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เราบอกวาภาวนาไมเปน ! ภาวนาไมเปนเพราะวา.. จริงๆ เราไปคุยมาหมดแลวละ 
เรารูหมดแลวละแตเราไมคอยไดพูด เราใหเกียรติทกุคน เพราะอยางเราพูดเรือ่งพระ พระ 
นี่จากฝกมาแตละองคมันไมใชของงายหรอก  มนัยากมาก  ฉะนัน้พอยากมากขึน้มาเราก็ 
ตองปลอยโอกาสใหทุกคนไดปฏิบัติ ใหทุกคนไดพยายามเพื่อจะเอาตัวเองใหรอดใหได 

ฉะนั้นการพยายาม การกระทําอยูนั้นมันก็มีความผิดพลาดเปนธรรมดา ความไมรู 
ความไมเขาใจนี้เปนธรรมดา  ฉะนั้นหลวงตาจะบอกวา  เวลาเรื่องของธรรมะนี่  “ผูรูมีอยู 
นะ  !  ผูรูมีอยู  ผูรูจริงมอียู”  นี้ผูรูจริงนี่รู  แตคนที่ปฏิบัติยงัไมรูจรงิก็เยอะ  แลวรูเปน 
บางสวนหรือไมรูเลยกม็ีเยอะ  ฉะนั้นผูทีเ่ขาจะปฏบิตัิมานี่เขาถงึใหปฏิบัตมิา  เพราะเหตนุี้ 
เราถึงไมช้ีวาคนนูนถูก คนนี้ผิด เราไมคอยพูดเทาไร แตจริงๆ ก็คือผิด ! ไมรู ! 

แตเวลาเขาอาง  เวลาเขาอางนะ  เมื่อวานไปที่นูนก็เหมือนกัน  เขาบอกเลยนะเขา 
บอกวาพวกปฏบิัตินี่ผิดหมดแหละเพราะไมมีการศึกษา  ไมไดศึกษาตํารามา..  กูบอกวา 
ตํารานี่ศึกษา  ศึกษาตํารามานี่ตําราคือตํารา  ตําราคือตัวอักษร  แตในการปฏิบัติมนัตองมี 
วิธีการของมัน  ถาไมมีวิธีการเวลาศึกษาตํารามาแลวตองเปนอยางนี้  ตองจําตัวอักษรหาม 
ขยับเลย ขยับคอืเราเหน็ตางจากพทุธพจน 

ฉะนั้นมันเปนไปไมไดหรอกมนัตองมีเทคนคิของมนั  นี้พอมเีทคนิคของมนั  พอ 
เวลาเราขยับปบมันเลยเถยีงกนัไมไดไง  เราพูดกนัแบบวาคนละเรื่องเดียวกัน  พอมนัฟง 
มันจะรูเรื่องไปไมไดหรอก  พวกที่ศึกษามานีรู่ธรรมะไปไมได  เพราะเขารูโดยระบบ  รู 
โดยสูตรสําเรจ็มา  แตสูตรสําเรจ็ที่จะเปนไดนีน่ักปฏบิัติมันตองปฏบิัติของมนัขึ้นมา  แลว 
ปฏิบัติของมนัขึ้นมาจนถึงที่สุดแลวมนักเ็ปนสูตรสําเร็จอนันัน้แหละ  เพราะสูตรสําเรจ็
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อันนัน้มนัเปนสูตรสําเร็จของพระพุทธเจา  แตพระพุทธเจาจะเปนสูตรสําเรจ็นัน้ 
พระพุทธเจามีวิธีการมกีารปฏิบัตมิา ฉะนั้นพระพุทธเจาถึงแบงปริยัตกิับปฏบิัติมา 

นี่พูดถึงเมือ่วานนะ เขาบอกเลยนะไอพวกปฏบิัตินี่รายนัก ! เพราะเขาไปถาม เขา 
ถามบอกวา  หลวงตาบอกวาเปนพระอรหนัตนี่  เขาบอกวานั่นละรายนกั  เพราะวาบอกวา 
พระอรหันตเพราะอยากไดลาภ  เพราะเขาไมเช่ือเขาบอกพวกนีพ้วกอยากไดลาภ  เราบอก 
วาพวกนี้เขาพูดไปพูดดวยความเห็นของเขา  เพราะอะไรเพราะเขาไมรูจริง  ถาเขารูจริง 
การที่ไดมานี้ คําวาไดลาภมา ไดลาภในการชวยชาตินี่ ไดมาดวยความบริสทุธิ์ คําวาไดมา 
ดวยความบริสุทธิ์เพราะเขาบอกวาไอพวกไมหยิบตงัคนัน่ละตัวราย  ไอพวกไมหยิบตงัค 
นั่นละมนัใชตังคมากกวา เพราะเขาเห็นวาเปนหมื่นๆ ลานไง 

แตไมหยิบตังค  การไดมาดวยความสะอาดบริสุทธิ์นี่ยากมาก  ยากอยางไร  ยาก 
อยางเชน มีพระถือตงัคมาถวายทาน ทานก็ไมรับ เพราะอะไร เพราะสังคมสวนใหญเขามี 
ใชไหมถือตงัคและไมถอืตังค  ทนีี้พอถือตงัคมาทานบอกทานไมเอานะ  ทานมาทาน 
ตองการธรรม  ทานตองการความบริสุทธิ์ไง  ถาพระถือตังคมาทานไมรับเลย  ทานใหเอา 
กลับไปเลย แลวตัวทานเองทานกไ็มไดเคยจับเคยถือเลย แตทานมีคณะทํางานใชไหม 

นี้เวลาเขาพูดไง  เราบอกวาการไดมาดวยความสะอาดบริสุทธิ์นี่มนัยาก  นี้วา  ๑. 
การที่หาเงินทอง  หาปจจัยเขามาค้ําชาติมันกเ็รื่องยากอยูแลว  แลวยิง่ใหมนัถกูตอง  มันยิ่ง 
ยากเขาไปอกีชั้นหนึง่  เราถึงบอกวาสิ่งที่การกระทําแบบนัน้เขาก็ทําดวยแบบวา 
อุดมการณ อุดมคต ิสละไดแมแตชีวิต.. หลวงตาบอกวาสละตายเมื่อตอนปฏบิัติรอบหนึง่ 
แลวก็มาสละตายตอนชวยชาติเนี่ย 

นี่ไงเสียสละขนาดนัน้  มันถึงไดทําดวยความสะอาดบริสุทธิ์ไง  แตเขาไมเขาใจ 
ของเขา  ทีนี้พอไมเขาใจเขา  ก็มองมุมมองของเขา  เขาบอกวาการทํานี้มนัเปนการทําเพื่อ 
แรงปรารถนาอีกอันหนึ่ง คือวากิเลสวาอยางนั้นเถอะ นี่มุมมองของเขา 

ฉะนั้นเวลาปฏบิัติขึ้นมา  เวลาที่การศึกษาขึ้นมา.. ศึกษามานี่ศึกษามาตองเปนแบบ 
นั้น  แลวกเ็ขาใจสิ่งที่ศึกษามานี่ถกูตอง..  ผิดหมด  !  ผิดหมด  !  ฉะนั้นเราบอกวาผิดเพราะ 
อะไร  เราบอกวาผิดเพราะคําพูดของเขามันฟอง  อยางเชนเรานีน่ะเราศึกษาทฤษฎมีาหมด 
เลย เกงมาก แตเราทํางานสิ่งนีไ้มเปน แลวใหเราอธิบายถึงการทํางานสิ่งนั้นเราจะอธิบาย
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ถูกไหม  เรารูทฤษฎีหมดเลย  นี่การขับรถเรารูหมดเลยแตเราขับรถไมเปน  แลวเราไปขับ 
รถสิ ขึ้นไปนี่ออกรถไดไหม.. ไมไดหรอก 

เราบอกวาผิดเพราะวาอะไร  เพราะวาหลวงปูดูลยนีถู่ก  เพราะหลวงปูดูลยบอกวา 
ดูจิตนะ แลวเราจะ...  แลวนีเ่ราทําโศลกแลวนะ  “ความคิดสงออกทัง้หมด ผลของมันเปน 
ทุกข” จิตสงออกทั้งหมดนี่ผลของมันเปนทกุขทัง้หมด มันเปนกิเลส 

จิตเห็นจิต ! จิตเห็นจิต ! ผลจากจิตเห็นจิตนี่เปนวิปสสนา มันเปนสมถะวปิสสนา 
นี่เราบอกวาหลวงปูดลูยทีถู่กถกูเพราะวา  เวลาพูดถึงสมาธิทานก็พูดถึงสมาธินะแตทาน 
ไมไดพูดวาสมาธิ 

“จิตสงออกทัง้หมด ผลของการสงออกเปนทุกข” จติสงออกทั้งหมด เห็นไหม ถา 
ไมสงออกมันก็เปนสมาธิไง ไอจิตเหน็จิตนีเ่ปนสมาธิก็ไมเห็นหรอกตองเปนวิปสสนา 

