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at Wat Burapha, Surin Province, on December 18, 1979.  
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 NEW INTRODUCTION 

This book consists of two sections. The first section is 
"Gifts He Left Behind" translated by Phra Bhavana 
Vidhanapreecha (Geoffrey DeGraff) Metta Forest 
Monastery, Valley Center, California, USA. The other is a 
Thai version compiled by Phra Rajavarakhun Somsak 
Pandito who currently serves as an abblot of Wat 
Burapha in Muang district, Surin province.  

I pay my respects to Phra Rajavarakhun Somsak 
Pandito and Phra Bhavana Vidhanapreecha who kindly 
allow me to publish "The Dhamma Legacy of Phra Ajaan 
Dune Atulo (Phra Rajavuddhacarija)." I would like to 
give a special thanks to Khun Chanchoom Chanpuelksa 
whose extra efforts have made this book possible.   

Finally, I have corrected some spellings from the 
manuscript for the purpose of completeness without any 
intention to deviate the meanings from the original. If 
this is inappropriate, unseemly, or faulty in anyway, I 
ask that the reader please forgive me.   

 
Mongkholvisarn  
June, 2007       
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 A BIOGRAPHICAL SKETCH 
 

Phra Ajaan Dune Atulo was born on October 4, 1888 
in Praasaat Village in Muang District, Surin province. At 
the age of 22 he ordained in the provincial capital. Six 
years later, disillusioned with his life as an uneducated 
town monk, he left to study in Ubon Ratchathani, where 
he befriended Ajaan Singh Khantiyagamo and 
reordained in the Dhammayut sect. Shortly thereafter, 
he and Ajaan Singh met Ajaan Mun Bhuridatto, who had 
just returned to the Northeast after many years of 
wandering. Impressed with Ajaan Mun’s teachings and 
with his deportment, both monks abandoned their 
studies and took up the wandering meditation life under 
his guidance. They were thus his first two disciples. After 
wandering for 19 years through the forests and 
mountains of Thailand and Cambodia, Ajaan Dune 
received an order from his ecclesiastical superiors to 
head a combined study and practice monastery in Surin. 
It was thus that he took over the abbotship of Wat 
Burapha, in the middle of the town, in 1934. There he 
remained until his death in 1983. 

As one of the most senior members of the Forest 
tradition founded by Ajaan Mun, Ajaan Dune was widely 
known as Luang Pu, a term of great respect and 
affection, meaning “Venerable Grandfather.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
         

 
 



   
         

 INTRODUCTION 
 

Many people have asked for Luang Pu’s Dhamma 
talks, out of a desire to read them or listen to them, and I 
have to confess frankly that Luang Pu’s Dhamma talks 
are extremely rare. This is because he never gave any 
formal sermons or discoursed at any great length. He 
simply taught meditation, admonished his students, 
answered questions, or discussed the Dhamma with 
other elder monks. He would speak in a way that was 
brief, careful, and to the point. In addition, he never gave 
sermons at formal ceremonies. 

So in response to the desire and interest that many 
people have shown in Luang Pu’s Dhamma, I have 
compiled this book of his short teachings—pure truths at 
the highest level, lessons and admonishments he gave 
his students, answers to questions, and passages from 
the Buddha’s words in the Canon that he always liked to 
quote. Because I lived with him for a long time, to the 
end of his life, I have gathered these passages from 
memory or from notes I took. I have also included the 
events, locations, and people who were involved, to help 
make the passages easier to understand and more 
inviting to read. 

It was remarkable—and amazing—that even though 
Luang Pu normally wouldn’t speak, or would speak as 
little as possible, he was still very quick and astute in his 
expression, never missing his mark. His words were brief 
but full of meaning, every sentence containing a message 
complete in itself. It was as if he would hypnotize his 
listeners, forcing them to ponder his words for a long 
time with their deepest discernment. 

The reader—noticing that some of the passages here 
contain teachings that are ordinary, some that are 
amusing, and some that are pure truth on the ultimate 
level—may wonder why they weren’t placed in ascending 
order, from easy to difficult, or from low to high. The 



   
         

reason I didn’t place them in order like that is because 
each passage is complete on one page, and I wanted to 
vary the atmosphere. If this is inappropriate, unseemly, 
or faulty in any way, I ask that all those who are learned 
will be kind enough to forgive me, an author of very little 
intelligence. 
 
 

 Phra Khru Nandapaññabharana 
 (currently, Phra Bodhinandamuni) 
 July 1, 1985 

 
 
 



Gifts He Left Behind     1   
         

 A DHAMMA WELCOME 
 
On December 18, 1979, Their Majesties the King and 

Queen paid a private visit to Luang Pu. After asking 
about his health and well-being, and engaging in a 
Dhamma conversation, the King posed a question: “In 
abandoning the defilements, which ones should be 
abandoned first?” 

Luang Pu responded, 
 

“All the defilements arise together at the mind. Focus 
right at the mind. Whichever defilement arises first, 
that’s the one to abandon first.” 
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 NO RESISTANCE 
 

Each time, after Their Majesties came to visit Luang 
Pu and had dealt with the purpose of their visit, on 
taking their leave the King would say, “We request that 
you keep your aggregates (khandhas) going for more 
than one hundred years, to provide the general public 
with an object of respect. Can you accept our request?” 
Even though this was simply a polite formality, and the 
King’s way of giving a blessing to Luang Pu, Luang Pu 
didn’t dare accept, for he couldn’t resist the nature of 
fabricated things. So he would respond, 
 

“I’m afraid I can’t accept. It all depends on how 
fabricated things go of their own accord.” 
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 ON THE FOUR NOBLE TRUTHS 
 

A senior monk of the meditation tradition came to 
pay his respects to Luang Pu on the first day of the Rains 
Retreat in 1956. After giving him instruction and a 
number of teachings on profound matters, Luang Pu 
summarized the four noble truths as follows: 
 

“The mind sent outside 
is the origination of suffering. 

The result of the mind sent outside 
is suffering. 

The mind seeing the mind 
is the path. 

The result of the mind seeing the mind 
is the cessation of suffering.” 
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 ABOVE & BEYOND WORDS 
 

A well-read layman was conversing with Luang Pu, 
saying, “I firmly believe that in our present day and age 
there are not just a few monks who have practiced to the 
point of reaching the paths, fruitions, and nibbana. So 
why don’t they make their knowledge public, so that 
those who are interested in the practice will know of the 
levels of Dhamma they have attained, as a way of giving 
them encouragement and hope so that they’ll accelerate 
their efforts to the utmost of their ability?” 

Luang Pu answered, 
 

“Those who have awakened don’t talk of what 
they’ve awakened to, because it lies above and beyond 
all words.” 
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 A WARNING FOR HEEDLESS MONKS 
 

A monk who lives heedlessly simply counts his 
precepts as they’re found in the textbooks, proud of 
himself that he has all of 227 precepts. 
 

“But as for the number he’s actually intent on 
observing, how many are they?” 
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 REAL, BUT NOT FOR REAL 
 

It’s normal that when people practicing concen- 
tration start getting results, they can have their doubts 
about what they’ve experienced—for example, when they 
experience conflicting visions or start seeing parts of 
their own bodies. Many people came to Luang Pu, asking 
him to resolve their doubts or to give them advice on 
how to continue with their practice. And a lot of people 
would come to say that when meditating they saw hell or 
heaven or heavenly mansions, or else a Buddha image 
inside their body. “Was what I saw real?” they would ask. 

Luang Pu would respond, 
 

“The vision you saw was real, but what you saw in 
the vision wasn’t.” 
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 LETTING GO OF VISIONS 
 

The questioner might then ask, “You say that all these 
visions are external, and that I can’t yet put them to any 
use; if I stay stuck simply on the vision I won’t make any 
further progress. Is it because I’ve been staying so long 
with these visions that I can’t avoid them? Every time I 
sit down to meditate, as soon as the mind gathers 
together it goes straight to that level. Can you give me 
some advice on how to let go of visions in an effective 
way?” 

Luang Pu would respond, 
 

“Oh, some of these visions can be lots of fun and 
really absorbing, you know, but if you stay stuck right 
there it’s a waste of time. A really simple method for 
letting go of them is not to look at what you see in the 
vision, but to look at what’s doing the seeing. Then the 
things you don’t want to see will disappear on their 
own.” 
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 EXTERNAL THINGS 
 

On December 10, 1981, Luang Pu participated in the 
annual celebration at Wat Dhammamongkon on 
Sukhumvit Road in Bangkok. A large number of 
temporarily ordained women from a nearby teachers’ 
college came to discuss the results of their vipassana 
practice, telling him that when their minds settled down 
they would see a Buddha image in their hearts. Some of 
them said that they saw the heavenly mansions awaiting 
them in heaven. Some saw the Culamani Stupa [a 
memorial to a relic of the Buddha kept in heaven]. They 
all seemed very proud of their success in their practice of 
vipassana. 

Luang Pu said, 
 

“All the things that appeared for you to see are still 
external. You can’t take them as a substantial refuge at 
all.” 
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 STOPPING TO KNOW 
 

In March, 1964, a large number of scholarly and 
meditating monks—the first group of “Dhamma 
Missionaries”—came to pay their respects to Luang Pu 
and to ask for teachings and advice that they could use in 
their work of spreading the Dhamma. Luang Pu taught 
them Dhamma on the ultimate level, both for them to 
teach others and for them to put into practice themselves 
so as to reach that level of truth. In conclusion, he gave 
them a piece of wisdom for them to take and 
contemplate: 

 
“No matter how much you think, you won’t know. 
Only when you stop thinking will you know. 
But still, you have to depend on thinking so as to 

know.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     10   
         

 ADVANCEMENT OR DESTRUCTION 
 

On that occasion, Luang Pu gave an admonition to 
the Dhamma missionaries, at one point saying, 
 

“When you go out to disseminate and proclaim the 
Buddha’s teachings, it can either lead to the 
advancement of the religion or to its destruction. The 
reason I say this is because the person of each Dhamma 
missionary is the determining factor. If, when you go, 
you behave in an appropriate way, keeping in mind the 
fact that you’re a contemplative, with manners and 
behavior corresponding with what’s proper for a 
contemplative, those who see you, if they don’t yet have 
faith, will give rise to faith. As for those who already 
have faith, your behavior will increase their faith. But 
as for the missionaries who behave in the opposite 
fashion, it will destroy the faith of those who have faith, 
and will drive those who don’t yet have faith even 
further away. So I ask that you be consummate both in 
your knowledge and your behavior. Don’t be heedless or 
complacent. Whatever you teach people to do, you 
yourself should also do as an example for them.” 
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 ON THE ULTIMATE LEVEL 
THERE’S NO DESIRE 

 
Before the Rains retreat in 1953, Luang Phaw Thaw, a 

relative of Luang Pu’s who had ordained late in life, 
returned from many years of wandering with Ajaan 
Thate and Ajaan Saam in Phang-nga province to pay his 
respects to Luang Pu and to learn more about meditation 
practice. He spoke with Luang Pu on familiar terms, 
saying, “Now that you’ve built an ordination hall and this 
large, beautiful meeting hall, you’ve probably reaped a 
really huge amount of merit.” 

Luang Pu replied, 
 

“What I built was built for the general good, the 
good of the world, of the monastery, and of the religion, 
that’s all. As for reaping the merit, what would I want 
with merit like this?” 
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 TEACHING HIM A LESSON? 
 

Six years after the Second World War was over, the 
legacy of the war remained in the form of the poverty 
and difficulties caused by the shortages of food and 
materials that affected every home. In particular, there 
was a great shortage of cloth. If a monk or novice had 
even one complete set of robes, he was fortunate. 

I was one of a large number of novices living with  
Luang Pu. One day Novice Phrom, another one of Luang 
Pu’s nephews, saw Novice Chumpon wearing a beautiful 
new robe, so he asked him, “Where did you get that 
robe?” Novice Chumpon told him, “I was taking my turn 
attending to Luang Pu. He saw that my robe was torn, so 
he gave me a new one.” 

When it came Novice Phrom’s turn to give Luang Pu 
a foot massage, he wore a torn robe, with the idea that 
he’d get a new robe, too. When he had finished his duties 
and was leaving, Luang Pu noticed the tear in the robe 
and was struck with pity for his nephew. So he got up, 
opened a cabinet, and handed his nephew something, 
saying, 
 

“Here. Sew that up. Don’t go around wearing a robe 
all torn like that.” 

 
Disappointed, Novice Phrom had to quickly accept 

the needle and thread from Luang Pu’s hand. 
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 WHY DO THEY SUFFER? 
 

A middle-aged lady once came to pay respect to 
Luang Pu. She described her situation in life, saying that 
her social position was good and she had never lacked 
for anything. She was upset, though, over her son, who 
was disobedient, disorderly, and had fallen under the 
influence of every kind of evil amusement. He was laying 
waste to his parents’ wealth, as well as to their hearts, in 
a way that was more than they could bear. She asked 
Luang Pu to advise her on an approach that would lessen 
her suffering, as well as getting her son to give up his evil 
ways. 

Luang Pu gave her some advice on these matters, also 
teaching her how to quiet her mind and how to let go. 

After she had left, he commented, 
 
“People these days suffer because of thoughts.” 
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 INSPIRED WORDS 
 

Luang Pu continued with a Dhamma talk, saying, 
“Material things are already there in the world in a way 
that’s perfectly complete. People who lack the 
discernment and ability can’t take possession of them 
and so they have difficulties in providing for themselves. 
Those with the discernment and ability can take 
possession of the valuables of the world in large 
quantities, making life convenient and comfortable for 
themselves in all circumstances. As for the noble ones, 
they try to conduct themselves for the sake of gaining 
release from all those things, entering a state where they 
have nothing at all,” because— 
 

“In the area of the world, you have things that you 
have. In the area of the Dhamma, you have something 
you don’t have.” 
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 MORE INSPIRED WORDS 
 
“When you can separate the mind from its 

involvement with all things, the mind is no longer tied to 
sorrow. Whether sights, sounds, smells, tastes, or tactile 
sensations are good or bad depends on the mind’s going 
out to fashion them in that way. When the mind lacks 
discernment, it misunderstands things. When it 
misunderstands things, it gets deluded under the 
influence of all things that are binding, both physically 
and mentally. The ill effects and punishments we suffer 
physically are things from which other people can help 
free us, to at least some extent. But the ill effects within 
the mind, to which the mind is in bondage through 
defilement and craving, are things from which we have 
to learn to free ourselves on our own. 

 
“The noble ones have freed themselves from ill effects 

of both sorts, which is why suffering and stress can’t 
overcome them.” 
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 STILL MORE INSPIRED WORDS 
 
“When a person has shaved his hair and beard and 

put on the ochre robe, that’s the symbol of his state as a 
monk. But it counts only on the external level. Only 
when he has shaved off the mental tangle—all lower 
preoccupations—from his heart can you call him a monk 
on the internal level.” 

 
“When a head has been shaved, little creeping insects 

like lice can’t take up residence there. In the same way, 
when a mind has gained release from its 
preoccupations and is freed from fabrication, suffering 
can’t take up residence at all. When this becomes your 
normal state, you can be called a genuine monk.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     17   
         

 WHAT BUDDHO IS LIKE 
 
Luang Pu was invited to teach in Bangkok on March 

31, 1978. During a Dhamma conversation, some lay 
people expressed their doubts about what “buddho” was 
like. Luang Pu was kind enough to answer: 

 
“When you meditate, don’t send your mind outside. 

Don’t fasten onto any knowledge at all. Whatever 
knowledge you’ve gained from books or teachers, don’t 
bring it in to complicate things. Cut away all 
preoccupations, and then as you meditate let all your 
knowledge come from what’s going on in the mind. 
When the mind is quiet, you’ll know it for yourself. But 
you have to keep meditating a lot. When the time comes 
for things to develop, they’ll develop on their own. 
Whatever you know, have it come from your own mind. 

The knowledge that comes from a mind that’s quiet 
is extremely subtle and profound. So let your knowledge 
come out of a mind quiet and still.  

Have the mind give rise to a single preoccupation. 
Don’t send it outside. Let the mind stay right in the 
mind. Let the mind meditate on its own. Let it be the one 
that keeps repeating buddho, buddho. And then genuine 
buddho will appear in the mind. You’ll know for 
yourself what buddho is like. That’s all there is to it. 
There’s not a whole lot….” 
(Transcribed from a tape) 
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 FOR THOSE WHO WANT 
SOMETHING GOOD 
 

In early September, 1983, the Housewives 
Association of the Interior Ministry, led by Mrs. Juap 
Jirarote, came to the Northeast to do some charity work. 
One evening they took the opportunity to stop by and 
pay their respects to Luang Pu at 6:20 p.m. 

After they had paid their respects and asked after his 
health, they received some amulets from him. Seeing 
that he wasn’t feeling well, though, they quickly left. But 
there was one lady who stayed behind and took this 
special opportunity to ask Luang Pu, “I’d like something 
good [a euphemism for an amulet] from Luang Pu, too.” 

Luang Pu replied, “You have to meditate to get 
something good. When you meditate, your mind will be 
at peace. Your words and deeds will be at peace. Your 
words and deeds will be good. When you live in a good 
way like this, you’ll be happy.” 

The lady replied, “I have lots of duties, and no time to 
meditate. My government work has me all tied up, so 
where am I going to find any time to meditate?” 

Luang Pu explained, 
 

“If you have time to breathe, you have time to 
meditate.” 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     19   
         

 HE DOES, BUT HE DOESN’T 
 
In 1979, Luang Pu went to Chantaburi to rest and to 

visit with Ajaan Somchai. On that occasion, a senior 
monk from Bangkok—Phra Dhammavaralankan of Wat 
Buppharam, the ecclesiastical head of the southern 
region of the country—was also there, practicing 
meditation in his old age, being only one year younger 
than Luang Pu. When he learned that Luang Pu was a 
meditation monk, he became interested and engaged 
Luang Pu in a long conversation on the results of 
meditation. He mentioned his responsibilities, saying 
that he had wasted a lot of his life engaged in study and 
administration work well into his old age. He discussed 
different points of meditation practice with Luang Pu, 
finally asking him, “Do you still have any anger?” 

Luang Pu immediately answered, 
 
“I do, but I don’t pick it up.” 
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 AWARE IN TIME 
 
When Luang Pu was undergoing treatment at Chula- 

longkorn Hospital in Bangkok, large numbers of people 
came to pay their respects and listen to his Dhamma. 
Mr.Bam- rungsak Kongsuk was among those who were 
interested in the practice of meditation. He was a 
student of Ajaan Sanawng of Wat Sanghadana in 
Nonthaburi province, one of the strict meditation centers 
of our day and time. He broached the topic of the 
practice of the Dhamma by asking, “Luang Pu, how does 
one cut off anger?” 

Luang Pu answered, 
 

“There’s nobody who cuts it off. There’s only being 
aware of it in time. When you’re aware of it in time, it 
disappears on its own.” 
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 CUTTING NO SLACK 
 
Many monks and novices attending to Luang Pu late 

at night in Chulalongkorn Hospital were perplexed and 
amazed when they noticed that on some nights, well 
after 1:00 a.m., they could hear Luang Pu explaining the 
Dhamma for about ten minutes and then chanting a 
blessing, as if there were large numbers of listeners right 
in front of him. At first, no one dared ask him about this, 
but after it had happened many times they couldn’t 
contain their doubts, and so they asked. 

Luang Pu told them, 
 
“These doubts and questions are not the path for 

practicing the Dhamma.” 
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 FRUGAL WITH HIS WORDS  
 
A large group of Dhamma practitioners from Buriram 

province—headed by Police Lieutenant Bunchai Sukhon- 
tamat, the provincial prosecutor—came to pay their 
respects to Luang Pu, to listen to the Dhamma, and to 
ask questions about how to progress further in their 
practice. Most of them had practiced with all the famous 
ajaans, who had explained the practice in a variety of 
ways that weren’t always in line with one another, and 
this had caused them more and more doubts. So they 
asked Luang Pu’s advice as to the way of practice that 
was correct and easiest, as they had difficulties in finding 
time to practice. If they could learn of a way that was 
really easy, it would be especially right for them. 

Luang Pu answered, 
 
“Watch the mind right at the mind.” 
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 SIMPLE, BUT HARD TO DO 
 

The group of Duangporn Tharichat from the Air 
Force Radio Station 01 in Bang Syy, headed by Akhom 
Thannithate, came to the northeast to present group 
donations and to pay their respects to the ajaans in the 
various monasteries. When they stopped off to pay 
respect to Luang Pu, they presented their donations and 
received small mementos. After that, some of them went 
shopping in the market, while some of them found a 
place to rest. However, there was one group of about 
four or five people who stayed behind and asked Luang 
Pu to advise them on a simple method to get rid of 
mental distress and depression, which was a constant 
problem for them. What method, they asked, would give 
the quickest results? 

Luang Pu answered, 
 
“Don’t send your mind outside.” 
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 THROW IT AWAY 
 

A lady professor, after hearing Luang Pu give a talk 
on Dhamma practice, asked him the proper way to “wear 
suffering” [the Thai idiom for observing a period of 
mourning]. She continued, “These days, people don’t 
wear suffering in the correct way or in line with a 
common pattern, even though King Rama VI established 
a good standard in the time of his reign. When a member 
of your immediate family or a senior member of your 
extended family died, the pattern was to wear suffering 
for seven days, 50 days, or 100 days. But nowadays 
people don’t follow any pattern. So I’d like to ask you: 
What is the correct way to wear suffering?” 

Luang Pu answered, 
 
“Suffering is something to be comprehended. When 

you comprehend it, you let it go. Why would you want 
to wear it?” 
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 A TRUTH IN LINE WITH THE TRUTH 
 

A Chinese lady, after paying her respects to Luang 
Pu, asked him, “I have to move to Prakhonchai District 
in Buriram Province to set up a store near my relatives 
there. The problem is, my relatives have been 
recommending that I sell this, that, and the other thing 
in the store, in line with their opinion as to what would 
sell well, but I can’t make up my mind as to what would 
be good to sell. So I’ve come to ask your advice as to 
what would be good for me to sell.” 

Luang Pu answered, 
 
“Anything is good to sell, as long as there are people 

to buy it.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     26   
         

 THAT WASN’T HIS AIM 
 
On May 8, 1979, a group of ten or more army officers 

came to pay their respects to Luang Pu quite late in the 
evening before heading on to Bangkok. Two of the 
members of the group had the rank of Lieutenant 
General. After conversing with Luang Pu for a while, the 
members of the group took the amulets from around 
their necks and placed them in a tray for Luang Pu to 
bless with the power of his concentration. He obliged 
them, and then returned their amulets to them. One of 
the generals asked him, “I’ve heard that you’ve made 
many sets of amulets. Which of them are famous?” 

Luang Pu answered, 
 
“None of them are famous.” 
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 WORLDS APART 
 

A group of three or four young men from a distant 
province came to see Luang Pu as he was sitting on the 
porch of the meeting hall. You could tell from their 
behavior—in the casual way they sat and spoke—that 
they were probably familiar with a rogue monk 
someplace. On top of that, they seemed to believe that 
Luang Pu was interested in talismans, for they told him 
of all the great tantric ajaans who had given them 
talismans of extraordinary magical power. Finally, they 
pulled out their talismans to display to one another right 
there in front of him. One of them had a tusk of a wild 
boar, another a tiger’s fang, another a rhinoceros horn. 
Each of them claimed extraordinary powers for his 
talisman, so one of them asked Luang Pu, “Hey, Luang 
Pu. Which of these is more extraordinary and good than 
the others for sure?” 

Luang Pu seemed especially amused and said with a 
smile, 
 

“None of them are good, none of them are 
extraordinary at all. They all come from common 
animals.” 
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 ONE THING ONLY 
 
Luang Pu once said, “In the Rains Retreat of 1952 I 

made a vow to read the entire Canon to see where the 
endpoint of the Buddha’s teachings lay—to see where the 
end of the noble truths, the end of suffering, lay—to see 
how the Buddha had summarized it. I read the Canon to 
the end, contemplating along the way, but there was no 
passage that made contact deeply enough in the mind 
that I could say for sure, ‘This is the end of suffering. 
This is the end of the paths and fruitions, or what’s called 
nibbana.’ 

“Except for one passage. Ven. Sariputta had just 
come out of the attainment of the cessation, and the 
Buddha asked him, ‘Sariputta, your skin is especially 
bright, your complexion especially clear. What is the 
dwelling place of your mind?’ 

“Sariputta answered, ‘My mind’s dwelling place is 
emptiness.’ 
 

“That’s the one thing that made contact with my 
mind.” 
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 WHAT TO STUDY & 
WHAT NOT TO STUDY 
 

Ven. Ajaan Suchin Sucinno received his law degree 
from Dhammasaat University a long time ago and held 
the practice of the Dhamma in high regard. He was a 
student of Luang Pu Lui for many years and then, after 
hearing of Luang Pu Dune’s reputation, came to practice 
with him. Eventually he took ordination. After staying 
with Luang Pu for a while, he came to take his leave so 
that he could wander off in search of solitude. 

Luang Pu advised him, 
 
“In the area of the Vinaya, you should study the texts 

until you correctly understand each and every rule to 
the point where you can put them into practice without 
error. As for the Dhamma, if you read a lot you’ll 
speculate a lot, so you don’t have to read that at all. Be 
intent solely on the practice, and that will be enough.” 
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 WHAT TO WATCH 
 

Luang Taa Naen ordained well after middle age. 
Illiterate and unable to speak a word of Central Thai, he 
had his strong point in that he was well-intentioned, 
tractable, and diligent in his duties, to the point where 
you couldn’t fault him. When he saw other monks taking 
their leave to go wandering or to study with other ajaans, 
he decided that he wanted to go, too. So he came to ask 
permission to leave, which Luang Pu granted. But then 
he felt worried: “I can’t read, I don’t know their 
language. How will I be able to practice with them?” 

Luang Pu advised him, 
 
“The practice isn’t a matter of the letters of the 

alphabet or of spoken words. The fact that you know 
you don’t know is a good place to start. The way to 
practice is this: In the area of the Vinaya, watch their 
example, the example set by the ajaan. Don’t deviate in 
any way from what he does. In the area of the 
Dhamma, keep watch right at your own mind. Practice 
right at the mind. When you understand your own 
mind, that, in and of itself, will make you understand 
everything else.” 
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 PROBLEMS & RESPONSIBILITIES 
 
One of the problems in administering the Sangha, in 

addition to having to deal with all the other major and 
minor issues that come up, is the lack of monks who will 
be abbots. We sometimes hear news of monks competing 
to become abbot of a monastery, but Luang Pu’s students 
had to be cajoled or forced into taking on the abbotship 
in other monasteries. Every year without exception, 
groups of lay people would come to Luang Pu, asking 
him to send one of his students to become the abbot at 
their monastery. If Luang Pu saw that a particular monk 
should go, he would plead with him to go, but for the 
most part the monk wouldn’t want to go. The usual 
excuse was, “I don’t know how to do construction work, I 
don’t know how to train other monks, I don’t know how 
to give sermons, I’m no good at public relations or 
receiving guests. That’s why I don’t want to go.” 

Luang Pu would respond, 
 
“Those things aren’t really necessary. Your only 

responsibility is to follow your daily duties: going for 
alms, eating your meal, sitting in meditation, doing 
walking meditation, cleaning the monastery grounds, 
being strict in observing the Vinaya. That’s enough 
right there. As for construction work, that depends on 
the lay supporters. Whether or not they do it is up to 
them.” 
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 THE POORER, THE HAPPIER 
 
To the end of his life, Luang Pu would have his daily 

warm-water bath at 5:00 every evening, assisted by a 
monk or novice. After he had dried off and was feeling 
refreshed, he would often speak a few words of Dhamma 
that occurred to him at the time. For instance, once he 
said, 

 
“We monks, if we establish in ourselves a sense of 

satisfaction with our status as monks, will find nothing 
but happiness and peace. But if we have the status of a 
monk and yet hanker after any other status, we’ll be 
engulfed in suffering all the time. When you can stop 
thirsting, stop searching, that’s the true state of being a 
monk. When you’re truly a monk, the poorer you are, 
the more happiness you have.” 
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 THE LESS, THE BETTER 
 

“Even if you’ve read the whole Canon and can 
remember lots of teachings; even if you can explain them 
in poignant ways, with lots of people to respect you; even 
if you build a lot of monastery buildings, or can explain 
inconstancy, stress, and not-self in the most detailed 
fashion—if you‘re still heedless, you haven’t tasted the 
flavor of the teachings in any way at all, for those other 
things are all external. The purposes they serve are all 
external: as a benefit to society, a benefit to other people, 
a benefit to posterity, or a symbol of the religion. The 
only thing that serves your own true purpose is release 
from suffering.” 

 
“And you’ll be able to gain release from suffering 

only when you know the one mind.” 
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 DIDN’T THINK OF THAT 
 

In one of Luang Pu’s branch meditation monasteries 
there lived a group of five or six monks who wanted to be 
especially strict in their practice, so they made a vow not 
to talk throughout the Rains Retreat. In other words, no 
word would come out of their mouths except for the 
daily chanting and the bi-weekly Patimokkha chant. 
After the end of the Rains they came to pay their respects 
to Luang Pu and told him of their strict practice: In 
addition to their other duties, they were also able to stop 
speaking for the entire Rains. 

Luang Pu smiled a bit and said, 
 
“That’s pretty good. When there’s no speaking, then 

no faults are committed by way of speech. But when 
you say that you stopped speaking, that simply can’t be. 
Only the noble ones who enter the refined attainment of 
cessation, where feeling and perception stop, are able to 
stop speaking. Aside from them, everyone’s speaking all 
day and all night long. And especially those who vow 
not to speak: They talk more than anyone else, simply 
that they don’t make a sound that others can hear.” 
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 DON’T AIM IN THE WRONG  
DIRECTION 
 

In addition to the wisdom that came straight from his 
heart, Luang Pu would also quote passages from his 
having read the Canon. Any passage that he saw as 
important, as a short and direct lesson in the practice, he 
would repeat to us. For instance, one of the Buddha’s 
teachings that he liked to quote was this: “Monks, this 
holy life is not practiced for the sake of deceiving the 
public, nor for the sake of gaining their respect, nor for 
the sake of gains, offerings, and fame; nor for the sake of 
defeating other sectarians. This holy life is lived for the 
sake of restraint, abandoning, dispassion, and the 
cessation of suffering.” 

Luang Pu would then add, 
 
“Those who ordain and those who practice have to 

aim in this direction. Any directions other than this are 
all wrong.” 
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 IN THE BUDDHA’S WORDS 
 
Luang Pu once said, “People, as long as they’re run-

of-the-mill, have their pride and their opinions. As long 
as they have pride, it’s hard for them to see in line with 
one another. When their views aren’t in line with one 
another, it causes them to keep quarreling and disputing. 
As for a noble one who has reached the Dhamma, he has 
nothing to bring him into a quarrel with anyone else. 
However other people see things, he lets it go as their 
business. As in one of the Buddha’s sayings, 

 
“Monks, whatever the wise people of the world say 

exists, I too say exists. And whatever the wise people of 
the world say doesn’t exist, I too say that it doesn’t exist. 
I don’t quarrel with the world; the world quarrels with 
me.” 
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 THOSE WITH NO FAULT 
BY WAY OF SPEECH 
 

On February 21, 1983, when Luang Pu was seriously 
ill and staying at the Chulalongkorn Hospital in 
Bangkok, Luang Pu Saam Akiñcano came to visit him in 
the hospital room. At that time, Luang Pu was resting. 
Luang Pu Saam sat down near him and raised his hands 
in respect. Luang Pu responded by raising his hands in 
respect. Then the two of them sat there, perfectly still, 
for a long time. Finally, after an extremely long time, 
Luang Pu Saam raised his hands in respect once more 
and said, “I’ll be leaving now.” 

“OK,” Luang Pu responded. 
For the entire two hours, those were the only words I 

heard them say. After Luang Pu Saam left, I couldn’t 
help but ask Luang Pu, “Luang Pu Saam came and sat 
here for a long time. Why didn’t you say anything to 
him?” 

Luang Pu responded, 
 

“The task is done, so there’s no need to say anything 
more.” 
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 THE PERFECTION OF ENDURANCE 
 

During all the many years I lived near Luang Pu, I 
never saw him act in a way to indicate that he was 
bothered by anything to the point where he couldn’t 
stand it, and I never heard him complain about any 
difficulty at all. For example, when he was the senior 
monk at a function, he never made a fuss or demanded 
that the hosts alter things to suit him. Whenever he was 
invited any place where he had to sit for long periods of 
time or where the weather was hot and humid, he never 
complained. When he was sick and in pain, or if his food 
came late, no matter how hungry he was, he never 
grumbled. If the food was bland and tasteless, he never 
asked for anything to spice it up. On the other hand, if he 
saw any other elder monk making a fuss to get special 
treatment from other people, he would comment, 

 
“You can’t endure even this little thing? If you can’t 

endure this, how are you going to win out over 
defilement and craving?” 
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 NO TROUBLE THROUGH HIS WORDS 
 

Luang Pu was pure in his speech, for he would speak 
only of things that served a purpose. He never created 
any trouble for himself or for others through his words. 
Even when people tried to bait him so that they could 
hear him criticize others, he wouldn’t fall for the bait.  

Many were the times when people would come to say 
to him, “Luang Pu, why is it that some of our nationally 
renowned preachers like to attack others or denounce 
society or criticize other senior monks? Even if you paid 
me, I couldn’t respect monks like that.” 

Luang Pu would respond, 
 

“That’s the level of their knowledge and 
understanding. They say what comes easily in line with 
the level of their knowledge. Nobody’s paying you to 
respect them. If you don’t want to respect them, then 
don’t respect them. They probably won’t mind.” 
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 MONKS WHO VICTIMIZE SPIRITS 
 

Generally speaking, Luang Pu liked to encourage 
monks and novices to take a special interest in the 
practice of wandering in the forest to meditate and 
observe the ascetic practices. Once, when a large number 
of his students—both senior and junior—came for a 
meeting, he encouraged them to search for seclusion in 
the wilderness, living on mountains or in caves for the 
purpose of accelerating their practice. That way they’d be 
able to release themselves from their lower states of 
mind.  

