ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจา ฟงคําแนะนําของ
พระพุทธเจาสักหนอยหนึง่ แลวลองไปปฏิบัติตาม ถาทุกทานที่ฟงแลวนําไปปฏิบตั ิตามไดจริงอาตมา
ก็ของยืนยันวาการเกิดตอไปขางหนาของทาน ที่มีกี่ครั้งก็ตาม กี่ชาติก็ตาม ขอยืนยันวาทุกทานจะไม
พบกับอบายภูมิทั้ง 4 คือ การเกิดเปนสัตวนรกก็ดี เปนเปรตก็ดี เปนอสุรกายก็ดเี ปนสัตวเดรัจฉานก็
ดี จะไมมีแกทานทุกชาติที่เกิดตอไป และการเกิดของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จะจํากัดการ
เกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอยางหยาบ ๆ ทานทั้งหลายถาจะมีการเกิดจริง ถากําลังใจของทานยอหยอน
ปฏิบัติไดแตวา ไมเครงเครียดนัก คือปฏิบตั ิไดไมละเอียดนัก พอทํากันได เรียกประเภท เชาชามเย็น
ชาม แตก็สามารถทรงความดีไวไดอยางนี้ ถาหากวาทานจะเกิดใหม ก็เกิดเปนเทวดาหรือพรหม ๗
ชาติ และกลับมาเปนมนุษยอีก ๗ ชาติตามหลักวิชา หลังจากนั้นก็เปนพระอรหันต เขานิพพาน
ถามีกําลังใจอยางกลางคือไมเกงเกินไป ไมเกงจนถึงที่สุด คือวาประเภท ทําไดแตทําไดอยาง
เชื่องชา มีกําลังใจกลาง ๆ ที่เรียกวา มีบารมีอยางกลาง อยางนี้ทานจะเกิดเปนเทวดาหรือพรหม ๓
ชาติ จะเกิดเปนมนุษยอีก ๓ ชาติ เทานี้กส็ ามารถเปนพระอรหันตเขานิพพาน
ถามีกําลังใจเขมแขงทําไดแบบละเอียดจริง ๆ อารมณสุขุมทรงตัวไดอยางดี ถากําลังใจ
ประเภทนี้เราทําไดจะเกิดเปนเทวดาหรือพรหมอีกชาติเดียวเทานั้น กลับลงมาเกิดเปนมนุษยอีก ๑ ชาติ
เปนพระอรหันตเขานิพพาน
การยอมรับนับถือ บรรดาทานพุทธบริษทั ตองนับถือกันดวยความจริงใจเปนสวนตัวดวย และ
ก็ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของทานดวย สิง่ ใดทานหามวาไมดีอยาทํา สิ่งใดทานแนะนําวาอยางนีน้ ี่เปน
จุดของความสุข จงทํา เราทําอยางนี้ถือวา นับถือพระพุทธเจาจริง แตวาการปฏิบัติตามพระธรรม
คําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งในดานศีลก็ได ในดานธรรมก็ดี คําสั่งสอน
พระพุทธเจานีม้ ีถึง ๘๔,๐๐๐ หัวขอ ก็ไมจําเปนตองนํามาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะวาสิ่ง
ไหนที่พอจะปฏิบัติได เราทําอยางนั้น อยาปฏิบัติเกินกําลัง และตั้งใจปฏิบัติดว ยความจริงจังอยางนี้
ถือวาทานมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจาจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจาจริง
ใหลืมความชัว่ ทั้งหมด ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา ที่ผานมาแลวทั้งหมดเลิกกัน
ไมคิดถึงมัน นับตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ไมลืมคิดวาสักวันหนึ่งขาหนาเราจะตาย ถาเราตามแลวไม
ยอมมานรก มันทุกข เราไมตองการ เราตองการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถาไปสวรรคหรือพรหม
หมดบุญวาสนาบารมีตองพุงหลาวลงนรก เพราะบาปเกาที่มีอยู ฉะนัน้ มุงอยางเดียวคือไปนิพพาน
อารมณอยางนีถ้ าทรงตัวเขาเรียกพระโสดาบัน บาปทั้งหมดทุดอยางที่ทํามาแลวไมทําตอไป
คนที่เขามีศีลนะเขาไมสรางความยุงใหเกิดกับบุคคลอื่น เพราะวาเขามองหาความเลวของตัว
เปนสําคัญ ถาจิตของเราดีละก็มันก็ไมยุง กายก็ดี วาจาก็ดี ถาจิตของเราเลว วาจาก็เลว กายก็เลว
ทุกคนจงสํานึกตัวไว อยาใหมีอะไรเกิดขึน้ เปนการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบ
วินัย

ศีลของเรามีเทาไรปฏิบัติใหครบ ทําไวใหมันครบ ธรรมะมีเทาไรทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาสอน มีเทาไรปฏิบัติใหครบ อารมณสมถะมี ๔๐ ปฏิบัติใหมันครบองค วิปสสนาญามี
เทาไรปฏิบัติใหครบ ถาพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยูอยางนี้ มันก็ไมมีเวลาที่จะไปยุงกับบุคคลอื่น
ถาเราดีเสียแลวก็ไมสรางความยุงยากความเดือดรอนใหแกบุคคลอื่น
ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนพยายามทรงอารมณจิตใหอยูใน พรหมวิหาร ๔ เปนปกติ คิด
วาเราจะมีความรักในคนอืน่ และสัตวอื่นนอกจากตัวเรา เสมอดวยตัวเรา เราจะมีความสงสารเกื้อกูล
เขาใหเปนสุขตามกําลังที่เราพึงจะทําได เราไมมีอารมณอิจณาริษยาบุคคลอื่น เห็นใครไดดีก็พลอยยินดี
ตาม ถาสิ่งใดเปนเหตุเกินวิสัยดวยอํานาจกฏของกรรมหรือกฏของธรรมดาเกิดขึ้น เราจะไมมีความ
หวั่นไหวในจิต นี่อารมณอยางนี้ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงไวได ก็จัดวาเปนศูนยกําลังใจที่มี
ความสําคัญที่สุดอันจะพึงกาวเขาไปสูความดี
ถาจิตของเราทรงอยูในพรหมวิหาร ๔ แลวมีอะไรบางที่มันจะเกิดขึน้ นั่นก็คือ ศีลบริสุทธิ์
ไมตองระมัดระวังศีล ความเปนผูมีเหตุมีผล มีความเคารพในองคสมเด็จพระทศพลก็มีพรอมบริบูรณ
เพราะอะไร เพราะคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์ ก็แสดงวามีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระ
ธรรม มีความเคารพในพระสงฆ เพราะวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทรงแนะนําใหจิตอยูใน
ขอบเขตนี้ เรามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีเปนตน เราจึงมีศีลบริสุทธิ์ เราจึงรูจักอายความ
ชั่ว เกรงกลัวความชั่ว จึงไดมีการประกอบความดี คือจิตทรงพรหมวิหาร ๔ มีหริ ิและโอตตัปปะ
นึกถึงความตายเปนอารมณ อยูที่ไหนก็มีแตความเยือกเย็น มีแตความสุข เราก็เปนสุข บุคคลอื่นก็
เปนสุขเพราะกายไมเสีย ปากไมเสีย ทั้งนี้เพราะวาใจไมเสีย ถากายเสีย ปากเสีย ก็แสดงวาใจมัน
เสีย เสียมากจนลนมาถึงกาย ถึงวาจา นี่เปนอันวาถาทรงคุณธรรมอยางนี้ได ความเปนพระโสดาบัน
ก็ยอมปรากฏ
จงอยาคิดวาคนอื่นจะตองมาลงโทษเรา กอนที่คนอื่นจะลงโทษ กรรมที่เราทําความชั่วมันก็ทํา
ความเรารอนใหเกิดขึน้ แกเรา ใครเขาพูดความชั่วคราวใดเราก็สะดุงเพราะเรามันเลว พระพุทธเจา
ตรัสวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนไวเสมอ และจงโจทยตน กลาวโทษตนไวเปนปกติ หา
ความชั่วของตัว อยาไปหาความชั่วของบุคคลอื่น ถาเลวมากเมื่อไหร เราก็เพงเล็งความเลวของบุคคล
อื่นมากเทานัน้ ถาเราดีมากเทาไหร เราก็ไมแสหาความเลวของบุคคลอื่น เสียดสีเขาบาง พูดกระทบ
กระเทียบเขาบาง ทําลายความสุขใจเขาบาง นั่นแสดงวา เรามันเลวทีส่ ุดของความเลว คือความเลว
มันไมไดขังอยูเ ฉพาะในใจ มันไหลออกมาทางกาย ไหลออกมาทางวาจา เพราะมันลน เลวจนลน
นี่ขอทุกทานจงจําไว อยาไปมองดูความเลวของคนอื่น มองดูความเลวของตน ไมตองไปปรับปรุง
บุคคลอื่น ปรับปรุงเราเองใหมันดีที่สุด
คนที่เขามาสรางความชั่วใหสะเทือนใจเรา นั่นเขาเปนทาส ของกิเลสตัณหา อุปาทาน และ
อกุศลกรรม ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม นี่ไมมีทางจะคืนตัวได ความเปนอยูข อง
เขาในสมัยปจจุบันในชาติที่เปนมนุษยเขาก็มีแตความเรารอน มีแตความเศราหมองจิต เพราะกิเลสมัน

ทําจิตใจใหเศราหมอง ตัณหาสรางจิตใจใหเรารอน อุปทานมีอาการเกาะความชั่วเปนปกติ อกุศกรรม
ทําความชั่วตลอดเวลา คนที่เปนทาสของกิเลสตายแลวไมมีโอกาสจะเกิดเปนคน แมจะเกิดเปนสัตว
เดียรัจฉานก็ยังเกิดไมได ตองไปเกิดในอบายภูมิ
นี่ถาบุคคลผูใดทําใจของเราใหเรารอนดวยกายกรรม ทําดวยกายก็ดี ดวยวจีกรรม ทําดวย
วาจาก็ดี เราจงคิดวาคนประเภทนี้เขาไมใชคน เขาคือสัตวนรกในอบายภูมินั่นเอง เราก็คิดวาถาเราจะ
ไปตอลอตอเถียง จะกระทําตอบ เราก็จะเลวตามเขา เวลานี้จิตใจของเขาจมลงไปแลวในนรก ถาเรา
ทําตามแบบเขาบาง เราก็จะจมลงนรกเหมือนกัน มันไมมีประโยชน จิตเราก็ระงับความโกรธดวย
อํานาจขันติหรืออุเบกขา นีอ่ ุเบกขาเราใชกันตรงนี้เลย เฉย เขาเลวก็ปลอยใหเขาเลวไปแตผูเดียว เรา
ไมยอมเลวดวย
จําใหไดวา ชาตินี้ทั้งชาติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เราจะไมประมาทเรื่องความตายของชีวิต และ
คนที่เกิดทีหลังเราเด็กเล็กตายกอนเราไปเยอะแยะ เราตองตายแน พยายามรวบรัดคามดีเขาไว บาป
เกา ๆ ที่ทําไวแลวชางมัน มันจะไปไหนก็ชางมัน มันตามเราไมทันดวยอาศัยเคารพพระพุทธเจา
เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ และปฏิบัติศีลใหบริสุทธิ์ อยาลืมวาฆราวาสศีลหา อาจจะ
หยาบไปนิดหนึ่ง แตกพ็ นอบายภูมแิ ลว ถาทางที่ดีไดกรรมบถ ๑๐ จะดีมาก
จงจําไววาอารมณใดที่ประกอบดวยความรัก ประกอบไปดวยความโลภ ประกอบไปดวย
ความโกธร ประกอบไปดวยความหลง อันนั้นพุทธเจากลาววาเปนอารมณของ ดิรัจฉาน คําวา
ดิรัจฉาน ก็หมายความวา ไปขวาง ดิรัจฉานนี้เขาแปลวา ไปขวาง ๆ คือมันขวางจากความดี มันไม
ตรงดี เพราะอาการอยางนัน้ เปนอาการของเดียรัจฉาน ใจคิดเปนใจของเดียรัจฉาน วาจากลาว
ดิรัจฉานกถา เปนวาจาของเดียรัจฉาน อาการทําเปนอาการของเดียรัจฉานใชไมได พระพุทธเจาไมมี
ความประสงค
ความมีระเบียบวินยั เปนของสําคัญ คนที่เลวยอมไมรักษาระเบียบวินยั ไมจําคําสั่งและคํา
สอน คือคนใดก็ตามตองมีอาการเตือนกันอยูเสมอ ๆ นั่งจงรูวาเลวเกินไปสําหรับการที่เกิดมาเปน
มนุษย เพราะการเปนมนุษยเรามาจากความดี มาจากทาน มาจาศีล มาจากภาวนา ถามาถึงความ
เปนมนุษยแลวทําเปนคนไรศีล ไรทาน ไรภาวนา คือการเจริญปญญา ก็แสดงวาเรากลับเปนสัตว
ของอบายภูมิใหมกายเปนคน แตใจเปนสัตว กายเปนคน แตใจเปนเปรต นี่เปนวิสัยของคนที่ไมรักดี
ไมรักงาม นี่เราฟงธรรมกันมาถึงขึ้นความเปนอริยะ แตวาจิตใจของเรายังตกเปนทาสของอบายภูมิอยู
ก็รูสึกวาจะเลวมากเกิดไป
พวกเรามีใครบางไหม ในอดีตใกลกด็ ี ไกลก็ดี ที่ขาดพรหมวิหาร ๔ มีอารมณคดิ เปนศัตรู
กับคนอื่น คิดทําลายลางบุคคลอื่น คิดอิจฉาริษยาบุคคลอื่น คิดลงโทษ คิดซ้ําเติมในความผิดของ
บุคคลอื่นมีบางไหม ในอดีตเริ่มตั้งแตอยางเขามาสูสํานักนี้ อารมณจดุ ไหนมีบา ง ถามีอยูไมรูตัววามี
นี่เลวมาก หมายถึงวาเปนที่ไปอเวจีมหานรก ถาขณะใดเรารูอยูว ามี ในกาลนัน้ พึงรูวานี้เราเปนสัตว
นรกเสียแลว ไมใชแดนของอริยะ หรือไมใชแดนของสมณะ ไมใชแดนของพระสงฆใน

พระพุทธศาสนา นี่ความจริงพรหมวิหาร ๔ นี่เราศึกษากันแตตน ถาไมมีในใจก็แสดงวาเลวเกินไป
สําหรับความเปนมนุษย และก็เลวเกินไปที่จะตองเกิดเปนสัตวเปนอสุรกาย หรือเปนเปรต ชวงที่อยู
คืออเวจีมหานรก เตือนใจเตือนตัวใหรูไว ความเลวประเภทนี้ไมมีสังคมใดเขาตองการ นี่ความรูส ึก
อยางนี้ตองมีกบั เราเสมอ
ที่กลาวอยางนีไ้ มใชดา เปนการแนะนําตามที่เขาปฏิบัติกันมา เขาทํากันอยางนี้ อัตตนา
โจทยัตตานัง จงกลาวโทษโจทยความผิดของตัวไวเสมอ อยาไปยุงกับคนอื่น คตินี้นักปฏิบัติทกุ คน
เขาจะประณามตัวเองเขาไวเสมอ อารมณยุงอยูกับกามราคะนิดหนึ่ง เขาจะประณามวาเลวทันที ของ
อะไรก็ดี ถาชมวาสวย ชมวางาม เมื่อรูสึกขึ้นมาก็รูสึกวาใจของเรามันเลวเสียแลวรึนี่ แคนี้เขาตําหนิ
ตัวเขาแลว แลวยิ่งไปเพงโทษของบุคคลอื่น ไปแสดงอารมณอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่น
ไดรับความเรารอน นั่นแสดงวากิเลสมันไหลออกมาทางกายและทางวาจา มันลนออกมาจากใจ มัน
เลวเกินทีจ่ ะเกิดเปนมนุษยใหม นี่เราตองประณามอยางนี้ แลวทางทีไ่ ปจะไปไหน เปนสัตว
เดียรัจฉานก็ยังเปนไมได ตองไปขึ้นตนมาจากนรก มันไมเหมาสําหรับเรา นี่เราตองประณามตัวไว
เปนปกติอยาเที่ยวประณามคนอื่นเขา
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ระมัดระวังเรื่องจิตใจใหมาก ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงสอนใหใช อนุสสติ คือ ตามนึกถึงความดี คือนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจา ๑ ยอมรับนับถือ
พระธรรม ๑ ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ ๑ นี่เรียกวา เปนพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
พยายามนึกถึง ศีล ที่เราตองปฏิบัติ พยายามระมัดระวังใหครบถวน นึกถึงทาน การบริจาค นึกถึง
ความดีของเทวดา นึกถึง ความตาย ทีจ่ ะเขามาถึง นึกถึงอารมณของพระนิพพานอยางนี้เปนตน
อยางใดอยางหนึ่งบรรดาทานพุทธบริษัท ไมตองครบทั้งหมด องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนวา
ขึ้นชื่อวาความชั่วที่ทํามาแลวในกาลกอน จงอยาตามนึกถึงมัน นึกถึงความดีที่ทําไวแลวเทานั้น ผล
ของความดีจะสงผลใหเปนสุข คือไปเกิดบนสวรรคได
ทีนี้ความสุข ความทุกขของโลก มีความรอนเกินไป ความหนาวเกินไป มีความหิว มี
ความกระหาย มีความปวยไขไมสบาย กระทบกระทั่งกับอารมณที่เราพอใจบาง ไมพอใจบาง ความ
แกเขามาถึง ความตายจะเขามาถึง ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะเขามาถึง อาการ
ทั้งหลายเหลานี้ ถาเกิดขึ้นถือวาเปนเรื่องธรรมดา เปนกฏธรรมดาที่เราจะหลีกเลีย่ งไมได ความสบาย
ใจมันเกิดอารมณจิตเกิดสุขที่อารมณของพระอนาคามี มีความสุขใจแบบนี้ไมมีอะไรเปนที่รับสัมผัส
แหงความทุกข มีอารมณจติ สบาย
แลวตัวสําคัญที่รายที่สุดที่สรางความทุกขก็คือ อารมณความรักในกามารมณ นี่ตวั สําคัญ
เปนตัวสรางเหตุรายใหเกิดขึ้นกับจิต หรือเปนเหตุใหเกิดขึ้นกับจิต หรือเปนเหตุใหเกิดขึน้ กับกาย
อาศัยความรักเปนสําคัญที่เราจะตองเศราโศกเสียใจ เพราะอาศัยของรักพลัดพรากไป ภัยอันตรายจะ
เกิดขึ้นกับเรา โทสะ ความพยาบาทมันจะเกิดขึ้นจะตองประทุษรายซึง่ กันและกัน ก็เพราะวาสิ่งที่เรา
รัก ความรักที่เนื่องดวยกามารมณไมมีสาํ หรับเราแลว มันจะมีภัยอันตรายมาจากไหน จะมีความเศรา

โศกเสียใจมาจากไหน ตอนนี้เปนอันวากิเลสหยาบหมดไป ที่องคสมเด็จพระจอมไตรวา อธิจิตสิกขา
ก็หมายความวา ตองทรงอารมณในดานความรูสึกอยางนี้เปนปกติ มีความเขมแข็งพอที่จะไมทําลาย
ความดีสวนนีไ้ ปจากจิต มันจะทรงอยูไดทุกขณะจิตที่ชวี ิตเราทรงอยูตลอดไป
ความรักที่มันเกิด เราเขาใจวามันดี เขาใจวามันสวย เขาใจวามันสะอาด อารมณอยางนี้เปน
อารมณของตัณหา ดึงไปอบายภูมิมนี รกเปนตน นี่พระทุกองค เณรทุกองค ฆราวาสทุกทานจงทําจิต
อยางนี้เปนปกติ จะสังเกตไววาใครสนใจหรือไมสนใจ คนที่สนใจเขาไมสรางความเดือนรอนใหเกิด
กับบุคคลอื่น เพราะอะไร เพราะตองดูตวั ไวเสมอวา เรามีจุดบกพรองขนาดไหน อยางปลอยให
กิเลสมันลนจากใจ ถาจะเลวอยูแ คในใจ ความรักจะพึงเกิดขึ้นในเพศก็อยูแคใจ อยาใหมันไหลมาทา
ทางตา อยาใหมันไหลมาทางปาก อยางใหมันไหลมาทางกายอยางนี้ เขาเรียกวาขังรัก เปนแคกําลัง
ของสมาธิ เปนสมถภาวนา แตทําลายอารมณรักภายในใจเสียได นีเ่ ปนอารมณของสิปสสนาญาณ
เขาทํากันอยางนี้นะ มีอารมณใหทรงอยูเปนปกติ
ใชสังขารุเปกขาญาณ เฉยทั้งอาการที่เขามากระทบกระทั่งจิตในดานของโลกียวิสัย เฉยทั้งคํา
ชม เฉยทั้งคํานินทา เฉยทัง้ ไดมา เฉยทัง้ เสื่อมไป เฉยหมดไมมีอะไรสนใจ คํานินทาวารายเกินขึ้น
กระทบใจแผล็บ ปลอยหลุดไปเลย ชางมันฉันไมยุงอารมณอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรางกาย จะ
ปวยไขไมสบายมันจะแก มันจะตายก็ชางมัน แตการรักษาพยาบาล การบริหารรางกายเปนของ
ธรรมดา ถือวาทําตามปกติ
ถาเขาจะถามวา ถาทําจิตใจไดอยางนีย้ ังสูบบุหรี่ไหม ยังกินหมากไหม ยังจะตองใชของที่เคย
ใชกับรายกายไหม ก็ตองตอบวาใชตามปกติ เขาไมไดติด แตรางกายตองการ เหมือนกับ
พระพุทธเจาทีเ่ ปนพระพุทธเจาแลวยังฉันภัตตาหารเรื่องอะไรที่ประสาทตองการเปนเรือ่ งธรรมดาที่ตอง
บํารุงโดยประสาท เพื่อเราจะเอาไวใชเปนประโยชน เหมือนกับคนที่ลงเรือรั่วเพื่อหวัดจะขามฟาก
ถาขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู เมื่อน้ํามันรั่วขึน้ มาเราก็ตองอุด มันผุตรงไหนก็ตองทํานุบํารุงซอมแซม
ไมใชวาปลอยใหมันรัว่ ใหมนั พังไปจนกวาเราจะขึ้นฝงได
ใชปญญาพิจารณาใหเห็น คอย ๆ คิด คอย ๆ นึก เห็นตามความจริง เราเรียกหาคามเจริญกัน
ในหลักพระพุทธศาสนา ไมใชจะมานั่งโกหกมดเท็จตนเอง ถาเห็นตัวเราแลวก็เห็นบุคคลอื่น ดูหา
ความเปนจริงใหพบ จนกระทั่งจิตสลดคิดวา
รางกายของคนและสัตวเต็มไปดวยความสกปรกจริง ๆ
รางกายของคนและสัตวมีทกุ ขจริง ๆ
รางกายของคนและสัตวหาความเที่ยงไมไดจริง ๆ
มันมีการสลายตัวไปในที่สุด
ไมมีใครจะบังคับบัญชารางกายใหมีสภาพทรงตัว
ไมมีใครจะกลาจะแสดงวาเราเปนเจาของรางกายจริงจังโดยการบังคับใหทรงตัวได
ในเมื่อรางกายมันไมดีอยางนี้เราจะไปเมามันเพื่อประโยชนในโลกียวสิ ัยทําไม

เมื่อรางกายมันเปนของสกปรก มันก็เปนของไมเที่ยง มีอนัตตา คือสลายตัวไปในทีส่ ุด จิต
ก็ไมยดื มั่นถือมั่น ไมผูกพันในรูปกายใด ๆ ทั้งหมด จะเปนทีม่ ีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม เห็นวาไม
เปนสาระ หรือวาไมเปนแกนสาร มันมีแตความสกปรก เครื่องประดับที่แตงกายเปนของหลอกลวง
ไมมีอะไรดี ผาผอนทอนสไบหามาแลวอยางดี สีสดสวยเดี๋ยวก็ทรุด.โทรม ความจริงนึกวาสวมแลว
ก็เก็บ จะใชใหมก็ตองซักตองฟอก นี่แสดงวามันสกปรก เครื่องอาภรณตาง ๆ ก็คอยปดคอยสีขัด
เกลา ทําลายสิ่งสกปรกอยูเสมอ ทีนี้อะไรมันเปนของสะอาด เปนอันวาวัตถุก็ดสี ิ่งที่มีชีวิตก็ดี มันก็
ของไมสะอาดทั้งหมด จิตคิดอยางนีใ้ หมนั เปนปกติ จิตก็ตัดความรักเสียได
สักกายทิฏฐิ ตามแบบทานอธิบายไวในหลักสูตรนักธรรมชั้นโท เปนคําอธิบายถึงอารมณ
พระอรหันต ถาจะปฏิบัติกนั ตามลําดับแลวตองใชอารมณตามลําดับคือ ใชอารมณ ขั้นตน ขัน้ กลาง
และขั้นสูงสุด
อารมณหรือการปฏิบัติตนหนีนรก จนนรกตามไมทนั ตอไปทุกชาตินนั้ มีอารมณโดยยอดังนี้
๑. มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตอ งตายแน
๒. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆสาวกของพระพุทธเจา
๓. ฆราวาสมีศีล ๕ ทรงอารมณเปนปกติ
ทั้ง ๓ ประการนี้ เปนอารมณในขณะทีป่ ฏิบัติ เมื่ออารมณทรงตัวแลว อารมณทปี่ กหลัก
มั่นคงอยูกับใจจริง ๆ ก็เหลือเพียงสอง ที่ทา นเรียกวา องค ก็คือ
๑. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ สาวกของพระพุทธเจามั่นคงจริง
๒. มีศีล ๕ บริสุทธิ์ผุดผองจริง
เพียงเทานี้ นรกก็ดี อสุรกาย สัตวเดียรัจฉาน เราผานได ไมตองไปอยูหรือเกิดในเขตนี้อีก
ตอไป ถาจะถามวา บาปกรรมที่ทําแลวไปอยูไหน ก็ตอ งตอบวายังอยูครบ แตเอือ้ มมือมาฉุดกระชาก
ลากลงไมถึง เพราะกําลังบุญเพียงเทานี้ มีกําลังสูงกวาบาป บาปหมดโอกาสที่จะลงโทษตอไป
ความจริงพระโสดาบันไมใชของสูง เปนของธรรมดา ที่เรียกกันวา ชาวบานชั้นดี ทานพระ
อริยะเบื้องสูงทานกลาววา ธรรมที่จะทําใหคนเปนพระโสดาบันเหมือนกับเด็กเลน คือเปนของทํางาย
ๆ มีพรหมวิหาร ๔ ประจําใจ เราก็เปนพระโสดาบันไดแบบสบาย ถาเรามีความฉลาด แตถาหากวา
เราโง ปลอยใหจิตเปนทาสของกิเลส ยังมีอารมณอิจฉาริษยาบุคคลอื่น อยากจะพิฆาตเขนฆาทําลาย
บุคคลอื่นใหมคี วามทุกข ขาดความเมตตาปรานี มีอารมณอิจฉา มีอารมณหวั่นไหวในกฎของกรรม
อันเปนสิ่งธรรมดา อันไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได อยางนี้ปวยการ จะกลาวไปไยถึงพระโสดาบัน
แมแตเราจะเปนคนก็ยังเปนไมได เพราะจิตเปนวิสยั ของอบายภูมิ คือเปนวิสัยของสัตวนรก เปนวิสัย
ของเปรต เปนวิสัยของอสุรกาย เปนวิสยั ของสัตวเดียรัจฉาน ฉะนัน้ อารมณประเภทนี้ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทาน ทั้งภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา จงเวนเสียทรงพรหมวิหาร ๔ ใหเปนปกติ

สักกายทิฐิ เอาตัวนี้เขามาตั้งตนกอน อารมณขั้นตนของพระโสดาบัน กับสกิทาคามี ทานมี
ความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย และบรรดาเพือ่ นภิกษุสามเณรก็ดี ญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรูสึก
เหมือนพระโสดาบัน สกิทาคามีไหม ทานมีความรูสึกตัวทานเอง ทานจะตายไหม แตก็บางทีหลาย
ๆ ทานอาจจะลืม
ตอแตนี้ไปเรามาตั้งตนกันใหมดีไหม วาตอไปนี้กอนจะหลับเราจะคิดไววาหลับคราวนี้จะได
ตื่นเห็นพระอาทิตยวนั ใหมหรือไมก็ไมทราบ เราอาจตองตายระหวางการหลับหรือกอนสวางก็ได พอ
สวางแลวตืน่ ขึ้นมา ก็มีความรูสึกวาเราจะไดเห็นกลางคืนของคือวันนีห้ รือไมก็ไมทราบ เพราะชีวติ
ในชวง ๑๒ ชั่วโมง ของกลางวันเราอาจจะตายกอนก็ได ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา ชีวิตเปนของไม
เที่ยงแตความตายเปนของเทีย่ ง เรื่องความตายนี้บรรดาทานพุทธบริษัทจงอยาคิดวาคนคิดถึงความตาย
นี้ ตองงอมืองอเทาไมทํามาหากิน ไมสั่งสมความดี อันนั้นผิดองคสมเด็จพระธรรมสามิสรทรง
แนะนําวา คนที่นึกถึงความตายนี่ เขาเปนคนแกลวกลา ประกอบกิจการงานทุกอยางตามหนาที่
ครบถวน เพราะไมแนใจวาจะตามเมื่อไร
หากวาเราไมประมาทในชีวิต คิดวาอาจจะตายวันนี้ไวเสมอ เราก็หาทางรวบรัด สิ่งใดที่จะ
สรางทรัพยสมบัติใหเกิดขึน้ สําหรับทําทุนรอนไวเพื่อเราในยามปวยหรือยามแก ถึงเวลาที่มันตายไป
แลวลูกหลานไมลําบากในการจัดการศพหรือการเปนอยูใ นเบื้องหนา เราก็หาทรัพยสมบัติมาตามกําลัง
ที่จะพึงหาได หาจนเต็มความสามารถดวยความไมประมาทในชีวติ อยางนี้ถาบังเอิญมันยังไมตาย
ทรัพยสินที่เราหาไดก็จะสรางความสุขใหเกิดขึ้นกับเราในปจจุบัน ในเมื่อเราคิดวาเราจะตายแลว รูวา
ตายแลว ถาทําความชั่ว จิตชั่วเราตองไปอบายภูมิ มีการเกิดเปนสัตวนรก เปนตน เราก็จะละจาก
ความชั่วนัน้ ตั้งหนาทําดี พูดดี คิดดี คนที่ทําดี พูดดี และคิดดี คนประเภทนี้เปนที่รักของคนทุก
คนในโลก
คําวา วิจกิ ิจฉา ที่แปลวา สงสัย คือสงสัยในความดีของพระพุทธเจา สงสัยในความดีของ
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา สงสัยในความดีของพระอริยสงฆ มีพระอรหันต เปนตน
สงสัยวาพระพุทธเจานะมีจริงหรือไมจริง ถามีจริง ๆ พระพุทธเจานะดีไหม คําสอนของพระองคดี
จริง ๆ หรือเปลา นี่สงสัย สงสัยคําสอน นี่สงสัยพระธรรมเลย แลวสงสัยวาพระอริยสงฆใน
พระพุทธศาสนานี่มีหรือไมมี หนัก ๆ เขาก็เลยคิดวาไมมี เพราะตัวสงสัยพระพุทธเจาจริง ๆ ก็ไมมี
พระไตรปฏกที่มีอยูอานกันอยู ก็เปนพระไตรปฏกโกหกมดเท็จ ใครเขียนขึ้นมาก็ไมรู ก็เขียนแบบ
โกหกขึ้นมาวาโลกนั้นมี โลกนี้มี ระลึกชาติไมได จิปาถะกันไป เลยสงสัยพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาที่เขาบอกวา พระสงฆนะ เรารอน เพราะพระไมเห็นจะทําอะไรไดแตบิณฑบาต
แลวก็กิน กินแลวก็นอน นอนแลวก็บณ
ิ ฑบาตแลวก็บอกบุญบาง ขอบุญบางเรี่ยไรกันบาง จิปาถะ
มีแตพูดไปพูดมาแลวก็พดู ไป ไมเห็นมีอะไรใหเกิดประโยชน นี่ไมสงสัยนะ เลยไมเชื่อเสียเลย
ลักษณะอยางนี้เปนสังโยชน ขอที่ ๒ ที่ทําใหคนเราตองลงอบายภูมิ ของยืนยันวา ถามีอารมณอยาง
นี้ตองลงอบายภูมิ เปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวดริ ัจฉาน แนนอน

สีลัพพตปรามาส คือปฏิบัติศีลใหครบถวนทุกประการดวยความเต็มใจ การปฏิบัตศิ ีล
ครบถวนสําหรับฆราวาส มีศีลหาใชไดแนนอน ถาจะทําคนใหดีจริง ๆ ก็มีกรรมบถ ๑๐ ดวย ถามีทั้ง
ศีลหามีทั้งกรรมบถ ๑๐ อยางนี้จะมีความสุขอยางยิ่งทั้งปจจุบันและสัมปรายภพ ถาปฏิบัติตนไดอยาง
นี้ องคสมเด็จพรมหามุนี คือพระพุทธเจาทรงยืนยันวาทานทั้งหลาย เมื่อตายแลวจากชาตินี้กด็ ีหรืออีก
กี่ชาติก็ดี จะไมพบกับคําวาอบายภูมิเลย การเกิดเปนสัตวนรกก็ดี เปนเปรตก็ดี เปนอสุรกายก็ดี ไมมี
สําหรับทาน แมแตสัตวเดรัจฉานก็ไมเกิดในแดนนัน้ จําเวียนวายตายเกิดเฉพาะการเกิดเปนคน เปน
เทวดาหรือพรหมเทานั้น
คําวาถือมงคลตื่นขาวคือ ไมมีความมั่นใจในตนเอง มีขา ววาดีที่ไหนไปที่นั่น สวนขอวัตร
ปฏิบัติก็ไมมีอารมณทรงตัว ใครวาอยางไรดีทําตามนั้น ในที่สุดก็กลายเปนคนจับจด ไมมีอะไร
แนนอนจริงจัง ผลที่ไดรับก็เหลวทั้งเรื่องตลอดชีวิตเห็นมามากรายแลว คนอยางนี้ทา นเรียกวา คนขาด
สัญญา คือความจํา และไรปญญา คือไรความคิดความฉลาด จะวาโงเฉยๆ ก็ไมแนใจนักวา ถาจะ
พูดวาโงแกมหยิ่งเห็นจะพอไปได
พระอนาคามีสิ่งที่เพิ่มสําคัญที่สุดในดานสมถภาวนา สําหรับวิปสสนาภาวนาตองเปนไป
ตามปกติ คือตองพิจารณาขันธ ๕ วาไมใชเรา ไมใชของเรา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมันก็ไมใชเรา
ไมใชของเรา ตัวนี้มีกาํ ลังทรงตัวมากขึ้น อารมณที่เพิ่มเขามาพิจารณาอีก นั่นก็คือ กายคตานุสสติ กับ
อสุภกรรมฐาน ตอนนี้ตองมีอารมทรงตัว ทรงตัวมากขึ้นกวาพระสกิทาคามี เพราะเปนการตัดกาม
ราคะใหเด็ดขาด ควบกับวิปส สนาญาณแลวก็ใชพรหมวิหารและกสิณ ๔ เครงครัดยิง่ ขึ้น คําวา เครงนี้
ไมใชวานั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืน อยางนี้ใชไมได หลับตาทั้งคืนทั้งวันนีใ่ ชไมได ตองอารมณปกติมนั มี
ความรูสึกอยู คืออารมณปกติของกายเห็นวารางกายสกปรก มันเปนชิ้นเปนทอน เหมือนกับสวมเดิน
ได แลวก็การโกรธกันการพยาบาทกันไมมีประโยชนอะไร คนเต็มไปดวยความทุกข มันตองแก ตอง
เจ็บ ตองตายอยูแลว
สําหรับ กายคตานุสสติ และ อสุภกรรมฐาน นี่สําหรับพระอนาคามีตอ งพิจารณาควบคูกันไป
กับ สักกายทิฏฐิ พิจารณาใหจิตทรงตัว ไมใชวาจะไปนั่งหลับตาเปงนะ กลางวัน กลางคืน ตื่นอยู
หลับอยู หลับตาอยู ทําใหจติ เสมอกัน เห็นสภาพตามความเปนจริง มองเห็นคนปบ ใหเห็นทะลุเขา
ไปถึงภายในเลย จิตนึกเขาไปภายในวาคนทุกคนเต็มไปดวยความสกปรก และคนทุกคนเต็มไปดวย
ความทุกข คนทุกคนหาความสุขไมได ทุกขเพราะความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย
การปวยไขไมสบาย การทรุดโทรมของรางกาย มีความปรารถนาไมสมหวัง มีความตายไปในที่สุด
ทุกขเพราะประกอบกิจการการงานทุกอยาง นี่มันทุกขทงั้ หมด มันเปนตัวทุกข นอกจากทุกขแลวมันก็
จะมีสกปรกเสียอีก อันนีเ้ ราจะพึงปราถนาอะไรกับรางกายที่เต็มไปดวยความสกปรก รางกายที่เต็มไป
ดวยความทุกข รางกายที่หาความเที่ยงแทแนนอนไมได คอยๆ ใชใจพิจารณาวนมาวนไปอยูอยางนี้
พยายามใหเห็นตามความเปนจริงไมได ใหจิตมันรูซึ้งถึงความเปนจริง ไมใชนึกเลนๆ นึกจริงๆ นึก
ถึงตัวเราทุกวัน เห็นตัวเราแลวเห็นคนอื่นงายกวา

การถือตัววาถือตนวาเราเสมอเขาก็ดี เราดีกวาเขาก็ดี เราเลวกวาเขาก็ดเี ปนปจจัยของความทุกข
ทีนี้เราจะวางใจอยางไรถึงจะสบาย อาการที่เราจะวางใจในตอนนี้กว็ างใจแตเพียงวา ชราป
ทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข โสกะปริเทวะทุกขะ โทมะนัส อุ
ปายาส ความเปนเศราโศกเสียใจเปนทุกข ทุกขมาจากไหน ทุกขมาจากการเกิด แลวการเกิดนี่มันมา
จากไหน การเกิดมาจากกิเลสตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม เปนอันวา วางใจเปนกลาง ใครจะดีใคร
จะชัว่ อยางไรก็ชาง เราทําใจไวเสมอ เห็นคนใดเขาดี ก็ยินดีกับเขา เห็นคนใดเขามีความสม่ําเสมอกับ
เราโดยธรรมเราก็พอใจ เห็นไรเขาเลวกวาเรา เราก็แสดงธรรมสังเวชวาเขาไมนาจะประมาทในชีวิต
ควรจะคิดปรับปรุงตัว ควรจะคิดปรับปรุงใจใหมีความดี เปนอันวาเราจะไมเหยียดหยามใคร เราจะ
ไมตีเสมอใครเราจะไมขมขูใคร รักษากําลังใจของเราใหเปนสุข
เราตั้งใจไวโดยเฉพาะ รักษาอารมณ อุปสมานุสสติกรรมฐาน เปนอารมณวา เราตองการพระ
นิพพานในชาตินี้ โดยสรุปตัวทายเสียทันทีคือ ตัดอวิชชา ความโง มานั่งใครครวญวา มนุษยโลกก็ดี
เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เปนดินแดนทีไ่ มพนความทุกข ความทุกขมันมีกับเราไดทุกขณะจิต เรา
เปนมนุษยเต็มไปดวยความรอน ความหนาว ความหิว ความกระหาย ความปวด ความเมื่อย ปวยไข
มีความไมสบาย มีความตายไปในสุด มีการกระทบกรทัง่ กับอารมณของชาวโลก เรื่องโลกมนุษยไมดี
เทวโลกกับพรหมโลกก็พักความดีอยูชวั่ คราว ไมมีความหมาย ใจเราตองการอยางเดียวคือ พระนิพาน
มีพระนิพพานเปนอารมณ
ถาจิตถึงตอนนี้ละบรรดาทานพุทธบริษัท จิตจะเบามาก เหมือนกับมีความรูสึกวาเราไมได
อะไรเลย จิตมันสบายๆ กําลังฌานที่เราเคยมั่นคง กดอารมณนิ่ง มีความหนัก มันจะสลายตัวไป แต
วาจิตใจของเรามีความสุข จะกระทบกระทั่งอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ตามที ไมมีความรูสึกวามันจะมี
ความลําบาก ไมมีอะไรที่จะมีความหนัก ไมมีอะไรที่จะทําจิตใจของเราใหเรารอน ไดยินเสียงคนดาก็
สบายใจ คิดวาเขาไมนาจะทําความชั่ว เปนปจจัยของความทุกขเห็นใครเขาสรรเสริญเรา ก็ไมมี
ความสุขใดๆ ไมสั่นคลอน รูสึกวาความสรรเสริญไมมีความหมายเราดีขึ้นมาไดไมใชอาศัยการ
สรรเสริญ หรือวาถาเราไมดี ก็ไมใชอาศัยการแชงดาของบุคคลใด ความดีจะมีขึ้นมาได หรือความไม
ดีจะมีขนึ้ มาได ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเทานั้น ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงไดอยางนี้เรียกวา
อรหัตตผล
คิหิปฏิบัติ ๑
เปนอันวา ธรรมวิภาค ตอนนี้คงจะไมพูดกันถึงเรื่องพระนิพาน แตวาเปนการปฏิบัตทิ ี่องค
สมเด็จพระสวัสดิ์เห็นวาถาเปนผูครองเรือน คําวา คิหิปฏิบัติ หมายความวา เปนการปฏิบัติของคนผู
ครองเรือน บุคคลผูครองเรือนนั้นถาจะพูดกันถึงพระนิพานใหชัดก็รสู ึกวาจะลําบาก แตกไ็ มแนนัก
เวลานี้ผูครองเรือนอาจจะมีกาํ ลังใจดีกวาผูค รองวัดก็ได จะเห็นวาบรรดาอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายที่มี
อายุมากก็ดี วัยกลางคนก็ดี ที่เปนหนุมเปนสาวก็ดี ทีเ่ ปนเด็กก็ดกี ลับมีความพอใจในการปฏิบัติสม

กรรมฐาน วิปส สนากรรมฐานกันมาก ฉะนั้นจงอยาคิดวาธรรมะขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค ที่
สอนมาแลวเพือ่ พระนิพานจะเหมาะแตสําหรับพระภิกษุสามเณร เทานั้นก็หาไม ทานที่เปนฆราวาสได
เปนพระอริยเจากันมากมาย ในสมัยองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จะเห็นวามีมากทานที่ฟงเทศน
จากองคสมเด็จพระภควันต สมัยเปนเด็กอายุ ๗ ป ก็สามารถบรรลุอรหันตกนั มากมาย แตนนั้ ก็เห็น
วาก็อาจจะเปนการเลือกบุคคลเพราะวาเปน บุคคลผูมีปญญาดีมีกําลังใจเขมแข็ง ที่เราเรียกวามีบารมีแก
กลา คําวาบารมีแกกลาหมายถึงวามี กําลังใจเขมแข็ง สามารถจะตอสูกบั อุปสรรคตาง ๆ ที่เขาเรียกวา
กิเลส คือ อารมณของความชั่ว ทําลายใหพินาศไปไดโดยงาย
ตอจากนี้ไปก็จะขอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมในฐานะ ที่เปนฆราวาสธรรมดา
คือชาวบานธรรมดา ก็ไมพูดกันถึงวาเปนนักบุญนักกุศล นักวัดนักวา หรือวาเปนนักธรรมะธัมโม
เกินไป ทีน่ ี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไวเฉพาะชาวบานธรรมดา ๆ จริง ๆ นี่จะเหนวาพ
ระพุทธเจานีไ่ มใชจะรูแ ตเรือ่ งพระนิพพานเทานั้น สมเด็จพระภควันตก็ทรงมีความรูความเหมาสมเพื่อ
ชาวบานธรรมดาดวย ตอนีไ้ ปก็จะขอนําวิธปี ฏิบัติหมวดแรกที่จะนํามาแนะนําทาน เปน หมวดแรก
จริง ๆ ทานพูดถึงศีล ๔ ( กรรมกิเลส ) กระผมก็จะขอหลีกไปเสีย เพราะขางหนาจะมีศีล ๕ ถา
เรามาพูดกันถึงศีล ๔ แคนี้ รูสึกจะเบาเกินไป ผมจะหลีกไป จะขึ้นตนดวย อบายมุข เสียเลย
หมวดนี้ทานเรียกวา อบายมุข คําวา อบายมุข ทานแปลงมาวา เหตุเครื่องฉิบหาย ๔ อยาง
เหตุที่เปนเหตุใหสรางความฉิบหาย ไอคําวาฉิบหายนี่ขอไดโปรดอยาถือวาเปนของหยาบ เปนศัพท
ธรรมดาของภาษาบาลี คําวาฉิบหายนีห่ มายความวาหาความดีอะไรไมไดเลย ถาคนใดมีกําลังใจ พอใจ
ในเหตุ ๔ ประการนีแ้ ลว องคสมเด็จพระประทีปแกวถือวา ทานผูนนั้ เขาถึงความฉิบหายคือหมด
ความดี ไมตองเอาถึงความดีของเปนพระเปนเณร นักปฏิบัติสมภาวนาแมแตความดีอยางคนธรรมดาก็
ดีไมไหว อบายมุข ๔ ประการ คือเหตุของความฉิบหาย ๔ ประการ นั้นก็คือ
๑. ความเปนนักเลงหญิง ความจริงความเปนนักเลงหญิงที่พูดเฉพาะผูชายนะ ถาจะพูด อยาง
ผูหญิงบางก็ตางเรียกวา เปนนักเลงชายนักลาชาย ถาผูชายก็เปนนักลาหญิง เปนอันวา เปนคนเจาชูไ ม
มีเขต มีความปรารถนาในความรักหาที่สดุ ไมได ถาเปนอยางนี้ องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา หา
ความดีไมได คนประเภทนีไ้ มมีดี ทั้งนี้เพราะอะไรละ ถาหากวาเปนคนที่มีความรักมาก มีสามีมากมี
ภรรยามาก ฐานะความเปนอยูของตัวมันก็หมด อยางที่โบราณทานกลาววา สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร
เปนเหตุแหงความฉิบหาย ถาชายคนใดมีภรรยาเกินกวา ๑ คน ความจริงมีภรรยา ๑ คน นี่ก็รูสึกวา
หนักมาก เพราะนอกจากภรรยาแลวก็ยังมีบิดามารดาของภรรยา มีพี่นอ งของภรรยา ญาติของภรรยา
ที่ยังจะเพิ่มความหนักใจ นอกนั้นก็ยังมีลกู ไหลออกมาทีละคน สองคน ลูกโผลขึ้นมาคนหนึ่งก็ทุกข
ครั้งหนึ่ง โผลขึ้นมาอีกคนก็ทุกขอีกครั้งหนึ่ง ลูกแตละคนกวาจะโตนี่ ตองใชอะไรบาง มันก็เกิดความ
หนัก ทรัพยสินที่เราจะพึงหาเฉพาะคูตวั ผัวเมีย มันไมไดตองหาเพื่อลูก ลูกกวาจะโตมาแตละคน ใช
ภาระหนัก คือการหาเงินหาทองทรัพยสินจับจายเทาไหร นี่ตองคิด และประการที่สอง ลูกแตละคน

เมื่อเวลาที่จะเขาการศึกษา ตองใชเงินใชทองเทาไหร ถาเผอิญเปนลูกดีกย็ ังคอยยังชั่ว ถากลายเปนลูก
อกตัญูไมรูคุณ แลวพอแมจะบาตาย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไปที่ เชียงราย เวลานี่ที่พูดนี้ เปนวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ไปที่ เชียงราย
เมื่อเดือนกอนโนน เห็นจะเปนเดือนกรกฎาคม ใชแลวกอนเขาพรรษาหนึ่งวัน กลับมาถึงวัดมีคนเขา
บอกใหฟงวามีทานสุภาพสตรีทานหนึ่งมีฐานะดีมาก อยูในตัวเมืองของ จังหวัดเชียงราย แตปรากฎวา
ลูกของทานออกไปนอกรีตนอกรอย ไปคบเพื่อนที่ไมนารัก นําเงินนําทองไปใชมาก หายไปนาน วัน
หนึ่งลูกกลับมาบาน ทานก็ดใี จ คิดวาลูกจะมาอยูกับทาน พอแมนเี้ ปนอยางนีน้ ะรักลูก แมลูกจะเลวจะ
ทรามประการใดก็ตามที ทานก็ยังมีความรัก ก็อาศัยเมตตาปรานีของทานมาก แตวาลูกกลับทรยศคิด
คดไมซื่อตรง คือไมรักพอไมรักแม เมื่อทานพอและทานแมเผลอ ก็ขโมยเงินไปกอนใหญหนอย ลัก
เงินออกไปแลวก็ไปอยูกับเพือ่ นตามเดิมไอการไปอยูนะ ไมใชเพื่อนธรรมดานะเปนเพือ่ นผูทําลายชาติ
ปรากฏวาทานแมตองลมปวยลงตาย เสียใจเพราะลูก นี่เพียงแคเรามีลกู เฉพาะคูตังผัวเมียสองคน ไมถึง
ขั้นเปนนักเลงหญิง มันก็ยังสรางความทุกขขนาดนี้ ทีนถี้ าเปนผูชายคนใดเปนนักเลงสตรีเจาชูไมเลือก
หนา ทรัพยสนิ ที่หามา นี่มนั ก็หมดเพราะวาการที่จะเอาใจใหคนรักมันตองมีวัตถุเปนปจจัยเอาเปน
เครื่องลอไอความรักที่แทจริงไมตองอาศัยเครื่องลอ มันก็รักกันได แตขึ้นชื่อวาเปนนักเลงนี่ไมใชรัก
จริง คือรักผานไป กลายเปนประเภทซื้อความรัก ทรัพยสินที่มีก็จะตองถลมทลายลงไปในเร็ววัน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีจึงตรัสวาถาใครเปนนักเลงหญิง ผูนั้นก็เขาถึงความฉิบหาย เพราะไม
สามารถจะสรางตัวใหทรงตัวอยูได
ก็มีเขาลือกันเมื่อ ๔-๔ ปที่ผานมา เขาบอกวาคนที่พังเพราะเมียนี่ไมใชเมียทําใหพงั พังเพราะ
มีเมียมากเกินไป ไมมีการยับยั้ง รายไดที่หามาก็ไมพอจับจายเปนเหตุใหลมละลายเพราะเปนคนละเลิง
หลงเจาชู นี่ขอพูดใหฟงยอ นะ ก็พูดมากไปซะแลว จําใหดวี ามีเมียมาก ก็สิ้นเปลือง มีเมียมาก
ความหนักใจมีมาก ไอคําวามาก ๆ ที่กลาวมานี่มันเปนเหตุแหงความทุกขทั้งนั้น แลวเราจะมีความสุข
จะหาความดีทไี่ หน
๒. อบายมุขขอที่ ๒ สําหรับฆราวาส พระก็ควรจะศึกษา จะไดไปแนะนํา การเปนนักเลง
สุรา ความจริงนักเลงสุรานีก่ ็ไมไหวเหมือนกัน ไอคาสุราแตละคราวที่เราตองจับจาย ถาเผอิญเราตอง
ดื่มสุราวันละ ๑ บาท เราก็ตองสูญเสียทรัพยสอนที่เราจะบํารุงความสุขของเรา ไปวันละ ๑ บาท ป
หนึ่ง ๓๖๕ บาท สิบปละ ๓๖๕๐ บาท แตไอการดื่มสุราวันละหนึ่งบาทนั้นไมมีละ ถาวันละ ๑๐
บาทแลวจะวายังไง เวลานี้เขาดื่มกันเปนรอย ๆ บาท พัน ๆ บาท ถาเงินทั้งหลายเหลานี้นี่ถาหากเรา
จะสะสมมันก็ไวเก็บมันไว เปนเครื่องบํารุงสุขในครอบครัวหรือตัวของเราเองใชมนั เปนประโยชนนี่
มันจะเปนทรัพยสินที่ทําความสุขใหเกิดขึน้ มามาก การดื่มสุราเมรัยนี่ ดื่มแลวมันก็ไมอิ่ม ดีไมดีมนั
ชวนเขาคุกเขาตาราง เราจะเห็นไดวาคุกตะรางนี่เขาสรางหลบถนน เราเดินไปนี่เดินผานตะรางยาก
บางที่จะเขาไปเยี่ยมใครสักหนอย เจาหนาที่เขาก็วา ยังไมถึงเวลาเยีย่ มครับ ตองเปนเวลานัน้ เวลานี้ แต
วาคนดื่มสุราเมรัยมาก ๆ เขามีอิสรภาพ มีอํานาจมาก คุกตะรางแมวา จะไมสรางขวางถนน เขาก็เดิน

