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ถาม : ข้อ ๒๒๖๒. เร่ือง “เหตใุดพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงโปรดไม่ได้” 

กราบนมสัการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสงู ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว จะไปโปรดอาจารย์ทัง้สององคค์ือท่านอทุกดาบสและอาฬารดาบส แต่ได้
ตายไปก่อนที่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะตรัสรู้ นัน้เป็นเพราะเหตใุดองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าจงึไม่สามารถโปรดอาจารย์ทัง้สองได้ และบุคคลที่เป็นพระพรหมแล้ว (หมายถงึพรหมที่
ไม่ใช่พระอริยะนะครับ) หากได้ฟังธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสามารถที่จะบรรลธุรรมได้
หรือไม่ หากบรรลธุรรมแล้ว ในเม่ือพระพรหมมีอายยุืนยาว จะมีผลท าให้ภพชาตินัน้สิน้สดุลง
ในทนัทีที่บรรลธุรรมหรือไม่ 

หากหลวงพ่อเห็นควรประการใด ได้โปรดเมตตาคลายข้อสงสยัด้วย กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : ไอ้เร่ืองนีม้นัไม่ใชเ่ร่ืองเลย ประสาเรามนัไม่ใชเ่ร่ือง มนัเป็นประวตัิศาสตร์ มนัเป็น
ประวตัิศาสตร์สมยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ามนัเป็นประวตัิศาสตร์มนัก็จบไปแล้ว
แหละ แต่เวลาเรามาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราก็สงสยัไปทัว่ 

เวลาสงสยัไปนะ เวลากรณีอย่างนีม้นัเปรียบเทียบได้ เวลาเปรียบเทยีบได้ที่ว่าองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปโปรดพทุธมารดา ท าไมพทุธมารดา องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าไปโปรดล่ะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปโปรดพทุธมารดาเพราะอะไร 

เพราะ หนึ่ง จะเป็นแม่ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ต้องสร้างสมบุญญาธิการ
มา จะเป็นพ่อจะเป็นแม่ พวกนีต้้องสร้างสมบุญญาธิการมาทัง้นัน้น่ะ 
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เวลาคลอดเจ้าชายสิทธัตถะแล้วสิน้ชีวิตเลย เพราะอะไร เพราะท้องนัน้เป็นท้องที่พระ
โพธิสตัว์จะมาเกิด คนอ่ืนไม่มีสิทธ์ิ แล้วไม่มีใครมีบุญวาสนาเท่านัน้ เวลาท้องเสร็จนะ เวลา
คลอดแล้วเสียชีวิตเลย เสียชีวิตแล้วไปดาวดึงส์ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปโปรด 
ไปโปรดเพราะอะไร ไปโปรดเพราะบุญกุศลไง 

ไปโปรดเพราะ หนึ่ง ทดแทนบุญคณุพ่อแม่ แล้วแม่กบัลกู ความสมัพนัธ์กนั 
ความสมัพนัธ์หมายความว่า เราจะเจรจากบัใคร เราจะรู้จกัใคร เรากเ็จรจาได้ใช่ไหม เราไม่รู้จกั
ใคร เขาไม่รู้จกัเรา เราไปเจรจากบัเขา เขายอมไหม ไม่มีใครยอมหรอก นี่เป็นเร่ืองของเขา 

นี่พดูถึงว่าเวลาเปรียบเทียบ เวลาเปรียบเทียบว่าท าไมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ไปโปรดอทุกดาบส อาฬารดาบสไม่ได้ 

เวลาจะโปรดนะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว เสวยวิมตุติสขุแล้ว 
เวลาทอดธุระเลยว่าจะเผยแผ่พระพทุธศาสนา เพราะอะไร เพราะคนมนัรู้ไม่ได้หรอก คนมนั
ละเอียดลึกซึง้จนทอดธุระ จนพรหมมานิมนต์ หนึ่ง 

สอง มนัเป็นเพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ มนัเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ต้องสอน 

แต่ส่ิงที่เวลาทอดธุระ ทอดธุระเพราะธรรมะมนัละเอียดลึกซึง้เกินไป คนธรรมดา คน
ทัว่ไปจะรู้ได้อย่างไร มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้ 

แต่ในปัจจุบนันีน้ะ ลืมๆ ไปเป็นพระอรหนัต์หมด เดินไปชนพระอรหนัต์หมด 

แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทอดธุระเลย มนัจะเป็นไปได้อย่างไร แต่สดุท้าย
แล้วด้วยอ านาจวาสนา ถ้าเป็นไปไม่ได้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมาตรัสรู้ได้อย่างไร มา
บรรลธุรรมได้อย่างไร พระอญัญาโกณฑญัญะบรรลธุรรมได้อย่างไร บรรลธุรรมได้ บรรลธุรรม
ได้เพราะว่าสหชาติ คือได้สร้างบุญกุศลมาด้วยกนั 

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมาเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “นัน่ไง อคัร
สาวกเบือ้งซ้ายเบือ้งขวาเรามาแล้ว” แสดงว่าเขาสร้างของเขามา ค าว่า “เขาสร้างของเขามา” 
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เขาปรารถนามา เขาปรารถนา เขาสร้างบุญญาธิการมา เขาสร้างสมของเขามา พอสร้างสมของ
เขามา ส่ิงที่ได้สร้างสมของเขามามนักเ็ป็นอ านาจวาสนาบารมีของเขา 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว ทอดธุระจะไม่
สอนใครเลย มนัละเอียดลึกซึง้เกินไปที่ว่าปถุชุน ปถุชุนคนหนาจะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นไปได้
ยาก ถ้าเป็นไปได้ยาก ท าไมสมยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว เผยแผ่แล้ว 
พระอรหนัต์เต็มไปหมดเลย เต็มไปหมดเลยนะ เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นคน
รือ้สตัว์ขนสตัว์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้เอหิภิกข ุบวชให้เอง อบรมเอง สอนเอง 

นี่ไง กรณีนี ้ ดสูิ เวลาท่านจะเผยแผ่ธรรม ก าหนดดเูลยว่าควรจะเอาใครก่อน ก็เอาอทุก
ดาบส อาฬารดาบสนี่แหละ เพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเคยไปเรียนไป
ศึกษากบัเขา ถ้าเคยไปเรียนไปศกึษากบัเขา เขาได้สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ แต่เสร็จแล้ว จะศึกษา
ต่อไปแล้วมนัจบแค่นัน้ พอมนัจบแค่นัน้ ก็รู้ได้ว่า เหมือนส านกันีอ้าจารย์เกง่มาก แล้วเราก็เป็น
ไบรต์คนหนึ่ง เราก็เป็นคนไบรต์คนหนึง่นะ ถ้าคนโง่ๆ ไม่รู้เร่ืองหรอก คนโง่ๆ เซ่อๆ เข้าไปก็ไป
เป็นเหยื่อเขาทัง้นัน้น่ะ 

เราก็ไบรต์คนหนึ่งเข้าไปในส านกันัน้ ไปศึกษาจนหมดไส้หมดพงุเขาแล้ว แล้วมีอะไรอีก
ไหม จบแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะบอก โอ๋ย! แค่นี ้แค่นีแ้สดงว่า เพราะค าว่า “จบแล้ว” คือเราศึกษา
หลกัสตูรเขาจบแล้ว แต่เรายงัโง่ๆ อยู่เลย เรายงัไม่รู้จกัชีวิตเราเลย แล้วมนัจะเป็นประโยชน์ได้
อย่างไร ท่านถงึต้องมารือ้ค้นของท่านเอง 

พอมารือ้ค้นของท่านเอง เวลาท่านส าเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้วถึงได้
รู้ว่าเขามีวฒุิภาวะความรู้แค่ไหน แล้วกเ็ปรียบเทียบอทุกดาบส อาฬารดาบส กบัชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
วฒุิภาวะ ชฎิล ๓ พ่ีน้องจะสงูกว่าด้วย เพราะว่าสมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ ชฎิล ๓ พ่ีน้องบูชาไฟ ถ้า
บูชาไฟเขาก็ได้สมาบติัเหมือนกนั เพราะอะไร เพราะเขามีฤทธ์ิ 

ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ขนาดว่าจะไปเอาชฎิล ๓ พ่ีน้อง เขายงัทิฏฐินะ เวลาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าไปพกัอยู่ด้วย ว่านะ “สมณะนีเ้ก่งนะ แต่สู้เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหนัต์” ชฎิล 
๓ พ่ีน้องหลงตวัเอง 



สอนใคร ๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

พระพทุธเจ้าก็พยายามจะแก้ พยายามแก้แล้วแก้อีกนะ แสดงฤทธ์ิแสดงเดช เขามีฤทธ์ิมี
เดช พระพทุธเจ้ามีมากกว่า ให้ไปนอนที่โรงไฟ พญานาคจะได้ท าลายพระพทุธเจ้าซะ 
พระพทุธเจ้ากจ็บัใส่บาตร จะท าอะไร พระพทุธเจ้าเหนือกว่าทัง้นัน้น่ะ แล้วสดุท้ายแล้วเขายงัไม่
ฟังไง พอเขาไม่ฟังนะ “เธอไม่ใช่พระอรหนัต์” 

โอ้โฮ! คอตกเลยนะ พอคอตกขึน้มา เห็นไหม ได้สละ สละความเป็นฤๅษี สิ่งนัน้ลอยไป 
จนชฎิล ๓ พ่ีน้องมาฟังเทศน์ เทศนเ์ร่ืองอาทิตตปริยายสตูร อายตนะเป็นของร้อน ตา ห ู จมกู 
ลิน้ กายเป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะโทสะ ร้อนเพราะโมหะ ร้อนเพราะโลภะ ความ
ร้อนนะ โทสคัคินา โมหคัคินา เวลาเทศนาว่าการไป ชฎิล ๓ พ่ีน้องเป็นพระอรหนัต์ นี ้
เปรียบเทยีบให้เห็นว่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปทรมานชฎิล ๓ พ่ีน้อง 

ชฎิล ๓ พ่ีน้อง เราจะว่าวฒุิภาวะจะเหนือกว่าอทุกดาบส อาฬารดาบสด้วย ฉะนัน้ ถ้าไป
ทรมานในภพชาติเดยีวกนั มนัภูมิความรู้มนัรู้กนั มนัเท่าทนักนั มนัเหน็กนั มนัทรมานกนัได้ แต่
เวลาเขาตายเสียแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเผยแผ่ธรรม จะเอาใครก่อน เล็ง
ญาณไปไง อาฬารดาบส อทุกดาบส สองอาจารยก์็เพ่ิงตายไปเม่ือวานนี ้ สดุท้ายก็เลง็ญาณ
ไปปัญจวคัคีย์ก่อน พอได้ปัญจวคัคีย์มาแล้ว ได้ยสะแล้ว แล้วออกเผยแผ่ธรรม พระพทุธเจ้าถึง
ไปเอาชฎิล ๓ พ่ีน้อง นี่เวลาได้มา 

นี่พดูถึงการทรมานสตัว์ การรือ้สตัว์ขนสตัว์ สิ่งที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไป
โปรด แต่ท าไมไม่ไปโปรดอทุกดาบส อาฬารดาบสล่ะ 

ไปโปรดอะไร ถ้ามนัโปรดได้ พระพทุธเจ้าโปรดแล้ว เพราะด้วยการที่ว่าเขาได้สมาบตั ิ
เขาได้สมาบตัิ ๖ สมาบตัิ ๘ เขาไปเกิดเป็นพรหม เวลาเกิดเป็นพรหม ไปเกิดเป็นอะไร จะไป
สอนใคร พอไปเกิดเป็นพรหม โอ้โฮ! พรหมนีย้ิ่งใหญ่ใหญ่เลย เอ็งจะมาสอนข้าได้อย่างไร มาถึง 
โอ๋ย! 

คนไม่ฟัง จะไปสอนใคร พระพทุธศาสนานีส้ดุยอด คนที่เข้ามาฝึกหดัในวดั โอ้โฮ! 
ซาบซึง้ ถ้าคนซาบซึง้ บอกเลยนะ ถ้าชาวพทุธถือศีล ๕ ประเทศชาติจะเจริญมาก แล้วเอ็งให้
ชาวพทุธในประเทศไทยถือศีล ๕ หมดไหม มึงดสูิ มนัโกงกนั ดสูิ มนัปล้นชิงอยู่นัน่น่ะ คนหยาบ
คนหนามนัไม่สนใจ พอไม่สนใจ จะไปโปรดใคร 
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เวลาเป็นอทุกดาบส อาฬารดาบส มนัเห็นกนั มนัพดูกนัได้ เราชาตเิดียวกนั เราภพชาติ
เดียวกนั แต่เวลามาเกิดบนพรหม เกิดบนพรหมนี่นะ มนัยิ่งใหญ่นะ พอเกิดบนพรหมยิ่งใหญ่ขึน้
มาแล้วมนัจะฟังใคร 

เราไปสอนใคร เราไปสอนคนที่ไม่ฟัง ใครฟัง เราไปสอนคนที่มีศกัยภาพเป็นพรหม เรา
เป็นมนษุย์นะ มนษุย์จะไปสอนพรหม พรหมมนัจะฟังมึงหรือ จะไปสอนใคร 

ที่ว่าโปรดไม่ได้ๆ โปรดไม่ได้เพราะว่ามิจฉาทิฏฐิ โปรดไม่ได้เพราะว่ากเิลสตณัหาความ
ทะยานอยาก โปรดไม่ได้ แต่คนที่จะโปรดได้มนัต้องคอ่ยๆ ทรมานมา 

ในพระไตรปิฎกนะ เวลาพระอรหนัต์ เวลาไปเฝา้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะถามก่อนเลยว่าใครทรมานมา ไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกส ิ

เวลาพระอรหนัต์ มนัก็เหมือนกบัเราจะพดูว่า ไม่ใช่แบบว่ายกย่องกลุ่มเดียวกนันะ เช่น 
หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ เวลาครูบาอาจารย์ท่านจะประพฤติปฏิบตัิ จะไปเฝา้หลวงปู่ มัน่ จะไป
ถามปัญหาหลวงปู่ มัน่ ใครติดขดั อย่างเช่น หลวงปู่ เจี๊ยะ เวลาท่านจะไปจากเมืองจนัท์ ท่าน
บอกเลย ใครจะฟังธรรมของท่านไม่ได้ เว้นไว้แต่หลวงปู่ มัน่เท่านัน้ 

ท่านดัน้ด้นขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ แล้วกไ็ปรายงานผลหลวงปู่ มัน่ แล้วเสร็จแล้วถามหลวงปู่
มัน่ว่า “ให้ผมท าอย่างไรต่อครับ” 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “ก็ท าอย่างเดิมนัน่แหละ ท าอย่างที่พิจารณากายขึน้มานัน่แหละ 
เพราะพิจารณากายมาแล้วมนัได้ผล มนัมา ๒-๓ ขัน้ตอนแล้ว พิจารณาต่อเนื่องไป” 

ย้อนกลบัไปองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาพระที่ปฏิบตัิแล้วจะไปเฝา้องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ไปแบบนี ้ ไปเฝา้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็จะถามเลยว่า “ใครทรมานมา ใครทรมานมา” 

ค าว่า “ทรมานมา ทรมานมา” เขาเป็นคู่บุญคู่กรรมต่อกนั เขาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กนั 
เขาถึงฟังกนั เวลาฟังกนั มนัก็ทรมานได้ 
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นี่ก็เหมือนกนั อทุกดาบส อาฬารดาบส เขาไปเกิดเป็นพรหมแล้ว เขาเกิดเป็นพรหมแล้ว 
ก่อนที่เขาจะตายไป เขาตายไปในหน้าที่อะไร หน้าที่ของศาสดา หน้าที่ของเจ้าส านกั เขาไปเกิด
บนพรหมแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ใหญ่ แล้วจะฟังใคร จะไปสอนใคร ที่ว่าสอนไม่ได้ๆ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีปัญญามหาศาล เป็นศาสดาของเรา มีฤทธ์ิมีเดช
มหาศาล แต่ถ้าคนไม่ฟังแล้วก็จบ คนไม่ฟังมนัไม่สนหรอก ถ้ามนัไม่สนแล้วมนัได้อะไร คนไม่
เชื่อ 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ถ้าคนสลบอยู่ คนนอนหลบัอยู่ มึง
ไปปลกุเขาไม่ได้หรอก ไปสอนเขาไม่ได้หรอก ต้องให้เขาตื่นขึน้มาก่อน 

