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ถาม : เรื่อง “การอธษิฐานจติเพื่อพน้ทุกข์” 

ทุกครัง้ทีป่ฏบิตัภิาวนากอ็ธษิฐานจติใหถ้งึความพน้ทุกขใ์นชาติปัจจุบนั แต่จะน้อม

จติว่า อย่างน้อยขอใหม้ภีูมจิติถงึพระอนาคามขี ัน้อวหิา แต่ตอนหลงัไดท้ราบว่าพระ

สกทิาคามจีะกลบัมาเกดิอกีเพยีงชาตเิดยีวกนิ็พพาน ส่วนพระอนาคามนัีน้ยงัต้องไปปฏบิตัิ

ในขัน้พรหมอกียาวนาน ดฉิันกราบขอเมตตาท่านอาจารยช่์วยชีแ้นะดว้ยเจา้ค่ะ กราบ

ขอบพระคุณ 

ตอบ : ถ้าอธษิฐานนะ เราอธษิฐานว่าปฏบิตัชิาตน้ีิใหพ้น้จากทุกข์ เรากพ็ยายามปฏบิตัใิห้

พน้จากทุกขไ์ป ถ้าพน้ในชาตปัิจจุบนัน้ีไดไ้ง ทน้ีีพอไปฟังเทศน์ๆ แลว้มนังงไง น่ีงง อยา่ง

น้อยถา้ปฏบิตัไิม่ถงึทีส่ดุแห่งทุกขก์ข็อใหไ้ดข้ ัน้อนาคาม ีพอขัน้อนาคามปัีบ๊ พอฟังเทศน์ต่อไป 

ทหีลงัมาทราบว่าพระสกทิาคามเีกดิอกีชาตหิน่ึง ฉะนัน้ ถ้าเกดิอกีชาตหิน่ึงถงึนิพพานเลย 

แลว้ถ้าเป็นพระอนาคาม ีเราเกดิเป็นพระอนาคามยีงัต้องปฏบิตัใินชัน้พรหมอกีตัง้ยาวนาน 

ค าว่า “อกียาวนาน” ยาวนานแค่ไหน ถ้ายาวนานแค่ไหนนะ เพราะอะไร เพราะ

พระสกทิาคามมีนักต็้องผ่านอนาคามถีงึขัน้พระอรหนัต์เหมอืนกนั มนัเป็นขัน้ตอนไง ทน้ีีมนั

มคีวามคดิความเปรยีบเทยีบของเขามนัเป็นการดน้เดา 

การศกึษา การฟังเทศน์มาเป็นประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์ ถ้าเราปฏบิตัไิดจ้รงินะ 

มนักจ็ะเขา้ใจไดห้มด ถ้ามนัไม่เขา้ไดจ้รงิ เรามาเรยีงล าดบัผดิกนัเอง เรามาเรยีงล าดบัผดิ 

เหน็ไหม บางคนบอกไม่ปรารถนาสิง่ใดๆ เลย อย่างเช่นพวกมหายานเขาไม่ต้องการมรรค

ผล เพราะเขาปรารถนาพุทธภูม ิ เขาจะสรา้งบุญบารม ีการเสยีสละ ท าทาน เรามคีวามสุข

มาก มคีวามสุขมาก พวกมหายาน แลว้พอมาเจอพวกเถรวาท พวกเรา พวกน้ีเหน็แก่ตวั 

จะเอาตวัรอด จะเอานิพพาน เขาตฉิินนินทานะ 
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ไอพ้วกเราพอเหน็เขาตเิขา้ โอ๋ย! ไม่ไดน้ะ เราตอ้งเป็นมหายานแบบเขา จะสรา้งไง 

สรา้งสมบุญญาธกิาร สรา้งสมต่างๆ แลว้บอกว่าเราจะนิพพานเป็นคนสุดทา้ย ต้องใหม้นุษย์

นิพพานหมดเลย คอืต้องไม่มมีนุษยต์กคา้งในโลกเลย เขาจะนิพพานเป็นคนสุดทา้ย 

แลว้โยมว่ามนัเป็นไปไดไ้หมล่ะ มนัเป็นไปไดไ้หมว่ามนุษยจ์ะเป็นพระอรหนัต์หมด

เลย จนเหลอืเป็นคนสุดทา้ย จะเอาคราวไหนกไ็ม่ได ้แมแ้ต่สมยัพุทธกาล แมแ้ต่องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้ยงัทอดธุระเลยว่า โอโ้ฮ! มนัจะสอนใครได้

อย่างไร สดุทา้ยแลว้เพราะวา่สรา้งสมบุญญาธกิารมาหน่ึง เพราะว่าผูท้ีส่รา้งสมบุญญาธกิารมา

กม็ ีแลว้ถงึเวลาพรหมมานิมนต์ แลว้มาเทศนาว่าการ พระอรหนัต์มาก แต่มากกม็ากแบบ

สมยัพุทธกาล เพราะว่าปุถุชนหรอืพวกเจา้ลทัธอิื่น ผู้ทีนั่บถอืศาสนาอื่นเยอะแยะไปหมด 

มนัมไีปหมด เห็นไหม 

ฉะนัน้ เราบอกว่า มหายานบอกวา่ เราจะรือ้สตัวข์นสตัว ์เราจะสรา้งคุณงามความ

ด ีเราจะนิพพานเป็นคนสุดทา้ย 

เราจะบอกว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลย ถ้ามแีรงปรารถนาอย่างน้ีนะ บอกวา่ต้องใหค้นเป็น

พระอรหนัต์หมดแลว้ แลว้เราจะเดนิเป็นคนสดุทา้ย เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้

แต่ถ้ามแีรงปรารถนา คดิกนัอย่างนัน้ เขาท ากนัอย่างนัน้ พอเราฟังไง ไอค้นฟัง

ฟังแลว้มนั เออ! แสดงว่าท่านจติใจเมตตามาก ท่านจะเป็นคนสุดทา้ยเลย อย่างไรเรากน็อน

ใจแลว้ เพราะมคีนอยู่ขา้งหลงัเรา มคีนสุดทา้ยคอยเขน็เราขึน้ พวกเราสบายใจเนาะ อยา่งน้อย

กม็พีระโพธสิตัวจ์ะตรสัรู้เป็นคนสุดทา้ย สุดทา้ยต่อจากเรา แสดงว่าเรากม็โีอกาสจะได้เป็น

พระอรหนัต์แน่นอน เพราะว่าจะมคีนมาต่อสุดทา้ยจากเรา มนักเ็ลยนอนใจกนัไปหมด หน่ึง 

สอง อ านาจวาสนาของคนนะ มนัเป็นไปไดย้าก 

น่ีพูดถงึว่า เวลาเราไปฟังธรรมแลว้เรามาเรยีงล าดบักนัเอง เราคดิกนัไปเอง ถ้า

เราคดิกนัไปเอง เรากค็ดิ เราคดิแลว้มนัจะถูกต้องหรอืเปล่าล่ะ คดิโดยกเิลสกด็ว้ยอวชิชา 

ฉะนัน้ แสดงว่าพวกมหายาน อาจรยิวาท อาจรยิวาทคอืเชื่อตามๆ อาจารยไ์ง 

ฉะนัน้ ในกาลามสูตรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกไม่ใหเ้ชือ่ ไม่ใหเ้ชื่อ 

ไม่ใหเ้ชื่อใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ใหเ้ชือ่แมแ้ตอ่นุมานวา่จะได้เหมอืนความคดิเรา ไม่ใหเ้ชื่อวา่เราใช้

ปัญญาแลว้มนัลงตวั ไม่ใหเ้ชื่อทัง้นัน้น่ะ 
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กาลามสูตร พระพุทธเจา้บอกไม่ใหเ้ชื่อใดๆ ทัง้สิน้เลย แลว้ถ้าไม่ใหเ้ชื่อแลว้ สิง่ที่

เราเอามาเรยีงล าดบัมนัจะเป็นไปไดไ้หม ฉะนัน้ พอเรยีงล าดบัเป็นไปได ้ ทน้ีีเรากเ็ป็น

ปัญหาเลย เป็นปัญหาเขยีนมาถาม “ทุกครัง้ทีป่ฏบิตัธิรรม อธษิฐานตัง้จติเลยว่าจะพน้ทุกข์