เขาไปงาย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาสุราพาไปสรางใหเกิดเรื่องเกิดราว เปนอันวา เงินเสียเปลาไมพอ
ยังทําลายอิสระภาพไปดวย เรื่องของสุราขางหนามีมาก สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสโทษของสุราไว
วันนีก้ ็พูดเพียงเทานี้
๓. อบายมุข คือเหตุแหงความฉิบหาย ขอที่สาม ไดแก ขอที่สาม ไดแก การเปนนักเลงการ
พนัน ไอนกั เลงการพนันนี่ ทานทั้งหลาย ดูก็แลวกันพวกโจรรายที่ตองเขาคุกเขาตาราง หนีออกนอก
บานนอกชอง มากจากการพนันมาก ถาการพนันมีที่ไหน โจรผูรายมาก ที่นั่น ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาผูแ พยอ มเปนทุกข ผูชนะยอมกอเวร ถาเราเลนได มันก็ไดกําไร ก็อยากเลนมากใหญ ถาคน
แพทํายังไงนอนเปนทุกข จะตองแกมือใหได ถาหาความสุจริตไมได ก็หาดวนการทุจริต ฉะนั้น
นักการพนันทีไ่ หนมีมาก ทีน่ ั่นมีโจรมาก ที่นั่นมีความเดือนรอนมาก นักพนันนี่เปนคนไรเหตุไรผล
เปนคนขาดสติสัมปชัญญะในดานของความดี นี่เรียกวาเปนนักเลงการพนันจริง ๆ นะ ผมเคยเห็นมา
บางคนเขามีฐานะหาเชากินค่ําเปนคนยากจน แตวาหามาไดแลว แทนที่จะเก็บงํา เอามากินมาใชใน
บาน กลับไปเลนไพเลนโปกัน ถาหากวาหมดแลวก็เกิดความเดือนรอน บานนั้นทะเลาะกันไมหยุด
เพราะความกลุมที่ไมมีเงินไมมีทอง นี่เปนอันวาใครเปนนักการพนันองคสมเด็จพระภควันตตรัสวาผู
นั้นก็เขาถึงเหตุแหงควมฉิบหายเหมือนกัน
๔. เหตุแหงความฉิบหายขอที่สี่ ไดแก การคบคนชั่ว การคบคนชั่วหรือมิตรชั่วนีม่ ี
ความสําคัญมาก วาคนเราดี ๆ พระพุทธเจากลาววาการคบคนเชนใดยอมเปนเหมือนคนเชนนัน้ ดู
ตัวอยางของ องคุลิมาล แตความจริงทาน องคุลิมาล นี่ประวัติทานเปนคนดีมาก เปนคนมีระเบียบ
เรียบรอย นบนอบมีความกตัญูรูคุณบิดามารดา เปนคนมีปญญาดี แตอาศัยไปคบกับอาจารยเลวและ
อาศัยที่เพื่อนลูกศิษยดวยกันมรความอิจฉาริยา อาจารยจงึ ไดยใุ ห องคุลิมาล ฆาคน วาฆาคนไดถึงพัน
คนเมื่อไหร จะใหความรูพิเศษ คนที่มีความสามารถอยูแลว ก็อยากมีความสามารถยิ่งขึ้นไป และการ
ฆาคนนั้นถือวาเปนการยกครู ทานไมรูคิดวามันดี จึงทํา ในที่สุดทานก็ ก็กลายเปนโจรราย นี่อาศัย
การที่เปนโจรรายของ องคุลิมาล เพราะวาคบคนไมดี คือครูเลว
ตอมาเมื่อพบองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเขาแลว สมเด็จพระประทีปแกวทรงเตือนวา องคุ
ลิมาล เราหยุดแลว ทานยังไมหยุดหรือ เพียงเทานัน้ ทานหมายความวา เวลานี้เราหยุดจากบาปกรรม
ลามกแลว เธอยังไมหยุดหรือ อาศัยที่เปนคนดี ฟงพระดํารัสขององคสมเด็จพระชินศรีเพียงเทานัน้ ได
รูสึกตัว ทิ้งมีดทิ้งพวงนิ้วมือของคนที่เอาคลองคอไว วิง่ เขาไปกราบองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา สมเด็จพระผูพระภาคเจาทรงใหโอวาสเล็กนอย ทานก็ขอบวช บวชแลวทานก็เปนพระอรหันต
นี่แหละบรรดาทานนั้นหลายการคบมิตรนีม่ ีความสําคัญ หากวาเราคบเพื่อนดีก็เปนศรีแกตัว
คบเพื่อนชั่วก็พาเสียดวยเหตุนานาประการ
เปนอันวา อบายมุข ทั้ง ๔ ประการตามทีก่ ลาวมา จงอยามีในใจของทานทั้งหมด คือ หนึ่ง
ความเปนนักเลงหญิง หญิงก็อยาเปนนักเลงชาย สองอยาเปนนักเลงสุราเมรัย สามอยาเปน นักเลงการ

พนัน สี่อยา คบคนชั่วเปนมิตร เวลานี้เยอะ คบคนชั่วเปนมิตร จนกระทั่งคิดไมอยากศึกษา เพื่อ
ประโยชนขางหนา หวังความเปนใหญ สําหรับ อาบายมุข ๔ ประการ ของจบเพียงเทานี้
ตอจากนี้ไปขอตออีกหนอย เวลาเหลืออีก ๑๐ นาที ทานเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
คือ ประโยชนในปจจุบนั ๔ อยาง นี่หมายความวาถาปฏิบัติอยางนี้สําหรับฆราวาสจะมีประโยชน
ในปจุจบัน ความจริงคําสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรม ไมวาสอนธรรมเพื่อมรรคผลก็ดี หรือ
ประโยชนใด ๆ ก็ดี สมเด็จพระชินศรีหวังใหมีผลในชาตินี้ ไมใชตองการผลในชาติหนาหรือวันหนา
ไมมีความจําเปน อยาไปสนใจกับวันเวลาและอาการทีม่ ันยังไมมาถึง จงสนใจกับเวลานี่ที่เราบั่งอยู ที่
กําลังมีความรูสึกอยู ถาขณะนี้อยูตลอดเวลา จะขอพูดตามที่เคยพูดวา อารมณของเรานี่มีเฉพาะปจจุบัน
อนาคตมันยังอยูไกล ยังมาไมถึง เราทําอารมณของเราเวลานี้ใหดี ละก็ดีตลอดไมมคี ําวาชั่ว
ทีนี้ขอพูดถึง ทิฎธัมมิกัตถประโยชนในปจจุบัน ทานบอกวา
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมในความมัน่ คือความขยันหมันเพียร คือ ในการประกอบการ
เครื่องเลี้ยงชีวติ ก็ดี ในการประกอบอาชีพที่ดี ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี ในการทําหนาที่การงานของตน
ก็ดี อยางที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสไวในพระบาลีมงคลสูตรวา อนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคล
มุตตมัง ขึ้นชื่อวาการงานทุกอยางตามหนาที่ ที่เราจะพึงทํา จะเปนการขยันหมั่นการงานเพื่อการเลี้ยง
ชีพ การงานเพื่อการศึกษา การงานอะไรก็ตาม ธุระและหนาที่ทั้งหมด จงมีความขยันหมัน่ เพียรอยา
ทอถอย คิดเสียวา ถาวาเราจะมีความสุขได ก็เพราะประโยชนแหงการประพฤติปฏิบัติ ความ
ขยันหมัน่ เพียรนี้จะสรางความสุขใหเกิดขึน้ กับเรา เพราะมันจะไดผลเปนเครื่องตอบแทน นี้เปนอันวา
ถาเรามีความขยันนี่พระพุทธเจาบอกวาเราจะมีความสุข คนขี้เกียจหาความสุขไดยากแน
๒. อารักขสัมปทา เมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียร ไดของมาแลว ไดเงินมาแลว ไดวิชา
ความรูมาแลว และไดการงานแลว จงรักษาไวใหดี ดวยการประพฤติดปี ระพฤติชอบ คือเมื่อไดทรัพย
มาแลวก็เก็บ อารักขสัมปทา เรียกวาเตรียมพรอมในการรักษา คือ รักษาทรัพยทแี่ สวงหามาแลว
รักษาไวใหดี อยาใชสุรุยสุรายในเรื่องที่ไมจําเปน แลวก็ระวังอยาให อันตรายมันเกิดขึ้น อยาเปนคน
ประมาทแมแตการงานที่เราไดแลวก็เชนเดียวกัน จงอยาคิดวา การงานนี้ไมดี การงานนี้ไมมีประโยชน
ตองคิดวาการงานทุกอยางทีเ่ ราจะพึงหามาได มันหาไดมายาก มีหลายทานดวยกันที่เคยเห็น พอได
งานไดการแลวกลับเปนคนประพฤติชั่วขี้เกียจทํางานทําการบาง หนีงานเลี่ยงงานเสียบาง อยางนีใ้ น
ที่สุดเจาหนาทีห่ รือผูใหญในสถานที่นั้นก็รงั เกียจ ถายิ่งเปนบริษัทหางรานหรือวาคนที่ประกอบอาชีพ
โรงงานตางๆ เขาไมตองการคนงานขี้เกียจ ไมรักษาผลประโยชนของเขา เขาก็ไลไปในที่สุดไมมีงาน
จะทํา เงินก็ไมได ฉะนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา เมื่อเราเปนคนขยันในดานของความดี ก็จง
รักษาผลของความดีของเราไว คืออยาใหผลของความดีมันสลายไป ทรงความดีไว ความดีในการขยัน
ในการประกอบอาชีพ ความดีในการขยันในการศึกษาเลาเรียน ความดีในการขยันในกิจธุระ เรารักษา
เอาไวใหทรงตัว ไดผลความดีเกิดแลว รักษาไว ไมใชในสิ่งที่ไมจําเปน อยางนี้เราจะมีความสุข คือผล
ที่ไดในปจจุบนั

๓. ขอที่สาม องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสวา กัลยาณมิตตตา จงคบแตคนที่ดีเปนเพื่อน
อยาคบคนชั่วเปนเพื่อน ถาเราจะรูวาคนชัว่ มันมีสภาพเปนอยางไรก็หลบเขาไปดู อบายมุข ก็แลวกัน
วาเขาเปนนักเลง ถาชายเปนนักเลง หญิง หญิงเปนนักเลงชาย นี่ชั่วไมดี มีความรักไมมีขอบเขตพา
พัง แลวเปนนักเลงดื่มสุราเมรัย สูบเฮโรอีน ไมดี เปนนักเลงการพนัน ไมดี เปนคนชั่ว มีความ
อกตัญูไมรูคุณพอคุณแม ไมรูคุณบิดามารดา ไมรูคุณประเทศชาติ หวังจะทําลายชาติ อยางนี้ไมดี
ไมซื่อสัตยตอมิตร คนอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีบอกวา จงเลี่ยงอยาคบ จงคบแตคนดีที่มีความ
ขยันหมัน่ เพียร มีความกตัญูรูคุณ รูจักเก็บหอมรอมริบ มีความประพฤติเรียบรอย ตั้งอยูในระเบียบ
วินัย กฎขอบังคับไมดื้อดานตั้งอยูในโอวาทของบิดามารดาตั้งอยูในโอวาทความดีทคี่ รูบาอาจารยสั่ง
สอนคนเหลานั้นมีความเคารพระเบียบประเพณีนยิ มในทองถิ่น เคารพกฎหมายของบานเมือง เคารพ
กฎขอบังคับของหมูคณะ เคารพบิดามารดา มีความรักกตัญูรูคุณบิดามารดา ครูบาอาจารยและ
ประเทศชาติ มีความหวังดีตอ เพื่อน คนประเภทนี้ควรคบ เมื่อคบแลวเราก็จะมีแตความสุข
๔. สมชีวิตา ทานบอกวเลี่ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาไดอันนี้มีความสําคัญมาก
มีเงินเดือน ๓๐๐ จาย ๔๐๐ ก็เสร็จ มีเงินเดือน ๑๐๐๐ จาย ๒๐๐๐ ก็เสร็จ ฉะนั้น เมื่อเราหาไดนอ ย
เราก็ใชนอยตามความจําเปน เวนไวแตวาถามันเกิดการปวยไขไมสบาย เกิดการทุกขเวทนาหนัก มัน
จําเปนจะตองหาเปนพิเศษนีก่ ็เปนเรื่องจําเปน ถาไมจําเปนแลว เรามีบาท เรามีบาทเราก็กินบาท เขามี
สิบบาทเขากินสิบบาท เขามีกับขาวชั้นดี อาหารราคาแพง เรามีอาหารราคาถูก เราก็ครองชีวิตไว
เสื้อผาใชราคาแพง แตไอเสื้อผาราคาถูกก็ปกปดความอายของรางกายได ถาจิตใจมีความสันโดษยินดี
และมีสติสัมปชัญญะทรงตัว รูฐานะของตัวอยางนี้ ไมใชใหเกินพอดี องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา
ชาตินี้ทั้งชาติกจ็ ะมีความสุข
บรรดาทานภิกษุ สามเณรทั้งหลาย ทานอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย สําหรับคิหิปฏิบัติ คือขอ
ปฏิบัติของฆราวาสที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนําวากันมาไดเพียงแค ๒ หมวด เวลาก็
หมดเสียแลวสําหรับวันนี้ ขอลากอนขอความสุขสวัสดีจงมีแดทานผูรับฟงทุกทาน สวัสดี
คิหิปฏิบัติ ๒
ขอปฏิบัติที่ฆราวาสจะพึงปฏิบัติเพื่อความสุขในปจจุบนั เปนขอปฏิบัติที่องคสมเด็จพระทรง
ธรรมบรมศาสดาตรัสไวพอดีๆ กับชาวบานที่หวังความสุข แตความจริงถาชาวบานเขาปฏิบัติได ถา
ชาววัดปฏิบัติไมไดกเ็ ห็นจะเลวเกินไปเพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสไวอันดับต่ําที่สุด วันนีก้ ็จะ
ขอพูดตอจากเมื่อวาน คือไมใชตอกัน เปนอีกหมวดหนึ่ง เปนหมวด ๔ เหมือนกัน
หมวดนี้ ใหนามวา สัมปรายิกัตถประโยชน คือประโยชนในภายหนา ๔ ทรงใหปฏิบัติ
ประโยชนสําหรับภายหนา แตทําใหดีในวันนีน้ ะ การปฏิบัติ ปฏิบัติขณะนีแ้ ตวาความดีนจี่ ะใหผลใน
กาลขางหนาตอไป คําวากาลขางหนานี่ อาจจะเปนขางหนาคือวันพรุง นี้ หรือเดือนหนา ปหนา
แมแตชาติหนาก็ยังได แตความจริง ผลพิจารณาแลววาถอยคําขององคสมเด็จพระประทีปแกวทรง

แนะนําไว ณ ที่นี้ ทําเดี๋ยวนี้ แลวก็ดีตอไปถึงขางหนาดวย ก็ขอพูดถึงตามหัวขอของทานเลยวา
สัมปรายิกัตถประโยชน คือ ประโยชนในภายหนา ๔ อยาง นั่นก็คือ
๑. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา คือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชนเชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว เรื่องนี้เปนเรื่องใหญนะครับ ความจริงเรื่องศรัทธาความเชื่อนี่ เปนเรื่องใหญ ถาเราจะเฉยๆ โดย
ใครพูดอะไรแนะนําอะไรแลวก็เชื่อเสีย อยางนี้คนที่ถูกหลอก ถูกลวงนีม่ ีเยอะก็เพราะเปนคนไมจํา คือ
หนักมาในความเชื่อ เห็นใครเขาพูดดีนดิ พูดดีหนอย มีรางวัลนิดมีรางวัลหนอยก็เชื่อเขาเวลานี้ทางหนา
หนังสือพิมพกด็ ี ขาวทางวิทยุก็ดี จะเห็นไดวาคนทีห่ ลงใหลใฝฝนเรื่องความเชื่อนี้ ตองเสียหาย
มากมาย คือเชื่อเพราะวาไรปญญา นอมใจเชื่อตัวอยางเชนจะไปทํางานที่ตะวันออกไกลหรือตะวันออก
กลาง จะตองเสียเงินกันเปนพันเปนหมื่นกอนจะไป ไมมีเงินไมมีทอง ก็กูยืมเขาไป ในที่สุดก็ถูกเขา
หลอกเขาลวง ถึงกับตัวเกือบตายเพราะไมมีกิน ไมมีคา เครื่องบินจะกลับอยางนี้กม็ ีมาก สําหรับใน
ประเทศเราเองก็มี ไปหลอกสาวเหนือมาบาง สาวภาคอีสานบาง สาวภาคกลางบาง หลอกวาจะมีงาน
ทํา แลวก็สงเขาไปสูซองโสเภณี ตองขายตัว ความจริงการขายตัวประเภทนั้น ถาผลรายไดมันไดกับ
ตัวเองทั้งหมดมันก็ยังมีประโยชน ยังเอาไป ทําประโยชนได แตนี่กลับตองเปนทาสขายตัวเพื่อเขา
ไมใชเพื่อเราเอง นี่การถึงพรอมดวยศรัทธา คือความเชือ่ นี้ จะตองมีปญญามาประกอบดวย ไมใชวา
พระพุทธเจาบอกวาเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา มีความเชื่อเราตองเชื่อทุกอยาง อันนีไ้ มได พระพุทธเจา
ทรงตําหนิ คือ ศรัทธามี ๒ อยาง คือ อธิโมกขศรัทธา นอมใจเชือ่ อยางหนึ่ง กับ ศรัทธาที่สัมปยุต
ดวยปญญา นี่อยางหนึ่ง กอนทีจะเชื่อใชปญ
 ญาพิจารณากอน สําหรับการนอมใจเชือ่ นะพระพุทธเจา
ทรงตําหนิวาเปนความเชื่อขัน้ เลว เปนปจจัยของความทุกข กอนที่จะเชื่ออะไรใชปญ
 ญาพิจารณา
เสียกอน แลวมันจะไมพลาดไมพลั้ง จะเปนความสุข ทีนี้การที่จะเชือ่ อะไรก็ดี แตในที่นี้ทานบอกวา
จงเชื่อวาทําดีไดทําชั่วไดชั่วเปนตน ทานใชคําวาเปนตน คําวาทําดี เขาบอกทําดี ตองพิจารณาดวยวา
ไอที่ทําดีนะ มันดีจริงๆ หรือเปลา ถาเขาบอกวาไปตะวันออกกลางเงินเดือนดี อันนี้เราเชื่อแตวาการที่
กอนจะไปเขาจะเอาเงินของเราไป ลวงหนานี่อยาเพิ่งเชื่อ มันตองมีเหตุมีผลมีหลักฐานพอจึงควรเชือ่
ขอพูดแตโดยยอวา ถาเรามีศรัทธา เชื่อวาถาทําดีมีความสุข ทําชั่วเปนโทษใหเกิดความทุกข ถาผมจะ
พูดเสียตอนนีท้ ีเดียวรูสึกวาจะไปทับทีหลัง
อันดับแรกก็จงคิดวา ที่พระพุทธเจาสอนวา จงถึงพรอมดวยความเชื่อแตวา จงเลือกเชื่อแตใน
สิ่งที่ดีและมีประโยชนนี่ซิ มีผล สําหรับประโยชนในภายหนา
๒. ขอที่สอง ทานบอกวา สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยสีล คือรักษากาย วาจาใหเรียบรอย ไม
มีโทษ การถึงพรอมดวยสีลนี่ ผมเห็นดวย เห็นดวยคําวาสีลนี่แปลวาปกติ คนทุกคนมีสีล คนทุกคน
คนนั้นมีเสนห ไมมีใครหรอกครับ ไมวาจะเปนพระก็ตาม เณรก็ตาม ฆราวาสก็ตาม เด็กก็ตาม ผูใหญ
ก็ตาม ถาตองการจะเปนคนมีเสนหละกอ ไมตองไปหาหมอเสนห แลวก็ไมตองใชเงินมาก ไมตอ งซื้อ
ความรัก ความรักจะหลั่งไหลมาเอง ที่พระพุทธเจาตรัสวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเกิด
ความสุข สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลเปนปจจัยใหเกิดโภคสัมบัติมาก สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ศีลนี่เปน

ปจจัยใหเรา เขาถึงความสงบ คือหมดจากความทุกข ทุกขจากความเดือดรอนที่จะเขามาถึงจาก
ภายนอก ศีลทานกลาวไวอยางนี้
ทีนี้เราก็มานั่งคิดวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ทานบอกคนทีม่ ีศีลนี่เปนคนที่มีความสุข นี่ไมได
หมายความวาทานใหมีคนสองคน ทานบอกทุกคนควรจะมีเสมอกัน เราเปนคนมีศรัทธา แตตองใช
ปญญาเปนเครื่องประกอบ พระพุทธเจาพูดอยาเพิ่งเชื่อ เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธเจาทานทาบอก
วา ทานพูดไปอยาเพิ่งไปเชือ่ ลองเอาไปทํากอน ถาไปทําแลวไมมีผลจริง อยาเชื่อ ถามีผลดีจริงนําไป
ปฏิบัติ แลวก็มานั่งฟงเรื่องศีลกัน ขอยอๆ นะครับ
ศีลสําหรับฆราวาสมีอะไร ปกติศีลก็ไดแก ศีล ๕ ไมตองศีล ๘ ศีล ๕ ก็
๑. ทานบอกวาอยาขมเหงกันนะ อยาประทุษราย รางกายซึ่งกันและกัน อยาทําลายชีวิตซึ่ง
กันและกัน จงเปนคนมีเมตตาความรักในกันและกัน มีความกรุณาความสงสารซึ่งกันและกัน ลอง
นั่งคิดถึงศีลขอที่หนึ่ง วาทุกคนตางคนตางไมประทุษราย ซึ่งกันและกัน ตางไมประหัตประหารซึง่ กัน
และกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันใหมีความสุข อาการอยานี้จะเปนปจจัยของ ความทุกขหรือเปนความสุข
นึกเอานะครับ
๒. ประการที่สอง ทานบอกวาอยาลักขโมยกันนะ อยายื้อแยงทรัพยสินของเขา เพราะอะไร
เราไมตองการใหใครเขาฆา คนอื่นก็ไมตองการใหใครมาฆาเขา นี่ทรัพยสินของเรานี่ถาหากวาเราไม
ลักขโมยกัน มันก็มีความสุขเพราะอะไร ถาเราไมประทุษรายซึ่งกันและกัน คนในโลกนี้มีความเมตตา
ปราณีซึ่งกันและกัน ไอเรื่องเงินที่ตองเสียคาอาวุธ ไมมี ที่ตองมีอาวุธกันนีก่ ็เพราะวาคิดวาคนนัน้ เปน
ศัตรูกับเรา คนนี้เปนศัตรูกบั เรา จึงตองมีอาวุธ แลวคาอาวุธแตละคนนะ ซื้อเทาไหร ราคาเทาไหร ถา
เงินทั้งหลายเหลานั้น คนสี่สิบลานคนของประเทศไทยนี่ ถาตองซื้อมีดพับกันคนละหนึ่งเลม เลมละ
หนึ่งบาท ตองเสียคาอาวุธไปเสีย ๔๐ ลานบาท ทีนี้ถาหากวาทุกคนไมลักไมขโมยซึ่งกันและกันการ
กลัวขโมยที่ตอ งใสกุญแจบาน ตองซื้อกําปนใหญ ๆ ตองทําหองดี ๆ เปนที่ลี้ลับ มีความเสียหายมาก
เวลานี้ก็ตองฝากธนาคาร เปนอันวา ผลเงินที่เรามีอยูถาเราไมฝากธนาคาร ใหเพื่อนกู เราก็มีดอกเบี้ย
สูงกวาธนาคาร เพราะธนาคารเขาตองมีผลรายได ไมอยางนั้นเขาไมรบั ฝาก เปนอันวาถาเราตางคน
ตางไมลักขโมยซึ่งกันและกัน ทุกคนก็นอนตาหลับ บานก็ไมตองสรางแข็งแรง เอาเฉพาะกุญแจดอก
เดียว นี่เราจะไปไหน เกรงวาเขาจะเขาบานไดใชกุญแจดอกเดียวใสประตูหนาบาน ลองคิดดูทีสิวาใส
กุญแจดอกหนึง่ ราคากี่บาท สมมุติวากุญแจดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาท คน ๔๐ ลานคน สมมุติวา มีบาน
แค ๑๐ ลานหลัง นี่เราตองเสียเงินเปน ๑๐ ลานบาทเฉย ๆ เปลาประโยชน แตความจริงเรื่องการ
ปองกันขโมยนี่ไมใชราคาบาทเดียวแลว บางบานตองลงทุนเปนแสนสมมุติวา ทุกบานตองเสียคาคุม
กันขโมยซึ่งกันและกัน แลวมันจะจนหรือมันมันจะรวย มีความสุข ขอนี้ทานตองบอกวามีประโยชน
ในเบื้องหนานี่ ผมวาประโยชนปจจุบันดวย ความจริงอาจจะมีใครตั้งขึ้นมากกระมังวาประโยชนใน
เบื้องหนา ความจริงพระพุทธเจาทานสอนใหประโยชนในปจจุบัน ถาปจจุบันมีประโยชน ขางหนา
มันก็มีประโยชน หมายความวา เราตองมีศรัทธาตลอด เราตองมีศีลตลอด

๓. ศีลขอที่สามถาเราไมยื้อแยงความรักซึ่งกันและกันไมขมแหง น้ําใจกันความเปนมิตรมันก็
มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเรามีคูครองแลวเราก็ซื่อสัตวตอคูครอง ในบานมันก็เปนสวรรค ความ
เดือดรอนมันก็ไมมี มันก็มีความสุข นี่ก็เปนความสุขในปจจุบัน
๔. ศีลขอที่สี่ การกลาววาจาเท็จก็ดี กลาวาจาหยาบก็ดี ยุใหเขาแตกกันก็ดี กลาวาจาไร
ประโยชนกด็ ี มันไมมีประโยชน มันเปนปจจัยใหเขาเกลียดถาเรากลาวแตวาจาทีจ่ ริงใจ ใชวาจา
ออนหวาน พูดแตเฉพาะใหเกิดความสามัคคีใชวาจาทีเ่ ปนประโยชน มันก็เปนความรัก เปนเสนห
เปนอันวาเรามีใจไมโหดรายเปนคนใจดี ไมมือไว ไมลัก ไมขโมย มีวาจาไพเราะ มีวาจาที่เปน
ประโยชน ไดใชวาจาแตความเปนจริง นี่กเ็ ปนมหาเสนห ผมก็คิดวาในโลกนี้ไมมีใครเขาเกลียด
นอกจากคนสติไมดี
๕. อันนี้ขอทีห่ า ถาหากวาเราไมดื่มสุราเมรัย ไอสุราพาไปในดานของความชั่ว ดื่มสุราเสีย
อยางเดียว ชัว่ ไดทุกอยาง แมแตพอกับแมเราก็สามารถจะฆาได เพราะความเมาสุรา เงินที่เสียไปมันก็
เสียไปไรประโยชน แลวโทษก็คือทําลายสุขภาพ สามารถจะถึงถูกฆาตายไปก็ถมไป ก็นั่นเพราะสุรา
และสุราเปนเหตุใหขาดสติสัมปชัญญะ เราสังเกตดูเถอะ คนดื่มสุราก็คือคนบาเรานี่เอง ใหบาจริงๆ แลว
ทางกฎหมายไมลงโทษ ทางศีลทางวินัยไมลงโทษ แตพอบาเพราะสุรานี่ลงโทษ คนดื่มสุราจัดนี่เปน
คนที่ไรศักดิ์ศรี ไมมีใครเขาเคารพนับถือ และอายุสั้นบางคนอายุยาวก็สุขภาพไมดี ก็เปนอันวาถาเราถึง
พรอมดวยศีลประเภทนี้ ทานทั้งหลายจะเห็นวามันเปนประโยชนไหม ถาคนทุกคนในโลกนี้มีศลี
ทั้งหมด จะเห็นวาโลกเปนสุขหรือวาโลกเปนทุกข
ที่พระพุทธเจากลาววา สีเลนะ สุคติง ยันติ จะเห็นไดทันทีวา ทุกคนมีความเมตตาปรานีซึ่งกันและกัน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความรักซึ่งกันและกันโลกมันก็เปนสุข มันหาศัตรูไมได สีเลนะ โภคสัมปทา ถา
ทรงศีลไดอยางนี้ทรัพยทั้งหลายที่หามาได มันก็ใชเฉพาะในสิ่งที่เปนประโยชน ไมฟุมเฟอย ทรัพย
สมบัติไมฟุมเฟอย ไมเสียหายโดยไรประโยชน มันก็มีความเยือกเย็นในการใชทรัพยสิน ทรัพยมันก็มี
ตลอดกาล สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ศีลเปนปจจัยเขาถึงความสงบ มันก็มีความสุขสงบ ไมมีทุกข นอกจาก
ทุกขจากขันธ 5 เห็นหรือยังวา สีลสัมปทา นี่เปนปจจัยใหเกิดความสุข ทานยอกวาประโยชนเบื้องหนา
นี่ ผมไมยักเห็นดวย เพราะวาประโยชนปจจุบัน มีความสุขในปจจุบนั
3. อันที่สามทานกลาววา จาคสัมปทา ความจริงเรื่องศีลนี่ ผมพูดบอยๆนะ ถาใหพดู เต็มที่
แลวสามเดือนไมจบหรอก เพราะผมรูคุณของศีลดี สังเกตดูกแ็ ลวกัน ถาคนไหนเขาเปนคนมีเมตตา
ปรานี มีความรัก มีความออนโยนออนหวาน เปนทีไ่ ววางใจ ไมฉกชิงวิ่งราว ไมลักไมขโมย แลวก็ไม
ประทุษรายคือไมลวงละเมิดลูกเขา เมียเขา ผัวเขา พูดแตวาจาที่ไพเราะเสนาะโสด พูดแตความเปนจริง
สรางความสามัคคี มีสติสัมปชัญญะดี นีไ่ ปที่ไหน ก็มแี ตคนรักเพราะวาถาทําได อยางนี้ไมเปลืองสตางค
ไปบานไหนเขาก็เต็มใจเลี้ยงขาว ความจริงเคยเห็นเมื่อสมัยเปนเด็กๆ เคยพบกันมาโย ที่เราเคยเห็นวาเขา
ดีประเภทนี้รานคานะไปกินฟรีไดเลย เขาไมอยากเก็บสตางค ไมเชื่อลองดูก็ได ทําใหครบถวนจริงๆ ถา

เขาจะเก็บเขาก็เก็บนอย ดีไมดี เขาก็เก็บเขาจะเสียหาย เขาจะขาดทุน นี่ถึงขั้นนี้นะศีล จะไปบานใครเขาก็
เต็มใจตอนรับ หนาชื่นตาบานไววางใจทุกอยาง ใหความสุขทุกประการ
มาขอที่สาม จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน เปนการเฉลี่ยความสุขใหแกคนอื่น และ
ขอนี้ถาจะพูดกันจริงๆ ละกอ เราไมไดเฉลี่ยความสุขใหคนอื่นโดยเฉพาะตามความรูสึกของผมถือวา
เปนการหาความสุขใหแกตวั เองเพราะอะไร เพราะวาการบริจาคทาน จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการ
บริจาคทานนี่เราพูดกันแบบชาวบานนะ ถาพูดกันแบบพระละวา ยาวะ นิพพานโต นมัง ตัวนี้ไมใชกอย
ศีลก็เหมือนกัน นี่เราพูดแบบชาวบาน ก็ลองคิดกันดูวา ตางคนตางมีเมตตา ปรานีซึ่งกันและกัน ตางคน
ตางเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตางคนตางรูจักการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บานใกลเรือนเคียงเขาขาด
เกลือ เราใหเกลือ เขาขาดน้ํา เราใหน้ํา เขาขาดเงิน เราใหเงิน เขาขาดแรงงาน เราใหแรงงาน เมื่อเราให
เขาได เขาก็ใหเราได พระพุทธเจากลาววา ปูชโก ลภเต ปูชัง ผูบูชายอมไดการบูชาตอบ วันทโก ปฏิวันท
นัง ผูไหวยอมไดไหวตอบ
อันนี้ผมเคยพูดเลนๆ กับบรรดาเพื่อนๆ กันเสมอ และบางทีก็พูดเลนๆ กันกับพวกเด็กๆ วาหนู
ถาอยากจะใหผูใหญไหว มันเปนของไมยาก เธอถามวาทํายังไง ถาหนูอยากจะใหผูใหญก็เวลาผูใหญ
เดินมา หนูกย็ กมือไหวทานสิเมื่อเรายกมือไหว ทานไหวเรา เราก็ถือวาทานตองไหวเรา เพราะเราไหว
ทาน ที่นี้ จาคสัมปทา ก็เหมือนกัน ถารูจกั เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สงเคราะหซึ่งกันและกันละกอ เมื่อขาด
เราให ไมมีใครคนไหนใจรายเกินไป เมื่อเราขาดแคลนอะไรเขาก็ใหเหมือนกัน ถาปฏิบัติไดอยางนี้ เราก็
มีความสุข พึ่งพาอาศัยกัน เกือ้ กูลซึ่งกันและกัน
4. นี่สําหรับขอที่สี่ ทานบอกวา ปญญาสัมปทา อันนีส้ ําคัญมาก จงเปนผูถึงพรอมดวยปญญา
ปญญานี่ไมใชรูจักบาปจักบุญคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน พูดอยางนี้เกลาเกินไป หมายความวา
จะตองรูตองใชปญญา วาไองานที่เราจะทําอยางนี้ ทํายังไงมันถึงจะดี แลวการจะเขาไปหาคนนะ มันถึง
กาลถึงเวลาแลวหรือยัง เขาวางไหม เปนโอกาสที่เราควรจะเขาหาไดไหม แลวการจะทํางานทําการก็
เหมือนกัน กอนที่จะทํากอนที่พูดตองใชปญญาพิจารณาเสียกอน วามันควรหรือไมควร ถาจะทํามา
คาขาย ก็ตองพิจารณาวไอการทําอยางนี้มนั จะขาดทุนจะไดกําไรเพียงใด จงอยาเล็งผลเลิศเฉพาะกําไร
ตองหาทางการขาดทุนเสียกอน ถาหาทาง การขาดทุนพบละกอ เราก็หากําไรพบ ถามองหาการขาดทุน
ไมพบ ไมชาละกําไรไมมี ทุนก็หมด
ในการปฏิบัตกิ ารงานก็เหมือนกัน การเปนลูกจาง ตองใชปญญาทั้งหมดไมใชวารับแตคําสั่ง
อยางเดียว เมือรับคําสั่งมาแลว ตองใชปญญาพิจารณาวาคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาสั่งนี่ ควรจะทําอยางไรถึง
จะดี ถึงจะไมพลาด แมในการอยูในบานรวมกัน คนในบานก็เหมือนกัน การคบหาสมคม การอยูรวมกัน
ก็ตองใชปญญา เพราะคนในบานของเราทุกคนมีความรูสึกไมเทากัน เวลานี้บางที เรามีสุขเขามีทุกข
ทุกขทางกายและทางใจ ก็ตอ งใชปญญาพิจารณาวาเวลานี้มันควรหรือไมควร ในการทําการพูดอยางนี้
ถาใชปญญาพิจารณากอนนี้ ไมวาอะไรทั้งหมด ไมเปนเหตุแหงความทุกข มันมีแตความสุข อันนี้ก็ขอ
พูดงายๆ แคนนี้ ะ

หัวขอ คิหิปฏิบัติ หมวดตอไปทานบอก มิตตปฏิรูป คือคนเทียมมิตร ไมใชมิตรแท คือมิตรเลว
ลักษณะของคนเทียมมิตร คือ มิตตปฏิรูป ก็คือ
1. คนปอกลอก หลอกกิน เอาเปรียบเพือ่ น เอางายๆ อันนี้ผมเคยทดลอง สมัยเปนฆราวาสก็
ลอง สมัยเปนพระก็ลอง แมแตพระนี่ ฉันดวยกันตองออกสตางคซื้ออาหาร เวลากินแลวก็ทําแกลงกิน
ชาๆ ไมคอยควักสตางคสองคราวสามคราว แตผมสังเกต ผมจะออกเสียกอน พอถึงสองครั้ง หมอนั่นไม
อยากควัก ผมเลิกคบทันที คนเอาเปรียบคนแบบนี้ คบไปก็ไมมีประโยชน
2. คนดีแตพดู ไมทําจริง พูดเกง ไดนนั่ ก็ดี ไอนกี่ ็ดี แตเอาเขาจริงหาความสามารถอะไรไมได
อันนี้เขาเรียกวา คนเทียมมิตร ไมใชมิตรแท
3. ลักษณะที่สาม คนหัวประจบ ชอบประจบยกยองสรรเสริญ ทานดีอยางนั้น ทานดีอยางนี้
เราก็ตองสังเกตตัวเอง ถาเขามายกยองเรา แลวเรามันดีจริงตามคําเขาพูดหรือเปลา ถาเราดีไมจริง ก็จง
อยาเชื่อ จําไวเชียววา เจานีม่ าเพื่อหวังประโยชนสว นตัว หวังจะใชเราเปนทาส หรือวาหวังจะทําลาย
ทรัพยสินเอาทรัพยสินที่เราหามาไดยาก ไปเปนเพือ่ เครื่องใชสอยของเขาแทนเราใชเองคนอยางนี้คบ
ไมได และ
4. คนชักชวนไปในทางฉิบหาย โนน ชักชวนไปเปนนักเลงหญิงหรืออะไร อบายมุข 4 ไมเปน
นักเลงหญิง ชักชวนไปในการดื่มสุราเมรัย ชักชวนไปในการเลนการพนัน ชักชวนไปคบคนชัว่ สูบ
เฮโรอีน สูบยาฝน ลักขโมย ไปทําลายตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และปวงชนชาวไทยรวมกัน บอก
วาระบบการปกครองแบบนีม้ ันไมดี เอาใหมเถอะ ไปเปนขี้ขากันทั้งชาติดีกวาไอประเภทที่จะมาเปน
อิสระแบบนี้นะ มันไมเปนการสมควร การทํามาหากินแบบนี้ไมเปนสุข แบบนี้มีขโมย พูดตางคนตาง
ไปเปนขี้ขาของคนกลุมหนึ่ง ไปเปนลูกจางรับใชเขา เขาจะใหกนิ เทาไร ก็กินเทานัน้ ใหใชเทาไรก็ใช
เทานั้น งานเราจะทําไดหรือไมได เขาบอกวาทําไดเราก็ตองทําใหไดเราเหนื่อยแลว เขาบอกวายังไม
เหนื่อย เราก็ตอ งไมเหนื่อย เราปวย เขาบอกวายังทํางานไหว เราก็ตองทําทั้งๆ ที่เราทําไมไหว เปนอันวา
คนที่แนะนําไปในทางที่ชั่วแบบนี้ ทางฉิบหายแบบนี้ จงเขาวาคนประเภทนั้นไมใชมิตร เปนคนเทียม
มิตร เปนผูทําลายความดีทําลายอิสรภาพ ทําลายความสุข สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดํารัสวา คน 4
จําพวกนี้ ไมใชมิตร เปนคนเทียมมิตร ไมควรคบ
เอาละบรรดาทานทั้งหลาย สําหรับการฟงในวันนี้ ก็หมดเวลาเสียแลว ตองขอลากอน ขอ
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแตทานผูรับฟงทุกทาน สวัสดี
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บรรดาทานภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาทานอุบาสกทุบาสิการทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกัน
ถึง เรื่อง คิหิปฏิบัติ คําวา คิหิปฏิบัติ อันนีอ้ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําสําหรับฆราสาว
ปฏิบัติกัน เปนธรรมเบาๆ ที่เหมาะสมกับความเปนผูครองเรือน
เมื่อวันทีแ่ ลว กลาวมาถึงลักษณะของ มิตรเทียม คือไมใชมิตรแท มีลักษณะ 4 คือ
คนปอกลอกหนึ่ง
คนดีแตพดู หนึง่
คนหัวประจบหนึ่ง
คนชักชวนไปในทางฉิบหายหนึ่ง
ลักษณะอาการ 4 อยางนี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาเปนลักษณะของคนที่เราไม
ควรจะคบ เพราะถาคบเราก็ฉิบหายแน ในระดับนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางลักษณะของ
คนปอกลอก คนดีแตพดุ คนหัวประจบ คนชักชวนไปในทางฉิบหาย ไวดังนี้คือ
1. ลักษณะของคนปอกลอก เขามีความคิดวา
ก.
อยากจะไดแคฝายเดียว คนอยากไดฝายเดียวไมจายนี่ ก็ควรจะโยนไปเสียไดแลว
ไมตองคบกัน จะไมขออธิบายมากเพราะวาเปนลักษณะที่ฟงงายๆ คือเรียกวาเขา
เปนคนเอาเปรียบแตฝายเดียว เอาแตไดแตจายไมจาย อยางนี้ก็เลิกคบกันได เปน
ลักษณะของคนปอกลอก
ข.
บางที่ เอาของนอยๆ มาลอ แตเวลาไดจากเราไดมาก ถาลักษณะนี้ถาเขาไมมีจริงๆ ก็
นาคิด แตเวลาการที่เขามี มีอยูแตเขาไมยอมจายใหมากลักษณะอยางนี้ก็ควรหลีก
ไป เปนลักษณะของคนปอกลอกเหมือนกัน
ค.
เมื่อมีภัยจะมาถึงตัว จึงจะชวยกิจการของบุคคลอื่น ของเพื่อนถาขณะใดไมมีภยั
มาถึงตัว เพื่อจะมีทุกขประการใดก็ตาม ฉันไมชวยลักษณะอยางนี้เปนลักษณะของ
คนปอกลอก เราก็ไมควรคบ
ง.
คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว หมายความวาการที่เขาจะมาคบเรานี่ เขา
ตองการอยางเดียวคือผลประโยชนของเขา
เปนอันวาลักษณะ 4 ประการนี่ เปนลักษณะของคนปอกลอก คือ หนึง่ คิดเอาแตไดฝายเดียว สองเสียให
นอย แตคดิ เอามาก สามเมื่อจะมีภยั ถึงตัวจึงจะชวยกิจกรรมเพื่อน ถาไมมีอันตรายมาถึงตัว มีความสุขไม
สนใจกับเพื่อนที่คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนสวนตัว ถาไมไดประโยชนเขาก็เลิกคบ คนประเภทนี้
ตองยกเลิก อยาไปคบหาสมาคม ความฉิบหายจะเกิดขึน้
2. และในอาการที่สอง ทานก็บอกวา คนที่ดีแตพูด ก็มีลักษณะแบบนี้

ก. เก็บเอาของที่ลวงมาแลวมาปราศรัย เลาประวัติเกาๆ อยากจะลืมประวัติวาฉันเคยชวยไอ
นั่นนิดเคยดีนี่ บิดามารดาเคยเปนเพื่อนกันมากอน เคยเปนที่เคารพนับถือ ก็วาเรื่อยไป
เปนอันวานั่นเขาดีแตพูดนะ ดูทานวายังไงตอไป วาหนึ่งเก็บเอาแตของที่ลวงแลวมาพูด
ข. อางเอาสิ่งที่ยงั ไมมาพูดอีก สิง่ ที่ยังไมเขาถึงนี่เอามาพูดอีก
ค. สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนไมได การจะยืน่ โยนใหแกเรา อะไรก็ตาม ไอสิ่งนั้นมันใช
ไมไดแลวจึงจะให และก็
ง. เวลาที่เราจะ ออกปากพึ่งนี่ไมมีทางจะได แกมีธุระแกมีความขัดของอยูเสมอ คนประเภทนี้
องคสมเด็จพระชินศรีบอกวา อยาคบเลย
เอากันงายๆ นะ ขอทวนอีกนิดหนึ่ง วาคนดีแตพดู ก็คอื หนึ่งเก็บเอาเรื่องที่ลวงแลวมาปราศรัย
สองอางเอาของที่ยังไมมีมาปราศรัยคือมาพูด สามสงเคราะหดว ยสิ่งที่หาประโยชนไมได สี่ออก
ปากฟงไมไดเลย ถาเขาจะพึง่ เราเขาเอา เราจะพึ่งเขาเขาไมยอม
3. และตอไป ลักษณะของคนหัวประจบ มีลักษณะ 4 อยางเหมือนกันคือ
ก. จะทําชั่วก็คลอยตาม นีพ่ วกประจบนะ พวกประจบนี่ทําใหพวกผูใหญพงั มาเยอะแยะแลว ดี
ไมดีนั่งนั่งอยูเฉยๆ เห็นรัศมีออกจากกาย ลุกขึ้นกราบไหวเพื่อหวังเอาดีเพื่อตัว จะทําชั่ว
ทําเลวอยาไรก็ตาม ขอใหฉันไดกแ็ ลวกัน มีผลตองากรอยางเดียวคือฉันได หนึ่งทําชั่วก็
คลอยตาม
ข. ทําดีก็คลอยตาม
ค. ตอหนาสรรเสริญ
ง. ลับหลังนินทา ลับหลังนินทาเพราะอะไร ถาไปเจอะคนที่เขาติคนที่เรากําลังประจบเขา เขา
ก็พลอยประสมกับคนคนนัน้ วาไมดีอยางนี้ คือเขาประจบเราแลว เมือเขาไปเจอคนอื่น เขาก็ประจบไป
เปนอันวาลักษณะคนประเภทนี้ องคสมเด็จพระจอมไตรดํารัสไมควรจะคบ
อันนี้ผมคิดวาไมใชแตฆราวาสอยางเดียว แมแตพวกหมผาเหลืองก็เหมือนกัน พวกหมผาเหลือง
นี้ไวใจอะไรไมคอยจะไดนกั ไอสักแตวาหมนี้มนั เยอะหลอกชาวบานเขา ทีนี้มอี ีกคนที่ชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เรื่องนี้เรื่องใหญมาก ถาขืนทําตามเขาเมือ่ ไหรฉิบหายแนนอน คนหัวประจบนี่เราก็พัง
เหมือนกันนะเปนลักษณะของคนไมดีทั้งหมด ไมใชมิตรแท
ทีนี้ คนที่จะชักชวนไปทางฉิบหาย มีลักษณะ 4 คือ
ก. ชวนดื่มน้ําเมา
ข. ชวนเที่ยวกลางคืน
ค. ชวนใหมัวเมาในการเลน
ง. ชวนเลนการพนัน นี่เห็นจะมีตองอธิบายแลว พัง

ทานมหาธนเศรษฐีบุตร เปนมหาเศรษฐีใหญ ถูกพวกขี้เมาชวนกินเหลาไมชาพังหมด ถึงกับเปนขอทาน
เห็นจะไมตองอธิบายกัน ไอที่ดื่มน้ําเมานี่มนั ก็ระยําอยูแ ลว ไมใชของดี ทรัพยสินที่มีอยู ควรจะทําให
เปนประโยชน สรางความสุขไปดื่มน้ําเมามันก็ไมอิ่ม ดีไมดีก็ถูกเขาดีมั่ง ถูกเขาทํารายเอามั่ง เดี๋ยวไปทํา
รายเขาเขาตะรางไป ไอเที่ยวกลางคืนนีจ่ ะตายเมื่อไหรกไ็ มทราบ ทรัพยสินทางบานจะฉิบหายวายปวง
ถูกไฟไหม โจรปลนเมื่อไหรก็ยังได ไอชกั ชวนใหมวั เมาในการเลนหมายความถึงวา เลนตระกรอเลน
อะไรก็ตามเปนเลน ไมสนใจตอการงานและไอการเลนการพนันนี่ไมเห็นใครมันรวยจริงๆ สักราย
เปนอันวาคนประเภทนี้ องคสมเด็จพระชินศรีกลาววาเปนมิตรเทียมไมใชมิตรแท อยาคบ อยา
ไปสนใจ เลิกคบไปเลย ถาเรารักดีละกอ เลิก
ทีนี้ตอไปองคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนําวา มิตรที่แท จริงๆ นะมีอยู 4 จําพวกเหมือนกัน คือ
1. มิตรที่มีอุปการะ
2. มิตรรวมสุขรวมทุกข
3. มิตรแนะนําประโยชน
4. มิตรที่มีความรักใคร
สําหรับมิตร 4 อยางนี่ พระพุทธเจาทานอธิบายไวชัด ผมก็จะไมอธิบายตอละ จําไวละกันวา
มิตรที่ดีที่แทนะ มี 4 จําพวก คือ มิตรที่มีอุปการะ มิตรที่รวมสุขรวมทุกข มิตรแนะนําประโยชน มิตรที่มี
ความรักใคร
ก.
ทานอธิบายไวเลยวา มิตรที่มีอุปการะ นะมีลักษณะ 4 อยาง คือเพลี่ยงพล้ํา
หรือขาดทุนพลาดทาในลักษณะไดก็ตาม เขาเห็นวาเราจะพยายามตักเตือนปองกันทุกอยาง หรือใครจะ
เขามาประหัตประหารทําราย เขาจะปองกันเราดวยชีวติ ถาเรายากจนเข็ญใจ จะพลาดพลั้งไปประการใด
เขาจะเขาประคับประคอง นี่เปนมิตรดี
ข.
ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนฝูงประมาทแลว นั่นปองกันตัวนะนี่ปองกัน
ทรัพยเวลานอนหลับ ขโมยขโจรจะเขามาปลนจะเขามาลัก ถาเขาทราบเขาจะปองกันทันที
ค.
เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได หมายความภัยอะไรจะมีเขามาก็ตามเขาจะยอม
พลีตัวเขาทุกอยาง เพื่อเรา
ง.
เมื่อมีธุระ ชวยออกทรัพยในใหเกินกวาที่ออกปาก หมายความวาถึงขาดเงิน
อยูบาท เจาหนี้เขาจะมาทวง ถาเขามีมาก เอาไปเพื่อนเอาไปสิบบาทก็แลวกันนะ ไอหนึ่งบาทนี่เอาไปใช
หนี้ อีกเกาบาทเอาไปซื้อกินซื้อใช จนกวาจะหามาไดแลวคอยเอามาใหกัน หรือวาไมมีก็ไมเปนไร ของ
เทานี้เราชวยกันได แมแตชวี ติ เรายังสละได นี่อาการอยางนี้เขาเรียกวา มิตรผูมีอุปการะ
2. มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานบอกวามีลักษณะ 4 คือ
ก. ขยายความลับของตนแกเพื่อน หมายความวาเขาเปนมิตรจริงๆ นี่แมอะไรจะเปนความเรน
ลับอยูไมมีการปดบัง บอกกันตรงไปตรงมาเสมอ

