอนจริงหรอืสอนปลอม  สอนถูกหรอืสอนผิด”  เอาตรงนี้  ไมใชที่วัดปา  พอขึ้น 
ช่ือวาวัดปาแลวมันตองมทีฤษฎี  มนัไมมีหรอก อยางเชนการทําสมาธินี้ ทําไมมนัตองทํา 
สมาธิ  เพราะครูบาอาจารยที่เปนวัดปาทานรูวาโลกตุตรปญญาเปนอยางไร โลกียปญญา 
เปนอยางไร  สุตมยปญญา  จินตมยปญญา  ภาวนามยปญญา  เปนอยางไร  การปฏบิัติตอง 
เกิดจากภาวนามยปญญา  ไมใชเกิดจากจนิตนาการ  แลวการจนิตนาการกบัไมจินตนาการ 
นี้มนัตองมีตัวสมาธิเขาสูจิต  ถาเขาสูจิตแลวถาจิตมสีมาธิ  และเปนสมาธิจริง  มันจะเหน็ 
จริงของมัน ถาเหน็จรงิของมนั เห็นไหม มนัไมโกหกไมมดเทจ็ 

ถาโกหกมดเทจ็ สมาธินี่ก็ยังไมรูจัก 

เขาบอกวา ใครกําหนดพุทโธจะเปนฌาน ๒ 

เราอยากรูวา ใครปฏิบัติไดฌาน ๒  คนที่เขาช้ีวาไดฌาน ๒ นั้นขอพบหนอย ฌาน 
๒ เปนอยางไร 

เพราะอะไร  เพราะฌาน ๑ ๒ ๓ ๔ นัน้มนัเปนทฤษฎี มนัเปนธรรมวินยั มนัเปน 
บัญญัติ ฌาน ๑ ๒ ๓ ๔ และอรูปฌานอกี ๔  สมาบัต ิ

พอใครทําพุทโธๆ ก็วาตองเปนฌาน ๒
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คําวาฌาน ๒  คือสําเร็จรปู  ใครมาก็ฌาน ๒  แลวฌาน ๒ เปนอยางไร ฌาน ๑ 
เปนอยางไร ฌาน ๒ เปนอยางไร 

อยางเรานี้ไมรูเรือ่งเลย  เขาก็บอกวาเราไดฌาน ๒  ไอคนนี้ไมรูเรื่องมันเปนฌาน 
๒  ไอคนนัน้มนัก็บอกวาไมรูเรือ่ง ก็เปนฌาน ๒ 

เปนฌานที่ ๒ นะ เพราะพุทโธเปนฌาน ๒ 

นี่ไง  คําวาสมาธิไมใชฌาน ฌานคือฌาน  สมาธิคือสมาธิ  แลวเขามาบอกวาพุทโธ 
เปนฌาน ๒ กเ็หมาเปนสําเรจ็รูปเลย 

ถาใครกําหนดพุทโธเปนฌาน ๒  อยางนัน้หรอื  ? 

“แลวหนูไมรูอะไรเลยนะ” นั่นละ ฌาน ๒ ไมรูเร่ืองนั่นแหละเปนฌาน ๒ 

นี่แหละ! พระโกหก!  ไมใชพระปา  มันสอนแบบโกหกมดเท็จ! 

ถาสอนจริงนะอะไรเปนฌาน  ๑  อะไรเปนฌาน  ๒  แลวกําหนดพุทโธมันเปน 
ฌานไดอยางไร ถากําหนดพุทโธๆๆ นี่ ถาจิตมนัสงบเขาไปเปนขณกิสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธินี้  คําวาสมาธิมันเปนอยางไร  แลวจิตมันสงบเขามานี้  มันจะรูของมนัไหม 
วา  จิตสงบเขามา  ถาจิตไมสงบเขามาจะไมรูวาจิตสงบหรอก  แลวจิตสงบกับจิตไมสงบ 
มันตางกนัอยางไร  ถาจิตไมสงบความคิดที่คิดกนัอยูนี้  อยางที่พระโกหกสอนกนัอยูอยาง 
นี้ วางๆ วางๆ ใชดูไป เขาใจไป รูไป ปลอยวางไป จับปลอยๆ ไป 

มันก็หุนยนตทั้งนั้น  มันเปนเรื่องของวิทยาศาสตร  มันไมใชเรื่องของธรรมะ 
ไมใชเลย ไมใช! 

ถาเปนเรื่องธรรมะนะ  จิตมนัจะสงบเขามา  พอจิตสงบเขามานี้  จิตมนัจะรูเห็น 
อยางไร แลวถาไมรูเหน็อยางไร จะออกฝกปญญาอยางไร นี่ตรงนี้สําคัญ! ออกฝกปญญา



พระปาหรือพระโกหก  ๖ 

ออกฝกปญญาในโลกุตตรปญญา  ถาออกฝกปญญา  ปญญามันออกรูนี้  มนัจะเห็นความรู 
ตางวาโลกียะกับโลกุตตรปญญามันแตกตางกนัมาก แลวถาเหน็วาโลกุตตรปญญามนัเกิด 
เกิดเพราะอะไร  เกิดเพราะจิตมนัปลอยวางจากสัญญาอารมณของมัน  จิตมนัปลอยวาง 
ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของจิตนี้มนัคิดโดยขันธ ๕ มันคิดโดยสามัญสํานึก มนัคิดอยู 
ตลอดเวลา  ปญญาที่มันคิดอยูตลอดเวลานี้  มันปลอยเขามา  มันเปนอิสระเขามาได 
อยางไร  แลวมันคิดอีกอยางไร  แลวมนัคิดอกีรอบหนึ่งอยางไร  คิดแบบโลกุตตรปญญานี้ 
มันคิดอยางไร แลวคิดโดยธรรมชาติ  มันเปนธรรมชาติของมนันี้  มันคิดอยางไร 

นี่ไง มนัช้ีชัดเจนวาพระโกหก! 