จิตเห็นจิตเปนมรรค  !  ผลจากจิตเห็นจิตนีเ่ปนมรรค..  ระหวางสมถะกับวิปสสนา 
หลวงปูดลูยบอกวา “คิดเทาไรก็ไมรูตองหยุดคิด แตการหยุดคิดก็ตองใชความคิด” 

นี่นะหลวงปูดูลยพดูอยางนี้นะ  แตไปดูพระองคนีพ้ดูสิ  “หามคิด..  หามคิด..  หาม 
คิด..  หามคิด..  ดูจิตอยางเดียวหามคิด  !  ดูจิตอยางเดียวหามคิด  !”  เห็นไหม  ฟองไหม.. 
ฟองไหม..  มันฟองถึงการภาวนาไมเปน  !  เพราะภาวนาเปนนี่หลวงปูดลูย  เหน็ไหม 
หลวงปูดลูยบอกเลย “คิดเทาไรก็ไมรูตองหยุดคิด แตก็ตองใชความคิด” 

นี่คนเปน  เพราะอะไรรูไหม  เพราะวาคิดเทาไรก็ไมรู  คิดแบบโลกๆ  ไมรูหรอก 
ตองหยุดคิด  พอมนัหยุดคิดแลวแตก็ตองใชความคิด..  คําพูดแคนี้มันบอกหมดเลยวา 
ภาวนาเปนและไมเปน  แตถาคนไมเปนนะคิดเทาไรก็ไมรูตองหยุดคิด  ตองหยุดคิดใช 
ไหมหามคิด คิดไมได คิดผิด !  เถรตรงเพราะไมเปน  “งายๆ หามคิด ! คิดยิงทิ้งเลย หาม 
คิด  !  หามคิด  !”  ตายหาเลยหามคิด  แลวมันเกิดคิดอยูขางในทําอยางไรนี่  ขางในมนัก็คิด 
อยู  หามมัดขนาดไหนมนัก็คิดแลวทําอยางไรละ  ทําอยางไร..  ทําอยางไรละ  ทําอยางไร.. 
ก็หามคิดแลวทําอยางไร 

แตความคิดอนัหนึ่งเปนความคิดสกปรก  ความคดิโดยสามัญสํานึกนี่กิเลสมนั 
รวมมาดวย  เราดูจิตๆ  คําวาดูจิตนีเ่ราจะบอกวาหลวงปูดลูยทานพูดรวบรัด  แตถาเปน
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หลวงตาทานบอกวา  “ปญญาอบรมสมาธิ”  ใชปญญาใครครวญ  ปญญาใครครวญ.. 
ปญญาอบรมสมาธิ  !  พอเปนสมาธิแลวถาเกิดปญญา  ถึงจะเปนโลกุตตรปญญา  เหมอืน 
หลวงปูดลูยพูดเลย คิดเทาไรกไ็มรูตองหยุดคิด แตก็ตองใชความคิด นี่วิปสสนาวิมุตติ 

คําพูดหลวงปูดลูยนี่ชัดมาก  เราไมคานเลย แตคําพูดของลกูศิษยนี่คานหมด.. นี่ไง 
ทฤษฎีทีจ่ํามา เห็นไหม จํามาไดหมด จํามาทุกอยางจํามาหมดเลย ทฤษฎีรูหมดเลย แตพอ 
เวลาพูดพูดผิดหมด 

ผิด ! ผิดเด็ดขาด ! แตเราไมเคยย้ําไมเคยอะไร แตลกูศิษยวงในจะรูเพราะถาพูดถึง 
พระองคนีลู้กศิษยเราจะรูเลยเพราะเราไมรบั  เราไมยอมรบัวาถูก ถาพระองคนีถู้กนะตอน 
เกิดเรือ่งนี่ ตอนเกิดเรื่องเขาโทรศัพทมา ถาถูกมานีเ่รา..อุบ 

เพราะมีคนทํางานรวมกันมันเบามนัแรงตามมา  แตเรารูวามนัไมถูก  เหน็ไหม 
เวลาประสานงานมาเราปดหมด  ปดหมดเพราะอะไร  เพราะถาประสานงานมาแลว  เรา 
จัดการเรือ่งนี้ใหมนัจบไป ไอเรื่องนีม้ันกเ็ลยถือวาถกูไปดวยไง เรือ่งนี้ก็ผิด ! เรื่องนี้ก็ผิด ! 
แตเรื่องนี้จัดการจบแลว.. แตเรื่องนีอ้ีกเรื่องหนึง่ ผิด !!! 

เรายืนยนัดวยขอเท็จจริงนะ  แตพวกโยมนี่  พวกโยมนีน่ะแยกถูกแยกผิดไมเปน 
แยกวาอะไรเปนความคิดของสามัญสํานึก  อะไรเปนความคิดของปญญาอบรมสมาธิ 
สามัญสํานึกนี่เราไมตองคิดอะไรเลยมันแลนเอง  ความคิดเรามนัพุงเองนี่สามัญสํานกึ  ถา 
เราควบคมุมนั..  เราควบคมุมนัดวยสตปิญญานี่คือปญญาอบรมสมาธิ  พอมนัจิตสงบนะ 
จิตสงบเพราะมนัควบคุมพลังงาน พลังงานมนัจะหยดุแลวหยุดบอยๆ 

หยุดบอยๆ นะ พอหยุดบอยๆ ก็แคนัน้ละถาพูดถึงคนทําไมเปน แตถาพอหยุดปบ 
หยุดนี่มนัเปนแบบวาพลังงานที่เปนพลังงานสะอาด  พลังงานพวกเรานี่  พลงังานของเรา 
สกปรกไปดวยอวิชชา  คําวาอวิชชานี่ไมใชสิ่งทีว่ามนัเปนสุดวิสัย  คอืไมใชสิ่งที่วาเราจะ 
เอามนัเปนสิ่งที่แยกถูกแยกผิดได อวิชชาคือความไมรูเลย  เหมอืนกับนะเหมอืนกับน้ํามัน 
นี่เวลาจุดไฟมันก็ติด น้ํามันไมรูวามันจะเปนเชื้อไฟนะ แตโดนไฟปบมนัจะติดทันทเีลย 

อวิชชาก็เปนแบบนัน้  อวิชชานี่มนัเกิดมากับพลังงานเราตลอดเวลา  ฉะนั้น 
พลังงานนีม้ันถงึสกปรกไง  ที่วาพลังงานพวกเราสกปรก  พลังงานของเราหมองไป  นีม่ัน
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มีอนุสยัมนันอนเนือ่งมา  อนุสัยมนัก็เหมือนน้ํามนัเบนซินนี่พอจุดแลวมันก็ติดเลย  อนุสัย 
นี่มนัคือน้ํามันนั้น  พอมันติดมันก็ติดมาพรอมกนั  เห็นไหม  อนุสัยมันนอนเนือ่งกับ 
ความคิดมนันอนเนือ่งมา  ฉะนั้นความคิดอยางนี้ถงึสกปรกใชไหม  แตพอเรามีปญญา 
อบรมสมาธิเขาไปบอยครัง้เขาๆ  ปญญาอบรมสมาธิมันจะกรองตรงนี้ไง  กรองจน 
พลังงานมนัสะอาดไง 

พลังงานสะอาดนีม่ันเปนพลังงานสะอาด  ไมใชพลังงานที่มนัมอีวิชชามา  นี้ 
พลังงานสะอาดมีไวทําไมละ  พลังงานสะอาดก็คอืพลังงานสะอาดไงแลวทําอะไรละ  ก็ 
พลังงานสะอาดไงก็จบ..  สมาธิคือสมาธิ  เกิดปญญาไมได  สมาธิแกกิเลสไมไดหรอก  แต 
ถาไมมีพลังงานสะอาดตัวนี้นะ  ออกมาเทาไรก็เปนพลงังานสัญชาตญาณทั้งหมด 
พลังงานสัญชาตญาณก็คืออวิชชาทั้งหมด โลกียปญญาไง 

แตถาคิดเทาไรก็ไมรูตองหยุดคิด  แตก็ใชความคิด..  อันนัน้คิดอยางไร  แตถาคน 
ภาวนาเปนนะ  เราถึงบอกวาถาคนภาวนาเปนมันรูหมดไง  เพราะเราเปนใชไหม  เราเปน 
เราก็ตองรูใชไหม  ถาเราไมรูแลวเราเปนไดหรือเปลา  เราไมรูคือเราไมเปน  ถาคนบอกวา 
เปนแลวพูดอยางนี้ผิดเอ็งเช่ือไหม คนบอกวานีเ่ราภาวนาเปน  เราเปนเจาของสวน สวนนี้ 
ของกนูะกปูลูกมากับมอืเลย  แลวตนไมตนอะไรบางละ  อืม..  ก็ไมรู  ใครเปนเจาของสวน 
เราเปนเจาของสวน เราปลูกตนไมไวเตม็สวนเลยแตไมรูวาตนอะไร มันก็ไมใชแลว 