ในชาตปัิจจุบนัน้ี หรอือย่างน้อยทีสุ่ดกต็้องอนาคาม”ี 

ถ้าเราตัง้เป้าอย่างน้ี อธษิฐานบารม ี บารม ี ๑๐ ทศั ทานบารม ี ศลีบารม ี ขนัติ

บารม ีอธษิฐานบารม ีอธษิฐานบารมคีอืเป้าหมาย เป็นบารม ี๑๐ ทศั เป็นจุดเป้าหมายของ

พระโพธสิตัวท์ีจ่ะปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หน่ึง เป็นบารม ี ๑๐ ทศั 

บารม ี๑ ใน ๑๐ นัน้ 

ฉะนัน้ ถ้าเราอธษิฐาน เราตัง้เป้า อนัน้ีกเ็ป็นเป้าหมายของเรา ถ้าเป็นเป้าหมาย

ถูกต้องไหม กถ็กู แต่เรากต็อ้งพยายามขวนขวายของเรา ท าใหม้นัถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์ถ้ามนั

ท าไดก้ป็ฏบิตัขิองเราไป 

ทน้ีีพอปฏบิตัไิปแลว้ เวลาตัง้เป้าหมาย ดูส ิ เขาวา่ อย่าเชื่อในอารมณ์ความรูส้กึ

ของเราเองนะ เพราะมนัแปรปรวนตลอดเวลา เวลาจติใจเรา เรามเีหตุมผีล เราก็

ตัง้เป้าหมายได ้พอท าไปแลว้นะ โอโ้ฮ! ถ้าเราไปนิพพานก่อนแลว้ แลว้พวกญาตพิีน้่องอยู่

ทีน่ี่เขาจะตามเราไม่ทนั เขาจะอยู่ทีน่ี่ ห่วงไปหมดแหละ เออ! ลดแลว้ ลดขัน้ไปเรื่อยๆ 

สุดทา้ยแลว้กจ็ะเป็นพระอรหนัต์องคส์ุดทา้ย จะใหเ้ขาไปหมด แลว้เราเป็นองคส์ุดทา้ย น่ี

เวลาจติมนัตก 

เวลาจติมนัคดิดนีะ มนัคดิดมีากๆ เหน็ไหม หลวงตาท่านพดูน่ีซึ้งมาก จติคนน้ี

เป็นไดห้ลากหลายนัก ด ี ดไีดสุ้ดๆ เวลามนัคดิดนีะ มนัคดิไดสุ้ดๆ เลย ถ้าเวลาปฏบิตัถิงึ

ทีสุ่ดแห่งทุกขย์ิง่สุดยอดของหวัใจเลย สุดยอดของคุณงามความดเีลย แต่เวลามนัรา้ยนะ 

มนัรา้ยสุดๆ นะ มนัท าลายเขาไดท้ัว่นะ แลว้สุดทา้ยนะ มนัไม่มทีีจ่ะท าลายใครแลว้ คนอื่น

แลว้ ท าลายตวัเอง สุดทา้ยความคดิคดิถงึฆ่าตวัตายได้ มนัคดิถงึท าลายตวัเองนะ 

ถงึว่า เวลาดมีนัด ีดไีดสุ้ดยอดเลย แต่เวลามนัรา้ยนะ จติ เวลามนัรา้ยมนัท าลาย

แมแ้ต่ชวีติเราเลยนะ ฉะนัน้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนไวน้ะ “ภกิษุทัง้หลาย เธอ

จงพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถดิ” 

ไอค้วามประมาท ความขาดพลาดพลัง้สติ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ว่าตรง

น้ีเป็นโทษมากเลย ถ้าเราไม่ประมาท ไม่เลนิเล่อ เรามสีตปัิญญา เราพยายามขวนขวายของ
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เรา อย่าใหส้ิง่น้ีมาครอบง าหวัใจ ถ้าสิง่น้ีมาครอบง าหวัใจ เราตัง้เป้าหมายน่ีถูกต้อง เรา

ตัง้เป้าหมายไวด้เีลย เราตัง้ของเราจะพน้จากทุกขใ์หไ้ด ้ ไม่ไดก้เ็ป็นพระอนาคามกีพ็อ ถงึ

พระอนาคามเีพราะว่าพระอนาคามกีจ็ะไปสุกเอาขา้งหน้าไง ทน้ีีพอสุกขา้งหน้า กม็าคดิ 

“ตอนหลงัไดท้ราบมาว่าพระสกทิาคามกีลบัมาเกดิอกีชาตเิดยีว” 

กลบัมาเกดิชาตเิดยีว เขายงัไม่ไดอ้นาคาม ี พระสกทิาคามมีนัจะมวีุฒภิาวะสูงกว่า

พระอนาคามไีดอ้ย่างไร ฉะนัน้ เราบอกว่า พระอนาคามไีปอยู่บนพรหมแลว้ต้องท าอกีนาน 

เพราะอายุของพรหมไง กเ็หมอืนแมลงวนักบัเรา เรากช็าตหิน่ึงนะ แมลงวนัมนั ๗ วนั 

แมลงวนัมนักภ็ูมใิจมนันะว่าอายุมนัยนืนะ แมลงวนั แมลงวนัมนั ๗ วนัหมดอายุขยัมนัใช่

ไหม ไอเ้รา ๑๐๐ ปี โอ๋ย! เรากล็ าบากล าบน ล าบากล าบน แป๊บเดยีวหมดแลว้ มนัเป็นภพ 

เป็นมติไิง 

ฉะนัน้บอกว่า เป็นพรหมอกียาวไกล 

ยาวไกลกอ็ายุของพรหม แต่เราพอไปเป็นพรหมแลว้มนักเ็หมอืนอายุขยั มนัเป็น

เรื่องธรรมดา แต่เราบอกว่า โอโ้ฮ! อายุพรหมมาค านวณกนัไง นัน่เขาค านวณกนั สวรรค ์ ถา้

ค านวณ ๑๐๐ ปีของเราเท่ากบัสวรรค ์๑ วนั ถ้าอายุขยัเขาบอกวา่เขาค านวณแลว้นะ ๙ ลา้น

ปีเท่ากบัอายขุยัหน่ึงของเทวดา อา้ว! แลว้พรหมล่ะ 

น่ีเขาค านวณ ไอน่ี้อยู่ในภาคปรยิตั ิ ทางวชิาการเขาค านวณกนั ค านวณว่า ถ้า

อายุขยั อายุขยัของเราในโลกมนุษย ์ ๑๐๐ ปีของเรา มนุษย ์ ๑๐๐ ปีเท่ากบัสวรรคว์นัหน่ึง 

แลว้ถ้าอายุขยัของเขา เขาค านวณแล้ว ๙ ลา้นปี ถ้า ๙ ล้านปี แลว้คดิดูส ิเป็นพรหม พรหม

อกียาวไกลๆ น่ีแค่สวรรคน์ะ เดีย๋วมนัไปอกี 

ฉะนัน้ ตรงน้ีไม่ต้องเอามาพูด ถ้าเอามาพูดอย่างน้ีปับ๊ เราคาดหมายเดาธรรม เราด้น

เดาของเราเองไง ทน้ีีด้นเดา พอบอกว่า ตอนหลงัมาทราบว่าพระสกทิาคามกีลบัมาเกดิอกีเพยีง

ชาตเิดยีว ส่วนพระอนาคามยีงัต้องปฏบิตัอิกียาวไกล 

โอโ้ฮ! เห็นไหม น่ีเดาธรรม พอเดาธรรมขึ้นมา ถ้าเป็นพระอนาคาม ีพระอนาคามคีอื

ไม่กลบัมาเกดิอกีแลว้ พระอนาคามสีูงกว่าพระสกทิาคามมีาก พระสกทิาคาม ีกามราคะปฏิฆะ

อ่อนลง แต่กามราคะปฏฆิะมนัยงัฝังใจอยู่ ถ้าฝังใจอยู่ ถ้าท าลาย ท าลายกามราคะปฏฆิะ อสุภะ 

ขัน้ของการปฏบิตัติรงน้ีแรงมาก แรงมาก หลวงตาใชค้ าว่า “น ้าป่า” ปัญญาน ้าป่ามนัรุนแรง 