ถาพระจรงิเขารูจริงของเขา  มันจะรูเลยวา  การปลอยวางสัญชาตญาณ  ปลอยวาง 
สามัญสํานึก  ปลอยวางอยางไรถงึเขาไปเปนสมาธิ  แลวออกจากสมาธินี้ไปใชปญญา 
อยางไร 

นี่ไง พระพุทธเจาหรอืครูบาอาจารยที่ทานเปนจรงิ  ทานถึงเห็นวาการปฏิบัติทีม่ัน 
ยาก  มันปฏิบัติยากอยางไร 

ทีนี้ถาตัวเองยังไมรูจักสมาธิ  เห็นไหม  ไมรูจักสมาธิ  แลวบอกวาจิตมันเปนสมาธิ 
จิตเปนสมาธิแลวบอกวาออกรู จิตเปนสมาธิออกรูนะ ออกกระทบกาย จิตออกกระทบ ถา 
จิตออกกระทบ  สมาธิเอาอะไรไปกระทบ  สมาธิเอาอะไรไปกระทบ  การกระทบ  มนั 
กระทบอยางไร 

นี่!  พระโกหก  ไมใชพระปา  พระโกหก 

ถาพระปา    จิตมันออกรู  จิตมนัสงบแลวมันออกรู  ออกรูกายอยางไร  เห็นกาย 
อยางไร เหน็กายกบักระทบกายตางกนัอยางไร ตางกนัมาก 

แลวพอปฏิบัติไปเปนสมาธินะ  เขาบอกวา ถาเปนสมาธิ อยารักษาผูรู การรักษา 
ผูรู เพราะหลวงปูดูลยสอนไวใหทําลายผูรู นี่ พระหลวงปูดูลยสอนวาใหทําลายผูรู อยา 
รักษาผูรู หามรักษาผูรู เพราะหลวงปูดูลยสอนไว วาหามรักษาผูรู ใหทําลายผูรู 

หลวงตาจะพูดประจํา หลวงตาบอกวา “อยูกบัผูรู อยูกับพุทโธ จะไมเสีย”
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หามรักษาผูรู  นี่หรือ  การสอนแบบพระปา 

หลวงปูดลูยสอนบอกใหทําลายผูรูถูกตองไหม....ถูก 

หลวงตานะ  เวลาทานภาวนาของทานไปเรือ่ยๆ  ผูรูนี่  ตองรักษาไว  รักษาผูรูไว 
แลวผูรูนี้จะออกทําลาย  ออกทําลายกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เขามาเรือ่ยๆ  จนเปน 
ผูรูที่สะอาดเขามาเรื่อยๆ จนเปนผูรูที่ละเอยีดไปเรื่อยๆ ผูรูมันมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด มี 
ละเอยีดสุด  ผูรูมนัมีหลายซับหลายซอนนัก  ทนีี้ผูรูมันปลอยเขามาเรือ่ยๆ  หลวงตาทาน 
บอกวา ทานพิจารณาเรื่อย จนจิตมนัปลอยกามราคะหมดนะ พอกามราคะหมดนะ ทานก็ 
รักษาใจของทาน ทานอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย โอ วนันั้นเปนวันพระ ทานไมไดบิณฑบาต 
ทานเดินจงกรมอยู  จิตมันใสมนัสวางไสว มนัพุง มันทะลุภูเขาเลากาไปหมดเลย ทานก็ 
บอกวา “จิตของเราทําไมมันมหัศจรรยขนาดนี้  จิตของเราทําไมมนัมหัศจรรยขนาดนี้  จิต 
ของมนุษยทําไมมหัศจรรยขนาดนี”้  นี่รักษาผูรูนะ รกัษาผูรูๆ มาเรื่อย  รักษาผูรูไว 

ที่วาหลวงปูดูลยใหทําลายผูรู  เห็นไหม  พอทานภาวนาปบ  ธรรมะมาเตือน  เตอืน 
บอกวาที่สวางไสวนัน้เกิดจากจุดและตอม ความสวางไสวทุกอยางนั้นเกิดจากผูรู  เพราะ 
รักษาผูรูมาตั้งแตเริม่ตน  แลวทําลายมาตลอด  ทาํลายสังโยชนขาดมาเปนช้ันเปนตอน 
ขึ้นมา  จนเหลือผูรูแทๆ   จิตเดิมแท  จิตเดมิแทนี้ผองใส  พอจิตเดิมแทนี้ผองใส  มันมาจาก 
ไหน  มนัมาจากผูรู  เหน็ไหม  ธรรมะมาเตือนวาความสวางไสวนีม้าจากจุดและตอม  มา 
จากผูรูนั้น ทานงงเลยนะ 

นี่คําวาจะเหน็ผูรูได  มนัไมใชของงายๆ  ผูรูนี้  มันม ี ผูรูอยางหยาบ  ผูรูอยางกลาง 
ผูรูอยางละเอียด 

