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ฟากับเหว 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบปญหาธรรม  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ที่เราไมพูดอะไรเลยนี่เพราะเราไมตองการยุงกับใคร แลวเราไมตองการใหเปน 
ประเด็นกับใคร สังเกตไดวาเราไมคอยไดออกช่ือใครเลย แตที่เราพูดไปนี่ มันเพราะวา 
อยางที่เราออกชื่อนี่ เพราะวามันเปนเอกสารใชไหม เอกสารนี้มันเผยแพรตามที่สาธารณะ 
แลวใชไหม แลวเขาเอาเอกสารมาใหดูนี่ เราก็พูดตามนั้นเทานั้นเอง อยางที่พูดนี่วาไม 
อยากใหใครรบกวนเลย ไมอยากใหกระทบกระเทือนกันเลย นี่จริงๆ แลวเราก็ไมอยากยุง 
กับใครเลย ในที่เราพูดออกไปนี่นะ เราจะบอกวา เราพูดเพื่อสาธารณะ เราไมใชพูดเฉพาะ 
บุคคลผูใดเลย 

อยางเราเปนนักวิทยาศาสตรนี่ เราเปนนักวิทยาศาสตรใชไหม ทฤษฎีควอนตั้ม 
หรืออะไรก็แลวแตนี่ หลักการเปนอยางนั้นใชไหม เราจะพูดหลักการอันนี้ แรงดึงดูดแรง 
โนมถวงตางๆแลวแตนี่ เราตองพูดหลักการเหลานี้ ใครจะมีความเห็นแตกตางนั่นก็เรื่อง 
ของเขา แตเราก็จะชักกลับมาที่หลักการของวิทยาศาสตรนี้ สวนใหญเราจะพูดหลักการ 
ตรงนี้ ธรรมะนี่ เราจะพูดเรื่องธรรมะ ที่เราพูดออกไปเพราะหลักการมันเปนอยางนี้ 

แลวทุกคนเขามีความเห็นผิด แลวเขาพูดออกไปนี่ เราก็พูดแยงออกไปที่วาไปฟง 
แลวมันขุนใจนั่นแหละ เรารูอยูมันจะขุนใจไมขุนใจก็แลวแต เราพูดสัจจะออกไป แลว 
พอเราลงตรงนี้นะ ถาหลักการทางวิทยาศาสตร หลักการโนมถวงตางๆ นี่ มันเปนทฤษฎีที่ 
ตายตัวใชไหม ทุกคนพิสูจนได ฉะนั้นเหตุการณที่เราพูดออกไปนี่ ถาพวกคนที่ไมเห็น 
ดวยนี่มันตองโตแยงออกมา โตแยงกลับมาเปนทางวิทยาศาสตรจริงไหม 

โยม :  ครับ 

หลวงพอ :  เรารอตรงนี้อยู  เรารอคนจะโตแยงกลับมาวาเรานี่พูดผิด ผิดมีความ 
ผิดพลาด มีความเห็นผิดอยางไร เรารอตรงนี้อยู  แตอยางอื่นนี่เราก็พูดตรงนี้ เราพูดถึง
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หลักการขอเท็จจริงออกไปเพื่อสังคมจริงไหม ฉะนั้นถาสังคมเห็นผิดมันก็เรือ่งของสงัคม 
ไมใชเรื่องของเราจริงไหม 

โยม :  ใชครับ 

หลวงพอ :  นี่เราก็พูดหลักการความจริงออกไป นี่พอหลักการความจริงออกไปแลวนี่ 
อยางที่วาเวลาฟงแลวนี่ ทีแรกวา เราอยากจะฟงวาทีแรกนะ เราพูดกันเรื่องขอเท็จจริงวา 
ตอนที่เห็นขุนๆ นะ เห็นขุนๆ มองเห็นอยางไรวามันผิดพลาดอยางไรถึงเห็นขุนๆ 

โยม :  จริงๆ แลวตอนฟงนี่ ผมเองก็ยังแยกคําสอนของทานไมออก 

หลวงพอ :  เออ เดี๋ยวถามเราไดหมดเลย ไอนี้เราจะฟงตรงนั้นกอนวาเห็นอยางไรเห็น 
ขุนๆ ถาเห็นขุนๆ แสดงวาเห็นวามันผิดตรงไหนไง เราอยากฟง จริงๆ แลวที่เราพูดอยาง 
นี้ เราอยากเห็นคนที่ชี้จุดผิดที่เราพูดออกไปนาดูเลย ถาพูดออกไปแลวผิดถูกอยางไรนี่ นี่ 
นักวิทยาศาสตร สุภาพบุรุษ 

เราอยากเห็นตรงนี่ไง อยากเห็นวาใครบอกวาพระสงบพูดผิด แลวผิดอยางไร เรา 
อยากฟง อยากฟง รอฟงอยูนี่ อันนี้พอมาวันนี้บอกวาเห็นขุนๆ นี่ เราใหอภัยหมดแลว เรา 
อโหสิกรรมหมดเลย เราไมมีอะไรติดคางใจเลย แตเราอยากฟงวา เราอยากฟงวาสมอง 
หรือปญญาของคนนี่ ใครมีมากนอยแคไหน 

โยม :  คือจริงๆ ที่ผมวาทานอาจารย ทาน คือเทศนดวยคําพูดที่ฟงแลวคอนขาง 
รุนแรง 

หลวงพอ :  เขาใจ เรานะหรือ 

โยม :  คือความรูสึกผมตอนนั้นนะ ผมก็ฟง ผมฟงไปแคครึ่งเดียว ถาเกิดผมกด.. 

หลวงพอ :  เดี๋ยวกอนนะ ฟงไดแคครึ่งเดียว ฟงตลอดไมไดเลยหรือไง 

โยม :  ที่ทนนี่คือผมทนใจตัวเองไมได ผมก็เลยหยุด แตผมความรูสึกผม ผมกลับ 
คิดวา เอ สิ่งที่หลวงพอสงบทานเทศนกับสิ่งที่หลวงพอ........พูด มันก็ไมเห็นจะตางกัน 
เลยนะ
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หลวงพอ :  วาไป ตรงนี้สําคัญมาก ทุกคนเห็นอยางนี้หมด แลวเดี๋ยวเราจะอธิบายให 
ฟง 

โยม :  ผมสรุป คือวา ตอนนี้คือผมจําไมไดแลว เพราะวาผมฟงมานานหลาย 
เดือนแลว แตวา ความรูสึกตอนนั้นคือรูสึกวา เอะ คือความคิดผมนะ ผมคิดในใจวาสงสัย 
ตองมีคนไปพูดอะไรกับพระอาจารยสงบผิดๆ แนๆ เลย เพราะผมฟงแลวผมหาจุด 
แตกตางไมเจอ แลวเสร็จแลวผมก็ไปฟงครูบาอาจารย ฟงหลวงพอชา ฟงหลวงพอพุธ ผม 
อานหนังสือหลวงปูดูลย ผมก็ยังไมเจอ ยังหาไมเจออยูดี 

หลวงพอ :  เออ วาไป 

โยม :  ก็เลย.. คือถาถามวาเรื่องนี้คือผมยังหาไมเจอ 

หลวงพอ :  ตรงนี้หาไมเจอเลยละ 

โยม :  หาไมเจอ ผมหาไมเจอจริงๆ อาจจะเปนเพราะปญญาของผมไมถึง 

หลวงพอ :  ใช ปญญาไมถึง ปญญาไมถึง 

โยม :  มันก็เลยถามวา ถาจะเอาแคคําตอบมา แลวที่พิมพเขาไป ผมหาไมเจอ 
จริงๆ 

หลวงพอ :  เดี๋ยวนะ หนานี้กรอนิดหนึ่ง แลวเดี๋ยวเอาหลักฐานดวย 

โยม :  องคสุดทายนี่ใชหลวงปูเจี๊ยะหรือเปลา นี่เมื่อกี้ตอนมาพูดเรื่องหลวงปู 
เจี๊ยะตลอดเวลาเลย 

หลวงพอ :  หลวงปูเจี๊ยะเพราะหลวงปูเจี๊ยะอยูกับหลวงปูมั่น 

โยม :  พระอาจารยสงบไดเคยอยูกับหลวงปูเจี๊ยะ 

หลวงพอ :  นี่เราอยูกับองคนี้... แตกตางกันมาก แตกตางกันชัดเจน 

โยม :  เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งขัดสมาธิ
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หลวงพอ :  ตามสบายหมดเลย แตกตางกันมาก เราเห็นตั้งแตทีแรกแลว เราเห็นตั้งแต 
ทีแรกเลย แตกตางมาก แลวแตกตาง ไมแตกตางธรรมดาดวย แตกตางที่เราตกใจดวยวา 
มันแยมาก เราเปรียบเทียบนะ เวลาเราพูดใหโยมเขาฟงนี่ แลวเวลาลูกศิษยเรามาเลาใหฟง 
ในเว็บไซตนี่ ทุกคนจะพูดอยางนี้บอกวา พระสงบกับเขานี่พูดเหมือนกันเลย เหมือนกัน 
เลย 

แลวกอนหนานั้นนานแลว กอนหนานั้นนานแลว เขาพยายามสงคนมาที่นี่ สงคน 
มาที่นี่ เพราะวาคนที่จะพามานี่ พามาไมถูกหรอก ลูกศิษยเรานี่ละพาเขามา แลวก็จะพูด 
อยางนี้ทุกคนจะพูดอยางนี้หมด วาเหมือนกัน เหมือนกัน วาพระสงบกับเขานี่พูด 
เหมือนกัน 

เราจะบอกวาไมเหมือน ไมเหมือน แตกตางกันราวฟากับดินเลย ไมเหมือน ไม 
เหมือนหรอก นั้นที่เราพูดออกไปนี่ ที่เราพูดออกไปนี่ นี่หลักฐานเยอะแยะหมดเลย ที่เรา 
จะชี้ใหเห็นวาผิดหมดเลย ผิดหมด 

โยม :  ผมมีทุกเลมเลยครับ 

หลวงพอ :  นี่ไอนี่ ถาผิดนี่นะ นี่คือผลเลย ไอมีทุกเลมนี่นะ จริงๆ แลวหนังสือนี่ 
เมื่อกอนมาถึงเราเยอะมาก เราเผาทิ้งหมด หนังสือนี่นะมีแตคนสงมา เราเผาทิ้งหมดเลย 
เพราะเราหยิบไมได เราหยิบไมได เราหยิบขึ้นมานี่ นี่ๆ เราดูทุกบทที่เราขีดนี่คือผิดหมด 
นะ ที่เราขีดไวนี่คือผิดหมด ผิดหมดเลย นี่ผิดทั้งนั้นเลย 

เราจะอานใหฟงวาผิดตรงไหน แลวเราจะอธิบายใหฟงหมดเลย เพราะแตกตาง 
กันทั้งหมด แตกตางหมด แลวแตกตางไมไดแตกตางธรรมดาดวย อยางเชนนี่ จิตพระ 
อรหันต เขาเขียนนะจิตพระอรหันต พระอรหันตเวลานอนไมรูหรอก เวลานอนนี่จิตลง 
ภวังคไปเลย พระอรหันตมีภวังคไหม มีภวังคอยูเปนพระอรหันตไดไหม 

โยม :  เคยไดยินวาพระอรหันตมีสติตลอดเวลา 

หลวงพอ :  แลวนี่ใครเขียนละ 

โยม :  ก็เปนหนังสือหลวงพอ........
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หลวงพอ :  อาว แลวใครไปจัดการมันละ 

โยม :  ก็นาจะเปนทานนะครับ 

หลวงพอ :  เยอะแยะ ผิดทั้งนั้นเลย แลวจะใหผิดตรงไหนบางละ เปดสิผิดทั้งนั้นเลย 
ที่เราขีดนี่คือผิดหมด 

โยม :  โอโฮ 

หลวงพอ :  อันนี้ตลกมาก ตลก 

โยม :  คือผมเองก็ยังไมมีโอกาสไดอานหนังสือเลมนี้นะครับหลวงพอ แตผมเอง 
ก็ผมเรียนหลวงพอตามตรงวา ผมก็ยังไมไดฟงที่หลวงพอพูดถึงหลวงพอ........  แตวาผม 
เองนี่ 

หลวงพอ :  เยอะแยะไปหมด นี่คือผลเห็นไหม คือวามันเปนไปไมไดสักอยางหนึ่ง 
มันเปนไปไมได เราจะคอยๆ อธิบาย คําแตกตางครั้งแรก คําแรกเลยที่แตกตางคือสติไม 
ตองฝก แคนี้นะ เหวกับฟาเลย หลวงตาจะบอกวาสติตองฝก สติทุกคนตองตั้งสติ ตองหัด 
ฝกสติ แลวบอกสติไมตองฝก เผลอสติจะมาเอง เผลอปบสติจะมาเอง เผลอกับสติตรง 
ขามไหม 

โยม :  ตรงขามครับ 

หลวงพอ :  แลวเอาเผลอมาฝกสติไดอยางไร เพราะอะไรรูไหม เพราะวาถาเราเปน 
นายแพทย พวกประชาชนคนทั่วไปนี่ เขาไมดูแลรางกายของเขาเลย เขาจะปลอยใหใช 
ชีวิตของเขาโดยหยําเปกินเหลาเมายาทั้งหมดเลย เดี๋ยวนี้ ส.ส.ส. เขาพยายามรณรงคไมให 
สูบบุหรี่เลยเห็นไหม แตนี้เด็กมันจะสูบบุหรี่  มันจะเลนอะไรของมันตามสบายได 
ทั้งหมดเลย

