
 ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน   ท่ีมีความเคารพในพระพุทธเจา   ฟงคําแนะนําของ
พระพุทธเจาสักหนอยหนึง่   แลวลองไปปฏิบัติตาม  ถาทุกทานท่ีฟงแลวนําไปปฏิบัติตามไดจริงอาตมา
ก็ของยืนยันวาการเกิดตอไปขางหนาของทาน   ท่ีมีกี่คร้ังก็ตาม   กี่ชาติก็ตาม   ขอยืนยันวาทุกทานจะไม
พบกับอบายภมิูท้ัง  4  คือ  การเกิดเปนสัตวนรกก็ดี  เปนเปรตก็ดี  เปนอสุรกายก็ดเีปนสัตวเดรัจฉานก็
ดี   จะไมมีแกทานทุกชาติท่ีเกิดตอไป   และการเกดิของบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย  ก็จะจํากดัการ
เกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอยางหยาบ ๆ  ทานท้ังหลายถาจะมีการเกดิจริง   ถากําลังใจของทานยอหยอน  
ปฏิบัติไดแตวาไมเครงเครียดนัก  คือปฏิบัติไดไมละเอียดนัก  พอทํากนัได   เรียกประเภท  เชาชามเย็น
ชาม   แตก็สามารถทรงความดีไวไดอยางนี้   ถาหากวาทานจะเกิดใหม  ก็เกิดเปนเทวดาหรือพรหม  ๗   
ชาติ   และกลับมาเปนมนุษยอีก  ๗  ชาติตามหลักวิชา  หลังจากนั้นก็เปนพระอรหันต  เขานิพพาน 
 ถามีกําลังใจอยางกลางคือไมเกงเกนิไป   ไมเกงจนถึงท่ีสุด  คือวาประเภท  ทําไดแตทําไดอยาง
เช่ืองชา   มีกําลังใจกลาง ๆ  ท่ีเรียกวา   มีบารมีอยางกลาง   อยางนี้ทานจะเกิดเปนเทวดาหรือพรหม  ๓  
ชาติ  จะเกิดเปนมนุษยอีก  ๓  ชาติ  เทานี้กส็ามารถเปนพระอรหันตเขานิพพาน 
 ถามีกําลังใจเขมแขงทําไดแบบละเอียดจริง ๆ  อารมณสุขุมทรงตัวไดอยางดี   ถากําลังใจ
ประเภทนี้เราทําไดจะเกดิเปนเทวดาหรือพรหมอีกชาติเดยีวเทานั้น   กลับลงมาเกิดเปนมนุษยอีก  ๑  ชาติ
เปนพระอรหนัตเขานิพพาน 
 การยอมรับนบัถือ   บรรดาทานพุทธบริษทัตองนับถือกันดวยความจริงใจเปนสวนตัวดวย  และ
ก็ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของทานดวย  ส่ิงใดทานหามวาไมดีอยาทํา  ส่ิงใดทานแนะนําวาอยางนีน้ี่เปน
จุดของความสุข  จงทํา   เราทําอยางนี้ถือวา   นับถือพระพุทธเจาจริง   แตวาการปฏิบัติตามพระธรรม
คําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   ท้ังในดานศีลก็ได   ในดานธรรมก็ดี   คําส่ังสอน
พระพุทธเจานีมี้ถึง    ๘๔,๐๐๐  หัวขอ  ก็ไมจําเปนตองนาํมาปฏิบัติท้ังหมด   เลือกเอาโดยเฉพาะวาส่ิง
ไหนท่ีพอจะปฏิบัติได    เราทําอยางนั้น    อยาปฏิบัติเกินกําลัง   และต้ังใจปฏิบัติดวยความจริงจังอยางนี้   
ถือวาทานมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจาจริงมีการยอมรับนับถือพระพทุธเจาจริง 
 ใหลืมความช่ัวท้ังหมด   ปาณา   อทินนา   กาเม    มุสา    สุรา    ท่ีผานมาแลวท้ังหมดเลิกกัน   
ไมคิดถึงมัน   นับต้ังแตวันนีเ้ปนตนไป   ไมลืมคิดวาสักวันหนึ่งขาหนาเราจะตาย   ถาเราตามแลวไม
ยอมมานรก   มันทุกข   เราไมตองการ   เราตองการไปจดุเดียวคือนิพพาน   ถาไปสวรรคหรือพรหม    
หมดบุญวาสนาบารมีตองพุงหลาวลงนรก  เพราะบาปเกาท่ีมีอยู    ฉะนัน้มุงอยางเดยีวคือไปนิพพาน  
อารมณอยางนีถ้าทรงตัวเขาเรียกพระโสดาบัน    บาปท้ังหมดทุดอยางท่ีทํามาแลวไมทําตอไป 
 คนท่ีเขามีศีลนะเขาไมสรางความยุงใหเกิดกับบุคคลอ่ืน   เพราะวาเขามองหาความเลวของตัว
เปนสําคัญ   ถาจิตของเราดีละก็มันก็ไมยุง   กายกด็ี   วาจาก็ดี   ถาจิตของเราเลว   วาจาก็เลว   กายก็เลว   
ทุกคนจงสํานกึตัวไว   อยาใหมีอะไรเกิดข้ึนเปนการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบ
วินัย 



 ศีลของเรามีเทาไรปฏิบัติใหครบ   ทําไวใหมันครบ   ธรรมะมีเทาไรทีอ่งคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาสอน   มีเทาไรปฏิบัติใหครบ   อารมณสมถะมี  ๔๐  ปฏิบัติใหมันครบองค   วิปสสนาญามี
เทาไรปฏิบัติใหครบ    ถาพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยูอยางนี้   มันก็ไมมีเวลาท่ีจะไปยุงกับบุคคลอ่ืน   
ถาเราดีเสียแลวก็ไมสรางความยุงยากความเดือดรอนใหแกบุคคลอ่ืน   
 ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนพยายามทรงอารมณจิตใหอยูใน  พรหมวิหาร  ๔  เปนปกติ   คิด
วาเราจะมีความรักในคนอ่ืนและสัตวอ่ืนนอกจากตัวเรา   เสมอดวยตัวเรา   เราจะมีความสงสารเกื้อกูล
เขาใหเปนสุขตามกําลังท่ีเราพึงจะทําได   เราไมมีอารมณอิจณาริษยาบุคคลอ่ืน  เห็นใครไดดีก็พลอยยนิดี
ตาม   ถาส่ิงใดเปนเหตุเกินวสัิยดวยอํานาจกฏของกรรมหรือกฏของธรรมดาเกิดข้ึน   เราจะไมมีความ
หวั่นไหวในจติ   นี่อารมณอยางนี้ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงไวได   ก็จัดวาเปนศูนยกําลังใจท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดอันจะพึงกาวเขาไปสูความดี 
 ถาจิตของเราทรงอยูในพรหมวิหาร  ๔   แลวมีอะไรบางท่ีมันจะเกิดข้ึน   นั่นก็คือ   ศีลบริสุทธ์ิ  
ไมตองระมัดระวังศีล   ความเปนผูมีเหตุมีผล   มีความเคารพในองคสมเด็จพระทศพลก็มีพรอมบริบูรณ   
เพราะอะไร   เพราะคนท่ีทรงศีลบริสุทธ์ิ  ก็แสดงวามีความเคารพในพระพุทธเจา   มีความเคารพในพระ
ธรรม   มีความเคารพในพระสงฆ   เพราะวาพระพุทธ   พระธรรม    พระสงฆ    ทรงแนะนําใหจิตอยูใน
ขอบเขตนี้   เรามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีเปนตน   เราจึงมีศีลบริสุทธ์ิ   เราจึงรูจักอายความ
ช่ัว   เกรงกลัวความช่ัว  จึงไดมีการประกอบความดี   คือจิตทรงพรหมวิหาร  ๔   มีหริิและโอตตัปปะ   
นึกถึงความตายเปนอารมณ   อยูท่ีไหนก็มีแตความเยือกเยน็   มีแตความสุข   เราก็เปนสุข   บุคคลอ่ืนก็
เปนสุขเพราะกายไมเสีย   ปากไมเสีย   ท้ังนี้เพราะวาใจไมเสีย   ถากายเสีย   ปากเสีย   ก็แสดงวาใจมัน
เสีย  เสียมากจนลนมาถึงกาย   ถึงวาจา   นี่เปนอันวาถาทรงคุณธรรมอยางนี้ได  ความเปนพระโสดาบัน
ก็ยอมปรากฏ  
 จงอยาคิดวาคนอ่ืนจะตองมาลงโทษเรา  กอนท่ีคนอ่ืนจะลงโทษ   กรรมท่ีเราทําความช่ัวมันก็ทํา
ความเรารอนใหเกิดข้ึนแกเรา   ใครเขาพูดความช่ัวคราวใดเราก็สะดุงเพราะเรามันเลว   พระพุทธเจา
ตรัสวา  อัตตนา  โจทยัตตานงั   จงเตือนตนไวเสมอ    และจงโจทยตน   กลาวโทษตนไวเปนปกติ   หา
ความช่ัวของตัว   อยาไปหาความช่ัวของบุคคลอ่ืน   ถาเลวมากเม่ือไหร   เราก็เพงเล็งความเลวของบุคคล
อ่ืนมากเทานัน้   ถาเราดีมากเทาไหร  เราก็ไมแสหาความเลวของบุคคลอ่ืน   เสียดสีเขาบาง  พูดกระทบ
กระเทียบเขาบาง   ทําลายความสุขใจเขาบาง   นั่นแสดงวา  เรามันเลวท่ีสุดของความเลว   คือความเลว
มันไมไดขังอยูเฉพาะในใจ   มันไหลออกมาทางกาย  ไหลออกมาทางวาจา   เพราะมันลน   เลวจนลน   
นี่ขอทุกทานจงจําไว   อยาไปมองดูความเลวของคนอ่ืน   มองดูความเลวของตน   ไมตองไปปรับปรุง
บุคคลอ่ืน   ปรับปรุงเราเองใหมันดีท่ีสุด 
 คนท่ีเขามาสรางความช่ัวใหสะเทือนใจเรา   นั่นเขาเปนทาส   ของกิเลสตัณหา   อุปาทาน   และ
อกุศลกรรม   ทาสของกิเลส   ตัณหา   อุปาทาน   อกุศลกรรม   นี่ไมมีทางจะคืนตัวได   ความเปนอยูของ
เขาในสมัยปจจุบันในชาติท่ีเปนมนุษยเขากมี็แตความเรารอน   มีแตความเศราหมองจติ   เพราะกิเลสมัน



ทําจิตใจใหเศราหมอง   ตัณหาสรางจิตใจใหเรารอน  อุปทานมีอาการเกาะความช่ัวเปนปกติ  อกุศกรรม
ทําความช่ัวตลอดเวลา   คนท่ีเปนทาสของกิเลสตายแลวไมมีโอกาสจะเกิดเปนคน   แมจะเกิดเปนสัตว
เดียรัจฉานก็ยังเกิดไมได   ตองไปเกิดในอบายภูมิ 
 นี่ถาบุคคลผูใดทําใจของเราใหเรารอนดวยกายกรรม   ทําดวยกายก็ดี   ดวยวจีกรรม   ทําดวย
วาจากด็ี  เราจงคิดวาคนประเภทนี้เขาไมใชคน   เขาคือสัตวนรกในอบายภูมินั่นเอง   เราก็คิดวาถาเราจะ
ไปตอลอตอเถียง  จะกระทําตอบ   เราก็จะเลวตามเขา   เวลานี้จิตใจของเขาจมลงไปแลวในนรก   ถาเรา
ทําตามแบบเขาบาง   เราก็จะจมลงนรกเหมือนกัน   มันไมมีประโยชน   จิตเราก็ระงับความโกรธดวย
อํานาจขันติหรืออุเบกขา   นีอุ่เบกขาเราใชกันตรงนี้เลย   เฉย   เขาเลวกป็ลอยใหเขาเลวไปแตผูเดียว   เรา
ไมยอมเลวดวย 
 จําใหไดวาชาตินี้ท้ังชาติต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   เราจะไมประมาทเร่ืองความตายของชีวิต   และ
คนท่ีเกิดทีหลังเราเด็กเล็กตายกอนเราไปเยอะแยะ   เราตองตายแน   พยายามรวบรัดคามดีเขาไว   บาป
เกา ๆ  ท่ีทําไวแลวชางมัน  มันจะไปไหนกช็างมัน   มันตามเราไมทันดวยอาศัยเคารพพระพุทธเจา  
เคารพพระธรรม  เคารพพระอริยสงฆ   และปฏิบัติศีลใหบริสุทธ์ิ   อยาลืมวาฆราวาสศีลหา   อาจจะ
หยาบไปนิดหนึ่ง   แตกพ็นอบายภูมิแลว   ถาทางท่ีดีไดกรรมบถ  ๑๐  จะดีมาก 
 จงจําไววาอารมณใดท่ีประกอบดวยความรัก   ประกอบไปดวยความโลภ  ประกอบไปดวย
ความโกธร   ประกอบไปดวยความหลง   อันนั้นพุทธเจากลาววาเปนอารมณของ   ดรัิจฉาน   คําวา   
ดิรัจฉาน   กห็มายความวา  ไปขวาง  ดิรัจฉานนี้เขาแปลวา   ไปขวาง ๆ  คือมันขวางจากความดี   มันไม
ตรงดี   เพราะอาการอยางนัน้เปนอาการของเดียรัจฉาน   ใจคิดเปนใจของเดียรัจฉาน   วาจากลาว   
ดิรัจฉานกถา   เปนวาจาของเดียรัจฉาน   อาการทําเปนอาการของเดียรัจฉานใชไมได  พระพุทธเจาไมมี
ความประสงค 
 ความมีระเบียบวินยัเปนของสําคัญ   คนท่ีเลวยอมไมรักษาระเบียบวนิยั   ไมจําคําส่ังและคํา
สอน   คือคนใดก็ตามตองมีอาการเตือนกนัอยูเสมอ ๆ  นั่งจงรูวาเลวเกนิไปสําหรับการท่ีเกิดมาเปน
มนุษย   เพราะการเปนมนษุยเรามาจากความดี   มาจากทาน   มาจาศีล   มาจากภาวนา   ถามาถึงความ
เปนมนุษยแลวทําเปนคนไรศีล  ไรทาน   ไรภาวนา   คือการเจริญปญญา   ก็แสดงวาเรากลับเปนสัตว
ของอบายภูมิใหมกายเปนคน   แตใจเปนสัตว  กายเปนคน  แตใจเปนเปรต  นี่เปนวสัิยของคนท่ีไมรักดี   
ไมรักงาม   นี่เราฟงธรรมกันมาถึงข้ึนความเปนอริยะ  แตวาจิตใจของเรายังตกเปนทาสของอบายภูมิอยู   
ก็รูสึกวาจะเลวมากเกิดไป 
 พวกเรามีใครบางไหม   ในอดีตใกลกด็ี   ไกลก็ดี   ท่ีขาดพรหมวหิาร ๔  มีอารมณคิดเปนศัตรู
กับคนอ่ืน   คิดทําลายลางบุคคลอ่ืน   คิดอิจฉาริษยาบุคคลอ่ืน   คิดลงโทษ   คิดซํ้าเติมในความผิดของ
บุคคลอ่ืนมีบางไหม   ในอดตีเร่ิมต้ังแตอยางเขามาสูสํานักนี้   อารมณจดุไหนมีบาง   ถามีอยูไมรูตัววามี
นี่เลวมาก   หมายถึงวาเปนท่ีไปอเวจีมหานรก   ถาขณะใดเรารูอยูวามี  ในกาลนัน้พึงรูวานี้เราเปนสัตว
นรกเสียแลว   ไมใชแดนของอริยะ   หรือไมใชแดนของสมณะ   ไมใชแดนของพระสงฆใน



พระพุทธศาสนา   นี่ความจริงพรหมวิหาร ๔  นี่เราศึกษากันแตตน   ถาไมมีในใจกแ็สดงวาเลวเกินไป
สําหรับความเปนมนุษย และก็เลวเกินไปที่จะตองเกิดเปนสัตวเปนอสุรกาย   หรือเปนเปรต   ชวงท่ีอยู
คืออเวจีมหานรก   เตือนใจเตือนตัวใหรูไว  ความเลวประเภทนี้ไมมีสังคมใดเขาตองการ   นี่ความรูสึก
อยางนี้ตองมีกบัเราเสมอ 
 ท่ีกลาวอยางนีไ้มใชดา   เปนการแนะนําตามท่ีเขาปฏิบัติกันมา   เขาทํากันอยางนี้   อัตตนา  
โจทยัตตานัง   จงกลาวโทษโจทยความผิดของตัวไวเสมอ   อยาไปยุงกบัคนอ่ืน   คตินี้นักปฏิบัติทุกคน
เขาจะประณามตัวเองเขาไวเสมอ   อารมณยุงอยูกับกามราคะนิดหนึ่ง   เขาจะประณามวาเลวทันที   ของ
อะไรก็ดี   ถาชมวาสวย  ชมวางาม  เม่ือรูสึกข้ึนมาก็รูสึกวาใจของเรามันเลวเสียแลวรึนี่   แคนี้เขาตําหนิ
ตัวเขาแลว   แลวยิ่งไปเพงโทษของบุคคลอ่ืน  ไปแสดงอารมณอิจฉาริษยาบุคคลอ่ืน  ทําใหบุคคลอ่ืน
ไดรับความเรารอน   นั่นแสดงวากิเลสมันไหลออกมาทางกายและทางวาจา   มันลนออกมาจากใจ   มัน
เลวเกินท่ีจะเกดิเปนมนษุยใหม   นี่เราตองประณามอยางนี้   แลวทางท่ีไปจะไปไหน   เปนสัตว
เดียรัจฉานก็ยังเปนไมได  ตองไปข้ึนตนมาจากนรก   มันไมเหมาสําหรับเรา   นี่เราตองประณามตัวไว
เปนปกติอยาเท่ียวประณามคนอื่นเขา 
 ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย   ระมัดระวังเร่ืองจิตใจใหมาก   ท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงสอนใหใช   อนุสสติ   คือ  ตามนึกถึงความดี   คือนกึยอมรับนับถือพระพุทธเจา   ๑   ยอมรับนบัถือ
พระธรรม  ๑  ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ ๑  นี่เรียกวา   เปนพุทธานุสสติ   ธัมมานุสสติ   สังฆานุสสติ   
พยายามนึกถึง  ศีล  ท่ีเราตองปฏิบัติ   พยายามระมัดระวังใหครบถวน   นึกถึงทาน   การบริจาค   นึกถึง  
ความดีของเทวดา  นกึถึง  ความตาย   ท่ีจะเขามาถึง   นึกถึงอารมณของพระนิพพานอยางนี้เปนตน   
อยางใดอยางหน่ึงบรรดาทานพุทธบริษัท  ไมตองครบท้ังหมด   องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนวา   
ข้ึนช่ือวาความชั่วท่ีทํามาแลวในกาลกอน จงอยาตามนึกถึงมัน   นึกถึงความดีท่ีทําไวแลวเทานั้น    ผล
ของความดีจะสงผลใหเปนสุข   คือไปเกิดบนสวรรคได 
 ทีนี้ความสุข   ความทุกขของโลก   มีความรอนเกินไป   ความหนาวเกนิไป   มีความหิว   มี
ความกระหาย   มีความปวยไขไมสบาย   กระทบกระท่ังกับอารมณท่ีเราพอใจบาง  ไมพอใจบาง   ความ
แกเขามาถึง   ความตายจะเขามาถึง   ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะเขามาถึง   อาการ
ท้ังหลายเหลานี้   ถาเกิดข้ึนถือวาเปนเร่ืองธรรมดา   เปนกฏธรรมดาท่ีเราจะหลีกเล่ียงไมได   ความสบาย
ใจมันเกิดอารมณจิตเกิดสุขท่ีอารมณของพระอนาคามี   มีความสุขใจแบบนี้ไมมีอะไรเปนท่ีรับสัมผัส
แหงความทุกข   มีอารมณจติสบาย 
 แลวตัวสําคัญท่ีรายท่ีสุดท่ีสรางความทุกขก็คือ   อารมณความรักในกามารมณ   นี่ตัวสําคัญ    
เปนตัวสรางเหตุรายใหเกดิข้ึนกับจิต   หรือเปนเหตุใหเกิดข้ึนกับจิต หรือเปนเหตุใหเกิดข้ึนกับกาย   
อาศัยความรักเปนสําคัญท่ีเราจะตองเศราโศกเสียใจ   เพราะอาศัยของรักพลัดพรากไป   ภัยอันตรายจะ
เกิดข้ึนกับเรา   โทสะ   ความพยาบาทมันจะเกดิข้ึนจะตองประทุษรายซ่ึงกันและกัน  ก็เพราะวาส่ิงท่ีเรา
รัก   ความรักท่ีเนื่องดวยกามารมณไมมีสําหรับเราแลว   มันจะมีภัยอันตรายมาจากไหน  จะมีความเศรา



โศกเสียใจมาจากไหน   ตอนนี้เปนอันวากิเลสหยาบหมดไป   ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรวา   อธิจิตสิกขา   
ก็หมายความวา  ตองทรงอารมณในดานความรูสึกอยางนี้เปนปกติ   มีความเขมแข็งพอท่ีจะไมทําลาย
ความดีสวนนีไ้ปจากจติ   มันจะทรงอยูไดทุกขณะจิตท่ีชีวิตเราทรงอยูตลอดไป 
 ความรักท่ีมันเกิด   เราเขาใจวามันดี   เขาใจวามันสวย   เขาใจวามันสะอาด  อารมณอยางนี้เปน
อารมณของตัณหา   ดึงไปอบายภูมิมีนรกเปนตน   นี่พระทุกองค  เณรทุกองค   ฆราวาสทุกทานจงทําจิต
อยางนี้เปนปกติ   จะสังเกตไววาใครสนใจหรือไมสนใจ   คนท่ีสนใจเขาไมสรางความเดือนรอนใหเกิด
กับบุคคลอ่ืน   เพราะอะไร  เพราะตองดูตัวไวเสมอวา   เรามีจุดบกพรองขนาดไหน   อยางปลอยให
กิเลสมันลนจากใจ   ถาจะเลวอยูแคในใจ   ความรักจะพึงเกิดข้ึนในเพศก็อยูแคใจ   อยาใหมันไหลมาทา
ทางตา   อยาใหมันไหลมาทางปาก   อยางใหมันไหลมาทางกายอยางนี้  เขาเรียกวาขังรัก   เปนแคกําลัง
ของสมาธิ   เปนสมถภาวนา   แตทําลายอารมณรักภายในใจเสียได   นีเ่ปนอารมณของสิปสสนาญาณ   
เขาทํากันอยางนี้นะ   มีอารมณใหทรงอยูเปนปกติ 
 ใชสังขารุเปกขาญาณ   เฉยทั้งอาการท่ีเขามากระทบกระท่ังจิตในดานของโลกียวิสัย   เฉยท้ังคํา
ชม   เฉยท้ังคํานินทา   เฉยท้ังไดมา   เฉยท้ังเส่ือมไป   เฉยหมดไมมีอะไรสนใจ   คํานินทาวารายเกนิข้ึน
กระทบใจแผล็บ   ปลอยหลุดไปเลย   ชางมันฉันไมยุงอารมณอาการตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกบัรางกาย   จะ
ปวยไขไมสบายมันจะแก   มันจะตายก็ชางมัน   แตการรักษาพยาบาล   การบริหารรางกายเปนของ
ธรรมดา   ถือวาทําตามปกติ 
 ถาเขาจะถามวา   ถาทําจิตใจไดอยางนีย้ังสูบบุหร่ีไหม   ยงักินหมากไหม  ยังจะตองใชของท่ีเคย
ใชกับรายกายไหม   ก็ตองตอบวาใชตามปกติ   เขาไมไดติด   แตรางกายตองการ   เหมือนกับ
พระพุทธเจาท่ีเปนพระพุทธเจาแลวยังฉันภตัตาหารเร่ืองอะไรท่ีประสาทตองการเปนเร่ืองธรรมดาท่ีตอง
บํารุงโดยประสาท   เพื่อเราจะเอาไวใชเปนประโยชน   เหมือนกับคนที่ลงเรือร่ัวเพื่อหวัดจะขามฟาก   
ถาขณะใดท่ียังอาศัยเรืออยู   เม่ือน้ํามันร่ัวข้ึนมาเราก็ตองอุด   มันผุตรงไหนกต็องทํานุบํารุงซอมแซม   
ไมใชวาปลอยใหมันร่ัวใหมันพังไปจนกวาเราจะข้ึนฝงได   
 ใชปญญาพิจารณาใหเห็น   คอย ๆ คิด  คอย ๆ นึก   เห็นตามความจริง   เราเรียกหาคามเจริญกัน
ในหลักพระพทุธศาสนา   ไมใชจะมานั่งโกหกมดเท็จตนเอง   ถาเห็นตัวเราแลวก็เหน็บุคคลอ่ืน   ดูหา
ความเปนจริงใหพบ   จนกระท่ังจิตสลดคิดวา 
 รางกายของคนและสัตวเต็มไปดวยความสกปรกจริง ๆ 
 รางกายของคนและสัตวมีทุกขจริง ๆ 
 รางกายของคนและสัตวหาความเท่ียงไมไดจริง ๆ 
 มันมีการสลายตัวไปในท่ีสุด  
 ไมมีใครจะบังคับบัญชารางกายใหมีสภาพทรงตัว 
 ไมมีใครจะกลาจะแสดงวาเราเปนเจาของรางกายจริงจังโดยการบังคับใหทรงตัวได 
 ในเม่ือรางกายมันไมดีอยางนี้เราจะไปเมามันเพื่อประโยชนในโลกยีวสัิยทําไม 



  
 เม่ือรางกายมันเปนของสกปรก   มันก็เปนของไมเท่ียง   มีอนัตตา   คือสลายตัวไปในท่ีสุด   จิต
ก็ไมยดืม่ันถือม่ัน   ไมผูกพนัในรูปกายใด ๆ   ท้ังหมด   จะเปนท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม   เหน็วาไม
เปนสาระ   หรือวาไมเปนแกนสาร   มันมีแตความสกปรก   เคร่ืองประดับท่ีแตงกายเปนของหลอกลวง
ไมมีอะไรดี   ผาผอนทอนสไบหามาแลวอยางดี   สีสดสวยเดี๋ยวก็ทรุด.โทรม   ความจริงนึกวาสวมแลว
ก็เก็บ   จะใชใหมก็ตองซักตองฟอก   นี่แสดงวามันสกปรก   เคร่ืองอาภรณตาง ๆ  กค็อยปดคอยสีขัด
เกลา   ทําลายส่ิงสกปรกอยูเสมอ   ทีนี้อะไรมันเปนของสะอาด   เปนอันวาวัตถุก็ดส่ิีงท่ีมีชีวิตก็ดี   มันก็
ของไมสะอาดทั้งหมด   จิตคิดอยางนีใ้หมันเปนปกติ   จิตก็ตัดความรักเสียได 
 สักกายทิฏฐิ   ตามแบบทานอธิบายไวในหลักสูตรนักธรรมช้ันโท   เปนคําอธิบายถึงอารมณ
พระอรหันต   ถาจะปฏิบัติกนัตามลําดับแลวตองใชอารมณตามลําดับคือ   ใชอารมณ   ข้ันตน   ข้ันกลาง    
และข้ันสูงสุด 
 อารมณหรือการปฏิบัติตนหนีนรก   จนนรกตามไมทนัตอไปทุกชาตินัน้  มีอารมณโดยยอดังนี ้
 ๑.   มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตายแน 
 ๒.   ยอมรับนับถือพระพุทธเจา  พระธรรม   พระอริยสงฆสาวกของพระพุทธเจา 
 ๓.   ฆราวาสมีศีล  ๕   ทรงอารมณเปนปกติ 
 ท้ัง  ๓   ประการนี้  เปนอารมณในขณะทีป่ฏิบัติ   เม่ืออารมณทรงตัวแลว  อารมณท่ีปกหลัก
ม่ันคงอยูกับใจจริง ๆ  ก็เหลือเพียงสอง   ท่ีทานเรียกวา   องค  ก็คือ 
 ๑.   ยอมรับนับถือพระพุทธเจา   พระธรรม   พระอริยสงฆ   สาวกของพระพุทธเจาม่ันคงจริง 
 ๒.   มีศีล  ๕   บริสุทธ์ิผุดผองจริง 
 เพียงเทานี้  นรกก็ดี  อสุรกาย   สัตวเดียรัจฉาน   เราผานได  ไมตองไปอยูหรือเกดิในเขตนี้อีก
ตอไป  ถาจะถามวา  บาปกรรมท่ีทําแลวไปอยูไหน   ก็ตองตอบวายังอยูครบ    แตเอ้ือมมือมาฉุดกระชาก
ลากลงไมถึง   เพราะกําลังบุญเพียงเทานี ้ มีกําลังสูงกวาบาป   บาปหมดโอกาสที่จะลงโทษตอไป 
 ความจริงพระโสดาบันไมใชของสูง   เปนของธรรมดา   ท่ีเรียกกนัวา   ชาวบานช้ันดี  ทานพระ
อริยะเบ้ืองสูงทานกลาววา   ธรรมท่ีจะทําใหคนเปนพระโสดาบันเหมือนกับเดก็เลน   คือเปนของทํางาย 
ๆ  มีพรหมวิหาร ๔   ประจําใจ   เราก็เปนพระโสดาบันไดแบบสบาย   ถาเรามีความฉลาด  แตถาหากวา
เราโง   ปลอยใหจิตเปนทาสของกิเลส   ยังมีอารมณอิจฉาริษยาบุคคลอ่ืน   อยากจะพฆิาตเขนฆาทําลาย
บุคคลอ่ืนใหมีความทุกข   ขาดความเมตตาปรานี   มีอารมณอิจฉา   มีอารมณหวั่นไหวในกฎของกรรม   
อันเปนส่ิงธรรมดา    อันไมสามารถจะหลีกเล่ียงได  อยางนี้ปวยการ   จะกลาวไปไยถึงพระโสดาบัน   
แมแตเราจะเปนคนกย็ังเปนไมได  เพราะจติเปนวิสัยของอบายภูมิ   คือเปนวิสัยของสัตวนรก   เปนวิสัย
ของเปรต   เปนวิสัยของอสุรกาย  เปนวิสัยของสัตวเดยีรัจฉาน   ฉะนัน้อารมณประเภทนี้ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทาน   ท้ังภิกษสุามเณร   อุบาสก   อุบาสิกา   จงเวนเสียทรงพรหมวหิาร  ๔   ใหเปนปกติ 



 สักกายทิฐิ   เอาตัวนี้เขามาต้ังตนกอน   อารมณข้ันตนของพระโสดาบัน   กับสกิทาคามี   ทานมี
ความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย   และบรรดาเพือ่นภิกษุสามเณรก็ดี  ญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี   มีความรูสึก
เหมือนพระโสดาบัน   สกิทาคามีไหม   ทานมีความรูสึกตัวทานเอง   ทานจะตายไหม   แตก็บางทีหลาย 
ๆ  ทานอาจจะลืม 
 ตอแตนี้ไปเรามาต้ังตนกันใหมดีไหม   วาตอไปนี้กอนจะหลับเราจะคิดไววาหลับคราวน้ีจะได
ต่ืนเห็นพระอาทิตยวนัใหมหรือไมก็ไมทราบ   เราอาจตองตายระหวางการหลับหรือกอนสวางกไ็ด   พอ
สวางแลวต่ืนข้ึนมา   ก็มีความรูสึกวาเราจะไดเหน็กลางคืนของคือวันนีห้รือไมก็ไมทราบ  เพราะชีวติ
ในชวง  ๑๒   ช่ัวโมง  ของกลางวันเราอาจจะตายกอนก็ได   ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสวา   ชีวิตเปนของไม
เท่ียงแตความตายเปนของเท่ียง   เร่ืองความตายน้ีบรรดาทานพุทธบริษัทจงอยาคิดวาคนคิดถึงความตาย
นี้   ตองงอมืองอเทาไมทํามาหากิน   ไมส่ังสมความดี   อันนั้นผิดองคสมเด็จพระธรรมสามิสรทรง
แนะนําวา   คนท่ีนึกถึงความตายน่ี   เขาเปนคนแกลวกลา   ประกอบกิจการงานทุกอยางตามหนาท่ี
ครบถวน   เพราะไมแนใจวาจะตามเม่ือไร 
 หากวาเราไมประมาทในชีวิต   คิดวาอาจจะตายวันนี้ไวเสมอ   เราก็หาทางรวบรัด   ส่ิงใดท่ีจะ
สรางทรัพยสมบัติใหเกิดข้ึน   สําหรับทําทุนรอนไวเพื่อเราในยามปวยหรือยามแก   ถึงเวลาท่ีมันตายไป
แลวลูกหลานไมลําบากในการจัดการศพหรือการเปนอยูในเบ้ืองหนา   เราก็หาทรัพยสมบัติมาตามกําลัง
ท่ีจะพึงหาได   หาจนเต็มความสามารถดวยความไมประมาทในชีวติ   อยางนี้ถาบังเอิญมันยังไมตาย  
ทรัพยสินท่ีเราหาไดก็จะสรางความสุขใหเกิดข้ึนกับเราในปจจุบัน   ในเม่ือเราคิดวาเราจะตายแลว   รูวา
ตายแลว   ถาทําความช่ัว   จติช่ัวเราตองไปอบายภูมิ   มีการเกิดเปนสัตวนรก   เปนตน   เราก็จะละจาก
ความช่ัวนัน้   ต้ังหนาทําดี   พูดดี   คิดดี   คนท่ีทําดี  พูดดี  และคิดดี   คนประเภทนี้เปนท่ีรักของคนทุก
คนในโลก 
 คําวา  วิจกิิจฉา   ท่ีแปลวา   สงสัย   คือสงสัยในความดีของพระพุทธเจา   สงสัยในความดีของ
พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา   สงสัยในความดีของพระอริยสงฆ   มีพระอรหนัต เปนตน   
สงสัยวาพระพทุธเจานะมีจริงหรือไมจริง   ถามีจริง ๆ  พระพุทธเจานะดไีหม  คําสอนของพระองคดี
จริง ๆ หรือเปลา   นี่สงสัย   สงสัยคําสอน   นี่สงสัยพระธรรมเลย   แลวสงสัยวาพระอริยสงฆใน
พระพุทธศาสนานี่มีหรือไมมี   หนัก ๆ  เขาก็เลยคิดวาไมมี   เพราะตัวสงสัยพระพุทธเจาจริง ๆ ก็ไมมี   
พระไตรปฏกท่ีมีอยูอานกนัอยู   ก็เปนพระไตรปฏกโกหกมดเท็จ   ใครเขียนข้ึนมาก็ไมรู   ก็เขียนแบบ
โกหกข้ึนมาวาโลกนั้นมี    โลกน้ีมี   ระลึกชาติไมได   จปิาถะกันไป   เลยสงสัยพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาท่ีเขาบอกวา   พระสงฆนะเรารอน   เพราะพระไมเห็นจะทําอะไรไดแตบิณฑบาต   
แลวกก็ิน   กนิแลวกน็อน   นอนแลวก็บิณฑบาตแลวก็บอกบุญบาง   ขอบุญบางเร่ียไรกันบาง   จิปาถะ   
มีแตพูดไปพูดมาแลวก็พดูไป   ไมเห็นมีอะไรใหเกิดประโยชน  นี่ไมสงสัยนะ   เลยไมเช่ือเสียเลย  
ลักษณะอยางนี้เปนสังโยชน   ขอท่ี  ๒   ท่ีทําใหคนเราตองลงอบายภมิู   ของยืนยนัวา  ถามีอารมณอยาง
นี้ตองลงอบายภูมิ   เปนสัตวนรก   เปนเปรต   เปนอสุรกาย   เปนสัตวดรัิจฉาน   แนนอน 



 สีลัพพตปรามาส   คือปฏิบัติศีลใหครบถวนทุกประการดวยความเต็มใจ  การปฏิบัติศีล
ครบถวนสําหรับฆราวาส   มีศีลหาใชไดแนนอน  ถาจะทําคนใหดีจริง ๆ ก็มีกรรมบถ  ๑๐ ดวย   ถามีท้ัง
ศีลหามีท้ังกรรมบถ  ๑๐   อยางนี้จะมีความสุขอยางยิ่งท้ังปจจุบันและสัมปรายภพ  ถาปฏิบัติตนไดอยาง
นี้   องคสมเด็จพรมหามุนี   คือพระพุทธเจาทรงยืนยนัวาทานท้ังหลาย  เม่ือตายแลวจากชาตินี้กด็ีหรืออีก
กี่ชาติก็ดี   จะไมพบกับคําวาอบายภูมิเลย   การเกิดเปนสัตวนรกก็ดี  เปนเปรตก็ดี  เปนอสุรกายก็ดี   ไมมี
สําหรับทาน   แมแตสัตวเดรัจฉานก็ไมเกิดในแดนนัน้  จาํเวียนวายตายเกิดเฉพาะการเกิดเปนคน   เปน
เทวดาหรือพรหมเทานั้น 
 คําวาถือมงคลตื่นขาวคือ   ไมมีความม่ันใจในตนเอง  มีขาววาดีท่ีไหนไปท่ีนั่น  สวนขอวัตร
ปฏิบัติก็ไมมีอารมณทรงตัว  ใครวาอยางไรดีทําตามนั้น   ในท่ีสุดกก็ลายเปนคนจับจด  ไมมีอะไร
แนนอนจริงจัง  ผลท่ีไดรับก็เหลวท้ังเร่ืองตลอดชีวิตเหน็มามากรายแลว  คนอยางนี้ทานเรียกวา   คนขาด
สัญญา  คือความจํา   และไรปญญา   คือไรความคิดความฉลาด   จะวาโงเฉยๆ   ก็ไมแนใจนกัวา   ถาจะ
พูดวาโงแกมหยิ่งเหน็จะพอไปได 
 พระอนาคามีส่ิงท่ีเพิ่มสําคัญท่ีสุดในดานสมถภาวนา    สําหรับวิปสสนาภาวนาตองเปนไป
ตามปกติ   คือตองพิจารณาขันธ  ๕  วาไมใชเรา   ไมใชของเรา  ทุกส่ิงทุกอยางในโลกมันก็ไมใชเรา  
ไมใชของเรา  ตัวนี้มีกาํลังทรงตัวมากข้ึน  อารมณท่ีเพิ่มเขามาพิจารณาอีก  นั่นก็คือ  กายคตานุสสติ  กับ  
อสุภกรรมฐาน   ตอนนี้ตองมีอารมทรงตัว   ทรงตัวมากข้ึนกวาพระสกิทาคามี   เพราะเปนการตัดกาม
ราคะใหเด็ดขาด  ควบกับวิปสสนาญาณแลวก็ใชพรหมวหิารและกสิณ  ๔  เครงครัดยิง่ข้ึน  คําวา  เครงนี้
ไมใชวานั่งหลับตาท้ังวันท้ังคืน  อยางนี้ใชไมได  หลับตาทั้งคืนท้ังวันนีใ่ชไมได  ตองอารมณปกติมันมี
ความรูสึกอยู   คืออารมณปกติของกายเห็นวารางกายสกปรก   มันเปนช้ินเปนทอน  เหมือนกับสวมเดิน
ได  แลวก็การโกรธกันการพยาบาทกันไมมีประโยชนอะไร   คนเต็มไปดวยความทุกข  มันตองแก  ตอง
เจ็บ  ตองตายอยูแลว 
 สําหรับ  กายคตานุสสติ  และ  อสุภกรรมฐาน  นี่สําหรับพระอนาคามีตองพิจารณาควบคูกันไป
กับ  สักกายทิฏฐิ   พิจารณาใหจิตทรงตัว  ไมใชวาจะไปนั่งหลับตาเปงนะ  กลางวัน  กลางคืน  ต่ืนอยู  
หลับอยู  หลับตาอยู  ทําใหจติเสมอกัน  เหน็สภาพตามความเปนจริง   มองเห็นคนปบ  ใหเห็นทะลุเขา
ไปถึงภายในเลย  จิตนึกเขาไปภายในวาคนทุกคนเต็มไปดวยความสกปรก  และคนทุกคนเต็มไปดวย
ความทุกข  คนทุกคนหาความสุขไมได  ทุกขเพราะความหนาว  ความรอน  ความหวิ  ความกระหาย   
การปวยไขไมสบาย   การทรุดโทรมของรางกาย  มีความปรารถนาไมสมหวัง  มีความตายไปในที่สุด  
ทุกขเพราะประกอบกจิการการงานทุกอยาง  นี่มันทุกขท้ังหมด  มันเปนตัวทุกข  นอกจากทุกขแลวมันก็
จะมีสกปรกเสียอีก  อันนีเ้ราจะพึงปราถนาอะไรกับรางกายท่ีเต็มไปดวยความสกปรก  รางกายท่ีเต็มไป
ดวยความทุกข  รางกายท่ีหาความเท่ียงแทแนนอนไมได  คอยๆ   ใชใจพิจารณาวนมาวนไปอยูอยางนี้  
พยายามใหเหน็ตามความเปนจริงไมได  ใหจิตมันรูซ้ึงถึงความเปนจริง  ไมใชนึกเลนๆ  นึกจริงๆ    นึก
ถึงตัวเราทุกวนั  เห็นตัวเราแลวเห็นคนอ่ืนงายกวา 



 การถือตัววาถือตนวาเราเสมอเขาก็ดี  เราดกีวาเขาก็ดี  เราเลวกวาเขาก็ดเีปนปจจยัของความทุกข 
 ทีนี้เราจะวางใจอยางไรถึงจะสบาย  อาการที่เราจะวางใจในตอนน้ีกว็างใจแตเพียงวา  ชราป  
ทุกขา  ความแกเปนทุกข  มรณัมป  ทุกขัง  ความตายเปนทุกข   โสกะปริเทวะทุกขะ  โทมะนัส  อุ
ปายาส  ความเปนเศราโศกเสียใจเปนทุกข  ทุกขมาจากไหน  ทุกขมาจากการเกิด  แลวการเกิดนี่มันมา
จากไหน  การเกิดมาจากกิเลสตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  เปนอันวา  วางใจเปนกลาง  ใครจะดีใคร
จะช่ัวอยางไรก็ชาง  เราทําใจไวเสมอ  เหน็คนใดเขาดี  ก็ยินดีกับเขา  เห็นคนใดเขามีความสม่ําเสมอกับ
เราโดยธรรมเราก็พอใจ  เหน็ไรเขาเลวกวาเรา  เราก็แสดงธรรมสังเวชวาเขาไมนาจะประมาทในชีวิต  
ควรจะคิดปรับปรุงตัว  ควรจะคิดปรับปรุงใจใหมีความดี   เปนอันวาเราจะไมเหยยีดหยามใคร   เราจะ
ไมตีเสมอใครเราจะไมขมขูใคร  รักษากําลังใจของเราใหเปนสุข 
 เราต้ังใจไวโดยเฉพาะ  รักษาอารมณ  อุปสมานุสสติกรรมฐาน  เปนอารมณวา  เราตองการพระ
นิพพานในชาตินี้  โดยสรุปตัวทายเสียทันทีคือ  ตัดอวิชชา  ความโง  มานั่งใครครวญวา  มนุษยโลกก็ดี  
เทวโลกก็ดี  พรหมโลกก็ดี  เปนดินแดนท่ีไมพนความทุกข  ความทุกขมันมีกับเราไดทุกขณะจิต  เรา
เปนมนุษยเต็มไปดวยความรอน  ความหนาว  ความหิว  ความกระหาย  ความปวด  ความเม่ือย  ปวยไข  
มีความไมสบาย  มีความตายไปในสุด  มีการกระทบกรทัง่กับอารมณของชาวโลก  เร่ืองโลกมนุษยไมดี  
เทวโลกกับพรหมโลกก็พักความดีอยูช่ัวคราว  ไมมีความหมาย  ใจเราตองการอยางเดยีวคือ  พระนพิาน  
มีพระนิพพานเปนอารมณ 
 ถาจิตถึงตอนนี้ละบรรดาทานพุทธบริษัท   จิตจะเบามาก  เหมือนกับมีความรูสึกวาเราไมได
อะไรเลย   จิตมันสบายๆ  กําลังฌานท่ีเราเคยม่ันคง  กดอารมณนิ่ง  มีความหนัก  มันจะสลายตัวไป  แต
วาจิตใจของเรามีความสุข  จะกระทบกระท่ังอาการอยางใดอยางหน่ึงกต็ามที  ไมมีความรูสึกวามันจะมี
ความลําบาก  ไมมีอะไรท่ีจะมีความหนัก  ไมมีอะไรท่ีจะทําจิตใจของเราใหเรารอน  ไดยินเสียงคนดาก็
สบายใจ  คิดวาเขาไมนาจะทําความช่ัว  เปนปจจยัของความทุกขเห็นใครเขาสรรเสริญเรา  ก็ไมมี
ความสุขใดๆ  ไมส่ันคลอน  รูสึกวาความสรรเสริญไมมีความหมายเราดข้ึีนมาไดไมใชอาศัยการ
สรรเสริญ   หรือวาถาเราไมดี  ก็ไมใชอาศัยการแชงดาของบุคคลใด  ความดีจะมีข้ึนมาได   หรือความไม
ดีจะมีข้ึนมาได  ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเทานั้น  ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงไดอยางนี้เรียกวา  
อรหัตตผล 

 
คิหิปฏิบัติ ๑ 

 เปนอันวา  ธรรมวิภาค  ตอนนี้คงจะไมพูดกันถึงเร่ืองพระนิพาน  แตวาเปนการปฏิบัติท่ีองค
สมเด็จพระสวสัดิ์เห็นวาถาเปนผูครองเรือน  คําวา  คิหิปฏิบัติ  หมายความวา  เปนการปฏิบัติของคนผู
ครองเรือน  บุคคลผูครองเรือนนั้นถาจะพูดกันถึงพระนพิานใหชัดก็รูสึกวาจะลําบาก  แตกไ็มแนนัก  
เวลานี้ผูครองเรือนอาจจะมีกาํลังใจดีกวาผูครองวัดก็ได  จะเห็นวาบรรดาอุบาสก  อุบาสิกาท้ังหลายที่มี
อายุมากกด็ี  วยักลางคนกด็ี  ท่ีเปนหนุมเปนสาวก็ดี  ท่ีเปนเด็กก็ดกีลับมีความพอใจในการปฏิบัติสม



กรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐานกันมาก  ฉะนั้นจงอยาคิดวาธรรมะขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค  ท่ี
สอนมาแลวเพือ่พระนิพานจะเหมาะแตสําหรับพระภกิษสุามเณร  เทานั้นกห็าไม  ทานท่ีเปนฆราวาสได
เปนพระอริยเจากันมากมาย  ในสมัยองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จะเห็นวามีมากทานท่ีฟงเทศน
จากองคสมเด็จพระภควันต  สมัยเปนเดก็อายุ  ๗  ป  ก็สามารถบรรลุอรหันตกนัมากมาย  แตนัน้ก็เหน็
วาก็อาจจะเปนการเลือกบุคคลเพราะวาเปน  บุคคลผูมีปญญาดีมีกําลังใจเขมแข็ง  ท่ีเราเรียกวามีบารมีแก
กลา  คําวาบารมีแกกลาหมายถึงวามี  กําลังใจเขมแข็ง  สามารถจะตอสูกบัอุปสรรคตาง  ๆ  ท่ีเขาเรียกวา
กิเลส  คือ  อารมณของความช่ัว  ทําลายใหพินาศไปไดโดยงาย 
 ตอจากนี้ไปก็จะขอพูดถึงเร่ืองการปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมในฐานะ  ท่ีเปนฆราวาสธรรมดา
คือชาวบานธรรมดา  ก็ไมพูดกันถึงวาเปนนกับุญนักกุศล  นักวดันักวา  หรือวาเปนนักธรรมะธัมโม
เกินไป  ท่ีนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไวเฉพาะชาวบานธรรมดา  ๆ  จริง ๆ  นี่จะเหนวาพ
ระพุทธเจานีไ่มใชจะรูแตเร่ืองพระนิพพานเทานั้น  สมเด็จพระภควนัตก็ทรงมีความรูความเหมาสมเพ่ือ
ชาวบานธรรมดาดวย  ตอนีไ้ปก็จะขอนาํวิธีปฏิบัติหมวดแรกท่ีจะนํามาแนะนําทาน  เปน  หมวดแรก  
จริง  ๆ  ทานพูดถึงศีล  ๔  (  กรรมกิเลส  )  กระผมก็จะขอหลีกไปเสีย  เพราะขางหนาจะมีศีล  ๕  ถา
เรามาพูดกันถึงศีล  ๔  แคนี้  รูสึกจะเบาเกินไป  ผมจะหลีกไป  จะข้ึนตนดวย  อบายมุข  เสียเลย 
 หมวดนี้ทานเรียกวา  อบายมุข  คําวา  อบายมุข  ทานแปลงมาวา  เหตุเคร่ืองฉิบหาย  ๔  อยาง  
เหตุท่ีเปนเหตุใหสรางความฉิบหาย  ไอคําวาฉิบหายนี่ขอไดโปรดอยาถือวาเปนของหยาบ  เปนศัพท
ธรรมดาของภาษาบาลี  คําวาฉิบหายนีห่มายความวาหาความดีอะไรไมไดเลย  ถาคนใดมีกําลังใจ  พอใจ
ในเหตุ  ๔  ประการนีแ้ลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวถือวา  ทานผูนัน้เขาถึงความฉิบหายคือหมด
ความดี  ไมตองเอาถึงความดขีองเปนพระเปนเณร  นกัปฏิบัติสมภาวนาแมแตความดอียางคนธรรมดาก็
ดีไมไหว  อบายมุข  ๔  ประการ  คือเหตุของความฉิบหาย  ๔  ประการ  นั้นก็คือ 
 ๑.  ความเปนนักเลงหญิง  ความจริงความเปนนักเลงหญิงท่ีพูดเฉพาะผูชายนะ  ถาจะพูด  อยาง
ผูหญิงบางก็ตางเรียกวา  เปนนักเลงชายนักลาชาย  ถาผูชายก็เปนนักลาหญิง  เปนอันวา  เปนคนเจาชูไม
มีเขต  มีความปรารถนาในความรักหาที่สุดไมได  ถาเปนอยางนี้  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  หา
ความดีไมได  คนประเภทนีไ้มมีดี  ท้ังนี้เพราะอะไรละ  ถาหากวาเปนคนท่ีมีความรักมาก  มีสามีมากมี
ภรรยามาก  ฐานะความเปนอยูของตัวมันกห็มด  อยางท่ีโบราณทานกลาววา  สุรา  นารี  พาชี  กีฬาบัตร  
เปนเหตุแหงความฉิบหาย  ถาชายคนใดมีภรรยาเกินกวา  ๑  คน  ความจริงมีภรรยา  ๑  คน  นี่ก็รูสึกวา
หนักมาก  เพราะนอกจากภรรยาแลวก็ยังมีบิดามารดาของภรรยา  มีพี่นองของภรรยา  ญาติของภรรยา  
ท่ียังจะเพิ่มความหนักใจ  นอกน้ันกย็ังมีลูกไหลออกมาทีละคน  สองคน  ลูกโผลข้ึนมาคนหนึ่งกทุ็กข
คร้ังหนึ่ง  โผลข้ึนมาอีกคนกทุ็กขอีกคร้ังหนึ่ง  ลูกแตละคนกวาจะโตนี่  ตองใชอะไรบาง  มันก็เกดิความ
หนัก  ทรัพยสินท่ีเราจะพึงหาเฉพาะคูตัวผัวเมีย  มันไมไดตองหาเพ่ือลูก  ลูกกวาจะโตมาแตละคน  ใช
ภาระหนัก  คือการหาเงินหาทองทรัพยสินจับจายเทาไหร  นี่ตองคิด  และประการท่ีสอง  ลูกแตละคน



เม่ือเวลาท่ีจะเขาการศึกษา  ตองใชเงินใชทองเทาไหร  ถาเผอิญเปนลูกดีกย็ังคอยยังช่ัว  ถากลายเปนลูก
อกตัญูไมรูคุณ  แลวพอแมจะบาตาย   
 เม่ือเร็ว  ๆ  นี้ ไปท่ี  เชียงราย  เวลานี่ท่ีพูดนี ้ เปนวนัท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๒๑  ไปท่ี  เชียงราย  
เม่ือเดือนกอนโนน  เห็นจะเปนเดือนกรกฎาคม  ใชแลวกอนเขาพรรษาหนึ่งวนั  กลับมาถึงวัดมีคนเขา
บอกใหฟงวามีทานสุภาพสตรีทานหนึ่งมีฐานะดีมาก  อยูในตัวเมืองของ  จังหวดัเชียงราย  แตปรากฎวา
ลูกของทานออกไปนอกรีตนอกรอย  ไปคบเพ่ือนท่ีไมนารัก  นําเงินนําทองไปใชมาก  หายไปนาน  วัน
หนึ่งลูกกลับมาบาน  ทานกด็ใีจ  คิดวาลูกจะมาอยูกับทาน  พอแมนีเ้ปนอยางนีน้ะรักลูก  แมลูกจะเลวจะ
ทรามประการใดก็ตามที  ทานก็ยังมีความรกั  ก็อาศัยเมตตาปรานีของทานมาก  แตวาลูกกลับทรยศคิด
คดไมซ่ือตรง  คือไมรักพอไมรักแม  เม่ือทานพอและทานแมเผลอ  ก็ขโมยเงินไปกอนใหญหนอย  ลัก
เงินออกไปแลวก็ไปอยูกับเพือ่นตามเดิมไอการไปอยูนะไมใชเพื่อนธรรมดานะเปนเพือ่นผูทําลายชาติ  
ปรากฏวาทานแมตองลมปวยลงตาย  เสียใจเพราะลูก  นี่เพียงแคเรามีลูกเฉพาะคูตังผัวเมียสองคน  ไมถึง
ข้ันเปนนกัเลงหญิง  มันกย็ังสรางความทุกขขนาดนี้  ทีนีถ้าเปนผูชายคนใดเปนนักเลงสตรีเจาชูไมเลือก
หนา  ทรัพยสินท่ีหามา  นี่มันก็หมดเพราะวาการท่ีจะเอาใจใหคนรักมันตองมีวัตถุเปนปจจยัเอาเปน
เคร่ืองลอไอความรักท่ีแทจริงไมตองอาศัยเคร่ืองลอ  มันก็รักกันได  แตข้ึนช่ือวาเปนนักเลงนี่ไมใชรัก
จริง  คือรักผานไป  กลายเปนประเภทซ้ือความรัก  ทรัพยสินท่ีมีก็จะตองถลมทลายลงไปในเร็ววนั  
ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีจึงตรัสวาถาใครเปนนักเลงหญิง  ผูนั้นก็เขาถึงความฉิบหาย  เพราะไม
สามารถจะสรางตัวใหทรงตัวอยูได 
 ก็มีเขาลือกันเม่ือ ๔-๔  ปท่ีผานมา  เขาบอกวาคนท่ีพังเพราะเมียนี่ไมใชเมียทําใหพงั  พังเพราะ
มีเมียมากเกินไป  ไมมีการยับยั้ง  รายไดท่ีหามาก็ไมพอจับจายเปนเหตุใหลมละลายเพราะเปนคนละเลิง
หลงเจาชู  นี่ขอพูดใหฟงยอ    นะ  กพ็ูดมากไปซะแลว  จาํใหดวีามีเมียมาก  ก็ส้ินเปลือง  มีเมียมาก  
ความหนักใจมีมาก  ไอคําวามาก  ๆ  ท่ีกลาวมานี่มันเปนเหตุแหงความทุกขท้ังนั้น  แลวเราจะมีความสุข
จะหาความดีท่ีไหน 
 ๒.  อบายมุขขอท่ี  ๒  สําหรับฆราวาส  พระก็ควรจะศึกษา  จะไดไปแนะนํา  การเปนนักเลง
สุรา  ความจริงนักเลงสุรานีก่็ไมไหวเหมือนกัน  ไอคาสุราแตละคราวท่ีเราตองจับจาย  ถาเผอิญเราตอง
ดื่มสุราวันละ  ๑  บาท  เรากต็องสูญเสียทรัพยสอนท่ีเราจะบํารุงความสุขของเรา  ไปวนัละ  ๑  บาท  ป
หนึ่ง  ๓๖๕  บาท  สิบปละ  ๓๖๕๐  บาท  แตไอการดื่มสุราวันละหนึ่งบาทนั้นไมมีละ  ถาวันละ  ๑๐  
บาทแลวจะวายังไง  เวลานี้เขาด่ืมกันเปนรอย  ๆ  บาท  พัน  ๆ  บาท  ถาเงินท้ังหลายเหลานี้นี่ถาหากเรา
จะสะสมมันกไ็วเกบ็มันไว  เปนเคร่ืองบํารุงสุขในครอบครัวหรือตัวของเราเองใชมันเปนประโยชนนี่  
มันจะเปนทรัพยสินท่ีทําความสุขใหเกิดข้ึนมามาก  การดื่มสุราเมรัยนี่  ดื่มแลวมันก็ไมอ่ิม  ดีไมดีมัน
ชวนเขาคุกเขาตาราง  เราจะเห็นไดวาคุกตะรางนี่เขาสรางหลบถนน  เราเดินไปนี่เดนิผานตะรางยาก  
บางท่ีจะเขาไปเยี่ยมใครสักหนอย  เจาหนาท่ีเขาก็วา  ยังไมถึงเวลาเยีย่มครับ  ตองเปนเวลานัน้เวลานี้  แต
วาคนด่ืมสุราเมรัยมาก  ๆ  เขามีอิสรภาพ  มีอํานาจมาก  คุกตะรางแมวาจะไมสรางขวางถนน  เขาก็เดิน



เขาไปงาย  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะวาสุราพาไปสรางใหเกิดเร่ืองเกิดราว  เปนอันวา  เงินเสียเปลาไมพอ  
ยังทําลายอิสระภาพไปดวย  เร่ืองของสุราขางหนามีมาก  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสโทษของสุราไว  
วันนีก้็พูดเพียงเทานี ้
 ๓.  อบายมุข  คือเหตุแหงความฉิบหาย  ขอท่ีสาม  ไดแก  ขอท่ีสาม  ไดแก  การเปนนกัเลงการ
พนัน  ไอนกัเลงการพนันนี่  ทานท้ังหลาย  ดูก็แลวกันพวกโจรรายท่ีตองเขาคุกเขาตาราง  หนีออกนอก
บานนอกชอง  มากจากการพนันมาก  ถาการพนันมีท่ีไหน  โจรผูรายมาก  ท่ีนั่น  ท้ังนี้เพราะอะไร  
เพราะวาผูแพยอมเปนทุกข  ผูชนะยอมกอเวร  ถาเราเลนได  มันกไ็ดกําไร  ก็อยากเลนมากใหญ  ถาคน
แพทํายังไงนอนเปนทุกข  จะตองแกมือใหได  ถาหาความสุจริตไมได  กห็าดวนการทุจริต  ฉะนั้น
นักการพนันท่ีไหนมีมาก  ท่ีนั่นมีโจรมาก  ท่ีนั่นมีความเดอืนรอนมาก  นักพนนันี่เปนคนไรเหตุไรผล  
เปนคนขาดสติสัมปชัญญะในดานของความดี  นี่เรียกวาเปนนักเลงการพนันจริง  ๆ  นะ  ผมเคยเหน็มา  
บางคนเขามีฐานะหาเชากินคํ่าเปนคนยากจน  แตวาหามาไดแลว  แทนที่จะเก็บงํา  เอามากินมาใชใน
บาน  กลับไปเลนไพเลนโปกัน  ถาหากวาหมดแลวก็เกิดความเดือนรอน  บานนั้นทะเลาะกันไมหยดุ  
เพราะความกลุมท่ีไมมีเงินไมมีทอง  นี่เปนอันวาใครเปนนักการพนันองคสมเด็จพระภควันตตรัสวาผู
นั้นก็เขาถึงเหตุแหงควมฉิบหายเหมือนกนั 
 ๔.  เหตุแหงความฉิบหายขอท่ีส่ี  ไดแก  การคบคนช่ัว  การคบคนช่ัวหรือมิตรช่ัวนีมี่
ความสําคัญมาก  วาคนเราดี  ๆ  พระพุทธเจากลาววาการคบคนเชนใดยอมเปนเหมือนคนเชนนัน้  ดู
ตัวอยางของ  องคุลิมาล  แตความจริงทาน  องคุลิมาล  นี่ประวัติทานเปนคนดีมาก  เปนคนมีระเบียบ
เรียบรอย  นบนอบมีความกตัญูรูคุณบิดามารดา  เปนคนมีปญญาดี  แตอาศัยไปคบกับอาจารยเลวและ
อาศัยท่ีเพื่อนลูกศิษยดวยกนัมรความอิจฉาริยา  อาจารยจงึไดยใุห  องคุลิมาล  ฆาคน  วาฆาคนไดถึงพัน
คนเม่ือไหร  จะใหความรูพิเศษ  คนท่ีมีความสามารถอยูแลว  ก็อยากมีความสามารถยิ่งข้ึนไป  และการ
ฆาคนน้ันถือวาเปนการยกครู  ทานไมรูคิดวามันดี  จึงทํา  ในท่ีสุดทานก ็ ก็กลายเปนโจรราย  นี่อาศัย
การที่เปนโจรรายของ  องคุลิมาล  เพราะวาคบคนไมดี  คือครูเลว 
 ตอมาเม่ือพบองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเขาแลว  สมเด็จพระประทีปแกวทรงเตือนวา  องคุ
ลิมาล  เราหยุดแลว  ทานยังไมหยุดหรือ  เพยีงเทานัน้  ทานหมายความวา  เวลานี้เราหยุดจากบาปกรรม
ลามกแลว  เธอยังไมหยุดหรือ  อาศัยท่ีเปนคนดี  ฟงพระดํารัสขององคสมเด็จพระชินศรีเพียงเทานัน้ได
รูสึกตัว  ท้ิงมีดท้ิงพวงนิ้วมือของคนท่ีเอาคลองคอไว  วิง่เขาไปกราบองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา  สมเด็จพระผูพระภาคเจาทรงใหโอวาสเล็กนอย  ทานก็ขอบวช  บวชแลวทานก็เปนพระอรหันต 
 นี่แหละบรรดาทานนั้นหลายการคบมิตรนีมี่ความสําคัญ  หากวาเราคบเพื่อนดีก็เปนศรีแกตัว  
คบเพ่ือนช่ัวกพ็าเสียดวยเหตุนานาประการ 
 เปนอันวา  อบายมุข  ท้ัง ๔  ประการตามท่ีกลาวมา  จงอยามีในใจของทานท้ังหมด  คือ  หนึ่ง  
ความเปนนกัเลงหญิง  หญิงก็อยาเปนนักเลงชาย  สองอยาเปนนกัเลงสุราเมรัย  สามอยาเปน  นกัเลงการ



พนัน  ส่ีอยา  คบคนช่ัวเปนมิตร  เวลานี้เยอะ  คบคนช่ัวเปนมิตร  จนกระท่ังคิดไมอยากศึกษา  เพื่อ
ประโยชนขางหนา  หวังความเปนใหญ  สําหรับ  อาบายมุข  ๔  ประการ  ของจบเพียงเทานี ้
 ตอจากนี้ไปขอตออีกหนอย  เวลาเหลืออีก  ๑๐  นาที  ทานเรียกวา  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
คือ  ประโยชนในปจจุบัน  ๔  อยาง  นี่หมายความวาถาปฏิบัติอยางนี้สําหรับฆราวาสจะมีประโยชน
ในปจุจบัน  ความจริงคําสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรม  ไมวาสอนธรรมเพ่ือมรรคผลก็ดี   หรือ
ประโยชนใด  ๆ  ก็ดี  สมเด็จพระชินศรีหวงัใหมีผลในชาตินี้  ไมใชตองการผลในชาติหนาหรือวันหนา
ไมมีความจําเปน  อยาไปสนใจกับวันเวลาและอาการทีมั่นยังไมมาถึง  จงสนใจกับเวลานี่ท่ีเราบ่ังอยู  ท่ี
กําลังมีความรูสึกอยู  ถาขณะนี้อยูตลอดเวลา  จะขอพูดตามท่ีเคยพูดวา  อารมณของเรานี่มีเฉพาะปจจุบัน
อนาคตมันยังอยูไกล  ยังมาไมถึง  เราทําอารมณของเราเวลานี้ใหดี  ละก็ดีตลอดไมมีคําวาช่ัว   
 ทีนี้ขอพูดถึง  ทิฎธัมมิกัตถประโยชนในปจจุบัน  ทานบอกวา 
 ๑.  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมในความม่ัน  คือความขยนัหมันเพียร  คือ  ในการประกอบการ
เคร่ืองเล้ียงชีวติก็ดี  ในการประกอบอาชีพท่ีดี  ในการศึกษาเลาเรียนก็ด ีในการทําหนาท่ีการงานของตน
ก็ดี  อยางท่ีองคสมเด็จพระชินศรีตรัสไวในพระบาลีมงคลสูตรวา  อนากุลา  จะ  กัมมันตา  เอตัมมังคล
มุตตมัง  ข้ึนช่ือวาการงานทุกอยางตามหนาท่ี  ท่ีเราจะพึงทํา  จะเปนการขยันหม่ันการงานเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ  การงานเพื่อการศึกษา  การงานอะไรก็ตาม  ธุระและหนาท่ีท้ังหมด  จงมีความขยันหม่ันเพยีรอยา
ทอถอย  คิดเสียวา  ถาวาเราจะมีความสุขได  ก็เพราะประโยชนแหงการประพฤติปฏิบัติ  ความ
ขยันหม่ันเพยีรนี้จะสรางความสุขใหเกิดข้ึนกับเรา  เพราะมันจะไดผลเปนเคร่ืองตอบแทน  นี้เปนอันวา
ถาเรามีความขยันนี่พระพุทธเจาบอกวาเราจะมีความสุข  คนข้ีเกียจหาความสุขไดยากแน 
 ๒.  อารักขสัมปทา  เม่ือเรามีความขยันหม่ันเพียร  ไดของมาแลว  ไดเงินมาแลว  ไดวิชา
ความรูมาแลว  และไดการงานแลว  จงรักษาไวใหดี  ดวยการประพฤติดปีระพฤติชอบ  คือเม่ือไดทรัพย
มาแลวก็เก็บ  อารักขสัมปทา  เรียกวาเตรียมพรอมในการรักษา  คือ  รักษาทรัพยท่ีแสวงหามาแลว  
รักษาไวใหดี  อยาใชสุรุยสุรายในเร่ืองท่ีไมจําเปน  แลวกร็ะวังอยาให  อันตรายมันเกดิข้ึน  อยาเปนคน
ประมาทแมแตการงานท่ีเราไดแลวก็เชนเดียวกัน  จงอยาคิดวา  การงานนี้ไมดี  การงานนี้ไมมีประโยชน  
ตองคิดวาการงานทุกอยางท่ีเราจะพึงหามาได  มันหาไดมายาก  มีหลายทานดวยกันท่ีเคยเหน็  พอได
งานไดการแลวกลับเปนคนประพฤติช่ัวข้ีเกียจทํางานทําการบาง  หนีงานเล่ียงงานเสียบาง  อยางนีใ้น
ท่ีสุดเจาหนาท่ีหรือผูใหญในสถานท่ีนั้นก็รังเกียจ  ถายิ่งเปนบริษัทหางรานหรือวาคนที่ประกอบอาชีพ
โรงงานตางๆ  เขาไมตองการคนงานข้ีเกยีจ  ไมรักษาผลประโยชนของเขา  เขาก็ไลไปในท่ีสุดไมมีงาน
จะทํา  เงินก็ไมได  ฉะนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา  เม่ือเราเปนคนขยันในดานของความดี  ก็จง
รักษาผลของความดีของเราไว  คืออยาใหผลของความดีมันสลายไป  ทรงความดีไว  ความดีในการขยัน
ในการประกอบอาชีพ  ความดีในการขยันในการศึกษาเลาเรียน  ความดใีนการขยนัในกิจธุระ  เรารักษา
เอาไวใหทรงตัว  ไดผลความดีเกิดแลว  รักษาไว  ไมใชในส่ิงท่ีไมจําเปน  อยางนี้เราจะมีความสุข  คือผล
ท่ีไดในปจจุบัน 



 ๓.  ขอท่ีสาม  องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสวา  กัลยาณมิตตตา  จงคบแตคนท่ีดีเปนเพื่อน  
อยาคบคนช่ัวเปนเพื่อน  ถาเราจะรูวาคนช่ัวมันมีสภาพเปนอยางไรกห็ลบเขาไปดู  อบายมุข  ก็แลวกัน  
วาเขาเปนนักเลง  ถาชายเปนนักเลง  หญิง  หญิงเปนนกัเลงชาย  นี่ช่ัวไมดี  มีความรักไมมีขอบเขตพา
พัง  แลวเปนนกัเลงดื่มสุราเมรัย  สูบเฮโรอีน  ไมดี  เปนนกัเลงการพนัน  ไมดี  เปนคนชั่ว  มีความ
อกตัญูไมรูคุณพอคุณแม  ไมรูคุณบิดามารดา  ไมรูคุณประเทศชาติ  หวังจะทําลายชาติ  อยางนี้ไมดี  
ไมซ่ือสัตยตอมิตร  คนอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีบอกวา  จงเล่ียงอยาคบ  จงคบแตคนดีท่ีมีความ
ขยันหม่ันเพยีร  มีความกตัญูรูคุณ  รูจักเก็บหอมรอมริบ  มีความประพฤติเรียบรอย  ต้ังอยูในระเบียบ
วินัย  กฎขอบังคับไมดื้อดานต้ังอยูในโอวาทของบิดามารดาต้ังอยูในโอวาทความดีท่ีครูบาอาจารยส่ัง
สอนคนเหลานั้นมีความเคารพระเบียบประเพณีนยิมในทองถ่ิน  เคารพกฎหมายของบานเมือง  เคารพ
กฎขอบังคับของหมูคณะ  เคารพบิดามารดา  มีความรักกตัญูรูคุณบิดามารดา  ครูบาอาจารยและ
ประเทศชาติ  มีความหวังดีตอเพื่อน  คนประเภทนี้ควรคบ  เม่ือคบแลวเราก็จะมีแตความสุข 
 ๔.  สมชีวิตา  ทานบอกวเล่ียงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาไดอันนี้มีความสําคัญมาก  
มีเงินเดือน  ๓๐๐  จาย  ๔๐๐  ก็เสร็จ  มีเงินเดือน  ๑๐๐๐  จาย  ๒๐๐๐  กเ็สร็จ  ฉะนั้น  เม่ือเราหาไดนอย  
เราก็ใชนอยตามความจําเปน  เวนไวแตวาถามันเกิดการปวยไขไมสบาย  เกิดการทุกขเวทนาหนัก  มัน
จําเปนจะตองหาเปนพเิศษน่ีก็เปนเร่ืองจําเปน  ถาไมจําเปนแลว  เรามีบาท  เรามีบาทเราก็กินบาท  เขามี
สิบบาทเขากินสิบบาท  เขามีกับขาวช้ันดี  อาหารราคาแพง  เรามีอาหารราคาถูก  เราก็ครองชีวิตไว  
เส้ือผาใชราคาแพง  แตไอเส้ือผาราคาถูกก็ปกปดความอายของรางกายได  ถาจิตใจมีความสันโดษยนิดี  
และมีสติสัมปชัญญะทรงตัว  รูฐานะของตัวอยางนี้  ไมใชใหเกนิพอดี  องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา  
ชาตินี้ท้ังชาติกจ็ะมีความสุข 
 บรรดาทานภิกษุ  สามเณรท้ังหลาย  ทานอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย  สําหรับคิหิปฏิบัติ  คือขอ
ปฏิบัติของฆราวาสที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนําวากนัมาไดเพยีงแค  ๒  หมวด  เวลาก็
หมดเสียแลวสําหรับวันนี้  ขอลากอนขอความสุขสวัสดจีงมีแดทานผูรับฟงทุกทาน  สวัสดี 

 
คิหิปฏิบัติ  ๒ 

 ขอปฏิบัติท่ีฆราวาสจะพึงปฏิบัติเพื่อความสุขในปจจุบัน  เปนขอปฏิบัติท่ีองคสมเด็จพระทรง
ธรรมบรมศาสดาตรัสไวพอดีๆ    กับชาวบานท่ีหวังความสุข  แตความจริงถาชาวบานเขาปฏิบัติได  ถา
ชาววดัปฏิบัติไมไดกเ็ห็นจะเลวเกินไปเพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสไวอันดับตํ่าท่ีสุด  วันนีก้็จะ
ขอพูดตอจากเมื่อวาน  คือไมใชตอกัน  เปนอีกหมวดหนึ่ง  เปนหมวด  ๔  เหมือนกนั 
 หมวดนี้  ใหนามวา สัมปรายกิัตถประโยชน  คือประโยชนในภายหนา  ๔  ทรงใหปฏิบัติ
ประโยชนสําหรับภายหนา  แตทําใหดีในวันนีน้ะ  การปฏิบัติ  ปฏิบัติขณะน้ีแตวาความดีนีจ่ะใหผลใน
กาลขางหนาตอไป  คําวากาลขางหนานี่  อาจจะเปนขางหนาคือวนัพรุงนี้   หรือเดือนหนา  ปหนา  
แมแตชาติหนาก็ยังได  แตความจริง  ผลพิจารณาแลววาถอยคําขององคสมเด็จพระประทีปแกวทรง



แนะนําไว  ณ  ท่ีนี้  ทําเดี๋ยวนี ้ แลวกด็ีตอไปถึงขางหนาดวย  ก็ขอพูดถึงตามหัวขอของทานเลยวา  
สัมปรายิกัตถประโยชน  คือ  ประโยชนในภายหนา  ๔  อยาง  นั่นก็คือ 
 ๑.  สัทธาสัมปทา  ถึงพรอมดวยศรัทธา  คือเช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ  เชนเช่ือวาทําดีไดด ี  ทําช่ัวได
ช่ัว  เร่ืองนี้เปนเร่ืองใหญนะครับ  ความจริงเร่ืองศรัทธาความเช่ือนี่  เปนเร่ืองใหญ  ถาเราจะเฉยๆ   โดย
ใครพูดอะไรแนะนําอะไรแลวก็เช่ือเสีย  อยางนี้คนท่ีถูกหลอก  ถูกลวงนีมี่เยอะก็เพราะเปนคนไมจํา  คือ
หนักมาในความเช่ือ  เห็นใครเขาพูดดีนดิพดูดีหนอย  มีรางวัลนิดมีรางวัลหนอยก็เช่ือเขาเวลานี้ทางหนา
หนังสือพิมพกด็ี  ขาวทางวิทยุก็ดี  จะเห็นไดวาคนท่ีหลงใหลใฝฝนเร่ืองความเช่ือนี้  ตองเสียหาย
มากมาย  คือเช่ือเพราะวาไรปญญา  นอมใจเช่ือตัวอยางเชนจะไปทํางานท่ีตะวันออกไกลหรือตะวนัออก
กลาง  จะตองเสียเงินกนัเปนพันเปนหม่ืนกอนจะไป  ไมมีเงินไมมีทอง  ก็กูยืมเขาไป  ในท่ีสุดก็ถูกเขา
หลอกเขาลวง  ถึงกับตัวเกือบตายเพราะไมมีกิน  ไมมีคาเคร่ืองบินจะกลับอยางนี้กมี็มาก  สําหรับใน
ประเทศเราเองก็มี  ไปหลอกสาวเหนือมาบาง  สาวภาคอีสานบาง  สาวภาคกลางบาง  หลอกวาจะมีงาน
ทํา  แลวก็สงเขาไปสูซองโสเภณี  ตองขายตัว  ความจรงิการขายตัวประเภทน้ัน  ถาผลรายไดมันไดกับ
ตัวเองท้ังหมดมันก็ยังมีประโยชน  ยังเอาไป  ทําประโยชนได  แตนี่กลับตองเปนทาสขายตัวเพื่อเขา  
ไมใชเพื่อเราเอง  นี่การถึงพรอมดวยศรัทธา   คือความเช่ือนี้  จะตองมีปญญามาประกอบดวย  ไมใชวา
พระพุทธเจาบอกวาเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา  มีความเชื่อเราตองเช่ือทุกอยาง  อันนีไ้มได  พระพทุธเจา
ทรงตําหนิ  คือ  ศรัทธามี  ๒  อยาง  คือ  อธิโมกขศรัทธา  นอมใจเช่ืออยางหนึ่ง  กบั  ศรัทธาท่ีสัมปยุต
ดวยปญญา  นี่อยางหนึ่ง  กอนทีจะเช่ือใชปญญาพิจารณากอน  สําหรับการนอมใจเช่ือนะพระพุทธเจา
ทรงตําหนิวาเปนความเช่ือข้ันเลว  เปนปจจัยของความทุกข  กอนท่ีจะเชื่ออะไรใชปญญาพิจารณา
เสียกอน  แลวมันจะไมพลาดไมพล้ัง  จะเปนความสุข  ทีนี้การที่จะเช่ืออะไรก็ดี  แตในท่ีนี้ทานบอกวา
จงเช่ือวาทําดีไดทําช่ัวไดช่ัวเปนตน  ทานใชคําวาเปนตน  คําวาทําดี  เขาบอกทําดี  ตองพิจารณาดวยวา
ไอท่ีทําดีนะมันดีจริงๆ   หรือเปลา  ถาเขาบอกวาไปตะวนัออกกลางเงินเดือนดี  อันนี้เราเช่ือแตวาการท่ี
กอนจะไปเขาจะเอาเงินของเราไป  ลวงหนานี่อยาเพิ่งเช่ือ  มันตองมีเหตุมีผลมีหลักฐานพอจึงควรเช่ือ  
ขอพูดแตโดยยอวา    ถาเรามีศรัทธา  เช่ือวาถาทําดีมีความสุข  ทําช่ัวเปนโทษใหเกดิความทุกข  ถาผมจะ
พูดเสียตอนนีที้เดียวรูสึกวาจะไปทับทีหลัง 
 อันดับแรกก็จงคิดวา  ท่ีพระพุทธเจาสอนวา  จงถึงพรอมดวยความเช่ือแตวา  จงเลือกเช่ือแตใน
ส่ิงท่ีดีและมีประโยชนนี่ซิ  มีผล  สําหรับประโยชนในภายหนา 
 ๒.  ขอท่ีสอง  ทานบอกวา  สีลสัมปทา  ถึงพรอมดวยสีล  คือรักษากาย  วาจาใหเรียบรอย  ไม
มีโทษ  การถึงพรอมดวยสีลนี่  ผมเห็นดวย  เห็นดวยคําวาสีลนี่แปลวาปกติ  คนทุกคนมีสีล  คนทุกคน
คนนั้นมีเสนห  ไมมีใครหรอกครับ  ไมวาจะเปนพระก็ตาม  เณรก็ตาม  ฆราวาสก็ตาม  เด็กก็ตาม  ผูใหญ
ก็ตาม  ถาตองการจะเปนคนมีเสนหละกอ  ไมตองไปหาหมอเสนห  แลวก็ไมตองใชเงินมาก  ไมตองซ้ือ
ความรัก  ความรักจะหล่ังไหลมาเอง  ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา   สีเลนะ  สุคติง  ยันติ  ศีลเปนปจจัยใหเกิด
ความสุข  สีเลนะ  โภคสัมปทา  ศีลเปนปจจัยใหเกดิโภคสัมบัติมาก  สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ  ศีลนี่เปน



ปจจัยใหเรา  เขาถึงความสงบ  คือหมดจากความทุกข  ทุกขจากความเดือดรอนท่ีจะเขามาถึงจาก
ภายนอก  ศีลทานกลาวไวอยางนี้   
 ทีนี้เราก็มานั่งคิดวา  สีเลนะ  สุคติง  ยันติ  ทานบอกคนท่ีมีศีลนี่เปนคนที่มีความสุข  นี่ไมได
หมายความวาทานใหมีคนสองคน  ทานบอกทุกคนควรจะมีเสมอกนั  เราเปนคนมีศรัทธา  แตตองใช
ปญญาเปนเคร่ืองประกอบ  พระพุทธเจาพดูอยาเพิ่งเช่ือ  เพราะอะไร    เพราะวาพระพทุธเจาทานทาบอก
วา  ทานพูดไปอยาเพิ่งไปเช่ือ  ลองเอาไปทํากอน  ถาไปทําแลวไมมีผลจริง  อยาเช่ือ  ถามีผลดีจริงนําไป
ปฏิบัติ  แลวกม็านั่งฟงเร่ืองศีลกัน  ขอยอๆ  นะครับ 
 ศีลสําหรับฆราวาสมีอะไร  ปกติศีลก็ไดแก  ศีล  ๕  ไมตองศีล  ๘  ศีล  ๕  ก็ 
 ๑.  ทานบอกวาอยาขมเหงกนันะ  อยาประทุษราย  รางกายซ่ึงกันและกนั  อยาทําลายชีวิตซ่ึง
กันและกัน   จงเปนคนมีเมตตาความรักในกันและกัน   มีความกรุณาความสงสารซ่ึงกันและกนั   ลอง
นั่งคิดถึงศีลขอท่ีหนึ่ง   วาทุกคนตางคนตางไมประทุษราย  ซ่ึงกันและกนั  ตางไมประหัตประหารซ่ึงกัน
และกัน  เกื้อกลูซ่ึงกันและกนัใหมีความสุข  อาการอยานี้จะเปนปจจัยของ  ความทุกขหรือเปนความสุข
นึกเอานะครับ 
 ๒.  ประการท่ีสอง  ทานบอกวาอยาลักขโมยกันนะ  อยายื้อแยงทรัพยสินของเขา  เพราะอะไร  
เราไมตองการใหใครเขาฆา  คนอ่ืนก็ไมตองการใหใครมาฆาเขา  นี่ทรัพยสินของเรานี่ถาหากวาเราไม
ลักขโมยกัน  มันก็มีความสุขเพราะอะไร  ถาเราไมประทุษรายซ่ึงกันและกัน  คนในโลกนี้มีความเมตตา
ปราณีซ่ึงกันและกัน  ไอเร่ืองเงินท่ีตองเสียคาอาวุธ  ไมมี  ท่ีตองมีอาวุธกันนีก่็เพราะวาคิดวาคนน้ันเปน
ศัตรูกับเรา  คนนี้เปนศัตรูกบัเรา  จึงตองมีอาวุธ  แลวคาอาวุธแตละคนนะ  ซ้ือเทาไหร  ราคาเทาไหร  ถา
เงินท้ังหลายเหลานั้น  คนส่ีสิบลานคนของประเทศไทยนี ่ ถาตองซ้ือมีดพับกันคนละหนึ่งเลม  เลมละ
หนึ่งบาท  ตองเสียคาอาวุธไปเสีย  ๔๐  ลานบาท  ทีนี้ถาหากวาทุกคนไมลักไมขโมยซ่ึงกันและกันการ
กลัวขโมยท่ีตองใสกุญแจบาน  ตองซ้ือกําปนใหญ ๆ  ตองทําหองดี  ๆ  เปนท่ีล้ีลับ  มีความเสียหายมาก  
เวลานี้ก็ตองฝากธนาคาร  เปนอันวา  ผลเงินท่ีเรามีอยูถาเราไมฝากธนาคาร  ใหเพื่อนกู  เราก็มีดอกเบ้ีย
สูงกวาธนาคาร  เพราะธนาคารเขาตองมีผลรายได  ไมอยางนั้นเขาไมรับฝาก  เปนอันวาถาเราตางคน
ตางไมลักขโมยซ่ึงกันและกนั  ทุกคนกน็อนตาหลับ  บานก็ไมตองสรางแข็งแรง  เอาเฉพาะกุญแจดอก
เดียว  นี่เราจะไปไหน  เกรงวาเขาจะเขาบานไดใชกุญแจดอกเดียวใสประตูหนาบาน  ลองคิดดูทีสิวาใส
กุญแจดอกหน่ึงราคากี่บาท  สมมุติวากุญแจดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาท  คน  ๔๐  ลานคน  สมมุติวา  มีบาน
แค  ๑๐  ลานหลัง  นี่เราตองเสียเงินเปน  ๑๐  ลานบาทเฉย  ๆ  เปลาประโยชน  แตความจริงเร่ืองการ
ปองกันขโมยนี่ไมใชราคาบาทเดียวแลว  บางบานตองลงทุนเปนแสนสมมุติวา  ทุกบานตองเสียคาคุม
กันขโมยซ่ึงกนัและกนั  แลวมันจะจนหรือมันมันจะรวย  มีความสุข  ขอนี้ทานตองบอกวามีประโยชน
ในเบ้ืองหนานี ่ ผมวาประโยชนปจจุบันดวย  ความจริงอาจจะมีใครตั้งข้ึนมากกระมังวาประโยชนใน
เบ้ืองหนา  ความจริงพระพุทธเจาทานสอนใหประโยชนในปจจุบัน  ถาปจจุบันมีประโยชน  ขางหนา
มันก็มีประโยชน  หมายความวา  เราตองมีศรัทธาตลอด  เราตองมีศีลตลอด 



 ๓.  ศีลขอท่ีสามถาเราไมยื้อแยงความรักซ่ึงกันและกันไมขมแหง  น้ําใจกันความเปนมิตรมันก็
มีอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาเรามีคูครองแลวเราก็ซ่ือสัตวตอคูครอง  ในบานมันก็เปนสวรรค ความ
เดือดรอนมันกไ็มมี  มันก็มีความสุข  นี่ก็เปนความสุขในปจจุบัน 
 ๔.  ศีลขอท่ีส่ี  การกลาววาจาเท็จก็ดี  กลาวาจาหยาบก็ดี  ยุใหเขาแตกกนัก็ดี  กลาวาจาไร
ประโยชนกด็ี  มันไมมีประโยชน  มันเปนปจจัยใหเขาเกลียดถาเรากลาวแตวาจาท่ีจริงใจ  ใชวาจา
ออนหวาน  พดูแตเฉพาะใหเกิดความสามัคคีใชวาจาท่ีเปนประโยชน  มันก็เปนความรัก  เปนเสนห  
เปนอันวาเรามีใจไมโหดรายเปนคนใจดี  ไมมือไว  ไมลัก ไมขโมย  มีวาจาไพเราะ  มีวาจาท่ีเปน
ประโยชน  ไดใชวาจาแตความเปนจริง  นี่กเ็ปนมหาเสนห  ผมก็คิดวาในโลกนี้ไมมีใครเขาเกลียด
นอกจากคนสติไมดี   
 ๕.  อันนี้ขอท่ีหา  ถาหากวาเราไมดื่มสุราเมรัย  ไอสุราพาไปในดานของความช่ัว  ดื่มสุราเสีย
อยางเดยีว  ช่ัวไดทุกอยาง  แมแตพอกับแมเราก็สามารถจะฆาได  เพราะความเมาสุรา  เงินท่ีเสียไปมนัก็
เสียไปไรประโยชน  แลวโทษก็คือทําลายสุขภาพ  สามารถจะถึงถูกฆาตายไปก็ถมไป  ก็นั่นเพราะสุรา  
และสุราเปนเหตุใหขาดสติสัมปชัญญะ  เราสังเกตดูเถอะ คนดื่มสุรากคื็อคนบาเรานี่เอง ใหบาจริงๆ แลว
ทางกฎหมายไมลงโทษ ทางศีลทางวินัยไมลงโทษ  แตพอบาเพราะสุรานี่ลงโทษ  คนดื่มสุราจัดนี่เปน
คนท่ีไรศักดิ์ศรี  ไมมีใครเขาเคารพนับถือ  และอายุส้ันบางคนอายุยาวกสุ็ขภาพไมดี กเ็ปนอันวาถาเราถึง
พรอมดวยศีลประเภทนี้ ทานท้ังหลายจะเห็นวามันเปนประโยชนไหม   ถาคนทุกคนในโลกนี้มีศีล
ท้ังหมด จะเหน็วาโลกเปนสุขหรือวาโลกเปนทุกข 
ท่ีพระพุทธเจากลาววา สีเลนะ สุคติง ยนัติ จะเห็นไดทันทีวา ทุกคนมีความเมตตาปรานีซ่ึงกันและกนั 
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีความรักซ่ึงกันและกันโลกมันกเ็ปนสุข มันหาศัตรูไมได สีเลนะ โภคสัมปทา ถา
ทรงศีลไดอยางนี้ทรัพยท้ังหลายท่ีหามาได มันก็ใชเฉพาะในส่ิงท่ีเปนประโยชน ไมฟุมเฟอย ทรัพย
สมบัติไมฟุมเฟอย ไมเสียหายโดยไรประโยชน  มันก็มีความเยือกเยน็ในการใชทรัพยสิน ทรัพยมันก็มี
ตลอดกาล สีเลนะ นิพพุตงิ ยนัติ ศีลเปนปจจัยเขาถึงความสงบ มันก็มีความสุขสงบ  ไมมีทุกข  นอกจาก
ทุกขจากขันธ 5 เห็นหรือยังวา สีลสัมปทา นี่เปนปจจัยใหเกิดความสุข ทานยอกวาประโยชนเบ้ืองหนา
นี่ ผมไมยักเหน็ดวย เพราะวาประโยชนปจจุบัน มีความสุขในปจจุบัน 

3. อันท่ีสามทานกลาววา จาคสัมปทา ความจริงเร่ืองศีลนี่ ผมพูดบอยๆนะ ถาใหพดูเต็มท่ี 
แลวสามเดือนไมจบหรอก เพราะผมรูคุณของศีลดี สังเกตดูกแ็ลวกัน ถาคนไหนเขาเปนคนมีเมตตา
ปรานี มีความรัก มีความออนโยนออนหวาน เปนท่ีไววางใจ ไมฉกชิงวิ่งราว ไมลักไมขโมย แลวก็ไม
ประทุษรายคือไมลวงละเมิดลูกเขา เมียเขา ผัวเขา พดูแตวาจาท่ีไพเราะเสนาะโสด พดูแตความเปนจริง 
สรางความสามัคคี มีสติสัมปชัญญะดี นีไ่ปท่ีไหน ก็มีแตคนรักเพราะวาถาทําได อยางนี้ไมเปลืองสตางค 
ไปบานไหนเขาก็เต็มใจเล้ียงขาว ความจริงเคยเห็นเม่ือสมัยเปนเด็กๆ เคยพบกันมาโย ท่ีเราเคยเห็นวาเขา
ดีประเภทนี้รานคานะไปกินฟรีไดเลย เขาไมอยากเก็บสตางค ไมเช่ือลองดูก็ได ทําใหครบถวนจริงๆ ถา



เขาจะเก็บเขากเ็ก็บนอย ดไีมดี เขาก็เก็บเขาจะเสียหาย เขาจะขาดทุน นี่ถึงข้ันนี้นะศีล จะไปบานใครเขาก็
เต็มใจตอนรับ หนาช่ืนตาบานไววางใจทุกอยาง ใหความสุขทุกประการ 

มาขอท่ีสาม จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน เปนการเฉล่ียความสุขใหแกคนอ่ืน และ
ขอนี้ถาจะพูดกันจริงๆ ละกอ เราไมไดเฉล่ียความสุขใหคนอ่ืนโดยเฉพาะตามความรูสึกของผมถือวา
เปนการหาความสุขใหแกตัวเองเพราะอะไร เพราะวาการบริจาคทาน จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการ
บริจาคทานนี่เราพูดกันแบบชาวบานนะ ถาพูดกันแบบพระละวา ยาวะ นิพพานโต นมัง ตัวนี้ไมใชกอย 
ศีลก็เหมือนกนั นี่เราพูดแบบชาวบาน ก็ลองคิดกันดวูา ตางคนตางมีเมตตา ปรานีซ่ึงกันและกัน ตางคน
ตางเห็นอกเหน็ใจซ่ึงกนัและกัน ตางคนตางรูจักการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน บานใกลเรือนเคียงเขาขาด
เกลือ เราใหเกลือ เขาขาดน้ํา เราใหน้ํา เขาขาดเงิน เราใหเงิน เขาขาดแรงงาน เราใหแรงงาน เม่ือเราให
เขาได เขาก็ใหเราได พระพุทธเจากลาววา ปูชโก ลภเต ปชูัง ผูบูชายอมไดการบูชาตอบ วันทโก ปฏวัินท
นัง ผูไหวยอมไดไหวตอบ 

อันนี้ผมเคยพูดเลนๆ กับบรรดาเพื่อนๆ กนัเสมอ และบางทีก็พูดเลนๆ กันกับพวกเดก็ๆ วาหน ู
ถาอยากจะใหผูใหญไหว มันเปนของไมยาก เธอถามวาทํายังไง ถาหนูอยากจะใหผูใหญก็เวลาผูใหญ
เดินมา หนูกย็กมือไหวทานสิเม่ือเรายกมือไหว ทานไหวเรา เราก็ถือวาทานตองไหวเรา เพราะเราไหว
ทาน ท่ีนี้ จาคสัมปทา ก็เหมือนกัน ถารูจกัเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน สงเคราะหซ่ึงกันและกันละกอ เม่ือขาด
เราให ไมมีใครคนไหนใจรายเกินไป เม่ือเราขาดแคลนอะไรเขากใ็หเหมือนกัน ถาปฏิบัติไดอยางนี ้เราก็
มีความสุข พึ่งพาอาศัยกนั เกือ้กูลซ่ึงกันและกัน 

4.   นี่สําหรับขอท่ีส่ี ทานบอกวา ปญญาสัมปทา อันนีสํ้าคัญมาก จงเปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
ปญญานี่ไมใชรูจักบาปจักบุญคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน พูดอยางนี้เกลาเกนิไป หมายความวา
จะตองรูตองใชปญญา วาไองานท่ีเราจะทําอยางนี้ ทํายังไงมันถึงจะด ีแลวการจะเขาไปหาคนนะ มันถึง
กาลถึงเวลาแลวหรือยัง เขาวางไหม เปนโอกาสท่ีเราควรจะเขาหาไดไหม แลวการจะทํางานทําการก็
เหมือนกนั กอนท่ีจะทํากอนท่ีพูดตองใชปญญาพิจารณาเสียกอน วามันควรหรือไมควร ถาจะทํามา
คาขาย ก็ตองพิจารณาวไอการทําอยางนี้มันจะขาดทุนจะไดกําไรเพยีงใด จงอยาเล็งผลเลิศเฉพาะกาํไร 
ตองหาทางการขาดทุนเสียกอน ถาหาทาง การขาดทุนพบละกอ เรากห็ากําไรพบ ถามองหาการขาดทุน
ไมพบ ไมชาละกําไรไมมี ทุนก็หมด 

ในการปฏิบัติการงานก็เหมือนกัน การเปนลูกจาง ตองใชปญญาท้ังหมดไมใชวารับแตคําส่ัง
อยางเดยีว เมือรับคําส่ังมาแลว ตองใชปญญาพิจารณาวาคําส่ังท่ีผูบังคับบัญชาส่ังนี่ ควรจะทําอยางไรถึง
จะดี ถึงจะไมพลาด แมในการอยูในบานรวมกัน คนในบานก็เหมือนกัน การคบหาสมคม การอยูรวมกัน 
ก็ตองใชปญญา เพราะคนในบานของเราทุกคนมีความรูสึกไมเทากัน เวลานี้บางที เรามีสุขเขามีทุกข 
ทุกขทางกายและทางใจ ก็ตองใชปญญาพิจารณาวาเวลานี้มันควรหรือไมควร ในการทําการพูดอยางนี ้
ถาใชปญญาพิจารณากอนนี ้ ไมวาอะไรท้ังหมด ไมเปนเหตุแหงความทุกข มันมีแตความสุข อันนี้ก็ขอ
พูดงายๆ แคนีน้ะ 



หัวขอ คิหิปฏบัิติ หมวดตอไปทานบอก มิตตปฏิรูป คือคนเทียมมิตร ไมใชมิตรแท คือมิตรเลว 
ลักษณะของคนเทียมมิตร คือ มิตตปฏิรูป ก็คือ 

1.   คนปอกลอก หลอกกิน เอาเปรียบเพือ่น เอางายๆ อันนี้ผมเคยทดลอง สมัยเปนฆราวาสก็
ลอง สมัยเปนพระก็ลอง แมแตพระนี่ ฉันดวยกนัตองออกสตางคซ้ืออาหาร เวลากินแลวก็ทําแกลงกิน
ชาๆ ไมคอยควักสตางคสองคราวสามคราว แตผมสังเกต ผมจะออกเสียกอน พอถึงสองคร้ัง หมอนั่นไม
อยากควกั ผมเลิกคบทันที คนเอาเปรียบคนแบบนี้ คบไปก็ไมมีประโยชน 

2.   คนดีแตพดู ไมทําจริง พูดเกง ไดนัน่ก็ดี ไอนีก่็ดี แตเอาเขาจริงหาความสามารถอะไรไมได 
อันนี้เขาเรียกวา คนเทียมมิตร ไมใชมิตรแท 

3.   ลักษณะที่สาม คนหัวประจบ ชอบประจบยกยองสรรเสริญ ทานดีอยางนั้น ทานดีอยางนี ้
เราก็ตองสังเกตตัวเอง ถาเขามายกยองเรา แลวเรามันดจีริงตามคําเขาพูดหรือเปลา ถาเราดีไมจริง ก็จง
อยาเช่ือ จําไวเชียววา เจานีม่าเพ่ือหวงัประโยชนสวนตัว หวังจะใชเราเปนทาส หรือวาหวังจะทําลาย
ทรัพยสินเอาทรัพยสินท่ีเราหามาไดยาก ไปเปนเพือ่เคร่ืองใชสอยของเขาแทนเราใชเองคนอยางนี้คบ
ไมได และ 

4.   คนชักชวนไปในทางฉิบหาย โนน ชักชวนไปเปนนกัเลงหญิงหรืออะไร อบายมุข 4 ไมเปน
นักเลงหญิง ชักชวนไปในการดื่มสุราเมรัย ชักชวนไปในการเลนการพนัน ชักชวนไปคบคนช่ัว สูบ
เฮโรอีน สูบยาฝน ลักขโมย ไปทําลายตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และปวงชนชาวไทยรวมกัน บอก
วาระบบการปกครองแบบนีมั้นไมดี เอาใหมเถอะ ไปเปนข้ีขากันท้ังชาติดีกวาไอประเภทท่ีจะมาเปน
อิสระแบบนี้นะ มันไมเปนการสมควร การทํามาหากินแบบน้ีไมเปนสุข แบบนี้มีขโมย พดูตางคนตาง
ไปเปนข้ีขาของคนกลุมหนึ่ง ไปเปนลูกจางรับใชเขา เขาจะใหกนิเทาไร ก็กินเทานัน้ ใหใชเทาไรก็ใช
เทานั้น งานเราจะทําไดหรือไมได เขาบอกวาทําไดเราก็ตองทําใหไดเราเหน่ือยแลว เขาบอกวายงัไม
เหนื่อย เราก็ตองไมเหนื่อย เราปวย เขาบอกวายังทํางานไหว เราก็ตองทําท้ังๆ ท่ีเราทําไมไหว เปนอันวา 
คนท่ีแนะนําไปในทางท่ีช่ัวแบบนี้ ทางฉิบหายแบบนี้ จงเขาวาคนประเภทนั้นไมใชมิตร เปนคนเทียม
มิตร เปนผูทําลายความดีทําลายอิสรภาพ ทําลายความสุข สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดํารัสวา คน 4 
จําพวกนี้ ไมใชมิตร เปนคนเทียมมิตร ไมควรคบ 

เอาละบรรดาทานท้ังหลาย สําหรับการฟงในวันนี ้ กห็มดเวลาเสียแลว ตองขอลากอน ขอ
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแตทานผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี



คิหิปฏิบัติ 3 
บรรดาทานภิกษุสามเณรท้ังหลาย และบรรดาทานอุบาสกทุบาสิการทั้งหลายวนันี้เราก็มาคุยกนั

ถึง เร่ือง คิหิปฏิบัติ คําวา คหิิปฏิบัติ อันนีอ้งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําสําหรับฆราสาว
ปฏิบัติกัน เปนธรรมเบาๆ ท่ีเหมาะสมกับความเปนผูครองเรือน 

เม่ือวันท่ีแลว กลาวมาถึงลักษณะของ มิตรเทียม คือไมใชมิตรแท มีลักษณะ 4 คือ 
คนปอกลอกหนึ่ง 
คนดีแตพดูหนึง่ 
คนหัวประจบหนึ่ง 
คนชักชวนไปในทางฉิบหายหน่ึง 
ลักษณะอาการ 4 อยางนี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาเปนลักษณะของคนท่ีเราไม

ควรจะคบ เพราะถาคบเราก็ฉิบหายแน ในระดับนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางลักษณะของ
คนปอกลอก คนดีแตพดุคนหัวประจบ คนชักชวนไปในทางฉิบหาย ไวดังนี้คือ 

1. ลักษณะของคนปอกลอก เขามีความคิดวา 
ก. อยากจะไดแคฝายเดยีว คนอยากไดฝายเดยีวไมจายนี่ กค็วรจะโยนไปเสียไดแลว 

ไมตองคบกัน จะไมขออธิบายมากเพราะวาเปนลักษณะท่ีฟงงายๆ คือเรียกวาเขา
เปนคนเอาเปรียบแตฝายเดียว เอาแตไดแตจายไมจาย อยางนี้ก็เลิกคบกันได เปน
ลักษณะของคนปอกลอก 

ข. บางท่ี เอาของนอยๆ มาลอ แตเวลาไดจากเราไดมาก ถาลักษณะน้ีถาเขาไมมีจริงๆ ก็
นาคิด แตเวลาการที่เขามี มีอยูแตเขาไมยอมจายใหมากลักษณะอยางนี้ก็ควรหลีก
ไป เปนลักษณะของคนปอกลอกเหมือนกนั 

ค. เม่ือมีภัยจะมาถึงตัว จึงจะชวยกิจการของบุคคลอ่ืน ของเพ่ือนถาขณะใดไมมีภยั
มาถึงตัว เพื่อจะมีทุกขประการใดก็ตาม ฉันไมชวยลักษณะอยางนี้เปนลักษณะของ
คนปอกลอก เราก็ไมควรคบ 

ง. คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว หมายความวาการท่ีเขาจะมาคบเราน่ี เขา
ตองการอยางเดียวคือผลประโยชนของเขา 

เปนอันวาลักษณะ 4 ประการนี่ เปนลักษณะของคนปอกลอก คือ หนึง่คิดเอาแตไดฝายเดียว สองเสียให
นอย แตคิดเอามาก สามเม่ือจะมีภยัถึงตัวจึงจะชวยกจิกรรมเพื่อน ถาไมมีอันตรายมาถึงตัว มีความสุขไม
สนใจกับเพื่อนท่ีคบเพ่ือนเพราะเหน็แกประโยชนสวนตัว ถาไมไดประโยชนเขาก็เลิกคบ คนประเภทนี้
ตองยกเลิก อยาไปคบหาสมาคม ความฉิบหายจะเกิดข้ึน 

2. และในอาการท่ีสอง ทานก็บอกวา คนท่ีดีแตพูด ก็มีลักษณะแบบนี ้



ก. เก็บเอาของท่ีลวงมาแลวมาปราศรัย เลาประวัติเกาๆ อยากจะลืมประวัติวาฉันเคยชวยไอ
นั่นนิดเคยดนีี ่ บิดามารดาเคยเปนเพื่อนกนัมากอน เคยเปนท่ีเคารพนับถือ ก็วาเร่ือยไป 
เปนอันวานั่นเขาดีแตพูดนะ ดูทานวายังไงตอไป วาหนึ่งเก็บเอาแตของที่ลวงแลวมาพดู 

ข. อางเอาส่ิงท่ียงัไมมาพูดอีก ส่ิงท่ียังไมเขาถึงนี่เอามาพูดอีก 
ค. สงเคราะหดวยส่ิงหาประโยชนไมได การจะยืน่โยนใหแกเรา อะไรก็ตาม ไอส่ิงนั้นมันใช
ไมไดแลวจึงจะให และก ็

ง. เวลาท่ีเราจะ ออกปากพึ่งนี่ไมมีทางจะได แกมีธุระแกมีความขัดของอยูเสมอ คนประเภทนี้
องคสมเด็จพระชินศรีบอกวา อยาคบเลย 

เอากันงายๆ นะ ขอทวนอีกนิดหนึ่ง วาคนดีแตพดูก็คือ หนึ่งเก็บเอาเร่ืองท่ีลวงแลวมาปราศรัย 
สองอางเอาของท่ียังไมมีมาปราศรัยคือมาพูด สามสงเคราะหดวยส่ิงท่ีหาประโยชนไมได ส่ีออก
ปากฟงไมไดเลย ถาเขาจะพ่ึงเราเขาเอา เราจะพ่ึงเขาเขาไมยอม 
3. และตอไป  ลักษณะของคนหัวประจบ มีลักษณะ 4 อยางเหมือนกนัคือ 
ก. จะทําชั่วก็คลอยตาม นีพ่วกประจบนะ พวกประจบนี่ทําใหพวกผูใหญพงัมาเยอะแยะแลว ดี
ไมดีนั่งนั่งอยูเฉยๆ เห็นรัศมีออกจากกาย ลุกข้ึนกราบไหวเพื่อหวังเอาดีเพื่อตัว จะทําช่ัว
ทําเลวอยาไรกต็าม ขอใหฉันไดกแ็ลวกัน มีผลตองากรอยางเดียวคือฉันได หนึ่งทําช่ัวก็
คลอยตาม 

ข. ทําดีก็คลอยตาม 
ค. ตอหนาสรรเสริญ 
ง. ลับหลังนินทา ลับหลังนินทาเพราะอะไร ถาไปเจอะคนท่ีเขาติคนท่ีเรากาํลังประจบเขา เขา 

ก็พลอยประสมกับคนคนน้ัน วาไมดีอยางนี้ คือเขาประจบเราแลว เมือเขาไปเจอคนอ่ืน เขาก็ประจบไป 
เปนอันวาลักษณะคนประเภทนี้ องคสมเด็จพระจอมไตรดํารัสไมควรจะคบ 

อันนี้ผมคิดวาไมใชแตฆราวาสอยางเดียว แมแตพวกหมผาเหลืองก็เหมือนกัน พวกหมผาเหลือง
นี้ไวใจอะไรไมคอยจะไดนกั ไอสักแตวาหมนี้มันเยอะหลอกชาวบานเขา ทีนี้มีอีกคนท่ีชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เร่ืองนี้เร่ืองใหญมาก ถาขืนทําตามเขาเม่ือไหรฉิบหายแนนอน คนหัวประจบนี่เราก็พัง
เหมือนกนันะเปนลักษณะของคนไมดีท้ังหมด ไมใชมิตรแท 

ทีนี้  คนท่ีจะชกัชวนไปทางฉบิหาย มีลักษณะ 4 คือ 
ก. ชวนดื่มน้ําเมา 
ข. ชวนเท่ียวกลางคืน 
ค. ชวนใหมัวเมาในการเลน 
ง. ชวนเลนการพนัน  นี่เห็นจะมีตองอธิบายแลว พัง 



ทานมหาธนเศรษฐีบุตร เปนมหาเศรษฐีใหญ ถูกพวกข้ีเมาชวนกนิเหลาไมชาพังหมด ถึงกับเปนขอทาน 
เห็นจะไมตองอธิบายกัน ไอท่ีดื่มน้ําเมานี่มันก็ระยําอยูแลว ไมใชของด ี ทรัพยสินท่ีมีอยู  ควรจะทําให
เปนประโยชน สรางความสุขไปดื่มน้ําเมามันก็ไมอ่ิม ดไีมดีก็ถูกเขาดม่ัีง ถูกเขาทํารายเอาม่ัง เดี๋ยวไปทํา
รายเขาเขาตะรางไป ไอเท่ียวกลางคืนนีจ่ะตายเม่ือไหรกไ็มทราบ ทรัพยสินทางบานจะฉิบหายวายปวง 
ถูกไฟไหม โจรปลนเม่ือไหรก็ยังได ไอชักชวนใหมัวเมาในการเลนหมายความถึงวา เลนตระกรอเลน
อะไรก็ตามเปนเลน ไมสนใจตอการงานและไอการเลนการพนันนี่ไมเห็นใครมันรวยจริงๆ สักราย 

เปนอันวาคนประเภทนี้ องคสมเด็จพระชินศรีกลาววาเปนมิตรเทียมไมใชมิตรแท อยาคบ อยา
ไปสนใจ เลิกคบไปเลย ถาเรารักดีละกอ เลิก 

ทีนี้ตอไปองคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนําวา มิตรท่ีแท จริงๆ นะมีอยู 4 จําพวกเหมือนกัน คือ 
1. มิตรท่ีมีอุปการะ 
2. มิตรรวมสุขรวมทุกข 
3. มิตรแนะนําประโยชน 
4. มิตรท่ีมีความรักใคร 

สําหรับมิตร 4 อยางนี่ พระพุทธเจาทานอธิบายไวชัด ผมก็จะไมอธิบายตอละ จําไวละกันวา 
มิตรท่ีดีท่ีแทนะมี 4 จําพวก คือ มิตรท่ีมีอุปการะ มิตรท่ีรวมสุขรวมทุกข มิตรแนะนาํประโยชน มิตรท่ีมี
ความรักใคร 

ก.  ทานอธิบายไวเลยวา มิตรท่ีมีอุปการะ นะมีลักษณะ 4 อยาง คือเพลี่ยงพลํ้า 
หรือขาดทุนพลาดทาในลักษณะไดก็ตาม เขาเห็นวาเราจะพยายามตักเตือนปองกันทุกอยาง หรือใครจะ
เขามาประหัตประหารทําราย เขาจะปองกนัเราดวยชีวติ ถาเรายากจนเข็ญใจ จะพลาดพล้ังไปประการใด
เขาจะเขาประคับประคอง นี่เปนมิตรด ี

ข. ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนฝูงประมาทแลว  นั่นปองกันตัวนะนี่ปองกัน
ทรัพยเวลานอนหลับ ขโมยขโจรจะเขามาปลนจะเขามาลัก ถาเขาทราบเขาจะปองกนัทันที 

ค.  เม่ือมีภัย เปนท่ีพึ่งพาํนักได  หมายความภัยอะไรจะมีเขามาก็ตามเขาจะยอม
พลีตัวเขาทุกอยาง เพื่อเรา 

ง.    เม่ือมีธุระ ชวยออกทรัพยในใหเกินกวาท่ีออกปาก หมายความวาถึงขาดเงิน
อยูบาท เจาหนี้เขาจะมาทวง ถาเขามีมาก เอาไปเพื่อนเอาไปสิบบาทก็แลวกนันะ ไอหนึ่งบาทนี่เอาไปใช
หนี้ อีกเกาบาทเอาไปซ้ือกินซ้ือใช จนกวาจะหามาไดแลวคอยเอามาใหกัน หรือวาไมมีก็ไมเปนไร ของ
เทานี้เราชวยกนัได แมแตชีวติเรายังสละได นี่อาการอยางนี้เขาเรียกวา มิตรผูมีอุปการะ 

2. มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานบอกวามีลักษณะ 4 คือ 
ก. ขยายความลับของตนแกเพื่อน  หมายความวาเขาเปนมิตรจริงๆ นี่แมอะไรจะเปนความเรน
ลับอยูไมมีการปดบัง บอกกนัตรงไปตรงมาเสมอ 



ข. ปกปดความลักของเพื่อไมใหแพรงพรายไป หมายความวาส่ิงใดท่ีเพือ่นมีความลับไมควร
จะเปดเผย เขาจะปกปด ใครจะมาถามจะมาจางจะมาวานจะมาเขนจะมาฆา เขาจะไมยอม
เปด เร่ืองนี้ถาเราถอยหลังไปถึงประวัติศาสตรเราจะทราบชัด วาคนไทยสมัยกอนๆ นี้ ท่ี
ทรงชาติไดดีเพราะลักษณะอยางนี้เปนสําคัญ 

ค. ไมละท้ิงกันในยามวิบัติ  หมายความวาถาเราเกิดความวบัิติอยางใดอยางหนึ่งเกดิข้ึน อยางมี
อุทกภัยน้ําทวม วาตภยัลมพดั บานพังสมบัติพังไป ไฟไหมบาน โจรปลน ความวิบัติเกิดข้ึน 
ทรัพยสินมันไมมี เขายอมพลีเสียสละชวยเหลือเสมอ 

ง. แมชีวิตก็อาจจะสละแทนได  เขาอาจจะยอมตายแทนเราเม่ือภัยใหญมาถึง 
มิตรอยางนี้เรียกวา มิตรรวมสุขรวมทุกข ควรจะหาคบไว เรามีนอยก็ยังดีกวามีเพื่อนท่ี
ไมใชมิตร เรามีมิตรแทคนเดยีว ดีกวามีมิตรเทียมหลายแสนคน ไอมิตรเทียมๆ หลายแสน
คนนะ แตละคนก็ใหความทุกข มีสิบคนก็ใหความทุกขสิบคน มีรอยคนมันก็ใหความทุกข
รอนคน ถาเรามีมิตรท่ีดีหนึ่งคน เราจะมีความสุขตลอดชีวิต ฉะนัน้จงเลือกคบแตมิตรท่ีดี 

3. มิตรท่ีแนะนําประโยชน  ทานบอกมีลักษณะ 4 คือ 
ก. หามทําความชัว่ ความช่ัวนีเ่ราก็รูอยูแลววาอะไรมันตือความช่ัว 
ข. แนะนําใหตัง้อยูในความด ี
ค. ใหฟงส่ิงท่ีไมเคยไดฟง 
ง. บอกทางสวรรค คือทางของความสุขให ทางสวรรคหมายความวาทางใดท่ีเปนปจจัยของ
ความสุขคือความรํ่ารวย ความปลอดภยั ความเปนท่ีรักของบุคคลท้ังหลาย เราเรียกกนัวา 
ทางสวรรค นีมิ่ตรท่ีแนะนําประโยชนอยางนี้องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงกลาววา ควรหา
คนเขาไวอยาละอยางท้ิง แลว 

4. ทานบอกวา มิตรท่ีมีความรักใคร เขาก็มีลักษณะ 4 เหมือนกัน คือ 
ก. เวลานี้ เราทุกขเขาก็ยอมจะทุกขดวย คือไมท้ิงเรา 
ข. ถึงเวลา เรามีความสุข เขาก็สุขดวย คือไมท้ิงเรา 
ค. โตเถียงคนท่ีพดูติเตียนเพื่อน หมายความวา ถาเราถูกใครเขาติเตียนไมตรงตอความเปนจริง 
เขาจะโตตอบทันที 

ง. รับรองท่ีพูดสรรเสริญเพื่อน นี่หมายความวาถามิตรท่ีดีเขาจะปองกนัเราไวเสมอ 
เปนอันวามิตร 4 ประการนี ้องคสมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําวาตองคบควรจะแสดงหาไว ถา

หากวาเขาถามวาถาเราจะเลือกคนดีประเภทนี้ไมได เราจะทําอยางไร ก็ควรจะตัดสินใจวาไมคบใคร
เสียเลยจะดกีวา ถาไปพบคนชั่ว แกก็สรางความทุกขใหเรา ถาหากคบคนดี ก็มีความสุข ถาหาคนดีไมได
มีแตคนช่ัวเราไมคบเสียเลย อยูตัวคนเดยีวดีกวา เม่ือมันจะทุกขก็ทุกขเฉพาะของเราเอง ไมใชคนอ่ืนมา
สรางความทุกขให 



ทีนี้ คิหิปฏบัิต ิหมวดตอไป สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ นี่ขอพูดวาเปนภาถามหาเสนห คาถาเสนห
นี่อยู 4 คําดวยกัน คือ 

1. ทาน 
2. ปยวาจา 
3. อัตถจริยา 
4. สมานัตตตา 
ทองไวนะ ถาทองไวแบบนี้เปนนกแกวนกขุนทองก็ไมไดผลเหมือนกนั คาถา 4 ประการนี้ตอง

แปลเปนไทย แลวก็ตองทําใหไดดวย คือ 
1.   ทาน   การใหส่ิงของของตนแกบุคคลท่ีควนใหปน อยาลืมนะลักษณะของฆราวาส องค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานสอนไวแคพอเหมาะพอดี ไอการใหตองใหแกคนท่ีควรให เม่ือใหแลว
ไมแวงกัดภายหลังนี่ใหได แตถาบังเอิญเราไมรูมากอน เราใหไปกอน แตคนนั้นกลับเปนคนกตัญูไม
รูคุณคน เราก็เลิกใหเสียได คนใดท่ีควรใหเราจึงให ถาไมควรใหอยาให 

เห็นจะตองไปดูตัวอยาง พอของ นางวิสาขา สอนใหสมัยท่ี นางวิสาขา จะแตงงานวา ถาเขาให
เราจึงให ถาเขาไมเราจงอยาให คือหมายความวาถาเราใหเขาไปแลว เขาใหตอบเรากใ็ห ถาเขาไมใหเรา 
เราใหเขาไปแลว ใหยืมของเขาไปแลว เขาไมสงคืน เราจงอยาให อยางนี้เปนตน การใหนี่เปนปจจัยปลูก
ความรักขอทานท้ังหลายจงคิดกันใหดี วาสมมุติวาคนอยางเรา คนอยางเรานี่ถาเราขาดแคลนอะไรบาง มี
ขาวแตไมมีกบัขาวจะกิน เพียงใครเขาใหน้ําปลาสักหนอยหนึ่ง เกลือสักเม็ดหนึ่ง ปลาสักช้ินหนึ่ง อาหาร
สักหนอยหน่ึง เราก็พอใจ เรายังรักเขาฉันใด การใหเปนปจจัยสรางความรัก สรางความผูกพันซ่ึงกนัและ
กันพระพุทธเจาทานตรัสวา ถาเราไหว ปูชโก ลภเต ปูชัว วันทโก ปฏิวัทนัง ถาเราบูชาเขา เขาก็บูชาตอบ 
ถาเราไหวเขา เขาก็ไหวตอบ เปนอันวาการใหนี่เปนเสนหอันหนึ่ง เปนการจูงใจเพื่อใหสรางความรัก แต
ตองเลือกคนสําหรับจะใหและอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจากลาววาการให เปนการลอมเลือกคน
สําหรับจะใหและอีกประการหนึ่ง พระพทุธเจากลาววาการให เปนการลอมร้ัวดวยเขี้ยวดวยงาถาเรารูจัก
การปนของท่ีเรามีอยูใหแกเพื่อนบานหรือคนท่ียากไร ท่ีเขามีสันดานดีคนประเภทนี้จะปองกันอันตราย
ท่ีจะเกิดแกเรา 