ทีนี้พอธรรมะมาเตือน  เตอืนเองแลวก็ยงังง  ตัวเองนี้งงมากเลย  พองงมากแลว 
หลวงปูมั่นทานเสยีไปแลว  ก็พยายามคนควาหาของตัวเองมา  จากนั้นมาก็ธุดงคไปเรื่อย 
ก็หาจุดและตอมอะไรหนอๆ จนกลบัมาวัดดอยธรรมเจดยีอยางเกา ที่เดมินัน่ละ แลวทาน 
ก็กลับมายอน  ผูรู  เขาไปทําลายผูรู  เขาไปทําลายจุดและตอม พอทําลายจุดและตอม  พั้บ! 
เห็นไหม
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หลวงตาทานบอกวา การประพฤติปฏิบัตนิะ  นี่พระปา พระปาแทๆ พระปาที่เปน 
ครูบาอาจารยของเรา  พระปาที่ไดรบัผลมาจากหลวงปูมัน่  หลวงปูมั่นเปนพระปา  สอน 
ตามขอเทจ็จรงิมา  แลวหลวงตาเปนผูอุปฏฐากหลวงปูมัน่  รับคติธรรม  รับขบวนการ 
ประพฤตปิฏิบัติมาเปนช้ันเปนตอนมา  แลวปฏบิัตขิึ้นมาจนไดตามความเปนจริง  เหน็ 
ไหม 

พอไดตามความเปนจริง  “รักษาผูรู  รักษาพุทโธ  เราจะไมเสยีหายเลย”  การ 
ประพฤตปิฏิบัติตองรักษาไมใชทําลาย  รักษาผูรูตลอด 

แลวถึงที่สุดเห็นไหม รักษาเปนดวย พอเขามา กลับมาถึงทีเ่กานะ จากจุดและตอม 
มันยอนเขาไปในผูรู  พอพิจารณาเขาไป  พอซ้ําเขาไปละเอียดเขาไปๆ  จนถงึตัวจิตตัวผูรู 
ผูรูมันแยกเปน ๒ ขั้ว เหมอืนมะพราวมี ๒ ขั้วขึน้มา แลวทําลายดีและช่ัว ทําลายพับ้!  นี่ 
ทําลายผูรู 

หลวงปูดลูยสอนใหทําลายผูรูนั้นถูก  แตไอพระโกหกมันไมรู  มนัเลยบอกวาตอง 
ทําลายผูรูตั้งแตตน  มนัตองรักษาผูรูมาเรื่อยๆจนถึงที่สุด  มันจะไปทําลายผูรูตอเมื่อคนรู 
จริง พอทําลายผูรูจรงิ  หลวงตาทานยอนกลับไปจนถึงตนขัว้ของผูรู ทําลายผูรูหมด เหน็ 
ไหม  ทานบอกวา  “จิตที่ผองใสจิตสวางไสวเปรียบเหมอืนกองขีค้วาย”  ความที่เราหลง 
ความสวางไสว  ความรูความเหน็ของเราวารูไปหมด  วาเขาใจไปหมด  ตอนนัน้มนั 
มหัศจรรยนะ  คนที่ไปรูไปเห็นเอง  เจาของเอง  มหัศจรรยในความรูความเหน็  มหัศจรรย 
มาก  เพราะคนไมเคยเหน็เคยรู  มหัศจรรยกับความรูนี้มาก  จิตนี้มหัศจรรย  มหัศจรรย 
มหาศาลเลย 

แตพอมันเขาไปถงึทําลายผูรู  ผลวัะ!  “ความมหศัจรรยนั้นเหมือนกองขี้ควาย 
ความมหัศจรรยนั้นเหมอืนกองขี้ควาย!” 

ถาไมมีความมหัศจรรยนัน้  ไมมีผูรูนั้น  มันจะไปทําลายไดอยางไร  พอมนัไป 
ทําลายแลว  สิ่งมหัศจรรยนั้นเปนกองขี้ควาย  ตอนนี้เหลืออะไร  เหลอืธรรมธาตุ  เหลือสัก 
แตวาไมมีอะไรสักอยางเลย ไมใชจิตหนึ่ง ไมใชอะไรทั้งสิน้ หมดสิ้นกระบวนการตอไป
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เห็นไหม  นี่มันมาจากไหนละ  ถามีผูรู  เห็นไหม  ผูรูนี้สําคัญมาก แลวบอกวาให 
ทําลาย 

เราพูดบอยมากนะ เราพูดบอกวาตัดรากถอนโคน 

เขาบอกวา หามรักษาผูรู ถารักษาผูรูผิด เพราะหลวงปูดูลยสอนวาตองทําลายผูรู 

แลวตาสีตาสาไมรูจักอะไรเลยมันก็จะทําลายผูรู แลวผูรูมันอยูที่ไหนละ 

นี่ละพระโกหกมนัสอนนะ  พระโกหกมนัสอนใหทาํลายผูรู  ก็เหมือนพวกเรา  ก็ 
เลยขีล้อยน้ําไง  เริม่ตนไมถกูไง จะเดินกระบวนการ ๑ ๒ ๓ ๔ ขึ้นไปอยางไรในเมื่อมนั 
ไมมีฐานเริ่มตน  แลวเมื่อไมมีฐานเริ่มตนก็ทําอะไรไมได  ก็ไอพระโกหกมนัสอนบอกวา 
หลวงปูดูลยทานบอกใหทําลายผูรู 

โธ...หลวงตาทานอยูกับหลวงปูมัน่นะ  ตอนจิตมันเสื่อม  ทานบอกเลยนะ  ทาน 
ภาวนาอยู ๗ ป ตอนศึกษาอยู จิตรวมได ๓ หน แลวพอออกปฏบิัติเห็นไหม เริม่ตนก็ดจูิต 
เพราะปฏิบัตโิดยสามัญสํานึก เหน็ไหม ไปหาอุปชฌาย พระครูวัดโยธานิมิตร 