ไอ้นี่มนันอนหลบั แต่ใจคนไม่เชื่อ มนัวางยาสลบใจมนัน่ะ ใจมนัเหมือนวางยาสลบเลย 
ไม่รู้ไม่ชี ้ ไม่รู้ไม่ชี ้ ฉันยอด ฉันแน่ ฉันเก่ง...จะไปสอนใคร ที่ว่าโปรดไม่ได้ๆ โปรดไม่ได้เพราะว่า
อ านาจวาสนาของเขา บุญกุศลของเขา ไอ้นัน่คือโปรดไม่ได้ 

เหตใุดถึงโปรดไม่ได้ เขาถามไง ถ้าหากได้ฟังธรรมองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
สามารถจะบรรลธุรรมได้ไหม ถ้าเป็นพรหมจะฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบรรลุ
ธรรมได้ไหม 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการนะ เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน ์
ในพระไตรปิฎกส าเร็จเป็นล้านๆ เวลาเทวดาที่เขาสนใจ เทวดาที่มาฟังเทศน์หลวงปู่ เสาร์ หลวง
ปู่ มัน่ เวลาเขามาฟังเทศน์เพราะอะไร 

ก็เหมือนพวกเรา พวกเรามาวดัท าไม เพราะเรามีศรัทธาใช่ไหม เรามีความเชื่อใน
พระพทุธศาสนาใช่ไหม นี่ไง ใจมนัเปิด ใจมนัแสวงหา ใจมนัต้องการใชไ่หม เวลาไปฟังธรรมมนั
ก็ค้นคว้าหาเหตผุลเพ่ือใจมนัใชไ่หม แต่ถ้าคนมนัไม่เอามนัฟังไหม บ้านอยู่ติดวดัเลย พระเทศน์
ทัง้วนัทัง้คืน ล าโพงเกาะหมูนัเลย มนัไม่สนใจ มนัได้อะไร 

นี่ไง เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการ เทวดา อินทร์ พรหมส าเร็จ
มหาศาล 

นี่เขาบอกว่า ถ้าเขาเป็นพรหม เขาฟังเทศน์แล้วเขาสามารถบรรลธุรรมได้ไหม 
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ยิ่งกว่าได้ ใจทกุดวงมีโอกาสทัง้นัน้ เว้นไว้แต่มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดปิดบงั หนึ่ง เว้นไว้
แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากปกคลมุใจ หนึง่ มนัฟังแล้วมนัไม่เข้าใจ 

ฉะนัน้ เวลาฟังไม่เข้าใจแล้ว เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอน หายใจเข้านึกพทุ หายใจออก
นึกโธ ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเผยแผ่ธรรม อนปุพุพิกถา เวลาเจอคนทัว่ไปก็
สอนเขาให้ท าบุญกุศลก่อน พอท าบุญกุศลแล้วจิตใจของเขาควรแกก่ารงาน นี่มนสุสเทโว 
เพราะใจเขาเป็นเทวดา เพราะคนที่มีบุญกุศลเหมือนกบัเทวดา มนสุสเทโว ให้ถือพรหมจรรย ์
พอถือพรหมจรรย์ พรหมจรรยก์็มีศีล มีศีล ท าความสงบของใจเข้ามา พอจิตควรแก่การงาน จิต
ควรแก่การงาน คนที่มนัจะรู้อริยสจัมนัต้องสมควร มนัต้องมีพืน้ฐาน มนัต้องมีหลกัของมนั 

พอมีหลกัของมนันะ สมควรแก่การงาน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงอริยสจั 
พอแสดงอริยสจัขึน้ไป พอฟัง ผัวะ! พระโสดาบนั พระสกิทาคาม ีพระอนาคามทีัง้นัน้เลย ท าไม
พรหมจะบรรลธุรรมไม่ได้ ยิ่งกว่าได้ แต่ต้องเป็นสมัมาทิฏฐิ ต้องเขาปรารถนา เขาขวนขวาย เขา
จะเป็นไป 

ถ้าเขาไม่ขวนขวาย ไม่ปรารถนา ดสูิ เวลาพระโมคคลัลานะ เวลาช่วยองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าทรมานสตัว์ ก็นี่ไง ไอ้พวกขีเ้หนียวไง ไอ้เศรษฐีขีเ้หนียว ไอ้ที่ท าขนมเบือ้ง ไอ้
ท าที่ว่ามนัติดกนัหมด หิวนะ อยากกินขนมเบือ้งมากจนไม่สบาย ไอ้เมียก็ถามว่าเป็นอะไร 

โอ๋ย! ไม่สบาย อยากกินขนมเบือ้ง 

เศรษฐีอยากกินขนมเบือ้ง ของแค่นีเ้อง แต่เศรษฐีมนัขีเ้หนียวไง ถ้ามนักิน ลกูน้องมนั
ต้องกินด้วยไง ถ้าท าก็ต้องแจกเขาด้วย 

โธ่! มนัจะเป็นอะไรไป เรากไ็ปท าบนปราสาทชัน้ ๗ สิ 

เขามีปราสาทของเขา ไปท าอยู่ปราสาทชัน้ ๗ ก าลงัท าขนมเบือ้งอยู่เลย พระโมคคลัลา
นะเหาะมาที่หน้าต่าง โอ๋ย! แค้นมาก หลบมาขนาดนีย้งัตามมาอีก นี่เวลามิจฉาทิฏฐิขีเ้หนียว
ขนาดนี ้มิจฉาทิฏฐิอย่างนัน้น่ะ 
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แต่เพราะพระโมคคลัลานะไปทรมาน ไปทรมานนะ บอกว่า ถ้าไม่ถวายสมณะก่อน กิน
มนัก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร 

ก็เลยตดัอนัเล็กๆ ลงในกระทะมนัจะได้ชิน้เล็กๆ เสียดาย ก็ให้สมณะแค่นีพ้อ เราจะได้
กินไง 

ทีนีด้้วยฤทธ์ิ ใส่เล็กๆ แต่มนัเป็นแผ่นใหญ่ๆ ยิ่งไม่พอใจ ไม่ถวาย พอไม่ถวาย พอจะ
ถวายขึน้ไป มนัติดไปหมดเลย ขนมติดไปหมดเลย อู๋ย! ยิ่งโกรธใหญ ่

แต่เพราะท่านอบรมสัง่สอนจนเปล่ียนใจ เห็นไหม จากมิจฉาทิฏฐิกลายมาเป็น
สมัมาทิฏฐิ บอกว่าจะถวายแล้วแหละ เพราะทรมานแล้ว แบบว่าไม่กงไม่กินมนัแล้วแหละ 
ถวายหมดเลย 

พระโมคคลัลานะบอกว่า รับไม่ได้ ไม่รับหรอก ถ้าจะถวาย ไปถวายองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า 

นี่ไง นี่อยู่ในธรรมบท ไอ้เศรษฐีขนมเบือ้ง ไอ้เศรษฐีขีเ้หนียว มิจฉาทิฏฐิ ถ้ามิจฉาทฏิฐิ 
มนัต้องทรมานให้เป็นสมัมาทิฏฐิก่อน 

ไอ้พวกเราขีห้มรูาขีห้มาแห้งลืมตาขึน้มาเป็นพระอรหนัต์หมด บ้าบอคอแตก มนัเป็นไป
ไม่ได้ มนัไม่มีอยู่จริง 

ถ้ามนัมีอยู่จริง การกระท า ส่ิงที่ว่าเขาเป็นพรหม เขาจะบรรลธุรรมได้หรือไม่ 

ยิ่งกว่าได้ ตัง้แต่มนษุย์ขึน้ไปนะ ถ้าสตัว์เดรจัฉานไม่ได้ นรกอเวจีไม่ได้ ตัง้แต่มนษุย์ขึน้
ไป เพราะในพระไตรปิฎก เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ส าเร็จธรรมมากมาย 

เวลาเทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มากมาย มากมายเพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นสมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิคือว่าโดยวฏัฏะ บนสวรรค์เขาก็มีศาลาฟังธรรม
เหมือนกนั พระอินทร์เป็นผู้แสดง ผู้ที่มีบุญกุศลเป็นผู้แสดง แสดงก็เหมือนกบัพระเทศน์นัน่น่ะ 
เขาก็เบื่อ เขาก็อยากฟังของจริง 
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ถ้าครูบาอาจารยเ์ราเป็นธรรม เขาลงมาฟังทัง้นัน้น่ะ ถ้าลงมาฟัง เสร็จแล้วถ้าเขาส าเร็จ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรม แสดงธรรมเป็นพระอรหนัต์มากมาย 