มนัซดั มนัโหมใส่ เรื่องอสุภะ ระหว่างทีเ่ราจะขา้มจากกามราคะปฏิฆะไป อนัน้ีรุนแรงมาก 
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แลว้รุนแรงนะ พระสกทิาคามผี่านมาแลว้ ท าไมจะเป็นพระอนาคามตี้องรุนแรง

ขนาดนัน้ แลว้บอกว่าพระสกทิาคามกีลบัมาเกดิอกีชาตเิดยีว 

กลบัมาเกดิอกีชาตเิดยีวกต็้องมาปฏบิตัเิป็นพระอนาคามน่ีี 

เออ! แลว้พระอนาคามไีปแลว้มนัยงัอกียาวไกล โอ๋ย! พระสกทิาคามดีกีว่า 

เหน็ไหม เดาธรรมไง ถ้าเราดน้เดาของเราอย่างน้ีมนักเ็ป็นการดน้เดา ถ้าดน้เดา

ของเราแล้ว ฟังธรรมแลว้ เพราะดว้ยความสงสยัของเรา ดว้ยกเิลสของเราท าใหเ้ราสบัสน 

ท าใหส้บัสนแลว้ท าใหเ้ราเรรวน พอท าให้เรรวน การปฏิบตั ิ มนัปฏบิตักิเ็ลยละลา้ละลงั ถ้ามี

ครูบาอาจารย์นะ ถ้ามหีลวงปู่ มัน่อยู่นะ ท่านตบเลย 

หลวงตาท่านบอกว่ามปัีญหาขึน้มา หลวงปู่ มัน่ท่านลม้โต๊ะ ลม้โต๊ะคอืว่าสิง่ทีเ่ป็น

ขอ้มูล สิง่ทีเ่ป็นทีเ่ราวติกกงัวล ท่านลบทิ้งเลย แลว้ให้เราหาใหม่ หลวงตาบอกเวลาท่านใส่น่ี

ทุกขม์าก ถ้าเถยีงดว้ยเหตุผลมนัเถยีงกนัไม่จบไง 

ครูบาอาจารยท่์านเถยีงดว้ยเหตุผลนะ ไอเ้ราน่ีสขีา้งถูใหญ่เลย ถูใหญ่ เพราะไม่รู ้

แลว้เราไม่รู ้ เราจะสู ้กส็ขีา้งไง ครบูาอาจารยท่์านพูดเหตุผลใช่ไหม นัน่เป็นธรรม ไอเ้ราฟัง

แลว้กส็ขีา้งแถไปเรื่อย แถไปจนเลอืดน่ีแดงหมดเลย แลว้ยงัชนะอกีนะ ยงัชนะครูบา

อาจารยอ์ยู่ ครูบาอาจารยเ์หตุผลฟังไม่ขึน้ เหตุผลฟังไม่ไดห้รอก ของเราดกีว่า เลอืดซบิๆ 

มนัยงัว่าของมนัดกีว่าอยู่เลย กเิลสมนัเป็นแบบนัน้น่ะ ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยอ์ยู่ ท่านจะ

ลม้โต๊ะเลย 

หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่นะ มนัเป็นวาสนาเรา ขึน้ไปดว้ยเหตุ

ดว้ยผล ขึน้ไปน่ีลม้โต๊ะ ลม้โต๊ะหมายความว่าพลกิเลย ลม้หมดเลย แลว้ไปหาเอง ไปหาเอา

เอง เพราะถ้าเถยีง มนัเอาสขีา้งเขา้ถู พอเอาสขีา้งเขา้ถ ูมนัเสยีเวลา เสยีเวลาดว้ย แลว้หา

เหตุผลมาเสรมิทฏิฐขิองตวัเอง โอ!้ เราไดข้ึน้ไปหาท่านแลว้ ท่านพูดอยา่งน้ีตคีวามเขา้ขา้ง

ตวัเองหมดเลย ท่านรบัประกนัเราดว้ย ท่านว่าเราถูกดว้ย 

สขีา้งน่ีเลอืดซบิๆ มนัยงับอกว่ามนัถูก แลว้มนัด ี อาจารยย์งัชมเราอกีนะ แลว้ก็

ตดิอยู่อยา่งนัน้น่ะ ภาวนาไปอย่างนัน้น่ะ ลม้ลุกคลุกคลานไปอยู่อยา่งนัน้น่ะ จนวนัใดไปจน

ตรอกนะ เอ๊! หรอืมนัไม่ใช่วะ แต่เอ๊! ก่อนนะ มนัไม่ยอมรบัหรอก กเิลสน่ี มนัเอ๊ะก่อนนะ เอ๊ะ! 
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ชกัเอะใจ พอเอะใจแลว้นะ มนัค่อยหาเหตุผลนะ เอ๊! หรอืว่า หรอืว่า...หรอืว่านะ มนัยงัไม่

ยอมรบั ไม่ยอมรบัหรอก ใครไม่เคยเจอกเิลส ไม่รู้จกักเิลส กเิลสมนัรา้ยอย่างน้ี 

แลว้พอเราคุยกนัเอง ดว้ยปัญญาเราเอง เรากว็่าเรารู ้เราชดัเจนอย่างนัน้น่ะ แล้วไป

เจอครูบาอาจารยน์ะ ถ้ากเิลสมนัสุมไฟสุมขอนในหวัใจนะ มนัจะมคีวามน้อยใจเลย อาจารย์

ล าเอยีง เวลาคนอื่น รบัประกนัเขาไปหมด เวลาเราไม่ยอมรบั มนัน้อยใจ มนัทุกขใ์จนะ ดูส ิ

มนัท าลายเราแลว้นะ มนัยงัเอาฟืนเอาไฟสุมอกีนะ เผาอีกนะ เผาเสร็จแลว้ยงัว่าตวัเองถูกอกี

นะ แลว้เวลาครูบาอาจารยท่์านผ่านมาแลว้ ท่านรูจ้กักเิลสไง รูจ้กักเิลส แต่เอามาตแีผ่ให้

เราเหน็ไดอ้ย่างไร เราเหน็ไม่ไดห้รอก ท่านถงึลม้โต๊ะ ล้มโต๊ะเลย 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั มนัเป็นความเหน็ผดิ บอกว่า สกทิาคามมีาเกดิอกีเพยีงชาติ

เดยีวกนิ็พพาน ส่วนพระอนาคามตี้องไปอยู่บนพรหม ปฏบิตัอิกียาวนาน 

อนาคาม ี คุณสมบตั ิ ดูส ิ เวลาในมุตโตทยั หลวงตาท่านบอกวา่ หลวงปู่ มัน่เวลา

ท่านเทศน์ ท่านเทศน์ละเอยีดกว่าน้ีเยอะ แต่เวลามุตโตทยั เขาจ ามาไดข้นาดนัน้ มนัวุฒิ

ภาวะเขาจ ามา บอกว่า ทีว่่าทองค า ทองค าทีม่นัสกปรกไง ทองค าในรา้นกบัทองค าใน

เหมอืง ทองค าในเหมอืงกม็แีร่ธาตุอื่นเจอืปน เราไปท าเหมอืงทองมาแลว้เราต้องไปหลอม 

กว่าจะเป็นทองค าขึน้มา 

น่ีกเ็หมอืนกนั เป็นพระโสดาบนัมนักม็ ีถ้าเราเป็นปุถุชน เราไม่มอีะไรเลย เพราะ

ไม่มคุีณธรรมสิง่ใดๆ เลย มแีต่อามสิ มแีต่บุญทีเ่ป็นอามสิทีจ่ะเวยีนว่ายตายเกดิ แต่เวลา

ปฏบิตัไิปแลว้ถา้เป็นโสดาบนัมนัจะมทีองค า มสีจัธรรม ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ มอีวชิชา มกีเิลส

อกี ๗๕ เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นสกทิาคามจีะมคุีณธรรม ๕๐ เปอรเ์ซน็ต์ มกีเิลสอกี ๕๐ 

เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าเป็นพระอนาคามมีคุีณธรรม ๗๕ เปอรเ์ซ็นต์ มกีเิลสอกี ๒๕ เปอรเ์ซน็ต์ ๒๕ 

เปอรเ์ซน็ต์ทีเ่ป็นอวชิชา ถ้าเป็นพระอรหนัต์น่ีทองค าบรสิุทธิ ์ ทองค าบรสิุทธิท์ีเ่ขาหลอม