นายแพทยคนนั้นบอกวา เด็กคนนี้จะเปนคนดีขึ้นมาไดไหม สุขภาพจะดีขึ้นมาได 
ไหม สติไมตองฝกปลอยมันเลย ตามใหมันเกิดขึ้นตามสบายเลย สุขภาพจิตมันจะดีขึ้นมา 
ไดไหม นี่มันดีขึ้นมาไมได พอไมไดขึ้นมาปบ อาว เราอยูอยางนี้ดูจิตเฉยๆ แลว อูฮู วาง
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สวางหมดเลย สบายหมดเลย เราแจกออกไปเยอะมาก เพราะตอนนั้นมันยังไมมี 
เหตุการณ มันยังไมรุนแรง มันยังไมมีสิ่งใด 

เราอธิบาย เราพยายามอธิบายใหนักวิทยาศาสตร ใหปญญาชนไดเขาใจ ไดเขาใจ 
วาพัฒนาการของจิต คือธรรมชาติของจิตมันเปนอยางนั้น ธรรมชาติของจิตมันเปนอยาง 
นั้นเอ็งจะฝกไมฝกธรรมชาติมันเปนอยางนั้นอยูแลว ถาคนภาวนาเปนเขาจะรูหมด แต 
พวกไมเปนนี่มันงง อยูดีๆ เราทุกขเรายากเราขัดเคือง พอเรามาดูแลวมันสบายๆ ก็ถูกตอง 
ไง ปฏิบัติมากี่ชาติ กี่พันชาติเหลวไหลไปหมดเลย 

พอมาดูจิต โอย มันดีไปหมดเลย โอย นี่ก็ถูกตองๆ โดนหลอกทั้งนั้นนะ พัฒนา 
ของจิตเปนอยางนั้น อยางเชนเราก็แลว ใครก็แลวแตนะ เราจะมีความทุกขมากเลย 
อยางเชน คนรักเรา คนที่ เราชอบมาก เสียใจตายไปนี่ เราจะเสียใจมากเลย จนจะ 
ดํารงชีวิตอยูไมไดเลย แตถาจับเขาไวอยูเฉยๆ ใหเขาไดมีเวลาไตรตรองของเขา ความ 
ทุกขนั้นจะคอยๆ หายไปจริงไหม ธรรมชาติเปนอยางนั้นจริงไหม 

โยม :  จริงครับ 

หลวงพอ :  ธรรมดา อันนี้พอเหมือนกัน เราก็ขุนมัว เราก็มีของเราไป พอเริ่มมาดูจิต 
มายังนี้ ก็โอยดีโวย วางๆ วางๆ นะ แลวนั่นมันอะไร แลวมันก็ตลกเห็นไหม มีสติตัวจริง 
มีสติตัวปลอม  กูฟงแลวนี่ โอโฮย มันไปไกลเลยนี่หวานี่  ตอนนั้นไมมีปญหานะ เดี๋ยวไป 
ดูในเว็บไซตเรานี่จะมีถาม-ตอบ เขาเขาไปไดหมดละ 

ไอเรื่องการพัฒนาการของจิต จิตมันเปนอยางนี้เอง เราพยายามจะพูดใหคนที่มี 
หลักการไดเขาใจไง วาคําพูดของเขานี่มันไมมีคาอะไรเลย  จะทําไมทําจิตก็เปนอยางนี้ 
อยูแลว เอ็งจะดูไมดูจิตมันก็เปนอยางนี้ มันไมมีคาอะไรเลย ที่เอ็งทํากันมันไมมีคาอะไร 
เลย เอ็งจะทําไมทําก็เปนอยางนี้ แตก็ไปสรางนิยายกัน ตั้งทฤษฏีขึ้นมาจะเปนอยางนั้น จะ 
เปนอยางนั้น แลวก็ใหคากันไป ไมมีทางเลย 

นี่ที่วาๆ ผิดนี่ไง ที่บอกมันแตกตางกันราวกับฟากับดินไง ถาเหมือนกันมัน 
เหมือนกันตรงไหน ไมเหมือนเลย นี่เพียงแตพอไมเหมือนปบนี่เขาก็จํา ที่วาเขาจําเขา 
ศึกษาใชไหม ก็จําพระไตรปฎกมา พูดคําไหนก็อางอิง พออางอิงแลวก็อธิบายความ คนก็ 
ทึ่ง แตเวลาเรามาอานแลวนะ เราตลกหมด เราตลกมากๆ
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แลวถึงที่สุดแลวที่เราพูดเรื่องจิตสงออกที่แรงมากนี่ ก็เพราะวานี่เขาเอามาใหดูนี่ 
แลวรับไมได รับไมไดวา หลวงปูดูลยสอนคลาดเคลื่อนนี่ ธรรมดานี่ พวกเรานี่พุทธ 
ศาสนานี่ เราจะสอนกันใหมีความกตัญูกตเวที 

แลวนี่เขาก็อารัมภบทมาตลอดวาเปนลูกศิษยหลวงปูดูลยมา อะไรมาโดยตลอด 
แลวเวลามาพูดถึงทําไมบอกวามาพูดอยางนี้ มันก็ทําใหรับไมได พอรับไมไดเราก็ใส 
ออกไปเต็มๆ เลย พอใสไปเต็มๆ นี่ วาหลวงปูดูลยนี่สอนคลาดเคลื่อน เพราะวาจิตมัน 
สงออกไมได 

มันสงออกไดแตสัญญาอารมณ เพราะจิตมันสงออกไมได นี่ไงกฎควอนตั้มไง 
การโนมถวงไง ความคิดนี่ สัญญาอารมณนี่ มันจะมีขึ้นมาไดอยางไร ถาไมมีตัวพื้นฐาน 
คือตัวฐีติจิต ตัวปฏิสนธิจิต ตัวภพ อยางความคิดเรานี่ ความคิดเรานี่มันเกิดบนอะไร ถา 
เราไมมีภพ ไมมีจิต ไมมีความรูสึก ความคิดมันเกิดมาไมได 

แลวที่วาสิ่งที่สงออกไป เขาบอกวาจิตนี้สงออกไมได เพราะจิตมันเปนขันธ ขันธ 
ก็ผิด จิตมันเปนขันธ สิ่งที่สงออกไปคือสัญญาอารมณ พูดอยางไรก็หาไมเจอ เราขีดๆไว 
หมดละ เพราะอยางนั้น แลวตัวเองก็ผิดหมดนะ พอผิดไมผิดหมดไมธรรมดา ผิดหมด 
กลับไปบอกวาหลวงปูดูลยสอนผิดอีก หลวงปูดูลยพูดผิด 

โยม :  ในหนังสือนี่เขียนวาหลวงปูดูลยพูดผิดเลยหรือ 

หลวงพอ :  ใช! ชัดๆ เลย หลวงปูดูลยนี่สอนคลาดเคลื่อน ความจริงแลวเขาอธิบาย 
ดวย แลวคลาดเคลื่อนไมคลาดเคลื่อนธรรมดา พอคลาดเคลื่อนแลวก็บอกวา บอกวา 
ความเปนจริงมันตองเปนอยางที่เขาบอกไงวาจิตมันสงออกไมได ก็เขาอธิบายดวยวาจตินี้ 
สงออกไมไดหรอก จิตสงออกไมได 

สงออกได แตสัญญาอารมณเห็นไหม สัญญาอารมณคือความคิดไง เราอธิบายไว 
ในจิตสงออกนั่นแหละ บอกวาสัญญาอารมณนี่ สัญญาอารมณคือความคิดนี่ มันเกิดที่ 
ไหน สัญญาอารมณนี่มันตองมี ถาไมมีไฟฟานี่ ไมมีไฟฟา สิ่งที่เกิดจากพลังงานจาก 
ไฟฟานี่จะไมมีเลยจริงไหม
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ไมมีจิตนี่ สัญญาอารมณความคิดมันมาจากไหน สัญญาอารมณความคิดมันก็ตอง 
มาจากจิต แลวพอมาจากจิต พอมาจากจิต เพราะมันสงออกจากจิต แลวที่คิดๆ ออกไป 
นั่นมันก็คือสงออกไปแลว พอบอกสงออกจิตสงออกไมได สิ่งที่สงออกไปคือสัญญา 
อารมณตางหาก 

คําพูดอยางนี้ มันก็เหมือนหมอนี่ หมอนี่เวลาจะผาตัดในหองนี่ บอกวาเครื่องมือนี้ 
ไมตองอบ มีแตก็ใชได เอ็งวาไดไหม ตองฆาเช้ือไหม เอ็งมารักษานี่นะ เวลาผาตัดไปแลว 
นะ เอ็งติดเช้ือกลับไปนะ เอ็งทุกขกวาเกาอีก นี่ก็เหมือนกัน จิตมันจะสงออกนี่ มันที่มัน 
สงออกไปนี่ มันเปนผลหมดแลว 

เขาบอกหลวงปูดูลยคลาดเคลื่อน แลวไมไดคลาดเคลื่อนธรรมดานะ หลวงปูดูลย 
คลาดเคลื่อน เขาตางหากสอนถูก เทานั้นละ เราไมไดคิดอะไรเลย เขาโหลดมาแผนเดียว 
ใหเราอาน อานเราก็ตอบเลย เพราะตอนเชาๆ นี่ลูกศิษยจะมาหาเยอะ แลวก็จะเอานี่มาให 
มาให จิตสงออกนี่ พลั๊วเดียวก็ปจจุบัน เดี๋ยวนั้นเลย 

พอเดี๋ยวนั้นก็ออกไป สุดทายพอออกไปปบ เขาก็ตอๆ กันไปนั่นนะ เขาก็ไปออก 
กัน เพราะจิตสงออกอันเดียวนะ มันถึงสะเทือน ถาเรื่องนี้ไมจริงนะ เขาไมถอด ไมถอดนี่ 
ออกจากเว็บไซตหรอก 

โยม :  ออ เขาถอดไปแลวหรือ 

หลวงพอ :  ถอด ถอดแลว เพราะอะไร เพราะอันนี้มันจะยืนยัน เพราะเปนหนังสือที่ 
เขาเขียนเอง ถิรสัญญาอยูนี่เอง เพราะนี่มันเปนไปไมไดหรอกถิรสัญญา จิตสงออกเดี๋ยว 
จะชี้ใหดู ถาจะหาเจอนะ วาหลวงปูดูลยสอนคลาดเคลื่อน ความเปนจริงจะเปนอยางนี้ 
อันนี้มันรับไมได มันรับไมไดเหมือนกับเราเองทั้งๆ ที่วาเราเองจะไมยุงเกี่ยวใดๆ เลยละ 

แตคนเราคนหนึ่งนี่ แมแตอาจารยของตัวที่เอามาเชิดชูตลอดเวลานี่ แลวถึงเวลานี่ 
มาเขียนหนังสืออยางนี้นะ แลวช้ีชัดเจนไปเลยวาหลวงปูดูลยนี่สอนคลาดเคลื่อน ความ 
เปนจริงมันจะตองเปนอยางนี้ มันเกินกวาเหตุ มันเกินกวาเหตุที่เราจะรับได ถารับไมได 
เราก็ใสไปเลย ทั้งๆ ที่วาเราเห็นความบกพรองมาตั้งแตตน แตไมพูดใหฟงเลย เฉย.. 
เพราะอะไรรูไหม เพราะเหมือนกับพูดออกไป มันไมมีประโยชน
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มันไมมีประโยชนหรอก เพราะสังคมกําลังฮือฮา กําลังหลงผิดกันไปหมด แลวเรา 
เอาไปพูดอยางนั้นมันจะมีประโยชนอะไร ไมเหมือนกันเลย เยอะมาก ไมมีอะไร 
เหมือนกันเลย เพราะอะไรรูไหม เพราะวาคําพูดนี่คําเดียวกัน แตเขาใชผิด ใชเหตุผิดหมด 
อยางเชนวาปญญามันจะเกิดนี่ เกิดจากถิรสัญญานี่ จิตเกิดจากถิรสัญญา จิตดวงหนึ่ง จํา 
จิตดวงที่เกิดขึ้นมันยอยสลายไป จิตดวงใหมจะมาจําดวงเกา จนเปนความชํานาญจนจํา 
ไดอยางนี้ จนเปนสัญญานี่ 

ในภาคปฏิบัติเรานะ สัญญานี่เปนเรื่องอันตรายที่สุด สัญญาอารมณนี่ เพราะมัน 
สรางภาพ สัญญานี่คือเช้ือโรคเช้ือรายแรงเลย แลวแตเขาบอกวาสัญญานี่คือตัวทําใหเกิด 
ปญญา ความผิดพลาดเยอะมาก ปญญาจะเกิดโดยอัตโนมัติ แลวเราพูดเนนย้ําประจํา จิต 
สงออก 

เดี๋ยวถาเสร็จแลวเราจะหาดูอีกทีหนึ่ง เขาเขียนอยางนี้จริงๆ อันนี้ก็มี ที่วาแรงมาก 
ที่เราแรงที่สุด เราแรงที่สุด พิจารณาจนจิตลงสามัญลักษณะ แลวจิตนี้จะลงสูอัปปนา 
สมาธิ แลวปญญาจะเกิดโดยอัตโนมัติ มันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย 