One of the monks said thoughtlessly, “I don’t dare go 
to those places, sir. I’m afraid that spirits might victimize 
me.” 

Luang Pu shot right back, 
 
“Where have there ever been any spirits who 

victimize monks? There are only monks who victimize 
spirits—and they make a big production of it to boot. 
Think about it. Nearly all the material things lay people 
bring to donate are for the sake of dedicating the merit 
to the spirits of their dead ancestors and relatives: their 
parents, their grandparents, their brothers and sisters. 
And do we monks behave in a fitting way? What mental 
qualities do we have that will send the merit to those 
spirits? Be careful that you don’t become a monk who 
victimizes spirits.” 
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 NICE, BUT… 
 

At present there are a lot of meditators who get 
enthusiastic about new teachers or new meditation 
centers. Just as lottery enthusiasts get excited about 
monks who forecast lottery numbers, or amulet 
enthusiasts get excited about monks who make powerful 
amulets, in the same way, vipassana enthusiasts get 
excited about vipassana teachers. A lot of these people, 
when taken with a particular teacher, will praise that 
teacher to others and try to persuade them to share their 
opinion and respect for the teacher. And especially at 
present, there are famous speakers who tape their 
Dhamma talks and sell them all over the country. One 
woman once brought many tapes of a famous speaker’s 
talks for Luang Pu to listen to, but he didn’t listen to 
them. One reason was that he had never had a radio or 
tape player since the day he was born. Or supposing that 
he had had one, he wouldn’t have known how to turn it 
on. Later, someone brought a tape player and played 
many of these tapes for Luang Pu to listen to. 
Afterwards, she asked him what he thought. He said, 
 

“Nice. He has a beautiful way of expressing himself, 
and an abundance of words, but I couldn’t find any 
substance to them. Each time you listen, you should be 
able to get the flavor of study, practice, and attainment. 
That’s when there’s substance.” 
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 MEDITATORS WHO ARE UNCERTAIN 
 
At present, many people who are interested in 

meditation practice are extremely confused and doubtful 
about the correct way to practice. This is especially true 
of people just beginning to get interested, because 
meditation teachers often give conflicting advice on how 
to practice. What’s worse, instead of explaining things in 
a fair and objective way, these teachers seem reluctant to 
admit that other teachers or methods of practice might 
also be correct. There are not a few who show actual 
disdain for other methods. 

Because many people with these sorts of doubts 
would often come to ask Luang Pu’s advice, I frequently 
heard him explain things in this way: 

 
“When you start practicing meditation, you can 

begin with any method at all, because they all lead to 
the same results. The reason there are so many methods 
is because people have different tendencies. This is why 
there have to be different images to focus on or words to 
repeat—such as “buddho” or “arahang”—as means of 
giving the mind a point around which to gather and 
settle down as the first step. When the mind has 
gathered and is still, the meditation word will fall away 
on its own, and that’s where every method falls into the 
same track, with the same flavor. In other words, it has 
discernment as its surpassing state, and release as its 
essence.” 
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 WHEN DWELLING, DWELL ABOVE 
 

Everyone who came to pay respect to Luang Pu would 
say the same thing: Even though he was almost 100 
years old, his complexion was bright and his health 
strong. Even those of us who lived near him all along 
rarely saw his face darken or look exhausted or get 
furrowed in displeasure or pain. His normal state was to 
be quiet and cheerful at all times. He had few illnesses 
and was always in a good mood, never excited about 
events or affected by praise or blame. 

Once, in the midst of a gathering of elder meditation 
monks who were conversing about how to characterize 
the normal state of mind of those who live above 
suffering,  
Luang Pu said, 

 
“Not worrying, not being attached: That’s the 

mental dwelling of those who practice.” 
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 LOOKING FOR NEW TEACHERS 
 

People practicing the Dhamma at present are of two 
sorts. The first are those who, when they learn the 
principles of the practice or receive advice from a teacher 
and get on the path, are intent on trying to follow that 
path to the utmost of their ability. The other sort are 
those who—even though they’ve received good advice 
from their teacher and have learned the correct 
principles of the practice—aren’t sincerely intent. Their 
efforts are lax. At the same time, they like to go out 
looking for other teachers at other centers. Wherever 
they hear there’s a good center, there they go. Meditators 
of this sort are many. 

Luang Pu once advised his students, 
 
“When you go to a lot of centers and study with a lot 

of teachers, your practice won’t get results, for when 
you go to a lot of centers, it’s as if you go back to the 
beginning over and over again. You don’t gain any sure 
principles in your practice. Sometimes you get 
uncertain and bewildered. Your mind isn’t solid. Your 
practice degenerates and doesn’t progress.” 
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 HOLDING ON VS. PUTTING ASIDE 
 

Students and practitioners of the Dhamma are of two 
sorts. The first sort are those who genuinely study and 
practice to gain release from suffering. The second are 
those who study and practice to brag about their 
accomplishments and to pass their days in arguments, 
believing that memorizing a lot of texts or being able to 
quote a lot of teachers is a sign of their importance. 
Many times, when people of this second sort came to see 
Luang Pu, instead of asking his advice on how to 
practice, they would spray out their knowledge and ideas 
for him to hear in great detail. Still, he was always able to 
sit and listen to them. In fact, when they had finished, he 
would add one more comment to theirs: 

 
“Those who are obsessed with scriptures and 

teachers won’t be able to gain release from suffering. 
But still, those who want to gain release from suffering 
do have to depend on scriptures and teachers.” 
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 WHEN THE MIND RESISTS 
GROWING STILL 

 
In practicing concentration, there‘s no way everyone 

will get results at the same speed. Some people get fast 
results, others get slow results. There are even those who 
never seem to gain a taste of stillness at all. Still, they 
shouldn’t get discouraged. The act of making an effort in 
the area of the heart is, in itself, a higher form of merit 
and skill than the act of giving gifts or observing the 
precepts. A large number of Luang Pu’s students would 
ask him, “I’ve been trying to practice concentration for a 
long time, but my mind has never been still. It keeps 
wandering off outside. Is there another way I might be 
able to practice?” 

Luang Pu would sometimes recommend this other 
method: 
 

“When the mind isn’t still, you can at least make sure 
it doesn’t wander off far. Use your mindfulness to stay 
mindful solely of the body. Look to see it as inconstant, 
stressful, and not-self. Develop the perception of its 
being unattractive, with nothing of any substance to it 
at all. When the mind sees clearly in this way, it will 
give rise to a sense of dismay, disenchantment, and 
dispassion. This, too, can cut through the clinging-
aggregates.” 
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 THE GENUINE BASIS 
OF THE DHAMMA 

 
There’s one thing that meditators love to talk about, 

and that’s, “What do you see when you sit in meditation? 
What appears when you meditate?” Or else they 
complain that they’ve been sitting in meditation for a 
long time and yet nothing has appeared for them to see. 
Or else they talk about seeing this thing or that all the 
time. This makes some people misunderstand things, 
thinking that when you meditate you get to see what you 
want to see.  

Luang Pu would warn these people that this sort of 
aspiration is all wrong, for the purpose of meditation is 
to enter into the genuine basis of the Dhamma. 

 
“The genuine basis of the Dhamma is the mind, so 

focus on watching the mind. Get so that you understand 
your own mind poignantly. When you understand your 
mind poignantly, you’ve got the basis of the Dhamma 
right there.” 
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 A WARNING NOT TO BE HEEDLESS 
 
To ward off any heedlessness or carelessness in the 

behavior of his monks and novices, Luang Pu would 
choose a poignant way of reprimanding them: 

“Lay people work hard at their living with lots of 
difficulties so that they can gain the material things, the 
food and the money they need to support their families, 
their children and grandchildren. No matter how tired or 
exhausted they are, they have to keep struggling. At the 
same time, they want to gain merit, which is why they 
sacrifice some of their belongings to make merit. They 
get up early in the morning to fix good food to put in our 
alms bowls. Before they put the food in our bowls, they 
lift it above their heads and make a wish. When they’ve 
finished putting the food in the bowl, they back away, 
squat down, and raise their hands in respect once more. 
They do this because they want merit from supporting 
our practice.” 
 

“And what merit is there in our practice that we can 
give to them? Have you behaved yourself in a way that 
you deserve to receive their food and eat it?” 
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 SOMETIMES HE CAME DOWN HARD 
 
Ajaan Samret had ordained from when he was a child 

until he was almost 60 years old. He had been a 
meditation teacher, strict in his practice, good in his 
reputation, and respected by many people. But he didn’t 
make it all the way. His state of mind deteriorated 
because he fell in love with the daughter of one of his 
supporters. So he came to take his leave of Luang Pu in 
order to disrobe and get married. 

Everyone was shocked at this news and didn’t believe 
it could possibly be true because, looking at his practice, 
they had assumed he would stay in the contemplative life 
to the end of his days. If the news were true, it would be 
a major blow to the meditative community. For this 
reason, fellow elders and his students tried everything 
they could to get him to change his mind and not 
disrobe. In particular, Luang Pu called for him and tried 
to talk him out of his plans, but to no effect. Finally, 
Ajaan Samret said to him, “I can’t stay on. Every time I 
sit and meditate, I see her face floating right in front of 
me.” 

Luang Pu responded in a loud voice, 
 

“That’s because you aren’t meditating on your own 
mind. You’re meditating on her rear, so of course you’re 
going to keep seeing her rear. Get out of here. Feel free 
to go wherever you want.” 
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 NOT SIDETRACKED 
 

I lived with Luang Pu for more than thirty years, 
attending to his needs all the way to the end of his life, 
and I observed that his practice was right in line with the 
Dhamma and Vinaya, right in line with the path that 
leads solely to release from suffering. He never got 
sidetracked into magical spells, sacred talismans, or any 
other dubious activities, not even the least little bit. 
When people asked him to bless them by blowing on 
their heads, he’d ask, “Why should I blow on your head?” 
When people asked him to put an auspicious mark on 
their car, he’d say, “Why put an auspicious mark?” When 
people asked him to determine an auspicious day or 
month for their activities, he’d say, “All days are good.” 
Or if he were chewing betel and people would ask for the 
chewed remains, he’d say, 
 

“Why would you want that? It’s dirty.” 
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 SIMPLY A MOTION 
 
There were times when I felt ill at ease, fearing that I 

may have done wrong in being party to those who talked 
Luang Pu into doing things that he wasn’t interested in 
doing. The first time was when he joined in the opening 
ceremonies for the Phra Ajaan Mun Museum in Wat Pa 
Sutthaavaat in Sakon Nakhorn. There were lots of 
meditation teachers and lots of lay people who went to 
the teachers to pay respect and ask for favors. Many 
people asked Luang Pu to blow on their heads. When I 
saw him just sitting there without responding, I pleaded 
with him, “Please just do it to get it over with.” So he 
blew on their heads. After a while, when he couldn’t get 
out of it, he’d make auspicious marks on their cars. 
When he grew tired of their requests for amulets, he 
allowed them to make amulets in his name. When he felt 
pity on them, he’d light the “victory” candle at their 
chanting rituals and join in their ceremonies for 
consecrating amulets. 

But then I felt extremely relieved when Luang Pu 
said, 

 
“My doing things like this is simply an external 

physical motion in line with social norms. It’s not a 
motion of the mind that leads to states of becoming, 
levels of being, or to the paths, fruitions, and nibbana in 
any way at all.” 
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 SEIZE THE OPPORTUNITY 
 

“All 84,000 sections of the Dhamma are simply 
strategies for getting people to turn and look at the mind. 
The Buddha’s teachings are many because people’s 
defilements are many. Still, the way to put an end to 
suffering is only one: nibbana. This opportunity we have 
to practice the Dhamma rightly is very rare. If we let it 
pass by, we’ll have no chance of gaining release in this 
lifetime, and we’ll have to get lost in wrong views for a 
long, long time before we can meet up with this very 
same Dhamma again. So now that we’ve met with the 
Buddha’s teachings, we should hurry up and practice to 
gain release. Otherwise, we’ll miss this good opportunity. 
When the noble truths are forgotten, darkness will 
overwhelm beings with a mass of suffering for a long 
time to come.” 
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 THE LIMITS OF SCIENCE 
 
It wasn’t just once that Luang Pu taught the Dhamma 

using comparisons. Once he said, 
 
“External discernment is the discernment of 

suppositions. It can’t enlighten the mind about nibbana. 
You have to depend on the discernment of the noble path 
if you’re going to enter nibbana. The knowledge of 
scientists, like Einstein, is well-informed and very 
capable. It can split the smallest atom and enter into the 
fourth dimension. But Einstein had no idea of nibbana, 
which was why he couldn’t enter nibbana.” 

 
“Only the mind that has been enlightened in the 

noble path can lead to real Awakening, full Awakening, 
complete Awakening. Only that can lead to release from 
suffering, to nibbana.” 
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 HOW TO EXTINGUISH SUFFERING 
 

In 1977 a lot of undesirable events overwhelmed the 
senior officials in the Interior Ministry—loss of wealth, 
loss of status, criticism, and suffering. And of course, the 
pain and sorrow spread to affect their wives and children 
as well. So one day some of their wives came to pay 
respect to Luang Pu and told him of their suffering so 
that he might advise them on how to overcome it. 

He told them, 
 

“One shouldn’t feel sad or miss things external to the 
body that are past and gone, for those things have 
performed their function correctly in the most 
consummate way.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     55   
         

 THE TRUTH IS ALWAYS THE SAME 
 

Many well-read people would comment that Luang 
Pu’s teachings were very similar to those of Zen or the 
Platform Sutra. I asked him about this many times, and 
finally he replied in an impersonal way, 
 

“All the truths of the Dhamma are already present in 
the world. When the Buddha awakened to those truths, 
he brought them out to teach to the beings of the world. 
Now, because those beings had different propensities—
coarse or refined—he had to use up a lot of words: 
84,000 sections of Dhamma in all. When wise people 
try to select the words best suited to explain the truth to 
those who aim at the truth, they have to use the methods 
of the truth that, on reflection, are the most correct and 
complete, without worrying about the words or getting 
fixated on the letters of the texts in the least way at all.” 
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 REFINED 
 

Ajaan Bate of Khoke Mawn Forest Monastery came to 
converse with Luang Pu about the practice of 
concentration, saying, “I’ve been practicing concen- 
tration for a long time, to the point where I can enter 
fixed penetration (appana samadhi) for long periods. 
When I leave meditation, there are times when I feel a 
rapturous sense of ease long afterwards. Sometimes 
there’s a sense of bright light, and I can fully understand 
the body. Is there anything else I should do next?” 

Luang Pu answered, 
 
“Use the power of that fixed penetration to examine 

the mind. Then let go of all preoccupations so that 
there’s nothing left at all.” 
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 EMPTY 
 
At a later time, Ajaan Bate, together with two other 

monks and a large number of lay people, came to pay 
respect to Luang Pu. After Luang Pu had advised the 
newcomers on how to do the practice, Ajaan Bate 
questioned Luang Pu further on the advice he had 
received on his last visit. “Letting go of all objects is 
something I can do only momentarily,” he said. “I can’t 
stay that way for long periods of time.” 

Luang Pu said, 
 
“Even if you can let go of all objects for a moment, if 

you aren’t really observant of the mind, or your 
mindfulness isn’t completely all-around, it may be that 
you’ve simply let go of a blatant object to move to a 
more refined object. So you have to stop all thoughts 
and let the mind settle on nothingness.” 
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 NOT ALL THAT CLEAR 
 
Someone said: “I’ve read the passage in your 

biography where it says that, while you were wandering, 
you came to a good understanding about the issue of the 
mind concocting defilements and defilements concocting 
the mind. What does that mean?” 

Luang Pu answered, 
 
“‘The mind concocting defilements’ refers to the 

mind’s forcing thoughts, words, and deeds to make 
external things come into being, making them good, 
making them bad, giving rise to the results of kamma, 
and then latching onto those things, thinking, ‘That’s 
me. That’s my self. That’s mine. That’s theirs.’ 

“‘Defilements concocting the mind’ refers to external 
things coming in to force the mind in line with their 
power, so that it fastens on to the idea that it has a self, 
assuming things that keep deviating from the truth.” 
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 KNOWLEDGE FROM STUDY VS. 
KNOWLEDGE FROM PRACTICE 
 

Someone said: “The teachings about virtue, 
concentration, discernment, and release that I’ve 
memorized from books and from the teachings of 
various ajaans: Are they in line with Luang Pu’s 
understanding of their essence?” 

Luang Pu answered, 
 
“Virtue means the normalcy of a mind that’s free of 

faults, the mind that has armored itself against doing 
evil of any kind. Concentration is the result that comes 
from maintaining that virtue, i.e. a mind with solidity, 
with stillness as the strength sending it on to the next 
step. Discernment—“what knows”—is a mind empty, 
light, and at ease, seeing things clearly, all the way 
through, for what they really are. Release is a mind that 
enters emptiness from that emptiness. In other words, it 
lets go of the ease, leaving a state where it is nothing 
and has nothing, with no thought remaining at all.” 
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 A STRATEGY FOR 
LOOSING ATTACHMENT 

 
Someone said: “When I bring the mind to stillness, I 

try to keep it firmly in that stillness. But when it meets 
up with an object or preoccupation, it keeps tending to 
lose the foundation I’ve been trying to maintain.” 

Luang Pu responded, 
 

“If that’s the way it is, then it shows that your 
concentration isn’t resilient enough. If these pre- 
occupations are especially strong—and in particular, if 
they concern your weak points—you have to deal with 
them using the methods of insight. Start out by 
contemplating the coarsest natural phenomenon—the 
body—analyzing it down to its details. When you’ve 
contemplated it so that it’s perfectly clear, move on to 
contemplating mental phenomena—anything at all, in 
pairs, that you’ve ever analyzed, such as black and 
white, or dark and bright.” 
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 ON EATING 
 

A group of monks came to pay their respects to Luang 
Pu before the Rains Retreat and one of them said, “I’ve 
been meditating for a long time and have attained some 
peace, but I have this problem about eating meat. Even 
just looking at meat, I feel sorry for the animal to whom 
the meat belonged, that it had to sacrifice its life simply 
for me to consume it. It’s as if I really lack compassion. 
When I start worrying about this, I find it hard to bring 
my mind to peace.” 

Luang Pu said, 
 
“When a monk partakes of the four requisites, he 

should contemplate them first. If, on contemplating, he 
sees that eating meat is a form of oppression and shows 
a lack of compassion for animals, he should abstain 
from eating meat and eat vegetarian food instead.” 
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 MORE ON EATING 
 

About three or four months later, the same group of 
monks came to pay their respects to Luang Pu after the 
Rains Retreat and told him, “We ate vegetarian food 
throughout the rains, but it was very difficult. The lay 
people where we were staying in Khoke Klaang village, 
Praasaat district, knew nothing about vegetarian food. 
We had trouble finding any, and it was troublesome for 
the people who were supporting us. Some of the monks 
ended up in poor health, and some of us almost didn’t 
make it all the way through the Rains Retreat. We 
weren’t able to put as much effort into our meditation as 
we should have.” 

Luang Pu said, 
 
“When a monk partakes of the four requisites, he 

should contemplate them first. If, on contemplating, he 
sees that the food in front of him—whether it’s 
vegetables, meat, fish, or rice—is pure in three ways in 
that he hasn’t seen or heard or suspected that an animal 
was killed to provide the food specifically for him, and 
also that he himself obtained the food in an ethical way, 
that the lay people donated it out of faith, then he should 
go ahead and eat that food. This is how our teachers 
have practiced as well.” 
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 STILL MORE ON EATING 
 

On the second day of the waning moon in the third 
month of 1979, Luang Pu was staying at Prakhonchai 
Forest Monastery. After 8 p.m. a group of monks who 
liked to wander around, pitching their tents near 
populated areas, came to the monastery to spend the 
night there, too. After paying their respects to Luang Pu, 
they talked about what they felt was the outstanding 
feature of their practice, saying, “Those who eat meat are 
supporting the killing of animals. Those who eat only 
vegetables show a high degree of compassion. The proof 
of this is that when you convert to eating just vegetables, 
the mind becomes more peaceful and cool.” 

Luang Pu responded, 
 

“That’s very good. The fact that you can be 
vegetarians is very good, and I’d like to express my 
admiration. As for those who still eat meat, if that meat 
is pure in three ways—in that they haven’t seen or 
heard or suspected that an animal was killed to provide 
the food specifically for them—and they obtained it in a 
pure way, then eating the meat is in no way against the 
Dhamma and Vinaya. But when you say that your 
mind becomes peaceful and cool, that’s the result of the 
strength that comes from being intent on practicing 
correctly in line with the Dhamma and Vinaya. It has 
nothing to do with the new food or old in your stomach 
at all.” 
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 BUSINESS PRACTICES 
& DHAMMA PRACTICES 
 

A group of merchants said, “We have our duties as 
merchants, which means that sometimes we have to 
exaggerate things or take excessive profits, but we’re 
extremely interested in practicing concentration and 
have already started practicing. Some people have told 
us, though, that, with our livelihood, we can’t practice 
meditation. What do you say about this, Luang Pu? For 
they say that selling for a profit is a sin.” 

Luang Pu said, 
 
“In order to survive, every person needs an 

occupation, and every occupation has its own 
standards of what’s right and appropriate. When you 
follow those standards in a proper way, that counts as 
neutral—not meritorious, not sinful. As for practicing 
the Dhamma, that’s something you should do, for only 
those who practice the Dhamma are fit to work in all 
circumstances.” 
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 BURIED MEMORIES 
 

Once when Luang Pu was staying at Yothaaprasit 
Forest Monastery, a large number of monks and novices 
came to pay their respects. After they had listened to his 
teachings, Luang Taa Ploi—who had ordained when he 
was old but was well restrained in his practice—said to 
Luang Pu, “I’ve ordained for a fairly long time now, but I 
can’t yet cut my attachments to the past. No matter how 
firmly I set my mind on the present, I find that 
mindfulness lapses and I keep slipping back. Could you 
tell me another method to stop this sort of thing?” 

Luang Pu responded, 
 

“Don’t let the mind run out after external preoccu- 
pations. If your mindfulness lapses, then as soon as 
you’re aware of it, immediately pull it back. Don’t let it 
go looking into preoccupations that are good or bad, 
pleasant or painful. Don’t fall in line with them, but 
don’t use force to cut them off.” 
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 IN HIS OWN STYLE 
 

Sometime around 1977, Luang Pu was invited to a 
celebration at Wat Dhammamongkon on Sukhumvit 
Road in Bangkok. During the celebration, he was invited 
to “sit in protection” as part of a consecration ceremony 
for Buddha images and amulets. After the ceremony was 
over, he went outside to rest in a small hut where he 
spoke with a large number of his monk-students who 
were studying in Bangkok at the time. One of the monks 
commented that he had never seen Luang Pu participate 
in a ceremony like this before, and wondered if this was 
his first time. He then went on to ask how one goes about 
sitting “in protection.” 

Luang Pu replied, 
 
“I have no idea what the other ajaans do when 

they’re sitting ‘in protection’ or sitting ‘in blessing.’ As 
for me, I simply sit in concentration in my same old 
style.” 
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  “I WANT TO DO WELL 
IN MY STUDIES…” 
 

A young girl once said to Luang Pu, “I heard 
Grandfather Sorasak Kawngsuk say that anyone who 
wants to be intelligent and do well in her studies should 
first practice sitting in meditation to get the mind 
concentrated in stillness. I want to be intelligent and do 
well in my studies, so I’ve been trying to meditate and 
bring my mind to stillness, but it’s never been willing to 
grow still. Sometimes I get even more restless than 
before. When my mind doesn’t grow still in this way, 
how can I do well in my studies?” 

Luang Pu answered, 
 
“Simply focus on knowing what it is that you’re 

studying, and that in itself will help you do well in your 
studies. When the mind’s not still, have it know that it’s 
not still. It’s because you want so much for it to be still 
that it’s not still. Just keep at your meditation in a calm 
way, and the day will come it’ll grow still in line with 
your wishes.” 
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 THE PURPOSE OF WANDERING 
 
Some monks and novices, after the Rains Retreat, 

like to go off wandering in groups to various places. Each 
of them makes a big production out of preparing his 
requisites and a full set of dhutanga accessories. But 
many of them go in a manner that deviates from the 
purpose of wandering for seclusion. For instance, some 
of them wear their dhutanga accessories on air-
conditioned coaches. Some go visiting their old friends in 
company offices. 

So Luang Pu once said in the midst of a gathering of 
meditation monks, 
 

“To make yourself a good-looking wandering monk 
isn’t proper at all. It goes against the purpose of going 
out to wander. Each of you should reflect a great deal 
on this. The purpose of wandering in meditation is only 
one thing: to train and polish the heart so that it’s free 
of defilements. To go wandering in meditation only in 
body, but without taking along the heart, is nothing 
excellent at all.” 
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 TO STOP YOU HAVE TO KNOW HOW 
 
A meditator once said to Luang Pu, “I’ve been trying 

to stop thinking in line with what you’ve taught, but I’ve 
never been able to succeed. What’s worse is that I’ve 
gotten frustrated and my brain seems dazed. I’m 
convinced, though, that what you’ve taught isn’t wrong, 
so I’d like to ask for some advice on what to do next.” 

Luang Pu responded, 
 
“That shows that you’ve missed the point. You’re told 

to stop thinking, but all you do is think about stopping 
your thinking, so how can the actual stopping come 
about? Get rid of all your ignorance about stopping to 
think. Abandon your thoughts about stopping your 
thinking, and that’ll be the end of the matter.” 
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 SIMILAR RESULTS, 
BUT NOT THE SAME 
 

The second day of the waning moon of the eleventh 
month, Luang Pu’s birthday, falls on the second day after 
the end of the Rains Retreat every year. So his students—
both scholarly monks and practicing monks—liked to 
travel to pay their respects to him on that day, to ask his 
advice on the practice or to report the results of their 
practice from the preceding Rains. This is one tradition 
they observed as long as he was alive. Once, after giving 
detailed advice on how to practice, 

Luang Pu ended with the following words, 
 
“Studying the Dhamma by reading and listening 

results in perceptions and concepts. Studying the 
Dhamma by practicing it results in actual levels of 
Dhamma in the heart.” 
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 THERE’S ONLY ONE PLACE 
 
Phra Maha Thaweesuk was the first of Luang Pu’s 

students to pass the ninth and final level of the Pali 
exams. Thus, in Luang Pu’s name, Wat Burapha 
sponsored a celebration of his achievement. 

After Phra Maha Thaweesuk had paid his respects to 
Luang Pu, Luang Pu gave him a short admonition: 
 

“To be able to pass the ninth level exams shows that 
you’re very industrious, sufficiently intelligent, and an 
expert in the Canon, for this counts as the completion of 
the study course. But to be interested just in study can’t 
bring release from suffering. You have to be interested 
in the practice of training the mind as well. 

“All 84,000 sections of the Dhamma came out of the 
Buddha’s mind. Everything comes out of the mind. 
Whatever you want to know, you can look for it in the 
mind.” 
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 THE WORLD VS. THE DHAMMA 
 
On March 12, 1979, Luang Pu went to Sri Kaew Cave 

Monastery on Phu Phaan Mountain, Sakon Nakorn 
province, for more than ten days of solitude and rest. On 
the evening of the last day before he was to leave, Ajaan 
Suwat together with the other monks and novices in the 
monastery came to pay their respects. 

Luang Pu commented, “It’s been comfortable resting 
here. The air is good, and the meditation easy. It makes 
me think of the old days when I was wandering.” 

Then he gave a Dhamma talk, which included the 
following passage: 
 

“That which can be known all belongs to the world. 
As for that which has no thing that can know it, that’s 
the Dhamma. The world always has things that come in 
pairs, but the Dhamma is one thing all the way 
through.” 
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 SHOULD YOU ASK? 
 
Many people interested in the practice, whether lay 

or ordained, are not only intent on their practice but also 
like to search out teachers who are skilled in giving 
advice. Once a group of meditating monks from the 
central region of Thailand came to spend many days 
listening to Luang Pu’s Dhamma and to his advice on 
meditation. One of the monks told Luang Pu of his 
feelings: “I’ve searched out many teachers, and although 
they all teach well, they generally teach just about the 
Vinaya, or the practicing of wandering and following the 
ascetic practices, or else the bliss and stillness that come 
from practicing concentration. But as for you, you teach 
the straight route to the top: not-self, emptiness, 
nibbana. Forgive me for being so forward as to ask, but 
in teaching about nibbana, have you attained it yet?” 

Luang Pu answered, 
 

“There’s nothing that will attain, and nothing that 
won’t attain.” 
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 THE PURPOSE OF THE PRACTICE 
 
Ajaan Bate, a close relative of Luang Pu’s, lived at 

Khoke Mawn Monastery. Even though he ordained only 
late in life, he was extremely strict in his practice of 
meditation and the ascetic practices. Luang Pu once 
praised him, saying that his practice had gotten good 
results. When Ajaan Bate fell seriously ill and was near 
death, he said that he wanted to see Luang Pu one last 
time, to bid him farewell before dying. I informed Luang 
Pu, who went to see him. On his arrival, Ajaan Bate got 
up and bowed down to him and then lay back on his 
sleeping mat as before, without saying a word. But his 
smile and the happy look on his face were easy to see. 

Luang Pu said to him in a voice both clear and gentle, 
 
“All the practices you’ve been trying to practice are 

specifically meant for use at this time. When the time 
comes to die, make the mind one, then stop focusing and 
let go of everything.” 
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 HOPING FOR FAR-OFF RESULTS 
 
When lay people came to visit Luang Pu, he 

ordinarily wouldn’t ask them about anything far away. 
He’d usually ask, “Have you ever meditated?” Some 
would respond that they had, others that they hadn’t.  

One woman, a member of the latter group, was more 
outspoken than the rest. She said, “As I see it, there’s no 
reason we have to go to all the trouble of meditating. 
Every year I hear the Mahachaad sermon [a long, poetic 
chant of the Buddha’s penultimate life, as Prince 
Vessantara] at least 13 times at many different temples. 
The monks there say that listening to the Mahachaad 
story guarantees I’ll be reborn in the time of the Buddha 
Sri Ariya Metteya, where I’ll meet with nothing but 
pleasure and ease. So why should I make things difficult 
for myself by meditating?” 

Luang Pu said, 
 

“Things that are excellent are right in front of your 
face, and yet you don’t show any interest. Instead, you 
place your hopes on far-off things that are nothing but 
rumors. This is the mark of a person who’s hopeless. 
When the paths, fruitions, and nibbana of the 
dispensation of the Buddha Gotama are still with us, 
totally complete, and yet you dither around and don’t 
show any interest in them, then when the dispensation 
of the Buddha Sri Ariya Metteya comes, you’ll dither 
around even more.” 
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 NOTHING MORE THAN THAT 
 
Sometimes, when Luang Pu noticed that the people 

who came to practice with him were still uncommitted, 
still pining after the happiness and enjoyment of purely 
worldly things to the point where they weren’t ready to 
let them go and practice the Dhamma, he’d give them a 
teaching to think about so as to see things clearly for 
what they are: 

 
“I ask you all to examine happiness, to see exactly 

where was the point of greatest happiness in your life. 
When you really look at it, you’ll see that it’s just that—
nothing more than anything else you’ve ever 
experienced. Why wasn’t it more than that? Because the 
world has nothing more than that. That’s all it has to 
offer—over and over again, nothing more than that at 
all.  Just birth, aging, illness, and death, over and over 
again. There’s got to be a happiness more extra- 
ordinary than that, more excellent than that, safer than 
that. This is why the noble ones sacrifice limited 
happiness in search of the happiness that comes from 
stilling the body, stilling the mind, stilling the 
defilements. That’s the happiness that’s safe, to which 
nothing else can compare.” 
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 IT’S EASY IF YOU’RE NOT ATTACHED 
 
Wat Burapha, where Luang Pu spent each Rains 

Retreat without exception for 50 years, is situated in the 
heart of the town of Surin, right in front of the Provincial 
Offices and next to the provincial court. For this reason, 
the noise of cars and trucks was constantly disturbing 
the peace and quiet of the monastery. Especially during 
the annual Elephant Fair or any of the holidays, there 
would be noise and bright lights for seven or fifteen days 
at a time. The monks and novices whose minds still 
lacked resilience would be especially bothered by this. 

Whenever they’d bring this to Luang Pu’s attention, 
they’d always get the same response: 

 
“Why waste your time being interested in those 

things? It’s the nature of light to be bright. It’s the 
nature of noise to be loud. That’s what their functions 
are. If you don’t focus on listening, that’s the end of the 
matter. Act in a way that’s not in opposition to your 
surroundings, for that’s just the way they are. Simply 
reach a genuine understanding with them using deep 
discernment, that’s all.” 
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 SOMETIMES WHAT I HEARD 
AMAZED ME 

 
One of my weaknesses was that I liked to talk with 

Luang Pu half in jest. This was because he never took 
offense, and was always approachable to the monks and 
novices who lived close to him. Once I asked him, “In the 
texts they say that devas came by the tens of billions to 
listen to the Buddha. Would there be enough space to 
hold them all? Was his voice loud enough for all of them 
to hear?” 

When I heard Luang Pu’s answer I was stunned and 
amazed, for I had never read anything like it in the texts 
and had never heard anyone say such a thing before. On 
top of that, I heard him say this only when he was 
seriously ill and nearing death. 