แลว้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ น่ีเวลาเป็นธรรมขึน้มา มนัเป็นขัน้ตอนๆ ของมนัไป 

น่ีกเ็หมอืนกนั อนาคามมีนัต้องสูงกว่าสกทิาคาม ี สกทิาคามเีกดิมาอกีชาตเิดยีว 

ชาตเิดยีวหมายความว่าเกดิมาแบบเรา เกดิมาแลว้ตอ้งมาปฏบิตัใิหเ้ป็นอนาคาม ี ผ่าน

อนาคามไีปแลว้มนัถงึเป็นพระอรหนัต์ 

แต่ถ้าเป็นพระอนาคามไีปแลว้ เราเป็นพระอนาคามไีปแลว้อยู่บนพรหม อยู่บน

พรหมมนัลงมาไม่ไดอ้ยู่แลว้ มนัไม่มเีศษกเิลสทีจ่ะเกดิมาในกามภพ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนั
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อยู่ข ัน้ของพรหมนัน้ แลว้ขัน้ของพรหมนัน้ อายุขยัของพรหมกเ็ป็นแบบนัน้ ฉะนัน้ ถ้าเป็น

แบบนัน้แลว้สิน้สุดไป 

ทน้ีีถ้าเวลาไปฟังเทศน์ๆ เทศน์ของหลวงตาเองน่ีแหละ หลวงตาท่านบอกว่าท่านไป

วดัทีบ่า้นผอื ทีไ่ปเป็นโรคเสยีดอก ท่านบอกว่ามนัเสยีดอก ต้องตาย ไม่อยากตาย เพราะรูว้่า

ตายน่ีอนาคาม ีตายแล้วไปเกดิบนพรหม มนัยงัอกียาวไกล ถ้ากลบัมาประพฤตปิฏบิตั ิท่าน

ใชธ้รรมโอสถ กลบัมาก าหนดจติ จติสงบแลว้พจิารณาจนโรคภยัไขเ้จบ็นัน้หาย พอหาย

แลว้ท่านกป็ฏบิตัขิองท่านจนถงึสิน้สุดแห่งทุกข์ ตอนน้ีตายเมื่อไหร่กไ็ด ้ เพราะอะไร เพราะ

ไม่ไปเกดิบนพรหมแลว้ รูแ้ลว้ นักปฏบิตัเิป็นอย่างน้ี มนัจะรูข้องมนันะ เป็นโสดาบนั เป็น

สกทิาคาม ีเป็นอนาคาม ีแต่ถ้ามสีตปัิญญาจะรูข้องมนัเป็นอย่างน้ี 

แต่สว่นใหญ่แลว้พอปฏบิตัไิปแลว้ พอเป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคาม ีมนับอกเป็นพระ

อรหนัต์ เพราะมนัให้ค่าตวัเองสูงกว่าขอ้เทจ็จรงิ 

แลว้บอกวา่ เป็นพระอรยิบุคคลจะมคีวามรูส้กึอย่างน้ีไดอ้ย่างไร 

อา้ว! เดีย๋วปฏบิตัไิปกจ็ะรู ้รูไ้ม่รู ้เดีย๋วรูเ้อง ถ้ามนัเป็นพระอรยิบุคคลแลว้มนัต้องรู้

ตามขอ้เทจ็จรงิ อย่างนัน้พระโสดาบนัเขากไ็ม่ตดิเป็นพระโสดาบนัน่ะส ิพระสกทิาคามกีไ็ม่

ตดิน่ะส ิ ใครปฏบิตัแิลว้ต้องเป็นพระอรหนัต์ทัง้สิน้ ท าไมบางองคเ์ป็นพระโสดาบนัแลว้ตาย

ไป บางองคเ์ป็นพระสกทิาคามแีลว้ตายไป ท าไมคนปฏบิตัแิลว้ไม่ปฏบิตัิใหส้ิน้กเิลสไปล่ะ 

เหน็ไหม เพราะเขาตดิ น่ีกเิลสของคน ความปรารถนาของคน 

นางวสิาขาเป็นพระโสดาบนั แลว้กเ็ป็นพระโสดาบนัตายไป พระอานนท์เป็นพระ

โสดาบนั เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรนิิพพาน รอ้งไห ้ ฟังนะ พระโสดาบนัรอ้งไห ้

รอ้งไหว้่า เราเป็นพระโสดาบนั เรายงัต้องการคนชี้น าอยู่ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก็

จะปรนิิพพานเสยีแลว้ พระโสดาบนัรอ้งไหเ้ลย ไม่มคีนบอก รอ้งไห ้

“อานนท์ เธอรอ้งไหท้ าไม” 

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะนิพพานแลว้” 

“อานนท์ เธออย่ารอ้งไหไ้ปเลย เธอไดเ้ป็นผูท้ีส่รา้งสมบญุญาธกิารไวม้าก เธอได้

อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไดบุ้ญมาก อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
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พุทธเจา้มา ๒๐ กว่าปีน้ีไดบุ้ญมาก ไดฟั้งเทศน์มาเยอะมาก อกี ๓ เดอืนขา้งหน้าเขาจะมี

การสงัคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ในวนันัน้” 

น่ีเป็นพระโสดาบนัยงัรอ้งไห ้ ไม่มคีนบอกคนชี้ทาง มนัทุกขข์องมนัน่ะ แลว้บอก

ไม่ตดิๆ...เดีย๋วจะรู ้ตดิหรอืไม่ตดิ 

ฉะนัน้บอกว่า ทีว่่าจะเป็นพระสกทิาคามกีลบัมาเกดิอกีชาตเิดยีว 

กลบัมาเกดิน่ีจรงิ จรงิเพราะอะไร เพราะมนัอยู่ในกามภพ มนัยงัเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้

เกดิเป็นเทวดาได ้ แต่เป็นพรหมแลว้เกดิบนเทวดาไม่ได ้ ไม่ไดแ้ล้ว เพราะว่าคุณสมบตัมินั

ขาดไปแลว้ มนัจะกลบัมาจูนเขา้มาเกดิเป็นเทวดา เป็นมนุษยไ์ม่ได ้เพราะเป็นพระอนาคาม ีแต่

พระสกทิาคามน่ีีได ้เพราะกามราคะปฏฆิะ กามภพ กามราคะ กามภพมนัยงัจูนกนัได ้ภพชาติ

มนัยงัสบืต่อกนัได ้ฉะนัน้ พอกลบัมาแลว้มนักต็้องมาปฏบิตัอิกี 

ฉะนัน้ ค าถามท่อนแรกดทีีสุ่ด “ทุกครัง้ทีป่ฏบิตัภิาวนาอธษิฐานจติใหถ้งึความพน้

ทุกขใ์นชาตปัิจจุบนั และจะน้อมจติว่า อย่างน้อย อย่างน้อยขอใหภู้มจิติถงึพระอนาคาม”ี 

แต่ค าถามทีส่องนี่ เออ! “ตอนหลงัมาทราบว่าพระสกทิาคามกีลบัมาเกดิอกีชาติ

เดยีว ส่วนพระอนาคามตี้องปฏบิตัอิกีตัง้ยาวไกล กเ็ลยอยากไดส้กทิาคามขีึน้มาอีก” 

อา้ว! ทแีรกกป็รารถนาจะพน้ทุกข ์ ปรารถนาถงึพระอนาคาม ี พอมารูว้่าพระ

สกทิาคามเีกดิมาอกีชาตเิดยีว ยงัจะกลบัมาเกดิอกี แต่พระอนาคามไีม่กลบัมาเกดิอกีแลว้ 

ไม่กลบัมาเกดิอกีแลว้ เกดิบนพรหม แลว้ปฏบิตัใินภพชาตขิองพรหมนัน้ แลว้สิน้กเิลสไป 

อนัน้ีขอ้เทจ็จรงิ ฉะนัน้ถงึบอกว่า เดาธรรมแลว้กเ็ป็นอย่างน้ี เดาธรรมแลว้ไปไม่ถูก 

เดนิหน้ากไ็ม่ได ้ถอยหลงักไ็ม่ถูก 

วงกรรมฐานเขาตดิครูบาอาจารยก์นัอยา่งน้ี ตดิครูบาอาจารยเ์วลาเราไปกงัวล เรา

ไปรูอ้ะไรแลว้มนัวติกกงัวล ครูบาอาจารยจ์ะแก้ให ้หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าเราจะแกข้องเรา

