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ถาม : เรื่อง “พระพาหยิะ” 

เรยีนถามหลวงพ่อ พระพาหยิะรูส้กัแต่ว่ารู ้ เหน็สกัแต่ว่าเหน็ คอืการลมืตา

แลว้มตีวัรูแ้ละตวัคดิ แต่ดบัไปเรว็เพราะไม่มอุีปาทาน เวลาหลบัตามตีวัรู ้ แต่ไม่มตีวั

คดิ 

ตอบ : อนัน้ีคอืคนเขยีนมนังง คนเขยีนงงมากนะ แต่พยายามจะท าความเขา้ใจว่า

ตวัเองรูธ้รรมะ แลว้ก็เขยีนถามมา ฉะนัน้ คนที่เขยีนถามมา พอเหน็ลายเซ็นมนัจ าได้

ไง คอืถามมาบ่อย พวกนี้กแ็บบว่ารูท้างกนัน่ะ คนถามกรู็ท้างคนตอบ คนตอบกรู็ท้าง

คนถาม มนัรูท้างกนั 

ฉะนัน้ เวลาถามมาว่า “หลวงพ่อ พระพาหยิะรูส้กัแต่ว่ารู้ เหน็สกัแต่ว่าเหน็ 

คอืลมืตาและมตีวัรูแ้ละตวัคดิ แต่ดบัไปเรว็เพราะไม่มอุีปาทาน เวลาหลบัตามตีวัรู ้แต่

ไม่มตีวัคดิ” นี่เป็นความเข้าใจของเราเองไง 

พระพาหยิะนะ เวลารูส้กัแต่ว่ารู ้พาหยิะเป็นผูท้ีม่วีาสนามาก มวีาสนาเพราะ

เวลาพระพาหยิะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ รูส้กัแต่ว่ารู ้ แล้วพอ

พาหยิะฟังเทศน์ธรรมบทนี้ พระพาหยิะเป็นพระอรหนัต์ พอเป็นพระอรหนัต์แลว้จะขอ

บวช องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก “เธอจะบวชไดอ้ย่างไร ไม่มบีรขิาร” ไปหา

บรขิารอยู่ แลว้ควายแม่โคอ่อนขวดิตายไง 

พอขวดิตาย เขาไปถามพระพุทธเจา้ มนัจะเขา้ตรงนี้ไง เขาถามพระพุทธเจา้

ว่าท าไมเป็นแบบนัน้น่ะ เวลาฟังเทศน์พระพุทธเจา้ทเีดยีวเป็นพระอรหนัต์ แต่ท าไม

ไปใหค้วายขวดิตาย พระอรหนัต์ไปใหค้วายขวดิตายไดอ้ย่างไร 
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึพูดถงึอดตีชาตขิองเขาใหฟั้งไงว่า พระ

พาหยิะเขาสรา้งบุญกุศลมาเยอะมาก เยอะมาก แล้วชาตทิีจ่ะมาเกดิเป็นพาหยิะ เป็น

พระในสมยัก่อนหน้านัน้ ชวนกนัขึน้ไปบนภูเขาตดั ท าพะองขึน้ไป แลว้ถบีพะองทิ้ง

เลย แลว้บอกว่า ถ้าใครภาวนาส าเรจ็ใหเ้หาะลงมา ถ้าใครภาวนาไม่เป็น ใหต้ายบน

นัน้ 

มเีหาะลงมา ๒ หรอื ๓ องคจ์ าไม่ได ้เป็นพระอรหนัต์หรอืพระอนาคาม ีลงมา

จากภูเขาตดันัน้ได ้ แต่พระพาหยิะกบัพระอกีองคห์นึ่งตายบนนัน้ คอืบ าเพญ็เพยีรจน

ตาย สละชวีติมา 

ทนีี้พอสละชวีติมา ดว้ยบุญกุศลอนันัน้ พอเกดิมาเป็นพระพาหยิะเป็นพ่อคา้ไป

ทางเรอื แลว้เรอืโดนพายุพดัเรอืแตก พอเรอืแตกก็ขึน้มาชายฝัง่ ทนีี้พอขึน้มามนัอยู่

ในทะเลหลายวนั ขึน้มากห็่มดว้ยใบไม ้พอขึน้มาชาวบา้นเขาเหน็มาจากทะเล อูฮู้! เขา

ศรทัธา เขากราบ เขาไหว ้ตวัเองกห็ลงว่าเป็นพระอรหนัต์เพราะลาภสกัการะมนัเยอะ 

ฉะนัน้ พระทีเ่คยภาวนาดว้ยกนัไปเกิดบนพรหม มายบัยัง้กลางอากาศเลย 

“ท่านไม่ใช่พระอรหนัต์ ท่านไม่ใช่พระอรหนัต์ บดันี้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ตรสัรูแ้ลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิแล้ว ใหไ้ปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้” ถงึไดไ้ปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง 

พอไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

บณิฑบาตอยู่ กจ็ะไปขอฟังเทศน์ พอไปขอฟังเทศน์ บอก “นี่บณิฑบาตอยู่” 

พระพาหยิะเป็นคนพูดเองว่า “ชวีติมนัสัน้นัก ขอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้แสดงธรรมเถดิ” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กเ็ลยแสดงธรรม พอแสดงธรรมปับ๊ ดว้ยปัญญา

ของพระพาหยิะแทงทะลุในธรรมะนัน้จงึส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ พอส าเรจ็เป็นพระ

อรหนัต์ขึน้มา ขอบวชไง พอขอบวชขึน้มา “เธอไม่มบีรขิาร” กไ็ปหาบรขิารอยู่ อนันี้กเ็ป็น

กรรมอกีล่ะ นี่เวลากรรมเป็นอจนิไตย พอกรรมเป็นอจนิไตย แต่สิง่ทีว่่า นี่พูดถงึว่าผูท้ี่

มปัีญญาฟังองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทเีดยีวแลว้เป็นพระอรหนัต์ 
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ฉะนัน้ เวลาทีเ่ขาจะฟังแล้วเป็นพระอรหนัต์ไดเ้พราะเขามพีืน้ฐานของเขา เขา

สรา้งบุญกุศลของเขา พนัธุกรรมของเขาพรอ้มมาเลยล่ะ กเ็ขาสละชวีติ เขาภาวนาตาย

มา เขาภาวนาของเขามาเตม็ที ่ ฉะนัน้ เวลาภาวนาเตม็ที ่ พอพูดสิง่ใด พืน้ฐานเขาม ี

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงสิง่ใดไปเขาจะรูไ้ด้ พอเขาจะรูไ้ดเ้พราะ

พืน้ฐานของเขา 

ทนีี้เวลาย้อนกลบัมาทีค่นถามแล้ว เออ! คนถาม ค าถามมนัตลก จรงิๆ นะ มนั

ตลกมาก ตลกส าหรบัคนทีภ่าวนาเป็นนะ แต่ถ้าคนภาวนาไม่เป็นก ็“อมื! กเ็ขาถามถูก 

หลวงพ่อตลกอะไรเขาล่ะ” 

มนัตลกตรงทีว่่า “รูส้กัแต่ว่ารู ้เหน็สกัแต่ว่าเหน็ คอื” 

“คอื” ตรงนี้มนัตลก “คอืถา้ลมืตาแลว้มตีวัรู ้ ตวัคดิ มนัดบัไปเรว็และไม่มี

อุปาทาน แต่ถ้าเวลาหลบัตามนัมตีวัรู้ ไม่มตีวัคดิ” 

ลมืตากบัหลบัตามนัคนละเรื่องเลยเนาะ มนัตลกตรงนี้ไง ตรงถ้าลมืตา รูส้กั

แต่ว่ารูน้ัน่กเ็ป็นอีกอารมณ์หนึ่ง แต่ถ้าหลบัตาแลว้มนักเ็ป็นอกีอารมณ์หนึ่ง เหน็ไหม 

มนัไม่เกีย่วกบัลมืตากบัหลบัตา 

แต่ถ้ามนัรู ้ มนัรูจ้ากจกัขุญาณ รูจ้ากภายใน โอโ้ฮ! เดนิจงกรมอยู่ เวลาครูบา

อาจารยท์ีท่่านปฏบิตั ิบรรลุธรรมขณะเดนิจงกรม เดนิจงกรมลมืตาใช่ไหม เดนิจงกรม 

ผูท้ีเ่ดนิจงกรมอยู่ เวลาปัญญามนัหมุนแลว้มนัเดนิไม่ได ้มนัตอ้งยนืร าพงึแลว้ 

เวลาเดนิจงกรม ปัญญามนัจะไปเรื่อย ปัญญาจะไปเรื่อย แต่ถ้ามนัเตม็ที ่เวลา

ถ้าเรายิง่ท าสมาธ ิ เราก าหนดอานาปานสตหิรอืก าหนดพุทโธ เดนิจงกรมไปๆ มนั

ละเอยีดเขา้มาๆ ละเอยีดเขา้มาจนตอ้งยนื ครูบาอาจารย์ของเราท่านไปยนืร าพงึธรรม

บนหวัทางจงกรม กลางทางจงกรม แลว้เวลายนืร าพงึธรรมแลว้ ถ้าธรรมมนัละเอยีดขึน้

ไป ยนืน่ีมนัจะลม้นะ ตอ้งนัง่ลง นัง่ลงทีท่างเดนิจงกรมนัน้เลย นี่เวลามนัเป็นจรงิ มนั