โยม :  ขอโอกาส 

หลวงพอ :  เออ วาไป 

โยม :  เดี๋ยวผมขอดูหนานั้นหนอยไดไหมครับ 

หลวงพอ :  หนาไหน 

โยม :  หนาที่เมื่อกี้ทานอาจารยเปดใหดูนะครับ ที่วาไมตรงเลยกับความเปนจริง 
ครับ 

หลวงพอ :  เอ็งจะดูหนาไหนละ ดูไดทุกหนาเลย ทุกหนาเลย ไมตองวา มีทุกหนาเลย 
ที่ขีดไวทุกคํา ถาสงสัยถามเลย เพราะจิตมันลงอัปปนาสมาธินี่สามัญลักษณะ แลวจิตมัน 
ลงอัปปนาสมาธินี่ อัปปนาสมาธินี่มันแบบวาพอมัน.. มันเปนสักแตวา มันตัดความรับรู 
ทั้งหมด ตัดความรับรูทั้งหมด แลวมันจะเกิดปญญาไดอยางไร
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มันจะเกิดปญญาไดอยางไร พอมันเกิดปญญาไมไดแลวนี่ พอเกิดปญญาไมได 
แลว เขาบอกปญญาจะเกิดโดยอัตโนมัติ แลวพอเราแยงออกไปนี่ ในเว็บไซตเขาตอบมา 
ปญญาเกิดแบบนั้นไมได แลวทําไมหลวงตาบอกปญญาอัตโนมัติ เราก็อธิบายไวใน 
เว็บไซตเหมือนกันวา  อัตโนมัติคือไมมี 

อัตโนมัติคือไมมี นี้คําวาหลวงตาทานบอกวาปญญาเปนอัตโนมัติ ทานเทศนอยู 
เขาก็ไปแกะมาไง เขาก็เอาเทศนหลวงตานี่มาลง หลวงตาบอกวา กิเลสนี่มันเกิดโดย 
อัตโนมัติ กิเลสเรานี่ ความคิดความฟุงซานเรานี่ หรือสิ่งตางๆ ที่ความชอบใจของเรานี้ 
มันจะเกิดโดยที่ไมมีเหตุผลเลย เกิดโดยอัตโนมัติ 

เราก็ใชฝกฝนของเราตลอดไป ฝกฝนตลอดจนปญญาเราเปนอัตโนมัติจนทันกัน 
กิเลสเปนอัตโนมัติอยูแลว ปญญาก็เกิดโดยอัตโนมัติ มันก็ไลทันไป แลวใชปญญาเรื่อย 
เขาไปจนอัตโนมัติคือความชํานาญ ทานใชคําวาความชํานาญ แตตอไปแลวนี่ขบวนการ 
ของมันยังมีตอไปอีก แตนี้เขาบอกขบวนการอัตโนมัติหมดแลว อัตโนมัติแลว 

โยม :  ไมตองทําอะไร 

หลวงพอ :  ทุกอยางมันจะรวมใสตีนกูนะ หลนลงมาเลยนะ มันเปนไปไมไดหรอก 
คําสอนของเขาทุกคําเปนสิ่งที่เปนไปไมไดทั้งนั้นเลย มันฟองถึงวาไมเคยพบเคยเห็นไง 
มันฟองวาจิตนี้ไมเคยเปนไปในธรรมะเลย 

ถาจิตนี้เปนไปในธรรมะเลยนี่ มันจะรูของมัน มันจะมีเหตุมีผลของมัน ถามีเหตุมี 
ผลของมัน มันจะบอกตามขอเท็จจริงไดหมด เรานี่เปดเผย ดูไดหมด ทําตามสบายเลย แต 
มันมีอยูเราจะหาที่วาหลวงปูดูลยคลาดเคลื่อนนะ อยูในนี้ละ เพียงแตวามันยังหาไมทัน 

โยม :  เดี๋ยวผมเปดให 

หลวงพอ :  เออ ชัดเจนเลย 

โยม :  คือผมเองนี่ก็เปนคนเปนปุถุชนนะครับ  มีปญญานอย 

หลวงพอ :  วาไป
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โยม :  คือตัวผมเองนี่เริ่มตนก็เริ่มมาจาการฟง อยางของผมนี่ เริ่มมาจากการฟง 
ของหลวงพอ......นี่นะครับ ซึ่งถาอยางนั้นนี่ ผมฟงเองแลวก็อานประวัติครูบาอาจารยบาง 
อยางของหลวงปูชา ของหลวงปูเจี๊ยะ ของหลวงปูขาว แตวาฟงมาอานคําเทศนคําสอน 
ของทาน ดวยการที่เรามีปญญานอยนี่ ก็ไมรูสึกเห็นความแตกตางกัน แตในความเปนจริง 
แลวนี่มันแตกตางกันมากเลย ใชไหมครับ 

หลวงพอ :  แตกตางกันมาก อันนี้เราไมมีเวลาไง เราดูแตวาเขาบอกวานี้คือผลของ 
ปฏิบัติ แลวหลวงพอตีหมดเลย ไมมีหรอก มันเปนไปไมไดสักอยางหนึ่ง มันเปนไป 
ไมไดตั้งแตไหนแตไร มันไมมีอะไรเปนไปไดเลย 

โยม :  แสดงวาเริ่มตนก็… 

หลวงพอ :  เขาไมมีอยูแลว ถามีอยูจะมาพูดอยางนี้ไดอยางไร ตรงไหน 

โยม :  คืออยางนี้ครับ พระอาจารย คือตอนแรกที่ผมอานนะครับ 

หลวงพอ :  เออ ขอความที่ ๔๖ อันนี้นาจะคลาดเคลื่อนจากสภาวธรรมที่หลวงปูสอน 
เพราะแทจริงแลวจิตเปนตัวสมุทัย 

โยม :  คือตรงนี้ดวยครับ คือหนาแรกนิดหนึ่ง จุดที่ทําใหเช่ือนะครับ 

หลวงพอ :  ใช เดี๋ยวนะ ตรงไหน 

โยม :  ตรงที่มันเปน 

หลวงพอ :  จิตสงออกนี่ เพราะอะไรรูไหม เพราะวานี่เขาบอกวา  แทจริงแลวจิตจะ 
เปนตัวสมุทัย จิตจะเปนตัวสมุทัยไปไมไดนี่ ถาจิตนี้เปนตัวสมุทัยไมได คนเกิดไมได 

โยม :  อื่อ ใชครับ ถาฟงดูนี่อยางไรจิตก็ตองเปนเหตุใหเกิดทุกข 

หลวงพอ :  นี่มันตลกไปหมด พอมันตลกนี่ มันพูดจนแบบวามัน ไมนาเช่ือวาคนเขา 
จะมีปญญารับราชการถึงไดระดับนี้นะ 

แทจริงแลวจิตจะเปนตัวสมุทัยไปไมได เพราะเขามีมุมมองอยางนี้ ทีแรกเราก็จับ 
อุดมคติ พอมุมมองอยางนี้ปบ เขาก็มาบอกวา เขาไปพูดกันวาเด็กไมมีสังโยชน เด็กนี่นะ
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เด็กไรเดียงสานี่ไมมีสังโยชน เพราะเด็กมันไมสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ถา 
เด็กไมมีสังโยชนมันเกิดมาไดอยางไร 

อยูในนี้เดี๋ยวเปด เดี๋ยวเปด ไลเลยจะเจออยูในนี้ เพราะเขามีความคิดอยางนี้ใช 
ไหม เพราะเด็กไมมีสังโยชนใชไหม  เพราะเด็กมันใสสะอาดบริสุทธ์ิ มันไรเดียงสาใช 
ไหม นี่ไง เราจับอุดมคติ เขาเรียกโลกทัศน จับความเห็นเขาไดนะ จะรูหมดเลย 

เพราะเขาคิดอยางนั้นใชไหม วาเด็กไมมีสังโยชน มันถึงมาออกตรงนี้ไง เพราะ 
แทจริงจิตจะเปนตัวสมุทัยไปไมได ถาจิตเปนตัวสมุทัยไมได ปฏิสนธิจิตเกิดในไข ใคร 
มาลงในไขนั้น นี่พอตัวจิตไปเกิดในไข ตัวจิตตัวเกิด เกิดนั้นคือตัวสมุทัย 

โยม :  อา..  ใชครับ 

หลวงพอ :  แลวจิตมันเปนตัวสมุทัยไปไมได แลวมันมาเกิดไดอยางไร นี่ๆความเห็น 
เขานะ เราเห็นอยางนี้เราขีดไวหมด เปนไปไมไดเลย เพราะจิตเปนตัวบังคับทําใหเกิด 
ไมได แตถาเกิดมาแลวเปนตัวสมุทัย ตัวจิตเปนสมุทัย  แตสมุทัยนี่มันเปนอนุสัย  เปน 
อนุสัยนี่ก็เหมือนเปนเนื้อเดียวกัน อนุสัยมันนอนเนื่องมาดวยกันไง 

อยางน้ํานี่ไหลไปในน้ํานะ มันก็มีขุนมีตะกอนของมันไปดวยใชไหม ในน้ํา 
นั้นนะ แตตะกอนมันก็สามารถแยกจากน้ํานั้นได สมุทัยนี่ พวกตัณหาทะยานอยาก 
สามารถแยกจากจิตได สามารถแยกได แตโคตรยากเลย ถาไมยากพระพุทธเจาถึงไดบอก 
วามันละเอียดออนขนาดไหน 

อันนี้คนมันไมเคยทํา มันก็เลยบอกวา นี่มันถึงบอกวาจิตเปนสมุทัยเปนไปไมได 
เพราะมีแนวคิดอยางนี้ นิพพานถึงมีอยูแลวไง นิพพานเปนของที่มีอยูแลวเราเทศนไวนา 
ตลก อะไรนะ เลนซอนหานิพพานไง เอาไปซอนไว เออ เอานิพพานไปซอนไวไง แลวกู 
เดินไปสะดุดนิพพาน คะมําเลยละ 

ทําใจใหสงบๆ แลวไปเปดเว็บไซตเราดูนะ เราพูดไวเปนเสต็ปเลย ถานิพพานนี่ 
มันมีอยูแลว จิตมันเปนนิพพานอยูแลว กายก็ตองมีนิพพานดวย เพราะสติปฏฐาน ๔ มัน 
มีกาย เวทนา จิต ธรรม 

โยม :  แลวมีอยูเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับ
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หลวงพอ :  วาไป 

โยม :  คือกาย เวทนา จิต ธรรมนี่ เราก็ถูกตองที่วา เราจะเริ่มตรงไหนก็ไดหรือ 
เปลาครับ 

หลวงพอ :  ได  ใชๆ วามา  ใช  เริ่มตรงไหนก็ได วาไป 

โยม :  คืออยางนี้ผมเรียนพระอาจารยตามตรง คือผมไปบวชที่วัดบุญญาวาสนะ 
ครับ ที่ชลบุรี ก็เคยมีครูบาอาจารยทานก็แนะนําวา กาย เวทนา จิต ธรรมนี่ จิตนี่มันเปน 
เงาของจิต ถาดูโดยวิธีของหลวงพอ........มันดูไมถึง ทานบอกวาใหดูที่กายกอน แตถาผม 
เอง ผมฟงแลวนี่ก็ยัง ก็ยังมีความสับสนอยู 

หลวงพอ :  สับสน กูจะบอกวาไมเปนทั้งนั้นนะ ถาไมเปนพูดผิดหมด แลวสับสน 
บอกจุด ๑ ๒ ๓ ๔ บอกจุดเริ่มตนไมเปน หลวงปูมั่นครูบาอาจารยเรานี่บอกจุดเริ่มตนนับ 
หนึ่ง เสต็ป มันจะเริ่มตนอยางนี้ พื้นฐานจะเปนอยางนี้ แลวกาวเดินเปนอยางนี้ถูกตอง 
หมด แตพวกเราทํากันไมเปน กาย เวทนา จิต ธรรม นี่ มันเปนสติปฏฐาน ๔ ถาไมมีตัว 
จิตของเราไปเห็น  กาย เวทนา จิต ธรรม จะไมมีกาย เวทนา จิต ธรรม เลย 

มึงเห็นหมอผาตัดกายทุกวันไหม มันเห็นกายไหมละ มันเห็นแตตามันนี่ มันไม 
เห็นกายหรอก มันเห็นตังค มันผาตัดเอาตังค เพราะอะไร เพราะจิตมันเปนโรค เพราะจิต 
ยังไมไดทําสมาธิ จิตไมลงสูความสงบ จิตไมสูความสงบนี้เปนจิตสามัญสํานึก ความคิด 
ความนึกของเราขึ้นมานี่ มันเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ 

เพราะปฏิสนธิจิตมันเกิดเปนมนุษย มันมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ จิตนี้ไปเกิดเปน 
เทวดา มันเปนกายทิพย มันไมมีรางกายนี้ มันก็เปนขันธ ๕  จิตนี้ไปเกิดบนพรหมเปน 
ขันธ ๑ ตัวจิตนี้เปนขันธ ๑ สถานะของพรหม เทวดา มนุษย สัตวเดรัจฉาน นรก อเวจีนี่ 
มันเปนสถานะของกรรม เพราะเราเกิดมาในฐานะของกรรมนี่ มันเปนคุณสมบัติที่เรา 
ไดมา 

ทีนี้เราเอาคุณสมบัติของเรา สิ่งที่ไดมาที่เรียกวาโลกๆๆ นี่ไปพิจารณาธรรมนี่ มัน 
พิจารณาไดอยางไร ที่นี้กอนที่จะพิจารณาธรรมนี้ ธรรมะของพระพุทธเจานี่มันเปน 
ธรรมะเหนือโลก ธรรมะเหนือโลกมันตองทําจิตนี้เห็นไหม จากปุถุชนเปนกัลยาณปุถุชน
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นี่เอ็งไมมีทางเขาใจเรื่องอยางนี้ไดหรอก ไมเขาใจเรื่องนี้ไดเพราะเอ็งไมเห็น เหมือนกับ 
เรา อยางที่พูดเมื่อกี้นี้ เรื่องน้ํา เรื่องสิ่งแวดลอมตางๆ นี่ 