เองนะ 

๑. เสยีเวลา เพราะเสยีเวลาหมายความว่าต้องลองผดิลองถูก ลองผดิลองถกู 

เสยีเวลามาก 

๒. ฟัน่เฟือนได ้ เสยีหายได ้ เสยีหายเพราะว่ามนัมเีหตุมผีลชกัน าน้อมน าจนกเิลส

มนัสรา้งเหตผุลจนเราเชือ่ เราหลงไปเลย ผดิพลาดไปเลย 



เดาธรรม ๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

การแกไ้ขตวัเอง 

๑. เสยีเวลา ถงึจะไปถูกกเ็สยีเวลา 

๒. กเิลสสามารถใชเ้หตุใชผ้ลชกัน าชกัจูงเราไปในทางทีผ่ดิ ในทางทีเ่ป็น

มจิฉาทฏิฐไิดเ้ลย 

แต่ถ้ามีครบูาอาจารย ์ ครบูาอาจารยท่์านผ่านอย่างน้ีมาแล้ว ท่านตบ

ทีเดียวจบเลย ตบ แพะ! หลวงตาท่านบอกว่า ถ้ามีปัญหาปับ๊ จะเข้าหาหลวงปู่ มัน่

ทนัที ถ้ามีปัญหาจะเข้าหาหลวงปู่ มัน่ทนัที เพราะท่านผ่านมาแล้ว คนผ่าน

มาแล้วจะรู้เล่ห์กลของกิเลส คนไม่เคยผา่นจะไมรู่้เล่ห์กลของมนัเลย ถ้าไม่รู้เลห่์

กลของมนั เสรจ็มนั แล้วมนัคือใครล่ะ 

เวลาโทษ โทษคนอื่นท ารา้ยเราทัง้นัน้น่ะ ไม่โทษใจเราเองท ารา้ยเราเอง ไม่โทษ

กเิลสในใจเราท ารา้ยเรา ถ้าท ารา้ยเรา เราปฏบิตัมิคีรูบาอาจารย ์ กรรมฐานถงึตดิครูบา

อาจารย ์ตดิเพราะเหตุน้ี จบ 

อนัน้ีส ิอนัน้ีหนักกว่า 

ถาม : เรื่อง “ขณะ” 

รบกวนเรยีนถามหลวงพ่อเรื่องหลวงตาบอกว่าพระอาจารยส์งิหท์องไม่มขีณะ ค าว่า 

“ขณะ” ของหลวงตาคอือะไรคะ 

ตอบ : น่ีเหมอืนกนั เวลาขณะ ขณะในวงกรรมฐานเขาจะรู ้ ขณะคอืการจบกระบวนการ

เป็นชัน้เป็นตอน 

“ขณะ” เราเริม่ต้นกระบวนการ ท าสิง่ใดกแ็ลว้แต่ เริม่ต้นโครงการ ต้องมกีาร

เริม่ต้นโครงการ ระหว่างด าเนินการโครงการนัน้ เวลาจบโครงการนัน้น่ะ สรุปบญัชีจบ ๑ 

โครงการ ขณะทีว่่าเราสรุปบญัช ี ปิดบญัช ี นัน้คอืขณะ ขณะทีปิ่ดบญัชไีด ้ จบกระบวนการ 

นัน้คอืขณะ 

ฉะนัน้ เวลาจะเป็นขณะ ขณะในพระไตรปิฎกกพ็ูดถงึ เวลาครูบาอาจารยท่์านจะ

พูดถงึตรงน้ีว่า ใครปิดโครงการได ้ ใครปิดบญัชไีด ้ ใครปิดโครงการเป็นโสดาบนั ใครปิด

บญัชเีป็นสกทิาคาม ี ใครปิดบญัชเีป็นพระอนาคาม ี ใครปิดบญัชเีป็นพระอรหนัต์ แลว้ปิด
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บญัชน่ีีปิดอย่างไร แลว้รายรบัรายจ่ายรวมแลว้ปิดบญัชี น่ีคอืขณะ ถ้าขณะจตินะ ขณะที่

เป็นความจรงิ 

ขณะน้ี ถ้าคนอย่างเรา เราไม่มธุีรกจิอะไร เราไม่มรีายรบัรายจ่ายอะไร แลว้เราไป

ปิดบญัชอีะไร เราไม่มบีญัชใีหปิ้ด เพราะเราไม่มบีญัช ี เราจะปิดอะไร ถ้าไม่มบีญัช ี ไม่มี

บญัช ี เอง็กไ็ม่ท าอะไรน่ะส ิ เอง็กไ็ม่มสีถานะ ไม่มอีะไรเป็นสมบตัขิองเอง็ เพราะเอง็ไม่มี

ทีม่าทีไ่ป 

น่ีไง วงกรรมฐานถงึเวลาพูดธรรมะกนัเขาพูดกนัอย่างน้ีไง อย่างเช่นหลวงตาท่าน

ไปหาหลวงปู่ แหวน ถามปัญหาแรกขึน้ไปเลย ท่านปิดบญัชไีด ้ เออ! มบีญัช ีถามซ า้เขา้ไป

เลย ท่านขยายความหมดเลย จบ “มหามอีะไรว่ามา มอีะไรสงสยั คา้นมาไดเ้ลยนะ” ถ้า

บญัชน้ีีรายรบัรายจ่ายมนัผดิ หรอืมกีารคดโกง หรอืวา่บญัชใีดไม่ถูกตอ้ง วา่มาๆ 

หลวงตาท่านบอกว่า “ไม่หรอกครบั ผมหาฟังธรรมะอย่างน้ี” กราบหลวงปู่แหวน

ดว้ยความซาบซึ้งใจ เหน็ไหม “ขณะ” พูดไดถู้กต้อง 

แต่น่ีบอกว่า ถา้ของอาจารยส์งิหท์องทีว่่าไม่มขีณะ 

ของอาจารยส์งิหท์องกเ็ป็นของท่าน กข็ณะของอาจารย์สงิหท์องเป็นแบบนัน้ ถ้า

ความเหน็เรา ถา้ความเหน็ของอาจารยส์งิหท์องไม่มขีณะ แต่บอกวา่ เราวา่ขณะของ

อาจารยส์งิหท์องเป็นแบบนัน้ ในความเหน็เรา แต่ความเหน็หลวงตาท่านว่าอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ขณะของหลวงตานัน่คอือะไรคะ 

น่ีไง ขณะของหลวงตาคอือะไรคะ คอืคนไม่รู้ ถ้าคนไม่รูพู้ดถงึขณะ ถ้าพูดกบัคนไม่รูก้็

คอืไม่รูน้ะ ถา้คนไม่รู ้ เขากจ็ะไม่รูเ้รื่องของเขา ถา้พูดถงึว่าไม่มขีณะหรอื อ๋อ! ขณะกเ็หมอืน

กปัปิ กปปิฺย ํกโรหิ บอกว่ากปัปิหรอืยงั บอกว่า อ๋อ! กะปิไม่ไดเ้อามา ต้องไปซื้อทีต่ลาด ถ้า

ไดก้ะปิมา เดีย๋วจะมาต าให ้อา้ว! ต าน ้าพรกิไปก่อนนะ เดีย๋วกะปิตามมาทหีลงั 

เพราะ กปปิฺย ํ กโรหิ เขาไปพูดถงึกะปิทีต่ าน ้าพรกิ ไอข้ณะน่ีบอกขณะ อ๋อ! 