เป็นจรงิจากภายใน แต่เวลามนัพจิารณาไป มนัพจิารณาลมืตานี่แหละ 

ทนีี้มนัเป็นทีห่วัใจ มนัเป็นทีจ่กัขุญาณ มนัเป็นที่ฐีตจิติ าณํ อทุปาทิ 

ปญฺ า อทุปาทิ วิชฺชา อทุปาทิ อาโลโก อทุปาทิ เวลาปัญญามนักระจ่างแจง้ 
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ปัญญาญาณมนัเกิด มนัเกดิอย่างไร นี่ไง ภาวนามยปัญญาไง ถ้าคนภาวนาเป็นมนัจะ

เขา้ใจอย่างนี้ไดเ้ลย 

แต่ถ้าคนภาวนาไม่เป็น เออ! ถ้ามนัรูส้กัแต่ว่ารู้ ถ้าลมืตามนักรู็เ้ท่า ถ้า

หลบัตามนักง็งๆ นี่มนัตลกไง มนัตลก ค าว่า “ตลก” ทนีี้พูดไปอย่างนี้ปับ๊ เวลาครูบา

อาจารยท์ีท่่านเป็นธรรมนะ ท่านต้องวางขรมึๆ ท าให้ดูจรงิจงั เวลาตอบปัญหามนัจะได้

ฟังแลว้มนัดูน่าเชื่อถือ ฉะนัน้ ตอ้งบอกว่าไม่ตลก ท านิ่งๆ แลว้กต็อบปัญหา 

แต่ถ้าในความจรงิในใจ ธรรมทีว่่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรม

แลว้ “จะสอนใครไดห้นอ จะสอนใครไดห้นอ” เพราะมนัลกึลบัมหศัจรรยแ์ต่ละชัน้แต่ละ

ตอน ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธ ิฐานของสมาธถิ้าเป็นอปัปนาแลว้ ไดพ้กั

ไดผ้่อนแลว้ มนัวปัิสสนาไม่ได ้มนัตอ้งคลายมาทีอุ่ปจาระ 

แต่ถ้าเวลามนัรู้มนัเหน็ขึ้นไป ถ้ามนัเห็นกาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม

ตามความเป็นจรงิ นี่สตปัิฏฐาน ๔ เพราะมจีติตามความเป็นจรงิ จติจรงิรูจ้รงิตามความ

เป็นจรงิ 

จติปลอม จติปลอมเพราะมนัมอีวชิชา มคีวามไม่รูน้ี้ครอบง า มอีวชิชา

ครอบง ามนักห็ลงใหลไปของมนั หลงใหลกจ็นิตนาการสรา้งภาพไปตามหวัใจนัน้ เวลา

ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิา ทุกดวงใจจะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มา เพราะทุกดวงใจมนั

เป็นปุถุชน ปุถชุน กลัยาณปุถุชน 

ปุถุชนคนหนา กลัยาณปุถุชนคอืคนทีม่สีตมิปัีญญารกัษาหวัใจมัน่คงได้ กลั

ยาณปุถุชน จากกลัยาณปุถุชน เพราะจติใจรกัษาใจดว้ยสตดิว้ยปัญญา มนัมโีอกาสของ

มนั มนัยกขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค จากโสดาปัตตมิรรคถ้าจบัพลดัจบัผลูขึน้มามนัก็คลาย มนั

กเ็สื่อมลงมา มนัก็เป็นกลัยาณปุถุชนหรอืปุถุชน 

แต่ถ้าโสดาปัตตมิรรคมคีวามรกัษา มกีารดูแล พจิารณาของมนัละเอียดอ่อน

เขา้ไป พอจติมนัพจิารณาของมนับ่อยครัง้เขา้จนมรรคสามคัค ี มรรคสามคัคคีอืมรรค

ญาณ มรรคญาณคอืปัญญาภาวนามยปัญญา เวลามนัสมุจเฉทปหานขึน้มามนักเ็ป็น

โสดาปัตตผิล 
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บุคคล ๔ คู่ คู่ที่ ๑ พอคู่ที่ ๑ เข้าไปแลว้ ถ้าด าเนินการต่อไป ด าเนินการสูงขึน้

ไปมนัก็จะเป็นสกิทาคามมิรรค ถ้าพจิารณาต่อเนื่องซ ้าไปดว้ยความเป็นจรงิ จติจรงิ 

สมาธมินัจะจรงิ สมาธจิรงิคอืเกดิปัญญาทีแ่ทจ้รงิ ปัญญาทีแ่ทจ้รงิ ถ้าพจิารณาจน

ต่อเน่ืองขึ้นไปมนักเ็ป็นสกทิาคามผิล สกทิาคามผิล บุคคลคู่ที ่๒ แลว้เริม่ตน้ต่อไปท า

ความสงบระงบัเขา้ไป ถ้าสมาธเิป็นมหาสต ิ มหาปัญญา มนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติตามความจรงิ มนักจ็ะเป็นอนาคามมิรรค ถ้าอนาคามมิรรคพจิารณาซ ้าๆ 

พจิารณาดว้ยความช านาญของมนัจะเป็นอนาคามผิล ถ้าอนาคามผิลนี่บุคคลคู่ที ่ ๓ 

แลว้ยกขึน้ไปถ้าเป็นอรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคลคู่ที ่๔ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

ระหว่างความลกึลบัมหศัจรรยข์องจติทีม่นักา้วเดนิแต่ละชัน้แต่ละตอนขึน้ไป 

ครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิาแลว้ท่านรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ ท่านสงัเวชไง 

ทนีี้พอสงัเวชขึน้มา เหมอืนกบันักกฬีา นักกฬีาที่เขาเป็นนักกฬีาอาชพีทีม่ชีื่อเสยีง

มาก แลว้พวกเราเป็นเด็กฝึกหดัใหม่ นักกีฬาอาชพีทีเ่ขามคีวามช านาญ เขาเห็นเด็ก

ฝึกหดัใหม่ เขาเหน็แลว้มนัน่าสงัเวชไหม 

มนัน่าสงัเวช สงัเวชเพราะอะไร มนัลม้ลุกคลุกคลาน มนัท าอะไรเก้ๆ  กงัๆ ท า

อะไรไม่ประสบความส าเรจ็ จะเดนิจะเหนิไปมนัไม่เขา้เลย ไม่เขา้ทางเทคนิคในการ

เล่นกฬีาชนิดนัน้เลย เหน็แลว้มนัอย่างนัน้ แต่นัน่มนักเ็ป็นธรรมดา เพราะนักกฬีาทีจ่ะ

เป็นนักกฬีาอาชพีเขากฝึ็กหดัอย่างนัน้มาเหมอืนกนั กฝึ็กหดัมาอย่างนัน้ 

ครูบาอาจารยท์ีท่่านฝึกหดัมาแล้วท่านรูท้่านเห็นขึ้นมาท่านจะสงัเวช สงัเวช แต่

มนักต็อ้งดูแลขึ้นไป พยายามท าใหข้รมึๆ ไว ้ อย่าใหผู้ฝึ้กหดัใหม่มนัอาย เพราะผู้

ฝึกหดัใหม่มนัเก้ๆ  กงัๆ ครูบาอาจารยบ์อกแลว้มนักจ็ะไม่ภาวนาต่อไป ภาวนาไปแลว้

มนักต็อ้งวางท่าขรมึ ขรมึนะ ใช่ๆ ๆ ใหพ้ฒันาขึน้มา พอพฒันาขึน้มา กบ็อก “หลวงพ่อ

ว่าใช่ ท าไมมนัไม่ใช่ล่ะ” 

ทีใ่ช่ มนักเ็หมอืนกบัอุปมาอุปมยั ใช่ กบ็อกใหก้ าลงัใจไง ใช่ กเ็พราะยุยง

ส่งเสรมิไง 
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หลวงตาท่านพูดนะ ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ พจิารณาเวทนาจนสว่าง ขึน้ไปหา