2.   ขอท่ีสององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววาใช ปยวาจา คือวาจาท่ีออนหวาน วาจา
ประเภทนี้ ใครก็รัก เราก็รัก เราชอบวาจาออนหวานจากคนอ่ืนฉันใด ถาเราใชวาจาออนหวานกับเขา เขา
ก็รักเรา ถาตางคนตางรัก มันจะมีความสขุหรือวามีความทุกข ก็ชวยกันคิดด ู ตางคนตางชวยกันช่ืนชม 
มันจะมีความสุข หรือมีความทุกขก็คิดดกูแ็ลวกนั 

3.   อัตถจริยา ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน หมายความวา ถาเราจะเกื้อกาลเขา คบหา
สมาคม ซ่ึงกันและกันจงหาส่ิงทีเปนประโยชนไรโทษใหแกเพื่อนเถาจําทําใหแกกนัซ่ึงกันและกนัแลว 
จงทําแตส่ิงท่ีเปนประโยชน อันนี้เพื่อนจะรักเรา เราก็จะมีความสุข 



4.   สมานัตตตา ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว หมายความวาคนท่ีเราคบกับเขา เขาจะมีฐานะ
เชนไร มีตระกูลแบบไหน มีวิชาความรูขนาดไหน ไมมีความสําคัญ ถือวาเขากับเรานั้นเปนเพื่อนเกิดแก
เจ็บ ตายเหมือนกัน โดยเฉพาะถือวาเขาเปนไท เราเปนไท หรือวาเขาเปนคน เขารักสุข เกลียดทุกขฉันใด 
เราก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น เขาเกิดแกเจบ็ตายฉันใด เราก็เกิดแกเจ็บตายไดฉันนั้น ไมถือตัวไมถือตน 
ทําตนเปนมิตรอยูเสมอ ถาเรามีตระกูลสูงกวาเขามีฐานะดีกวาเขามีความรูสึกดีกวาเขาเราถอมตัวไปหา
เขานี่จะเปนท่ีรักของเขาอยางยิ่งหากวาถาเรามีตระกูลตํ่ากวาเขา เรามีวชิาความรูตํ่ากวาเขา เรามีฐานะตํ่า
กวาเขาเราก็แสดงความถอมตัว ไมรังเกยีจวาเขาใหญเกินไป ดีเกินไป อยางนี้ยอมเปนปจจัยของความรัก
เปนตัวเสนห 

เปนอันวาคาถามหาเสนหท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงให อันนี้เปนปจจยัใหเกิด
ความสุขแกคนทุกคน อยาลืมนะวาคาถาเสนหคือ ทาน การให ปยวาจา วาจาออนหวาน อัตถจริยา 
ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน สมานัตตรา ความเปนคนมีตัวเสมอไมถือเนื้อถือตัว อาการส่ีอยาง
นี่เปนเคร่ืองยดึเหนีย่วน้ําใจซ่ึงกันและกัน ใหเกิดความรักไมคลาย กน็าคิดนะ เขาบอกวาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา นี่เทศนจะใหไปสวรรคไปนิพพานอยางเดยีวแตความจริงไมใช ทานรูวาคนที่เปน
ฆราวาสนะภาระหนกั ทานกส็อนใหอารมณเบาๆ ใชใหเกิดประโยชนในปจจุบัน 

คิหิปฏิบัติ หมวดตอไปอีกส่ีหนึ่ง ทานวา ความสุขของคฤหัสถ คือฆราวาสชาวบานนี่จะมีควา
สุขตองอาศัยเหตุ 4 ประการ คือ 

1. สุขแตความมีทรัพย 
2. สุขเกิดจากการจายทรัพยบริโภค ตามสมควร ไมมากไมนอยเกนิไป 
3. สุขเกิดจากการไมตองเปนหนี้ 
4. สุขจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 

อันนี้ก็ตองคิดเหมือนกนั สุขเกิดจากการมีทรัพย ฆราวาสนี่ถาปราศจากทรัพยก็แย เขาเรียกวามี
คติอยูอันหนึ่ง วาฆราวาสถาไมสะสมทรัพยก็ฉิบหายแตทวาพระภิกษสุามเณรสะสมทรัพย แตวาไอการ
สะสมทรัพยนีจ่งหามาไดดวย สัมมะอาชีวะ จะเปน มิจฉาอาชีวะ ไมไดคือหามาได โดยความชอบธรรม 
โดยการคาขาย โดยการสุจรติ คาขายตองมีกําไร การเปนลูกจางประกอบ การอาชีพในการเกษตร อะไร
ก็ตาม ทําใหมันมีทรัพยข้ึนมาโดยท่ีไมคด ไมโกงเขา เปน สัมมาอาชีวะ ท้ังนั้น พระพุทธเจาทรง
สรรเสริญ ตามพระบาลีบทหนึ่งมีวา วายเมเถวะ ปุริโส กลาววา ถาเปนผูชายนี่ควรพยายามรํ่าไป 
หมายความวาเพยรหาทรัพยสินเขามาในบานเพื่อใหมันมีใชสอย มันจึงจะมีความสขุ ฆราวาสมีทรัพย
มากเพียงใด กมี็ความสุขมาก เพราจําเปนในการจับจายใชสอย ถาพระเณรส่ังสมทรัพยมากก็ฉิบหาย คือ
จิตใจไมใชพระไมใชเณร มันจะกลายเปนโจรปลนพระศาสนาไป กลายเปนความโลภ นี่ตองแบงไวคน
ละซีกนะ 



2.   สุขเกิดจากากรจายทรัพยบริโภค อันนี้เงินดาวเงินเดือนท่ีขอข้ึนกันอยูเสมอๆ ความจริง
เงินเดือนท่ีใหนี่พอเงินเดือนไดไป จากภาษีอากรของคนที่ยากจนกวา ขาราชการมีเงินเดือนพนัสองพัน 
บอกวาไมพอกินไมพอใช แตเงินจากคนท่ีเขาใหไปเสียภาษีอากร เดอืนหนึ่งบางทีก็หาไมไดสองรอย 
ไมไดหารอยเขาหามาเกือบตาย สายตัวจะขาด เขายังเสียภาษีอากรใหได แตคนท่ีรัเงินจากบุคคลท่ีหาได 
ดวยหยาดเหง่ือแรงงาน กลับบอกวาไมพอใชเพราะอะไร ถาจะกินจะใชจริงๆ ท่ีบานนะมันไมเทาไหร
หรอก สังเกตดูดีๆ ก็แลวกนั คนท่ีมีเงินเดือนนี่บางทีเงินเดืนอไมมากไมมาย แตอยากจะจายใหมันมาก 
ตองไปกินของนอกบานโนนไปหาความร่ืนเริงพิเศษ แลวก็มารองบอกวาเงินเดือนไมพอ ถาแกจะกินจะ
ใชในบานอยางเขาดูเถอะ ชาวบานบานไหน ชาวบานท่ีจนๆ นี่ เขาจายถึงเดือนละพันไหม บางทีหาหา
คน เขาจายเดอืนหนึ่งไมถึงพัน เขากินเขาใชเขาพอได เขาทําการทํางานไหว แตคนรับเงินเดือนบอกไม
ไหว ขอข้ึนกนัอยูเร่ือย นีเ่พราะวาการจายทรัพยไมพอดกีับการท่ีหามาได แสดงอาการเดือดรอน ถารูจัก
จับจายใชสอย ไอกินนี่อะไรมันก็กนิได กนิเพื่อชีวิตใหทรงตัวอยู 

3.   สุขเกิดแตการไมตองมีหนี้ ถารูจักใชสอยวาฐานะอยูเพยีงไรใชเพยีงนั้น มันก็ตองไมมีหนี ้
เวนไวแตความจําเปนมันเกดิข้ึน ถาบังเอิญจริงๆ มันเกดิเจ็บไขไมสบาย เกดิการเจบ็ตายกันข้ึน อันนี้มี
หนี้ไมเปนไร เพราะความจําเปนมันเกิดข้ึน แตทางท่ีดีแลวไมควรจะหาหนี้มา เมือเวลาจะตายหรือจะ
ปวยไขถาปวยไขไมสบายนีห่ลีกไมได จําเปนจะตองรักษา ถาเปนหนีเ้พราะเหตุนี้ไมนาตําหน ิแตเปนนี้
เพราะไมรูจกัประมาณคนนี ่นาคิด  

4.   สุขเกิดแตการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ  หมายความวาไอการงานท่ีมีหนาท่ีจะพึงทํา 
ทําใหมันสมบูรณบริบูรณ อยาใหงานมันค่ังคาง และมีการประกอบการงานดวยความขยันหม่ันเพยีร ถา
อยูกับเจากับนาย นายจางก็ดผูีบังคับบัญชาก็ดี ทําใหถูกตามระเบียบดวยและก็ทําใหถูกตาม อารมณของ
เจานายดวย หมายความถูกใจเจานายดวยก็ถูกระเบียบดวย อยางนี้เรียกวาการงานท่ีปราศจากโทษ งาน
ทุกอยางอยาใหค่ังคางทําใหครบถวน ไมมีใครเขาเกลียด 

เวลานี้ทานท้ังหลาย มองดูเวลาเห็นวาหมดเวลาพอดี ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ
พูนผลจงมีแตทานสาธุชน ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



คิหิปฏับัติ 4 
 
ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย และบรรดาเพื่อนพระภกิษุสามเณรท้ังหลาย วันนี้จะขอพูดกับ

ทาน ในเร่ืองของ คิหิปฏิบัต ิ คือขอปฏิบัติของฆราวาสแตความจริงขอปฏิบัติของฆราวาสนี่ ผมวาบางที 
พระบางองคกป็ฏิบัติไมไดกมี็ฆราวาสก็เยอะ ผมก็ไมเคยคิดวาผมดี แตทวาบางทีผมก็สะดุดใจมาก นี่
ความรูของฆราวาสพระควรศึกษา เพราะวาเราก็มาจากฆราวาส ดีไมดีเราหมผากาสาวพัสตรคิดวาดกีวา
ฆราวาส แดฆราวาสท่ีเขาปฏิบัติดีกวา เราก็ควรจะอายเขาเหมือนกนั 

องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแนะนํา ขอปฏิบัติของชาวบาน จะเห็นวาพระพุทธเจานี่ทรงเปน 
สัพพัญู จริงๆ สัพพัญูนี่แปลวา รูทุกอยาง ไมใชรูแตเร่ืองสวรรคอยางเดยีว แมแตการความเปนอยู
ของฆราวาสก็รู วันนี้ก็ขอพดูถึงหมวด ความปรารถนาของบุคคลในโลก ท่ีไดสมความปรารถนาไดยาก 
4 อยาง ทานวาอยางนี้นัน้นะ ดูขอความกันกอน ในความปรารถนาท่ีหาไดยากเปนอยางไร คือ 

1. ขอสมบัติจงเกิดมีแกเราดวยทางท่ีชอบ นีเ่ปนความคิด 
2. ขอยศจงเกิดมีแกเราและญาติพวกพอง 
3. ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน 
4. เม่ือส้ินชีพไปแลวขอเราจงไปเกิดในสวรรค 

นี่ความจริงมันก็ไมยาก แตถาเราเปนคนดีเสียอยางมันก็ไมยาก ถาเราเปนคนไมดีมันกย็าก ทาน
ไมไดบอกวาหาไมได แตทานยอกวาหาไดยาก คือไอความต้ังใจอยางนี้มันสมปรารถนายากเพราะมัน
ตองมีความดีประกอบ 

1. ขอสมบัติจงมีแกเราดวยทางที่ชอบ นี่ถาเราเปนคนดนีะ เรามีความขยนัหม่ันเพียร
จริงๆ เราไมลักไมขโมยเขา ไมยื้อแยงคดโกงเขา มันกห็าไดไมยาก และ 

2. ขอยศจงเกิดมีแกเราและพวกพองของเรา อันนี้ชักยุงหนอย ไอเร่ืองยศนี่มันตอง
ประกอบไปดวยความสามารถความรู ถาถามวาถาเขามียศไดทําไมเรามียศไมได 
ความจริงยศนีม่าจากความดี แตเดีย๋วนี้ไมแน คนมียศโกงกันสะบัดบอกไมถูก เวลา
นี้คนมียศมันจะโกง คนท่ีโกงๆ มียศท้ังนัน้ คนมียศนี่ชอบโกง หนังสือพิมพท่ีจะมี
มาได ถาสมัยกอนท่ีพระพุทธเจาทานวานะ และสมัยผมเองผมก็เห็นมาเหมือนกนั 
เพราะอาศัยความดีเปนสําคัญ 

1. ตองมีความรู 
2. มีความสามารถ 
3. มีคุณธรรมดี 
4. รูจักรักษาศักดิศ์รีของตนไว ไมทําลายศักดิศ์รี ถาเปนอยางนี้ละกอยศมนัก็กาวหนา
เร่ือย 



3. ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน เร่ืองอายุนีไ่มแนเสียแลว เพราะมันเปนกฎของกรรม 
จะถือวาเราเปนผูปราศจากโรคก็ไมได ไอโรคภัยไขเจ็บนี่มาจากอํานาจของ 
ปาณาติบาต ถาหากวาเราไมทําลายชีวิตสัตวในกาลกอนมา อายุมันก็ยืน ถาไปนั่ง
คิดอยางนีก้็ผิด คิดวามีอายเุทาไหรพอใจเทานั้นดีกวา 

4. เม่ือส้ินชีพแลวขอเราจงไปเกิดบนสวรรค อันนี้ไมยาก แตวายากสําหรับคนเลว ไม
ยากสําหรับคนดี คําวาสวรรคคือแดนของความสุข กอนท่ีเราจะไปสวรรค เราก็
ตองสรางสวรรคเสียกอน 

สวรรคมีอะไร ทานัง สัคคโส ทานัง พระพุทธเจากลาววา ทานเปนปจจยัใหเกิดบนสวรรค เราก็
ใหทาน สีเลนะ สุคติง ยนัติ คนจะไปสวรรคไดก็ตองอาศัยศีล เราก็รักษาศีล ก็หมดเร่ือง เรากไ็ป
สวรรคได แตมันยากสําหรับคนเลว มันงายสําหรับคนดี ก็พดูกับเทานี้ ก็พอ ขืนพดูกันมากมันก็
ยุง 
ทีนี้หมวดตอไปทานบอกวา ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย มีอยู 4 อยาง คือ 
1. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา 
2. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล 
3. จากสัมปทา ถึงพรอมดวยบริจาคทาน 
4. ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา 
ทีนี้หมวดตอไปทานบอกวา ตระกูลท่ีม่ังคั่งจะตั้งอยูนานไมไดเพราะลักษณะ 4 อยาง ฟงใหดี

นะ วาตระกูลท่ีม่ังค่ังคือรํ่ารวยแลวนะจะหาความรํ่ารวยไวไมไดก็เพราะเหตุ 4 ประการก็คือ 
1. ไมแสวงหาพสัดุทีหายไปแลว หมายความวา ของมีของใชนะ ไมสนใจในการระวัง

รักษา หายแลวก็หายไป ปลอยมันซะไมเปนไร หาใหมก็แลวกันเรามีเงินมีทอง 
ตัวอยางอันนี้มีอยู 

เคยพบคนคนหนึ่งท่ี จังหวัดอุทัยธานี เธอเปนคนถีบปนสามลอ อาชีพสามลอ ถูกลอตเตอร่ี
รางวัลท่ีหนึ่ง พอถูกลอตเตอร่ีรางวัลรางวัลท่ีหนึ่งก็เลยแสดงตนเปนมหาเศรษฐี ซ้ือของไมตองตอ เศษท่ี
เขาจะทอนใหไมตองทอน ดีไมดกี็เอาแจกใครตอใครบาง ทะนงตัววาเปนคนมีเงินแสน ไมชาก็
กลายเปนคนปนสามลอตามเดิม แลวคนคนนี้ก็มีโชคดีมาก ช่ือ นายแทน กลับถูกลอตเตอร่ีรางวัลท่ีหนึ่ง
อีกคร้ังหนึ่ง คร้ังท่ีสองนี่แกก็เจงอีกเหมือนกัน มีสภาพเดิม เจงคราวนีด้ี เจงแลวก็ตายไปเลย ไมไดถูกฆา
ตาย ปวยไขตาย แตเขาวาการถูกลอตเตอร่ีสองท่ีนี่เปนเพราะอาศัย เปนคนมีความกตัญูรูคุณตอบิดา
มารดา เปนคนท่ีนาสรรเสริญอยูอยางหนึ่ง คือท้ังๆ ท่ีแกมีความยากจนเข็ญใจปนสามลอประกอบอาชีพ 
แตความสุขของแกก็คือปฏิบัติบิดามารดาใหมีความสุข แมจะเหนือ่ยจะยากอยางไรก็ตามเร่ืองพอเร่ือง
แมนี่แกเทิดทูนจริงๆ พอแมตองการอะไร ถาไมเกินวิสัย แกทําไดทุกอยาง นีน่าสรรเสริญ จงจําใหดีวา



ตระกุลท่ีม่ังค่ังจะทรงตัวไมได เพราะไมแสวงหาพัสดุท่ีสูญหายไปแลว หายแลวก็ชางมันซ้ือใหม หาย
แลวก็ชางมัน ซ้ือใหมไมชาก็หมด 

2. ไมบูรณะพัสดท่ีุครํ่าครา คือพัสดุท่ีพอจะใชได พอซอมแซมแลวยังใชได ไมซอม
ไมแซม โยนท้ิง มันสง อันนีไ้มชาก็พัง 

3. ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ ประเภทท่ีขาวบานกินไมไดนะ ตองไปกิน
ขาวนอกบาน น้ําอาบในบานไมได ตองไปอาบนอกบาน คนนวดท่ีบานมีนวดไม
ชอบใจ ตองไปจางเขานวดที่นอกบาน ประเภทนี้แหละ จับจายใชสอยไปในส่ิงท่ี
ไรประโยชนไมรูจักประมาณ ก็เห็นมหาเศรษฐีท่ีเดินตอกๆๆ ก็เยอะแยะ 
นักการเมืองสมัยกอนมีความรุงเรือง แตหมดสภาพ จากนักการเมืองแมแตอะไรละ 
แมแตโอเล้ียงยังตองเปนหนีเ้ขา แตวานกัการเมืองสมัยนี้คงไมเปนแบบนั้นหรอก 
แตวานักการเมืองทุกคนทานวาเปนคนฉลาด เพราวาเวลาทานเปนนักการเมือง 
ทานก็สะสมทรัพยของทานแบบสบายๆ ไมไดหมายความวาทานโกงนะ กไ็มดี มี
ใครเขาพิสมัยทาน มาใหทาน ทานรูจักประมาณในการสะสมทรัพย ทานกมี็
ความสุข 

4. ตั้งสตรีหรือบุรุษท่ีทุศีล คือเปนคนช่ัว เปนพอบานแมเรือน ทุศีลคําวานีแ่ปลวาปกต ิ
ทุแปลวาช่ัว ปกติก็มีความช่ัวอยูตลอดเวลา เปนพอบานแมเรือน มันก็ฉิบหายกัน
เทานั้น 

เปนอันวาตระกุลท่ีม่ังค่ังจะตองยากจนลงไป ก็เพราะ 
1. ไมแสวงหาพัสดุท่ีหายไปแลว 
2. ไมบูรณะพัสดท่ีุหายไปแลว 
3. ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ 
4. ต้ังสัตรีหรือบุรุษช้ัวไวเปนพอบานแมเรือน 
ทีนี้ทานเตือนไวบอกวา ผูหวังการดํารงวงศตระกูลใหทรงอยู ควรเวนความเสียหายความช่ัว 4 

ประการนี่เสีย วงศตระกูลจะทรงตัวไดดีนี่เวลายังมีวากันตอไปอีก ธรรมของฆราวาส 4 อยาง เร่ืองธรรม
ของฆราวาสนี่ ผมจะขอพูดแตเบาๆ เพราะไมใชระดับพระ ฆราวาสมีกจิการมาก คือ 

1. สัจจะ ความซ่ือสัตยกัน ตองมีความซ่ือสัตย สุจริตตอกนั เปนปจจัยใหเกิดความสุข 
ธรรมะน่ีแปลวาทรงไวซ่ึงความดีนะ ซ่ึงฆราวาสที่จะดไีดจริงๆ ตองปฏิบัติในกฏ 4 
ประการคือ  สัจจะ มีความซ่ือตรงตอกัน 

2. ทนะ รูจักขมใจของตน เม่ือเวลาอะไรไมชอบใจนิดๆ หนอยๆ ก็อดใจไดนิ่งไว อยา
เพิ่งวูวาม จะเปนเคร่ืองขัดใจซ่ึงกันและกนั ถาลองโกรธกันเสียแลวมันดีกันยาก 

3. ขันติ อดทนตอความยากลําบาก หรือตอถอยคําท่ีไมเปนท่ีถูกใจคน 
4. จาคะ สละปนส่ิงของของตนใหแกคนท่ีควรใหปน นีเ่ปนปจจัยของความรัก 



เปนอันวาใครก็ตามทรงคุณธรรม 4 ประการนี้แลว ก็จะเปนคนท่ีมีความสุข คือธรรมะ ทรงไว
ซ่ึงความดี เม่ือความดีมีท่ีไหน ความสุขมันก็มีท่ีนั่น 

ตอไปก็ขอตอเปน คิหิปฏิบัตหิมวดหา หมวดหาอันดับแรกทานบอกวา ประโยชนเกิดแตการถือ
โภคทรัพย 5 อยาง นี่เปนเร่ืองฆราวาสนะ พระกับเณรกร็ะวังๆ อยาไปยุงเขา พระเณรนี่เขาบวชเพ่ือพระ
นิพพาน อยาลืมพระบาลีวา นิพพานะ สัจฉิริยายะ เอตัง คเหตวา เรารับผากาสาวพัสตรมาเพ่ือทําใหแจง
เพื่อพระนพิพาน อยาไปยุง ท่ีทานบอกวา ฆราวาสเขาทําดีนะ อยาไปดอียางเขา เราตองดีอยางของเรา 

จะวาไป ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย  5 อยาง แตวาแสวงหาโภคทรัพยไดแลว ในทางท่ี
ชอบแลวนะ คือ 

1. เล้ียงตัว เล้ียงมารดา เล้ียงบดิา เล้ียงบตุร เล้ียงภรรยา เล้ียงบาวไพรใหเปน
สุข มีทรัพยแลวก็ใชใหถูกตองตามนี้ ไมใชเล้ียงแบบฟุมเฟอยไปกินนอก
บานไปกินภัตตาคาร ขาวบานกินไมได ขาวบาน จานละบาทสองบาท หา
บาท กินไมได ตองไปกนิกาแฟถวยละยีสิ่บบาท ถวยละหาสิบบาท หรือ
ตองไปอาบอบนวดท่ีนอกบาน นี่มันไมจาํเปน คือเล้ียงกนัในบาน เล้ียงตัว 
เล้ียงมารดา เล้ียงบิดา เล้ียงบุตร เล้ียงภรรยา เล้ียงบาวไพรใหเปนสุข ถาเขา
เปนสุข เราก็เปนสุข เพราะอะไร ถาเราใหเขาเปนสุข เราก็เกิดความรักใน
เรา เราก็เปนสุขใจ สบายกาย อันตรายจะเกดิข้ึนทานก็ปองกัน 

2. เล้ียงเพื่อนฝงูใหเปนสุข คําวาเล้ียงเพื่อนฝูงนี่คือ สงเคราะหซ่ึงกันและ
กันนะ ในเม่ือความทุกขยากเกิดแกเพื่อนนะ ไมใชจะชวนกันไปเล้ียงกนัท่ี
ภัตตาคารหรือวาท่ีไนทคลับ ไมใชอยางนั้น เล้ียงอยางนัน้ เล้ียงฉิบหายแน 

3. บําบัดอันตรายท่ีจะเกิดแตเหตุตางๆ หมายความวาอันตรายมันจะพึง
เกิดข้ึนนี่ เราตองใชทรัพยใหเปนประโยชน ถาสามารถจะใชทรัพยไปให
หมอรักษา หรือหาการปองกันดวย เหตุนานาประการ บานมันไมมิดชิด 
ทําใหมันแข็งแรง ทําร้ัว จางคนมาอยูเวรอยูยาม ใชไดหมด 

4. ทําพลีหาอยาง คือ ก. ญาติพลี สงเคราะหญาติ  ข.   อดถิิพลี  ตอนรับแขก
ใหเหมาะสม   ค.  ปุพพเปตพลี  ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูตายนี่
มันยังไมจบนะ ผมเกือบจะพลิกหนากระดาษแลว   ฆ.   ราชพลี  ถวายเปน
ของหลวง คือเสียภาษีอากรใหถูกตอง อยาคดอยาโกง   ง.   เทวดาพลี 
ทําบุญอุทิศใหแกเทวดา 

5. บริจาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ นี่พระระวังพระเณรระวัง
นะ พระพุทธเจาทานบอกชาวบานไววา จงบริจาคทานในสมณชีพราหมณ



ผูประพฤติชอบ ถาเราประพฤติไมดี เขาไมใหกินอยาไปวาเขานะเรามัน
เลวเอง 

เปนอันวาเห็นจะมาฟงกันงายๆ ไมตองอธิบายมาก ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย  5 อยาง 
ทานบอกแสวงหาทรัพยมาไดแลวจงใชในทางท่ีถูกท่ีควร ทานบอกในทางท่ีชอบหรือทางท่ีถูกท่ีควร คือ 

1. เล้ียงตัว เล้ียงมารดา เล้ียงบิดา เล้ียงบุตร เล้ียงภรรยา เล้ียงบาวไพรใหเปนสุข คือใช
ใหพอดีๆ อยาใหมากอยาใหนอยเกนิไป 

2. เล้ียงเพื่อนฝูง ใหเปนสุข เล้ียงคือเกื้อกูลนะ 
3. บําบัดอันตรายที่เกิดข้ึนดวยเหตุตางๆ หาทางปองกัน 
4. ทําพลีหาอยาง ญาติพลี สงเคราะหญาติ อตถิิพลี  ตอนรับแขก  ปพุพเปตพลี ทําบุญ

อุทิศใหแกผูตาย ราชพลี ชวยภาษีอากรใหครบถวน เทวดาพลี ทําบุญอุทิศใหแก
เทวดา แลวก ็

5. บริจาคทานใหแก สมณพราหมณผูประพฤติชอบ นี่เปนการใชทรัพยในทางท่ีถูก
จริงๆ 

ทีนี้มา คิหิปฏบัิติ หมวดตอไป เร่ืองศีลหา 
ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการทําลายชีวิตสัตว 
อทินนาทานา เวรมณี   เวนจากากรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให ดวยอาการอยางขโมย 
กาเมสุ  มิจฉาจาวา  เวรมณี  เวนจากากรประพฤติผิดในกาม 
มุสาวาทา   เวรมณี   เวนจาการพูดเท็จ 
สุราเมรยมัชฃชาปมาทัฏฐานา  เวรมณี เวนจากการดื่มน้าํเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหง
ความประมาท 
ความจริงศีลหานี่ เขาเรียก ศีลนี่แปลวาปกติ ปกติแลว เราไมอยากใหใครมาทําลายชีวิตเรา และ

เราก็ไมทําลายชีวิตเขา นอกจากนั้นเราก็มีเมตตาความรัก กรุณา ความสงสาร ก็เปนมหาเสนห เปนปจจัย
ใหเกิดความสุข ถาเราไมตองการใหใครเขาลัก เขาขโมยเรา เราก็ไมลักไมขโมยของเขา เราก็เปนท่ีรัก
ของเขาเราไมแยงความรักของบุคคลอ่ืน เพราะเราไมตองการใหเขามาแยงความรักของเรา เราก็ไมแยง
ความรักของเขา ก็เปนเหตุใหเขารักเราเหมือนกัน เปนท่ีรักของคนอ่ืน วาจาท่ีไมเปนความจริงเราไม
ชอบ ชาวบานเขาก็ไมชอบ เราก็ไมพูดเสียมันก็เปนท่ีรัก การดื่มสุราเมรัยนี่ มันทําตัวใหเลว เราก็เวนเสีย 

เปนอันวา ศีลหารายการนี่ ถาใครปฏิบัติไดนะ ถาประเทศไหน 50 ลานคนท่ีปฏิบัติไดนี่รวย
มหาศาล 

อยางการฆา การทํารายซ่ึงกันและกนั ถามันไมมี ทุกคนตงคนตางใจดมีีเมตตาปราน ี มีความรัก
กัน สงสารกัน เกื้อกูลกันและกัน ขอเดยีวเทานี้ประเทศไทยรวย เราก็ไมตองจางตํารวจ ไมตองจางผู
พิพากษา ไมตองจางอัยการไมตองจางขาราชการ ไมตองจางใครเขามาเปนนาย เพราะคนทุกคนเปนคน
ดีเราไมตองเสียสตางคซ้ืออาวุธ นี่อยางประเทศเรานี่เปนประเทศจบ แตก็ตองต้ังงบประมาณซ้ืออาวธุท่ี



เปนหม่ืนๆ ลาน ไอเงินเปนหม่ืนๆ ลานนีถ่าไมตองซ้ืออาวุธละกอ แลวก็ไมตองเกณฑคนมาเพ่ือปองกัน
ประเทศ เงินประเทศนี้เอามาใชในดานเศรษฐกิจ รวยแสนรวย ถาหากวาชาวบานตางคนตางดี ถามันไม
ดี ตางคนตางตองระแวงระไวซ่ึงกันและกนั ก็ตองซ้ืออาวุธมาปองกัน มีดพันคนละเลมราคาเทาไหร ปน
กระบอกหน่ึงราคาเทาไหร กระสุนนดัราคาเทาไหร มันเสียหายไปเปลาๆ 50 ลานคน ตองจายคาอาวุธ
ไปคนละบาท สูญเสียเงินไปเปลาๆ 50 ลานบาท และยังตองจางตํารวจไวจับเราเองอีก จางอัยการไวฟอง
เราอีก ขางทนายความไวแกตางอีก จางผูพิพากษาใหเอาเราใหเขาคุกเขาตะรางอีก จางพัศดีเรือนจาํ จาง
เจาหนาท่ีเรือนจําไวลงโทษเราอีก มันดีท่ีไหนไอความเลวรายนี่ถาไมเลวไมรายเสียหนอย ทรัพยสินของ
ประเทศก็ไมตองหมด  

อทินนาทาน ถาไมลักไมขโมยกัน กจ็ะรวยมหาศาล แตกุญแจดอกเดยีว 50 ลานคน ถามีกุญแจ
คนละดอก กญุแจดอกละ 10 บาท เราก็หมดไปแลว 50 ลานบาท แตบานใครทีกุ่ญแจดอกเดยีว แลว
กุญแจดอกละ 10 บาท มีไหมมีแคกุญแจดอกเดียวมันก็พงั ถาเราไมลักไมขโมยกันละก็ไมตองจางตํารวจ
ไมตองจางใครตอใครอยางวานั่นแหละ ทรัพยสินท้ังหลายวางท่ีไหน มันก็ไมหายมันก็รวย นี่มันเปน
ของดีนี่ พระพุทธเจาทานจงึบอกวา ฆราวาสปฏิบัติไวนะจะมีความสุข แตตองปฏิบัติเหมือนกนัทุกคน 
ปฏิบัติคนเดียวก็พังเหมือนกนั 

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ไมแยงความรัก ไอแยงความรักเปนชูกนันี่ตายไมรูเทาไหรแลว มันดี
ตรงไหน มันหวานมันกนัตรงไหนหนอ คูครองของเราคูครองของเขา มันก็เนื้อหนังเหมือนกนั มันก็แค
นั้นแหละ แตไอจิตใจมันทะเยอทะยานความเดือดรอน พอใจสันโดษ พอใจในเพียงภรรยาสามี
โดยเฉพาะก็หมดเร่ือง 

เวนจากการพดูเท็จ ไอการพูดเท็จนี่มันพดูลําบาก ตองระวัง เกรงวาจะจําไมได พดูจริงใจมัน
สบาย การดื่มสุราเมรัยนี่ชวนเขาคุกเขาตะรางกันไดงาย แตไมขอพูดมากเพราะเขาใจกันดแีลวนีน่ะ 

หมวดตอไปทานบอก มิจฉาวณิชชา คือ การคาขายท่ีไมชอบธรรม 5 อยาง การคาขายแบบนี้ 
ทานบอก ไมควรจะคาจะขาย คือ 

1. ขายเคร่ืองประหาร อาวุธท่ีสําหรับจะฆากันนั่นแหละ แตเดีย๋วนี้มันขายดีซะดวยนะ 
เพราะขายเคร่ืองประหารนี่มันเปนปจจัยใหเกิดโทษ แตเอก็ตามใจเถอะ 
พระพุทธเจาทานวาอยางนั้น 

2. ขายมนุษย  เวลานี้ขายดีจัง แตกอนขเลวงสาวๆ มาขาย เวลานี้เด็กๆ เขาก็ขายกัน
แลว นี่เปนการคาขายท่ีไมควร 

3. ขายสัตวเปนสําหรับใหเขาเอาไปฆาเปนอาหาร นี่เปนการเบียดเบียนชีวติเขา 
4. คาขายน้ําเมา 
5. ขายยาพิษ 



เปนอันวาถาเราจะทําตนของเราใหเปนคนดีละกอ อยาขายของเหลานี้เลยมันเปนปจจัยของ
ความทําทุกข แตวานี่เราพดูกันถึงวาคนตองการดีนะ ถาท่ีเขาตองการไมดี ก็ชางเขาเถอะ ทานบอก
คาขายอยางนีห้าม อุบาสก หมายความวาคนท่ีมีศีลมีธรรมประจําใจจงอยาทํา 

ทีนี้หมวดตอไปเวลาเหลืออีก 3 นาที ทานบอกวา สมบัติของอุบาสก คําวา อุบาสก หรือ 
อุบาสิกานี่ แปลวาคนผูนับถือพระพุทธศาสนา คือนับถือคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ทานบอกวา 

สมบัติของอุบาสกมี 5 ประการคือ 
1. ประกอบไปดวยศรัทธา  คือเช่ือดวยเหตุดวยผล 
2. มีศีลบริสุทธ์ิ 
3. ไมถือมงคลตืน่ขาว คือ เชื่อกรรม ไมเช่ือวาส่ิงนั้นเปนมงคล ไอเร่ืองมงคลนี่มันยุง
เหมือนกนั เคยพบมารคราว มีคร้ังหนึ่งไปท่ีจังหวดัชัยนาท เขาแตงงานกันวันนัน้ ก็เผอิญ
เปนพระหัวแถว ท่ีทานเจาภาพ เขาเรียกกันวาคุณนายลืมเสียแลววาภรรยาคุณหลวงอะไรก็
ไมทราบ แลวก็ส่ังใหคนใชไปเด็ดกานมะยมมา 9 กาน เจาคนใชฟงผิด ไปเด็ดมา 5 กาน 
คุณนายตาเขียวเสียงแข็งเขาใสคนใชวาทําไมฉันส่ังเอามา 9 กาน แกทําไมเอามา 5 กาน ไอ
เวลามันก็ถึงแลว เห็นทาไมดีเลยบอกคุณนาย ความจริง 9 กานนี่ก็ไดแก คุณพระพทุธเจา 9 
ประการ แตวา 5 กานนีห่มายถึงพระพุทธเจา 5 องค เปน นโมพุทธายะ อาตมาวามีความ
เขมแข็งกวา แกเลยยิ้มออกมาได นี่ความจริงไอใบมะยมก่ีกานๆ นี่มันไมไดทําใหคนดีคน
ช่ัว มันจะดีจะช่ัว กเ็พราคูครองเขาจะรักกนัจริงหรือไมจริงเทานั้น ถาหากวตัถุมันทําใหคน
ดีจริงๆ เปนไปถือมงคลตื่นขาวแบบนี ้ จงถือวาถาทําดี แลวก็มันดีเองถาทําช่ัวมันกช่ั็ว มัน
ไมดีไมช่ัวเพราะวัตถุเขามาชวย 

4. ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา หมายความวาเรามีพระพทุธศาสนาเปนท่ีเคารพ
อยูแลว พอแลว ไมจําเปนตองไปเอาศาสนาอ่ืนเขามาแทรกมาแซง ศาสนาอะไรตอศาสนา
อะไรเอาเขามาผสม ไมตองประยุกต คําสอนของพระพุทธเจามีเหลือกินเหลือใชแลว เทานี้
ก็พอ 

5. ทําบุญแตในพระพุทธศาสนา หมายความวา การทําบุญนี่เราทําบุญในพระพุทธศาสนาจริง 
แตการสงเคราะหเราก็สงเคราะหไดไมเลือกการ ไมเลือกวาศาสนาไหน เปนการเกือ้กูลซ่ึง
กันและกัน นัน้ทานกลาววา อุบาสกฟงต้ังอยูในสมบัติ 5 ประการ ละเวนวิบัติ 5 รายการซ่ึง
วิปริตจากสมบัติเหลานี้ตอนน้ีเหน็จะไมวาตอไปเพราะหมดเวลา เสียแลว 

ทานผูรับฟง รับนี้ก็ตองขอลากอน ขอความสุขสัวสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแตทาน
สาธุชนรับฟงทุกทาน สวัสดี 



แนะนําการกินการอยูในวัด 
ญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย อาตมาขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานท่ีเมตตามา

บําเพ็ญกุศลท่ีวัดนี ้ ท้ังนี้เพราะวาบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา จะมีชีวิตอยูไดอาศัยญาติโยมพุทธ
บริษัทเมตตา ในทานของบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัท อาตมาจงึขอขอบคุณในความเมตตาปรานี 
สําหรับเวลาท่ีจะถวายกฐินเปนเวลาประมาณเท่ียงเศษๆ คือหลังจากพระฉันภัตตาหารเพลเสร็จเรียบรอย
แลว จะเร่ิมทําการถวายกฐินท่ี ศาลา 2 ไร ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทไดโปรดทราบตามนี้ดวย 
ท้ังนี้เปนการปองกันบางทานอาจสงสัยวาจะถวายกฐินในเวลาเทาไร 

และสําหรับบรรดาอาหารท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะรับประทาน เปน สถานท่ีวัดเล้ียง นั่น
ก็คือ ท่ีรานอาหารภายในหนึ่ง และก็บริเวณใกลๆ ศาลานวราช แหงหนึ่งขาง พระอุโบสถ นั่นเปน
สถานท่ีวัดเล้ียงฟรีจริงๆ  บรรดาญาติโยมพทุธบริษัทชายหญิงผูมา 

สําหรับอีก 2 จุด เร่ืองของผูมีศรัทธา เจตนาดีตอวัด คือท่ีขางศาลา 2 ไร เปน สถานท่ีของ
กองทุน นั่น กองทุน ก็จดัเล้ียง แตอาจเรียกทุนคืนบาง แตก็เปนราคาท่ีถูกมาก แตกองทุนตองมีทุนไว
สงเคราะหผูยากจนในถ่ินทุรกันดารจึงไดทําเล้ียง แตวาอาหารท่ีเล้ียงบางอยาง มีทานท่ีใหความขวย
เหลือ เชน เจ จันทนา  วีระผล  ดเูหมือนวาจะชวยลูกช้ินมาประมาณ 50 กิโลกรัม อาจจะเปนอยางนั้น
หรืออาจจะมากกวานั้น ฉะนั้นกองทุนจึงไดขายในราคาถูก เพื่อเก็บกักเอาทุนไวเล้ียงตอไปในวนัหนา 
แตสวนใดบังเอิญท่ีเหลือเปนกําไร กองทุนก็ไมเคยเก็บไว ไดถวายไวเปนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
เจตนาเดิมของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมาบําเพ็ญกุศล 

สําหรับอีกจุดหนึ่งรานอาหาร ใกล ศาลาพระนอน ท่ีจดุนั้น คุณโยมเพชร และ คณุโยมละมาย 
จัดการเล้ียงบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทเหมือนกัน แตท้ังสองทานนี้อาหารที่ทําตองทําอยางดีเสียดวย ถา
ไมดีก็ทําไมได แลวก็จะเรียกทุนคืนบางตามสมควรในราคาท่ีถูกมาก แตบางคร้ังท่ีเหลือเกินกองทุน 
ทานก็ถวายวดัหมดเชนเดยีวกัน 

ฉะนั้น ถาญาติโยมพุทธบริษทัท่ีจะรับประทานอาหาร กจ็ะรับประทานได 4 จุด คือ 1.  รานคา
ภายในวัดฟรี  2. สถานท่ีท่ีใกล  พระอุโบสถ ดานหลัง  3. รานกองทุนท่ีต้ังอยูท่ี ศาลา 2 ไร จําหนายใน
ราคาถูกมาก และ 4. ราน โยมเพชร ต้ังอยู ศาลาพระนอน ดานเหนือจาํหนายในราคาถูกเชนเดยีวกนัสวน
ใดท่ีเปนกําไรถวายวัดหมดในทุกคราวท่ีทํา 

สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมาถึงทีนี่แลว เวลาท่ีทาน เขาหองพักเรียบรอยแลว ก็ใส
กลอนหนาหองดวย ประตูท่ีพักดวยจะดมีาก ท้ังนี้เปนการปองกันเขาหองผิด ก็มีบางทานบางคราวจํา
หองผิด เพราะหองมีสภาพคลายคลึงกัน นี่เปนธรรมดานานๆ มาทีอาจจําไมได เมือเขาหองผิดแลวยัง
เขาใจวาหองนัน้เปนหองท่ีตนเองพัก นั่งคุยกันสบาย ทานท่ีพักอยูกอนคือเจาของหองก็ไมกลาจะพูด ไม
กลาแนะนํา และขอรองใหออก แตบางคราวท่ีทานเขาหองผิดก็เลยน่ังผิดนานเกนิไป บางทานท่ีมาพัก
หองกอนถือวาเปนเจาของหองเพราะเขามาพักกอนตองมาขอรองใหเจาหนาท่ีมาขอรองใหออก ฉะนั้น



เพื่อเปนการเขาใจผิด ท่ีเรียกวาจําหองผิด เพื่อความสะดวกของพุทธบริษัท ไมตองไปขอรองเปนการ
สะเทือนใจซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นเม่ือทานเขาหองเรียบรอยแลว ใหใสกลอนหองดานหนาเสียดวย และ
ใสกลอนหองท่ีมาพักเลยเสียดวย เปนการปองกันการเขาใจผิด เปนการหลงผิด และเวลาที่ทานออกจาก
หองก็เหมือนกัน ถาออกจากหองไปหมดขอใหใสกุญแจประตูหองเสียดวย ก็เปนการกันการหลงผิดอยู
เหมือนกนั ท้ังนี้เพื่อเปนการเผ่ือไว ก็เขาใจวาคนทุกคนท่ีมานี่มีจิตเปนมหากุศลถึงไหน แตคนท่ีอาจจะ
คิดวาคนเผลอเม่ือไรมีผลดีเม่ือนั้น คนท่ีมีจติเปนกุศลถึงไหน แตคนท่ีอาจจะคิดวาคนเผลอเม่ือไรมีผลดี
เม่ือนั้น ในท่ีทุกๆ จุด ทุกแหงอาจจะมีเสมอ ขอเพ่ือเปนการกันไว เวลาออกจากหองกรุณาใสกุญแจเลย 

ขอ 3 กรุณาอยาสงเสียงดงั ใหเปนท่ีรบกวนหองขางเคียง ท้ังนี้ก็เพราะวาเม่ือเกิดการรําคาญ ดี
ไมดีถาเกิดการตอวากันข้ึนใจจะเศราหมอง เวลาท่ีทานจะพดูจะคุยกันใหมีเสียงเหมาะสมภายในหอง
ของทานเปนการสมควรอยางยิ่ง 

ขอท่ี 4 กรุณา อยานําขนมหรืออาหารเขาไปรับประทานภายในหองนอน ท้ังนี้เพราะบางคราว
บางหองเศษอาหารหลนอยู มดข้ึนมาใสยากเหลือเกนิ เพราะมันเปนพรม เม่ือคราว เปายนัตเกราะเพชร 
ออไมใชตอนหนาน้ํา มีคนเขาไปพักในหองปรากฏวาไมหลับท้ังคืน มดกัด ไมสํารวจตรวจดูปรากฏวามี
เศษอาหารคางอยูในนั้น 

ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททุกทาน ขอใหชวยกัน รักษาความสะอาด อยานํา
อาหารทุกประเภทเขาไปรับประทานในหอง ถาจะนาํอาหารมารับประทานเองกรั็บประทานหนาหอง 
ขางหองขางหนาก็ใชได เม่ือตองการสูบบุหร่ีก็เหมือนกนั 

ขอท่ี 5 การสูบบุหร่ี ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท เวลาจะสูบบุหร่ีกรุณามาสูบหองขางหนา 
หรือสูบขางนอกเลยก็ได เพราะวาบางทีเขาไปเจอะจุดบางจุดพรมไหมเปนจดุๆ เขาใจวาบุหร่ีหลน 
บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน เวลาจะสูบบุหร่ีใหมาสูบท่ีหองขางหนาเลยกแ็ลวกนั แลวก็มีบางคราว
บางทานนอนหนาหองจุดยากันยุงไว อาจจะเผลอไป ยากนัยุงไหมปาเก ถาหากทานจะนอนนอกหองจุด
ยากันยุง ขอไดโปรดหาภาชนะท่ีมันไมไหมรองไวเสียกอน เพื่อเปนการกันของสงฆเสียหาย 

อีกอันหนึ่งสําหรับขอ 6 นั่นก็คือ เร่ืองกอกน้ํากับเศษของ สําหรับ กอกน้ํา ทานพุทธบริษัทเวลา
จะเปดอยาเปดใหตึงเกินไป บางคราวไปพบวาบางทานเปดตึงเกินไปหมุนปดไมลง เวลาท่ีทานกลับไป
แลวน้ําก็ไหลเร่ือย หองท้ังหมดนองไปทัง้หอง พรมเปยกหมด บางคราวบางคร้ัง ไมมีทุกคร้ังไมมีทุก
หอง จะมีหลงเหลืออยูเสมอๆ หนึ่งหองบาง สองหองบาง ท้ังนี้อาจจะไมเคยใชกอกน้าํ ขออภัยดวย เวลา
จะเปดกอกอยาหมุนใหตึงเกนิไป เวลาปดกอกน้ําก็เหมือนกัน อยาใชมันตึงเกินไป ก็เปดไมออกอีก เปด
พอน้ําไหลพอสมควร ปดก็แคหยุดก็พอใชได สําหรับ เคยกระดาษ ท่ีหอของรับประทาน ใบตองกด็ี ถุงก็
ดี ความจริงถารับประทานแลวเอาไปท้ิงเสียดานหลังหองก็หมดเร่ือง แตวาเวลาจะท้ิงก็อยาไปเปดมุง
ลวดท้ิง พอเปดมุงลวดท้ิงมันก็ไมไปไหน คางอยูขางบน ใหเปดประตูหลังท่ีมีทุกหอง แลวเศษพวกน้ีไป
ท้ิงเสียใหเลยหอง ลงไปขางลาง และบางทีบางทานเผลอ เวลากอนจะกลับ เอาเศษถุงใสอาหารบาง ของ
รับประทานบางใบตองบาง กระดาษบาง อาหารที่เหลือบาง เศษขนมทีเหลือบาง ใสไวในถังพลาสติก



เมือทานกลับไปแลวเจาหนาท่ีก็ไมไดสังเกต เจาหนาท่ีกมี็งานหนัก กวาจะเขาไปพบกล่ินก็ตลบหอง มี
กล่ินเหม็นก็ทนไมไหว แลวก็มีตัวสัตวเล็กๆ เขาไปกนิเศษอาหาร เลยกลายเปนวาหองท้ังหองมีสัตว
เล็กๆ บางทีก็เต็มไปดวยมดคันไฟท่ีเขาไปกินอาหาร 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยาลืมวาขณะท่ีอยูก็ดี จะเดินทางกลับก็ด ี ถามีเศษกระดาษเศษ
ใบตอง ถุงใสอาหารใหท้ิงดานหลัง ใหลงไปในแผนดินก็หมดเร่ือง สําหรับ มุงลวด ก็เหมือนกันกด็ู
เกือบจะมีทุกคร้ัง แตก็มีไมมาก อาจจะมีคร้ังละจุด พบวามุงลวดขาด ท้ังนี้อาจจะเขาใจวา เอาอาหารไป
ท้ิงดานหลัง คงจะเปดมุงลวดไมออกเลยเอามือกระทุงมุงลวดขาด ปรากฏวาเจอะเศษของท่ีหอหอของ
มารับประทาน เศษกระดาษและถึงไปกองอยูขางนอก 

ฉะนั้นกรุณาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มุงลวดมีไวกันยุง เวลาท่ีทานจะเขาจะออกใหรีบเขา
รีบออก กรุณาปดมุงลวดเสีย ยุงจะไดไมเขาไปรบกวนทาน มีหลายทานเหมือนกนับนวามียุงรบกวน 
อาตมาก็สงสัยไลไปไลมา เวลาเขาลืมปดประตูมุงลวด บางทีก็เปดหนาตางท้ิงไวตอนกลางวัน เยน็ไมได
ปด อยางนี้ยุงก็เขาไปรบกวน กรุณาขอไดโปรดชวยตัวเองดวย วิธีชวยตัวเอง วิธีชวยตัวเองไมยาก ถาจะ
เปดประตูมุงลวดกเ็ขาใหมันเร็วแลวปดประตุมุงลวดใหเร็ว อยางนียุ้งจะไมเขาไปรบกวน ถาญาติโยม
เปดประตูมุงลวดใหยุงเขาไปเอง อาตมาก็หมดทางชวยเหมือนกัน 

กอนอ่ืนขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ท่ีใหความเมตตาปรานี ท่ีเปนวันสําคัญ
คราวไหนในทางพุทธศาสนาตางก็มากนัคับค่ัง นี่เปนความดีของบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัทก็ขอ
ยอนอีกคร้ังหนึ่ง นั่นก็คือวาเวลาจะถวายกฐินเปนเวลาหลังเท่ียง เท่ียงก็แลวกัน เม่ือพระฉันเพลเสร็จ
เรียบรอย และญาติโยมก็เรียบรอยก็ถวายกฐินกัน สําหรับบรรดาพทุธบริษัทท่ีอยูขางนอกก็เขาไปให
ทันเวลากแ็ลวกัน คือเวลาหลังพระฉันเสร็จทุกๆ ป ก็จะมีญาติโยมพุทธบริษัทเขาบําเพ็ญกุศลแสดง
เจตจํานงตางๆ สําหรับผาไตร ผาไตรนี้ถาซ้ือจากรานจริงๆ ดีๆ ท่ีเขาถวายมาก็ประมาณ 600 บาทเศษๆ 
ตอหนึ่งไตร แตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรับผาติกรรมผาไตรจากวัดก็ถือวามาบําเพ็ญกุศลภายในวดั 
แตถาไปเอาออกไปนอกวัด ก็ใหไมไดเหมือนกัน ผิดวนิัย ก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบําเพ็ญกุศลไว
แคไตรละ 200 บาท แลวถวายไวในวัดนี้ ถาไมนอกวัดกใ็หไมไดเหมือนกนัมันถูกเกินไป ถาถามถึง
อานิสงสท่ีไดรับไดครบถวนแน ทานท่ีต้ังใจซ้ือผาไตรจีวรถวายพระสงฆในพระพุทธศาสนา ถาถามวา
ผาไตรเปนของวัดขายในราคาถูกจะไดบุญชาติไหน บุญสําคัญอยูท่ีปจจัยท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
บริจาคออกมา บริจาคเร่ืองผาก็จะไดผามหากุศลท่ีสมบูรณแบบ 

อยางทาน  มฆมานพ  สรางศาลาหลังเดียว  33  คน  ตางคนตางก็ไดวิมานคนละหลังๆไมใช 33 
คนไปตัดวิมานหลังหนึ่งออกเปน 33 ช้ิน ไมใชอยางนั้นเร่ืองอานิสงสไดสมบูรณแบบแนถา ทานจะ
บริจาคทรัพยซ้ือผาไตรของวัดไตรละ 200 บาท  ก็มีอานิสงสสมบูรณแบบเทากับไตรจีวร ไมใชจะไป
ลดบุญบารมีของทาน  และกฐินท่ีจะถวายในคราวนีก้็เปนมหากฐิน  กฐินมี  3  อยางคืน  1 จุลกฐิน 2 
ปรกติกฐิน 3 มหากฐิน  สําหรับ  จุลกฐิน  นั้นไมใชไปเย็บกันวันนี้ไมใชทอดายเสร็จก็เอาไปดายไปทอ
แลวก็เย็บ เขาเรียกวา จุลทํางานๆ กนัเปนจลุๆ ไมใชจุลกฐิน จุลกฐนิ หมายถึง กฐินเล็ก หมายถึงมีสบง 1 



หรือมีจีวรตัวหนึ่งหรือผาสังฆาฏิ ตัวใดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะผาตัวเดียวเปนผาตัวเดียวเปนผากฐิน อยางนี้
ทานเรียกวา จุลกฐิน สําหรับปรกติกฐินมีผาไตรคนละไตร อาจมีไตรเดียวบาง อาจมี 3 ไตรบางองค
ครอง 1 ไตร ผูสวด 2 ไตรก็ได อยางนี้เปน ปรกติกฐิน 

สําหรับ มหากฐิน นั้น มีผาไตรครบกับพระสงฆทุกองคในวดัหมด ท้ังภิกษแุละสามเณร มีครบ
ทุกองค อยางนี้จัดเปน มหากฐิน กฐินวดันี้จัดเปน สามัคคีกฐิน กฐินสามัคคี อานิสงสคงไมเหล่ือมลํ้าตํ่า
สูงกัน ทุกคนเปนเจาภาพ ไมมีใครเปนบริวารของใคร ทุกคนตางเปนจริงภาพเหมือนกนั ฉะนั้นขอ
บรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททุกทาน การทีจ่ะรับถวายกฐนิวันนี้ก็รับทราบอานิสงสตามนี้ดวย
สําหรับอานิสงสของกฐิน อาตมาก็คงจะไมตองอธิบาย ไปฟงกันท่ีศาลา 2 ไรก็แลวกัน 

ขอยอนตนไปใหม บรรดาญาติโยมท้ังหลายจะถวายกฐิน กฐินนีจ้ะถวายหลังจากพระฉัน
ภัตตาหารเพลเสร็จ อาจจะชาไปถึงเวลาสักบายโมงก็ได เพราะกวาจะเตรียมนั่นเตรียมนี่กวาจะพรอม
เพรียงกนั แตถึงอยางไรบรรดาทานพุทธบริษัทจะกลับ คงจะกลับไดประมาณ 14.00 นาฬิกา เสร็จ
แนนอน สําหรับทานพุทธบริษัทท่ีมาพักอาหารท่ีบรรดาพุทธบริษัทจะบริโภคสวนท่ีเปนของวัดจริงๆ 
ใหบริโภคฟรี นั่นคือท่ี รานคาภายในวัด แหงหนึ่ง และจุดหลัง พระอโุบสถ อีกแหงหนึ่งนัน้วัดเล้ียงฟรี
จริงๆ ก็เปนเร่ืองของวัด แลวอีก 2 จุด คือท่ีขาง ศาลา 2 ไร นั้น กองทุน เล้ียงแลวท่ี ศาลาพระนอน ดาน
เหนือของ คุณโยมเพชร และ คุณโยมละมาย เล้ียง แตท้ัง 2 จุด จุดนี้อาจจะขอทุนคืนบาง แตก็จาํหนาย
ในราคาท่ีถูกจริงๆ ทุกคราวท่ีมีการจําหนาย เม่ือเลิกงานแลวถาเหลือจากทุน ท้ัง 2 ฝายก็จะนําเงินสวน
เหลือท้ังหมด ถวายวัดเปนการบําเพ็ญกศุลทอดกฐินรวมกันสําหรับญาติโยมท่ีมาพักเพื่อความสะดวก
ขอใหปฏิบัติตามน้ีคือ 

1. เม่ือเขาหองพกัแลว กรุณาใสกลอนหองพกัเสียใหเรียบรอย ทางท่ีดีใหใสกลอนหอง
ขางหนาดวย เขากันหมดทุกคนหรือยังก็ตาม ทานท่ีมาดวยกันแตมาไมครบ ใส
กลอนดานหนาเสียดวยเพราะมองเหน็กัน ถาคณะของทานมาก็เปดรับกันได ท้ังนี้
เปนการปองกนัทานท่ีเขาหองผิดซ่ึงมีทุกเท่ียว ความจริงเจตนารายอะไรไมมี ถา
หองพักนัน้ถาจะมองดจูริงๆ แลวก็เหมือนกัน ทานออกไปแลวก็ลืมจําหมายเลข
หอง เวลาเขามาอยูก็ในระยะใกลเคียงกัน นึกวาหองนี้เปนหองของเราก็ยองเขาไป 
เม่ือเขาไปแลวไมใชหองของตัว ทานพกัอยูกอนใจไมสบายทานท่ีเขาไปทีหลัง
จริงๆ ก็จะรูสึกละอายใจเหมือนกัน บางทานก็เผลอท้ังๆ ท่ีทานท่ีเขาไปพักไมใช
หองของทาน ไมใชคณะของทาน ทานก็คุยกันเพลินไปคุยกันระหวางพวกเดียวกนั 
พวกท่ีไปกอนก็หนกัใจ อันนีก็ขอไดโปรดเปนการปองกันการเขาหองผิด ซ่ึงไมมี
เจตนาราย ทานท่ีพักหองไหนเขาไปแลวก็ใสกลอนประตุท้ังดานหนาและดานใน 
ถาบอกวาคนยงัมาไมหมดก็ไมเปนไรคนท่ีมาทีหลังเห็นหนากนัก็เปดรับกัน เปน
การปองกันการรําคาญ เวลาท่ีออกจากหองก็เหมือนกัน ถาออกไปหมดจริงๆ ใหใส
กุญแจหองเสียดวย ถือคติโบราณก็แลวกัน อยาไวใจทาง อยาวางใจคน จะจนใจเอง 



ก็ทราบไมไดเหมือนกนัเพราะหองมันเหมือนกัน อาจจะมีใครเผลอวานี่เปนหองท่ี
เราพัก ไมมีใครอยูนี่นอนอยางสบาย ท้ังท่ีพักอยูกอนเขามาก็เกิดการขัดใจกนัข้ึน 
เกิดการไมสบายใจทําใหจิตใจเศราหมอง เม่ือออกจากหองไปแลวกใ็สกุญแจเสียจะ
ดีกวา 

2. อีกประการหนึ่ง เวลาท่ีพักอยูก็จะคุยกันขอใหบรรดาญาติโยมทุกทาน อยาใชเสียง
ดังเกินไป ถาใชเสียงดังเกนิไปจนหองขางเคียงรําคาญ จติใจเศราหมองอารมณเปน
กุศลจะนอยลง คอยๆ คุยกันพอดี ไดยินกนัภายในหองของตนก็ดแีลวขออภัยทาน
ดวยท่ีจุกจิกมากเกินไป 

3. อยานําอาหารเขาไปรับประทานในหองนอน อยาหาวาอาตมาจุกจกิเกินไป อาศัย
ญาติโยมท่ีมาพักมารายงานเอง บางทีรุนนี้ไปรุนใหมมานอนไมไดเลย มดเต็มไป
หมดนอนไมหลับท้ังคืน มดเขาไปอยู ถามวาหองนอนเขาดีๆ ทําไมมดเขาไปกดั 
ทานบอกวาเขาไปพบเศษอาหารท่ีตกคางท่ีพื้นพรม ไลมดก็ยากทางท่ีดเีร่ืองอาหาร
ท่ีดี ขนมกด็ ี อยานําเขาไปบริโภคในหองนอน ทางที่ดีหองดานหนามีไวสําหรับ
รับประทานอาหารก็ได เร่ืองสูบบุหร่ีก็เหมือนกัน อยาสูบบุหร่ีในหองนอน มีบาง
คราวไปเจอะพรมมีรอยไหม แสดงวาเปนไฟของบุหร่ีเปนจุดๆ อันนี้ก็ลําบากใจ
เหมือนกนั สําหรับ กอกน้ํา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมี ปญหาทุกวาระ แตก็ไมใช
มีปญหาทุกหอง คราวหน่ึงก็ตองมีเปนประจําหองหน่ึงบางสองหองบาง เวลาทาน
ออกไปแลวลืมปดกอก เวลาเปดกอกน้ําน้าํก็ไหล กวาเจาหนาท่ีจะเขาไปดู หองก็
มาก คนกน็อย เม่ือทานกลับไปแลว หองต้ัง 200 กวาหอง พระท่ีวัดก็มีงานกันทุก
องค แตละจดุก็ทํางานคนละหนาท่ี กวาเจาหนาท่ีจะไปพบหองท้ังหองกลายเปน
แมน้ํา หรือหนองนํ้าไปแลว น้ําไหลไปท่ัวจนพรมมันเปยกมีหลายๆ คราว รวม
ความวามีทุกคราว พบทุกคร้ัง 

ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท ขณะท่ีจะเปดกอกอยาเปดใหตึงเกินไป บางทานเปดตึง
เกินไป หัวกอกเสียก็ปดไมลง น้ํานองไปท้ังหอง บางทานปดก็ปดตึงไปอีก เปดไมออกก็ตองขอรองให
ชาง ใหพระมาชวยเหลือ เวลาปดก็ปดใหน้ําหยดุไมตองแนนเกินไป เวลาเปดน้ําก็เปดพอดีๆ ไมใหตึง
นัก 

แลวเวลา กอนกลับ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท กรุณาตรวจดวูาไฟฟาทานดับหรือยัง พัดลม
ปดแลวหรือยัง กอกน้ําปดเรียบรอยหรือยัง ถุงใสเศษอาหาร กระดาษ ใบตองหออาหาร ทานท้ิงไปทาง
หนาตางดานหลังเรียบรอยหรือยัง อยาเอาถุงอาหาร ถุงพลาสติก ใบตอง กระดาษท่ีใสอาหารใสขนมท้ิง
ไวในหอง บางทีไปพบใสไวในถังพลาสตกิเต็ม กล่ินคลุงภายในหองเหม็นมาก แมลงตางๆ เขาไปกิน 
ปรากฏวาเจาหนาท่ีเขาไปตองไปเจอมด แมลงลอกันเปนฝูง เลนงานเจาหนาท่ีกันไปตามกัน ฉะนั้นขอ
บรรดาญาติโยมทุกทานกรุณาอยานําอาหารเขาไปรับประทานในหอง รับประทานท่ีขางหนาหองเวลา



จะท้ิงของใหท้ิงดานหลังออกไปเลย อยาใสอะไรไวดานหลังท้ิงได เปดหนาตางมันไมพน ใหเปดประตู
ดานหลังแลวเปดออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งประตูกด็ีหนาตางก็ดีท่ีเปนมุงลวด ทางวัดทําไดใหเพือ่เปน
การปองกันไมใหยุงไปรบกวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ฉะนัน้เวลาท่ีทานจะเขาจะออกรีบเขารีบออก
แลวรีบปด ทางท่ีดีอยาเดนิตามเขาไปเปนแถวๆ เปดปุบเขาไปปบ รีบปดคนหนึ่ง ถาเดนิเขาไปแถวประตู
ก็เปดตลอด ถาประตูมุงลวดเปดตลอดยุงก็เขาไปสบายบรรดาญาติโยมหลายทานมาบนวายุงมันชุม ยุง
มันเขาไปกดัในหอง อันนี้อาตมาก็ตองขออภัยญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาองคเดียวไลจับยุงไมไหว ถา
ขืนไลจับยุงกน็ากลังจะไมไดคุยกนันาน จะตองเปนลมตาย 

ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทท้ังหลาย เขาหองออกหองใหเร็วๆ สักหนอย แลวอยาเดิน
ตามกันเปนแถวๆ เปดปบเขาคนหนึ่งรับปด เขาคนแลวก็รีบปด ถึงแมยุงจะติดเขาไปบางก็ไมมาก อาตมา
ก็ขอขอบคุณทานพุทธบริษัทท่ีมีความเมตตาปรานี วันท่ีมีความสําคัญทางพุทธศาสนาวันใด ทานพุทธ
บริษัทก็มากันทุกคร้ัง สําหรับป พ.ศ. 2527 วันท่ี 7 มกราคม ตรงกับเสารข้ึน 5 คํ่า เดือนยี่ จะมีการ เปา
ยันตเกราะเพชร 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพทุธบริษัททุกคนท่ีใหความ
เมตตาปรานีแตพระสงฆในพระพุทธศาสนา อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนาและเปน
เจาของท่ี ขอต้ังสัตยาธิฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธัมมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 
3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานใหมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล 
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทุกทานพึง
ประสงคส่ิงใด ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาทุกประการ สวัสด ี



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 24 
มาท่ีนี่ถือวาอยูท่ีนี่จิตกใ็หมันรูบางวาตองตัดกังวลจริงๆ เวลานี้ก็ถือวาเราเปนบุคคลคนเดียว คํา

วาคนเดยีวนี่เรามีพอ มีแม มีพี่ มีสามี มีภรรยา มีบุตรธิดา นี่มันเปนจริง แตวาตองคิดถึงความจริงจุดหนึ่ง
วา เราจะมีอะไรอยูก็ตามเวลาเราหิว เราหวิคนเดยีว ใชไหม ชาวบานเขายังไมหวิ เราหิว บอกไอหนูเอย 
ลูกหลาน สามี ภรรยา มาชวยกันหิวซักนิดซีวะ ขาแยไมมีใครแบงความหิว ถาเราปวยเจ็บไขไมสบายมัน
ก็ปวยคนเดยีว ถาเราตายเราก็ตายคนเดียว ไมมีใครเขาแบงความตายไปใชไหม นี่การเจริญพระ
กรรมฐานใหไดดี เขาตองตัดสินใจตัดกังวล ท่ีพระพุทธเจาทานเรียก ปลิโพธ นี่รูต้ังแตตอนนีน้ะ ตอน
กลางคืนจะไดไมเสียเวลาพูด ฟงตอนนี้แลวก็จําไวเลย จาํไวนับต้ังแตเวลานี้เปนตนไปกลางคืนจะไดไม
ตองเสียเวลาพดู สมาทานเลย จะกลับไมดกึ เพราะวาการเจริญแบบนีค้รูตองใชเวลามาก ใชไหม ถาใช
เวลามากจะไดมีโอกาสมาก 

ถาคนฝกดี วนันี้ก็รูจกัท้ัง สวรรค ท้ัง พรหมโลก ท้ัง นิพพาน ท้ัง นรก บางจดุถาหากวาได
เฉพาะจุดใดจดุหนึ่งนี่ ความจริงจะมาพรุงนี้มีอีกคืนนีห่วา ไปฝกพรุงนีช้าไมได ความจริงฝกต้ังแตวานก็
ดี ไอการฝกนี่ สมมติฝก 1 วนั วนันี้ครูเขาจะแนะนําใหเรารูจักแค พระจุฬามณีกับนิพพาน ไดแคนี้ละก็
จิตก็ยังไมทรงตัว ถาอยางวนันี้รูจัก จุฬามณี ไป นพิพาน ได รุงข้ึนอีกวันเขาจะพาจากนิพพานลงมา จาก
พรหม จากสวรรคลงไป สํานักพระยายม รูจัก นรก บางจุดถารูจักไดแบบนี้แลวจติใจม่ันคง มันไมเส่ือม 
ถาไมอยางนั้นแคไปไดจุดใดจุดหนึ่งแลวกป็ลอยไปอยางนั้นรูสึกวามันเฝอๆ ไปนิดหนึ่ง มันไมคอย
ม่ันใจนะท้ังนีเ้พราะวาพิสูจนมาแลว ตอนฝกใหรูจกั ไอการฝกคร้ังแรกใชเวลานอยตองหาจุดสําคัญ 
อันดับแรก รูจัก บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พระจุฬามณ ี อันดับท่ี 2 ไป นิพพาน ใหรูวานิพพานมีจริง 
เทวดามีจริงเทานี้ตอๆ มารูสึกวาอารมณเฝอ บางคนปลอยสูญไปเลย ความม่ันใจไมพอ แตวาคนที่เขา
กําลังเต็มจริงมันไมเฝอ ถาไป พระจุฬามณี ไดเขาก็สามารถไปนิพพานไดเปนเร่ืองของกําลังใจแตละ
คนไมเสมอกนั ฉะนั้นทีหลังก็เลยมาพิสูจน พอวันนีไ้ด ทีหลังวันรุงข้ึน ใหเขานําไปถึง นิพพาน แลวลง
จาก นพิพาน มาถึง พรหมชั้นท่ี 16 เรียกวาช้ัน พระสหัมบดีพรหม ไปสถานของ อรูปพรหม ลงมา 
เทวดา ไป สํานักพระยายม รูจัก รุกขเทวดา ภุมเทวดาดวย และไป สํานักพระยายม รูจัก นรก บางขุน 
เวลามันนอยต้ังเวลาแตช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง ไมไดมาก เทานี้จติทรงตัว 

ประการท่ี 2 เขาอาจจะพิสูจนจิตวาเวลาน้ี จิตของเราเทียบกับพระอริยเจาช้ันไหม ทางท่ีดีถาเรา
ข้ึนไป จิตถึงพระนิพพาน อารมณใดข้ึนไปนิพพานไดเวลานั้นจิตตัดกิเลสหมด เฉพาะเวลาน้ันนะ จิตมัน
ตัดกิเลสไมหมดมันข้ึน นิพพาน ไมไดโดนหาม พระจุฬามณี ก็เหมือนกัน พระจุฬามณี จิตเวลานั้นจติ
ไมม่ันคงในศีลมันเขาไปไมได ในสมาธิเขาไปถึงไดแตเขาไปไมได เขาไมใหเขา 

ถาลองเขาไปไดแสดงวาศีลบริสุทธ์ิอยู เปนอันวาเม่ือเขาไป พระจุฬามณี ไดไป นิพพาน ไดเรา
ก็ไมประมาทตัววาเราไป พระนิพพาน ไดอันนั้นมันจิตเวลานั้นถาเราไปถึง นิพพาน ได ไปถึง เทวดา นี ่



จิตมันมีความรูสึกอยางหนึ่ง ความเยือกเย็นมันดีกวาความเปนมนุษย พอไปถึง พรหม จิตจะเปน 
อุเบกขา ดีข้ึนไปกวา สวรรค พอ นิพพาน อารมณจะเบาไมเกาะอะไรเลย 

การตองข้ึนไปถึง นิพพาน บอยๆ ทุกๆ วนัใหจําอารมณนั้น จําอารมณนั้นมาในขณะท่ีจิตเกาะ
กับรางกายพยายามรักษาอารมณแบบนั้นไว ไมไดมากสักวันหนึ่งชวงหนึ่งสัก 5 นาที 10 นาที แตก็ทํา
บอยๆ ไมชาอารมณมันก็ชินเพราะ การเขามาถึงนิพพานอารมณนั้น เปนอารมณอรหันต แตวาอยานึกวา
เปนอรหันตเลยนะ กลับมาเดี๋ยววางความเปนอรหันตไวขางบน ควาเอาสัตวนรกมาแทน ทุบหวัปลา
โปกๆๆ ดีไมด ีเปนโตโผตบยุง ปบๆๆ ใชไหม 

รวมความวา ตองรักษาอารมณ ท่ีนีก้ารปฏิบัติใหไดผล อันดับตนเราตองเปนคนไมมีหวงอะไร
ท้ังหมด ไอคําวาไมมีหวงอะไรท้ังหมดในชวงเวลาท่ีเราเจริญสมาธิ ไอเวลาท่ีเรานั่งสมาธิอยูท่ีนี่เวลานี้ก็
เปนสมาธิ เอาหูต้ังใจฟงเสียงพูดอยางนีเ้รียกวาเปนสมาธิ ไอจิตคิดตามเสียงพูดเรียกวาปญญา สมาธิอยูท่ี
ต้ังใจ เวลาท่ีเราคุยกันอยูนี่ตองลืมบานเสียเลย ตองลืมทุกส่ิงใหหมดเลย ลืมทุกส่ิงทุกอยางใชไหมดไีมดี
ใครเขาจะแกลงเอาทองคําท้ิงท่ีบานสัก 10 คัน ก็ไมรู บานเรือนบัลลัยหมด 10 คัน พังแนไอบามันมา
แกลงทําบานกพูัง หนอยแนแทนท่ีจะดกีับดาเสียอีกวานอยเกินไป ดาตอนหลังไมได โกรธมากนะ เอา
มานอยเกนิไป นี่เปนอันวาเรานั่งอยูตรงนี้ ทางบานจะเปนสามี เปนภรรยา เปนบุตรธิดา ทรัพยสินตางๆ 
มันจะมีอะไรเกิดข้ึนก็ชวยไมได และก็ตองมานั่งหวนคิดอีกทีวานั่งอยูตรงนี้ ถามันจะตายจะหามมันได
ไหม ตรงนีจ้ะตายมันก็ตายได อยูท่ีบานมันจะตายก็ตายได ใครหามไมไดใชไหม ก็ตองตัดสินใจ
เสียกอนวาเราไมหวงอะไรท้ังหมด เวลานี้ถึงวาตัวเราจะตายก็ชางมัน เราจะไปนิพพาน ใหรูใจไววา 

เวลานี้ เราสมาทานศีล ในเมือเราสมาทานศีล ถาศีลมันดีเวลานี้ถานัง่อยูมันไมมีโอกาสไมฆา
สัตว ประพฤตผิิดในกาม ไอโกหกไมแนนะกระซิบโกหกได ดื่มสุราเมรัยมันไมมีในเวลานี้ ก็เช่ือวาเรามี
ศีลบริสุทธ์ิ มันไมบริสุทธ์ิกอนนี้แตเวลานีบ้ริสุทธ์ิแน ตัวศีลบริสุทธ์ินี้ทานวา สีเลนะ สุคติงยันต ิ ตาย
เวลานี้ไปสูสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ตายเวลานี้ทิพยสมบัติมากมาย แนนอน สีเลนะ นิพพุตงิ ยนัต ิศีล
ตัวนี้เปนปจจยัใหเราไปถึงนพิพาน 

ฉะนั้นในชวงท่ีเรานั่งอยูเวลานี้เราเจริญพระกรรมฐาน ถาความตายมันจะเกิดคนตายไดทุก
สถานท่ีถาถึงวาระท่ีมันจะตาย ตองทราบวาความตายเขากําหนดสถานท่ีและเวลาไวแลว เราจะไปไหน
ไมตองกลัวหรอก ถายังไมถึงวาระท่ีเขากําหนด มันก็ไมตาย พอถึงวาระท่ีเขากําหนดไวแลวมันตองตาย
แน เราจะไปคิดวาตายนอกบาน ตายในบานไมแนนอน อยากจะรูก็ไปดูบัญชีท่ี พระยายม ขอทานดูก็ได 
วาเราจะตาย เมืออายุเทาไร เปนโรคอะไร ตายท่ีไหน อาการตายเปนอยางไร เวลาตายไววาเวลาเทาไร 
มันรู เขามีไวครบกอนท่ีเราจะมาเกดิ นี่เขาบอกวาเวลาตายไวแลว ส่ิงท้ังหลายจะไปอยูกับใครชางมัน เรา
ไมตองการมันอีกการเกดิเปนมนุษยวุนวายแบบนีเ้ราไมตองการ เปนเทวดาหรือพรหมมันพักความ
วุนวายเพียงช่ัวคราว เดีย๋วก็ยองเขามาใหม เราก็ไมตองการ จุดท่ีเราตองการความสุขจริงๆ ก็คือพระ
นิพพาน ตองการไวนะจุดนี้นะ 



เม่ือต้ังใจตัดกงัวลตั้งแตจดุนี ้ความม่ันใจวาถาเรามีศีลบริสุทธ์ิ เราตายไปเวลาน้ีเราไปสวรรคได
แนนอนอยางนอย ถาหากวาไอการที่จิตเราทราบศีลมันม่ันคงจริงๆ การถวานสังฆทานวันนี้จิตเราม่ันคง
ในสังฆทาน มันก็เปนฌานและจิตม่ันคงในศีลจะเปนฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน ไมตองนั่งหลับตาจิต
ม่ันคงในฌานคิดวาจะใหทานไวเสมอ จติม่ันคงในสวนของฌานจัดวาเปนฌานใน จาคานุสสต ิ

การที่เรามาอยางนี้เพราะวาเรามีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรมในพระอริยสงฆ เรา
เคารพดวยความจริงใจ ถือวาจิตทรงฌานใน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จิตเราม่ันคงอยางนี้
เทากับเรามีความม่ันใจวาชีวตินี้เราตองตายแน เม่ือตายเราไมยอมไปอบายภูมิ อยางนอยเราก็ตองไปสู
สุคติตองเปนเทวดาหรือพรหม แตเราไมตองการเราตองการพระนิพพาน ถาจิตคิดอยางนี้ไดช่ือวาเปนผู
มี มรณานุสสติกรรมฐาน มี อุปสมานุสสติกรรมฐาน ดวย อุปสมานุสติกรรมฐาน หมายถึงวานกึถึงพระ
นิพพานเปนอารมณ มรณานุสสติกรรมฐาน นกึถึงความตายเปนอารมณหมายความวาคิดวามันจะตอง
ตายแน ชีวิตนีมั้นไมทรงอยูนาน ถาตายเม่ือไรไปนิพพานเม่ือนั้น 

ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถาจิตเราม่ันคงในพระพุทธเจาจริงในพระธรรมจริง ใน
พระอริยสงฆจริงและก็ม่ันคงในศีล 5 จริง จิตรักพระนิพพานเปนอารมณจริง คําวารักพระนพิพานที่คิด
ไวเสมอวามนษุย เทวดา พรหมไมเอา จะตายเม่ือไรฉันไปนิพพานเม่ือนั้น ตองด ู ศีล 5 ตองม่ันคงจริงๆ 
อยางนี้ทานเรียกวาพระโสดาบัน สกิทาคามี นะ ขณะท่ีเจริญกรรมฐานจะใหไดดี ตัดสินใจตัดสินใจวา
เวลานี้ เวลานีภ้ารกิจอะไรทีเ่รามีอยูในฐานะพอบาน แมบาน ลูกบาน หลานบาน เหลนบาน อะไรก็ตาม 
หนาท่ีนี้มันมีอยูเพยีงไรเราจะทําใหดีท่ีสุดในฐานะท่ีชีวิตมันทรงอยูเพื่อความอยูเย็นเปนสุข แตวาตาย
แลวเม่ือไรเลิกกันเทานัน้ไมยาก 

ถาคิดอยางนี้มันเปนวิปสสนาญาณช่ัวคราว แตวาตอนนี้เปนเร่ืองของการเจริญพระกรรมฐาน
นะ แลวกก็ารภาวนา นะมะพะธะ ใหมันคลองมันจะไดไมดึงกนัคําวาไมดึงกันเพราะอะไร ภาวนาไมนั่ง
เครียด เดินไปเดินมานกึไปเร่ือยๆ สบายๆ หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนกึวา พะธะ ใหจิตมันชิน 
คําวาไมชินในการภาวนาเปนตัวสําคัญ มันไมสามารถจะไปได ถาเราชินในการภาวนามีอารมณคลองตัว 
ประเดี๋ยวนัน้กไ็ปได จุดท่ีจะมีความเขาใจอีกอันหนึง่คําวาเห็นนี่ ตาเราหลับไปแลว การฝกเปนการฝก 2 
แบบรวมกนัคือเราเอา วิชชาสาม มา 1 เรียกวา ทิพจักขญุาณ เอา อภิญญา มา 1 อภิญญามี 6 และก็เอามา 
1 เรียกวา มโนมยุทธิ ท้ัง 2 อยางนี่เปนการบวกกนัระหวาง วิชชาสามกับอภิญญา 6 แตวาเอามาอยางละ
หนึ่ง ท่ีนี้การฝกแบบนี้เปนการข้ึนตนเปนการข้ึนตนเปนอุปจารสมาธิ การข้ึนตนใชสมาธิตํ่ามาก ถาเรา
ฝกตามรูปเดิมจริงๆ เราจะตองข้ึนตนดวยฌาน 4 แตฌาน 4 บางที 3 ชีวิตกย็ังไมได จะเอา ทิพจักขุญาณ 
มาจากไหน ถาจะเอาใหถึงฌาน 4 เฉยๆ ถา 3 ชีวิต ตายไปทําไปเกิดมาแลวก็ทําไปแลวก็เกิดมาแลวก็ทํา
ใหม ตาย 3 หนเกิดใหม ไดฌาน 4 เฮงเต็มท่ีถือวาเกงมาก ไอตัวท่ีทําฌาน 4 ไดนี่ตองมีบารมีเรียกวา อุป
บารมี แตวาอุปบารมีจิตยังไมพอใจในนิพพาน อันนี้ยาก พวกเราทํา มีฌาน 4 ไหม ตอบวาถาจิตยงัมถึง
ฌาน 4 เปนอภญิญาไมได 



แตวาการข้ึนของการปฏิบัติข้ึนดวย วิชชาสาม หลักสูตร วิชชาสาม ข้ึนดวย อุปจารสมาธิ คือ 
การทรงสมาธิแบบสบายๆ เวลาภาวนาอยาไปนึกอยากรูอยาไปนกึอยากเห็นอยาไปนกึอยากไปโนนไป
นี่ อยาไปนึกเชียวนะ ถานกึเปนนวิรณไมมีทางไปเวลาภาวนาใหมันอยู แคภาวนาเฉยๆ ระเบียบการ
ภาวนา เวลาหายใจเขานี่กว็า นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ปลอยลมหายใจสบายๆ มีความรูสึกตัว
เขาจะพูดวาอยางไร จะรองรําทําเพลงรูหมดทุกอยาง ทําจิตใหสบายๆ อยาไปเรงไปรัด อยาใหเครียด 
เพราะวาเราข้ึนตนดวยสมาธิตํ่า เพราะวา ทิพจักขุญาณ นี่ตามธรรมดาตองฝกใหไดกสิณของฌาน 4 นี่ 
3-4 ชีวิต ไมไดหรอก 

ทีนี้วิธีท่ีปฏิบัติในปจจุบัน ทําไมถึงเร็ว ท่ีเร็วก็เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาทานมายงัจําไดวา 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2521 วันนัน้กําลังนัง่ฝกอยูคุมอยูรูสึกทอใจท่ีวาทอใจเพราะวาการฝกแบบนีต้ั้ง 10 
ปไมมีใครมีผล ข้ึนตนฝกจริงๆ มีผลป 08 วิธีฝกแบบนั้นไมมีครูเขาแนะนํานะใหนั่งเตนคองกาไปตาม
อารมณ เตนตุมๆ บางคน หัวหูสายไปตามเร่ือง ฌาน 4 เวลาออกรูสึกตัวเหมือนออกจากบานหรือออก
จากกระบอก จากประตูบาน ดอกไปไดกส็วางจาเพราะมันเปนอภิญญาตรง ในการฝกแบบนี้ลูกศิษยไม
มีผล ถามไดความวากําลังใจพรองไปหนอย จึงคิดวานับต้ังแตพรุงนี้ เปนตนไปเลิกฝก ฝกสายสุขวิปสส
โกอยางเดยีวดกีวาฝกท้ัง 4 สาย ก็พอดีเห็นพระผูมีพระภาคเจาทานเขามาลอยอยูขางหนา ยืนอยูขางหนา 
เทาทันพนดิน ทานบอกวาคุณเลิกไมไดอีก 20 ป ขางหนาคนจะเขาถึงอภิญญา 6 และอีก 20 ปตอไปอีก
ถึงปท่ี 40 อภิญญา 6 จะมาก 

ฉะนั้นจะตองทําแบบนี้ไปเพื่อเอาจิตเขาไปรับอภิญญา 6 จิตของเราตองเขมแข็งจริงๆ นะ ก็เลย
กราบทูลทานบอกวาเสียกําลังใจวาฝกแลวลูกศิษยไมได ลูกศิษยไมไดแบบนีก้ําลังใจลูกศิษยเสียไปดวย 
กําลังใจของครูก็เสีย ทานจงึไดบอกวาการฝกแบบนี้ถาเทียบกับวิธีท่ีคุณฝกมามันงายมาก เพราะฉันฝก
ยากกวานี้อีก แตวามาเทียบกับคนเลวนีมั้นยากเกินไปสําหรับเขา ทานบอกวาคนเวลาน้ีสัญญากับปญญา
มันทรามลง คําวาทรามลงหมายความวาออนลง ตองหาวิธีฝกใหมตองใชบทเดยีวในการฝก เลยถามวา
ตองทําอยางไรใหเขาเจริญสมาธิแทนไมตองใหถึงฌาน 4 เราไปแนะนาํตรงๆ จะมีผลความสวางไสวจะ
นอยไปหนอยก็ไมสําคัญถือวาเราไปถึงบานนี้กแ็ลวกนั หือ จรินทร ถาหนี้ไปกลางวันไมไดก็ไป
กลางคืน สวางไมมากแสงเดอืนแสงตะเดียวกย็ังถึงบานใชไหม มันก็ยังดีกวาไปไมไดเลยเห็นใจทาน 

วันรุงข้ึน 2-3 วันเรียก พรนชุ กับ ปู กับ แปว มาฝก ทีแรก ปู กับ พรนุข ไปได แปว เปน
ไทรอยดอยางหนักไปไมไหว คืนท่ี 2 แกตัดสินใจเดด็ขาดวาตายเปนตายจึงไปได อันนี้เปนชุดแรกไม
ยาก 2 คนเขาไดปริญญาไมใชตาสีตาสา 

แลวตอมาเรียกมาอีก พกัหลังๆ 20-30 คนไป พอถึงชุดท่ี 3 ก็สบายใจดใีจได แตคนสองคนก็ดี
ใจแลวมีหวัง เพราะวาชุดแรกมีความสําคัญเพราะวามันไมมีตัวอยาง ไอการทําอะไรก็ตามถาไมมี
ตัวอยางคนท่ีรับฝกก็ไมม่ันใจเหมือนกันนีพ่อคืนแรกไปไดเราก็ดใีจ ดใีจเพราะอะไร ดีใจเพราะตัวอยาง
มันมีเพราะฉันทํากอน ถาเรามีตัวอยางความม่ันใจของคนฝกทีหลังเกดิข้ึนเองเขาทําไดเราก็ตองทําได
ฉันสบายใจ มันมีความม่ันใจ พอใจท่ี คําวาเห็น ไอคําวาเห็นมันไมใชเห็นดวยตาคนท่ียังไมได เขาใจไว



ดวยศัพท ทิพจักขุญาณ นี้ คําวาญาณเขาแปลวารู ทิพยขอแปลทับศัพทวาทิพย แปลวามีความรูทางใจ
คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเปนทิพยถาลูกตาเปนทิพยนั้นเปนอภิญญา 6 ถาทําอภิญญา 6 ลูกตาเปนทิพย
จริงๆ หูเปนทิพยจริงๆถาหากอภิญญา 6 กด็ีเปนปฏิสัมภทิาญาณก็ดี 2 อยางนั้นท้ังหท้ัูงตาเปนทิพยจริงๆ 

ถาหากอภิญญาเล็กนี่ตองถือวาไมใชหูเปนทิพยตาเปนทิพย มีความรูทางใจเหมือนหูทิพยตา
ทิพยและตองการจะรูมันไดทันทีอยางนี้เขาเรียกขังความรูไวเก็บไวไดแบบสบายๆ  

เขาพูดไวกี่แสนชาติก็ตาม ถาเราตองการจะรูอยางนี้เขาเรียกวา อตตีงัสญาณ ถาคนเขายังไมพูด
ยังไมทําแตขางหนา เขาอยกจะพดูขเอยากจะทําอะไรเราอยากจะรูก็รูไดกอน อยางนีเ้รียก อนาคตงัญาณ 
การรูท้ังหมดการเห็นท้ังหมดมันเปนเร่ืองอารมณของจิต ชัดหรือไมชัดอยูท่ีกําลังใจท่ีเราตัดสินใจถา
กําลังใจเปนฌานโลกีย ความรูสึกทางใจ อยาลืมรูสึกทางใจเปนภาพเหมือนกนันี่เปนคน นี่เปนผูหญิง นี่
เปนผูชาย แตมันไมชัดภาพทึมๆ กําลังใจเขาถึงพระโสดาบัน สกิทาคามี อันนี้ความรูสึกทางใจภาพท่ี
เห็นทางใจเร่ิมเห็นชัดแจมใสข้ึนคําวา แจมใส แจมใสไมเหมือนกลางวนั แจมใสเหมอืนเดือนหงายจัดๆ 
ภาพท่ีเห็นกําลังใจเวลานั้นเทียบไดกับพระอนาคามีเห็นกนัแบบนี้ ถากาํลังใจเปนอรหันตนั่งแคนี้ไมพอ 
ภาพท่ีเห็นเหมือนฉายสปอตไลท ดูหนาดูลวดลายเส้ือผาดูทุกส่ิงทุกอยางละเอียดชัดหมด อันนี้เปน
กําลังใจ ถาจะถามวาทํากําลังใจเทียบพระอรหันต ทําอยางไรก็ท่ีเขาสอนนั้นก็กําลังใจพระอรหันตอยู
แลว 

สอนวาเวลานีเ้ราไมหวงอะไรเสียท้ังหมด แมแตตัวของเราเองเราก็ไมหวงมันจะตายเวลานี้ 
เร่ืองของขันธ 5 ตายก็ชางมัน ถาขันธ 5 มันพังเวลานีก้ไ็ปนิพพาน อันนี้เปนอารมณพระอรหนัต ถึงเรา
จะทรงไมไดตลอดวัน เราจะทรงไวไดวันละ 5 นาที คร้ังละ 3 นาที เราก็พอใจ จดุท่ีเราไปนี่เปนจุด
นิพพาน ขณะท่ีเขาพาไปนิพพาน อยาลืม ระดับนั้นเปนระดับพระอรหันต ถาเปนพระอรหันตจริงๆ มัน
จะใสมากฉะน้ันมีอารมณเปรียบเทียบอารมณอันดับแรก ครูเขาถามวาเหน็อะไรบาง จําใหดนีะอยา
สงสัยนะ ตัวนวิรณ 5 ขณะท่ีเราปฏิบัติสมาธิ อยาใหมีในใจ ถามีไมไดดเีลย นิวรณ 5 คอื 

1. จิตพอใจในรูปสวย เสียงเพราะกล่ินหอม รสอรอยการสัมผัสระหวางเพศคําวารูป
สวยไมใชรูปคนอยางเดยีวนะ รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ สีสันวรรณะตางๆ ตัดท้ิง
หมดไมมีความหมายของในโลกท้ังหมดเลวหมด 

2. ขณะท่ีสมาธิ อยาใหจิตของกับความโกรธความพยาบาท ใครเขาทําใหเราไมชอบ
ใจในกาลกอน อยาใหเขามายุงขณะเจริญสมาธิ โยนมันท้ิงเสียกอนใชเวลาไมกี่
นาที 

3. ตองไมยอมแพความงวงขณะท่ีทําสมาธิ 
4. เราตองทรงอารมณตามท่ีครูสอนไมใชอารมณแยกไปจากนั้นเขาใหภาวนาหายใจ

เขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ มันจะแปลวาอะไรเขาไมไดสอนไมตอง
ยุง ตองการเทานั้นคําภาวนา กําหนดลมหายใจใหเปนสมาธิ ขณะไดท่ีรูลมหายใจ
เขารูภาวนา ขณะน้ันจิตเปนสมาธิ สมาธิตองการเล็กนอย ไมตองการมาก การ



ภาวนาไมตองคิดอะไรทั้งหมด จังภาวนาอยางเดยีววา นะมะ พะธะ หายใจเขานกึ
วา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ อยาถึงลมใหแรงหรือบังคับลมใหยาวใหส้ันให
หนักใหเบา ปลอยลมหายใจอยางสบายๆ นึกตามสบายๆ จุดนี้เปนสมาธิ 

5. เราตองทรงอารมณตามท่ีครูสอนไมใชอารมณแยกไปจากนั้นเขาใหภาวนาหายใจ
เขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ มันจะแปลวาอะไรเขาไมไดสอนไมตอง
ยุง ตองการเทานั้นคําภาวนา กําหนดลมหายใจใหเปนสมาธิ ขณะไดท่ีรูลมหายใจ
เขารูภาวนา ขณะน้ันจิตเปนสมาธิ สมาธิตองการเล็กนอย ไมตองการมาก การ
ภาวนาไมตองคิดอะไรทั้งหมด จับภาวนาอยางเดยีววา นะมะ พะธะ หายใจเขานกึ
วา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ อยาดึงลมใหแรงหรือบังคับลมใหยาวใหส้ันให
หนักใหเบา ปลอยลมหายใจอยางสบายๆ นึกตามสบายๆ จุดนี้เปนสมาธิ 

บอกแลววาตอนข้ึนเปนสมาธิ พอสมาธิตํ่า พอครูเขาไปแนะนําในการตัดขันธ 5 ทีหลังครูเขา
ถามวาเห็นอะไรไหม จิตมันบอกวาเห็น ตอบวาเหน็เลยอยาไปนกึใชไมใชนะ อันนี้เปน นิวรณ เปนตัว
สงสัยเขามาแลว พังเลย ตัวนี้เขามาพังเลย เพราะวา ขณะใดจิตอยูในการครอบงําของสมาธิมันไมมี
นิวรณ ความรูสึกในการตอบจะตอบตรงความจริงทุกอยาง ตอง ม่ันใจตรงนี้นะ พอตอบแลวเขาถามวา
ทานแมแตงชุดสีเขียว สีขาว สีแดง สีเหลือง สีอะไร คนขางๆ เขาถามกันเขาตอบสีแดง แตของเราสี
เหลือง ถาคนขางๆ เขาแดง คนหนึ่งเหลือง ถาของเราขาวตอบขาวเลย อยาไปจําเสียงเขามาตอบ เพราะ
การเห็นของเราจะเปล่ียนไปทันที  

ประการท่ี 2 พระพุทธเจากด็ี พระอรหันตก็ดี คนท้ังโลกท้ังหมด ถาสามารถทํา ทิพจักขุญาณ 
ไดตางคนตางเห็นทานพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน ตางคนตางก็คิดวาเราอยูเฉพาะองคเดียวกับทานหนึ่ง
ตอหนึ่ง เราจะถามก็ไดเขาจะถามก็ไดอํานาจของ พุทธานุภาพ กด็ี สังฆานุภาพ ก็ดี สามารถจะแยกรัศมี
กายของตนใหคนเห็นวานกึวาทานไปยนือยูพูดไดรูเร่ืองเปนเร่ืองกําลังของนิพพานทําไดไมยากใหรูจัก
วิธีการเสียกอน พอเราสามารถเห็นไดตามความแนะนํา ก็รวบรวมกาํลังใจพอรูจุดจะไปไหนก็ตามขอ
กําลังบารมีพระพุทธเจาชวย 

ตอไปนี้ขอบารมีพระพุทธเจานําไป พระจุฬามณี พอจิตบอกวาเวลานีถึ้ง จุฬามณี แลวก็ตอง
บอกเขาพอข้ึนไปถึงท่ีนั่น ขางลางจะมัวไปหนอย พอข้ึนถึง จุฬามณี ตอนจะข้ึน พระจุฬามณี จิตเราจะ
รวมตัวเปนฌาน 4 ทันที เปนของงายไมเหมือนเปนการปฏิบัติท่ีเปนแบบเกาๆ มันจะรวมใจทันที เปน
ฌาน 4 แตเปนฌาน 4 ท่ีใชงาน 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 25 
การตัดขันธ 5 ใชวิธีงายๆ รางกายแบบนี้ไมเอาอีกแลวเลิก รวมความวาความเปนมนษุยกด็ีเปน

เทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดไีมมีสําหรับเรา เราตองการอยางเดียวคือพระพทุธเจา นั่นคือพระนิพพาน ทีนี้เรา
จะไปพระนิพพานได ตองอาศัยพระพุทธเจาเปนสรณะ เปนท่ีพึ่ง เราจะไปเฝาพระพุทธเจา ไปนั่งตรง
พระพุทธเจาไปอยูท่ีนั่นใหจติมันช่ืนใจ ใชเวลาไมตองมากสัก 2-3 นาทีก็พอพอไดเวลาจริงๆ ไดเวลา
จริงๆ ทวาเราอยูท่ีนั่นจิตมันสบาย ไอเวลาไมตองจํากัดนะวาจะตอง 20 นาที 30 นาที 50 นาที ไมใช 
เวลาถารวบรัดจริงๆ 2 นาทีก็เหลือแหล กอนจะไปหรือกอนจะหลับตัดเสียกอน ตอนต่ืนข้ึนมาจติมันก็
จับอยูพอเราเร่ิมคิดจะจับอารมณ  (ผูท่ีไดมโนมยิทธิตองรูตัวนะ) พอเร่ิมจะจับอารมณมันตัดขันธ 5 มัน
หลุดไปแลว อันนี้ไมตองตัดขันธ มันตัดของมันเองแลว มันตัดอยูแลว มีบางรายข้ึนไปแลวถอยลงมาตัด
ขันธ 5 ใหม ใชไหม อันนี้ไมใชบางรายหรอก คนอ่ืนๆ เปนไงก็ตาม ฉันเคยเลามาแลว นี้ไปล่ิวๆ กลืูมตัด
ขันธ 5 วะกลับมาใหม พอกลับมาปบ สมเด็จทานตามมาถึงเลย คุณ ตัดออกแลวไปไหนก็ไปถามันไมตัด
มันไปไดท่ีไหนเลา แหมไอเรามันก็ฉลาด ฉลาดบรรลัยนะ ไมใชฉลาดดี ฉลาดบรรลัย เอาแคฉลาด
พอดีๆ นะ 

ก็รวมความวากลับมาติดขันธ 5 อีก นีเ่ปนการเขาใจพลาด วางใจปบมันเคล่ือนเลย อันนี้ไมตอง
ถอยแลว มันไมเกาะแลว ถามันเกาะแลว ถามันเกาะอยูมันไปไมได นี่พวกท่ีไดมโนมยิทธินี่มีกําไรมาก 
มีกําไรเพราะอะไร เพราะวา คนประเภทนี้รูจริงเห็นจริงหมดนะ เราก็โดดรับเลย อยาลืมนะผูท่ีฝก
มโนมยิทิตองบําเพ็ญบารมีมามาก วาการฝกแบบนีไ้มใชการฝกเร่ิมตนหรอก วิธีฝกเร่ิมตนอีกอยางหน่ึง 
ฝกแบบนี้เปนการฝกแบบสอนเปดฝาตุม เพื่อกนิน้ําเทานั้นแหละ หมายความวาน้าํในตุมมันมีเต็มแลว 
บารมีท่ีเราสรางมาในกาลกอนนะมีแลว แตวาเราไมมีปญญาเปดตุม อยากน้ําจะตายหาน้ํากินไมได ฮึ 
ถามบานโนนบานนี้มีน้ํากินไหม ความจริงน้ําในบานเราเพียบเลย ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนคนน้ีมีบารมี
เต็ม ก็เหมือนกับคนท่ีมีน้ําในตุมเต็ม ฝามันปดไมรูวิธีเปดฝาตุม คําวาสาวกตองรับฟง ถาไมรับฟงกอน
บรรลุไมได ไมเหมือนพระปจเจกพุทะเจาและพระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม เม่ือมีความจําเปนอยางนี้
ทานจึงตองสอน ฉะนัน้พวกเราก็เหมือนกนั การสอนแบบนี้เปนการสอนแบบคนที่มีทุนแลว อยากไป
อเมริกามีเงินต้ังหลายลานไมรูจักซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน ใชไหม ทีนี้ก็มีการแนะนําวาสตางคของแกไปแลกท่ี
นั่นไปซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีนี่ ข้ึนเคร่ืองบินท่ีนั่นไปลงท่ีโนน 

ก็รวมความข้ึนเคร่ืองไมมีความสําคัญ มีความสําคัญท่ีวา ทําไมหนอเราจึงมีเงินซ้ือ มีเงินซ้ือ
อาหารได เขาบอกไวนี่ไงของแกมันใชได ก็เทานัน้เอง นี่การฝกแบบนี้เปนการฝกคนท่ีไดมาแลวในอดีต 
ไมใชฝกคนรุนใหมนะ ไดมาแลวแตวาในชาตินี้เปนของธรรมดาเกิดมาเปนมนษุย การเปนมนุษยืเรา
ตองรับผล 2 อยางคือกรรมท่ีเปนกุศลและกรรมท่ีเปนอกุศล ชาติกอนท่ีเราจะมาเกิด เกิดเปนมนษุยทุก
ชาติมันมีท้ังดแีละท้ังเลว ใชไหม ชาตินีก้็ตองเคยมีการฆาสัตวตัดชีวิต อาจจะไปหยิบของใครบาง ลัก
ขโมยบาง อาจจะด่ืมสุราเมรัย รวมความวา 5 ประการอยางใดอยางหน่ึงนี่อาจจะเปน 2-3 อยาง บางคนวา



ครบเลยก็มี ข้ึนช่ือวากรรมช่ัวอยางนี้ทุกคนมันตองทํา และก็เราเกิดมาชาติหนึ่งเรากไ็มทําช่ัวอยางเดียว 
ทีนี้เวลาท่ีตายไปแลวเกิดใหมมันตองรับผลเศษกรรมท้ังสองอยางท้ังกรรมดีและกรรมชั่ว 

ขณะใดท่ีผลอกุศลท่ีเปนกรรมชั่วใหผล อกุศลแปลวาไมฉลาด แปลวาโงกุศลเขาแปลวาฉลาด 
แปลวาฉลาด ถาคนฉลาดเขาไมทําความช่ัว คนท่ีทําความช่ัวคือคนโง ทีนี้ผลของความโวมาใหผลก็มีผล
เปนทุกข เราเคยส่ังสมบารมีมามาก ทําความดีมามากพูดตามสวน ถาบารมีท่ีเราบําเพ็ญมาแลว ถาเราจะ
ตัดสินใจไปนพิพานชาตินีเ้ราก็ไปไดแตทวาทําไมถึงไมตัดสินใจ กเ็พราะวากรรมท่ีเปนอกุศลมันบัง
หนา พอกรรมท่ีเปนอกุศลถอยหลังไปปบออ มันงายนี่หวา ใชไหม เม่ือกอนนี้เขาบอกอยาฆาสัตวไอหนู
เทย มันผิดศีล ใชไหม มันจะเปนทุกอยาง พอความดกีรรมท่ีเปนกุศล ชาติกอน พอความดีเขามาถึงใจ
ปบ ศีล 5 นี่เปนเร่ืองเล็กแลวใชไหม มันเบากวาเกาเยอะ เม่ือกอนนี้ไมไดเลยใชไหม นี่จิตใจพิสูจนเองได 
พอเร่ิมกรรมดใีหผลปบ ตอนนี้แหละ พอมีคนแนะนิดเดียว จิตท่ีมีความดีเกามันจะรวมตัวและความดี
ใหมกเ็ขาไปผสม จึงมีความเขาใจเกดิข้ึนมา ออ อยางนี้นี่เอง 

ฉะนั้นการพิสูจนคนถือวาการฝกมโนมยิทธินี่ เราอยาถือเกณฑวา เขาทําไมไดนีจ่ะวาเขาไมมี
บารมีนี่ก็ไมไดนะ ถาเขาไมเคยฝกดานนีม้ากอน สอนดานนี้เขาก็ไมไดเหมือนกัน แตบารมีเขาอาจจะ
เต็มไดเปนพระอรหันตไดในดานฝก สุกขวิปสสโก เราอยาไปเข็นเขานะคนท่ีเขาไมพอใจ การฝกแบบนี้
อาจจะจุกจกิจูจี้เกินไป อันนี้วาไมได เราก็ตองดูอารมณเขาวาอารมณเขาข้ันตนเขามีศีล 5 ครบไดไหม 
จิตใจเขารักพระนิพพานไหม ถาเขามีศีล 5 ครบได มีใจรักพระนพิพานไดเขาก็ไปพระนิพพานได แตวา
ทําจริงๆ มันหนักจิรงๆ เพราะมันไมเห็นทางน่ี เดนิไปเดนิมา เอะ ถูกหรือไมถูกหวา ดีไมด ี เดนิไป 3 
ดาว ถอย 4 กาว บางทีวิ่งพรวดพราดเอา ผิดทางซะแลว เอาถอยหลังกลับมาใหม ก็แตวาผูอ่ืนเขาทําได
นะมีเยอะ 

เปนอันวาพวกท่ีไดมโนมยิทธินี่ถือวาเปนคนท่ีไดกําไร เปนคนทีไดกําไรตอนไหน ตอน
พระพุทธเจาทรงเทศน อุทุมพริกสูตร ท่ีวาคนท่ีไมสนใจในริยาของบุคคลอ่ืน ความช่ัวของคนอ่ืน ช่ัว
ชางเขา เขาดีเรามอง มองอยากจะดีตามเขาไมใชอิจฉารูวาเขาดีเราเอามาปฏิบัติบาง ถาเขาช่ัวก็เปนเร่ือง
ของเขาวาเขาช่ัวเราไมยุงกับเขานะ เม่ือใจเราไมรวมกับเขา เม่ือจิตเปนอยางนี้ พระทานบอกจิตเขาถึง
สะเก็ดของพระพุทธศาสนา ถามีศีลบริสุทธ์ิไมทําลายศีลดวยตนเอง และไมยุใหคนอ่ืนทําลายศีล ไม
ยินดีเม่ือคนอ่ืนทําลายศคลแลวจิตท่ีทรงฌานทําสมาธิชนะนิวรณ 5 ได และจิตทรงอยูในพรหมวหิาร 4 
อยางนี้พระพทุธเจาทรงยืนยันวาอยางนีเ้ปนผูมีความดีเขาเขตของพระพุทธศาสนา ทําความดีอยางนี้แลว
สามารถทํา ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ จนระลึกชาติไดอยางนี้ ทานถือวาเขาถึงกระพี้ของพระพุทธศาสนา 
แตถาได จุตปูปาตญาณ ได ทิพจักขุญาณ คนท่ีไดมาแลวกอนจะเกิดมาจากไหน คนก็ดีสัตวก็ดี ถาตาย
ปุบลงไปแลว รูวาตายแลวไปไหน อยางนีท้านถือวามีอารมณเขาถึงแกนพระพุทธศาสนา 

เม่ือเขาถึงแกนแลวนี้ เม่ือต้ังใจจริง ต้ังใจจริงๆ มีอารมณม่ันคงจริงๆ ในจุดนี้แหละเม่ือไปฝก
วิปสสราญาณ วิปสสราญาณก็ไมมีอะไร ท่ีเราเรียกวาตัดขันธ 5 ถาต้ังใจจริงๆ มีอารมณ เขมขนก็
สามารถเปนอรหันตได ภายใน 7 วัน ถามีอารมณปานกลางเขาเรียกวา บารมีปานกลาง จะเปนอรหันต



ไดภายใน 7 เดือน ถามีบารมีอยางออนก็จะเปนพระอรหนัตไดภายใน 7 ป ท้ังนี้ถาเราไมท้ิง ถาไดจุดนี้
แลวไดหมดเรียกวาเขาถึงแกน 

ท่ีไดมโนมยิทธิแลวก็รูหมด ถาเราอยากจะรูวาคนเกดิมาเราตองฝกจนคลองคนพวกน้ีท้ังหมด
หรือกี่แสนคนก็ตาม เราจะรู กีแ่สนคนท้ังหมดกอนจะเกิดมันมาจากไหน รักษาอารมณใจจับ
พระพุทธเจาเลย ถามพระพทุธเจา อะไรท้ังหมดอยาไปรูเองนะรูเองเปนอุปาทาน มันจะยุง มันมีผิดมี
พลาด ตองถามพระพุทธเจาตรงแลวถามพระพุทธเจาแลวคําวา สงสัยตองไมมีนะ ความรูสึกตอบ
อยางไรรับมาทันทีอยาแนหรือไมแนเห็นไมชัด แนหรือไมแนนีพ่ังเลยมา ตองตัด วิจิกิจฉา ความสงสัย 
อันนี้กว็ิธีท่ีไปนิพพานแบบงาย ๆ ตามคําส่ังสมเด็จทานนะ 

วาเวลาท่ีเราจะนอนต่ืนนอนใหมหรือกอนจะหลับ ก็รวบรัดกําลังใจวปิสสนาญาณ มีแบบ
ปฏิบัติเยอะ ตามหนังสือ อธิบายยาว เวลานั้นเรารวบรวมกําลังใจใหเปนปกติกไ็ด ข้ึนช่ือวาความเปน
มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมกด็ีเราเห็นวาไมเปนสาระไมเปนแกนสาร ไมมีการทรงตัว เราไม
ตองการ เราตองการอยางเดยีวคือพระนิพพาน เอาจติจบั เอาแคนี ้ ตายเม่ือไหรไปนิพพานเม่ือนัน้หมด
เร่ือง หือ มานัง่วา แตวาบางคนเขาก็วาเหมือนกัน บางคนตองวา บางคนตองใครครวญ เพราะวาอารมณ
ใจเขายังออน อารมณใจยังออนมีความจําเปนมากใครครวญมาก ถาอารมณใจเขมแข็งจริงๆ ไมจําเปน 
เราไปพระนพิพานซะเลย ใชไหม นิพพานท่ีทานบอกใหข้ึนทุกวันอยางนอยท่ีสุดกอนหลับไปสักหนอย 
ต่ืนใหมๆ ไปใหมันช่ือใจ แลวลงมาเทานี้ ถาจิตมันเกาะที่นิพพานแลว ไปหาทานปู ทานยา ทานแม ท่ี
ไหนกต็ามเราไปไดทุกช้ัน ไปหาทานช้ันนัน้ๆ ทานมีคุณเราถือวาทานเปนผูมีคุณ เราเคารพในผูมีคุณแต
จิตเราจะอยูจริงๆ ถาขันธ 5 พังตอนนี้ไปเราจะอยูท่ีพระนิพพาน จิตเราพอใจนพิพานอยางเดยีวอยาไป
พอใจท่ีอ่ืนนะ สอนมันจุดเดยีวใหมันมานพิพาน 

ไอจิตก็เหมือนเด็กๆ นะ เด็กถาเราพาเดนิไปจุดไหน มันก็ไปจดุนั้นไปท่ีอ่ืนไมได อารมรก็
เหมือนกนัอารมณท่ีต้ังไว จดุๆ เดียวท่ีพระนิพพาน เวลาท่ีอยูตองใครครวญตองคิด คอยๆ เกลา วาการ
ไปนิพพานไดตองตัดความโลภ ความโลภคือการโกงชาวบานเขา ใชไหม ไอการโกงเขานี่หรือวาลัก
ขโมยเขานี่เปนความโลภ ถาทุกส่ิงทุกอยางเราไดมาดวยสัมมาอาชีวะ รับราชการไดเงินเดือน ถาขายมี
กําไร ของดีบอกของดี ของเลวบอกวาของเลว แตเร่ืองราคาเราขายตามปกติ มันก็ตองมีกําไร ถือวาไดมา
โดยสัมมาอาชีวะ ไมใชโลภะหรือความโลภใชไหม จิตเราต้ังไววา ความโลภจะไมมีในจิตของเรา 

ไอการตัดความโลภในจิตมันตองตัดเปนการใหทาน ถาการใหนกึไววาเราจะไมมีความโลภนี ่
ยังไมพอ มันจะตองมีจิตท่ีคิดจะสงเคราะหคนใหมีความสุขคนก็ด ี สัตวก็ดีท่ีมีความทุกขอยู เราจะ
สงเคราะหใหเขามีความสุข เร่ือทรัพยเม่ือเรามีทรัพยเราจะใหทรัพย ถาทรัพยไมมีเราจะใหกําลังกาย ถา
เขาตองการกําลังกาย ถาเราไมมีกําลังกาย ไมไหว เราใหกําลังปญญา ถาท้ัง 3 อยางนี้ยังไมมีโอกาส
สําหรับเรา เราก็ต้ังใจวาเราจะสงเคราะห ไอจิตท่ีคิดสงเคราะหนี ่ เขาเรียกวา จาคานุสติกรรมฐาน 
อารมณต้ังไวอยางนี้เปนปกติ มันจะทําลายความโลภทุกๆ วินาที ใชไหม 



และประการท่ี 2 คนท่ีจะไปนิพพานไดตอง 1 ไมมีความโลภ 2 จิตตองไมมีความโกรธ ถาจิตยัง
มีความโกรธ เราหวังนพิพานยาก เราก็ตองต้ังใจวา ถามันตัดไดเม่ือไรก็ไปนิพพานเม่ือนั้น นี่ไอความ
โกรธท่ียังมีข้ึนมา เราจะตัดความโกรธไดเพราะอะไร ถาจิตในการใหทานยังมีอยู ความโกรธเสร็จ ไม
ตองไปหาท่ีอ่ืนหรอก คนท่ีจะใหทานไดมีอยู 2 ประการคือ รักกับสงสาร ถาเกลียดน้ําหนาไมไดแตก
หรอก อยาแตก เขาไมใหเลย ใชไหม ไอหนู ใชไหม ดา ใหหมากินดกีวา หมาไมกนิกูทําปุยดีกวา คน
อยางมึงไมใหหรอก นี่ถาเกลียดนี่ใชไหม 

คนท่ีใหทานไดนี่ตองมีความรัก ถารูจักกนั เคยสังคมกนั เขาทําความดีเรามีความรัก เรากใ็ห
เพราะความรักใชไหม ถาไมเคยรูจักกนัไมเคยรักกันมากอน ไมใชความรักความผูกพนันะ รักดวยเมตตา
จิต คนเคยมีความรักไมรูจกักันมากอนตองสงสาร มันอดจะตาย โอย แดดมันรอนจะตาย หมวกก็ไมมี 
ผาก็ไมมีคลุมหัว สงสาร เอาหมวกขาดๆ ใหคลุมหวัหนอย อยางนี้มันสงสาร หิวแทนตายเอามากนิขาวท่ี
บานฉัน ไมง้ัน ขาวมีนอยแบงไปกอนนีใ้หดวยสงสาร 

คนท่ีจะใหทานไดตอง 1 ความรักเปนเหตุ 2 ความสงสารเปนเหตุ ไอตัวรักตัวสงสารเปนตัวตัด
โทสะเสร็จโทสะท่ีจะสลายไปไดเพราะความรักและความสงสารคนท่ีคิดจะใหทานมันตัดไดท้ังโลภะ
และโทสะ ไอนั่งคิดเฉยๆ ไมใหนัน้ไมไดนะถึงจังหวะเราใหไดเราให ใชไหม อยาใหเกินวิสัย ใหแลว
เดือดรอน เราไมมีจะกินมีเงิน 10 บาทคาอาหาร คาอาหารตอนเยน็ พอคนมา ใหหมด ตอนเย็นไมมีจะ
กินอันนีเ้ดือดรอน อันนี้พระพุทธเจาไมสรรเสริญ 

ถาจะใหตองดกูอนวาถาใหแลวเราเดือดรอยไหม บางทีมันมีความจําเปนจริงๆ ไอขาวมีเฉพาะ
กิจ วนันี้มีคนกินเยอะ ไอคนมันหวิโซ ใหไมไดมาก เอาแบงพรองอ่ิมไปนิดหนึ่งท่ีเคยอ่ิม 100% วนันี้อ่ิม
แค 80% แบงใหอันนั่นมันกนิ 10% ถาแบบนี้ถือเปน ปรมัตบารมี หนกัมากเปนการตัดชีวิตใหทาน ขาว
ท่ีมันกินอยูมันเฉพาะกจิ ใชไหม เฉพาะอ่ิม ถาแบงไปหนอยหน่ึงถือวา เฉือนไปหนอยหนึ่งอันนีห้นัก
มาก 

ทีนี้คนท่ีถึง ดาวดึงส ได ถาใหทานแกคน และสัตวได ตองใชอารมณืไปดาวดึงส ได ดาวดึงสนี่
เขายากท่ีนีเ่ราตองดูวา เราไดมโนมยิทธิ เราข้ึนไป เราเขาดาวดึงส ไดไหม ทานปู ทานยา ทานเมตตา
ปรานี วาไอหนูเอย ถามทานวาเคยอยูตรงไหน บาง ทานบอกวา เอ็งอยูตรงนั้น เอ็งอยูตรงนี้ 

การจะไปนิพพานตองไมมีโทสะ ทีนี้มันอยูในตัวทานอยูแลว ใชไหม ทีนี้อีกตัวหนึ่งไมมีโมหะ 
จิตมันตัดความโลภดวยการใหทานจิตพยายามตัดความโกรธดวยการใหทานได มีเมตตาไอตัวโมหะมัน
ก็สลายตัวอยูแลว ไมตองคํานึงถึงมันถามวาตัวโมหะตัดท่ีไหน ตัดท่ีวปิสสนาญาณ มันตัดไปแลว นี่เปน
ตัววิปสสนาญาณใหญ ก็รวมความวา 

ขาพูดอะไรบางไออวน ขาจําไมไดไอหนู หลวงพอพูดเร่ืองอะไรหวา จําไมไดม่ังนีน่ั่งฟง หนอย
แนเอ็งจําตอนท่ีเอ็งชอบ ลองซอมดูวาจําไดท่ีพูดไป หือแหมไมรู เฉยๆ ไอนี้มันพวกฝรั่งนี่ ฝร่ังมี
คนขับรถเปนคนไทย มีนอยเปนคนไทยอยากจะพูดภาษาไทย ถามคนขับวาศัพทคําวากันนี่คนไทย เขา
วาอยางไร ไอนั่นวาเสวย รับประทาน วาเร่ือยๆ ลงทาย ยัดหา ไอฝร่ังจําไดแตยัดหา พอไปถึงบานบอย



ฉันจะยัดหา ใชไหม ไอดวนมันจําแคนี้ แหมไอข้ีหมา กูพูดเกือบตาย มึงฟงเอาหนอยเดยีว (หวัเราะ) 
เปนอันวา มีเวลาอีกนิดหนึง่ถึงจะถวายสังฆทานใครสงสัยอะไรไหม ตอนนี้เปดโอกาสใหถาม คอยๆ 
คิด สงสัยก็ถามได ถาไมควรก็ยับยั้ง ถาควรก็ตอบ 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 26 
ลําดับตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ต้ังใจฟงคําบรรยายสัก 10 นาทีเศษ ๆ 