ทีนีบ้อกว่า เขาจะบรรลธุรรมได้ไหม 

ได้ ได้แน่นอน 

ฉะนัน้ที่ว่า หากบรรลธุรรมแล้ว เขาเป็นพระพรหมมีอายยุืนยาว จะมีผลท าให้ภพชาติ
สิน้สดุหรือไม่ 

ภพชาติสิน้สดุในใจ แต่ความเป็นพรหม ความเป็นพรหมนัน้จนกว่าจะหมดอายขุยัไป 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านพดูไง เวลาท่านไปทีห่นองผือ ที่ท่านบอกว่าจิตมนัจบัแล้ว
ปล่อย จบัแล้วปล่อย อย่างนีไ้ม่ใช่พระอรหนัต์หรือ แล้วเวลาท่านเป็นโรคเสียดอก ที่ว่าจะตาย 
ไม่อยากตาย ไม่อยากตายเพราะอะไร ไม่อยากตายเพราะเกิดเป็นพรหมนี่ไง มนัยงัเสียเวลา 

สดุท้ายแล้วท่านมาพิจารณาของท่าน พอสิน้สดุแล้ว อ้าว! ตายเม่ือไหร่ก็ได้ เพราะตาย
มนัก็จบ เพราะว่าภพชาติมนษุย์ร้อยปี แต่ถ้าชัน้พรหมมนัเป็นหม่ืนๆ ปี หมื่นปีมนัสิน้กิเลส แต่ก็
เป็นสอปุาทิเสสนิพพาน ก็ยงัด ารงภพชาติจนกว่าจะสิน้อายขุยัไป อายขุยัคืออายขุยั ภพชาต ิ
เร่ืองกเิลสเป็นเร่ืองกิเลส ไม่เกี่ยวกนั มนัคนละเร่ืองเดยีวกนั นี่พดูถึงว่าท าไมเป็นแบบนัน้ไง พดู
อย่างนีม้นัเป็นเร่ืองทางวชิาการ ทางวิชาการเขารู้ได้เขาเข้าใจได้ ถ้าเขาเข้าใจได้นะ 

ถ้ามนัทรมานได้ มนัอบรมสัง่สอนได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสัง่สอนแล้ว 
เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเคยไปศึกษากบัเขา แต่สถานะนะ เราเทียบอทุกดาบส 
อาฬารดาบส ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 

ชฎิล ๓ พ่ีน้องยงัถือตวัถือตนขนาดนี ้ “สมณะนีเ้กง่ แต่สู้เราไม่ได้ เราพระอรหนัต์” 
พระพทุธเจ้าทรมานขนาดนัน้ก็ “สมณะนีเ้กง่” เพราะการกระท านัน้มนัมหศัจรรย์ “สมณะนีเ้กง่ 
แต่สู้เราไม่ได้ เราเป็นพระอรหนัต์” 

จนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรมานจนถงึเต็มที่ สดุท้ายนะ แบบว่าชกเต็มหน้า
ตรงๆ เลย “เธอไม่ใช่พระอรหนัต์ เธอไม่ใช่ เธอหลงในตวัเอง” 
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มนัก็ไม่ใช่อยู่แล้ว คอตกเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีใครสามารถทายใจเขาได้ ไม่มีใคร
สามารถรู้ถึงความคิดเขาได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสวนกลบัหมด สดุท้ายแล้วกว่า
เขาจะลง 

ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ถ้าไม่ใช่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ใครจะทรมานได้ 

๑. เขามีฤทธ์ิ 

๒. เป็นอาจารย์ของกษัตริย ์

พระเจ้าพิมพิสารเป็นลกูศิษย์ของชฎิล ๓ พ่ีน้อง สถานะทางสงัคมเขาสงูส่งหมดเลย 
แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปทรมาน เพราะด้วยบารมี ด้วยคณุธรรมขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรมานชฎิล ๓ พ่ีน้อง 

นี่ย้อนกลบัมาอาฬารดาบส อทุกดาบส แต่อาฬารดาบส อทุกดาบสเขาเกิดเป็นพรหม
แล้ว เป็นพรหมแล้วเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสมัมาทิฏฐิล่ะ เขาจะฟังหรือไม่ฟังล่ะ 

ประสาเรา มนัก็เป็นกรรมของสตัว์ เป็นเร่ืองกรรมของเขา กรรมของเขาหมายความว่า 
เขาก็สร้างคณุงามความดีของเขา คณุงามความดีของเขาคือได้ฌานสมาบตัิ ทีนีไ้ด้ฌาน
สมาบตัิแล้วมนัไม่ใช่มรรค เวลามนัได้สมาบตัิแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นพรหม ก็แค่นัน้ 

พอแค่นัน้แล้ว คนเราพอเกิดเป็นพรหมแล้ว คนที่มีกิเลสท าไมมนัจะไม่อีโก้ แล้วมนัจะฟัง
มึงไหม ถ้าไม่ฟังแล้วเขามาสอน อยากให้สอน แต่พระพทุธเจ้ารู้ว่าไปสอนแล้วเสียเวลาเปล่า สู้
ไปเอาชฎิล ๓ พ่ีน้องดีกว่า สู้ไปเอาคนที่มีโอกาสดีกว่า นี่พดูถึงว่าท าไมถึงไม่ไปสอน 

แล้วเขาก็สงสยัอีก ถ้าไปสอน จะบรรลธุรรมได้ไหม 

แต่โดยสถานะ โดยข้อเท็จจริง ได้ แต่ถ้ามีทิฏฐิมานะ มีกิเลส ไม่ได้ ไม่ได้เพราะกิเลสของ
ตน ไม่ได้เพราะอีโก้ของตน ไม่ได้เพราะกรรมของตน แต่โดยวิทยาศาสตร์ได้ไหม 

พรหมมาฟังเทศน์พระพทุธเจ้ามากมาย ส าเร็จอือ้เลย แต่เพราะเขาเป็นสมัมาทิฏฐิ เขา
ได้สร้างบุญวาสนาของเขามา 
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นี่พดูถึงว่าท าไมถึงโปรดไม่ได้ 

โปรดไม่ได้เพราะว่าจะไปโปรดใคร ใครให้โปรด แล้วเขารอให้โปรดหรือ ไปอุ้มเขา เขายงั
ไม่สนใจเลย ไปสอนเขา เขาก็ไม่รับรู้ แล้วไปสอนใคร เสียเวลา 

นี่พดูถึงเวลาคนที่เขามีสติปัญญาเขามองตรงนัน้ แต่ไอ้มองแบบนีไ้ง มองแบบ
วิทยาศาสตร์ แหม! สอนคนนู้นก็ได้ สอนคนนี ้ท าไมไม่ไปสอนคนนัน้ ท าไมไม่สอนคนนี ้

ก็เอ็งคิดไง เป็นความคิดของเอ็ง แต่ไม่ใช่ความจริง ถ้าความจริงเป็นแบบนี ้จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๖๓. เร่ือง “อยากทราบว่าผมเป็นอะไร” 

มีคืนหนึ่งผมไม่สบายมาก ปวดหวัมาก ยาไม่ได้กิน ผมพยายามภาวนาพทุโธบ้าง ดลูม
บ้าง อสภุะบ้าง จนเกิดนิมิตว่าจะมีคนมาเอาตวั แล้วผมก็ล้มสลบลงจนเกิดมีนิมิตเป็นเส้นว่าจะ
ตายแล้ว 

ผมพดูว่า อ้าว! ตายก็ตาย จิตตอนนัน้โดนดดูเข้าไปในเส้นนัน้ แล้วมีค าพดูขึน้มาว่า ถ้า
ตายตอนนีต้กนรกนะ ผมก็ตอบว่า อ้าว! ตกก็ตก จนจิตรวมท่ามกลางอก แล้วนิมิตเป็นดาว
เคราะห์หลายดวง จากนัน้จิตก็ถอนขึน้มา โรคปวดหวัก็หาย อยากทราบว่า อาการที่ผมเป็น 
ภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรครับ ขอบพระคณุล่วงหน้า 