หลวงปู่ มัน่ พอหลวงปู่ มัน่ฟังเสร็จแล้วนะ “เออ! มนัตอ้งอย่างนี้ส ิ จตินี้ไม่ตาย ๕ 

อตัภาพเวย้ มนักต็ายหนเดยีวเท่านัน้น่ะ สูม้นั” 

ท่านลงมาท่านบอกว่าอย่างไรรูไ้หม ท่านบอกว่าเหมอืนหมาน่ะ หมามนัดใีจ 

มนัคกึของมนั มนัจะเห่ามนัจะหอน 

นี่ไง ครูบาอาจารยท์่านเป็นนะ ท่านยุท่านยง ท่านส่งท่านเสรมิ ท่านพยายาม

จะใหเ้รามกี าลงัใจไง ใหเ้รามกี าลงัใจ ใหเ้รามัน่คง ใหเ้ราเวลาท าไปแลว้ใหส้มความ

เป็นจรงิ ถ้าสมความเป็นจรงิแลว้ ถ้าเป็นจรงิขึน้มาแลว้ เวลาพูดออกมาแลว้มนัเป็นค า

เดยีวกนัเลย ไมม่คีวามแตกต่างเลย แต่ขณะทีเ่รายงัไม่เขา้ใจมนักเ็ป็นอย่างนี้ 

รูส้กัแต่ว่ารู้ ค าว่า “รูส้กัแต่ว่ารู”้ สกัแต่ว่า สกัแต่ว่านี่อปัปนาสมาธมินักส็กัแต่ว่า 

ไอท้ีว่่ารู้ๆ  รู้ๆ  นี่สมาธทิัง้นัน้น่ะ รูส้กัแต่ว่ารู ้เหน็สกัแตว่่าเหน็ 

“โมฆราช เธอจงมองโลกน้ีเป็นความว่าง” 

เรากม็องเป็นความว่าง เป็นความว่าง เรากว่็างหมดแลว้ แต่คนไม่เป็นจะไม่รู้

เลยว่าเธอจงมองโลกนี้เป็นความว่างคอืเราปล่อยวางทัง้หมด แต่เธอจงกลบัมาถอน

อตัตานุทฏิฐ ิ ไอค้นที่ไปรู้เขา ถ้าเอ็งรูว่้าว่างแลว้กว่็าง ดูส ิ แร่ธาตุมนัไม่เคยเบยีดเบยีน

ใครเลย แลว้ตวัแร่ธาตุมนัเป็นอะไร 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราปล่อยวางหมดเลย ธาตุรูม้นัก็เป็นธาตุเฉยๆ ธาตุรูเ้ป็น

ธาตุเฉยๆ แลว้ธาตุรู ้ เอาอะไรเขา้ไปแยกแยะมนั แลว้ธาตุรู ้ เอาอะไรไปจบัมนั สิง่ทีจ่ะ

ไปจบัธาตุรู ้นี่ไง ตวัธาตุรูม้นัเป็นความมหศัจรรยม์าก ถ้าคนภาวนานะ มนัจะเป็นความ

มหศัจรรย ์นี่รูส้กัแต่ว่ารู ้ไอค้นทีม่นัมวุีฒภิาวะ คนที่มนัเป็นมนักเ็ขา้ใจได้ 

แต่ไอพ้วกเรา รูส้กัแต่ว่ารู้ รูส้กัแต่ว่ารู ้พอรูส้กัแต่ว่ารู ้เรารบีๆ ภาวนา เดีย๋ว

จะรบีไปรายงานอาจารยว่์ารูส้กัแต่ว่ารูเ้ป็นอย่างนี้ เดีย๋วกลวัไม่รูว่้ารูส้กัแต่ว่ารู้ เราจะ

จ าอารมณ์รูส้กัแต่ว่ารูไ้ม่ได ้ รูส้กัแต่ว่ารู้มนัเป็นอย่างนี้นะ มนัรู้ๆ ๆ อ๋อ! แล้วลมืตา แลว้

กจ็ าไว้นะ จ า...นี่มนัยดึนะ 
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รูเ้ท่ารูท้นั ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นธรรมนะ ท่านรู้แลว้วาง ท่านรูแ้ลว้ไม่มี

อารมณ์ไง รูแ้ลว้ไม่กระตุน้ ไม่กระตุน้ใหเ้รา อย่างเรานะ หลวงตาท่านพูดบ่อย ท่าน

บอกท่านเปรยีบเหมอืนพระอรหนัต์ เวลาพระอรหนัต์นะ เขา้ใจ เหน็รากไมเ้ขา้ใจว่างู 

โดดหนีเลยนะ เพราะสญัชาตญาณมนัเป็นแบบนัน้ แต่มนัไม่มเีลอืดสูบฉีด มนัไม่

ตกใจไง 

แต่พวกเรานะ พอไปเจอนึกว่างู พอมนัตกใจนะ โฮ้! มนัหวัน่ไหวไปหมดเลย 

มนัต่างกนัตรงนี้ไง นี่มนัไมส่กัแต่ว่า เพราะเรากลวั กลวัจนมอืไมส้ ัน่ กลวัจนแบบว่า

เลอืดมนัสูบฉีดไปเตม็ทีเ่ลย แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตัแิลว้นะ ท่านเห็น 

สญัชาตญาณมนักป้็องกนัตวั แต่ เออ! รู้กส็กัแต่ว่ารู ้งูกส็กัแต่ว่างู ไม่เหน็เป็นอะไรเลย 

งูกอ็ยู่ส่วนงู เรากอ็ยู่ส่วนเรา 

แต่พอเรา งู โอโ้ฮ! งู งูนะ งู อย่างนี้ไม่สกัแต่ว่ารู ้ เหน็ไหม สกัแต่ว่ารู ้ มนั

ต่างกนัตรงนี้ รูส้กัแต่ว่ารู ้ ทนีี้กรณีอย่างนี้เอาตรงนี้เป็นบรรทดัฐานไหม มนัก็อยู่ที่คน 

ถ้ารูส้กัแต่ว่ารู้ อย่างนี้ไอพ้วกมายากลมนัเป่าเอางูขึ้นมาเล่นเลย อย่างนี้มนัสกัแต่ว่ารู้ 

มนัไม่กลวัเลย เวลาเขาเล่นมายากล เขาฝึกมา เขาเอาปากเขาไปจ่อกบัปากงู เขาไม่

กลวัเลย สกัแต่ว่ารูไ้หม ไม่สกั เพราะเขาระวงัตวัของเขา เขาฝึกมาดว้ยความช านาญของ

เขา ไม่ใช่สกัแต่ว่ารู ้ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลวันะ เขากลวั แลว้หมองูตายเพราะงู นักมายากล

ตายเพราะงูมาเยอะ นี่ไง ไม่สกัแต่ว่าไง แต่เราดูพฤตกิรรมน้ีบอกว่าเอาเป็นบรรทดั

ฐานไดไ้หม มนักอ็ยู่ทีจ่รตินิสยั อยู่ทีค่วามละเอียดรอบคอบ 

ฉะนัน้ รูส้กัแต่ว่ารูม้นัลึกซึ้งมากนะ ฉะนัน้ เพยีงแต่ว่าเราจะเอาอารมณ์ดบิๆ 

เอาความรูส้กึของเราเป็นตวัตัง้ แลว้พอเราขาดสต ิ เรามอีะไรกระทบ เรากม็คีวามโกรธ 

ความโลภ ความหลงดว้ยความรุนแรง เราว่าอนัน้ีเป็นกเิลส 

แต่พอเรามสีตปัิญญา เราควบคุมสต ิ เราควบคุมจติของเรา จติของเรามนัก็

ปล่อยวางมา พอรูส้ิง่ใดเรากไ็ม่รบัรูม้นั บอกว่า เออ! นี่สกัแต่ว่ารู ้ อย่างนี้เป็นรูส้กัแต่

ว่ารู ้ เพราะเราไม่มอีารมณ์กบัมนั เรารูเ้รากว็างได ้ เพราะอะไร เพราะเรามสีตปัิญญา 
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อย่างนี้แกก้เิลสหรอืยงั ยงั ยงัเลย จรงิๆ นะ ยงัเลย ยงัเพราะอะไร ยงัเพราะเรามี

สตปัิญญาแบบโลกยีะไง เรามสีตปัิญญาแบบสามญัส านึกไง 

แต่ถ้าเราท าสมาธขิึน้มาจนจติมนัเป็นสมาธเิขา้มา จติจรงิไง สมาธคิอืว่า 

ปุถุชน กลัยาณปุถชุน ปุถชุนคอืคนหนา คอืว่าเราควบคุมไม่ได ้ อารมณ์กระทบกไ็ปกบั

เขาๆ แตถ่้าเรามสีตปัิญญา เราก าหนดพุทโธแลว้ สต ิมนัมสีมาธแิลว้ อะไรกระทบมนัก็

นู่น อยู่ไกลๆ กระทบนู่น อู๋ย! อยู่นู่น ไม่เขา้มาเลย จติเป็นสมาธ ิจติมนัจรงิ เหน็ไหม 