ข. ปกปดความลักของเพื่อไมใหแพรงพรายไป หมายความวาสิ่งใดที่เพือ่ นมีความลับไมควร
จะเปดเผย เขาจะปกปด ใครจะมาถามจะมาจางจะมาวานจะมาเขนจะมาฆา เขาจะไมยอม
เปด เรื่องนี้ถาเราถอยหลังไปถึงประวัติศาสตรเราจะทราบชัด วาคนไทยสมัยกอนๆ นี้ ที่
ทรงชาติไดดีเพราะลักษณะอยางนี้เปนสําคัญ
ค. ไมละทิ้งกันในยามวิบัติ หมายความวาถาเราเกิดความวิบัติอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น อยางมี
อุทกภัยน้ําทวม วาตภัยลมพัด บานพังสมบัติพังไป ไฟไหมบาน โจรปลน ความวิบัตเิ กิดขึ้น
ทรัพยสินมันไมมี เขายอมพลีเสียสละชวยเหลือเสมอ
ง. แมชีวิตก็อาจจะสละแทนได เขาอาจจะยอมตายแทนเราเมือ่ ภัยใหญมาถึง
มิตรอยางนี้เรียกวา มิตรรวมสุขรวมทุกข ควรจะหาคบไว เรามีนอยก็ยังดีกวามีเพื่อนที่
ไมใชมิตร เรามีมิตรแทคนเดียว ดีกวามีมิตรเทียมหลายแสนคน ไอมิตรเทียมๆ หลายแสน
คนนะ แตละคนก็ใหความทุกข มีสิบคนก็ใหความทุกขสิบคน มีรอยคนมันก็ใหความทุกข
รอนคน ถาเรามีมิตรที่ดีหนึ่งคน เราจะมีความสุขตลอดชีวิต ฉะนัน้ จงเลือกคบแตมิตรที่ดี
3. มิตรที่แนะนําประโยชน ทานบอกมีลักษณะ 4 คือ
ก. หามทําความชัว่ ความชั่วนีเ่ ราก็รูอยูแลววาอะไรมันตือความชั่ว
ข. แนะนําใหตงั้ อยูในความดี
ค. ใหฟงสิง่ ที่ไมเคยไดฟง
ง. บอกทางสวรรค คือทางของความสุขให ทางสวรรคหมายความวาทางใดที่เปนปจจัยของ
ความสุขคือความร่ํารวย ความปลอดภัย ความเปนที่รกั ของบุคคลทั้งหลาย เราเรียกกันวา
ทางสวรรค นีม่ ิตรที่แนะนําประโยชนอยางนี้องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงกลาววา ควรหา
คนเขาไวอยาละอยางทิ้ง แลว
4. ทานบอกวา มิตรที่มีความรักใคร เขาก็มีลักษณะ 4 เหมือนกัน คือ
ก. เวลานี้ เราทุกขเขาก็ยอมจะทุกขดวย คือไมทิ้งเรา
ข. ถึงเวลา เรามีความสุข เขาก็สขุ ดวย คือไมทงิ้ เรา
ค. โตเถียงคนที่พดู ติเตียนเพื่อน หมายความวา ถาเราถูกใครเขาติเตียนไมตรงตอความเปนจริง
เขาจะโตตอบทันที
ง. รับรองที่พูดสรรเสริญเพื่อน นี่หมายความวาถามิตรที่ดีเขาจะปองกันเราไวเสมอ
เปนอันวามิตร 4 ประการนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําวาตองคบควรจะแสดงหาไว ถา
หากวาเขาถามวาถาเราจะเลือกคนดีประเภทนี้ไมได เราจะทําอยางไร ก็ควรจะตัดสินใจวาไมคบใคร
เสียเลยจะดีกวา ถาไปพบคนชั่ว แกก็สรางความทุกขใหเรา ถาหากคบคนดี ก็มีความสุข ถาหาคนดีไมได
มีแตคนชั่วเราไมคบเสียเลย อยูตัวคนเดียวดีกวา เมื่อมันจะทุกขก็ทุกขเฉพาะของเราเอง ไมใชคนอื่นมา
สรางความทุกขให

ทีนี้ คิหิปฏิบัติ หมวดตอไป สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ นี่ขอพูดวาเปนภาถามหาเสนห คาถาเสนห
นี่อยู 4 คําดวยกัน คือ
1. ทาน
2. ปยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา
ทองไวนะ ถาทองไวแบบนี้เปนนกแกวนกขุนทองก็ไมไดผลเหมือนกัน คาถา 4 ประการนี้ตอง
แปลเปนไทย แลวก็ตองทําใหไดดว ย คือ
1. ทาน การใหสิ่งของของตนแกบุคคลที่ควนใหปน อยาลืมนะลักษณะของฆราวาส องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานสอนไวแคพอเหมาะพอดี ไอการใหตอ งใหแกคนทีค่ วรให เมื่อใหแลว
ไมแวงกัดภายหลังนี่ใหได แตถาบังเอิญเราไมรูมากอน เราใหไปกอน แตคนนั้นกลับเปนคนกตัญูไม
รูคุณคน เราก็เลิกใหเสียได คนใดที่ควรใหเราจึงให ถาไมควรใหอยาให
เห็นจะตองไปดูตัวอยาง พอของ นางวิสาขา สอนใหสมัยที่ นางวิสาขา จะแตงงานวา ถาเขาให
เราจึงให ถาเขาไมเราจงอยาให คือหมายความวาถาเราใหเขาไปแลว เขาใหตอบเราก็ให ถาเขาไมใหเรา
เราใหเขาไปแลว ใหยืมของเขาไปแลว เขาไมสงคืน เราจงอยาให อยางนี้เปนตน การใหนี่เปนปจจัยปลูก
ความรักขอทานทั้งหลายจงคิดกันใหดี วาสมมุติวาคนอยางเรา คนอยางเรานี่ถาเราขาดแคลนอะไรบาง มี
ขาวแตไมมกี บั ขาวจะกิน เพียงใครเขาใหน้ําปลาสักหนอยหนึ่ง เกลือสักเม็ดหนึ่ง ปลาสักชิ้นหนึ่ง อาหาร
สักหนอยหนึ่ง เราก็พอใจ เรายังรักเขาฉันใด การใหเปนปจจัยสรางความรัก สรางความผูกพันซึ่งกันและ
กันพระพุทธเจาทานตรัสวา ถาเราไหว ปูชโก ลภเต ปูชัว วันทโก ปฏิวัทนัง ถาเราบูชาเขา เขาก็บูชาตอบ
ถาเราไหวเขา เขาก็ไหวตอบ เปนอันวาการใหนี่เปนเสนหอันหนึ่ง เปนการจูงใจเพื่อใหสรางความรัก แต
ตองเลือกคนสําหรับจะใหและอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจากลาววาการให เปนการลอมเลือกคน
สําหรับจะใหและอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจากลาววาการให เปนการลอมรั้วดวยเขี้ยวดวยงาถาเรารูจัก
การปนของที่เรามีอยูใหแกเพื่อนบานหรือคนที่ยากไร ที่เขามีสันดานดีคนประเภทนี้จะปองกันอันตราย
ที่จะเกิดแกเรา
2. ขอที่สององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววาใช ปยวาจา คือวาจาที่ออนหวาน วาจา
ประเภทนี้ ใครก็รัก เราก็รัก เราชอบวาจาออนหวานจากคนอื่นฉันใด ถาเราใชวาจาออนหวานกับเขา เขา
ก็รักเรา ถาตางคนตางรัก มันจะมีความสุขหรือวามีความทุกข ก็ชว ยกันคิดดู ตางคนตางชวยกันชืน่ ชม
มันจะมีความสุข หรือมีความทุกขก็คิดดูกแ็ ลวกัน
3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น หมายความวา ถาเราจะเกื้อกาลเขา คบหา
สมาคม ซึ่งกันและกันจงหาสิ่งทีเปนประโยชนไรโทษใหแกเพื่อนเถาจําทําใหแกกนั ซึ่งกันและกันแลว
จงทําแตสิ่งที่เปนประโยชน อันนี้เพื่อนจะรักเรา เราก็จะมีความสุข

4. สมานัตตตา ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว หมายความวาคนทีเ่ ราคบกับเขา เขาจะมีฐานะ
เชนไร มีตระกูลแบบไหน มีวิชาความรูขนาดไหน ไมมคี วามสําคัญ ถือวาเขากับเรานั้นเปนเพื่อนเกิดแก
เจ็บ ตายเหมือนกัน โดยเฉพาะถือวาเขาเปนไท เราเปนไท หรือวาเขาเปนคน เขารักสุข เกลียดทุกขฉันใด
เราก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น เขาเกิดแกเจ็บตายฉันใด เราก็เกิดแกเจ็บตายไดฉนั นั้น ไมถือตัวไมถือตน
ทําตนเปนมิตรอยูเสมอ ถาเรามีตระกูลสูงกวาเขามีฐานะดีกวาเขามีความรูสึกดีกวาเขาเราถอมตัวไปหา
เขานี่จะเปนทีร่ ักของเขาอยางยิ่งหากวาถาเรามีตระกูลต่ํากวาเขา เรามีวชิ าความรูต่ํากวาเขา เรามีฐานะต่ํา
กวาเขาเราก็แสดงความถอมตัว ไมรังเกียจวาเขาใหญเกินไป ดีเกินไป อยางนี้ยอมเปนปจจัยของความรัก
เปนตัวเสนห
เปนอันวาคาถามหาเสนหที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงให
อันนี้เปนปจจัยใหเกิด
ความสุขแกคนทุกคน อยาลืมนะวาคาถาเสนหคือ ทาน การให ปยวาจา วาจาออนหวาน อัตถจริยา
ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น สมานัตตรา ความเปนคนมีตัวเสมอไมถือเนื้อถือตัว อาการสี่อยาง
นี่เปนเครื่องยึดเหนีย่ วน้ําใจซึ่งกันและกัน ใหเกิดความรักไมคลาย ก็นา คิดนะ เขาบอกวาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา นี่เทศนจะใหไปสวรรคไปนิพพานอยางเดียวแตความจริงไมใช ทานรูวาคนที่เปน
ฆราวาสนะภาระหนัก ทานก็สอนใหอารมณเบาๆ ใชใหเกิดประโยชนในปจจุบัน
คิหิปฏิบตั ิ หมวดตอไปอีกสี่หนึ่ง ทานวา ความสุขของคฤหัสถ คือฆราวาสชาวบานนี่จะมีควา
สุขตองอาศัยเหตุ 4 ประการ คือ
1. สุขแตความมีทรัพย
2. สุขเกิดจากการจายทรัพยบริโภค ตามสมควร ไมมากไมนอยเกินไป
3. สุขเกิดจากการไมตองเปนหนี้
4. สุขจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ
อันนี้ก็ตองคิดเหมือนกัน สุขเกิดจากการมีทรัพย ฆราวาสนี่ถาปราศจากทรัพยก็แย เขาเรียกวามี
คติอยูอันหนึ่ง วาฆราวาสถาไมสะสมทรัพยก็ฉิบหายแตทวาพระภิกษุสามเณรสะสมทรัพย แตวา ไอการ
สะสมทรัพยนจี่ งหามาไดดว ย สัมมะอาชีวะ จะเปน มิจฉาอาชีวะ ไมไดคือหามาได โดยความชอบธรรม
โดยการคาขาย โดยการสุจรติ คาขายตองมีกําไร การเปนลูกจางประกอบ การอาชีพในการเกษตร อะไร
ก็ตาม ทําใหมันมีทรัพยขึ้นมาโดยที่ไมคด ไมโกงเขา เปน สัมมาอาชีวะ ทั้งนั้น พระพุทธเจาทรง
สรรเสริญ ตามพระบาลีบทหนึ่งมีวา วายเมเถวะ ปุริโส กลาววา ถาเปนผูช ายนี่ควรพยายามร่ําไป
หมายความวาเพยรหาทรัพยสินเขามาในบานเพื่อใหมันมีใชสอย มันจึงจะมีความสุข ฆราวาสมีทรัพย
มากเพียงใด ก็มีความสุขมาก เพราจําเปนในการจับจายใชสอย ถาพระเณรสั่งสมทรัพยมากก็ฉิบหาย คือ
จิตใจไมใชพระไมใชเณร มันจะกลายเปนโจรปลนพระศาสนาไป กลายเปนความโลภ นี่ตองแบงไวคน
ละซีกนะ

2. สุขเกิดจากากรจายทรัพยบริโภค อันนี้เงินดาวเงินเดือนที่ขอขึน้ กันอยูเสมอๆ ความจริง
เงินเดือนทีใ่ หนี่พอเงินเดือนไดไป จากภาษีอากรของคนที่ยากจนกวา ขาราชการมีเงินเดือนพันสองพัน
บอกวาไมพอกินไมพอใช แตเงินจากคนที่เขาใหไปเสียภาษีอากร เดือนหนึ่งบางทีก็หาไมไดสองรอย
ไมไดหารอยเขาหามาเกือบตาย สายตัวจะขาด เขายังเสียภาษีอากรใหได แตคนที่รัเงินจากบุคคลทีห่ าได
ดวยหยาดเหงือ่ แรงงาน กลับบอกวาไมพอใชเพราะอะไร ถาจะกินจะใชจริงๆ ที่บานนะมันไมเทาไหร
หรอก สังเกตดูดีๆ ก็แลวกัน คนที่มีเงินเดือนนี่บางทีเงินเดืนอไมมากไมมาย แตอยากจะจายใหมนั มาก
ตองไปกินของนอกบานโนนไปหาความรื่นเริงพิเศษ แลวก็มารองบอกวาเงินเดือนไมพอ ถาแกจะกินจะ
ใชในบานอยางเขาดูเถอะ ชาวบานบานไหน ชาวบานที่จนๆ นี่ เขาจายถึงเดือนละพันไหม บางทีหาหา
คน เขาจายเดือนหนึ่งไมถึงพัน เขากินเขาใชเขาพอได เขาทําการทํางานไหว แตคนรับเงินเดือนบอกไม
ไหว ขอขึ้นกันอยูเรื่อย นีเ่ พราะวาการจายทรัพยไมพอดีกับการที่หามาได แสดงอาการเดือดรอน ถารูจัก
จับจายใชสอย ไอกินนี่อะไรมันก็กนิ ได กินเพื่อชีวิตใหทรงตัวอยู
3. สุขเกิดแตการไมตองมีหนี้ ถารูจักใชสอยวาฐานะอยูเพียงไรใชเพียงนั้น มันก็ตอ งไมมีหนี้
เวนไวแตความจําเปนมันเกิดขึ้น ถาบังเอิญจริงๆ มันเกิดเจ็บไขไมสบาย เกิดการเจ็บตายกันขึน้ อันนี้มี
หนี้ไมเปนไร เพราะความจําเปนมันเกิดขึ้น แตทางทีด่ ีแลวไมควรจะหาหนี้มา เมือเวลาจะตายหรือจะ
ปวยไขถาปวยไขไมสบายนีห่ ลีกไมได จําเปนจะตองรักษา ถาเปนหนีเ้ พราะเหตุนี้ไมนาตําหนิ แตเปนนี้
เพราะไมรูจกั ประมาณคนนี่ นาคิด
4. สุขเกิดแตการประกอบการงานทีป่ ราศจากโทษ หมายความวาไอการงานที่มีหนาที่จะพึงทํา
ทําใหมันสมบูรณบริบูรณ อยาใหงานมันคัง่ คาง และมีการประกอบการงานดวยความขยันหมัน่ เพียร ถา
อยูกับเจากับนาย นายจางก็ดผี ูบังคับบัญชาก็ดี ทําใหถูกตามระเบียบดวยและก็ทําใหถูกตาม อารมณของ
เจานายดวย หมายความถูกใจเจานายดวยก็ถูกระเบียบดวย อยางนี้เรียกวาการงานทีป่ ราศจากโทษ งาน
ทุกอยางอยาใหคั่งคางทําใหครบถวน ไมมใี ครเขาเกลียด
เวลานี้ทานทั้งหลาย มองดูเวลาเห็นวาหมดเวลาพอดี ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ
พูนผลจงมีแตทานสาธุชน ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

คิหิปฏับตั ิ 4
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอพูดกับ
ทาน ในเรื่องของ คิหิปฏิบตั ิ คือขอปฏิบัติของฆราวาสแตความจริงขอปฏิบัติของฆราวาสนี่ ผมวาบางที
พระบางองคกป็ ฏิบัติไมไดกม็ ีฆราวาสก็เยอะ ผมก็ไมเคยคิดวาผมดี แตทวาบางทีผมก็สะดุดใจมาก นี่
ความรูของฆราวาสพระควรศึกษา เพราะวาเราก็มาจากฆราวาส ดีไมดีเราหมผากาสาวพัสตรคิดวาดีกวา
ฆราวาส แดฆราวาสที่เขาปฏิบัติดีกวา เราก็ควรจะอายเขาเหมือนกัน
องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแนะนํา ขอปฏิบัติของชาวบาน จะเห็นวาพระพุทธเจานี่ทรงเปน
สัพพัญู จริงๆ สัพพัญูนี่แปลวา รูทุกอยาง ไมใชรแู ตเรื่องสวรรคอยางเดียว แมแตการความเปนอยู
ของฆราวาสก็รู วันนี้ก็ขอพูดถึงหมวด ความปรารถนาของบุคคลในโลก ที่ไดสมความปรารถนาไดยาก
4 อยาง ทานวาอยางนี้นนั้ นะ ดูขอความกันกอน ในความปรารถนาที่หาไดยากเปนอยางไร คือ
1. ขอสมบัติจงเกิดมีแกเราดวยทางที่ชอบ นีเ่ ปนความคิด
2. ขอยศจงเกิดมีแกเราและญาติพวกพอง
3. ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน
4. เมื่อสิ้นชีพไปแลวขอเราจงไปเกิดในสวรรค
นี่ความจริงมันก็ไมยาก แตถาเราเปนคนดีเสียอยางมันก็ไมยาก ถาเราเปนคนไมดีมนั ก็ยาก ทาน
ไมไดบอกวาหาไมได แตทานยอกวาหาไดยาก คือไอความตั้งใจอยางนี้มันสมปรารถนายากเพราะมัน
ตองมีความดีประกอบ
1.
ขอสมบัติจงมีแกเราดวยทางที่ชอบ นี่ถาเราเปนคนดีนะ เรามีความขยันหมั่นเพียร
จริงๆ เราไมลักไมขโมยเขา ไมยื้อแยงคดโกงเขา มันก็หาไดไมยาก และ
2.
ขอยศจงเกิดมีแกเราและพวกพองของเรา อันนี้ชักยุงหนอย ไอเรือ่ งยศนี่มันตอง
ประกอบไปดวยความสามารถความรู ถาถามวาถาเขามียศไดทําไมเรามียศไมได
ความจริงยศนีม่ าจากความดี แตเดีย๋ วนี้ไมแน คนมียศโกงกันสะบัดบอกไมถูก เวลา
นี้คนมียศมันจะโกง คนที่โกงๆ มียศทั้งนัน้ คนมียศนี่ชอบโกง หนังสือพิมพที่จะมี
มาได ถาสมัยกอนที่พระพุทธเจาทานวานะ และสมัยผมเองผมก็เห็นมาเหมือนกัน
เพราะอาศัยความดีเปนสําคัญ
1. ตองมีความรู
2. มีความสามารถ
3. มีคุณธรรมดี
4. รูจักรักษาศักดิศ์ รีของตนไว ไมทําลายศักดิศ์ รี ถาเปนอยางนี้ละกอยศมันก็กาวหนา
เรื่อย

ขอเราจงรักษาอายุใหยืนนาน เรื่องอายุนไี่ มแนเสียแลว เพราะมันเปนกฎของกรรม
จะถือวาเราเปนผูปราศจากโรคก็ไมได
ไอโรคภัยไขเจ็บนี่มาจากอํานาจของ
ปาณาติบาต ถาหากวาเราไมทําลายชีวิตสัตวในกาลกอนมา อายุมนั ก็ยืน ถาไปนั่ง
คิดอยางนีก้ ็ผิด คิดวามีอายุเทาไหรพอใจเทานั้นดีกวา
4.
เมื่อสิ้นชีพแลวขอเราจงไปเกิดบนสวรรค อันนี้ไมยาก แตวายากสําหรับคนเลว ไม
ยากสําหรับคนดี คําวาสวรรคคือแดนของความสุข กอนที่เราจะไปสวรรค เราก็
ตองสรางสวรรคเสียกอน
สวรรคมีอะไร ทานัง สัคคโส ทานัง พระพุทธเจากลาววา ทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค เราก็
ใหทาน สีเลนะ สุคติง ยันติ คนจะไปสวรรคไดก็ตองอาศัยศีล เราก็รักษาศีล ก็หมดเรื่อง เราก็ไป
สวรรคได แตมันยากสําหรับคนเลว มันงายสําหรับคนดี ก็พดู กับเทานี้ ก็พอ ขืนพูดกันมากมันก็
ยุง
ทีนี้หมวดตอไปทานบอกวา ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย มีอยู 4 อยาง คือ
1. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา
2. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล
3. จากสัมปทา ถึงพรอมดวยบริจาคทาน
4. ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา
ทีนี้หมวดตอไปทานบอกวา ตระกูลที่มั่งคั่งจะตั้งอยูนานไมไดเพราะลักษณะ 4 อยาง ฟงใหดี
นะ วาตระกูลที่มั่งคั่งคือร่ํารวยแลวนะจะหาความร่ํารวยไวไมไดก็เพราะเหตุ 4 ประการก็คือ
1.
ไมแสวงหาพัสดุทีหายไปแลว หมายความวา ของมีของใชนะ ไมสนใจในการระวัง
รักษา หายแลวก็หายไป ปลอยมันซะไมเปนไร หาใหมก็แลวกันเรามีเงินมีทอง
ตัวอยางอันนี้มอี ยู
เคยพบคนคนหนึ่งที่ จังหวัดอุทัยธานี เธอเปนคนถีบปนสามลอ อาชีพสามลอ ถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่ง พอถูกลอตเตอรี่รางวัลรางวัลที่หนึ่งก็เลยแสดงตนเปนมหาเศรษฐี ซื้อของไมตองตอ เศษที่
เขาจะทอนใหไมตองทอน ดีไมดกี ็เอาแจกใครตอใครบาง ทะนงตัววาเปนคนมีเงินแสน ไมชาก็
กลายเปนคนปน สามลอตามเดิม แลวคนคนนี้ก็มีโชคดีมาก ชื่อ นายแทน กลับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
อีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่สองนี่แกก็เจงอีกเหมือนกัน มีสภาพเดิม เจงคราวนีด้ ี เจงแลวก็ตายไปเลย ไมไดถูกฆา
ตาย ปวยไขตาย แตเขาวาการถูกลอตเตอรี่สองที่นี่เปนเพราะอาศัย เปนคนมีความกตัญูรูคุณตอบิดา
มารดา เปนคนที่นาสรรเสริญอยูอยางหนึ่ง คือทั้งๆ ที่แกมีความยากจนเข็ญใจปนสามลอประกอบอาชีพ
แตความสุขของแกก็คือปฏิบัติบิดามารดาใหมีความสุข แมจะเหนือ่ ยจะยากอยางไรก็ตามเรื่องพอเรื่อง
แมนี่แกเทิดทูนจริงๆ พอแมตองการอะไร ถาไมเกินวิสยั แกทําไดทกุ อยาง นีน่ าสรรเสริญ จงจําใหดีวา
3.

ตระกุลที่มั่งคั่งจะทรงตัวไมได เพราะไมแสวงหาพัสดุทสี่ ูญหายไปแลว หายแลวก็ชา งมันซื้อใหม หาย
แลวก็ชางมัน ซื้อใหมไมชาก็หมด
2.
ไมบูรณะพัสดุที่คร่ําครา คือพัสดุที่พอจะใชได พอซอมแซมแลวยังใชได ไมซอม
ไมแซม โยนทิง้ มันสง อันนีไ้ มชาก็พัง
3.
ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ ประเภทที่ขาวบานกินไมไดนะ ตองไปกิน
ขาวนอกบาน น้ําอาบในบานไมได ตองไปอาบนอกบาน คนนวดที่บา นมีนวดไม
ชอบใจ ตองไปจางเขานวดที่นอกบาน ประเภทนี้แหละ จับจายใชสอยไปในสิ่งที่
ไรประโยชนไมรูจักประมาณ
ก็เห็นมหาเศรษฐีที่เดินตอกๆๆ
ก็เยอะแยะ
นักการเมืองสมัยกอนมีความรุงเรือง แตหมดสภาพ จากนักการเมืองแมแตอะไรละ
แมแตโอเลี้ยงยังตองเปนหนีเ้ ขา แตวานักการเมืองสมัยนี้คงไมเปนแบบนั้นหรอก
แตวานักการเมืองทุกคนทานวาเปนคนฉลาด เพราวาเวลาทานเปนนักการเมือง
ทานก็สะสมทรัพยของทานแบบสบายๆ ไมไดหมายความวาทานโกงนะ ก็ไมดี มี
ใครเขาพิสมัยทาน มาใหทาน ทานรูจักประมาณในการสะสมทรัพย ทานก็มี
ความสุข
4.
ตั้งสตรีหรือบุรุษที่ทุศีล คือเปนคนชั่ว เปนพอบานแมเรือน ทุศีลคําวานีแ่ ปลวาปกติ
ทุแปลวาชั่ว ปกติก็มีความชั่วอยูตลอดเวลา เปนพอบานแมเรือน มันก็ฉิบหายกัน
เทานั้น
เปนอันวาตระกุลที่มั่งคั่งจะตองยากจนลงไป ก็เพราะ
1. ไมแสวงหาพัสดุที่หายไปแลว
2. ไมบูรณะพัสดุที่หายไปแลว
3. ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ
4. ตั้งสัตรีหรือบุรุษชั้วไวเปนพอบานแมเรือน
ทีนี้ทานเตือนไวบอกวา ผูหวังการดํารงวงศตระกูลใหทรงอยู ควรเวนความเสียหายความชั่ว 4
ประการนี่เสีย วงศตระกูลจะทรงตัวไดดีนี่เวลายังมีวา กันตอไปอีก ธรรมของฆราวาส 4 อยาง เรื่องธรรม
ของฆราวาสนี่ ผมจะขอพูดแตเบาๆ เพราะไมใชระดับพระ ฆราวาสมีกจิ การมาก คือ
1.
สัจจะ ความซื่อสัตยกัน ตองมีความซื่อสัตย สุจริตตอกัน เปนปจจัยใหเกิดความสุข
ธรรมะนี่แปลวาทรงไวซึ่งความดีนะ ซึ่งฆราวาสที่จะดีไดจริงๆ ตองปฏิบัติในกฏ 4
ประการคือ สัจจะ มีความซื่อตรงตอกัน
2.
ทนะ รูจักขมใจของตน เมื่อเวลาอะไรไมชอบใจนิดๆ หนอยๆ ก็อดใจไดนิ่งไว อยา
เพิ่งวูว าม จะเปนเครื่องขัดใจซึ่งกันและกัน ถาลองโกรธกันเสียแลวมันดีกันยาก
3.
ขันติ อดทนตอความยากลําบาก หรือตอถอยคําที่ไมเปนที่ถูกใจคน
4.
จาคะ สละปนสิ่งของของตนใหแกคนที่ควรใหปน นีเ่ ปนปจจัยของความรัก

เปนอันวาใครก็ตามทรงคุณธรรม 4 ประการนี้แลว ก็จะเปนคนที่มีความสุข คือธรรมะ ทรงไว
ซึ่งความดี เมื่อความดีมีที่ไหน ความสุขมันก็มีที่นั่น
ตอไปก็ขอตอเปน คิหิปฏิบตั หิ มวดหา หมวดหาอันดับแรกทานบอกวา ประโยชนเกิดแตการถือ
โภคทรัพย 5 อยาง นี่เปนเรือ่ งฆราวาสนะ พระกับเณรก็ระวังๆ อยาไปยุงเขา พระเณรนี่เขาบวชเพือ่ พระ
นิพพาน อยาลืมพระบาลีวา นิพพานะ สัจฉิริยายะ เอตัง คเหตวา เรารับผากาสาวพัสตรมาเพื่อทําใหแจง
เพื่อพระนิพพาน อยาไปยุง ที่ทานบอกวา ฆราวาสเขาทําดีนะ อยาไปดีอยางเขา เราตองดีอยางของเรา
จะวาไป ประโยชนเกิดแตการถือโภคทรัพย 5 อยาง แตวาแสวงหาโภคทรัพยไดแลว ในทางที่
ชอบแลวนะ คือ
1.
เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดา เลี้ยงบิดา เลี้ยงบุตร เลี้ยงภรรยา เลี้ยงบาวไพรใหเปน
สุข มีทรัพยแลวก็ใชใหถูกตองตามนี้ ไมใชเลี้ยงแบบฟุมเฟอยไปกินนอก
บานไปกินภัตตาคาร ขาวบานกินไมได ขาวบาน จานละบาทสองบาท หา
บาท กินไมได ตองไปกินกาแฟถวยละยีส่ ิบบาท ถวยละหาสิบบาท หรือ
ตองไปอาบอบนวดทีน่ อกบาน นี่มันไมจาํ เปน คือเลี้ยงกันในบาน เลี้ยงตัว
เลี้ยงมารดา เลี้ยงบิดา เลี้ยงบุตร เลี้ยงภรรยา เลี้ยงบาวไพรใหเปนสุข ถาเขา
เปนสุข เราก็เปนสุข เพราะอะไร ถาเราใหเขาเปนสุข เราก็เกิดความรักใน
เรา เราก็เปนสุขใจ สบายกาย อันตรายจะเกิดขึ้นทานก็ปองกัน
2.
เลี้ยงเพื่อนฝูงใหเปนสุข คําวาเลี้ยงเพื่อนฝูงนี่คือ สงเคราะหซึ่งกันและ
กันนะ ในเมื่อความทุกขยากเกิดแกเพื่อนนะ ไมใชจะชวนกันไปเลี้ยงกันที่
ภัตตาคารหรือวาที่ไนทคลับ ไมใชอยางนั้น เลี้ยงอยางนัน้ เลี้ยงฉิบหายแน
3.
บําบัดอันตรายที่จะเกิดแตเหตุตางๆ
หมายความวาอันตรายมันจะพึง
เกิดขึ้นนี่ เราตองใชทรัพยใหเปนประโยชน ถาสามารถจะใชทรัพยไปให
หมอรักษา หรือหาการปองกันดวย เหตุนานาประการ บานมันไมมดิ ชิด
ทําใหมันแข็งแรง ทํารั้ว จางคนมาอยูเวรอยูยาม ใชไดหมด
4.
ทําพลีหาอยาง คือ ก. ญาติพลี สงเคราะหญาติ ข. อดิถิพลี 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
ทานบอกแสวงหาทรัพยมาไดแลวจงใชในทางที่ถูกที่ควร ทานบอกในทางที่ชอบหรือทางที่ถูกที่ควร คือ
1.
เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดา เลี้ยงบิดา เลี้ยงบุตร เลี้ยงภรรยา เลี้ยงบาวไพรใหเปนสุข คือใช
ใหพอดีๆ อยาใหมากอยาใหนอยเกินไป
2.
เลี้ยงเพื่อนฝูง ใหเปนสุข เลี้ยงคือเกื้อกูลนะ
3.
บําบัดอันตรายที่เกิดขึ้นดวยเหตุตางๆ หาทางปองกัน
4.
ทําพลีหาอยาง ญาติพลี สงเคราะหญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญ
อุทิศใหแกผูตาย ราชพลี ชวยภาษีอากรใหครบถวน เทวดาพลี ทําบุญอุทิศใหแก
เทวดา แลวก็
5.
บริจาคทานใหแก สมณพราหมณผูประพฤติชอบ นี่เปนการใชทรัพยในทางที่ถูก
จริงๆ
ทีนี้มา คิหิปฏิบัติ หมวดตอไป เรื่องศีลหา
ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทําลายชีวิตสัตว
อทินนาทานา เวรมณี เวนจากากรถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให ดวยอาการอยางขโมย
กาเมสุ มิจฉาจาวา เวรมณี เวนจากากรประพฤติผิดในกาม
มุสาวาทา เวรมณี เวนจาการพูดเท็จ
สุราเมรยมัชฃชาปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากการดื่มน้าํ เมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท
ความจริงศีลหานี่ เขาเรียก ศีลนี่แปลวาปกติ ปกติแลว เราไมอยากใหใครมาทําลายชีวิตเรา และ
เราก็ไมทําลายชีวิตเขา นอกจากนั้นเราก็มีเมตตาความรัก กรุณา ความสงสาร ก็เปนมหาเสนห เปนปจจัย
ใหเกิดความสุข ถาเราไมตองการใหใครเขาลัก เขาขโมยเรา เราก็ไมลักไมขโมยของเขา เราก็เปนที่รัก
ของเขาเราไมแยงความรักของบุคคลอื่น เพราะเราไมตองการใหเขามาแยงความรักของเรา เราก็ไมแยง
ความรักของเขา ก็เปนเหตุใหเขารักเราเหมือนกัน เปนที่รักของคนอื่น วาจาทีไ่ มเปนความจริงเราไม
ชอบ ชาวบานเขาก็ไมชอบ เราก็ไมพูดเสียมันก็เปนที่รกั การดื่มสุราเมรัยนี่ มันทําตัวใหเลว เราก็เวนเสีย
เปนอันวา ศีลหารายการนี่ ถาใครปฏิบัติไดนะ ถาประเทศไหน 50 ลานคนที่ปฏิบัติไดนี่รวย
มหาศาล
อยางการฆา การทํารายซึ่งกันและกัน ถามันไมมี ทุกคนตงคนตางใจดีมีเมตตาปรานี มีความรัก
กัน สงสารกัน เกื้อกูลกันและกัน ขอเดียวเทานี้ประเทศไทยรวย เราก็ไมตองจางตํารวจ ไมตองจางผู
พิพากษา ไมตอ งจางอัยการไมตองจางขาราชการ ไมตองจางใครเขามาเปนนาย เพราะคนทุกคนเปนคน
ดีเราไมตองเสียสตางคซื้ออาวุธ นี่อยางประเทศเรานี่เปนประเทศจบ แตก็ตองตั้งงบประมาณซื้ออาวุธที่

เปนหมื่นๆ ลาน ไอเงินเปนหมื่นๆ ลานนีถ่ าไมตองซื้ออาวุธละกอ แลวก็ไมตองเกณฑคนมาเพื่อปองกัน
ประเทศ เงินประเทศนี้เอามาใชในดานเศรษฐกิจ รวยแสนรวย ถาหากวาชาวบานตางคนตางดี ถามันไม
ดี ตางคนตางตองระแวงระไวซึ่งกันและกัน ก็ตองซื้ออาวุธมาปองกัน มีดพันคนละเลมราคาเทาไหร ปน
กระบอกหนึ่งราคาเทาไหร กระสุนนัดราคาเทาไหร มันเสียหายไปเปลาๆ 50 ลานคน ตองจายคาอาวุธ
ไปคนละบาท สูญเสียเงินไปเปลาๆ 50 ลานบาท และยังตองจางตํารวจไวจับเราเองอีก จางอัยการไวฟอง
เราอีก ขางทนายความไวแกตางอีก จางผูพ ิพากษาใหเอาเราใหเขาคุกเขาตะรางอีก จางพัศดีเรือนจํา จาง
เจาหนาทีเ่ รือนจําไวลงโทษเราอีก มันดีที่ไหนไอความเลวรายนี่ถาไมเลวไมรายเสียหนอย ทรัพยสินของ
ประเทศก็ไมตอ งหมด
อทินนาทาน ถาไมลักไมขโมยกัน ก็จะรวยมหาศาล แตกุญแจดอกเดียว 50 ลานคน ถามีกุญแจ
คนละดอก กุญแจดอกละ 10 บาท เราก็หมดไปแลว 50 ลานบาท แตบานใครทีก่ ุญแจดอกเดียว แลว
กุญแจดอกละ 10 บาท มีไหมมีแคกุญแจดอกเดียวมันก็พงั ถาเราไมลักไมขโมยกันละก็ไมตองจางตํารวจ
ไมตองจางใครตอใครอยางวานั่นแหละ ทรัพยสินทั้งหลายวางที่ไหน มันก็ไมหายมันก็รวย นี่มนั เปน
ของดีนี่ พระพุทธเจาทานจึงบอกวา ฆราวาสปฏิบัติไวนะจะมีความสุข แตตองปฏิบัติเหมือนกันทุกคน
ปฏิบัติคนเดียวก็พังเหมือนกัน
กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ไมแยงความรัก ไอแยงความรักเปนชูกนั นี่ตายไมรูเทาไหรแลว มันดี
ตรงไหน มันหวานมันกันตรงไหนหนอ คูครองของเราคูครองของเขา มันก็เนื้อหนังเหมือนกัน มันก็แค
นั้นแหละ แตไอจิตใจมันทะเยอทะยานความเดือดรอน พอใจสันโดษ พอใจในเพียงภรรยาสามี
โดยเฉพาะก็หมดเรื่อง
เวนจากการพูดเท็จ ไอการพูดเท็จนี่มันพูดลําบาก ตองระวัง เกรงวาจะจําไมได พูดจริงใจมัน
สบาย การดื่มสุราเมรัยนี่ชวนเขาคุกเขาตะรางกันไดงาย แตไมขอพูดมากเพราะเขาใจกันดีแลวนีน่ ะ
หมวดตอไปทานบอก มิจฉาวณิชชา คือ การคาขายที่ไมชอบธรรม 5 อยาง การคาขายแบบนี้
ทานบอก ไมควรจะคาจะขาย คือ
1.
ขายเครื่องประหาร อาวุธที่สําหรับจะฆากันนั่นแหละ แตเดีย๋ วนี้มันขายดีซะดวยนะ
เพราะขายเครือ่ งประหารนี่มนั เปนปจจัยใหเกิดโทษ
แตเอก็ตามใจเถอะ
พระพุทธเจาทานวาอยางนั้น
2.
ขายมนุษย เวลานี้ขายดีจัง แตกอนขเลวงสาวๆ มาขาย เวลานี้เด็กๆ เขาก็ขายกัน
แลว นี่เปนการคาขายที่ไมควร
3.
ขายสัตวเปนสําหรับใหเขาเอาไปฆาเปนอาหาร นี่เปนการเบียดเบียนชีวติ เขา
4.
คาขายน้ําเมา
5.
ขายยาพิษ

เปนอันวาถาเราจะทําตนของเราใหเปนคนดีละกอ อยาขายของเหลานี้เลยมันเปนปจจัยของ
ความทําทุกข แตวานี่เราพูดกันถึงวาคนตองการดีนะ ถาที่เขาตองการไมดี ก็ชา งเขาเถอะ ทานบอก
คาขายอยางนีห้ าม อุบาสก หมายความวาคนที่มีศีลมีธรรมประจําใจจงอยาทํา
ทีนี้หมวดตอไปเวลาเหลืออีก 3 นาที ทานบอกวา สมบัติของอุบาสก คําวา อุบาสก หรือ
อุบาสิกานี่ แปลวาคนผูนับถือพระพุทธศาสนา คือนับถือคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ทานบอกวา
สมบัติของอุบาสกมี 5 ประการคือ
1. ประกอบไปดวยศรัทธา คือเชื่อดวยเหตุดว ยผล
2. มีศีลบริสุทธิ์
3. ไมถือมงคลตืน่ ขาว คือ เชื่อกรรม ไมเชื่อวาสิง่ นั้นเปนมงคล ไอเรื่องมงคลนี่มันยุง
เหมือนกัน เคยพบมารคราว มีครั้งหนึ่งไปที่จังหวัดชัยนาท เขาแตงงานกันวันนัน้ ก็เผอิญ
เปนพระหัวแถว ที่ทานเจาภาพ เขาเรียกกันวาคุณนายลืมเสียแลววาภรรยาคุณหลวงอะไรก็
ไมทราบ แลวก็สั่งใหคนใชไปเด็ดกานมะยมมา 9 กาน เจาคนใชฟงผิด ไปเด็ดมา 5 กาน
คุณนายตาเขียวเสียงแข็งเขาใสคนใชวาทําไมฉันสั่งเอามา 9 กาน แกทําไมเอามา 5 กาน ไอ
เวลามันก็ถึงแลว เห็นทาไมดีเลยบอกคุณนาย ความจริง 9 กานนี่ก็ไดแก คุณพระพุทธเจา 9
ประการ แตวา 5 กานนีห่ มายถึงพระพุทธเจา 5 องค เปน นโมพุทธายะ อาตมาวามีความ
เขมแข็งกวา แกเลยยิ้มออกมาได นี่ความจริงไอใบมะยมกี่กานๆ นี่มนั ไมไดทําใหคนดีคน
ชั่ว มันจะดีจะชั่ว ก็เพราคูครองเขาจะรักกันจริงหรือไมจริงเทานั้น ถาหากวัตถุมันทําใหคน
ดีจริงๆ เปนไปถือมงคลตื่นขาวแบบนี้ จงถือวาถาทําดี แลวก็มนั ดีเองถาทําชั่วมันก็ชั่ว มัน
ไมดีไมชวั่ เพราะวัตถุเขามาชวย
4. ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา หมายความวาเรามีพระพุทธศาสนาเปนที่เคารพ
อยูแลว พอแลว ไมจําเปนตองไปเอาศาสนาอื่นเขามาแทรกมาแซง ศาสนาอะไรตอศาสนา
อะไรเอาเขามาผสม ไมตองประยุกต คําสอนของพระพุทธเจามีเหลือกินเหลือใชแลว เทานี้
ก็พอ
5. ทําบุญแตในพระพุทธศาสนา หมายความวา การทําบุญนี่เราทําบุญในพระพุทธศาสนาจริง
แตการสงเคราะหเราก็สงเคราะหไดไมเลือกการ ไมเลือกวาศาสนาไหน เปนการเกือ้ กูลซึ่ง
กันและกัน นัน้ ทานกลาววา อุบาสกฟงตั้งอยูในสมบัติ 5 ประการ ละเวนวิบัติ 5 รายการซึ่ง
วิปริตจากสมบัติเหลานี้ตอนนี้เห็นจะไมวาตอไปเพราะหมดเวลา เสียแลว
ทานผูรับฟง รับนี้ก็ตองขอลากอน ขอความสุขสัวสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแตทาน
สาธุชนรับฟงทุกทาน สวัสดี

แนะนําการกินการอยูในวัด
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานที่เมตตามา
บําเพ็ญกุศลที่วัดนี้ ทั้งนี้เพราะวาบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา จะมีชวี ิตอยูไ ดอาศัยญาติโยมพุทธ
บริษัทเมตตา ในทานของบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัท อาตมาจึงขอขอบคุณในความเมตตาปรานี
สําหรับเวลาทีจ่ ะถวายกฐินเปนเวลาประมาณเที่ยงเศษๆ คือหลังจากพระฉันภัตตาหารเพลเสร็จเรียบรอย
แลว จะเริ่มทําการถวายกฐินที่ ศาลา 2 ไร ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไดโปรดทราบตามนี้ดวย
ทั้งนี้เปนการปองกันบางทานอาจสงสัยวาจะถวายกฐินในเวลาเทาไร
และสําหรับบรรดาอาหารที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะรับประทาน เปน สถานที่วัดเลี้ยง นั่น
ก็คือ ที่รานอาหารภายในหนึ่ง และก็บริเวณใกลๆ ศาลานวราช แหงหนึ่งขาง พระอุโบสถ นั่นเปน
สถานที่วัดเลี้ยงฟรีจริงๆ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงผูมา
สําหรับอีก 2 จุด เรื่องของผูมีศรัทธา เจตนาดีตอวัด คือที่ขางศาลา 2 ไร เปน สถานที่ของ
กองทุน นั่น กองทุน ก็จดั เลี้ยง แตอาจเรียกทุนคืนบาง แตก็เปนราคาที่ถูกมาก แตกองทุนตองมีทุนไว
สงเคราะหผูยากจนในถิ่นทุรกันดารจึงไดทาํ เลี้ยง แตวาอาหารที่เลี้ยงบางอยาง มีทานที่ใหความขวย
เหลือ เชน เจ จันทนา วีระผล ดูเหมือนวาจะชวยลูกชิน้ มาประมาณ 50 กิโลกรัม อาจจะเปนอยางนั้น
หรืออาจจะมากกวานั้น ฉะนั้นกองทุนจึงไดขายในราคาถูก เพื่อเก็บกักเอาทุนไวเลีย้ งตอไปในวันหนา
แตสวนใดบังเอิญที่เหลือเปนกําไร กองทุนก็ไมเคยเก็บไว ไดถวายไวเปนสมบัติของวัด ใหเปนไปตาม
เจตนาเดิมของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาบําเพ็ญกุศล
สําหรับอีกจุดหนึ่งรานอาหาร ใกล ศาลาพระนอน ที่จดุ นั้น คุณโยมเพชร และ คุณโยมละมาย
จัดการเลี้ยงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเหมือนกัน แตทั้งสองทานนี้อาหารที่ทําตองทําอยางดีเสียดวย ถา
ไมดีก็ทําไมได แลวก็จะเรียกทุนคืนบางตามสมควรในราคาที่ถูกมาก แตบางครั้งที่เหลือเกินกองทุน
ทานก็ถวายวัดหมดเชนเดียวกัน
ฉะนั้น ถาญาติโยมพุทธบริษทั ที่จะรับประทานอาหาร ก็จะรับประทานได 4 จุด คือ 1. รานคา
ภายในวัดฟรี 2. สถานที่ที่ใกล พระอุโบสถ ดานหลัง 3. รานกองทุนที่ตั้งอยูที่ ศาลา 2 ไร จําหนายใน
ราคาถูกมาก และ 4. ราน โยมเพชร ตั้งอยู ศาลาพระนอน ดานเหนือจําหนายในราคาถูกเชนเดียวกันสวน
ใดที่เปนกําไรถวายวัดหมดในทุกคราวที่ทาํ
สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาถึงทีนี่แลว เวลาที่ทาน เขาหองพักเรียบรอยแลว ก็ใส
กลอนหนาหองดวย ประตูที่พักดวยจะดีมาก ทั้งนี้เปนการปองกันเขาหองผิด ก็มีบางทานบางคราวจํา
หองผิด เพราะหองมีสภาพคลายคลึงกัน นี่เปนธรรมดานานๆ มาทีอาจจําไมได เมือเขาหองผิดแลวยัง
เขาใจวาหองนัน้ เปนหองที่ตนเองพัก นั่งคุยกันสบาย ทานที่พักอยูก อนคือเจาของหองก็ไมกลาจะพูด ไม
กลาแนะนํา และขอรองใหออก แตบางคราวที่ทานเขาหองผิดก็เลยนั่งผิดนานเกินไป บางทานที่มาพัก
หองกอนถือวาเปนเจาของหองเพราะเขามาพักกอนตองมาขอรองใหเจาหนาที่มาขอรองใหออก ฉะนั้น

