
 ทุกทานที่ปฏิบัติพระกรรมฐานดวยความจรงิใจ   ต้ังใจจริง  มีศีลบริสุทธิ์ต้ังใจทรงสมาธิให
ต้ังมั่น  ต้ังใจรักษาปญญาใหแจมใส รูเทาทันความเปนจริงแตวายงัไมถึงพระโสดาบันปตติมรรค ก็
ควรจะภูมิใจวา  เขาอยูในเขตของความดี  คือความอยูในเขตของคนด ี แตวาเราจะดีมากจะดนีอย
นั่นประมาทไมได  ถารูตัววาดีเมื่อหรก็แสดงวาเราเลวเมื่อนั้น  จงจาํพระพทุธภาษติที่พระพุทธเจา
ตรัสวา  อัตตนาโจทอัตตานงั  จงกลาวโทษโจทความผิดของตนไวเสมอ  คือใหมีความรูสึกวาเรายัง
ชั่วอยู  เรามนัชั่วตรงไหน  ไปนั่งดนูิวรณ  5  วา  นวิรณ  5  ประการ  ยงัมีอาการสิงใจเราอยูบาง
หรือเปลา  ถานิวรณ  5  ประการสวนใดสวนหนึง่  หรือในเวลาใดเวลาหนึง่มนัเขามากวนใจเราได  
แสดงวาเรายังมีชองโหวแหงความชัว่  ในดานฌานโลกียถานวิรณ  5  ไมสามารถจะสงิใจเราได  
แสดงวาเราดข้ึีนถึงระดับของผูทรงฌาน 
 ถาหากวาทานผูใดสามารถจะทําจิตใหสงบจากอารมณของความชั่ว  คือในดานของอกุศล  
จิตนอมไปในดานของความดี  มีกรรมฐาน  40  หรือมหาสติปฏฐานสูตรขอใดขอหนึ่ง  ในขณะที่
ปฏิบัติคร้ังหนึง่  ชั่วหนึง่นาท ี สองนาท ี สามนาที  5  นาที  10  นาที  ก็ตาม  ก็จงภมูิใจวา  เวลานี้
เราไดมีโอกาสชนะความชัว่  คือนิวรณ  5  หรือกิเลสไดแลว  แตถาวาเราไมประมาทในชีวิต  คิดวา
คร้ังหนึง่เราชนะได  1  นาท ี 2  นาท ี หรือ  3  นาท ี เดือนหนึ่ง  มี  30  วนั  ปหนึ่งมี 365  วัน  คือ
ถาเราปฏิบัติระงับจิตไดอยางนัน้ครั้งละ  2-3  นาท ี ถา  10  คร้ัง  มี 30  นาที  เปนตนคิดวาโอกาส
ของจิตเรายังนอมเขาไปดานของกุศล  ขณะใดที่จิตสงดัจากกิเลสคือความชัว่ของจติ  จิตนอมเขา
ไปในดานของความดี  มพีระกรรมฐาน  40  หรือมหาสติปฏฐานสูตรขอใดขอหนึ่ง  ก็ควรจะภูมิใจ
วา  เรามีโอกาสชนะกเิลสไดบางตอน  บางจุด  ถาเราสามารถทาํใหชนะไดเร่ือยๆ  ไป  ไมชากิเลสก็
จะสลายตวัเหมือนกับเราขัดสนิม  วัตถทุี่มสีภาพใหญ  เราขัดไดคร้ังละนอยๆ  แตขัดบอยๆ  สนิมก็
หมด 
 ฉะนั้นพระอรหันตต้ังแตสมยัพระพทุธเจาก็ดี  เวลานี้ที่ฉันกําลงัพูดอยูก็ดี พระอรหนัตยังมี
อยู  พระอรหนัตทุกองคปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขอองคสมเด็๗พระบรมครู  จําใหดี
นะ  อยาทาํตัวดีกวาพระพทุธเจา  แลวการศึกษาละก็ควรจะศึกษาดูเสยีกอนวา ถาเราจะหาครู  ก็
ดูครูวา  ครูนะเขาไดหรือยัง  เปนพรอริยเจาแลวหรือยงั  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวา  การศึกษาพระ
กรรมฐานไมครบถวน  เรามคีวามรูแคไหน  กม็ีความเขาใจวา  พระกรรมฐานที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาสอนไดแคนั้น  ถาหากวาบังเอิญไปพบใครเขาปฏิบัติไมตรงกับอารมณที่เราทาํ  
เราก็จะไปวาเขาทําผิดหรือทําไมถกูหรือดีไมดีก็จะหาวาเปนเรื่องที่ไมถกูตองตามพุทธพจนบทพระ
บาลี  เพราะไมใชคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  การพูดอยางนัน้เปนการทําลาย
ความดีของคนอื่นตนเองเปนมิจฉาทิฏฐิ  มีความเห็ฯผิดเพราะรูไมครบ  ถาบุคคลผูรับฟงนั้นเปนคน
ใจออนเปนพวกศรัทธาจริต  ก็จะมีความคดิวาเขาเองปฏิบัติผิดแลวกลับไปปฏิบัติใหม  คราวนี้ใจ
เขาจะยุงจะไมมีอารมณทรงตัว  นี่เลยผลความดทีี่ฟงไดมันก็เลยไมได  เราเปนมิจฉาทิฏฐิก็ทาํให



เขาเปนมจิฉาทิฏฐิไปดวย  และอาการมิจฉาทิฏฐนิี่ก็จะขยายตัวออกไป  หนกัเขาๆ  คําสอนของ
องคสมเด็จพระจอมไตรก็จะไมเปนประโยชน  กลายเปนโทษสาํหรับประชาชน 
 ถาทานทัง้หลายมาอยูในเขตพระศาสนา  จงอยาเปนผูอาศํยพระศาสนาอยางเดียวจงทํา
ตนใหพระศาสนาไดอาศัยทานบาง  เปนการสนองคุณพระพทุธเจา  จะไดไมมีนามวาเปนผู
อกตัญู  ไมรูคุณพระพุทธจา  อีกประการหนึง่ความเปฯอยูของเราจะมีได  เพราะอาศัยชาวบานผู
มีศรัทธรา  นีก่ารใดก็ดี  ที่ไมเกินความสามารถที่เราจะสงเคราะหเสนองความดีของทานได  เราก็
ทําทุกอยางเพือ่เปนการสนองคุณทาน  เพือ่ปฏิบัติตามกระแสพระบาล ีที่กลาววา  นมิิตตัง  สาธุรู
ปานงั  กตัญูกตเวทิตา  ซึ่งแปลเปนใจความวา  บุคคลใดมีความกตัญูรูอุปการคุณที่ทานทาํ
แลว  และตอนสนองคุณทาน พระพทุธเจากลาวถงึบุคคลเหลนัน้วาเปนคนด ี
 การฝกพระกรรมฐานนี่จะตองเปนคนที่สืบนําเพ็ญความดี  คือบุญบารมีมารวมกนั  ถา
หากวาตางคน  ตางพวก  ตางหมู  ตางคณะกันมาในกาลกอน  เราก็ไมสามารถจะพดูใหเขาใจได
เหมือนกนั  บางทานชอบใจพระองคนัน้  บางทานชอบคณะโนน  บางทานชอบใจสาํนักนี ้ ที่ชอบ
ใจคือเขามาทีน่ี่  ไมชอบใจทีน่ี่  แตไปชอบใจที่อ่ืน  ก็จงอยาคิดวาทานผูนั้นเปนคนโง  จงทราบวา
นั้นทานไมเคยอบรมความดีรวมมากับคณะของเราในอดตีชาติ  มนัเปนเรื่องการอบรมกันมากับคน
อ่ืน  จึงไดพูดกันรูเร่ืองกนั 
 อยาถือเหตุภายนอกที่เขามาวากวนใจเรา  เหตุภายนอกนี่หามเขาไมได  ความวุนวายใน
กิจการงาน  กจิที่เหตทุี่จะตองแบกภาระตางๆ  เปนเรื่องของการเกิดถอืวาเปนเรื่องธรรมดางานมนั
เหนื่อยเทาไรเราตองเขาใจ  มันเปนเรื่องของงาน  วาเราเลือกเกิดมาทาํไม  ถารูวางานมันยุงละ  
เลือกเกิดมาทาํไม  เรามนัเลอืกเกิดมาแลวนี่เราก็ตองยิ่งแบบนี้  เมื่อยุงมาแลวก็ตองยุงเพื่อใชหนี้
มัน  เพื่อไมยุงตอไป  ทาํทุกสิ่งทุกอยางใหมันครบถวน  อยาทาํจิตใจใหมันเขาไปกวนประสาท
ตัวเอง  ถือวาภาระหนาทีม่ยีังไง  ทําไปเพือ่ความอยูเปนสุข  เราชาํระหนี้สวนที่เปนอกุศล  เพราะ
การอกทนตอความทุกข  นี่เปนภารกิจของเรา 
 จงตั้งใจไววา  สมถภาวนาเปนอุบายเครื่องสงบใจ  อารมณสมาธิของเรจะถึงไหนก็ชาง  
เราพอใจอารมณสมาธทิี่เราถึงในขณะนัน้  ตองการอยางเดียว  คืออารมณจิตเปนสุข  ถาหากวา
ทานไปกําหนดวา  วนันีจ้ะตองเอาอยางนัน้  วนันี้จะตองเอาอยางนี้  นั้นมนัเปนนิวรณเขามา
ครอบงําจิต  คืออุทธัจจกกุกจุจะ  ถาอารมณไมสามารถจะถึงจุดนั้นไดจริงๆ  ความกลุมมันกเ็กิด  
แทนที่จะมีสุขอารมณสงบตามความมุงหมายของสมถภาวนา  มนัก็เลยกลายเปนจติพลานไป  
ขาดทุนตอนนีต้องจําใหดี  วธิีที่จะดทีี่สุดนัน้ก็คือ  นัง่อยูก็ดี  ยนือยูก็ดี นอนอยูก็ดี  เดินไป
บิณฑบาตเดินไปทํางานหรือทํางานทาํการอยูก็ดี  เอาจิตจับคําภาวนาวา  พทุโธ  ธัมโม  สังโฆ ไว
เปนปกต ิ อยาใหอารมณขาดจากอนุสสติทั้ง  3  ประการ  ถาอาการของทานทรงได  อยางนี้ละก ็ 
ก็ถือวาทานเปนผูทรงฌาน 



 ต้ังความเพียรจริงๆ  วา  ธรรมใดที่เปฯคําสนอรับไปแลวเราจะปฏิบัติดวยชีวิตจะใชอารมณ
นั้นคิด  ตัดความชั่วอยูเสมอตลอดเวลา  ไมใชแตเฉพาะเวลามานัน่รับฟง  ขณะใดที่เราต่ืนอยู  เรา
จะไมยอมวางองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  เพราะวาเรามีทรัพยสินมไถคงพระองค  มีวาสนา
บารมีไมถึงพระอง๕  ทาํไมจงึจะไปนัง่หวงใยทรัพยสินและชีวิตซึ่งมันมีคานอยกวานั้น  องคสมเดจ็
พระพิชิตบามสีมบัติมากกวาทาํไมจึงไมหวง  เพราะวาความหวงมนัเปนกังวล  มนัเปนปจจัยของ
ความทุกข 
 มีคนพูดกนัวาถาเจริญสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  จะตองสามารถระงับ
ทุกขเวทนาไดหมด  ไมเจ็บไมปวยไมรอนไมหนาว  นี่ไมใชความจรงิ  รางกายยังมีความรูสึก  
รางกายยงัมีจติเปนเครื่องรักษา  รางกายยงัมีวิญญาณรูการสัมผัส  ถงึแมวาพระอรหนัตก็ดี  
พระพทุธเจากดี็ก็ยังรูสึก  รูสึกเจ็บ  รูสึกปวดเหมือนกัน  นี่วากนัถึงอารมณของพระโสดาบัน เมือจติ
เขาถึงพระโสดาบันแลว  มีความไมประมาทในชวีิต  มีความรูสคําเสมอวาเราจะตองแกรเาจะตอง
ตายแลวก็ข้ึนชื่อวาความตายนี้ไมมนีิมิตเครื่องหมายไมใชวาจะไปกาํหนดอายุการตาย  วาตอง
ตายเทานี ้ จะตายตั้งแตความเปนเด็กหรือความเปนคนหนุมเปนสาวความเปนคนแก  อาการที่จะ
ตาย  อาจจะดวยโรคภัยไขเจ็บ  อาจจะตายดวยอุบัติเหตุ  หรือตายเชา  ตายสาย  ตายบาย  ตาย
เที่ยง  ตายกลางคือ  ตายดึก ตายหัวค่ํา  เอาแนนอนไมได 
 คําวาสถานทีส่งัด  คือ  เราใชอารมณสงัด  จะไปนัง่คิดวาทีน่ั้นตองไมมีเสียงทีน่ี่ตองไมมี
เสียง  เราคิดหรือวา  เวลาที่เราจะตายนะเราจะหาที่สงัดได  เราตองพรอมใจไวเสมอวา เวลาที่เรา
จะตาย  อาจจะมีเสียงเครื่องขยายเสียงทั้งดานขางดานซาย  และดานขวาใกลๆ  เราอาจจะมีใคร
กําลังทะเลาะกันอยูก็ได  หรืออาจจะมีใครเขามานั่งดาเราอยูใกลๆ  ก็ได  เราตองเตรียมใจไว  ถา
อาการอยางนัน้มันปรากฏเราจะไมเอาจิตของเราเขาไปยุงกับเสยีงกับอารมณตางๆ จิตของเราให
สงัดจากเสยีง  เร่ืองของเขากเ็ร่ืองของเขา  เร่ืองของเราก็เร่ืองของเรา  นีเ่ปนอันวาที่สงดัของเรา
ไมใชหมายความวาสงัดเสยีง  ไมใชหมายความสงัดจากอาการกายกรรมคือการทํางานตางๆ  ที่
สงัดของเรา  คือใชอารมณจิตสงัดจากนวิรณ  5  ประการและก็สงัดจากกิเลสดวย 
 ดานสมาธิก็ฝกซอมไวเปนปกติ  เวลาฝกซอมไมตองไปนัง่หลับตา  หลบัตามันไมเกง  ลืม
ตาอยูอยางนี้แหละใหจิตมันทรงสมาธิ  ลืมตาอยูอยางนี้แหละใหจิตมันทรงตัว  ยอมรับนับถือกฏ
ของธรรมดาและความเปนจริง  เหน็อะไรเขาตายหมดเหน็คนคนตาย  เห็นสัตวสัตวตาย  เหน็วัตถุ
ธาตุวัตถุธาตพุัง  แลวก็นกึถึงวาเราจะตองตายเหมือนกนันี่ตองถอยหนา  ถอยหลงัจะกาวไปแต
ขางหนา  แลวก็ไมเหลียวหลงัทานทั้งหลายที่ระงบัความวุนวายของจิตไมไดนั้นนะ  เขาเรียกวา  สี
สัพพตปรามาสเปนผูลูบคลาํในศีล  จิตตปรามาส  ลูบคลําในสมาธิ  ปญญาปรามาส  ลูบคลาํใน
วิปสสนาญาณทําเทาไรเทาไรก็ไมพนความวุนวายของจิต  มีอารมณหุนหันพลนัแลนโฉงเฉง



โวยวาย  ปราศจากเหตุผล  คนประเภทนีท้ํากี่แสนกัปกล็งนรก  เพราะสักแตวาปฏบัิติ  ไมรูจัก
พิจารณาจิตตวัเองวา  ดีหรือชั่ว 
 ขอบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย ทํากาํลงัใจใหทรงตัว  มีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ
อยางอืน่เขามารบกวน  เราตั้งอารมณไวในกุศลสวนใดสวนหนึง่ใหต้ังอยูแตเฉพาะอารมณฯน  
อยางนี้จัดวา  ฌาน  หรือสมาธิเมือทรงสมาธิดีแลวหรือวากอนจะทรงอารมณอยางนัน้  เราก็
พิจารณาขนัธ  5 ตามที่  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาสอนวา  ขันธ  5  มีสภาพไมเที่ยง  มี
ความเกิดขึ้นในเบื้องตนและก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง  มกีารสลายตัวไปในที่สุด  ขันธ  
5  นี่ไมใชเรา ไมใชเรา ไมใชเราเสียจริงๆ  แลวเราจะหลงรางกายเพื่อประโยชนอะไร 
 รางกายของเราก็ดี  รางกายของบุคคลอื่นก็ดี  นอกจากแตวามันจะสกปรกแลวมนัก็ไมมี
สภาวะเปนเรา  เปนของเรา  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะรางกายเปนกฎธรรมกาอยางหนึง่  ที่มนัมี
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน  มคีวามแปรปรวนไปในทามกลาง มีการแตกสลายในที่สุด ที่เรียกกันวา
เมื่อมีเกิดขึ้นแลว  แลวก็ตองมีความแกเปนธรรมดา ไมสามารถจะลวงพนความแกไปได  ตองมี
ความปวยไขเปนธรรมดา  ไมสามารถจะลวงพนความตายไปได  ทรัพยสินทั้งหลายที่เรามีอยู  ส่ิงที่
รักอยูก็ตองพลัดพรากจากกันไป 
 จุดแรกในการเจริญพระกรรมฐาน  ที่เราตองการคือ  พระโสดาบัน  ฉะนั้นอารมณอยางอืน่
ที่มันเกิดขึ้น  จงปลอยมนัไปเอากําลงัใจของเราจับไวในจุดนี ้อยาปลอยจิตใหมนัยุงซุมซามไปอยาง
อ่ืน  โดยมากมักจะมาถามกันหลายๆ  รายเรียกวาคนประจําบาง  คนไมประจําบาง  เขามาถามกนั
อยูเสมอวาอาการอยางนีเ้กดิขึ้นอาการอยางนั้นเกิดขึ้น  มันเปนอะไร  อันนี้เบื่อที่จะรับฟง  คือไม
อยากจะรับฟงแลวไมอยากจะตอบ ไมอยากจะพูดดวย ทัง้นี้เพราะอะไร  เพราะวาสอนกนัพอแตวา
มีนิสัยไมจาํ ถาสอนกับอยางนี้มนีิสัยไมจาํ  แลวเมื่อไหรมันจะไดดีกนั 
 จงจําไววาการเจิรญพระกรรมฐานนะเรามุงหมายอยางเดียวคือความเปนพระอริยเจาไอ
เทพตางๆ  ทีเ่ห็น  อารมณตางๆ ที่ฝน  อาการตางๆ ที่เกดิมา มนัจะเปนอยางไง  กช็างมนัเถอะ  เรา
มองของเราไววา  จิตของเราเวลานี้นะ  เราลืมความตายหรือเปลา  มีความประมาทในชีวิตไหม  มี
ความเคารพในพระรัตนตรัยแนนอนหรือเปลา  มีศีล  5  บริสุทธิ์ไหมมอีารมณรักพระนิพพานหรือ
เปลา  เอาจิตจับมันไวแคนีพ้อ  ถาเจริญกันจริงๆ  เขาเอาแคนี้พล  ไอเร่ืองอารมณตางๆ  ทาง
รางกายบาง  อาการตางๆ  ทํามาทัง้ทางดานจิตใจบาง  ก็จะถือวาเปนการถือมงคลตื่นขาว  ยัง
ไมไดอะไรเลยสักนิดหนึง่ในพระพทุธศาสนา  นี่เปนจุดแรกที่เราตองการ 
 ถาเราจะคิดวาหญิงโสเภณีเปนพระโสดาบันไมได  มนัก็ผิด  ถาเขาเปนดวยการสจุริต การ
เชาเขาไป  เขาไมไดคด ไมไดโกง เขาตกลงราคาซึง่กนัและกัน  ศีล  5  ของเขาก็ไมมกีารขาด  เขา
ไมไดไปฆาใคร  เขาไมไดไปขโมยใคร  หรือหลอกลวงใคร  เขาไมไดไปแยงสามีของใคร  เขาถือวา
เขาเปนสนิคา ประเภทหนึ่งชัว่คราว  เขาไมไดโกหกมดเทจ็วาเขาไมไดเปนหญงิโสเภณี  เขาไมได



ด่ืมสุราเมรัย  เราจะเอาคําวาเสียตรงไหนมากลาวกับหญงิโสเภณี  ถาปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์  
นางสิริมาเธอก็มีลักษณะอยูในเกณฑนี้องคสมเด็จพระชินศรี จึงไดทรงรับรองวานางเปนพระ
โสดาบัน 
 เมื่อเราจะถอนความเกิด  เราก็ตองถอนรากของความเกิดทิ้ง  คือใชกาํลังใจสมาธิใหทรง
ตัว  พิจารณาดูวาวัตถธุาตทุัง้หลาย  มนัไมใชเปนปจจยัใหเราทรงความสุข  ความสขุที่จะมีอยูได
ในปจจัยก็คือ  การเกื้อกูลซึ่งกันและกนั  และถาจิตใจของเราไมติดอยูในทรัพยสินนี้จนเกนิไป  
หมายความวาชีวิตอยู  เราจําตองหา  เราจําตองใช  ถาตายแลวก็แลวไป  ไมหวงใยในมนั  จิตจะ
คิดอยางนี้ไดก็อาศัยใจทีมีความดีคือมุงการใหทาน  สงเคราะหบุคคลอื่นใหมีความสุข  ตามฐานะ
ที่เราจะพึงเกื้อกูลไดจนกวากาํลังใจของเรามีความชุมชื่นพอใจในการสงเคราะห  อนุเคราะห  เมือ
มีทรัพยสินพอจะสงเคราะห  อนุเคราะห  เห็นใครมีความลําบาก  จะเปนคนหรือจะเปนสัตวก็ตาม  
เราพรอมใหดวยจิตชืน่บาน  จิตใจของเรานี้นัน้  ก็คิดไวเสมอวาการใหเปนปจจยัของความสุขเขามี
ความสุขเรากม็ีความสุขไมหวงัผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการใหเมื่อไรใจก็สบาย  อารมณ
ชื่นบาน  อยางนีท้ี่เราตัดรากเหงาความโง ตัดอันดับแรกไดแลว 
 คนทีห่ลับตาเกงนานๆ จะนกึวาจะไดกรรมฐานด ี ฉันไมเชื่อ  เพราะถาจะดีจริงๆ  มันตองดี
ทั้งหลับตา  ดีทั้งลืมตา  ดีทัง้อยูในที่สงัด  ดีทั้งอยูในที่เกลือกกลั้ว ไปดวยประชาชน ดีทั้งที่เวลารา
งากยไมปกติอารมณตองดีทัง้ในขณะที่เราฟงคําสรรเสรญิ  และก็ดีทั้งในขณะที่คนเขาดาเรา
อารมณของเราจะตองสม่าํเสมอกัน  ไมข้ึนไมลง  ใครเขาสรรเสริญก็เฉย  ใครเขานนิทาวารายก็เฉย  
อารมณเงียบสงัด   เสียงเงยีบสงัดเรากเ็ฉย  เสยีงจอกแจ็กจอแจโวยวายเราก็เฉย  ลงเฉยเสยีหมด
มันกห็มดเรื่องกัน 
 การที่จะเปนพระอริยเจาของทุกๆ  คนอยูในสังโยชนขอที ่ 1 เทานัน้  คือมาพิจารณาเห็น
วาสภาพรางกายทีเ่รียกกนัวา ขันธ  5  คือรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณเอารางกายก็แลว
กัน  เห็นวารางกายนี ้ ไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  เทานี้พอ 
พยายามมองเห็นมนัใหได  ถาใจมนักระสบักระสายไมมัน่คง  จิตจับกสิณ  พอมีกสณิ  มทีรงตัวด ี 
แลวก็กลับมาคิดกันใหม  จนกระทั่งกาํลังใจเห็นรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี  วัตถุ
ธาตุทัง้หลายก็ดี  ไมเปนสาระ ไมเปนแกนสารคติใจมีความรักพระนพิพานเปนอารมณ  ไมสงสยัใน
คําสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา ก็ศีลบริสุทธิ์  จิตหมดจากความกําหนดยินดีในเพศ
ตรงขาม  อารมณจะโกรธ  ชาวบานจะเมนิ  คิดจะฆาใครไมมี  อารมณที่จะหลงในรูปฌาน  และ
อรูปฌานก็ไมมีการถือเนื้อถอืตัววาเราดีกวาเขา  เราเสมอเขา  เราเลวกวาเขาก็ไมมี  อารมณจิต
เปนสุขอารมณที่ซานคิดวาการเปนเทวดาหรือพรหมยงัดีอยูไมมี  จิตรักพระนพิาพานเปนอารมณ 
 ทานทัง้หลาย  จงอยาลืม  อยาเบื่อในความดีที่ทานทํา  เร่ือเราทําความดีเทานี้แลว  เราก็
ทําดีใหมันยิ่งๆ ข้ึนไป  เอามนัใหมนัเต็มดีใหได 



 คิดไวเสมอวาชาตินี้เปนชาตสุิดทายสาํหรบัเรา  ชาติหนาไป ข้ึนชื่อวาการเปนมนษุยก็ดี  
เปนเทวดาก็ดี  เปนพรหมก็ดี  ไมมีสําหรับเรา  แลวเราจะเปนอะไร  เราจะเปนอะไรกช็างมนั  เราไม
เปนคน  เราไมเปนสัตวเดรัจฉาน  ไมเปนเปรตไมเปนอสุรกาย  ไมเปนสัตวนรก  เราไมเปนเทวดา  
เราไมเปนพรหม  ไมตองการไมนิยมอะไรมนัทัง้หมด  แลวมันจะเปนอะไรก็ชางมนั  ทีท่านเรียกวา  
นิพพาน 
 จิตใจของทานที่มีอารมณถึงโคตรภูฌาน  ใจมีความตองการอยางเดียวคือพระนพิานเปน
ปกติ  แตทวาพอจิตพนโคตรภูญาณไปแลว  ถาเขาสูความเปนพระโสดาบันเต็มที่  ที่เรียกวา  โสดา
ปตติผล  ตอนนี้อารมณจิตของทานละเอียดขึ้นมานิดหนึง่  นอกจากจะรักพระนพิพานเปนอารมณ  
แลวก็มีความรูสึกวาทุกสิง่ทกุอยางในโลก มันเปนของธรรมดา การนนิทาวารายที่จะปรากฏขึ้น  
กับบุคคลผูใดกลาวถึงเรา  จติตัวนี้จะมีความรูสึกวา  ธรรมดาของคนที่เกิดมารในโลกมันเปนอยาง
นี้  ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น  มีความรูสึกหนักไป
ในดานของธรรมดา แตทวาธรรมดาของพระโสดาบัน  ยงัออนกวาธรรมดาของพระอรหันตมาก  
ฉะนั้นทานที่เขาถึงความเปนพระโสดาลนั  จึงยงัมีความรกัในระหวางเพศ  ยังมกีารแตงงาน  ยงัมี
ความพยายาม  ยังมีความโกรธ  ยังมีความหลง 
 เหตุของความทุกขจริงๆ  คือ ตัณหาไดแกความทะยายอยาก  เมื่อเรามีตัณหาขึ้นแลว
รางกายมนัจึงมี อารมณจิตเรามีตัณหามันจึงมีรางกาย  รางกายเปนจดุรับภาระของความทุกข
ทั้งหมด  ข้ึนชือ่วาทกุขทกุอยางที่เราจะมข้ึีนมาได  ก็อาศัยรางกายเปนสําคัญ  ถาเราไมมีรางกาย
เราก็หมดตัณหา  ถาหมดทัง้  2  อยางคือหมดตัณหากช็ื่อวาหมดรางกาย  ถาเราไมติดอยูใน
รางกายก็ชื่อวาหมดตัณหาคําวาไมติดในรางกายหมายถึงวา ไมติดอยูในรางกายของเราดวย  และ
ก็ไมติดอยูในรางกายของบุคคลอ่ืนดวย  อารมณไมติดอยูในวัตถธุาตุใดๆ ดวย  โดยยอมรับนับถือ
กฎของธรรมดา ที่เราเรียกกนัวา  วิปสสนาญาณตัวสุดทาย  การยอมรับนับถือนีก้็หมายถงึวา
อารมรณมันเฉย คําวา  อารมณเฉย  ไมไดหมายความวาอารมณไมคิด  ตามที่เขาบอกวาอารมณ
วาง  วางโดยไมคิดอะไรเลยนั้น ไมมีในชีวติของคน 
 องคของพระโสดาบันคือ 

1. เคารพในพระพุทธเจา 
2. เคารพในพระธรรม 
3. เคารพในพระสงฆ 
4. มีศีลบริสุทธิ์แลว 
5. มีจิตรักพระนพิพานเปนอารมณ 
เทานี้ทาํกนัไดแลวหรือยัง  ถายัง  ไปที่ไหนก็ไปเจอะนรกที่นัน่  เทานี้ทาํไดหรือไมได  ถาทาํ 

ไมได  ก็แสดงวาหมดหนทางแกหมดหนทางชวย 



 เรามีปญญาพอที่จะเห็นวา พระพทุธเจาดแีลวหรือยัง  เราใชปญญาใครครวญพระธรรม  
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา  วาเปนของจริงแลวหรือยัง  เรามีความเคารพใน
พระอริยสงฆจริงแลวหรือยงั  นัง่วัดใจของเราดู  แลวศีลของเราบริสุทธิจ์ริงๆ  หรือเปลา  นัง่วัดใชให
ดีนะ ไมตองเอามากละเทานีท้ําไดแลวหรือยัง  แลวอารมณใจของทานรักพระนพิพาน เปนอารมณ
แลวหรือยัง 
 อันดับแรก ทรงศีลใหบริสุทธิ ์ เมื่อทรงศีลใหบริสุทธิ์จริงๆ คือเปนเอกัคตารมณ  ถาศลีจะ
ทรงบริสุทธิ์  เพราะอาศยัความเคารพในพระพุทธเจาพระธรรม  และพระอริยสงฆ  อันนี้เราก็เปน
พรโสดาบัน  เขาถึงกระแสพระนิพพานแลว 
 ตอไปใหทรงสมาธิ  อารมณต้ังมั่นคิดวาตายแนหนอ  ญาติมิตรไมอยู  ความรักในเพศไมมี
ความหมาย  ความโกรธไมมีความหมาย  ต้ังใจไวในพรหมวหิาร  4  เอากายคตานสุสติ  กับมรณา
นุสสติทัง้ 2 ประการนี้บวกกนั  เหน็วามนัไมใชดินแดนทีเ่ราจะทรงการตั้งมั่น  ไมใชสถานที่ยึดมัน่ได  
ไมชาก็ตาม  จนกระทั่งกาํลังของเรา  หมดจากความรักในระหวางเพศ  หมดจากความโกรธ  แลว
กายคตานุสสตินี่มันสรางความรังเกียจในรางกาย  จนกระทั่งจิตใจเหน็คนทั้งหลายสัตวทั้งหลาย  
เหมือนกับซากศพ  เมื่อพบกับอารมณที่เราไมถูกใจ  ใหอภัยไมถือโทษโกรธเขา  ถอืวาเปนเรื่อง
ธรรมดาของคนมีกิเลส  อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  ถือวา  ทานผูนี้เปนพระอนาคาม ี
 องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา  แนะนาํใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ทรงกําลังใจไวเพื่อพระนพิพาน วาการเกิดในคราวนี ้ ถือวาเปนการเกิดในวาระสุดทาย
ที่สุดในชวีิตของเรา  วาการเกิดเปนมนุษยก็ดี  เทวดาก็ดีพรหมก็ดี  ไมเปนแดนพนความทกุข  ไม
สามารถจะทรงความสุขไดอยางจรงิจังในเมื่อความสุขมตันทรงไมไดอยางจรงิจัง  เราก็ไมตองการ
มัน  แดนที่มีความสุขมีความสําราญอยางยิ่ง  ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสกับบรรดาทาน
พุทธบรษิัทชายหญิง  นัน่ก็คือแดนของพระนิพพาน 
 นิพพาน  นพิพะ  เขาแปลวา  ดับ  คือดับความชัว่  ไดแก  โลภะ  ความโลภ  โทสะ  ความ
โกรธ  โมหะ  ความหลง  เปนอารมณจิตทีบ่ริสุทธิ์  ไมมคีวามชัว่เจือปนเขตของพระนิพพานไมมี
ความตาย  ไมมีการปวย ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ฉะนัน้ถาทานพุทธบริษัทสงสยั  กพ็ยายามฝก
มโนมยิทธิ  หรือทิพจกัขุญาณใหได  และทําวิปสสนาญาณไดพอสมควร  ทานจะไดรูจักสภาวะของ
พระนพิพาน  ดีกวาอานหนงัสือแลวก็เดากัน 
 พระนพิพานมแีดนไหม  หรือวาพระนพิพานสูญ สูญหรือไมสูญ  มีแดนหรือไมมีแดน  ถา
เราคือสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ไมตองคิด  คิดวาธรรมใดที่องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศรสอนเราในชาตนิี้  ที่องคสมเดจ็พระชินศรีวานี่เปนเชื้อของความทุกข  มนักท็ุกขจริงๆ  
อันนี้เปนปจจยัใหเกิดความสุข  มนัก็สุขจริงๆ  อันนี้ของสกปรกโสมมมมันไมสะอาด  มนัก็สกปรก
จริงๆ  ในเมื่อทุกสิ่งพูดอยางที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนเรา  เราพิจารณาเหน็แลววา



เปนความจริงทุกอยาง  ฉะนั้น  แดนที่มีความสุขจริงอยางยิง่  ไมมทีุกขเจือปน  ก็คือแดนพระ
นิพพาน  แดนพระนพิพานกเ็ปนแดนจริงๆ  มีความสุขจริงๆ  และก็ตองมีจริง 
 ขอบรรดาทานพุทธบรษิัทชายหญิง  มีอารมณจับพระนพิพานเปนอารมณจิตมันก็ไมถอย 
เมื่อจิตมันไมถอยทําอยางไร  ก็มีอยางเดียว  การกาวไปสูพระนพิพานแตวาขอเตือนสกันิด  ถาจะ
ทําจิตของเราใหทรงอารมณเปนพระนิพพานจริงๆ  ขอบรรดาทานภิกษ ุ สามเณร  และทานพุทธ
บริษัทชายหญงิ  จงพยายามทรงอารมณบารมี 10 ประการ  ไวใหครบถวน  อันนี้ทิง้ไมได  เกาะ
บารมี  10  ประการวาสิ่งไหนบางทีย่ังไมมสํีาหรับเรา  เรายังบกพรอง  อยาใหบกพรอง  และใช
กําลังสมาธิควบคุมใหทรงตัวใหมีกาํลัง  จรณะ  15  ที่เปนกําแพงกั้น  ที่จะไมใหเราตกอยูในภาวะ
ของความชัว่แหงจิต  และใชอิทธิบาท  4  เปนเครื่องสนบัสนุน ใหเราเขาถึงความสุข  ทรงกาํลัง  3 
ประการใหทรงตัว  แลวใครครวญความจริงวารางกายมันเปนโทษ  มันเปนทกุข  มันเปนอนัตตา  
หาความดีไมได  เกิดเปนคนเกิดเปนเทวดา  เกิดเปนพรหม  ก็ไมพนทกุข  จิตยึดพระนิพพานเปน
อารมณ 
 อรหัตผลนี่เปนของไมยาก  ก็ตัดฉันทะกับราคะ  คือมไสนใจกับรางกายของเราดวยไม
สนใจกับรางกายของบุคคลอื่นดวยไมสนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดวาสิ่งเหลานี้ไมชามนัก็
สลายตัว  ไมมอีะไรดีสําหรับเรา  เราไมถือวามนัเปนสรณะเปนที่พึง่ของเรา  และเราก็ไมถือวาทะ
ของบุคคลอื่น  ไมถืออารมณของบุคคลอื่นไมใชเรา ไมใชของเรา มนัเปนกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  
เมื่อพังเมื่อไรพอใจเมื่อนัน้  ข้ึนชื่อวาความเกิดมีขันธ 5 รางกายอยางนีจ้ะไมมีสําหรับเรา  ความเปน
เทวดาหรือพรหม  จะไมมีสําหรับเรา  ส่ิงที่เราตองการคือ  พระนิพพาน นี่แคนี้เทานั้นแหละไมเหน็มี
อะไรยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง วธิีใชทรพัย 
แสดงเมื่อ 

วันศกึรที่  26  ธันวาคม  2518 
 อทานิ ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ 

ปรินิพพานดต  ปฏฐายะ  อัฏฐารสุตตรปญจสตาธิกาน ิ เทวสงัวัจฉรสหัสสานะ 
อติกกันตานิ  ปจจุปปนนกาลวเสนะ  ธันวาคม มาสัสสะ 
ฉัพพิสติมงั  ทนินงั  วารวเสนะ  ปนสุกกวาโร  โหติ  เอวงั 
ตัสสะ  ภควโต  ปรินพิพานา  สาสนายกุาลคณนา  ลัลลักเขตัพพติฯ 
 
ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนายกุาล  จําเดิมแตวันปรินพิพานแหงองคสมเด็จพรผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจานัน้  บัดนี ้ ลวงแลวได  1528  พรรษา  ปจจบัุนสมัย  ธันวาคม
มาส  สุรทนิที ่ 26  ศุกรวาร  พระพทุธศาสนายกุาลจาํเดมิแตวันปรินพิพานแหงองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจานั้น  มนียัอันพทุธบริษทัจะพึงกาํหนดนับดวยประการฉะนี ้
 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ  ปรโลกัสมิง  ปติฏฐา  โหนติ  ปาณินันต ิ
 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  จะตัดเรื่องมาเฉพาะตอนหนึง่  

ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดี
ทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ  แรม  8  คํ่า  เดือนยายวนันี ้

เร่ืองราวที่จะแสดงตอไปนี้กม็ีอยูวา  เมื่อองคสมเด็จรพะศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสด็จ
สูกรุงกบพิัสตุมหานคร ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจอมบพิตรอดิศรพระเจาไสทุโธทนะ
มหาราชกับหมูพระประยูรญาติทั้งหลายในกาลครั้งนัน้  ปรากฏวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดทรมานหมูพระญาติทัง้หลายใหละจากมานะทิฏฐิคือถอตัวถือตนเปน
ใหญ  ในที่สุดเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแลง  เปนเหตุใหฝนโบกขรพรรษตกลงมา  เปนอันวา
บรรดาภิกษุสงฆทัง้หลาย  มีความสงสัยจึงไดสนทนากนั  องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงได
เสด็จมา  แลวองคสมเด็จพระประทีปแกว  ไดนํามาถึงเรือ่งราวแหงพระเวสสนัดรชาดกใหเปนเหตุ 
แตความจริงเรือ่งของพระเวสสันตรชาดกนี้มีอยูมากวันนี้จะตัดมากเฉพาะจุดใดจุดหนึง่  มาแสดง
แกบรรดาทานพุทธบรษิัทเพือ่เปนนทิัศนะของบรรดาทานพทุธศาสนิกชนที่จะปฏิบัติตอไป 

เนื้อความตอนนี้ก็มีอยูวา  เมือ่พระเวสสนัดรหนอยพระบรมพงศโพธิสัตว  ถูกบรรดา
ชาวบานทั้งหลายประทวงหาวา  ใหชางปจจัยนาคใหแกพราหมณ  จะเปนเหตุใหบานเมืองตกอยู



ในความยุคเขญ็เดือดรอน  จึงไดกราบทูลใหพระเจากรุงสญชัย  บรมกษัตริยพระบาททาวเธอขับไล
พระเวสสนัดรออกจากพระราชนิเวศน  เปนการเนรเทศใหไปอยูปาเปนการลงโทษในฐานะทีท่ําผิด  
แตความจริง  กิจทีพ่ระเวสสนัดรทํานั้นไมผิด  เพราะวาชางปจจัยนาคก็เปนชางคูบารมีของ
พระองคเมื่อพระองคคลอดมาจากพระครรภมารดาในวนันัน้  ตกกลางคืนแมชางกน็ําชางปจจัย
นาคมาสูในโรงชาง  และากรใหชางไปในคราวนัน้ก็ไมไดใหเด็ดขาดเปนแตวาเมืองกาลิงครัฐเขเกดิ
ขาวยากหมากแพง  ฝนแลง  ไมตกตองตามฤดูกาล  ทานใหชางไปในคราวนั้นใหเพยีงขอยืมไป
ชั่วคราว  ถาบานเมืองเขามคีวามสุขเชากจ็ะสงคือใหแตทวาบรรดาประชาราษฏรทัง้หลายไมมี
ความเขาใจ คิดวาใหเด็ดขาด  จึงไดไปเฝาพระเจากรุงสญชัยใหขับไลพระราชโอรส  และพระ
เจาสญชัยหมดทาง  เพราะวาประชากรพรอมกันเขารองมาอยางนัน้  จึงไดมีคําสั่งใหพระเวสสันดร
พระราชโอรสออกจากพระราชนิเวศน 

ในตอนนีป้รากฏวา  พระเวสันดรไดเขาไปหาพระนางมัทรี  และพระองคคิดวาพระองคจะ
เสด็จเพียงแตพระองคเดียว  จึงไดแนะนําพระนางมทัรีวา  เจาอยูขางหลังนี้จงปฏิบัติตนใหมี
ความสุข  และทรพัยสินทีพ่ระราชบิดา  พระราชมารดาของเธอ  มอบมาใหก็ดีและทรัพยสินสวน
พระองคของพระเวสสันดรนีท้ั้ง  2  ประการ  ขอมอบใหพระนางมทัรีไวแตผูเดียว  เมื่อมอบทรัพย
แลวจึงไดบอกวา  การจับจายใชสอยในทรัพยตองเปนผูมีความฉลาด  จึงจะมีประโยชนทัง้ในชาติ
ปจจุบันและสมัปรายภพ  คือวาฉลาดในการใชชาตินีก้็มคีวามสุข  เมื่อตายไปแลวก็มคีวามสุข 

การแนะนําของพระเวสันดรในการใชทรัพยทั้งหลายเหลานั้นใหแบงทรัพยออกเปน  4  
สวนดวยกนั  คือ 1.  ใหชําระหนีเ้กา  2.  ใหบํารุงเจาหนีใ้หม  3.  ฝงไว  สวนที่  4  ทิ้งเหว  นี่
เปนอันวาพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  แนะนําพระนางมทัรีแบบนี้ถาจะมีคําอธิบาย
ตามที่องคืสมเด็จพระชินศรพีระบรมศาสดาอธิบายไว  มีใจความวา 

ทรัพยสวนที่  1  ใหชําระหนี้เกา  ก็ไดแกใหแบงทรัพยออกเปน  4สวนในที่นี้  ไมใช
หมายความวาเทากัน  ตองจัดสรรไวใหพอเหมาะพอดี  คือชําระหนี้เกา  บํารุงเจาหนี้ใหม  และก็ฝง
ไว ทิ้งเหว  สวนนี่ทิ้งเหวนี้มีความสําคัญมาก  ตองจัดไวใหพอเสียกอน  สวนที่เหลือนั้นก็ชําระหนี้
เกา  บํารุงเจาหนี้ใหมและฝงไว  คําวา  ชําระเจาหนี้เกาก็ไดแกบํารุงบิดามารดาใหมีความสุข 
เพราะวาบิดามารดานี้  เปนเจาหนี้ที่มีความสําคัญ  นอกจากจะใหทรัพยสมบัติแกเรานั้น  เพื่อเปน
การครองชีพแลว  บิดามารดาก็ใหวิชาความรู  ถาถอยหลังไปอีกหนอยหนึ่งก็จะแสดงใหเห็นวา  
บิดามารดาเปนผูใหชีวิต  คือเราจะทรงชิวิตอยูไดก็เพราะอาศัยบิดามารดาเปนแดนเกิด  เมื่อเกิด
มาแลวถามารดาปราศจากความเมตตาปรานีแลว  เราก็อาจจะตายได  เพราะวาเรายังเปนเด็กเล็ก
อยูไมสามารถจะชวยตัวเองได  แตทวาบิดามารดานี่มีพรหมวิหาร  4  ประจําใจ  คือมีเมตตา  
ความรัก  กรุณาความสงสาร  มุทิตายินดีเมื่อลูกไดดี  ไมอิจฉาริษยา  อุเบกขาถาสิ่งใดเกินวิสัยที่จะ



หามปรามไดเชนปวยไขไมสบาย  เกิดความทุกข  บิดามารดาก็ไมแสดงอาการดิ้นรนจนเกินพอดี  
นี่แสดงวาบิดามารดานี้มีคุณกับลูกนับประมาณไมได  ชื่อวาเปนเจาชีวิตของลูก 

ฉะนั้น  พระเวสสันดรหนอบรมพงศโพธิสัตวจึงไดแนะนําใหพระนางมัทรีวา  เร่ืองเจาหนี้
เกานี่มีความสําคัญ  ตองบํารุงใหมีความสุข  นี่ทรัพยสวนหนึ่งแบงบํารุงบิดามารดา 

นี่เปนเรื่องที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ควรจะจําไวดวย  เพราะจะชวยใหเรามี
ความสุข  บิดามารดาพระพุทธเจาเปรียบประดุจหนึ่งวาเปนพรหมของบุตร  หรือวาเปนอรหันตของ
บุตร  ที่เปรียบเทียบวาเปนพระอรหันตของบุตรเพราะวา  บรรดาคนทั้งหลายถาฆาพระอรหันตตาย  
ตองตกอนันตริยกรรม  คือ  ตกนรกมีอเวจี  เปนตน  ไมมีทางที่จะรับสวนบุญกุศลที่ทํามาแลวขอนี้
อุปมาฉันใด  แมวาถาบุคคลใดฆาบิดามารดา  ก็มีโทษเชนเดียวกับฆาพระอรหันต  เพราะวาเปน
อนันตริยกรรมเหมือนกัน  และบิดามารดาจึงชื่อวาเปนผูมีความสําคัญเหมือนกับพระอรหันต
สําหรับบุตร 

เมื่อแบงสรรปนสวนบํารุงบิดามารดาชื่อวาเปนเจาหนี้เกาแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกว
แนะนําวา ตองบํารุงเจาหนี้ใหม  คําวา  บํารุงเจาหนี้ใหมก็คือวา เอาทรัพยสมบัติสวนนั้นที่แบงไว
บํารุงบุตรธิดาใหมีความสุข  ใหทรงชีวิตอยูได  ใหไดรับการศึกษาเปนอยางดีเทาที่เราจะปฏิบัติได
เมื่อบิดามารดาก็มีความสุขบุตรธิดาก็มีความสุขเรากเปนผูมีความสบายใจเพราะวาไมมีความ
เดือดรอนใดๆ  จะพึงเกิดขึ้นจะหันหนาไปดูพอดูแม  ก็มีแตความยิ้มแยมแจมใส  จะมาดูลูกหญิง
ลูกชายก็มีแตความสดชื่น  เราก็เกิดความสบายใจ 

ประการที่  3  นั้น  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกวาฝงไว  คําวาฝงในที่นี้ก็ให
แบงสรรปนสวนทรัพยที่มีอยูนั้น  เปนสวนที่  3  บําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา  หรือวาใหทานใน
การสงเคราะห  การบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาก็ดี  การสงเคราะหในบุคคลทั้งหลายก็ดี  ใหมี
ความสุขอยางนี้  ชื่อวาเปนการฝงทรัพยเก็บไว  เพราะผลที่จะพึงไดคือมีในชาติปจจุบัน  เราจะมี
ความสุข  เพราะวาการสงเคราะหในวัตถุเปนปจจัยผูกมิตร  คือสรางมิตรใหเกิดขึ้น  ปโย  เปน
ปจจัยใหบุคคลผูไดรับ  เปนผูรักเรา  เปนมตรไมเปนศัตรู  จะเปนผูปองกันภยันตรายใหเกิดขึ้น  
บุคคลผูใหยอมมีความสุข  กลาวคือ  กิติสัตโท  จะไปที่ไหนก็มีชื่อเสียงฟุงขจรไปในฐานะเปนผูมี
ความดี  มีเมตตา  วิสารโท ตอไปในภายภาคหนาจะไปที่ไหนก็ดีเปนผูแกลวกลาเพราะมีมิตรมาก  
มีศัตรูนอย  อสัมมูฬโห  เมื่อเวลาจะตาย  บุคคลประเภทนี้ไซรกไมยอมหลงตาย  กลาวคือ  จะ
ตายอยางมีสติสัมปชัญญะ 

การใหทานนี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  เปนปจจัยสําคัญ  ตามพระบาลี
ที่องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดากลาววา  ทานัง  สัคคโส  ทานัง  ทานยอมเปนบันไดใหไป
เกิดในสวรรค  บุคคลใดใหทานแลวนั้น  บุคคลนั้นมีความสุข  มีความสุขในชาตินี้แลว  เมื่อตาย



แลวก็ไปสูสวรรคชั้นเทวโลกเปนตน  นี่เปนเนื้อความที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา  ในสมัยที่เปนพระเวสันดร  ทรงแนะนําพระนางมัทรีเปนขอที่  3 

ขอที่  4  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาบอกวา ทิ้งเหว  คําวาทิ้งเหวนี่ก็หมายความวากิน
เขาไป  ความจริงทองไสของคนนี่มันก็ไมใหญไมโตเทาใดนัก  แตวาการทิ้งของลงไปมันไมรูจักเต็ม  
มีประมาณเทาไรใสลงไปก็ไมพอ  คลายๆ  กับมีอุปมาเหมือนวาเราทิ้งของลงไปในเหวเทาไรมันก
ไมรูจักเต็มฉันใด  การบริโภคอาหารของคนก็มีสภาพเชนนั้น 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ใจความสําคัญในเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก
ในตอนนี้  ที่พระเวสสันดรแนะนําพระนางมัทรีวา  เจาอยูขางหลังจงใชทรัพยสินใหเปนประโยชน  
เมื่อรเาพิจารณาแลวจะเห็นวา  พระเวสสันดรทรงมีความโปรดใหพระนางมัทรีมีความสุข  ทั้งใน
ชาติปจจุบันและสัมปรายภพ  คือในชาติปจจุบันนี้  บิดา  มารดากมีความนิยมมีความรักในฐานะที่
เราเนคนมีความกตัญูรูคุณของทาน  ประการที่  2  บุตรธิดาของเรานั้นก็มีแตความสดชื่น  รูสึก
วาบิดามารดาเปนผูมีความเมตตาอารี  เขาทั้งหลายเหลานี้ก็จะมีความสุขใจ ประการที่  3  จิตใจ
ของเราก็จะเกิดความสบายเพราะวา  ในฐานะที่เปนผูมีจิตเมตตา  กรุณา  ทั้ง 2  ประการ แบงปน
ทรัพยสินที่มีอยูในบุคคลทั้งหลายและสัตว  มีความสุขตามสมควร  ประการที่  4  ทรัพยสินที่มีอยูนี้  
แลวก็ใชบํารุงตนเองใหมีความสุข 

การที่นําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัท  ก็เพื่อใหเปนคติเตือนใจวา  
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําความสุข  แกบรรดาทานพุทธ
บริษัทในแนวนี้รูสึกวาเปนประโยชน  ปองกันโทษที่จะเกิดขึ้น  ในฐานะที่เปนคนอกตัญูไมรูคุณ
คน  แลวก็ปองกันโทษที่จะบังเกิดขึ้นในฐานะที่เปนบิดามารดา  ใหรูจักบํารุงบุตรธิดาใหมีความสุข
ตามสมควร และยิ่งกวานั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําใหไมประมาทในชิวตในเมื่อ
เราตายแลว  เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะอยูบนสรรคชั้นเทวโลกไดอยางมีความสุข และขอที่ 4  นั้น  ก็จะ
เห็นวาองคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนําากรบํารุงตัวใหมีความสุขตามสมควรแกวาสนาบารมี
ในฐานะที่เปนอยู  เปนอันวาอาตมานําพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมครู  ในสมัยที่เปน
พระเวสสันดรหนอบรมพงศโพธิสัตว  เกี่ยวกับการใชจายทรัพยมาแสดงแกทานพุทธบริษัท  ก็
พอสมควรแกเวลา  

เทสนา  วสาเน  นวสานุกาล  เปนที่สุด  ยุติลงแหงพระะรรมเทศนานี้  ขอทานปจจัยทาน
บดี  จงพากันหลั่งหลอน้ําอุทกวารีใหตกลงเหนือพื้นปฐพีดล  แลวจงพากันอุทิศวนกุศลสงไปใหเปต
ชนมีวงศาคณาญาติ  อีกเทพเจาในหมื่นโลกธาตุ มีอินทรพรหม  ยมเรศเทพยดาทุกประเทศในแหง
หลา  เมื่อเทพยดานรากรไดรับสวนกุศลที่ทานทายิกชนแผผลไปใหแลวในกาลครั้งนี้  ก็จะพากันชื่น
ชมยินดีปรีดาจะสมบูรณไปดวยสมบัติชัชวาลา  และจะคอยอภิบาลรักษาสรรพภัยพิบัติไมใหมีมา  
ปานประหนึ่งองคสมเด็จพระนาถวรญาณอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในสมัยที่พระองคทรงเสด็จ



ประทับอยู  ณ  ควงไมศรีมหาโพธิ  ในคราวที่พระองคจะทรงผจญเสียซึ่งพระยามาราธิราชในครั้ง
นั้น  องคสมเด็จพระภัควันต  พระองคสมเด็จพระจอมไตร  พระองคจึงทรงระลึกถึงพระบารมีทั้ง  
30  ทัศ  ที่พระองคผูทรงสวัสด์ิไดทรงกอสรางมาตั้งแตคร้ังอดีตชาติ  องคสมเด็จบรมโลกนาถจึงได
มีพระพุทธฏีกา  ตรัสเรียกนางพระธรณีวา  ธรณี  ดูกร  นางพรธรณีเอย  เจาจะมัวนิ่งเฉยอยูใย  จง
ข้ึนมาเปนสักขีพยานของเราผูตถาคตในกาลครั้งนี้  ทานตรัสแลวนางพระธรณีจึงไดผุดขึ้นมา  
จําแลงกายเปนหญิงสาวสวยงามโสภาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระบรมศาสดา  แลวจึงกราบทูล
ข้ึนวา  ภันเตขาพระพุทธเจาขา  แมแตน้ําตรวดของพระองคที่ตกลงสูบนมวยผมของหมอมฉันนี้  
ถาจะบีบออกก็จะเห็นวามากกวาน้ําในพระมหาสมุทรทั้ง  4  เมื่อกราบทูลแลว  พระนางธรณีจึงได
บีบน้ําออกจากมวยผม  เปนทะเลลนยังพระยามาราธิราชใหพายแพไปดวยอํานาจพระบารมี 

นีแหละทานนริศราทานบดี  แมแตองคสมเด็จพระชินศรี  เมื่อพระองคทรงกอสรางกุศล
แลวในครั้งใดและคราวใด  เมื่อเสร็จแลวองคสมเด็จพระจอมไตร  พระองคทรงหลั่งหลอน้ําอุทกวารี  
ถาวาบุญบารมีของทานยังออน  จะตองเรรอนไปในวัฏฏสงสาร  ก็จะไดเสวยภิรมยชนสมบัติทั้ง 2 
ประการ  กลาวคือ  มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติ ถาวาสนาบารมีแกกลาแลวครั้งใดและคราวใด  
ก็จะไดลวงเสียซึ่งศิลาลัยวิโมกขพิมาน  กลาวคือพระอมตะมหาปรินิพพาน  ตามตันติอริยประเพณี
ที่มีมา  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ  ในอวสานกาลเปนที่สุดยุติลง  แหงพระ
สัทธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาอธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  
ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 1 ประการขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทะบริษัททั้งหลายทุกถวน
หนา  ใหมีแตความเกษมสําราญทุกทิวาราตรีกาล  อาตมาภาพรับประทานวิสัขชนาในปุญญาธิ
การ  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวังก็มีดวยประการละฉะนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง  ตายแลวฟน 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่  30  มีนาคม  2519 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ) 
อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ  โก  หิ  นาโถ  ปโร  สิยา 
อัตตนา  หิ  สุทันเตนะ  นาถึง  ลภติ  ทุลลภังติ 
 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแหสงพระสัทธรรมเทศนาในอัตตนาคาถา  เพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
บุญราศีประจําปกษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้เปนวันขึ้นปใหมของโบราณกาลเพราะโบราณถือวาม
วันตรุษเปนวันสิ้นป  หลังจากตรุษแลวก็เปนวันขึ้นปใหม  วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายได
พบกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี  ในศาสนาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เปนบุญ
กิริยาวัตถุไววา  ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน  ศีลมัยบุญสําเร็จดวยการสมาทานศีล  
ภาวนามัย  บุญสําเร็จดวยการสดับพระธรรมเทศนา  แลวตั้งหนาจดจําใครครวญตามกระแสพระ
สัทธรรมเทศนา  และนํามาปฏิบัติตาม 

เปนอันวาปจจัยใหเกิดบุญกุศลในโอกาสนี้  บรรดาทานพุทธศาสนิกชนไดทําแลวครบถวน
ทุกประการ  กลาวคือ  ทานมัย  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็มาถึงศาลาการเปรียญในอันดับ
ตน  ก็ไดนําธูปเทียนเครื่องสักการวรามิสไปบุชาองคสมเด็จพระธรรมสามิศรศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา  นี่จัดวาเปนอามัสบุชาเกี่ยวดวยขาวของจัดอยูในเขตทานมัย  คือบุญสําเร็จดวยการบริจาค
ทาน 

หลังจากนั้น  บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน  ก็ไดถวายภัตตาหารแกภิกษุสามเณรใน
พระพุทธศาสนานี่  ก็จัดวาเปนทานมัย 

ตอจากนั้นไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย  ต้ังใจสมาทานศีล 5  ประการอยางนี้
เรียกวา  ศีลมัย 
แลวในขั้นสุดทาย  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจ  สดับรับรสพุทธพจนเทศนาอันเปนคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้เรียกวา  ภาวนามัย  เปนอันวาบุญกิริยาวัตถุอัน
ใด  ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแสดงแลวบัดนี้บรรดาทนพุทธบริษัท
ทั้งหลายไดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา  ขององคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาครบถวนทุกประการ 
 
 



 อานิสงสของทานที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะฟงไดอาศัยปใหมเปนสําคัญคือชีวิตใหมส่ิงที่
จะไดก็คือ  ทนัง  สัคคโส  ทานัง  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา  ทานเปนปจจัยใหไปสู
สวรรค  ถากลับมาเปนมนุษยอีกใหม  คราวนี้นั้นก็จะเปนคนปราศจากเสียซึ่งความยากจนเข็ญใจ  
ประการที่  2  ศีลมัย  ที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา  
สีเลน  สุคติง  ยันติ  บุคคลผูมีศีลยอมเปนปจจัยใหเกิดในสุคติโลกสวรรค  สีเลน  โภคสัมปทา  เมื่อ
กลับลงมาเปนมนุษยนั้นก็จะเปนคนบริบูรณดวยโภคสมบัติสีเลน  นิพพุติง  ยันติ  องคสมเด็จพระ
ทรงสวัสด์ิไดตรัสวา  ผูมีศีลบริสุทธิ์ยอมเปนปจจัยใหเขาสูพระนิพพานไดโดยงาย  และขอสุดทาย 
 องคสมเด็จพระจอมไตรกลาวา  สุสสูสัง  ลภเต  ปญญัง  การฟงดวยดียอมไดปญญา
ไดแกสดับพระธรรมเทศนา  คือ ภาวนามัย  อันนี้จะเปนเหตุใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมี
กําลังใจ ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ถายังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดจะเกิดเปนคนชาติใด  ฉัน
ใดก็ตามที  มีสติปญญาสามารถ  มีความเฉลียวฉลาดยิ่งนัก  และองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวแลวอยางนี้ 
 ก็โอกาสนี้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย  ไดมาบําเพ็ญกุศลในศาสนาขององคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาครบบุญกิริยาวัตถุ  3  ประการครบถวน  จัดวาเปนขบวน
ของความดีที่จะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานี้ปราศจากเสียได  ซึ่งอบายภูมิทั้ง 4 
ประการ  ไดแก  การไมเกิดเปนสัตวนรก  ไมเกิดเปนเปรต  ไมเกิดเปนอสุรกายไมเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน  จะมาเปนคนเพียงใดทานทั้งหลาย  ก็จะมีแตความสุขสําราญกลาวคือบริบูรณไปดวย
โภคสมบัติ  จะมีรูปรางหนาตาสะสวย  ดวยอํานาจศีล 5 ประการ  จะมีทรัพยสินก็ไมถูกไฟไหม  
โจรลัก  ขโมยปลน  น้ําทวมหรือลมพัดใหมีอันตราย  สมบัติจะเยือกเย็นจะมีคนในปกครองก็วา
นอนสอนงายอยูในโอวาท  จะมีวาจาของทานพุทธบริษัทจะเต็มไปดวยความศักดิ์สิทธิ์  เปนที่
เคารพนับถือของบุคคลผูสดับฟง  จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณไปดวยเหตุนานาประการ 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  การบําเพ็ญกุศล  ในวันปใหมโบราณของบรรดา
ทานพุทธบริษัท  วันนี้บรรดาทานทั้งหลายทําครบถวนความดีทุกประการแลว จึงชื่อวาทาน
ทั้งหลายเปนสาวกของ  องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาครบถวนบริบูรณ 
 ตอแตนี้ไปก็จะนําธรรมเทศนาในบุคคลตัวอยาง  ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัส
กับเปสการีธิดาที่เมืองอาฬวีวา  ชีวิตเปนของไมเที่ยง  ความตายเปนของเที่ยงอยางนี้เปนตน  พระ
ธรรมเทศนานี้  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาตรัสไวในสมัยโนน  แตทวาก็มีผลมาถึงสมัยนี้  
คนเราตายจริง  นรกมีจริง  สวรรคมีจริง  การเกิดมีจริง  ยังไมถึงวาระของชีวิตเพียงใด  ถึงแมวาจะ
ตายก็กลับข้ึนมาเกิดใหม  ตัวอยางอันนี้มีปรากฏในปจจุบันคือ  ทานพลตรีสมาน วีระไวทยะ 
 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  ตอนนั้นเปนรอยโท  ตองเดินทัพไปรบที่เชียงตุง ในสมัยนั้น
ปรากฏวา  มีทหาร  พลทหาร นายทหาร  ตองลมตายเพราะไขพิษเปนอันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง



เปนไขปา  ปรากฏวากอนหนาที่พลตรีสมานจะตายไป  ตอนนั้นเปนรอยโทและก็มีเพื่อนทหารคน
หนึ่ง  เปนรอยโทเหมือนกันแตเปนขุน  จําไมไดวาเปนขุนอะไร  ตอมาพลตรีสมาน  หรือวา  รอยโท
สมานในสมันนั้นก็ปวยเปนไขถึงแกความตาย  แพทยลงความเห็นวาตายแลว  จึงเอาไปไวที่
หองเก็บศพ 
 ก็ปรากฏวาเมื่อพลตรีสมานตายแลว  นี่ฟงจากคําพูดของทานเอง  เคยคุยกันหลายครั้ง  
มันเปนขาวกันนาน  ฉันเลยสอบสวนตัวทานเอง  ทานบอกวา  การตายคราวนั้นมีความรูสึกแหลก  
ไอความรูสึกวาคนตายนี่  ความจริงมันไมไดนึกวาตาย  มันมีสภาพเหมือนกับตัวปรากฏขึ้นอีกตัว
หนึ่ง   ไมมีความรูสึกเสียดายในรางกาย  เราเกรงความตายกลัวความตายแตความจริงความตาย
เปนของไมหนัก  เมื่อออกมาจากรางกาย  ก็ไมมีความอาลัยในรางกายที่นอนอยู  จึงไดคิดในใจวา  
เอะ  นี่เราจะไปไหนกันดี  ไปถามคนโนนที  ถามคนนี้ที  คุยกับคนนั้น  คุยกับคนนี้  ไมมีใครเขาพูด
ดวย แมแตเพื่อนเปนที่รักไปชวนเขาคุย  เขาก็ไมคุยดวยไปเขยากายเขาก็ไมพูดดวย  ไปหา
ผูบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาก็ไมพูดดวย  แกก็เลยกลายเปนคนเหงา  มานั่งคิดในใจวา  เพื่อนก็
ไมคุยกับเรา  ผูบังคับบัญชาก็ไมโอภาปราศรัยแมแตทหารรับใชมันเคยแสดงความจงรักภักดีมันก็
ไมพูดดวย 
 แตความจริงแกไมไดคิดวาแกเปนผี  แกยังมีความเขาใจวแกยังเปนคน  ก็เลยเดินวนไปวน
มา  วนมวนไป  แตปรากฏวารางกายมันเบาผิดปกติ  ไมเหมือนกับสมัยที่ทรงรางกายเดิม  ก็คิดวา
รูปราง  รางกายเหมือนเดิม  แตมีความเบามากจะเคลื่อนกายไปทางไหนก็มีความสะดวกมีความ
วองไวจึงไดมาตัดสินใจวา  เวลานี้ไมมีใครเขาคบเราก็ดีแลว  แตกระไรก็ดี  เราจะกลับไปบานที่
กรุงเทพฯ  ไปหาภรรยาดีกวาจากมาหลายวัน 
 นี่จะไวนะวาผีตายแลว  เขากลับมาหาเราได  แตเราไมเห็นเขา  ขณะที่ตังใจเดินมา
กรุงเทพฯ  แกก็เดินมา  แกบอกวา  ความไวมันมีมาก 
 พอเดินมาไดระหวางทาง  ปรากฏวาเบื้องหลังมีชายคนหนึ่งแตงตัวเปนทหารโบราณ  มี
อายุแลว  รองเรียกบอกวา  ลูกสมานไปไหนละ  พอมาคอยอยูนานแลว  พอหันไปดูก็ปรากฏวา  
เปนนายทหารโบราณ  แตงตัวเต็มยศ  แกจึงหันเขาไปถามวา  คุณพอตองการอะไรจากผม  ทาน
นายทหารโบราณทานผูนั้นก็บอกวา  พอมายืนคอยลุกอยูนานแลวนี่ลูกจะไปไหน  แกก็บอกวาจะ
ไปเยี่ยมภรรยาที่บาน  ทานนายทหารโบราณทานนั้นก็บอกวา  เดี๋ยวกอนไปธุระกับพอกอน 
 แกก็เดินนําทางไป  เมื่อนําทางไป  ลุงสมานก็ตามไป  เมื่อตามไปแลวก็ปรากฏวาแกก็
นําไปสถานที่หนึ่ง  สถานที่แหงนั้นก็ปรากฏวาเปนบริเวณโลงแจง  มีบรรดาประชาชนคับค่ังยองไป
เห็นเพื่อนนายทหารคนหนึ่งที่เปนขุนเปนรอยโทเหมือนกัน  กําลังรอการสอบสวนอยูมีเจาหนาที่
ควบคุม  เจาหนาที่ทั้งหมดมีรางกายขมึงถึง  ลํ่าสันถือสรรพาวุธ มีคนอยูในที่นั้นนับจํานวนหมื่น  
รอการสอบสวน 



 ในบริเวณนั้นมีอาคาร  3  หลัง  หลังหนึ่งเปนหลังใหญ  มีความสวยสดงดงามมากมีคน
เดินเขาเดินออกในการเดินเขาก็ดี  เดินออกก็ดี  มีเจาหนาที่นําเขานําออก  เมื่อไปถึงแลวทาน
นายทหารผูใหญจึงนํา  พลตรีสมาน เขาไป 
 ผานเขาไปทีแรกปรากฏวามีมานดํา มานสีดํา  เปดออกลอดมานสีดําเขาไป  ปรากฏพบ
มานสีแดง  มานสีแดงเปดออก  ผานมานสีแดงเขาไปมานชั้นที่ 3 เปนมานสีเงินระยับจับตา 
 เมื่อมานนั้นเปดออกก็ปรากฏวามีคนอยูขางในอยู 3 คน นั่งโตะอยู  โตะกลางหนึ่งคนสวน
คน 2 ขางอยูขางละคน  เปนหองที่มีความสวยสดงดงามคลายๆ  พิพากษาอัยการและทนายความ
นั่งกัน  เมื่อลุงสมาน ออ  ขอโทษ  เรียกลุงเสียจนเพลิน  อีตานี่เจอหนาเรียกลุงสมานเรื่อย  เขาไป
ยืนอยูขางหนา  ปรากฏวาทานที่อยูกลาง  คือพระยายม  ทานก็บอกวา 
 ลูกสมาน การที่ใหคนไปตามตัวเจามาคราวนี้  ความจริงชีวิตเจายังไมถึงเวลาจะตายแต
พออยากจะบอกเจาวา  ไอความตายนี่มันมีจริง  แลวนรกสวรรคนี่มันมีจริง  เจาจะไดไมประมาท
อยากจะใหเจารูจักความจริงวา  เจามีความดีอยูคือกุศลบุญบารมีเดิมที่สรางไวมีตอไปขางหนาจะ
เปนคน  บริบูรณไปดวยศีลธรรม  จะไดมีความมั่นใจ 
 ทานจึงใหคนทั้งหลายพาไปดูในสถานที่ลูกทรมานตางๆ  เพราะบาปกรรมอะไรบาง
เจาหนาที่อธิบายใหฟงเสร็จ 
 หลังจากนั้นก็ไปดูในสถานบุคคลที่มีความสุขคือ  พวกเทวดา  พวกนั้นปรากฏวาเปนคน
หนุมคนสาว  มีความสวยสดงดงามมีที่อยูสบาย  ไปถามเขาวาชื่ออะไร  ลูกใคร  หลานใคร  เขาก็
บอกหมด  เปนมนุษยเขาทําอะไรบาง  ทําความดีอะไรบาง  เขาก็บอกหมด  แตไมบอกในที่นี้แหละ  
ขืนบอกวันนี้มันไมจบ แตก็บอกแลววาทําความดีวันนี้ไปสวรรค  ไปพรหมก็ได  ไปนิพพานก็ได  เขา
ก็ทําอยางที่พวกเราทํา 
 เมื่อเสร็จแลวเขาก็นํามา  เพราะวาไปเที่ยวนานไมไดเพราะเกรงวารางกายจะเนา  ก็นํามา
หาทานพระยายม  ทานพระยายมก็บอกวา  ลุกสมานเจาจงกลับไป  แลวก็จงสรางความดีเวลานี้
แกเปนนักปฏิบัติสมถภาวนา  จนกระทั่งไดทิพจักขุญาณเกงมาก  แลวก็ไดใหคาถาบทหนึ่ง  
สําหรับติดตอกันกับพระยายม  ตออายุคนที่จะตายได  แตวาการที่จะตออายุ  คนที่จะตายนี้  ก็
ตองตกลงกับพระยายมกอนวา  ใครจะตอไดหรือไมได  จะตอตองทําอะไรบาง  หรือวาจะตอไดกี่
เดือน  กี่ป  กี่วัน  ตองเปนไปตามนั้น  เมื่อแกติดตอไดเสร็จ  แกก็กลับมา  เขาหากลับมา 
 พอถึงหองเก็บศพ  เจาหนาที่เขาก็ผลักแกเขาไปในหอง  ไอความจริงเห็นเปนหองเก็บศพ  
ก็คือรางกายเดิม  พอเขาไปอยูใหองก็ปรากฏวาแกมีความรูสึกขึ้น  รูสึกวาตัวมาอยูในหองเก็บศพ  
เวลามันก็สวางแลวนิ  แกตายตอนบาย  เปนเหตุใหทหารรับใชมีความนึกถึงนาย  มิฉะนั้นตาม
ธรรมดาตองเก็บแลว   มีความรูสึกตัวขึ้นมา  ถาไมมีใครสนใจก็เสร็จจะตองหิวตายตอไปอีกระมัง  
แตวาดวงยังไมตาย 