เพราะวาขณะฟงคําอธิบายน่ี ไมจําเปนตองพนมมือนะ เอามือวางไวท่ีตักเฉยๆ เดี๋ยวจะเม่ือย การเจริญ
พระกรรมฐานแบบนี้ ทานเรียกวา มโนมยทิธิ ซ่ึงแปลวามีฤทธ์ิทางใจ ความจริงการเจริญพระกรรมฐาน
นี่มีถึง 4 อยางไมเหมือนกัน 

อยางท่ี 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก ท่ีญาติโยมท้ังหลายเคยปฏิบัติกันมาอยางนั้นไมมีฌานสมาบัติ
เปนพระอริยเจา ก็ไมมีโอกาสเห็นสวรรคหรือนรกไดเลยไปพระนิพพานได 

สําหรับอยางท่ี 2 เรียก วิชชาสาม ๆ นี่มี ทิพจักขุญาณ กบัระลึกชาติได 
อยางท่ี 3 เรียกวา อภิญญาหก ท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทกําลังทําอยูอยางนี้เปนสวนหลังของ

อภิญญาหก 
อยางท่ี 4 เรียก ปฏิสัมภิทาญาณ รวมความวาปฏิบัติอยางนี้ มีโอกาสจะทองเท่ียวไปสวรรคก็ได

ไปพรหมโลกก็ได ไปแดนเปรตอสุรกายไดไปหมด ไปไดทุกจุด 
การที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท บําเพ็ญกุศลนี้แลว อยางท่ีพวกญาติโยมท้ังหลายทําบุญกันไว 

เคยใสบาตร ฟงเทศนบาง ถวายสังฆทานบางบุญท้ังหลายเหลานี้ ท่ีทําไวหมดจะใหผลเราไปเปนเทวดา
ช้ันไหน หรือวาไปเปนพรหมช้ันไหน หรือวาจะไปนิพพาน เราสามารถพิสูจนได และนอกจากนั้นถา
ญาติท่ีตายไปแลว หรือเพือ่นท่ีตายไปแลว ไปอยูท่ีไหนก็สามารถจะติดตามไดจะรูไดวาเขาอยูท่ีไหน 
รวมความวา วิชาท่ีพระพุทธเจาสอนไว เพื่อเปนการเปล้ืองความสงสัยของบรรดาทานพุทธบริษัท ท่ี
พระพุทะเจาทานทรงสอนวาสวรรคมีจริง พรหมโลกมี นิพพานมี นรกเปรตอสุรกายมีท้ังหมด 

อันดับแรกท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จะตองฝกก็คือทิพจักขุญาณกอนในตอนแรกทุกคน
ตองมี ทิพจักขุญาณ กอน คําวา ทิพจักขุญาณ นี่หลายทานยังเขาใจผิดอยู ไมใชลูกตาเปนทิพย ญาณนี่
เขาแปลวารู แปลเต็มศัพทวามีความรูสึกทางใจ คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเนื้อเปนทิพย ถาลุกตาเนื้อเปน
ทิพยเขาเรียกทิพเนตร อยางนี้ลูกตาเปนทิพย แตท่ีเราฝกนี่เปนทิพจักขุญาณ คือมีความรูสึกทางใจคลาย
ตาทิพยนัน่หมายความถึงความรูสึกทางใจ รูตรงรูจริงถูกตองทุกอยางเหมือนใครเอาของมาในหีบในหอ
ใสถุง ถาเรามีความสงสัยวาของในถุงนี้ มีอะไรบาง เราสามารถจะมีความรูสึก บอกไดวาของนี้มีอะไร 
แกหีบหอออกมาจะตรงตามความเปนจริงท้ังหมด 

นอกจากนั้นเราก็ยังจะรูในส่ิงท่ีเปนธรรมะ ถาปฏิบัติไปแลวเรากจ็ะรูวาสวรรคมีลักษณะเปน
อยางไร สวรรคช้ันไปไหนมีความสุขขนาดไหน พรหมมีสภาพเปนอยางไร อยางนีเ้ปนตน รวมความวา 
ทิพจักขุญาณ นี้ตองแบงเปน 3 ช้ันความจริงพระพุทธเจาไมไดแบง กาํลังใจของญาติโยมแบงเอง คือท่ี
ปฏิบัติกันมามีอารมณไมเสมอกัน บางทานท่ีมีความเปนทิพยอยางออน จะมีความรูสึกทางใจถูกตอง แต
ทวาไมเห็นภาพ นี่เรียกวากาํลังใจออนไปหนอย แตทวาใชได อยางเรานั่งๆ อยูนี่หากจะรูวาใครจะมา
ไหม หรือใครจะไปไหม เวลานี้ใครทําอะไรอยูท่ีไหน ความรูสึกมันจะบอกตรงตามเปนจริง อยางนี้เรียก 
ทิพจักจุญาณอยางออน 



ถาเปน ทิพจักขุญาณ อยางกลาง เกิดความรูสึกข้ึนพรอมกับเห็นภาพทางใจ แตยังไมชัดเจนนัก 
ถาเปน ทิพจักขุญาณ อยางดีท่ีสุด อยางชัดเจนแจมใสมีความรูสึกทางใจพรอมกับเห็นภาพชัดเจนมาก 
และการเห็นภาพชัดเจนมากเห็นหรือไมเหน็ เปนเร่ืองของบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัเอง ครูมีหนาท่ี
สอนอยางเดยีว ไมสามารถจะไปยกยอปอปนวา ทานทําไดอยางนัน้อยางนี้ ทานตองทําเอง เวลาขณะท่ี
ทําใจใหสดใสเขาทําอยางนี ้

เวลานี้ขอบรรดาญาติโยมท้ังหมด ต้ังใจตามความรูสึกแหงความเปนจริงวาการท่ีเราเกิดเปน
มนุษย นี่มันเต็มไปดวยความทุกข เรามีความเหนื่อยยากลําบากกาย ดวยการประกอบการทํามาหากิน 
และก็เหนื่อยและก็ทุกข ความปวยไขไมสบายท่ีเรามีอยู ปวยข้ึนมาเวลาใดมันทุกขท้ังส้ิน มันเพิ่มความ
ทุกขเกา คือตองเพ่ิมรายจายเกาข้ึนมา ตองแสวงหาเงินมารักษาโรค ถาความปรารถนาไมสมหวังเกดิข้ึน 
มันก็ทุกขอีก ไมสบายใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็ทุกขอีก ความตายเขามาถึง มันก็
ทุกขอีก 

รวมความวาขอใหทุกคนเขาใจความเปนจริง วาขณะท่ีเราเกิดเปนคนเรา เกดิอยูในหวงของ
ความทุกขตลอดเวลา ไมมีวนัไหนท่ีเราไมเปนทุกข ท่ีเราไมเหนื่อย ไมเปนทุกขมันไมมี เราตองเหนื่อย 
เราตองทุกขตลอดทุกวันจนกวาจะหลับไป หลับไปท่ีต่ืนข้ึนมามันกย็งัเพลีย ถาเราจะเกดิเปนมนษุยอีกกี่
ชาติ มันก็พบกับความทุกข ความแก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจความตายแบบนี้ ถาเราจะ
เปนเทวดาหรือพรหม เทวดากับพรหมนี้ทานมีความสุขจริง แตความสุขไมนาน คือไมนานนกัเม่ือหมด
บุญวาสนาบารมีก็ตองลงมาใหมอยางท่ีบรรดาญาติโยมท้ังหลาย มานั่งกันอยูท่ีนี่ท้ังหมดๆ นี้ท่ีจะเขามา
วัดได ตองเคยเกิดเปนพรหมหรือเทวดามาแลว ถาความดีเดิมนอยนี่เขาไมเขาวดั นี่แสดงวาทุกคน
บําเพ็ญวาสนาบารมี บําเพ็ญกุศลมานานมากถึงเขาวัด 

ทีนี้ทุกคนอยากจะรูวา เคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมกันบางหรือเปลา บางท่ีเขาสอน วนันี้เขา
สอนกันไมไดมาก อยางเกงเขาจะพาใหทาน แนะนําใหทานไป สวรรคชั้นดาวดงึส ท่ีพระจุฬามณีเจดีย
สาถน แลวก็ไปนิพพานเปนท่ีสุด อาจจะไมมีโอกาสนําไปไหนได เพราะเวลานอย ถามีการฝกกันวนัท่ี
สองวันท่ีสาม เขาจะพาทุกคนทองเท่ียวไป พรหมทุกชั้น ไป สวรรคทุกชั้น ไป แดนพระยายม เปนตน 
เราก็สามารถจะสามารถพิสูจนตัวเอง ไปถึงพรหมเราจะรูเลยวา เราเกดิเปนพรหมมาแลวเทาไร รูปราง
ขณะท่ีเราเปนพรหมเปนอยางไร หนาตาเปนอยางไร เราเคยเกิดเปนเทวดานางฟาแลวกี่ชาติ อันนี้ครูเขา
จะแนะนําใหรูจะไดเกดิมีความภูมิใจวา ความดีของเรามีมามาก เปนอันวาการปฏิบัติแบบนี้เปนการเพ่ิม
ความรูของตน 

ฉะนั้นการปฏิบัติวันนี้ขอบรรดาทานสาธุชนพุทธบริษัททุกคน ใหมีความเขาใจถาเราจะไปเกิด
เปนพรหม หรือเทวดาอีกก็ไมพนความทุกข ขอใหทุกคนตัดสินใจวา เม่ือชาตินี้เม่ือรางกายมันตาย
เม่ือไร เราขอไปนิพพานจุดเดียวเร่ืองความดีท้ังหมดท่ีเราทํา เราทําเพือ่พระนิพพานอยางเดยีว การให
ทานก็หวังนิพพาน การยกมือไหวพระยกมือไหวพอแม ยกมือไหวทานผูมีบุญใหญกวา เราทําเพื่อไป



พระนิพพาน การเจริญกรรมฐาน การฟงเทศนเราทําเพือ่นิพพาน เราไมตองการใหชาวบานเขาชม เรา
ตองการจิตบริสุทธ์ิของเราเองโดยเฉพาะ 

เวลานี้ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท ตัดสินใจวาถารางกายตายเม่ือไรข้ึนช่ือวาการเกดิเปน
มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเราเราตองการจุดเดียวพระนิพพาน ชาตินี้ถือการ
เกิดเปนมนุษย เปนการเกดิชาติสุดทายของเรา ต้ังใจตามนี้นะ 

ทีนี้วิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติคําภาวนาใหใช นะมะ พะธะ ตามวิธีปฏิบัตินีบ้างทานใชคําภาวนาแบบ
นี้งายๆดี เวลาหายใจเขานกึวา นะมะ เวลาหายใจออกนกึวา พะธะ สําหรับลมหายใจนีป่ลอยไปตามปกติ
นะ อยาฝนลมหายใจ หายใจจะหนกัจะเบาจะยามจะส้ันก็ชาง อยาบังคับลมหายใจ ปลอยลมหายใจไป
ตามธรรมดาๆ แตทวาเราจะภาวนาตาม ขณะใดท่ีจิตรูลมหายใจเขาหายใจออก เวลานั้นจิตเปนสมาธิใน 
อานาปานุสสติกรรมฐาน ถารูคําภาวนาดวยจติ ก็เปนสมาธิในคําภาวนาขณะท่ีภาวนาอยู ขอบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั อยาอยากรูอยากเห็นอะไรเปนตนขาด ใหต้ังใจภาวนาเฉยๆ ประเดีย๋วจะหยุดพูด  เม่ือ
หยุดพูดแลวจะใหภาวนาสัก 10 นาที ไมเกนิ ขณะท่ีนั่งภาวนาเฉยๆ 10 นาที บางทีนะจิตมันฟุงซานเปน
ของธรรมดา ภาวนาไปรูลมหายใจเขาออกไป ก็ไปคิดนัน่คิดนี่เปนเร่ืองธรรมดาไมใชผิด พอรูตัววามัน
เผลอไป เรากห็ันกลับเขามา เอาใจเขาไปรับรูลมหายใจเขาออกคําภาวนาตอไป หายใจเขานกึวา นะมะ 
หายใจออกนกึวา พะธะ 

พอไดยนิสัญญาณดังกร๊ิงอยาเพิ่งลืมตา ไมใชสัญญาณบอกเลิก เปนสัญญาณบอกวาจะมีคนเขา
ไปสอนถึงตัวทาน วิชานี้ถาไมมีคนเขาไปสอนถึงตัวตองใชเวลาอยางนอย 10 ป จงึจะทําได ถาใครได 
10 ป นี่ถือวาเกงนะ สมัยกอนใชเวลา 20 ป 30 ป ตายกันไปกเ็ยอะ ทําไมไดกนั ท้ังนี้เพราะขาดความ
เขาใจถาทานใดหรือกลุมใด มีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือขางหนา ใหพึงทราบวาคนน้ันเขาจะเขาไปสอน 
ตอนนั้นวงนั้นคนน้ันหรือกลุมนั้น ใหเลิกคําภาวนาเสียเลยพอมีคนจะเขาไปสอนก็เลิกคําภาวนา เลิก
เด็ดขาด แลวกไ็มสนใจกับลมหายใจเขาออก ปลอยอารมณใจสบายๆ คนแนะนํา ครูผูสอนเขาจะแนะนํา
ใหตัดกิเลสเพือ่ความสะอาดของจิต ความเปนทิพยจะมีหรือมมี ก็ตอนครูเขาเขาไปสอนนี่แหละเขาสอน
วากิเลสมันไมดีแบบไหนขอบใจไปตามนัน้เรียกวาอะไรวาตามกนัถาเขาเห็นผูใดมาอยูขางหนาบาง เขา
ไมไดถามถึงตัวเขาๆ ถามถึงเทวดา พรหมหรือพระอริยะท่ีทานมารสงเคราะห สําหรับทานท่ีมี ทิพจักขุ
ญาณ อยางออน จะมีความรูสึกวามีแตไมเห็นภาพ หากเขาถามก็ตอบทันทีวามี ถารูสึกวามีนะ ถายังไมมี
ความรูสึกวามี ก็ตอบครูเขาวาไมรูสึกวามี พรอมกับเห็นภาพอยางชัดเจนแจมใสเมื่อครูแนะนําใหตัด
กิเลส เห็นวามีสภาพถูกตอง มี ทิพจักขุญาณ พอใชไดวงหนึ่งอาจจะไดไมครบแตก็ตามกันได เราก็
อาจจะไมได 

หลังจากนัน้เขาจะพาทานไป ท่ีจุฬามณีเจดียสถาย บนสวรรคช้ันดาวดึงสเปนสถานท่ีสําคัญท่ี
เทวดาและพรหมไปนมัสการเปนปกติ ทานจะพบพระพุทธเจาท่ีนั่น จะพบพระอรหันต จะพบเทวดา
หรือพรหมท่ีนัน่มากมาย มีความสดสวยงดงามของเทวดา หรือพรหมใน ชัน้ดาวดึงส หลังจากนัน้ครูเขา



จะแนะนําใหไปนิพพาน เม่ือไปถึงพระนพิพาน เพื่อเปนการพิสูจนใหไปดวูิมานของเรา ถามีเราเขาไป
นั่งเลนนอนเลนไดไหม แสดงวาชาตินี้เราไปนิพพานแน 

เอาละตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมท้ังหลาย ต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ันกําหนดรูลมหายใจเขา
ออก หายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เอาละตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลายปฏิบัติได 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 27 
โอกาสตอไปนี้ ขอทุกทานต้ังใจฟงคําแนะนําสักครูหนึง่ ขณะท่ีฟงอยูไมตองพนมมือไหว มัน

จะเม่ือย ใหต้ังใจฟงนะ หมายความวาขณะใดท่ีไดยินสเยงทุกคําพูด แลวก็รูเร่ืองทุกถอยคําอยางนี้ ช่ือวา
จิตเราเปนสมาธิในการฟง และก็ถาหากวามีอะไรท่ีจะตองคิด การเจริญพระกรรมฐานก็จะขอพดูตน 
วันนีจ้ะขอพดูนอยกวาเม่ือวานน้ี เม่ือคืนนีพู้ด 30 นาทีเศษ วันนี้ขอแนะนํากนัแตเพียงพอสมควรสําหรับ
พระและก็เณร ขอใหมีการระมัดระวังกนัใหมาก เพราะพระก็ดี เณรกด็ี มี สิกขาบท มากกวาคนคฤหัสถ 
สําหรับฆราวาสมี สิกขาบท สําคัญแค 5 สิกขาบท หรือวามากก็ 8 สิกขาบท สําหรับพระมี สิกขาบท จิ
ตองปฏิบัติ 227 สิกขาบท สามเณรมี สิกขาบท 10 แตวาสามเณรนี่ไมใชมีแค 10 สิกขาบท อยางเดียว 
จะตองปฏิบัติใน เสขิยวัตร อีก 75 บท ถารวมจริงๆ แลวก็เปน 85 ฉะนั้นใน สิกขาบท ทีเราถือจะตอง
ปฏิบัติสําหรับพระก็ดี เณรกด็ี ถาจิตของทานบกพรองใน สิกขาบท ใด สิกขาบท หนึ่ง การเจริญสมาธิไม
มีผล เคร่ืองสังเกตท่ีเราจะพึงสังเกตได บางวันจิตใจของเรามีความสบายปลอดโปรง ถารางกายของเรา
ไมเพลียเกินไป ไมปวยไขไมสบาย บางคร้ังมีอารมณปลอดโปรงดี แตบางคร้ังมีอารมณไมปลอดโปรง 
บางคราวมีอารมณติดขัดหรือมีอารมณกระสับกระสาย ไมสามารถจะคุมอารมณไวอยูนั้น กพ็ึงทราบวา 
สิกขาบท ท่ีจะพึงปฏิบัติ ทานมีความบกพรองไม สิกขาบท ใดก็ สิกขาบท หนึ่ง 

ฉะนั้นการเจิรญพระกรรมฐานน้ีมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระท่ีเปนอาบัติ ต้ังแต 
สังฆาทิเสส ข้ึนไป การเจริญฌานสมาบัติยอมมีผลไดเพยีงแตฌานโลกีย แตวาทวา ฌานโลกียก็ไมมีการ
ทรงตัว มีอาการข้ึนๆ ลงๆ ฉะนั้นจะตองเปล้ืองอาบัติเสียกอน การฝกเทาท่ีสังเกตมาเราจะเหน็วา พระก็ด ี
เณรก็ดีฝกไดยากกวาฆราวาส ท้ังนี้เพราะอะไร ก็เพราะบางทีบวชเขามาแลว เขาลือกันวาพระมีศีล 227 
แตวาถามเขาจริงศีล 227 มีอะไรบาง ไมรูหรอก ถายังไมรูวาศีล 227 มีอะไรการบวชนั้นไมมีผล สําหรับ
วัดเรามีการฟง พระวินัย กนัเปนปกติแตวาขอใหต้ังใจฟง และต้ังใจทํา และต้ังใจปฏิบัติตาม มิฉะนั้น 
การบวชของทานก็ไมมีผลเหมือนกัน ถาบวชอยูในวดันีฟ้ง พระวินัย ทุกวัน ทําไมจิตของทานไมทรง
วินัย นั้นก็ไมตางอะไรกับหนูท่ีตกลงไปในถังขาวสาร แตวาไมรูวาขาวสารเปนอาหารสําหรับหนู ดีไมดี 
หนูกย็อมตายไปเปลาๆ 

นี่เปนอันวาสําหรับพระกด็ี เณรก็ดี เณรนีต่องระมัดระวงันะ อยาเขาใจวามี สิกขาบท ปฏิบัติ
เฉพาะ 10 จะตองดู เสขิยวัตร อีก 75 ดวย รวมแลวเปน 85 สําหรับฆราวาสก็เหมือนกนั มีความจําเปนใน
เร่ืองของศีล หากวาทานทรงศีล 5 ก็ใหศีล 5 มันครบถวน บริสุทธ์ิ ถาทรงศีล 8 ก็ศีล 8 บริสุทธ์ิ ถาวาศีล
ไมบริสุทธ์ิความมัวหมองมันก็เกดิ สําหรับทานท่ีเขามาฝกใหม ถาหากวาศีลไมบริสุทธ์ิ ทานก็ไปไหน
ไมไดเหมือนกนั 

เพราะฉะนั้นอันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกฝาย ท้ังภกิษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ทุกวันทุกเวลาใหพยายาม ชําระจิตใจของทาน ใหบริสุทธ์ิหมดจดดวยกําลังของศีล นึกดูใหดีวาศีลท่ีเรา
จะตองศึกษา มีกี่ สิกขาบทฉะน้ันทุก สิกขาบท จะตองผองใสอยูเสมอ สําหรับพระถา สิกขาบท ต้ังแต



นิสสัคคิยปาจิตตีย ลงมา เวลากอนจะนอนกอนจะหลับก็ควรจะพิจารณาวาต้ังแตเชาถึงเวลานี้มี 
สิกขาบท ใดบางท่ีเราบกพรอง เม่ือบกพรองก็ไปแสดงกบัเพื่อนพระ คําแสดงกับเพื่อนพระก็ควรจะบอก
เปนภาษาไทยดีท่ีสุด วาวันนี้เราละเมิดจิตเราละเมิด ลิกขาบท ใด สิกขาบท หนึ่งตามท่ีเราทราบ และ
ขอใหสัญญานับต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป ผมจะไมทําอยางนี้อีก ผมจะไมพูดอยางนี้อีกผมจะไมคิดอยางนี้
อีก ต้ังจิตไวในขอบเขตของ จรณะ 15 ประการ นี่คือเร่ืองของศีล สําหรับฆราวาสถาบกพรองก็ต้ัง
กําลังใจเสียใหม วานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เราจะเปนผูไมบกพรองในศีล 

ฉะนั้นศีลนี้เปนเร่ืองใหญ การที่ฝกพระ พระน่ีฝกยากกวาจะได บางทาเขามามี อาบัติ
สังฆาทิเสส เต็มเพียบ ฝกเทาไรมันก็ไมได เพราะมี อาบตัสัิงฆาทิเสส ท้ังนี้ สังฆาทิเสส อาจจะเปนดวย
การตั้งใจก็ได หรือการรูเทาไมถึงการณ คือบวชแลวไมไดศึกษาก็เปนไปได ภาระตางๆ ก็มีมากดวยกัน 
ไมคอยจะไดศึกษาพระวินยั บางทีศึกษาเพียงสักแตวาตอบคําถามของตัวได แตวากําลังใจไมคิดท่ีจะ
ปฏิบัติในศีล อยางนี้พระของเรามีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษในประเทศไทยนะ พระท่ีศึกษาและไม
ต้ังใจปฏิบัติใน สิกขาบท มี 90 เปอรเซ็นตของพระในประเทศไทย ฉะนั้นการฝกมโนมยทิธิหรือ
กรรมฐานใดๆ พระน่ีมีปริมาณไดนอยกวาฆราวาส ถาคิดกันโดยเปอรเซ็นต 

ตอนี้ไปก็จะขอแนะนํา สําหรับทานท่ีปฏิบัติไดแลว การจะทรงอารมณต้ังจิตตัดสินใจไวเสมอ
วา ทุกส่ิงทุกอยางในโลกมันเปนทุกข ทุกส่ิงทุกอยางในโลกมันเปนอนิจจัง หาความเท่ียงไมได เห็นคน 
เห็นสัตว เห็นวัตถุ ก็คิดวาส่ิงท้ังหลายเหลานี้สามารถจะสลายตัวหมด ถาดูรางกายของเราก็มีสภาพอยาง
นั้น ภายในรางกายของเราเต็มไปดวยความสกปรก การมีรางกายก็เต็มไปดวยความทุกข ตองเหน็ด
เหนื่อยทุกวันทุกเวลา ท่ีเราตองเหน็ดเหน่ือยก็เพราะเรามีรางกาย กายมันจะกิน กายมันจะใช กายมันจะ
แตงตัว กายมันตองการความเย็น การมนัตองการความอุน มันเปนเร่ืองของกายท้ังหมด เราเอาจิต
กําหนดรากายของเราก็ดี กายของบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุท้ังหลายก็ดี ไมมีอะไรปจจัยเคร่ืองแสดง
ความสุข มันเปนตนเหตุของความทุกขท้ังหมด ในท่ีสุดมันก็พังสลาย ฉะนั้นการเกิดตอไปในชาติหนา
ของเราจะไมมี คือเราจะไมเกิดในแดนมนษุย เราจะไมเกิดในแดนของสวรรค เราจะไมเกดิในแดนของ
มนุษย เราจะไมเกิดในแดนของพรหมโลกส่ิงท่ีเราตองการนั่นก็คือพระนิพพาน 

สําหรับพระนพิพานเขาทํากนัอยางไร ท่ีเราจะไปก็คือตัดสินใจ ตัดกาํลังกายในดาน 
สักกายทิฏฐิ ศึกษามาแลววาชีวติไมมีความหมาย รางกายเรากด็ ี รางกายของบุคคลอ่ืนก็ด ี ไมมี
ความหมาย มันไมเท่ียว มันเส่ือมไป มันเปนทุกขแลวมันก็สลายตัวไปในท่ีสุด ยามปกติรางกายนี้ก็เต็ม
ไปดวยความสกปรกโสโครกเปนท่ีไมนารัก นาปรารถนาฉะนั้นข้ึนช่ือวารางกายประเภทนี้ตอไปไมมี
สําหรับเรา ตองการพระนิพพาน แตวาอารมณท่ีเราเขาถึงพระนิพพาน ก็ตอง 

1. ยับยั้งความโลภความพอใจ หรือมีความรักมีความปรารถนาในรูปสวยในเสียง
เพราะ ในกล่ินหอม ในรสอรอย ในความตองการระหวางเพศ ถือวานี่เปนทุกข 
ไมใชสุข 



2. แลวประการที่ 2 จะไมมัวเมาในทรัพยสินเกินไป ใหมีความรูสึกวาคนท่ีเขารวย
เทาไหรก็ตายกันหมด ตายแลวไมมีใครแบกทรัพยสินเอาไปได เม่ืออยูก็ตองหากนิ 
ตายแลวหมดความตองการ 

3. แลวตอไปเราจะใหอภยัแกบุคคลท่ีเขาทําใหเราไมถูกใจเรา นั่นคือจะไมถือโทษไม
ถือโทษ กับบุคคลผูละเมิดหรือดูหม่ิน เวนไวแตวาส่ิงนัน้เปนระเบียบวินัย คือวา
การกระทํานัน้ผิดระเบียบวินยั แตวาการยบัยั้งความช่ัวของบุคคลผูนั้น แตกําลังใจ
เราใหอภยัแกเขาอยูเสมอ สําหรับอํานาจของความหลงถาเราคิดไวอยางนี้ ตัวหลง
มันก็ไมมี อารมณของเราทรงอยูอยางนี ้

แลวทานทําไดแลว ใหคิดไวอยางนี้เปนปกติ ไมใชวาจะคิดเฉพาะมานั่งท่ีนีน่ะ คิดท้ังวัน 
ใครครวญท้ังวนั มองเหน็คน มองเห็นสัตว มองเห็นวัตถุก็ดีวา ไมมีความหมาย ไมขาก็พังหมด ตัวของ
เราไมชารางกายเราก็พัง เราจะไมจีรัง ไมเกาะมัน ส่ิงท่ีเราตองการก็คือพระนิพพาน อารมณยามวางถา
คิดอยางนี้ละกเ็วลารวบรวมกําลังใจเปนสมาธิก็ไมตองทําอะไรมาก รวบรวมกําลังใจปบจับอารมณคิด
วาเราตองการ พระนิพพานข้ึนไปทันที มุงจุดเฉพาะจตินั่นคือพระนพิพานกอนไปท่ีวิมานของเราหรือ
วิมานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตามใจเราชอบแลวก็ไปอยูท่ีนั่นใหมันช่ืนใจ ตอไปจะ
ทองเท่ียวไปไหนก็เปนเร่ืองของทาน ถาหากวาทําอยางนี้จิตใจของทานจะมีความเบาใจ คือวาไมตองไป
นั่งพิจารณาตดัโนนตัดนี่ เวลาท่ีเราจะเคล่ือนจิต เราตัดใหมันกิจประจําวัน ทุกวนั ทุกเวลาทุกวินาที 
จนกระท่ังอารมณของเรานี้ เห็นทุกขในโลกก็ดี วามันเปนของธรรมดาเห็นสุขในโลกถือวามันเปนของ
หลอกลวง ไมใชสุขจริงๆ เห็น ผูชายหรือผูหญิงก็ถือวาคนประเภทนีส้กปรกไมชาก็ตายไมมีความหมาย
สําหรับเรา เราสกปรกฉันใด เขาก็สกปรกฉันนั้น เรามีทุกขฉันใดเขาก็มีทุกขฉันนั้น คิดอยางนี้นะ
สําหรับทานท่ีไดแลว และกย็ังไมไดก็ควรคิดดวย 

อีกอันหนึ่งอารมณท่ีจะทรงไว ท้ังทานท่ีมาใหมและมาเกา ไดแลวหรือยังไมได กท็รงอารมณื
เหมือนกนั ยามวางจับลมหายใจเขาออก ภาวนาวา นะมะพะธะ ภาวนานี้แบบไหนสบายใหตามนัน้ ให
ใจมันไมเหนื่อย แลวแตลองพิจารณาดเูวลาหายใจเขา นกึวา นะมะ เวลาหายใจออก นึกวา พะธะ อยางนี้
มันไมลืม จิตมันสบายๆ ทําใจใหอารมณมันทรงตัวต้ังเวลาไว ต้ังเวลาไวส้ันๆ ถาจะใหดกี็มีลูกประคําไว 
นี่ไมไดโฆษณาขายลูกประคํานะ จะทําเองก็ไดใชลูกประคํากอนกรวดกอนทรายก็ได เอามา 108 เม็ด วา 
นะมะ พะธะ ก็หยิบเอาไปเม็ดหนึ่งวา นะมะ พะธะ เราก็หยิบไปเม็ดหนึ่ง อยางนี้บังคับในตัว 108 เม็ดนี ่
จะไมยอมใหจติไปคิดเร่ืองอ่ืน จะใหมันอยูแคคําภาวนากับอยูท่ีลมหายใจเขาออก ถามันคิดเร่ืองแทรก
เขามาในระหวางท่ียังไมถึง 108 จบ ก็เร่ิมตนกันใหม ทําอยางนี้เร่ือยๆไปจนกวาอารมณจะสบาย อารมณ
จะชิน 

ทีนี้เวลาท่ีรวบรวมกําลังใจใหเคล่ือนไป เวลาอยางนี้เขาไมภาวนากันนะ ถาเวลาท่ีจะเคล่ือนจิตนี่ 
เขาหยุดคําภาวนาเฉยๆ รวบรวมกําลังใจเอาจิตมุงปบไปทีใดท่ีหนึ่ง อันนี้อยูจดุหนึ่งวา ในเม่ือเราไปถึงท่ี
ใดท่ีหนึ่ง อารมณมันมัวหมองอารมณมันมัวมันเห็นอะไรไมชัด คําวาเห็นนีใ่ชจิตเห็น ไมใชแบกเอาลูก



ตาไปดวย ลูกตาเราอยูท่ีกาย หูมันอยูทีกาย ปากก็อยูท่ีกาย ท่ีเราข้ึนไปนะเปนสภาพของจิต สภาพของจิต
ท่ีมันรับสัมผัสดวยจิต ระหวางพูดกันก็เต็มไปดวยความรูสึก เรารูสึกวาเราถามทาน อยางนี้ก็มีความรูสึก
วาทานตอบมาอยางนี้ ในตอนตนๆ จะมีความรูสึกอยางนี้ ถาหากวาเสียงของทุกคนดี สมาธิของทุกคน
สมบูรณแบบ วิปสสนาญาณสมบูรณแบบ รวมความงายๆ วา ในขณะนั้นกําลังใจของทาน เปนกําลังใจ
ของพระอรหนัต ทุกส่ิงทุกอยางก็ไดใชสัมผัสดวยกําลังจิตมันก็เหมือนกันพดูกันแบบธรรมดาๆ เวลาจะ
เห็นแจมชัดจะมีการคลองแคลวเพียงใดจะอยูท่ีกําลังใจของจิต 

ฉะนั้นขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร คือพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
จงพยายามใชอารมณอยางนีเ้ปนปกติ แลวตอจากนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทโดยถวนหนา สําหรับ
ทานท่ีไดแลว เม่ือจบจากการพูดรวบรวมกําลังใจ ถาทานยิ่งเห็นวาการปลงขันธ 5 จิตยังไมสบาย ก็ปลง
ไปกอนถาจิต สบายดแีลวก็พุงจิตเขาสูพระนิพพานทันที ถาข้ึนถึงจะไปถึงไหนกต็ามทีจิตถาบังเอิญมัว
เห็นอะไรไมชัดอยางนี้ ก็ตองขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือวาตัดขันธ 5 ใหอารมณ
ใจแจมใส ความฉลาดจะบังเกิดข้ึนอยาลืมวาสมาธิของเรามันเปนวงแคบ บางทีเราไปเห็น พระอินทร ทา
นั่งอยูองคเดยีว ท่ีจริงทานไมนั่งองคเดียว พระอินทร ทานเหมือนกบัพระเจาแผนดินของเรา ทานเปน
พระราชาของเทวดา ถาเหน็องคเดียวถาตองการจะรูวามีใครอยูบาง ก็อธิษฐานจติตอนนั้น ขอบารมีของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ในทีนี้มีใครบาง ขอใหขาพระพุทธเจาเห็นตามความเปนจริง ตอน
นั้นเราก็จะเหน็ท้ังหมดไมวาในจดุใด ถาเราเขาไปจุดใดก็ดี ถาเราตองการจะรูท้ังหมดเห็นวาส่ิงนั้นก็ไม
แนใจวา จะมีครบหรือไมครบ ก็ขอกําหนดจิตขอบารมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหเห็นทุก
ส่ิงทุกอยางไดหมดเรากจ็ะเหน็ทันที 

แตวาทางท่ีดีท่ีเขาใชกัน พอเริ่มตนท่ีจะไปเขานึกถึงบารมีขององคสมเด็จพระจอมไตร ไอเร่ือง
ตัดขันธ 5 ใหมันตัดจริงๆ นะ ตัดกังวลใหมันหมดจริงๆ อยางเกาะหนาเกาะหลัง อยาหวงหนาอยาหวง
หลัง ตัดแบบโกหก ตัดแบบโกหกนีไ่ปท่ีไหนมันก็มืด ถาตัดกําลังใจไดจริงๆ ตัด ราคะ ความรัก โลภะ 
ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง ตามท่ีกลาวมาแลวเม่ือกี้ แลวกอนท่ีจะเคล่ือนก็ขอบารมี
ขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหขาพระพุทธเจา เห็นครบเห็นจริงทุกอยาง
ตามความเปนจริง ไมวาจะไปจุดใดเหน็นัน่มีอารมณืแจมใส เห็นไดครบก็จบบริบูรณตามความเปนจริง 
แลวเหน็จิตตัวนี้สังเกตวาจิตมันสะอาดพอไหม อันดบัแรกก็จับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากอน 
เห็นพระองคแจมใสไหม เหน็องคยังไมแจมใสพออยาเพิง่เคล่ือนตัดขันธ 5 เสียใหม ตองการกําลังใจให
เปนสุข ตัดขันธ 5 ใหเด็ดขาด ถาความไมผองใสเกิดข้ึนแสดงวาเรายังมีกังวล ยังติดอยูในอารมณรักบาง 
ติดอยูในอารมณโลภบาง ติดในอารมณโกรธบาง ติดในอารมณหลงบาง พยายามแคะตัวนี้ใหหมดจาก
จิต ถาอารมณพวกน้ีมันหมดจากจิต จะเหน็ภาพขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร ในสภาพแจมใส
ชัดเจน ตอนน้ีจะไปท่ีไหนกต็าม เราจะเหน็ตามความเปนจริงทุกอยาง 

ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน โดยทานผูถามใหพยายามกาํหนดรูลมหายใจเขาออก 
เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ถาไดยินเสียงกร่ิงบอกวาสัญญาณปรากฏ อยา



เพิ่งลืมตา ใหภาวนาไวกอนเวลานัน้เปนเวลาผูสอนไปแนะนําทาน เวลาท่ีครูสอนเขาไปแนะนําละก็ 
ขอใหทุกทานงดคําภาวนาและพิจารณา และทําใจสบายๆ เฉยๆ ฟงคําถามและคําแนะนําของครูผูสอน 
อารมณรูอยางหน่ึงใหรูวาเปนการสัมผัสดวยกําลังของจิตเหมือนกับเราคิดวาเวลานี้บานเราอยูท่ีนัน่ เรารู
วาบานสีอะไร ลักษณะเปนอยางไรของอะไรต้ังอยูท่ีไหน เวลานี้เรานัง่อยูท่ีนี้เรารู ตามันไมเหน็ ใจมันรู 
ทีนี้อารมณรูในขณะท่ีเราจะขึ้นไปแบบนี ้อยูในกําลังสมาธิบังคับ ในเมื่อสมาธิเราบังคับ เราจะคิดสงเดช
ไปไมได ถาจะคิดวาเปนอารมณเล่ือนลอยไมเปนความจริง 

ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ันกําหนดรูลมหายใจเขา
หายใจออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะถึงเวลาอันสมควร 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 28 
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย โปรดรับฟงคําแนะนําสักเล็กนอย วันนี้รูสึกวานักปฏิบัติ

ใหมมาก ครูผูสอนมีนอย ฉะนั้นคืนนี้ผมสอนคนเดียว คือจะสอนเฉพาะจุดสวนกลาง ขอใหทุกคนต้ังใจ
ฟงและพจิารณาตามไปดวย เอาอยางนี้กแ็ลวกันนะ กอนการปฏิบัติขอพูดส้ันๆ ใชเวลา 5 นาที อันดับ
แรกขอบรรดาทานพุทธบริษทัพิจารณา ความทุกขของการเกิด คิดวาเราเกิดมานี้มันสุขหรือทุกข ความ
หิวเปนทุกขไหม ความหนาวเปนทุกขไหม ความรอนเปนทุกขหรือเปลา การปวยไขไมสบายเปนทุกข
หรือเปลา การเล้ียงตัวครอบครัวเปนทุกขหรือเปนสุข การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนสุขหรือ
เปนทุกขความตายเขามาถึงตัวเปนสุขหรือเปนทุกข นึกเอานะ ถาใครนึกวาเปนสุขกไ็ปไมได ถาใครมี
อารมณใจเห็นวาเปนทุกขจริงจังก็ไปได มันอยูท่ีใจ กรรมฐาน นี่มันอยูท่ีใจอยางเดียว ขึ้นอยูกับกําลังใจ 
เห็นวารางกายนี้เปนเราเปนของเรา หรือไมใชเรา ไมใชของเรา ถารางกายมันเปนเราจริง เปนของเราจริง 
เราก็ตองบังคับมันได อยางเงินในกระเปาเรา ถาเราไมใชเสียอยางหนึ่ง มันก็อยูในกระเปาตลอดเวลา ถา
เราใชมัน มันกห็มดไป รางกายก็เหมือนกนั 

ทีนี้รางกายเราไมตองการใหมันแก มันเช่ือไหม เราไมตองการใหมันปวยมันเช่ือไหม เหมือน
เงินในกระเปาไหม เราไมตองการใหมันตาย มันเช่ือเราหรือเปลา เราก็หามไมได ก็เปนอันวารางกาย
ไมใชเรา ไมใชของเรา เราคือจิตท่ีสิงสถิตอยูในรางกาย ท่ีเรามีทุกขก็อาศัยกายเปนเหตุ ฉะนัน้องค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงทรงแนะนําไวในทาย มหาสติปฏฐานสูตร เอางายๆ เอาท่ีทานเทศนทาน 
พาหิยะ ดีกวา ทานกลาววา พาหิยะเธอจงอยาใสใจในกาย อยางเดยีวเทานี้แหละ พระพาหิยะ เปนพระ
อรหันต คือวากิเลสทั้งหมดตัดท่ี สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ก็คือวาใชปญญามองเห็นตามความเปนจริง 
ไมใชโกหกตัวเองวารางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกาย
เปนเร่ืองเกิดจากอํานาจกิเลสตัณหาอุปาทาน และอกุศลกรรมท่ีอยูในจิต มันจึงนําเรามาหาทางทรมาน 
อยูกับรางกายท่ีไมมีการทรงตัว ตองเล้ียงทุกวัน เดีย๋วกห็นาว เดีย๋วกร็อน เดี๋ยวก็ปวยไขไมสบาย เดี๋ยว
กระทบกระท่ังกับอารมณท่ีไมชอบใจ เดีย๋วก็แก เดีย๋วก็ตาย ถาจิตยงัไมบริสุทธ์ิจากกิเลสเพียงใดอาการ
อยางนี้มันก็มีอยู 

ฉะนั้น สมเด็จพระบรมครูจึงแนะนําวา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในกาย หมายความวา กายของ
เรานี่มันจะแกก็เชิญแก หามไมไดนี่ ไมหามมันกย็ุงมันจะปวยก็เชิญปวย ในเม่ือมันจะปวยแลวมันจะ
หายจากโรค หรือมันไมหายจากโรค เปนหนาท่ีหมอ หมายความวาถาหมดรักษาดีเราก็หาย ถาหมอ
รักษาไมดเีรากต็าย กห็มดเร่ืองกันไป ถามันอยากจะตายก็เชิญ ใหมันตายไปตามสบายใจของมัน นี้
เปนอันวาเราไมสนใจในกาย ภายในและในภายภายนอก 

ตอนี้ไปก็ขอบรรดาทุกทานตอนท่ีจิตสงบ ขอใหกําหนดรูลม หายใจเขาหายใจออก แลวก็
ภาวนาวา นะมะ พะธะ นะมะ พะธะ ในชวงนี้ไมตองไปคิดวาเราจะเห็นอะไร จะรูอะไร ไมตองท้ังหมด 
ไปไหนไดไมไดไมตองในใจ สนใจ อยางเดียวคือลมหายใจเขา หายใจออกและคําภาวนา นะมะ พะธะ 
ต้ังแตเวลาบัดนี้ไปจนถึงเวลาสอบทบทวนความรูสึก เอาตอนี้ไปทําได 
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ตอนี้ไปก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ฟงคําแนะนําสักครูหนึ่ง การปฏิบัติอยางนี้เปนการ

ปฏิบัติดวยอภญิญาและวิชชาสามดวย เพราะการเจริญสมาธิจิต ก็ไมตองทําใหสมาธิม่ันเกินไป ถาสมาธิ
แนนเกินไปนี ่ จิตของออกไมไดและท่ีมีการแตกตางกับการปฏิบัติโดยเฉพาะอยาง อยางสบาย วิชชา 3 
จริงมาใชเร่ิมต้ังแต อุปจารสมาธิ ถึง ฌาน 4 แลวเขา ฌาน 4 ถอยหลังมา อุปจารสมาธิ จึงเห็น สําหรับ 
อภิญญาสมาบัติ  ทรง ฌาน 4 โดยเฉพาะ แตวาการปฏิบัติแบบนี้การปฏิบัติรวม การปฏิบัติรวมนี่ใหใช
วิธีแบบนี ้

อันดับแรกขอใหทุกคนฟง แลวคิดตามดวยนะ พจิารณารางกายของเราวารางกายของเราน้ี มัน
สะอาดหรือสกปรก สังเกตวาอุจจาระกบัปสสาวะนี่ เรารังเกียจหรือวาชอบมัน ถาเรารังเกียจอุจจาระ
ปสสาวะ ใหจิตนกึนอมไปวาอุจจาระปสสาวะมาจากไหน มันอยูในรางกายเราหรือเปลา ถาอยูใน
รางกายเรากแ็สดงวารางกายเรานี่ มันบรรจุของสกปรกเขาไว อีกสวนหน่ึงนั่งก็คือ น้ําเลือด น้ําเหลือง 
น้ําหนอง เสมหะ น้ําลาย เปนตน ท้ังหมดนี้เราเหน็วามันสะอาดหรือสกปรก ถาเรามีความรูสึกวามัน
สกปรก ก็เอาใจคิดดวูาของท้ังหมด นะมันมาจากไหน ท่ีเราเห็นมันหลังไหลออกมานะ มันมาจากขาง
นอกหรือจากภายในกายถามีความรูสึกวามันอยูในกาย แสดงวาในกายเรานี่มันเต็มไปดวยความสกปรก 

อยางใน มหาสติปฏฐานสูตร นี่พระพุทธเจาทานทรงแยก ธาตุ 4 และ อาการ 32 วาเหมือนกับ
ไถ 2 ปาก คือถุงมีปาก 2 ขาง คือเอาของสกปรกใสขางในแลวผูกหัวผูกทายเสีย คนโงยอมพิจารณาเห็น
วา ถุงท่ีสวยสดงดงาม ตามเราชอบมันเปนของดี แตทวาคนฉลาดท่ีจะรูวาถุงนี่ เต็มไปดวยข้ีดวยเยีย่วเปน
ของสกปรก ก็ไมมีใครอยากเขามาแตะตอง พระองคกใ็หทรงพิจารณาถึงรางกายของเราวาเปนแบบนั้น 
เวลาเรามองกนัเรามักจะมองแคผิว มองทรวดทรง มองส่ิงท่ีเต็มไปดวยความหลอกลวง และจิตก็ติด
ความหลอก สวนภายนอกผมของคนน่ีถาไมสระไมสางไมลางไมหวี 2-3 วัน เจาของเองก็ทนไมไหว แต
วาใครเขาไมสระไมลางไมสางไมวี ไมทําใหมันดีไมตกไมแตงเราไมชอบ แตพอเขาตกแตงเขาเราชอบ 
เปนอันวาจิตเราไมยอมรับนบัถือความเปนจริง 

ดังนั้นถุงภายนอกท่ีเราเหน็วาดี มันก็ไมไดจริง อาบน้ําชําระรางกาย 2-3 วัน เรากท็นไมไหว 
เหง่ือออกมากๆ วันเดียวเราก็ทนไมได ตัวเราเองเหง่ือไคลท่ีออกมามันมาจากไหน มาจากรางกายของเรา 
เปนอันวาอันดบัแรกไดมองรางกายของเรา และรางกายของบุคคลอ่ืนตามความเปนจริงวามันสะอาด
หรือสกปรก เลยหนังกําพราเขาไปมันมีอะไรบาง นึกดู ท่ีพระพุทธเจาทานตรัสกับ มาคัณฑิยพราหมณ 
ท่ี มาตัณฑิยพรมหมณ ไปเอา นางมาคัณฑิยา ลูกสาวมายกใหเปนเมียทาน ทานเปนพระพุทธเจาแลว ตา
นั่นก็ดเีหมือนกัน อยากจะไดพระพุทธเจาเปนลูกเขย พระพุทธเจาทานตรัสวาลูกสาวของทานนะ 
รางกายเต็มไปดวยมูตรและกรีส หมายความวารางกายเต็มไปดวยอุจจาระและปสสาวะแมแตเทาของเรา
ก็ยังไมกลาจะแตะเขาไปเลย เพราะเรารังเกยีจ 

คืออันกับแรกใหพิจารณาวา รางกายของเรามันสะอาดหรือสกปรกกอน ในเม่ือมันสกปรกแลว
เราควรคิดใหม วาจะหลงใหลใฝฝนในรูปโฉมโนมพรรณในรางกาย วามันเปนของดี ตรงนี้เปนสมถ



ภาวนา ตอไปเม่ือคิดอีกก็ขับรางกายนัน่แหละก็เลสเขาไมไดตัดกันตรงไหนเขาตัดกนัตรงนี้รางกายใน
เม่ือมันสกปรกแลวมันมีสภาพทรงตัวหรือเปลา พระพุทธเจาตรัสวารางกายเปน อนิจจัง เปนของไม
เท่ียง ถามันเท่ียงจริงมันตองเปนเด็กตัวเล็กๆ ออกจากทองแมเทาไรก็อยูเทานั้นนีเ้ราโตข้ึนมาทุกวนัๆ เรา
คิดวามันเจริญ ความคิดท่ีวามันเจริญนี่มันเปนความโงของจิต ความจริงมันเดินเขาไปหาความตาย เวลา
กาลกอนผานไปมากเทาไรกใ็กลความตายเขาไปทุกที ในท่ีสุดมันก็ตาย 

ขณะท่ีทรงตัวอยูก็เปน ทุกข เปนอันวาถาเราคิดอยางนีเ้ปนดานของวปิสสนาญาณ ตอมาส่ิงท่ี
กระทบกระท่ังใจเรา ตรงนีเ้ราก็ตองตัดใหเห็นวามันสกปรกดวย มันก็ไมทรงตัวดวย ทุกวนัมันเต็มไป
ดวยความทุกขดวย ในท่ีสุดมันก็พัง รางกายของเราก็พัง รางกายของคนน้ันกพ็ัง รางกายพอ รางกายแม 
รางกายปู ยา ตา ยาย ลูกหลานมันพังหมด มันไมมีอะไรเหลือ ในเม่ือมันไมมีอะไรเหลืออยางนี้ เราทําไม
จะตงอถือตัวถือตน ยึดถือวามันเปนเราเปนของเรา คําวาเรานั้นคือจิตท่ีเขามาสิงสถิตอยูภายในกาย 
รางกายก็เหมือนกันกับเรือนท่ีอาศัยช่ัวคราวมันไมใชบานท่ีสะอาด มันเปนบานสกปรก กายเราเหมือน
สวม เวลานีเ้รายังอาศัยสวมอยู นอนในสวม ไมใชสวมชักโครก ไมใชสวมซึม เรียกวาเราอยูในตัวสวม
มันสะอาดไหม มันไมสะอาดแลวมันไมทรงตัว เดีย๋วมันก็พัง ถามันพังลงแลวเรามีกิเลสอยูมันก็ตองหา
สวมแบบนี้อาศัยตอไปอีก เกิดแตละคราว กวาจะตายก็เต็มไปดวยความทุกข ทุกขมีจริงคนเห็นทุกขไมมี 
วันนีไ้มตองพดูเร่ืองทุกขละนะขืนพดู ไมจบ เปนอันวาพระพุทธเจาใหตัดขันธหาเสีย รางกายมัน
สกปรกรางกายมันไมเท่ียว เพราะมันไมมีการทรงตัว รางกายเปนทุกข มันหวิ มันหนาวมันรอน มัน
กระหาย มันปวดเม่ือย ปวดอุจจาระ ปสสาวะ เดีย๋วก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็เปนอยางนี้ และก็เพราะมีรางกาย
นี่แหละ อารมณใจเราจึง หวัน่ไหว นัน่ก็คือนินทาและสรรเสริญ หูเราชอบฟงนัก ฟงเขานินทาละตะแคง
หูเขาไปพอสรรเสริญก็ตะแคงหูเขาไป พอเขาสรรเสริญวาดีละยิ้มแกแทบปริ แกวเกือบแตก พอเขา
นินทากห็นาเบ้ียวหนาบูด 

นี่อยากจะถามวาไอ ไอคนนนิทากัน คนสรรเสริญ กันคนฟงนินทาฟงสรรเสริญสองคนนี้ใคร
บา ใครเปนคนดี ใครเปนคนบา ถาคนนินทาและ สรรเสริญคนเปนคนบา คนรับฟงนนิทาและสรรเสริญ 
ถาหากไปรับฟงและยอมรับจับเขามาถึงข้ัวหวัใจ ยดึถือเปนกําลังเราก็บาไปดวย คือเราก็เบาเหมือนกัน 
ถาคนดีเขาก็ไมนินทาใครไมสรรเสริญใคร เพราะทุกส่ิงทุกอยางมันเปนกฎธรรมดา นินทา ปสังสา การ
นินทาพระพุทธเจาเห็นเปนเร่ืองธรรมดาของชาวโลก ชาวโลกเขามีกิเลสเขาตองนินทา นินทาแลวก็
สรรเสริญ สรรเสริญแลวก็นนิทา บางทีคนๆ เดียวกันนั่นแหละ แลวมันก็พูดถึงคนๆ เดียว บางวันมันก็
สรรเสริญ บางวันมันก็นินทาอยางนี้เราจะคิดวาคนนั้นเปนคนดีหรือคนบา ถามันนินทาก็ตองใหมันนินา
ตลอดชีวิต ถามันอยากจะสรรเสริญ ก็ตองสรรเสริญตลอดชีวิตมันถึงจะเปนคนดีสักนิดหนึ่ง ไมใชดีมาก 
ดีนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวนนิทาก็ได ประเดีย๋วสรรเสริญก็ไดแสดงวาคนนินทาสรรเสริญคนน้ันเปนคนบา 
และถาหากเราไปหวัน่ไหวกบัคํานินทาโกรธเขา เราไปยินดีใหคําสรรเสริญเราก็บา 

ถาจะไมบาจะทําอยางไร ก็ตองมองหาความเปนจริง วาคํานินทาและสรรเสริญนีมันไมไดสราง
คนใหด ี หรือมไดสรางคนใหเลว เพราะเรามีความดีใครเขานินทาวาเลว นินทาเทาไรก็ตามมันกไ็มรูจัก



เลว สมมุติวาเรามีสตางคอยูในกระเปาเต็มกระเปา มีคนๆ หนึ่งเขานินทาไอบานี่ หรืออีบานี่ไมมีจะกิน
หรอกจนจะตาย ตองขอทานเขากินทุกเวลา แตความจริงเราเปนมหาเศรษฐี แลวเราจะจนตามคํานินทา
ของเขาหรือเปลา เปนอันวาเราก็ไมจนตามคําเขาพูด สตางคมันก็เต็มกระเปาตามปกติ การนินทากไ็มมี
ความหมาย พอเราแตงตัวภาคภูมิใจเขาก็บอกคนคนน้ีเปนมหาเศรษฐีมา แตความจริงสตางคในกระเปา
ไมมีหิวเกือบตายแลวเขาสรรเสริญเราเปนคนรวยนี่ เราจะรวยไดไหม กแ็ปลวามันเปนไปไมไดใชไหม 

ก็เปนอันวาองคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงทรงแนะนําใหวางนินทาและสรรเสริญ
ท้ัง 2 ประการเสีย ใครเขาจะวาอยางไรก็ชาง ดูใจของเราวามันดหีรือมันช่ัว ดใูจของเราวามีพรหมวหิาร 
4 หรือเปลา ศีลบริสุทธ์ิไหมจิตวางจากนวิรณไหม จิตเราเกาะอยูในขันธหาไหม จิตยังไหวตอนนิทาและ
สรรเสริญไหม ถาเปนอยางนีเ้ราเลว 

ถามีความรูสึกวานินทาสรรเสริญไมมีความหมาย รางกายไมมีความหมายเกิดแลวกต็าย ทรงอยู
ก็เปนทุกข เราไมมีความปรารถนาอยางอ่ืน เราตองการตัดขันธหา คือรางกาย คือ หนึ่ง ตัดความเห็น
สภาพความสวยสดงดงามของรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัสระหวางเพศวาเปนของไมดี แลวเราละมัน
กอกสวมมันกกสวมมันดีท่ีไหน เปนอันวาทรัพยสินมันจาํเปนจะตองหากิน หาใช แตอยามัวเมาเกนิไป 
คิดวามันจะอยูกับเราตลอดกาล ตอลดสมัย มีชีวิตจะตองกนิก็ตองหา ก็คิดวาหากินชาตินี้เปนชาติสุดทาย 
ชาติหนาตอไปไมหาอีก ตัดไปเลยโลภะความโลภและคดโกงลงเสีย และก็ตัดโทสะความโกรธ คือไม
ยินดยีินรายในคํานินทาและสรรเสริญ ใครเขาจะวาก็ชางมันเถอะ มันธรรมดามันจะพูดก็พดูขอมันไป
อยากจะนินทาก็นินทาไป อยากจะสรรเสริญก็สรรเสริญไป เราไมดไีมช่ัวไปตามคําไมโกรธ และตอไป
ขางหนาตัดความหลง หลงคิดวาจะไมตาย รวมความแลวคิดตัดงายๆ วารางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา อยูไมนานเดีย๋วมันก็ตาย ขืนหลงใหลใฝฝนมันเขาจะเปนทุกข 
ความสุขของเราก็คือพระนพิพาน เราตองการพระนิพพาน 

จะไปพระนิพพานทําอยางไร หนึ่ง ตัดโลภะ ความโลภในจิต คิดใหทานแทนสองคิดตัดโทสะ 
ความโกรธมีความรักความสงสารแทน สามตัดโมหะความท่ีติดอยูในกาย คิดจะไมตาย คิดจะอยูตอลด
กาลตลอดสมัย เลิกกัน คิดวาความตายมาถึงเราโดยฉับพลัน คิดเทานีน้ะในตอนตน คิดมันเทานี้คิดแค
ปลดเร่ืองอ่ืนไมตองคิด 

หลังจากนีไ้ปบรรดาทานพทุธบริษัททุกทาน พยายามกาํหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก หายใจ
เขาหายใจออกแบบสบายๆ อยาบังคับใหมันแรง บังคับใหมันเบา ใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ทําใหจิต
มันเปนสุข อยาไปเรงรัดกดจติใหมันแนน แลวก็อยาใหอารมณใจไปสนใจเปนอยางอ่ืน จับลมหายใจเขา
ออกใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ๆ เร่ือยไปจนกระท่ังใจเปนสุข จนกวาจะมีเจาหนาท่ีเขาไปสอบถาม 
เขาสอบแนะ เขาไมไปไลเบ้ียนะ อยาไหนั่งกลัวเขา ถาความรูสึกของจิตมีความรูสึก (อยาใชอารมณ) 
ตอบตามนั้น อยาเอาตามองนะ เพราะวา ทิพจักขุญาณ มีความรูทางใจคลายตาทิพยไมใชดวยตาเห็น 
มโนมยิทธิมีฤทธ์ิทางใจ สามารถจะเอาจิตไปยังภพตางๆ ไดดวยวิธีงาย 



เอาตอนี้ไปขอทุกทานต้ังกายใหตรง ดํารงจิตใหม่ัน จุดธูป 3 ดอก เสียบกระดาษ ปดท่ีหนา
ภาวนาวา นะมะ พะธะ จนกวาจะไดเวลาท่ีเจาหนาท่ีไปสอบถาม 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 30 
ทานท้ังหลายไดสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแลว ก็ขอไดโปรดฟงคําแนะนําสักเล็กนอย 

อันดับแรกขอบรรดาทานพทุธบริษัทรวบรวมกําลังใจ กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ต้ังแตเวลานี้
เปนตนไปนะ ใหรูลมหายใจเขา หายใจออกไวเสมอ การรูลมหายใจเขาหายใจออกนี้ ทานเรียก อานา
ปานุสสติกรรมฐาน เปนฌาน เพราะวาถาจิตยังไมสามารถจะทรงฌานได เราก็ไปไหนไมได และ
นอกจากนั้นอันดับแรกสุด เม่ือจับลมหายใจเขา หายใจออกไดแลว ก็พิจารณาวิปสสนาญาณกอน จุด
แรกท่ีเราคิดเราคิดตามความเปนจริงวา รางกายของเรากด็ีรางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุท้ังหมดใน
โลกน้ีก็ดี มีความเกดิข้ึนในเบ้ืองตนแลวก็เส่ือมลงๆทุกวัน ในท่ีสุดก็พงัท่ีเรียกวา อนัตตา มันตายหมด
แน แลวเราก็ตาย วันนี้ยังไมตายวนัตอไปเราก็ตาย ยังไงๆ ก็ตายแน ถาเราตายดีถาเราเปนดีตายเปนผีเราก็
เปนผีดี ถาเราเปนคนเลวตายเปนผีก็เปนผีเลว เปนผีดีกห็มายความวาเปนเทวดาหรือผีพรหม แตผีเทวดา
หรือผีพรหมกไ็มไดเกิดประโยชนหมดบุญวาสนาบารมี ก็ตองกลับมาเกิดมาเปนทุกขอีก ถาเปนผีเลวก็
เลวมากเกินไป เดือดรอนตองเปนสัตวนรก เปรค อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน 

ฉะนั้นการตายของเราตอนนี ้ เราตองกลายเปนผีท่ีดีท่ีสุด คือเปนท่ีพระนิพพาน เราตองากรพระ
นิพพาน คนท่ีจะไปพระนิพพานไดเขาใชอารมณแบบนีต้ั้งใจฟงนะแลวติดตามไปดวย แลวก็ต้ังใจตัดไป
ใหเสร็จ 

จงคิดวารางกายท่ีประกอบไปดวยธาตุ 4 มีธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ รวมเรียกวากายกแ็ลว
กัน มันมีสภาพท่ีจะตองตายแน ในเม่ือมันตายมันจะไมใชเราไมใชของเรา ถามันเปนเราจริงเปนของเรา
จริง มันตองไมตาย เพราะเราไมตองการใหมันตาย คิดวาตองตายกันแน ถาตายเราคราวน้ีไปนพิพาน 
คนท่ีตายแลวไปนิพพานเขาทําจิตเปนอยางไร คิดวาไมหวงใยในรางกายของเรา ไมหวงใยในทรัพยสิน 
ไมหวงใยในรางกายผูอ่ืน ตายไปแลวไปหวงทําเกลืออะไร ไมมีแมคนไหนตายไปแลวมาหุงขาวใหลูก
กิน ไมมีพอคนไหนตายแลวมาทํางาน ทําไรทํานารับบริการใหลูก มันเปนกฎธรรมดา ตายแลวกแ็ลวกัน
ไป ขันธหา ขันธหาของเรา ขันธหาของคนอ่ืน วตัถุธาตุเราไมหวง ไมหวงตามความเปนจริง ไปหวงก็
ไมเกิดประโยชน 

ประการท่ีสอง มีความม่ันใจในคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และผลทาง
ปฏิบัติ วันนี้เรามาปฏิบัติกันในดาน อภิญญาสมาบัติ กบั วิชชาสาม ควบกัน ปฏิบัติ 2 อยางรวมกัน ผล
การปฏิบัติอยางนี้ อยางเลวท่ีสุดท่ีเราพึงจะไดก็คือเกิดเปนมนุษยช้ันดี เกดิเปนเทวดาในช้ันกามาวจร
สวรรค ไปเกดิเปนพรหม แตวาผลการปฏิบัติครวน้ีเราไมตองการ เราตองการพระนิพพานซ่ึงเปนของ
ไมยาก โดยเราต้ังใจจะยกจิตของเราออกจากภารกิจ เราคิดวาการตายจากการปฏิบัติคราวนี้เรามุงพระ
นิพพานเปนท่ีสุด ซ่ึงเปนของไมยาก ไมยากหรอกถาใจมันถึงจริงๆ เราก็พิจารณาวามีสวนไหนท่ีเรายัง
สงสัย พระพุทธเจาวาเกิดแกเจ็บตายจริงหรือไมจริง ถาจริงก็หมดเร่ืองกันไป ของงายๆ เราไมสงสัยใน
คําสอนของพระพุทธเจา โดยใชปญญาพิจารณาซ่ึงเปนของเล็กนอย ไมตองใชปญญามากหรอกใช
ปญญาเทาข้ีเล็บท่ีติดนิ้วอยูกเ็ห็นผล พระองคสมเด็จพระทศพลทรงสอนตามความเปนจริงของโลก 



หลังจากนัน้ต้ังใจรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ ไมใชบริสุทธ์ิเฉพาะเวลานี ้ ตองบริสุทธ์ิทุกลมหายใจเขา
ออก เพราะเราฝก อภิญญาสมาบัติ กับ วิชชาสาม รวมเปนของหนักท่ีสุดในพระพุทธศาสนา เพราะได
แลวเราไมสงสัยนรก สวรรค เทวดา พรหมโลก ฟงเทปแลวเรารูวาเขาไปเท่ียวกันไดสบายๆ ตายแลวจะ
ไปอยูตรงไหนก็ไดตามใจชอบ หลังจากนั้นก็มาพจิารณารางกายคนและสัตว รางกายเรารางกายคนอ่ืน
รางกายสัตวท้ังหมด ตามความเปนจิรงวามันสกปรก ไอท่ีเรารักกันนะ เรารักสวมอยากจะแตงงานกับ
สวม รางกายของคนและสัตวมันสกปรกยิง่กวาสวมอุจจาระปสสาวะน้าํมันออกมาจากรางกาย สวมนะมี
แตอุจจาระปสสาวะ รางกายของเรามีท้ังอุจจาระปสสาวะนะมันออกมาจากรางกาย สวมนะมีแตอุจจาระ
ปสสาวะ รางกายของเรามีท้ังอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนองเสมหะน้ําลายเสลดมันมีทุก
อยาง รางกายคนอ่ืนก็เหมือนกัน คิดเห็นตามเปนจริงวาสภาพมันเปนอยางนั้น แลวทําไมเราจะนั่งมัวเมา
ในรางกาย นั่นรักกัน นั่งแตงงานกันอยูทําไม มาสรางทุกข อยูคนเดยีวก็ทุกข มีคูครองก็เพิ่มทุกข มีลูกมี
หลานเพ่ิมข้ึนมาก็เพิ่มทุกข เราไมมีความปรารถนา คอยๆ ตัดมัน เพราะเวลาท่ีเจริญกรรมฐานตองต้ังใจ
ตัดใหมันเดด็ขาดไปเลย วาภาระอยางนี้ไมมีสําหรับเราอีก เราตองการทอดท้ิงมัน รางกายนี้มีความ
สกปรกแบบนี ่ รางกายเรารางกายคนอ่ืน เราไมตองการ ข้ึนช่ือวาความพิสมัยกันระหวางเพศ ๆไมมีใน
เวลานี้ ถากลับถึงบานจิตมันจับตามเดิม ถึงเวลาเจริญสมาธิจิตตัดแบบนีอี้ก ตัดบอยๆ ไมชาก็ขาด 

หลังจากนัน้จติของเราก็ใหอภัยกับบุคคลท่ีมีความผิด เวนไวแตท่ีเปนไปตามระเบียบวินยักฎ
บังคับ จนตองลงโทษ ก็ลงโทษดวยเมตตา เพราะวาไมตองการใหเลวกวานั้น เปนอันวาจิตใจของเรา จะ
ใหอภยักับบุคคลผูมีความหลงผิดอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาคนทุกคนท่ีทําไปก็เพราะมี
ความหวังดี แตทวาท่ีผิดไปก็เพราะตัณหา อกุศลกรรมเขาดลใจ ใหอภัย เขาเลวเปนเร่ืองของเขา เราไม
เลวไปดวย เขาอยากจะดาก็เชิญดา นัตถิ โลเก อนินทิโต นึกไวเสมอวา คนไมถูกนนิทาเลยไมมีในโลก 
พระพุทธเจาดกีวาเราหลายลานเทาทานยังถูกนินทาถูกดาถูกวา ใครจะดาจะวาพระพทุธเจาอยางไร พระ
พุทะเจาก็ไปนพิพาน คนดาคนวาพระพุทธเจาไปอเวจี เราจะไปยินดยีินรายกับคําดาคําสรรเสริญ เพื่อ
ประโยชนอะไร ท้ังดาท้ังนนิทา ท้ังสรรเสริญ ไมสนใจท้ังหมดสนใจอยางเดยีวกําลังจิตของเรา วามัน
ส้ินราคะ โลภะ ส้ินโทสะ ส้ินโมหะแลวหรือยัง 

หลังจากนัน้กต้ั็งใจคิดวา รูปฌานและอรูปฌาน คือวาอยาโงไปกุมฌานจนกระท่ังจติไมเคล่ือน 
ขอพูดชัดๆ โดยมากนกัปฏิบัติมักจะแบกเอาความโงเขาไปคุมฌานจนเคล่ือนไมได คําวาฌานนี้ก็คือ
หมายความวาอารมณจิต ท่ีมีความชินในดานของกุศล คนท่ีเขาไดจริงๆ ก็มีหลายคนไดแลวบอกวา ยัง
ไมทันจะรวบรวมใจไปแลว พรึดออกไปเลย 

นั่นแหละความจริงจิตมันทรงฌาน 4 เปนปกติ ฌาน 4 ทรงแลวไมตองหลับตาป หลับตาปนี่มัน
ฝกฌานไมใชทรงฌาน 

แลวก็เราจะ ตดัมานะ การถือตัวถือตน คิดวาเรายังดีกวาเขา เราเลวกวาเขาเราเสมอเขา คนนั้น
กล่ินปากมมี คนนี้ ศักดิ์ศรีนอย นี่เด็กกวากู นี่แกกวาก ู นี่เปนอารมณของความเลวตัดท้ังไป เรากับเขา
รางกายสกปรกเหมือนกัน เกิดแกเจ็บตายเหมือนกนั แลวเราจะดีกวามันตรงไหน ถาเราถือวาเราดีกวา ก็



แสดงวาเราแบกเอาความเลวเขาไว ตัดความอาลัยในความถือตัวถือตนเสียท้ังหมด นอมจิตตามกระแส
พระธรรมเทศนา ขององคสมเด็จพระพระบรมสุคต คิดวาอยางไรพิจารณาวาอยางไรใหมันอยูตามนัน้ 

หลังจากนัน้กตั็ด อวิชชา ดวยการเห็น อริยสัจ วาการทรงชิวิตอยูมันเปนทุกข เปนทุกขเพราะ
ตัณหาความอยาก คือมัวเมากับรางกาย มัวเมาศักดิ์ศรีมัวเมาวิชาความรู มัวเมาฐานะ ส่ิงท้ังหลายเหลานี้
แหละ มันเปนจุดเลว เราก็ตัดมันเสียใหหมด เพราะรางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ถามันเปนเราจริง
เปนของเราจริง มันก็ตองไมแก ไมเจ็บ ไมตาย เราตองมีทุกขอยูอยางนี ้เพราะรางกายเปนสําคัญ 

พระอรหันตท้ังหมดมีพระพทุธเจาเปนตน ท่ีไปนิพพานเพราะเขาตัดขันธหา ดนู้ําพระทัยของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลาท่ีทรงต้ังใจบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ปฏิบัติมา 6 ป ไมมี
ผล วันนั้นองคสมเด็จพระทศพลนั่งหลังพงิตนโพธ์ิ หันหนาไปทางทิศตะวนัออก ต้ังจิตวาถาเราจะไม
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพยีงใด เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก
จากท่ีนี้ แมชีวติจะส้ินลมปราณก็ตาม ถาไมสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพยีงใด เราไมยอมลุกเดด็ขาด 
แตนั้นในวันนัน้ องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ จึงทรงไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ความจริง
ออกไปหา 6 ปนะไดจริงๆ ไมกี่ช่ัวโมง ใชเวลาท่ีถูกตองไมกี่ช่ัวโมง เราก็ตองใชน้ําใจเชนเดยีวกับ
พระพุทธเจา พิจารณาแบบนี้ 

แลวตอไปกจ็บัลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ถาใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ 
ถาเปนฌานจิตออกไดจริงๆ มันสวาง เหมือนกลางวันแตวาท่ีเราฝกกันนี่มันเรงรัดเกินไปถึงไมสวาง 
เพราะควบท้ัง วิชชา 3 และ อภิญญา ถาใชแบบนั้นพอดบีางที 10 ปยังไมได ใชวิชชาสามอยางเดียวบาง
ที 20 ชาติ มันก็ยังไมได เลยใช 2 อยางควบกัน ใชกําลังใจชวย 

ทีนี้เวลาท่ีจิตท่ีเคล่ือนออก มันมีความสัมผัสทางจิต มีความรู ทิพจักขุญาณ แปลวา มีความรู
เหมือนตาทิพย ไมใชตาเหน็ ถาจิตยังเลวอยู มันจะมีความรูสึกวานัน่เขียวนั่นขาวนั่นแดงและอยาคิดวา
เปน อุปาทาน คําวา อุปาทานแปลวาอารมณยึดม่ันกับของท่ีรูอยู แตความรูสึกเกิดข้ึนอยางไร เวลาคนเขา
ไปสอบถามบอกตามความเปนจริง ถาอารมณแรกท่ีเรามีความรูสึกเขาถามวาเขียวหรือแดง จิตมันบอก
วาแดงเปนแดงเขียวเปนเขียว อยาใชอารมณท่ีสอง ใหมีความม่ันใจอยางนั้นเรียกวาอันดับแรกทําเหมือน
คนดาบอดคลําชางไปกอน ตอไป ทําไปๆ กิเลสมันบาง มันกจ็ะมีสภาพชัดข้ึนๆ ตามลําดับ ในท่ีสุดถา
มันสมารถทําจิต ใหมีสภาวะเปนทิพยเต็มอัตรา ไมตองถึงอรหันต ก็จะสามารถเห็นภาพเทวดา เห็น
พรหมเหน็ภาพนิพพานไดชัดเจนแจมใส เหมือนกับเราลืมตามองดูพระในศาลานี ่

ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพทุธบริษัททุกทาน จุดธูปเสียบกระดาษ แลวใชคําภาวนาวา นะมะ 
พะธะ กระดาษแปะที่หนานกึวาสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง 5 พระองค คือ พระกกุสันโธ พระโกนา
คมน พระพุทธสัสสป พระสมณโคดม อยูบนเศียรเกลาของเรา ภาวนาวา นะมะ พะธะ พอเขาไปชักธูป
ออกถาเม่ือยแขนก็เอากระดาษน่ัน วางดวยความเคารพเพราะเปนช่ือพระพุทธเจา จะใชมือวางท่ีตักก็ได 
ถาเวลาเขาสอบถามกันยังไมเสร็จ ทานก็คุมอารมณอยูกอนแบบสบายๆ พวกท่ีเขาสอนเสร็จก็อยาคุยกัน
นะ อยาลือวาท่ีนี่ไมตองการเสียงคุย 



คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 31 
บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณรท่ีกําลังจะมาปฏิบัติพระกรรมฐานอยูวันนี้ ขอไดโปรดทราบวิธีปฏิบัติ

ตามนี้ใหทราบกอนวา พระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ไมไดมีหมวดเดียวตามที่ทานท้ังหลายเขาใจ 
ตามหลักใหญๆ จริงๆ มีอยู 40 กอง ดวยกนั และก็มี มหาสติปฏฐานสูตรอีก 1 กอง เปน 41 แตละกองกมี็
ขอปลีกยอยมากมาย แตวาจะเปนกรรมฐานก่ีกองก็ตาม ก็ตองจรรโลงอยูในหมวด 4 หมวด คือโดยยอ
แลวก็มีหมวด 4 หมวด คือ 

หมวดท่ี 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก สุกขวิปสสโก เปนหมวดท่ีบรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติกัน
ตามปกติ โดยทั่วไปจะไมมีทิพจักขุญาณ และก็ไมมีฤทธ์ิไมสามารถจะไปสวรรค นรก เปรต อสุรกายได 

หมวดท่ี 2 เรียกวา เตวิชโช คือวิชชา 3 วิชชา 3 ในตอนตนกอนท่ีจะเปนพระอริยเจาจะตอง
ปฏิบัติ 2 ในวชิชา 3 ใหไดกอนนั่นคือ 

1. ทิพจักขุญาณ สามารถเห็นผี เห็นนรก เหน็สวรรคได เปนตน 
2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการระลึกชาติได 
หมวดท่ี 3 เรียกวา ฉฬภิญโญ คือ อภิญญา 6 หมวดนี้มีฤทธ์ิมากสามารถทองเท่ียวไปในภพ

ตางๆ ไปสวรรค ไปพรหมโลก ไปนิพพาน นรก เปรต อสุรกายได ในเมืองมนุษยเราจะไปประเทศไหน 
เม่ือไหร ในเวลาไหก็ได 

หมวดท่ี 4 เรียกวา ปฏิสัมภิทาญาณ หมวดนีมี้ความสามารถเปนพิเศษสามารถรวมเอา
ความสามารถของ สุกขวิปสสโก เตวิชโช แฬภิญโญ เขาดวยกันไวในตัวเองหมด แลวก็มีความฉลาดมาก 
ฉะนั้นกรรมฐานท้ัง 4 หมวดนี้มีอารมณการปฏิบัติเบ้ืองตนไมเหมือนกัน อยาง สุกขวิปสสโก ทานใช
สมาธิเล็กนอยควบกับวิปสสนาญาณมาต้ังแตตนจนกวาจะไดเปนพระอริยเจา 

เตวิชโช คือวิชชา 3 ตองทําจติใหเขาถึงอุปจารสมาธิกอน แลวก็ฝก ทิพจักขุญาณ ฝก ปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ ทีหลัง 

สําหรับ ฉฬภญิโญ กับ ปฏสัิมภิทัปปตโต หมวดนี้ตองทําจิตใหเขาถึงฌาน 4 โดยใชกสิณอยาง
ใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งฉฬภิญโญ คืออภิญญา 6 ตองทํากสิณท้ัง 10 อยาง ไดฌาน 4 หมด และมี
การคลองเปนพิเศษ 

สําหรับ ปฏิสัมภิทัปปตโต ใชกสิณกองใดกองหนึ่งถึงฌาน 4 แลวกใ็ช อรูปฌาน ตอ 
รวมความวา กรรมฐานท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันมีอารมณไปเสมอกัน สําหรับ

กรรมฐานท่ีญาติโยมจะปฏิบัติวันนีเ้ปนหมวดของ ฉฬภญิโญ แตวาไมใชอภิญญา 6 โดยตรง เปนการ
เตรียมตัวเพื่ออภิญญา 6 นัน้ มีท้ังฤทธ์ิทางใจ แลวก็ฤทธ์ิทางกาย การเตรียมตัวนี่มีฤทธ์ิเฉพาะทางใจ คือ
สามารถไปสวรรคก็ได ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได ถาจิตสะอาดต้ังแตระดับพระโสดาบันข้ึนไป สามารถ
ไปถึงนิพพานได ถาจิตสะอาดถึงท่ีสุดในเวลานั้น สามารถไปทองเท่ียวท่ีนิพพานไดไปเท่ียวนรก เปรต 
อสุรกาย สัตวเดรัจฉานได ระลึกชาติก็ได รูขางหนา รูขางหลังกได จะนําไปใชในความเปนอยูวา เวลานี้



ทํามาหากินไมดี ขางหนาจะทําอะไรดี นีก่ไ็ด แตการฝกบรรดาทานพทุธบริษัทเฉพาะมโนมยิทธินี้ จะมี
การฝกจริงๆ หลายสิบแบบ 

ท่ีอาตมาสามารถจะแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไดจริงๆ ประมาณ 40 แบบเศษๆ แตก็
เลือกแลวทดลองแลว เหน็วาแบบท่ีจะนํามาแนะนํากนันี้เปนแบบท่ีไดรวดเร็วและแจมใส มีคุณสมบัติดี 
จึงไดนํามาแนะนําบรรดาพุทธบริษัทเพื่อใหเหมาะแกบรรดาญาติโยมท่ีเปนฆราวาส 

วิธีปฏิบัติขอแนะนําต้ังแตบัดนี้ ใหใชคําภาวนาวา นะมะพะธะ ความจริงคําภาวนานี่มีเยอะ 
ไมใชมีเฉพาะเทานี้ แตวาเลือกเอาคําภาวนานี้เพราะเปนวาไดเร็ว ทานท่ีสนใจจริงๆ วางอารมณถูกเพียง
แค 10 นาที สามารถไดทิพจักขุญาณแลว แตวาท้ังนีก้ต็องอาศัยตัวทานเองชวยตัวทานไมใชครู ครูมี
หนาท่ีแนะนําอยางเดยีวแตวาทานไมเช้ือครูเสียอยางเดยีวไมมีทางจะไดขอพูดตามระเบียบปฏิบัติใชคํา
ภาวนา 4 คําวา นะ มะ พะ ธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เวลาหายใจเขา
หายใจออกขอไดโปรดอยาอยากรูอยากเหน็อะไรในเวลาน้ันเปนอันขาด ถาอยากรูอยากเห็นจิตฟุงซาน
ไมมีผลในการปฏิบัติ ใหซอมกําลังต้ังแตบัดนี้เปนตนไปก็แลวกัน ถานัง่อยู ยืนอยู เดนิอยู คุยกันอยู ก็นึก
ในใจ หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ เพื่อเปนการกันเฝอเวลาเขาไปฝกจริงๆ จะได
คลอง แลวก็เวลาภาวนาก็ดี รูลมหายใจเขาออกก็ดีทุกทานไมตองใชอารมณเครียด เพราะไมใชสมาธิสูง 
ตองการสมาธิเบ้ืองตน แต อุปจารสมาธิ คืออารมณปกตินั่นเอง วิธีปฏิบัติมีเทานี้ ตอไปก็เปนหนาท่ีของ
ครูผูสอนท่ีจะสอนตอไป 

เวลาท่ีรับคําสอนขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จงทรงอารมณใจตามนี้ถาทรงตามน้ีไมได
แมแตอยางใดอยางหนึ่ง ทานจะไมมีโอกาสไดผลในการเจริญพระกรรมฐานเลย อันดับแรกกอนท่ีจะเขา
หองพระกรรมฐาน ตัดสินใจวาเราจะไมมีหวงอะไรท้ังหมด คนท่ีบาน สมบัติท่ีบาน ทรัพยสินท่ีบาน
ท้ังหมดเราไมหวงและประการท่ี 2 ทุกคนตองเคารพในศีลแนนอน เร่ืองศีลนี่ถาบกพรองเจริญพระ
กรรมฐานไมได เจริญพระกรรมฐานตองประกอบดวยอง๕ 3 ประการควบคูกันไปคือ 1. ศีล   2. สมาธิ   
3. ปญญา   ถาศีลมีสมาธิก็เกิด เม่ือสมาธิทรงตัวปญญาก็เกิด เวลาท่ีครูเขาสอนเขาจะสอนดานวิปสสรา
ญาณยอๆ ใหตัดกิเลส 

แลวขอตอไปอันนี้มีความสําคัญอีกเหมือนกัน อารมณใจ 5 อยางท่ีเรียกกันวา นิวรณ 
พระพุทธเจาทานเรียกวา กิเลสชั่ว หรือกิเลสหยาบท่ีฝงอยูในจิต เปนเหตุทําปญญาใหถอยหลัง นั่นก็
หมายความวา คนใดเวลานัน้ถามีกิเลส 5 อยางของใจอยูในใจแมแตอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะกลายเปนคน
ไรปญญา ไมมีโอกาสที่จะไดทิพจักขุญาณในวันนี้ จะเปนวันไหนก็ตามแต ถามีอารมณของอยูจะไมได
เลย กิเลส 5 ประการทานตองระงับไมมีข้ึนในใจ เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐานวิธีระงับก็คือวาไม
สนใจกับมันเสียเลย สนใจเฉพาะลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานกึวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา 
พะธะ ถารูลมหายใจเขา รูลมหายใจออกรูคําภาวนา นิวรณ 5 ประการมันก็เขามาไมได นิวรณ 5 ประการ
ท่ีบอกใหทราบก็คือ 



1. กามฉันทะ อารมณท่ีมีความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กล่ินหอมรสอรอย สัมผัส
ระหวางเพศ เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐาน ลืมเสียช่ัวคราวเฉพาะเวลานะ เลิกแลว
ไมเปนไร 

2. ความไมพอใจ มีความโกรธ ความพยาบาท อารมณท่ีไมพอใจทําใหใจเรารอน 
3. ความงวง ในเวลาท่ีปฏิบัติ 
4. อารมณฟุงซาน นอกเหนืออารมณท่ีภาวนา คือภาวนาอยูก็นกึโนน นึกนี่ นกึขาง

นอก ปวนเปยนไปหมด อยางนี้ไมมีผลในการปฏิบัติ แลวก ็
5. สงสัย ในผลของการปฏิบัติ ขอนี้มีความสําคัญมาก 
สองขอหลังนี้มีความสําคัญเปนท่ีสุด  ฉะนั้นเวลาท่ีทานฝกมโนมยิทธิจะตองได ทิพจักขุญาณ 

กอน คําวา ทิพจักขุญาณ ไมใชลูกตาเปนทิพย มีความรูสึกของใจ เปนความรูสึกของใจท่ีถูกตอง ฉะนัน้
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัเวลาปฏิบัติอยาใหมี นิวรณ 5 ประการ แมแตอยางใดอยางหนึ่งอยูในใจ 
ถามีนิวรณอยางใดอยางหน่ึงมีอยู ไมมีทางมีผลแน ฉะนัน้นอกจากนั้นกอนจะเขาหองปฏิบัติเวลานี ้ ขอ
บรรดาทานพทุธบริษัทพยายาม ทรงอารมณ พรหมวิหาร 4 คือ 

1. เมตตา ความรัก มีความรูสึกวา คนก็ดี สัตวก็ดี ในโลกเปนมิตรท่ีดีของเราท้ังหมด 
เราจะไมมีเวร ไมมีภัย ไมเปนศัตรูกับใคร 

2. กรุณา  ความสงสาร มีความประสงคอยากจะสงเคราะหคนและสัตวใหมีความสุข
ท้ังโลกตามท่ีเราจะพึงทําได 

3. มุทิตา มีจิตออนโยน การมจีติออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดกี็ยินดีดวย 
4. อุเบกขา วางเฉย เหน็ใครเพล่ียงพลํ้าไมซํ้าเติม 
อารมณท้ังหมดนี้มีความสําคัญของบรรดาพุทธบริษัท รวมความวาทุกทานทรงอารมณยางนี้ได

วันนี้มีผลแน แลวกก็ารปฏิบัติ บรรดาทานพุทธบริษัทกมี็มากทานดวยกัน มาแควนัเดียวแลวก็ไป ความ
จริงการเจริญพระกรรมฐานขั้นของอภิญญา คิดวาทําวนัเดียวไดผลก็แปลกเหมือนกัน ก็มีแยะท่ีมาวัน
เดียวไดผลไดผลแบบเบาๆ ยังไมมีการคลองตัว ไมหมดสงสัย ถาทานทําไดวนัตน ควรจะอยูอีก 2 คืน 
เพื่อใหครูซักซอมในดานการระลึกชาติบาง ญาณ 8 บาง การทองเท่ียวไปในพรหมโลก ในสวรรคทุกช้ัน 
ใน รุกขเทวดา อากาศเทวดา พรหมสํานักพระยายม แดนนรก เปรต เปนตน ใหมีความเขาใจจริง รูจริง 
รูจักวิธีใชใหคลองตัวเสียกอนจึงกลับบานอันนี้ก็จะดีมาก 

สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลาซักซอมครูก็จะบันทึกเสียงไปดวยจะมีท้ังเสียงครู แลวก็
เสียงญาติโยมพูดตอบ แลวเวลาเลิกแลวจะกลับกจ็ะมองเทปใหไป เทปนี้ทางวดัใหจะจายเงินหรือไม
จายเงินวัดก็ไมไดวาอะไร แตวาสําหรับเทปท่ีไดรับ บางทานตอนเชาก็รีบไปรับเทป อยางนี้ก็รูสึกวาแย
เหมือนกนัเพราวาพระท่ีตองถายทอดเสียงใหทาน ญาติโยมพุทธบริษทัพระองคนั้นก็คือครูท่ีฝก
กรรมฐานนั่นเอง วันท้ังวันทานก็ไมมีเวลาวาง กลางคืนกไ็ปสอนกรรมฐานใหญาติโยมพุทธบริษัท แลว



ก็ถาเลิกแลว ตองมาถายทอดเสียงเวลาดกึๆ ก็จะแยกระมัง ฉะนั้นผูท่ีตองการเทป วันรุงข้ึนหลังจากเท่ียง
แลวจึงจะไดรับ และใหมารับท่ี ศาลานวราช จะทําบุญเทาไรก็ได ไมมีสตางคไมทําบุญก็ได ก็รวมความ
วาคําสอนก็ดี สถานท่ีพักก็ด ี เทปบันทึกเสียงอะไรเลย ท่ีทําอยางนี้กไ็มไดหวังวาตองการใหลูกศิษยลูก
หาไดมาก ก็เปนการสงเคราะหญาติโยมพุทธบริษัทท่ีทานเคยบนกนั เสียคารถคาเรือมาแลว ตองมาเสีย
คาอาหารอีกกย็่ําแยไมไหว 

ความจริงวดักไ็มมีเงินเหมือนกัน ก็อาศัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ท่ีมาท่ีแหละ ท่ีมา
ฝกกรรมฐานบาง มาเยี่ยมเยียนบาง มาธุระบางตางคนตางก็ทําบุญไวตามกําลังของทาน ก็เอาปจจัย
จํานวนนี้มาสงเคราะหกนัเพือ่เปน กรรมฐานสําหรับคาอาหารจริงๆ บางเดือนตองชําระกันถึงสอง เอย 
ตองขอโทษ บางอาทิตยตองจายถึง 2 หม่ืนบาทก็มี แตอยางนอยๆ จริงๆอาทิตยหนึ่งก็ไมนอยกวา 8000 
บาท รวมความวา อาหารนีก้ารบอกวาจะถือเปนการโฆษณาหาเงินไมใชอยางนัน้นะ บอกใหทราบ แต
ถือวาเปนความดีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีทานมีจิตเมตตา ฉะนั้นโยมท่ีปฏิบัติกรรมฐานก็ไม
ตองเดือดรอน ขอแตเพียงวา เวลาท่ีมาปฏิบัติกรรมฐาน ขอทุกทานท่ีมาปฏิบัติกรรมฐานก็ดี หรือท่ีมา
ประชุมการอบรมก็ดี พึงทราบวาท่ีวัดนีน้ะไมใชโรงแรม จะรับใหพักไดเฉพาะทานท่ีมาเจริญพระ
กรรมฐานเทานั้น ทานท่ีมาขอพักเฉยๆ เพื่อมาเท่ียวและมาชมพักไมได แลวทานท่ีประสงคจะมาพัก พัก
แรมประเภทของโรงแรมท่ีวัด ก็ขอบอกโดยตรงวา วัดจะไมยอมใหคางคืนเปนอันขาด จะคางคืนไดแต
เฉพาะทานท่ีมาเพ่ือเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะ แลวก็ทานทท่ีจะมาคางคืนไดก็ตองมีบัตรประชาชน
มาดวย 

1. สําหรับ บัตรประชาชน นี่รูสึกเปนไมเบ่ือไมเมา ของบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทอยู
เสมอ วัดก็มีความจําเปน เพราะบัตรประชาชนก็ดี บัตรขาราชการก็ดีตองเอามา ถา
มีอะไรก็เอามาอยางนั้น ท้ังนีเ้พราะวาเคยมีคนปลอมเขามา สรางความเดือดรอนแก
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมากอนก็ได บัตรประชาชนน่ี เวลาสรางความเดือดรอน 
จะไดทราบวาใครเปนใคร ไมเดาสงเดชไป 

2. สําหรับทานท่ีมี อาวุธ มาก็เหมือนกัน มอบกับเจาหนาท่ี หรือมอบกับพระไว 
สําหรับ บัตรประชาชน นั้นมอบกับพระท่ี ศาลานวราช แลวขอทุกทานไป
ลงทะเบียน ท่ีนั่น 

3. เม่ือพักอยูตองต้ังตนอยูในศีล 5 อยางเครงครัด หมายความวาเร่ืองศีลนีไ่มตองบอก
วามีอะไรบาง ศีล 5 

4. ทานจะตอง ไมทําใหขาวของเสียหาย เชนเวลาจะออกไปนอกหอง เปดไฟฟาท้ิงไว 
อยางนี้ หรือ เปดน้าํท้ิงไว จนน้ํานอง แลวก็บางทานมี กระทุงมุงลวด เสียขาดไป
เลย กิริยาเลวๆ อยางนี้เคยมีมาเสมอ ฉะนั้นจึงขอทุกทาน ผูมาเพ่ือปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ อยาใหคนเลวมาทําใหทานเสียหายตามท่ีกลาวมานีเ้ลยน่ีมันมีเร่ือยๆ 



5. ทานจะตอง ไมสูบบุหร่ี หรือนําอาหารเขาไปบริโภคในหองนอน ก็เพราะเศษอาหาร
ก็ดี เศษกระดาษหอกด็ี เคยท้ิงไวในหองนอนมดข้ึนเต็มหองเวลาเจาหนาท่ีทําความ
สะอาด ทีนีก้น็าเกลียดมาก บุหร่ีเคยทําใหพรมหรือผาไหมมาแลว บางทียากันยุง 
ความจริงก็มีมุงลวด ทําไมตองมียากันยุงเพราะเปดไมระมัดระวัง เอายากันยุงเขา
ไปจุดปาเกก็ไหม อันนีก้็รูสึกวาจะไมไดเร่ืองนะขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทจง
อยาทําตามนั้น อาตมาคิดวาคนเลวประเภทนั้นคงไมมากับคณะบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท และ 

6. จะไมเขาไปในหองพักของผูอ่ืน คือพักหองไหนอยูหองนั้น อยาเขาไปยุงหองอ่ืน
เขาก็ ไมใหเสียงดงั ทําใหหองขางเคียงรําคาญ 

7. เร่ืองสุรา ความจริงพูดเร่ืองศีล 5 ไมนาพูดเร่ืองสุรา ก็จําเปนตองพดูบางคนเผลอ 
เผลอก็เลว เร่ืองสุรานัน้ขอใหเวนเด็ดขาด คอืไมดื่มสุราภายในวัด ไมดื่มสุราเมาจาก
นอกวัดเขามา หรือมนําสุราเขามาในวัด 

ก็เปนอันวาสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทท่ีจะเขามาพักก็มีอีกพวกหนึ่ง ท่ีเคยจดหมายมาบาง โทร
เลขมาบาง โทรศัพทมาบาง บอกวาจะมาท่ีวัดนี้มาเพ่ือบําเพ็ญกุศล แตวาจะมาถึงตอนคํ่า แลวก็กลับตอน
เชา ขอไดโปรดทราบวา ถาเปนอยางนัน้ทางวัดจะไมรับเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะอะไร เพราวาท่ีวดันี้มีเวลา
จํากัดถาทานต้ังใจจะมาทําบุญจริงๆ มาใหมันกอนเวลาท่ีพระจะทําสังฆกรรมก็แลวกันกจิของพระในวัด
นี้นะ ตอนเชาบิณฑบาตแลว ฉันแลว ทําวตัรสวดมนตทุกวันท้ังปนะ เขาไมทําเฉพาะเขาพรรษา หลังจาก
นั้นกิจของสงฆมีอยู ท่ีมอบหมายใหพระวดันี้มีงานมาก ก็ทําประจําตําแหนงของตน ไมมีใครเขาวาง ถึง
เวลา 3 โมง 4 โมงคร่ึง 4 โมงเย็น 4 โมงจะคร่ึงนี่จะพรอมแลว จะเตรียมตัวทําวัตรท่ี ศาลานวราช ทําวัตร
สวดมนตเย็น เวลาประมาณ 5 โมงคร่ึง 5 โมงเย็น พระเลิกจากทําวัตร สวดมนต ถามีงานเรงรีบคางก็
จะตองรีบไปทํา หรือไมอยางนั้นตองอาบทา เตรียมตัวเจริญพระกรรมฐาน เวลา 6 โมงเศษๆ พระก็
เตรียมตัวไปเจริญพระกรรมฐาน กวาจะเลิกก็ 3 ทุม 

รวมความวา ถาทานมาตอนเย็นพระไมมีโอกาสจะตอนรับทาน สําหรับทานท่ีมาเปนสวน
บุคคล มาคณะเล็กๆ 5 คน 6 คน 9 คน 10 คน อันนี้ไมเปนไรอันนี้เฉพาะทานท่ีมารถบัสมาจํานวนมาก 
แลวก็มาถึงนอกเวลาคือ หมายความวาเลย 4 โมงเย็น ถาเลย 4 โมงเย็นนี่ พระไมมีเวลาตอนรับทาน รวม
ความวาถาหากวาทานจะมาทําบุญกันจริงๆ ก็ขอใหมาถึงกอนหนานั้น การมาถึงตอนเย็นใกลค่ํา หรือค่ํา 
แลวก็เชาไป อันนี้ไมใชมาทําบุญ มาเอาวัดเปนโรงแรม คือพักช่ัวคราวแลวก็ไป บางทานก็ดกีวานั้น เวลา
เขาจะเจริญพระกรรมฐาน ขอประวิงเวลานิดหนอย อันนี้ขอไดโปรดทราบเร่ืองของธรรมปฏิบัติตามใจ
ไมได 

แลวก็สําหรับทานท่ีเคยมาขอที่ประชุม อาบรมตางๆ หรือสอนก็ไดโปรดทราบไอเร่ืองอยางนี้
ครับ อาตมาพรอมสนับสนุน มันก็นาหนักใจอยูนิดหนึ่ง อันคากระแสไฟฟามันตองเสียมาก บางราย
ประชุมแลวกลื็มไปเลย วัดตองจายคากระแสไฟฟาไปหม่ืนบาทเศษนี่ก็แย เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตอไปถา



จะขอประชุมอบรมหรือทําการสอบ วัดจะใหอาคารท่ีทากรอบรมและประชุม และสอบอาคารยาวหนา
ศาลา 2 ไร สถานท่ีนั้นมีอาคารขางเคียง จัดเร่ืองบริการไดดี แลวก็สามารถสวมรองเทาเขาเดินในบริเวณ
พื้นท่ีได 

ตัว ศาลา 2 ไรเองเปนพุทธสถาน ถาตองการจะประชุมท่ีนั่น จะตองใหสัญญากอนวาไมสวม
รองเทาเขาในบริเวณศาลา ถาปฏิบัติตนไดกจ็ะใหแลวการประชุมจะเปนการประชุมระดับไหนก็ตาม 
ระดับชาติ ระดับโลภก็ตามถาตกลงกันไดวัดจะใหแตสถานท่ีเทานั้น 

สําหรับเคร่ืองใช เคร่ืองสายก็ดี คนสําหรับใชในงานก็ด ีอาหารการบริโภคก็ดี ตองจดัหากนัเอง
หมด ใหวัดรับภาระแบบนัน้วัดก็ไมขอรับทานเขามาประชุมเลย เพราะเร่ืองอะไรท่ีจะเขาไปยุงแลวก็อีก
ประการหน่ึง คากระแสไฟฟาขอใหตกลงกันไวกอน ถาทางท่ีดีเอาเงินคากระแสไฟฟามากอนดกีวา วัดน
นี้นะมีรายจายมาก รายจายมากกวารายรับเปนปกติอยูแลว ถาไปเพิม่อยางนั้นอีกทานจะถือวาเปนการ
ทําบุญก็ไมถูกตอง เพราะญาติโยมพุทธบริษัทท่ีใหสตางคมาไมไดใหมาเพ่ือทําแบบนั้น ไมใชเร่ืองนั้น 
พระตองใชเงินใหถูกตองตามระเบียบ เบียดเบียนใหพระเปนหนี้เขาก็เปนการไมสมควร และอีก
ประการหน่ึงการมาประชุมกต็องอยูในระเบียบของวัดอยางเครงครัด ตามท่ีกลาวมาแลวมีบางรายขอ
หองตัว U มีไหม ก็ขอบอกวาหองตัว U และหองตัว Z มันไมมีท่ีวัด วัดไมไดจัดสถานท่ีรับจางทํา
การประชุม เขามีสถานท่ีเพื่อบําเพ็ญกุศล ถาเห็นสมควรก็มาประชุมได ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบ ตาม
สัญญา ถาไมเห็นสมควรก็ไมตองมาประชุม ไมตองใช 

สําหรับอาคารยาวหนาศาลา 2 ไร มีลักษณะคลายหอประชุม หองประชุมของวัดสามพระยาใน
กรุงเทพฯ ท่ีนั่นเขาประชุมกันบาง อบรมกันบาง สอบกันบางเขาทํากันไดทุกอยาง แตท่ีนี่ลักษณะ
เหมือนกนั ถาใชไมไดก็จงอยาใชดกีวาจัดจะไดไมยุง ท่ีพูดมานี่มันเอือมนะ คือเอือม มีบางรายกด็ีแสนดี
อยางตํารวจท่ีมาประชุมนี่มี พล.ต.ต. ธํารง ธาราเขต เปนประธาน คณะศึกษานิเทศกจังหวัด พาครูใหญ
มาประชุม ทานดีมาก ตํารวจเขาวากินเหลาเกง การมาประชุมตํารวจไมดื่มแมแตหยดเดยีว แตวา มี
ขาราชการพลเรือนบางกลุมเขามา แลวจะขอปฏิบัติ สมาธิดวย และขอดื่มเหลาได อยาลืมวาวัดไมใชโรง
เหลา แลวก็วัดไมใชโรงแรม ถาเจริญสมาธิเพื่อการดื่มเหลา ศีลมันไมมี คนไมมีศีลนี่เขาถือวาเปนคนเลว
แลวนะ แลวสมาธิเลวๆ แบบนั้นมันจะไมเกิดขึ้น มันจะไมมีในพุทธศาสนาหรอก จะมีก็เฉพาะคนท่ีไม
เคารพความดีเทานั้น 

รวมความวาวนันี้ก็จะหมดเวลาแลว อาตมาก็ขอประกาศ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบวา 
หลังจากพดูจบนี่ พอเสียงนีจ้บจะเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ช่ัวโมง ทุกทานจะตองไปเจริญพระกรรมฐาน 
ทุกทานจะตองเขาหองเจริญพระกรรมฐานใหพรอมกนั กอนเวลา 6 โมง 20 นาที หมายความวา เวลา 6 
โมงเย็น 10 นาที ควรจะพรอมกันแลว ครูจะไดจัดสถานที่ จัดวง สําหรับแนะนําใหทราบวาใครควรแบบ
ไหน ใครอยูช้ันไหน ใครควรอยูวงไหน ใครจะสอนอะไร ครูมีกี่คนก็ตองใชครูสอนโดยเฉพาะ ถา
บุคคลใดไปถึงท่ีเจริญกรรมฐานหลังจาก 6 โมง 20 นาที ขอบรรดาเจาหนาท่ีควบคุมสถานท่ีเจริญ



กรรมฐานจงปดประตู อยาใหเขาไปอันขาด เพราะหลังจากนี้ไปช่ัวโมงเศษๆ กินขาวอาบน้ํากนัแบบ
สบายๆ ถา 1 ช่ัวโมงทําไมได ทําไมไหว ไมทัน ก็จงอยาทํากับเขาเลย 

และจงทราบวาทานท่ีมาเจริญพระกรรมฐานจะพักอยูในหองนอนของทานไมได เวลาเจริญ
กรรมฐานจะตองไปเจริญรวมกัน ท้ังนี้เพราะเคยมีคนทุจริตแกลงทําเปนปวยนอนในหอง พอคนเขาไป
เจริญกรรมฐานกันหมด อยูขางหลังขโมยของ นี่ท่ีตองมีบัตรประชาชนไวก็เปนเหตุนี้สําคัญ 

และอีกประการหนึ่ง ขอทานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบวาเวลารับแขกของอาตมา 
ใหทราบท่ัวกนันะวาอาตมารับแขกเวลาบาย 1 โมง แลวเลิกเวลาบาย 4 โมง หากวาทานจะมาพบใหมา
ในเวลานี้นะ ถากอนบาย 1 โมง ก็ไมรับเลย บาย 4 โมงไปแลวกไ็มรับ จะเปนคนอันดับไหนก็ไมรับ 
เพราะอาตมานะแกแลว การเอาใจคนเกนิสมควรเคยทํามาแลว แตไมเคยทําใหคนนั้นเปนคนดไีดเลย 
กลับจะเลวหนักยิ่งข้ึน ถืออารมณใจคนเปนสําคัญ 

แลวก็บางทานท่ีแจงมาวาจะนํารถมา จะนํากฐินมาทอด ผาปา มาทอดอะไรก็ตาม ถวาย
สังฆทาน แตตอนเย็นเกินเวลา ขอหลวงพอรับดวย ขอไดโปรดทราบ ถามันเลยเวลาไปแลว ทอดอะไรก็
ไมรับเหมือนกัน เพราะเคยถูกหลอกมาหลายคราแลวเข็ด ถือเปนนโยบายวาขอพกั แลวก็ผานไปในตอน
เขา พวกนีไ้มเอาการเจริญพระกรรมฐานน่ีก็เหมือนกัน มาวันเดียว เดีย๋วเดียวไป มันจะมีอะไรการทํา
ความดีขนาดนี้ เขาทํากันเปนปๆ ยังไมมีโอกาส นี่ประเดี๋ยวหนึ่ง มาเย็นเชาไป จะไดอะไร นอกจากมา
ลวงกันวาจะมาทําบุญเทานั้น แลวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน พูดไมอาจจะไมถูกใจญาติโยม
บางก็ไมเปนไร เพราะพูดตามความเปนจริง 

ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทชายหญิง เตรียมแลว อาบน้ํารับประทานอาหาร เสร็จ
แลวรีบไปหองพระกรรมฐานอยาใหเลยเวลา 6 โมง 20 นาที ถาเลยเวลา 6 โมง 20 นาที ทานจะเขาหอง
ไมได อยาหาวาเจาหนาท่ีเขาใจรายไมไดเพราะบอกแลว 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 38 
อบรมเมื่อ 
วันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2523 
สําหรับวันนีไ้มมีคนใหม ขอพูดสําหรับนักปฏิบัติเพื่อการทรงจิตดานกรรมฐานใหครบถวน 

การเจริญพระกรรมฐานน่ี ความจริงสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระพุทธประสงคใหทุกทานพนจาก
ความทุกข ทีนี้อาการที่จะพนจากความทุกข ทีนี้อาการที่จะพนจากความทุกขไดมันตองพนจากทางใจ 
ไมใชพนจากทางกาย การปฏิบัติทางกายดีขนาดไหนกต็าม แตวาถาใจยังวุนวายอยู ก็ช่ือวาเปนคนมี
ความทุกข เดมิมีอํานาจวาสนาขนาดไหนก็ตาม ถายังมีความวุนวาย ทุกขมันก็เกิด เร่ืองการดับทุกขใน
เขตของพระพุทธศาสนา เปนการดับทุกขส้ินเชิง เปนการดับอารมณช่ัวทางจิต สําหรับอารมณของจิตนี่
พระพุทธเจาทรงเรียกวา จริต มีอยู 6 อยางคือ 

1. ราคะจริต 
2. โทสจริต 
3. โมหะจริต 
4. วิตกจริต 
5. ศรัทธาจริต แลวก ็
6. พุทธจริต 
สําหรับการปฏิบัติพระกรรมฐาน ท่ีเราปฏิบัติในดานของมโนมยิทธิ เปนการสืบเนื่องระหวาง

วิชชาสามกับอภิญญารวมกันอยางละหนึ่ง ท้ังนี้ก็ตองการใหบรรดาทานท้ังหลายมีความเขาใจตามความ
เปนจริง ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนวาคนที่เกิดมาแลวนีไ่มใชเกดิชาตินี้ชาติเดยีว ไมใชวาเรามาจากพืช
พรรณธัญญาหารหรือวาอณูปรมาณู มาจากอากาศ เขามารวมตัวกันเขา แลวมาเกิดเปนคน มาเกิดเปนคน
แลว ก็เวลาตายก็สลายตัวหมด มันไมใชอยางนั้น 

ความจริงการเกิดเปนคนท่ีเดมิจะมาจากสภาพอะไรก็ชางเถอะ ถาเราไปคิดเขามันก็เปน
อจินไตย บางคนก็นั่งคิดดีความหมายอะไรตออะไรไปเรื่อยเฉ่ือยไปถาตีความหมายกันอยางรูไมจริง มัน
ก็เกิดการเปนทุกข คือความวุนวาย แตวาถาเราสอบสืบหาทวนตนไปหาการเกดิ วากอนท่ีมันจะมาเปน
คนหรือมีชีวิตข้ึนมาไดอาศัยเปนปจจยั หรือเกิดมาจากอะไรมันกไ็มไดมีประโยชน การทวนถอยหลัง
ไมไดสรางใหเราเกิดความหมดกิเลส คือจิตเปนลูก สูเรามานั่งชําระจิตของเราในปจจุบันดกีวา วาใน
ปจจุบันนี้อารมณจิตของเราอยูในสภาพอะไรจะแกไขดวยวิธีใดมันจึงจะไดเปนสุข การเจริญมโนมยิทธิ
เพื่อเปนการทวนถอยหลังใหรับทราบสภาพตามความเปนจริง วาการเกิดของเรามันเกิดมามากนอกจาก
ความเปนคน สัตวเดรัจฉานทุกประเภท เราก็เกิดเปนอสุรกาย ก็เกิดเปนเปรต ก็เกดิเปนสัตวนรก ก็เกิด
เปนเทวดาหรือพรหมเราก็เคยเกิด มันเวียนวายตายเกิด หาท่ีสุดมิได แตวาองคสมเด็จพระจอมไตรทรง
คนพบการหยดุการเกดิ หรือวาการจบของการเกิดไดแก อริยสัจส่ี 



นี้ถาเราจะวาแตอริยสัจโดยตรง ไมเก็บตนไปเสียกอน ก็รูสึกวาจะปลายเกนิไป แตความจริง
เร่ืองของอริยสัจก็แนะนํากนัมาทุกที วนันี้ก็ขอทวนตน วิธีทวนตนขอใหรูจกัอารมณของตัววา วา
อารมณของเรานั้นเวลานี้หนกัทางดานราคะจริต หรือวาหนักทางดานโทสะจริต โมหะจริต วิตกจริต 
ศรัทธาจริต พุทธจริตพิจารณาจิตของเราใหดีวา มันหนกัไปทางไหน แตความจริงท้ังหกนี่มีดวยกันทุก
คน อยาลืมวา การฝกมโนมยทิธิใหรูทวนตนทวนปลาย รูถอยหลังวา เกดิมาไมมีท่ีส้ินสุด และการศึกษา
ในดานวิชชาแปด ก็รูตามความเปนจริงใหละเอียดลงไป แตวาจุดนั้นยงัไมใชจุดตัดกเิลสจริงๆ เพียงแค
เปล้ืองความสงสัยเทานั้น 

เรามานั่นพิจารณาจิตของเรา การจะเจริญกรรมฐานใหตรงกับจริตจริงๆ มีผล ถาหากวาเรา
ปฏิบัติพลาดจริตมันก็มีผลยาก คือตองใชกรรมฐานเฉพาะท่ีไมใชวาจริตไหนก็ทําได นี้เรามาพดูถึงดาน
จริตกอน 

สําหรับ ราคะจริต มีอารมณรักสวยรักงาม รักความเรียบรอย รักความสะอาด อาการประเภทนี้
เปนเร่ืองของราคะจริต คําวาราคะจริตนี่ ไมไดแปลวามักมายในกามารมณเสมอไป จะตองมีความหมาย
เอาแคการรักสวยรักงามเปนสําคัญ 

สําหรับ โทสจริต ประเภทนีมั้กโกรธ คือคนมีนิสัยหยาบ ทําอะไรรวดเร็วตังตัง โครมครามไม
ละเอียด สําหรับราคะจริตจะเปนคนท่ีมีสภาวะละเอียด ทําอะไรก็ละเอียดทุกอยาง เรียบรอยมีระเบียบ 

สําหรับ โมหะจริต กับ วิกตจริต มีสภาพคลายคลึงกัน คือวามีการตัดสินใจไมตกลง คิดอะไร
มันไมลอก ก็รวมความวา อารมณของคนน้ัน ก็คืออารมณโง โงมากไปหนอย โงวามากกวาจริตอ่ืน 

ตอไปก็ ศรัทธาจริต ศรัทธาจริตนี่เปนคนมักเช่ือ เช่ืองาย บางทีก็เช่ืออยางไรเหตุไรผล อยางกับ
คนท่ีถูกตมบอยๆ แลวมีเสียงมาบอยๆ อันนี้ถึงแมวาของท่ีเขาจะตมกัน จะตุนกันแบบซํ้าๆ ซากๆแตคน
ประเภทนี้ก็ไมจําเขาพูดใหฟงก็เช่ือ 

สําหรับ พุทธจริต นี่เปนคนฉลาด มีความเขาใจอะไรงาย แนะนําแตเพียงหวัขอก็เขาใจ และมี
ความเขาใจกวางขวางดีมาก ละเอียดละออดีมาก 

สําหรับจริตนะมีทางใจ 6 อยาง ทีนี้การปฏิบัติใหตรงกบัจริต ถามันไมตรงจริตก็รูสึกวามีผลยาก 
บางทีก็ไมมีผลเลย 

ตัวอยางเม่ือสมัยพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยู สมัยนั้นองคสมเด็จพระบรมครูไดฝกพระ
ลูกชายนายชางทอง ความจริงพระลูกชายนางชางทองนีอ่ยูกับ พระสารีบุตร มากอนหนึ่งพรรษา ทาน 
พระสารีบุตร ให อสุภกรรมฐาน คิดวาเธอเปนคนหนุม รูปรางสวย รวยทรัพย จะหนักในเร่ืองความเจาชู 
แตความจริงไมใชฝก อสุภกรรมฐาน 3 เดือน ไมมีผลเลย แลวพาไปเฝาพระพุทธเจาพระพุทธเจาทรง
ทราบวา คนนี้มีจริตเปนโทสะจริต เปนคนมักโกรธสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงไดทรงโปรดใหใช
กสิณ กสิณท่ีจะใชนี่อยู 4 อยางคือ โลหิตกสิณ กสิณสีแดง ปตกกสิณ กสิณสีเหลือง นลีกสิณ กสิณสีเขียว 
โอทาตกสิณ กสิณสีขาว แตวาอยางใดอยางหน่ึง ไมจําเปนตอง 4 อยาง อันนี้พระพุทธเจาทรงให โลหิต
กสิณ  คือพจิารณาดอกบัวสีแดง เดีย๋วเดียวก็ไดฌานส่ีตอมาเม่ือองคสมเด็จพระมหามุนีทรงนิรมิตให



ดอกบัวรวงโรย และก็สลายไปในท่ีสุด ทานก็สําเร็จอรหันต นีก่ารปฏิบัติใหตรงกบัจริตจริงๆ มันมีผล
รวดเร็วแตถึงแมวาเราจะปฏิบัติเฉพาะก็ตาม ตองระวังจริยาอ่ืนดวย เพราะวาอารมณไมมีอยางเดียว มัน
แทรกเขามาเสมอ 

ถาหากวาบังเอิญ ทานท้ังหลายมีราคะจริต ความจริงมันก็มีดวยกนัท้ัง 6 อยาง อารมณท่ีจะแก
ราคะจริตก็ใชอสุภกรรมฐาน กับกายคตานุสสติ เราจะใชกรรมฐานอะไรก็ตามใหบวกกับสักกายทิฏฐิไว
เสมอ ไมใชวาทําแตแพะสมถภาวนาตองควบคูไปกับวิปสสนาภาวนา แกจริตตัวไหนได กใ็หถึงอรหันต
ทันที วิธีปฏิบัติก็พิจารณาตามความเปนจริง คือรวมความวาเราก็ควรจะฉลาดนิดๆ ไมตองฉลาดมาก
เพราะวาส่ิงท่ีมันเห็นดวยตา และก็จงเปนคนมีความจํา ไมใชเหน็แลวก็ลืมจํา คือคนไรสติสัมปชัญญะ 
และก็จงมีปญญานิดหนอย เทานี้ก็พอสําหรับราคะจริตชอบสวยชอบงาม คนสวย สัตวสวย วัตถุสวย 
ความสวยนี่จะไปนึกเอาแตคนอยางเดยีวหรือ นึกถึงเพศตรงกันขามมันก็ไมถูก ไมวาอะไรทั้งหมด เห็น
แลวก็ชอบ สวยทุกอยาง แมแตการแตงตัว ก็ตองการความเรียบรอยเปนพิเศษ จะทํางานทําการหนักๆ ถา
เปนฆราวาสตองหวีผมใหมันสวย แตงหนาใหมันสวยเคร่ืองแตงตัวใหเรียบรอย จะวางโนน หยบินี่ ก็
ตองสะอาดทุกอยาง นี่เปนเร่ืองของราคะจริตเขาชอบสวย 

นี่ใหเราใหมีความจํา จํากันตรงไหน จําเปนตัวสัญญา ความจํานี้ไมใชตัวปญญา มันเปนตัว
สัญญา สัญญาแปลวาความจาํ ก็จงจาํวา รูปทุกอยางนะ ไมมีรูปอะไรสวย รูปประเภทไหนสะดุดตาเรา
มาก รูปคนหรือวารูปสัตว หรือวารูปวัตถุจงนั่งพิจารณาใชความจําสักนิดหนึ่งรูปตางๆ ท่ีเราเห็นวาสวย 
ไอความจริงวาสวยนี่มันตองสะอาด ไมมีอะไรสกปรกหนึ่ง 

แลวก็ประการท่ีสอง ความสวยตองทรงตัว จิตเราไมเบ่ือ แลวก็มีรูปอะไรบางไหมท่ีมันสวยทรง
ตัวจริงๆ ไมมี การเปล่ียนแปลงไมมีความสกปรก ไมมีอะไรสะอาดเลยมีบางไหม ถาเรามองรูปคน รูป
สัตว มันก็มองชัด รูปคนและรูปสัตวนี่ท่ีเหน็วาสวย มันสวยตรงไหน อะไรมันสวย ส่ิงท่ีเราหลอกตัวเอง
ดวยความโงกคื็อ ผิวภายนอก ดูผิดพรรณภายนอกของคน ดูลักษณะทาทางการเยื้องกราย ทาทางดี 
สละสลวย มีมารยาทดี วาจาไพเราะ เราก็ติดใจ ผิวสวยความจริงเราชอบ แลวกน็ั่งมองความสวย แลวคิด
ดูไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนท่ีเขามีความสวยคลายคลึงกันในอดีต แตวาในปจจุบันความสวยมันโทรมไป
เสียแลว เรากม็องดูคนท่ีเหน็วาเราสวย วาไมชามันก็มีสภาพโทรมแบบนี้ ในเม่ือเราโทรมลงไปได ก็ช่ือ
วาความสวยนีมั้นไมทรงตัว มันก็ไมสวยจริง เพราะใจของเราน่ีมันจะไมเปล่ียนแปลง มันจะตองการ
สภาพอยางใดก็ใหทรงอยูอยางนั้นแตบุคคลท่ีเราตองการเขามานี้มันเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ทรุดโทรม
ไปตามลําดับแกไปทุกวัน แลวก็ใกลจะตายลงไปทุกวัน 