He said, 
 

“There would be no problem even if the devas 
gathered by the millions of billions, for the space of one 
atom can hold up to eight devas.” 
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 EVEN THIS SORT OF QUESTION 
 
That insoluble problem that people—whether 

children or adults, intelligent or stupid—argue about 
uselessly and without ever coming to an agreement, is 
this: Which came first, the chicken or the egg? For the 
most part, they argue about this only in jest and can 
never come to any conclusion. Still, there were people 
who would bring this question to Luang Pu, thinking 
that he probably wouldn’t answer a question of this sort. 
But eventually I heard him give an answer like nobody 
else’s when one day Phra Berm came to massage his feet 
and asked him, “Luang Pu, which came first, the chicken 
or the egg?” 

Luang Pu answered, 
 
“They came at the same time.” 
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 A SCOLDING 
 
There were times when Luang Pu seemed almost 

annoyed with people who, having hardly meditated at 
all, asked him how to push things along so that they 
could see results right away. 

He would scold them, 
 
“We practice for the purpose of restraint, for the 

purpose of abandoning, for the purpose of unraveling 
our desires, for the purpose of putting an end to 
suffering, not for the purpose of seeing heavenly 
mansions. We don’t even make it our goal to see 
nibbana. Just keep on practicing calmly without 
wanting to see anything at all. After all, nibbana is 
something empty, without shape. There’s no foundation 
to it, and nothing to which it can be compared. Only if 
you keep at the practice will you know for yourself.” 
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 LETTING GO OF ONE THING 
TO GET STUCK ON ANOTHER 

 
One of Luang Pu’s lay students came to pay his 

respects and to report proudly on the results he had 
gained from his practice, saying, “I’m really glad to see 
you today because I’ve been practicing in line with your 
advice and have been getting results step by step. When I 
start meditating, I let go of all external perceptions, and 
the mind stops its turmoil. It gathers together, grows 
still, and drops into concentration. All other pre- 
occupations disappear, leaving just happiness, an 
extreme happiness, cool and refreshed. I can stay there 
as long as I want.” 

Luang Pu smiled and said, 
 
“It’s good that you’re getting results. Speaking of the 

happiness in concentration, it really is happy. There’s 
nothing else that can compare. But if you get stuck just 
on that level, that’s all you get. It doesn’t give rise to the 
discernment of the noble path that can cut through 
becoming and birth, craving and attachment. So the 
next step is to let go of that happiness and contemplate 
the five aggregates to see them clearly.” 
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 A COMPARISON 
 
“The mind of a noble one who has reached the 

transcendent, even though it may live in the world, 
surrounded by whatever the surroundings, can’t be 
pulled by the world into getting perturbed or mixed up 
with those things at all. In other words, the affairs of the 
world [gain, loss, status, loss of status, praise, criticism, 
pleasure, and pain] can’t overwhelm it, can’t pull it back 
to the level of a run-of-the-mill person’s mind. It can’t be 
brought under the power of defilement or craving ever 
again.” 
 

“It’s like coconut milk. Once you squeeze it out of the 
coconut flesh and boil it over high heat until the oil 
separates, you can’t turn it back into coconut milk 
again. No matter how much you may mix the oil with 
other coconut milk, you can’t turn the oil back into 
coconut milk at all.” 
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 ANOTHER COMPARISON 
 

 “The paths, fruitions, and nibbana are personal: You 
can truly see them only for yourself. Those who practice 
to that level will see them for themselves, will be clear 
about them for themselves, will totally end all their 
doubts about the Buddha’s teaching. If you haven’t 
reached that level, all you can do is keep on guessing. No 
matter how profoundly someone else may explain them 
to you, your knowledge about them will be guesswork. 
Whatever is guesswork will have to be uncertain. 

“It’s like the turtle and the fish. The turtle lives in two 
worlds: the world on land and the world in the water. As 
for the fish, it lives only in one world, the water. If it were 
to get on land, it would die. “One day, when a turtle came 
down into the water, it told a group of fish about how 
much fun it was to be on land: The lights and colors were 
pretty, and there were none of the difficulties that came 
from being in the water. 

“The fish were intrigued, and wanted to see what it 
was like on land, so they asked the turtle, ‘Is it very deep 
on land?’ 
  “The turtle answered, ‘What would be deep about it? 
It’s land.’ 

“The fish: ‘Are there lots of waves on land?’ 
“The turtle: ‘What would be wavy about it? It’s land.’ 
“The fish: ‘Is it murky with mud?’ 
“The turtle: ‘What would be murky about it? It’s 

land.’ 
“Notice the questions asked by the fish. They simply 

take their experience of water to ask the turtle, and the 
turtle can do nothing but say no. 

 
“The mind of a run-of-the-mill person guessing 

about the paths, fruitions, and nibbana is no different 
from the fish.” 
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 THINGS OUTSIDE AND IN 
 
The evening of April 2, 1981, after Luang Pu had 

returned from a ceremony in the palace and was resting 
at the royal monastic dwelling in Wat Bovorn, a high-
ranking monk who was also a meditator came to visit 
and to converse with him about the Dhamma. His first 
question was this: “They say that a person who was a 
yakkha in a previous life, on returning to a human birth, 
can study magical formulae and be very powerful in 
whatever way he uses them. How true is that?” 

Luang Pu sat right up and answered, 
 
“I’ve never been interested in that sort of thing at all. 

But have you ever meditated to this point: 
hasituppapada, the movement of the mind where it 
smiles on its own, without any intention to smile? It 
happens only in a noble one’s mind. It doesn’t happen in 
ordinary people, because it lies beyond the conditions of 
fabrication—free in and of itself.” 
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 NOT EVEN THE FIVE PRECEPTS 
 
Great senior monks tend to have lots of students, 

both lay and ordained. And among those students are 
people both good and bad. Especially among the monks: 
There are lots of good ones, with a few bad ones mixed 
in. One of the monks close to Luang Pu tended to be a 
little too casual about taking things without permission. 
People would report this to Luang Pu, but he tended not 
to say anything about it. 

Once, when he wanted something that this monk had 
taken, he asked another monk to go ask after it, but the 
first monk denied having taken it. The second monk 
came back to inform Luang Pu of the first monk’s denial. 
Luang Pu didn’t complain, but simply said this: 

 
“Some monks are so intent on observing the 227 

precepts that they forget to observe the five.” 
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 NEVER PERTURBED 
 

It was after 10 p.m., and I saw that Luang Pu was 
sitting and resting, so I went to inform him, “Luang Pu, 
Ajaan Khao has died.” 

Instead of asking when or how, Luang Pu said, 
 
“Ah, yes. Ajaan Khao is finally done with the burden 

of hauling his sankharas around. I visited him four 
years ago and saw all the difficulties his physical 
sankharas were giving him. He had to have other 
people looking after him all the time. As for me, I have 
no bad karma with regard to the body. But as for bad 
karma associated with the body, even noble ones—no 
matter what the level of their attainment—still have to 
contend with these things until they’re finally released 
from them and no longer involved with them. The 
normal state of the mind is that it has to live with things 
of this sort. But as for the mind that’s well-trained, 
when these things arise it can immediately let them go 
and maintain its peace, without worries, without 
attachments, free from the burden of having to be 
involved with them. That’s all there is.” 
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 HOW THE DHAMMA PROTECTS 
 
The great fire in Surin resulted in lot of suffering: a 

huge destruction of property and a great sense of loss. 
Some folks even went out of their minds. People came in 
a stream to see Luang Pu and to bemoan the good they 
had done in the past, saying, “We’ve been making merit 
at the temple and practicing the Dhamma since the time 
of our grandparents. Why didn’t that merit help us? Why 
didn’t the Dhamma protect us? The fire totally destroyed 
our homes.” Many of these people stopped coming to the 
monastery to make merit because the Dhamma didn’t 
help protect their homes from burning down. 

Luang Pu said, 
 
“The Dhamma doesn’t help people in that way at all. 

The fire simply acted in line with its function. What this 
means is that destruction, loss, disintegration, 
separation have always been with us in this world. As 
for those who practice the Dhamma, who have the 
Dhamma in their hearts, when they meet with these 
things they understand how to place the mind in such a 
way that it doesn’t suffer. That’s how the Dhamma 
helps. It’s not the case that it helps by preventing aging 
or death or hunger or fire. That’s not the case at all.” 
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 ONLY PRACTICE CAN RESOLVE DOUBT 
 
When people asked Luang Pu about death and 

rebirth, or about past and future lives, he was never 
interested in answering. Or if some people argued that 
they didn’t believe that heaven or hell really existed, he 
never tried to reason with them or to cite evidence to 
defeat their arguments. Instead, he’d give them this 
piece of advice: 

 
“People who practice the Dhamma don’t have to give 

any thought to past or future lives, or to heaven or hell. 
All they have to do is be firm and intent on practicing 
correctly in line with the principles of virtue, 
concentration, and discernment. If there really are 16 
levels of heaven as they say in the texts, people who 
practice well are sure to rise to those levels. Or if heaven 
and nibbana don’t exist, people who practice well don’t 
lack for benefits here and now. They’re sure to be 
happy, as human beings on a high level.” 

“Listening to what other people say, looking things 
up in the texts, can’t resolve your doubts. You have to 
put effort into the practice to give rise to clear insight 
knowledge. That’s when doubt will be totally resolved 
on its own.” 
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 IS THAT ALL THEY WANT? 
 
Even though people would come in groups to hear 

Luang Pu’s opinion about rebirth, claiming that this 
person or that was able to remember many past lives, 
seeing what they had been in the past or who their 
mothers or relatives in past lives had been, Luang Pu 
would say, 
 

“I’ve never been interested in this sort of knowledge. 
Even just threshold concentration can give rise to it. 
Everything comes from the mind. Whatever you want 
to know or see, the mind will grant you the knowledge 
or vision—and quickly at that. If you’re satisfied with 
just this level of knowledge, the good result is that you’ll 
fear being reborn on a low level. That way you’ll set 
your mind on doing good, being generous, observing 
the precepts, and not harming one another. You’ll be 
able to smile, confident in the results of your merit.” 

“But as for eliminating defilement to destroy 
ignorance, craving, and attachment in order to reach 
total release from suffering, that’s something else 
entirely.” 
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 NO FABLES 
 
In all the long time I lived close to Luang Pu, there 

were never any fables or entertaining tales in his 
teachings—no jataka tales or stories of the present. All 
his teachings were noble truths, pure and simple, on the 
ultimate or impersonal level. Or else they were a few 
carefully chosen comments, as if he were trying to be 
frugal in his words. Even when he gave instructions on 
religious ceremonies or on how to make donations or 
basic morality, he taught in a very detached way. For the 
most part, he’d say, 

 
“Ceremonies and merit-making activities can be 

regarded as skillful means, but from a meditator’s point 
of view they lead to only a small amount of skill, that’s 
all.” 
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 STRANGE 
 
After the opening ceremonies for the Phra Ajaan Mun 

Museum, Luang Pu traveled further to visit Ajaan Funn 
at Khaam Cave. In those days, large vehicles could go no 
further than the base of the hill where the cave was 
located, which meant that Luang Pu had to climb a long 
distance up the hill. This he found extremely tiring, 
having to stop and catch his breath many times. I felt 
keenly pained for my part in putting him to such 
difficulties. Finally, when we had reached the meeting 
hall at the top of the hill and Ajaan Funn had paid his 
respects, Ajaan Thate happened to arrive as well. 

Seeing these three great elders coincidentally meeting 
and hearing them converse in a friendly way in such a 
peaceful and smiling atmosphere, my sense of inner pain 
totally disappeared and was replaced by a feeling of 
rapture. 

Ajaan Funn expressed his admiration of Luang Pu, 
saying, “Your health is very strong. Even at your age, 
you’re still able to climb all the way up the hill.” 
Luang Pu responded, 
 

“I’m not really all that strong. I’ve looked the matter 
over and seen that I have no bad karma with regard to 
the body. When I can’t use the body any more, I’ll just 
drop it, that’s all.” 
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 STRANGER STILL 
 
I’m sure you can imagine how thrilled the large 

surrounding crowd of lay people was to be present at this 
coincidental meeting of three great ajaans. This sort of 
opportunity isn’t easy to find. So two photographers 
from Surin starting taking as many pictures as they 
could. 

When we were back on the bus for the trip home, the 
photographers saw that everyone was hungry for the 
pictures, so they announced that they would blow them 
up to 12” prints and sell them, with the proceeds going to 
help Jawm Phra Forest Monastery. I thought to myself 
that it wasn’t a very pretty thing to see a price put on an 
ajaan’s pictures with the purpose of selling them, but 
almost everyone on the bus placed an order. 

When the photographers developed their film, they 
discovered that, of the more than twenty pictures they 
had gone to all that effort to take, all were totally blank, 
like a cloudless sky. That put an end to everyone’s hopes 
for the pictures and, as it turned out, that was the last 
meeting among those three great ajaans. 
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 THE TRUTH AS HE SAW IT 
 
When people asked Luang Pu if he had read any of 

the many accounts of Ajaan Mun’s life, he would answer, 
“A few.” The next question would be, “And what do you 
think of all the psychic powers and miraculous events 
they describe?” Luang Pu would answer, “Back in the 
days when I was living with Ajaan Mun, I never heard 
him mention anything about them.” 

Normally, when Luang Pu would speak of Ajaan 
Mun, he’d speak only of his ascetic practices, saying, 
 

“Among the later generations of monks, I’ve never 
seen a single one adhere to these practices as strictly as 
Ajaan Mun. He wore only robes made of rags that he 
had sewn and dyed himself. He never used finished 
robes received from anyone else. He stayed in forest 
dwellings his entire life. He ate only the food he had 
received on alms round, and only out of his alms bowl. 
Even when he was severely ill, he would sit up and hold 
his bowl in his lap for others to put alms in. He never 
took the special allowances that come from spending 
the Rains Retreat or receiving the kathina. He never got 
involved in construction work, and never tried to 
persuade other people to do so.” 
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 ANSWERING QUESTIONS 
WITH QUESTIONS 

 
Because I had been on familiar terms with Luang Pu 

for a long time, when I would ask him a question he 
would tend to answer by asking a question in return—his 
way of getting me to think out the answer on my own. 

For example, when I asked, “The minds of arahants 
are clean and bright. Can they predict the next lottery 
number accurately?” 

He answered, “Would arahants be interested in 
knowing stuff like that?” 

When I asked, “Do arahants dream in their sleep like 
ordinary people?” 

He answered, “Aren’t dreams an affair of the 
aggregate of fabrication?” 

When I asked, “Have there ever been any run-of-the-
mill people still thick with defilements who have 
nevertheless been able to teach other people to become 
arahants?” 

He answered, 
 
“Haven’t there been a lot of doctors who, even 

though they themselves are ill, have been able to cure 
other people of their illnesses?” 
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 LUANG PU’S HABITS 
 

Bodily: He was physically strong and agile, well-
proportioned in his features, clean-smelling, with few 
diseases. He liked to bathe with warm water only once a 
day. 

Verbal: He had a deep voice, but spoke softly. He was 
a man of few words who spoke the truth, spoke directly, 
with no scheming to his speech. In other words, he never 
hinted, never cajoled, never spoke sarcastically, never 
gossiped, never begged, never asked anyone’s pardon, 
never talked about his dreams. He never told jataka 
stories or fabulous tales. 

Mental: There was a truth to him—once he had set 
his mind on doing something, he would work at it until 
he succeeded. He was always kind and compassionate, 
quiet, calm, and enduring. He never flared up in anger or 
showed any signs of frustration or impatience. He was 
never upset about things that were lost, and was never 
heedless. Fully mindful, alert, he was cheerful at all 
times. He never seemed to suffer, and was always 
unshaken by events. No untoward states of mind 
overcame him. 

He always taught us, 
 

“Try to clearly understand events as events: that 
they arise, change, and then dissolve away. Don’t suffer 
or be sad because of them.” 
 
 
 
 
 
 
 



Gifts He Left Behind     96   
         

 HEAVY PAIN, 
BUT NOT HEAVY WITH PAIN 
 

Luang Pu was severely ill at the Chulalongkorn 
Hospital. On the night of the seventeenth day of his stay, 
he was very fatigued, to the point where the doctors had 
to give him an oxygen tube. Late that night, after 
midnight, a famous monk together with a large following 
came to pay respect. Seeing that this was a special 
occasion, I let them into Luang Pu’s room. Luang Pu lay 
on his right side with his eyes closed throughout the 
visit. When the monk and his following had bowed down 
to him, the monk leaned over him and spoke directly 
into his ear, “Luang Pu, do you still have feelings of 
pain?” 

Luang Pu answered, 
 

“Feeling and body still exist in line with their nature, 
but I don’t partake of that feeling at all.” 
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 A SAFE SHORTCUT 
 
On January 20, 1973, just before Luang Pu was to 

leave Chulalongkorn Hospital, his students decided to 
donate a sanghadana to dedicate the merit to the past 
generations who had built the hospital and had since 
passed on. 

When the ceremony was over, a number of doctors 
and nurses came to pay their respects to Luang Pu and to 
express their happiness that he had recovered. They 
commented in a friendly way, “Your health is still good 
and strong. Your face is bright, as if you hadn’t been sick 
at all. This is probably the fruit of your good powers of 
concentration. We don’t have much spare time to 
practice concentration. Are there any methods that are 
simple or quick?” 

Luang Pu responded, 
 
“Whenever you have time, use that time to practice. 

Training the mind, examining the mind, is the quickest, 
most direct method of all.” 
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 EVERYTHING COMES FROM ACTION 
 

Throughout his life, Luang Pu never accepted the 
idea of lucky hours or lucky days. Even when he was 
simply asked, “What would be a good day to ordain?” or 
“to disrobe?” or “Which days are lucky or unlucky?” he 
never went along with the idea. He’d usually say, “All 
days are good.” If people asked him to determine an 
auspicious time, he would have them go find out for 
themselves, or else he would say, “Any time that’s 
convenient is a good time.” 

He would conclude by saying, 
 

“Everything comes from our behavior. Good times, 
bad times, lucky times, unlucky times, merit, sin: All 
these things come from human behavior.” 
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 MAKING NO SHOW 
 
Luang Pu never did anything to make a show or call 

attention to himself. For example, if people wanted to 
take his picture, their timing would have to be right. For 
instance, if he had already put on his full set of robes to 
listen to the Patimokkha or to ordain a monk or to 
participate in one sort of ceremony or another, then if 
you asked to take his picture at a moment like that, it 
would be easy. But if he was sitting informally and you 
asked him to get up and put on his robes to pose for a 
picture, you’d have a hard time getting him to comply. 

Once, a lady from Bangkok brought a fine blanket for 
Luang Pu to use in the cold season. A few months later, 
in the middle of the hot season, she happened to come 
and pay her respects again. She asked him to get the 
blanket and pose with it so that she could take a picture, 
because she had forgotten to take a picture when she had 
donated it. Luang Pu refused to do so, saying gently, 
“There’s no real need for that.” Even when she asked him 
a second time, and a third, he kept saying, “There’s no 
real need.”  

When she left I felt ill at ease, so I went to Luang Pu 
and asked him, “Do you realize how dissatisfied she 
was?” 
Luang Pu smiled and said, 
 

“I know. And the reason for her dissatisfaction is 
that she has a dissatisfying heart.” 
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 THE END OF REBIRTH 
 
Once a senior meditation teacher came to discuss 

many high-level topics of Dhamma with Luang Pu and 
ended with a question: “Some of the senior meditation 
monks conduct themselves well and inspire great 
respect. Even other monks agree that they’re firmly 
established in the Buddha’s teachings. But then 
something happens. Either they disrobe, or their 
behavior starts going astray, running afoul of the 
Dhamma and Vinaya. So what level of Dhamma does one 
have to reach in order to cut transmigration for sure, so 
that there’s no more becoming and birth?” 

Luang Pu said, 
 
“Being strictly restrained in line with the Vinaya 

and observing the ascetic practices is an admirable 
form of conduct that’s extremely inspiring. But if you 
haven’t developed the mind to the level of heightened 
mind and heightened discernment, it can always 
regress, for it hasn’t yet reached the transcendent. 
Actually, arahants don’t need to know much. They 
simply have to develop their minds to be clear about the 
five aggregates and to penetrate dependent co-arising 
(paticca samuppada). That’s when they can stop 
fabricating, stop searching, stop all motions of the 
mind. Right there is where everything ends. All that 
remains is pure, clean, bright—great emptiness, 
enormously empty.” 
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 A COMPARISON 
 

 “The desire to know and see so as to put an end to 
one’s doubts is something you find in all advanced 
people. Every science, every branch of learning, has been 
established so that people will question and want to 
know. That’s when they’ll make the effort to study and 
practice to reach the goal of that branch of learning. 

“But in the area of the Buddha’s teachings, you have 
to study and practice in a balanced way. And your effort 
has to be intense so that you can enter into the highest 
thing in the Dhamma on your own. That’s when you’ll 
end your doubts totally on your own. 

“It’s like a person from the countryside who’s never 
seen Bangkok. When people tell him that, in addition to 
being developed in other ways, Bangkok has a ‘Jewel 
Wall’ [the name of the fortress wall around the Grand 
Palace] and an enormous ‘Gold Mountain’ [the name of 
the cetiya at Wat Sraket], he makes up his mind to go to 
Bangkok with the expectation that he’ll be able to get 
some jewels from the wall and some gold from the 
mountain. But when he finally makes it to Bangkok and 
someone shows him, ‘That’s the Jewel Wall; that’s the 
Gold Mountain,’ that puts an immediate end to all his 
questions and expectations. 
 

“The paths, fruitions, and nibbana are like that.” 
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 THE SAFEST WAY TO DWELL 
 
I remember that in 1976 two meditation teachers 

from the northern part of the Northeast came to pay 
their respects to Luang Pu. The way they discussed the 
practice with him was very delightful and inspiring. They 
described the virtues and attainments of the different 
ajaans with whom they had lived and practiced for a long 
time, saying that that luang pu had concentration as his 
constant mental dwelling; this ajaan dwelled in the 
Brahma attitudes, which is why so many people 
respected him; that luang pu dwelled in the limitless 
Brahma attitudes, which is why there was no limit to the 
number of students he had, and why he was always safe 
from dangers. 

Luang Pu said, 
 
“Whatever level a monk has reached, as far as I’m 

concerned he’s welcome to dwell there. As for me, I 
dwell with knowing.” 
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 CONTINUED 
 
When those two monks heard Luang Pu say that he 

dwelled with knowing, they were silent for a moment 
and then asked him to explain what dwelling with 
knowing was like. 

Luang Pu explained, 
 
“Knowing is the normality of mind that’s empty, 

bright, pure, that has stopped fabricating, stopped 
searching, stopped all mental motions—having nothing, 
not attached to anything at all.” 
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 THE END OF STRESS 
 

Luang Pu was pure in his speech because he liked to 
talk about the genuine truth. He’d speak only of the 
highest aims of the Buddha’s teachings, he’d refer only to 
the Buddha’s words that led solely to the end of suffering 
and stress. You could tell this from the Buddha’s 
teaching he quoted most often. 

The Buddha said, 
 
“Monks, there that dimension where there is neither 

earth, nor water, nor fire, nor wind; neither the 
dimension of the infinitude of space, nor dimension of 
the infinitude of consciousness, nor dimension of 
nothingness, nor dimension of neither perception nor 
non-perception; neither this world, nor the next world, 
nor sun, nor moon. And there, I say, is neither coming, 
nor going, nor staying; neither passing away nor 
arising: unestablished, unevolving, without support. 
This, just this, is the end of stress.” 
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 HIS LAST ILLNESS 
 
When Luang Pu returned from the hospital in early 

1983, it didn’t mean that he had fully recovered from his 
illness, simply that he had to use an extreme level of 
endurance to survive for eight more months, to the 
special merit-making celebration that had been planned 
for his 96th birthday. As the day of the ceremony 
approached, his symptoms started getting erratic: He’d 
be very tired, uncomfortable, and feverish from time to 
time. I asked him if we should take him back to 
Chulalongkorn Hospital, but he said, “There’s no need 
to.” And then he added, “I forbid you to take me, for even 
if I went, I wouldn’t recover.” 

I replied, “Last time your illness was heavier than this 
and you still recovered. This time it’s not heavy at all. 
You’re sure to recover.” 

Luang Pu said, 
 
“That was last time. This isn’t last time.” 
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 APPROACHING DEATH 
 
On October 29, 1983, Luang Pu’s condition was no 

better than stable after 1:00 p.m., but his complexion 
was abnormally bright. His followers—lay people, town 
monks, and forest monks—came in large numbers for 
the celebration. 

At 3:00 p.m., a large contingent of forest monks came 
to pay respect to Luang Pu, who sat up and discussed the 
Dhamma with them. Speaking in a clear voice, he 
advised them on the entire path of practice as if he were 
resolving all their doubts and questions, summarizing all 
the meditation instructions he had ever taught. 

Later that night, near 10:00 p.m., Luang Pu had us 
take him out of his hut in a wheelchair. He looked gently 
around the whole area of the monastery, with no one 
realizing that that would be his last look at things 
outside. 
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 ONE LAST RECOLLECTION 
OF THE DHAMMA 

 
After 10:00 p.m., Luang Pu had us take him back into 

his room. He lay on his back, supported by a large pillow. 
He asked the eight or nine monks in the room to chant 
the Seven Blessing Chants for him to hear. Then he told 
them to chant the Sati-sambojjhanga Sutta three times, 
and Dependent Co-arising three times. Then he asked us 
to chant the Great Frames of Reference 
(Mahasatipatthana) Discourse, but none of us had 
memorized it. So he said, “Open your chanting books 
and chant from the book,” but there were no chanting 
books around. Fortunately, Ajaan Phuunsak, who had 
been looking after Luang Pu all along, had brought his 
copy of the Royal Chanting Book, so he picked it up and 
searched through the book to find the right page, leafing 
back and forth until Luang Pu said, “Hand it here.” He 
then opened the book to the right page without even 
looking at it and said, “Chant from right here.” This 
amazed every monk in the room, for Luang Pu had 
opened the book right to the Mahasatipatthana 
Discourse, on page 172. The discourse was long, and it 
took us more than two hours to finish it. He listened 
quietly throughout. 
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 FINAL WORDS 
 
A few moments after we had finished chanting the 

Mahasatipatthana Discourse, Luang Pu began speaking 
about the Lord Buddha’s total nibbana, from the 
beginning to the end. Here, I’ll ask just to quote his 
concluding remarks: 
 

“The Lord Buddha didn’t attain nibbana in any of 
his jhanic attainments. When he left the fourth jhana, 
his mental aggregates all ceased at once, with nothing 
remaining. In other words, he allowed his feeling 
aggregate to cease in an awake state of mind, the 
normal human mental series, complete with 
mindfulness and alertness, with no other mental states 
coming to blind or delude the mind at all. This was the 
mind fully in its own state. You could call that state 
great emptiness, or the original cosmos, or nibbana, 
whichever you like. That’s the state I’ve been practicing 
all along to reach.” 

 
Those were Luang Pu’s last words. 
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 A MOMENT OF WILDERNESS 
IN THE CITY 

 
Let’s go back in time for a moment to some events 

nearly 100 years ago. Luang Pu’s group of four 
wandering monks and novices had split off from Ajaan 
Mun’s group and were wandering through Thaa Khantho 
district in Kalasin province. As they went through the 
dense forest, they encountered all sorts of dangers and 
difficulties: every kind of wild animal and, in particular, 
malaria. Finally, one of the monks, unable to fight off the 
disease, died in a pitiful way right in front of his fellow 
monks. Worse than that, when Luang Pu split off from 
the group accompanied by just one small novice into 
another forest wilderness near Kut Kawm village, 
malaria came and took the life of the novice right before 
his eyes. Luang Pu could do nothing but look on in utter 
dismay, simply because he lacked the medicine to treat 
the disease. 

Now come back to the events just after 4:00 a.m. on 
October 30, 1983. That same condition of wilderness 
returned for a moment in Luang Pu’s room, for although 
he was seriously ill there wasn’t a single nurse, not a 
single drop of saline solution anywhere around. There 
were simply Luang Pu’s monastic students circled 
around him, as if protecting his total freedom to put 
down his body in a death that left no traces—completely 
pure, quiet, and calm. 
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 EVEN THE TIMING WAS APT 
 
The Buddha had searched for the truth for six years, 

and when he gained Awakening, he did so at the 
approach of dawn, i.e., after 4:00 a.m. Having gained 
Awakening, he taught for another 45 years, using the 
period after 4:00 a.m. each day to spread his awareness 
to see whom he should teach the next day. When the 
time came for his total nibbana, he chose the same time 
of day. 

A bundle of fabrications that had arisen on October 4, 
1888 in Praasaat Village, Surin province, grew and 
developed in stages, conducting his life in a way that was 
admirable and right. He remained in the ochre robe to 
the end of his days, practicing in an exemplary fashion, 
truly an “unexcelled field of merit for the world.” He 
worked in a consummate way for his own true benefit 
and for the true benefit of others until October 30, 1983. 
That’s when Luang Pu dropped his body at 4:13 a.m.—
just like that. 

What was amazing was that his students—lay and 
ordained, city dwellers and forest dwellers—had already 
gathered to make merit in celebration of the beginning of 
Luang Pu’s 96th year, the completion of his eighth 
twelve-year cycle, as if in full preparation for this event. 
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 NO BAD KARMA 
WITH REGARD TO THE BODY 

 
It was only then that I understood what Luang Pu 

had meant when he said that he had no bad karma with 
regard to the body. 

For even though he had reached his 96th year, his 
body was strong, spry, clean, and calm. Always fully 
mindful and alert, he suffered no senility or forgetful 
lapses at all. 

When the time came for him to die, he died quietly 
with no signs of pain or difficulty. He caused no trouble, 
mental or physical, for those who were looking after him: 
no waste of doctors, no waste of medicine, no waste of 
anyone’s time. 

In the midst of the stillness near dawn, free of the 
noise of people or traffic—even the leaves of the trees 
were still, the air was cool, with a gentle drizzle falling 
like snow—Luang Pu, a member of the pure, noble 
Sangha, dropped his body, leaving us with only his 
virtues to remember and miss in a way that will know no 
end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
         

 GLOSSARY 
 

ajaan (Pali: acariya): Teacher; mentor. 
appana samadhi: Fixed penetration, the strongest 

level of concentration. 
arahang (Pali: araham):Worthy; pure. An epithet 

for the Buddha often used as a meditation word. 
brahma: Literally, a “great one.” A deva inhabiting 

one of the highest celestial realms. The Brahma attitudes 
are four qualities of mind that enable one to become a 
brahma after death: good will, compassion, appreciation, 
and equanimity. 

buddho: Awake; enlightened. An epithet for the 
Buddha often used as a meditation word. 

deva: Literally, a “shining one.” A terrestrial spirit or 
an inhabitant of one of the many heavens. 

dhamma (dharma): Event; phenomenon; the way 
things are in and of themselves; their inherent qualities; 
the basic principles underlying their behavior. Also, 
principles of behavior that human beings ought to follow 
so as to fit in with the right natural order of things; 
qualities of mind they should develop so as to realize the 
inherent quality of the mind in and of itself. By 
extension, “Dhamma” is used also to denote any doctrine 
that teaches such things. Thus the Dhamma of the 
Buddha denotes both his teachings and the direct 
experience of nibbana, the quality at which those 
teachings are aimed. 

dhutanga: Ascetic practice. Optional observances 
that monks may undertake to cut away mental 
defilement and attachment to the requisites of life. There 
are thirteen altogether, and they include the practice of 
wearing robes made from thrown-away cloth, the 
practice of using only one set of three robes, the practice 
of going for alms, the practice of not by-passing any 
donors on one’s alms path, the practice of eating no 
more than one meal a day, the practice of eating from 



  
         

one’s alms bowl, the practice of not accepting food after 
one has eaten one’s fill, the practice of living in the 
wilderness, the practice of living at the foot of a tree, the 
practice of living under the open sky, the practice of 
living in a cemetery, the practice of living in whatever 
place is assigned to one, and the practice of not lying 
down. 

jataka: A story, often mythical, of one of the 
Buddha’s previous births. 

jhana: Meditative absorption in a single object, 
notion or sensation. 

kamma (karma): Intentional act resulting in states 
of being and birth. 

khandha: Heap; group; aggregate. Physical and   
mental components of the personality and of sensory 
experience in general, out of which one’s sense of self is 
fabricated. Altogether there are five: form—physical 
phenomena; feelings of pleasure, pain, or neither 
pleasure nor pain; perception—mental labels and 
concepts; fabrications—thought-constructs; and 
consciousness of the six senses. 

luang phaw: Venerable father. 
luang pu: Venerable paternal grandfather. A term of 

great respect for an elder monk. 
luang taa: Venerable maternal grandfather. A term 

connoting more affection than respect, usually—but not 
always—used for monks ordained late in life. 

magga: Path. Specifically, the path to the cessation 
of suffering and stress. The four transcendent paths—or 
rather, one path with four levels of refinement—are the 
path to stream entry (entering the stream to nibbana, 
which ensures that one will be reborn at most only seven 
more times), the path to once-returning, the path to 
nonreturning, and the path to arahantship. 

nibbana (nirvana): Liberation; the unbinding of the 
mind from greed, anger, and delusion, from physical 
sensations and mental acts. As the term is used to refer 
also to the extinguishing of a fire, it carries connotations 



  
         

of stilling, cooling, and peace. (According to the physics 
taught at the time of the Buddha, the property of fire 
exists in a latent state to a greater or lesser degree in all 
objects. When activated, it seizes and sticks to its fuel. As 
long as it remains latent or is extinguished, it is 
“unbound.”) 

paticca-samuppada: Dependent co-arising, an 
analysis of the mental and physical factors that combine 
to produce suffering. 

patimokkha: The code of the monks’ 227 precepts, 
chanted fortnightly. 

phala: Fruition. Specifically, the fruition of any of 
the four transcendent paths (see magga). 

phra: Venerable. The common title for a monk. 
sambojjhanga: Factor for awakening.There are 

seven 
in all: mindfulness, analysis of mental qualities, 
persistence, rapture, serenity, concentration, and 
equanimity. 

sangha: The community of the Buddha’s disciples. 
On the conventional level, this refers to the Buddhist 
monkhood. On the ideal level, it refers to those of the 
Buddha’s followers, whether lay or ordained, who have 
attained at least the first of the transcendent paths (see 
magga) culminating in nibbana. 

sanghadana: A donation dedicated to the entire 
community of monks, rather than to a specific 
individual. 

sati: Mindfulness. 
sutta (sutra): Discourse. 
vinaya: The monastic discipline. The Buddha’s term 

for his teaching was, “this Dhamma-Vinaya.” 
vipassana: Insight. 
wat: Monastery; temple. 

yakkha: A fierce spirit, usually associated with trees, 
mountains, or caves. 
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 พระราชวฒุาจารย หลวงปูดลูย อตุโล (พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๒๖) 
 
 
 
 

 



  
         

 

 
 
 

หลวงปูสรุปใจความ อริยสัจสี่ใหฟงวา 
 
"จิตที่สงออกนอก      เปนสมทุัย 
ผลอันเกิดจากจิตที่สงออกนอก  เปนทุกข 
จิตเห็นจิต        เปนมรรค 
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต    เปนนิโรธ." 