จติมนัจรงิคอืมนัปล่อย 

รปู รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร 

บ่วงของมารคือมนัล่อ เสียงมาล่อ รปูมาล่อ ทุกอย่างมาล่อหมดเลย ล่อ

ให้เราไปกบัมนั รปู รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร มนัล่อมนัลวง ไมไ่ป

กบัมนั เป็นพวงดอกไม้น่ีมนัเยินมนัยอ มีใครมายกย่อง โอ๋ย! ไปเลย ใคร

มาชมหน่อยเดียว โอ๋ย! เก่ง โอ๋ย! ดี ไปเลย น่ีพวงดอกไม้ของมาร แล้ว

จะพิจารณาอะไรล่ะ หวัน่ไหวไปอย่างน้ี ลมปากฟู่ เดียว กล้ิงไปแล้ว แล้ว

ไปภาวนาอะไร แค่ลมปากของคนมึงยงัทนไม่ได้เลย มนัเหมือนกบั

ใบไม้เลย เวลาลมพดัมาน่ีปลิวไปหมดเลย แล้วกว่ิ็งเกบ็กนัใหญ่เลย 

จ้าละหวัน่ไปเลย แล้วบอกว่ารู้สกัแต่ว่ารู้ ว่ิงเกบ็อยู่นัน่น่ะ สกัแต่ว่ารู้ 

นี่ไง แต่ถ้าเราก าหนดของเรา เรามสีตมิปัีญญา มนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา ถ้า

สงบเขา้มานะ เวลามนัเหน็เองไง จติเหน็อาการของจติ ค านี้ส าคญัมาก “จิตเหน็

อาการของจิต” จติเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ เดีย๋วจะ

ว่าสกัแต่ว่ารูห้รอืไม่สกัแต่ว่ารู้ 

กรณีนี้เราพูดบ่อยมาก เรื่องน ้าใสแลว้เหน็ตวัปลา เพราะมนัสงัเวช เราไปเจอ

พระมาก เราไปเจอพระในวงการของเราบอกว่า จติสงบ นัง่ตลอดรุ่งกม็นีะ บางองค์

นัง่สว่างๆ เลย แลว้ไม่ใชปั้ญญา เราเคยไปคุยดว้ยนะ “อู๋ย! มนัจะไดอ้ย่างไรล่ะ มนัก็

ตอ้งรอใหผ้ลไมม้นัออกเอง น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ปลามนัจะมาเอง” 



รู้เท่า ๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เราฟังมาเยอะ เพราะกรณีเช่นนี้เป็นกรณีตืน้ๆ กรณนีี้เป็นผวิเผนิมากเลย แต่

ท าไมนักปฏบิตัไิม่เขา้ใจเรื่องอย่างนี้ ไม่เขา้ใจเรื่องอย่างนี้เพราะใจเขาไม่เคยเหน็จรงิ 

เพราะใจเขาไม่เหน็จรงิ เขาอ่านธรรมะ ศกึษาธรรมของพระพุทธเจา้มาอา้งอิง มาเป็น

โจทย ์แล้วตวัเองจะอธบิายโจทย์นัน้ ตโีจทยน์ัน้มหาศาลเลย เป็นคุ้งเป็นแควนะ อธบิาย

ธรรมะเป็นคุ้งเป็นแควเลย แต่ไม่มขี้อเทจ็จรงิ ไม่มเีน้ือหาสาระเลย 

แต่ถ้ามนัมเีน้ือหาสาระนะ ถ้าจติสงบเขา้มา ท าไมมนัถงึสงบ แลว้พอสงบเขา้

มาแลว้ จติเหน็อาการของจติมนัจะตื่นเตน้มาก เพราะอะไร มนัตื่นเตน้มาก นีป่ากซอย 

ปากซอยยกขึน้วปัิสสนา ปากซอยทีจ่ะเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความ

เป็นจรงิ ถ้าเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ แล้วพจิารณาไป

มนัปล่อยวางๆๆ นี่ตทงัคปหาน นี่โสดาปัตตมิรรค กลัยาณปุถุชนคอืคนควบคุมจติใจ

ไวไ้ด ้ โสดาปัตตมิรรคคอืตอ้งจติเหน็อาการของจติ จติเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 

เหน็ธรรม นี่โสดาปัตตมิรรค 

ถ้าจติสงบเขา้มาแลว้เหน็กาย เหน็กายเป็นสมถะ นัน่ไม่ใช่โสดาปัตตมิรรค 

ไม่เป็นโสดาปัตตมิรรคเพราะอะไร เพราะมนัไม่เขา้สู่มรรค ไม่เขา้สู่มรรคเพราะมนังาน

ไม่ชอบ มนัเลี้ยงชพีไม่ชอบ งานไม่ชอบ สตไิม่ชอบ ความรูส้กึนึกคดิไม่ชอบ ไม่ชอบ

เพราะอะไร เพราะมนัมสีมุทยัเขา้มาเจอืปน ไม่ชอบเพราะมคีวามเห็นของเราเขา้มาเจอื

ปน ไม่ชอบเพราะเรามคีวามรูค้วามเหน็เราบวกเขา้มา มนัไม่ถูกตอ้งไง 

แต่ถ้ามนัชอบธรรม จติสงบเขา้มามนักส็งบ เพราะจติมนัจรงิ จติมนัจรงิ มนั

เป็นเอกคัคตารมณ์ มนักต็ัง้มัน่ของมนั มนัเป็นความจรงิของมนั เวลามนัเหน็กาย 

เหน็เวทนา งานมนัชอบธรรม ชอบธรรมเพราะอะไร เพราะจติมนัจรงิ จติมนัจรงิ มนั

เหน็ตามความเป็นจรงิมนักเ็ป็นจรงิของมนัขึน้มา วปัิสสนาไป มนัหมุนของมนัไป 

เวลาจกัรมนัหมุนนะ เวลาธรรมมนัหมุน ที่ว่าหลวงตาท่านบอก เวลาปัญญา

มนัหมุน ธรรมจกัรมนัหมุน โอโ้ฮ! มนัหมุนรุนแรง รุนแรง ดูส ิโสดาปัตตมิรรค สกทิา

คามมิรรคมนักเ็ป็นสตเิป็นปัญญา มนักห็มุนของมนัดว้ยความรุนแรง รุนแรงของมนั 

แต่ขึน้เป็นมหาสต ิ มหาปัญญา ท่านบอก ไม่ได้เลย มนัเป็นน ้าป่า น ้าป่าทีม่นัรุนแรง
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เพราะมนัจะท าลายกามราคะ มนัจะท าลายภพ ท าลายชาต ิ มนัจะท าลายกามราคะ 

ท าลายกามภพ มนัท าลาย โอ๋ย! มนัไปอกีไกลเลย เลยไม่ใช่รูส้กัแต่ว่ารูเ้ลย 

คอืว่ารูใ้นขัน้ของสมาธมินักต็อ้งชดัเจนในขัน้ของสมาธิ พอเวลายกขึน้วปัิสสนา

มนัเหน็ความแตกตา่งว่าความรูร้ะดบัสมาธ ิ สมถะกบัวปัิสสนามนัแตกต่างกนัอย่างใด 

แต่ถ้าภาวนาไปแลว้มนัส่งเสรมิกนั แต่มนัตอ้งเหน็ชดัเจนอย่างนี้ส ิ เช่น เราขบัรถกนั 

รถเราเตมิน ้ามนัโซลากบัรถทีเ่ตมิน ้ามนัเบนซนิ เอ็งเตมิน ้ามนัผดินะ รถเอง็พงัเลยล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั โซลากบัเบนซนิ มนักเ็หมอืนกบัโลกยีปัญญากบัโลกุตตร

ปัญญา เหมอืนสมาธกิบัวปัิสสนา อนัหนึ่งมนัเป็นโซลา โซลาเขาใชเ้ครื่องยนต์โซลา 

ถ้ามนัเป็นเบนซนิเขาใชเ้ครื่องยนต์เบนซนิ เครื่องยนต์เบนซนิจะมาเตมิน ้ามนัโซลา

ไม่ได ้ถ้าเตมิน ้ามนัโซลา เอง็ตอ้งไปถ่ายน ้ามนั ตอ้งไปลา้งเครื่อง ไม่อย่างนัน้เครื่องเอ็ง

