
กรณีถ ้ำสำริกำ ๑ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

กรณีถ ำ้สำริกำ 

พระอำจำรยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถำม-ตอบ ปัญหำธรรม วนัที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ 
ณ วดัป่ำสนัติพทุธำรำม (วดัป่ำเขำแดงใหญ่) ต.หนองกวำง อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 

 
 

 ขอ้ ๗๐๑. นะ  

ถำม   :     ๗๐๑. เร่ือง “ประวติัท่ำนพระอำจำรยม์ัน่” 

หลวงพ่อ   :    ค ำถำมนะ “ประวติัท่ำนพระอำจำรยม์ัน่”  

ถำม   :     กระผมไดอ่้ำนประวติัหลวงปู่ มัน่ตอนท่ีอยู่ถ  ้ำสำริกำ ว่ำหลวงปู่ มัน่บรรลุ
ธรรมขั้นอนำคำมี โดยในหนงัสือประวติัอำ้งว่ำเขียนประวติัโดยหลวงตำมหำบวั กำรท่ี
หลวงปู่ บรรลุธรรมขั้นไหนนั้น เป็นคติตวัอยำ่งในกำรประพฤติปฏิบติัเพื่อควำมพน้ทุกข ์
กระผมคิดอยูน่ำนว่ำจะกรำบเรียนถำมหลวงพ่อดีหรือไม่ เพรำะเกรงว่ำจะกระเทือน 
สร้ำงปัญหำข้ึนมำใหม่ กระผมไม่รู้ว่ำประวติัหลวงปู่ มัน่นั้นมีกำรเขียนโดยผูใ้ดบำ้ง จึง
กรำบขอรบกวนหลวงพ่อว่ำ มีผูแ้อบอำ้งว่ำประวติัหลวงปู่ มัน่ ท่ีเขียนโดยหลวงตำมหำ
บวัว่ำมีหรือไม่  

ท่ีหลวงพ่อบอกว่ำ หลวงปู่ มัน่บรรลุธรรมขั้นสกิทำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำนั้น กระผมไม่
มีขอ้คดัคำ้นครับ แต่ขอควำมกระจ่ำงแจง้ กรำบรบกวนหลวงพ่อดว้ย ค ำถำมน้ีถำ้สร้ำง
ปัญหำ หรือไม่สมควรรบกวนหลวงพ่อ แลว้แต่จะเห็นพิจำรณำ 

หลวงพ่อ   :     ฉะนั้น เรำจะพดูอยำ่งน้ีก่อนนะ ว่ำ  

ถำม  :    ๑. ในประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีเขียนโดยหลวงตำมหำบวั ว่ำท่ีถ  ้ำสำริกำหลวงปู่
มัน่บรรลุธรรมขั้นอนำคำมีจริงหรือไม่? 
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หลวงพ่อ   :     จริง ไม่คดัคำ้นส่ิงใดเลย เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงอยูแ่ลว้ เพรำะ เพรำะมนัอยู่
ในประวติัหลวงปู่ มัน่ แลว้หลวงตำท่ำนอยู่กบัหลวงปู่ มัน่มำ ท่ำนเป็นคนฟังมำ แลว้หลวง
ตำท่ำนบอกว่ำตอนท่ีเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ ท่ำนไดส้อบทำนกบัครูบำอำจำรยทุ์กๆ องค์
แลว้ ฉะนั้น ถำ้เรำคำ้นเรำกค็ำ้นครูบำอำจำรยท์ั้งหมด เท่ำกบัเรำคำ้นวงกรรมฐำนเลยสิ ไม่
คำ้น  

ถำม  :    หลวงปู่ มัน่บรรลุธรรมท่ีถ ้ำสำริกำจริงไหม? 

หลวงพ่อ   :    จริง! ไม่ไดค้ำ้น ทีน้ีเพียงแต่เขำบอกว่ำ  

ถำม  :    แลว้ท่ีหลวงพ่อว่ำหลวงปู่ มัน่บรรลุธรรมขั้นสกิทำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำจริง
หรือไม่? 

หลวงพ่อ :  จริง! ไม่ไดค้ำ้น จริงทั้งนั้นเลย เพรำะอะไร? เพรำะหลวงปู่ มัน่ท่ำนตอ้ง
ผำ่นสกิทำคำมีก่อน ท่ำนถึงไดอ้นำคำมี จริง! จริง! ไม่ไดค้ำ้นเลย เรำจะบอกว่ำประวติั
หลวงปู่ มัน่ไม่มีปัญหำเลย ประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีเขียนโดยหลวงตำมหำบวันะไม่มีปัญหำ
เลย แต่ถำ้เขียนโดยผูอ่ื้นมีปัญหำ มีปัญหำมำก  

มีปัญหำมำกเพรำะว่ำเรำเคยอ่ำนประวติัหลวงปู่ มัน่ หรือเขำเขียนหนงัสือกนัเร่ือง
หลวงปู่ มัน่ ว่ำหลวงปู่ มัน่ส ำเร็จท่ีถ  ้ำสำริกำก็มี ส ำเร็จพระอรหนัตท่ี์ถ  ้ำสำริกำเลยก็มี แลว้
ว่ำหลวงปู่ มัน่อยำ่งนั้นๆ เยอะไปหมดเลย เพรำะอะไร?  

น่ีไงท่ีบอกหลวงตำท่ำนพดูว่ำ “ไม่รู้เขียนไม่ได”้  

“ผูไ้ม่รู้ไม่เห็นเขียนไม่ไดห้รอก” ทีน้ีผูไ้ม่รู้ไม่เห็นแต่อยำกเขียนน่ีสิ มนัมีนะผู ้
อยำกเขียน พออยำกเขียนก็ไปท่ีอุบลฯ ไปท่ีบำ้นเกิดหลวงปู่ มัน่ ไปสัมภำษณ์คนท่ีรุ่น
เดียวกบัหลวงปู่ มัน่มำ แลว้ถำ้สัมภำษณ์น่ีสัมภำษณ์ใคร? สัมภำษณ์คนรุ่นเดียวกนักคื็อ
พวกคฤหสัถ ์พวกท่ีเกิดร่วมรุ่น  

กำรเกิดก็เกิดเร่ืองของโลกใช่ไหม? เร่ืองควำมเป็นอยู ่เกิดเป็นลูกใคร? อยูส่มยันั้น
ใครเห็น ใครไม่เห็น มนัก็ไดแ้ค่นั้นแหละ มนัไดแ้ค่ไดเ้ห็นว่ำเคยอยูเ่ป็นฆรำวำสดว้ยกนั 
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แต่เวลำภมิูของพระอริยเจำ้ เวลำภำวนำไปใครมนัจะรู้ไดล่้ะ? มนัไม่มีใครรู้ไดห้รอก แลว้
พอไปสัมภำษณ์อยำ่งนั้นมำ แลว้ก็มำเก็บขอ้มูลมำ แลว้กม็ำเขียนกนั ไอน่ี้ท่ีว่ำ 

ถำม  :    ประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีผูอ่ื้นเขียนผดิไหม?  

หลวงพ่อ  :   ผดิ เพรำะคนไม่รู้เขียน คนอยูใ่นวิชำชีพหน่ึง แลว้ไปเขียนถึงผูท่ี้มีควำม
ช ำนำญกำรในอีกวิชำชีพหน่ึง มนัก็เขียนไม่ถูกอยูแ่ลว้ น่ีพดูถึงคนอยูค่นละมิติเลย ภพ
ชำติ อริยภมิูมนัแตกต่ำงกนัเลย ฉะนั้น  

ถำม   :     คนท่ีเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ีว่ำแอบอำ้งหลวงตำมีไหม? 

หลวงพ่อ  :   กำรท่ีแอบอำ้งนะ น่ีเด๋ียวเรำจะค่อยๆ พดูไง วนัน้ีจะพดูยำว แลว้จะเคลียร์
ทีละปัญหำ เพรำะปัญหำมนัเยอะ ค ำถำมเดียวน่ีปัญหำมนัเยอะมำก เรำจะเคลียร์ปัญหำ
เร่ืองถ ้ำสำริกำก่อน ถ ้ำสำริกำมนัเป็นท่ีหลวงปู่ มัน่ข้ึนไปจ ำพรรษำ ข้ึนไปจ ำพรรษำหลำย
ปี ฉะนั้น ท่ีถ  ้ำสำริกำ เวลำหลวงปู่ มัน่ข้ึนไปมนัเป็นระหว่ำงหลวงปู่ มัน่กบัถ  ้ำสำริกำ 
ฉะนั้น ถ  ้ำสำริกำจะผกูพนักบัหลวงปู่ มัน่ แต่หลวงตำมหำบวั หลวงปู่ เจ๊ียะ ครูบำอำจำรย์
เรำไม่ไดผ้กูพนั ไม่ไดผ้กูพนั  

ทีน้ีค  ำว่ำถ  ้ำสำริกำๆ มนัเป็นประสบกำรณ์ของหลวงปู่ มัน่ เหมือนกบัอำจำรยข์อง
เรำจบจำกสถำบนัไหนมำ สถำบนันั้น กบัท่ีอำจำรยท่ี์จบสถำบนันั้นมำ แต่เรำเรียน
สถำบนัอ่ืน หรือเรำเรียนสถำบนัเดียวกนั แต่มนัคนละยคุ คนละครำวมนัก็ไม่เก่ียวกนั 
ฉะนั้น ท่ีว่ำถ  ้ำสำริกำมนัจะผกูพนักบัหลวงปู่ มัน่ ไม่ผกูพนักบัใครเลย เพรำะผูอ่ื้นมำศึกษำ
จำกหลวงปู่ มัน่ท่ีหนองผอื ท่ีเชียงใหม่ น่ีมนัไม่เก่ียวกบัถ ้ำสำริกำเลย   

เรำจะบอกว่ำถ  ้ำสำริกำก็คือถ ้ำสำริกำ ถ  ้ำสำริกำนะ ในทุกๆ จงัหวดั หลำยจงัหวดั
มำกมีถ ้ำสำริกำเหมือนกนั ถ  ้ำสำริกำ ท่ีจงัหวดัรำชบุรีก็มีถ  ้ำสำริกำ หลำยถ ้ำดว้ย แลว้
จงัหวดัอ่ืนก็มีถ  ้ำสำริกำเยอะไปหมดเลย ทีน้ีถ  ้ำสำริกำกบัหลวงปู่ มัน่ ฉะนั้น ค ำว่ำถ  ้ำ
สำริกำ เพรำะหลวงปู่ มัน่จ  ำพรรษำ เห็นไหม แลว้เรำจะเร่ิม  

ทีน้ีถ  ้ำสำริกำส่วนถ ้ำสำริกำ อยำ่งเช่นองค์สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ตรัสรู้อยู่
โคนตน้โพธ์ิ พระสำรีบุตรท่ีถ  ้ำสุกรขำตำท่ีเขำคิชฌกฏู น่ีมนัเป็นท่ีสถำนท่ีไง อยำ่งเช่นเรำ
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ประสบควำมส ำเร็จท่ีไหน แลว้เรำมีควำมผกูพนักบัสถำนท่ี นั้นเป็นกรณีของผูผ้กูพนั แต่
กรณีน้ี น่ีเด๋ียวจะมีกรณีหลวงตำ  

ถำม   :     (กรณีท่ีว่ำ) ส ำเร็จพระอนำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำจริงไหม? 

