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ถาม :  มันขอ ๓๘๗. มีอะไรอยูขางหลงัและคอยบงการตัวรูอีกไหมครับ? 

หลวงพอ :  นี่ประสบการณภาวนานะ เขาภาวนาขึ้นมา 

ถาม :  นมัสการหลวงพอ  หลังจากที่ผมพิจารณากายมาเรื่อยๆ  ผมไมสงสยัเรือ่ง 
กายนอกและกายในวามนัเปนตัวของผมแลวครบั  มาถึงจุดนี้เรื่องของจิตจะปรากฏมาให 
รับรูแจมชัด  กลาวคอืจิตจะหมนุวนไปแคในภพตางๆ  รับอารมณความรูสึกในภพตางๆ 
ตลอดเวลา  ผมติดตามมนัดั่งที่หลวงพอเคยแนะนําแกผมไว  ติดตามไปในลักษณะที่วา 
ทําไมจิตมนัถงึไปแชในภพนั้นภพนี้ มันเปนไปไดอยางไร 

วันหนึง่เดนิจงกรม  พบวา  มันตองอาศัยความคิด  แลวจึงมาแชอยูในภพ  ผมก็ไล 
ยอนใหลึกเขาไปอีกวาทําไมมัน  “คิด”  พบวาที่คิดเพราะมันมี  “ตัวเรา”  ผมก็ไลเขาไปอีก 
เพราะตัวเราในความคิดมันเปนนิมิตเปนรูปตัวเราอยูในจิต  หรือไมก็มลีักษณะวามี  “เรา” 
จองมองเหตุการณในความคิดนัน้ๆ  ผมก็ชําแหละดูบาง  กําหนดวามนัจะเปนอยางไร 
ตอไป ก็เนาบาง เหี่ยวบาง ตายบาง ก็ไมเหน็วาเปนตวัเราตรง ไหน ผมทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ 

วันหนึง่ขณะเดินจงกรม  กลับพบเองโดยจิตวา  “ตัวเรา”  นั้นเกิดจากการไปยึดเอา 
บัญญัติตางๆ  เชน  หนาที่ที่ตองกระทําในฐานะทีเ่กดิเปนมนุษย  เราจึงยึดตรงนั้นวาเปน 
“เรา”  เพราะเวลาทีเ่ราทําหนาที่นัน้โดยสติไมสมบูรณ  มันเกิดอารมณสุข-ทุกขอนั 
สืบเนือ่งจากการกระทํานั้นๆ  แตจิตที่มีสติไมสมบูรณไปชอบอารมณสุข  ไปเกลียด 
อารมณทุกข มันก็เกิด “ตัวเรา” ขึ้นมา
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บัดนี้ผมพบวาถา  “ตัวรู”  แบบรูชัดสติสมบูรณเลยวาสิ่งใดเปนสมมุติบัญญัติ  ถาคิด 
ออกไปในตวัรูสภาวะแบบนี้  เพื่อทําสิ่งทีเ่ปนสมมุตบิัญญัติใหสําเร็จไปตามหนาที่  ซึ่งจะ 
กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวมรอบกาย อารมณกเิลสทัง้หลายกจ็ะไมเกิดเลย 

ขอเรยีนถามหลวงพอวา 

๑. มีอะไรอยูขางหลงัและคอยบงการ “ตัวรู” อีกหรอืไมครับ เพราะผมพยายามยอน 
ไลใหลึกเขาไป เพื่อหาวามีอะไรอยูหลังตวัรูอีกหรอืเปลา ผมก็หาไมเจอสิ่งนั้นครับ 

๒. ผมขอถามแบบคนที่รูนอยนะครับ จากที่ผมปฏิบตัิมาผมเกิดความเขาใจวา ที่คน 
ตายแลวตองเกิด  เพราะจิตตวันี้แหละ จิตที่ทองเที่ยวไปแชอยูในภพตางๆ นี่แหละ จิตตัว 
นี้ธรรมชาติของมันก็ตองการภพหยาบๆ  เหมือนกนั  เชน  รางกายมนุษย  เพราะเวลามนั 
ทองเที่ยวไปในภพตางๆ  พอสมควรแลว  มันตองกลับมาใช  มาทําอะไรสักอยางในภพ 
หยาบๆ  นี้  อุปมาเหมอืนชารตแบตเตอรี่  (เขาวาอยางนั้นนะ)  ดังนัน้เมื่อเราตาย  ผมวา 
ธรรมชาติของจิตมันก็ตองไปหาภพหยาบๆ อยู 

เชน  คน  เทวดา  สัตว  เพราะธรรมชาติของมนัตองมทีี่พัก  และก็ไมใชความคิด 
สุดทายกอนตายดวยวาจะเกิดเปนอะไร  แตจะเกิดเปนอะไรอยูทีว่าจิตคุนชินกับภพนั้น 
และไดอยูในภพนัน้มานานตามกําลงัของความดีและความช่ัวของจิตในตอนเปนมนุษย 
ผมเขาใจถกูไหมครับ? 

หลวงพอ :  อันที่ ๒. นี้ เห็นไหม เวลาภาวนาไป ถาเราพูดถงึเรือ่งจิต พอฟงเขาใจแลว 
มันจะอธิบายวาจิตนี้เวยีนตายเวียนเกิด เขาบอกวาจิตนี่เวยีนตายเวียนเกิดของเขา 

ทีนี้เอาขอที่  ๑.  กอน  ถาคนยังไมปฏิบัตกิ็ยังจะงงๆ  อยูนะ  แตคนที่เขาปฏิบัติแลว 
เห็นไหม 

“๑.  มีอะไรอยูขางหลังคอยบงการตัวรูอีกหรือไมครบั  เพราะผมพยายามไลตอนให 
ลึกเขาไปเพื่อหาวามีอะไรอยูหลังตวัรูอกีหรอืเปลา ผมก็หาไมเจอสิง่นัน้” 

ตัวรูนี่  เวลาความเขาใจนี่  ตัวรูนี่ตัวรูของใคร  นี่เราพูดเปนพื้นฐานกอนนะ  แตผูที่ 
ถาม  คนทีป่ฏิบัติ  เห็นไหม  เวลาลกูศิษยกับอาจารยคุยกัน  ธัมมสากัจฉา  จะรูไดเลยวาคน
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ถามอยูในระดบัใด  แตนี่เพราะวาคนถามเขาอยูในระดับที่วาเขาใชปญญาอบรมสมาธิเขา 
มาพอสมควรแลว  พอปญญาอบรมสมาธิเขามีหลักของเขาแลว  พอมีหลักของเขาแลวเขา 
พิจารณาของเขามา มันกจ็ะเขามาสูตัวนี้ 

ถาเขามาสูตัวนี้คอืวา พิจารณา รูป รส กลิ่น เสียง เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไม 
แหงมาร แลวปลอยเขามา..ปลอยเขามา.. พอปลอยเขามาจนมนัเปนกลัยาณปุถุชน คือ จิต 
มันมีความสงบ  มีสมาธิ  มันถงึพิจารณาอกีชั้นหนึง่  พอพจิารณาอีกชั้นหนึ่งปบนีม่ันจะ 
เห็นเลย  เห็นวากายไมใชเรา  เราไมใชกาย  การเห็นอยางนีเ้พราะวาเรามีขอมูลอยูแลว  เรา 
ศึกษาวิชาการอยูแลว ธรรมะบอกวา “ไมใชเรา..ไมใชเรา..” แตจิตใตสํานึกมันวาเปนเรา 

พอพิจารณาไป..พิจารณาไป  มันก็จะเริ่มชำระลางกัน  พอเริ่มชำระลางกัน  เขา 
เรียกวา ตทังคปหาน  คือวา  “จิตเห็นอาการของจิต”  เวลาพิจารณาไปจนจิตสงบ  จิตสงบ 
นี้มันเห็นการเสวยอารมณ เห็นการเสวยความคิด เห็นการเสวยในรูป ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวิญญาณ 