อยางเชน เราจะผาตัด ถาเอ็งผาตัดนี่ เอ็งไมทําใหหองนี้ปลอดเช้ือเอ็งจะผาตัดได 
อยางไร แตถาเราไมมีทางวิชาการ เมื่อกอนโบราณเขาก็ทํากันอยางนั้นนะ เขาก็ทํากันมา 
เพราะเขาก็ไมรูของเขา แตพอวิทยาศาสตรพิสูจนไดแลววา มันมีเช้ือโรคมีอะไรตางๆ เขา 
ก็ตองแกไขของเขาใชไหม 

พระพุทธเจารูตั้งแต ๒,๐๐๐ กวาปมาแลว วาจิตนี่ ถามันคิดไปโดยเรานี่ กิเลสกับ 
หัวใจมันอยูดวยกัน แลวเอ็งไปตรึกธรรมะดวยกิเลสของเอ็งนี่ เอ็งจะเปนธรรมะไดไหม 
อานพระไตรปฎกมาพุทธพจนๆ พุทธพจนกูไมเถียง กูเถียงมึง กูจะเถียงคนพูดพุทธพจน 
มึงรูอะไรพุทธพจน มึงจําขี้ปากพระพุทธเจามาพูด ฟงขี้ปากพระพุทธมาพูด พูดอยางนี้ 
ความหมายอยางนี้ มึงพูดผิดๆ  กันอยูนั่นนะ 

แตถาจิตเราสงบเขามา จิตสงบเขามากอน ถาจิตมันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม ถึงจะเปนสติปฏฐาน ๔ เห็นไหม สเต็ปมันอยูตรงนี้ ถาจิตเราไมสงบ เราจะไม 
เห็นกายโดยความเปนจริง เห็นกายโดยสามัญสํานึก เห็นกายโดยสัญญาอารมณ เห็นกาย 
โดยความคิดของมนุษย ไมใชเห็นกายแบบที่พระพุทธเจาตองการใหเห็น 

พระพุทธเจาตองการใหเห็นจิตนี้เห็นกาย จิตนี้เห็นเวทนา จิตนี้เห็นจิต จิตเห็นจิต 
ไดอยางไร นี่จิตเห็นจิต หลวงปูดูลยนี่ไง จิตเห็นจิต จิตเห็นจิตเปนอยางไร จิตเห็นจิตเปน 
อยางไร ใหมันพูดมา ตอบไมไดหรอก! ไมรูเรื่อง! ไมเปน! หลวงปูดูลยบอกวาดูจิตจนจิต 
เห็นจิตเห็นไหม ดูจิตจนจิตเห็นอาการของจิต ทําไมหลวงปูดูลยถึงพูดวาจิตเห็นจิตละ 

โยม :  จิตเห็นจิต 

หลวงพอ :  เออ ในจิตสงออกของหลวงปูดูลยไปอานสิ แลวทําไมหลวงปูดูลยพูดวา 
จิตเห็นจิตละ 

โยม :  จิตเห็นจิตโดยแจมแจง
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หลวงพอ :  เปนมรรค เปนมรรคนะ ผลที่เกิดจากเกิดที่จิตเห็นจิตแลวถึงจะเปนนิโรธ 
กาย เวทนา จิต ธรรม สติปฏฐาน ๔ ไง ก็ดูแมงไปเลย เห็นจิต เห็นจิต กูก็เขียนเลย กาย 
เวทนา จิต ธรรม กูนั่งมองไดทั้งวันเลย กูเห็นแตตัวหนังสือ 

โยม :  แลวผมขอโอกาสถามวา เราจะเริ่มตนควรจะนับ ๑ นี่นับตรงไหน 

หลวงพอ :  กลับมาที่ความสงบ ถาไมมีความสงบภาวนาไมได  ไมมี! เปนไปไมได! 
ถาไมกลับมาความสงบก็เอาขี้ เอาขี้เอาเยี่ยว ไปผสมขี้ผสมเยี่ยวนั่นละ เอาสามัญสํานึก 
เอาธรรมของเรา เอาความคิดของเรานี่ เอาความคิดของเรานี้ละ เอ็งวาความคิดเอ็งสะอาด 
ไหม 

โยม :  ไมสะอาดครับ 

หลวงพอ :  แลวเอ็งพิจารณาธรรมแลวไดอะไรขึ้นมา 

โยม :  มันก็ไดความไมสะอาดไง 

หลวงพอ :  ปดโธเอย แลวก็หลอกชาวบานเขาไป หลอกเขาไปทั้งโลก ไปเลย ! 
พิจารณาไปเลย !  พิจารณาไปเลย ! 

โยม :  อาจารยครับ แลวอยางเรื่องการพูดถึงวาระจิตนี้มันก็เปนการคิดไปเอง 

หลวงพอ :  โกหกหมด! มึงไปดูแถลงการณบานอารียสิ เขาเพิ่งใหกูดูนี่ มีผูหญิงไป 
แลวไปบอกวาเขาภาวนาดีเลย เขากําลังทุกขเต็มที่เลย ทายผิดก็เยอะ กูทายเองผิดนี่ แตเอ็ง 
ไมกลาลุกขึ้นมาโตแยง เอ็งก็เก็บไวอยูในใจเอ็ง 

โยม :  แลวจิตปุถุชนก็อาจจะคิดไปเอง เราอาจจะไมรู อาจจะเปนอยางนี้จริงๆ 

หลวงพอ :  ใชๆ 

โยม :  คิดไปเรื่อยเปอย 

หลวงพอ :  กูจะพูดอยางนี้นะ จิตนี่มันเหมือนพลังงาน นี้พลังงานนี่มันตองคลายตัว 
นี้ความรอนมันตองคลายตัวตลอดเวลาใชไหม มึงมา ๑๐๐ คนนะ มึงก็สงออก ๑๐๐ คน 
มึงคิดทุกคน ไอนั่นคิดแลว ไอนี่คิดแลว ไอนี่ที่คิดไมคิดนี่ มันไมเหมือนหลวงปูมั่น



ฟากับเหว 16 

หลวงปูมั่นนะตอนอยูถ้ําสาริกา สงจิตออกมานี่เห็นพระหลวงตาทานบวชอยู 
ขางลางไง บวชอยูวัดบาน ทานมีครอบครัวมากอน ทานก็หวงครอบครัวเห็นไหม ทานก็ 
คิดวาครอบครัวจะเปนอยางไรตั้งแตหัวค่ํา หลวงปูมั่นก็สงจิตมาดู โอโฮ ไอนี้คิดถึงเรื่อง 
ครอบครัวตลอดเลย 

ทานก็ภาวนาของทาน เที่ยงคืนสงจิตมาดู เอะ ยังคิดอยูเรื่องครอบครัวอยางเกา ก็ 
กลับมา พอตี ๔ ตี ๕ ไปดู เจอลงไปบิณฑบาตก็ยังคิดเรื่องครอบครัวอยางเกา ทานก็ออก 
จากภาวนา เชาบิณฑบาตลงมา  หลวงตา.. เมื่อคืนนะแตงงานกับภรรยาคนเกา แตงงาน 
กับคูเกาทุกคื้น ทุกคืนนะ มันเปนอยางไร 

ตกใจเห็นไหม รูวาระจิตตองรูอยางนี้ รูวามึงคิดเรื่องอะไร คิดแลวในความคิด 
คิดเรื่องอะไร ทําอะไร ไมก็..  อูย สงออกแลว กูสงออกแลว กูก็ช้ีไดหมด หมากูก็สงออก 
หมากูแมมึงเหาทั้งวันเลย นี่มึงเหาแลว มึงเหาแลว มันเปนเรื่องธรรมดาของจิต คําพูดของ 
เขาเรามองดูเปนเรื่องเบสิกหมด  แตโลกแมงตื่นเตนกันนะ 

โยม :  ใชครับ ตื่นเตน 

หลวงพอ :  ตื่นเตนๆ แลวถาพูดไดจริงทําไดจริงนะก็เฮงซวย  เพราะมันไมใชมรรค 
หลวงปูเจี๊ยะนี่ทานอยูกับหลวงปูมั่น  หลวงปูเจี๊ยะทานพูดใหเราเอง ทานเปนคนนวด 
หลวงปูมั่นอยูทุกคืน แลวหลวงปูเจี๊ยะทานก็ศึกษาของทาน ทานก็ไปถามหลวงปูมั่น วา 
อภิญญา ๖ นี่ รูวาระจิต ตาทิพย หูทิพยตางๆ นี่ มันแกกิเลสไดไหมครับ 

หลวงปูมั่นรักหลวงปูเจี๊ยะมาก เพราะหลวงปูเจี๊ยะนี่ไปอุปฏฐากหลวงปูมั่นตอน 
อยูที่เชียงใหม หลวงปูมั่นปวย หลวงปูเจี๊ยะนี่ดูแลมาตลอด หลวงปูมั่นนี่รักหลวงปูเจี๊ยะ 
เพราะหลวงปูเจี๊ยะมีคุณกับหลวงปูมั่น นี่หลวงปูมั่นเมตตาหลวงปูเจี๊ยะมาก พอบอกวา 
ทานเลาใหฟงเองนะ พอบอกวาอภิญญา ๖ นี่ รูวาระจิตนี่ รูวาระจิต หูทิพย ตาทิพยนี่แก 
กิเลสไดไหม ทานก็เขกหัว ปอก เพราะทานเมตตามากไง  ละไมได 

หลวงปูเจี๊ยะทานฉลาดมาก เพราะหลวงปูมั่นนี่ทานละเอียดออนมาก ทีนี้ถาจะ 
ถามตอไปเลยนี่ เดี๋ยวจะโดนลูกที่ ๒ ทานก็นวดไปกอน นี่หลวงปูเจี๊ยะเลาใหฟงเองนะ 
นวดไปเรื่อยๆ นวดไปเรื่อยๆ แลวถาอยางนั้นนะ ถาอภิญญา ๖ นี่มันแกกิเลสไมไดนี่ แลว 
พอแมครูบาอาจารยทําไมชํานาญเรื่องอภิญญา ๖ เอาไปทําไม ทานชํานาญมากนะ
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หลวงปูมั่นก็บอกวาอีกปอก  ปอก เอา อภิญญา ๖ แกกิเลสไมไดหรอก แต 
อภิญญา ๖ นี่เอาไวเปนวิธีการ  เปนอุบายวิธีการ เปนเครื่องมือสั่งสอนคน ถาคนเรานะ 
มันไมมีเครื่องมืออยางนี้ไปสั่งสอนคน คนนะมันก็ถูลูถูกัง แตเวลาสอนคน เราไมไดสอน 
ดวยอภิญญา ๖ หรอก เราสอนดวยอริยสัจ แตอภิญญา ๖ นี้เปนเครื่องมือ เปนการดักทาง 
เปนการบอกกลาว เปนการชักนําใหเขาสูอริยสัจ นี่หลวงปูมั่นพูดอยางนี้กับหลวงปูเจี๊ยะ 

หลวงปูเจี๊ยะเลาใหฟงประจํา ถึงจะทําไดจริงก็ไมไดเปนประโยชนอะไรเลย 
เพราะมันไมใชเครื่องมือฆากิเลส เอ็งนี้ไมสบายกัน เอ็งไปซื้อยานี่ ยานี้ใสขวดมานี่ เอ็งวา 
ยากับขวดนี้  นี่ถาไมมีขวดมันจะเอายามาไดอยางไร แตเอ็งกินขวดหรือเปลาละ เอ็งกินยา 
เอ็งไมไดกินขวด ขวดไมมีประโยชนอะไรหรอก แตขวดนี้เขาใสยามาใหมึงกินใชไหม 
แตเอ็งบอกขวดนี้ดี ขวดนี้สุดยอดเลย แตยาแมงไมมี 

โยม :  ก็ไมมีความหมายอะไร 

หลวงพอ :  พวกเอ็งก็ทํากันไปเถอะ ทําเยอะๆ เอ็งกินขวด กูกินยา เอ็งกินขวดเขาไป 
ขวดเคี้ยวเลย อรอย 

โยม :  มันยิ่งแยเขาไปใหญ 

หลวงพอ :  มันหลงทาง มันออกนอกลูนอกทางไปเลย แลวมันจะปนปวนอยูอยางนี้ 
แลวไมจบดวย  กูรูวาจะไมจบหรอก 

โยม :  พระอาจารยไดอานบานอารีย พระอาจารยมีความเห็นวาอยางไรครับ 

หลวงพอ :  บานอารีย แถลงการณบานอารียนี่นะ เรารูเลยวาเพราะเว็บไซตเราออกไป 
เยอะ เขาเก็บประมวณจากเว็บไซตเราดวยนั่นละ จริงๆ นะเราก็อยากจะใหเขารูกันอยาง 
นั้นนะ ผิดหมด เพราะในเว็บไซตบานอารียเขาก็บอกในเรื่องดูจิตดวย ผูหญิงที่วาดูจิตคน 
นั้น เขาบอกวามันไมมี 