ตอบ : โอ้โฮ! ล่วงหน้าเลยนะ กลวัไม่ตอบ 

สิ่งที่เกิดขึน้ๆ เวลาคนเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ บุญกุศลของคนไม่เหมือนกนั 
อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั ถ้าอ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั อยู่ใกล้พระก็ไม่สนใจ
พระ คนที่อยู่ไกลขนาดไหน ถ้าเขาประพฤติปฏิบตัิของเขาตามความเป็นจริง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนว่า ผู้ที่จบัชายจวีรของเราไว้ แตไ่ม่ปฏิบตัิตามเรา 
ถือว่าอยู่ไกลแสนไกล ไกล ไกลมากๆ ผู้ที่อยู่ไกลแสนไกล แต่ประพฤติปฏิบตัิตามเรา เหมือนอยู่
ติดกบัเรา 
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ผู้ที่อยู่ไกลแสนไกล อยู่ชนบทประเทศ อยู่คนละประเทศ แต่ประพฤติปฏิบตัิตามเรา 
เหมือนอยู่ใกล้ชิดเรา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูอย่างนี ้ นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้านะ 

นี่ก็เหมือนกนั คนเราเกิดมาอ านาจวาสนามนัไม่เหมือนกนั คนเราเกิดมามีความเชื่อ มี
ความมัน่คงในใจไม่เหมือนกนั ถ้าคนมีความเชื่อ ความมัน่ใจในหวัใจของตน 

นี่ก็เหมือนกนั บอกมีอยู่คืนหนึ่งเขาปวดหวัมาก แต่เขาภาวนาพทุโธๆ ของเขา ดลูม
หายใจ ดอูสภุะบ้าง จนเกิดนิมิตว่ามีคนจะเอาตวัเรา แล้วก็ล้มลงสลบลงไป 

สลบลงไปนี่เป็นเร่ืองปัจจุบนันะ ถ้าเร่ืองปัจจุบนั เห็นไหม ดสูิ เวลาคนประพฤติปฏิบตัิ
ขึน้มา เวลาปฏิบตัิขึน้มา เวลาส้มหล่น เวลาธรรมมนัเกิดๆ มนัรู้มนัเห็นอะไรแปลกๆ ทัง้นัน้นะ่ 
แต่เขาไม่มีสติ ไม่มีสมาธิควบคมุดแูลของเขา ไอ้นี่ถือว่าส้มหล่น แต่ทางธรรมบอกว่าธรรมมนั
เกิดๆ 

เวลาธรรมมนัเกิด มนัเกิดมหศัจรรย์นะ จิตนีม้หศัจรรย์มาก เวลาถ้ามนัสมดลุของมนั 
มนัจะเกิดความรู้แปลกๆ มหาศาลเลย แต่ความรู้แปลกๆ มนัอยู่ที่บุญและกรรม เวลาเหมือนคน
ฝัน มีคนมาถามบ่อย เวลาฝัน ฝันเห็นผี เห็นสาง เห็นเปรต บางคนฝันเห็นนู่น นีก่ารฝัน ฝันร้าย
กลายเป็นดี ฝันดีท าให้เราเพ้อเจ้อ ความฝันก็เป็นความฝันไง ความฝันก็เป็นเร่ืองของสงัขารปรุง
แต่งไง 

นี่ก็เหมือนกนั ค าว่า “เหมือนกนัๆ” เพราะว่าเขาภาวนาของเขา แล้วเขาเป็นลมสลบลง
ไป 

อนันีม้นัมหศัจรรย์ เพราะอะไร เพราะมนัตาย คนเรามนัตายจริงๆ นะ เวลามนัตายมนั
จะตายจริงๆ แต่ด้วยคนเราจะเป็นจะตายขึน้มา เกดินิมิตว่ามีเส้นตาย แล้วผมก็พดูว่า อ้าว! 
ตายก็ตาย 

เห็นไหม เวลาคนมนัจะเป็นจะตาย เพราะมนัเผลอ มนัเดือดมันร้อน มนัฟุ้งซ่าน มนั
เครียด มนัก็ตายไป แตน่ีเ่วลาคนมนัจะตาย อ้าว! ตายก็ตาย 
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ค าว่า “ตายก็ตาย” มนัเป็นธรรม ค าว่า “ตายก็ตาย” นี่มรณานสุติ อ้าว! ตายก็ตาย ตาย
ก็ตาย เวลาตายก็ตาย มนัสงบระงบัหมด 

นี่ก็เหมือนกนั อ้าว! ตายก็ตาย ค าว่า “ตายก็ตาย” มีสติ เพราะไม่มีสติขึน้มา เวลามนั
ตายมนัตีโพยตีพาย คนเราจะเป็นจะตายมนัตีโพยตีพาย มนัเดือดร้อนนะ คนนู้นไม่ตาย คนนีไ้ม่
ตาย ท าไมฉันต้องตาย มนัพดูไปนู่นน่ะ เวลามนัจะตายมนัโทษคนอ่ืนไปหมดเลย 

แตน่ี่มนัไม่โทษใคร มนัไม่ส่งออกไง อ้าว! ตายก็ตาย อ้าว! ตายก็ตาย พอบอกตายก็ตาย 
จิตมนัก็โดนดดูเข้าไป กระแสของมนัโดนดดูเข้าไป พอมนัตายก็ตาย มนัก็บอกว่ามนัจะตกนรก
นะ อ้าว! ตกก็ตก 

เห็นไหม ถ้าเรามีสติ กิเลสมนัหลอกไม่ได้หรอก อ้าว! จะตายก็ตาย พอจะตายก็ตาย มนั
ก็วืดไป อ้าว! อย่างนีม้นัตกนรกนะ นี่มนัจะหลอกให้เราตื่นกลวัไง อ้าว! ตกก็ตก นรกไหนก็ไป 
สวรรค์ไหนก็ไป มีสติพร้อม 

สดุท้ายแล้วเขาคลายตวัออกมา พอไปเห็น ตกก็ตก มนัเลยไม่ไปนรกไง มนัเป็นดาว
เคราะห์ เห็นดาวเคราะห์ เหน็ต่างๆ ไป สดุท้ายแล้วฟืน้ขึน้มา โรคปวดหวัหายหมดเลย นี่มนัคือ
อะไรครับ 

นี่ไง ธรรมโอสถ เวลาธรรมโอสถของคน ธรรมโอสถ เวลาเป็นครูบาอาจารย์นะ เวลาครู
บาอาจารย์ที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขึน้มา ท่านฝึกหดัสมาธิของท่านมา จิตใจท่านเข้มแข็งขึน้มา 
ท่านจะเผชิญกบัความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยธรรมโอสถ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา อย่างนีม้นัต้องคนที่
มีก าลงั คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง คนที่ฝึกหดัเป็นนี่ท าได้ 

แต่คนที่ฝึกหดัไม่เป็นไม่ต้องมาท า ไร้สาระ ธรรมโอสถๆ ยิ่งจิตใจมนัคลอนแคลน จิตใจ
มนัแปรปรวนนะ ท าให้โรคภยัไข้เจ็บนัน้มนัทรุดหนกั ทรุดหนกัไปเร่ือยๆ ถ้าโรคภยัไข้เจ็บทรุด
หนกัไปเร่ือยๆ ไปหาหมอดีกว่า 

แต่กรณีอย่างนีม้นัไม่ใช่คนเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาคน ลกูศิษย์เราเยอะแยะเลย เจ็บไข้ได้
ป่วยมหาศาลเลย มาหาเยอะแยะ บอกว่าไปหาหมอ เขาก็ไปหาหมอ ไปหาหมอแล้วเขาก็มาหา
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เรา ขอก าลงัใจๆ นี่พระให้ก าลงัใจ ให้ธรรมโอสถ แต่สดุท้ายเขาก็ต้องมีการรกัษาด้วย เพราะ
อะไร เพราะโลกมนัเจริญแล้วไง ไม่ใช่โลกดึกด าบรรพ์ 

ฉะนัน้ ก็เหมือนกนั ค าว่า “ธรรมโอสถ” เวลาครูบาอาจารย์ท่านเข้าไปเจอกบัสจัจะความ
จริงนะ นัน่เพราะจิตใจท่านเข้มแข็ง จิตใจท่านมีคณุธรรม ว่าอย่างนัน้เลย 