ในรูปคอือารมณความรูสึก อารมณของคนนีน่ะ ถามันไมมีความรูสกึ กระบวนการ 
ไมครบ มันก็เปนอารมณไมไดหรอก เชน ความคิด ความโกรธ ความเกลียดตางๆ ความ 
ทุกข มันสมบรูณในขนัธ ๕ ในรูป ในเวทนา ในสังขาร ในวิญญาณ เพราะอารมณ 
ความรูสึก อารมณหนึ่งก็คือรูปหนึง่ มันพรอม สวนผสมสวนประกอบมนัเปนอารมณ 
แลวมนัถึงเปนอารมณออกมา แตตัวพลังงานเปนอีกตัวหนึ่ง มันเหน็อารมณ มันเห็นการ 
เสวยอารมณ มันจับอารมณนั้นได มันถงึพิจารณาได พิจารณาแลวกป็ลอยวาง..ปลอยวาง 
.. ปลอยวางมาจนเหลือแตตัวรูไง พอปลอยวางมาจนถึงเหลอืแตตัวรู แลวมนัมอีะไรบง 
การอยูเบื้องหลังตวัรูละ 

ถาเราพิจารณาไปนะ เวลาพิจารณาไปจากหยาบมันจะละเอียดขึน้เรือ่ยๆ 

ถาจะบอกวา “มีอะไรอยูขางหลงัคอยบงการตวัรูละ?” 

ก็อวิชชาไง  ก็กิเลสไง  อยูขางหลังคอยบงการตัวรู  เพราะตัวรูนี้มันคือตัวภพ  ตัวรู 
ตัวพลังงานนี้คือตัวภพ เห็นไหม “จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้หมองไปดวยอุปกิเลส” 
จิตผองใส จิตวางๆ นั่นละคือตัวกิเลส ตัวภพ ตัวสถานที่ ความคิดเกิดจากตรงนี้!
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ถาความคิดเกิดจากตรงนี้ปบ พอมันเสวย เห็นไหม มันเสวยคอืมนัสงออก สงออก 
ไปมันก็เปนอารมณ ถาอารมณดี คิดดี ปญญาดี มันกอ็ยูในสจัธรรม อยูในวงอริยสจั มันก็ 
ปลอยวาง มันก็เปนประโยชนกับมัน เห็นไหม ทีนี้พอปลอยวางแลว ปลอยวางบอยครั้งๆ 
แลวมนัเหลอือะไรละ เออ..มันเหลอือะไร เพราะมันยังไมขาด มันก็ตองซำเขาไป 

เห็นไหม ผูถาม ถามเพราะความสงสยั 

“ผมขอถามหลวงพอวา ๑. มีอะไรอยูขางหลังและคอยบงการตวัรูอกีไหมครับ?” 

ม!ี  ถาไมมีก็ไมถามมาหรอก ถามมาเพราะก็รูวามันมีอยูแลว  แตหาไมเจอถึงถามมา 
(หัวเราะ) เพราะมันมีใชไหม ใครๆ ก็รูวามันมี คําวารูวามีนี่ จิตเราดีนะ จิตของเราดี เราจะ 
รูเลยวา เรามีความสงสัย เรามีความอาลัยอาวรณ มันมีตะกอนอยูในใจ 

สิ่งที่มีตะกอนอยูในใจมันคอืกเิลส ถาเราซื่อสัตยกบัตัวเราเอง การปฏิบัติของเรามัน 
จะสะอาดบริสทุธิ์และมันจะเขาสูอริยสจั  แตถาเราเขาขางตัวเองนะ  พอมนัปลอยอยางนี้ 
ก็ใหคะแนน  ๕  คะแนน  ๑๐  คะแนนเลย  ไดเปนโสดาบัน  พอปลอยอีกทีหนึ่งนะไดเปน 
สกิทาคามี พอปลอยอีกทีหนึ่งนะไดเปนอนาคามี พอปลอยอกีทีหนึง่ไดเปนพระอรหันต 

พระอรหันตดิบๆ ไง! พระอรหันตใหคะแนนตวัเองไง!  ถาคนไมซื่อไมบริสุทธิ์กับ 
ตัวเอง  เวลาปฏิบัตไิปมนัจะใหคะแนนตวัเองไปเรือ่ยๆ  ใหคะแนนโดยประสบการณของ 
จิต  ความคิดเราเกิดดับ  เราคิดขึน้มาเรื่องอะไรก็แลวแต  แลวมนัดับไป  เราก็ไดเปน 
โสดาบันแลว พอคิดอีกทีหนึ่ง พอคิดเรือ่งอะไรก็แลวแต  เรือ่งงานเรือ่งการ พอมันปลอย 
ก็เปนสกิทาคามีแลว  พอมาคิดอกีที  ปลอยอกีทีกเ็ปนอนาคามีแลว  พอคิดอีกทกี็เปนพระ 
อรหันตแลว เพราะอะไร เพราะเราสมมุติใหมันเขากบัธรรมะไง 

ฉะนั้นสิ่งที่มนัอยูหลังตวัรู มันคอือวิชชา มันคือกเิลส ฉะนั้นเราจะไมเหน็มนัหรอก 
เวลาสังโยชนขาดนะ  เปนพระโสดาบันสังโยชนขาด  ทุกคนจะบอกวาสังโยชนตองขาด 
ทุกคนก็เลยบอกวา  “ตอนนี้ไมทําอะไรเลย  กําลังจะลาสังโยชน  จะหาสังโยชนมาสับให 
มันขาด” 

แลวสังโยชนมนัคืออะไร  สังโยชนนีม่ันเปนนามธรรม  สังโยชนนะ  สักกายทิฏฐิ 
วิจิกจิฉา  สีลัพพตปรามาส  สังโยชนมันเหมือนขอกฎหมาย  สังโยชนหมายถงึความยึด
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ของใจ เพราะใจมนัยึด มันก็เกิดสงัโยชนมันมัดไว แลวพอบอกวาสังโยชนมนัตองขาด ก็ 
ไมตองปฏิบัตอิะไรเลยนะ  บางคนจะคิดอยางนัน้  จะลาสังโยชน  จะวิง่เขาไปหาสังโยชน 
แลวสังโยชนมนัอยูไหน สังโยชนมนัเปนผลของใจที่มันยึดมัน่ถือมั่น 

ฉะนั้นเวลาพจิารณาขึ้นไป  ตัวรูมันมีอะไรบงการอยูขางหลัง  ตัวบงการ  คือทิฏฐิ 
มานะ  คือความเห็นผิดของใจ  ทีนี้ความเห็นผิดของใจมนัอยูที่ไหน  ก็บอกวาเราเห็นถูก 
หมดแลว  ความเห็นผิดของใจ  หมายถึงวา  มันเห็นผิดในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม 
ฉะนั้นไมตองไปวิง่ไลหาทีไ่หนเลย พิจารณากายซ้ําเขาไป กาย เวทนา จิต ธรรม ซ้ําแลว 
ซ้ําเลา..ซ้ําแลวซ้ําเลา.. 

เวลาใครไปถามปญหาหลวงตา ไปเปดดูปญหาหลวงตาเกาๆ นะ 

พอถามทานวา “ถูกไหม?” 

“ถูก” 

“แลวทําอยางไรตอ?” 

“ซ้ําซ้ําเขาไป ถาถูกแลว” 

หมายถึงวาเราทํางาน เราเปนศิลปน เราปนรูปอะไรก็แลวแต ปนถูกไหม...ถูก แลว 
ครั้งตอไปละ...ครั้งตอไปก็ปนใหสวยกวานี้ ปนใหดีกวานี้ แลวเราก็ปนรปูที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ 
พอเราปนบอยครัง้เขา  เราก็จะมีความชํานาญมากขึ้น  นี่ก็เหมอืนกัน  ซ้ําก็คือการปนรปูที่ 
๒ ปนรปูที่ ๓ ปนรูปที่ ๔ มีความชํานาญของจิต จิตมีความชํานาญขึ้นไป เพราะมันเปน 
นามธรรมทั้งนั้น ซ้ําเขาไป 

“มีสิ่งใดอยูเบือ้งหลังตัวรู?” 