เพื่อเปนการเขาใจผิด ที่เรียกวาจําหองผิด เพื่อความสะดวกของพุทธบริษัท ไมตองไปขอรองเปนการ
สะเทือนใจซึ่งกันและกัน ฉะนั้นเมื่อทานเขาหองเรียบรอยแลว ใหใสกลอนหองดานหนาเสียดวย และ
ใสกลอนหองที่มาพักเลยเสียดวย เปนการปองกันการเขาใจผิด เปนการหลงผิด และเวลาที่ทานออกจาก
หองก็เหมือนกัน ถาออกจากหองไปหมดขอใหใสกุญแจประตูหองเสียดวย ก็เปนการกันการหลงผิดอยู
เหมือนกัน ทัง้ นี้เพื่อเปนการเผื่อไว ก็เขาใจวาคนทุกคนที่มานี่มีจิตเปนมหากุศลถึงไหน แตคนที่อาจจะ
คิดวาคนเผลอเมื่อไรมีผลดีเมื่อนั้น คนที่มีจติ เปนกุศลถึงไหน แตคนที่อาจจะคิดวาคนเผลอเมื่อไรมีผลดี
เมื่อนั้น ในที่ทกุ ๆ จุด ทุกแหงอาจจะมีเสมอ ขอเพื่อเปนการกันไว เวลาออกจากหองกรุณาใสกุญแจเลย
ขอ 3 กรุณาอยาสงเสียงดัง ใหเปนที่รบกวนหองขางเคียง ทั้งนี้ก็เพราะวาเมื่อเกิดการรําคาญ ดี
ไมดีถาเกิดการตอวากันขึน้ ใจจะเศราหมอง เวลาที่ทานจะพูดจะคุยกันใหมีเสียงเหมาะสมภายในหอง
ของทานเปนการสมควรอยางยิ่ง
ขอที่ 4 กรุณา อยานําขนมหรืออาหารเขาไปรับประทานภายในหองนอน ทั้งนี้เพราะบางคราว
บางหองเศษอาหารหลนอยู มดขึ้นมาใสยากเหลือเกิน เพราะมันเปนพรม เมื่อคราว เปายันตเกราะเพชร
ออไมใชตอนหนาน้ํา มีคนเขาไปพักในหองปรากฏวาไมหลับทั้งคืน มดกัด ไมสํารวจตรวจดูปรากฏวามี
เศษอาหารคางอยูในนั้น
ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททุกทาน ขอใหชวยกัน รักษาความสะอาด อยานํา
อาหารทุกประเภทเขาไปรับประทานในหอง ถาจะนําอาหารมารับประทานเองก็รับประทานหนาหอง
ขางหองขางหนาก็ใชได เมื่อตองการสูบบุหรี่ก็เหมือนกัน
ขอที่ 5 การสูบบุหรี่ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เวลาจะสูบบุหรี่กรุณามาสูบหองขางหนา
หรือสูบขางนอกเลยก็ได เพราะวาบางทีเขาไปเจอะจุดบางจุดพรมไหมเปนจุดๆ เขาใจวาบุหรี่หลน
บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน เวลาจะสูบบุหรี่ใหมาสูบที่หองขางหนาเลยก็แลวกัน แลวก็มีบางคราว
บางทานนอนหนาหองจุดยากันยุงไว อาจจะเผลอไป ยากันยุงไหมปาเก ถาหากทานจะนอนนอกหองจุด
ยากันยุง ขอไดโปรดหาภาชนะที่มันไมไหมรองไวเสียกอน เพื่อเปนการกันของสงฆเสียหาย
อีกอันหนึ่งสําหรับขอ 6 นั่นก็คือ เรื่องกอกน้ํากับเศษของ สําหรับ กอกน้ํา ทานพุทธบริษัทเวลา
จะเปดอยาเปดใหตึงเกินไป บางคราวไปพบวาบางทานเปดตึงเกินไปหมุนปดไมลง เวลาที่ทานกลับไป
แลวน้ําก็ไหลเรื่อย หองทั้งหมดนองไปทัง้ หอง พรมเปยกหมด บางคราวบางครั้ง ไมมีทุกครั้งไมมีทุก
หอง จะมีหลงเหลืออยูเสมอๆ หนึ่งหองบาง สองหองบาง ทั้งนี้อาจจะไมเคยใชกอกน้าํ ขออภัยดวย เวลา
จะเปดกอกอยาหมุนใหตึงเกินไป เวลาปดกอกน้ําก็เหมือนกัน อยาใชมนั ตึงเกินไป ก็เปดไมออกอีก เปด
พอน้ําไหลพอสมควร ปดก็แคหยุดก็พอใชได สําหรับ เคยกระดาษ ที่หอของรับประทาน ใบตองก็ดี ถุงก็
ดี ความจริงถารับประทานแลวเอาไปทิ้งเสียดานหลังหองก็หมดเรื่อง แตวาเวลาจะทิ้งก็อยาไปเปดมุง
ลวดทิ้ง พอเปดมุงลวดทิ้งมันก็ไมไปไหน คางอยูขางบน ใหเปดประตูหลังที่มีทุกหอง แลวเศษพวกนีไ้ ป
ทิ้งเสียใหเลยหอง ลงไปขางลาง และบางทีบางทานเผลอ เวลากอนจะกลับ เอาเศษถุงใสอาหารบาง ของ
รับประทานบางใบตองบาง กระดาษบาง อาหารที่เหลือบาง เศษขนมทีเหลือบาง ใสไวในถังพลาสติก

เมือทานกลับไปแลวเจาหนาที่ก็ไมไดสังเกต เจาหนาทีก่ ม็ ีงานหนัก กวาจะเขาไปพบกลิ่นก็ตลบหอง มี
กลิ่นเหม็นก็ทนไมไหว แลวก็มีตวั สัตวเล็กๆ เขาไปกินเศษอาหาร เลยกลายเปนวาหองทั้งหองมีสัตว
เล็กๆ บางทีก็เต็มไปดวยมดคันไฟที่เขาไปกินอาหาร
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยาลืมวาขณะทีอ่ ยูก็ดี จะเดินทางกลับก็ดี ถามีเศษกระดาษเศษ
ใบตอง ถุงใสอาหารใหทิ้งดานหลัง ใหลงไปในแผนดินก็หมดเรื่อง สําหรับ มุงลวด ก็เหมือนกันก็ดู
เกือบจะมีทุกครั้ง แตก็มีไมมาก อาจจะมีครั้งละจุด พบวามุงลวดขาด ทั้งนี้อาจจะเขาใจวา เอาอาหารไป
ทิ้งดานหลัง คงจะเปดมุงลวดไมออกเลยเอามือกระทุงมุงลวดขาด ปรากฏวาเจอะเศษของที่หอหอของ
มารับประทาน เศษกระดาษและถึงไปกองอยูขางนอก
ฉะนั้นกรุณาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มุงลวดมีไวกนั ยุง เวลาที่ทานจะเขาจะออกใหรีบเขา
รีบออก กรุณาปดมุงลวดเสีย ยุงจะไดไมเขาไปรบกวนทาน มีหลายทานเหมือนกันบนวามียุงรบกวน
อาตมาก็สงสัยไลไปไลมา เวลาเขาลืมปดประตูมุงลวด บางทีก็เปดหนาตางทิ้งไวตอนกลางวัน เย็นไมได
ปด อยางนี้ยุงก็เขาไปรบกวน กรุณาขอไดโปรดชวยตัวเองดวย วิธีชวยตัวเอง วิธีชว ยตัวเองไมยาก ถาจะ
เปดประตูมุงลวดก็เขาใหมนั เร็วแลวปดประตุมุงลวดใหเร็ว อยางนีย้ ุงจะไมเขาไปรบกวน ถาญาติโยม
เปดประตูมุงลวดใหยุงเขาไปเอง อาตมาก็หมดทางชวยเหมือนกัน
กอนอื่นขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ที่ใหความเมตตาปรานี ที่เปนวันสําคัญ
คราวไหนในทางพุทธศาสนาตางก็มากันคับคั่ง นี่เปนความดีของบรรดาญาติโยมและพุทธบริษัทก็ขอ
ยอนอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือวาเวลาจะถวายกฐินเปนเวลาหลังเที่ยง เทีย่ งก็แลวกัน เมื่อพระฉันเพลเสร็จ
เรียบรอย และญาติโยมก็เรียบรอยก็ถวายกฐินกัน สําหรับบรรดาพุทธบริษัทที่อยูขางนอกก็เขาไปให
ทันเวลาก็แลวกัน คือเวลาหลังพระฉันเสร็จทุกๆ ป ก็จะมีญาติโยมพุทธบริษัทเขาบําเพ็ญกุศลแสดง
เจตจํานงตางๆ สําหรับผาไตร ผาไตรนี้ถาซื้อจากรานจริงๆ ดีๆ ที่เขาถวายมาก็ประมาณ 600 บาทเศษๆ
ตอหนึ่งไตร แตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรับผาติกรรมผาไตรจากวัดก็ถือวามาบําเพ็ญกุศลภายในวัด
แตถาไปเอาออกไปนอกวัด ก็ใหไมไดเหมือนกัน ผิดวินัย ก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบําเพ็ญกุศลไว
แคไตรละ 200 บาท แลวถวายไวในวัดนี้ ถาไมนอกวัดก็ใหไมไดเหมือนกันมันถูกเกินไป ถาถามถึง
อานิสงสที่ไดรับไดครบถวนแน ทานที่ตงั้ ใจซื้อผาไตรจีวรถวายพระสงฆในพระพุทธศาสนา ถาถามวา
ผาไตรเปนของวัดขายในราคาถูกจะไดบญ
ุ ชาติไหน บุญสําคัญอยูที่ปจจัยที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
บริจาคออกมา บริจาคเรื่องผาก็จะไดผามหากุศลที่สมบูรณแบบ
อยางทาน มฆมานพ สรางศาลาหลังเดียว 33 คน ตางคนตางก็ไดวิมานคนละหลังๆไมใช 33
คนไปตัดวิมานหลังหนึ่งออกเปน 33 ชิน้ ไมใชอยางนั้นเรื่องอานิสงสไดสมบูรณแบบแนถา ทานจะ
บริจาคทรัพยซื้อผาไตรของวัดไตรละ 200 บาท ก็มีอานิสงสสมบูรณแบบเทากับไตรจีวร ไมใชจะไป
ลดบุญบารมีของทาน และกฐินที่จะถวายในคราวนีก้ ็เปนมหากฐิน กฐินมี 3 อยางคืน 1 จุลกฐิน 2
ปรกติกฐิน 3 มหากฐิน สําหรับ จุลกฐิน นั้นไมใชไปเย็บกันวันนี้ไมใชทอดายเสร็จก็เอาไปดายไปทอ
แลวก็เย็บ เขาเรียกวา จุลทํางานๆ กันเปนจุลๆ ไมใชจุลกฐิน จุลกฐิน 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 มีผาไตรครบกับพระสงฆทุกองคในวัดหมด ทั้งภิกษุและสามเณร มีครบ
ทุกองค อยางนี้จัดเปน มหากฐิน กฐินวัดนี้จัดเปน สามัคคีกฐิน กฐินสามัคคี อานิสงสคงไมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงกัน ทุกคนเปนเจาภาพ ไมมีใครเปนบริวารของใคร ทุกคนตางเปนจริงภาพเหมือนกัน ฉะนั้นขอ
บรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททุกทาน
การทีจ่ ะรับถวายกฐินวันนี้ก็รับทราบอานิสงสตามนี้ดวย
สําหรับอานิสงสของกฐิน อาตมาก็คงจะไมตองอธิบาย ไปฟงกันที่ศาลา 2 ไรก็แลวกัน
ขอยอนตนไปใหม บรรดาญาติโยมทั้งหลายจะถวายกฐิน กฐินนีจ้ ะถวายหลังจากพระฉัน
ภัตตาหารเพลเสร็จ อาจจะชาไปถึงเวลาสักบายโมงก็ได เพราะกวาจะเตรียมนั่นเตรียมนี่กวาจะพรอม
เพรียงกัน แตถึงอยางไรบรรดาทานพุทธบริษัทจะกลับ คงจะกลับไดประมาณ 14.00 นาฬิกา เสร็จ
แนนอน สําหรับทานพุทธบริษัทที่มาพักอาหารที่บรรดาพุทธบริษัทจะบริโภคสวนที่เปนของวัดจริงๆ
ใหบริโภคฟรี นั่นคือที่ รานคาภายในวัด แหงหนึ่ง และจุดหลัง พระอุโบสถ อีกแหงหนึ่งนัน้ วัดเลี้ยงฟรี
จริงๆ ก็เปนเรือ่ งของวัด แลวอีก 2 จุด คือที่ขาง ศาลา 2 ไร นั้น กองทุน เลี้ยงแลวที่ ศาลาพระนอน ดาน
เหนือของ คุณโยมเพชร และ คุณโยมละมาย เลี้ยง แตทงั้ 2 จุด จุดนี้อาจจะขอทุนคืนบาง แตก็จาํ หนาย
ในราคาที่ถูกจริงๆ ทุกคราวที่มีการจําหนาย เมื่อเลิกงานแลวถาเหลือจากทุน ทั้ง 2 ฝายก็จะนําเงินสวน
เหลือทั้งหมด ถวายวัดเปนการบําเพ็ญกุศลทอดกฐินรวมกันสําหรับญาติโยมที่มาพักเพื่อความสะดวก
ขอใหปฏิบัติตามนี้คือ
1.
เมื่อเขาหองพักแลว กรุณาใสกลอนหองพักเสียใหเรียบรอย ทางที่ดีใหใสกลอนหอง
ขางหนาดวย เขากันหมดทุกคนหรือยังก็ตาม ทานทีม่ าดวยกันแตมาไมครบ ใส
กลอนดานหนาเสียดวยเพราะมองเห็นกัน ถาคณะของทานมาก็เปดรับกันได ทั้งนี้
เปนการปองกันทานที่เขาหองผิดซึ่งมีทุกเที่ยว ความจริงเจตนารายอะไรไมมี ถา
หองพักนัน้ ถาจะมองดูจริงๆ แลวก็เหมือนกัน ทานออกไปแลวก็ลืมจําหมายเลข
หอง เวลาเขามาอยูก็ในระยะใกลเคียงกัน นึกวาหองนี้เปนหองของเราก็ยองเขาไป
เมื่อเขาไปแลวไมใชหองของตัว ทานพักอยูกอนใจไมสบายทานที่เขาไปทีหลัง
จริงๆ ก็จะรูสกึ ละอายใจเหมือนกัน บางทานก็เผลอทั้งๆ ที่ทานที่เขาไปพักไมใช
หองของทาน ไมใชคณะของทาน ทานก็คยุ กันเพลินไปคุยกันระหวางพวกเดียวกัน
พวกทีไ่ ปกอนก็หนักใจ อันนีก็ขอไดโปรดเปนการปองกันการเขาหองผิด ซึ่งไมมี
เจตนาราย ทานที่พักหองไหนเขาไปแลวก็ใสกลอนประตุทั้งดานหนาและดานใน
ถาบอกวาคนยังมาไมหมดก็ไมเปนไรคนทีม่ าทีหลังเห็นหนากันก็เปดรับกัน เปน
การปองกันการรําคาญ เวลาที่ออกจากหองก็เหมือนกัน ถาออกไปหมดจริงๆ ใหใส
กุญแจหองเสียดวย ถือคติโบราณก็แลวกัน อยาไวใจทาง อยาวางใจคน จะจนใจเอง

ก็ทราบไมไดเหมือนกันเพราะหองมันเหมือนกัน อาจจะมีใครเผลอวานี่เปนหองที่
เราพัก ไมมใี ครอยูนี่นอนอยางสบาย ทั้งที่พักอยูก อนเขามาก็เกิดการขัดใจกันขึ้น
เกิดการไมสบายใจทําใหจิตใจเศราหมอง เมื่อออกจากหองไปแลวก็ใสกุญแจเสียจะ
ดีกวา
2.
อีกประการหนึ่ง เวลาที่พักอยูก็จะคุยกันขอใหบรรดาญาติโยมทุกทาน อยาใชเสียง
ดังเกินไป ถาใชเสียงดังเกินไปจนหองขางเคียงรําคาญ จิตใจเศราหมองอารมณเปน
กุศลจะนอยลง คอยๆ คุยกันพอดี ไดยินกันภายในหองของตนก็ดแี ลวขออภัยทาน
ดวยที่จุกจิกมากเกินไป
3.
อยานําอาหารเขาไปรับประทานในหองนอน อยาหาวาอาตมาจุกจิกเกินไป อาศัย
ญาติโยมที่มาพักมารายงานเอง บางทีรุนนี้ไปรุนใหมมานอนไมไดเลย มดเต็มไป
หมดนอนไมหลับทั้งคืน มดเขาไปอยู ถามวาหองนอนเขาดีๆ ทําไมมดเขาไปกัด
ทานบอกวาเขาไปพบเศษอาหารที่ตกคางทีพ่ ื้นพรม ไลมดก็ยากทางที่ดเี รื่องอาหาร
ที่ดี ขนมก็ดี อยานําเขาไปบริโภคในหองนอน ทางที่ดีหองดานหนามีไวสําหรับ
รับประทานอาหารก็ได เรื่องสูบบุหรี่ก็เหมือนกัน อยาสูบบุหรี่ในหองนอน มีบาง
คราวไปเจอะพรมมีรอยไหม แสดงวาเปนไฟของบุหรี่เปนจุดๆ อันนี้ก็ลําบากใจ
เหมือนกัน สําหรับ กอกน้ํา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมี ปญหาทุกวาระ แตก็ไมใช
มีปญหาทุกหอง คราวหนึ่งก็ตองมีเปนประจําหองหนึ่งบางสองหองบาง เวลาทาน
ออกไปแลวลืมปดกอก เวลาเปดกอกน้ําน้าํ ก็ไหล กวาเจาหนาทีจ่ ะเขาไปดู หองก็
มาก คนก็นอย เมื่อทานกลับไปแลว หองตัง้ 200 กวาหอง พระทีว่ ัดก็มงี านกันทุก
องค แตละจุดก็ทํางานคนละหนาที่ กวาเจาหนาทีจ่ ะไปพบหองทั้งหองกลายเปน
แมน้ํา หรือหนองน้ําไปแลว น้ําไหลไปทัว่ จนพรมมันเปยกมีหลายๆ คราว รวม
ความวามีทกุ คราว พบทุกครัง้
ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ขณะทีจ่ ะเปดกอกอยาเปดใหตึงเกินไป บางทานเปดตึง
เกินไป หัวกอกเสียก็ปด ไมลง น้ํานองไปทัง้ หอง บางทานปดก็ปด ตึงไปอีก เปดไมออกก็ตองขอรองให
ชาง ใหพระมาชวยเหลือ เวลาปดก็ปดใหน้ําหยุดไมตองแนนเกินไป เวลาเปดน้ําก็เปดพอดีๆ ไมใหตึง
นัก
แลวเวลา กอนกลับ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท กรุณาตรวจดูวาไฟฟาทานดับหรือยัง พัดลม
ปดแลวหรือยัง กอกน้ําปดเรียบรอยหรือยัง ถุงใสเศษอาหาร กระดาษ ใบตองหออาหาร ทานทิ้งไปทาง
หนาตางดานหลังเรียบรอยหรือยัง อยาเอาถุงอาหาร ถุงพลาสติก ใบตอง กระดาษทีใ่ สอาหารใสขนมทิ้ง
ไวในหอง บางทีไปพบใสไวในถังพลาสติกเต็ม กลิ่นคลุง ภายในหองเหม็นมาก แมลงตางๆ เขาไปกิน
ปรากฏวาเจาหนาที่เขาไปตองไปเจอมด แมลงลอกันเปนฝูง เลนงานเจาหนาทีก่ ันไปตามกัน ฉะนั้นขอ
บรรดาญาติโยมทุกทานกรุณาอยานําอาหารเขาไปรับประทานในหอง รับประทานที่ขางหนาหองเวลา

จะทิ้งของใหทงิ้ ดานหลังออกไปเลย อยาใสอะไรไวดานหลังทิ้งได เปดหนาตางมันไมพน ใหเปดประตู
ดานหลังแลวเปดออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งประตูกด็ ีหนาตางก็ดีทเี่ ปนมุงลวด ทางวัดทําไดใหเพือ่ เปน
การปองกันไมใหยุงไปรบกวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ฉะนัน้ เวลาทีท่ านจะเขาจะออกรีบเขารีบออก
แลวรีบปด ทางที่ดีอยาเดินตามเขาไปเปนแถวๆ เปดปุบเขาไปปบ รีบปดคนหนึ่ง ถาเดินเขาไปแถวประตู
ก็เปดตลอด ถาประตูมุงลวดเปดตลอดยุงก็เขาไปสบายบรรดาญาติโยมหลายทานมาบนวายุงมันชุม ยุง
มันเขาไปกัดในหอง อันนี้อาตมาก็ตองขออภัยญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาองคเดียวไลจับยุงไมไหว ถา
ขืนไลจับยุงก็นากลังจะไมไดคุยกันนาน จะตองเปนลมตาย
ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เขาหองออกหองใหเร็วๆ สักหนอย แลวอยาเดิน
ตามกันเปนแถวๆ เปดปบเขาคนหนึ่งรับปด เขาคนแลวก็รบี ปด ถึงแมยุงจะติดเขาไปบางก็ไมมาก อาตมา
ก็ขอขอบคุณทานพุทธบริษัทที่มีความเมตตาปรานี วันทีม่ ีความสําคัญทางพุทธศาสนาวันใด ทานพุทธ
บริษัทก็มากันทุกครั้ง สําหรับป พ.ศ. 2527 วันที่ 7 มกราคม ตรงกับเสารขึ้น 5 ค่ํา เดือนยี่ จะมีการ เปา
ยันตเกราะเพชร
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อาตมาขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่ใหความ
เมตตาปรานีแตพระสงฆในพระพุทธศาสนา อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนาและเปน
เจาของที่ ขอตัง้ สัตยาธิฐานอางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธัมมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง
3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานใหมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทุกทานพึง
ประสงคสิ่งใด ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาทุกประการ สวัสดี

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 24
มาที่นี่ถือวาอยูท ี่นี่จิตก็ใหมันรูบางวาตองตัดกังวลจริงๆ เวลานี้ก็ถือวาเราเปนบุคคลคนเดียว คํา
วาคนเดียวนี่เรามีพอ มีแม มีพี่ มีสามี มีภรรยา มีบุตรธิดา นี่มันเปนจริง แตวาตองคิดถึงความจริงจุดหนึ่ง
วา เราจะมีอะไรอยูก็ตามเวลาเราหิว เราหิวคนเดียว ใชไหม ชาวบานเขายังไมหวิ เราหิว บอกไอหนูเอย
ลูกหลาน สามี ภรรยา มาชวยกันหิวซักนิดซีวะ ขาแยไมมีใครแบงความหิว ถาเราปวยเจ็บไขไมสบายมัน
ก็ปวยคนเดียว ถาเราตายเราก็ตายคนเดียว ไมมใี ครเขาแบงความตายไปใชไหม นี่การเจริญพระ
กรรมฐานใหไดดี เขาตองตัดสินใจตัดกังวล ที่พระพุทธเจาทานเรียก ปลิโพธ นี่รูตั้งแตตอนนีน้ ะ ตอน
กลางคืนจะไดไมเสียเวลาพูด ฟงตอนนี้แลวก็จําไวเลย จําไวนับตั้งแตเวลานี้เปนตนไปกลางคืนจะไดไม
ตองเสียเวลาพูด สมาทานเลย จะกลับไมดกึ เพราะวาการเจริญแบบนีค้ รูตองใชเวลามาก ใชไหม ถาใช
เวลามากจะไดมีโอกาสมาก
ถาคนฝกดี วันนี้ก็รูจกั ทั้ง สวรรค ทั้ง พรหมโลก ทั้ง นิพพาน ทัง้ นรก บางจุดถาหากวาได
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนี่ ความจริงจะมาพรุงนี้มีอีกคืนนีห่ วา ไปฝกพรุงนีช้ าไมได ความจริงฝกตั้งแตวานก็
ดี ไอการฝกนี่ สมมติฝก 1 วัน วันนี้ครูเขาจะแนะนําใหเรารูจักแค พระจุฬามณีกับนิพพาน ไดแคนี้ละก็
จิตก็ยังไมทรงตัว ถาอยางวันนี้รูจัก จุฬามณี ไป นิพพาน ได รุงขึ้นอีกวันเขาจะพาจากนิพพานลงมา จาก
พรหม จากสวรรคลงไป สํานักพระยายม รูจัก นรก บางจุดถารูจักไดแบบนี้แลวจิตใจมั่นคง มันไมเสื่อม
ถาไมอยางนั้นแคไปไดจุดใดจุดหนึ่งแลวก็ปลอยไปอยางนั้นรูสึกวามันเฝอๆ ไปนิดหนึ่ง มันไมคอย
มั่นใจนะทั้งนีเ้ พราะวาพิสจู นมาแลว ตอนฝกใหรูจกั ไอการฝกครั้งแรกใชเวลานอยตองหาจุดสําคัญ
อันดับแรก รูจ ัก บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พระจุฬามณี อันดับที่ 2 ไป นิพพาน ใหรูวานิพพานมีจริง
เทวดามีจริงเทานี้ตอๆ มารูสึกวาอารมณเฝอ บางคนปลอยสูญไปเลย ความมั่นใจไมพอ แตวาคนที่เขา
กําลังเต็มจริงมันไมเฝอ ถาไป พระจุฬามณี ไดเขาก็สามารถไปนิพพานไดเปนเรื่องของกําลังใจแตละ
คนไมเสมอกัน ฉะนั้นทีหลังก็เลยมาพิสูจน พอวันนีไ้ ด ทีหลังวันรุงขึน้ ใหเขานําไปถึง นิพพาน แลวลง
จาก นิพพาน มาถึง พรหมชั้นที่ 16 เรียกวาชั้น พระสหัมบดีพรหม ไปสถานของ อรูปพรหม ลงมา
เทวดา ไป สํานักพระยายม รูจัก รุกขเทวดา ภุมเทวดาดวย และไป สํานักพระยายม รูจัก นรก บางขุน
เวลามันนอยตัง้ เวลาแตชวั่ โมง 2 ชั่วโมง ไมไดมาก เทานี้จติ ทรงตัว
ประการที่ 2 เขาอาจจะพิสูจนจิตวาเวลานี้ จิตของเราเทียบกับพระอริยเจาชั้นไหม ทางที่ดีถาเรา
ขึ้นไป จิตถึงพระนิพพาน อารมณใดขึ้นไปนิพพานไดเวลานั้นจิตตัดกิเลสหมด เฉพาะเวลานั้นนะ จิตมัน
ตัดกิเลสไมหมดมันขึ้น นิพพาน ไมไดโดนหาม พระจุฬามณี ก็เหมือนกัน พระจุฬามณี จิตเวลานั้นจิต
ไมมั่นคงในศีลมันเขาไปไมได ในสมาธิเขาไปถึงไดแตเขาไปไมได เขาไมใหเขา
ถาลองเขาไปไดแสดงวาศีลบริสุทธิ์อยู เปนอันวาเมื่อเขาไป พระจุฬามณี ไดไป นิพพาน ไดเรา
ก็ไมประมาทตัววาเราไป พระนิพพาน ไดอันนั้นมันจิตเวลานั้นถาเราไปถึง นิพพาน ได ไปถึง เทวดา นี่

จิตมันมีความรูสึกอยางหนึ่ง ความเยือกเย็นมันดีกวาความเปนมนุษย พอไปถึง พรหม จิตจะเปน
อุเบกขา ดีขึ้นไปกวา สวรรค พอ นิพพาน อารมณจะเบาไมเกาะอะไรเลย
การตองขึ้นไปถึง นิพพาน บอยๆ ทุกๆ วันใหจําอารมณนั้น จําอารมณนั้นมาในขณะทีจ่ ิตเกาะ
กับรางกายพยายามรักษาอารมณแบบนั้นไว ไมไดมากสักวันหนึ่งชวงหนึ่งสัก 5 นาที 10 นาที แตก็ทํา
บอยๆ ไมชาอารมณมันก็ชนิ เพราะ การเขามาถึงนิพพานอารมณนั้น เปนอารมณอรหันต แตวาอยานึกวา
เปนอรหันตเลยนะ กลับมาเดี๋ยววางความเปนอรหันตไวขางบน ควาเอาสัตวนรกมาแทน ทุบหัวปลา
โปกๆๆ ดีไมดี เปนโตโผตบยุง ปบๆๆ ใชไหม
รวมความวา ตองรักษาอารมณ ที่นกี้ ารปฏิบัติใหไดผล อันดับตนเราตองเปนคนไมมีหวงอะไร
ทั้งหมด ไอคําวาไมมีหว งอะไรทั้งหมดในชวงเวลาที่เราเจริญสมาธิ ไอเวลาที่เรานั่งสมาธิอยูที่นี่เวลานี้ก็
เปนสมาธิ เอาหูตั้งใจฟงเสียงพูดอยางนีเ้ รียกวาเปนสมาธิ ไอจิตคิดตามเสียงพูดเรียกวาปญญา สมาธิอยูที่
ตั้งใจ เวลาที่เราคุยกันอยูนี่ตอ งลืมบานเสียเลย ตองลืมทุกสิ่งใหหมดเลย ลืมทุกสิ่งทุกอยางใชไหมดีไมดี
ใครเขาจะแกลงเอาทองคําทิ้งที่บานสัก 10 คัน ก็ไมรู บานเรือนบัลลัยหมด 10 คัน พังแนไอบามันมา
แกลงทําบานกูพัง หนอยแนแทนที่จะดีกับดาเสียอีกวานอยเกินไป ดาตอนหลังไมได โกรธมากนะ เอา
มานอยเกินไป นี่เปนอันวาเรานั่งอยูตรงนี้ ทางบานจะเปนสามี เปนภรรยา เปนบุตรธิดา ทรัพยสินตางๆ
มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ชว ยไมได และก็ตอ งมานั่งหวนคิดอีกทีวานั่งอยูตรงนี้ ถามันจะตายจะหามมันได
ไหม ตรงนีจ้ ะตายมันก็ตายได อยูที่บานมันจะตายก็ตายได ใครหามไมไดใชไหม ก็ตองตัดสินใจ
เสียกอนวาเราไมหวงอะไรทัง้ หมด เวลานี้ถึงวาตัวเราจะตายก็ชางมัน เราจะไปนิพพาน ใหรูใจไววา
เวลานี้ เราสมาทานศีล ในเมือเราสมาทานศีล ถาศีลมันดีเวลานี้ถานัง่ อยูมันไมมีโอกาสไมฆา
สัตว ประพฤติผิดในกาม ไอโกหกไมแนนะกระซิบโกหกได ดื่มสุราเมรัยมันไมมีในเวลานี้ ก็เชื่อวาเรามี
ศีลบริสุทธิ์ มันไมบริสุทธิ์กอนนี้แตเวลานีบ้ ริสุทธิ์แน ตัวศีลบริสุทธิ์นี้ทานวา สีเลนะ สุคติงยันติ ตาย
เวลานี้ไปสูสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ตายเวลานี้ทพิ ยสมบัติมากมาย แนนอน สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ศีล
ตัวนี้เปนปจจัยใหเราไปถึงนิพพาน
ฉะนั้นในชวงที่เรานั่งอยูเวลานี้เราเจริญพระกรรมฐาน
ถาความตายมันจะเกิดคนตายไดทุก
สถานที่ถาถึงวาระที่มันจะตาย ตองทราบวาความตายเขากําหนดสถานที่และเวลาไวแลว เราจะไปไหน
ไมตองกลัวหรอก ถายังไมถงึ วาระที่เขากําหนด มันก็ไมตาย พอถึงวาระที่เขากําหนดไวแลวมันตองตาย
แน เราจะไปคิดวาตายนอกบาน ตายในบานไมแนนอน อยากจะรูก็ไปดูบัญชีที่ พระยายม ขอทานดูก็ได
วาเราจะตาย เมืออายุเทาไร เปนโรคอะไร ตายที่ไหน อาการตายเปนอยางไร เวลาตายไววาเวลาเทาไร
มันรู เขามีไวครบกอนที่เราจะมาเกิด นี่เขาบอกวาเวลาตายไวแลว สิ่งทัง้ หลายจะไปอยูกับใครชางมัน เรา
ไมตองการมันอีกการเกิดเปนมนุษยวนุ วายแบบนีเ้ ราไมตองการ
เปนเทวดาหรือพรหมมันพักความ
วุนวายเพียงชัว่ คราว เดีย๋ วก็ยองเขามาใหม เราก็ไมตองการ จุดที่เราตองการความสุขจริงๆ ก็คือพระ
นิพพาน ตองการไวนะจุดนี้นะ

เมื่อตั้งใจตัดกังวลตั้งแตจดุ นี้ ความมั่นใจวาถาเรามีศีลบริสุทธิ์ เราตายไปเวลานี้เราไปสวรรคได
แนนอนอยางนอย ถาหากวาไอการที่จิตเราทราบศีลมันมั่นคงจริงๆ การถวานสังฆทานวันนี้จิตเรามั่นคง
ในสังฆทาน มันก็เปนฌานและจิตมั่นคงในศีลจะเปนฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน ไมตองนั่งหลับตาจิต
มั่นคงในฌานคิดวาจะใหทานไวเสมอ จิตมั่นคงในสวนของฌานจัดวาเปนฌานใน จาคานุสสติ
การที่เรามาอยางนี้เพราะวาเรามีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรมในพระอริยสงฆ เรา
เคารพดวยความจริงใจ ถือวาจิตทรงฌานใน พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จิตเรามั่นคงอยางนี้
เทากับเรามีความมั่นใจวาชีวติ นี้เราตองตายแน เมื่อตายเราไมยอมไปอบายภูมิ อยางนอยเราก็ตองไปสู
สุคติตองเปนเทวดาหรือพรหม แตเราไมตองการเราตองการพระนิพพาน ถาจิตคิดอยางนี้ไดชื่อวาเปนผู
มี มรณานุสสติกรรมฐาน มี อุปสมานุสสติกรรมฐาน ดวย อุปสมานุสติกรรมฐาน หมายถึงวานึกถึงพระ
นิพพานเปนอารมณ มรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความตายเปนอารมณหมายความวาคิดวามันจะตอง
ตายแน ชีวิตนีม้ ันไมทรงอยูน าน ถาตายเมือ่ ไรไปนิพพานเมื่อนั้น
ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถาจิตเรามั่นคงในพระพุทธเจาจริงในพระธรรมจริง ใน
พระอริยสงฆจริงและก็มั่นคงในศีล 5 จริง จิตรักพระนิพพานเปนอารมณจริง คําวารักพระนิพพานที่คิด
ไวเสมอวามนุษย เทวดา พรหมไมเอา จะตายเมื่อไรฉันไปนิพพานเมือ่ นั้น ตองดู ศีล 5 ตองมั่นคงจริงๆ
อยางนี้ทานเรียกวาพระโสดาบัน สกิทาคามี นะ ขณะทีเ่ จริญกรรมฐานจะใหไดดี ตัดสินใจตัดสินใจวา
เวลานี้ เวลานีภ้ ารกิจอะไรทีเ่ รามีอยูในฐานะพอบาน แมบาน ลูกบาน หลานบาน เหลนบาน อะไรก็ตาม
หนาที่นี้มนั มีอยูเพียงไรเราจะทําใหดีที่สุดในฐานะที่ชีวิตมันทรงอยูเพื่อความอยูเย็นเปนสุข แตวาตาย
แลวเมื่อไรเลิกกันเทานัน้ ไมยาก
ถาคิดอยางนี้มนั เปนวิปสสนาญาณชั่วคราว แตวาตอนนี้เปนเรื่องของการเจริญพระกรรมฐาน
นะ แลวก็การภาวนา นะมะพะธะ ใหมันคลองมันจะไดไมดึงกันคําวาไมดึงกันเพราะอะไร ภาวนาไมนั่ง
เครียด เดินไปเดินมานึกไปเรื่อยๆ สบายๆ หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ ใหจิตมันชิน
คําวาไมชินในการภาวนาเปนตัวสําคัญ มันไมสามารถจะไปได ถาเราชินในการภาวนามีอารมณคลองตัว
ประเดี๋ยวนัน้ ก็ไปได จุดทีจ่ ะมีความเขาใจอีกอันหนึง่ คําวาเห็นนี่ ตาเราหลับไปแลว การฝกเปนการฝก 2
แบบรวมกันคือเราเอา วิชชาสาม มา 1 เรียกวา ทิพจักขุญาณ เอา อภิญญา มา 1 อภิญญามี 6 และก็เอามา
1 เรียกวา มโนมยุทธิ ทั้ง 2 อยางนี่เปนการบวกกันระหวาง วิชชาสามกับอภิญญา 6 แตวาเอามาอยางละ
หนึ่ง ที่นี้การฝกแบบนี้เปนการขึ้นตนเปนการขึ้นตนเปนอุปจารสมาธิ การขึ้นตนใชสมาธิต่ํามาก ถาเรา
ฝกตามรูปเดิมจริงๆ เราจะตองขึ้นตนดวยฌาน 4 แตฌาน 4 บางที 3 ชีวิตก็ยังไมได จะเอา ทิพจักขุญาณ
มาจากไหน ถาจะเอาใหถึงฌาน 4 เฉยๆ ถา 3 ชีวิต ตายไปทําไปเกิดมาแลวก็ทําไปแลวก็เกิดมาแลวก็ทํา
ใหม ตาย 3 หนเกิดใหม ไดฌาน 4 เฮงเต็มที่ถือวาเกงมาก ไอตัวที่ทําฌาน 4 ไดนี่ตอ งมีบารมีเรียกวา อุป
บารมี แตวาอุปบารมีจิตยังไมพอใจในนิพพาน อันนี้ยาก พวกเราทํา มีฌาน 4 ไหม ตอบวาถาจิตยังมถึง
ฌาน 4 เปนอภิญญาไมได

แตวาการขึ้นของการปฏิบัติขึ้นดวย วิชชาสาม หลักสูตร วิชชาสาม ขึ้นดวย อุปจารสมาธิ คือ
การทรงสมาธิแบบสบายๆ เวลาภาวนาอยาไปนึกอยากรูอ ยาไปนึกอยากเห็นอยาไปนึกอยากไปโนนไป
นี่ อยาไปนึกเชียวนะ ถานึกเปนนิวรณไมมีทางไปเวลาภาวนาใหมันอยู แคภาวนาเฉยๆ ระเบียบการ
ภาวนา เวลาหายใจเขานี่กว็ า นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ปลอยลมหายใจสบายๆ มีความรูสึกตัว
เขาจะพูดวาอยางไร จะรองรําทําเพลงรูหมดทุกอยาง ทําจิตใหสบายๆ อยาไปเรงไปรัด อยาใหเครียด
เพราะวาเราขึ้นตนดวยสมาธิต่ํา เพราะวา ทิพจักขุญาณ นี่ตามธรรมดาตองฝกใหไดกสิณของฌาน 4 นี่
3-4 ชีวิต ไมไดหรอก
ทีนี้วิธีที่ปฏิบัติในปจจุบนั ทําไมถึงเร็ว ที่เร็วก็เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาทานมายังจําไดวา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2521 วันนัน้ กําลังนัง่ ฝกอยูคุมอยูรสู ึกทอใจที่วาทอใจเพราะวาการฝกแบบนีต้ ั้ง 10
ปไมมีใครมีผล ขึ้นตนฝกจริงๆ มีผลป 08 วิธีฝกแบบนั้นไมมีครูเขาแนะนํานะใหนั่งเตนคองกาไปตาม
อารมณ เตนตุม ๆ บางคน หัวหูสายไปตามเรื่อง ฌาน 4 เวลาออกรูสึกตัวเหมือนออกจากบานหรือออก
จากกระบอก จากประตูบาน ดอกไปไดกส็ วางจาเพราะมันเปนอภิญญาตรง ในการฝกแบบนี้ลูกศิษยไม
มีผล ถามไดความวากําลังใจพรองไปหนอย จึงคิดวานับตั้งแตพรุงนี้ เปนตนไปเลิกฝก ฝกสายสุขวิปสส
โกอยางเดียวดีกวาฝกทั้ง 4 สาย ก็พอดีเห็นพระผูมีพระภาคเจาทานเขามาลอยอยูขางหนา ยืนอยูขางหนา
เทาทันพนดิน ทานบอกวาคุณเลิกไมไดอีก 20 ป ขางหนาคนจะเขาถึงอภิญญา 6 และอีก 20 ปตอไปอีก
ถึงปที่ 40 อภิญญา 6 จะมาก
ฉะนั้นจะตองทําแบบนี้ไปเพื่อเอาจิตเขาไปรับอภิญญา 6 จิตของเราตองเขมแข็งจริงๆ นะ ก็เลย
กราบทูลทานบอกวาเสียกําลังใจวาฝกแลวลูกศิษยไมได ลูกศิษยไมไดแบบนีก้ ําลังใจลูกศิษยเสียไปดวย
กําลังใจของครูก็เสีย ทานจึงไดบอกวาการฝกแบบนี้ถาเทียบกับวิธีที่คุณฝกมามันงายมาก เพราะฉันฝก
ยากกวานี้อกี แตวามาเทียบกับคนเลวนีม้ นั ยากเกินไปสําหรับเขา ทานบอกวาคนเวลานี้สัญญากับปญญา
มันทรามลง คําวาทรามลงหมายความวาออนลง ตองหาวิธีฝกใหมตองใชบทเดียวในการฝก เลยถามวา
ตองทําอยางไรใหเขาเจริญสมาธิแทนไมตอ งใหถึงฌาน 4 เราไปแนะนําตรงๆ จะมีผลความสวางไสวจะ
นอยไปหนอยก็ไมสําคัญถือวาเราไปถึงบานนี้กแ็ ลวกัน หือ จรินทร ถาหนี้ไปกลางวันไมไดก็ไป
กลางคืน สวางไมมากแสงเดือนแสงตะเดียวก็ยังถึงบานใชไหม มันก็ยังดีกวาไปไมไดเลยเห็นใจทาน
วันรุงขึ้น 2-3 วันเรียก พรนุช กับ ปู กับ แปว มาฝก ทีแรก ปู กับ พรนุข ไปได แปว เปน
ไทรอยดอยางหนักไปไมไหว คืนที่ 2 แกตัดสินใจเด็ดขาดวาตายเปนตายจึงไปได อันนี้เปนชุดแรกไม
ยาก 2 คนเขาไดปริญญาไมใชตาสีตาสา
แลวตอมาเรียกมาอีก พักหลังๆ 20-30 คนไป พอถึงชุดที่ 3 ก็สบายใจดีใจได แตคนสองคนก็ดี
ใจแลวมีหวัง เพราะวาชุดแรกมีความสําคัญเพราะวามันไมมีตัวอยาง ไอการทําอะไรก็ตามถาไมมี
ตัวอยางคนที่รบั ฝกก็ไมมั่นใจเหมือนกันนีพ่ อคืนแรกไปไดเราก็ดใี จ ดีใจเพราะอะไร ดีใจเพราะตัวอยาง
มันมีเพราะฉันทํากอน ถาเรามีตัวอยางความมั่นใจของคนฝกทีหลังเกิดขึ้นเองเขาทําไดเราก็ตองทําได
ฉันสบายใจ มันมีความมั่นใจ พอใจที่ คําวาเห็น ไอคําวาเห็นมันไมใชเห็นดวยตาคนที่ยังไมได เขาใจไว

ดวยศัพท ทิพจักขุญาณ นี้ คําวาญาณเขาแปลวารู ทิพยขอแปลทับศัพทวาทิพย แปลวามีความรูทางใจ
คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเปนทิพยถาลูกตาเปนทิพยนั้นเปนอภิญญา 6 ถาทําอภิญญา 6 ลูกตาเปนทิพย
จริงๆ หูเปนทิพยจริงๆถาหากอภิญญา 6 ก็ดีเปนปฏิสัมภิทาญาณก็ดี 2 อยางนั้นทั้งหูทั้งตาเปนทิพยจริงๆ
ถาหากอภิญญาเล็กนี่ตองถือวาไมใชหูเปนทิพยตาเปนทิพย มีความรูทางใจเหมือนหูทิพยตา
ทิพยและตองการจะรูมันไดทันทีอยางนี้เขาเรียกขังความรูไวเก็บไวไดแบบสบายๆ
เขาพูดไวกี่แสนชาติก็ตาม ถาเราตองการจะรูอยางนี้เขาเรียกวา อตีตงั สญาณ ถาคนเขายังไมพูด
ยังไมทําแตขางหนา เขาอยกจะพูดขเอยากจะทําอะไรเราอยากจะรูก็รูไดกอน อยางนีเ้ รียก อนาคตังญาณ
การรูทั้งหมดการเห็นทั้งหมดมันเปนเรื่องอารมณของจิต ชัดหรือไมชัดอยูที่กําลังใจที่เราตัดสินใจถา
กําลังใจเปนฌานโลกีย ความรูสึกทางใจ อยาลืมรูสึกทางใจเปนภาพเหมือนกันนี่เปนคน นี่เปนผูห ญิง นี่
เปนผูชาย แตมันไมชัดภาพทึมๆ กําลังใจเขาถึงพระโสดาบัน สกิทาคามี อันนี้ความรูสึกทางใจภาพที่
เห็นทางใจเริ่มเห็นชัดแจมใสขึ้นคําวา แจมใส แจมใสไมเหมือนกลางวัน แจมใสเหมือนเดือนหงายจัดๆ
ภาพที่เห็นกําลังใจเวลานั้นเทียบไดกับพระอนาคามีเห็นกันแบบนี้ ถากําลังใจเปนอรหันตนั่งแคนี้ไมพอ
ภาพที่เห็นเหมือนฉายสปอตไลท ดูหนาดูลวดลายเสื้อผาดูทุกสิ่งทุกอยางละเอียดชัดหมด อันนี้เปน
กําลังใจ ถาจะถามวาทํากําลังใจเทียบพระอรหันต ทําอยางไรก็ที่เขาสอนนั้นก็กําลังใจพระอรหันตอยู
แลว
สอนวาเวลานีเ้ ราไมหวงอะไรเสียทั้งหมด
แมแตตวั ของเราเองเราก็ไมหว งมันจะตายเวลานี้
เรื่องของขันธ 5 ตายก็ชางมัน ถาขันธ 5 มันพังเวลานีก้ ไ็ ปนิพพาน อันนี้เปนอารมณพระอรหันต ถึงเรา
จะทรงไมไดตลอดวัน เราจะทรงไวไดวันละ 5 นาที ครั้งละ 3 นาที เราก็พอใจ จุดที่เราไปนี่เปนจุด
นิพพาน ขณะที่เขาพาไปนิพพาน อยาลืม ระดับนั้นเปนระดับพระอรหันต ถาเปนพระอรหันตจริงๆ มัน
จะใสมากฉะนัน้ มีอารมณเปรียบเทียบอารมณอันดับแรก ครูเขาถามวาเห็นอะไรบาง จําใหดนี ะอยา
สงสัยนะ ตัวนิวรณ 5 ขณะที่เราปฏิบัติสมาธิ อยาใหมใี นใจ ถามีไมไดดเี ลย นิวรณ 5 คือ
1.
จิตพอใจในรูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอม รสอรอยการสัมผัสระหวางเพศคําวารูป
สวยไมใชรูปคนอยางเดียวนะ รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ สีสันวรรณะตางๆ ตัดทิ้ง
หมดไมมีความหมายของในโลกทั้งหมดเลวหมด
2.
ขณะที่สมาธิ อยาใหจิตของกับความโกรธความพยาบาท ใครเขาทําใหเราไมชอบ
ใจในกาลกอน อยาใหเขามายุงขณะเจริญสมาธิ โยนมันทิ้งเสียกอนใชเวลาไมกี่
นาที
3.
ตองไมยอมแพความงวงขณะที่ทําสมาธิ
4.
เราตองทรงอารมณตามที่ครูสอนไมใชอารมณแยกไปจากนั้นเขาใหภาวนาหายใจ
เขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ มันจะแปลวาอะไรเขาไมไดสอนไมตอง
ยุง ตองการเทานั้นคําภาวนา กําหนดลมหายใจใหเปนสมาธิ ขณะไดที่รูลมหายใจ
เขารูภาวนา ขณะนัน้ จิตเปนสมาธิ สมาธิตองการเล็กนอย ไมตองการมาก การ

ภาวนาไมตองคิดอะไรทั้งหมด จังภาวนาอยางเดียววา นะมะ พะธะ หายใจเขานึก
วา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ อยาถึงลมใหแรงหรือบังคับลมใหยาวใหสั้นให
หนักใหเบา ปลอยลมหายใจอยางสบายๆ นึกตามสบายๆ จุดนี้เปนสมาธิ
5.
เราตองทรงอารมณตามที่ครูสอนไมใชอารมณแยกไปจากนั้นเขาใหภาวนาหายใจ
เขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ มันจะแปลวาอะไรเขาไมไดสอนไมตอง
ยุง ตองการเทานั้นคําภาวนา กําหนดลมหายใจใหเปนสมาธิ ขณะไดที่รูลมหายใจ
เขารูภาวนา ขณะนัน้ จิตเปนสมาธิ สมาธิตองการเล็กนอย ไมตองการมาก การ
ภาวนาไมตองคิดอะไรทั้งหมด จับภาวนาอยางเดียววา นะมะ พะธะ หายใจเขานึก
วา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ อยาดึงลมใหแรงหรือบังคับลมใหยาวใหสั้นให
หนักใหเบา ปลอยลมหายใจอยางสบายๆ นึกตามสบายๆ จุดนี้เปนสมาธิ
บอกแลววาตอนขึ้นเปนสมาธิ พอสมาธิต่ํา พอครูเขาไปแนะนําในการตัดขันธ 5 ทีหลังครูเขา
ถามวาเห็นอะไรไหม จิตมันบอกวาเห็น ตอบวาเห็นเลยอยาไปนึกใชไมใชนะ อันนี้เปน นิวรณ เปนตัว
สงสัยเขามาแลว พังเลย ตัวนี้เขามาพังเลย เพราะวา ขณะใดจิตอยูในการครอบงําของสมาธิมนั ไมมี
นิวรณ ความรูส ึกในการตอบจะตอบตรงความจริงทุกอยาง ตอง มั่นใจตรงนี้นะ พอตอบแลวเขาถามวา
ทานแมแตงชุดสีเขียว สีขาว สีแดง สีเหลือง สีอะไร คนขางๆ เขาถามกันเขาตอบสีแดง แตของเราสี
เหลือง ถาคนขางๆ เขาแดง คนหนึ่งเหลือง ถาของเราขาวตอบขาวเลย อยาไปจําเสียงเขามาตอบ เพราะ
การเห็นของเราจะเปลี่ยนไปทันที
ประการที่ 2 พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี คนทั้งโลกทั้งหมด ถาสามารถทํา ทิพจักขุญาณ
ไดตางคนตางเห็นทานพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน ตางคนตางก็คิดวาเราอยูเฉพาะองคเดียวกับทานหนึ่ง
ตอหนึ่ง เราจะถามก็ไดเขาจะถามก็ไดอํานาจของ พุทธานุภาพ ก็ดี สังฆานุภาพ ก็ดี สามารถจะแยกรัศมี
กายของตนใหคนเห็นวานึกวาทานไปยืนอยูพ ูดไดรูเรื่องเปนเรื่องกําลังของนิพพานทําไดไมยากใหรจู ัก
วิธีการเสียกอน พอเราสามารถเห็นไดตามความแนะนํา ก็รวบรวมกําลังใจพอรูจุดจะไปไหนก็ตามขอ
กําลังบารมีพระพุทธเจาชวย
ตอไปนี้ขอบารมีพระพุทธเจานําไป พระจุฬามณี พอจิตบอกวาเวลานีถ้ ึง จุฬามณี แลวก็ตอง
บอกเขาพอขึ้นไปถึงที่นั่น ขางลางจะมัวไปหนอย พอขึ้นถึง จุฬามณี ตอนจะขึ้น พระจุฬามณี จิตเราจะ
รวมตัวเปนฌาน 4 ทันที เปนของงายไมเหมือนเปนการปฏิบัติที่เปนแบบเกาๆ มันจะรวมใจทันที เปน
ฌาน 4 แตเปนฌาน 4 ที่ใชงาน
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การตัดขันธ 5 ใชวิธีงายๆ รางกายแบบนี้ไมเอาอีกแลวเลิก รวมความวาความเปนมนุษยกด็ ีเปน
เทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดไี มมสี ําหรับเรา เราตองการอยางเดียวคือพระพุทธเจา นั่นคือพระนิพพาน ทีนี้เรา
จะไปพระนิพพานได ตองอาศัยพระพุทธเจาเปนสรณะ เปนที่พึ่ง เราจะไปเฝาพระพุทธเจา ไปนั่งตรง
พระพุทธเจาไปอยูที่นั่นใหจติ มันชื่นใจ ใชเวลาไมตองมากสัก 2-3 นาทีก็พอพอไดเวลาจริงๆ ไดเวลา
จริงๆ ทวาเราอยูที่นั่นจิตมันสบาย ไอเวลาไมตองจํากัดนะวาจะตอง 20 นาที 30 นาที 50 นาที ไมใช
เวลาถารวบรัดจริงๆ 2 นาทีก็เหลือแหล กอนจะไปหรือกอนจะหลับตัดเสียกอน ตอนตื่นขึ้นมาจิตมันก็
จับอยูพอเราเริม่ คิดจะจับอารมณ (ผูที่ไดมโนมยิทธิตองรูตัวนะ) พอเริม่ จะจับอารมณมันตัดขันธ 5 มัน
หลุดไปแลว อันนี้ไมตองตัดขันธ มันตัดของมันเองแลว มันตัดอยูแ ลว มีบางรายขึ้นไปแลวถอยลงมาตัด
ขันธ 5 ใหม ใชไหม อันนี้ไมใชบางรายหรอก คนอื่นๆ เปนไงก็ตาม ฉันเคยเลามาแลว นี้ไปลิ่วๆ กูลืมตัด
ขันธ 5 วะกลับมาใหม พอกลับมาปบ สมเด็จทานตามมาถึงเลย คุณ ตัดออกแลวไปไหนก็ไปถามันไมตัด
มันไปไดทไี่ หนเลา แหมไอเรามันก็ฉลาด ฉลาดบรรลัยนะ ไมใชฉลาดดี ฉลาดบรรลัย เอาแคฉลาด
พอดีๆ นะ
ก็รวมความวากลับมาติดขันธ 5 อีก นีเ่ ปนการเขาใจพลาด วางใจปบมันเคลื่อนเลย อันนี้ไมตอง
ถอยแลว มันไมเกาะแลว ถามันเกาะแลว ถามันเกาะอยูม ันไปไมได นี่พวกที่ไดมโนมยิทธินี่มีกําไรมาก
มีกําไรเพราะอะไร เพราะวา คนประเภทนี้รูจริงเห็นจริงหมดนะ เราก็โดดรับเลย อยาลืมนะผูที่ฝก
มโนมยิทิตองบําเพ็ญบารมีมามาก วาการฝกแบบนีไ้ มใชการฝกเริ่มตนหรอก วิธีฝกเริ่มตนอีกอยางหนึ่ง
ฝกแบบนี้เปนการฝกแบบสอนเปดฝาตุม เพื่อกินน้ําเทานั้นแหละ หมายความวาน้าํ ในตุมมันมีเต็มแลว
บารมีที่เราสรางมาในกาลกอนนะมีแลว แตวาเราไมมีปญ
 ญาเปดตุม อยากน้ําจะตายหาน้ํากินไมได ฮึ
ถามบานโนนบานนี้มีน้ํากินไหม ความจริงน้ําในบานเราเพียบเลย ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนคนนี้มีบารมี
เต็ม ก็เหมือนกับคนที่มีน้ําในตุมเต็ม ฝามันปดไมรูวิธีเปดฝาตุม คําวาสาวกตองรับฟง ถาไมรับฟงกอน
บรรลุไมได ไมเหมือนพระปจเจกพุทะเจาและพระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม เมื่อมีความจําเปนอยางนี้
ทานจึงตองสอน ฉะนัน้ พวกเราก็เหมือนกัน การสอนแบบนี้เปนการสอนแบบคนที่มีทุนแลว อยากไป
อเมริกามีเงินตัง้ หลายลานไมรูจักซื้อตั๋วเครือ่ งบิน ใชไหม ทีนี้ก็มีการแนะนําวาสตางคของแกไปแลกที่
นั่นไปซื้อตั๋วเครื่องบินที่นี่ ขึ้นเครื่องบินทีน่ ั่นไปลงที่โนน
ก็รวมความขึน้ เครื่องไมมีความสําคัญ มีความสําคัญที่วา ทําไมหนอเราจึงมีเงินซื้อ มีเงินซื้อ
อาหารได เขาบอกไวนี่ไงของแกมันใชได ก็เทานัน้ เอง นี่การฝกแบบนี้เปนการฝกคนที่ไดมาแลวในอดีต
ไมใชฝกคนรุน ใหมนะ ไดมาแลวแตวาในชาตินี้เปนของธรรมดาเกิดมาเปนมนุษย การเปนมนุษยืเรา
ตองรับผล 2 อยางคือกรรมที่เปนกุศลและกรรมที่เปนอกุศล ชาติกอนที่เราจะมาเกิด เกิดเปนมนุษยทุก
ชาติมันมีทั้งดีและทั้งเลว ใชไหม ชาตินกี้ ็ตองเคยมีการฆาสัตวตัดชีวิต อาจจะไปหยิบของใครบาง ลัก
ขโมยบาง อาจจะดื่มสุราเมรัย รวมความวา 5 ประการอยางใดอยางหนึง่ นี่อาจจะเปน 2-3 อยาง บางคนวา