 ตอนเชาวันนั้นทหารรับใชมีความจงรักภักดีมาก  นึกถึงนายขึ้นมา  แมนจะตายก็ชางเดิน
ไปดูศพนาย  ก็พอดีพลตรีสมานเห็นทหารรับใช  แกก็ลืมตาขยับจะพูดแตเสียงมันไมออกเห็นวาไม
ตายแน  ก็กลับไปใหการรักษาใหยาบํารุงกําลัง  แกก็ฟนคืนเปนปกติ  อาการไขก็หายหมด 
 ตอมาก็ปรากฏวา  พลตรีสมาน  ต้ังแตสมัยนั้นกลายเปนนักบุญ  กลายเปนนักเจริญสม
ถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  เปนนักบุญใหญ  สามารถติดตอกับพรหมก็ได  เทวดาก็ไดกับพระ
ยายมก็ได  และก็สามารถตออายุคนก็ได  แตวาการตออายุไมไใชวาตอไดทุกคนหมายความวา
กอนที่จะตออายุแกก็ตองติดตอกับพระยายมกอน  จะถามวาจะตออายุไดไหมไดสักกี่วัน  กี่เดือน 
กี่ป  และก็การตออายุจะทําอะไรบาง  ตัวอยางเชน  หลวงวิจิตรวาทการจะตาย  แกตอให  6  เดือน  
หมอบอกโรคนี้ตายแน  วันพรุงนี้ตาย  พลตรีสมานก็ไปทําพิธีตออายุได บอกวาตองอยูได  6  เดือน  
หมอบอกโรคนี้ตายแน วันพรุงนี้ตาย  พลตรีสมานก็ไปทําพิธีตออายุได  บอกวาตองอยูได  6  เดือน  
ก็อยูไดพอดีแลวก็ตาย  แลวก็มีหลายคน 
 และยิ่งไปกวานั้นพลตรีสมาน เวลานี้ก็ติดตอกับวิญญาณของคนที่ตายแลว  ตายไปแลวกี่
ป  กี่เดือน  กี่วัน  ก็ตาม ถาลูกหลานตองการอยากจะทราบวามีความสุข  มีความทุกขเปนประการ
ใด  แกก็ใหลูกใหหลานหลายๆ  คนใหญาติหลายๆ  คนนั่งอยูนึกถึงชื่อคนตายแลวแกก็เชิญมา  แต
คนตายจะเขาใครนั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง  ตองเขาแน  เขามาแลวก็สามารถบอกเหตุการณตางๆ  ใน
อดีตไดหมด  นี่ปรากฏวาเปนความจริง 
 นี่แหลหะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท  ชาย  หญิง  เคยนําพระสูตรในสมัยที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจามาเทศนใหฟง วันนี้ก็นําเรื่องราวแหงความจริงของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูแต
ปรากฏวประกาศตนเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูมีนามวา  พลตรีสมานวีระไวทยะ  ถาใคร
มีความสงสัย  ก็จดหมายไปถามแกได  แกอยูกองบัญชาการทหารสูงสุดวเร่ืองราวตางๆ  นี้เปน
ความจริงเพียงใด  ทานจะไดรับความรูนี้ 
 การที่องคสมเด็จพระบรมครูประกาศวา การตายมันเปนของเที่ยง  และการตายแลวไมใช
ของสูญมันเปนความจริง 
 ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทชาย หญิง  ฟงพระสูตรมามาก  ฟงเรื่องนี้แลวมีบุคคลยืนยัน  
จงมีความไประมาทในชีวิต คิดถึงความดีไวเปนปกติ  คือ ทานมัย  ทานทั้งหลายทําแลว  ศีลมัย  
ทานทั้งหลายทําแลว  รักษาแลว  ภาวนามัย  ทําแลว  บุญทั้ง  3 ประการนี้จะเปนปจจัยใหบรรดา
ทานพุทธบริษัททุกทานไมตองตกนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉาน  จะเขาไปอยู
แดนที่เปนความดี  ไดแก  ที่พลตรีสมานเห็น คือ  เทวดา 
 ถาจะคิดวาบาปกรรมที่เราทํามามากหนักหนา  ในกาลกอนนั้นไมตามไปลางผลาญเรา
หรือ  ในขอนี้ก็ตองสดับธรรมเทศนาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวไววา  เจตนา  หัง  
ภิกขเว  ปุญญังวทามิ  ข้ึนวาบุญกุศลยอมเปนปจจัยใหบุคคลมีความสุขดวยการตั้งใจและเวลานี้



บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทําความดีทุกอยางใหลืมความชั่วเสียพระพุทธเจาวาอยางนั้น  
ทานกลาววาขึ้นชื่อวาความความชั่วในหลังใหต้ังใจลมเสียใหหมดกําหนดคิดไวแตความดีที่เราทํา  
วาทานที่เราเคยให  ศีลที่เราเคยรักษา  เทศนเราเคยฟง  ต้ังใจฟง  ฟงไวใหดี  จําไวใหดี กอนจะ
หลับนึกถึงความดีที่เราเคยทําแลว  กอนที่จะตื่นนึกถึงความดีของ องคสมเด็จพระประทีปแกว  นึก
ถึงทาน  ศีล  ภาวนา  และสดับพระธรรมเทศนาอยางนี้จิตใจของบรรดาทานพุทธทั้งหลายโดยถวน
หนา  จะมีความชุมชื้น มีธรรมปติจิตจะผองใส  อารมณจิตมันจะเคย  เมื่อใจมันเคย  มันชิน  มันก็
ไมนึกอะไร  มันก็นึกถึงแตบุญอยางเดียว  บาปมันก็กลายสลายตัวไป  เวลาจะตายถาจิตใจนึกถึง
บุญกุศล  เราก็ไปเกิดสุคติได 
 เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  อาตมาภาพก็แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้เอาพระ
สูตรปจจุบันมาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  หวังวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานถา
ใครมีความสงสัย ก็ไปถามพลตรีสมาน  วีระไวทยะ  ได  จดหมายไปถามแกก็ได  แกพรอมที่จะ
อธิบายใหฟง  การแสดงพระธรรมเทศนาในอัตตนาภาถา  ก็ขอยุติดวยเวลาแคเพียงเทานี้ 
 ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาอธิษฐาน  อางคุณพระศรี
รัตนตรัย  มีพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคล  สมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัยทั้ง 4 ประการ  มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใดก็
ขอใหไดส่ิงนั้น  สมความปรารถนาจงทุกประการ  อาตมารับประทานวิสัชชนามาใน  อัตตนาภาถา  
ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง  ก็มีดวยประการฉะนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง  อานิสงสการบวช 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม  2520 
 นโม  ตัสสะ  ภควโต อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
 ธัมโม  หเว  รักขติ  ธัมมจาริงติ 
  
 ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกถา  เพื่อเปนเครื่องสรง
องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ 
คือวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 วันนี้  แตความจริงวันนี้เปนวันคลายกับวันปรินิพพานขององคสมเด็จพระ
พิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  แตบังเอิญปนี้เปนป 8 สองหน  ฉะนั้นวันวิสาขบูชา  จึงได
เลื่อนไปเปนกลางเดือน 7 สําหรับวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดต้ังใจกันมาบําเพ็ญกุศล 
ทั้ง 2 ประการดวยกัน  คือ  บางทานก็มาบําเพ็ญกุศลประจําปกษตามประเพณีนิยม  บางทานก็
ต้ังใจมาบําเพ็ญกุศลเนื่องในการอุปสมบทบรรพชากุลบุตรในพระพุทธศาสนา  ฉะนั้นการบําเพ็ญ
กุศลประจําปกษตามประเพณีนิยมก็เคยเทศนมาแลว  ตอแตนี้ไป  จะนําพระธรรมคําสังสอนของ
องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  วาดวยเรื่องของอานิสงสของากร
อุปสมบทบรรพชา  มาแสดงแกทานพุทธบริษัท 
 ความมีอยูวาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย  เมื่อทรงพระชนมอยู  องคสมเด็จพระบรม
ครูทรงปรารภเรื่องากรอุปสมลทบรรพชา ในพระพุทธศาสนาองคสมเด็จพระศาสดาตรัสวา  กร
อุปสมบทบรรพชานี้มีอานิสงสพิเศษ  ซึ่งองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวาอานิสงสอยางอื่น  มี
การสรางวิหารทานก็ดี  การถวายสังฆทานก็ดี  ทอดกฐินผาปาก็ดี  จัดวาเปนอานิสงสอยางอื่น  แต
อานิสงสธรรมดานี้นั้น  บุคคลที่จะพึงไดตองโมทนากอน  แตวาการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกกวา
นั้น องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามารดาก็จากไป  ลูกกับพอ  ลุกกับแม 
ยอมไมรูจักกัน  เวลาที่จะอุปสมบทบรรพชานั้น  บิดา  มาดาก็ไมทราบ  แตทวาถึงกระไรก็ดีองค
สมเด็จพระชินศรีตรัสวา  บิดา  มารดา  ยอมไดอานิสงสนั้นโดยสมบูรณ 
 นี่เปนอันวาอานิสงสของการอุปสมบทบรรพชานี้  แปลกจากบุญกุศลอยางอื่น เปนอันวา
ขอฟงซ้ําอีกครั้งหนึ่ง  วาบุญอยางอื่นที่ลูกทําไปแลว พอแมถาไมโมทนา  ยอมไมไดอานิสงสนั้น แต
วากรอุปสมบทและบรรพชา  บิดามารดาถึงคลอดบุตรมาแลว  ตางคนตางจากกันไป  พอกับแมไม
ทราบวาบุตรมีรูปรางหนาตาเปนประการใด  จากไปตั้งแตคลอดใหมๆ สําหรับลูกชายก็ไมทราบ
เหมือนกัน  วาบิดามารดาเปนใคร แตทวาเมื่ออุปสมบทบรรพชาเมื่อไหร  บิดามารดายอมได
อานิสงสสมบูรณ  นี่การอุปสมบทบรรพชาจึงจัดวา  เปนกุศลพิเศษที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ทรงบัญญัติไว 



 นี่จะวากันไปถึงอานิสงสของการอุปสมบทและบรรพชา คําวาบรรพชานี้หมายความวา
บวชเปนพระ  สําหรับทานที่บรรพชาในพระพุทธศาสนาเปนสามเณร  อันนี้องคสมเด็จสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวา ทานผูบรรพชาเองคือ  เณร  ถาประพฤติปฏิบัติดี  นี่เอากันถึงดานประพฤติปฏิบัติดี  
ถาปฏิบัติเลวการบวชพระบวชเณร  ถือวาเปนการซื้อนรก  ถาปฏิบัติดี  ก็เปนการลงทุนซื้อสวรรค  
สําหรับปฏิบัติดีแลวนั้น  องคสมเด็จพระบรมทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  กลาววาทาน
ที่บวชเปนเณรเขามาในพระพุทธศาสนา  และมีความประพฤติปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบตามระบอบ
ของพระธรรมวินัย  สําหรับทานผูเปนเณรเองนั้นไซร  ยอมมีอานิสงส  ถาตายจากความเปนคน  ถา
จิตของตนมีกุศล  ถามาตรวาไมสามารถจะทรงจิตเปนฌาน  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
ทรงแสดงวา  ทานผูนั้นจะเสวยความเปนสุขบนสวรรคไดถึง  30  กัป  ถาหากวากระทําจิตของคน
เกิดเปนฌานสมาบัติ   ตายจากความเปนคน  ก็จะเกิดเปนพรหม  มีอายุถึง 30 กัป  เชนเดียวกัน  
คําวากัปหนึ่งมีปริมาณนับโดยปไมได  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเปรียบเทียบไวอยาง
นี้วา 
 สมมุติวามีภูเขาลูกหนึ่งเปนหินลวน  ไมมีดินเจือปน  ถึงเวลา  100 ป เทวดาเอาผา
เนื้อออนที่เปนสําลีมาปตยอดเขาครั้งหนึ่ง  ทําอยางนี้ 100 ป  ปด 1 คร้ัง 100 ป  ปด 1 คร้ัง 
จนกระทั่งหินนั้นหมดไป  หาหินไมไดเหลือแตดินลวน  นั่นจึงมีอายุครบ 1 กัป  หรืออีกประการหนึ่ง  
ทานพรรณนาไวในวิสุทธิมรรควา  มีอุปมาเหมือนกับวามีถังใหญลูกหนึ่ง  มคีวามสงู 1 โยชน, กวาง 
1 โยชน, ยาว 1 โยชน  เหมือนกัน  มีคนเอาเมล็ดพันธุผักกาดมาใสในถังนั้นจนเต็ม  ถึงเวลา 100 ป  
ก็นําเมล็ดพันธุผักกาดนั้นออก 1 เมล็ด ทําอยางนี้จนกวาเมล็ดพันธุผักกาดนั้นจะหมดไป  เปนการ
เปรียบเทียบกันไดระยะเวลา 1 กัป นี่เปนอันวากัปหนึ่งเราจะนับประมาณเวลาไมได 
 เชนกัปในปจจุบันนี้  สามารถจะทรงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ไดถึง 10 พระองค  เปนเวลายาวนานมาก และองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววาทานที่บวช
เปนเณรเอง  และมีความประพฤติปฏิบัติดี  ตองเปนเทวดาหรือพรหม ถึง 30 กัป  นั่นก็หมายความ
วา  อายุเทวดาหรือพรหม  ยอมมีกําหนดไมถึง 30 กัป  ก็เมื่อหมดอายุแลวก็เกิดเปนเทวดาใหม  
เกิดเปนพรหมใหม  อยูบนนั้นไปจนกวาจะถึง 30 กัป  หรือมิฉะนั้นก็ตองเขาพระนิพพานกอน  นี่
สําหรับบิดามารดาของบุคคลผูบวชเปนสามเณร  ยอมไดอานิสงสคนละ  15  กัป  คือคร่ึงหนึ่งของ
เณร  หมายความวาบิดาก็มีอานิสงส  15  กัป  มารกาก็มีอานิสงส ตองเสวยความสุขอยูบนสวรรค 
หรือพรหมโลก  15 กัป เชนเดียวกัน 
 เปนอันวาบรรพชาบุตรของตนไวในพระพุทธศาสนา  เปนสามเณรมีอานิสงสอยางนี้และที่
องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสตอไปวา  บุคคลผูใดมีวาสนาบารมี  คือมีศรัทธาบารมีแกกลา  ต้ังใจ
บรรพชา  ต้ังใจอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเปนพระสงฆ  แตวาเมื่อบวชแลว  ก็ตองปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบ  ประกอบไปดวยคุณธรรม  คือมีพระธรรมวินัยเปนสําคัญ  อันนี้องคสมเด็จพระภควันต



บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  ทานที่บวชเปนพระดวยตนเองจะมีอานิสงสเปนอยูใน
เทวดาหรือพรหม 60 กัป  สําหรับบิดาปละมารดาจะไดคนละ 30 กัป  นี่เปนอานิสงสพิเศษ ที่องค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสไว 
 แตทวาภิกษุสามเณรทานใดทําผิดบทบัญญัติในพระพุทธศาสนา  ก็พึงทราบวาเวลาตายก็
มีอเวจีเปนที่ไปเหมือนกัน  เพราะอานิสงสที่พึงไดใหญเพียงใด โทษก็มีใหญเพียงนั้น  สําหรับ
บรรดาทานผูไมใชบิดามารดาของกุลบุตรกุลธิดา  ที่อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา  เปน
ผูชวยในการบวชนี่  หมายความวาเวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่งเราทราบเขาเราก็ไปบําเพ็ญกุศล
รวมกับเขาดวยจตุปจจัยมากบางนอยบาง  ใหส่ิงของบาง  ชวยขวนขวายในกิจการงานในการที่จะ
อุปสมบทบาง  หมายความวาเขาจะบวชลูกบวชหลาน ของเขาเราไมมีลูกมีหลานจะบวช  หรือ
ลูกหลานยังไมมีโอกาสจะบวช  เขาบอกบุญมาหรือไมบอกบุญก็ตาม เอาจตุปจจัยบาง  เอาของที่
จะพึงใชในงายบางไปชวยในงาน ในงานอุปสมบทดวยความเลื่อมใส  ถาไมมีจตุปจจัย  ไมมีของก็
เอากายเขาไปชวย  คือ  แรงกายเขาไปชวย  คือขวนขวายในกิจการงาน  อยางนี้องคสมเด็จพระ
พิชิตมารบรมศาสดา กลาววา  ทานผูนั้นจะมีอานิสงสเสวยความสุขอยูบนสวรรคหรือพรหมโลกคน
ละ  8 กัป 
 แตถาหากวา  ถาเปนคนฉลาดอยางที่วัดนี้เขาบวชพระกัน  42  องค  เราก็บําเพ็ญกุศล  
ชวยในการบวชพระไมเจาะจงเฉพาะทานผูใดผูหนึ่ง  เรียกวาชวยหมดทั้ง 42 องค  ก็ตองเอา 42 ต้ัง 
เอา 8 คูณ  นี่เปนอันวาอานิสงสคุณบุญราศีที่จะพึงได  ในการอุปสมบทบรรพชากุลบุตร  กุลธิดา  
ในพระพุทธศาสนา  สําหรับผูชวยงาน 
 แตสําหรับทานที่เปนเจาภาพ  ในฐานะคนที่บวชไมไดเปนบุตรของเรา  แตวาเปนผูจัดการ
ขวนขวายในอุปสมบทบรรพชาให  อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววาทานผูจัดการ
บวชจะไดอานิสงส 12 กัป จะมีผลลดหล่ันซึ่งกันและกัน นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  
การที่นําเอาอานิสงสบรรพชากุลบุตรกุลธิดาไวในพระพุทธศาสนามาแสดงแกบรรดาทานพุทธ
บริษัท  ก็เพราะวาในเวลานี้พิจารณาดูแลว  เห็นวาคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกวในขอ
นี้  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยังไมคอยมีความเขาใจกัน 
 หรืออีกประการหึ่ง  การจะบวชลูกบวชหลานเขาไวในพระพุทธศาสนา  สวนใหญไมได
ต้ังใจจะเอาบุญ  หรือทํากันตามประเพณีเปนสําคัญ  พอเริ่มจัดงานก็มีการฆาไกบางฆาปลาบาง  
ฆาหนูบาง  ฆาหมูบาง  ฆาวัวฆาควายบาง  เอาสุราเมรัยเขามาเลี้ยงกันบาง  ถาบรรดาพุทธบริษัท
ทั้งหลาย  จัดการอุปสมบทบรรพชา  กุลบุตร  กุลธิดาในพระพุทธศาสนา  หรือวาบําเพ็ญกุศลสวน
ใดสวนหนึ่งก็ดี  ทํากันตามประเพณีแบบนี้  ก็ชื่อวาไมมีอานิสังสคุณบุญราศีอะไรเลย  ทั้งนี้เพราะ
อะไร  เพราะมีเจตนาชั่วคือเร่ิมตนก็ทําบาปกอนแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา  ถาจิต
เปนอกุศล  กุศลใดๆ ที่ตนคิดวาจะทํามันก็ไมปรากฏ 



 ฉะนั้นองคสมเด็จบรมสุคตจึงไดทรงแนะนําไววา  ในกาลใดถาเราจะบําเพ็ญกุศลบุญราศี
ใหปรากฏเปนผลดี  ก็ขอใหการนั้นเปนกุศลเสียใหหมด  งดสิ่งที่เปนกรรมชั่วทุกประการ  อยาให
ปรากฏมี  เวลาเริ่มงานขึ้นมาสักทีกรรมใดที่เปนอกุศล  เชนการฆาสัตว  ตัดชีวิตก็ดี  การเลี้ยงสุรา
เมรัยก็ดีอยางนี้จงงดไว  ต้ังใจไวเฉพาะการบําเพ็ญกุศลบุญราศีเทานั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน  ไดนํากุลบุตรของทานเขามาอุปสมบท   บรรพชาใน
พระพุทธศาสนาในงานคราวนี้ก็จะเห็นวา  การจัดงานคราวนี้ไมมีส่ิงเนื่องดวยอกุศล  คือการจะฆา
สัตวตัดชีวิตของเราก็ไมมี  การจะเลี้ยงสุราเมรัยก็ไมมี  นี่การบําเพ็ญกุศลในคราวนี้ จึงไดเต็มไป
ดวยความบริสุทธิ์ผุดผอง 
 เปนอันวาอานิสังสคุณบุญราศี  เปนประการใดที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  จะพึงได  
ตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว  ก็เปนอันวาทานทั้งหลาย
ไดผลนั้นโดยสมบูรณ  นี่วาถึงอานิสงสถึงการบวชกุลบุตร  กุลธิดาไวในพระพุทธศาสนานี้สมมุติวา
บุตรธิดาของทาน ลูกชายของทานบวชเขามาแลวในพระพุทธศาสนาถาปฏิบัติเลว  อันนี้บ่ันทอน
ความดีของบิดามารดาดวย  เพราะอะไร  เพราะวาถาปฏิบัติเลวทรามผิดพระธรรมวินัย  เปนอันวา
กรรมใหญที่เปนอกุศล  เกิดขึ้นกับบุตรของตน  หรือวาบุตรของตนปฏิบัติไมดีปฏิบัติไมชอบ  ไม
ประกอบไปดวยพระธรรมวินัย ความเดือดรอนก็เกิดขึ้น  นั่นก็คือตองถูกผูบังคับบัญชาลงโทษ  เมื่อ
ถูกผูบังคับบัญชาลงโทษแลว  มักจะไปฟองบิดามารดาและญาติของตน วาถูกรุกรานจาก
ผูบังคับบัญชาของตน 
 คราวนี้จะพาพอพาแมพาญาติลงนรก คือตัวลงนรกคนเดียวนะไมพอ  ไปชวนชวนแม  
ชวนญาติพี่นองลงนรกดวย   กไปแจงบรรดาญาติพี่นองกับบิดามารดาของตนวาเวลานี้
ผูบังคับบัญชาของตนรุกรานดวยเหตุยอางนั้น  ดวยเหตุอยางนี้ ตอนนี้ทํายังไง  จิตใจของพอของ
แมก็เกิดความไมสบาย ดีไมดีก็โกรธผูบังคับบัญชา  หรือวาพระผูใหญที่ลงโทษการโกรธอารมณจิต
เศราหมอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา  จิตเต  สังกิลิฏเฐ ทุคคติ  ปาฏิกังขา  ถา
อารมณของเราเกิดความเศราหมองขึ้นแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ตายจากความ
เปนมนุษย ก็ไปสูทุคติ นี่สมมุติวา  กุลบุตร  กุลธิดาเขามาบวชในพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ  ประกอบไปดวยพระธรรมวินัย  ความผองใสของทานผูบวชก็มีข้ึนคือ  จิตผองใส  ปราศจาก
อารมณที่เปนกิเลส  แลวตอมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  
คือเจริญสมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน  จนกระทั่งมีอารมณจิตชื่นบาน  เขาถึงธรรมปดติ คําวา  
ธรรมปติ ในที่นี้ก็หมายความวายินดีในการปฏิบัติความดี  ในดานพระธรรมวินัยอยางหนึ่ง  ยินดีใน
ดานการเจริญสมถภาวนา วิปสสมาภาวนาเกิดความชุมชื่นในการปฏิบัตินั้น  อานิสังสคุณบุญราศี
อันนี้ยอมแกกุลบุตรผุอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนามากขึ้น  เพราะวาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงเปรียบเทียบไววา 



 ทานผูใดก็ดีอุปสมบทบรรพชาเขามาแลวในพระพุทธศาสนา  วันหนึ่งทําจิตใหวางจาก
กิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียว  นี่หมายความวาวันหนึ่งเวลา 24 ชั่วโมง  เวลานอนนั้นจติกฟ็ุงซานไป
ตามอารมณตางๆ  แตวาปฏิบัติพยายามควบคุมกําลังใจไมใหพลั่งพลาดจากพระธรรมวินัย  หรือ
วาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามในวันนั้น  ทําสมาธิใหเกิดขึ้นจะเปนทรงอารมณสมาธิก็ตาม  หรือจิตผอง
ไสทางดานวิปนสสนาญาณก็ตาม  วันหนึ่งเพียงชั่วขณะจิตเดียว  จิตโปรงจิรงๆ ขณะนิดเดียว  
นาทีหนึ่งหรือ 2 นาทีก็ตาม แตวาทําไดทุกวัน  ไมจํากัดเวลาอยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจากลาววา  ทานผูนั้นบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแมแตเพียงหนึ่งวัน  ก็ยอมมีอานิสงสดีกวา
พระพุทธศาสนาตั้ง 100 ป  มีศีลบริสุทธิ์ไมบกพรอง แตก็ไมไดเคยเจริญสมาธิจิต 
 ทานบอกวา  อานิสังสคุณบุญราศีอันนี้จะคูณดวยกําลังของแสน  นี่ก็หมายความวาเวลาที่
เสวยทิพยสมบัติ  เปนเทวดาก็ดี  เปนพรหมก็ดี ตามกําหนดยอมมีเสมอกันคือ 60 กัปหรือบิดา
มารดาคนละ 30 กัป หรือวาความสุขที่จะพึงไดหรือแสงสวาง  รัศมีกายที่จะปรากฏความเปน
เทวดาหรือพรหมยอมมีผลตางกัน  ทานผูเจริญสมาธิคือทําจิตวางจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิต
เดียว  มีอานิสงสแหงความสุขดีกวา  มีรัศมีกายสวางไสวกวา ในเมื่อบุตรชายของทาที่อุปสมบท
บรรพชา  เขามาในพระพุทธศาสนา  ทําความดีประเภทนี้  ทานจะไปพบกับผูบังคับบัญชา  เมื่อ
บุคคลผูใดก็ตามที  ที่เขาเห็นบุตรชายของทานทําความดีที่บวชเขาแลวปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบใน
ระบอบพระธรรมวินัย  ทุกคนก็พากันสรรเสริญทุกคนก็ชื่นใจ  ทุกคนก็มีศรัทธา  สําหรับทานบิดา
มารดาผูเปนญาติก็พลอยชื่นบานไปดวย  ก็โมทนาในความดีอันนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาบอกวา  อาศัยที่มีอารมณชื่นบานไปดวย  ก็โมทนาในความดีอันนี้องคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาบอกวา  อาศัยที่มีอารมณชื่นบานมีความผองใส  มีความพอใจมีธรรมปติ  ที่อาศัยกิจที่
ลูกชายของตน  ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติในระบอบพระธรรมวินัยองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดากลาววา  จะมีอานิสังสคุณบุญราศีมากขึ้น  หมายความวาถาเปนเทวดาหรือเปนพรหม  
ก็มีรัศมีการผองใสขึ้นจะเพิ่มความสุขยิ่งขึ้น 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  การที่นําลูกชายของทานมาบวชเปนเณรก็ดีเขา
มาบวชเปนพระก็ดีในพระพุทธศาสนา สําหรับทานบิดาและมารดาผูใหกําเนิด  ใหเขาเกิดมาเปน
คน  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  ยอมมีอานิสงสคุณบุญราศี  
คุมคาแกการที่ทานเลี้ยงมาตั้งแตเด็กจนกระทั่งใหญ  ถาบังเอิญทานผูนั้นมีลูกชายบวชหลายคนก็
โปรดทราบวา คนหนึ่งบิดามารดาไดอานิสงสการบวชลูกชายในพระพุทธศาสนาเปนคนละ  30 กัป  
ทานก็นับไปก็แลวกัน  ถาบวชลูกชายเปนเณร  คนหนึ่งพระพุทธศาสนาก็มีอานิสงสคนละ  15 กัป  
สําหรับบิดารมารดา ทีนี้บังเอิญทานคลอดบุตรมาแลวตางคนตางแยกกันไปแลวตายไปเสียกอน  
องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาวา  อานิสงสการอุปสมบทบรรพชานี้ ยอมมีผลแกบุคคลผูตาย
แลว ถึงแมวาไมไดอนุโมทนา 



 ตัวอยางพระสูตรที่มีมาในเรื่องของเณรสุบิน  ทานกลาววา  เณรสุบินคนนี้ปรากฏวาบิดา
มารดาเปนพราน แตวาลูกชายมีจิตใจเสื่อมใสในศาสนาของ  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา  มีคติไมตรงกัน  พอชอบฆาสัตวตัดชีวิต  แมก็มีอารมณจิตเหมือนกับพอ  แตวา
สําหรับลูกชายกลับเปนคนที่มีจิตนอมไปในกุศลในพระพุทธศาสนา  หนีพอหนีแมไปบรรพชาเปน
สามเณร  เปนอันวาพอแมกับสามเณรไมมีโอกาสจะพบกัน  ตอมาเมื่อกาลเวลาเขามาถึง  กาล
สมัยมาถึงแลว  พอกับแมก็ตายจากความเปนคน  ดวยอํานาจกรรมที่เปนอกุศล  พระยายมกส็งคน
มาเชิญไป  เปนแขกรับเชิญ  เชิญไปในขุมนรก  เชิญไปในสํานักพระยายม  ก็สอบสวนตามความ
เปนจริงวา  ทํากรรมที่เปนอกุศลอะไรไวบาง  แกก็รับทุกอยางวา  ไมฆาสัตวตัดชีวิตตั้งแตสัตวเล็ก
ถึงสัตวใหญ  อาศัยผลของกรรมอันนี้ไซรปรากฏวาทานทั้ง 2 จะตองลงนรก  เขาจึงนําไป 
 เมื่อนําไปแลวตามธรรมดาสัตวนรก  ที่มีกรรมอันเปนอกุศลทั้งหมด  เมื่อเขาเขตของนรก
แลวก็ตองลงขุมไปในทันที  แตวาบิดาและมารดาของสามเณรนี้ลงไมได  นายนิริยบาลเขาจะจับ
โยนลงไปเขาขุมนรก  ก็ปรากฏวามีหวายใหญมารองรับเขาไว  ไมตกลงไปในนรก  ทําอยางนี้ถึง 3 
วาระ  คนทั้ง 2 คน  ลงนรกไมไดเพราะอะไร  เพราะวาในเมื่อพอและแมเห็นแสงไฟ  ก็คิดขึ้นมาใน
ใจวา  แสงไฟนี้คลายสีจีวรพอเณรนอย  เพราะวาเณรไปบวชทราบวาไปบวชก็ไปทวงใหสึก  เณรไม
สึกเห็นภาพเณรเพียงนิดเดียวเทานั้น  จิตใจนึกขึ้นมาไดวา  เณรลูกชายของเรามีสีจีวรคลายเปลว
ไฟ  ในบางตอนมันมีสีเหลืองบาง  จิตคิดเปนดังนี้  บิดามารดาทั้ง 2 ศรีลงนรกไมไดเพราะวา  นาย
นิริยบาลก็นํากลับมาถึงสํานักพระยายมใหม  พระยายมก็สอบสวนวา กรรมใดเปนกุศลและทานไม
เคยทําบางเลยหรือสํารหับบิดามารดาของสามเณรเรื่องนี้ขอเลายอเอามารวมกัน ความจริงมันคน
ละสมัย และกลาววากรรมใดๆ  ที่เปนกุศลตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งถึงตายไมเคยทํา มีอยางเดียวคือ
มีลูกชายอยูคนหนึ่งชื่อวา  สุบิน  เธอไมพอใจในการทําอกุศลผลกรรมความชั่ว  สอนใหฆาสัตวตัด
ชีวิตเธอก็ไมทําในที่สุดเธอก็หนีไปบวช  เปนสามเณรนอยในพระพุทธศาสนา  เปนอันวาพระยายม
ก็ทราบวานี่บุญลูกชายบวชเณร 
 ทานจึงกลาววา  เมื่อลุกชายบวชเณรเราสอบสวนในตอนกอนทําไมเจาไมบอกบิดามารดา
ของสามเณรก็บอกวา  นึกไมออก  เพราะกรรมที่เปนอกุศลมันบังมันบดปากเขาไวบังใจไมใหนึกถึง  
เปนอันวาในเมื่อพระยายมทราบอยางนั้น  จึงไดกลาววาเพราะอํานาจกุศลที่ลูกชายของทานบวช
เปนสามเณรในพระพุทธศาสนา  จึงเปนเหตุบันดาลใหลงในขุมนรกไมได  ฉะนั้นทานจงไดรับผล
ของกรรม  คือความดีตอไปก็หมายความวาไปเกิดบนสวรรค 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน สําหรับสูตรนี้ความจริงยาวมากกวานี้  เวลามัน
จํากัดที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย  แสดงใหเห็นวาทานทั้งหลายที่มีลูกชายบวชเปน
สามเณรก็ดี  บวชเปนพระก็ดีในพระพุทธศาสนา แมแตวาทานจะไมยินดีก็ตามที  จะนั่งเทศนถาม
กันไปตอบกันมาสิ้นเวลา 1 กัป  มันก็ไมจบ 



 ฉะนั้น  องคสมเด็จพระนราสภ  จึงไดสรุปไววา  การอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา  
ยอมเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน  เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยอมทราบดีวา  การ
อุปสมบทบรรพชานี้มีอานิสงสมาก และสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววาเปนสามัญผล  คือเปน
ผลที่เสมอกัน  คนที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนาจะเปนลูกคนดี หรือยากจนเข็ญใจเปนลูกขอทาน
ก็ตามที  เขามาใสพุทธศาสนานี้ยอมมีสิทธิ์เสมอกัน  ในการทรงสิกขาบท  และในการที่จะกําหนด
จิตปฏิบัติสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐานไดเสมอกันฉะนั้นอานิสังสคุณบุญราศีนี้นั้น  จึงจัดวา
เปนอานิสงสมาก 
 อาตมาภาพไดนําพระธรรมเทศนา  ที่องคสมเด็จพระภาคตรัสดวย  เนื่องอานิสงสของการ
อุปสมบทบรรพชามา  ก็ขอยุติดวยเวลาแตเพียงเทานี้  ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้  อาตมา
ภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะทั้ง 3 
ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่บําเพ็ญกุศลแลว จงมีความสุขสวัสด์ิ
พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ  มีอายุ วรรณะ  สุขะ  
พละ  และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด  ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมปรารถนาจงทุกประการ  
อาตมาภาพรับประทานวิสัชชนามา  ในอานิสงสของการอุปสมบทบรรพชา ก็ขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง กรรมบถ 10 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 5 ตุลาคม 2520 
  
 นโม  ตัสสะ  ภควโต อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ ) 
 ธัมโม  หเว รักขติ  ธัมมจาริง  ติ 
 
 ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรรมบถทั้ง 10 ประการเพื่อ
เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันพระ  แรม 8 คํ่า  เดือน 10 ในวันนี้  ทั้งนี้ก็เพราะวาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย  ไดมีศรัทธาความเชื่อ  ปสาทะ  ความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  จึงไดมาปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  แตสําหรับวันนี้อารัมภบททั้งหลายอาตมาจะงดไว  เพราะตั้งใจ
จะเทศนกรรมบถทั้ง 10 ประการ  ใหครบถวน 
 ความมีอยูวา  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จประทับยับยั้ง  สําราญ
อิริยาบถ  ปรากฏวาอยูในพระเชตวันมหาวิหาร  ในเวลานั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงปรารภ
พราหมณคนหนึ่งเปนสําคัญวา  พราหมณนั่นไดทูลถามองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาวา  ภัน
เต  ภควา  ขาแดองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ  ธรรมใดที่บุคคลปฏิบัติแลวไปใหเกิดใน
อบายภูมิก็ดี  ไปเกิดในเทวโลกก็ดี  เกิดเปนพรหมก็ดี  ไปพระนิพพานก็ดี  ขอนี้องคสมเด็จพระชิน
ศรีบรมศาสดาตรัสแลว  แตทวาองคสมเด็จพระประทีปแกวยังไมเคยตรัส  ธรรมที่ทําใหเกิดเปน
มนุษย หรือวาทรงความเปนมนุษย  หรือวาทรงความเปนมนุษยไวได 
 องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาวา  พราหมณะ  ดูกรพราหมณทอ
ไอเสียไมดี  ตาหงา  วาพราหมณะ  ดูกร  พราหมณ  มนุสสธรรม  หรือธรรมที่ทําใหบุคคลเกิดเปน
มนุษยนี้มี 2 ประการดวยกัน 
 คือ  หนึ่ง  สิกขาบท  5 ประการ  มีปาณาติปาตา เปนตน  และมี  สุราเมรย  เปนปริโยสาน 
 และอีกประการหนึ่งนั่น  บุคคลที่จะเปนมนุษยสมบูรณไดก็ตองอาศัยกรรมบถ  10ประการ  
เปนสําคัญ  เพราะวาคําวามนุษยนี้นั่น  แปลวา  เปนผูมีใจสูง  คือมีอารมณดี  แลวองคสมเด็จพระ
ชินศรีบรมศาสดา  จึงไดนํามาซึ่งกรรมบถ 10 ประการ  แสดงแก  พราหมณและบรรดาพระภิกษุ
สงฆทั้งหลาย  โดยที่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุสงฆทั้งหลาย  บุคคลใดที่จะ
ปฏิบัติตนเปนมนุษยครบถวนบริบูรณก็ดี  หรือวาจะสรางกุศลบุญบารมีใหเกิดเปนมนุษยตอไป  
ตองปฏิบัติดวยเหตุ 10 ประการนี้  คือ 



1. ปาณาติปาตา  เวรมณี  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต  หรือวาประทุษรายสัตวทั้งหลาย
ใหมีความลําบาก 

2. อทินนาทานา  เวรมณี  จงเวนจากการถือเอาของที่บุคคลอื่นไมให  มาเปนของตนโดย
เจตนา 

3. กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี  จงเวนจากการคบหาสมาคมกับบุตรธิดา  ภรรยาของ
บุคคลอื่น 

4. มุสาวาทา  เวรมณี  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา  จงเวนจากการพูดเท็จ 
5. ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี  จงเวนจากการพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหบุคคลทั้งหลาย

แตกราวกัน 
6. ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี เวนจากการพูดคําหยาบใหเปนคําสะเทือนใจของบุคคลผูอ่ืน 
7. สัมผัปปลาปา  เวรมณี  จงเวนจากการพูดวาจาเพอเจอ เหลวไหลไรประโยชน 
8. อนภิชฌา  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาใหเห็นโทษของความโลภ  ไดแกไมเพงเล็ง

ทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยอยากจะไดมาเปนของตน  นี่เปนธรรมมะ 
9. อัพยาปาท  องคสมเด็จพระทศพลวา  จงเวนจากความโกรธ  ความพยาบาทนี่เปน

ธรรมะ 
10. สัมมาทิฏฐิ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  จงมีความเห็นลูกมีความเห็น

ตรง  นี่เปนตัวปญญา  เปนธรรมะ 
เปนอันวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแกพรามณ  มีภิกษุทั้งหลายเปนเบือ้ง
หนา  วาคนทั้งหลายจะปฏิบัติตนเปนมนุษยได  คือเกิดเปนมนุษยตอไปก็ดี  หรือวาการ
ทรงชีวิตอยู  จะอยูในฐานะมนุษยก็ดี  จะตองมีคุณธรรมทั้ง 10 ประการ  นี่ครบถวน  ถา
บุคคลใดก็ตาม สมัยที่เกิดมาแลวเปนคน  คําวา  คน  นี่แปลวายุง  ความจริงคนกับมนุษย
นี่มีอารมณไมเสมอกัน  รูปรางหนาตาเหมือนกัน  มีอาการ 32 เหมือนกัน  แตทวาองค
สมเด็จพระภควันตทรงเรียกเปน 2 อยาง คือ คน  กับ มนุษย  คําวาคนนี่แปลวายุง  มี
อารมณยุงไปดวยอาการที่เปนอกุศลกรรมทั้งกาย  วาจาและใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาใจ
ยุงเสียอยางเดียว  วาจามันก็ยุง  กายมันก็ยุง  ถาหากวาใจดีเสียอยางเดียว  กายมันก็ดี  
วาจาก็ดี 
 ฉะนั้น  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  จึงไดตรัสเปนบาท
คาถาวา  มโนปุพพังคมา  ธัมมา  มโนเสฏฐา  มโนมยา  วาธรรมทั้งหลายมีใจเปน
หัวหนา  มีใจประเสริฐสุด  สําเร็จดวยใจ  รวมความวา  เมื่อใจเราคิดดี  กายก็ทําดี  วาจาก็
พูดดี  ถาใจคิดชั่ววาจาก็พูดชั่ว  กายก็ทําชั่ว  รวมความวา  คนเรานี่จะดีหรือจะชั่ว  มันอยู
ที่อารมณของใจเปนสําคัญ 



เหตุฉะนั้น  องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงกลาววา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุทั้งหลายถาบุคคลใดที่ 
เกิดมาแลวในโลกนี้  ปรารถนาจะทําตัวเปนมนุษยก็ดี  หรือวาเกิดไปชาติหนาปรารถนาความเปน
มนุษยก็ดี  คําวามนุษยหมายความถึงวา  คนดี  ไมใชคนเลว  จงเวนจากความชั่วทั้ง 10 ประการนี้ 
คือ 

1. ปาณาติปาตา  เวรมณี  จงมีอารมณคิดไวเสมอวา  เราจะไมฆาสัตวตัดชีวิต  หรือทํา 
อันตรายแกรางกายของสัตว  และบุคคลทั้งหลายดวยเจตนาดวย  ทั้งนี้ก็เวนไวแตวาสิ่งนั้นทําไป
โดยไมมีเจตนา  เชน  เดินไปไมเห็นมด  ไมเห็นปลวก  ตัวมันเล็กไปเหยียบมันเขาตายอยางนี้ถือวา
ไมขาดกรรมบถขอนี้ 
 2.   องคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา  จงเวนจากการถือเอาของที่บุคคลอื่นไมใหมา
เปนของตน  นี่หมายความวา  ทรัพยสินใดๆ  อันตนเองไมมีสิทธิที่จะพึงทําได  หรือไมมีจะพงึยดึถอื
มาได  คําวาทําไดนะหมายความวา  งานการบางอยางสมัยนี้มีมาก  ตามที่เขาประกาศกันวา  ที่
โนนก็จับยาปลอม  ที่นี่ก็จับของปลอม  อยางนี้เปนตน  จะไปนั่งนึกเอาแตเพียงวาทรัพยสินของ
บุคคลอื่นใด  ที่เขาวางไวเราไมยึดถือ  แลวก็ไมเปนอทินนาทาน  ทีนี้ถาของสิ่งใดที่เจาของเขาทําไว
แลว  เชน  ยา  เขาทํายาไวขาย  ทําวัตถุธาตุ  อยางใดอยางหนึ่งไวขาย  เราก็สรางยี่หอปลอมเปน
ยี่หอของเขาเปนตน  อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลก็ถือวาเปนอทินนาทานเหมือนกัน 
 ฉะนั้น  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานพึงทราบวา  องคสมเด็จพระบรมโลกนาถกลาว
วา  ถาเราจะเปนมนุษยกันจริงๆ  อารมณใจของเราจะไมมีเจตนาตั้งใจจะลักขโมยของของบุคคล
อ่ืน  จะคดโกงของของบุคคลอื่น  ไมต้ังใจจะปลอมสิ่งทั้งหลายที่เปนประโยชนแกบุคคลอื่นที่เขาทํา
แลว 
 3.   องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา  ถาทานปรารถนาจะเปนมนุษยจริงๆ  ก็ตองเวน
จากกาเมสุมิจฏาจาร คําวา กาเมสุมิจฉาจารนี่  ยังมีคนเขาใจยาก  เขาใจกันพลาดถือวา  ถา
ละเมิดไปรวมรักในสมีและภรรยาของบุคคลอื่นเปนสําคัญ  อันนี้เปน  กาเมสุมิฉาจารสําหรับผูชาย
ที่มีภรรยาอยูแลว  ถาผูหญิงคนใดไปยุงกับผูชายคนนั้น  ไปรวมรักหรือยึดถือเอาเขามาเปนสามี  
อยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา  หญิงคนนั้นยอมเปนกาเม  รวมทั้งผูชายดวย  แตวาสําหรับ
ผูชายที่ไปยุงกับสตรีใดที่กลาววา  เปนภรรยาของบุคคลอื่นก็ดี  เปนลูกเปนหลาน  เปนคนที่อยูใน
ปกครองของบุคคลใดก็ดี  ถาไมไดรับอนุญาตจากเจาของนี้ก็ถือวาเปนกาเมทั้งหมด  ที่บรรดา
ประชาชนทั้งหลายมักจะเขาใจผิด  คําสอนขององคสมเด็จพระบรมสุคตในขอนี้  วายอมตองไม
ละเมิดเฉพาะภรรยาของบุคคลอื่นเทานั้น  ความจริงไมใชเชนนั้น  ทานกลาวไวในบาลีวา  สตรี  20  
จําพวก  ลูกเขาก็ดี  หลานก็ดี  เหลนเขาก็ดี  ที่มีผูปกครอง  หรือวาบุคคลใดที่มีผูบังคับบัญชา
ปกครองอยู  ถือวาเปนผูปกครองควบคุมอยูถาไปละเมิด  ประเภทนั้นเขาเปนโทษกาเมเหมือนกัน
หมด  เพราะวาเปนการทําลายจิตใจของบุคคลผูปกครอง 



 ฉะนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จึงทรงใหระมัดระวังเรื่องนี้เปนสําคัญใหเวนเสีย  
แตอาการทุกอยางนี้องคสมเด็จพระทรงธรรมใหถือใจเราเปนเหตุ  องคสมเด็จพระบรมโลกเขษฐ
ทรงปรารภวา  ถาเราเปนผูปกครองบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  สตรีใดสตรีหนึ่งถาบุคคลอ่ืนเขามาทํา
อยางนั้น  เราจะมีความรูสึกเปนยังไง  เราก็ไมพอใจเปนเหตุ  เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐจึงกลาววา  ธรรมที่เรากลาวนี้เปนการรักษาน้ําใจคน  ใหพยายามนึกถึงอารมณของเรา
เปนสําคัญ 
 ขอที่ 4 องคสมเด็จพระภควันตทรงกลาววา  อยามุสาวาท  คืออยาพูดคําเท็จซึ่งไมเปน
ความจริง  ความจริงวาจาที่เปนมุสาวาทนี่  ตองมีเจตนาทําลายประโยขนเปนสําคัญถาการกลาว
วาจาที่ไมตรงความจริงนั้น  เพื่อเปนการรักษาประโยชน  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา  
ไมมีโทษตามนี้  ไมเปนการละเมิดกรรมบถทั้ง 10 ประการ 
 ขอที่  5  องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา  ปสุณาย  วาจาย  จงเวนเสีย  คําวา  ปสุณา
ยวาจาย  ก็หมายถึงวา  วาจาที่พูดสอเสียด  ยุยงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนแตกราวซึ่งกันและกัน
หมายความวา เขามีความสามัคคีกันอยู  เราหวังปรารถนาจะทําลายความสามัคคี  ไมใชเลห
เหลี่ยมวาจานี้พูดใหเขาแตกกันใหได  อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา  เปนรูละเมิด
กรรมบถ 10 

ขอที่ 6 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี  ขอนี้องค
สมเด็จพระชินศรีวา  ทานทั้งหลายจงเวนจากวาจาหยาบคายเปนที่สะเทือนใจของบุคคลอื่น 

ขอที่ 7  พระผูมีพระภาคตรัสวา  สัมผัปปลาปา เวรมณี  จงเวนจากการพูดวาจาเพอ
เจอเหลวไหล  คือวาจาเพอเจอเหลวไหลที่เปนวาจาที่สะเทือนใจบุคคลอื่น  พูดไมใชไมอยูในเกณฑ
คําหยาบ  พูดไมอยูในเกณฑมุสาวาท  พูดไมอยูในเกณฑสอเสียด แตวาเปนวาจาที่ยกคนขมทาน  
เขาเรียกวา  วาจาเหลวไหล  หรือวาจาประการหนึ่ง  วาจาที่พูดไปไมไดมีประโยชน  หาประโยชน
มิไดอยางหนึ่ง  เปนวาจาที่ยกตนขมทานอยางหนึ่ง  ที่จัดวาเปนวาจาประเภทนี้  ที่องคสมเด็จพระ
ชินศรีบรมศาสดาบอกวาตองงดเวนถาเราจะเปนมนุษยหลังจากขอ 7 ไปแลว  ขอ 1 ถึงขอ 7 องค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววานี่เปนศีลมากเพราะแยกจากมุสาวาทออกมาเปน 4 ขอดวยกัน  
ละเอียดกวาศีล 5 ประการ 

ต้ังแตขอที่ 8 ถึงขอที่ 10 นั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา  นี่เปนธรรมะ  คือตอนนี้ให
รักษากําลังใจ  ต้ังแตขอที่ 1 ถึงขอที่ 7 ใหรักษาสวนในทางกายเปนสําคัญ  เชนเราไมฆาสัตว  เรา
ไมทํารายสัตว  นี่ตองเรื่องของกายดวย ใจดวย  ประกอบกัน  ขอที่ 2 อทินนาทาน  มีทั้งใจมีทั้งกาย
รวมกัน  ถาใจไมนึกมือมันไมหยิบ ขอที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารก็มีใจคิด  มีการกระทํา 

ขอที่ 4 มุสาวาท  วาจาพูดจากใจนึก 
ขอที่ 5 ปสุณายวาจา  วาจาสอเสียด  มีใจนึก  ปากพูด 



ขอที่ 6 ผรุสวาจา  วาจาหยาบ  ใจนึก  ปากพูด 
ขอที่ 7 สัมผัปปลาปา  นี่ใจนึก  ปากพูด  เพอเจอ 
ขอที่ 8  นี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหควบคุมใจโดยตรง  ขอที่ 8 ถึงขอที่ 10 ก็

ไดแก 
อเนภิชฌา ทานกลาววา  จงอยาใชอารมณเพงเล็งในทรัพยสินของบุคคลอื่น  ตอนนี้จําให

ดี  วาคุมเขาถึงใจวาใจของเรานี้จะไมมองทรัพยของบุคคลอื่น  วาไอทรัพยส่ิงนี้เราอยากจะไดมา
เปนของตน  ถาเจาของเผลอเมื่อไหร  เราจะยึดถือเอาทรัพยทั้งหลายหลายเหลานี้ไซรมาเปนของ
ตนเมื่อนั้น  อารมณอยางนี้องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงกลาววา  จงอยามีแกบุคคลผูปรารถนาใน
ความเปนมนุษย 

ขอที่ 9 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  จงละจากความโกรธ ความพยาบาท  นี่
เปนอารมณของใจวา  ทานทั้งหลายจงทรงใจไวใหดี  จงตัดความโกรธความพยาบาทจงอยาใหมี
ในจิตของตน  นี่องคสมเด็จพระทศพลถือใจเปนสําคัญ  นี่วากันเรื่องใจเปนธรรมะ 

ขอที่ 10 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา  สัมมาทิฏฐิ  ทานทั้งหลายจงมี
ความเห็นตรงในความดีโดยเฉพาะ  คําวา  เห็นตรงเห็นถูก  ในขอนี้ก็หมายความวาจงนึกวาสวนใด
ที่เปนกุศลกรรม  คือทําดี  ขอนี้เราทําสิ่งใดที่เปนอกุศลกรรมความชั่ว  เราจะงดเวนจากจิต 

เปนอันวาองคสมเด็จพระธรรมสามิศรตรัสกรรมบถทั้ง 10 ประการ  แกพราหมาณและ
บรรดาภิกษุสงฆทั้งหลาย  ความจริงพราหมณเปนผูถาม  แตวาเวลาเทศน  องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐทรงกลาววา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปนอันวาเราฟงกันไปเหมือนกับพระพุทธเจา
ไมไดเทศนกับพราหมณ  แตความจริงที่พระพุทธเจาเสด็จประทับอยูที่ไหนมีบรรดาภิกษุสามสงฆ
ทั้งหลายแวดลอมเต็มอยูเบื้องหนา และสําหรับบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มี่ก็นั่งขาหลังพระ
ออกไป  เหตุฉะนั้นเวลาที่จะเทศนอะไรก็ตามที  องคสมเด็จพระชินศรีทรงปรารถคําวา  ภิกขเว  
เปนสําคัญ  หมายความวา  องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงเทศนกับพระ  แตชาวบานจะฟงเอาไป
ปฏิบัติก็ใชได  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จบ  ก็ปรากฏ
วาพระก็ดี  บรรดาประชาชนก็ดี  ที่ฟงในเวลานั้นปรากฏวาบรรลุมรรคผล  ต้ังแตพระโสดาบันเปน
ตนไปเปนจํานวนมาก  และการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งหนึ่ง  ปรากฏวาเทวดาหรือพรหมที่
มารวมฟงดวยก็บรรลุมรรคผลมากกวาคน 

อันนี้เราก็มาสรุปยนยอพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทศพลวา  การปฏิบัติกรรมบถ
ทั้ง 10 ประการนี่รูสึกวาหนัก  ถาเราจะไปนั่งไลเบี้ยวาพระพุทธเจาวาอะไรบางดีไมดีทานทัง้หลายที่
ลุกไปจากศาลา  เวลานี้เทศนครบ 10 สิกขาบท  แตพอลุกแลวปรากฏวาหลนหายไปเสียหลายขอ  
อยางอาจารยหงาเปนตน  หลนหายใชไหม  จําไมไดวาไอ 10 ขอนี่มันมีอะไรบาง  เราก็มานั่งสรุป
ปฏิบัติกันแบบยอๆ  วาทํายังไงพระธรรมขององคสมเด็จพระจอมไตรจึงจะทรงตัว  เรามานั่งคิดวา



ธรรมะที่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรตรัสไวนี่มันมีขอปฏิบัติรวบๆ มีอยู  คือวาเราปฏิบัติไปตามคํา
สอนขององคสมเด็จพระบรมครู  ที่วาเปนแกนของธรรมะ  คือไดทั้งศีลไดทั้งธรรม  แลวก็กรรมบถ
ทั้ง 10 ประการนี้ก็จะพนไปคือไมมีโทษในกรรมบททั้ง 10 ประการ  นั่นก็คือขอบรรดาทานทั้งหลาย
ต้ังอยูใน  พรหมวิหาร ทั้ง 4 ไดแก 

1. เมตตา  ความรัก  สรางอารมณความรักไวเปนปกติ  นับต้ังแตข้ึนมาถึงหลับอารมณ
ของเราะคิดไวเสมอวา  เราจะไมเปนศัตรูกับใคร  เราจะมีความรักคนและสัตวในโลกนี้สม่ําเสมอ
กัน  คนผูนั้นจะเปนญาติจะเปนคนเนื่องถึงเราหรือไมใชก็ตาม แตวาเกิดในโลกเดียวกัน  จะเปนคน
และสัตวก็ตาม  เรามีความรูสึกวาเขามีความปรารถนาเชนเดียวกับเรา  คือรักสุขเกลียดทุกข  ไมมี
ความตองการจะใหบุคคลใดมาเปนศัตรูสําหรับเรา  เพราะวาการเปนศัตรูซึ่งกันและกัน  เปนปจจัย
ของความเรารอน  ตองระมัดระวังมีความลําบาก  เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนํา
ใหเราเปนคนมีความรัก  เราก็จะรักตัวเอง  แลวเราก็จะรักบุคคลอื่น  เราจะรักสัตวอ่ืนแมแตเปน
สัตวเดรัจฉาเสมอกันดวยตัวเราเราไมปรารถนาสิ่งใดเราก็ไมทํากับบุคคลอื่นและสัตวอ่ืนอยางนั้นมี
ความรูสึกวาเขากับเรามีความรูสกึเสมอกัน มีความตองการเสมอกัน  นี้ประการหนึ่ง 

2.  เรามี  กรุณา  ความสงสาร ไอกรุณาความสงสารนี่วัดตัวเราเองเปนสําคัญ  เชน 
เดียวกัน  วาเรายามปกติ  เราตองการใหคนเกลียดเราหรือใหคนเมตราปรานีสงสาร เกื้อกูลในเรา 
อารมณของเราจริงๆ  มีความรูสึกอยางเดียว  คือตองการใหคนทั้งโลกมีความเกื้อกูลสงเคราะหใน
เราเปนสําคัญ  ขอนี้เมื่อเรามีอารมณอยางนี้แลวนั้น  องคสมเด็จพระภควันตกลาววา  จงถือใจเรา
เองเปนเหตุ  สมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็ตรัสวา  เมื่อเราตองการใหชาวบานเขาสงสาร  ตองการให
ชาวบานสงเคราะหเกื้อกูลเราฉันใด  จิตใจของเราจะสงสารบรรดาสัตวทั้งหลายแมแตเปนสัตว
เดรัจฉาน  เราตั้งใจไวเสมอวาถาเขาขาดแคลนสิ่งหนึ่งสิ่ง  ถาสิ่งนั้นไมเกินวิสัยของเราที่จะพึง
สงเคราะหได  เราจะเกื้อกูลทานผูนั้นใหมีความสุขไมวาคนหรือสัตวความจริงถาปฏิบัติเพียง 2 ขอ 
เพียงเทานี้ กรรมบถทั้ง 10 ประการมันก็ไมขาด เอา 2 ขอก็พอ 

ที่เอา 2 ใน 4 นี่องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสไวในกรรมบถ 10 เพราะวาเอาถึง 4 ขอ จะหนัก
สําหรับบรรดาทานพุทธบริษัท  เราก็มานั่งพิจารณากันดุวาคนที่เรารักก็ดีคนที่เราสงสาสารก็ดี  เรา
จะฆา  เราจะทํารายเขาไดไหม  เราจะยื้อแยงความรัก จะทําลายประโยชนในทรัพยสินของเขาได
ไหม เราจะอยางบุคคลที่เขารักไดไหม  นี่เรารักเราสงสารเราจะโกหก  เราจะใชวาจาสอเสียดใหเขา
แตกราวกัน  เราจะพูดหยาบใหเปนเครื่องสะเทือนใจ  เราจะพูดวาจาเพอเจอเหลวไหลเปนการขม
ใจทําลายความสุขจิตใจ  เราจะทํากับคนที่เรารัก  เราสงสารไดหรือไมนึกดูกันไป  แลวกําลังใจของ
เรา  เราจะมานั่งนึกกวาไอทรัพยสินที่คนเรารัก  เราสงสารอยูนะ  มันมีแหวนเพชร  มันมีเงินมาก  
ถามันเผลอเมื่อไรเราจะลักจะขโมยเอาทรัพย  ทั้งหลายมาเปนสมบัติของเรา  อารมณอยางนี้มันจะ
คิดไหม  แลวถาบุคคลใดที่เราคิดเราสงสาร  เราจะปลูกฝงตั้งใจสรางความโกรธ  ความพยาบาท  



คิดประทุษรายจะฆามันใหตาย  จะทํารายมันใหมีความทุกข  อยางนี้เราจะคิดไหม  ถาคิดก็คนที่
ไมมีความรักความสงสาร 

ขอที่  10  องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  สัมมาทิฎฐิ  สัมาทิฏฐินี้แปลวา  มีความ
เห็นชอบ  ในเมื่อจิตของเราตั้งอยูในเมตตา  ความรักเปนปกติ  กรุณา  ความสงสารเปนปกติ  
อารมณมันก็เยือกเย็น  อยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  ทานผูนั้นมีความ
เห็นชอบแลว  มีความเห็นดีแลว  มีความเห็นตรงตามที่เราตองการ 

นีแหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ทานทั้งหลายจงพิจารณาคนที่เราเห็นเปนสําคัญ  
ไมวาคน  ไมวาพระ  ไมวาเณร  ดูไวใหหมด  แลวก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราวา  ที่เราเรียกบุคคล
ทั้งหลายวาคนนี่ความจริงเรียกไมผิด  เพราะอะไร  เพราะวาตามปกติคนที่เกิดมาในโลกนี้มีมนุษย
สมบัตินอยเต็มที  มักจะมีอารมณไมครบกรรมบถทั้ง 10 ประการ  นี่ประเภทนี้เขาเรียกวาคน  
ถึงแมวาจะเปนภิกษุ  สามเณร  ผูทรงผากาลาวพัสตรก็เหมือนกันทรงก็ทรงไปอยางนั้น  ยังไมเปน
มนุษย  ยังไมเปนพระ  เปนคน  ไอคนนะมันแปลวายุงยุงไปในดานของความชั่ว  ทีนี้หากวาทานใด
ทรงตัวไวได  ทรงกําลังใจไวไดในดานกรรมบถทั้ง 10 ประการ ทานเรียกวา  มนุษย  เพราะวา
มนุษยแปวามีใจสูง ใจไมตํ่า  คําวามีใจสูงในทีนี้ก็หมายความวามีกําลังใจไมตํ่าลง  คือจิตใจไม
เนื่องไปดวยอบายภูมิทั้ง 4 ประการ อารมณใจของบุคคลที่เปนมนุษยนั้นคือไมยุงกับ 1. นรก  2. 
ไมไปยุงกับเปรต  3. ไมไปยุงกับอสุรกาย  4. ไมยุงกับสัตวเดรัจฉาน  อารมณใจหลีกเลี่ยงจาก
อบายภูมิทั้ง 4 ประการ ถึงจะเรียกวาใจสูง คือสูงจากอบายภูมิทั้ง 4 ประการ  ข้ึนมาแลว อยางดี  
อยางเลวที่สุดตายจากความเปนมนุษย  มาเกิดเปนมนุษยก็เปนมนุษยดี  เวลามันหมดแลว  ถา
อยางมิฉะนั้นตายแลวก็เกิดในสวรรค  ถารักษากําลังใจของทานทั้งหลายในสวนทั้ง 10 ประการนี้
มั่นคงกํารงอยูในจิต  อยางนี้องคสมเด็จพระธรรมสามมิศรวา  ตายจากคนเปนพรหม  ถาหากวา
ทานทั้งหลายมีความนิยมเปนปกติ  ใชกําหนดอารมณทั้งหมดนี้เปนวิปสสนาญาณ  เวลาไมพอ
ความจริงกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้  ปฏิบัติไดทุกอยาง 

1.   ตองการเปนมนุษยก็ได  2. ตองการเปนเทวดาก็ไดเพียงแคมีแคมีกรรมบถทั้ง 10 
ประการนี้  ตองการไปนิพพานก็ได  เพราะสัมมาทิฏฐิ  เหลืออัพยาบาท  ไมโกรธนี่เปนพระอนาคาม ี
แลวก็อนภิชฌา ไมโลภ  ก็ตัด ตัดความโลภ  ตัดความโกรธ  สัมมาทิฏฐิ ตัดความหลง 

เปนอันวา  การตัดทั้งหมดนี้  เปนการตัดอกุศลมูลทั้งหมด  เห็นวาตอนทายนี่พระพุทธเจา
ทรงหอยไว  มีความสําคัญ  7 ขอ  เบื้องตนนั้นเปนศีล  ศีลเปนปจจัยใหเราเกิดเปนมนุษยอยางหนึ่ง  
ศีลเปนปจจัยใหเราเกิดเปนเทวดาอยางหนึ่ง  การทรงศีลไวทั้งหมดศีลทรงกําลังใจเต็มอารมณเปน
พรหมได  แตวาขอสุดทาย  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาหอยไว  โอโฮ เมื่อกี้ลืมดูไป  
หอยหนัก 



1.   อนภิชฌา  อารมณจิตไมปรารถนาในการเพงเล็งทรัพยสินของบุคคลอื่น  นี่เปนอันวา
ตัดความโลภไปจากจิต  ฟงกันใหดีนะ 

2.   อัพยาบาท  ไมโกรธ  ไมพยาบาท  คือจิตของเราไมมีความโกรธ  จิตใจไมมีความ
พยาบาท  อยางนี้ตัด  โอโฮ  รากเหงาทิ้งหมด  อาจารยหงา  แยไหมนี่   พระพุทธเจาหอยหนักนะๆ  
ไมใชหอยเบานะ  ความจริงกหมนี่ทุกคนพอแลวไมตองไปทําอะไร  รักษากรรมบถ 10 ประการ  
แลวไปนิพพานไดสบาย  ความโลภเปนรากเหงาของอกุศลตัวแรก  ที่เราสรางความดีกันทั้งหมดนี่
พระพุทธเจาตองการใหตัดอกุศล  รากเหงาหรือโคตรเหงาของอกุศลโคตรแลวก็เหงาดวยนะ  โคตร
ของอกุศลแงวก็เหงาของ  อกุศล 3 ประการนั้น คือ 

1. ถอนความโลภใหออกไปจากจิต 
2. ถอนความโกรธ ความพยาบาทออกไปจากจิต 
3. ถอนโมหะ  ความหลงออกไปจากจิต 
ในกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้  องคสมเด็จพระธรรมสามิศรวาทานทั้งหลาย  จงอยามี 

อารมณเปนอนภิชฌา  อยาเพงเล็งทรัพยสินของบุคคลอื่นทั้งหลาย  โดยอยากไดทรัพยสินของ
บุคคลอื่นมาเปนของตน  นี่ตัดความโลภยกยอดกันไปเลย 
 ขอที่ 9 ทานยอกอัพยาบาท  ตัดความโกรธ  ความพยาบาท  ไหนๆ เทศนแลวก็ตะบันมัน
ไป  มันหมดเวลาแลว  ก็เทศนใหมันเลยเวลาไป  เอาใหหมด 
 ขอที่ 10 ทานบอกสัมมาทิฏฐิมองไปมองมาโอโฮ  นี่พระพุทธเจาเลนงายๆ แบบนนี่เขาได
ถึงเปนพระอรหันตกันวันนั้นนะ  วันที่ทานเทศนนั้น  ฆราวาสก็ดี  พระก็ดี  เทวดาก็ดีพรหมก็ดี  พอ
ฟงจบเทานั้น  ปรากฏวาบรรลุอรหันตกันเปนแถว 
 ก็เปนอันวา ถาเราจะฟงกันงายๆ  ที่พระพุทธเจาทานเทศนกรรมบถ  10  เพื่อมนุษยธรรม  
คือเปนมนุษยหมายถึงใจเปนมนุษย  ไอเราก็คิดวา ไ อมนุษยนี่  มานั่งตาเห็นมั่งไมเห็นมั่ง  อยาง
อาจารยหงานี่นะฮี  ใชไหม  ที่วาแตนี้เปนมนุษย แตความจิรงมนุษยนี่เขาแปลวาใจสูง  สูงอันดับ
แรก คือ  สูงจากอบายภูมิ  ไมมีทางลงอบายภูมิแลว  เปนอันวาคนปฏิบัติกรรมบถ 10 อยางเบาๆ  
อยางเลวที่สุดนี่  ไมลงอบายภูมิเพราะเปนวิสัยของพระโสดาบัน  เห็นไหม  อยางอาจารยหงานี่คง
เปนพระโสดาตะบันละมั้ง  เห็น  มยัง  ภันเต  อยูเร่ือยนี่  รับศีลมาทุกวันพระ  ไมเห็นมีซักที ทุกวัน
พระก็ศีลหายหมดทุกที มารับใหมทุกทีอยางนี้เขาเรียกโสดาตะบัน  ใชไหม  นี่อยางเลวที่สุดเปน
พระโสดาบัน  ไมฆาสัตว  ไมลักทรัพยไมประพฤติผิดในกาม  ไมพูดมุสาวาท  ไมพูดวาจาสอเสียด  
ไมพูดคําหยาบ ไมพูดวาจาทําลายอารมณใจบุคคลอื่น  คือวาจาเพอเจอ 
 อันนี้เปนจริยาของพระโสดาบันเขานะ  แลวก็มีอารมณไมอยากจะขโมยทรัพยของใคร  ไม
อยากจะโกระใคร  ไมอยากจะมีความเห็นไมผิด  นี่เปนอารมณของพระโสดาบัน  ใชไมอยางงายๆ  
คือ อยางต่ําที่สุด  ทานบอกเปนมนุษยอยางดี 



 อันนี้มาขอที่ 8-9-10 นี่  องคสมเด็จพระชินศรี  นี่โอโฮ  ลอกันถนัด 
 1.  อนภิชฌา  ไมเพงเล็งอยากจะไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของตน  แกไขยังไง  
แกไขอารมณใจตรงนี้ก็มี  เมตตาความรัก  กรุณาความสงสาร  ใหทานเปนปกติ  อยางที่ทาน
ทั้งหลาย  มาถวายทานแกบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนาวันนี้  เปนการทําลายอนภิชฌาความ
โลภ  ถาจิตคิดอยางนี้อยูเปนปกติ  แลวไมอยากจะไดทรัพยบุคคลอื่นเขามาเปนของตนโดยไมชอบ
ธรรม  เปนอันวาทานทั้งหลายทําลายความโลภไดหมด  จัดวาเปนการตัดรากเหงาอกุศลรากที่ 1 
ได  ไอที่เราจะตองเกิดนี่มันอาศัยความเลว 3 อยางเทานั้นมันทําใหเกิด คือ ความโลภ ความโกรธ  
ความหลง  
 มาขอที่ 9  องคสมเด็จพระพุทธองคตรัสวา  อัพยาบาท  อยาคิดทํารายเขา อยาจองลาง
จองผลาญเขา  แตถาเรามีเแตตา  กรุณาทั้ง 2 ประการ  ไอความโกรธ  ความพยาบาทมันก็หมดไป  
ถาเรามีเมตตา  กรุณาทั้ง 2 ประการแลว ไอการที่จะเพงโทษอยากจะไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น
มันก็หมดไป 
 เปนอันวา  กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทรงคุณธรรมทั้ง 2 ประการนี่  ทรง
กรรมบถ 10 ไดดี 
 ขอที่ 10 องคสมเด็จพระมหามุนีบอกวา  สัมมาทิฏฐิ  ยกยอดไปเลย  นี่เปนตนนิพพาน  
เพราะอะไร  สัมมาทิฏฐิ  เรามีความเห็นตรง  มีความเห็นถูก  มีความเห็นชอบ 
 ตรงตรงไหน  ตรงที่บอก  ชาติปด  ทุกขา  ความเกิดมันเปนทุกข  ชราป  ทุกขา  ความแก
มันเปนทุกข  มรณัมป  ทุกขัง  ความตายเปนทุกข  โสกปริเทวทุกขโทมนัส  เปนตน  ความเศราโศก
เสียใจเปนทุกข  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข  ถูกไหม  นี่ทานบอกวา  
สัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นใหตรง  ตรงแลว 
 ทรงบอก  เออนี่ฆาสัตวตัดชีวิต  เราจะไปฆาเขาทําไม  ไมเปนเรื่องนี่วะ  ใชไหมจะไปลักจะ
ไปขโมยเขาทําไม  ของเราเราก็รัก  จะไปยื้อแยงความรักเขาทําไม  จะพูดไมดีทําไมจะลักขโมยเขา
ทําไม  จะโรธทําไม  จะพยาบาททําไม  เพราะวาทุกคนมันเกิดมาแลวมันทุกขทั้งหมด  ในเมื่อทุกข
แลวเราก็ไมตองไปทําใหเขาทุกข  ถาเราอยากจะฆาใหเขาตาย  ไมตองฆาหรอก  ทําไมมันตาย  
ทุกคนนะ  เรานั่งแชงมันซะก็ได  เราเปนคนวาจาศักดิ์สิทธิ์วา  ไอคนและสัตวทั้งโลกนี้ที่เกิดมาใน
โลกนี้  แนจงตายใหหมดรวมเราดวย  ใชไหมอาจารยหงาเราแชงเขาก็ตาย  เราไมแชงเขาก็ตาย  ไอ
แชงนะมันแชงสงเดช  มันไมศักดิ์สิทธิ์อะไร  แตความจริงเขาตองตายอยูแลวเราจะไปนั่งคิดฆาเขา
ทําไม 
 เปนอันวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใหถอนความรูสึกตั้งจิตเสีย  ต้ังใจวาการเกิด
เปนคนมันทุกข  การเกิดเปนเทวดาหรือพรหมักทุกขนิดเดียวกลับมาเกิดใหมฉะนั้น  องคสมเด็จ
พระจอมไตรบอกเราหนีความเกิดเสียดีกวา  หนีความเกิดครั้งแรกมีอะไรมีเมตตากับกรุณาทั้ง 2 