ไอสภาพสวยของคนในสมยัท่ีเปนหนุมเปนสาว ทาทางองอาจ สวยสดงดงามลักษณะดี 
ผิวพรรณผองใส ก็โดยเฉพาะท่ีรางกายทรงอยูในสภาพปกติ มองดูในสภาพปจจุบัน คือความเปนหนุม
เปนสาวนัน่แหละ แตพอมีการปวย ส่ิงท่ีเราจะหนีไมไดอันหนึ่งคือ คือความปวยไขไมสบาย พอเกิดการ
ปวยไขไมสบายข้ึนมาความสวยหายไปหมดแลว การทรุดโทรมเห็นไดชัด ส่ิงทีเราคิดวามันดี มันก็เกิด
ไมดีข้ึนมา ส่ิงท่ีเราอยากจะมองมันก็มองไมไหว ดูโนนก็ไมเปนเร่ือง ดูนี่มันกไ็มเปนราว มันไมมีท่ีนา



ปรารถนา เปนท่ีนาพอใจ มองกันตรงนีว้า สภาพมันโทรมแบบน้ี นี่ยงัไมทันจะแก แคปวยหนอยเดียวก็
เร่ิมโทรมแลว ทาทางท่ีเคยองอาจผ่ึงผาย มีการคลองตัว ก็ยกยางไมไหว ดูอะไรไมได จริยาท่ีเคย
สละสลวยก็หมดไปนี่มองดตูามความเปนจริง 

แลวก็มองไปอีกทีหนึ่ง จะปวยหรือไมปวยสภาพของคนเราชอบใจตรงไหนละชอบท่ีผิว เพราะ
บางคนนะ มันไมชอบแคผิด มันชอบเลยผิวออกมา บางทีเนื้อไมเห็น แตไปติดใจเคร่ืองอาภรณ 
เคร่ืองประดับ เคร่ืองแตงตัว นั่นความโงมันมากข้ึนมาทุกที มองคนวาสวย แตไมไดดเูนื้อดหูนัง ดู
อวัยวะ ไปเห็นเอาเคร่ืองอาภรณ เคร่ืองแตงตัวท่ีเขาแตงใหมันสวยสดงดงาม เปนเคร่ืองลอตาบังตา
กลับไปติดท่ีอาภรณแบบนั้น นี่ระยําใหญ เรียกวาความโง มันโงเขามา นี่เขาไมเรียกโง ถึงเงา ไอเงานี่มัน
โงยิ่งกวาความโง ไปติดของภายนอกกาย ไอของภายนอกประเภทนั้น จะเปล่ียนเม่ือไรก็ได เดีย๋วมันก็
เกาเร็ว หากจะมองดูเขาไปถึงกายวาโงธรรมดาๆ สักหนอย ไปมองดูกายของคนท่ีเราวาสวย เราวาดี เรา
ตองการ 

ส่ิงท่ีเราตองการจริงๆ นอกจากสวยก็คือ ความสะอาด ไปดูผิวของคนทุกคนนะ ท่ีเราวามันด ีถา
ลองไปจับดองไวสัก 7 วนั คําวาดองนีไ้มตองแชน้ําเกลือ น้ําสม ใหอยูเฉยๆสัก 7 วัน โดยท่ีไมอาบน้ํา ผิว
อาจจะเศราหมองไปบาง ใครโงก็มองไมเห็น แตวาไอความสะอาดของรางกายมันจะคลายตัวลง มันจะ
กลายเปนสกปรก เต็มไปดวยน้ําเลือด อา เต็มไปดวยเหง่ือไคล ดีไมดีกเ็หม็นสางตอนนี้เราตองการไหม
ละ ถาตอนนี้กชั็กจะไมไหวแลว ผมเผาของเขา เคยแตงเคยทํา เคยหวีสละสลวย ปลอยสัก 7 วัน โดยไม
แตตองอะไรเลย ผมก็มองไมไหวเสียแลว ดีไมดีกล่ินหวัก็มี การเหม็นสาบอีกดวย ตัวก็เหม็นสาบเหม็น
สางเห็นรึยังวามันไมสวยจริง ทีนี้อาการรางกายของคน คนเราท่ีตองการกัน ก็ตองการความสวย 
ตองการความดี ตองการความดี ตองการความสะอาด ตองการการทรงตัว 

มองตัวไปอีกที ถาลอกหนังเสียนิดเดียว ท่ีเราติดใจกันจริงๆ คือหนังกําพราบางๆ นิดหนึ่ง ถาวา
กันเปอรเซ็นตจริงๆ แลว รางกายท้ังรางกาย ส่ิงทีเราพอใจแคหนังกําพรา นี่มันไมไดหนึ่งในพันของ
เปอรเซ็นต นี่พันเปอรเซ็นตนี่หนังกําพรานี่หนังกําพราลอกบางๆ นิดเดียว ไมไดหนึ่งในพัน แตส่ิง
นอกนั้นคือ ส่ิงท่ีเราไมปรารถนาท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาสมมุติวา ถาหนังกําพราเขาถูกลอกออกไป
เหมือนกับคนท่ีถูกน้ํารอนลวก หนังถลอกปอกเปก สภาพหนังไมคงสภาพเดิมเทานี้เราก็มองไมไดวามัน
ไมสวย ท้ังๆ ท่ีคนเราเห็นวาสวย เราเหน็วาดี เราชอบเพียงแคนี้เราก็ไมตองการแลว เห็นวาหมดสวย แต
ความจริง ถาลอกหนังแตมีแตเนื้อ เราก็ไมดูเลย เพราะวาท่ีเราติดนะ คิดแคหนังนิดเดียว เม่ือลอกเนื้อไป
แลวขางในมีอะไรบางลํ่า มีไสใหญ ไสนอย มีตับ มีไต มีพังผืด มีอุจจาระ มีปสสาวะ มีน้ําเลือด 
น้ําเหลือง น้ําหนอง สกปรกทั้งหลาย 

รวมความการพิจารณาแบบนี้ เปนการพิจารณาใน อสุภกรรมฐาน ดวย กายภตานุสสติ ดวย 
กรรมฐานหมวดน้ีนะ มีความสําคัญท่ีสุด คนท่ีจะเปนพระอนาคตามีไดก็ดี จะเปนพระอรหันตไดก็ดี 
ตองคลองในกรรมฐานกองนี ้หรือสูตรนี้ กายคตานุสสติ กับ อสุคกรรมฐาน การมองกายเปน กายคตา
นุสสติ มองวามันไมสะอาด เปนของสกปรก เปน อสุภกรรมฐาน คือวากรรมฐานกองนี้ทุกทานจะละ



ไมไดเลย ไมวาใครท้ังหมด ท่ีเปนพระอรหันตแลวก็ดี เปนอนาคามีแลวก็ดีทานจะตองทรงอารมณนี้จับ
จิตใจ คําวาจบัจิตใจไมใชในดานท่ีเห็นวาดีจับจิตใจในดานท่ีเห็นวาสกปรก ท่ีเหน็วาเลว คือมีปญญา
มองเห็นความเปนจริงนั่งนกึดูต้ังแตศีรษะ คือปลายผม ถึงฝาเทา วาสวนไหนหนอท่ีไมตองปรุง ไมตอง
แตง มันจะสวยจริงๆ ตอลดกาลตลอดสมัย แลวกจ็ะทรงความสวยอยูอยางนั้นตลอดกาลตลอดสมัย ไมมี
การเส่ือมคลาย และก็ไมมีการสลายตัว มีบางไหมใครมีแลวก็บอกดวยนะ ใครเปนอยางนัน้จริงๆ เกิด
อาการอยางนัน้ไมตองอาบน้ําไมตองสระผาม ไมตองหวีตองสาง ไมตองทาแปง ไมตองแตงอะไร
ท้ังหมดรางกายมันจะสวยปกติ แลวก็ไมมีการเปล่ียนแปลง ไมมีการเศราหมอง ทําอยางนั้นไดไหม ถา
หาไดละก็บอกดวย 

เปนอันวา แมแตน้ําลายท่ีอยูในปากอมได พอบวนมาแลวมือไมกลาแตะมันสกปรก คนเราเขา
นิยมกนัวา ถาเลือดฝาดดีละก็ เปนคนสวย รางกายแข็งแรงนิยมเลือดมาก บางทีเลือดในกายไมพอใช 
ถึงกับหาเลือดขางนอกมาชวยกายของตัว เลือดเปนของท่ีมีคาสูงท่ีสุด ถึงตองพยายามปรนเปรอ ให
รางกายมีเลือดสมบูรณไวเสมอ ถาเลือดสมบูรณ กายก็โทรม แตพอถูกมีดบาดเขานิดหนึ่งเลือดไหล
ออกมาจากกาย เรากลับมองเห็นวา เลือดมันสกปรกไมอยากจะแตะตองเหน็รึยังวารางกายนี่มันไมมี
อะไรดี ในเม่ือมันไมมีอะไรดี มันก็แกลงไปทุกวนัแลวก็มีการปวยไขไมสบาย จะปรนเปรอเทาไรก็ไม
เปนเร่ือง ในท่ีสุดมันก็ตาย 

ไอรางกายมันตาย แตเราไมไดตายนะ รางกายความจริงนี่มันไมใชเรา ไมใชของเรานะ รางกาย
นี้มันแคเปลือกเทานั้น ท่ีเราจริงๆ ก็ท่ีเราฝกมโนมยิทธิกนัไดเราไปสวรรคได ไปพรหมได ไปนิพพาน
ได ไปนรก ไปเปรต ไปอสุรกาย แลวก็รางกายนี้มันไปดวยรึเปลา แตวารางกายนี้ก็ไมไดไป ก็เปนอันวา
รางกายจริงๆมันก็เปนแคเปลือก เราจริงๆ ก็มีสภาพเหมือนจิตหรือตัวเสฉวน ถาจิตอยูในสภาพด ี ก็มา
ทรงรางของคน อาศัยเรือนรางท่ีเขาเรียกกนัวามนษุย หรือเรือนรางท่ีเขาเรียกวา คนถาใจเลวลงไปนดิ ก็
ไปอาศัยรางท่ีมันเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเลวลงไปหนอย รางกายท่ีเปนกไ็มมีขันธหา ไปเปนอสุรกาย เลว
กวานัน้อีกนดิก็ไปเปนเปรต เลวลงไปอีกก็ไปเปนสัตวนรก ถาจิตดมีากกวาอารฒณท่ีจะเปนคนไดก็ไป
เปนเทวดา ถามีจิตม่ันคงในธรรมะจริง ท่ีเรียกกนัวา ทรงฌานก็ไปเปนพรหมถาจิตเราไมนิยมอะไรเลย
ในโลก แมแตรูปของเรา รูปคนอ่ืน เราก็ไปนิพพานคําวาเราในท่ีนี้ไมใชกาย 

ฉะนั้นขอทุกทานจงตัดสินใจวา เราจะไมติดใจในรูปท้ังหมด ไมวารูปอะไรท้ังหมดนะ รูปคนก็
ดี รูปสัตวก็ดี รูปวัตถุก็ดี เราจะไมหลงใหลใฝฝนในรูป โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือรูป ไดแก รางกายของเรา 
เรายังมัวเมาวา ไอรางกายนีมั้นจะไมพัง รางกายนี้มันจะไมแก รางกายมันจะไมปวย รางกายมันจะไม
ตาย ไปคิดอยางนี้ในชาติกอน เราโงอยูแลว มันก็จะเพ่ิมความโงมากข้ึน ท่ีเรามาเกดิเปนคนเวลานี้ ก็
เพราะมาดวยความโง มาดวยจิตเลว คือ กิเลส ท่ีเรียกกนัวาจิตเศราหมอง ตัณหา เม่ือจิตมันเลวก็เลยอยาก
ไดเลวๆ อุปาทาน คือยึดถือเอาของเลวเขามาเปนสมบัติของตัว คิดวามันจะไมจากกนั อกุศลกรรม เม่ือ
ใจมันเลวก็ทําแตความช่ัวทุกอยาง แตวามีความดีอยูบางท่ีเกิดมาเปนคน คือเคยมีศีลมาบาง เคยใหทาน
มาบาง ก็มีวัตถุศีลของกิน เคยอบรมธรรมมาบางจึงมีปญญา 



ฉะนั้นเวลานี้ เราก็ตองรวบรวมความดีท่ีเรามีอยูในกาลกอน โยนท้ิงความช่ัวมันไป มารวบรฝม
กําลังใจวา 

หนึ่ง เราจะทรงศีลใหบริสุทธ์ิ เพื่อเปนการปองกันอบายภูมิ 
ประการท่ีสอง เราจะมีการ เราจะตัดโลภะดวย จาคานุสสติกรรมฐาน แลวมีอารมณทรงอยูใน

การใหอยูเสมอ ไมมีอาการอยากไดโดยผิดศีลผิดธรรม กําลังใจกจ็ะเบาจากโลภะ คือความโลภ การท่ีจะ
มีทานไดกด็ี จะมีศีลไดกด็ี ตองมีเมตตากรุณาท้ังสองประการ เม่ือกําลังใจเราทรงศีลได เราทรงทานได 
ท้ังสองอยางม่ันคงความโกรธก็บรรเทาตัวลงไป 

ตอไปมาเรากม็าตัดความหลงอันนี้ ไมบรรเทาละ มันตัดไปเลย ตัดความหลงคือ ตัดสินใจให
ตรงตามความเปนจริงวา รางกายน้ีความจิรงมันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไม
มีในเรา ถาเราขืนมัวเมารางกายอยูอยางนีว้า มันเปนเรา เปนของเรา เราก็จะตองเวียนวายตายเกิดหาท่ี
ส้ินสุดมิได ตายจากรางกายพังคราวน้ี ไมแนนกัท่ีเราจะกลับมาเกดิเปนมนุษย ก็ไมแนนกัท่ีเราจะเปน
เทวดาหรือพรหมไปนิพพานได ดีไมดี อารมณช่ัวนดิหนึ่งเขามาสิงใจก็ลงไปนรกกอน กวาจะไตเตา
มาถึง ความเปนคนไดก็ใชเวลานานนับเปนแสนๆ กัป 

ฉะนั้นเวลานี้เราจะขอรวบรวมกําลังศีล กาํลังทาน กําลังความดีคือธรรมะท่ีเราทรงไว แลวจะ
ปลดเปล้ืองความช่ัวใหพนจากสรรพกิเลส พนจากากรเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ รวบรวมกําลังใจใช
ปญญาตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอน ตอนทาย มหาสตปิฏฐาน ทุกขอ วาเราจะไมสนใจกายของเรา เขาไม
สนใจ ไมใชไมเล้ียงดูคือไมตองการมันอีก มีก็มี ชาตินี้เปนชาติสุดทายท่ีเราจะมีมันตอไป ไมมีอีก เราไม
ตองการรางกายของบุคคลอ่ืน เพราะมันเต็มไปดวยความสกปรก มันมีทุกขหลายอยาง ถาพูดละมันไม
จบ และเราก็ไมหลงใหลใฝฝนในวตัถุธาตุใดๆ ถามีชีวิตอยู ส่ิงใดท่ีมันมีความจําเปนในการครองชีพ ใน
การทรงตัว เราก็มีส่ิงนั้นแตทวาก็คิดวาใหมันมีแตชาติสุดทาย รางกายพังแลวก็เลิกกัน ข้ึนช่ือวาความ
เปนมนุษย กด็ ีเทวดาก็ดี พรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราจะมีเฉพาะพระนิพพาน 

อารมณใจอยางนี้ตองทรงใหสมบูรณทุกอยางคือทาน ศีล สมาธิ แลวก็ปญญาเพราะปญญานี่
ครอบงําครบถวนทุกอยาง อยาใหบกพรอง ในท่ีสุดทุกทาน ถาไดมโนมยิทธิ ก็อาศัยกําลังมโนมยิทธิ
ชวย ถอยหลังชาติตางๆ แลวก็ดภูพตางๆ ท่ีมันเปนทุกข แลวก็ไปดูภพท่ีเปนสุขเทวดา หรือพรหม แตวา
สุขจริงๆ สูนิพพานไมได จิตใจนี่เกาะนิพพาน การไดมโนมยิทธินี้ช่ือวาเปนผลกําไรมาก 

เอา ตอนี้ไปขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา พากันต้ังกายใหตรง ดํารงจิตให
ม่ัน กําหนดรูลมหายใจเขาและออก พิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิสัญญาณบอกหมด
เวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 39 
จริต 6 
สําหรับวันนี้เปนวันอุโบสถ บรรดาครูทังหลายก็ไมตองไปฝกใครท้ังหมดนะวนันี้ขอใหทํากนั

เปนพิเศษ และก็ทานท่ียังไมได ใหรีบฝกในวันพรุงนี ้ สําหรับวันนี้ก็จะขออธิบายเร่ืองการเจริญพระ
กรรมฐาน คือวาการท่ีบรรดามีประชาชนทั้งหลายมาฝกกรรมฐานดานมโนมยิทธฺ โอกาสที่จะแนะนําใน
ระหวางหลักเกณฑของการเจริญพระกรรมฐาน ก็รูสึกจะไมสะดวก เพราะเวลาจะมาก วันนี้ก็ถือวาเปน
วันพิเศษท่ีจะแนะนําหัวขอในการเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานจริงๆ พระพุทธเจาไมได
มุงใหพวกเราเจริญกันแครูสวรรค รูนรก รูเทวดา รูพรหมอยางเดยีว แครูอยางเดียวนัน้ยังไมพนอบายภูมิ 
จําเปนตองหาเคร่ืองมือเปนเคร่ืองตอสูกับกิเลสตอไป รูวาสวรรคมีจริง พรหมนีจ้ริง พระนิพพานมีจริง 
นรกมีจริง เปรตมีจริง อสุรกายมีจริง สัตวเดรัจฉานมีจริง 

ทีนี้การที่เราจะทําจิตใหพนจากการเปนสัตวในอบายภูมิ มีนรก เปนตนคือวาทําจิตใหถึงสวรรค 
ถึงพรหม ถึงนิพพาน ใหมันทรงตัวจริงๆ จะทําอยางไรขอนี้ก็ขอยกมาหน่ึง ความจริงหลักเกณฑในการ
เจริญพระกรรมฐานน้ีมีมาก แตวาวนันี้จะยกมาโดยยํ่า เฉพาะ จริต 6 ซ่ึง ซ่ึงมีความจําเปนจะตองรูทุก
ทาน สําหรับ จริต นี่แปลวา จิตทองเท่ียวไห หรืออารมณท่ีเอาจิตมาคิด อารมณท่ีจิตมันชอบคิดชอบ
คํานึงเรียกวาจริต และจิตมันมีความตองากรมี 6 อยาง 

1. ราคะจริต รักสวยรักงาม 
2. โทสจริต ชอบมันโกรธ 
3. โมหะจริต มีอารมณซึมๆ หลงๆ เกาะโนนเกาะนี่ นั่นก็ของกู นี่ก็ของก ู
4. วิตกจริต ตัดสินใจไมตกลง มีประสาทซึม 
5. ศรัทธาจริต เช่ืองาย 
6. พุทธจริต มีความฉลาดมาก 
สําหรับเร่ือง จริต 6 นี่ ถาจะพูดกันโดยละเอียดละก็ มันหลายช่ัวโมง ก็จะขอกลาวเฉพาะโดยยอ

วา นกัเจริญพระกรรมฐานท่ีจะเอาชนะกเิลสจริงๆ หรือวาฌาน 4 เราทรงไดนี่ มันจะมีอารมณแจมใส
จริงๆ ตองฉลาดใน จริต 6 ประการแตความจริง จริต 6 ประการ นี่มันมีกับคนทุกคน แตวาเราตองดูวา
จริตช้ันไหนมันมีในกําลังใจของเราหนักวาเพื่อน ตองปราบจริตนั้นกอน อยางท่ีองคสมเด็จพระชินวรท
รงแนะนําพระลูกชายนายชางทอง ซ่ึงทานเปนผูหนกัใน โทสจริต พระพุทธเจากใ็หแก โทสจริต คือ
กสิณ คือ โลหิตกสิณ ตองดูใจของเราวา ไอความรักสวยรักงามมันกมี็ทุกคน ความโกรธมันก็มีทุกคน 
อารมณซึมหรืออารมณหลงมันมีทุกคน ความเชื่อมันมีทุกคน แตมันแบงเวลามีกัน ทีนี้เราก็ดวูาใจของ
เรานะมันหักจดุไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือวาหนักในการฉุนเฉียวโกรธงาย อยางนี้เปนตน 

ทีนี้จะวาถึงอาการท่ีเราจะปราบจริตท้ัง 6 ถาการรักสวยรักงามท่ีเรียกกันวา ราคะจริต อันนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหใช อสุภกรรมฐาน 10 อยาง กับ กายคตานุสสติ อีกหนึ่ง รวมเปน 11 เขา



ปราบปรามอารมณ นี้ก็หมายความวา สําหรับ อสุภกรรมฐาน ท้ัง 10 นี่ ความจริงถาปฏิบัติกันจริง เขา
รวบไปเลยนะไมตองไปนั่งไลเบ้ียวาชอบสีสันวรรณะ เจริญ อสุภะ กองนี้ชอบทรวดทรง เจริญ อสุภะ 
กองนี้ไมจําเปนรวบไปเลย เพราะคําวา อสุภะ แปลวา ไมสวยไมงาม กายคตานุสสติ คือดูกาย วารางกาย
ไมเปนทอน มันไมเปนแทงทึบ มันเปนช้ินเปนอัน เรียกวา กายของคนดีก็ดี กายของสัตวก็ดี เขาเรียกวา
มีอาการ 32 มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ ตับ ไต ไส ปอด อุจจาระ ปสสาวะ เสลด น้ําลาย  เลือด 
น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน รวมความวา กายคนนี้มันไมมีการทรงตัว มันแบงเปนช้ิน แบงเปนสวน 
แบงเปนตอน จะช่ือวามันจะจับกลุมตอลดกาลตลอดสมัยนะหาไมไดตามท่ีพระพุทธเจาพิจารณาส่ัง
สอนไวใน มหาสติปฏฐานสูตร ถาจะพิจารณารางกายจริงๆ ก็ตองดู ธาตุ 4 ดวย เอาเขามาประกอบกัน 
กรรมฐานทุกอยางมารวมกนัไดวากายนี้แบงเปนขน เปนผม เปนเล็บ เปนฟน เปนหนัง เนื้อก็ตามแตเนื้อ
แทจริงๆ มันเปน ธาตุ 4 ดวย คือธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ถาใน มหาสตปิฏฐานสูตร ทานบอก
เหมือนกับคนฆาใด เวลาฆาวัวตัวหนึ่ง ก็ลอกหนังไปกองไวจุดหนึ่ง ลอกเนื้อไปกองไวจุดหนึ่งเอา
กระดูกไปกองไวจดุหนึ่ง เอาตับไตไสปอดไปกองไวจดุหนึ่ง ดูซิ ตรงไหนมันสวยบาง มันมีอะไรสวย
บาง ลอกหนังไปแลว เหน็เนื้อก็ไมสวยแลว ลอกเนื้อไปอีก เหลือแตโครงกระดูกกไ็มสวยแลว เอาโครง
กระดูกไปกอง ทีนี้เอาเคร่ืองใน มีไส มีปอก เปนตน ไปกองไวอีกจุดหนึ่งใหพิจารณาแบบนี้ พิจารณา
คนและ พจิารณาสัตว พจิารณารางกายตัวเราอยาดูแตขางนอก ลวงเขาไปถึงขางใน วาขางในจริงๆ มัน
เปน ธาตุ 4 ส่ิงท่ีเราเห็นวาสวยนี้คือผิวพรรณ ผิวพรรณนี้มันอยูท่ีหนังกําพรานิดเดียว แตวาถาลอกหนัง
กําพราอะไรไปแลวก็เลิกสวย ลอกเนื้อไปแลวก็เหลือแตโครงกระดูกก็ไมเปนเร่ือง ถาเอาโครงกระดูก
ออกก็เหลือตับไตไสปอด อุจจาระ ปสสาวะ นี่ไมเปนเร่ืองเปนราวใหญ ก็ตองมองดูวารางกายของคน 
รางกายของสัตว และรางกายของเรานี้มันสกปรก 

ถาเห็นวาสกปรก ไมสะอาด ไมนารัก ไมนาปรารถนา อันนี้เปนสมถภาวนา แตถาเห็นวามัน
สกปรกดวย ไมสะอาดดวย และมันกไ็มมีการทรงตัว มีการเกิดข้ึนในเบ้ืองตน และมีการแปรปรวน จาก
เด็กไปเปนหนุมเปนสาว จากความเปนหนุมเปนสาวกลายเปนคนแก จากความเปนคนแกเปนคนตาย หา
ความเท่ียงแทแนนอนไมได เราก็ไมพอใจในมัน อันนี้เปนวิปสสนาญาณ คือทําในคราวเดยีว ใหไดท้ัง
สมถะและวิปสสนา เห็นวามันสกปรกมันนาเกลียด มันมีอาการทรุดตัวลงไปเร่ือยๆ แตเหน็วาสกปรก 
และนาเกลียดเปนสมถะ เหน็วามันไมเท่ียว มันมีอาการเคล่ือนไป อาการเคล่ือนไป ตัวเราไปยึดถือจะ
ไมใหมันเคล่ือน ใจมันก็เปนทุกข แตในท่ีสุดมันก็เปน อนัตตา ตายหมดก็สลายตัวหมด มันก็ไมดี 
รางกายประเภทนี้ไมควรจะมีสํารหับเรา และเราก็ไมตองการรางกายของบุคคลใดเขามาปกครอง เพรา
วารางกายเรามันก็ไมดีรางกายชาวบานเขากไ็มดี ในเมือมันไมดแีลว ทําไมเราจึงอยากไดรางกายเขา
อยากทรงรางกายเรา เราอยากไดมา อยากทรงอยู มันก็ไมทรงอยูตามความตองการของเรา ในท่ีสุดมันก็
พัง อันนี้เปนการ ตัดราคะจริต พรอมดวยวิปสสนาญาณ คืออุปาทาน ตัดมันพรอมไปเลย หนึ่งนะ ขอ
พูดยอๆ 



แลวก็สอง ตัว การแกอารมณของโทสะ พระพุทธเจาให ใชกรรมฐาน 8 อยาง ใหเลือกเอาตาม
ชอบใจ 4 อยาง เบ้ืองตนก็ไดแก พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา มีจิต
ออนโยน ไมอิจฉาริษยาใครเห็นบุคคลอ่ืนไดดีพลอยยินดดีวย อุเบกขา ถามันมีส่ิงท่ีไมชอบใจเกดิข้ึนมา 
ใหวางเฉยเขาไว ยังไมกระตือรือรน ไอ โทสะ นี่มันคิดประหัตประหารชาวบานเขาคิดทํารายเขา คิดเชน
ฆา กล่ันแกลงเขาใหมีความทุกข เราตองใชอารมณ เมตตา เปนเคร่ืองแก ต่ืนข้ึนมาเชาก็คิดอยูเสมอวา 
เราจะไมเปนศัตรูกับใคร เราจะเปนมิตรกับคนและสัตวท่ัวโลก คิดไวอยางนี ้

และก็ประการท่ีสอง เราจะสงสารเม่ือเห็นใครเขามีทุกข เราตองการจะเกื้อกูลเขาใหมีความสุข 
จะเปนคนและสัตวก็ตาม ตองการจะชวย ถามันยังชวยไมได แตใจกย็ังคิดจะชวย แทนที่จะซํ้าเติม 

และประการท่ีสาม เห็นใครไดดี เอาความดีเขานั้นมาใครครวญ พลอยยินดีสงเสริมในความดี
เขา และคิดวาเขาทําอยางไรจงึดีมีความสุข เรานําเอาปฏิปทานั้นมาปฏิบัติบาง เราก็มีความสุข 

ข้ัน อุเบกขา เห็นวาเขาเพล่ียงพลํ้าเราไมสามารถจะชวยเหลือได เรากไ็มซํ้าเติม อันนี้เปนบทท่ี
หนึ่ง ท่ีเปนการแก โทสะ ถา พรหมวิหาร 4 นี่มันตองคิดเขาเรียกเปนอารมณคิด ไมใชอารมณทอง ถามัน
คิด เราไมชอบคิด ชอบอารมณทรงตัว คือใชสมาธิเขาตัดอารมณของ โทสะ ก็มีอยู สําหรับ พรหมวิหาร 
4 นี่จะไปนั่งเปนสมาธิเฉยๆ หลับตาป เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันนี้ไมไดผลนะ นีจ้ะตองเปน
อารมณใครครวญพิจารณา คอยตัดสินใจไวเสมอ ถาใครเขาทําใหโกรธก็อดใจ ใหมๆ มันอดไมไหวก็
โตตอบ ตอไปถามีความรูสึกตัววา เอะ นัน่ผิดไปแลวนีไ่มสมควร ก็ยับยั้งใหม 

แตถาวาอารมณคิดอยางนี้มันเปนท่ีถูกใจเรา เราชอบอารมณนิ่ง อารมณนิ่งสําหรับตัดโทสะก็มี
อยู นั่นก็คือกสิณ 4 ไดแก โลหิตกสิณ กสิณสีแดง ปตกกสิณ กสิณสีเหลือง นีลกสิณ กสิณสีเขียว โอทา
ตกสิณ กสิณสีขาวใหนําเอากสิณอยางใดอยางหนึ่งใน 4 อยางนี่ อยาไปเอาอยางอ่ืนมานะ ตองเฉพาะกิจ
เอา กสิณ 4 อยางใดอยางหน่ึงใน 4 อยางนี่ แตวิธีท่ีปฏิบัติใหละเอียดถาประสงคจะรูดูใน คูมือปฏิบัติ
พระกรรมฐาน 

วันนีแ้คแนะนําเทานั้น คือวาเอา กสิณ อยางใดอยางหนึ่งมาเจริญใหเปนสมาธิจิต ถาจิตเขาถึง
ฌานสมาบัติ คือต้ังแตอุปจารสมาธิเปนตนไป อารมณแหงความโกรธมันจะลดตัวลง ถาสมาธิสูงมากก็
ลดมาก ถาถึงฌานสมบัติและถึงฌาน 4 มันจะมีความรูสึกวาเราไมรูจกัโกรธ แตก็เราตองระวัง กําลังของ
ฌานไมไดทําลาย ความโกรธ เปนการยบัยั้ง คือกดความโกรธเขาไว ถาเราใชอารมณสมาธิตัดความ
โกรธ ระงับมันไดแลว กใ็ชอารมณวิปสสนาญาณชวย อยางพระลูกชายนายชางทอง ท่ีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานใหพิจารณาวา ไอโลกน้ีท้ังโลกมันมีอะไรเท่ียงบาง ความเกาความแกของ
บานเรือนโรง บานเรือนโรงดีกรามตางๆ เขาสรางใหมกแ็ข็งแรง มีความสวยสดงดงาม ไมชาไมนานมัน
ก็สึกหรอเส่ือมทรามลงมา แลวในท่ีสุดมันก็ผุมันพัง คนและสัตวเกิดข้ึนมาทีแรกตัวเล็ก ตอมากตั็วโต 
ตอไปก็ทรุดโทรม ในท่ีสุดกต็าย 



รวมความวาวตัถุก็ดี ส่ิงท่ีมีชีวิตก็ดี ในโลกน้ีมันไมมีอะไรจะเท่ียงไมมีการทรงตัว ไอการที่ไม
ทรงตัว ไอการท่ีไมทรงตัว ถาเราไปยึดถือวามันเปนเรา เปนของเรา มันก็เปน  กิเลสคืออุปาทาน เพราะ
การยึดถือแลวมันไมฟงเรา เราก็เปนทุกข ในท่ีสุดเราจะยึดมันหรือมยดึมันก็ตาม มันก็พังไปตามสภาพ 
เราก็ตัดสินใจ ข้ึนช่ือวาภาวะในโลก จะเปนวัตถุก็ด ีจะเปนส่ิงท่ีมีชีวิตก็ดี แมแตรางกายของเราก็ด ีเราไม
พึงปรารถนามันตอไป เพราะมันไมเท่ียงนี ่ เราตองการของเท่ียง ตองการของดี แลวเราเกิดมาทุกคน เรา
ตองการมีความสุข ในเม่ือรางกายของเรา รางกายของบุคคลอ่ืน วัตถุธาตุตางๆ เปนปจจัยของความทุกข 
เราก็ไมตองการมันอีก เหน็วาทุกขไมพอ ในท่ีสุดมันก็พัง เราไมตองการส่ิงพัง คนเกดิมาแลวไมมีใคร
ตองการจะตายแตรางกายมันก็จะตาย ทรัพยสมบัติท่ีมีไวมันก็ตองสลายตัวไปในท่ีสุด แตเราไมตองการ
ใหมันสลายตัว 

ฉะนั้นไอสภาวะท่ีมันไมคงตัวแบบนี้เปน อนิจจัง หาความเท่ียงไมได ทุกขงั เปนปจจยัของ
ความทุกข อนัตตา มันพังไปในท่ีสุด เราก็เลิก เราไมตองการมันอีก ข้ึนช่ือวารางกายอยางนี้จะไมมี
สําหรับเราตอไป จุดท่ีเราตองการจริงๆ นั่นก็คือพระนิพพาน เปนอันวาทุกจุดถาทําแลวจะตองเอาจติเขา
ไปจับเปนวิปสสนาญาณ แลวเราใชจิตเปนสมาธิ และ พรหมวิหาร 4 อันนี้เปนสมถะถาเราพิจารณาแบบ
นี้ มันไมเท่ียงเปนทุกข เปนอนัตตา เปนวิปสสนาญาณ การไมเกาะรางกายเราโดยเฉพาะ และเปนเหตุ
เปนปจจยัใหไมเกาะรางกายบุคคลอ่ืน แลวไมเกาะวัตถุธาตุ อันนี้เปน สักกายทิฏฐิ นี่ในวิปสสนาญาณ
ตัวตัดกิเลสจริง ถาตัดไดจริงก็เปนอรหนัตจริง 

ตอมาก็สําหรับ โมหะจริต กับ วิตกจริต ทานใชคูกัน ใช โมหะจริต นี่ทานบอกวา มันหลงใน
วัตถุ หลงในบุคคล หลงในสัตว คิดวานั่นกเ็ปนของกู นีก่็เปนของกู เก็บหอมรอมริบ ข้ีเหนยีว ตระหนี่ ข้ี
เหนยีว ไมรูสึกจับจายใชสอยกลัวจะเสียจะหาย ไมไดคิดวาไอส่ิงท้ังหลายเหลานี้เขามีไว สมบัติท่ีมีไว 
ทุกคนตายแลวไมมีใครแบกกลับไปได แมแตรางกายของเราท่ีรักท่ีสุด ก็ไมมีใครทรงตัวอยูได ในท่ีสุด
ตาย เขาไปฝงเสียบาง เขาท้ิงน้ําบาง ปลอยใหนกใหกากนิบาง เขาไปเผาบาง รักหวงแหนเทาไรกไ็ม
สามารถจะทรงตัวอยูได ถาอาการอยางนี้เกิดข้ึนอาการของ โมหะจริต ก็ดี วิตกจริต ก็ดี มันมีจิตฟุงซาน 
มีอารมณไมทรงตัว 

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงบอกวา ถาจิตของเราตกอยูใน โมหะจริต กับ วิตกจริต คือมันฟุงซานไม
ทรงตัว ตัดสินใจไดไมแนนอน สมเด็จพระชินวรทรงแนะนําใหใช อานาปานุสสตกิรรมฐาน อยางเดียว
เวลาท่ีใจมันฟุงซาน ไมตองไปภาวนามัน ถาขืนภาวนามันเตลิดเปดเปงใหญ ใหจับเอา อานาปานุสสติ 
คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกอยางเดยีว ใหจิตทรงตัว ถากําหนดรูลมหายใจเขาออกจิตสบาย พอเร่ิม
เปนสมาธิ จิตสบายก็คลายอารมณจากภาวนานิดหนึ่ง อยาท้ิงสมาธิเสียเลย ใหมันต้ังอยูในข้ัน อุปจาร
สมาธิ เขาพิจารณาวา ไอรางกายท่ีเราทรงตัวอยูเวลานีมั้นแนนอนหรือเปลา ลมหายใจที่เราสูดเขาสูด
ออกนี่มันกเ็ปน อนัตตา เหมือนกัน มันมีความไมเท่ียง คือลมหายใจท่ีดึงเขามาภายในเราดึงเขาไวขางใน
ใหมันเล้ียงตัว ท่ีมันไมเท่ียงเพราะอะไร มันไปแลวมันกอ็อกมาซะอีก หายใจเขาเรากต็องปลอยออก นี



มันไมเท่ียง ถามันเท่ียงจริงๆ มันเขาแลวก็ตองไมออก มันจะไดเล้ียงรางกายของเรา ไมเม่ือสภาวะของ
ลมท่ีมันไมเท่ียงแลวมันเปนอยางไร 

รางกายของเรานี่มันจะอยูไดเพราะการปรนเปรอจากลม จากอาหารสําหรับลมหายใจท่ีเรียกวา 
ผัสสาหาร อาหารนี่มีหลายอยางเชน กวฬิงภาราหาร อาหารคือของกิน ท่ีเรียกวาคําขาว ผัสสาหาร ไดแก
ลมหายใจเขาออก อาหาร 2 อยางนี้มีความ สําคัญกับรางกาย ทานจดัเปน 4 แตไมจําเปนตองพดูท่ีนี ่
อาหาร 2 อยางนี้มีความสําคัญกับรางกาย เพราะอาจเสียอยางใดอยางหนึ่ง ชีวิตมันกท็รงไมได ถึงแมวา
เราจะมีอาหารทั้ง 2 อยาง คืออาหารสําหรับการกิน ท่ีเรียกวาคําขาวขนมเขนิมก็เหมือนกัน หรือวาลม
หายใจเขาออกมีอยูเสมอ แตรางกายนี้มันกไ็มทรงตัว มันเส่ือม มันโทรม มันแกลงไปทุกวัน บํารุงบําเรอ
อยางไรก็ตามที มันก็ปวยไขไมสบาย มันเปนทุกข ในท่ีสุดมันก็ตาย แลวเราจะนั่งหลงรางกายอยางนี้
ตอไปอีกรึ เกดิกี่ชาติก็มีสภาพแบบนี้ ไมมีอะไรจะดีข้ึน 

ฉะนั้นเราก็ตัดสินใจ ตามท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําไวใน มหาสติปฏฐาน
สูตร วาเธอท้ังหลายจงอยาสนใจกายภายใน คือกายของเราเอง แลวก็จงอยาสนใจกายภายนอก คือกาย
ของบุคคลอ่ืน แลวก็จงอยาสนใจในวตัถุธาตุใดๆ ท้ังหมด ถาใจเราไมสนใจในกายเอง ไมเมากาย ไมเมา
กายเรา ไมเมากายคนอ่ืน ไมเมาวัตถุ มันก็เปนพระอรหันต ความจริงการเปนพระอรหนัตนี่มันไมยากถา
เราตองการ 

ทีนี้ตอมานี่เรียกวาการกําหนดรูลมหายใจเขาออก เปนสมาถภาวนาการพิจารณารางกายตามท่ี
กลาวมาเปนวปิสสนาภาวนา คําทําจุดใดจุดหนึ่งก็ตามเอาเปนวิปสสนาญาณใหหมด ไมจําเปนวาทํา
สมถะท่ีนี่ เปนวิปสสนาญาณท่ีโนนมันไมจาํเปน สมถะทุกกองเปนวิปสสนาญาณไดทันที 

หรือตอมาถาจิตมันตกอยูในลักษณะของ ศรัทธาจิต มีความเช่ือ อารมณของความเช่ือเกิดข้ึน 
ใครพูดอะไรกอ็ยากจะเช่ือ แตความจริงพวก ศรัทธาจริต นี่ถาวากันไปจริงๆ แลวก็เปนคนไดเปรียบคน 
ถามีความเช่ือประกอบไปดวยปญญาความเช่ือมันมี 2 อยาง เช่ือนอมใจเช่ือเฉยๆ พระพุทธเจาทรง
เรียกวา อธิโมกขศรัทธา นอมใจเช่ือโดยไรการพิจารณา เช่ือแบบนีไ้มดี พังงาย แตตองใชความเช่ือท่ี 
สัมปยุคไปดวยปญญา กอนจะเช่ือหรือเช่ือแลว พอรับฟงแลวก็ควรจะเชื่อแตวาใชปญญาใครครวญกอน
วาควรหรือไมควร ตอนนี้เม่ือจิตตกในลักษณะของศรัทธาจิต อารมณชอบเช่ือ พระพุทธเจาก็ทรง
แนะนําใหใชกรรมฐาน 6 อยางกรรมฐาน 6 อยางคือ 

1. พุทธานุสสติ 
2. ธัมมานุสสติ 
3. สังฆานุสสติ 
4. สีลานุสสติ 
5. จาคานุสสติ 
6. เทวดานุสสติ 



ใหใช อนุสสติ 6 อยางนีอ้ยางใดอยางหน่ึงเขามาใครครวญ พุทธานุสสติ นึกถึงความดีของ
พระพุทธเจา ธัมมานุสสติ นกึถึงความดีของพระธรรม สังฆานุสสติ นกึถึงความดีของรพะอริยสงฆ สีลา
นุสสติ นกึถึงความดีของศีล จาคานุสสติ นึกถึงความดีของทานการบริจาค เทวดานุสสติ นกึถึงคุณธรรม
ท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา ไดแก หิริ และ โอตตปัปะ ใครครวญเทวดาวา ทานมีความสุขติ การที่จะเปน
เทวดาได เพราะหนึ่งมี หิริ อายความช่ัว โอตตปัปะ เกรงกลัวของความช่ัว ใหใครครวญอยูในเขตนี้ จิต
จะเฟองฟู จิตจะมีความสุข ถาจิตมีความสุขแลว  

ถาเรานึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณกด็ี เม่ือจิตมีความสุข มีอารมณสบายก็คิดวาองคสมเด็จพระ
จอมไตร เม่ือเปนมนุษยทานก็เปน อัจฉริยมนุษย มนษุยผูประเสริฐ อัศจรรยท่ีสุด เปนผูประเสริฐวา
เทวดาและพรหมท้ังหมดและมนุษยท้ังหมด แตวารางกายขององคสมเด็จพระบรมสุคต แมจะเปน
พระพุทธเจากแ็ก เปนรางกายของพระองคก็ปวยเปน ท่ีพระพุทธเจาตองฉันอาหารก็หิวเปน ถาหาก
พระพุทธเจาไมปวย ก็ไมตองมี หมอชีวกโกมารภัจจ เปนคนรักษาพระพุทธเจาปวยเสมอ แลวตอมา
พระพุทธเจากแ็กเปน ในท่ีสุดพระพุทธเจาตองนิพพาน ถาชาวบานนะเขาเรียกวาตาย 

เราก็มานั่งมองดูวาขันธ 5 ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนผูประเสริฐกวาเทวดา 
กวามนษุยและพรหมท้ังหมด แตวารางกายขององคสมเด็จพระบรมสุคตก็ตองสลายตัวไปในท่ีสุด มี
โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน มันก็เปนทุกขมีความแกเขาไปถึงตัว ก็เปนทุกขและมีความตายเขามาถึงก็ตอง
พนจากขันธ 5 คือรางกายไป และก็ไอรางกายจัญไรของเราน่ีมันจะมีประโยชนอะไรท่ีเราจะมานั่งมัวเมา
วา รางกายนี้มันเปนของเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา 

รางกายของเราเปนรางกายท่ีเลวกวาของพระพุทธเจา เพราะอะไรเพราพระพุทธเจาเปนลูก
กษัตริย แลวตอมาเม่ือบวชก็เปนพระพุทธเจา เราไมใชลูกกษัตริย และเวลาบวชแลวเราก็ไมไดเปน
พระพุทธเจา ในเม่ือพระพุทธเจารางกายดกีวาเรายังพัง ของเราทําไมจะไมพัง แตพระพุทธเจาก็ทรงสอน
วาจงอยาคิดในรางกาย รางกายของพระองคแมจะดีเพยีงใดก็ตาม พระองคก็ไมคิดในรางกาย จิตใจมุง
อยางเดยีวคือ นิพพาน คือไมติดในรางกายของตัวเอง ไมคิดรางกายบุคคลอ่ืน และก็ไมคิดวัตถุธาตุ
ท้ังหมด นี่จะเห็นวาพระองคไมมีความอาศัยในรางกายของพระองค แทนท่ีจะทะนุถนอมอยูใน
พระราชวัง ในฐานะเปนพระเจาแผนดนิ พระองคก็เปลา และพระองคกมี็ภรรยาสาว คือ พระนางพิมพา 
มีลูกใหมๆ ในวันนัน้ไดแก พระราหุล แทนท่ีพระองคจะติดอยูในรางกายของ พระนางพิมพา ก็ด ีติดใน
รางกาย พระราหุล ก็ดี ไมมีในพระองค พระองคไมติดในรางกายของพระองคเองดวย ไมติดในรางกาย
ของภรรยาและบุตรดวย และก็ไมติดในทรัพยสิน เกยีรติยศของความเปนกษตัริยดวย รวมความพระองค
ไมติดท้ัง 3 ประการ จึงเปนพระอรหันตองคแรกในโลกได เราก็ควรปฏิบัติตามนั้น 

กําลังใจของเราคิดวา เราจะไมติดในอะไรท้ังหมด ในรางกายของเรากด็ี รางกายของบุคคลอ่ืนก็
ดี วัตถุธาตุกด็ ีถามันหลงรางกาย เราก็นึกถึง อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ ตัวแรก เทานี้เราก็เปน
อรหันต 



ตอมาสําหรับ พุทธจริต ถาอารมณฉลาดมันเกิดข้ึน อารมณนี้มีความสําคัญท่ีวามีความสําคัญ 
ไอฉลาดตัวนีถ้าฉลาดผิดละก็โนนแหละ แบบ พระเทวทัต ถาฉลาดถูกก็ไปงาย ถาอารมณมันปลอด
โปรงเกิดข้ึนในใจ ใจสบาย มีความฉลาดมีเหตุมีผลดี ใครพูดอะไรกเ็ขาใจงาย มันมีสําหรับบุคคลทุกคน
ในบางเวลา ถาอารมณอยางนี้เกิดข้ึนพระพุทธเจาใหใชกรรมฐาน 4 อยางคือ 

1. มรณานุสสติกรรมฐาน 
2. จตุธาตุววัตถาน 4 
3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
4. อุปสมานุสสตกิรรมฐาน 
คือวาใน 4 อยางนี้ จะใชอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามใจชอบใจ มรณานุสสติ นกึถึงรางกายของ

เราวามันจะตองตายแน มันไมสามารถจะทรงตัวอยูได อยางไรๆ มันกต็องตาย แตวาจะตายเวลาเทาไร 
อายุเทาไร อาการแบบไหน นั่นเราไมทราบแตม่ันจารางกายน้ีตายแน เม่ือเห็นวารางกายเราจะตายน่ี เปน
สมถภาวนานะจะขอพูดตอไป เหน็วารางกายน้ีมันจะตาย กไ็มติดในรางกายเสียเลย ไมตองการมีรางกาย
ตอไป เทานี้กพ็อ 

และก็ประการท่ีสอง ถาจะพิจารณาใน จตธุาตุววัตถาน 4 เห็นวารางกายนี้เปนแค ธาตุ 4 ตามท่ี
กลาวมาแลว เปนตน รางกายคือเนื้อกด็ี หนังก็ดี กระดกูก็ดี จัดเปนธาตุดิน น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง 
น้ําลาย ปสสาวะ อยางนีเ้ปนตน จดัเปนธาตุน้ํา ลมพัดในรางกาย ลมหายใจเขาออกจัดเปนธาตุลม ความ
อบอุนในรางกายจัดเปนธาตุไฟ ไอเจาส่ีธาตุนี้ถามันยังสามัคคีอยูเพียงใด รางกายก็ปกติถาอยางใดอยาง
หนึ่งมันพรองลงไป รางกายก็ปวยไขไมสบาย มีการทรุดโทรมรวมความวาธาตุ 4 นีไ้มมีการทรงตัว มัน
เส่ือมไปทุกวนั ในท่ีสุดมันก็ตาย ขอพูดงายๆ เวลามันใกลเต็มที รวมความวาเราก็ไมเมาในรางกาย คือ
แบงเปนธาตุ 4 เสียใหมันชัด และในที่สุดมันก็ตองตาย มันก็ตองพัง เราก็ไมพอใจในมัน 

และตอไปสําหรับ อาหาเรปฏกูลสัญญา นี้พระมีความจําเปนอยางยิง่ขอนี้ถาไมรูละก็ ลงนรก
บอกไมถูก พระพุทธเจาตรัสวา ถาไมพิจารณาฉันอาหารไมพิจารณาเปน อาหาเรปฏิกูลสัญญา กอน ลง
นรกแนนอน ของเขาประเคนดวยดกี็ลงนรก กอนจะฉันเขาไปตองพจิารณาวา อาหารทุกสวนนีมั้นเกิด
ข้ึนมาจากความสกปรก บรรดาปุย บรรดาพืชตางๆ มีขาวก็ด ีผักกด็ี ไอปุยท่ีมันเกดิข้ึนทําใหมันเกดิข้ึนนี่
มันสกปรก และมันก็มีฝุนละออง สัตวทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเขาไปแลว กนิของสกปรกเขาไป 
รางกายเราก็สกปรก คนอ่ืนเขากินเขาก็สกปรก ในเม่ือรางกายเราสกปรก ทําไมเราถึงตองการรางกาย
ตอไปอีก ในเมื่อรางกายมันสกปรก และมันก็มีการไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 

ผมขอรวบ เพราะเวลาเหลือสองนาที และตอไปจิตท่ีจับตัวสุดทายก็คือ อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน เหน็วารางกายมันจะตองเกิด มันมีแก แลวมันก็มีตายสอง รางกายมี ธาตุ 4 ไมมีการทรงตัว 
มันพัง และก็สาม อาหาเรปฏิกูลสัญญา เรากินของสกปรกเขาไป รางกายก็สกปรก แลวมันกแ็ก มันก็พัง 
เราตองการหลบจากากรความเกิดท่ีมาพบกับความทุกข พบกับความแก พบกับความพัง นั่นก็คือพระ



นิพพาน อุปสมานุสสติ นี ้ องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําใหต้ังจิตไวเพื่อพระนิพพานอยางเดียว 
คิดวาเราทําความดีทุกอยางในชาตินี้ เราทําเพื่อพระนพิพาน เราไมตองการผลตอบแทนในชาติปจจุบัน
ใครจะชม ใครจะนินทาก็ชางหัวมัน เราตองการพระนิพพานอยางเดียวเพียงเทานี้ ตามท่ีองคสมเด็จพระ
ชินศรีทรงแนะนํา นักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกคน ควรจะตองมีความเขาใจใน จริต 6 ท่ีกลาวมานีย้อเต็ม
ทีนะ ตองการรูละเอียดกไ็ปดูใน คูมือปฏบัิติพระกรรมฐาน หรือวาถาไมม่ันใจก็ไปดูใน วิสุทธิมรรค 
เลยก็ได 

เอาละ ตอนี้ไปขอบรรดาทุกทานท้ังหลายใหตรง ดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใช
คําภาวนา และพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดรับสัญญาณบอกหมดเวลา 



ปกิณกะคําสอน 15 
เร่ือง เบ็ดเตล็ด 1 
ตอนนี้ก็มาคุยกันเร่ืองราวเบ็ดเตล็ด คือวาถายังไมกางหนังสือมันก็สะดวกถาเวลาไหนกาง

หนังสือ มันกอี็หลุกขลุกขลักเหมือนท่ีแลวมา ท้ังสองหนาเปะปะไปตามเร่ือง เม่ือคืนวันท่ี 26 กันยายน 
2526 เวลาประมาณ 3 ทุมใกลจะ 4 ทุม ก็ลองเปดวิทยฟุงคิดวาจะมีบทความหรือคําสอนของพระ ท่ีมี
ประโยชนบางความจริงผมกย็ังฟงคําสอนอยูนะครับ อยาไปนึกวาผมนกึวาตัวผมดี ผมยังไมเคยคิดเลยวา
ตัวผมดี กเ็ปนการบังเอิญจริงๆ ท่ีไปไดยินเสียงพระทานหนึ่ง ท่ีรูวาเปนพระเพราะทานบอกวาวดัของ
ทานจะมีการทอดกฐินในเดือนพฤศจิกายน ในตอนตนฟงของทานเร่ือยๆ ไป ทานกลาวโจมตีเร่ือง
เทวดา จะเปนศาสนาไหนบางก็ตามทานกลาวโจมตีเร่ืองเทวดา กลาวไป ๆ ทานบอกวาพุทธศาสนา
กลาวถึงเร่ืองเปรต ก็เปนเร่ืองแปลก มาตอนหนึ่งทานก็บอกวา มีตอนหนึ่งท่ีบอกวา สัตถา เทว
มนุสสานงั ใน อิติ ปโส แสดงวาพระพทุธเจาเปนครูเทวดาและมนษุย มาปรารภกับบรรดาพวกทาน
ท้ังหลาย วันนี้ก็ยังเปนวนัท่ี 27 กนัยายน 2526 การบันทึกงวดนีก้จ็ะหมดกันวันนี้ พอบันทึกไปๆ ก็มี
ความรูสึกวารางกายมันแยลงทุกที แยกต็ามันยังไมตายก็ทําไปตามเร่ือง ถามีแรงใหมก็ทําไป ถาไมมีแรง
ใหมกห็ยดุ แตวาตอนนี้คงจะหยุดตอนนี้กอนเปนตอนท่ีหนึ่ง ลอเขาไป 12 คาสเซท ถาคิดเปนช่ัวโมงก ็
12 ช่ัวโมง 

ก็มาคุยกนัถึงเร่ืองวา พระพุทธศาสนาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเทวดาตลอดกาลไมวาจะไปเปดขอ
ตรงไหนพระพุทธเจามีความสัมพันธกับเทวดา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยมกปกิหาริย ก็จะเจาะเร่ือง
พระพุทธเจาไปเทศนสอนเทวดา และก็ไปดูใน วิมานวัตถุ พระพุทธเจาก็พดูเร่ืองเทวดานะมีไหม 
พระพุทธเจาทรงยืนยนัในหนังสือนะมี แตพวกเราวามีไหม เร่ืองนี้ใครจะพิสูจน มันก็ไมยาก เร่ืองการ
เห็น การรูเทวดาน่ี เวลานี้มันเปนของงายสําหรับคนดีเสียแลว เดก็ๆ เล็กๆ ก็รูกันได นี่คนท่ีจะเปนเทวดา
ไดตองมี ความดีข้ันประเสริฐ 2 ประการ คือ หิริ และ โอตตปัปะ ท่ีเทวดานะ ไมใชพรหม ถา พรหม 
ตองมี หิริ และ โอตตัปปะ ดวย และก็ตองมี ฌานสมาบัติ ดวย รวมความวาเทวดานะมีจริง ท่ี
พระพุทธเจาทรงสอน ในเร่ืองกรรมฐาน ใน อนุสสติ 10 มีขอหนึ่งทานวาใหเจริญ เทวดาสุสสติ
กรรมฐาน 

เร่ืองเทวดาท่ีวา หิริ โอตตัปปะ พระพุทธเจาก็ทรงยืนยันวาเวลานัน้ ทานทรงเปนพระราชกุมาร
และก็ไปตอบพระธรรม กับเทวดา ชั้นจาตมุหาราช ในปาใกลสระนํ้าแหงหนึ่ง ท่ีเทวดาถามถึง เทวธรรม 
ถาใครไมรู เทวธรรม ไปเอาน้ําเอาดอกไมในนั้น เขาจับลงโทษ นองชายทานถูกจับลงโทษ ตอมาทาน
แก เทวธรรม ได เทวธรรม ท่ีทานตอบคือธรรมท่ีทําใหบุคคลเปนเทวดา ก็ไดแก หิริ ความละอายตอ
ความชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่ว คือช่ัวทางกายช่ัวทางวาจา และช่ัวใจ ความช่ัวท้ังหมดนี้ 
เวลาท่ีเขาจะเปนเทวดาตองระงับไดทรงความดี คือมีอารมณจิตเปนเปนกุศล ตามหนังสือทานวาอยางนี้ 
ทานผูพูด วาพระพุทธศาสนาไมเช่ือถือเร่ืองเทวดาหาวาเทวดาไมมีซะดวยไมรูวาเปนเสียงของใครทาง



สถานีวิทยุกไ็มไดประกาศช่ือทานผูพูด เปนอันวาถาเราจะรูจักเทวดากันจริงๆ ความจริงเวลานี้กด็ีแลว 
ท้ังเด็กท้ังเล็กผูหญิงผูชายคนแกคนเฒาคนหนุมคนสาวเขามีการคลองตัวเขารูจักเทวดากันไดด ี

เร่ืองก็มีอยุวาถาบุคคลใดสามารถทําทิพจักขุญาณใหเกิดข้ึนมาได บุคคลนั้นก็สามารถจะรูเร่ือง
เทวดาไดดีท่ีสุด แลวทําไมทานผูพูด รูสึกวาทานอางนามธรรมมากมาย ไอการพูดอยางนี้นะ เพื่อนพระ
โยคาวจรทั้งหลาย คนพูดอาจจะเปนท่ียอมรับของบุคคลผูรับฟงบางพวก และอาจจะไมเปนท่ียอมรับ
ของบุคคลผูรับฟงบางพวกและทานท้ังหลายรับฟงใหดชีวยกันคิดใหดีวาคนท้ังหสองพวกนี่จะมี
ความรูสึกในระหวางกันเพียงใด ตัวอยางใน พระธรรมบท พราหมณท่ีนามวา อทินนกบุพพกพราหมณ 
ไปพบทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ท่ีปากหลุมฝงศพในปาชา ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เปนลูกชายของ 
อทินนกบุพพกพรมหมณ แลวก็บอกพอวาการปฏิบัติตนของพอนะผิดท่ีไมยอมรับนับถือพุทธศาสนา 
วาตัวทานเองไปเปนเทวดา ในสวรรคช้ันดาวดึงสไดก็เพราะพระพุทธเจา ทานพอถามวาเอ็งไมเคยใส
บาตร เอ็งไมเคยยกมือไหว เอ็งไมเคยฟงเทศนพระสมณโคดมเลย เอ็งไปเปนเทวดาไดอยางไร 

ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทานก็บอกวา กอนจะตายพอแมไมสนใจในผมผมก็นกึถึงขอบารมี
พระพุทธเจาคือพระสมณโคดมชวย ใหชวยบรรเทาความทุกขแตเนื้อแทจริงๆ แทนท่ีจะบรรเทาความ
ทุกขเฉยๆ ผมกลับตาย ตายจากความเปนคน เปนเทวดาในสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก ฉะนั้นนับแตนี้
เปนตนไปขอพอจงละคลายจากความเปน มิจฉาทิฏฐิ คือคนเห็นผิด และยอมรับนับถือพระสมณโคดม
คือพระพุทธเจา ใหทานทาน ฟงเทศนทาน รักษาศีลจากทานปฏิบัติความดีของทาน หลังจากนัน้ถาพอ
ตายจากความเปนคน ก็จะเปนเทวดา 

รวมความวาพราหมณเช่ือ เช่ือในลูก เพราะลูกแสดงตนเปนเทวดา ทีแรกแสดงรูปเดิม เปนคน
เดิม เม่ือกลับมาบาน บอกกับทานยายวาเตรียมอาหารไวจะไปนิมนตพระสมณโคดม พรอมดวย
พระสงฆจะมาฉันอาหารท่ีบาน พราหมณคนนี้เปนคนท่ีไมเคยใหอะไรใครมากอน และก็เปนคนท่ีไม
นับถือพระพุทธศาสนาคนเวลาน้ันก็เกดิเปน 2 ฝาย คนท่ีมีความเคารพในพราหมณ ก็คิดวาวันนีเ้ราจะดุ
พราหมณคนนีไ้ปย่ํายพีระสมณโคดม เปนกองเชียร คนท่ีนับถือพระพทุธเจาก็ไปเหมือนกัน วนันีเ้ราจะ
ดุลีลาพระพุทธเจาทรมานพราหมณคนนี้ ใหเขาใจในลีลาพระพุทธศาสนา เปนอันวาคนท้ังสองฝายนี่ก็
ต้ังแงกันคนละพวก ท้ังๆ ท่ีอยูในตําบลเดียวกัน พวกหนึ่งประกาศเปนพวกของพราหมณ พวกหนึ่ง
ประกาศเปนพวกของพระพทุธเจา แตวาดวีาวนันี้ ท้ังสองทานก็เปนคนดี พราหมณถึงแมวาเขาจะไมนับ
ถือพระพุทธศาสนา ความดเีขาก็มีอยูมากเหลือเกิน สําหรับพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงส่ังสอนสาวกไมให
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เร่ืองรายมันก็ไมเกิด 

เม่ือพราหมณไปถึงพระพุทธเจาแลวก็ถามวาเม่ือคนท่ีไมเคยยกมือไหวทานไมเคยใสบาตรร ไม
เคยฟงเทศน ไมเคยปฏิบัติความดีในสํานักของทาน เพยงแตนกึถึงช่ือของทานอยางเดียว ไปเกดิเปน
เทวดามีบางไหม สมเด็จพระจอมไตรกต็รัสวา พราหมณเม่ือเชานี้เธอเห็นมาแลวใชไหม คนท่ีนึกถึงช่ืออ
ขงเราอยางเดยีวตายจากความเปนคนเปนเทวดานับเปนโกฏิๆ พระพุทธเจาทรงยืนยนั และหลังจากนั้นก็
ทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ลูกชายของพราหมณใหมา ใหมาพรอมท้ังวิมาน ทานมัฏฐกุณฑลี ก็มา 



เม่ือมาใกลแลวก็กาวลงจากวิมาน แสดงชัดวาเปนเทวดา มีวิมานทองคําดวย พระพุทธเจาก็ทรงเทศน
โปรดหน่ึงจบ ทานมัฐกุณฑลีเทพบุตร ก็เปนพระโสดาบัน หลายคนท่ีนั่นก็เปนพระโสดาบันไปดวย 

นี่เปนอันวา การพูดฝนคติของพระพุทธศาสนา ฝนความเปนจริง ทําใหคนแตกแยกกันเปนสอง
ฝาย ความสามัคคีของคนในชาติจะไมมี เร่ืองของพระพุทธศาสนานี่บอกมาแลว ไดพูดมาแลว ไดพูด
มาแลววามันมีคนอยู 2 พวกท่ีกําลังจะทําลายพระพุทธศาสนาใหยอยยับและก็ใชทุนมากแสนมาก หา
วิถีทางทุกอยางท่ีจะทําลายพระพุทธศาสนา เคยไปถามบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการรูท่ีเขาเรียกวาฝายสืบ 
ถามวาฝายนั้นเขาเขาทางพระพุทธศาสนากี่จุด ถามแลวจริงๆ มัน 4 ปมาแลว และขณะน้ี ตามท่ีผมรับ
รายงานวาเขาตามวัดตางๆ ท่ีมีความสําคัญจริงๆ 16 จุด เฉพาะขางนอกนะ ในพระนครไมเกีย่ว ถามวา
ในเขตพระนครมีไหมเขาก็บอกวามี เวลานี้มันขยายออกไปต้ังเยอะแยะแลว และกพ็วกเราจะมาทําลาย
ความสามัคคีซ่ึงกันและกัน หวังวาใหชาติศาสนาพระมหากษัตริย บรรลัยลงไปนั้นเพราะวาการขัดของ
ระหวางเร่ืองพระศาสนาจะดหีรือ เร่ืองเทวดาๆ นี่ใครๆ เขาก็รูวามีมานานแลว แลวทําไมจะไมมีใน
บุคคลไมกี่คน มีบุคคลไมกี่คนนี่กลาววาเทวดาไมมี และก็ทานประกาศตนวาทานเปนคนนับถือ
พระพุทธศาสนานี่มันจะแนหรือถาหากวาทานเกงจริงๆ ทานก็ลองทําจิตใจของทานใหเปนทิพยเสีย
หนอยซิเวลานีเ้ด็กๆ เล็กๆ ก็ทํากันไดมากแลว และก็ทานหมผากาสาวพัสตรดวย ชวยกันจรรโลง
พระพุทธศาสนาไว นี่คนท่ีเขาจะมากลืนพระพุทธศาสนา ความจริงเขาไมไดมากกลืน พวกเรานีแ่หละ
เดินเขาไปหาปากเขา 

ความดีในพระพุทธศาสนามีคือ หนึ่ง สุกขวิปสสโก สอง เตวิชโช สาม กฬภิญโญ ส่ี ปฏิสัมภิ
ปปปตโต ชวยกันศึกษาใหครบถวนไมไดหรือ ทําไมมาชวยกันหกัลางพระพุทธศาสนากันแบบนี้ ความ
จริงถาทําลายพระพุทธศาสนาไดตามคาจาง รางวัลท่ีใหมันจะสมใจเขา และพวกเราท้ังหมดท้ังประเทศ
จะเปนอยางไร ดูตัวอยางเขมรกับลาวมีสภาพเปนอยางไร ในท่ีสุดเม่ือเขาเขามาไดแลวคาจางรางวัลเขา
จะใหครบหรือส่ิงท่ีเขาจะใหรางวัล อยางดีท่ีสุดก็อยางนักศึกษาลาว ตองโดดนํ้าขามฝงโขงมาฝงนี้ อยู
ไมได ชักน้ําเขาลึกชักศึกเขาบาน ผลท่ีสุดตัวเองก็อยูไมได และก็เราประเทศไทยถาโดนกันแบบนัน้ มัน
ไมมีทางจะพึ่งใครไดจะไปพึง่ มาเลเซียเขาก็เล็กนิดเดยีวเขาก็คงไมใหพึง่ จะไปพึ่งสิงคโปร ก็เกาะมัน
ใหญโตก็ไมตางกับภูเก็ตนกั คนไทยท้ัง 40 ลาน 50 ลานนี่เขาจะรับไหวหรือก็รวมความวาถาเขายึดได
เพราะเราทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เราก็เลยไมตองมีท่ีอยู และก็มีใครบางไหมท่ีเขาจะรับคน
อกตัญูไมรูคุณคน ไมรูคุณชาติศาสนา พระมหากษัตริยเขาไปไวในบานเมืองเขา เขาก็ตองมีความรูสึก
วาบานของตัวเองยังทําลายได พวกของตัวเองยังเขนฆาได เขาจะเล้ียงไวทําไม นี่เปนตัวอยางท่ีเราเห็น 

ไอเร่ืองเทวดาๆ นี่ของไมยาก เวลานี้ขอยนืยันวาชาวบานเมืองเขารูจักเทวดากนัมานานแลว และ
เวลานี้คนเห็นเทวดา คนพบเทวดา คนไปหาเทวดาไดก็มีเยอะ แลวทําไมทานท่ีประกาศตนเปนนกัพูดใน
พระพุทธศาสนายังจะกลาอางยืนยนั วาพระพุทธศาสนาไมยอมรับเร่ืองเทวดา มันมีท่ีไหน ไมทานท่ี
ไหนพระพุทธเจาก็เจอะเทวดาท้ังนั้น แลวก็ทานยังจะพูดดวยวาไมกีรั่บทานจะไปอบรมพระธุดงค ท่ี 
นครนายก นี่เร่ืองมันก็จะไปกันใหญ ถาไปสอนพระธุดงควาเทวดาไมมี พรหมไมมี นิพพานไมมี แตวา



กลับยอมรับนบัถือวาเปรตมี ก็แสดงวาคนท้ังโลกท่ีตายไปแลวไปเกิดเปนเทวดาไมมี ไปเกิดเปนเปรต
อยางเดยีวเปนอันวาผิดราวไปหมด ความช่ัวรับวามี ความดีวาไมมี เหน็ก็จะเปนไปไมได เปนอันวาเร่ือง
เทวดานี่ขอยืนยันวามี 

นี่ก็ไปตําหนิเร่ืองเจาพอเจาแม เร่ืองเจาพอเจาแมท่ีคนเขานับถือนี่ก็มีคนจาก จังหวัดนครนายก 
มาขอเจริญพระกรรมฐาน เขาพูดใหฟงวามีพระไปโจมตีอยางนี้ เขาถามวาหลวงพอเห็นชอบดวยไหม  ก็
เลยบอกวาฉันไมเคยโจมตีใครเร่ืองนี้ เจาพอแมจะมีจริงไมมีจริงก็เปนเร่ืองของบุคคลผูนับถือ แตของมดี
ไมมีจริงก็คงสลายตัวไปนานแลว ถาหากวามีจริงๆ ก็ทรงอยูได นี่เขาทรงตัวมาเปนลานๆ ปแลวนี่ แตเจา
พอเจาแมท่ีดีหรือไมดี ปลอมหรือไมปลอกนั่นอีกเร่ืองหนึ่งตางหาก มาพูดกันเร่ืองคนนับถือผีนับถือเจา 
ควรหรือไมควรประการใดถาเราพูดกันตามหลักพระพุทธศาสนาจริง สําหรับผมมีความรูสึกวา เขาจะ
นับถืออะไรกต็ามขอเขานับถือสักอยางพอ แสดงวาเขายงัมีศรัทธาในความดีของอยางนั้นอยู 

อยางนั้นกับชาวเขาท่ีเขานับถือผี ก็มีเพื่อนรวมสํานักกับผมคนหนึ่ง ชวงหลังดูเหมือนจะเปนพัน
เอา ทานเปนอนุศาสนาจารย เวลาท่ีไปพบเปนพันโทคือ มหาทองพิม บวชท่ี วัดประยุรศาวาส ดวยกัน 
ตอนนั้นปรากฏวาทานไปเปนอนุศาสนาจารยไปพบท่ี จังหวัดนาน ทานอยู การมทหารมาท่ีหนึ่ง ก็คุย
กันในระหวางพบชาวเขาชาวบานวาชาวเขานี่นับถือผี เราเอาศีลธรรมปกติๆ นี่ไปพดูกับเขา เขาไมยอม
รับมาคราวหนึง่ทานนึกข้ึนมาได  ทานมีรูป พระพุทธชินราช บานใหญ ทานมีอยูกีแ่ผนก็ไมทราบ ทาน
ก็ไปพบกนัชาวเขา ถามชาวเขา เขาบอกเขานับถือผี ทานก็ยกรูป พระพุทธชินราช ข้ึนมา ทานบอกวานี่
นายผีผีท้ังหมดข้ึนอยูกับนายผีคนนี้คนเดียว ถาทุกคนยอมรับนับถือนายผีคนนี้จะมีความสุข ถาตองการ
อะไรถาผีอ่ืนไมตามใจทาน ไมสงเคราะหทาน และใหบอกนายผี ผีท้ังหมดจะเชื่อ จะเช่ือนายผีและชวย
ทาน ก็รวมความวาชาวปาชาวเขาพวกนัน้เขาก็ยอมรับนบัถือ 

เอารูป พระพุทธชินราช คือรูปพระพุทธเจานั้นเองไปเปนนายผีของเขาเขาก็กราบเขาก็ไหวกัน 
ในเม่ือเขาเปนอยางนั้นอยูแลว ความเช่ือไมเกิด ทานมหาทองพิม หรือ อนุศาสนาจารยทองพิม เวลานั้น
เปน พันโททองพึม ตอมาทราบวาเปนพนัเอก ทานก็คอยๆ ปอนความดีทางพุทธศาสนาทีละนอยๆ เอา
แคเบาๆ ในท่ีสุดพวกเขาก็มีความรูสึกเล่ือมใสพระพุทธศาสนา ทีละนอยๆ เอาแคเบาๆในท่ีสุดพวกเขาก็
มีความรูสึกเล่ือมใสพระพุทธศาสนา ขอรักษาศีล ขอเจริญกรรมฐาน ขอบวชเปนแถวๆ นี่ความจริงถา
คนเขายังมีความเช่ือความถืออยูถือวาด ี

หรือทานท่ีมาจากจังหวดั นครนายก ก็เหมือนกัน ทานบอกวาทานขายวัสดกุอสราง มารดาของ
ทานไหวเยอะ ไหวพระพรหม เจาท่ี ไหวเจาองคนั้น ไหวเจาองคนี้ ไหวพระ ไหวจิปกถะ ไหวเซียนไหว
ผูวิเศษ ไหวดะ ก็ถามวาการไหวของมารดาของทานเปนยังไง เขาบอกไดผลครับ เขาไดผลเปนท่ีพึง
พอใจเขาจึงไหวของเขา ถาหากวาเราจะคัดคานก็เขาใจวาเปนการประกาศตนเปนศัตรูกันเปลา ผลของ
การยอมรับนบัถือมันมี ผลแตกตางกัน อยางนอยท่ีสุดตองมีผลของเขา 

นี่เราก็หนัไปดพูระพุทธเจาบาง ถาเปนนักพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็ตองเดินตามรอย
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเขาไปท่ีไหนไมเคยตําหนวิาใครช่ัว อยางพบ สุภมานพ สุภมานพ นี่ความ



จริงตอนกอนพอจะตาย แนะนําใหไหวทิศตางๆ แกก็เปนคนซ่ือจริงๆ ตอนเชาข้ึนมาก็ไหวท้ัง 8 ทิศเลย 
ถามีทิศเบ้ืองบนกับทิศเบ้ืองลางก็เห็นจะเปนท้ัง 10 ทิศ ไหวตะ ตอมาพระพุทธเจาทรงไปพบเขาถามวา
ไหวอะไร ไหวทําไม สุภมานพ ก็บอกวาพอจะตายแนะนําไว แสดงวาทาน สุภมานพ ก็บอกวากอนพอ
จะตายแนะนําไว แสดงวาทาน สุภมานพ ทานเปนคนมีความกตัญูรูคุณ ทานไหวทิศเหนือทิศใต
ตะวนัตก ตะวนัออกไหวดะ ตอมาพระพุทธเจาตรัสวา ทิศท่ีคุณไหวนะดีมาก  อยาลืมนะถาใชคําวาดี ก็
แสดงวาเปนพวกเดียวกัน ความชื่นใจมันเกิดความรักเกดิ สุภมานพ ก็ยิ้มแยมแจมใสช่ืนใจวาทําถูก เขา
ลือกันวาพระพุทธเจาเกงมาก เปนคนท่ีมีความรู สอนคนอื่นใหบรรลุมรรคผลแตกลับมาชมตนวาดี เขาก็
ช่ืนใจ 

เม่ือเขาช่ืนใจแลวองคสมเด็จพระจอมไตรวาความจริงทิศท่ีคุณไหว นี่เปนทิศภายนอก ถาเธอ
สามารถไหวทิศภายในไดอีกจะดีมาก ตอนนี้มีความสําคัญมาก สุภมานพ ก็เลยชอบใจบอกวาถาง้ันทิศ
ภายในมีอะไรบาง ทานก็บอกทิศภายในไดแก บิดามารดา ครูบาอาจารย เปนตน เวลาจะไหวกน็ึกถึงบิดา
มารดาครูบาอาจารยท้ังหลายเหลานี้เปนตน สุภมานถ ก็ชอบอกชอบใจ เปนอันวาพระพุทธเจาไปไหน
ไมประกาศตนเปนศัตรูกับใครและก็ไมขัดคอใคร ความจริงนั่นเขานบัถือไหวทิศธรรมดาๆ ถาเราไป
บอกวาไหวทิศนะมันไมดีอยางนั้นอยางนีก้็เปนศัตรูกนั 

อีกนัยหนึ่งท่ีองคสมเด็จพระทรงธรรม เขาไปในเขตของ ชฏิล ทาน ขฏิล 3 พี่นอง เขาไปในเขต
นั้น ชฏิล นี่เขาบูชาไฟ แตความจริงการบูชาไฟของเขาไมไรผลเขาไดอภิญญาสมาบัติ เพราะการบูชาไฟ
การเพงไฟท่ีเราเรียกวา เตโชกสิณ กสิณ นี่หมายถึงเปนเคร่ือง เอาไฟเปนเคร่ืองหมาย ทําจิตใหเปนสมาธิ 
ในท่ีสุดทาน ชฏิล ท้ังหลายเหลานั้นมีพนัคนเศษ กไ็ดอภิญญาสมาบัติ ไดอภิญญาหาฌานโลกีย เม่ือองค
สมเด็จพระชินศรีเขาไปท่ีนั้น ทานก็เหน็วาการบูชาไฟความจริงก็ดี แตวาดีข้ันฌานโลกียยังตองเวยีนวาย
ตายเกดิในวัฏฏสงสารองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงชมวากรบูชาไฟของทานเปนของดี การพูดวาดีนี่
เปนท่ีชอบใจของคน ลีลาขององคสมเด็จพระทศพลทานทําแบบนี้ ไมใหสะเทือนใจใคร หลังจากท่ีคุย
กันจนเปนท่ีชอบใจแลว องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา ไฟท่ีคุณบูชากันนีย่ังเปนไฟภายนอกนะ มีไฟ
อยางหนึ่งท่ีเรียกกนัวาไฟภายใน ถาพวกทานท้ังหลาย สามารถบูชาไฟภายในดวยจะมีประโยชนมาก คือ
ผลความดีท่ีทํานี่ดีมากอยูแลว ถาเพิ่มความดรูีจักไฟภายในไดอีก กจ็ะประเสริญท่ีสุด 

พวกนั้นก็ถามไฟภายในมีอะไรบาง ทานกต็อบวา ราคคัคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โม
หัคคิ ไฟคือโมหะ ไฟท้ังสามรายการนี่มันอยูขางใน มันตามเรามาตลอด ไฟขางนอกพวกเธอนั่งอยูตรงน้ี
กองไฟอยูตรงนี้ ถาเธอลุกไปจากท่ีนีก่องไฟมันไมตามไปดวย ถาไฟภายในเธอไปอยูท่ีไหนมันกต็ามไป
ดวยอยูบนยอดเขา อยูในน้ําอยูในหวย อยูท่ีไหนก็ตาม เธออยูท่ีไหนไฟท้ังสามกองมันก็ตามไป แลวไฟ
สามกองเปนปจจัยใหเกิดความเรารอน ถาดับไฟสามกองนี่ไดแลวอารมณจะมีความสุข 

ขอพูดยอๆ ในท่ีสุดบรรดา ขฏิล ท้ังหลายเหลานัน้ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจาในเม่ือปฏิบัติตาม
ไมชาไมนาน เขาไดอภิญญาสมาบัติแลว เขาก็ไดบรรลุผลเปนอรหันตท้ังหมด เปนพระอรหันตท้ังหมด
เหมือนกนัหมด นี่แหละบรรดาเพ่ือนพระโยคาวจรท้ังหลาย พวกเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระจอม



ไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาพระพุทธเจาไปท่ีไหนไมหักลางใจคนไมทําลายกําลังใจของคน 
สมเด็จพระทศพลไปท่ีไหนมีแตการยิ้มแยมแจมใส ท่ีตามพระบาลีใน พทุธาภิถติ กลาววา สุคโต เสด็จ
ไปดีแลวไปท่ีไหนดหีมด สมเด็จพระบรมสุคตไมทําใครใหสะเทือนใจ ฉะนัน้พวกทานท้ังหลายใน
ฐานะท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร เราพยายามทําตามทาน มันไมไดมากเอานอยกย็ังด ี

ก็รวมความวาสําหรับวันนี้ วันท่ี 27 กันยายน 2526 เร่ืองปกิณกะเล็กๆ นอยๆ ก็หมดตอนอีก
ตอนหนึ่ง เวลาเขาไปเกือบ 30 นาที ก็ตองขอลากอนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จะมี
แดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี



ปกิณกะคําสอน 16 
เร่ือง เบ็ดเตล็ด 2 
ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย สําหรับเวลานี้เปนเวลา 2 นาฬิกา ของวันท่ี 27 กันยายน 2526 

ถานับตามสวนของทางราชการเขาเรียกวนัท่ี 28 ความจริงทําไมถึงลุกข้ึนมาพูดเวลา 2 นาฬกิา เม่ือทาน
ฟงเสียงจะเหน็วาเสียแหบมากเกินไปเพราะหมดแรง ฉะนั้นหนังสือฉบับนี้หรือวาคาสเซท เร่ืองนี้
ท้ังหมดกจ็บกนัท่ีหนานี้ เพราเหลือคาสเซทอีกนหนาเดียว พยายามทําใหจบตอนนี้ก็มาพดู ถึงเร่ือง
เบ็ดเตล็ด 

เร่ืองเบ็ดเตล็ดๆ นอยๆ ตามความสงสัยของบรรดาทานพทุธบริษัทบางอยาง ไดแกการสรางวัด 
มีพระบางมีฆราวาสบางมาถามวาสรางไปทําไมใหญโตมากและก็เม่ือไหรจะเลิกสราง ก็ขอกราบเรียน
บรรดาทานพระคุณเจาท้ังหลายโปรดทราบ และเรียนใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายทราบวา
การกอสรางนี่เปนไปตามเจตนารมณของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เม่ือทานมีความปรารถนาจะสราง
ก็สรางตามใจทาน และก็ผลประโยชนในการสรางก็คือวาเจาของสวนใหญ ไมไดมาอยูแตวาคนอื่นไว
อาศัย การอาศัยก็เปนการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา  จัดวาเปนกุศลในพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธศาสนามีการทําบุญ 3 อยางหนึ่ง ทาน สอง ศีล สาม ภาวนา ทาน กําจดัโลภะความโลภ ศีล 
กําจัดโทสะความโกรธ ภาวนา กําจัดโมหะความหลง ในเม่ือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททานมีเจตนาดี 
มีอารมณเปนมหากุศล และมอบหมายปจจัยเงินของทานไว ถาไมสรางก็เปนการผิดสัญญา ผิดสัญญากับ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพอทําเนา แตวาถาผิดสัญญากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่จะแยหนอย 
เพราะวาพระพุทธเจาทานใหสัญญาไววา พระจะเลวไดถึงท่ีสุดก็แค 99 สตางค ถาเลย 99 สตางคต้ังแต 1
บาท ข้ึนไปไมเลว ตายเฉย คือเปนอาบัติปราราชิก 

แลวก็ประการท่ีสอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาการบําเพ็ญทานท้ังหมด วิหารทาน
เปนทานท่ีมีสําคัญมาก จึงตรัสวาการบําเพญ็กุศลขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 100 คร้ัง มีผลไม
เทากับถวายสังฆทาน 1 คร้ัง ถวายสังฆทาน 100 คร้ัง มีผลไมเทากับถวายวหิารทาน 1 คร้ัง ดานอามิส
ทานกันแลว ก็ถือวาการสรางวิหารทานเปนการไดกศุลสูงสุดในพระพุทธศาสนา และกว็ิหารทานท่ี
บรรดาญาติโยมพุทะบริษัทสราง ก็เปนธรรมทานไปในตัว ท้ังนี้เพราะวาบรรดาทานท้ังหลายท่ีมีปฏิบัติ
ธรรมไดอาศัยสถานท่ีของทานอยูดวยความเปนสุข ทานผูนั้นไดธรรมะเพราะไดอาศัยท่ีของทานเปน
สําคัญ ก็ช่ือวาทานเจาของใหธรรมทานไปในตัวเสร็จและ อานิสงสธรรมทานน่ีพระพุทธเจาตรัสวา สัพ
พทานัง ธัมมทานัง ชินาติ แปลไดใจความวา การใหธรรมเปนทานชนะธรรมท้ังปวง ก็รวมความวาญาติ
โยมทานมีความดี อาตมาในฐานะท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตองสนองความดี
ของญาติโยมพุทธบริษัท ใหมาเทาไร ก็ทําหมดไปเทานัน้ อาคารทุกหลังมีเจาของท้ังหมด แมแตศาลา 2 
ไร ก็มีทาน พลตํารวจโทสงวน หรือ คณุโยมบุญชวย ภรรยา นามสกุล จิตตาลาน ใหทุนมาเร่ิมแรก
ทีเดียว 1 ลานบาท หลังจากนั้น ทานกเ็พิ่มเติมเขามาอีก และก็มีบรรดาทานพุทธบริษทัสนับสนุน ทีแรก



ก็จะสรางไมมาก เม่ือญาติโยมพุทธบริษัทใหปจจัยมามากก็ทําไปตามกาํลังศรัทธาท่ีทานให อยางนีผ้ม
คิดวาไมเปนท่ีหนักใจ ของบรรดาทานท้ังหลายหรอกท่ีควรจะรับทราบ 

แลวท่ีถามวาจะสรางเสร็จเม่ือไหร วัดละเลิกสรางเม่ือไหร ก็ตองตอบวาถาบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทเลิกใหเม่ือไหรก็เลิกสรางเม่ือนั้น การท่ีจะสรางวัดตอไปอีกก็คือ อรัญวาสี อรัญวาสี นี่บรรดาญาติ
โยมพุทะบริษทัใหเงินซ้ือท่ีแลวประมาณ 100 ไร เปนท่ีปา และป 2527 จะเร่ิมทํากําแพง ถามีเงิน เม่ือทํา
กําแพงเสร็จกจ็ะทําถนน ถนนในน้ัน เปนถนนลูกรังสําหรับนักปฏิบัติ พระท่ีตองการธุดงคเดินไปเดินมา
หรือเดินจงกรม ก็สะดวก และก็จะมีอาคารในน้ัน 200 หอง มีพระพุทธรูปหนาตัก 4 ศอก เปนพระชําระ
หนี้สงฆท่ีบรรดาญาติโยม พุทธบริษัทถวายปจจยัมาแลว แตยังไมมีท่ีสรางอยู 100 องคเศษ อาคาร
ท้ังหลายเหลานั้นจะมีพระพุทธรูป 1 หอง แลวก็เวนหอง พระพุทธรูป 1 หอง เพื่อบรรดาทานท้ังหลาย
เจริญพระกรรมฐานจะไดนั่งอยูใกลพระพทุธรูป แตความจริงพระพุทธรูปนี่ทานมีเจาของหมดแลว จาก
จํานวนท่ีบรรดาทานบริจาคมีอยูแลว 100 องคเศษยังไมไดทําเฉย 

และทานท่ีมีความรูสึกเม่ือไหรจะเลิกสราง ถาไมทํานี่โกงบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั อาตมาก็
ตกอยูในสภาพท่ีไมใชพระ ก็ตองถือวาเปนสัตวนรกโกงญาติโยมพุทธบริษัท เห็นจะปฏิบัติตามไมได 

และนอกจากนี้ก็มีเร่ืองท่ีจะคุยอีกเร่ืองหนึง่ นั่นก็คือ การสรางโรงพยาบาล เร่ืองท่ีพูดมานี้
ท้ังหมด การสรางอรัวาสี ก็ดี สรางโรงพยาบาล ก็ด ี ยังไมมีเงินสําหรับโรงพยาบาลก็มีญาติโยมพุทธ
บริษัทใหปจจยัมาแลวคนละหม่ืน แตโรงพยาบาลนี่ จะสรางเปนตึก 2 หลัง ยาวหลังละ 52 เมตร เปน
อาคาร 2 ช้ันช้ันลางเปนไดถุนสูง ก็มีพื้นคอนกรีตอีกดวย เพื่อเปนท่ีอาศัย หรือวาถาเปนการฉุกเฉิน
คนไขอาศัยได คนไขถือวาแมจะนอนท่ีไมมีฝากําบังแตวาใกลหมอก็สามารถจะอยูได เพราะหมอทําการ
รักษาไดสะดวก เคยเห็นโรงพยาบาลตางๆบางทีคนไขลนไปนอนท่ีทางเดินถมเถไป อาคาร 2 หลัง มี
ประโยชนอยางนี้คือหลังแรกเปนท่ีทําการของหมอและพยาบาล มีหองคลอดบุตร หองเตรียมตัวรอการ
คลอดบุตร หองพักฟน หองผาตัด หองเอกซเรย หองเล้ียงเด็ก หองตรวจทุกอยางครบ หลังหนึ่งมี
ท้ังหมด 40 หอง อาคารท่ีคนไขนอนก็มี 40 หอง ความจริง 41 หอง สองหองจัดไวหองเดยีวกันเปนหอง
พยาบาลเสีย 1 หอง หลังจากนั้นเปนท่ีคนไขนอน 40 หอง หองคนไขนอนทําเปนแบบหองพิเศษอยูเปน
อิสระ กระแสไฟไมเขาตากัน เสียงครวญครางเสียงรองพูดไมคอยจะรบกวนกันนกั แตวาทําแบบหอง
พิเศษ แตไมไดหมายความวาคนไขท่ีอยูจะตองเสียเงิน เปนแตเพยีงวาทําใหสะดวกแกคนไข 

ท้ังนี้เพราะอาตมาเคยไปนอนโรงพยาบาล สมัยกอนๆ โนนพิเศษเขาไมมีวาง ก็ตองไปนอนหอง
ปนกัน ความลําบากใจของคนไขก็คือวาเราจะหลับเขาจะต่ืน เราจะหลับเขาจะเปดไฟ เราจะหลับเขาจะ
คุยกัน นัน้ก็มีการไมสะดวกฉะน้ันเม่ือตัวเองไมสะดวกแลว เวลาจะทําใหแกคนไขคนท้ังหลายก็พยายาม
ทําใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เปนอันวามีญาติโยมถามวาจะทําหองละเทาไหร แตกอนนี้บอกวาหองละ 2 
หม่ืน คิดไปคิดมาไมสําเร็จ ก็เลยตีราคาไวหองละ 5 หม่ืนถาจะถามวาเงินครบไหม กต็องตอบวาไมครบ 
ถายิ่งคิดไปท้ังหลังก็ยิ่งขาดมากใหญถาจะถามวาจะเอาเงินท่ีไหนมาสรางในสวนท่ีขาด ก็ตองตอบวา
อาศัยกําลังใจของญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมีความเมตตาตอคนปวย  



โรงพยาบาลนี้เคยเปน ศูนยแมและเด็ก เดิมทีเดยีวคิดจะใหเปนสุขศาลาตอมา นายแพทยสม
บูรร อธิบดีกรมอนามัย ทานตายไปเสียแลว บอกวาขอใหเปน ศูนยแมและเด็ก เถอะครับมีประโยชน
มากกวา ความจริงมีประโยชนมากจริงๆ ศูนยแมและเด็ก นี่มีการคลอดบุตรกันอยูเสมอ มีการผาตัดกัน
อยูเสมอชวยชีวิตคนไดมาก และเปนคลินิกรักษาโรคดวย นอกจากนั้นยังออกทองท่ีอยูเสมอและถา
คนไขท่ีอยูในรัศมี แพทยพยาบาลเยีย่มถึงบานอีกดวย กรู็สึกวาถูกใจ ก็อยากจะสนบัสนุน จึงไดทําการ
สรางเพิ่มใหพอแกคนไข ตามปกติคนไขตองมานอนขางลาง นอนใตถุนกัน หรือหองทีแรกก็เปนหอง
รวม คิดใหมวาทําหองเปนเหมือนหองพเิศษเถอะ แตทวาไมไดเก็บเงิน เหมือนอยางหองพิเศษ อันนี้เปน
เร่ืองของโรงพยาบาลใหความสะดวก ถาหากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความประสง๕จะรวมบุญ
กุศลก็ทําได ถาคิดเปนหองกห็องละ 5 หม่ืน หรือวาทานมีจตุปจจยัมากกวานัน้ก็ทํามากก็ได หรือวาทาน
มีจตุปจจยัมากกวานัน้ก็ทํามากก็ได หรือวาทานมีจตุปจจยันอยจะทํากนัสักคนละบาทหาสิบสตางค หรือ
ยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ทําได รวมความวาสุดแลวแตกําลังใจของบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทเทาท่ีจะพึง
มี แตวามีทุกทานสวนใหญมีกําลังใจสูงแตทรัพยนอย ก็ใหทําตามกําลังทรัพย 

การทําบุญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาจงอยาทรมาน ทําแลวอยาใหลําบากใจ สําหรับท่ี
โรงพยาบาลนี่ ผูอํานวยการกองนํ้าบาดาลกรมทรัพยากรธรณี ทานจะมาเจาะน้ําบาดาลให เพื่อทําประปา 
จะสรางถังเก็บน้ํา สรางถังท่ีกรองน้ําและเก็บไว และสรางถับเพื่อจายน้ํา อันนี้ตองลงทุนอีกหลายแสน
สําหรับการเจาะ นั่น กรมทรัพยากรธรณ ี เปนภาระของทานทางกรมออกท้ังหมดท้ังเคร่ืองเจาะและทอ
และเคร่ืองสูบบาดาล ทางวัดคงจะจายแคถังเก็บน้ําตน ถังเก็บน้ําท่ีกรองแลวและถังจาย รวมความวาตอง
ลงทุน อีกหลายแสน แตวาเพื่อความสะดวกของคนไขก็ไมเปนไรถาจะถามวาโรงพยาบาลนี้ตึกหลัง
หนึ่งราคาเทาไหรเคยถามชวงผูรับหมาทานบอกวาถาทํากันอยางดีก็ตองจายเงินราคาหลังละประมาณ 
11 ลานเศษ ถาปานกลางก็ประมาณหลังละ 8 ลานเศษ อาตมาคิดวาอาตมาทําเองก็ทํากันอยูได เอาดีท่ีสุด
เทาท่ีเราจะทําได จะส้ินคาใชจายเทาไหรนั้น ก็ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัททุกทานคอยกัน เม่ือเสร็จ
แลว คิดวาหลังหนึ่งถาอยูในเกณฑ 5 ลาน 6 ลานไดก็จะเปนบุญมาก ก็ยังไมทราบ เหมือนกนัวาราคา
ของก็ไมคงท่ี ดีวาการซ้ือของไดในราคาถูก อยางเหล็กซ้ือไดจากโรงรีดก็ถูกกวา ทองตลาดไปประมาณ
กิโลละ 2 บาท ปูนซีเมนตซ้ือมาจากโรงปูนทานก็ลดให หรือพื้นซิเมนตซ้ือจากซิเมนตกรุงเทพทานก็ลด
ให ลดหลายบาท จากราคาตารางเมตรละ 240 เหลือเปนตารางเมตรละ 170 อยางปูนซิเมนตนี่ต้ังแตลด
มา 3 คราว ลดไดท้ังหมดเปนลดตันละ 80 บาท เหล็กก็ราคาถูก ปูนก็ถูกลง พื้นท่ีถูกลง แรงงานท่ีนี่ก็จาย
กันตามสมควร ท้ังนี้เรพาะวาถือวาคนท้ังหลายไมตกงานก็แลวกันจายกนัตามความสามารถของคน และ
จายพอแกฐานะเพราะวัดไมมีเงินสํารองความจริงโรงพยาบาลนี้ไมใชไมมีเงินสํารอง เงินมันยังไมมีเลย 
เงินทําบุญจริงๆ ไดมา 2 ราย 4 หม่ืนบาท และก็ตองสรางเปนลาน ๆบา เอามาจากไหนก็ไมเปนไร หวัง
วาบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัท้ังหลายท่ีมีจิตเมตตา ก็คงจะรวมสงเคราะหกนั 

ตอไปนี้ก็จะมาพูดกันถึงเร่ือง อรัญวาสี สําหรับ อรัญวาสี นี่ก็จะเปนท่ีฝกบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทและบรรดาภิกษุสงฆท้ังหลาย ในดานการจะเจริญพระกรรมฐานโดยตรง  และก็จะแนะนําบรรดา



ภิกษุสงฆท้ังหลายในดานธุดงค ความจริงธุดงคนี่ ไมจําเปนตองเดนิปาเดินดง เปนแตเพยีงวาธุดงคมี
ความมุงหมายในการตัดกิเลส และอรัญวาสีก็มีตนไมครบถวนบริบูรณ จะนั่งตามโคนไมก็ได หรือจะอยู
ในอาคารก็ได ตามใจชอบ บางทีจะอยูในท่ีกลางแจงกไ็ด แตวาความหมายจริงๆ คือทําการตัดกิเลสหาก
วาพระทานตองการธุดงคไปปาไปดง เวลานี้ก็ลําบากแบบธุดงคท้ังหมดใหครบถวน และท่ีเจริญสมถกร
รมฐานวิปสสนากรรมฐาน ถาใครขัดของก็ยังปรึกษาหารือกันได เพราะวาการธุดงคนี่ อาตมาก็มีความ
เขาใจอยูบาง เพราะเคยเดินธุดงคมาระยะ ติดตอกันมา 10 ป การปฏิบัติธุดงคเขาปฏิบัติแบบนี้ ความจริง
พระก็ไดเณรกไ็ดหรือฆราวาสก็ได 

ขอท่ีหนึ่งเขาบอกวา เราจะงดคหบดีจวีรเสีย หมายความวาจะงดการรับผาไตรจีวรจากชาวบาน 
สมาทาน องคของผูถือผาบังสกุกุลเปนวัตร อยางปฏิบัติธุดงคขอท่ีหนึ่งเก็บผาเกาๆ มาเย็บติดตอกัน ผาท่ี
เขาถวายเราไมรับเปนผูมักนอย 

ธุดงคขอท่ีสอง เขาบอกวาเรางดจีวรผืนท่ี 4 เสีย สมาทาน องคของผูถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร 
นั่นหมายความวาเคร่ืองนุงหมจะมีเฉพาะสบงหน่ึงตัวจวีรหนึ่งตัวสังฆาฏิหนึ่งผืน และแถมมีเศษอังสะ
คือผาซับใน เปนผูมักนอย 

สําหรับขอท่ีสาม บอกวาเราจะงดอดิเรกลาภเสีย สมาทาน องคของผูถือบิณฑบาตเปนวัตร นั่น
หมายความวาลาภสักการะใดๆ ไมตองการ ถือบิณฑบาตอยางเดยีว เล้ียงตัวเล้ียงชีวิตดวยอาหาร 

ส่ีทานบอกวาเราจะงดการเท่ียวโลเลเสีย สมาทาน องคของผูถือการเท่ียวบิณฑบาต ไปตามแถว
เปนวัตร นัน่กห็มายความวาการเท่ียวท่ีไหนไมไป จะไปไหนนอกจากท่ีก็เฉาพะเวลาบิณฑบาตเทานั้น 

ขอท่ีหา ทานบอกวาเราจะงดภาชนะท่ีสองเสีย สมาทาน องคของผูถือการฉันในบาตรเปนวัตร 
อยางนี้เรียกวา เอาภาชนะ โดยมากธุดงคเขาถือกัน ไปบิณฑบาตมามีบาตรลูกเดียว ญาติโยมใสแกง ใส
กับ ใสขนม กใ็นนั้นแหละลูกเดยีว เวลาจะฉันก็เลือกแหวกๆ เอาตามท่ีเราพอใจ 

ท่ีเจ็ด ทานบอกวาเราจะงด โภชนะอันเหลือเฟอเสีย และสมาทาน องคของผูหามภตัตอันนํามา
ถวายภายหลังเปนวัตร หมายความวา อาหารนี่จะกินเฉาพะของท่ีหามาไดคร้ังแรก ถาหากวามีคนมาให
ใหมขณะท่ีฉันจะไมยอมรับฉันเฉพาะท่ีไดมา 

ขอท่ีแปด ทานบอกวางดเสนาะสนะชายบานเสีย สมาทาน องคของผูถือ  การอยูปาเปนวัตร นี่
การอยูปาเปนวัตร วัดของเราก็มีอรัญวาสี อยูในปา ไมอยูในอาคาร ไปปกกลด หาตนไมตามชอบใจ ปก
บนถนนก็ได ตามชอบ 

ขอท่ีเกา เราจะงดท่ีมุงท่ีบังเสีย สมาทาน องคของผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร อันนีโ้คนไมของ
เรามีแลว 

ขอท่ีสิบ ทานบอกวาเราจะงดท่ีมุงท่ีบังและโคนไมเสีย สมาทาน องคของผูอยูกลางแจงเปนวัตร 
อันนี่ไมเขาท่ีหมดอยูกลางแจง 

ขอท่ีสิบเอ็ด ทานบอกวา เราจะงดท่ีไมใชปาชาเสีย สมาทาน องคของผูอยูปาชาเปนวัตร อันนี้
ถือวาปาชาเปนสําคัญ 



ขอสิบสอง ทานบอกวาเราจะงดการโลเลเปนเสนาสนะเสีย สมาทาน องคของผูอยูในเสนา
อาสนะ อันทานจัดใหอยางไรเปนวัตร หมายความวาเขาใหท่ีแบบไหนอยูท่ีนั่น 

ขอท่ีสิบสาม ทานบอกวางดการนอนเสีย สมาทาน องคของผูนั่งวัตร  
รวมความวาธุดงคจริงๆ มีสิบสามอยาง ความจริงการจะปฏิบัติ ธุดงคนี่ถาเราไมเขาปาเราก็

ปฏิบัติได คือปฏิบัติตามแบบท่ีทานแนะนําได ก็ถือเปนการธุดงครวมความวาจะปฏิบัติขอไหนกต็าม ส่ิง
ท่ีตองการคือตัดกิเลส ใหเลือกปฏิบัติไดตามชอบใจ สิบสามขอนี่ไมจําเปนตองปฏิบัติหมด ถาขอใด
เหมาะสมกับเราเราปฏิบัติอยางนั้น ไมใชวาพระพุทธเจา บังคับวาตองปฏิบัติท้ังสิบสามขอ ไมใชอยาง
นั้นเลือกเอาตามชอบใจ เม่ือเลือกเอาตามใจแลว เราตองไมเลิกถอนกําหนดไวเทาไรตองมีสัจจะอันนี
เรียกวา สัจจบารมี ถาถามวาธุดงคมีความดอียางไรในฐานะท่ีอาตมาเคยธุดงคมากอน รูสึกวาจิตมันไมมี
กังวล ภาระจติมมีมากจิตใจสงนสงัด เปนกายวิเวก เม่ือ กายวิเวก เกิดข้ึนก็เปน จิตวิเวก คือจิตเปนฌาน
เม่ือ จิตวิเวก ฌานเกิดข้ึนแลวปญญามันกเ็กิด อันนี้ดีมาก 

แตทางท่ีดีนกัธุดงคก็นาจะฝกอยางหนึ่ง นีอ่าตมาก็เคยทํามา คือ กินขาวกับเทวดา เคยบิณฑบาต
กับตนไมบาง เอาบาตรไปแขวนตนไมแลวต้ังอธิษฐานวาเราจะเดินจาก ตนไมตนนีไ้ปหาตนไมตนโนน 
ถาไมมีใครใสบาตรใหเรากจ็ะไมกนิอยางนีต้องไมมีการนดัหมายกับชาวบาน เพื่อเปนการรักษาศักดิศ์รี
ของนักธุดงคเพราะวาถาการปฏิบัติอยางนี ้ ถาบังเอิญจิตเราเลวไปนดิเดียว จิตไปนอมไปในความรักใน
ระหวางเพศกด็ี ในดานของความโกรธกด็ี ในดานของความหลงก็ด ี ความอยากรวยก็ดี ถามีข้ึนใน
ระหวางกลางวันหรือกลางคืนกอนหนาบิณฑบาตเดียงแคสองสามนาที เทวดาถือวาจิตสกปรก ตอนเชา
ไปบิณฑบาตจะไมมีใครใสบาตรให ถาเราพยายามรักษากําลังใจของเราใหสะอาดผุดผอง ไมเกลือกล้ัว
กับอารมณช่ัว 4 ประการตาม ท่ีกลาวมาแลว ถึงแมวาเราจะไมตัดไดจริงๆ แตจิตระงับไว อยางนี้เทวดา
ทานก็สงเคราะห การปฏิบัติอยางนี้อาตมาวาดีมาก ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะเปนการรักษากําลังใจให
สะอาดผุดผองอยูเสมอ 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย ปกิณกะตอนนี้ก็ถือวาจบ จบการบันทึกเสียงท้ังหมด 
เพราะหมดแรงเต็มที นีห่มดแรงจริงๆ กําลังเสียงมันแหบแหงลงไปมากเม่ือกําลังไมสามารถจะตานทาน
ตอไปไดกจ็ะงดไวแตเพยีงเทานี้โอกาสหนาถามีเวลาคือมีความสามารถพอทําได จะทําตอไป แตวาจะ
ทําเร่ืองอะไรนั้นก็ดกูอน ดตูามสมควร สําหรับหนังสือเลมนี้ หรือการบันทึกคราวน้ีก็ขอยุติแตเพียงเทานี ้
ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูใฝธรรมท้ังหลาย 
สวัสดี 



ปกิณกะคําสอน 17 
ตอบเสียงจากอเมริกา 1 
วันจันทรท่ี 26 ตุลาคม 2525 
ทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย สําหรับในตอนนี้ อาตมาก็จะแกขอของใจของบรรดาญาติโยม

พุทธบริษัท ท่ีมีความของใจท่ีเสียงมาจากอเมริกา และโปรดทราบ อาตมาพูดวนันี้ เปนวันท่ี 26 ตุลาคม 
2525 กําลังปวยไขไมสบาย และกําลังไอจัด การพูดไปอาจจะขาดตอนไปบาง เพราะวาไอแซงบาง ก็
ตองขออภัยเพราวาปวยมามากนานต้ังแตเดอืนมิถุนายน 2525 จนกระท่ังเวลาน้ีก็ยังไมหายหมอก็
พยายามรักษากับแลวรักษากนัอีก อาการไขเพิ่งจะลดลงเล็กนอย 

ขอของใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ท่ีถามมาบอกวา มีบุคคลคนหนึ่งพดูใหทานท้ังหลาย
ฟงวา การเจริญพระกรรมเห็นผี เห็นเทวดา เห็นรกเห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจานั้น เปนความรูของ
เดียรถีย ขอนี้อาตมาก็แปลกใจ เพราะวาความรูนี้เปนความรูท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ
นามวา พระสมณโคดม เปนผูสอน และพระพทุธเจาเองก็ทรงยืนยนั วาพระองคเองกรู็ก็เห็น
พระพุทธเจาในอดีตท่ีผานไปแลว อาตมาเคยอานใน พระธรรมบท และเคยทานใน พระไตรปฏก พบ
หลายตอนท่ีพระพุทธเจาทรงยืนยนัวา ทานพบพระพุทธเจาและรูเร่ืองราวของพระพุทธเจาใน
สมัยกอนๆ เชนใน โอวาทปาฏิโมกข ทานกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง จงไมทําความช่ัวท่ัวหมด 
กุสลัสสูปสัมปทา จงทําแตความด ีสจิตตปริโยทปนงั จงทําจิตใจใหผองใสใหผองใสจากกิเลส เอตงั พุ
ทานัง สาสนัง พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด นี่แสดงวาพระองคทรงรูเร่ืองราวของ
พระพุทธเจาในอดีตท่ีแลวมาแลว และในตอนบางตอนทรงอางวา พระพุทธเจาองคนั้น พระพุทธเจาองค
นี้ 

นี่แสดงวา การปฏิบัติสมถวิปสสนาในพระพุทธศาสนาสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดา เห็นนรก  
เห็นพระพุทธเจาได ท้ังนีก้สุ็ดแลวแตจิตของบุคคลผูใดท่ีปฏิบัติ ถาจิตสะอาดมากถึงท่ีสุด มากต้ังแต 
โคตรภูญาณ ของพระโสดาบันข้ึนไป ถาสะอาดถึงตอนนีก้็สามารถจะเห็นนิพพานได ถาจิตตํ่ากวา โคตร
ภูญาณ ลงมาไมสามารถจะเห็นได 

เปนอันวา เร่ืองท่ีจะเห็นพระพุทธเจา เห็นพระธรรม เห็นพระอริยสงหฆท่ีนิพพานไปแลวจะรู
พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพรหม อยางนี้มีในพระพุทธศาสนา 
และความรูนีพ้ระพุทธเจาไดมาเม่ือวนับรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ในตอนตนพระองคได ปุพเพ
นิวาสนุสสติญาณ กอนคือ ระลึกชาติได และตอนท่ีสองได จุตปูปาตญาณ คือ ทิพจักขุญาณ นั่นเองแตมี
ความเขมขนมาก แลวสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจากต็รัสวา นิพพานตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ 
ดูกร อานนท ความรูใดท่ีตถาคตมีอยูในฐานะเปนครู ตถาคตท่ีจะปดบังไวเพื่อความเปนครู โดยเฉพาะ
ความเปนครูนัน้ไมมีตถาคตสอนทุกส่ิงทุกอยางไปแลว 



แลวก็พระท่ีทานไดเชน พระดมคคัลลาน และพระอรหนัตท้ังหลายมากทานดวยกัน ท่ีเห็น อหิ
เปรต พระอรหันตคือ พระโมคคัลลาน เปน อหิเปรต แลวก็มาถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานก็ทรง
ยืนยนั วา อหิเปรต นี้ ตถาคตเห็นมาต้ังแตวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ โมคคัลลาน แตวาไมม
พยานตถาคตจงึไมพูด แตวนันี้ โมคคัลลาน เปนพยานใหตถาคต ตถาคตจึงพูด กท็รงเลาความเปนมา
ของ อหิเปรต 

ท่ี พระโมคคัลลาน ไปพบ สาตกีเทพธิดา บนสวรรคก็มาถามพระพทุธเจาวา คนท่ีกําลังจะไป
ทําบุญแตยังไมถึงท่ีทําบุญ ตายเสียกอน ไปสวรรคไดไหมพระพุทธเจาก็ทรงยืนยันวา โมคคัลลาน เธอ
ไปพบมาเองแลวใชไหม แลวก็ทรงรับรองวา ภิกขเว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา เจตนาเปนตัวกรรม 
บอกวา เจตนาหัง ภิกขเว ปญญัง วทามิ ความตั้งใจนั่นแหละ เปนตัวบุญ บุญเร่ิมไดต้ังแตการตั้งใจ อยาง 
สาตกีเทพธิดา นี่เธอต้ังใจจะไปบูชาพระเจดียท่ีบรรลุกระดูกพระอรหันตแตยังไมทันไปววัก็ขวดิตาย
เสียกอน เธอกไ็ดวิมานอยูบนสวรรคแลวก็เร่ืองราวมากไปกวานั้น มีเยอะแยะ ท่ีพระพุทธเจาทรงรับรอง 

คร้ันในเม่ือพระพุทธเจาทรงรับรอง ตรัสเองวา สมารถรูได เห็นได และสาวกท่ีรูได เห็นได 
พระพุทธเจาทรงรับรองอยางนี้ แตวาทานผูพูด ทานบอกวา คนท่ีรูไดเห็นไดอยางนี้ เปนเดียรถึย ก็แสดง
วาทานผูนั้นไมไดเปนสาวกขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา พระสมณโคดม แต
วาพระสมณโคดมรูไดเหน็ไดก็เปนเดียรถียไปดวย บรรดาพระอรหันตท้ังหลายก็เปนเดียรถียไปดวย 
แลวในปจจุบัน และในอดีตใกลปจจุบัน เชน หลวงพอวัดปากน้ําภาษีเจริญ ทานเคยปรารภกับอาตมาเอง 
วาทานไปเท่ียวนิพพานได พระท่ีทานนพิพานมี รางกายเปนแกว ใสเหมือนแกวท้ังหมด ตอนนั้นอาตมา
ก็แปลกใจ มีความรูสึกเชนเดียวกับทานผูพูดวา พระอรหันตก็ดี พระพุทธเจาก็ดีนพิพานไปแลว แลว
นิพพานมีสภาพสูญ ทานเหน็ไดอยางไร เธอสงสัยปฏิปทา ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ 

ตอมาทานก็บอกวา พวกคุณสงสัยใชไหม แลวทานกบ็อกวา ไมชาหรอกพวกคุณก็บาตามผม 
ท้ังนี้เพราะอะไร แลวทานกแ็นะนําวิธีตางๆ ในการปฏิบัติและเม่ือรับฟงทานมาแลว ก็เลยมาประพฤติ
ปฏิบัติ ผลท่ีสุดก็ตามทานจริงๆ ท่ีคิดวาทานไมเปนเร่ืองแสดงวาเราเองเปนผูฟงไมเปนเร่ือง เพราะวาไม
ถึงในทาน 

อีกอยาง หลวงพอโหนง วัคคลองมะตัน ก็ด ีหลวงพอเนียน วัดนอยจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ดี ทาน
ก็ปรารภอยางนี้ เขาไปหาทานมาแลว ก็เลยนํามาประพฤติปฏิบัติ ผลท่ีสุดก็ตามทานจริงๆ ท่ีคิดวาทาน
ไมเปนเร่ืองแสดงวาเราเองเปนผูฟงไมเปนเร่ือง เพราะวาไมถึงในทาน 

อีกอยาง หลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน ก็ด ีหลวงพอเนียม วัดนอยจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ดี ทาน
ก็ปรารภอยางนี้ เขาหาทาน ทานจะวา พระวาอยางนั้น พระวาอยางนี้ พระบอกใหทําอยางนั้น พระบอก
ใหทําอยางนี้ ท่ีถามทานเขาจริงๆ ทานบอกวา พระคือพระพุทธเจา แลวทานก็แนะนําวิธีปฏิบัติใหพบ
พระ ก็รวมความวา อาตมาขอยืนยันวาในพระพุทธศาสนานี่ เห็นผไีด เห็นนรกได เห็นเทวดาได เห็น
เปรตได เห็นพรหมได เห็นนิพพานได เห็นพระพุทธเจา เห็นพระอรหันตท่ีนิพพานไปแลวได 



แลวการปฏิบัติในพุทะศาสนา หรือวาสมถภาวนา พระพุทธเจาทรงแยกไวเปน 4 หมวด มีวิธี
ปฏิบัติจริงๆ  40 แบบ ไมใชแบบเดยีว แลวก็มีแบบพเิศษอีก 1 แบบคือ มหาสติปฏฐานสูตร ใน 40 
แบบนะแยกเปนหมวดได 4 หมวด คือ  

1. สุกขวิปสสโก การเจริญควบสมาธิกับวิปสสนาเล็กนอย สมาธิเล็กนอยกับวิปสสนา 
จนกระท่ังบรรลุอรหันต อยางนี้ไมเหน็ผี ไมเห็นเทวดา ไมเห็นนรก ไมเห็นสวรรค 
ต้ังแต 

2. เตวิชโช  คือ วชิชาสาม 
3. ฉฬภิญโญ คือ อภิญญาหก 
4. ปฏิสัมภิอัปปตโต คือ ปฏิสัมภิทาญาณ 
อยาง เตวิชโช นี่เหน็นรก เห็นสวรรค ถาจิตไดตั้งแตโคตรรภูญาณขึน้ไปสามารถเห็นนิพพาน 

ได ถาตํ่ากวานั้นเหน็ไมได ถา ฉฬภิญโญ ก็สามารถทองเท่ียวไปในภพตางๆ ได ถามีกําลังใจสะอาด 
ต้ังแตเฉพาะเวลา เฉพาะเวลานั้นนะอยางคนท่ีไมได พระโสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี อรหันต ในเวลา
จํากัดส้ันๆ จติเวลานั้นถาสะอาดพอตั้งแตเทากับพระโสดาบันข้ึนไป ท่ีพระภาคเหนอืเขาเรียกวา ตทังค
นิพพาน คือหมายความวา จติวางจากกิเลสชั่วขณะหน่ึง ในขณะน้ันสามารถจะเห็นพระนิพพานและไป
ถึงพระนิพพานได 

นี่การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาน่ีเขาเปนอยางนี้นะ ขอบรรดาทานผูรับฟงทุกคนอยาทําตน
เหมือนตาบอกคลําชาง และก็จงอยาโกรธทานผูพูด ทานผูพูดนี่บางทีทานจะศึกษาเฉพาะอยาง  เฉพาะ
วิปสสนาญาณลวน เพราะวาทานพดูแตวปิสสนาญาณอยางเดยีว ถาวิปสสนาญาณลวนนี่ไมมีโอกาส
เห็นอะไรไดเลยถาหากวาเราศึกษาใหครบถวนจริงๆ แลวละก็ ทุกอยางจะไมมีอะไรเปนเคร่ืองสงสัย 

ทีนี้มาอีกตอนหน่ึง ทานก็บอกวา หลวงพอปาน วัดบางนมโค จังหวัดสุพรรณบุรี แตความจริง
นี่ไมทราบวาใครไปใหขอมูลทาน ทานไดขอมูลมาอยางผิดๆ และพลาดมากคือ หลวงพอปาน นี่ทานอยู 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี อําเภอเสนา ตําพลบางนมโค และขอมูลท่ีไดมาก็หมายความวาพระของ 
หลวงพอปาน นะมีข่ีเสือ มีข่ีอูฐ มีข่ีลิง มีข่ีไก มีข่ียักษ ความจริงพระของหลวงพอปานมีข่ีหนุมาน ข่ีครุฑ 
แลวก็ข่ีนกกระจาบ ข่ีปลา ข่ีเมน ข่ีไก ท่ีทําเปนภาพข่ีๆ นีก่็เพราะวาการศึกษาของทานทําจากผงประเภท
นั้น คือวาเสกผาขาวใหเปนลิง เสกผาขาวใหเปนครุฑ เสกผาขาวใหเปนไก เปนตน แลวก็จะมีอักขระใน
มือหรือในปก จะลอกอักขระนั้นมาทําเปนผล ผงนั้นเปนผงรักษาโรคเปนผงปองกนัไสยศาสตรตางๆ 
ไมมีการงัดเอาผงมาทําเสนหยาแฝด เพราะวาเวลาจะใชพระเขาใชอาราธนาบารมีพระพุทธเจา เปนตน 

นี่แคนี้ ทานฟงมาพลาดก็ขอๆ อยาไปโกรธทานนะ อยาไปโกระทานเพราะทานรับฟงมาคนให
ขอมูลทานพราดไปนี่เรานาจะเหน็ใจผูพดู ผูพูดคงไมมีเจตนารายและพูดไปตามคําบอกเลา แตคนบอก
เลานั้นแหละบังเอิญไปบอกผิดเขา ทานก็เลยเขาใจผิด 