อันนีก้็เหมือนกัน  นี่เขาบอกหามคิดๆ  มงึเปนเจาของสวน  แลวนี่ตนไมตนอะไร 
มึงยงัไมรูเลยเหรอวะเนีย่..  ชัดไหม  คอยๆ  พูดมา  เราจะเคลยีรกนัไง  เราพูดกันโดยเปน 
ทางวิชาการ  เราไมไดวาใครนะ  อยางที่เราพูดตั้งแตทีแรก  เห็นไหม  วาคนภาวนาเริม่ตน 
มันกม็ีผิดมีถกูเปนธรรมดา  หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่ทานเมตตา  ทานพยายามชวยเหลือ 
พยายามแยกแยะ พยายามชี้นําใหพวกเรานี้ถกูตองมา นี่เปนเรือ่งของครบูาอาจารยนะ 

ฉะนั้นพอเปนเรื่องของครูบาอาจารยแลวนี่  ครูบาอาจารยที่ผานมากร็ูวาตัวเรานี่ 
นะกวามันจะผานอะไรนีม่ันยาก  มนัลําบาก  มนัทุกขแคไหน  แลวถาคนอืน่มนัจะทําได 
ขนาดนี้ไหม แลวถามนัมีความผิดพลาดสิ่งใดเราก็จะแกไขกัน 

ฉะนั้นสิ่งนั้นมนัเปนเรือ่งที่วาเราจะควบคุมไมได  เราจะจัดการไมได นี้เพียงแตวา 
ธรรมดาเรารูกนัอยูแลวไง  เพียงแตเหตมุันเกิดเพราะ ๒ คนนี้  เพราะ ๒ คนนี้มายืนยนัวา
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ถูกตอง ! ถูกตอง ! เราก็พยายามจะพูดให ๒ คนนี้เขาใจ ถาถูกตองเรากจ็ะบอกวาถกูตอง 
เราก็จะไมคานหรอก  เรากจ็ะใหวาถกูตอง  แตถาบอกวามันไมถูกตองขึ้นมา  เห็นวาสิ่งนี้ 
มันไมถูกตองเปนความถกูตอง  เรากจ็ะเสยีเวลา  เราก็จะทําอะไรทีม่ันอยูที่ความผิดพลาด 
อยางนัน้ เราถงึไดพูดออกมา 

เพื่อนนีม่าบอยแตไมเคยพูดใหฟงเลย เพราะเราไมทาํลายน้ําใจใคร ! เราไมทําลาย 
น้ําใจใคร.. อาจารยของเขา พอแมของเราใครก็รัก ใครไมรักพอแมของคนนั้น คนนัน้เปน 
คนอกตัญู  คนนัน้เปนคนที่ไมดี  คนไหนรกัพอแมเราวาคนนัน้เปนคนดี  ฉะนัน้พอแม 
ของเราจะผิดจะถูกนัน้มนักเ็รื่องของพอแมเรา  แตความกตัญู  ความเคารพอาจารยเรา 
มันกเ็ปนเรือ่งของลกูศิษย  มันเปนเรื่องธรรมดา  เราถึงไมทําลายน้ําใจ  เราไมบอกทําลาย 
น้ําใจ 

เราไมทําลายน้ําใจนะ แตวันนัน้เหตุทีพู่ดเพราะเราจะยืนยนัวาถกูผิดนี่ 

โยม ๑  :  หนูไมรูวามันผิดอยางไรคะ 

หลวงพอ  :  อาว.. ก็โยมยังยนืยนั ยืนยนัก็ตองคุยกัน อาว.. ถาบอกวาผิดแลวไมบอกวา 
ผิดอะไรนีจ่ับมันยงิเปา ฆามันทิ้งซะ ! ถาผิดก็ตองบอกวาผิด ถูกก็บอกวาถกู ถาจะพูดกนั 
โดยขอเท็จจริงโดยเหตุผล แตถาโดยมารยาทสงัคม มารยาสาไถยเราก็เออ.. อา.. เออ.. อา 
.. ถามารยาทสังคมนะกูก็ทําได แตถาจะเอาขอเท็จจรงิ ถาบอกวาผิดจับไปยงิเปา ! 

นี้โดยหลักมนัผิด พอโดยหลักมันผิดนีน่ะ เวลาสอนออกไปมนัก็ทําให ประสาเรา 
วามันกเ็ปนอยางนั้นละ  มนัเปนอยางนั้น  แตถามนัถกูนะ  เวลามันถูกนี่จะทําอยางไรก็ถูก 
แลวพอคนถกูนีม่ันจะสอนนะ  ดูอยางที่วาหลวงปูเจีย๊ะ  ขี้  !  ขี้  !  ขี้  !  ขี้  !  ยังสงบไดเลย 
บริกรรมขี้  !  ขี้  !  ขี้  !  ขี้  !  นี่ขี้เหม็น  !  ขี้เหม็น  !  ขี้เหม็น  อูฮู..  จิตสงบไดนะคนเปนสอน 
เพราะคนเปนสอนเขามอีุบายไง 

เหมือนเดก็นี่เราไปซอนอะไรไว เราตองการใหเด็กหาสิ่งนั้นเจอ เหน็ไหม เราก็จะ 
ออกอุบายวามนัอยูตรงนั้นตรงนี้  ใกลๆ  ตรงนั้นนะ  มันไปหาๆ  เดี๋ยวมันเปดเจอพอดี  แต 
ถาเราไมรูวาไปซอนไวที่ไหน ไมรูวามันอยูที่ไหนเลย แลวก็บอกกันไป มึงไปหาของบน
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ดวงจนัทร  แลวก็อยูบนโลกนี่มงึหมนุไปเถอะ  ของมันอยูที่ดวงจนัทรนูน  มงึก็หาอยูใน 
โลกนี่หมนุอยูนั่นแหละ อูฮู.. ไปรอบโลก ๕๐ รอบมงึก็ไมเจอหรอก 

แตถาคนเปนนะ..  จิตมันอยูทีน่ี่  แลวมันจะมอีุบายวิธีการอยางไรเขาไปสูจิตนัน้ 
ถาเขาไปสูจิตนั้นก็คอืกรรมฐาน  ถาไมใชกรรมฐาน  ไมมีฐานที่ตัง้แหงการงานงานไมเกิด 
.. งานที่เราทําอยูนี้งานบนความคิด งานบนความคิดมันกเ็ปนผลของความคิด เพราะอะไร 
เพราะอยางที่วานีเ่ขาพูดอยางนี้ทกุคน  อูฮู..  ไปปฏิบตัิแลวสบาย  ทําไมมันผิดไดอยางไร.. 
ทําไมจะไมสบายกน็ี่มนัความคิดนะ  มงึคิดใหสบายก็สบาย  แตเราคิดสบายไมไดเพราะ 
เราฝงใจใชไหม เราเจ็บช้ํา เราไมคิดวาสบาย 

เขาบอกใหคิดเรือ่งนี้สิ  เห็นไหม  ธรรมะเปนอยางนัน้  โอโฮ..  ก็คิดเลย มันกอ็ันที่ 
มึงทุกขมาเมื่อกีน้ี้แหละ..  ทุกขเพราะความคิด  !  ใชไหมเราทุกขเพราะความคิดมาใชไหม 
ก็ไปตรึกในธรรมใชไหม ทกุขเพราะความคิด ความคิดอยางนัน้กเ็พราะมคีวามคิด เพราะ 
ความคิดมนัเปนสัญชาตญาณ ความคิดมันเกิดจากจติมันก็คิดใหญเลย มันก็คอืความคิด  ! 
เออ..  คิดแลวสบายวะ  เมือ่กอนไมเคยสบายอยางนีเ้ลยนะ  แหม..  ปฏิบัติแลวมนัสบาย 
สบายเลยนะ นีม่ันถกูตอง.. ไมไดแกไขอะไรเลย 

อันเดยีวกนั  !  อันเดียวกันกบัความคดินัน่ละ  แตเดิมเราคิดแตเหตุแตผลทีม่ันเจ็บ 
ชํ้าน้ําใจ  แตคราวนี้เรามาคิดเรื่องธรรมะของพระพทุธเจา  เปลี่ยนอารมณความรูสึกจาก 
ความเจ็บช้ําน้ําใจมาคิดในธรรม พอมันคดิในธรรมแลวมนักเ็ปนธรรม มันเปนธรรมไหม 
มันเปนธรรมสิ  เพราะมันเปนสจัธรรม  กเ็ราไปคิดในสัจธรรมมนัก็เปนธรรมนะสิ..  เปน 
ธรรมที่ไหน เปนธรรมทีค่วามคิด (หัวเราะ) 