ขณะทีล่งจากรถเมื่อกี้น้ีไง กว็่าไปไง เพราะคนไม่เป็น เพราะคนไม่เป็นนะ 

เราไปอ่านหนังสอืเจอ มคีรูบาอาจารยอ์ยู่ ๒ องค ์ พูดอย่างน้ีเลยนะ เขาเขยีนเป็น

ต าราเลย เขยีนเป็นวชิาการ เป็นการปฏบิตัขิองเขา แลว้เขากว็งเลบ็เปิดนะ เวลาขณะของ



เดาธรรม ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เขานะ ดงัต๊าบ! เลยนะ เอ๊ะ! เรากง็งเวย้ ขณะอะไรดงัต๊าบ! เลยนะ ขณะของเอง็น่ีตงัเมหรอื 

เอง็ดงึตงัเมแลว้เอง็ตดัใช่ไหม มนักเ็ลยดงัต๊าบ! เลยน่ะ 

นัน่น่ะมนับอกถงึวุฒภิาวะของเขาเอง ขณะดงัต๊าบ! เลย ดงัต๊าบ! เราดงึหนังยางก็

ได ้ แลว้เราเอากรรไกรตดัส ิ มนัสะบดั พบั! เลย อนัน้ีเขาไปสมมุต ิ ถา้คนไม่เป็นพูดอยา่ง

นัน้น่ะ ถ้าขณะของเขา ไอนั้น่มนัขณะตงัเม ถ้าตงัเมเป็นอย่างนัน้มนักเ็ป็นอย่างนัน้ ฉะนัน้ ถ้า

คนไม่รู้จกัขณะ อธบิายไม่เป็น เหน็ไหม 

ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต ถ้าใครเหน็ตถาคต ครบูาอาจารยข์อง

เรานะ ถ้ามีคณุธรรมนะ เวลาพดูธรรมะขึ้นไปแล้ว เวลาเราฟังเหตุฟังผลแล้วเรา

เปิดพระไตรปิฎกสิ ตรงกนัๆๆ เลยล่ะ 

แต่ถ้าสมมุตเิรา เราน่ีโง่มากเลย แต่เราจะแสดงธรรม กูอา้งพระไตรปิฎกหมดเลย 

พระไตรปิฎกว่าอย่างนัน้ พระไตรปิฎกว่าอย่างน้ีนะ แลว้เราอธบิายไปเลยนะ พอฟังแลว้เรา

ไปเปิดพระไตรปิฎกส ิไปไหนมา สามวาสองศอก มนัไม่เห็นไปทางเดยีวกนัเลย ท าไมมนัไป

แยกกนัหมดเลย มนัไม่เขา้ทางกนัเลย 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก มนัจะไม่มีขดัไม่มี

แย้งกนั มนัจะไปในแนวทางเดียวกนัถ้าใครปฏิบติัได้จริง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “ขณะของหลวงตาคอือะไรคะ” 

อธบิายไปขนาดไหนเรากไ็ม่รูห้รอกค่ะ เพราะอธบิายไป “ขณะ” เราเพยีงแต่เขา้ใจ

ว่า เหมอืนกบัเริม่โครงการปิดบญัชี ถ้าปิดบญัชี อย่างเช่นตทงัคปหาน เราเริม่ท าโครงการ

แลว้ แลว้เรากม็รีายรบัรายจ่าย ถา้รายรบัมนัไม่สมกบัรายจ่าย เรากข็าดทุน 

ถ้าเราปฏบิตัไิป สมาธเิราไม่ด ี ใชว้ปัิสสนาไปแลว้ไม่ก้าวหน้า น่ีรายจ่ายมากกว่า

รายรบั ตวัแดงโร่มาตลอดเลย อา้ว! 

แต่ถา้เราปฏบิตัขิองเราไป เราใชปั้ญญาของเราไป รายรบัรายจ่าย รายรบั มนัมี

รายรบัขึน้มา มรีายรบัขึน้มา รายรบัมนัดขีึน้ ปฏบิตัไิปแลว้เวลามนัใชส้ตปัิญญาไป เหน็

กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม พจิารณาไปแลว้มนัปล่อยๆ ตทงัคปหาน เหน็ไหม น่ี

รายรบัมากกว่ารายจ่าย 
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พอรายรบัมากกว่ารายจ่ายมนักเ็ขยีวมาเลย มเีงนิสะสม มเีงนิทุกอย่างมาพรอ้ม 

มกี าไรมาพรอ้ม มนัมคีวามสุขไง มนัมคีวามว่าง มนัมคีวามสุข มนัสงบระงบั แต่ไม่มขีณะ 

ไม่มขีณะ 

ขณะทีบ่รษิทัเราตัง้บรษิทัขึน้มา เรามกีจิการของเราขึน้มา มนัมรีายรบัรายจ่าย 

มนัมกี าไร มขีาดทุน เดีย๋วก าไร เดีย๋วขาดทุน การภาวนาของคน เวลาภาวนาขึ้นไปแล้ว ถ้า

ภาวนาดีๆ  ขึ้นมา จิตมนัจะเจรญิงอกงามขึ้นมา มนัต้องเสื่อมเป็นธรรมดา คนปฏบิตั ิถ้านัก

ปฏบิตันิะ ไม่เคยจติเจรญิแลว้จติเสื่อม ไม่ใช่นักปฏบิตั ิ เพราะคนทีป่ฏบิตัมินัจะมจีติเจรญิ

ขึน้มา แลว้มนักต็้องมเีสื่อมเป็นธรรมดา 

แลว้เวลาจติเจรญิขึน้มา เจรญิขึน้มาเพราะเหตุใด เจรญิขึน้มาดว้ยความเพยีร 

ความเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะ แลว้ถ้าความเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะ ไม่มี

สตปัิญญาควบคุมมนัด ีมนัจะเสื่อมของมนัไป 

เวลาเสื่อมแลว้เราจะปลุกมนัขึ้นมาไดอ้ย่างไร เสื่อมแลว้เราพยายามฟ้ืนฟูขึน้มา

อย่างไร ถ้าเราฟ้ืนฟูขึน้มาไม่ได ้เราจะก้าวเดนิไปอย่างไร 

คนเรา ชวีติชวีติหน่ึงมนัลม้ลุกคลุกคลานมา ชวีติหน่ึงที่ประสบความส าเรจ็มา กว่า

จะส าเร็จมา เราผดิพลาดมากี่หน เราผดิพลาดมามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราประสบความส าเรจ็

ขึน้มา ส าเรจ็แลว้เราจะรกัษาไวไ้ดอ้ย่างไร 

ถ้ารกัษาไม่ได ้ ไม่มขีณะ มนัเสื่อม ถ้ามนัเสื่อมนะ ถ้าไม่มขีณะใช่ไหม พอเราท า

ธุรกจิของเราขึน้มา มรีายรบัขึน้มา มนัจะปิดบญัชเีองไง เวลาขณะมนัดงัต๊าบ! เลยล่ะ มนั

ตดัดงัต๊าบ! เลยนะ คอืคนไม่เป็นแลว้พูดออกไปนะ น่าอาย 

เหมอืนเราน่ี พูดบ่อย ปล่อยไก่ทหีน่ึงเป็นคอกๆ เลยล่ะ ปล่อยไก่ไปน่ีนะ ถ้าคน

รูจ้กัไก่ รูจ้กัคน จะรูว้่าปล่อยไก่ ถ้าคนไม่รูจ้กัไก่เลย ปล่อยมากไ็ม่รูจ้กัไก่นะ เวลาครูบา

อาจารยเ์ทศน์ไปน่ีปล่อยไก่เป็นเลา้ๆ เลย ไอค้นฟัง อูฮู้! ซาบซึ้ง ไม่รูห้รอกว่านัน่คอืปล่อยไก ่

แต่ถา้คนเป็นนะ ตาย ไก่หลุดไปแลว้ เดีย๋วต้องตามไปจบัไก่คนืมา ทน้ีีพอปล่อยไปแลว้ท า

อย่างไรล่ะ ไม่รูก้ค็อืไม่รูอ้ยู่วนัยงัค ่า 

แต่หลวงตาท่านพดู เราซึง้มาก “คนรู้มนีะ ในวงการปฏิบติั ผู้รู้เขามี ถ้าผูรู้้

เขามี เราพดูอะไรไปน่ีถกู มนักด็ไีป ถ้าผิด ผู้รู้เขาม”ี 
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แลว้ผูรู้ ้ อย่างเช่นหลวงตา ครูบาอาจารยท่์านผูรู้จ้รงิ ท่านเกบ็ไวก้่อน แลว้เขา้ถงึตวั

เลย ไปบอกเขาเลยวา่ผดิ ถ้าเขายอมรบันะ มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเขา คอืเขาไดแ้กไ้ข แต่ถา้

เขาไม่ยอมรบันะ ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรบั ไม่ยอมรบัเพราะเขาไม่รูว้่าผดิ พอเขาไม่รูว้่าผดิ 