  

 

 

 



  
         

 คําชวนอาน 

หลายทานไดเรียกรองถามหา ถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปูฯ        
ใครอยากจะไดฟงไดอาน อาตมาภาพขอสารภาพตามความเปนจริงวา    
ธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงปูนั้น เปนสิ่งที่หาไดยากอยางยิ่ง ทั้งนี้

เนื่องจากทานไมเคยเทศนเปนกัณฑๆ หรือเเสดงเปนเรื่องราวยาวๆ 

เพียงเเตเมื่อสอนภาวนาหรือกลาวตักเตือนลูกศิษย หรือตอบคําถาม 

ตลอดถึงสนทนากับพระเถระอื่นๆ หลวงปูก็จะกลาวอยางสั้นๆ ดวย

ความระมัดระวัง ยกขอธรรมะมากลาวอยางยอๆ เทานั้นเอง นอกจากนี้ 

ทานไมเคยเเสดงในพิธีการงานใดอีกเลยฯ 
เพื่อเปนการสนองความตองการเเกทานที่สนใจ ในคติธรรมคําสอน

ของหลวงปู อาตมาภาพจึงพยายามรวบรวมธรรมะสั้นๆ ทั้งที่เปน 

สัจจธรรมลวน หรือเปนคําสอนคําเตือนเเละธรรมะที่ทานกลาวตอบ

คําถามของผูถาม ตลอดถึงพระพุทธพจนบางตอนจากพระไตรปฎกที่

หลวงปูชอบยกขึ้นมาปรารภใหฟงเสมอๆ เพราะไดอยูกับหลวงปูมาเปน

เวลายาวนานตลอดอายุขัยของทาน จากที่เคยไดบันทึกไวบางหรือจําไว

บาง พรอมเลาถึงเหตุการณ สถานที่ เเละบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อเขาใจได

งายหรือชวนอานไดบาง รวมไวในหนังสือเลมนี้เปนครั้งเเรกฯ ส่ิงที่นา

สังเกตเเละนาอัศจรรยอยางหนึ่ง คือ หลวงปูมีปกติเปนผูไมพูดหรือพูด

นอยที่สุด เเตมีปฏิภาณไหวพริบเร็วฉับไวมาก เเละไมมีผิดพลาด พูดสั้น

ยอเเตอมความหมายไวอยางสมบูรณ คําพูดของทานเเตละประโยคมี

ความหมายเเละเนื้อหาจบลงโดยสิ้นเชิง เหมือนหนึ่งสะกดจิตผูฟงหรือ 



  
         

ผูถามใหฉุกคิดอยูเปนเวลานาน เเลวก็ตองใชความตริตรองดวยปญญา

อยางลึกซึ้งฯ 
 อนึ่ง ทานผูอานอาจสงสัยวา ขอธรรมะของหลวงปูในเลมนี ้เหน็มทีัง้

ธรรมะเเบบธรรมดาก็มี เเบบชวนขบขันก็มี เเละเเบบสัจจธรรมลวนก็มี 

ทําไมจึงไมเรียงลําดับใหผูอานไดอานจากงายไปหายาก หรือจากตํ่าไป

หาสูง เปนตนฯ ที่ไมไดเรียงลําดับไวเชนนั้น ก็เพราะวาขอความของ

ธรรมะเเละเรื่องนั้น มีใจความจบลงเฉพาะหนาเเตละหนาอยูเเลว เเละ

ถือวาเปนการเปลี่ยนบรรยากาศทางความคิดไปในตัวดวย หรือหากเปน

การไมเหมาะสมประการใด โดยเปนการบังอาจเกินควร หรือผิดพลาด

บกพรองประการใด ขอทานผูคงเเกเรียนทั้งหลายไดเมตตาอภัยเเก

อาตมา ผูมีสติปญญาอันนอยนิดนี้ดวยเถิด. 
 

พระโพธินันทมุนี 
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
         

 สังเขปประวัติ 

หลวงปูดูลย อตุโล นับเปนศิษยอาวุโสรุนแรกสุดของหลวงปูมั่น  
ภูริทัตฺโต พระอาจารยใหญฝายอรัญญาวาสี ในยุคปจจุบัน 

พระเถระที่เปนสหธรรมิก และมีอายุรุนเดียวกับหลวงปูดูลย ไดแก
หลวงปูสิงห ขนฺตยาโม วัดปาสาลวัน นครราชสีมา และหลวงปูขาว 

อนาลโย วัดถํ้ากลองเพล จ.อุดรธานี 
ดวยความปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของหลวงปูดูลย ทานจึงมีศิษย

สําคัญๆ หลายองค ศิษยรุนแรกๆ ก็มีหลวงปูฝน อาจาโร วัดปาอุดม 
สมพร จ.สกลนคร, หลวงปูออน ญาณศิริ วัดปานิโคธาราม จ.อุดรธานี, 
หลวงปูสาม อกิฺจโน วัดปาไตรวิเวก จ.สุรินทร, และพระเทพสุธาจารย 
(หลวงปูโชติ คุณสมฺปนฺโน) วัดวชิราลงกรณ อ.ปากชอง นครราชสีมา 

สําหรับศิษยอาวุโสของหลวงปูดูลย ที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบัน ไดเเก     
พระวิสุทธิธรรมรังสี (หลวงพอเปลี่ยน โอภาโส) วัดปาโยธาประสิทธิ์    
จ.สุรินทร, พระชินวงศาจารย วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย, หลวงพอสุวัจน 

สุวโจ วัดถํ้าศรีเเกว จ.สกลนคร, เเละพระโพธินันทมุนี วัดบูรพาราม    
จ.สุรินทร เปนตน 

หลวงปูดูลย อตุโล เปนพระอริยเจาที่มีคุณธรรมล้ําลึก ทานเนนการ
ปฏิบัติภาวนามากกวาการเทศนาสั่งสอน สําหรับพระสงฆและญาติโยม
ที่เขาไปกราบนมัสการและขอฟงธรรมะหลวงปูมักจะใหธรรมะสั้นๆ แต

มีความล้ําลึกสูงชั้นเสมอ ทานจะเทศนเร่ืองจิตเพียงอยางเดียว โดยจะ

ย้ําใหเราพิจารณาจิตในจิตอยูเสมอ 



  
         

หลวงปูดูลย อตุโล เกิดปชวด วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๑ ที่บาน

ปราสาท  ต.เฉนียง  อ.เมือง จ.สุรินทร ทานเกิดในตระกูล "เกษมสินธุ" 
เปนบุตรคนหัวป ในจํานวนพี่นองทั้งหมด ๔ คน 

เมื่ออายุ ๒๒ ป หลวงปูไดอุปสมบทที่วัดจุมพลสุธาวาส อ.เมือง   
จ.สุรินทร  โดยมีทานพระครูวิมล ศีลพรต (ทอง) เปนพระอุปชฌาย ใน

พรรษาที่ ๖ หลวงปูไดเดินดวยเทาไปยังจังหวัดอุบลราชธานี พํานักอยูที่
วัดสุทัศวนาราม เพื่อเรียนปริยัติธรรม สอบไดนักธรรมชั้นตรี แลวจึง

เรียนบาลีไวยากรณตอถึงแปลมูลกัจจายนได 
หลวงปูไดรูจักชอบพอกับหลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม ซึ่งตอมาเปนที่

รูจักกันดีในนามของแมทัพใหญแหงกองทัพธรรม ในสายของหลวงปู

มั่น ภูริทัตฺโต ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทําการเผยแพรธรรมะใน

สายพุทโธ จนแพรหลายมาตราบเทาทุกวันนี้ 
ในปที่ ๒ ที่หลวงปูไปพํานักอยูที่อุบลราชธานีนั้น หลวงปูมั่นได

ธุดงคมาพํานักอยูที่วัดบูรพา ในเมืองอุบลราชธานี หลวงปูดูลยและ

หลวงปูสิงหสองสหายผูใครธรรม ไดไปกราบนมัสการและฟงธรรมของ
พระอาจารยใหญ เกิดความอัศจรรยใจและศรัทธาเปนที่ยิ่ง จึงตัดสินใจ
เลิกละการเรียนดานปริยัติธรรม แลวออกธุดงคตามหลวงปูมั่นตอไป 

นับเปนศิษยหลวงปูมั่นในสมัยแรก และไดรวมเดินธุดงคตามหลวงปูมั่น 

ไปในที่ตางๆ อยูนานป 
หลวงปูดูลย เที่ยวธุดงคหาความวิเวกตามปาเขานานถึง ๑๙ ป จึง

ไดรับคําสั่งจากผูบัญชาการคณะสงฆใหหลวงปูเดินทางไปประจําอยูที่

จังหวัดสุรินทร เพื่อจัดการศึกษาดานปริยัติธรรม และเผยแพรขอปฏิบัติ

ทางกัมมัฏฐานไปดวยกัน หลวงปูจึงไดไปพํานักอยูประจําที่ ที่วัด  



  
         

บูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร มาตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๖ จวบจนบั้นปลาย

ชีวิตของทาน 
นับต้ังแตบัดนั้นมา แสงแหงรัศมีของพระธรรม ทั้งทางปริยัติและ

ทางปฏิบัติ ก็เร่ิมฉายแสงรุงเรืองตลอดมา โดยหลวงปูรับภาระทั้งฝาย

คันถธุระและวิปสนาธุระ บริหารงานพระศาสนาอยางเต็มกําลังสามารถ 

ในปฏิปทาสวนตัวของทานนั้นไมเคยละทิ้งกิจธุดงค บําเพ็ญเพียรทางใจ
อยางสม่ําเสมอตลอดมา พรอมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแกผูสนใจ

ปฏิบัติทั้งคฤหัสนและบรรพชิต ดวยเหตุที่หลวงปูมีเมตตาธรรมสูง 
จึงชวยสงเคราะหบุคคลทั่วไปไดอยางกวางขวางโดยไมเลือกชั้นวรรณะ 

หลวงปูมีสุขภาพอนามัยดีเปนเยี่ยม แข็งแรง วองไว ผิวพรรณ   
ผองใส มีเมตตาเปนอารมณ สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ทําใหผูใกลชิดและ 
ผูไดกราบไหว เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอยางสนิทใจ 

หลวงปูดูลย อตุโล พระอริยเจาผูประเสริฐ ไดละเสียซึ่งสังขารเมื่อ

วันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ สิริอายุรวมได  ๙๖ ป กับ  ๒๖ วัน  
พระอรหันตธาตุของทานได เก็บรักษาไวใหสาธุชนได สักการะที่

พิพิธภัณฑกัมมัฏฐานในบริเวณวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร 
สวนคําสอนของหลวงปู ซึ่งเปนคําสอนสั้นๆ และเฉียบคมล้ําลึกนั้น 

ทานเจาคุณพระโพธินันทมุนี ไดรวบรวมและพิมพไวในหนังสือ "หลวงปู

ฝากไว" เลมนี้ นับเปนหนังสือที่มีคุณคาแกนักปฏิบัติธรรม และผูสนใจ
ทั่วไป 

หลวงปูเนนเรื่องการปฏิบัติภาวนา ใหพิจารณาจิตในจิต จนรูแจง 
ทานเทศนาแตเพียงสั้นๆ แตเฉียบคม ทานสอนวา 



  
         

"หลักธรรมที่แทจริงคือจิต จิตของเราทุกคนนั่นแหละคือ
หลักธรรมสูงสุด ที่อยูในจิตใจเรา นอกจากนั้นแลวมันไมมี
หลักธรรมใดๆ เลย... ขอใหเลิกละการคิดและการอธิบาย เสียให
หมดสิ้น จิตในจิตก็จะเหลือแตความบริสุทธิ์ ซ่ึงมีประจําอยูแลว
ในทุกคน." 
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 ธรรมะปฏิสันถาร 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
เยี่ยมหลวงปูเปนการสวนพระองค เมื่อทั้งสองพระองคทรงถามถึง

สุขภาพอนามัยและการอยูสําราญแหงอิริยาบถของหลวงปู ตลอดถึง

การสนทนาธรรมกับหลวงปู พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ

ราชปุจฉาวา "หลวงปู การละกิเลสนั้น ควรละกิเลสอะไรกอน"ฯ 
"กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยูที่จิต ใหเพงมองดูที่จิต อันไหนเกิด

กอน ใหละอันนั้นกอน." 
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 หลวงปูไมฝนสังขาร 

ทุกครั้งที่ลนเกลาฯ ทั้งสองพระองคเสด็จเยี่ยมหลวงปู หลังจากเสร็จ  
พระราชกรณียกิจในการเยี่ยมแลว เมื่อจะเสด็จกลับทรงมีพระดํารัส        
คําสุดทายวา "ขออาราธนาหลวงปูใหดํารงขันธอยูเกินรอยป เพื่อเปนที่ 
เคารพนับถือของปวงชนทั่วไป หลวงปูรับไดไหม"ฯ 

ทั้งๆ ที่พระราชดํารัสนี้เปนสัมมาวจีกรรม ทรงประทานพรแกหลวงปู

โดยพระราชอัธยาศัย หลวงปูก็ไมกลารับ และไมอาจฝนสังขาร จึงถวาย

พระพรวา 
"อาตมาภาพรับไมไดหรอก แลวแตสังขารเขาจะเปนไปของ

เขาเอง." 
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 ปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจส่ี  

พระเถระฝายกัมมัฏฐานเขาถวายสักการะหลวงปูในวันเขาพรรษาป 

๒๔๙๙ หลังฟงโอวาทและขอธรรมะอันลึกซึ้งขออ่ืนๆแลว หลวงปูสรุป

ใจความ อริยสัจส่ีใหฟงวา 
"จิตที่สงออกนอก     เปนสมุทยั 
ผลอันเกิดจากจิตที่สงออกนอก  เปนทุกข 
จิตเห็นจิต       เปนมรรค 
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต    เปนนิโรธ." 
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 สิ่งที่อยูเหนอืคําพูด  

อุบาสกผูคงแกเรียนคนหนึ่ง สนทนากับหลวงปูวา "กระผมเชื่อวา 
แมในปจจุบันพระผูปฏิบัติถึงขั้นไดบรรลุมรรคผลนิพพานก็คงมีอยูไม

นอย เหตุใดทานเหลานั้นจึงไมแสดงตนใหปรากฏ เพื่อใหผูสนใจปฏิบัติ
ทราบวาทานไดบรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆ แลว เขาจะไดมีกําลังใจและมี

ความหวัง เพื่อเปนพลังเรงความเพียรในทางปฏิบัติใหเต็มที่"ฯ 
หลวงปูกลาววา 
"ผูที่เขาตรัสรูแลว เขาไมพูดวาเขารูแลวซ่ึงอะไร เพราะสิ่งนั้น

มันอยูเหนือคําพูดทั้งหมด." 
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 หลวงปูเตือนพระผูประมาท  

ภิกษุผูอยูดวยความประมาท คอยนับจํานวนศีลของตนแตในตํารา 

คือ มีความพอใจภูมิใจกับจํานวนศีลที่มีอยูในคัมภีร วาตนนั้นมีศีลถึง 

๒๒๗ ขอ 
"สวนที่ต้ังใจปฏิบัติใหไดนั้น จะมีสักกี่ขอ." 
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 จริง แตไมจริง  

ผูปฏิบัติกัมมัฏฐาน ทําสมาธิภาวนา เมื่อปรากฏผลออกมาในแบบ

ตางๆ ยอมเกิดความสงสัยขึ้นเปนธรรมดา เชน เห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม

ตรงกันบาง ปรากฏในอวัยวะรางกายของตนเองบาง สวนมากมากราบ

เรียนหลวงปูเพื่อใหชวยแกไข หรือแนะอุบายปฏิบัติตอไปอีก มีจํานวน

มากที่ถามวาภาวนาแลวก็เห็นนรก สวรรค  วิมาน เทวดา หรือไมก็เปน
องคพุทธรูปปรากฏอยูในตัวเรา ส่ิงที่เห็นเหลานี้เปนจริงหรือฯ 

หลวงปูบอกวา 
"ที่เห็นนั้น เขาเห็นจริง แตสิ่งที่ถูกเห็น ไมจริง." 
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 แนะวิธีละนิมิต  

ถามหลวงปูตอมาอีกวา นิมิตทั้งหลายแหล หลวงปูบอกวายังเปน

ของภายนอกทั้งหมด จะเอามาทําอะไรยังไมได ถาติดอยูในนิมิตนั้นก็

ยังอยูแคนั้น ไมกาวตอไปอีก จะเปนดวยเหตุที่กระผมอยูในนิมิตนี้มา

นานหรืออยางไร จึงหลีกไมพน นั่งภาวนาทีไร พอจิตจะรวมสงบก็เขาถึง

ภาวะนั้นทันที หลวงปูโปรดไดแนะวิธีละนิมิตดวยวา ทําอยางไรจึงจะ

ไดผลฯ 
หลวงปูพูดวา 
"เออ นิมิตบางอยางนั้นมันก็สนุกดี นาเพลิดเพลินอยูหรอก 

แตถาติดอยูแคนั้นมันก็เสียเวลาเปลา วิธีละงายๆ ก็คือ อยาไปดู
สิ่งที่ถูกเห็นเหลานั้น ใหดูผูเห็น แลวสิ่งที่ไมอยากเห็นนั้นก็จะหายไป
เอง." 
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 เปนของภายนอก  

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ หลวงปูอยูในงานประจําป วัดธรรม

มงคล สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีแมชีพราหมณหลายคนจากวิทยาลัยครูพา

กัน เข า ไปถามทํ านองรายงานผลของการปฏิบัติ วิป สสนาให 

หลวงปูฟงวา เขานั่งวิปสสนาจนจิตสงบแลว เห็นองคพระพุทธรูปอยูใน

หัวใจของเขา บางคนวาไดเห็นสวรรควิมานของตัวเองบาง บางคนวา

เห็นพระจุฬามณีเจดียสถานบาง พรอมทั้งภูมิใจวา เขาวาสนาดีทํา           
วิปสสนาสําเร็จฯ 

หลวงปูอธิบายวา 
"สิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้น ยังเปนของภายนอกทั้งสิ้น    

จะนําเอามาเปนสาระที่พึ่งอะไรยังไมไดหรอก." 
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 หยุดเพื่อรู  

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๐๗ มีพระสงฆหลายรูป ทั้งฝายปริยัติและ

ฝายปฏิบัติ ไดเขากราบหลวงปูเพื่อรับโอวาทและรับฟงการแนะแนวทาง
ธรรมะที่จะพากันออกเผยแผธรรมทูตครั้งแรก หลวงปูแนะวิธีอธิบาย

ธรรมะขั้นปรมัตถ ทั้งเพื่อสอนผู อ่ืนและเพื่อปฏิบัติตนเองใหเขาถึง 

สัจจธรรมนั้นดวย ลงทายหลวงปูไดกลาวปรัชญาธรรมไวใหคิดดวยวา 
"คิดเทาไรๆ ก็ไมรู  
ตอเมื่อหยุดคิดไดจึงรู  
แตตองอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู." 
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 ทั้งสงเสริมทั้งทําลาย 

กาลครั้งนั้น หลวงปูไดใหโอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกมี

ใจความตอนหนึ่งวาฯ 
"ทานทั้งหลาย การที่จะออกจาริกไปเพื่อเผยแผ ประกาศพระ

ศาสนานั้น เปนไดทั้งสงเสริมพระศาสนาและทําลายพระศาสนา 
ที่วาเชนนี้เพราะองคธรรมทูตนั่นแหละตัวสําคัญ คือ  เมื่อไปแลว
ประพฤติตัวเหมาะสม มีสมณสัญญาจริยาวัตรงดงามตามสมณ
วิสัยผูที่ไดพบเห็น หากยังไมเลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้น 
สวนผูที่เลื่อมใสแลว ก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเขาไปอีกฯ 
สวนองคที่มีความประพฤติและวางตัวตรงกันขามนี้ ยอมทําลายผู
ที่เลื่อมใสแลวใหถอยศรัทธาลง สําหรับผูที่ยังไมเลื่อมใสเลย ก็ยิ่ง
ถอยหางออกไปอีกฯ จึงขอใหทุกทานจงเปนผูพรอมไปดวย
ความรูและความประพฤติ ไมประมาท สอนเขาอยางไร ตนเอง
ตองทําอยางนั้นใหไดเปนตัวอยางดวย." 
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 เมื่อถึงปรมัตถแลวไมตองการ 

กอนเขาพรรษาป ๒๔๙๖ หลวงพอเถาะ ซึ่งเปนญาติของหลวงปู 
และบวชเมื่อวัยชราแลว ไดออกธุดงคติดตามทานอาจารยเทสก ทาน

อาจารยสาม ไปอยูจังหวัดพังงาหลายป กลับมาเยี่ยมนมัสการหลวงปู 
เพื่อศึกษาขอปฏิบัติทางกัมมัฏฐานตอไปอีก จนเปนที่พอใจแลว หลวง
พอเถาะพูดตามประสาความคุนเคยวา หลวงปูสรางโบสถ ศาลาได

ใหญโตสวยงามอยางนี้ คงจะไดบุญไดกุศลอยางใหญโตทีเดียวฯ 
หลวงปูตอบวา 
"ที่เราสรางนี่ก็สรางเพื่อประโยชนสวนรวม ประโยชนสําหรับ

โลก สําหรับวัดวา ศาสนาเทานั้นแหละ ถาพูดถึงเอาบุญ เราจะมา
เอาบุญอะไรอยางนี้." 
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 เปนการดัดนิสัยหรอืเปลา 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผานพนไปแลวเปนเวลา ๖ ป ผลไดที่

สงครามฝากไวใหก็คือ ความยากจนคนแคนแสนเข็ญดวยขาดแคลน

เครื่องอุปโภคบริโภค ไดแผปกคลุมไปทั่วทุกหยอมหญา โดยเฉพาะ

เครื่องนุงหม ขาดแคลนอยางยิ่ง พระเณรในวัดตางๆ มีสบงจีวรชุดเดียว

ก็บุญนักหนาแลว พวกเราเปนสามเณรอยูกับหลวงปูหลายรูปฯ 
วันหนึ่งสามเณรพรม ซึ่งเปนหลานหลวงปู รูปหนึ่งดวยเขาเห็น

สามเณรชุมพลหมจีวรใหมและสวย จึงถามวา จีวรนี้ทานไดแตไหนมา 

เณรชุมพลตอบวา เราเขาไปทําวาระถวายหลวงปู หลวงปูเห็นของเรา

ขาด ทานจึงประทานใหมาผืนหนึ่งฯ 
เมื่อถึงวาระเณรพรม จึงหมจีวรขาดไปนวดเทาหลวงปู ดวยคิดวา

จะไดอยางเขาบาง พอเสร็จวาระกําลังจะออกมา หลวงปูเห็นจีวรขาด 
คงสงสารหลานอยางจับใจ จึงลุกไปเปดตูหยิบเอาของยื่นมาให พรอม
กับส่ังวา "นี่เอาไปเย็บใหดี อยาหมทั้งที่ขาดอยางนี้" 

สามเณรพรมตองจําใจรับดายกับเข็มจากหลวงปูอยางรวดเร็ว ดวย
ความผิดหวัง. 
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 ทุกขเพราะอะไร 

สุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผูหนึ่ง เขานมัสการหลวงปู พรรณนาถึง
ฐานะของตนวาอยูในฐานะที่ดี ไมเคยขาดแคลนสิ่งใดเลย มาเสียใจกับ 

ลูกชายที่สอนไมได ไมอยูในระเบียบแบบแผนที่ดี ตกอยูภายใตอํานาจ
อบายมุขทุกอยาง ทําลายทรัพยสมบัติและจิตใจของพอแมจนเหลือที่

จะทนได ขอความกรุณาหลวงปูใหชวยแนะอุบายบรรเทาทุกขและแกไข

ใหลูกชายพนจากอบายมุขนั้นดวยฯ                  
หลวงปูก็แนะนําส่ังสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆ ตลอดถึงแนะอุบาย 

ทําใจใหสงบ รูจักปลอยวางใหเปนฯ 
เมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแลว หลวงปูปรารภธรรมะใหฟงวา 
"คนสมัยนี้ เขาเปนทุกขเพราะความคิด." 
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 อุทานธรรม 

หลวงปูยังกลาวธรรมกถาตอมาอีกวา สมบัติพัสถานทั้งหลายมันมี
ประจําอยู ในโลกนี้มาแลวอยางสมบูรณ  ผูที่ขาดปญญาและไร

ความสามารถ ก็ไมอาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหลานั้นได ยอม

ครองตนอยูดวยความฝดเคืองและลําบากขันธ สวนผูที่มีปญญา       
มีความสามารถ ยอมแสวงหาสมบัติของโลกไวไดอยางมากมาย อํานวย

ความสะดวกแกตนไดทุกกรณีฯ สวนพระอริยเจาทั้งหลาย ทาน

พยายามดําเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหลานั้นทั้งหมด ไปสูภาวะแหงความ

ไมมีอะไรเลย เพราะวา 
"ในทางโลก มี สิ่งที่มี สวนในทางธรรม มี สิ่งที่ไมมี." 
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 อุทานธรรมตอมา 

เมื่อแยกพันธะแหงความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพส่ิงทั้งปวงไดแลว  
จิตก็หมดพันธะกับเร่ืองโลก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จะดีหรือเลว       
มันขึ้นอยูกับจิตที่ออกไปปรุงแตงทั้งหมด และจิตที่ขาดปญญายอม

เขาใจผิด เมื่อเขาใจผิด ก็หลงอยูภายใตอํานาจของเครื่องรอยรัด

ทั้งหลาย ทั้งทางกายและทางใจ อันโทษทัณฑทางกาย อาจมีคนอื่นชวย

ปลดปลอยไดบาง สวนโทษทางใจ มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องรึงรัดไวนั้น 
ตองรูจักปลดปลอยตนดวยตนเองฯ 

"พระอริยเจาทั้งหลาย ทานพนแลวจากโทษทั้งสองทาง 
ความทุกขจึงครอบงําไมได." 
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 อุทานธรรมขอตอมา 

เมื่อบุคคลปลงผม หนวด เคราออกหมดแลว และไดครองผากาสาว
พัสตรเรียบรอยแลว ก็นับวาเปนสัญลักษณแหงความเปนภิกษุได แตยัง
เปนไดเเตเพียงภายนอกเทานั้น ตอเมื่อเขาสามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทาง

ใจ อันไดแกอารมณตกต่ําทางใจไดแลว ก็ชื่อวาเปนภิกษุภายในไดฯ 
ศีรษะที่ปลงผมหมดแลว สัตวเลื้อยคลานเล็กนอยเชนเหา

ยอมอาศัยอยูไมไดฉันใด จิตที่พนจากอารมณ ขาดจากการปรุง
แตงแลว ทุกขก็อาศัยอยูไมไดฉันนั้น ผูมีปกติเปนอยูอยางนี้ ควร
เรียกเอาวา "เปนภิกษุแท." 
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 พุทโธเปนอยางไร  

หลวงปูไดรับนิมนตไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๒๑ ในชวงสนทนาธรรม  ญาติโยมสงสัยวาพุทโธเปนอยางไร   
หลวงปูไดเมตตาตอบวา 

เวลาภาวนาอยาสงจิตออกนอก ความรูอะไรทั้งหลายทั้งปวง    
อยาไปยึด ความรูที่เราเรียนกับตําหรับตํารา หรือจากครูบาอาจารย  

อยาเอามายุงเลย ใหตัดอารมณออกใหหมด แลวก็ภาวนาไปใหมันรู รู

จากจิตของเรานั่นแหละ เมื่อจิตของเราสงบเราก็จะรูเอง ตองภาวนาให

มากๆ เขา เวลามันจะเปน จะเปนของมันเอง ความรูอะไรๆ ใหมันออก

จากจิตของเรา 
ความรูที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละ เปนความรูที่ลึกซึ้งถึงที่สุด   

ใหมันรูออกจากจิตเองนั่นแหละมันดี คือจิตมันสงบ 
ทําจิตใหเกิดอารมณอันเดียว อยาสงจิตออกนอก ใหจิตอยูในจิต 

แลวใหจิตภาวนาเอาเอง ใหจิตเปนผูบริกรรมพุทโธ พุทโธอยูนั่นแหละ 
แลวพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเรา  เราจะไดรูจักวา พุทโธ นั้น
เปนอยางไร แลวรูเอง...เทานั้นแหละ ไมมีอะไรมากมาย  
(ถอดจากเทป) 
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 อยากไดของดี  

เมื่อตนเดือนกันยายน  ๒๕๒๖ คณะแมบานมหาดไทย โดยมี

คุณหญิงจวบ จิรโรจน เปนหัวหนาคณะ ไดนําคณะแมบานมหาดไทยไป

บําเพ็ญสังคมสงเคราะหทางภาคอีสาน ไดถือโอกาสแวะนมัสการ  

หลวงปู เมื่อเวลา ๑๘.๒๐ น.ฯ 
หลังจากกราบนมัสการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปูและ

รับวัตถุมงคลเปนที่ระลึกจากหลวงปูแลว เห็นวาหลวงปูไมคอยสบาย  
ก็รีบออกมา แตก็ยังมีสุภาพสตรีทานหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู
วา ดิฉันขอของดีจากหลวงปูดวยเถอะเจาคะฯ 

หลวงปูจึงเจริญพรวา ของดีก็ตองภาวนาเอาจึงจะได เมื่อภาวนา

แลว ใจก็สงบ กาย วาจา ก็สงบ แลวกายก็ดี วาจา ใจก็ดี เราก็อยูดีมีสุข

เทานั้นเอง  
ดิฉันมีภาระมาก ไมมีเวลาจะนั่งภาวนาได งานราชการเดี๋ยวนี้ รัด

ตัวมากเหลือเกิน มีเวลาที่ไหนมาภาวนาไดคะฯ 
หลวงปูจึงตองอธิบายใหฟงวา 
"การภาวนาตองกําหนดดูที่ลมหายใจ 
ถามีเวลาสําหรับหายใจ ก็ตองมีเวลาสําหรับภาวนา." 
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 มี แตไมเอา 

ป ๒๕๒๒ หลวงปูไปพักผอน และเยี่ยมพระอาจารยสมชาย ที่วัด

เขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสรูปหนึ่งจาก

กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม เจาคณะภาคทาง

ภาคใตไปอยูฝกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแลว เพราะมีอายุออนกวาหลวงปู
เพียงปเดียวฯ 

เมื่อทานทราบวาหลวงปูเปนฝายกัมมัฏฐานอยูแลว ทานจึงสนใจ

และศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติ ทํานองสนทนาธรรมกันเปน

เวลานานและกลาวถึงภาระของทานวา มัวแตศึกษาและบริหารงานการ

คณะสงฆมาตลอดวัยชรา แลวก็สนทนาขอกัมมัฏฐานกับหลวงปูเปน

เวลานาน ลงทายถามหลวงปูส้ันๆ วา ทานยังมีโกรธอยูไหมฯ 
หลวงปูตอบเร็ววา 
"มี แตไมเอา." 
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 รูใหพรอม 

ระหวางที่หลวงปูอยูรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณนั้น มี
ผูไปกราบนมัสการและฟงธรรมเปนจํานวนมาก คุณบํารุงศักดิ์ กองสุข 
เปนผูหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนา นัยวาเปนลูกศิษยหลวงพอ
สนอง กตุปฺโญ แหงวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนวัดปฏิบัติที่

เครงครัดฝายธุดงคกัมมัฏฐานในยุคปจจุบัน ไดปรารภการปฏิบัติธรรม
กับหลวงปู ถึงเรื่องการละกิเลสวา "หลวงปูครับ ทําอยางไรจึงจะตัด

ความโกรธใหขาดได"ฯ 
หลวงปูตอบวา 
"ไมมีใครตัดใหขาดไดหรอก มีแตรูทัน เมื่อรูทันมันก็ดับไป

เอง." 
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 ไมตามใจผูถาม 

ผูที่อยูเฝารักษาพยาบาลหลวงปู  ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ในรอบดึกมี
จํานวนหลายทานดวยกัน เขาเหลานั้นมีความสงสัยและอัศจรรยใจ

อยางยิ่ง โดยที่สังเกตเห็นวา บางวันพอเวลาดึกสงัด ตีหนึ่งผานไปแลว 
ไดยินหลวงปูอธิบายธรรมะ นานประมาณสิบกวานาที แลวสวดยถา 

ใหพร ทําเหมือนหนึ่งมีผูมารับฟงอยูเฉพาะหนาเปนจํานวนมาก คร้ันจะ

ถามประพฤติการที่หลวงปูทําเชนนั้น ก็ไมกลาถาม ตอเมื่อเห็นหลวงปู

ทําเชนนั้นหลายครั้ง ก็ทนสงสัยไมได จึงพากันถามหลวงปูตามลักษณ

การนั้นฯ 
หลวงปูจึงบอกวา 
"ความสงสัยและคําถามเหลานี้ มันไมใชเปนแนวทางปฏิบัติ

ธรรม." 
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 ประหยัดคําพูด 

คณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมยหลายทาน มีรอยตํารวจเอก 
บุลชัย สุคนธมัต อัยการจังหวัด เปนหัวหนา มากราบหลวงปู เพื่อฟงขอ
ปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งๆ ข้ึนไป ซึ่งสวนมากก็เคย

ปฏิบัติกับครูบาอาจารยแตละองคมาแลว และแสดงแนวทางปฏิบัติ 

ไมคอยจะตรงกัน เปนเหตุใหเกิดความสงสัยยิ่งขึ้น จึงขอกราบเรียน

หลวงปูโปรดชวยแนะแนวปฏิบัติที่ถูกตอง และทําไดงายที่สุด เพราะหา
เวลาปฏิบัติธรรมไดยาก หากไดวิธีที่งายๆ แลวก็จะเปนการถกูตองอยาง
ยิ่งฯ 

หลวงปูจึงบอกวา 
"ใหดูจิต ที่จิต." 
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 งาย แตทําไดยาก  

คณะของคุณดวงพร ธารีฉัตร จากสถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑  
บางซื่อ นําโดยคุณอาคม ทันนิเทศ เดินทางไปถวายผาปา และกราบ

นมัสการครูบาอาจารยตามสํานักตางๆ ทางภาคอีสาน ไดแวะกราบ

นมัสการหลวงปู หลังจากถวายผาปา ถวายจตุปจจัยไทยทานแดหลวงปู 
และรับวัตถุมงคลเปนที่ระลึกจากทานแลว ตางคนตางก็ออกไปตลาด

บาง พักผอนตามอัธยาศัยบาง 
มีอยูกลุมหนึ่ง ประมาณสี่หาคน เขาไปกราบขอใหหลวงปูแนะนําวิธี

ปฏิบัติงายๆ เพื่อแกไขความทุกข ความกลุมใจ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเปน

ประจํา วาควรปฏิบัติอยางไรจึงไดผลเร็วที่สุดฯ 
หลวงปูจึงบอกวา 
"อยาสงจิตออกนอก." 