บอกวา “อยากปฏิบัต”ิ 

“ก็พุทโธส”ิ 

ก็พุทโธไปเรื่อย  พุทโธไปโดยที่วาไมมีสิ่งใดเปนการตอรอง  ก็พุทโธไปเรื่อยๆ 
แลวศึกษาไปเรือ่ยๆ  ๗ ปรวม ๓ หน 

ทีนี้พอศึกษาไปเรือ่ยๆ ศึกษาจนจบมหา  แลวออกประพฤติปฏบิัติใชไหม ก็คิดวา 
มีปญญามีความรู ก็ดูจิต กําหนดจิตเฉยๆ ดูจิตไง ไปอยูจักราชปหนึ่งจิตดีมากเลย แข็งเปน 
หินเลย  สุดทายแลวจิตเสื่อมหมดเลย  เสื่อมหมดเลยจะเอายงัไงก็เอาไมขึ้น  ไปหาหลวงปู 
มั่นนะ  ตอนอยูกับหลวงปูมัน่  อันนี้ทานเลาใหฟงเอง  พออยูกับหลวงปูมัน่ทานสอน 
ทานผานไปแลวนะ  คนเรานีน้ะพอผานมาเปนผูใหญแลวยอนกลบัไปดูเราตอนเด็กนะๆ 
เราจะรูเลยวาตอนเปนเด็กๆ  เราคิดอยางไร  ทําอยางไร
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พอผานไปแลวนะ  ทานบอกวาไปหาหลวงปูมั่น  คอตกเลยนะ  จิตเสือ่มหมดเลย 
หลวงปูมั่นบอกวา  “จิตนี่เหมือนเด็กๆ  มนัตองกินอาหาร  ตอนมันเสือ่มนี้มนัเทากบัจิตนี้ 
มันไปเที่ยว  พอไปเทีย่วไมมอีาหารกิน  มนัตองหิวโหย  เราอยูกบัเรานะ  อยูกบัพุทโธๆๆ 
นี่คืออาหารของมัน  พอมันหวิกระหายแลวเดีย๋วมนัก็จะกลับมากินพทุโธๆ  ใหทองพทุ 
โธๆๆ ไว” 

ฉะนั้นพอเวลาหลวงปูมั่นทานไปเผาศพหลวงปูเสาร  ทิ้งทานไวองคเดียว  ทาน 
บอกวาทานก็พุทโธเลย  พยายามพุทโธๆๆ  อยู  ๓  วัน  อกแทบระเบิด  เพราะดูจิตนีม้ัน 
สะดวกสบายเรรอนไง ปลอยสบายๆ  เคลิบเคลิ้มสบายๆ พอสบายๆ มันก็ไมมีที่เกาะ พอ 
ทานเจริญแลวเสือ่มมาถึง ๖ ปกับ ๖ เดือน ทุกขคราวใดเทากับจิตเสื่อมอนันี้ไมมี หลวงตา 
ทานจําแมนในหัวใจเลย  แลวพยายามกลับมาพุทโธๆๆๆ  พอพุทโธๆ  ๓  วันแรกนี้  อก 
แทบระเบิดเลย  เพราะจิตมันเคย  เหมอืนคนใจแตก  เหมือนเด็กมันติดแสงสเีสียง  แลว 
บังคับไมใหมนัเทีย่ว มนัตองบังคบัมนั พอบงัคับพทุโธๆๆ นี่อกแทบระเบิดเลย 

พอ ๓ วันไปแลว  มันเริ่มดขีึ้น พอเริม่ดีขึน้ นี่ไง แลวพอทานปฏบิัติมา เห็นไหม 
ทานจะสอนเลยนะ ทานจะสอนบอกวา “อยูกับผูรู อยูกับพุทโธ จะไมเสีย แตถาปลอยผูรู 
ปลอยพุทโธจะเสีย” 

แตนี่เขามาบอกวา หามรักษาผูรู หามอยูกับผูรู เพราะหลวงปูดูลยสอนใหทําลาย 
ผูรู 

ไอพระโกหกมันไมเขาใจ  ถามีความเขาใจนีม้ันตองรักษาผูรูกอน  เหมือนกับการ 
ยึดเมอืง  เราเขาไปตีไมได  กเิลสนี่มนัหนามาก  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงมนัหนา 
มาก ทีนี้การจะเขาไปตีเมืองมนัก็ตองไปตีจากชายขอบเขามา การตีชายขอบเขามา  เราจะ 
เอาอะไรไปตีชายขอบมัน 

หัวใจของเรา  เห็นไหม  พุทโธคือเมืองหลวง  แลวผูรูนี่คือจักรพรรดิ  เราก็ตอง 
รักษาผูรูเพราะผูรูเปนเรา  แลวมันตองทําลายจากชายขอบเขามา  ถามันทําลายจากชาย 
ขอบเขามา  เวลามันพจิารณาของมัน  สงัโยชนมันขาดไปเรื่อยๆ  มนัตีจากชายขอบเขามา 
พอชายขอบเขามา  ผูรู!  ผูรูนี้เปนตัวฐาน    ผูรูนีเ้ปนผูที่เปนสมัมาสมาธิ  ผูรูนี้เปนฐานแหง
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ปญญา แลวผูรูที่เปนฐานแหงปญญานี้ ปญญามันจะทําลายจากชายขอบเขามาเรื่อยๆ เหน็ 
ไหม โสดาบัน สังโยชนขาดไป ๓ ตัว  แลวกามราคะปฏิฆะออนไป มนัจะเขามาถงึผูรูนี้ 

การทําลายผูรูนี่ถกูตอง  แตคนทีจ่ะทําลายผูรูนี้ไดมนัตองรูจริง  แลวการทําลายผูรู 
นี้มนัก็ตองเอาผูรูทําลายผูรู  มันจะไปเอาขี้หมาที่ไหนมาทําลายผูรูละ  ในเมื่อไมตองรักษา 
ผูรูนี้แลวจะไปเอาขี้หมาที่ไหนมาปฏบิัติละ ไอพระโกหก!!! 