พงั นี่ไง แต่ถ้าเวลาเขาดดัแปลงแลว้ เขาบอกว่าเขาจะใชแ้ก๊ส เออ! เขาจะใชแ้ก๊สแลว้ 

ไม่ใชเ้บนซนิ แลว้ถ้าโซลาล่ะ โซลาเขากต็อ้งแกไ้ขของเขา เขาใชไ้บโอดเีซล เขาเปลี่ยน

ของเขาไป นี้มนัเป็นทางวทิยาศาสตร ์ แต่จติของคนมนัพฒันาของมนัได ้ มนัจะเขา้ใจ 

มนัจะเหน็ไง ฉะนัน้ มนัจะเหน็ความส าคญั 

ถ้าใครนะ อย่างเช่นใครมอีาชพีเป็นอู่ซ่อมรถ เขาจะรูเ้ลยว่าเครื่องยนต์ดเีซล

เขาจะบ ารุงรกัษาอย่างไร เขามคีวามช านาญของเขา เครื่องยนต์เบนซนิเขามคีวาม

ช านาญอย่างไร เขาจะซ่อมรกัษาบ ารุงของเขา นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าสกัแต่ว่ารู ้ สกัแต่ว่ารู ้

ภาวนาไปมนัจะรู ้มนัจะชดัมนัจะเจน มนัจะชดัมาก แลว้มนัจะภาวนาของมนัมาก 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เวลามนัลมืตาหลบัตา ยกไว ้ลมืตานะ เพราะเราลมืตาหลบัตา 

เขาบอกว่าอย่างนี้ “เหน็สกัแต่ว่าเหน็ คอืลมืตาแลว้มตีวัรูก้บัตวัคดิ” เขาไปแยกตวัรูก้บั

ตวัคดิไง “แต่ดบัไปเรว็เพราะไม่มอุีปาทาน เวลาหลบัตามตีวัรู ้แต่ไม่มตีวัคดิ” 

มตีวัรู ้ แต่ไม่มตีวัคดิ คอืว่าสตมินัทนั จะว่ามนัตลกๆ เวลามนัหลบัตามตีวัรู ้

เพราะหลบัตามสีต ิมนัไม่มอีารมณ์กระทบ มนักม็แีต่ตวัรู ้มนัไม่ไดค้ดิไง มนัไม่ส่งออก 

มนัไม่คดิ มนัก็มแีต่ตวัรู ้ถ้าตวัรูน้ะ ก าหนดอะไรชดัๆ กช็ดัๆ เขา้ไป เดีย๋วมนัละเอยีด

เขา้ไป 
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ทนีี้ถ้าลมืตาล่ะ ลมืตาเขาบอกว่ามนัมตีวัรูแ้ละตวัคดิ มนัมตีวัรูด้ว้ย แลว้มนั

กระทบ มนักม็ตีวัคดิดว้ย นี้เราจะบอกว่าก าปั้นทุบดนิ ความคดิดบิๆ คอืจติเรายงัไม่

เป็นสมาธ ิ อย่างนี้เป็นกรณีของโลก เป็นกรณีของนักวทิยาศาสตร ์ นักวทิยาศาสตรเ์ขาก็

วเิคราะหว์จิยัตามความรูค้วามเหน็ของเขา ทนีี้ตามความรูค้วามเหน็ของเขา เพราะจติ

ของเขายงัไม่สงบเขา้มา 

ถ้าจิตเขาสงบแล้ว เวลาเขาเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็

ธรรมตามความเป็นจริง ตามศพัท์ของพระป่าเขาเรียกว่าภาวนาเป็น 

คนภาวนาเป็นเขามีสมาธิ พอมีสมาธินะ เขายกข้ึนวิปัสสนาได้ มีสมาธิ

เขายกข้ึนสู่กาย ยกข้ึนสู่เวทนา ยกข้ึนสู่จิต ยกข้ึนสู่ธรรม ถ้ายกข้ึน ยก

จิตให้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง นัน่ล่ะ

เขาจะเร่ิมฝึกหดัใช้ปัญญา เขาเรียกว่าภาวนาเป็น ถ้าคนภาวนาเป็นนะ 

เขาจะเร่ิมต้นจากจุดสตารต์ตรงน้ี ตรงท่ีทาํความสงบของใจของตวั

ถกูต้อง แล้วยกใจของตวัข้ึนสู่วิปัสสนา เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต

ตามความเป็นจริง แล้ววิปัสสนาก้าวเดินของเขาไป น่ีเขาเรียกว่าคน

ภาวนาเป็น 

ภาวนาเป็นนะ คอืคนคนนี้ฝึกหดัขบัรถจนจะไดใ้บขบัขีแ่ลว้ จะขบัรถออกรถ

ไดแ้ลว้ ขบัเขา้สู่ถนนหนทางได ้เขาจะสู่เป้าหมายของเขาได ้นี่คนภาวนาเป็น คนภาวนา

เป็นเขาจะมพีืน้ฐานของเขา แต่พวกเรานี่นะ เรายงัไม่เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติตาม

ความเป็นจรงิ เราเป็นคนอาศยันัง่รถ ไปไหนกน็ัง่รถเมล์ ตอนน้ีจะนัง่รถไฟความเรว็สูง 

ไปไหนกม็คีนขบัให้เพราะเราขบัรถไม่เป็น นี่เขาเรยีกภาวนาไม่เป็น อาศยัครูบา

อาจารย์ อาศยัหมู่คณะ อาศยักนัไป แล้วฝึกหดัใหต้วัเองเป็น ถ้าเป็นกค็อืเป็น นี่พูดถงึ

ว่า รูส้กัแต่ว่ารู้ 

เพราะกรณีอย่างนี้ วนันี้พูดพยายามใหเ้หน็ชดัเจนว่า รูส้กัแต่ว่ารูใ้นความหมาย

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านหมายว่าอะไร รูส้กัแต่ว่ารู้ของพวกเรา
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นักวทิยาศาสตรโ์ลกๆ รูส้กัแต่ว่ารู้กก็ าปั้นทุบดนิในความรู้ความเหน็ของตวัว่ารู้ 

เหมอืนเช่นลมพดัมากระทบผวิหนังเราก็รูว่้าเยน็ รูว่้าเยน็ เราบอกเยน็กเ็ป็นแบบนี้ กส็กั

แต่ว่ารู้ๆ  แต่นักวทิยาศาสตรเ์ขาจะรู้ว่าลมมนัพดัมาเพราะเหตุใด อากาศอุณหภูมขินาดใด

มนัถงึมลีมขึ้นมาได้อย่างไร เขารูข้องเขาไปอกีเรื่องหนึ่ง นี่พูดถงึการภาวนานะ 

ถ้ารูเ้ท่า รูเ้ท่าต่างๆ มนักไ็ม่มปัีญหา ไอน้ี่พยายามรูส้กัแต่ว่ารู ้ แต่ตอ้งจ าไว้

ใหด้เีลย เดีย๋วจะเขยีนไปถามหลวงพ่อไม่ถูก เดีย๋วเขยีนไปหลวงพ่อจะพลกิแพลงอกี 

ตอ้งเอาใหท้นัเลย 

น่ีพดูถึงว่า เราไม่เคยคิดอย่างนัน้หรอก เวลาเราตอบปัญหาหรือ

เราแสดงธรรม เราแสดงธรรม เรายืนยนัสจัจะในธรรมขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

มรรคผลมนัมีจริง เรายืนยนัสจัจะ แล้วเวลาใครได้ยินได้ฟังแล้ว เขาได้

ยินสจัจะอนัน้ี ถ้าเขามีปัญญา เขามีโอกาสของเขา เขาได้เอาเหตุเอาผล

อนัน้ีไปวิเคราะห์วิจยัเพ่ือประโยชน์ของเขา มนัจะเป็นประโยชน์ของเขา 

ถ้าใครได้ยินได้ฟังส่ิงท่ีเราพดูแล้วบอกว่า “ส่ิงน้ีเป็นคนบ้องตื้น แล้ว

อวดรู้มาพดู” อนันัน้มนักก็รรมของสตัว์ มนักเ็รื่องของเขา 

รูส้กัแต่ว่ารูเ้ป็นแบบนี้ รูส้กัแต่ว่ารู ้ใครจะตกิไ็ด ้ใครจะชมกไ็ด ้ใครจะจุดระเบดิ

ใส่กไ็ด ้ รูส้กัแต่ว่ารู้ ถ้ามนัไม่สกัแต่ว่ารู้ มนัจะต้องโลกธรรม ๘ มนัตอ้งมกีารกระทบ

แน่นอน อนัน้ีรูส้กัแต่ว่ารู ้จบ 

ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณทีเ่มตตาตอบ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมไม่มคี าถามครบั เพราะรบกวนมาหลายครัง้แลว้ 