 
 

 

 

 

 

  



 หลวงปูฝากไว     ๒๔      
         

 ทิ้งเสีย  

สุภาพสตรีทานหนึ่ง เปนชนชั้นครูบาอาจารย เมื่อฟงธรรมปฏิบัติ
จากหลวงปูจบแลวก็อยากทราบถึงวิธีไวทุกขที่ถูกตองตามธรรมเนียม 
เขาจึงพูดปรารภตอไปอีกวา คนสมัยนี้ไวทุกขไมคอยจะถูกตองและ

ตรงกัน ทั้งๆ ที่สมัย ร.๖ ทานทําไวเปนแบบอยางดีอยูแลว  เชนเมือ่ญาติ

พี่นองหรือญาติผูใหญถึงแกกรรมลง ก็ใหไวทุกข ๗ วันบาง ๕๐ วันบาง 
๑๐๐ วันบาง แตปรากฏวาคนทุกวันนี้ทําอะไรรูสึกวาลักลั่นกันไมเปน

ระเบียบ ดิฉันจึงขอเรียนถามหลวงปูวา การไวทุกขที่ถูกตองนั้น ควรไว
อยางไรเจาคะฯ 

หลวงปูบอกวา 
"ทุกข ตองกําหนดรู เมื่อรูแลวใหละเสีย ไปไวมันทําไม." 
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 จริงตามความเปนจริง 

สุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่ง ถวายสักการะแดหลวงปูแลว เขากราบ

เรียนวา ดิฉันจะตองไปอยูที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เพือ่ทาํมา
คาขายอยูใกลญาติทางโนน ทีนี้บรรดาญาติๆ ก็เสนอแนะวา ควรจะ

ขายของชนิดนั้นบาง ชนิดนี้บาง ตามแตเขาจะเห็นดีวาอะไรขายไดดี 
ดิฉันยังมีความลังเลใจ ตัดสินเอาเองไมไดวาจะเลือกขายของอะไร จึง

ใหหลวงปูชวยแนะนําดวยวา จะใหดิฉันขายอะไรจึงจะดีเจาคะฯ 
"ขายอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละ ถามีคนซื้อ." 
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 ไมไดต้ังจุดหมายไว 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ คณะนายทหารประมาณ ๑๐ กวา

นาย เขานมัสการหลวงปูเมื่อเวลาค่ําแลว ก็จะเดินทางตอเขากรุงเทพฯ 

ในคณะของนายทหารเหลานั้น มียศพลโทสองทาน หลังจากสนทนากับ
หลวงปูเปนเวลาพอสมควรแลว ก็ถอดเอาพระเครื่องจากคอของแตละ
ทานรวมใสในพานถวายใหหลวงปูชวยอธิษฐานแผเมตตาพลังจิตให

ทานก็อนุโลมตามความประสงค แลวก็มอบใหคืนไป นายพลทานหนึ่ง

ถามวา ทราบวามีเหรียญ หลวงปูออกมาหลายรุนแลว อยากถามหลวง
ปูวามีรุนไหนดังบางฯ 

หลวงปูตอบวา 
"ไมมีดัง." 
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 คนละเรื่อง 

มีชายหนุมจากตางจังหวัดไกลสามสี่คนเขาไปหาหลวงปู ขณะที่

ทานนั่งพักผอนอยูที่มุขศาลาการเปรียญ ดูอากัปกิริยาของเขาแลว  

คงคุนเคยกับพระนักเลงองคใดองคหนึ่งมากอนแลว สังเกตจากการนั่ง

การพูด เขานั่งตามสบาย พูดตามถนัด ยิ่งกวานั้น เขาคงเขาใจวา 

หลวงปูองคนี้คงสนใจกับเร่ืองเครื่องรางของขลังอยางดี เขาพูดถึงชื่อ

เกจิอาจารยอ่ืนๆ วาใหของดีของวิเศษแกตนหลายอยาง ในทีสุ่ดกง็ดัเอา
ของมาอวดกันเองตอหนาหลวงปู คนหนึ่งมีเข้ียวหมูตัน คนหนึ่งมีเข้ียว
เสือ อีกคนมีนอแรด ตางคนตางอวดอางวาของตนดีวิเศษอยางนั้น 

อยางนี้ มีคนหนึ่งเอยวา หลวงปูฮะ อยางไหนแนดีวิเศษกวากันฮะฯ 
หลวงปูก็อารมณร่ืนเปนพิเศษยิ้มๆ แลววา 
"ไมมี ดี ไมมีวิ เศษอะไรหรอก  เปนของสัตว เดียรัจฉาน

เหมือนกัน." 
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 ปรารภธรรมะใหฟง 

คราวหนึ่งหลวงปูกลาวปรารภพระธรรมใหฟงวา เราเคยตั้งสัจจะ

อานพระไตรปฎกจนจบ ในพรรษาที่ ๒๔๙๕ เพื่อสํารวจดูวาจุดจบของ

พระพุทธศาสนาอยูตรงไหน ที่สุดแหงสัจจธรรม หรือที่สุดของทุกขนั้น 

อยูตรงไหน พระพุทธองคทรงกลาวสรุปไววาอยางไร คร้ันอานไป  

ตริตรองไปกระทั่งถึงจบ ก็ไมเห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของ

เรา ใหตัดสินไดวา นี่คือที่ ส้ินสุดแหงทุกข ที่สุดแหงมรรคผล หรือที่

เรียกวานิพพานฯ 
มีอยูตอนหนึ่ง คือ ครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติใหมๆ 

พระพุทธเจาตรัสถามเชิงสนทนาธรรมวา สารีบุตร สีผิวของเธอผองใส

ยิ่งนัก วรรณะของเธอหมดจดผุดผองยิ่งนัก อะไรเปนวิหารธรรมของเธอ 

พระสารีบุตรกราบทูลวา "ความวางเปลาเปนวิหารธรรมของขา
พระองค"  (สุญญตา)ฯ 

ก็เห็นมีเพียงแคนี้แหละ ที่มาสัมผัสจิตของเรา. 
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 แนะนําตามวิทยฐานะ 

พระอาจารยสุจินต สุจิณโณ จบนิติฯ จากธรรมศาสตรนานแลว มี

ความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรม เคยไปฝากตัวเปนลูกศิษยหลวงปูหลุย 

เปนเวลาหลายป ตอมาเมื่อไดยินกิตติศัพทหลวงปูดูลย จึงลาหลวงปู 
หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู ตลอดถึงขอบรรพชา อุปสมบทอยูตลอดมา 

อยูกับหลวงปูพอสมควรแกความตองการแลว จึงกราบลาเพื่อเดินทาง

ธุดงควิเวกตอไปฯ 
หลวงปูแนะนําวา 
"เรื่องของพระวินัยนั้น ใหศึกษาอานตํารับตําราใหเขาใจให

ถูกตองทุกขอมูล เพื่อปฏิบัติไมใหผิด สวนธรรมะนั้น ถาอานมาก
ก็จะมีวิตกวิจารณมาก จึงไมตองอานก็ได ขอใหต้ังใจปฏิบัติเอา
เพียงอยางเดียวก็พอ." 
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 แนะนําหลวงตาแนน 

หลวงตาแนนบวชเมื่อวัยเลยกลางคนไปแลว หนังสือก็อานไมออก

สักตัว ภาษากลางก็พูดไมไดสักคํา ดีอยางเดียว คือ เปนคนตั้งใจดี ขยัน
ปฏิบัติกิจวัตรไมขาดตกบกพรอง วางาย สอนงาย เมื่อเห็นพระรูปอ่ืนเขา

ออกไปธุดงค หรืออยูกับสํานักปฏิบัติกับครูบาอาจารยอ่ืนๆ ก็อยากจะ

ไปกับเขาดวย จึงไปลาหลวงปูฯ 
เมื่อหลวงปูอนุญาตแลว หลวงตาแนนกลับวิตกวา กระผมไมรู

หนังสือ ไมรูภาษาพูดเขา จะปฏิบัติกะเขา ไดอยางไรฯ 
หลวงปูแนะนําวา 
"การปฏิบัติ ไมไดเกี่ยวกับอักขระพยัญชนะหรือคําพูดอะไร

หรอก ที่รูวาตนไมรูก็ดีแลว วิธีปฏิบัติในสวนวินัยนั้น ใหพยายาม
ดูแบบอยางเขา แบบอยางครูบาอาจารยผูนํา อยาทําใหผิดแผก
จากทาน สวนธรรมะ ใหดูที่จิตของตัวเอง ปฏิบัติที่จิต  เมื่อเขาใจ
จิตแลวอยางอ่ืนก็จะเขาใจไดเอง." 

 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๓๑      
         

 ภาระและปญหาประจํา 

การปกครองและการบริหารหมูคณะใหญ  นอกจากจะตอง

แกปญหาเล็กใหญอยางอื่นแลว ก็มีปญหาขาดแคลนพระเจาอาวาส 

เราเคยไดยินแตการแยงเปนสมภารกัน แตลูกศิษยหลวงปูนั้นตองปลอบ 

ตองบังคับใหไปเปนสมภาร ไมเวนแตละป ที่มีญาติโยมยกขบวนมา

ขอใหหลวงปูสงพระไปเปนเจาอาวาส เมื่อหลวงปูเห็นวาองคไหนสมควร

ไปก็ขอรองใหไป สวนมากเมื่อไมอยากไปก็มักจะอางวา กระผมกอสราง
ไมเกง อบรมไมเปน เทศนไมได ประชาสัมพันธหรือรับแขกไมคลอง เปน

ตน จึงยังไมอยากจะไปฯ 
หลวงปูก็สอนวา 
"สิ่งเหลานั้นไมจําเปนเทาไหรหรอก เรามีหนาที่ปฏิบัติกิจวัตร

เทานั้นเอง บิณฑบาต ฉัน แลวก็นั่งภาวนา เดินจงกรม ทําความ
สะอาดลานวัด เครงครัดตามธรรมวินัย แคนี้ก็พอแลว การ
กอสรางอะไรๆ มันแลวแตญาติโยม เขาจะทําหรือไมทําแลวแต
เขา." 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๓๒      
         

 ปรารภธรรมะใหฟง 

หลวงปูสรงน้ําวันละหนึ่งครั้ง เวลาบายหาโมง เฉพาะน้ํารอนที่ผสม

ใหอุนแลว กระทําอยูอยางนี้จนตลอดอายุขัยของทาน โดยมีพระเณร 
ผูอยูรับใชชวยสรงถวายทาน หลังจากเช็ดตัวแหงดี จิตใจปลอดโปรง

แลว ทานมักจะปรารภธรรมะใหฟง แลวแตจะมีธรรมะขอใดปรากฏขึ้น
ในขณะนั้น เชน คร้ังหนึ่งทานปรารภวา 

"ภิกษุเรา ถาปลูกความยินดีในเพศภาวะของตนแลว ก็จะมี
แตความสุข เยือกเย็น ถาตัวเองอยูในเพศภิกษุ แตกลับไปยินดี
ในเพศอื่น ภาวะอ่ืน ความทุกขก็จะทับถมอยูร่ําไป หยุดกระหาย 
หยุดแสวงหาได นั่นคือภิกษุภาวะโดยแท ความเปนพระนั้น  
ยิ่งจน ยิ่งมีความสุข." 
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 ปรารภธรรมะใหฟง  

จบพระไตรปฏกหมดแลว จําพระธรรมไดมากหลาย พูดเกง อธิบาย

ไดอยางซาบซึ้ง มีคนเคารพนับถือมาก ทําการกอสรางวัตถุไวไดอยาง

มากมาย หรือสามารถอธิบายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไดอยาง

ละเอียดแคไหนก็ตาม  ถายังประมาทอยู ก็นับวายังไมไดรับรสชาติ
ของพระศาสนาแตประการใดเลยเพราะสิ่งเหลานี้ยังเปนของ
ภายนอกทั้งนั้น เมื่อพูดถึงประโยชนก็เปนประโยชนภายนอก คือ
เปนไปเพื่อสงเคราะหสังคม เพื่อสงเคราะหผูอ่ืน เพื่อสงเคราะห
อนุชนรุนหลัง หรือเปนสัญลักษณของศาสนวัตถุ สวนประโยชน
ของตนที่แทนั้น คือความพนทุกข "จะพนทุกขไดก็ตอเมื่อรู จิต
หนึ่ง." 
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 คิดไมถึง 

สํานักปฏิบัติธรรมแหงหนึ่ง  ซึ่ ง เปนสาขาของหลวงปูนั่นเอง  

อยูดวยกันเฉพาะพระประมาณ ๕-๖ รูป อยากจะเครงครัดเปนพิเศษ  

ถึงขั้นสมาทานไมพูดจากันตลอดพรรษา คือไมใหมีเสียงเปนคําพูดออก

จากปากใคร ยกเวนการสวดมนตทําวัตรหรือสวดปาฏิโมกขเทานั้น  

คร้ันออกพรรษาแลว พากันไปกราบหลวงปู เลาถึงการปฏิบัติอยาง

เครงครัดของพวกตนวา นอกจากปฏิบัติขอวัตรอยางอื่นแลว สามารถ

หยุดพูดไดตลอดพรรษาอีกดวยฯ 
หลวงปูฟงเเลวยิ้มหนอยหนึ่ง พูดวา 
"ดีเหมือนกัน เมื่อไมพูดก็ไมมีทางโทษวาจา แตที่วาหยุดพูด

ไดนั้น เปนไปไมไดหรอก นอกจากพระอริยบุคคล ผูเขานิโรธ
สมาบัติขั้นละเอียด ดับสัญญาเวทนาเทานั้นแหละ ที่ไมพูดได 
นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืน ยิ่งพวกที่ต้ังปฏิญาณวาไมพูดนั่นแหละ 
ยิ่งพูดมากกวาคนอื่น เพียงแตไมออกเสียงใหคนอื่นไดยิน      
เทานั้นเอง." 
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 อยาต้ังใจไวผิด 

นอกจากหลวงปูจะนําปรัชญาธรรมที่ออกจากจิตของทานมา 
สอนแลว โดยที่ทานเคยอานพระไตรปฎกจบมาแลว ตรงไหนที่ทานเห็น

วาสําคัญและเปนการเตือนใจในทางปฏิบัติใหตรงและลัดที่สุดทานก็จะ

ยกมากลาวเตือนอยู เสมอ  เชน  หลวงปูยกพุทธพจนตอนหนึ่ งที่

พระพุทธเจาตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ เราประพฤติ มิใชเพื่อหลอกลวง

คน มิใชเพื่อใหคนมานิยมนับถือ  มิใชเพื่ออานิสงสลาภสักการะ
และสรรเสริญ มิใชอานิสงสเปนเจาลัทธิหรือแกลัทธิอยางนั้น
อยางนี้ฯ ที่แทพรหมจรรยนี้ เราประพฤติ เพื่อสังวระ ความ
สํารวม เพื่อปหานะ ความละ เพื่อวิราคะ ความหายกําหนัดยินดี 
และเพื่อนิโรธะ ความดับทุกข ผูปฏิบัติและนักบวชตองมุงตาม
แนวทางนี้ นอกจากเเนวทางนี้แลว ผิดทั้งหมด." 
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 พระพทุธพจน 

หลวงปูวา ตราบใดที่ยังเปนปุถุชนอยู ตราบนั้นยอมมีทิฏฐิ และเมื่อ
ทิฏฐิแลวยากที่จะเห็นตรงกัน เมื่อเห็นไมตรงกัน ก็เปนเหตุใหโตเถียง

วิวาทกันอยู รํ่าไป สําหรับพระอริยเจาผูเขาถึงธรรมแลว ก็ไมมีอะไร

สําหรับมาโตแยงกับใคร  ใครจะมีทิฏฐิอยางไร กับปลอยเปนเรื่องของ

เขาไป ดังพุทธพจนตอนหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกลาววามีอยู 

แมเราตถาคตก็กลาวสิ่งนั้นวามีอยู สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายใน
โลกกลาววาไมมี แมเราตถาคตก็กลาวสิ่งนั้นวาไมมี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมไมวิวาทโตเถียงกับโลก แตโลกยอมวิวาท
โตเถียงกับเรา" 
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 ผูไมมโีทษทางวาจา 

เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๖ หลวงปูกําลังอาพาธหนักพัก

รักษาอยูที่หองพระราชทาน  ตึกจงกลณี  วัฒนวงค  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ หลวงปูสาม อกิฺจโน เดินทางไปเยี่ยมหลวงปูถึงหอง

พยาบาลฯ 
ขณะนั้นหลวงปูกําลังนอนพักผอนอยู เมื่อหลวงปูสามขยับไปนั่ง

ใกลชิดแลว ก็ยกมือไหว หลวงปูดูลยก็ยกมือรับไหว แลวตางองคก็นั่ง
อยูเฉยตลอดระยะเวลานาน เมื่อสมควรแกเวลาอยางยิ่งแลว หลวงปู

สามประนมมืออีกครั้งหนึ่ง พรอมกับจํานรรจาวา "กระผมกลับกอน" 
หลวงปูดูลยวา "อือ"  ตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมง ไดยินเพียงแคนี้เองฯ 

เมื่อหลวงปูสามกลับไปแลว  อดที่จะถามไมไดวา หลวงปูสาม 

อุตสาหมานั่งตั้งนาน ทําไมหลวงปูจึงไมสนทนาพูดอะไรกับทานบางฯ 
หลวงปูตอบวา 
"ธุระมันหมดแลว จึงไมจําเปนที่จะตองพูดอะไร." 
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 ขันติบารม ี

เทาที่อยูใกลชิดกับหลวงปูตลอดเวลาอันยาวนาน ไมเคยเห็นทาน

แสดงอากัปกิริยาใดๆ ใหเห็นวา ทานอึดอัดหรือรําคาญจนทนไมไดถึง

ตองบนอุบอิบอูอ้ีกับกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เชน ไปเปนประธานในงานสถานที่

ใดๆ ไมเคยเปนเจากี้เจาการ ร้ือฟนหรือใหเขาจัดแจงดัดแปลงใหม หรือ
ไปในสถานที่ที่เปนกิจนิมนต แมจะตองนั่งนานหรืออากาศอบอาว

อยางไร ก็ไมเคยบนฯ เวลาเจ็บไขไมสบาย หรือเวลาเผอิญอาหารมาไม

ตรงเวลา แมจะหิวกระหายแคไหนก็ไมเคยบน หรือสําออย หรือแม

รสชาติอาหารจะจืดจางอยางไร ก็ไมเคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไร

เลย ตรงกันขาม ถาเห็นพระเถระรูปไหนชอบเปนเจากี้เจาการ ข้ีบน  

หรือทําสําออย ใหคนอื่นเอาใจเปนตนฯ  
หลวงปูมักปรารถใหฟงวา 
"แคนี้อดทนไมไดหรือ ถาแคนี้อดทนไมได จะเอาชนะกิเลส

ตัณหาไดอยางไร." 
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 ไมเบียดเบียนแมทางวาจา 

หลวงปูกลาววาจาบริสุทธิ์ เพราะทานกลาวเฉพาะวาจาที่เปน

ประโยชน และไมทําใหตนและผูอ่ืนเดือดรอนเพราะคําพูดของทาน แม

จะมีผูใดมาพูดเปนเหตุที่จะชวนใหทานวิพากษวิจารณใครๆ ใหเขาฟง

สักอยาง ทานก็ไมเคยคลอยตามฯ 
หลายครั้งที่มีผูถามทานวา หลวงปู ทําไมพระนักพูดนักเผยแผ

ระดับประเทศบางองค เวลาพูดหรือเทศนชอบพูดโจมตีคนอื่น พูดเสียด

สีสังคม หรือพูดกระทบกระเเทกพระเถระดวยกัน เปนตน พระพูดใน

ลักษณะนี้ จางผมก็ไมนับถือดอกฯ 
หลวงปูวา 
"ก็ทานมีภูมิรู ภูมิธรรมอยูอยางนั้น ทานก็พูดไปตามความรู 

ความถนัดของทานนั่นแหละ การจางใหนับถือไมมีใครเขาจาง
หรอก เมื่อไมอยากนับถือ ก็อยาไปนับถือซื ทานคงไมวาอะไร
หรอก." 
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 พระหลอกผ ี

สวนมากหลวงปูชอบแนะนําสงเสริมพระเณร ใหใสใจเร่ืองธุดงค

กัมมัฏฐานเปนพิเศษ มีอยูคร้ังหนึ่ง พระสานุศิษยมาชุมนุมกันจํานวน

มาก ทั้งแกพรรษาและออนพรรษา หลวงปูชี้แนวทางวาใหพากันไปอยู
ปาหาทางวิเวก หรืออยูตามเขาตามถ้ําเพื่อเรงความเพียร จะไดพนจาก

ภาวะตกต่ําทางจิตบาง ก็มีพระรูปหนึ่งพูดออกมาพลอยๆ วา ผมไมกลา

ไปครับเพราะผมกลัวผีหลอกฯ 
หลวงปูตอบเร็ววา 
" ผีที่ ไหนหลอกพระ  มีแตพระนั่นแหละหลอกผีและตั้ ง

ขบวนการหลอกผีเปนการใหญเสียดวย คิดดูใหดีนะ วัตถุสิ่งของ
ที่ชาวบานเขาเอามาบริจาคทําบุญนั้นแทบทั้งหมดลวนทําเพื่อ
อุทิศสงไปใหผีทั้งนั้น ผีพอแมปูยาตายายญาติพี่นองเขา แลวพระ
เราเลาประพฤติตนเหมาะสมแลวหรือ มีคุณธรรมอะไรบาง ที่จะ
สงผลใหถึงผีได ระวังอยามาเปน พระหลอกผี" 
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 ดีเหมอืนกัน…แต 

นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย ตื่นสํานักใหมๆ ในปจจุบันนี้มีอยูมาก      

นักนิยมหวยก็ตื่นอาจารยบอกใบหวย นักนิยมความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู 

ฉันใด นักวิปสสนาก็ยอมตื่นอาจารยวิปสสนาฉันนั้น ดังนั้น กลุมชน

เหลานั้นจึงมีอยูไมใชนอย เมื่อเขาชอบใจอาจารยองคไหน เขาก็กลาว 

ยกยององคนั้น ตลอดถึงชักชวนคนอื่นใหชวยนับถือหรือเห็นดวยกับตน 

ยิ่งปจจุบันมีพระนักเทศนดังๆ มากที่ อัดเทปขายเผยแพรไดอยาง

มากมาย มีอุบาสิกานักฟงผูหนึ่งนําเทปนักเทศนดังไปถวายใหหลวงปู

ฟงหลายมวน แตหลวงปูไมไดฟง เพราะตั้งแตทานเกิดมายังไมเคยมี

วิทยุ มีเทปกับเขาเลยแมแตคร้ังเดียว หรือสมมติวามี ทานก็คงเปดฟงไม

เปน ตอมามีผูเอาเครื่องเทปไปเปดใหหลวงปูฟงจบหลายมวนแลวถาม
ทานวา ฟงแลวเปนอยางไรบาง 

หลวงปูวา 
"ดีเหมือนกัน สํานวนโวหารสละสลวยนาฟง ทั้งรวยดวย

คําพูดแตหาสาระแกนสารอะไรไมได การฟงแตละครั้งนั้น ควรให
ไดอรรถรสของ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จึงจะเปนสาระแกนสาร." 
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 นักปฏบิัติลังเลใจ 

ปจจุบันนี้ศาสนิกชนผูสนใจในการปฏิบัติฝายวิปสสนา มีความ

งวยงง สงสัยอยางยิ่งในแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะผูเ ร่ิมตนสนใจ 
เนื่องจากคณาจารยฝายวิปสสนาแนะแนวปฏิบัติไมตรงกัน ยิ่งกวานั้น 
แทนที่จะอธิบายใหเขาเขาใจโดยความเปนธรรม ก็กลับทําเหมือนไม

อยากจะยอมรับคณาจารยอ่ืน สํานักอื่น วาเปนการถูกตอง หรือถึงขั้นดู
หมิ่นสํานักอื่นไปเเลวก็เคยมีไมนอยฯ 

ดังนั้น เมื่อมีผูสงสัยทํานองนี้มากและเรียนถามหลวงปูอยูบอยๆ จึง
ไดยินหลวงปูอธิบายใหฟงอยูเสมอวา 

"การเริ่มตนปฏิบัติวิปสสนาภาวนานั้น จะเริ่มตนโดยวิธีไหนก็
ได เพราะผลมันเปนอันเดียวกันอยูแลว ที่ทานสอนแนวปฏิบัติไว
หลายแนวนั้น เพราะจริตของคนไมเหมือนกัน จึงตองมีวัตถุ สี 

แสง และคําสําหรับบริกรรม เชน พุทโธ, สัมมาอรหัง เปนตน 
เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งใหจิตรวมอยูกอน เมื่อจิตรวม สงบแลว คํา
บริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเอง แลวก็ถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน 
คือมี วิมุติ เปนแกน มีปญญา เปนยิ่ง." 
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 อยู กอ็ยูใหเหนือ 

ผูที่ เขานมัสการหลวงปูทุกคนและทุกครั้ง มักจะพูดเปนเสียง

เดียวกันวา แมหลวงปูจะมีอายุใกลรอยปแลวก็จริง แตดูผิวพรรณยัง

ผองใส และสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี แมผูที่อยูใกลชิดทานตลอดมาก็
ยากที่จะไดเห็นทานแสดงอาการหมองคล้ํา หรืออิดโรย หรือหนานิ่วคิ้ว
ขมวดออกมาใหเห็น ทานมีปรกติ สงบเย็น เบิกบานอยูเสมอ มีอาพาธ

นอย มีอารมณดี ไมตื่นเตนตามเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมเผลอคลอยตาม

คําสรรเสริญ หรือคําตําหนิติเตียนฯ 
มีอยูคร้ังหนึ่ง ทามกลางพระเถระฝายวิปสสนา สนทนาธรรม เร่ือง

การปฏิบัติกับหลวงปู ถึงปรกติจิตที่อยูเหนือความทุกข โดยลักษณาการ
อยางไรฯ 

หลวงปูวา 
"การไมกังวล การไมยึดถือ นั่นแหละคือวิหารธรรมของนัก

ปฏิบัติ." 
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 ต่ืนอาจารย 

นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภท ประเภทหนึ่ง เมื่อไดรับขอ

ปฏิบัติ หรือขอแนะนําจากอาจารย พอเขาใจแนวทางแลว ก็ตั้งใจเพียร
พยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถ อีกประเภทหนึ่ง ทั้งที่มีอาจารย
แนะนําดีแลว ไดขอปฏิบัติถูกตองดีแลว แตก็ไมตั้งใจทําอยางจริงจัง     

มีความเพียรต่ํา  ขณะเดียวกันก็ชอบเที่ยวแสวงหาอาจารยไปใน    

สํานักตางๆ  ไดยินวาสํานักไหนดีก็ไปทุกแหง  ซึ่งลักษณะนี้มีอยู

มากมายฯ 
หลวงปูเคยแนะนําลูกศิษยวา 
"การไปหลายสํานักหลายอาจารย การปฏิบัติจะไมไดผล

เพราะการเดินหลายสํานักนี้ คลายกับการเริ่มตนปฏิบัติใหมไป
เรื่อย เราก็ไมไดหลักธรรมที่แนนอน บางทีก็เกิดความลังเล 
งวยงง จิตก็ไมมั่นคง การปฏิบัติก็เสื่อม ไมเจริญคืบหนาตอไป." 