ประการ  เปนสมุฏฐานพื้นแรก  เมื่อเมตตา  กรุณา ทั้ง 2 ประการมีแลว  เราก็ตัดความโลภทั้ง เราก็
ตัดความโกรธได  ทีนี้มาตัดความหลง  เราก็ใชปญญานิดเดียววาการเกิดมันเปนทุกข  ทําไมเราจึง
จะพนความเกิดได  ส่ิงที่เราจะพน  ความเกิดไดก็คือหนึ่งตัดความโลภเสีย  ความโลภมันทําใหเกิด  
ไอการตัดความโลภ เราตัดดวยการใหทาน 
 เราตัดความโกรธเสีย  ตัดความโกรธดวยเมตตาและกรุณา 
 ตัดความหลง  ปลงใจยอมรับนับถือกฏของธรรมดา คือกฏของความจริง  วาความเกิดมี
อยูแลว  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมันเปนอนิจจับหาความเที่ยงไมได  ทั้งคนทั้งสัตวและวัตถุเกิด
มาแลวใหม  ตอไปเวลาสิ้นไป  มันก็เกาไปทุกที ทุกทีๆ  ผลที่สุดมันก็สลายตัวหมดถาเราไปยึดถือ
รางกายของเราก็ดี  วาเปนเรา  เปนของเรา  ยึดถือรางกายของบุคคลอื่นก็ดีวาเปนเรา  เปนของเรา 
ยึดถือทรัพยสมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดวา  นั่นทรัพยของกู  บานของกูเรือนของกู  ควายของกู  
เงินของกู  ที่ดินของกู ก็ไอจุกกู  จุกกู  แบนนกเขาไฟนะมันตายไปหลายตัวแลว  ฮึ  อาจารยหงา  
อยางในมงคลสูตรทานบอกวานกเขาไฟนี่ ตะบันเทศมันไป  เลยเวลาแลวกเลยไป  ฮึ  นําเขาไฟจับ
อยูบนตนไม ตางรองจุกุกกู  จุกุกกู  ตนก็ของกู  กิ่งก็ของกู  ใบก็ของกู กานก็ของกู  รองไปรองมาใน
ที่สุดนกทั้งหลายเหลานั้นตายหมด  ไอตนไมอยูตรงนั้นนะ  ใชไหม  ใครเปนของกูละเสร็จ  เรานี่ก็
เหมือนกัน  มานั่งนึกวารางกายนี่ก็ของกุ บานก็ของกู  เรือนก็ของกู  ทองก็ของกู  เงินก็ของกู  ลูก
ของกู  พอของกู  แมของกู  ผัวของกู  ของกูหมด  กูไปกูมา ไมชากูตายหมด  ฮึ  ไอของกูก็ตาย  ตัว
กูก็ตาย  มีอะไรเหลือ 
 นี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหคิดอยางนี้วา  โลกนี้เปนอนิจจัง  มันไมเที่ยงถามนัไม
เที่ยงเราไปนึกวามันเปนเราเปนของเรา  ยึดถือมันทรงตัวอารมณมันก็เปนทุกข  ถาเรายอมรับนับ
ถือกฏธรรมดาเสียอยางเดียววา  สภาวะของมันความจริงเปนอยางนี้  เกิดขึ้นในเบื้องตนแลวก็
เสื่อมไปในทามกลาง  สลายตัวไปในที่สุด  ที่เราเกิดมาเปนคนแบบนี้ตองมีความทุกข  ก็เพราะมี
ความหลงมีความเขาใจผิด  คิดวาทุกสิ่งทุกอยางนี่มันเปนเราเปนของเราอยูตอลดเวลา  แตความ
จริงทุกอยางไมมีอะไรเปนของเรา  รางกายนี้ก็เปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราวเทานั้น  ไปชามันก็พัง  
ถาเรายังยึดถือในมันอยู  เราก็จะมีสภาพตองเกิดแบบนี้ตองแกแบบนี้ ตองปวยแบบนี้ ตองเสรา
โศกเสียใจแบบนี้  ตองตายแบบนี้  แลวเราก็ตัดอารมณมันเสีย  คือไมยึดถือใดๆ  ทั้งหมด คิดไว
เสมอวา  ข้ึนชื่อวความเกิดมีขันธหาอยางนี้ข้ึนชื่อวา  ความเกิด มีบานมีเรือน  มีคูครอง  มีบุตร  มี
ธิดา  อยางนี้ข้ึนชื่อวาความเกิดเพื่อมาเกลือกกลั้วกับบุคคล  ผูประกอบไปดวยอารมณที่มีกิเลส
แบบนี้  จะไมมีสําหรับเรา 
 ขันธหาจะมีกับเราก็มีชาตินี้เปนชาติสุดทายเทานั้น  เราไมตองการขันธหาอีก  แตการที่เรา
ไมตองการขันธหา  เราไมตองการความเกิดเราจะทํายังไง  อันดับแรกเราจะทรงใจไวในเมตตา
ความรัก  กรุณาความสงสาร 



 ประการตอไป  เราจะทําลายความโกรธใหพินาศไปจากจิต  โดยไมคิดอยากจะได
ทรัพยสินของบุคคลใดมาเปนของตน  เราจะหักลางอารมณที่เปนอกุศลอยางนี้ดวยการใหทานเปน
สําคัญ  การใหทานครั้งหนึ่ง  ชื่อวาเปนการทําลายความโลภครั้งหนึ่ง  เราจะทําลายความโกรธดวย
ความเมตตาปรานี  เมตตา  กรุณา  ความรักและความสงสาร 
 เราจะทําลายความเห็นผิดอยางที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอน  โดยไมยึดถือรางกาย
ของเราวาเปนเรา  เปนของเรา  ไมยึดถือรางกายของบุคคลอ่ืนวาเปนเรา  เปนของเราไมยึดถือ
ทรัพยสมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดวาเปนเราเปนของเรา  เทานี้ละบรรดาทานพุทธบริษัท  องค
สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเทศนจบคราวนั้น  บรรดาพระก็ดี  บรรดาประชาชนก็ดี  เทวดาและ
พรหมก็ดี  พากันไดสําเร็จมรรคผลตั้งแตพระโสดาบัน  เปนตนมากมายแลวอาตมาเทศนวันนี้ไซร  
แหม  อยากจะทราบวา แมแตเมตตาตัวเดียว  มันจะเหลือติดใจใครบางหรือเปลาก็ไมรูนะ  ฮึ  
อาจารยหงา  ฮึ  องค  สมเด็จพระบรมครูทานเทศนใหคนเปนอรหันต  แตหลวงตาแกเทศนวันนี้นา
กลัวเทศนแลวกรรมบถ  10  จะพังไปไมมีใครจําไดนะ 
 เปนอันวา สําหรับการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้  วามากไปนอย  ความจริงถาเทศนกัน
จริงๆ  ไอกรรมบถ  10 ประการนี่นะ  เทศนกันทุกวันๆ ละ  12 ชั่วโมง  จนถึง 24 นาฬิกา 3 เดอืนมนั
ก็ยังไมจบ  เมื่อเทศนจริงๆ  มันไมจบ  เราก็เทศนหลอกๆ  ซะกัณฑเดียวมันจบมันก็หมดเรื่องกัน 
 เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การแสดงพระธรรมเทศนามาวันนี้เลยเวลาไปมาก  ก็
ขอยุติพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตามที่แสดงมาแลวเพียงเทานี้ 
 ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน ขออางคุณพระศรีรัตนตรัย  
มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะทั้งสามประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย  ใหเปนผูยึดมั่นถือมั่นทรงไวซึ่งกรรมบถทั้ง 10 ประการและจงมีกําลังใจลางผลาญ  โลภะ  
โทสะ   โมหะ   ซึ่ง เปนรากเหงาของอกุศล   จงใหหมดไปจากจิตของตน   ขอบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนทุกทาน  จงเปนผูเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจาทรงเห็นแลวในชาตินี้เถิด  สวัสดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง  อานิสสงสการบวช 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2520 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหดต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ  โก  หิ  นาโถ  ปโร  สิยา 
อัตตนา  หิ  สุทันเตนะ  นาถึง  ลภติ  ทุลลภังติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในอัตตนาคาถาเพื่อเปนเครื่อง 

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกศุล  ใน
วันพระขึ้น 8 คํ่า  เดือนอายวันนี้ และกรบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทวันนี้  จัดเปน 2 
ประเภทดวยกัน 
 ประการแรก  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  มาถวายทานแกบรรดาพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาประจําปกษนี้ประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่ง  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
สวนใหญ  ต้ังใจมาอุปสมบทบรรพชากุลบุตรไวในพระพุทธศาสนา 
 สําหรับประการที่สองนี้  ถือวาเปนกรณีพิเศษ  และก็มีอานิสงสเปนพิเศษ  สําหรับการ
เทศนในวันนี้  อานิสงสคุณบุญราศีที่บําเพ็ญกุศลมาแลวประจําปกษ บรรดาทานพุทธบริษัทก็ฟง
มาแลวเปนกาลนาน 
 ฉะนั้น   การแสดงธรรมวันนี้   จะขอนําอานิสงสแหงการอุปสมบทบรรพชาใน
พระพุทธศาสนามาเทศนสูทานฟง  เพื่อทานทั้งหลายจะไดทราบวา  อานิสงสในการอุปสมบท
บรรพชานี้จะเปนประการใด  จะขอนําเอาเนื้อความที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแสดงธรรมไววา  การอุปสมบทนี้หมายถึงวาการบวชพระบรรพชาหมายถึงวา  การ
บวชเปนเณร 
 การบวชทั้ง 2 ประการนี้  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาถือวา
เหมือนกับไมที่ชุมไปดวยยาง  แตวามีบุคคลยกขึ้นมาจากสําน้ํามาวางไวบนบก  สําหรับยางนี้ก็จะ
เหือดแหงไปฉันใด  บุคคลที่ต้ังใจอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา  ไดต้ังใจปลีกตนอออกจาก
กามคุณคือความเปนฆราวาส  นําตัวเขาไปอยูในเขตของพระพุทธศาสนาในอันดับแรกก็ถือวา  
เปน  กายวิเวก คือ  ทําตนเปนบุคคลคนเดียว  และหลังจากนั้นก็พยายามเจริญสมณธรรม  คือ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน  ถาบวช
แลวปฏิบัติของปฏิบัติตามที่องคสมเด็จพระชินวรทรงสอน  ยางคือ  กิเลสที่ติดอยูในใจก็จะหมดไป
ทีละนอยๆ  ในที่สุดยางนั้นก็เหือดแหงไปเมื่อยางหมดไปก็เหลือแตไมอยางเดียว  ไมมียางติดเชื้อ
ฉันใด  เมื่อจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่เขามาอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติตาม
กระแสพระสัาธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พยายามตัดกิเลส  คือ  ราคะ  



โทสะ  โมหะ  ใหส้ินไป  เมื่อยาง  คือกิเลสทั้ง 3 ประการนี้หมดไปเพียงใด บุคคลนั้นองคสมเด็จพระ
ภควันตใหนามวาเปนพระอรหันต  เปนผูจบกิจในพระพุทธศาสนา 
 ฉะนั้น  งานอุปสมบทบรรพชาพระพุทธศาสนาจึงมีอานิสงสพิเศษ  ซึ่งองคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐตรัสไววา  บุคคลผูใดบวชตนเองไวในพระพุทธศาสนา  อานิสงสแหงการที่ตนเองบวชพระ  
ยอมมีอานิสงสจะไปเกิดอยูในสวรรคก็ดี  หรือวาในพรหมโลกก็ดี  ถึง 60 กัปนี่หมายถึงวาบุคคลผู
บวช  ถาบุคคลผูใดอุปสมบทตนเอง  บรรพชาเปนสามเณร  ก็จะมีอานิสงสอยูบนสวรรค  หรือวา
พรหมโลกตามกําลังฌานที่ตนจะพึงทําได  30 กัป  สําหรับบิดามารดาของบุคคลผูบวชหรือ
บรรพชา  ทานกลาววาถาลูกของบุคคลใดเขามาบวชในพระพุทธศาสนา  พอและแมทั้งสองคนจะ
มีอานิสงสอยูบนสวรรคหรือพรหมโลกคนละ  30 แป  คือคร้ังหนึ่งของลูก  ถาบวชลูกบวชเปน
สามเณร  พอและแมก็จะไดอาสงส คนละ 15 กัป 
 สําหรับอานิสงสพิเศษในการอุปสมบทบรรพชา  ยอมไมเหมือนการบําเพ็ญกุศลสวนอื่น  
กุศลสวนใดๆ  นอกจากการอุปสมบทบรรพชานี้  ถาลูกทําแลว พอและแมไมมีโอกาสไดโมทนา
ยอมไมมีสวนไดรับกุศล  แตวาองคสมเด็จพระทศพลตรัสวา  สําหรับการอุปสมบทบรรพชา  ถา
บังเอิญลูกกับพอแมไมไดอยูดวยกัน  ตามที่ทานกลาวไวในมงคลทีปนี  วาพอบุตรคลอดจากครรภ
มารดา  วันนั้นพอและแมก็จากไป  พอกับแมไมรูวาลูกอยูที่ไหน  ลูกก็ไมทราบวาพอแมเปนใคร  
แตทวลูกผูนั้นไดอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อไรพอและแมยอมไดรับอานิสงสทันที  นี่
จัดวาเปนบุญราศีเปนกรณีพิเศษ 
 แตทวาที่เขาพูดกันบอกวา  ถาใครมีเมื่อกอนเมียแยงบุญไปนี่ไมเปนความจริง  ข้ึนชื่อวา
อานิสงสคุณบุญราศีและสิทธิที่บิดามารดาจะพึงไดเทาไหร  คนที่แตงงานแลวไซรก็ไมบ่ันทอนบุญ
ของเขา บิดามารดายอมไดตามสมบูรณแบบ สําหรับภรรยาหรือพอตาแมยายที่จัดการอุปสมบทให
ก็มีอานิสงสเปนพิเศษ 
 หลังจากนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงตรัสตอไปวา  บุคคลผูใดผูเปนเจาภาพในการ
อุปสมบทบรรพชา  กุลบุตรกุลธิดาไวในพระพุทธศาสนา  หมายถึงวา คนที่ไมใชพอคนที่ไมใชแม  
พยายามทําตนเปนเจาภาพ คือ  ใหการอนุเคราะหในการอุปสมบทบรรพชา จะเปนคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันเปนเจาภาพก็ได  ทานผูเปนเจาภาพนี้ไดใหการอุปสมบทแกกุลบุตรผูเปนพระองค
หนึ่ง  ทานเจาภาพผูจัดทําจะมีอานิสงสในการมีชีวิต  อยูในสวรรคหรือพรหมโลกได  12 แป 
สําหรับคนที่ชวยการขวนขวาย  คือไมอยูในฐานะเปนเจาภาพแตทวาชวยในการอุปสมบทบรรพชา
ดวยจตุปจจัยบาง  ดวยแรงงานบาง  อยางนี้ไดอานิสงสคนละ 8 กัป แตความจริงก็หากินงายดี  
เราบวช 10 องค เราก็ได กัป บวช 100 องคเราได  800 กัป  เลยไมตองมาเกิดกัน ตายโหงกันอยู
บนสวรรคนั่นแหละ หือ 



 สําหรับอานิสงสคุณบุญราศีที่จะพึงได  นี่ตองทําใจใหดีนะ  ถาลงนรกไปกอนแลวอานิสงส
มันยังเหลืออยูได  ระวังจะลงนรกเสียกอน  ถาลงนรกไปกอนถาขึ้นมาจากนรกก็ยังรับอานิสงสนี้  
แตถาหากวาในชาตินี้ถาบุคคลใด  รักษากําลังบุญกุศลที่กระทําไว  คือในการอุปสมบทบรรพชาใน
กุลบุตรไวดวยดี  แลวทานก็ตาย  เมื่อทานตายไปแลวทานไมตกนรกสําหรับกัปนี้  องคสมเด็จพระ
ชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  จะทรงอุบัติข้ึนถึง 10 พระองค ที่ผานไปแลวนี่ 4 องค  เหลือที่
จะมาขางหนาอีก  6 องค ถาบุคคลใดผูต้ังใจอุปสมบทกุลบุตรกุลธิดาก็ดี  หรือตัวบุคคลผูอุปสมบท
บรรพชาก็ดี  รักษาจริยาแหงความดีที่เปนกุศลไว 
 หลังจากตายจากความเปนมนุษยไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม  ก็จะไดรับการอบรมคือ
พระธรรมเทศนาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีก  6  พระองคดวยกัน  ถาหากวาทานได
ฟงเทศนจากพระพุทธเจา 6 องค  ทานยังไมไดเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  ก็แสดงวาเลวเต็มที  
เปนจัดวาคนประเภทนี้อาภัพบุคคลชวยเหลืออะไรไมได  แตสวนใหญเทวดาหรือพรหม  เวลาที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนา จะไดบรรลุมรรคผลมากกวามนุษย
หลายเทา นับเปนแสนๆ  แตละครา  นี่เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานผูมีกําลังใจดี  ต้ังใจ
เปนเจาภาพอุปสมบทบรรพชากุลบุตรไวในพระพุทธศาสนา คําวา  เจาภาพ คือเปนผูจัดการ  และ
นอกจากนั้นไวยาวัจจมัย  ไวยาวัจจกร  คือผูขวนขวาย ชวยขวยขวายในการจัดการอุปสมบท
บรรพชา  สําหรับคนที่รับอานิสงฆนอยที่สุดก็คือ  ผูชวยเหลือ  แตมีอานิสงสถึง  8  กัป  กัปนี้เราจะ
พบพระพุทธเจาอีก  6  องค  แลวก็ตอไปอีก  8  กัป  อาจจะมีสุญญกัปเสียบาง  อันตรายกัปเสีย
บาง  แตวาถาจะเปนกัปที่พระพุทธเจาทรงอุบัติก็ยังมีอีกขางหนา 

เปนอันวา  ทานทั้งหลายจะตองเปนเทวดาหรือพรหมอยูถึง  8  กัป  ถาไมไดอรหัตก็เรียก  
วาเลวเกินไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพระสูตรมีอยูวา  ถาในสมัยนี้เรามีเจตนารักกุศลเปนประการ
ใด  กุศลนะเราอาจจะรักหลายๆอยาง  แตความจิตใจที่มีความรักมากยอมไมเสมอกัน  บางคนก็
พอใจในการใหทานเปนสรณะ  คือหนักกวาสวนอื่น  บางคนก็พอใจในการรักษาศีลหนักเปนพิเศษ  
บางคนก็ต้ังใจปฏิบัติในสรณธรรมองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงสอนเปนอัศจรรย  หมายความ
วา  กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ยอมมีความรักสวนที่เปนบุญไมเสมอกัน 

แตทวาความรักในสวนที่เปนบุญอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม  ที่เปนตัวนําในกําลังจิตของ
บรรดาทานพุทธบริษัท  หากวาทานตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาก็ดี  หรือมาเกิดเปนคน
ก็ดี  ถามีโอกาสไดพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธเจาก็ดี  พระ
อรหันตก็ดี  ที่เปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณหรือมีอภิญญาหก  หรือวิชชาสาม  ทานยอมรู
อุปนิสัยเดิมวาบุคคลประเภทนี้  บุญอะไรเปนตัวนําหนามาในชาติกอน  ถาพบองคสมเด็จพระ
ชินวรหรือพระสาวกของทานตั้งแตวิชชาสามขึ้นไป  บรรดาพระทั้งหลายเหลานั้นจะเทศนเจาะ
เฉพาะบุญที่มีกําลังใหญที่จิตติด  กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัท  เพียงฟงเทศนจบเดียวอยาง



เลวก็ไดพระโสดาบัน  แตความจริงไมเคยมีใครได  ที่ไดจริงๆ  ก็เปนพระอรหันต  ถาหากวาเขาจะ
กลาวแตเพียงสั้นๆ  อาจจะเปนพระโสดาบันกอน  ถาซ้ําอีกวาระหนึ่งก็จะเปนพระอรหันตทันที 

นี่สําหรับทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานี้  ที่ชวยในการอุปสมบทบรรพชากม็อีานสิงฆอยาง
ตํ่าคนที่ชวยเหลือมีอนิสงฆถึง  8  กัป  จะตองพบพระพุทธเจาอีก  6  องค  นี่อีกกัปนี่นะ  อีก  7  กปั  
วากันทีหลัง  สําหรับทานที่เปนเจาภาพ  จะมีอานิสงฆถึง  12  กัป  พบพระพุทธเจาอีกถึง  100  
องค  สําหรับตัวทานที่บรรพชาเปนสามเณรจะตองอยูบนสวรรคหรือพรหมโลกอีก  30  กัป  เลยพบ
พระพุทธเจานับไมถวน  สําหรับทานที่บวชเปนพระเองในพระพุทธศาสนา  จะตองมีในพรหมหรือ
วาเปนเทวดาถึง  60  กัป  นี้เปนวาเวลายาวเทานี้  เราจะพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจานับไมไหว  ความจริงนับนะนับไหว  แตไมรูกี่องคถาจิตใจของเรามีความประสงฆ
จะบรรลุมรรคผล  ก็จัดวาเปนคนเลวมากเกินไป  สวนใหญก็ไมมี  เขาอยูกันไมถึง  เพียงแคพบพระ
ศรีอาริยเมตไตรก็จะไปกันหมดแลว  ถาเรามีความเคารพในศาสดาขององคสมเด็จพระประทีปแกว 

แตวาความสําคัญในการอุปสมบทบรรพชามีสวนหนึ่ง  สําหรับผูบวช  ถาบวชเขามาแลว
ในพระพุทธศาสนาดวยเจตนาที่เปนมหากุศล  แตวาพอบวชเขามากลับทําตนเปนคนใจไมดี  ไมมี
ความเคารพในพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ปลอยใหจิตตกอยูในอํานาจ
ของราคะ  ความรักในระหวางเพศ  ครอบงําจิต  ปลอยใหความโลภอยากไดทรัพยสินเกิดขึ้นในจิต
ของตน  ทําอารมณใจใหเปนกุศล  ชอบโมโหโทโสโกรธา  คิดอยากจะพิฆาตเขนฆากลั่นแกลง
อิจฉาริษยาบุคคลอ่ืน  มีความมัวเมาในชีวิต  มีความมัวเมาในทรัพยสิน  เปนตน  ที่เรียกกันวา  
ความหลง 

ถาเจตนาของทานผู อุปสมบทบรรพชา  จิตตกลงอยูภายใตอํานาจของกิเลสทั้ง  4  
ประการตามที่กลาวมา  อานิสงสในการอุปสมบทบรรพชาในตอนตนยอมได  แตวาตายแลวตองลง
อเวจีมหานรกกอน  ตัวอยางที่องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดากลาวถึง  พระกปลภิกขุวา  บวชเขา
มาในพระพุทธศาสนาดวยเจตนาดี  แตพอมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาตรัส  เปนผูทรงพระไตรปฎก   ภายหลังก็มีความมัวเมาในความรู  มีความมัวเมาใน
ความสามารถของตน  เพราะตนไมสามารถจะตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปทานสั่งสอนกุศลบุตร
กุลธิดาทั้งหลาย  เมื่อมีลูกศิษยลูกหามากขึ้น  มีลาภสักการะมากขึ้น  ความดีก็สลายตัวไป  ความ
ชั่วเขามาแทนที่  กลับพลิกแพลงพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินศรีใหเกิดขึ้น  เปนการ
พลั้งพลาดในพุทธพจนบทพระบาลี 

บรรดาพระสงฆทั้งหลายมาตักเตือนก็มีการทนงตนวา  บรรดาพระสงฆทั้งหลาย  เหลานั้น
เปนผูมีมือเปลา  คือมีความรูไมเทาตน  แมแตพี่ชายของตนซึ่งเปน  ซึ่งเปนพระอรหันตมาตักเตือน
ก็ไมเชื่อฟง  ตอมาเมื่อบรรดาทานพระภิกษุสงฆทั้งหลายติเตียนทานกปลภิกขุ  แมและนองสาวซึ่ง
บวชเปนนางภิกษุณี  ก็กลับมีความโกรธบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนาเหลานี้ที่ตักเตือน  ก็



ชวยกันดาบาง  เปนอันวาคน  3  คน  คือพระกบิลภิกขุก็ดี  นางสาคณีหรือแมก็ดี  เมื่อตายจาก
ความเปนนางภิกษุณี  หรือตายจากความเปนพระ  ทั้ง  3  ก็ไปเกิดในอเวจีมหานรก  สําหรับทานผู
เปนพี่  คือเปนพระอรหันต  เวลาตายแลวก็ไปเกิดในสวรรค  เออ..ไมใชสวรรคไปนิพพาน  
อาจารยหงาไปดวยหรือเปลาไมรู  ฮึ  ทานผูเปนพี่ตายจากความเปนพระทานก็ไปนิพพาน  เพราะ
ทานเปนพระอรหันต 

ฉะนั้นการอุปสมบทบรรพชากุลบุตรกุลธิดาไวในพระพุทธศาสนานี่  เปนดาบสองคม  
สําหรับทานผูบวชก็ถือวาเปนดาบสองคมเหมือนกัน  สําหรับทานผูเปนพอเปนแม  เปนญาติเปน
ญาติเปนโยมก็เชนเดียวกัน  คือวา  คําวาดาบสองคม  ถาคนบวชประพฤติปฏิบัติดี  อยางเลวที่สุด  
ทานขึ้นสวรรคกอน  ถาความดีไมดีไปถึง  ความเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  อรหันต  
คนที่บวชเณรก็มีความสุขจริงๆ  ในสวรรคและพรหมโลกถึง  60  กัป  บิดามารดาถามีจิตดี  ก็มี
ความสุขในสวรรคหรือพรหมโลกคนละ  30  กัป  ถาลูกบวชเปนพระองคเดียวนะ  ถาบวช  2  องค
ก็บวชเขาไป  ลูกบวช  1  คนได  30  กัป  ไมใชแบงกันนะ  พอกับแมไดคนละ  30  บวช  2  คน  3  
คน  ก็เพิ่มกันเขาไป  ถาลูกบวชเปนเณร  พอกับแมก็ไดคนละ  15  กัป  สําหรับทานที่เปนเจาภาพ  
ใหการชวยเหลือก็ไดคนละ  12  กัป 

อยางนี้ไมควรจะทําจิตใหเลว  เพราะอยางเลวที่สุดก็มีความสุขในสวรรค  หรือพรหมโลกที่
ซึ่งมีอายุนาน  แตความจริงอยูในสวรรคหรือพรหมโลกมีอายุนานๆ  บางทีก็ลืมเหมือนกัน  ถาจะ
เทศนเร่ืองคนลืมนี่ก็นากลัวจะไมไดจบละวันนี้นะ  อาจารยหงานะ  อยางทานอะไร…ละ  จําไดไหม  
อาจารย  พรหมชื่ออะไรหวา  ฮึ…ดีแตรองแหลโกหกชาวบานเขามา  พระยานาคฝากชื่อไว  ในบาลี
ไมมี  นี่คนทําขวัญนาคโกหก  ชาวบานเขาตกอเวจีหลายสิบกัป  อยางอาจารยหงานี่…หือ  เอา
หรือเปลาละ 

คือวา  เพื่อนของทานทาวเวสสุวัณทานหนึ่ง  ชื่อวาทาวพกาพรหม  เวลานั้นทานทาวมหา
ชมภูเปนทาวเวสสุวัณ  ทานพกพรหมที่ทานก็เปนทาววิรุฬหก  จากนั้นเพราะอาศัยบุญบารมีทาน
มาก  พนจากตําแหนงนี้ทานก็ไปเกิดเปนพรหมชั้นสูงสุด  แตไมถึงพรหมชั้นที่สิบหกนะ  เปนพรหม
ชั้นที่  11 ใชเวลาอยูที่นั้นถึง 60 กัป ถอยหลังลงมาหมดบุญวาสนาบารมีก็รนลงมาเปนพรหมชั้นที่ 
10 อีกประมาณ 40 กัป ยังไมทันสิ้นอายุนะ  ตอนนั้นบรรดาพรหมชางประจบทั้งหลาย  พรหม
ประจบนี่ก็มีเหมือนกัน  พรหมที่ไดปริญญาพิเศษอะไร ปจ. ลต. ลกป. อะไร 3 ปริญญาแนะ ฮึ  ได
ปริญญาเอก  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  พรหมเล็กๆ  ที่เปนบริวารเขาเรียกวาเทวบุตร
มาร  เห็นวาทาวพกาพรหมคนนี้มีบุญญาธิการมาก 

เอา…ตะบันเทศนกันอยูนี่  ไมจบละวันนี้  …ใครหิวขาวหิวไป  คนเทศนกินแลวก็ไปนั่ง
ประจบทาวพกาพรหม  บอกทานขอรับ  ความเปนใหญของทานนี่มันถึงที่สุดแคนี้แลวความจริง
โลกนะไมมีอีกแลว  ส่ิงที่สูงสุดกวานี้ไมมี คือ  ทานนี่เปนใหญที่สุด  ความสูงสุดแหงบุญกุศลมีเพียง



นี้  ไมมีใครดีกวาทาน มาตอนตนก็ยังดี ทานก็เตือนบอกวา พรหมทั้งหลาย  จงอยายกยองปอปน
เรา  วาสิ่งที่ดีกวานี้มันยังมี 

แตวาไอหุคนกับหูพรหมนี่มันเหมือนกัน  ถูกคายกยอมากๆ  เขาทานก็ชักเบงเตะทา วาเออ
ใครๆ  มันก็วากุดีทุกคนนี่หวา  วาไอบุญญาธิการสูงสุดกวานี้มันไมมี  นากลัวจะจริงนานี่เราเปน
พรหมพิเศษมีรัศมีกายผองใสมากกวาคนอื่น  พรหมทุกชัน  (หมายถึงชั้นต่ําลงมา)  ตองมาซูฮกเรา  
คือ  มาไหวมายอมเคารพ  แตแกไมไดแหงนมองดุข้ึนไปวาพรหมที่สูงมีกวานั้น  ความเมาในชีวิต
ยังมีอยู  เวลานั้นก็บังเอิญเปนเวลาที่องคสมเด็จพระบรมครูทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได
ประมาณ 3 ป  แกก็เลยนั่งนึก  มองลงมาเห็น  นึกในใจวา  เวลานี้พระสิทธัตถุราชกุมาร  ประกาศ
ตนวาเปนรพะพุทธเจา  จัดวาเปนอัจฉริยะมนุษยประเสริฐกวามนุษย  ประเสริฐกวาเทวดาหรือ
พรหม  เอะ..  เราอยากจะรูนักวา  พระสิทธัตถะราชกุมารกับเรานี่ใครจะแนกวากัน 

นั่นแนะ….อาจารยหงาเห็นไหม  ชักตะทาซะแลว  นี่แกเตะนะ อานิสงสที่แกไปคางอยูบน
นั้นนะ  อาศัยแกบวชพระดวยตนเองบาง  ชวยเขาบวชพระบาง  มันก็คางอยูนานเมื่อคางอยูนาน  
มันก็ลืมความทุกขของความเปนมนุษย  ในเมื่อถูกเขายกยอปอปนเขา  แกก็เบงเลยวา สิทธัตถะ
ราชกุมารเปนมนุษย  ทะนงตนวาเปนผูเลิศประเสริฐกวาเทวดาหรือพรหมและมนุษยทั้งหลาย เ รา
อยากจะรูนักวา  สิทธัตถะกับเรานี่ใครจะแนกวากัน  แกนั่งทานึกทานะ แตไมไดออกปากทา  นกึอา
อยูบนวิมาน 

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของทาวพกาพรหม  ฮึ  (หลวงพอหัวเราะ)  ไป
เจอะนักเลงเขาแลวซิ  พระพุทธเจาทานก็นักเลงเหมือนกัน  แกนึกทาได  ขาก็รูแกไดเหมือนกัน  
องคสมเด็จพระพิชิตมารก็เสด็จข้ึนไปพระองคเดียวตรัสวา  พกาพรหม  เธอมีความรูสึกนึกคิดวา
ยังไง  ความรูสึกนึกคิดในใจของเธอนะเรารู  แตเธอนี่มีความประมาทลืมสัญชาติเดิมของตน  เดิม
ทีเดียวเธอเกิดเปนพรหมชั้นที่ 11 จัดวาเปนพรหมไดดลกียฌานชั้นสูงสุด  คือ ฌาน 4 ละเอียด  อยู
บนนั้นประมาณ 60 แป  เมื่อบุญบารมีนั้นถอยลดลงมา  หมดอายุชั้นนั้นก็ลงมาพรหมชั้นที่ 10 
ประมาณ 40 กัป  เวลานี้บุญสวนนั้นหมดไป ลดมาเปนพรหมชั้นที่ 9 เพิ่มเร่ิมตนไมกีกัป  แตเธอลม
ตัววาเธอเปนผูวิเศษกวาเราซึ่งเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิจา  พระพุทธเจาทานทา  หากวา
เธอเปนผูวิเศษจริงเธอก็ตองไมลดความดีของตน  อํานาจบุญกุศลที่เธอเปนพรหมนะ  จงอยาทะนง
วามันวิเศษนะ  มันยังดีไมพอ  เพราวาถาหมดบุญวาสนาบารมีดวย  อํานาจฌานโลกียก็จะตอง
เกิดเปนมนุษย  ดีไมดีก็จะตองเลยไปเสวยผลกรรม เดิมที่เปนกรรมช่ัวที่ตัวทําไวกอนอุปสมบท
บรรพชานะ  มันยังเหลืออยู  จะมีทุกขเวทนามากอยางนี้ 

เมื่อทาวพกาพรหมไดฟงพระพุทธฏีกาจากองคสมเด็จพระชินศรี  คนเกงเสียแลวก็ไมยอม
แพ 

อา..วันนี้ตะบันเทศนอยูอยางนี้  คนฟงเปนลมอยูนี่ ..ฮึ ไอคนที่ … (จบเทปหนาแรก) 



คนฟงไมตายพระเทศนตาย  วันนี้คงตายกันขางหนึ่ง  ฮึ..  เดี๋ยวเถอะจะตองเทศนอยาง
หลวงปูต้ือ  เทศนไปเทศนมา  เทศนมาเทศนไป  พระหนีไปหมด  คนหนีไปหมดเหลือยายคิ้มกับ
ใครอีก 2 คนเทานั้นละ  เทศนมาเทศนไป  คนหนีไปหมด  แลวทานก็เลยเทศนตอไป  เทศนมา
เทศนไป  เทศนใหยายคิ้มกับอีคนนี้ 2 คน  มันหัวแตกใหได เพราะไมมีใครเขาฟง  เหลือ 2 คนทาน
ก็เทศนใชไหม นี่วันนั้น 

วันนี้ผีวิญญาณหลวงปูต้ือเขาสิ่งแลวลอซะเต็มที  เคยทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ไมไดทะเลาะกัน
เสียแลว  หลวงปูต้ือนี้  ตายแลวมาทะเลาะหลายหน  เปนอันวาทาวพกาพรหมทานก็เกิดความ
ทะนง  คิดวาพระพุทธเจาสูแกไมไดเพราะเปนมนุษย  ก็เลยทาทายในการแสดงฤทธิ์กัน  อาวพกา
พรหมก็ยอมตกลง 

เอา..ทานเกงจริงทานแสดงฤทธิ์  พระพุทธเจาทานบอก  ทานเปนเจาถิ่นทานตองแสดง
กอน  การแสดงฤทะครั้งนั้นก็รบกันใหญ วิธีรบกันทํายังไง  อาจารยหงาเห็นไหม  เห็นหรือเปลา  ไม
เห็นหรือ  อันดับแรกก็เลนซอนหากัน  ทาวพกาพรหมแกก็เลนซอนหา  หายตัวไปหลบอยูที่ไหนก็
ตาม  พระพุทธเจาก็ชี้ไดหมด  แกไปอยูที่ไหน  พระพุทธเจาก็ชี้  พกาพรหมแกอยูตรงนี้ ไมยอม  หนี
อีก  ไปอยูตรงนั้น  ทานก็ชี้  อยูตรงนี้  ก็หนีอีก 

เปนอันวา  อาวพกาพรหมหมดทา แตวาความเปนอรหันตนี่  มีสภาวะอทิสสมานกาย
ละเอียดกวาเทวดาหรือพรหม อรหันตนี่ถาไมตองการใหเทวดาหรือพรหมเห็นนี่  เขาจะเห็นไมได  
อยาลืมนะ  หากวาพรหมก็เหมือนกัน  ถาเขาไมตองการใหเทวดาเห็น  เทวาก็เห็นพรหมไมได  
อากาศเทวดาไมตองากรใหรุกขเทวดาเห็น  รุกขเทซดาก็เห็นไมได  รุกขเทวดาเขาไมตองการใหภุม
เทวดาเห็น  ภุมเทวดาไมตองการใหมนุษยเห็นมนุษยก็เห็นไมได มันหยาบละเอียดกวากัน 

ฉะนั้น  พระพุทธเจาทานเปนพระอรหันต ก็ทานมีจิตมีกายละเอียดกวา  มีจิตละเอียดกวา  
พกาพรหมแกยังมีฌานโลกียจะหนีไปไหนละ  หนีไปไหนพระพุทธเจาก็จับไดผลที่สุดหมดแรง  
หมดแรงก็บอก  พระพุทธเจาถามวายอมแพหรือยัง  แกก็บอกวา  ฮึ เร่ืองยอมแพไมมี  คนมันแนะ
ซะอยาง  (หลวงพอหัวเราะ)  ฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกัน  ทานเปนมนุษยจะมาดีกวาฉันยังไง 
เฮา…ทานแสดงฤทธิ์มั่ง 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็แสดง  แสดงไมมีอะไร  ทํางายๆ  ไมใชแสดงแบบยาก  
ทรงอธิษฐานวา ขอพรหมทั้งหลายจงอยาเห็นพระองค  เทานี้เองทาวพกาพรหมไมเห็นทานมีเสียง
แตเสียงใหไดยิน  บอก  พกาพรหม  เธอจงชี้ซิวาเวลานี้เรานั่งที่ไหน  พกาพรหมชี้ทีไรก็ผิด  พอขั้น
ตามเสียง  เสียงอยูตรงนี้  ชี้ปบเสียงทานมาอยูขางหลังบอก  พกาพรหม  เราอยูขางหลัง  นี่เอาเขา
แลว  หันไปจะชี้ขางหลัง  ทานบอก  นี่พกาพรหม  เราอยูขางนี้  เสร็จพอสองสามคราวรองเจี๊ยก  
เออ  ไมใชเฮะ  พรหมไมมีรองเจี๊ยก  เจี๊ยก  นะมันลิง  เปนอันวาทาวพกาพรหมยอมแพ  เมื่อยอม
แพสูฤทธิ์องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมได  พระองคก็แสดงพระองคใหปรากฏ  เปนอันวา



พระพุทธเจาทรงอยูที่เกา  แตวาเสียงที่วาอยูหนาอยูหลังเปนอํานาจของพระพุทธปาฏิหาริย  เทา
นั้นเอง 

เปนอันวา  ทานก็บอกวา  พกาพรหมรูแลวหรือยังวา  เธอนะยังดีไมพอ  เปนอันวาทาน
พรหมยอมรับ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนในอัปปมาทธรรมวาอัปปมาเทนะ  สัม
ปาเทถะ  วาเธอทั้งหลายจงยังความดีแคอยูในสวรรคก็ดี  แควาอยูในพรหมก็ดี  มันจะเปนความดี
สูงสุด  จะเปนความดีที่ยั่งยืน  ยังเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได  ยังเปนทุกขัง  ถาหมดบุญวาสนา
บารมีเมื่อไหร  เธอก็ตองกลับไปใชกกของกรรมเกา  ลงจากพรหมยังไมไดพักที่มนุษยจะตองเลยไป
ในนรกกอน  เพราะอาศัยอกุศลกรรมเดิมเมื่อใชหนี้กฎของกรรมแลว จึงจะมาเกิดเปนคน  ตอง
บําเพ็ญกุศล  ถามีกุศลดีก็ไดเกิดในสวรรคหรอืพรหมถาทํากรรมที่เปนอกุศลก็ตองกลับลงนรกใหม 

ฉะนั้น  ขอเธอทั้งหลาย  ทาวพกาพรหมก็ดี หรือบรรดาพรหมทั้งหลายก็ดีอยูในที่นี้จงมี
ความรูสึกตัววา  เวลานี้เรามีอารมณเปนทิพย มีจิตอยูในธรรมปติคือฌานสมาบัติ  หรือจัดวาเปน
กายวิเวกดวย  จัดวาเปนจิตวิเวกดวย  คําวา กายวิเวก  ก็หมายความ  พรหมอยูองคเดียว  พรหม
ไมมีบริวารเปนผูหญิง  เพราะคนที่เปนพรหมจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ตารม  เขาจะรูไดโดยกําเนิด
ของเขา  แตวาเพศไมมี  จัดวาเปน  กายวิเวก  และโดยเฉพาะอยางยิ่งพรหมก็มี  จิตวิเวก  คือมี
ธรรมปติเปนที่อยู  องคสมเด็จพระบรมครูกลาววา 

เธอมีวิเวก 2 ประการครบแลว  ควรจะทําจิตใหใสเปนแกวปรากฏไวดวย ประกายคือมี  
อุปธิวิเวก  ใหเกิดขึ้น  จงพิจารณาวา ข้ึนชื่อวา  ฌานโลกีย  สรางความดีใหเกิดแกเราพักบาป
อกุศลชั่วคราว  แตวาฌานทั้งหลายเหลานี้  ไมสามารถจะทําใหเราพนจากความทุกขอยางจริงจัง
ไดขอบรรดาพรหมทั้งหลายจงมีความเขาใจวาสิ่งที่ดีกวานี้ยังมีอยูนั่นคือพระนิพพาน  ขอเธอทุก
ทานจงตั้งใจเสียวาขึ้นชื่อวามนุษยโลกก็ดี  เทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดี  ไมใชส่ิงที่สรางความสุขสันต
หรรษาใหเกิดแกเราตลอดกาลตอลดสมัย  ขอเธอทั้งหลายจงอดใจละมานะทิฏฐิ 

ทานเทศนเฉพาะมานะ จงอยาถือตัวถือตนวาเราเปนผูดีผูประเสริฐแลว  ทําจิตใจของเรา
ใหผองแผววาความชั่วยังมีอยู  คือความเปนมานะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนฌานโลกียจงพิจารณา
อยูเสมอวา  ความเปนมนุษยก็ดี  ความเปนเทวดาก็ดี  ความเปนพรหมก็ดี  ไมเปนที่สงบสุข  ยังไม
พนจากอํานาจความทุกข  จงทําอารมณเขาถึงพระนิพพานเปนสําคัญเมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมาร
บรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจาเทศนโดยยอเพียงเทานี้  บรรดาพรหมทั้งหมดมี ทาวพกาพรหมเปน
ประธาน  ตางคนก็ตางไดบรรลุพระอนาคามิผล  จัดวาเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  
เวลานี้ทานก็ยังเปนพระอนาคามีอยู  แตความจริงการเปนพระอนาคามีก็ไมตองมาเกิดเปนมนุษย  
บําเพ็ญบารมีในที่นั้นก็ไดสําเร็จอรหัตผลแลวก็ไปนิพพาน 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การบําเพ็ญกุศลในวันนี้ชื่อวาเปนกรณีพิเศษ
เพราะวาทานทั้งหลายมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  มาทําบุญตามกาลเวลาจัด



วาเปนอุตมมงคล  แตทวาวันนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกคน  ต้ังตนเปนเจาภาพอุปสมบท
บรรพชากุลบุตรกุลธิดาในพระพุทธศาสนา 2 รูป  วันนี้บวช 2 องค  คนที่เปนเจาภาพไดอานสิงสคน
ละ 24 กัป  คนที่ชวยในการอุปสมบทได  อานิสงสคนละ 16 กัป เพราะ 2 แปดเจาภาพสอบสอง 2 
หน  สําหรับทานที่อุปสมบทบรรพชา  ทานมีอานิสงสคนละ 60 กัป  บิดามารดาของทานอยูที่ไหน  
โมทนาหรือไมโมทนาทานก็ไดคนละ 30 แป  เปนอันวาอานิสงสคุณบุญราศีมีมาก แตขออยาง
เดียว  เวลาอุปสมบทบรรพชาเขามาแลว  อยาประมาทในชีวิตของตน  อยามัวเมาในกิเลส  คือ 

1. ราคะ  เห็นแกความสวยสดงดงาม 
2. โลภะ  ความโลภอยากจะร่ํารวย 
3. โทสะ  อารมณอิจฉาริษยาบุคคลอื่น  อยาใหมี 
4. อยามีความหลงในชีวิตอินทรียวา เราบวชในพระพุทธศาสนาแลวไมลงนรก 
สวนมากนักบวชเขาจะมีความคิดอยางนั้น  แบบนี้ลงอเวจีทุกทาน 
การบวชเขามาในพระพุทธศาสนานี่  บุญก็มากบาปก็เหลือ  ถาหากบวชเขามาแลวในพระ 

พุทธศาสนา  ถาตนทําตัวไมดีก็จูงญาติจูงโยมจูงพวกจูงพองลวงอเวจีไปตามๆ กันทั้งนี้เพราะอะไร  
พระบวชเขามาในพระพุทธศาสนา  เพียงแคจะฉันอาหารไมพิจารณาเปนอาหารปฏิกูลสัญญาก็ลง
นรก  ถามีความประพฤติไมชอบไมดีผิดพระธรรมวินัย  ผูบังคับบัญชาก็ลงอเวจีมหานรก  แลวเมื่อ
โกรธแลวทํายังไงก็ไปบอกพอบอกแม  บอกพี่บอกนอง  บอกพวกบอกพองวา  ฉันถูกอิจฉาริษยา
จากผูบังคับบัญชา  ถูกผูบังคับบัญชากระเบียดกระเสียนเบียดบังตัวเอง  ลงโทษโดยไมมีความผิด  
ทําดีผูบังคับบัญชาก็วา ทําชั่วผูบังคับบัญชาก็วา  ความจริงไอคนทําดีไมมีใครเขาวา  แตความจริง
ถาเราทําชั่วคิดวาดีเขาจึงวา  นี่เพราะมันเปนมิฉาทิฎฐิมีความเห็นผิด  ทีนี้พวกพองทํายังไงก็เลย
ชวยกันโกรธผูบังคับบัญชา  ก็เลยจูงกันลงอเวจีมหานรก  เชนเดียวกันกปลภิกขุมารดากับนองสาว
อีก 1 คน 
 นี่การอุปสมบทบรรพชาเขามาในพระพุทธศาสนา  ไมใชวาดีเสมอไป  จัดวาเปนดาบสอง
คม  และบิดามารดาญาติพี่นองก็ดี  ถาลูกบวชเขามาในพระพุทธศาสนา  ตองถือวาขาดสิทธิ์จาก
เรา  เขาบวชเขามาแลวมีพระพุทธเจาเปนพอ  มีพระธรรมเปนแม  เราขาดจากความเปนพอเปนแม  
ขาดจากความเปนพี่เปนนอง  มันขาดกันตรงไหน  เวลาที่ลูกยังอยูลูกตองไหวเรา  เมื่อลูกบวชเขา
มาในพระพุทธศาสนาจัดเปนสามัญผล  คนทุกคนเปนพอ  แม  ปู  ยา  ตา  ยาย ตองมาไวลูก มัน
ขาดกันตรงนี้แลว 
 เวลาที่เขาทําผิด  ถูก ผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือนลงโทษ  กจงอยาเขามายุง  ตัวไมมี
สิทธิ  ถาถือสิทธิเมื่อไร  ลงอเวจีเมื่อนั้น  นี่บอกทางไวใหนะ  ใครอยากจะไปสวรรคก็ทําใจใหมันถูก  
ใครอยากจะลงนรกก็แนะนําทางใหแลวนะ  เพราะวาฉันบอกแลวตั้งแตบวชใหมๆ  เวลาบวชนี่
ต้ังใจโปรดคนไวทั้ง 2 ทาง  ใครอยากจะลงนรกก็สนับสนุนเต็มที่ ยังไงๆ  ใหมันลงถึงอเวจีใหได  ไม



งั้นมันไมรูจัดนรกทั้งหมด  อาจารยหงา  ฮิ  ถาใครอยากสรางความดีก็แนะนําใหถึงนิพพาน  ไอการ
ที่จะตกนรกขุมตนขุมหนึ่งสองขุมมันไมชื่นใจ  ยังไงๆ  ก็ใหมันไปอเวจีซะเลยนะ  ใชไหม  ก็เคยมีใน
การบางคราวเคยเปนผูบังคับบัญชา  พอลูกชายเขาบวชเขามา  เขามีความผิดในพระพุทธศาสนา  
ก็จัดลงโทษตามระเบียบ  เขาก็ไปฟองพอฟองแม  พอแมเขาก็โกระ  มันอยากโกรธก็เลยยั่วใหมัน
โกรธเสียใหญ  มันจะไดลงอเวจีเสียเลยพอมันโกรธนานๆ  มันบรรเทาความโกรธ  มาวันหลังก็เลย
บอกเขาตรงๆ  วาที่ฉันบวชเขามานี่  ฉันตั้งใจโปรดคน 2 ประเภท  เขาถามวาอะไร  วาใครอยากจะ
ไปสวรรค  ใครอยากไปพรหมโลก  ใครอยากไปนิพพาน  ฉันสนับสนุน  แตใครอยากจะลงนรกฉันก็
สนับสนุน  เขาถามวาสนับสนุนยังไง  ก็บอกวาอีตอนที่ลูกชายแกไปฟองแกนะแกโกรธฉัน  มาถึง
วัดฉันก็เลยยั่วใหโกรธมากขึ้น  แกลงอเวจีสบาย  แกตายคราวนี้แกไมตองหวงไมตองใย  แกลงอเว
จีไดแลว 
 อีตานั่นชักหนาเสียน้ําตาไหล  แลวถามวาทํายังไงจึงจะพน  บอกโนน  ตองไปขอขมาโทษ
ตอพระรัตนตรัยคือ  พระพุทธเจา  จะมาขอขมาโทษกับฉันนี่ไมได  เพราะฉันไมไดโกรธแก  ในเมื่อ
คนใดปรามาสพระสงฆในพระพุทธศาสนา  ซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ขอ
ขมาโทษสวนตัวไมมีผล  ตองขอขมาโทษตรงตอองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา  แกรองไหแงแงๆ  เขาโบสถไปนั่งรองไหไปนั่งพูดกับพระพุทธรูปอยูคนเดียว  เราเลยยุใหแกบา
ซะอีกตอน  ใชไหม 
 ผลที่สุดแกออกมาถามแลวถามวา พนหรือยัง  บอก  ยัง  บัญชีนรกเขายังไมลบ  แกตอง
มาทําทัณฑกรรมลงโทษ  ตัวเองถากถามลานวัดใหมันเตือนเสียกอน  แลวก็ในขณะที่มาทํากรรม
ประเภทนั้นจะตองนอบนอมตอคุณพระรัตนตรัย  ต้ังใจดวยความดีไมใชมากลัวเวลานี้แลวไปขอ
ขมาโทษนะมันยังใชไมได  แกก็เลยปวารณาตัว  แกมาทํางานวัด 3 เดือน ทํางานวัด 3 เดือน  ไมให
กินขาววัด  ตองเอาขาวบานมากิน  ใหกินขาววัดใชไมได  ถือวาเปนไวยาจัจจกรของวัด  ตองเอา
อาหารมากินเงอ  ทําดวยความเคารพ  ที่บอกวา 3 เดือนเพราะอะไร  เพราะใหมๆ  ใจมันยังไมแน  
จนกระทั่ง 3 เดือนแลว แกมาถามวาพนหรือยัง  แลวทุก 3 เดือน ทุกวันที่เขามา  เมือเสร็จแลว  
ตอนกลางคือก็ใหเขาไปขมาโทษตอพระพุทธเจาจนกระทั่งเห็นวาบัญชีเขาลบแลว  เปนอโหสิกรรม  
จึงบอกวาพนแลว 
 ตอไปนี้จงจําไวนะ  นี่อยากจะไปอเวจีใหมก็โกรธพระใหมนะ  ถาโกรธพระอื่นนี้ไมแน  เขา
ไมคอยสนับสนุน  ถาโกรธฉันนะชอบสนับสนุน  ถาใครจะลงนรกตองใหมันลงอเวจีมันถึงจะแน  ถา
ใครอยากจะทําความดีสนับสนุนไปนิพพาน  เราตั้งใจเขาใหเขาตั้งใจไปนิพพาน  ถามันเลวลงมา
นิดหนึ่งก็มาคางอยูที่พรหม  ถาเลวไปหนอยก็คางสวรรค  ถาเลวกวานั้นมาเกิดเปนคนก็เปนคนดี  
เปนอันวาความดียอมปรากฏ 



 นี่เปนอันวา  สกวกขององคพระบรมสุดคตที่บวมๆ  อยางอาตมานี่คงจะหายาก  หรือไง  
เพราะตั้งใจไวเลยวา  ใครมันอยากดีใหมันดีโดงไปเลย  ถาใครมันอยากเลวก็ปลอยใหมันลงอเวจี
ไป  มันจะไดสบายใหสมกับความตั้งใจของมัน  อยากชั่วนี่  จริงไหม อาจารยหงา  ถูกไหมแกก็
เหมือนกันจริงไหม  นี่ความจริงตั้งใจไวยังงั้นจริงๆ  ไอที่ต้ังใจนะไมใชอะไร  มันอยากเลวกใ็หมนัเลว
ไป 
 สมัยกอนนี้มีวิธีลอคนลงนรก  ไอวัตถุส่ิงของตางๆ  เครื่องไมเครื่องมือในการกอสรางเราซื้อ
มาจากทุนสวนตัว  คือไปเทศนมาได แลวก็ถือไอเงินเทศนนี่ถือเปนเงินสงฆนะ  แลวก็สวนใหญถา
ยังจะสรางไวละก็มันจะหายได  ก็ถือวาไมใชเงินสงฆ  สรางไวก็เพื่อสวนกลางเวลาพระทํางานเสร็จ
บอกวาไมตองเก็บหรอก ทิ้งมันกลางลานวัดนั้นแหละ ไอขโมยมันอยากไดมันก็มาเก็บ  เราก็นอน
หัวเราะชอบใจ  เออ..ไอนี่ลงอเวจีไปหนึ่งแลว  ฮึ  (หัวเราะ)ใชไหม  ก็ไมไดทิ้งไวใหมันขโมยนี่  เขา
พระก็ตองแบกไปใหม  มันเหนื่อยใชไหม  มันเสือกขโมยมันลงอเวจีไป  ของหายไป 2-3 ชื้น 
 พอถึงวุนพระเราก็เทศน  เทศนวาของเราหายไปแลว ไอคนขโมยเวลานี้เขาจดบัญชีไวที่
อเวจีมหานรก  เราก็บอกวาไอคนขโมยนะรูปรางผิวพรรณมันเปนแบบนั้น  แตมันคนเมืองไหนก็ไมรู  
คนบานนี้เขาไมขโมยหรอก  พอเทศนจบพอรุงขึ้นเชาใหม  ไอของกลับมาอยูที่เกาแฮะ  ไอระยําไม
ไปจริง  พอถึงวันพระใหม เราก็เทศนใหมบอก  แปมนาเสียดายมันดันเสือกเอามาคืนเสียได  หร
กวางไปอีกหนอยหนึ่ง  ความจริงฉันบวชนี่ฉันตั้งใจสนับสนุนใครอยากไปนรกฉันใหไปอเวจี  ใคร
อยากดีใหไปพระนิพพาน  เราก็วาไปสง  เราไมต้ังใจหรอกนะ  ใครอยากจะเลวใหมันเลวถึงที่สุด  
มันถึงจะไดเข็ด  ไมงั้นไมเข็ดหรอก  ไปลงแคหรอกขุมตํ่าๆ  ปดโธ  เดี๋ยวมันก็โผลข้ึนมา  เดี๋ยวมันจะ
บอกวา  อู  ไอนรกหมาๆ  นี่แคนเองนะรึฮึ โยมนะ  ลงก็ลงใหมันชั้นอองเลย  นี่ความจริงชวยใหคน
ตกนรกไปเยอะ  ชวยเยอะสนับสนุนเต็มที่  เพราะอะไร 
 เพราะถาเราทําความดีมากเทาไรไหร  กรรมที่คนทั้งหลายเขาทําเขาเบียดเบียน  เขาก็ลง
นรกลึกมากเทานั้น  ถาเปนพระที่บริบูรณดวยศีล  พวกนี้มาเบียดเบียนหนอยเดียว  เขาก็จงอเวจี
มหานรก  แตวาลงแคกัปเดียว  ถาเปนบริบูรณดวยจิตคือทรงฌานสมาบัติ  พวกลงอเวจีก็คูณดวย 
4 คือ 4 กัป แทนที่จะเปน  1 แป  ถาบริบูรณดวยจิตดวยปญญา  พวกนี้ลงอเวจีนานหนอย  ดีไมดี
ตองไปพักรอคิวอยูที่โลกกันตมหานรก  เพราะอะไร  เพราะพวกที่บริบูรณไปดวยปญญาประเภท
นั้น  ใครแตะตองนิดเดียว  เขาก็ลงโทษหนัก 
 ดูตัวอยางนางขุชตตราที่เลาใหฟงเมื่อคืน  ไมไดต้ังใจจะลอเลียน  เปนแตเพียงวาเพื่อน
ถามวา  พระผุเปนเจารูปรางเปนยังไง  จริยาทาทางทานเปนยังไง  พระราชาของเราจึงไดมีความ
เสื่อมใสนางขุชชุตตราเอาผาหมใบเฉียง  เอาขันมาถือแทนบาตร  บอกวา  พระผูเปนเจาลักษณะ
การเดินของทานอยางนี้  ทานเปนพระหลังคอม  เดินงอหลัง  เดินไปทําทาคลายๆ  กับทานเพียง
เทานี้นางขุชชาตราตองเกิดมาเปนทาสเขาถึงหารอยชาติ  นี่ไมไดเจตนาไมมีเจตนาเปนอกุศล  



ลอเลียนนิดเดียว  ไมเชิงลอ  แสดงใหดู  ถาตั้งทาลอเลียนเธอจะตองลงนรก  ถาปรามาสก็มีหวัง
อเวจีเปนที่ไป  นี่เปนอันวา  ทานทั้งหลายเห็นพระสงฆในพระพุทธศาสนา  ยังไงๆ  ก็กันทากันทาง
ไวกอน  แตทวาอยาลืมนะพรอริยเจานี่ไมไหวพระเลว 
 ตัวอยาง  ภิกษุโกสัมพีแตกกัน  ไมเคารพในคําแนะนําขององคสมเด็จพระภควันตบรม
ศาสดา  ตอนนั้นปรากฏวา  บรรดาประชาชนทั้งหลายที่เปนพระอริยเจา  ไมยอมใสขาวใหกิน 3 
เดือน   จะไดขาวกินมั่งก็ไดเฉพาะที่คนไมใชพระอริยเจาเทานั้น  เขาไมใหขาวกินดวยเขาก็ไมไหว
ดวย ตอมาเมื่อจะไปที่เมืองสาวัตถี  เวลานั้นพระเจาปเสนทิโกศล พระพวกนี้จะไปขมาโทษตอองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ขออภัยใหพระองคอดโทษ  พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา  พระเลวๆ  อยางนี้  ขาพระพุทธเจาจะไมยอมใหเขาเขตพระนคร  
แตวาองคสมเด็จพระชินวรขอพรวา  พระมหาบพิตรพระราชสมภาร  พระพวกนี้ยังมีศีลอยู  แตวา
เขาไมเคารพในคําแนะนําของตถาคตเทานั้น  เขาจะมาขอขมาโทษตอตถาคต  ปลอยใหเขาเขามา
เถอะ 
 ฉะนั้น  พระเจาปเสนทิโกศลจึงไดยอมใหเขาเขตเมืองของพระองค คือเขตพระนครเขต
ประเทศนะ  เมื่อเขามาใกลพระเชตวันมหาวิหาร  ตอนนั้นทานอนาถปณฑิกเศรษฐีเปนพระ
โสดาบัน  เขาไปกราบทูลองคสมเด็จพระภควันตวา  ภิกษุเลวๆ แบบนี้  ขาพระพุทธเจาจะไมยอม
ใหเขาวิหาร  เห็นไหม..  วาพระอริยเจาเขาไมใชหวยๆ  นะ  ไมใชพระโกนหัวหมผาเหลืองเขาจะไหว
ดะ  เขาจะไหวแตพระดีเทานั้น  อยางเลวที่สุดก็ตองเปนพรระทรงศีลบริสุทธิ้ถาศีลไมบริสุทธิ์นี่เขา
ไมไหวสงเดช  ยิ่งเทวดายิ่งรายกันใหญ  เทวดาไมเอาเลย  ถาเปนพระที่มีศีลไมบริสุทธิ์ หรือมีศีล
บริสุทธิ์ไมทรงฌานสมาบัติ  หรือวาจิตใจไมสามารถระงับกิเลสไปนึกวาตัวดี  แกจะยกบาทาให
ทันที 
 ฉันเคยเจอะมาแลวนะ  บอกนตีนนี่แนะ  เทวดามารยาทไมคอยดีบาทาใหญกวาตัวอีก  
วันนั้นไปนอนนึกอยูอยางเดียววา  โอโฮ  ไอกูนี่เที่ยวสวรรคเที่ยวนรกได  นากลัวตายแลวจะเกงกวา
เทวดาละวา  ฮึ  นึกในใจ  พอทําจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ  บาทาโตกวาตัวสัก 4 เทาเห็นแตบาทา
อยางเดียว  แตมีเสียงบอกวา  นี่รึดึกวาเทวดารึ  สนตีนนี่แนะ  เรานึกแหมเทวดานี่คงไมได  ศึกษา
จริยาของคนนะ  ธรรมจริยาเลยนะ  ไมมีละแลววันหลังเราก็นึกอกใจบอกเออ ถาจะสูเขาไมไดจริงๆ  
แฮะ  เราจะดียังไง  ก็รางกายเปนเนื้อ  ไอจิตมันยังชอบรักชอบ  ชอบโลภ  ชอบหลง  ถึงแมวาเราจะ
หักหามเพียงใดเราก็ยังไมเปนอรหันต นากลัวจะสูเขาไดพยายามอดใจเจริญวิปสสนาญาณ  พอ
จิตเขาถึงนิพพิทาญาณ มาอีกแลว  ทีนี้ไมเห็นบาทามาทั้งตัวแตงตัวสวยวา  ยังงี้ซิมันพอจะไหวได  
วันนั้นยกสนตีนใหยังเสียดายสนตีนเลยหนอย..ยังเอาซะอีกนะ  แหม.. ยังมาซ้ําหนา  ถามแกเรอะ  
บอกใชผมนี่  แหมวันนั้นผมใหสนตีนทานไปนอนเสียดายสนตีนตั้งหลายวัน  โอโฮ..นี่จําใหดีนะ  



พระที่นั่งอยูนี่นะ แหมเปนเทวดายังเสียวตายสนตีนเลย  ใชไหม  วันนี้  ตาย ใครหิวขาวหรือยังนี่  
หิวก็บอกนะ  จะไดเทศนไมจบ  ถาไมหิวก็เลิกกัน  เอะ  นี่เทศนเร่ืองอะไรนี่วันนี้  จําไมไดแลว  ฮึ 
 เปนอันวา เทวดาก็ดี  พระอริยเจาก็ดี  ไมใชวาที่เทศนเมื่อกี้นี้วา  ถาเห็นวาหมผาเหลือง
เปนพระในพระพุทธศาสนา  จะยอมใหเคารพทุกองค  อันนี้ไมใช  แนะนําแบบนี้ก็ผิดตองพระองค
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระธรรมสามิศรเราจึงคอยสนับสนุนถาพระองคไหน
บวชเขามาปฏิบัติตนขัดกับพระธรรมวินัย  ขาวเม็ดก็ไมควรจะให  ไอมือจะไหวก็ไมควร  เพราะถา
เราไปใหก็ใหเปรตใหสัตวนรก เราก็ตองไปนรกดวย  ถาเราไหวสัตวนรกเราไหวเปรต เราก็ตองตาย
ไปเปนสัตวนรก  ตายเปนเปรตดวย  เพราะเรายอมรับนับถือ  เพราะอะไร  เพราะจริยาไมดีนี่เขา
ไมใชพระแลว เขาเปนสัตวนรกแลว  เพราะจิตมันเปนสัตวนรก ตายก็ตองเปนสัตวนรก  ถาเราไป
สนับสนุนสัตวนรก  เราก็ยอมรับนับถือถอยคําที่เขาทําเขาพูด  ยอมรับนับถือจริยาที่เขาทําจิตใจเร
คลอยตามไปเราก็เปนสัตวนรกดวยถาเราไหวแสดงวาเรายินดีในขอวัตรปฏิบัตินั้น  เราก็เปนสัตว
นรกดวย  ถาเห็นพระองคไหนเปนสัตวนรกหรือเปลาก็ไมรู  ฮึ  เปนไมเปนกหลอกชาวบาน  ดินไป
กอน  ฮึ  จิตรลดา  ฮึ  ใครอยากโงก็เอามาใหกินละ  ใชไหม  ฮึ  เอาจบทีดีกวานะ  อาจารยหงาหิว
ขาวรึยังละ   

หิวยัง  (เสียงตอบ)  หลวงพอเอานาฬิกามาหรือเปลา 
 เอามา  แตแกลงทรมานแก  หิวหรือยัง  ถาใครหิวขาวยังไมจบ  ถาไมหิวจะจบ  หิวหรือยัง 
 (เสียงตอบ)  ยังไมหิวละฮะ 
 ยังไมหิวเรอะ  นี่แกแกลงพูดนี่ขารูนะ  ถามวาเอานาฬิกามารึเปลา  วันนีต้ะบนัเทศนชัว่โมง
หนึ่งแนะ 
 เปนอันวาสําหรับพระธรรทเทศนาวันนี้นะ  เทศนกันไปบาง คุยกันไปบางแตความจริง
พระพุทธเจาทานเทศนทานก็เทศนแบบนี้นะ  ไมใชนั่งวาปาวๆๆ  ไปคนเดียว  ทานเทศนแบบคุยคน
ถึงเขาใจ  ถาเทศนแบบปาฐกถาละ  ตะบันเทศนไปถึงกัปไอคนฟงก็นั่งหลับหงึกๆๆ เปนอันวาคน
เทศนแกเทศนเหนื่อยเกือบตาย คนฟงไมเขาใจ  แตวันนี้ใครเขาใจหรือไมเขาใจก็ชางปะไร  เวลา
เหลืออีก 3 นาที ก็ได 1 ชั่วโมง 
 เอวังก็มีดวยประการฉะนี้  นะอาจารยหงานะ  ดีใจไหม 
 (เสียงตอบ)  ไมดีฮะ 
 นึกวาดีใจ  จะตออีกหนอย 
 เอาละ  ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา  
ขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้งสาม
ประการ  ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่มีเจตนาเปนกุศลทั้ง 2 ประการ  คือ  หนึ่ง  
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ  และประการที่สอง  ต้ังใจเปนเจาภาพอุปสมบทบรรพชากุลบุตรไวใน



พระพุทธศาสนา  ดวยอํานาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่บําเพ็ญมาแลวนี้  ขอทุกทาน จงประสบแต
ความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคล  สมบูรณพูนผล  และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี
อายุ   วรรณะ  สุข  พละ  และ  ปฏิภาณ  ธรรมใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงบรรลุแลว  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงบรรลุธรรมนั้น  ในชาติปจจุบันนี้เถิด  เอวังมี
ดวยประการฉะนี้ 
 หลวงพอ  จัดวาเปนมหากุศลพิเศษๆ  เพราะวา  ทําบุญตามปกษ  นมัสการพระรัตนตรัย  
สมาทานศีล  ถวายสังฆทาน  ฟงเทศน  อานิสงสใหญมาก  อานิสงสสําคัญคืออุปสมบทกุลบุตรไว
ในพระพุทธศาสนา  ฉะนั้น ทกคนจงตั้งใจไววา  ผลบุญที่เราทําแลวนี้ทั้งหมด  ธรรมใดที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว  ขอใหขาพระพุทธเจาบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันในชาติ
นี้  ถาบังเอิญบุญบารมีของขาพเจายังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด  จะเกิดไปชาติใดก็ตามที ขอคํา
วาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา ต้ังใจไวเทานี้นะพอตั้งใจนะเวลาพระใหพร  ต้ังใจไวตามนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระธรรมเทศนา เรื่อง  ตนเปนที่พึ่งแหงตน 

แสดงเมื่อ 
วันพธุที่ 22 มีนาคม 2521 

 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ  โก  หิ  นาโถ  ปโร สิยา 
อัตตนา  หิ  สุทันเตนะ  นาถัง  ลภติ ทุลลภังติ 
ณ  โอกาสนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกถา ที่องคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว  ตามพระบาลีที่ยกไวในเบื้องตเนมีใจความวา 
อัตตา  หิ  อัตตโน  นาโถ  โก  หิ  นาโถ  ปโร  สิยา 
อัตตนา  หิ  สุทันเตนะ  นาถัง  ลภติ ทุลลภัง 
ซึ่งแปลเปนใจความวา  ตนแลเปนยอมเปนที่พึ่งของตน  บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได

เมื่อตนฝกฝนตนเองดีแลวไซร  จักไดที่พึ่งอันเปนที่พึ่งไดโดยยากดังนี้  เปนตน 
ใจความเบื้องตน  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดงสอนพทุธ

บริษัทใหมีความเขาใจวา  ความดีหรือความชั่ว  จะมีกับตัวเราเองไซร  ก็อาศัยตัวเราเองเปนเหตุ  
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง องคสมเด็จพระบรมโลกเขษฐไดตรัสไวถึงเจตนาวาความดีหรือความชั่วอยู
ที่เจตนาของตนเปนสําคัญ  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัส
สอนใหพุทธบริษัทรักษากําลังใจเปนเหตุ  ทั้งนี้เพราะวาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงมี
ความเห็นวา  คนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยูที่ใจ  ตามพระบาลีที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ตรัสวา มโนปุพพังคมา  ธัมมา  มโนเสฏฐ,า  มโนมยา  เปนตน  ซึ่งแปลเปนใจความวา  ธรรม
ทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด  สําเร็จดวยใจ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ไซร  จะมุงผลแหงการปฏิบัติเปนสําคัญ  
แตทวาเวลามันจะเลย 30 นาที  ไปบางนั้น  ก็ตองขออภัยแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย  ทั้งนี้เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงดวยความเขาใจ  เปนอันวา  ในเวลานี้  ในสํานักของเรากําลังสอนมโนมยิทธิที่
จัดวาเปนอภิญญาแบบหนึ่ง  ในภิญญา 6 ประการ  ขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เปนการสอนบวกกันระหวางมโนมยิทธิกับวิชชาสาม 
สองประการรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อหวังจะผลแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทุกทาน  เขาถึงความจริงของ
พระพุทธศาสนา  และถาหากวาทานผูใดปฏิบัติไดในขั้นตนและกําลังใจของตนไมทอถอย  ก็สามา
รพจะทําจิตใจของตนตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานไดงาย ทั้งนี้เพราะวาเราสามารถที่จะพิสูจนคําสั่ง
สอนของพระพิชิตมารจอมไตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดดวยตนเอง  อยางที่พระพุทธเจาตรัส



วา  นรกมีจริง  สวรรคจริงพรหมมีจริง  เปรตมีจริง  อสุรกายมีจริง  ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชาย
หญิงปฏิบัติได  ก็สามารถจะพิสูจนได  การเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด  ถาหากยังไมสามารถตัด
กิเลสเปนสมุจเฉทปหาเพียงใด  วิชาที่สอนนี้ไซรสามารถพิสูจนได 8 ประการ  กลาวคือ 

อันดับแรกเราสามารถจะยกจิตของเรา  เดินไปสูภพภูมิตางๆ  ไดนี้เปนพิเศษ  นอกจากนั้น
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  ยังชี้ผลที่คนจะไดจริงๆ มี 8 ประการ กลาวคือ 

1. ทิพจักขุญาณ  สามารถจะเห็นสิ่งที่เราไมเคยเห็น  จะรูส่ิงที่ไมเคยรูได 
2. จุตูปปาตญาณ  จะสามารถจะรูวา  คนและสัตวกอนที่จะเกิดนี้  มาจากไหนตายไป