เพยีงแต่ตอ้งการกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงทีเ่มตตาช่วยชีแ้นะครบั ตอนน้ี

ผมเขา้ใจแลว้ครบัว่าผมตอ้งท าเหตุใหถ้งึพรอ้มก่อนจงึจะเป็นปัจจตัตงัได ้ และหากผมมี

เหตุตดิขดัในการภาวนากข็อใหห้ลวงพ่อเมตตาช่วยชีแ้นะดว้ยครบั ขอบพระคุณอย่าง

สูง 
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ตอบ : นี่คอืค าถามทีว่่าเหมอืนกบัว่าประดาบกนัมาเตม็ทีแ่ลว้ไง ประดาบกนัมาถงึ

ดาบสุดทา้ยแลว้ วางดาบแลว้ ถ้าประดาบกนัยงัไม่ถงึทีสุ่ดนะ ยงัจะตอ้งประดาบกนัต่อไป 

เขาถามมาเยอะมาก กต็อบมาเรื่อย ฉะนัน้ ถงึว่า “ตอนนี้ผมเขา้ใจแลว้ครบั ผมตอ้งท าเหตุ

ใหถ้งึพรอ้มก่อนจงึจะเป็นปัจจตัตงั” 

เหน็ไหม ปรยิตัิ ปฏบิตั ิ เรามกีารศกึษา ปัญญาชน เราว่าปัญญาชน เรามอง

ไปส ิ สงัเกตได ้ เรามองไปทีช่นบท บอกคนพวกนี้ไม่มปัีญญา คนพวกนี้ไม่พฒันา 

พวกเรานี่พวกพฒันา 

ไอพ้วกพฒันามนัหลุดไปแลว้ พวกพฒันาเขาเรยีกว่าพุทธในทุนนิยมไง ถ้า

พุทธในทุนนิยมเอาแต่วตัถุเป็นตวัตัง้ เอาแต่วฒันธรรมประเพณีเป็นตวัตัง้ แต่บา้น

นอกคอกนา บา้นนอกคอกนาเขาเอาหวัใจเป็นตวัตัง้ เขามนี ้าใจของเขา วฒันธรรม

ของเขา ดูส ิ เวลาวนัส าคญัทางศาสนาเขากลบับา้นกลบัช่องของเขาไป ถ้าบา้นนอก

คอกนาเขาจะกลบัไปหาพ่อหาแม่ เขาจะพาพ่อพาแม่เขาไปท าบุญกุศลกนั อนันัน้เรา

มองว่าเป็นการด้อยพฒันาใช่ไหม 

ไออ้ย่างของเรานี่นะ ตอนน้ีมนัจะมพีร้อมหมดเลย ต่อไปมนัจะมบีรษิัทรบัจ้าง

ท าบุญ จะท าบุญ ส่งเงนิมาได ้ รบัจา้งท าให้หมดเลย จะมบีรษิทัรบัจา้งท าบุญ เดีย๋วเรา

จะเปิดบรษิทัรบัจา้งภาวนา ใครอยากเป็นพระอรหนัต์มาไดเ้ลย ภาวนาให ้ แลว้ส่งเงนิ

มา เดีย๋วจะส่งอาหารตามไปรษณียไ์ปให้ ส่งไปถงึหวัใจเลย...ทุนนิยม ปฏบิตัแิบบทุน

นิยมไง ปฏบิตัแิบบทุนนิยมกเ็หมอืนพวกเรานี่ไง 

ถ้าพวกเรา เราศกึษาธรรมๆ เราว่าเรามปัีญญา เราศกึษาแลว้เราเขา้ใจของ

เราได้ ถ้าเราเขา้ใจของเราได้ ธรรมะกเ็หมอืนกนัไง กน็ี่ปัญญาไง องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้พูดอย่างนี้เรากเ็ขา้ใจไดไ้ง พอเขา้ใจได ้นัน่เป็นปรยิตั ิ

การศึกษาธรรมะประเสรฐิมาก แต่การศึกษามาแล้ว กรณีเช่นนี้เป็นกรณีของที่

หลวงตา หลวงตาท่านปฏิญาณในใจของท่านว่าท่านตอ้งมทีางวชิาการก่อน ท่านจะ

เรยีนใหจ้บมหา ถ้าจบมหาแลว้จะไม่เรยีนต่อ จะออกปฏบิตัทินัท ีแลว้เวลาถึงมหาแลว้ 

ถ้าคนทีม่นัมอี านาจวาสนาบารม ี ผูใ้หญ่เขากอ็ยากส่งเสรมิทุกคน ทนีี้พอไปเรยีนเขา้ 



รู้เท่า ๑๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ท่านเรยีน ปัญญาของท่านดไีง เพราะว่าขณะเรยีนไปดว้ยท่านกจ็ะสอนผูเ้รยีนใหม่ไป

ดว้ย แลว้สมเดจ็มหาวรีวงศ์ท่านบอกว่าให้หลวงตาเป็นอาจารยส์อน คอือาจารยส์อน

บาลตี่อไป เพราะว่าท่านเรยีนมาแลว้ 

ทนีี้คนทีม่นัตัง้ปฏญิาณไวใ้นใจว่าถ้าได้ ๓ ประโยคแลว้จะออกปฏบิตัทินัท ีที

นี้ไปอยู่ในส านักเรยีนใช่ไหม ส านักเรยีนเขาอยากไดบุ้คลากร เขากอ็ยากจะดงึไว ้ เขาก็

อยากจะดงึบคุคลอย่างนี้เอาไวศ้กึษาในทางวชิาการ แลว้จะใหเ้ป็นอาจารยส์อนต่อเน่ือง

ไป ใหว้งวชิาการมนัแตกแขนงไป ใหว้งวชิาการมัน่คง ต่างคนต่างปรารถนาดทีัง้นัน้

น่ะ แต่ในเมื่อหลวงตาท่านคดิของท่านแลว้ว่าถ้าท่านเรยีนทางวชิาการมาพอเป็น

แนวทางแลว้ ท่านจะออกปฏบิตัอิย่างเดยีว แลว้ท่านกพ็ยายามจะออกทางปฏบิตัใิหไ้ด้ 

เวลาท่านไปแลว้ เวลาจะออกไปนะ สมเดจ็มหาวรีวงศ์ท่านกร็ัง้ไว้ เอารถไฟตามไปดงึ

กลบั นี่คนทีม่อี านาจวาสนา 

เวลาจะออกปฏบิตักิไ็ปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาออกจากปรยิตัมิา ปรยิตัไิม่ใหไ้ป

นะ ปรยิตัจิะดงึไวใ้หไ้ด้ โอโ้ฮ! พวกที่มปัีญญาจะต้องส่งเสรมิให ้ ๙ ประโยค แลว้จะ

ส่งเสรมิไปเรยีนจนเป็นอาจารยใ์หญ่ จนเป็นอาจารย์ เป็นนักปราชญ์ทีม่ปัีญญา แต่ตวั

หลวงตาท่านอยากปฏบิตั ิเวลาออกไปหาหลวงปู่ มัน่นี่ภาคปฏบิตัิ นีป่รยิตัเิป็นอย่างนี้ 

พอไปปฏบิตั ิไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหามาหาอะไร มาหามรรคผลนิพพาน

ใช่ไหม มรรคผลนิพพานมนัไม่อยู่ในวตัถุทัง้หมดเลย มหา มหาเรยีนมาถงึเป็นมหานะ 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทดิใส่ศรีษะไว ้ ธรรมและวนิัยเป็นศาสดาของ

เรา เทดิใส่ศรีษะไว้ แต่มหาฟังไวใ้ห้ดนีะ ความรูท้ีเ่รยีนมาเกบ็ใส่ลิ้นชกัไวน้ะ แลว้ลัน่

กุญแจมนัไว ้ลัน่กุญแจมนัไวน้ะ อย่าใหม้นัออกมา 

ถ้ามนัออกมานะ เวลาปฏบิตัมินัจะขดัแยง้กนั มนัจะสรา้งภาพ มนัจะสรา้ง

ภาพ มนัจะท าใหก้ารปฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลาน มนัจะท าใหก้ารปฏบิตันิี้ยากมาก ยาก

เพราะอะไร ยากเพราะมนัรูก่้อนไง เหน็ไหม เวลาไปเรยีนหนังสอื รูโ้จทยก่์อน เวลา

สอบนะ เขาออกขอ้สอบใหม่กไ็ม่ถกู ตอบขอ้สอบผดิทุกท ี แต่รูน้ะ รูข้อ้สอบ แตพ่อรู้

ขอ้สอบ อาจารยอ์อกขอ้สอบเขากอ็อกใหม่ ออกใหม่มนักผ็ดิ มนัไม่ไดห้รอก 



รู้เท่า ๑๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

นี่กเ็หมอืนกนั เรารูห้มดแลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า “มนัจะเตะ มนัจะถบีกนั” 