 
 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๔๕      
         

 จับกับวาง 

นักศึกษาธรรมะ หรือนักปฏิบัติธรรมะ มีสองประเภท ประเภทหนึ่ง 
ศึกษาปฏิบัติเพื่อเขาถึงความพนทุกขอยางแทจริง ประเภทสอง ศึกษา

ปฏิบัติเพื่อจะอวดภูมิกัน ถกเถียงกันไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ใครจําตํารา

หรืออางครูบาอาจารยไดมาก ก็ถือวาตนเปนคนสําคัญ บางทีเขาหา

หลวงปู แทนที่จะถามธรรมะขอปฏิบัติจากทานก็กลับพนความรู

ความจําของตนใหทานฟงอยางวิจิตรพิสดารก็เคยมีไมนอยฯ 
แตสําหรับหลวงปูนั้นทนฟงไดเสมอ เมื่อเขาจบลงแลวยังชวยตอให

หนอยหนึ่งวา 
"ผูใดหลงใหลในตําราและอาจารย ผูนั้นไมอาจพนทุกขได 

แตผูที่จะพนทุกขไดตองอาศัยตําราและอาจารยเหมือนกัน." 
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 ทําจิตใหสงบไดยาก 

การปฏิบัติภาวนาสมาธินั้น จะใหผลเร็วชาเทาเทียมกันเปนไปไมได 
บางคนไดผลเร็ว บางคนก็ชาหรือยังไมไดผลล้ิมรสแหงความสงบเลยก็มี 
แตก็ไมควรทอถอย ก็ชื่อวาเปนผูไดประกอบความเพียรทางใจ ยอมเปน
บุญเปนกุศลขั้นสูงตอจากการบริจาคทาน รักษาศีล เคยมีลูกศิษยเปน
จํานวนมากเรียนถามหลวงปูวา อุตสาหพยายามภาวนาสมาธินาน

มาแลว แตจิตไมเคยสงบเลย แสออกไปขางนอกอยูเร่ือย มีวิธีอ่ืนใดบาง

ที่พอจะปฏิบัติไดฯ 
หลวงปูเคยแนะนําวิธีอีกอยางหนึ่งวา 
"ถึงจิตไมสงบก็ไมควรใหมันออกไปไกล ใชสติระลึกไป แตใน

กายนี้ ดูใหเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภสัญญา หาสาระแกน
สารไมได เมื่อจิตมองเห็นชัดแลว จิตก็เกิดความสลดสังเวช เกิด
นิพพิทา ความหนายคลายกําหนัด ยอมตัดอุปาทานขันธได
เชนเดียวกัน." 
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 หลักธรรมแท 

มีอยูอยางหนึ่งที่ผูปฏิบัติชอบพูดถึงคือ ชอบโจษขานกันวานั่ง

ภาวนาแลวเห็นอะไรบาง ปรากฏอะไรมาบาง หรือไมก็วาตนนั่งภาวนา
มานานแลวไมเคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบางเลย หรือไมบางคนก็วา 
ตนไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยูเสมอ ทําใหบางคนเขาใจผิด คิดวา ภาวนาแลว
ตนจะไดเห็นสิ่งที่ตองการเปนตนฯ 

หลวงปูเคยเตือนวา การปรารถนาเชนนั้นผิดทั้งหมด เพราะการ

ภาวนานั้นเพื่อใหเขาถึงหลักธรรมที่แทจริง 
"หลักธรรมที่แทจริง คือ จิต ใหกําหนดดูจิต ใหเขาใจจิต

ตัวเองใหลึกซ้ึง เมื่อเขาใจจิตตัวเองไดลึกซ้ึงแลว นั่นแหละไดแลว
ซ่ึงหลักธรรม." 
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 เตือนศิษยไมใหประมาท 

เพื่อปองกันความประมาท หรือมักงายตอการประพฤติปฏิบัติของ

พระเณร หลวงปูจึงสรรหาคําสอนตักเตือนไวอยางลึกซึ้งวา 
"คฤหัสถชน ญาติโยมทั่วไป เขาประกอบอาชีพการงานดวย

ความยากลําบาก เพื่อใหไดมาซ่ึงวัตถุขาวของเงินทอง มาเลี้ยง
ครอบครัวลูกหลานของตน แมจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยางไร
เขาก็ตองตอสู ขณะเดียวกันเขาก็อยากไดบุญไดกุศลดวย จึง
พยายามเสียสละทําบุญ ลุกขึ้นแตเชา หุงหาอาหารอยางดีคอยใส
บาตร กอนใส เขายกอาหารขึ้นทวมหัวแลวต้ังจิตอธิษฐาน ครั้น
ใสแลวก็ถอยไปยอตัวยกมือไหวอีกครั้งหนึ่ง ที่เขาทําเชนนั้นก็
เพื่อตองการบุญ ตองการกุศลจากเรานั่นเอง แลวเราเลา มีบุญ
กุศลอะไรบางที่จะใหเขา ไดประพฤติตนใหสมควรที่จะรับเอาของเขามา
กินแลวหรือ."  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๔๙      
         

 หนักๆ ก็มีบาง 

พระอาจารยสําเร็จ บวชมาตั้งแตวัยเด็ก จนอายุใกลหกสิบแลว เปน
พระฝายวิปสสนา ปฏิบัติเครงครัด ชื่อเสียงดี มีคนเคารพนับถือมาก  
แตในที่สุดก็ไปไมรอด จิตใจเสื่อมลง เนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยม

อุปฏฐาก ถึงขั้นมาขอลาหลวงปูสึกไปแตงงานฯ 
ทุกคนตะลึงกับขาวนี้มาก ไมนาเชื่อวาจะเปนไปได เพราะปฏิปทา

ของทานเปนที่ยอมรับวา จะตองอยูสมณวิสัยจนตลอดชีวิต หากเปน

เชนนั้นไป ก็จะเปนการเสื่อมเสียแกวงการฝายวิปสสนาอยางยิ่ง พระ

เถระคณะสงฆและสานุศิษยของทาน จึงชวยกันปองกันทุกวิถีทาง

เพื่อใหทานเปลี่ยนใจที่จะคิดสึกเสีย โดยเฉพาะหลวงปูเรียกมาตักเตือน
แกไขอยางไรก็ไมสําเร็จ สุดทายอาจารยสําเร็จกลาวตอหลวงปูวา 

กระผมอยูไมได เพราะนั่งภาวนาทีไร เห็นใบหนาเขามาลองลอยปรากฏ
ตอหนาอยูตลอดเวลาฯ 

หลวงปูเตือนเสียงดังวา 
"ก็ไมภาวนาดูจิตตัวเอง ไปภาวนาดูกนของเขา มันก็เห็นแต

กนอยูร่ําไปนั่นแหละ ไป อยากไปไหนก็ไป ตามสบาย ไปเถอะ." 
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 มีปรกติ ไมเเวะเกี่ยว 

อยูรับใชใกลชิดหลวงปูเปนเวลานานสามสิบกวาป จนถึงวาระ

สุดทายของทานนั้น เห็นวาหลวงปูมีปฏิปทา ตรงตอพระธรรมวินัย   
ตรงตอการปฏิบัติเพื่อพนทุกขอยางเดียว ไมแวะเกี่ยวกับวิชาอาคม  

ของศักดิ์สิทธิ์ หรือส่ิงชวนสงสัยอะไรเลยแมแตนอย เชน มีคนขอใหเปา

หัวให ก็ถามวาเปาทําไม มีคนขอใหเจิมรถ ก็ถามเขาวาเจิมทําไม มีคน

ขอใหบอกวันเดือนหรือฤกษดี ก็บอกวาวันไหนก็ดีทั้งนั้นฯ หรือเมื่อทาน

เคี้ยวหมาก มีคนขอชานหมากฯ 
หลวงปูวา 
"เอาไปทําไม ของสกปรก."  
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 ทําโดยกิรยิา 

บางครั้งอาตมานึกไมสบาย เกรงวาตัวเองจะมีบาป ที่เปนผูมีสวน
ทําใหหลวงปูตองแวะเกี่ยวกับ ส่ิงที่ทานไมสนใจหรือไมถนัดใจ  
คร้ังแรก  คือ วันนั้นหลวงปูไปรวมงานเปดพิพิธภัณฑบริขารทาน 

อาจารยมั่น ที่วัดปาสุทธาวาส สกลนคร มีพระเถระฝายวิปสสนามาก 

ประชาชนก็มาก เขาเหลานั้นจึงถือโอกาสเขาหาครูบาอาจารยทั้งเพื่อ

กราบเพื่อขอ จึงมีหลายคนที่มาขอใหหลวงปูเปาหัว เมื่อเห็นทานเฉยอยู 

จึงขอรองทานวา หลวงปูเปาใหเขาใหแลวๆ ไป ทานจึงเปาให ตอมาเมือ่

เสียไมไดก็เจิมรถใหเขา ทนออนวอนไมไดก็อนุญาตใหเขาทําเหรียญ  

อดสงสารไมไดก็จุดเทียนชัยให และเขาพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลฯ 
แตก็มีความสบายใจเปนอยางยิ่งเมื่อฟงคําหลวงปูวา 
"การกระทําของเราในสิ่งเหลานี้เปนเพียงกิริยากายภายนอก

ที่เปนไปในสังคม หาใชเปนกิริยาจิตที่นําไปสูภพ ภูมิ หรือมรรค
ผล นิพพานแตประการใด." 
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 ปรารภธรรมะใหฟง 

คําสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น เปนเพียงอุบายใหคน

ทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง คําสอนของพระพุทธองคมีมากมายก็เพราะ
กิเลสมีมากมาย แตทางที่ดับทุกขไดมีทางเดียว คือพระนิพพาน  การที่
เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเชนนี้มีนอยนัก หากปลอยโอกาสให

ผานไปเราจะหมดโอกาสพนทุกขไดทันในชาตินี้ แลวจะตองหลงอยูใน
ความเห็นผิดอีกนานแสนนาน เพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ ดังนั้น เมื่อ

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลว รีบปฏิบัติใหหลุดพนเสีย มิฉะนั้นจะ
เสียโอกาสอันดีนี้ไป เพราะวาเมื่อสัจจธรรมถูกลืม ความมืดมนยอม

ครอบงําปวงสัตวใหอยูในกองทุกขส้ินกาลนาน. 
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 ปรารภธรรมะใหฟง 

มิใชคร้ังเดียวเทานั้นที่หลวงปูเปรียบเทียบธรรมะใหฟง มีอยูอีกครั้ง
หนึ่งหลวงปูวา 

"ปญญาภายนอกคือปญญาสมมติ ไมทําใหจิตแจงในพระ
นิพพานได ตองอาศัยปญญาอริยมรรคจึงจะเขาถึงพระนิพพาน
ได ความรูของนักวิทยาศาสตรเชน ไอนสไตน มีความรูมาก มี
ความสามารถมาก แยกปรมาณูที่เล็กที่สุดจนเขาถึงมิติที่ ๔ แลว 
แตไอนสไตนไมรูจักพระนิพพาน จึงเขาพระนิพพานไมได จิตที่

แจงในอริยมรรคเทานั้น จึงเปนไปเพื่อการตรัสรูจริง ตรัสรูยิ่ง ตรัสรูพรอม 
เปนไปเพื่อความดับทุกข เปนไปเพื่อนิพพาน." 

 

 

 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๕๔      
         

 วิธีระงับดับทุกขแบบหลวงปู 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๐ โลกธรรมฝายอนิฏฐารมณ กําลังครอบงํา

ขาราชการชั้นผูใหญในกระทรวงมหาดไทยอยางหนักคือ เสื่อมลาภ 
เสื่อมยศ ถูกนินทา และทุกข แนนอน ความทุกขโศกนี้อันนี้ ยอมปกคลมุ
ถึงบุตรภรรยาดวยฯ 

จึงมีอยูวันหนึ่ง คุณหญิงคุณนายหลายทานไดไปมนัสการหลวงปู

พรรณนาถึงความทุกขโศกที่กําลังไดรับ เพื่อใหหลวงปูไดแนะวิธีหรือ

ชวยเหลืออยางใดอยางหนึ่งแลวแตทานจะเมตตาฯ   
หลวงปูกลาววา 
"บุคคลไมควรเศราโศกอาลัยอาวรณถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่

มันผานพนไปแลว มันหมดไปแลว เพราะสิ่งเหลานั้น มันไดทํา
หนาที่ของมันอยางถูกตองโดยสมบูรณที่สุดแลว." 
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 เมื่อกลาวถึงสัจจธรรมแลว                           
ยอมลงสูกระแสเดยีวกัน 

มีทานผูคงแกเรียนหลายทานชอบถามวา คํากลาวหรือเทศนของ

หลวงปู ดูคลายนิกายเซ็น หรือคลายมาจากสูตรเวยหลาง เปนตน 

อาตมาเรียนถามหลวงปูก็หลายครั้ง ในที่สุดทานกลาวอยางเปนกลาง
วา 

"สัจจธรรมทั้งหมดมีอยูประจําโลกอยูแลว พระพุทธเจาตรัสรู
สัจจธรรมนั้นแลว ก็นํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะอัธยาศัยของ
สัตวไมเหมือนกัน หยาบบาง ประณีตบาง พระองคจึงเปลืองคํา

สอนไวมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เมื่อมีนักปราชญฉลาด
สรรหาคําพูดใหสมบูรณที่สุด เพื่อจะอธิบายสัจจธรรมนั้นนํามาตี
แผเผยแจงแกผูมุงสัจจธรรมดวยกัน เรายอมจะตองอาศัย
แนวทางในสัจจธรรมนั้นที่ตนเองไตรตรองเห็นแลววาถูกตองและ
สมบูรณที่สุดนําแผออกไปอีก โดยไมไดคํานึงคําพูด หรือไมไดยึด
ติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแมแตนอยเดียว." 
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 ละเอียด 

หลวงพอเบธ วัดปาโคกหมอน ไดเขาสนทนาธรรมถึงการปฏิบัติทาง

สมาธิภาวนา เลาถึงผลของการปฏิบัติข้ันตอๆ ไปวา ไดบําเพ็ญสมาธิ

ภาวนามานาน ใหจิตเขาถึงอัปปนาสมาธิไดเปนเวลานานๆ ก็ได คร้ัน

ถอยจากสมาธิออกมา บางทีก็เกิดความสุขเอิบอิ่มอยูเปนเวลานาน 
บางทีก็เกิดความสวางไสว เขาใจสรรพางคกายไดอยางครบถวน     
หรือจะมีอะไรตองปฏิบัติตอไปอีกฯ 

หลวงปูวา 
"อาศัยพลังอัปปนาสมาธินั่นแหละ มาตรวจสอบจิต แลว

ปลอยวางอารมณทั้งหมด อยาใหเหลืออยู." 
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 วาง 

ในสมัยตอมา หลวงพอเบธ พรอมดวยพระสหธรรมิกอีกสองรูป 
และมีคฤหัสถหลายคนดวย เขานมัสการหลวงปูฯ 

หลังจากหลวงปูไดแนะนําขอปฏิบัติแกผูที่เขามาใหมแลวหลวงพอ        

เบธถามถึงขอปฏิบัติที่หลวงปูแนะเมื่อคราวที่แลว วาการปลอยวาง

อารมณนั้น ทําไดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว หรือชั่วขณะหนึ่งเทานั้น ไมอาจ
ใหอยูไดเปนเวลานานฯ 

หลวงปูวา 
"แมที่วาปลอยวางอารมณไดชั่วขณะหนึ่งนั้น ถาสังเกตจิต  

ไมดี หรือสติไมสมบูรณเต็มที่แลว ก็อาจเปนไดวาละจากอารมณ
หยาบไปอยูกับอารมณละเอียดก็ได จึงตองหยุดความคิดทั้งปวง
เสีย แลวปลอยจิตใหต้ังอยูบนความไมมีอะไรเลย." 
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 ไมคอยแจม 

กระผมไดอานประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงปูเมื่อสมัยเดินธุดงค

วา หลวงปูเขาใจเรื่องจิตไดดีวา จิตปรุงกิเลสหรือวากิเลสปรุงจิต ขอนี้

หมายความวาอยางไรฯ 
หลวงปูอธิบายวา 
"จิตปรุงกิเลส คือการที่จิตบังคับใหกาย วาจา ใจ กระทําสิ่ง

ภายนอก ใหมี ใหเปน ใหดี ใหเลว ใหเกิดวิบากได แลวยึดติดอยู
วา นั่นเปนตัว นั่นเปนตน ของเรา ของเขา สวนกิเลสปรุงจิต คือ
การที่สิ่งภายนอกเขามาทําใหจิตเปนไปตามอํานาจของมัน แลว
ยึดวามีตัว มีตนอยู สําคัญผิดจากความเปนจริง อยูร่ําไป." 
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 รูจากการเรียนกับรูจากการปฏิบติั 

ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ ที่กระผมจําจากตําราและฟงครูสอนนั้น จะ
ตรงกับเนื้อหาตามที่หลวงปูเขาใจหรือฯ 

หลวงปูอธิบายวา 
"ศีล คือ ปรกติจิตที่อยูอยางปราศจากโทษ เปนจิตที่มีเกราะ

กําบังปองกันการกระทําชั่วทุกอยาง สมาธิ ผลสืบเนื่องมาจาก
การรักษาศีล คือ จิตที่มีความมั่นคง มีความสงบเปนพลังที่จะสง
ตอไปอีก ปญญา ผูรู คือ จิตที่วาง เบาสบาย รูแจงแทงตลอดตาม
ความเปนจริงอยางไรฯ วิมุติ คือ จิตที่เขาถึงความวาง จากความ
วาง คือ ละความสบาย เหลือแตความไมมี ไมเปน ไมมีความคิด
เหลืออยูเลย." 
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 อุบายคลายความยึด 

เมื่อกระผมทําความสงบใหเกิดขึ้นแลว ก็พยายามรักษาจิตใหดํารง

อยูในความสงบนั้นดวยดี แตครั้นกระทบกระทั่งกับอารมณอยางใด

อยางหนึ่ง จิตก็มักจะสูญเสียสถานะที่พยายามธํารงไวนั้นรํ่าไปฯ 
หลวงปูวา 
"ถาเชนนั้น แสดงวาสมาธิของตนเองยังไมแข็งแกรงเพียงพอ 

ถาเปนอารมณแรงกลาเปนพิเศษ โดยเฉพาะอารมณที่เปน
จุดออนของเราแลว ตองแกดวยวิปสสนาวิธี จงเริ่มตนดวยการ
พิจารณาสภาวธรรมที่หยาบที่สุด คือ กายแยกใหละเอียด 
พิจารณาใหแจมแจง ขยับถึงพิจารณานามธรรม อะไรก็ไดทีละคู 
ที่เราเคยแยกพิจารณามา ก็มีความดําความขาว ความมืดความ
สวาง เปนตน." 
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 เรื่องกนิ 

กระผมไดปฏิบัติทางจิตมานาน ก็พอมีความสงบอยูบาง แตมี

ปญหาทางอาหารเมื่อบริโภคเนื้อสัตว คือ เพียงแตเห็นก็นึกเวทนาไปถึง

เจาของเนื้อนั้น วาเขาตองสูญเสียชีวิตเพื่อเราผูบริโภคแทๆ คลายกับวา
เราผูปฏิบัติจะขาดเมตตาไปมาก เมื่อเกิดความกังวลใจเชนนี้ ก็ทําความ

สงบใจไดยากฯ 
หลวงปูวา 
"ภิกษุจะบริโภคปจจัยสี่ตองพิจารณาเสียกอน เมื่อพิจารณา

แลวเห็นวา การกินเนื้อสัตว คลายเปนการเบียดเบียนและขาด
เมตตาตอสัตว ก็ใหงดเวนการฉันเนื้อเสีย พากันฉันอาหารเจ
ตอไป." 
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 เรื่องกนิมีอีก 

สมัยตอมาประมาณสี่เดือน ภิกษุกลุมนั้นมากราบเรียนหลวงปูอีก

หลังจากออกพรรษาแลว บอกวาพวกกระผมฉันเจมาตลอดพรรษาดวย

ความยากลําบากอยางยิ่ง เพราะญาติโยมแถวบานโคกกลางอําเภอ

ปราสาทนั้น ไมมีใครรูเร่ืองอาหารเจเลย ลําบากดวยการแสวงหา และ

ลําบากแกญาติโยมผูอุปฏฐาก บางรูปถึงสุขภาพไมดี บางรูปเกือบไม

พนพรรษา การทําความเพียรก็ไมเต็มที่เทาที่ควรฯ 
หลวงปูวา 
"ภิกษุเมื่อจะบริโภคปจจัยสี่ตองพิจารณาเสียกอน ครั้นเมื่อ

พิจารณาแลว เห็นวาอาหารที่ต้ังอยูเฉพาะหนานี้แมจะมีผักบาง 
เนื้อบาง ปลาบาง ขาวสุกบาง แตก็เปนของบริสุทธิ์ โดยสวนสาม 
คือไมไดเห็น ไมไดยิน และเขาไมไดฆาเพื่อเจาะจงเรา และเราก็
แสวงหามาโดยชอบธรรมแลว ญาติโยมเขาก็ถวายดวยศรัทธา
เลื่อมใสแลว ก็พึงบริโภคอาหารนั้นไป ครูบาอาจารยของเรา 
ทานก็ปฏิบัติอยางนี้มาแลวเหมือนกัน." 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๖๓      
         

 เรื่องกนิยังไมจบ 

เมื่อวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๓ พ.ศ.๒๕๒๒ หลวงปูพักอยูที่วัดปาประ

โคนชัย เวลา ๒ ทุมผานไปแลว มีภิกษุกลุมหนึ่ง ซึ่งชอบเดินธุดงคไป

ตามที่ชุมนุมตางๆ ไดแวะเขาไปพักที่วัดปานั้นดวยฯ 
หลังจากแสดงความคารวะตามสมณวิสัยแลว ก็กลาวถึงจุดเดนที่

เขายึดถือเปนหลักปฏิบัติวา ผูบริโภคเนื้อสัตวคือผูสนับสนุนใหคน 

ฆาสัตว ผูบริโภคผักมีจิตเมตตาสูง สามารถพิสูจนไดวาเมื่อหันไป

บริโภคผักแลว จิตใจก็สงบเย็นดีข้ึนฯ 
หลวงปูวา 
"ดีทีเดียวแหละ ทานผูใดสามารถฉันมังสวิรัติไดก็เปนการ    

ดีมาก ขออนุโมทนาสาธุดวย สวนทานที่ยังฉันมังสะอยู หาก
มังสะเหลานั้นเปนของบริสุทธิ์โดยสวนสาม คือ ไมไดเห็น ไมได
ยิน ไมสงสัยวาเขาฆาเพื่อเจาะจงใหเรา เเละไดมาดวยความ
บริสุทธิ์แลว  ก็ไมผิดธรรมผิดวินัยแตประการใด อนึ่ง ที่วาจิตใจ
สงบเยือกเย็นดีนั้น ก็เปนผลเกิดจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให
ถูกตองตามพระธรรมวินัย ไมเกี่ยวกับอาหารใหม อาหารเกา ที่
อยูในทองเลย." 
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 การคากับการปฏิบัติธรรม 

พวกกระผมมีภาระหนาที่ในการคาขาย ซึ่งบางครั้งจะตองพูดอะไร
ออกไปเกินความจริงบาง คากําไรเกินควรบาง แตกระผมก็มีความสนใจ
และเลื่อมใสในการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอยางยิ่ง แลวก็ไดลงมือ

ปฏิบัติมาบางแลวโดยลําดับ แตบางทานบอกวาภาระหนาที่อยางผมนี้

มาปฏิบตัิภาวนาไมไดผลหรอก หลวงปูเห็นวาอยางไร เพราะเขาวาขาย
ของเอากําไรก็เปนบาปอยูฯ 

หลวงปูวา 
"เพื่อดํารงชีพอยูได ทุกคนจึงตองมีอาชีพการงาน และอาชีพ

การงานทุกสาขายอมมีความถูกตอง ความเหมาะ ความควรอยู
ในตัวของมัน เมื่อทําใหถูกตองพอเหมาะพอควรแลว ก็เปน 
อัพยากตธรรม ไมเปนบาป ไมเปนบุญแตประการใด สวนการ
ประพฤติธรรมนั้นเปนสิ่งที่ควรกระทํา เพราะผูประพฤติธรรม
เทานั้น ยอมสมควรแกการงานทุกกรณี." 
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 ความหลังยังฝงใจ 

คร้ังหนึ่งหลวงปูไปพักผอนที่วัดปาโยธาประสิทธิ์ พระเณรจํานวน

มากมากราบนมัสการหลวงปู ฟงโอวาทของหลวงปูแลว หลวงตาพลอย 
ผูบวชเมื่อแก แตสํารวมดี ไดปรารภถึงตนเองวา กระผมบวชมาก็นาน

พอสมควรแลว ยังไมอาจตัดหวงอาลัยในอดีตได แมจะตั้งใจอยางไรก็
ยังเผลอจนได ขอทราบอุบายวิธีอยางอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ตอไป

ดวยครับกระผมฯ 
หลวงปูวา 
"อยาใหจิตแลนไปสูอารมณภายนอก ถาเผลอ เมื่อรูตัวใหรีบ

ดึงกลับมา อยาปลอยใหมันรูอารมณดีหรือชั่ว สุขหรือทุกข ไม
คลอยตาม และไมหักหาญ." 
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 หลวงปูกับเกจอิาจารย 

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๒๐ หลวงปูรับนิมนตไปรวมพิธีกรรมที่วัด

ธรรมมงคล สุขุมวิท ในงานนี้ ทานรับนิมนตเขาไปนั่งปรกในพิธีพุทธา

ภิเษกวัตถุมงคลดวย เมื่อเสร็จพิธีแลว ออกมานั่งพักที่กุฏิเล็กๆ แหงหนึ่ง 

สนทนากับเหลาศิษยานุศิษยที่ศึกษาเลาเรียนอยูในกรุงเทพฯ เปน

จํานวนหลายรูป และมีพระรูปหนึ่งคงไมเคยเห็นการเขาพิธีพุทธาภิเษก

มากอน เพิ่งเห็นครั้งนี้เอง เชนนี้กระมัง จึงถามหลวงปูวา นั่งปรกเขาทํา

อยางไร ? 

หลวงปูจึงวา 
"อาจารยองคอ่ืนๆ เขานั่งปรกนั่งพุทธาภิเษกอยางไร เราไมรู  

สวนตัวเรานั่งสมาธิอยางเดียว ตามแบบฉบับของเรา." 

 

 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๖๗      
         

 อยากเรียนเกง 

หนูไดฟงคุณตาสรศักดิ์ กองสุข แนะนําวา ถาใครตองการเรียนเกง
และฉลาด ตองหัดนั่งภาวนา ทําสมาธิใหใจสงบเสียกอน หนูอยากจะ

เรียนเกงเรียนฉลาดอยางเขา จึงพยายามนั่งภาวนาทําใจใหสงบ แตใจ

มันก็ไมยอมสงบเสียที บางทีก็ยิ่งทวีความฟุงซานมากขึ้นก็มี เมื่อใจไม

สงบเชนนี้ ทําอยางไรจึงจะเรียนเกงเจาคะฯ 
หลวงปูวา 
"เรียนอะไร ก็ใหมันรูอันนั้น เด๋ียวก็เกงเองแหละ ที่ใจไมสงบ

ก็ใหรูวามันไมสงบ เพราะอยากสงบ มันจึงไมสงบ ขอใหพยายาม
ภาวนาเรื่อยๆ ไปเถอะ สักวันหนึ่งก็จะไดสงบตามตองการ." 

 

 

 

 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๖๘      
         

 ไปธุดงคเพ่ืออะไร 

พระเณรบางกลุมหลังจากออกพรรษาแลว นิยมพากันออกเที่ยว

ธุดงคในที่ตางๆ มีการตระเตรียมบริขาร หรือชุดธุดงคกันอยางครบ

เคร่ือง  แตในการไปนั้นมีอยูหลายรูปที่ไปแบบผิดเปาหมาย  เชน 

ทรงเครื่องกัมมัฏฐานไปรถทัวร รถไฟบาง เที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตาม

สํานักตางๆ บางฯ 
หลวงปูจึงกลาวทามกลางคณะกัมมัฏฐานวา 
"การกระทําตนเปนพระธุดงครูปงามนั้นยอมไมควร ผิดวัตถุ 

ประสงคของการเดินธุดงค ทุกองคพึงสําเหนียกใหมากวา การ
ประพฤติธุดงคกัมมัฏฐานนั้น มุงการฝกฝนขัดเกลาจิตใจ ให
ปราศจากกิเลสประการเดียวเทานั้น การไปธุดงคกัมมัฏฐานแต
ตัว สวนใจไมไปนั้น ไมเปนการประเสริฐเลย." 
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 หยุดตองหยุดใหเปน 

นักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปูวา กระผมพยายามหยุดคิด หยุดนึกให
ไดตามที่หลวงปูเคยสอน แตไมเปนผลสําเร็จสักทีซ้ํายังเกิดความอึดอัด
แนนในใจ สมองมึนงง แตกระผมก็ยังศรัทธาวาที่หลวงปูสอนไวยอมไม

ผิดพลาดแน ขอทราบอุบายวิธีตอไปดวยฯ 
หลวงปูบอกวา 
"ก็แสดงถึงความผิดพลาดอยูแลว เพราะบอกใหหยุดคิด หยุด

นึก ก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดเสียอีกเลา แลวอาการหยุดจะอุบัติ
ขึ้นไดอยางไร จงกําจัดอวิชชาแหงการหยุดคิดหยุดนึกเสียใหสิ้น 
เลิกลมความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่อง." 
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 ผลคลายกันแตไมเหมือนกัน 

แรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๑ เปนวันคลายวันเกิดของหลวงปู ซึ่งพอดีกับวัน
ออกพรรษาแลวได ๒ วันของทุกป สานุศิษยทั้งฝายปริยัติและฝาย

ปฏิบัติก็นิยมเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู เพื่อศึกษาและไตถาม 

ขอวัตรปฏิบัติ หรือรายงานผลของการปฏิบัติมาตลอดพรรษา ซึ่งเปนกิจ

ที่ศิษยของหลวงปูกระทําอยูเชนนี้ตลอดมาฯ 
หลังจากฟงหลวงปูแนะนําขอวัตรปฏิบัติอยางพิสดารแลว หลวงปู

จบลงดวยคําวา 
"การศึกษาธรรม ดวยการอานการฟง สิ่งที่ไดก็คือ สัญญา 

(ความจําได) การศึกษาธรรมดวยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เปนผล
ของการปฏิบัติ คือ ภูมิธรรม." 
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 มีอยูจุดเดียว 

ในนามสัทธิวิหาริกของหลวงปู มีพระมหาทวีสุข สอบเปรียญ ๙ 

ประโยคไดเปนองคแรก ทางวัดบูรพารามจึงจัดฉลองพัดประโยค ๙ 

ถวายฯ 
หลังจากพระมหาทวีสุขถวายสักการะแกหลวงปูแลว ทานไดให

โอวาทแบบปรารภธรรมะวา "ผูที่สามารถสอบเปรียญ ๙ ประโยคได
นั้น ตองมีความเพียรอยางมาก และมีความฉลาดเพียงพอ เพราะ
ถือวาเปนการจบหลักสูตรฝายปริยัติ และตองแตกฉานใน
พระไตรปฎก การสนใจทางปริยัติเพียงอยางเดียวพนทุกขไมได 
ตองสนใจปฏิบัติทางจิตตอไปอีกดวย."ฯ 

หลวงปูกลาววา 
"พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ออกไปจากจิตของ

พระพุทธเจาทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอยางออกจากจิต อยากรูอะไรคน
ไดที่จิต." 
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 โลกกบัธรรม 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๒ หลวงปูไปพักผอนวิเวกอยูที่วัดถ้ําศรีแกว 

ภูพาน สกลนคร เปนเวลา ๑๐ กวาวัน ค่ําวันสุดทายที่หลวงปูจะเดิน 

ทางกลับ ทานอาจารยสุวัจ พรอมพระเณรในวัด เขาไปกราบหลวงปูเพือ่
การอําลาใหหลวงปูฯ 

ทานกลาววา พักผอนอยูที่นี่สบายดี อากาศก็ดี ภาวนาก็สบาย   
นึกถึงบรรยากาศเกาๆ  เมื่อสมัยเที่ยวธุดงค  แลวหลวงปูก็กลาว 

ธรรโมวาท มีความตอนหนึ่งวา 
"สิ่งใดซ่ึงสามารถรูได สิ่งนั้นเปนของโลก สิ่งใดไมมีอะไรจะรู

ได สิ่งนั้นคือธรรม โลกมีของคูอยูเปนนิจ แตธรรมเปนของสิ่ง
เดียวรวด." 
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 ควรถามหรือไม 

ผูสนใจในทางปฏิบัติหลายทาน ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถบางทาน

นอกจากจะตั้งใจปฏิบัติเอาเองเเลว ยังชอบเที่ยวเเสวงหาครูบาอาจารย

ที่มีความชํานาญในการเเนะนําสั่งสอนฟงธรรมจากทาน เปนตนฯ 
ก็มีพระนักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลาง ไปพักอยูหลายวันเพื่อ 

ฟงธรรมเเละเรียนถามกัมมัฏฐานกับหลวงปู  องคหนึ่งพรรณนา

ความรูสึกของตนวา กระผมเขาหาครูบาอาจารยมาก็หลายองคแลว 

ทานก็สอนดีอยูหรอก เเตสวนมากมักสอนแตเร่ืองระเบียบวินัย หรือ วิธี

ทํากัมมัฏฐานเเละความสุขความสงบอันเกิดจากสมาธิเทานั้น สวน

หลวงปูนั้นสอนทางลัด ถึงสิ่งสุดยอดอนัตตา สุญญตา ถึงพระนิพพาน 

กระผมขออภัยที่บังอาจถามหลวงปูตรงๆ วา การที่หลวงปูสอนเรื่อง

นิพพานนั้น เดี๋ยวนี้หลวงปูถึงนิพพานเเลวหรือยังฯ 
หลวงปูปรารถวา 
"ไมมีอะไรจะถึง เเละไมมีอะไรจะไมถึง." 
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 การปฏิบัติธรรมน้ันเพื่ออะไร 

หลวงพอเบธ ซึ่งเปนญาติอยางใกลชิดของหลวงปู อยูที่วัดโคก

หมอน เเมทานจะบวชเมื่อวัยชรา เเตก็เครงครัดตอการปฏิบัติธุดงค

กัมมัฏฐานอยางยิ่ง หลวงปูเคยยกยองวาปฏิบัติไดผลดี วันหนึ่งทาน

อาพาธหนักใกลจะมรณภาพเเลว ทานปรารภวาอยากเห็นหลวงปูเปน

ครั้งสุดทายเพื่อลาตาย อาตมาเรียนหลวงปูใหทราบ เมื่อหลวงปูไป

ถึงเเลว หลวงพอเบธลุกกราบ เเลวลมตัวนอนตามเดิมโดยไมไดพูดอะไร 

เเตมีอาการยิ้ม เเละสดชื่นเห็นไดชัด ฯ 
ขณะนั้น สุรเสียงอันชัดเจนเเละนุมนวลของหลวงปูก็มีออกมาวา 
"การปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อจะใชใน

เวลานี้เทานั้น เมื่อถึงเวลาที่จะตาย ใหทําจิตใหเปนหนึ่ง เเลว 
หยุดเพงปลอยวางทั้งหมด."                                    
(หมายถึงออกจากฌานเเละดับพรอม) 
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 หวังผลไกล 

เมื่อมีแขกหรืออุบาสกอุบาสิกาไปกราบนมัสการหลวงปู แตหลวงปู

มีปรกติไมเคยถามถึงเรื่องอื่นไกล มักถามวา ญาติโยมเคยภาวนาบาง

ไหม? บางคนตอบวาเคย บางคนตอบวาไมเคย ในจํานวนนั้นมีคนหนึ่ง

ฉะฉานกวาใคร เขากลาววา ดิฉันเห็นวาพวกเราไมจําเปนตองมา

วิปสสนาอะไรใหมันลําบากลําบนนัก เพราะปหนึ่งๆ ดิฉันก็ฟงเทศน

มหาชาติจบทั้ง ๑๓ กัณฑ ตั้งหลายวัด ทานวาอานิสงสการฟงเทศน

มหาชาตินี้จะไดถึงศาสนาพระศรีอาริย ก็จะพบแตความสุขความสบาย
อยูแลว ตองมาทรมานใหลําบากทําไมฯ 

หลวงปูวา 
"สิ่งประเสริฐอันมีอยูเฉพาะหนาแลวไมสนใจ กลับไปหวังไกล

ถึงสิ่งที่เปนเพียงการกลาวถึง เปนลักษณะของคนไมเอาไหน

เลย ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานในศาสนาสมณโคดมในปจจุบันนี้
ยังมีอยูอยางสมบูรณ กลับเหลวไหลไมสนใจ เมื่อถึงศาสนาพระ
ศรีอาริย ก็ยิ่งเหลวไหลมากกวานี้อีก." 
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 โลกนี ้มันก็มีเทาที่เราเคยรูมาแลวนั่นเอง 

บางครั้งที่หลวงปูสังเกตเห็นวา ผูมาปฏิบัติยังลังเลใจ เสียดายใน

ความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกลวน จนไมอยากละมาปฏิบัติธรรมฯ 
ทานแนะนําชวนคิดใหเห็นชัดวา 
"ขอใหทานทั้งหลาย จงสํารวจดูความสุขวา ตรงไหนที่ตนเห็น

วามันสุขที่สุดในชีวิต ครั้นสํารวจดูแลว มันก็แคนั้นแหละ แคที่
เราเคยรูเคยพบมาแลวนั่นเอง ทําไมจึงไมมากกวานั้น มากกวา