หลวงพ่อ  :     จริง  

ถำม  :    แลว้หลวงพ่อบอกว่ำหลวงปู่ มัน่ส ำเร็จขั้นสกิทำคำมีจริงไหม?  

หลวงพ่อ  :    จริง ฉะนั้น เวลำส ำเร็จ เวลำท่ำนบรรลุธรรมขั้นสกิทำคำมีกบัขั้นอนำคำมี 
เห็นไหม ฉะนั้น คนท่ีไม่รู้ไง คนท่ีไม่รู้ ไม่เขำ้ใจใช่ไหม? ในเม่ือประวติัหลวงปู่ มัน่ท่ำน
เขียนไวว้่ำ  

“หลวงปู่ มัน่ส ำเร็จถึงขั้นอนำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำ” 

ค ำว่ำอนำคำ อนำคำ อนำคำ ทีน้ีพอหลวงปู่ มัน่ เวลำหลวงปู่ เจ๊ียะกบัหลวงตำท่ำน
ข้ึนไปรำยงำนผลกำรปฏิบติั ท่ำนบอกว่ำ  

“น่ีเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำเลย”  

เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ แลว้เหมือนขั้นไหนล่ะ? ขั้นสกิทำคำมี หรือขั้นอนำคำมี
ล่ะ? ทีน้ีคนมนัไปเห็นในประวติัหลวงปู่ มัน่ว่ำขั้นอนำคำมี ขั้นอนำคำมี มนัก็บอกว่ำเป็น
ขั้นอนำคำมี มนัก็เลยท ำใหส้ับสนไง  

ประเดน็มนัอยูต่รงน้ี ตรงท่ีเวลำหลวงปู่ มัน่พดูว่ำถ  ้ำสำริกำท่ำนพดูถึงตรงไหน? 
พอท่ำนพดูถึงตรงไหนป๊ับ เด๋ียวเรำจะเคลียร์ มนัตอ้งมีเหตุมีปัจจยัไง มนัตอ้งมีเหตุรองรับ
ว่ำอะไรเป็นอนำคำมี อะไรเป็นสกิทำคำมี สกิทำคำมี อนำคำมีมนัแตกต่ำงกนัอยำ่งใด? 
แลว้คนปฏิบติัมนัแตกต่ำงกนัอยำ่งใด?  

น่ีประเดน็มนัอยูต่รงน้ี มนัไม่ใช่ประเดน็ท่ีว่ำหลวงปู่ มัน่ไดอ้นำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำ 
แลว้หลวงพ่อสงบบอกว่ำหลวงปู่ มัน่ไดส้กิทำคำมี เรำจะไปลดขั้นหลวงปู่ มัน่ท่ีถ  ้ำสำริกำ
ไดอ้ยำ่งไร? เรำเกิดไม่ทนัหลวงปู่ มัน่นะ หลวงปู่ มัน่ท่ำนมรณภำพปี ๙๒ เรำยงัไม่เกิดเลย 
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คนเกิดไม่ทนัเลย ท่ำนมรณภำพแลว้เรำยงัไม่เกิดเลย แลว้เรำจะไปลดขั้นลดตอน เรำท ำ
ไม่ไดห้รอก เพียงแต่ว่ำท่ีบอกว่ำ เรำไม่ไดบ้อก..  

ท่ีว่ำหลวงปู่ มัน่ท่ำนส ำเร็จขั้นอนำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำใช่ไหม? ใช่ แลว้ส ำเร็จ
สกิทำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำใช่ไหม? ใช่ ฉะนั้น ถ  ้ำสำริกำมนัเป็นส่วนถ ้ำสำริกำนะ  เรำจะพดู
อยำ่งน้ี เรำจะเร่ิมตน้ถ ้ำสำริกำ ตั้งแต่เอำประวติัหลวงปู่ มัน่ก่อน หลวงปู่ มัน่นะ หลวงปู่ มัน่
เวลำท่ำนไดโ้สดำบนัมำแลว้แหละ แลว้อยูใ่นประวติัหลวงปู่ มัน่ดว้ย  

ในประวติัหลวงปู่ มัน่ บอกชดัๆ เลยว่ำหลวงปู่ มัน่ไดโ้สดำบนัท่ีไหน? อยูใ่น
ประวติัหลวงปู่ มัน่นัน่แหละ แต่เรำไม่พดู (หวัเรำะ) ในประวติัหลวงปู่ มัน่นัน่แหละ ว่ำ
หลวงปู่ มัน่ท่ำนไดโ้สดำบนัท่ีไหน? อยูใ่นประวติัหลวงปู่ มัน่นัน่แหละ แต่ไม่พดู เพรำะ
มนัไม่รู้เร่ืองกนัไง คนมนัไม่รู้ แต่ในประวติัหลวงปู่ มัน่เขียนว่ำอนำคำชดัๆ ก็อนำคำๆ ก็
ยนืคำขำเดียวอยูน่ัน่ไง เพรำะมนัไม่รู้เหตุรู้ผล เพรำะคนมนัตำบอด  

ฉะนั้น หลวงปู่ มัน่ท่ำนส ำเร็จขั้นโสดำบนัมำแลว้ ฉะนั้น ท่ำนลงมำปรึกษำเจำ้คุณ
อุบำลีต่ำงๆ แลว้ท่ำนหำท่ีวิเวก พอหำท่ีวิเวกท่ำนก็ไดข่้ำววำ่ท่ีน่ีเป็นท่ีสงบสงดั ไดข่้ำว
เพรำะพระปฏิบติักนัเยอะ ท่ำนก็ไปท่ีถ  ้ำสำริกำ ทีน้ีพอไปท่ีถ ้ำสำริกำ พอท่ำนไปชำวบำ้น
เขำบอกว่ำ “อยำ่ข้ึนไปเลย ท ำไมรู้ไหม? เพรำะท่ีถ  ้ำสำริกำมีพระมำมรณภำพก่อนหนำ้นั้น
หลำยองคแ์ลว้”  

น่ีไงท่ีถ  ้ำสำริกำมีพระไปมรณภำพหลำยองคแ์ลว้นะ ถำ้ถ  ้ำสำริกำไปท ำใหค้น
ส ำเร็จเป็นพระอรหนัต์ๆ  ท  ำไมพระท่ีอยู่ก่อนหนำ้หลวงปู่ มัน่ไปมรณภำพตั้งหลำยองค์
ล่ะ? พอหลวงปู่ มัน่จะเขำ้ไป ชำวบำ้นบอกอยำ่เขำ้ไปเลย เด๋ียวก็จะมรณภำพเป็นองค์
ต่อไป หลวงปู่ มัน่ท่ำนเป็นคนท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตนนะ คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจจะอ่อน
นอ้มถ่อมตน บอกว่ำ  

“เออ ไม่อยูก่็ไม่เป็นไรหรอก ไม่อยูก่็ได ้ขอไปดูหน่อยหน่ึง” 

แลว้ขอไปดูหน่อยหน่ึงนะ ขอไปดูแลว้ท่ำนก็ไปดู ไปดูแลว้สภำพมนัดี เห็นไหม 
ท่ำนก็อยูจ่  ำพรรษำท่ีนัน่ พออยูจ่  ำพรรษำท่ีนัน่ พอท่ำนภำวนำ พระภำวนำน่ี เวลำภำวนำ
ไปแลว้มนัจะปลอดโปร่ง พอปลอดโปร่ง กำรฉนัอำหำร กำรคลุกคลีมนัท ำใหก้ดถ่วง 
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ท่ำนก็จะไม่มำฉนัอำหำรหลำยวนั ชำวบำ้นเขำบอก “อืม ไม่ใช่ว่ำหลวงปู่ มัน่ท่ำน
มรณภำพแลว้เนำะ” พอข้ึนไปดู อำ้ว ก็ยงัอยู ่ 

ท่ำนผอ่นอำหำรของท่ำน แลว้ท่ำนภำวนำของท่ำน ท่ำนเป็นโรคเสียดทอ้ง ท่ำน
เป็นโรคกระเพำะโดยก่อนบวชแลว้ ท่ำนมีโรคประจ ำตวั ทีน้ีมีโรคประจ ำตวั ท่ำนเคยฉนั
ยำแลว้มนัหำย ยำหมอ้น่ีแหละ ฉะนั้น พอเอำมำตม้ ตม้แลว้ ตม้บ่อย ฉนัแลว้มนัไม่ดีข้ึน 
พอเร่ิมไม่ดีข้ึนนะ ท่ำนบอกว่ำถำ้ไม่ดีข้ึนกทิ็ง้เลย คือว่ำฉนัคร้ังน้ีคร้ังสุดทำ้ย แลว้ไม่ฉนั
อีกแลว้ พอไม่ฉนัอีกแลว้ใช่ไหม? พอไม่ฉนัท่ำนก็พิจำรณำของท่ำน  