แลวเวลาเขาคิดวาทุกข  แลวมนัคิด  มันทกุขเพราะคดินี่แลวกม็าคิดธรรมะ  พอคิด 
ธรรมะแลวมันก็จบ  อาว..  กูคิดธรรมะแลวไง  แลวก็เปนธรรมแลวไง  แลวอยางไรตอไป 
ละ..  ตอบไมไดหรอก  กน็ี่ไงธรรมะเปนธรรมชาติไง  ธรรมะเปนธรรมชาติเปนสจัธรรม 
ไง  เพราะอะไร  เพราะมนัไมมีเหตมุีผลไง  อธิบายไมไดวาตนไมมนัปลูกที่ไหน  ตนไมนี่ 
เขาตองปลูกบนดิน  บนแผนดินเขาไวปลูกตนไม  แลวรดน้ําอยางไร  พรวนดินอยางไร 
ตนไมมันถึงเจริญเตบิโตขึ้นมา



ยืนยันวาผิด ๘ 

แผนดินคืออะไร  แผนดินคือจิต  แผนดินคือภวาสวะ  แผนดินคือภพ  !  คุณงาม 
ความดีเกิดที่ไหน  สมาธิเกิดที่ไหน  สัจธรรมเกิดอยางไรมงึบอกกมูาสิ  สวนกูเตม็ไปหมด 
เลย  กูเกบ็ทุเรียนขายทุกวันเลย  แตตนไมอยูไหน  ไมรู..  ปลนมาแนๆ  เลย  สงสัยไปเก็บ 
สวนคนอืน่ เขาปลูกไวจนทเุรียนตกมากไ็ปเก็บมาขาย แลวก็อางวาทําสวนๆ 

กรรมฐานเราตรวจสอบกันอยางนี้  อยางที่เมื่อกีเ้ขาพูด  “สงบไมรูพูดไดอยางไร” 
(หัวเราะ)  ก็พูดอยูนี่..  ไมรูพูดไดอยางไร  ก็พูดอยูทุกวนั..  จริงๆ  นะเราฟงอยูนะ  เรา 
อยากจะใหใครยอนกลับมาวาเราพูดผิด  เรารออยู  รออยูวาที่เราพูดออกไปนี่เขาบอกเลย 
“หงบพูดผิดอยางนั้นๆๆ”  กูอยากดูคนอยางนี้ฉิบหายเลย  กูรอคนอยางนี้  !  นี้ไมมีใครพูด 
วาสงบพูดผิดเลย มีแตสงบนักเลง สงบรนุแรง สงบโอโฮ.. สงบมันบา แตมงึวากูบาเรื่อง 
อะไรละมงึไมบอก มึงไมบอกวากูบาเรื่องอะไร กูมเีช้ือบาอะไรวะ สุนัขบา หรอือะไรมงึ 
บอกกูติดเช้ือบาเพราะอะไรมึงวากูมาสิ.. ไมบอก แลวก็บอกวาไมเปนๆ 

นี่เปนหรือไมเปนเขาวัดกนัตรงนี้  ใครจะพูดอยางไรเชิญตามสบาย  คําวาเชิญตาม 
สบายนี่เราบอกวาคนนะถาวุฒิภาวะเขาไมถงึ  เขาฟงสิ่งนี้ไมออก  พอฟงไมออกปบ  อยาง 
ที่เขาวานี่ไปเก็บสวนคนอื่น  ไปขโมยทเุรียนเขามา  นี่วาผิดพุทธพจนอยางนั้น  ผิดตํารา 
อยางนัน้..  เราบอกวาตํารานี่ใครเขยีน  นยิายธรรมะเขาเขยีนกันทัว่ไปหมด  หนังสอื 
ธรรมะเขามานะ เราไมใหเขาวัดเราเลยละ ใครก็เขยีน ใครก็เขียน 

ถามันคนเขยีนจริง หนังสอืหลวงตานี่เมื่อกอนบานตาดเราอนุญาตหมดนะ เดี๋ยวนี้ 
เราก็ตองกรอง  เพราะเดีย๋วนี้เขาเอาเทศนหลวงตาไปนะ  แลวเขากเ็อาไปแตงกันใหม  มี 
หลวงตาสวนหนึง่ แตก็มีความเหน็เขาบวกเขาไปเยอะมาก ตอนนี้เริม่ไปกันใหญแลว แต 
เดิมนีถ้าเกิดเปนหนังสอืหลวงตา  พอเขาบอกหลวงตามหาบัวนี่ไดเลยนะ  เดี๋ยวนี้หลวง 
ตามหาบัวนี่ใครเปนคนพิมพ แยกแยะแลว 

ฉะนั้นมีอะไรใหพูดเลย.. มีอะไรใหพูดเลย ถายังมีอะไรคาใจ พูด คอยๆ พูด ชาๆ 

โยม ๒  :  ไมมอีะไรถามคือผมอยากภาวนาครับหลวงพอ ทนีี้ผมกอ็ยากมาเปนลูก 
ศิษยหลวงพอครบั  ผมก็อยากจะยอมทิ้งทุกอยาง  แลวก็อยากใหหลวงพอสอนวาผม 
จะตองเริม่ภาวนาอยางไร ถาผมจะเดนิผมจะเดิน ผมจะนั่ง ผมจะวางจิตอยางไร เพราะผม 
อยากภาวนา
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หลวงพอ  :  เราจะภาวนานี่ พูดถึงมันเริม่ทําของเรานะ อยางโดยเริ่มตนเวลาภาวนานี่ 
โทษนะ การสอนภาวนานีน่ะ ใครมากบ็อกหลวงพอสอนภาวนา อยากภาวนา ภาวนาไม 
ถูก..  ใหมๆ  มานีน่ะก็ตองสอน  นีพู่ดถึงใหมๆ  นะกําหนดลม  เห็นไหม  หายใจเขา  พุท 
หายใจออก โธ นี่สอนแบบอนบุาลมาก เด็กๆ มากๆ เพราะอะไรรูไหม 

คําวาเด็กมากๆ  เพราะเด็กนีน่ะเราสอนสิง่ทีล่ึกลับเกนิไป  สิ่งที่ลกึลับเกินไปเขาก็ 
จะทําไมไดหรอก  แตเวลาสอนเดก็อนุบาลนี่  อนบุาลสอนใหพอฝกหัดใหเปน  แตพอ 
ฝกหัดเปนแลวมนัจะมีขั้นตอนตอไปอีกเยอะแยะมากเลย  แลวจะมีอปุสรรคมาก 
อยางเชน ! เชนกําหนดพุทโธสอนเด็กๆ หายใจเขาพทุ หายใจออกโธ นีม่ันเปนการฝกหัด 
ใหมีเนือ้งานขึ้นมา แตสุดทายแลวจะไปจนตรงทีน่ั่งหลับหมดเลย 

แลวถาเขานัง่หลับสอนเขาทําไม  สอนใหคนมานั่งหลับสอนทําไม..  แลวถาไม 
สอนใหมันนั่งหลบันีม่ันนั่งไมเปนเลย  มันไมรูจักทานั่งทําอยางไร  ก็สอนใหมันนั่งกอน 
หายใจเขานึกพุทนะ หายใจออกนกึโธนะ เสร็จแลวไปหลับขางหนาหมดเลย เพราะอะไร 
เพราะวามนัจะตกภวังคหมด  กวาจะนึก  พุทคําหนึ่ง  หายใจทีหนึง่นึกพุทนะ  มนัก็คิดไป 
ถึงบาน ๒ รอบกลับมาโธ กวาจะโธ เสร็จจะไป พุท อีกทีนะ มันไปกรงุเทพฯ กลับมาอีก 
๕ รอบ 

แตถาไมอยางนั้นมันกไ็มได มนัไมไดเพราะอะไร กวามันจะนึกพุทโธมนักน็ึกไม 
เปนใชไหม  มันนกึพุทโธไมเปนกว็าอะไร  จิตมันเปนอยางไร  เอง็มลีมหายใจไหมละ.. 
เอ็งมีลมหายใจไหมละ ชัดๆ นี่ชัดๆ เห็นไหม ก็หายใจเขา พุท ! เออ.. หายใจออก โธ ! นี่.. 
จิตมันคุนเคยกับความคิดคุนเคยกับโลกมาตลอด มันไมเคยคุนเคยกบัธรรมะ 

ธรรมะที่พระพุทธเจาสอน ธรรมะนี่เหมือนน้ําจืด ใสสะอาด   มีคุณประโยชนกับ 
รางกายมาก  ลมหายใจเพียวๆ  นีม่ันคิดไมเปนนะ  มันจบัลมหายใจมา  ลมหายใจเปน 
อยางไรวะ ลมหายใจเหมือนกับทอออกซเิจนเลยเหรอวะเนีย่  โอโฮ..  มันคิดไปกอน  เหน็ 
ไหม นี่คิดเพียวๆ คิดสะอาดๆ คิดเนือ้ๆ คิดไมเปนหรอก มนัตองไมไปแซงหนามนักถ็วง 
อยูขางหลงัอยางนั้นละ 