ครบเลยก็มี ขึน้ ชื่อวากรรมชัว่ อยางนี้ทกุ คนมันตองทํา และก็เราเกิดมาชาติหนึ่งเราก็ไมทําชั่วอยางเดียว
ทีนี้เวลาที่ตายไปแลวเกิดใหมมันตองรับผลเศษกรรมทั้งสองอยางทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
ขณะใดที่ผลอกุศลที่เปนกรรมชั่วใหผล อกุศลแปลวาไมฉลาด แปลวาโงกุศลเขาแปลวาฉลาด
แปลวาฉลาด ถาคนฉลาดเขาไมทําความชัว่ คนที่ทําความชั่วคือคนโง ทีนี้ผลของความโวมาใหผลก็มีผล
เปนทุกข เราเคยสั่งสมบารมีมามาก ทําความดีมามากพูดตามสวน ถาบารมีที่เราบําเพ็ญมาแลว ถาเราจะ
ตัดสินใจไปนิพพานชาตินเี้ ราก็ไปไดแตทวาทําไมถึงไมตัดสินใจ ก็เพราะวากรรมที่เปนอกุศลมันบัง
หนา พอกรรมที่เปนอกุศลถอยหลังไปปบออ มันงายนี่หวา ใชไหม เมือ่ กอนนี้เขาบอกอยาฆาสัตวไอหนู
เทย มันผิดศีล ใชไหม มันจะเปนทุกอยาง พอความดีกรรมที่เปนกุศล ชาติกอน พอความดีเขามาถึงใจ
ปบ ศีล 5 นี่เปนเรื่องเล็กแลวใชไหม มันเบากวาเกาเยอะ เมื่อกอนนี้ไมไดเลยใชไหม นี่จิตใจพิสูจนเองได
พอเริ่มกรรมดีใหผลปบ ตอนนี้แหละ พอมีคนแนะนิดเดียว จิตที่มีความดีเกามันจะรวมตัวและความดี
ใหมกเ็ ขาไปผสม จึงมีความเขาใจเกิดขึ้นมา ออ อยางนี้นี่เอง
ฉะนั้นการพิสูจนคนถือวาการฝกมโนมยิทธินี่ เราอยาถือเกณฑวา เขาทําไมไดนจี่ ะวาเขาไมมี
บารมีนี่ก็ไมไดนะ ถาเขาไมเคยฝกดานนีม้ ากอน สอนดานนี้เขาก็ไมไดเหมือนกัน แตบารมีเขาอาจจะ
เต็มไดเปนพระอรหันตไดในดานฝก สุกขวิปสสโก เราอยาไปเข็นเขานะคนที่เขาไมพอใจ การฝกแบบนี้
อาจจะจุกจิกจูจ ี้เกินไป อันนี้วาไมได เราก็ตองดูอารมณเขาวาอารมณเขาขั้นตนเขามีศีล 5 ครบไดไหม
จิตใจเขารักพระนิพพานไหม ถาเขามีศีล 5 ครบได มีใจรักพระนิพพานไดเขาก็ไปพระนิพพานได แตวา
ทําจริงๆ มันหนักจิรงๆ เพราะมันไมเห็นทางนี่ เดินไปเดินมา เอะ ถูกหรือไมถูกหวา ดีไมดี เดินไป 3
ดาว ถอย 4 กาว บางทีวิ่งพรวดพราดเอา ผิดทางซะแลว เอาถอยหลังกลับมาใหม ก็แตวาผูอื่นเขาทําได
นะมีเยอะ
เปนอันวาพวกที่ไดมโนมยิทธินี่ถือวาเปนคนที่ไดกําไร เปนคนทีไดกําไรตอนไหน ตอน
พระพุทธเจาทรงเทศน อุทุมพริกสูตร ที่วา คนที่ไมสนใจในริยาของบุคคลอื่น ความชั่วของคนอืน่ ชั่ว
ชางเขา เขาดีเรามอง มองอยากจะดีตามเขาไมใชอิจฉารูว าเขาดีเราเอามาปฏิบัติบาง ถาเขาชั่วก็เปนเรื่อง
ของเขาวาเขาชั่วเราไมยุงกับเขานะ เมื่อใจเราไมรวมกับเขา เมื่อจิตเปนอยางนี้ พระทานบอกจิตเขาถึง
สะเก็ดของพระพุทธศาสนา ถามีศีลบริสุทธิ์ไมทําลายศีลดวยตนเอง และไมยุใหคนอื่นทําลายศีล ไม
ยินดีเมื่อคนอืน่ ทําลายศคลแลวจิตที่ทรงฌานทําสมาธิชนะนิวรณ 5 ได และจิตทรงอยูในพรหมวิหาร 4
อยางนี้พระพุทธเจาทรงยืนยันวาอยางนีเ้ ปนผูมีความดีเขาเขตของพระพุทธศาสนา ทําความดีอยางนี้แลว
สามารถทํา ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ จนระลึกชาติไดอยางนี้ ทานถือวาเขาถึงกระพี้ของพระพุทธศาสนา
แตถาได จุตปู ปาตญาณ ได ทิพจักขุญาณ คนที่ไดมาแลวกอนจะเกิดมาจากไหน คนก็ดีสัตวก็ดี ถาตาย
ปุบลงไปแลว รูวาตายแลวไปไหน อยางนีท้ านถือวามีอารมณเขาถึงแกนพระพุทธศาสนา
เมื่อเขาถึงแกนแลวนี้ เมื่อตั้งใจจริง ตั้งใจจริงๆ มีอารมณมั่นคงจริงๆ ในจุดนี้แหละเมื่อไปฝก
วิปสสราญาณ วิปสสราญาณก็ไมมีอะไร ที่เราเรียกวาตัดขันธ 5 ถาตั้งใจจริงๆ มีอารมณ เขมขนก็
สามารถเปนอรหันตได ภายใน 7 วัน ถามีอารมณปานกลางเขาเรียกวา บารมีปานกลาง จะเปนอรหันต

ไดภายใน 7 เดือน ถามีบารมีอยางออนก็จะเปนพระอรหันตไดภายใน 7 ป ทั้งนี้ถาเราไมทิ้ง ถาไดจุดนี้
แลวไดหมดเรียกวาเขาถึงแกน
ที่ไดมโนมยิทธิแลวก็รูหมด ถาเราอยากจะรูวาคนเกิดมาเราตองฝกจนคลองคนพวกนี้ทั้งหมด
หรือกี่แสนคนก็ตาม เราจะรู กีแ่ สนคนทั้งหมดกอนจะเกิดมันมาจากไหน รักษาอารมณใจจับ
พระพุทธเจาเลย ถามพระพุทธเจา อะไรทั้งหมดอยาไปรูเองนะรูเองเปนอุปาทาน มันจะยุง มันมีผิดมี
พลาด ตองถามพระพุทธเจาตรงแลวถามพระพุทธเจาแลวคําวา สงสัยตองไมมนี ะ ความรูส ึกตอบ
อยางไรรับมาทันทีอยาแนหรือไมแนเห็นไมชัด แนหรือไมแนนพี่ ังเลยมา ตองตัด วิจิกิจฉา ความสงสัย
อันนี้กว็ ิธีที่ไปนิพพานแบบงาย ๆ ตามคําสั่งสมเด็จทานนะ
วาเวลาที่เราจะนอนตื่นนอนใหมหรือกอนจะหลับ ก็รวบรัดกําลังใจวิปสสนาญาณ มีแบบ
ปฏิบัติเยอะ ตามหนังสือ อธิบายยาว เวลานั้นเรารวบรวมกําลังใจใหเปนปกติกไ็ ด ขึ้นชื่อวาความเปน
มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดีเราเห็นวาไมเปนสาระไมเปนแกนสาร ไมมีการทรงตัว เราไม
ตองการ เราตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน เอาจิตจับ เอาแคนี้ ตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนัน้ หมด
เรื่อง หือ มานัง่ วา แตวาบางคนเขาก็วาเหมือนกัน บางคนตองวา บางคนตองใครครวญ เพราะวาอารมณ
ใจเขายังออน อารมณใจยังออนมีความจําเปนมากใครครวญมาก ถาอารมณใจเขมแข็งจริงๆ ไมจําเปน
เราไปพระนิพพานซะเลย ใชไหม นิพพานที่ทานบอกใหขึ้นทุกวันอยางนอยที่สุดกอนหลับไปสักหนอย
ตื่นใหมๆ ไปใหมันชื่อใจ แลวลงมาเทานี้ ถาจิตมันเกาะที่นิพพานแลว ไปหาทานปู ทานยา ทานแม ที่
ไหนก็ตามเราไปไดทุกชัน้ ไปหาทานชั้นนัน้ ๆ ทานมีคุณเราถือวาทานเปนผูมีคุณ เราเคารพในผูมีคณ
ุ แต
จิตเราจะอยูจริงๆ ถาขันธ 5 พังตอนนี้ไปเราจะอยูที่พระนิพพาน จิตเราพอใจนิพพานอยางเดียวอยาไป
พอใจที่อื่นนะ สอนมันจุดเดียวใหมันมานิพพาน
ไอจิตก็เหมือนเด็กๆ นะ เด็กถาเราพาเดินไปจุดไหน มันก็ไปจุดนั้นไปที่อื่นไมได อารมรก็
เหมือนกันอารมณที่ตั้งไว จุดๆ เดียวที่พระนิพพาน เวลาที่อยูตองใครครวญตองคิด คอยๆ เกลา วาการ
ไปนิพพานไดตองตัดความโลภ ความโลภคือการโกงชาวบานเขา ใชไหม ไอการโกงเขานี่หรือวาลัก
ขโมยเขานี่เปนความโลภ ถาทุกสิ่งทุกอยางเราไดมาดวยสัมมาอาชีวะ รับราชการไดเงินเดือน ถาขายมี
กําไร ของดีบอกของดี ของเลวบอกวาของเลว แตเรื่องราคาเราขายตามปกติ มันก็ตองมีกําไร ถือวาไดมา
โดยสัมมาอาชีวะ ไมใชโลภะหรือความโลภใชไหม จิตเราตั้งไววา ความโลภจะไมมใี นจิตของเรา
ไอการตัดความโลภในจิตมันตองตัดเปนการใหทาน ถาการใหนกึ ไววาเราจะไมมคี วามโลภนี่
ยังไมพอ มันจะตองมีจิตที่คิดจะสงเคราะหคนใหมีความสุขคนก็ดี สัตวก็ดีทมี่ คี วามทุกขอยู เราจะ
สงเคราะหใหเขามีความสุข เรื่อทรัพยเมื่อเรามีทรัพยเราจะใหทรัพย ถาทรัพยไมมีเราจะใหกําลังกาย ถา
เขาตองการกําลังกาย ถาเราไมมีกําลังกาย ไมไหว เราใหกําลังปญญา ถาทั้ง 3 อยางนี้ยังไมมีโอกาส
สําหรับเรา เราก็ตั้งใจวาเราจะสงเคราะห ไอจิตที่คิดสงเคราะหนี่ เขาเรียกวา จาคานุสติกรรมฐาน
อารมณตั้งไวอยางนี้เปนปกติ มันจะทําลายความโลภทุกๆ วินาที ใชไหม

และประการที่ 2 คนที่จะไปนิพพานไดตอง 1 ไมมีความโลภ 2 จิตตองไมมีความโกรธ ถาจิตยัง
มีความโกรธ เราหวังนิพพานยาก เราก็ตอ งตั้งใจวา ถามันตัดไดเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้น นี่ไอความ
โกรธที่ยังมีขึ้นมา เราจะตัดความโกรธไดเพราะอะไร ถาจิตในการใหทานยังมีอยู ความโกรธเสร็จ ไม
ตองไปหาที่อนื่ หรอก คนทีจ่ ะใหทานไดมีอยู 2 ประการคือ รักกับสงสาร ถาเกลียดน้ําหนาไมไดแตก
หรอก อยาแตก เขาไมใหเลย ใชไหม ไอหนู ใชไหม ดา ใหหมากินดีกวา หมาไมกนิ กูทําปุยดีกวา คน
อยางมึงไมใหหรอก นี่ถาเกลียดนี่ใชไหม
คนที่ใหทานไดนี่ตองมีความรัก ถารูจักกัน เคยสังคมกัน เขาทําความดีเรามีความรัก เราก็ให
เพราะความรักใชไหม ถาไมเคยรูจักกันไมเคยรักกันมากอน ไมใชความรักความผูกพันนะ รักดวยเมตตา
จิต คนเคยมีความรักไมรูจกั กันมากอนตองสงสาร มันอดจะตาย โอย แดดมันรอนจะตาย หมวกก็ไมมี
ผาก็ไมมีคลุมหัว สงสาร เอาหมวกขาดๆ ใหคลุมหัวหนอย อยางนี้มันสงสาร หิวแทนตายเอามากินขาวที่
บานฉัน ไมงั้น ขาวมีนอยแบงไปกอนนีใ้ หดวยสงสาร
คนที่จะใหทานไดตอง 1 ความรักเปนเหตุ 2 ความสงสารเปนเหตุ ไอตัวรักตัวสงสารเปนตัวตัด
โทสะเสร็จโทสะที่จะสลายไปไดเพราะความรักและความสงสารคนที่คิดจะใหทานมันตัดไดทงั้ โลภะ
และโทสะ ไอนั่งคิดเฉยๆ ไมใหนนั้ ไมไดนะถึงจังหวะเราใหไดเราให ใชไหม อยาใหเกินวิสยั ใหแลว
เดือดรอน เราไมมีจะกินมีเงิน 10 บาทคาอาหาร คาอาหารตอนเย็น พอคนมา ใหหมด ตอนเย็นไมมีจะ
กินอันนีเ้ ดือดรอน อันนี้พระพุทธเจาไมสรรเสริญ
ถาจะใหตองดูกอนวาถาใหแลวเราเดือดรอยไหม บางทีมันมีความจําเปนจริงๆ ไอขาวมีเฉพาะ
กิจ วันนี้มีคนกินเยอะ ไอคนมันหิวโซ ใหไมไดมาก เอาแบงพรองอิ่มไปนิดหนึ่งที่เคยอิ่ม 100% วันนี้อิ่ม
แค 80% แบงใหอันนั่นมันกิน 10% ถาแบบนี้ถือเปน ปรมัตบารมี หนักมากเปนการตัดชีวิตใหทาน ขาว
ที่มันกินอยูมันเฉพาะกิจ ใชไหม เฉพาะอิม่ ถาแบงไปหนอยหนึ่งถือวา เฉือนไปหนอยหนึ่งอันนีห้ นัก
มาก
ทีนี้คนที่ถึง ดาวดึงส ได ถาใหทานแกคน และสัตวได ตองใชอารมณืไปดาวดึงส ได ดาวดึงสนี่
เขายากที่นเี่ ราตองดูวา เราไดมโนมยิทธิ เราขึ้นไป เราเขาดาวดึงส ไดไหม ทานปู ทานยา ทานเมตตา
ปรานี วาไอหนูเอย ถามทานวาเคยอยูตรงไหน บาง ทานบอกวา เอ็งอยูต รงนั้น เอ็งอยูต รงนี้
การจะไปนิพพานตองไมมโี ทสะ ทีนี้มันอยูในตัวทานอยูแลว ใชไหม ทีนี้อีกตัวหนึ่งไมมีโมหะ
จิตมันตัดความโลภดวยการใหทานจิตพยายามตัดความโกรธดวยการใหทานได มีเมตตาไอตัวโมหะมัน
ก็สลายตัวอยูแ ลว ไมตองคํานึงถึงมันถามวาตัวโมหะตัดที่ไหน ตัดที่วปิ สสนาญาณ มันตัดไปแลว นี่เปน
ตัววิปสสนาญาณใหญ ก็รวมความวา
ขาพูดอะไรบางไออวน ขาจําไมไดไอหนู หลวงพอพูดเรื่องอะไรหวา จําไมไดมั่งนีน่ ั่งฟง หนอย
แนเอ็งจําตอนที่เอ็งชอบ ลองซอมดูวาจําไดที่พูดไป หือแหมไมรู เฉยๆ ไอนี้มันพวกฝรั่งนี่ ฝรั่งมี
คนขับรถเปนคนไทย มีนอยเปนคนไทยอยากจะพูดภาษาไทย ถามคนขับวาศัพทคําวากันนี่คนไทย เขา
วาอยางไร ไอนั่นวาเสวย รับประทาน วาเรื่อยๆ ลงทาย ยัดหา ไอฝรั่งจําไดแตยัดหา พอไปถึงบานบอย

ฉันจะยัดหา ใชไหม ไอดวนมันจําแคนี้ แหมไอขหี้ มา กูพูดเกือบตาย มึงฟงเอาหนอยเดียว (หัวเราะ)
เปนอันวา มีเวลาอีกนิดหนึง่ ถึงจะถวายสังฆทานใครสงสัยอะไรไหม ตอนนี้เปดโอกาสใหถาม คอยๆ
คิด สงสัยก็ถามได ถาไมควรก็ยับยั้ง ถาควรก็ตอบ
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ลําดับตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจฟงคําบรรยายสัก 10 นาทีเศษ ๆ
เพราะวาขณะฟงคําอธิบายนี่ ไมจําเปนตองพนมมือนะ เอามือวางไวทตี่ ักเฉยๆ เดี๋ยวจะเมื่อย การเจริญ
พระกรรมฐานแบบนี้ ทานเรียกวา มโนมยิทธิ ซึ่งแปลวามีฤทธิ์ทางใจ ความจริงการเจริญพระกรรมฐาน
นี่มีถึง 4 อยางไมเหมือนกัน
อยางที่ 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก ที่ญาติโยมทั้งหลายเคยปฏิบัติกันมาอยางนั้นไมมีฌานสมาบัติ
เปนพระอริยเจา ก็ไมมีโอกาสเห็นสวรรคหรือนรกไดเลยไปพระนิพพานได
สําหรับอยางที่ 2 เรียก วิชชาสาม ๆ นี่มี ทิพจักขุญาณ กับระลึกชาติได
อยางที่ 3 เรียกวา อภิญญาหก ที่บรรดาทานพุทธบริษัทกําลังทําอยูอ ยางนี้เปนสวนหลังของ
อภิญญาหก
อยางที่ 4 เรียก ปฏิสัมภิทาญาณ รวมความวาปฏิบัติอยางนี้ มีโอกาสจะทองเที่ยวไปสวรรคก็ได
ไปพรหมโลกก็ได ไปแดนเปรตอสุรกายไดไปหมด ไปไดทุกจุด
การที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท บําเพ็ญกุศลนี้แลว อยางที่พวกญาติโยมทั้งหลายทําบุญกันไว
เคยใสบาตร ฟงเทศนบาง ถวายสังฆทานบางบุญทั้งหลายเหลานี้ ที่ทาํ ไวหมดจะใหผลเราไปเปนเทวดา
ชั้นไหน หรือวาไปเปนพรหมชั้นไหน หรือวาจะไปนิพพาน เราสามารถพิสูจนได และนอกจากนั้นถา
ญาติที่ตายไปแลว หรือเพือ่ นที่ตายไปแลว ไปอยูที่ไหนก็สามารถจะติดตามไดจะรูไดวาเขาอยูท ี่ไหน
รวมความวา วิชาที่พระพุทธเจาสอนไว เพื่อเปนการเปลื้องความสงสัยของบรรดาทานพุทธบริษัท ที่
พระพุทะเจาทานทรงสอนวาสวรรคมีจริง พรหมโลกมี นิพพานมี นรกเปรตอสุรกายมีทั้งหมด
อันดับแรกที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จะตองฝกก็คือทิพจักขุญาณกอนในตอนแรกทุกคน
ตองมี ทิพจักขุญาณ กอน คําวา ทิพจักขุญาณ นี่หลายทานยังเขาใจผิดอยู ไมใชลูกตาเปนทิพย ญาณนี่
เขาแปลวารู แปลเต็มศัพทวามีความรูสึกทางใจ คลายตาทิพย ไมใชลูกตาเนื้อเปนทิพย ถาลุกตาเนื้อเปน
ทิพยเขาเรียกทิพเนตร อยางนี้ลูกตาเปนทิพย แตที่เราฝกนี่เปนทิพจักขุญาณ คือมีความรูสึกทางใจคลาย
ตาทิพยนนั่ หมายความถึงความรูสึกทางใจ รูตรงรูจริงถูกตองทุกอยางเหมือนใครเอาของมาในหีบในหอ
ใสถุง ถาเรามีความสงสัยวาของในถุงนี้ มีอะไรบาง เราสามารถจะมีความรูสึก บอกไดวาของนี้มีอะไร
แกหีบหอออกมาจะตรงตามความเปนจริงทั้งหมด
นอกจากนั้นเราก็ยังจะรูในสิง่ ที่เปนธรรมะ ถาปฏิบัติไปแลวเราก็จะรูว าสวรรคมีลักษณะเปน
อยางไร สวรรคชั้นไปไหนมีความสุขขนาดไหน พรหมมีสภาพเปนอยางไร อยางนีเ้ ปนตน รวมความวา
ทิพจักขุญาณ นี้ตองแบงเปน 3 ชั้นความจริงพระพุทธเจาไมไดแบง กําลังใจของญาติโยมแบงเอง คือที่
ปฏิบัติกันมามีอารมณไมเสมอกัน บางทานที่มีความเปนทิพยอยางออน จะมีความรูส ึกทางใจถูกตอง แต
ทวาไมเห็นภาพ นี่เรียกวากําลังใจออนไปหนอย แตทวาใชได อยางเรานั่งๆ อยูนี่หากจะรูวาใครจะมา
ไหม หรือใครจะไปไหม เวลานี้ใครทําอะไรอยูที่ไหน ความรูสึกมันจะบอกตรงตามเปนจริง อยางนี้เรียก
ทิพจักจุญาณอยางออน

ถาเปน ทิพจักขุญาณ อยางกลาง เกิดความรูสึกขึ้นพรอมกับเห็นภาพทางใจ แตยังไมชัดเจนนัก
ถาเปน ทิพจักขุญาณ อยางดีที่สุด อยางชัดเจนแจมใสมีความรูสึกทางใจพรอมกับเห็นภาพชัดเจนมาก
และการเห็นภาพชัดเจนมากเห็นหรือไมเห็น เปนเรื่องของบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั เอง ครูมีหนาที่
สอนอยางเดียว ไมสามารถจะไปยกยอปอปนวา ทานทําไดอยางนัน้ อยางนี้ ทานตองทําเอง เวลาขณะที่
ทําใจใหสดใสเขาทําอยางนี้
เวลานี้ขอบรรดาญาติโยมทั้งหมด ตั้งใจตามความรูสกึ แหงความเปนจริงวาการที่เราเกิดเปน
มนุษย นี่มันเต็มไปดวยความทุกข เรามีความเหนื่อยยากลําบากกาย ดวยการประกอบการทํามาหากิน
และก็เหนื่อยและก็ทุกข ความปวยไขไมสบายที่เรามีอยู ปวยขึ้นมาเวลาใดมันทุกขทงั้ สิ้น มันเพิ่มความ
ทุกขเกา คือตองเพิ่มรายจายเกาขึ้นมา ตองแสวงหาเงินมารักษาโรค ถาความปรารถนาไมสมหวังเกิดขึ้น
มันก็ทุกขอีก ไมสบายใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็ทกุ ขอีก ความตายเขามาถึง มันก็
ทุกขอีก
รวมความวาขอใหทุกคนเขาใจความเปนจริง วาขณะที่เราเกิดเปนคนเรา เกิดอยูใ นหวงของ
ความทุกขตลอดเวลา ไมมวี นั ไหนทีเ่ ราไมเปนทุกข ที่เราไมเหนื่อย ไมเปนทุกขมันไมมี เราตองเหนื่อย
เราตองทุกขตลอดทุกวันจนกวาจะหลับไป หลับไปที่ตนื่ ขึ้นมามันก็ยงั เพลีย ถาเราจะเกิดเปนมนุษยอีกกี่
ชาติ มันก็พบกับความทุกข ความแก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจความตายแบบนี้ ถาเราจะ
เปนเทวดาหรือพรหม เทวดากับพรหมนี้ทา นมีความสุขจริง แตความสุขไมนาน คือไมนานนักเมื่อหมด
บุญวาสนาบารมีก็ตองลงมาใหมอยางที่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย มานั่งกันอยูทนี่ ี่ทั้งหมดๆ นี้ที่จะเขามา
วัดได ตองเคยเกิดเปนพรหมหรือเทวดามาแลว ถาความดีเดิมนอยนี่เขาไมเขาวัด นี่แสดงวาทุกคน
บําเพ็ญวาสนาบารมี บําเพ็ญกุศลมานานมากถึงเขาวัด
ทีนี้ทุกคนอยากจะรูว า เคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมกันบางหรือเปลา บางที่เขาสอน วันนี้เขา
สอนกันไมไดมาก อยางเกงเขาจะพาใหทาน แนะนําใหทานไป สวรรคชั้นดาวดึงส ที่พระจุฬามณีเจดีย
สาถน แลวก็ไปนิพพานเปนที่สุด อาจจะไมมีโอกาสนําไปไหนได เพราะเวลานอย ถามีการฝกกันวันที่
สองวันที่สาม เขาจะพาทุกคนทองเที่ยวไป พรหมทุกชั้น ไป สวรรคทุกชั้น ไป แดนพระยายม เปนตน
เราก็สามารถจะสามารถพิสูจนตัวเอง ไปถึงพรหมเราจะรูเลยวา เราเกิดเปนพรหมมาแลวเทาไร รูปราง
ขณะที่เราเปนพรหมเปนอยางไร หนาตาเปนอยางไร เราเคยเกิดเปนเทวดานางฟาแลวกี่ชาติ อันนี้ครูเขา
จะแนะนําใหรูจะไดเกิดมีความภูมิใจวา ความดีของเรามีมามาก เปนอันวาการปฏิบตั ิแบบนี้เปนการเพิ่ม
ความรูของตน
ฉะนั้นการปฏิบัติวันนี้ขอบรรดาทานสาธุชนพุทธบริษัททุกคน ใหมีความเขาใจถาเราจะไปเกิด
เปนพรหม หรือเทวดาอีกก็ไมพนความทุกข ขอใหทุกคนตัดสินใจวา เมื่อชาตินี้เมื่อรางกายมันตาย
เมื่อไร เราขอไปนิพพานจุดเดียวเรื่องความดีทั้งหมดทีเ่ ราทํา เราทําเพือ่ พระนิพพานอยางเดียว การให
ทานก็หวังนิพพาน การยกมือไหวพระยกมือไหวพอแม ยกมือไหวทานผูมีบุญใหญกวา เราทําเพื่อไป

พระนิพพาน การเจริญกรรมฐาน การฟงเทศนเราทําเพือ่ นิพพาน เราไมตองการใหชาวบานเขาชม เรา
ตองการจิตบริสุทธิ์ของเราเองโดยเฉพาะ
เวลานี้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ตัดสินใจวาถารางกายตายเมื่อไรขึ้นชื่อวาการเกิดเปน
มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเราเราตองการจุดเดียวพระนิพพาน ชาตินี้ถือการ
เกิดเปนมนุษย เปนการเกิดชาติสุดทายของเรา ตั้งใจตามนี้นะ
ทีนี้วิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติคําภาวนาใหใช นะมะ พะธะ ตามวิธีปฏิบัตินบี้ างทานใชคําภาวนาแบบ
นี้งายๆดี เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ สําหรับลมหายใจนีป่ ลอยไปตามปกติ
นะ อยาฝนลมหายใจ หายใจจะหนักจะเบาจะยามจะสัน้ ก็ชาง อยาบังคับลมหายใจ ปลอยลมหายใจไป
ตามธรรมดาๆ แตทวาเราจะภาวนาตาม ขณะใดที่จิตรูลมหายใจเขาหายใจออก เวลานั้นจิตเปนสมาธิใน
อานาปานุสสติกรรมฐาน ถารูคําภาวนาดวยจิต ก็เปนสมาธิในคําภาวนาขณะทีภ่ าวนาอยู ขอบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั อยาอยากรูอ ยากเห็นอะไรเปนตนขาด ใหตั้งใจภาวนาเฉยๆ ประเดีย๋ วจะหยุดพูด เมื่อ
หยุดพูดแลวจะใหภาวนาสัก 10 นาที ไมเกิน ขณะที่นั่งภาวนาเฉยๆ 10 นาที บางทีนะจิตมันฟุงซานเปน
ของธรรมดา ภาวนาไปรูลมหายใจเขาออกไป ก็ไปคิดนัน่ คิดนี่เปนเรื่องธรรมดาไมใชผิด พอรูตัววามัน
เผลอไป เราก็หันกลับเขามา เอาใจเขาไปรับรูลมหายใจเขาออกคําภาวนาตอไป หายใจเขานึกวา นะมะ
หายใจออกนึกวา พะธะ
พอไดยนิ สัญญาณดังกริ๊งอยาเพิ่งลืมตา ไมใชสัญญาณบอกเลิก เปนสัญญาณบอกวาจะมีคนเขา
ไปสอนถึงตัวทาน วิชานี้ถาไมมีคนเขาไปสอนถึงตัวตองใชเวลาอยางนอย 10 ป จึงจะทําได ถาใครได
10 ป นี่ถือวาเกงนะ สมัยกอนใชเวลา 20 ป 30 ป ตายกันไปก็เยอะ ทําไมไดกนั ทั้งนี้เพราะขาดความ
เขาใจถาทานใดหรือกลุมใด มีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือขางหนา ใหพึงทราบวาคนนัน้ เขาจะเขาไปสอน
ตอนนั้นวงนั้นคนนั้นหรือกลุมนั้น ใหเลิกคําภาวนาเสียเลยพอมีคนจะเขาไปสอนก็เลิกคําภาวนา เลิก
เด็ดขาด แลวก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ปลอยอารมณใจสบายๆ คนแนะนํา ครูผสู อนเขาจะแนะนํา
ใหตัดกิเลสเพือ่ ความสะอาดของจิต ความเปนทิพยจะมีหรือมมี ก็ตอนครูเขาเขาไปสอนนี่แหละเขาสอน
วากิเลสมันไมดีแบบไหนขอบใจไปตามนัน้ เรียกวาอะไรวาตามกันถาเขาเห็นผูใดมาอยูขางหนาบาง เขา
ไมไดถามถึงตัวเขาๆ ถามถึงเทวดา พรหมหรือพระอริยะที่ทานมารสงเคราะห สําหรับทานที่มี ทิพจักขุ
ญาณ อยางออน จะมีความรูส ึกวามีแตไมเห็นภาพ หากเขาถามก็ตอบทันทีวามี ถารูส ึกวามีนะ ถายังไมมี
ความรูสึกวามี ก็ตอบครูเขาวาไมรูสึกวามี พรอมกับเห็นภาพอยางชัดเจนแจมใสเมื่อครูแนะนําใหตัด
กิเลส เห็นวามีสภาพถูกตอง มี ทิพจักขุญาณ พอใชไดวงหนึ่งอาจจะไดไมครบแตก็ตามกันได เราก็
อาจจะไมได
หลังจากนัน้ เขาจะพาทานไป ที่จุฬามณีเจดียสถาย บนสวรรคชั้นดาวดึงสเปนสถานที่สําคัญที่
เทวดาและพรหมไปนมัสการเปนปกติ ทานจะพบพระพุทธเจาที่นั่น จะพบพระอรหันต จะพบเทวดา
หรือพรหมที่นนั่ มากมาย มีความสดสวยงดงามของเทวดา หรือพรหมใน ชัน้ ดาวดึงส หลังจากนัน้ ครูเขา

จะแนะนําใหไปนิพพาน เมือ่ ไปถึงพระนิพพาน เพื่อเปนการพิสูจนใหไปดูวิมานของเรา ถามีเราเขาไป
นั่งเลนนอนเลนไดไหม แสดงวาชาตินี้เราไปนิพพานแน
เอาละตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขา
ออก หายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เอาละตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายปฏิบัติได
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โอกาสตอไปนี้ ขอทุกทานตั้งใจฟงคําแนะนําสักครูหนึง่ ขณะที่ฟงอยูไมตองพนมมือไหว มัน
จะเมื่อย ใหตั้งใจฟงนะ หมายความวาขณะใดที่ไดยินสเยงทุกคําพูด แลวก็รูเรื่องทุกถอยคําอยางนี้ ชื่อวา
จิตเราเปนสมาธิในการฟง และก็ถาหากวามีอะไรที่จะตองคิด การเจริญพระกรรมฐานก็จะขอพูดตน
วันนีจ้ ะขอพูดนอยกวาเมื่อวานนี้ เมื่อคืนนีพ้ ูด 30 นาทีเศษ วันนี้ขอแนะนํากันแตเพียงพอสมควรสําหรับ
พระและก็เณร ขอใหมีการระมัดระวังกันใหมาก เพราะพระก็ดี เณรก็ดี มี สิกขาบท มากกวาคนคฤหัสถ
สําหรับฆราวาสมี สิกขาบท สําคัญแค 5 สิกขาบท หรือวามากก็ 8 สิกขาบท สําหรับพระมี สิกขาบท จิ
ตองปฏิบัติ 227 สิกขาบท สามเณรมี สิกขาบท 10 แตวา สามเณรนี่ไมใชมีแค 10 สิกขาบท อยางเดียว
จะตองปฏิบัตใิ น เสขิยวัตร อีก 75 บท ถารวมจริงๆ แลวก็เปน 85 ฉะนั้นใน สิกขาบท ทีเราถือจะตอง
ปฏิบัติสําหรับพระก็ดี เณรก็ดี ถาจิตของทานบกพรองใน สิกขาบท ใด สิกขาบท หนึ่ง การเจริญสมาธิไม
มีผล เครื่องสังเกตที่เราจะพึงสังเกตได บางวันจิตใจของเรามีความสบายปลอดโปรง ถารางกายของเรา
ไมเพลียเกินไป ไมปวยไขไมสบาย บางครั้งมีอารมณปลอดโปรงดี แตบางครั้งมีอารมณไมปลอดโปรง
บางคราวมีอารมณติดขัดหรือมีอารมณกระสับกระสาย ไมสามารถจะคุมอารมณไวอยูนั้น ก็พึงทราบวา
สิกขาบท ที่จะพึงปฏิบัติ ทานมีความบกพรองไม สิกขาบท ใดก็ สิกขาบท หนึ่ง
ฉะนั้นการเจิรญพระกรรมฐานนี้มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระที่เปนอาบัติ ตั้งแต
สังฆาทิเสส ขึ้นไป การเจริญฌานสมาบัติยอมมีผลไดเพียงแตฌานโลกีย แตวาทวา ฌานโลกียก็ไมมกี าร
ทรงตัว มีอาการขึ้นๆ ลงๆ ฉะนั้นจะตองเปลื้องอาบัติเสียกอน การฝกเทาที่สังเกตมาเราจะเห็นวา พระก็ดี
เณรก็ดีฝก ไดยากกวาฆราวาส ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะบางทีบวชเขามาแลว เขาลือกันวาพระมีศลี 227
แตวาถามเขาจริงศีล 227 มีอะไรบาง ไมรหู รอก ถายังไมรูวาศีล 227 มีอะไรการบวชนั้นไมมีผล สําหรับ
วัดเรามีการฟง พระวินัย กันเปนปกติแตวาขอใหตั้งใจฟง และตั้งใจทํา และตั้งใจปฏิบัติตาม มิฉะนั้น
การบวชของทานก็ไมมีผลเหมือนกัน ถาบวชอยูในวัดนีฟ้ ง พระวินัย ทุกวัน ทําไมจิตของทานไมทรง
วินัย นั้นก็ไมตางอะไรกับหนูที่ตกลงไปในถังขาวสาร แตวาไมรูวาขาวสารเปนอาหารสําหรับหนู ดีไมดี
หนูกย็ อมตายไปเปลาๆ
นี่เปนอันวาสําหรับพระก็ดี เณรก็ดี เณรนีต่ องระมัดระวังนะ อยาเขาใจวามี สิกขาบท ปฏิบัติ
เฉพาะ 10 จะตองดู เสขิยวัตร อีก 75 ดวย รวมแลวเปน 85 สําหรับฆราวาสก็เหมือนกัน มีความจําเปนใน
เรื่องของศีล หากวาทานทรงศีล 5 ก็ใหศีล 5 มันครบถวน บริสุทธิ์ ถาทรงศีล 8 ก็ศีล 8 บริสุทธิ์ ถาวาศีล
ไมบริสุทธิ์ความมัวหมองมันก็เกิด สําหรับทานที่เขามาฝกใหม ถาหากวาศีลไมบริสทุ ธิ์ ทานก็ไปไหน
ไมไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกฝาย ทั้งภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ทุกวันทุกเวลาใหพยายาม ชําระจิตใจของทาน ใหบริสุทธิ์หมดจดดวยกําลังของศีล นึกดูใหดีวาศีลที่เรา
จะตองศึกษา มีกี่ สิกขาบทฉะนั้นทุก สิกขาบท จะตองผองใสอยูเสมอ สําหรับพระถา สิกขาบท ตั้งแต

นิสสัคคิยปาจิตตีย ลงมา เวลากอนจะนอนกอนจะหลับก็ควรจะพิจารณาวาตั้งแตเชาถึงเวลานี้มี
สิกขาบท ใดบางที่เราบกพรอง เมื่อบกพรองก็ไปแสดงกับเพื่อนพระ คําแสดงกับเพื่อนพระก็ควรจะบอก
เปนภาษาไทยดีที่สุด วาวันนี้เราละเมิดจิตเราละเมิด ลิกขาบท ใด สิกขาบท หนึ่งตามที่เราทราบ และ
ขอใหสัญญานับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ผมจะไมทําอยางนี้อีก ผมจะไมพูดอยางนี้อกี ผมจะไมคดิ อยางนี้
อีก ตั้งจิตไวในขอบเขตของ จรณะ 15 ประการ นี่คอื เรื่องของศีล สําหรับฆราวาสถาบกพรองก็ตั้ง
กําลังใจเสียใหม วานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เราจะเปนผูไมบกพรองในศีล
ฉะนั้นศีลนี้เปนเรื่องใหญ การที่ฝกพระ พระนี่ฝก ยากกวาจะได บางทาเขามามี อาบัติ
สังฆาทิเสส เต็มเพียบ ฝกเทาไรมันก็ไมได เพราะมี อาบัตสิ ังฆาทิเสส ทั้งนี้ สังฆาทิเสส อาจจะเปนดวย
การตั้งใจก็ได หรือการรูเทาไมถึงการณ คือบวชแลวไมไดศึกษาก็เปนไปได ภาระตางๆ ก็มีมากดวยกัน
ไมคอยจะไดศกึ ษาพระวินยั บางทีศึกษาเพียงสักแตวาตอบคําถามของตัวได แตวา กําลังใจไมคดิ ที่จะ
ปฏิบัติในศีล อยางนี้พระของเรามีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษในประเทศไทยนะ พระที่ศึกษาและไม
ตั้งใจปฏิบัติใน สิกขาบท มี 90 เปอรเซ็นตของพระในประเทศไทย ฉะนั้นการฝกมโนมยิทธิหรือ
กรรมฐานใดๆ พระนี่มีปริมาณไดนอยกวาฆราวาส ถาคิดกันโดยเปอรเซ็นต
ตอนี้ไปก็จะขอแนะนํา สําหรับทานที่ปฏิบัติไดแลว การจะทรงอารมณตั้งจิตตัดสินใจไวเสมอ
วา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมันเปนทุกข ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมันเปนอนิจจัง หาความเที่ยงไมได เห็นคน
เห็นสัตว เห็นวัตถุ ก็คิดวาสิง่ ทั้งหลายเหลานี้สามารถจะสลายตัวหมด ถาดูรางกายของเราก็มีสภาพอยาง
นั้น ภายในรางกายของเราเต็มไปดวยความสกปรก การมีรางกายก็เต็มไปดวยความทุกข ตองเหน็ด
เหนื่อยทุกวันทุกเวลา ที่เราตองเหน็ดเหนือ่ ยก็เพราะเรามีรางกาย กายมันจะกิน กายมันจะใช กายมันจะ
แตงตัว กายมันตองการความเย็น การมันตองการความอุน มันเปนเรื่องของกายทั้งหมด เราเอาจิต
กําหนดรากายของเราก็ดี กายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหลายก็ดี ไมมีอะไรปจจัยเครื่องแสดง
ความสุข มันเปนตนเหตุของความทุกขทั้งหมด ในที่สุดมันก็พังสลาย ฉะนั้นการเกิดตอไปในชาติหนา
ของเราจะไมมี คือเราจะไมเกิดในแดนมนุษย เราจะไมเกิดในแดนของสวรรค เราจะไมเกิดในแดนของ
มนุษย เราจะไมเกิดในแดนของพรหมโลกสิ่งที่เราตองการนั่นก็คือพระนิพพาน
สําหรับพระนิพพานเขาทํากันอยางไร
ที่เราจะไปก็คือตัดสินใจ
ตัดกําลังกายในดาน
สักกายทิฏฐิ ศึกษามาแลววาชีวติ ไมมคี วามหมาย รางกายเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี ไมมี
ความหมาย มันไมเที่ยว มันเสื่อมไป มันเปนทุกขแลวมันก็สลายตัวไปในที่สุด ยามปกติรางกายนี้ก็เต็ม
ไปดวยความสกปรกโสโครกเปนที่ไมนารัก นาปรารถนาฉะนั้นขึ้นชื่อวารางกายประเภทนี้ตอไปไมมี
สําหรับเรา ตองการพระนิพพาน แตวาอารมณที่เราเขาถึงพระนิพพาน ก็ตอง
1.
ยับยั้งความโลภความพอใจ
หรือมีความรักมีความปรารถนาในรูปสวยในเสียง
เพราะ ในกลิน่ หอม ในรสอรอย ในความตองการระหวางเพศ ถือวานี่เปนทุกข
ไมใชสุข

แลวประการที่ 2 จะไมมัวเมาในทรัพยสนิ เกินไป ใหมีความรูสึกวาคนที่เขารวย
เทาไหรก็ตายกันหมด ตายแลวไมมใี ครแบกทรัพยสินเอาไปได เมื่ออยูก็ตองหากิน
ตายแลวหมดความตองการ
3.
แลวตอไปเราจะใหอภัยแกบุคคลที่เขาทําใหเราไมถูกใจเรา นั่นคือจะไมถือโทษไม
ถือโทษ กับบุคคลผูละเมิดหรือดูหมิ่น เวนไวแตวาสิ่งนัน้ เปนระเบียบวินัย คือวา
การกระทํานัน้ ผิดระเบียบวินยั แตวาการยับยั้งความชัว่ ของบุคคลผูนั้น แตกําลังใจ
เราใหอภัยแกเขาอยูเสมอ สําหรับอํานาจของความหลงถาเราคิดไวอยางนี้ ตัวหลง
มันก็ไมมี อารมณของเราทรงอยูอยางนี้
แลวทานทําไดแลว ใหคดิ ไวอยางนี้เปนปกติ ไมใชวาจะคิดเฉพาะมานั่งที่นนี่ ะ คิดทั้งวัน
ใครครวญทั้งวัน มองเห็นคน มองเห็นสัตว มองเห็นวัตถุก็ดีวา ไมมีความหมาย ไมขา ก็พังหมด ตัวของ
เราไมชารางกายเราก็พัง เราจะไมจีรัง ไมเกาะมัน สิ่งที่เราตองการก็คือพระนิพพาน อารมณยามวางถา
คิดอยางนี้ละก็เวลารวบรวมกําลังใจเปนสมาธิก็ไมตองทําอะไรมาก รวบรวมกําลังใจปบจับอารมณคิด
วาเราตองการ พระนิพพานขึ้นไปทันที มุงจุดเฉพาะจิตนั่นคือพระนิพพานกอนไปที่วิมานของเราหรือ
วิมานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตามใจเราชอบแลวก็ไปอยูที่นั่นใหมนั ชืน่ ใจ ตอไปจะ
ทองเที่ยวไปไหนก็เปนเรื่องของทาน ถาหากวาทําอยางนี้จิตใจของทานจะมีความเบาใจ คือวาไมตอ งไป
นั่งพิจารณาตัดโนนตัดนี่ เวลาที่เราจะเคลื่อนจิต เราตัดใหมนั กิจประจําวัน ทุกวัน ทุกเวลาทุกวินาที
จนกระทั่งอารมณของเรานี้ เห็นทุกขในโลกก็ดี วามันเปนของธรรมดาเห็นสุขในโลกถือวามันเปนของ
หลอกลวง ไมใชสุขจริงๆ เห็น ผูชายหรือผูหญิงก็ถือวาคนประเภทนีส้ กปรกไมชาก็ตายไมมีความหมาย
สําหรับเรา เราสกปรกฉันใด เขาก็สกปรกฉันนั้น เรามีทุกขฉันใดเขาก็มีทุกขฉนั นั้น คิดอยางนี้นะ
สําหรับทานที่ไดแลว และก็ยังไมไดก็ควรคิดดวย
อีกอันหนึ่งอารมณที่จะทรงไว ทั้งทานทีม่ าใหมและมาเกา ไดแลวหรือยังไมได ก็ทรงอารมณื
เหมือนกัน ยามวางจับลมหายใจเขาออก ภาวนาวา นะมะพะธะ ภาวนานี้แบบไหนสบายใหตามนัน้ ให
ใจมันไมเหนื่อย แลวแตลองพิจารณาดูเวลาหายใจเขา นึกวา นะมะ เวลาหายใจออก นึกวา พะธะ อยางนี้
มันไมลืม จิตมันสบายๆ ทําใจใหอารมณมนั ทรงตัวตั้งเวลาไว ตั้งเวลาไวสั้นๆ ถาจะใหดกี ็มีลูกประคําไว
นี่ไมไดโฆษณาขายลูกประคํานะ จะทําเองก็ไดใชลกู ประคํากอนกรวดกอนทรายก็ได เอามา 108 เม็ด วา
นะมะ พะธะ ก็หยิบเอาไปเม็ดหนึ่งวา นะมะ พะธะ เราก็หยิบไปเม็ดหนึ่ง อยางนี้บงั คับในตัว 108 เม็ดนี่
จะไมยอมใหจติ ไปคิดเรื่องอืน่ จะใหมนั อยูแคคําภาวนากับอยูที่ลมหายใจเขาออก ถามันคิดเรื่องแทรก
เขามาในระหวางที่ยังไมถึง 108 จบ ก็เริ่มตนกันใหม ทําอยางนี้เรื่อยๆไปจนกวาอารมณจะสบาย อารมณ
จะชิน
ทีนี้เวลาที่รวบรวมกําลังใจใหเคลื่อนไป เวลาอยางนี้เขาไมภาวนากันนะ ถาเวลาที่จะเคลื่อนจิตนี่
เขาหยุดคําภาวนาเฉยๆ รวบรวมกําลังใจเอาจิตมุงปบไปทีใดที่หนึ่ง อันนี้อยูจดุ หนึ่งวา ในเมื่อเราไปถึงที่
ใดที่หนึ่ง อารมณมันมัวหมองอารมณมันมัวมันเห็นอะไรไมชัด คําวาเห็นนีใ่ ชจิตเห็น ไมใชแบกเอาลูก
2.