ถาไปหาตรงนัน้มนัไมเจอ  ถาไปหานะ  ดูกิริยามารยาทสิ  กิริยามารยาทของเราที่ 
แสดงออกมานี่  ถากิริยามารยาทของคนนุมนวลนะ  โอโฮ..กิริยามารยาทดูดีมากเลย 
กิริยามารยาทนี้มาจากอะไร  กิริยามารยาทก็คือกิรยิามารยาทใชไหม  “กิริยา”  นี่ก็ 
เหมือนกนั การแสดงออกของตัวรูก็คอืกิรยิา แลวอะไรอยูเบื้องหลงัมนัละ ก็ตัวมนันัน่ละ 
การแสดงออกของมนัเปนกิรยิาออกมานัน่ละ  ฉะนั้นใหซ้ําเขาไป  ไลเขาไป  แลวเวลาไล
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เขาไป พอความรูอยางนี้นะ มันก็จะบอกวา  “อันนีเ้ปนกิเลสนะ ตัวฉันไมไดเปนนะ” มนั 
จะสรางไง  “อันนี้เปนกเิลสนะ  เอา..  กิเลสอยูทีน่ี่นะ  ตัวฉันเปนคนดีนะ”  โอย..เวลามัน 
หลบนะ ฉะนั้นตองซ้ําเขาไปๆ ดวยความชํานาญ 

“มีอะไรอยูเบือ้งหลงัตัวรู?” 

ก็มีกเิลสของเรานั่นละอยูเบือ้งหลงัตัวรู 

แลวใหขยนัหมัน่เพียร ที่พิจารณามาเรือ่งกายไมใชเรา พิจารณากาย กายมนัจะแตก 
สลายได ใหขยัน พอพิจารณาไปแลวมันก็ปลอย พอมันปลอย เวลาเรามีปญญา พิจารณา 
แลวมนัปลอย  พอปลอยแลวนะ  พอปลอยสักพกั  ถาปลอยดวยปญญาดวยสมาธิ  มันจะมี 
ความสุข มันวาง สุข วาง เวิ้งวางไปหมดเลย สักพักหนึ่ง มนัก็คิดใหม ก็ใหซ้ําอีก 

ถาสมาธิไมพอ  พอไปคิดใหม  พิจารณานี่มนัไมปลอย  มันก็ตองใชพลังงานแลว 
เหนื่อย ก็กลบัมาทําความสงบของใจ แลวพิจารณาซ้าํถากําลังมันพอมันกป็ลอย พอปลอย 
แลวมนัก็มคีวามสุข  สักพักพอมันเสวยอารมณอีก  มันมีความคิดอีก  ก็ซ้ําอีก  ถาสมาธิ 
ใชได  ปญญามันพอ  มันสมดลุ  มันกจ็ะปลอย  นี่คอืมัชฌิมาปฏิปทา  แตถามันไมปลอย 
แสดงวามันไมมัชฌมิาปฏิปทา  มันเอียงกระเทเร  กก็ลับมาทําความสงบอีก  ซ้ําอีก  แลว 
พิจารณาซ้ําไป  นี่คือ  “สมถะ-วิปสสนา”  ที่กาวเดินไปพรอมกัน  นี่คือการภาวนา  ใหกาว 
เดินอยางนี้ไปตลอด แลวมันจะหลบหลีกอยางไร  กซ็ำแลวซำเลา..ซำแลวซำเลา  นี่คือการ 
ภาวนา ตอสูไปอยางนี!้ 

“อะไรอยูเบื้องหลัง?” 

บอกไปอยางไรมนักเ็ปนนามธรรม ตองผูปฏิบัติรู เขาไปเห็น แลวชําระของมนั มัน 
ปลอยของมัน  ซ้ําแลวซ้ําเลา  แลวเวลาขณะจิตที่เปนนัน่ละ  เดี๋ยวจะรู  ถามันเปนนะ  เอา 
กิริยาอยางนั้นมาบอกกัน  แลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ครูบาอาจารย  เปนผูฟง 
เทานั้น  เปนผูบอกวา  “ใชหรือไมใช”  แตการกระทําตองกระทําจากผูปฏิบัติเทานั้น  นี้คือ 
ขอที่ ๑. 

ถาม :  ขอที่  ๒.  ผมขอถามแบบผูรูนอยครับ  จากที่ผมปฏิบัติมา  ผมเกิดความ 
เขาใจวาคนเราตายแลวตองเกิด เพราะตัวจิตนี่แหละ จิตนี้ทองเที่ยวไปแชอยูในภพตางๆ
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หลวงพอ :  คําวา  “ทองเที่ยว”  เพราะเราพิจารณาไปแลวเราเห็นไงวาเวลาอารมณ 
ความรูสึก ภพชาติ  มโนกรรม  เห็นไหม  เวลาคนเกดิคนตาย  เกิดจากทองพอทองแม  เคย 
เปนมนุษย  เวลาความรูสึกมันเกิด  อารมณมันเกิด  เกิดดับ..เกิดดับ..  เห็นไหม  อิทัปปจจย 
ตา ปฏิจจ-สมุปบาท อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง เห็นไหม เกิดภพ 
เกิดชาติในหัวใจ ภวาสวะ ภพ เกิดทีน่ี่ มันจะเปนจรตินิสัย เราควบคุมทีน่ี่ จิตใจทีน่ี่ มันจะ 
เปนประโยชนที่นี่  อันนี้มนัเปนเรือ่งผลของวัฏฏะ  คือมนุษยเปนอยางนี้  เทวดาเปนอยาง 
นั้น  พรหมเปนอยางนัน้  นั่นเปนเรื่องของวัฏฏะ  แตในอรยิสัจของเรา  เราจะแทงทะลเุขา 
ไปในอริยสจั ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค อันนี้เปนการกระทําของเรา 

ทีนี้ขอที่ ๒. มันเปนคําถามเพื่อฝกฝนในการปฏิบัติเทานั้น  ไมมีประเด็น ฉะนั้นคน 
เกิดคนตายนั้น  เราเกิดเราตาย  เรารูของเราแลวเราจะเห็นของเรา  เปนประโยชนกับเรา  นี้ 
เปนผลของการภาวนา 

ขยันหมัน่เพียร  ซ้ําเขาไป  ตรงนี้ถูกตองแลว  แลวถามันจะรู  มันจะเห็นของมัน  มัน 
จะเปนประโยชนกับมนั  มันเปนปจจัตตัง  เปนสันทิฏฐิโก  แลวมนัเปนการชําระกเิลส 
โดยตรง “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” ผูที่ปฏิบัติมันจะไดผลของมัน อันนี้คอืเรื่องธรรมะนะ 

ตอไปนีจ้ะเปนเรื่องขอสงสัยละ โอ ๒-๓ ขอแนะ 

ถาม : ๓๘๘. “ผมอยากฟงชัดๆ ๒” (ชัดๆ ๑ไปแลวไง) จากคนเดิมครับ 

กราบเรยีนหลวงพอครบั  ผมไดฟงเทศนของหลวงพอแลว  จะนําไปพิจารณาถึง 
เรื่องราวตางๆ  ตามที่หลวงพอไดเทศนมาครับ  ในคราวนี้กระผมมีขอเรียนถามอกีวา 
(พระองคหนึ่งนี่เราไมพูดถงึนะ แลวอีกองคหนึง่ เดี๋ยวพระอาจารยสุดใจ เราจะพูดทีหลัง 
เพราะมนัมีขอทีหลังเขาถามมาอยางนี้เหมือนกนั)  พระองคหนึ่งและพระอาจารยสุดใจ 
นั้น 

๑. มีลับลมคมในหรือไม? 

๒. ทั้ง ๒ องคนีจ้ะเปนทีพ่ึ่งของชาวพุทธไดหรอืไม? 