กำรพิจำรณำครำวนั้นท่ีจิตมนัลงไง พอจิตมนัลงเตม็ท่ี พิจำรณำถึงควำมเจบ็ไขไ้ด้
ป่วย ถึงเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็ เพรำะท่ำนไดโ้สดำบนัมำแลว้ ท่ำนไดโ้สดำบนัมำแลว้ ทีน้ีพอ
พิจำรณำไป พอถึงเวลำพิจำรณำจนปัญญำมนัแก่กลำ้ ปัญญำมรรคญำณมนัเตม็ท่ี มนั
ปล่อยหมดไง พอมนัปล่อยมนัขำด เห็นไหม โลกน้ีรำบหมดเลย พอโลกน้ีรำบหมดเลยไง 
ท่ำนบอกพอจิตท่ำนลงป๊ับ พอจิตมนัปล่อยแลว้  

น่ีเรำถึงบอกว่ำคนมีบุญญำธิกำรนะ กบัคนไม่มีบุญญำธิกำรแตกต่ำงกนั คนมี
บุญญำธิกำร พอเวลำจิตมนัรวมลง กิเลสมนัขำด ขั้นสกิทำคำมี พอกิเลสมนัขำดป๊ับ มนั
รำบไปแลว้มนัมียกัษใ์หญ่ ท่ีว่ำพระไปอยูแ่ลว้ตำยๆ แลว้ ยกัษต์วันั้นมนัก็เขำ้มำ ถือ
ตะบองเขำ้มำว่ำจะมำตีท่ำนไง ท่ำนก็เลยเทศน์เอำยกัษน์ั้นไดด้ว้ย ฉะนั้น เสร็จแลว้ท่ำนก็
ยงัภำวนำต่อเน่ืองๆ ไป ต่อเน่ืองไป จนท่ำนพิจำรณำของท่ำนจนไดอ้นำคำมีว่ำอยำ่งนั้น
เถอะ  

พอไดอ้นำคำมีแลว้ น่ีดว้ยบุญญำ วำสนำ ดว้ยควำมคิดถึงหมู่คณะ เห็นไหม ท่ำน
ก็ไปโปรดหมู่คณะทำงภำคอีสำน ทีน้ีหมู่คณะก็ไปพึ่งพำกนัมำก เพรำะผูท่ี้ปฏิบติัรู้จริง
มนัไม่มี คนปฏิบติัน่ีจะรู้นะ ใครปฏิบติัขนำดไหนแลว้น่ี ถำ้ไปถำมปัญหำ แลว้อำจำรย์
ตอบไม่ถูกแสดงว่ำคนนั้นไม่รู้จริง ฉะนั้น หลวงปู่ มัน่พอใครมำน่ีท่ำนเคลียร์ไดม้ำก ทีน้ี
พอท่ำนเคลียร์ไป มนัเคลียร์ปัญหำพื้นฐำนหรือปัญหำคนท่ีปฏิบติัมำน่ีได ้ ทีน้ีพอเคลียร์
ไปๆ ท่ำนพดูนะ  
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น้ีหลวงตำเล่ำเอง หลวงตำบอกว่ำ หลวงปู่ มัน่บอกว่ำ “ก ำลงัเรำไม่พอ ก ำลงัเรำไม่
พอ” คือว่ำท่ำนยงัไม่รู้จบไง ถึงสุดทำ้ยแลว้ท่ำนก็ออกอุบำยว่ำเอำแม่ไปส่งท่ีอุบลฯ พอ
เอำแม่ไปส่งอุบลฯ แลว้ท่ำนก็ใชอุ้บำยออกมำกรุงเทพฯ แลว้ข้ึนไปเชียงใหม่เลย น่ีไงพอ
ข้ึนไปเชียงใหม่ท่ำนไปส ำเร็จท่ีเชียงใหม่ ประวติัหลวงปู่ มัน่บอกไวช้ดัเจนทุกขั้นทุกตอน
นะ ทุกขั้นทุกตอนเลยว่ำท่ำนส ำเร็จท่ีไหน ขั้นไหนๆ เพรำะธรรมน่ีคนเป็นฟังออกไง พอ
ฟังออกน่ีรู้หมดเลย ทีน้ีพอรู้แลว้ หลวงตำท่ำนเขียนมำ  

เรำจะบอกว่ำเวลำท่ำนเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ใช่ไหม? หลวงตำท่ำนอยูก่บัหลวง
ปู่ มัน่ แลว้พอหลวงปู่ มัน่ท่ำนชรำภำพ ตอนอยูห่นองผอืท่ำนจะบอกหมู่คณะว่ำ เรำ คือตวั
หลวงปู่ มัน่เองท่ำนท ำประโยชน์กบัสังคมสงฆไ์วม้ำก หมู่คณะคิดอยำ่งไรไหม? หลวงตำ
บอกคิดอยูเ่ตม็หวัอกเลย คือจะเขียนประวติัท่ำนนัน่แหละ ว่ำอยำ่งนั้นเถอะ เขียนประวติั
ไวเ้ป็นท่ีศึกษำ เป็นท่ีพวกเรำจะไดมี้ตวัอยำ่ง มีคติแบบอยำ่งในกำรปฏิบติั 

หลวงตำท่ำนบอกว่ำ “คิดอยูเ่ตม็หวัอกเลย แต่ตอนน้ีงำนส่วนตวั” คือว่ำตวัเองยงั
ไม่พน้จำกกิเลส หลวงปู่ มัน่บอกว่ำ “ใช่ เอำเร่ืองส่วนตวัใหไ้ดก่้อน” ถำ้เร่ืองส่วนตวัได ้
พอเร่ืองส่วนตวัไดม้นัก็แกไ้ขไดห้มดแหละ ถำ้มนัแกไ้ขไดห้มด เห็นไหม มนัรู้หมดไงว่ำ
ตรงไหนควร ไม่ควร แลว้ควร ไม่ควร มนัถกูตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 

น่ีพดูถึงเวลำว่ำเขียนประวติัหลวงปู่ มัน่ ถำ้มนัไม่เป็น มนัไม่รู้มนัเขียนไม่ได ้ แต่
คนท่ีรู้ ท่ีเป็นเขำเขียนมำ น้ีคนท่ีไม่รู้ ไม่เป็น เห็นไหม มนัก็เป็น หลวงตำบอกว่ำ “หนอน
แทะกระดำษ” มนัก็เอำตำมตวัอกัษรไง อกัษรว่ำอยำ่งน้ี แต่ภมิูควำมรู้มนัไม่มีไง พอไม่มี
มนัก็คลำดเคล่ือนไง พอคลำดเคล่ือน น้ีพดูถึงประวติัหลวงปู่ มัน่นะ เรำจะบอกว่ำ  

๑. เร่ืองถ ้ำสำริกำ 

๒. เร่ืองหลวงปู่ มัน่ 

ถำม   :     หลวงปู่ มัน่ท่ำนไดอ้นำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำจริงไหม? 

หลวงพ่อ   :    จริง เรำไม่คดัคำ้นอะไรเลย แลว้ท ำไมเรำบอกว่ำหลวงปู่ มัน่ไดส้กิทำคำมี
ดว้ยล่ะ? ก็ท่ำนไดส้กิทำคำมีดว้ย ท่ำนไดส้กิทำคำมี น่ีไดส้กิทำคำมีท่ีว่ำจิตท่ำนรวมลงนะ 
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แลว้ก็พิจำรณำต่อไป พิจำรณำอสุภะ พอพจิำรณำเป็นอสุภะต่ำงๆ แลว้ พอจิตท่ำนดีมำก
ท่ำนก ำหนดดูไง เวลำก ำหนดดูมำท่ีเจำ้คุณอุบำลี เจำ้คุณอุบำลีพิจำรณำปฏิจจสมุปบำท 
แลว้มำหำหลวงปู่ อุบำลี เห็นไหม ท่ีมำคุยธรรมะกนั ก็ปรึกษำกนัตลอด  

ไอค้นไม่รู้เร่ืองก็บอกว่ำพิจำรณำปฏิจจสมุปบำท ถำ้ท่ำนพิจำรณำปฏิจจสมุปบำท 
จิตท่ำนละเอียดข้ึนน่ีปฏิจจสมุปบำทของใคร? ของขั้นไหนมนัก็มีของมนั คนภำวนำเป็น
รู้หมดแหละ ฉะนั้น มนัไม่มีปัญหำหรอก ถำ้คนเป็นมนัไม่มีปัญหำอะไรเลย มีปัญหำ
เพรำะมนัไม่เป็นมนัถึงยุง่ไง  

น้ีพดูถึงว่ำถ  ้ำสำริกำแลว้ ประวติัหลวงปู่ มัน่นะ ทีน้ีจะยอ้นมำถึงประเดน็แลว้ 
ประเดน็มนัอยูต่รงน้ี ประเดน็มนัอยูท่ี่หลวงตำน่ี ประเด็นอยูท่ี่หลวงตำนะ เวลำหลวงตำ
ท่ำนประพฤติปฏิบติัแลว้ ท่ำนปฏิบติัของท่ำน เห็นไหม ท่ำนศึกษำๆ นะ เพรำะคนสร้ำง
วำสนำบุญญำธิกำรมำมำก เพรำะหลวงปู่ มัน่ องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้มีอนำค
ตงัสญำณพยำกรณ์ไว ้ 

เวลำผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขำ้ไปเป็นพระโพธิสัตว ์ อยำกจะปรำรถนำเป็น
พระพุทธเจำ้ตอ้งองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพทุธเจำ้พยำกรณ์ว่ำ “ต่อไปจะไดเ้ป็นองค์
สมเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ช่ือนั้น เม่ือนั้น” น่ีคือพระพุทธเจำ้พยำกรณ์  