ตาไปดวย ลูกตาเราอยูที่กาย หูมันอยูทกี าย ปากก็อยูทกี่ าย ที่เราขึ้นไปนะเปนสภาพของจิต สภาพของจิต
ที่มันรับสัมผัสดวยจิต ระหวางพูดกันก็เต็มไปดวยความรูส ึก เรารูสึกวาเราถามทาน อยางนี้ก็มีความรูสึก
วาทานตอบมาอยางนี้ ในตอนตนๆ จะมีความรูสึกอยางนี้ ถาหากวาเสียงของทุกคนดี สมาธิของทุกคน
สมบูรณแบบ วิปสสนาญาณสมบูรณแบบ รวมความงายๆ วา ในขณะนั้นกําลังใจของทาน เปนกําลังใจ
ของพระอรหันต ทุกสิ่งทุกอยางก็ไดใชสมั ผัสดวยกําลังจิตมันก็เหมือนกันพูดกันแบบธรรมดาๆ เวลาจะ
เห็นแจมชัดจะมีการคลองแคลวเพียงใดจะอยูที่กําลังใจของจิต
ฉะนั้นขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร คือพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จงพยายามใชอารมณอยางนีเ้ ปนปกติ แลวตอจากนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทโดยถวนหนา สําหรับ
ทานที่ไดแลว เมื่อจบจากการพูดรวบรวมกําลังใจ ถาทานยิ่งเห็นวาการปลงขันธ 5 จิตยังไมสบาย ก็ปลง
ไปกอนถาจิต สบายดีแลวก็พุงจิตเขาสูพระนิพพานทันที ถาขึ้นถึงจะไปถึงไหนก็ตามทีจิตถาบังเอิญมัว
เห็นอะไรไมชดั อยางนี้ ก็ตองขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือวาตัดขันธ 5 ใหอารมณ
ใจแจมใส ความฉลาดจะบังเกิดขึ้นอยาลืมวาสมาธิของเรามันเปนวงแคบ บางทีเราไปเห็น พระอินทร ทา
นั่งอยูองคเดียว ที่จริงทานไมนั่งองคเดียว พระอินทร ทานเหมือนกับพระเจาแผนดินของเรา ทานเปน
พระราชาของเทวดา ถาเห็นองคเดียวถาตองการจะรูวามีใครอยูบาง ก็อธิษฐานจิตตอนนั้น ขอบารมีของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ในทีนี้มีใครบาง ขอใหขาพระพุทธเจาเห็นตามความเปนจริง ตอน
นั้นเราก็จะเห็นทั้งหมดไมวา ในจุดใด ถาเราเขาไปจุดใดก็ดี ถาเราตองการจะรูทั้งหมดเห็นวาสิ่งนั้นก็ไม
แนใจวา จะมีครบหรือไมครบ ก็ขอกําหนดจิตขอบารมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหเห็นทุก
สิ่งทุกอยางไดหมดเราก็จะเห็นทันที
แตวาทางทีด่ ีทเี่ ขาใชกัน พอเริ่มตนที่จะไปเขานึกถึงบารมีขององคสมเด็จพระจอมไตร ไอเรื่อง
ตัดขันธ 5 ใหมันตัดจริงๆ นะ ตัดกังวลใหมันหมดจริงๆ อยางเกาะหนาเกาะหลัง อยาหวงหนาอยาหวง
หลัง ตัดแบบโกหก ตัดแบบโกหกนีไ่ ปทีไ่ หนมันก็มืด ถาตัดกําลังใจไดจริงๆ ตัด ราคะ ความรัก โลภะ
ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง ตามที่กลาวมาแลวเมือ่ กี้ แลวกอนที่จะเคลื่อนก็ขอบารมี
ขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหขาพระพุทธเจา เห็นครบเห็นจริงทุกอยาง
ตามความเปนจริง ไมวาจะไปจุดใดเห็นนัน่ มีอารมณืแจมใส เห็นไดครบก็จบบริบูรณตามความเปนจริง
แลวเห็นจิตตัวนี้สังเกตวาจิตมันสะอาดพอไหม อันดับแรกก็จับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากอน
เห็นพระองคแจมใสไหม เห็นองคยังไมแจมใสพออยาเพิง่ เคลื่อนตัดขันธ 5 เสียใหม ตองการกําลังใจให
เปนสุข ตัดขันธ 5 ใหเด็ดขาด ถาความไมผองใสเกิดขึ้นแสดงวาเรายังมีกังวล ยังติดอยูในอารมณรักบาง
ติดอยูในอารมณโลภบาง ติดในอารมณโกรธบาง ติดในอารมณหลงบาง พยายามแคะตัวนี้ใหหมดจาก
จิต ถาอารมณพวกนี้มนั หมดจากจิต จะเห็นภาพขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร ในสภาพแจมใส
ชัดเจน ตอนนีจ้ ะไปที่ไหนก็ตาม เราจะเห็นตามความเปนจริงทุกอยาง
ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน โดยทานผูถามใหพยายามกําหนดรูลมหายใจเขาออก
เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ ถาไดยินเสียงกริ่งบอกวาสัญญาณปรากฏ อยา

เพิ่งลืมตา ใหภาวนาไวกอนเวลานัน้ เปนเวลาผูสอนไปแนะนําทาน เวลาที่ครูสอนเขาไปแนะนําละก็
ขอใหทุกทานงดคําภาวนาและพิจารณา และทําใจสบายๆ เฉยๆ ฟงคําถามและคําแนะนําของครูผูสอน
อารมณรูอยางหนึ่งใหรูวาเปนการสัมผัสดวยกําลังของจิตเหมือนกับเราคิดวาเวลานี้บา นเราอยูที่นนั่ เรารู
วาบานสีอะไร ลักษณะเปนอยางไรของอะไรตั้งอยูที่ไหน เวลานี้เรานัง่ อยูที่นี้เรารู ตามันไมเห็น ใจมันรู
ทีนี้อารมณรูในขณะทีเ่ ราจะขึ้นไปแบบนี้ อยูในกําลังสมาธิบังคับ ในเมื่อสมาธิเราบังคับ เราจะคิดสงเดช
ไปไมได ถาจะคิดวาเปนอารมณเลื่อนลอยไมเปนความจริง
ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขา
หายใจออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะถึงเวลาอันสมควร
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ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดรับฟงคําแนะนําสักเล็กนอย วันนี้รูสึกวานักปฏิบัติ
ใหมมาก ครูผูสอนมีนอย ฉะนั้นคืนนี้ผมสอนคนเดียว คือจะสอนเฉพาะจุดสวนกลาง ขอใหทุกคนตั้งใจ
ฟงและพิจารณาตามไปดวย เอาอยางนี้กแ็ ลวกันนะ กอนการปฏิบัติขอพูดสั้นๆ ใชเวลา 5 นาที อันดับ
แรกขอบรรดาทานพุทธบริษทั พิจารณา ความทุกขของการเกิด คิดวาเราเกิดมานี้มนั สุขหรือทุกข ความ
หิวเปนทุกขไหม ความหนาวเปนทุกขไหม ความรอนเปนทุกขหรือเปลา การปวยไขไมสบายเปนทุกข
หรือเปลา การเลี้ยงตัวครอบครัวเปนทุกขหรือเปนสุข การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนสุขหรือ
เปนทุกขความตายเขามาถึงตัวเปนสุขหรือเปนทุกข นึกเอานะ ถาใครนึกวาเปนสุขก็ไปไมได ถาใครมี
อารมณใจเห็นวาเปนทุกขจริงจังก็ไปได มันอยูที่ใจ กรรมฐาน นี่มันอยูที่ใจอยางเดียว ขึ้นอยูกับกําลังใจ
เห็นวารางกายนี้เปนเราเปนของเรา หรือไมใชเรา ไมใชของเรา ถารางกายมันเปนเราจริง เปนของเราจริง
เราก็ตองบังคับมันได อยางเงินในกระเปาเรา ถาเราไมใชเสียอยางหนึ่ง มันก็อยูใ นกระเปาตลอดเวลา ถา
เราใชมัน มันก็หมดไป รางกายก็เหมือนกัน
ทีนี้รางกายเราไมตองการใหมันแก มันเชือ่ ไหม เราไมตองการใหมนั ปวยมันเชื่อไหม เหมือน
เงินในกระเปาไหม เราไมตอ งการใหมันตาย มันเชื่อเราหรือเปลา เราก็หามไมได ก็เปนอันวารางกาย
ไมใชเรา ไมใชของเรา เราคือจิตที่สิงสถิตอยูในรางกาย ที่เรามีทุกขก็อาศัยกายเปนเหตุ ฉะนัน้ องค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงทรงแนะนําไวในทาย มหาสติปฏฐานสูตร เอางายๆ เอาที่ทานเทศนทาน
พาหิยะ ดีกวา ทานกลาววา พาหิยะเธอจงอยาใสใจในกาย อยางเดียวเทานี้แหละ พระพาหิยะ เปนพระ
อรหันต คือวากิเลสทั้งหมดตัดที่ สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ก็คือวาใชปญญามองเห็นตามความเปนจริง
ไมใชโกหกตัวเองวารางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกาย
เปนเรื่องเกิดจากอํานาจกิเลสตัณหาอุปาทาน และอกุศลกรรมที่อยูในจิต มันจึงนําเรามาหาทางทรมาน
อยูกับรางกายที่ไมมีการทรงตัว ตองเลี้ยงทุกวัน เดีย๋ วก็หนาว เดีย๋ วก็รอน เดี๋ยวก็ปว ยไขไมสบาย เดี๋ยว
กระทบกระทัง่ กับอารมณทไี่ มชอบใจ เดีย๋ วก็แก เดีย๋ วก็ตาย ถาจิตยังไมบริสุทธิ์จากกิเลสเพียงใดอาการ
อยางนี้มันก็มอี ยู
ฉะนั้น สมเด็จพระบรมครูจึงแนะนําวา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในกาย หมายความวา กายของ
เรานี่มันจะแกก็เชิญแก หามไมไดนี่ ไมหามมันก็ยุงมันจะปวยก็เชิญปวย ในเมื่อมันจะปวยแลวมันจะ
หายจากโรค หรือมันไมหายจากโรค เปนหนาทีห่ มอ หมายความวาถาหมดรักษาดีเราก็หาย ถาหมอ
รักษาไมดเี ราก็ตาย ก็หมดเรื่องกันไป ถามันอยากจะตายก็เชิญ ใหมนั ตายไปตามสบายใจของมัน นี้
เปนอันวาเราไมสนใจในกาย ภายในและในภายภายนอก
ตอนี้ไปก็ขอบรรดาทุกทานตอนที่จิตสงบ ขอใหกําหนดรูลม หายใจเขาหายใจออก แลวก็
ภาวนาวา นะมะ พะธะ นะมะ พะธะ ในชวงนี้ไมตองไปคิดวาเราจะเห็นอะไร จะรูอ ะไร ไมตองทั้งหมด
ไปไหนไดไมไดไมตองในใจ สนใจ อยางเดียวคือลมหายใจเขา หายใจออกและคําภาวนา นะมะ พะธะ
ตั้งแตเวลาบัดนี้ไปจนถึงเวลาสอบทบทวนความรูสึก เอาตอนี้ไปทําได
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ตอนี้ไปก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ฟงคําแนะนําสักครูหนึ่ง การปฏิบัติอยางนี้เปนการ
ปฏิบัติดวยอภิญญาและวิชชาสามดวย เพราะการเจริญสมาธิจิต ก็ไมตอ งทําใหสมาธิมั่นเกินไป ถาสมาธิ
แนนเกินไปนี่ จิตของออกไมไดและที่มกี ารแตกตางกับการปฏิบัติโดยเฉพาะอยาง อยางสบาย วิชชา 3
จริงมาใชเริ่มตัง้ แต อุปจารสมาธิ ถึง ฌาน 4 แลวเขา ฌาน 4 ถอยหลังมา อุปจารสมาธิ จึงเห็น สําหรับ
อภิญญาสมาบัติ ทรง ฌาน 4 โดยเฉพาะ แตวาการปฏิบัติแบบนี้การปฏิบัติรวม การปฏิบัติรวมนี่ใหใช
วิธีแบบนี้
อันดับแรกขอใหทุกคนฟง แลวคิดตามดวยนะ พิจารณารางกายของเราวารางกายของเรานี้ มัน
สะอาดหรือสกปรก สังเกตวาอุจจาระกับปสสาวะนี่ เรารังเกียจหรือวาชอบมัน ถาเรารังเกียจอุจจาระ
ปสสาวะ ใหจิตนึกนอมไปวาอุจจาระปสสาวะมาจากไหน มันอยูใ นรางกายเราหรือเปลา ถาอยูใน
รางกายเราก็แสดงวารางกายเรานี่ มันบรรจุของสกปรกเขาไว อีกสวนหนึ่งนั่งก็คือ น้ําเลือด น้ําเหลือง
น้ําหนอง เสมหะ น้ําลาย เปนตน ทั้งหมดนี้เราเห็นวามันสะอาดหรือสกปรก ถาเรามีความรูสึกวามัน
สกปรก ก็เอาใจคิดดูวาของทั้งหมด นะมันมาจากไหน ที่เราเห็นมันหลังไหลออกมานะ มันมาจากขาง
นอกหรือจากภายในกายถามีความรูสึกวามันอยูในกาย แสดงวาในกายเรานี่มันเต็มไปดวยความสกปรก
อยางใน มหาสติปฏฐานสูตร นี่พระพุทธเจาทานทรงแยก ธาตุ 4 และ อาการ 32 วาเหมือนกับ
ไถ 2 ปาก คือถุงมีปาก 2 ขาง คือเอาของสกปรกใสขางในแลวผูกหัวผูกทายเสีย คนโงยอมพิจารณาเห็น
วา ถุงที่สวยสดงดงาม ตามเราชอบมันเปนของดี แตทวาคนฉลาดที่จะรูวาถุงนี่ เต็มไปดวยขี้ดวยเยีย่ วเปน
ของสกปรก ก็ไมมีใครอยากเขามาแตะตอง พระองคกใ็ หทรงพิจารณาถึงรางกายของเราวาเปนแบบนั้น
เวลาเรามองกันเรามักจะมองแคผิว มองทรวดทรง มองสิ่งที่เต็มไปดวยความหลอกลวง และจิตก็ติด
ความหลอก สวนภายนอกผมของคนนี่ถาไมสระไมสางไมลางไมหวี 2-3 วัน เจาของเองก็ทนไมไหว แต
วาใครเขาไมสระไมลางไมสางไมวี ไมทําใหมันดีไมตกไมแตงเราไมชอบ แตพอเขาตกแตงเขาเราชอบ
เปนอันวาจิตเราไมยอมรับนับถือความเปนจริง
ดังนั้นถุงภายนอกที่เราเห็นวาดี มันก็ไมไดจริง อาบน้ําชําระรางกาย 2-3 วัน เราก็ทนไมไหว
เหงื่อออกมากๆ วันเดียวเราก็ทนไมได ตัวเราเองเหงื่อไคลที่ออกมามันมาจากไหน มาจากรางกายของเรา
เปนอันวาอันดับแรกไดมองรางกายของเรา และรางกายของบุคคลอื่นตามความเปนจริงวามันสะอาด
หรือสกปรก เลยหนังกําพราเขาไปมันมีอะไรบาง นึกดู ที่พระพุทธเจาทานตรัสกับ มาคัณฑิยพราหมณ
ที่ มาตัณฑิยพรมหมณ ไปเอา นางมาคัณฑิยา ลูกสาวมายกใหเปนเมียทาน ทานเปนพระพุทธเจาแลว ตา
นั่นก็ดเี หมือนกัน อยากจะไดพระพุทธเจาเปนลูกเขย พระพุทธเจาทานตรัสวาลูกสาวของทานนะ
รางกายเต็มไปดวยมูตรและกรีส หมายความวารางกายเต็มไปดวยอุจจาระและปสสาวะแมแตเทาของเรา
ก็ยังไมกลาจะแตะเขาไปเลย เพราะเรารังเกียจ
คืออันกับแรกใหพิจารณาวา รางกายของเรามันสะอาดหรือสกปรกกอน ในเมื่อมันสกปรกแลว
เราควรคิดใหม วาจะหลงใหลใฝฝนในรูปโฉมโนมพรรณในรางกาย วามันเปนของดี ตรงนี้เปนสมถ

ภาวนา ตอไปเมื่อคิดอีกก็ขบั รางกายนัน่ แหละก็เลสเขาไมไดตัดกันตรงไหนเขาตัดกันตรงนี้รางกายใน
เมื่อมันสกปรกแลวมันมีสภาพทรงตัวหรือเปลา พระพุทธเจาตรัสวารางกายเปน อนิจจัง เปนของไม
เที่ยง ถามันเทีย่ งจริงมันตองเปนเด็กตัวเล็กๆ ออกจากทองแมเทาไรก็อยูเ ทานั้นนีเ้ ราโตขึ้นมาทุกวันๆ เรา
คิดวามันเจริญ ความคิดทีว่ ามันเจริญนี่มันเปนความโงของจิต ความจริงมันเดินเขาไปหาความตาย เวลา
กาลกอนผานไปมากเทาไรก็ใกลความตายเขาไปทุกที ในที่สุดมันก็ตาย
ขณะที่ทรงตัวอยูก็เปน ทุกข เปนอันวาถาเราคิดอยางนีเ้ ปนดานของวิปสสนาญาณ ตอมาสิ่งที่
กระทบกระทัง่ ใจเรา ตรงนีเ้ ราก็ตองตัดใหเห็นวามันสกปรกดวย มันก็ไมทรงตัวดวย ทุกวันมันเต็มไป
ดวยความทุกขดวย ในที่สุดมันก็พัง รางกายของเราก็พัง รางกายของคนนั้นก็พัง รางกายพอ รางกายแม
รางกายปู ยา ตา ยาย ลูกหลานมันพังหมด มันไมมีอะไรเหลือ ในเมื่อมันไมมีอะไรเหลืออยางนี้ เราทําไม
จะตงอถือตัวถือตน ยึดถือวามันเปนเราเปนของเรา คําวาเรานั้นคือจิตที่เขามาสิงสถิตอยูภายในกาย
รางกายก็เหมือนกันกับเรือนที่อาศัยชั่วคราวมันไมใชบานที่สะอาด มันเปนบานสกปรก กายเราเหมือน
สวม เวลานีเ้ รายังอาศัยสวมอยู นอนในสวม ไมใชสวมชักโครก ไมใชสวมซึม เรียกวาเราอยูในตัวสวม
มันสะอาดไหม มันไมสะอาดแลวมันไมทรงตัว เดีย๋ วมันก็พัง ถามันพังลงแลวเรามีกิเลสอยูมันก็ตอ งหา
สวมแบบนี้อาศัยตอไปอีก เกิดแตละคราว กวาจะตายก็เต็มไปดวยความทุกข ทุกขมีจริงคนเห็นทุกขไมมี
วันนีไ้ มตองพูดเรื่องทุกขละนะขืนพูด ไมจบ เปนอันวาพระพุทธเจาใหตดั ขันธหาเสีย รางกายมัน
สกปรกรางกายมันไมเทีย่ ว เพราะมันไมมกี ารทรงตัว รางกายเปนทุกข มันหิว มันหนาวมันรอน มัน
กระหาย มันปวดเมื่อย ปวดอุจจาระ ปสสาวะ เดีย๋ วก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็เปนอยางนี้ และก็เพราะมีรางกาย
นี่แหละ อารมณใจเราจึง หวัน่ ไหว นัน่ ก็คอื นินทาและสรรเสริญ หูเราชอบฟงนัก ฟงเขานินทาละตะแคง
หูเขาไปพอสรรเสริญก็ตะแคงหูเขาไป พอเขาสรรเสริญวาดีละยิ้มแกแทบปริ แกวเกือบแตก พอเขา
นินทาก็หนาเบี้ยวหนาบูด
นี่อยากจะถามวาไอ ไอคนนินทากัน คนสรรเสริญ กันคนฟงนินทาฟงสรรเสริญสองคนนี้ใคร
บา ใครเปนคนดี ใครเปนคนบา ถาคนนินทาและ สรรเสริญคนเปนคนบา คนรับฟงนินทาและสรรเสริญ
ถาหากไปรับฟงและยอมรับจับเขามาถึงขั้วหัวใจ ยึดถือเปนกําลังเราก็บาไปดวย คือเราก็เบาเหมือนกัน
ถาคนดีเขาก็ไมนินทาใครไมสรรเสริญใคร เพราะทุกสิ่งทุกอยางมันเปนกฎธรรมดา นินทา ปสังสา การ
นินทาพระพุทธเจาเห็นเปนเรื่องธรรมดาของชาวโลก ชาวโลกเขามีกิเลสเขาตองนินทา นินทาแลวก็
สรรเสริญ สรรเสริญแลวก็นนิ ทา บางทีคนๆ เดียวกันนั่นแหละ แลวมันก็พูดถึงคนๆ เดียว บางวันมันก็
สรรเสริญ บางวันมันก็นินทาอยางนี้เราจะคิดวาคนนั้นเปนคนดีหรือคนบา ถามันนินทาก็ตองใหมนั นินา
ตลอดชีวิต ถามันอยากจะสรรเสริญ ก็ตองสรรเสริญตลอดชีวิตมันถึงจะเปนคนดีสักนิดหนึ่ง ไมใชดีมาก
ดีนิดหนึ่ง ประเดี๋ยวนินทาก็ได ประเดีย๋ วสรรเสริญก็ไดแสดงวาคนนินทาสรรเสริญคนนั้นเปนคนบา
และถาหากเราไปหวัน่ ไหวกับคํานินทาโกรธเขา เราไปยินดีใหคําสรรเสริญเราก็บา
ถาจะไมบาจะทําอยางไร ก็ตอ งมองหาความเปนจริง วาคํานินทาและสรรเสริญนีมันไมไดสราง
คนใหดี หรือมไดสรางคนใหเลว เพราะเรามีความดีใครเขานินทาวาเลว นินทาเทาไรก็ตามมันก็ไมรูจัก

เลว สมมุติวาเรามีสตางคอยูในกระเปาเต็มกระเปา มีคนๆ หนึ่งเขานินทาไอบานี่ หรืออีบานี่ไมมีจะกิน
หรอกจนจะตาย ตองขอทานเขากินทุกเวลา แตความจริงเราเปนมหาเศรษฐี แลวเราจะจนตามคํานินทา
ของเขาหรือเปลา เปนอันวาเราก็ไมจนตามคําเขาพูด สตางคมันก็เต็มกระเปาตามปกติ การนินทาก็ไมมี
ความหมาย พอเราแตงตัวภาคภูมิใจเขาก็บอกคนคนนี้เปนมหาเศรษฐีมา แตความจริงสตางคในกระเปา
ไมมีหิวเกือบตายแลวเขาสรรเสริญเราเปนคนรวยนี่ เราจะรวยไดไหม ก็แปลวามันเปนไปไมไดใชไหม
ก็เปนอันวาองคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงทรงแนะนําใหวางนินทาและสรรเสริญ
ทั้ง 2 ประการเสีย ใครเขาจะวาอยางไรก็ชาง ดูใจของเราวามันดีหรือมันชั่ว ดูใจของเราวามีพรหมวิหาร
4 หรือเปลา ศีลบริสุทธิ์ไหมจิตวางจากนิวรณไหม จิตเราเกาะอยูในขันธหาไหม จิตยังไหวตอนินทาและ
สรรเสริญไหม ถาเปนอยางนีเ้ ราเลว
ถามีความรูสึกวานินทาสรรเสริญไมมีความหมาย รางกายไมมีความหมายเกิดแลวก็ตาย ทรงอยู
ก็เปนทุกข เราไมมีความปรารถนาอยางอื่น เราตองการตัดขันธหา คือรางกาย คือ หนึ่ง ตัดความเห็น
สภาพความสวยสดงดงามของรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสระหวางเพศวาเปนของไมดี แลวเราละมัน
กอกสวมมันกกสวมมันดีทไี่ หน เปนอันวาทรัพยสินมันจําเปนจะตองหากิน หาใช แตอยามัวเมาเกินไป
คิดวามันจะอยูก ับเราตลอดกาล ตอลดสมัย มีชีวิตจะตองกินก็ตองหา ก็คดิ วาหากินชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ชาติหนาตอไปไมหาอีก ตัดไปเลยโลภะความโลภและคดโกงลงเสีย และก็ตัดโทสะความโกรธ คือไม
ยินดียินรายในคํานินทาและสรรเสริญ ใครเขาจะวาก็ชา งมันเถอะ มันธรรมดามันจะพูดก็พดู ขอมันไป
อยากจะนินทาก็นินทาไป อยากจะสรรเสริญก็สรรเสริญไป เราไมดไี มชั่วไปตามคําไมโกรธ และตอไป
ขางหนาตัดความหลง หลงคิดวาจะไมตาย รวมความแลวคิดตัดงายๆ วารางกายนี้มนั ไมใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา อยูไมนานเดีย๋ วมันก็ตาย ขืนหลงใหลใฝฝน มันเขาจะเปนทุกข
ความสุขของเราก็คือพระนิพพาน เราตองการพระนิพพาน
จะไปพระนิพพานทําอยางไร หนึ่ง ตัดโลภะ ความโลภในจิต คิดใหทานแทนสองคิดตัดโทสะ
ความโกรธมีความรักความสงสารแทน สามตัดโมหะความที่ติดอยูในกาย คิดจะไมตาย คิดจะอยูต อลด
กาลตลอดสมัย เลิกกัน คิดวาความตายมาถึงเราโดยฉับพลัน คิดเทานีน้ ะในตอนตน คิดมันเทานี้คดิ แค
ปลดเรื่องอื่นไมตองคิด
หลังจากนีไ้ ปบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พยายามกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก หายใจ
เขาหายใจออกแบบสบายๆ อยาบังคับใหมนั แรง บังคับใหมันเบา ใชคาํ ภาวนาวา นะมะ พะธะ ทําใหจิต
มันเปนสุข อยาไปเรงรัดกดจิตใหมันแนน แลวก็อยาใหอารมณใจไปสนใจเปนอยางอื่น จับลมหายใจเขา
ออกใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ๆ เรื่อยไปจนกระทั่งใจเปนสุข จนกวาจะมีเจาหนาที่เขาไปสอบถาม
เขาสอบแนะ เขาไมไปไลเบีย้ นะ อยาไหนั่งกลัวเขา ถาความรูสึกของจิตมีความรูสกึ (อยาใชอารมณ)
ตอบตามนั้น อยาเอาตามองนะ เพราะวา ทิพจักขุญาณ มีความรูทางใจคลายตาทิพยไมใชดวยตาเห็น
มโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจ สามารถจะเอาจิตไปยังภพตางๆ ไดดว ยวิธีงาย

เอาตอนี้ไปขอทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมนั่ จุดธูป 3 ดอก เสียบกระดาษ ปดที่หนา
ภาวนาวา นะมะ พะธะ จนกวาจะไดเวลาที่เจาหนาทีไ่ ปสอบถาม

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 30
ทานทั้งหลายไดสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแลว ก็ขอไดโปรดฟงคําแนะนําสักเล็กนอย
อันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัทรวบรวมกําลังใจ กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ตั้งแตเวลานี้
เปนตนไปนะ ใหรูลมหายใจเขา หายใจออกไวเสมอ การรูลมหายใจเขาหายใจออกนี้ ทานเรียก อานา
ปานุสสติกรรมฐาน เปนฌาน เพราะวาถาจิตยังไมสามารถจะทรงฌานได เราก็ไปไหนไมได และ
นอกจากนั้นอันดับแรกสุด เมื่อจับลมหายใจเขา หายใจออกไดแลว ก็พิจารณาวิปส สนาญาณกอน จุด
แรกที่เราคิดเราคิดตามความเปนจริงวา รางกายของเราก็ดีรางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหมดใน
โลกนี้ก็ดี มีความเกิดขึ้นในเบื้องตนแลวก็เสื่อมลงๆทุกวัน ในที่สุดก็พงั ที่เรียกวา อนัตตา มันตายหมด
แน แลวเราก็ตาย วันนี้ยังไมตายวันตอไปเราก็ตาย ยังไงๆ ก็ตายแน ถาเราตายดีถาเราเปนดีตายเปนผีเราก็
เปนผีดี ถาเราเปนคนเลวตายเปนผีก็เปนผีเลว เปนผีดีกห็ มายความวาเปนเทวดาหรือผีพรหม แตผีเทวดา
หรือผีพรหมก็ไมไดเกิดประโยชนหมดบุญวาสนาบารมี ก็ตองกลับมาเกิดมาเปนทุกขอีก ถาเปนผีเลวก็
เลวมากเกินไป เดือดรอนตองเปนสัตวนรก เปรค อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
ฉะนั้นการตายของเราตอนนี้ เราตองกลายเปนผีที่ดีที่สุด คือเปนที่พระนิพพาน เราตองากรพระ
นิพพาน คนทีจ่ ะไปพระนิพพานไดเขาใชอารมณแบบนีต้ ั้งใจฟงนะแลวติดตามไปดวย แลวก็ตั้งใจตัดไป
ใหเสร็จ
จงคิดวารางกายที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 มีธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ รวมเรียกวากายก็แลว
กัน มันมีสภาพที่จะตองตายแน ในเมื่อมันตายมันจะไมใชเราไมใชของเรา ถามันเปนเราจริงเปนของเรา
จริง มันตองไมตาย เพราะเราไมตองการใหมันตาย คิดวาตองตายกันแน ถาตายเราคราวนี้ไปนิพพาน
คนที่ตายแลวไปนิพพานเขาทําจิตเปนอยางไร คิดวาไมหวงใยในรางกายของเรา ไมหวงใยในทรัพยสิน
ไมหวงใยในรางกายผูอื่น ตายไปแลวไปหวงทําเกลืออะไร ไมมีแมคนไหนตายไปแลวมาหุงขาวใหลูก
กิน ไมมีพอคนไหนตายแลวมาทํางาน ทําไรทํานารับบริการใหลูก มันเปนกฎธรรมดา ตายแลวก็แลวกัน
ไป ขันธหา ขันธหาของเรา ขันธหาของคนอื่น วัตถุธาตุเราไมหวง ไมหวงตามความเปนจริง ไปหวงก็
ไมเกิดประโยชน
ประการที่สอง มีความมั่นใจในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และผลทาง
ปฏิบัติ วันนี้เรามาปฏิบัติกันในดาน อภิญญาสมาบัติ กับ วิชชาสาม ควบกัน ปฏิบตั ิ 2 อยางรวมกัน ผล
การปฏิบัติอยางนี้ อยางเลวที่สุดที่เราพึงจะไดก็คือเกิดเปนมนุษยชั้นดี เกิดเปนเทวดาในชั้นกามาวจร
สวรรค ไปเกิดเปนพรหม แตวาผลการปฏิบัติครวนี้เราไมตองการ เราตองการพระนิพพานซึ่งเปนของ
ไมยาก โดยเราตั้งใจจะยกจิตของเราออกจากภารกิจ เราคิดวาการตายจากการปฏิบัติคราวนี้เรามุงพระ
นิพพานเปนทีส่ ุด ซึ่งเปนของไมยาก ไมยากหรอกถาใจมันถึงจริงๆ เราก็พิจารณาวามีสวนไหนทีเ่ รายัง
สงสัย พระพุทธเจาวาเกิดแกเจ็บตายจริงหรือไมจริง ถาจริงก็หมดเรื่องกันไป ของงายๆ เราไมสงสัยใน
คําสอนของพระพุทธเจา โดยใชปญญาพิจารณาซึ่งเปนของเล็กนอย ไมตองใชปญญามากหรอกใช
ปญญาเทาขี้เล็บที่ติดนิ้วอยูกเ็ ห็นผล พระองคสมเด็จพระทศพลทรงสอนตามความเปนจริงของโลก

หลังจากนัน้ ตัง้ ใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไมใชบริสุทธิ์เฉพาะเวลานี้ ตองบริสุทธิ์ทุกลมหายใจเขา
ออก เพราะเราฝก อภิญญาสมาบัติ กับ วิชชาสาม รวมเปนของหนักทีส่ ุดในพระพุทธศาสนา เพราะได
แลวเราไมสงสัยนรก สวรรค เทวดา พรหมโลก ฟงเทปแลวเรารูวาเขาไปเที่ยวกันไดสบายๆ ตายแลวจะ
ไปอยูตรงไหนก็ไดตามใจชอบ หลังจากนั้นก็มาพิจารณารางกายคนและสัตว รางกายเรารางกายคนอื่น
รางกายสัตวทงั้ หมด ตามความเปนจิรงวามันสกปรก ไอที่เรารักกันนะ เรารักสวมอยากจะแตงงานกับ
สวม รางกายของคนและสัตวมันสกปรกยิง่ กวาสวมอุจจาระปสสาวะน้าํ มันออกมาจากรางกาย สวมนะมี
แตอุจจาระปสสาวะ รางกายของเรามีทั้งอุจจาระปสสาวะนะมันออกมาจากรางกาย สวมนะมีแตอุจจาระ
ปสสาวะ รางกายของเรามีทงั้ อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนองเสมหะน้ําลายเสลดมันมีทุก
อยาง รางกายคนอื่นก็เหมือนกัน คิดเห็นตามเปนจริงวาสภาพมันเปนอยางนั้น แลวทําไมเราจะนั่งมัวเมา
ในรางกาย นั่นรักกัน นั่งแตงงานกันอยูทําไม มาสรางทุกข อยูคนเดียวก็ทุกข มีคูครองก็เพิ่มทุกข มีลูกมี
หลานเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มทุกข เราไมมีความปรารถนา คอยๆ ตัดมัน เพราะเวลาที่เจริญกรรมฐานตองตั้งใจ
ตัดใหมนั เด็ดขาดไปเลย วาภาระอยางนี้ไมมีสําหรับเราอีก เราตองการทอดทิ้งมัน รางกายนี้มคี วาม
สกปรกแบบนี่ รางกายเรารางกายคนอื่น เราไมตองการ ขึ้นชื่อวาความพิสมัยกันระหวางเพศ ๆไมมีใน
เวลานี้ ถากลับถึงบานจิตมันจับตามเดิม ถึงเวลาเจริญสมาธิจิตตัดแบบนีอ้ ีก ตัดบอยๆ ไมชาก็ขาด
หลังจากนัน้ จิตของเราก็ใหอภัยกับบุคคลที่มีความผิด เวนไวแตที่เปนไปตามระเบียบวินยั กฎ
บังคับ จนตองลงโทษ ก็ลงโทษดวยเมตตา เพราะวาไมตอ งการใหเลวกวานั้น เปนอันวาจิตใจของเรา จะ
ใหอภัยกับบุคคลผูมีความหลงผิดอยูเสมอ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาคนทุกคนที่ทําไปก็เพราะมี
ความหวังดี แตทวาที่ผิดไปก็เพราะตัณหา อกุศลกรรมเขาดลใจ ใหอภัย เขาเลวเปนเรื่องของเขา เราไม
เลวไปดวย เขาอยากจะดาก็เชิญดา นัตถิ โลเก อนินทิโต นึกไวเสมอวา คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก
พระพุทธเจาดีกวาเราหลายลานเทาทานยังถูกนินทาถูกดาถูกวา ใครจะดาจะวาพระพุทธเจาอยางไร พระ
พุทะเจาก็ไปนิพพาน คนดาคนวาพระพุทธเจาไปอเวจี เราจะไปยินดียินรายกับคําดาคําสรรเสริญ เพื่อ
ประโยชนอะไร ทั้งดาทั้งนินทา ทั้งสรรเสริญ ไมสนใจทั้งหมดสนใจอยางเดียวกําลังจิตของเรา วามัน
สิ้นราคะ โลภะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะแลวหรือยัง
หลังจากนัน้ ก็ตั้งใจคิดวา รูปฌานและอรูปฌาน คือวาอยาโงไปกุมฌานจนกระทั่งจิตไมเคลื่อน
ขอพูดชัดๆ โดยมากนักปฏิบัติมักจะแบกเอาความโงเขาไปคุมฌานจนเคลื่อนไมได คําวาฌานนี้ก็คือ
หมายความวาอารมณจิต ทีม่ ีความชินในดานของกุศล คนที่เขาไดจริงๆ ก็มีหลายคนไดแลวบอกวา ยัง
ไมทันจะรวบรวมใจไปแลว พรึดออกไปเลย
นั่นแหละความจริงจิตมันทรงฌาน 4 เปนปกติ ฌาน 4 ทรงแลวไมตองหลับตาป หลับตาปนี่มัน
ฝกฌานไมใชทรงฌาน
แลวก็เราจะ ตัดมานะ การถือตัวถือตน คิดวาเรายังดีกวาเขา เราเลวกวาเขาเราเสมอเขา คนนั้น
กลิ่นปากมมี คนนี้ ศักดิ์ศรีนอย นี่เด็กกวากู นี่แกกวากู นี่เปนอารมณของความเลวตัดทั้งไป เรากับเขา
รางกายสกปรกเหมือนกัน เกิดแกเจ็บตายเหมือนกัน แลวเราจะดีกวามันตรงไหน ถาเราถือวาเราดีกวา ก็

แสดงวาเราแบกเอาความเลวเขาไว ตัดความอาลัยในความถือตัวถือตนเสียทั้งหมด นอมจิตตามกระแส
พระธรรมเทศนา ขององคสมเด็จพระพระบรมสุคต คิดวาอยางไรพิจารณาวาอยางไรใหมันอยูตามนัน้
หลังจากนัน้ ก็ตัด อวิชชา ดวยการเห็น อริยสัจ วาการทรงชิวิตอยูมนั เปนทุกข เปนทุกขเพราะ
ตัณหาความอยาก คือมัวเมากับรางกาย มัวเมาศักดิ์ศรีมวั เมาวิชาความรู มัวเมาฐานะ สิ่งทั้งหลายเหลานี้
แหละ มันเปนจุดเลว เราก็ตดั มันเสียใหหมด เพราะรางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ถามันเปนเราจริง
เปนของเราจริง มันก็ตองไมแก ไมเจ็บ ไมตาย เราตองมีทุกขอยูอยางนี้ เพราะรางกายเปนสําคัญ
พระอรหันตทงั้ หมดมีพระพุทธเจาเปนตน ที่ไปนิพพานเพราะเขาตัดขันธหา ดูน้ําพระทัยของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลาที่ทรงตั้งใจบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ปฏิบัติมา 6 ป ไมมี
ผล วันนั้นองคสมเด็จพระทศพลนั่งหลังพิงตนโพธิ์ หันหนาไปทางทิศตะวันออก ตั้งจิตวาถาเราจะไม
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก
จากที่นี้ แมชีวติ จะสิ้นลมปราณก็ตาม ถาไมสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เราไมยอมลุกเด็ดขาด
แตนั้นในวันนัน้ องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ จึงทรงไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ความจริง
ออกไปหา 6 ปนะไดจริงๆ ไมกี่ชั่วโมง ใชเวลาที่ถูกตองไมกี่ชวั่ โมง เราก็ตองใชน้ําใจเชนเดียวกับ
พระพุทธเจา พิจารณาแบบนี้
แลวตอไปก็จบั ลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ ถาใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ
ถาเปนฌานจิตออกไดจริงๆ มันสวาง เหมือนกลางวันแตวาที่เราฝกกันนี่มนั เรงรัดเกินไปถึงไมสวาง
เพราะควบทั้ง วิชชา 3 และ อภิญญา ถาใชแบบนั้นพอดีบางที 10 ปยังไมได ใชวิชชาสามอยางเดียวบาง
ที 20 ชาติ มันก็ยังไมได เลยใช 2 อยางควบกัน ใชกําลังใจชวย
ทีนี้เวลาที่จิตทีเ่ คลื่อนออก มันมีความสัมผัสทางจิต มีความรู ทิพจักขุญาณ แปลวา มีความรู
เหมือนตาทิพย ไมใชตาเห็น ถาจิตยังเลวอยู มันจะมีความรูสึกวานัน่ เขียวนั่นขาวนั่นแดงและอยาคิดวา
เปน อุปาทาน คําวา อุปาทานแปลวาอารมณยึดมั่นกับของที่รูอยู แตความรูสึกเกิดขึ้นอยางไร เวลาคนเขา
ไปสอบถามบอกตามความเปนจริง ถาอารมณแรกที่เรามีความรูสึกเขาถามวาเขียวหรือแดง จิตมันบอก
วาแดงเปนแดงเขียวเปนเขียว อยาใชอารมณที่สอง ใหมคี วามมั่นใจอยางนั้นเรียกวาอันดับแรกทําเหมือน
คนดาบอดคลําชางไปกอน ตอไป ทําไปๆ กิเลสมันบาง มันก็จะมีสภาพชัดขึ้นๆ ตามลําดับ ในทีส่ ุดถา
มันสมารถทําจิต ใหมีสภาวะเปนทิพยเต็มอัตรา ไมตองถึงอรหันต ก็จะสามารถเห็นภาพเทวดา เห็น
พรหมเห็นภาพนิพพานไดชดั เจนแจมใส เหมือนกับเราลืมตามองดูพระในศาลานี่
ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จุดธูปเสียบกระดาษ แลวใชคําภาวนาวา นะมะ
พะธะ กระดาษแปะที่หนานึกวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 5 พระองค คือ พระกกุสันโธ พระโกนา
คมน พระพุทธสัสสป พระสมณโคดม อยูบนเศียรเกลาของเรา ภาวนาวา นะมะ พะธะ พอเขาไปชักธูป
ออกถาเมื่อยแขนก็เอากระดาษนั่น วางดวยความเคารพเพราะเปนชื่อพระพุทธเจา จะใชมือวางที่ตกั ก็ได
ถาเวลาเขาสอบถามกันยังไมเสร็จ ทานก็คมุ อารมณอยูกอ นแบบสบายๆ พวกทีเ่ ขาสอนเสร็จก็อยาคุยกัน
นะ อยาลือวาที่นี่ไมตองการเสียงคุย
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บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทีก่ ําลังจะมาปฏิบัติพระกรรมฐานอยูว ันนี้ ขอไดโปรดทราบวิธีปฏิบัติ
ตามนี้ใหทราบกอนวา พระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ไมไดมหี มวดเดียวตามที่ทานทั้งหลายเขาใจ
ตามหลักใหญๆ จริงๆ มีอยู 40 กอง ดวยกัน และก็มี มหาสติปฏ ฐานสูตรอีก 1 กอง เปน 41 แตละกองก็มี
ขอปลีกยอยมากมาย แตวาจะเปนกรรมฐานกี่กองก็ตาม ก็ตองจรรโลงอยูในหมวด 4 หมวด คือโดยยอ
แลวก็มหี มวด 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก สุกขวิปสสโก เปนหมวดที่บรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติกัน
ตามปกติ โดยทั่วไปจะไมมที ิพจักขุญาณ และก็ไมมีฤทธิ์ไมสามารถจะไปสวรรค นรก เปรต อสุรกายได
หมวดที่ 2 เรียกวา เตวิชโช คือวิชชา 3 วิชชา 3 ในตอนตนกอนทีจ่ ะเปนพระอริยเจาจะตอง
ปฏิบัติ 2 ในวิชชา 3 ใหไดกอ นนั่นคือ
1. ทิพจักขุญาณ สามารถเห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรคได เปนตน
2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการระลึกชาติได
หมวดที่ 3 เรียกวา ฉฬภิญโญ คือ อภิญญา 6 หมวดนี้มีฤทธิ์มากสามารถทองเที่ยวไปในภพ
ตางๆ ไปสวรรค ไปพรหมโลก ไปนิพพาน นรก เปรต อสุรกายได ในเมืองมนุษยเราจะไปประเทศไหน
เมื่อไหร ในเวลาไหก็ได
หมวดที่ 4 เรียกวา ปฏิสัมภิทาญาณ หมวดนีม้ ีความสามารถเปนพิเศษสามารถรวมเอา
ความสามารถของ สุกขวิปสสโก เตวิชโช แฬภิญโญ เขาดวยกันไวในตัวเองหมด แลวก็มีความฉลาดมาก
ฉะนั้นกรรมฐานทั้ง 4 หมวดนี้มีอารมณการปฏิบัติเบื้องตนไมเหมือนกัน อยาง สุกขวิปสสโก ทานใช
สมาธิเล็กนอยควบกับวิปสสนาญาณมาตั้งแตตนจนกวาจะไดเปนพระอริยเจา
เตวิชโช คือวิชชา 3 ตองทําจิตใหเขาถึงอุปจารสมาธิกอน แลวก็ฝก ทิพจักขุญาณ ฝก ปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ ทีหลัง
สําหรับ ฉฬภิญโญ กับ ปฏิสัมภิทัปปตโต หมวดนี้ตองทําจิตใหเขาถึงฌาน 4 โดยใชกสิณอยาง
ใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งฉฬภิญโญ คืออภิญญา 6 ตองทํากสิณทัง้ 10 อยาง ไดฌาน 4 หมด และมี
การคลองเปนพิเศษ
สําหรับ ปฏิสมั ภิทัปปตโต ใชกสิณกองใดกองหนึ่งถึงฌาน 4 แลวก็ใช อรูปฌาน ตอ
รวมความวา กรรมฐานทีบ่ รรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันมีอารมณไปเสมอกัน สําหรับ
กรรมฐานที่ญาติโยมจะปฏิบตั ิวันนีเ้ ปนหมวดของ ฉฬภิญโญ แตวาไมใชอภิญญา 6 โดยตรง เปนการ
เตรียมตัวเพื่ออภิญญา 6 นัน้ มีทั้งฤทธิ์ทางใจ แลวก็ฤทธิ์ทางกาย การเตรียมตัวนี่มฤี ทธิ์เฉพาะทางใจ คือ
สามารถไปสวรรคก็ได ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได ถาจิตสะอาดตั้งแตระดับพระโสดาบันขึ้นไป สามารถ
ไปถึงนิพพานได ถาจิตสะอาดถึงที่สุดในเวลานั้น สามารถไปทองเที่ยวที่นิพพานไดไปเที่ยวนรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉานได ระลึกชาติก็ได รูขางหนา รูขางหลังกได จะนําไปใชในความเปนอยูว า เวลานี้

ทํามาหากินไมดี ขางหนาจะทําอะไรดี นีก่ ไ็ ด แตการฝกบรรดาทานพุทธบริษัทเฉพาะมโนมยิทธินี้ จะมี
การฝกจริงๆ หลายสิบแบบ
ที่อาตมาสามารถจะแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไดจริงๆ ประมาณ 40 แบบเศษๆ แตก็
เลือกแลวทดลองแลว เห็นวาแบบที่จะนํามาแนะนํากันนี้เปนแบบทีไ่ ดรวดเร็วและแจมใส มีคุณสมบัติดี
จึงไดนํามาแนะนําบรรดาพุทธบริษัทเพื่อใหเหมาะแกบรรดาญาติโยมที่เปนฆราวาส
วิธีปฏิบัติขอแนะนําตั้งแตบดั นี้ ใหใชคําภาวนาวา นะมะพะธะ ความจริงคําภาวนานี่มีเยอะ
ไมใชมีเฉพาะเทานี้ แตวาเลือกเอาคําภาวนานี้เพราะเปนวาไดเร็ว ทานทีส่ นใจจริงๆ วางอารมณถูกเพียง
แค 10 นาที สามารถไดทิพจักขุญาณแลว แตวาทั้งนีก้ ต็ องอาศัยตัวทานเองชวยตัวทานไมใชครู ครูมี
หนาที่แนะนําอยางเดียวแตวา ทานไมเชื้อครูเสียอยางเดียวไมมีทางจะไดขอพูดตามระเบียบปฏิบัตใิ ชคํา
ภาวนา 4 คําวา นะ มะ พะ ธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ เวลาหายใจเขา
หายใจออกขอไดโปรดอยาอยากรูอยากเห็นอะไรในเวลานั้นเปนอันขาด ถาอยากรูอ ยากเห็นจิตฟุง ซาน
ไมมีผลในการปฏิบัติ ใหซอมกําลังตั้งแตบดั นี้เปนตนไปก็แลวกัน ถานัง่ อยู ยืนอยู เดินอยู คุยกันอยู ก็นึก
ในใจ หายใจเขานึกวา นะมะ หายใจออกนึกวา พะธะ เพื่อเปนการกันเฝอเวลาเขาไปฝกจริงๆ จะได
คลอง แลวก็เวลาภาวนาก็ดี รูลมหายใจเขาออกก็ดีทุกทานไมตองใชอารมณเครียด เพราะไมใชสมาธิสูง
ตองการสมาธิเบื้องตน แต อุปจารสมาธิ คืออารมณปกตินั่นเอง วิธีปฏิบัติมีเทานี้ ตอไปก็เปนหนาที่ของ
ครูผูสอนที่จะสอนตอไป
เวลาที่รับคําสอนขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
จงทรงอารมณใจตามนี้ถาทรงตามนี้ไมได
แมแตอยางใดอยางหนึ่ง ทานจะไมมีโอกาสไดผลในการเจริญพระกรรมฐานเลย อันดับแรกกอนทีจ่ ะเขา
หองพระกรรมฐาน ตัดสินใจวาเราจะไมมีหวงอะไรทั้งหมด คนที่บาน สมบัติที่บาน ทรัพยสินทีบ่ าน
ทั้งหมดเราไมหวงและประการที่ 2 ทุกคนตองเคารพในศีลแนนอน เรื่องศีลนี่ถาบกพรองเจริญพระ
กรรมฐานไมได เจริญพระกรรมฐานตองประกอบดวยอง๕ 3 ประการควบคูกันไปคือ 1. ศีล 2. สมาธิ
3. ปญญา ถาศีลมีสมาธิก็เกิด เมื่อสมาธิทรงตัวปญญาก็เกิด เวลาที่ครูเขาสอนเขาจะสอนดานวิปส สรา
ญาณยอๆ ใหตัดกิเลส
แลวขอตอไปอันนี้มีความสําคัญอีกเหมือนกัน อารมณใจ 5 อยางที่เรียกกันวา นิวรณ
พระพุทธเจาทานเรียกวา กิเลสชั่ว หรือกิเลสหยาบที่ฝงอยูในจิต เปนเหตุทําปญญาใหถอยหลัง นั่นก็
หมายความวา คนใดเวลานัน้ ถามีกิเลส 5 อยางของใจอยูในใจแมแตอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะกลายเปนคน
ไรปญญา ไมมีโอกาสที่จะไดทิพจักขุญาณในวันนี้ จะเปนวันไหนก็ตามแต ถามีอารมณของอยูจะไมได
เลย กิเลส 5 ประการทานตองระงับไมมีขึ้นในใจ เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐานวิธีระงับก็คือวาไม
สนใจกับมันเสียเลย สนใจเฉพาะลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจออกนึกวา
พะธะ ถารูลมหายใจเขา รูลมหายใจออกรูค ําภาวนา นิวรณ 5 ประการมันก็เขามาไมได นิวรณ 5 ประการ
ที่บอกใหทราบก็คือ

กามฉันทะ อารมณที่มีความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอมรสอรอย สัมผัส
ระหวางเพศ เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐาน ลืมเสียชั่วคราวเฉพาะเวลานะ เลิกแลว
ไมเปนไร
2.
ความไมพอใจ มีความโกรธ ความพยาบาท อารมณที่ไมพอใจทําใหใจเรารอน
3.
ความงวง ในเวลาที่ปฏิบัติ
4.
อารมณฟุงซาน นอกเหนืออารมณที่ภาวนา คือภาวนาอยูก็นกึ โนน นึกนี่ นึกขาง
นอก ปวนเปยนไปหมด อยางนี้ไมมีผลในการปฏิบัติ แลวก็
5.
สงสัย ในผลของการปฏิบัติ ขอนี้มีความสําคัญมาก
สองขอหลังนี้มีความสําคัญเปนที่สุด ฉะนั้นเวลาที่ทานฝกมโนมยิทธิจะตองได ทิพจักขุญาณ
กอน คําวา ทิพจักขุญาณ ไมใชลูกตาเปนทิพย มีความรูส ึกของใจ เปนความรูสึกของใจที่ถูกตอง ฉะนัน้
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั เวลาปฏิบัติอยาใหมี นิวรณ 5 ประการ แมแตอยางใดอยางหนึ่งอยูใ นใจ
ถามีนิวรณอยางใดอยางหนึ่งมีอยู ไมมีทางมีผลแน ฉะนัน้ นอกจากนั้นกอนจะเขาหองปฏิบัติเวลานี้ ขอ
บรรดาทานพุทธบริษัทพยายาม ทรงอารมณ พรหมวิหาร 4 คือ
1.
เมตตา ความรัก มีความรูสึกวา คนก็ดี สัตวก็ดี ในโลกเปนมิตรที่ดีของเราทั้งหมด
เราจะไมมีเวร ไมมีภัย ไมเปนศัตรูกับใคร
2.
กรุณา ความสงสาร มีความประสงคอยากจะสงเคราะหคนและสัตวใหมีความสุข
ทั้งโลกตามที่เราจะพึงทําได
3.
มุทิตา มีจิตออนโยน การมีจติ ออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดกี ็ยินดีดว ย
4.
อุเบกขา วางเฉย เห็นใครเพลีย่ งพล้ําไมซ้ําเติม
อารมณทั้งหมดนี้มีความสําคัญของบรรดาพุทธบริษัท รวมความวาทุกทานทรงอารมณยางนี้ได
วันนี้มีผลแน แลวก็การปฏิบัติ บรรดาทานพุทธบริษัทก็มีมากทานดวยกัน มาแควนั เดียวแลวก็ไป ความ
จริงการเจริญพระกรรมฐานขั้นของอภิญญา คิดวาทําวันเดียวไดผลก็แปลกเหมือนกัน ก็มแี ยะทีม่ าวัน
เดียวไดผลไดผลแบบเบาๆ ยังไมมีการคลองตัว ไมหมดสงสัย ถาทานทําไดวนั ตน ควรจะอยูอีก 2 คืน
เพื่อใหครูซักซอมในดานการระลึกชาติบาง ญาณ 8 บาง การทองเที่ยวไปในพรหมโลก ในสวรรคทกุ ชั้น
ใน รุกขเทวดา อากาศเทวดา พรหมสํานักพระยายม แดนนรก เปรต เปนตน ใหมีความเขาใจจริง รูจริง
รูจักวิธีใชใหคลองตัวเสียกอนจึงกลับบานอันนี้ก็จะดีมาก
สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลาซักซอมครูก็จะบันทึกเสียงไปดวยจะมีทั้งเสียงครู แลวก็
เสียงญาติโยมพูดตอบ แลวเวลาเลิกแลวจะกลับก็จะมองเทปใหไป เทปนี้ทางวัดใหจะจายเงินหรือไม
จายเงินวัดก็ไมไดวาอะไร แตวาสําหรับเทปที่ไดรับ บางทานตอนเชาก็รีบไปรับเทป อยางนี้ก็รูสกึ วาแย
เหมือนกันเพราวาพระที่ตองถายทอดเสียงใหทาน
ญาติโยมพุทธบริษทั พระองคนั้นก็คือครูที่ฝก
กรรมฐานนั่นเอง วันทั้งวันทานก็ไมมีเวลาวาง กลางคืนก็ไปสอนกรรมฐานใหญาติโยมพุทธบริษัท แลว
1.