๓. ที่วัดปาบานตาดมีพระแทๆ ดําเนินตามปฏิปทาหรือไม?
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คําถามเหลานีเ้กิดจากกระแสชาวบาน  มีมากมาย  ไมรูจะจับตนชนปลายอยางไร 
ลําพังตัวผมเองก็ไมสามารถรูไดวาพระรูปไหนพอเปนที่วางใจไดหรอืเปนสรณะได  ผม 
จึงใครขอกราบเรยีนหลวงพอเมตตากระผมดวยครับ  ไดฟงแตชาวบานพูดกนั  กระผมก็ 
คิดวาหากเรียนถามหลวงพอ  ก็จะพอมีหลักเกณฑเหตุผลใหคิดพิจารณาไดมากกวาครับ 
กระผมขอกราบขอขมาหลวงพอ  เพราะคําถามแบบนีอ้าจจะเปนชองทางใหผูที่ไม 
ประสงคดอีาศัยโอกาสตําหนิติเตียนหลวงพอได  กระผมไมมีเจตนานัน้ครบั  ดังนั้นหาก 
หลวงพอเหน็วาไมสมควรจะตอบ ก็ไมตอบก็ได 

หลวงพอ :  อันนีค้ําถามชัดๆ ทีแรกที่เราตอบไปแลวหนหนึ่ง เพราะคําถามชัดๆ นี้มา เรา 
ถึงไดพูดเรื่องหมาของหลวงตาออกไป หมาของหลวงตาเพราะหลวงตาทานก็ชมหมา รัก 
หมา เหมอืนกนั เราจะบอกวาหมามันไมมีเลหเหลี่ยม ลับลมคมใน แตมนุษยมนัมีของมัน 
ไง ฉะนั้นเวลาชมเวลาติ เวลาหลวงตาดานี่ไมมีใครพดูถึงเลย 

หลวงตาทานบอกวาตอนทานอยูกับหลวงปูมั่นนะ ทานเปนเขียง เปนกระโถน เปน 
ที่โขกสับของหลวงปูมั่น ทายวัด หัววัด ใครผิด มีแตมหาๆ ใครผิด หัววัด ทายวัด ก็มหา 
ทั้งนั้น  เราอยูกับครูบาอาจารย  เวลาทานติทานเตียนเราเพราะทานจะปนเราใหเปนคนดี 
สิ่งนั้นเปนความดีตางหาก  คำชมที่เอามาขายกินหากินกนั  มันไรประโยชน  ไรสาระ!  แต 
คำที่ทานปนเรามา ทานสอนเรามา อยูตรงไหน 

ฉะนั้นทีเ่ขาถามวาพระอาจารยสุดใจมีลับลมคมในไหม...ไม เพราะหลวงตาทานตัง้ 
เอง  ทานพูดสั่งพระไว  “ถาเราตายไปแลวใหทานสดุใจขึ้นมาอยูในกุฏิเราเลย  กุฏิเรานี่ถา 
เราไมบอกไว สุดใจไมมาอยูหรอก สุดใจไมกลา สุดใจจะไมกลาขึน้มาอยูตรงนี”้ ทานพูด 
เองนะ ทานบอกวาถาทานตายไปแลว ใหอาจารยสุดใจขึ้นมาอยูในกุฏิทานเลย 

แลวใครจะกลาอยูละ? ใครจะกลาอยู?  ไมมีใครกลาอยูหรอก! ดวยความเคารพของ 
พวกเรา  ไมมีใครกลาอยูหรอก  แตทานพูดอยางนีเ้ลย  เพราะพระบอกเราวาทานสัง่ไว 
ทานบอกวา “ถาเราตายแลวนะ บอกใหทานสุดใจขึน้มาอยูกุฏิเราเลย ถาเราไมพูดไวทาน 
จะไมกลาอยู” 

ถึงพูดก็ไมมีใครกลาอยู  ไมกลาอยูเพราะอะไร  ไมกลาอยูเพราะเราเคารพรกั  เรา 
เคารพของเรา กุฏิเราก็มี ถาเราไมมี เราจะกางกลดอยูที่ไหนก็ได ถาหัวใจมนัเปนธรรม
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แตถาหัวใจไมเปนธรรมนะ พอบอกวา  “สุดใจใหขึ้นมาอยูที่กุฏนิะ  ถาเราตายแลว” 
ถาเปนคนอืน่นะ มันรีบๆ ขึ้นเลย ถึงไมสั่งมันก็ยังจะขึ้นอยูแลว ไมสั่งมันยงัแยงชิงกันจะ 
ขึ้น แตเวลาที่ทานสั่ง เห็นไหม ทําไมเขาไมทํากนัละ 

นี่พูดถึงวาเวลาคําชมไง พระอาจารยสุดใจ ที่วัดปาบานตาดมันเปนเรื่องที่วามนัเปน 
วัดใหญ เพราะในตอนงานศพหลวงตามีพระโทรมาหาเราหลายองคมากเลย เวลาที่มีพระ 
ทําอะไรผิดพลาดแลวออกทีวกีันไป  เขาพูดกับเรานะ  เขาบอกวา  “ไหนวาวัดปาบานตาด 
นี้เปนเมืองหลวงของกรรมฐาน  ไหนวาวัดปาบานตาดนี้  หลวงตาเปนพระผูที่ฝกหัดลูก 
ศิษยลูกหาไวมากมาย ทาไมเวลาทางานกนั ถึงทางานกันเลินเลอกันขนาดนัน้” 

มีพระโทรมาตอวาเรานี่เยอะมาก  เพราะเขาเห็นวาเราก็เปนสวนหนึ่งของวัดปาบาน 
ตาด  ฉะนั้นพูดถึงวากรณีอยางนี้  กรณีที่วาทานอาจารยสุดใจจะเคารพไดไหม  ที่วัดบาน 
ตาดจะมีไดไหม  ก็พระอาจารยสุดใจนี้หลวงตาทานตั้งโดยถูกตองชอบธรรม  แลวโดย 
การบริหารจัดการวัดที่ครูบาอาจารยทานเคยสรางไว  ดวยคุณภาพของครูบาอาจารยที่ 
บารมีทานลนฟา  แลวอยางพวกเรา  ไอพวกมดแดง  ไอพวกขี้ทูดกุดถัง  แลวไปบริหารวัด 
มันจะสงบรมเย็นไดบางหรอืเปลา เราก็ตองพยายามทํากัน..เราพยายามทํากนั.. 

ฉะนั้นพระอาจารยสุดใจทานรับภาระแลว เราก็ตองชวยกันสงเสรมิ คําวา “ชวยกัน 
สงเสรมิ” คือเราอยาหาเรือ่งหาภาระไปใหทาน  เราชวยกนัแบงเบาภาระทาน ไอนี่อะไรก็ 
สุดใจๆ อะไรกจ็ะไปทับสุดใจๆ ทานเองทานกจ็ะเอาตัวไมรอดอยูแลว อะไรๆ ก็อาจารย 
สุดใจๆ อาจารยสุดใจก็แบนนะสิ นี่คือความเห็นของเรา 

มีคนมาถามเราบอยวา  ทําไมไมคยุกับพระอาจารยสดุใจละ?  เรากเ็ฉยไว..เฉยไวไง 
เพราะเราก็รูวาพระอาจารยสุดใจทานกเ็ครยีดจนหัวแทบแตกอยูแลว  จะไปเอาอะไรกับ 
พระอาจารยสุดใจอกีละ  เราก็ชวยกนัใชไหม  บางอยางเราจะบอกวามนัไมไดอยางที่เรา 
คิดหรอก  ถาใหไดอยางที่เราคิดไดนะ  เราก็อยากใหขาวบริสุทธิ์ไปทัง้นัน้  แตมันขาว 
สะอาดบริสุทธิ์ไปไมได  เพราะในรางกายมนุษยมนัก็มเีช้ือโรคใชไหม  ไอนีค่วามคิด 
ความเหน็ของคนมันแตกตางหลากหลาย แลวความแตกตางหลากหลายของคนคิด ถาคน 
คิดที่เปนธรรมนะ บางอยางเราตองเขาใจคนทํางาน
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เราเสียดาย  วันที่ ๔  ไมไดเทศน นี่เรายังพูดอีกนะ (หัวเราะ)  เพราะเราต้ังใจไวแลว 
ถาวันที่  ๔  เราไดขึ้นเทศน  เราจะขอบคุณไอพระขี้ครอกนะ  ไอพระที่มนัทำงานอยูหลัง 
วัดนะ ไอพระเด็กๆ เล็กๆ ที่มนัชวยกนัคนละไมคนละมือ ที่กอรางสรางตัวจนงานมันผาน 
ไปนะ ไมมีใครเห็นใจมัน คนที่แบกหามอยูขางหลังนะ วันที่ ๔ ถาเราไดเทศนนะจะออก 
ตรงนี้หมดเลย  จะขอบคุณ..ขอบคุณ..ไอกองทพัมดที่คนละไมคนละมอื  ไอคนที่ 
ชวยเหลือเจือจานกันไป จนงานของเรามันจะลุลวงไป 