ฉะนั้น เวลำพยำกรณ์นะ น่ีเวลำไปร้ือสัตวข์นสัตวพ์ระพุทธเจำ้จะเลง็ญำณ เลง็
ญำณแลว้จะไปร้ือสัตวข์นสัตวน์ั้น น้ีคือว่ำท่ำนอนำคตงัสญำณ คือว่ำจิตดวงนั้นมีพละ มี
ก ำลงั สร้ำงบุญญำธิกำรมำพอ พอสั่งสอนข้ึนไปเขำจะรับได ้เขำจะรับรู้ได ้แลว้พอภำวนำ
เขำจะมีโอกำสของเขำ แต่ถำ้ยงัไม่พอนะพระพุทธเจำ้จะเทศน์เร่ืองอนุปุพพิกถำ คือใหเ้รำ
ท ำบุญ ท ำทำน เพื่อเรำสร้ำงบุญญำธิกำรข้ึนไป  

เวลำพระพุทธเจำ้เทศน์ก็แตกต่ำงกนั เทศน์ฆรำวำสอยำ่งหน่ึง เทศน์เพื่อปฏิบติั
อยำ่งหน่ึง เทศน์เวลำแกไ้ขผูท่ี้ติดพนัน้ีอยำ่งหน่ึง ฉะนั้น หลวงปู่ มัน่ท่ำนไดส้ร้ำงบุญญำธิ
กำรมำมำก ท่ำนก็มีของท่ำน ทีน้ีท่ำนมีของท่ำน ท่ำนบอกว่ำ  

“ต่อไปจะมีพระหนุ่มๆ แลว้จะตรัสรู้ธรรม แลว้บรรลุธรรม น่ีจะสร้ำงประโยชน์
มำก”  
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ท่ำนก็รออยู ่ แลว้ท่ำนรู้หมดแหละ ฉะนั้น เวลำหลวงตำท่ำนไปเห็นหลวงปู่ มัน่ท่ี
เชียงใหม่ เพรำะเรำน่ีนะเป็นคนช่ำงสอดรู้สอดเห็น อยำกรู้อยำกเห็น นิสัยมนัศึกษำมำก 
กรณีน้ีท่ีเรำพดูอยูน่ี่เรำถำมหลวงปู่ เจ๊ียะ เพรำะตอนนั้นหลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนเป็นผูอุ้ปัฏฐำก
หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่เชียงใหม่ แลว้หลวงปู่ มัน่ท่ำนลงมำท่ีวดัเจดียห์ลวง หลวงตำท่ำนไปเรียน
ท่ีนัน่ แลว้ท่ำนมำดู เรำเกิดไม่ทนัหลวงปู่ มัน่ ท  ำไมเรำเอำค ำพดูหลวงปู่ มัน่มำพดูบ่อยเลย 
ก็เรำฟังมำจำกหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนบอกว่ำ หลวงปู่ มัน่ท่ำนพดูนะ  

“มนัมำแลว้ แต่มนัยงัไม่เขำ้มำหำเรำ” 

เพรำะหลวงตำท่ำนไปแอบดูหลวงปู่ มัน่ท่ีวดัเจดียห์ลวงไง แต่ตอนนั้นท่ำนเรียน
อยู ่ท่ำนยงัไม่ไดเ้ขำ้มำหำหลวงปู่ มัน่ 

“มำแลว้ แต่ยงัไม่เขำ้มำหำเรำ” 

หลวงปู่ มัน่ท่ำนรอขนำดนั้น ท่ำนรู้ขนำดนั้นน่ะ แลว้ท่ำนก็เขำ้ป่ำไปอยูท่ี่
เชียงใหม่ จนท่ำนกลบัไปวดัป่ำโนนวิเวก ทีน้ีหลวงตำท่ำนก็เรียนของท่ำนจนจบมหำ จบ
มหำท่ำนก็อยำกออกปฏิบติั พรรษำแรกไปจ ำพรรษำท่ีจกัรำช เพรำะไม่ทนัหลวงปู่ มัน่ไง 
พอจ ำพรรษำท่ีจกัรำชป๊ับ พอจิตมนัดีท่ำนก็บอกว่ำ  

ก็ดูจิตน่ีแหละ ก็ก ำหนดเฉยๆ ดูจิตไม่มีค ำบริกรรม จิตดีมำกๆ แต่พอไปท ำกลด 
ครำวหลงัมนัเส่ือมหมดไง” 

หลวงตำท่ำนประสบกำรณ์ท่ำนเยอะ แต่ท่ำนไม่พดูออกมำใหม้นัตรงๆ ใหใ้ครได้
ประโยชน์ เสียประโยชน์ หลวงตำท่ำนพดูอะไรนะใหค้นมีปัญญำน่ีจบัเอำ ถำ้ใครมี
ปัญญำจะไดป้ระโยชน์ ถำ้คนไม่มีปัญญำจะไม่ไดป้ระโยชน์ ท่ำนพดูอยำ่งนั้นป๊ับท่ำน
บอกว่ำ  

“เพรำะดูจิตเฉยๆ น่ีแหละ เพรำะไม่มีค ำบริกรรม มนัเลยเส่ือมหมดไง” 

 พอเส่ือมหมดก็อยำกปฏิบติันะ พรรษำท่ี ๙ ออกมำแลว้ สุดทำ้ยแลว้ท่ำนก็ตำมไป
หำหลวงปู่ มัน่ ไม่ทนั ตำมไปท่ีวดัป่ำโนนวิเวก หลวงปู่ มัน่ก็ข้ึนไปหนองผอืแลว้ ตำมไป
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หนองผือ พอไปหนองผือก็ไปฝำกตวัไง ฝำกตวัประพฤติปฏิบติั น่ีจิตมนัเส่ือมมำ โอ๋ย 
ท่ำนฝึกมำหมดแหละ น่ีครูบำอำจำรยท่์ำนฝึกมำนะ ฝึกมำตลอด  

ทีน้ีหลวงตำท่ำนก็ปฏิบติัข้ึน พอพิจำรณำไปๆ ถึงท่ีสุดแลว้ท่ำนก็บอกมำนัง่ตลอด
รุ่ง ท่ีว่ำนัง่ตลอดรุ่งน่ะ พอนัง่ตลอดรุ่งท่ำนพิจำรณำของท่ำน เห็นไหม เพรำะกำรนัง่
ตลอดรุ่งนะ พอจิตมนัลง ใครท ำสมำธิจะรู้ พอจิตมนัลงสักพกัหน่ึงมนัตอ้งถอนออกมำ
เป็นธรรมดำ ทีน้ีคนท่ีตั้งสัจจะไวว้่ำจะนัง่ตลอดรุ่ง พอถอนออกมำมนัก็เป็นอำรมณ์ปกติ 
มนัก็ตอ้งเกิดอำรมณ์กำรกระทบ ควำมรู้สึกต่ำงๆ กระทบ ท่ำนกพ็ิจำรณำซ ้ ำไปอีก  

ทีน้ีพอพิจำรณำซ ้ ำ พอพิจำรณำจิตมนัดีแลว้มนัจบัไดไ้ง เวลำมนัเจบ็ มนัปวด เห็น
ไหม ท่ำนบอกว่ำ “เวลำมนัเตม็ท่ี เหมือนกบัคนเรำน่ีนะนัง่อยูแ่ลว้เอำไฟสุมเผำร่ำงกำย
เลย” มนัเจบ็ปวดแสบร้อนขนำดนั้น ท่ำนพิจำรณำของท่ำนจนมนัขำด ทีน้ีมนัขำด หลวง
ตำท่ำนพดูอยำ่งน้ี ท่ำนบอกว่ำ  

“น่ีเวลำจิตมนัเส่ือม จิตมนัเส่ือม”  

แลว้ท่ำนบอก พอท่ำนข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ ไปรำยงำนหลวงปู่ มัน่ บอกว่ำ
พิจำรณำแลว้เป็นอยำ่งนั้นๆ พอรำยงำนเสร็จก็กม้อยู ่ ฟังว่ำท่ำนจะตอบอยำ่งไร? ท่ำน
บอก  

“เออ! น่ีมนัไดห้ลกัแลว้ ต่อไปน้ีจิตมนัไม่ตำย ๕ อตัภำพเวย้ มนัไดห้ลกัแลว้นะ 
ใหเ้ขม้แขง็นะ ต่อไปน้ี” 

น่ีหลวงปู่ มัน่พดูนะ หลวงตำท่ำนพดูรับไง ท่ำนบอกจิตมนัเส่ือมมำตลอด พอมนั
เกำะติด ท่ำนใชค้  ำว่ำเกำะติดไง น่ีมนัเกำะติดนะมนัจะไม่เส่ือมอีกแลว้ ค  ำว่ำไม่เส่ือมอีก
แลว้นะ โดยธรรมชำติสมำธิมนัจะมีเส่ือมไหม? เส่ือม ปัญญำมนัเส่ือมไหม? เส่ือม ถำ้
เป็นปุถุชนนะเส่ือมหมด เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ ท่ีมนัไม่เส่ือมก็เป็นโสดำบนัไง! 
ท่ีมนัไม่เส่ือมเพรำะขนัธ์มนัขำด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรำ เรำไม่ใช่ขนัธ์ ๕ เวทนำมนัขำด เวทนำ
ไม่ใช่เรำ เรำไม่ใช่เวทนำ  

พอมนัอยำ่งนั้นป๊ับหลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกว่ำ “เออ คนเรำมนัไม่ตำย ๕ อตัภำพเวย้”  
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มนัก็เกิดก ำลงัใช่ไหม? หน่ึงคนเรำน่ีปฏิบติัแลว้ไดผ้ลดว้ย แลว้ครูบำอำจำรยท่์ำน
ยยุง ท่ำนบอกเลย ท่ำนลงจำกหลวงปู่ มัน่มำ เหมือนกบัหมำ พอเจำ้ของมนัย ุอู๋ย มนัจะเห่ำ 
มนัจะกดั คือก ำลงัใจมนัมำเตม็ๆ เลย มนักซ็ดัเตม็ท่ีๆ ซดัเตม็ท่ีนัง่ตลอดรุ่งเตม็ท่ี นัง่ตลอด
รุ่งอีก นัง่ตลอดรุ่งอีก พอนัง่ตลอดรุ่งไปมนัพิจำรณำซ ้ ำ พอซ ้ ำไปมนัก็ไปเห็นกำย 
พิจำรณำกำยไง พอพิจำรณำกำยเตม็ท่ี พอมนัสรุปมนัก็ขำดอีก พอขำดก็ข้ึนไปหำท่ำนไง 
พอข้ึนไปหำท่ำน น่ีไงตรงน้ีแหละท่ีบอกว่ำถ  ้ำสำริกำๆ พอข้ึนไปนะ 