ถ้าจิตใจผู้ที่อ่อนแอเวลาคิดดีก็ดี พอมนัเจ็บปวดขึน้มา “โอ๊ย!” โอสถไหม โอสถไหม จะ
เป็นจะตายแล้ว ฉะนัน้ ไปรักษาซะ 

นี่เพียงแต่เราพดูว่าธรรมโอสถๆ ครูบาอาจารย์หลวงปู่ ฝัน้ท่านเป็นโรคประจ าตวั โรค
เสียดท้อง หายหมด 

ครูบาอาจารย์ของเราเวลาเป็นโรคเป็นภยัขึน้มา ถ้าในปัจจุบนันีน้ะ ถ้ามีโอกาสที่หมอ
ดแูลได้ หมอดแูลคือให้วินิจฉัยเฉยๆ แตถ้่าครูบาอาจารย์ที่เป็นกรรมฐานแท้เขาจะเข้าสมาธิ เขา
จะใช้ธรรมะรักษาตวัท่าน นี่ไง มนัเป็นประโยชน์ตรงนีไ้ง นี่เป็นธรรมโอสถไง นี่พดูถึงว่าครูบา
อาจารย์ที่ท่านเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ท่านมีสติมีปัญญา ท่านก็ควบคมุดแูลใจของท่านได้ 

แต่ผู้ถามนี่ ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ มนัดลูมอยู่เฉยๆ ดอูสภุะอยู่ เกิดนิมิต พอเกิดนิมิตมนัเลย
สลบไปเลย 

ไอ้นี่เขาเรียกว่ามนัเป็นเหตกุารณ์เฉพาะหน้า เหตกุารณ์เฉพาะหน้าที่ว่าเราไม่ได้ตัง้ใจ
อย่างนัน้ เราไม่มีสติไม่มีปัญญาสามารถที่เขาเผชิญกบัความจริงในใจเราได้มากขนาดนัน้ แต่
ด้วยอ านาจวาสนาที่ว่าเขาบอกว่า เขาก าหนดพทุโธ เขาดลูมหายใจ เขาพิจารณาอสภุะ เขาท า
ของเขาอยู่ประจ า คนภาวนาขนาดนัน้ท าอยู่ประจ า แล้วเหตกุารณ์เกิดเฉพาะหน้า ถ้าเหตกุารณ์
เกิดเฉพาะหน้า มนัก็เป็นธรรมเกิดที่ว่านี่แหละ ธรรมเกิด 

แต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราที่ว่าธรรมโอสถท่านเข้าไปเผชิญ เข้าไปเผชิญกบัสจัจะ
ความจริง ท่านเอาศีล เอาสมาธิ ปัญญาของท่านต่อสู้  เอาศีล สมาธิ ปัญญาเข้าเผชิญกบัวิกฤต ิ
เผชิญกบัความเจ็บไข้ได้ป่วย จนความเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้หายไป จนหาย 
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นี่ก็เหมือนกนั นี่แบบว่าเราไม่ได้มีความตัง้ใจอย่างนัน้ แต่เราเคยประพฤติปฏิบตัิมา แต่
ถึงเวลาวิกฤติขึน้มา เห็นไหม อยู่ดีๆ ขึน้มามนัก็สลบไปเลย ก็บอกว่านี่ตายนะ แต่เวลาบอก 
อ้าว! ตายก็ตาย ตายก็ตาย นี่สติที่หวัใจมนัเท่าทนั 

แล้วพอบอกว่าถ้าตายก็ตายนะ มนัหลอกชัน้หนึ่งแล้วเอ็งยงัรู้ทนักูอีกหรือ ถ้าตายแล้ว
ตกนรกนะ นี่ชัน้ที่ ๒ ตายแล้วตกนรกนะ อ้าว! ตกก็ตก นี่มนัหลอกเราไม่ได้ไง มนัหลอกเราไม่ได้
เพราะอะไร เพราะเรามีสติมีปัญญาไง พอมีสติปัญญาขึน้ไป นี่ธรรมมนัเกิด 

เวลาธรรมมนัเกิดขึน้มา ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา เวลามนัคลายตวัออกมา เขา
บอกว่าเขาเป็นโรคปวดหวั ส่ิงต่างๆ ที่ว่าเป็นโรคภยัไข้เจ็บหายหมดเลย 

นี่ธรรมโอสถนะ ธรรมโอสถมนัแก้ไขที่จิต แต่โดยธรรมชาติ องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าก็ต้องปรินิพพาน เราบอกว่า ชีวิตนีเ้ราต้องพลดัพรากจากมนัแน่นอน ด้วยความชรา
คร ่าคร่า การเกิด การแก่ การเจ็บ การตายเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดาคือเป็นเร่ืองสจัจะ
ความจริงที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย มนัเป็นเร่ืองธรรมดากบัชีวิตของมนษุย์อยู่แล้ว ถ้าเรา
ศึกษาธรรมะ เราก็ต้องศกึษาความจริงอย่างนัน้ แต่จตินีเ้ป็นได้หลากหลายนกั ธรรมโอสถ เวลา
มนัเกิดขึน้แต่ละขัน้แต่ละตอนของชีวิตมนัมีมาให้เราได้ชื่นชม คนที่ประพฤติปฏิบตัิมนัจะได้ชม
ธรรมะ มนัจะได้ชื่นชมสติ ชืน่ชมสมาธิ ชื่นชมภาวนามยปัญญา 

แล้วถ้าเกิดมนัใช้อริยสจัสจัจะความจริงไปแล้วมนัจะได้ชื่นชมอริยสจั ได้ชื่นชมอริยผล 
โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามใีนหวัใจมนัจะชดัเจนของมนั ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็น
จริงมนัจะได้ผลความจริงอย่างนัน้ 

นี่ค าถามว่า “ผมอยากจะทราบว่าผมเป็นอะไร” 

เป็นเพราะว่าจิตที่มนัได้ฝึกฝนมามนัเป็นของมนัโดยภาวะของวิถีของจิต แต่เราไม่มี
ความสามารถ เราไม่มีสติไม่มีปัญญาจะดแูลรักษาหรือกระท าให้มนัเป็น มนัเป็นโดยบุญโดย
กุศล มนัเกิดขึน้ได้ 
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เราบอกสิ่งที่เกิดขึน้ได้ไม่ใช่มรรค สิ่งทีเ่กิดขึน้ได้ไม่ใชอ่ริยผลที่เกิดขึน้กบัเรา แต่มนัเป็น
การแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วย กินยาแล้วก็หาย ปวดหวัตวัร้อน กินยาแล้วก็หาย เป็นไข้ ใช้น า้อุ่นเช็ด
ตวัแล้วก็หาย 

นี่ก็เหมือนกนั จิตใจของคนมนัลงัเลสงสยั มนัมีความตึงเครียด พอมนัเกิดธรรมโอสถ 
มนัเกิดธรรมสงัเวช มนัก็บรรเทาไป เท่านัน้เอง มนัเกิดสภาวธรรม สภาวธรรมที่มนัเป็น ไม่ใช่
มรรค ถ้ามรรคมนัอีกเร่ืองหนึ่ง มรรคมนัต้องท าความสงบของใจเข้ามา มีสติสมัปชญัญะพร้อม 
ทกุอย่างพร้อมเพรียง ทกุอย่างพร้อมแล้วดแูลรักษาแล้วยกเอง คือเราบริหารจดัการเอง มรรค
ต้องมีสติมีปัญญาบริหารจดัการ นัน่ถึงเป็นมรรค 

แต่ถ้ามนัเกิดขึน้เองนี่ฟลกุ ส้มหล่น ธรรมเกิด เกิดได้ เกิดได้ แต่ชัว่คราว แล้วไม่มีเจ้าของ 
ไม่มีคนดแูลรักษา แต่เกิดกบัใจเราให้เรารับรู้เท่านัน้ แต่ถ้าเป็นมรรค เราเป็นเจ้าของ ถ้าเป็น
มรรคนะ มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา มีการใคร่ครวญ มีการศึกษา มีการค้นคว้า เราเป็นคนจดัการ
เองหมด เราเป็นเจ้าของ 