นี้พอหายใจเขา  พุท  หายใจออก  โธ  บอยๆ  พอบอยๆ  นี่จิตมันเริ่มเกาะตรงนี้ปบ 
มันไมมรีสชาติอยางอืน่นะ พอไปขางหนาปบหลับ.. พอหลับเสร็จนะ เอาลมหายใจอยาง



ยืนยันวาผิด ๑๐ 

เดียวนะทิ้งพุทโธก็ได  หรือพุทโธอยางเดียวนะทิง้ลมหายใจก็ได..  เพราะพุทโธกับลม 
หายใจนี่  พุทธานุสติกับอานาปานสติเราเอามาบวกกัน  สติเราก็พยายามรับรู  ๒  เรือ่ง  ๓ 
เรื่อง เห็นไหม มันก็ยาก 

นี้คิด ๒ เรื่อง ๓  เรือ่งนะ แตกอนไมรูอยางนีเ้ลยมันก็รูแตกไปหมดเลย พอเราจะ 
มารูชัดๆ  เขามันยัง ๒  เรือ่ง ๓  เรื่องอยู.. ๒  เรื่อง ๓  เรื่องอยู  ก็เพื่อจะใหจิตมนัแสดงตวั 
ออกมา  ใหภพใหสถานะเราเห็นไงวาอะไรเปนอะไร  ที่ไหนมนัเกิดอยางไร  ความคิดมนั 
เกิดอยางไร มันเกิดมาจากพลังงาน  เกิดมาจากภพนีแ่หละแตเราไมรูจักมัน  เรากว็าหายใจ 
เขานึก  พุท  หายใจออกนึก  โธ  นะ  แลวมนัก็หลบัแนๆ  พอหลับแนๆ  ปบนะ  ก็ทิ้งอันใด 
อันหนึง่ เห็นไหม 

ใหเอาลมหายใจก็ได  หรือพทุโธก็ได  เพราะไมอยางนั้นมันแยกปบมนักจ็ับปลา 
สองมอืละ จับใหมั่นคัน้ใหตาย พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. พุทโธเร็วก็ได พุทโธ 
ชาก็ได  เพราะวาเรานีน่ะบางวนัอารมณกระทบมนัรุนแรงใชไหม  มนันกึพุทโธไมได 
หรอก พทุโธทีหนึง่ก็โอโฮ.. ไอนั่นวากู พุทโธนี้ก็จะไปลอคนนูน พทุโธมนัก็ตัดเลย พุท 
โธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พทุโธ โธ โธ โธ แตถาวันไหนนะอารมณเราสบายใชไหม วันนี้ 
อูฮู.. จิตใจดีมาก พุทโธ พุทโธ.. 

ฉะนั้นถาพทุโธ  นี่พุทธานุสติ..  ถาลมหายใจอานาปานสติ  ลมหายใจเขารูวาลม 
หายใจเขา  ลมหายใจออกรูวาลมหายใจออก  เหน็ไหม  มนัก็ชัดๆ  กับลม  จิตมันก็ไปเกาะ 
อันนีม้ันก็จะไปตัดความตกภวงัคได  ตัดความงวงเหงาหาวนอนได  แตเริม่ตนมนัก็ตองมี 
สอนเปนช้ันๆ ขึ้นมา แตนี้เวลาเขาบอกวานูนก็ไมดี นี่ก็ไมดี ไมมีอะไรดีสักอยางหนึ่งเลย 
..  กลับไปบานนอนเถอะสบายที่สุด  ดี..  มันไมมีอะไรดีเลย  ลมตวัลงนอน คลุมผาหมดีๆ 
โอโฮ.. สุดยอดเลย 

แลวก็นีจุ่ดขายของเขาก็คอืวาดูจิตมันสบาย  ดูจิตมนัอะไรกไ็ด..  คําวาดูจิตนี่มนัดู 
เพง หลวงตาทานบอกวา “เมื่อกอนเรากําหนดไวเฉยๆ ก็ดูจิตนี่แหละ จิตใจเราเสือ่มไป ๑ 
ปกับ  ๖  เดอืน  สุดทายแลวเราไมมีหลักเกณฑ  เรากห็าทางของเรา  ออ..  เพราะมันขาดคํา 
บริกรรม”



ยืนยันวาผิด ๑๑ 

คําวาคําบริกรรมนีเ่หมอืนเด็กหัดเดนิ  เด็กหัดเดนิมนัตองมีสิ่งใดเกาะไปกอน 
จิตใจเริ่มตนตัง้ตัวได  จะตัง้ไขไดมันตองมีอะไรเกาะไปกอน มันตองมีคําบริกรรม  ถาไม 
มีคําบริกรรมนี่มนัเหลวไหล  เด็กนี่มนัจะพัฒนาการของมัน  มันตองเดนิไดโดยธรรมชาติ 
ของมัน  แตจิตนี้ไมเหมือนเด็กนะ  จิตนี้ยืนไมได  !  เพราะอะไร  เพราะเดก็นีม่ันเปนเด็ก 
โดยไรเดียงสา จิตนีม้ันมีอวิชชาครอบงํามนัอยู 

อวิชชา มาร.. มารมันอาศัยสิ่งนี้เกิดตายๆ มา ดวยความสุขสบายมา อูฮู.. หลอกให 
รองไห หลอกใหทุกขมา อูฮู.. สบาย สบาย.. สบายมาทุกภพทุกชาติ มีอยูชาติหนึ่งมึงจะ 
มาสูกับกนูี่กูยอมมึงเหรอ  กูหลอกมึงมาตั้งแตสมัยไหนก็ไมรู  แลวมีอยูวันหนึ่งจะมาแข็ง 
ขอ จะแข็งเมือง นี่มนัเปนไปไมได 

เด็กมนัมอีะไรเกาะ  มนักเ็ปนเรือ่งธรรมชาติ  ไรเดียงสา  แตจิตนี้มนัโดนอวิชชา 
ครอบงําอยู  มันเปนไปไมไดหรอก  นี้พอเปนไปไมไดนะ  เวลากําหนดดูทําไมมันสบายๆ 
ละ ก็อยางที่พูดเมื่อกี้นี้ สบายที่ความคิด เพราะเปนอาการหมด เขาจะบอกวานี้เปนอาการ 
ของจิตไมใชตัวจิต.. มึงบอกกูมาอะไรเปนอาการ บอกอะไรเปนจิต 

อาการกับจิตมันเหมอืนผลไม  เปลือกผลไมและผลไมมนัก็อนัเดยีวกนันัน่แหละ 
อาว..  สมกับเปลือกสม  เอ็งซือ้สมมาเอ็งไมเอาเปลือก  ซื้อสม  สมแตเนือ้  อาว..  ที่ไหนมี 
ขาย สมปอกเสร็จแลวใสขวดดวย นี่เราพูดถึงโดยธรรมชาติใชไหม มึงซื้อสมมามนัก็ตอง 
มีเปลือกสมมาทัง้นัน้แหละ  มงึวาอาการ  นีม่ึงก็เปนอาการ  ไอที่วาอาการมึงกบัอาการกู 
ใครละเอียดกวากัน มาเถียงกันที่อาการแลวนะ แลวอันไหนเปนอาการละ 

คําวาอาการของจิตกับตวัจิต..  นี่เขาบอกวาไปดอูยางนั้นไปดอูาการ  ดูอาการหมด 
ไมมีดจูิตหรอก เพราะ ! เพราะหลวงปูดูลยพูดไวเอง “จิตเห็นจิตไง” จิตเห็นอาการของจิต 
ไง แคนี้กย็ังไมรูนะ ถาแคนี้ไมรูภาวนาไมเปน รูตรงนี้นะวิปสสนาเปน.. การวปิสสนาคือ 
จิตเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ! กาย เวทนา จิต.. จิตเหน็จิต เหน็ไหม สติปฏฐาน ๔ มีอะไร 
มีกาย มีเวทนา มีจิต ! มีจิต ! มีจิต ! แลวก็มีธรรม จริงไหม ? แลวจิตเห็นจิตก็เหน็สติปฏ 
ฐาน ๔  ไง  จิตเห็นจิตยังไมรูเลย  จิตเห็นจิตนี่เปนโจทยนะ  คนไมรูจักโจทยมึงจะไปตอบ 
ปญหาอะไร



ยืนยันวาผิด ๑๒ 

เราไมอยากพูดนะ  พูดแลวมัน  อูฮู..  เดี๋ยวจะวาขายกันขนาดนี้เชียวเหรอ  คําสอน 
มันฟองหมดนะ  คนนี่พูดออกมามันฟองหมด  เพียงแตประสาเรานี่เราเห็นแกสงัคม  เห็น 
แกผูที่ปฏิบัติ  คนทํางานมันก็มีผิดเปนธรรมดา  ตองใหผูปฏิบัตนิั้นมันพัฒนาของมัน 
ขึ้นมา แตถาเขาพัฒนาไมได เขามีแคนีก้็ อื๊อ ! กรรมของสัตววะ.. 