คอืมนัจะขดัมนัจะแยง้กนั มนัจะท าใหเ้ราละลา้ละลงั มนัปฏบิตัยิาก แลว้มนัท าใหเ้รา

ประสบความส าเรจ็ยาก ฉะนัน้ เอาทางวชิาการใส่ลิ้นชกัไว ้ แลว้ลัน่กุญแจมนัไวก่้อน

นะ แลว้มหาปฏบิตัไิป พอปฏบิตัไิป ถ้าถงึทีสุ่ดนะ ทางวชิาการกบัภาคปฏบิตัมินัเป็น

อนัเดยีวกนั 

ความจรงิธรรมวนิัยมนัเหมอืนกนั อนัเดยีวกนัเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้พูดถูกหมดเลย แต่เพราะทางการศึกษาของเรา เรามกีเิลสมตีณัหาความ

ทะยานอยาก เราจะบอกเลยนะ ทุกคนจะบอกว่า พวกทีอ่อกข้อสอบมาน่ีออกขอ้สอบ

ผดิ ไอพ้วกเขยีนต ารามามนัหมดยุคหมดสมยัแลว้ ต ารานี้ตอ้งใหเ้ราเขยีน 

มนัยงัเรยีนหนังสอือยู่เลยนะ มนับอกว่าต ารานี้ตอ้งใหเ้ราเขยีน เรารูด้กีว่า

อาจารย์อกี นี่คอือะไร นี่คอืตณัหาความทะยานอยากไง นี่คอืกิเลสไง นี่คอือวชิชาทีม่นั

ไม่รู้ไง สิง่ทีม่นัไม่รูม้นัถอืตวัถือตนว่ามนัรู้ มนัไม่รู ้แต่มนัอวดว่ารู้ แล้วศึกษาธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาแล้วมนักม็าจนิตนาการ มาสรา้งภาพ มนัท าไมจะ

ไม่รู้ 

ฉะนัน้ เรยีนมา เรยีนมาปากกดัตนีถบีเกอืบเป็นเกอืบตาย เรยีนมา เรยีนมา

เอาตวัรอดไหม ไม่รอด เวลาปฏบิตัขิึน้มาตอ้งเอาใส่ลิ้นชกัไวก่้อน แลว้ปฏบิตัใิหม้นั

จรงิขึน้มา ถ้ามนัจรงิขึน้มามนักเ็ขา้สู่ค าถามน่ีไง ถ้าเขา้สู่ค าถาม 

เรยีนมานี่เสยีหายไหม ไม่ หลวงตาท่านพูดบ่อย ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏเิวธ 

เพราะทางวงการวชิาการเขาบอกว่า ศาสนาต่อไปนี้จะเจรญิมาก เจรญิทีไ่หน เจรญิที่

ในวงการวชิาการเขม้แขง็ ฝ่ายการศกึษาเขาบอกว่าต่อไปนี้ศาสนาพุทธจะเจรญิมากเลย 

เจรญิทีไ่หน เจรญิเพราะว่าทางนี้ทางวชิาการเขม้แขง็ ถ้าทางวชิาการเขม้แขง็แล้ว 

เดีย๋วภาคปฏบิตักิจ็ะเขม้แขง็ เพราะภาคปฏบิตักิต็อ้งไปจากภาควชิาการ ถ้าภาควชิา

การเขม้แขง็ เดีย๋วภาคปฏบิตัจิะเขม้แขง็ เขากด็ใีจของเขา 

เรานะ เรายอ้นกลบัไปดูหลวงปู่ มัน่ เรา เวลาเราศึกษา เราชอบศกึษา เรา

ชอบประวตัศิาสตรม์าก เราชอบศกึษาว่าหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านเริม่ตน้อย่างใด 
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ไปอ่านประวตัติัง้แต่เริม่เดก็ๆ นะ หลวงปู่ เสารท์่านบวชมาแลว้ท่านเป็นมหานิกายมา 

๑๐ ปี แลว้ท่านมเีรอือยู่ล าหนึ่งทีผู่กอยู่ทีแ่ม่น ้ามูล ท่านมองเรอืตลอดว่าถ้าท่านสกึไป

ท่านจะเอาเรอืนี้ไปท าการคา้อย่างไรๆ มนัยงัสองจติสองใจอยู่ไง แต่ถงึทีสุ่ดแลว้ท่าน

ตดัสนิใจได ้ท่านปล่อยเรอืนัน้ไป ตดัเชอืกเรอืนัน้ใหไ้ปตามน ้า แลว้ท่านกม็าญตัตเิป็น

ธรรมยุต 

ท่านเป็นพระผูใ้หญ่แลว้นะ ท่านมาญตัตเิป็นธรรมยุตเพื่อจะเอาจรงิเอาจงั 

แลว้พอท่านมหีลกัมเีกณฑแ์ลว้ท่านกไ็ปเอาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่มาบวชเป็นสามเณร

แลว้สกึไป หลวงปู่ เสารท์่านกไ็ปเลยีบไปเคยีงมาจนหลวงปู่ มัน่มาบวชอกี บวชเสรจ็แลว้

หลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ เสารอ์อกธุดงคก์นั 

อ่านหนังสอืประวตัว่ิา เวลาหลวงปู่ มัน่พรรษาแรกออกไปธุดงค์แลว้กลบัมา

เยีย่มบา้นเยี่ยมเรอืน เพื่อนฝงูของหลวงปู่ มัน่ท่านมาคุยมาเยี่ยมเยยีนหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ เสารท์่านเหน็ว่ามนัชกัไม่ปกตแิลว้ มนัชกัผดิปกตแิลว้ ท่านออกอุบายพาหลวง

ปู่ มัน่เข้าป่าเขา้เขาไป ท่านออกอุบายพาหลวงปู่ มัน่ไปธุดงค ์ ไปคน้หาตวัตนของท่าน 

ทุกขย์ากมาก 

หลวงตาท่านฟังเรื่องหลวงปู่ มัน่นะ บอกว่าหลวงปู่ มัน่เวลาอะไรไปสมัผสัใจ

ของท่าน ท่านจะเล่าว่าท่านเคยทุกข์เคยยาก เคยเป็นอะไรมา หลวงปู่ มัน่ท่านเล่า

ประสบการณ์ของท่าน แต่หลวงตาบอกว่าท่านหนัหน้าเขา้ขา้งฝาแลว้ร้องไห ้ สงสาร

หลวงปู่ มัน่ไง 

หลวงปู่ มัน่ท่านเล่าของท่านไป เวลาท่านเล่าถึงท าความล าบากของท่าน คน

เล่าก็เล่าเรื่องปกตเิพราะท่านประสบมาใช่ไหม ท่านเล่าเรื่องประสบการณ์ของท่าน แต่

หลวงตาท่านบอกว่าท่านหนัหน้าเขา้ขา้งฝา หนัหน้าเขา้ขา้งกุฏแิลว้น ้าตาไหล คอื

สงสารแทนคนเล่า คนเล่าทา่นเลา่ปกต ิแต่คนฟังมนัสะเทอืนใจ นี่ภาคปฏบิตั ิกว่าจะได้

มานะ กว่าจะไดม้า ถ้าเราเหน็ว่าครูบาอาจารยถ์้าเป็นความจรงินะ 

แต่ถ้ามนัไม่จรงิมนักส็ ามะเลเทเมากนัไป เดีย๋วนี้เขา้ป่าไป ออกจากป่ามา “นี่

พระป่า ออกจากป่าแลว้จะสร้างวดั” มนัเดนิเขา้ป่าแลว้ออกมามนับอกมนัจะสรา้งวดั 
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แลว้ดูนายพรานส ิ เขาเขา้ป่าออกป่าทุกวนั ท าไมเขาไม่เหน็สรา้งวดั ถ้าภาวนาไม่จรงิ

มนัอกีเรื่องหนึ่งเลยนะ 

แต่ถ้าภาวนาจรงิ นี่พูดถงึปรยิตัิ ปฏบิตัไิง ถ้าปฏบิตันิะ เอาจรงิเอาจงันะ เรา

ตอ้งเอาตวัของเราไวใ้นอ านาจของเรา เอาใหอ้ยู่ใหไ้ด ้ถ้าเอาอยู่ใหไ้ดน้ะ สิง่ทีเ่รยีนมา 

ปรยิตั ิทางวชิาการจะเข้มแขง็จรงิไหม จรงิ แลว้ดไีหม ด ีแต่เวลาปฏบิตัแิลว้อนันัน้มนั