แหม..แลวเขาบอกวาสอนแบบพระปา 

ถามันสอนแบบพระปา  มันตองรูจักสมัมาสมาธิ  แลวสัมมาสมาธิมันเกิดบนผูรู 
ผูรูนี้จะเปนสมัมาสมาธิ  แลวถามันไมตองรกัษาผูรูแลวทําลายผูรู  แลวกําหนดขี้หมา 
อยางนัน้มนัจะเปนสมาธิไดอยางไร 

นี่ไง มันไมใชวาพระปาหรือพระบาน มันเปนพระโกหก! ถาพระโกหกมนัก็สอน 
โกหกนีไ่ง 

แตถาเปนพระทีเ่ปนความจริง มันจะมเีปนขั้นตอนเขามา 

เราไมพูดมานานนะ จะบอกวาถามันไมจริงกค็ือมันไมจรงิ  จะมาอางวา วัดปา วัด 
บาน วัดกรรมฐาน พระบาน พระปาไมเกี่ยวเลย  พดูถูกก็ถกู พูดผิดก็ผิด  พระปาพูดผิดก็ 
ผิด  ไมใชวาพระปาจะพูดถกูไปหมดทุกองค  พระปาถึงประพฤติปฏบิัติมาจะไดจรงิมา 
สักกี่องคละ  จะวาพระปาพูดถูกทัง้หมดหรือ  งัน้สัตวปามันก็พูดถกูสิ  อาว  สัตวปามันอยู 
ในปา  มันเหามนัหอนก็ถูกนะ  แลวไอสัตวในฟารม  มันผิดหมดเพราะเขาเลี้ยงมนั  นี่ก็ 
เหมือนกนัไอสัตวในปา ถามันผิดมนัถูก มนัก็ผิดถกูตามธรรมชาติของมัน มนัไมมีหรอก 

เพราะเขาพยายามจะพูดไงวา เวลาเราพูดออกไป เขาก็บอกวา เหมือนกันๆ 

ไมเหมือน มนัไมเหมอืนเพราะอะไร  เพราะหลักการ เราพูดบอยวาตองมีสติ เห็น 
ไหม  คนเราถาปฏิบัตมิันตองมีสตเิปนพื้นฐาน  แลวสติมนัตองฝกขึน้มา  สติไมใชจิต 
และจิตไมใชสติ สติไมใชสัญญา สติไมใชปญญา สติก็คือสติ พอมีสติขึ้นมา ผูรูมันจะชัด 
ขึ้นมา  สติตองการในกาลทุกเมื่อ  ตองการในทกุสถาน  สติมันเปนสติ  สติมันจะ 
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไมได เกลือนี้ คือยทุธปจจยัเลย  เกลือนีใ้ชถนอมอาหาร เกลอืนี้
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ใชผสมอาหาร  เกลือนี้ใชชําระลางแผล  เกลอืนี้ทําไดทุกอยางเลย  แตเกลอืมนัก็คอืเกลือ 
สติมันก็คอืสติ แตมีสติแลว  สติมันจะฝกขึน้มาอยางไรเทานัน้แหละ 

พระปาสอนใหมีสติกอน  แลวกําหนดพุทโธ  เพราะเปนคําบริกรรม  จิตตองอาศัย 
คําบริกรรมพุทโธ  มันถึงจะแสดงตัวออกมา  พุทโธหรืออะไรตางๆ  นีเ้ปนสมมุตทิั้งนัน้ 
เปนความคิดทัง้นัน้  เปนความคิดขึน้มาจากจิตทั้งนั้น  จิตผูรูนี้มันแสสาย  มันไมมีหลกัมี 
เกณฑของมัน  ถาไมมีอะไรเปนทีย่ึดของมนั  มันจะไมไดประโยชนอะไรเลย  จิตมันแส 
สาย  แลวมันจะอาศัยอะไรเปนทีย่ึดที่เกาะ  ก็อาศัยคําบริกรรมเปนทีเ่กาะ  ถาคําบริกรรม 
เปนทีเ่กาะ  คนเรามนัคนละจริตนิสัย  เห็นไหม  มันก็อยูทีจ่ริตนิสยั  ถาจริตนิสัยคนชอบ 
เขาบอกวาสอนตามคนชอบ มันไมใช มันสอนตามจริต เราจะชอบหรอืไมชอบถาไมตรง 
จริตของเรา  เราก็ใชไมไดหรอก  ถามนัไมตรงจริตมันก็แกไขกิเลสไมไดหรอก  เหมือน 
เราเปนมะเร็ง  แลวไปรกัษาเบาหวาน  มนัจะหายไหม  คนเปนมะเรง็ก็ตองรกัษามะเร็ง 
เปนเบาหวานก็ตองรกัษาเบาหวาน คนเปนอะไรก็ไปรักษาตามโรคนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาสิ่งทีม่ันเปนในหวัใจ  กิเลสมันตดิในสิ่งใด  มันก็ตองรักษาไป 
ตามนั้น มนัไมไดวาอยูที่ชอบหรอืไมชอบ ถามนัชอบหรือไมชอบ กิเลสมนัก็ชอบสบายๆ 
ทั้งนัน้  ทุกคนชอบสบาย  แลวอาศัยทฤษฎีความสบายออกมา ทุกคนชอบสบาย  แลวมัน 
สบายจริงไหมละ  มันจะเปนตามจริงไหมละ    มนัไมเปนตามจรงิหรอก  ความเปนจรงิถา 
คนปฏิบัติไดจรงินะ  ถาพระปาที่เปนสัจธรรมพูดตามความเปนจรงินะ  มนัถูกหมด  จะ 
แกลงพูดใหผิดมนัก็ถกูนะ  คนพูดจรงิคนรูจรงิถงึจะทําใหมันเผลอๆไผลๆ  มันกร็ูถึงวา 
อยางนัน้ไมผิด แตคนทีไ่มมีนี่จะพยายามแสดงตวัวารูจริงขนาดไหน  มนัก็ผิด  มันพูดไม 
ถูกหรอก มนัพูดไมถูกแลวก็อาง เห็นไหม อางหลวงปูดูลย หลวงปูดูลยบอกวาใหทําลาย 
ผูรู แลวพอพูดอยางนีไ้ปนะ เขาก็จะบอกวา หลวงปูดูลยพูดผิดอกี หลวงปูดูลยไมไดพดู 
อยางนี้ ตีความผิดอีกละ 