ก็เหมอืนเด็กของเรา  เราพยายามจะใหมันเรียนหมอๆ มันทุกขขนาดนีเ้พราะเรียน 
หมอ  หนเูรียนอะไรจบก็ดีแลวพอ  ไมตองเรยีนหมอหรอก  ไอเราก็หวงันะหมอๆๆ  นี่ก็ 
เหมือนกนัหวังใหคนดีหมดเลย  หวงัใหคนภาวนาเปนหมดเลย  ไมมีหรอก..  ประชากร 
สวนไหนบางเขาจะเรยีนหมอ อาว.. มึงจะเรยีนอะไรก็เรือ่งของเอ็งขอใหมอีาชีพก็พอ 

นี่ก็เหมือนกัน  คนปฏิบัตกิ็ปฏิบัติ  แลวมันจะคิดเขามาตรงนี้กนัไดมากแคไหน 
ฉะนั้นสิ่งที่ปฏิบัตนิี่ ถาเขามีคําบริกรรม ถาคนมนัอยูเฉยๆ แลวบริกรรมใหมๆ นะมันก็ยุง 
มากเลย  ทีนีอ้ยางของเรานีน่ะ  อยางของเรานีเ่ราใชปญญาอบรมสมาธิ  หลวงตาก็สอนวา 
ปญญาอบรมสมาธิ คําวาปญญาอบรมสมาธินี้ไมใชดูจิตนะ ดูจิตนี่มนัเหมือนกับเพง ดูจิต 
นี้เปนกสิณ เหน็ไหม เราเพงกสิณ กสิณคอืกสิณเขยีว กสิณแดง กสิณคือเพง ถาดูจิตเขาดู 
กันอยางนี้คอืดูจิต แตถาปญญาอบรมสมาธินี่ เขาไมไดดูอยางนีน้ะเวย.. อันนี้ประกอบไป 
ดวยอะไร อันนีม้ันมีอะไร 

ปญญาอบรมสมาธิเพราะอะไร  เพราะเวลาเราคิดนี่เราคิดมาจากเรือ่งอะไร  คิดมา 
ทําไม คิดมากีร่อยรอบแลว ถามันทนันะ มนัทนัมนัก็หยุด หยุดบอยๆ นะ พอมนัจะคิดนะ 
แนะๆๆ  เรือ่งนี้กูคิดมา  ๕๐  ทีแลว  มึงก็คิดอกีแลว  คิดเรื่องเกานี่แหละ..  นี่ปญญาอบรม 
สมาธิ  !  มันมีเหตมุีผลของมนันะถาปญญาอบรมสมาธิ  เห็นไหม  ปญญาอบรมสมาธิจน 
บอก เฮอะ ! มันจะหยุดเลยละ แลวไลเขาไปๆ มันจะทันเขาไป 

ปญญาอบรมสมาธิ ! นี่ไงเปลอืกไง.. อาการๆๆ นี่อันไหนเปนอาการ แลวอาการนี่ 
อาการคนหยาบกบัคนละเอียดมันเปนอาการตางกัน แลวอาการตรงไหน.. อาการนีม่ันจะ 
มีตลอดไป เพราะอะไร เพราะมนัมากระทบไง 

พลังงานคือตัวจิต  มนักระทบกบัขันธ  ๕  แลวความคิดของคนมีตลอดไป  แต 
เพราะมีสมาธินะมนัถึง..  เหมอืนกนัเหมือนกับจิตเรานี่เปนเนื้อผลไม  แลวเปลือกผลไม
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รักษามันอยูตลอดเวลา  พอเราสงบถึงเนื้อผลไม  เนือ้ผลไมมันมากระทบเปลือก  กระทบ 
ขันธนี่มนัรูเลยขนัธมันมี 

นี่ไงจิตเห็นจิต  !  วิปสสนาเกิดตรงนีไ้ง  อาการวาอาการ..  อาการนี่มันเปนคําพูด 
ของกรรมฐานเราวานีเ้ปนอาการของจิตนะ  คําวาอาการของจิตนีเ่ราจะรูกันในหมูของเรา 
เลย  ถาบอกอาการของจิตแสดงวาจิตเรายังไมละเอยีดพอ  จิตของเรายังไมละเอียดพอ  จิต 
ของเรานี่มนัยงัจับความคิดไมเปนมันถงึเปนอาการ..  แตพอจิตเปนจิต  พอเปนสมาธิแลว 
นี่ไมใชอาการ นี่คอืตัวจิต นี่คอืตัวภพ ตัวภพคอืกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแหงการงาน ฐานตรง 
นี้ทํางานในออฟฟศ ไอนีท่ํางานกม็านั่งทํา ใครก็มาทํางานที่นี่ แลวงานจะเอาไวที่ไหนละ 

ไอนี่ก็เหมือนกนั  ถาจิตมนัจะชําระกิเลส  มันตองดฐูานของมนั  กรรมฐาน  ฐาน 
ที่ตั้งแหงการงาน  งานเกิดตรงนี้  งานเกิดตรงภวาสวะ  งานเกิดตรงภพ  งานเกิดตรงถอน 
กิเลส..  เราถึงบอกไง  เราบอกเลยนะ  เราจะตั้งบริษทั  ทุกคนตั้งบริษัทหมดแลวเสร็จหรอื 
ยัง  ตองจดทะเบียนใชไหม  เราตั้งบริษัทเราตองจดทะเบียน  เราจะมเีงินหมุนเวยีนใน 
ธนาคารเราตองเปนเจาของบัญชี..  จิตมึงอยูไหน  จิตคือเจาของทะเบยีน  จิตคือเจาของ 
บัญชี  โอนเขาโอนออกทีจ่ิต  เจาของบริษัทคือภวาสวะคือภพ  นี่ไมมกีันเลยนะมงึ  ดูจิตๆ 
คนหนึง่มีกนัอยู ๕-๖๐๐ บริษัทแตจดทะเบยีนไหนไมรู 

ถารูอยางนี้..  นี่คําพูดเขาพูดมาอยางนี้  อยางเชน  นี่เราจะยกหลวงปูดลูยตลอด 
เพราะหลวงปูดลูยนีเ่ราไมไดคาน  เราไมไดคานแลวหลวงปูดลูยพูดถูกหมด  แลวหลวงปู 
ดูลยจะบอกวาการสอนจิต  ดูจิตนีย้ากมาก..  ยากมาก  แตนี้พวกเรานี่มนัแบบวาเถรสอง 
บาตร  เถรสองบาตรคือทําสูตรสําเร็จ  เหน็ไหม  เขาสองบาตรเขาจะดูบาตรวาบาตรนี้มนั 
ชํารุดอยางไร  ไอนี่เหน็เขาสอง  ถึงเวลามนัก็สองเปนพิธี  ถึงเวลาเช็ดบาตรก็ตองสองที 
หนึ่ง สองทําไมไมรู ก็สองเพือ่ใหมนัจบไง ไมสองมนัไมเสร็จ 

นี่ก็เหมือนกัน  ดูจิตๆ  ไป  ดูใหมนัจบ  แลวจบอยางไรละ  ไมมีเหตุไมมีผล  แตถา 
ปญญาอบรมสมาธินี่มันมีเหตมุีผลมานะ  อาว..  ก็สองบาตร  อาว..  ก็ดูวาตรงไหนชํารุด 
เสียหายจะแกไข.. ตามความคิด ไลความคิดเขาไปดวยสติ 

โทษนะ ไมตองโทษเราดามาตลอดอยูแลว ดวยมารยาท.. ก็มึงเหี้ยตลอด ! ก็มึงผิด 
ตลอด  !  แลวมงึ..  ดาตัวเองใชไหม  กม็ึงมันผิดตลอด มันก็หยุด..  หยุด  พอหยุดไปเรื่อยๆ
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หยุดไปเรือ่ยๆ  นี่ปญญาอบรมสมาธิ  มันตางกับดจูิตไหมละ  ดูเฉยๆ  นี่นะเราดูนี่มนั 
เหมือนกับคนใชเนาะ  เอาแตงโมเขาตูเย็นนะ  ลูกสาวช่ือแตงโมไง  อาว..  แตงโมเขาตูเยน็ 
นะ  ไปทํางานกลับมาลูกอยูไหนละ อูฮู..  ผาทองลางสะอาดเลยอยูในตูเยน็  เปดมาแตงโม 
อยูในตูเย็น ลกูสาวทั้งคนอยูในตูเยน็ ซื่อขนาดนัน้เชียวเหรอ 