แถลงการณบานอารีย นั่นละคือหัวใจละ สอนใหคนออนแอ สอนใหคนชวย 
ตัวเองไมได แลวทุกคนตองประสบ  โธ.. มันมีลูกศิษยหลายๆ คนนะที่เขาดีดตัวเองมา 
เขาบอกวาเขาเปนหมอหมด เขาบอกวาทีแรกเขาก็ไปทางนั้นละ แลวพอไปแลวคนนั้นก็ 
ไดขั้น ๑ ขั้น ๒ ขั้น ๓ ขั้น ๔ แลวก็ออกไปเรื่อยๆ เขาพูดอยางนั้นจริงๆนะ
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แลวพอไดไปนี่แลวเขาก็แปลกใจ เขาแปลกใจวาทําไมมันงายจนเกินไป แลวก็มี 
พวกหมอเพื่อนเขานั่นแหละ เอาซีดีของเราใหเขาฟง  ใหมๆ ก็เปนอยางนี้ ใครๆ ฟงซีดี 
เราใหมๆนะ อื้อฮือ มันทุกขมันยาก มันปวดเจ็บแสบมันรับไมไดทั้งนั้นละ แตเขาฝนไป 
ฟงไปฟงมานะ เขาชักโนมเอียงมาแลววา  เออ อันนี้มีหลักมีเกณฑ 

อันที่เขาไปกันมานะไมมีหลักมีเกณฑ พอไมมีหลักมีเกณฑปบนี่ เขาก็สังเกตหมู 
คณะของเขา นี่เขาเลาใหฟงนะ สังเกตในพวกหมอดวยกัน ถึงเวลาวันเสารอาทิตยเขาตอง 
ไปที่วัดเขานี่ เขาจะสังเกตวาไอพวกนี้จะงุนงานแลว เพราะวาอะไร เพราะเขาทุกขวาเขา 
จะไมมีคําพูดอะไรจะไปพูดกับอาจารยเขา เฮอะ มันก็นาแปลกนะ เขาบอกวา เอ คน 
ปฏิบัติมันตองรมเย็น ตองมีความอบอุน 

แตนี้เวลาจะไปหาอาจารยนี่ เขาจะเดือดรอนแลว เพราะไมมีมุก ไมมีคําพูดอะไร 
ที่จะไปพูดกับอาจารย จะหาอะไรไปพูดกับอาจารยดี จะยอนกลับมาแถลงการณบาน 
อารียนี่ไง เขาบอกวาการฝกสอนอยางนี้ ฝกใหพึ่งตัวเองไมได แลวมีอะไรก็มีการโตตอบ 
กันอยางนี้ พอจะโตตอบก็ตองมีปญหาไปโตตอบเขา คือจะอาศัยคําพูดของเขาเคยหลอ 
เลี้ยงไวเทานั้นเอง ทําใหการปฏิบัติออนแอ พึ่งตัวเองไมได 

แตนี่ครูบาอาจารยเรานะ เอามึงพุทโธสิไปเลย พุทโธมา แลวมีอะไรมาบอก ทํา 
ไมไดใชไหม คําวาพุทโธนี่นะ เราพูดไวบอยจะอางเว็บไซตตลอดเพราะเราพูดไปเยอะ 
มาก ในนั้นจะบอกวาทําไมตองพุทโธ พุทโธเพื่ออะไร ไปดูสิเราบอกไวหมดเลย เหตุใด 
ตองพุทโธละ 

ถาไมมีพุทโธนี่ พุทโธนี่คือพุทธานุสสติ คําวาพุทโธนี่นะ มันก็เปนอักษรเปนคํา 
สอนพระพุทธเจา มันไมมีอะไรหรอก แตเพราะจิตของเรานี่มันเปนพลังงานเฉยๆ สิ่งที่ 
เคลื่อนที่ไดเร็วที่สุดคือความคิดของเรา คือจิตนี่เคลื่อนที่เร็วกวาแสง นี่พอเร็วกวาแสงนี่ 
มันไปหมดแลว มันไมทันหรอก นี่ เราเอาสิ่งที่ เคลื่อนเร็วที่สุดนี่  หาสิ่งที่แบบวา 
เหมือนกับอะไร สะทอนกลับ บูมเมอแรงสะทอนกลับเห็นไหม 

เพราะพุทโธๆๆๆ นี่มันจะสะทอนสิ่งนี้กลับมา พุทโธๆๆๆๆนี่ เพราะเรามีสติ เรา 
มีสติ แลวอยางกรณีทําอยางนั้นเราบอกวาตัดรากถอนโคน อยางที่เขากําหนดนามรูป 
กําหนดอะไรๆ นี่ มันตัดรากถอนโคนเพราะมันสงออกหมด นี่พอสงออกหมดนี่ นี่เรา
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พุทโธๆ สงออกไหม พุทโธนี่มันก็คําพูดเหมือนกัน ความคิดเหมือนกัน เห็นไหมวา 
เหมือนกันนี่ แตกตางกันราวฟากับดินเลย 

ฟากับดินเพราะอะไร เพราะเรามีสติใชไหม เรานึกพุทโธๆๆๆ นี่พุทโธที่ไหน 
เพราะคําวาพุทโธเอ็งตองนึกขึ้นมา เอ็งไมนึกแลวมันจะมีพุทโธไหม แลวใครเปนคนนึก 
ก็จิตมันเปนคนนึก นี่พอจิตเปนคนนึกพุทโธมันเกิดจากไหน เกิดมาจากรากฐาน พุท 
โธๆๆๆๆ ออกไปนี่ แลวถามันสงบ มันก็สงบกลับมาที่ตัวมันจริงไหม เพราะเรานึกขึ้นมา 
เอง วิตก วิจาร ไมมีวิตก วิจาร  แลวฐานความคิดมาจากไหน ความคิดมาจากไหน พอมัน 
สงบ มันสงบกลับไปที่ไหน มันก็กลับไปสงบที่จิต 

พอสงบลงที่จิตมันก็โอโฮ สงบเย็น โอ สงบอยางนี้เนาะ ไมใชวางๆๆๆๆ กูฟง 
วางๆๆ มานี่เยอะมาก พอใครวางๆมานะ กูบอกวาสมมติวาพุทโธไดไหม คือถาจะบอก 
ใหพุทโธเขาจะบอกวา ไมไดเพราะเขากลัวไง กลัววาถาเรานึกพุทโธมันจะหยาบ ถา 
ปลอยหายไปเลยมันจะละเอียด เขาคิดผิดไง 

เราบอกสมมติวานึกพุทโธไดไหม ไดคะ นั่นคือไมวาง เพราะมันยังนึกได 
ธรรมชาติของมนุษยมันมีความคิดคือสัญญาอารมณกับจิต จิตคือพลังงาน ธรรมชาติมันมี 
อยูอยางนี้ หลวงตาบอกวาจิตเปนสอง สองเพราะจิตเรานี่มีสัญญาอารมณกับความรูสึก 
เราเปนคูกันมาตลอด คนเรามีของคู มีดีมีช่ัว มีสุขมีทุกข มีพลังงานกับความคิด 

นี่พุทโธๆๆๆๆๆๆๆ จนจิตละเอียดเขามาจนเปนหนึ่งเดียว นี่สมาธิคือจิตหนึ่ง ใน 
ปจจุบันนี่จิตสอง ความคิดกับความรูสึก แลวเขาไปดูที่ความคิดใหดับไง ดูความคิดให 
ดับ พอความคิดดับไปนี่เห็นไหม มันก็ยังเปนสองอยูอยางเดิม สองตรงไหน สองที่ 
วางๆๆๆ วางๆ ใครพูด  วางๆ คือสัญญา สัญญาวาวาง ตัวพลังงานมันรูวาสัญญาวาวาง 

แตถาเปนสมาธิ สมาธิเปนอยางไร สมาธิหนึ่งเดียว สมาธินี่พูดได มันวางอยางนั้น 
เราสมมติกันได แต! แตจะพูดความรูสึกอันนั้นออกมาไมไดเลย มันไมมีอักษรอะไรที่ 
อธิบายความรูสึกอันนี้ไดเลย แลวพอความรูสึกนี้มันก็มีพลังงานจริงไหม เพราะมันมี 
พลังงานมา พลังงานอันนี้จะออกไปใชปญญาได นี่ถึงเปนโลกุตตรปญญา ไอปญญาที่ 
คิดๆ กันอยางนี้ มันเปนโลกียปญญา มันเปนปญญาของกิเลส หลวงตาพูดทุกวัน
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กิเลสเอาปญญานี้มาหลอกแดก แลวก็เอาปญญานี้วิปสสนา พิจารณากาย ปลอย 
วางๆๆ ปลอยทําไมวาง กลับมาถึงไอไฟฟาเห็นไหม ไอสายไฟ เริ่มตนจากไฟถนนเห็น 
ไหม ดูเกิดดับ เกิดดับ กูบอกถาดูเกิดดับก็ดูไฟถนน มันก็เกิดดับมันเอง ทั้งๆ ที่เกิดดับ 
เองนะตองมีแผงวงจรนะ ไมมีแผงวงจรไฟฟามึงจะเกิดไหม มันจะดับไหม ไฟถนนเห็น 
ไหม พอแสงเริ่มมัวๆ มันก็ติดเอง พอแสงมันสวางขึ้นมันก็ดับเอง มันไมมีชีวิตนะโวย 

กูพยายามจะบอก กูพยายามเตือนมาตลอดบอกวามันไมมีชีวิต มันไมมีความรูสึก 
มันเปนแรธาตุ จิตของเรานี่ ธาตุรูนี่เปนสิ่งที่มหัศจรรย สสารที่มีชีวิต ธาตุรูนี่มหัศจรรย 
มาก แลวถาพิจารณาเขาไปเห็นเขาไปนี่ มึงจะเห็นความมหัศจรรยอีกมหาศาลเลย ไมพูด 
อยางนั้น ไมพูดอยางนั้น แตกตางกันราวฟากับเหว คําพูดเหมือนกันนี่แหละ แต 
ความรูสึกของกูกับเขานี่แตกตางกันราวฟากับเหว 

เขาพยายามจะดึงเราไป พยายามจะคอนโทรลวาเหมือนกัน เหมือนกัน ใหมๆ 
ออกมานี่ สอนเหมือนกัน แตทานเห็นผิด แลวจะบอกเลยวาทานโดนโกหก ทานโดนคน 
เกลี้ยกลอม ใครมันจะกลอมกูไดวะ ทานไดขอมูลผิดๆ ไมใชขอมูลผิดหรอก เราเตือน 
สังคม กูสงสารพวกโยม กูสงสารเขา ที่พูดนี่เพราะความสงสารนะ พูดจนเจ็บคอหมด พูด 
เพราะความสงสารนะ 

โธ ในพระโง เราบอกเห็นไหม เพราะเขาเอาหนังสือมาใหดูนี่ ลูกศิษยเขาเอามา 
ใหดู เขาบอกเขาไปที่อะไร เขาเทศนที่วาชาวพุทธอยาทะเลาะกัน นี่เรารูเลย เรารูถึง 
เจตนานะ คําพูดของเขา เขาพูดอะไรออกมานะ เรารูถึงเจตนาเลยละ ถาชาวพุทธอยา 
ทะเลาะกันนี่ แลวเมื่อกอนนี่เขาทะเลาะกับธรรมกายทําไม แลวพอเขาทะเลาะกันนะ แลว 
พอเขาขึ้นมาศักยภาพขึ้นมา แลวบอกวาอยาทะเลาะกัน 

เราบอกเราไมทะเลาะกับใคร แตคําสอนมึงเหมือนนมผสมเมลานีน มึงจะใหเด็ก 
มึงกินไหม มึงไปเปดฟงสิ ในพระโงนั้นนะ แลวก็บอกวาชาวพุทธอยาโง อยาทะเลาะกัน 
บอกไมใชชาวพุทธอยาทะเลาะกัน กูมันโง กูนะพระโง พระโงๆ นี่ออกมาเตือนสติสังคม 
ไมทะเลาะกับมึงหรอก 

เพราะเขาจะพูดใหสังคมนี้อยาตรวจสอบไง ถาอยาตรวจสอบ อยาทะเลาะกันคือ 
อยาตรวจสอบ อยาฉงนสนเทห อยาเอาสิ่งนี้ขึ้นมาวินิจฉัย ถาวินิจฉัยแลวมันตาย เวลาพูด 
อยางนี้ไปเขาก็พูดมาเรื่อยๆ เขาพยายามจะปกปองตัวเองดวยคําพูดของเขา เขาบอกวานี่
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พอเวลาเราบอกวานี่ คําพูดของเขานี่มันรัดคอเขาเอง อยางเชนลัดสั้น จะดึงใหเร็วมาอยู 
กัน ๗ วันจะเปนโสดาบันอยางนี้ พอนี้ลัดสั้นขึ้นมาแลวมันตองมีผลใชไหม ก็ใหบรรลุ 
เปนโสดาบัน 

แลวพอขาวมาถึงเราเยอะแยะไปหมด เขาก็บอกวาไมเคยใหใคร พระโสดาบัน 
เปนพระอริยบุคคลในปจจุบันจะมีไหม มันจะมีโดยตํารา มันจะใหใครช้ีไมไดนะ ตอง 
พระพุทธเจาช้ีคนเดียวนี่ แนะ! เพราะอะไรรูไหม เพราะชี้ก็ผิดหมด เพราะกูไปอุปโลกน 
ไวเอง คําพูดเขาพูด เขาทําอะไรไวขนาดที่ทํานี่ มันเหิมเกริม เหลิง 

แตพอมีคนมาตรวจสอบนะ มันรูวามันไมจริงทั้งนั้น ก็ตองพูดเพื่อปกปองไว กู 
ใสเลย แมแตในตําราก็ผิด เพราะในตํารานะเวลาสังโยชนขาดมันขาดเลย แลวพิจารณา 
กาย พิจารณาอยางไร แลวสังโยชนๆ ขาดอยางไร สังโยชนขาดแลวนะ ขาดแลวก็กลับมา 
อีก เห็นกัน แพบ เปนโสดาบัน พอเห็นนิพพานแพบเปนโสดาบันนะ 

ไอ........นะ เขาไปเที่ยวนิพพานกับเขาไปนอนนิพพานกันอยูนูนนะ มันไมมี 
เหตุผลไง ถามีเหตุผลนี่เห็นไหม เอ็งพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมอยางไร แลวปญญานี่ 
วงรอบของปญญานะมันแยกแยะอยางใด มันปลอยวางกายกับจิตอยางใด กายไมใชจิต 
จิตไมใชกาย ทุกขไมใชจิต จิตไมใชทุกข มันทําอยางใด เห็นไหมนี่บอกวาแมแตตําราเอง 
พูดก็ผิด 

แลวบอกถาพระพุทธเจาช้ีนะ พระพุทธเจาไมช้ีหรอก สัจธรรมมันช้ี สันทิฏฐิโก 
ปจจัตตังนะมันบอกมันฟอง คําพูดอยางนี้เขาบอกวา จะพูดในทํานองวา ถาจะมีการช้ีถูก 
ช้ีผิดก็ตองพระพุทธเจาองคเดียวไง คนอื่นพูดไมได กูบอกไมมีใครไปช้ี พระสงบก็ไมได 
ช้ีใครหรอก พระสงบไมมีศักยภาพ ออกไปสังคมไมไดหรอก แตความจริงความช่ัวในใจ 
มึงมันจะชี้  !!!  รูๆ อยูแกใจ !!! 