คิดไวในใจวาจะพูดตรงนี้  แตเขาไมใหเทศน  ก็จบกนัไป  เห็นไหม  แตไอพวกที่มอื 
ไมพายแลวเอาตีนราน้ํามือไมไดพาย ทําก็ไมไดทําเดีย๋วกม็าแอ็กตสักทีหนึ่งวา “โนนผิดนี่ 
ผิด” ใหพระเล็กๆ มันปวดหัวๆ นั่นนะ 

ถาบอกวาจะใหมนัขาวบริสุทธิ์ ใครๆ ก็อยากใหมันขาวสะอาดบริสุทธิ์ แตวุฒิภาวะ 
ของพระ  ไอมอืไมพายเอาตีนมาราน้ําเดี๋ยวกม็าราสักทีหนึ่ง..เดี๋ยวกม็าราสักทีหนึง่..มารา 
ใหคนหันมามองกูไง  วากูมคีวามสําคัญ  โธ..เจตนามันแสดงออกมา  มันรูทั้งนั้นแหละ 
เรานะดูกนัได เรานะดูกันออก แตไอพระเดก็ๆ พระเล็กๆ ที่มันคนละไมคนละมือ เราจะ 
พูดนะ วันนั้นถาเราไดเทศนเราจะบอกมนั 

“หมูคณะ สิ่งใดที่เราไดทำเราทำเพื่อเชิดชูครูบาอาจารยของเรา  ถาเราไดทำเพื่อเชิด 
ชูครูบาอาจารยของเราแลว  เมื่อใดเราภาวนาข้ึนไป  จิตเราอาจจะตกก็ได  ถาจิตเราตก  จิต 
เรามันไมเขมแข็ง  เราจะคิดถึงบุญกุศลที่เราไดทำตรงนั้น  ใหมาเพิ่มกำลังของเราก็ได  เรา 
ปดทองหลังพระกนพระกันเพือ่ประโยชนกับหัวใจของเรา  เราไมไดปดทองหลังพระกน 
พระเพื่อศักยภาพหรือเพื่ออะไรทั้งสิ้น  เราทำเพื่อหวัใจของเรา  เราเปนมดงาน  เราทำกัน 
เบื้องหลัง  ที่พักพระ  สวม  นำเราหากัน  เราทำกัน  ดวยนำพักนำแรง  ดวยเหงื่อดวยไคล 
เพื่อใหเขาไดมารวมงานบุญกับหลวงตา  เราทำของเราโดยปดทองหลังพระ  ใครจะรูใคร 
จะเห็น” 

ทั้งสับทัง้โขก เห็นเปนพระเล็กๆ พระนอยๆ แลวมนัก็จะใชอํานาจบบีคั้น 

มีคนมาฟองเยอะ  เรานี่แปลก  มีแตคนมาฟอง  เรือ่งฟองนีเ่ต็มหวัเลย  ไมรูเรือ่ง 
อะไรบางเต็มไปหมด  แตพอใครมาฟอง  เราก็จะบอกวา  “ใจเยน็ๆ  ใจเย็นๆ  เราทําเพื่อครู
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บาอาจารยของเรา  เราทําเพื่อใหงานนี้สําเร็จลลุวงไปใหได”  เราเปนคนรั้งไว  ดึงไว 
พยายามประคองไว  แลวไมพูดนะ  ถาใหพูด  จะใหพูดเรื่องอะไรบอกมา  จะใหพูดเรื่อง 
อะไร เราไมพูดนะ 

เราทํากัน  เพราะเราทํางานเพือ่อาจารยของเรา  เขามาบอกเลยวา  “ไหนวาวัดปาบาน 
ตาดเปนเมืองหลวงของกรรมฐาน  ไหนวาหลวงตาฝกกรรมฐาน  ลูกศิษยลูกหามากมาย 
ทาไมเวลาทางานกนั ทาไมไมเห็นออกหนามาบาง” 

เพราะคนเราถามนัไมมีหลกัมนัก็ไมกลาหรอก  แตไอคนมีหลักจะไปทํามันก็จะวา 
เกินหนาเกนิตา  เห็นไหม  เราถึงบอกวา  มือไมพายอยาเอาตีนราน้ําเรานีน่ะ  จะเขาไปนะ 
เพราะเราเห็นวาพอเราเขาไป เขาก็เกร็งกันไปหมด 

เราไปไหนเราก็พยายามจะบอกวา “ทนเอาๆ สูๆ อยาไปมองอยางอื่น เอางานเราให 
เสร็จ” 

“เสร็จไดยังไง  เอามาตั้งเสร็จมันกม็าดึงไป  ไอคนโนนจะเอาคนนีจ้ะเอา  แลวสั่งให 
ทําอยางนี้ ไอคนโนนมาก็จะดงึไปอยางโนน มันกเ็ลยไมเสร็จซะท”ี 

เราก็บอกวา  “เออ  มันเสร็จ..มันเสร็จ..เสร็จตรงที่มนัพอนั่นแหละ  มันเสร็จ  เอาแค 
นั้นแหละ” 

“เดี๋ยวกจ็ะดึงไปทีน่ั่น  ไอทางโนนก็สั่งไปอยางนี้  ไอคนนี้ก็สั่งไปอยางโนน  ไอคน 
โนนก็ดึงไป เดี๋ยวคนมาตรวจงาน งานก็ยงัไมเสรจ็” 

มารองเรียนเราเยอะมาก  เวลาเราไปไหนเราดูตรงนั้น  นี่พูดถงึเรือ่งพระอาจารย 
สุดใจไง พระอาจารยสุดใจปวดหัวกวาเราเยอะมาก (หัวเราะ)  แลวประสาเรานะ พวกเรา 
นี่เปนครอบครวัเดยีวกนั  ถาพอแมเรา  ดูแลเรามาจนโตปานนี้  เราออกมา  เราสรางเนือ้ 
สรางตัวได เราก็ควรจะใหพอแมเราช่ืนใจใชไหม แตถาเราสรางตัวเราไมได เราก็ตองไป 
ไถพอแมเราเรื่อย 

“ทุนหมดแลวละ ขออีก ๕ ลาน” 

เดี๋ยวๆ ก็กลับไปบอกวา “ทุนหมดแลว ขออีก ๑๐ ลาน”
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พอแมก็หนักใจนะ ที่บานตาดก็เหมือนกนั  คําพูดนี้ไมอยากจะพูด แตจะพูดออกมา 
เพื่อเปนหลัก เพราะคนในเขาพูดเลยวา พระอาจารยสุดใจ ครั้งแรกเลยพอหลวงตาเสียปบ 
พระอาจารยสุดใจสั่งปดปมทันทเีลย  ปมน้ํามันกับคลังปดทนัที  พระอาจารยสุดใจสั่งปด 
เลย เพราะถาไมปดปมน้ํามันนะ ไมปดคลังนะ เละ! มนัลากกนัแหลก พระอาจารยสุดใจ 
สั่งปดปมน้ํามนัเลย  ปมน้ํามนัหลวงตานัน่ละ  หลวง-ตาเวลาสั่งมา  ใครๆ  ก็มาเติม  พอ 
หลวงตาเสียปบ คําสั่งแรกของพระอาจารยสุดใจ ปดปมน้ํามนั ปดคลัง ไมอยางนั้นมันไม 
ไหว 

นี่ไงทีบ่อกวาเวลาเราสรางเนื้อสรางตัวได เราก็ควรจะไปชวยเหลือเจือจานกนั แตนี่ 
มาถึงกจ็ะ...  โธ  !  พระอาจารยสุดใจปวดหัวตายหาเลย  นี่พูดถึงวา  “พระอาจารยสุดใจ  มี 
ลับลมคมในไหม?” 