“เออ มนัพิจำรณำอยำ่งน้ีมนัถูกตอ้งแลว้ มนัพิจำรณำอยำ่งน้ีเหมือนเรำท่ีถ  ้ำ
สำริกำ”  

เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ เห็นไหม  

“เออ พิจำรณำถูกแลว้แหละ อยำ่งน้ีเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ” 

แลว้เหมือนขั้นไหนล่ะ? เหมือนขั้นไหน? กพ็ิจำรณำไป พิจำรณำธำตุ พิจำรณำ
ร่ำงกำย พิจำรณำร่ำงกำยคือกำรสู่สภำพเดิม โลกน้ีรำบหมด ทีน้ีพอโลกน้ีรำบหมดนะ ที
น้ีท่ำนบอกว่ำ “เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ” พอเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำป๊ับ พอพิจำรณำซ ้ำไป 
พอปฏิบติัต่อ ปฏิบติัต่อเพรำะอยำกไดอ้ยำ่งนั้นอีก ท่ำนบอกว่ำอยำกไดอ้ำรมณ์ท่ีเวลำมนั
ปล่อย มนัขำด พอข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกว่ำ 

“จะบำ้หรือ? มนัก็มีหนเดียว” 

คือว่ำเวลำเรำขำดคือไดห้นเดียว เวลำสรุปน่ีสรุปไดห้นเดียว แต่เวลำพิจำรณำไปต
ทงัคปหำน คือพิจำรณำแลว้ปล่อยนัน่แหละมนัไดอ้ะไร? มนัพิจำรณำแลว้ซ ้ำแลว้ซ ้ ำอีก 
ซ ้ ำแลว้ซ ้ ำอีก เพรำะมนัตอ้งใหค้วำมเขม้แขง็ แต่เวลำมนัขำดมนัสรุปไดห้นเดียว ทีน้ีพอ
ขำดไปแลว้จะมีเหลืออีกไหม? มนัก็ไม่มี ท่ำนบอกว่ำ 

“มนัจะบำ้หรือ? เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ เรำกเ็ป็นหนเดียว” 

พอค ำว่ำเป็นหนเดียวนะ พอจิตมนัคิดว่ำหนเดียวก็มีหนเดียว ก็ไม่มีอีกแลว้ ติด
ตรงน้ีอยู ่๕ ปี พอติดตรงน้ีอยู ่๕ ปีนะ แลว้หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็เป็นคนเอำออกมำอีกแหละ 
เอำออกหมำยถึงว่ำ  
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“จิตเป็นอยำ่งไร? จิตเป็นอยำ่งไร?”  

“จิตดีครับ จิตดีครับ” 

“ดีบำ้หรือ? ดีอยำ่งน้ีมนัแค่เศษเน้ือติดฟันเท่ำนั้นแหละ” 

พอเศษเน้ือติดฟันท่ำนใหอ้อกมำพิจำรณำ พอออกท่ำนบอกว่ำท่ำนติดสมำธิอยู ่๕ 
ปี พอออกมำมำน่ี เพรำะมนัติดสมำธิ ก ำลงัมนัแขง็แรงอยูเ่ตม็ท่ีแลว้ พอมนัจบัอสุภะได้
มนัก็ไปใหญ่เลย ทีน้ีพอไปใหญ่เลยมนัก็ไม่ยอมพกั ไม่ยอมพกั พิจำรณำไป พิจำรณำแลว้
พิจำรณำเล่ำ พอจิตมนัใชก้ ำลงัสมำธิมำกมนัก็อ่อนลำ้ พออ่อนลำ้ก็ไปรำยงำนท่ำนนะ น่ี
บอกว่ำ 

“ใหพ้ิจำรณำ ตอนน้ีก็พิจำรณำแลว้นะ ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อนเลย” 

“น่ีไอบ้ำ้สังขำร ไอบ้ำ้สังขำร” 

บำ้สังขำรคือตอ้งใหพ้กับำ้ง คือตอ้งกลบัมำท ำควำมสงบของใจใหมี้ก ำลงับำ้ง น่ี
ท่ำนก็สงบอยูอ่ยำ่งน้ี แลว้ตอนนั้นหลวงปู่ มัน่ก็เร่ิมป่วย พอเร่ิมป่วยท่ำนก็ข้ึนไปหำตลอด
ไง ข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ หลวงตำท่ำนบอกว่ำ  

“หลวงปู่ มัน่ท่ำนธำตุขนัธ์เพียบนกั แต่เรำก็เพียบทำงจิตใจ” 

น่ีแค่น้ีแหละ น่ีตอนน้ีกำรพิจำรณำมนัจะอนำคำมี ไม่อนำคำมีมนัอยูต่รงน้ี ถำ้มนั
พิจำรณำถึงท่ีสุดแลว้ เห็นไหม พอท่ำนก็เพียบ เพรำะอนำคำมีมนัทั้งขำ้งนอก ขำ้งใน 
หลวงปู่ มัน่มำป่วยอยู ่ ท่ำนข้ึนไปท่ำนบอกว่ำ เวลำหลวงปู่ มัน่น่ีนะ หลวงตำท่ำนเป็นคน
อุปัฏฐำกเอง คนป่วยตั้ง ๘ เดือน เป็นวณัโรค แลว้คนแก่  

หลวงตำท่ำนบอกว่ำเวลำท่ำนอุปัฏฐำกนะ ลุกนัง่ยงัไม่ไหวเลย ยงัตอ้งประคองลุก 
ประคองนัง่ แลว้มนัหนำว เสลดมนัเตม็คอไง ท่ำนจะใชส้ ำลี เม่ือก่อนมนัไม่มี ใชส้ ำลีพนั
น้ิวแลว้ไปเอำเสลดออก แลว้ขณะท่ีว่ำเสลดติดคอ ท่ำนใชป้ำกท่ำนดูดเองเลย เพรำะท่ำน
รักของท่ำนมำก พอท ำอยูอ่ยำ่งนั้น ท่ำนเพียบขนำดนั้น 
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น่ีตรงน้ีพิจำรณำมำ พอสุดทำ้ย พอมนัผำ่นตรงน้ี พอหลวงปู่ มัน่เสียท่ำนไปนัง่
ร้องไหอ้ยูป่ลำยเทำ้นะ เพรำะเคำรพรักมำก แลว้ท่ำนพดูอยำ่งน้ีไง  

“จิตดวงน้ีมนัด้ือนกั ใครมนัจะสอนได ้ มนัไม่มีใครสอน แลว้คนสอนก็นิพพำน
ไปแลว้ แลว้ตวัเรำจะพึ่งใคร?” 

มนัสะทอ้นใจนะ มนัสะทอ้นใจเตม็ท่ี ไปถำมใคร ใครก็ตอบปัญหำอยำ่งน้ีไม่ได้
หรอก ปัญหำท่ีเรำเกิดกนัอยู ่ เรำภำวนำอยู ่ เรำรู้เรำเห็นของเรำ แลว้ไปคุยกบัใคร คนอ่ืน
เขำตอบกบัเรำไม่ได ้เขำรู้กบัเรำไม่ได ้แต่เวลำคุยกบัหลวงปู่ มัน่ รู้กนั ๒ คน คุยไปท่ำนก็
รู้ คุยไปท่ำนก็บอก คุยไปท่ำนก็จดักำรให ้ น่ีแลว้ตอนน้ีท่ำนนิพพำนไปแลว้ แลว้ท ำ
อยำ่งไร? ท ำอยำ่งไร? 

ร้องไหน้ะ พอสุดทำ้ย พอหลวงปู่ มัน่เสียแลว้ หลวงปู่ มัน่ก็อยูท่ี่วดัป่ำสุทธำวำส 
ท่ำนก็เร่งของท่ำน เร่งของท่ำน เห็นไหม น่ีอนำคำนอก อนำคำหยำบ-ละเอียดมนัก็จบนัน่
ล่ะ สุดทำ้ยแลว้พอหลวงตำท่ำนเผำหลวงปู่ มัน่แลว้ ท่ำนบอกว่ำเผำหลวงปู่ มัน่แลว้ ท่ำน
ไปจบัจุดและต่อมอวิชชำได ้ 

น่ีไงถำ้พดูถึงเขำบอกว่ำ ถ  ้ำสำริกำหลวงตำไดอ้นำคำมี ถำ้ไดอ้นำคำมี แลว้จุดและ
ต่อมมนัอะไรล่ะ? แลว้มนัไปไหนล่ะ? ถำ้มนัไดอ้นำคำมี ถำ้ถ  ้ำสำริกำ ถ  ้ำสำริกำตั้งแต่
สกิทำคำมี แลว้อสุภะล่ะ? แลว้น่ีอนำคำมีตั้งแต่ท่ีถ  ้ำสำริกำ แลว้อสุภะมนัก็ตอ้งขั้น
อรหนัต ์แลว้จุดและต่อมมนัไปไหนล่ะ? อย่ำงน้ีมนัก็เลยเถิดไง 

เรำจะบอกว่ำ  

๑. ประวติัหลวงปู่ มัน่ก็คือประวติัหลวงปู่ มัน่ 

๒. ประวติัหลวงตำก็เป็นประวติัหลวงตำ  

น้ีพอประวติัหลวงตำมนัไม่เก่ียวกบัถ ้ำสำริกำเลย เพียงแต่หลวงปู่ มัน่ท่ำนเคย
ประสบของท่ำนท่ีถ  ้ำสำริกำ ขั้น ๒ ขั้น ๓ ท่ำนบอกเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ แต่เหมือนขั้น
ไหน? ถำ้เหมือนขั้นไหน มนัก็มีตรงน้ีรับประกนัไง แลว้พอหลวงปู่ มัน่รับประกนั พอ
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หลวงตำท่ำนพิจำรณำของท่ำนจนท่ำนพลิกโลกธำตุจบแลว้ พอจบแลว้ท่ำนก็รู้เร่ืองน้ี
หมด ท่ำนก็เขียนตรงน้ีได ้ 