ทีนี้ก็มีอีกวา ทานกลาววา มีลูกศิษย 2 คน คือวา ไอลิงขาว กับไอลิงดํา คําวาไออีมึงกูนี่บรรดา
ทานพุทธบริษทั ถาเปนคนด ี เปนพระดีนี่เขาไมพูดกนันะจะถือวาเปนคําหยาบกไ็มถูก เพราะวาบางคน
ใชวาจาอยางนัน้ แตวาคนท่ีจิตทรามเขาจึงจะใชวาจาอยางนี้ แตวาก็เปนข้ันของคน คนเปนตามอันดับ 
คนท่ีมีจริตละเอียดเขากพ็ูดไพเราะ เพราะการพูดนี่จะแสดงใหเห็นวาถาเปนคนดีเฉพาะคนดีท่ีมีศีลหา 
เขาจะไมพูดคําเท็จ คนดีท่ีมีกรรมบถ 10 จะไมพดูวาจาเท็จจะไมพูดวาจาหยาบ จะไมพูดวาจาสอเสียดยุ
ยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน และจะไมพูดวาจาเพอเจอเหลวไหล แตวาถาคนมีจิตตํ่า เขาจะเรียกไออีมึง
กู อันนีเ้ปนของธรรมดา ถาวาตามกฎหมาย ศาลฏีกากไ็มปรับโทษ เพราะวาคนท่ีทรงศีลเขาไมใชกัน
แบบนี้นะ 

ทีนี้ทานผูพูดเปนใครท่ีอาตมาก็ไมทราบ เพราะทานท่ีเขียนปญหามาถามนี่ก็ไมไดบอกวาทานผู
พูดเปนใคร แตวาชางทานเถอะ ก็จงอยาถือโกรธ การฟงคําพูดก็ดี หรือจริยาของคนก็ดี จงอยาถือโกรธ 
จงถือวาถาพูดเปนเคร่ืองสะเทือนในนดิหนึ่ง ไมตรงกับความเปนจริง จงจําคําพุทธภาษิตวา นตัถิ โลเก 
อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก ฉะนั้นการวา การดา การนนิทา ก็จงอยาวา อยาดา อยานินทา
ตอบ เพราะวาถาเขานินทามา ดามา วามาแลว เราโกรธ เราจะเลวท่ีพระพุทธเจาตรัสกับพราหมณ 4 คน 
ท่ีมีมาดาพระพุทธเจาตอหนาธารกํานัล ตอหนาคนฟงเทศน ตอหนาพระฟงเทศน ใน พระไตรปฏก มีอยู
สมเด็จพระประทีปแกวตรัสถามวา ตถาคตแพตรงไหนละ พราหมณก็บอกวาก็ขาดาแกนีแ่กไมดาตอบ 
แกกแ็พขาซิ พระพุทธเจาตรัสวา พราหมณ ตถาคตมีความรูสึกวา ใครโกรธตถาคตมา แลวตถาคตโกรธ
ตอบ ตถาคตเลวกวาผูนัน้นะน่ีแสดงวาคนท่ีเขาดาเรานะ เขาเลวแลว แตเราจงอยาเลวตอบ 

ขอท่ีวาอาตมาอวดอุตริมนุสสธรรม อาตมาก็จําไมไดวาไปพูดไวตรงไหน ถาจะพูดไปเขียนไป
ตามอารมณท่ีมีความรูสึกในขณะเจอวิปสสนาไมไดแสดงออกแตมีพระบางทานยนืยันวา พระฤาษีลิงดํา 
ไมใชพระอรหันต ไมใชพระอริยะ เปนผูทรงฌาน อาตมาก็ยังเคยปฏิเสธไป ในหนังสือบางเลมยังเขียน
ไวในอารัมบทวาอาตมาไมขอยอมรับวาเปนผูทรงฌาน เพราะไมเคยคิด คิดแตเพียงวาบวชอยูปฏิบัติเพือ่
ความสุขใจเทานั้นก็พอ เวลานี้มีความรูสึกเทานั้น ท่ีพูดไปตามจริยาท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนํา ท่ีกลาววา
อาตมาพยากรณคนนัน้คนนีว้าเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี อรหันต อันนีก้็รูสึกวา อาตมาจะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณอยูยงัจําไดวา ไมเคยพูดตรงๆ กบัใคร แลวก็ไมเคยตองการพยากรณใคร เคยคิด
แตเพยีงวา เคยพูดแตเพยีงวา ถาเขาถามถึงอารมณฌานวา ถาทําสมาธิถึงข้ันนี้เขาเรียกวาฌานท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 
3 พูดถึงอารมณพระอริยเจาก็เอาสังโยชน 10 ท่ี พระพุทธเจาตรัสวา ตัดสังโยชนเทานี้เปนพระอริยะข้ัน
นั้นข้ันนี่ อยางนี้เปนตน 

และทานผูฟงทานจะคิดวา บอกวาทานเปนพระอริยกห็นักใจเหมือนกันพดูใหฟงวาจิตนะ ถา
เขาถึงจุดนี้ จะเปนพระอริยะขนาดนั้น ตามท่ีพระพุทธเจาทานตรัส อันนี้ก็รูสึกวา ทานเขาใจผิดไปนะ 
บางทีทานจะฟงคนบอก คนบอกจะเขาใจพลาด แตเคยไดยนิมานานแลว เคยไดยินมานาน คนเขาพูดกัน
แบบนั้นก็ไมทราบวา เอามาจากไหน แตวาอยากจะสนใจ เพราะเร่ืองมีแลววา คนท่ีไมถูกนินทานะไมมี
ในโลก 



ทีนี้เร่ืองการตัง้ ธนาคารขาว นี่เขาพูดวายังไง การตั้งธนาคารขาวนี่ทานบอกวา ทานผูพูดก็บอก
วา เจากรมฯ เสริม รายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัถึงจุดนีพ้ระเจาอยูหวัเลยเหน็ชอบดวย แหมอัน
นี้ก็แปลกมาก 

แตความจริงเร่ืองนี้นะ เปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทาน ทานมีมนต
เขาไปใน พระราชวังสวนจิตร ถาจําไมผิดเปนเดือนมากราคม พุทธศักราช 2521 ตนเดือน พระองคมี
พระราชปรารภวา อยากจะใหหลวงพอต้ังศูนยหนึ่ง ถามวาศูนยอะไร ทานบอกวา เปนศูนยสงเคราะหผู
ยากจนในถ่ินทุรกันดาร จึงไดถวายพระพรไปวา วดันะใหญพอ พระองคนะเคยเสด็จไปแลว 2 คร้ัง ก็
ทราบ แตวาเงินไมมี พระองคตรัสวาเงินมี ตอมาก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคมา 1 
แสนบาท แลวก็มีคนโดยเสด็จพระราชกุศลผานทางพระองคมาอีก 3 แสน รวมเปน 4 แสนบาท แลวก็
หลังจากนัน้กมี็คนเขาโดยเสด็จพระราชกุศลเปนวัตถุใหสงเคราะหเยอะแลวทราบขาววาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัใหต้ัง ศูนยสงเคราะหผูยากจนในถ่ินทุรกันดาร ก็มีคนจํานวนมากท่ัวเกอืบทุกจังหวัด สง
ของมาชวย แลวก็พกกันไปแจก เวลาแจกก็ไปแจกดวยกนั ไปท่ีต้ังรอยคนเศษ ไมมีการปดบัง การจะ
แจกก็ติดตอกบัเจาหนาท่ีทองถ่ิน เชน จังหวัด อําเภอ เปนตน แลวท่ีไหนถามีทหารก็ใหทหารทําการแจก 
ทหารตองการสํารวจผูยากจน 

และใหนามวา ธนาคารขาว ก็เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซ่ึงทานยังตรัส
วา ยังใหใชศัพทอ่ืนมันยังไมแนนอน ไมรูจะใชศัพทอะไรดี ก็เลยใหใชวา ธนาคารขาว ไปพลางๆ กอน 
นี่ทานไมอยางนั้นทานบอกวาทานผูพูด พดูวาทาน เจากรมฯเสริม สุขสัวสดิ์ เปน ราชเลขาฯ แตความ
จริงนะ ทานเจากรมฯ เสริมนะ ทานไมเคยเปนราชเลขาฯ เลย เวลานั้นทานเปน เจากรมส่ือสารทหาร
อากาศ ก็รูสึกวาทานฟงมาผิดๆ เปนท่ีสงสารทานนะ แตวาทุกคนฟงทานพูดแลวอยาไปโกรธเลย เพราะ
ทานผูนี้เปนใคร จะเปนพระหรือเปนฆราวาสก็ไมทราบ คนถามมาก็ไมบอกวาทานผูพูดเปนใคร 

แลวกว็ันนี้อาจจะแกขอของใจของทุกคนอาจจะไมครบถวนเพราะวา มันนั่งแลวมันคอยจะไอ 
แตใหทราบวา คําถามท้ังหมดท่ีถามมานะ ไมเปนความจริงเลยสักอยาง 

แลวก็มีเร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหน่ึง เร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหน่ึงก็คือวา เร่ืองวัดโบสถวิหารพระท่ีน้ํา
นอย ท่ีทานผูพูดเอาขาวมาจากไหนก็ไมทราบ เอามาเสียเหยียดยาวไปเลย ก็หวังวาทานผูถามนะ จะรู
จากเทปท่ีทานสงมาแลว แตความจริง วัดท่ีน้ํานอย ท่ี หาดใหญ สงขลา นะ เร่ืองราวเปนอยางนี ้

เดิมทีเดยีวนะอาตมาไป สงขลา นะเปนวนัแรก ยังไมเคยไปมาในกาลกอนไมไดเคยไปสํารวจ
ทางมากอน แตกอนจะเขาไปพบเปนนิมิตลอยอยูในอากาศเห็นเปนพระพุทธรูปองคใหญลอยอยุ และ
เห็นวาเปนพรหมยืนอยูดวย ก็ไมแปลกใจก็ปลอยไปตามเร่ืองไมสนใจ แลวตกเวลากลางคืนก็ปรากฏวา 
เห็นพรหมองคนั้นทานมายนือยูท่ีขางเตียง ถามทานๆ จึงบอกวา สถานท่ีตรงนั้นมีพระพุทธรูปทานบอก
ระยะทางวาจากนี่ไปกีก่ิโล ทานอยูทางดานซายมือ มีอะไรบาง ถามวาพระพุทธรูปนี่เปนพระพทุธรูป
อะไร ทานบอกวา เปนพระพุทธรูปทองคํา แลวก็เปนพระสมัยกอนท่ีเขานํามาฝงไว เปนพระท่ีชาวเมือง



เขาบูชา ถือวาเปนพระศักดิสิ์ทธ์ิ ตอนเชาจึงปรารภกับ หมอมหลวงวรวัฒน นวรัตน ผูอํานวยการ
โรงไฟฟาฝายผลิต และก็ เจากรมฯ เสริม กับทุกคน ถามวาถนนไปทางนั้นมัน มีไหม เขาบอกวามี วัน
นั้นก็เขาไป มาเลเซีย ดวยกนั ขากลับมาตอนเย็น ทานหมอมหลวงวรรัตน ก็พาไปด ูไปถึงกิโลนั้นจริงๆ 
ก็เห็นภาพตามนั้น ก็ลองวัดระยะไปซิ ก็มีตนไมตามนั้นจริงๆ ไปพิสูจนกันกอน แตความจริงอาตมาไม
เคยไป จังหวัดสงขลา และ หาดใหญ มากอนเลย สําหรับทานผูพูดนี่ไดรับขาวสารมาผิดพลาด ก็อยาไป
โกรธทานนะ การโกรธเปนของไมดี ทําจติเศราหมอง ตองถือวาคนบอกทานนะบอกผิดพลาด 

และการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสดจ็ไปไมใช เจากรมฯ เสริม เชิญ เปน ทาน
หญิงวิภาวดี เปนองคเชิญ แลวก็ไมไดเชิญไปขุดพระทอง ไมมีเจตนาจะขุด ไมเคยส่ังใครขุด เปนแตเพ
ยงวาไปบรรจพุระบรมสารีริกธาตุแกพรพทุธรูปท่ีสรางมาในวหิารนัน้และเงินท่ีใชท้ังหมดสวนใหญ
เปนเงินของชาวกรุงเทพฯ ชาว สงขลา และ หาดใหญ ชวยบางตามสมควร จะไปรบกวนเงินสวน
จังหวดันะรบกวนเขาไมไดหรอก ไมมีใครเขาโงเอามาให จะไปมีอํานาจอะไรไปทําแบบนั้นขาวนี้ทาน
ฟงมาผิดพลาดก็ขอทุกคนจงอยาโกรธทานนะ ตองถือวาเปนเร่ืองธรรมดาการฟงขาว การฟงขาวจากคน
บอกน่ี ก็คนบอกน้ีถาเปนพระโสดาบันนี่ก็หมดเร่ือง แตคนพูดเปนพระโสดาบันก็หมดเร่ืองเหมือนกัน 
แตหากวายังไมเปนเช่ืออะไรกันไมไดเลย  

ทีนี้บอกวา เจาฤาษีลิงดํา หรือไอฤาษีลิงดํา ถามันจะไปหาใครมันก็ไปสํารวจบานกอน 
(หัวเราะ) อันนี้ไมมีเวลาหรอก จะพยากรณวาบานนั้นเปนอยางนัน้ บานนี้เปนอยางนี้ ไอนัน้วิชาหมอดุ
นะ แลวเร่ืองพยากรณนะอยามาถามกันเลยโดยมากใครจะมาถามน่ี ก็บอกวานี่วิชาความรูนี่พระพุทธเจา
ใหไวแลว ทุกคนปฏิบัติเอาเอง จะถามกนันะไมบอก เพราะวิชาความรูมีหลักสูตรสองใน วิชชาสาม 
ฌานโลกียทําได ทีนี้การสอนกันแบบนี้มันเปนของไมยากสําหรับคนดี แตวาคนเลวนะทําไมไดหรอก 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท พระพุทธเจาทานบอกวา สัพพปาปสสะอกรณัง ตองไมเลวทุกอยาง 
ไมเลวท้ังกาย ไมเลยท้ังวาจา และท้ังใจ สจิตตปริโยทปนัง ตองทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส ถาหากวามี
จิตเศราหมอง เกลือกกล้ัวไปดวยนิวรณและไรศีล ไรสัจจะ จะเหน็อะไร แมแตใจของตนเองยงัไมมี
ความรูสึก เสียงของตนเองยังไมสามารถจะฟงไดยินวา วาจาท่ีพดูไปนี่เพราะหรือไมเพราะ หยาบ
หรือไมหยาบ เปนการทําลายลางความสามัคคี ความดีของบุคคลอ่ืนหรือเปลา ยังไมรูอยางนี้ละก็ ความ
เปนทิพยของจติไมมี 

เอาละเทปหนานี้จะหมด ขอตออีกนิดหนึ่ง ก็ในเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงใหต้ัง 
ศูนยสงเคราะหผูยากจนในถ่ินทุรกันดาร แลว ทานพลเอาเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน นายกรัฐมนตรี สมัย
นั้น ไดชวยขาวสารมา 2 พันกระสอบ น้ําตาล 100 กระสอบ และพันธุพืชพันธุผักอีกเปนจํานวนมากและ
ก็เส้ือยืดอีกหลายพันตัวเพื่อเปนการชวยกนัสงเคราะหผูยากจนในถ่ินทุรกันดารคนดีเขาทําอยางนีแ้หละ 
บรรดาทานพทุธบริษัททุกทาน ไมใชมานัง่ดา นั่งวา นั่งนินทาซ่ึงกันและกัน 

เอาละสําหรับหนานี้รูสึกวาเทปจะหมดแลว ขอยุติไวเพยีงเทานี้ ขอบรรดาพุทธบริษัทฟงเทป
หนาหลังตอไป 



ปกิณกะคําสอน 18 
ตอบเสียงจากอเมริกา 2 
วันจันทรท่ี 26 ตุลาคม 2525 
สําหรับอีกตอนหนึ่งเร่ือง พระท่ีน้ํานอย ทานอางไววา ชางท่ีทํานะ ชางรุนนองของทาน นี่

อาตมาไมทราบเหมือนกนั ทราบแตวา นายชางผูทําชื่อปล่ัง เปนชางของ ของการไฟฟาฝายผลิต ซ่ึง 
หมอมหลวงวรรัตน เปนผูใหไปทําและก ็ หมอมหลวงวรรัตน เปนผูควบคุมงาน ถาขาดตกบกพรอง
อะไรก็ตาม กแ็จงมาท่ีอาตมา และก็มีพอคาใน หาดใหญ ขายวัตถุกอสราง ทานบอกวา ทานจะชวยแลว
ทานก็ขายของใหถูกกวาราคาของในทองตลาด นี่ความจริงนี่เปนอยางนี้นะและท่ีทานบอกวานายชางท่ี
เปนรุนนองของทานนี่จะเปนใครอาตมาไมทราบ แตความจริงเร่ืองนี้กแ็ปลกนะ มันไมนาจะทําทานเลย
นะ ผูใหขาวนี่นาจะใหขาวตรงกับความเปนจริง ไอความเสียหายมันก็เกิดแกคนพดู ทานผูพูดจริงๆนะ 
อาจจะไมมีเจตนาราย เขาใจวาตองการใหดี 

ทานบอกวา ทานเปนนักเจริญสมถวิปสสนา แตก็นาเสียดายอยูนดิหนึ่งท่ีทานศึกษาพระ
กรรมฐานไมครบถวน ถาศึกษากรรมฐานใหครบถวนท้ัง 4 หมวดและก็ศึกษากรรมฐานถวนท้ัง 40 
พรอมท้ัง มหาสติปฏฐานสูตร และ พระอภิธรรม การเขาใจพลาดอยางนี้ของทานมันก็จะไมมี และก็ทุก
คนจงอยาโกรธเพราะวาการศึกษาไมสมํ่าเสมอกัน ทานอาจจะไดปริญญาทางโลกก็เลยพูดเปนโลกๆ ไม
มากหนอย ก็ฝายธรรมะน่ีเขาก็ตองถือเปนการใหอภยักบัผูท่ีหลงผิดอยูเสมอ ตองดูกันท่ีตัวอยางของ
พระพุทธเจา 

พระพุทธเจานะถูกดา ถูกวามาเยอะ ก็ไมมี พระพุทธเจาก็ไมเคยโกรธ อยาง สัญชัยปริพาชก ดา
พระพุทธเจา พระพุทธเจากไ็มโกรธ มาคัณฑิยา จางคนดาพระพุทธเจาก็ไมโกรธ อัญญติดถีย จาง นาง
จิญจมาณวิกา ดา พระพุทธเจาก็ไมโกรธ พราหมณมาดาตอหนาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ไมโกรธ 
ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบอกวา ถาทานโกรธ ทานจะเลวกวาคนดา 

ฉะนั้นสําหรับทานผูพูดนี้ กจ็งต้ังใจไวกอนวาทานมีเจตนาดีวาเพื่อจะรักษาพระพุทธศาสนา แต
ก็คงคิดวาทานกับพวกเรานี่มีพระพุทธเจาคนละองค ทานกลาววาพวกเราเปนเดยีรถีย คําวาเดยีรถียนี่
ความจริงไมใชของหยาบ เขาแปลวาภายนอก คือคนละพวก อยางท่ีพระพุทธเจาเรียกคนท่ีไมไดนับถือ
พระพุทธศาสนาวา เดยีรถีย ก็หมายความวาคนละพวกกัน เวนแตหากวาทานเปนพวกเดียวกับ
พระพุทธเจา นับถือพระสมณโคดม ทานก็ไมคานท่ีเหน็ผี เห็นนรกเห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจา ก็
พระพุทธเจาทานยืนยันวา พระพุทธเจาองคๆ วาอยางนัน้ วาอยางนี้ พบองคนั้น พบองคนี้ ตรัสวาอยาง
นั้น ตรัสวาอยางนี้ นี่พระพุทธเจาทานยนืยนัวาทานเห็น บรรดาพระสาวกท้ังหลายรุนหลังนี่ก็เห็นกนั 

อยาง หลวงพอวัดปากน้าํ ภาษีเจริญ แตจะกลาวถึง หลวงพอวัดปากน้ําภาษีเจริญ ทานก็ถูกดา
ยับเหมือนกัน สมัยนั้นท้ังพระท้ังฆราวาสดาทาน ถือวาทานเปนศาสดาองคพิเศษในโลก ปรากฏขึ้นใหม
เปนปาราชิก อวดอุตริมนสุสธรรมอาตมาก็ฟงเขาเลาใหฟง แตกย็งัไมเช่ือ มีเหตุผลอยูวาถาทานไมดี



จริงๆ คนไมเคารพนับถือทานมาก จึงไปดูดวยตัวเอง ไมดูอยางเดยีว ลองศึกษาดวยการตั้งใจจริง ปฏิบัติ
ตามทานสอน ไมนอนอยูปละ 1 เดือน พอไปปแรกนัน้ไปเห็นปฏิปทาเขาก็เล่ือมใส ตอมา ออกมาแลว
บรรดาญาติโยมถาม บอกวาอยาใหบอกเลย จะไมขอเลาใหฟง แตไปดตัูวเอง ทางท่ีดแีลวก็เตรียมสตางค
ไปทํากับขาวเลี้ยงพระดวยกนั สตางคของใครๆ ก็ถือเอาไป อาตมาจะเปนคนเชาเรือไปเอง ทุกคนไปพบ
หลวงพอเขา ไอขาวท่ีบอกมานะลืมหมด ตางคนตางสวดคนบอกวาไมรูจริง ไมเหน็จริง มันไปโกหก
มดเท็จกนั ทานดีอยางนั้น ทานดีจริงๆ นีเ่ราตองพิสูจนกันดวยของจริง ไมใชเอากิเลสเขาไปพิสูจน ถา
ทานพูดวาอยางไรเปนอยางไร เราตองปฏิบัติเสียกอน ทําเสียกอน 

อยางในพระพุทธศาสนานี่มีพระกรรมฐานที่หมวด ก็ทําใหจบทุกหมวดซิแลวาทานผูเขียน
จดหมายมานี่ ทานทําแลวนี่ ทานพบแลว อยางมโนมยิทธิ นี่เด็กเล็กๆ ก็ไดกนัไมไดนั่งคุม ไมไดไปนั่ง
ทํา เขาศึกษาไปแลวเขาก็ฝกกันตออยาง อเมริกา นี่ก็ฝกกนัตอมาก อยาง เยอรมันตะวันตก นะ ฝร่ังไปฝก
กันเองฝร่ังใน เยอรมัน มาฝก แลวก็ไปฝกกันตอ อันนี้มันมีพยานอยู ถาหากวาอาตมาจะไปนั่งสะกดจิต
สะกดใจนะเปนไปไมได ฝร่ังนะเขาไมโง คนท่ีมาฝกท่ีนีเ่ปนด็อกเตอรก็เยอะ เปนปริญญาก็เยอะ  เขาก็
ทํากันไดดี แลวเขาก็ฝกกันตอไป มันตองพิสูจนกันดวยความจริง อยางกับไปพบผูหญิงท่ีเข่ือนอะไรละ 
จุฬาภรณ หรือไงก็ไมทราบ อาตมาก็ไมไดจํา ทานผูนัน้พูดวามาศึกษาประมาณ 5 นาที แตความจริง
เวลา 5 นาที 10 นาที นี่ถาคนเขาดีจริงๆ นะ คือเขาไมมีการช่ัว ไมมีวาจาช่ัว ไมมีใจช่ัว แลวก็มีภายดี วาจา
ดี และใจดีมีจติใจสะอาดจากกิเลสชั่วขณะหน่ึงก็ตาม เขาสามารถจะไดทิพจกัขุญาณโดยฉับพลัน แลว
เขาเองก็สามารถไปฝกเด็กช้ัน ป. 5 ไดต้ัง 20 คน นั่นอาตมาไมไดคุมอยูนะ ไมไดไป เขาทํากันเองเขาทํา
ได เขามีความเชื่อถือไมใชอารมณเคล้ิม ความจริงของจริงนี่มันมีอยูนี่ศึกษากันเสียใหดดีีกวา 

ดีกวาท่ีบอกวาจะรักษาพุทธศาสนา นี่จะเปนการทําลายพระศาสนาเสียแลวแลวการกระทําอยาง
นี้ จะใหเกิดคาวเลือดข้ึนในขอบเขตพระศาสนา กล่ินคาวเลือดมันจะเกิดข้ึน เพราะการแตกแยกของคน 
น้ําผ้ึงหยดเดยีวสามรถทําความจลาจลใหเกดิข้ึนในบานเมืองไดฉันใด การกระทําอยางนี้มันยิ่งกวาน้ําผ้ึง
หยดเดียว จะถือวาทานผูนี้รักษาพระศาสนาหรือจะถือวา ทานผูนี้ทําลายประเทศชาติกนัแน 

ชาติของเราตองการความสามัคคี การฝกมโนมยิทธิตอง หนึ่งตองมีศีลบริสุทธ์ิ สองตองมี
อารมณตัดจากนิวรณช่ัวคราว สามตองมีปญญา ส่ีมีอารมณเปนทิพย ทําใหคนระลึกชาติไดบาง สามารถ
รูอดีต อนาคตไดบาง ถึงแมวาไมยาวนักแตทําใหเกิดความรักความสามัคคีกันกลมเกลียว รักกนัมาก ตาง
คนตางถือเปนพี่เปนนองกัน เขามีความสามัคคีกันอยางนี้ แลวทานผูพูดนะมาพดูใหเขาแตกความ
สามัคคี สรางความโกรธ สรางความสะเทือนใจใหเกิดข้ึน อยางนีน้ะเปนคนดีแลวหรือ 

แตถาทุกทานทราบวาเขาเปนคนเลวกจ็งอยาโกรธ กตามวิสัยของคนท่ีเกิดมาในโลก บางทาน
มาจากอบายภมิู ผูนี้ไมมีเหตุมีผลก็ตองดูพระพุทธเจาบอกวาบุคคลใดถาเปน ปทปรมะ พระพุทธเจาเดิน
หลีก ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะพวกนัน้เขาไมมีเหตุไมมีผล องคสมเด็จพระทศพลจะสอนอยางไรมนัก็ไม
เกิดประโยชนดีไมดีเขาดาสวนเอาเสียอีก ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตองหลีกไป 



ก็เปนอันวาทานผูพูดนี้ ทานไมไดนับถือพระพุทธเจาท่ีมีนามวาพระสมณโคดม ทานจะนับถือ
พระพุทธเจาองคไหนนีเ่ปนเร่ืองของทาน เพราะวาพระสมณโคดมสอนอยางไรทานไมไดเช่ือไมไดฟง 
ทานไมไดปฏิบัติตามพยายามคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ทีนี้มาเร่ืองของ การขุดน้ํามัน เร่ืองน้ํามันนี่ความจริงอาตมาถวายพระพรแตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัท่ี วัดทาซุง พระองคเสด็จมาหลอรูป หลวงพอปาน มาเททองรูปหลอ หลวงพอปาน และ 
หลวงพอใหญ พระองคตรัส อาตมาก็ไมไดเตรียมแลว ทานตรัสถามก็ตอบไปตามความรูสึก แลวก็เม่ือ
ตอบไปแลวกถ็วายพระพรไปวา ราวป 24 จะฟาสาง กห็มายความวา 24 จะเร่ิมพบนั่นบางพบนี่บาง ป
นั้นถาจําไมผิดก็เปนป 18 หรือป 17 นี่ละ จําไมไดถนดั อาจจะเปนป 17 ก็ได จําไมไดถนัดนกันะ 17 
หรือ 18 ก็ได แลวก็ตอนน้ันเขาก็ยังไมคอยฟูฟากันนัก 

ไอการที่จะบอกวา ไปช้ีใหใครเขาขุดท่ีไหน อาตมานีย่งัมีสติสัมปชัญญะสมบูรณอยู หรือวา
สัญญาไมวิปลาส ไมถึงกับความเปนบา จะไปทําอยางนัน้นะมันไมได จะไปช้ี ขุดตรงนั้นขุดตรงนี้ เขา
ไมขุดตามก็โกรธ มีจดหมายฉบับนั้นมีจริง มันก็ตองเปนจดหมายปลอม อาตมาม่ันใจวา อาตมายังเปน
พระ อาตมายงัไมโกหกมดเท็จใคร อาตมายังไมทําลายลางความดีของใครแตวาถาความรูนี่เปนคําบอก
เลาท่ีไดรับมาจากคนอ่ืนก็ตองขออภัยทาน ท่ีคนบอกใหทาน คือแจงผิด ใหขอมูลผิดพลาด แตความจริง
ก็นาจะคิดเหมือนกันนะวาคนท่ียังไมบานะคงไมทําอยางนั้น ความรูประเภทนี้นะ เขาปกปดกนั แตวาถา
ไมมีความจําเปนจริงๆ ไมมีใครถามก็ไมบอก แตเม่ือบอกไปแลวก็ช้ีแจงเหตุผลทีหลังวาท่ีไหน โดยมาก
จะเขียนลง ธัมมวิโมกข อยางนี้ กําแพงเพชร นี่บอกมันต้ืนท่ีสุด ไมไดไปช้ีใหขุดนี ่แลวก็ตอมาเขาก็ขุด
พบวา มันต้ืนท่ีสุด และก็มันมีจริงๆอันนีก้็รูสึกวาสงสารทานผูพูดเหลือเกินนะ ใครนะใหขอมูลของทาน 
ใหขอมูลแกทานผิดพลาดไปมาก 

และการท่ีทานบอกวา ไมเคยเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวันี ่ แตความจริงราชเลขาฯ 
ทราบดี เร่ืองนี้โกหกกันไมไดหรอก เพราะคนท่ีรับฟงอาตมาอาตมาถือวาไมใชคนโง แตคนทุกคนท่ีมา
หานี่เคยหวาดหวั่นอยูเสมอวา ทุกคนทานเปนคนฉลาด เม่ือเขาใจวาทุกคนเปนคนฉลาด ก็ควรจะคิดวา
เราพูดทุกอยางก็ควรจะพูดตามความเปนจริง ไมเคยดูถูกดูหม่ินใครเลยวาเปนคนโง แตการคิดวาคนอ่ืน
โงก็คือเราโงท่ีสุด เพราะคนที่มาหานี่ผานโลกมาดีแลว ผานการศึกษามาดีกวาอาตมา อาตมาสําเร็จวิชา
ความรูมาจากศาลาวัด ซ่ึงมันเปนความรูกระจอยรอยจะไปเขาใจวาคนอ่ืนเขาโงกวานะเหน็จะเปนไป
ไมได จริงไหม 

แลวอีกรเองหนึ่งท่ีเปนเร่ืองสําคัญ เร่ืองสรางวัดซอนวดั หรือสรางวัดแขงขันกับวัดอะไรนี่ ท่ี
ข้ึนปายวา ศูนยศิษยหลวงพอปาน นะ เดมิทีท่ีตรงนั้นนะต้ังใจจะทําเปน สํานักวิปสสนา ของ วัดทาซุง 
นี่เอง แลวก็ต้ังข้ึนเปน ศูนยศิษยหลวงพอปาน ก็หมายความวา ศิษย หลวงพอปาน นี่มีมาก จะไดรวมกัน
เปนกลุมเปนกอน วัดทาซุงท่ีตอนอาตมาอยูนี่ นายอยูท่ีแรก มีกุฏิอยู 3 หลัง สองหลังผุพังมาก ร้ือมาแลว
ใชอะไรไมไดเลย นอกจากไมพื้น นอกนัน้เสียหายหมดเพราะหยิบแลวมันกรอบไปหมด อาตมาก็ตอง



มาสรางกระตอบอยูโคนตนโพธ์ิแลวก็ท่ีวดันี้ก็สรางหอสวดมนต สรางเสามาแลว 10 ป ไมไดทําอะไร
อยางอ่ืนอีกเสาหอสวดมนตนี่มีเจาภาพ แตวา 10 ปผานมาไมทําอะไรตอไปเลย  

ตอมาก็อาศัย พลอากาศตรี อาทร โรจนวิภาต กับภรรยา ไปเชิญ ทานพลอากาศเอกพะเนียง  
กานตรัตน สมัยนั้นทานเปนพลอากาศตรีมาทอดกฐินหลังจากนั้นมากมี็ ทานเจากรมฯ สุขสวัสดิ ์ กับ
ภรรยา นาคณะกันมาชวยทําการกอสราง จนกระท่ังสรางทางดานนี้เต็ม เม่ือคนมาเจริญสมถวิปสสนา
กันมากทีไมพอ ก็เลยไปซ้ือท่ีฝงตรงขาม ต้ังเปน สํานักวิปสสนา ตอมามีประชาชนสวนใหญเห็นวา
โบสถนี่มันเกาเต็มทีแลว และก็เล็ก จะสรางใหมก็ขออนญุาตเจาอาวาส จะสรางขางโบสถ สถานท่ีมีอยู 
ทานบอกวาตนไมมันมากเสียดายตนไม สงสารตนไม จงึไปสรางฝงโนน 

นี่บอกวาเจาอาวาสวากไ็มฟง เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล วาก็ไมฟงโตแตผู
เดียว แตความจริงมันไมถูกตองเลย ถาหากวาโตแตผูเดยีวละก็ เวลาจะฝงลูกนิมิต ทําไมไดแน เพราะวา
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมานี่เจาอาวาสตองเซ็น เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ตองเซ็น
แลวก็เจาคณะใหญตองเซ็น แลวผานราชเลขาฯ เร่ืองลายเซ็นไปตามลําดับหมด ไมมีใครขัดของ 

แลวก็เวลาฝงลูกนิมิตพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดรับมาแลว ทานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ 
เจาคณะจังหวดั เจาอาวาส รวมกันท้ังหมด แลวก็มีเจาคณะหนกลาง คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัด
สามพระยา มาเปนประธาน สมเด็จพระพุฒาจารย จัดสุทัศน มา และก็มีพระราชาคณะมาดวยกัน
ท้ังหมด 10 องคเศษ แลวก็มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงตัดนมิิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แลวก็สมเด็จเจาฟาชาย พระเจาลูกยาเธอ เม่ือทรงตัดลูกนิมิตแลวทานก็ทรง
เยี่ยมราษฏรท่ีถวายทรัพยแกพระองคถวายเงิน วันนั้นทานรับไดเพยีงไมถึงคร่ึงของประชาชน เพราะวา
เวลามันมืด ประชาชนก็ถวายไดนอยไดเงินจริงๆ เจด็หม่ืนสองพันเศษ ยอดนี่อาตมาอาจจะจําผิด แตวา
ไมนอยกวาเจด็หม่ืนสองพัน แลวทานก็ถวายกับวัด 

แลวกห็ลังจากนั้นทานเจาอาวาส เจาคณะตําบลก็ดี เจาคณะจังหวดักด็ีเจาคณะอําเภอก็ดี ทาน
เวลาจะบวชนาคบวชเณรทานก็มาโบสถนี้ ทานก็มาเสมอเจาอาวาสก็ลงสังฆกรรมรวมกันเปนปกติ แลว
จะหาวาไอศูนยนี่ต้ังแขง หรือสรางวัดแขง เอาขาวมาจากไหน ผูใหขาวนี่ใหขาวทานผิดไป การใหขาว
ผิดพลาดทําใหผูพูดนี่เสีย 

เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ขอกลาวหาท่ีแจงมารูสึกวามากมายอาตมาก็ขอสรุปวา ขอ
กลาวหาท้ังหมดไมมีอะไรเปนความจริงแมแตอยางเดียว ท่ีนี้ทานผูพูดทานบอกวา ทานไมเคยมาพบกับ
อาตมาเลย ไมเคยเหน็เลย แตวาทานบอกวา คร้ังหนึ่งทานจับไดวา เวลา 9 นาฬิกา 40 นาที ท่ี วัดทาซุง 
อาตมาบอกวาเวลา 10 นาฬกิาจะมีคนมา 3 คน เด็กสองคน ผูหญิงหนึง่คน มารถแลวก็ใสเส้ือสีนัน้ ใส
รองเทาสีนี้ ทานอางอยางนีน้ะมันตรงกันขามกับความเปนจริงใชไหม ก็เปนอันวา ผูพูดนีไมมีอะไรจริง
สักอยาง แลวก็เราควรจะโกรธไหมอาตมาก็บอกวาไมควรจะโกรธ เพราะความไมจิรงเปนของไมด ี ถา
เราไปโกระความไมจริงเขา เราก็จะเลวกวาความไมจริงนัน้เขาไปอีก ตามท่ีพระพุทธเจาทานบอกวา ใคร
เขาโกรธมาแลวเราโกรธตอบ เราจะเลวกวาบุคคลผูนั้น 



จงจําไววาผูทรงศีล ผูทรงธรรม อันดับแรกจริงๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวคือ 
หนึ่ง  จิตตองปลอดจากอุปกิเลส คือไมยกตนขมทาน ไมทําลายคนอ่ืนไมโออวด เปนตน ดใูน อุ

ทุมพริกสูตร อุทุมพริกสูตรทานเจากรมฯ เสริม ลอกไวใน มงคล 38 แตก็เวลาอานแลวก็รูสึกวาจะตอง
เกร็ดยาวๆ หนอยเพราะวาออดอากาศแตละวัน เพราะจะตองมีอะไรแซมอยูเสมอ มีเนื้อแทจริงอยูแตก็
ตองมีกระพ้ีแซม เพราะวาการออกอากาศถาพูดชัดๆ คนก็หลับ ตองมีอ่ืนผสมอยูดวย 

แลวประการที่สองตองเปนคน ไมมีกังวล 
ประการท่ีสาม ตองมี ศีลบริสุทธ์ิ คือมีศีลบริสุทธ์ิหมายความวา หนึง่ไมทําลายศีลดวยตนเอง 

ไมยุใหบุคคลอ่ืนทําลายศีล ไมยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนทําลายศีลแลว 
และก็ตองระงับ มีวรณ 5 ไมใหกําเริบข้ึน คือไมพอใจในกามฉันทะ ไมมีความโกรธ ความ

พยาบาท ไมตกอยูใตอํานาจของความงวง ไมฟุงซานเกนิไปไมสงสัย 
และก็ตองทรง พรหมวิหาร 4 คือจิตตองเยอืกเย็นเสมอ มีอารมณความรักคนและสัตว เสมอดวย

รักตัวเอง สงสารคนและสัตว ประสงคจะใหตัวเขาพนทุกข จะชวยเหลือถาไมเกินวสัิย และก็มีจิตใจไม
อิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดกี็ยินดีดวย ไมซํ้าเติมบุคคลผูใด วางเฉยเม่ือเขาเพลี่ยงพลํ้า 

กําลังใจอยางนี้เปนกําลังใจข้ันตน ของบุคคลผูนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทานบอกวา 
ถาทําดีตามท่ีวามานี้เปนคนท่ีเขาถึงเปลือกของพระศาสนาเทานั้น 

แลวก็ถาเขาถึงกระพี้ ก็หมายความวาตองทํา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใหเกิดข้ึน คือระลึกชาติ
ได 

ถาจะเขาถึงแกนตองทํา ทิพจักขุญาณ ใหเกดิข้ึนนี่พระพุทธเจาทานยนืยนัแบบนี ้
ถาทําไปถึงท่ีสุดก็ตองสราง อริยสัจ  ใหเกดิข้ึนกับใจ สามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน 
ฉะนั้นวาจาของทานท่ีพูดมาตามท่ีเขียนมา ใครเปนคนพูดก็ไมทราบแลวก็ทานผูเขียนตรงตาม

ความเปนจริง หรือไมก็ไมทราบเหมือนกันถาหากวาทานเขียนมาไมไมตรงตามความเปนจริง ก็จะ
พิจารณาไดวาทานผูพูดนะบกพรองในการเขาถึงพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง อยางข้ัน อุปกิเลส สรุป
แลวหลายสิบขอ มีหลายสิบขอคือ สรุปงายๆ คือ 

ไมยกตนขมทาน นี่ทานขม ทําลายไปแลว 
แลวก็ประการท่ีสอง ไมโออวดตนเอง ทานก็อวดเสียแลว แลวกน็ี่แคอุปกิเลสนะ ตอนตนตัดกัน

ไมไดกเ็จงแลว ประการท่ีสอง ทานมีกังวลหวงใยมากเกินไป หวงใยวาท่ีทานจะไมดี 
ประการท่ีสาม ศีล ศีลนี่ ถามุสาวาท ศีลมันก็ขาด แลวกถ็ามุสวาทดวยมาพูดคําหยาบดวย เสร็จ

แลวพูดใหเขาแตกราวกันดวย พดูเพอเจอเหลวไหลไรประโยชน ขาด กรรมบถ 10 อีก แตฆราวาส
ธรรมดาก็ไมสมบูรณแบบ กเ็ปนฆราวาสทีไ่มมีศีล ถาเปนนักบวชถาศีลหาไมมี กรรมบถ 10 ไมมี ศีล 
227 ก็มีไมไดเหมือนกนั 



แลวตอมา มีการคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคือวา ถาใครเจริญ
กรรมฐานเหน็ผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรคเปนเดียรถียก็แสดงวาเห็นพระพุทธเจาเปนเดยีรถีย 
เพราะความรูนี้พระพุทธเจาทรงสอนแลวเห็นบรรดาพระสาวกท้ังหลายเปนเดียรถีย คําวา เดยีรถียก็
หมายความวาภายนอก ก็แสดงวาทานไมไดเคารพในพระพุทธเจาเลย ไมไดเคารพในพระพุทธศาสนา
เลย เพราะวาพระพุทธเจาสอนไวอยางนั้นทานบอกวา ไมใช ทานไมนับถือทานเองทานก็เปนเดียรถีย
ของพระพุทธศาสนา ท่ีมีพระพุทธเจาท่ีมีพระนามวาพระสมณโคดม แตวาทานจะนับถือพระพทุธเจา
องคไหนบอกเหนือไปจากนัน้อันนี้เปนเร่ืองของทาน อันนี้เราก็อยาไปวาทานไมดี ทานอาจจะมีศาสดา
ใดศาสดาหนึ่งซ่ึงดีกวาพระพทุธเจาท่ีมีพระนามวา พระสมณโคดม จงึเห็นวาพระสมณโคดมก็ด ี พระ
อริยเจาท้ังหลายก็ดี เปนเดยีรถียไปหมด 

ท่ีวาอยางนีท้านจะบอกวา ประเดีย๋วจะไปพูดกับทานวา ทานไมไดบอกวาพระพุทธเจาเปน
เดียรถียนี่ แตใครเห็นผี เหน็เทวดา เหน็นรก เหน็สวรรคเห็นพระพทุธเจา เปนเดยีรถีย ก็ความรูนี้ใคร
สอนละ ความรูนี้พระพุทธเจาทานสอน แลวพระพุทธเจาทรงรับรอง พระพุทธเจารทรงยืนยัน อยาง 
พระโมคคัลลาน หรือใครก็ตามทําไดทานยนืยันรับรองผล วาการกระทํานั้นเปนความดี ในเม่ือพระพุทธ
จาทรงรับรองและพระพุทธเจาก็ตรัสเองวา พระองคทรงไดปพุเพนิวาสนุสสติญาณ คือระลึกชาติได ทิพ
จักขุญาณ อยางเขมขน พระองคก็ทรงยืนยนัเร่ืองเทวดา อยางพูดกับ ทาวมหาลิทาวมหาลิ สงสัยวา พระ
อินทร มีจริงหรือไมจริง พระพุทธเจาพดูนะ พดูเองเหน็เองหรือวายังไง หรือวาตามเขามา พระพุทธเจาก็
ทรงยืนยนัวา มหาลิ เรานะรูจัก พระอินทร เราเห็น พระอินทร เรารูจัก เรารูสมบัติของ พระอินทร เรารู
ธรรมท่ีทําใหคนเปน พระอนิทร เลาเร่ืองความของ พระอินทร แลวกท็รงยืนยนั 

อีกตอนหนึ่ง ตอนแสดง ยมกปาฏิหาริยิ ์ ข้ึนไปบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก นี่ตรัสเองวาไป
นั่งท่ี บัญฑุกัมพลศิลาอาสน ไปเทศนโปรด พระพุทธมารดา เทวดาและพรหมท้ังหลายส้ินเวลา 3 เดอืน 
นี่พระพุทธเจาเห็นเทวดา ไปเมืองเทวดาได แลวกเ็ร่ืองราวเกีย่วกับพระพุทธศาสนานี่มีเร่ืองราวเกีย่วกับ
เทวดาตลอดสาย แลวถาทานยังยืนยันวา พระพุทธเจาองคนั้นวาอยางนัน้พระพุทธเจาองคนี้วาอยางนี้ 

อยางกลาวถึง พระปทุมุตตระ ถอยหลังไป 91 หรือ แสนกัป วาพบเปรตซ่ึงเปนญาติของ พระ
เจาพิมพิสาร ซ่ึงเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต แลวทานก็ยืนยันวา เปรตพวกน้ันมาพบ พระกภุสันโธ พระโก
นาคมน พระพุทธกัสสป ทานพูดวาอยางไร นี่ก็เปนอันวา พระพุทธเจาก็ทรงยืนยนัวา พระพุทธเจาท่ี
นิพพานไปแลวทานกพ็บได ทานก็เห็นได แลวตอมาบรรดาพระสงฆ ท้ังหลายก็พบไดเห็นไดตาม
พระพุทธเจา 

ถาบรรดาพระสงฆสาวกท้ังหลาย หรือท่ีเปนฆราวาสก็ดี เขาเห็นไดแลวเขาเปนเดียรถีย 
พระพุทธเจากต็องเปนเดยีรถียของทานผูนัน้ดวย แตเราเปนลูกศิษยเดยีรถียคือ พระพุทธเจาของเรา เราก็
ถือวาทานผูพดูเปนเดียรถียของเราคือไมใชพวกเรา ไมใชพวกพระพทุธเจาท่ีทรงพระนามวา พระสมณ
โคดม แตวาทานจะมีพระพุทธเจาช่ืออะไรของทานเปนเร่ืองหน่ึงตางหาก 



ฉะนั้นอยาลืมวา การเจริญเฉพาะวิปสสนานะ ไมมีทางเห็นผี เห็นเทวดา เหน็นรก เห็นสวรรค 
ตองกลับมาใชวิปสสนารวมกับสมถภาวนา แลวก็ตองมีศีลบริสุทธ์ิ ถาพูดจากไรความจริงประเภทนี้ช่ือ
วาเปนคนไมมีศีล จะเอาสมาธิมาจากไหนจะเอาปญญาท่ีรูแจงเหน็จริงมาจากไหน จะเอาคําวา ทิพจักขุ
ญาณ มาจากไหน 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย การท่ีพูดไปนี่ไมไดโจมตีกนั แตพูดใหฟงวาทานผูพูด 
ไรความรูท่ีแทจริงในพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ท่ีทรงพระนามวา พระสมณโคดม แตวาทานจะมีพระพุทธเจาของทานช่ืออะไรเปนเร่ืองของทาน 

สําหรับตอนนีก้็ขอยุติไวแตเพียงเทานี ้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตทุกทานขอทุกทานจงอยาโกรธ
ผูพูด จงคิดวาทานท่ีพูดพดูตามวิสัยหรือตามศาสดาของทานสอน ทานอาจจะไมผิดของทานแตไมถูก
ของพวกเรา กแ็ลวกนั สวัสด ี



พระสูตรกอนนิทรา 1 
อสทิสทาน 1 
ทานพุทธศานกิชนท้ังหลายและบรรดาเพือ่นภิกษุสามเณรท่ีรัก สําหรับตอนนี้เปนตอนฟงพระ

สูตร ถือวาเปนการฟงพระสูตรกอนหลับหรือวากอนนทิราเห็นใครเขาเขียนวาเปน พระสูตรกอนนิทรา 
หรือ นิทานกอนหลับ เนื้อความก็มีอยูวาเม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือทรงประทับอยูท่ี 
พระเชตวัน ทรงปรารภ อสทิสทาน จึงไดตรัสพระธรรมเทศนาวา น เว กทริยา เทวโลกัง วชันติ เปนตน 
เนื้อความมีอยูวาใน เมืองพาราณสี ในตอนนี้ทานบอกวาพระราชากับบรรดาราษฎรมีการแขงขันทําบุญ 
อันนี้ก็เปนเร่ืองท่ีควรจะคิด เร่ืองนี้ยาวหนอยจะจบในเทปหนาเดยีวหรือไมก็ไมทราบ 

เนื้อความมีอยูวา สมัยหนึ่งเม่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจาริกไปคือเท่ียวไป มีภิกษุ 500 
รูป เปนบริวาร เสด็จไปถึง พระเชตวัน พระราชาเสด็จไปทีว่ิหาร คําวาพระราชานี่หมายถึง พระเจา 
ปเสนทิโกศล  และกราบทูลองคสมเด็จพระภควันต ทูลนิมนตพระพุทธเจาวาในวนัรุงข้ึนจะทรงเตรียม 
อาคันตุกะทาน คือในวันรุงข้ึนทานจะถวายทานแกพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆ ท่ีวา อาคันตุกะ 
หมายถึงผูมา คือวาพระผูมาท้ังหมดพระองคจะถวาย และจึงไดตรัสเรียกชาวพระนครวา จงดูทานของ
เรา เมืองนี้เขาแขงขันกันทําความดี เขาไมไดแขงขันกันโกง แขงขันกนัให วาทานท้ังหลายจงดูทานของ
เรา ชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแลว วันรุงข้ึนจึงไดนิมนตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพรอม
ดวยพระสงฆท้ังหมด เตรียมจะถวายทานบางและสงขาวไปกราบทูลพระราชา คือ พระเจาปเสนทิโกศล 
ขอพระองคผูสมมติเทพจงมาทอดพระเนตรทาน ของขาพระองคท้ังหลาย เขากพ็ยายามจัดทานใหยิ่ง
กวาพระราชาท่ีถวาย 

เมือพระราชาไดทอดพระเนตรแลวก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกวอีกวา ทานอันยิ่งกวา
ทานของเราท่ีชนท้ังหลายเหลานี้ทําแลว เราจะถวายทานอีกยอมตองถวายใหยิง่กวา เราจะยอมแพ
ชาวบานไมได จึงทรงรับส่ังใหเตรียมทานเสร็จเรียบรอยในวันรุงข้ึน แลวก็บอกใหชาวพระนครมาดอีูก 

ชาวพระนครมาดูแลว เหน็วาทานของพระราชายิ่งใหญกวาของพวกตนมาก จึงมีการเตรียมตัว
ถวายทานกันอีก และก็กราบทูลใหพระราชาทรงทราบวา วันพรุงนี้ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะถวายทาน
ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอพระองคจงเสด็จมาดูทานของขาพระพุทธเจา อันวาทานของ
ชาวบานนีเ่ขารวมกันเต็มอัตรา และมีจิตใจเสมอใจกันเปนคนดี ทานเขาก็มากกวาพระราชา พระราชา
องคเดียวสูเขาไมได 

เปนอันวา พระเจาปเสนทิโกศล ทานเปนพระราชาท่ีไมยอมแพคนในดานทําความดี ท้ังนี้เพราะ
อะไร เพราะวา ทานเองปรารถนาพุทธภูมิ ตองการจะเปนพระพุทธเจาในวนัหนา 

และขอบรรดาผูฟงท้ังหลายโปรดทราบวา ใน เมืองพาราณสี นี่พระราชาทุกพระองคมีนามวา 
ปเสนทิโกศล เหมือนกนัหมด และพระบรมราชินีก็มีนามวาพระ นางมัลลิกา เหมือนกันหมด ในเม่ือ
เหมือนกนัอยางนี้โดยช่ือ แตวาจริยาก็ดีความประพฤติก็ดี ความคิดเหน็กด็ี จะไมเหมือนกัน ฉะนั้นถาหา



กวาไปอานพบหรือฟงพบวา เมืองพาราณสี มี พระเจาปเสนทิโกศล หรือวา พระนางมัลลิกา ท่ีประพฤติ
ตัวไมดี ใหทราบวาเปนองคไหนกนัแน ไมใชองคนี ้

ก็เปนอันวาพระราชาไมสามารถจะเอาชนะชาวบานได จงึคิดในใจวาเราจะไมยอมแพ ตอมามี
วาระท่ี 6 คือวากันไปวากันมาถึงวาระท่ี 6 ชาวพระนครก็เพิ่มข้ึน 100 เทา 1000 เทา พระราชาใหเทาไหร
ฉันใหเทานั้น เพิ่มเตรียมใหสูข้ึนตระเตรียมทาน โดยท่ีคิดวาอะไร ท่ีไมมีจะตองไมมีในทานอันนี ้ ทาน
คราวนี้ตองมีทุกอยาง เพราะเรามากดวยกนั เราจะตองเอาชนะ พระราชาของเราใหได ทานเปน
พระราชาก็จริงแหละ แตวากําลังของทานนอยกวาเรา เราชาวพระนครท้ังหมดชวยกนั ก็ถือวามใชเฉพาะ
ชาวพระนคร ชาวบานท้ังหมดชวยกัน เขาปาวประกาศ  

พระราชาหรือ พระเจาปเสนทิโกศล ไปทอดพระเนตรทานน้ันแลว ทรงดําริวาถาเราจักไมอาจ
ทําทานใหยิ่งกวาของชาวพระนครท้ังหมดนี้ ใหสูงกวาเขาชีวิตของเราจะอยูเพื่ออะไร คนอยางเราจะ
ยอมแพไมได ถาเราไมสามารถชนะทานของชาวบานไดเราตายดีกวา เม่ือคิดแบบนีแ้ลวทําอยางไร ก็คิด
ไมตก ต้ังใจวาจะหาอะไรมาบาง ไปดูแลวชาวบานแกมีทุกอยาง ข้ึนช่ือวาอะไรไมมี ไมมีในทานนั้น มี
ทุกอยางครบถวน ในท่ีสุดกห็าอุบายไมได ทําอยางไร ก็นอนบรรทมนอนดําริถึงอุบายท่ีจะตองทําอยู 
นอนฝง ตอนนอนก็รูสึกวาไมคอยอยากจะกนิขาวกินปลา ใครมาพูดก็ไมคอยอยากจะพูดดวย นั่งคิด
เดียววาเราจะเอาอะไรมาใหทานดีหนอใหยิ่งกวาชาวบาน เขาไมยอมแพเรา เรากย็อมแพไมไดนีทุ่กคน
ตองฟง ถาทุกคนท่ีฟงแลวมาแขงขันกันทําความดีอยางนัน้จะมีประโยชนมาก ขอตลุยเร่ือง 

ตอนนั้นมา พระนางมัลลิกา ก็เขามาเฝาทาวเธอ พระนางมัลลิกาเทวี นี่ช่ืออยางนี้มันเหมือนกนั 
จะตองวงเล็บวา พระนางมัลลิกาเทวี โดยตําแหนงพระราชินี แตช่ือจริงๆ ท่ียังไมมาเปนพระราชินช่ืีอวา 
ศรีระจิตร ศรีระจิตร นะเขาไปเฝาทาวเธอแลว ทูลถามวาขาแตมหาราชเจาเพราะเหตุไรพระองคจงึเปน 
ผูบรรทมคือนอนแบบนี ้และทําไมรางกายของพระองคนีดู้เหมือนกันคนท่ีมีความเหนื่อยมาก นอนถอน
ใจ บรรทมถอนใจ รางกายกซู็บซีด หนากซู็บซีด ตาก็เหมอลอย พระองคทรงคิดถึงเร่ืองอะไรหรือพระ
เจาขา หรือวาจะไปเจอเทวท่ีีดีกวานี้อีก หมอมฉันจะไปติดตามมาให พระนางทรงทราบ 

พระราชาก็ตรัสวา พระเทวนีี่นองหญิงเธอยังไมเขาใจนะ เวลานี้ฉันแพชาวบานเขารูไหม ฉันให
ทานเทาไหร ชาวบานก็รวมใจกันใหมากกวานั้นเปนรอยเทาพันเทา แลวฉันจะเอาอะไรดี ไปชนะ
ชาวบานเขา เออนองหญิงทราบวานองหญิงเปนคนมีปญญาดี มีความละเอียดรอบคอบและก็สุขุม มี
ความรูจักประโยชนและส่ิงท่ีไมใชประโยชน จะมีอะไรชวยฉันคิดไดบางไหม 

เวลานั้น พระนางมัลลิกา กก็ราบทูลทาวเธอวา ขาแตสมมติเทพพระองคอยาทรงคิดมากไปเลย 
เร่ืองทาน ไมใชของหนัก พระราชาเปนผูใหญในแผนดิน ฉะนั้นพระนครท้ังหลายจะใหแพนะไมได 
พระองคเคยทอดพระเนตรหรือวาเคยสดับแลวท่ีไหนหมอมฉันจะจดัแจงทานแทนพระองค นั้นก็
หมายความวา เคยเห็นไหมท่ีพระราชายอมแพชาวบาน พระราชานี่ความจริงไมใชมีมานะหนัก แตตอง
ทําความดี ใหเหนือเพื่อเปนการจูงใจคนใหมีความดีปฏิบัติความดีตาม ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะเดก็ยอม



เห็นวา ผูใหญทําดีก็อยากจะดีบางทําอยางไรก็ชอบทําตามนั้น ฉะนั้นเม่ือพระราชาชอบใหทาน ชาวบาน
ก็ตองใหทาน 

พระนางจึงไดกราบทูลทาวเธออยางนี้วาความท่ีพระนางเปนผูใครจะจดัแจง อสทิสทาน คือ
หมายความวาต้ังใจไวแลววาจะถวาย อสทิสทาน มานานแลวแตโอกาสมันยังไมมี ขาแตพระมหาราชเจา 
ขอพระองคจงรับส่ังใหเขาทําดังนี้ คือหนึง่ทํา มณฑป สําหรับนั่งในวงเวียน คือทําวงเวยีนแลวก็ทํา 
มณฑป สําหรับนั่งใชไมเรียบๆ ท่ีทําดวยไมสาละและใชไมขานาง ขานางเอาไวถางขาทําเปนโตะเพื่อ
บรรดาพระสงฆ 500 รูปนั่ง สําหรับพระท่ีเกิน 500 จะนั่งบอกวงเวียน ในวงเวียน 500 ทํา ต้ังทําโตะนั่ง
สบายๆ และขอใหจงรับส่ังใหทําเศวตฉัตร 500 คันชางประมาณ 500 เชือก ชาง จะถือเศวตฉัตรท้ังหลาย
เหลานั้นกัน้อยูเบ้ืองหลังใหภกิษุ 500 รูปงานมันใหญมาก และขอจงรับส่ัง ใหทําเรือสําเร็จดวยทองคํา
อันมีสีสุก คําวาสําเร็จหมายความวา ส่ังทําเรือทองคํา ทองคําแทๆ ท่ีมีสีสุกสัก 8 ลําหรือ 10 ลํา และก็เรือ
เหลานั้นจะอยูทามกลางมณฑป และจะมีเจาหญิงองคหนึ่งๆ จะนั่งบดของหอมอยูในระหวางภกิษ ุ 2 รูป 
คือภิกษุพระ 2 องค มีเจาหญิง 1 องค นั่งบดของหอมถวาย และเจาหญิงอีกองคหนึ่งจะถือพัดถวายแก
พระภกิษุ 2 รูป พระ 500 นี่ก็เจาหญิง 500 เขา ไปแลว เจาหญิงท่ีเหลือจะนําของหอมท่ีบดแลวมาใสใน
เรือทองคําทุกๆ ลําและบรรดาเจาหญิงท้ังหลายนั้นเจาหญิงบางพวก จะถือดอกอุบลเขียวคือดอกบัวเขียว
เคลาของหอมท่ีใสไวในเรือทองคํา จะใหภิกษุรับเอากล่ินหอม 

ท่ีทําอยางนี้นะจะเอาชนะชาวบาน เพราะวาชาวบานเขาจะไมมีเจาหญิงใชคือเจามีเฉพาะกลุม
เจา คําวาเจา ชาวบานจะมีเจาหญิงไมได และอีกประการหนึ่งชาวบานก็ไมมีเศวตฉัตร และชาวบานจะมี
ชางก็มมากเทาชางของพระราชา นี่ถือเอาชนะกันตอนนี้ และชาวบานจะแพดวยเหตุผลเหลานี้พระเจาขา 
ก็ไดกราบทูลตอไปวา ขอพระองคจงรับส่ังใหทําอยางนี้เถิด 

พระเจาปเสนทิโกศล ฟงแลวก็ดใีจหายเหนื่อย ลุกผลุนผลันมาทันที วาดีแลวนองหญิง เร่ืองอัน
งามเจาบอกพีแ่ลว จงึไดทรงรับส่ังใหทํากจิท้ังส้ินโดยทํานองท่ีนางกราบทูลมาแลว ชางเชือกหนึ่งยังไม
พอตอภิกษุรูปหนึ่ง และหมายความวาภกิษแุตละองคตองใชชางแตละเชือก แตนับไปนับมาแลว ชางมัน
ไมพอ ชางไมพอไมใชอะไร ชางนะมีมาก แตไมพอฟงเหตุผลไปกอน เปนอันวาชางเชือกหนึ่งเฉพาะ
พระภกิษุรูปหนึ่ง 500 รูปนะไมพอ จะทําอยางไร 

พระนางมัลลิกา จึงไดกราบทูลถาม วาชาง 500 เชือก เรามีไมพอหรือมีไมถึง 500 เชือก พระ
นางทราบวามีมาก พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตรัสวามีนองหญิง ชางท่ีวาไมพอนะ มันเหลือแตชางตัวดุ
รายนะซี ถาชางท้ังหลายเหลานั้นไปเหน็พระเขาละก ็ มันจะทํารายพระเพราะวาชางเห็นพระนี่ไมเช่ือง
กับพระกเ็หมือนกับควายท่ีไมเช่ืองกับพระ ไลขวิดพระนั่นเอง เหมือนกับลมพายไุลพระพระนางก็ได
กราบทูลใหทรงทราบวา ขาแตสมมุติเทพ หมอมฉันทราบท่ีเปนท่ียนืถือฉัตรของลูกชางซ่ึงดุรายเชือก
หนึ่ง หมายความวามีลูกชางเชือกหนึ่งพรอมท่ีจะถือฉัตรได ถึงแมวาจะดุรายก็สามารถปราบไดดวย
กําลังใจ 



พระเจาปเสนทิโกศล ก็ถามวาเราจะเอาชางมาอยูท่ีตรงไหนละ พระนางมัลลิกา กก็ราบทูลวา 
ยืนท่ีใกลๆ พระผูเปนเจาช่ือวา องคุลิมาล หมายความวาลุกชางตัวท่ีมันดุเอามายืนใกลๆ องคุลิมาล ไดสู
กัน องคุลิมาล ไมใชกอย แตวาเวลานี้ทานเปนพระอรหันตแลว พระราชารับส่ังใหราชบุรุษทําอยางนั้น 
คือวาพระราชารับส่ังใหเอาชางตัวนั้นมายนืใกล องคุลิมาล ถือฉัตร พอมาใกล องคลิุมาล ก็อาศัยบารมี
ความดีของทาน ลูกชางก็สอดหางเขาไปในระหวางเขา ไดปรบหูท้ังสองหรือท้ังสองข้ึนหลับตายืนอยู 

มหาชนแลดูชางซ่ึงทรงเศวตฉัตรเพ่ือ พระเถระหรือ องคลิุมาล นั้น จึงพากันคิดวานี่เปนอาการ
ของชางท่ีดุราย ท่ีวาเห็นปานนี้ ทานองคุลิมาล พระเถระยอมทําได หมายความวาปราบพยศของชางได 

พระราชาทรงถวายภกิษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยอาหารอันประณีตแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญส่ิงใดท่ีเปนกัปปยะ คือเปนของสมควร หรือ
กัปปยภัณฑของท่ีสมควรท่ีของใชในโรงทานน้ีท้ังหมด หมอมฉันถวายทุกส่ิงทุกอยางแตสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาคือถวายท้ังหมด ของนะไมใชคน ส่ิงท่ีเปนวัตถุท้ังหมด เรือทองคําก็ดีอะไรกด็ีเตียงต้ังก็
ถวายหมด เปนอันวาพระราชา ทรงถวายเสร็จ ทานกลาววาในทานทั้งหลายเหลานัน้ ทรัพยมีประมาณ 
14 โกฏิ อันพระราชาทรงบริจาคในวนัเดยีวนัน้ของ 4 อยางก็คือ เศวตฉัตรหนึง่ บรรลังกสําหรับนั่งหนึ่ง 
เชิงบาตรหนึ่ง ตั่งสําหรับเขด็เทาหนึ่ง เปนของท่ีหาคาไมได เปนของมีราคาสูง 

เม่ือพระศาสดาคือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจารับทราบแลว ทานกลาววาใครๆ ผูสามารถทําทาน
ถึงปานนี้แลวไมมี ไมสามารถจะทําได ถวายทานในพระพุทธเจาท้ังหลายในครั้งใหมอีกไมได ทาน
ประเภทนี้เขาถวายกันคราวเดียวเพราะเหตุวา อสทิสทาน ประเภทนีจ้ะปรากฏแกสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาหนึ่งองคตอหนึ่งคร้ัง คือถวายกัน คร้ังเดยีวของมันหนักปริมาณมันสูง และผูท่ีถวายทาน
ประเภทนี้ไดกเ็ปนผูหญิงไมใชผูชาย ก็เร่ืองราวมันก็มีมาก มันกจ็บไมไดจะลัดก็ลัดไมได ท้ังนี้เพราะ
อะไร ก็เพราะวาตองเอาหนังสือมากางแลวก็เลาสูกันฟง เร่ืองของทานมีความละเอียด 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัท วันนีกห็ยุดกันแคนี้นะสําหรับทองเร่ือง เหลือเวลาอีก 5 นาที ก็มานั่ง
คิดกันวาใน เมืองพาราณสี นะ พระเจาปเสนทิโกศล ความจริง ก็เปนสหายกันกับองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ท่ีกลาววาเปนพระสหายคือเปนลูกกษตัริยเหมือนกนั อายุรุนราวคราวเดียวกนั และก็มี
ศรัทธาในองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดามาก และในการทําทาน คือ พระโพธิสัตวไมยัง้ในการทํา
ทาน และแถมมีพระมเหสีคือ พระนางมัลลิกาเทวี อยาลืมนะ มัลลิกาเทวี องคนี้เดิมของทานช่ือ ศรีระ
จิตร เปนผูท่ีทรงทานมากมีศรัทธามากจริยาของทานยังมีมากไปกวานี้ แลวก็จะคุยกันวันหนา 

รวมความวาทานท่ีทานใหอาศัยบุญบารมีเดิม คือวาถอยหลังในชาติตอๆ ไปก็ปรากฏวาท้ังสอง
ผาน นี่ทานผูรูทานบอกใหฟง ใน ธรรมบท อาจจะไมบอกไวทานบอกวาท้ังสองทานนับแตอดีต ตั้งแต
ปรารถนาพระโพธิญาณมาตัง้แตเร่ิมแรก ก็เปนผูหนักในทาน บางคร้ังบางคราวทานเกิดในสภาวะของ
คนยากจนผานุงก็เกาแสนเกา จะตองประกอบอาชีพดวยแรงงาน คือทําไรทําผัก ฐานะทางสมบัติก็ไม
คอยจะมีกิน ก็ปรากฏวามีคนยากจนเข็ญใจมาเม่ือไหร อาหารของทานแมจะเกือบไมอ่ิม ก็พยายามแบง



ให แบงใหไมมากก็แบงใหนอยๆ พอท่ีประทังชีวิตไปช่ัวคราว ท่ีกําลังใจของทานเปนอยางนี้เร่ืองใน
ทาน โดยเฉพาะ พระนางมัลลิกาเทวี ทานผูรู ผูนั้นบอกใหทราบวา พระนางมัลลิกาเทวี นี่ถวายทานหนกั
เปนพิเศษ ในอดีตท่ีผานหรือวาชาตินี้กต็าม จะเปนคูปรับกับ นางวิสาขามหาอุบาสิกา คือหนึ่งจริยาก็มี
ความนิ่มนวล สองการสละทานก็หนักมาก ในชาติกอนๆ มา อันนี้จะอางถึงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
ไมไดนะ ทานผูรูบอกวาในชาติกอนๆ ทานชอบบูชาทานบูชาธรรมดวยเคร่ืองประดับ ในบางคราวซ่ึง
เกิดเปนพระราชินีของพระมหากษัตริย องคใดองคหนึ่งในชาตินัน้ๆ มาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระ
ภควันตคือสมเด็จพระพุทธเจาก็ดี  ฟงเทศนจากพระอรหันตกด็ีพอใจในธรรมะ ถอดเคร่ืองประดับท่ีมี
ราคาสูงท่ีชาวบานไมสามารถจะมี ถวายบูชาธรรมแลวก็ตีราคาเปนเงิน ตีราคาเปนเงินใหมันสูงกวาราคา
ปกติ แลวก็ประกาศขาย เพราะพระใชเคร่ืองประดับไมได ทานทราบ เม่ือไมมีใครซ้ือทานก็ซ้ือเอง เอา
เงินจํานวนนั้นบํารุงพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา 

เพราะอานิสงสอยางนี้การใหทานหนักมาในกาลกอน ตอมาสมัยเม่ือพบองคสมเด็จพระชินวร 
พระราชสวามีในสมัยนัน้ก็มาเกิดเปน พระเจาปเสนทิโกศลพระนางศรีระจิต ก็มาเกดิเปน พระนาง
มัลลิกาเทวี นี่ช่ือสําหรับพระราชินีนะแตช่ือจริง ศรีระจิตร ทานวาอยางนั้น ผิดถูกก็เปนเร่ืองของทาน 
การถวายทานในคร้ังนี้จึงเปนของไมหนกั เพราะสมัยนัน้มีมหาเศรษฐมีีเงินนับเปน 80 โกฏิบาง 160 
โกฏิบาง ยิ่งไปปกวานัน้บาง คนท่ีมีมากหนักจริงคือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ในเม่ือชาวบานมีทรัพย
อยางนั้นมาก พระราชาก็ตองมีทรัพยมากยิ่งข้ึน ฉะนั้นจึงทรงพระราชทานการบําเพ็ญกุศลถึงไดวันละ 
14 โกฏิ 14 โกฏินี่หมายความวาแมแต พระนางมัลลิกาเทวี ก็มีสิทธิจะใชในเงินนี้คือวันหนึ่งๆ พระราชา
สามารถจับจายใชถึงวนัละ 14 โกฏิ และมีผูสงสัยวา พระเจาปเสนทิโกศล สมัยนั้นมีลูกเทาไหร ภรรยา
ใชคนเดยีว พระนางมัลลิกาเทวี เปนภรรยาเอก เอกอัครมเหสีนอกจากนั้นจะมีเทาไหรก็ดูลูก ลูกสังเกต
ตามเร่ืองนี้ปาเขาไปเลย 1000 คน ถาลูกเกิน 1000 ก็เจาหญิงเกิน 1000 คน อาจจะเปนลูกบางเปนหลาย
บางเปนเหลนบาง และก็จริงๆ แลว คําวา เจาหญิงสวนใหญจะเปนลูกของกษัตริยแตวาเปนลูกของ
กษัตริยขางเคียงคือนองๆ รองลงไป ก็รวมความวาพระราชาทานมีทรัพยกใ็หญ ฐานะกใ็หญ มีลูกก็มาก
ตามฐานะ เร่ืองราวในตอนนีย้ังไมสรุปเร่ืองธรรมะ 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนา สัญญาณบอกหมอเวลาผานไป แลว ขอลา
กอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผู รับฟงทุกทาน 
สวัสดี เร่ืองนีน้ะจะตอในวนัพรุงนี้ตอไป สวัสดี 



พระสูตรกอนทิทรา 2 
อสทิสทาน 2 
ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย เม่ือวานนี้เสียงมันแยเสมหะติดคอ วันนีก้็มาคุยกนัถึงเร่ืองราว

ของ พระนางมัลลิกาเทวี ตอไป พระนางมัลลิกาเทวี นี่ไดช่ือวาเปนจอมแหงการใหทาน ทานผูรูบอกวา
ในสมัยทุกชาติท่ีไดเกดิมา ทานนิยมในการใหทานมาก มีบางคร้ังในวาระหนึ่งท่ีไดบอกวาสมัยนัน้จน
แสนจน สามีฟนดินทําไร ทานเองก็หมผาสไบ ผาเกาๆ หาบกระเชาขาวไปสงสามี อุมลูกไปดวยไปถึง
เม่ือสงกระเชาให เอาลูกวางก็ฟนดนิตอไป ถึงแมวาจนแสนจนขนาดนัน้ ถามีคนท่ีมีความยากจนเข็ญใจ
มีความหวิโหยมา ก็อุตสาหแบงทรัพยสินและอาหารเทาท่ีมีอยูเล็กนอยใหแกเขา เปนการบรรเทาความ
ทุกข นี่กําลังใจของคนท่ีมีความดีหนักใน ทสทิสทาน ก็เปนอยางนี้ ก็รวมความวาเวลาท่ี พระเจาปเสนทิ
โกศล (ขอตอเม่ือวานนีน้ะ) ถวาย ทสทิสทาน ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและบรรดาพระสงฆ
ท้ังปวง เม่ือถวายเสร็จชาวบานก็เจงซี จะเอาท่ีไหนมาละ จะเอาเจาหญิงท่ีไหนมานัง่พัดใหแกพระ มา
จัดการใหกับพระ นี่แพหนึง่ สองจะเอาชางท่ีไหนมาเปนรอยเปนพนัเชือก สามจะกลาสละทองทําเรือ
ทองคํา อันนีมั้นเปนไปไมได ชาวบานกต็องถือวายอมแพพระราชา แตกย็อมแพแตวัตถุ แตวากาํลังใจ
ไมยอมแพ ก็ยงัถวายทานกันเปนปกติ อันนีมั้นมีอยูตอนนีท่ี้ไมจบ ตอนหนึ่งเม่ือวานรนี้ท่ีมันจบไมได 

ในขณะท่ีพระราชาใหทานมันมีคนอยูคนมีอารมณช่ัว คือคนดีมีท่ีไหนคนช่ัวก็มีท่ีนั่น โบราณ
เขาบอกวาน้ําถึงไหนปลาถึงนั่น ฉะนั้นขอบรรดาทานพทุธบริษัททุกทานถาจะคบหาสมาคมกับคน เรา
ถือวาเขาเปนท่ีรักสําหรับเราแตสวนหน่ึงของใจคิดวาสักวันหนึ่ง ขางหนาคนท่ีมีกิเลสอาจจะประกาศ
ตนเปนศัตรูกบัเราก็ได ความจริงเร่ืองนี้ผมโดนมาหนกั ใหกนิ แลวกก็ลับไมใชข้ีบนหลังคามันจะฆาผม 
มีเยอะแยะ แตผมก็เฉยๆ ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา แตก็ไมแนนกัถาเขาลงมือจะฆาจริง จะวิ่งหนหีรือวาหนี
ไมไหวก็ไมทราบก็ยังไมแนในตอนนั้นอันนี้จะลองกนัไมได เพราะผมไมไดประกาศตนวาผมเปนพระ
อรหันต ถาไมทํากันหนักๆ เขาก็ไมแน สุนขัจนตรอกอาจจะหนักกวาสุนัขท่ีวิ่งไดก็ได 

ก็มีเร่ืองเลาอยูวาอํามาตยของพระราชาคือ พระเจตาปเสนทิโกศล มีอยู 2 คน อํามาตย 2 คนนี่
เปนอํามาตยเลวหนึ่งคนดีหนึง่คน คนเลวมีกําลังใจไมเทากับชาวบานหรือมเทากับสัตวเดยีรัจฉานตัว
เล็กๆ ท่ีมีจิตเมตตาคือ หนึ่ง กาฬอํามาตย และก็ ชณุหอํามาตย หนึ่ง อํามาตย 2 คน นี่ กาฬอํามาตย คิด
วาการท่ีพระราชาใหทานหนักอยางนี้ ความเส่ือมและความหมดส้ินไปแหงทรัพย 14 โกฏิ และความส้ิน
ไปก็หมดไปในวันเดียวเทานั้น ผลาญทรัพยสินของราษฎรของประชาชน ทรัพยสินตางๆ มันอาจจะเปน
ภาษีอากรของประชาชนก็ไดผลาญซะหมด พระราชาไมเปนเร่ือง บรรดาพระเหลานี้กินแลวบริโภคแลว
ก็จะกลับไปนอนหลับไมไดเคยกอประโยชนอะไรใหประเทศชาติ ไมนาจะเล้ียง และคิดตอไปวา 
โอหนอ พระราชาหรือราชตระกูลนี่ฉิบหายแลว หมดทุนหมดรอบหมดกันแคนี้ บรรลัย ใชเงินใชทอง
หมด ตําหนิพระราชา ตําหนทิานของพระราชานี่ กาฬอํามาตย นะ คนช่ัวคนท่ีหนึ่ง 



สําหรับคนท่ีสองคือ ชุณหอํามาตย เขาก็คิดวาแมทานท่ีพระราชาไดถวายแลวก็ใครๆ ท่ีไมดํารง
ในความเปนพระราชา ไมอาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ไดท่ีวาพระราชาไมใหสวนบุญแกสัตวท้ังปวง 
ยอมไมมี เราอนุโมทนาทานนี้ 

หมายความวาเวลาท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฉันเสร็จ พระราชาก็ทรงกราบ เพื่อตองอการ
จะฟงการโมทนา โมทนาของพระพุทธเจาไมใชวา ยถาสัพพี ทานเทศน 

แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงดําริวาพระราชาถวายมหาทาน กเ็หมือนกับใหบอน้ําใหญ
แกบรรดาประชาชน ใครจะอาบจะกนิจะเลนก็ได มหาชนจะไดแบเพือ่จะทําจิตใหเล่ือมใส ท่ีไมยอม
เล่ือมใสนะมีหรือมมี ก็ทรงทราบวาระนํ้าจิตของอํามาตยท้ังหลายเหลานั้น และก็ทรงทราบวาถาเราจะ
ทําโมทนาใหสมควรแกทานของพระราชา กาฬอํามาตย หัวจะตองแตกเจ็ดเส่ียงเพรากําลังบุญใหญของ 
พระเจาปเสนทิโกศล และ พระนางมัลลิกาเทวี สําหรับ กาฬอํามาตย หวัจะตองแตกเจ็ดเส่ียง สําหรับ 
ชุณหอํามาตย จักต้ังอยูในโสดาปตติผล 

กาฬอํามาตย นี่คนเลวมากจติทรามมาบาปหนัก ถาทรงเทศนืจนหัวจะแตกเจ็ดเส่ียง แตสําหรับ 
ชุณหอํามาตย นะ ถาโมทนาเสร็จเธอจะไดบรรลุมรรคผลคือเปนพระโสดาบัน พระโสดาปตติผล 
สําหรับพระพทุธเจาเองทรงทราบอาศัยการอนุเคราะหสงเคราะหกับ กาฬอํามาตย หมายความวาเธอไม
ควรจะตองตายเสียเวลานี้ สมเด็จพระชินศรีจึงไดตรัสคาถา 4 บาทนั้น จึงไดกลาวคาถาแค 4 บาท 4 บาท
นี่มัน 4 วรรค วรรคหน่ึง 8 คํา อยางกับศัพทวา อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี่เปนหนึ่งบาท โก หิ นาโถ ปโร สิ
ยา อันนี่หนึ่งบาท  นาถัง ลภติ ทุลลภัง นี่ หนึ่งบาท 4 วรรคนี่เขาเรียก 4 บาท พระพุทธเจาจึงโมทนายอๆ 
ดวยภาถา 4 บาท แตทานจะวายังไงบาลี ไมไดบอกพระราชาทรงถวายถึงขนาดน้ี 

พระเจา ปเสนทิโกศล ทานก็คิดวาเราใหทานขนาดท่ีชาวบาน ก็ทําไมไดอยางนี้ สมเด็จพระชิน
ศรีกลับใหโมทนายอๆ นิดเดียว ไมเปนเร่ือง เม่ือพระพทุธเจา ทรงลากลับไปสู พระเชตวัน พระเจาป
เสนทิโกศล ก็ตามพระพุทธเจาไปดวย ท่ีตามไปไมใชอะไร จะไปทวงโมทนาวาใหต้ังเยอะทําไมชนกัน
นอยนกั ทําไมโมทนากันนอยนัก มันไมสมควรกับทานที่เราให เขาไปถึงแลวนะหลังจากนั้นพระราชาก็
เสด็จตามไปถึง เชตะวันวิหาร ตอนนั้นบรรดาพระท้ังหลายถาม องคุลิมาล วาผูมีอายุทานเห็นชางดุรายท่ี
ทรงเศวตฉัตร ทานไมกลัวชางหรือครับ องคุลิมาล ทานกต็อบวา ผูมีอายุท้ังหลาย ผมไมกลัว 

บรรดาพระท้ังหลายเหลานัน้ เขาเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานองคุลิมาล พยากรณความเปนอรหนัตผลของคน คําวาไมกลัวชาง ไมกลัวตายนี่ คน
ท่ีไมกลัวจะมีเฉพาะพระพุทธเจาพระอรหนัต พระเจาจกัรพรรดิ์ และก็ชางตัวสูสงคราม นี่การที่ องคุ
ลิมาล บอกไมกลัว แสดงวาตัวเองเปนอรหันต พระก็ไมใชเจา 

พระพุทธเจาจงึไดตรัสวา ภกิษุท้ังหลาย ผูเชนกับบุตรของเราเสมอ ดวยโคตัวประเสริฐ ใน
ระหวางแหงโคตัวผู คือรพะขีณาสพท้ังหลาย พระขีณาสพนี่หมายึถงพระอรหันตเม่ือกิเลสส้ินแลว ยอม
ไมกลัวดังนี้แลว จึงตรัสเปนคาถาใน พรมหมณวรรณ ผูแสวงหาคณุอันใหญ ผูชนะโดยวิเศษ ผูไม



หว่ันไหว ผูลางแลวผูตรัสรูแลว นั่นวาเปนพราหมณ นี่เปนพุทธภาษิตนะ (เสียงกังกังๆ เอาเขาแลวเพราะ
ทานหนังสือ เร่ืองนี้ปลอยหนังสือไมไดกลัวจะเลอะเทอะ) 

ทานกลาวตอไปวา (สํานวนอาจจะไมดีไปบาง ขออภัยนะ) ทานกลาววา พระเจาปเสนทิโกศล ก็
ทรงเสียพระทัย คิดวาพระผูมีพระภาคจาไมอนุโมทนาใหสมควรแกเรา ตรัสเพียงคาถาเล็กนอยเทานั้น 
เสด็จลุกจากอาสนะไป เราจักเปนอันไมทําทานใหสมควรแกพระศาสนา หมายความวาทานตรัส
เล็กนอย แลวทานก็ไป แสดงวาทานใหต้ังเบอเรอขนาดน้ีไมสมควรแกศักดิ์ศรีของเราหรืออยางไร อันนี้
อารมณใจของคนไมเหมือนกัน พระพุทธเจาหมดกิเลส พระเจาปเสนทิโกศล เปนพระโพธิสัตวยังเปนมี
กิเลสเต็มเปา ก็คิดนอยใจ ไมไดๆ ตองไปทวงทานเรียกวาทําทานอันไมสมควร หมายความวาทานท่ีทาน
เห็นไมสมควรหรือยังไง เราจักเปนอันไมถวาย กัปปยภณัฑ ถวายแต อกัปปยภณัฑ ถายเดียวเสียแลว
หมายความวาทานท่ีใหมันจะมีของไมควรมั่งหรือยังไง ของท่ีสมควรเราไมไดใหหรือยังไง ทานจงึไม
โมทนาใหด ี

เปนอันวา พระเจาปเสนทิโกศล เปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาขุนเคืองเสียแลวหรืออยางไรกัน
แน (หนังสือก็ยอนไปยอนมา ผมก็รําคาญเหมือนกนั ขอเลยไปเลยหนังสือนี่ยอนไปยอนมายุงจริงๆ) 
พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จไปสูวิหารถวาย บังคมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวจงึกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานท่ีถวายนั้นมันไมควร หรือยังไงจงึไดใหพรนิดเดียว พระพุทธเจาจึงตรัสวา นี่
หมายความวาอยางไร พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตอบวา พระองคนะใหพรหนอยเดยีว มันไมสมควรแก
ทานท่ีขาพระพุทธเจาถวายทานอยางนีใ้ครๆ ก็ทําไมไดนาจะใหพรมากๆ พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัส
วาพระมหาบพิตร พระองคถวายทานสมควรแลวและกย็ิ่งใหญท่ีสุด ทานประเภทนี้เขาเรียกวา อสิทิ
สทาน ใครๆ ท่ีอาจถวายแกพระพุทธเจาองคหนึ่ง หมายความวาคนท่ีสามารถจะถวายพระพุทธเจาองคน
หึ่ง มีคร้ังเดียว ไมมีการซํ้าสอง ไมมีใครถวายไดอีก และก็เปนธรรมดาท่ีทานประเภทนี้ยากท่ีบุคคลจุ
ถวาย 

เม่ือเปนเชนนัน้ พระเจาปเสนทิโกศล จึงกราบทูลวา เพราะเหตุใดพระองคจึงไมทรงทําโมทนา
ใหสมควรแกทานของหมอมฉันพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา เพราะบริษัทไมบริสุทธ์ิพระ
มหาบพิตร นีบ่รรดาพระเณรฟงไวดวยนะถาคนท่ีเขาไมเต็มใจเขาไมเห็นดวย อยาไปยุงกับเขา คนท่ีไม
ชอบทําบุญอยาไปชวนทําบุญเฉยๆ ใหเขาทําบุญดวยศรัทธา ในเมื่อเขาไมมีศรัทธา ไปดงึเขาเกินกําลัง ใจ
จะศรทธา ไปดึงเขาเกินกําลัง ใจจะเศราหมอง ดังนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงถามตอไปวา ทําไมบริษัท
คนท้ังหลายเหลานั้น เขามีโทษอะไรหรือพระเจาขา  

ลําดับนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบอก วาระจติคือความรูสึกการนึกคิดของอํามาตยท้ัง
สอง และตรัสบอกความท่ีอนุโมทนา อันพระองคอาศัยความอนุเคราะหใน กาฬอํามาตย ถาขืนโมทนา
เต็มอัตรา กาฬอํามาตย จะหัวแตกเจ็ดเส่ียง แตวา ชุณหอํามาตย จะเปนพระโสดาบัน ก็เปนวาความรูสึก
ของคนสองคนนั้นมีเจตนามเสมอกัน กาฬอํามาตย มีความรูสึกเปนศัตรูกับพระราชาศัตรูกับทาน แต 



ชุณหอํามาตย ถึงแมวาทานนี่จะสลายตัวมากกไ็มเปนไร เปนเร่ืองของพระราชา ท่ีทําไดยาก เรา
อนุโมทนาทานนี ้

เม่ือพระพุทธเจาตรัสแบบนัน้ พระราชาจึงไดเรียก กาฬอํามาตย เขามาถามวาไดยินขาววา
ขณะท่ีฉันทําทานเธอคิดอยางนี้ใชไหม เขาก็กราบทูลวาจริง จึงไดตรัสวา เม่ือเราพรอมกับบุตรภรรยา
ของเรา ไมไดถือเอาทรัพยสมบัติของใครของเธอมาใหทาน ฉันใหของของฉันท่ีมีอยู เปนทรัพยสิน
สวนตัว ไมไดเอาเงินภาษีอากรมาให เปนทรัพยพอทรัพยแมให เปนทรัพยท่ีฉันทําไดกอนเปนพระราชา
และอาชีพใดๆ ฉันจับเฉาพะทรัพยเทานัน้ มันไมไดเบียดเบียนอะไรกับเธอเลย และกส่ิ็งใดท่ีฉันใหแก
เธอแลวส่ิงนั้นก็เปนอันวาฉันใหเลยไมคืนมา แตวาต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไปนะเม่ือกําลังใจเราไมเสมอกัน 
ฉันชอบใหทาน เธอชอบดาทานเธอจงออกไปจากแวนแควนของฉัน ทรัพยสมบัติท่ีฉันใหเอาไปให
หมด ฉันไมริบแตเธออยูท่ีนีไ่มได จึงไดทรงเนรเทศ กาฬอํามาตย ออกจากแวนแควน 

และก็รับส่ังเรียก ชณุหอํามาตย มา แลวก็ถามวา ไดยินวาเวลาท่ีฉันใหทานเธอคิดอยางนี้ใชไหม 
เขาก็บอกวาใชพระเจาขา ถาสงสัยไวคราวหนากอนนะวาคิดยังไง จงึตรัสวาดีละ เราเล่ือมใสของใจ 
ทานจงรับราชสมบัติของเราฉันใหเธอเปนพระราชาแทนฉัน 7 วนั 7 วันนี่ฉันจะมีหนาท่ีเปนชาวบาน
ราษฎรเต็มข้ัน อานาจแหงความเปนพระราชา การจับจายทรัพยสินเปนหนาท่ีของเธอ มีอํานาจ 7 วัน 
แลวเธอจงใหทานซ่ึง 7 วัน โดยทํานองท่ีเราใหแลวนั่นแหละ ทรงมองราชสมบัติแกเขาส้ิน 7 วัน  

แลวจึงไดกราบทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทอดพระเนตรการกระทํา
ของคนพาล เขาไดใหความลบหลูในทานท่ีหมอมฉันถวายแลวอยางนี้ อันนี้ไมมีขอคิดอะไรกันมาก 
เพราะสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เปนอยางนีพ้ระมหาบพิตร ขึ้นชื่อวาคนพาลไมเคยยนิดีใน
ทานหรือความดีของผูอ่ืน เปนผูมีทุคติเปนท่ีไปในเบื้องหนา หมายความวาอยูก็มีแตความทุกขตายแลวก็
ทุกข สวนพวกนักปราชญ อนุโมทนาทานแมของคนอ่ืน คือเห็นวาเขาทําทานก็ยนิดีในการทํานั้น จึงเปน
ผูมีสวรรคเปนท่ีไปในเบื้องหนา  

นี่เปนอันวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยืนยันแ 
คนนะคนดีถึงแมวาไมมึสตางคหรือมีทรัพยจะใหทาน เห็นคนอ่ืนใหทานโมทนาคือยินดวีาแห

มดีจริงๆ ขอยนิดีกับเขาดวย แคนี้นกึใจใน ตายแลวไปสวรรคแน เม่ือตรัสอยางนี้แลวยังตรัสเปนภาถา
เปนพุทธภาษติวา พวกคนตระหนี่จะไปสูเทวดาโลกไมไดเลย พวกคนพาลยอมไมสรรเสริญทานคือ
ความดีของบคุคลอ่ืน สวนนักปราชญอนุโมทนาคือยินดีในทานทีบุคคลอ่ืนให เพราะฉะน้ันนัง่เอง
นักปราชญนั้นจึงเปนผูมีสุขโลกหนา นี่ก็สรุปส้ัน คาถานี่ตองคิดตามนะ 

เปนอันวาเม่ือพระพุทธเจาทรงเทศนยอๆ จบ และเวลาจบพระธรรมเทศนาก็ปรากฏวา ชุณห
อํามาตย ต้ังอยูในพระโสดาปตติผล การเทศนยอๆ คราวนั่นขององคสมเด็จพระทศพล ไดมีประโยชน
แกบรรดาพุทธบริษัทท่ีประชุมกันแลว ชุณหอํามาตย คร้ันเปนพระโสดาบันแลว ไดถวายทานโดย



ทํานองท่ีพระราชาถวายแลวส้ิน 7 วันเหมือนกันแล นี่รวมความวา เร่ืองราวของพระนางกด็ีพระราชาก็ด ี
ตองวากัน 2 หนาเทป เพราะอะไร เพราะตีลัดก็ไมได ถาจะตีลัดกจ็ะเสียเร่ือง 

อยาลืมวา พระนางมัลลิกาเทวี ทานมีจริยาดีมาก แลวก็ประการท่ีสอง พระเจาปเสนทิโกศล กไ็ป
ปรารถนาเปนสมเด็จพระผูมีพระภาคคือปรารถนาพุทธภูมิ สองคนน่ีเปนคูบารมีกัน นานมาแลวต้ังแต
ดึกดําบรรพ ต้ังแตทานปรารถนาพุทธภูมิใหมๆ บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณรท้ังหลาย ความจริงผมกย็่ําแย
เหมือนกนั เม่ือบันทึกใหมๆ  วันวานนี้ไอเสมหะมันเขาไปติดคอ นีค่วามทุกขของรางกายเปนอยางนี้ 
รวมความวาท้ังสองทานก็ด ี ลูกๆ นับเปนรอยก็ดี อํามาตยขาราชบริพารก็ดี คําวาดีนี่ผมไมไดหมายถึง
หนึ่งนะ หมายความวาเปนคนดีหมดปรากฏวาทุกคนเคารพในองคพระบรมสุคตคือพระพุทธเจา ก็เช่ือ
วาทานบารมีมีผลยิ่งใหญ ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาคนใหทาน ทานน่ีเปนปจจยัของนิพพานไดแนนอน 
เพราะวาคนท่ีจะใหทานบรรดาทานพุทธบริษัท อารมณแรกหนึง่ตองมีความรัก สองตองมีความสงสาร 
ถาคนท่ีเรารูจักกันถาเราไมรักถาเราเกลียด เราก็ไมให เราใหเพราะความรัก แตคนท่ีไมรูจักกันเราให
เพราะความสงสาร และทานนี่เปนปจจัย ตัดโลภะความโลภ โลภเปนอันดับแรก อาศัยเมตตาความรัก 
กรุณาความสงสาร คุณธรรมท้ังสองประการนี่เขาไปตัดโทสะในตัว คนข้ีเหนียวโมโหมากคนมีจิต
เมตตาปรานีคือ ใหทานเกงโมโหนอย เพราะวามีความรักความเมตตาความรักความเมตตาตัวนั้นเขาไป
ตัดโทสะความโกรธ ทําอารมณใหเยือกเย็น และก็ทําศีลใหบริสุทธ์ิ ศีลนี่จะบริสุทธ์ิไดเพราะเมตตากับ
กรุณาท้ังสองประการ ในเม่ือศีลบริสุทธ์ิ อารมณจิตก็เยอืกเย็น เม่ือจิตเยือกเย็นเกิดข้ึนเพราะเมตตากรุณา
สมาธิก็เกิด คืออารมณใจท่ีฟุงซานนอยกป็รากฏขึ้น มีการชนะนวิรณ 

เม่ืออารมณชนะนิวรณจิตก็เปนฌาน ฌานสมาบัติสมาธิเกิดข้ึนปญญากเ็กิดคือเหน็ทุกข เห็น
อริยสัจ บุคคลเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเช่ือวาเห็นพระพุทธเจา คือเห็นความเปนพระอริยะ เห็นอริยสัจไดก็
ช่ือวาเหน็ทุกขเห็นทุกขไดกเ็ช่ือวาเหน็อริยสัจ เห็นอริยสัจท่ีนี้ตัวตัดเขามาถึง คือไมติดในรางกายนีต้อไป 
รางกายเปนปจจัยของความทุกข เปนสมุฏฐานของความทุกขหาความสุขไมได อยางนี้แหละบรรดาทาน
พุทธบริษัทท้ังหลาย ถากําลังใจตัดละเอียดบุคคลนั้นถึงนิพพานแน 

จะพดูมากกไ็มไดสัญญาณบอกกร๊ิงข้ึนมา มันก็ตองเลิก ก็ตองลาไปกอนก็ตองขออภยั เร่ืองราว
อันนี้ปรากฏวาจะเลาคุยกลอกแคลกๆ ไปหนอย ท้ังนีเ้พราะอะไร เพราะเอาหนังสือมาอาน เพราะเร่ืองนี้
ไมไดรูมากอน เอาละบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระชินวร เดีย๋วเทปจะหมด ขอลากอน ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล นอนฝนดีจิตเปนสุข จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุก
ทาน สวัสด ี



พระสูตรกอนนิทรา 3 
ลูกชายนายชางทอง 
ภิกษุสามเณรท้ังหลาย บรรดาญาติโยมพทุธบริษัท วนันี้มาคุยกันกอนหลับตามเดิม วนันี้เอา

เร่ืองสัทธิวิหาริก ทาน พระสารีบุตร พูดไทยๆ เขาเรียกวาลูกศิษยของ พระสารีบุตร พูดไทยๆ เขาเรยีกวา
ลูกศิษยของ พระสารีบุตร  กแ็ลวกนั ใชศัพทภาษาบาลีจะไมใครรูเร่ือง บางทีทานผูฟงทานรูมากกวาผม 
ไมแนนอนนะ ผมก็ไมใชผูวิเศษวิโสอะไร 

ความมีวาเม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูท่ี พระเชตะวันพระเชตะวันสวนเจา
เชต เขต เมืองพาราณสี ทรงปรารภ สัทธิวิหาริก พระสารีบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา อุจฉินทะ เปน
ตน เนื้อความในทองเร่ืองมีวา บุตรของนายชางทองคนหน่ึงมีรูปรางสวย บวชในสํานักของ พระสารี
บุตร พระสารีบุตร ทานก็ดําริวา คนนี้เปนคนหนุม รูปรางหนาตาสวย มี ราคะจริต หนาคือมีราคะหนา 
เขาใจวาอยางนั้น แลวทานก็ใหเอา อสุภกรรมฐาน แกเธอเพื่อกําจดัราคะ แตพระกรรมฐานไมเปนท่ี
สบายใจของทาน คือไมเหมาะแกจริตเพราะฉะนัน้ทานเขาไปสูปาแลว พยายามอยูส้ิน 3 เดือน เอาเจริญ 
อสุภกรรมฐาน 3 เดือน ทานบอกวาไมไดแมแตคุณ บอกแตวาความเปนผูมีจิตแนวแนคือฌานกไ็มได 
พระสารีบุตร จึงไดนําพระองคนี้เขาไปหาสมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจา ขอประทานกราบทูลใหทรง
ทราบสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาแลวก็ทราบวาองคนี้ไมใชมี ราคะจริต เปนคนท่ีมี โทสจริต 
นี่มันผิดกนัอยางนี้ แลวเวลาเจริญพระกรรมฐาน บรรดาทานพุทะบริษทัทุกคนตองระมัดระวังใหด ีแลว
เวลาเจริญพระกรรมฐาน บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตองระมัดระวังใหด ี การที่หวงัผลจริงๆ ในพระ
กรรมฐานตองเขาใจจริตของตัวเอง มีหลายคนมาถามผมวาผมควรจะปฏิบัติจริตกองไหนกอนครับ ผมก็
สายหนาแลวบอกไปดูเอาเอง 

จริตของคนมันมีดวยกนัท้ังหมด 6 อยาง แตวามันหนกัอยางไหนทําลายอยางนั้นกอน ตอมา
องคสมเด็จพระชินวรก็ตรัสกับ พระสารีบุตร ดูกรทาน สารีบุตร กุลบุตรท่ีมีศรัทธาตถาคตสงเคราะห
ไมไดนั้นไมมี ฉะนั้นเธอจงกลับตอไปเปนท่ีของตถาคตเอง ตอมาพระพุทธเจาจงึใหบทกรรมฐานแก
พระองคนั้นโดยใหกรรมฐานเกี่ยวกับ โทสจริต เพื่อเปนการทําลายโทสจริตก็ไดแก กสิณ 4 กสิณ กสิณสี
แดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว เลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง หรือวา พรหมวิหาร 4 แตเวลานั้นพระพทุธเจา
ทรงเลือกเอา กสิณสีแดง เปนท่ีถูกใจของเธอ กสิณ ท้ัง 4 อยางนี้ทําท้ัง 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่งถูกใจเรา
ทําแบบนั้น 

แตพระองคนัน้จิตใจชอบใจ กสิณสีแดง ซ่ึงจะถูกกับใจ พระพุทธเจาทรงให กสิณสีแดง ท่ี
เรียกวา โลหิตกสิณ คือเนรมิตดอกบัวทองคําข้ึนดอกหนึง่แลวใหเปนสีแดง อธิษฐานใหเปนสีแดงกเ็ปน
สีแดง แลวมอบใหแกพระองคนั้นใหไปท่ีกองทรายหนาวิหาร หลังจากนั้นใหมองกองทรายโดยเอากาน
ดอกบัวจิ้มลงไปในกองทรายแลวก็ลืมตาดู จําภาพสีแดงใหได หลังคานั้นกห็ลับตา ภาวนาวาสีแดง สี
แดง สีแดง โลหิตกสิณัง โลหิตกศิณัง เปนตน บาลีเรียกวา โลหิตกสิณัง แลว โลหิตกสิณัง ก็ได กสิณัง ก็



ได แปลวาสีแดง  นกึในใจวาสีแดง จําไวสีแดง สีแดง สีแดง จะไดเปนสมาธิในคําภาวนา แลวใจก็จับ
ภาพสีแดง พอภาพเลือนไปกลื็มตามาดูใหม 

ไอแบบนี้ผมเคยบอกไป บางคนบอกวาเพงซะนํ้าตาไหล แสบตา อันนี้ไมถูกคือลืมตาต้ังใจจํา
แลวกห็ลับตานึกถึงภาพ วธีิปฏิบัติกสิณจริงๆ เขาทําแบบน้ี คือเรามีท่ีใดท่ีหนึ่งต้ังกสิณไว กไ็ปนั่ง
หลับตาลืมตานึกถึงภาพกสิณจนกระท่ังติดใจพอตดิใจแลวกลับมานอนท่ีเดิม นั่งท่ีเดิม นั่งก็ได นอนก็ได 
เดินกไ็ด นึกถึงภาพกสิณกองนั้นใหข้ึนใจ อยางกสิณสีแดงนี่ กสิณทุกกองหรือกรรมฐานทุกกองจะมี
สภาพเหมือนกัน มันจะคลายจากสีเดิม สีแดงคลายจากสีแดงลงมา สีจะคอยๆ คลาย ถาจิตเขาถึง อุปจาร
สาธิ ถายังเปน ขณิกสมาธิ อยูมันก็เปนสีแดงตามเดิม 

ถาเร่ิมเปน อุปจารสมาธิ จะคลายจากสีแดงออนลง ออนลงจนกระท่ังกลายเปนสีเหลือง จิตดีข้ึน 
อุปจารสมาธิ เขมข้ึน จะคอยๆ ขาวข้ึนทะลนอยจนกระท่ังขาวโพลงหมด เม่ือขาวโพลงหมดท่ีนี้เม่ือ
กําลังจิตดีข้ึนกวานั้น ก็จะบังคับสีขาวน้ันใหเล็กก็ได ใหใหญก็ได อยูสูงก็ได อยูตํ่าก็ได อยูขางๆ ก็ได อยู
ขางหนาก็ได อยูขางหลังก็ได จิตจะเหน็ภาพอันนั้นอยูท่ีๆ เราตองการ อยางนี้ถือวาเปน อุปจาระ เต็มท่ี 

ตอไปสีขาวจะคลายไปทีละนอยๆ จนเปนประกายข้ึนแวววาวเปนระยับสะทอนแสงพระ
อาทิตย ผมก็ไปจําเอาภาษานกัประพันธเขามาพูด แพรวพราวเปนระยบัตอนนี้เปนฌาน เปนฌานนี่ตอง
สังเกตวาถาฌานท่ี 1 เห็นภาพแพรวพราวเปนระยับ หไูดยินเสียงชัดเจนแจมภายนอกมาก จิตยงัภาวนา
เปนสีแดง สีแดงอยูแตวาไมรําคาญในเสียงนั้น อยางนี้เปน ปฐมฌาน แลวจิตกย็ังรูลมหายใจเขาออก 

หลังจากนัน้เม่ือเขาถึง ฌานที่ 2 คําภาวนาจะหายไป ลมหายใจเขาออกจะเบา จิตจะมีความชุม
ช่ืนดีกวาเกา ภาพชัดเจนดีกวาเกา แพราวพราวดีกวาเกาอันนี้เปนลักษณะของ ฌานท่ี 2 

พอถึง ฌานท่ี 3 ความอ่ิมเอิบหายไป จติสงัดมากข้ึน ลมหายใจเบา รูสึกเบามาก เสียงภายนอกท่ี
สะทอนเขาถึงหูไดยินเสียงแววๆ เบาลงไปทุกทีอาการทางกายตึงเปงเครียด นอนธรรมดา นั่งธรรมดา
เหมือนกับใครจับมัดติดกับเสาแนน อยางนี้เปนอาการของ ฌานท่ี 3 

พอถึงอาการของ ฌานท่ี 4 จิตจะผองใส กสิณจะโพลง แจมมาก จิตจะทรงตัว หูไมไดยนิเสียง
ภายนอก ลมหายใจไมรูสึกหายใจ เปนอาการของ ฌานท่ี 4 ท่ีสุดของกสิณ ตองทําใหคลอง 

พระองคนั้นเขาถึงจิตตอนั้นพอดีสมเด็จพระชินศรี อยู พระเชตะวันวิหาร ก็ทรงพิจารณาวา 
ฌานของเธอถึงท่ีสุด ถาวาเราจะไมชวย จะทําวิเศษข้ึนใหไดไหม เปนพระอริยะไดไหม ก็ทรงทราบวา
ถาไมชวย ไมสามารถจะเปนพระอริยเจาได แลวก็ทรงอธิษฐานวาขอดอกบัวนั้นจงเหี่ยวแหงไป ดอกบัว
ดอกนั้นก็เหีย่ว ความสดใสก็หายไป แลวก็กลายเปนสีดําเหมือนดอกบัวท่ีถูกขยี้ดวยมือ ภกิษุองคนั้น
ออกจากฌานแลวแลดดูอกบัวนั้น นึกถึงเปน อนิจจัง ลักษณะน้ีเปนอาการไมเท่ียง เอะ เม่ือกีน้ี้ก็สดใสท่ี
นา แลวทําไมก็เหีย่วไปแลวก็สีดําปรากฏข้ึนไดแปลกจริงๆ ตอมาเม่ือปรากฏวา อนุปปาทินนกะ แม
สังขารมาเทียบกับรางกายของตน ไอรางกายของเรามันก็เปนแบบนี้ เม่ือกอนเราเปนเด็กตอนนี้เราเปน
หนุม ไมชากแ็กเหมือนพอ กย็่ําแยเหมือนยาย ผลท่ีสุดก็ตายแนในท่ีสุดก็เห็นวาไมเปนเร่ือง การเวียนวาย



ตายเกดิอยูในภพตางๆ ไมไดความ มันเต็มไปดวยความทุกข หาความแนนอนไมได ไอดอกบัวมันดีกวา 
เนื้อหนังของเราเปนแบบนี ้ ผลท่ีสุดทานก็ตัดอารมณความรูสึกในรางกายเสียได เปนพระอรหันต
ประกอบไปดวยปฏิสัทภิทาญาน 

เร่ืองนี้ท่ีผมนํามาเลาสูทานฟง บรรดาญาติโยม พระภกิษุท้ังหลาย อยาประมาทในการปฏิบัติ
ของตน คิดวาเราไดมโนมยทิธิเขาใจเร่ืองสวรรค เร่ืองพรหมโลก เร่ืองพระนิพพาน เร่ืองเทวดา เร่ือง
นรก เปรต อสุรกาย สามารถทํา ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ เกิดข้ึนได ถอยหลังชาติได อะไรก็ตาม
ท้ังหมดนี่เรายงัดีไมพอ อันนี้เปนเร่ืองของ สมถภาวนา ควบวิปสสนาภาวนาตองเรงรัดใหสมถภาวนา
กับวิปสสนาภาวนาใหข้ึนใจตามจริตของเรา 

ตองศึกษากรรมฐานตามจริตของเราใหครบถวน ไดแกอะไรเพราะจริตจริงๆมันมีหก 
1. ราคะจริต รักสวยรักงาม มันก็มีในใจของเรา เราตองพรอมพยายามปองกันความ

รักสวยรักงามอยาใหเกิดกับใจ แตก็อยาลืมนะครับ อยาลืมวาการทําลายนิดๆ มัน
ใชเวลา นอยๆมันไมคอยมีผล คอยๆ ทํา คอยๆ ลด คือใช กายคตานุสสติ ใน
รางกายของรานี้ แลวเอ อสุภกรรมฐาน ใหเห็นวา รางกายของเราเต็มไปดวยความ
สกปรกโสโครก ดูตามความเปนจริง ในทองของเรามันมีอะไรบาง เหล่ือไคลท่ี
ไหลออกมามันสะอาดหรือสกปรก ดูอยางนี้นะแลวจิตจะคอยคลายตัว แลวตอไปก ็

2. โทสจริต คนท่ีชอบโกรธ อาการชอบโกรธมันก็มีดวยกันทุกคน นี่ก็ถือวาโทสะจริต
นั้นก็มีกับเรา พยายามหาทางตัดโดยใช พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ตามท่ีไดกลาว
มาแลวอยางใดอยางหนึ่ง คอยคลายอารมณดวยปญญาตอไปก ็

3. โมหะจริต  
4. วิตกจริต จริตท่ีเต็มไปดวย โมหะ โงงึนงึก วิตก ก็โงเหมือนกัน คิดอะไรไมตกลง 

สมองชา อยางนี้ใหใช อานาปานุสสติ อยางเดียว เพราะฉะน้ันการเจริญกรรมฐาน 
อารมณโงเรามีการเจริญกรรมฐานตองข้ึนดวย อานาปานุสสติ เสมออยาท้ิง อยาคิด
วาเราทําจริตอ่ิม อันนี้เราก็ไมใชไมได เปนพื้นฐานใหญ อานาปานุสสติ นอกจากจะ
ยับจั้งความโงแลว มันยังยับยั้งความฟุงซานท่ีทุกคนบอก ฉันทําไมได ผมทําไมได 
เพราะจิตฟุงซาน แตความจริงถาจิตไมฟุงซานก็ไมตองมาทํา ทานท่ีจติไมฟุงซานมี
ทานเดียวคือพระอรหันต ยังไมถึงพระอรหันตเพยีงใด จิตมันฟุงซานตองคอยๆ ฝก 
ตอไปจิตเรากย็อมเช่ือ 

5. บางคร้ังเราเช่ือโดยไรเหตุไรผล คลายๆ การพิจารณา ถาอาการอยางนี้มีมากทาน
เรียกวา ศรัทธาจริต สําหรับศรัทธาจริตนี้ พระพุทธเจาใหใช กรรมฐาน 6 อยาง ก็
เลือกเอาอยางใดอยางหน่ึงคือ พุทธานุสสติ ใหนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ ธัม
มานุสสติ ใหนึกถึงพระธรรมเปนอารมณ สังฆานุสสติ ใหนกึถึงพระอริยสงฆเปน



อารมณ สีลานุสสติ นกึถึงศีล ควบคุมศีลเปนอารมณ จาคานุสสติ นึกถึงทานการ
บริจาคเปนอารมณ เทวตานุสสติ นกึถึงความดีของเทวดาเปนอารมณ เทวตานุสสต ิ
นึกถึงความดีของเทวดาเปนอารมณ เทวตานุสสติ ไมใชนึกถึงเทวดาอยางเดยีว 
ตองนึกถึงความดีของเทวดา และคนท่ีจะเปนเทวดาไดประกอบดวยคุณธรรม 2 
ประการคือ หิริ ความละอายตอความช่ัว โอตตปัปะ ความเกรงกลัวผลของความช่ัว
ความเดือดรอนมี พระพุทธเจาทานทรงยืนยนัเร่ืองเทวดา แลวทรงยืนยนัวาจง
เคารพความดขีองเทวดา 

ฉะนั้นทานท่ีแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวาเทวดาไมมี ทานพวกนี้ไมใชสาวกขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และไมใชคนในพระพุทธศาสนาถาแตงตัวเหมือนพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาแสดงวา เขามุงเขามาทําลายพระพุทธศาสนา เพราะวาเปนศัตรูของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง เม่ือเราทราบอยางนี้เราจะทําอยางไร เราก็ไมสนใจกับเขาก็หมดเร่ือง เราเปนสาวกของ
พระพุทธเจา ใครจะวาอยางไรก็ชาง เราเช่ือพระพุทธเจากห็มดเร่ืองกนัไปการ เจริญพระกรรมฐานน้ันมี
ความสําคัญอยางนี ้

บรรดาท้ังหลายทีไดมโนมยทิธิเวลานี้รูสึกสบายมาก ญาติโยมพุทธบริษัทไปนรกไปขอบารมี
ของพระ กห็มายความวา พระของเราบําเพญ็บารมีลงนรกกันเปนแถว ไมใชทุกองคนะ ท่ีทานไปสวรรค 
ไปพรหม ไปนิพพานก็เยอะ แตท่ีนยิมลงนรกก็มีไมนอย เวลานี้ก็มีต่ืน บางทีเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัท
ไปนรกบางทีไปพบพระท่ีรูจกักัน แมมีกิริยาดี มีศักดิ์ศรีใหญ แตเพื่อนมีความสามารถเปนพิเศษคือ ไป
นั่งเลนนอนเลนในไฟ ใหหอกท่ิมแดงสด จับตาบฟน ฆอนทุนไปสบาย นี่มันเปนอยางนี ้ ฉะนั้นการ
เจริญพระกรรมฐาน ระวัง ถาถามวาจะใชจริตใดจึงจะดี ถาถามผมผมตองตอบทันทีวา ผมไมรู ท้ังนี้
เพราะอะไร เพราะวา พระสารีบุตร ทานยังพลาดการใหกรรมฐาน แลวผมเอาความดีสวนไหนไปเทียบ
กับ พระสารีบุตร เร่ือง ปญญาบารมี ยังไมมีทางเทียบเลยท่ีจะไปเทียบ พระสารีบุตร แลวก็บารมีทุกย
อางอยาลืม ทานเปน อัคสาวก สาวกท่ีเลิศไปดวยปญญา ก็ยังมีโอกาสเขาใจผิดในดานจริต อยาโทษวา
ขนาดอัครสาวกเขาใจผิดในดานจริตพระพุทธเจาทานต้ังไวทําไม ก็ตองตอบวาคนที่เขาใจจริงๆ ในเร่ือง
จริตคือพระพทุธเจาทานเหน็วาจดุหนกัสวนไหนทําลายสวนนั้นกอน 

สําหรับพวกเราก็เลนยากหมอใหญ ทําอยางไรได เรากจ็บัจริตท้ัง 6 อยาง มีไหมการรักสวยรัก
งามของเรา มีแน อารมณความโกรธมีไหม มีแน ประสาทมึนงงคิดอะไรไมออก มีแน อารมณความ
โกรธมีไหม มีแน บางคร้ังเช่ือแจว ใครพูดอะไรก็เช่ือหมดบางโอกาสกมี็แน 

6. ตอไปอีกจริตหนึ่งคือ พุทธจริต คือความฉลาด ทานวามีความฉลาดบางโอกาสมี
สมองปลอดโปรง พระพุทธเจาใหใชกรรมฐานแบบนี ้

1. มรณานุสสติกรรมฐาน ใหนกึถึงความตายเปนอารมณ 
2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือพิจารณาอาหารวามีพื้นฐานจากความสกปรกแลว 
3. อุปสมานุสสต ินึกถึงพระนพิพานเปนอารมณแลวก ็



4. ธาตุส่ี คือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ คือทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดมาในโลกรางกายของเรา รางกายคน
อ่ืน มี ธาตุส่ี ประกอบกันข้ึนมา มี วิญญาณธาตุ ประกอบข้ึนจึงเดนิเหน็ได รูอะไรได แลว
เราก็ไมติดมันท้ังกาย รางกายเรารางกายคนอ่ืนเราก็ไมติด ติดมันทําไม มันของสกปรก
โสโครก มันไปดู ราคะจริต โทสจริต ก็มีไฟโทสะเผาผลาญตลอดเวลา 

ความโกรธของคนคือ ความโง ความรักของคนก็คือความโง ทําไมจะโงของท่ีเราจะรักเราเลือก
แลวเลือกอีก เอางายๆ คนก็แลวกนั เราจะแตงงานกับใครเลือกท้ังกิริยาทาทาง ผิวพรรณ เลือกท้ังฐานะ 
เลือกหมดทุกอยาง เกท่ีสุด แตพออยูกนัแลวไมกีว่ันท้ังหยอนท้ังยาน ท้ังเศราท้ังหมองอะไร มันทรุด
โทรมไอความสวยความงามมันจะอยูไดขนาดไหน รางกายของแตละคนท้ังผูหญิงผูชายเต็มไปดวย
ความสกปรกโสโครก ผูท่ีมีสามีภรรยาแลวรูจักการเสพกามแลว ก็รูวนัเลอะเทอะขนาดไหน นาเกลียด
สะอิดสะเอียนขนาดไหน เราทําไปเพราะความเมามัน ก็เลสมันสอน 

ความโกรธก็เหมือนกนั เราตองการความสุขดันไปหาความโกรธมาเผาผลาญใจ ความโกรธเม่ือ
เกิดข้ึนมันดีท่ีไหน กนิไมได นอนไมหลับ รางกายทรุดโทรม ปญญาก็ตก คนท่ีโกรธงายก็โง ความโกรธ
เกิดข้ึนมาปบ มันคิดอะไรไมออก ดันทุรังอยางเดยีวมันมีแตอาการของความทุกข 

มีความหลง ไอนั่นก็ของกู ไอนี่ก็ของกู แลวไมมีปญญาเปนเคร่ืองตัด โมหะจริต และ วิตกจริต 
ก็เหมือนกัน ไอนี่อารมณเลวเหมือนกนั ไอของกู ของกู ตายแลวเอาอะไรไปบาง แมแตเสนผมเบาๆ เสน
เดี๋ยวยังไมสามารถจะติดไปไดถูกเขาเผาถูกเขาผังท้ิงหมด มันดีหรือ 

ความเช่ือก็เหมือนกัน การเช่ือไรเหตุผลไมดี แตความเชื่อ ศรัทธาจริต ก็ดีสงเขาไปหา พุทานุส
สติ ธัมมานุสสติ อนุสสติ ท้ัง 6 อยาง อยางใดอยางหน่ึงจับไดแจว พวก ศรัทธาจริต ผมสรรเสริญ ถาจับ
จังหวะไดถูกละทานท้ังหลาย วิ่งล่ิวเลย เขาบอกทานทําอยางนี้นะเช่ือ ทําอยางโนนนะเช่ือ แตคนสอนที่
ดีสอนใหถูกใจ ใหถูกตามแบบตามแผน เปนสวนของการละ เขาจะละไดเร็วมาก เขาก็เช่ือในครูบา
อาจารย พวก พุทธจริต นี้ตองสรรเสริญคุณวิเศษเปนพเิศษ พวกนี้มีความฉลาดมาก แนะอยางเดียวมี
ความเขาใจ ฉะนั้นบรรดาพวกเราท้ังหลายฟงแลวมันก็จะจบ ผมจะถือวาสูตรนี้เปนสูตรสุดทายของตอน
แรก 