แลว  ไปอยูที่ไหน 
3. เจตโตปริยญาณ  สามรารถจะทราบวาระน้ําจิตของผูอ่ืนวา  มีกิเลสอะไรปดบังอยู

บาง  หรือมีความสุข  หรือมีความทุกขเปนประการใด 
4. ปุพเพนุวาสานุสสติญาณ  สามารถจะถอยหลังชาติของตนไปไดโดยไมจํากัด 
5. อตีตังสญาณ  เราจะรูอดีตตางๆ  ของบุคคลและสัตว  หรือสถานที่ไดเปนอยางดี 
6. อนาคตังสญาณ  หมายความวา  รูอนาคตของคนและสัตว  ตัวเราเองและบุคคลอื่น 
7. ปจจุปปนนังสญาณ  ในปจจุบันเราสามารถจะทราบวา  เวลานี้ใครอยูที่ไหน  ทํา

อะไรอยู  จะเปนคนหรือผีก็ตาม  สามารถจะรูได 
8. องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  ยถากัมมุตาญาณ  นี่ก็หมายความวา  คนเราจะมี

ความสุขหรือจะมีความทุกขคนอื่นจะมีความสุขหรือมีความทุกขเปนประการใดเพราะ
อาศัยกรรมอะไรเปนเหตุ  คือกรรมในปจจุบันหรือวากรรมในอดีตที่เรานําไวใหผล 

เปนอันวา  ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนฝกฝนไวตามนี้  คิดจะมีความสุข  เพราะรูเทา
ความเปนจริง  และก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทานสามารถที่จะทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน   
เขาถึงความเปนพระอริยเจาก็ทําไดงาย  เพราะวาอาศัยกําลังใจของตน รูจิตของตน  ทําตามคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระพระทศพลบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจาที่สอนไวมิไดสอนไวสงเดช  เปน
แคเพียงวา  ขอใหทําบุญก็ไปสวรรคได  ขอใหทําบุญก็ไปนิพพานไดอยางนี้เปนตน 

แตขอวัตรปฏิบัติของ  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  สอนไวเปนขั้น  
เปนตอน  เปนนัยยะ  ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัท  ซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา  จงปฏิบัติใหเขาถึง  แตการปฏิบัติที่จะใหเขาถึงจริงๆ  นี้  ข้ึนอยูกับกําลังใจอยางเดียว  
เพราะวาพระพุทธศาสนาถือกําลังใจเปนเหตุ  ตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา  เจตนา  
หัง  ภิกขเว  กัมมัง  วทามิ  ซึ่งแปลเปนใจความวา  ดูกรภิกษุทั้งหลายทานกลาวเปนใจความวา  
ตัวตั้งใจเปนตัวกรรม  หมายความวา  ผลของจิตแหงการปรุงแตงที่เราจะพึงได  ทานบารมีดี  ศีล
บารมีก็ดี  เนกขัมมบารมีก็ดี  เพราะวาบารมีทั้ง 10 ประการนี้อยูที่ใจเปนสําคัญ  ถาใจหมดการตั้ง
มั่นจริงจังอันเดียว การปฏิบัติจะอีกกี่แสนชาติมันก็ไมไดผล  ถาจิตใจของทานพุทธบริษัททุกคนมี



ความตั้งมั่นในจิต  โดยนําเอาน้ําพระทัยขององคสมเด็จพระธรรมสามิศร  ในวันที่บรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณมารใช  วาเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแหงไปก็ตามที  หรือวาชีวิตอินทรียจะ
ดักสัย  ถาเราไมสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด  เราจะไมลุกไปจากที่นี้  คือการที่
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดนั้น  ความ
จริงพระองคใชวิธีคนควาตามแบบของพราหมณ  ส้ินเวลามา 6 ปแตไมไดผล  มาไดผลก็ตอนที่
สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา  ทรงตัดสินน้ําพระทัยในกลางเดือน 6 เปนตน 

และก็ในคืนนั้นเอง  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  
แตทั้งนี้ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานดูจริยาวัตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เรา
ปฏิบัติตามนั้น  การไดออกสูมหาภิเนษกรมณ  จนกระทั่งบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนั้น  องค
สมเด็จพระภควันตความประมาทมิไดมี  วิชาใดที่องคคณาจารยสอนวาดี  องคสมเด็จพระชินศรี
ทําทุกอยางและก็ทํายิ่งกวาอาจารยผูสอน  ยิ่งกวาบุคคลอื่นทั้งหมด  แตเมื่อนําไปแลว  เมื่อองค
สมเด็จพระบรมสุคตเห็นวาไมเปนเหตุของมรรคผล  องคสมเด็จพระทศพลก็ทรงละ  ไปศึกษาตอไป
ยังสํานักอาจารยตางๆ  จนกระทั่งถึงสํานักอาจารยข้ันสุดทายซึ่งเปนทางเริ่มตน  นั่นก็คือพระอาฬา
รดาบสและอุทกดาบส  ทานทั้งสองทานสอนตรง  คือสอนสมาบัติ  4  และสมาบัติ  8  คือรูปฌาน
และอรูปฌาน 

ตอนนี้ก็จะขอมาพูดถึงกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัท  ที่ทานกําลังปฏิบัติอยูในสํานัก
นี้ในเวลานี้    ในขณะที่ครูบาอาจารยเขาไปสอบถามจิต  แตความจริงก็ขอตําหนินิดหนึ่งวา  จิตใจ
ของบรรดาทานพุทธบริษัท  ยังขาดความกลาหาญ  ขาดความฉลาด  ไดเคยประกาศวาถาการ
สอนถามบุคคลใด  ตองมีความรูสึกวาสอบถามเราดวย  ถาเขาแนะนําบุคคลใด  ก็ถือวาแนะนําเรา
ดวย  แตการปฏิบัตินี้  ก็ไดผลนอยเต็มที  ไมถึง 2  เปอรเซ็นต  ปรากฏวาผูรับการปฏิบัติเปนคนโง
เสียมาก  ไมไดจําคําพูดที่แนะนําวา  ถามใครวาถามเรา  เขาแนะนําบุคคลผูใด  เขาถือวาแนะนํา
เราดวย  เราชวยรักษากําลังจิตไปตามนั้น  ทําอยางนี้ได 2-3  วัน  พิสูจนผลปรากฏวาบุคคลผุรับ
ฟงไมไดเลย  นี่แสดงวาจิตทรามมาก  ถาพูดกันในเขตของพระพุทธศาสนา  ก็ถือวาจิตเลวเต็มที ก็
เพราะวาในสมัยกาลกอนนี้ การฝกฝนอยางนี้ไมมี  การพูดเสียงใหฟงไมมี  ครูบาอาจารยแนะนิด
เดียวทุกคนก็พากันเขาปา  คําวาเขาปาก็หมายความวาหาที่สงัด  ไมตองปาชัฏหรือก็ปาชา  ที่ใด
เปนที่สงัดจักไปปฏิบัติใหเกิด  ถาไมเกิดผล  กลับมาถามอาจารยของตนใหบอกใหม แตเขาก็
สามารถทํากันได  จนกระทั่งเปนอรหันตทุกระดับทั้งสุกขวิปสสโก  เตวิชโช  ฉฬภิญโญ  และ
ปฏิสัมภิทาญาณ 

แตวาในสํานักเรา ไดใหความกรุณาทุกอยาง แตจิตใจพุทธบริษัทหลายทาน ดวยกันมี
ความออนไหว  ไมสมควรกับการเกิดมาเปนมนุษย  พบพระพุทธศาสนา  ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  สรางกําลังใจกันเสียใหม  วันนี้ก็จะขอพูดถึงธรรมะเบื้องสูง  บางคนที่



สอนไปแลวก็รูสึกปรางเปรี้ยงเต็มที แตทวาที่ไมบอกวาใชไมไดก็เพื่อเปนการรักษากําลังใจของเรา
ไว  เผื่อจะไดดีไดในวันหนา  แลวก็ประการที่สอง  อาศัยที่จิตใจของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย 
สวนมากที่ครูบาอาจารยรับรองวา  เวลานี้ทานเอาจิตใจเขาถึงพระนิพพาน  ตอนนั้นพึงเขาใจวา  
เปนเวลาที่จิตของเราละจากขันธ 5 จิตไมเกี่ยวของกับขันธ 5 ก็สามารถจะทําจิตใหสะอาดได  แต
ทวาเมื่อจิตมาเกาะกับขันธ 5 เพียงใด  อุปาทานยังเกิด  ก็จงถือวา  ผลที่ไดในวันนั้น  ยังไมมีผล  
ตองฝกฝนตนตอไป  วิธีฝกฝนตนนี้ไซร  ขอใหทานทั้งหลายปฏิบัติตามบุคคลที่ไดแลวไซรเปน
สําคัญ  กอนเปดใหฟงกันตอนเย็นอยูเสมอวา  ทําไมจึงมีอารมณคลองในจิต  เขาเปนคนเชนเรา  
และเขาผูนั้นก็มีภารกิจอยูตลอดเวลา  ไมใชคนวาง  อาการกระทําอยางนี้  องคสมเด็จพระชินศรี
ถือวาเขาตองมีอิทธิบททั้ง 4 ประการคือ 
 

1.  มี  ฉันทะ  ความพอใจในการปฏิบัติ  ครูบาอาจารยสอนแบบไหน  จําแบบนั้นซึ่งมี
บุคคลหลายคนสอนไปหยกๆ  พอเลิกสอนถมวาสามารถจะชําระใจอยางไร  จึงจะมีผลนี่แสดงวา
บุคคลผูมีนิสัยอยางนี้ยังไมพนอบายภูมิ  สอนไปแลวไมเขาใจ  ถามวาจะแกไขกําลังใจอยางไร  นี่
เปนอันวามีตาไมไดใชตาใหเปนประโยชน มีหูไมไดใชหูใหเปนประโยชนตามีสภาพเหมือนตากระทู 
หูมีสภาพเหมือนหูกระทะ  ตากระทูมันมากแตมันมองอะไรไมเห็นหูกระทะมีจริง  แตฟงอะไรไมได
ยิน  เปนอันวาการฟงก็สักแตวาฟง  การทําก็สักแตวาทํามันจะมีผลอยางไร  กําลังใจไมเขมแข็ง 

และตอไปนี้โปรดทราบวา  วิธีชําระจิตที่ขณะที่จิตอยูในสภาพของขันธ 5 คือ  เกาะอยูกับ
ขันธ  5 ทุกวันจะตองมีกําลังใจเขมแข็ง  ฉันทะ  มีความพอใจในผลการปฏิบัติ  คือคําสอน  คําวา  
พอใจ  นี้หมายความวา  ต้ังใจไวอยางนี้  เราตองเอาใหได 

2.   วิริยะ  ตองมีความเพียรตอสูกับอุปสรรค  คิดวาถาทําอยางนี้ไมได  ก็ปลอยใหมันตาย
ไปเสียเลย ชีวิตไมมีความหมาย ถาใจเลวอยางนี้  จะหวงอะไรกับชีวิต 

3.   จิตตะ  องคพระบรมสามมิศรทรงแนะนําวา  ใหเอาใจจดจอในอารมณนี้เปนปกติเวน
ไวแตจะมีกิจอ่ืนเขามาทํา  เราก็ต้ังใจทํากิจอ่ืนนั้นใหครบถวน  แตทวาเพราะอาศัยการตั้งอารมณ
ใหเปนสมาธิ  ละอารมณนั้นแลว  เอาจิตจดจอธรรมที่เราจะปฏิบัติ 

4.   วิมังสา  ใชปญญาพิจารณาวา  การปฏิบัติอยางนี้  การคิดอยางนี้  ตรงกับคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระชินศรีหรือเปลา  ตามที่ครูแนะนํามา 

ทีนี้อารมณทั้ง 4 ประการนี้  บรรดาพุทธทั้งหลายโดยทั่วหนา  ตองรักษาอารมณอยูทุก
ขณะจิต  ไมใชจะไปนั่งหาเวลาเงียบ  เอาเวลาโนน  เวลาเทานั้นเวลานี้เราจะทํา  ถาอยางนี้ก็เปน
เหยื่อของอบายภูมิ  ไมมีทางจะเกิดไดแมแตเปนมนุษยเพราะวายังมีความประมาทมากตามที่องค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ปมาโท  มัจจุโน ปทัง  ความประมาทเปนทางของความตาย  
คือตายจากความดีไปเสวยผลของความชั่วในอบายภูมิ 



ตอไปนี้เปนการพิจารณาอารมณจิตของตน  ตามสังโยชน 10 ประการ  สังโยชนคือ การตดั
กิเลส  เปนสมุจเฉทปหานที่องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัส  ความจริงการปฏิบัติของเรานี้  มันมี
อารมณ 10 อยางเทานั้น  มีการตัดอยูเพียง 10 ขอ อยาพยายามรูใหมันมากไปกวานี้รูมากกวานี้
เทาไหร  โงมากเทานั้น รูอยางโนน  รูอยางนี้  ติดนิมิตโนน  ติดนิมิตนี้  ไดส่ิงที่เขาบอกวามันไมดี  
ทําไมจะมาฝงใจเขาไว  เร่ืองการติดนิมิต  ไมมีความหมาย  ไมไดเคยสอนไวไมใหจับนิมิต  แตมี
บางคนชอบติดมาถามเสมอ  นี่รูสึกวาจะเลวมาก  พูดคําเดียว  จําไมไดนี่เลวมากเพราะอะไร  
เพราะวาเปนวิสัยนของจิตในอบายภูมิ  การแนะนําคําสั่งสอนธรรมะในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา  ดูตัวอยาง  นองชายพระสารีบุตรคือ  พระเรวัต  รับคําสั่งสอนจากพระที่อยูใกลๆ  เพียงยอๆ  
เทานั้นถึงพระอรหัตผล  ทานสอนถึงเรื่องอรหัตผลยอๆ  เพราะวาตองรีบสอน  เพราะจะตองหลีก
หนีคูครอง แลวทานก็ปลีกตัวเจาไปอยูในปาไมเกินถึงพรรษา  ทานก็สําเร็จอรหัตผล  เปน
ปฏิสัมภิทาญาณ 

ทีนี้เวลานักปฏิบัติเขาทํากันแบบนี้  ไมไดมานั่งฟงกันทุกวัน  แตพวกเราฟงกันทุกวันไม
เขาใจ  นาแปลกใจ  กําลังจิตของคน  ตอนี้ไปก็จะมานั่งฟงสังโยชน 10 ประการ  ก็กิเลสทั้งหมดเขา
ตัดอยูตัวเดียวคือตัดขันธ  5   ตัวแรกที่เรียกกันวา  สักกายทิฏฐิ  ใหพิจารณาวารางกายของเรานี้  
มันดีจริงหรือวามันเลว  ถารางกายของเราดี  เราก็ไมตองกินขาว  เราไมตองหมผา  เราไมตองใส
เสื้อ  ไมตองนุงผา  ไมตองกินยา  ไมตองบริหาร  เพราะรางกายมันดีถามันดีจริงๆ  มันก็ตองไมรู  
มันตองไมหนาว มันตองไมรอน  มันตองไมปวด  มันตองไมเมื่อยไมมีการเสื่อม ไมมีการทรงตัว  แต
วาเวลานี้  เราตองกินขาวกันหรือเปลา  เวลาหนาวตองหมผาไหม  อากาศเย็นรอนตองหาเครื่องทํา
ความเย็นไหม  รางกายมีอาการทรุดโทรมหรือเปลา รางกายมีอาการทรงตัวหรือเปลา  ส่ิงเหลานี้
เราเห็นกันงายๆ  วารางกายของเราไมดี  ปอนอาหารเขาไปเทาไหรก็ตามที  มันไมรูจัดพอ  แถมยัง
มีความชั่วเขามาผสม  คือ  มีตัณหา  นี่รวมความวา  ทั้งหายและใจมันก็ไมดีทั้ง 2 ฝาย 

ฉะนั้น  กอนที่เราจะเห็นวาเราจะทําตามก็ได  เราตองตัดขันธ  5  เสียกอน  คือความอยาก
ตัณหาเปนปจจัยใหเกิด ทุกขในอริยสัจ รางกายมันไมดีตองปฏิบัติ  ตองปรนเปรอมันแบบนี้  ก็
แสดงวามันไมมีความดี  ถามันก็จริงๆ  มันเกิดมาแลว  มันตงอมีความสุข  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  
แตนี่ความเปลี่ยนแปลงมีเปนปกติ  จากเด็กเปนหนุมเปนสาว  จากหนุมเปนสาวเปนวัยกลางคน  
จากวัยกลางคนเปนคนแก  ในขณะที่ทรงชีวิตอยู  ก็มีทุกขเวทนาเบียดเบียนตลอดเวลา  ในทีสุ่ดมนั
ก็ตาย  แลวก็ไปมัวเมารางกายเพื่อประโยชนอันใดเห็นกายคนโนนสวย  รางกายนี้ดี  รางกายเราดี  
รางกายเราสวย  แตความจริงรางกายมันเลวแบบนี้ยังชมวาดี  รางกายภายในเต็มไปดวยสกปรก  
เห็นวาสะอาด  นี่แสดงวาใจของเราเลวไมยอมรับนับถือความเปนจริง  ไมตองใชปญญา  ใชแต
สัญญาก็รู  ไมตองมีครูสอนเราก็เห็นแตทําไมเราจึงไมมองที่วาเราไมมองแบบนี้  เพราะวาความเลว
ของจิตมันมี  นี่พระพุทธเจาทรงเรียกวา  กิเลส 



ความจริง  คําวา  กิเลส  คือความเศราหมอง  ถาเปรียบเหมือนตาคน ก็เหมือนคนตาบอด  
ถาเปรียบหูก็เหมือนคนหูหนวก  ไมมีความรูสึกตามความเปนจริงของขันธ 5 วามันเลวขนาดไหน  
จึงไดเอาจิตใจไปผูกพันในขันธ 5 รางกาย  ของเราวามันดี  เห็นวารางกายของเราดี  มันแบกทุกข
ไมพอ  ก็ยังไปแบกทุกขเอา  รางกายของบุคคลอื่น  เห็นวาดีอีก นี่รวมความวา เลวตน  คือ  มี
ความรูสึกวาจิตใจของตนดียังไมพอ  ยังเพิ่มความเลวไปเกาะกายคนอื่นคือการตัดกิเลส 

องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐใหตัดจุดเดียวคือ  รางกาย  ดูความเปนจริงดวยสัญญาคือ
ความจํา  ไมตองใชปญญากอนก็ได  วารางกายของเรานี่มันคงที่หรือเปลา  มันมีทุกขเวทนา
ครอบงําไหม  ไอการที่ตองกินนี่  มันชิฑัจฉา  ปรมา  โรคา  พระพุทธเจาตรัสวา  ความหิวเปน
โรคอยางยิ่ง  มีอาการเสียดแทง  มันไมสบายจริงหรือเปลา  รูหรือเปลา ความหนาว ความรอน
ความปวยไขไมสบาย  ความปวด  ความเมื่อย  ความกระทบ  กระทั่งกับอารมณจิตที่ไมชอบใจมัน
เปนเหตุใหไมสบายกายไมสบายใจ  ก็อาศัยกายและจิตเปนเหตุหรือเปลา  ถาเราคิดและในที่สุดก็
จงคิดวา  ชาวบานที่เขาเจ็บ เขาปวย  เขาตาย  มันเกี่ยงอะไรกับเราหรือเปลา  ถาเราคิดถงึตวันีแ้ลว  
การตัดกิเลส  มันก็เปนของไมยาก  อันดับแรก  จับสังโยชน 3 ประการไวกอนนักปฏิบัติที่ปฏิบัติได  
อยาทะนงตนวาเปนพระอริยะนะ  เวลากลังลงมาก็ใหพิจารณาจิตของตนวา  มีกิเลสตามคิด…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
พระธรรมเทศนา เรื่อง  วสิาขามิคารมาตา 

แสดงเมื่อ 
วันพธุที่ 12 เมษายน 2521 

 นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ  (3 จบ) 
วิริเยนะ  ทุกขมัจเจติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวิริยาคาถา  เพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุล
เนื่องในวันใกลสงกรานต  คือวันนี้ตรงกับวันที่ 12 เมษายน 2521 เปนวันพุธขึ้น 5 คํ่า  เดือน 5 จัด
วาเปนวันใกลสงกรานตเต็มที  ในวันพรุงนี้เปนวันมหาสงกรานต  แตถาหากวาจัดเปนการบําเพ็ญ
กุศลกันแลวนั้น  ปรากฏวา  ทานพุทธบริษัททั้งหลายไดบําเพ็ญกุศลกันมาเปนวันที่หกถึงวันนี้ แต
ทวานักบุญวันนี้และนักบุญในวันตอไป  ก็ถือวาเปนนักบุญหัวเห็ด  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวา
ทําบุญมาสิ้นเวลาหกวัน  ยิ่งทํากันมากวันเทาไหร  คนก็หายไปทุกที ตอไปก็เหลือ 3 คน คิดวา 3 
คนนะ  ยิ่งมากวันคนก็ยิ่งหาย แตปรากฏวาวัดใกลเคียงที่เขาทําบุญกัน  เขาก็หยุดกันไป  อาจจะ
เพื่อทําสงกรานตในวันหนาก็ได  แตวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ที่ต้ังใจกันทําบุญตลอดมา
อยางนี้  องคสมเด็จพระบรมศาสดา  ถือวาเปนผูประกอบไปดวยความเพียร  คือเพียรในดานของ
ความดี 

ฉะนั้น  จึงขอนําเอาพระบาลีที่ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว  
จึงมีคําวา  วิริเยนะ  ทุกขมัจเจติ  ซึ่งแปลเปนใจความวา  บุคคลลวงทุกขไดเพราะความเพียร  
สําหรตับความเพียรในที่นี้  เปนดานทําความเพียรดี  แตก็บางคนมีความเพียรในการที่จะบรรลุตัด
กิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน  บางทานอาจจะเพียงหวังวาการบําเพ็ญกุศลในวันนี้นั้น  จะเปนปจจัย
แหงสวรรคบาง  เปนปจจัยแหงพรหมโลกบาง  บางทานก็คิดวาการบําเพ็ญกุศลบุญราศีนี้เปน
ประเพณีที่เราทํากันมา  นับต้ังแตวันตรุษจนกระทั่งสิ้นสุดของเวลาสงกรานต  เราทํากันมาอยางนี้
นั้นเปนประเพณี  เราก็ทํากันไป 

จะขอนําตัวอยางบุคคลที่ทําเปนประเพณี  หรือสักแตเพียงวาทํามาแลวไวเปนตัวอยางแก
บรรดาทานพุทธบริษัท  ความจริงการทําบุญเปนประเพณีก็ดี  สักแตเพียงวาทําก็ดี  ก็มีผลดี  ไมใช
ไดผลราย  ข้ึนชื่อวาการตั้งใจทําความดีกับการที่ไมต้ังใจทําความดี  คนหนึ่งทําความดี  เพื่อ
ปรารถนาผลดี  อีกทานหนึ่งทําความดีตามประเพณีนิยม  หรือตามที่เขาเปนบังคับก็มีบาง
เหมือนกัน  ตัวอยางจะเทศนต้ังแตวันที่สามของวันทําบุญก็เทศนไมได  วันนี้ก็โผลข้ึนมาเทศนในใจ 

เร่ืองนั้นก็มีทานหนึ่ง  พระองคหนึ่ง  สมัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงดํารงชีวิตอยู  ในสมัยนั้นองคศมเด็จพระบรมครูทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธ



บริษัท  แตทวาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยยิ่งเทศนโปรดนานเทาไรคนกยิ่งมากขึ้นเทานั้น  
พระก็มากขึ้น  คนก็เขามามากขึ้น  เปนอันวาการอิ่มในการฟงพระธรรมเทศนาของบรรดาทานพุทธ
บริษัทไมมี  ทั้งนี้ก็เพราะวา  องคสมเด็จพระชินศรีทรงเปนอัจฉริยบุคคล  คือเปนบุคคลพิเศษ 

องคศมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  มีลีลาถึง 4 ประการดวยกัน  คือวา 
ประการที่ 1 พระองคมีความแจมใสในรูป  ที่เรียกวา  รูปปปมาณิกา  สมเด็จพระบรม

ศาสดา  มีความสวยในลักษณะรูปของทรวดทรงของขันธหาเปนประการแรก  และนอกจากนั้นถา
คนที่เขามาใหม  นี่กําลังใจแข็ง  ไมเชื่อฟงงายๆ  องคสมเด็จพระจอมไตรก็ยังมีฉัพพรรณรังสี  รัศมี 
6 ประการ  พวยพุงออกจากพระวรกาย  ทําใหรางกายของพระองคสวยมากที่สุด  จัดวาเปนการ
อัศจรรยของบุคคลผูไดเห็น  นี่สําหรับบุคคลที่ตองากรความสวยงามพระพุทธเจาก็มีลักษณะพิเศษ
กัน 80 ครบถวนบริบูรณทุกอยาง  สวยหาคนสวยเสมอมิได  นอกจากนั้นยังมีรัศมีกายของพระองค
อีก 6 อยาง 6 สีดวยกัน  ชวยใหมีความสวยมากขึ้น  อันนี้เปนจุดหนึ่งที่ดึงความสนใจของ
ประชาชน 

ประการที่ 2 ถาบุคคลใดเขาตองการความเศราหมอง ที่เรียกกันวา  ลูขัปปมาณิกา  องค
สมเด็จพระบรมศาสดาก็มีใหดูอีก  คือสมเด็จพระมหามุนีใชผายอมน้ําฝาด  ที่เรียกกันวาผาสีกรัก  
ผาสีกรักแสดงถึงความเศราหมองในรางกาย ไมแตงไมสวย  คนที่ชอบความเศราหมอง  องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็มีใหดุเหมือนกัน  ชอบสวยก็มีสวยใหดู  ชอบไมสวยก็มีไมสวยใหดู 

อันนี้  ธัมมัปปมาณิกา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนอัศจรรย
หมายความวา  ในเวลาที่พระพุทธเจานั่งเทศนอยู  คนจะอยูไกลแสนไกลก็ตามที  ก็มีความเขาใจ
วา  เรานี้นั่งใกลองคสมเด็จพระชินศรีอยูตลอดเวลา 

ประการที่ 2 บุคคลใดไปนั่งฟงเทศนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไมมีใครนั่งขางและก็
ไมมีใครนั่งหลัง  ความจริงคนอาจจะนั่งลอมรอบ  แตทวาทุกคนจะเห็นวาพระพุทะเจานั่งหันหนา
ไปทางตนอยูเสมอ 

ประการที่ 3 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ทรงเทศนจุดที่คนหาความจริงที่คนตอง
อาการอยูเสมอ  เรียกวา  เทศนถูกใจคน  ก็โดยอาศัยอํานาจทิพจักขุญาณ 

ประการที่ 4 องคสมเด็จพระมหามุนีมีคุณธรรมพิเศษ  คือ  เสียงเพราะ  ที่เรียกกันวา  
โฆสัปปมาณิกา  โฆสัปปมาณิกานี่มีเสียงเพราะมาก  เปนที่จับใจของบุคคลผูไดรับฟง  จะเทศน
บุคคลตัวอยาง  เดี๋ยวก็ไมไดเทศน  พอเรื่องนี้โผลข้ึนแลว  ก็มีเร่ืองโผล  คือหมายความวาโฆสัปป
มาณิกา  เทศนเพราะเสียงจับใจ  เมื่อตะกี้นี้จะเทศนเร่ืองหนึ่ง  เมื่อเร่ืองนี้เกิดขึ้นมาก็มีเร่ืองใหม
แทรก 

ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  ไปเทศนโปรดพอผัวของนางวิสาขามหา
อุบาสิกาในเวลานั้น  ปรากฏวาพอผัวของนางวิสาขาแกเปนมิจฉาทิฎฐิ  ไมมีความเคารพใน



พระพุทธศาสนา  เขาถืออเจลก  คําวา  อเจลก  เปนคนแกผา  เปนพระพวกหนึ่งเวลานี้ในประเทศ
อินเดียยังเกลื่อนและมีอํานาจวาสนามาก  มีอํานาจมากเปนที่นิยมของคนเขากลาววาพระสมณโค
ดมที่กลาววาเปนบุคคลผูเสียสละ  ไมติดในลาภสักการะนั้น  ไมเปนความจริง  ยังมีผานุง  ยังมีผา
หม  พวกเรานี่ซิ  ไมติดในลาภสักการะจริง  คือวาแกผาหมดแตทวาทานอนุเศรษฐีพอผัวของนาง
วิสาขา  นี่มีความเลื่อมใสในศาสนานี้มาก  เมื่อนางวิสาขาแตงงานกับลูกชาย  ตองากรที่จะนิมนต
องคศมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไปถวายภัตตาหารเขาก็ไมยอม  ขณะที่นางอยูที่นั่น  พระมา
บิณฑบาต  ก็ไมมีใครเขาใสบาตรกัน  เขาก็หามนางใสบาตรดวย 

ปรากฏวาในวันหนึ่ง  ทานเศรษฐีกําลังนั่งกินขาว  นางวิสาขากําลังปรนนิบัติอยูในฐานะ
ลูกสะใภ  ทานเศรษฐีใหญเห็นพระมาเยือนจะรับบาตรที่บาน  ก็กมหนากมตากินขาวเฉยๆ  ไมพูด
ไมจาไมวากระไร  วิสาขาเปนลูกสะใภไมไดรับอนุมัติก็ใสบาตรไมได  เพราะเขาไมเคารพใน
พระพุทธศาสนา  นางเห็นพระยืนนาน  จึงยกมือไปนมัสการ  และกลาววาพระคุณเจาขา  กรุณาไป
โปรดที่อ่ืนกอนเถิด  ที่บานนี้ไมมีใครเขาทําบุญกัน  เพราะวาเขากินของเกากัน  อีตาพอผัวโกรธจัด  
หาวาลุกสะใภกลาววาตัวกินขี้ ของเกาหมายถึงอุจจาระแตความจริงนางวิสาขาถือวากินของเกา  
ก็คือกินบุญเกา  การที่เขาเปนเศรษฐีไดก็เพราะอาศัยทานบารมี  ตาพอผัวแกหาเรื่อง  ตอมาก็เกิด
เปนขอยอนความกัน  ในที่สุดพอผัวก็แพคดีลูกสะใภ  เมื่อคดีแลวมีอํานาจมากกวา  เมื่อแพคดี  
นางวิสาขาก็จัดแจงจะกลับบานพอผัวไมยอมใหกลับ  ไมยอมใหกลับ  ก็ตองมีสัญญากันวา  
นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จะตองอนุญาตใหนิมนตองคสมเด็จพระบรมครู 

มาวันหนึ่ง  นางวิสาขาจึงเอาดอกไมธูปเทียนมาจุดบูชาที่หนาชานบาน  เปนอันวาวันนี้
ไมไดเทศนเร่ืองที่วาจะเทศน  ไปคนละเรื่อง  เอาธูปเทียนมาจุดทีหนาซากบางกลางแจงแลวกลาว
วา  ขออาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมไปดวยพระสงฆสาวก 500 รูป  โปรดเสดจ็
มารับภัตตาหารในเวลาพรุงนี้  เปนอาหารเวลากลางวัน  ตาพอผัวแกนั่งดู  คิดวาอีนี่คงจะบามาก
ไมใชบานอย  ไอนี่มันบากวาเรา  มันนิมนตพระ  พระอยูที่ไหนไมรู  แลวก็เสือกไปพูดกับนอกชาน
ตอหมอไว  แตแกไมไดวาอะไร   วาเขาไมไดที่แพความจะทําอยางไร  ก็ตองปลอยเขา  เขาชนะ  
เปนอันวานางวิสาขานิมนตพระพุทธเจา  พรอมดวยพระอริยสงฆ 500 รูป นิมนตทางอากาศ 

นางก็ส่ังตกแตงบาเพื่อองคสมเด็จพระโลกนาถพรอมดวยอรหันต  พอผัวแกก็นั่งดูเอ  นี่ทํา
อะไรของมันหนอ  เอา  ตามใจมัน  เงินของเขา  พอแมเขาใหมามาก  ก็เปนเรื่องของเขา  ก็ตอนมา  
มันมีเงิน 40 ลาน  ฝายพอผัวก็บอกวา  ไอเงิน 40 ลานนี่  เงินของเราที่ตกอยูใตตนมะขามมัน
มากวกานั้นมันนอยนิดเดียวเปนอันวานางวิสสาขานิมนตพระพุทธเจาแลวก็ส่ังเตรียมของ  
วันรุงขึ้นก็ปรากฏวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พรอมดวยพระอัครสาวกทั้งสอง  และพระ
อริยสงฆทั้งหมอที่สําเร็จพระปฏิสัมภิทาญาณ  มีพระอานนทเปนปจฉาสมณะ  พระอานนทเปน



พระโสดาบัน  เหาะไปในอากาศครบถวตามที่นางวิสาขานิมนตตาเศรษฐีเห็นแลวก็อัศจรรย  และ
เวลานั้นพระพุทธเจาเสด็จมาพรอมแลว  นางวิสาขาถวายภัตตาหาร 

ขณะเดียวกันนี้  ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามา  พวกอเจลกก็มา 500 เหมือนกัน  
มานั่งอยุที่บานอีกหลังหนึ่งของทานมหาเศรษฐี  และเรียกเศรษฐีนี้เขาไปหาบอกวาจงอยาเขาไปหา
พระสมณโคดม  ทานเศรษฐีก็ยอมเชื่อเพราะเปนลูกศิษยเขา  และเฉพาะเวลาจะถวายสังฆทาน  
นางวิสาขาใหคนใชไปตามพอผัวมา  อเจลกก็ไมยอม  ไมยอมพอผัวก็กลาวตามคําอเจลก บอกวา  
ถวายไปเองเสียเถิดไมเปนไร  อนุญาต  ประเภทอนุญาตใหประเคนสิ่งของ  เวลารับศีล  นางวสิาขา
ก็ใหคนไปตามพอผัวมา  อเจลกก็หาม  ก็บอกอนุญาตรับศีลแทนเถิด  เวลาจะฟงพระสวดนิมนต  
นางวิสาขาก็ใหคนไปตาม  พอผัวก็มาไมไดเพราะอเจลกหาม 

ตอมาเมื่อพระพุทธเจาฉันเสร็จ  พระฉันเสร็จ  พระพุทธเจาจะเทศน  นางวิสาขาก็ใหนาง
คนใชไปตาม  บอกวา  เวลานี้พระพุทธเจาจะเทศน  ขอใหพอผัวตองมา  อันนี้เปนคําสั่งคําวา  ตอง
มา  นี่เปนคําสั่ง  ไมใชคําขอรอง  พอผัวจนใจ  บอก  อเจลกบอกวา  ไมไดหรอกเราแพความเขา
แลว  อยูใตอํานาจเขา  จะตองไป  อเจลกบอกวา  ไปไมได  ทานพอผัวก็บอกวาไมไปไมได  เพราะ
เราแพคดีเขา  เปนลูกนองเขาแลว  ทานอเจลกก็ใหออก  ประกาศออกมาวาถาทานจะตองไป  ให
กั้นมาน 7 ชั้น  ฟงเสียงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใหพอผัวนั่งอยูทายมานชั้น 7 

เมื่อหญิงคนใชมาบอก  นางวิสาขาก็ยอมกั้นมาน 7 ชั้น  หางเปนระยะๆ  ใหพอผัวนั่งอยู
ชั้นที่ 7 ดานหลัง แตชื่อวา  โฆสัปปมาณิกา    ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอเจลกก็ไม
รูจักพระสมณโคดม  ถาเขารูจัก  เขาไมทําอยางนั้น พระพุทธเจาก็เทศนจี้จุดเฉพาะพอผัวของนาง
วิสาขา  วันนั้นตั้งใจไปโปรดพอผัวนางวิสาขาโดยตรง  ไมฉะนั้นองคสมเด็จพระพุทธองคไมยอม
เหาะไป  และไมยอมใหเห็นเวลาที่เหาะ  พระพุทธเจาจึงเทศน  อีตาพอผัวนั่งฟง  คลายๆ  กับ
พระพุทธเจามานั่งใกลๆ  เทศน  เสียงเพราะจับใจฟงไปฟงไฟ  จับใจเขาไปทุกทีๆ  ทนอยูไมไหว  
เลิกมานชั้น 7 ไปอยูชั้น 6 พระพุทธเจาเทศนไป  แกก็เลิกจากชั้นที่ 6 มาชั้น 5 ออกจากชั้นที่ 5 มา
ชั้นที่ 4 จนกระทั่งมานั่งขางหนาองคสมเด็จพระมหามุนี  เปนอันวาพระพุทธเจาก็ทรงจบเทศนจบ  
จนถึงทานเทศนจบเมื่อเทศนจบ  ทานก็เปนพระโสดาบัน 

เอ  ความจริงการเทศนแบบ  โฆสัปปมาณิกา  นี้  บัดนี้พระสมัยนี้หายาก  ไมใชวาไมมี  
อาจจะมีอยูที่ไหนก็ได  แตวาสมัยรัชกาลที่ 4 มีองคหนึ่งคือ  สมเด็จพระพุฒจารย (โต)  ปรากฏวา
ไปเทศนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ทานกํานันนิมนตไปที่  อําเภออัมพวา  อาจจะเปนตําบลอะไรไม
ทราบ  กอนที่จะไปเทศน  กํานันก็ประกาศจะนิมนตสมเด็จพระพุฒจารยมาเทศนแหลมัทรี  เร่ือง
อะไรไมทราบ  ชาวบานก็เอาของมาทําบุญมาก  ทานเห็นวาของมากเกินไป  ก็แอบเอาไปเก็บบน
เรือนเปนของตนเสียบาง  ของสวนใหญของที่มีคาดีๆ  แอบเอาเขาไปเก็บไว  เพราะเขามาทําบุญไว
กอน  วันที่สมเด็จพระพุฒจารย(โต)  ไปเทศน  ก็มีของพอสมควร  ไมนอย  ไมมาก  มากอยูแตทวา



มันยังมากไมพอ  เพราะของที่ขโมยเก็บยักยอกมันมีมากกวา  หลวงพอโตก็เทศน  เทศนเปนที่จับ
ใจมาก  เทศนไปเทศนไป ทานกํานันก็เขาไปในหอง  ขนของมาทีละชิ้นๆ  ในที่สุด  ของยังไมหมด  
หลวงพอโตก็ไมเลิกเทศนตอไปเจาคะ  ฟงกําลังเพลิน  ทานบอกเทศนบทตอไมไดแลว  สตางคมัน
หมดแลวนี่  สตางคที่เก็บไวมันหมดแลวนี่  ถายังไมหมดก็เทศนตอไป  เปนอันวาหลวงพอโตก็เปน
นักเทศนชั้นโฆสัปปมาณิกาเหมือนกัน 

นี่แหละบรรดาพุทธบริษัททุกทาน  ความจริงจะเทศนเร่ืองหนึ่ง  แตเร่ืองหนึ่งปรากฏวาเรื่อง
หนึ่งก็ปรากฏขึ้นมา  เปนอันวา  ศัพทวา  วิริเยนะ  ทุกขมัจเจติ  บุคคลจะลวงทุกขไดเพราะความ
เพียร  นั่นก็เปนบุคคล 2 คน  ความจริงจะเทศนอีกคนหนึ่ง  คนที่สามยังไมไดเทศน  พอเรื่อง
โฆสัปปมาณิกาปรากฏขึ้นก็เลยเทศนเร่ืองนี้  บุคคลสองคนคือนางวิสาขาคนหนึ่งกับพอผัวของทาน
คนหนึ่ง  สองคนนี้ใชความพยายามดวยกันทั้งคู และรวมทั้งอเจลกดวย  นางวิสาขาเปนสาวกของ
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  นางวิสาขานี้กอนจะเกิดมาในชาติกอน  เธอทําบุญไวหลาย
ประการดวยกัน  โดยยอจัดเปนบุญใหญ  ที่เธอจัดเปนคนฉลาดไดเพราะอาศัยเธอฟงธรรม  เขามี
เทศนกันที่ไหน  สมัยโนน  กอนที่จะเกิดเปนนางวิสาขาแตละชาติ  เธอพอใจในการฟงธรรม เขามี
เทศนที่ไหนไปที่นั่น  แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่งอากรฟงเทศนนี่เปนปจจัยใหนางวิสาขาไดเบญจ
กัลยาณี 

ความมีวา  วันหนึ่งเธอไปพบกับพระที่เขาสรางไว  อาคารมันก็พัง  พระก็ตากแดดมีรอย
ราว  ทองที่ปดพระพุทธรูปมันก็ไมมี  หมายความวา  สมัยนั้นไมมีพระพุทธเจา เพราะนพิพานแลวก็
ปรากฏศาสนาอยางเราๆ  นี่  เธอเห็นพระก็มีความสงสาร เขาไปกราบนมัสการขากลับมา  จะให
ชางมาซอมองคพระ  ปดทองและมาสรางหลังคา  ก็อาศัยปจจัยนี้เอง  เปนเหตุใหนางวิสาขาเปน
เบญจกัลยาณี  คือมีความงาม 5 อยาง 

งามผมสมพักตรลักขณา  ก็หมายถึงวา  ผมเธอสวย ไมตองสระ  ไมตองสาง  มันก็ไม
เหม็น ไมหวี มันก็เรียบรอยตามปกติ 

งามโอษฐาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพรา  ริมผีปากนางวิสาขาเรียบ ไมมีร้ิว  ไมมีรอย  แดง  ระเรื่อ  
กําลังสวย 

งามทนตดลปลั่งดังสังขขัด   ก็หมายถึงวา ฟนของเธอเรียงเหมือนกับฟนมา  และไม
ตองขัด  ข้ีฟนไมมี 

คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี  หมายความวา  คลอดบุตรคนแรก  มีอายุเทาไหรรูปราง
หนาตาเปนอยางหร  ผิวพรรณอยางไร  ทรวดทรงแบบไหน  จะไมมีการเปลี่ยนแปลง คือเปนสาว
ตลอดชีวิต 

ฉะนั้นนางวิสาขามีลูกเมื่อตอนอายุ 16 ป  อายุนาง 120 ป  ก็ยังสาวแค 16 ป จนกระทั่ง
พระเจาอชาตศัตรูตองการรูจักนางวิสาขานั่งอยูในระหวางหลาน  เวลาฟงเทศนชี้ไปบอกวา  นาง



วิสาขาคนนี้  มองแลวก็เปนเด็กหญิงรุนๆ  เทานั้นเอง  ไมรูแนวาตนไหน  แตหมอชีวกโกมารภัจจึง
ใหนัยวาคนที่จะเปนคนหนุมคนแก  คนหนุมคนสาวที่จะลุกก็พรวดพราดลุก  คนแกเวลาจะลุกตอง
ใชมือ 2 มือยันพื้นเปนสาวเทากัน  เปนอันวาพระเจาอชาตศัตรูจึงไดรูวา  คนนี้คือนางวิสาขา 

และเปนอันวานางวิสาขาที่ไดเบญจกัลยาณีนี้  ก็เพราะวา การซอมแซมพระพุทธรูปนี่เปน
การขยันหมั่นเพียรในการบําเพ็ญบุญ  ที่มีปญญาดีก็เพราะขยันฟงธรรม  ที่มีทรัพยสมบัติมาก
เพราะขยันใสบาตรถวายสังฆทาน  ของที่มีมากเกินกวาที่จะได  นางวิสาขาก็ชอบแถมนิดแถม
หนอยเวลาทําบุญพระบอกวาพอแลว  ก็บอกวา  อันนี้อรอยเจาขา  อันนี้ดีเจาขาขอแถมนิดหนอย  
ฉะนั้นของที่เขาจะไดเทานี้ นางวิสาขาจึงไดเทาโนน 

เปนอันวา  นางวิสาขามีความขยันหมั่นเพียรมาจากในชาติกอน  พอเกิดมาในชาตินี้อายุ
แค 7 ป  พบองคสมเด็จพระชินวรเปนครั้งแรก  ฟงเทศนจบเดียวจบไดเปนพระโสดาบันแลวพอก็
ยกตําแหนงหนานายบานเปนคนควบคุมคนในบาน  มอบใหแกนางวิสาขาตั้งแตอายุ 7 ป  จัดวา
เปนคนฉลาดมาก  มีความเพียรดี  มาถึงบานพอผัวก็เพียรหาวิธีใหพอผัวเปนสัมมาทิฎฐิ  มีความ
เห็นชอบ  เปนอันวาความเพียรนางวิสาขาสําเร็จผล  เมื่อพอยังไดฟงเทศนจากองคสมเด็จพระทศ
พลก็เปนพระโสดาบัน  เธอเรียกนางวิสาขาวา แม  ไมเรียกลูก  นางวิสาขาจึงมีนามตอทายวา 
วิสาขามิคารมาตา  เปนอันวาวิสาขาผูเปนแมของมิคารเศรษฐีผูเปนพอผัว 

สําหรับพอผัวก็มีความเพียรดีเหมือนกัน  คือ  เพียรไมยอมทําบุญ  เพียรไมยอมเคารพใน
พระพุทธเจา  อาศัยอเจลกเปนประธาน  ความจริงการคบมิตรก็มีความสําคัญ  คือการคบคน  ไอ
การคบคนเลว  ก็เปนคนเลวตามที่เราคบ  พระพุทธเจากลาววา  การคบคนเชนใด  ยอมจะเหมือน
บุคคลเชนนั้น  แตมิคารเศรษฐีคบอเจลก  อเจลกก็เปนมิจฉาทิฎฐิ  เขาไมนับถือพระพุทธเจา  เขา
ถือวาเขาสําคัญ  แตทวาความเพียรของอเจลกไมมีความหมาย  ในเมื่อบุญใหญของมิคารเศรษฐี
มาถึง  เพราะเดิมทีเดียวทําไวดี  คือใหทานไวดี  จึงมีทรัพยสมบัติมาก  เคยมีศีลมาแลวอยางพวก
เรา  นี่แหละ  จึงมีรางกายดี  ทรวดทรงดี ทรงความเปนมหาเศรษฐี ทรัพยสินไมถกูทาํลาย  คร้ันเมือ่
กรรมที่เปนอกุศลหลีกไป  กรรมที่เปนกุศลมาถึง  ก็เปนปจจัยใหแกจะตองแพคดีลูกสะใภ  และถูก
ลูกสะใภเขาบังคับ  เปนอันวาเขาบังคับไดผล  พอทนฟงเสียงองคสมเด็จพระทศพลไมไหว  เสียง
เพราะ  เพราะเปนโฆสัปปมาณิกา  มันจับใจ  จนตองเปดมานมาเขาใกลองคสมเด็จพระจอมไตร  
ในที่สุดก็ไดสําเร็จพระโสดาปตติผล 

นี่แหละบรรดาทานพุทธศาสนิกชน  ข้ึนชื่อวาความเพียรเพื่อแสวงหาความดี  ยอมมี
ประโยชนอยางนี้  ฉะนั้นในวันนี้ ปรากฏวานักบุญของเราหายไปเกือบหมด  วัดอื่นเขาก็เลิกทําบุญ
กันแลว  ของเราก็ยังไมเลิก  แตนับก็มีมาก  นับหลายๆ เที่ยวไดหมื่นกวา  เปนอันวาถึงแมคนจะ
นอยไปหนอย  แตอาหารก็พอพระฉัน  นี่แสดงวาศรัทธาของพุทธบริษัททุกทานไมไดทอถอย จัดวา
มีกําลังศรัทธามากเชนครั้งนี้  เพราะอะไร  เพราะวาเห็นวาคนนอยพระมาก  ตางคนตางจัดอาหาร



ถวายพระใหมากขึ้น  นี่เปนวิริยบารมีของบรรดาทานพุทธบริษัท  ถาชาตินี้ทานทั้งหลายไมสามารถ
ตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานได  เอาจิตใจของทานทั้งหลายผูกพันความดีนี้ไว  ตัวอยางจะได
เชนเดียวกับนางวิสาขาอุบาสิกา  เพราะเขาชอบฟงเทศน เขาชอบใหทาน  เขาชอบบําเพ็ญกุศล  
ทานพุทธศาสนิกชนก็ทําเชนเดียวกับนางวิสาขาในชาติกอนๆ  เอาละ  อาตมานําพระธรรมเทศนา
ขององคสมเด็จพระชินวรอยางโนนบาง  อยางนี้บางมาผสมกัน  ก็ถือวาพอสมควรแกเวลา  จึงขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ 

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัยมี
พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ  ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทาน  จงเปนผูบรรลุธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุแลวก็ดี  พระ
อรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีที่บรรลุแลวนั้น  ขอบรรดาทานทั้งหลาย  จงไดบรรลุธรรมนั้นในชาตินี้โดย
ฉับพลัน  เอวัง  ก็มีดวยประการฉะนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง  ตํานานสงกรานต 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2521 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ธัมโม  หเว  รักขติ  ธัมมจาริติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในธัมมีคาถาที่องคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวตามพระบาลีที่ยกไว  ณ  เบื้องตนวา  ธัมโม  หเว  รักขติ  ธัมมจาริง  
ซึ่งแปลเปนใจความวา  ธรรมแลยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรม  คําวา  ธรรม  ในที่นี้หมายถึง
ความดี  หรืออารมณจริยาที่เปนกุศล 

ตามที่บรรดาทาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  มาบําเพ็ญกุศลประจําเขตประจําปกษประจํา
เหตุตามฤดูกาล  ที่เราเรียกกันวา  วันสงกรานตวันนี้  ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2521  เปนวัน
พฤหัสบดี  ข้ึน 6 คํ่า เดือน 5 จัดวาากรบําเพ็ญกุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัตินับต้ังแตวันตรุษเปนตน
มาเปนวันที่เจ็ด  แตทวาวันนี้คนมากหนอย  เมื่อวานนี้มีแตนักบุญหัวเห็ดทั้งนั้น  ไมกี่คนมาทําบุญ
กัน  แตวันนี้ปรากฏวามีบรรดาพุทธบริษัทมากทาน  มากหนาหลายตาดวยกันมาบําเพ็ญกุศล  
เปนอันวาแสดงวา  บรรดาทานพุทธศาสนิกชนมีจิตเคารพนับถือในธรรม ที่องคสมเด็จพระพุทธเจา
ตรัส  ตามทีองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกลาววา  ธัมโม  หเว  รักขติ  ธัมมาจาริง  ธรรม
แลยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรม  หมายความวาบุคคลใดมีอารมณจิตทรงศีลก็ดี  มีจิตใหทาน
การบริจาค คิดวาจะใหทานเปนปกติกีด ต้ังใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนาคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระพุทธเจาก็ดี  หรือเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปสสนากรรมฐานก็ดี  อยางนี้เรียกวาเปนผู
ทรงธรรม  หรือวาเราเรียกกันวาเปนผูใครธรรม  การพอใจในทาน  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  ทานัง  สัคคโส  ทานัง  ทานเปนบันไดใหไดไปเกิดบนสวรรค 

เวลานี้  บรรดาพุทธบริษัททุกทาน  พากันถวายทาน  จัดวาเปนสังฆทาน  เพราะวาไม
เฉพาะเจาะจงภิกษุสงฆรูปใดวาในเรื่องภัตตาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การที่บรรดาพุทธบริษัทตั้ง
ไวขางพระสงฆขางหนานี้  บางสวนจัดเปนสังฆทานก็มี  บางสวนจัดวาเปนธรรมทานก็มี  ทาน
ประเภทนี้จัดวาอยูในประเภทสังฆทานเชนเดียวกัน  แตดูโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เมื่อกลาวถึงธรรม
ทานกับสังฆทานแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา  การใหธรรมเปนทานยอมชนะการให
ทานทั้งปวง  อันนี้เพราะวาผลแหงการถวายสังฆทาน  ใหแลวชื่อวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นสลายตวัไป  
ก็ชื่อวาหมดไป  แตอานิสงสไมหมด  องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสวา  ผลแหงการถวายสังฆทาน
คร้ังหนึ่ง  บุคคลผูถวายสังฆทานแลว  เกิดไปกี่ชาติก็ตาม  ข้ึนชื่อวาความยากจนเข็ญใจจะไมมีแก



ผูนั้น  จนกวาจะเขาพระนิพพาน  สําหรับธรรมทานนั้น  องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  เปนปจจัย
ใหเกิดปญญา  ฉะนั้นที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  ธรรมทานเลิศกวาก็เพราะวา  
ธรรมทานยอมสามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานโดยฉับพลันได  อาจจะเขานิพพานกอนวัตถุ
ทานก็ได  ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงตรัสวา  ธรรมทานเลิศกวา  แตถึงอยางไรก็ดี  ทานทั้ง 
2  ประการนี้องคสมเด็จพระชินศรีก็ตรัสวา  เปนผูประกอบดวยธรรมคือเคารพธรรม  ถาคนไมมี
ความใครในธรรมคือความดี  ก็ใหทานทั้งสองประการนี้ไมได 

และสําหรับวันนี้ อาตมาภาพก็จะขอนําพระธรรมเทศนา  เร่ืองเกี่ยวกับสงกรานตมาแสดง
แกทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ใชเวลาประมาณ 20 นาทีเศษ  เพราะวาถาจะไมเทศน
เร่ืองวันสงกรานตก็รูสึกวา  มันจะขาดไป  เมื่อคืนนี้ตอน 5 ทุมเศษ  นอนฟงวิทยุเขาพูดเรื่อง
สงกรานต  รูสึกวาคนพูดเรื่องสงกรานตจะขาดอะไรไปนิดหนึ่ง  เวลาของเขานอยก็จะนํามาขยาย
ความในตอนนี้  คนเมื่อคืนนี้  คนที่นั่งนี่ฟงวิทยุอยูหรือไมทราบ  อาตมาก็เลือกฟงเฉพาะเกี่ยวกับ
ธรรมะ  เปนอันวาเรื่องของสงกรานตนี่ตามตํานาน    จะวาบาลีก็ไมถูก จะวากลาววาพระพุทธเจา
ตรัสก็ไมแนใจนัก หรือวาพราหมณเปนคนพูดก็ไมไดอางวาใครกลาว  กลาวไวแตเพียงลอยๆ  แต
เพียงวามันตรงกับเหตุการณของพระพุทธศาสนา จึงถือวาการกลาวตํานานนั้นไมผิด 

เร่ืองมีอยูวา  เมื่อองคสมเด็จพระธรรมสามิศรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ยังไมทรง
อุบัติข้ึนในเวลานั้น  มีเด็กชายคนหนึ่งมีนามวา  ธรรมบาล  เปนลูกชายของพอบานสมัยนั้นยังไมมี
เจาเมืองใหญปกครองในเขตประเทศไดเกิดกลุมบุคคลหนึ่ง  เปนบุคคลนอยๆ  มีเนื้อที่ไมนอยกวา 
1 เขตอําเภอของสมัยนี้  ฉะนั้น  บุคคลผูปกครองเขตเขาจะเรียกกันวาพอบาน ถาเวลานี้เราจะตอง
เรียกกันวา  ประเทศใดประเทศหนึ่ง  ลูกชายของพอบานเกิดขึ้นมาแลวปรากฏวาเปนคนฉลาด  
แลวในตระกุลของพอบานนั้นก็ดี  และในเขตประเทศนั้นก็ดีทั้งหมด  ปรากฏวาเปนคนปฏิบัติใน
กรรมบถทั้ง 10 ประการ  ไมบกพรอง  ต้ังแตหัวหนาประเทศจนถึงลุกนองปลายเขตเปนคนหางแถว  
ทุกคนตั้งตนอยูในกรรมบถ 10 ประการดวยกันทุกคน 

เมื่อธรรมบาลลูกชายของหัวหนาชาวบานเกิดขึ้นมา  ก็ตองปฏิบัติในกรรมบถ 10 
เชนเดียวกัน  ตอมาเมื่อธรรมบาลโตขึ้นแลว  ประเดี๋ยวขอยอนนิดหนึ่ง สําหรับกรรมบถ 10 ที่จะใช
มีศีล 5 แตวาเปนทั้งศีลและทั้งธรรม  คือ 

1. ไมฆาสัตวตัดชีวิต 
2. ไมลักไมขโมยของของบุคคลอื่น 
3. ไมทํากาเมสุมิจฉาจาร 
4. ไมพูดโกหกมดเท็จ 
5. ไมพูดคําหยาบ 
6. ไมสอเสียดยุยงตะแคงใหเขาแตกราวกัน แลวก็ 



7. ไมพูดจาเพอเจอเหลวไหล 
8. ไมโลภอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของตน  ไมขโมย  ความโลภที่คิด

อยากจะไดไมมี 
9. ก็ไมมีความโกรธ  ความพยาบาท  คือมีความเมตตาปรานีเปนตนมา 
10. ไมมีความเห็นผิด  คือ  ไมใชอารมณที่เปนอกุศลใหเกิดขึ้นในใจ 
ทั้ง 10 ประการนี้  องคสมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกวา  กรรมบถ  คือ มีทั้งศีลและธรรม

รวมกัน  ฉะนั้นธรรมบาลก็ดี  คนในเขตบานนั้นทั้งหมด  ไมใชพอบานทั้งประเทศปฏิบัติอยูใน
กรรมบถทั้ง 10 ประการ  คนในเขตบานทั้งหมดจึงปรากฏวา  ถาหากยังไมเต็มอายุขัยกัน
เพียงใด  เขาไมตายกัน  เปนประเทศที่ข้ีเกียจตาย  ตายตั้งแตเด็ก  ตายตั้งแตวัยหนุมวัยสาว
อยางนี้ไมมี  ทุกคนจะตองตายเมื่อถึงอายุขัยหมดทุกคน  เพราะกรรมบถ 10 ประการเปนมหา
กุศลดลใจใหคนทั้งหลายมีความสุข  แลวก็มีอายุยืน  มีรูปรางหนาตาสะสวย  พูดจาจะรูเร่ืองได
งาย 

เมื่อธรรมบาลกับเพื่อนทั้งหลายไปเรียนวิทยาการที่เมืองตักศิลา  วันหนึ่งปรากฏวามีคน
ตายเกิดขึ้น  และคนตายนั้นก็เปนคนที่มีอายุนอย  ยังเปนหนุมเปนสาวอยู  เขานําไปเผากัน  ธรรม
บาลเห็นเขาก็แปลกใจ  จึงเขาไปถามทานอาจารยวา  ทําไมคนที่ยังหนุมอยู  อายุยังนอย ทําไมจึง
ตาย  อาจารยก็บอกวา  ข้ึนชื่อวาชีวิต  มันไมมีนิมิตเปนเครื่องหมาย  จะตายเมื่อไหรก็ได  แลวแต
กรรมของบุคคล  ธรรมบาลก็แสดงอาการแปลกใจ  เขาบอก  บานเขาคนไมแกไมเคยตาย  เมื่อ
อาจารยซักไซรไลเรียงไดความวา  เขตเมืองของธรรมบาลนั้น  จะตายเฉพาะคนแกเทานัน้  คนหนุม
คนสาวไมมีการตาย อาจารยก็จําไว 

วันหนึ่งทานอาจารยจึงไดนํากระดูกคนที่ตายแลว  และกระดูรอนแลว  เอามาลางเสียใหดี  
แลวก็หอผาขาวใสโกศมีเครื่องประดับเรียบรอยแลว  ก็เชิญไปเขตบานหมูบานของธรรมบาล  แต
ไมไดแจงใหธรรมบาลทราบ  ไปบอกกับพอของธรรมบาลวา  บัดนี้ลูกชายของเธอตายเสียแลว  
เพราะเปนโรคปจจุบัน  ทาอาจารยใหคณะศิษยแหแหนกันไป  เจาของบานเจาของเมืองเขาก็
แปลกใจ  ทานเจาบานไมเชื่อหรอกวาลูกชายเขาจะตาย  เพราะคนในเมืองนี้ที่จะตายเมื่อยังไมถึง
อายุขัยมันไมมี  ทุกคนเขามาประชุมกันแลวยืนยันแบบนี้  คณะศิษยที่ไปก็กลับมาบอกอาจารย
เปนความลับ  ทานอาจารยก็ไปสอบถามอีกทีหนึ่ง เปนอันวาคนทั้งประเทศเขายืนยันเหมือนกัน  
จึงไดถามวา  คนเมืองนี้นั้น ทําไมไมตายกอนอายุขัยพอเมืองจึงไดบอกวา  เพราะทุกคนเขาปฏิบัติ
ในกรรมบถทั้ง 10 ประการ 

หลังจากนั้น  เมื่อธรรมบาลศึกษาวิทยาการสําเร็จ  เปนคนมีปญญามากคลายพระพุทธ
โฆษาจารย กลับมาบาน  พอก็ใหเปครูสอนคนทั้งหลายในประเทศสอนธรรมะแตปรากฏวามีอยูวัน
หนึ่ง  ขาวคราวดีของบุคคลในเขตนี้  และก็ความมีปญญาของทานธรรมบาลทั่วประเทศหรือทั่ว



โลกทั้งเทวดาและพรหมก็พากันสรรเสริญธรรมบาลเพราะนอกจากปฏิบัติอยูในธรรม  คือทรง
กรรมบถ 10 ประการแลว  ก็ยังเปนคนฉลาดในการสอนคนใหเขาใจ  ในความเขาใจประพฤติใน
ธรรม 

มีพรหมองคหนึ่งมีนามวา  กบิลพรหม  อยากจะพิสูจนความฉลาดของทานธรรมบาลจึงได
ลงมาหาทานธรรมบาล และประกาศใหประชาชนทั้งหลาย  มารประชุมกันที่พระลานหลวงแลวก็
ต้ังปญหาถามทั้งทานธรรมบาล 3 ขอดวยกัน  ใหเวลา 7 วัน  ถาหากวาทาน  ธรรมบาลแกได  ทาน
ทาวมหาพรหมชื่อวากบิลพรหม  จะยอมใหทานธรรมบาลตัดหัวทานเสีย ถาหากวาทานธรรมบาล
แกไมได  ทานทาวมหาพรหมกจะตัดคอตัดหัวของธรรมบาลเชนเดียวกันเอาชีวิตเปนเดิมพัน เมือ
ถามปญหา  ปญหาที่ถามมีวา  ถามวา ราศีมันมีเทาไหร  เวลาเขาอยูที่ไหน  เวลากลางวันและ
เวลาเย็นอยูที่ไหน  ทานทาวมหาพรหมถามปญหาแลว  ทานธรรมบาลแกไมได  ใหเวลา 7 วัน  
ทานทาวมหาพรหมก็กลับ  ทานธรรมบาลไปถามใครตอใครในประเทศนั้น  หรือแมแตครูบา
อาจารยที่เคยศึกษามากอน  บรรดาทานทั้งหลายนั้นก็ไมทราบวา  ราศีมันมีเทาไหร  และตอนเขา  
คอนกลางวัน  คอนเย็นมันอยูที่ไหน  ไมมีใครทราบ 

เปนอันวาเปนเวลาลวงไปแลวถึงวันที่ 6 ทานธรรมบาลก็คิดวา  คราวนี้เราตองตายแน  แต
การที่ตายตอหนาประชาชนมันไมเปนการสมควร  ถากระไรก็ดีเราจะเขาปา  ไปตายเอาดาบหนา
ดีกวา  หนีหนาทาวมหาพรหม  เปนอันวาในกาลนั้น  ไดนอนอยูใตตนไมสูงตนหนึ่ง  แตเมื่อคืนนี้
วิทยุบอกวา  ไปนอนอยูบนปราสาท  7 ชั้น  ไมใชตนไมตนสูงตนหนึ่งตนไมตนนั้นก็มีนกอินทรี  คํา
วา  อินทรี  แปลวา  นกใหญ 2 ตัวผัวเมียและก็มีลูกเล็กอีก 1 ตัวตัวเมียจึงไดถามตัวผัวบอกวา  
วันนี้ไมไปหาอาหารมาเลี้ยงลูกหรือ  อาหารคือเนื้อสัตวที่สํารองไวมันเหลือนอยเต็มที  นกอินทรีผู
เปนสามีก็ตอบวา  ฉันไมไป  เพราะวันพรุงนี้  เราก็จะไดเนื้อของธรรมบาลมากินแลว อรอยกวา 
เพราะวาเปนเนื้อคน  นกอินทรีตัวผูพูดเปนนัย  ตัวเมียจึงไดถามวา  เพราะอะไร  นกอินทรีตัวผูก็
บอกวา เมื่อกอนหนานี้ประมาณ 6 วัน  ทานกบิลมาถามปญหากับธรรมบาล  แตธรรมบาลตอบ
ไมได  เวลานี้ก็ยังคิดไมได เมื่อคิดไมไดแลว ทานทาวมหาพรหมจะตองตัดเศียรของทานธรรมบาล
ทิ้งไป  เพราะวาแกปญหาไมไดตามสัญญา 

นกอินทรีเมียจึงไดถามสามีวา ปญหาที่ทาวมหาพรหมถามวาอยางไร  นกอินทรีจึงไดตอบ
วา  ปญหาไมงาย  เออ  ถามวาราศีมันมีเทาไหร  เวลาเชาอยูที่ไหน  เวลากลางวันอยูที่ไหน  เวลา
เย็นมันอยูที่ไหน  เพียงเทานี้  ธรรมบาลก็ตอบไมได  จะตองตายในวันพรุงนี้  นกอินทรีผูเปนเมียจึง
ไดถามวา แลวทานละรูหรือเปลา 

นกอินทรีบอกวา ฉันรู  สงสัยนกอินทรีคูนี้นากลัวเปนนกอินทรีเทวดา  เสือกรู รูไปทุกอยาง  
อยางวานะ  เพราะวาคนที่รักษากรรมบถ  10  ที่พระพุทธเจากลาววา  ธัมโม หเว  รักขต ิ ธมัมจาริง 
ธรรมแลยอมรักษาบุคคลผุประพฤติธรรม  ใชไหม  ฟงแลวจํา ไมตองไปมองหนาใคร  ถวายทานไม



ยอมประเคนพระสักที  ใหชาวบานเขาประเคนคนเดียว  เปนอันวา  นกอินทรีผัวจึงไดตอบวา  ราศี
มันมี 3 ความจริง คําวามี 3 มันหนึ่งเดียวพูดไปมันมีราศีเดียวเอง คําวา  ราศี  หมายถงึ มิง่ขวญั มิง่
ขวัญมีในที่ 3 สถาน  แตความจริง  เรียกวาหนึ่งก็ได  จะเรียกวา 3 ก็ได ทําไมจะเรียกวา 3 ก็ตองวา
อยางนี้ 

เวลาเชา  ราศีอยูที่หนา  คนที่ต่ืนนอนขึ้นมาจึงตองชําระลางหนาใหสะอาด  เวลากลางวัน
ราศีมีอยูที่อก  มันรอนจัด  บุคคลตองเอาน้ําราดอก  ชุมอกใหมันเย็น  เวลากลางคือหรือกลางคือ
ราศีอยูที่เทา  กอนจะเขานอนจะตองลางเทากอน  เมือฟงกันมาร  สงสัยนกอินทรีตัวนี้ตองเปน
เทวดา  ไมใชนกอินทรีแท ธรรมบาลนอนอยูโคนตนก็คิดวา  โอหนอ  นกอินทรีหนามน  มานัง่นนิทา
อยูตรงนี้พอดี  เรามานอนพอดี แตวาการนินทาของนกอินทรีนี้  เราถือวาเปนผูใหศีลและเปนผูให
ธรรม  ต้ังใจเคารพในนกอินทรีแลวก็กลับ 

พอวันรุงขึ้น  ทานกบิลพรหมก็มา ประชาชนที่ลานหลวงเต็มอัตรา และจึงถามปญหากับ
ทานธรรมบาล  ทานธรรมบาลก็ตอบปญหาไดถูกตอง  ทานกบิลพรหมจึงไดบอกวาเมื่อเราแพ  เรา
ก็ยอมใหทานตัดศรีษะ  เมื่อคืนนี้ทางวิทยุเขาบอกวา  ธรรมบาลตัดศรีษะทาวมหาพรหมชื่อวากบิล
พรหม อันนี้ตํานานไมไดเขียนไวอยางนั้น 

เมื่อคนรักษากรรมบถ 10 ประการตัดศีรษะใครไมได  เปนอันวาตามตํานาน ทานบอกวา  
ทานธรรมบาลจึงไดบอกวา  เราไมไดมีปญญาแกเอง  ความรูนั้นมาจากคูนกอินทรีคูผัวตัวเมียคูนั้น  
ฉะนั้น  เมื่อเราแกเพราะโดยอาศัยปญญาของบุคคลอื่น  เราจะลงโทษทานไมได  ทานกบิลพรหมก็
บอกวา  การตอบปญหาจะตอบดวยปญญาของตนเอง  หรือถามใครก็ตาม  ถาตอบถูกก็ตองถือวา
เปนผูตอบถูกแลว  และก็เปนผูตอบ  ฉะนั้นทานตองตัดศีรษะเรา  ทานธรรมบาลก็ไมยอมตัด  
เพราะเกรงวาจะขาดธรรม 

ฉะนั้น  ทานกบิลพรหมจึงไดเรียกเอาลูกสาวทั้ง  7  คน  เอะ  พรหมมีลูกสาวดวย  ความ
จริงนั้นไมมี  พรหมเขามีคนเดียว  พรหมเลือกมีลูกสาวก็ไดยุงนะ  นี่ตกลงวาเปนตํานานนะ  คําวา  
ลูกสาวนี่อาจจะเปนเทพธิดา  ลูกของทาวมหาองคนี้มาเมื่อเรียกมาจึงไดบอกวา  เจาจงเอาพาน
ทองมารองรับ  เพราะวาศีรษะของพอนี่  เวลานี้พอแพธรรมบาล  ถาหากวาพอจะตองตัดหัวของ
พอ  ถาหัวของพอหลนลงไปในพื้นแผนดิน  มันจะเปนไฟลุกไปทั้งแผนดิน  คนจะลําบาก  อาจจะ
ตายหมด  ถาตกไปในมหาสมุทรจะแหง  ถาจะคางในอากาศ  ไฟก็จะลุกในอากาศ  เปนอันวาเปน
โทษถึงสามสถาน  ถากระไรก็ดี  พอจะตัดคอของพอ  เจาจงรีบเอาพานทองมารองรับ  อยาใหเลอืด
และศีรษะตกลงบนพื้นปฐพี  พรหมดันมีเลือดเสียอีก  ยุงเหมือนกัน  ฮือ 

ที่วาพรหมมีเลือดนี่มันตํานานนะ  ตํานานนานเขาก็ชักแปรธาตุไป  เปนอันวา  ลูกสาวธิดา
ทั้ง  7  คนของทาน  ก็เอาพานทองมารองรับ  แลวกบิลพรหมก็ตัดศีรษะของทาน  อธิษฐานไววา  



ตัดแลวศีรษะจงกระเด็นไปอยูในพานทอง  เปนอันวา  วันตัดศีรษะวันนั้นเปนวันสงกรานตพอดี   
เวลานี้เขาถือเอาวันที่ 13 เปนวันสําคัญ 

ความจริงไมถูก  ปนี้สงกรานตจริงๆ  เปนวันที่ 16 แตเขาถือเปนประเพณี  วันที่ 13 เปนวัน
สงกรานต ตามจักรราศีปนี้เปนวันที่ 16 เวลาใกลๆ 18.00 น. บรรดาธิดาผูเปนธิดาของทาวกบิล
พรหม  จะนําศีรษะของพอบิดาแหรอบเขาพระสุเมรุ  เอ  นี่ใครเคยเห็นหัวพรหมขาดไหมนี่  ความ
จริงหัวพรหมขาดจริงๆ  มันก็ไมมี  และจะเอาหัวใครมาขาดกันถาเราจะกลาวตามบาลี  จะคนไป
จริงๆ  คนหนังสือมันก็ไมพบ  เมื่อคนในหนังสือไมพบก็ตองคนในอากาศ  เปนอันวาถาคนใน
อากาศ  ถาจะมีการตัดศีรษะกันจริงๆ  ก็แสดงวาพรหมองคนั้นเปนพรหมอนาคามี  และก็จะกําลัง
เขาพระนิพพาน  เพราะเริ่มไดกาวพระอรหันตแลว  ศีรษะของทาวมหาพรหมนี่จะทรงอยูไดเพราะ
การอธิษฐาน 