เราไปบอกว่าเขาผดิ เขาจะยอมรบัวา่เขาผดิไหม 

เพราะเขาไม่รูว้่าเขาผดิ เขากค็ดิว่าเขาถกู แลว้เราไปบอกว่าเขาผดิ เขากห็าว่าเรา

ไปจบัผดิเขา แลว้พอกเิลสมนัสุมไฟสุมขอนขึน้มานะ มนักบ็อกว่าอจิฉาตารอ้น ไม่เหน็แก่

หน้าตาของคน 

แต่ความจรงินะ ถ้าเป็นธรรมนะ อนัน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเขาเอง ประโยชน์กบัผูท้ี่

ปฏบิตั ิ ผูท้ีพู่ด เพราะผูพู้ดถ้ามคีวามรูอ้ย่างน้ี ถ้ามนัแก้ไข มนัต่อยอดขึน้ไป เขาจะได้

ประโยชน์ของเขา 

ทฏิฐพิระ มานะกษตัรยิ ์ น่ีไง หลวงปู่ มัน่ท่านพูดไง “แก้จติแก้ยากนะ แก้จติแก้

ยากนะ” 

การเอาเหตุเอาผลให้จติยอมรบัความผดิความถูก มนัไม่ใช่ของง่ายๆ การทีเ่ราจะไป

บอกเขาวา่ถูกหรอืผดิ เราจะมวีธิกีารบอกเขาใหเ้ขาเขา้ใจไดอ้ย่างไรว่าเขาผดิ 

แลว้ถ้าเวลาเขาผดินะ ผดิถูกน่ีมนัเป็นเรื่องส่วนบุคคล เราถูกเราผดิมนัเป็นเรื่อง

ผลประโยชน์ของเรา จรงิๆ แลว้มนัเป็นประโยชน์เราทัง้นัน้เลยนะ มนัีกปราชญ์ท่านรูข้อง

ท่าน แลว้ท่านมาแนะน ามาบอกเรา ใหเ้ป็นสมบตัขิองเรา เรากลบัไปโกรธเขา เรากลบัเป็น

พาลไง เรากลบัไปโกรธเขา กลบัไปบดิเบอืน กลบัไปเหน็ว่าเขาเพ่งโทษ เขาท ารา้ย น่ีไง 

การบอก การบอกการกล่าว 

น่ีไง หลวงตาถงึบอกว่า เวลาปฏบิตั ิ เขาเรยีกลงใจ เวลาพระนะ เวลาไปหาครูบา

อาจารย ์ ท่านใหอ้ยู่กนั ๗ วนักอ่น ๗ วนัใหพ้จิารณาวา่จรตินิสยัตรงกนัไหม คอืพูดจากนั

เขา้ใจไดไ้หม ถ้าพูดจาเขา้ใจได ้ เราจะขอนิสยัใหพ้ระองคนั์น้เป็นอาจารยข์องเรา อาจารย์

ของเรา ถ้าบอกนิสยั น่ีเวลาครูบาอาจารยท่์านจะขอนิสยักนั 

ถ้าไม่ขอนิสยั ถ้าครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรมนะ ท่านจะไม่คอยบอกอะไรเป็นพเิศษ 

ถ้าบอกไปมนัจะกรณีน้ี เพราะไม่ไดข้อนิสยั บอกท าไม กเ็หมอืนเรา เราไม่บกพร่อง ไม่ได้

บอกใหเ้ขาบอกเรา แลว้บอกท าไม มนัเกดิแรงต้าน 
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แต่ถ้าขอนิสยัแลว้นะ อา้ว! กข็อนิสยั ถ้าผมมอีะไรผดิพลาดใหบ้อกผมไดเ้ลยนะ 

การขอนิสยัคอืขอนิสยัอยา่งนัน้น่ะ แลว้กฝึ็กหดักนั แลว้ถ้าเราผดิถูกนะ อา้ว! กข็อนิสยัแลว้ 

ขอนิสยัแลว้ เราจะพูดไดเ้ต็มปากเตม็ค า พอเตม็ปากเตม็ค า พระทีว่่าขอนิสยั ทีไ่ดนิ้สยัๆ 

กนัมา 

น่ีไง ถ้าอย่างของเรามคีรูบาอาจารย ์หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านค้นควา้ของท่าน

กนัเอง หลวงปู่ มัน่ท่านกม็คีรูบาอาจารย์เป็นที่ปรกึษาบา้ง แต่ท่านคน้ควา้ดว้ยตวัของท่านเอง 

ดูหลวงตาส ิ หลวงตา ครูบาอาจารยเ์ราท่านเคารพหลวงปู่ มัน่เพราะอะไร พ่อแม่

ครูจารย ์พูดแลว้สะเทอืนใจ 

เป็นทัง้พ่อเป็นทัง้แม่ หาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ความเป็นอยู่ดูแลทัง้หมด 

เป็นทัง้ครูเป็นทัง้อาจารย ์ พ่อแม่กเ็ลี้ยงแต่ร่างกาย แลว้ใครจะเลี้ยงหวัใจ ใครจะ

ดูแลหวัใจทีม่นัดื้อ หวัใจทีม่นัไม่ยอมรบั หวัใจทีม่นัมแีต่ทฏิฐมิานะ แลว้มนัจะมอีุบาย

อย่างไรบอกใหเ้ขา้ใจ 

ดูส ิ ลูกๆ สอนง่ายไหม ลูกๆ น่ีใหส้มความปรารถนา ไดด้ัง่ความปรารถนาไหม 

แลว้ครูบาอาจารยท่์านเป็นอะไรกบัเรา เราไปขอฝากตวัพ่อแม่ครูจารยต์่างหาก ถ้าเราไม่ไป

ขอฝากตวั ท่านเป็นอะไรกบัเรา ท่านกม็พี่อแม่ของท่าน ท่านกบ็วชของท่านมา เรากบ็วชของ

เรามา แต่เราเองยอมตน ยอมตนขอนิสยัท่าน ใหท่้านเป็นอาจารย ์แลว้ท่านกจ็ะสอนเรามา ถ้า

สอนมา 

น่ีไง ขณะของหลวงตาคอือะไร 

ขณะของหลวงตากค็อืขณะทีท่่านกระท าประสบความส าเรจ็ของท่าน พอ

ความส าเรจ็ของท่านปับ๊ เวลาอาจารยส์งิหท์องท่านปฏบิตัขิองท่านมา ท่านกม็าเล่าถวาย

อาจารยข์องทา่น อาจารยข์องท่านกซ็กัไง ซกัหาขณะน่ีไง ขณะเป็นโสดาบนัอย่างไร เป็น

สกทิาคามอีย่างไร เป็นอนาคามอีย่างไร เป็นพระอรหนัต์อย่างไร บอกมาเป็นชัน้ตอนมา 

ถ้าบอกเป็นชัน้ตอนมา 

ทีห่ลวงตาท่านไปพูดกบัหลวงปู่ ขาวไง เวลาหลวงปู่ ขาวพูดมาเป็นชัน้ ๑ ๒ ๓ ๔ 

หลวงตาท่านพูดของท่านใหห้ลวงปู่ ขาวฟัง ๑ ๒ ๓ ๔ ทีเ่จา้คุณจูมเอาหลวงตากบัหลวงปู่ ขาว

ไปสนทนาธรรมกนัทีว่ดัป่าแก้วชุมพลในงานเผาศพแม่ของอาจารยส์งิหท์อง 
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น่ีไง เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านจะมปีระสบการณ์อย่างน้ี ธมมฺสากจฺฉา 