พอเขียนตรงน้ีได ้ เวลำท่ำนพดู ท่ำนพดูชดัเจนมำกว่ำเวลำหลวงปู่ มัน่พิจำรณำ
สกิทำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำ ของหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม  

“เวลำมนัรำบลงแลว้น่ีของท่ำนมียกัษ”์  

เวลำหลวงตำท่ำนบอกนะ  

“เวลำของท่ำนเป็นเหมือนหลวงปู่ มัน่ท่ีถ  ้ำสำริกำเลย แต่ของเรำไม่มียกัษ”์ 

มนัชดัๆ ถำ้คนเป็นนะมนัไม่มีอะไรท่ีใหผ้ิดเลย มนัผดิเพรำะไม่เป็นเท่ำนั้นเองไง 
มนัผดิเพรำะไม่รู้ ไม่รู้แลว้เอำประวติัหลวงปู่ มัน่ กบัประวติัหลวงตำมำย  ำใส่กนัไง แลว้
พ่อแม่กบัลูก น่ีมนัเป็นกรรมพนัธ์ุนัน่แหละ แต่มนัจะเหมือนกนัไหม? มนัเหมือนกนั
ไม่ไดห้รอก ฉะนั้น ประวติัหลวงตำก็คือประวติัหลวงตำ ประวติัหลวงปู่ มัน่ก็คือประวติั
หลวงปู่ มัน่ ฉะนั้น ว่ำหลวงปู่ มัน่ไดอ้นำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำจริงไหม? จริง แต่เวลำท่ำนบอก
ว่ำเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำ แต่เหมือนขั้นไหนล่ะ? เหมือนขั้นไหน?  

น่ีพอเหมือนขั้นไหนนะ เอำตรงน้ีมำรองรับ เอำเหตุ เอำปัจจยั เอำขอ้เทจ็จริงมำ
รองรับว่ำถำ้เหมือนมนัตอ้งมีเหตุ มีผลเหมือนกนัสิ ท  ำไมเหตุผลของหลวงปู่ มัน่ไปอย่ำง
หน่ึง ท ำไมเหตุผลของหลวงตำไปอยำ่งหน่ึง เห็นไหม มนัถึงไม่เหมือนไง มนัไม่
เหมือนกนั แต่พดูถึงหลวงปู่ มัน่ก็พระอรหนัต ์ เรำเช่ือของเรำอยำ่งนั้นเลย หลวงตำก็พระ
อรหนัต ์ก็พระอรหนัตเ์หมือนกนั เพียงแต่ขั้นตอนท่ีคนไม่เป็นเอำมำเรียง เอำมำสับ น่ีเอำ
มำสับกนัเอง แลว้มนัสับสนไง มนัสับสน 

ทีน้ียอ้นกลบัมำ ยอ้นกลบัมำเป็นส่ิงท่ีว่ำมนัเป็นเคร่ืองยนืยนัไง ประวติัหลวงปู่
เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนพดู เร่ืองน้ีเรำยนืยนัเพรำะว่ำเรำฟังมำจำกปำกหลวงปู่ เจ๊ียะ แลว้เรำ
ถำมหลวงตำ หลวงตำท่ำนพดูกนัมำมนัเป็นภำยใน พอเป็นภำยใน แลว้ครูบำอำจำรยท่์ำน
พดูนะท่ำนพดูแบบนกัปรำชญ ์ท่ำนไม่พดูอธิบำยเยิน่เยอ้หรอก ท่ำนพดูใหเ้รำจบัควำมได ้ 
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แลว้ถำ้เรำไม่รู้นะ อยำ่งเช่นเขำถำมวำ่ในเม่ือประวติัหลวงตำเป็นอยำ่งน้ี ท  ำไมไม่
มีใครเขำ้ไปถำมหลวงตำ ลองไปถำมหลวงตำอยำ่งน้ีท่ำนจะบอกว่ำ “เร่ืองอะไรของเรำ?” 
ท่ำนไล่เลยนะ ท่ำนถือว่ำเร่ืองอยำ่งน้ีมนัเป็นเร่ืองทำงโลกไง ถำ้ท่ำนพดูแลว้ เรำฟังแลว้
เขำ้ใจได ้ท่ำนตอ้งกำรใหเ้รำเขำ้ใจได ้เรำรู้ได ้ถำ้เรำเขำ้ใจได ้เรำรู้ได ้คือเรำมีภมิูธรรม เรำ
มนัจบ ถำ้เรำไม่มีภมิูธรรม เรำไปถำมท่ำนนะท่ำนไล่เลย หลวงตำท่ำนเป็นอยำ่งนั้น  

ฉะนั้น ยอ้นกลบัมำท่ีหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนบอกว่ำท่ำนบวช บวชทีแรกก็
บวชพรรษำหน่ึงเท่ำนั้นแหละ แลว้ว่ำจะสึก จะสึกแลว้ล่ะ ทีน้ีพอบวชไปแลว้ท่ำนบอก
ท่ำนไปภำวนำ พอท่ำนไปภำวนำท่ีวดัทรำยงำม พอภำวนำแลว้อำยเขำ เพรำะเวลำอยูก่บั
อำจำรยก์งมำมนัมีพวกไปจ ำศีล แลว้เป็นปู่  ยำ่ ตำ ยำยเขำไปนัง่กนั เขำนัง่ตวัตรงเลยนะ 
ท่ำนบอกว่ำ  

“เรำอำย ุ๒๐ กำรงำนทำงโลกเรำท ำเก่งมำก ท ำไมเรำภำวนำสู้คนแก่ไม่ได ้มนัน่ำ
อำย” 

ท่ำนก็เลยมีควำมมุมำนะ ทีน้ีพอมีควำมมุมำนะ พอภำวนำไปจิตมนัลง พิจำรณำ
จิตมนัลง แลว้หลวงปู่ กงมำอยูท่ี่นัน่ใช่ไหม? จิตมนัลง พิจำรณำกำยน่ีมนัปล่อยหมดนะ 
มนัขำดหมด พอมนัขำดขั้นท่ี ๑ ใช่ไหม? ตอนนั้นมนัยงัไม่ออกพรรษำ ท่ำนก็ท  ำของท่ำน
ต่อเน่ืองไปๆ มนัพิจำรณำกำยไปอีก มนัพิจำรณำพอเป็นธำตุมนัขำดอีก พอมนัขำดอีก
ท่ำนก็ แหม มนัมีควำมดูดด่ืมมำก ไม่สึกแลว้ จะอยูต่ลอดไป แต่จะอยูต่ลอดไป จะภำวนำ
ไปมนัอยูใ่กลบ้ำ้น ท่ำนก็บอกว่ำตอ้งข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่  

น่ีไงเหตุท่ีหลวงปู่ เจ๊ียะจะข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ แลว้พ่อ แม่ พี่ นอ้ง อูฮู้ เป็นปัญหำ
มำก เพรำะว่ำหลวงปู่ เจ๊ียะเขำเล้ียงมำ พ่อแม่เขำรู้ หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนเล่ำใหเ้รำฟังเองนะ 
ท่ำนบอกว่ำ ถำ้ท่ำนอยูท่ี่เมืองจนัท ์อยูใ่นหนองบวัอยูติ่ดชำยทะเลเลย ไอพ้วกกุง้ หอย ปู 
ปลำมนัข้ึนมำจำกทะเลทั้งนั้นแหละ ท่ำนบอกว่ำของท่ีมำจำกทะเลนะ เก็บไดคื้นหน่ึง
หรืออะไรก็แลว้แต่ ถำ้มำท ำใหท่้ำนฉนั ใหท่้ำนกิน ตอนเป็นเดก็นะ โทษนะท่ำนพดูเอง 
ท่ำนจะกระโดดเอำหลงัทบัลงไปใหส้ ำรับน่ีแตกหมดเลย  



กรณีถ ้ำสำริกำ ๑๖ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

ท่ำนขนำดนั้นนะ อำหำรกำรกินตอ้งแบบว่ำสดๆ ตอ้งเยีย่มมำก ฉะนั้น พ่อแม่
ท่ำนเล้ียงลูกมำอยำ่งนั้น แลว้คิดว่ำลกูข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่ท่ีเชียงใหม่ พ่อแม่ร้องไห้นะ 
ร้องไหว้่ำลูกจะอยูไ่ดอ้ยำ่งไร? แม่น่ีร้องไห ้ บอกว่ำ “ลูกไปไม่ได ้ ลูกไปไม่ไดห้รอก ลูก
ไปแลว้ลูกจะกินอยำ่งไร? ลูกเป็นคนกินยำก นอนยำก ลูกไปไม่ได้ๆ ” มนัก็เลยกลำยเป็น
ปัญหำ  

น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะเล่ำเอง สุดทำ้ยแลว้ไอท่ี้เขำมอง เขำมองขำ้งนอก มองถึงชีวิตควำม
เป็นอยู ่ แต่หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนมีคุณธรรมในหวัใจ แลว้คุณธรรมน่ีท่ำนไม่เคยพดูใหใ้ครฟัง 
ท่ำนบอกว่ำเร่ืองในใจไม่พดูใหใ้ครฟังเลย ไม่เคยบอกใครเลย เวน้ไวแ้ต่หลวงปู่ มัน่ แลว้
ครำวน้ีก็เหมือนกนั จะตอ้งข้ึนไปหำหลวงปู่ มัน่อยำ่งเดียว มนัก็เป็นเร่ืองอยำ่งใหญ่โต 
สุดทำ้ยแลว้ท่ำนก็ดนัไปได ้ข้ึนไปกบัหลวงปู่ เฟ่ือง  

ท่ำนเล่ำใหฟั้งเอง บอกข้ึนไปกบัหลวงปู่ เฟ่ืองคร้ังแรก อูฮู้ ข้ึนไปมนัหนำวมำกนะ 
มนัหนำว แลว้อำหำรมนักินไม่ไดน้ัน่แหละ แลว้มนัหนำวมำก ท่ำนบอก  

“เฟ่ืองเวย้เฟ่ือง” น่ีท่ำนเล่ำใหฟั้งนะ  

“เฟ่ือง กลบัเมืองจนัทเ์วย้ กลบัเมืองจนัทเ์วย้”  

ดูว่ำหลวงปู่ เฟ่ืองท่ำนจะกลบัไหม? สุดทำ้ยพอท่ำนข้ึนไปนะ พอท่ำนข้ึนไปหำ
หลวงปู่ มัน่ ท่ำนไปเล่ำเร่ืองกำรภำวนำใหห้ลวงปู่ มัน่ฟัง เล่ำภำวนำเร่ืองกำรพิจำรณำกำย
ใหห้ลวงปู่ มัน่ฟัง หลวงปู่ มัน่ฟังแลว้นะ หลวงปู่ เจ๊ียะบอกว่ำหลวงปู่ มัน่ไม่คดัคำ้นเรำเลย
นะ หลวงปู่ มัน่บอก  

“เออ ถูกแลว้”  

แลว้หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนก็ถำมวำ่ “แลว้จะใหผ้มท ำอยำ่งไรต่อไปครับ?” 