นั้นไมมี โลกนี้มีอยูแคนั้นเอง แลวก็ซ้ําๆซากๆอยูแคนั้น เกิดแก
เจ็บตายอยูรํ่าไป มันจึงนาจะมีความสุขชนิดพิเศษกวา ประเสริฐ
กวานั้น ปลอดภัยกวานั้น พระอริยเจาทั้งหลาย ทานจึงสละสุข
สวนนอยนั้นเสีย เพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกาย สงบ

จิต สงบกิเลส เปนความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบมิไดเลย." 
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 ไมยาก สําหรับผูที่ไมติดอารมณ 

วัดบูรพารามที่หลวงปูจําพรรษาตลอด ๕๐ ป ไมมีไดไปจําพรรษาที่

ไหนเลย เปนวัดที่ตั้งอยูในใจกลางเมือง หนาศาลากลางติดกับศาล

จังหวัดสุรินทร ดวยเหตุนี้จึงมีเสียงรบกวนความสงบอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานชางแฟรหรือฤดูเทศกาลแตละอยาง แสงเสียง

อึกทึกครึกครื้นตลอดเจ็ดวันบาง สิบหาวันบาง ภิกษุสามเณรผูมจีติใจยงั

ออนไหวอยู ยอมไดรับความกระทบกระเทือนเปนอยางยิ่งฯ 
เมื่อนําเรื่องนี้กราบเรียนหลวงปูทีไร ก็ไดคําตอบทํานองเดียวกันทุก

คร้ังวา 
"มัวสนใจอะไรกับสิ่ ง เหลานั้น  ธรรมดาแสงยอมสวาง 

ธรรมดาเสียงยอมดัง หนาที่ของมันเปนเชนนั้นเอง เราไมใสใจ
ฟงเสียอยางก็หมดเรื่อง จงทําตัวเราไมใหเปนปฎิปกษกับ
สิ่งแวดลอม เพราะมันมีอยูอยางนี้ เปนอยูอยางนี้เอง เพียงแตทํา
ความเขาใจกับมันใหถองแทดวยปญญาอันลึกซ้ึงเทานั้นเอง." 
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 บางทีฟงเเลวกง็งเเละทึง่ 

อาตมามีสวนเสียอยูอยางหนึ่ง คือ ชอบถามหรือพูดกับหลวงปูเเบบ

ทีเลนทีจริงอยูเร่ือย ทั้งนี้ก็เพราะหลวงปูไมเคยถือ ทานเปนกันเองกับ

พระเณรผูใกลชิดอยางสมํ่าเสมอ เชน ถามทานวา ในตํารากลาววา  

มีเทวดามาชุมนุมฟงเทศน หรือมาเฝาพระพุทธเจาหลายสิบโกฏินั้น  

จะมีสถานที่บรรจุพอหรือ เสียงดังทั่วถึงกันหรือฯ 
เมื่อไดฟงหลวงปูเเลวก็งวยงงเเละอัศจรรยใจอยางยิ่งเพราะไมเคย

พบในตําราเเละไมเคยไดยินมากอน เเละยิ่งกวานั้นเพิ่งจะไดฟงทานพูด

เมื่ออาพาธหนักเเลวใกลจะมรณภาพดวยฯ 
หลวงปูตอบวา 
"เทวดาจะมาชุมนุมกันกี่ลานโกฏิก็ไมมีปญหาอะไร เพราะใน

เนื้อที่หนึ่งปรมาณู เทวดาอยูไดถึงเเปดองค." 
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 เเบบมโนสาเรกเ็คยตอบ 

ปญหาโลกเเตก ที่ทั้งเด็กเเละผูใหญ ทั้งคนปญญาดีเเละปญญา

ออน นํามาถกเถียงกันอยางไมเกิดประโยชนเเละตกลงกันไมไดสักทีวา

ไกกับไขอยางไหนเกิดกอน ซึ่งสวนมากเปนการถามตอบเพื่อเถียงกัน

เลน เเลวจบลงไมได ก็ยังมีผูนําไปถามโดยคิดวาหลวงปูคงไมตอบ

ปญหาเเบบนี้ ในที่สุดก็ไดฟงคําตอบของหลวงปูอยางไมเหมือนใครเลย 

คือ วันหนึ่งพระเบิ้ม เขาไปปฏิบัตินวดเทาถวายทานเเลวถามวา หลวงปู 

ไกกับไขอะไรเกิดกอนฯ 
หลวงปูบอกวา 
"เกิดพรอมกันนั่นเเหละ." 
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 กลาวเตือน 

บางครั้งหลวงปูแทบจะรําคาญกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไมกี่มากนอย 

ก็มาถามแบบเรงผลใหทันตาเห็นฯ 
ทานกลาวเตือนวา 
"การปฏิบัติ ใหมุงปฏิบัติเพื่อสํารวม เพื่อความละ เพื่อคลาย

ความกําหนัดยินดี เพื่อความดับทุกข ไมใชเพื่อสวรรควิมาน หรือ
แมพระนิพพานก็ไมตองต้ังเปาหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ใหปฏิบัติ

ไปเร่ือยๆ ไมตองอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเปนของวาง 
ไมมีตัวมีตน หาที่ต้ังไมมี หาที่เปรียบไมได ปฏิบัติไปจึงจะรูเอง." 
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 ละอยางหนึ่ง ติดอีกอยางหนึ่ง 

ลู กศิษย ฝ า ยคฤหั สถ ผู ป ฏิบั ติ ธ ร รมคนหนึ่ ง  เ ข านมั สกา ร           
หลวงปู รายงานผลการปฏิบัติใหหลวงปูฟงดวยความภาคภูมิใจวา  

ปล้ืมใจอยางยิ่งที่ไดพบหลวงปูวันนี้ ดวยกระผมปฏิบัติตามที่หลวงปู
แนะนําก็ไดผลไปตามลําดับ คือ เมื่อลงมือนั่งภาวนาก็เร่ิมละสัญญา

อารมณภายนอกหมด จิตก็หมดความวุน จิตรวม จิตสงบ จิตดิ่งลงสู
สมาธิ หมดอารมณอ่ืน เหลือแตความสุข สุขอยางยิ่ง เย็นสบาย แมจะ
ใหอยูตรงนี้นานเทาไรก็ไดฯ 

หลวงปูยิ้มแลวพูดวา 
"เออ ก็ดีแลวที่ไดผล พูดถึงสุขในสมาธิมันก็สุขจริงๆ จะเอา

อะไรมาเปรียบไมได แตถาติดอยูแคนั้น มันก็ไดแคนั้นแหละยัง

ไมเกิดปญญาอริยมรรคที่จะตัดภพ ชาติ ตัณหา อุปาทานได ให

ละสุขนั้นเสียกอน แลวพิจารณาขันธหาใหแจมแจงตอไป."   
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 ปรารภธรรมเปรยีบเทยีบ 

จิตของพระอริยเจาชั้นโลกุตตระนั้น เเมจะยังอยูในโลกคลุกคลีกับ

ส่ิงเเวดลอมโดยสถานใด ก็ไมอาจจูงจิตของทานใหไขวเขวเจือปนกับส่ิง

เหลานั้นได คือโลกธรรมไมอาจครอบงําจิตไดเลย คือจิตไมอาจกลับ

กลายไปเปนจิตปุถุชนไดอีก ไมอาจกลับไปอยูใตอํานาจของกิเลส

ตัณหาไดอีกฯ 
เปรียบเหมือนกะทิมะพราวที่คั้นออกมาเเลว เอาไปสํารอกหรือเคี่ยว

ดวยความรอนจนเปนนํ้ามันออกมาไดเเลว ยอมไมกลับกลายไปเปน

กะทิเหมือนเดิมอีก เเมจะเอาไปปะปนระคนกับกะทิอยางไรก็ไมอาจทํา

ใหนํ้ามันนั้นกลายเปนกะทิเหมือนเดิมได. 
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 ตัวอยางเปรียบเทียบ 

มรรค ผล นิพพาน เปนสิ่งปจจัตตัง คือ รูเห็นไดจําเพาะตน 
โดยแท ผูใดปฏิบัติเขาถึง ผูนั้นเห็นเอง แจมแจงเอง หมดสงสัยใน 
พระศาสนาไดโดยสิ้นเชิง มิฉะนั้นแลวจะตองเดาเอาอยูร่ําไป แมจะมีผู
อธิบายใหลึกซึ้งอยางไร ก็รูไดแบบเดา ส่ิงใดยังเดาอยูส่ิงนั้นก็ยังไม

แนนอนฯ  
ยกตัวอยางเชน เตากับปลา เตาอยูไดสองโลกคือ โลกบนบกกับโลก

ในนํ้า สวนปลาอยูไดโลกเดียวคือในนํ้า ขืนมาบนบกก็ตายหมดฯ  
วันหนึ่ง เตาลงไปในนํ้าแลว ก็พรรณนาความสุขสบายบนบกให

ปลาฟงวา มันมีแตความสุขสบาย แสงสีสวยงาม ไมตองลําบากเหมือน
อยูในนํ้าฯ  

ปลาพากันฟงดวยความสนใจ และอยากเห็นบก จึงถามเตาวา  
บนบกลึกมากไหม เตาวา มันจะลึกอะไร ก็มันบกฯ   

เอ...บนบกนั้นมีคล่ืนมากไหม มันจะคลื่นอะไรก็มันบกฯ  
เอ...บนบกมีเปอกตมมากไหม มันจะมีเปอกตมอะไรก็มันบกฯ  
ใหสังเกตดูคําที่ปลาถาม เอาแตความรูที่มีอยูในนํ้าถามเตา เตาก็ได

แตปฏิเสธ 
"จิตปุถุชนที่เดามรรคผลนิพพาน ก็ไมตางอะไรกับปลา." 
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 ภายนอกกับภายใน 

เมื่อเย็นวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๔ หลังจากหลวงปูกลับจากราชพิธี

ในพระราชวัง กําลังพักผอนอยูที่พระตําหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศฯ มี

ทานเจาคุณซึ่งเปนนักปฏิบัติภาวนาองคหนึ่งเขาไปเยี่ยมสนทนาธรรม

กับหลวงปู ข้ึนตนดวยคําถามวา เขาวาคนที่เปนยักษในชาติปางกอน 

กลับมาเปนมนุษยในชาตินี้นั้น เรียนคาถาอาคมอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทุก

อยาง เปนความจริงเเคไหนครับผมฯ 
หลวงปูลุกขึ้นนั่งฉับไว เเลวตอบวา 
"ผมไมเคยไดสนใจเรื่องอยางนี้เลย ทานเจาคุณเคยภาวนาถึง

ตรงนี้ไหมฯ หสิตุปบาท คือกิริยาที่จิตยิ้มเอง โดยปราศจาก
เจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเหลาพระอริยเจาเทานั้น ไมมีใน
สามัญชน เพราะพนเหตุปจจัยเเหงการปรุงเเตงเเลวเปนอิสระ
ดวยตัวมันเอง." 
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 เเคศีลหาก็ไมม ี

พระมหาเถระผูใหญเเตละรูปนั้น ยอมมีลูกศิษยเปนจํานวนมากทั้ง

คฤหัสถเเละบรรพชิต บรรดาศิษยเหลานั้นจึงมีทั้งดีเเละเลว โดยเฉพาะ
ศิษยฝายพระ องคที่ดีก็มีถมเถไป องคที่เลวก็พอมีปะปนอยูบาง เชนมี
พระผูใกลชิดองคหนึ่ง ชอบถือวิสาสะจนเกินควร คือชอบหยิบเอาขาว

ของบางอยางที่ยังไมไดรับอนุญาต มีผูบอกหลวงปูใหทราบ เเตหลวงปูก็

ชอบวางเฉยอยูเเลวฯ 
คร้ังหนึ่ง ทานตองการใชของอันนั้น จึงใชใหพระองคหนึ่งไปถามหา 

เเตถูกปฏิเสธวาเขาไมไดเอาไป พระองคนั้นจึงกลับมาบอกหลวงปูวา

เขาปฏิเสธไมไดเอา หลวงปูก็ไมไดวาอะไร เพียงเเตพูดออกมานิดหนึ่ง

วา 
"พระบางองค มัวเเตต้ังใจรักษาศีล ๒๒๗ จนลืมรักษาศีล ๕." 
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 ไมเคยเห็นหวั่นไหวในเหตุการณอะไร 

เวลา ๔ ทุมผานไปแลว เห็นหลวงปูยังนั่งพักผอนอยูตามสบายจึง

เขาไปกราบเรียนวา หลวงปูครับ หลวงปูขาวมรณภาพเสียแลว หลวงปูก็

แทนที่จะถามวา ดวยเหตุใด เมื่อไร ก็ไมถาม กลับพูดตอไปเลยวา 
"เออ ทานอาจารยขาว ก็หมดภาระการแบกหามสังขารเสียที 

พบกันเมื่อ ๔ ปที่ผานมาเห็นลําบากสังขาร ตองใหคนอื่นชวย
เหลืออยูเสมอ เราไมมีวิบากของสังขาร เร่ืองวิบากของสังขารนี้ 
แมจะเปนพระอริยเจาชั้นไหนก็ตองตอสูจนกวาจะขาดจากกัน ไม
เกี่ยวของกันอีก แตตามปรกติสภาวะของจิตนั้น มันก็ยังอยูกับสิ่ง
เหลานี้เอง เพียงแตจิตที่ฝกดีแลวเมื่อสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นยอมละ

และระงับไดเร็วไมกังวล ไมยึดถือ หมดภาระเกี่ยวของกับ        
สิ่งเหลานั้น มันก็แคนั้นเอง." 
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 ผูที่เขาใจธรรมะไดถูกตองหายาก 

เมื่อไฟไหมจังหวัดสุรินทรคร้ังใหญไดผานไปแลว ผลคือความทุกข
ยากสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัว และเสียใจอาลัยอาวรณในทรัพยสิน ถึง
ข้ันเสียสติไปก็มีหลายราย วนเวียนมาลําเลิกใหหลวงปูฟงวา อุตสาห

ทําบุญเขาวัด ปฏิบัติธรรมมาตั้งแตปูยาตายาย ทําไมบุญกุศลจึงไมชวย 

ทําไมธรรมะจึงไมชวยคุมครอง ไฟไหมบานวอดวายหมด แลวเขา
เหลานั้นก็เลิกเขาวัดทําบุญไปหลายราย เพราะธรรมะไมชวยเขาใหพน
จากไฟไหมบานฯ 

หลวงปูวา  
"ไฟมันทําตามหนาที่ของมัน ธรรมะไมไดชวยใครในลักษณะ

นั้น หมายความวา ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย 
ความพลัดพรากจากกัน สิ่งเหลานี้ มันมีประจําโลกอยูแลว ทีนี้ผู
มีธรรมะ ผูปฏิบัติธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเชนนั้นแลว จะ
วางใจอยางไรจึงไมเปนทุกข อยางนี้ตางหาก ไมใชธรรมะชวย

ไมใหแก ไมใหตาย ไมใหหิว ไมใหไฟไหม ไมใชอยางนั้น." 
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 ตองปฏิบัติจึงหมดความสงสัย 

เมื่อมีผูถามถึง การตาย การเกิดใหม หรือถามถึงชาติหนา ชาติหลัง 

หลวงปูไมเคยสนใจที่จะตอบ หรือมีผูกลาวคานวา เชื่อหรือไมเชื่อ นรก

สวรรคมีจริงหรือไมจริงประการใด หลวงปูไมเคยคนควาหาเหตุผลเพื่อ
จะเอาคานใคร  หรือไมเคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันเพื่อใหใครยอมจํานน

แตประการใด ทานกลับแนะนําวา 
"ผูปฏิบัติที่แทจริงนั้น ไมจําเปนตองคํานึงถึงชาติหนาชาติหลงั

ห รื อน รกสว ร รค อ ะ ไ รก็ ไ ด  ให ต้ั ง ใ จปฏิ บั ติ ใ ห ต ร ง  ศี ล 
สมาธิ ปญญาอยางแนวแนก็พอ ถาสวรรคมีจริงถึง ๑๖ ชั้นตาม
ตํารา ผูปฏิบัติดีแลว ก็ยอมเลื่อนฐานะตนเองโดยลําดับ หรือถา
สวรรคนิพพานไมมีเลย  ผูปฏิบัติดีแลวขณะนี้ยอมไมไรประโยชน 
ยอมอยูเปนสุขเปนมนุษยชั้นเลิศ  การฟงจากคนอื่น การคนควา
จากตํารานั้น ไมอาจแกขอสงสัยได ตองเพียรปฏิบัติ ทําวิปสสนา
ญาณใหแจง ความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง." 
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 เขาตองการอยางนั้นเอง 

แมจะมีคนเปนกลุม อยากฟงความคิดเห็นของหลวงปูเร่ืองเวียน

วายตายเกิด ยกบุคคลมาอางวา ทานผูนั้นผูนี้สามารถระลึกชาติ

ยอนหลังไดหลายชาติวาตนเคยเกิดเปนอะไรบาง และใครเคยเปนแม

เปนญาติกับบางฯ 
หลวงปูวา 
"เราไมเคยสนใจเรื่องอยางนี้ แคอุปจารสมาธิก็เปนไดแลวทุก

อยาง มันออกไปจากจิตทั้งหมด อยากรูอยากเห็นอะไร จิตมัน
บันดาลใหรูใหเห็นไดทั้งนั้น และรูไดเร็วเสียดวย หากพอใจ
เพียงแคนี้ ผลดีที่ไดก็คือ ทําใหกลัวการเวียนวายตายเกิดในภพ
ที่ต่ํา แลวต้ังใจทําดี บริจาคทาน รักษาศีล แลวก็ไมเบียดเยียนกัน 
พากันกระหยิ่มยิ้มยองในผลบุญของตน สวนการที่จะกําจัดกิเลส
เพื่อทําลายอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เขาถึงความพนทุกขอยาง
สิ้นเชิงนั้น อีกอยางหนึ่งตางหาก." 
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 ไมมีนิทานสาธก 

อยูใกลชิดหลวงปูตลอดระยะเวลายาวนาน คําสอนของทานไมเคย

มีนิทานสาธก หรือนิทานสนุกอะไรที่หลวงปูยกมาบรรยายใหฟงสนุกๆ
เลย ไมวาชาดกหรือเร่ืองประกอบปจจุบันฯ 

คําสอนของทานลวนแตเปนสัจจธรรมขั้นปรมัตถ หรือไมก็เปนคํา

จํากัดความอยางกะทัดรัด ชนิดระมัดระวัง หรือคลายประหยัดคําพูด

อยางยิ่ง แมแตการสอนพิธีกรรม หรือศาสนพิธีและการทําบุญบริจาค

ทานอะไร ในระดับศีลธรรม หลวงปูทําเเบบปลอยวางหมด สวนมาก

หลวงปูกลาววา 
"เรื่องพิธีกรรม หรือบุญกริยาวัตถุตางๆท้ังหลาย ก็ถือวาเปน

เรื่องที่ยังใหเกิดกุศลไดอยู หากแตวาสําหรับนักปฏิบัติแลว อาจ
ถือไดวาเปนไปเพื่อกุศลเพียงนิดหนอยเทานั้นเอง." 
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 เเปลกดี 

หลังจากงานเปดพิพิธภัณฑทานอาจารยมั่นเเลว หลวงปูเดินทาง

ตอไปเพื่อเยี่ยมทานอาจารยฝน ที่ถํ้าขาม สมัยนั้นรถใหญไปไดเเค 

เชิงเขา หลวงปูตองปนเขาจากที่ไกลดวยความเหนื่อยยากอยางยิ่ง  

ทานตองหยุดพักเหนื่อยหอบเปนระยะหลายครั้ง อาตมาทุกขใจมากที่มี

สวนทําใหหลวงปูตองทรมานสังขารถึงปานนั้น ในที่สุด เมื่อไปถึงศาลา

ใหญบนยอดถํ้าขามเเลว ทานอาจารยฝนกราบหลวงปูเสร็จ ทาน

อาจารยเทสกก็ข้ึนไปถึงพอดีฯ 
เมื่อเห็นพระเถระสําคัญทั้งสามรูปไดไปพบกันโดยบังเอิญเชนนี้เเละ

ทานสนทนาวิสาสะกันดวยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นยิ้มเเยมเเจมใส

เชนนั้น ความทุกขหายไปหมด ความปลื้มปติก็เขามาเเทนที่ฯ 
ทานอาจารยฝนกลาวเเสดงความยินดีกับหลวงปูวา ทานอาจารย

สุขภาพเเข็งเเรงดีเเท อายุปูนนี้เเลวยังสามารถขึ้นถํ้าขามไดฯ 
หลวงปูกลาววา 
"ก็ไมคอยเเข็งเเรงเทาไรหรอก ผมตริตรองดูเเลว เห็นวาไมมี

วิบากของสังขาร เมื่ออาศัยไมได ปลอยทิ้งไปเลยเทานั้นเเหละ." 
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 ยิ่งเเปลกอกี 

ไมตองสงสัยวาญาติโยมที่นั่งหอมลอมจํานวนมากนั้นจะตื่นเตนดี

ใจขนาดไหน ที่เห็นพระเถระสําคัญนั่งอยูดวยกันโดยบังเอิญ คือ หลวงปู

ดูลย หลวงปูฝน หลวงปูเทสก โอกาสเชนนี้หาไดงายที่ไหน  ตากลอง

จากสุรินทรสองคนตั้งหนาถายรูปเอาอยางเต็มที่ฯ 
ขากลับบนรถบัสใหญนั่นเอง ชางถายรูปเห็นวาทุกคนกระหายที่จะ

ไดรูป เขาจึงพูดวา จะขยาย ๑๒ นิ้วจําหนายเอาเงินบํารุงวัดปาจอมพระ 

อาตมาคิดเเตในใจวา การเอารูปครูบาอาจารยไปตีราคาจําหนายเชนนี้

ดูไมคอยงามเทาไรนัก เเตเขาก็ส่ังจองกันเกือบทุกคนฯ 
เมื่อชางเอาฟลมไปลางเเลว ปรากฏวาฟลมที่อุตสาหถายไมตํ่ากวา 

๒๐ ครั้งนั้น มีลักษณะใสสะอาด เหมือนหนึ่งทองฟาที่ปราศจากหมอก

เมฆฉะนั้น ความหวังที่จะไดรูปก็ส้ินสุดลงโดยสิ้นเชิง ยิ่งกวานั้น การพบ

กันของพระเถระสําคัญทั้งสามทานนั้น เปนการพบกันครั้งสุดทายเเลว. 
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 วาไปตามความเปนจริงอยางไร 

เมื่อมีผูถามวาหลวงปูเคยอานประวัติทานอาจารยมั่นที่มีหลายทาน

เขียนไวอยางมากมายไหม หลวงปูก็ตอบวาเคยอานเหมือนกัน ที่เขา

เขียนถึงอภินิหารของทานตางๆ นานานั้นหลวงปูเขาใจวาอยางไร  

หลวงปูวา เมื่อสมัยเราเคยอยูกับทาน ก็ไมเห็นทานเลาบอกวาอยางไรฯ 
ตามปรกติของหลวงปู เมื่อทานเลาถึงทานอาจารย ทานจะพูดถึง

เฉพาะกิจธุดงคของทานอาจารยมั่นเทานั้น วาผูที่ถือธุดงคในรุนตอมา 

ยังไมเห็นมีใครถือไดเครงครัดเทาทานเลยเเมเเตคนเดียว นุงหมเฉพาะ
ผาบังสุกุลที่ตัดเย็บยอมเอง ไมใชผาสําเร็จรูปจากคนอื่น อยูเสนาสนะ
ปาตลอดชีวิต ฉันเเตอาหารที่บิณฑบาตไดในบาตรเเมอาพาธหนักยัง

อุตสาหนั่งอุมบาตรใหเขาใส ไมถืออานิสงสพรรษา  ไมรับกฐิน ตลอดถึง

ไมกอสรางหรือชวนทําการกอสราง. 
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 ปฏิปุจฉา 

ดวยความคุนเคยเเละอยูใกลชิดหลวงปูมาเปนเวลานาน เมื่อ
อาตมาถามปญหาอะไรทาน หลวงปูทานมักจะตอบดวยการยอน 

กลับคืน ทํานองใหคิดหาคําตอบเอาเองฯ 
เชนถามวา พระอรหันตทานมีใจสะอาด สวางแลว ทานอาจรูเลข

หวยไดอยางแมนยําหรือครับฯ 
ทานตอบวา "พระอรหันต ทานใสใจเพื่อจะรูสิ่งเหลานี้หรือ." 
ถามวา พระอรหันตทานเคยนอนหลับฝนเหมือนคนธรรมดาดวย

หรือเปลาครับฯ 
ทานตอบวา  "การหลับแลวเกิดฝน เปนเรื่องของสังขารขันธ

ไมใชหรือ." 
ถามวา พระปุถุชนธรรมดายังหนาดวยกิเลส แตมีความสามารถ

สอนคนอื่นใหเขาบรรลุถึงพระอรหันต  เคยมีบางไหมครับหลวงปูฯ 
ทานตอบวา "หมอบางคน ทั้งที่ตนเองยังมีโรคอยู แตก็เคย

รักษาคนอื่นใหหายจากโรคได มีอยูทั่วไปมิใชหรือ." 
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 ปรกตนิิสัยประจําตัวของหลวงปู 

ทางกาย มีรางกายแข็งแรง กระฉับกระเฉงวองไว สมสัดสวน

สะอาดปราศจากกลิ่นตัว มีอาพาธนอย ทานจะสรงนํ้าอุนเพียงวันละ
คร้ังเทานั้นฯ 

ทางวาจา เสียงใหญ แตพูดเบา พูดนอย พูดสั้น พูดจริง พูดตรง 

ปราศจากมารยาทางคําพูด คือ ไมพูดเลียบเคียง ไมพูดโอ ไมพูด
ปลอบโยน ไมพูดประชด ไมพูดนินทา ไมพูดขอรอง ขออภัย ไมพูด 

ขอโทษ ไมพูดถึงความฝน ไมพูดเลานิทานชาดกหรือนิทานปรัมปรา 

เปนตนฯ 
ทางใจ มีสัจจะ ตั้งใจทําสิ่งใดแลวทําโดยสําเร็จ มีเมตตากรุณาเปน

ประจํา สงบเสงี่ยมเยือกเย็น อดทน ไมเคยมีอาการกระวนกระวาย
วูวาม ไมแสดงอาการอึดอัดหงุดหงิด หรือรําคาญ ไมเเสวงหาของหรือ
ส่ังสมหรืออาลัยอาวรณกับของที่สูญหาย ไมประมาท รุงเรืองดวย

สติสัมปชัญญะและเบิกบานอยู เสมอ เปนอยู โดยปราศจากทุกข  

ไมหวั่นไหวไปตามเหตุการณ ไมถูกภาวะอื่นครอบงําฯ 
ทานสอนอยูเสมอวา "ใหทําความเขาใจกับสภาวะธรรมอยาง

ชัดแจงวา เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง สลายไป อยาทุกขโศกเพราะ
สภาวะนั้นเปนเหตุ." 
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 มีเวทนาหนัก แตไมหนักดวยเวทนา 

หลวงปูอาพาธหนักอยูที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เปนวันที่ ๑๗ ของการ

อยูโรงพยาบาล คืนนั้น หลวงปูมีอาการออนเพลียอยางมากถึงตองให
ออกซิเจนชวยหายใจโดยตลอด  เวลาดึกมากแลวคือหกทุมกวา  

ทานอาจารยยันตระ พรอมบริวารหลายทาน เขาไปขอกราบเยี่ยม 

หลวงปู เห็นเปนกรณีพิเศษจึงใหทานเขาไปกราบเยี่ยมได หลวงปูนอน

ตะแคงขวา หลับตาตลอด เมื่อคณะของอาจารยยันตระกราบนมัสการ

แลว ทานอาจารยยันตระขยับกมไปชิดหูหลวงปูแลวถามวา "หลวงปูยัง

มีเวทนาอยูหรือ"ฯ 
หลวงปูตอบวา 
"เวทนากับรางกายนั้นมีอยูตามธรรมชาติของมัน แตไมได

เสวยเวทนานั้นเลย." 
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 เดินทางลัดที่ปลอดภยั 

เมื่ อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๒๖  กอนที่ หลวงปู จะก ลับจาก

โรงพยาบาลจุฬาฯ ไดชักชวนกันทําบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศสวน
กุศลแดบรรพชนที่สรางโรงพยาบาลฯ ที่ลวงลับไปแลวฯ 

เมื่อพิธีถวายสังฆทานผานไปแลว มีนายแพทยและนางพยาบาล

จํานวนหนึ่งเขาไปกราบนมัสการหลวงปู แสดงความดีใจที่หลวงปูหาย
จากอาพาธครั้งนี้ พรอมทั้งกลาวปยวาจาวา หลวงปูมีสุขภาพอนามัย

แข็งแรงดี หนาตาสดใสเหมือนกับไมไดผานการอาพาธมา คงจะเปนผล

จากที่หลวงปูมีภาวนาสมาธิจิตดี พวกกระผมมีเวลานอยหาโอกาสเพียร
ภาวนาสมาธิไดยาก มีวิธีใดบางที่จะปฏิบัติไดงายๆ หรือโดยยอที่สุดฯ 

หลวงปูตอบวา 
"มีเวลาเมื่อไร ใหปฏิบัติเมื่อนั้น การฝกจิต การพิจารณาจิต

เปนวิธีลัดที่สุด." 
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 ทั้งหมดอยูที่ความประพฤติ 

ตลอดชีวิตของหลวงปู ทานไมยอมรับกับการถือฤกษงามยามดี

อะไรเลย แมจะถูกถามถูกขอใหบอกเพียงวา จะบวชวันไหน จะสึกวัน

ไหน หรือวันเดือนปไหนดี หรือเสียอยางไร หลวงปูก็ไมเคยเผลอเออออ

ดวย มักจะพูดวา วันไหนเดือนไหนก็ดีทั้งนั้นแหละ คือ ถามีผูขอเชนนี้ 
ทานมักใหเขาหาเอาเอง หรือมักบอกวาวันไหนก็ได ถาสะดวกดแีลวเปน
ฤกษดีทั้งหมดฯ 

หลวงปูสรุปลงวา 
"ทุกอยางรวมอยูที่ความประพฤติ คือ ฤกษดี ฤกษราย โชคดี 

โชคราย เรื่องเคราะห กรรม บาป บุญ อะไรทั้งหมดนี้ ลวน
ออกไปจากความประพฤติของมนุษยทั้งนั้น." 
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 ไมเคยกระทําแบบแสดง 

หลวงปูไมมีมารยาในทางอยากโชว เพื่อใหเดน ใหสงาแกตนเอง 

เชนการถายรูปของทาน ถาใครอยากจะถายรูปทาน ก็ตองหาจังหวะให
ดี ระหวางที่ทานหมผาสังฆาฏิเรียบรอย เพื่อลงปาฎิโมกขหรือ บวชนาค

หรือเขาพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง แลวขอถายรูปทานในจังหวะนี้ยอม
ไดถาย เมื่อทานอยูตามธรรมดา แลวขอรองทานใหลุกไปหมผามาตั้งทา

ใหถาย แบบนี้หวังไดยากอยางยิ่ง เชน มีสุภาพสตรีทานหนึ่งจาก

กรุงเทพฯ นําผาหมชั้นดีมาถวายหลวงปูเมื่อหนาหนาว พอถึงเดือนหา
หนารอน เผอิญเขาไดไปกราบหลวงปูอีก จึงขอใหทานเอาผามาหมให
เขาถายรูปดวย  เพราะตอนถวายไมไดถายไว หลวงปูปฏิเสธวา ไมตอง

หรอก แมเขาจะขอเปนครั้งที่สอง ที่สาม ทานก็วาไมจําเปนอยูนั่นเองฯ 
เมื่อสุภาพสตรีนั้นลากลับไปแลว อาตมาไมคอยสบายใจจึงถาม

ทานวา โยมเขาไมพอใจ หลวงปูทราบไหมฯ 
หลวงปูยิ้มแลวตอบวา 
"รูอยู ที่เขามีความไมพอใจ ก็เพราะใจเขามีความไมพอ." 
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 สิ้นชาติขาดภพ 

พระมหาเถระผูใหญฝายวิปสสนากัมมัฏฐาน สนทนาธรรมะขั้น

ปรมัตถกับหลวงปูหลายขอ เเลวลงทายดวยคําถามวา พระเถระ      
นักปฏิบัติบางทาน มีปฏิปทาดี นาเชื่อถือ เเมพระดวยกันก็ยอมรับวา

ทานเปนผูมั่นคงในพระศาสนา เเตในที่สุดก็ไปไมรอด ถึงขั้นตองสึกหา

ลาเพศไปก็มี หรือไมก็ทําไขวเขว ประพฤติตัวมัวหมองอยูในพระธรรม

วินัยก็มี จึงไมทราบวาจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีก จึงจะตัดวัฏสงสารใหส้ิน

ภพสิ้นชาติไดฯ 
หลวงปูกลาววา 
"การสํารวจสําเหนียกในพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เเละ

สมาทานถือธุดงคนั้น เปนปฏิปทาที่ดีงามอยางยิ่ง นาเลื่อมใส เเต
ถาเจริญจิตไมถึงอธิจิต อธิปญญาเเลว ยอมเสื่อมลงไดเสมอ 
เพราะยังไมถึงโลกุตตรภูมิ ที่จริงพระอรหันตทั้งหลายทานไมไดรู
อะไรมากมายเลย เพียงเเตเจริญจิตใหรูเเจงในขันธหา เเทง
ตลอดในปฏิจจสมุปบาท หยุดการปรุงเเตง หยุดการเเสวงหา 
หยุดกิริยาจิต มันก็จบเเคนี้ เหลือเเตบริสุทธิ์ สะอาด สวาง วาง 
มหาสุญญตา วางมหาศาล." 
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 เปรยีบเทียบใหฟง 