ไมมี พระอาจารยสุดใจนะจิตใจทานดี เพียงแตวานสิัยทานเปนอยางนัน้ ทานไมพูด 
โผงผางไง  ทานเก็บไวในหัวใจ  โทษนะ..  ใครๆ  ก็จะไปขี่หัวพระอาจารยสุดใจ  ใครๆ  ก็ 
“สุดใจอยางนั้น..สุดใจอยางนัน้..”  ทานก็เฉย  หัวเราะแหะๆ  แหะๆ  ทานเปนคนนิง่ไง 
ทานมีการศึกษานะ  ทานจบปริญญาโท  ทานเคยทํางานมา  พระอาจารยสุดใจนีเ่ปนคนดี 
คนหนึง่  เปนพระดอีงคหนึ่ง  เพียงแตวาถาภาษาโลก  ถาใครไมไดดัง่ใจก็จะบอกวาพระ 
อาจารยสุดใจออนไปหนอยเทานัน้  แตถาไปอยูตรงนั้นแลว  ออนไมออนเดีย๋วมึงจะรู  ถา 
แข็งมึงจะเจอตอ นี่พูดถึงพระอาจารยสุดใจ 

“๒. พระ ๒ องคนี้พอพึง่ไดไหมครับ?” 

เราพูดถึงเฉพาะพระอาจารยสุดใจนะ คนอื่นไมเกี่ยว! ไมเกี่ยว! 

พระอาจารยสุดใจทานดูแลวัดปาบานตาด  เปนสมบตัิของกรรมฐานเรา  เราเปนลกู 
ศิษยกรรมฐาน  เราไดรวมสรางมาดวยกัน  ฉะนั้นตอนนีพ้ระอาจารยสุดใจทานเปน 
ผูรับผิดชอบ ถึงบอกวาเราตองชวยกันดูแลเพื่อใหมนัเปนไป 

“๓. ที่วัดปาบานตาดมีพระแทๆ บางไหม?” 

พระแทๆ  คือหลวงปูลี  หลวงปูลีคือพระเณรวัดปาบานตาด  หลวงปูลีเปนพระแทๆ 
แลวเปนพระแทๆ ที่อยูในคุณธรรม เวลาหลวงตาทานไมพูดหรือพูดสิ่งใด หลวงปูลีจะไม
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ออกนอกเสนทางแมแตธุลีเดียว  พระแทๆ  จะเคารพ  จะมีความกตัญูกตเวที  นี่คือพระ 
แทๆ 

แลวพระพวกนั้น เดี๋ยวคุยกันรอบตอไป 

ถาม : ๓๘๙. ขอกราบนมัสการถามเรื่องสําคัญครับ 

หลวงพอครบั หลวงตามหาบวัทานละสังขารแลว สิ่งที่ตองมีรวมกันในหมูคณะคือ 
การสรางความสามัคคีในวงกรรมฐานใชไหมครับ  ผมไดฟงเทศนชุดหมาของหลวงตา 
แลวครับ  ผมทราบและพอจะอนมุานไดวาหลวงพอกลาวถงึใคร  และหลวงพอมเีจตนาที่ 
จะรักษาประวัติของหลวงตาใหสมบูรณมากที่สุด  แตความกังวลของผมก็เกิดขึ้นวา  พระ 
ที่หลวงตาทานกลาวชม แตหลวงพอดาเขา 

คําถาม คือ ผมสับสนครบั เมือ่หลวงตารับรองภมูิธรรม เหตุใดหลวงพอยังสงสัยใน 
ตัวทานอยู ผมขอกราบเรยีนเทานี้ หากคําถามนี้ไมเหมาะสมหรอืผมเขาใจคลาดเคลื่อนใน 
ตัวบุคคลที่หลวงพอกลาวถึง  ผมกราบขอขมา  ณ  โอกาสนี้  แลวแตหลวงพอจะพจิารณา 
ครับ 

หลวงพอ  :  เราจะบอกวาเรือ่งบานตาดเราพูดไปเมื่อกี้นี้แลว  เห็นไหม  วาเราจะชวยเหลอื 
เจือจานกนั  เรารักวงกรรมฐาน  เรารักสิ่งที่ครูบาอาจารยสรางมา  ฉะนั้นเราจะพูดครัง้นี้ 
เปนครั้งสุดทาย เรือ่งเกี่ยวกับพวกนี้นะ แลวถาคําถามจะมาอีกนีเ่ราจะไมตอบ คําถามแรก 
เราตอบไปแลว…จบ  และนี่เปนคําถามที่  ๒  แลวถาตอไปคําถามพวกนี้มาอกีเราจะไม 
ตอบ เวนไวแตอยูที่เหตกุารณ 

สิ่งที่เราจะพูดนี่สวนใหญมันอยูทีเ่หตุการณดวย  ที่เราพูดเรื่อง  “หมาของหลวงตา” 
เพราะเหตุการณในขาวหนังสือพิมพนี่มนัเกินไป  ธรรมดาแลวปญหาที่เราตอบไปเรือ่ง 
หมาของหลวงตานีเ่ราจะไมพูดนะ  เราจะไมตอบ  เราบอกกับทกุคนวาไมตอบ  แตเพราะ 
มันมีขาวในหนังสอืพิมพ  มันกระทุงกัน  มันทิม่กัน  มันแทงกนั  เราถึงทนไมไหว  เราถึง 
พูดเรื่องหมาของหลวงตาออกไป  ที่พูดเรือ่งหมาของหลวงตาออกไป  เพราะขอมูล 
ขาวสารมันออกมาในตลาดเกินไป  คนทํานะคนทําไอพวกขอมูลขาวสารไอพวกคนเขียน 
มันเปนแคลกูหาบ แตไอคนที่อยูเบื้องหลังนะมันทํา
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ฉะนั้นพอมาเรื่องนีก้็เหมอืนกนั  สงสัยใชไหม  ถาสงสัยนะ  ในเมื่อหลวงตาทานชม 
ตางๆ  ชมอะไรก็แลวแต  สิ่งที่ทานชม  ทานชมก็คือทานชม  แตความเปนจริงมันเปนจริง 
หรือเปลา  ถามันไมเปนความจริงนะ  อยางเชน  หนงัสือที่จะเอามาแจกกัน  นั่นคือการต้ัง 
ธง! หนังสอืนี่คือการต้ังธง การต้ังธงเพื่อจะออกสูทะเลไง ถามันต้ังธงขึ้นมาใชไหม ถาต้ัง 
ธงที่ดี ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ธรรมของครูบาอาจารย เห็นไหม เรา 
เปนเตาเปนปลากันอยูในวัฏฏะใชไหม  ถาเราพยายามประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  ถาเขาถึงฝง 
เห็นไหม  ถาเทาเราแตะพื้นนั่นคือโสดาบัน  แตะพื้นขึ้นมาแลวเดินขึน้ฝงนะ  เดินขึ้นฝง 
จนถึงที่สุด  ถาเปนธรรมของครูบาอาจารยที่เปนความจริง  มันจะอยูบนฝง  อยูบนทีท่ี่ 
ปลอดภัย แตถาคนที่ไมเปนนะ การต้ังธง เห็นไหม มันจะออกอาวออกทะเลไง 

คําสอนนัน้มนัจะออกอาวออกทะเล  ไอคําชมสวนคาํชม  ไอคําสอน  ไอธรรมะนั่น 
ละ ธรรมะมันจะออกทะเล ถาธรรมะมนัออกทะเลไป มันก็ “เกิด” ในสังคมนะ 

เราพูดถึงธรรมะๆ  พวกโยมตองขึน้บันไดฟงหนอยหนึ่ง  แลวธรรมะทีอ่อกมานัน่ 
มันผิดหมด!!! ถามันผิดนะ หลวงตาสวนหลวงตา หลวงตาทานมีธรรมในหัวใจทาน ทาน 
สมบูรณ  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  แตธรรมะของคนอืน่ที่มนัออกมา  (ที่วาหลวงตาชม)  มีธรรมะ 
อะไร? 