ขณะที่พรหมองคนั้นเปนพระอรหันต คําวา  ตัดศีรษะหรือฆาใหตายสําหรับชีวิตเทวดาไม
มี  เขาฆากันไมได  แตเปนเรื่องกลาวกันมา  มีพระฏีกาคณาจารยทั้งหลายบอกวาเรื่องนี้เปนเรื่อง
ของฏีกาจารย  สําหรับพรหมองคนั้นเปนอนาคามีแลวก็เปนอรหันต  เมื่อเปนอรหันตแลวใกลจะ
นิพพานก็อยากจะทําประโยชนใหกับหมูคน  จึงไดหาเหตุมาหาเรื่องกับธรรมบาล  เพื่อจะแสดงวา  
ธรรมบาลนี้เปนคนมีปญญามาก  ควรที่คนทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติในดานกรรมบถ 10 ประการ 
และกรรมสวนอื่น 

ฉะนั้นจึงไดมาหาธรรมบาลและอธิษฐานไววาขอใหศีรษะเรานี้จงทรงอยูหมายความวา
ไมใหสลายตัวไป  เมื่อตรงเวลาวันเวลาใดที่เราตัดหัวนี่  ขอบุตรธิดานี้ของเราทั้งหมด  จงทําการแห
แหน 3 รอบ  เขาพระสุเมรุเปนสัญลักษณแหงความดีของธรรมบาล  คือตัดหัวบูชาธรรมของธรรม
บาลนั่งเอง  ก็เปนอันวา  ถาพรหมตองบูชาแลว  คนดีตองบูชา 

ตามตํานานไดกลาวตอมาวา เมื่อถึงวันสงกรานตเทพธิดาทั้ง 7 องค  ก็ผลัดเปลี่ยนเวรกัน
ไป  แตละปไปคนละปๆ  ถึงวันที่มีการตัดศีรษะวันใด  ปแรกเทพธิดาองคที่เปนพี่สาวคนโต  ก็นํา
ศีรษะนําแหรอบเขาพระสุเมรุ  สําหรับปนี้ไมทราบวาเปนลูกสาวองคที่เทาไหร  ถาไมผิดยินเสียง
แววๆ  วาองคที่ 4 นําศีรษะของ  บิดาของตนนี้เวียนรอบเขาพระสุเมรุ  วันที่ 16 เวลาใกล 18 
นาฬิกา  ตามโหราธิบดี  สมัยกอนถือวา  ปนี้เวลาที่นางเทพธิดาานําศีรษะแหเวียนรอง  บอกวามี
พญานาคใหน้ําตัวเดียว  ตามโบราณนั้นบอกวา  ถาพญานาคใหน้ําตัวเดียวหรือนอยตัวนี้น้ํามาก  
ถาวาใหน้ํากันหลายตัวนี่เกี่ยงกันใหน้ํา  น้ํานอย  ตัวเดียวนาคนั้นก็พนทีเดียวแตอาจารยหงา 
เพราะตาบอดก็เลยพนน้ําใหญ ไมรูมากนอยก็ตาม  เลยพนไป นี่ยังไมดูปฏิทิน  เขาวาอยางนั้น  
เขาวาปนี้น้ําจะมาก  แตมันจะไมมากที่ไหนก็ไมรู 

เปนอันวาเวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัท  มาบําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนา  ขององคสมเด็จ
พระบรมครู  ฟงเทศนแลวก็ตองคิด  คิดบอกวา  ใครเขาบอกวาพรหมตัดหัวตัวเองขาดอยาไปเชื่อ



ใครเขา  ธรรมบาลตัดหัวพรหมไมได  เพราะมีธรรม  พรหมตัดหัวแลว หัวจะคางไวก็ตายไมได  จะ
ตายเพราะอํานาจอธิษฐานอยางเดียว  คือคําวาตายของพระพรหมองคนี้คือทานจะนิพพาน  และ
หัวที่ขาดไปนั้น  ไมมีทางที่จะตัดได  อาวุธไมสามารถจะทําลายรางกายชีวิตของพรหมและเทวดา
ได  นอกจากพรหม  ทานเปนอรหันตแลว  ทานอธิษฐานศีรษะไวใหบรรดามนุษยทั้งหลายก็ดี  
เทวดาก็ดี  พรหมทั้งหมดมีความรูสึกวา  บุคคลใดผูใครในธรรม  ธัมโม หเว  รักขติ  ธัมมจาริง 

ทานกลาววา  บุคคลใดผูใครในธรรม บุคคลนั้นเปนผูเจริญ  เมื่อเราพบบุคคลใดเขามี
ความเจริญอยางนี้  ควรจะบูชาบุคคลนั้นดวยการปฏิบัติตามนี้อยางหนึ่ง  อีกอยางคือ ควรที่จะ
บูชาดวยอามิส  คือ  ใหขาว  ใหของนี่อยางหนึ่ง 

และประการที่สุด  ก็ควรบูชาบุคคลผูทรงธรรมดวยชีวิต  ที่ทานทําไวเปนนิมิต  เพื่อบรรดา
มนุษยอยูขางหลัง จะไดปฏิบัติตาม  หรือมีความรูสึก  ฉะนั้น  จึงไดทรงอธิษฐานศีรษะไวใหนาง
ธิดาทั้งหลายแหเวียนรองเขาพระสุเมรุ  ปหนึ่งแหคร้ังหนึ่ง  หนึ่งปแหคร้ังหนึ่งเขาพระสุเมรุนี่เปนที่
อยูของเทวดา 6 ชั้น มีพระอินทรเปนตน 1 ป ของเราแหคร้ังหนึ่งสําหรับเทวดา อายุ 100 ป  ของเรา
เปน 1 วันของเขา  เปนอันวา 1 วันของเทวดานางเทพธิดา  ตองแหกันถึง 100 คร้ัง เปนการกระตุน
เตือนใจบรรดาเทวดาทั้งหลายวาทานทั้งหลายจงทําความดี และความดีสําหรับศีรษะทานนี้  เวลา
นี้ทานเขานิพพานไปแลวทวามีความเคารพในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว  แลว
ประพฤติปฏิบัติตามเอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัทมองดูเวลา  อาจจะหมดเหลืออีกนิดหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง  พุทธจริยา 
แสดงเมื่อ 

วันเสารที ่6 พฤษภาคม 2521 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหดต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัปปมาเทนะ  สัมปาเทถติ 
ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในพุทธจริยา  คือจริตขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเหตุ  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรทธาบารมีของบรรดาสาวก
ขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  ที่ต้ังใจมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันแรม 14 คํ่า เดือน 5 
ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2521 วันเสารวันนี้ 

การที่บรรดาทาพุทธบริษัททั้งหลาย  ต้ังใจมาบําเพ็ญกุศลบุญราศตามคําแนะนําขององค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  มีความเคารพในพระธรรมคาํ
สอนของ  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  เมื่อดึงกาลเวลาที่จะบําเพ็ญกุศลคือ  ทําความดี 
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเหลานี้ทั้งหมด  จึงพากันกําหนดคิดวาวันพรุงนี้คือวันพระ  
พยายามจัดแจงสิ่งของตางๆ  เพื่อจะมาบําเพ็ญกุศลในเขตของพุทธศาสนา  และการบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษอยางนี้  องคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดารูปหนึ่งรูปใดเปนเหตุเปนอันวานอมใจเขา
มาถวายแตสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเปนสําคัญ 

ฉะนั้น  อานิสงสคุณบุญราศีที่บรรดาทานพุทธบริษัทไดนั้น จะมีอานิสงสใหญ  เปนทาน
อานิสงสที่จะไดดวยอาศัยอํานาจของการถวายสังฆทานและองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสว  ทานัง  
สัคคโส  ทานัง  ซึ่งแปลเปนใจความวา  การใหทานยอมเปนบันไดใหเกิดบนสวรรคโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการถวายสังฆทานนี้  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา  มี
อานิสงสมากยากที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจะพรรณนาใหจบลงได 

ในตอนหนึ่ง  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรวา  สารีปุตตะดูกร
สารีบุตร  คนที่ถวายสังฆทานดวยความเต็มใจ  ต้ังใจ  ดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ  และบรรดา
อุบาสกอุบาสิกาที่เปนทั้งชายและหญิง ประพฤติตนเปนคนดี  มีศีล  มีธรรม  ชื่อวาผูใหบริสุทธิ์  
และวัตถุทานที่ไดมาก็เปนวัตถุทานที่บริสุทธิ์ ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมยใครเขามาทําเปนทาน  
สําหรับผูรับนั้น  ถาเปนสังฆทาน  องคสมเด็จรพะพิชิตมารทรงกลาววามีอานิสงสคือพระสงฆ
รวมกันมีสิทธิ์อยางนี้  องคสมเด็จพระธรรมสามิศรกลาววา  อานิสงสของสังฆทานแบบนั้น  แมแต
ตถาคตเองก็ยังไมทราบวา อานิสงสจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร 



สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา  สารีปุตตะ  ดูกร  สารีบุตร  บุคคลผูใดถวาย
สังฆทานครั้งเดียว  จะเกิดไปในชาติใดก็ตามที  บุคคลประเภทนี้จะหาความยากจนเข็ญใจไมได  
ในดินแดนใดที่มีความยากจนเข็ญใจ  เต็มไปดวยความลําบากในลาภผล  คนที่ถวายสังฆทานใน
เขตของพระพุทธศาสนา  ขององคสมเด็จพระทศพลไปเกิดในที่นั้น  และทานก็ตรัสตอไปวา  เรา
พิจารณาแลววา  คนที่ถวายสังฆทานครั้งเดียวในชีวิต  ที่จิตบริสุทธิ์  อยางนี้แมแตคนนั้นเขา
นิพพานแลว  อานิสงสยังไมหมด  นี่เปนอันวาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมสุคต  
ทรงแนะนําไวเปนประการดังนี้ฉะนั้น  การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญบุญราศี  แสดงถึงความเคารพในคุณพระรัตนตรัย  มีพระพุทธเจาเปนตน  จึงชื่อวา  ผลที่
จะไดนี้  เปนมหากุศลยิ่งใหญไพศาล  ยากที่จะพรรณนาใหจบลงได 

ตอไปนี้  อาตมาภาพจะนําพระพุทธจริยา  ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาแสดง
แกบรรดาทานพุทธบริษัท ทั้งนี้เพื่อความอยูเปนสุขของบรรดาทานทั้งหลาย ปกติองคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนสัพพัญู คําวา  สัพพัญู  แปลวารูทุกอยาง  หรือวา  รู
ทั้งหมด  ทุกสิ่งทุกอยางที่องคสมเด็จพระบรมสุคตจะไมรูนั้นไมมีแตทวาเวลาที่องคสมเด็จพระชิน
ศรี  จะเขาไปสัมผัสแกบุคคลผูใด  องคสมเด็จพระจอมไตรจะไมหักลางระเบียบประเพณีของ
สถานที่นั้น  หรือวาความนิยมชมชอบในสถานที่นั้นพระพุทธเจาไมทรงหักลาง  การไมหักลาง
ระเบียบก็ดี  ประเพณีนิยมก็ดี  หรือวาจริยาที่เขาทําอยูกอนก็ดี  อยางนี้จัดวาเปนความสุขของแขก
ที่เขาไปถึง  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาถาหากวาเราทําการหักลางจริยาของเขาแลวไซร  ขณะ
นั้นเองเราจะกลายเปนศัตรูกับเจาของที่  ความปรารถนาดีที่เราตั้งใจจะยื่นผลใหยอมไมสําเร็จผล  
เพราะตางคนตางเปนขาศึกตอกัน  ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา  จึงไดทรงงดเวนเรื่อง
นี้เสีย  และก็ทรงปฏิบัติตามนี้ 

ดูตัวอยาง  เมื่อสมัยองคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ  ในคราวนั้น  องคสมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาเห็นวากัสสปะ 
3 กัสสปะ  คือ อุรุเวลกัสสปะ, คยากัสสปะ. นทีกัสสปะ 3 กัสสปะพี่นองนี้มีบริวารมาก 

อุรุเวลกัสสปะนี้มีบริวาร 500 คน  เปนพี่ชายใหญ  คยากัสสปะ  มีบริวาร 300  คน  
นทีกัสสปะ  มีบริวาร 200 คน  รวมกัสสปะ 3 พี่นองมีบริวารจริงๆ 1,000 คน  แลวทั้งหมดนี้ทั้งตัว
ทานกัสสปะทั้ง 3 กัสสปะก็ดี  บริวารก็ดี ประพฤติตนเปนชฏิล  คือ  แสวงหาธรรมเปนเครื่องพน  
แตทวาประเพณีของพราหมณนี้มีวิธีปฏิบัติหลายอยาง  สํานักของทานกัสสปะทั้ง 3 กัสสปะนี้  มี
ความพอใจในการบูชาไฟ  เวลาที่เขาจะทําความดี  เขาจุดไหข้ึน  และก็นั่งเพงไฟ บูชาไฟ  จับภาพ
ของไฟ  ถาเราจะพูดตามนเขตของพระพุทธศาสนาก็เรียกวา  เขานิยมเจริญเตโชกสิณ  ใชภาพ
นิมิตไฟเปนสําคัญ  ในที่สุดกัสสปะทั้ง 3 กัสสปะพี่นองก็ดี  บรรดาบริวารของทานอีก 1,000 ก็ดี  
ทั้งหมดนี้ก็ไดฌานโลกียและไดอภิญญาสมาบัติ  คร้ันเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไดทรง



พิจารณาวา  กัสสปะ 3 พี่นองนี้ก็ดี  บริวาร 1,000 ก็ดีมีกําลังใจแกกลา  มีบารมีสมควรที่จะบรรลุ
อรหันตผลได แตทวา จริยาของบรรดากัสสปะทั้งหลายที่สอนลุกศิษยยังผิดอยู  ฉะนั้น  องคสมเด็จ
พระบรมครูจึงจะเขาไปแกไข 

วันนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรทรงเหาะออกไปจากปาอิสิปตนมฤคทายวัน  คร้ันถึงเขต
ของทานอุรุเวลกัสสปะ  พี่ชายใหญ  คือวากัสสปะทั้ง 3 คนนี้  ต้ังสํานักอยูคนละสํานัก  พี่ชายใหญ
ต้ังอยูดานเหนือของแมน้ํา  นองชายคนกลางตั้งอยูระหวางตอนกลาง นองชายตั้งอยูทางสายแมน้าํ
ตอนใต  เปนอันวาตั้งสํานักอยูเปนระยะๆ  ผลัดกันไป 

ในอันดับแรก  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไปหาทานอุรุเวลกัสสปะกอนครั้นเขาไป
ถึงแลวองคสมเด็จพระชินวรจึงไดมีพุทธกีกาตรัสวา  อยากจะขอพักอาศัยทานอุลุเวลกัสสปะและ
นองชายทั้งสองก็ดี  ถือวาตนเปนอาจารยใหญ  เปนผูวิเศษ  สามารถจะดลบันดาลนิรมิตอะไรก็ได
ตามใจปรารถนา  ถือวาเปนผูเลิศ  เปนคนที่มีคนเคารพนับถือมาก  เหตุฉะนั้น  จึงมีคนมบวชดวย
ต้ัง  1,000  แตทวาเขาผูนี้นั้นเปนผูตระหนี่ในความดี  หรือวาตระหนี่ตอตระกูล  คร้ันเห็นองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเขามา  ความจริงพระพุทธเจาตรัสใหมๆ  ก็ยังไมรูจัก  แสดงอาการจะ
ขออาศัย  เขาก็มองหนา  นักบวชคนนี้แตงตัวไมเหมือนชาวบานเขา 

อันดับแรก  โกนหัว  อันดับที่สอง  โกนหนวด  อันดับที่สาม  มีผาที่ทรงเศราหมอง  เวลานัน้
คนที่โกนหัวและโกนผม  เขาถือวาเปนคนจัญไร  เปนคนที่มีเสนียดใหญ  พราหมณเขาถือ  เมื่อเห็น
องคสมเด็จพรมหามุนีจะขออาศัย  ทานจึงบอกวา  ในที่นี้ไมมีที่อาศัยเพราะวาอาคารทุกหลัง  
สถานที่ต้ังทั้งหมดเปนที่อยูของดาบสผูเปนบริวาล  ที่วางไมมี  องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดบอกวา  
ที่ใดที่หนึ่งเราก็อยูได  ขอใหทานอนุญาตใหเราอาศัยก็แลวกัน 

คร้ังเมื่อทานอุรุเวลกัสสปะมองมามองไป  คิดวาดาบสคนนี้  คงจะมีความยิ่งใหญใน
ความรู  หรือมิฉะนั้นก็อวดตนเปนครูเปนผูวิเศษ  ถากระไรก็ดี  เราจะตองประมาณดาบสนี้ใหมี
ความรูสึกตน  ฉะนั้นทานอุลุเวลกัสสปะจึงไดกลาวกับองคสมเด็จพระทศพลวา  โภ  ปุริสะ  ดูกร
บุรุษผูเจริญ  สถานที่อาศัยที่อ่ืนไมมี  มีแตโรงสําหรับบูชาไฟ  แตวาในที่นั้นมีนาครายอยูตัวหนึ่ง  
ทานอาศัยจะมีอันตราย  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา  ไมเปนไร  นาคจะรายก็เชิญ
ราย  เราพรอมแลวที่จะสละชีวิต  มีความตองการอยูอยางเดียว  เพียงแคขอใหมีโอกาสอาศัยทาน
อยูหนึ่งคืนเทานั้น 

ฉะนั้น  ทานอุลุเวลกัสสปะ  จึงใหอาศัยในโรงบูชาไฟ  แตความจริงนาครายนั้น  ไมใชนาค
จริง  เปนนาคที่ทานอุรุเวลกัสสปะทานบันดาลขึ้นไว  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเขา
ไปอาศัย  ถึงเวลาค่ํา  อุรุเวลกัสสปะก็บันดาลใหนาคที่นิมิตไว  เขามาจะทํารายองคสมเด็จพระ
จอมไตร  นาคมีพิษราย  ถาพนออกไปคน็จะตายเพราะอํานาจของพิษเมื่อพญานาคเลื้อยเขามา
และก็พนพิษใส  องคสมเด็จพระจอมไตรที่กําลังทรงสมาธิอยูอันตรายยอมไมมีแกองคพระบรมครู  



เพราะอาศัยบารมี 30 ทัส  เปนสําคัญ  แมแตสมัยที่พระยามาราธิราชมีมากยิ่งไปกวานั้น  มีฤทธิ์
มากกวาองคสมเด็จพระบรมศาสดายังสูได 

เหตุฉะนั้น  เมื่อนาครายพนพิษเขามาองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดทรงระลึกถึงบารมี
ทั้ง 30  ทัศ  ที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไดทรงบําเพ็ญมาถึง 4 อสงไขยกับหลายแสนกัป
เปนกําแพงกั้น  แลวองคสมเด็จพระชิตมารก็ทรงอธิษฐานใหนาคตัวเล็กลงจะเทางูเขียว  แลวก็จับ
นาคตัวนั้นมาขดนอนอยูในบาตร  นาคหมดฤทธิ์ 

เมื่อทานอุรุเวลกัสสปะเห็นวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมมีอันตราย  จึงได
บันดาลใหไฟไหมเขามาในจตุรทิศ  เพราะเขาไดเตโชกสิณ  องคสมเด็จพระธรรมสามิศรก็บันดาล
ใหฝนตกดับไฟหายไป  อุรุเวลกัสสปะยังไมละความพยายามที่จะทํารายองคสมเด็จพระจอมไตร  
จึงบันดาลใหเปนกระแสน้ําใหญมีความสูงมากไหลเขามาทั่วทุกทิศ  หวังจะใหทวมองคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศรใหตายในสถานที่นั้น  องคสมเด็จพระทรงธรรมก็ทรงเขาปฐวีกสิณ  อธิฐานใหน้ํานั้น
แข็งตัวอยูรอบๆ  ภายนอกบริเวณของโรงบูชาไฟ  แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จ
จงกรมในระหวางนั้น  ถือเอาน้ําเปนกําแพง 

พอมาในตอนเชา  ทานอุรุเวลกัสสปะคิดวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะตายมาดู
แลว  ปรากฏวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจงกรมอยู  ก็แปลกใจในความสามารถขององค
สมเด็จพระบรมครู  ในตอนนี้เององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงกลาววา  อุรุเวลกัสสปะ  พอ
กลาวชื่อเขาก็แปลกใจ  จึงไดถามวา  ทานรูจักขาพเจาไดอยางไร  ทั้งๆที่ขาพเจาไมบอกชื่อ  
พระพุทธเจาก็ตรัสวา  อยาวาแตชื่อชาตินี้เลย  จะถอยหลังไปแสนชาติลานชาติโกฎิชาติ  เราก็รูจัก
ชื่อทาน  และก็รูจิตกําลังน้ําใจของทาน  รูจักตระกูลของทาน  รูจักความเปนอยูของทานหมด 

เมื่อองคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสอยางนี้  เขาก็แปลกใจ  จึงไดทูลถามองคสมเด็จพระจอม
ไตรวา  ทานรูไดอยางไร  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงไดมีพระพุทธฎีกาตรัสวาเราเปนสัพพัญู  
เปนผูรูทั้งหมด  ข้ึนชื่อวาอะไรไมรูในโลกนี้ ไมมี  ฉะนั้น  ทานอุรุเวลกัสสปะจึงอยากจะถามจริยาคือ  
ความดีของพระพุทธเจาวาถาทานรูอยางนั้นจริงๆ  ลองตอบมาทีเถิดวาในสํานักของเรานี้  ใชอะไร
เปนสําคัญในการเจริญสมณธรรม  คือ  ตบะ  คําวา  ตบะแปลวา  จริยาเปนเครื่องทําลายบาป  
หรือเผาผลาญบาป                

องคสมเด็จพระภาคเจาจึงไดกลาววา  เธอบูชาไฟเปนสําคัญ  และองคศมเด็จพระธรรมบ
รมศาสดาตอนนี้ตรัสเอาใจอุรุเวลกัสสปะ  ทานกลาววา  อุรุเวลกัสสปะ  แตความจริงเวลาที่ทานอุรุ
เวลกัสสปะมานั้น  บริวาร 500 มาดวย  เธอบูชาไฟนี่เปนของดี นี่จําไวใหดีนะ  วาพระพุทธเจาเขา
ไปในสถานที่ใด  ไมเคยย่ํายี่จริยาของสถานที่นั้น  ใครเขาทําอะไรอยูกอน  พระพุทธเจาจะตองชม
ไวดีกอน  ทั้งๆ  ที่องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา  ก็รูวาดี  แตมันดีไมถึงที่สุด  ฉะนั้น  เมื่อองค



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  การบูชาไฟของเธอดี  สามารถทําจิตใจของเธอใหทรงฌาน
สมาบัติได  และก็สมารถทําใจของเธอใหทรงอภิญญาสมาบัติได  มีฤทธิ์มีเดช 

และองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสตอไปวา  อุรุเวลกัสสปะ  การบูชาไฟภายนอกคือจุด
ไฟและก็ต้ังใจเพงไฟนี่เปนของดี  แตทวา  ของเรายังมีไฟ  ภายในอีก  ซึ่งมันสําคัญยิ่งกวานี้  ถาเธอ
มีโอกาสรูจักไฟภายใน  และก็บูชาไฟภายในไดแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา  เธอจะมี
อํานาจยิ่งกวานี้  เธอจะมีความดียิ่งไปกวานี้  นี่เปนอันวาองคสมเด็จพระมหามุนีกอนที่จะเทศน
โปรดเขา  ชมเสียกอน เขามีไฟทานก็มีไฟเหมือน 

ในเมื่อทานอุรุเวลกัสสปะ  ทานเปนคนที่มีฤทธิ์เปนอาจารยใหญมีความดีอยูแลวและก็เห็น
ฤทธิ์เห็นเดชขององคสมเด็จพระประทีปแกววา  ทานผูมีความดีอยางเลิศ  คงจะมีความรูที่
ประเสริฐกวาเรา  ถาหากวาเราไดความรูจากทานผูนี้แลว  เราจะดียิ่งไปกวาเดิม 

ฉะนั้นทานอุรุเวลกัสสปะ  จึงไดถามวา  ไฟภายนอกนี่ขาพเจารูจัด ทานก็ชมวาดีแต
กลับมาพูดวาไฟภายในของทานดี  มันดียิ่งกวาไฟภายนอก  อยากจะทราบวา  ไฟภายในไดแก
อะไร 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาวา  อุรุเวลกัสสปะ  ใหภายในที่
เราควรจะพิจารณา  มันมีอยู 3 กอง คือ 

1. ราคัคคิ  ไฟคือราคะ 
2. โทสัคคิ  ไฟคือโทสะ 
3. โมหัคคิ  ไฟคือโมหะ 
ไฟ 3 กองนี้  มันอยูภายในใจของเรา  มันรอนกวาไฟภายนอก  ไฟภายนอกเมื่อเปลวไฟ

ปรากฏ  ถานไฟยังมีอยู  ก็ชื่อวามีความรอน ถาไฟภายนอกมันอยูตรงนี้  ถาเราไฟเสียที่อ่ืน  เราก็
ไมรอน  เราก็จะสามารถหนีไดโดยสะดวก  แตทวาไฟภายใน 3 กอง มันสุกอยูในใจเราจะลงไป
ในมหาสมุทรก็ดี  จมน้ําสักกี่ทีก็ตาม  ไฟภายในก็ตามไปเผา  จะขึ้นไผอยูบนยอดเขาที่อยูบน
อากาศ  ไฟภายในก็ตามไปดวย  หากวาถาคนทุกคนสามารถดับไฟภายในเสียไดแลว ทานผูนั้น
ถือไดวามีความสุขที่สุด  แลวก็เปนมนุษยที่หมดกรรมที่จะตอทํา  จะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน 

อุรุเวลกัสสปะจึงไดทูลถามองคสมเด็จพระพิชิตมารวา  ไฟ 3 กองนี้ มันมีลักษณะอยางไร 
องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฎีกาตรัสวา   อุรุเวลกัสสปะ  ไฟ 3 กอง 
ราคัคคิ  ไฟคือราคะ  ก็ไดแกอารมณจิตที่คิดอยูในรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอมรสอรอย  

แลวก็มีความสัมผัสระหวางเพศ  มีอารมณเกลือกกลั้วไปดวยกามารมณ  อารมณอยางนี้ถาเกิด
ข้ึนกับบุคคลผูใด  จิตใจของบุคคลนั้นจะมีความสุขไมได  เพราะมีความหวงใยในสิ่งที่เรารัก  ในสิ่ง
ที่เราปรารถนา  ถาสิ่วทั้งหลายเหลานี้  ไมปรากฏขึ้นมาตามที่เราตองการกําลังใจของเรานี้นั้นก็จะ



เกิดความกลัดกลุม  มันเปนปจจัยของความทุกข  นี่พระพุทธเจาเทศนยาวนิด  แตของเราเทศนยอ
หนอย  เวลามันนอย 

อุรุเวลกัสสปะ  จึงถามวา  ไฟกองที่ 2 มันเปนอยางไร 
องคสมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสวา  โทสัคคิ    ไฟคือโทสะ  ก็ไดแก ความโกรธ  ความ

พยาบาท  จองลางจองผลาญ  อารมณที่อิจฉาริษยาบุคคลอื่น  เห็นบุคคลอื่นไดดี  ทนอยูไมไดมี
กําลังใจเรารอน  ใครเขาพูดอะไรใหเราไมชอบใจ  ใครเขาทําอะไรไมเปนที่ชอบใจของเราก็แสดง
อาการ  กายเราเห็นไดโดยการไมชอบใจ  เราก็โกรธ  โกรธแลวก็มีจิตคิดจะประทุษรายบุคคลนั้น  
อาการอยางนี้แสดงวา  โทสัคคิ  ไฟคือโทสะเผาผลาญใจ  บุคคลใดที่มีความโกรธบุคคลนั้นจะมี
ความสุขไมได  ถายังไมสามารถจะแกแคนไดเพียงใด  ก็จะกินไมไดนอนไมหลับมีแตความกลัด
กลุม  รางกายก็จะทรุดโทรม  เมื่ออารมณใจเศราหมองเมื่อใด  ถาตายแลวก็ไปสูอบายภูมิ ส้ิน
ความดี 

เมื่อองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสอยางนี้  ทานอุรุเวลกัสสปะ  บริวารก็ดีเปนผูทรงฌาน
สมาบัติถึงขั้นไดอภิญญา  มีความเขาใจในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แลวตอไปเขชาก็ไดถามพระพุทธเจาตอไปวา  โภ  ปุริสะ  ดูกรบุรุษผูเจริญ  อยากจะทราบ
วาไฟกองที่ 3 เปนประการใด 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา  ไฟกองที่ 3 คือ  โมหคติ  ไฟคือโมหะ  ไฟคือ
โมหะนี่  มีอารมณหลง  หลงคิดวาชีวิตคือรางกายที่เรามีนี้มันจะไมตาย  หลงคิดวาเรามีความ
ยิ่งใหญกวาบุคคลอื่นใดทั้งหมด  ซึ่งไมมีใครมีความดีสม่ําเสมอ  ดูไปเชนเดียวกันทาน 

เอาแลว  ขอที่ 3 นี่หวดดวยแสอยางหนัก  เชนเดียวกับทานที่เรามาขอพักอาศัยทานไม
ยอมใหเราพัก  เพราะวาทานมีความหลง  หลงคิดวา  ทานเปนผูวิเศษแตผูเดียว  ไมมีใครดีเสมอ
เหมือน  แลวในที่สุด ทานก็หลงวา  ทานมีฤทธิ์เลิศประเสริฐกวาบุคคลอื่น  เชนเมื่อคืนนี้  เราพักอยู
ในโรงไฟ  เปนอันวา  ทานปลอยนาครายเขาทําอันตรายเขา  เราก็อาศัยบารมีทั้ง 30 ทัศปองกัน  
และก็บันดาลใหนาคตัวนั้นตัวเล็กเทางู  เอามาขดไวในบาตร  เมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ตรัส  จึงยื่นบาตรใหอุรุเวลกัสสะปะดู 

อุรุเวลกัสสปะเห็นวา  นาคขดอยูในบาตร  ความจริงนาคมันตัวใหญ  แตทานทําใหตัวเล็ก
ได  ทานก็สงสัย  แลวตอไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  กลาววา  เธอใชเตโชกสณิ  หวงัจะ
เอาไฟเผาเรา  เราก็บันดาลอาโปกสิณใหตกลงมา  ไฟก็ดับ  ในที่สุด  เธอก็บันดาลน้ําใหมาทวมทับ
ใหเราจมน้ําตาย  แตความจริงความสามารถที่เธอมีอยูนี้ไซร  ยังไมไดจุดหนึ่งในแสนลานหรือแสน
โกฏิที่เรามี  เรามีอํานาจ  บารมี  เรามีความดี  มีความสามารถยิ่งไปกวานั้น 

ฉะนั้นโมหัคคิ  ไฟคือโมหะ  ไดแกความหลง  โดยที่เธอคิดวา  เธอดีกวาคนอื่น  ไมมีบุคคล
อ่ืนใดจะมีความเสมอเหมือนกับเธอ  อาศัยที่เธอมีบริวารมากประจําไว  500 คน  และก็ยังมี



ประชาชนภายนอก  อีกนับหมื่นนับแสนคนเคารพคน  เธอก็คิดวา  คนเปนคนดี  แตทวาเธอนี้ยังถูก
ไฟ 3 ประการเผาอยู  และองคสมเด็จพระสุคคตตรัสวา  เธออาจเกิดในเขตของอบายภูมิมากกวา  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เปนสัตวเดรัจฉานมากกวาการเกิดเปนคน  หรือเปนเทวดา  เขามีความเขาใจ
ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัส 

แลวองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยโจึงตรัสวา  อุรุเวลกัสสปะ  ถาเธอพยายามระงับไฟ
ทั้ง 3 กองใหหมดไป  โดยสรางความเขาใจวา  รางกายของคนหรือรางกายของสัตวหรือวัตถุธาตุ
ตางๆ ที่มีความสวยสดงดงามนั่นมันสวยไมจริง  ความสวยไมมีการทรงตัวถาวัตถุคือความใด
สะอาด  แตทวาปราศจากคนเช็ดคนถู  ไมชามันก็เศราปมอง  แลวในที่สุดมันก็พัง  ความโกรธ  
ความพยาบาทที่เราคิดจะประทุษรายบุคคลอื่น  อยากจะกลั่นแกลงเขาใหมีความทุกข  อยากจะ
ทําลายใหเขาส้ินชีวิต  แตความจริงอารมณนี้เปนอารมณที่มีความคิดผิด  เพราะวา  คนทุกคน  
สัตวทุกคน  ยอมมีความทุกขในการประกอบอาชีพ  ในการทรงตัวเพราะวาทุกขจากความเกิด  
ทุกขจากความแก  ทุกขจากการปวยไขไมสบาย  ทุกขจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  
ทุกขจากความตายที่จะเขามาถึง  เขามีทุกขอยูแลว  เราจะไปกลั่นแกลงใหเขามีความทุกขเพื่อ
ประโยชนอันใด  ถาเราจะพึงฆาเขาตาย  ก็ไมพึงจําเปนตองฆา  คนนั้นเขาตองตายอยูแลว ฉะนั้น
จิตตรงนี้ไมดี  เปนจิตที่เศราหมอง  ควรจะมีความเมตตาปรานีเปนที่ต้ัง  กําบังอารมณจิตที่มีความ
ชั่วนี้ไว เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศนไปถึงตอนนี้  เขาทุกคนก็มีความเขาใจ  เพราะ
เขาฟงดวยกําลังฌาน  ฟงดวยกําลังอภิญญาสมาบัติ  ภาพที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยพูด
ไปเพียงใดภาพปรากฏอยางนั้น  เขาเขาใจผิด 

ตอมาองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิกลาววา  สําหรับ  โมหัคติ  ไฟคือโมหะ  อยางนี้เธอจงตัด
สักกายทิฏฐิตัวเดียว  หมายความวา  เธอจงมีความเขาใจวา  รางกายคือ  ขันธ  5 นี้มันไมใชเรา  
มันไมใชของเรา  เราไมมีในขันธ  5 ขันธ 5 ไมมีในเรา  ขันธ 5 มีธาตุ 4 เขามาประชุมกัน  รวมเขา
มาเปนกาย  แบงออกไปเปน  32  สวน  มันเกิดขึ้นมาแลว  ก็มีความเสื่อมเปนปกติ  ในที่สุดมันก็
สลายตัว  ถาขันธ 5 นี้มันเปนเราจริง  เปนของเราจริง  เราไมปรารถนาใหมันแก  มันตองไมแก  เรา
ไมปรารถนาใหมันปวย  มันก็ตองไมปวย  เราไมปรารถนาใหมันตาย  มันก็ตองไมตาย  แตวามีใคร
คนใดบางที่มีอํานาจวาสนามากในเขตของโลกนี้  ที่สามารถที่จะหักหามพระยามัจจุราช คือความ
ตาย  หรือดึงชิวิตได 

อุรุเวลกัสสปะ  ก็ตอบวา  ไมมีพระเจาขา 
แลวองคสมเด็จพระบรมศาสดา  จึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  อุรุเวลกัสสปะ  ถาเชนนั้น

เธอจงเปลื้องขันธ 5 เสีย  จงอยายึดถือ 5 ภายในคือ  รางกายของเราวาเปนเราเปนของเรา  และจง
อยายึดถือภายนอกคือ  กายของลูกศิษย  กายของที่พี่ของนองของพอของแมหรือคนที่รักวา  กาย
อันนี้มันเปนสมบัติของเราหรือเปนของเรา  แลวเธอจงอยายึดถือสรรพวัตถุทั้งหมดในโลกวา มัน



เปนเราเปนของเรา  เธอจงวางภาระนี้เสีย  จงคิดแตเพียงวาขึ้นชื่อวารางกายประกอบไปดวยขันธ 5 
อยางนี้มันมีโทษ  ความสุขที่เกิดขึ้นกับเราก็อาศัยใจที่เขาถึง  โดยศัพททางภาษาบาลีวา  เตสัง  
วูปสโม  สุโข  ซึ่งแปลเปนใจความวา  อาการที่เขาไประงับกายเสียไดชื่อวาจิตมีความสุข  ก็
หมายความวาเราไมเกาะกายเรา  เราไมเกาะกายของบุคคลอื่น  เราไมเกาะทรัพยสินทั้งหลายใน
โลกทั้งหมด  เราจะปลดโดยคิดวา คือชาตินี้เปนชาติสุดทาย  ที่เราจะเกิดมาเปนทาสของกิเลส  
ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรมเมื่อชีวิตคือ  รางกายสิ้นชีพลงไปเมื่อไหร  จิตใจของเราจะปลด
ทั้งหมด  นั่นก็คือปลดความเปนมนุษย  ไมตองการความเปนมนุษยอีก  ปลดความเปนเทวดาหรือ
พรหม  ข้ึนชื่อวาเทวดาหรือพรหมเราไมตองการ  ดินแดนที่เราตองากรนั่นก็ไดแก  พระนิพพานคือ  
ดินแดนที่มีเอกันตบรมสุข 

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสอยางนี้  ก็ปรากฏวา ทานอุรุเวลกัสสปะพรอมไป
ดวยบริวารทั้งหมด  500  รูป  สําเร็จเปนอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาญาณ  หลังจากเมื่อองคสมเด็จ
พระพิชิตมารเทศนจบ บรรดาดาบสทั้งหมดก็ขอบวช  เครื่องบริวารบริขารทั้งหมดลอยไปตาม
กระแสน้ํา  และก็ขอใหพระพุทธเจาบวชใหเพราะเปนอรหันตทั้งหมด 

ตอมานองชายทั้งสองเห็บริขารทั้งหมดลอยมาก็แปลกใจ  เพราะเธออยูใตน้ําคิดวา
อันตรายจะพึงมีแกพี่ชาย  ขอเลาลัด  จึงไดพากันมาพาบริวารทั้งหมดเขามาหา  เห็นพี่ชายกัน
บริวารทั้งหมดเปนเปนพระโกนหัวไปหมดแลว  กิริยาอาการความเปนทุกขไมมีไดทราบจากพี่ชาย
วา  นี่คือองคสมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลกเราเขาถึงธรรมของทาน  
เวลานี้เราเปนอรหันตแลว  ขอนองแกวกับบริวารทั้งหมดจงเขาไปกราบพระพุทธเจายอมรับนับถือ  
เมื่อเปนเชนนั้น  ดาบสทั้ง 2 จึงไดนําบริวารเขาไปเฝาพระพุทธเจา  คร้ันเฝาแลวองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว  ก็ไดทรงเทศนไฟ 3 กองตามเดิมเมื่อเทศนจนก็ปรากฏวาทั้งนองชายพรอมดวยบริวาร
อีก 500 ไดสําเร็จอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณ  จึงไดลอยบริขารทิ้งความเปนฤาษีทั้งหมด 

นี่แหละบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต  จริยาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเขาไปในที่ใดก็ดี  ยอมไมพยายามหักลางจารีตประเพณีของสถานที่นั้นจริยาอยางนี้ที่มีอยูที่  
องคสมเด็จพระบรมครูก็ทรงยกยองพระธมคคัลลานะอยางยิ่งพระโมคคัลลานะนี่มีจริยาคลายคลึง
พระพุทธเจามากฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดทรงเปรียบเทียบพระโมคคัลลานะคลายๆ  แมลงภู ทาน
บอกวา แมลงภูเวลาที่ตองการน้ําจากเกสรดอกไมเวลาที่เขาไปแลวไมพยายามจะทําเกสรดอกไม
ใหชอกช้ําเพื่อไดน้ําหลานมาฉนใด  โมคคัลลานะซึ่งเปนลูกของเราก็มีจริยาอยางนั้น  โมคคัลลานะ
เขาไปสูตระกูลใด  ไมเคยทําจิตใจของบุคคลใดตระกูลนั้นใหชอกช้ํา 

ฉะนั้น  ขอบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายจงปฏิบัติเชนเดียวกันพระโมคคัลลานะ  ทีเ่ราเรือ่งนีม้า
พูดมาเทศน  ก็เพื่อจะใหบรรดาทานพุทธบริษั้ททั้งหลายทราบวา จริยาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร  และจริยาของพระอัคตสาวกเปนอยางไร  ทําไมทานจึงมีความสุขใน



เมื่อเขาไปสถานที่ทุกสถาน  ทั้งนี้ก็เพราะวาองคสมเด็๗พระพิชิตมารไมหักลางระเวบียบประเพณี
หรือศีลธรรม  จริยาใดๆ ที่เจาของเขาทําไวกอน  ถาองคสมเด็จพระชินวรเห็นวา  ส่ิงนั้นมันไมถูก  
แตก็พยายามคลอยตมเพื่อเปนการเอาใจ  ในเมื่อเราปฏิบัติตามเขาแลวไซร เขากับเราก็กลายเปน
พวกกัน  เมื่อความรักมีอยูแลว  ตอไปเวลาที่จะแกไขก็หักลางปฏิปทาของเขา  อันดับแรก  ก็ยก
ยองสรรเสริญเสียกอนวาการที่ทําอยางนี้เปนความดี  แตทวาถาตองการความดียิ่งไปกวานั้น  ควร
จะเสริมความดีดวยวิธีนี้ ถาเราทําอยางนี้เขาเรียกวาบังไมช้ําน้ําไมขุน  เชนเดียวกันพระโมคคัลลา
นะเขาไปสูตระกูล  จึงเอาอยางแมลงภูตามที่กลาวมา 

นี่และบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี
ทรงชนะใจคน  พระอัคตสาวกหรือบรรดาพระอรหันตทั้งหลายที่เปนสาวกผูใหญเปนอรหันผล  ที่
สามารถชนะใจคนไดก็เพราะวาทานไมมีการหักลางความดีของบุคคลอื่น  เขาไปในสถานที่ใด  
เจาของที่ก็มีความแชมชื่น  มีความสุข  มีความสบาย  เหตุฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบรษิทัทัง้หลาย 
ถาจะปฏิบัติธรรมใหไดดี  ก็จงทําใจตามแบบฉบับขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา  และเหมือนกับพระอัคตสาวกทั้งหลายมีพระโมคคัลลานะเปนตน  การปฏิบัติธรรมของ
ทานจะมีผล  สามารถจะบรรลุ  สามารถจะตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปทาน  เขาถึงพระนิพพานไดใน
ชาตินี้ 

เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  วันนี้ต้ังใจจะเทศนสัก 30 นาที  นี่จะปาเขาไป
เกือบชั่วโมงแลว  ก็ขอยุติลงไวแตเพียงเทานี้  ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัต
ยาอธิษฐานอางคุณพระรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  จง
ดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  มีแตความสุข  สวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ  มีอายุ  วรรณะ  สขะ  พละ  และปฏิภาณ  ธรรมใด
ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี และพระอรหันตสาวกทั้งหลายกดี็บรรลุ
แลว  ขอบรรดาทานพุทธศษสนิกชนทั้งหลายเลหานี้ทั้งหมดจงเปนผูบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันน
เถิด  เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง  พุทธประวัติ 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2521 
  นโม  ตัสสะ ภควโต  อรหโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ  เอตัง กาสาวัง  คเหตวาติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาขององค

สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  เพราะวาวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลสัมมาปฏิบัติ  ในศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  โดยมี
ความหวังวา  วันนี้เปนวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา  เพราะวาวันนี้เปนวันประสูติขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จากพระครรภพระมารดานี้ประการหนึ่งและอีกประากรหนึ่งก็วันนี้
เองเปนวันที่องคสมเด็จพระสัมมราสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  และก็วันนี้
เหมือนกันเปนวันดับขันธเขาสูปรินิพพานของ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จัดวาเปนวัน
สําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา 

การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ต้ังใจมาบําเพ็ยกุศลจรรยาสัมมาปฏิบัติตาม
คําแนะนําขององคพระทรงสวสดิโสภาคย  วันนี้ทําครบทั้ง 2 ประการ  คือทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติ
บูชา  คําวา  อามิสบูชา  หมายความวา  นําดอกไมธูปเทียนเครื่องสักการะวรามิส  มาบูชาองค
สมเด็จพระธรรมสามิศรนี้อยางหนึ่ง  อีกประการหนึ่งนําภัตตาหารมาถวายแดบรรดาภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนา  นําผาปามาทอดในเขตพระศาสนา  ติดบูชาเครื่องกัณฑเทศนก็ดี  ทั้งหมดนี้องค
สมเด็จพระชินศรีตรัสวาเปนอามิสบูชา  อามิสบูชานี้ความจริงก็มีอานิสงสเลิศประเสริฐ  สามารถ
ทําใหบุคคลทั้งหลายที่บูชาแลวในศาสนา  ขององคสมเด็จพระประทีปแกวไปเกิดในกามาวจร
สวรรคได 

แตองคสมเด็จพระศาสดาตรัสไวในวันสุดทายที่จะปรินิพพานวา อานันทะ  ดูกรอานนท 
อามิสบูชาจัดวามีผลใหญ แตทวาผลทั้งหลายนี้ยอมมีอานิสงสไมเทาปฏิบัติบูชานั่นก็หมายความ
วา  ปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาของ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไวไดแก  บุญกิริยา
วัตถุทั้ง 3 ประการ กลาวคือ 

1. ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
2. ศีลมัย   บุญสําเร็จดวยการักษาศีล 
3. ภาวนามัย  บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 



หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ปฏิบัติในเหตุ 3 ประการนี้แลวองค
สมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา  เปนการบูชาพระองคดวยปฏิบัติบูชา  แตทวาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายโดยทั่วหนาที่มานั่ง  ณ  โอกาสนี้  ตางคนตางบูชาองค  สมเด็จพระชินศรีทั้ง 2 
ประการครบถวน  ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา  เปนอันวาคําสั่งใดที่องคสเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแนะนําไว  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําครบถวน  จัดวาอันดับแรก  จัดวาเปนบุคคล
เขาถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ  นี้จัดวาเปนคุณใหญ  เพราะวาบุคคลใดมีความมั่นใจใน
คุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการแลว  บุคคลนี้จะมีชีวิตเปนมนุษยอยูดีก็ชื่อวาไมมีชีวิตตกต่ํา  คือ  
มีความสุขและถาหากวาถาตายจากความเปนมนุษย  อยางนอยที่สุดก็จะเกิดเปนเทวดาหรือ
พรหม  ถามีบุญวาสนาบารมีมาก  ก็จะเขาถึงซึ่งอมตมหาปรินิพพาน นี่เปนคุณใหญที่บรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานไดบูชาแลวในวันนี้  สําหรับตอแตนี้ไปจะขอนําประวัติยอของ  องคสมเด็จพระ
ชินศรีบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจามาแสดงแกทานพุทธบริษัท  พอสมควรแกเวลา  ความมีวา 

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวองค
สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงประกาศพระศาสนา  ส้ินเวลา 45 ป แตความจริงตอนทายนี้อาตมา
คิดวามีความสําคัญนอย จะขอถอยหลังไปนิดหนึ่ง  เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  
ไดมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีในวันนี้  ก็เปนเพราะวามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  ก็ควรจะดูลีลาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวา  พระองคทํา
อยงไร จึงไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนพระอรหันตองคแรกในพระพุทธศาสนา แลวก็
จริยานั้นพระอรหันตทั้งหลาย  พระสาวกทั้งหลายที่บรรลุไปแลว  ก็ปฏิบัติอยางเดียวกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําพระทัยขององคสมเด็จพระภควันต  วันที่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตองจดจําแลวก็ทําตาม  เนื้อความมีอยูวา 

เมื่อองคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตัดสินพระทัยวา  นับแตบดนี้ไมเราจะ
แสวงมหาภิเนษกรมณ คือหมายความวาตองการจะปลีกออกจากความเปนฆราวาสจากความ
วุนวาย  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงออกแลว องคพระประทีปแกวก็เขาไปพิสูจนศาสนาของ
พราหมณกอน  สํานักใดที่องคสมเด็จพระชินวรไดเคยทราบมาแลววาเปนสํานักใหญ  มี
ความสําคัญ  สมเด็จพระภควันตก็เขาไปศึกษาในสํานักนั้นๆ  แตทวาเห็นวาไมมีผล  ตอมาใน
ตอนทาย  องคสมเด็จพระทศพลทรงเขาไปสํานักอุทกตามสรามนุตรและอาฬารดาบสกาลามโคตร  
ทนผูนี้มีความรูถึงสมาบัติ  4 ในรูปฌาน 

องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาก็ทรงเขาไปศึกษาเขาไปศึกษาสิ้นเวลาเล็กนอยก็สมา
รถทรงฌาน 4 ในรูปฌานไดคลองแคลว  แตวาองคสมเด็จพระประทีปแกวไดทรงเห็นวา  รูปฌานนี้
ไมเปนทางพนทุกข  เปนแคเพยงบันไดกาวไปสูทางพนทุกขเทานั้น 



เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงออกจาก สํานักอาฬารดาบสกาลามโคตรเขาไปสู
สํานักของทุทกดาบสรามบุตร  สํานักนี้สามารถจะสอนคใหไดถึงอรูปฌาน  คือเปนฌานที่ 8 
สําหรับพระผูมีพระภาคเจาก็เขาไปศึกษา ใชเวลาไมนาน สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาก็ทรง
ศึกษาไดอรูปฌาน  จนมีความคลองตัว 

เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา  ทั้งอรูปฌานนี้ก็ดี ไมใชทางพนทุกข สทั้งนี้ก็เปนเพราะวาบารมี
ขององคสมเด็จพระชินศรี บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา คือ  บําเพ็ญบารมีมาทั้ง 4 อสงไชยกําไร
แสนกัปเปนเครื่องกระตุนเตือนใจเหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดลาอาจารย  
ทั้งสองออกแสวงหาภิเนษกรมณ  คนควาทางพนทุกขดวยตนเอง  ในตอนนั้นก็มีปญจวัคคียทั้ง 5 
ฤาษีทั้ง 5 คือ ทานโกณฑัญญะ  ทานวัปปะ  ทานภัททิยะ  ทานมหานาม  ทานอัสสชิ  โดยเฉพาะ
ทานโกณฑัญญะ  นี่เปนพราหมณหนุมที่สุด 

ในสมัย เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประสูติใหม ๆ ในเวลานั้นพระราชบิดาได
เชิญพราหมณ 5 คน  เขาไปพยากรณความเปนมาของพระราชโอรส  ปรากฏวาพราหมณแก 4 คน  
ไดพยากรณวา  ยกนิ้วทั้ง 2 นิ้ววา  เด็กคนนี้ถามีชิวิตอยูจะไดเปนจักรพรรดิ์ปกครองโลกโดยธรรม  
หากวาถาบวชแลวจะไดเปนศาสดาเอกในโลก  คําวา  ศาสดาแปลวา  ครู  ฉะนั้นแตทวาทานโกณ
ฑัญญะนี้  พิจารณาดูลักษณะขององคสมเด็จพระบรมครูเปนพรหมณหนุมกวาเขา แตทวามี
ความสามารถมาก จึงไดยกนิ้วมือชี้ข้ึนเปนแตเพียงนิ้วเดียว  ไดกลาววา  เด็กคนนี้จะไดเปนศาสดา
เอกในโลก  ไมพยากรณวาจะเห็เปนพรเจาจักรพรรดิ์  เธอมีความมั่นใจวาทานผูนี้จะไดเปน  องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจา  จึงไดพยากรณอยางนั้น 

บรรดาพราหมณทั้งหลาย  เมื่อออกจากสํานักของพระเจาสุทโธทนะมหาราชแลวตงคน
ตางก็ส่ังลูกหลานซึ่งกันและกันว  สิทธัตถุราชกุมารนี้  ถาออกบวชเมื่อไหรจะไดเปนศาสดาใหญ
ที่สุดในโลก  ถาเราตายไปเสียกอนแลว  เจาทั้งหลายจงพากันบวชตาม 

จากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ออกจากสํานักของอาจารยทั้ง 2 แลว  ไปแสวง
มหาภิเนษกรมณดวยพระองคเอง  พราหมณทั้ง 4 นั้น 4 คนตนตายหมด  เพราะเปนคนแก  เหลือ
แตเพียงทานโกณฑัญญะทานเดียว  แตวาอีก 4 องคนั้นเปนลูกหลานของพราหมณ 4 องค ที่ตาย
ไปแลว  เมื่อทราบวาองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแสวงมหาภิเนษกรมณโดยเฉพาะ  จงึพากนัมา
ปฏับัติรับใชดวยประการทั้งปวง 

ตอนนี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงทรมานพระองคตามวิธีของพรหมณ ส้ินเวลาหกป
จนกระทั่งรางกายของพระองคนี้เดินไปก็ซวนจะลม ขนที่ติดกับตัวนี้เดินไปเอามือลูบก็จวนจะหลุด 
เปนอันวาเปนการทรมานที่สุด  ก็ไมเปนทางสําเร็จสัมมาสัมพุทธโพธิญาณ  ตอจากนั้นองคสมเด็จ
พระพิชิตมารจึงมทรงดําริใหม ก็ดวยอาศัยพระบารมีขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  



บําเพ็ญมามากจะตองเปนพระพุทธเจา จึงไดทรงดําริวาทางจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนั้น  
เห็นจะเปนทางใจ  ไมใชทางกาย 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงไดบิณฑบาตฉันภัตตาหาร  อาศัยพราหมณ
ทั้ง 5 คนนั้น  เปนคนติดในวิธีการของพราหมณวา  การทรมานกาย ว เปนผลแหงความดีจะได
บรรลุมรรคผล  เมื่อเห็นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา  หันมาเสวยพระกระยาหาร  เขา
ทั้งหลายเหลานั้นจึงไดมีความรูสึกในใจวา พระสมณโคดมองคนี้ไซรหรือสิทธัตถุราชกุมารเวลานี้  
ละจากการทรมานพระวรกายเสียแลว กลับจักมากลายเปนคนมักมากเสวยอาหาร  ไมฃอบใจ  จึ
ไงดพากันหลีกไปไมเฝาพระพุทธเจา 

แตวาตอนนี้พระอรรถกถาจารย คือ  พระอรหันตทั้งหลายรจนาไว  คือ แกไขพระบาลี
อธิบายในตอนนี้วาความจริงการที่พราหมณทั้ง 5 คนหลีกไปนั้น  เปนอํานาจของเทวดาวาเทวดา
ทั้งหลายไมตองการใหพราหมณทั้ง 5 คนนั้น  กวนใจองคสมเด็จพระจอมไตรพระศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจานั้น  ากรที่จะปฏิบัติตนใหบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนั้นไซรตองกาศัยความสงัดเปน
สําคัญ  เทวดาทั้งหมดจึงไดบันดาลใหพราหมณทั้ง 5 คนหลีกไปอันนี้เปนคําอธิบายของพระ
อรหันตทั้งหลายในเวลานั้น 

เปนอันวาเมื่อพราหมณทั้ง 5 คนหลีกไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงบิณฑบาต
เสวยพระกระยาหารเสร็จ  มีกําลังรางกายดี  สมเด็จพระมหามุนีจึงไดเลือกโคนตนไทรตนหนึ่งเปน
ที่อาศัย  อยูภายใกลแมน้ํานั้น  ที่อยูเปนที่เขียวขจีไปดวยตนหญา  สมเด็จพระบรมศาสดาเห็นวา  
เปนที่อันสมควรจึงไดประทับลงตรงนั้น  คิดวาจะพักผอนกาย 

วันนั้นเปนวันพอดี  ที่นางสุชาดาพอดีเดิมที่แกแตงงานมาตั้งหลายป  ไมมีบุตร  จึงไดมา
บนรุกขเทวดาวา  ถามีบุตรเมื่อไหรจะถวายอาหารขาวมธุปายาส  ที่มีรสเลิศแกเทวดา 

เปนอันวาวันนั้นเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยูตรงนั้น  คิวาจะ
พักผอนกาย  ทางนางสุชาดาก็จะแกบนพอดี  จึงสั่งใหนางบุญทาสีไปดูวา  ไปปดกวาดสถานที่
โคนตนไทร  นางบุญทาสีคร้ันเห็นองคสมเด็จพระจอมาไตรบรมศาสดา  แลวก็คิดวาองคสมเด็จ
พระประทีปแกวเปนเทวดา  จึงกลับเขามาบอกเจานายวา  พระแมเจาเจาขาเวลานี้รุกขเทวดาทา
นมราคอยอยูแลว  นางสุขาดาดีใจคิดวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนเทวดาที่
สงเคราะหตน  จึงไดนําขาวมธุปายาสใสถาดทองคําไปถวาย  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตร ขณะที่
ทรมานพระกายในตอนนั้นปรากฏวา  บาตรของพระองคหายเมื่อนางสุชาดาเอาขาวมธุปายาสมา
ถวายพระองคก็เอาผารับ รับแลวก็มองหนานางสุชาดาการมองหนาก็แสดงวาจะถามวา  เวลานี้
บาตรของฉันไมมี  ถาดนี้จะใหฉันไดไหม  เอาไวกอนไดไหม 

นางสุชาดารูใจองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงไดกราบทูลวา  ทานเจาขาถาหา
กวาไมมีภาชนะที่จะใส  ฉันก็จะขอถวายทั้งขาวมธุปายาสและถาดเปนของทาน แลวจากนั้นนาง



สุชาดาก็กลับไป  ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงไดปนขาวมธุปายาสเปน 48 ปน  
แลวก็ฉัน  เมื่อฉันเขาไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมาดําริในใจวา  เราจะบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณหรือไม  เราไมทราบ กระแสแมน้ํานี้มีความไหลแรงมาก  ถาฉะนั้นก็ลอง
อธิษฐานดู 

สมเด็จพระบรมครูจึงไดนําถาดทองคํา  ที่ปราศจากขาวมธุปายาสแลว  สมเด็จพระ
ประทีปไปสูแมน้ําเนรัญชรา  กอนที่จะเอาถาดลอยน้ํา  จึงทรงอธิษฐานวา  ถาเราจะไดบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว  ขอใหถาดทองนี้ไหลทวนกระแสน้ําขึ้นไป  ถาเราจะไมมีโอกาส
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด  ขอใหถาดนี้ลอยตามกระแสน้ํา 

เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงอธิษฐานแลว  ถาดก็ลอยทวน
กระแสน้ําขึ้นไปไกล  แลวก็จมลงไปปรากฏวาไปอยูในวิมานของพญากาลนาคราช  พญากาล
นาคราชทานนี้รูสึกแปลก  พระพุทธเจาตรัสหนึ่งองค  ถาดกระทบกันดังกริ้กหนึ่ง  แกก็ลืมตาขึ้น
มาแลวก็เปลงวาจาวา  โอหนอ  นี่เรานอนหลับยังไมทันจะเต็มต่ืน  พระพุทธเจาตรัสอีกองคอีกแลว  
ไมทราบทําบุญอะไรไว นากลัวจะทําบุญไวหรือไง  อาจารยหงา หลับตาเรื่อย 

เปนอันวาองคสมเด็จพระประทีปแกว  เห็นถาดทองคําลอยทวนกระแสน้ําไปไกลจึงจมลง  
ก็ดีพระราชหฤทัย  องคสมเด็จพระจอมไตรแทนที่จะไปอยูโคนตนไทร  จึงหวังเอาตนอัสสัตถพฤกษ
โพธิ์ใน  อัสสัตถพฤกษเติมที่วาตนโพธิ์นี้ เติมที่เขาไมไดเรียกวาตนโพธิ์อัสสัตถพฤกษ แปลวา  ใน
ตนไมที่มีหางวาวคลายหางมา  เขาเรียกตนไมมานั่นเอง  แตวาตอนทีพระพุทธเจาบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณ  จึงเรียกวาตนโพธิ์  โพธิ  แปลวา รูหรือตรัสรู  คือวาเปนตนไมที่พระพุทธเจา
ทรงตรัสรูนั่นเอง 

เมื่อเขาไปถึงตอนนั้น  ปรากฏวามีพราหมณมาหนึ่งทาน เอาหญาคามราถวาย 8 กํา  
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดปูลาดหญาคา 8 กําลงไปเปนที่รองนั่ง แลวหันหลังเขาพิงตนโพธิ์ 
หันหนาไปดานทิศตะวันออก  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงตั้งสัตยาธิษฐานวาถาเราไม
สําเร็จสัมมาสัมโพธิาณเพียงใด  เลือดและเนื้อในรางกายเราจะเหือดแหงไปก็ตามที  หรือวาชีวิต
อินทรียของเราจะสิ้นไปก็ตาม  เราจะไมยอมลุกจากที่นี่  นี่น้ําพระทัยขององคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาที่ต้ังพระทัยอยางนี้  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนาจะเปนอุบาสก  อุบาสิกา  
ภิกษุสามเณรก็ดีตองตัดสินใจแบบนี้  จึงจะไดบรรลุมรรคผล  เมื่อองคสมเด็จพระทศพลทรงตัดสิน
พระทัยแลั้ว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงกระทําความเพียร  การทําความเพียรในตอนตนก็ใช
ฌานแปด คือใชสมาบัติส่ีในรูปฌาน  และก็ใชสมาบัติส่ีในอรูปฌาน  เปน 8 ฌานดวยกัน  ทรง
กําลังใจใหมีความแนบแนนสนิท  หลังจากนั้นองคสมเด็จพระธรรมสามิศร  ก็ใชวิธีถอยฌานจาก
ฌาน 8 มาหาฌาน 1 จากฌาน 1 ไปถึงฌาน 8 แลวก็พักอยูที่ฌานสี่ชั่วคราว  หลังจากนั้นองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ถอยฌานหนาฌานหลังตามลําดับ 



จนกระทั่งยามตนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณสามารถ
ระลึกชาตไดถอยหลังไปไมจํากัดตอนนี้คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิ้เปนพยานสําคัญใหองค
สมเด็จพระภควันตทรงทราบวา  การเกิดนี้มันไมไดเกิดแลวตายสูญ  เราเกิดมานับอสงไชยไมถวน  
เกิดแลวกตายตายแลวก็เกิด  แตละชาติก็ประกอบดวยความทุกข  หาความสุขที่แนนอนไมได 

ยามที่สององคศมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดจุตูปปาตญาณ
ตอนนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงทราบวา  คนและสัตวกอนที่จะมาเกิดมาในโลกนี้กอนเดิมทีมา
จากไหน  เวลาเขาตายจากโลกนี้แลวเขาไปไหน  นี่เปนปจจัยใหองคสมเด็จพระศาสดามีโอกาส
พิสูจนวา คนที่มีความสุขและความทุกข  เพราะอาศัยกรรมเปนปจจัย 

หลังจากนั้นแลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  ก็ใชญาณทั้งสองเปนเครื่องขัดเกลา
จิตของพระองค  จนกระทั่งในตอนทายที่สุด  พระองคก็ทรงอาศัยอํานาจฌาน 8 ประการ  และ
ญาณทั้ง 2 ประการ  คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  กับจุตูปปาตญาณทั้ง 2 อยาง  เปน
เครื่องกระตุนเตือนใจ  รูจริงเห็นจริงตอนนี้แลวไซร  หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตร  จึงทรง
ดําริดวยอํานาจของพุทธปญญามีญาณเปนสําคัญ  สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงทราบดวยกระแส
พระปญญาวา  เพียงแคฌานสมาบัติเทานี้ไมสามารถจะทําบุคคลทั้งหลายใหทรงความดี  คือถึง
ความพนทุกขได  ปญญาสําคัญที่เกิดขึ้นมาในครานี้ไซรก็ไดแกอริยสัจ  ทรงเห็นวาบุคคลใดที่พน
ทุกขได  เพราะอาศัยอริยสัจทั้ง 4 ประการ  เปนเหตุ 

อริยสัจทั้ง 4 ประการก็คือ 1. ทุกข  2. สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข  3. นิโรธ  ความดับทุกข  4. 
มรรค ปฏิปทาถึงความดับทุกข  พิจารณาแลววาอริยาสัจทั้ง 4 ประการ  คือของจริงที่ทําใหคนพน
ทุกขไดแก 

1. ทุกข  นี่มันจะเกิดขึ้น  ถาจะทําลายทุกข  ก็ตองทําลายเหตุที่เกิดทุกขเสียกอน  ไดแก 
สมุทัย  คําวาสมุทัย  แปลวาเหตุใหเกิดทุกข  เหตุที่เกิดทุกขถาแยกมาไดเปน 3 อยาง คือ 1. 
กามตัณหา  2. ภวตัณหา  3. วิภวตัณหา  ตามตัณหา  ละกอ  อยากไดส่ิงที่ยังไมมีมาก็เปนความ
โลภ  เราตองการสิ่งที่มีชีวิต และตองการสิ่งที่ไมมีชีวิต  แลวก็ตางคนตางก็คิดวา  ส่ิงเหลานี้จะอยู
กับเราตลอดชีวิต ตลอดกาลตลอดสมัย  ไมมีการเคลื่อนยายไป  นี่เปนความเห็นผิด  องคสมเด็จ
พระธรรมสามมิสรจึงคิดวา  กามตัณหานี่เปนโทษ 

สําหรับภวตัณหา  คิดวาทุกสิ่งทุกอยาง  ชีวิตเราก็ดี  ชีวิตคนที่เรารักก็ดี  คนที่เนื่องถึงกัน
ก็ดี  ส่ิงทั้งหลายทั้งทั้งหมดเหลานี้มันจะทรงตัวอยูตลอดกาล  ความแกมันมีมาไดแตเราเขาใจวา
เราไมแก  ความปวยไขไมสบายที่เรามีอยู  แตเราเขาใจวาเราไมปวยไข  ไมสบายความพลัดพราก
จากกันมีอยู  แตองคสมเด็จพระบรมครูทานทรงมีความเขาใจ แตคนทั้งหลายมีความเขาใจผิดวา  
ส่ิงทั้งหลายเหลานี้มันจะสถิตทรงตัวอยู  นี่องคสมเด็จพระบรมครูตรัสวา  ตัณหาตัวที่สองเปน
ปจจัยของความทุกขใหญ 



ตัณหาตัวที่ 3 ไดแก  วิภวตัณหา  องคสมเด็จพระบรมศาสดาถือวา  จิตใจของคนเรานี้เมื่อ
ชีวิตอินทรียของตนก็ดี หรือวาชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ดี  วัตถุธาตุก็ดีที่เรารัก  ถึงเวลาที่มันจะ
สลายตัว จะตองจากกัน  แตจิตใจของบุคคลนั้น  ไมตองการใหจากกัน  ตามกฎของธรรมดา  
วิ่งเตนดวยจริยาตางๆ  ตองการใหมันทรงตัว  แตก็ไมสามารถจะทําได  สมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา  ทรงมาดําริวา ตัณหา 3 ประการ  เปนปจจัยของความทุกขอยางยิ่ง ฉะนั้นจึงตองหาทาง
ตัดตัณหา 3 ประการนี้ใหมันพินาศไป  องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดใชปญญาพิเศษ 

ดวยอํานาจญาณทั้ง 2 เปนเครื่องควบคุมใจ  ก็ทรงทราบไดวาการจะตัดตัณหาทั้ง 3 
ประการนี้ได  กตงอใชมรรคปฏิปทา  คือทางถึงความหมดทุกข  มีสัมมาทิฏฐิ  เปนตน  มี
สัมมาสมาธิเปนปริโยสานวา  มรรคปฏิปทาทั้ง 8 ประการนี้ยนยอลงไดเหลือ 3 ประการคือ  ศล
สมาธิ  ปญญา  นี่ฟงงายๆ  ก็ลงวาทั้ง 8 ประการ  แลวก็เวลาลุกจากศาลาไปแลว  ไอมรรค 8 มัน
หลนหายหมด 

ศีล  คือ  ทําจิตใหบริสุทธิ์ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  สมาธิทรงอารมณจติมั่นในดานกุศล
อยางเดียว  อกุศลทิ้งไป  ปญญาพิจารดณาอัตภาพรางกายของคนก็ดี  และสัตวก็ดีหรือสรรพสิ่ง
ทั้งหลายในโลกก็ดี  ลวนแลวแตเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได  ทุกขัง  มันเปนปจจัยของความ
ทุกข  อันตตา  ในที่สุดมันก็สลายไป  ไมมีอะไรดี 

องคสมเด็จพระชินศรีทรงพิจารณาขันธ 5 ของพระองควา  อัตภาพรางกายนี้มีความ
เกิดขึ้นในเบื้องตน  มีความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง  มีการสลายตัวไปในที่สุดญาติผูใหญของ
เราที่เรารูจักชื่อมีมาก  แตเราไมเคยเห็นตัวทาน  เพราะทานตายไปแลวแลวก็ยังมีญาติผูใหญที่
ทานผูใหญเลาใหฟง  ที่เราไมรูจักอีกก็มาก  ทานทั้งหลายเหลานี้ตายไปแลวหมด  องคสมเด็จพระ
บรมสุคตก็คิดวา  เราก็ตายเหมือนกัน  เวลานั้นเปนอันวาองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงตัดการยึก
มั่นถือมั่นในศีล 5 โดยเฉพาะ  คิดวารางกายที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 มีอาการ 32 ไมมีความหมาย  
มันเปนสภาพของรางกายที่เต็มไปดวยความสกปรก  แลวก็ไมมีการทรงตัว  มีความเกิดขึ้นใน
เบื้องตน  และมีความเสื่อมไปทุกวันแลวก็มีการสลายตัวไปในที่สุด 

จิตใจขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตอนนี้ก็หลุดพนไปจากสรรพกิเลสทั้งหมดปรากฏ
วาเปนพระอรหันตองคแรก  เมื่อสําเร็จอรหัตผลแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดทรงมีพระ
พุทธดําริวา  ธรรมที่เราบรรลุนี้มันลึกซึ้ง  คัมภีรภาพมากยากที่จะสอนบุคคลอื่นใหรูตามได จึงเกิด
การทอพระทัยของพระองค เวลานั้นพระอรรถกถาจารยกลาววาถาวสีหัมบดีพรหม  อาวสหัมบดี
พรหมมาเตือนตอนแรก  ตอนที่ทรมานพระกายวา  การเครงเครียดเกินไปไมมีผล  การยอหยอน
เกินไปไมมีผล  ปฏิบัติปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเดินสายกลางมีผล  โดยเอาพิณ 3 สายมาดีดใหฟง ตึง
เกินไปฟงไมเพราะ  หยอนเกินไปฟงไมเพราะ  แตตึงพอกลางๆ  ฟงเพราะ  จึงเตือนวาเวลานี้  พร
สิทธัตถะราชกุมารปฏิบัติตนตึงเกินไป  สมัยที่ทรงทรมานพระกาย การบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ



ญาณไมมี  องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดทรงเปลี่ยนมาเสวยพระกระยาหารอันนี้เปนเรื่องของพระ
อรรคถกถาจารยเชียนอาตมาจะไมขออธิบาย  แตความจริงพระอรรถกถาจารยก็เปนพระอรหันต  
เขียนไมผิดถาใครวาพระอรหันตพูดผิดก็ซวยเต็มทีแลว  ใครจะซวยหรือไมซวยไมวา  อาตมารเห็น
วาซวยเฉพาะตนเอง 

ตอมาในตอนนี้พระอรหันตก็รจนาไวอีก  แตตอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ทอพระทัย คิดวาธรรมที่บรรลุแลวนี้ไซร  ลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก  ยากที่คนจะปฏิบัติตามได  
เปนอันวาทาาวสหัมบดีพรหมก็มาเตือนวา คนที่เกิดมาในโลกนี้มีจริยาไมเสมอกันบุคคลนี้แบงเปน 
4 เหลาคือ  อุคฆฏิตัญู  วิปจิตัญู  เนยยะ  ปทปรมะ….รูเร่ืองไหมตามหงาแกไมรูฉันรูคนเดียว 