ตอไปนี้ผมจะพูดถึงประสบการณท่ีผมผานมา เพราะวาบรรดาทานท้ังหลายจงเขาใจ วาผมมี
ความปลอดโปรงทุกอยาง อารมณใจปลอดโปรง แตศัตรูรอบดานศัตรูเปนกอบ ปริมาณบอกไมถูก แต
ผมก็เฉย ผมถือวาผมเกิดมาชาติหนึ่งในท่ีสุดแหงชีวิตผมก็ตาย แตผมก็จะประคับประคองใหมันตายอยู
ในระหวางความดี ศัตรูจะมรแบบไหน พวกทานจะรูกนั ผมจะพูดใหทราบถึงประสบการณท่ีดแีละไมด ี
คนท่ีเปนมิตรและเปนศัตรู แมแตรูวาเราใหการสงเคราะหแกคนท่ัวไป เราหวังในธรรมก็ยังมีศัตรูจอง
ลางจองผลาญ แตจะหนักใจทําไม แมแตองคสมเด็จพระพิชิตมารก็มีศัตรูตลอดมา สมเด็จพระองคพระ
ศาสดาก็ทรงเฉยแตวาพวกเรามีความดียังไมเทาทาน มันจะเลวข้ึนมาเม่ือไรก็ไมทราบ แตก็พยายาม
ประคับประคองอยาใหมันเลวมาก 



เปนอันวาการเจริญพระกรรมฐานทุกทาน เม่ือไดมโนมยิทธิไดกําไรมากใชญาณตางๆ ใหชัด 
สงสัยอะไรใหถามจากสมเด็จพระทรงสวสัดิ์ถามอยางไรต้ังใจจับพระโฉมองคสมเด็จพระพุทะเจาให
ชัดเจนแจมใส ทําใจใหเปนกลาง ท่ีเขาเรียกวา อุเบกขารมณ หลังจากนั้นพิจารณาอารมณท่ีพระพุทธเจา
ส่ังสอน ดูวาเราจะตัดตัวไหนกอนในดานของจริต นี่คําวาพระพุทธเจาคือ ความดีของพระพุทธองค เม่ือ
ทานจับไดหมดแลว เม่ือเห็นอะไรแนนอนก็ควรจะตัดกอน ก็ทําลายจดุนั้นเสีย อยาไปรออยาคิดวามันยัง
ไมมาก เรามันยังไมดี ถาเราไมทํามันกย็ังไมดี ทํามันเร่ือยไป มันดีเร่ือยไป จงอยาคิด ทําแลวพบดีเดี๋ยวนี้ 
คอยๆ ดี ดวูาอารมณมันลด ทําไปแลว ราคะจริต ลดลงบาง เบาลง โทสจริต เบาลง โมหะจริต เบาลง 
วิตกจริต เบาลง ศรัทธา มีความฉลาดดจีับถูก ปญญาดีข้ึน รูเทาทันตามความจริง เทานี้บรรดาพุทธ
บริษัทญาติโยมชายหญิง พวกเราก็นาจะภมิูใจเราสามารถกระเด้ือง ความช่ัวรายกเ็บาบางลงบาง 

สําหรับวันนีห้มดเวลาแลว สัญญาณหมดเวลาแลว ก็ตองลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมง
คล สมบูรณพูนผลจงมีแดบรรดาพุทธบริษัทและภิกษุสามเณรสวัสด ี



พระสูตรกอนนิทรา 4 
พระพุทธเจาปรารภอุบาสก 5 คน 

พระภกิษุสามเณรท้ังหลาย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีรับฟง วันนี้มาคุยถึงพระสูตร พระสูตร
หนึ่งท่ีพระพุทธเจาตรัส นิสัยเดิมละไมได ตัวอยางเชน พระสารีบุตร เดิมทีเดยีวทานเคยเปนลิง ตอมา
เปน อัครสาวกเบื้องขวา เปนพระภิกษุท่ีมีความสําคัญมาก แตวาจริยาเดิมของลิงก็มีอยู ถึงลํารางต้ืนๆ 
หรือลํารางแคบๆ พอจะยองไปไดหรือลุยน้ําไปไดแต พระสารีบุตร ไมทําอยางนั้น ขัดเขมรแลวกระโด
ไปเปนเหตุใหพระท้ังหลายสงสัยวา ทําไมอัครสาวกเบ้ืองขวา ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึง
ทําอยางนั้น ตอมาสมเด็จพระภควันตตรัสวา นิสัยเดิมของคนทุกคนนัน้ละไมได เกดิกี่ชาติอาการกิริยาท่ี
แสดงเปนอยางนั้นเสมอแมจะเปนอรหนัตก็ตาม ทานท่ีจะละนิสัยเดิมนั้นกมี็แตสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคเดยีว ในเม่ือเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ละนสัิยเดิมทุกทาน เหลือแตพุทธสีลาๆ 
เปนลีลาของพระพุทธองคเหมือนกันหมด 

สําหรับเร่ืองท่ีจะพดูตอไป ไดแกพระพุทธเจาทรงปรารภอุบาสก  5 คน เร่ืองนี้ก็มีมาใน พระ
ธรรมบท ขุททกนิกายภาคท่ี 3 ท่ีพูดมาหลายวนัเปนเร่ืองภาคที่ 3 ความมีวา เม่ือสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงประทับอยู สวนเชตวัน ทรงปรารภ อุบาสก 5 คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา นตัถิ ราคสโม 
อัคคี เปนตน ผมจะวาแปลเปนใจความหรือยัง ใจความท่ี พระอานนท ทานกลาว ทานกลาวไดยินวา
อุบาสก 5  คนนั้นเปนผูใครจะฟงธรรมไปสูวิหาร ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ เรียกวา เชตวัน
มหาวิหาร ถวายบังคมสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็นั่งอยูสวนสุดของในวหิาร ความดําริมีอยูวา 
เขาคิดในใจ เอาตามหนังสือจะฟงยาก ผูนี้เปนกษตัริย ผูนี้เปนพราหมณ ผูนี้เปนคนม่ังมีผูนี้เปนคน
ยากจน เราจะแสดงธรรมใหยวดยิ่งกวานี้ จักไมแสดงธรรมยวดยิ่งแกผูนี้ยอมไมเกิดข้ึนแกพระพุทธเจา
ท้ังหลาย แสดงวาเวลาท่ีท่ีพระพุทธเจาจะแสดงธรรมไมไดวดัฐานะของบุคคล ใครจะเปนฐานะอยางไร
ก็ตาม ถาเห็นควรท่ีจะแสดงธรรมอยางไร ขอแสดงเปนกลางๆ คือจับจุดจี้ใจของคนท่ีจะบรรลุมรรคผล
ในฐานะไมเกีย่วเกี่ยวอยางเดียวคือบุญบารมีเดิมมีขนาดไหนจะรับธรรมไดขนาดไหนจะบรรลุไดขนาด
ไหน จะแสดงเลย รวมวาพระพุทธเจามองคนแคคน ไมไดมองคนรวย มองเปนเทวดา มองเปนพรหม 
ไมใชมองอยางนั้น มอง 

ความมีวา องคสมเด็จพระบรมสุคตเม่ือจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหน่ึง ยอมทรง
ทําความเคารพธรรมไวเปนเบ้ืองหนา หมายความวาเม่ือจะแสดงธรรมจะเทศนจะเคารพในธรรม ไมใช
เคารพในบุคคลแลวจึงแสดงธรรม นี่เขากลาวตามบาลีวา สัทธัมโม ครุกาตัพโพ พระพุทธเจาตรัสวา 
ตถาคตเองก็มีความเคารพธรรม ทรงกลาววาประหนึ่ง เทพเจาผูมีฤทธ์ิ บรรดาลใหน้าํในอากาศหล่ังไหล
ลงอยูเชนนั้น (บรรยายไวแยเลย) แลวอุบาสกเหลานั้น ผูนั่งแลวในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาฟงธรรม เขานั่งอยูอยางนัน้ อุบาสกคนหน่ึงนั่งหลับ นี่หากนิในทางหลับ แลวก็คนหนึ่งเข่ียดนิดวยนิ้ว
มือ เวลานั่งฟงเทศนคนหนึง่นั่งหลับดีแตไมกรนครอก อีกคนหนึ่งเอานิ้วเมือเข่ียดิน อีกคนหนึ่งนัง่เขยา



ตนไม อีกคนหน่ึงนั่งแหงนหนามองดูอากาศ คนหนึ่งฟงธรรมดวยความเคารพ นี่ 5 คนนั่นไมเหมือนกัน
แลวกด็ูนิสัยเดมิ 

ตอมา พระอานนท เธอก็ขณะท่ีถวายงานวัด คือนั่งพดัใหแกพระผูมีพระภาคเจา มองดูอาการ
ของอุบาสกท้ังหลายเหลานัน้ เห็นแตละคนมีทาที ทาทางไมเหมือนกัน จงึไดกราบทูลสมเด็จพระ
ภควันตวา ขาแตพระองคผูพระเจริญพระองคทรงบันลือสิงหนาทเหมือนกับมหาเมฆคํารณอยู ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาแกอุบาสกท้ังหลายเหลานี้ แตวาอุบาสกท้ังหลายเหลานั้น เม่ือพระองคตรัสพระ
ธรรมเทศนาอยู นั่งทํากรรมอยางนี้ไมเหมือนกันพระเจาขา เพราะอะไร 

พระจอมไตรจงึมีพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เธอไมรูจักอุบาสกท้ังหลายเหลานัน้
หรือ หมายความวา พระพุทะเจาถามไมรูอดีตของเขาหรือ พระอานนท ตอบวา ขาพระพุทธเจาไมรูจัก
พระเจาขา 

สมเด็จพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาวา ก็บรรดาอุบาสกท้ังหลายเหลานั้น อุบาสกคนท่ีนั่ง
หลับนั่นแหละ เดิมทีเดยีวกอนหนานีไ้ปมีกําเนิดเกิดเปนงูหารอยชาติ คําวางูนี่หมายถึงพญานาคดวยนะ 
พญานาคก็ถือเปนงูใหญ ตอมาก็เปนงูยอมรองลงมา เขาเกิดเปนงูหารอยชาติแลวพาดศีรษะไวบนขนด
เปนพญานาคแน แลวกน็อนหลับ หลับสบาย แมในบัดนี้ความอ่ิมในความหลับของเขายอมไมมี เสียง
ของเรายอมไมเขาไปสูหูของเขา เห็นไหมพญานาค หรืองูชอบนอนอหลับ ในอดตีท่ีเกดิ 500 ชาตอ นิสัย
อันนั้นมันก็ติดมา เกิดมาชาตินี้ก็ชอบนอนหลับ ฉะนัน้คนท่ีนั่งคุยกด็ี นั่งฟงธรรมก็ดี แลวก็หลับงายๆ 
คนพวกนี้เคยเกิดเปนพญานาคหรือ พญางู ยกยองใหสูงหนอยนะ อันจะเปนเหลนงู หลานงู หลน
พญานาคก็ได 

พระอานนท จงึกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูทรงเจริญ พระองคจัดโดยลําดับวาเปนตอนๆ 
หมายความวา 500 ชาตินี่ เขาเปนพญานาคมาต้ัง 500 ชาติ เกิดเปนพญานาคบางแลวเกิดเปนคนบาง เกิด
เปนผีบาง เกิดเปนสุนัข แลวเกิดเปนมา แลวกลับไปเกิดเปนพญานาค พระพุทธเจาตรัสวา อานนท แทท่ี
จริงแมแตอํานาจสัพพัญูตญาณ คือวาญาณของพระพุทธเจารูท้ังหมดนี่ สัพพ แปลวาท้ังปวง ญ แปลวา
รูญาณ ญาณท่ีรูทุกอยางของพระพุทธเจาก็ไมอาจท่ีจะกาํหนดไดวา ความอุบัติของอุบาสกนั้นอุบัติข้ึน
ในระหวางหรือวาอยางนัน้คือความเปนมนษุยตามกาลเวลา ความเปนเทวดาตามกาลเวลา ความเปนนาค
ตามกาลเวลา แตวาอุบาสกนั้นเกดิแลวในกําเนิดแหงนาคท้ังส้ิน 500 ชาติ เปนลําดับ โดยลําดับเลยแมแต
หลับอยูก็ไมอ่ิมในการหลับหมายความวาตถาคตก็รูไมไดท่ีเกิดเปนนาค แลวเปนสลับเปนคนนัน้ไมรูได 
แตท่ีแนๆ นัน้เกิดเปนนาคจริงๆ นั้น 500 ชาติแน 

ตอไปฝายบุรุษผูนั่งเขียนแผนดินดวยมือ เกิดในกําเนิดไสเดือนส้ิน 500 ชาติโดยลําดับ คือ
ติดตอกัน 500 ชาติ พญานาคก็ติดตอกนั 500 ชาติ คนนั้นเกดิเปนไสเดือน 500 ชาติ ไสเดือนเม่ือขุด
แผนดินแลวถึงเวลาบัดนี ้ นั่งท่ีไหนก็เอามือเข่ียแผนดนิเข่ียไปเข่ียมาหมายความในกาลกอนเคยเข่ีย
แผนดินก็เข่ียตอไปนี่นิสัยเดมิ ดีนะ 



ตอไปฝายบุรุษท่ีเขยาตนไม ทานผูนี้เคยเกดิเปนลิง 500 ชาติ โดยลําดับ 500 ชาติ เกิดเปนลิงตาย
แลวก็เกิดเปนลุง อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะ สงสัยวาพวกนี้เคยฆาไสเดือน ฆางู ฆาลิง เกิดในฐานะ
เชนเดยีวกันในกรรมเดิมคนละ 500 ชาติ อาจจะเปนอยางนั้นนะ พระพุทธเจาไมไดวา ผมนึกๆ เอา 
จนถึงบัดนี้นิสัยลิงก็ยังมีอยู ตองเขยาตนไม เขยาโนน เขยานี่ตามความพอใจ ทานบอกวาเสียงท่ีเราแสดง
ธรรมนั้นท้ัง 3 พวกนี้เขาไมถึงบูชา พวกเข่ียกน็ั่งเข่ียเฉยๆ พวกเขยาตนไมกน็ั่งเขยาตนไม พวกหลับก็
หลับไป 

อีกคนหนึ่งนั่งแหงนหนามองดูอากาศอยู ทานบอกวาสมัยกอนเคยเกดิเปนหมอดู ดยูกเมฆ หมด
ดูยกเมฆเวลาเขาจะดูเขาแหงนหนาดูเมฆ เพงอาทิตยเพงเมฆจะปรากฏข้ึนกี่คร้ังเปนรูป รูปนี้เขาจะเอาจิต
เพง แลวกพ็ยากรณ ฉะนัน้ในชาตินี้ เวลาจะนั่งทีไหนกต็ามแกจะเบ่ิงลอยตามองสูงสุดอยูเสมอ แตวาอัน
นี้ก็เหมือนกัน เสียงเทศนของพระพุทธเจาไมเขาหูเขา เพราะจิตเขาเปนสมาธิในการแหงนดู ไมมีผลของ
การฟงธรรม 

สวนพราหมณอีกคนหนึ่งต้ังใจฟงโดยความเคารพ พราหมณคนนี้แตชาติกอนเปนพวกเรียน
มนตจบ ไตรเพท ถึงฝงแหงเวทสาม คือ ไตรเพท นั้นละเขาจบส้ิน 500 ชาติ คือเปนนกัปราชญจนไรเพท
ศึกษาจบหลักสูตร 500 ชาติ ตามลําดับ ถึงบัดนี้ยอมฟงธรรมโดยความเคารพเปนดังเทียบเหมือนเวลา
เจริญมนตของเขา แตหนังสือทานลอยุง ศัพทอขงทานตองเอาหนังสือมาอานศัพทไมคอยลงกันกบัสมัย
ปจจุบัน 

พระอานนท จึงกลาวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเทศนาของพระองคยอมแทรกอวัยวะ
ท้ังหลาย มีผิวหนังเปนตนเขาไป สวนเหยือ่กระดูกต้ังอยูเพราเหตุไรอุบาสกท้ังหลายเหลานี้ เม่ือพระองค
ทรงแสดงธรรมอยูจึงไมฟงโดยเคารพ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เธอเห็นจะทําความสําคัญวา ธรรม
ของเราอันบุคคลฟงไดโดยงายกระมัง นี่ฟงใหดนีะ อันธรรมของพระพุทธเจาคนฟงไมงายเลย คือไมได
ฟงงายทุกคน ทานภกิษุสามเณรและทานพุทธบริษัท เวลาเอาปฏิปทาของเราไปพูด อยานกึไปวาเขา
เขาใจทุกคนนะ ฟงใหดพีระพุทธเจาวาดังนี้ จึงกลาววา พระอานนท จึงกลาววา ขาแตพระองคผูทรง
เจริญ ก็ธรรมของพระองคอันบุคคลท่ีฟง ฟงแลวไมยากหรือฟงยากพระเจาขา อันท่ีจริง พระอานนท 
ทานฟงเทศนจบเดียว ทานเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตนี่เยอะ พวกนี้ฟง
งาย แตผูฟงยาก มีอยูฟงตอไป นี่พูดเสียจนเลยเวลาจนได 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถูกแลว อานนท คําเทศนของเราฟงยากจึงถามวาเหตุใดพระ
เจาขา พระพุทธเจาตรัสวา อานันทะ ดกูร อานนท คนวา พุทโธ กด็ี ธัมโม กด็ี สังโฆ ก็ดี อันสัตว
ท้ังหลายนีไดเคยสดับมาแลวในแสนกัป เกิดมาแสนชาติเกิดไมรูเทาไรในแสนกัป เขาไมเคยสนใจเลย 
แมวาคําพุทโธคือพระพุทธเจา ธัมโม คือพระธรรม สังโฆ คือพระสงฆ ไมเคยสนใจมากอน ถึงมีอยูแต
ก็มเคยสนใจไดฟง เดิมเหน็พระพุทธเจาก็เดินหลีกกมหวัไหว โคงโคงหลีกก็ไมมี คําแสนกัปเปนเอนก



มากมายเหลือเกิน ไมรูเทาไรกัปเปนแสนๆ ทานวาเพราะฉะนัน้สัตวท้ังหลายเหลานี้จึงไมสามารถฟง
ธรรมได 

อันนี้จําใหดนีะบรรดาพระท้ังหลายเณรท้ังหลาย ญาติโยมพุทธบริษัท เวลาไปพูดธรรมะธัมโม
กับคนอาจจะถูกดาก็ได ฟงเขากอน ถาเขาสนใจก็บอก ถาเขาไมสนใจจงอยาบอก ฉะนั้นเขาไมเช่ืออยา
ฝน เลิกพูดเลยเหนื่อยเปลาๆ โดยสัตวท้ังหลายเหลานี้ฟงเดรัจฉานคาถา เดรัจฉานเขาแปลวาขวาง ไมได
แปลวาหมาใครเขาขวางเขาเรียกสัตวเดรัจฉาน เวลามันเดินมันไมไดเอาหัวต้ัง มันเอาหัวซุนไปขางหนา
ขวางทางขวางโลก ฟงเดรัจฉานคาถามีอยางตางๆ นั่นแหละมาแลวเพราะฉะนัน้สัตวท้ังหลายเหลานี้จึง
เท่ียวไปขับรองบาง ฟอนรําอยูบาง ในท่ีท้ังหลายมีโรงดืม่สุรา ในโรงเหลาบาง โรงเอโรอีนบาง สนามท่ี
เลน เปนตน เขาพอใจประเภทนี ้

เร่ืองการฟงธรรมไมไหวนี่ผูฟงแลวคิดไปดวยนะ บางทีบางคนเห็นเขามีศักดิ์ศรีใหญ อันเร่ือง
ธรรมะธัมโม ศีลธรรมความดี เขาไมสนใจ บางคนถึงกบัทําลายหลักสูตรความดีของการศึกษาไปแลวก็
มี นี่คนประเภทนี้ฟงไมฟงยงัทําลายดวย พระอานนท กราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ อุบาสก
ท้ังหลายน่ันอาศัยอะไรจงึไมสามารถจะฟงธรรมได 

ลําดับนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับ พระอานนท วา อานนันทะ ดกูร อานนท 
อุบาสกท้ังหลายเหลานี ้อาศัยราคะ คือผูคอยกําหนัดยินดีในของสวยงามๆ นิ่มๆ นวลๆ อาศัยโทสะ คือมี
อารมณืไมชอบใจในอารมณท่ีขวาง แลว อาศัยโมหะ คือความหลง ความโง ความคิด อาศัยตณัหา คือ
ความอยาก จึงไมสามารถจะฟงธรรมได อยาลืมนะ ราคะ ติดในความรัก โทสะ ไมชอบใจ โมหะ โงทึม
ทึก แลว ตัณหา หยาบกิเลสหนัก ทานวาข้ึนช่ือไฟเชนเดียวกัน ไฟคอืราคะ ไมมี ไฟท่ีเหมือน ไฟโทสะ 
ไมมี ไฟใดท่ีเหมือนกนั ไฟโมหะ ไมมี และเยื่อใยใดจะเหมือน เยื่อใยตัณหา ไมมี ไฟใดไมแสดงซ่ึงเถา
ถาน ไฟใดไมแสดงแมกระท่ังเถาข้ีเถายอมไหมสัตวท้ัหลายแมจริงไฟซ่ึงยังกัปใหพินาศเรียกวา ไฟ
บรรลัยกลป ใหความปรากฏแหงพระอาทิตย 7 ดวงจะเกิดข้ึนยอมไหมโลกไหมไหววัตถุอะไรๆ ไม
เหลืออยูแมแตนิดเดยีว ไหมหมด ส่ิงแมกระนั้นยอมไหมในบางคราวเทานั้น ไฟบรรลัยกัลปป ไฟอ่ืนมัน
ไหมเฉพาะเวลาอ่ืนเทานั้น ถึงเวลามันจงึไหมแตวาการท่ี ไฟราคะ จะไหมยอมไหมตลอดฉะนั้น ไฟ
เสมอดวยราคะ ก็ดี ไฟเสมอดวยโมหะ ก็ดี ไมมีไฟใดมาสมํ่าเสมอได มันไหมตลอดเวลาขณะท่ีมีลม
หายใจ ช่ือวา  มน้ําเสมอดวยตัณหาก็ไมมี ผูจับเสมอดวยโทสะไมมี ชวยเสมอดวยโมหะไมมี แมนเสมอ
ดวยตัณหาไมมี เหลือเวลาอีก 5 นาที เม่ือแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพระท้ัหงลายเลหานั้นบรรลุ
มรรคผลไปตามๆ กัน 

ความมุงหมายท่ีผมเอาเร่ืองนี้มาพูด เร่ืองการตัดกิเลสตัณหานะ ผมก็สนใจเหมือนกนัแตไมหนัก
นักความสนใจก็มีวาถาตองการหนังสือเกรงวามันจะผิดมันดึกเพราะตองการนิสัยของคน อยาลืมวาคน
จะละนิสัยไดจริงๆ ก็มีพระพุทธเจาองคเดยวเทานัน้ พระสาวกละนิสัยไมได ฉะนั้นบรรดาทานท้ังหลาย
ท่ีฝกกรรมฐานไดแลว สามารถทํา ทิพจักขุญาณ ใหปรากฏคําวา ทิพจักขุยาณ อยาไปนึกวาลูกตาเปน



ทิพยนะ มีญาติโยม ท่ีราชบุรี วันนี้เองมาปรารภวา ทําไมฉันจึงไมได ทิพจักขุญาณ ไดแตอาศัย
ความรูสึกของจิต ความจริงทิพจักขุญาณกคื็อความรูสึกของจิต ทิพจักขุญาณ ไมใช ทิพเนตร แลวก็ไม
เขาใจ ไมใชตาทิพย ใจมันเปนทิพย ความรูสึกถูกตองเหมือนกับตามทิพย คร้ันไดแลวเวลาเราตองการดู
นิสัยคนคนปจจุบันถาเราใชกําลังของ อตีตังสญาณ ถา ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ มันดูตัวเราเองตลอด
ครบถวน ถาคนอ่ืนใช อตตีงัสญาณ ญาณในอดีต อยากทราบวาคนน้ีในอดีตเกดิเปนใคร เกิดเปนอะไร
มา แลวก็ดนูสัิยเดิม ขอดูภาพเดิมวาเขาแสดงอาการนิสัย จิตใจเปนยงัไง ทาทางลีลายังไง ชอบอะไร 
ชอบสวยสดงดงามขอบกินของสดของคาว ชอบกนิผลไม นิสัยเรียบรอย นิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มัน
ไมท้ิง บางคนก็ชอบจัดดอกไม ชอบจัดกลีบผา บางคนก็ชุยๆ  

เม่ือดูนิสัยเดิมแลวก็ถามเขา อยาไปบอกวาเราดูนะ ถามวานี่ถามจริงๆ เถอะชอบอยางนี้ไหม 
ชอบอยางนั้นไหม เฉพาะจดุท่ีเขาชอบมาในชาตินัน้ ถามมาเยอะแลวตรงเปงทุกราย นี่ผมไมไดอวดวา
ผมวิเศษนะ ผมเห็นแลวผมก็ถาม นี่ชอบอยางนี้ไหม มีอยูคนหนึ่งผมก็ไมรูวาแกศึกษาอะไรมากอนมอง
ไปมองมาก็เหน็ภาพคนๆ นีเ้ปนชางดอกไมจัดดอกไมสวยสดงดงามในสํานักมากอน สํานักคือในท่ีอยู
มากอน พอทานบอกทานยนืยันผมก็ถามวา ชาตินี้ชอบจัดดอกไมสวยๆ ไหม แกก็ไมรูวาจดัสวยอะไร 
แกก็บอกวาชอบมาก ทําเกงดวย แลวก็หลายรายบางคนก็ถามวา โอโฮ นี่โยม ตามปกติชอบทําอะไร
วองไวใชไหม แกก็บอกวายอมรับ จะนึกวาคนทุกคนวองไวทุกคน บางคนชายืดยาดมี 

มีบางคนเจอเขา เออเฮอะเห็นปบ แหม คนนี้ดอกเตอรแฟม ดอกเตอรแฟบมนัดอกเตอร
ผงซักฟอก แกมี ราคะจริต ราคะจริต ไมใชมักมากในกามคุณคือเปนคนชอบสวยชอบงาม ตองมี
ระเบียบทุกอยาง เคร่ืองแตงกายสะอาดทุกอยางสะอาดหมด ทํางานทุกอยางตองตรงตามเวลา ข้ึนช่ือวา
ระเบียบยกใหผมเลยแตงต้ังใหช่ือดอกเตอรแฟนคือคนสะอาดมาก สะอาดท้ังวัตถุ สะอาดท้ังรางกาย 
สะอาดท้ังกิจการงานท่ีจะตองทํา คนตรงเวลาเปนคนสะอาด พอดูลีลาแลวถามวา ชอบอยางนี้ใชไหม 
เขาก็ตอบวาใช ขอบรรดาทานท้ังหลายวิชาความรูท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานให จงใช
ใหเปนประโยชนกับเรา ใครเขาจะหาวาอวดอุตริมนุสสธรรมก็ชางเขาเถิด เรารุเราทําเราทําได สําหรับ
คนท่ีทําไมไดหูหนวก ตาบอดเขาจะวาคนดี หูดี ตาดีมันเลวก็ชางหัวมันเถิด จะคํานึกถึงอะไรกัน ความรู
ท่ีสมเด็จพระพุทธเจาใหมาไมไดใชกัน แลวจะไปวาคนท่ีเขาใช ก็เหมือนกับคนขี้เกียจไมมีอะไรกินไป
อิจฉาคนขยนัท่ีเขามีกินก็ไมถูก ความเลวของเขาเราอยาสนใจ สนใจอยางเดียวคือพระพุทธเจาทรงสอน
อยางไร พยายามทําใหมาก ทําไมไดมาก สัก 1 ในลานขององคสมเดจ็พระพุทธเจาใหก็ดีถมไป เวลานี้ก็
ขอขอบใจบรรดาญาติโยม ฆราวาสเกงกนัมาก จนกระท่ังเจอะพระในนรกท่ีรูจกักันเปนแถวเปนแถว 
เขาใจวาตอไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเขาใจในกระแสการทําบุญยิ่งข้ึน 

สัญญาบอกเวลาหมดแลว ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแก
บรรดาพุทธศาสนิกชน ภกิษุ สามเณร ผูรับฟงทุกทาน สวสัดี 



พระสูตรกอนนิทรา 5 
น้ํามนตพระพทุธเจา 1 

ทานพุทธศานกิชนท้ังหลาย และบรรดาเพือ่นภิกษุสามเณรท้ังหลาย วนันี้ก็จะมาคุยกันถึง เร่ือง
น้ํามนตของพระพุทธเจา แตความจริงรางกายผมมันกแ็ยวันนีเ้ปนวนัท่ี 21 กุมภาพันธ 2527 ความจริง
หยุดบันทึกเสียงมานานรางกายไมดีแลว แถมวันนีก้็ยังไมดี ไมดีตลอดมา ก็เลยรําคาญรางกาย แตวา
เสมหะมันก็มาก เปนไขกเ็ปน ก็ชางมัน คอยมานานงานมมีผล รางกายไมดี ก็เลยวันนี้แกลงใชใหมันตาย
ไปเสียเลย ในเม่ือมันไมดกี็ไมรูจะคบมันไวทําไม เร่ืองน้ํามนตของพระพุทธเจานี่เปนอยางนี้เพราะเวลา
นี้ไดยินขาวเขาบอกวามีพระบางวัดแตในวดันั้นจะเปนทุกองครึเปลาผมก็ไมทราบ เวลาท่ีญาติโยมพุทธ
บริษัทไปหาเขาบอกไปงานศพ ออกมาพูด 2 องค 3 องค ก็โจมตีเร่ืองเช่ือน้ํามนตเปนตน ผมวาพระเรา
ทําอยางนั้นมันก็ไมถูก ตองศึกษากําลังใจคนเสียกอนกลังใจของคนนะ อยูระดบัไหน แลวก็น้ํามนตนี่
มันเปนตน ผมวาพระเราทําอยางนั้นมันกไ็มถูก ตองศึกษากําลังใจคนเสียกอนกําลังใจของคนนะ อยู
ระดับไหน แลวก็น้ํามนตนีมั่นไรผลหรือเปลา ไอท่ีเขามีผลมันก็มี ท่ีทําใหเลอะเทอะไรผลก็มี กร็วบ
ความวา คนดนี้ํามนตก็ถือวาเปนคนท่ีมีความไมรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีติคน นินทาคน กลาว
รายปายสีคนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา ผูนั้นยังไมเขาถึงสะเก็ดความดีของพระองค 
ท่ีพระองคทรงส่ังสอนเพราะเปนอุปกิเลส 

ฉะนั้นขอบรรดาทานท้ังหลายท่ีฟงอยูท่ีนี่เลิกนินทาคนเสีย ถาเราจะนินทาคนมากเพียงไร เราก็
เลวมากเพียงนัน้ ถาเราเลิกนนิทาคนเราก็เปนคนดี เพราะคนนินทาคนไมใชคนดี เปนคนเลว เปนคนคบ
กิเลส คือความเศราหมองของจิตก็รวมความวาอารมณจิตช่ัวนั่นเอง 

ผมจะนําเร่ืองน้ํามนตของพระพุทธเจามาเลาสูกันฟง ใน พระธรรมบทภาคท่ี 7 ทานกลาววา 
เปน บุพกรรมของพระองค ไอเร่ืองบุพกรรมของพระพุทธเจานี่ พระพุทธเจาทรงส่ังให พระอานนท ทํา
น้ํามนต จะไดรูกันวาการทําน้ํามนต พระพุทธเจาก็ทรงส่ังให พระอานนท ทําแลว พระอานนท เปน
พุทธอนุชาดวย เปนนองชายแลวก็เปน พุทธอุปฏฐาก เปนพระอุปถัมภก็เหมือนกับเราตามตัวของ
พระพุทธเจา ถาน้ํามนตไมดี ถา พระอานนท ไปทําเขาพระพุทธเจาตองเลนงานแน แตทวาในเร่ืองนี้ 
คาถาทําน้ํามนต พระพุทธเจาให พระอานนท บอกให พระอานนท ศึกษา เม่ือ พระอานนท เรียนไปแลว
ก็ไปทําน้ํามนต ก็เปนอันวาคนท่ีดาคนทําน้ํามนต ก็ถือวาคนน้ันดาพระพุทธเจาดวย คนท่ีดาพระพทุธเจา 
พระพุทธเจาตรัสวา ไมใชสาวกของพระองค คําวา สาวกหมายถึงผูรับฟง คือคนท่ีไมใชคนของ
พระพุทธเจานัน่เอง ถือวาเปนคนของเดียรถีย 

วันนี้ผมอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่ง ก็ตองขออภัย พูดใหพวกเราสูกันฟงเร่ืองของภายใน อยาสุมส่ี
สุมหา พูดสงเดชไปมันจะลงนรก ทานท่ีปฏิบัติพระกรรมฐานไดแลวไปดูเสียบางวา คนท่ีพูดไมดูเหนือ
ดูไดประเภทนี ้เขาไปอยูขุมไหนกนั 



เนื้อความก็มีอยูวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เม่ือประทับอยูใน พระเชตวัน ทรงปรารภบุพ
กรรมของ พระองคเอง จึงไดตรัสพระธรรมเทศนานีว้า มัตตาสุข ปริจจาคา เปนตน เนื้อความกมี็อยูวา 
ในสมัยหนึ่ง ใน เมืองไพสาลี ซ่ึงมีอาณาจกัรติดตอกับเมืองของ กรุงราชภฤหมหานคร เวลานั้น เมืองไพ
สาลี เกิดโรครายเกดิข้ึน โรคอันดับแรกก็คือ ความแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล แลวก็เกิดโรค คนก็อด 
โรคก็มาก รอนก็รอน ความจริง เมืองไพสาลี กับ เมืองราชกฤห นี่อยูใกลกัน เขตนี้ถารอนก็รอนหนาด ู
อยางพวกเราๆ ผมไปมาแลวทนเกือบไมไหว กเ็ปนอันวาคนก็เจ็บปวยตายกันเปนแถวๆ 

อันดับแรกโรคก็เกิดกอน ไอความไขมีเขามารางกายทรุดโทรม อากาศไมดโีรคอ่ืนก็เขามา
แทรก หนักๆ เขาอหิวาตกโรคก็มา เม่ืออหิวาตกโรคนี่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อหนิี่ก็แปลวา งู 
วาตะนี่กแ็ปลวา ลม ไอโรคะก็แปลวาการเสียดแทง อาการเสียดแทงที่เกิดจากลม ลมนี่มีพิษเหมือนงู เขา
วาอยางนัน้คือเปนแลวมันตายเร็ว จําไวดวยนะ คําวาอหวิาตกโรคนี่กแ็ปลวา โรคหรืออาการเสียดแทง
ท่ีมาจากลม ลมท่ีมีพิษเหมือนงู ฉะนั้นคนท่ีเปนโรคอหิวาตตายเร็วเหมือนกับถูกพิษงูกดั เวลานั้น
การแพทยก็ดี แตทวามันก็ไมทัน ถึงวาระทีคนจะตายก็ตายกันเกล่ือนกลาด เมืออหวิาตกโรคมาตายกัน
เกล่ือน ฝงก็ไมคอยจะทันท้ิงศพหมักหมมกัน โรคอ่ืนกเ็ขามาแทรก พวกอมนุษยคือพวกอสุรกายบาง 
พวกเปรตบาง พวกอะไรบางก็เขามายื้อแยงศพกัน กห็มักหมมกันมาก คนตายหนัก 

อาการตายเม่ือมากเขาอยางนัน้จริงๆ บรรดาชาวบานเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชานี ่
เปนกระโถนทองพระโรง จริงๆ ทานก็อยูเฉยๆ ทานกทํ็าความดีทุกอยาง แตวาชาวบานก็โทษวาเจ็ด
รัชกาลมาแลว ไมเคยมีโรคอยางนี้เลยแตมารัชกาลนี้ เปนรัชกาลท่ี 8 นี่หมายความ ความจริงเขาลือ เขา
ปกครองราชสมบัติเปนราชามาถึง 7,000 องคกระมัง มันมากดวยกนันะ ผมกใ็มรูกี่องคข้ึนเกียจจํา นับวา
เปนพันๆ องค ในเมืองนี้เขาไมมีการปฏิวัตรัฐประหาร บานเมืองก็มีความสุข แตวาคนเขาทราบวา สมัย
ต้ังแตรัชกาลท่ี 1 ถึง 7 ในชวงหลังนี้ไมเคยมีโรครายแบบนี้ แตวาพอรัชกาลท่ี 8 เขามา โรคหนักจริงๆ 
เขาก็เลยโทษพระราชาวาพระราชาไมทรงธรรม 

พระราชาทานก็ดีแสนดี จึงประชุมอํามาตยขาราชบริพาร ปุโรหิต คนท่ีมีความรูตางๆ ให
สอบสวน สืบสวนความประพฤติของพระองควา ความประพฤตขิองพระองคนีมั่นไมดีตรงไหนบาง 
บกพรองตรงไหนบาง ขอใหช้ีแจงออกมา ถามีอะไรไมดีก็ทรงยอมรับผิด บรรดาประชาชนท้ังหลาย
เหลานั้นกพ็ิจารณากันแลวเหน็วาพระองคทรงทําดีทุกอยาง อยูในศีลในธรรมทุกอยาง แตพอเวลานั้น
โรคเกิด 3 รายการ คือ 

1. ภัยเกิดจากอาหาร อาหารนีห่าไดยาก มันจนแลวไมมีอะไรจะกินเหมือนกับป 2521 ของเรา 
2. ภัยเกิดจากพวกอมนุษย คือพวกผี พวกเปรต พวกอสุรกาย 
3. แลวภยัมันเกิดข้ึนจากโรค โรคมันเกิดข้ึนจากอากาศไมด ี
ในเม่ือทุกคนเห็นวาพระราชาดี กก็ราบทูลใหทรงทราบวา ความผิดของพระองคไมมีพระเจาคะ 

พระองคจึงไดปรึกษาวา ถาอยางนั้นจะทําอยางไรดี เอาอยางไรกันแนโรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย



ของอาจารยท้ังหกของเดยีรถียก็บอกวา ถาไปนําอาจารยท้ัง 6 มา อาจารยท้ัง 6 มีฤทธ์ิมาก มีบุญญาธิการ
มากโรคอยางนี้จะหาย 

แตทวาในเวลานั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบิติข้ึนในโลกใหมๆ ก็นั่นหมายความวา
ใหมเอ่ียมเลย เขาไปอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร เห็นวาจะประมาณ 1 ป เห็นจะไมครบป เปนเวลาจวน
ท่ีจะเขาพรรษา นั่นหมายความวาถึงปท่ี 2 บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เขามาเปนปท่ี 2 ก็มีคนท่ี
ทราบขาวพระพุทธเจาวา เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก ขอใหไปนิมนตพระพุทธเจามาท่ีนี่ 
โรคภัยไขเจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายตางๆ จะหมดไปในท่ีประชุมงมติเห็นเปนเอกฉันทวาเหน็ดวย 
อาจารยท้ัง 6 มีมานานแลว โรคมันก็มี แตวาสมเด็จพระชินศรี คือพระพุทธเจาเราใฝฝนกันมานาน ใครๆ 
ก็พูดถึงพระพทุธเจา แตไมเคยไดพบพระพุทธเจาจิรงๆ สักที เวลานี้พบพระพุทธเจาจริง 

ขณะท่ีปรึกษากันอยูนั้น ก็มี เจาสัจฉวี องคหนึ่ง ทานประทับอยูดวย พระเจาสิจฉวี องคนี้ไปฟง
เทศนของพระพุทธเจา พรอมกับ พระเจาพิมพิสาร ในวนัท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เขามา กรุง
เราชคฤห เปนคร้ังแรก แลวเวลานัน้พระเจาพิมพิสาร องคนี้ก็เปนพระโสดาบันดวย ในเม่ือเขาพดูถึง
พระพุทธเจา ทานก็ทรงยนืยันวา พระพุทธเจามีความดีจริง ถาพระพุทธเจามาในทีนี้ โรคภัยมันจะหาย
ความจริงโรครายท่ีเบียดเบียนราบงกายมันเปนของธรรมดา มันเปนโรคมาใหม แตโรครายท่ีสุดท่ี
ประจําใจ คือความเลวของจติมันจะหายไปดวย ทุกคนก็ตัดสินใจวาถาอยางนั้นตองให พระเจาลิจฉลี 
องคนี้กับลูกชายของปุโรหิตไปนิมนตพระพุทธเจาท่ี กรุงราชคฤหมหานคร 

เม่ือทานรับอนมัุติก็ทรงไปเฝา พระเจาพิมพิสาร ความจริงทานเปนเพื่อนกนั เอาเคร่ือง
บรรณาการไปมอบใหแก พระเจาพิมพิสาร ไปถวายอีก ท้ังบอกวามีความตองการอยากจะได
พระพุทธเจาไปสงเคราะหท่ี เมืองไพสาลี เพราะเวลานีค้นตายกันมาก ทับถม ฝงก็ไมทัน เผากไ็มทัน  
มันตายกนัเปนเบ่ือแหม  ไอโรคตายๆ อยางนี้นี่ครับ ผมเคยเจอะมาหลายสมัยในชีวติผม มันนากลัวๆ 
จริงๆ บางทีคนเขามาเอาโลงท่ีวัด ไอคนเอาโลงจะไปใสศพ ไมทันจะเอาโลงไปเขามาสงขาวตายอีกแลว 
วันหนึ่งตาย 4-5 คน เฉพาะในเขตนัน้ทําอยางนี้พระในวดัหนาวกันเปนแถวๆ นี่แหละครับอยาประมาท 
จะบอกสมัยไหนหมอเกงนัน่นะสมัยนั้นหมดเกงๆ โรคฉะหมอตายเปนแถวๆ 

รวมความวา พระเจาพิพิสาร ก็บอกวา พระพุทธเจาไมไดอยูในอํานาจของกระผม ผมเองก็เปน
ลูกศิษยพระพทุธเจา พูดภาษาไทยๆ นะ พระพุทธเจาจะเสดจ็ไปหรือไมเสดจไปเปนเร่ืองของทานท่ี
จะตองเขาไปกราบทูลเอง จะเอาเคร่ืองบรรราการ เคร่ืองกํานัลอะไรกต็าม เคร่ืองกํานัลเคร่ืองผูใหญบาน
มาใหนะผมรับไมได ทางท่ีดีก็ไปนิมนตเอง ดังนั้น พระเจาลิจฉลี กับลูกชายของปุโรหิตก็ไปกราบทูล
องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหทรงทราบ (นี่มันยังไมสบาย ล้ินมันไมเปนเร่ือง ท่ีมันไมสบายมารกกวานี ้
ก็พูดไปอยางนั้นนะ มันอยากไมสบาย พดูใหมันตายไปซะเลย ถาตายในธรรมก็ไมเปนไร) 

พระพุทธเจาทรงทราบ พิจารณาดูตามดวยอํานาจพุทธญาณก็ทรงทราบวาถาตถาคตไปท่ีนั่น ถา
เราไปท่ีนั่น นกึในใจนะ ไปถึงแลวผนจะตกหนัก จะชะส่ิงโสโครกท้ังหมดใหไหลลง แมน้ําคงคา ความ



สะอาดของพืน้ท่ีจะเกิดข้ึน หนึ่ง โรคจะบางเพราะความสกปรกก็เร่ิมหายไป แลวกป็ระการท่ี 2 ถาเรา
แสดงพระธรรมเทศนา รัตนสูตร ยานิธ ภูตานิ (ใน เจ็ดตํานาน ) ผลจะเกิดมหันต เปนมหันตใหคน
เขาถึงพระไตรสรณคมน อยูในศีลหา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จะมีความสุขกันคือ ไมเบียดเบียนกนัโดยทาง
กาย ไมฆากนับาง ไมเบียดเบียน ไมทํารายกายกันบาง ไมลักไมขโมยกัน ไมแยงคนรักกัน ไมโกหก
มดเท็จ ไมพดูสอ ไมพูดคําหยาบ ไมพดูสอเสียด เพอเจอเหลวไหล ไมนินทาชาวบาน แลวกไ็มเมา
เกินไปอันนี้โลก เมืองไพสาลี จะมีความสุขข้ึนกวาเดิม แตวาจะใหหมดไปทีเดยีวไมไดเพราะความเลว
ของคนมันมีอยู ดูแตสมัยนี้เถอะ อยาวาแตคนนุงกางเกงเลยคนนุงสบงมันยังเลว 

เม่ือพระพุทธเจาทรงทราบดวยอํานาจพุทธญาณ ก็ทรงรับวาตถาคตจะไปตอมาเม่ือ พระเจาพิม
พิสาร ทรงทราบ ก็เขาไปกราบทูลถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา จะเสดจ็ไป เมืองไพสาลี หรือ
พระพุทธเจาขา พระพุทธเจาก็ตรัสวาไป ตถาคตจะไปสงเคราะห แตวาจะไปไมนาน จะตองกลับมร
เขาพรรษาท่ี พระเวฬุวัน เวลานี้ก็เหลือเวลาอีกไมกี่วนั 10 วันกวาๆ จะเขาพรรษา พระเจาพิมพสาร ได
กราบทูลวา กอนท่ีพระองคเสด็จไปรอขาพระพุทธเจากอน ขอใหปรับพื้นท่ีใหดีเสียกอน พืน้ท่ียังไม
ราบเรียบ จึงไดทรงส่ังใหพนักงานปรับพื้นท่ีใหเรียบเดินสะดวกๆ สําหรับพระพุทธเจากับบรรดา
พระสงฆ 500 รูป ระยะทางส้ินทางไกล 5 โยชน แลวกจ็ัดดอกไม 5 สี โปรยปรายดวยทุกทางสูงแคเขา
เปนการบูชาพระพุทธเจา เม่ือเสร็จแลวกก็ราบทูลใหเสดจ็พระพุทธดําเนิน 

เวลานั้นเม่ือพระพุทธเจาเสดจ็ จะเอารมเอาฉัตร 2 ช้ันกั้นใหพระพุทธเจาฉัตรช้ันเดยีวกั้นให
พระสงฆ 500 รูป คือ 1 รูป 1 องค ตอฉัตร 1 คัน ก็หลังจากนั้นไปถึงแมน้ําแลวตองขามฟาก ก็เอาเรือ 2 
ลําเขามาเทียบกัน ทําเปนเรือกัญญา ประดับประดาสวยสดงดงาม เวลาท่ีเรือถอยออกไป สําหรับ
พระพุทธเจาเรือพระพุทธเจาเรือตองใชมาก 500 องค แตเรือของพระพุทธเจานี่ประดับประดาสวยงาม 

พระเจาพิมพิสาร ไปสงเรือถึงน้ําแคคอ เรือถอยออกไป ทานก็เดนิตามเรือไป มือพนมไป ไหว
พระพุทธเจาลงท้ังเคร่ืองทรง ไมใชมีแตผาขาวมา น้ําแคคอก็กราบทูลพระพุทธเจาวา ถาพระองคยังไม
เสด็จกลับเพยีงใด ขาพระพทุธเจาก็จะคอยพระองคอยูท่ีนี่จนกวาจะเสด็จกลับ 

พระพุทธเจากท็รงเสด็จไปทางเรือ ซ่ึงระยะทาง 3 โยชน แลวก็จึงข้ึนฝงท่ีฝงโนนก็เหมือนกัน 
เม่ือทราบขาววา พระเจาพิมพิสาร ทําอยางนั้น พระราชา เมืองไพสาลี กล็งมารับแคคอเหมือนกนั น้ําแค
คอเหมือนกนั จัดท่ีใหเรียบเปนระยะทาง 3 โยชน ถึงเมืองแลวก็เอาดอกไมโปรยปรายเชนเดียวกนั แตวา
ทางโนนจัดหนักของพระพุทธเจาฝงนี้จัดฉัตร 2 ช้ิน ฝงโนนจัดฉัตร 4 ช้ัน รับพระพุทธเจา ฝง พระ
เจาพิมพิสาร จัดฉัตร 1 ช้ัน กั้นใหแกบรรดาพระสงฆฉัตรคือรม ฉัตรแปลวารม แตฝงโนนเอารม 2 ช้ัน 
ฝงนี้เอารม 1 ช้ัน ทําใหเกินกัน 

พอพระพุทธเจาทรงเหยยีบพื้นดินฝงโนนของ เมืองไพสาลี มหาเมฆใหญต้ังข้ึน ฝนตกหนักไม
ลืมหูลืมตา นับเปนช่ัวโมงๆ นาบางแหงน้ําทวมแคเขาบาง บางแหงน้ําทวมแตอก น้ําก็พัดพาเอาส่ิง
โสโครกตางๆ ลงใน แมน้ําคงคา ทําใหบานเมืองสะอาดข้ึนมาเยอะ และไอส่ิงปฏิกุลพวกซากศพ



ท้ังหลายเหลานั้น ก็หลนไหลลงมาในแมน้าํลําคลอง สวนเลอะเทอะตางๆ ก็มาตามพ้ืนดินก็สะอาดความ
ชุมช่ืนก็ปรากฏ คนก็เร่ิมมีความสบายเพราะฝนไมตกมานาน 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จพระพิชิตมารเขาไปในเขต เมืองไพสาลี เขาไปในเขตพระราชฐาน แลวองค
สมเด็จพระประทีปแกวกท็รงเรียก พระอานนท วา อานนัทะ ดูกร อานนท จงมานี่ เธฮจงเรียน รัตนสูตร 
คือบท ยานิธภตูานิ เรียน รัตนสูตร ไปแลวก็ไปเดนิไปบริกรรมรอบๆ เขตของ เมืองไพสาลี ท้ัง 4 ทิศ 

พระอานนท เรียน รัตนสูตร แลว หลังจากนั้นก็เอาบาตรขององคสมเด็จพระประทีปแกว เอา
บาตรของพระพุทธเจาใสน้ําเห็นไหม เร่ิมทําน้ํามนต วิธีทําน้ํามนตของพระอานนทกคื็อ  

1. อาราธนาบารมีของพระพุทธเจา 30 ทัศ คือบารมีปกติท่ีเรียกวาบารมีเฉยๆ 10 ทัส 
ปรมัตบารมี 10 ทัศ แลวก ็

2. มหาความดีของพระพุทธเจาอีกอันหนึ่ง คือ มหาบริจาค 5 ประการแลวก็ 
3. จริยา 3 ประการ คือ โลกัตถจริยา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงประพฤติใหเปนประโยชน

แกโลก ญาตตัถจริยา ท่ีพระพุทธเจาทรงประพฤติใหเปนประโยชนแกพระญาติ 
พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติใหเปนประโยชนในฐานะท่ีเปนพระพุทธเจา คือสอน
คนใหบรรลุมรรคผล แลวก็ 

4. อาราธนาความดีขององคสมเด็จพระชินศรี ในการกาวลงสูพระครรภในภพท่ีสุด 
คือชาติสุดทาย แลวการความดีของการประสูติ ความดีในการเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจา แมพระพุทธเจาทรงทําความเพียรถึง 6 ป ตอมา
ความดีของพระองค บารมีชวยใหภาชนะมาร ตลอดจนอาราธนาความดีท่ีแทง
ตลอด สัพพัญญตญาณ เหนอืโพธิบัลลังกเปนพระพุทธเจา เปนพระอรหันต การ
ยัง ธรรมจักร ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ธรรมจักร ใหเปนไปกับ ปญจวัคคียฤาษ ี
ท้ัง 5 ใหเปนไปในโลก 

5. แลวก็อาราธนา โลกุตตรธรรม 5 ประการ คือ มรรค 5 ผล 4 นิพพาน 1 ไดแก 
โสดาปตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรคพระโสดาปตติผล 
พระสกิทาคามีผล พระอนาคามีผล พระอรหัตผล แลวก็นพิพาน อีก 1 เปน 9 

หลังจากอาราธนาบารมีท้ังหมดเสร็จ พระอานนทก็เขาไปยังเขตของเมืองในพระนคร เท่ียวทํา 
พระปริต คือสวด ยานีธ ภตูานิ เร่ือยไปในกําแพงท้ัง 3 ดาน คือเดินกําแพง 3 ดาน ตลอด 3 ยาม ในราตรี
นั้น เดินไปเดนิมาก็สวด รัตนสูตร ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมมานิ วา ยานิว อันตลิกเข ทานรู แตทาน
บอกวาเม่ือพระอานนทใชศัพทคําวา ยงักิญจิ เทานั้นละ เปนตน เปนอันวาพระเถระกลาวเทานัน้ น้ําท่ี
สาดทานก็สาดนํ้าไปดวย น้ํามนต อยาลืมนะทําน้ํามนตนะบทนี้นะเม่ือสาดน้ําข้ึนไปเบ้ืองบน น้ําข้ึนไป
ลอยเบ้ืองบนตกลงมาตรงกระหมอมกระหมดอมของอมนุษยท้ังหลายคือเปรต อสุรกายเปนตน พวกนัน้
ทนไมไหว วิ่งกํนพลานไปหมด จําเดิมแตการกลาวคาถา ยานีธ ภตูาน ิ เปนตน หยาดน้ําเปนราวกบัวา 



เทริดเงิน คือชฎาพุงข้ึนไปในอากาศ แลวตกลงมาเบ้ืองบน ตกลงมาบนหัวของบรรดามนุษยท้ังหลาย
ผูปวย บรรดาคนปวยท้ังหลายหายโรคทันทีทันใดนั้นเองเห็นไหมละ แลก็ลุกข้ึนแวดลอมพระเถระ 

หนังสือ ทานวาอยางนีน้ะ ทานบอกจําเดมิแตบทวา ยงักิญจิ เปนตน อันพระเถระกลาวแบว
บรรดาอมนุษยคือพวกเปรต อสุรกาย สัมภเวสีท้ังหลาย ถูกเมล็ดน้ํากระทบแลวทนไมไหวรีบวิ่งหนีกัน
พลานไปกอน ท่ีอาศัยท่ีกองหยากเยื่อกด็ี สวนแหงฝาเรือนเปนตนก็ด ี ก็หนี หนีไปแลวโดยประตู ออก
ประตูนั้นบางประตูนี้บาง เทาท่ีมีประตู ทานบอกบรรดาประตูท้ังหลายไมมีชองวางเลย พวกน้ีมันดนักัน
หมด เบียดกันออกไป บรรดาอมนุษยท้ังหลายเหลานั้น เม่ือไมไดโอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไป มหาชน
ประพรมทองพระโรงในทากลางแหงพระนคร ดวยของหอมตางๆ แลวผูกผาเพดานอันวจิิตรนัน้ดวย
ดาวทอง เปนตน ตกแตงพุทธอาสนนําเสด็จสมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จเขาไป 

แหม วันนี้ไมทันจะถึงไหนเลย นาฬกิากร๊ิงซะกอนแลว ไมพูดอะไรกนัเวลามันหมดแลว ก็ขอบ
อกวาเร่ืองน้ํามนตไมใชเร่ืองเหลวไหลถาทําถูก 



พระสูตรกอนนิทรา 6 
น้ํามนตพระพทุธเจา 2 

ญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรท้ังหลายสําหรับวันนี้ผมก็ขอพูด
เร่ืองน้ํามนตของพระพุทธเจาตอไป เร่ืองราวของพระพุทธเจาก็มีอยูวา หลังจากท่ีพระอานนทประพรม
น้ํามนต ภูตผีปศาจหนไีปแลว แลวก็ประตูตางๆ มันเต็มไปหมด แตก็ไมมีทางจะออก ผลทีสุดสวนท่ี
เหลือก็ดันกําแพงเมืองหมด พังไปแถบหนึ่ง เปนอันวาบานเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาอํามาตยขาราช
บริพารในเมืองนั้น เขากพ็ากันจัดสถานท่ีเพื่อพระพุทธเจาพระพุทะเจาก็ทรงเทศน รัตนสูตร รัตนสูตร 
แปลวา ยังไงนะ ก็ไปดใูน 7 ตํานาน แลวก็ไปดูท่ีทานแปลไว หนังสือ 7 สวดมนตแปล มี เปนอันวามี
ผลดีแกบรรดาประชาชนท้ังหลาย 

เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนโปรด เมืองไพสาลี เสร็จ ก็เสด็จกลับมาลงเรือ ตอนเสด็จ
กลับนี่ พระเจาเมืองไพสาลี ก็จัดเปนพิเศษ เดิมทีเดยีวจัดฉัตรพระพุทธเจา 4 ช้ัน กน็ี่ลอซะ 8 ช้ัน จัดฉัตร
เพื่ออรหันตนีเ่ปน 4 ช้ันแลวก็ลงเรือมา 

ตอมาบรรดาพญานาคท้ังหลายก็อยากบูชาพระพุทธเจาบาง ก็ทรงอาราธนาพระพุทธเจาทรง
นิมิตเรือทองคําบาง เรือแกวมณีบาง อะไรตออะไรผมจะไมพรรณนา สวยสดงดงามเปนกรณพีเิศษ 
บรรดาเทวดาและพรหมก็ต้ังฉัตรกันเปนช้ันๆ เต็มจักรวาลไปหมด บูชาพระพุทธเจา ขอเลาลัดๆ  

เม่ือพระพุทธเจาทรงไปเทศน โปรดพระยานาคพอสมควรแกเวลาประมาณ 3 วัน กเ็สด็จกลับ 
เวลาท่ีลงเรือ พระเจาเมืองไพสาลี ก็ลงมาสงแคคอน้ําถึงคอเหมือนกนั กลับมา พระเจาพิมพิสาร กล็งไป
รับพระพุทธเจาเหมือนกนัพระพุทธเจากเ็สด็จกลับเขาไปใน เชตะวันมหาวิหาร ผมจะเลาตอไปดีไหม 

ตอนนี้ก็ขอยอนเร่ืองน้ํามนตเสียหนอยหนึง่ขอรับ เร่ืองน้ํามนตนี่ บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณร 
ญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกัน ผมนะเปนคนไมขัดคอคน แตพูดมากๆ ไมได เดีย๋วไปชนเอา
คนท่ีขัดคอคนเขา แตวาผมกไ็มมีเจตนาราย ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาผมยังเปนคนโงอยู ในเม่ือผมโง 
ผมก็ตองยอมตาม ยอมรับนับถือพระพุทธเจาเร่ือยๆ ไป ผมถือวายงัไงๆ ก็ตาม ผมตองดีไมเหมือน
พระพุทธเจาแน และความดีของผมก็ไมใกลพระพุทธเจาเขาไปดวย ก็ขอเดินตามรอยไกลฯ ทานสัก
นิดๆ เห็นรอยชัดๆ เงาๆ หนอยๆ ก็ดีแลว แคแกะรอยตามพระพุทธเจา ในเมือพระพทุธเจาเองทรงจัดให 
พระอานนท ทําน้ํามนตแลวผมจะไปประฌานคนทําน้ํามนตเขาเลว นี่คือเปนคนยอมรับน้ํามนตวาเลว
ผมก็จะเลวกวาเขา ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาถาติวาคนทําน้ํามนตเลวทั้งหมด ก็ถือวาติพระพุทธเจาดวย 
ทานเห็นดวยไหม เพราะวาในศาสนาของเราพระพุทธเจาส่ังทําเปนองคแรก แลวก็เปนการบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณใกลครบป พระองคทรงบรรลุอภิเษกสัมมาโพธิญาณ วันวิสาขบูชา แลวก็เทศน 
ธรรมจักร วันกลางเดือน 8 เอาอยางนี้กแ็ลวกัน ถานับแตวันเทศน ธรรมจักร มาเกือบป แตวันบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณกลางเดือน 6 พอถึงใกลกลางเดอืน 8 กเ็รียกวาปเศษๆ อันนีผ้มก็ไมไดเขียนมา 
ผมจําจาก ธรรมบท มาเปนอันวาพระพุทธเจาทรงยอมรับนับถือการทําน้ํามนต 



แตผมก็ยอมอีกอยางหนึ่งเหมือนกันวา คนทําน้ํามนตนี่ก็มีหลายประเภททําน้ํามนตดีก็มี ทํา
น้ํามนตรายก็มี ฉะนั้นนิ้วไหนรายก็ตัดเฉพาะนิว้นั้น อยาไปวากนัท้ังหมด อยางวาสมัยหนึ่ง ความจริง
เร่ืองทําน้ํามนตก็ดี พวกผีกด็ี พวกเจาก็ดนีี่ผมไมคอยจะเช่ือกับเขา ในสมัยเม่ือผมยงัไมบวชนี่ ผมไมเช่ือ
เอาจริงๆ เร่ืองทําน้ํามนตนี ่ผมเห็นวาเปนเร่ืองบาๆ บวมๆ แตวาในท่ีสุดก็กลายเปนคนบาคนบวมเสียเอง 
ผมจะเลาเร่ืองของผมสักตอนหนึ่ง 

สมัยนั้นผมเปนหนุม ผมเปนหนุมคือรูปรางก็คงไมเหมือนคนแก และลีลาของผมก็คงไม
เหมือนเดี๋ยวนี ้ เดีย๋วนี้ไมมีการสุภาพเรียบรอย เพราคนแกคือไมมีมารยา สมัยโนนเปนหนุมมารยามาก 
ตอหนา ผูใหญก็เหมือนกับผาพับไวลับหลังผูใหญกเ็หมือนกับนุนปลิวลมแตวามีอันหนึ่งท่ีผมปฏิบัติ
ตามผูใหญเครงครัดนั่นคือไมดื่มสุราเมรัย ผมดื่มสุราไมเปนมาต้ังแตเด็กแลว ในชีวตินี้จริงๆ ไดดืม่สุรา
คร้ังเดียว ไปเที่ยว งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 ท่ี สนามหลวง มันหนาวจัดกลับบานไมได บานอยู
ฝงธนฯ สมัยนัน้ไมมีรถมันมีแตเรือ พอดี 2 หนาวจัดเพื่อนไปชวนดื่มเหลา เขาบอกมันอุนดี ผมลอเขาไป
กงคร่ึง มันบาดคอบอกไมถูก ก็เลยบอกเพื่อนวา นับต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป แกไมตองชวนฉันกนิเหลา
ตอไป เพรามันไมอรอยเหมือนน้ําหวาน หลังจากตอนน้ันก็รูสึกวาก็เปนหนุมธรรมดาๆ 

มันมีสาวอยูคนหนึ่งในตําบลๆ หนึ่ง สาวคนน้ันแกสวยเดนในตําบลจริงๆ หลายๆ ตําบลสวยสู
แกมได ทีนี้เจาเพื่อนๆด ของผมมันก็ไปติดพัน ไปรักสาวคนนัน้ รูสึกวาตอมกนัมาก ผูหญิงคนเดียวนี่ 
ผูชายหนุมต้ังเยอะ บางทีมาแยงกนัสาวเขาจะรูตัวหรือไมรูก็ไมทราบ ดรัีบฟนแทงกนั อาการอยางนีผ้ม
ถือวาเปนเร่ืองของคนบา แลวคนท้ังโลกก็เปนคนเหมือนกัน ทําไมไปยือ้ไปแยงคนรัก แลวการทะเลาะ
วิวาทกันจะมีหวังครองสาวคนนั้นรึเปลากย็ังไมแน บางคนถูกปนตายบางถูกแทงตายบาง บางคนเจ็บไป
บาง มันไมไดเร่ือง เจาเพื่อนผมก็ยังไปรักสาวนั้นเหมือนกัน ผมก็ไมยุง เพราะสาวมันไมมีสาวเดียวอยู
ในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งตําบลนั้นๆ ก็ไมไดมีสาวเดยีว มันเกล่ือนกลาดไปหมด แลวกย็องๆ ไปชอบ
คนอ่ืนเขากย็ังได แลวก็ไปยองไปชอบคนท่ีเขาไมแยงกนัสบาย หมายความวา รถวิ่งคันเดียวมันสะดวก
กวารถวิ่งหลายคัน แลวมันไมมีรถสวยทาง มีแตรถวางสะดวกแตวาเหตุรายมันก็เกิดข้ึน 

ตอมาเวลาผานไปสักปเศษ สาวคนนัน้ผมเจอะแก ผมก็คุยธรรมดาๆ ไมเกี่ยวของอะไรท้ังหมด 
เธอก็คุยดวยด ีตอมาปเศษๆ เอ ก็ชักนอนฝนถึงสาวคนนั้นเสียแลว มันเกิดอารมณรักข้ึนมาภายใน ท้ังๆ 
ท่ีไมคิดมากอน ก็มีการแปลกใจไอความรักเกิดข้ึน ผมก็เปนคนมีอารมณแปลกอยูอยางหนึ่ง คือถาผม
เร่ิมรักใครผมไมยอมใหความรักมันฟาวสไปเฉยๆ ความรักเกิดข้ึนเม่ือไรตองมีผลเม่ือนั้นแลวคนอยาง
ผม ประเดี๋ยวเดียวผลมันก็เกดิ มันเกดิตามความพอใจของท้ัง 2 ฝาย กแ็ปลก พอเจาเพือ่นๆ เห็นผมไปยุง 
เขาก็ถอนตัวออก ไปขัดคอกนัเร่ืองนี้ เม่ืออารมณมันเกดิ ผมก็บอกเพื่อนวา เฮย มันชักจะไมดีซะแลวนะ 
ขาก็เร่ิมรักซะมั่งแลว แกรักมาต้ังปกวาแลว ปลอยใหขารักม่ัง เขาก็ถอนตัว เปนอันวาในระหวางเพ่ือน
ไมมีใครขัดคอ แตคนอ่ืนเขาจะเปนอยางไรบางก็ไมทราบ แตความรักในสาวไมใชเปนความรักคร้ังแรก
สําหรับผม ผมมันมีโรครักตอลดปมาต้ังแตอายุ 12,13 เม่ือโรครักเกิดข้ึน ผลความรักก็มีตลอด 



แตวาสาวคนนีแ้ปลกมันรักผิดปกติ ถาวนัไหนไมไดเหน็เธอ ใจมันไมสบายจริงๆ ซ่ึงแปลกกวา
คนอ่ืนท่ีผานมา ตอมาเกดิมีความซึม การงานชักเนือยลงไมไดข้ีเกยีจ อีตอนเนือยลงไมใชอะไร พอคิดถึง
การงานก็เห็นหนาสาวมาลอยตอมาทานแมแปลกใจในกิริยาท่ีเช่ืองซึมลงไป ทานก็พาไปหาทาน
ฆราวาส ทานลุงคนหนึ่งทานเปนหมอน้าํมนต ทานลุกนั้นก็ทําน้ํามนต ทานใชพธีิการหมอดูดวยการ
หยดดอกเทียน พอหยดดอกเทียนลงไป ทานบอก เฮ นี่ถูกทําซะแลวซิทานก็หันมาถามวา นี่คุณ ทาน
เรียกคุณนะ ผมนึกอายทานเกือบแย คุณ ไอท่ีซึมลงไป คุณนึกถึงผูหญิงคนหน่ึงใชไหม ตามปกติผมก็ไม
ชอบพูดเท็จ บอกใชครับแลวผูหญิงคนน้ันเดิมทีคุณไมไดเขาไปยุงใชไหม ผมก็บอกใชครับ เพราะเพือ่น
เขารักอยู แลวทําไมคุณไปยุงกับเขาละ ตอนน้ีผมก็ไมรูเหมือนกนั ผมหาทางหลีกมาตลอด แตมันก็หลีก
ไมพน ผลท่ีสุดก็เขาไปชนจนได ทานก็บอก คุณนี่ถูกคนเขาทําเขาเสียแลว ทานบอกวา คุณนี่ถูกคนเขา
ทํา 

ผมนึกในใจวา ลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมด อีตอนนี้ไมถูกแน คนอยางผมจะถูกทําไม หนึ่ง ผม
ไมไดรํ่ารวย ไมอยูในฐานะรํ่ารวยพอท่ีคนจะถูกทําใหไปรักและประการท่ี 2 ผมไมใชคนสวย แลวก็
ประการท่ี 3 ผมก็ไมมีเสนหในลีลาเจาชูหรือไมมีปญหาเจาชูกับเขาเลย ก็บอกกับทาน บอกเขาจะทําผม
ทําไมครับประเภทนี้คนท่ีรักสาวคนนัน้ มันดีกวาผมต้ังเยอะ ฐานะเขาดีกวา รูปรางหนาตาเขาสวยกวา 
อะไรก็ทุกอยางผมสูเขาไมได 

แลวทานลุงกบ็อกวา คุณมีอยูอยางหนึ่งท่ีคุณไมเหมือนคนอ่ืนคือ หนึ่งคุณไมกินเหลาเมายา 
สอง คุณไมเกกมะเหรกเกเร มีความสุภาพเรียบรอย อีตอนน้ันเรียบรอยจริงๆ สงบเสงี่ยม เพราะมันเปน
มายา ผูใหญเขาก็ชอบ เม่ือผูใหญชอบเขาก็หนนุผูนอยใหชอบบาง ไอผูนอยนี่เขาก็ชอบคุณมานาน เขา
สนใจคุณแตวาคุณไมสนใจเขา เขาก็ตองหาคนชวย 

ถามวาเขาใชอะไรครับ บอก เขาใชผี เลยถามวาทําอยางไร ความจริงพูดไปกไ็มเช่ือถาผีมันมา
ยุงกับเราจริง ผีมันก็ตองทําใหเราเหน็ตัวบาง นี่ความโงของผมแตผมก็ไมปฏิเสธก็รับฟงทาน ทานบอก
เอาอยางนี้กแ็ลวกัน ถาลุงรุดน้ํามนต 3 วนัไมมีผลก็เปนอันวาคําพดูของลุงไมมีความหมายเธอไมตอง
เช่ือลุงตอไปตลอดชีวิตนี่คราวนี้ถาเธอไมไดคุณเห็นเราลอเธอเขาแลว ผมก็เปนคนอยากพิสูจนนี่ผมก็
ลองเอารดก็รดครับ 

ทานบอก เอา ตอแตนี้ไปต้ังใจ นกึถึงพระพุทธเจา ผมกน็ึกถึงพระพุทธเจาใหนึกถึงอะไร ผมนึก
ตามหมด โดยมากทานใหนึกถึงพระ ขอใหพระก็ดี เทวดากด็ีพรหมก็ดี เทวดาท่ีปกครองรักษาตัวกด็ ี
กําจัดโรครายออกจากใจเดีย๋วนี้ แลวทานกร็ดน้ํามนต น้ํามนตของทานรดไมมาก รด 3 ขัน ทานวา มีม 
มํา มึม มํา ตอนนั้นผมรูเร่ืองเลย แตวาพอมาบวชเขาเลยทราบ ทานลอ รัตนสูตร นีเ่อง แตทานสวดอยูขัน
ละ 3 รอบ จบแลวก็ราดหนึ่งที ตักทีหนึง่ทานสวดขันละ 3 รอบ ดวยความเคารพ ทาทางนาเคารพมาก 
พอ 3 คร้ัง อาการเบา ความมึนเร่ิมคลายตัว ไอความซึมเร่ิมคลายไป มีความกระปร้ีกระเปรา 



วันท่ี 2 รับไปรดอีก อีคราวนี้นกึถึงสาวนอยไปนิดหนึ่ง มันนึกบางแตก็เฉยๆ จิตไมซึม 
กระปร้ีกระเปรา พอวันท่ี 3 ผานไป นึก เอ ความรักสลายตัวเลยมานกึข้ึนมาไดวา เอ ไอสาวคนน้ีเพื่อน
เขารักอยู เรากไ็ปยุงกับแก ดไีมดีถาแกมีทองข้ึนมาตองเปนพอเดก็ 

นี่บรรดาเพื่อภกิษุสามเณร ท่ีมีเขาบอกวามีพระราชาคณะองคหนึ่ง บอกวาไอลิงดํานี่มันบวช
เณรกับหลวงพอปานต้ังแตเล็กๆ ทานก็เรียกไอลิงๆ อันนี้ไมถูกนะครับ ผมไมไดบวชเณรแตเล็กๆ ผม
บวชพระนี่ ผมเขามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเปนพอคนไดแลว ผมฝกความเปนพอคนมาต้ังหลายป ดี
นะท่ีไอผีจัญไรมันไมดันเกิดมาเปนลูก ถาเกิดมาเปนลูก ผมไมไดบวชหรอก ถาเปนลูกรายเดยีวก็ชางถา
เปนลูกหลายๆ สิบรายก็เสร็จเลย ไมมีอะไรใหลูกกนิ นี่ความศักดิ์สิทธ์ิของน้ํามนตท่ีผมพบ 

อีกจุดหนึ่ง ผมไปเปนนาคท่ี วัดบางนมโค นาคคือคนจะบวชเขาตองอยูวัดฝกสวดมนต ฝกเจริญ
พระกรรมฐาน ฝกจิปาถะ ฝกสวดมนตสวดพรไป สัพพตีิโย การจะกนิขาว การจะหมผา การจะกิเภสัช
เวลาของพระท้ังหมดเขาฝกกอนกอนบวชไมใชอยู ๆ ก็โดเขาไปบวชโครมแบบนี้ ลงนรกหมด 

ตอนท่ี หลวงพอปาน ทานก็เปนหมอน้ํามนต ยาของทานมี 2 ขนาน ใบมะกากับหญาแพรก ถา
คนนั้นไมมีครรภ ไมปวดหวั ใหกิน ใบมะกากับขา แลวก็รดน้ํามนต กลางคืนก็สับ ใหคนนั่งเหยีดเทามา
หาทานเปนแถว ทานก็มีขอบ อา มีเขียงไมอยูอันททานเปนหมอสับโปกๆ เดี๋ยวก็ดิน้ตูมตาม เอ๊ิกๆ อากๆ 
ผมดูแลวกแ็ปลกใจ แตวาไมลาเถียง ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะโดนมาคร้ังหนึ่งแลว 

มาวันหนึ่ง (วนันี้เหนื่อยหนอยครับ) มาวนัหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่ง อายปุระมาณ 15 เห็นจะได 
14-15 เปนสาวรุนมาก คนเขาหามกระรองกระแรง เขาหามกันมาเลย มาถึง หลวงพอปาน นั่งอยู มีคนมา
หาสัก 200 กวา ผมนั่งใกลๆ ทานเรียกเขาไป บอกน่ี ไอเดก็คนนี้ถูกทํามาอยางหนกั ถูกคุณคนเลยนะ มัน
จะตาย เอ็งไปรดนํ้ามนตใหมันทีเถอะ ผมก็เลยถามทานวา ผมจะวาคาถาอะไรครับผมทําไมเปน ทานก็
บอกไมตองวา น้ํามนตตุมเบอเรอ ก็รดไป รดไป สัก 2-3 ขัน แกดิน้ตึงตัง ตึงตัง โอย ไอโอย ไอ ดิน้ไป
ดนมาไดลุกข้ึนดิ้นดีโปก ตีเปก ไมมีอะไร หลวงพอปาน บอก รดเขาไป รดเขาไป ไมเห็นวาคาถาอะไร 
รดมารดไป รดไปรดมา แกฉีกเส้ือ แกเจ็บหนักหนาอก แกฉีกเส้ือขาดหมด อีตอนน้ีซิดี ความเปนหนุม
ไมโผลมาตอนน้ันนะนะ แดคนยืนดกูันหลายสิบคน คนท่ีนั่งคุยกับ หลวงพอปาน ลุกมาลอมหมด 
เปนอันวาคนวงใหญเลย ทีแรกหลายสิบคนมาเปนรอย 

หลวงพอปาน ทานก็นั่งยิ้มๆ เอารดเขาไป รดเขาไป รดไปรดมา เธอดิน้ไปดิ้นมา ทุบอกทุบใจ 
ผลท่ีสุดฟุบ ฟุบกมลงไปขางหนา หลวงพอปาน บอกรดเขารดเขา ท่ีนีไ้ดผล รดเขา รดเขา ผมก็มีหนาท่ี
รดอยางเดยีว ก็รดดะ ประเดี๋ยวเดยีวเธอฟบุนิ่งเฉย ทานก็บอกรดเขา รดเขา หนกัๆ เขาเธอลุกข้ึนมา มีด
โตเลมเบอเรอหลนเปงมาจากอก 

ถาบังเอิญเธอใสเส้ืออยู เขาก็จะหาวาเธอซุกเขามาในเส้ือ มีดโตเลมนั้นใหญมากผูก
สายสิญจนจนเปนสายตราสังมาคลายผี พอมีดโตหลนจากอก ทานก็ส่ังใหรดใหญ เด็กคนนัน้ก็นอนลง
อีก พอนอนลงประเดี๋ยวเดียวเธอก็ลุกข้ึน อาการสลัดหนาสลัดตา เขาถามเปนอยางไรบาง เธอบอกสบาย



แลว เขาก็ถามวา เม่ือกี้นี้เปนอยางไร เธอบอกมันเจ็บๆ หนาอกเหลือเกนิ การฟุบไปเกือบจะขาดใจตาย
แตพอมีดหลนมันหายเปนปลิดท้ิง อยางนี้เขาเรียกคุณไสย 

ทีนี้การทําน้ํามนตของ หลวงพอปาน เทาท่ีผมทราบ ทานก็ใชบท รัตนสูตร ดวยบารมี 30 
เหมือนกนั พระอานนท ทําไมผิด แตวาเวลามาทีหลังไดทราบลีลาการทําน้ํามนตของทาน ทานยึด รัตน
สูตร เปนสําคัญ แสดงวาทานวาเปนภาษาบาลี แลวก็ทานกแ็ปลดวย แปลมาเปนภาษาไทย กลาวคํา
อาราธนาขัดๆ ดวยความต้ังอกต้ังใจจริง 

ท่ีแหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง เร่ืองทําน้ํามนตท่ีดีเขามีแลวก็คนท่ีทําน้าํมนตท่ีเลว
ก็มี สังแตวาทํา บางรายไมรูเร่ืองไมรูราว รดแลวเอาน้ํามนตไปรดคนไขถึงตายไปกมี็ อันนี้ก ็ อยางนี้ท่ี
เขาประฌานก็๔ก แตวาถาจะประฌามกนัตะไปนี่มันก็ไมถูก 

ก็เหมือนกับพระเราเหมือนกนั ท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนาน่ี ตาม อุทุมพริกสูตร ท่ี
พระพุทธเจาทานตรัสวา บุคคลยังเพงเล็งจริยาของบุคคลอ่ืนบางติเตียนบุคคลอ่ืนบาง ยกตนขมทานบาง 
ถือตัวเกินไปบาง อยางนี้เปนตน อยางนีเ้ปนอุปกิเลส ยังเขาไมถึงสะเกด็ความดีท่ีเราสอน 

ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอ่ืน ไมเพงเล็งบุคคลอ่ืน ไมยกตนขมทาน ไมมีความ
ประมาท เรียกวาไมมีความประมาท มีจริยาดี มีความสงบ ใครครวญเฉพาะความประพฤติของตัว อยาง
นี้ช่ือวาเขาถึงสะเก็ดความดท่ีีตถาคตสอน 

แลวบุคคลใดไมทําลายศีลในตนเอง ไมยยุงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนทําลายศีล ไมยินดีเม่ือบุคคล
อ่ืนทําลายศีลแลว สามารถระงับนวิรณ 5 ไดตามตองการ จิตทรงฌาน มีอารมณทรงพรหมวหิาร 4 เปน
ปกติ ช่ือวาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนี้ถือวาเขาถึงเปลือกความดีท่ีพระองคทรงส่ังสอน 

ถาบุคคลใดทําความดีดังนี้ตามลําดับมาครบถวนทรงตัว สามารถทําจิตใหระลึกชาติไดโดยไม
จะกดั อยางนี้เขาถึงกระพี้ความดีท่ีพระองคสอน  

ถาบุคคลใดทําจุตูปปาตญาณใหเกิดข้ึน เห็นคนและสัตวรูไดทันทีวาคนและสัตวนี้กอนเกิดมา
จากไหน คนตายแลวไปอยูท่ีไหน อยางนี้ถือวาเขาถึงแกนความดีของพระองคสอน แตเปนแกนข้ันฌาน
โลกีย 

ตอไปทบทวนความดีนีใ้หทรงตัว ทําวิปสสนาญาณ ถามีบารมีแกกลาจะตัดกิเลส เปนสมุจเฉท
ปหานไดภายใน 7 วนั ถามีบารมีอยางกลางจะตัดกิเลสไดหมดภายใน 7 เดือน ถามีบารมีอยางออนจะตัด
ไดหมดภายใน 7 ป 

บรรดาทานพทุธศาสนิกชน คนท่ีดีตองดตีามนัยท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนถายิ่งเปนพระ เปน
เณรที่กลังฟงอยูเวลานี้ จําใหมาก สวนใดท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนอุปกเิลส สวนนั้นอยาใหเกิดข้ึนใจใจ 
ความจริงมันกต็องเกิด ถามันเกิดมันเกดิในใจ ระงับมันไวอยาใหมันไหลออกจากปาก อยาเท่ียวไปวา 
ไปนินทาชาวบานชาวเขา เพราะอะไร เพราะวาถาคนดี ดูคนดีอยางพระพุทธเจาไมเคยนินทาใคร พระ
อรหันตท้ังหลายท่ีทานด ี ทานก็ไมนนิทาใคร ทีนี้ถาหากวาเราจะนินทาเปนเพยีงใด ความเลวก็ยิ่งกมี็แก
เราเพียงนัน้ 



เอาละ บรรดาทานพุทะบริษัททุกทาน วันนีเ้ราพูดถึเร่ืองราวการนินทาแตวาการท่ีเราจะถูก
นินทา ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา ท่ีพระพุทธเจากลาววา นตัถิโลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก 
แมแตพุทธเจาเองก็ถูกนินทาย่ําแยเหมือนกนั แตวาทานไมสนใจ ทานเฉยเปนอุเบกขารมณ 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัท สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลวก็ขอลากอน ขอความสุข
สัวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี



พระสูครกอนนิทรา 7 
บุพกรรมของพระพุทธเจา 

บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณรท้ังหลาย และบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท นิทานกอนนอนวนันี้ก็ตอ
เร่ืองน้ํามนตของพระพุทธเจาแตวาตอนนี้ไมมีน้ํามนตแลวเลิกกนัทีนี้เม่ือพระพุทธเจาเสด็จไป เมืองไพ
สาลี พระเจาพิมพิสาร จัดการบูชาใหญไปสงลงน้ําถึงคอ แลวทาง เมืองไพสาลี ก็จดัการบูชาใหญ มีการ
ปราบพื้นท่ีท้ัง 2 ฝง 8 โยชน โรยดอกไม 5 สี แคเขา แลวก็พากันจัดฉัตรใหมีการบูชากันหนักฉะนัน้เวลา
ท่ีพระพุทธจาทรงเหยียบพื้นธรณี เมืองไพสาลี คือฝงโนนเปนคร้ังแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงฆนั่ง
ประชุมกันวาเปนเร่ืองอัศจรรยจริงๆ บรรดาเพื่อนท้ังหลายที่พระพุทธเจานี่เราอยูกับทานมาปเศษ ยังไม
เคยเหน็องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐแสดงปาฏิหาริยอยางคราวน้ี เปนอัศจรรยมาก ตางคนตางชมจน
ปากเปยกปากแฉะ เวลานัน้พระพุทธเจาเสด็จอยูในพระมหาวิหาร อาศัยความเปนทิพยของโสดประสาท 
สมเด็จพระบรมโลกนาถฟงพระคุยกนัก็เขาใจ ฟงรูเร่ืองหมด แตลีลาขององคสมเด็จพระบรมสุคต 

ฟงใหดีนะครับ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร พระพุทธเจาใชลีลาแบบไหนเราเปนสาวกขององค
สมเด็จพระจอมไตร ตองใชลีลาแบบนั้น อยาทําปากพลอยๆ วาคนโนน วาคนน้ี ลองปากเสียอยางนั้น 
ศีล 5 ไมมีกรรมบถ 10 ไมมี อยางนั้นก็ศีล 227 มันก็มีไมได และการคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระ
จอมไตรพระพุทธเจาถือวาเปนเดียรถีย อันนี้ขอทุกทานระมัดระวังนะครับ อยาเดนิตามเสือเพราะเสือ
มันเปนสัตวราย มันวิง่เร็ว เราวิ่งไมทันเสือ ผลท่ีสุดมันจะกัดตาย 

รวมความวา เม่ือบรรดาพระสงฆท้ังหลายน่ังประชุมกนัถึงความมหัศจรรยอยางนั้น องคสมเด็จ
พระทรงธรรมทราบหมดทุกอยาง ไดยินหมด สมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณามาวา เราไปเลาเร่ืองนี้
ใหเธอฟง จะมีประโยชนกบัพวกเธอบางไหม? ก็ทราบวาเม่ือคุยจบ เลาเร่ืองนี้จบ อานิสงสจบ บรรดา
ทานท่ีฟงอยูท้ังหลายเหลานัน้ อยางนอยจะไดพระโสดาบันถึงอรหนัต เม่ือเหน็วาประโยชนมีองค
สมเด็จพระชินศรีก็เสด็จไป เม่ือเขาไปใกลถึงท่ีนั่นแลว บรรดาพระสงฆท้ังหลายก็ปูอาสนะ คือปูผา
อาราธนาองคสมเด็จพระประทีปแกวประทับนั่งโยจริยาของพระพุทธเจา พระสงฆตองทําตาม 

ทานรูทุกอยางแตก็ตองถามวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เธอนั่งคุยกันเร่ืองอะไร บรรดา
พระสงฆท้ังหลายก็กราบทูลใหทรงทราบ สมเด็จพระบรมโลกนาถไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย การที่เขาปราบทางใหราบเรียบก็ดี 8 โยชน โรยดอกไม 5 สีก็ดี กั้นรมกด็ี เวลาเหยียบแผนดิน
ฝงโนนฝนตกก็ดี อันนี้ไมใชบารมีท่ีตถาคตบําเพ็ญบารมีมาดีเต็มแลวเปนพระพุทธเจาแลวกไ็มใช
อานุภาพของเทวดาหรือพรหม หรือนาคบันดาล แตวาเปนผลความดีในกาลกอนของตถาคตท่ีทําบุญ
นิดๆ หนอยๆ แตวามีผลมาก เม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดํารัสอยางนี้แลวก็ทรงหยุดอยู 

อันนี้เปนลีลาขององคสมเด็จพระบรมครู ถาไมมีใครอาราธนาใหเลาตอไปทานก็ไมเลา ตองฟง
ใหดนีะครับ ฟงใหดีแลวจําไวดวยวา คนถาเขาไมมีศรัทธาใหเราพูด เราจงอยาพูด ถาพูดไปหนอยหนึ่ง
ไมทันจบเขาไมสนใจฟง เลิกมันเสียเลยอยาไปพูดใหมันเหนื่อย ไมเม่ือเขาไมสนใจฟง ตองดูตัวอยาง
พระพุทธเจา 



ในเม่ือพระพุทธเจาตรัสอยางนี้นั้นแลว บรรดาพระสงฆท้ังหลายท่ีอาราธนาองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว ใหดํารัสเร่ืองราว ความเปนมา ทานจึงตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลกอนนี้ ผมก็
จะจําช่ือบานเขาไมถูก รูจัก ตักสิลา ท่ีใน เมืองตักสิลา ในสมัยนั้นมันคนละสมัยกับสมัยท่ีพระองคอยูนะ 
พระองคเองอยู เมืองตักสิลา เวลานัน้เปนพระโพธิสัตว ยังไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พราหมณ มีช่ือวา สังขะ (ดตํูารานะ) เขาบอกวามีพราหมณคนหนึ่งมีช่ือวา สังขะ แลวก็มีลูกชายคนหน่ึง
ช่ือวา สุสิมะ เปนอันวาพราหมณช่ือ สังขะ นี่มีลูกชายคนหน่ึงท่ี เมืองตักสิลา นะครับ ช่ือวา สุสิมะ ตอมา 
สุสิมะ โต อายุ 16 ป ก็อยากจะเรียน ไตรเพท เพราะพราหมณเขาถือวาเรียน ไตรเพท แลวก็ถาจบเปน
พราหมณช้ันด ี แตเหมือนกบัพระเราท่ีเรียนจบพระไตรปฏก ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เถรใบลานเปลา 
เรพาะอะไรรูไหม จบพระไตรปฏกถาไมปฏบัติในศีล สมาธิปญญา ใหดี ไมมีอะไรเปนผล ลงนรกอยาง
กับทานกบิลภกิขุ มีการทะนงตัวดดัแปลงคําสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาสอนอยางนี้กไ็ปสอน
อยางนั้น มามัวเมาในลาภสักการะ มีคนเคารพนับถือมาก ก็โกหกมดเท็จ นี่ไอลิงดํามันเปนลองต้ังแต
เด็กๆ พระพุทะเจาเรียกวาไอลิง นี่อยางนี้เขาเรียกวานินทาคน แตความจริงผมจะเขามาในเขต
พระพุทธศาสนา  ผมเตรียมกับการเปนพอคนมาต้ังหลายปเด็กยังไง สามารถทําคนใหมีลูกได แตบังเอิญ
มันไมมีลูก อาชีพนี้เปนอาชีพประจําของผม ปกติเลย ทีนี้เวลาบวชมันถึงไดเบ่ือ บวชอยูไดนานเพราะ
อะไรเอือม ไออาหารมันมีมากไปมันก็เอือม คนท่ีไมมีกินกห็ิว ไอคนมีมากไปก็เอือมอยางพระพทุธเจา
ทานก็เอือมเหมือนกัน บํารุงบําเรอทานมากเกินไปทานกเ็อือม(อยางกับทานอะไรละ อือ จมูกก็ไมด)ี 

เปนอันวาเขาเลากันตอมาดีกวา เม่ือ ทานสุสิมะ ทานตองการจะเรียน ลูกชายจะเรียน ลูกชายช่ือ 
สุสิมะ นะ (พอช่ือ สังขะ ) ตองการจะเรียน ลูกตองการจะเรียนไตรเพทก็ทองมนต พอก็บอกวามี
พราหมณเปนเพื่อนของพออยูในเมืองเขาเกงมาก ก็พาเขาไปหาเพื่อนของพอท่ีเปนพราหมณ เพื่อนของ
พอท่ีเปนพราหมณก็ดีมาก รูวาเปนลูกของเพื่อนก็เต็มใจสอนดวยความเต็มใจ ทานสุสิมะ เรียนไมชาไม
นาน เรียนจบเร็ว มีความฉลาดมาก เพื่อนของพอดีใจมาก รักมากแตวา ทานสุสิมะ เปนคนมีปญญาสูง มี
บารมีเต็ม เม่ือเรียนไตรเพทจบ ก็มาใครครวญวา ความรูท่ีเราเรียนนี้มันไดแตในเบ้ืองตน กับทามกลาง
ความเหน็เทานั้นเอง เห็นเบ้ืองตนกับทามกลางแตไมเหน็ท่ีสุด 

ญาติโยมพุทธบริษัทเขาใจไหม แลวเพื่อนภิกษุสงฆ สามเณรท่ีรักเขาใจไหมเบ้ืองตนคือการเกิด
เปนมนุษยหรือเทวดา ทามกลางคือการเกดิเปนพรหม แลวท่ีสุดนั่นหมายความวา หนีจากการเกดิตอไป
คือนิพพาน วชิาของพราหมณไมมี ทานสุสิมะ พิจารณาใครครวญแลวใครครวญอีก แตมันไมถึงท่ีสุด 
มองไมเห็นท่ีสุดวามันจะไปจบชีวิตเม่ือไหร นั่นหมายความวาไอเกิด แก เจ็บ ตาย นีมั่นนาเบ่ือเราไมควร
จะเกิด แก เจ็บ ตายตอไป มันควรความรูท่ีเราเรียน ควรจะพนจากการเกิด การแก การเจ็บ การตาย จึงเขา
ไปหาอาจารยวา ทานลุงครับ ความรูท่ีศึกษานี่ ผมมองเห็นแตเบ้ืองตนกับทามกลาง แตกไ็มเหน็ท่ีสุด 
พอจะเขาใจไหมครับ) ท่ีสุดพอจะสอนผมไดไหม ทานพอบุญธรรมหรือทานลุงบอกวา ฉันกเ็หน็แคนั้น



เหมือนกนั เหน็ไดแคเบ้ืองตนกับทามกลาง ท่ีสุดก็มองไมเห็น ทานสุสิมะ ก็ถามวา ใครครับท่ีจะเห็น
ทานพอ ทานเพื่อนของพอกบ็อกเลยวา ฤาษีในปา ฤาษใีนปาเห็นท่ีสุด ทานสุสิมะ ก็ลาไปหาฤาษีในปา 

แตความจริงพราหมณเขาคิดวาเปนฤาษี แตความจริงเปน พระปจเจกพุทธเจา เวลานั้น พระ
ปจเจกพุทธเจา มากเพราะมันเปนเวลาวางจากพระพุทธเจาเม่ือส้ินศาสนาพระพุทธเจาองคหนึ่ง ก็มี พระ
ปจเจกพุทธเจา บรรลุข้ึนมา ไปหา พระปจเจกพุทธเจา ถามถึงท่ีสุดแหงการปฏิบัติใหพนจากการเกิด 
แก เจ็บ ตาย พระปจเจกพุทธเจา บอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนนี่ศึกษาถึงท่ีสุดดวยกันท้ังหมด 
แลวเม่ือศึกษาถึงท่ีสุดแลว ตอไปข้ึนช่ือวาการเกิด แก เจบ็ ตาย ไมมีมีแตความสุข มีชีวิตอยูก็มีความสุข 
ตายไปแลวก็พนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย ไมตองเกิด แก เจ็บ ตายตอไป 

ทานสุสิมะ ก็ขอศึกษา บรรดา พระปจเจกพุทธเจา ผูเปนอาวุโสก็บอกวาศึกษาได ท่ีนี่ไมหวง 
ใครอยากจะศึกษา ศึกษาได ก็ขอเรียนเดี๋ยวนั้น ทานบอกเรียนเดีย๋วนีไ้มไดหรอก เพราะแตงตัวไม
เหมือนกนั คนจะเรียนวิชานี้ตองแตงตัวเหมือนกนั ถาแตงตัวไมเหมือนกันเรียนไมได ท้ังนี้เพราะอะไร 
เพราะวา สุสิมะ ศึกษาวิชาของพราหมณ แตงตัวแบบพราหมณ ทานพระปจเจกพุทธเจา ถือวาเปน
ความรูท่ีตํ่า และพราหมณ วาเปนพวกพรหม เปนเพศท่ีสูง เปนตระกลูท่ีสูง มานะ มันยังมีอยู ทานจึงแก 
มานะ วาตองแตงตัวเหมือนกัน ดูซิวาเขาจะยอมหรือไมยอม แตความจริง พระปจเจกพุทธเจา ก็
คลายคลึงกันพระพุทธเจานะอยาลืม ก็กําลังสูงกวาพระอรหันตมากเปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง แตว
ไมสอนใครเปนสาธารณะ ตองการเฉพาะคนท่ีมีศรัทธาไมหาทานเม่ือ ทานสุสิมะ ฟงแลวกต้ั็งใจ เอา 
บวชก็บวช แตงตัวเหมือนกนั ทานก็ปลงผมนุงสบง หมจีวรเหมือนกนั ทานพระปจเจกพุทธเจา จัดหา
มาให แลวก็ต้ังใจศึกษาในท่ีสุดไมชา ใชเวลาไมกี่วันทานก็บรรลุเปน พระปจเจกพุทธเจา แตวาการเปน 
พระปจเจกพุทธเจา นั้นเปนไมนานอีกเหมือนกนั อยูไมนาน ไมสักกี่วนันกัก็เหน็จะประมาณสักเดือน
เห็นจะไดม้ัง ทานก็ตองนิพพาน ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบอกกรรมประเภทหนึ่ง ท่ีทําใหอายุส้ัง
จะตองนพิพานมาถึงทาน ทานก็ตองนิพพาน กรรมประเภทนั้นก็คือ อํานาจของอกุศลกรรมท่ีมีโทษ 
ปาณาติบาต มาต้ังแตคร้ังอดตีชาติ มันก็มาตามทาน 

นี่แหละบรรดาเพ่ือนภกิษุสามเณร ฟงแลวก็จําไวดวยนะ ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกัน เคย
มาหาอาตมาบอยๆ อยากมีอายุยืนบาง มีโรคภัยไขเจ็บขอใหชวยรักษาบาง อาตมาเองนี้ก็ปวยมาจริงๆ 
เขาเปนปท่ี 3 แลว อาการยังไมดีข้ึนเลย ทองไสก็รบกวน เวลาท่ีพดูอยูเวลานีก้็หนัก เมือวานนี้วนัท่ี 21 
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2527 วันวานกอนพดูนี่ ต้ังใจจะพูด พอเร่ิมจะต้ังทาจะพูดท้ังเสมหะ ท้ังจมูกหายใจ
ไมออก มันลอซะอยางหนัก วันนีก้็เอาเหมือนกันแตเบาหนอยในเม่ือมันเบา เวนจากการพูดประเภทนี้มา
เปนเดือน พระก็ฟงซํ้าอีกกเ็ลยคิดวาในเมือ่มันไมหาย เราก็ใหมันหายไปเสียเอง พูดใหมันตายไปเลย
หมดเร่ืองหมดราว ไหนๆ จะตาย ถาคุยเร่ืองธรรมะ จิตใจมันชุมช่ืน อาการจิตใจมันก็ดีรางกายมันไมด ี
แตใจมันสลาย ทีนี้เร่ืองโทษปาณาติบาต นี่ทําใหปวยไขไมสบายแลวก็ทําใหอายุส้ันพลันตายเหมือน 
ทานสุสิมะ ทานพระปจเจกพุทธเจา ทรงนามวา สุสิมะ นิพพานแลว บรรดา พระปจเจกพุทธเจา 



ท้ังหลาย กับชาวเมืองพากนั (เมืองไพสาลี) พากันทําการฌานปนกิจเผาศพทาน แลวก็สรางสถูป สราง
เจดียเหมือนกบัรูปบาตรคว่ํา บรรจุกระดูกของทาน ตางคนตางไหวบูชาในเวลานั้น 

ปรากฏวา สังขพราหมณ เห็นลูกชายไปนานก็คิดถึง ตอนน้ีผมลืมบอกต้ังแตตอนตน ทานบอก
วาตถาคตทําบุญเล็กนอยแตไดบุญใหญ ก็ไปหาเพ่ือน ถามกับเพื่อน ลูกชายอยูรึเปลา เพื่อนก็บอกวาเขา
เรียนจบแลว เขาไมพอใจ เขาไมเห็นท่ีสุด เขาขอไปเรียนกับฤาษีในปา ทานก็ไปท่ี เมืองไพสาลี ไปจาก 
เมืองตักสิลา ไปเมืองไพสาลี นะ คิดวาคนแถวนัน้อาจจะรูเร่ืองบาง เห็นเขาขุมนุมกันมีการบูชาทํา
ประทักษณิเวียนเทียน พระสถูปก็เขาไปถามวา คิดวาคนแถวนั้นคงไดขาวลูกชายเราบาง ก็ไปถามวา นี่
พอท้ังหลาย แมท้ังหลาย ไดยินขาว สุสิมะมานพ นี่บางไหม คนท้ังหลายเหลานัน้ทําไมเขาจะไมรูละ เขา
กําลังเวียนเทียนพระสถูปของทาน ออ สุสิมะ นะรึ ทานสุสิมะ เปนพระปจเจกพุทธเจายังหนุม เดก็มาก 
อายุประมาณ 16-17 ป แตความดีของทานมีมาก แตกรรมบางอยางทําใหทานตองนพิพานเสียแลว พวก
ขาพเจากําลังเวียนเทียนกับทานนี่ทําฌาปนกิจเสร็จก็ทําสถูปใชเคร่ืองประดับ แลวกเ็วียนเทียนบูชาความ
ดีของทาน สังขพราหมณ ไดยินดังนั้นก็รองไห แง แง แง แลว โฮ โฮ โฮ แง ๆ ยังกะเด็กก็รองไห เสียใจ
มากทํายังไงละ เขาบูชากันนี่ทานเดนิทางไมมีอะไร ก็เลยเอาผาขาวมาของทานท่ีติดมาน่ันละ ไปกอบ
ทรายขางนอกใสผาขาวมา หอมาก็โปรยปรายทาง ทําใหทางขางๆ พระสถูปนั้นราบเรียบ คือขนทรายมา
ใชผาขาวมาหอไมมีอะไร ใชผาขาวมาจนทางเรียบพอใชได จะใหมันดีเหมือนถนนนั้นไมไดแลวไปเอา
ตนไมท่ีมีดอกมาปลูกขางๆ พระสถูป แลวก็เอาน้ํามารดตนไม แลวกมั็นไมมีอะไรทํา ธงก็เอาผาฉัตร 
ผาขาวมานี่ทําธงข้ึนไปปกบนยอก มีรมอยูคันหนึ่งไปกางบนยอดพระสถูป อยานึกวาพระสถูปแหลม
เปยบจะดี นีไ่มใชนะเปนรูปบาตรคว่ําข้ึนไปได 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดตรัสกับภิกษุท้ังหลายวา ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ตถาคตทําบุญเล็กนอยเทานี้ เปนปจจยัใหไดการบูชาในสมัยนี้คือท่ี พระเจาพิมพิสาร บูชาก็ดี พระเจา
มหาลิ เจาเมืองไพสาลี บูชาก็ดี นาคคนธรรพ เทวดา บูชาเปนการใหญ ยกฉัตรกันท่ัวจักรวาลก็ด ี เปน
บารมีในสมัยท่ีตคาคตเกิดเปน สังขพราหมณ บูชา ทานสุสิมะพระปจเจกพุทธเจา จึงกลาวเปนอยางๆ 
วา 

การที่เขาปราบพื้นท่ีใหเรียบ 8 โยชน คือ ฝงนี้ 5 โยชน ฝงโนน 3 โยชนรวมเปน 8 โยชน นัน่นะ 
อานิสงสมาจากากรเกล่ียทราย เอทรายมาโปรยปรายทําใหทางขางๆ พระสถูปเรียบพอใชได มันไมเรียบ
เหมือนถนน แตทําใหเปนหลุมเปนบอ ก็ไปทําใหมันเต็มนิดๆ หนอยๆ พอเปนทางเรียบดี ทานบอก
อานิสงสนี้เปนปจจยัเขาปราบทางใหเรียบ 8 โยชน ท่ีตถาคตจะเดนิไป 

แลวก็อาศัยท่ีเอาตนไมดอกมาปลูกขางๆ สถูป เปนการบูชาพระปจเจกพุทธเจา ท่ีมีนามวา สุสิ
มะ ก็เปนเหตุให 2 ฝง เขาเอาดอกไม 5 สีมาโปรยปรายในระหวางทาง สูงประมาณเขาท่ีเราตถาคตเดิน
ไป 



การที่เขาจัดฉัตรใหแกตถาคตก็ดี คือรมใหกับบรรดาพระสงฆก็ดี เพราะอานิสงสท่ีตถาคตจัด
รม เอาไปกางไวบนยอดพระสถูป 

การที่เขาจัดธงธิว ปกเรียงรายต้ังแตตนทางถึงปลายทางท้ัง 2 ฝง แลวเทวดาและพรหมและนาค
จัดธงแกวมณแีกวประพาฬ ธงวิเศษน้ันก็อาศัยผาขาวมาท่ีเราไปทําธงบนยอดพระสถูป 

การที่ตถาคตเหยยีบ เมืองไพสาลี เปนวาระแรกท่ีเขาถึงแลวฝนตกใหญ ก็เปนปจจัยจากการ
นําเอาน้ํามารดตนไมทีเปนไมดอก เปนปจจัยใหฝนตกใหญ 

อันนี้แหละบรรดาเพื่อนภกิษสุามเณรท้ังหลาย และญาติโยมพุทธบริษัท ฟงของทานแลวก็จําให
ดี การบําเพญ็กุศลบุญราศีสักเล็กนอยมันมีอานิสงสมากอยางนี้ แตวาเราจะตองบูชากันดวยศรัทธาแท 
อยางวัดของเรานี่ พระทํางานหนาท่ีกันคนละอยางทุกองคไมมีใครรังเกียจกัน เปนท่ีช่ืนชมยินดี นี่เปน
ความดีของทาน อยาท้ิงความดีเสีย จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม ดูอานสิงส ท่ีพระพุทธจา
ทรงทําเล็กนอยมีผลขนาดนี ้ แลวอานิสงสของพวกทานละ จะมาแจกแจงอานิสงสกนัเห็นจะไมไหวแน 
ของทานทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทําทางนั้น ผายเจาหนาท่ีอยาง ศาลานวราช กด็ ี ธัมม
วิโมกข ก็ดี ฝายควบคุมการกอสรางก็ดี ทํางานเบ็ดเตล็ด เปนชางทุกประเภท ชางควบคุมตางๆ ทํางาน
เกี่ยวกับหนังสือ มีการคลองแคลวในการศึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ส่ิงทีเห็นเปนมหัศจรรย ในปจจุบันวดัของเราไมไดต้ัง โรงเรียนนักธรรม ผม
ไมสอนนักธรรมเพราะอะไร เพราะนักธรรมนี่ไมจําเปนจะตองสอน ถาสอนแลวไมรักจะเรียนมันกส็อบ
ไมได สอบก็เอาอะไรดีไมได ไอท่ีวาเลวๆ กันนะ เปน นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก เปน
เปรียญไหนตอเปรียญไหน เลวเยอะแยะถมเถไป แลวเปนอะไรตออะไร เปนข้ึนมาเขายกยองสรรเสริญ
ก็ยังไมท้ิงเลว นั่นเพราะการศึกษาไมไดประกอบดวยศรัทธา และบรรดาทานท้ังหลายปรากฏได 
นักธรรมตรี บาง นักธรรมโท บาง นักธรรมเอา บางในการดูเอง ดูหนังสือเอง แลวก็ไปสอบ แตไมมีใคร
ตกสักคน นี่เปนผลความดใีนดานศรัทธาต้ังใจจริงของทาน อาศัยบารมีชวย และญาติโยมพุทธบริษัท
ชวยคนละไมคนละมือ ประเภทชวยดานอาหารนี่ ตายไปแลวกนิไมไหว ถาเกิดใหม ถาสราง วิหารทาน 
นี่จะรวยใหญ ถวาย สังฆทาน ก็รวยใหญ ประเภทจัดสนามหญา ปลูกดอกไมนี่ไมตองหวง ดุ
พระพุทธเจาทานเอาดอกไม ปลูกดอกไมไมกี่ตนหรอกปลูกคุณบูชาขนาดหนัก ปูทําท่ีทําทางปราบพื้นท่ี
ใหเรียบ เอาโตะมาต้ัง อันนีอ้านิสงสใหญ ฉะนั้นพรรณนากันไมไหว แตความดท้ัีงหลายทั้งหมดนี่ท่ีทํา
กัน เราอาจจะทํางานไปตามหนาท่ี แลวถูกเขาต้ังอยูในเกณฑใหเปนหนาท่ีท่ีตองทําบาง 

แตวาทุกอยางนี้เปนปจจัย ใหทุกคนเขาถึงพระนิพพาน ท้ังนี้เพราะอะไรทุกคนท่ีทํา ถาทุกทาน
ท่ีทําจริงเปนพวกมี ปญญาบารมี ถาทานไมมี ปญญาบารมี ทานทําไมได ถามีปญญาบารมี บารมีเดียว
เปนบารมีครอบจักรวาล ทํางานเหนด็เหนือ่ย หรืออดทนไมไดเพราะอาศัย วิริยบารมี แลวก็ ขันตบิารมี 
รวมความวาความดีของทุกคนมีเพียบพรอมแลว ก็สมควรท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จตรพะประทีปแกว 



ฉะนั้นขอทุกทานเม่ือมีความดี จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู
กับสมเกลือก็เค็ม เกลืออยูกบัน้ําตาลก็เค็ม เกลือไปอยูกบัยาดําเกลือก็เค็มไมท้ิงความเค็มของเกลือฉันใด 
ขอพวกทานท้ังหลายท่ีมีความดีและจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม อยาใหความดีถอยไป 

เวลาหมดแลวนี่ครับ เปนอันวาเทศนจบ ตอนนั้นผมลืมไป บรรดาเม่ือพระพุทธเจาพดูเลาเร่ืองนี้
จบ บรรดาพระสงฆท้ังหลายท้ังหมดท่ีปุถุชนก็บรรลุพระโสดาบันบาง สกิทาคามี และอนาคามี และ
อรหันตบางเปนแถว พูดเร่ืองจบแลวก็ขอลากอน ขอความสุขสัวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมี
แดบรรดาทานพุทธศาสนิกชน และเพื่อนภกิษุสามเณรผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



พระสูตรกอนนิทรา 8 
พระโปฐิลเถระ 

ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย และบรรดาญาติโยมพทุธบริษัท สําหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึง
เร่ือง เถรใบลานเปลา ก็หมายความวา เปนผูทรง พระไตรปฏก แตปาก แตวาจริยาไมเคยประพฤติตาม 
พระไตรปฏก แตความจริงเร่ืองนี้ก็มีมาต้ังแตสมัยพระพุทธเจาเหมือนกันไมใชมี สมัยนี้ก็มีเหมือนกนั 
เร่ืองราวท่ีพระพุทธเจาตรัสมีดังนี ้

ตามพระบาลีทานบอกวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใน พระเชตวัน แลวก็ทรง
ปรารภพระเถระท่ีมีนามวา โปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา โยคา เว เปนตน เนื้อความก็มีอยูวา ทาน
เรียกหวัขอบอกวารูมากแตเอาตัวไมรอดหรือวาพูดตามประสาไทยวา มีความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด 
ไออยางนี้มีมากฟงแลวก็เดีย๋วก็มาพดูทีหลังเปนขอคิด เร่ืองนี้ส้ันๆ  

ทานกลาววา พระอานนท ทานบอกอยางนี้วา ดังไดสดับมาแลว แตแบบนี้อยางนี้คือ พระ
อานนท เวลาท่ีทานจะพูดอะไร ทานใชคําวา เอวัมเม สุตัง เอกัง สมยงั ภควา วาขาพเจาไดสดับมาแลว
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทานตรัสวาอยางนี้ ทานไมไดบอกวาฉันรูอยางนี้ ฉันเปนผูวิเศษอยางนี้ 
แลวก ็ พระอานนท นี่ก็เหมือนกัน เปนพระท่ีมีความรูมาก ทรงพระไตรปฎกไดสดบัคําสอนจากองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง ท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน พหูสูต คือสดับมาก จําไดมาก 
แตวามีความประพฤติดี ไปท่ีไหนก็มีแตการถอมตัว ไมยกตนขมทาน นี่เปนจริยาของพระท่ีดี แตวา
ตรงกันขามกบั พระโปฐิละ พระโปฐิละ นี่สมัยกอนทานไมไดเปนเถระ เถระกแ็ปลวาพระผูใหญ เม่ือ 
พระโปฐิละ ทานมีความรูทวมหัว อันนี้สําคัญ ตองคิดนะ 

ตามพระบาลีทานบอกวาดังไดสดับมา พระโปฐิละ นั้นเปนผูทรงพระไตรปฎกใน
พระพุทธศาสนา คือในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา 7 พระองคนี่หมายความวา เกิดแตละชาตินี่ ความ
ทรงจําดีมาก สามารถทรงพระไตรปฎกไดในระหวางท่ีพบ พระพุทธเจา 7 องค พบพระพุทธเจาองคท่ี 1 
ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5ท่ี 6 ท่ี 7 มาแลว ทุกชาติท่ีไดเกดิทันพระพุทธเจา ทานมีความจําดี คือมีปญญาดี ปญญา
นอย ไอสัญญานี้ไดแก ความจํา จําแลวก็ไมนําไปประพฤติปฏิบัติไมมีปญญาท่ีจะนําไปใชใหเกิด
ประโยชน แลวก็ในแตละสมัยก็เปนอาจารยครูสอนธรรม คือสอนพระไตรปฎก กับบรรดาพระ 500 รูป 
มาในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ก็เหมือนกัน ทานเกิดในระหวางนี้แลวก็อาศัยความด ี ท่ี
ปญญาดี เคยทรงพระไตรปฎกมาก็มาเปนพระทรงพระไตรปฎก แลวก็มีลูกศิษยลูกหารวมกนัแลว 500 
รูป หมายความวา โรงเรียนท่ีต้ังสอนนะพระจะตองมีจํานวนเต็ม 500 รูปอยูเสมอ เปนบริวาร จะเปนลูก
ศิษย 

แตทานบอกวาภิกษนุี่ยอมไมมีแมแตความคิด ไมมีแมแตความคิดวา เราจะทํา สลัดออกจาก
ทุกขแกตน เราจะหยั่งเธอใหสังเวช เปนดําริขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูวา พระโปฐิละ 
เปนผูทรงพระไตรปฎก แตวามีแตสัญญาขาดปญญา อยาลืมนะ สอนใครก็สอน สอนตามแนวแหง



พระไตรปฎกก็รูสึกวาสอนดี ไมแยกแนว สวรรคมีไหม ทานบอกวาพระไตรปฎกยนืยันวามี พรหมโลก
มีไหม พระไตรปฎกก็ยนืยันวามี นิพพานสูญไหม นิพพานไมสําคัญ นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นพิพาน
เปนธรรมวางอยางยิง่ นั่นหมายความวา ธรรมวางจากความช่ัว มานะทิฏฐิ ไมมี ความช่ัวนิดหนึ่งไมมี นิ
พพานงั ปรมัง สุขัง นพิพาน เปนสุขอยางยิ่ง ถานิพพานเปนสภาพสูญ นิพพานก็ไมมีคําวาสุข เพราะวา
ไมมีอารมณรับสัมผัส การที่รูวาสุขตองมีอารมณรับสัมผัส ในเม่ือมีอารมณรับสัมผัสสภาพนั้นไมสูญ 
แตวาจิตสูญจากความช่ัว จิตคบแตความดี จึงมีอารมณเปนสุข 

ทานบอกวาจําเดิม ต้ังแตนัน้มาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจายอมตรัสกับพระเถระคือ โปฐิละ วา
ในเวลาท่ี ทานโปฐิละ เขามาหา เขามานมัสการเขามาเฝาพระพุทธเจา ก็ทรงเรียกวามาเถิด คุณใบลาน
เปลา แลวก็บอกมาเถิด พระเถระผูทรงใบลานเปลา ไอคําวาเถรนี่ เถระก็แปลวา พระผูใหญ ถาเถนท่ีใช 
น สะกด แปลวาหัวขโมย ถาใช ร สะกด ถ สระ เ ถ – ถุง ร – เรือ สะกด เถรตัวนี้กแ็ปลวาผูใหญ 
พระพุทธเจากท็รงยั่วเตือนใหรูสติเวลาท่ีทานเขาไปเฝาทานก็บอก นี่พอ ทานเถรใบลานเปลา เชิญมานี่
ไดเชิญมาเถอะจะ พอเถรใบลานเปลา กลับแลวรึ หรือวา เถรใบลานเปลา กลับไปแลวรึ เอา จงไปเถิดให
มีความสุข ไปเถิด คุณใบลานเปลา ไปเถิด เถรใบลานเปลา 

แลวก็ทานบอกวา แมแตเวลาท่ีพระเถระลุกไปก็ตรัสวา คุณใบลานเปลา ไปแลวรึ พระโปฐิละ 
นั้นโดยเขาหลายๆ รอบจึงมานั่งคิดในใจวา เอ ไอเราน่ีก็มีการศึกษาดีอยางนี้นีน่ะ สามารถทรง
พระไตรปฎกนี่พรอมท้ัง อรรถคาถา คําวา อรรคคาถา คือวา คําสอนของพระพุทธเจาทรงเรียกวาบาลี ที
นี้คําอธบายพระไตรปฎกท่ีเขาอธิบายออกมาก็มีความเขาใจเรียกวา อรรถคาถา แลวกส็ามารถสอนธรรม
แกบรรดาภกิษุท้ัง 500 รูป แลวในพระ 500 รูป นี่มีดวยกันถึง 18 คณะใหญแตวาทําไมสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาจึงเรียกเราวา เนือ่งๆ บอยๆ เห็นหนาไมไดเห็นหนาทีไรก ็ เถรใบลานเปลา มาแลวรึ เถร
ใบลานเปลา ไปแลวรึเปนอยางนี้เสมอ 

ทานก็คิดวา เม่ือเปนเชนนัน้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจายงัเรียกเราอยูเนอืงๆ วา คุณเถรใบลาน
เปลา ทานคงจะคิดอยางนี้ ก็เพราะวาเราไมมีคุณวิเศษ นั่นกห็มายความวา เรามีแตความรูในตัวหนังสือ 
แตเราไมมีคุณธรรมวิเศษ คือไมมีฌานเปนตนแนแท แลวความจริงก็เปนอยางนัน้ ทานทรงพระไตรปฎก
ตามสัญญาท่ีจํา แตปญญาหรือวิริยะ คือปญญาก็ดี ความเพียรกด็ี ท่ีจะทําจิตใหวางระงับจากนิวรณ 5 
ประการ เม่ือฌานเบ้ืองตน คือปฐมฌานกไ็มมี นี่แหละบรรดาเพื่อนภกิษุสามเณร จําใหดีนะ ถาแมแต
ฌานก็ไมมี มีหวังลงนรกแนนอน ไอการที่จะเรียนรูมากๆ ไมไดมีการคุมตัวไดเลยถึงแมวามีฌานโลกียก็
เหมือนกันแตถามีฌานโลกียอยางพระเทวทัตก็ยังลงนรกเลย นี่ไมมีอะไรเลยก็ไปเบงกับเขาวา ฉนัเรียน
จบชั้นนั้นชั้นนี้ ฉนัเรียนจบพระไตรปฎก ฉันเรียนจบอรรถคาถา ไมมีใครสามารถจะสูฉันได ตัวนี้เปน
มานะกิเลส ฉะนั้น บรรดาทานท้ังหลายที่ไดนักธรรมตรี นักธรรมโท พระพุทธเจาไมไดทรงยกยอง
สรรเสริญ กลับทรงตําหนิทําใหรูสึกตัววา ไอการรูแคหนังสือไมไดมีประโยชนเลย นอกจากจะมีมานะ
กิเลส ถือตัวถือตน ทําตนใหเปนคนเลว นีท่านคงจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจา ในสมัยนี้มีรึเปลา แต