เอตมมฺงฺคลมุตฺตม ํท่านจะสนทนาธรรม ถ้าว่าจะตรวจสอบกนักไ็ด ้พอมาตรวจสอบมนัก็

ชดัเจนอยู่แลว้ 

ฉะนัน้ เวลาอาจารยส์งิหท์องท่านปฏบิตัิมา ท่านกซ็กัถามของท่าน แลว้ท่านกม็าพูด

ของท่าน มาพูดถงึของอาจารยส์งิหท์องนี่แปลก เวลาหลวงตาท่านพูดนะว่า ขณะที ่๑ ๒ ๓ 

มามนัม ี พอขัน้สุดทา้ยพยายามซกั อาจารยส์งิหท์องบอกว่าจะตอบหลวงตาใหช้ดัเจน มนั

ไม่ชดัเจน แต่ผลมนัเป็นอย่างน้ี ผลของมนัคอืมนัจบ 

ของอาจารยส์งิหท์องเวลาท่านอธบิายธรรมะของท่าน ท่านเปรยีบเหมอืนปากกา 

ปากกาหล่อลื่น ปากกาหมกึซมึ พอท่านเขยีนๆๆ ปากกาเขยีนจนหมกึหมด พอหมกึมนั

หมดไปแลว้มนัเขยีนไม่ตดิ เพราะมนัไม่มหีมกึ น่ีคอืวทิยานิพนธ์ของอาจารยส์งิหท์อง 

ปากกาเขยีนจนหมกึหมด พอหมกึมนัหมดไปแลว้ เขยีนอย่างไรมนักไ็ม่มแีลว้ 

เพราะมนัไม่ม ี เออ! เหน็ไหม คนทีป่ฏบิตัไิป ถ้าจรงิแลว้มนัเป็นจรงิ ฉะนัน้ เวลาหมกึมนั

หมดไปแลว้มนักห็มดไปแลว้ แลว้หมกึหมดไปแลว้มนัไม่มน่ีี หมกึมนัไม่ม ี จะท าใหม้นัมี

อย่างไรมนักไ็ม่ม ี

หลวงตาท่านกซ็กัเลย พยายามบอกวา่ สมมุตวิ่าถ้ามนัมหีมกึ เอาหมกึมาเตมิได้

ไหม 

เออ! ท่านกม็เีหตุผลตอบของท่าน เพราะเวลาจะสอบ โอ๋ย! ต้องสอบกนัละเอยีด

นะ ถ้าสอบแลว้กค็อืจบ 

ฉะนัน้ ของอาจารยส์งิหท์อง สาธุ เรากเ็ชื่อมัน่ของเรา ถูกต้อง อาจารยส์งิหท์อง

ถูกต้อง หลวงตากถ็กูต้อง ถูกต้องแลว้วางไว ้

แต่น่ีมนัมาทีค่ าถามส ิ ค าถาม คนถามกไ็ม่รู ้ คนตอบก็ไม่รูไ้ง “ขณะของหลวงตา

คอือะไรคะ” 

คอืตงัเมมัง้ มนัตดัดงัต๊าบ! เลยล่ะ เราต้องไปหาตงัเมมาตดักนั แต่ถ้าเป็นความ

จรงินะ ความจรงิมนักค็อืความจรงิส ิมนัมคีวามจรงิอยู่มนักเ็ป็นความจรงิ แต่ถ้าไม่มคีวาม

จรงิอยู่มนักเ็ป็นแบบน้ี น่ีพูดถงึขณะ 
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ฉะนัน้ ผูถ้ามไม่ต้องสงสยั มนัเดาธรรม มนัดน้เดาจนสูงส่ง ขา้งหน้ากบ็อกว่า 

สกทิาคามมีนัเกดิอกีชาตเิดยีว อนาคามตี้องไปอกียาวไกลเลย อนัน้ีกเ็ดามา อนัน้ีเดาสูงขึน้

ไปอกี เล่นขณะเลย แลว้ขณะคอือะไร 

อนัน้ีคอืการตรวจสอบบญัชทีีผู่ต้รวจสอบบญัชเีขาเซน็รบัหมด เซน็รบัแลว้กย็ื่น

สรรพากร เสยีภาษถีกูต้องตามกฎหมาย ท าความชดัเจนตามระเบยีบทางราชการถูกตอ้ง

หมด แลว้จบโดยสมบูรณ์เป็นสมัมาทฏิฐิ 

แต่ถ้าพูดถงึคนทีม่กีเิลสแลว้คดิโดยเขา้ขา้งตวัเอง มนัก็หลบหลกีหลบเลีย่ง หลบ

ภาษ ีหนีภาษ ีแลว้ว่าตวัเองถูกตอ้ง มนักไ็ม่ใช่พระพุทธศาสนาไง ถ้าหลบภาษคีอืหลบจาก

สจัธรรม หลบจากอรยิสจั 

มนัจะเป็นสจัธรรม เป็นผู้ท่ีผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เหน็ไหม 

ผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต ถ้าเหน็ตถาคต 

มนักไ็ม่หลบเลี่ยง ไม่หลบภาษี ขณะถกูต้องดีงาม 

แต่ถ้ามนัหลบภาษ ีหลบภาษ ีหลบเลีย่ง แลว้กไ็ปท าบญัชสีอง บญัชสีาม ตดักเิลส

ดงัต๊าบ! มนักไ็ม่เหน็ตถาคต มนัไม่เหน็ตถาคต ไม่เห็นธรรม ไม่เหน็ตถาคต แลว้กแ็ถกนั

ไป น่ีขณะของเขา 

ฉะนัน้ เราไม่เอาอยา่งนัน้ ของหลวงตาสาธุ ยกไว ้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ยงัยกไวเ้ลย เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าพูดถงึพระอานนท์ “อานนท์ อกี ๓ 

เดอืนขา้งหน้าเขาจะท าสงัคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ในวนันัน้” 

ค าว่า “เป็นพระอรหนัต์วนันัน้” เหน็ไหม น่ีขณะของพระอานนท์ ของพระอานนท์

ถูกต้องดงีาม ถูกต้องดงีาม พระอานนท์มอีายุขยัมาอกี ๑๒๐ ปี พระอานนท์ถงึนิพพาน

กลางอากาศ 

น่ีไง เวลาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ นิพพานไปแลว้ พระอานนท์รอ้งไหร้ าพนัร าพงึเลยล่ะ เราเป็นพระโสดาบนั ไม่มใีครชี้น า 

สุดทา้ยแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “อานนท์ เธอไดท้ าบุญกุศล

เอาไวม้าก อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แมแ้ต่อนาคตกาล ผูท้ีจ่ะอุปัฏฐาก

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กไ็ม่มใีครปฏบิตัไิดเ้กนิพระอานนท์ไปหรอก เธอไดท้ าบุญ
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กุศลเอาไวม้าก อกี ๓ เดอืนขา้งหน้า เขาจะท าสงัคายนา เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์วนันัน้” 

แลว้พระอานนท์กไ็ดเ้ป็นพระอรหนัต์วนันัน้จบสิน้ไปแล้ว 

ฉะนัน้ เวลาขณะของหลวงตากเ็ป็นขณะของหลวงตา ขณะของอาจารยส์งิหท์องก็

เป็นขณะของอาจารยส์งิหท์อง 

อย่างน้ีทีส่งสยั สงสยัแลว้นะ ปฏบิตันิะ ใหเ้อาจรงิเอาจงั เอาความจรงิของเรา ของ

หลวงตากเ็ป็นของหลวงตา ของอาจารยส์งิหท์องกเ็ป็นของอาจารยส์งิหท์อง ของเรา ของเรา 

ของเราของผูถ้าม พยายามปฏบิตั ิ

แต่อย่าไปตดัตงัเมนะ ตงัเมไม่ต้องไปตดัหรอก เพราะว่าผูข้ายตงัเมเขาตดัของเขา

เอง เขาขายตงัเมเพื่อเอาตงัค ์เราปฏบิตัเิพื่อเอาคุณธรรม เราเอาความจรงิของเรา เราจะเอา

สจัจะความจรงิ เราไม่ใช่เอาการหลกีเลีย่งหลบเลีย่ง เราจะเอาความจรงิ 

ถ้าผูใ้ดเหน็ธรรม ผูนั้น้เหน็ตถาคต เราอยากเหน็ตถาคต เราอยากเหน็องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราอยากไดส้จัจะความจรงิในใจของเรา 

อย่าแถ ไม่รูแ้ลว้อวดรู ้ แลว้สรา้งทฤษฎขีองตวัเองขึน้มาว่าขณะเป็นอย่างนัน้ๆ 

ขายโง่ ปล่อยไก่ ท าใหค้นเขาตฉิินนินทา กรรมฐานเป็นกนัอย่างน้ีหรอื กรรมฐานมคีวามรู้

อย่างน้ีหรอื ไหนว่ากรรมฐานปฏบิตัจิรงิไง 

ถ้าเราปฏบิตัจิรงิ เราปฏบิตัขิองเราเพื่อเป็นความจรงิของเรา เอวงั 