ก็ถาเลิกแลว ตองมาถายทอดเสียงเวลาดึกๆ ก็จะแยกระมัง ฉะนั้นผูที่ตอ งการเทป วันรุงขึ้นหลังจากเที่ยง
แลวจึงจะไดรับ และใหมารับที่ ศาลานวราช จะทําบุญเทาไรก็ได ไมมีสตางคไมทําบุญก็ได ก็รวมความ
วาคําสอนก็ดี สถานที่พักก็ดี เทปบันทึกเสียงอะไรเลย ทีท่ ําอยางนี้กไ็ มไดหวังวาตองการใหลูกศิษยลูก
หาไดมาก ก็เปนการสงเคราะหญาติโยมพุทธบริษัทที่ทานเคยบนกัน เสียคารถคาเรือมาแลว ตองมาเสีย
คาอาหารอีกก็ย่ําแยไมไหว
ความจริงวัดก็ไมมีเงินเหมือนกัน ก็อาศัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ที่มาที่แหละ ที่มา
ฝกกรรมฐานบาง มาเยี่ยมเยียนบาง มาธุระบางตางคนตางก็ทําบุญไวตามกําลังของทาน ก็เอาปจจัย
จํานวนนี้มาสงเคราะหกนั เพือ่ เปน กรรมฐานสําหรับคาอาหารจริงๆ บางเดือนตองชําระกันถึงสอง เอย
ตองขอโทษ บางอาทิตยตองจายถึง 2 หมืน่ บาทก็มี แตอยางนอยๆ จริงๆอาทิตยหนึ่งก็ไมนอยกวา 8000
บาท รวมความวา อาหารนีก้ ารบอกวาจะถือเปนการโฆษณาหาเงินไมใชอยางนัน้ นะ บอกใหทราบ แต
ถือวาเปนความดีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ทานมีจิตเมตตา ฉะนั้นโยมที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ไม
ตองเดือดรอน ขอแตเพียงวา เวลาที่มาปฏิบัติกรรมฐาน ขอทุกทานที่มาปฏิบัติกรรมฐานก็ดี หรือที่มา
ประชุมการอบรมก็ดี พึงทราบวาที่วัดนีน้ ะไมใชโรงแรม จะรับใหพักไดเฉพาะทานที่มาเจริญพระ
กรรมฐานเทานั้น ทานที่มาขอพักเฉยๆ เพื่อมาเที่ยวและมาชมพักไมได แลวทานทีป่ ระสงคจะมาพัก พัก
แรมประเภทของโรงแรมที่วัด ก็ขอบอกโดยตรงวา วัดจะไมยอมใหคางคืนเปนอันขาด จะคางคืนไดแต
เฉพาะทานที่มาเพื่อเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะ แลวก็ทานทที่จะมาคางคืนไดก็ตอ งมีบัตรประชาชน
มาดวย
1.
สําหรับ บัตรประชาชน นี่รูสึกเปนไมเบื่อไมเมา ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยู
เสมอ วัดก็มีความจําเปน เพราะบัตรประชาชนก็ดี บัตรขาราชการก็ดีตอ งเอามา ถา
มีอะไรก็เอามาอยางนั้น ทั้งนีเ้ พราะวาเคยมีคนปลอมเขามา สรางความเดือดรอนแก
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมากอนก็ได บัตรประชาชนนี่ เวลาสรางความเดือดรอน
จะไดทราบวาใครเปนใคร ไมเดาสงเดชไป
2.
สําหรับทานที่มี อาวุธ มาก็เหมือนกัน มอบกับเจาหนาที่ หรือมอบกับพระไว
สําหรับ บัตรประชาชน นั้นมอบกับพระที่ ศาลานวราช แลวขอทุกทานไป
ลงทะเบียน ทีน่ ั่น
3.
เมื่อพักอยูตองตั้งตนอยูในศีล 5 อยางเครงครัด หมายความวาเรื่องศีลนีไ่ มตองบอก
วามีอะไรบาง ศีล 5
4.
ทานจะตอง ไมทําใหขาวของเสียหาย เชนเวลาจะออกไปนอกหอง เปดไฟฟาทิ้งไว
อยางนี้ หรือ เปดน้าํ ทิ้งไว จนน้ํานอง แลวก็บางทานมี กระทุงมุงลวด เสียขาดไป
เลย กิริยาเลวๆ อยางนี้เคยมีมาเสมอ ฉะนั้นจึงขอทุกทาน ผูมาเพื่อปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ อยาใหคนเลวมาทําใหทานเสียหายตามที่กลาวมานีเ้ ลยนี่มันมีเรื่อยๆ

ทานจะตอง ไมสูบบุหรี่ หรือนําอาหารเขาไปบริโภคในหองนอน ก็เพราะเศษอาหาร
ก็ดี เศษกระดาษหอก็ดี เคยทิง้ ไวในหองนอนมดขึ้นเต็มหองเวลาเจาหนาที่ทําความ
สะอาด ทีนกี้ น็ าเกลียดมาก บุหรี่เคยทําใหพรมหรือผาไหมมาแลว บางทียากันยุง
ความจริงก็มีมงุ ลวด ทําไมตองมียากันยุงเพราะเปดไมระมัดระวัง เอายากันยุงเขา
ไปจุดปาเกก็ไหม อันนีก้ ็รูสึกวาจะไมไดเรื่องนะขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจง
อยาทําตามนั้น อาตมาคิดวาคนเลวประเภทนั้นคงไมมากับคณะบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท และ
6.
จะไมเขาไปในหองพักของผูอ ื่น คือพักหองไหนอยูห องนั้น อยาเขาไปยุงหองอืน่
เขาก็ ไมใหเสียงดัง ทําใหหองขางเคียงรําคาญ
7.
เรื่องสุรา ความจริงพูดเรื่องศีล 5 ไมนาพูดเรื่องสุรา ก็จําเปนตองพูดบางคนเผลอ
เผลอก็เลว เรื่องสุรานัน้ ขอใหเวนเด็ดขาด คือไมดื่มสุราภายในวัด ไมดื่มสุราเมาจาก
นอกวัดเขามา หรือมนําสุราเขามาในวัด
ก็เปนอันวาสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่จะเขามาพักก็มอี ีกพวกหนึ่ง ที่เคยจดหมายมาบาง โทร
เลขมาบาง โทรศัพทมาบาง บอกวาจะมาทีว่ ัดนี้มาเพื่อบําเพ็ญกุศล แตวา จะมาถึงตอนค่ํา แลวก็กลับตอน
เชา ขอไดโปรดทราบวา ถาเปนอยางนัน้ ทางวัดจะไมรบั เด็ดขาด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราวาที่วดั นี้มีเวลา
จํากัดถาทานตัง้ ใจจะมาทําบุญจริงๆ มาใหมันกอนเวลาทีพ่ ระจะทําสังฆกรรมก็แลวกันกิจของพระในวัด
นี้นะ ตอนเชาบิณฑบาตแลว ฉันแลว ทําวัตรสวดมนตทกุ วันทั้งปนะ เขาไมทําเฉพาะเขาพรรษา หลังจาก
นั้นกิจของสงฆมีอยู ที่มอบหมายใหพระวัดนี้มีงานมาก ก็ทําประจําตําแหนงของตน ไมมีใครเขาวาง ถึง
เวลา 3 โมง 4 โมงครึ่ง 4 โมงเย็น 4 โมงจะครึ่งนี่จะพรอมแลว จะเตรียมตัวทําวัตรที่ ศาลานวราช ทําวัตร
สวดมนตเย็น เวลาประมาณ 5 โมงครึ่ง 5 โมงเย็น พระเลิกจากทําวัตร สวดมนต ถามีงานเรงรีบคางก็
จะตองรีบไปทํา หรือไมอยางนั้นตองอาบทา เตรียมตัวเจริญพระกรรมฐาน เวลา 6 โมงเศษๆ พระก็
เตรียมตัวไปเจริญพระกรรมฐาน กวาจะเลิกก็ 3 ทุม
รวมความวา ถาทานมาตอนเย็นพระไมมีโอกาสจะตอนรับทาน สําหรับทานที่มาเปนสวน
บุคคล มาคณะเล็กๆ 5 คน 6 คน 9 คน 10 คน อันนี้ไมเปนไรอันนี้เฉพาะทานที่มารถบัสมาจํานวนมาก
แลวก็มาถึงนอกเวลาคือ หมายความวาเลย 4 โมงเย็น ถาเลย 4 โมงเย็นนี่ พระไมมีเวลาตอนรับทาน รวม
ความวาถาหากวาทานจะมาทําบุญกันจริงๆ ก็ขอใหมาถึงกอนหนานั้น การมาถึงตอนเย็นใกลค่ํา หรือค่ํา
แลวก็เชาไป อันนี้ไมใชมาทําบุญ มาเอาวัดเปนโรงแรม คือพักชั่วคราวแลวก็ไป บางทานก็ดกี วานั้น เวลา
เขาจะเจริญพระกรรมฐาน ขอประวิงเวลานิดหนอย อันนี้ขอไดโปรดทราบเรื่องของธรรมปฏิบัติตามใจ
ไมได
แลวก็สําหรับทานที่เคยมาขอที่ประชุม อาบรมตางๆ หรือสอนก็ไดโปรดทราบไอเรื่องอยางนี้
ครับ อาตมาพรอมสนับสนุน มันก็นาหนักใจอยูน ิดหนึ่ง อันคากระแสไฟฟามันตองเสียมาก บางราย
ประชุมแลวก็ลืมไปเลย วัดตองจายคากระแสไฟฟาไปหมื่นบาทเศษนี่ก็แย เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตอไปถา
5.

จะขอประชุมอบรมหรือทําการสอบ วัดจะใหอาคารที่ทากรอบรมและประชุม และสอบอาคารยาวหนา
ศาลา 2 ไร สถานที่นั้นมีอาคารขางเคียง จัดเรื่องบริการไดดี แลวก็สามารถสวมรองเทาเขาเดินในบริเวณ
พื้นที่ได
ตัว ศาลา 2 ไรเองเปนพุทธสถาน ถาตองการจะประชุมที่นั่น จะตองใหสัญญากอนวาไมสวม
รองเทาเขาในบริเวณศาลา ถาปฏิบัติตนไดกจ็ ะใหแลวการประชุมจะเปนการประชุมระดับไหนก็ตาม
ระดับชาติ ระดับโลภก็ตามถาตกลงกันไดวัดจะใหแตสถานที่เทานั้น
สําหรับเครื่องใช เครื่องสายก็ดี คนสําหรับใชในงานก็ดี อาหารการบริโภคก็ดี ตองจัดหากันเอง
หมด ใหวัดรับภาระแบบนัน้ วัดก็ไมขอรับทานเขามาประชุมเลย เพราะเรื่องอะไรทีจ่ ะเขาไปยุงแลวก็อีก
ประการหนึ่ง คากระแสไฟฟาขอใหตกลงกันไวกอน ถาทางที่ดีเอาเงินคากระแสไฟฟามากอนดีกวา วัดน
นี้นะมีรายจายมาก รายจายมากกวารายรับเปนปกติอยูแ ลว ถาไปเพิม่ อยางนั้นอีกทานจะถือวาเปนการ
ทําบุญก็ไมถูกตอง เพราะญาติโยมพุทธบริษัทที่ใหสตางคมาไมไดใหมาเพื่อทําแบบนั้น ไมใชเรื่องนั้น
พระตองใชเงินใหถูกตองตามระเบียบ เบียดเบียนใหพระเปนหนี้เขาก็เปนการไมสมควร และอีก
ประการหนึ่งการมาประชุมก็ตองอยูในระเบียบของวัดอยางเครงครัด ตามที่กลาวมาแลวมีบางรายขอ
หองตัว U มีไหม ก็ขอบอกวาหองตัว U และหองตัว Z มันไมมที ี่วัด วัดไมไดจัดสถานที่รับจางทํา
การประชุม เขามีสถานที่เพื่อบําเพ็ญกุศล ถาเห็นสมควรก็มาประชุมได ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบ ตาม
สัญญา ถาไมเห็นสมควรก็ไมตองมาประชุม ไมตองใช
สําหรับอาคารยาวหนาศาลา 2 ไร มีลักษณะคลายหอประชุม หองประชุมของวัดสามพระยาใน
กรุงเทพฯ ทีน่ ั่นเขาประชุมกันบาง อบรมกันบาง สอบกันบางเขาทํากันไดทกุ อยาง แตที่นี่ลักษณะ
เหมือนกัน ถาใชไมไดก็จงอยาใชดกี วาจัดจะไดไมยุง ทีพ่ ูดมานี่มันเอือมนะ คือเอือม มีบางรายก็ดีแสนดี
อยางตํารวจทีม่ าประชุมนี่มี พล.ต.ต. ธํารง ธาราเขต เปนประธาน คณะศึกษานิเทศกจังหวัด พาครูใหญ
มาประชุม ทานดีมาก ตํารวจเขาวากินเหลาเกง การมาประชุมตํารวจไมดื่มแมแตหยดเดียว แตวา มี
ขาราชการพลเรือนบางกลุมเขามา แลวจะขอปฏิบตั ิ สมาธิดวย และขอดื่มเหลาได อยาลืมวาวัดไมใชโรง
เหลา แลวก็วัดไมใชโรงแรม ถาเจริญสมาธิเพื่อการดื่มเหลา ศีลมันไมมี คนไมมีศีลนี่เขาถือวาเปนคนเลว
แลวนะ แลวสมาธิเลวๆ แบบนั้นมันจะไมเกิดขึ้น มันจะไมมีในพุทธศาสนาหรอก จะมีก็เฉพาะคนที่ไม
เคารพความดีเทานั้น
รวมความวาวันนี้ก็จะหมดเวลาแลว อาตมาก็ขอประกาศ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบวา
หลังจากพูดจบนี่ พอเสียงนีจ้ บจะเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ทุกทานจะตองไปเจริญพระกรรมฐาน
ทุกทานจะตองเขาหองเจริญพระกรรมฐานใหพรอมกัน กอนเวลา 6 โมง 20 นาที หมายความวา เวลา 6
โมงเย็น 10 นาที ควรจะพรอมกันแลว ครูจะไดจัดสถานที่ จัดวง สําหรับแนะนําใหทราบวาใครควรแบบ
ไหน ใครอยูช ั้นไหน ใครควรอยูวงไหน ใครจะสอนอะไร ครูมีกี่คนก็ตองใชครูสอนโดยเฉพาะ ถา
บุคคลใดไปถึงที่เจริญกรรมฐานหลังจาก 6 โมง 20 นาที ขอบรรดาเจาหนาที่ควบคุมสถานที่เจริญ

กรรมฐานจงปดประตู อยาใหเขาไปอันขาด เพราะหลังจากนี้ไปชัว่ โมงเศษๆ กินขาวอาบน้ํากันแบบ
สบายๆ ถา 1 ชั่วโมงทําไมได ทําไมไหว ไมทัน ก็จงอยาทํากับเขาเลย
และจงทราบวาทานที่มาเจริญพระกรรมฐานจะพักอยูใ นหองนอนของทานไมได เวลาเจริญ
กรรมฐานจะตองไปเจริญรวมกัน ทั้งนี้เพราะเคยมีคนทุจริตแกลงทําเปนปวยนอนในหอง พอคนเขาไป
เจริญกรรมฐานกันหมด อยูข างหลังขโมยของ นี่ที่ตองมีบัตรประชาชนไวก็เปนเหตุนี้สําคัญ
และอีกประการหนึ่ง ขอทานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบวาเวลารับแขกของอาตมา
ใหทราบทั่วกันนะวาอาตมารับแขกเวลาบาย 1 โมง แลวเลิกเวลาบาย 4 โมง หากวาทานจะมาพบใหมา
ในเวลานี้นะ ถากอนบาย 1 โมง ก็ไมรับเลย บาย 4 โมงไปแลวก็ไมรับ จะเปนคนอันดับไหนก็ไมรับ
เพราะอาตมานะแกแลว การเอาใจคนเกินสมควรเคยทํามาแลว แตไมเคยทําใหคนนั้นเปนคนดีไดเลย
กลับจะเลวหนักยิ่งขึ้น ถืออารมณใจคนเปนสําคัญ
แลวก็บางทานที่แจงมาวาจะนํารถมา จะนํากฐินมาทอด ผาปา มาทอดอะไรก็ตาม ถวาย
สังฆทาน แตตอนเย็นเกินเวลา ขอหลวงพอรับดวย ขอไดโปรดทราบ ถามันเลยเวลาไปแลว ทอดอะไรก็
ไมรับเหมือนกัน เพราะเคยถูกหลอกมาหลายคราแลวเข็ด ถือเปนนโยบายวาขอพัก แลวก็ผานไปในตอน
เขา พวกนีไ้ มเอาการเจริญพระกรรมฐานนีก่ ็เหมือนกัน มาวันเดียว เดีย๋ วเดียวไป มันจะมีอะไรการทํา
ความดีขนาดนี้ เขาทํากันเปนปๆ ยังไมมีโอกาส นี่ประเดี๋ยวหนึ่ง มาเย็นเชาไป จะไดอะไร นอกจากมา
ลวงกันวาจะมาทําบุญเทานั้น แลวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน พูดไมอาจจะไมถูกใจญาติโยม
บางก็ไมเปนไร เพราะพูดตามความเปนจริง
ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง เตรียมแลว อาบน้ํารับประทานอาหาร เสร็จ
แลวรีบไปหองพระกรรมฐานอยาใหเลยเวลา 6 โมง 20 นาที ถาเลยเวลา 6 โมง 20 นาที ทานจะเขาหอง
ไมได อยาหาวาเจาหนาทีเ่ ขาใจรายไมไดเพราะบอกแลว
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วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2523
สําหรับวันนีไ้ มมีคนใหม ขอพูดสําหรับนักปฏิบตั ิเพื่อการทรงจิตดานกรรมฐานใหครบถวน
การเจริญพระกรรมฐานนี่ ความจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระพุทธประสงคใหทุกทานพนจาก
ความทุกข ทีนี้อาการที่จะพนจากความทุกข ทีนี้อาการที่จะพนจากความทุกขไดมนั ตองพนจากทางใจ
ไมใชพนจากทางกาย การปฏิบัติทางกายดีขนาดไหนก็ตาม แตวาถาใจยังวุนวายอยู ก็ชื่อวาเปนคนมี
ความทุกข เดิมมีอํานาจวาสนาขนาดไหนก็ตาม ถายังมีความวุนวาย ทุกขมันก็เกิด เรื่องการดับทุกขใน
เขตของพระพุทธศาสนา เปนการดับทุกขสิ้นเชิง เปนการดับอารมณชวั่ ทางจิต สําหรับอารมณของจิตนี่
พระพุทธเจาทรงเรียกวา จริต มีอยู 6 อยางคือ
1. ราคะจริต
2. โทสจริต
3. โมหะจริต
4. วิตกจริต
5. ศรัทธาจริต แลวก็
6. พุทธจริต
สําหรับการปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เราปฏิบัติในดานของมโนมยิทธิ เปนการสืบเนื่องระหวาง
วิชชาสามกับอภิญญารวมกันอยางละหนึ่ง ทั้งนี้ก็ตองการใหบรรดาทานทั้งหลายมีความเขาใจตามความ
เปนจริง ที่พระพุทธเจาทรงสอนวาคนที่เกิดมาแลวนีไ่ มใชเกิดชาตินี้ชาติเดียว ไมใชวาเรามาจากพืช
พรรณธัญญาหารหรือวาอณูปรมาณู มาจากอากาศ เขามารวมตัวกันเขา แลวมาเกิดเปนคน มาเกิดเปนคน
แลว ก็เวลาตายก็สลายตัวหมด มันไมใชอยางนั้น
ความจริงการเกิดเปนคนที่เดิมจะมาจากสภาพอะไรก็ชางเถอะ
ถาเราไปคิดเขามันก็เปน
อจินไตย บางคนก็นั่งคิดดีความหมายอะไรตออะไรไปเรื่อยเฉื่อยไปถาตีความหมายกันอยางรูไมจริง มัน
ก็เกิดการเปนทุกข คือความวุนวาย แตวา ถาเราสอบสืบหาทวนตนไปหาการเกิด วากอนที่มนั จะมาเปน
คนหรือมีชีวิตขึ้นมาไดอาศัยเปนปจจัย หรือเกิดมาจากอะไรมันก็ไมไดมีประโยชน การทวนถอยหลัง
ไมไดสรางใหเราเกิดความหมดกิเลส คือจิตเปนลูก สูเรามานั่งชําระจิตของเราในปจจุบันดีกวา วาใน
ปจจุบันนี้อารมณจิตของเราอยูในสภาพอะไรจะแกไขดวยวิธีใดมันจึงจะไดเปนสุข การเจริญมโนมยิทธิ
เพื่อเปนการทวนถอยหลังใหรับทราบสภาพตามความเปนจริง วาการเกิดของเรามันเกิดมามากนอกจาก
ความเปนคน สัตวเดรัจฉานทุกประเภท เราก็เกิดเปนอสุรกาย ก็เกิดเปนเปรต ก็เกิดเปนสัตวนรก ก็เกิด
เปนเทวดาหรือพรหมเราก็เคยเกิด มันเวียนวายตายเกิด หาที่สุดมิได แตวาองคสมเด็จพระจอมไตรทรง
คนพบการหยุดการเกิด หรือวาการจบของการเกิดไดแก อริยสัจสี่

นี้ถาเราจะวาแตอริยสัจโดยตรง ไมเก็บตนไปเสียกอน ก็รูสึกวาจะปลายเกินไป แตความจริง
เรื่องของอริยสัจก็แนะนํากันมาทุกที วันนี้ก็ขอทวนตน วิธีทวนตนขอใหรูจกั อารมณของตัววา วา
อารมณของเรานั้นเวลานี้หนักทางดานราคะจริต หรือวาหนักทางดานโทสะจริต โมหะจริต วิตกจริต
ศรัทธาจริต พุทธจริตพิจารณาจิตของเราใหดีวา มันหนักไปทางไหน แตความจริงทั้งหกนี่มดี วยกันทุก
คน อยาลืมวา การฝกมโนมยิทธิใหรูทวนตนทวนปลาย รูถอยหลังวา เกิดมาไมมีที่สิ้นสุด และการศึกษา
ในดานวิชชาแปด ก็รูตามความเปนจริงใหละเอียดลงไป แตวาจุดนั้นยังไมใชจุดตัดกิเลสจริงๆ เพียงแค
เปลื้องความสงสัยเทานั้น
เรามานั่นพิจารณาจิตของเรา การจะเจริญกรรมฐานใหตรงกับจริตจริงๆ มีผล ถาหากวาเรา
ปฏิบัติพลาดจริตมันก็มีผลยาก คือตองใชกรรมฐานเฉพาะที่ไมใชวาจริตไหนก็ทําได นี้เรามาพูดถึงดาน
จริตกอน
สําหรับ ราคะจริต มีอารมณรักสวยรักงาม รักความเรียบรอย รักความสะอาด อาการประเภทนี้
เปนเรื่องของราคะจริต คําวาราคะจริตนี่ ไมไดแปลวามักมายในกามารมณเสมอไป จะตองมีความหมาย
เอาแคการรักสวยรักงามเปนสําคัญ
สําหรับ โทสจริต ประเภทนีม้ ักโกรธ คือคนมีนิสัยหยาบ ทําอะไรรวดเร็วตังตัง โครมครามไม
ละเอียด สําหรับราคะจริตจะเปนคนที่มีสภาวะละเอียด ทําอะไรก็ละเอียดทุกอยาง เรียบรอยมีระเบียบ
สําหรับ โมหะจริต กับ วิกตจริต มีสภาพคลายคลึงกัน คือวามีการตัดสินใจไมตกลง คิดอะไร
มันไมลอก ก็รวมความวา อารมณของคนนัน้ ก็คืออารมณโง โงมากไปหนอย โงวามากกวาจริตอื่น
ตอไปก็ ศรัทธาจริต ศรัทธาจริตนี่เปนคนมักเชื่อ เชื่องาย บางทีก็เชื่ออยางไรเหตุไรผล อยางกับ
คนที่ถูกตมบอยๆ แลวมีเสียงมาบอยๆ อันนี้ถึงแมวาของที่เขาจะตมกัน จะตุน กันแบบซ้ําๆ ซากๆแตคน
ประเภทนี้ก็ไมจําเขาพูดใหฟง ก็เชื่อ
สําหรับ พุทธจริต นี่เปนคนฉลาด มีความเขาใจอะไรงาย แนะนําแตเพียงหัวขอก็เขาใจ และมี
ความเขาใจกวางขวางดีมาก ละเอียดละออดีมาก
สําหรับจริตนะมีทางใจ 6 อยาง ทีนี้การปฏิบัติใหตรงกับจริต ถามันไมตรงจริตก็รูสึกวามีผลยาก
บางทีก็ไมมีผลเลย
ตัวอยางเมื่อสมัยพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยู สมัยนั้นองคสมเด็จพระบรมครูไดฝกพระ
ลูกชายนายชางทอง ความจริงพระลูกชายนางชางทองนีอ่ ยูกับ พระสารีบุตร มากอนหนึ่งพรรษา ทาน
พระสารีบุตร ให อสุภกรรมฐาน คิดวาเธอเปนคนหนุม รูปรางสวย รวยทรัพย จะหนักในเรื่องความเจาชู
แตความจริงไมใชฝก อสุภกรรมฐาน 3 เดือน ไมมีผลเลย แลวพาไปเฝาพระพุทธเจาพระพุทธเจาทรง
ทราบวา คนนี้มีจริตเปนโทสะจริต เปนคนมักโกรธสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา จึงไดทรงโปรดใหใช
กสิณ กสิณที่จะใชนี่อยู 4 อยางคือ โลหิตกสิณ กสิณสีแดง ปตกกสิณ กสิณสีเหลือง นีลกสิณ กสิณสีเขียว
โอทาตกสิณ กสิณสีขาว แตวา อยางใดอยางหนึ่ง ไมจําเปนตอง 4 อยาง อันนี้พระพุทธเจาทรงให โลหิต
กสิณ คือพิจารณาดอกบัวสีแดง เดีย๋ วเดียวก็ไดฌานสี่ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระมหามุนีทรงนิรมิตให

ดอกบัวรวงโรย และก็สลายไปในที่สุด ทานก็สําเร็จอรหันต นีก่ ารปฏิบัติใหตรงกับจริตจริงๆ มันมีผล
รวดเร็วแตถึงแมวาเราจะปฏิบัติเฉพาะก็ตาม ตองระวังจริยาอื่นดวย เพราะวาอารมณไมมีอยางเดียว มัน
แทรกเขามาเสมอ
ถาหากวาบังเอิญ ทานทั้งหลายมีราคะจริต ความจริงมันก็มีดวยกันทั้ง 6 อยาง อารมณที่จะแก
ราคะจริตก็ใชอสุภกรรมฐาน กับกายคตานุสสติ เราจะใชกรรมฐานอะไรก็ตามใหบวกกับสักกายทิฏฐิไว
เสมอ ไมใชวาทําแตแพะสมถภาวนาตองควบคูไปกับวิปส สนาภาวนา แกจริตตัวไหนได ก็ใหถึงอรหันต
ทันที วิธีปฏิบัติก็พิจารณาตามความเปนจริง คือรวมความวาเราก็ควรจะฉลาดนิดๆ ไมตองฉลาดมาก
เพราะวาสิ่งทีม่ ันเห็นดวยตา และก็จงเปนคนมีความจํา ไมใชเห็นแลวก็ลืมจํา คือคนไรสติสัมปชัญญะ
และก็จงมีปญญานิดหนอย เทานี้ก็พอสําหรับราคะจริตชอบสวยชอบงาม คนสวย สัตวสวย วัตถุสวย
ความสวยนี่จะไปนึกเอาแตคนอยางเดียวหรือ นึกถึงเพศตรงกันขามมันก็ไมถูก ไมวา อะไรทั้งหมด เห็น
แลวก็ชอบ สวยทุกอยาง แมแตการแตงตัว ก็ตองการความเรียบรอยเปนพิเศษ จะทํางานทําการหนักๆ ถา
เปนฆราวาสตองหวีผมใหมนั สวย แตงหนาใหมนั สวยเครื่องแตงตัวใหเรียบรอย จะวางโนน หยิบนี่ ก็
ตองสะอาดทุกอยาง นี่เปนเรื่องของราคะจริตเขาชอบสวย
นี่ใหเราใหมีความจํา จํากันตรงไหน จําเปนตัวสัญญา ความจํานี้ไมใชตัวปญญา มันเปนตัว
สัญญา สัญญาแปลวาความจํา ก็จงจําวา รูปทุกอยางนะ ไมมีรูปอะไรสวย รูปประเภทไหนสะดุดตาเรา
มาก รูปคนหรือวารูปสัตว หรือวารูปวัตถุจงนั่งพิจารณาใชความจําสักนิดหนึ่งรูปตางๆ ที่เราเห็นวาสวย
ไอความจริงวาสวยนี่มนั ตองสะอาด ไมมอี ะไรสกปรกหนึ่ง
แลวก็ประการที่สอง ความสวยตองทรงตัว จิตเราไมเบื่อ แลวก็มีรูปอะไรบางไหมที่มนั สวยทรง
ตัวจริงๆ ไมมี การเปลี่ยนแปลงไมมีความสกปรก ไมมีอะไรสะอาดเลยมีบางไหม ถาเรามองรูปคน รูป
สัตว มันก็มองชัด รูปคนและรูปสัตวนี่ที่เห็นวาสวย มันสวยตรงไหน อะไรมันสวย สิ่งที่เราหลอกตัวเอง
ดวยความโงกค็ ือ ผิวภายนอก ดูผิดพรรณภายนอกของคน ดูลักษณะทาทางการเยื้องกราย ทาทางดี
สละสลวย มีมารยาทดี วาจาไพเราะ เราก็ตดิ ใจ ผิวสวยความจริงเราชอบ แลวก็นั่งมองความสวย แลวคิด
ดูไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทีเ่ ขามีความสวยคลายคลึงกันในอดีต แตวาในปจจุบนั ความสวยมันโทรมไป
เสียแลว เราก็มองดูคนที่เห็นวาเราสวย วาไมชามันก็มสี ภาพโทรมแบบนี้ ในเมื่อเราโทรมลงไปได ก็ชื่อ
วาความสวยนีม้ ันไมทรงตัว มันก็ไมสวยจริง เพราะใจของเรานี่มันจะไมเปลี่ยนแปลง มันจะตองการ
สภาพอยางใดก็ใหทรงอยูอยางนั้นแตบุคคลที่เราตองการเขามานี้มันเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ทรุดโทรม
ไปตามลําดับแกไปทุกวัน แลวก็ใกลจะตายลงไปทุกวัน
ไอสภาพสวยของคนในสมัยที่เปนหนุมเปนสาว ทาทางองอาจ สวยสดงดงามลักษณะดี
ผิวพรรณผองใส ก็โดยเฉพาะที่รางกายทรงอยูในสภาพปกติ มองดูในสภาพปจจุบนั คือความเปนหนุม
เปนสาวนัน่ แหละ แตพอมีการปวย สิ่งที่เราจะหนีไมไดอันหนึ่งคือ คือความปวยไขไมสบาย พอเกิดการ
ปวยไขไมสบายขึ้นมาความสวยหายไปหมดแลว การทรุดโทรมเห็นไดชัด สิ่งทีเราคิดวามันดี มันก็เกิด
ไมดีขึ้นมา สิ่งที่เราอยากจะมองมันก็มองไมไหว ดูโนนก็ไมเปนเรื่อง ดูนี่มันก็ไมเปนราว มันไมมีที่นา

ปรารถนา เปนที่นาพอใจ มองกันตรงนีว้ า สภาพมันโทรมแบบนี้ นี่ยงั ไมทันจะแก แคปวยหนอยเดียวก็
เริ่มโทรมแลว ทาทางที่เคยองอาจผึ่งผาย มีการคลองตัว ก็ยกยางไมไหว ดูอะไรไมได จริยาที่เคย
สละสลวยก็หมดไปนี่มองดูตามความเปนจริง
แลวก็มองไปอีกทีหนึ่ง จะปวยหรือไมปว ยสภาพของคนเราชอบใจตรงไหนละชอบที่ผิว เพราะ
บางคนนะ มันไมชอบแคผิด มันชอบเลยผิวออกมา บางทีเนื้อไมเห็น แตไปติดใจเครื่องอาภรณ
เครื่องประดับ เครื่องแตงตัว นั่นความโงมันมากขึ้นมาทุกที มองคนวาสวย แตไมไดดเู นื้อดูหนัง ดู
อวัยวะ ไปเห็นเอาเครื่องอาภรณ เครื่องแตงตัวทีเ่ ขาแตงใหมันสวยสดงดงาม เปนเครื่องลอตาบังตา
กลับไปติดที่อาภรณแบบนั้น นี่ระยําใหญ เรียกวาความโง มันโงเขามา นี่เขาไมเรียกโง ถึงเงา ไอเงานี่มัน
โงยิ่งกวาความโง ไปติดของภายนอกกาย ไอของภายนอกประเภทนั้น จะเปลี่ยนเมือ่ ไรก็ได เดีย๋ วมันก็
เกาเร็ว หากจะมองดูเขาไปถึงกายวาโงธรรมดาๆ สักหนอย ไปมองดูกายของคนที่เราวาสวย เราวาดี เรา
ตองการ
สิ่งที่เราตองการจริงๆ นอกจากสวยก็คือ ความสะอาด ไปดูผิวของคนทุกคนนะ ที่เราวามันดี ถา
ลองไปจับดองไวสัก 7 วัน คําวาดองนีไ้ มตอ งแชน้ําเกลือ น้ําสม ใหอยูเ ฉยๆสัก 7 วัน โดยที่ไมอาบน้ํา ผิว
อาจจะเศราหมองไปบาง ใครโงก็มองไมเห็น แตวาไอความสะอาดของรางกายมันจะคลายตัวลง มันจะ
กลายเปนสกปรก เต็มไปดวยน้ําเลือด อา เต็มไปดวยเหงือ่ ไคล ดีไมดีกเ็ หม็นสางตอนนี้เราตองการไหม
ละ ถาตอนนี้กช็ ักจะไมไหวแลว ผมเผาของเขา เคยแตงเคยทํา เคยหวีสละสลวย ปลอยสัก 7 วัน โดยไม
แตตองอะไรเลย ผมก็มองไมไหวเสียแลว ดีไมดีกลิ่นหัวก็มี การเหม็นสาบอีกดวย ตัวก็เหม็นสาบเหม็น
สางเห็นรึยังวามันไมสวยจริง ทีนี้อาการรางกายของคน คนเราทีต่ องการกัน ก็ตองการความสวย
ตองการความดี ตองการความดี ตองการความสะอาด ตองการการทรงตัว
มองตัวไปอีกที ถาลอกหนังเสียนิดเดียว ทีเ่ ราติดใจกันจริงๆ คือหนังกําพราบางๆ นิดหนึ่ง ถาวา
กันเปอรเซ็นตจริงๆ แลว รางกายทั้งรางกาย สิ่งทีเราพอใจแคหนังกําพรา นี่มันไมไดหนึ่งในพันของ
เปอรเซ็นต นี่พันเปอรเซ็นตนี่หนังกําพรานี่หนังกําพราลอกบางๆ นิดเดียว ไมไดหนึ่งในพัน แตสิ่ง
นอกนั้นคือ สิ่งที่เราไมปรารถนาทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาสมมุติวา ถาหนังกําพราเขาถูกลอกออกไป
เหมือนกับคนที่ถูกน้ํารอนลวก หนังถลอกปอกเปก สภาพหนังไมคงสภาพเดิมเทานี้เราก็มองไมไดวามัน
ไมสวย ทั้งๆ ที่คนเราเห็นวาสวย เราเห็นวาดี เราชอบเพียงแคนี้เราก็ไมตองการแลว เห็นวาหมดสวย แต
ความจริง ถาลอกหนังแตมีแตเนื้อ เราก็ไมดูเลย เพราะวาที่เราติดนะ คิดแคหนังนิดเดียว เมื่อลอกเนื้อไป
แลวขางในมีอะไรบางล่ํา มีไสใหญ ไสนอ ย มีตับ มีไต มีพังผืด มีอุจจาระ มีปส สาวะ มีน้ําเลือด
น้ําเหลือง น้ําหนอง สกปรกทั้งหลาย
รวมความการพิจารณาแบบนี้ เปนการพิจารณาใน อสุภกรรมฐาน ดวย กายภตานุสสติ ดวย
กรรมฐานหมวดนีน้ ะ มีความสําคัญที่สุด คนที่จะเปนพระอนาคตามีไดก็ดี จะเปนพระอรหันตไดก็ดี
ตองคลองในกรรมฐานกองนี้ หรือสูตรนี้ กายคตานุสสติ กับ อสุคกรรมฐาน การมองกายเปน กายคตา
นุสสติ มองวามันไมสะอาด เปนของสกปรก เปน อสุภกรรมฐาน คือวากรรมฐานกองนี้ทุกทานจะละ

ไมไดเลย ไมวา ใครทั้งหมด ที่เปนพระอรหันตแลวก็ดี เปนอนาคามีแลวก็ดีทานจะตองทรงอารมณนี้จับ
จิตใจ คําวาจับจิตใจไมใชในดานที่เห็นวาดีจับจิตใจในดานที่เห็นวาสกปรก ที่เห็นวาเลว คือมีปญ
 ญา
มองเห็นความเปนจริงนั่งนึกดูตั้งแตศีรษะ คือปลายผม ถึงฝาเทา วาสวนไหนหนอทีไ่ มตองปรุง ไมตอง
แตง มันจะสวยจริงๆ ตอลดกาลตลอดสมัย แลวก็จะทรงความสวยอยูอ ยางนั้นตลอดกาลตลอดสมัย ไมมี
การเสื่อมคลาย และก็ไมมกี ารสลายตัว มีบางไหมใครมีแลวก็บอกดวยนะ ใครเปนอยางนัน้ จริงๆ เกิด
อาการอยางนัน้ ไมตองอาบน้ําไมตองสระผาม ไมตองหวีตองสาง ไมตองทาแปง ไมตองแตงอะไร
ทั้งหมดรางกายมันจะสวยปกติ แลวก็ไมมกี ารเปลี่ยนแปลง ไมมีการเศราหมอง ทําอยางนั้นไดไหม ถา
หาไดละก็บอกดวย
เปนอันวา แมแตน้ําลายที่อยูใ นปากอมได พอบวนมาแลวมือไมกลาแตะมันสกปรก คนเราเขา
นิยมกันวา ถาเลือดฝาดดีละก็ เปนคนสวย รางกายแข็งแรงนิยมเลือดมาก บางทีเลือดในกายไมพอใช
ถึงกับหาเลือดขางนอกมาชวยกายของตัว เลือดเปนของที่มีคาสูงที่สุด ถึงตองพยายามปรนเปรอ ให
รางกายมีเลือดสมบูรณไวเสมอ ถาเลือดสมบูรณ กายก็โทรม แตพอถูกมีดบาดเขานิดหนึ่งเลือดไหล
ออกมาจากกาย เรากลับมองเห็นวา เลือดมันสกปรกไมอยากจะแตะตองเห็นรึยังวารางกายนี่มนั ไมมี
อะไรดี ในเมือ่ มันไมมีอะไรดี มันก็แกลงไปทุกวันแลวก็มีการปวยไขไมสบาย จะปรนเปรอเทาไรก็ไม
เปนเรื่อง ในทีส่ ุดมันก็ตาย
ไอรางกายมันตาย แตเราไมไดตายนะ รางกายความจริงนี่มันไมใชเรา ไมใชของเรานะ รางกาย
นี้มันแคเปลือกเทานั้น ที่เราจริงๆ ก็ที่เราฝกมโนมยิทธิกนั ไดเราไปสวรรคได ไปพรหมได ไปนิพพาน
ได ไปนรก ไปเปรต ไปอสุรกาย แลวก็รางกายนี้มนั ไปดวยรึเปลา แตวารางกายนี้ก็ไมไดไป ก็เปนอันวา
รางกายจริงๆมันก็เปนแคเปลือก เราจริงๆ ก็มีสภาพเหมือนจิตหรือตัวเสฉวน ถาจิตอยูในสภาพดี ก็มา
ทรงรางของคน อาศัยเรือนรางที่เขาเรียกกันวามนุษย หรือเรือนรางที่เขาเรียกวา คนถาใจเลวลงไปนิด ก็
ไปอาศัยรางทีม่ ันเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเลวลงไปหนอย รางกายที่เปนก็ไมมีขันธหา ไปเปนอสุรกาย เลว
กวานัน้ อีกนิดก็ไปเปนเปรต เลวลงไปอีกก็ไปเปนสัตวนรก ถาจิตดีมากกวาอารฒณที่จะเปนคนไดก็ไป
เปนเทวดา ถามีจิตมั่นคงในธรรมะจริง ที่เรียกกันวา ทรงฌานก็ไปเปนพรหมถาจิตเราไมนิยมอะไรเลย
ในโลก แมแตรูปของเรา รูปคนอื่น เราก็ไปนิพพานคําวาเราในที่นี้ไมใชกาย
ฉะนั้นขอทุกทานจงตัดสินใจวา เราจะไมตดิ ใจในรูปทั้งหมด ไมวารูปอะไรทั้งหมดนะ รูปคนก็
ดี รูปสัตวก็ดี รูปวัตถุก็ดี เราจะไมหลงใหลใฝฝนในรูป โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือรูป ไดแก รางกายของเรา
เรายังมัวเมาวา ไอรางกายนีม้ ันจะไมพัง รางกายนี้มนั จะไมแก รางกายมันจะไมปว ย รางกายมันจะไม
ตาย ไปคิดอยางนี้ในชาติกอน เราโงอยูแลว มันก็จะเพิม่ ความโงมากขึ้น ที่เรามาเกิดเปนคนเวลานี้ ก็
เพราะมาดวยความโง มาดวยจิตเลว คือ กิเลส ที่เรียกกันวาจิตเศราหมอง ตัณหา เมื่อจิตมันเลวก็เลยอยาก
ไดเลวๆ อุปาทาน คือยึดถือเอาของเลวเขามาเปนสมบัติของตัว คิดวามันจะไมจากกัน อกุศลกรรม เมื่อ
ใจมันเลวก็ทําแตความชัว่ ทุกอยาง แตวามีความดีอยูบางที่เกิดมาเปนคน คือเคยมีศีลมาบาง เคยใหทาน
มาบาง ก็มีวัตถุศีลของกิน เคยอบรมธรรมมาบางจึงมีปญญา