เขาซื้อแตงโมมา จะใหเอาแตงโมนี่ไวในตูเย็น ใหผาแตงโมแลวไปไวในตูเย็น แต 
บังเอิญช่ือลูกสาวเขาช่ือแตงโมดวยไง  คนใชมนัเอาลูกสาวมาผาแลวใสในตูเยน็เลย  แม 
กลับมานี่ช็อกตายเลย  ดูจิตมนัก็เหมือนกับผาแตงโมนัน่ละ  ดูจิตๆ  แตถาปญญาอบรม 
สมาธิ  นี่ปญญาอบรมสมาธิมันมีเหตมุีผล  ไมใชเอาแตงโมเขาตูเย็น  แตงโมเขาเอาไวกนิ 
แลวจิตของเราจะทําอยางไรตอไปละ จะผาเขาตูเย็นเหรอ.. เสร็จแลว ทําเสร็จแลว 

ทีนี้พวกโยมพิสูจนไมได เวลาพวกโยมไปภาวนา เห็นไหม ภาวนากันเพือ่จะใหสู 
เปาหมาย แลวจะเอาอะไรพิสูจนละ แตของเรานีน่ะเราพิสูจนเพราะอะไรรูไหม เพราะเรา 
ผิดมากอน..  เราผิดมานะ  เราปฏิบัติใหมๆ นะเราก็อยากจะสะดวกสบายทัง้นัน้ละ  เราก็ดู 
มหายาน  ฮวงโปก็อานมาแลว  เวยหลางกอ็านมาแลว  ทุกอยางเราอานมาหมดแหละ  แลว 
ตีความหมายคนละเรือ่งกนัเลย  พอเราตีความหมายเราก็ตีความหมายไปอยางหนึ่ง  แต 
เวลาไปรูจรงินี่ โอโฮ ! 

เวลาเขาพูด เหน็ไหม ลกูศิษยไปหาอาจารย ไมพูดเรือ่งอะไรเลย ภพชาติเปนเรื่อง 
สําคัญมาก  ใครก็อยากจะรื้อภพรื้อชาติทั้งนัน้ละ  พอรื้อภพรื้อชาติแลวทําอยางไร  เรา 
กลับไปนั่งสมาธิ  เขาเขาสมาธิกัน ๗ วัน ๘ วัน แตพวกเรานี่เรียบงายไมตองทําอะไรเลย 
นึกเอา 

นี้เราพูดถงึถาทําใหถูกนะ  ทําใหถกูเราก็พยายามทําความสงบของใจ  พอทําความ 
สงบของใจแลว  เราออกใชปญญา..  แตนี้ความคิดที่วาเราคิดนีเ่ราไมสงวนวาหามคิดไง 
ใหคิด ! แตพอคิดไปแลวถามันแบบวา คนเรานี่นะถาพื้นฐานไมดี พอเราคิดมนัเตลิดเปด 
เปง คิดไมจบไมสิ้น.. อันนัน้ละถามีสตินะ ถามันเตลดิเปดเปงนีม่ันเตลิดเปดเปงแตอาการ 
ความคิดนะ  แตตัวจิตมันอยูกบัที่  เรารูวา  อูฮู..  ตอนนี้มึงคิดเรือ่งอวกาศ  คิดเรื่องจกัรวาล 
อื่นแลวนะ  แตมันก็ยังคิดอยูนะ  อาว..  มึงคิดไดมงึคดิไป  แตถาเราไมมีสตนิะ  เวลาคิดไป 
เรื่องอืน่มนัช็อกนะ เฮย.. คิดในโลกนี่สิ ทําไมมึงไปคิดเรื่องจักรวาล มงึไปไกลแลว
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มันไปไกล มนัไมไกลหรอก มนัสรางภาพใหเรากลวั ถามีสติปบนะ มึงจะคิดไกล 
คิดใกลขนาดไหนนะ เดี๋ยวมึงเหนือ่ยมงึก็ตองหยุด.. คิดไปนะ คิดไปนี่พอมนัหยุดปบ มัน 
มีสติมันหยุดปบ อาว.. ทําไมมนัหยุดไดละ 

นี่ไงจิต  เห็นไหม  ทีว่าดูจิตๆ  ถาจิตมันหยุดนี่จิตมันรูตัวมนัเอง  เวลาเปนสมาธินะ 
เวลาไอพวกดจูิตเวลาเปนสมาธินะ  วางๆ  สบายๆ  วางๆ  นี่เปนความคิดไหม..  แตถาเปน 
สมาธินะ  เรานีเ่ปนสมาธิ  เราเปนเอง..  จะพูดอยางไร  แตถามันเปนสมาธิไง  นี่ไงมนัเปน 
สมาธิ พูดแจวๆๆ เลยวางๆ วางๆ วางๆ วางๆ แตถาตัวมัน... นี่สมาธิ “โอโฮ.. อาจารย มัน 
พูดไมไดเลย”  นัน่ละใช..  “อธิบายไมไดเลย  มันลกึลับมหัศจรรย”  นั่นละใช..  แตวางๆ 
วางๆ วางๆ นี่มนัคนบา ไอพวกเกบ็ของอยูตามสี่แยกนี่วางๆ วางๆ 

สบาย..  สบาย..  ก็สบายคนบา  คนเราดีๆ  นะ  มีสติสัมปชัญญะพรอมนะ  ปฏิบัติ 
เหมือนคนบา  สบายๆๆ  เนาะไอเบิรดไง  เบริดมนัรองสบายๆ  นั่นไง  ไอเบิรดมันรองได 
ตังค ไอนี่สบายๆ มีแตเสียตังค ไอเบิรดมันไดตงัคนะ  เพราะคํานีเ้รามาพูดบอย  เพราะเรา 
ไดยินไอเบริดมนัรองสบายๆ แลวมาเจอพวกนีน้ี่ไอเบิรดมนัดีกวา สบายๆ ขายทีหนึง่เปน 
ลานๆ แผน ไอนี่สบายๆ ควักแตตังค 

ไอนัน่มนัเปนคําพูด คําพูดโวหารนี่ใครมันกพ็ูดได แลวเขาพูด คนนีน่ะตอนนี้มนั 
มีลักษณะเขาเรียกวา  ๒  อารมณ  เหน็ไหม  คนนีม่ันเปนคน  ๒  อารมณไง  ทางแพทยเขา 
เรียก  ๒ บุคลิกภาพ  เวลาเขาพูดเรือ่งโลกเขาพูดเรือ่งโลกนะ  เวลาเขาพูดธรรมะนี่มงึตาม 
จับเขาไมไดหรอก  แลวคนอยางนี้มเียอะเดี๋ยวนี้  มี  ๒  บุคลิกภาพ  เวลาไปพูดเรื่องธรรมะ 
โอโฮ..  พวกมงึฟงแลว..  แตความจริงไมใชเลย  โลกๆ  ทั้งนั้นเลย  แลวพอเอง็ไปเอ็งก็เช่ือ 
กันไง แตสําหรับปฏบิัติเรานีไ่มมีทาง 

เปนอยางนัน้จริงๆ  นะคนอยางนีม้ันมี  เพราะมีพระเวลามปีญหาขึ้นมา  พอเขามี 
ปญหาปบเขาจะอยูในบุคลิกภาพทีว่าเปนพระอรหนัต  มึงจีกู้อยางไร  มงึจะจับกูหวัทิ่มหวั 
ตํากูก็พระอรหันต  เฉย..เฉย..  งงนะปวดหัว  พิสูจนอยางไรก็พระอรหนัตทําอยางไร  แต 
พออีกบุคลกิภาพหนึ่ง เบือ้งหลังมันทํา...หมดเลย 

คนอยางนี้เยอะ  แลวอาจารยทีเ่ปนๆ  อยางนี้เราเห็นมาหลายคนไมอยากพูด  เปน 
อยางนีเ้ลย  เวลาไปพูดนะ  อูฮู..  พูดจนคนนี่เช่ือถือกนัไปหมดนะ  แตพฤตกิรรมเบื้องหลัง
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ที่เขาไมเห็นนี่  โอโฮ..  เราวา  เฮย!  มันเปนอยางนี้ไดอยางไร แลวอยางพวกเรานีน่ะ อยาง 
เราบุคลิกภาพเดียวใชไหม  เวลาพูดมนัหลุด  เวลาพดูนี่  พูดปบมนัทิม่  มนัยอกใจตลอด 
เห็นไหม  ภาพมันก็ไมสวย  แลว  ๒  บุคลกิภาพนี่  โอโฮ..  เวลาพูดหนาฉากนี่นะ  อือ้ฮือ.. 
พระอรหันต พอไปแลว มนัอกีรูปหนึ่งเลย 

ฉะนั้นเราถึงบอกวาโยมจับไมได  แตถาอยางพวกเรานี่ไมไดจับตรงนัน้  เราจับ 
เหตุผลที่คําสอน หลวงตาบอกไมรูพูดไมได แมแตพูดธรรมะพระพุทธเจายงัผิดเลย ถาไม 
รูพูดไมได  แตถารูนะพูดใหผิดก็ถูก  คนรูนี่พูดใหผดิก็ถูก  พยายามจะพูดใหมันผิดๆ  ไป 
นั่นละ  แตมันผิดอยางไร  ขอมูลมันออกมาจากความถูกอันนั้นถูกอยูดี  หลวงตาบอกวา 
บางทีครูบาอาจารยทานจะกันไง  ทานพูดวาเราไมรู  เราไมรูนะ  พูดออกมาธรรมะทัง้นัน้ 
แหละ ไอไมเปนพยายามจะพูดธรรมะออกมานะกิเลสทั้งนัน้ กิเลสทั้งนั้น 