หลวงปู่ มัน่บอกว่ำ “ใหพ้ิจำรณำกำยอยำ่งเดิมนัน่แหละ” 
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ค ำว่ำพิจำรณำกำยอยำ่งเดิมคือพิจำรณำซ ้ ำไปอีก พิจำรณำกำยขั้นต่อไป ฉะนั้น 
เวลำหลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนพดูกบัหลวงปู่ มัน่แลว้ เวลำหลวงปู่ มัน่ท่ำนมำเทศนำว่ำกำรไง ท่ำน
บอกว่ำเวลำเทศน์กบัพระนะ เทศน์พระน่ีท่ำนบอก  

“เฮย้ มีพระหนุ่มๆ องคห์น่ึงเวย้อำย ุ๓ พรรษำ แลว้มำเล่ำภำวนำใหเ้รำฟัง เหมือน
เรำท่ีถ  ้ำสำริกำเลย เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำเลย” 

น่ีไง เหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำมนัไม่ใช่หลวงตำองคเ์ดียวนะ หลวงปู่ เจ๊ียะดว้ย ฉะนั้น 
หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนไดข้ั้น ๑ ขั้น ๒ ท่ำนเล่ำใหฟั้งเอง  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่ำในประวติัหลวงตำ ท่ีบอกว่ำเหมือนท่ีถ ้ำสำริกำ ไดอ้นำคำมี 
หลวงปู่ มัน่ไดอ้นำคำมี หลวงตำไดส้กิทำคำมี แลว้หลวงปู่ มัน่ท่ำนไดส้กิทำคำมีตั้งแต่
ครำวนั้น แลว้ท่ำนไดอ้นำคำมีดว้ย หลวงปู่ มัน่ไดท้ั้งสกิทำคำมีดว้ย อนำคำมีดว้ยท่ีถ  ้ำ
สำริกำ แลว้หลวงปู่ มัน่ท่ำนไดโ้สดำบนัดว้ยรู้ไหม? อยูท่ี่ไหน? อยูใ่นประวติัหลวงปู่ มัน่
นัน่แหละ  

พดูไปมนัเป็นปัญหำไง จะบอกว่ำส่ิงท่ีเขำเขียนมำเขำจะใหเ้รำเคลียร์ไง 
เหมือนกบับอกว่ำเรำน่ีว่ำหลวงปู่ มัน่ไดส้กิทำคำมีท่ีถ  ้ำสำริกำ ไม่ใช่ ไดอ้นำคำมี ทีน้ีค  ำว่ำ
ไดอ้นำคำมีนะ มนัพิจำรณำอสุภะ ปฏิฆะ กำมรำคะถึงไดอ้นำคำมี  

ส่ิงท่ีเป็นสกิทำคำมี เห็นไหม เวลำเป็นโสดำบนั น่ีสักกำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ 
สีลพัพตปรำมำส เวลำไดส้กิทำคำมี กำมรำคะ ปฏิฆะมนัอ่อนลง แลว้อ่อนลงอยำ่งไร? 
สังโยชน์มนัอ่อนลง อ่อนลงอยำ่งไร? มนัมีขั้นตอนของมนั ถำ้มีขั้นตอนของมนั ผูท่ี้
ภำวนำเขำจะมีตรงนั้นมำรองรับ รองรับตรงไหน? รองรับเวลำท่ีหลวงตำท่ำนเทศน์ 
รองรับท่ีตรงหลวงปู่ มัน่ท่ำนเทศน์ ท่ำนเทศน์ท่ำนจะบอกว่ำสภำพมนัเป็นอยำ่งนั้น สภำพ
มนัเป็นอยำ่งนั้น  

คนเรำน่ีสภำพ อยำ่งเช่นรถนะ เวลำรถวิ่ง ๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่โมง รถมนั เขม็มนั
ข้ึน ๒๕ แลว้ถำ้มนัวิ่ง ๕๐ ล่ะ? ๒๕ ก็เป็นโสดำบนั แลว้ถำ้มนัวิ่ง ๕๐ ล่ะ? ควำมเร็ว
ระหว่ำง ๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่โมง กบั ๕๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมงมนัแตกต่ำงกนัไหม? แลว้
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ถำ้มนั ๗๕ กิโลเมตรต่อชัว่โมงล่ะ? แลว้ถำ้มนั ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมงล่ะ? น่ีรอบมนั
ต่ำงกนั เคร่ืองมนัแตกต่ำงกนั ทุกอยำ่งมนัแตกต่ำงกนัหมด  

อนัน้ีก็เหมือนกนั จิตของคนเวลำเป็นไปมนัแตกต่ำงกนัหมด พอมนัแตกต่ำงกนั 
มนัรับรู้กนั แลว้พิจำรณำมนัแตกต่ำงกนั ทีน้ีเพียงแต่จะบอกว่ำเช่นหลวงปู่ เจ๊ียะท่ำน
พิจำรณำกำย ขั้น ๑ ขั้น ๒ ท่ำนพิจำรณำกำยหมดเลย น่ีหลวงตำ หลวงปู่ มัน่เวลำท่ำน
พิจำรณำ หลวงตำท่ำนพิจำรณำเวทนำ พิจำรณำกำย พิจำรณำอสุภะ พิจำรณำจิต จุดและ
ต่อม น่ีมนัพิจำรณำแตกต่ำงกนั  

หลวงปู่ ค  ำดี หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ฝ้ัน ท่ำนพิจำรณำมนัแตกต่ำงกนั พอมนัแตกต่ำง
กนั มนัเหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ เห็นไหม พระอรหนัต ์ ๘๐ องค ์
เอตทคัคะ ๘๐ อยำ่ง น่ีจริตนิสัยมนัแตกต่ำงกนั กำรภำวนำของพระอรหนัตทุ์กองคจ์ะไม่
เหมือนกนั วิทยำนิพนธ์ไม่ซอ้นกนั ประวติักำรปฏิบติัจะไม่เหมือนกนั พิจำรณำกำย
เหมือนกนั อยำ่งเช่นหลวงปู่ ค  ำดี ท่ำนพิจำรณำกำยเหมือนกนักบัหลวงปู่ เจ๊ียะ พิจำรณำ
กำยเหมือนกนัแต่ไม่เหมือนกนั  

มนัไม่เหมือนกนั อยูท่ี่ควำมหนำ ควำมหยำบ ควำมละเอียดของใจไง กิเลสมนัมี
หยำบหรือหนำ กำรพิจำรณำกำยน่ีพิจำรณำกำยในแง่มุมใด? กำรพิจำรณำกำยในทศันคติ
อยำ่งใด? พิจำรณำกำยเหมือนกนั ดูสิอยำ่งเช่นพระพิจำรณำเส้นผม เวลำพิจำรณำเส้นผม
นะ เส้นผมมนัขยำยออก เส้นผมน่ีเหมือนท่อนซุง คิดว่ำเส้นผมเหมือนท่อนซุง ในเส้นผม
นั้นมนัดูดอำหำรอยำ่งไร? มนัอยูข่องมนัอยำ่งไร?  

น่ีท  ำไมจิตมนัขยำยได ้ จิตมนัพิจำรณำของมนัได ้มนัพิจำรณำได ้ น่ีแง่มุมของกำร
ปฏิบติั เรำจะบอกว่ำมนัไม่เหมือนกนัหรอก ถำ้เหมือนกนัมนัเป็นสัญญำ ถำ้เหมือนกนั
มนัเป็นสัญญำ ฉะนั้น เพียงแต่หลวงปู่ มัน่ท่ำนบอกเหมือนเรำ เหมือนเรำคือโดยผลไง 
โดยผล มนัไม่ใช่เหมือนเรำโดยก็อปป้ีไง ถำ้เหมือนเรำโดยผลมนัเหมือนกนั อนัน้ี
เหมือนกนัโดยอริยสัจมีอนัเดียวเหมือนกนั ฉะนั้น มนัถึงไม่เหมือนกนั  

เรำเคลียร์นะ วนัน้ีเขำถำมมำอีกไง 

ถำม   :    ๑.หลวงปู่ มัน่ส ำเร็จท่ีถ  ้ำสำริกำ บรรลุธรรมส ำเร็จเป็นขั้นอนำคำมี 
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หลวงพ่อ   :    โดยท่ีหลวงตำเขียนน่ีถูก ส่ิงใด ประวติัน่ีถูกหมด ส่ิงท่ีถำมมำเรำไม่ได้
คดัคำ้นส่ิงใดเลย น่ีอยำ่งเช่นเรำบอกว่ำขั้นสกิทำคำมี ก็สกิทำคำมีจริงๆ เป็นอยำ่งนั้น
จริงๆ แต่ท่ำนไดอ้นำคำมีดว้ย เฉพำะของท่ำน แลว้ถ ้ำสำริกำก็ผกูพนัเฉพำะหลวงปู่ มัน่ 
เพียงแต่หลวงปู่ มัน่เอำมำพดูว่ำเหมือนเรำท่ีถ  ้ำสำริกำเท่ำนั้นเอง แต่ครูบำอำจำรยข์องเรำ 
หลวงตำ หลวงปู่ เจ๊ียะท่ำนไม่เคยอยูท่ี่ถ  ้ำสำริกำ ไม่เก่ียวกนัๆ พอไม่เก่ียวกนั ท่ีถ  ้ำสำริกำก็
เป็นถ ้ำสำริกำ แต่ท่ีเหตุท่ีผล ท่ีเหตุท่ีผลท่ีหลวงปู่ มัน่เป็น ท่ีเหตุท่ีผลท่ีครูบำอำจำรยเ์ป็น 
แค่น้ีเอง  