วา พระโปฐิละ นี่ทานก็ดีนะ ทานไมฝนพระไตรปฎก วามปปฏิบัติตามพระไตรปฎก เอา ท่ีวาไมปฏิบัติ
ตามศีลคงจะมีแตสมาธิในข้ันฌานสมาบัติไมมีอริยมรรค อริยผลไมมีมันก็เจงกันคงเทานี้นะ 

ตอมาทานบอกวา ทานมีความสังเวชเกิดข้ึนกับตัวเองรูสึกสลดใจ ไอสังเวชนี่สลดใจจึงคิดวา 
บัดนี้เวลานี้พระพุทธเจาทรงติเราอยางนี้ เราจะไปสูปา ไมเอาละอยูบานอยูเมือง ไมเอาแลวเปนครูเปน
อาจารยใครเขาไมเอาแลว เราจะไปปาแลวก็ไปทําสมณธรรม ทําฌานใหเกิดข้ึน ตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉท
ปหานอยางเลวๆ ยังไงๆ ชาตินี้ตองเอาอรหันตใหได เกิดมีอารมณดีข้ึนมานั่นหมายความวาอารมณท่ี
เปนอกุศลถอยหลัง กุศลเขามาแทรกใจจึงไดจัดแจงบาตรและจีวร เม่ือพรอมแลวก็ออกไป พรอมไปดวย
กับภิกษุก็ออกไปปา พรอมกับบรรดาภิกษุลูกศิษยท่ีเรียนธรรมกับทานแตวาไมทีหลังเขา หมายความวา 
(นี่หนังสือทานก็วาอัน ดันบอกวาพรอมออกไปทีหลัง อันนี้ไมเปนเร่ือง) หมายความวา ลูกศิษยท่ีเรียนๆ 
กับทานจบพระไตรปฎก ตางคนตางก็เขาปากันไปเปนแถว 

แตวา โปฐิละ เพิ่งจะรูสึกตัวยองไปทีหลัง ไปเวลาใกลรุง ทีนี้บรรดาลูกศิษยลุกหาท่ีเขาไปอยูใน
ปา เม่ือทานจบพระไตรปฎก ทานศึกษาพระกรรมฐานกับพระพุทธเจา ทานเรียนแลวอยาลืมวาเรียนจบ
พระไตรปฎกยังเอาดีไมได ไปศึกษากรรมฐานกับพระพุทธเจาทานก็ลาไป ลาพระพุทธเจาเขาปาไปทํา
แลวเปนอรหนัตกันเปนแถว เปน พระขณีาสพ หมด ขีณาสพ คือ พระอรหันต ทีนี้ก็เม่ือทานเขาไปถึง
บริเวณปา ไปท่ีบรรดาพระสงฆนั่งพัก นัง่พักผอนอยูดวยกันไมไดกําหนดทานวา พระอาจารย (อะไร
บาลี) พระเถระไปสิ้น 2,000 โยชนแลว (บาลีนี่เลอะเทอะใชศัพท) รวมความทานเดินทางไปไกลแสน
ไกลถึงท่ีสุด ถึงท่ีตองการจะไปเขาปาลึก ไอ 2,000 โยชนนี่ผมไมแนใจเดินไปยังไง แลวก็เขาไปหาภิกษ ุ
30 รูป ท่ีพักอยูท่ีนั่น ทานใชถํ้าเปนท่ีอาศัยบาง ปลูกกระทอมนอยๆ เปนท่ีอาศัยบาง เอาไมท่ีหกัท่ีโคน
แลวเอามาทําเปนศาลา เปนท่ีประชุมกันบางท่ีโนนมี 30 องค ผูอยูในอาวาสปาแหงหนึ่ง 

แลว ทานโปฐิละ ก็ไปไหวพระสงฆเถระคือ พระสงฆท่ีเปนผูใหญท่ีสุด ท่ีนี่บอกวา ทานผูเจริญ
ขอรับ ขอทานจงเปนท่ีพึ่งของกระผมดวยเถิด แหม ดีมาก ลด มานะทิฎฐิ แลวสังฆเถระ คือทานคงมีอายุ
มากเปนหวัหนา ทานเปนธรรมกลึกถาทานพระสังฆเถระเปนอรหนัตนะ ท่ีนีก่ลาวกบั พระโปฐิละ วานี่
ทานผูมีอายุอาจารย ทานเปนนักเทศน ทานเปนธรรมกถึก ทานเปนครูสอนธรรมะตางๆ ท่ีผมรูนี่ก็เรียน
มาจากทาน อะไรละครับ ท่ีช่ือวาทานไมรูและทานไมทราบ ท่ีทานตองการอาศัยผม ส่ิงนั้นมันไมมี 
ความรูทุกอยางก็เรียนมาจากพระคุณเจา พระคุณเจาจะเอาผมเปนท่ีพึ่งไดยังไง 

ทานโปฐิละ กบ็อกวา ทานผูเจริญขอทานจงอยาทําอยางนั้น ขอทานจงเปนท่ีพึ่งของกระผมเถิด
ขอรับ (เจ็บคอ) นี่ทานท้ังหลายจงอยาลืมวา บรรดาพระอรหันตทานไมโงนะครับ เหน็ พระโปฐิละ ก็ยัง
มีมานะทิฏฐิอยู ก็เม่ือกอนนี ้มานะทิฏฐิ ถือวาเปนอาจารยใหญ อีตอนนี้ทานก็ไมแนใจวา การคลาย มา
นะทิฏฐิ นี่จะไปไหวหรือไมไหว ทานกต็องทดลองหรือทรมานตอไป พระเถระเหลานั้นท้ังหมดทาน
บอกวา ลวนแตเปนพระอรหันตท้ังหมด คือขีณาสพ 

ลําดับนั้นพระมหาเถระคือพระผูใหญท่ีสุดจึงบอกวา สํานักผมนะ ท่ีผมมีนะไมสามารถจะ
สงเคราะหพระคุณเจาไดอยางไร เพราะทานเปนครูบาอาจารยและอีกประการหนึ่ง ความรูท่ีนํามา



ประพฤติปฏิบัติ ผมก็เรียนมาจากทาน ผมชวยไมไดครับ ผมไมมีความรูพอท่ีจะสอนทานได กรุณาไป
หาพระองคอ่ืนเถอะ 

แลวทานก็สงไปสูสํานักของอนุเถระคือพระเถระ ผูใหญท่ีรองๆ ลงไปตามที่ทานสงไปคิดวา
ทานคิดวาภิกษุนี้มีมานะ เพราะอาศัยการเรียนมาก 

แมแตพระอนุเถระบรรดาพระเถระท้ังหลายท่ีรองๆ ลงมาก็กลาวกับ พระโปฐิละ วา นี่อาจารย 
ผมสอนทานไมไดหรอกครับ ผมมีความรูนอย ทุกส่ิงทุกอยางรูมาจากพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไปหา
พระองคอ่ืนเถอะ ทานก็สงตอๆ ๆ กันไป รวมความวาพระ 30 รูป ไมมีใครยอมเปนครู พระโปฐิละ 

องคสุดทายบอกวา โอ อาจารยครับ ถาจะศึกษาจริงๆ ตองการที่พึ่งก็มีสามเณรคนฉลาดอยูองค
หนึ่ง พวกผมนี่ความฉลาดสูเณรองคนั้นไมได เณรท่ีมีอายุ 7 ขวบครับ แลวเปนพระอริยเจา พระอรหันต 
แลวก็เปนผูบวชไปหาองคนัน้ก็แลวกัน บรรดาพระสงฆท้ังหลายจึงสงไปหาเณรท่ีบวชใหมท่ีสุด อยาลืม
วาบวชใหมท่ีสุดแลวก็เปนอรหันตแลว เปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจาเรียกพระมหาเถระ 

ไปถึงเณรกําลังเย็บผาอยู ณ ท่ีพักกลางวัย พระเถระท้ังหลายก็นาํมานะขอนั้นออกไดโดย
นโยบายดังนี ้

(ปดโธเอย บาลีไมนาเลย) เม่ือ พระโปฐิละ นั้นเขาไปหาสามเณรก็ไปบอกยกมือไหวขอรองวา 
พระอาจารย สามเณรครับ อาจารยไดโปรดสงเคราะหสามเณรสงเคราะหผมดวยเถิด ชวยเปนท่ีพึ่งผม
ดวยเถิด 

สามเณรบอก โอย ตายแลวอาจารย ตายจริงอาจารย ทานพูดอะไร ทานเปนคนแก ทานเปน 
พหูสูต เปนผูทรงพระไตรปฎก เปนครูบาอาจารย ทําไมจะขอใหผมเปนท่ีพึ่ง ผมเปนไมไดหรอกขอรับ 

ทานโปฐิละ บอกวา ทานสัตตบุรุษ ทานอยาทําอยางนี้เลย ขอทานจงเปนท่ีพึ่งของผมเถิด 
สามเณรก็ถามวา ทานขอรับ หากทานจักเปนผูอดทนตอโอวาท ผมจะเปนท่ีพึ่งของทาน เณรนั้น

เปนผูใหญข้ึนหนอย ทานโปฐิละ ก็บอกวา ผมเปนผูอดทนได ทานสัตตบุรุษอดทนไดแน เม่ือทานกลาว
วาจงเขาไปสูไฟ ผมก็จะเขาไปสูกองไฟ แมจะตายก็ยอม หมายความวาผมอดทนได ส่ังอยางไรผมก็จะ
ปฏิบัติตาม บอกเอา วิ่งเขาไป โดยกองไฟผมพรอมจะเขาไปนั่ง สามเณรจึงทดลองความลดมานะทิฏฐิ ก็
บอกน่ีอาจารยครับ ตรงสระน้ําถาอาจารยตองการผมเปนท่ีพึ่งจริงๆ กรุณาลงไปในสระนํ้านั้นครับ แต
ความจริงเวลานั้น ทานโปฐิละ หมจีวร 2 ช้ัน จีวร 2 ช้ัน มีความหนัก เม่ือถูกน้ําจะหนักมาก ยอม ปฏิบัติ
ตาม เดินลงไปจะลงน้ํา ลงสระนํ้าจริงๆ 

พอจีวรจุมนิดเดียว สามเณรบอก พระคุณเจาครับมาได ขออภัยดวยหลังจากนั้นพระสามเณรก็
แนะนําให พระโปฐิละ จับอารมณอยูนดิหนึง่ ก็ฟงใหดีนะครับ  

ทานบอกมาเถิดครับ แลวกลาวกับทานผูมายืนอยูดวยคําเดียววา ทานผูเจริญในจอมปลวกแหง
หนึ่ง  มีชองอยู 6 ชอง ฟงใหดีนะครับ ในชองเหลานั้นเหี้ยเขาไปอยูภายในโดยชอหนึ่ง ชองหน่ึงกมี็เหี้ย
ตัวหนึ่ง ชองหน่ึงก็มีเหี้ยตัวหนึ่งหากบุคคลผูประสงคจะจับมัน จึงอุดชองท้ัง 5 เสีย แลวก็เปดไวชอง
หนึ่งเปนชองท่ี 6 แลวก็ทําลายชองท่ี 6 หมายความวาเหี้ยมันก็ไปไมได แลวกใ็นท่ีสุด บรรดาเหี้ย



ท้ังหลายเหลานั้นก็จะอยูในมือเรา ดูเหมือนกับไอบรรดาชองตางๆ มันก็คือทวารทัง้ 6 ทานจงปดทวาร 5 
ทวาร 5 ปดเสียใหเหลืออยูทวารเดยีวคือทวารใจ เร่ิมบริกรรมในใจคือการภาวนา และพิจารณาดวยในมี
ประมาณเทานีค้วามแจมแจงจะไดมีแกทานผูเปนพหูสูตร 

พระโปฐิละ กก็ลาววา เอาละครับ พอแลวครับ ผมเขาใจผมจะปฏิบัติตามทาน ทานสัตตบุรุษผูมี
พระคุณ เหน็ไหม ทานตัดมานะทิฏฐิ แมแตกับเณรอายุ 7 ป ทานหมดมานะจริงๆ แมแตยกมือไหวทานก็
พรอมทํา 

เทานี้ก็พอแลวครับ ผมเขาใจแลว จึงใชปญญาหยั่งลงฌาน หยั่งฌานลงในกรัชกาย คือพิจารณา
รางกาย พระสมณธรรม เห็นวารางกายนั้นมีสภาพเปนทุกขมีสภาพไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนตัตา มัน
เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มันไมมีอะไรทรงตัว รูพระไตรปฎกแลวคลองตัวมีความเขาใจ 

เวลานั้นสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูไกล 120 โยชน ทอดพระเนตรเห็นภิกษนุั้นแลว
ดําริวา ภกิษนุี้ผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน ประการใดแลท่ีเธอจะต้ังตนไวโดยประการนั้นแลยอม
สมควร จึงไดทรงเปลงรัศมีไป (ฉัพพรรณรังสีนา) เหมือนกับพระองคประทับอยูดานหนา กลาววา 
ปญญายอมเกิด เพราะการประกอบ ความส้ินไปแหงปญญาเพราะการไมประกอบ คือมคิดไมใครครวญ 
ไอการประกอบปญญาจะเกดิ เพราะคิดเพราะใครครวญเพราะทนทวนหาความจริง ปญญาจะส้ินไป
เพราะการไมใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง ในการประกอบ บัณฑิต คือผูรูจงรูทาง 2 แพรง แหง
ความเจริญและความเสื่อม ขอทานจงตัง้ตนไวโดยประการท่ี ปญญาจะเจริญได 

เม่ือสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้ ทานกใ็ครครวญตาม ในท่ีสุดทานก็บรรลุพระ
อรหัตผลเปนอริยบุคคล สูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ท่ีผมนําเร่ืองนี้มาเลาสูกันฟง ก็เพื่อทานท้ังหลายจะไดไมประมาทในชีวิตจงอยาคิดวาเรารูจาก
กระดาษ จากหนังสือ ท่ีประเทศจนีมักจะเรียกอเมริกาวาเสือกระดาษ อันนี้ไมมีประโยชนนะครับ มัน
เปนมานะถือตัวถือตน เปนนกัธรรมเอก เปนเปรียญ 9 ประโยค หรือวาเปนปริญญาอะไรตออะไรก็ตาม 
อันนี้ถาหากขาดหากปฏิบัติ ถาศีลไมบริสุทธ์ิเสียอยางเดยีวลงนรก มีศีลบริสุทธ์ิยังไมไดฌานโลกียกย็ัง
ไมพนนรก ไดฌานโลกียกย็ังไมพนนรก อยางเลวท่ีสุดก็ทําตนใหเปน พระโสดาบัน เราจะเปนพระ
โสดาบันไดหรือไมไดไมสําคญั รักษาอารมณพระโสดาบัน หนึ่งคดิวาชีวิตนี้มันตองตายประการท่ี 2 มี
ความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความบริสุทธ์ิใจ แลวประการท่ี 3 ทรงศีลตาม
สภาวะของคนใหบริสุทธ์ิ แลวประการท่ี 4 การกระทําทุกอยางไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ตองการ
อยางเดียวคือพระนิพพาน อยางนี้ถือวาเปนอารมณของพระโสดาบัน ถารักษาไวไดกําลังใจข้ันสุดทาย 
คือพระอรหันตเปนของไมยาก 

เอาละ บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา และบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลวขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ
พูนผล จงมีแตบรรดาพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภกิษุสามเณรท่ีรักทุกทาน สวัสด ี



พระสูตรกอนนิทรา 9 
มหากาลอุบาสก 

ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย เวลานี้กถึ็งเวลาท่ีจะฟงนิทานกอนหลับคือวานิทานกอนหลับ
เปน เร่ืองของพระสูตร วันนี้จะคุยกันถึงเร่ือง มหากาล มหากาล หมายถึง กาลเวลาใหญ มหากาล นี่มี
เร่ืองอัศจรรยอยูอยางหนึ่ง เปนบุพกรรมเหมือนกนั คือวาทานรักษาอุโบสถเดือนละแปดวัน และตอง
ตาม เพราะการถูกฆาดวยการเขาใจผิด นี่เลายอๆ ตามทองเร่ือง ทองเร่ืองมีอยางนี้ เร่ืองนี้ไมยาวด ี ส้ันๆ 
ใจความมีวา 

เม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูทีพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก พระโสดาบัน
คนหน่ึงวาช่ือ มหากาล และตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา อตนาหิ กตงั ปาปง เปนตน เปนใจความวา ทาน
มหากาล นี้มีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและบรรดาพระอริยสงฆมาก ฟงเทศนจาก
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคดวยความจับใจซ้ึงใจในความดี ท่ีสมเด็จพระชินศรีทรงประทาน จนกระท่ัง
จิตใจของทานนั้นตัด สังโยชน 3 ประการ ได แตตัดไดแค พระโสดาบัน อยาลืมนะ สังโยชน 3 ประการ 
3 ขอตนนี่ ขอตนมีความสําคัญมากโดยมากจะมีความเขาใจผิดวา พระโสดาบันจะตองตัด สักกายทิฏฐิ 
ไดเดด็ขาดจนกระท่ังมีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา 
จึงจะเปนพระโสดาบันได อันนี้ไมถูก ขอยืนยนัวาไมถูก เพราะพระโสดาบันยังถือวารางกายนี้เปนของ
เราเปนของเราอยู นอกจากถือรางกายของคนเองวาเปนเรา เปนของเราแลว ยังถือวารางกายของคนอ่ืน
เปนเราเปนของเราดวยนั่นกคื็อผูหญิงยังรักผูชาย ผูชายก็ยังรักผูหญิง ผูหญิงก็แตงงานกับผูชาย ผูชายก็
แตงงานกับผูหญิง และคนที่เปนสามีภรรยาก็ยงัยึดถือในความเปนสามีภรรยาอยูก็แสดงวาพระโสดาบัน
ยังยึดรางกายเปนท่ีพึ่งท่ีพํานกัตอไป ยังไมถึงกันตัดรางกาย 

ฉะนั้นขอท่ีเร่ือง สักกายทิฏฐิ คนท่ีจะเปนพระโสดาบันตองตัดสักกายทิฏฐิหมด ไมถูก ผิดมาก 
ขอบอกวาผิดถึงท่ีสุด การตดัสังโยชน 10 เขาตัดท่ีตัวเดยีวสักกายทิฏฐิ พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี 
พระพุทธเจาตรัสวามีสมาธิเล็กนอยมีปญญาเล็กนอย มีศีล 5 บริสุทธ์ิ สําหรับฆราวาส ฉะนั้นคนที่เปน
พระโสดาบันมีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตายเฉยๆ ไมใชวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเราพระโสดาบัน
กับพระสกิทาคามีมีความรูสึกแคตาย เปน มรณานุสสติกรรมฐาน ในสมถภาวนา ถาพระอนาคามีมี
ความรูสึกจริงใจจดจอจําอยูเสมอวารางกายนี้มันเนามันสกปรก มันสกปรกโสโครกนาสะอิดสะเอียน 
ตัดกามฉันทะได อารมณของพระอรหันตเทานั้นท่ีมีความรูสึกวารางกายนี้ ไมใชเราไมใชของเรา เราไม
มีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทราบตามนี้ ภกิษุสามเณรก็
เหมือนกนั ขอยืนยนัวาไมผิด เปนอันวาเลากันตอไป 

เม่ือ ทานมหากาล ฟงเทศนของพระพุทธเจา มีความเคารพรักในพระพุทธเจา ในพระธรรม
พระสงฆอยางยิ่ง ตอมาทานก็รักษาอุโบสถเดือนละ 8 วัน ความจริงเดือนหนึ่ง 4 วันพระ ทานอาจจะ
รักษารวดเดยีว 8 วัน หรือวนัพระละ 2 วัน คือวันโกนกับวันพระก็ได บาลีไมไดบอก หลังจากนัน้ทานก็



มาพักอยูใกลกบั พระเชตวัน มาวันหนึ่งในตอนเชา ทานลุกออกจากเขตของ พระเชตวัน มาท่ี สระ
โบกขรณี หวงัจะลางหนาลางตา หรืออาบน้ําชําระรางกายสะอาดตามแบบฉบับของคนท่ีตองการความ
สะอาด ในเชาตรูวันนัน้ก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง มีโจรกลุมหนึ่งไปงัดแงะตัดชองรองฝา ความจริงเขา
เรียกตัดชองยองหนัก แตไมไดตัดชองยองเบา ไมรูไปตัดกันยังไง ตัดใหเจาของเขาต่ืนมานี่ ไปงัดบาน
เขาเจาของเขาตื่น พองัดบานไดแลวก็เอาของมีคาถือมาคนละถุงสองถุง คนละช้ินสองช้ินหรืออาจจะ
เปนคนละหลายช้ินกไ็ด วิ่งหนีมา เจาของเขาต่ืนก็เอะอะโดยงายไลกวดมา ชาวบานตามมาหลายคน โจร
ท้ังหมดตางคนตางแยกยายกันวิ่งไป 

อีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวหิารคือ พระเชตวัน นายมหากาล  กําลังนั่งจะลางหนาก็ไมไดสังเกต 
เจาโจรคนนั้นเห็นหมดทาก็เลยโยนหอวัตถุ คือของมีคาเปนเงิน หรือทองก็ไมทราบไวใกลๆ ทานมหา
กาล และกว็ิ่งหนีตอไป ชาวบานเขาไปในเขต เห็นโจรวิง่เขามา ก็ตามมา เห็นหอของท่ีมีคาวางอยูใกลๆ 
กับ มหากาล แตความจิรงไมใชขางตัว เขาโยนมารใกล แลวกว็ิ่งไป ผูโยนอาจจะไมมีเจตนาใหเขาใจวา 
มหากาล เปนขโมยก็ได หรืออาจจะต้ังใจคิดวาโยนท้ิงไวเจาของเขาจะไดไมตาม หรืออาจจะคิดเลว
ทรามใหเขาคิดวาตาแกนีเ่ปนคนขโมยเราก็ปลอดภัย อันนี้ก็ได แตก็ถือวาเปนกรรมของ มหากาล  

ชาวบานเขามาพบหอของท่ีมีคา เห็น ทามมหากาล นั่งอยูคนเดยีว จึงช้ีหนาดาวา ไอแกมึงเปน
โจรปลนขาวของชาวบานเขามา แลวทําทารักษาอุโบสถอยูใน พระเชตวันมหาวิหาร สันดานมึงมีความ
ช่ัวจะเอาตัวรอดเพราะอาศยับุญบารมีของพระพุทธเจา อยาอยูเลย มึงจงอยามีชีวติอยูเลย ตายเสียเถอะ 
ทุกคนเขากลุมรุมตีแกตายไปเลย เม่ือแกตาย เรียบรอยเขาก็นําหอของไป 

นี่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ท่ีพระพุทธเจากลาววา ชีวิตเปนของไมเท่ียงแตความตายเปน
ของเท่ียง ทานตรัสวา ทานท้ังหลายจงอยาคิดวาความตายจะเขามาถึงเราในวนัพรุงนี ้อยาง ทานมหากาล 
นี่ทานเปนพระโสดาบัน เปนคนท่ีไมมีเวรไมมีภัยกับใคร แตวาในท่ีสุด ทานมหากาล ก็ตองตายเพราะ
ถูกเขาประหาร 

ตอนสายๆ พระเณรกลับมาจากบิณฑบาตร บางทานต่ืนเขาจะไปลางหนาท่ี สระโบกขรณี เหน็ 
ทานมหากาล นอนตายแหงแกอยูแลวก็ตกใจ เวลาฉันภัตตาหารเชาเสร็จ ฟงเทศนเสร็จ จึงกราบทูลองค
สมเด็จพระประทีปแกววา ภนัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ทาน
มหากาล นี่เปนคนดีมาก และก็เปนพระโสดาบัน เดือนหน่ึงรักษาอุโบสถศีลถึง 8 วัน และวันนอกน้ัน 
ทานมหากาล ซ่ึงเปนพระอริยะข้ันพระโสดาปตติผลถูกคนทุบใหตายเลนโกๆ โดยไมมีเหตุมีผล จึงใคร
อยากจะกราบทูลถามองคสมเด็จพระทศพลวา ทานมหากาล มีกรรมอะไร เปนเหตุจึงถูกฆาตายอยางนี้
พระเจาขา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงึไดมีพระพุทธฏีกาวา ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี่ทาน
ท้ังหลายฟงแลวติดตามไปดวยนะ ไอกฎของกรรมนี่มันแปลก ชาตินี้เราไมทําเขา อยูเฉยๆ เขาทํา เรา
อาจจะทําเขากอน แตกไ็มแน กรรมบางอยางเราไมทําแตเขาเลวผูเดียวอันนี้มีอยูจะเลาใหฟงวันหลัง 



ใน เมืองพาราณสี ในเมืองนีก้็ม่ีทางเดินท่ีเปนเขตปา หมายความวาบานเมืองมันตองมีท้ังท่ีเตียน
ท้ังปา สมัยนั้นปามากกวาเตียนเพราะคนมันนอยรถแทรกเตอรเคร่ืองจักรกลก็ไมมี ปาก็เลยไมคอยจะ
ราบ เวลานี้สะดวกปาโลงเอาตามองไกลตามติดตนไม เปนวาระที่ตนไมมีกรรม คือถูกประหารชีวิตดวย
เคร่ืองจักรทุกวัน นาสงสารตนไม รวมความวามีปามาก เวลาคนท่ีเขาเขาไปในปาชัฏ จะถูกพวกโจรนี่
ปลนบาง ถาตอสูขัดขืนก็ฆา ฉะนั้น พระเจาพาราณสี จงึให ราชภัฏ คนหนึ่ง คําวา ราชภัฏ นี่เปนคนท่ี
พระราชาชุบเล้ียง เวลานี้ก็จะเปนเหมือนมหาดเล็กหรือมหาดโต มหาดเล็กคือคนรับใช หรือมหาดโตคน
ใชผูใหญรับหนาท่ีปองกันอันตราย ใหนํากําลังสวนหนึง่ไปรักษาอยูท่ีปาดบง แลวก็ใหชวยคนท่ีจะเขา
ไปในดง ประคับประคองปองกันอันตรายจากปากตรงน้ีถึงปลายตรงโนนออกสุดแลวก็กลับ 

นายราชภัฏ คนนั้น คือคนของพระราชาคนน้ันช่ืออะไรก็ไมทราบ เขาก็ทําอยางนั้นเพราะ
พระราชาจายเงิน ควบคุมลูกนอย ปองกนัอันตรายใหคนท่ีเดินลัดปา แตบังเอิญเปนวันหนึ่งชายหญิง
สองคน ผัวหนุมเมียสาว เมียสวยซะดวยนําเกวียนมาเพือ่หวังจะลัดปาไป ก็ยังไมบายมากนกัความจริง
พอลัดไปได ไปทันก็บอก นายราชภัฏ วาขอไดโปรดปองกันอันตรายใหขาพเจาดวย นายราชภัฏ คนนัน้
เห็นเมียเขาสวย ตอนนี้ก็อยากจะเปนโจรแยงนางโมรา แตจริยาไมใชอยางนั้น เห็นทาทางวาเมียสวย 
เอาไวเถอะ แตวาอยาเอาตอนน้ี ลีลามันไมเหมาะ กเ็ลยบอกวานี่คุณมันเย็นมากแลวไปพักท่ีบานผมกอน
เถอะ ชายคนนั้นกย็ังบอกวายังไปทันครับ กรุณาชวยปองกันอันตรายใหผมไปถึงปาโปรงดานโนนดวย 
คืออกพนปา นายราชภฎั คนนั้นกย็ังยืนยนัวาบานของผมมีท่ีนอนดี มีดาหารการบริโภคดี พกักอนครับ
ไปแลวมันมืดคํ่าจะลําบาก ชายคนนั้นก็ยนืยันวาจะไป นายราชภัฏ จงึใหสัญญาณกับลูกนองบอกนําไป
บาน ก็เลยนําเกวยีนคือ พาหนะนั่นไปบานเจาของก็ตองไปดวย จดัท่ีหลับท่ีนอนใหดีเรียบรอย ตอน
กลางคืนก็วางแผนวาจะตองฆาเจาผัวนีใ่หได ฆาผัวมันเสียเอาเมียมัน แตวาจะไดเมียหรือไมไมทราบแต
ฆาตายแน 

ตอนกลางคืนก็ยองเอาแกวมณีไปใสไวเกวียนซุกไว พอตอนเชาก็ลุกข้ึนมาเอะอะวาแกวมณีเรา
หายไป ส่ังใหคนท้ังหลายกั้นประตูลอมบานใหหมด คนคนท่ีอยูในบานและภายนอกท่ีผานเขามา คน
เขา คนออกหรือคนท่ีอยูแลว คนหมดคนในตัวคนท่ัวหมดไปพบแกวมณี กเ็ลยนําคนไปคนท่ีเกวยีนเลม
นี้ซิเลมนี้วิ มันก็พบซิเพราะแกไปเก็บไวเอง พอไดแกวมณีปรามาสดาวาวาฉันนี่อุตสาหปองกันอันตราย
แกเธอ ใหบานเปนท่ีพกั ใหอาหารกิน ยงัดีไมพอสําหรับเธอ เธอทําไมทําตัวเปนขโมยอยางนี้ นายคน
นั้นก็บอกวาผมไมไดขโมยครับ แกวมณีผมก็ไมมีผมพักอยูท่ีนี่ยังไมไดลงไปท่ียานพาหนะเลย ก็บอกวา
แกไมไดพูดปด เวลานี้มันไดของท่ีเกวยีนของแก จดัการลงโทษดาประฌามเสร็จก็ถอยไป ลูกนองเลยทุ
กบนายคนน้ันซะดวย ฆาผัวมันเสีย เมียเหลือคนเดียว ก็คิดวาคงไปไมรอด ถาข่ืนดิ้นรนไมยอม ไม
ตกลองปลองช้ินเขาก็จะฆาเสียอีก ยังไงๆ เปนภรรยาของเขาจะดีกวา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานมหากาล ท่ีตายในเวลานี้ ไม
สมควรกับกรรมในปจจุบัน เพราะในชาติปจจุบัน ทานมหากาล เปนคนดีมาก ไมเคยเปนเวรเปนภัยกับ
ใคร ดีทุกอยาง เพียงแคฟงเทศนจากตถาคตเพียงจบเดยีว ทานมหากาล ก็ไดพระโสดาปตติผล หลังจาก



นั้นก็ต้ังตนอยูในความซ่ือสัตวสุจริต ทรงศีลทรงธรรมเปนปกติ แตทวาเวลานี้ ทานมหากาล ตองตาย แต
การตายของ มหากาล นี่พอดิบพอดีกับกรรมในชาติกอน ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะ ทานมหากาล ในชาติ
กอนนี่เปนโจร เปน นายราชภัฏ คือ นายราชภฏั คนท่ีทุบผัวของเขา ฆาผัวมันเสีย เอาเมียมันนัน่แหละ 
คือ นายราชภฏั เวลานัน้มาเกิดเปน มหากาล นี่แหละ ความจริงสมัยนัน้จิตใจก็โหดรายแตเขาก็ดีนะ ปก
ตินะด ี

แตความจริงควรจะโทษผูหญิง ผูหญิงสวยๆ รูปรางหนาตาดีๆ มีเสนหมาก ๆ ยิ้มแยมแจมใสสด
ช่ืนเสมอ ทําใหผูชายน่ีตายไดเยอะ ดแูต ทานมหากาล นีเ่ถอะ ในชาติกอนโนนทานเปน ราชภัฏ ความ
จริงเขาแตงงานแลวก็นาจะทราบมันเปนสิทธิของเขา คนท่ีเขามีเจาของแลว ไมนาจะเขาไปยุง และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเองก็มีเมียแลว ความจริงคนมันกแ็คคน ความสาวความสวยจะอยูไดไมนาน ขณะ
ใดท่ีรางกายยังเปลงปล่ังจังไมทรุดโทรม ความสวกความสวยมันก็ยังปรากฏ เวลากาลกําหนดเล่ือนไป
ทุกวันๆ ความสวยก็เร่ิมโทรมไปทุกวนัเหมือนกันนางสาวคนสวยตอไปอายุกาลผาน 30 ปเศษ ข้ึนไปก็
เปนนางสวยข้ึนดวยความโทรมท่ีรางกายคอยโทรม ถา 40 ไปแลวก็โทรมมากหนอย ถาถึง 50,60 ไมใช
นางสาวไมใชนางโทรม แตวาเปน นางซวย นางสาวกไ็มใช นางโทรม ก็เปนนางซวยหมดความสวย แก
เหลาแหย คือแกหมดราคาหมาเมิน คนก็เมิน หมาไมแนเมินหรือไมเมินไมทราบ ถาเขาไปผิดพวกผิด
พองมันอาจจะกัด อาจจะไมเมินก็รวมความวาหมดความหมาย 

แตวากรรมอะไรคนเราจึงโงขนาดนั้น ทานราชภัฏ ทําไม จึงโงขนาดนั้นภรรยาของเขานาจะ
ปลอยเปนอิสระ ถาแยงภรรยาเฉยๆ ก็รายกาจมากอยูแลวแตวานี่พอยอด ราชภัฎ ใจแกลวดันหาเร่ืองฆา
ผัวเขา ก็ตอนเอาภรรยาเขามาเปนภรรยาของตน กําลังใจของเธอจะเปนอยางไร การท่ีอยูดวยกนัไมได
ประกอบดวยความรัก จติใจกจ็ะมีแตความทรุดโทรม จิตใจก็จะมีแตความทุกข มีแตความกระวน
กระวายความสุขทางการสัมผัสอาจจะมีจาก นายราชภัฏ คนนั้น แตวาหญิงคนน้ันจะหาความสุขความ
ร่ืนเริงไมได 

นี่แหละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ชีวิตเปนของไม
เท่ียง แตความจริงเปนของเที่ยง คนเรานี่หลีกกฎของกรรมไมพน ถาชาติกอนเราเคยทํากรรมท่ีเปน
อกุศล เวลานี้ก็ตองคิด บรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ไมทราบวาชาติกอนเราไปสรางกรรมอะไร
กันไว บานเมืองเกิดการวิปริต ฝนแลงบางน้ําแหงบาง ฝนแลวบางน้ําทวมบาง มันไมมีการพอดิบพอดี ท่ี
เปนอยางนี้ จะไปโทษรัฐบาล จะไปโทษพระมหากษตัริย จะโทษขาราชการ ใครก็ไมโทษท้ังนั้น ก็
ตองโทษกฎของกรรม เพราะวาในชาตกิอนเราคงจะไปยื้อแยงเขาไวมาก ไปลักไปขโมยไปคดไปโกง
เขามาก ชาตินี้เราจึง ตองลําบากขาวยากหมากแพงฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ไอฝนแลงไมตกตอง
ตามฤดูกาลยังเปนวาระ แตไอขาวก็ยากหมากก็แพงนี่ซิ ของแพงข้ึนทุกวัน เราคุมสถานการณกนัไมได 
แตกตางกับ ประเทศอินเดียว คาครองชีพเขา 20 ปเศษเขาไมเคล่ือนไหว เขามีเนื้อวัวเนื้อควายนี่กิโลละ 8 
บาท เนื้อหมูนีถ่าฟงไมผิดก็จะเปนกิโลละ 9 บาทหรือ 12 บาทเทานั้นเอง คาจางแรงงานแขกใน ประเทศ
อินเดีย วันหนึง่ 2 รูป เขาพอใจ ประเทศอินเดีย นี่เขาวันละ 2 รูปนะ ทํางานทําการใน วัดพุทธคยา จาง



แขกเขามาท่ีไปเห็น ใหเขาคนละ 2 รูปเทากับเงิน 5 บาท 1 รูปเทากับสิบสลึงหรือ 2 บาท 50 สตางค 2 
รูปเทากับ 5 บาทเขาพอจางทําแรงงานอยางอ่ืน ก็ 2 รูป จางเดินขบวนก็ 2 รูป ใครตองการใหเดินขบวน
เหตุผลไมสําคัญ มีอยางเดียวจางฉันใหพดูวายังไง เขาเปนคนวางายสอนงายสอนบอกใหพดูอยางนี้เขา
จะพดูอยางนี้ทําแสดงอาการนี้เขาจะทําอยางนี้แตวามีปญหาวาตองจาย 2 รูป กอนนะ ถาได 2 รูปทําได
ทุกอยาง 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท อะไร อะไรก็ใชรูปเปนเหตุ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐบอก
วา โลกน้ีเต็มไปดวยความเรารอน โลกน้ีเต็มไปดวยความทุกขไมมีความสุข เพราะสมัยนี้เขาใชเสียงขาง
มากเปนสําคัญ และเสียงขางมากนั้นถาไดมาจากคน ก็ไมใชเสียงของอุดมการณมันเปนเสียงรับจาง คือ
ความพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีจะซ้ืออํานาจวาสนา นี่กันวาถึงประเทศแขก ประเทศแขกเขาแจก
กันแบบนี้ ประเทศอ่ืนเขาแจกกันหรือไม อาตมาไมทราบ อันนี้ฟงจากแขกพูด ก็พอดีไป เมืองพาราณสี 
เด็กๆ ไปกัน เขาแจงใหทราบวาท่ีนั่นเขามีการเดินขบวนกัน และก็มีคนในประเทศแขกน่ันเขาก็บอกวา
การหาคนเดินขบวนไมยากครับ ถามีเงินจายคนละ 2 รูป จะเดินขบวนไดทุกวัน เขาเดินขบวนเพราอะไร 
คือวาเปนพรรคการเมือง พรรคการเมืองใหเดิน เดินเพือ่ผลประโยชนของพรรคเพ่ือผลประโยชนของ
สวนตัว ไมใชเพื่อผลประโยชนของชาติ 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาเรายังเกิดเปนมนุษยอีกกจ็ะพบกบัความเส่ือมโทรมแบบนี ้
ทุกขภายใน คืออาการประกอบอาชีพของเราก็ทุกข ยงัทุกขภายนอกจากคนแสดวงหาอํานาจท่ีไมเปน
ธรรม ฉะนั้นทางท่ีดีของเราตัดสินใจไปนพิพานกนัดวีา ลีลาการนิพพานเปนของไมยาก ยดึอารมณพระ
โสดาบันเขาไวตามท่ีกลาวมาแลว คือ 

1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย ไมประมาท 
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความม่ันคง 
3. ทรงศีลตามฐานะใหบริสุทธ์ิ 
4. จิตต้ังไวเพื่อพระนิพพาน 
ถารักษากําลังใจไดอยางนีน้ัน้ ข้ึนช่ือวาบาปกรรมทําลามกท้ังหมดท่ีมีมาแลวในกาลกอน จะไม

สามารถนําบรรดาทานศาสนกิชนสาวกขององคสมเด็จพระชินวรณใหไปอบายภูมิได มีทางเดยีวไป
สวรรคอยางตํ่า ตอไปไปพรหม และตอไปก็ไปพระนิพพาน ดีไมดี ถาบารมีของทานแกกลาก็ไป
นิพพานในชาตินี้ 

พูดมากไมไดบรรดาทานพทุธบริษัท เทปจะหมด ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานสวัสด ี



พระสูตรกอนนิทรา 10 
โพธิราชกุมาร 

ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย สําหรับคืนนี้ก็มาปรารภกันถึงเร่ืองกรรมประเภทหนึ่งท่ีทําให
คนไมมีลูก เพราะวามีคนท่ีบอกวาแตงงานมาต้ังสิบปบางยี่สิบปบางหาลูกไมได แลวก็มีสวนมากมา
ขอรองขอใหมีลูก อันนี้อาตมาก็จนใจเพราะวาทานขอผิดท่ี เพราะการขอใหมีลูกตองไปขอกับคนท่ีเคยมี
ลูกมากๆ อาตมาชาตินี้เกดิมาไมมีลูกกับแมเลย ไมเคยมีแมใหมีลูก ก็เลยไมทราบวาคนท่ีมีลูกเขามี
ปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูก แมแตแมของลูกกําลังจะมาขอใหมีลูกก็โปรดทราบ อาตมาเปนคนไร
สมรรถภาพทางดานมีลูก แมแตแมของลูกก็ยังหาไมได ก็เลยไมรูลูกเขาทํากันยังไง 

เร่ืองนี้ก็เปนเร่ืองของ โพธิราชกุมาร เนื้อความมีอยูวาในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงประทับอยูใน เภสักฬาวัน กฬา แปลวายังไงก็ไมทราบไอ วัน นีแ่ปลวา ปา หมายความถึงอยูในปา 
ทรงปรารภ โพธิราชกุมาร ความจริงขอใหทราบไวดวยวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุ
สามเณรท่ีกําลังรับฟง โพธิราชกุมาร นี่เปนคนใจรายในชาติกอน และนิสัยใจรายของทานก็ติดมาในชาติ
นี้มันเปนอยางนี้ 

เม่ือทานมาเปนลูกของกษัตริย ก็หวังจะสรางปราสาทอยูเองใหมันสวยสดงดงามตามความ
พอใจ จึงไดหาชางมาออกแบบปราสาท เม่ือเปนท่ีพอใจแลวกไ็ปหาชางมาทาการกอสราง ชางคนน้ี ก็
สรางเกงมาก สรางแลวดูเหมือนวาปราสาทหลังนี้จะลอยอยูในอากาศไมติดอยูกับพืน้ดิน ทานโพธิราช
กุมาร ก็มีความรูสึกอยากจะสราง วาถาปราสาทหลังนี้มันเปนหลังคาเดียวในโลก จะเปนของอัศจรรย
มาก ก็ไมแนใจวานายชางคนน้ีจะสรางปราสาทแบบน้ีมากี่หลังแลว หรือวาทําหลังนี้เปนหลังแรกใน
ชีวิตของเธอ นายชางก็บอกวาปราสาทประเภทท่ีทําใหเห็นวาลอยในอากาศ ทําเปนหลังแรกในชีวิต 
หลังนี้เปนหลังแรก 

ทานโพธราชกุมาร ก็ชมแลวก็ใหกําลังใจ และกใ็หรางวัลเปนกรณพีิเศษแลวก็บอกวา ถา
ปราสาทหลังนี้แลวเสร็จเม่ือไหรก็บอกดวยนะ ความจริงไมใชคิดอยากจะอยูเลย แตอยากจะฆานายชาง 
มีความรูสึกวาถาชางคนน้ียังมีชีวิตอยูเธออาจจะไปสรางใหคนอ่ืนหายๆ หลัง ฉะนัน้บานของเราก็เปน
บานท่ีมีความไมอัศจรรย ถาบังเอิญมีบานหลังเดียวท่ีเราอยู ชาวโลกเห็นวาปราสาท หรือบานของเรานี่
เปนส่ิงอัศจรรยมาก นีแ่คจะเอาดีเอาเดนของตัวก็คิดฆาเขา จึงมาคิดในใจวา หนึง่เราฆาชางนี้ไดก็ด ี
รายการท่ีสองตัดมือตัดเทาของเธอเสียก็ดี เธอทําไมได รายการท่ีสามควกัลูกตาเสียไดก็ยังด ีรวมความวา
ฆาไมตายก็จะตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตา ถาควักลุกตาแลวตาไมเห็น ชางก็ทํางานไมได 

แตวาความลักมันไมมีในโลกบรรดาทานพุทธบริษัท ทานโพธิราชกุมาร นี้มีเพื่อนอยูคนหน่ึง
เปนลูกเจาเหมือนกัน รักใครชอบพอกันมาก เปนคนรุนราวคราวเดียวกัน จึงปรารภเร่ืองนี้แกราชกุมาร
องคนั้น ราชกมุารองคนั้นฟงแลวก็ตกใจ คือวา โพธิราช ไมนาจะเลวทรามขนาดนี้ ของดีมันไมมีท่ีสุดใน
โลก โลกน้ีหาท่ีสุดไมได ชางคนนี้วาดีอาจจะมีชางคนอ่ืนดีไมกวานีก้ไ็ด วันหึ่งเหน็ปลอดคนจึงเรียกชาง
มากระซิบถามวา เวลานี้เธอทําปราสาทหลังนี้เสร็จเรียบรอยแลวหรือยงั ชางก็กราบทูลวาเสร็จเรียบรอย



แลวพระเจาขา ทานราชกุมารองคนั้นก็บอกวาทีหลังจําไวนะ ถาโพธิราชกุมารมาถามวาปราสาทหลังนี้
เสร็จแลวหรือยังเธอบอกวายงัไมเสร็จนะ เพราะวาถาบอกวาเสร็จแลวเม่ือไหรเธอจะตาย จึงบอกความ
เปนมาท่ี โพธิราชกุมาร ปรารภใหพระองคทราบ  

นายชางเม่ือทราบแลว ก็ระงับเปนความลับ หลังจากนัน้มาเม่ือ โพธิราชกุมาร มาถาม ก็กราบ
เรียนใหทราบวายังไมเสร็จพระเจาขา สวนใหญนะเสร็จแลวแตสวนท่ีมีความสําคัญมากจริงๆ ยังไม
เสร็จ ถาสวนนี้เสร็จ ปราสาทนี้จะเห็นเปนมหัศจรรยมาก ท่ีเห็นลอยอยูในอากาศนี่เปนของธรรมดาๆ แต
ส่ิงท่ีมหัศจรรยเปนนิมิตอัศจรรยจะมียิ่งไปกวานัน้ แตส่ิงนั้นจะเปนยงัไง ขาพระพทุธเจาจะยังไมกราบ
ทูลกอน เม่ือเสร็จแลวพระองคจะทรงทราบเองวาเปนของมหัศจรรยท่ีสุดเพราะวาส่ิงท่ีจะทําตอไปนี้
ตองใชไมท่ีมีความเบามากและก็ไมมีแกน เปนไมท่ีแหงสนิท ขอพระองคไดทรงโปรดส่ังใหคนหามา
ใหดวยพระเจาขา เปนอันวา ทานโพธิราช ก็หลงกล ส่ังใหคนหาไมท่ีแหงสนิทมา เปนไมท่ีไมมีแกนมี
ความเบาสูง มามอบใหแกนายชาง  นายชางก็กราบทูลวา นับต้ังแตวันนีเ้ปนตนไปจนกวา
ขาพระพุทธเจาจะกราบทูล ใหทราบวาปราสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองคจงอยาใหใครเขามาในท่ีนี ่ ถึง
แมแตพระองคเองก็เชนเดียวกัน จงอยามาในท่ีนี้เพราวาขาพระพุทธเจาจะตองทําในหองเงียบๆ เพราะ
เปนส่ิงมหัศจรรย ละเอียดละออมาก ถามีคนเดินผานไปผานมาปราสาทจะไหวตัว ความคิดจะลางเลือน 
ผลจะไมเปนไปตามนั้น เพราะหลังนี้ต้ังใจใหสรางเปนของมหัศจรรยจริงๆ คนท่ีจะเขาออกไดขอเปน
ภรรยาขาพระพุทธเจาคนเดยีว เปนคนสงอาหาร ทานโพธิราชกุมาร หลงกลก็ปฏิบัติตามนั้น 

นายชางกเ็ขาไปในหองๆ หนึ่งเปนหองลับ ทํา นกพยนต หมายความวาทําเปนรูปนกข้ึนมา 
บรรจุคนนั่งไดประมาณสัก 10 คน พรอมกับสัมภาระพอควรเม่ือทําเสร็จเรียบรอยแลวก็ส่ังภรรยาวา
วันนีก้ลับไปแลว ของอะไรที่มีอยูพอจะขายไดใหหมด นําเงินติดตัวไวแลวกว็ันพรุงนี้นําทรัพยสมบัติ
คือเงินทองท่ีพอติดตัวไปที่มีอยูมาดวย เอาลูกของเรามาดวย มาเงียบๆ ไมตองบอกใครลากรขายบาน
ขายชองก็ไมตองบอกใครวาเร่ืองอะไร เม่ือนางทําแบบนั้นแลวในตอนเชากินขาวเสร็จ ก็เอาลูกกับ
ภรรยาเขาไปนัง่ในทองนก นกพยนต ทรัพยสมบัติพอสมควรใสในนัน้พอไปได ก็เขานกพยนต ข้ึนข่ี
นกพยนตขับออกทางหนาตางบินไปปาหิมพานต ในท่ีสุดนายชางคนนั้นก็ไปเปนพระราชาในเมืองนั้น 
ซ่ึงเวลานั้นคนมันนอย คนท่ีมีปญญามากก็มักจะไดเปนผูปกครองประเทศ ประเทศเล็กๆ เปนอันวา 
เจาหนาท่ีเห็นนายชางหนีไป เร่ืองนี้ก็หมดกันไป โพธิราชกุมาร ก็ฆาเขาไมได 

มาในตอนหนึง่ ทานโพธิราชกุมาร ดําริในใจวา เราแตงงานมาหลายปกับภรรยาคนน้ี อาจจะมี
ภรรยาหลายคนก็ได แตก็ไมเคยมีลูกกับเขา ตองการจะหาลูกสืบตระกูล จึงใหคนมาอาราธนาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจามาจาก ปามหาวัน นั้น และส่ังใหคนปูผาขาวจากประตูวังท่ีประทับถึงกําแพงวัง
ทางเขากําแพง ต้ังแตหนาประตูเขาไปจรดบานกแ็ลวกนั เวลาท่ีใหคนใชปูผาขาวนกึในใจวาถาเราจะมี
ลูกหญิง หรือวาลูกชายขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนผาขาว เม่ือสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจานําพระสงฆมาถึงประตูกําแพงวัง ก็ทรงหยดุยืนไมกาวตอไป ทานโพธิราชกุมาร ก็อาราธนาองค
สมเด็จพระจอมไตร ขอใหเดนิบนผาขาว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากไ็มเดิน  มองดู พระอานนท 



พระอานนท เปนพระท่ีฉลาดมาก ถาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจามองหนาก็เขาใจ จึงไดตรัส
กับ โพธิราชกุมาร วาขอใหร้ือผาขาวออก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไมเดินบนผาขาว ทานโพธิราช
กุมาร ก็ส่ังใหคนร้ือผาขาวออกแลว อาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเสด็จไปสู
พระราชฐาน เม่ือไปถึงนมัสการแลวก็ถวาย อัสศาส คืออาหารแกองคสมเด็จพระประทีปแกวและบรรดา
พระสงฆสาวกท้ังหมดเสร็จ 

ตอนท่ีพระพุทธเจาจะโมทนา ทานโพธิราชกุมาร เขาไปกราบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
กราบทูลวา ขาพระพุทธเจา คารวะพระองค 3 วาระวาระแรกขณะท่ีอยูในครรภมารดา ก็ถวายบังคมไหว
พระพุทธเจาคร้ังหนึ่ง อันนีส้งสัยเหมือนกับเวลาท่ีทานไหวพระพุทธเจาในหองนะใครจะมองเหน็ แต
เขาใจวา โพธิราชกุมาร อาจจะระลึกชาติไดสักหนึ่งชาติ จงึกราบทูลองคสมเด็จพระบรมโลกนาถวา คร้ัง
ท่ีหนึ่งไหวพระองคมาต้ังแตอยูในทอง และคร้ังท่ีสองเม่ือคราวเปนรุนหนุมก็ถวายนมัสการคร้ังหนึ่ง 
และก็ถวายนมัสการเวลานี้อีกคร้ังหนึ่งอยากจะทราบวาเพราะเหตุใด องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไมทรง
พระพุทธดําเนนิบนผาขาวท่ีขาพระพุทธเจาปูรับ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสถามวา โพธิราชกุมาร ตถาคตอยากจะทราบ
วากอนท่ีพระองคจะปูผาขาวใหตถาคตเดนิ ขณะท่ีส่ังใหคนปูนะ คิดอะไร โพธิราชกุมาร ก็ตรัสตาม
ความเปนจริงวา ขาพระพุทธเจาคิดอยางนี ้ดวยวาขาพระพุทธเจาไมมีบุตร แตงงานมาหลายปแลว หาลุก
กับเขาไมไดเกรงวาจะไมมีลูกสืบตระกูล จึงตัดสินใจต้ังใจอธิษฐานวาขาจะไดลูกหญิงก็ดีลูกชายกด็ ี
ขอใหสมเด็จพระชินศรีทรงเสด็จพระพุทธดําเนินบนผาขาว ถาหากวาจะไมไดลูกขอใหองคสมเด็จพะร
สัมมาสัมพุทธเจาทรงไมเดนิบนผาขาว 

พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ราชกุมารเพราะเหตุนัน้ตถาคตจึงไมเดินบนผา
ขาว และก็เลยถามวาเปนเพราะอะไรพระเจาขา 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงมีพระพุทธฏีกาตรัส วาพระราชกมุารการท่ีพระองคจะไมมี
ลูกคราวน้ีก็เพราะวาพระองคเปนคนใจราย ทําลายความดีของสัตวในสมัยกอน เขาจึงกราบทูลขอองค
สมเด็จพระชินวรตรัส องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ตรัสวา ในสมัยกอนจากชาตินี้ กเ็รียกวาไมไดบอกชาติ
วาชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปคาสําเภา หรือลงสําเภาไปในมหาสมุทร ถาจะบอกวาไปคา คนนับ
รอย คนเปนรอยๆ นี่ อาจจะไมใชคาแลว อาจจะไปเท่ียวสําเภากันเวลานั้นปรากฏวามีลมหัวดวน คําวา
ลมหัวดวนนีเ่ปนลมท่ีมีความแรงมาก เกดิข้ึนในมหาสมุทร เรือดานกําลังลมไมไหว คล่ืนแรงจัด เรือก็
ลมสําเภาก็แตก คนท้ังหลายตางก็วายน้ําหนีความตาย แตอยาลืมวามหาสมุทรมันไมเล็ก หนีไปเทาไหรก็
ตายเทานัน้ ถาไมพบเกาะไมพบแกง ไมพบชูชีพเปนทีอาศัย สามีภรรยาสองคนสามีคนหนึ่ง ภรรยาคน
หนึ่งทีไปในเรือนั้น ไดไมกระดานท่ีหลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผน ตางคนตางเกาะปลอยตัวใหลอยตาม
กระแสคล่ืนไป ในท่ีสุดคล่ืนก็ซัดคนสองคนเขาไปใกลเกาะแหงหนึ่ง คนสองคนน้ันข้ึนอาศัยอยูบนเกาะ
ประทังความหิว กินไปกินมาหลายวันเขาไขนกกห็มด ตอมาเม่ือไขนกหมดความหวิมันกย็ังไมหมด วัน



ตอมาหิวไมรู จะทํายังไงกจ็บัลูกนกเล็กๆ มากินอีก เม่ือกินลูกนกหมดมันก็ยังไมหมดความหวิ ชีวติยังมี
อยู ก็กนิพอนกแมนก 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา โพธิราชกุมาร เพราะเธอไมเวนกรรมช่ัวท้ังสามวัย วยั
ตนคือไข วยักลางคืนลูกนก วยัสุดทายคือพอนกและแมนก ฉะนัน้เธอจึงจะไมมีโอกาสจะมีลูกในวัย
หนุมกด็ี ในวยักลางคนก็ดี ในวัยแกก็ดหีาลูกไมไดแนชาตินี้ และชาตินีท้ั้งชาติเธอจะไมมีลูก 

พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานีโ้ภชนากรหรือวาพวกท่ีแนะนําเร่ืองการ
กิน โภชนะน่ีแปลวากนิ นี่เปนภาษาแขก ภาษาแขกน่ีอาตมาไมคอยอยากจะพูด เพราะเปนคนไทยเราพูด
กันภาษาไทยดกีวา พวกโภชนาการการกินแมจะแนะนําอาหารอยางนัน้ดี เนื้อสัตวประเภทนี้ดี ผักอยาง
นั้นดี ไขดี ลอกันจิปาถะ ตอนน้ีแนะนําไขกันมาก ไขถูกกวาอาหารอยางอ่ืน ก็เลยสงสัยวาคนกนิไขสมัย
นี้เกิดไปชาติหนาสมัยทีเปนหนุมเปนสาวคงไมมีลูก 

โพธิราชกุมาร พระพุทธเจาตรัสวา ถาเธอเวนไมกนิไขเธอก็จะมีลูกเม่ือยังเปนหนุมเปนสาว
ปฐมวัย แตวาเธอกินไขเธอเวนไมกินลูกนอกเธอก็จะมีลูกในวนักลางคน ถาเธอกินท้ังไขกินท้ังลูกนก 
ไมกินพอนกแมนก เธอจะมีลูกเม่ือวัยแกแตวานี่เธอกนิหมดท้ังสามวัย เปนอันวาชาตินี้ท้ังชาติเธอจะหา
ลูกไมได 

นี่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายทีหาลูกไมพบ ทํายังไงๆ ก็ความหาลูกไมไดโปรด
ทราบวา กรรมของทานกับกรรมของ โพธิราชกุมาร อาจมีสภาพคลายคลึงกัน แตเวลานี้คนกนิไขมาก 
ตอไปคนหนุมคนสาวไมมีลูก สาบายมากถายังไมถึงวยักลางคนไมตองหวงวาจะมีลูก ไมตองใชยา
คุมกําเนิด ไมตองใชถุงไมตองผูก ไมมีลูกแน ถาใครกินลูกนกลูกไกลูกเปดบาง กพ็ึงทราบวัยกลางคนไม
มีลูกอีก ใครกินพอนกแมนกพอเปดพอไกแมเปดแมไกบาง เกดิไปชาติหนาตอนวัยแกก็จะไมมีลูก 
สบายมาก ปตุตัง คีเว พระพุทธเจาตรัสวาหวงลูกผูกคอพอเราไมมีลูกเราก็มีความสุขไมตองหนักใจ การ
มีลูกดีหรือไมดีก็ตองตอวาสุดแลวแตกฎของกรรม ถาลุกมาจากเทวดาหรือลูกมาจากพรหม และพอกับ
แมมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมก็พดูกันรูเร่ือง เปนอันวาจะมีลูก ถึงแมวาจะมีทุกขจากการเล้ียงดูให
การศึกษาใหการแนะนํา จบัจายใชสอยมากข้ึน ก็จะมีความสุขเพราะลูกดี แตท้ังนี้ก็ตองพอดีแมด ี
เพราะวาพอกบัแมมาจากเทวดาหรือพรหม เพราะพวกสัตวนรกเปนคนไมมีเหตุไมมีผล เขาไมมีความดี
พอท่ีจะทรงความดีเอาไวได ส่ิงใดท่ีคนดเีขาใจวาดี ส่ิงนั้นพวกนีจ้ะเห็นวาไมดี แตส่ิงใดท่ีชาวโลกเห็น
วา เลวเปนการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน พวกน้ีจะมีความเขาใจวาด ี

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การมีลูกจะดหีรือมดีก็อยูท่ีกฎของกรรม แลวคนเราจะมี
ลูกหรือมมีลูกจึงสงสัยกันมากวาทําไมจึงไมมีลูก ความจริงคูตัวเมียและคนท่ีเปนพอเปนแม ก็ไมไดขาด
คุณสมบัติท่ีจะสรางลูกใหเกดิสมรรถภาพก็ดี อาจจะดีกวาคนท่ีมีลูกมากเสียอีก แตก็ไมสามารถจะสราง
ลูกใหมันเกิดข้ึนมาได ทานจงึมีความแปลกใจวาไมทําไมจึงไมมีลูก ก็โปรดทราบตามเร่ืองนี้มองดูเวลาก็
ใกลจะจบตอนนิทานกนัไป 



ทานท้ังหลายคงจะจําไดวา องคสมเด็จพระจอมไตรผูกอพระพุทธศาสนาเวลานี้รางกายของ
พระองคก็พัง และพระองคเองก็ไปพระนพิพาน การไปพระนิพพานก็ไมไดเอารางกายไปดวย เอาความ
ดีเกาะ อทิศสมานกาย ไป ทานโพธิราชกุมาร ก็ดี พระสงฆท้ังหลายเวลานั้นกด็ี เวลานี้ไมเหลือ และทาน
ผูฟง ทานคิดวารางกายของทานจะอยูตลอดกาลตลอดสมัยไหม ถาคิดอยางนัน้พลาดทามาก จงคิดวา
ยังไงๆ เราก็ตองตาย ความตายอาจจะมาถึงเราในวนันี้คิดไวเสมอ ตายคราวน้ี เราไมยอมไปอบายภูมิ เรา
จะเคารพพระพุทธเจา พระธรรมพระอริยสงฆดวยปญญา ดวยความม่ันคงของความเคารพ และจะทรง
ศีลใหบริสุทธ์ิฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งอยางตํ่าก็ศีล 5 สามเณรศีล 10 พระศีล 227 ฆราวาสศีล 8 ไดก็
ดี แคศีล 5 ก็พอ และกําลังใจคิดวา ถาตายเม่ือไหร ข้ึนช่ือวาการเกดิเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดากด็ ี เปน
พรหมก็ด ี ดินแดนเต็มไปดวยความทุกขเราไมตองการสามแดนนี้ จดุท่ีเราตองการจดุเดียวคือ นพิพาน 
กําลังใจของทุกทานทรงอยางนี้ละก็จะตัดบาป อกุศลเกาๆ  ท้ังหมด สวนเหลือเหลือแตบุญกุศลจะนําตน
ไปสูสุคติ อยางตํ่าสวรรค อยางกลางพรหมโลก จิตสะอาดแตบุญกุศลจะนําตนไปสูสุคติ อยางตํ่าสวรรค 
อยางกลางพรหมโลก จิตสะอาดท่ีสุดไปนพิพานกนัแนจากน้ี 

เม่ือเวลาบอกหมดแลวก็ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ขอบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงจงหลับสนิทฝนดีดวยกันทุกคนสวัสดี  
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ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรท้ังหลายเวลานีก้็ปรากฏวาจะถึง
เวลาสามทุมคร่ึง ฟงพระสูตรภายในวาเปนเพื่อนกอนนอนการฟง บรรดาทานท้ังหลายฟงเร่ืองก็
เพลิดเพลิน นอกจากนัน้ทองเร่ืองก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จ ตอนทายถาโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิด
หนอย เวลาท่ีทานท้ังหลายฟงทานจะนั่งทานจะเดินทานยืนทานจะนอนก็ได ถานอน ถาเผอิญฟงแลว
หลับก็ดีใหญ ถาฟงไมทันจบมีความเพลิดเพลินจิตรวบรวมตัวเขามา เม่ือจิตละเอียดถึงฌานกตั็ดหลับ
ทันที ถาไดหลับในอาการอยางนี้ ถือวาเวลาหลับทรงฌานนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชนใหญ เปนอันวา
ฟงเร่ืองกันตอไปเปนเพื่อนกอนนอนหรือกอนหลับ 

เร่ืองราวในตอนนี้ก็เปนเร่ืองของ พาราณสี ตามเดิม ไหนๆ ก็พูดกันมาถึงเร่ือง พาราณสี เร่ือง
ติดตอกันคือเปนเร่ืองของ พระเจาปเสนทิโกศล องคเดียวกันหลังจากท่ี พระนางมัลลิกา ตองตายจาก
ความเปนคน เขาเรียกตามภาษาบาลีวา จุติ หรือ กาลังกัตวา ถึงวาระท่ีตองไป คําวาตายในท่ีปนี้ บรรดา
ทานพุทธบริษทัเวลานี้ก็มีขาวหนาหวูาตายแลวไมเกิดสวรรคนรกไมมีในวันท่ีเขาประชุม พุทธสมาคม 
ท่ี วัดทาซุง เม่ือเดือนธันวาคม 2526 ก็มีทานหนึ่ง มานั่งคุยกนั ทานบอกวาเดิมท่ีเดียวทานเช่ือวานรกมี 
สวรรคมี แตวามาในตอนนีท้านพบคณาจารยท่ีมีความสําคัญ ทานยืนยนัวาสวรรคไมมี นรกไมมี ทานก็
เลยบอกวา ผมก็เลยเขาใจวาไมมีแน และเวลานี้ก็ยังฝงใจวาสวรรคไมมีนรกไมมี เสียงเชนนี้มีหนาหูมาก
บรรดาทานพทุธบริษัท นั่นถือวา เปนเร่ืองความคิดเหน็ของแตละบุคคล เราก็ไมตําหนิกนั เพราะตําหนิ
กันไมได กฎแหงกรรมมีอยู ขณะใดท่ีกรรมท่ีเปนกุศลใหผลขณะน้ันจะมีความเห็นถูกอยูเสมอ ขณะใดท่ี
กรรมท่ีเปนอกศุลใหผลครอบงําจิตก็มีความเห็นผิดตลอดเวลา นี่เร่ืองของแตละบุคคล คนท่ีเกิดมาใน
โลกน้ีมีคติไมเสมอกัน ก็ของดไวดวยธรรมะ 

ก็เลาเร่ืองกันตอไปวา พระเจาปเสนทิโกศล เม่ือ พระนางมัลลิกาเทวี ทิวงคตแลว หลังจากนั้นก็
ต้ังใจวาจะทําความสนิทสนมกับองคสมเด็จพระประทีปแกว คือพระพุทธเจา ใหมากข้ึน จึงไดไปขอ
หญิงคนหนึ่งใน กรุงกบิลพสัดุ ซ่ึงเปนพระญาติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเจาเหมือนกัน 
ทานผูนี้มีนามวา พระนางรูปนันทา คําวา รูปนันทา คือมีรูปท่ีบันเทิง ใครเห็นก็สดช่ืนแสดงถึงความ
สวยงาม ทานตองเปนคนสวยและมีจริยานารักและเปนลูกเจาสมัยนัน้ เจาถือตัววาเปนผูใหญ เปนคน
สูงสุด ตองมีการประพฤติปฏิบัติดี มีการสงบเสง่ียมเจยีมตัวใหสมเปนกุลสตรี 

เม่ือไปขอ พระนางรูปนันทา มาแลว ในเวลาใดท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จ เมือง
พาราณสี พระนางรูปนนัทา ก็ไมยอมไปฟงเทศนพระพุทธเจาหรือวาไมยอมไปเฝาไมยอมไปพบ
พระพุทธเจา เรพาะวานางมีความเขาใจตามขาวท่ีชาวบานเขาพดูวาพระเจาพี่นีติ่ในรูปสวย นั่น
หมายความวาไมชอบคนสวย ของติรูปวารูปนี่ไมดี รูปมีสภาพสกปรกมีโสโครก อยางใน กายคตานุสส
ติกรรมฐาน วารางกายประกอบไปดวยอาการ 32 มีผมขนเล็บฟน หนังเนื้อเปนตน และกเ็ปน อสุภ



กรรมฐาน ในอาการ 32 ของคนก็ดีของสัตวก็ดีไมมีอะไรสะอาด มันเต็มไปดวยควาสกปรกโสโครก 
ขางใสเต็มไปดวยเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองอุจจาระปสสาวะเปนตน ท่ีคนเรารังเกียจ ไอความสกปรก
ภายในก็ซึมออกมาขางนอกเปนเหง่ือไคล เราก็รังเกียจ ผมท่ีวางงามก็งามไมจริง ถาไมสระไมสาง
ประเดี๋ยวกเ็หม็น 

ทราบขาววาพระพุทธเจาทรงติรูปอยางนี้ พระนางเขาใจผิด คือความจริงองคสมเด็จพระธรรม
สามิสรพูดความเปนจริง ตรัสตามความเปนจริง ฉะนั้นยอดหญิง รูปนนัทา จึงไมยอมไปเฝาพระพทุธเจา
และไมยอมไปฟงเทศน เพราะขาวเลาลือวาพระเจาพีน่ี่ ชอบติรูป ติความสวยงาม 

ในคร้ังหนึ่งเม่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไป พระเจาปเสนทิโกศล ก็ทรงชวน พระนาง
รูปนันทา ใหไปเฝาพระพุทธเจาท่ีพระราชอุทยานพระพทุธเจาพักในน้ัน พระนางรูปนันทา ก็ไมยอมไป 
พระเจาปเสนทิโกศล จึงไดหาอุบายหวังจะให พระนางรูปนันทา ไปเฝาพระพุทธเจา ไปฟงเทศน หวัง
ความสนิทสนม จึงใหนักแตงกลอนแตงบทกลอนบทหนึ่งพรรณนา ความสวยสดงดงามของพระราช
อุทยาน จดัใหเปนคําขับรองและใหบรรดาหญิงท้ังหลายท่ีปฏิบัติ พระนางรูปนันทา อยูขับรองกลอม 
พระนางรูปนนัทา ทุกวัน ใหรองบทประพันธ ท่ีเขาประพันธความงามของพระราชาอุทยานในเวลาท่ี
พระพุทธเจาเสด็จมา พระอรหันตมากด็ี พระราชอุทยานนี้แตงสวยสดงดงามเหมือนกันสงนสวรรค จะ
เทียบกนัไดเปนเหมือนกับ สวยนันทวันท่ีดาวดึงสเทวโลก 

พระนางรูปนนัทา ฟงทุกวนั พวกขันพวกรองก็ขับใหฟงทุกวนั ชักแปลกใจจึงไดถามบรรดา
สาวท้ังหลายเหลานั้นวา สวยท่ีเธอบรรยายมาในคํารอง อยากจะทราบวาเปนสวนท่ีไหน บรรดาหญิง
ท้ังหลายก็กราบทูลวา สวยท่ีกลาวนี้บรรยายความงามน่ีก็คือเปนพระราชอุทยานของพระเจาแมนั้นเอง 
อยูในพระราชฐาน ท่ีองคสมเด็จพระมหามุนีทรงประทับ ก็ปรากฏวาพระราชาทรงจัดสวรรคความสวย
สดงดงามเปนกรณีพิเศษเหมือนกับสวนสวรรค บุคคลใดเดินเขาไปในเขตนัน้อดที่จะหลงความงาม
ไมไดเปนอันวา พระนางรูปนันทา เปนคนสวย เม่ือเขาพรรณนานาถึงความสวยสดงดงามของพระราช
อุทยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวย แตทวาการไปชมสวยก็ตองไปเจอพระพุทธเจาท่ีนั่น ความตองการ
มันมีข้ึนมาก 

ในคืนวันหนึ่งจึงกราบทูลให พระเจาปเสนทิโกศล พระราชสวามีทราบวา พรุงนี้อยากไปเฝา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะบอกวาไปชมสวนเฉยๆ ก็เกรงวาพระราชสวามีจะตําหน ิพระเจาป
เสนทิโกศล เม่ือทราบความตองการก็ดีใจมาก ในตอนรุงข้ึนเชาจึงจัดส่ังขบวนกองเกียรติยศเปนกรณี
พิเศษ เต็มอัตราการเสด็จของพระราชา เพือ่ พระนางรูปนันทา เม่ือกองเกียรติยศเสร็จถึงเวลา พระนาง
รูปนันทา ก็เสด็จพรอมกับ พระเจาปเสนทิโกศล เม่ือไปถึงพระราชอุทยานปรากฏวาเวลานั้นคนเต็ม 
พระก็มาก คนก็มากฟงเทศนจากองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา คือเขาใจวาพระพุทธเจาคงจะทราบการ
บรรลุมรรคผลของ พระนางรูปนันทา อยูกอน เร่ืองนีย้อมตกในขายของพระญาณขององคสมเด็จพระ
ชินวรเปนปกติในเวลาเชามืด เม่ือทราบวาพระนองนางจะเสด็จ ในการเสด็จมาของพระนองนางก็



ตองการจะชมความงามของสวน แตวามาแลวโดยมารยาทก็ตองนั่งฟงเทศน แตถาไมเทศนกอนเธอ
อาจจะถือโอกาสมาคุยสองสามคํา แลวก็ลาไปชมสวนก็ได 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงนัง่เทศนเสียกอน กอนท่ีพระนางจะเสด็จไปถึง เม่ือ
พระนางกับ พระเจาปเสนทิโกศล ไปถึง คนเขานั่งเต็ม ดวยมารยาทหรือจริยาอันดีงามของพระนางและ 
พระเจาปเสนทิโกศล ทานเสด็จไปในคราวน้ันถือวาเสดจ็ไปในฐานะของทายกทายิกาเทานั้น ไมใชเสด็จ
ไปเฝาพระพุทธเจาในฐานะของกษัตริยวาใครๆ จะตองลุกใหพระองคเขาไป หลีกเขาไปไมใชอยางนั้น 
และคนท่ีเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูกอนแลวนะเขาจะไมลุกตามระเบียบ เพราะถือวาพระพ
ทุธเจาใหญกวาพระราชา พระราชาก็ทรงเคารพในพระพุทธเจา ฉะนัน้ทานจึงเนาเอา พระนางรูปนันทา 
นั่งทายบริษัทคําวาทายบริษทัก็หมายถึงวา นั่งอยูขางหลัง เขานั่งอยูแลวก็นั่งตอออกมา 

เวลานั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดทรงเนรมิตหญิงสาวคนหน่ึง ซ่ึงมีความสาวอายุ
นอยกวา พระนางรูปนันทา แลวก็มีความสวยสดงดงามกวา พระนางรูปนันทา มากยืนถวายงานพกั คือ
พระพุทธเจาเทศนนางกน็ั่งพัดยืนพัดอยูใกลๆ 

พระนางรูปนนัทา มองไปกแ็ปลกใจวาตามขาวท่ีชาวบานเขาเลาลือกันวาพระเจาพี่ติในรูป ติใน
ความสวดสดงดงามของคน รวมความวาไมชอบใจคนที่มีรูปสวย แตทําไมหญิงสาวคนน้ีสาวกวาเรา
และก็สวยกวาเรา ยืนถวายงานพัดคือโบกพัดใหแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพีได แสดงวาขาว
เลาลือนี้ ไมเปนความจริง เม่ือความดําริอยางนี้เกิดข้ึนทําใหเจาหญิงผูเลอโฉมคลายมานะทิฏฐิลง คลาย
ความไมพอใจลง ท่ีเขาลือวาพระเจาพีเ่ปนอยางนั้น ความจริงไมใช เนือ้แทจริงๆ หญิงคนน้ี สวยกวาเรา
ทานก็ไมรังเกยีจ 

เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเหน็วา พระนองนางคลายมานะทิฏฐิแบบนีแ้ลว องค
สมเด็จพระประทีปแกวเม่ือวเลาจะเทศนกพ็รรณนาถึงรางกายของคน วารางกายของคนเปน อนิจจัง หา
ความเท่ียงไมได เกิดจากมาใหมๆ เห็นเดก็ แลวก็เติบโตเปนหนุมเปนสาว หลังจากความเปนหนุมเปน
สาวพรอมมูลบริบูรณแลวเต็มอัตรา รางกายก็คอยๆ รวงโรยลง ตอนนี้ปรากฏวาภาพของหญิงสาวคน
นั้นก็รวงโรยลง คอยๆ เศราหมองลงทีละเล็กละนอยตามกระแสพระสัทธรรทเทศนาตอไป เม่ือรวงโรย
ลงทีละนอยๆ ถึงวัยกลางคน ความสวยสดงดงามก็สลายตัวไปเหลือแตความเศราหมอง หญิงคนน้ันก็
กลายเปนหญิงกลางคน ตอไปองคสมเด็จพระทศพลก็กลาววาจากวัยกลางคนก็เร่ิมเปนคนแก ผมแสดง
อาการกอนนัน่คือผมจากตําสนิทตอยๆ ขาวบางเสน หญิงนั้นก็มีภาพอยางนั้น ในท่ีสุดก็มีสีดอกเลา แก
มาก หญิงคนนั้นผมขาวโพลนหมด ตอไปหนังก็เหี่ยว หนากย็นหลังก็คอม เอาอะไรดีไมได หญิงคนน้ัน
ก็เลยแกไปตามน้ัน 

พระนางรูปนนัทา ดูไปกแ็ปลกใจวาหญิงคนน้ีเม่ือมาใหมๆ เธอสาวกวาเราและกส็วยกวาเรา 
เวลานี้กลายเปนคนแก ความสวยยอมสลายตัว คนแกหาความสวยไมได เลยมานึกถึงรางกายของพระ
นางบาง เม่ือหญิงคนน้ีอายุนอยกวาเรา วยัเปล่ียนเร็วขนาดนี้ รางกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอ ตอไป
เบ้ืองหนาเรากต็องแกเชนนี้เหมือนกนั ไมใชสวยเสียลืมแก หลังจากนั้นองคสมเด็จพระภควนัตเห็นวา



จิตของพระนองหญิงคลายมานะ คลายจติในรูปโฉมรูสึกตัววาจะทรุดตัวตามนั้นตามกฎธรรมดา สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเทศนวาตอไปจากความแกคือความตาย เม่ือพูดถึงความตายหญิงคนน้ันก็สัม
ฟงลงมาตายสนิทพระนางเหน็ก็แปลกใจวานี่มันยังไง เม่ือกี่ยังเปนสาวยังดีอยู ตอไปแก แกแลวก็ตาย 
ตายแลวหมดส้ินลมปราณ 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา เม่ือตายแลวรางกายกค็ลายความทรงตัว ธาตุลม
หมดไปธาตุไฟดับ เหลือแตธาตุน้ําและธาตุดิน ดินก็สูน้ําไมไดน้ําละลายดิน ความเปอยเนาก็ปรากฏ 
หญิงคนน้ันกข้ึ็นอืดมีความเปอยเนาปรากฏน้ําเหลืองไหล พระนางดูแลวตกใจวารางกายของคนเปน
อยางนี้ เราก็เปนอยางนี้เหมือนกัน และองคสมเด็จพระภควันตก็ตรัสวาหลังจากนั้นน้ําแหงไปเหลือแต
หนังหุมกระดกู ภาพของหญิงนั้นก็เปนอยางนั้น ตอไปหนังหายไปเหลือแตกระดูกหญิงคนน้ันเหลือแต
โครงกระดูก ตอไปโครงกระดูกท่ีเกาะกันก็หลุดจากกันเปนทอนเปนตอนก็หลุดอีก และตอไปกระดูก
ท้ังหลายก็แตกละเอียดเร่ียรายจมดนิจมทรายไป 

พระนางรูปนนัทา พิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา และดูภาพของหญิงนั้น มี
ความรูสึกวารางกายของเราน้ีเปน อนิจจัง มันหาความเท่ียงแมแนนอนไมได เม่ือทรงสภาพอยูความแก
คืบคลานเขามา มันก็เปน ทุกข รางกายไมกระปร้ีกระเปราเหมือนเดิม ทําทุกอยางกย็ากกําลังก็นอยหกู็ฝา
ตาก็ฟาง และในท่ีสุดถาความปวยไขไมสบายเกิดกับเรา เราก็มีแตความทุกข ตัวทุกขจากความแกทุกข
จากความปวยมันก็เกดิข้ึน ในท่ีสุดสภาพชีวิตของเรานั้นก็จะตายเหมือนหญิงคนน้ัน ฉะนั้นการทรงชีวิต
นี่ไมใชของดี การเกิดมาเปนคนดีวาเปนของดีแตความจริงไมใช มันไมใชของดี มันกลายเปนปจจยัหา
ความทุกข 

พระนางพจิารณาตามน้ีแลว จิตก็พนจากอาสวะ เม่ือคิดวาการเกิดเปนของไมดีแน ทางท่ีดีก็ตาม
กระแสดพระสัทธรรมเทศนา ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรุปตอนทายวา คนถาเรายังเวยีนวายตาย
เกิดในวัฏฏะกเ็อาแนนอนไมได ชาตินี้เปนคนชาติหนาอาจจะเปนเทวดาหรือพรหมก็ได ถาจติดีจิต
สะอาดจากกิเลสอารมณผองใสนอมอยูในกุศลอยูเสมอ ถากําลังใจของคนนอมไปในอกุศลอาจจะเปน
สัตวนรกเปนเปรต เปนอสุรกายเปนสัตวเดยีรัจฉานกไ็ด ถามาเปนคนอาจจะเปนคนช้ันเลวมีความ
ลําบากมากกวาเวลานี้กไ็ด จดุหมายปลายทางท่ีมีความสุขจริงนั่นคือ นิพพาน 

เม่ือองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสอยางนี้ พระนางรูปนันทา ก็มีจิตปรารถนาอยากจะไดนิพพาน 
กําลังใจเวลานัน้ความพอใจในรางกายเด็ดขาดองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงทราบวา เวลานี้ พระนาง
รูปนันทา เปนพระอรหันตแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็จดัการโมทนา คือวาโมทนาคลุมไปทุกคนทุก
คนก็มีความช่ืนใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศนจบชาวบานก็ลากลับกราบถวายบังคมลา
กลับ พระกก็ลับเขาท่ี ชาวบานก็กลับบาน แต พระนางรูปนันทา นั่งเฉยๆ ไมกลับบาน ไมชวนพระราชา
กลับพระราชฐาน กลับเขาไปใกลองคพระพิชิตมารถวายบังคมแลวก็นัง่นิ่งอยู พระราชาคือ พระเจาป
เสนทิโกศล จึงเตือน สมเด็จพระนางคือพระโฉมตรู วาเวลานี้คนเขาไปหมดแลว ขอนองแกวกลับพระ
ราชนิเวศนเถิด พระนางรูปนนัทา ก็นิ่ง แลวมองหนาพระพุทธเจา 



พระพุทธเจาจงึไดมีพระพุทธฏีกาตรัสดับ พระเจาปเสนทิโกศล วามหาราชขอถวายพระพรพระ
มหาบพิตรพระราชสมภาร เวลานี้ พระนางรูปนนัทา เปนพระอรหันตเสียแลว ตถาคตอยากจะทราบวา
พระองคตองการให พระนางรูปนนัทา  นพิพานวนันีห้รือจะใหทรงมีชิวตตอไป ถาตองการใหนพิพาน
วันนีก้็ให พระนางรูปนันทา กลับพระราชนิเวศน ยังไงๆ ก็ตองนิพพานวนันี้แน ถาหากวาตองการให 
พระนางรูปนนัทา มีชีวิตตอไป แตตองอยูกันอยางพระกับคน คือ พระนางรูปนันทา จะตองบวชเปน
พระ คือเปนภกิษุณี จึงจะมีชีวิตอยูไดตอไป 

พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตัดสินพระทัยวา การที่ พระนางรูปนันทา ตองนิพพานวันนี้ ใจเราจะ
หายมากวาเหวเกินไป ถาอยูอยางเปนพระคือ เปนนางภกิษุณี บานะอันเดี่ยวของในฐานะสามีภรรยาจะ
ขาดตอนก็ตามที แตทวาก็ยงัเห็นหนากนั ความสดช่ืนความช่ืนใจยังมีอยู ฉะนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึง
กราบทูลพระบรมครูวาขอให พระนางรูปนันทา มีชีวติตอไปเถิดพระเจาขาขาพระพุทธเจาขออนญุาต
ให พระนางรูปนันทา บวช 

พระพุทะเจาจงึทรงมีพระวาจาตรัสวา เอหิภิกขุ ซ่ึงแปลวา เจาจงเปนภกิขุเถิด เทานี้ผาไตรจีวรท่ี
สําเร็จไปดวยฤทธ์ิก็ลอยลงมาสวมกายของ พระนางรูปนันทา โดยไมตองหมไมตองนุง สวมเลยสําเร็จ
ดวยฤทธ์ิ ผมท่ียาวก็เล่ียนเตียนเปนผมโกน เปนอันวาพระนางไดเปนพระอรหันต จบกจิพระพุทธศาสนา 
จัดวามีบุญพเิศษ เปนอันวาเร่ืองนี้จบตอนนี ้

แตความจิรงเร่ืองราวของ พระเจาปเสนทิโกศล นะมีมาก แตเร่ืองนี้มีความเกีย่วพันกนัจึงมาเลา
สูกันฟงใหเปนตอนเดยีวกันเสีย หมายความวาเปนลําดับกันมา คือเร่ืองราวของ พระเจาปเสนทิโกศล แต
วานาคิดท่ีวา พระเจาปเสนทิโกศล ชวยคนใหเขาเปนพระอรหันตไดต้ังเยอะ แตงาตัวทานเองไมไดเปน
พระอรหันต พระโสดาบันก็ไมได  อันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทอาจจะสงสัย ท่ีเปนอยางนี้เพราะองค
สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา พระเจาปเสนทิโกศลปรารถนาพระโพธิญาณ คือากรจะเปนพระพุทธเจาใน
วันหนา คนท่ีจะเปนพระพุทธเจานะจะเปนสาวกใครไมได ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโปรด
ทราบ 

จะเจอพระพุทธเจาสักกี่องคก็ตาม ทานผูนั้นจะไมมีโอกาสเปนพระโสดาบัน คือพระโสดาบัน
เปนไมได เบ้ืองสูงข้ึนไปก็เปนไมได ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะทานท่ีปรารถนาพระโพธิญาณน้ัน กจ็ะเปน
พระอรหันต ตอเม่ือบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณน้ันคือสมัยท่ีทานจะเปนพระพุทธเจานั่นเอง 

เร่ืองนี้ก็แสดงใหทราบวา มีจุดจุดหนึ่งท่ีเขาเลาลือกันวาตายแลวมีสภาพสูญ มันก็ไมจริง บรรดา
ทานพุทธบริษทัชายหญิง พระนิพพานน่ีความจริงไมใชมีสภาพสูญ และก็จะมีพระสูตรสูตรหน่ึงท่ีจะมา
เลาใหฟงในวนัหนา จะปรากฏภาวะพระนิพพาน วาพระนิพพานน่ีมีแดนอีกแดนหนึ่งตางหาก คือยัง
ไมทราบาจะใชศัพทอะไรใหมันถูกตอง อยากจะใชศัพทประลองไวกอนวาเปน แดนทิพย พิเศษ คือ
ทิพย จากพรหมก็ดี ทิพยจากเทวดาก็ด ี จะมีการเคล่ือนไหวไปไมทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัย แตทิพย
ของพระนิพพานนี่ทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัย มีแตความสุข 



อันนี้จะมีในพระสูตร พระธรรมบท ขุททกนิกาย ภาค 6 แตความจริงมีมาในท่ีหลายแหง เวลานี้
เลาเร่ืองราวของ ภาค 6 บางภาคอ่ืนบางผสมผสานกัน เปนเร่ืองราวของ พระเจาปเสนทิโกศล โดยเฉพาะ
มองดูเวลา บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา เวลาใกลจะหมด ขอบรรดาสาวกาขององค
สมเด็จพระบรมสุคตท่ีเปนพระก็ดี ท่ีเปนเณรก็ดี อบาสกอุบาสิกาก็ดี ศึกษาการปฏิบัติธรรม ดีพอสมควร
แลว ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวให นั่นคือความเปนทิพยของจิตและมโนยิทธิ ทําไดแลวหมด
ความสงสัย ติดสินใจปฏิบัตติามคําขององคสมเด็จพระจอมไตร โดยเฉพาะอยางยิง่อยางนอยท่ีสุด
อารมณของพระโสดาบันประจําใจไวเสมอ นั่นคือ หนึง่มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตายประการท่ีสอง
ไมสงสัยความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆมีความม่ันใจในพระองค เชื่อถือเคารพ 
และประการท่ีสาม ทรงศีลตามฐานะใหบริสุทธ์ิผุดผอง ประการท่ีส่ีตัดสินใจไวเสมอวาชีวิตนี้เราไม
ตองการอีก มนุษยโลก เราไมตองการ จุดตองการคือจุดเดียวคือพระนพิพาน 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทุักทาน พดูมากไมได เทปจะหมด ของดไวแตเพียงนี้ ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพทุธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี



พระสูตรนิทรา 12 
พระนางมัลลิกา 

 
ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย วันนีก้็มาฟงพระสูตรกอนนอนไมใชพระสูตรกอนหลับ แต

วันนี้ สํานวนอาจจะดีข้ึนกวาสองวันท่ีแลวมา ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะไมไดเอาหนงัสือมากาง มาเลา
นิทานกับตามความรูท่ีจํามาได อันนี้สะดวกกวาฟงดีกวา ไมอยางนั้นมันหยอกแหยกๆ เหลือเกิน จะท้ิง
หนังสือก็ไมไดเร่ืองราวของทานละเอียด เดี่ยวจะขัดถอยความ สําหรับในตอนนี้การฟงคราวน้ีนะทุกคืน 
ขณะท่ีฟงทุกคนอยูตามสบาย หลับก็ได ต่ืนก็ได นั่งก็ได นอนก็ได ตามปกติฟงเลนเพลินๆ ถือวากําลังใจ
อยูในธรรม ถึงแมวาจะเปนเร่ืองราวของพระสูตรก็เปนธรรมะ เปนสวนท่ีเราคิดตาม ดานกุศล ถา
อารมณของทานเปนกุศล ทุกคนถาตายแลวเม่ือไหรขณะหลับมันไปสวรรคทันที ถาฟงไปๆ แลวเคล้ิม
หลับตามกระแสเสียง หรือวาขณะท่ีหลับจิตเร่ิมเปนฌานก็ตัดหลับ จิตของทานจะทรงฌานระดับนั้น
ตลอดเวลาจะต่ืน คุณประโยชนใหญมาก ถาตายเวลาหลับถาจิตขณะนั้น ทรงฌานอะไรไปตามผลของ
ฌานนั้น 

ในชวงนี้ก็มาคุยกันถึงเร่ืองราวของ พระเจาปเสนทิโกศล กับ พระนางมัลลิกา รวมความวาผมก็
จังไมถอนตัวออกจาก เมืองพาราณสี ยังนัง่จองเลาเร่ืองความ เปนมาของ เมืองพาราณสี ตอไป ถาเสร็จ
หนานีน้ะ หนาหลังอาจจะใชหรือมใชยังไมแน เร่ืองราวของ พระนางมัลลิกา นี่มีมาก ใน เมืองพาราณสี 
นี่มีเร่ืองนาคุยกันเถอะ 

เนื้อความมีอยูวา พระนางมัลลิกา นี่ปกติเปนสุภาพสัตรีท่ีมีความดีเลิศหนึ่งการเมตตากรุณาดี
มาก สันโดษก็ดีมาก พระเจาปเสนทิโกศล ถาพูดถึงคนธรรมดา ภรรยาหลวงจะหนักใจขนาดไหน กด็ู
บรรดาเจาหญิงท้ังหลาย ท่ีไปนั่งถวายงานกับพระเปนอันวานั่งอยูใกลๆ ปฏิบัติพระหมายความวาสอง
คนตอหนึ่งองคสองคนแบงงานกัน บดของหอมคนหน่ึง ถวายงานพัดคนหนึ่ง รวมแลวพระ 500 องค ก็
เจาหญิง 1,000 คน อันน้ีเจาหญิงภายใน ใหญจริงๆ เจาหญิงรองลงมาก็ทํางานอื่นๆ รวมความเวลา
น้ัน พระเจาปเสนทิโกศล ไขตามภาคพ้ืน เรียกวาไขมาตรฐาน ก็ประมาณ 1,000 ผล แลวก็ยังไข
เรี่ยราดอีกต้ังเยอะ ก็รวมความวาทานเองก็คงจะตองมีเมียมาก ถามีเมียนอยมีลูกมากไมได  

เม่ือดูกําลังใจของ พระนางมัลลิกาเทวี ถาผูหญิงท้ังหลายโดนเขาแบบนีก้็จะหนักใจ แตทานเฉย 
มีกําลังใจหนักแนน กลับมีความรักมีความเมตตาปรานีในภรรยาท่ีมาขางหลังและลูกหญิงทุกคนลูกชาย
ทุกคน จะเปนลูกของใครก็ตาม ถือวาเปนลูกของทานเพราะทานเปนเมียหลวงใหญ นี่กําลังใจอยางนี้หา
ไดยาก จะถามวาคนท่ีช่ือ มัลลิกา ไปหามาจากไหนไมมีละ ชาวบานเขาอาจจะช่ือกนัเหมือนกันแตหา
ยาก คนท่ีเปนพระราชินกีบัพระราชาตองไปหาคนช่ือ มัลลิกา มันหาไมได มัลลิกาเทวี เปนช่ือโดย
ตําแหนง แตช่ือจริงๆ อยางทานผูรูทานบอกวาควรจะเรียกวา ศรีระจิตร ทานผูนีห้นักแนนมาทุกชาติ 
กําลังใจหนักแนนยากท่ีจะหาไดและจริยามีความนารักเปนกันเอง การลวงเกินนดิหนอย คําหยาบคํา



หนึ่งไมเคยพูด อาการทางกายท่ีทําใหสะเทือนใจพระราชสวามีไมเคยทํา ไมเคยเลยในชีวิตอาการหยาบ
ตางๆ ไมเคยมี แมแตคนอ่ืนก็เชนเดียวกัน จะกลาววาจาท่ีสะเทือนใจคนอ่ืนไมเคยกลาว จะแสดงอาการ
อยางใดอยางหน่ึงใหเปนท่ีสะเทือนใจของบุคคลอ่ืนก็ไมเคยทํา เปนคนมีเหตุมีผล ทําทุกส่ิงทุกอยางมี
เหตุมีผล 

แตทวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนจงจําพทุธภาษิตท่ีพระพุทธเจา ตรัสวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ 
ปาฏิกังขา กอนจะตายถาจิตเศราหมองก็ไปสูอบายภูมิได สูทุคติ ก็คืออบายภูมิ จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคต ิ
ปาฏิกังขา กอนจะตายถามีอารมณใจผองในก็ไปสูสวรรค คือสุคติได 

เร่ืองราวของ พระนางมัลลิกา เปนหญิงท่ีไมเคยสรางความสะเทือนใจแกพระราชสวามี ความ
จริงนาคิดนะ พระราชสวามีมีเมียต้ัง 100 เศษนะ เกิน 100 อาจจะ 200 ก็ไดคือวาเปนลํ่าเปนสันนี่เกนิ 100 
ท่ีเร่ียราดตางหาก มันนาจะเจบ็ชํ้าน้ําใจในหนาท่ีของตน เพราะในหนาท่ีของตนเปนภรรยา ฉันเปนเมียก็
ตองเปนเมีย นี่คนอ่ืนมาแยงตําแหนง แตพระนางไมเคยทํา และข้ึนช่ือจริยาไมเรียบรอยไมเคย เปนคน
ละเอียดมาก ดมีาก นิ่มนวลมาก 

ตอมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดบัไฟแลว ทานปวดปสสาวะ พดูภาษาชาวบานก็ลุกจะไปหอง
ปสสาวะ เปนการบังเอิญอยางยิ่ง เทาขางขวาไปสะดดุเทาพระราชสวามีเขา ขอเรียกเทาก็แลวกัน 
ชาวบานฟงงายๆ พระบาทพระสองสลึงมันยากจะเรียกพระบาทพระสองสลึงพระหกสลึงมันหนกัใจ 
เรียกเทาดีกวา ไปสะดุดเขาเทานั้นแหละ เสียพระทัยมาก คิดวากรรมช่ัวอยางนีไ้มเคยมีสําหรับเรา เราไม
นาจะเปนคนพล้ังเผลอ มีความช่ัวขนาดน้ี ก็ทรงพระกรรแสงคือรองไหเสียใจสะอึกสะอ้ืนนอนไมหลับ 
พระเจาปเสนทิโกศล เห็นพระชายาสะอึกสะอ้ืนแบบนัน้ก็สงสัยถามวานองหญิงเสียใจอะไร พระนาง
มัลลิกา ก็ทูลใหทราบวา หมอมฉันเลวมาก ขอประทานอภัยพระราชา พระราชาบอกพี่ใหอภยัทุกอยาง 
ความจริงท่ีนองทําไมมีเจตนาเสีย ไมมีอะไรเปนความผิด ความวาท่ีวาเปนคนหยาบคนเสียก็ไมมีใหเลิก
การเสียใจ เม่ือพระราชาทรงปลอบ พระเจาปเสนทิโกศล ปลอบ ตอหนาทานก็ยิ้มแยมแจมใส แตวา
กําลังใจมันของ คิดวาเราเกิดมาไมนาจะสรางความเลวอยางนี้ ไอตัวนี้แหละฝงใจตลอดเวลา 

และกาลตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงกําลังประทับอยูใน พระเชตวัน นั่นเอง 
พระนางมัลลิกา ก็ทรงส้ินพระชนม แตความจริงไมใชคราวเดียวกับให อสทิสทาน อยูหลายป และเม่ือ
มาอีกหลายปท่ีคิดวาพระนางมีพระชนมมายุส้ัน ก็ไมส้ันนัก คือไมใชส้ันจูอายุ 20 ป 30 ปลายปตาย
ไมใชอยางนั้นหรอก พระนางเวลานั้นก็มีพระชนมายุกอนท่ีจะส้ินพระชนมกเ็กือบ 50 เห็นจะ
โดยประมาณได ประมาณ 50 ป แตวาในเม่ือพระนางสิ้นพระชนมพระราชาทานกต็องหนุมของทาน
เร่ือยๆ ไป เมียตายก็มีเมียใหมได เมียอยูกย็งัมีเมียใหมได ทําไมเมียตายจะมีเมียไมได เปนเร่ืองธรรมดาๆ 

ทีนี้ก็เลาลืมเนือ่งตอกันไป เปนอันวากอนจะตายจิตของพระนางหวนเขามานกึถึงเราเลวท่ีเอา
เทาไปสะดุดเทาของพระราชสวามี พระราชสวามีก็ควรจะเคารพอยางยิ่งบิดา เอาเทาไปกระทบเทาของ
พระราชสวามีก็เหมือนกับเอาเทาไปกระทบเทาของพระราชบิดาหรือพอนี่เอง กําลังใจก็เศราหมอง แต
วาความดีของพระนางมีมาก พอจิตออกจากรางบรรดาทานพุทธบริษทั รางกายของนางก็เปนนางฟา



สมบูรณแบบ แพรวพราวระยับเนื้อเปนแกว สวยสดงดงามแสงสวางมีเปนกรณพีิเศษ ถาจะเทียบเปน
นางฟาก็เปนนางฟาอันดับหนึ่งของสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก แตทวาการออกจากรางแทนท่ีจะเดินไป
สวรรค อาศัยความเศราหมองของจิตนิดหนึ่งท่ีความจริงไมเปนความผิด แตต้ังใจใหมันผิดไปเองคิดวา
มันผิดไปเองท่ีไปสะดุดเทาของพระราชสวามี ใจเศราหมองวาเราทําช่ัวเราเลวตัวนีน้ิดเดียว กรรมจิตตัว
นี้นิดหนึ่งท่ีของอยูมีความเศราหมองหนอยหนึ่งพานางลงไปถึงนรก ไปขุมไหนกจ็ําไมได ไมไดตามไป
ซะดวย เอาเทาขางขวาท่ีสะดุดเทาพระราชสวามีไปแหยลงนรกใหไฟไหมอยู 7 วนัมนุษย แตวารางกาย
ของพระนางท้ังหมดแตงตัวเปนนางฟาสมบูรณแบบ 

ในระหวางนั้นท่ี พระนางมัลลิกาเทวี เธอส้ินพระชนม พระเจาปเสนทิโกศล ทําฌานปนกิจเสร็จ
ต้ังใจจะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา พระนางมัลลิกาเทวี มเหสีคนสําคัญเธอจริยาเปนเลิศ 
การทําใหหมองใจนดิหนึ่งไมมีต้ังแตอยูดวยกันมา บุญบารมีก็สรางมากหนักกวาใครท้ังหมด การให 
อสทิสทาน ไมมีใครสามารถจะทําไดแตเธอทําได อยากจะถามองคสมเด็จพระจอมไตรวาเวลานีน้ะ พระ
นางมัลลิกา พระมเหสีไปอยูท่ีไหน เปนอันวาสมเดจ็พระจอมไตรคือพระพุทธเจาทรงทราบวาระทางจิต 
องคพระธรรมสามิสรทรงทราบวาถาตรัสตรงๆ ออกไปวาเวลานี้ พระนางมัลลิกาเทวี ไปอยูเมืองนอก 
เอาเทาไปแหยไฟเลนโกๆ แคตาตุม 7 วนัมนุษย ถาตรัสเพียงเทานี ้ พระเจาปเสนทิโกศล จึงไมยอม
ทําบุญตอไป จะไมสรางความดีตอไปเพราะความดท่ีีพระองคทํานั้นมันไปเทากับ พระนางมัลลิกา พระ
นางมัลลิกา ดีขนาดนีย้ังลงนรก ก็พระราชาส่ังคนติดตะรางบาง ส่ังประหารชีวิตบาง ส่ังเนรเทศบาง 
ลงโทษคนน้ัน ยื้อแยงคนนี้รบทัพกับเมืองโนนดีกับเมืองนี้ ยังสรางกรรมท่ีเปนอกุศลมาก คนท่ีมีความดี
อยางนั้นถาตองลําบากตองตกนรก คนอยางเรามันก็พนไมได เราก็สรางมันแตความช่ัวมันเร่ือยไปดกีวา 
ทํายังไงก็ตองตกนรก 

พระพุทธเจาทรงทราบวากําลังใจของ พระเจาปเสนทิโกศล นะเปนรูปนี้ต้ังใจแบบไหน แลวบุก
ไมถอยหลัง จงึไดทรงยับยั้งกําลังใจของ พระเจาปเสนทิโกศล เวลาท่ี พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จไปเฝา
จะถามเร่ืองนี ้ พระพุทธเจาก็ทรงบันดาลใหทานลืมเร่ืองนี้เสียทุกวัน ไปถึงก็ลืม ตอนเย็นก็กลับ กลับ
มาถึงพระราชนิเวศนใกลบรรทมนึกข้ึนมาไดวาตายจริง เม่ือตอนกลางวันจะไปถามเร่ืองราวของ พระ
นางมัลลิกา เมียท่ีตายวาไปอยูท่ีไหน ลืมถามพระพุทธเจาพรุงนี้ถามใหม ไปอีก พระพุทธเจาก็ทรง
บันดาลใหลืมอีกถึง 7 วัน เม่ือถึงวันท่ี 8 เปนวนัท่ี พระนางมัลลิกาเทวี พนโทษ ลอยจากนรกข้ึนไปสู 
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เสวยทิพยสมบัติ 

อันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทตองระมัดระวงัใหมากเร่ืองนี้เปนตัวอยาง การที่เราทําความดีแสนดี
ตองรักษากําลังใจใหมันด ีโดยเฉพาะอยางยิ่ง กําลังใจของเรานี้ตองทรงพรหมวิหาร 5 ไวเปนปกติ ทรง
ศีลเปนปกติ และก็ทรงยับยั้งกําลังใจอยาหว่ันไหวในโลกธรรม ใหทรงพรหมวิหาร 4 ไมหว่ันไหวในโลก
ธรรม โลกธรรมคือไดลาภ เส่ือมลาภ ไดยศเส่ือมยศ นินทาสรรเสริญ สุขทุกขอะไรมันจะมายังไงก็ถือวา



ชางมันๆ ๆ ไวเสมอ ถาหวัน่ไหวไปตามมัน คนนั้นเขานินทาเรา คนนี้เขาสรรเสริญเรา ตัวนี้แหละจะพา
ลงนรก 

อารมณใจท่ีจะทรงกําลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม 8 รายการก็ตองมีพรหมวหิาร 4 คือ หนึ่ง 
เมตตา ความรกั สอง กรุณา ความสงสาร สองรายการนี้ทําใหศีลบริบูรณ การใหทานก็ใหปกติ ชุมช่ืน 
ศีลก็บริสุทธ์ิ สมาธิก็ทรงตัวและปญญาก็แจมใส กําลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม เพราะมี มุทิตา ใคร
ไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา วางเฉยจากอารมณท่ีเราไมชอบใจ ใครเขาวายังไงมายังไงก็ชาง วางเฉยตัวนี้
แหละทําใหปลอดภัย ทานท้ังหลายจงระวังไว อยาถือวาเราทําความดีมากแลวอันนี้ไมควร ถาจะวดักัน
จริงๆ แลว ความดีของพวกเราเทา พระนางมัลลิกาเทวี หรือเปลา แลวอาศัยกําลังใจเทาทานไหม ทาน
ต้ังแตเกดิมาไมสรางความสะเทือนใจใหใครเลย เราทําไดไหม ไมไดแน ขอยืนยนัทุกคนท่ีฟงทําไมได
แนและก็มีจิตออนโยนเมตตาปรานี่ไมหึงไมหวงใคร ตัวนี้หนกั ทํากนัไดยากแตพระนางทําได ทานก็
หนัก และเผลอนิดเดยีวจิตใจไปหวงวาเทาเตะเทาพระสามีหนอย ลงนรก แลวพวกเราละ พวกเราถายิ่ง
ไปกวานั้นทานบรรดาทานพุทธบริษัทถาเผลอมันจะลงนรกยิ่งไปกวานั้น 

ก็รวมความวาเอาอยางนี้กแ็ลวกันทุกคนรักษาความดีของเราไวดวยอํานาจของพรหมวหิาร 4 
อยาลืมนะ ตั้งใจวาเราจะไมหว่ันไหวในโลกธรรมท้ัง 8 

หลังจากนัน้เม่ือพระราชาไปเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และทูลถามพระองคในวันท่ี 8 
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเวลานี้ พระนางมัลลิกาเทวี อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก อันนี้
จะหาวาเปนการหลอกลวงกนัก็ไมไดบรรดาทานพุทธบริษัท เปนการสรางกําลังใจใหแก พระเจาป
เสนทิโกศล 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคน ท่ีนําเร่ืองมาเลาสูกันฟงก็เพราะวาเร่ืองมันติดตอกัน แต
ความจริง พระธรรมบท มันอยูกนัคนละตอน แตเร่ืองมันสืบเนื่องกนั ก็มาเลาสูกนัฟงเพื่อเปนคติแก
บรรดาทานพทุธบริษัท ทุกคนจะไดไมไประมาทคิดวาเราดีแลวเราเลิศแลวเราประเสริฐแลว อยาคิด
อยางนั้น ถาคิดอยางนัน้เสียหายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทานท่ีเปนพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระผูมี
พระภาค ตองระมัดระวังใหมาก อยาเปนพระประเภทท่ีเรียกวาเกาะกินคือเกาะกินอยางประเภทอะไรละ 
อยางประเภทเห็บกินสุนัขหรือวาหมัดกินสุนัขแตความจริงมันอาศัยตัวสุนัขอยู แตมันก็ทําลายสุนัขกิน
เลือดเนื้อตลอดวันจนรางกายสุนัขโทรมไปและมันก็จะตองตายดวย ขอนี้ฉันใด บรรดาเหลาพระภกิษุ
สามเณรท้ังหลาย ซ่ึงเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาทําตัวอยางกบัเห็นหรือหมัด 

ท่ีตามโบราณ เขาบอกอยาทําตัวเปนกาฝาก แตความจรงิกาฝากมันไมไดสรางความสะเทือนแก
ตนไมมากนัก และตนไมกป็ราศจากความรูสึก แตมันก็เฉาก็ตายได กวาจะเฉาจะตายก็นานมาก ทุกข
ทรมานก็นอย แตวาเหน็หรือเจาหมัดท่ีมันกินสุนัขนี่มันหนักมาก มันอาศัยรางกายของสุนัข อยูมันก็กิ
เลือดกินเนื้อเขาทําลายเขา ในท่ีสุดเขาตายมันก็ตองตาย มันไมรูจะกนิอะไรหาท่ีไหน ไมไดมันก็ตาย
ตอไป และดีไมดีของเขารังเกียจข้ึนมาเขาก็ลอเสียใหตาย 



พวกเราเหลาพทุธบริษัทก็เชนเดียวกนั พระท้ังหลายท่ีจะมีชีวิตอยูไดอาศัยบารมีขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เวลานี้เรากินบุญของพระพุทธเจาทานอยู คําวาบุญคือความดี พระพุทธเจาทานดี 
อาศัยความดีของพระพุทธเจาเล้ียงพวกเรา ผานุงทุกผืน ผาหมทุกผืน อาหารทุกเม็ด ขาวทุกเม็ด สถานท่ี
ท่ีอยูท้ังหมด อาศัยความดีของพระพทุธเจา ญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมีความเคารพในพระพุทธเจามา
จัดสรร สรางให สรางให ท่ีอยูก็สรางให กระแสไฟฟาก็สรางใหยารักษาโรคก็ให ของกินของใชใหทุก
วัน บางทีการเล้ียงพระท่ีบานทานกินยังไมดีเทาถวายพระ ของอะไรที่วาดีเอามาถวายพระ ไอท่ีเหลือเศษ 
เอาไวบริโภคเองอันนี้มีเยอะ ของดีๆ ท่ีทานถวาย บางทีท่ีบานทานไมมี ทานคัดของดีมาถวายพระ และ
พระก็ตองตีตามของตามอาหาร ถาพระไมดีตามนั้นพระไปไหนละ เอรกปตตนาคราช ทําใหตะไครน้ํา
ใหขาดนิดเดยีวเกดิเปนสัตวเดียรัจฉาน พระกบิลภิกขุ ดื้อดานไมฟงคําสอนของพระพุทธเจา ทรงพระ
ไตรปฏก เรียน พระไตรปฎกแลวไมปฏิบัติตามดื้อดานออกนอกลูนอกทาง ประกาศวาตน เปนศาสดา
ใหม นรกไมมีสวรรคไมมี ความหมายไมมีแกกาลง พระปาติโมกข ดดัแปลงคําสนอของตัวแทรกแซง
พระพุทธเจา ตายแลวไปอเวจมีหานรก 

ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรท้ังหลาย ศีลเปนเร่ืองใหญ ทรงตัวใหดีอยางเลวท่ีสุดเรา
จะตองทรงกระพี้เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาไว นัน่คือหนึ่งศีลบริสุทธ สองระงับนิวรณ สามทรง
พรหมวหิาร 4 แตวาทานทรงเทานี้นะทานดีไมเทาฆราวาส เวลานีฆ้ราวาสเขาทรงกรรมฐาน มีฌาน
สมาบัติ มีญาณกันเปนพิเศษเยอะแยะ ถาเราทรงแคนี้เราก็เลวกวาเขา ไมควรกินของของเขา ไมควรใช
ของของเขา ไมควรอยูอาศัยในสถานท่ีท่ี เขาสรางให อยางเลวท่ีสุดตองทํา ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ 
ใหคลอง และก็ ทิพจักขุญาณ และ จุตูปปาตญาณ ใหคลอง ถาคลองแคนี้กย็ังมีควรเอาของชาวบานเขา
อีก เพราะทานยังไมพนนรกทางท่ีดีเอาสังโยชน 3 เขามาเปนเคร่ืองยดึ ญาติโยมพทุธบริษัทก็เหมือนกัน
สังโยชน 3 นีไ่มใชแตพระ เณร เพราะเปนตัวกนัอบายภูมิอยางชัดเจน เราจะตกนรกไมเปน เปนเปรต 
อสุรกาย สัตวเดียรัจฉาน ไมเปนตอไป ตัดอบายภูมิกันเลย สังโยชน 3 มีอะไรบาง มันก็เปนของไมยาก 
คือหนึ่งมีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย แตเราก็ไมประมาทในชีวิต ไมคิดวาความตายจะอยูนาน อีกนาน
ถึงจะตาย ตองคิดวาความตายอาจจะมีวนันี้อยูเสมอ ระวังตัวไว วิธีระวังตัวไมไปอบายภมิู ก็ยดึ
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนท่ีพึ่ง ยอมรับนับถือดวยปญญา อยาสักแตวาสัญญา จําแตนับ
ถือพระพุทธเจาๆๆ พระธรรม พระสงฆสักแตวาปากนะ ลงนรกนับไมถวน และการยอมรับนบัถือ
พระพุทธเจา มองใหชัดๆ กด็ูกันท่ีศีล ศีลเฉพาะประเภท ฆราวาสศีล 5 เณรศีล 10 พระศีล 117 และมี
ธรรมะดวย ถาทานผูใดมีศีลครบถวน บุคคลนั้นเคารพพระพุทธเจา พระรรม พระอริยสงฆ ถาศีลยัง
บกพรองก็สักวาเคารพแตปาก เปนเหยื่อของอบายภูมิ มีนรก เปนตน 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทศาสนิกชนและเพื่อนภกิษุสามเณร อันดับแรกคิดไวเสมอ 
มรณานุสสติกรรมฐาน คือคิดถึงความตายวามันจะตาย กันอบายภูมิดวยเคารพพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มีศีลบริสุทธ์ิ จิตคิดไวเสมอวาตายเม่ือไหร ความดีท่ีทําทุกอยางเราไมหวงัผลตอบแทน เราทํา
เพือพระนิพพาน ถาตายเม่ือไหร ความท่ีท่ีทําทุกอยางเราไมหวังผลตอบแทน เราทําเพื่อพระนิพพาน ถา



ตายเม่ือไหรจดุท่ีเราตองการคือ พระนิพพานแหงเดยีว หลังจากนั้นก็ตีตลบกลับพยายามตัดโลภะดวย 
การใหทาน หรือ จาคานุนนติกรรมฐาน ตัดความโกรธดวยการ ทรงพรหมวิหาร 4 ตัดความหลง ดวย
อารมณ ใจของเรานี้ ไมพอใจในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลก ไมติดในรางกายของเรา ไมติดใน
รางกายของคนอ่ืนไมติดในรางกายของสัตว และไมติดในวัตถุธาตุตางๆ มุงพระนิพพานอยางเดียว 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั สัญญาณบอกหมดเวลาผานไปแลว ขอยุติลงแตเพยีงเทานี้ ขอ
ความสุขสมหวัง ความบรรลุมรรคผลตามท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติแลว จงมีแก
บรรดาทานพทุธบริษัทผูรับฟงทุกทาน สวสัดี 



พระธรรมเทศนา เร่ือง การสมาทานศีล 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 2 มิถุนายน 2522 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สทินนัง วตเม ทานัง อโหทานัง ปรม ทานัง 
อัมเหหิ สุทินนัง อาสวักขยาวหัง โหตุติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในธัมมิกภาถาอันเปนคําส่ังสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดี
ท้ังหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวนัข้ึน 8 คํ่า เดือน 7 ตรงกบัวันท่ี 2 มิถุนายน 
2522 วันเสารวันนี้ การทีบ่รรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีจัดวา
เปนบุญเขต คือมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน จึง
ไดพากนัมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษช่ือวาเปนการสรางความดี แตดวยวาอานิสังสคุณบุญราศีอันใด ท่ี
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายทําแลวยอมทราบกันดี เพราะเทศนกนัมาทุกวนัพระ สําหรับวันนี้ก็จะ
ขอเทศนเพื่อแกความสงสัย เพราะคําวาเทศนแปลวาแสดง คือแสดงใหทานพุทธบริษทัมีความเขาใจตาม
ความเปนจริง 

ตามท่ีไดเคยเห็นบารมีบรรดาทานพุทธบริษัทชายและหญิง บางทีทานท้ังหลายสมาทานอุโบสถ
ศีลแลวก็ดี สมาทานศีล 8 แลวก็ดี แตบังเอิญมีบุคคลคณะใดคณะหน่ึง เขามาทีหลัง คนท้ังหลายเหลานั้น
สมาทานศีล 5 หรืออาราธนาศีล 5 เปนเหตุ บรรดาพระสงฆก็นําเอาศีล 5 ท่ีองคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มาเปนเคร่ืองสมาทาน เคยปรากฏมามากกวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทุกทาน ท่ีเคยมาทานอุโบสถศีล แลวก็ดี สมาทานศีล 8 แลวกด็ี รับเพียงแตไตรสรณาคมน คือ พุทธัง 
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ  ตอไปนั้นก็เงียบเพราะถือกนัวาเราสมาทานศีล 8 แลว สมาทานอุโบสถศีล
แลง สมาทานศีล 5 ไมได  

การกระทําอยางนี้ก็รูสึกวา บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายเหลานัน้ แสดงความไมเคารพตอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็แสดงความไมเคารพในพระธรรม แสดงความไมเคารพในพระ
อริยสงฆ ท้ังนี้เพราะอะไร บางทีทานพทุธบริษัทท้ังหมดอาจจะมีความเคารพ แตทวาเพราะอาศัยความ
รูเทาไมถึงการณของบรรดาทายกผูเปนหัวหนา มักจะแนะนํากนัวา ถาเราสมาทานศีล 8 แลวกด็ ี
สมาทานอุโบสถแลวก็ดี ถาเขาใหศีล 5 เวลานี้เราจะรับไมไดศีลมันจะลดลงไป นี่เปนอันวานรกขุมใหญ
จะเกิดแกหวัหนาทายกเปนเหตุเพราวาไมมีความเขาใจในพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐศาสดาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันนี้เหน็มาบอยๆ ก็รูสึกวาสลดใจ 

ความจริงเวลาสมาทานน้ีไซร เปนการศึกษาเร่ืองของศีลเทานั้นหมายความวา เวลาทานใหศีล 5 
ก็ดี ศีล 8 ก็ด ี ศีลอุโบสถก็ดี เวลาท่ีเราวาตามนี้เปนการศึกษาเร่ืองของศีล แตวาการประพฤติปฏิบัตินั้น
เปนเร่ืองของทางใจ เราจะรักษาอุโบสถศีลก็ได เราจะรักษาศีล 8 ก็ได หรือวาเราต้ังใจจะรักษาศีล 5 ก็ได



การวาตามไปนั้น เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมใชทําศีลของตนให
บกพรองไป 

ฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย โปรดจําไวใหดี วาการแสดงจริยาอยางนัน้ 
เปนการปรามาสในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

อยางวันนี้เราสมาทานอุโบสถศีลแลว ตอมาในตอนหลัง หลังเพลวันนี้เขาจะมาเจริญพระ
กรรมฐานกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลกลุมใหญ ก็ไดแกนักเรียนนายเรืออากาศ ต้ังใจจะมาเจริญมโนมยิ
ทธิเพื่อความม่ันใจของตนเพราะวา เขาสรางกลุมบุคคลพวกน้ีข้ึนเจริญพระกรรมฐาน ถาบังเอิญเราจะมา
แสดงรวมกับเขาถาพระใหศีล 5 ประการ เราก็สมาทานได เพราะการสมาทานเปนการศึกษาอยางหนึ่ง 