นี่ไง เวลาจิตทีเ่วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัเกิดที่ไหน แล้วสิ่งที่เกิดกบัจิต จิตเป็น
อย่างไร นัน่ถงึเป็นความจริง แต่นี่มนัเป็นธรรมเกิด ธรรมเกิด เป็นคณุธรรมอนัหนึง่ แต่ไม่ใช่
มรรคไม่ใช่ผล ไม่ใช่ แตเ่ป็นธรรมเกิด เป็นคณุธรรมเกิดขึน้มาชัว่คราวให้เราได้เห็นว่า เออ! 
มหศัจรรย์ แล้วก็อยากรู้อยากเป็น แต่ไม่เป็น แล้วภาวนาไปไม่รู้หรอก คนภาวนาไม่เป็นก็ไม่รู้ 

แต่ถ้าคนภาวนาเป็น นีช่ีแ้จงให้เหน็ว่าอนันีเ้ป็นธรรมเกิด เป็นคณุธรรมที่เป็นบุญเกิดกบั
อารมณ์จิตของเราครัง้หนึง่เท่านัน้ เป็นการยืนยนัว่าสจัธรรมมี แต่ถ้าจะให้มนัเป็นจริง เป็น
ผลงานของเรา เป็นคณุธรรมของเรา ต้องกลบัไปหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ท าจิตสงบ
ระงบัตัง้มัน่ แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา ได้รู้ได้เห็น พิจารณาไปเป็นขัน้เป็นตอน เป็นมรรคขึน้มา อนั
นัน้ถึงจะเป็นคณุธรรมแท้ จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๖๔. เร่ือง “อารมณ์บางเบา” 

โยมฝึกหดัภาวนา จิตรวมเป็นสมาธิได้สขุสบายเป็นพืน้ฐานได้ทกุวนั ได้หลายชัว่โมง พอ
ออกจากสมาธิ คอยสงัเกตอารมณ์ที่มากระทบจิต ถ้าอารมณ์นัน้มีลกัษณะที่มีปฏิกิริยาไม่ปกต ิ
เช่น ร้อนรน หนกัหน่วง สบัสน ก็ใช้ความคิดพิจารณาคลี่คลายจนมนัดบัไป ท าได้ช านาญมาก
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ขึน้ตามวนัเวลาที่ผ่านมา อารมณ์ร้ายๆ เหล่านัน้ค่อยละเอียดไปเร่ือยๆ ใจเบาลง โปร่งโล่ง ใส
สะอาด จิตยิ่งเป็นสมาธิได้มากขึน้อีก อารมณ์ที่เคยมากระทบยิ่งหลบหน้าหายไป ใจมีแต่สดชื่น
เบิกบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้า มีหยดน า้ค้างมาเกาะ 

ขอถามว่า ถ้าอารมณ์ที่มากระทบมนัเบาบาง เช่น เศร้าหมองน้อยๆ ลงัเลน้อยๆ จะท า
กบัมนัอย่างไรดี จริงแล้วจะให้เปล่ียนเร่ืองเพ่ือทิง้อารมณ์ลกัษณะนีไ้ปเลยนัน้ท าได้เลย แตจ่ะ
ถกูไหม หรือมีวิธีที่ดีกว่าไหม กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่ค าถามนะ อารมณ์เบาบาง อารมณ์เบาบาง เราจะบอกว่า เวลาภาวนาขึน้มา 
เราที่มาภาวนาคือมนัเครียด มนัหนกัมนัหน่วง มนัทกุข์มนัยาก ว่าอย่างนัน้เถอะ แล้วเวลา
ภาวนา ภาวนาก็มาเพ่ือความสขุ ถ้าความสขุมนัก็ปล่อยวางๆ ถ้าปล่อยวาง ปล่อยวางดีขึน้ๆ 
จากพทุโธๆ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัก็ขดัแย้ง มนัท าแล้วมนัเครียด ท าแล้วมนั
ทกุข์มนัยากไปหมด แต่ถ้ามีบุญกุศล เราฝึกหดัของเรา พยายามปรับปรุงจิตใจของเรา พทุกบัโธ
มนัเข้ากนัได้ดี มนัก็เร่ิมกลมกลืนกนั พทุโธๆ จนละเอียดไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป นี่เร่ืองหนึ่ง 

แต่เขาบอกว่า สิ่งที่เขาฝึกหดัภาวนามา ถ้าจิตมนัเป็นสมาธิ ได้ความสขุมาโดยมีพืน้ฐาน
ได้ทกุวนั ได้หลายๆ ชัว่โมง 

ถ้ามนัเบาบางๆ เราจะบอกว่า ถ้าเป็นสมัมาสมาธินะ ถ้าเป็นสมาธิมีเจริญแล้วเสื่อม 
คนเรากินข้าวแล้ว พรุ่งนีก้็กินอีก ถ้ามนัเสื่อม เดี๋ยวมนัก็เสื่อม แต่ถ้ามนัเบาบางมีความสขุ 
ความสขุด้วยอะไร ด้วยถ้าเราหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ถ้ามีความสขุแล้วเราฝึกหดัใช้
ปัญญา 

การฝึกหดัใช้ปัญญา เห็นไหม การฝึกหดัใช้ปัญญา สิ่งที่อารมณ์เบาบาง สิง่ที่มนักระทบ 
อะไรมากระทบ สิ่งที่มนักระทบ ถึงบอกว่า มนัแบบว่าเศร้าหมองเล็กน้อย ลงัเลเล็กน้อย 
เล็กน้อยๆ เวลาจิตมนัจะสงบเบาบางๆ 

ไอ้ที่เล็กน้อยไง เหมือนเรากวาดเลย ขยะเรากวาดไปกองไว้ที่ไหน มนัก็ดีอยู่ เวลาลมพดั
มามนักระจายทัว่เลย 
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นี่ก็เหมือนกนั เวลามนัเศร้าหมอง เวลามนัทกุข์มนัยากมนัเครียด มนัเต็มหวัใจเลย พทุ
โธๆๆ มนัก็ไปกองอยู่จุดหนึ่ง โอ๋ย! เบาบาง เดีย๋วมนักฟู็ออกมา เดี๋ยวมนัก็ฟู 

แต่ถ้าจิตสงบแล้วจะให้สงบมากขึน้ ถ้าจิตมนัสงบ ถ้าเป็นสายกรรมฐานนะ ขณิกสมาธิ 
อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิแล้ว จิตเห็นอาการของจิต คิดเท่าไรก็ไม่รู้ ต้องหยดุคิด 
มนัฟุ้งมนัซ่านมนัทกุข์มนัยากไปหมด เวลาเราก าหนดลมหายใจมนัเบาบางๆ ดจูิตๆ จนจิตเห็น
อาการของจิต ถ้าจิตเห็นอาการของจิต 

สิ่งที่เขาบอกว่า สิ่งที่รู้ที่เห็นอนันี ้สิ่งที่มนัเศร้าหมอง มนัลงัเลเล็กๆ น้อยๆ...จบัมนัสิ ลอง
จบัมนัสิว่า จิตสบายแล้ว ไอ้ที่เศร้าหมองมนัคืออะไร จบัให้ได้ จบัให้ได้ ถ้าจบัได้แสดงว่าเป็น
สมาธิจริง 

แต่ถ้าจบัแล้วจบัอีก จบันู่นจบันี่ ไม่ได้อะไรเลย เออ! เหลวเป๋ว ถ้ามนัจบัอะไรไม่ได้เลย
แสดงว่าพืน้ฐานมนัไม่มี ความที่ว่าจิตมนัเบาบาง มนัสงบนัน่น่ะ สงบโดยไร้หลกัการ ไร้หลกัการ
คือมิจฉา ไร้หลกัการคือไม่มีสติ 

แต่ถ้ามีสตนิะ ถ้าจิตมนัสงบมนัเบาบางอะไรก็แล้วแต ่ เบาบาง มีความสขุ มีสติควบคมุ
ได้ นี่ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ เวลาจิตตัง้มัน่ๆ จิตตัง้มัน่แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา ยกขึน้สู่วิปัสสนา 

อย่างที่มนัมีข้อสงัเกตอนัหนึ่ง ข้อสงัเกตอนัหนึ่งว่า สิง่ที่ว่ามนัสบายๆ ไปแล้วมนัมีเศร้า
หมอง มีความลงัเล แล้วบอกว่า ถ้าจะให้ทิง้มนัไปเลย ทิง้มนัไปเลย สลดัทิง้มนัก็หมด 