โยม :  ใชครับ 

หลวงพอ :  ใครจะไปช้ี ไมมีใครไปช้ีหรอก ความจริงความช่ัวในใจนะมันช้ี นี่ไง 
คําพูดนะ โธ พอเขาพูดแลวลูกศิษยมาใหอาน รูเลยวานี้คิดอะไร คิดอะไร ทําอะไร แลว 
จะไปไหน แคอานนี่กูก็รูแลวคิดอะไรนะ นี่มันตางกันราวฟากับดินไง ยังไมมีอะไร
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เหมือนเลย ใครบอกใหเหมือน ไมมีอะไรเหมือนเลย แลวที่เอามาทํานี้นะ เมื่อกอนนี้ 
หนังสือมามาก  เราเผาทิ้งหมด ไมเอา ไมยุง ไมเคยยุงกับใครเลย 

โยม :  แตตอนนี้มันก็แพรกระจายไปเยอะมากเลยนะครับทานอาจารย 

หลวงพอ :  แพรกระจายหมายความวาอะไร 

โยม :  หมายถึงวา หนังสือเอง ซีดีเอง คําสอนอะไรตางๆ 

หลวงพอ :  อันนี้มันถึงวา อันนี้มันเปนเอกสาร มันเปนหลักฐานทางเอกสาร ทําผิด 
หรือทําถูกที่วาจริงหรือไมจริงนี่  ถาจะพูดเมื่อไหรนี่  ไอสิ่งที่ เราขีดไวนี่  มันเอา 
พระไตรปฎกมาจํากันไดหมดเลย เราจะช้ีใหเห็นเลยวาผิดอยางไร แบบนี้ แบบนี้ ใน 
พระไตรปฎก แตถาคนไมเปนมันทําไมได 

โยม :  ใชครับ ยิ่งสวนใหญเปนคนไมเปน 

หลวงพอ :  ใช ไมเปน เรานี่นะจะเอาอยางนี้นะนะ แลวเทียบกับในพระไตรปฎกใหดู 
เลยวาผิดอยางไร ถาจะใหเราทํานะ เราทําใหไดหมดเลย ไอนี่เพียงแตวาเรานี่ มันแบบ 
ประสาเรานี่เราภาวนามานี่ พระไตรปฎกนี่คือทฤษฎี คือกฎหมาย ทนายที่เกงมากนี่  ตัว 
บทนี่เขาจะแมนมาก 

ฉะนั้นของเรานี่ในนั้นนะเราจะจับได ฉะนั้นเอามาเทียบอยางนี้นะ นี่เอามาช้ีได 
หมดเลย นี้มันเสียเวลา เราถึงวาเอาในซีดีอันนี้แหละ พะๆๆๆ เลย เราอธิบายชัดๆ เลย 
แลวนี่ไอของอยางนี้ นี่ นิโรธของเขานะ สิ่งที่นิโรธนี่ มันจะเปนพลัง มันจะไปรวมพลัง 
ของกุศล 

แลวเขาไปตะลุมบอนกับสังโยชนในใจของเรา มันจะแหวกสิ่งที่หอหุมจิตของ 
เราใหขาดกระเจิงออกไป ขาดควากออกไปเลย ขาดอยางเนียนมาก ขาดไมเหมือนฉีก 
กระดาษดังแควกนะ มันออกเนียนมาก ทันทีที่ขาดออกไป จิตแทซึ่งหลุดพนออกมาจาก 
อาสวะปรากฏขึ้นมา แตปรากฎแบบไรรองรอย
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โธ ไอ........นี่นิยาย มึงจะเขียนอะไรนี่ เอย มึงจะเลนอะไรวะ ไอกาโมนี่ มึงจะกา 
โมหรือมดแดงวะ มันทุเรศ อาว อาวเขาเทศนของเขา นี่มันอานอยางนี้ แลวนี่คือผลของ 
การปฏิบัตินะ ผลของการปฏิบัต ิ

โยม :  ในความเปนจริง ที่พระอาจารยประสบนี่แตกตาง… 

หลวงพอ :  โฮ เพราะเรามีอยางนี้ เราถึงไอนี่ ไมเปนอยางนี้หรอก แลวนี่เปนผลของ 
ปฏิบัติ แลวนี่มันเปนหลักฐานทางเอกสาร แลวมันแจกไปทั่วโลกทั่วแผนดิน แลวไปคิด 
ดูวา.. นี่ดีนะเขาไมอางวาเปนลูกศิษยครูบาอาจารยเรา ถาอางวาเปนลูกศิษยครูบาอาจารย 
นะ กูตายหาเลย กูไมรูจะเอาหนาไปไวที่ไหน อู เวรกรรม 

แลวออกมาอยางนี้จะทําอยางไร เยอะมาก แลวพระเราก็เหมือนกันก็มาถาม นี่ 
มันบอกวาถาอยางนี้คนอื่นก็รูไดยาก คนไมมีหลักเกณฑเลยนี่ อันนี้ยิ่งตลกนะ พระ 
อนาคามี พระอนาคามีไมมีกามและไมมีปฏิฆะนี่พระอนาคามีนะ จะละนะ กามทางใจ 
เรียกวากามธรรม อยางเราตองไมยุงกับใครเลย นั่งคิดอยูนี่สมมติวาเปนพระบวชมา แต 
จะหนีไปเรื่อยๆ สาวไปถึงกามธรรม พระอนาคามีคือละกามธรรม มึงเคยยินไหม 

โยม :  ผมไมเคยเลย 

หลวงพอ :  เอ็งเคยไดยินไหมวาละกามธรรมนี้เปนพระอนาคามีนี่ นี่ไง ถาพูดนี่ลูก 
ศิษยเราอยูกับเรานี้เราจะช้ีใหดู ลูกศิษยเรานี่จะมีจุดยืนนะ แลวไมยุงกับพวกนั้นเลย 
เพราะวาเวลาเราเคลียรใหฟงนี่ เราไมพูดดวยอารมณนะ แตใชโยมพูดทีแรกนะ ฟงจิต 
สงออกนี่รับไมไดเลย เพราะเสียงรุนแรง นิสัยเราเขาเรียกวามันธรรม มันสะใจ ถาไมพูด 
ออกมาดวยหัวใจนะ มันเหมือนกับ โทษนะ ถาทางโลกเขาเรียกตอแหล คือแบบพยายาม 
จะมารยาททางสังคมนี่  ถาธรรมตองพุง 

อยางที่หลวงปูมั่นนี่ หลวงตาบอกอยูกับหลวงปูมั่น เวลาเทศนนะ ถึงนิพพาน 
ทุกๆ กัณฑละ แตไมมัน ตองไขกอก คือวากอนจะเทศนตองไปถามปญหาผิดๆ ถูกๆ 
ทานบอกถาหลวงปูมั่นบอก ไมใช! ทานบอกไมใชนะ โอโฮ มันพรั่งพรู ถาไมใชอะไร 
คือใช ถาไมใชอะไรคือใช มันก็ตรงขามกับไมใช โอ มันพรั่งพรูออกมาแลวมันออกมา 
ทานบอกมันกังวาน มันปง ปง ปงเลย
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ฉะนั้นเวลาเรานี่ ถาอันไหนสะเทือนใจนะจะแรงมาก แลวออก งั้นเสียงถึงดัง 
เรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่  ไออยางนี้มันเปนสันดาน มันเปนนิสัยใจคอของเรา เราถึงบอกนี่ 
นี่เว็บไซตนี่ ถาใครทนฟงไดก็ฟง ใครทนฟงไมไดก็กรรมของสัตว ไมถือสา ไมถือสา แต 
ถาใครทนฟงนะ มึงเอาเหตุเอาผลอันนั้นมึงจะรู แตเสียงนี่เสียงเปนอยางนั้น แลวมัน 
ประเด็นพูดสะใจ มันออกมาจากความรูสึก 

โยม :  ก็เหมือนครูบาอาจารยนะฮะ 

หลวงพอ :  มันตองออกมาจากความรูสึก ฉะนั้นกรณีอยางนี้มันจะไมมีอะไรเลย ของ 
เขาไมมีอะไรเลย แลวมันธรรมดา ดูๆ แลวนี่เรายังคิดในใจเลยวา นี่มันเอาซีดี เอาพวกนี้ 
เอาของเราไปฟงแลว มันพูดออกมานี่มันหลายๆ อยาง ที่มันแบบวากอปป อานแลวรู 
อานรูเลย นี่ๆ กอปป นี้กอปปมันผิดไง 

อยางเชนเราบอกวากิน เราก็ไดกินขาว เรามีกิริยาการกินทองอิ่มหนําสําราญ โยม 
ก็บอกเขากิน ถูกไหม ถูก คําวากินก็ ก.ไก สระอิ น.หนู กิน คือกิริยาที่เรารูๆ กันอยู ถาคํา 
วากินนะทุกคนเขาใจไดใชไหมวากิน แตเรานี่กิน กูกินเสร็จแลวบอกกูกิน แตเอ็งบอกวา 
จะกินแตไมมีจะกินตางกันตรงนี้ไง เราถึงบอกวามันไมมีขอเท็จจริงรองรับไง พอคําวา 
กินนี่ พอบอกวากินใชไหม เรากินขาวกินอาหารเราก็กินใชไหม โยมบอกวากิน กินเหล็ก 
กินปูน กินหิน กินทราย ตางกันไหม 

โยม :  ตางกัน 

หลวงพอ :  เพราะเขาอธิบายมันตางไง เขาใชคําวากินนี้แหละ แตเขากินหิน กินปูน 
กินทราย กินเหล็ก ไอเรากินขาว มันก็ออกไปคนละทางเลย แลวบอกวาก็พูดเหมือนกันก็ 
กินเหมือนกัน แตทําไมหลวงพอไมยอมรับละ เอ ก็พูดเหมือนกันแหละ กูบอกไมเหมือน 
หรอก ไมเหมือน ไมเหมือน ไมเหมือน แลวไมเหมือนนะ 

เราถึงบอกใหมๆนะ เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะ เพราะวาลูกศิษยนะ เขาแบบวาญาติพี่ 
นองเขาไปทางนูนเหมือนกัน เขาเปนลูกศิษยเรา เขาพยายามมาถามเราวาหลวงพอผิดจริง 
หรือ ผิดจริง หลวงพอมีอะไรมายืนยัน  ๑๐๐%  เพราะเขาก็พยายาม ที่เขาออกไปนี่นะ เขา 
ไมไดตั้งใจอะไรหรอก คือญาติพี่นองเขาไปทางนูน เขาพยายามจะ.. เขารักญาติพี่นองเขา
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แลวเราก็บอกเขาบอกวา เอย เอ็งออกไปทําไมไดหรอก เพราะเอ็งจําขี้ปากกูไปพูด เวลา 
เขาถามกลับมึงตอบไมได มันหนาที่กูจะพูดเอง 

แตเราก็รอนี่ ฝงนูนเราจะสรางตึกอยูไง เราจะทําอยางนี้ เราจะพูดเหมือนกัน แต 
ถึงเวลาแลวเราคอยพูด อยางเชนนี่ เราพูดมาอยางนี้นี่ เราพูดดวยหลักฐาน ดวยเอกสาร 
ทั้งนั้นนะ เราไมไดพูดดวยหลักลอยนะ แตใหมๆ เราก็บอกวา อู พระสงบนี่นะ จับเขา 
ประเด็น จับที่ไมเปนประโยชนมาพูด นี่ ฮือ ไอ......เอย กูจับแตผลมึงบอก คือเนื้อๆ ทั้ง 
นั้นนะ 

โยม :  อาจารยครับ อาจารยอยูกับหลวงปูเจี๊ยะนานไหมครับ 

หลวงพอ :  ๑ ป 

โยม :  ๑  ป 

หลวงพอ :  พรรษาที่ ๗  พ.ศ. ๒๗  ตอนสรางวัด 

โยม :  ตอนที่สรางวัด 

หลวงพอ :  ใหมๆ เลย ใช ตอนที่มาจากบานตาด เพราะหลวงปูเจี๊ยะทานไมมีพระ เรา 
ก็ลงมาจากบานตาด มาเปนกําลังใหทาน 