ประการท่ีสอง การวาตามไปดวยความเคารพ เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาศีลทุกสิกขาบท หรือวาธรรมท้ังหมดเปนธรรมเทศนา ท่ีองคสมเด็จพระบรม
สุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงมอบไวการสมาทานตามไปดวยเต็มใจ เปนการศึกษาดวยความเคารพ 
แสดงวาจิตใจของเราเหลาพุทธบริษัท เวลานั้นช่ือวาเปนผูเขาถึงคุณพระรัตนตรัยท้ังสามประการคือมี
ความเคารพใสพระพุทธเจาผูประทานสิกขาบทนี้เขาไว 

ประการท่ีสาม ศีลก็คือธรรมประจําใจในการสรางความดีใหเกิดแกบุคคลเพราะบุคคลใดก็ดี ถา
ไมมีศีลบุคคลประเภทนั้นจะถือวาเปนคนดไีมได จัดวาเปนคนเลว จะเลวในขอหนึง่ก็เลว เลวท้ังหมด
นั้นก็เลว เลวท้ังหมดนัน้ก็เลว เลวเหมือนกนัท้ังหมดเพราะวาศีลท่ีทุกสิกขาบทท่ีบกพรอง สามารถจะนํา
เราไปสูอบายภูมิได ฉะนั้นถาบุคคลใดปฏิบัติในศีล 5 ประการก็ดี ปฏิบัติในศีล 8 ประการก็ดี ปฏิบัติใน
อุโบสถศีลก็ดี ข้ึนช่ือวาเปนผูทรงธรรมตามองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

การเคารพในพระพุทธเจาข้ึนช่ือวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน การเคารพในพระธรรมช่ือวา
เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน การเคารพในศีลทุกอยางช่ือวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน เพราะวาบุคคลท่ี
นําศีลมาใหสมาทานก็เปนพระสงฆ ถาเรามีความเคารพในพระสงฆ ช่ือวาเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน 
ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน 

ถาหากวาเขาใหเรารักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีล เวลาเขาใหศีล 5 ใหม เราถือวาเราต้ังใจคิดวาศีล 5 
นี้ ตํ่ากวาศีลของเรา งดไวโดยไมสมาทานตามน้ัน เปน ทิฏฐิมานะ ความถือตัวถือตน ซ่ึงองคสมเด็จพระ
ทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถือวาเปนกิเลสอยางหนัก เปนความช่ัวอยางสูง 

ฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายโดยท่ัวหนา วานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป วาเขาจะ
ใหสมาทานศีลอะไร เราก็วาตามกันไป เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา สัมมาสัมพุทธเจาอยางหนึ่งเปนการเคารพในพระธรรม เพราะวาศีลเปนพระธรรมท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนอยางหนึ่ง เปนการเคารพในศีล ถือวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางหน่ึง 
การเคารพในพระสงฆถือเปน สังฆานุสสิตกรรมฐาน อยางหนึ่ง 



อยางนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจําใหดี แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ มิฉะนั้นไอกิเลสตัวท่ีเปน 
มานะทิฏฐิ ท่ีมีในใจ จะขวางจิตบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายไมใหเขาถึงกามาวจรสวรรค เร่ืองไป
นิพพานนั้นไมตองพูดกัน แตกามาวจรสวรรคยังไปไมได ไปนิพพานมนัก็ไปไมได 

ตอแตนี้ไป อาตมาภาพกจ็ะขอนําเอาเร่ืองราวแหง นิพพานสูตร มาเทศนพอสมควรแกเวลา มัน
เหลือเวลาประมาณอีกสิบหานาทีเศษๆ กว็าไปตามเร่ืองวันกอนโนนไดนําเร่ือง นพิพานสูตร ท่ีองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพาน และก็เปน วันวิสาบูชา วันนั้นก็ปรากฏวา 
สาวกองคสําคัญขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีนามวา พระมหากัสสป ไมอยู 
ทราบวาองคสมเด็จพระบรมครูนิพพานแลวจากปริพาชก โดยปริพาชกไดนําดอกชบาจากสวรรคมา
แสดงใหดู พระมหากัสสป ก็รูวาเปนดอกชบาประเภทนี้ทานเหน็บอยๆ วาในเมืองมนุษยมันไมมี ก็พา
บริษัทของตนไปขอขมาโทษ แตองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีพระเมรุมาศ 

ปรากฏวาเวลานั้น องคสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริย
เปนพิเศษ เม่ือ พระมหากัสสป ข้ึนไปขอขมาโทษแตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ความจริงเวลานั้นส
รีรศพขององคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยูในรางเหล็กช้ันใน แลวกห็ุมดวยผาและสําลีอยางละ 500 
ช้ัน โลงขางนอก บรรดากษตัริยท้ังหลายกทํ็าดวยทองคํา ต้ังใจถวายความดีแตองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดา ขณะท่ี พระมหากัสสป ไปขอขมาโทษแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในการนัน้ พอถวาย
นมัสการ ก็ปรากฏวาพระบาทท้ัง 2 ขององคสมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทะลุ
ออกมาทางเบ้ืองทายของหีบบรรจุศพ ท้ัง 2 พระบาท พระมหากัสสป ก็กราบไปท่ีพระบาทขององค
สมเด็จพระบรมโลกนาถ ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอขมาโทษวา 

ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดมีมหากรุณาแกขาพระพุทธเจาท้ัง 2 หมายความวาทานผูหนึ่ง และ นาง
ภัททกาปลานี ซ่ึงเปนอดีตภรรยาผูหนึ่ง 

เพราในตอนตนทานท้ัง 2 นี ้ มีความประสงคเนื่องในการไมแตงงานมาต้ังแตเดก็ แตทวาผูใหญ
ฝายบิดามและมารดาเปนมหาเศรษฐีใหญ ถือวาตระกูลนีจ้ะส้ินไป จึงไดจับบุคคลท้ัง 2 มาแตงงานกนั 
เม่ือแตงงานกนัแลวทานก็อยูกันดวยอํานาจแหงพรหมจรรย ไมใชอํานาจของสามีภรรยาปกติ เปนอันวา 
ทรงพรหมจรรยมาตลอด 

ตอเม่ือบิดาและมารดาท้ัง 2 ฝายตายหมด ทานท้ัง 2 จึงไดมาปรารภวาเราท้ัง 2 เปนผูครองเรือน 
มีแตความลําบาก มีแตความทุกข ไมมีความสุข ฉะนั้น พระมหากัสสป จึงไดกลาวกับ ภัททกาปลานี 
ผูเปฯภรรยาวา สมบัติท่ีเปนของบิดามารดาของเจาก็ดี สมบัติท่ีบิดามารดาเรามอบใหเราก็ดี ท้ังหมดนี้
ฉันขอยกใหเธอ ฉันจะบวช เพราะวา การครองเรือนมันเปนของลําบาก มีแตความทุกข 

นางภัททกาปลานี จึงกลาววา ฉันก็ไมมองเห็นความสุขแหงการครองเรือนเหมือนกนั เม่ือทาน
จะบวช ฉันกจ็ะบวชบาง แตความจริงท้ัง 2 ทานนี้ ไมเคยทราบวาองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา



สัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุบัติแลวในโลกนกึเอาในใจวาเราจะรักษาพรหมจรรย แตความจริงจิตของทาน
เปนพรหมจรรยอยูแลว จริยาเปนพรหมจรรย 

ฉะนั้นจึงนําสมบัติท้ังหมดมาแบงปนใหแกคนรับใช และบรรดาคนยากจนเข็ญใจทั้งหลายจน
หมดส้ิน สองคนไมรูวามีพระ พระเขาแตงตัวกันยังไงกไ็มทราบแตกช็างเถอะ จิตใจมีคามปรารถนาวา
ผมเปนของไมดีโกนมันท้ิงเสีย คนสมัยนัน้เขาวาคนโกนผมเปนคนจญัไร เปนคนกาลกิณี ทานกเ็ลยโกน
ผม แลวก็หมผายอมน้ําฝาด เชนเดียวกับองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้เราจะ
ถือวา บุญเกาของทานสนอง หรือวาเทวดาบันดาลก็ไดท้ัง 2 ฝาย 

อันนี้ทานท้ังหลายอาจจะสงสัยวา ทําไมท้ัง 2 ทาน นับต้ังแตเกดิมาจนกระท่ังวนันี้ ทานท้ังสอง
จึงไมมีความรูสึกในกามคุณ ถาเราจะเดากนัก็คิดวาในสมัยกอนท้ัง 2 ทาน เปนพระอนาคามีอันนี้ก็ผิด  
เพราะวาถาเปนพระอนาคามีแลวเกดิเปนเทวดา และพรหมก็ดี ไมลงมาเกิดเปนมนุษย แตตองบําเพ็ญ
บารมีนิพพานในท่ีนั้น 

ถาจะสันนิษฐานกัน กแ็สดงวาท้ัง 2 ทานนีใ้นสมัยกอนตองเปนพระสกทิาคามี แตวาถาเปนพระ
สกิทาคามีปกติ ก็ยังมีกามคุณ แตทวาไมมักมากในกามคุณ มีความมักนอยในกามคุณ จะถือวาเปนพระ
สกิทาคามีก็เหน็วาจะผิดไปจะกลาวข้ึนไปใหสูงอีกนิดใหตรงความเปนจริง วาทานท้ัง 2 นี้ กอนจะตาย
จากชาติกอน ก็ตองเปน โคตรภูญาณของพระอนาคามี คําวา โคตรภูญาณ กห็มายความวา เปน
สกิทาคามีเต็มอัตรา และกจ็ิตกําลังจะกาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามี แตมันยงัไมถึง อยูในชวง
ระหวางสกิทาคามีกับอนาคามี ฉะนัน้จิตของทานท้ัง 2 นี้ จึงไมมีความพอใจในกามคุณ เม่ือเกิดมาใน
ชาตินี้จึงไมมีความรูสึกในเร่ืองของกามคุณเลย เขาจบัไปแตงงานกนั ก็เหมือนตุกตาแตงงานกนั 

เม่ือท้ังสองทานหมผาน้ําฝาด เดินเขาไปในปามุงหนาไปโดยเฉพาะ ต้ังจิตอธิษฐานวา องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ศาสดาผูบันดาลใหบุคคลท้ังหลายหมดทุกข มีแตความสุขในการ
เปล้ืองกิเลสมี ณ ท่ีใด ขาพเจาท้ังสองขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาองคนั้น
เปนสรณะ นี่ทานบวชของทานเอาเฉยๆ แลวก็ปฏิบัติตามความจริงเชนนั้น แลวก็เดนิไปท้ัง 2 ฝายเมื่อไป
ถึงทางสามแยก เดินตามกันไปสองตายาย ถึงทางสามแพงทาน พระมหากัสสป จึงไดกลาวกัน นางภัทท
กาปลานี วาเราสองน้ีเปนผูทรงพรหมจรรย ถาจะไปดวยกันระหวางเจากับเรา เราก็เปนผูชาย นางเปน
ผูหญิง ก็จะดูไมงาม เวลานี้ถึงทางสองแพรงแลว เธอจงยายไป จะไปซายหรือจะไปขวา แยกทางกนัเดิน 
นางภัททกาปลานี ก็บอกวา ขอใหทานไปทางขวา ฉันจะไปทางซายไปตามกําลังใจของฉัน 

ก็เปนการบังเอิญเห็นจะตองเปนเพราะเทวดาบันดาล หรือวาองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาดา
ทรงประสาทไวก็ได นางภัททกาปลานี ก็ไปสูสํานักนางภิกษณุี ขออุปสมบทกับนางภิกษุณี สําหรับ 
พระนางมหากัสสป นี้ เดินตรงไปสูสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขออุปสมบทบรรพชา 
เปนอันวาท้ัง 2 ฝาย ตางคนตางก็ไดบวชสมความปรารถนา 

พระมหากัสสป กลาววา เพราะเหตุนี้ท่ีวาองคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแกขาพระพุทธเจาท้ัง 2 เปนประการแรก 



และก็ประการตอมาเม่ือขาพระพุทธเจาท้ัง 2 บวชแลว ขาพระพทุธเจาเองไดกราบทูลองค
สมเด็จพระประทีปแกววา จะขอถือ ธุดงควัตร  13 ประการครบถวน เปนขบวนการแหงการปฏิบัติเพื่อ
เปนตัวอยางแกอนุชนรุนหลังตอไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรง
สมาทานจริยาธุดงคแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจงึนําเหลาพุทธบริษัทท้ังหลาย ประมาณ 500 รูป 
ซ่ึงเปนลูกศิษยเขาสูปา 

ประการท่ี 2 นี้ ก็ช่ือวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีพระมหากรุณาธิการเปนพิเศษแก
ขาพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ยากท่ีจะนําทุกส่ิงเขามาเปรียบเทียบในพระมหากรุณาธิคุณนี ้

ตอมาในคร้ังหลัง ถอยหลังไปจากนี้ 3 เดือนเศษ ในตอนนั้นสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงเตือน
ขาพระพุทธเจา ซ่ึงขาพระพทุธเจาจะไป ธุดงควัตร องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ไดทรงเตือน
ขาพระพุทธเจาวา 

กัสสป ดูกร กัสสป เธอก็แกแลว ตถาคตกแ็กแลว นับต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไปเธอจงงด การธุดงค
วัตร เสีย อยูใน คามวาสี รับสักการะท้ังหลายจากประชาชนท้ังหลายที่มีความเล่ือมใส แต
ขาพระพุทธเจาก็ทราบทูลสมเด็จพระจอมไตรวาการปฏิบัติเชนนี้ไมไดหวังความดกีบัตนเพราะทานเปน
พระอรหันต ตองการที่เปนตัวอยางแกบรรดาอนุชนรุนหลังวา ในสมัยท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจายังทรงพระชนมอยู มีสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูทานหนึ่ง ทานมีนามวา พระมหากัสสป ถือ 
ธุดงควัตร เปนจริยาข้ันหนึง่ซ่ึงถือวาเปนผูอยู อรัญญวาลี ฉะนั้นองคสมเด็จพระมหามุนีก็ไมทรงขัด แต
วาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไดทรงมีพุทธฏีกาวา กัสสป เวลานี้สังฆาฏิของเธอเกามากแลว
สําหรับผาสังฆาฏิของตถาคตยังใหมอยู สมเด็จพระบรมครูทรงประทานผาสังฆาฏิใหมใหแก
ขาพระพุทธเจา และก็ทรงนําผาสังฆาฏิ เกาของขาพระพุทธเจาไปครองดังนี้ก็นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอันประเสริฐ แตขาพระพุทธกถื็อวาเปนโทษอยางหนึ่ง ท่ีองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาทรงหามปรามแลวก็ไดชัดเจน ท่ีแมวาพระพทุธเจาเองจะไมทรงเอาโทษ แต
ขาพระพุทธเจาก็ถือวาพระองคทรงโปรดหาม และทําการขัดขืนอยางนัน้ไมด ี

ฉะนั้นวันนี้ขาพระพุทธเจาขอประทานอภยัแก องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ขอพระองคจงโปรดงดโทษขาพระพทุธเจา จนกวาจะถึงวนัท่ีขาพระพุทธเจาเขาสูพระปรินิพพาน
การที่ พระมหากัสสป ไดขอขมาโทษแตองคสมเด็จรพะพิชิตมาร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
พระบาทท้ังสองขององคสมเด็จพระประทีปแกว ก็ทรงหายเขาไปในโลงทอง ในหีบทองเวลานั้นก็
ปรากฏวาไฟลุกข้ึน เผาสรีระรางกายขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือไฟเลิกเผาก็ปรากฏวาผา 
500 ช้ัน กับสําลี 500 ช้ัน เหลืออยางละช้ัน หุมหอพระธาตุขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ เปนไฟ
บันดาลจากเทวดา ความจริงวันนีเ้ทศนซํ้ากับวันกอน แตเพื่อความเขาใจของบรรดาทานพระพุทธบริษัท
ท้ังหลายโดยท่ัวหนา จะอธิบายเร่ือง พระประโทน ก็เลยไมมีเวลา 

เหลือเวลาอีก 2 นาที เปนอันวาดวยจริยานี้ ทานพุทธบริษทัมีความเคารพในพระพุทธศาสนา จง
มีความทําใจของตัวเรานี้ใหเหมือนกนั พระมหากัสสป ท้ังนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาจิตนิดหนึ่งท่ี พระ



มหากัสสป มาขอขมาโทษแต องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เพราะวาสมเด็จรพะสัมมาสัมพทุธเจา
ก็ทรงทักทวงเธอก็แกแลว เราก็แกแลว อยูดวยกนัเถอะจะไดเปนเพื่อนกัน รับสักการะท่ีบรรดาชาวบาน
เขามาบูชา แต พระมหากัสสป ก็ทูลขอความกรุณา แกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ท่ีทํานี้ไมทําดี
เพื่อตัว ทําเปนตัวอยางแกบรรดาอนุชนรุนหลังพระพุทธเจ็ทรงอนุญาต ถาตามจริยาของชาวบานเรา ก็
ถือวา ไมมีโทษเพราะวาเปนคนหยาบ แตวาถาเปนพระอรหันตแลวก็ถือวาธรรมจริยาใด ท่ีมีการขัดของ
แกองคสมเด็จพระประทีปแกว พระอรหันตทุกองคถือวามีโทษหนัก ท้ังๆ ท่ีไมมีโทษทางวินยั ไมมีโทษ
ทางธรรม ก็ถือวามีโทษทางจริยา คนยิ่งดีมากเทาไหรเขาก็ประฌามลงโทษตัวเองมากเทานั้น 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ท่ีเร่ิมตนไวในวันนี ้ วาการสมาทานศีลท่ีปรากฏวาเคย
มีเห็นเปนปกติ เรารักษาอุโบสถศีลก็ดี รักษาศีล 8 ก็ดี พอเขาใหศีล 5 เทานี้เราก็เงียบ นี่แสดงวาเรามี
ความปรามาสในพระรัตนตรัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
กรรมท่ีเราทํานี้หนกักวา พระมหากัสสป มาก ฉะนัน้ พระมหากัสสป กไ็ปนิพพานได แตพวกเราก็ไป
สวรรคไมได เพราะมี ทิฏฐิมานะ 

ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย นับต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป จงทําใจเขาถึงคุณพระรัตนตรัย
ท้ังสามประการอยางแทจริง คือคุณพระพุทธเจาหนึ่ง คุณพระธรรมหน่ึง คุณพระอริยสงฆหนึ่ง ถอยคํา
อันใดก็ด ี ท่ีองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจาตรัสสอนเรา ถือวาถอยคํานัน้เปนถอยคํา
ท่ีมีความสําคญั ท่ีเราจะตองปฏบัิติทุกประการ การสมาทานศีลเปนการศึกษา แตวาจริยาท่ีเราจะรักษา
ศีลกี่สิกขาบทกําหนดเปนเร่ืองจิตของเรา 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทาน วามาวาไป เวลาผานไป 31 นาที ขอยุติพระสัมธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้ในท่ีสุดพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรี
รัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ ท้ังสามประการ ขอจงดลบันดาลใหแกทานพุทธ
บริษัททุกทานท่ีมีความเคารพในพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ังสามประการดวยความ
จริงใจ ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลวก็ดี และธรรมใดท่ี
บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลวก็ด ี ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัทนี้ จงบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เทอญ เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง ถวายพระพร 
แสดงเมื่อ 

วันศุกรท่ี 4 ธันวาคม 2524 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสะ (3 จบ) 
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ติ 
ณ โอกาสบดันี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาลท่ี 9 อันเนื่องดวยในวันนี ้ เปนวันท่ีมีความสําคัญ
วันหนึ่งในประเทศไทย เพราะวาบรรดาปวงชนชาวไทยท้ังหลายตางคนตางทําเคร่ืองสักการะบูขา ถวาย
พระพรแดพระบรมราชาผูครองประเทศ ท่ีเปนเหตุนีก้็เพราะวา พระราชาองคนี้ทรงประพฤติปฏิบัติ
พระองคเปนอยางดียิ่ง เปนท่ีพึ่งของบรรดาชายและหญิงซ่ึงเปนพสกนิกรของพระองค โดยมีพระราช
ประสงคเปยมแตเพยีงวาจะทําอยางไรประชาชนชาวไทยจึงจะมีความสุขสําราญ แมแตวาพระวรกาย
ของพระองคนัน้จะปวยไขไมสบายเปนประการใดกต็ามที พระองคนีก้็มิไดยอทอตอการปฏิบัติกิจการ
งานท่ีทําใหประเทศลุลวงไปดวยดี สําหรับประชาชนท้ังหลายมีความสุขความเจริญ 

ฉะนั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี ้ ก็ปรากฏวามีบรรดาประชาชนชาวไทยท้ังหลายทั่ว
ประเทศ ซ่ึงมีความจงรักภกัดีตอพระองค มีความประสงคจะเทิดทูนความดีของพระมหากษัตริย จึง
จัดการงานฉลองเฉลิมเปนกรณีพิเศษเปนอันมาก ยากท่ีจะพรรณนาใหจบลงได ถาจะกลาวกันไปวา เปน
เพราะเหตุใดบุคคลท้ังหลายจึงไดมีความเคารพ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระองคนี้เปนอันมาก 
ท้ังนี้ก็เพราะวาพระองคทรงประกอบไปดวย ธรรม 10 ประการท่ีองคสมเด็จพระพชิิตมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวในพระพุทธศาสนาวา เปนธรรมช้ันดีเลิศ เปนธรรมช้ันประเสริฐในพุทธ
ศาสนา ถาบุคคลใดปฏิบัติธรรม 10 ประการนี้ไดแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา เปนผูมี
บุญญาธิการอยางยิ่ง 

ธรรม 10 ประการนี้ อาตมาจะขอนํามาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษทัชายหญิงท่ีสดับอยูเวลา
นี้ ตามพระบาลีทานเรียกธรรมนี้วา บารมี 10 ประการ สําหรับ บารมี 10 ประการ นี้ สมเด็จพระพิชิตมาร
บรมศาสดาตรัสวาแบงเปน 3 ช้ัน ข้ันตนท่ีเรียกกันวายังออน ท่ีเรียกกันวา บารมี เฉยๆ ข้ันกลางท่ีเรียกวา
บารมีคอนขางดีมีความเข็มแข็งมากอยู แตองคสมเด็จพระบรมครูยังตรัสยังไมถึงท่ีสุด ทรงเรียกวา อุป
บารมี ข้ันท่ีสุดนี้องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวาเปน ปรมัตถบารมี เปนข้ันท่ีมีความเขมแข็งเปนกรณีพิเศษ 
ถาบารมีท้ัง 10 ประการนี้ตามท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา ถาทานผูใดปฏิบัติไดถึงข้ัน 
ปรมัตถบารมี ทานผูนั้นจะมีความสุข นั่นคือ ความเปนพระอรหันต ไมมีความทุกขใดๆ มาเกิดข้ึนในใจ 

สําหรับบารมีท้ัง 10 ประการนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ตามที่อาตมาไดพยายามติดตาม
การเคล่ือนไหวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมาตลอดเวลา ก็รูสึกวาพระองคเปนพระราชาท่ีควรแก
บูชาอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะอะไรความดีท้ัง 10 ประการท่ีอาตมาไดกลาวแกบรรดาทานพทุธบริษัทชายหญิง 
อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงทํา ทรงปฏิบัติไดดีทุกประการ 



อยางบารมีข้ันตนนั้นทานกลาววา ทานบารมี ทานคือการให อยางนีบ้รรดาทานพทุธบริษัท
ท้ังหลายก็รับทราบอยูแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไมทรงนิ่งนอนใจ ถาวางเวนจากภารกิจ
ภายในกรุงเทพฯ แลว ก็เสด็จไปสูภูมิภาคตางๆ ชวยงานสงเคราะห ไมเห็นแกความเหนื่อยยาก ในการ
บางคร้ังท่ีดูภาพหรือฟงขาว ก็คิดวาคนอยางเราๆ ทําไมไหว แตพระองคก็ทรงทําได นี้ก็ จัดเปนทานท่ีมี
ความสําคัญขอหนึ่ง 

สําหรับ ศีลบารมี บารมีนี้ สมเด็จพระชินศรีกลาววา ใชคําแปลวา ปกติปกติของคนท่ีมีศีลก็คือ 
ปกติของคนท่ีไมเบียดเบียนใครท้ังกายวาจาและใจ ก็จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 
9 นี้ ไซรไมเคยเบียดเบียนใครใหมีความทุกขท้ังทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ดี น้ําใจของพระองคนี้ก็เต็มไป
ดวยมหากุศล จะเหน็วาทานผูเปนประมุขในชาติของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนมีท้ังทานและศีลพรอม
มูล 

บารมีขอท่ีสามท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา เนกขัมมบารมี เนกขัมมะในท่ีนีแ้ปลวา อด
ใจไว ในดานของนิวรณท้ัง 5 ประการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะเหน็ไดวา พระองคมี
พระบรมราชินีนาถคูบารมีแตเพยีงพระองคเดียว อยางนี้จัดวาเปน เนกจัมมบารมี ของฆราวาส ท้ังๆ ท่ี
โอกาสของพระองคก็จะทวงหาไดมากกวานั้น ก็ไมทรงหาจึงเปนท่ีอุนใจของปวงประชาท้ังหลายวา 
พระราชาของทานเปนผูมีการมักนอยในการมีคูครอง 

สําหรับบารมีท่ีส่ีท่ีเรียกวา ปญญาบารมี ในขอนี้จะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระองคนี้ ทรงมีปญญาลํ้าเลิศประเสริฐยิง่นัก จนบรรดาบุคคลผูใดไดเขารับสัมผัสกับพระองคแลวจะ
รูสึกวา สมองและปญญาของพระองคคลองแคลวเปนกรณีพิเศษ ไมวาเหตุกรณีใดๆ จะพึงเกิดข้ึน ทรง
ตัดสินพระทัยโดยฉับพลันและถูกตอง 

บารมีขอตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กลาวเรียกวา วิริยบารมี ในขอนี้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัก็ทรงปฏิบัติดวยดี ดวยความพากเพยีรทุกประการ ตามท่ีบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานก็เห็นอยูแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงนิ่งนอนใจในกรณีกิจใดๆ ท้ังหมด 
ท้ังภายในและภายนอกก็ดี ท้ังทางโลกและทางธรรม พยายามฟนฝาอุปสรรคดวยความพากเพยีรอยางยิ่ง 

ตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงทราบบารมีขอตอไป นั่นคือ ขันติบารมี คําวา ขันติ
แปลวา ความอดกล้ัน หรือแปลวา ความอดทนตออารมรท่ีไมมีปรารถนาดวยความยากลําบากท่ีจะเกดิ 
กาย วาจา และใจ แบบนี้เหน็วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงอดทนพระวรกายอยางยิ่ง ในขณะท่ี
ทรงโปรดบรรดาประชาชนทั้งหลายท่ีมีความยากจนเข็ญใจ ชาวบานก็ดี ชาวปาก็ดชีาวเขากด็ี อยูท่ีไหน
ไปถึงท่ีนั่น การเคล่ือนไหวไปอยางนั้นเต็มไปดวยความทุกขเวทนา ท้ังรอน ท้ังหนาว ท้ังเหน็ดท้ัง
เหนื่อยก็ทรงอดทน และก็ทรงอดกล้ันในอุบายตางๆ แมแตถอยคําใดๆ ท่ีกระทบกระท่ังน้ําพระทัยของ
พระองค ท่ีจะเปนท่ีไมพอใจของบรรดาประชาชนท้ังหลาย คือ ประชาชนท้ังหลายไมอยากจะฟงท่ีเรา
กลาวกันวาคํานินทานั่นเอง คํานินทาวารายใดๆ จะพึงเกดิข้ึน พระองคก็ทรงอดกล้ัน ทรงขมอารมณเปน



ปกติ ไมมีทําจิตใหตกลงและไหวข้ึนเปนอันขาดอยางนีอ้งคสมเด็จ พระบรมโลกนาถทรงสรรเสริญวา
เปนยอดแหงความอดกล้ันคือ ขันติ 

สําหรับบารมีตอไป สัจจบารมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคนี้ก็มีสัจธรรมเปนกรณี
พิเศษ เปนอันวาในสมัยท่ีพระองคทรงเถลิงราชสมบัติใหมๆ ทรงใหสัจจะไวเปนการใด เวลานี้ก็ทรง
ปฏิบัติไปเพื่อการตามท่ีใหสัจจะไวและก็ทรงคุณธรรมเปนกรณีพเิศษน่ัน คือความเปนพระราชา จะควร
ปฏิบัติอยางไรใน ทศพธราชธรรม ท้ัง 10 ประการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระองคนี้ก็ทรงปฏิบัติ
ไดครบถวนทุกอยาง จึงจัดวาเปนสัจจธรรมและสัจจบารมี 

สําหรับบารมีท่ีแปด องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา อธิษฐานบารมี คําวา อธิษฐาน
บารมี แปลวาตั้งใจไว คือพระองคทรงต้ังพระทัยไวกอนเถลิงราชสมบัติไวประการใด เวลานีก้ท็รง
ปฏิบัติแลวทุกประการไมบกพรองรวมความวาบารมีนี้กท็รงแลวครบถวนทุกประการ 

บารมีท่ี 9 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงกลาววา เมตตาบารมี เมตตา ท่ี แปลวาความรัก 
ความเหน็ใจซ่ึงกันและกัน จะเหน็วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีความรัก มีความเกื้อกูลกับพสก
นิกรของพระองคเหมือนกบัพระราชโอรส ราชธิดาพระองค คนไทยหรือมใชไทยจะอยูท่ีใดกต็ามมี
ความทุกขยากลําบากข้ึน พระองคก็มิไดนิง่นอนใจไปถึงท่ีนั่น ตรวจใหมีความสุขสําราญนี่อาศัยเมตตา
บารมีเปนสําคัญ 

บามีท่ีสิบนั้น องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเรียกวา อุเบกขาบารมี 
บารมีนี้จะเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงปฏิบัติความดีในดาน อุเบกขาบารมี  เปนเลิศ
ประเสริฐอยางยิ่ง เหน็วาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะพึงทราบ คนเราทุกคนท่ีเกิดมาในโลกนี้จะ
เปนคนลําดับไหนก็ตาม รางกายมีสภาพเหมือนกันหมด นั่นคือ เม่ือเกิดข้ึนมาแลวก็แก แกแลวก็ปวย 
ปวยแลวก็ตาย ทุกขเทวนาใดๆ ท่ีจะพึงมีกบัขันธหาคือ รางกายเหมือนกันบุคคลทุกเพศทุกวยั ทุกช้ิน ทุก
ระดับ ฉะนัน้ เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีการประชวรบางเปนประการใดก็ตามที ถาภารกิจ
นี้จะพงึมีกับองคจะถึงวาระนั้นก็ทรงอดกล้ัน ทรงอุเบกขายับยั้งกําลังใจ ปฏิบัติงานทุกอยางใหลุลวงไป
เปนอยางด ี

นี่รวมความวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย และปวงชนชาว
ไทยท้ังหลายถวายความจงรักภักดีแกพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานเฉลิมพระชนมพรรษาปนี้ ฟงขาว
ตามสถานีวิทยกุ็ปรากฏวามีการประกาศเปนกรณีพเิศษรวมตัวกันหลายๆ ดาน เพือ่จัดการฉลองเฉลิม
ความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีเรียกกนัวา ถวายพระพรชัย แตความจริงบรรดาทานพทุธ
บริษัทท้ังหลาย การถวายพระพรนี้ถาจะวากันไป หรือควรจะกลาววามีอยู 3 ประการ 

ประการแรกการถวายพระพรดวยวาจา กลาววาจาวา ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา คือ การเปลงวาจา
วา ขอพระราชาจงเปนผูท่ีมีอายุยืนยาวนาน อยางนี้ก็จดัวาเปนคนดี เพราะวาจาท่ีจะกลาวมาไดนัน้ตอง
มาจากใจ คนท่ีถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอยางนี้ กแ็สดงวากําลังใจของเขาตองการ



ใหพระมหากษัตริยผูทรงความดี 10 ประการนี้ ทรงพระชนมอยูนานๆ จะไดเปนท่ีพึง่ท่ีอาศัยก็จดัวาเปน
ความด ี

การถวายพระพรอีกประการหนึ่งเทาท่ีมี คือการถวายของกับพระองคเปนจตุปจจัย เปนเงินทอง 
ของใชก็ดี เพื่อพระองคไดมีโอกาสเกื้อกูลแกบรรดาบุคคลผูยากจนเข็ญใจในถ่ินทุรกันดาร จดัวาเปน 
อามิสพร คือ การถวายพรดวยอามิสอันนี้ก็เปนความดเีปนกรณพีิเศษ ท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
กลาววา คนเราจะมีความสุขไดเพราะอาศยัการสละทรัพยเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเปนความดี 

แตทวา องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาวกบัพระอานนท ในวันท่ี
พระองคจะเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพานในวันนั้น ปรากฏวาในวันนัน้มีบรรดาเทวดาและนางฟา
ท้ังหลายพากนัโปรยปรายดอกชบาลงมาจากฟากฟาสรวงสวรรคเปนอันมาก ทําให กุสินารามหานคร 
เต็มไปดวยดอกชบาพระก็ดี คนก็ดี พระอานนทจึงไดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระทรงธรรม และก็กราบทูล
ใหทรงทราบวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาคะ วันนี้มีความ
อัศจรรยเปนกรณีพิเศษ บันต้ังแตพระองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณมา 
ขาพระพุทธเจาอยูกับพระองคก็นานปไมปรากฏความดีอยางวนันี้ คือเทวดามาโปรดปรายดอกชบามา
บูชาพระพุทธเจา ในบริเวณ กุสินารามหานคร นี้ จะเดินไปทางไหนก็ตาม ตองลุยกองดอกชบาไปแคเขา 

เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสดับแลว สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมีพระพุทธฏี
กา ตรัสวา อานันทะ ดกูร อานนท การบูชาตถาคตดวยอามิสบูชาคือ ถวายดวยของเปนการดี แตการบูชา
ประเภทนี้ ข้ึนช่ือวาดี ก็จริงแล แตทวายงัสูปฏิบัติบูชาไมได เพราะการใหขาวของทอนสไบเปนปจจยั
ของความสุขในปจจุบันเปนความดี อานิสงสนั้นจะพึงมีไดก็ถึงกามาวจรสวรรค ถาหากวาบูชาดวยการ
ปฏิบัติบูชาแลวนั้น บุคคลทุกคนจะมีความสุขยิ่งไปกวานั้น 

คําวาปฏิบัติบูชาในท่ีนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย พระองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ทรงมีความหมายวา ถาบุคคลใดมีความเคารพในพระองคใหจงปฏิบัติตามคําส่ังสอนท่ีพระองค
ทรงส่ังสอนไว นัน่ก็คือ ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรทรงสรุปคําสอนไว 3 ประการ หนึ่ง สัพพปาปสสะ 
อกรณัง ไดแก การไมทําความช่ัวท้ังหมด สอง กุสลัสสูปสัมปทา ใหทําแตความดีสาม สจิตตปริโยทปนงั 
ทําจิตใจใหผองใส องคสมเด็จพระชินศรีทุกพระองคทรงส่ังสอนเหมือนกันหมด 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัท ไดถวายพระพรกับ
พระมหากษัตริย ท่ีบรรดาทานท้ังหลายมีความจงรักภกัดี และพระองคก็ทรงมีความดีท้ัง 10 ประการ 
ครบถวนตามกระบวนความท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ จัดวาบรรดาทานพุทธ
บริษัท และบรรดาประชากรท้ังหลายท่ีมีความจงรักภักดีตอพระองค มีการถวายพระพรหนึ่งดวยวาจา
เปนของดีแน และประการท่ีสอง ถวายวัตถุ จตุปจจยั เปนการเกื้อกูล ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
นําไปใชชวย บรรดาประชาชนท้ังหลาย ท่ีมีความยากจนเข็ญใจในถ่ินทุรกันดาร ก็เปนความดีเปนกรณี
พิเศษ 



อาตมาคิดวาถาหากทานท้ังหลาย จะถวายพระพรตามท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ มีความ
ตองการก็คิดวาจะเปนท่ีพึงปรารถนาของพระมหากษัตริยอยางยิ่ง นัน่คือ 

บรรดาทานพทุธบริษัทชายหญิง ตางคนตางมีจิตเกื้อกลูซ่ึงกันและกนัดวยการให ทาน ซ่ึงเปน
การสรางความรัก 

และประการท่ีสอง ทุกคนตางคนตางมี ศีล ไมทํารายรางกายซ่ึงกันและกันไมเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกันท้ังทางกาย วาจา และใจ 

ประการท่ีสาม กําลังใจของบรรดาประชาชนท้ังหลายต้ังอยูใน เนกขัมมบารมี คือการอดกล้ัน 
ไมยื้อแยงสามีภรรยาซ่ึงกันและกันเกินพอดี หมายความวามีคูครองตามกฎหมาย 

และประการท่ีส่ีนั้นไซร ถาบุคคลท้ังหลายตางคนตางใช ปญญา มากวาใชอารมณเขาหากัน ทุก
ส่ิงทุกอยางถาเกิดข้ึนมาแลว ถามีความไมพึงปรารถนาข้ึนมาประการใดก็ตาม มันเปนท่ีไมพอใจซ่ึงกัน
และกัน ตางคนตางใช ปญญา เขาประหตัประหารความรูสึกนั้นก็จะเปนความดดีวยความสุข 

ขอท่ีหา ถาทุกคนมี วิริยบารมี คือ ตางคนตางมีความเพียรตอตานอารมณของความช่ัวทุก
ประการท้ังหมด ก็จะเปนความดีเปนกรณีพิเศษ 

เปนอันวาความดีท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงกลาววา แมแต ขันติบารมี ไดแก ความ
อดทน สัจจบารมี ไดแก ความจริงใจ อธิษฐานบารมี ไดแกความตั้งใจ เมตตาบารมี ตางคนตางมีความ
รักกัน อุเบกขาบารมี ถาอารมณใดนั้นไดเกิดข้ึนมาไมเปนท่ีพึงปรารถนาตางคนตางก็วางเฉยอยางนี้ จะ
เปนท่ีพอใจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเปนอันมาก 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนา บรรดาทานท้ังหลายต้ังใจถวายพระพรแต
พระราชาท่ีทานท้ังหลายมีความจงรักภักด ี อาตมาก็คิดวาทุกทานท่ีมีความปรารถนาดี แต
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั คงจะถวายพระพรแตทานท้ังสามประการ กลาวคือ การถวายพระพระ
ดวยวาจาหนึ่ง การถวายพระพรดวยจตุปจจัยหนึ่ง การถวายพระพรดวยการปฏิบัติความดีหนึ่ง ถาทํา
อยางนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัของทาน จะทรงพระชนมยนืยาวนานตามท่ีปรารถนา 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนา ดูเวลาก็หมดเสียแลวอาตมาก็ขอยุติธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง จิตตหัตถอุบาสก 
แสดงเมื่อ 

วันเสารเม่ือ 19 ธันวาคม 2524 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณนิันติ 
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในปุญญาภิกถาเพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรง

องคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวัน
พระแรม 8 คํ่า เดือนอาย ตรงกัน วันท่ี 19 ธันวาคม 2524 เปนวันเสาร การที่บรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลายไดพากันมาบําเพ็ญกุสลบุญราศีในโอกาสนี ้ ก็เพราะวามีความม่ันใจในคําส่ังสอนขององค
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา วาผูปฏิบัติตาจะเปนปจจยัใหมีความสุข สําหรับการท่ีจะบําเพ็ญกุศลใน
ศาสนา ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาน้ีสมเด็จพระชินศรีทรงเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ สําหรับ บุญ
กิริยาวัตถุ นีส้มเด็จพระบรมศาสดาตรัสไวโดยพิศดาร 10 อยางดวยกัน แตโดยยอมี 3 อยางจะกลาว
เฉพาะโดยยอ คือ 

หนึ่ง ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
สอง สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 
สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 
สําหรับ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน บรรดาทานพุทธบริษทัไดทําแลว และไดถวาย

ภัตตาหารกับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวในเวลานี้ทํากันแลว สําหรับ สีลมัย บรรดา
ทานพุทธบริษทัท้ังหลายมีสมาทานแลวดาน ภาวนามัย ก็มีการสดับรับรสพุทธพจนเทศนา ใชจติสง
กระแสไปตามสัทธรรมเทศนาแลว ก็คิดตามอยางนี้เรียกวา ภาวนามัย แลว บุญกิริยาวัตถุ ท้ัง 3 ประการ
นี้ไซร ถาบุคคลผูใดปฏิบัติไดครบถวนเต็มอัตรา สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ทานผู
นั้นเขาถึงพระนิพพานโดยงาย 

ตอนี้ไปก็จะนาํเร่ืองราวของบุคคลตัวอยาง ท่ีปฏิบัติในภาวนามัยข้ึนๆ ลงๆ แลวก็ในสุดไดเปน
อรหัตผลในชาติปจจุบัน ความมีอยูวาเม่ือองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จ
ประทับยับยัง้สําราญอิริยาบถ ปรากฏวาอยูใน เมืองพาราณสี ตอนนั้นสมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภ 
ทานจิตตหัตถ ทานกลาวมีความวา ทานจิตตหัตถ บุคคลนี้เปนบุคคลท่ีเต็มไปดวยความยากจนเข็ญใจ มี
วัวมีควายกับเขาเล็กนอยสองสามตัว มีนานิดหนอย มีภรรยาแตทวายังไมมีบุตร ในวันหนึ่ง ทานจิตต
หัตถ ไปเล้ียงควายเล้ียงววัของทานใกลวหิารขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาท่ีมีพระสงฆอยูดวยกัน
มาก เห็นสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจามีภตัตาหารมาก เวลาตอนบายรูสึกวามีความหวิ
กระหาย จึงเขาไปหาพระตองการจะอาศยัเปน วิฆาสาโท คือเปนผูกนิเดนนั้นกห็มายความวาอาหารท่ี
พระฉันแลวขอกิน 



เวลานั้น บรรดาประชาชนท้ังหลายที่มีความเล่ือมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรและพระ
อรหันตท้ังหลาย พากนัมาถวายภัตตาหารเปนอันมาก สาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเห็นวา
เธอหิวจึงกลาววาอุบาสก เชิญรับประทานตามสบาย เธอกินจนอ่ิมหนําสําราญแลวกลับไปเล้ียงควาย
แลวก็ไปบานตอมาไมชาไมนานก็มีความรูสึกวาการเปนฆราวาสอยางนี้ รางกายของเราเต็มไปดวยความ
ซูบผอม กิจการงานก็มาก อาหารก็ไมบริบูรณ สําหรับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ไมตองทําอะไร กินแลวก็สวดมนต สวดมนตแลวก็คุยกนัแลวก็นอนกนัไปนอนกันมาคุยกันไปคุยกันมา
สบายมาก อาหารท่ีเขานํามาถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็เปนของดีๆ มีเยอะแยะ เราบวชดีกวา 

รวมความวาทานก็ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา เขาไปหาพระขดอนุญาตในการบวชพระก็
บวชให เม่ือบวชแลวไมนานเทาไรอาศัยท่ีมีอาหารมากบริบูรณทานกอ็วนพีดดีังเดิม รางกายมีความ
แข็งแรงก็คิดวาเรามีควายอยู 2 ตัว มีนาอยูหนอยหนึ่ง มีขาวพันธขาวปลูกอยู ถาเราจะอาศัยศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมครุกินตอไปก็ไมมีประโยชน อ่ิมแลว อวนแลวกไ็ปทานใหมันรํ่ารวยดกีวา ในท่ีสุด
ทานก็ลาพระสึก พระก็สึกให ทานไปอยูบานไมชาไมนานเทาไร อาหารมันนอยก็ผอมตามเดิม ตอมา
ไมกี่วนัก็กลับมาขอใหพระบวชใหมทําอยางนี้ส้ินเวลา 2 วาระ บวชๆ สึกๆ อยู 6 คร้ัง คงจะใชเวลาไม
นานเพราะตามบาลีทานบอกวาบวชไมนานทานก็สึก ไมกี่วันนักรางกายอวนดี สึกออกไปแลวไมนาน
เทาไรรางกายผอมเขาอีกทีกก็ลับมาบวชใหม ทําอยูอยางนี้ถึง 6 วาระดวยกัน 

ในวาระท่ี 7 อาศัยบุญเกาท่ีทานทําไวเขามาถึง ตอนนี้ตามพระบาลีใน ธรรมบท ไมบอกไว แต
วาในท่ีอ่ืนกลาววา ทานจิตตหัตถ ผูนี้อาศัยท่ีสมัยในชาติกอนเคยพบองคสมเด็จพระมหามุน ี พบ
พระพุทธเจาหลายองคดวยกนั ผานพระพุทธศาสนามาหลายคร้ัง ชอบเจริญ อสุภสัญญา จากการเจริญ
พระกรรมฐานของทานในตอนตนก็ต้ังใจคิดวา รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดี วัตถุธาตุท้ังหมด
ก็ดี มันมีสภาพไมเท่ียงเปนทุกขเปนอนัตตา อนตัตานะหมายถึงตายไปในท่ีสุด แตวายามปกติรางกาย
ของคนก็มีแตความสกปรกโสมมตั้งแตน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน หาเปนของดีไมได เวลา
รางกายยังทรงอยูนี้ไซรก็สกปรก ตายไปแลวก็สกปรก บางคร้ังมีจิตคิดอยางนี้ แตบางทีจิตก็กลับหวน
เดิมมาเปนกามราคะ ไปใหมเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางมันสวยเกินไป แลวก็เปนท่ีพอใจของคน อารมณอยาง
นี้สลับกันไปสลับกันมา ฉะนั้นมาในชาติสุดทายนี้ความจริง ทานจิตตหัตถ มีวาสนาบารมีท่ีเปนพระ
อรหันตได แตอาศัยจติใจของทานในเวลานั้นไซรในกาลกอนเจริญพระกรรมฐานกลับไปกลับมาเดี๋ยว
เห็นสวยเด๋ียวไมสวยเดี๋ยวเหน็สกปรกเด๋ียวเห็นสะอาด อยางนี้เปนปจจยัใหทานตองตัดสินใจหลายคร้ัง 

ตอมาในคร้ังหลังท่ีสุด ปรากฏวาบุญเกาคือ อสุภสัญญา เขามาถึง วันนัน้เปนการบังเอิญอยางยิ่ง 
เวลากลางวนัภรรยาของทานนอนหลับอยูในหอง ทานเดินเขาไปในหองหวังจะธุระอยางใดอยางหน่ึง 
แตเหน็ภรรยาของทานเขา มีสภาพคลายกับศพข้ึนเนาอืด แตความจริงคนเขาไมไดเนา คนปรกติ มี
เหมือนกับซากศพท่ีนั่งเนาอืด ข้ึนอืดนาเกลียดจึงมีคิดอยูในใจ วาเราจะหลงใหลใฝฝนเหตุนี้เปนดวย
เร่ืองอะไร เราจะบวชดีกวา เร่ืองนี้ก็เขาไปสมทบไดกับเร่ืองของ พระยศ ทาน พระยศ ก็มีสภาพ



เหมือนกนั ทุกๆ วันเห็นทุกส่ิงทุกอยางมันดีหมดพอบุญเกาเขามาถึงเทานั้น คือ อสุภสัญญา เดิม ก็เห็น
คนทุกคนในบานเปนซากศพไปหมด ก็ปรากฏวา ทานจิตตหัตถ มีสภาพอันเดยีวกัน 

พอ ทานจิตตหัตถ คิดอยางนี้แลวนัน้จึงไดจัดแจงหอผา ความจริงทานสึกทุกคร้ังเอาผากาสาว
พัสตรไปดวย เพราะเวลานีผ้ากาสาวพัสตรหายาก จึงไดนําผาเหลืองสําหรับเคร่ืองแตงกายของสงฆเดิน
ตรงไปยังมหาวิหาร ไมไดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระพิชิตมาร คือไมไดเฝาพระพุทธเจา เขาไปหาบรรดา
พระสงฆท่ีเคยอาศัย กลาววาพระคุณเจาขา ผมขอบวชอีกวาระหนึ่งเปนวาระสุดทาย ตอนนี้พระสงฆ
เห็นวาผมของทานท่ีสึกไปมันยังไมยากมาก แลวโกนกันมาต้ัง 6 คร้ัง สึก 6 คร้ัง บวช 6 คร้ังก็รูสึกเบ่ือ
หนาย ทานจึงกลาววา จิตตหัตถ ทานจะบวชเพ่ืออะไรเอาจริงเลยไมไดสักคร้ัง หวัของทานคลายๆ กับ
หินลับมีดโกน โกนแลวบวชแลวก็สึก สึกแลวก็บวชอยูแบบนี้เสมอๆ ทานก็ตัดสินใจทานบอกวาเวลานี้
พระคุณเจาขา ผมตัดสินใจแนนอนแลว ขอบวชเปนคร้ังสุดทายจะไมสึกตอไปบรรดาพระสงฆท้ังหลาย
ก็อนุญาตในการบวช ปลงผมใหการบวชอปุสมบทบรรพชา 

เม่ือทานบวชมาแลวไมชาไมนานไมกีว่ัน เพราะอาศัยจิตติดอยูใน อสุภสัญญา คิดวารางกาย
ของคนทุกสวนมันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครกเบื้องบนตัง้แตปลายผมลงมาถึงเบ้ืองต่ําท่ีสุดฝาเทา 
เบื้องต่ําตั้งแตท่ีสุดคือฝาเทาถึงเบ้ืองบนท่ีสุดคือปลายผม รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดีเต็มไป
ดวยอวัยวะตางๆ มี อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน มันก็เปนของสกปรก ไมนาด ู
ไมนาชม ส่ิงท่ีเราจะควรนิยมก็คือวา แดนใดท่ีเปนปจจัยของการไมทุกข  ไมมีการเส่ือม ไมมีการ
สลายตัว ดนิแดนนั้นเราตองการ 

ตามท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววานัน่คือพระนิพพาน แตวาองคสมเด็จพระพิชิตมารบรม
ศาสดาตรัสวา คนท่ีจะถึงนิพพานไดตองมีปจจัย 3 ประการเปนเคร่ืองชวยเหลือ นั่นคือ 

การตัดโลภะ ความโลภจากจิตดวยการคิดจะใหทาน 
การตัดโทสะ ความโกรธดวยการบําเพ็ญพรหมวิหาร 4 
ขอท่ีสาม  องคสมเด็จพระมหามุนกีลาววาตองตัดความหลงดวยการเขาใจ ตามความเปน 

จริง 
ฉะนั้น ทานจึงใหมาพจิารณาวาสภาพของคนท้ังชายและหญิงมีสภาพเหมือนกนั รางกายไมเปน

ช้ินเปนอัน ไมเปนทอนไมมีการทรงตัวเปนอนิจจังมันมีความเกดิข้ึนมาในเบ้ืองตน แลวก็มีความเส่ือม
ไปในทามกลางมีการแตกสลายไปในที่สุด แลวเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก ไมใชของสะอาด ไม
นารัก ไมนาด ู

เม่ือทานพิจารณาตามคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระบรมครู เพียงไมกีว่ันกไ็ดสําเร็จอรหัตตผล 
เปนพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

เม่ือเวลากาลผานมาไดประมาณเจ็ดแปดวัน บรราดพระสงฆท้ังหลายเหลานัน้เหน็วาคราวนี ้
จิตตหัตถ บวชนานจริงๆ ในกาลคร้ังกอนบวชไมเกินสามวันสึก ในเวลานี้ผานกนัมาอาทิตยกวา เจ็ด



แปดวนัแลวทําไมยังไมสึก จึงเขาไปหาทาน จิตตหัตถ ถามวา จิตตหัตถ เธอทําไมถึงยังไมสึกหรือไอ
การเวลาท่ีจะสึกมันเลยมานานแลว คร้ังกอนไมเกนิ 3 วนัก็สึก คร้ังนีมั้น 7 วันสองเทาแลว ทานจิตต
หัตถ ก็บอกวากิจของการสึกของผมไมมีแลวครับ ทานยนืยันวากจิแหงการกลับไปบานไมมีสําหรับทาน 

เทานี้บรรดาพระสงฆท้ังหลายก็ทราบ แตวาทราบไมตรงเพราะวาบรรดาพระผูนั้นไมใช
อรหันต ทราบวา ทานจิตตหัตถ พยากรณดัวเองวาเปนพระอรหันต จึงนําเนื้อความนี้ไปกราบทูลองค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ภนัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผู
เจริญพระพุทธเจาขา จิตตหัตถ บวชแลวสึก สึกแลวบวชเปนวาระท่ี 7 บวชสองสามวันก็สึก แลวสึกไป
ไมชาไมนานกบ็วช เวลานี้มาบวชใหมได 7 วันเศษ กลับพยากรณวาตนเองจบกจิในศาสนาขององค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เม่ือถามวาเวลานีก้ิจแหงการกลับบานมีอยูทําไมไมไป เธอก็กลาววาเวลานี้กิจ
แหงการกลับบานไมมีตอไปแลว ขอสมเด็จพระประทีปแกวไดทรงโปรดเรียก จิตตหัตถ มาตักเตือน
พระพุทธเจาขา 

นี่รวมความวา ทานจิตตหัตถ ทานเปนพระอรหันต พระท้ังหลายเหลานั้นยังไดอรหันตไมรู
เร่ืองกัน การทีจ่ะรูเร่ืองกันไดก็ตองมีคุณสมบัติเทากันหรือสูงกวา อยางคนท่ีไดฌานโลกีย ก็จะรูจติของ
บุคคลอ่ืนไดในข้ันฌานโลกยี รูถึงโลกุตตระไมได คนท่ีไดเปนพระโสดาบันจะรูเร่ืองของคนเปน
สกิทาคามีไมไดคนท่ีเปนอนาคามีจะรูเร่ืองของคนท่ีเปนอรหันตไมได ตองเปนอรหนัตดวยกนัจึงรูเร่ือง
ของคนท่ีเปนอรหันตรูใจกนั และก็รูไดทวนตามมาท้ังหมด 

ฉะนั้น องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงไมไดเรียก พระจิตตหัตถ เขาไปเฝาสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาตรัสกับบรรดาพระสงฆท้ังหลายวา ภกิขเว ดูรภิกษุท้ังหลาย จิตตหัตถลูกของเรานั้นไซรเธอจบกิจใน
พระพุทธศาสนาแลวกิจในการกลับบานของเธอไมมีการพยากรณของเธอนั้น ไมใชเปนการอวดอุตริ
มนุสสธรรม เปนการพดูตามความเปนจริง 

ขอนี้บางทีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายชายหญิง จะมีความสงสัยวาพระพุทธเจาไมได
สอบสวนนั้นรูไดยังไง อยางนี้ วาองคสมเด็จพระผูมีพระภาครูไดดวยอํานาจ พระพุทธญาณ ญาณ
พระพุทธเจานีใ้ครจะไดอะไรไปถึงไหนดหีรือช่ัวรูท้ังหมด หรือวาบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรม
สุคตท่ีนั่งอยูท่ีนี่ ถาเจริญมโนมยิทธิแลวสามารถทําเจโตปริยญาณใหเขาใจชัดคลองแคลวดี ก็จะทราบวา
ในศาสนานี้ คนก็ดี เณรกด็ี พระก็ดี ท่ีมีความดีขนาดไหนของดานจิตใจเราสามารถรูการเคล่ือนไหวของ
จิตได จะเปน ปุถุชน คนหนาแนนไปดวยกิเลส เปน สาธุชน คนทรงศีลดี เปน กัลยาณชน คนทรงฌานด ี
หรือวาเปน อริยชน คนช้ันดีขนาดพระอริยเจาเราสามารถจะรูได แตวารูแลวก็เก็บไวในใจอยาพดูไป นี่
เราสามารถทําได 

แตก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง ท่ีพระองคท่ีไปเฝาพระพทุธเจาไมไดอะไรเสียเลย ฉะนั้นองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจามีความประสงคจะสงเคราะหพระท้ังหลายเหลานั้นใหไดอริยมรค อริยผล 
องคสมเด็จพระทศพลจึงกลาววาภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตตหัตถบวชแลว 7 คร้ังไดพระอรหันตฉัใด



ตถาคตสมัยเม่ือยังเปนพระโพธิสัตวยงัมีบารมีไมเต็ม ก็อาศัยการบวช 7 คร้ัง เหมือนกันไดฌานสมาบัต ิ
แลวองคสมเด็จพระทรงสวสัดิโสภาคยกน็ําเอาชาดกส้ันๆมาเลาสูพระฟง 

ทานกลาววาใน เมืองพาราณสี นี้เอง ในสมัยนั้นมีพระราชาองคหนึ่งมีนามวา พรหมทัต 
ปกครอง เมืองพาราณสี ตอมาศึกประชิดติดพระนครจอมบพิตรอดศิร จึงไดทรงเคล่ือนขบวนทัพไป
ปราบปรามขาศึก เม่ือชนะแลวเดินทางกลับก็ยังไมถึงพระราชฐานพกัแรมในกลางปา เวลานั้น มี
กระทาชายนายหนึ่งพระพุทธเจาทรงใหสมญาพิเศษวา นายจอบเห้ียน ฟงช่ือใหดนีะช่ือ นายจอบเห้ียน 
โยมจําใหดีนะโยมนะ จอ สระ ออบ จอบ เหี้ยน (หวัเราะ) เดี๋ยวฟงไมชัด (หวัเราะ) หรือวามีนามวา นาย
จอบเห้ียน นายจอบเห้ียน นี่เปนคนจนมากมีขาวสารขาวสาลีอยูคร่ึงทะนาน จอบท่ีทําการขุดดินนั้น
เหี้ยนไปหนึ่งเลม เธอมีความเบ่ือหนายในการทรงชีพเหมือน จิตตหัตถ มีความยากจน แลวในท่ีสุดก็เขา
ไปบวชเปนดาบส ตอนนั้นยงัไมมีพระพุทธศาสนา ทําตนเปนฤาษีอยูพักหนึ่งเม่ือความเปนฤาษีก็ออกมา
ปลูกขาวกินใช  จอบเห้ียน ฟนดิน ทําอยูอยางนี้ถึง 6 คร้ัง เขาไปบวชคร้ังหนึ่งไมกี่วนัก็มีความสุขเหมือน 
จิตตหัตถ ท่ีรางกายดีชาวบานเขาเล้ียงเม่ือกําลังวังชาดกีคิ็ดวา ขาวสาลีคร่ึงทะนาน กับจอบเหีย้น 1 เลม 
สามารถจะทําใหเราเปนคนรวยไดก็สึกออกมา ทําแบบนี้ 6 วาระ พอถึงวาระท่ี 7 ปรากฏวา จอบเห้ียน
ตัดสินใจ วาเร่ืองอะไรหนอแลทีเราจะมาหลงชีวิตท่ีประกอบไปดวยความทุกขประเภทนี้ เราบวชเปน
ดาบสทรงศีล ทรงสมาธิดีเปนกรรีพิเศษมีความสุขท้ังกายสบายท้ังใจ เปนอันวาเราจะบวชตอไป 

แตทวาในคราวกอนๆ เราบวชเม่ือไหรเราก็เอาจอบไปวางไวกับขาวสารครึ่งทะนาน ขางคร่ึง
ทะนานวางในที่ใดท่ีหนึ่งเราจําได จําไดคิดข้ึนมาเม่ือไรก็มีความเสียดายมาพบมันได วันนี้เราจะวางไว
ในท่ีๆ เราจําไมได เขาจึงไปยนืชายแมน้ําไปยืนอยูทีชายแมน้ําแลวก็หลับตาผาผูกตาเอาท้ังจอบท้ัง
ขาวสารคร่ึงทะนานวนบนศีรษะจนเร็วจีแ๋ลวก็เหวี่ยงไปไมรูจุดหมายปลายทางวาไปหลนท่ีไหน กลื็มตา
แกผาผูกตามาแลวก็มาดู หาไมพบเปนท่ีพอใจ จึงเขาไปต้ังตนเปนดาบสใหมอาศัย การเจริญสมาธิ
ภาวนาตามสมควร 

และในขณะเดยีวกันนัน้เปนเวลาท่ี พระเจาพรหมทัต ทานยาตราทัพกลับเขาประเทศเขตพระ
นคร จอมบพติรอดิศรอยูใกลๆ เขากําลังนั่งหลับตาสบายไมทันเหน็ใครวาจะมาจากไหน เพราะจะเจริญ
สมาธิจิต จิตดวงหน่ึงก็มาคิดวาเวลานีเ้ราเปนผูชนะแลว เพราะวาเราชนะจากความโลภ นัน่คือจอบไมมี 
ขาวสารไมมี ชีวิตของเรานี้อารมณของเรานี้ คิดท่ีจะทําไรทํานาไมมีสําหรับเรา เหลานี้เราทรงฌาน
สมาบัติเรามีความสุข คิดทบทวนไปทบทวนมานั่งหลับตาคิด ไมไดลืมตานะ กองทัพเขาอยูใกลๆ ก็
เปลงวาจามาเสียงดังวา ชติงัเม ชิตงัเม ชิตังเม เปลงวาจาวาแบบนี้ ชติังเม แปลวา เราชนะแลว เราชนะ
แลว เสียงดังล่ัน 

พระเจาพรหมทัต ไดฟงอยางนั้นก็เกิดความไมพอใจ วาไอเจานี่มันทําอะไรมันนั่งหลับตาอยู
โคนตนไม มันบอกกูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะแลว นี่เราไปรบทัพจบัศึกกลับเขามาน่ีเรายังไมประกาศ 
องคสมเด็จพระบรมกษัตริยจึงไดเขาไปในที่ใกลถามวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ เธอชนะอะไร ทาน



จอบเห้ียน ลืมตาข้ึนมาก็ตกใจเอาพระราชามาเมื่อไหรก็ไมรู ก็ไปกราบทูลตามความเปนจริงวา
ขาพระพุทธเจาชนะส่ิงทีไมกลับแพพระพทุธเจาขา ทานก็ถามวาฉันไปรบทัพจับศึกกลับมาปราบปราม
ขาศึกไปแลวนะ ฉันชนะมาฉันยังไมเปลงวาจาอยางนี้แลวไอแกนี่ทํายงัไง ทําอะไรมนัชนะอะไร 

ทานก็เลยบอกวา พระองคชนะขาศึกดวยกําลัง วันนีช้นะวันพรุงนี้อาจจะกลับแพได ทวาเวลาน้ี
ขาพระพุทธเจาชนะความโลภ ซ่ึงไมกลับแพตอไปพระเจาขา เม่ือทานกลาวกบัพระราชาดังนัน้แลว
เพราะอาศัยสถานท่ีนั่งอยูใกลริมแมน้ํา กต็าจังลงไปท่ีลําน้ําเห็นสายน้าํไหลไปตั้งใจเจริญสมาธิในอาโป
กสิณพอไดฌานสมาบัติเต็มอัตราก็ปรากฏกายลอยข้ึนไปบนอากาศ ใหโอวาสแกพระราชา แกอํามาตย
ขาราชบริภารทั้งหมด ปรากฏวาจบโอวาส พระเจาพรหมทัต ก็ดีขาราชการช้ันผูใหญท่ีติดตามไปก็ดี
บวชหมด (โยมเสร็จแลวนะ ท่ีมานี่ เอาบวชคนเดียวกไ็ด เอาบวชคนพงิเสานะ ยังไมเอาหมดละ เท่ียวนี้
เอาคนเดยีวนะ (หัวเราะ) ) ทานพากันบวชหมดท้ังประเทศเหมือนกับเร่ือง พระเตมียใบ 

ตอมาขอสรุปเวลาเหลือ 4 นาที ประเทศ 8 ประเทศเขามากันคนละคราวไดทราบขาววาเมืองนี้
พระราชาบวช ทหารบวชหมดก็คิดวาจะมายึดประเทศ พอเขามาในเขตพระนครเหน็บานชองมันเงียบ
เชียบหาคนไมได ชางมาววัควายก็เกล่ือนกลาด สืบทราบวา พระเจาพรหมทัต อยูในปา จุดนั้นก็คิดวาถา
เราจะยดึประเทศก็ตองยึดคนกอนจะจับคนท่ีมีความสําคัญประหารใหหมดก็ไปยึดประเทศไวมิฉะนั้น
จะเกิดกบฏกลับเขามายึดครองอีก เม่ือไปถึงในท่ีนั้นกไ็ปพบ พระดาบสจอบเห้ียน เทศนเสียอีกบวช
หมด เลยลอเสีย 8 เมือง ( 8 ประเทศ ) แตสงสัยวาสมัยนั้นประเทศไมเทา อําเภอนะโยมนะ ใชไหม 
ประเทศเวลานัน้ประเทศเล็กๆ รวมความวาท้ัง 8 ประเทศ ท้ังพระราชาก็ดี ทหารก็ดบีวชหมด กลายเปน
ดาบสไปดวยกัน 

แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาตรัสวา ภกิขเว ดกูรภิกษุท้ังหลายขณะใดบุญกรรมท่ีเรา
ทําไว บุญเติมยังเขามาไมถึง บุญใหมกับบุญเกายังไมสมทบกันเพยีงใดก็ดี กําลังศรัทธาน้ีก็ยังตํ่าอยู แลว
องคสมเด็จพระบรมครูกลาววาอาศัยท่ี จิตตหัตถ บําเพ็ยบารมีมาในกาลกอนตามสมควรบารมีแกกลา 
แตทวาอาศัยท่ีบุญใหมท่ีบําเพ็ญเขามายังไมเขามาสมทบกันจึงไมไดอรหัตผล เม่ือถึงวาระท่ี 7 เธอเขามา
บวชอุปสมบทในศาสนาขององคสมเด็จพระทศพล อาศัยบุญเกากนับุญใหมประสานกันไมเกิน 7 วัน 
เธอก็ไดอรหัตผลฉันใด 

ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมดูจิตตหัตถเปนตัวอยางจงมีความรูสึกวาอัตภาพ
รางกายของคนทุกคน และสัตวทุกประเภทเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เธอท้ังหลายจงอยาสนใจ
กายภายในคือกายของตนเองวามันดี จงอยาสนใจกายภายนอกเปนกายของบุคคลอ่ืนวามันดีเพราะทุก
ส่ิงทุกอยางในโลกนี้หาอะไรดีไมได 

1. เปนของสกปรก 
2. อนิจจัง หาความเท่ียงไมได ไมมีการทรงตัว 
3. ถาเรายึดถือเกนิไปใจก็เปน ทุกข หาความสุขไมได 



4. ไมชาไมนานเทาไรมันก็เปน อนัตตา  
ขอเธอท้ังหลายโดยถวนหนาจงต้ังใจบําเพญ็ภาวนาคือ 
1. ทานการใหเปนการตัดโลภะความโลภ เรียกวา จาคานุสสติกรรมฐาน 
2. จงพากันเจริญเมตตา พรหมวิหาร 4 เปนการทําลายโทสะความโกรธ 
3. จงพิจารณาหาตามความจริงไมวาชายไมวาหญิง วัตถุธาตุ สัตวท้ังหมดปรากฏวาเปน 
อนิจจัง ไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา ตายหมด 

4. ท่ีองคสมเด็จพระบรมสุคตนิยมก็คือ พระนพิพาน 
คร้ันองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ ก็ปรากฏวาบรรดาพระสงฆ

ท้ังหลายเหลานั้นพากนับรรลุอรหัตผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็หมด

เวลาพอดี 30 นาที ก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพ
ขอต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวย จตุรพิธพรชัย ท้ัง 4 ประการมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความ
ประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาทุกประการ 

อาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาในปุญญาภิกถา ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง บุพกรรมของนางขชุชตุตรา 
แสดงเมือ 

วันอาทิตยท่ี 17 มกราคม 2525 
 
 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
กัมมัง สัตเต วภิชตีติ 
(ความตอนตนขาดหายไปจากเทป) เร่ืองท่ีพระบรมศาสดาเทศนในวนันั้นคือศีล 5 นั่นเอง 

เพราะวาพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี มีความสําคัญท่ีศีล 5 คร้ันวา สมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบลง ปรากฏวา นายมาลาการ กด็ ีนางขุขชตุตรา ก็ดี ตางกไ็ดบรรลุโสดาบันไป
ตามๆกัน 

หลังจากนัน้นางจึงไดซ้ือดอกไมจากนายมาลาการแลว กลับสูนิเวศนเขตพระนคร ความจริงใน
วันกอน ๆ ขุชชุตตรา ไดรับคาดอกไมวันละ 8 กหาปณะ หรอืวันละ 8 ตําลึง 1 กหาปณะ 4 บาท แตวา 
นางขุชชุตตรา เปนคนฉลาดซื้อวันละ 4 กหาปณะ เก็บใสกระเปา 4 กหาปณะ โกงอยางนี้มาทุกวัน ป
หนึ่ง 365 วนั โกงทุกๆ วนัๆ ละ 4 ตําลึง นางก็รวยมากอยู คร้ันฟงเทศนจากพระบรมศาสดาจบ วันนัน้
นางก็เปนพระโสดาบัน พระโสดาบันนี่ทรงศีล 5 บริสุทธ์ิ มีจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ วันนั้นเลย
เล็กขโมย เปนอันวา ซ้ือดอกไมวันละ 8 ตําลึง หรือ 8 กหาปณะ 

คร้ันมาถึงพระราชฐานแลว นางสามาวดี เห็นดอกไมมากกวาปกติ 1 เทาตัว กมี็ความเขาใจวา 
พระเจาทุเทนราชสวามี ใหคาดอกไมเพิ่ม จึงไดถาม นางขุชชตุตรา วา ขชุชตตรา วันนี้พระราชาให
ดอกไมเพิ่มแกเราหรืออยางไร ชุชชุตตรา จึงตอบวา ความจริงพระราชาใหมาเทากันทุกวัน วันละ 8 
กหาปณะ แตวาวนันี้เปนพระโสดาบันแลวโกหกไมได จึงกราบทูลวา ทุกวนัหมอมฉันซ้ือ 4 กหาปณะ 
เอาเก็บใสกระเปา 4 กหาปณะ วนันี้ซ้ือเต็ม 8 กหาปณะ 

นางสามาวดี เธอเปนคนดีจงึกลาววา แลววนันี้ทําไมไมเก็บไวละ ความจริงซ้ือมาคร่ึงหนึ่งก็
พอใชสอย นางตอบวา เกบ็ไมไดมันเปนการขโมย นางสามาวดี จงึวา วนักอนทําไมจึงเก็บได ทําไม
วันนีจ้ึงเก็บไมได เธอตอบวาวันกอนไมพบพระพุทธเจาขโมยได วันนีพ้บพระพุทธเจาขโมยไมได เธอก็
ตอบวา วันนีฟ้งเทศนจากพระพุทธเจาเร่ืองศีล 5 เลยเลิกขโมย เม่ือฟงดังนี้แลวก็ปรากฏวา นางสามาวดี 
พรอมหญิงอีก 500 ก็อยากจะฟงเทศนบาง ถามวาพระพุทธเจามีหนาตาเปนอยางไร มีลีลาแบบไหน 
แสดงพระธรรมเทศนายังไงเธอท้ังหลายอยากจะฟงเทศนดวย 

นางขุชชุตตรา ก็ตอบวา อยกาจะฟงเทศนก็ได หมอมฉันฟงมาแลวจําไดหมด แตปรากฏวา 
ระเบียบของการฟงเทศนเขามีอยู นางสามาวดี ก็ถามวาสมเด็จพระบรมครูทําอยางไร เธอก็บอกวา เวลา
ท่ีจะเทศนองคสมเด็จพระจอมไตรนั่งบนธรรมาสนสูง ฉะนั้นพระแมเจาจะใหหมอมฉันเทศนก็ตองจัด
ธรรมาสนมา นางสามาวดี ก็จัดธรรมาสนให ขุฃฃตุตรา จึงกลาววา กอนท่ีจะเทศนตองสรงน้ํากอน 



อาบน้ํากอน แตงตัวใหม นางสามาวดี จึงใหนําน้ําหอม 16 หมอ สําหรับนางเองให นางขุชชุตตรา อาบ 
อาบเสร็จก็จัดผาสาฏกอยางดีมาให 2 ผืน ก็นุงผืน หมผืน 

นางขุชชุตตรา แมเปนหญิงหลังคอม แตมีปญญาดีมาก จึงไดแสดงลีลาการเทศนดวย เม่ือเทศน
จบลงไปแลว หญิงท้ัง 500 มี นางสามาวด ีเปนประธานกต็างคนตางก็ไดบรรลุโสดาปตติผลไปตามๆกัน 
นี่วากนัต้ังแตตนนะ 

ขอสรุปในตอนทาย เพราะเวลานอย วาบรรดาหญิงเหลานั้นท้ังหมด มี พระนางสามาวดี เปน
ประธาน ถูกกรรมลางผลาญ เผาตายท้ังหมด ท้ังนี้เพราะวาอาศัย นางมาคัณฑิยา ซ่ึงเปนมเหสีนอย 
(ภรรยานอย) กล่ันแกลง 

เม่ือ พระนางสามาวดี พรอมดวยหญิง 500 ซ่ึงเปนพระอริยเจาถูกไฟเผาเวลานั้น เม่ือไฟลุกลาม
เขามา นางสามาวดี จึงกลาววาจาใหโอวาทแกคนท้ังหลายวา ข้ึนช่ือวาความตายเปนเหตุใหเราหนไีมพน 
ขอคนทุกคนจงอยาโกรธ นางคัณฑิยา ทุกคนจงแผเมตตาจิตให นางมาคัณฑิยา หญิงท้ังหลายเหลานั้นก็
ทําอยางนั้น ในฐานะท่ีนางทั้งหมดเปนพระโสดาบัน แตกอนท่ีไฟจะเขามาถึงคนกอนจะตาย บางคนก็
ไดบรรลุธรรม มรรคผลสูงข้ึนไป คือเปนสกิทาคามีบาง อนาคามีบาง เม่ือตางคนตางตาย ตางถูกเผาแลว
ก็ไปเกดิบนสวรรคช้ัน ดาวดึงสเทวโลก บาง ดุสิต บาง ตามกฎของกรรมท่ีตนทํา 

เม่ือหญิงท้ัง 500 มี พระนางสามาวดี เปนประธานถูกไฟเผา ถึงเวลาตอนเชา บรรดาพระสงฆ
ท้ังหลายพากนัไปบิณฑบาต ทราบขาววา นางนาถผูมีความดีท้ังหมดถูกไฟเผาตาย จึงเขาไปเฝาองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แลวจึงไดทูลถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภนัเต 
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจา หญิงท้ังหมดท้ัง 500 คนกับ พระนางสา
มาวดี นัน้เปนคนดี แลวกแ็ถมเปนพระอริยเจาดวย ถูกไฟเผาตาย ทําไมบุญจึงไมชวย ใหนางรอดชีวิต
จากการถูกไฟเผา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสวา กัมมัง สัตเต วิภชติ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
ข้ึนช่ือวา กรรมยอมเปนเคร่ืองจําแนกสัตว เพราะวาหญิงท้ังหลาย ท้ัง 500 ไดทํากรรมไมดีไว เพราะวา
เกิดมาแตละชาติทําท้ังความดีและความช่ัว แตความช่ัวท่ีติดตัวมาใหผลในตอนทาย ความดีท่ีติดตัวมา
ใหผลในตอนตน คือตางคนตางเปนพระโสดาบันบาง เปนสกิทาคามีบาง เปนอนาคามีบาง นี่เปนผล
ของความดี แตในสุดทายปลายมือนี้ ปรากฏวา หญิงท้ังหลายตองพบกับความช่ัวท่ีไดทําโดยไมเจตนา 
คือไมไดต้ังใจทํา แตเม่ือเกดิข้ึนแลวก็ทําซํ้าตอไปไฟท้ังหลายจึงมาเผาเธอ  

พระสงฆท้ังหลายตามกฎของกรรมอันดับแรก ทานท้ังหลายเหลานั้นมีความสงสัยวา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หญิงท่ีมีความฉลาดท่ีสุดในหมูคน 500 คน คือ นางขุชชุตตรา เปนหญิงรับใชดวย 
หญิงหลังคอมดวย และเปนหญิงท่ีมีความเฉลียวฉลาดมากดวย อยากจะใครจะถาม องคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาวา ขุชชุตตรา ทํากรรมอะไรไวพระเจาขา จึงมีลักษณะตางกัน คือ 1.  เธอเกิดมาในชาตินี้เปน
หญิงรับใช 2.  เธอเกิดมาเปนหญิงหลังคอม  3.  เธอเปนหญิงท่ีมีความฉลาดเหนือใครๆ ท้ังหมด  4.  



ปรากกวา ถูกตายหมูพรอมกันเพราะไฟเผาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย จะกลาวถึงกรรมของ นางขชุชตุตรา กอน 

การที่ นางขุฃฃุตตรา เกิดเปนหญิงรับใชนัน้ ก็เพราะวา ในสมัยกอนถอยหลังจากชาตินี้ไป ทาน
ไมไดบอกชาติวา ชาติท่ีเทาไหรในสมยันั้น นางขุชชตุตรา เปนลูกสาวมหาเศรษฐีทานหน่ึงวาจะเปน
สมัย พระพุทธกัสสป เวลานั้นปรากฏวาเพื่อนสาวของ นางขุชชุตตรา บวชในพระพุทธศาสนาเปนพระ
อรหันต วันหนึ่งเธอมีความคิดถึงเพื่อน กนั คือ คิดถึง นางขุชชุตตรา จึงไดมาเยี่ยมท่ีบาน เวลานัน้เปน
เวลาท่ีนางจะแตงตัวพอด ี เธอนั่งขวางกระเชาเคร่ืองแตงตัว คือ นางขุชชุตตรา นั่งอยูแลวเธอก็มานัง่ใกล 
ไอกระเชาเคร่ืองแตงกายมันก็อยูหางไปใกลนางภิกษณุีองคนั้น นางขุชชตุตรา ตองการเคร่ืองแตงตัวจึง
ไดยกมือข้ึนไหวแลววา ขออภัยเถิดพระแมเจา กรุณาหยบิกระเชาเคร่ืองแตงตัวสงใหฉันดวยเถิด 

อยาลืมนะ อันนี้มีความสําคัญมาก สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสวานางภกิษณุีองคนี้ทาน
เปนพระอรหนัต คือความจริงการเปนพระอรหันต เขาไมไดถือตัวถือตนวาเปนพระอรหันต ทําตนเสมอ
ดวยเพื่อน พระอรหันตทุกองคเปนอยางนัน้ ทานมีความเขาใจเร่ืองกฎของกรรม จึงไดคิดในใจวา ตัวเรา
ไมหยิบใหนางน้ีไซร นางจะมีความโกรธ ถาเธอโกรธเขา ตายแลวลงนรก ถาเราหยิบใหเธอดวยความ
เมตตา เธอจะตองเกิดชาติหนาเปนคนใชเขา 500 ชาติ เปนทาส 500 ชาติ แตนางในฐานะเปนพระ
อรหันต จึงไดพิจารณากฎของกรรมวา ถึงอยางไร กรรมอยางใดอยางหน่ึงตองมีแก ขุฃฃุตตรา แน ถา
เรามไหยิบใหเธอเธอโกรธแน ถาเราหยิบใหเธอ เธอตายเปนคนรับใชเขาแน เธอจึงตัดสินใจวาเปนคน
ใชดีกวาตกนรกเพราะตกนรกใชเวลาเปนกปัๆ ตองมีความเจ็บปวดความรอนทุกขทรมานมาก 

ฉะนั้น สาวกิาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จึงไดหยบิกระเชาดอกไมให นาง
ขุฃฃุตตรา 

สมเด็จพระบรมศาสดาจึงกลาววา กรรมขอท่ี 1 ท่ี นางขุชชุตตรา ตองมาเปนหญิงรับใชเขาอยาง
นี้คือ 500 ชาติ เพราะใชสาวกของพระองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ถึงแมวาจะไมมีเจตนาใชอยางคนใช 
แมใหอภัยแลวกย็ังมีโทษตามนี้ 

ตอไปบรรดาพระสงฆจึงถามองคสมเด็จพระมหามนวีา กรรมขอท่ี 2 มีเหตุอันใด นางขุชชตุต
รา จึงเปนหญิงหลังคอม องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพุทธฏีกาตรัสวา ชาติหนึ่งตอไป ไมใช
ชาติเดียวกนั หญิงคือ นางขุชชตุตรา นี่เปนสาวใชของพระราชาคือเปนสาวในวังในเวยีง ในสมัยนั้น 
ปรากฏวามี พระปจเจกพุทธเจา องคหนึ่ง เปนท่ีเคารพของพระราชามาก เม่ือเวลาเลิกจากกาลฤดูฝนแลว 
ก็เหาะมา ใหพระราชาไดทรงเล้ียงพระ หรือใหมีโอกาสทําบุญ แตวาหญิงรับใชคนอ่ืนๆ ไมคลองเทา 
นางขุชชุตตรา เพราะเธอเปนคนฉลาด พระราชาจึงใชนางทาสคนนีท่ี้ใกลชิดเล้ียงดูพระปจเจกพทุธเจา
ตอมาในวนัหนึ่งปรากฏวาบรรดาสาวใชท่ีมีดวยกันท้ังหมด แตไมมีโอกาสเฝาพระพุทธเจา จึงไดถาม 
นางขุชฃตุตรา วา พระผูเปนเจาท่ีพระราชาของเรามีความเคารพ รูปรางทานเปนอยางไร ลีลาทาทางเปน
อยางไร ก็อยากถามตามความเปนจริง 



ขุชชตุตรา  เธอเปนหญิงท่ีมีความคลองในการแสดงกิริยาตางๆ และเปนคนชอบตลกจึงไดบอก
วา ถาเธอตองการอยากทราบวา พระปจเจกพุทธเจารูปนั้นมีกริยาอยางไร รูปรางเปนอยางไร จึงทําตาม
แบบนี้ แลวจงึนําผาผืนหนึ่งมาหมเฉลียงบา ทําทาเหมือนปจเจกพุทธเจา เม่ือหยิบขันน้ํามาแลวบอกวา
พระพุทธเจาหมผาแบบนี้ แลวก็ถือขันน้ํามา สมมติวา ขันขาวนี้เปนบาตร แลววาทานเดินแบบนี้ ความ
จริงพระปจเจกพุทธเจาองคนั้นทานหลังคอม นางก็เดนิหลังคอม แลววาพระปจเจกพุทธเจาเดินแบบน้ี 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ขชุชตุตรา เวลานั้นไมต้ังใจจะลอเลียนพระปจเจกพุทธเจา 
ซ่ึงเปนพระอรหันตสําคัญ แตวานางต้ังใจทําอยางนั้น ถึงแมวาไมมีเจตนาช่ัว ก็จึงตองเกิดมาเปนหญิง
หลังคอมอยางนี้ 500 ชาติ 

ตอไปบรรดาพระสงฆจึงไดถามสมเด็จพระบรมโลกนาถวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระเจาขา นางขุชชตุตรา เปนหญิงรับใชดวย เปนหญิงคอมดวย แตทวาปญญาดี
มาก แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญวาเปน เอตทัคคะ วาเปนผูเลิศในการแสดงพระ
สัทธรรมเทศนา คือการเทศนาของนางไพเราะ มีลีลาคลายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก 

พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพทุธฏีกาวา ภิกขเว ดูกร ภิกษท้ัุงหลาย การท่ี ขุชชตุตรา เปนหญิงรับ
ใช แตทวามีปญญาเฉลียวฉลาดมากเปนพิเศษ อยางนีเ้พราะวา เธอปฏิบัติตนในดาน ทานมัย อยางท่ี
บรรดาทานบริษัทท้ังหลายปฏิบัติกันในวันนี้ อยางชาติท่ีพระปจเจกพทุธเจาหลังคอม นั่นแหละ เปน
ชาติเดียวกนัในตอนเชา พระปจเจกพุทธเจาไปบิณฑบาต เวลานัน้ นางขุฃชุตตรา กพ็อดีออกไปนอกวัง
พอดี ไมทราบวาพระราชาใชไปทําอะไร ไปเจอพระปจเจกพุทธเจาอุมบาตรเกือบจะไมไหว เพราะไม
ทราบวาใครเอาขาวตมรอนๆ ใสไปในบาตร บาตรมันเปนบาตรเหล็ก มันก็รอนมือ พระปจเจกพุทธเจาก็
ตองใชมือผลัดกันหิว้ไปคือใชมือซายบาง ขวาบางสลับกันไป มือขวารอนมากเกินไปไมไหว กใ็ชมือ
ซายจับปรากฏวา นางขุชชตุตรา ไปเจอเขาพอดี จึงไดทราบวาพระคุณเจาองคนี ้ คือพระผูมีพระภาค
เจาของพระราชา ไดรับขาวรอนเกินไป ภาชนะท่ีใสไวจงึทนไมไหวจึงเขาไปใกล ถอดกําไลมือ 2 ขาง 
แลวกลาววาจาถวายวา ขอพระคุณเจาไดโปรดรับกําไลทั้ง 2 ขางเพื่อรองรับบาตรเถิดพระเจาขา 

พระผูมีพระภาคเจาเม่ือเอากําไลมือ 2 ขางไปวางใตฐานบาตรมันก็ไมรอนตามพระบาลีไดกลาว
วา สมัยกอนบาตรไมมีขา ก็ไมมีขาต้ังแตสมัยนั้นมา 

เม่ือเธอถวายพระปจเจกพุทธเจาแลวก็อธิษฐานวา ธรรมใดท่ีพระพุทธเจาถึงแลว ขอใหหมอม
ฉันไดเขาถึงธรรมนั้นดวยเถิดพระเจาขา อยาลืมวาพระปจเจกพุทธเจานี่เปนอรหันตพิเศษ มีกําลังบารมี
เหนือพระอรหันตธรรมดาแมอัครสาวกกสู็ไมได เปนรองจากองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใน
เม่ือเธอตองการเห็นธรรมอยางทาน ทานมีความฉลาด พระปจเจกพุทธเจานี่ การบรรลุอรหันตไมไดฟง
เทศนจากใคร ปฏิบัติตนเอง เชนเดยีวกับพระจอมไตรบรมศาสดาเชนเดียวกนั จึงจัดวาเปนกําลังสําคัญ
ของความฉลาด 



ฉะนั้น นางขชุชตุตรา หลังจากนั้นเกิดมาคร้ังใดก็ตามเปนคนมีความฉลาดในทุกกรณี เปนกฏ
ของกรรมดีท่ี นางขุชชุตตรา ทํา 2 กรรมกอนเปนกรรมท่ีไมมีเจตนาราย แตการแสดงเปนการลอเลียน
ไป ไอกรรมท่ีเปนการลอเลียนพระอรหันตและพระอริยเจาก็ดี พระท้ังหลายก็ด ี ถึงแมจะไมมีเจตนาช่ัว
แตกรรมก็ติดตามมา 

ตอมาเปนกรรมที่ 4 พระถามพระพุทธเจาวา ทําไมหญิงท้ัง 500 จึงถูกไฟเผาท้ังๆ ท่ีคนดี สมเด็จ
พระมหามุนี จงึไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภกิษุท้ังหลาย ในสมัยพระพุทธเจาองคนั้นเอง ใน
ฤดูหนาว พระราชาพาชาววังท้ังหลายไปอาบน้ํา ขางชายทะเล ชายทะเลก็มีปา เวลานัน้ พระปจเจกพุทธ
เจาไดเขานิโรธสมาบัติ เม่ือหญิงท้ังหลายอาบน้ําแลว ข้ึนมาจากน้ําก็หนาวมาก จึงเอาฝนจุดไฟผิง ในการ
ผิวไฟเพื่อความอบอุน แตวาไฟลามเน่ืองจากมีลมจึงไหมปาเขาไป ไหมจนไปถึงท่ีพระปจเจกพุทธเจา
เขานิโรธสมาบัติ 

เธอเห็นพระปจเจกพุทธเจาไหมเปนตอตะโก เธอคิดวาตาย แตความจริงพระเขานิโรธสมาบัติ 
พวกเราท้ังหลายเอาไฟเผาปา และไหมพระคุณเจา พวกเราจะมีความผิดจึงไดต้ังใจ หมายความวาไหนก็
ตายแลว กเ็อาไฟเผาใหไหมหมดเลยแตวาพอถึงเวลา 15 วัน พระปจเจกพุทธเจาเดนิกลับตามเดิม ทาน
ไมเปนอะไรอาศัยเจตนาเบ้ืองตน ไมมีเจตนาราย ไมเปนกรรม แตกรรมตอนหลังท่ีคิดวาพระปจเจกพุทธ
เจาตายแลว เอาไฟเผาตอนน้ีสิ บรรดาภิกษท้ัุงหลาย เธอจงึไดถูกไฟเผาเชนนี้ 500 ชาติ 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัท ในฐานะท่ีทานเปนสาวกของพระศาสดาเวลาเหลืออีก 1 นาที 
เม่ือฟงธรรมเทศนาน้ี องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กลาวถึงกฎของกรรม จึง
พิจารณาวา ข้ึนช่ือวากรรมใดเปนกรรมช่ัว ถึงแมไมมีเจตนารายกไ็มควรทํา เพราะกรรมจะมาสนองตัว 
เชน นางขุชชตุตรา และนางท้ัง 500 แตกรรมใดถาเปนกรรมดี แมวาจะเปนของนอยก็ควรทํา เพราะข้ึน
ช่ือวา กรรมดทุีกอยางเปนปจจัยใหทุกทานเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน ไดเชนกัน 

เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนมาเทศนไปเสียงกห็มดลงไปทุกทีขอยุติธรรมเทศนาเพียง
เทานี้ ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตตยาธิษบาน ขออางคุรพระศรีรัตนตรัย มีพระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 3 ประการ ขอจงดลบันดาล ใหพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอาย ุวรรณะ สุขะ พละ 
และปฏิภาร ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุแลว ขอบรรดาสาวก
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวท่ีนั่งอยูท้ังหมด จงปรากฏวาบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เถิด ก็มี
ดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง ผลของกรรม 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยม่ี 24 มกราคม 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
กัมมัง สัตเต วภิชตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กรรมคาถา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรง

องคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดานริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ท้ังนี้เพราะมี
ความเช่ือและความเล่ือมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนเหตุ จงึไดพากันมากระทําความด ี
ขอองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐดวยการบําเพ็ญกุศล  หวังวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลายคงจะ
มีความเขาใจกนัดีแลว ตอนี้ไปจะนําเอาคําส่ังสอนของพระประทีปแกว ในขอท่ีวา กัมมัง สัตเต วิภชตีติ 
แปวา กรรมยอมเปนเคร่ืองจําแนกสัตว มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทพอสมควรแกเวลา 

คําวา กรรมนี้ บรรดาทานพทุธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยถวนหนาขอโปรดทราบศัพทของกรรม 
คําวา กรรม นี้ แปลวา การกระทํา การกระทําดี เขาเรียกกันวา กุศลกรรม แปลวาทําอยางคนมีความ
ฉลาด ทํากรรมช่ัวพระพุทธเจาเรียกวา อกุศลกรรม แปลเปนภาษาไทยวา ทําอยางคนโงๆ ความจริงคน
ฉลาดท่ีเขาทํากันนี่เขาไมทํากรรมช่ัวเพราะกรรมช่ัวทําใหเขามีความเดอืดรอน สําหรับกรรมดีนั้น องค
สมเด็จพระชินวรกลาววา กระทําแลว อารมณใจเปนสุข 

ตอนี้ไปก็จะขอนําเอาเร่ืองกรรมตามในพระสูตรมาแสดงตอทานพุทธบริษัทเปนตัวอยาง 
ตัวอยางท่ีมีความสําคัญอยูจุดหนึ่ง ความจริงมีหลายจุดในพระพุทธศาสนามีมาก แตอันนี้เปนตัวอยางคน
สวย ในสมัยท่ีรพะศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระชนมอยูเวลานัน้ ในสมัยองคืศมเด็จพระ
บรมครูมีหญิงคนหนึ่งข้ึนช่ือ ลือนามวา เปนหญิงท่ีมีความสวยสดงดงามมาก คือ นางสิริมา 

นางสิริมา นี้ ในบางท่ีกลาววาเปนนองของ หมอชีวกโกมารภัจ เปนหญิงท่ีมีความงามเปนกรณี
พิเศษ แตทวาเปนโสเภณี คําวาโสเภณีนครโสเภณี แปลวาเปนหญิงท่ีทําใหพระนครงาม เธอเปนคนมีรูป
สวยดวย มีฐานะดดีวย เปนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง แตทาเธอเปนโสเภณี ในขอนี้กฏ
ของกรรมเล็กๆ นอยๆ นี่ทํามาแสดงแกทานพุทธบริษัทเพื่อความเขาใจ 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กลาวกบัพระท้ังหลายวา ภิกขเว ดกูร ภิกษุท้ังหลาย นางสิริ
มา ไดเคยบําเพ็ญกุศลไวดใีนกาลกอน แตวาพอท่ีจะจบกิจในพุทธศาสนา ในตอนนี้เธอมาพบพระ
ศาสดา เธอก็เปนคนสวย เพราะอาศัยเมตตาบารมี แตวาการท่ีเธอเปนหญิงโสเภณี มีตอนหนึ่งท่ี
พระพุทธเจาตรัสกลาววา ในสมัยหนึ่ง เห็นจะเปนสมัย พระพุทธกัสสป นางสิริมา นี่เปนลูกสาวของ
มหาเศรษฐีและก็เปนคนสวย และเปนประกอบดวยมหากุศล ใจบุญสุนทานเวลานั้นเปนเวลาท่ีองค
สมเด็จพระศาสดาผูพิชิตมาร พระนามวา องคสมเด็จพระพุทธกัสสป ยังมีชีวิตอยู แตก็มีพระอรหนัต
หลายทานนพิพานในสมยันัน้ แตก็ปรากฏวา มีพระอรหนัตนิพพานไมไกลจากนัน้ องคสมเด็จพระจอม



ไตรบรมศาสดาก็ทรงเปนเจาภาพฌาปนกิจ คําวา เปนเจาภาพฌาปนกิจ ฌาปนกิจแปวาการเผา 
พระพุทธเจานาํพระท้ังหลายไปจัดการผาศพ เม่ือเผาศพเสร็จพระพุทธเจาทรงส่ังใหเปนสถูป คือกองดิน
มูลข้ึนมา เหมือนบาตรคว่ํา แลวเอากระดูกหรือพระธาตุของพระอรหันตท้ังหลายไปวางไวท่ีนัน่ ก็
หมายความวากระดกูพระอรหันตนี่มีควรจะขาม หรือเหยยีบ ควรไวขางบน ทําเปนสัญลักษณเอาไว 

ปรากฏวาวันหนึ่งเปนวันวิสาขบูชา เปนแดนไกลที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู 
บรรดาสาวกขององคศมเด็จพระบรมครูท้ังหมดท่ีมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ในแดนน้ัน ก็พก
กันไปทําประทักษิณ ท่ีบริเวณเขตสถูปของพระอรหันต ในเวลานั้น ปรากฏวามีพระอรหันตผูหญิงและ
ผูชายพระอรหนัตผูหญิงเขาเรียกวา นางภกิษุณี พระอรหนัตผูชายเรียกวา พระภิกษุสงฆ เดินขางหนาทํา
ประทักษณิ คือการเวียนเทียน พระภกิษุสงฆเดินนําหนา นางภิกษณุีตามหลังท่ีเปนพระอรหันตดวยกัน 
นอกจากนั้นก็เปนบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระภควนัตท่ีเปนฆราวาส 

แตก็เปนการบังเอิญจริงๆ วันนั้นพระอรหนัตทานหนึ่งเปนหญิง เปนปฏิสัมภิทาญาณ ทานฉัน
หมาก ความจริงพระอรหันตนี่เขาไมไดหามฉันบุหร่ี ฉันหมากนะ แตหามสูบยาฝนกัญชา คือวาทานไม
ทําอะไรนอกเหนือจากพระพุทธเจาทรงหามคือ พระพุทธเจาก็ไมหามทํา พระพุทธเจาหามตามสมควร
เหตุ สาวกขององคสมเด็จบรมโลกเชษฐ คือ นางภิกษณุีองคนั้นเปนปฏิสัมภาญาณ ทานฉันหมากทาน
เดินตามพระสงฆไป ทานเดนิเหมือนลม แลวทาก็บวนน้าํหมากลง ปลิงมาถูกผานุงของ นางสิริมา สมัย
นั้น ซ่ึงเปนลูกสาวมหาเศรษฐี แตงตัวสวยมากเธอเองก็ไมทราบเหมือนกันวาใครเปนคนบวนน้ําหมาก 
เธอก็กลาววาจาผรุสวาทวาจาไมดี กลาววา อีหญิงเพศยาคนไหนนะ มันบวนน้ําหมกมาเปอนผาของเรา 

เทานี้แหละ บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา 
เพราะวาจาท่ีกลาวปรามาสพระอรหันตโดยไมรูตัววาเปนพระอรหันต เปนเหตุให นางสิริมา เกดิเปน
โสเภณี มีคาควรเมือง หมายความวารับแขกเมือง เวลาท่ีไปเมืองนั้น คาเชาคือหนึ่งเทากับ 1,000 หาปณะ 
คือ 4,000 บาทสมัยนั้น นี่องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา จึงกลาววา ภิกขเว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอ
บรรดาทานพทุธบริษํทท้ังหลายโปรดทราบ ท่ีพระพุทธเจาตรัสทุกอยางวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุท้ังหลาย 
ข้ึนช่ือวากรรมเล็กนอย จะไมมีผลสําหรับเรา นี่เปนอันวา พระพุทธเจาทรงแนะนําวา ข้ึนช่ือวากรรมช่ัว
ก็ดี แมแตทําเล็กๆ นอยๆ จงอยาคิดวาไมมีผลดูแต นางสิริมา นีเ่ธอไมทราบวา ทานผุนั้นเปนพระ
อรหันตดวย และไมทราบวาเปนน้ําหมากของใครดวย แตบังเอิญปากพลอยไปวาอีหญิงเพศยาคนไหน
นะบวนน้ําหมาก ทําใหละอองหมากมาเปอนผาของเรา นี่ชาติสุดทาย เธอมีความจําเปนอาศัยกฎของ
กรรม เธอจึงตองเปนโสเภณ ี

แตวาในชาติเดียวกัน เธอกอ็าศัยความดใีนชาติเดยีวกันใหหมด พอฟงเทศนจากองคสมเด็จพระ
ทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จบแรกก็ดี เธอก็ไดเปนพระโสดาบัน และไอการเปนพระโสดาบัน
ของ นางสิริมา ก็ยังไมเลิกเปนโสเภณนีี่คนท่ีนั่งอยูนี่ก็พอกัน คิดวา โสเภณีเปนหญิงเลว หรือหญิงดี ขอ
นี้เปนขอท่ีคิดวาคนท่ีเปนโสเภณ ี ทําไมจึงเปนพระโสดาบันได และกอนท่ีเธอจะตาย ก็มีความเขาใจวา 
คงไมใชพระโสดาบัน คงจะเลยพระโสดาบันไป ตอนนี้มา ความจริงอยากจะเทศนเร่ืองอ่ืน ขอยอนเรื่อง



พระโสดาบันดีกวา วาคนท่ีเปนหญิงโสเภณี อยาง นางสิริมา วันแขกเมืองอยูเปนปกติ ในเวลาเดียวกันก็
เปนพระโสดาบันการท่ีเปนพระโสดาบันของเธอนี้ ขอพูดตอนตนวา เพราะอาศัยความดีในชาติกอนๆ 
พบพระชินวรและพระพุทธศาสนา เธอก็สรางความดี ใน บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ 

1. การใหทาน ทานการใหดีมาก และเปนคนเกดิมารมีเมตตา กรุณาสูงจึงเกดิมารูปสวย 
2. ทรงศีล เปนปกติ 
3. เจริญภาวนา 
ถา 3 ประการนี้เธอไมไดทํามา เปนพระโสดาบันชาติสุดทายไมได รวมความวา เธอเปนพระ

โสดาบันดวย เปนหญิงโสเภณีดวย ก็นาแปลก แลวเรากม็าดูจริยาของพระโสดาบัน พระโสดาบันจริงๆ 
พระพุทธเจาทรงกลาววา เปนผูมีสมาธิเล็กนอย สมาธิไมมาก และก็เปนผูมีศีล 5 บริสุทธ์ิ คนท่ีเปนพระ
โสดาบันจริงๆ มีอารมณใจดงันี้คือ 

1. มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง มีความเคารพในพระธรรม และมีความเคารพใน
พระสงฆจริง 

2. มีศีล 5 บริสุทธ์ิจริง 
3. มีจิตตองการพระนิพพานเปนอารมณอยางเดียว 
ฉะนั้นจะเห็นวา จริยาของพระโสดาบัน หรืออารมณของพระโสดาบัน ก็คือชาวบานช้ันดี ใน

เม่ือมีศีล 5 บริสุทธ์ิโดยเฉพาะศีล 5 มีอะไรบาง ศีล 5 ไมไดหามใหมีสามีภรรยา คือคนท่ีมีศีล 5 นี่ยังมี
สามีภรรยาได ยังอยากรายไดมีศีล 5 ยังโกรธได 5 ยังมีติดในอารมณตางๆ ได พอสมควร จะเหน็ไดวา
พระโสดาบันยังมีสามีภรรยาเปนปกติ แตวาไมมีโทษกาเมสุมิจฉาจาร เพราะมีศีล 5 พระโสดาบันยัง
อยากรวยได มีความขยันหม่ันเพียรใหรวยได แตวาไมโกงใครพระโสดาบันยังมีอารมณของความโกรธ 
แตไมฆาใครเพราะมีศีล 5 พระโสดาบันยังติอยูในรูปสวย เสียงเพราะ กล่ินหอม รสอรอยได แตวาไม
หลงเกินไป และไมลืมพระนิพพาน 

จําไวใหดวีาพระโสดาบันคือ ชาวบานช้ันดี พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีสําคัญท่ีศีล 5 เทา
นั้นเอง คนท่ีมีศีล 5 บริสุทธ์ิ ก็แสดงวาคนคนน้ันมีความเคารพในพระพุทธเจาจริง พระธรรมจริง พระ
อริยสงฆจริง แตวามีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธ์ิเฉยๆ ทาน
ยังไมเรียกพระโสดาบัน เรียกวา เปนผูเขาถึงไตรสรณคมน ยังมีสิทธ์ิท่ีจะลงนรกอยู 

ถาใจของบรรดาทานพุทธบริษัทหวังอยางเดียว นับแตมีศีล 5 บริสุทธ์ิคิดวาจุดใดท่ีองคสมเด็จ
พระประทีปแกว เหน็วามีความสุขท่ีสุดคือ พระนิพพานเราตองการจุดนั้น การทําความดีไมหวัง
ผลตอบแทนในชาติปจจุบัน และไมหวังผลตอบแทนในชาติเปนมนษุย เทวดา หรือวาพรหม ตองการ
อยางเดยีว คือ พระนิพพาน อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน 

แลวบุคคลใดท่ีเปนพระโสดาบันแลว องคศมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสไว ซ่ึง พระพุทธ
โฆษาจารย นาํมากลาวไวใน วิสุทธิมรรควา บุคคลใดเปนพระโสดาบันในท่ีนัง่ใด ก็ควรตัดสินใจเปน
อรหันตในท่ีนัง่นั้น หมายความวา ถาเปนพระโสดาบันแลว ก็มไดหวงในพระสกิทาคามี อนาคามีใช



อารมณรวบรวมกําลังใจของเราใหเปนอรหนัตทันที ขามยอดไปเลย คือขามกลางไปหายอด อารมณ
พระอรหันตจริง ๆ ก็มุงจุดนี้ เห็นวา มนษุยโลก พรหมโลกเทวโลก ไมมีความหมาย คือตัดดวยวิชชา 
โดยเฉพาะ อวิชชาแปลวา รูไมจริง 

อวิชชา นี่ บรรดาพุทธบริษัทท้ังชายหญิง พระพุทธเจาทานตรัสไว 2 อยาง คือ ฉันทะ กับ ราคะ 
คนท่ีมี ฉันทะ คือมีความพอใจในการเกดิเปนมนุษย เกดิเปนเทวดา หรือการเกิดเปนพรหม มีฉันทะ
กิเลส วาไดยังมีการติดอยู แลว ราคะ เห็นวา มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกดี ยังเปนกิเลสเบาๆ คือม
สามารถจะพนทุกข ฉะนั้น ถาจะตัดอวิชชา ใหตัดแนทะ กับ ราคะ ในอารมณใจ คิดวามนุษยโลก พรหม
โลก เทวโลก ท้ัง 3 ภพนี้ ไมเปนท่ีหมายของเรา คือเปนแดนของความทุกข เทวโลก พรหมโลก เปนแดน
ของความสุขช่ัวคราว เราไมตองการ ตองการจุดเดียวคือพระนิพพาน ถาในขณะใด เวลาใดของพุทธ
บริษัทท้ังหลาย ในใจของทานตองการพระนิพพานเปนอารมณ เปนเอกัคคตารมณในอุปสมานุสติ
กรรมฐาน ถาเปนพระโสดาบันแลวใกลจะตายเม่ือไร เปนพระอรหันตเม่ือนั้น ไปนิพพานเม่ือนัน้ เอา
งายๆนะ 

ท่ีวางายๆ พระพุทธเจาทานจัดของทานไว จะกลาวใหฟงวา กรรมเล็กนอยขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลาย จงอยาคิดวาไมมีผล อยาง นางสิริมา ไดทําความดีไวมาก แตวาไอกรรมช่ัวนิดหนอยไป
แตะอรหนัตเขา ท้ังๆ ท่ีไมรูวาเปนอรหันต ก็ตองเปนอยางนั้น 

คราวนี้มากลาวกันถึงกรรมดเีล็กนอยเชนกนั คนทําแลวก็ไมคอยจะรูผลวาผลเปนอยางไรก็ไม
ทราบ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวถึงวา พระนางโรหิณี เปนนองสาวของ พระอนุรุทธ สําหรับ
นองสาวของ พระอนุรุทธ ก็ดี พระนาคเสน ก็ดี ทํากรรมคลายๆ กันคือ พระนาคเสน นี่ใครๆ กรู็วามี
ปญญามากในสมัยนั้น เม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานิพพานไปแลว 200 ปเศษ ศาสนาขององคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐยังคับค่ังไปดวย พระอรหันตปฏิสัมภทิาญาณถามีอรหันต ปฏิสัมภิทาญาณ กจ็ะตองมี
สุขวิปสสโก เตวิชฦโช ฉฬภิญโญอยูดวยมีอรหันต ปฏิสัมภิทาญาณมาก ซ่ึงอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ 
ใครๆ ก็ทราบวา มีความสําคัญมาก มีความฉลาดมาก มีปฏิภาณดีมาก มีปญญามากกวาเหลาอ่ืนปฏิภาณ
เฉลียวฉลาดมาก 

ก็ยังมีพระราชาองคหนึ่งในนั้นทานเรียกกวา พระยามิลินท แตความจริงดูเหมือนจะเปนฝร่ัง 
ชอบไตถาม มีความสนใจในพระพุทธศาสนา เพราะตองการจะเขาถึงประชาชน มาปกครองเขตน้ันแลว 
ก็กลัววาประชาชนจะไมชอบใจมาปกครองเมืองแขก ก็เลยเปล่ียนช่ือเปน พระยามิลินท เสีย แลวก็ถาม
ปญหาพระสงฆท้ังหลาย เพือ่ตองการจะเขาถึงพระศาสนา เพราะคนเคารพในพระศาสนาไปถามพระท่ี
ไหน ใครก็เผนหมด ถามใครก็ตอบไมได เขาเรียกปญหาโลกแตก บรรดาพระอรหันตท้ังหลายแมเปน
ปฏิสัมภิทาญาณ เผนเขาปากันเปนแถวๆ รูขาววา พระอามิลินท มาท่ีไหน พระก็จะหลบเขาปาไป ก็มี
พระไมหลบอยูองคเดียว คือ พระนาคเสน พระนาคเสน นี่เม่ือ พระยามิลินท ไปคุยกับทานในหนังสือ
บอกวา 7 วนั 7 คืน แตความจริงมันตองพักกินขาว นอนกันบางนะทานคงจะไปคางท่ีนั้น 7 วัน 7 คืน 



หรือวาไปคุยท่ีนั่นเกือบวัน เกือบคืน ก็ไมทราบ ทานบอกวา ตอบปญหากัน 7 วัน 7 คืน พระนาคเสน ก็
ไมยอมแพ พระยามิลินท กไ็มยอมเลิก แตเหตุผลเปนท่ีชอบใจของ พระยามิลินท ทุกอยางพระองคอ่ืน
ละไมชอบใจ ในท่ีสุดเม่ือเลิกถามแลว พระยามิลินท ก็เขาใจพระศาสนาอยางแทจริง 

นี่แหละทานบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย ทานท่ีสูกันไดท้ัง 2 เหตุผลเปนมาอยางไร ในเร่ืองนีดู้
พระอรหันตสมัยนั้นไดพยากรณไว องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา 2 องคนี้เปนคูปรับกัน
มาในชาติกอน ในสมัยนั้นเปนสมัยองคสมเด็จพระชินวร คือพระพุทธเจาองคใดก็ไมทราบตามพระบาลี 
พระนาคเสน นี่เปนพระ พระยามิลินท นี่เปนศิษย เวลาเย็นๆ ละก็ พระนาคเสน ก็พาลูกศิษยไปกวาด
เจดีย วหิารลานเจดยี ถานโพธ์ิ ก็รวมความวา กวาดวัด เม่ือเวลากวาดเสร็จ ทานก็ต้ังจิตอธิษฐานวา เกิด
ชาติใดก็ตามที ขอใหขาพเจามีความแตกฉาน ไมจนตอถอยคําท่ีคนจะถามปญหา ถามอะไรมาก็ใหตอบ
ถูกตองทุกประการ อธิษฐานแบบนี้ทุกวนั กวาดทุกวัน อธิษฐานทุกวนั จัดเปนอธิษฐานบารมี 

วันหนึ่งปรากฏวาเจาเดก็นอย พระยามิลินท นี่เกิดมาชาไป อาจารยไปกวาดเจดยี เดก็ก็ไปชาไป 
อาจารยถามวาไปไหนมา ทําไมจึงมาชา แกก็บอกวาไปทําโนน ทํานี่ อาจารยเอาไมกวาดเคาะท่ีหัว เปาะ 
เบาๆ ดวยความปรานีเด็กคนนี้โกรธวา เราจะมาชวยดีๆ ตีหัวเราได เวลาท่ีเธอนําถังขยะไปจะไปท้ิงเธอก็
ต้ังจิตอธิษฐานบางวา เกิดชาติใดฉันใดขอใหขาพเจามีปญญา ถามปญหาใครพังทุกราย ถามแลวตอบ
ไมไดจนหมด 

แหม อาจารยแอบไปไดยนิกลับมาอธิษฐานกับพระเจดยีใหม สําหรับอาจารยนะ เจาเด็กคนนี้ตัว
มันไปเกดิชาติไหน ถาไดเกดิดวยกนั ขอใหตอบมันไดหมด รวมความวา ท้ัง 2 คน คนหนึ่งอยากตอบ
ปญหาได อีกคนหนึ่งอยากถามใหจน แตพระองคนั้นไดเปนสาวกขององคสมเด็จพระทศพล กจ็ิตใจ
เขาถึงศาสนาของพระประทีปแกว วาในเม่ือขาพเจาทําความสะอาด ปดกวาดวัดลานเจดีย ทําความ
สะอาด ถอนหญาก็ดี ใหหมดท่ีเตียนไปแบบนี้ ถาชาตินี้ยังมีบารมียังไมถึงซ่ึงพระนิพพานเพียงใด ถา
ชาติใหมขอใหไดมีกําลังใจใสสะอาด ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปทาน เปนอรหันตในชาตินั้นเถิด ก็รวม
ความวา ท้ัง 2 ทานก็ตางคนตางตาย ตายแลวก็ไปเปนเทวดาสงสัยวา เปนเทวดานี่ทะเลาะกันหรือเปลา
ไมทราบ 

พอกลับลงมาเกิด พระองคนัน้ก็มาเกดิเปน พระนาคเสน สําหรับเด็กคนนั้นก็มาเกิดเปน พระยา
มิลินท มีอานุภาพมากเปนฝร่ังชาติกรีกมาตี เมืองอินเดีย เกือบท้ังประเทศ แลวก็มีความฉลาดมาก 
สําหรับอาจารยทานกเ็ปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ มีความฉลาดมาก สมกับเจตนาท่ีไดทําความ
สะอาดวดัเจดยีแตวาพอมาเจอลูกศิษยท่ีแกรงกลา 

ตอมา พระยามิลินท ไปพบทาน ทานก็ทราบทันทีไอเจานี่เปนเด็กวัดท่ีเราเคยเอาไมเคาะหวัมัน
ไว วามันจองเวรใหเราตอบปญหาใหจน แตวาอาศัยพระศาสนาองคสมเด็จพระทศพล เราก็ไมยอม
เหมือนกนั เม่ือ พระยามิลินท ถามปญหาขอไหนมา พระนาคเสน กต็อบไดหมด (วันนีใ้ครจะฟง พระ
นาคเสน ไหมละ จะเทศนใหฟง ถาเทศนจบ แกก็ตายฉันก็ตายละ 7 วนั 7 คืนนะอยากตายหรือยังละ) 



ก็รวมความวา มาพบกันเขา ถามอะไร พระนาคเสน ก็ตอบไดหมด แตวาวิธีการตอบแบบ 
อนุโยค คือถามตอบปญหาแบบ มี 3 แบบ ถาปญหางาย ถามมาก็ตอบไปทันทีก็ฟงงาย ถาปญหายากนิด
หนึ่ง ถามมากจ็ะตอบเล่ียงเพือ่ใหคนถามซักทําความเขาใจมากข้ึนจากรายละเอียด ถายากมากขึน้ก็ตอบ 
อนุโยค คือถามมาแลวก็ถามยอนกลับ 

อยางกับในตอนหน่ึง พระยามิลินท ถามวา ไอเด็กท่ีจะมาเขาครรภมารดานี่มันเขาทางไหน อี
ตอนนี้มันเปนปญหาโลกแตก ไอคนฟงก็จะหาวา พระยามิลินท คือหยาบคาย ของจริงไมใช พระนาค
เสน จริงๆ ก็จะตอบตรง แตก็ไมใช ถามวาในพระราชฐานของพระองค ไอท่ีหีบหรือวากําปนเก็บเพชร
นิลจินดาท่ีปดสนทิแลวมีไหม พระยามิลินท บอกวา มี เพชรนิลจนิดาท่ีวางไวในสมัยนั้นเรียบรอยดี
ไหม ทานบอก เรียบรอย ทานถามวา เวลานี้ถาจะเอาจติคิดวา เพชรเม็ดไหนอยูในหีบไหน กลุมไหน
บอกไดไหม พระยามิลินท บอกวาได เกบ็ไวเอง ทานถามวาสังใจเขาไปเพื่อรูจุดไดไหม ก็บอกวา ได 
นึกเม่ือไหร ก็เห็นเม่ือนัน้ ไอจิตท่ีมันเขาไปในหีบ ในกําปน สมมติปดกุญแจสนิทมันเขาทางไหน พระ
ยามิลินท บอกวามันเปนนามธรรม นึกปบก็เห็นปุป ทานนาคเสน กต็อบวา เดก็ท่ีจะเขาภรรภมารดาก็
เหมอืนกนั มันไมไดเขาทางไหนหรอกมันเปนนามธรรม นึกปุบมันเขาปบทันที เปนอันวา เวลา
หมดแลวซิ เหลืออีก 1 นาที จะเลาใหฟงเร่ืองเดียวจุดเดียวนะ 

ด็รวมความวา ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนาไดโปรดทราบ ท่ีองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กรรมเล็กนอยจงอยาคิดวาไมมีผล ตามท่ีองคสมเด็จพระทศพลตอนไวใน
เร่ืองของ นางสิริมา วานั่นเธอไมรูวานั้นพระอรหันตและก็ จงเขาใจวา พระอรหันตนี่พระพุทธเจาไมได
หามสูบบุหร่ีกินหมาก หรือกินน้ํา แตหามไมใหสูบกัญชา หรือยาฝน อยาไปหลงผิดนะ เพราะถาส่ิงใด
ท่ีรพะพุทธเจาทานหามตามพระวนิัย พระอรหันตทานไมทํา 

ประการท่ี 2 ข้ึนช่ือวา กรรมดีเล็กนอย เชน กวาดเจดียเอย อยางพวก วัดพระแกว มาทําความ
สะอาดวัอยูเสมอๆ นี่นะ ถาหากวาทําความสะอาดวดัไปดวย อยาไปนึกดาชาวบานเขาไปดวยนะ แตวา
คิดทําความด ี คิดวาไอผงขยะเศษใบไม ใบหญาเหลานี้มันสกปรกในวดั เราทําใหเพื่อความสะอาด 
ขอใหจิตเราสะอาดในชาติปจจุบัน ตองการพระนิพพานในปจจุบัน มันก็ดี มันสุดแลวแตคําอธิษฐาน 
อยาง พระนาคเสน ทานขอชาติหนา ดีนะท่ีไมหนาเร่ือยไป มาเกิดในชาติตอไปขอใหจิตสะอาด 
เหมือนกับท่ีลานเจดยีสะอาด ทานตายจากชาตินั้นมาเกดิเปนเทวดา และพรหม และจติก็สะอาดจริงๆ ได
เปนพระอรหนัต แตไดพรอมกันดวยปญญา 

เอาละบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย อาตมาแสดงพระสัทธรรมเทศนามาความจริงวนันี้วาจะเทศน
เร่ืองอ่ืน คิดอยางไรไมรูไปเรื่องนี้ไปได ใจคิดวาจะเทศนไมไหว เม่ือคืนไมสบายมากไปหนอย ในท่ีสุด
นี้ ขอยุติพระสัทธรรทเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี ้

ในท่ีสุดนี้อาตมภาพขอต้ังสัตอธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ 
และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทานใหมีแตความสุขสวัสดิ์



พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ 
และปฏิภาณธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาสากวก
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวจงบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เถิดเอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



  
 
 

 
  
 

 
 