การตั้งธงนี้ตั้งธงเพื่ออะไร ถาคนมีทําไมตองตั้งธง ถาตั้งธงขึ้นมาแลว ดูสิ  เวลาเรอื 
จอดลมปากอาวนะ  ถาเรือจอดลมปากอาวเปนเรือ่งหนึ่ง  แตนี่เรอืมาเทียบทาแลว  พอเรือ 
มาเทียบทาแลวเดี๋ยวเรือมันจะลม  ถาเรือมนัลมนะ  ถาธรรมะมนัออกปากอาวมนัจะมีโจร 
สลัด  ในทะเลนีเ้ปนที่อยูของโจรสลัด  โจรสลัดมนัจะปลน  โจรสลัดมนัจะชิง  ถามีการ 
ปลนชิงกนัในทะเล เพราะในสังคมมนัเกิดมีไดหลายรอบ 

เราสลดนะ  เราเศราใจ  เพราะเราคิดวาในอนาคตมนัจะมีอะไรอีกเยอะมาก  สิ่งที่ 
แปลกๆ มันจะเกิดขึน้ในวงกรรมฐาน ชีวิตเราก็เทานี้ เราก็อยูไมเกนิ ๑๐๐ ป จะตายปไหน 
ก็ไมรู  ถาเราตายไปแลว  อยางเชน  หลวงตา  ตอนนี้เราดูทวีีหลวงตา  เวลาพระอาจารย 
สุดใจทานออกมาใหพร  แลวญาติโยมที่แวดลอมพระอาจารยสุดใจอยูกเ็คยแวดลอม 
หลวงตาอยู  โยมที่เคยแวดลอมหลวงตาอยู  โยมพวกนัน้มาแวดลอมหลวงตา  คอยรับ



ธรรมะจะออกทะเล  ๑๕ 

ปจจัย คอยเอาเงินเขาธนาคาร  โยมที่แวดลอมพระอาจารยสุดใจอยูก็เคยแวดลอมหลวงตา 
อยู แตหลวงตาทานกล็วงไปแลว 

เห็นไหม  พอหลวงตาทานลวงไปแลว  สิ่งที่ทานทิง้ไวกท็ิ้งไวตรงนี้  แลวทิ้งไวนี่ 
ญาติโยมที่เคยลอมหลวงตา ทุกคนจะวาเหวไหม ทุกคนจะทุกขยากไหม ทุกคนตองหาที่ 
พึ่ง ทุกคนกม็าแวดลอมพระอาจารยสดุใจอยู นี่ไงสมมุติของชีวิตไง แลวชีวิตเราก็ตองสิ้น 
ไปเหมอืนกัน  เราเห็นหลวงตาสิน้ไป  เราก็มาคิดถงึวาเราก็ตองสิ้นไป  ถาสิ้นไป  แลว 
สังคมละ  ฉะนั้นพอหลวงตาสิ้นไปแลวทานกท็ิ้งไว  สิ่งที่ทานทํามามนัก็เปนภาระของ 
พวกเรากันตอไป แลวถาพูดถึงคนที่มนัรูจริง คนที่มนัจะยนืยนัสิ่งนี้แลวตองสิ้นไปอกีละ 
มันจะเหลอือะไร? 

ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น  ที่เราบอกวามันจะเปนธรรมะออกทะเลกนั  ถามันเปนธรรมะ 
ออกทะเลนะ  ตอนนีเ้รอืเขาเทียบทาแลว  สรางทา  เทียบทา  มันจะออกปากอาวกนั  ออก 
ปากอาวดวยอะไร ดวยความไมรู มันจะพาธรรมะนีอ้อกอาวออกทะเล 

ที่เราพูดนีจ้ะออกเว็บไซตและเปนหลักฐานไว  สิ่งที่เราอยากจะพูดอะไรบางอยางนี้ 
เราจะพูดเปนหลักฐานไว แลวอนาคตมันจะกลบัมาที่หลักฐานนี้ เราพูดไวกอนไง เราพูด 
ไวกอนทีเ่รื่องมนัจะเกิด แลวเรื่องมนัจะเกิด 

มันจะเกิดเพราะอะไร...? 

ในเมือ่กัปตนัเดนิเรือไมเปน! แลวกูจะออกทะเล 

แลวมนัจะไปไหนกัน...? 

กูนี่เดนิเรอืไมเปน..กูจะพาพวกมงึทั้งหมดเลยไปทะเล..เราจะไปทวีปอเมริกา..กู 
เดินเรือไมเปน..กูจะพาพวกมงึไปทวีปอเมริกา.. 

แลวในทะเลมันมีโจรสลัดนะ มันมีทกุอยางพรอมนะ 

เหตุผลที่เราโตแยงอยูนี่ ตรงนีล้ะ เหตุผลที่เราโตแยงพวกนี้อยูตรงนี้ แลวโตแยงไป 
โดยที่ยงัไมมีสิ่งใด  ก็เลยเปนกระดูกแขวนคออยูนี่ไง  ตอนนีม้ีแตกระดูกแขวนอยูนีเ่ต็ม 
เลย
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สังคมกรรมฐาน  เวลาพระทั่วไป  หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่  ไมมีใครสนใจ  ทานอยู 
ในปาในเขา  ทานประพฤติปฏิบัติมาจนเปนพระอรหันต  แตตอนนี้พวกเราอยูในเมอืงกนั 
เปน  “กรรมฐานคางคาว” บินกันรอบโลก บินเทีย่วกันประจําเดี๋ยวนี้ธุดงคอเมริกา  ธุดงค 
เมืองจนี มันภาวนาดีนะ ไปเมืองจนีแลวอสุภะมนัเกดิ แหม..ภาวนาดีมากๆ ยิ่งไปอเมริกา 
นี่ แหม..จุดและตอมเห็นชัดเลย 

กรรมฐานยุคจรวด ยุคดาวเทียม แลวมนัจะไดมีธรรมะอะไรมาสั่งสอนพวกเรา 

พวกเรานะตองการความจริง  เราจะอยูโคนไม  เราจะหากินดวยลำแขง  เราจะ 
ประพฤติปฏิบัติตามขอเท็จจริง พุทโธไดก็จะพุทโธ พุทโธไมไดก็อานาปานสติ อานาปาน 
สติไมไดก็ปญญาอบรมสมาธิ  ใหมันเปนตามเปนจรงิ หัดอานแผนที่ หัดอานพกิัด  เราจะ 
เดินเรือกัน  ไมมีใครเลยเราก็จะไปเรือใบ  เราเลนเรือใบคนเดียวก็ได  เราจะเอาเรือใบเรา 
ออกทะเล แลวเราจะพยายามพาเรือเราเขาฝง เราจะไมตามใครไป 

เรามองวาเกมนี้ คือ เกมตัง้ธง พวกนี้ตัง้ธงไวกอน พอมีขบวนแลวเดี๋ยวมันจะออก 
ทะเล เพราะอะไร เพราะมนัพาขึ้นฝงไมเปนหรอก มันจะพาขึ้นฝงไมเปน มันจะพาขึ้นที่ 
ถูกตองชอบธรรมไมเปน แลวมนัจะเปนตามนัน้ 