ความอยากรูอยากเห็น เพื่อบรรเทาความสงสัยของตนใหไดนั้น 

ยอมมีอยูสําหรับชนผูเจริญโดยทั่วไป วิชาเเตละศาสตร เเตละสาขา ตั้ง

ไวเพื่อใหมนุษยเกิดสงสัยอยากรู เเลวเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติเพื่อรู

ถึงจุดหมายปลายทางของเเตละศาสตรนั้นฯ 
เเตพุทธศาสตรตองศึกษาเเละปฏิบัติอยางสมดุล เเละความเพียร

ข้ันอุกฤษฏ เพื่อเขาถึงสิ่งสูงสุดของพุทธธรรมดวยตนเอง หมดขอสงสัย

ไดเองโดยสิ้นเชิงฯ 
เปรียบเหมือนคนบานนอกที่ไมเคยเห็นกรุงเทพฯ มีคนอธิบายใหฟง

วา ที่กรุงเทพฯ นั้น นอกจากมีความเจริญอยางอื่นเเลว ยังมีกําเเพงเเกว

เเละภูเขาทองทั้งลูกอันมหึมาอีกดวย เขาจึงตั้งใจไปกรุงเทพฯ ใหได โดย

คิดวาจะไปเอาเเกวที่กําเเพงเเละไปเอาทองที่ภูเขา ครั้นเพียรพยายาม

ไปจนถึงเเลว ผูรูก็ชี้บอกวา นี่คือกําเเพงเเกว นี่คือภูเขาทอง เพียงเเคนี้

ความตั้งใจเเละความสงสัยของเขาก็ส้ินสุดลงทันทีฯ 
"มรรคผลนิพพานก็เชนนั้นเหมือนกัน." 
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 อยูอยางไรปลอดภัยที่สุด 

จําไดวาเมื่อป ๒๕๑๙ มีพระเถระ ๒ รูป เปนพระฝายวิปสสนา

กัมมัฏฐานจากทางอีสานเหนือ  เ เวะไปกราบนมัสการหลวงปู

เเลวสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติ เปนที่เกิดศรัทธาปสาทะเเละดื่มด่ําใน

รสพระธรรมอยางยิ่ง ทานเหลานั้นกลาวยอนถึงคุณงามความดี ตลอด

ถึงภูมิธรรมของครูบาอาจารย ที่ตนเคยไปพํานักศึกษาปฏิบัติมาดวย

เปนเวลานานวา  หลวงปูองค โนนมีวิหารธรรม  คืออยูกับสมาธิ

ตลอดเวลา อาจารยองคนี้อยูกับพรหมวิหารเปนปรกติ คนจึงนับถือทาน

มาก หลวงปูองคนั้นอยูกับอัปปมัญญาพรหมวิหาร ลูกศิษยของทานจึง

มากมายทั่วสารทิศ ไมมีประมาณ ดังนี้เปนตน ทานจึงมีเเตความ

ปลอดภัย จากอันตรายตลอดมาฯ 
หลวงปูกลาววา 
"เออ ทานองคไหนมีภูมิธรรมเเคไหน ก็อยูกับภูมิธรรมนั้น

เถอะ เราอยูกับ "รู"." 
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 สนทนาตอมา 

คร้ันเมื่อพระเถระทั้ง ๒ รูป ไดฟงคําพูดของหลวงปูวา หลวงปูทาน

อยูกับ  "รู"  ตางองคก็นิ่งสงบชั่วระยะเวลาหนึ่ง เเลวก็เรียนถามหลวงปู

ตอไปวา อาการที่วาอยูกับรูมีลักษณะเปนอยางไรฯ 
หลวงปูตอบอธิบายวา 
"รู (อัญญา ) เปนปรกติจิตที่ วาง สวาง บริสุทธิ์ หยุดการปรุง

เเตง หยุดการเเสวงหา หยุดกิริยาของจิต ไมมีอะไรเลย ไมยึดถือ
อะไรสักอยาง." 
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 ถึงที่สุดเเหงทุกข 

หลวงปูเปนผูมีวาจาบริสุทธิ์ เพราะทานชอบกลาวเเตส่ิงที่เปน 

สัจจธรรมเเท กลาวเเตจุดมุงหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา  

กลาวเเตกระเเสธรรมที่เปนไปเพื่อความพนทุกขโดยสวนเดียวสังเกต

จากพุทธดํารัสที่หลวงปูชอบหยิบยกมาพูดใหฟงบอยที่สุด คอื 
หลวงปูวา 
พระพุทธเจาตรัสเตือนวา 
"ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน นํ้า ไฟ ลม อากาศ   

อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้โลกหนา 
ดวงอาทิตย ดวงจันทร เหลานี้ ยอมไมมีในอายตนะนั้น 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราไมไดกลาวถึงอายตนะนั้นวา เปนการ
มา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการจุติ เปนการอุบัติ อายตนะ
นั้นหาที่ต้ังอาศัยไมได ไมไดเปนไป หาอารมณไมได นั่นเเลเปน
ที่สุดเเหงทุกข." 
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 อาพาธครั้งสุดทาย 

หลวงปูกลับจากรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งนั้น ไมได

หมายความวาทานหายจากโรคอยางเด็ดขาดเเตประการใด หากเเตวา

ทานอาศัยความอดทนอยางยิ่ง เเละดํารงอยูตอมาไดเพียงเเปดเดือน

เทานั้น ในโอกาสที่เปนวันคลายวันเกิดของทาน คือครบรอบ ๙๖ ป ได

จัดงานทําบุญฉลองเปนกรณีพิเศษ หลวงปูเร่ิมมีอาการผิดปรกติ คือ 

ออนเพลียอยางมาก กระสับกระสาย เเละจับไขเปน ครั้งคราว อาตมา

กราบเรียนทานวาขอนําทานไปโรงพยาบาลจุฬาฯ อีกครั้ง ทานบอกวา

ไมตองไป เเละพูดสําทับวาหามเอาทานไปเพราะถึงไปก็ไมหาย เรียน

ทานวา เมื่อกอนหลวงปูเปนหนักกวานี้ยังหาย คร้ังนี้หลวงปูเปนไมมาก

ตองหายเเน  
ทานวา "นั่นมันคราวกอน นี่มันไมใชคราวกอน." 
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 ลักษณาการเขาสูมรณภาพ 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ ตั้งเเตเวลาบายโมงผานไปเเลวอาการ

ปวยก็ทรงๆ อยู เเตสีผิวพรรณวรรณะสดใสเปลงปลั่งอยางผิดปกติ ทั้ง

พระเเละคฤหัสถก็มารวมงานจํานวนมากทั้งพระบานเเละพระปาฯ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเถระฝายปาไดเขาไปถวายสักการะที่กุฏิ 

หลวงปูจํานวนมาก ทานลุกขึ้นสนทนาธรรมะเเละเเนะเเนวขอปฏิบัติ

ธรรมใหทานสานุศิษยเหลานั้นฟงดวยถอยคําที่ชัดเจนเเละลําดับกระเเส

ธรรมขอปฏิบัติไปตลอดสาย เหมือนหนึ่งเเกขอของใจใหทานเหลานัน้ฟง 

เปนการทบทวนขอปฏิบัติที่ทานเคยสอนมาฯ 
เวลาดึกใกลส่ีทุมเขาไปเเลว หลวงปูจึงใหพาทานออกมาขางนอก

กุฏิ เเลวใชสายตามองไปรอบๆ บริเวณวัดอยางละเอียดออน ซึ่งหามใีคร

ทราบไมวา นั่นเปนการมองอะไรๆ คร้ังสุดทายเเลว. 
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 ทบทวนธรรมานสุติครั้งสุดทาย 

เวลาสี่ทุมผานไป หลวงปูใหพาทานเขาหองนอนเหมือนเดิม ทานอยู

ในอิริยาบถนอนหงายหนุนหมอนสูง ใหพระที่อยูในหองเเปดเการูป 

สวดมนตเจ็ดตํานานยอใหฟง จบเเลวสั่งใหสวดสติสัมโพชฌงค ๓ จบ    
เเลวใหสวดปฏิจจสมุปบาทอีก ๓ รอบ หลังจากนั้นหลวงปูใหสวดมหา

สติปฏฐานสูตรใหฟง พระในที่นั้นไมมีองคไหนสวดไดสักองค ทานบอก

ใหเปดหนังสือสวด เผอิญหนังสือก็ไมมีอีก เดชะบุญที่ทานอาจารย   
พูนศักดิ์ซึ่งอยูเฝารักษาพยาบาลหลวงปูตลอดมามีหนังสือสวดมนต

ฉบับหลวงติดมาดวย จึงหยิบมาเปดหาพระสูตรนั้น มัวพลิกหาอยูเปน

เวลานาน หลวงปูส่ังวาเอามานี่ ทานหยิบเอามาเปดเองโดยไมตองดู  
เเลวบอกวาสวดตรงนี้ ทําใหพระทุกองคเเปลกใจมาก เพราะตรงกบัมหา

สติปฏฐานสูตรพอดี คือหนา ๑๗๒ พระสูตรนี้ยาวมาก ใชเวลาสวดให

หลวงปูฟงนานถึง ๒ ชั่วโมงกวาจึงจบ ทานฟงโดยอาการอันสงบ. 
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 ปจฉิมพจนของหลวงปู 

เมื่อหลวงปูฟงพระสวดมหาสติปฏฐานจบลงเเลว สักครูหนึ่งตอมา 

ทานกลาวปรารภถึงลักษณาการที่พระพุทธเจาเขาสูปรินิพพานตั้งเเต

เร่ิมตนมาจนตลอด ซึ่งจะขอจับเอาใจความตอนทายไวในที่นี้วา 
"พระพุทธเจา พระองคไมไดเขาสูปรินิพพานในฌานสมาบัติ

อะไรที่ไหนหรอก เมื่อพระองคออกจากจตุตถฌานเเลว จิตขันธ 
หรือ นามขันธ ก็ดับพรอม ไมมีอะไรเหลือ นั่นคือพระองคดับ
เวทนาขันธในภาวะจิตต่ืน หรือวิถีจิตอันปรกติของมนุษย     
ครบพรอมทั้งสติเเละสัมปชัญญะ ไมถูกภาวะอื่นใดมาครอบงํา 
อําพรางใหหลงใหลใดๆทั้งสิ้น เปนภาวะเเหงตนเองอยาง
บริบูรณ ภาวะอันนั้นจะเรียกวา มหาสุญญตา หรือจักรวาฬเดิม 
หรือเรียกวาพระนิพพาน อยางใดอยางหนึ่งก็ได เราปฏิบัติมาก็
เพื่อเขาถึงภาวะอันนั้นเอง." 

วจีสังขารคือวาจาของหลวงปูก็ส้ินสุดลงเพียงเเคนี้ 
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 ปาดงเกิดขึ้นในเมือง 

โปรดยอนหลังไปดูเหตุการณเมื่อสมัยใกลรอยปที่ผานมาสมัย 

นั้นเเล คณะธุดงคของหลวงปูไดเเยกทางจากคณะทานพระอาจารยมั่น 

รวมสี่รูปดวยกัน ออกไป ทางอําเภอทาคันโท กาฬสินธุ พากันธุดงคไป

อยู ณ ปาทึบเเหงหนึ่ง คณะของหลวงปูไดรับความยากลําบากอยางยิ่ง

ตองตอสูกับปาดงพงไพร สิงสาราสัตวทุกชนิด ตลอดถึงตอสูกับไขปา

อยางรายเเรง ในที่สุดเพื่อนพระธุดงครูปหนึ่งทนตอไขปาไมไหว ไดถงึเเก

มรณภาพไปตอหนาหมูคณะอยางนาเวทนา ยิ่งกวานั้น เมื่อหลวงปู   
เเยกจากคณะพาเณรนอยธุดงคไปอยูดวยกันเพียงสองรูปที่ปาอีกเเหง

หนึ่งใกลบานกุดกอม ไขปายังตามไปรังควาญชีวิตของเณรนอย

จนถึงเเกความตายไปตอหนาหลวงปู อยางนาสงสารสลดใจยิ่งนัก 

สาเหตุก็เพราะขาดหยูกยาที่จะรักษาพยาบาลนั่นเองฯ 
เเลวก็โปรดยอนกลับมาดูเหตุการณเมื่อเวลาตี ๔ ของวันที่ ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๒๖ สภาพปาในสมัยนั้นไดยอนมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ 

หองนอนของหลวงปู เพราะขณะที่หลวงปูกําลังอาพาธหนักอยูนั้น 

พยาบาลสักคนหนึ่งก็ไมมี นํ้าเกลือสักหยดหนึ่งก็ไมมี จะมีกเ็เตศษิยฝาย

สงฆนั่งหอมลอมอยูอยางสงบ เหมือนหนึ่งพรอมใจกันถวายเสรีภาพ  

ใหหลวงปูมีอิสระอยางเต็มที่ในการปลอยวางสังขารขันธ โดยการ

มรณภาพที่ไมปรากฏรองรอยเเละบริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น อยางสิ้นเชิง. 

 

 



 หลวงปูฝากไว     ๑๑๐      
         

 เเมกาลเวลาก็เหมาะสม 

พระพุทธองคทานทรงบําเพ็ญเพียรคนควาสัจจธรรมตลอดเวลาถึง 

๖ ป คร้ันไดตรัสรู ก็ตรัสรูเมื่อเวลาใกลรุง คือ ตีส่ี ลวงไปเเลว คร้ันตรัสรู

เเลว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจตลอด ๔๕ ป ก็ใชเวลาตี ๔ กวานี้ เเผพระ

ญาณสอดสองดูหมูสัตวผูควรไดรับการเสด็จไปโปรด ถึงคราวพระองค

เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เปนเวลาเดียวกันนั้นอีกฯ 
อันสังขารธรรมหนึ่ง ซึ่งอุบัติข้ึนเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๓๑ ณ บาน

ปราสาท  อําเภอเมืองสุ รินทร  ได เจริญเติบโตเเละรุงเรืองมาโดย 

ลําดับกาล ดําเนินชีวิตของตนอยางถูกตองงดงาม อยูภายใตผากาสาว

พัสตรจนตลอดอายุขัย ประพฤติปฏิบัติตนเปนเเบบอยางที่ดีงาม  

สมเปนเนื้อนาบุญอันเอกของโลก ไดบําเพ็ญประโยชนตนเเละประโยขน

ผู อ่ืนอยางสมบูรณตลอดมาตราบเทาถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๖  

หลวงปูก็ปลอยวางสังขารขันธใหดับลงเเลว เมื่อเวลา ๐๔.๑๓ น. ของ

วันนั้นนั่นเองฯ 
ส่ิงที่นาอัศจรรยก็คือ วันนั้นเปนวันที่คณะศิษยทั้งหลาย ทั้งบรรพชิต

เเละคฤหัสถ ทั้งฝายคามวาสีเเละอรัญวาสี มาประชุมพรอมเพรียงกัน

ทําบุญฉลองอายุครบรอบ ๙๖ ป คือ ๘ รอบ ถวายทานเปนกรณีพิเศษ 

ซึ่งเทากับเตรียมพรอมอยูเเลว. 
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 ผูไมมวิีบากของสังขาร 

เพิ่งจะเขาใจไดตอนนี้เองที่หลวงปูเคยพูดวา ทานไมมีวิบากของ

สังขารฯ 
เพราะเเมทานมีอายุผาน ๙๖ ปลวงเเลวก็จริง เเตรางกายทาน 

เเข็งเเรง วองไว สะอาด สงบ เยือกเย็น รุงเรืองดวยสติสัมปชัญญะอยาง

สมบูรณ ไมหลงลืม เผอเรอใดๆ ทั้งสิ้นฯ 
เมื่อถึงคราวดับสังขาร ก็ดับลงอยางสงบ ไมมีรองรอยในการลําบาก

ขันธ  ทรมานตน  ไม ให ผู อยู ใกลชิดตองลํ าบากกายใจในการ

รักษาพยาบาล ไมเปลืองหมอ ไมเปลืองยา ไมเปลืองเวลา ของทาน    
ผูใดฯ 

ทามกลางความสงบเงียบของเวลาตีส่ีกวา ปราศจากผูคนเเละ

ยวดยานพาหนะทุกชนิด เเมตนไมใบหญาก็สงบเงียบ อากาศเย็นยะ

เยียบพรอมกับมีละอองฝน ลงมาโปรยปรายคลายหิมะลง หลวงปูผู    
วิสุทธิสงฆก็ปลงเสียเเลวซึ่งสังขารธรรม คงทิ้งไว เเตโดยพระคุณ

ทั้งหลายใหรําลึกถึงเเละอาลัยอาวรณอยางมิรูลืม. 
 
 
 





  
         

รายนามผูอปุถัมถการพิมพหนังสือ "หลวงปูฝากไว"  
   USD ($) 
พระภาวนาญาณวิเทศ  เจาอาวาสวัดปาธรรมชาติ 100.00 
พระครูวินัยธร ออน มุทุจิตฺโตโพธิพันธ 100.00 
พระอาจารยเร่ิมชัย ชินวํโส 30.00 
พระอาจารยโชคชัย อิสฺสรเตโช 20.00 
พระอาจารยชัยณรงค ผลโสม 10.00 
พระรักษพล กุลวฑฺฒโน 50.00 
พระบิณฑริก ปณีตธมฺโม 100.00 
แมชีกฤษณา สังขสุวรรณ 25.00 
แมชีลัดดา เวทเตอรบี 10.00 
แมชีขาว จันทร 10.00 
แมชีทองพูน แสนมิตร 10.00 
แมชีพะเยาว ลิมปกิรติ 10.00 
แมชีบุญถนอม จูมปาหอมวงศ 5.00 
คุณจันทรชุม - คุณสุพจน จันทรพฤกษา 300.00 
Rosalina O.Cuya 300.00 
คุณชนุตร - คุณวิภาณี มงคลวิศาล และครอบครัว 300.00 
คุณอมรรัตน - คุณบัญชา หงษทองคํา 200.00 
คุณกัญญา ศรศิลป 200.00 
Steve - Chitra Salloom 160.00 
คุณศิรินันท - คุณนพดล พัฒนา 110.00 
คุณชฏาพันธ สมานชม 100.00 
คุณจันทรเพ็ญ อัศวพิไลย ควินน, คุณแอริกา ควินน, คุณสตีเวน ควินน, คุณเจอรี่ ควินน 100.00 
คุณสมศรี กุลวุฒิวิลาศ 100.00 
คุณเลิศลักษณ ประดับสุข 100.00 
คุณจิราพรรณ - คุณวัชรินทร สุโกสิ 100.00 
คุณชมพูทิพย ประยงค 100.00 
คุณแมอมรรัตน แสงสุริยกาศ 100.00 
คุณแมคําปอง เลียงผาสุข และครอบครัว 100.00 
คุณปริศนา เลียว และลูกท้ัง 4 คน 100.00 
Orranan Ammapan Guinn 100.00 
คุณฉลาด - คุณสารินี โปรงออน 100.00 
คุณเบญจา บูรณากาญจน 100.00 
คุณนฤมล - คุณศิริบุญ ทวีเกียรติ์ทินกร 100.00 
ครอบครัวอิงคเวศนวานิช 100.00 
คุณไพโรจน - คุณนิยม บริบูรณ 100.00 
คุณวัชรี แกวมงคลศรี 100.00 
คุณปวินทร - คุณศรีลักษณ จิระมงคลชัย 100.00 
คุณวิจิตร - คุณจินตนา ล้ินทอง 100.00 
Penny Lim 100.00 
Justin - Merton - Amerlie 100.00 



  
         

ครอบครัวสุนทรลิปกร 100.00 
รานกุญชร กาดีนา 100.00 
ครอบครัวฮะแสวง 100.00 
คุณอาทิตย - คุณสุมาลี สิทธิโส 100.00 
คุณวีระพงษ บุญญเสฏฐา, คุณณัฐกนก บุญญเสฏฐา, คุณสุภาวดี บุญญเสฏฐา, คุณสุภัสรา บุญญเสฏฐา, 
คุณจุฑาทิพย และครอบครัว, คุณธนิสร บุญญเสฏฐา, คุณมายูมิ โยชิซารา 90.00 
คุณชาตรี - คุณปราณี ใหญอยู 60.00 
คุณเกรียงศักดิ์ ไกรกิตติคุณ 58.00 
คุณวิมล ประสมศรี และครอบครัว 55.00 
คุณพูนศรี ไกรกิตติคุณ 54.00 
ครอบครัวพจนะลาวัณย 50.00 
คุณชาลี กายดี 50.00 
คุณภิรเดช - คุณอรุณี พูลพวง 50.00 
ครอบครัวสมหมายทิมเมย 50.00 
คุณบุญศรี กุลวุฒิวิลาศ 50.00 
คุณแมหนู ทัศพล และครอบครัว 50.00 
คุณแมมุยเฮียง ผายจันทรเพ็ง และครอบครัว 50.00 
คุณสุวลีร จุมพฏ 50.00 
คุณศุภชัย - คุณจันทรา ตั้งใจอยู และครอบครัว 50.00 
คุณวิเชียร - คุณบุศราภรณ เอี่ยมรานนท และครอบครัว 50.00 
คุณพรพรรณ วัชราไทย และครอบครัว 50.00 
คุณจุม ฟนเดอร 50.00 
คุณพอเคียนอุย - คุณโพง จารุจิตติพันธ 50.00 
คุณหทัยรัตน ตุลานนท และครอบครัว 50.00 
คุณแมผองตา ปฏิมาประกร 50.00 
คุณชุติมา รัตนางสุ, คุณธนินี อัครนวเสรี, คุณนิษณา อัครนวเสรี, คุณภาณุทัต เพ็ญสุภา, 
คุณธีรธวัช ตันวัฒนะ 50.00 
คุณจิตรวรรณ วรรณรัตน และครอบครัว 50.00 
ครอบครัวยุคตานนท 50.00 
คุณธวัชชัย - คุณวรพรรณ พิชญกุล 50.00 
Pensri Kongkrua 50.00 
Harthono Family 50.00 
คุณสุพิศ พรหมมณี 50.00 
John Jumbot Judabong, Susan Suvaree Judabong 50.00 
น.พ.วิศิษฏ ตันนุกิจ และครอบครัว 50.00 
คุณปญญา - คุณวรรณี เดชาทอง 50.00 
คุณอารีรัตน อุบลเกิด 50.00 
คุณวิภา woodward 50.00 
ครอบครัวนฤพนธจิรกุล 40.00 
คุณชูวิทย ศิริเวชกุล 40.00 
คุณมานิดา ตรีวิมล 40.00 
คุณออย และครอบครัว 40.00 



  
         

คุณอารมณ เอาวชีวิน, คุณพรพิมล เอาวชีวิน, คุณวิเชษฐ เอาวชีวิน, คุณอลิสเบท เอาวชีวิน  40.00 
คุณรัชกร - คุณพงษ ภัทรสุมันต 40.00 
คุณเนตรนภา อุตกรวย 30.00 
น.อ.หญิงกนกวรรณ ชนะพลคลัง 30.00 
คุณธีราวรรณ เดชสุภา 30.00 
คุณรัตนา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ 30.00 
คุณจินตนา ภูประดิยุทธกุล 30.00 
Natta - Pano Narkmanee 30.00 
คุณแมบัวไล พูนสวัสดิ ์ 30.00 
คุณพอสมจิต จันทิม, คุณเจียมจันทร เมืองโคตร, คุณกัลยาณี เมืองโคตร, คุณเทพมงคล เมืองโคตร, 
คุณรณฤทธิ์ เมืองโคตร 29.00 
Kanya Panutai 25.00 
คุณอมรา จันทรศิริรัตน 25.00 
คุณ Arthur เลิศวณิช 25.00 
คุณตุลา ยโสธรรัตน และครอบครัว 25.00 
คุณเหมรา ลู โจเซฟ และครอบครัว 25.00 
คุณแพท ไกรกิตติคุณ 22.00 
คุณพีท - คุณทรายทอง วิไลรัตน 21.00 
คุณสุภาภรณ พัฒนดิศักดิ์กุล และครอบครัว 20.00 
คุณตอพงษ เอื้อประยูรวงศ 20.00 
คุณสุคนธ พิลึก 20.00 
คุณพัชรินทร ศรีบุรินทร 20.00 
ครอบครัวศุภวโรดม และครอบครัวปูรณโชติ 20.00 
คุณดํารงค ประสมศรี 20.00 
คุณจําเนียร นพกิจ 20.00 
Alice Bui และครอบครัว, ครอบครัวพรวรนันท, ครอบครัวฉันทนารีย 20.00 
ครอบครัวพัวพงษทอง 20.00 
คุณแมทองอินทรา พิพัฒนพงศ 20.00 
คุณสุวรรณา อมรวิวัฒน 20.00 
คุณลลินารถ หงสไกร, คุณเชาวพิชญ วัฒนาธร 20.00 
ครอบครัวธีระเวทย 20.00 
ม.ล.นิภาพร รพีพัฒน 20.00 
คุณพิลาสินี ทิพยสังวาลย 20.00 
คุณลักขณา เบนซัน 20.00 
คุณสุริยา สระมาลา 20.00 
คุณประสิทธิ์ สระมาลา 20.00 
คุณสุรศักดิ์ - คุณสุมาลี มวีงศธรรม 20.00 
คุณรจนา กายโรจน 20.00 
คุณธีรารัตน เรียงจารุสมบูรณ 20.00 
คุณผุสดี เอื้อเฟอ 20.00 
คุณนกแกว ภูปน 20.00 
Jina Goodman, Nick Sima 20.00 



  
         

คุณนิรันดร - คุณจรี่ วัดทรางกูร และครอบครัว 20.00 
ครอบครัวนุมะวงค 20.00 
คุณเย็นจิตร มณีแสง 20.00 
คุณกมลณัฐ เทียนขํา 20.00 
Matsumoto Family 20.00 
คุณพรทิพย ชินอักษร 20.00 
คุณชวลิตร มงคลทรัพย 20.00 
ครอบครัวโพธิเวส 20.00 
Bangluck Market, Reseda 20.00 
P. Costa 20.00 
คุณชวนพิศ เลิศวณิช 20.00 
Arron Pornvoranan 20.00 
คุณนาคินทร วิบูลยจันทร 20.00 
คุณเรณู 20.00 
คุณประกายทิพย มีสุข, พจนี พินธุประดิษธกร และครอบครัว 20.00 
คุณสินีนาฎ นาคะผดุงรัตน 20.00 
ครอบครัวกิจไชยา 20.00 
คุณพรสวรรค อินทรศรีเชียงใหม 20.00 
คุณศรีวรรณ ไทรงาม 20.00 
คุณทับทิม ยุวกณิช 20.00 
คุณไดเอนา ไกรกิตติคุณ 16.00 
ผูไมประสงคออกนาม 15.00 
Praphai Wilson 14.00 
คุณพรรณี กิจวัตร และครอบครัว 10.00 
คุณอัจฉรา แทงทอง และครอบครัว 10.00 
คุณเดือนกมล กําโชคชัย 10.00 
Steve Nou 10.00 
คุณอุมาพร เฉลยชีพ 10.00 
Paula Chithongonsyn 10.00 
คุณลีนา พานุวงศ 10.00 
คุณประนอม ชื่นสุวรรณาภรณ 10.00 
คุณจรุงศรี มณีวัตร 10.00 
ผูไมประสงคออกนาม 10.00 
คุณมนัส ทองเพ็ชรนิล 10.00 
คุณพรทิพย และครอบครัว 10.00 
คุณปารณีย กระโจมแกว 10.00 
คุณจันทรเพ็ญ โควานันท 10.00 
คุณสุภา - คุณประกอบ บุปผาชื่น 10.00 
คุณพงษชัย - คุณสุภาพ และสุทธิเวช มวงจันทึก 10.00 
คุณบุญญา ประหารภาพ 10.00 
คุณรุงลาวัลย อินทปุระ 10.00 
คุณประยูรศรี ชุมทอง 10.00 



  
         

คุณวิญู - คุณศุภลักษณ ประสพรัตน, คุณธัญพิชชา ประสพรัตน 10.00 
คุณอัญชลี - คุณอลัน คุมสะอาด 10.00 
คุณรัตนา บุญเรือง 10.00 
คุณนันทพร กางกั้น 10.00 
คุณบัวแกว อุนศิริ และครอบครัว 10.00 
คุณสมเกียรติ - คุณนัยนา สถาพรกุล 10.00 
คุณดนัยเกียรติ - คุณลลิตา สถาพรกุล 10.00 
คุณกุล 10.00 
คุณสุกัญญา แกวทองคํา 10.00 
คุณทัศนีย - คุณธรรมรัตน กุลละวณิชย 10.00 
คุณกิตติมา ทวมประมูล 10.00 
คุณวาทินี พูนสุข 10.00 
Veena Chong 10.00 
Vasana Ladew 10.00 
Chumlong Alford 10.00 
คุณอมรัตน 10.00 
คุณศุภผกา ตันติสุพพัต 10.00 
คุณปริศา ธนะฤทธิโรจน 10.00 
คุณเชษฐ ศรีพร 10.00 
คุณดาวเรือง มณเทียรทอง 10.00 
คุณวันเนาว ชีวะการ 10.00 
Ubolrat Chitta 10.00 
Nuannich Buakaew 10.00 
Sengnseng Hudhuad Saeow 10.00 
Chalaem Narkmanee 10.00 
Vibul Meechai 10.00 
คุณอิสรีย วงศเดนดวง และครอบครัว 10.00 
คุณศุภธร เตชะนรเศรษฐ และครอบครัว 10.00 
Septilia Tjahjadi and Family 10.00 
ผูไมประสงคออกนาม 10.00 
คุณพิมพา นนทวนิช 10.00 
คุณพัชรา พวงราช 10.00 
คุณแมไสว รามัญอุดม 10.00 
คุณเสาวณี ชัยหาญสวัสดิ์ และครอบครัว 10.00 
คุณจรวยพร พงษกลับ 10.00 
คุณธนศักดิ์ ธัญธนกุล, คณุพันธทิพย บูรณประภาพันธ 10.00 
สุธิศา ดีวัฒนานนท 10.00 
คุณอเมริกา กุลวุฒิวิลาศ 9.00 
คุณชัชวาล ประภาวิทย 9.00 
คุณทานตะวัน - คุณนารี ศรีวิไล 9.00 
คุณณัฐนรี วิริยรัตน, คุณกฤษพนธิ์ เพี้ยนศรี 9.00 
Supicha Pornsiritivet 7.00 



  
         

คุณจํานงค บูรณะสมบัติ 5.00 
คุณสมหมาย โคบ 5.00 
คุณประไพ คัชมาตย 5.00 
Pauline Truong 5.00 
คุณนงนุช ล่ิมสุวรรณโรจน 5.00 
คุณกนกวรรณ ล่ิมสุวรรณโรจน 5.00 
คุณอาทิตย พรพรหมศรี 5.00 
คุณอุดมชัย พรพรหมศรี 5.00 
คุณศรี พรพรหมศรี 5.00 
คุณกมล - คุณใจ หงิม 5.00 
คุณบุญยงค พวงมาลัย 5.00 
Chongmas Jirasanti 5.00 
คุณอุไร พรพรหมศรี 5.00 
คุณสุวรรณี สถาพรกุล 5.00 
คุณบัววัน แกนมีชัย 5.00 
คุณฉววีรรณ และครอบครัว 4.00 
Tanakorn Hunhaboon and Family 3.00 
Eddie T. 2.00 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
         

หลักธรรมของหลวงปูดูลย อตุโล 
 

จิตคิด จิตเกิด      จิตไมคิด จิตไมเกิด 
จิตคิด จิตถูกทําลาย    จิตไมคิด จิตไมถูกทําลาย 
จิตปรุงเเตง จิตถูกทําลาย   จิตไมปรุงเเตง จิตไมถูกทําลาย 
จิตเเสวงหา จิตถูกทําลาย   จิตไมเเสวงหา จิตไมถูกทําลาย 
จิตปรารถนา จิตถูกทําลาย   จิตไมมีความกําหนัด จิตไมถูกทําลาย 
ทิ้งหมด รูหมด      ทิ้งหมด ไดหมด 
ไมทิ้งเลย ไมรูเลย     ไมทิ้งเลย ไมไดเลย 
ทรงจิตเขามรรคจิต     เเลวจิตพิจารณาจิต 
รูธรรมในจิต      เเลวถนอมมรรคจิต 
จงทําใหชํานิชํานาญ 
จิตอบรมจิต รูธรรมภายในจิต  เเลวอบรมธรรมในธรรมภายในจิต 
ผูรูไมคิด ผูคิดยังไมรู    รูเเลวไมตองคิดก็เกิดปญญา 
เอาธรรมมาอบรมธรรม    รูธรรมในธรรม 
เอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติ  ใหรูธรรมชาติในธรรมชาติ 
เอาธาตุมาปฏิบัติธาตุ    ใหรูธาตุในธาตุ 
เอาธรรมอบรมในธรรม   เอาจิตอบรมจิต   ใหรูธรรมภายในจิต 
รูเเลวละวาง   ปลอยทิ้ง   เเละไมอาลัย 
เเละไมยึดมั่นธรรมตางๆ 
ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิต   ทั้งฝายดีเเละฝายชั่ว 
บาปบุญเปรียบเหมือนมารยา   เกิดขึ้นเเลวดับ   ปลอยทิ้งทั้งสอง 
มีเเตผูรู   ผูตื่น    ผูเบิกบาน 
ส้ินเเหงความรู    หุบปากเงียบ   อิ่มในธรรม 
ธรรมเติมธรรม   ไมมีธรรมนั่นคือธรรม 

 