อุคฆฏิตัญู  แปลวา  เปนคนมีปญญามากฉลาด  บําเพ็ญกุศลไวดี  คนประเภทนี้องค
สมเด็จพระชินศรีแสดงธรรมเพียงหัวขอยอๆ  ก็สามารถจะบรรลุมรรคผลทันทีอุคฆฏิตัญูนะ 

ตอนนี้สํารหับ  วิปจิตัญู  คนที่มีปญญารองลงมาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ตองอธิบายขยายความใหชัด  เมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิเทศนแบบนี้แลวจบ  เขาจตะไดบรรลุ
มรรคผล 

ประเภทที่ 3 เนยยะ  ประเภทนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา  ไมสามารถจะทรง
เทศนใหเปนพระอริยเจาได  แตเขาเหลานี้ก็สามารถจะทําตนเปนคนดีได  คือเขาถึงไตรสรณาคมน 

คนที่เขาถึงไตรสรณาคมน  หมายความวา  มีความเคารพในพระพุทธเจา  มีความเคารพ
ในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆอยางจริงใจ  มีศีล 5 บริสุทธิ์  ศีล 8 บริสุทธิ์จริงแตทวายังไม
พอใจในพระนิพพาน  ความจริงถาคนประเภทนี้ถาเขาตัดสินใจเพื่อพระนิพพานหนอยเดียว  ก็จะ
เปนพระโสดาบัน  อาศัยที่ขาดจิตรักพระนิพพานจึงเปนพระโสดาบันไมได  เพราะกําลังใจเขาไมถึง  
เปนอันวาคนประเภทนี้ก็ยังมีความดี  คือเปนผูเจริญ 

แตคนประเภทที่ 4  ปทปรมะ  คนประเภทนี้ถึงแมจะอยูใกลองคพระชินศรี  ต้ังแตวัน
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  จนกระทั่งวันที่พระองคดับขันธ  เขาสูพระปรินิพพานคือฟงเทศน
ต้ังแตวันบรรลุจนกระทั่งวันตาย  คนประเภทนี้องคสมเด็จพระจอมไตรไมสามารถจะสอนใหเปนคน
ดีได  เรียกวาอยูในกองธรรมแตไมเห็นธรรม 

เมื่อคนในโลกนี้มี 4 ประเภทอยางนี้  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาทรงทอพระทัย  ไม
สอนประชาชนแลวไซร  การบําเพ็ญบารมีของพระองคมาสิ้นเวลา 4 อสงไชยกําไรแสนกัปก็ไร
ประโยชน  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดทรงสดับคําของพระสหัมบดีพรหมแลว  องค
สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงอาศัยอํานาจพระพุทธญาณ  คือญาณวิเศษ  มีเฉพาะพระพุทธเจา  
พิจารณาตามคําของทาวสหัมบดีพรหม  คือทาวสหัมบดีพรหมนี่ตองเปนพระอนาคามีข้ันสูงสุด  
เกือบจะถึงพระนิพพานแลวจึงจะอธิบายถูก  ก็ทรงทราบชัดเหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิจึง
ไดทรงตัดสินพระทัยวานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไปเราจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท 



ในตอนตนองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิจึงทรงดําริวา  เราจะเทศนสอนใครกอน  คนที่รับคํา
สอนคนแรกตองไมไรผล  ตองเปนคนที่มีผลแนนอน  เรียกวาเทศนแลวไมไรผล ไมใชวาตักน้ํารดหัว
สากรดตัวตอ  หรือไง  อาจารยหงา…นะ (ครับ)  ตักน้ํารดหัวสากตักน้ํารดหัวตอมันไมซึมเขาไปขาง
ใน  แตวาไอตัวตอนะมันยังเปยกนะ  แตถาตักน้ํารดหัวหมานะยิ่งรายใหญสลัดทิ้งเลยใชไหม  
(ครับ)  เปนอันวาการเทศนคร้ังแรกตองมีผล  ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลจึงทรงพิจารณาวา  ใคร
หนอจะเปนคนรับฟงเทศนกัณฑแรก  ก็ทรงทราบวา  ทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบสเปนผู
ชํานาญในฌาน  ถาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระพิชิตมารเพียงจบเดียวยอๆ  ทานทั้งสองนี้จะได
บรรลุอรหัตผล  พรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ดีใจวาทานทั้งสองนควร
แกการับเทศนาแตเมื่อพิจารณาไปก็ทราบวาอาจารยทั้งสองตายเสียแลว  และอาศัยอรูปฌานเปน
สําคัญ  ทานทั้งสองตายแลวไปเปนอรูปพรหม ไมมีอายตนะสําหรับที่จะฟง  อายตนะนี่แปลวา ตา  
หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ไมมีอายตนะสําหรับจะรับฟง  ไมมีอายตนะสําหรับจะเห็น  ไมมีหูจะฟง  ไม
มีตาจะเห็น  จึงคิดวานาเสียดายที่อาจารยทั้งสองนี้  เปนผูฉิบหายจากความดีเสียแลว 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดพิจารณาตอไปวา มีใครหนอแลววาควรจะรับพระ
ธรรมเทศนาได  ก็จึงไดทราบจากญาณขององคสมเด็จพระจอมไตรวา    ทานปญจวัคคียฤาษีทั้ง 5 
มีทานโกณฑัญญะ  ทานวัปปะ  ทานภัททิยะ  ทานมหานาม  ทานอัสสชิ  ทั้ง 5 นี้ถารับฟงพระ
ธรรมเทศนาของเรา  วันแรกโกณฑัญญะจะไดบรรลุพระโสดาบัน  หลังจากนั้นเราแสดงพระธรรม
เทศนาของเรา  วันแรกโกณฑัญญะจะไดบรรลุพระโสดาบัน  หลังจากนั้นเราแสดงพระธรรมเทศนา
ปกิณกะเล็กๆ  นอยๆ  ไมเกิน  7 วัน  ทานทั้ง 5 ฤาษีนั้นก็จะบรรลุอรหัตผลเปนพระอริยบุคคลสงูสดุ  
ในพระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระบรมศาสดา  จึงไดเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรด  อันนี้ขอเลาลัดถาขืน
เทศนใหจบละกอ  อีก 3 วันไมจบละ  ดึก  เพราะวาที่วัดบางนมโค  วันวิสาขะเขาเทศนกัน 3 วัน 3 
คืน  เทศนละเอียดมาก 3 วัน 3 คืน  นี่ตองตัดกันนะ  ไมเต็มคืนนะ 2 ยามเลิกดันตะบันตลอดคนืนะ
ตาย  คนเทศนตองใชพระเทศนถึง 30 องคสลับกันไป  เพราะเรื่องราวขององคสมเด็จพระจอมไตร
มีมาก  เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาหลังจากวันกลางเดือนหกที่บรรลุแลว  สมเด็จ
พระประทีปแกว  ถึงวันกลางเดือน 8 จึงไดเสด็จไปสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เพื่อจะโปรดปญจ
วัคคียฤาษีทั้ง 5 

แตระหวางทางก็เจอะบุคคลสําคัญ  คือเจอะแกวแลวเห็นวามีคาไมเทาขี้ไก  นั่นก็คืออุปกา
ชีวก  พอเห็นองคสมเด็จพระจอมไตรมีพุทธลีลางดงามมาก  มีพระฉวีผิดพรรณก็ผองใสยิ่งกวา
อาจารยใดในทั้งหมด  นาเลื่อมใส เขาไปปองหนาแลวถามวา  ทานเปนสาวกของใครคือเปนลูก
ศิษยของใคร  ใครเปนอาจารยสอนทาน  สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงตอบวา  โก  ปุริสะ  ดูกรบุรุษผู
เจริญ  เราเปนสยัมภูผูรูเอง ทานอุปกาชีวกไดฟงแลวก็ส่ันหัววา  ไอมนุษยคนไหนที่ไมมีใครสั่งสอน



มันจะรูเอง  ทานไมเชื่อ  เลยไปเปนอันวาอีตาคนนี้ไดพบพระพุทธเจาตั้งแตวันแรกจนวันตายเลย  
ไมเคยไดอะไรเลย  คนประเภทนี้เขาเรียกปทปรมะ  คือคนที่อยูในกองธรรมแตมองไมเห็นธรรม 

เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไปถึงปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ขอลัด
เร่ืองราวมาตอนนี้  สมเด็จพระพิชิรมารก็ทรงเทศนพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กลาวถึงเรื่องตัณหา
เปนสําคัญ  แลวก็มรรค 8 พอจบแลวทานโกณฑัญญะก็ไดบรรลุโสดาปฏิผลเปนองคแรก  องค
สมเด็จพระทศพลจึงไดดีใจเปนธรรมดา การทํางานไดผล  ดีใจจึงไดเปลงวาจาวา  อัญญาลี  วต  
โภ  โกณฑัญโญ  อัญญาสิ  วต  โภ  โกณฑัญโญ  ซึ่งแปลเปนใจความวาโกณฑัญญะไดรูแลว
หนอ  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ความจริงทานผูนี้ชื่อวา  โกณฑัญญะพราหมณเฉยๆ  ในเมื่อ
พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวาจาอยางนี้  ภายหลังจึงเรียกกันวา  อัญญาโกณฑัญญะ 

หลังจากวันนั้นมา องคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ทรงแสดงธรรมเทศนา  
โปรดพุทธบริษัทสิ้น  45  พรรษา  มีบุคคลบรรลุตามมากกมายหลายโกฏิ  ในวันสุดทายพรรษาที่ 
45 วัน  กลางเดือน 3 เวลานั้นองคสมเด็จพระภาคเจาทรงอยูสุขวิหารคําวา  อยูสุขวิหารนะ  
พระพุทธเจาเทศนโปรดพุทธบริษัท  ถาเหนื่อยมากๆ  เดือนสองเดือนหรือสามเดือนพระองคก็ทรง
พัก 15 วัน  ในวันนั้นจะมีใครไมไดเลย  จะมีเฉพาะพระอานนทเฝาหนาทานเทานั้น  เวลานั้นเอง
พระยามารก็เขาไปกราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเฝาหนาาทานเทานั้น  เวลานั้นเอง
พระยามาร็เชาไปกราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา  พระสมณโคดม  วันที่ทานออก
มหาภิเนษกรมณ  เราไดหามปรามทานแลววา  ทานอยูเปนฆราวาสอีก 7 วัน  ตําแหนงจักรพรรดิ
จะมาถึงทาน  แตทานกลับมาวาทานไมตองการตองการคือความเปนพระสัมมาสัมโพธิญาณ  คือ
เปนพระพุทธเจา  เมื่อทานอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ  เราก็กราบทูลทานแลววา  เวลานี้ทาน
มีสุขแลวก็ควรจะนิพพานเสีย  จะทรมานกายสอนคนอื่นเพื่อประโยชนอะไร  ไมเกิดประโยชนทา
เองก็เคยบอกวา  ถาบริษัท 4 คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ยังไมสมบูรณเพียงใด  เรายัง
จะไมนิพพาน  เวลานี้สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงบริษัท 4 คือสอนภิกษุไดแก  พระผูชาย  ภิกษุณี
ไดแก  พระผูหญิงอุบาสกอุบาสิกาเปนพระอริยเจามากมาย  เวลานี้สมควรที่ทานจะนิพพานแลว  
องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดบอกวา  ทานเห็นสมควร เราก็วาสมควร 

เปนอันวาตอนนี้พระอรรคกถาจารยกลาววา  พระพุทธเจาทรงแสดงปลงอายุสังขารเปน
ปจจัยใหแผนดินไหว  พระอานนทตกใจไปถามองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ในเรื่องนี้ใน
ปฐมสมโพธิทานกลาววา  พระพุทธเจาทรงแสดงนิมิตใหแกพระอานนท 3 วาระตองการใหพระ
อานนทอาราธนาพระพุทธเจา  ความจริงคนที่เปนพระพุทธเจาบริบูรณไปดวยอิทธิบาท ๔ ประการ  
สามารถจะอธิษฐานตนใหอยูครบจํานวนกัปได  แตอาศัยพระยามาร  เชาดลใจเปนเหตุใหพระ
อานนทคิดไมทัน  สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาจึงไดทรงปลงอายุสังขารวา  นับแตบัดนี้เปนตน



ไปอีก  ๓ เดือนเราจะนิพพานใน  ระหวางนางรังทั้งคู ณ เมือง  กุสินารา  เมื่อสมเด็จพระบรม
ศาสดาทรงปลงอายุสังขารแผนดินไหว 

พระอานนททราบก็ไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร  ก็ทรงอาราธนาวาขอใหองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงอยูตอไป  ทรงกลาววา  อานันทะ  ดูกรอานนท  เราปลงอายุสังขารไวแลววา  
หลังจากวันนี้ไปอีก ๓ เดือนเราจะตาย  เมื่อเราตั้งใจแลวเราก็  ไมยอมเปลี่ยนความตั้งใจ เพราะวา
บริษัท ๔ เราสรางไวครบแลว  พระธรรมคําสั่งสอนใดดๆ  ที่เปนเรื่องลี้ลับปดบังสําหรับเราไมมี  เรา
สอนหมดแลว 

หลังจากนั้น  พระวรกรขององคสมเด็จพระประทีปแกวก็เร่ิมปวย  ความจริงมันปวยอยูแลว  
แตองคสมเด็จพระประทีปแกวเอาฌานเปนเครื่องชวย  ตอนนี้เมื่อปลงอายุสังขารก็ทรงปลอยฌาน  
รักษาไวก็แคกําลังใจของ  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาจะมีความสุขเปนอันวารางกายของ
พระองคซูบซีดลงไป 

ตรงนี้ขอเลาเรื่องแทรกนิด  ปรากฏวาในขณะนั้นทานโกมารภัจไมอยู  เปนปมดประจําองค
สมเด็จพระบรมครู  กลับมาแลวเห็นองคสมเด็จพระประทีปแกวซูบซีดแสดงวามีโรคมาก  จึงไดเขา
ไปกราบทูลถามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา  มีโรคอะไร  สมเด็จรพะจอมไตรบรมศาสดาก็
ทรงเฉยไมตอบ  ถาขืนตอบ  คนนี้เกงมาก  ไมมีทางตาย ทานจึงไดทํายาขึ้นมาขนานหนึ่ง  ใหองค
สมเด็จพระจอมไตรเสวย  ถาฉันยานี้เม็ดเดียว  โกมาภัจจะรูไดทันทีวา  องคสมเด็จพระชินศรีเปน
โรคอะไร  แลวเราก็จะวางยาเพียงเม็ดเดียวเหมือนกันแลวรักษาใหหายทันที  แตเมื่อนํายานี้ไป
ถวายองคสมเด็จพระชินศรี  พระองคทรงคว่ํามือเสียไมยอมรับ  ไมยอมรับ  ทานโกมารภัจก็เสียใจ 

ขอเลาลัดตอไปวา  เมื่อวันกลางเดือน ๖ คือ  วันขึ้น ๑๔ คํ่า  เดือน ๖ สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา  จึงไดใหพระอานนทประกาศวา  วันนี้เราจะไปเมืองกุสินารามึงถามพระอดิสรวา  ไป
ทําไม  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  เราจะไปนิพพานนี่นั่น  พระอานนทก็คัดคานวา เมืองกุสิ
นารามหานครนี้เปนเมืองเล็ก  ไมสมควรที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจะทรงนิพพานที่นั่น  ควร
จะนิพพานที่เมืองราชคฤหหรือสาวัตถี  สมเด็จพระมหามุนี่จึงไดตรัสวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  กุ
สินารามหานครเปนเมืองเล็กแตสมัยนี้แตสมัยกอนเปนเมืองของพระเจาจักรพรรดิราช  เปนเมืองที่
มีอํานาจมาก  คนมีวาสนาบารมีเคยเกิดที่นั่น  คือ  ตถาคตเอง  เปนอันวา  พระอานนทก็ยอม
จํานน  ประกาศใหพระทั้งหลายทราบวา  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาจะเสด็จไปที่นั่น 

บรรดาพระทั้งหลายพรอมแลว  องคสมเด็จพระประทปีแกว  ก็ทรงเสด็จพระพุทธดําเนิน  
ตอนนี้ก็นาคดิวา  พระพุทธเจาก็ดี  พระอรหันตก็ดี  สมัยนั้นเหาะไดทุกองค  ทําไมทานจึงไมเหาะ  
นี่เร่ืองของพระเขาจะเหาะตามความจําเปนเทานั้น  เร่ืองฤทธิ์เร่ืองเดชปาฏิหาริย  ถาไมจําเปนนะ  
แมแตพระพุทธเจาเองก็ไมใช 



องคสมเด็จพระจอมไตรพาพระดินไปประมาณโยชน  มีความเหนื่อยจึงตรสักับพระ
อานนทวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  เธอจงปฏสังฆาฏิลง  ตถาคตจะหกั  ตอนนี้ปรากฏวาพระ
อานนทรองไห  เพราะองคสมเด็จพระจอมไตรเคยเดนิทางวันละหลายๆ รอยโยชน  ไมเคยทรงบน
วาเหนื่อย  ทรงทราบชัดวาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์มีกาํลังนอยมาก  ใกลจะดับขันธิ์  หลังจากนั้น
แลวองคสมเดจ็พระพิชิตมารซึ่งไดทรงพักพอสมควร  จึงไดเสด็จไปสูบานนายจุนท  นายจุนทเหน็
แลวก็ดใีจ  วนัรูขึ้นจึงฆาหมูเปนการใหญ  ถวายพระพทุธเจาและพระอริยสงฆทั้งหลาย  วันนัน้
พระสงฆไปประมาณสองแสนรูป  เปนพระอรหนัตทั้งหมดพระอริยสงฆอยูองคเดียว  คือพระ
อานนทเปนพระโสดาบัน  เวลาที่นายจุนทปรุงอาหารนั้นเปนอาหารชั้นเลิศ  ปรากฏวาเทวดาเอาพิษ
มาโปรยในอาหารที่เปนหม ู  สมเด็จพระบรมครูทรงทราบคิดวา  อาหารนี้ขืนปลอยใหพระอ่ืนฉัน  
ตายหมด  เพราะไมสามารถยอยไดจะยอยไดเฉพาะธาตุของพระพุทธเจาเทานั้น  เชนเดียวกนัอาหาร
ของบางสุขาดา  สมเด็จพระบรมศาสดา  เวลาเขาถวายอาหารจึงบอกกบันายจนุท  เอาอาหารที่มีหมู
ทั้งหมดถวายพระองคแตพระองคเดียว  ฉันเหลือแลวทรนงสั่งใหฝงทั้งหมดเพราทรงเกรงวาจะเปน
โทษแกคนอืน่ 

หลังจากนัน้แลวพระองคกท็รงเปนโรคขันธิกาพาล  คือ  ถายเปนโลหิตสดๆ  ตอนนี้เอง
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จึงพาพระสงฆทั้งหลายไปสูระหวางนางรังทัง้คูเปนที่ประทับ  
ในขณะนั้นเองก็ปรากฏวา  พระอานนทก็เสียใจวา  เวลานี้สมเด็จพระจอมไตรจะเขาสูการดับขันธป
รินิพพานเสียแลว  เรายังไมไดเปนพระอรหันต  เรายังไมบรรลุอรหัตผล  หากวาองคสมเด็จพระทศ
พลทรงเขานิพพาน  เราก็ไมมีโอกาส ใครจะสอนเรา 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  อานันทะ  ดกูรยานนทตถาคตกตายแตเพยีงขันธ 
5 แตความเปนพระพุทธเจาของเราไมไดตายไปดวย  คอื  ขันธ 5 นี่ไมใชพระพุทธเจา  ความเปน
พระพุทธเจากค็ือความรู  ไดแกพระธรรมวินัย  ทีเ่ราสอนเธอไวเมื่อเราตายพระธรรมวินัยจะเปน
ผูสอนเธอ 

เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว  จงึ
ไดมีพุทธฏีกาปลอบใจ  แตวาเปนความจริงวา  อานันทะ  ดกูรอานนท  เมื่อเรานิพพานไปแล  พระ
มหากัสสปจุทาํปฐมมหาสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย  และคืนนั้นแหละเธอจะไดบรรลุอรหนั
ตผลพรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ  และอาศัยที่เธอนีน่ั้นอยูใกลตถาคตเปนพหูสูต หลังจากนัน้
บุคคลใดที่ฟงเทศนจากอานนทแลว เขาจะอิ่มจะไมเบื่อไมอยากใหอานนทเลิกเทศน  เพราะยังไม
พอใจ  ยังไมอ่ิมใจในการฟงเทศน  เมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสแลว  องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวกข็อพัก  ปรากฏวาพระองคจะเขาสูพระปรินิพพาน  สมเด็จพระพิชิตมารก็เขาฌาน
ตั้งแตฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3  ที่ 4 ถึง ที่ 8 พอพักอยูที่ฌานที่ 8 มีความสุขใจ  ถอยมาถึงฌานที่ 4 แลวก็ถอย
ขึ้นไปถึงฌานที่ 8 



ตอนนั้นพระทัง้หมดที่เปนอรหันตปฏิสัมภทิาญาณนับไมถวน  แตความจริงมันนับถวนนะ  
พระอรหันตกส็องแสนองคนะ  นับถวนแลว  ไมมีใครสามารถจะติดตามกระแสน้ําใจขององคพระ
จอมไตรได  กม็ีพระอนุรุทธองคเดียวเทานัน้  ที่สามารถเขาฌานตามฌานของพระพุทธเจขาได เวลา
เขาฌานสงัด  รางกายตั้งแตฌาน 4 ขึ้นไป  รางกายจะเหน็วารางไมหายใจ  พระอานนทก็ยอมไปถาม
พระอนุรุทธวา  หลวงพี่  พระพุทธเจานพิพานแลวหรือยังในที่สุดพอเวลาใกลอรุณจนแสงเงินขึน้
เปนอรุณที่ 1 ขึ้นมีแสงขาวขึ้นบนทองฟา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทิ้งขนัธิ์เขาสูมหาปรินิ
พาน 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  เร่ืองยอนิดเดยีวปาเขาไป 1 ช่ัวโมง  นี่เทศนอีก 30 
ช่ัวโมงก็ไมจบ  เปนอันวาการนําเรื่องนี้มาเทศนก็เพราะวาอาศัยบรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลาย  มี
ความรักเคารพในองคสมเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  ฉะนั้นจึงควรจะ
จดจําปฏิปทาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตั้งแตตอนตนกลาวคอื  ตอนที่พระองคจะบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวา  วันนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงตัดสินน้ําพระทยัอยางไร  ทานคิด
วาวนันี้หรือเวลานี้เราจะนั่งตรงนี้  หากไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด  เลิอดและเนื้อ
ของเราจะเหือดแหงไปก็ตามทีหรือวาชีวติอินทรียตคักษัยก็ตาม  เราจะไมยอมลุกจากที่นี ่

จิตตอนนีแ้สดงวา องคสมเดจ็พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงตัดขันธ  5 เราไมตอง
ทําถึงอยางนั้น  จําแบบฉบับขององคสมเด็จพระพิชิตมาร  ทานสอนวา  ขันธ 5 นี้มันไมใชเรา  ไมใช
ของเรา  เราไมมีในขันธ  5 ขันธ  ไมมีในเรา  และในตอนทายของมหาสติปฏฐานสูตรในแตละ
บรรพ  ทานกลาววา  เธอทั้งหลายอยาสนใจกายภายในหรือรางกายของเราเอง  อยาสนใจกาย
ภายนอกคือรางกายของบุคคลอื่น  และจงอยาสนใจในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก  เพียงเทานี้ก็
เปนปรกัตผล  จิตตอนี้อันหนึง่ที่พุทธสาสนิกชนควรจะฟง 

และประกาศที ่ 2 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาศึกษาจากใคร แลวก็มีความกตัญูอันนี้
เปนเรื่องใหญ อยางอาฬารดาบสดี  อุทกดาบสก็ด ี  องคสมเด็จพระชินศรีตั้งใจจะเทศนสนอง
คุณทาน แตทานตายไปแลว  หลังจากนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวกน็ึกถึงคนเขาปฏิบัติ  มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ  เปนตน  นี่แสดงถึงน้ําใจขององคสมเด็จพระทศพลนี้อมไปในความกตัญู
รูคุณคน แมแตจะเปนพระพทุธ  เร่ืองนี้ถาเทศนไปอีกกีว่นัก็ไมจบ 

เปนอันวาในตอนทาย  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นวา  ขันธ 5 อธิษฐาน
รางกายอยูได  ถึงกัปหนึ่งกไ็ด แตประโยชนอะไรในเมื่อรางกายมันเกา  พระธรรมวินยัทั้งหลายนี่เรา
ก็สอนหมดแลว  ความดีความชั่วเราสอนหมด  แลวเมือ่บุคคลใดเขาไมมีความนกึรักในตวัของเขา
มันก็เร่ืองของเขา  เราจะหวงใยเพื่อประโยชนอะไร องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา อัตตา  หิ  อัตต
โน  นาโถ ตนแลยอมเปนทีพ่ึ่งแหงตน  โก  หิ  นาโถ  ปโร สิยา  เมื่อฝกฝนตนดีแลว อัตตนา  หิ  สุ
ทันเตนะ  เมื่อฝกฝนตนดีแลว  ยอมจะไดที่พึ่งที่บุคคลหาไดยาก  เลยขี้เกียจ  วาบาลี  นาถัง  ลภติ  
ทุลลภัย  หมายความวา  คนเราจะดหีรือจะชั่วไมไดอยูทีค่รูแตผูเดียว  ครูมีความหวังดีตอลูกศิษย  แต



ทวาลูกศิษยไมปฏิบัติตามคําแนะนําของครู  อยางพระเทวทัต องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ก็ไม
สามารถจะสรางใหเขาเปนคนดีไดฉนัใด  ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงถือวาคนจะดจีะชัว่ได  ก็
อาศัยการประพฤติปฏิบัติ  คําสอนใดๆ  ก็ตาม  องค สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สอนแลวเขาไมชอบดีก็
เปนเรื่องของเขาฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แทนที่จะทรงอธิษฐานรางกายอยูถึงกัป
หนึ่ง กลับทิ้งขันธ 5 ทรงเปลงวาจาเปลงอุทานวา นับแตบัดนีไ้มอีก  3 เดือน เราจะนิพพานใน
ระหวางนางรังทั้งคู  

ที่เอาตอนนี้มาเทศนนี่เพราะวา จะแนะนําบรรดาทานพทุธบริษัทที่เปนสาวกขอองคสมเด็จ
พระบรมครุวา  เร่ืองของขันธ 5 ถามันจะตาย  อยาไปเสียดายมัน  ถามันจะตายแลวเราไปเสียดายมัน  
เราก็เกิดทกุข เมื่อเรามีความเกิดได  เรากแ็กได  มนัก็ปวยได มนัก็ตายได  ถาจิตใจของเราดีเสียแลว  
ตายมีความสุขยิ่งกวานี้  อยางทานทั้งหลายที่นั่งอยูในทีนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา  เร่ือง  ชฏลิเศรษฐี 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 26 สิ่งหาคม 2521 
โม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบป 
ธัมโม  หเว  รักขติ  ธัมมจาริงติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในคําสั่งสอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดี
ทั้งหลาย  ไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ  คือวันพระ  แรม 8 ค่ํา  เดือน 9 ตรงกับวันที ่26 
ส่ิงหาคม 2521 เปนวันเสาร  การที่บรรดาทานพุทธบริษัทที่ทานมาบําเพญ็กุศลบุญราศรีในคราวครั้ง
นี้  ช่ืวาเปนการนอมใจเคารพคําสั่งสอนของสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ใหเปน
เหตุจึงพากันปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  คือในขณะทีเ่ดินมาถึงวดัใน
ตอนแรก  กพ็ากันบูชาพระรัตนตรัยโดยนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประการ
หนึ่ง  นกึถึงความดีของพระธรรมประการหนึ่ง  นกึถึงความดีของพระอริยสงฆปรากรนหึ่ง  ก็ที่ทาน



ทั้งหลายไดมนี้ําใจจดจออยูในความดีทั้ง 3 ประการนี ้ องคสมเด็จพระชินศรทรงกลาววา  มีใจเขาถึง
ใครสรณคมน  ไดแกถึงพระพุทธเจาเปนทีฟ่ง  ถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง  ถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง 

ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ไดพากนัถวายสังฆทานแดบรรดาภิกษสุงฆใน
พระพุทธศาสนา  และการถวายสังฆทานนี้  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววามีอานา
สงสพิเศษ  แมแตทําบุญโดยตรงแตองคสมเด็จบรมโลกเชษฐตั้ง 100 คร้ัง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ยังกลาววา  ยังไมสามารถมีอานิสงสเทากับถวายสังฆทานครั้งหนึ่ง 

ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานอุโบสถศีล  อุโบสถศีลนี้มีอานิสงส
มาก  ตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวถึงทาสของทานมณฑกเศรษฐี  แครักษาอุโบสถศีล
เพียงครึ่งวนัเทนี้  ตายแลวเปนรุกขเทวดาในขั้นสุดทาย  บรรดาทานพุทธบริษัททังหลาย โดยถวน
หนาตั้งใจดับรับรสพระพุทธพจนเทศนา  อันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนเหต ุ

เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัทมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี  ในศาสนาขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐวนันี ้ จัดวาเปนมหาอานิสงสใหญ  ถาจะกลาวถึงอานิสงสใหญ ถาจะกลาวถึงอานิสงสกัน
ไปใหครบถวนแลวกเ็ขาใจวาสิ้นเวลา  3 เดือนไมจบ  กส็รุปเปนใจความวา  การบําเพ็ยกุศลในจริยา
ของบรรดาทานพุทะบริษัทในวันนี้  ถามีความปรารถนาเปนคนใหม  กจ็ะเปนมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย  
มีรางกายปราศจากโรคภัย และก็จะมีรางกายอุดมสมบูรณสวยสวยงดงาม เพราะอํานาจของศีล  จะมี
ทรัพยสินทีทานทั้งหลาย  จะมีไวจะไมมีอันตราย  จากไฟ  จากน้ํา  จากโจรและจากลม  เปนตน 

นอกจากนั้นองคสมเด็จพระทศพลถือวา  จะเปนคนดมีีโอวาทดี  เปนที่เคารพนบัถือของ
บุคคลผูใตบังคับบัญชา  และก็ตอมาองคสมเด็จพระบรมศาสดากลาววา  ถาเกิดเปนคนใหมจะเปน
คนมีวาจาศกัดิสิ์ทธิ์  จะพูดกบัใครก็เปนที่เชื่อถือของบุคคล   สติสตังของบรรดาทานพุทธบริษัทจะ
ไมวิปลาส  ไมเปนโรคประสาท  ไมบา ไมคล่ัง  นี่ถาปรารถนาเปนคนตอจากนั้นไปอานิสังสคุณบุญ
ราศี  ที่ทานทั้งหลายบําเพ็ญกุศลโดยกําลังใจอยางออน องคสมเด็จพระชินวรกลาววา  ตายแลวไป
เกิดในกามาวจรสวรรคได  ถาจิตใจของทานมีความมัน่คงนึกถึงกุศลบุญบารมีที่ทําไวนี้เปนปกต ิ 
ตายจากความเปนคนก็จะไปสูพรหมโลก 

ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ใชปญญาพิจารณาเหน็วา  การเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เปน
ทุกขหาความสุขไมได  ทั้งนี้เพราะอาศยัรางกายเปนปจจัยเอามาพิจารณาไปวา  รางกายนี้เปนจุด
ใหญเปนเหตุใหเกิดทกุข  หาความสุขไมได  ถาเราไมมรีางกายเมื่อไร  เมื่อนัน้เราเปนสุขตามที่พระ
ทานกลาวไวตอนทายของขอบังสกุลวา  เตสัง  วูปสโม  สุโข  การเขาไปสงบกายนัน่ชื่อวาเปนสุข  
พระพุทธเจากด็ี  พระอรหันตก็ดี  ทีไ่ปนิพพานไดอยางนี ้  เพราะวาจิตใจไมติดอยูในรางกายของตน 
ไมติดอยูในรางกายของบุคคลอื่น  ไมติดอยูในวัตถุธาตุใดๆ  เวลามีชีวิตอยูก็ตองกนิตองใช  ก็หา
ตามหนาที่แตคิดไวดวยดวีา  ตายจากชาตนิี้ไป  ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี  พรหมกด็ี 
ไมมีสําหรับเรา  ส่ิงที่เราจะพึงไป  นั่นก็คอื  พระนิพพาน  อาศยับุญบารมีที่ทานพุทธบริษัททุกทาน



ไดทํามาแลว  ดังที่ไดกลาวมาในตอนตน  ยอมเปนปจจัย  ใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนเลือกไดสม
ความปรารถนา จะเลือกเปนคนก็เปนคนดี  มีความอุดมสมบูรณ  จะเลือกเปนคนดีเปนคนดี  มีความ
อุดมสมบูรณ  จะเลือกความเปนเทวดาก็ได  ตั้งใจจะเปนพรหมก็สําเรจ็สมความปรารถนา  ถาตั้งใจ
ไปพระนพิพานก็ได 

ฉะนั้นอานิสงสคุณบุญราศีทั้งหลายที่เราทําแลว  องคสมเด็จพระประทปีแกวจึงกลาววาเปน
มหากุศลใหญ ยากที่จะพรรณนาอานิสงสคุณบุญราศีอันนี้ใหจบลง 

ตอแตนี้ไปอาตมาภาพ  จะขอนําบุพกรรมของทานผูหนึ่งซึ่งทําความดีไวแลวในกาลกอน  
แตวาเกิดในศาสนาขององคสมเด็จพระชนิวรบรมศาสดา  จัดวาเปนมหาเศรษฐพีเิศษบุคคลคนนี้
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐปรารถถึงชฏิลเศรษฐี  ความมีอยูวาขณะเมื่อทานมหาเษรษฐีคนนี้
เกิดขึ้นมาแลว  ตอมาถึงความเจริญวัยบดิามารดาสรางบานใหอยูเปนพเิศษหลังหนึ่ง  ตอนนั้นยังไม
เปนมหาเศรษฐียังเปนลูกชาวบานธรรมดา  แตวาขณะทีก่าวเขาไปสูบานนั่นเอง  พอขามธรณีประตู
เขาไป  ก็ปรากฏวามีภเูขาทองคําแทรกแผนดินขึ้นมา  ภเูขาลูกนี้มีความยาว ๘๐ ศอก  เปนทองคําทั้ง
ลูก  ตอมาเมื่อทานมหาเศรษฐีเห็นทรัพยสมบัติถึงปานนี้ปรากฏขึ้น  และเมือภูเขาทองคําปรากฏขึ้น
มาแลว  ก็มีจอบที่มีดามเปนทองคํา  และก็มีตวัจอมเปนเพชร  สําหรับไวเวลาตองการทองคําจะพึง
ใช  ก็นําจอบอันนี้ไปสับฟนเอาทองคําออกมาซื้อมาขาย  มาใชสอยตามความตองการแตทวาจะขุด
ไปมากมายสักเทาใดก็ตามท ี  ทองคําก็มีเนื้อเต็มภูเขาอยูเสมอ  ไมสูญหายไปขอนีอ้งคสมเด็จพระ
จอมไตรทรงพรรณนา 

จะกลาวถึงเศรษฐีอีกหลายคนเวลามันไมพอ  ขอกลาวเฉพาะเศรษฐีคนนั้น  ถามีเวลาพอก็
จะกลาวถึงคนอื่นตอไปในเรื่องเดียวกัน  เปนอันวาเมื่อทานทั้งหลายเหลานั้น  เมื่อมหาเศรษฐี  ชฏิล
เศรษฐี  มีทรัพยมากถึงปานนี้  จึงมาคิดในใจวาเรามีลูกชายอยู ๓ คน  ความจริงทรัพยสมบัติสวนนี้
เราไมมีความปรารถนา  เราไมสนใจ  ตัง้ใจจะบวชพระพุทธศาสนา แตวาถาเราจะบวชจริงๆ  ลูก
ชายของเราคงไมตองการใหบวช  เพราะวาถาความเปนมหาเศรษฐใีหญมีแกเราแตผูเดียว  ฉะนั้นเขา
จึงสั่งใหนายชางเอาทองคํานั้นมาทําปฏักอันหนึ่ง  ทําอฐิกอนหนึ่งแลวก็ทํารองเทาอกีคูหนึ่ง  เรียก
คนใชที่ไววางใจมาไดแลว  วาเจาจงนําของ ๓ ส่ิงนี้เดินไป  และในขณะไปใครถามวามาทําไม  ก็
เลยบอกวา  ใหถือของนี้มาเลนๆ  วาไปดซีู  ในชมภูทวปีนี้ใครจะมีสมบัติเทาเราบาง 

ในที่สุดบรรดาบุคคลทั้งหลายเหลานัน้ก็ไปพบบานของทานมณฑกเศรษฐี  เดนิไปเดินมา
บรรดาประชาชนทั้งหลายถามวาทานมาทําไม  เขาบอกวามาเที่ยวดูอะไรเลน  เวลานัน้ทานมณฑก
เศรษฐีนั่งอยูดวย  แตวาถือของที่มีคาเปนกรณีพิเศษเดนิมานี่ อยางนี้ทานมหาเศรษฐ ี  คือ  เมณฑก
เศรษฐี  ทานจึงไดบอกวา  การทองเที่ยวดูของทั้งหลายภายนอกของทานจบแลว  จงเดินไปดูหลัง
บานของเราบาง  พอบุคคลทั้งหลายเหลานัน้เดินเขาไปดหูลังบานก็ปรากฏวาพบชางทองคํา  ตัวเปน
ชางตัวใหญๆ  แลวก็เปนมา  เปนโค  เปนแพะ  เปนตัวเตม็จํานวนนับเปนเนื้อที่ประมาณเปนโยชนๆ  
ยืนเรียงรายกนัอยู  และก็โดยเฉพาะอยางยิ่งชางทองคําก็ดี  มาทองคําก็ดี  วัวทองคําก็ดี  แพะทองคําก็



ดี  ยังมีสายไหมหอยออกมาจากปากคนใดตองากรไดเงนิ  ตองการทอง  ตองการเพชรนิลจินดา  
แลว ๗ ประการ  ผาผอนทอนสไบไปดึงเชื่อกนั้นไซรปรากฏสิ่งทั้งหลายเหลานัน้  จะหล่ังไหลมา
สมความปรารถนา  เมื่อคนทัง้หลายเหลานัน้ดูแลวก็คิดวา  สมบัติเจานายของเรานี่มันนิดเดยีว  เทยีบ
กับทานเมณฑกเศรษฐีไมไดดูแลวก็ออกมา  ทานมหาเศรษฐีถามวา  เห็นหรือยัง  เขาก็ตอบวาเหน็
แลว 

จึงไดกลับไปบาน  แจงแกชฏิลเศรษฐีวา  ทรัพยสมบัติของทานที่มีทองคําสูง ๘๐ ศอก  
กวางยาวเทากนันี้ไมมีประโยชน  ของทานเมณฑกเศรษฐีมีมากกวานี ้  เจานายจึงไดเอาของใหม  ผา
กัมพลมีราคาแสนกหาปณะ เทากับ๔๐๐,๐๐๐ บาทในสมัยนั้น  เวลานี้นับเปนลาน  สงเขาไปวาเจา
จงไปใหมวาไปดูเศรษฐีใหมจะมีอีกไหม 

เขาก็เดินไปหาคนที่มีความร่ํารวยไมได  บงัเอิญเดินไปใกลบานของโชฎิกเศรษฐีเมือ่เขาไป
ใกลวแลวเขากย็ืนดูบาน  โชฎิกเศรษฐี  อันประดับประดาไปดวยแกว  ๗ ประการแตเขาก็ทําอบาย
อยางหนึ่ง  เอาฟนมาสุมเปนกองไฟจุดไฟใกลๆ  บานทานโชฎิกเศรษฐีเมื่อชาวบานถามวาทานจุด
ไฟทําไม เขากต็อบวาไอของที่ฉันนํามานี่  ผาราคามันตั้งแสนจะขายหาคนซื้อไมได  อยากจะเผาไฟ
ทิ้ง  ทานโชฏิกเศรษฐีจึงไดเรียกเขามาถามวาราคาเทาไรเขาก็บอกวาผาราคา ๑ แสนกหาปณะ  
เทากับ ๔ แสนบาทในเวลานั้น  เวลานี้ราคาหลายลานบาท  ก็เวลานั้นทองคําหนักหนึ่งบาท ราคา 
๑๖ บาท  เวลานี้มัน ๒ พันบาทเศษ ดีทองคําหนึ่งบาทเทยีบราคาเอา  ทานมหาเศรษฐจีึงไดนําเอาเงนิ
มา ๑ แสนกหาปณะ  สงใหเขาแลวก็รับผานั้นมา  เรียกคนใชที่กวาดหยากเยื่ออยากไยที่หนาประตู
บานมา  และก็มอบผาราคาแสนกหปณะให  คนใขคนนั้นรับผาแลวก็รองไห  ทานเศรษฐีถามวา
รองไหทําไม  เธอจึงไดตอบวา  ถาฉันมคีวามผิดอะไร  ทาควรจะฆาฉันเสียดีกวาการที่ใหผากัมพล  
เนื้อหยาบๆ เลวๆ  อยางนี้กบัฉัน  เปนการไมสมควร  ทานมหาเศรษฐีจึงไดบอกวา  เธอที่ใหไปนะ
ไมไตตองการใหไปนุงไปหมนะ  ตองการใหไปพับไวขางที่นอนเวลากอนที่เธอจะนอน  เธอใช
น้ําหอมลางเทานะจะไเอาผาผืนนี้เปนผาเชด็เทากอนขึ้นเตียงเธอก็บอกวาถาใหทําอยางนี้พอใชไดแต
วาผาสําหรับเข็ดเทาที่ในหองของฉันราคามันแพงกวานีม้าก  นี่เปนอนัวาเจาของ ๓ คนกลับไปบาน
ก็แจงตามนี ้

นี่ก็ขอพูดถึงบพุกรรมวาทานเมณฑกเศรษฐ ี  ที่มีทรัพยสมบัติมาก  มชีางทองคํา  มีโค
ทองคํา  มีมาทองคํา  มีแพะทองคํา  บริเวณที่มนัปรากฏขึ้นเปนทองคําทั้งหมด  มีเนื้อที่เปนโยชนๆ  
เต็มไปหมด  ยืนเบยีดเสียดกัน  และก็มีอานะภาพวาใครตองากรของอะไรก็นํามาไดสมความ
ปรารถนา  จากชางจากมา  เปนอันวาไมตองทําลายทองคําจากสวนนั้น  อันนีอ้งคสมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาทรงถอยหลังกลับ  กลาวถึงบุพกรรมวาในชาตกิอนโนน  ถอยหลังจากชาตินี้ไป
หลายพันชาต ิ  ดวยจัดวาเปนตอนหนึ่งของความดี  เร่ืองของทานมีมากหลายตอนดวยกัน  กลาววา
ทานเปนมหาเศรษฐีเชนเดียวกัน  เมื่อขาวเขายุง  ยุงไมพอใสจึงไดส่ังใหบุคคลทั้งหลายพากนัเอาขาว
ผสมกับดินเหนียว  มาทาฝายุงเขาไวทั้งหมด  ไอยุงนัน้มันมีหลายยุง  ยุงใหญๆ 



ปนั้นปรากฏวามีขาวยากหมากแพง  ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล  ชาวบานอดกันเปนการ
ใหญ  ทานมหาเศรษฐีมีความเมตตาปรานีแกบรรดาประชาชนทั้งหลาย  จึงไดบอกกับชาวบานวา  
ทานมหาเศรษฐีมีความเมตตาปรานีแกบรรดาประชาชนทั้งหลาย  จึงไดบอกกับชาวบานวา  ถาใคร
อดจงมาหาเรา  และทานกแ็จกขาวไปตามลําดับ เทาที่คนมาถึงและขณะแจกไปๆๆๆ  ในที่สุดทานก็
แจกขาวจนหมดยุง  เมื่อคนทั้งหลายเหลานั้นมาถึง  และก็บอกวาขาวมันไมมแีลว  ทําอยางไรก็
ปรากฏวา  ก็ส่ังใหคนใชเอาขาวที่ผสมดินทาฝายุงไว  เอาลงมาและก็เอาน้ําลางใหดินมันหมดไป
แลว  ขาวทั้งหลายเหลานั้นแบงไวพอกินพอใชแคมีเหลือจากสวนนี้แจกใหแกชาวบาน 

องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงกลาววา  ดวยอานิสงสเพยีงเทานี้  มนัตายใหทานเมณฑก
เศรษฐี  เกิดขึน้มาแลวเปนมหาเศรษฐีทกุชาติ  จนกระทัง่มาพบองคสมเด็จพระบรมโลกนาถในเขต
นี้  จึงจัดวาเปนมหาเศรษฐใีหญ  ขอเขาทองแมเทานั้นแหละ  ลงมาจากเทวดาจากชาตินั้น  ทานตาย
แลวเปนเทวดาสลับกันไปสลับกันมาหลายชนิด 

ชาติสุดทายนีท้านลงมาจากเทวดา  พอเขาแมมาเกิดในทองแม  ก็เปนทองแมกม็ีความ
ยากจนเข็ญใจมาก  พอเด็กเขาสูครรภมารดา  พอรุงขึน้เชาแมปลูกบานอยูในปาปรากฏวาหนอไม
ทั้งหมดอยูรอบๆ  บานมันกลายเปนทองคาํทั้งหมด  เมื่อเด็กคลอดออกมาแลวปรากฏวามีชางทองคํา  
มีมาทองคํา  มีแพะทองคํา  มีวัวทองคําขึ้นเรียงรายขึ้นระยะเนื้อที่เปนโยชนๆ  เอาอยางนี้องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  เพราะอาศัยที่มีจิตเมตตาปรานี  สงเคราะหกับบคุคลทั้งหลายที่มี
ความยากจนเข็ญใจ  ตามกําลังศรัทธาของตนที่จะทําได  สําหรับทานชฏิลเศรษฐี  มีผล  ๒ ประการ  
กลาวคือ  ทานเกิดมาเปนเศรษฐี  ผานมาแลว ๗ ชาติ  แตก็ถูกเขาจับโยนน้ําทั้ง ๗ ชาติเหมือนกนั  ไอ
โยนน้ํานะไมตาย  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาวถึงผลอยางนี้ 

กลาววาในสมยัหนึ่งในศาสนาของสมเด็จพระพุทธกัสสป  เมื่อพระพุทธกัสสปทรง
นิพพานแลว  บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว  จึงไดทําเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และปรากฏวามีมุมมุมหนึ่งเปซุมที่ยังขาดทองคําที่จะประดับ  มีพระอรหันตทานหนึง่ถามวา  ซุมนี้
ทําไมจึงทําไมเสร็จ นายชางบอกวา  ไมมทีองคําครับ  และก็บอกวา  ไมเปนไร  ทองคําฉันจะหาเอง  
จึงไดเขาไปตามบานบอกแกชาวบาน  บอกวา  เวลานี้  ซุมที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา  มีอยูหนึ่งซุม  ความจริงมี ๔ ซุม  ขาดทองคําไปเสียซุมหนึ่ง  ขอทานทั้งหลายจงรูวา
ทองคําของทานมีอยู  พากนัทําบุญตามอัธยาศัย  ถาไมมีก็ไมเปนไร  พระอรหนัตชอบพูดอยางนี้
เสมอ 

ตอมารเขาไปบานบานหนึ่ง  คือบานนายชางทอง ชางทองนะกําลังทะเลาะกับเมียความจริง
คนกําลังทะเลาะกันนี้พระไมนาจะเขาไป  แตนัน่ทานเปนอรหันตดนัเขาไปทําไมก็ไมทราบ  แต
ความจริงพระอรหันตยอมมีเหตุผล เห็นวาคนสองคนนี่  จะมีโอกาสทีจ่ะทําบุญทํากศุล  ทานจึงได
ไปบอกเรื่องทองคําแกคนสองคนที่กําลังทะเลาะกนั  ฝายตาผัว  แกกาํลังโมโหเมีย  แกก็บอกกับเมีย
วา  นี่เธอจงเอาพระพุทธเจาของเธอโยนทิ้งน้ําไปเสียเถอะเมียพอไดฟงอยางนั้นก็ตกใจ  จึงไดถามวา



ทานทําไมพูดอยางนี้ เพราะวาทานพดูปรามาสองคสมเด็จพระชินศรี  คือทั้งในอดีตและในอนาคต
และปจจุบนั  เพราะใชคําวาพระพุทธเจาไมไดเจาะจงองคไหน  แสดงวาปรามาสพระพุทธเจา
ทั้งหมดที่บรรลุไปแลวทั้งหมด  นิพพานไปแลวดวย  ทีก่ําลังจะขางหนาดวย และปจจุบันดวย 

ผัวฟงแลวตกใจ  จึงถามวาทําอยางไร  จึงจะขอขมาโทษได  หันไปถามพระอรหนัตพระ
อรหันตบอกเรือ่งนี้ไมเกีย่วกบัฉันหรอก  ขอขมาโทษฉันไมได  เพราะวาเธอไมไดดาฉันนี่ตองขอ
ขมาโทษตอพระพุทธเจา  เขาจึงถามวา  กระผมจะทําอยางไงครับ  พระองคนั้นก็เลยบอกวาตองทาํ
หมอทองคํากวางประมาณ ๓ คืบ ๓ ลูก ทําดอกไมเงนิดอกไมทอง  และนําไปบรรจุในบรมเจดียที่
บรรจุบรมธาตุ  เวลาที่ทําการบรรจุใหทําผาของตนใหชุมไปดวยน้ําและก็ทําผมชุมไปดวยน้ํา  ขอ
ขมาโทษตอพระรัตนตรัย  คอืมีพระพุทธเจา เปนตน  เขาก็ทําตามนั้น 

แตเวลาที่จะทาํเขามีลูกชายอยู ๓ คน  เรียกลูกคนที่หนึ่งมา  เรียกลูกคนที่๒ มาใหชวยทํา
หมอทองคํากบัดอกไมทองคํา  เพราะเปนชางทอง ลูกทั้ง ๒ คนวาเรื่องของพอลูกไมเกี่ยว แตวาลูก
คนที่ ๓ รับทํา ถือวาเรื่องของพอแมเปนกจิที่ตนจะตองทํา  ทานกลาววาอานิสงสเพียงเทานี้ที่ถวาย
หมอทองคํา  ดอกไมทองคําบูชาพระรัตนตรัยฉะนั้นในขณะทีเ่ขาเปนอิสระ  ออกจากทองแมมา
ปกครองตนเอง  จึงไดมีภเูขาทองคําปรากฏขึ้นมาจากแผนดิน  กวาง ๘ ชาติ เปนชาติที่ ๘ ทั้งชาตินี้ก็
เพราะอาศัยวาจาที่กลาว  เธอจงเอาพระพุทธเจาของเธอโยนทิ้งน้ําไป 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  การปรามาสพระรัตนตรัยจะดวยกรณใีดๆ  ก็ตาม  
ผลของกรรมยอมติดตามมาแบบนี้  เพราะวาสวนใดที่ทานทําความดี  ก็ยอมมีผลเสมอกันวนันี้เราจะ
แจกขาวแกบรรดาประชาชนทั้งหลาย  ประมาณ ๕,๐๐๐ เศษครอบครัว  วันนี้นะตามบัญชี ๕,๐๐๐ 
เศษ  วันนีก้ับวันพรุงนีเ้ราทําอยางนี้  เราทําดวยปรมัตถบารมี  คือไมเจาะจงวาใครจะเปนญาตหิรือ
ไมใชญาติ  ปฏิบัติตามคําแนะนําคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถเชนเดียวกันเมณฑก
เศรษฐี  ฉะนัน้อานิสงสคุณบุญบารมีที่ทานทั้งหลายทําแลวในวันนี ้  มอีานิสงสเชนใด  กด็ูตัวอยาง
ทานเมณฑกเศรษฐีก็แลวกัน  เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทาน  เทศนมาเทศนไปเวลามันเหลือ
อีก ๑ นาที เทปจะหมด  ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย  
มี  พระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทาน  ที่ตั้งใจสรางความดีคือ บุญกุศล  บุญราศีในคราวนีใ้หปรากฏวาเปน  ธัมมาธิปไตย 
คือตั้งใจมาสมาทานศีล  ตั้งใจมาบูชาพระรัตนตรัย  ตั้งใจถวายทานแกบรรดาสงฆทั้งหลาย  ตั้งใจฟง
เทศนอยางนีเ้รียกวา  ธัมมาธิปไตย  และบรรดาทานพทุธบริษัททั้งหลายตั้งใจใหเปนประโยชนแก  
โลกาธิปไตย คือ  ตั้งใจสงเคราะหบรรดาประชาชนทั้งหลาย  ที่มีความยากจนเข็ญใจ  ตามทรัพยสิน
ที่เราจะพึงหามาได 

ขออํานาจบุญบารมีทั้งหลายที่ทานบําเพ็ญคราวนี้  จงเปนปจจยัใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยถวนหนา ถาจะพึงเกดิมาเปนมนุษยใหม  ก็มีรางกายบริสุทธิ์  บริบูรณปรากฏวา



ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  มีทรัพยศฤงคาร  ครบถวนบริบูรณ  ขอจงปราศจากอัคคีภยัโจรภัย  วาตภยั 
อุทกภัย  และภัยทั้งหลายจงอยามีแกทาน ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกทาน  ปรารถนาพระ
นิพพาน  ความจริงบุญนีส้ามารถบันดาลใหถึงไดในชาติปจจุบัน  ก็ขอใหทกุทานจงเขาถึงพระ
นิพพานไดสมความปรารถนา 

อาตมารับประทานวิสัชชนาพระสัทธรรมเทศนามาในธมัมิกถา  ก็ขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้ เอวัง  ก็มดีวยประการฉะนี ้

พระธรรมเทศนา  เร่ือง พระเวสสันดร 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
ผุสดีติ  วรวัณนา เทติ  อิมัง  ธัมมเทสนัง  ตถา  นิโรคธาราเม 
วิหรันโต  โปกขรวัสสัง  อารัมภกเถสีติ 
ณ  โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในตนเหตุแหงพระธรรมเทศนา

เร่ืองเวสสันดรชาดก  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายไดมีใจเลื่อมใสใน  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  จึงได
พากันมาบําเพ็ญกุศลตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  
ประจําปกษ  ตอนนี้ก็จะขอเร่ิมเร่ืองเหตุความเปนมาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแสดง
เร่ืองราวพระเวสสันดรชาดก  ความมีวา 

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวองค
สมเด็จพระประทีปแกวมิไดทรงกลับไปกรุงกบิลพัสดุมหานคร  เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรด
จอมบพิตรอดิศร  คือพระเจาสุทโธทนะมหาราช  แตทวาองคสมเด็จพระบรมโลกนาถเขามากรุงรา
ชคฤหมหานครกอน  ทั้งนี้เพราะวา องคสมเด็จพระชินวรทรงทราบวาหมูพระประยูรญาติของ
พระองคนั้น  มีทิฏฐิมานะมาก  ยากที่จะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดใหเกิดศรัทธาได  และอีก
ประการหนึ่งในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาออกแสวงมหาภิเนษกรมณในเวลานั้น  
ไปต้ังอาศรมคือพักอยุใกลกรุงราชคฤหมหานครเมื่อจอมบพิตรอดิศรพระราชาผูปกครองนครนั้น  
ไดทรงทราบจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเขา  ไปพรอมอํามาตยขาราชการบริพาร  
แลวกราบทูลองคสมเด็จพระพิชิตมารวา 

ขาแตทานผูเจริญ  (แตความจริงทานเปนเพื่อนกัน  ในสมัยที่เปนลูกกษัตริยดวยกันเวลา
เรียนศิลปศาสตรก็เรียนดวยกัน)  ในขณะนั้นปรากฏวาทานอาจจะคิดวา  ในกรุงกบิลพัสดุมหานคร
ไมตองการองคสมเด็จพระชินวรใหอยู ณ  ที่นั้น  จึงไดอาราธนาวาขอใหอยูดวยกันจะแบงอํานาจ
การปกครองใหคร่ึงหนึ่ง  แตทวาองคสมเด็จพระพุทธเจาไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  มหาราชะ  อข



ถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจา  ที่อาตมาออกมานี้นั้น  มิใชวาใครไมตองการใหอาตมา
ครองราชสมบัติ  แตเห็นวาการครองราชสมบัติเปนฆราวาสอยูอยางนั้น  ไมเปนปจจัยแหงการพน
ทุกข  คนเราที่จะมีความสุขไดตองอาศัยมีพระนิพพานเปนอารมณ  คือเมื่อละอัตภาพนี้แลวไปสู
พระนิพพาน หรือวามิฉะนั้นถาจิตใจของบุคคลผูใดตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานแลวความสุขจะ
เกิดขึ้นแกตน 

เมื่อพระเจาพิมพิสารบรมกษัตริยพระบาททาวเธอไดทรงสดับดังนั้น  จึงไดอาราธนาองค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาวา  ขาแตทานผูเจริญ  (เวลานั้นยังไมเปนพระพุทธเจา)  ถาหากวา
พระองคทรงบรรลุอภิเษกสัมโพธิญาณเมื่อไร  ขอไดโปรดมาโปรดขาพเจากอนองคสมเด็จพระชินว
รบรมศาสดาก็ทรงรับอาราธนา 

หลังจากนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เขาไปสูสํานักของอาจารยทั้งหลายๆ ทานดวยกัน  
แตสํานักสุดทายที่องคพระอรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเขาไปนั้น  ก็ไดแกสํานักของ
อาฬารดาบส และอุทกดาบส  ทั้งสองทานดวยกัน  ศึกษาวิชาสในตสํานักทั้งสองทานนั้นจนได
บรรลุสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ซึ่งในสมัยนั้นบรรดาพราหมณทั้งหลายถือวาเปน
จุดที่สุดของการปฏิบัติ  เพราะวาถาหากวาทานผูใดปราศจากรางกายเสียแลว  ความทุกขมันไมมี  
เพราะความทุกขเกิดจากความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความกระหาย  ที่จะมีอยูไดเพราะ
อาศัยมีรางกายเปนสําคัญ  พราหมณคิดวา  ถาเราตายจากความเปนคนนี้นั้น ไมมีขันธ ๕ ยอม
เปนสุข 

แตในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงศึกษาแลว  สมเด็จพระประทีปแกวทรง
เห็นวา การบรรลุสมาบัติ ๘ ยังไมเปนผลแหงการพนทุกข  จึงมาดําริวาการพนทุกขจะตองศึกษา
ยิ่งขึ้นไปกวานี้  ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา  จึงไดอําลาอาจารยทั้งสองเพื่อคนควาเพื่อ
โมกขธรรมตอไป  ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาปฏิบัติทรมานพระกายตามแบบ
ของพราหมณไมบรรลุมรรคผล  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาจึงทรงตัดสินพระทัยใหมวา การ
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนี้ไซรเห็นจะเปนทางใจ 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดเสวยพระกระยาหาร ซึ่งมีนางสุขาดานํามาถวาย
หลังจากนั้นแลว  องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงอธิษฐานจิตนั่งอยูที่โคนโพธิ์วาถาหากเราไม
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด  เราจะไมยอมลุกจากที่นี้ถึงแมวาเลือดและเนื้อชิวิต
อินทรียจะสิ้นไปก็ตามที  เพราะอาศัยที่องคสมเด็จพระชินศรีตัดพระทัยไมสนใจกับขันธ ๕ ประการ  
ฉะนั้นในวันนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดทรงบรรลุอภิเษกสัมโพธิญาณ เปนพระอรหันตองค
แรกในพระพุทธศาสนา 

หลังจากนั้นมา องคสมเด็จพระบรมศาสดาก็แสดงพระธรรมเทศนา  โปรดบุคคลทั้งหลาย
ที่ผานมาเปนลําดับ  จนกระทั่งเขาถึงกรุงราชคฤหมหานครจอมบพิตรอดิศร  พระเจาพิมพิสารบรม



กษัตริยทราบเขา  จึงไดพาบริษัท ๑๒  นหตุ  ดวยกันไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  
เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแสดงพระธรรมเทศนาจบพระเจาพิมพิสารกับบุคคลพวกหนึ่ง 
ไดบรรลุพระภาคเจาแสดงพระธรรมเทศนาจบพระเจาพิมพิสารกับบุคคลพวกหนึ่ง  ไดบรรลุพระ
โสดาปตติผลเปนพระอริยบุคคลอันดับแรกสําหรับเหลือจากนั้นก็เขาถึงไตรสรณาคมน  คือมีความ
เคารพในพระพุทธ พระธรรม พ ระสงฆ  มีศีลหาบริสุทธิ์ 

แลวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็แสดงพระธรรมเทศนาอยู ณ  ที่นั้นถึงหาปองคสมเด็จ
พระชินศรียังไมไดไปกรุงกบิลพัสดุมหานคร  ทั้งนี้ก็เพราะวาทรงทราบดวยดีวาพระญาติพระวงศ
ของพระองคนี้  ถาเห็นวาพระองคยังเด็กกวาตนก็จะไมมีความเคารพการแสดงพระธรรมเทศนานี่  
บรรดาทานพุทธบริษัทมีความสําคัญ  ถาบุคคลที่เขาไมมีความศรัทธา  ไมมีความเลื่อมใส  เทศน
ไปก็ไรประโยชน  ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นโทษหมูพระประยูรญาติทั้งหลาย  
ไมมีความเชื่อถือ  จึงไมไดเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุมหานคร 

ตอมาในภายหลัง  เมื่อจอมบพิตรอดิศรพระเจาสุทโธทนะมหาราชพระราชบิดา ทรงทราบ
วา  พระราชโอรสเวลานี้ปรากฏวาสําเร็จเปนพระพุทธเจา  และเทศนสอนบรรดาประชาชนทัง้หลาย
สําเร็จมรรคผล  เปนอรหันตไปนับเปนจํานวนหมื่น  จํานวนแสน  พระองคทรงคอยดูทีวาเมื่อไรองค
สมเดจรพะมหามุนีจะเสด็จมาร  เห็นเวลาลวงไปถึง ๕ ปแลว  องคสมเด็จพระประทปีแกวกไ็มเสดจ็
มา จึงไดเรียกอํามาตยซึ่งเปนสหชาติกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาเฝาวา  เธอทั้งหลาย
จงพาคนพนคนเปนบริวารไปกรุงราชคฤหมหานคร  อาราธนาองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา  สใหมาโปรดเราที่กรุงกบิลพันดุ  เมื่อพระบรมกษัตริยพระองคมีพระราชดํารัส
เชนนั้นแลว หัวหนาอํามาตยไดพาบริวารพันคนเขาไปเฝาองคสมเด็จพระทศพลที่พระเวฬุวันมหา
วิหาร 

ตอนนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารแสดงพระธรรมเทศนาจบ  ปรากฏวาทุกทานเปนพระ
อรหันตหมด เมื่อเปนพระอรหันตแลวก็ลืมคําที่จะมราอาราธนาองคสมเด็จพระประทีปแกวตางคน
ตางก็เงียบ  ตอมาพระเจาสุทโธทนะมหาราชพระบาททาวเธอ  เห็นบุคคลลวงหนาที่ไปหนวยแรก
หายไป  จึงไดสงไปตามนั้นถึงสามสี่วาระ  ทุกทานเปนอรหันตแลวก็ไมมีใครอาราธนาองคสมเด็จ
พระประทีปแกว 

อันดับหลังที่สุด  พระเจาสุทโธทนะมหาราชจึงไดเรียกทานอุทายีเขามาร  องคนี้เปน
สหชาติ  เปนเพื่อนเลนกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาตั้งแตตน  จึงกลาววา  เธอจงพาคน
พันคนเปนบริวารไปทูลอาราธนา  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาใหมาโปรดเราที่เมืองกรุง
กบิลพัสดุมหานคร  เมี่อทานอุทายีไดรับพระราชบัญชาจากจอมบพิตรอดิศรแลวก็พาบริษัทเดิน
มาร  คร้ันถึงพระเวฬุวันมหาวิหาร  จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ



เจา เมื่อฟงเทศนจบทานอุทายีพรอมไปดวยบริษัทพนคน  ก็ไดบรรลุมรรคผลเปนพระอรหันต
ดวยกันทั้งหมด  จึงไดขอบวชในพระพุทธศาสนา 

มาวันหนึ่งทานอุทายีคิดวาจะตองอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใหไปสูกรุง
กบิลพัสดุมหานคร  มาโปรดจอมบพิตรอดิศรซึ่งเปนพระพุทธบิดา แตวาการกราบทูลอาราธนาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง  เห็นวาเปนการไมสมควร  เพราะวาพระพุทธเจาทรงเปน
สัพพัญู  รูเหตุการณทั้งหมด  จะตองกราบทูลองคสมเด็จพระบรมสุคต  โดยปริยาย 

วันหนึ่ง  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดพุทธบริษัทแลว  บรรดาภิกษุและบรรดาอุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุณี  สามเณรี  สิขมา
นา  ตางก็แยกกันไปอยูที่อยูของตน  ทานอุทายีจึงเขาไปกราบมนัสการองคสมเด็จพระทศพล  แลว
ก็กราบทูลวา  ภันเต  ภควา  ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา  หนทาง
ระหวางการเดินราจากกรุงกบิลพัสดุมหานคร  จนกระทั่งถึงกรุงราชคฤหมหานครนี้เปนทางที่รมร่ืน
ชุมชื่นใจ  มีความสบายแกบุคคลทั้งหลายที่เดินผานมาทางนั้น  ขาพระพุทธเจาไดพากันเดินมาพัน
คนเศษ  ทั้งขาพเจาดวย  ปาทั้งหลายเหลานี้ชวยใหมีความสุข  นี่แทนที่ทานจะนิมนตโดยตรง 

ดัง  สุควา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสดับก็ทรงทราบวาทานอุทายี
ตองการจะอาราธนาใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไปโปรดพระพุทธบิดา ความจิรงทราบมา
นานแลว  สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดพระพุทธฏีกาวา  อุทายิ  ดูกร  อุทายี  เธอพูดอยางนี้ตถาคต
ทราบวา  ตองการใหตถาคตไปสูกรุงกบุลพัสดุมหานคร  แตวากรุงราชคฤหมหานครกับกรุง
กบิลพัสดุนี้หางกันประมาณ ๖๐  โยชน  ถาเชนนั้นเธอจงพาบริษัทของเธอพันองคไปกรุงกบิลพัสดุ
มหานครกอน  กราบทูลจอมอดิศรพระพุทธบิดาใหทรงทราบวาตถาคตจะตามไปทีหลัง  เมื่อพระอุ
ทายีไปแลว  ปรากฏวาที่องคสมเด็จพระประทีปแกวสงทานอุทายี  พรอมดวยอรหันตเปนบริวารอีก
พันองคไปนั้น  ก็ต้ังใจวาใหไปโปรดสรางศรัทธากอน  สําหรับองคสมเด็จพระชินวร  ก็พาบรรดา
พระภิกษุสงฆทั้งหลายประมาณสองหมืนรูปตามไปทีหลัง  แตทวาทาง ๖๐  โยชน  พระพุทธเจาก็
เดินเสีย ๖๐ วันถึงโยชนหนึ่ง  องคสมเด็จพระภควันตก็ทรงพัก 

ทั้งนี้เพราะวาจะใหคนทั้งหลายเหลานั้นไดสดับธรรมชาติจากพระอุทายี  และอรหันต
ทั้งหลายเกิดศรัทธาเสียกอน  คร้ัน ๖๐ วัน  องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็
ทรงไปถึงกรุงกบิลพัสดุ  สําหรับพระบรมกษัตริยพระเจาสุทโธทนะมหาราชไดทรงทราบวาองคพระ
บรมโลกนาถเสด็จมาถึงแลว  จึงไดพาหมูพระประยูรญาติอํามาตยขาราชบริพารทั้งหลาย  และ
บุคคลทั้งหลายเขามาเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว  ถวายนิโครธารามเปนที่ประทับ  แตวาการ
มาคราวนั้น  อํานาจพระพุทธญาณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบตามความเปนจ
ตริง  คือบรรดาหมูพระประยูรญาติชายและหญิงที่มีความรูสึกวา  เวลานี้สิทธัตถะกุมาร  หลาน
ของเรามา  นองของเรามา เรามีอายุแกกวาไมควรจะกราบไหวเธอ 



ฉะนั้นเวลาที่มาประชุมจึงใหบรรดาเด็กๆ  ที่มีอายุเทากัน  หรือ ออนกวานั่งขางหนาสวนที่
มีอายุแกกวานั่งขางหลัง  เมื่อมานั่งพรอมกันแลวเขาก็ใหเด็กๆ  กราบพระพุทธเจาพวกเขาไมยอม
ไหว  ไมยอมกราบ  เพราะถือวาโตกวา  แตทาสมเด็จพระราชบิดานั้นมาถึงองคสมเด็จพระทรง
ธรรม  แลวก็ถวายบังคมแสดงความเคารพ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดูอุปนิสัยของบรรดาหมู
พระประยูรญาติทั้งหลาย  ยังมีทิฏฐิมานะมาก  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพิจารณาแลว  เหน็วาไม
สมควรจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรด  จะตองทรมานหมูพระประยูรญาติทั้งหลายใหเกิดความ
เลื่อมใส 

เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงไดทรงแสดงพระปาฏิหาริย  เหาะขึ้นไป
บนดฃอากาศวนไปวนมา  จนกระทั่งรรดาหมูพระประยูรญาติทั้งหลายมีความอัศจรรยใจเวลานั้น
พระพุทธบิดาขององคสมเด็จพระจอมไตรคือ  พระเจาสุทโธทนะมหาราชลุกขึ้นถวายบังคมองค
สมเด็จพระบรมโลกนาถ  แลวกราบทูลวา 

ภันเต  ภควา  ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาขาพระพุทธเจา
ไดถวายนมัสการกราบไหวทานอยางนี้ถึง ๓ วาระ  คือ  ในวาระแรกที่เกิดใหมๆ  ที่ชฏิลเขาไปเยี่ยม  
พระองคแสดงปาฏิหาริยไปยืนอยูบนยอดชฏา  ขาพระพุทธเจาก็ไดกราบนมัสการแลวครั้งหนึ่ง (นัน่
พอไหวลูก  เห็นวาเขาดีกวา) ตอมาเมื่ออายุ ๗ ปพระองคเสด็จแรกนาขวัญ  องคสมเด็จพระ
พิชิตมารทรงใชอานาปานุสสติกรรมฐาน  อยูโคนตนไทร  เวลาบายไปแลวปรากฏวาเงาของตนไทร
ไมถอยลงไป  คิดทรงอยูตามปกติเหมือนเวลาเที่ยง  ขาพระพุทธเจาเห็นเปนอัศจรรยก็ถวาย  
นมัสการแลวอีกครั้งหนึ่ง  เปนวาระที่ ๓ ขอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงมาแสดงพระธรรม
เทศนา  โปรดขาพระพุทธเจาดวยเถิดพระพุทธเจาขา 

บรรดาหมูพระประยูรญาติทั้งหลาย  เห็นพระเจาสุทโธทนะถวายบังคมอยางนั้นและก็เห็น
ความอัศจรรญืจึงพากันถวายบังคมพระพุทธเจา  ใจนอมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาสมเด็จพระบรม
ศาสดาจึงไดเสด็จลงมาแลวแสดงพระธรรมเทศนา  โปรดบรรดาหมูพระประยูรญาติทั้งหลาย  มี
พระราชบิดา  เปนตน  ในเวลานั้นองคสมเด็จพระทศพลทรงแสดงถึงอานิสงสที่มีการเคารพพระ
รัตนตรัย  คือการเคารพพระพุทธเจา  การเคารพพระธรรม  การเคารพพระอริยสงฆ  วาบุคคลผูใด
มีความเคารพในไตรสรณคมมทั้ง ๓ เปนจุดที่ระลึกนึกอยูเปนปกติ  บุคคลประเภทนี้จะมีชิวิตอยูกม็ี
ความสุข  จะตายไปจากความเปนคนก็เปนเทวดามีความสุข  ถาจะใหดีองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดากลาววา  ขอทานทั้งหลายจงเวนจากการประพฤติความชั่ว ๕ ประการคือ 