โยม :  ออ ตอนนั้นอยูกันกี่รูปเองหรือครับ 

หลวงพอ :  ๕-๖ รูป ตอนที่สรางวัดมีเรากับทานเทานั้น มีเณร ๔ เณรก็ทํางาน เรานี่ 
เปนผูอุปฏฐาก เปนผูดูแลทานหมด ดังนั้นเราถึงใกลชิด เพราะตอนนั้นมันเปนการสราง 
วัดใหมๆ พอการสรางวัดใหมๆ จะมีพระเขามาเยอะมาก พระเขามาถามปญหาเราก็ออก 
เพราะอะไรรูไหม 

เพราะในสังคมของพระปฏิบัตินี่ เขาจะรูวาใครเปนใคร กิตติศัพทของหลวงปู 
เจี๊ยะนะ ทานเหมือนหลวงปูตื้อ แตกอนที่จะมาสรางวัดปาภูริทัตฯนี่ ทานจะไมเลี้ยงใคร 
เลย ขนาดทานเลาใหฟงนะ ทานเลาใหฟงเอง ที่อยูที่วัดอโศฯนี่ เพราะทานมาจากเมือง 
จันทร มาพักที่อโศฯนี่ พวกโยมมาทําบุญนะ หลวงปูๆ เทศนใหฟงหนอยสิ ทั้งๆ ที่มา 
ทําบุญนะ ทานก็ฉันขาวไป กูเปนหนี้มึงหรือ
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ทานไมพูด ทานคิดเหมือนกับคนที่รูนี่ โทษนะ ธรรมะนี่นะเหมือนมนุษยพูดกับ 
สัตว สัตวจะไมรูภาษาเราหรอก ถาคนภาวนาเปนคิดอยางนั้นเลย เรามีความรูสึกอยางนั้น 
จริงๆ เลยนะ เหมือนเราพูดกับเด็กไรเดียงสานี่ มันไมรูเรื่องหรอก ที่นี้ถาคนเขาคิดอยางนี้ 
เชน หลวงปูขาวนี่ ทานบอกเลยนะ ทานเคยพูดที่หลวงปูขาววา คนมาหาเรา ๒๐๐,๐๐๐ 
คน นี่ เราเทศนสอนคนไป ๒๐๐,๐๐๐ คน นี่ คนจะปฏิบัติไดสัก ๒ คนไหม 

นี่คือขอเท็จจริงนะ นี่ครูบาอาจารยทานภาวนาของทานเปนแลวนี่ ทานปฏิบัติมา 
นี่ทานทุมเทขนาดไหน แลวกวาจะแตละขั้นแตละตอนขึ้นมา แลวไปพูดกับทั่วๆไปนี่ เขา 
จะรูกับเราไดอยางไร แลวบอกเราปฏิบัติอยางนี้นะ อูหู อูหู เอาขนาดนี้เชียวหรือ อูหู มัน 
จะเปนจะตาย ทานถึงไมพูดกับใครไง 

นี้พอมาอยูมาสรางวัดปาภูริทัตฯนี่ พระนี้เขารูกิตติศัพทหลวงปูเจี๊ยะกันหมด เราก็ 
รู แตเราพอใจจะมาไง เพราะเราอยากใหภาคกลางมีวัดปฏิบัติ เพราะเราก็คนภาคกลาง 
เหมือนกัน ตอนนั้นป ๒๗ เราออกมาจากบานตาด เราก็มาเปนฐานใหทานนั่นแหละ มี 
พระเขามาเยอะมาก พระเขามาถามปญหาแลวก็ออก เราก็นั่งฟงอยู เพราะถามปญหานี่ 
หลวงปูเจี๊ยะตอบเรา เราไดฟงหมด องคไหนตอบมาเปน ไมเปนเรารูหมด 

ไอนี่เพียงแตวาเขาจะมาอยูดวยเขากลัวหลวงปูเจี๊ยะ เขาเรียกวาคั่ว เคี่ยวเข็ญไง ไม 
กลาหรอก ที่เขาไมกลาเขาไปเพราะเขากลัวหลวงปูเจี๊ยะเอาจริงเอาจัง พวกนี้ไมกลา 
หลวงปูเจี๊ยะเปลือกนอกเปนอยางนั้น โธ เอ็งภาวนาเปนไมเปนทานรูหมดละ แลวคนมัน 
ก็กลัวหมดสิ ไอที่เขาไมกลาๆ ไมกลาเขาไปหาอาจารยก็ตรงนี้แหละ กลัวโดนแหกอกไง 
ที่ไมกลากลัวโดนแหกออกมา แลวตายเลยสิ ขายขี้หนา 

โยม :  อาจารยครับ แลวอยางนี้ ผมจะเริ่มตนคือทําความสงบอยางเดียว ใหนึกถึง 
ความสงบ 

หลวงพอ :  ทําความสงบนี่ มันมีอยู ๔๐ วิธีการเห็นไหม ที่ทําความสงบนี่มันก็มี 
ปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา พุทโธๆ นี่สมาธิอบรมปญญาคือความสงบของใจ 
แตถาเปนแบบหลวงปูดูลยสอนนี่นะ ทานสอนใหใชปญญา เพราะทานบอกใหดูจิตนี่ 
ทานเขียนตัวดูตัวใหญๆ ดูรูนี่รูใหญๆ ดูรูแบบผูบริหารจัดการ การดูจิตของหลวงปูดูลยนี่ 
ดูแบบผูอํานวยการโรงพยาบาลนี่ เขาจะรับผิดชอบองคกรทั้งหมด
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แตการดูจิตของที่เขาสอนกันนี่ มันดูจิตแบบไอพวกรักษาความปลอดภัยหนา 
ประตูโรงพยาบาลนะ มันแตกตางกันตรงนี้ ถาพูดถึงดูจิตอยางผูบริหารจัดการเขาตองตั้ง 
งบประมาณ เขาตองหาบุคลากร เขาตองมีนโยบายจริงไหม นี่การปญญาอบรมสมาธินี่ 
ใชปญญานี่ มันจะตามความคิดเราไป นี่ไงที่เวลาเราพูดนะแตกตาง แตกตางกันตรงนี้ 
ที่วาไมเหมือนไมเหมือนตรงนี้ เราไมไดบอกดูจิตเลย เราบอกปญญาอบรมสมาธิ ปญญา 
อบรมสมาธิ 

หลวงตาก็บอกปญญาอบรมสมาธิ ปญญาอบรมสมาธินี่ใชปญญาเห็นไหม 
ความคิดนี่เราก็ใชสติตามความคิดไปนี่ ปญญามันทันกันมันหยุดไดนะ อยาเชนเวลาเรา 
คิดอะไรนะ พอเราทันความคิดเรา มึงบาหรือ มึงคิดอยางนี้ไดอยางไรนะ มันอายตัวเอง 
นะ ถาจะใหจิตสงบ แลวพอจิตมันหยุดปบมันจะเห็นเลยวา หยุดนี่หยุดกันที่ไหนหยุดเขา 
ไปที่จิต เพราะจิตมันหยุดมันตองรูวาหยุดแลวเหลืออะไร เพราะหยุดมันแลว เอาะ เอาะ 
ก็หยุดบอยๆ หยุดบอยๆ นะ 

หยุด ที่วาหลวงปูดูลยบอกวาหยุด พอหยุดปบมีสติเลย แลวรูดวยมีเหตุมีผลดวย 
ไมใชดูกันอยางนั้น ดูจิตหรือรูจิตนี่ ไปดูนี่หลวงปูดูลยเขียนใหมๆ นะ ใหรู ตัวร.เรือ 
ใหญๆ อยางนี้เลย นี่ดูจิตนี่ ตัว ร.เรือเบอเรอเลย ดูก็ ด.เด็กใหญๆ ถารูจิตก็ใหญๆ แลวดูจิต 
เห็นจิตนี่ตัวจิตตัวนิดหนึ่ง แตตัวรู ตัวดูนี่ทานจะเขียนตัวอยางนี้เลย ไปดูสิในหนังสือเกา 
หลวงปูดูลยนะ มันความหมายนะนะ ใหดูใหรูอยางไร นี่เพียงแตกระชับใชไหม คําวา 
กระชับนี่ดูกับรูมันเปนคําเดียวกันใชไหม 

แตของเราก็ปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญามันชัดเจน แตทานจะเขียนให 
กระชับเพราะมันเปนโศลกใชไหม ทานเขียนวาดูหรือรูคําเดียว แตดูรูแบบผูอํานวยการ 
โรงพยาบาล ผูอํานายการองคกรนั้น ไมใชดูรูแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยหนา 
ประตูนั้น ถาเราดูเรารูแบบผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูอํานวยการองคกรนั้นนะ เอ็ง 
คิดดูวาเอ็งตองบริหารจัดการทั้งหมดเลย เอ็งตองดูแลความคิดใหมันเขามานี่ อยางนั้นถึง 
จะถูก 

ที่เราสอนเราสอนอยางนั้น เราสอนใชปญญาอบรมสมาธิ เพราะขั้นนั้นเปนขั้น 
ของสมาธิ ขั้นของสมถะ ไมใชขั้นของวิปสสนา ขั้นของวิปสสนาตองจิตสงบกอน มันจะ 
แตกตาง พอจิตสงบนะ พอเห็นกายนะ โอโฮ มันผงะเลย ถาจะเห็นกาย เพราะมันเห็นจาก
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จิตใตสํานึก มันไดเห็นอยางนี้หรอก คนเห็นกายนี่พูดไดถูกหมด หรือเห็นจิต เห็นเวทนา 
เห็นธรรมนี่ ไมเห็นอยางนี้ 

โยม :  ผูที่เห็นจริงๆ นี่เห็นอยางเดียวกัน เห็นเหมือนกัน 

หลวงพอ :  เห็นไมเหมือนกัน แตคุณภาพมันเหมือนกัน เห็นไมเหมือนกัน แตผลที่ 
การเห็นนะ เห็นเหมือนกันไมได เห็นเหมือนกันคือกอปป 

โยม :  อื่อ  แตผลนี่เหมือนกัน  ใชไหม อาจารย 

หลวงพอ :  ผลอันนั้นนะวัดได วัดผลได แตกูวัดแลวนี่มันไมมี ไมมีเลย เอาตรงนี้ 
วัดผล  ลูกศิษยเรานี่ โธ เวลาพิจารณาเห็นกายมาแลว โอโฮ ผงะ น้ําตาไหลรองไห ใคร 
มานะรองไหรองหมรองไหมาหมด 

มีเยอะทางโนนมานี่ หลายคนมากบอกดูจิตมา ๓-๔ ป พอมาภาวนาที่นี่ พอจิตมัน 
ลง เห็น! โอโฮ น้ําตาพรากเลย แลวกลับไปมองทางโนน โอโฮ ทําไปเมื่อกอนอยางนี้เลย 
นะ ตอนยังไมมานะ พอมาทําปบ โอโฮ มันพลิกเลย โอโฮ เห็นไหมนั่นดูสิความลึกซึ้ง 
แลวนี่แคเริ่มตนนะ แคเริ่มตน 

โยม :  แลวอาจารยสอนลูกศิษยก็คือใหภาวนาพุทโธๆๆๆ 

หลวงพอ :  พุทโธก็เครียด ปญญาอบรมสมาธิมันก็เหลวไหล เราผสมกัน ใหพุท 
โธๆๆๆ แตถาเวลามันคิดตามความคิดมันคิดไปเลย ถามันคิดมันหยุด มันหยุดแลวทํา 
อยางไรตอ พุทโธตอไปเลย คือเอาของจริงทั้งหมด เอาเนื้อๆ เอาเนื้อๆ เอาขอเท็จจริง 

ทําอะไรก็ไดขอใหพวกมึงทําไดจริง ทําอะไรก็ไดเอาเนื้อๆ เอาความจริง ความ 
โกหกไมเอา นั่นเราใหพุทโธ นี่พุทโธนี่เขาเรียกวา เขาบอกวากําปนทุบดินพุทโธนี่ คือ 
มันแบบวาใครมาพุทโธๆๆๆ นี่ มันก็กําปนทุบดิน เรายืนอยูบนดินนะ นี่ปญญาอบรม 
สมาธินี่มันเปนความคิด มันเหมือนเราทํางานบนที่สูง 

เราถึงบอกครูบาอาจารยสวนใหญทานไมคอยไดสอน เพราะมันสอนแลวนี่ 
ประสาวามันวัดผลของมันอยางไร เอาอะไรวัดผล ถาไมเปนนะ แตของกูนี่วัดได โผลมา
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ปุบกูฟงรูเลยวาเปนไมเปน เพราะธรรมดานี่เรานะชํานาญทางนั้นมากเลย กูนี่ชํานาญทาง 
จิตมากเลย 

ถาไมชํานาญพูดอยางนี้ไมได งั้นพอมาเห็นอาการอยางนั้นแลวมันไมใช มัน 
ไมใช แลวไมตองเราบอกใชหรือไมใช เขารูในตัวเขาเอง รูตรงไหนรูไหม รูตรงคําพูดนี่ 
มันหลอกแหลก มันไมมีหลักการ พูดไมตายตัวไง วันนี้พูดอยาง คนนี้พูดอยาง คําพูด 
พลิกไปพลิกมานี่ 

แตถาความจริงมันไมพลิก ๑ ๒ ๓ ๔ ปบๆๆๆ ตองอยางนี้ ตองอยางนี้ ตองอยางนี้ 
หลวงปูมั่น ตอง อยางเดียวเลย ตองอยางเดียว ตองอยางเดียว เปนอื่นไปไมได ไอนี่คิดก็ 
โอโฮ มึงไปเปดของมันสิ เอ็งหาหลักการตรงไหน แลวจิตอยูตรงไหน เอ็งบอกกูมาสิ 
หลักการและจุดยืนอยูตรงไหน 

อริยสัจมีหนึ่งเดียว พระศรีอริยไตรยจะมาตรัสรูธรรมอันนี้ อนาคตวงศ อีก ๑๐ 
องค พระพุทธเจาอนาคตอีก ๑๐ องคนะ ตอจากพระศรีอริยเมตไตรยไป อันเดียว ไมมี 
สอง มึงพูดมาสิอันไหน ทําไมไมพูดออกมา พุทธพจน พุทธพจน เอาบาลีเอาพุทธพจน 
มาบังหนา แลวสังคมก็เช่ือถือ ปญญาเกิดจากถิรสัญญา สติเกิดจากเผลอ โอย เจ็บปวด.. 
เจ็บปวด.. 