นี่พูดถึงเหตุผลวาเราพูดเพือ่สิ่งใด ถาพูดถึงความสามัคคี ฟงนะ 

“หลวงพอ  หลวงตามหาบัวทานละสงัขารแลว  สิ่งที่ตองมีรวมกนัในหมูคณะ  คือ 
การสรางความสามัคคีในวงกรรมฐานใชไหม  ผมไดฟงเทศนหลวงพอชุดหมาของหลวง 
ตาแลวครับ  ผมทราบและพออนมุานไดวาหลวงพอกลาวถงึใคร  และหลวงพอมเีจตนาที่ 
จะรักษาประวัติของหลวงตาใหสมบูรณมากที่สุด” 

คําพูดของหลวงตานีเ่ราสาธุนะ..เราสาธุ  เพราะเราจะบอกวาตนทุนในการชวยชาติ 
มันแพงมาก  ในเมื่อหลวงตาทานเปนสุภาพบุรุษ  เปนมหาสุภาพบุรุษ  ใครมีคุณกับหลวง 
ตา  ถาเขาไปอยูในใจลึกๆ  ของหลวงตา  หลวงตาจะแทนคุณไดทั้งชีวิตเลย  หลวงตานี่ให 
ชีวิตไดเลยถาใครมคีุณกับทาน ฉะนั้นคําพูดของหลวงตาทุกอยางเรารบัฟง เรารับฟงแบบ 
หลวงปูลี 

หลวงปูลีทานพูดอยูนะ “ฟงเพิ่นพูด..แม.. ฟงเพิ่นพูด..แม..”
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หลวงปูลีทานฟง  ยอมจํานนคําพูดหลวงตาทุกคําเราก็ยอมทุกคําเรายอมรับหมดที่ 
หลวงตาพูด  ยอมรับหมด  ไมเคยคัดคานที่หลวงตาพูดเลย  หลวงตาพูดจรงิๆ  สาธุ  พูด 
จริงๆ เรายอมรับหมดเลย แตถามันเปนจริง ธรรมนัน้ก็ตองเปนจรงิ 

ธรรมที่เปนจริง เห็นไหม มันอยูในทีเ่ปดเผย มันไมไปอยูในที่เรนลบั ธรรมนีม่ันอยู 
ในที่สวาง สะอาด บริสุทธิ์ ไมมีงุบงิบๆ แอบซอน ลึกลับซบัซอน เพราะอะไร เพราะไม 
แนใจตัวเองไง ถาแนใจก็เอาธรรมะออกมาสั่งสอนทัว่โลกดวยกัน 

มันมีลึกลับซับซอน แตหลวงปูลีนีไ่มมี ไมมเีพราะอะไร หลวงปูลี ผูที่เปนธรรมนะ 
การที่เขาหายากเพราะธาตุขันธมันออนลาเตม็ที  แตถาไมเกีย่วกบัเรือ่งธาตุขันธนะ  การ 
เขาหาไมมียากเลย หลวงตานี่เราอยูกบัทานเมื่อกอน ถามีคนเขา เวลาเราอยูเวรนี่จะพาขึน้ 
ไปไดตลอด เวนไวแต “ไมไหวแลว ไฟเหลือง” คําวา “ไฟเหลอืง” ของทาน คือ รางกาย 
ทานไมไหวแลว ทานก็บอกวา  “ไมใหเขา  ใหกลับ”  การเขาพบครูบาอาจารยที่เปนธรรม 
ไมยากเลย ไมยาก หลวงปูลนีี่เขาไมยากเลยถาเปนธรรม แตที่ยากอยูนีเ่พราะอะไร เพราะ 
เขาไปนัง่เฝาทาน  ทานไลออกหมด  ถาเขาไปโดยทีไ่มเปนสาระ  ทานไมใหเขา  แตถาเขา 
ไปเปนสาระจะไดทันที  อันนีก้็เหมือนกัน  ในการปฏิบัติถาเรามีขอโตแยงในใจ  ขอ 
ขัดแยงในใจ  เขาไดตลอด  องคไหนกเ็ขาได  แตที่เขาไมไดเพราะ “ก็กูไมรูนี่วามึงถาม 
อะไร เดี๋ยวกูตาย เดี๋ยวกเูปดไปแลวกร็ูหมดนะส”ิ 

นี่คือเหตุผล  เราถึงบอกวาวันนี้พูดแลวและจะไมพดูเรื่องนีอ้ีกแลว  เวนไวแตอยูที่ 
สถานการณ  ถาสถานการณมีการขมขี่กนั  เพราะกาํลังคนไมเทากนั  กําลังคนทีม่ีกําลงั 
ทําลายกับกลุมที่ไมมกีําลัง เรารูอยู เพราะวาลูกศิษยหลวงตาก็หลายกลุมหลายกอน เราไม 
วาใคร ถาจะดาพระสงบ จะดาอะไรกเ็ชิญเลย 

แตนี่เราเห็นตรงนั้นเราถึงพูดออกมา  อยูทีส่ถานการณ  เพราะวามันเสียดายไง  เรา 
ไมไดเสยีดายตรงนี้นะ เราพูดบอยคําวา “เสียดาย” ของเรา ต้ังแตหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น 
ทานสละชีวิตมาตลอด สละทั้งชีวิตนะ หลวงปูมั่นสลบถึง ๓ หน ทานเลาใหหลวงตาฟง 
วา  ทานปวยไขแลวนั่งภาวนา  ลมไปเลย  เหมือนกบัพระพุทธเจาที่สลบ  ทานสลบถึง  ๓ 
หน  หลวงปูมั่นก็สลบ  ๓  หนเหมือนกนั  แตเวลาปวยแลวพิจารณาสูกับเวทนาไง  สูกับ
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ความปวย  แลวช็อกไปเลย  สลบถึง  ๓  หน  หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  ทานเต็มที่ของทาน 
ทานวางรากฐานไว 

เพราะฉะนัน้พวกเราก็ใหมนัจิตใจเปนสาธารณะหนอยหนึง่ แคจิตใจเปนสาธารณะ 
อยาเห็นแกตวั  เรือ่งกจ็ะไมเกิดเลย  เรื่องที่เกิดเพราะมีการเหน็แกตัว  เห็นแกพวกพองของ 
ตัว 

..“เศรา”..  ถาไมเห็นแกตวั  อยางหลวงปูลนีี่อะไรกไ็ด..อะไรก็ได..  เรากอ็ะไรก็ได 
นะ  อะไรกไ็ดจรงิๆ  แตถาเวลาพูด  ก็พูดเรือ่งนี้ทั้งนัน้  เรื่องเกี่ยวกับอริยสจั  เรื่องเกีย่วกบั 
สัจธรรม  ไอตรงนีเ้รารับไมคอยได  อะไรทีม่นับิดเบือนพกิัดจีพเีอสของการเดินทาง  เรา 
ทนไมได  ถาอยางอื่นเรายังทนไดนะ  อยางอืน่จะทนได  แตพอเขาถึงธรรมะนีท่นไมได 
พิกัด  จีพีเอสมันผดิหมด แลวเราตองเดินกันไปดวยตาบอดๆ  อยางนี้ แลวเข็มชี้ก็เปนเข็ม 
ชี้ที่ผิด เราถึงบอกวามันจะออกทะเลกนัหมดไง 

แลวสิ่งที่หลวงปูมัน่  หลวงปูเสาร  ครูบาอาจารยสรางมา  นาเสียดายไหม  มรดก 
ธรรมอนันีน้าเสียดายมาก  “กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหนึ่ง”  ธรรมะกําลงัเจริญ 
งอกงามในใจครูบาอาจารยของเรา  แตเพราะการแอบแฝง  เพราะโจรสลัด  มันถงึทําใหมี 
ความเศราหมอง 

เราเห็นอยางนั้นเราถึงพูดอยางนั้น เราพูดไวนี้ไมไดพูดในที่ลบั เราพูดไว คําพูดของ 
เรา เราพอใจอันหนึ่งคอืวา เตือนกนัไวไง อยางที่หลวงตาพูดวา “คนรูมีอยูนะ..คนรูมีอยู 
นะ..” ไมใชจะทำอะไรไดตามใจตัวแบบไมมีใครรู แตคนรูเขาจะพูดหรือไมพูด นั่นอีก 
เรื่องหนึ่งนะ เอวัง 
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