ขอที่หนึ่ง  ปาณาติบาต  อยาทํารายซึ่งกันและกัน  อยาประหัตประหารซึ่งกันและกัน
นอกนั้นใหทุกคนมีแตความเมตตาปรานี  มีความรักมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทุกทานจะมี
ความสุข 



ขอที่สองจงอยาทําลายทรัพยสิน  หรือวาถือทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนของตนโดย
เจาของไมได  เพราะเปนการทําลายจิตใจซึ่งกันและกัน  ขอทุกทานจงถือสันโดษ  ยินดีเฉพาะที่เรา
หาของมาไดโดยชอบธรรม 

ขอที่สาม  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  คนรักใครๆ  ก็หวง  จงอยาละเมิด
ความรักในบุคคลผูอ่ืน ถือสันโดษยินดีเฉพาะคูครองของตน 

ขอที่ส่ี  องคสมเด็จพระทศพลกลาววา  วาจาไมจริงใครก็ไมชอบ ทุกคนจงรักษาแตวาจาที่
สัตยจริง 

ขอที่หา  ขอบรรดาทานชายและหญิง  จงละจากการดื่มสุราและเมรัย  เพราะทั้งสอง
ประการนี้ไซร  เปนฐานะที่ต้ังแหงความประมาท 

เมื่อจบแลวองคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ตรัสอานิสงสา  สีเลน  สุคติงยันติ  คนที่มี
ความมั่นคงอยูในศีล  มีชีวิตก็มีความสุข  ตายไปแลวก็มีความสุข  สีเลน  โภคสัมปทา  บุคคลใด
ทรงไวไดซึ่งศีล ๕ ทรัพยสมบัติที่มีอยูก็จะไมหมดเปลืองมีความสุข มีความมั่งคั่งสมบูรณ  ตายไป
แลวเปนเทวดาก็มีทิพยสมบัติมาก  มาเกิดเปนคนก็มีสมบัติมาก  สีเลน  นิพพุติง  ยันติ  เมื่อ
บุคคลใดมีศีลบริสุทธิ์  จิตใจยอมสงบจากความชั่ว  ตัวก็มีความสุข  แลวก็เปนปจจัยเขาถึงพระ
นิพพานไดโดยงาย 

เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงดังนี้แลว ปรากฏวา  
พระราชบิดาขององคสมเด็จพระประทีปแกว  คือ พระเจาสุทโธทนะมหาราช  ก็ไดบรรลุพระโสดา
ปตติผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  แตคนอื่นยังมีความเนิ่นชาเขาถึงเพียงไตร
สรณาคมน  เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเทศนจบลง  ก็ปรากฏวามีฝนโบกขรพรรษตกลงมา  
ฝนโบกขรพรรษนี้มีสีแดงคลายเทานกพิราบ  ใครตองการใหเปยกมากก็เปยกมาก  ใครตองการให
เปยกนอยก็เปยก 

เมื่อจบแลวองคสมเด็จพระประทีปแกว  ก็พาบรรดาภิกษุสงฆเขาพักในนิโครธารามเวลา
นั้นบรรดาพระสงฆทั้งหลายนั่งประชุมกันวานาอัศจรรยหนอ  เราอยูกับองคสมเด็จตพระผูมีพระ
ภาคเจามาสิ้นเวลาถึง ๕ ป  แตทวาองคสมเด็จพระชินศรียังไมเคยแสดงปาฏิหาริยใหฝนโบกขร
พรรษตกลงมา  สมเด็จพระบรมศาสดาอยูในวิหารทราบดวยอํานาจทิพโสตญาณแลว  สมเด็จพระ
พิชิตมารจึงไดเสด็จมาประทับนั่งในสถานที่สมควรที่พระจัดให 

สมเด็จพระจอมไตรจึงไดตรัสถามวา ภิกขเว  ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  เธอนั่งสนทนากันดวย
เร่ืองอะไร  บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็กราบทูลใหทรงทราบ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดสดับแลว 
สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว  ดูกร  ภิกษุทั้งหลายกาลเมื่อตถาคตมี
บารมีเต็มแลว สามารถทําฝนโลกขรพรรษใหตกลงมาไดนี้  เปนของไมอัศจรรย  แตทวาในสมัยที่



ตถาคตกําลังบําเพ็ญบารมีอยูนั้น  มีบารมีไมเต็ม  สามารถฝนโบกขรพรรษใหตกลงมาไดนี้เปน
อัศจรรย  องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาตรัสแลวก็ทรงนิ่งอยู 

บรรดาพระสงฆทั้งหลายจึงไดอาราธนาให  องคสมเด็จพระบรมครูเลาเรื่องนี้ใหทราบ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดนํามาซึ่งเรี่องของ  เร่ืองพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งพระองคทําเปน
ปจจัยใหเปนฝนโบกขรพรรษตกลงมา  แตทวา  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา 
สําหรับเร่ืองของพระเวสสันดรชาดกนี้  อาตมาจะขอนํามาแสดงเวลา  ๑๓ นาฬิกาเปนตนไป  
สําหรับตนเหตุที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  จะแสดงเรื่องราวพระ
เวสสันดรนี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ 

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนาก็ขอตั้ง
สัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  และสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ  ขอจง
อภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ใหมีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  และจง
เจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ  มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ  หากทุกทานมี
ความประสงคส่ิงใด  ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง พระเวสสันดร (ตอ) 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๓.๐๐ น 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
ผสดีติ  วรวัณนา เทติ  อิมัง  ธัมมเทสนัง ตถา  นิโครธาราม  วิหรันโต 
โบขรวัสสัง  อารัมภกเถสีติ 
อนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาสืบเนื่องกันมาตั้งแตตอนเชา  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา  ไดทรงประชุมบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลาย  เนื่องดวยวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ไดแสดงพระธรรมเทศนา  โปรดพระพุทธบิดาในกาลครั้งนั้น  เปนเหตุใหฝนโบกขรพรรษตกลงมา  
บรรดาภิกษุสงฆโดยถวนหนา  ไดพากันประชุม ณ ที่นั้น  พากันกลาววาเหตุนี้เปนความอัศจรรย  ที่
เราพากันอยูกับองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมราสัมพุทธเจามาเปนแรมป  ยังไมเคย
เห็นองคสมเด็จพระชินศรีแสดงปาฏิหาริยอยางนั้น 

ดัง  สตวา  เมื่อองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา  เสด็จพระประทับอยูในพระมหา
วิหาร  ไดยินเสียงบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายเหลานั้น  ประชุมกันกลาวกันอยางนี้สมเด็จพระชินศรี
จึงไดเสด็จมาประทับระหวางทามกลางสงฆ  แลวจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เธอทั้งหลายประชุมกันดวยเร่ืองอะไร  บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็ไดกลาวกราบถวาย
บังคมทูลตามที่กลาวมาแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมีพระพุทธฏีกาวา  ภิกขเว  ดุกร
ภิกษุทั้งหลาย  การที่ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา  ผูมีบารทีเต็มแลว
ทําฝนโบกขรพรรษใหตกลงมาอันนี้เปนของไมอัศจรรยและในสมัยที่ตถาคตยังเปนพระโพธิสัตวอยู
นั้น  คือ  กําลังบําเพ็ญบารมีไมเต็มที่  สามารถทําฝนโบกขรพรรษใหตกมาอยางนี้จัดวาเปนของ
อัศจรรย  เมื่อองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสอยางนี้แลว  องคสมเด็จพระบรมครูแสดง
พระธรรมเทศนเร่ืองนั้น  สมเด็จพระภควันตจึงไดตรัสวา 



เนื้อความมีอยูวาในประเทศหนึ่ง  มีพระราชาทรงพระนามวา  พัน  (เอะ พระราชาทรงพระ
นามวาอะไร  ตาหงา)  พระราชาทรงพระนามวา  พระพันธุมราชผูทรงปกครองนครพันธุมดี  ใน
สมัยนั้นเปนสมัยที่องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงพระนามวา พระวิปสสี
ทศพลอุบัติข้ึนในโลก  สําหรับพระราชาองคนี้มีพระราชธิดาอยู  ดวยกัน  ๒ องคดวยกัน  มารใน
คร้ังหนึ่ง  ปรากฏวาบรรดาประเทศเพื่อนบานใกลเรือนเคียง  สงของขวัญมาใหแกพระราชาองคนั้น  
มีตนไมเงิน  ตนไมทอง และจันทนหอม  เปนตน  พระราชาจึงไดพระราชทานแกนจันทน  อันเปน
หอมพิเศษใหแกลูกสาวคนใหญ  และเมื่อตอมาปรากฏวานําเอาตนไมทองนั้นไซรใหแกลูกสาวคน
เล็ก 

บรรดาพระราชธิดาทั้งสองเมื่อไดรับของทั้งสองประการแลว  จึงไดมาดําริวาของที่มีคา
อยางนี้มีมากแลวสําหรับเรา  การจะเก็บเอาไวยอมไมประโยชน  สูบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาไมได  แะนั้นพระราชธิดาผูเปนพี่จึงใหนายชางทําแกนจันทนนั้นละเอียดเปนผง  แลวก็
สําหรับพระราชธิดาองคนองใหเอาตนไมทองคํานั้นทําเปนเครื่องประดับแลวสององค   เมื่อทําเสร็จ
แลวก็นําไปถวายองคสมเด็จพระประทีปแกว 

สําหรับพระราชธิดาองคนองนําเครื่องประดับไปถวายพระพุทธเจา  แลวก็ทรงตั้ง
สัตยาธิษฐานวา  ขาพระพุทธเจาไดบําเพ็ญกุศลบุญราศีในคราวนี้  ถาจะตองเกิดตอไปในกายภาค
หนา  ถายังไมถึงพระนิพพานเพียงใด  ขอเครื่องประดับกายจงอยาขาดตัวของขาพเจา (นี่แสดงวา
ถาเกิดไปทุกชาติ  ก็ขอใหมีเครื่องประดับสวยงดงาม)  สําหรับพระพี่นางกลาวคือพระราชธิดาองค
ใหญ  จึงไดนําเอาเครื่องหอมจรุงแกนจันทน ไปโปรยปรายรอบพระวิหารกายในวิหาร  ก็มีความ
ประสงควา  ถาบุคคลผูใดมาสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระจอมไตร  จะมีความชื่นใจ
เพราะกลิ่นหอมทั้งหลายเหลานั้น  และเมื่อเสร็จแลวจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระทรงธรรมบรม
ศาสดาวา 

ภันเต  ภควา  ขาแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  การที่ขาพระพุทธเจาบูชาดวยครุง
แกนจันทนเปนเครื่องหอมเหลานี้ ขอบุญบารมีอันนี้จงเปนปจจัยใหขาพระพุทธเจาไดเปนพระ
มารดา  พระพุทธมารดาของผูที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณองคใดองคหนึ่ง เมื่อองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสดับ  แลวก็ทรงตรวจดูดวยอํานาจพระพุทธญาณเมื่อทราบแลวองค
สมเด็จพระพิชิตมารจึงไดทรงพยากรณวา นับต้ังแตนี้ไปแสนกัป  จะมีพระพุทธเจาทรงพระนามวา  
พระสมณโคดม  เกิดขึ้นในโลก  เธอจะเกิดขึ้นในสมัยนั้น  มีนามวา  สิริมหามายาราชเทวีจะไดเปน
มารดาของพระพุทธเจาองคนี้ 

หลังจากนั้นแลวตามพระบาลีเขาไมไดกลาววาอยางไรอีก ตอมาก็กลาววา  ทั้งหมดทุกคน
ตาย พระพุทธเจาก็นิพพาน  ทานผูถวายทานก็ตาย  ทั้งสองคนตายไปแลวก็ไปเกิดบนสวรรค  สมัย
พุทธกาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวา  กกุสันโธ  หญิงทั้งสองก็มาเกิดในตระกุลนั้นอีกเปน



ตระกูลของพระราชา  เปนอันวาสําหรับคนพี่มีนามวาผุสดี  คนนองมีนามวาสังฆทาสี  มาในคราว
นี้ปรากฏวา  สังฆทาสีผูเปนนองที่ถวายเครื่องประดับอกแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ได
สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวา  กกุสันโยเธอก็บรรลุอรหัตผล  แลวก็ขอ
อุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  ในที่สุดก็นิพพาน 

สําหรับที่สาวนั้นก็บําเพ็ญบารมีตอไป  เมื่อจบอายุขัยก็ไปเกิดบนสวรรค  อํานาจบุญบารมี
ที่เธอทํานั้นปรากฏวา  ไดเปนโอกาสไปเปนชายาของพระอินทร  (นี่ลืมตําราไมมีเวลาดู) ตอมาเมื่อ
เสวยความสุขอยูบนสวรรคตามสมควร  มาวันหนึ่งพระอินทรไดพิจารณาเห็นผุสดีผูเปนเอกอัคร
มเหสีพิเศษวา  เธอนี่หมดบุญวาสนาบารมี  ไมสามารถจะทรงความเปนนางฟาตอไปได  จึงได
นําเขาไปชวนเธอไปสวนนันทวัน  แลวจึงไดกลาววา  ผุสดี เธอกับพี่นี้ก็เห็นตองจากกันทั้งนี้
เพราะวา  บุญบารมีที่เธอสรางสรรไดหมดไปแลว พระนางแกวจึงไดถามวาที่พระองคตรัสอยางนี้
เปนเพราะเหตุอันใด  หมอมฉันมีโทษกรรมเปนประการใด  จึงไดตรัสอยางนี้  สําหรับทาวโกสีย
สักกเทวราชจึงไดมีพระบัญชาวา  โทษของเธอไมมีและกรรมใดๆ ที่ชื่อวาเปนบาปกรรมที่เขามา
สนองก็ไมมี  แตทวาอายุความเปนเทวดาของเธอนี้หมด  จําจะตองไปเกิดเปนมนุษย  อาศัยที่เธอ
ทําความดีมาหลายชาติ  (ความจริงเทวดาเขารูนะ) 

เมื่อนางนาถจะตองกลับไปเกิดเปนมนุษยในคราวนี้ตองการอะไร  ตองการพระประเภท
ใดบางพี่จะใหเพราะความดีของเธอ  ฉะนั้นพระนางผุสดี  จึงไดขอพระแกทาวโกสียสักกเทวราช  ผู
เปนพระสวามีวา  ถาหมอมฉันไปเกิดเปนมนุษยในคราวนี้พระที่จะขอรับนั่นก็คือ 

ขอที่หนึ่ง ขอใหมีนัยนตาดําเปนประกายคลายๆ กับลูกตาของเนื้อทราย 
ขอที่สอง ขอใหขนคิ้วของหมอมฉันดําสนิท 
ขอที่สาม ขอใหมีชื่อวาผุสดีตามเดิม 
ขอที่ส่ี  ขอใหมีโอกาสไดมีพระราชโอรส  มีน้ําใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกวาชีวิต 
ขอที่หา เวลาตั้งครรภ  ขออยาไดใหทองนูนเหมือนชาวบานธรรมดา  มองแลวให       

มีรางกายเหมือนกับคนปกติ 
ขอที่หก ขอถันทั้งสองขางอยาหยอนยาน  ใหมีสภาพปกติตามเดิน  คลายๆ กัน

คนที่ไมมีบุตร 
ขอที่เจ็ด อยาใหมีผมหงอกแมแตเสนเดียว  (เอ ผมไมมีหงอกก็ตองหัวลานซินะ 

หงานะมันไมมีผมจะหงอกนี่นะ) 
ขอที่แปด   ขออยาใหมีรางกายที่แปดเปอนไปดวยธุลีละอองใดๆ  ทั้งหมด  (อยางนี้

ไมตองอาบน้ํา แบบนี้นะ) 
ขอที่เกา ขอใหมีอํานาจชวยปลดเปลื้องคนที่มีโทษถึงประหารชีวิต  ใหพนโทษได 



ขอที่สิบ   ขอใหมีโอกาสไดเปนเอกอัครเหสีของพระเจาแผนดินในแควนสีวี (แหม
แกเลือกทุกอยางเลยนี่  เอาหมดนะ) 

จึงเปนอันวาขอบรรดาทานพุทธบริษัท  ที่กลังสดับฟงอยูเวลานี้  นี่ขอแยกเรื่องมานิดหนึ่ง 
เพราะการเทศนเราตองการเนื้อความเปนสําคัญ  ไมใชเอาแตรองกันอยางเดียว (อยางตาหงา  
สมัยพระเทศนเงงๆๆๆ  ไมรุเร่ืองรองออยๆๆนะ)  เปนอันวาในตอนนี้ความที่จะเปนประโยชนแก
บรรดาทนพุทธบริษัท  นั่นก็คือดุตัวอยางพระนางผุสดีกับทานสังฆทาสีผูเปนนอง  นั่นเขาถวาย
อะไร แลวตั้งใจอธิษฐานอะไรไว  สําหรับนองสาวตองการพระนิพพานแตวาถายังไมถึงพระ
นิพพานเพียงใด  ขอใหมีเครื่องประดับกายที่สวยสดงดงาม  แลวสําหรับพี่สาวถวายจรุงแกน
จันทน  โปรยปรายใหเกิดของหอมแกบุคคลผูมาทําบุญ  ต้ังจิตอธิษฐานวาตอไปขางหนา  ขอได
เปนมารดาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเปนพระพุทธเจา  ดวยอํานาจความดีนี้อธิษฐานบารมีและ
จิตที่เปนกุศล  ก็เปนเหตุบันดาลใหคนสองคนตายจากคนไปเกิดเปนเทวดา  เพราะอาศัยที่เขา
ปรารภพุทธคุณเปนสําคัญ  ฉะนั้นจึงไมคลาดจากพระพุทธเจา 

ตอมาเมื่อกัปนี้  เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีทรงรพะนามวา  กกุสันโธ  องคที่ ๑ ตรัสข้ึนทาน
ทั้งสองก็มาจากเทวดา นองสาวฟงเทศนคร้ังเดียวเปนพระอรหันต  แลวสําหรับที่สาวนั้นก็มีนามวา
ผุสดี  รอที่จะเปนมารดาของพระพุทธเจาตอไป  แลวสําหรับที่สาวนั้นก็มีนามวาผุสดี  รอที่จะเปน
มารดาของพระพุทธเจาตอไป  แลวก็ในตอนสุดทายพระพุทธเจาทรงพระนามวา  กกุสันโธองคแรก  
และตอมาพระโกนาคมน 

องคที่สามพระพุทธกัสสป  องคที่ส่ีพระสมณโคดม  คือพระพุทธเจาองคนี้  เธอก็มาเกิด
เปนสิริมหามายาราชเทวี  ไดมีโอกาสไดเปนพระมารดาของพระพุทธเจา เปนอันวากัณฑทศพรจบ  
(แตปพาทยยังไมตองทําวันนี้  ๔  กัณฑคอยทํากันทีบวกกันเลย  ญาติโยมจะเมื่อย) 

ตอไปนี้ก็ขอขึ้นกัณฑหิมพานต เมื่อพระนางผุสดีเทพธิกาไดรับพระ ๑๐ ประการจากพระ
อินทรแลวก็จุติจากเทวโลกมาเกิดเปนมนุษย  ถือปฏิสนธิในครรภของมเหสีของพระเจามัทราช กรุง
สีวีนดร  แลวก็คนทั้งหลายเหลานั้นจึงใหมีนามกรวาผุสดี  พอครบอายุ ๑๖ ป  ก็พอดีมีพระเจาสีวี
มหาราชแหงพระนครเชตุตร  ทรงสงทูตมาสูขอเปนมเหสีของสญชัยกุมาร  เมื่อสญชัยกุมารได
เปนกษัติยสืบสันตติวงศจากพระราชบิดา  ก็รับตําแหนงแตงตั้งใหเปนเอกอัครมเหสียอดนารีแหงเช
ตุดร  ในเมื่อพระนางผุสดีเปนเอกอัครมเหสีของพระเจากรุงสญชัยแลว  กรุงเชตุตรแควนสีวีแลวก็
เปนอันวาพรทั้ง 10 ประการนั้นสําเร็จไปแลวเกาประการ  ยังเหลือพรประการขอที่ส่ี 

ตอนนี้ก็เปนหนาที่ของพระอินทรวาพระใหเขาไว  10 ขอเขาไดแลวเกาขอ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอที่ส่ี  ใหมีลูกที่ชอบการใหทานยิ่งกวาชีวิต  พระองคจึงไดพิจารณาวาจะอาราธนาบุคคล
ใดดีหนอ  เทวดาองคไหนที่จะมีบารมีเชนนั้น  ก็ทราบวาสันตุสิตเทพบุตรซึ่งเปนโพธิสัตว  กําลัง
จะตองบําเพ็ญบารมีอีกชราติหนึ่ง  เปนปรมัตถบารมีพิเศษเพื่อบรรลุเปนองคสมเด็จพระบรม



โลกเชษฐ คือพระพุทธเจา คนที่จะเปนพระพุทธเจาไดนั้น  จะไดทานประการใดก็ดี  ทําบุญแบบ
ไหนก็ดี  ถาปราศจากการใหบุตรเปนทาน  ใหภรรยาเปนทานจะเปนพระพุทธเจาไมได  สันดุสิต
เทพบุตรพระองคมีบารมีใกลจะเต็มแลว  เหลือวาระเดี๋ยวอยางนี้เทานั้น 

ฉะนั้นทาวโกสียสักกเทวราชจึงเสด็จไปบนชั้นดุสิต  ไปอาราธนาสันดุสิตเทพบุตรวาเวลานี้
ถึงกาลแลว  เพราะวาพระองคมีความปรารถนาจะบรรลุเปนองคสมเด็จพระประทีปแกวคือ
พระพุทธเจา เวลานี้ตระกูลของเชตุดร  คือรพะนางผุสดีไดต้ังอธิษฐานบารมีวา  มีความตองการจะ
เปนมารดาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง  ถึงเวลาแลวที่พระองคจะตองจุติลงไปเกิดในที่นั้นเพื่อ
สรางเสริมบารมี นี่ความจริงทานพระโพธิสัตวองคนี้ยังไมหมดอายุในขึ้นดุสิต  แตวาเทวดาที่เปน
พระโพธิสัตวเขาไมอยูกันนาน  เขาหาโอกาสที่จะลงมาเกิดเพื่อบําเพ็ญกุศลบุญบารมีใหมากขึ้นไป 

เปนอันวาเมื่อทานพระอินทรอาราธนาแบบนั้นไซร  ทานสันดุสิตเทพบุตรก็เสด็จ  ก็ยอม
รับคํา  เปนอันวาจุติจากดุสิตสวรรคเขามาสูพระครรภของพระมารดา  ในตอนนี้เขาบอกวาเด็กที่
เขาสุในครรภพระมารดา  ก็อยากจะใหทานเพราะบุญบารมีของเด็ก และบุญบารมีของแมรวมกัน  
ตามตํานานกลาววาตั้งโรงทาน ๖ แหง  แตบาลีตรวจไปตรวจมามันมีอยู ๕ แหง (แตว  หงาวาไง  
เขาบอกวาตั้งโรงทาน ๖ แหง แตบาลีตรวจไปตรวจมามันมีอยู ๕ แหง ต้ังที่กลางใจเมือง ๑ แหง 
มันจะเปน ๖ ไดยังไง ๕ ใชไหม) เปนอันวาตอนนี้อรรถกถาจารยเขียนไวผิด  เปนอันวานางขออยาก
ใหต้ังโรงทาน  ๕ แหงที่ประตูเมือง  ๔ แหง  ประตูละหนึ่งแหงกลางใจเมืองอีกหนึ่งแหง  ใหทานกับ
ยากจก  คนยากจนตลอดเวลา 

ตอมาเมื่อถวนกําหนดครบทศมาส (วาเขาตั้งครรภกัน ๑๐ เดือน  พวกเรา  ๙ เดือน 9 
เดือนนี้มันคลาดไป 1 เดือน มันถึงไดโตกเตกๆ แบบนี้  นะหงานะ  มันบําเพ็ญบารมีในทองแมมัน
ไมพอ) ทศมาสนี่แปลวา 10 เดือน ปรากฏวาถึงกาลที่ลูกชายจะคลอด อาการของพระนางผุสดีเมื่อ
ทรงครรภใครๆ  ก็ไมรูอยูแลว  ก็ไมรูวาทรงครรภ  เพราะวารางกายทุกสวนเปนปกติ  เหมือนกับคน
ธรรมดาตามที่ขอพรพระอินทรมา 

อยางนั้นเมื่อเวลามาวันนั้น ที่พระเวสสันดรจะคลอดจากพระครรภของพระมารดาก็เปน
เหตุใหพระมารดาอยากจะเที่ยวชมสวนชมตลาด พระราชสวามีก็ไมขัดพระทัย แตขณะที่ไปถึง
ตรอกพอคา คือตามถนนที่เขาขายของ ปรากฏวาเจ็บทองใกลจะออก บรรดาอํามาตยขาราช
บริพารก็กั้นขึงฉากกันเปนการใหญ (ออกลูกตองกั้นผานะ หรือไงเขากั้นมานนะลิเกเปนฉากนี่) แลว
เวลานั้นบรรดาเทวดาทั้งหมดก็หอมลอมมากมาย เทวดาและนางฟานางคลอดออกมาดวยความ
สะดวกสะบาย แลวพอคลอดออกจากทองแมแลวไซร ปรากฏวาเปนเรื่องที่แปลกเปนเด็กที่แปลก
ประหลาดที่สุด เมื่อคลอดออกมาแลวก็เดินไปหนอยหนึ่งแลวกลาววาจาวา อาม ขาแตแมมี
ทรัพยสินไหม ขาพเจาตองการจะใหทาน (นี่ความจริงพระพุทธเจาเมื่อคลอดออกมาจากทอง
มารดาทันทีแลวก็พูดไดมีอยู ๓ ชาติ) พระมารดาทราบอยางนั้นก็พระราชทาน ทรัพยพันหนึ่ง เธอก็



ใหทาน วาพระราชสวามีทราบวาเวลานี้พระชายาของพระองค  อรคงคลอดพระราชโอรสแลว  ก็
ปรากฏวาทรงพระราชทานมีคําสั่งทั้งพระองคเองดวยไปรับพระนาง  เมื่อเขามาถึงพระราชนิเวศน
จึงใหทรงพระราชทานนางนม ๖๔ คน  ลวนแตมีถันไมหยอนยาน  มีรสน้ํานมหวานปราศจากโทษ
ใดๆ ทั้งหมด 

ตอมาเมื่อพระชนมายุได ๔-๕ พรรษา  ก็ทรงพระราชทานเครื่องประดับ มีราคาถึงแสน
กหาปณะแกพระราชกุมารพระเวสสันดร  (ก็ลืมไปนะ) เมื่อคลอดออกมาแลวใหนามชื่อวา  
เวสสันดร  นี่เขาแปลวาตรอกพอคา  หรือวาถนนในตลาด  เกิดที่นั่นเลยใหชื่อที่นั่น เมื่ออายุราช
กุมารไว  ๔-๕ ป  ก็ปรากฏวาพระราชบิดาทรงพระราชทานเครื่องประดับประมาณราคา ๔ แสน
กหาปณะ แตทวาพระราชกุมารก็ทรงพระราชทานแกแมนม  เมื่อบรรดาพระสนมทรงทราบ  ทราบ
แบบนั้นก็กราบทูลพระราชาใหทราบ  พระราชาก็บอกวาเปนไปตามอัธยาศัยของเธอ  เธอจะใหใคร
ก็ได   ทรงพระราชทานแบบนั้นทุกครั้ งทุกคราวหลายคราวดวยกัน   ทานก็พระราชทาน
เครื่องประดับนั้นใหแกแมนมเสมอไป 

ตอมาเมื่อโตใหญข้ึนมา อายุ ๑๖ ป  พระราชบิดามีความปรานีคิดวาจะสืบตระกูลจึงให
เรียนศิลปศาสตรวิชาการตางๆ  พระองคก็ทรงศึกษาไดดีคลองแคลววองไวกวาบุคคลอื่นทั้งหมด  
เมื่อจบจากเรียนศิลปศาสตรแลวตอมากลับมาพระราชฐาน  พระราชบิดามีความประสงคจะให
พระเวสสันดรสืบราชสมบัติตอไป  จึงปรึกษาตกลงกันไปสูขอพระนางมัทรี ซึ่งเปนพระราชธิดาของ
พระเจาลุงแหงตระกุลมัทราช  ซึ่งเปนญาติกันนะ  มาเปนมเหสีและก็ทรงอภิเษกทั้งสองใหเสวยสิริ
ราชสมบัติตอไป 

นับต้ังแตพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ขอยอนกลับไปนิดหนึ่ง  วาในวนัทีพ่ระ
เวสสันดรคลอดจากพระครรภพระมารดา  คืนวันนั้นมีนางชางตัวหนึ่งเหาะมาในอากาศ  เอา
ลูกชางเผือกตัวขาวปลอดมาไวในโรงชาง  ชางเผือกนี่ถาขาวปลอดเปนขางมีอํานาจมาก จัดวา
เปนชางคูบุญบารมี  เปนเหตุใหบรรดาประชาชนในเมืองนั้นบริบูรณสมบูรณดวยความสุข 

นับต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา หลังจากที่ไดเสวยราชสมบัติแลว  พระเวสสันดรหนอพระบรม
พงศโพธิสัตว  จึงไดทําการตั้งโรงทานคือเยี่ยมโรงทานทุกๆ เดือน  แลวก็ทรงพระราชทานทรัพย
ใหแกโรงทานวันละหาแสนกหาปณะ  คือโรงทาน  โรงหนึ่งจายวันละแสนหาโรงก็หาแสน  (ถาเปน
สมัยนี้ละก็ไอพวกนั้นกินหมด มันจายวันละพันนะ) 

แลวตอมาพระนางมัทรีก็มีพระราชธิดาและมีพระราชโอรส อันดับแรกมีพระราชโอรส  พอ
คลอดออกมาเวลาที่พระราชโอรสคลอด  เขาเอาขายทองคําเขาไปรับ  ขายทองคําเขาไปรับจึงใหมี
นามวาชาลี  ชาลีนี่แปลวาขาย ตอมาก็มีพระราชธิดาเปนองคที่สองรองลงมาเวลาคลอดเขาเอา
หนังหมีรับจึงใหมีนามวา  กัณหา  กัณหาแปลวาหมี 



ฉะนั้นนับต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา  พระองคก็เสวยความสุขตลอดมา  ตอมาตามกํารงทาน
กลาววา  ในกาลครั้งหนึ่ง  คือวานับต้ังแตพระเวสสันดรเกิดก็ดี  ชางปจจัยนาเคนทรคูบารมีก็ดี
ปรากฏขึ้น  ไอเมืองนั้นก็เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณพูนสุข  หาความทุกขไมได 

ตอมา  พระเวสสันดรก็มามีความรูสึกในใจวา  โอหนอ การใหทานภายนอกของเรานี้รูสึก
วาเปนที่นาไมพอใจนัก  เราตองการใหทานเปนอัชฌัตติกทาน  คือทานภายในจึงจะสมกับกําลังใจ
ที่เราเกิดมาในคราวนี้เพื่อการบริจาคทาน  ทั้งนี้เพราะวาการใหทานภายนอกก็เปนของดี  แตการที่
จะสําเร็จเปนองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาจารยนั้น  ตองอาศัยทานภายในเปนสําคัญ  จึงมา
นั่งนึกในใจวาถามีบุคคลใดขอแขนซายเราก็จะตัดแขนซายใหขอแขนขวาเราก็จะตัดแขนขวาให  
ขอนัยนตาซายนัยนตาขวาหรือตองการหทัย  เราก็จะควักให  หรือวาตองการรางกายเราเปนทอนๆ 
เราก็จะตัดให  นี่เปนกําลังใจของพระองค ทั้งนี้เพราะวาเปนผูมีบารมีเต็ม  เพื่อความจะเปน
พระพุทธเจาในชาตินี้เต็มบารมี 

ในวันหนึ่งปรากฏวาพระองคเสด็จไปเยี่ยมโรงทาน  ในกาลครั้งนั้นก็ปรากฏวาเวลา
เดียวกัน  เมืองกาลิงครัฐ  เกิดขาวยากหมากแพงฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล (ตรงกันขามกับ
ประเทศไทย ปนี้น้ํามาก  เกินไปละ  ปกลายฝนแลงนะ)  เมืองกาลิงครัฐเวลานี้ก็อยูที่เชียงตุงนั่น
แหละไมใชที่ไหน  ถาตาหงาไมเชื่อก็ไปถามพระเวสสันดรดูนะ  เมืองกาลิงครัฐสมัยโนนก็อยูที่เชียง
ตุงนะ  แลวเมืองตักศิลาสมัยนั้นก็อยูที่กําแพงเพชร  ก็วนเวียนกันอยูแถวนี้แหละ 

แลวเวลานั้นปรากฏวาเมืองกาลิงครัฐขาวหมากแพง  ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล 
พระราชาสมัยนั้นนะ เขาฟงเสียงประชาชน  เขาเปนแบบประชาธิปไตย  บรรดาประชาชนทั้งหลาย
เห็นฝนแลง  จึงไดบอกใหพระราชาสมาทานอุโบสถ  ๗ วัน  พระองคก็ทรงปฏิบัติตามนั้นฝนมันกไ็ม
ตก  ตอมาอีก ๗ วัน  ฝนมันก็ไมตก  มาอีก ๗ วันฝนก็ไมตกก็มันจะไมตกเสียอยางใหเจ็ดปมันก็ไม
ตกใชไหม 

บรรดาประชาชนทั้งหลายเหลานั้นก็เห็นวา พระราชาทําดีแลวทุกอยางแตฝนไมตกจะทํา
อยางไร  ในที่สุดอํามาตยขาราชบริพารทั้งหลายปรึกษากันวา  ชางปจจัยนาคหรือปจจัยนาเคนทร  
ซึ่งเปนคูบุญบารมีของพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ชางเชือกนี้ถาไปที่ไหนฝนฟา
บริบูรณที่นั่น  พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณที่นั่น  แลวก็พระเวสสันดรก็เต็มใจในการบริจาค
ทาน  ถาสงผูแทนไปขอพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรหรือปจจัยนาค  เขาเรียก  ทั้งสองอยาง ถา
ตามภาษาบาลีก็เปน  ปจจัยนาเคนทร  มาเปนภาษาไทย เรียกวา ปจจัยนาค นาคะเขาแปลวา  
ประเสริฐ  ปจจัยเปนเครื่องอาศัยแปลวาชางตัวนี้อยูที่ไหน  ที่นั่นอุดมสมบูรณที่นั่น (พราหมณ ๔ 
คนหรือ ๘ คนตาหงา  จําไมไดแลวแก) 

พราหมณ ๘ คน  ก็ไปดักทางที่พระเวสสันดรจะไปสูโรงทาน  เพราะถามชาวบานแลวพระ
เวสสันดรไปทางไหนบางวันหนึ่งๆ  พอถึงกลางทางพราหมณก็ยกมือข้ึนมนัสการพระเวสสันดรก็



สงสัย  จึงไสชางเขาไปใกลถามวาเธอตองการอะไร  เขาก็บอกวาเวลานี้เมืองกาลิงครัฐ  ขาวยาก
หมากแพงฝนแลงไมตองตามฤดูกาล  บรรดาทํามาตยขาราชบริพารกันพระราชาอยากจะขอพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร  ขอยืมชางปจจัยนาเคนทรไปเมืองนั้น  เผื่อบานเมืองนั้นมีสุข 

ตัง  สตวา  เมื่อพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ไดทราบวาเขาตองการชาง
พระองคก็ไมขัดของ  ก็คิดอยูแตในใจ  ชางนี้เปนของนอกกาย  ถาเขาตองการชีวิตและเลือดเนื้อเรา
ก็จะให  

เปนเหตุใหบรรดาประชาชนทั้งหลาย  โกรธเคืองพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  
เพราะวาเขาถือกันวาชางนี้เปนชางคูบานคูเมือง แตความจริงทั้งนี้เปนชางคูบารมีของพระ
เวสสันดร จึงพากันรองรพะเจากรุงสญชัยพระราชบิดาวา  พระเวสสันดรทําความผิดใหชางตัว
ประเสริฐแกเมืองกาลิงครัฐ  ตอไปนี้เมืองนี้จะถึงแกความพินาศลมจมฉิบหายเพราะไมมีพืชพันธุ
ธัญญาหาร  แตตอนนี้ขอแทรกนิดหนึ่ง  ตามพระบาลีทานบอกวาความผิดของพระเวสสันดรไมมี  
แลวประชาชนสวนใหญก็ไมเห็นดวย  แตวาคนที่มารองมันก็มากเหมือนกัน แตเปนประชาชนสวน
นอยไมไดเต็มประเทศ  ทานกลาวถึงเหตุวาทําไม  พระเวสสันดรทําความดีแลวก็เปนสมบัติของ
พระองค  ของคูบารมี  ทําไมบรรดาประชาชีทั้งหลายนี้จึงไดโกรธเคืองพระเวสสันดร  นี้วาตาม
อรรถกถาจารย  เพราะอรรถกถาจารยอธิบายไววา  เปนเพราะเทวดาเปนเหตุ 

เห็นไหมดาหงาแกตายไปเกิดเปนเทวดา  อยาทําเปนเทวดาตาบอดแกลงชาวบานเขาเชยีว
นา  เพราะวาเทวดาเปนเหตุ  คือวาถาสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  คือพระเวสสันดรยังอยูในพระราช
นิเวศนตอไป  การที่ใหลูกเปนทาน  ใหเมียเปนทานทําไมได  เพราะใครเขาจะไปขอพระราชา  
ดังนั้นเทวดาจึงไดดลใจบรรดาประชาชนทั้งหลาย  ใหพากันโกรธเคืองพระเวสสันดรหนอพระบรม
พงศโพธิสัตว  ไปกราบทูลพระราชบิดาใหทรงทราบกลาวลงโทษพระเจากรุงสญชัยฟงแลวลูกชาย
เปนที่รักก็หนักใจ คิดวาบรรดาราษฏรทั้งหลายเหลานั้นจะใหฆา  จึงไดมีพระราชดํารัสตรัสวา 

ลูกเปนที่รักของเรา  เรารักยิ่ง  ขอบรรดาประชาชีทั้งหลายทั้งชายและหญิง  ราษฎรทั้งหมด 
จงงดโทษใหแกลูกของเรา  จงอยาใหถึงประหารชีวิตเลย  เอาแตเนรเทศก็พอแตความจริง  ราษฎร
เขามารองอยางนั้น  เขายังไมไดบอกใหฆา  แตวาคลื่นคนมันมาก  เสียงคนมาก  พระเจากรุงสญ
ชัยคิดวาเขาจะสั่งใหฆา  ราษฎรก็บอกวาเอาแคเนรเทศก็แลวกันเปนอันวาพระเจากรุงสญชัยก็
ทราบ  ก็ถือเอาแตใจความรับทราบวาจะปฏิบัติตามนั้น  แตขอเวลาสักเล็กนอย 

ฉะนั้นเมื่อราษฎรกลับไปแลว  จึงไดส่ังนักการใหไปแจงพระเวสสันดร   วาเวลานี้ชาวพระ
นครโกรธพระองค  เพราะใหชางปจจัยนาคแกกรุงกาลิงครัฐไป  พระราชบิดาทรงมีพระราชประสงค
ใหพระองคเสด็จออกนอกประเทศ  แลวเขาก็บอกดวยนะ  นักการคนนั้นเกงมาก  เทวดาดลใจวา
ปาที่จะพึงไป  พระราชาที่ถูกเนรเทศจะไปทิศนั้น  คือที่เขาวงกตเขาเรียกปาอะไรก็ชางเหอะ  ความ
จริงตาคนนั้นแกก็ไมเคยไป  แตเทวาดาดลใจ  เมื่อพระเวสสันดรทราบ  จึงไดทรงคิดมาในใจวา เรา



ใหทานชางนี้มันเปนชางของเรา  เกิดขึ้นมาเปนของคูบุญบารมี  เราจะใหใครก็ใหได  แตเมื่อราษฎร
เขาตองการอยางนั้น  เราจะทําตามเปนพิษเปนภัยแกราษฎร  ยอมมีการไมสมควร  นี่อาศัยที่เปน
หนอพระบรมพงศโพธิสัตว  จึงตรัสกับนักการวาจงไปทูลพระราชบิดา  วาวันพรุงนี้นะไปไมทัน  ขอ
ไปวันมะรืน  วันพรุงจะขอใหสัตตสดกมหาทาน  สัตตสดกมหาทานนี่เงิน  ๗๐๐ ชาง ๗๐๐ มา 
๗๐๐ โค ๗๐๐ ผูหญิง ๗๐๐ ผูชาย ๗๐๐ แทง  ในที่สุดก็ใหสุรา  ๗๐๐ ไหเหมือนกัน 

ทานกลาวตามบาลีวา  แตสุรานี่ไมควรจะให  เพราะเปนของไมมีอานิสงสตอมาพระถาม
พระพุทะเจาวา  ในเมื่อพระองคตรัสวา  การใหเนื้อดิบก็ดี  การใหสุราก็ดี  ไมมีอานิสงส  ก็ทําไม
สมเด็จพระพุทธองค  เมื่อเปนพระเวสสันดร  จึงไดใหสุราเปนทาน  องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดมี
พุทธฏีกาตรัสวา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เราใหสุราเปนทานใหคราวนั้น เราไมตองการ
อานิสงส  แตตองการใหตามความปรารถนาของบุคคลผูรับก็เพราะวาพวกขี้เหลาเมายาใหอะไรมัน
ก็ไมชอบ  มันชอบดื่มสุราและเมรัย 

ในขณะที่พระเวสสันดรใหสัตตสดกมหาทานในคราวนั้นไซร  ก็ปรากฏวามีคนมารับทาน
กันมามาก  บรรดาประชาชนที่มารับทานก็ดี  อํามาตยขาราชบริพารก็ดี  จึงไดพกันบนวาบุคคล
ทั้งหลายที่มารองเรียนใหเนรเทศพระเวสสันดร  ขอยอนกลาวถอยหลังไปนิด  เมื่อพระเวสสันดร
หนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ทราบชัดจากบุคคลทั้งหลาย  นักการวาเวลานี้พระราชบิดาใหออกไป
จากพระราชนิเวศน  จึงไดออกไปสูสํานักของพระนางมัทรี  จึงถามพระนางมัทรีวา  มัทรี  ทรัพยสิน
ที่พี่ใหก็ดี  หรือที่พระราชบิดา  พระราชมารดาของนองใหมาก็ดี  เก็บอยูดีแลวหรือ  พระนางมัทรีก็
ตอบวา  เก็บไวดีแลวพระพุทธเจาขา 

พระเวสสันดรจึงกลาววา  ทรัพยทั้งหลายเหลานี้  ถาเก็บไวดวยดีไมใชใหเปนประโยชน  ก็
จะไมตางกับกอนดินกอนหิน  เปนอันวาเธอจงใชทรัพยใหเปนประโยชนทรัพยที่ใชใหเปนประโยชน
ใหใช ๔ ประการ คือ 

๑.   ชําระหนี้เกาทานผูมีพระคุณ  เชนบิดามารดา  เปนตน  ใชจายเงินประเภทนี้ใหมี
ความสุขสําหรับทาน 

๒.   เปนเจาหนี้ใหม  คือลูกทั้งสองของเรานั้นบํารุงใหดีดวยทรัพยสินสวนนี้ใหมีความสุข 
๓.   ฝงไว  หมายความวาจัดการใหทานการกุศล  แกคนที่มีความยากจนเข็ญใจใหมี

ความสุข 
๔.    ทิ้งเหวกันไวเพื่อกินอยู  กินใชเพื่อตน 
พระนางมัทรีจึงถามวา  ที่พระองคตรัสอยางนี้  มีความหมายวาอยางไร  พระเวสสันดรก็

บอกความใหทราบวา  การทีใหชางปจจัยนาเคนทรใหแกพราหมณไป  ชาวบานเขาไมชอบใจพระ
ราชบิดาเนรเทศนี่ขอเลาลัดวา  พระนางมัทรีก็ขอติดตามเอาลูกทั้งสองไปดวย 



เปนอันวาวันรุงขึ้นหลังจากนั้น  เวลาที่ปรึกษากันอยู  ก็ปรากฏวาพระนางผสุดีผูเปน
มารดา  ทราบวาลูกชายจะถูกเนรเทศก็เขามาหา  พอตรัสถามแลว  จึงไดไปกราบทูลพระราชสวามี  
ความจริงพระเจากรุงสญชัยทานก็ไมไดโกรธ  ทานก็รักลูกทาน  ทานก็บอกวานั่นมันเปนไปตาม
ความประสงคของบุคคล  คือชาวบานเขาทํากัน  และก็เปนประเพณีที่บรรดาพระราชาทั้งหลาย
เหลานั้นจะตองปฏิบัติตาม เพราะชาวบานเขาตองการเปนอันวาพระเวสสันดรใหทานสัตตสดกม
หาทาน  แลวรุงขึ้นวันที่สามก็พาพระนาง มัทรี  กัณหา  และชาลี  ไปลาพระราฃบิดาและพระราช
มารดา  ขอตัดลัดใจความวา  เวลานั้นทั้งพระราชบิดาก็ดี  พระราชมารดาก็ดี  ก็ทรงโศกเศรา  มี
ความรักในลูก แตทวาหามปรามไมไหว  เปนอันวาทรงอนุญาตการปรึกษาหารือ  คุยกันไป  ถวง
กันไป   ถวงกันมา  คือนั้นคุยกันทั้งคืน  พอดีวันรุงขึ้น  ราชรถสําหรับพระเวสสันดรจะตองเสด็จไปสู
ปาหิมพานต  ก็มาถึงหนาพระลานหลวง  หนาประตูวัง  พระเวสสันดรจึงไดพาพระนางมัทรี กัณหา  
ชาลี  ข้ึนรถ  ปรากฏวาออกจากพระราชนิเวศนเขตพระนคร 

อันนี้  ตอนนี้คิดวาจบ  กัณฑหิมพานต  ตอไปก็เปน ทานกัณฑ  เอ…นี่มันกัณฑละ
เทาไร  ตาหงา  หือ  ไมใช  กัณฑละเทาไร ราคานะ (กัณฑละพัน)  เมื่อสมัยกอนเขาคาถาละบาท
เดี๋ยวนี้เงินมันขึ้นราคาแลวนะ  นะ  เปนอันวาตอน  ทานกัณฑ 

ขาววาพระเวสสันดรถูกเนรเทศแพรไป บรรดาประชาชนทั้งหลาย  ในวังก็ดี  นอกวังก็ดี  
คนที่เขามีความหวังก็ดี  เพราะไอคนมารองนะมันกลาววา  ไปในนามของประชาชนอยางที่เขา
ชุมนุมกันสมัยเมื่อ ๒-๓ ป นี่นะ  ประชาชนตองการอยางนั้น  ประชาชนตองการอยางนี้  ความ
จริงประชาชนไมกี่คนนะ  ประชาชน ๔๐ ลานคน  ไมเห็นดวย  ไอคนไมกี่รอยคนนะ  มนักบ็อกวา
ประชาชน  คราวนี้ก็เหมือนกัน  จะไปโทษประชาชนไมได  มันเปนเรื่องของเทวดาดลใจ  ทุกคนก็
มีความเสียใจ สาปแชงคนผูดาใชไหม  คนผูขับไล  แตทวาก็ยังมีคนจัญไร  คอยเบียดเบียน
ขางหนา  ตอนนี้เปนทานกัณฑ  เพราะอะไร  กเพราะวาทานเดินทางไปในคราวนั้น มีรถคันหนึ่ง  
มีมาสองตัวเทียมไป  แตก็มีพราหมณจัญไรมาดักทางขอมาเสียอีก  พระเวสสันดรก็คิดวาไอมานี่
มันเปนของนอกกาย  ทําไมเราจะใหไมได  ชีวิตจิตใจเรายังใหได  จึงพระราชทานมา 

เมื่อพระราชทานมาแลว  การออกปาคราวนั้นมันเปนเรื่องของเทวดาจะเสือกรึไงนี่…
เฮย…  อยาวาแกเสือก  เดี๋ยวกตบหนาตายโหงเลย  ตาหงา นะ  เทวดาดลใจ  เมื่อเห็นวาพระ
เวสสันดรมีแตรถ  ไมมีมาทํายังไง  เทวดาก็ตองแปลงเปนละมั่งมาลากรถ ใชไหม…ทุกขโต  ทุกข
ตา  ทุกขฐานัง  ใครกอ  ทุกขัง  ภายหลังตนจะไดใชไหมละ  เปนอันวา  เทวดาก็แปลงเปนละมั่ง
ไมเปนมานะ  มาลารถ 

นี่หนังสือมันไปถึงไหนก็ไมรูพลิกสงไปอยางนี้ มันไปจบตรงไหน  กัณฑนี้นะตาหงาพลิก
หนังสือนี่ไปดูมันจะจบตรงไหน  ไปจบถึงเมืองมัทราชใชไหม  (ครับ)  เออ ไอพลิกหนังสือนะพลิก
หาที่จบไมใชอะไรหรอ  เปนอันวาตอมาไมชาก็ปรากฏเดินมาอีกหนอยหนึ่งมีพราหมณอีกคนมาขอ



รถ  ไอพราหมณนี่ก็แปลก  ขอมาไปรายหนึ่ง  รายหลังมาขอรถ  แลวมันจะลากรถไปอยางไร  
มันควรจะขอละมั่งไปดวยนะ  ใชไหม …  ทีนี้ขอรถไป  พระเวสสันดรก็พระราชทานให  ตอนนี้
เมื่อเขาเอารถไป  ละมั่งก็หาย  เพราะเปนละมั่งเทวดา 

พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี พระเวสสันดรอุมพระชาลี  พระนางทัทรีอุมกัณหานี่สบาย
เดินดง  เปนอันวาทั้งสองทานอุมไป  เด็กนอยทั้งสองก็พากันรองอยากจะไดดอกไมอยางนั้น 
อยากจะไดผลไมอยางนี้  ไอปาทั้งสองขางมันก็ร่ืนรมยดี  นามีความสุข  แตส่ิงนี้เปนที่นาอัศจรรย
ก็คือ  เมื่อทั้งสองลูกนั้นตองการอะไร  ตนไมก็นอมกิ่งอันนั้นไซรใหมาใกลพอมือเอื้อมหยิบได  
พระนางมัทรีก็เห็นความอัศจรรยของพระเวสสันดร  เมื่อทานทั้งสองบทจรเสด็จไปก็ถึงเมืองเจตรัฐ  
เคยเปนเมืองของพระนางมัทรี  แตทวาพระเวสสันดรไมมีความปรารถนาที่จะเขาไปในเมืองนั้น  
จึงไปพักอยูที่บรรณศาลาหนาเมือง  สําหรับพระนางมัทรีก็ทรงดําริวา  การเรามาพักอยูที่นี้  ควร
จะใหพระราชาในเมืองนั้นทรงทราบ  เพราะสวนมากก็เปนพระเจาพี่ เมืองนี้เปนเมืองใหญ  มีพระ
ราชวงศหมดดวยกันถึงหกหมื่นคน  นี่เฉพาะราชวงศนะ  เปนเมืองใหญมาก  มีความอุดม
สมบูรณมาก  พระเวสสันดรอยูภายในศาลา  พระนางมัทรีจึงมายืนอยูหนาบรรณศาลา 

บรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นก็ทราบวา  พระนางนี่เคยเปนพระราชธิดาของเมืองนี้จึงเขา
ไปกราบนมัสการ กลาววาพระแมเจาทําไมทําอยางนี้  ไมนาจะมีความลําบากอยางนี้พระนางมัทรี
ก็ไมตรัสอะไร  ตองการใหเปนขาวใหพระเจาพี่ทั้งหลายทรงทราบ  เมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระ
นางมัทรีอยางนั้น  ก็ไปกราบทูลใหบรรดากษัตริยในเมืองนั้นทราบกษัตริยในเมืองนั้นทั้งหมด  ก็
ออกมารับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี  ถามทราบความแลวจึงไดบอกวาขอใหอยูที่นี่กอน  
พระเวสสันดรกมไยอมรับวา  ถาทําอยางนั้นเมืองทั้งสองจะตองรบกัน  บุคคลจะตองตายเพราะ
เราผูเดียวเปนการไมสมควร 

ฉะนั้นพระราชาเมืองนั้นจึงกลาววา  ถาอยางนั้นก็จะขอพระองคเปนพระราชาเมืองนี้
ขาพระพุทธเจาจะมองสมบัติให  และจะขอเปนลูกนอง  พระเวสสันดรก็ไมตองากรวา  การมา
คราวนี้  ขาพเจาตองการอยางเดียวคือเปนนัพรต  เปนดาบส จะบวชเปนฤาษี  บําเพ็ญบารมีใน
เนกขัมมบารมี  ใเมื่อกษัตริยทั้งหลายออนวอนเทาไร  พระเวสสันดรไมตองการตามนั้นก็ตอง
ตามใจ  แตวากอนที่จะไปก็เลี้ยงดูปูเสื่อ  เลี้ยงดูและก็ปูเสื่อ  ปูเสื่อใหนั่งนะไมใชปูเสื่อเลนไพนะ 
(หัวเราะ)  เปนอยางดี (หัวเราะ)  ตาหงา  เออเดี๋ยวเขาจะดันเสือกจําผิดไปละซวยบอกไมถูก
เลยนะ  เปนอันวาเลี้ยงดูเปนอยางดี  จึงไดแจงเขตที่พระเวสสันดรที่จะไปวา  เขาวงกตในปาหิม
พานต เปนที่แดนนักพรตทั้งหลายอู  เปนที่ร่ืนรมย  มีสระโบกขรมีมีสถานที่สวยสดงดงาม  ขอให
พระเวสสันดรไปทางนั้น  และก็ใหเจตบุตร  คือคนที่มีความสําคัญคนหนึ่ง  ปองกันอยูระหวาง
ปากทาง  เพราะไมตองการใหใครไปรบกวนพระเวสสันดรหนอรพะบราพงศโพธิสัตว 



เมื่อพระเวสสันดรเดินทางลัด แตความจริงๆ แลว  ทางเสนนั้นจากกรุงสีพีมาถึงเขตรัฐ  
เขตนครนี่  ๖๐ โยชน ควรจะเดิน ๖๐ วัน  เทวดาก็ดลบันดาลใหเดินแตเพียงวันเดียวแตสําหรับ
การเดินทางคากกรุงเจตรัฐไปเขาวงกต  ก็นับเวลาเปนวันเหมือนกัน  แตทวาเทวดาก็ชวย
สนับสนุนใหทุน ใหทุนทานทั้งสองใหเดินไปใกลๆ  เพียงแควันเดียวก็ถึง  นี่ความจริงเทวดาแกก็
ยุงๆ  อยูนะ  นะตาหงานะ  แตวาเปนเรื่องของหนอพระบรมพงศโพธิสัตว 

อันนี้ก็จบ  จบ  ทานกัณฑ  นะซีนะ  ตอไปนี้ก็  วันประเวศน  นี่วันประเวศนนี้ไม
จําเปนตองพูดอะไรมาก  ก็เดินปานี่  วะนะ  นั่น  ว-แหวน  ไมหันอากาศ  น-หนู  นี่เขาแปลวา
ปา  ประเวศนเดินเขาปา 

หลังจากนั้นมาพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  กับพระนางมัทรีตางก็อุมกัณหา  
ชาลี  มีเจตบุตรเปนคนรักษาตนทาง  ไอคนรูหนังสือก็ไมสงไป  เสือกสงคนไมรูหนังสือไปมันก็เกิด
เร่ืองกันเทานั้นละ เดี๋ยวมาดูอีตอนจบเขาจบกันตรงไหน  เปนอันวาเมื่อเขาไปถึงเขาวงกต  ก็เกิด
ความอัศรรยวา  มี  ไมใชถ้ํา  มีอาศรมอยูสองหลัง  แลวก็มีเครื่องแตงกาย  สําหรับฤาษีไว
ครบถวน  มีสระโบกขรณี มีบัว  มีน้ําใสสะอาด  มีดอกบัวพรึมพรับอยูในนั้น  และบริเวณลาน
ทั้งหมดก็เดียนรื่นคลายๆ  กับคนมาทําไว  แตความจริงไมใชคนทํา 

อันนี้เปนเรื่องของพระอินทรใชวิษณุกรรมเทพบุตรวา  เวลานี้สันดุสิตเทพบุตรซึ่งเราไป
อาราธนาใหลงมาเกิด  กําลังจะลงมาบําเพ็ญบารมีคร้ังใหญ  นั่นก็คือ  หนึ่งคือเนกขัมมบารมีเปน
นักพรต  ประการที่สองจะบําเพ็ญบารมีจบหมดในฐานะที่จะเปนพระพุทธเจาในคราวนี้  จะตอง
บริจาคลูกเปนทาน  บริจาคเมียเปนทาน  จัดวาเปนทานใหญ  ที่เราจะหาไปไดในการบําเพ็ญ
กุศลในคราวนี้  (นี่พวกปพาทยอยาหายไปไหนหมดนะ  เดี๋ยวเหนื่อยๆ จะพักใหดีปพาทยนะ  
อยาไปนอนหลับซะหมดละ) 

เปนอันวาเมื่อพระนางมัทรี  พระเวสสันดร  กัณหา  ชาลี เขาไปถึงนั่น  เห็นเปนความ
มหัศจรรย  ไปชมบริเวณนั้นดุมันร่ืนรมยหรรษาไปทุกอยาง  คาดไมถึง ตนไมดอกไมก็สพรับพรึบ
นาชื่นใจ  เดินเขาไปใกลอาศรม  เห็นเขาเขียนหนังสือไวขางหนาวา  อาศรมหลังนี้เปนของพระ
เวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  และก็อาศรมหลังนี้เปนของพระนางมัทรีรวมกันกัณหา  ชาลี  
เขาไปดูในพื้นที่มีเตียง  มีต่ัง  มีที่นั่ง  มีที่นอน  แตหมอขาวไมยักมีนะตาหงานะ  ไมมีหมอขาว
เพราะไมไดทํานาไวนะ  แกอยาเสือกหุงขาวกินนะมันไมมีนา 

พระเวสสันดรจึงไดกลาวกับพระนางมัทรีวา  ดูกอนมัทรีนองรัก  เมื่อมาถึงสถานที่นี้แลว  
เราจะถือเนกขัมมบารมีคือการบวช  นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  ขอพระแมมัทรี  ถาไมมีความ
จําเปนประการใดแลว  เวลาราตรีจงอยามาหาพี่  และก็จงอยาคิดวาพี่เปนสามีของเธอเราตางคน
ตางบวช  ตางคนตางจําศีล  ตางคนตางถือพรตพรหมจรรย  แลวเธอก็จงเลี้ยงลูกนอยทั้งสอง  นี่



เอาเปรียบเหมือนกัน  แตความจริงลูกเปนลูกของพระนางมัทรีนะ  ใชไหมตาหงา  ลูกนี้ไมใชลูก
ของพระเวสสันดร  พระนางมัทรีออกมานี่  ก็เปนลูกของพระนางมัทรี 

ลูกทั้งสองนี้เปนหนาที่ของเธอจะตองเลี้ยง  สําหรับพี่ก็จะขอถือต้ังจิตบําเพ็ญพรต
พรหมจรรยใหเต็มที่  พระนางมัทรีก็ตอบวา  ถาพระองคทรงพรตฉันใด  หมอมฉันก็จะทรงพรตฉัน
นั้น  และบรรดาลูกทั้งสองก็กราบทูลพระราชบิดา  พระราชมารดาวา  เมื่อพระราชบิดาและพระ
ราชมารดาทั้งสองตองการบวชเปนฤาษีทรงพรตฉันใด  หมอมฉันทั้งสองก็จะทรงพรตฉันนั้น  
เปนอันวาเมื่อทํากติกาทําสัญญากันเสร็จเรียบรอยแลว  ตางคนตางก็ทรงเครื่องเปนเครื่องของ
นักพรต  ฤาษีทั้งหมดนี้ก็ตางคนตางมีความสุขกันอยูดวยดี  เพราะอาศัยพรตพรหมจรรย 

เปนอันวามาถึงตอนนี้  ก็ปรากฏวาจบ  วันประเวศน  มันก็ชักเหนื่อยแลวนี่นะ  ขอ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพักคลายการเหน็ดเหนื่อยสักเล็กนอย  เพราะเวลาเกือบจะหนึ่ง
ชั่วโมง  ขอบรรดาปพาทยทั้งหลายจงบรรเลงเพลงประจํากัณฑ  คือวา   ทศพร  หิมพานต 
ทานกัณฑ  และก็   วันประเวศน  ๔ กัณฑ ดวยกัน  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  เหลือเวลา ๒-๓ 
นาที 

ตามพระธรรมเทศนาที่แสดงมาแลวนั้น  ตอนี้ไปก็จะขอกลาวถึง   กัณฑชูชก   แตเร่ืองนี้
ขอบรรดาทานพุทธบริษัท  การฟงเทศนของทานวันนี้  ตองการเนื้อหา  ไมใชตองการเรื่องเปน
สําคัญ  ตองการปฏิบัติเปนสําคัญ  คือวาหลังจากนั้นแลว  เมื่อพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศ
โพธิสัตว  กับพระนางมัทรี  อาศัยอยูในเขาวงกต  เปนอันวาหนาที่ของพระนางมัทรีในตอนนี้  ก็มี
หนาที่หาผลไมมาถวายพระเวสสันดร  และลูกทั้งสอง  และพระองคเองดวยความจริงกุลสตรีซึ่ง
เปนตระกูลกษัตริย  ไมเคยทํางานหนักมากอน  แตอาศัยที่พระเวสสันดรหนอพระบรมพงศ
โพธิสัตวปรารถนาพระโพธิญาณ  และพระนางมัทรีนี้นั้นก็เปนคูบารมีกันมาตั้งแตตน  ไมเคย
คลาดกันแมแตชาติหนึ่ง  ทุกๆ ชาติหนอพระบรมพงศโพธิสัตวมีแตความลําบากมาก ไมเคยมี
ความสุข  เพราะตองการจะปลดเปลื้องความทุกขของบุคคลอื่น 

มาตอนนี้ทานกลาวถึงตาชูชกหงา  เออะ  ไมใช (หัวเราะ)  แกชื่อะไรไมทราบ ออ เรานึก
เหมือนตาหงา  ตาหงา  เมื่อเชาไปรองเหวยๆ ขอนั่น  ขอนี่  เหมือนชูชกนะ  ตาชูชกนี่เปนคน
ประหลาด  ความจริงชูชกนี่เกิดวันเดียวกับพระเวสสันดรหนอรพะบรมพงศโพธิสัตวถาจะถือวา
เปนสหชาติก็เปนได  แตทวาระยะหางกันเพียงชั่วไกขันจบ  นะ ตาหงา  ไกมันขันไง  เอก  อ้ี เอก  
นะ ไกขันจบ  ปรากฏวาพระเวสสันดรเกิดเมื่อเวลาเริ่มขัน  แตชูชกไกขันสุดเสียงเกิด  คนเกิดวัน
เดียวกัน  ปเดียวกัน  คืนเดียวกัน  ชั่วโมงเดียวกันนะ  นะ  แตคลาดระยะเวลากันชั่วขณะนิด
เดียว  ก็กลายเปนคนมีฐานะตางกัน  คือพระเวสสันดรไดเปนกษัตริยอันดับสูงสุด  เรียกวาที่สุด
กับที่สุดเจอะกัน  ชูชกก็เปนขอทานจนที่สุด  ใชไหม 



นี่เวลาเกิดนี่  บรรดาทานพุทธบริษัทจะถือวาเกิดวันเดียว  ปเดียว  เดือนเดียวกันนะ  
แลวก็มีบุญบารมีเทากันไมได  จะขอนอกเรื่องไปสักนิดหนึ่ง  คือวาเรื่องสมัยที่เขาปลอยนักโทษที่
เกาะตะรุเตา  สมัยนั้นทาน สอ  เศรษฐบุตร  คือ  หลวงมหาสิทธิโวหาร  ใหโหรแฉลมดูแลวก็
บอกวันเดือน ป เกิด  บอกเวลาตกฟาก  พอโหรแฉลมเขียนเวลา  เขียนดวงไปแลวบอกวาถาไอ
เวลาตกฟากของแกเวลานี้  มันไมใชไอ  สอ  เศรษฐบุตรหรอก  มันตองเปนหลวงมหาสิทธิโวหาร  
ฉะนั้นแกบอกเวลาตกฟากผิด  โหรแฉลมนะ  ดูเกงมาก  แตปรากฏวาพอวันอาทิตยแมไปเยี่ยม  
แมเปนคุณหญิง  เพราะวาแมเปนคุณชายไมได  ต้ังแตเกิดมาเปนผูหญิง  เขาก็เรียกคุณหญิง  
แตเขามาตั้งอีกที่เปนคุณหญิงอีกทีนะ  มาตั้งซอนก็ไมเปนเรื่องเปนราวอะไรนะ  ก็เลยถามแมวา  
เวลาตกฟากเทาไร  แมบอกวาพอจดไว  กลับไปก็นําเอาเวลาตกฟากมาใหดู  ปรากฏวาคลาดไป 
๓ นาทีเห็นไหม  พอเอาเวลาใหโหรแฉลมบอกวานี่สิมันถึงจะถูก  นี่ถาเวลาอยางนี้มันจึงจะเปน  
สอ  เศรษฐบุตร  ไมใชหลวงมหาสิทธิโวหาร 

นี่เปนอันวาชูชกกับพระเวสสันดรก็เหมือนกัน  เกิดวันเดียวกันแตคลาดเวลาแคไกเร่ิมขัน
กับไกจบ  คนก็ถึงที่สุดดวยกันทั้งสองฝาย  คือ  พระเวสสันดรสูงที่สุด รวยที่สุด  ชูชกต่ําที่สุด  
และก็จนที่สุด  เห็นไหม  เขาเรียกที่สุดกับที่สุดเจอะกัน  ในขณะนั้นตาชูชกแกไดเที่ยวขอทานและ
ก็เปนขอทานนี่  การเกิดปเดียว  วันเดียว  เดือนเดียวกัน  ถึงแมฐานะจะตางกัน  แตก็มีความ
ฉลาดคลายคลึงกัน  พระเวสสันดรก็ฉลาดในดานของกุศล  ชูชกก็ฉลาดในการเขาถึงใจคน  ไป
พูดกะใครที่ไหน  ขอที่ไหน  ก็ใหที่นั่น  แตไมแนนะ  ขอทานเวลานี้มีเงินฝากธนาคารเปนลานนะ 
ใชไหม 

เปนอันวาเปนคนมีวาทะดี  เมื่อหาของมาไดอยางนี้  หามาไดมากๆ  ก็ไมรูจะเก็บที่ไหน  
ก็ไปฝากเพื่อนเขาไว  เมื่อหาไดก็ฝากเพื่อนไว  ทั้งเงินทั้งทอง  ของใชตางๆ  มากมายหลาย
ประการดวยกัน  เปนอันวาตอมาไมชาไมนาน  ตาชูชกแกก็อยากจะไดสตางคใช  อยากมีเงินใช  
ไอเพื่อนจัญไร  รับฝากเงินฝากทองเขาไปแลว  เห็นตาชูชกหายไปหลายป คิดวาไอหมอนี่คงจะ
ตายไปเสียแลวเลยเอาเงินไปเลนไพหมด  แลวขอชูชกกลับมาจะทวงเงินทวงทองแกไมมีให  ชูชก
แกก็จะเอาเรื่อง  เปนอันวาเพื่อนคนนั้นก็มีลูกสาวสวยอยูคนหนึ่ง  ชื่อวาอมิตตดา  จึงเอาลูกสาว
แลกเงินใหเขา  แตอมิตตดานี่ก็เปนคนดีมาก  ไดรับการอบรมมาเปนอยางดี  ถึงแมวาจะมสีามแีก
ก็ถือวาตองทําภาระหนาที่ภรรยาใหดีที่สุด 

แตชูชกแกจึงไดประคับประคอง  เอาอามิตตดาไปสรางบานอยูที่แหงหนึ่ง  แลวก็ขอทาน
มารลเยง  อมตตดาเปนคนดีมาก  ปฏิบัติสามีอยางดีก็เปนเหตุใหบรรดาผูชายแถวนั้นหนุมๆ  มี
เมียสาว  กลับไปเห็นภรรยาของชูชกเปนสาวผัวแก  แตวาปฏิบัติดีกลับมาบานของตนนี้  ปรากฏ
วาเมียปฏิบัติไมดีเหมือนเขา จึงไดดาวานินทาวารายเสียดสี   บรรดาสตรีทั้งหลายเหลานั้นก็พก
กันเกลียดนางอมิตตดา  เกลียดทําไม  ทําดีเกิดไป  เวลาที่นางอมิตตดาไปตักน้ํา  เธอก็มาดามา



วา  มานินทาดวยประการทั้งปวง  อันนี้ไมขอพรรณนา  เปนอันวานางอมิตตดาทนไมไหว  วันนั้น
ตักน้ําไมได  รองไห  กลับไปบอกกับชูชกวา  นับแตวันนี้เปนตนไปไมตักน้ําอีกแลว  เพราะวาคน
ทั้งหลายเหลานั้นจะมาแกลงดา  ยืนดายืนวาอยู  ชูชกก็บอกวาไมเปนไรเธอ  ถาเธอทําไมได ตา
จะทําเอง 

อมิตตดาก็บอกวา  การที่ภรรยาใชสามีไปทํางานเลี้ยงตนแบบนี้  ไมใชหนาที่ของภรรยาที่
ดี  งานภายนอกเปนเรื่องของสามี  แตวางานภายในนี่ตองเปนเรื่องของภรรยา  ชูชกก็ถามวาถา
อยางนั้นจะทําอยางไร  แกก็บอกวาตองไปหาคนรับใชมาใหฉัน  ถาไมมีคนรับใชฉันก็ไมอยูกับตา  
อีตอนนี้ตาชักใจหายวาบ  นะ  ตาหงา นะ  ถาไมไดการละเวยกู  เมียสาวซะดวยนี่นะ  แกก็ถาม
วาคนรับใชจะหาที่ไหน  ตองขอทานเขากิน  จะเอาเงินที่ไหนไปจางเขาตอนนั้นทานกลาวาเทวดา
ดลใจความจริงเรื่องของพระเวสสันดรนี่เขาปานี้มันอยูไกลแสนไกล 

ตอนนี้พระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ทรงเมตตาปรานีแกบุคคลผูยากจน
เข็ญใจ  ใครขออะไรก็ให  เวลานี้ถูกเนรเทศไปอยูเขาวงกตแหงหิมพานต แลวก็มีลูกหญิงลูกชาย
อยูสองคน  คือ  กัณหาและชาลี  หากวาทานไดขอสองศรีนี้มาแลวพระเวสสันดรก็คงจะตอง
พระราชทาน  นี่เปนเรื่องของเทวดานะ  เขาเรียกวาเทวดาจอมเสือก  เอย  ไมใชเสือกหรอก  
เทวดาจอมชวยนะ 

เปนอันวาเมื่อชูชกไดทราบอยางนั้น  ก็หาเสบียงกรัง  แลวก็พยายามหาทุกสิ่งทุกอยางมา
ใหครบถวน  หอบฟนตักน้ําใหเต็มตุม  เอาฟนมาไวจนเต็มใตถุน  หาอาหารไวจนเสร็จแลวกลาว
วา  เมื่อพี่ไปแลว  เจาเวลากลางคืนจงอยาไปขางนอก  หวงเมียสาวนะ  เห็นไหมแตทวาเมื่อชูชก
ออกจากบานไป  ไมชาไมนานเทาใดอมิตตดาก็เลยมีผัวใหม  ดีไหมตางหาเห็นไหมตาหงา  มีเมีย
แลวก็มีเมียใหมอยูนั่น  ชาวบานเขาก็รู  (มาขายวัวกลางสนาม)  ไมไดขาย  พูดใหชาวบานฟง  
(หัวเราะ) 