เรำจะบอกว่ำอยำ่งน้ีนะ ส่ิงท่ีเป็น น่ีมนัส่ิงท่ีเป็น แลว้ตอนน้ีนะ อยำ่งเช่นประวติั
กำรภำวนำของหลวงตำ ตอนน้ีจะมีพระเขำท ำกนัอยู ่ เพรำะพระท่ีใจเป็นธรรมเขำอยำก
ใหแ้บบว่ำมนัเป็นธรรม อยำ่งเช่นของหลวงปู่ มัน่ พวกเรำเช่ือถือกนัอยูแ่ลว้ พวกเรำลงใจ
กนัอยูแ่ลว้ แลว้ไม่เอำไปบิดเบือน ท ำใหม้นัเสียหำย  

อยำ่งเช่นของหลวงตำก็เหมือนกนั หลวงตำน่ีถำ้เรำไม่บิดเบือนนะ คนภำวนำไป 
หรือคนปฏิบติัไปมนัเป็นสเต็ปนะ เรำจะเขำ้ไดเ้ป็นอยำ่งนั้น แต่ถำ้ไปบิดเบือน แบบว่ำ
มนัท ำใหก้ำรปฏิบติัของเรำมนัลุ่มๆ ดอนๆ ถำ้อยำ่งนั้นป๊ับมนัจะเสียผลประโยชน์เท่ำ
นั้นเอง ฉะนั้น ถึงบอกว่ำ แลว้ท ำไมคนคิดว่ำ? เวลำหลวงตำท่ำนอยูท่  ำไมไม่เคลียร์เร่ืองน้ี 
ท  ำไมไม่เคลียร์? แลว้หนงัสือท่ีท ำกนัอยูน่ี่ก็บอกว่ำหลวงตำไดต้รวจสอบแลว้ หลวงตำได้
ตรวจทำนแลว้ๆ ตรวจทำนอยำ่งไรท่ำนก็ไม่พดูหรอก เพรำะว่ำของกรณีอยำ่งน้ีมนัพดู
บอกกนัไม่ได ้ 

อยำ่งเช่นพระโสดำบนั จะบอกใหปุ้ถุชนเป็นพระโสดำบนัมนัเป็นไปไดอ้ยำ่งไร? 
พระโสดำบนัเขำรู้เร่ืองสักกำยทิฏฐินะ แลว้ปุถุชนมนัไม่รู้ แลว้ใหพ้ระโสดำบนัอธิบำย
จนใหปุ้ถุชนรู้มนัเป็นไปไดไ้หม? มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ถำ้พระโสดำบนักบัพระโสดำบนั
เขำคุยกนันะ เขำมองกนัเขำก็รู้ ฉะนั้น พยำยำมจะไปอธิบำยใหค้นท่ีมนัไม่รู้ใหม้นัรู้ ดูสิ
มนัจะเขียนหนงัสือตอ้งอธิบำยใหม้นัรู้  

มีคนอำ้งตรงน้ีบ่อย ผมจะเขียนหนงัสือนะ หลวงพ่ออธิบำยใหผ้มเขำ้ใจสิ อธิบำย
ใหจ้นตำย มนัเขำ้ใจตอนท่ีมนัฟังเท่ำนั้นแหละ พอมนัพน้ไปมนัก็งงแลว้ มนัเป็นไปไม่ได ้
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ถำ้มนัเป็นไปได ้ ครูบำอำจำรยท่ี์จิตใจท่ำนเป็นธรรม ท่ำนจะรู้ว่ำอะไรมนัเป็นไปได ้ และ
อะไรท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้ส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้จะพดูท ำใหม้นัเป็นไปไดน่ี้มนัไม่มีหรอก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ถำ้เขำปฏิบติั น่ีส่ิงท่ีเขำรู้ไม่ได ้ แต่ถำ้เขำปฏิบติัถึงท่ีนัน่
ป๊ับเขำจะอ๋อนะ พอเขำอ๋อเสร็จแลว้เขำจะเขำ้มำกรำบขอขมำเลยนะ ว่ำส่ิงท่ีคำดคิดไว ้ ท่ี
ท  ำไวม้นัผดิหมด แต่ถำ้เขำยงัไม่อ๋อ เขำยงัเกิดมีทิฐิมำนะ แลว้คือว่ำส่ิงท่ีเขำท ำดว้ยกระแส
สังคมไง กระแสสังคม เวลำเขำไปเขียนประวติัครูบำอำจำรยก์นั เขำเขียนเพื่ออะไร? เขำ
เขียนเพื่ออำ้งอิงควำมเห็นของเขำ  

อยำ่งเช่นเรำน่ีเรำไม่มีควำมรู้ แลว้เรำส ำคญัตนว่ำเรำมีควำมรู้ แลว้มีควำมรู้อยำ่งน้ี
มนัก็จะเอำไปเขียนประวติัของคนนั้นๆ มำอำ้งอิงใหม้นัสมกบัควำมรู้สึกของตวัไง แลว้
พอประวติัมนัเขียนมำเหมือนเรำ เห็นไหม น่ีไงเหมือนกนัเลย เหมือนกนัเลย 

น่ีคนถำ้มนัฉอ้ฉล มนัท ำใหเ้สียหำยมนัเสียหำยอยำ่งน้ี เสียหำย พยำยำมอำ้งอิง
ประวติัครูบำอำจำรยน์ะ ใหม้ำเหมือนกบัควำมทิฐิมำนะของตวั แต่ถำ้คนมนัเป็นควำม
จริงแลว้นะสำธุ ของครูบำอำจำรยก์็วำงไวข้องครูบำอำจำรย ์ ขององคไ์หนก็วำงขององค์
ไหน เรำศึกษำ เรำศึกษำมำเพื่อเป็นคติ เป็นตวัอยำ่ง แบบพระกสัสปะ เห็นไหม พระกสั
สปะบอกกบัองคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ องคส์มเดจ็พระสมัมำสัมพุทธเจำ้ถำม
พระกสัสปะ เพรำะอำยเุท่ำกนั ๘๐ ปีเหมือนกนั 

“กสัสปะ เธอก็เป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั เธอถือธุดงควตัรท ำไม?”  

ถือธุดงควตัร น่ีแบบว่ำอำยมุำกแลว้ เห็นไหม พระกสัสปะก็บอกว่ำ 

“ขำ้พเจำ้ถือธุดงควตัรไม่ใช่ว่ำเพื่อตวัขำ้พเจำ้เอง ขำ้พเจำ้ถือธุดงควตัรไวเ้พื่อ
อนุชนรุ่นหลงัจะไดมี้คติแบบอยำ่ง” 

น่ีพระกสัสปะท ำเพื่อเหตุนั้น ท ำเพื่อเป็นคติ เพื่อเป็นแบบอยำ่งกบัคนอ่ืน ฉะนั้น 
ส่ิงใดท่ีมนัถูกตอ้ง ส่ิงใดของครูบำอำจำรยท่ี์เป็นธรรม เป็นคติ เป็นแบบอยำ่ง ถำ้
แบบอยำ่งเรำท ำได ้ถำ้ท ำไดถึ้งเรำก็จบ ถำ้ท ำไม่ถึง ไม่ถึงก็อยำ่งน้ีแหละ ดึงฟ้ำต ่ำ พยำยำม
เขียนกนั พยำยำมท ำใหม้นัแตกต่ำงกนัไป 
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ฉะนั้น เรำจะบอกว่ำ หลวงปู่ มัน่ท่ีถ  ้ำสำริกำนะสำธุ เป็นเร่ืองของหลวงปู่ มัน่ท่ีถ  ้ำ
สำริกำ หลวงตำท่ำนไดท่ี้หนองผือ ไดท่ี้หนองผอืนะ ๑ ๒ ๓ แลว้ท่ีไปไดด้อยธรรมเจดีย์
นัน่ขั้นสุดทำ้ย ไม่เก่ียวกบัถ ้ำสำริกำเลย ไม่ตอ้งเอำมำผกูพนักนั อยำ่เอำวิทยำนิพนธ์ของ
ทั้ง ๒ องคม์ำเก่ียวเน่ืองกนั มำสับสนกนั แลว้ยิง่ของหลวงปู่ เจ๊ียะดว้ย ยิง่ของหลวงปู่ บวั 
ของหลวงปู่ ขำว วิทยำนิพนธ์ของใครของมนั แลว้กำรท ำน่ีมนัท ำมำจำกควำมเป็นจริง 
แลว้ถำ้เป็นจริงแลว้ ถำ้ส ำเร็จแลว้ก็คือจบ  

ไม่เก่ียวอะไรกนัเลย ไม่เก่ียวอะไรกนัเลย ไม่เป็นสำระ ไม่เป็นประเดน็ เป็น
ประเดน็อยำ่งเดียว ไม่รู้ แล้วอยำกท ำ แล้วท ำไปแล้ว น่ีด้วยควำมไม่รู้ท ำให้มนัเสียหำย ท ำ
ให้มนัฟ่ันเฟือน ท ำให้มนัคลำดเคลือ่น ท ำให้ผู้เข้ำมำศึกษำไม่มหีลกั จบัหลกัไม่ได้ จับ
หลกัไม่ได้ เพรำะอ้ำงองิจนสับสน แล้วคนทีเ่ข้ำมำศึกษำจะจบัหลกั มนัจะเอำทีไ่หนมำ
เป็นหลกั น่ีถ้ำไม่รู้มนัเสียหำย มนัเสียหำยตรงนี ้ แต่ผูรู้้เขำไม่มีอะไรเสียหำย เขำจะเป็น
ประโยชน์กบัเขำ 
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