เวลาอางนะ เพราะเราไมรูจรงิ พอเราไมรูจรงิแลวเราพูดไป ครูบาอาจารยทานพูด 
ถูก หลวงปูดูลยนี้พูดถกูนะ ตั้งแตจิตสงออกก็พูดถูก แตเพราะเราไมรูจรงิ พอเราไมรูจริง 
เราตีความไมได  พอเราตีความไมได  เราก็พยายามเปลี่ยนแปลงสัจจะอนันัน้ใหมาเปน 
ตามความเหน็ของเรา  เอาแตความเหน็ของเรานี้เขาไปเทียบ  แลวของทีจ่ริงอยูแลว  นี่คอื 
ดึงฟาใหต่ํา!  แลวเวลาเอามาอาง เวลาอางครูบาอาจารย ก็อางเปนฐานขึน้ไป แตไมไดอาง
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วาครูบาอาจารยทานพูดอยางไร แลวเรามีความเขาใจในคําสอนของครูบาอาจารยองคนัน้ 
จริงหรอืเปลา ถามนัจรงิอยางนั้น นี่ไงครูบาอาจารยทานถึงบอกวา “การลงใจ ถาใจมันลง 
มันจะไมฝนนะ ฝนอยางนี้ไมได” 

แตนี่พูดออกไปเพื่อหนุนความเหน็ของตัว  แตไมไดพูดดวยความซาบซึ้งของตัว 
เพราะใจมันไมเขาถงึธรรม ถาใจมันไมเขาถึงธรรม มันจะกระดาง มนัจะไมออนโยน  ถา 
ใจเขาถึงธรรมมันออนโยนโดยธรรมชาติของมัน มนัจะมีหลักมีเกณฑของมัน มนัจะเปน 
สัจธรรมของมัน  ถาสัจธรรมอยางนั้น  เห็นไหม  มนัอันเดียวกัน  มนัตองรูกนั  มันตอง 
เหมือนกนั 

ถาเหมือนกนั  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ศีลเปนความปกติของใจ  แลวเกิดสมาธิขึ้นมานี้ 
สมาธิมันเปนอยางไร ไมใชขาดสติปบสมาธิจะมาเอง แลวถาจงใจต้ังใจผิดหมด 

ถาจงใจตัง้ใจผิดหมด  แลวความเพียรชอบมีไวทําไม  ความเพยีรชอบ  ความ 
อุตสาหะ คนจะลวงพนทุกขไดดวยความเพยีร ไมใชความเพียรขี้ลอยน้ํา ความเพียรแบบ 
เลื่อนลอยอยางนัน้มนัเปนความเพียรขี้ลอยน้ํา  เพราะมันตัดรากถอนโคน  ตัดรากถอน 
โคนจิตของตวั 

ทําลายนะ  เหมือนหลวงตาทานพูดบอย  เวลาเรามีบานมีเรอืนใชไหม  เผาบานเผา 
เรือนหมดเลย  ทําลายบานเรอืนตวัเองทําไม  ทําลายบานเรอืนตวัเองเพื่อจะไดมพีื้นทีท่ํา 
เกษตรกรรม  ทําเกษตรกรรมไปทําไม  ทําเกษตรกรรมขึน้มาเพือ่จะมาปลูกบานเรือนนั้น 
ดูคนมนัสอนสิ  เรามีบานมีเรือนอยูแลวใชไหม ทําลายใหหมดเลย ทําลายไปทําไมละ จะ 
ปรับพืน้ที่  ปลูกแตงไง  แลวจะเอาแตงไปขาย  ขายทําไมละ  ขายเพื่อเอามาปลูกบานเรอืน 
อยางเกา 

นี!่ ทําลายผูรูไง ไมตองรักษามันไง 

เรามีบานมีเรือนอยูแลว  เรามสีติอยูแลว  เรามจีิตอยูแลว  ถาเราทําสมาธิเราได 
สมาธิอยูแลว  เราทําอยางนี้เราพยายามทําของเรา  แลวก็รกัษาของเรา  เราจะปลกูพืชผัก 
สวนครวัอยางไรเพื่อเลี้ยงชีพก็ได จะทําอยางไรก็ไดใหเจริญขึน้มา
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จิตใจเรามีอยูแลว  คนมนัรูจริงนะ  มนัจะไมทําลายบานเรอืนของตวัเอง  ทําลาย 
ทําไม  ทําลายขึ้นมาเพื่อจะเอาพืน้ที่  จะปลกูผักปลูกหญามาขายเพื่อจะเอามาสรางบาน 
หลังใหม 