เปนอันวาตอนนี้  พระอรรคกถาจารยนะ  ใหบาลีไมมี  อรรถกถาจารยนี่คือ  พระอรหันต
ทานอธิบายตอนนี้ไววา  ทําไมอมิตตดาจึงไดมีผัวแก  แลวตอมามีผัวหนุม  แลวทําไมชูชกจึงไดมี
เมียสาว  นี่นักบูชาพระนะจําใหดีนะ  ตามพระบาลีทานกลาววา  ที่ชูชกมีเมียสาวก็เพราะวา  แก
ชอบบูชาพระรัตนตรัยดวยดอกไมตูมๆ  เห็นไหม  เปนดอกบัวตูมสําหรับอมิตตดานะ  ในตอนตน
เวลาที่จะบูชาพระรัตนตรัย  เห็นดอกไมสวยๆ  เสียดาย  เอาไวดูแตไอดอกไหนมันรวง  มันโรย  
มันเหี่ยวก็เอาไปบูชาพระรัตนตรัย อันนี้ละเปนปจจัยใหนางอมิตตดามีผัวแก  เห็นไหม  แตที่กลาว
วาที่ไดสามีหนุมในภายหลัง  ก็เพราะวาในตอนภายหลังแหงชีวิต  คือวาในระยะตอมานางอมิตต
ดามาพิจารณา  คงจะฟงเทศนเขาใจนะ  จึงไดนําเอาดอกไมตูมมาถวายพระรัตนตรัย  ฉะนั้นเมื่อ
ชูชกออกจากบานไปแลวไซร  ก็ปรากฏวานางอมิตตดาไดผัวใหมเปนผัวหนุม 



ตอนนี้จะมากลาวถึงตาชูชกออกไปจากบาน เมียมีผัวใหมแกก็ไมรู  จิตใจยังรักเมียอยู  
คิดวาจะเอาหาคนรับใชมาใหโฉมตรูคือ  อมิตตดา  และไอการที่ไปปาหิมพานต  ในตอนตนแก
พูดกับอมิตตดาวา  ปาหิมพานตมันอยูที่ไหนฉันก็ไมทราบ  ระยะทางไกลจากนี้ ฉันจะไปไหวหรือ  
ฉันก็แกแลว  อมิตตดาก็กลาววา  ทานไมใชนิสัยนักรบ  ถานับรบจริงๆ  ละก็ถาเปนนักรบก็
หมายความวา  ยอมแพต้ังแตยังไมทันรบ  ไองานแคการเดินทางแคปาหิมพานตไมทันจะไปกบ็อก
วาไปไมไหว  ถาแกไมไปฉันมีผัวใหม  อีตอนนี้นะมันยุงนะ  ตาหงานะ 

ทีนี้ชูชกไมทราบวาปาหิมพานตอยูทางไหน  จึงเขาไปเมืองเชตุตร  เมืองของพระเวสสนัดร
หนอพระบรมพงศโพธิสัตว  ในตอนนี้ปรากฏวาชูชกเที่ยวไปถามหาวา  เวลานี้พระเวสสันดรอยูที่
ไหน  บรรดาประชาชนทั้งหลายเขามีความรักในพระเวสสันดร  แลวก็มีความอาลัยในพระ
เวสสันดร  เพราะวาพระเวสสันดรทรงใหทานหาโรง  นอกกําแพงเมืองสี่โรงในกําแพงเมืองอีกหนึ่ง
โรง  คนยากจนเข็ญใจก็ไมตองกลัวจะอดตาย  และอาศัยวาพระเวสสันดรอยู  ชางปจจัยนาเคนท
อยู  ชาวเมืองนั้นก็ปรากฏวามีแตความอุดมสมบูรณ  แตที่พระเวสสันดรตองจรจากเมืองไป  ก็
เพราะอาศัยการใหชางปจจัยนาเคนท  คือมีคนมาขอ  ตาชูชกมีสภาพเปนขอทาน  เวลานั้นเมื่อ
บรรดาชาวบานถามหา  ไดทราบวาเขาถมหาพระเวสสันดร  เขาก็พากันโกรธ  วาไอคนจัญไรแบบ
นี้  ที่มันทําใหพระเวสสันดรตองเขาปาไป  เทวดาก็ดึงใจใหตรงไปทางเขาวงกต  เมื่อไกลเขาไปใน
ปาแลว  คนก็เดินทางกลับบานไปหมด  แกขวางไมไหวนะ  เหนื่อยนะ ชูชกเดินเร็วเทวดาชวยไว  
ไมอยางนั้นคงจะตาย 

เมื่อเดินทางตอไปก็ปรากฏวา  ไปถึงจุดหนึ่งที่เจตบุตรพราน  กั้นหนาอยูคือดูตนทาง
เปนอันวาเมื่อตาชูชกเขาไปในสถานที่นั้น  ตาเจตบุตรพรานแกเห็นเขากอนที่จะเขาไปถึงกม็สุีนขัไล
เนื้อไลกักแก  เพราะพรานแกเลี้ยงไวชูชกไมรูจะไปทางไหนก็ปนปายขึ้นไปบนตนไมตอนนี้มันคาบ
กันหนอยนะเรื่องฟนะ  ปนปายไปบนตนไม  ฝายเขตบุตรเห็นเขาก็งางหนาไมจะยิง  คิดวาเจานี้
คงจะปรบกวนพระเวสสันดร  แตอาศัยชูชกเปนคนมีวาทะดี  เห็นทาชีวิตอินทรียจะตายเสียแลว 
จึงไดยกกับน้ําพริกกับเกลือกับขาวที่มีติดตัวไปชูใหดูวา  นี่นี่นี่  แกจะฆาขาไมไดนะ  ขาเปน
ราชทูตนําทูลพระราชสาสนตรามาจากพระเจากรุงสญชัย  จะใหขาไปเฝาพระเวสสันดรหนอพระ
บรมพงศโพธิสัตว  ถาจะฆาฉันนะแกตองตายเจ็ดชั่วโคตร  นั่นแน  เห็นไหม  อีตานั่นเห็นทาไมได
การ  เลยรับลงมา  แกอานหนังสือไมออก  แกงัดหนังสือมาใหดูรึเปลา  ถางัดหนังสือมาใหดู  จับ
ไดแน  ตรงนี้นี่นะ  เปนอันวาไมไดงัดหนังสือออกมาใหดูพอลงมาแลวก็นําอาหารมาเลี้ยง  นวด
ฟนคั้นบาทาเปนอยางดี 

เมื่อชูชกพักอยูในที่นี้พอสมควรแกเวลา  เลยถามทิศทางวาจะไปไหน  ทางที่จะไปหาพระ
เวสสันดรนะไปไหน  เจตบุตรจึงไดบอกวา  ไปทางนี้ละชี้มือไปนะ  ไปทางไหนก็ไมรูไปทางนี้ก็แลว
กัน  ไปตามหนังสือเขาวานะ  ใหตาหงาเดินทางไปก็ไปไมไหว  ไปขางหนาโนนจะพบสํานักฤาษี



สํานักหนึ่ง  ฤาษีองคนี้มีสถานอยูไมใกลไมไกลนัก  หากไปแลวไปพักอยูกับสํานักฤาษีองคนั้น  
ฤาษีองคนั้นก็จะชี้ทางไป  เปนอันวาชูชกก็เดินไปตามทางที่เจตบุตรบอกก็ไปพบ   อัจจุตฤาษี    
แกก็โกหกตามประเพณีวา  แกจะไมเฝาพระเวสสันดร  เพราะวาพระเจากรุงสญชัยใชมา  ความ
จริงฤาษีนี้ก็ไมนาจะโงนะ  อยูปามีฌานสมาบัติดันใหชูชกขอทานโกหกไดนี่  ก็ตองคิด  แตวาเปน
กิจของสมณะธรรมดาจะเปนฤาษีหรือพระก็ตามที  ยอมมีความเมตตาคือมีพรหมวิหาร  ๔ และ
เมื่อมีคนยากไรมาหาอยางนี้ก็มีเมตตา  การที่จะใชฌานสมาบัติดูก็เปนเรื่องไมสมควร  ฌาน
สมาบัติของพระก็ดี  ของฤาษีก็ดีนี่  เปนอันวาไมมีความสําคัญ  คําวาไมมีความสําคัญก็
หมายความวา  ถาเรื่องไมสําคัญละก็ ฤาษีเขาก็ไมดู  พระเขาก็ไมดู  เปนอันวาเมื่อพักไดยอางดี
แลวจึงไดถามฤาษีวา  ทางไปเขาวงกตคือปาหิมพานตนะอยูที่ไหน  ทานฤาษีก็บอกวาปาหิม
พานตนะ  อยูไมไกลไปทางนี้ ชี้มันสงไป  ฉันก็ชี้สง  ใชไหม  ตาหงา  ฉันก็ชี้มันตะไป  ไปไปทาง
นี้  ทางไหน  ไปทางบานแกนะ  บอกวาไปทางนี้เปนทางที่ไมไกลนัก 

ตอนนี้ก็มากลาวถึง  ตาชูชกเดินไปตามทางนั้น  ตอมาเมื่อตาชูชกเดินเขาไปใกลถึงจะถึง
อาศรมของพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตวเทวดาดลใจ  ตอนนี้เขา  กัณฑ มาร  แลว
สินะ  จึงมาคิดในใจวา  ถาเราจะเขาไปขอสองกุมารแตเวลากําลังวัน ๆ  อยู  ตามธรรมดาสัตรีนี่
ยอมจะมีความตระหนี่ในทรัพย  มีความตระหนี่ในลูก  ก็หมายความวามีความรักลูก  มีความรัก
ทรัพย  เพราะไอทรัพยสินที่หามาได  แมบานเปนคนรับผิดชอบ  มันจะมีกินหรือไมมีกินเปนหนาที่
ของแมบาน  จําเปนอยูเองที่แมบานจะตองพิจารณาวา ทรัพยสินเวลานี้ที่มีอยู  มันจะพอกินถึง
ส้ินปหรือไม  ส้ินเดินหรือไม  ถามันขาดลงไปเมื่อไรก็แมบานมีหนาที่รับความเดือดรอน  อยากจะ
คิดวาเวลานี้  ตามธรรมดาสัตรีมีความตระหนี่อยางนี้เปนตนถาเราจะเขาไปหาพระเวสสันดรหนอ
พระบรมพงศโพธิสัตว  ในกาลละครั้งนี้  เปนเวลากลางวัน  พระนางมัทรียังอยู  ก็เกรงวาพระนาง
มัทรีจึงไมยอมให  นี่ฉลาดพอ 

แกจึงไดพักตนไวอยูที่ตนไม  ใกลๆ  กับริมอาศรม  ไมไกลกันนัก  แตยังกลาววาในคนืนัน้
ปรากฏวาพระนางมัทรีทรงนิมิตไปวา  มีชายตัวใหญดํากํายําล่ําสันถือศัตรวุธ  มาถึงก็ฟาดฟน
แขนซายและแขนขวาขาสดไป  พระนางกตกใจสะดุงตื่นแตตอนมืดตอนดึก  คิดวาฝนนั้นเปนฝน
ราย  คงจะมีอันตรายแกลูกทั้งสอง  จึงเขาไปหาพระเวสสันดรเคาะประตูเรียกในยามดึก 

การที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได  ตามประเพณีของหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  
ก็จะตองบริจาคลูกเปนทาน  บริจาคเมียเปนทาน  มิฉะนั้นจะเปนพระพุทธเจาไมได  จึงคิดในใจ
วา ลูกหญิงและลูกชายเปนพาหิรกทาน  คือเปนทานภายนอก  ทําไมเราจะใหไมได  เพื่อพระ
โพธิญาณ  แตทวาอวัยวะภายในทั้งหมดของเรานี้ไซร  ถาใครขอเรายังกลาจะให  แตถาจะพูด
ตรงไปตรงมา พระนางมัทรีวันพรุงนี้คงไมยอมไปปา  ไอการจะบําเพ็ญทานบารมีเพื่อพระ
โพธิญาณของเราก็จะไมสําเร็จผล 



จึงไดกลาววาจาเบี่ยงบายไปวา  นองเคยอยูในพระราชนิเวศน  ไมเคยทํางานหนักมัน
จะตองออกปาหาผลไม  งานหนักประสาทมันก็หวั่นไหว  อุทรของพระนางนี้ไซรอาจจะกาํเรบิ  ฝน
นี้มันเปนความฝนเลื่อนลอย ไมควรจะยึดถือ  ขอใหเธอจงมีความสบายใจ  แลวพระนางมัทรีก็ลา
กลับมา  แตวาพระนางมัทรีก็มั่นใจวา  อันตรายจะตองบังเกิดแกลูกทั้งสองแน  เพราะพระนางก็
ทรงทราบวากอนที่พระนางจะบรรทมหลับ  พระนางทรงศีล  ทรงภาวนาความฝนแบบนี้เขาถือวา
เปนเทพสังหรณ  ตอนเชาจึงไดไปลาพระเวสสันดรฝากพระราชกุมารทั้งสองไว 

มาตอนนี้ไดกลาวถึงชูชกเมื่อเวลาตอนสาย  เขาใจวาเวลานี้พระนางมัทรีออกไปแลวชชูกผู
ใจแกลว  จึงไดเขาไปหาพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  เมื่อเห็นพระเวสสันดรหนอพระ
บรมพงศโพธิสัตว  ก็กราบทูลขอสองกุมาร  ขอเลาตอนตนสักนิดหนึ่งวาตามพระบาลทีานกลาววา 
ถาเอาตามหนังสือเลมนี้ละก็  รูสึกวาจะไมละเอียดนัก  ที่ใหมาดูตอนจบเทานั้นเอง  วาเขาจบ
กัณฑตรงไหน  ไมรูวากัณฑอะไรบาง  (กัณฑมหาพน ไง  ก็ กัณฑมหาพน) มันไมมีอะไร  พหา
พนมันเดินปาใหญ  แกมาเดินไปคนเดียวสิ  ไมเจออะไร  เจอแตตนไมนะ 

เอาละตามเรื่อง  เขากุมารแลวใชไหม  เขากุมารสิ  นี่ก็เทศน  กัณฑกุมาร   ก็เปนอันวา
ตอนที่ชูชกเขาไปในตอนแรก  กัณหาและชาลีทั้งสองเห็นชูชกมาร  อาศัยที่เปนลูกของคนดีคือเปน
ลูกกษัตริย  บิดามารดาสั่งสอนไวดวยดี  มีการปฏิสันฐานดี  เพราะพอแมเปนคนที่ประกอบไป
ดวนคุณธรรมทั้งสี่ คือ  เมตตา  ปรานี  คือ  พรหมวิหาร ๔ ลูกก็ดีดวย  เมื่อเห็นคนจะเขามาหา
พอก็วิ่งไปรับปฏิสันฐานวา  คุณตาเจาคะ  คุณตาเจาขา  มาเพื่อประโยขนอะไรแตทวาคุณตา
กลับทําอีกอยางหนึ่ง  นั่นก็คือคิดวาเจาสองกุมารคนนี้  หญิงเด็กเล็กๆ  ผูหญิงผูชาย  สองคนนี้
คงเปนกัณหาและชาลี  เวลานี่เราตองการจะเอากัณหาและชาลีเปนคนรับใชของเรา  ถาเราจะพูด
ดีเจาเด็กทั้งสองคนนี้มันจะกําเริบเสิบสาน  หาวาเราต่ํากวามัน  จึงขูตะคอกเด็กทั้งสอง  ทานทั้ง
สองก็ตกใจวา  นี่เรามาปราศรัยดวยดี  แตตาแกคนนี้ทําไมทําแบบนี้แกชี้หนาใสกลับไป  หลังจาก
นั้นเมื่อเด็กทั้งสองหลีกไปแลว  ชูชกก็ไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  
ความจริงทานก็เสียดายลูกเหมือนกัน  ลูกรักนี่มันของยากในการที่จะให 

แตวาอาศัยน้ําพระทัยของพระองคตองการอยางเดียวคือ  พระโพธิญาร  เมื่อเด็กนอยทั้ง
สองฟงคนทั้งสองพูดกันก็เขาใจ  จึงหนีลงไปในสระ  เมื่อพระเวสสันดรทรงพระราชทานแลว  ชูชก
เหลียวซายแลขวาไมเห็นสองกุมาร  ก็ตอวาพระเวสสันดร  หาวาไมใชคนใจบุญจริงปากวาตาขยิบ  
เวลานี้ลูกทั้งสองหายไปไหน  พระเวสสันดรก็ไมไดวาอะไร  ไมโกรธ  เขาใจวาลูกทั้งสองคงจะหนี
ไป  ก็ไปที่สระโบกขรณี  เด็กทั้งสองนี้เปนเด็กที่มีความฉลาด  คือ  กัณหาและชาลี  เพราะสราง
บุญบารมีคูกับพอแมมานาน  เวลาที่จะลงไปในสระ  เธอก็ถอยหลังลงเอาหลังลงไมมีรอยลงมีแต
รอยข้ึน  แตวาพระเวสสันดรเปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตวจึงมีความฉลาด  จึงไดเตือนเรียกลูก
ทั้งสองวา 



พอใหเจาเปนทานก็เพื่อพระโพธิญารเทานั้น  ถาหากวาลูกสงสารพอ  ตองการใหพอได
สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว  จงขึ้นมาเพื่อใหพอไดมีโอกาสบําเพ็ญทานภายในไดแก  ให
ลูกเปนทาน  ใหเมียเปนทาน  เพราะวาทานทั้งสองนี้ไมสําเร็จเพียงใด  ก็ปรากฏวาพระโพธิญาณ
ของพอนี้ไซรจะไมสําเร็จผล  เปนอันวาลูกทั้งสองคน  เมื่อไดฟงอยางนั้นก็เห็นใจพระราชบิดา  จึง
ไดขึ้นมา พ ระเวสสันดรจึงจับมือลูกทั้งสอง  มอบใหแกบูชา  ฝายตาชูชกแกก็แสนจะดี  อีตอนนี้
ขอเลาเลยไปนิดนะ  เพราะมันอยูตอนทาย  เอาตอนตนกับตอนทายมาผสมกัน  เอาเถาวัลยทั้ง
สองนี้เขามาผุกรัดมัดกายา  คือผูกมือทั้งสองของเด็ก  แตความจริงกัณฑตอนนี้ไมมี เขามี
ตอนทาย  ถาจะไปวาตอนทายไปแลว  ความมันจะไมเขากันเดี๋ยวเฆี่ยนดีตอหนาพระเวสสันดร  
เวลาที่จะตีพี่ นองก็เอาหลังเขาไปรับ  จะตีนองพี่ก็เอาหลังเขาไปรับ  แกก็ยิ่งโกรธใหญ ลูกทั้งสอง
ก็ขอพระแกพระราชบิดาวา กอนที่จะใครไปนะไมสําคัญ  ขอรอใหพระแมเจากลับมาเสียกอน
ดีกวา 

สําหรับพระเวสสันดรก็คิดวาไมไดการ  ถาพระแมเจากลับมา พระนางมัทรีคงไมใหแน  
แตวาตาชูชกแกตีตอหนา  ดีลูกตอหนาแบบนี้  มันก็เต็มที  เกือบจะทนไมไหว  ตอนนี้เปนอันวา
พระเวสสันดรเกือบขันแตกเหมือนกัน  ถึงกับรองไหเดินเขาอาศรม  คิดวาเวลานี้ขากะเจา  บาว
กะนายเขาดีกัน  มันเปนเรื่องของเขา  กอนจะเขาถึงเรื่องพระนางมัทรี  ในตอนนี้ก็ขออธิบายตาม
นัยของอรรคถกถาทานกลาวไว  พระอรรถภถาจารยไดพรรณนาในตอนนี้ไววา  ทําไมชูชกเมื่อ
ไดรับสองกุมารไปแลว  แทนที่จะมีความเมตตาปรานี  เพราะวาเด็กทั้งสองนี้เปนคนดี  ไมใชเด็ก
ชั่ว มีความโอภาปราศรัยเปนอยางดี จริยาก็เรียบรอย  เห็นคนแกที่มีอายุยิ่งกวา  ก็มีความเคารพ
นบนอบ  นึกวาเปนการแสดงอาการออนนอม  วาจาที่กลาวไปก็เปนสัมโมทนียกถา  แลวก็ชูชก
ตองากรสองกุมารนี้เพื่อจะเปนคนรับใช มันก็ไมมีความจําเปนอะไรตองมาเฆียนมาตี  มาทรมาน
กับแบบนี้ 

ตอนนี้พระบาลีทานกลาววา  ตองถอยหลังเขาไปชาติหลังโนน  กอนที่ชูชกจะมาเกดิเปนชู
ชก  และกอนที่กัณหา  ชาลี จะกลับมาเปนกัณหาและชาลี  ทานกลาววาในเวลานั้นกัณหาและ
ชาลีสองศรีนี้เปนลูกชาวนา  และชาวนาคูนั้นก็คือ  ไมใชพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี  ถาเปน
ชาติกอนโนน  ถาจะถอยหลังไปก็ตอง ๔ อสงไชยกับแสนกัปเศษ เพราะตอนนั้นองคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐ  คือ  หนอพระบรมพงศโพธิสัตวพระเวสสันดร  หรือพระพุทธเจาของเรา  ยังไมต้ัง
มโนปณิธานปรารถนาเปนพระโพธิสัตว  หรือจะเปนพระพุทธเจา 

ทานกลาววา  เด็กทั้งสองนี้เมื่อพอแมทํานาตนขาวขึ้นเขียวชะอุม  ก็ใหคอยเฝานาระวัง
ควายและวัวที่จะเขามากินตนขาว เวลานั้นมีควายแกอยูตัวหนึ่ง  ปรากฏวาชาวบานเขาเลี้ยงนั่น
เขาก็ปลอยตามอัธยาศัย  เขาไมควบคุมอะไร  เพราะเปนควายที่ใชไมไดแลว  ควายตัวนั้นแกกวา
อาจารยหงาหนอยหนึ่ง  อาจารยหงานี่เขายังใชได  เขายังเลี้ยงเห็นไหม  ไอตัวนั้นมันมากเขาไม



เลี้ยง  เมื่อเขาใชงานไมได  เขาก็ปลอยหากินตามอัธยาศัย  จะไปไหนก็ชางเจาควายตัวนี้เห็นใบ
ขาวเขียวสงา  มันก็เขามากินทุกวัน  เด็กนอยทั้งสองนี้นั้นก็คอยไล ไลไปแลวเผลอก็เขามากินใหม  
เมื่อพบผูใหญ  บิดามารดาพี่ก็พากันดุกันวา  หาวาไมสนใจขาวปลาที่ตัวปลูกไวมันจะเสียหาย  
เมื่อทําแบบนี้ทุกวันๆ ก็ปรากฏวาไอเจาควายมันก็มาขโมยทุกวันๆ  เผลอไมได  ก็นั่งตากแดดตาก
ฝน ทนดูอยู 

เอกทิวสัง  ภายหลังในวันหนึ่งโฉมตรูทั้งสองพี่นอง จึงมาปรึกษากันวาเจาควายแกนี่มัน
ทรมานเรา  มันกินทุกวันเราเผลอไมได  มันเผลอทีไร  มันกินขาวทีไร  กลับไปบานเราก็ถูกตี  เรา
ก็ถูกดา  ถากระไรก็ดี  วันนี้ถาเจาควายแกมันมา  นําเชือกเขามาไว  จับมันเอาเชือกสอดเขาไป
ในรูจมูกที่เขาสนสะพาย  เอามันไปผูกกับตนไมแลวตีใหมันเข็ด  มันจะไดไมไปกินขาวตอไปเราจะ
ไดไมลําบาก  เปนอันวาวันนั้นควายแกตัวนั้นก็มาอีกเหมือนกัน  ตามปกติมันเคยไดกิน  สองพี่
นองก็จับควายแกเองเชือกเขารอยจมูกไปผูกกับตนไม  สองคนก็หาไมเรียวมาได  ก็ชวยกันตีจน
หนําใจ 

นี่ละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ถาฟงเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ก็ตองมาฟงกัน
ตอนนี้ดวยวา  ทําไมนะ  คนที่ไมไดทํารายเขา  ตาชูชกแกมาขอสองกุมารเพื่อไปเปนคนรับใช  
สองคนนี่ก็ไมไดดาน  ไมไดดา ไมไดวาอะไรของแก  แตทําไมจึงถึงตองถูกตีแบบนี้ถูกทรมาน  
พระอรรถกถาจารยจึงไดบอกเขาไววาเปนเพราะกรรมเกาชาติกอน  ลองนั่งนึกดูสิ  มันถอยหลังไป
ถึงเลย  ส่ือสงไขยกับแสนกัป  ถาจะนับชาติก็ตองเปนลานๆ  ชาติกรรมประเภทนี้ซึ่งเปนเศษกรรม
มันยังไมหมด  มันตามมาสังหารทรมานในชาตินี้ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  การฟงเทศนที่  อยางฟงกันแต
เร่ืองอยางเดียวไมมีผล  ตองฟงทั้งเหตุและทั้งผลเขาไปใช  จะไปใชคอยไปพิจารณาที่เขาบอกวา  
คนใดฟงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก  ในที่นั่งอันเดียว  คือ  ภายในวันนั้นใหจบ  ตายแลวจะ
เกิดทันศาสนาพระศรีอาริยนั้น  เขาตองฟงอยางรูเร่ือง  และก็ปฏิบัติตามเรื่องราวของพระ
เวสสันดรทานปรารถนาพระโพธิญาณ  ตองการในการใหทาน  เราก็ใหทานเหมือนทานทานใหลูก
เปนทานใหเมียเปนทาน  ถาผูหญิงใหผัวเปนทานอันนี้ไมตอง  เปนแตเพียงวาพอใจในการบริจาค
ทานในการสงเคราะห 

และประการที่สอง  เมื่อเวลาที่พระเวสสันดรทานทรงพรตเปนนักพรต  ทานก็ต้ังใจเปน
นักพรตจริงๆ 

ประการที่สาม  พระเวสสันดรนี้เปนคนนอมไปในความกตัญูรูคุณบิดามารดา  ทั้งๆ ที่
ตนไมมีความผิด  เมื่อพระราชบิดามีพระราชดํารัสตรัสส่ังเนรเทศ  พระเวสสันดรเองก็ไมพยายาม
ที่จะคัดจาน  ถาพระองคจะคัดคานก็ไมเปนไร  เพราะเวลานั้นคนที่รักพระเวสสันดรมากกวาคน
ที่มารอง  ถาพระเวสสันดรจะสั่งจับมาลงโทษ  ก็เห็นจะเปนของไมแปลก 



และอีกประการหนึ่ง  พระเวสสันดรก็มีความเมตตาปรานี  ตอนที่พระเจาเจตรัฐทั้งหลาย
บอกวา  ถาหากวากรุงสีพีไมตองการ  ก็ขอใหพระองคเปนกษัตริยในเมืองนี้  เมืองนี้ยินดีตองรับ  
พวกเขาทั้งหมดพรอมที่จะเปนคนรับใช คือรับสนองพระบรมราชโองการทุกประการ  พระ
เวสสันดรไมทรงรับก็ดวยเหตุสองประการ 

หนึ่ง  พระองคต้ังใจจะบวชเปนนักพรต  และตั้งใจที่จะบริจาคบุตรเปนทาน  เมียเปนทาน 
เพื่อพระโพธิญาณ  นี่เปนเรื่องน้ําใจของพระองคอันหนึ่ง 

และก็ประการที่สอง  พระองคจะไมยอมใหพระองคเปนเชื้อแหงการสงคราม  และมีความ
เมตตาปรานีกับบุคคลทั้งหลาย  เพราะพระองคองคเดียว  คนทั้งหลายที่จะรบราฆาฟนซึ่งกันและ
กัน  จะตองลมตายและบาดเจ็บ  นี่พระเวสสันดรมีจิตเมมตาปรานีอยางนี้จึงไดเปนองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาได 

แตทวาพวกเราเหลาพุทธบรษัทเมื่อมีความเคารพองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรื่อง
นี้เปนเรื่องของประวัติของพระพุทธเจาโดยตรง  หากวาเรามีความประสงคจะมีความดีเชน
พระพุทธเจาก็ไมใชพระพุทธเจานะ  ไมใชตัวเราเปนพระพุทธเจา  มีความดีเชนทานทานตายจาก
ความเปนคนเมื่อไร  เปนเทวดาเมื่อนั้น  ลงจากเทวดาหรือพรหม  ก็มาเปนคนเปนคนก็เปนคนที่มี
ความมีสมบัติมาก  ประกอบดวยจิตเปนธรรม  จึงเปนปจจัยใหทานบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจา 

ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัท  ที่ตามฏีกาจารยกลาววา  บุคคลใดฟงเรื่องราวพระ
เวสสันดรชาดกจบภายในหนึ่งวัน  คนนั้นจะเกิดทันศาสนาพระศรีอาริยนะ  เขาฟงดวยและเขาก็
ปฏิบัติดวย  ลวงมาตั้งแตตอนตนโนน  เอามาตั้งแตพระนางผุสดีเกิดเปนลูกของพระเจาพันธุมราช  
วาแตสองศรีพี่นองเขาทํากันยังไง  พระนางผุสดีตองใชเวลานาน  เพราะวาตองการเปนมารดา
ของพระพุทธเจา สําหรับ   สังฆทาสี   ผูเปนนองตองการความเปนพระอรหันต  เมื่อ พระพุทธ
วิปสสีทศพล  พระองคทรงอุบัติข้ึน  และนางทั้งสองทําบุญแลวตายไปก็ไปอยูบนสวรรค  คอย
อยูบนสวรรคนานถึงแสนกัป  มันก็มไนานสําหรับสวรรค  มีแตความสุข  พอกัปนี้ปรากฏวามี
พระพุทธเจา  นี่เห็นไหมนี่  จะมีพระพุทธเจาทีมันก็นานแสนนาน  จาก  พระวิปสสี  แลวกวาจะ
ถึง  พระปทุมุตตระ  จากนี้ไปถึงพระปทุมุตระนี่  ๙๑ กัปเห็นไหมตาหงาเอย  ลงนรกไปทีละ
ไมไดพบพระพุทธเจานานนับเปนแสนๆ  กัป  จาก  พระพุทธวิปสสี  แลวก็มาถึง  พรปทุมุต
ตระ  นี่หางจากนี้ไป  ๙๑ กัป จาก ๙๑ กัป มาถึงกัปนี้นะมันนานแสนนาน  แตทวา  พระนาง
สังฆทาสี  กับ  ผุสดี  ก็อยูบนสวรรค  แสนกัปๆ ของมนุษยก็ไมนานนักสําหรับสวรรค  พอมา
พบ  พระกกุสันโธ  พระนางสังฆทาสี  ที่ปรารถนาพระนิพพาน พบพระพุทธเจาครัง้แรก  คร้ังที่
สองก็ไดนิพพานทันที 



นี่การบําเพ็ญบุญบารมีนี่มันขึ้นกับการตั้งใจจริง  เสียสละจริง และก็อธิษฐานบารมีจําไว
ใหดีนะ  การไปพระนิพพานมันเปนของไมยาก  ของแคเอื้อมถาจิตใจเราดี  สําหรับพระนางผุสดี
ตองการเปนพระพุทธมารดา  ก็ไดสําเร็จสมความประสงค  แตระยะยาวมาก  นี่ในเมื่อเราฟง
เทศนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  อยาฟงแตเร่ือง  อยาฟงแตเสียง  เอาเหตุเอาผล  
เปนอันวาตอจากนั้นไป  เมื่อกี้วามาถึงไหน  จําไมไดซะแลวซิ 

เปนอันวาตาชูชก  แกก็ดึงเอาสองกุมารไป  แลวก็ทุบตีตอหนา ตอนี้ไปพระบาลีทานก็
กลาววา  ทานก็ทิ้งไวนะ  ทิ้งไวไหมตาหงา  (ครับ)  กัณฑชูชก  หมดไป  ข้ึน  กัณฑมัทรี  อัน
นี้ก็เลากันลัดๆ พูดมากยังกับเทศน  แหงงๆๆ  ก็ฟงไมรูเร่ือง  วันทั้งวันนะ  หือ  อยางตาหงาเมื่อ
ตอนเปนพระละ  หอนจูบๆๆ  หอนทั้งวันนะ  ตองเลนกันนานหนอย ใชไหมอาจารยหงา  (ครับ)  
ฟดกันตั้งแตหัวค่ํายันตีสอง  เทศนเกงมากคนอาตึงๆๆ  นะ  (ฮะ)  หนักเขาๆ  พอเทศนหนอย
หนึ่ง  ก็เรียกกันวา  เอา หลวงพอ  ขออีกแหลหนึ่ง  อ่ือ  หลวงพอก็เลยบอกวาเอาใหแมมึงอีก
แหลหนึ่ง  (หัวเราะ)  เห็นไหม  คนขอเอา  ใหแมมึงอีกบาทหนึ่งใสเปงลงไปแหลละบาท  ตานี่
แกเทศนทีไร  เครื่องกัณฑก็มาก  ไอของก็มาก  และไอเงินก็มาก  เพราะเปนปหนึ่งแกนึกจะแกมอื
ละ วาไอวัดหานี่มันเอาเปรียบกูทุกที  มาเทศนหลายป  แมมึงใหกูปละสิบบาท  เหนื่อยเกือบตาย
ใชไหม  ข้ึนตั้งแตเวลาทุมหนึ่ง เดี๋ยวสองทุมไปจบตีสองทุกที  เลิกก็ไมไดคนก็มากไอพระเทศนมัน
ก็บาบอนี่นะเขายอมากเทาไร  ก็ตะบันเทศนมากเทานั้นนี่นะเขาฮามากเทาไรก็ชอบใจ เทศนไม
ตองหยุดละสิ 

ลูกศิษยก็รวบเครื่องกัณฑมานับ  พระเจาอาวาสก็ถามวานับทําไม  เทศนยังไมจบบอกไม
เปนไรละครับ  เดี๋ยวอาจารยก็จบ  อาจารยส่ังไววาใหชวยวัด ไมงั้นเวลาเทศนจบแลวมันก็จะเกิด
ความลําบาก  เวลานี้คนติดเครื่องกัณฑก็ไมมีแลวใกลจะจบ  ก็งาอยางงั้น  สมภารก็ไมวา  คิดวา
เขาจะชวย พ อนับเสร็จก็ใสกระเปาเดินลงเรือไปเลย  กลับวัด  ทานสมภารก็วิ่งมาเรียกลูกศิษย  
ไอลูกศิษยก็ไมกลับ  เขาไปหาพระนักเทศน  บอกนี่ทาน  ลูกศิษยเอาสตางคไปหมดแลว  แลว
ทานก็เลยบอกวาทานสั่งไป  ขามาเทศนแลวหลายป  แกรวย  ปนี้ขาขอซักปเหอะ  ขาเหนื่อย
เกือบตาย  (หัวเราะ) ไอแกจัญไร  เอาเปรียบขามานานแลว  นี่หลายปนี่ขาใหแก  ปนี้ขาขอป
คร้ังเดียววะ  แกจะมาทวงอะไรกะขา  ก็เขาใหคาเทศนนี่  เขาติดกัณฑเทศนขาแกเอาไมได  
เปนอันวา 

การฟงเทศนบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  เราก็ตองตั้งใจฟงธรรมะการปฏิบัติถาฟงแต
เสียงฟงแตเร่ือง  การจะทันศาสนาพระศรีอาริยยอมไมมี ดีไมดีถาเราฟงดี  คิดตามดวยปฏิบัติ
ตามดวย ก็สามารถจะถึงพระนิพพานในชาตินี้  มันเปนของไมยาก  ตอนนี้กลาวลัด 

กลาวถึงพระนางมัทรี ตามธรรมดาพระนางมัทรีออกไปหาผลไมนี่มันไมไกล  ใกลๆ  นั่นก็
มีเยอะ  แตวันนั้นเทวดาและพรหมดลใจวา  วันนี้พระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  จะให



ลูกเปนทาน  ทานจัดวาเปนทานสําคัญ  ที่จะเปนปจจัยใหเขาใหสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ  
จึงพากันบันดาลใหตนไมทีเคยมีดอกมีผลมากๆ  มันไมมีผลเสีย  พระนางมัทรีก็ตองเขาปาชัฏไกล
แสนไกลวาจะไดผลไม  ไปเก็บเล็กเก็บนอย  กวาจะพอตามความตองการก็เย็นมากแลว  จึงได
เดินทางกลับอาศรม  นี่ก็รอนถึงเทวดาอีก  เทวดานี่แกยุงจริงๆ  นะ คิดวาเวลานี้ชูชกยังพกลูกไป
ไมไกล  ถาพระนางมัทรีกลับมาถึงอาศรมแลวไซร  ถาไมเห็นสองกุมารก็อาจจะตามไปทัน  ถา
หากพระนางมัทรีตามไปทันนี่  การที่จะหวังพระโพธิญาณของพระเวสสันดรจะไมสําเร็จผล 

ฉะนั้นเทวดาสามตนจึงมาแปลงเปนเสือและสิงหมาขวางทางไว  วันนั้นเปนวันเพ็ญเปน
พระจันทรวันเพ็ญพอดี  พระนางมัทรีไมสามารถจะหลีกมันได  จะออนวอนสักเทาไรเสือและสิงห
เทวดาก็นอนเฉย  ดีไมดีพระนางมัทรีจะหลีกไปได  อาจจะแยกเขี้ยวก็ไดนะอาจารยหงานะ  ถา
นอนเฉยแกคงไมกลัว  ทีนี้ก็ทรมานกันอยูอยางนั้น  พระนางมัทรีก็มีความเปนหวงลูกนอย ก็มี
ความเปนหวงพระเวสสันดรพระราชสวามี  แตทวาเทวดาทั้งสามองคนี้ก็แกลงนอนอยูอยางนั้น  
ขวางทางจนกระทั่งเวลาค่ําลงไปมาก  แตมันเปนเวลาเดือนหงายเทวดาเห็นวาไมมีอันตราย  พระ
นางมัทรีเดินกลับถูก  ถาไมถูกแกก็อาจจะดลใจเขามาถูกก็ไดเมื่อขณะที่พระนางมัทรีเห็นเสือและ
สิงหหลีกไปแลว  พระนางมัทรีก็รีบกลับ 

เวลาที่กลับมาก็ปรากฏวา  สองกุมาร  สองลูกนอย  เคยวิ่งไปรับหนาแม  วันนั้นไมมี
เงียบ  เมื่อพระนางมัทรีเอาผลไมเขาไปวางไว  ก็เรียกลูกทั้งสอง ก็มองไมเห็น  ก็ไมไดยนิเสยีงขาน  
หาที่ไหนก็ไมพบ  มาถามพระเวสสันดรๆ  ก็นิ่ง  นางก็ไปหาใหมเพราะอาศัยการเหนื่อยมาตั้งแต
เขาจนค่ํา  แลวกลับไมเห็นลูกทั้งสอง  ก็มีความสะทอนใจเกรงวาอันตรายจะมีกับลูกหันกลับมา
หาพระเวสสันดรอีก  พระเวสสันดรตัดพอตอวา  โดยพระเวสสันดรคิดวา  ถาเราบอกกับนาง
โดยตรง  เพราะอาศัยหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยมาตั้งแตเชา  อาหารไมไดบริโภค  และประการที่
สอง  ความรักลูก  ถารูวาเราใหลูกแกชูชกไปแลว  พระนางมัทรีจะเสียใจ  อาจจะถึงแกความตาย
ก็ได  นี่เปนความคิดของพระเวสสันดรดวยจิตเมตตา  คิดวาถาหากวาเราทําใหเธอมีความโกรธ  
ถาโกรธในเราเสียแลว  เธอจะปลอดภัยจากชีวิต  นี่ความจริงเขาคิดผิดเหมือนกันนะ  อาจารยห
งานะ  คิดผิดหรือคิดถูก  เปนอันวาอาศัยกรรมในชาติกอนบันดาล  ทําใหพระเวสสันดรคิดอยาง
นั้น 

จึงไดตัดพอตอวา  หาวาในวันกอนๆ  ไปกลับมาแตวัน  แตทําไมมาวันนี้กลับจึงค่ําหาวา
ไปเปนชูสูชายกับใครในปา  เปนตนนะ  จะวาพิทยาธรใครจะไปรูจักใชไหม  พระนางมัทรีไดอาศัย
ความรักความกตัญูกตเวทีในพระราชสวามีอยางหนึ่ง  มาถูกตัดพอตอวาเธอก็เสียใจมากถึงกับ
สลบลง 

ตอนนี้พระเวสสันดรก็ตกใจ  จึงเขาไปประคับประคองเอาน้ํามาพรม  คือจับพระอุระ  จับ
หนาอกเห็นวายังอุน  เขาใจวายังไมตาย  จึงเอาน้ํามาลูบมาพรม นวดฟนตาม  เรียกวาทําใหมัน



เกิดฟนคืนมาใหได  สักครูหนึ่งพระนางมัทรีก็ฟนขึ้นมา  เห็นพระเวสสันดรทรงเมตตาอยางนั้นก็มี
ความชื่นใจ 

พระเวสสันดรเห็นวานางฟนขึ้นมาแลวมี่ความสบาย  จึงไดบอกกับพระนางมัทรีวานองรัก
ลูกทั้งสองนะ  พี่ใหเขาไปเสียแลวเปนทาน  เพราะทั้งนี้ก็พี่ปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนา
พระโพธิญาณนี่ถาไมใหลูกเปนทานไมใหเมียเปนทาน  พระโพธิญาณก็ไมสําเร็จผลฉะนั้นขอให
นองรักจงโมทนาทานนี้กับพี่ สําหรับพระนางมัทรีนี่  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวา  ไมเคยบําเพ็ญบุญบารมีดวยพระองคเองมาเลย  อาศัยแตปตตานุโมทนามัย  
เมื่อพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบุญอะไร พระนางมัทรีก็ยินดีดวย  ฉะนั้นพระพุทธเจาเปนพระอรหันต  
พระนางมัทรีจึงเปนอรหันตได  นี่เขาเรียกวาหากินแบบไมตองลงทุนนะ 

แตอีคราวนี้ลงทุนมากนะ  ใหลูกเปนทานนี่นะ  ในชาติกอนๆ มาสิ้นเวลาสื่อสงไขยกับ
แสนกัป การใหทานก็ดี การสงเคราะหก็ดี  ดวยพระองคเองของพระนางมัทรีไมเคยมีมีแตพระ
เวสสันดรองคเดียว  แตวาพระนางมัทรีก็ถาจะพูดกันวา  ก็หนวยบํารุงกําลัง  จะทําอะไรก็ตาม  
พลอยยินดีดวย 

ตอนนี้มากลาวกันถึงโทษ  โทษวาปจจัยอะไรเปนเหตุใหพระเวสสันดรทําอยางนั้นตอนนี้ก็
ตองอางถึงพระอรรถกถาจารย  ทานกลาววาถอยหลังไปกี่ชาติก็ไมทราบ  ตอนนั้นทั้งสองศรีนี่เปน
นกกระจาบ ปรากฏวาวันหนึ่งนกกระจาบตัวเมีย  คือ  ผูเปนภรรยาจะคลอดไขไมใชคลอดลูกนะ  
หรือวาจะออกลูกออกไข อาจารยหงา  ออกไขนะ  (ครับ)  ก็มีเกิดไมสบายก็อยากกินมะมวงปา
หิมพานต  ไอมะมวงหิมพานตนะ  มันลูกเล็กๆ  ลูกไมโต  แตก็อยากเหอ  (หลวงพอเคยเห็นรึ) 
เคย  เคยกินแลว  ฮะโธ ไมใชเห็นอยางเดียวเคยกินดวย  ลูกเล็กๆเขาเรียกกันวามะมวงหิมพานต
ใชไหม  แลวก็ขณะที่บินไป  เมื่อเมียตองการ  ผัวก็จะหาใหไปเจอะเอาดอกบัวมันมีกลิ่นหอมบาน  
ก็อยากจะไดเอาเกสรดอกบัวหอมๆ หาฝากภรรยาดวยก็พอดีไปจับในดอกบัวมันบานอยูแลว  จะ
เอาเกสรบัว  ไอเจาดอกบัวนั่น  พอแสงอาทิตยมันหมดมันก็หุบพอดี  ปดเอานกกระจาบตัวผัวนี้
ออกมาไมได  ตองคางคืน  ไอกลิ่นหอมมันก็ติดตัวมาละสิ 

พอตอนเชา  ตอกบันมันก็บาน  บินกลับมาได เมียอยูขางหลัง  โมโหโทโสวาผัวคางคืนที่
ไหนมา  แถมมีกลิ่นหอมมาดวย  คิดวาไปมีชูสูสาวกับใคร  ทั้งดาทั้งวาทั้งเอาปกเขามาตี  เอา
ปากมาจิก  แตวาสามีก็ไมไดวาอะไร  บอกตามความเปนจริงเมียก็ยังโกรธ  ไมเชื่อทานก็เลยไมวา  
ทาบอกวากรรมอันนี้แหละติดตามพระนางมัทรีมา  มาชาตินี้เมื่อพระเวสสันดรใหทานลูกไป  
แทนที่จะพูดดีๆ  กลับมากลาวโทษพระนางมัทรีวาไปมีชูสูชายเปนความเห็นคิดวาเธอจะไมมี
อันตราย 

อันนี้ขอบรรดาทานพุทะบริษัททั้งหลายฟงแลวก็จําไปดวย  วาเรื่องของสองกุมารก็ดีเร่ือง
ของพระนางมัทรีก็ดี  มันเปนชาติถอยหลังไปนานแสนนาน  แตทวาการที่ตองมาถูกลงโทษใน



คราวนี้นั้น มันก็ไกลแสนไกล  ถาหากวาบรรดาพวกเราทั้งหลายอยูดีๆ  เราทําความดีทําเพื่อ
ความสุข  สันติสุขกับปวงชนแลว  ตามกฎหมายก็ตาม  ตามระเบียบประเพณีก็ตามถาบังเอิญไอ
ความเดือดรอนใดๆ  มันเกิดขึ้นกับเรา  เราพิจารณาแลววาโทษของเราไมมี  แตไอการถูกลาวหา
วารายประเภทนี้มันปรากฏขึ้น  ก็จงนึกถึงพระเสสันดรกับพระนางมัทรีและนึกถึงกัณหาและชาลี
วา  นี่มันคงเปนเรื่องของกรรมเกา  ถากรรมเกาเปนประการใด  ก็ถือวาใชหนี้กรรมเปนพิเศษ 

ก็ดูตัวอยางองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  เพราะวาเทาที่ทราบในตอนนี้  ก็เคยเทศนใน
เร่ืองพิมพาพิลาป  ที่พระนางพิมพาจะนิพพาน  ทานกลาวโทษมาทุกชาติๆ  แหมนาฟง  บางเรือ่ง
ก็นารองไหบางตอน  พรรณนาทุกชาติวา  เกิดชาติไหนเปนอะไร  ทําอะไรกันพระเวสสันดรไวบาง  
พระพุทธเจาไวบาง  ทําใหเปนที่กระเทือนใจทาน  ขออภัยหมดทุกชาติแลวจึงจะลาพระนิพพาน 

เวลาเหลืออีกนิดหนึ่ง  สําหรับเวลาหนึ่งชั่วโมง  ก็จะขอกลาววา  การที่พระนางมัทรีไม
เคยทําบุญ  ไมเคยทําทานดวยพระองคเอง  สามารถเปนพระอรหันตได  ก็ตองยอนหลังไปสมัย
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตร  คือ  เวลาที่พระพุทธเจาเทศนอยางนี้นั่งแหละ  ที่เขาไปสูกรุง
กบิลพัสดุ  ในตอนนั้นพระนางพิมพาราชเทวี  เมื่อรูวาพระราชสวามีออกบวช  เมื่อเห็นวาพระราช
สวามีโกนผม  ทานก็โกนบาง  พระราชสวามีหมผาน้ํายอมฝาดทานก็เอาบาง  แตวาเวลาที่ทาน
เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ  ทานไมมาเฝา  คิดวาพระลูกเจาถาไมมาหาเราถึงพระราชนิเวศน  เราก็ไม
ไป 

ฉะนั้นเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนพระพุทธบิดาจบ  จึงจะไปหาพระนางพิมพา
ราชเทวี  ซึ่งเปนพระมเหสีเกา  อีตอนนี้ไมมีใหมนะ  เกาแตวาไมมีใหมนะ  เมื่อตอนที่จะเขาไปก็
บอกกับพระโมคคัลลาน  พระสารีบุตร  เอาสองทานไปดวยวา  ถาตถาคตเขาไป  ถาพระนาง
พิมพาจะมากอดขาตถาคตนะ  จงอยาหามนะ  ตถาคตไมมีอะไรในกามราคะแลวแตวานางแกวนี่
ไมเคยบําเพ็ญกุศลมาเลย  ถาทานหามคือไมเคยทําบุญมา ไดแตโมทนาอยางเดียว  ถาเธอทั้ง
สองหามกรรมของนางจะอกแตกตาย  จะไมไดอรหัตผล  ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลเขาไป  เธอ
ก็รองไหมากจอขาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ไมวาไมหามปราม  เมื่อเธอคลายความเศราโศกแลว  
ก็ปรากฏวาองคสมเด็จพระประทีปแกวแสดงพระธรรมเทศนาจบพระนางมัทรีก็ไดสําเร็จพระ
อรหันต  ขอบวชเปนนางภิกษุณี 

เอาละสําหรับกัณฑมัทรีนี้  ก็ขอจบไวแตเพียงเทานี้  ขอบรรดาทานนักดนตรี  ทั้งหลาย
หนึ่งชั่วโมงแลวเห็นไหม ขอบรรเลงคั่นเวลาใหหายเหนื่อยสักนิดเถอะ (เทปหมดหนา) 

…แปลไดใจความตามพระธรรมเทศนาในตอนนี้  ก็ปรากฏวาพระนางมัทรีไดโศกเศรา
โศกาดูรภาพแลว  เพระาพระเวสสันดรไดทรงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิกาใหแก
พราหมณไปแลว  ตอแตนี้ไปจะกลาวถึงทาวโกสียสักกเทวราช  ที่ใหการสนับสนุนพระเวสสันดร
หนอพระบรมพงศโพธิสัตวมาตั้งแตตน  คือวา  ในสมัยที่พระนางผุสดีจะลงมเกิดเปนคน  จอม



บพิตรอดิศรจอมเทวราชก็ไดใหโอกาสกับพระนางผุสดีวา  การมาคราวนี้จะใหผลสิบประการตาม
พรที่ขอไว  แตความจริงนับต้ังแตพระนางมัทรีลงมาเกิดนี้ไซร  เออ  ขอโทษนางผุสดีมาเกิดนี้ไซร  
พระเสสันดรยังไมไดทอดทิ้ง  เอย  พระอินทรียก็ไมไดทอดทิ้ง  จนกระทั่งไปอาราธนาพระ
เวสสันดรใหมาบําเพ็ญบารมีเปนครั้งสุดทาย 

ที่กลาวมาในตอนตนวา ทุกสิ่งทุกประการที่เปนไปดวยความลําบาก เชน พระเวสสันดร
ตองถูกขับออกจากพระราชนิเวศน  ก็เปนเหตุของเทวดา  ความจริงนั้นเปนความปรารถนาดีของ
พระอินทร  ที่จะใหพระเวสสันดรมีบารมีเต็ม  จึงใหเทวดาบันดาลใหเปนไปเชนนั้น  แลวก็ติดตาม
ทุกอยาง  จนกระทั่งการสรางอาศรม  ก็สงวิษณุกรรมเทพบุตร  มาทรงเนรมิตใหเปนอันวา  ก็
ความลําบากยากแคนเปนประการใด  ที่จะพึงมีข้ึนนี่เปนกฏของกรรมแตวาเทวดาทั้งหมดก็ไมมี
ใครทอดทิ้ง 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  การที่จะเกิดมาเปนคนของพระเวสสันดรหนอพระ
บรมพงศโพธิสัตว  ก็ไมใชมาแบบเดาสุม  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาขึ้นชื่อวา  พระโพธิสัตวก็ดี  
ที่เปนเทวดา หรือเปนพรหม  หรือคนที่ไมใชมาเปนพระโพธิสัตว  ที่เปนเทวดาก็ดีเปนพรหมก็ดี  
การที่จะมาเกิดยังไมถึงชีวิตอินทรีย  หมายความวา  ยังไมหมดบุญบามีที่จะเสวยในชาตินั้นๆ  
คือเปนเทวดาหรือพรหม  ถาจะลงมาเกิดโดยตัดลัดขาด  ในระหวางอายะยังไมถึงอายุขัย  เขาก็
จะตองทราบตนเองวา  การมาเกิดคราวนี้ไซร  จะมีผลเปนประการใดนั่นก็หมายความวา  เมื่อ
เกิดมาแลวจะมีความทุกขตอนไหน  จะมีความสุขตอนไหน แตวาผลที่ต้ังใจมาเกิดที่มาเพื่อ
ประโยชนอันใด  และการมาเกิดของพระเวสสันดรในคราวนี้ไซรต้ังใจจะมีบําเพ็ญบารมีใหมันจบ
ครบปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการ  ฉะนั้นพระเวสสันดรจึงมาเกิด  กอนที่จะมาเกิดนะรูแลววา
ตอนไหนมันจะสุข  ตอนไหนมันจะทุกข ตอนไหนจะเปนประการใด  และก็ทราบในกาลตอไปวา  
ในขั้นสุดทายแลวสามารถจะตอสูกับอุปสรรคทั้งหลายทําบารมีสิบประการใหเปนปรมัตบามีใหได  
ในชาตินี้พระเวสสันดรบําเพ็ญบารมีรวม  ก็รวมทั้งสิบบารมีเปนปรมัตถบามีทั้งหมด 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสวา  เปนสิ่งมหัศจรรยที่สุดในตอนหลัง  เปนอันได
ความในตอนนี้วาก็ขอกลาวถึงพระอินทรวา  พระอินทรทานไปอาราธนาสันตุสิตเทพบุตรคือพระ
เวสสันดรใหมาเกิด  มาตอนนี้พระองคก็ทรงพิจารณา  วาเวลานี้พระเวสสันดรไดใหกัณหาและชา
ลีแกชูชกไป  ก็ยังเหลืออีกตอนเดียวเทานั้นไซร  การที่จะสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได  กคื็อให
ภรรยาเปนทาน  แตทวาพระนางมัทรีนั้นเปนคูบุญบารมีของพระเวสสันดรมานาน  ถาบังเอิญใคร
จะมาขอพระนางมัทรีไป  พระเวสสันดรก็คงจะใหเปนทานแตเห็นวาเปนการไมคูควรแกบุคคลอื่น  
ฉะนั้นพระอินทรจึงไดแปลงเปนพราหมณ  ที่เขาเรียกกันวา  อินทพราหมณ  มากลาวคําชมเชย
พระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตววาเปนคนเปยมไปดวยบารมี  พรรณนาหลายๆ ประการ 
อีตอนนี้ตองตาหงารอง มันถึงจะละเอียดไอจะรองรีคอแตกตาย  เมื่อพรรณนาความดีของพระ



เวสสันดรแลว  จึงไดกลาวความประสงคตอนนี้แปลงเปนพราหมณมานะ  ไมไดเปนพระอินทร  
เห็นเปนพราหมณเห็นเปนคน  มาขอพระนางมัทรี  ก็กลาววา  เทวี  คือภรรยาของเขาไมมี  เขาก็
อยากจะมีเมียนี่  ตอนนี้ขอตอหนาพระนางมัทรี  กับพระเวสสันดรอยูรวมกัน พระเวสสันดรก็มา
พิจารณาวา ถาเราจะขัดของเรื่องนี้ไซร  การที่จะสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณคงไมเปนผล 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลจึงกลาวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายวา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ในสมัยนั้นเมื่อตถาคตเปนพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตว  จึงไดตัดกําลังใจวา
พระนางมัทรี  แมวาจะเปนสตรีที่รัก  คือเปนภรรยาที่รัก  แตวาเราก็ยังไมรักเทาพระโพธิญาณ  
จึงทรงพระราชทานพระนางมัทรีใหกับอินทพรหมณ  ฝายพระอินทรดเมื่อไดทรงรับมอบหมายจาก
พระเวสสันดร  คือรับในพระนางมัทรีแลว  ก็ไดแสดงพระองคใหพระเวสสันดรทราบวา ทานคือ
พระอินทร  ตอนนี้ไมเปนพราหมณเปนพระอินทรแลว  แลวจึงไดทูลกลาวกับพระเวสสันดรวา  
เวลานี้พระนางมัทรีเปนสมบัติของขาพระพุทธเจา  ตอแตนี้ไปใคาจะมาขอมัทรีนี้ไมได  แตจะขอ
มอบหมายใหพระองคไวตามเดิม  ภารกิจอันใดที่จะพึงมีแกพระนางมัทรี  ในฐานะที่อยูรวมกัน
เปนสามีภรรยา  ยอมเปนไปไดตามความประสงค  แตทวาถาพระองคจะทรงยกพระนางมัทรี
ใหแกใคร  ตองขออนุญาตจากขาพระพุทธเจากอน 

เปนอันวาทานมาริดรอนไมใหพระนางมัทรีไปอยูกับใคร  เพราะเปนของไมคูควรแลว
หลังจากนั้นพระอินทรก็ทรงใหพรวา  เมื่อพระองคบําเพ็ญบารมีประเภทนี้ ไมมีใครที่จะเสมอที่จะ
ทําได  ความดีของพระองคนี้ไซรตองการอะไรบางทีเปนพร  ขาพเจาจะให เปนอันวาตอนั้นพระ
เวสสันดร  จึงไดมีพระราชปราศรัยกับพระอินทพราหมณ ขอพร  ๘ ประการตาหงารองไหวไหม
เนี่ย  หอนไหวไหม  (ไมเอาครับ)  ไมเอาเหรอ  ไมเอาก็ขอเลาเนื้อความวา 

ขอที่หนึ่ง  พรที่ขาพเจาจะขอก็ขอใหพระราชบิดาทรงอภัยโทษ  รับเขาครองพระราช
สมบัติตอไป  นี่เร่ืองของคนตีนะ  แมจะมีความทุกขประการใดก็ดี  ความดีที่ส่ังสมไวยอมไดผล
และ 

พรขอที่สอง  ขอใหพระองค คําวา พระองค หมายความวา  ตัวของทานเองนะ  ใช
ขาพเจาดีกวา  ขอใหขาพเจาอยาไดมีจิตคิดพอใจในการที่จะฆาคน แมแตวาคนนั้นจะมีโทษถึง
ประหารชีวิตก็ตามที  ขอใหจิตดวงนี้พนไป  คือ ใหมีแตความเมตตาปรานี 

ขอที่สาม   ขอใหพระองคจงเปนที่พึ่ง  ขอใหขาพระพุทธเจาจงเปนที่พึ่งของประชาชนทุก
ลวนหนา  ไมวาใครจะมีความลําบากยากแคนเปนประการใดก็ดี  สามารถจะชวยใหมีความสุข
โดยถวนหนากัน 

ขอที่ส่ี  ขอใหขาพระองคจงประพฤติ  ไมประพฤติผิดในประเวณี  คือมีเมียแตคนเดียว  
มีเมียนอย  ไมมีเมียมากหรือไง  ถูกไหม  ตาหงาหือ 

ขอที่หา  ขอใหบุตรที่พลัดพรากจากกันไป  จงมีอายุยืนนานกลับมาครองราชสมบัติตอไป 



ขอที่หก  ขอใหอาหารอันเปนทิพยจงบังเกิดมี  นับต้ังแตวันทีขาพระองคนี้เสด็จกลับคืน
พระนคร  คําวาอาหารเปนทิพยก็หมายความวา  ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนอาหารการบริโภคใหมี
สมบูรณ  บริบูรณพอที่จะเลี้ยงคนไดทั้งประเทศโดยไมขาดแคลน 

ขอที่เจ็ด  เนื่องในโอกาสที่บริจาคทานและสิ่งของทั้งปวง  ก็ของทั้งหลายเหลานั้นไป
สวรรคจนตามลําดับ  จนกวาจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  ไมตองเวียนวายตายนี้ไซร  
จะสําเร็จแกพระองคสมความปรารถนา 

ขอที่แปด  ใหไดเสด็จเขาสูสวรรคตามลําดับตามลําดับนะนี่  สําคัญนะ  เมื่อตายไปแลว
ขอใหไปสวรรคจนตามลําดับ  จนกวาจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  ไมตองเวียนวายตาย
เกิดในวัฏฏสงสาร 

เปนอันวาพระอินทรเมื่อไดรับ  เออ  เมื่อไดฟงคําของพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศ
โพธิสัตว  ขอพระ ๘ ประการ ก็ทรงอนุมัติใหวานับต้ังแตนี้เปนตนไป  พรทั้ง ๘ ประการนี้ไซร  จะ
สําเร็จแกพระองคสมความปรารถนา 

ตอนนี้จบ สักกบรรพ  นะ  จบหรือยัง  ตาหงา  (จบครับ)  ถาไมจบแกก็รองไปสิตอนนี้
ก็มาถึงเรื่อง  กัณฑมหาราช  กัณฑมหาราช  นี้มีความอยูวา 

เมื่อตาเฒาชูชกแกพาสองกุมารฉุดกระชากลากไปบางดีไปบางนี่เขากลาวกันในตอนนี้เรา
ไปวาเสียตอนตนเพราะวา  ไมงั้นเรื่องมันก็จะไมเขากันระยะทางที่แกผานไปประมารณหกสิบ
โยชน  แตวาเทวดาทั้งหลายเฝาอภิบาลรักษาทั้งสองตลอดทาง  เพราะวาในเวลากลางคือ  ตาชู
ชกแกก็กลัวสัตวจะกัดกินแกเหมือนกัน  กลางคืนนะแกไปนอนบนยอดไม  ผูกเปลนอน  แตทวา
เอาสองกุมารนี่นะ  ใหผูกมัดติดกับตนไมไวขางลาง  นี่แกรักเด็กมากนะ  ก็ปรากฏวามีเทพบุตร
และเทพธิดาสองทานดวยกัน  เมื่อยามไดคํ่ายามค่ําคืน  ก็แปลงเปนพระเวสสันดรองคหนึ่ง  
แปลงเปนพระนางมัทรีองคหนึ่ง มาประคับประคองลูกเด็กทั้งสอง  ทั้งสองกุมารก็เขาใจวา  พระ
ราชบิดาและพระราชมารดาเขามาประคับประคอง ก็มีความสุขใจแตวาพอตื่นขึ้นเชาก็ปรากฏวา
เทวดาหายไป  ก็คิดถึงบิดามารดา 

ก็ขอเลาลัดตัดไปวา  ในคืนวันหนึ่ง  พระเจากรุงสญชัยทรงนิมิตนะ นิมิตก็แปลวา  ฝนใช
ไหม ฝนดี  และตอนเขาก็มานั่งอยูที่ขางนอก  ที่วินิจฉัย  จึงถามโหรทั้งหลายวา ไอการความฝน
ของเรานี้มันเปนประการใด  โหรก็บอกวาวันนี้ญาติผูใหญหรือวาญาติที่จากไป  คือญาติสนิทพระ
บรมวงศานุวงศที่จากไปนาน  จะกลับมาสูพระราชฐาน  พระองคเมื่อไดทรงฟงอยางนั้น  ก็คิดวา
คงไมใชใคร  อาจจะเปนพระเวสสันดร  หรือพระนางมัทรี  หรือวากัณหา  ชาลีก็เปนไปได  จึงมา
ทรงนั่งอยูพระที่นั่ง เรียกวา  มองเห็นไกลๆ  ตามทางนั้นในโรงวินิจฉัยเทวดาก็ดลใจใหตาชูชกจูง
สองกุมารผานไป  พอแลเห็น  พอทานแลเห็นสองกุมารเขาแลวก็มีความสงสัย  จึงไดถามบรรดา
อํามาตยทั้งหลายเหลานั้นก็กราบทูลวา  ใชแลวพระพุทธเจาขา  ที่เสด็จทั้งสองนั้นเปนกัณหาและ



ชาลี  พระราชนัดดา  แตวาการมาอยางนี้ขาพระพุทธเจาก็ไมเขาใจเหมือนกันวา  เปนเพราะเหตุ
ใด  ตาเฒาจัญไรที่มีความคต  เกาขึ้นเกาจุด มีความไมดีนี้  จึงเอากัณหาและชาลีมาได  พระเจา
กรุงสญชัยจึงไดส่ังใหอํามาตยไปเรียก  ตาเฒาเขามา แลวก็จึงไดถามวา  นี่  เด็กนี่ไดมาจากไหน  
ตาเมาแกไมรูวาใครเปนใครจึงไดกราบทูลใหทรงทราบวา ไดมาจากพระเวสสันดรหนอพระบรม
พงศโพธิสัตว ที่เปนนักพรตอยูที่เขาวงกตในปาหิมพานต  พระเจากรุงสญชัยจึงไดถามวา  การ
ไดมานี้ไปขโมยเขามาหรือวาขอเขามา  ตาชูชกก็กราบทูลวา  พระเวสสันดรทรงพระราชทาน  
ทานถามวา  จะไปไห  ก็ตอบวา  จะเอาไปเปนคนรับใช  พระเจากรุงสญชัยจึงไดหันไปถามกัณ
หากับชาลีวาหลานรักของปูทั้งสองนี้  ทําไมนั่งอยูขางลาง  ข้ึนมานั่งขางบน  คือใหมานั่งตักนะ  
(เทปหมด) 

พระราชบิดาไดพระราชทานใหเปนขาของชูชกในฐานะที่ยังเปนทาสไมเปนไทเพียงใดจะ
ข้ึนไปนั่งเสมอพระองคไมได ดังนั้นพระเจากรุงสญชัยจึงไดถามวา กอนที่พอของเจาจะใหเขามาตี
ราคาไวเทาไหร  ทานชาลีไดกลาววา  สําหรับขาพระพุทธเจานี่ไซร  พระราชบิดาดีราคามาทองคํา
หนึ่งพันแทง  ถาจะขายใหใครก็ตองใชทองคําหนึ่งพันแทง  เปนเครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน  
สําหรับกัณหานองสาวนั้น  พระราชบิดดาสั่งใหใชโคหนึ่งรอย  ชางหนึ่งรอย มาหนึ่งรอย  คน
ผูหญิงหนึ่งรอย  ผูชายหนึ่งรอย  เปนการแลกกัน มิฉะนั้นก็จะไมสามารถจะเปนไทได  ตามพระ
อรรถกถาจารยไดกลาวไววา  การที่พระเวสสันดรตั้งราคาลูกหญิงลูกชายไวแพงขนาดนี้  ก็เพื่อ
ปองกันไมใหชูชกเอาเด็กทั้งสองศรีนี้ไปขาย  ประเภทเปนของซื้อขายไดงายๆ 

เมื่อพระเจากรุงสญชัยไดทรงทราบ  จึงไดใหอํามาตยขาราชบริพารไปนําเอาเครื่องทอง
พันแทงมาไถหลานชาย  แลวก็โคหนึ่งรอย  มาหนึ่งรอย  ชางหนึ่งรอย  หญิงหนึ่งรอย และก็ชาย
หนึ่งรอยนะ  อยางละรอย  ละรอย มาไถหลานสาว  เมื่อไถเสร็จก็มอบสมบัติทั้งหมดนี้ใหแกชูชก  
และก็ทรงมอบปราสาทเจ็ดขึ้นใหเปนที่อยูของชูชก ชูชกก็มีความสุขความสบาย  แลวมีอาหารการ
บริโภคดีเปนกรณีพิเศษ  ซึ่งไมเคยมีมาในกาลกอน 

ตอนนี้องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ความจริงทานไดกลาวไวใน    
กัณฑืฉกษัตริย   แตขอลัดมาตัดไวกอนใหเร่ืองมันเชื่อมกัน  ทานกลาววาชูชกเมื่อไมเคยกิน
อาหารประเภทดีๆ  ประเภทนี้  ก็ลอซะเต็มที่  แบบอาจารยหงาแหละ กินจนกระทั่งรองไมออกก็
ยังดีนะ  กินมากเขาไปเกินพอดี  ปรากฏวาไฟธาตุไมยอย  ชูชกก็ถึงแกความตายตอมาพระเจา
กรุงสญชัยจึงประกาศวา  ใครเปนญาติของชูชกบาง  ขอใหมารับมรดกตกทอดก็ปรากฏวาไมมี
ใครประกาศตนเปนญาติของชูชก  เปนอันวาสมบัติของทั้งหมดก็ตกเปนของหลวงไป  นี่มาขึ้น
กัณฑฉกษัตริยก็จบกันตรงนี้นะ  อาจารยหงานะ  เดี๋ยวก็รองแหลพรนะนึกใหดีนะ  อยาใหพรเขา
ขาดไป 



ตอมาพระราชปุ  พระเจาปูกับพระเจายาจึงไดถามกัณหา  ชาลีวา พระราชพิดามารดามี
ความสุขดีหรือประการใด  ตอนที่มอบเจาทั้งอสงใหกับชูชกนั้นไซร  พระราชบิดามีความรูสึกยังไง  
กัณหาและชาลีก็ตอบวา ตอนที่ใหพระราชบิดา  เออ  พระราชบิดาทรงมอบขาพระพทุธเจาทัง้สอง  
พระราชบิดาน้ําตาไหลตองเดินเขากุฏิ  ทั้งสองปูและยาก็สรสาร  จึงไดถามถึงความสุขและความ
ทุกข  ทานทั้งสองก็กลาววา  บิดาและมารดาทั้งสองมีความทุกขมาก ไมเหมือนอยูในพระราชฐาน  
ทานจึงไดกลาวา  ทางนี้  ปูเองก็คอยที่จะใหพระราชบิดามารดาของเธอทั้งสองมาพระราชนิเวศน 
ทานทั้งสองก็กมเกศลงกราบ  บอกวาพระราชบิดาและพระราชมารดาทั้งสองจะมาเองไมได  ถา
พระเจาปูพระพระเจายาไมไปรับ  ในตอนนี้พระบาลีทานวา เทวดาก็คลายอารมณจากความโกรธ  
ของบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีในพระเวสสันดร  เพราะวาทําเพื่อพระโพธิญาณเทานั้น  พระเจา
กรุงสญชัยจึงประกาศวา  บุคคลใดความปรารถนาเชนนั้น  ขอใหแสดงออกมา  ถาบรรดาบุคคล
ทั้งหลายโดยถวนหนา  มีความปรารถนาจะใหพระเวสสันดร  เขามาสูพระราชนิเวศนเขตพระนคร  
ก็ขอใหไปกับเรา  เราจะจัดขบวนเปนจาตุรงคเสนา  เปนขบวนใหญไปรับลูกชายจากปาหิมวันตป
ระเทศ 

ความตอนนี้มีวา  เมื่อพระเวสสันดรหนอพระบรมพงศโพธิสัตวก็ดี  ออกจากพระราช
นิเวศน  หรือวาชางปจจัยนาเคนทร  ออกจากพระราชนิเวศนไปแลว  ก็ปรากฏวาเมื่อนั้นความ
เปนอยูมีตามเดิม  คือไมอุดมสมบูรณตาที่เคยมา  บรรดาประชาชนทั้งหลายโดยถวนหนาที่มี
ความรักอยู  ก็มีความแคนเคืองบุคคลที่เขาไปไลพระเวสสันดร  แตมาตอนหลังนี้บุคคลทั้งหลาย
เหลานั้นก็คลายความโกรธ  เพราะความจริงเขาไมไดโกรธเอง  เทวดาใหโกรธทุกคนก็มากราบทูล
พระเจากรุงสญชัยวา  ขาพเจาไมคิดจะเอาโทษกับพระเวสสันดรตอไปและตั้งใจจะใหรับพระ
เวสสันดรกลับมาเปนตอนนี้ขอลัดจะเปนกัณฑอะไรก็ชางนะ  นครกัณฑ  มันเดินกลับบานเทานั้น
นะ 

 
   
 
 

 
 