ฉะนั้นเพียงแตวาเราสงสาร  เราสงสารวาพวกโยมนีไ่มมีสิทธิวัดเขาไดหรอก แลว 
ถาไปพูดนะโดนตอนตายเลย ใครมาก็ตายไมทันหรอก แตเราไมตองไปพูดกับเขา เราเอา 
สิ่งที่เขาพูดนี่จรงิหรือเปลา..  เราพูดถึงประวัติ  เขามาขอประวัตเิรา  เราบอกประวัติกูไมมี 
หรอก  กมูีแตผลงาน  มึงไปดทูี่กูสอนดีกวา  เพราะเราไปเห็นคนเขาเขียนประวัติกนัแลว 
เราขยะแขยง 

แปลกนะเราเหน็ใครทําอะไรไมดีแลวไมอยากทํา..  หลวงตา  เห็นไหม  ทานเขยีน 
ประวัติหลวงปูมัน่  ทานบอกประวัติทานไมมีหรอก  แตคนพยายามจะจบัคําพูดของทาน 
มาเรียบเรียงใหเปนประวัตเิอง  แลวพระมันกน็ี่  ขี้หมูราขี้หมาแหงมนักม็ีประวัติ  หมาก็มี 
ประวัติ หมกู็มีประวัตนิะตอนนี้ ไมรูประวัตอิะไรของมัน 

ฉะนั้นมาขอประวัติเรานี่ไมมี  ตอนนั้นเราถึงบอกเรือ่งของตรงนัน้เราไมสนใจเลย 
เราสนใจที่วาผลงาน  ถาผลงานเอาผลงานนี่  เห็นไหม  ดูสิทางโลกเขาวัดกนัที่ผลงานใช 
ไหม ไอนีก่็ผลงาน..  แลวนี้เรามัน่ใจมากเลย หามคิด  ! หามคิด ! นี่แหม.. มึงจับกูไปฆา 
ซะไอหา 

เขาใหคิดได  ไมคิดมนัจะมีดําริชอบไดอยางไร มรรค ๘ มันมีศีล สมาธิ ปญญา.. 
มรรคถามันไมคิดมรรคมนัเกิดไดอยางไร  ถามรรคมันไมเกิดมงึไมมีตังคนี่มงึไปใชหนี้ 
อะไรเขา  มึงจะใชหนีเ้ขามงึตองมีตังค  มงึไมมีตังคมงึเอาอะไรไปใชเขา  แลวหามคิดๆ นี่
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ไมมีตงัคแลวไปฆากิเลสไดอยางไร มรรค ๘ มีอะไรวามา แลวบอกหามคิดๆ นี่มรรค ๖ 
นะมงึนี่  สมาธิก็ไมตอง ปญญาก็ไมตอง มรรค ๗ ก็ไมได  เดี๋ยวนีม้รรค  ๖  แลวนะ  เดี๋ยว 
เหลือมรรค ๕.. มรรค ๘ ! มรรค ๘ ! แลวก็ตัดไปเรือ่ยๆ แลวก็บอกสมาธิไมตองทํา เหลอื 
๗ แลวนะ อันนี้ก็หามคิด นีเ่หลือ ๖ แลวนะ แหม.. เดี๋ยวจะมาเหลอื ๕ เอะ.. พระพุทธเจา 
องคไหนไมรู 

อันนีม้ันความเห็นเรานะ  ประสาเรานี่หลวงตาบอกวาหลวงตาเคยสอนวา  “โลกนี้ 
ของจริงกบัของปลอมมันอยูดวยกนั”  เราจะบอกวาใหทุกคนเปนของจริงหมดมนัไมมี  นี้ 
เพียงแตเราพูดนี่เราพูดเพือ่ประโยชนกับผูที่ปฏิบัตนิะ  แตเราไมสามารถ..  พระพุทธเจา 
บอกไมสามารถทําใหทุกๆ  คนเปนคนดีไดหมดหรอก  แลวกไ็มสามารถทําใหทุกคนมี 
ความเหน็เหมือนกันไดหมดหรอก 

ฉะนั้นเราก็ยังยืนยันอยู  ยืนยันเด็ดขาดแลวจะพูดเมื่อไรก็ได  แตนีเ้ราจะพูดอยางนี้ 
ทีเดียว  ยิ่งพูดนี่ยิง่เจ็บนะสิ  ยิ่งพูดมากก็เจบ็มาก..  นี้เพียงแตเราเอาตรงนี้  แลวทีนี้พอมา 
ปฏิบัติถาหลวงพอถูก  เขาวาหลวงพอถูกหลวงพอดอียางนี้  ก็ตองบอกมาสิชีวิตที่ผานมา 
ไมถูกตอง แลวจะทําใหดีไปหมดเลย มนัก็อยูที่ความสามารถเรานี่แหละ 

ศีล  สมาธิ  ปญญา  !  นี้พอเราทําอยางนี้ปบเราก็ตองเริ่มตนตั้งแตตรงนี้  ทีนี้พอ 
เริ่มตนจากตรงนี้  ทุกคนเราเริ่มตนจากตรงนี้ใชไหม  เราก็อยากเอาประสบการณของเรา 
เพื่อเปนผลงานของเราใชไหม  นี้ประสบการณกเ็ปนสวนประสบการณ  ผลงานกค็ือ 
ผลงานสิ ผลงานอนันัน้มนัเปนอาชีพ มันเปนหนาทีก่ารงาน ประสบการณนีน่ะอยางเชน 
การศึกษา เห็นไหม เขาทําผลงานของเขาแลว แลวผลงานนีม่ีมากเลยทําวิทยานพินธ แลว 
วิทยานิพนธนี่เอาไปประกอบอาชีพดวยเพราะมันสามารถทําได  เพราะวาอาชีพนั่นคอืผล 
การปฏิบัติเราที่จะเปนจริง 

นี่ก็เหมือนกัน  เราจะทําวิทยานิพนธกท็ําวิทยานพินธใหมันจบไปซะ  จะทํา 
วิทยานิพนธดวย  แลวก็จะใหมันสําเร็จตรงนีไ้ปดวย  เปนวิทยานิพนธพรอมกับพระ 
อรหันต.. กูก็อยากจะรอดูเหมือนกันละ ทําวิทยานิพนธเสร็จแลวก็เปนพระอรหันตพรอม 
กันไปเลย 

โยม ๑  :  ไมใชคะ เพราะไมอยางนัน้ที่ทํามนักเ็หมือนเรือ่งโกหกคะหลวงพอ
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หลวงพอ  :  อาว..  วิทยานิพนธก็สวนวิทยานิพนธสิ  จะไปโกหกในวิชาการโวย 
วิชาการก็ทําดวยความคิด  อาว..  ตามแตเขาใหคะแนนจบกจ็บ  โอโฮ..  วิทยานิพนธตองมี 
เนื้อหาประกอบดวยไง  คือเปนวิทยานิพนธพรอมพระอรหนัตดวย  ตองมอีงคประกอบ 
ดวย 

โยม ๑  :  ก็ที่พวกหนเูรียนเขาแบบวาตองมีประสบการณตรงกอน คือเหมือนกับวา 
เขาดันมาตั้งไอแบบนี้ขึ้นมา ทําใหทุกคนก็รูสึกวามันตองทําแบบนัน้คะ 

หลวงพอ  :  พูดไปพูดมาเดี๋ยวกว็นมาที่เกาเนาะ ไมเอา.. คือวนมา เราอยากจะใหแบบ 
วาไมตองทุกขขนาดนี้ไง นี่เวลา.. เมื่อกีท้ี่พูดอะไรนะ ภาษาจีนนี่อะไรนะ.. 

โยม ๑  :  เหลาซิก 

หลวงพอ  :  เหลาซิกเกนิไป.. นี่มันเหลาซิก ! ซื่อ.. นี่เหลาซิกเกนิไป ตองประสบการณ 
ดวย  ตองความจรงิดวย  โลกเขาไมเหลาซิกขนาดนี ้ โลกเขาไมซือ่ขนาดนี้ไง..  เหลาซิก 
เกินไป ซื่อเกนิไป.. คนซื่อเปนคนดี เหลาซิก เหลาซิกนี่ทํางานไปแลวเราทํางานไปไมได 
เรานักบริหาร ผูบริหารเราก็ตองบริหารใหเปน นี่คอืการบริหารนะ 

นี่มนัซื่อเกินไป อธิบายมาจนพอแรงแลว จบ !