ไมมี  อยาตัดรากถอนโคน  อยาทําลายจิตของตวัเอง  จิตของตัวเองนี้สําคัญมาก 
เพราะจิตเหน็ไหม  จิตเปนผูทุกขผูยาก  จิตนีเ้ปนภาชนะที่จะสมัผัสธรรม  ถาสัมผัสธรรม 
ไดจริง  จะไมพูดโกหกมดเทจ็อยางนั้น โกหกมดเท็จมาตลอด 

สังโยชนขาด ขาดแลวก็กลับมาอีก 

แลวแว็บก็เหน็นิพพาน ก็เปนพระโสดาบัน 

พระอรหันตไมมีอะไรเลย พระอรหันตเวลาจะนอนก็ตกภวังคไปเลย 

พระอรหันตยงัมีภวังคอีกหรอื  พระอรหันตมีภวงัคที่ไหน  ภวังคไมมี  ภวังคไมมี 
หรอก  หนึง่พระอรหนัตไมมีภวงัค  เพราะจิตมันพนออกไปแลวนี้  เปนวิมุตติแลวไมมี 
อะไรเลย  เปนสุขอยูในวมิุตตินัน้ วิมุตติสุขไมมีสิ่งใดเลย  ถาเปนจิต เห็นไหม เราปฏเิสธ 
ตลอดเวลาวาจิตไมมี  แตเวลาพูดโดยสมมุติมนัก็ตองอางอิงไง  เวลาครบูาอาจารยทาน 
อางอิงวาจิตเปนอยางนัน้ๆ  ทานอางอิง แตไอคนไมรูนะ พอทานบอกวา จิตพระอรหนัต 
มันเปนอยางนัน้นะ  มันก็สรางภาพเลย นิพพานเปนเมืองแกว  เมืองแกวมนัก็คูกับเศรา 
หมอง  สิง่ใดที่ยงัพูดเปนสมมุติได  มันไมใช  ถายังพูดเปนสมมุตไิด ไมใช  มันพนออก 
จากสมมุติไปหมด  เพยีงแตวาเวลาพระพุทธเจาพูดถึง  เปรียบเทียบ  ถาคนมีจริงจะ 
เปรียบเทียบได  ถาเปรียบเทียบไดมนัจะเปนความจริงได  สิ่งทีเ่ปนความจริงขึ้นมามันจะ 
เปนความจริง 

เราพูดนีเ้พราะพยายามจะอางอิงเอาทฤษฎีของวัดปา  ของครูบาอาจารยมา  เห็น 
ไหม ศีล สมาธิ ปญญา ตองมีสมาธิกอน แลวพอสมาธิออกมาแลวนีม่ันจะคอยๆ ออกมา 
เราบอกวาพุทโธเขาไป จนจิตนี้ปลอยวางหมด โลกธาตุนี้ดับหมด พูดอยางนั้นเลยนะ ถา 
ดับหมดแลวคอยๆ ออกมา พอออกมาแลวจิตนี้กระทบ นี่เหน็ไหม มนัเปนประเด็นทันที 
เลย จิตนี้กระทบ จิตนี้มนัเปนแกวหรือ แลวสิง่ที่กระทบมนัเปนอะไรละ อะไรกระทบกนั 
อะไรกระทบกัน
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แตถามันเปนความจรงิ  จิตเวลามนัลงแลวนะ  มนัออกมานี้  มันจับอยางไร  มนัรู 
อยางไร จิตมันรูนีม่ันรู กระทบอยางไร ถาจิตมนักระทบตามความเปนจรงิ 

มันบอกถงึวา  จําทฤษฎีมา แลวพยายามจะพูดใหเหมือน  แลวไมเหมือนๆ แลวถา 
มันเหมือนนะ ยอนกลับมาที่เขาบอกวา เวลาจะทําสมาธินี้ตองทําลายผูรู 

ถาหามรักษาผูรู คนๆ นั้นก็ไมมีสมาธิ เพราะสมาธิเกิดบนผูรู ถาเราไมมีใครรูใคร 
เห็นสมาธิจะเกิดตรงไหน  ผูที่รูสมาธิ  มันรูชัดๆ  เรื่องสมาธินี้  แลวไมมีผูรูเรื่องสมาธิ 
สมาธิมันจะเกิดบนอะไร ถาทําลายผูรูนี้ แลวสมาธิมนัจะเกิดบนอะไร 

แตพูดถึงถาเปนนะ คนเปนสอนมา ก็ตองเริม่ตนจากความไมรู  แตเริม่ตนจากไม 
รูแลวก็ตองทําใหมนัชัดขึ้นมา  สติชัดขึ้นมาทุกอยางชัดขึ้นมา  พอชัดขึ้นมามนัจะเปน 
ความจรงิของมนั  พอชัดขึ้นมาแลว  มนัทําของมนัไป  แลวมนัเหน็สภาวะไป  แลวออกรู 
อยางไร แลวภาวนามยปญญาเกิดอยางไร  เหน็ชัดเจนเลยวาปญญาอยางทีเ่กิดขึน้มานี้ มัน 
เปนปญญาโลกียปญญา  มันเหน็ชัดมาก 