ค าว่า “หมด” มนัหลอก ทิง้มนัไป ทิง้ด้วยอะไร นู่นก็ไม่เอา นี่ก็ไม่เอา เราก็ไม่เอาความไม่
สบาย เราก็ไม่เอาความทกุข์ เรากไ็ม่เอาความแก่ชราภาพ เราไม่เอาหมดเลย แล้วมนัจริงไหม 
มนัไม่จริงหรอก 

นี่ก็เหมือนกนั บอกทิง้ได้เลยๆ...จริงหรือ เป็นไปไม่ได้ 

เขาต้องทิง้ด้วยมรรค เขาต้องทิง้ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา เขาต้องมีปัญญารู้แจ้ง 
ต้องจบัตวัมนั แล้ววิเคราะห์วจิยัมนัจนรู้แจ้งเห็นจริง แล้วสลดัทิง้ตามความเป็นจริง 

แต่บอกว่า ฉันจะสลดัทิง้ ฉันจะเตะมนัทิง้ 



สอนใคร ๑๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เตะมนัก็วิ่งหนี เผลอมนัก็มาใหม่ ไล่มนัไปมันก็ไป เดี๋ยวมนัก็มา...ไม่มีสิทธ์ิ 

แต่ถ้าเป็นจริงๆ มนัต้องเป็นอย่างนีไ้ง ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าจิตมนัเบาบาง เบา
บางได้จริงหรือเปล่า ถ้าเบาบางได้จริง เพราะเขาฝึกหดัภาวนา ภาวนาทางไหนล่ะ ถ้าภาวนา
รู้ตวัทัว่พร้อม รู้หมด สตฟัฟ์ไว้หมด จบัมนัขึงพืดไว้หมด ไม่มีอะไรเลย แล้วจะเร่ิมต้นอย่างไร 
ภาวนาแล้วจิตมนัเป็นสมาธิ สมาธิอย่างไร ท าอะไรมนัถึงเป็นสมาธิ 

นัง่กนัอยู่นี่ทกุคนบอกมีตงัค์ ตงัค์นีเ้อาจากไหน ปปง. ตรวจสอบ ปปง. ตรวจสอบ มนั
เสียภาษีหรือยงั นี่กเ็หมือนกนั มนัเป็นสมาธิ สมาธิมาจากไหน มนัต้องมีที่มาที่ไป ท าสมาธิท า
อย่างไร แล้วอย่างไรมนัถึงเป็นสมาธิ 

เงินใครก็รู้ เงินใครก็หาได้ แต่เงินมนัได้มามนัต้องเสยีภาษีถกูต้องตามกฎหมาย ถ้ามนั
ได้มา ได้มาโดยความสจุริต นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตมนัจะสงบจริงๆ นะ จิตมนัจะสงบ สงบอย่างไร 
ว่ามาก่อน 

แล้วสงบแล้ว สิ่งที่ว่า เพราะว่าค าถามมนัแปลกๆ มนัแปลกๆ ที่ว่า “มนัมีความเศร้า
หมองเล็กน้อย อารมณ์ที่มากระทบเบาบาง เศร้าหมองน้อยๆ ลงัเลน้อยๆ จะให้ท ากบัมนั
อย่างไรดี จริงแล้วจะให้เปล่ียนเร่ืองเพ่ือทิง้อารมณ์ เปล่ียนเร่ืองเพ่ือทิง้อารมณ์ ลกัษณะนีไ้ปได้ 
ท าได้เลย” เขาว่าท าได้เลย 

ไอ้นี่คิดไง กิเลสเป็นนามธรรม เหมือนเชือ้โรค ท าอย่างไรก็แล้วแต่ เดีย๋วมนัก็ฟืน้มาถ้า
ก าจดัมนัไม่เด็ดขาด กเิลสเหมือนเชือ้โรค ถ้ามีเชือ้โรคอยู่ในตวันะ แล้วมนษุย์มีเชือ้โรคอยู่ในตวั
โดยธรรมดา มนัมีภูมิคุ้มกนั 

นี่ก็เหมือนกนั ในจิตมนัมีกิเลสอยู่แล้ว แล้วบอกว่าท าอย่างนี ้เชือ้โรคนีส้ลดัทิง้ได้เลย ทิง้
ได้เลย เว้นไว้แต่เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามนัเป็นโรคร้าย ไม่มีทางทิง้ได้ ขีโ้ม้อย่างไรมนัยงัเป็นต่อเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาคิด คิดของมนัไปอย่างนี ้ เพราะเร่ิมต้นว่า ก าหนดสมาธิ ท าอย่างไร
ถึงเป็นสมาธิ แล้วเป็นสมาธิจริงหรือไม่ แล้วถ้าเป็นสมาธิจริง สิ่งที่ว่ามนัเศร้าหมอง มนัลงัเล
น้อยๆ จบัมนัได้หรือไม่ ถ้าเป็นสมัมาสมาธิจริง สิง่ทีว่่าเขารู้เห็นวา่มนัเศร้าหมองเล็กน้อย จบัสิ 
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พอจบัป๊ับ จากเล็กน้อยมนักลายเป็นสิ่งยิง่ใหญเ่ลย มนัเป็นสิ่งที่ใหญ่โตทบัจนจิตแบนแต๊ดแต๋
เลย ลองจบัดสู ิ

โธ่! กิเลสร้ายนกั พวกนีย้งัไม่เคยรู้จกักเิลส โธ่! เวลาท าไปแล้วมนัทัง้ล่อทัง้ลวง มนัทัง้
หลอกทัง้หลอนทัง้นัน้น่ะ มนัไม่จริงทัง้นัน้น่ะ ให้มนัจริงมาสิ เพราะลองจริงมามนัถึงจะเป็น
ความจริง นี่มนัไม่จริงน่ะสิ มนัไม่จริงเลยท าไม่ได้ ถ้ามนัจริงมนัถงึจะเป็นความจริง 

มนัต้องเป็นความจริงก่อน จิตเห็นอาการของจิต นี่ไง อนปุพุพิกถา ให้เขาท าทานก่อน 
ท าทานขึน้มาแล้วเป็นมนสุสเทโว เป็นเทวดา เทวดาถือพรหมจรรย์ พอถือพรหมจรรย์แล้ว 
พรหมจรรย์แล้วให้ใจมนัควรแก่การงาน พอจิตใจควรแก่การงาน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าถงึแสดงเร่ืองอริยสจั ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค นี่ถ้าจิตมนัสมควรแก่การงาน ถ้าจิตมนัสมควร
แก่การงานที่มนัเป็นได้จริง 

ถ้ามนัไม่สมควรแก่การงานไง มนัเป็นการอ าพราง เป็นการหลอกตน ถ้ามนัหลอกตน
โดยไม่รู้ตวันะ เดี๋ยวหาว่า “อู๋ย! หลอกได้อย่างไร ฉันปฏิบตัิมาฉันรู้จริงนะ อู้ฮู! ท าจริงๆ หลอกได้
อย่างไร” 

หลอกโดยกิเลสไง หลอกโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่กเิลสมนัล่อมนั
หลอก 

กิเลสร้ายนกั คนยงัไม่รู้จกัมนั คิดว่า โอ้โฮ! กิเลสนีจ้บัมาเขกหวัเล่นได้ กเิลสจบัเขกหวั
เล่น ไม่มีหรอก กเิลสนี่นะ ครอบครอง ๓ โลกธาต ุกามภพ รูปภพ อรูปภพ อยู่ในใต้อ านาจกเิลส
ทัง้นัน้น่ะ อย่ามาอวดดี เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ามนัเป็นไปได้จริง ลองถามด ู ไอ้นี่พดูถึงถ้ามนัเป็นไป
ได้จริงนะ มนัไม่จริง ถ้ามนัจริง เศร้าหมองเล็กน้อยต่างๆ มนัเป็นการอ้อยสร้อย 

เวลากิเลสมนัจะหลอกคนนะ มนัหลอกคนให้อยูก่บัมนัโดยผดัวนัประกนัพรุ่งไปวนัๆ 
เสร็จแล้วก็ตายเปล่า อยู่ในอ านาจมนัอย่างเดิม เดี๋ยวจะดี เดี๋ยวจะร้าย อู๋ย! สดุยอดๆ แล้วก็แก่
ชราภาพ แล้วก็ตายไป แล้วก็จบไป อยู่ในอ านาจเราเหมือนเดิม เอวงั 