จะหลอกมนัจะหลอน มนัจะหลอกมนัจะหลอน มนัจะเตม็ที ่ตอ้งวางใหไ้ด้ 

แต่นี่เขาบอกว่าไม่ได ้ ยิง่อภธิรรมนะ ยิง่จ าแม่นๆ เลย พอจ าแม่นๆ นะ ทุก

กริยิาการเคลื่อนไหวรูเ้ท่าหมดเลย มนักส็ตฟัฟ์จติไวห้มดเลย สตฟัฟ์ไวเ้ลย แลว้มนัจะรู้

อะไร 

พอมนัสตฟัฟ์ไวเ้ลยนะ มนักล็งสมาธไิม่ได ้ แลว้บอกว่า “ถ้าสมาธนิะ มนัเป็น

สมถะ ถ้าลงสมถะมนัจะเกดินิมติ สมถะไมใ่ช่วปัิสสนา” 

แลว้ถ้ามนัไม่มสีมถะ จติมนัเจอืไปดว้ยสมุทยั เจอืดว้ยอวชิชา มนัเจอื “ถ้าเจอื

ทีไ่หนกรู็้เท่าหมด มนัปล่อยหมดเลย มนัว่างหมดเลย”...นัน่มนัสตฟัฟ์ไว ้ มนัสตฟัฟ์ไว้ 

แลว้มนัจะไปไหนต่อ นี่ความไม่รู ้ความไม่รูข้องมนั เหน็ไหม 

แต่ถ้าเรามคีรูบาอาจารยน์ะ พุทโธๆ กว่าจะลงสมถะเกอืบเป็นเกือบตาย 

เกือบเป็นเกือบตายเพราะอะไร เพราะมนัเป็น จติมนัปรากฏการณ์ของมนั ปรากฏการณ์

ของจติ จติถ้ามนัมปีรากฏการณ์ของมนั อยู่ที่จรตินิสยัของมนั 

จติทีม่ปีรากฏการณ์ทีม่หศัจรรย์ เวลาจติสงบลงแลว้มนัจะเหน็ตวัเองลอยขึน้

บนอากาศ ไปนัง่บนกอ้นเมฆ ไปเดนิจงกรมบนอากาศ จติอย่างนี้กม็ ีจติทีม่นัสงบ มนั

ลงไปสู่บาดาลกม็ ี ไอน้ี่มนัส่วนน้อยไง แต่จติมนัสงบโดยปกตขิองมนัล่ะ เพราะจติมนั

สงบ มนัปรากฏการณ์ของจติ แลว้จติมนัเป็นตามความจรงิของมนั มนัไม่มอีะไรไป

เกีย่วเน่ืองกบัมนั มนัผุดออกมาจากอ านาจวาสนาบารมขีองใครของมนัไง อย่างทีว่่า

พาหยิะทเีดยีวกเ็ป็นพระอรหนัต์ 
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ไอเ้ราพระไตรปิฎกอ่านจนทะลุ อ่านจนทะลุมนัไม่เหน็เป็นอะไรเลย พาหยิะฟัง

พระพุทธเจา้หนเดยีว ไอเ้รากเ็อาทีส่อนพาหยิะมานัง่อ่าน วเิคราะหท์ัง้ปีเลย ไม่เหน็ได้

อะไร 

จติคนไม่เหมอืนกนั ปรากฏการณ์ของจติไม่เหมอืนกนั 

นี่พูดถงึว่า ผูท้ีบ่อกว่า “ตอนนี้ผมเขา้ใจแล้วครบั ผมตอ้งท าเหตุใหถ้งึพรอ้ม

ก่อนถงึจะเป็นปัจจตัตงัได”้ 

ภาคปฏบิตัมินัเป็นแบบนี้ แลว้ถ้าภาคปฏบิตัเิป็นแบบนี้แลว้ ภาคปฏบิตัเิขา

จะรูก้นั ครูบาอาจารย์เราถงึส าคญัมากนะ ครูบาอาจารยฟั์งทเีดยีวก็รูใ้ครพูดจรงิพูด

เทจ็ ค าพูดมนัฟ้องเอง อย่างเช่นเราไม่เคยไปกรุงเทพฯ เลย แต่อยากจะวเิคราะห์

สนามหลวงใหโ้ยมฟัง จะบอกว่าสนามหลวงมนัเป็นอย่างนัน้ สนามหลวงเป็นอย่างนี้ 

ตอนน้ีถ้าเราวเิคราะหส์นามหลวงกผ็ดิแล้วล่ะ เพราะสมยัเรามนัมตีน้มะขาม สมยัเรา

มนัยงัไม่ไดล้้อมรัว้ เดีย๋วนี้เขาล้อมรัว้ เขาปูตวัหนอนอะไรกนัหมด เดีย๋วนี้ให้เราพูดถึง

สนามหลวง พูดผดิหมดนะ เพราะมนัเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าคนไม่เคยเหน็สนามหลวง พูดอย่างไรกผ็ดิ คนไม่เคย

ปฏบิตั ิ เทศน์ขนาดไหนกผ็ดิ คนปฏบิตัไิม่เป็นพูดออกมามนักเ็ปิดไสเ้ปิดพุงของมนั

ออกมา 

แต่ถ้าคนเป็นความจรงินะ แกลง้ใหผ้ดิมนักถ็ูก หลวงตาท่านบอกว่าคนทีม่ี

คุณธรรมนะ พูดใหผ้ดิมนักถ็ูก เพราะมนัพูดอย่างอื่นไปไม่ไดห้รอก มนัพยายามจะพูด

ใหผ้ดิไง พูดใหค้นไม่รูเ้ท่าทนัเรา แต่ธรรมอนันัน้มนัจะออกมา อนัน้ีเขาจะรูจ้รงิได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเป็นปฏบิตัติอ้งเป็นแบบนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามมานะ ประดาบกนัมาจนเตม็ทีแ่ลว้ นี่ดนีะ ดทีีว่่าประดาบกบั

คนทีม่วีทิยายุทธ ถ้าไปประดาบกบัพวกลเิกนะ เสร็จ ถ้าไปประดาบกบัพวกลเิก ลเิก

มนัจะฟันกนั มนักเ็อาดาบวิง่สวนกนัไปสวนกนัมา ไม่ไดร้บกนัสกัท ี เอาดาบมาแลว้ก็

วิง่สวนกนัไปสวนกนัมา 
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ถ้าไปประดาบกบัพวกอย่างนัน้มนัท าใหเ้ราสงสยัในธรรม สงสยัว่ามรรคผลจะมี

จรงิหรอืเปล่า ในวงการปฏบิตัมินัจะมพีระรูจ้รงิหรอืเปล่า นี่ด ี มนัประดาบกบัผูท้ีม่ ี

วทิยายุทธ ถ้าไปประดาบกบัพวกลเิกนะ จะสงสยัในธรรมเลย สงสยัว่ามนัจะเป็นจรงิ

หรอื มนัจะมอียู่จรงิหรอื 

ถ้ามนัมอียู่จรงิ ถ้ามนัมอียู่จรงิ เขา้ใจไดจ้รงิ ปฏบิตัขิึน้มา เวลาพูดถงึสมาธิ

ตวัเดยีว คนปฏบิตัเิป็นปีเป็นหลายปียงัท าสมาธไิมไ่ด้ คนทีท่ าสมาธไิด้แล้วถ้ามนัไม่

ยกขึน้วปัิสสนา ไม่เห็นกายตามความเป็นจรงิ ไม่มสีตปัิฏฐาน ๔ มนัยงักา้วเดนิ จติมนั

ไม่กา้วเดนิไปในสตปัิฏฐาน ๔ แลว้จะท าอย่างไร 

นี้คอือ านาจวาสนา นี้คอืการที่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและ

วนิัยนี้ไวใ้หพ้วกเราไดส้รา้งบุญสรา้งกุศล สรา้งอ านาจวาสนา สรา้งบารมเีพื่อใหจ้ติใจ

ของเรา ถ้าจติของเรามอี านาจวาสนา มบีารม ีฟังธรรมมนักเ็ขา้ใจธรรม 

คนดที าดง่ีาย ท าชัว่ยาก คนชัว่ท าความชัว่ง่าย ท าความดยีาก เราสรา้งจติ

สรา้งใจของเราใหม้นัดบิใหม้นัดขีึน้มา มนัฟังธรรมมนัรูว่้าเป็นฟังธรรม ถ้าฟังอธรรมรู้

ว่าเป็นอธรรม เราก็อย่าไปยุ่งกบัเขา เราไม่สรา้งบาปสรา้งเวรสร้างกรรม เราจะสรา้งคุณ

งามความดขีองเรา สร้างประโยชน์กบัเรา ท าเพื่อหวัใจของเรา เอวงั 