หลวงตาจะพูดเนนมากนะ  หลวงตาจะเนนมากเลยวา  “ปญญาสมองกบัปญญา 
จิต” หลวงตาเนนมากวา  เวลาภาวนานี้  ไมใชปญญาจากสมอง ปญญาจากจิต ปญญาเกิด 
จากกลางอก ไมใชปญญาเกิดบนสมอง แลวปญญาที่เกิดจากกลางหัวอก ปญญาที่เกิดจาก 
จิตนี้มนัเปนอยางไร 

นี่คนรูจรงิ  แลวผูรูมันอยูที่ไหน  ผูรูอยูกลางหวัอก  แลวปญญาที่มันเกิดจากกลาง 
หัวอกนี้ แลวมันออกมาชําระกิเลส มันชําระอยางไร ของอยางนีน้ะ เวลามนัเปนความจรงิ 
เวลาครบูาอาจารยทานเทศนทานสอนทานกเ็ห็นใจพวกเรา  พวกเราประพฤติปฏบิัติ 
ไมใชวาทุกคนประพฤติปฏบิัติแลวจะไดรูเหมอืนกนัหมด  แตเมื่อปฏิบัตนิะมนัจะแตก 
แขนงออกไป  ใครมีความถนัด  มีความคลองตวั  ในการดําเนนิงานอยางไรก็แลวแต  แต 
เวลาประพฤติปฏิบัติถงึที่สุดแลวนี้  มนัจะเหมอืนกนั  เหมือนกันจริงๆ  อรยิสัจมีอนัเดียว 
อริยสัจไมมีสอง จะมาชองทางไหน กเ็หมอืนกนั 

สังเกตไดไหม สมัยหลวงปูมัน่ แลวพอมาถึงครูบาอาจารย หลวงปูแหวน หลวงปู 
ขาว หลวงปูพรหม หลวงตา หลวงปูเจีย๊ะ หลวงปูคําดี เคยเถียงกันเรือ่งมรรคผลไหม เคย
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เถียงกันไหม หลวงปูฝน  ไมเคยเถียงกันเรือ่งมรรคผลเลย ทัง้ๆ ที่วาหลวงปูชอบ หลวงปู 
เจี๊ยะ หลวงปูคําดี พิจารณากายเหมอืนกัน แตพิจารณาไมเหมอืนกัน  พิจารณาแตกตางกัน 
เชน หลวงปูขาวนี้ หลวงปูขาวพูดกับหลวงปูเจี๊ยะบอยเลย “เจี๊ยะ มางกายหลายบ มางกาย 
หลายบ ” หลวงปูเจี๊ยะพูดใหฟงประจํา “มางหลายๆๆ” นี่คนเปนกับคนเปนพูดกนั หลวง 
ปูขาวถามหลวงปูเจีย๊ะวา “เจี๊ยะเอย  มางกายหลายบ” หลวงปูเจี๊ยะบอกวา “มางหลายครับ 
มางหลาย” แลวมางกายนี้  เอาอะไรไปมางละ คนเปนกับคนเปน  เขารูกนัอยูแลว 

อยางเชน เราเปนนกัขับรถ เราจะรูเลยวาขับรถอยางไร รถรุนไหน รถอะไรจะขับ 
อยางไร  นี่กเ็หมอืนกนั  “มางกายหลายบ”  ถาเราไมมีจิต  เราไมมีอะไรไปมาง  เราไมมีผูรู 
ไปมาง  จะมางกนัอยางไร  ใครเปนคนมางกาย  ใครเปนคนพิจารณากาย  แตถาคนเปน 
เห็นไหม  “เจี๊ยะเอย  มางกายหลายบ” หลวงปูเจี๊ยะทานเลาใหเราฟงเอง “มางหลายหลวง 
ปู มางหลายๆ” คือพิจารณามากๆ แลวเอาอะไรพิจารณาละ มันรูวามนัพิจารณา เพราะวา 
คนเปนคือคนเปน มนัมอีะไรไปพจิารณา  มันมีผูรูไปพิจารณา เห็นไหม 

หลวงปูเจีย๊ะ  หลวงปูชอบ  หลวงปูคําดี  ครูบาอาจารยเหลานี้  นี่พิจารณากายกนั 
ทั้งนัน้เลย  แลวมันเหมอืนกนัไหมละ  ทางการประพฤติปฏิบัติไมเหมือนกันเลย  เพราะ 
ตางคนตางมีความถนัดแตกตางกัน แตผลละ ทําไมเหมือนกัน ทําไมไมมีใครบอกใครผิด 
ใครถูกเลยละ ทําไมผลมันเหมือนกนั 

นี่พระปาเขาสอนกนัอยางนี้ สอนกันแบบวุฒิภาวะที่จริง วุฒิภาวะที่จรงินีถ้ึงที่สุด 
แลว  ลูกศิษยของครูบาอาจารยจะไปอยูในที่เดยีวกนั  ที่ๆเปนจริงเหมอืนกนั  มนัถงึไมมี 
ความแตกตางไง  ไมใชวาเราจะบอกวา  สอนแบบพระปาแลวก็พูดกันไป  เริ่มตนก็ผิดไป 
ตั้งแตเริ่มตนเลย 

ถึงบอกวามนัไมใชพระปาหรอืพระบาน  มนัไมใชวาการปฏิบัติมนัมีหลากหลาย 
มันมีถูกมีผิด 

เราถึงบอกวามันมีพูดจริงกบัพูดโกหกไง 

มันมีพระปากบัพระโกหก 

ตอนนี้ มันไมไดบอกวาสอนแบบพระปาหรอก มนัสอนแบบพระโกหก
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จะจบนะ มันเปนพระโกหกนะ  เอวัง