โยม :  ทานหลวงปูเจี๊ยะถายังอยูนี่ทานจะทําอยางไร 

หลวงพอ :  ทานก็เฉย ไมใชเรื่องของทาน เขาพูดอยู ทุกคนบอกวาทําไมหลวงตาไม 
ตัดสิน ไมใชเรื่องของหลวงตา ไมใชเรื่องของทาน 

โยม :  แลวหลวงตาทานจะทราบไหมครับ 

หลวงพอ :  โคตรทราบเลย แตมันเปนเรื่องของสังคมไง ถามีใครคนใดคนหนึ่งไป 
ถามหลวงตาบอกวานี่ นี่มันเปนอยางนี้ ทานจะบอกเลยวาไมใชเรื่องของเรา เพราะคําพูด 
ของทานมันช้ีถูกชี้ผิดไดชัดเจน แลวสังคมนี่มันผิดกันอยางนี้อยูแลว 

เราออกมาพูดใหมๆ เห็นไหม เขามาพูด เขาก็ไปอางวาเขาไปถามลูกศิษยหลวงตา 
วาพระสงบนี่โดนไลออกมาแลว อยางนูนอยางนี้ เราพูดบอยๆ บอกวาเราพูดออกไปนี้
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เอ็งอัดเทปสิ หรือวาแกะก็ได แลวไปฟองสิวาพระสงบพูดอยางนี้ ไปฟองเลย  กูจะรอวา 
เรียกกูขึ้นไปไง 

ถาเรียกขึ้นไปเราจะบอกเลย คือเขาบอกฝกสติไมตองฝกนะ มันจะเกิดเอง พอ 
บอกหลวงตาตองบอกอยางนี้ บอกหลักการนะ พอบอกหลักการปบทานจะช้ีถูกช้ีผิดเลย 
สติฝกมันสติปลอม ตั้งใจฝกนี่ปลอมหมดเลย ถามันลอยมาจากฟานะสติจริง สติมันมีจริง 
มีปลอมหรือ สติคือสมมติ สติตัวไหนตัวจริง ตัวไหนตัวปลอม ไมใชไอโมง ไอหา 

ถาคนมีหลักพูดนะตายเลย เราถึงบอกไปฟอง ฟองเลย  ออกใหมๆ เขาฟอง โอ 
เขาออกมาใหญเลย พระสงบเลวชาติ ชาติช่ัว ก็วากันไป กูไมเกี่ยวหรอก กูชวยสังคม กู 
เตือนสังคม มึงดากูอีก ๑๐๐ วันก็ไมเจ็บเพราะกูไมไดยิน ดาไปเลยตามสบาย ตามสบาย 
เชิญตามสบายเลย 

ไมหรอก  เรื่องถาหลวงปูเจี๊ยะอยู ใครอยูก็ไมออกมาหรอก ถาเปนคุณธรรมนะ 
คุณธรรมไมออกมาหรอก เรารู แตนี้เห็นไหม เขาพยายามจะดึงออกไปเหมือนกัน ไม 
หรอก เพราะเรารูวาออกไปแลวมันไมจบ เพราะมันตะแบงไง มันตะแบงไปอยางนี้ ไม 
จบหรอก 

แตถาเปนสุภาพบุรุษคุยมันจบ ถาบัณฑิตๆ คุยนี่ คําเดียวนี่ เหตุผลฟงเหตุผลแลว 
เช่ือ ฟงเหตุผลแลวผิดถูกวากันตามเหตุผล เราเปนสุภาพบุรุษดวยกัน สุภาพบุรุษเขาพูด 
ดวยเหตุดวยผล ไมใชพาลชน 

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฺจ เสวนา คนพาลเขาไมใหคบ เขาใหคบบัณฑิต 
แลวถาบัณฑิตเขาตองคุยกันดวยเหตุดวยผล เราก็พูดบอยๆ เห็นไหม นัดมา ที่ไหน เมื่อไร 
บอกไดทุกเวลา ทุกนาที กูพูดขนาดนี้ แตดวยเหตุผล แลวถาจะพูด พูดกัน ๒ คนไมได 
ตองเอาสื่อมวลชนมานั่งลอมรอบเลย เพราะออกไปแลวมันจะตะแบง 

โยม :  ตองขอบคุณพระอาจารยมากเลยนะครับ 

หลวงพอ :  นี่มันเห็นมาแตแรกแลว มันไมใชทั้งนั้นละ เพราะเราก็ฟงหลวงปูดูลยมา 
เยอะ เวลาเราพูดออกไปใหมๆ เห็นไหม เขาจะบอกวาพระสงบนี่ เรียกพระสงบนะ เขา



ฟากับเหว 31 

บอกวาพระสงบนี้รูไดอยางไรวาเขาสอนผิด แลวพระสงบรูไดอยางไรวาหลวงปูดูลย 
สอนถูก เหตุผลนะมันคลองจองกัน ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ 

แลวเวลาหลวงปูดูลยทานไมไดบอกวาหามคิดหามทําทั้งนั้นนะ ทานถึงบอกให 
คิดใหทํา แตจังหวะควรคิดควรทําเมื่อไร ควรสงบเมื่อไร ควรใชปญญาเมื่อไรเห็นไหม 
ทานพูดของทานเปนขั้นเปนตอน ไปดูสิเรื่องหลวงปูฝากไวก็ชัดเจน ดูจิตจนจิตเห็น 
อาการของจิต ดูจิตไปเลย ดูจิตนี่ จิตนี่ จิตของเรานี่มันเหมือนสม สมนี่มันมีเปลือก 

ความคิดเราเหมือนเปลือกสม มันเห็นไหมดูจิต ดูจิต จนจิตนี่มันเขามาถึงเนื้อสม 
เนื้อสมเห็นไหม เนื้อสมเสวยอารมณ เนื้อสมกับเปลือกสมเพราะมันมีชีวิตใชไหม มัน 
สัมผัสกัน มันรูได รับรูได ความคิดของเรากับพลังงานของเรา ความรูสึกของเรากับ 
ความคิดของเรานี่ เวลามันจับตองกับนี่มันรับรูได รับรูไดเพราะอะไร รับรูไดเพราะจิต 
มันสงบเขามา 

หลวงปูดูลยบอกดูจิตจนจิตเห็นอาการของจิต แลวพิจารณามัน ไปดูหลวงปูดูลย 
ฝากไวสิ หลวงปูดูลยฝากไวไปอานสิ ดูจิตจนจิตเห็นอาการของจิต แลววิปสสนา ใช 
ปญญา มันตื้นๆ มันเรื่องพื้นๆ นะ มันฟงรูเรื่องหมด หามคิด คิดไมได คิดผิด ก็ขอนไมไง 
คนทั้งคนทําใหเปนวัตถุ 

เราถึงไดพูดออกไปเรื่อง ถาอยางนั้นเกิดดับ เกิดดับมันก็ดูเสาไฟฟา เสาไฟฟามัน 
ไมมีชีวิต เราจะบอกวาสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตเราตองเทียบกัน เราเตือนมาตลอดนะ 
บางทีเราก็โยนไปคําหนึ่ง โยนไปสังคม อูย กลับมา อาว ถายังงั้นก็เหมือนปอเต็กตึ้ง ปอ 
เต็กตึ้งดูกายเหมือนกัน ใช ปอเต็กตึ้งเขาไปดูกายก็เหมือนหมอที่ไปผาตัดนี่แหละ เพราะ 
ปอเต็กตึ้งมันไปเก็บศพมันไดคะแนนของมัน มันไดผลประโยชนของมัน มันเปนธุรกิจ 

มันไมใชวา ไมใชพระไมใชภิกษุเขาไปเที่ยวปาชา เที่ยวปาชาถาทําจิตสงบแลวนี้ 
เขาใหดูซากศพ พอไปดูซากศพแลวหลับตาเห็นภาพนั้นไหม ถาเห็นภาพนั้นแลวกลับมา 
ที่ที่อยูนะ ขยายภาพนั้น เห็นภาพนั้นก็จิตเห็นภาพนั้น จิตนั้นเห็นกาย การเห็นกายนะเห็น 
จากจิต เห็นจากจิตภิกษุเราไปอยูปาชาใหดูศพ ใหดูซากศพแลวหลับตาเห็นภาพนั้นไหม 
นี่จิตมันเห็น แตถาหลับตาแลวเห็นภาพนั้นทําอยางไรใหจิตสงบใหไดกอนเพราะจิต นี่ 
เพราะสิ่งที่เห็นกายนี้ก็เห็นจากจิตไมไดเห็นจากตา
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ไอเห็นจากตานั่นมันหมอ มันวิชาชีพ มันเปนโลกียปญญา ไอปอเต็กตึ้งนะมันไป 
เก็บศพนะ มันเถียงโดยเด็กๆ เห็นไหม เด็กมันก็เถียงวา ถาเราบอกวาไฟฟาเกิดดับ ถาเกิด 
ดับเราจะเตือนวามันเปนสสาร เปนวัตถุ  มันไมใชสิ่งมีชีวิต  แลวเขาก็โตมาวาอยาง 
นั้นปอเต็กตึ้งเก็บศพ มันดูซากศพ ดูศพมันก็ไมมีประโยชนอะไร อาว ไอนั่นเขาไมไดดู 
ศพ เขาทําธุรกิจ เขาไปเก็บศพ เขาไปสงโรงพยาบาล เขาไดคาหัว ไอบาเอย 

โยม :  คนรูกับไมรูถาเถียงกันมันก็ไมจบ 

หลวงพอ :  ไมจบหรอ ก็อยางนี้ไง เขาไปเถียงเขาก็ไมจบ เราถึงบอกวาออกไปก็ไม 
จบหรอก ไมจบ นี่หลวงตาครูบาอาจารยทานจะรูแลวไมใชธรรมดา เรื่องอยางนี้มันเกิด 
มาตั้งแตสมัยพุทธกาล สมัยพระพุทธเจาก็มี มหาโจรเห็นไหม อาว มึงเปนอนาคา ไอนั่น 
บอกพระอรหันต แลวก็ไปบอกไอโยมนะ นี่ไออนาคา นี่อรหันต นี่เขามหาโจร เพราะ 
โจรตองไปปลน มหาโจรเขามาใหถึงที่ 

โยม :  อื่อ ใชครับ 

หลวงพอ :  พระพุทธเจาบอกไวหมดแลว  แลวมันเปนมหาโจรนะ มันวางแผนขนาด 
นี้ มึงไปบอกเขาไมใหเขามาไหม มันก็ตะแบงไปเรื่อยๆ นี่ มันอยูที่ตรงนี้ มันอยูที่เขามี 
ความรูสึกความนึกคิดอยางไร เราเองพูดเลยนะถาเปนเรานะ กูเก็บของหนีเขาปา จบ 
เพราะโตอยางไรมันก็ตาย เพราะหลักฐานมันเยอะมาก 

โยม :  แตไมใชเขาเขาใจผิดเองหรือเปลาครับ พระอาจารย 

หลวงพอ :  ถาเขาใจผิด ความเห็นผิด หลักฐานขนาดนี้มันพูดกันได แตนี้คิดวาพูดนี้ 
เปนสัจธรรมทั้งหมด เพราะพูดพระไตรปฎกทั้งหมด พูดธรรมะทั้งหมด แตที่อยางที่บอก 
พวกเอ็ง เขากินขาว มันเสือกกินอิฐ กินหิน กินทราย กินปูน แลวมันจะไปลงกันได 
อยางไรละ พระไตรปฎกมันตีความหมายไปคนละทางนะ ถาวันนี้พูดดีนี่ออกเว็บไซต ไอ 
พูดอยางนี้ออกเว็บไซตหมด เดี๋ยวใหพระเขาเช็คดูกอน 

นี่บางอยางเราพยายามเช็ค เพราะไมอยากออกไปยุงกับขางนอกมาก เราไมอยาก 
ไปยุงจริงๆนะ เราไมเคยออกจากวัดนี้ไปที่ไหนเลย เวนไวแต จะบอกวาไมออกไปเลย 
เดี๋ยวจะหาวาโกหก นี่เพิ่งกลับมาจากหัวหิน เวนไวแตเอาเสบียงไปสง เรามีวัดหลายวัด
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เราเอาไปสง ไปแคจากวัดสูวัด ไปดูแลพระเรา แตเราไมเคยไปไหนเลย แลวไมออกไปยุง 
กับใครทั้งสิ้น ไมเคยไปไหนเลย ไมเคยไปไหนเลย แลวกูตองการไปยุงอะไรขางนอกละ 

โยม :  ครับพระอาจารย 

หลวงพอ :  โอเค เนาะ 

โยม :  ครับ