ฉะนั้นเวลานี้ เราก็ตองรวบรวมความดีที่เรามีอยูในกาลกอน โยนทิ้งความชั่วมันไป มารวบรฝม
กําลังใจวา
หนึ่ง เราจะทรงศีลใหบริสุทธิ์ เพื่อเปนการปองกันอบายภูมิ
ประการที่สอง เราจะมีการ เราจะตัดโลภะดวย จาคานุสสติกรรมฐาน แลวมีอารมณทรงอยูใน
การใหอยูเสมอ ไมมีอาการอยากไดโดยผิดศีลผิดธรรม กําลังใจก็จะเบาจากโลภะ คือความโลภ การที่จะ
มีทานไดกด็ ี จะมีศีลไดกด็ ี ตองมีเมตตากรุณาทั้งสองประการ เมื่อกําลังใจเราทรงศีลได เราทรงทานได
ทั้งสองอยางมั่นคงความโกรธก็บรรเทาตัวลงไป
ตอไปมาเราก็มาตัดความหลงอันนี้ ไมบรรเทาละ มันตัดไปเลย ตัดความหลงคือ ตัดสินใจให
ตรงตามความเปนจริงวา รางกายนีค้ วามจิรงมันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไม
มีในเรา ถาเราขืนมัวเมารางกายอยูอยางนีว้ า มันเปนเรา เปนของเรา เราก็จะตองเวียนวายตายเกิดหาที่
สิ้นสุดมิได ตายจากรางกายพังคราวนี้ ไมแนนกั ที่เราจะกลับมาเกิดเปนมนุษย ก็ไมแนนกั ที่เราจะเปน
เทวดาหรือพรหมไปนิพพานได ดีไมดี อารมณชั่วนิดหนึ่งเขามาสิงใจก็ลงไปนรกกอน กวาจะไตเตา
มาถึง ความเปนคนไดก็ใชเวลานานนับเปนแสนๆ กัป
ฉะนั้นเวลานี้เราจะขอรวบรวมกําลังศีล กําลังทาน กําลังความดีคือธรรมะที่เราทรงไว แลวจะ
ปลดเปลื้องความชั่วใหพนจากสรรพกิเลส พนจากากรเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ รวบรวมกําลังใจใช
ปญญาตามที่พระพุทธเจาทรงสอน ตอนทาย มหาสติปฏฐาน ทุกขอ วาเราจะไมสนใจกายของเรา เขาไม
สนใจ ไมใชไมเลี้ยงดูคือไมตองการมันอีก มีก็มี ชาตินี้เปนชาติสุดทายที่เราจะมีมันตอไป ไมมีอีก เราไม
ตองการรางกายของบุคคลอื่น เพราะมันเต็มไปดวยความสกปรก มันมีทุกขหลายอยาง ถาพูดละมันไม
จบ และเราก็ไมหลงใหลใฝฝนในวัตถุธาตุใดๆ ถามีชีวิตอยู สิ่งใดที่มนั มีความจําเปนในการครองชีพ ใน
การทรงตัว เราก็มีสิ่งนั้นแตทวาก็คิดวาใหมันมีแตชาติสุดทาย รางกายพังแลวก็เลิกกัน ขึน้ ชื่อวาความ
เปนมนุษย ก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี จะไมมสี ําหรับเรา เราจะมีเฉพาะพระนิพพาน
อารมณใจอยางนี้ตองทรงใหสมบูรณทุกอยางคือทาน ศีล สมาธิ แลวก็ปญญาเพราะปญญานี่
ครอบงําครบถวนทุกอยาง อยาใหบกพรอง ในที่สุดทุกทาน ถาไดมโนมยิทธิ ก็อาศัยกําลังมโนมยิทธิ
ชวย ถอยหลังชาติตางๆ แลวก็ดภู พตางๆ ที่มันเปนทุกข แลวก็ไปดูภพที่เปนสุขเทวดา หรือพรหม แตวา
สุขจริงๆ สูนิพพานไมได จิตใจนี่เกาะนิพพาน การไดมโนมยิทธินี้ชื่อวาเปนผลกําไรมาก
เอา ตอนี้ไปขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา พากันตั้งกายใหตรง ดํารงจิตให
มั่น กําหนดรูล มหายใจเขาและออก พิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมด
เวลา
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สําหรับวันนี้เปนวันอุโบสถ บรรดาครูทังหลายก็ไมตองไปฝกใครทั้งหมดนะวันนี้ขอใหทํากัน
เปนพิเศษ และก็ทานทีย่ ังไมได ใหรีบฝกในวันพรุงนี้ สําหรับวันนี้ก็จะขออธิบายเรื่องการเจริญพระ
กรรมฐาน คือวาการที่บรรดามีประชาชนทั้งหลายมาฝกกรรมฐานดานมโนมยิทธฺ โอกาสที่จะแนะนําใน
ระหวางหลักเกณฑของการเจริญพระกรรมฐาน ก็รูสึกจะไมสะดวก เพราะเวลาจะมาก วันนี้ก็ถือวาเปน
วันพิเศษที่จะแนะนําหัวขอในการเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานจริงๆ พระพุทธเจาไมได
มุงใหพวกเราเจริญกันแครูสวรรค รูนรก รูเทวดา รูพรหมอยางเดียว แครูอยางเดียวนัน้ ยังไมพน อบายภูมิ
จําเปนตองหาเครื่องมือเปนเครื่องตอสูกับกิเลสตอไป รูวาสวรรคมีจริง พรหมนีจ้ ริง พระนิพพานมีจริง
นรกมีจริง เปรตมีจริง อสุรกายมีจริง สัตวเดรัจฉานมีจริง
ทีนี้การที่เราจะทําจิตใหพน จากการเปนสัตวในอบายภูมิ มีนรก เปนตนคือวาทําจิตใหถึงสวรรค
ถึงพรหม ถึงนิพพาน ใหมนั ทรงตัวจริงๆ จะทําอยางไรขอนี้ก็ขอยกมาหนึ่ง ความจริงหลักเกณฑในการ
เจริญพระกรรมฐานนี้มีมาก แตวาวันนี้จะยกมาโดยย่ํา เฉพาะ จริต 6 ซึ่ง ซึ่งมีความจําเปนจะตองรูทุก
ทาน สําหรับ จริต นี่แปลวา จิตทองเที่ยวไห หรืออารมณที่เอาจิตมาคิด อารมณที่จิตมันชอบคิดชอบ
คํานึงเรียกวาจริต และจิตมันมีความตองากรมี 6 อยาง
1. ราคะจริต รักสวยรักงาม
2. โทสจริต ชอบมันโกรธ
3. โมหะจริต มีอารมณซึมๆ หลงๆ เกาะโนนเกาะนี่ นั่นก็ของกู นี่ก็ของกู
4. วิตกจริต ตัดสินใจไมตกลง มีประสาทซึม
5. ศรัทธาจริต เชื่องาย
6. พุทธจริต มีความฉลาดมาก
สําหรับเรื่อง จริต 6 นี่ ถาจะพูดกันโดยละเอียดละก็ มันหลายชั่วโมง ก็จะขอกลาวเฉพาะโดยยอ
วา นักเจริญพระกรรมฐานทีจ่ ะเอาชนะกิเลสจริงๆ หรือวาฌาน 4 เราทรงไดนี่ มันจะมีอารมณแจมใส
จริงๆ ตองฉลาดใน จริต 6 ประการแตความจริง จริต 6 ประการ นี่มนั มีกับคนทุกคน แตวาเราตองดูวา
จริตชั้นไหนมันมีในกําลังใจของเราหนักวาเพื่อน ตองปราบจริตนั้นกอน อยางที่องคสมเด็จพระชินวรท
รงแนะนําพระลูกชายนายชางทอง ซึ่งทานเปนผูหนักใน โทสจริต พระพุทธเจาก็ใหแก โทสจริต คือ
กสิณ คือ โลหิตกสิณ ตองดูใจของเราวา ไอความรักสวยรักงามมันก็มีทุกคน ความโกรธมันก็มที ุกคน
อารมณซึมหรืออารมณหลงมันมีทุกคน ความเชื่อมันมีทกุ คน แตมันแบงเวลามีกัน ทีนี้เราก็ดวู าใจของ
เรานะมันหักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือวาหนักในการฉุนเฉียวโกรธงาย อยางนี้เปนตน
ทีนี้จะวาถึงอาการที่เราจะปราบจริตทั้ง 6 ถาการรักสวยรักงามที่เรียกกันวา ราคะจริต อันนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหใช อสุภกรรมฐาน 10 อยาง กับ กายคตานุสสติ อีกหนึ่ง รวมเปน 11 เขา

ปราบปรามอารมณ นี้ก็หมายความวา สําหรับ อสุภกรรมฐาน ทั้ง 10 นี่ ความจริงถาปฏิบัติกันจริง เขา
รวบไปเลยนะไมตองไปนั่งไลเบี้ยวาชอบสีสันวรรณะ เจริญ อสุภะ กองนี้ชอบทรวดทรง เจริญ อสุภะ
กองนี้ไมจําเปนรวบไปเลย เพราะคําวา อสุภะ แปลวา ไมสวยไมงาม กายคตานุสสติ คือดูกาย วารางกาย
ไมเปนทอน มันไมเปนแทงทึบ มันเปนชิน้ เปนอัน 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 กายคนนี้มนั ไมมีการทรงตัว มันแบงเปนชิ้น แบงเปนสวน
แบงเปนตอน จะชื่อวามันจะจับกลุมตอลดกาลตลอดสมัยนะหาไมไดตามที่พระพุทธเจาพิจารณาสั่ง
สอนไวใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ถาจะพิจารณารางกายจริงๆ ก็ตองดู ธาตุ 4 ดวย เอาเขามาประกอบกัน
กรรมฐานทุกอยางมารวมกันไดวากายนี้แบงเปนขน เปนผม เปนเล็บ เปนฟน เปนหนัง เนื้อก็ตามแตเนื้อ
แทจริงๆ มันเปน ธาตุ 4 ดวย คือธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ถาใน มหาสติปฏฐานสูตร ทานบอก
เหมือนกับคนฆาใด เวลาฆาวัวตัวหนึ่ง ก็ลอกหนังไปกองไวจุดหนึ่ง ลอกเนื้อไปกองไวจุดหนึ่งเอา
กระดูกไปกองไวจดุ หนึ่ง เอาตับไตไสปอดไปกองไวจดุ หนึ่ง ดูซิ ตรงไหนมันสวยบาง มันมีอะไรสวย
บาง ลอกหนังไปแลว เห็นเนื้อก็ไมสวยแลว ลอกเนื้อไปอีก เหลือแตโครงกระดูกก็ไมสวยแลว เอาโครง
กระดูกไปกอง ทีนี้เอาเครื่องใน มีไส มีปอก เปนตน ไปกองไวอกี จุดหนึ่งใหพิจารณาแบบนี้ พิจารณา
คนและ พิจารณาสัตว พิจารณารางกายตัวเราอยาดูแตขางนอก ลวงเขาไปถึงขางใน วาขางในจริงๆ มัน
เปน ธาตุ 4 สิ่งที่เราเห็นวาสวยนี้คือผิวพรรณ ผิวพรรณนี้มันอยูทหี่ นังกําพรานิดเดียว แตวาถาลอกหนัง
กําพราอะไรไปแลวก็เลิกสวย ลอกเนื้อไปแลวก็เหลือแตโครงกระดูกก็ไมเปนเรื่อง ถาเอาโครงกระดูก
ออกก็เหลือตับไตไสปอด อุจจาระ ปสสาวะ นี่ไมเปนเรื่องเปนราวใหญ ก็ตองมองดูวารางกายของคน
รางกายของสัตว และรางกายของเรานี้มันสกปรก
ถาเห็นวาสกปรก ไมสะอาด ไมนารัก ไมนาปรารถนา อันนี้เปนสมถภาวนา แตถาเห็นวามัน
สกปรกดวย ไมสะอาดดวย และมันก็ไมมกี ารทรงตัว มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน และมีการแปรปรวน จาก
เด็กไปเปนหนุม เปนสาว จากความเปนหนุม เปนสาวกลายเปนคนแก จากความเปนคนแกเปนคนตาย หา
ความเที่ยงแทแนนอนไมได เราก็ไมพอใจในมัน อันนี้เปนวิปสสนาญาณ คือทําในคราวเดียว ใหไดทั้ง
สมถะและวิปส สนา เห็นวามันสกปรกมันนาเกลียด มันมีอาการทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ แตเห็นวาสกปรก
และนาเกลียดเปนสมถะ เห็นวามันไมเที่ยว มันมีอาการเคลื่อนไป อาการเคลื่อนไป ตัวเราไปยึดถือจะ
ไมใหมนั เคลื่อน ใจมันก็เปนทุกข แตในที่สุดมันก็เปน อนัตตา ตายหมดก็สลายตัวหมด มันก็ไมดี
รางกายประเภทนี้ไมควรจะมีสํารหับเรา และเราก็ไมตอ งการรางกายของบุคคลใดเขามาปกครอง เพรา
วารางกายเรามันก็ไมดีรางกายชาวบานเขาก็ไมดี ในเมือม ันไมดแี ลว ทําไมเราจึงอยากไดรางกายเขา
อยากทรงรางกายเรา เราอยากไดมา อยากทรงอยู มันก็ไมทรงอยูตามความตองการของเรา ในที่สุดมันก็
พัง อันนี้เปนการ ตัดราคะจริต พรอมดวยวิปสสนาญาณ คืออุปาทาน ตัดมันพรอมไปเลย หนึ่งนะ ขอ
พูดยอๆ

แลวก็สอง ตัว การแกอารมณของโทสะ พระพุทธเจาให ใชกรรมฐาน 8 อยาง ใหเลือกเอาตาม
ชอบใจ 4 อยาง เบื้องตนก็ไดแก พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา มีจิต
ออนโยน ไมอจิ ฉาริษยาใครเห็นบุคคลอื่นไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา ถามันมีสิ่งที่ไมชอบใจเกิดขึน้ มา
ใหวางเฉยเขาไว ยังไมกระตือรือรน ไอ โทสะ นี่มันคิดประหัตประหารชาวบานเขาคิดทํารายเขา คิดเชน
ฆา กลั่นแกลงเขาใหมีความทุกข เราตองใชอารมณ เมตตา เปนเครื่องแก ตื่นขึ้นมาเชาก็คิดอยูเสมอวา
เราจะไมเปนศัตรูกับใคร เราจะเปนมิตรกับคนและสัตวทวั่ โลก คิดไวอยางนี้
และก็ประการที่สอง เราจะสงสารเมื่อเห็นใครเขามีทุกข เราตองการจะเกื้อกูลเขาใหมีความสุข
จะเปนคนและสัตวก็ตาม ตองการจะชวย ถามันยังชวยไมได แตใจก็ยังคิดจะชวย แทนที่จะซ้ําเติม
และประการที่สาม เห็นใครไดดี เอาความดีเขานั้นมาใครครวญ พลอยยินดีสงเสริมในความดี
เขา และคิดวาเขาทําอยางไรจึงดีมีความสุข เรานําเอาปฏิปทานั้นมาปฏิบัติบาง เราก็มีความสุข
ขั้น อุเบกขา เห็นวาเขาเพลี่ยงพล้ําเราไมสามารถจะชวยเหลือได เราก็ไมซ้ําเติม อันนี้เปนบทที่
หนึ่ง ที่เปนการแก โทสะ ถา พรหมวิหาร 4 นี่มันตองคิดเขาเรียกเปนอารมณคิด ไมใชอารมณทอง ถามัน
คิด เราไมชอบคิด ชอบอารมณทรงตัว คือใชสมาธิเขาตัดอารมณของ โทสะ ก็มีอยู สําหรับ พรหมวิหาร
4 นี่จะไปนั่งเปนสมาธิเฉยๆ หลับตาป เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันนี้ไมไดผลนะ นีจ้ ะตองเปน
อารมณใครครวญพิจารณา คอยตัดสินใจไวเสมอ ถาใครเขาทําใหโกรธก็อดใจ ใหมๆ มันอดไมไหวก็
โตตอบ ตอไปถามีความรูสึกตัววา เอะ นัน่ ผิดไปแลวนีไ่ มสมควร ก็ยับยั้งใหม
แตถาวาอารมณคิดอยางนี้มนั เปนที่ถูกใจเรา เราชอบอารมณนิ่ง อารมณนิ่งสําหรับตัดโทสะก็มี
อยู นั่นก็คือกสิณ 4 ไดแก โลหิตกสิณ กสิณสีแดง ปตกกสิณ กสิณสีเหลือง นีลกสิณ กสิณสีเขียว โอทา
ตกสิณ กสิณสีขาวใหนําเอากสิณอยางใดอยางหนึ่งใน 4 อยางนี่ อยาไปเอาอยางอื่นมานะ ตองเฉพาะกิจ
เอา กสิณ 4 อยางใดอยางหนึ่งใน 4 อยางนี่ แตวิธีที่ปฏิบัติใหละเอียดถาประสงคจะรูดูใน คูมือปฏิบตั ิ
พระกรรมฐาน
วันนีแ้ คแนะนําเทานั้น คือวาเอา กสิณ อยางใดอยางหนึ่งมาเจริญใหเปนสมาธิจิต ถาจิตเขาถึง
ฌานสมาบัติ คือตั้งแตอุปจารสมาธิเปนตนไป อารมณแหงความโกรธมันจะลดตัวลง ถาสมาธิสูงมากก็
ลดมาก ถาถึงฌานสมบัติและถึงฌาน 4 มันจะมีความรูสึกวาเราไมรูจกั โกรธ แตก็เราตองระวัง กําลังของ
ฌานไมไดทําลาย ความโกรธ เปนการยับยั้ง คือกดความโกรธเขาไว ถาเราใชอารมณสมาธิตัดความ
โกรธ ระงับมันไดแลว ก็ใชอารมณวิปส สนาญาณชวย อยางพระลูกชายนายชางทอง ที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานใหพิจารณาวา ไอโลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเทีย่ งบาง ความเกาความแกของ
บานเรือนโรง บานเรือนโรงดีกรามตางๆ เขาสรางใหมกแ็ ข็งแรง มีความสวยสดงดงาม ไมชาไมนานมัน
ก็สึกหรอเสื่อมทรามลงมา แลวในที่สุดมันก็ผุมันพัง คนและสัตวเกิดขึ้นมาทีแรกตัวเล็ก ตอมาก็ตัวโต
ตอไปก็ทรุดโทรม ในที่สุดก็ตาย

รวมความวาวัตถุก็ดี สิ่งที่มีชีวิตก็ดี ในโลกนี้มันไมมีอะไรจะเทีย่ งไมมีการทรงตัว ไอการที่ไม
ทรงตัว ไอการที่ไมทรงตัว ถาเราไปยึดถือวามันเปนเรา เปนของเรา มันก็เปน กิเลสคืออุปาทาน เพราะ
การยึดถือแลวมันไมฟงเรา เราก็เปนทุกข ในที่สุดเราจะยึดมันหรือมยึดมันก็ตาม มันก็พังไปตามสภาพ
เราก็ตัดสินใจ ขึ้นชื่อวาภาวะในโลก จะเปนวัตถุก็ดี จะเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ดี แมแตรางกายของเราก็ดี เราไม
พึงปรารถนามันตอไป เพราะมันไมเทีย่ งนี่ เราตองการของเที่ยง ตองการของดี แลวเราเกิดมาทุกคน เรา
ตองการมีความสุข ในเมื่อรางกายของเรา รางกายของบุคคลอื่น วัตถุธาตุตางๆ เปนปจจัยของความทุกข
เราก็ไมตองการมันอีก เห็นวาทุกขไมพอ ในที่สุดมันก็พัง เราไมตองการสิ่งพัง คนเกิดมาแลวไมมใี คร
ตองการจะตายแตรางกายมันก็จะตาย ทรัพยสมบัติที่มีไวมันก็ตองสลายตัวไปในที่สดุ แตเราไมตองการ
ใหมันสลายตัว
ฉะนั้นไอสภาวะที่มนั ไมคงตัวแบบนี้เปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุกขัง เปนปจจัยของ
ความทุกข อนัตตา มันพังไปในที่สุด เราก็เลิก เราไมตองการมันอีก ขึ้นชื่อวารางกายอยางนี้จะไมมี
สําหรับเราตอไป จุดที่เราตองการจริงๆ นั่นก็คือพระนิพพาน เปนอันวาทุกจุดถาทําแลวจะตองเอาจิตเขา
ไปจับเปนวิปส สนาญาณ แลวเราใชจิตเปนสมาธิ และ พรหมวิหาร 4 อันนี้เปนสมถะถาเราพิจารณาแบบ
นี้ มันไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา เปนวิปสสนาญาณ การไมเกาะรางกายเราโดยเฉพาะ และเปนเหตุ
เปนปจจัยใหไมเกาะรางกายบุคคลอื่น แลวไมเกาะวัตถุธาตุ อันนี้เปน สักกายทิฏฐิ นี่ในวิปสสนาญาณ
ตัวตัดกิเลสจริง ถาตัดไดจริงก็เปนอรหันตจริง
ตอมาก็สําหรับ โมหะจริต กับ วิตกจริต ทานใชคูกัน ใช โมหะจริต นี่ทานบอกวา มันหลงใน
วัตถุ หลงในบุคคล หลงในสัตว คิดวานั่นก็เปนของกู นีก่ ็เปนของกู เก็บหอมรอมริบ ขี้เหนียว ตระหนี่ ขี้
เหนียว ไมรูสึกจับจายใชสอยกลัวจะเสียจะหาย ไมไดคิดวาไอสิ่งทั้งหลายเหลานี้เขามีไว สมบัติทมี่ ีไว
ทุกคนตายแลวไมมีใครแบกกลับไปได แมแตรางกายของเราที่รักที่สุด ก็ไมมใี ครทรงตัวอยูได ในที่สุด
ตาย เขาไปฝงเสียบาง เขาทิง้ น้ําบาง ปลอยใหนกใหกากินบาง เขาไปเผาบาง รักหวงแหนเทาไรก็ไม
สามารถจะทรงตัวอยูได ถาอาการอยางนี้เกิดขึ้นอาการของ โมหะจริต ก็ดี วิตกจริต ก็ดี มันมีจิตฟุง ซาน
มีอารมณไมทรงตัว
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงบอกวา ถาจิตของเราตกอยูใน โมหะจริต กับ วิตกจริต คือมันฟุงซานไม
ทรงตัว ตัดสินใจไดไมแนนอน สมเด็จพระชินวรทรงแนะนําใหใช อานาปานุสสติกรรมฐาน อยางเดียว
เวลาที่ใจมันฟุง ซาน ไมตองไปภาวนามัน ถาขืนภาวนามันเตลิดเปดเปงใหญ ใหจับเอา อานาปานุสสติ
คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกอยางเดียว ใหจิตทรงตัว ถากําหนดรูลมหายใจเขาออกจิตสบาย พอเริ่ม
เปนสมาธิ จิตสบายก็คลายอารมณจากภาวนานิดหนึ่ง อยาทิ้งสมาธิเสียเลย ใหมนั ตัง้ อยูในขั้น อุปจาร
สมาธิ เขาพิจารณาวา ไอรา งกายที่เราทรงตัวอยูเวลานีม้ ันแนนอนหรือเปลา ลมหายใจที่เราสูดเขาสูด
ออกนี่มันก็เปน อนัตตา เหมือนกัน มันมีความไมเทีย่ ง คือลมหายใจทีด่ ึงเขามาภายในเราดึงเขาไวขางใน
ใหมันเลีย้ งตัว ที่มันไมเที่ยงเพราะอะไร มันไปแลวมันก็ออกมาซะอีก หายใจเขาเราก็ตองปลอยออก นี

มันไมเที่ยง ถามันเที่ยงจริงๆ มันเขาแลวก็ตองไมออก มันจะไดเลี้ยงรางกายของเรา ไมเมื่อสภาวะของ
ลมที่มันไมเทีย่ งแลวมันเปนอยางไร
รางกายของเรานี่มันจะอยูไดเพราะการปรนเปรอจากลม จากอาหารสําหรับลมหายใจที่เรียกวา
ผัสสาหาร อาหารนี่มีหลายอยางเชน กวฬิงภาราหาร อาหารคือของกิน ที่เรียกวาคําขาว ผัสสาหาร ไดแก
ลมหายใจเขาออก อาหาร 2 อยางนี้มีความ สําคัญกับรางกาย ทานจัดเปน 4 แตไมจําเปนตองพูดที่นี่
อาหาร 2 อยางนี้มีความสําคัญกับรางกาย เพราะอาจเสียอยางใดอยางหนึ่ง ชีวิตมันก็ทรงไมได ถึงแมวา
เราจะมีอาหารทั้ง 2 อยาง คืออาหารสําหรับการกิน ที่เรียกวาคําขาวขนมเขนิมก็เหมือนกัน หรือวาลม
หายใจเขาออกมีอยูเสมอ แตรางกายนี้มนั ก็ไมทรงตัว มันเสื่อม มันโทรม มันแกลงไปทุกวัน บํารุงบําเรอ
อยางไรก็ตามที มันก็ปวยไขไมสบาย มันเปนทุกข ในที่สุดมันก็ตาย แลวเราจะนั่งหลงรางกายอยางนี้
ตอไปอีกรึ เกิดกี่ชาติก็มีสภาพแบบนี้ ไมมอี ะไรจะดีขึ้น
ฉะนั้นเราก็ตัดสินใจ ตามทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําไวใน มหาสติปฏฐาน
สูตร วาเธอทัง้ หลายจงอยาสนใจกายภายใน คือกายของเราเอง แลวก็จงอยาสนใจกายภายนอก คือกาย
ของบุคคลอื่น แลวก็จงอยาสนใจในวัตถุธาตุใดๆ ทั้งหมด ถาใจเราไมสนใจในกายเอง ไมเมากาย ไมเมา
กายเรา ไมเมากายคนอื่น ไมเมาวัตถุ มันก็เปนพระอรหันต ความจริงการเปนพระอรหันตนี่มันไมยากถา
เราตองการ
ทีนี้ตอมานี่เรียกวาการกําหนดรูลมหายใจเขาออก เปนสมาถภาวนาการพิจารณารางกายตามที่
กลาวมาเปนวิปสสนาภาวนา คําทําจุดใดจุดหนึ่งก็ตามเอาเปนวิปสสนาญาณใหหมด ไมจําเปนวาทํา
สมถะที่นี่ เปนวิปสสนาญาณที่โนนมันไมจาํ เปน สมถะทุกกองเปนวิปสสนาญาณไดทนั ที
หรือตอมาถาจิตมันตกอยูใ นลักษณะของ ศรัทธาจิต มีความเชื่อ อารมณของความเชื่อเกิดขึ้น
ใครพูดอะไรก็อยากจะเชื่อ แตความจริงพวก ศรัทธาจริต นี่ถาวากันไปจริงๆ แลวก็เปนคนไดเปรียบคน
ถามีความเชื่อประกอบไปดวยปญญาความเชื่อมันมี 2 อยาง เชื่อนอมใจเชื่อเฉยๆ พระพุทธเจาทรง
เรียกวา อธิโมกขศรัทธา นอมใจเชื่อโดยไรการพิจารณา เชื่อแบบนีไ้ มดี พังงาย แตตองใชความเชื่อที่
สัมปยุคไปดวยปญญา กอนจะเชื่อหรือเชือ่ แลว พอรับฟงแลวก็ควรจะเชื่อแตวาใชปญญาใครครวญกอน
วาควรหรือไมควร ตอนนี้เมื่อจิตตกในลักษณะของศรัทธาจิต อารมณชอบเชื่อ พระพุทธเจาก็ทรง
แนะนําใหใชกรรมฐาน 6 อยางกรรมฐาน 6 อยางคือ
1. พุทธานุสสติ
2. ธัมมานุสสติ
3. สังฆานุสสติ
4. สีลานุสสติ
5. จาคานุสสติ
6. เทวดานุสสติ

ใหใช อนุสสติ 6 อยางนีอ้ ยางใดอยางหนึ่งเขามาใครครวญ พุทธานุสสติ นึกถึงความดีของ
พระพุทธเจา ธัมมานุสสติ นึกถึงความดีของพระธรรม สังฆานุสสติ นึกถึงความดีของรพะอริยสงฆ สีลา
นุสสติ นึกถึงความดีของศีล จาคานุสสติ นึกถึงความดีของทานการบริจาค เทวดานุสสติ นึกถึงคุณธรรม
ที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา ไดแก หิริ และ โอตตัปปะ ใครครวญเทวดาวา ทานมีความสุขติ การที่จะเปน
เทวดาได เพราะหนึ่งมี หิริ อายความชัว่ โอตตัปปะ เกรงกลัวของความชั่ว ใหใครครวญอยูในเขตนี้ จิต
จะเฟองฟู จิตจะมีความสุข ถาจิตมีความสุขแลว
ถาเรานึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณกด็ ี เมื่อจิตมีความสุข มีอารมณสบายก็คิดวาองคสมเด็จพระ
จอมไตร เมื่อเปนมนุษยทานก็เปน อัจฉริยมนุษย มนุษยผูประเสริฐ อัศจรรยที่สุด เปนผูประเสริฐวา
เทวดาและพรหมทั้งหมดและมนุษยทั้งหมด แตวารางกายขององคสมเด็จพระบรมสุคต แมจะเปน
พระพุทธเจาก็แก เปนรางกายของพระองคก็ปวยเปน ที่พระพุทธเจาตองฉันอาหารก็หิวเปน ถาหาก
พระพุทธเจาไมปวย ก็ไมตอ งมี หมอชีวกโกมารภัจจ เปนคนรักษาพระพุทธเจาปวยเสมอ แลวตอมา
พระพุทธเจาก็แกเปน ในที่สดุ พระพุทธเจาตองนิพพาน ถาชาวบานนะเขาเรียกวาตาย
เราก็มานั่งมองดูวาขันธ 5 ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนผูประเสริฐกวาเทวดา
กวามนุษยและพรหมทั้งหมด แตวารางกายขององคสมเด็จพระบรมสุคตก็ตองสลายตัวไปในที่สุด มี
โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน มันก็เปนทุกขมคี วามแกเขาไปถึงตัว ก็เปนทุกขและมีความตายเขามาถึงก็ตอง
พนจากขันธ 5 คือรางกายไป และก็ไอรางกายจัญไรของเรานี่มันจะมีประโยชนอะไรทีเ่ ราจะมานั่งมัวเมา
วา รางกายนี้มนั เปนของเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา
รางกายของเราเปนรางกายทีเ่ ลวกวาของพระพุทธเจา
เพราะอะไรเพราพระพุทธเจาเปนลูก
กษัตริย แลวตอมาเมื่อบวชก็เปนพระพุทธเจา เราไมใชลูกกษัตริย และเวลาบวชแลวเราก็ไมไดเปน
พระพุทธเจา ในเมื่อพระพุทธเจารางกายดีกวาเรายังพัง ของเราทําไมจะไมพัง แตพระพุทธเจาก็ทรงสอน
วาจงอยาคิดในรางกาย รางกายของพระองคแมจะดีเพียงใดก็ตาม พระองคก็ไมคิดในรางกาย จิตใจมุง
อยางเดียวคือ นิพพาน คือไมติดในรางกายของตัวเอง ไมคิดรางกายบุคคลอื่น และก็ไมคิดวัตถุธาตุ
ทั้งหมด นี่จะเห็นวาพระองคไมมีความอาศัยในรางกายของพระองค แทนทีจ่ ะทะนุถนอมอยูใน
พระราชวัง ในฐานะเปนพระเจาแผนดิน พระองคก็เปลา และพระองคกม็ ีภรรยาสาว คือ พระนางพิมพา
มีลูกใหมๆ ในวันนัน้ ไดแก พระราหุล แทนที่พระองคจะติดอยูใ นรางกายของ พระนางพิมพา ก็ดี ติดใน
รางกาย พระราหุล ก็ดี ไมมใี นพระองค พระองคไมติดในรางกายของพระองคเองดวย ไมติดในรางกาย
ของภรรยาและบุตรดวย และก็ไมตดิ ในทรัพยสิน เกียรติยศของความเปนกษัตริยดว ย รวมความพระองค
ไมติดทั้ง 3 ประการ จึงเปนพระอรหันตองคแรกในโลกได เราก็ควรปฏิบัติตามนั้น
กําลังใจของเราคิดวา เราจะไมติดในอะไรทั้งหมด ในรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็
ดี วัตถุธาตุกด็ ี ถามันหลงรางกาย เราก็นึกถึง อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ ตัวแรก เทานี้เราก็เปน
อรหันต

ตอมาสําหรับ พุทธจริต ถาอารมณฉลาดมันเกิดขึน้ อารมณนี้มีความสําคัญที่วามีความสําคัญ
ไอฉลาดตัวนีถ้ าฉลาดผิดละก็โนนแหละ แบบ พระเทวทัต ถาฉลาดถูกก็ไปงาย ถาอารมณมันปลอด
โปรงเกิดขึ้นในใจ ใจสบาย มีความฉลาดมีเหตุมีผลดี ใครพูดอะไรก็เขาใจงาย มันมีสําหรับบุคคลทุกคน
ในบางเวลา ถาอารมณอยางนี้เกิดขึน้ พระพุทธเจาใหใชกรรมฐาน 4 อยางคือ
1. มรณานุสสติกรรมฐาน
2. จตุธาตุววัตถาน 4
3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา
4. อุปสมานุสสติกรรมฐาน
คือวาใน 4 อยางนี้ จะใชอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามใจชอบใจ มรณานุสสติ นึกถึงรางกายของ
เราวามันจะตองตายแน มันไมสามารถจะทรงตัวอยูได อยางไรๆ มันก็ตองตาย แตวา จะตายเวลาเทาไร
อายุเทาไร อาการแบบไหน นั่นเราไมทราบแตมั่นจารางกายนี้ตายแน เมื่อเห็นวารางกายเราจะตายนี่ เปน
สมถภาวนานะจะขอพูดตอไป เห็นวารางกายนี้มนั จะตาย ก็ไมติดในรางกายเสียเลย ไมตองการมีรางกาย
ตอไป เทานี้กพ็ อ
และก็ประการที่สอง ถาจะพิจารณาใน จตุธาตุววัตถาน 4 เห็นวารางกายนี้เปนแค ธาตุ 4 ตามที่
กลาวมาแลว เปนตน รางกายคือเนื้อก็ดี หนังก็ดี กระดูกก็ดี จัดเปนธาตุดิน น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง
น้ําลาย ปสสาวะ อยางนีเ้ ปนตน จัดเปนธาตุน้ํา ลมพัดในรางกาย ลมหายใจเขาออกจัดเปนธาตุลม ความ
อบอุนในรางกายจัดเปนธาตุไฟ ไอเจาสี่ธาตุนี้ถามันยังสามัคคีอยูเพียงใด รางกายก็ปกติถาอยางใดอยาง
หนึ่งมันพรองลงไป รางกายก็ปวยไขไมสบาย มีการทรุดโทรมรวมความวาธาตุ 4 นีไ้ มมีการทรงตัว มัน
เสื่อมไปทุกวัน ในที่สุดมันก็ตาย ขอพูดงายๆ เวลามันใกลเต็มที รวมความวาเราก็ไมเมาในรางกาย คือ
แบงเปนธาตุ 4 เสียใหมนั ชัด และในที่สุดมันก็ตองตาย มันก็ตองพัง เราก็ไมพอใจในมัน
และตอไปสําหรับ อาหาเรปฏกูลสัญญา นี้พระมีความจําเปนอยางยิง่ ขอนี้ถาไมรูละก็ ลงนรก
บอกไมถูก พระพุทธเจาตรัสวา ถาไมพิจารณาฉันอาหารไมพิจารณาเปน อาหาเรปฏิกูลสัญญา กอน ลง
นรกแนนอน ของเขาประเคนดวยดีก็ลงนรก กอนจะฉันเขาไปตองพิจารณาวา อาหารทุกสวนนีม้ ันเกิด
ขึ้นมาจากความสกปรก บรรดาปุย บรรดาพืชตางๆ มีขาวก็ดี ผักก็ดี ไอปุยที่มันเกิดขึ้นทําใหมนั เกิดขึ้นนี่
มันสกปรก และมันก็มีฝุนละออง สัตวทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเขาไปแลว กินของสกปรกเขาไป
รางกายเราก็สกปรก คนอื่นเขากินเขาก็สกปรก ในเมื่อรางกายเราสกปรก ทําไมเราถึงตองการรางกาย
ตอไปอีก ในเมื่อรางกายมันสกปรก และมันก็มีการไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา
ผมขอรวบ เพราะเวลาเหลือสองนาที และตอไปจิตที่จับตัวสุดทายก็คือ อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน เห็นวารางกายมันจะตองเกิด มันมีแก แลวมันก็มีตายสอง รางกายมี ธาตุ 4 ไมมีการทรงตัว
มันพัง และก็สาม อาหาเรปฏิกูลสัญญา เรากินของสกปรกเขาไป รางกายก็สกปรก แลวมันก็แก มันก็พัง
เราตองการหลบจากากรความเกิดที่มาพบกับความทุกข พบกับความแก พบกับความพัง นั่นก็คอื พระ

นิพพาน อุปสมานุสสติ นี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําใหตั้งจิตไวเพื่อพระนิพพานอยางเดียว
คิดวาเราทําความดีทุกอยางในชาตินี้ เราทําเพื่อพระนิพพาน เราไมตอ งการผลตอบแทนในชาติปจ จุบัน
ใครจะชม ใครจะนินทาก็ชางหัวมัน เราตองการพระนิพพานอยางเดียวเพียงเทานี้ ตามที่องคสมเด็จพระ
ชินศรีทรงแนะนํา นักปฏิบตั ิพระกรรมฐานทุกคน ควรจะตองมีความเขาใจใน จริต 6 ที่กลาวมานีย้ อเต็ม
ทีนะ ตองการรูละเอียดก็ไปดูใน คูมือปฏิบัติพระกรรมฐาน หรือวาถาไมมั่นใจก็ไปดูใน วิสุทธิมรรค
เลยก็ได
เอาละ ตอนี้ไปขอบรรดาทุกทานทั้งหลายใหตรง ดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใช
คําภาวนา และพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดรับสัญญาณบอกหมดเวลา

ปกิณกะคําสอน 15
เรื่อง เบ็ดเตล็ด 1
ตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องราวเบ็ดเตล็ด
คือวาถายังไมกางหนังสือมันก็สะดวกถาเวลาไหนกาง
หนังสือ มันก็อีหลุกขลุกขลักเหมือนทีแ่ ลวมา ทั้งสองหนาเปะปะไปตามเรื่อง เมื่อคืนวันที่ 26 กันยายน
2526 เวลาประมาณ 3 ทุมใกลจะ 4 ทุม ก็ลองเปดวิทยุฟงคิดวาจะมีบทความหรือคําสอนของพระ ที่มี
ประโยชนบางความจริงผมก็ยังฟงคําสอนอยูนะครับ อยาไปนึกวาผมนึกวาตัวผมดี ผมยังไมเคยคิดเลยวา
ตัวผมดี ก็เปนการบังเอิญจริงๆ ที่ไปไดยินเสียงพระทานหนึ่ง ที่รวู า เปนพระเพราะทานบอกวาวัดของ
ทานจะมีการทอดกฐินในเดือนพฤศจิกายน ในตอนตนฟงของทานเรื่อยๆ ไป ทานกลาวโจมตีเรื่อง
เทวดา จะเปนศาสนาไหนบางก็ตามทานกลาวโจมตีเรือ่ งเทวดา กลาวไป ๆ ทานบอกวาพุทธศาสนา
กลาวถึงเรื่องเปรต ก็เปนเรื่องแปลก มาตอนหนึ่งทานก็บอกวา มีตอนหนึ่งที่บอกวา สัตถา เทว
มนุสสานัง ใน อิติ ปโส แสดงวาพระพุทธเจาเปนครูเทวดาและมนุษย มาปรารภกับบรรดาพวกทาน
ทั้งหลาย วันนี้ก็ยังเปนวันที่ 27 กันยายน 2526 การบันทึกงวดนีก้ จ็ ะหมดกันวันนี้ พอบันทึกไปๆ ก็มี
ความรูสึกวารางกายมันแยลงทุกที แยกต็ ามันยังไมตายก็ทําไปตามเรื่อง ถามีแรงใหมก็ทําไป ถาไมมีแรง
ใหมกห็ ยุด แตวาตอนนี้คงจะหยุดตอนนี้กอ นเปนตอนทีห่ นึ่ง ลอเขาไป 12 คาสเซท ถาคิดเปนชัว่ โมงก็
12 ชั่วโมง
ก็มาคุยกันถึงเรื่องวา พระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาตลอดกาลไมวาจะไปเปดขอ
ตรงไหนพระพุทธเจามีความสัมพันธกับเทวดา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยมกปกิหาริย ก็จะเจาะเรื่อง
พระพุทธเจาไปเทศนสอนเทวดา และก็ไปดูใน วิมานวัตถุ พระพุทธเจาก็พดู เรื่องเทวดานะมีไหม
พระพุทธเจาทรงยืนยันในหนังสือนะมี แตพวกเราวามีไหม เรื่องนี้ใครจะพิสูจน มันก็ไมยาก เรือ่ งการ
เห็น การรูเทวดานี่ เวลานี้มนั เปนของงายสําหรับคนดีเสียแลว เด็กๆ เล็กๆ ก็รูกันได นี่คนที่จะเปนเทวดา
ไดตองมี ความดีขั้นประเสริฐ 2 ประการ คือ หิริ และ โอตตัปปะ ที่เทวดานะ ไมใชพรหม ถา พรหม
ตองมี หิริ และ โอตตัปปะ ดวย และก็ตองมี ฌานสมาบัติ ดวย รวมความวาเทวดานะมีจริง ที่
พระพุทธเจาทรงสอน ในเรื่องกรรมฐาน ใน อนุสสติ 10 มีขอหนึ่งทานวาใหเจริญ เทวดาสุสสติ
กรรมฐาน
เรื่องเทวดาทีว่ า หิริ โอตตัปปะ พระพุทธเจาก็ทรงยืนยันวาเวลานัน้ ทานทรงเปนพระราชกุมาร
และก็ไปตอบพระธรรม กับเทวดา ชั้นจาตุมหาราช ในปาใกลสระน้ําแหงหนึ่ง ทีเ่ ทวดาถามถึง เทวธรรม
ถาใครไมรู เทวธรรม ไปเอาน้ําเอาดอกไมในนั้น เขาจับลงโทษ นองชายทานถูกจับลงโทษ ตอมาทาน
แก เทวธรรม ได เทวธรรม ที่ทานตอบคือธรรมที่ทําใหบุคคลเปนเทวดา ก็ไดแก หิริ ความละอายตอ
ความชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่ว คือชั่วทางกายชัว่ ทางวาจา และชัว่ ใจ ความชั่วทั้งหมดนี้
เวลาที่เขาจะเปนเทวดาตองระงับไดทรงความดี คือมีอารมณจิตเปนเปนกุศล ตามหนังสือทานวาอยางนี้
ทานผูพูด วาพระพุทธศาสนาไมเชื่อถือเรื่องเทวดาหาวาเทวดาไมมซี ะดวยไมรูวาเปนเสียงของใครทาง

สถานีวิทยุกไ็ มไดประกาศชือ่ ทานผูพูด เปนอันวาถาเราจะรูจักเทวดากันจริงๆ ความจริงเวลานี้กด็ ีแลว
ทั้งเด็กทั้งเล็กผูหญิงผูชายคนแกคนเฒาคนหนุมคนสาวเขามีการคลองตัวเขารูจักเทวดากันไดดี
เรื่องก็มีอยุวาถาบุคคลใดสามารถทําทิพจักขุญาณใหเกิดขึน้ มาได บุคคลนั้นก็สามารถจะรูเรื่อง
เทวดาไดดีที่สดุ แลวทําไมทานผูพูด รูสึกวาทานอางนามธรรมมากมาย ไอการพูดอยางนี้นะ เพื่อนพระ
โยคาวจรทั้งหลาย คนพูดอาจจะเปนที่ยอมรับของบุคคลผูรับฟงบางพวก และอาจจะไมเปนทีย่ อมรับ
ของบุคคลผูรับฟงบางพวกและทานทั้งหลายรับฟงใหดชี วยกันคิดใหดีวาคนทั้งหสองพวกนี่จะมี
ความรูสึกในระหวางกันเพียงใด ตัวอยางใน พระธรรมบท พราหมณทนี่ ามวา อทินนกบุพพกพราหมณ
ไปพบทาน มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ที่ปากหลุมฝงศพในปาชา ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เปนลูกชายของ
อทินนกบุพพกพรมหมณ แลวก็บอกพอวาการปฏิบัติตนของพอนะผิดที่ไมยอมรับนับถือพุทธศาสนา
วาตัวทานเองไปเปนเทวดา ในสวรรคชั้นดาวดึงสไดก็เพราะพระพุทธเจา ทานพอถามวาเอ็งไมเคยใส
บาตร เอ็งไมเคยยกมือไหว เอ็งไมเคยฟงเทศนพระสมณโคดมเลย เอ็งไปเปนเทวดาไดอยางไร
ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ทานก็บอกวา กอนจะตายพอแมไมสนใจในผมผมก็นกึ ถึงขอบารมี
พระพุทธเจาคือพระสมณโคดมชวย ใหชว ยบรรเทาความทุกขแตเนื้อแทจริงๆ แทนที่จะบรรเทาความ
ทุกขเฉยๆ ผมกลับตาย ตายจากความเปนคน เปนเทวดาในสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก ฉะนั้นนับแตนี้
เปนตนไปขอพอจงละคลายจากความเปน มิจฉาทิฏฐิ คือคนเห็นผิด และยอมรับนับถือพระสมณโคดม
คือพระพุทธเจา ใหทานทาน ฟงเทศนทาน รักษาศีลจากทานปฏิบัติความดีของทาน หลังจากนัน้ ถาพอ
ตายจากความเปนคน ก็จะเปนเทวดา
รวมความวาพราหมณเชื่อ เชื่อในลูก เพราะลูกแสดงตนเปนเทวดา ทีแรกแสดงรูปเดิม เปนคน
เดิม เมื่อกลับมาบาน บอกกับทานยายวาเตรียมอาหารไวจะไปนิมนตพระสมณโคดม พรอมดวย
พระสงฆจะมาฉันอาหารที่บาน พราหมณคนนี้เปนคนทีไ่ มเคยใหอะไรใครมากอน และก็เปนคนที่ไม
นับถือพระพุทธศาสนาคนเวลานั้นก็เกิดเปน 2 ฝาย คนที่มีความเคารพในพราหมณ ก็คิดวาวันนีเ้ ราจะดุ
พราหมณคนนีไ้ ปย่ํายีพระสมณโคดม เปนกองเชียร คนที่นับถือพระพุทธเจาก็ไปเหมือนกัน วันนีเ้ ราจะ
ดุลีลาพระพุทธเจาทรมานพราหมณคนนี้ ใหเขาใจในลีลาพระพุทธศาสนา เปนอันวาคนทั้งสองฝายนี่ก็
ตั้งแงกันคนละพวก ทั้งๆ ที่อยูในตําบลเดียวกัน พวกหนึ่งประกาศเปนพวกของพราหมณ พวกหนึ่ง
ประกาศเปนพวกของพระพุทธเจา แตวาดีวาวันนี้ ทั้งสองทานก็เปนคนดี พราหมณถึงแมวาเขาจะไมนับ
ถือพระพุทธศาสนา ความดีเขาก็มีอยูมากเหลือเกิน สําหรับพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงสั่งสอนสาวกไมให
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เรือ่ งรายมันก็ไมเกิด
เมื่อพราหมณไปถึงพระพุทธเจาแลวก็ถามวาเมื่อคนที่ไมเคยยกมือไหวทานไมเคยใสบาตรร ไม
เคยฟงเทศน ไมเคยปฏิบัติความดีในสํานักของทาน เพยงแตนกึ ถึงชื่อของทานอยางเดียว ไปเกิดเปน
เทวดามีบางไหม สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา พราหมณเมื่อเชานี้เธอเห็นมาแลวใชไหม คนที่นึกถึงชื่ออ
ขงเราอยางเดียวตายจากความเปนคนเปนเทวดานับเปนโกฏิๆ พระพุทธเจาทรงยืนยัน และหลังจากนั้นก็
ทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ลูกชายของพราหมณใหมา ใหมาพรอมทั้งวิมาน ทานมัฏฐกุณฑลี ก็มา

เมื่อมาใกลแลวก็กาวลงจากวิมาน แสดงชัดวาเปนเทวดา มีวิมานทองคําดวย พระพุทธเจาก็ทรงเทศน
โปรดหนึ่งจบ ทานมัฐกุณฑลีเทพบุตร ก็เปนพระโสดาบัน หลายคนที่นั่นก็เปนพระโสดาบันไปดวย
นี่เปนอันวา การพูดฝนคติของพระพุทธศาสนา ฝนความเปนจริง ทําใหคนแตกแยกกันเปนสอง
ฝาย ความสามัคคีของคนในชาติจะไมมี เรื่องของพระพุทธศาสนานี่บอกมาแลว ไดพูดมาแลว ไดพูด
มาแลววามันมีคนอยู 2 พวกที่กําลังจะทําลายพระพุทธศาสนาใหยอยยับและก็ใชทนุ มากแสนมาก หา
วิถีทางทุกอยางที่จะทําลายพระพุทธศาสนา เคยไปถามบุคคลที่เกี่ยวของตองการรูที่เขาเรียกวาฝายสืบ
ถามวาฝายนั้นเขาเขาทางพระพุทธศาสนากี่จุด ถามแลวจริงๆ มัน 4 ปมาแลว และขณะนี้ ตามทีผ่ มรับ
รายงานวาเขาตามวัดตางๆ ที่มีความสําคัญจริงๆ 16 จุด เฉพาะขางนอกนะ ในพระนครไมเกีย่ ว ถามวา
ในเขตพระนครมีไหมเขาก็บอกวามี เวลานี้มันขยายออกไปตั้งเยอะแยะแลว และก็พวกเราจะมาทําลาย
ความสามัคคีซึ่งกันและกัน หวังวาใหชาติศาสนาพระมหากษัตริย บรรลัยลงไปนั้นเพราะวาการขัดของ
ระหวางเรื่องพระศาสนาจะดีหรือ เรื่องเทวดาๆ นี่ใครๆ เขาก็รูวามีมานานแลว แลวทําไมจะไมมีใน
บุคคลไมกี่คน มีบุคคลไมกี่คนนี่กลาววาเทวดาไมมี และก็ทานประกาศตนวาทานเปนคนนับถือ
พระพุทธศาสนานี่มันจะแนหรือถาหากวาทานเกงจริงๆ ทานก็ลองทําจิตใจของทานใหเปนทิพยเสีย
หนอยซิเวลานีเ้ ด็กๆ เล็กๆ ก็ทํากันไดมากแลว และก็ทานหมผากาสาวพัสตรดวย ชวยกันจรรโลง
พระพุทธศาสนาไว นี่คนที่เขาจะมากลืนพระพุทธศาสนา ความจริงเขาไมไดมากกลืน พวกเรานีแ่ หละ
เดินเขาไปหาปากเขา
ความดีในพระพุทธศาสนามีคือ หนึ่ง สุกขวิปสสโก สอง เตวิชโช สาม กฬภิญโญ สี่ ปฏิสัมภิ
ปปปตโต ชวยกันศึกษาใหครบถวนไมไดหรือ ทําไมมาชวยกันหักลางพระพุทธศาสนากันแบบนี้ ความ
จริงถาทําลายพระพุทธศาสนาไดตามคาจาง รางวัลที่ใหมันจะสมใจเขา และพวกเราทั้งหมดทั้งประเทศ
จะเปนอยางไร ดูตัวอยางเขมรกับลาวมีสภาพเปนอยางไร ในที่สุดเมือ่ เขาเขามาไดแลวคาจางรางวัลเขา
จะใหครบหรือสิ่งที่เขาจะใหรางวัล อยางดีที่สุดก็อยางนักศึกษาลาว ตองโดดน้ําขามฝงโขงมาฝงนี้ อยู
ไมได ชักน้ําเขาลึกชักศึกเขาบาน ผลที่สุดตัวเองก็อยูไมได และก็เราประเทศไทยถาโดนกันแบบนัน้ มัน
ไมมีทางจะพึ่งใครไดจะไปพึง่ มาเลเซียเขาก็เล็กนิดเดียวเขาก็คงไมใหพงึ่ จะไปพึ่งสิงคโปร ก็เกาะมัน
ใหญโตก็ไมตา งกับภูเก็ตนัก คนไทยทั้ง 40 ลาน 50 ลานนี่เขาจะรับไหวหรือก็รวมความวาถาเขายึดได
เพราะเราทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราก็เลยไมตองมีที่อยู และก็มีใครบางไหมที่เขาจะรับคน
อกตัญูไมรูคุณคน ไมรูคุณชาติศาสนา พระมหากษัตริยเ ขาไปไวในบานเมืองเขา เขาก็ตองมีความรูสึก
วาบานของตัวเองยังทําลายได พวกของตัวเองยังเขนฆาได เขาจะเลี้ยงไวทําไม นี่เปนตัวอยางที่เราเห็น
ไอเรื่องเทวดาๆ นี่ของไมยาก เวลานี้ขอยืนยันวาชาวบานเมืองเขารูจักเทวดากันมานานแลว และ
เวลานี้คนเห็นเทวดา คนพบเทวดา คนไปหาเทวดาไดก็มเี ยอะ แลวทําไมทานที่ประกาศตนเปนนักพูดใน
พระพุทธศาสนายังจะกลาอางยืนยัน วาพระพุทธศาสนาไมยอมรับเรื่องเทวดา มันมีที่ไหน ไมทานที่
ไหนพระพุทธเจาก็เจอะเทวดาทั้งนั้น แลวก็ทานยังจะพูดดวยวาไมกรี่ ับทานจะไปอบรมพระธุดงค ที่
นครนายก นี่เรื่องมันก็จะไปกันใหญ ถาไปสอนพระธุดงควาเทวดาไมมี พรหมไมมี นิพพานไมมี แตวา

กลับยอมรับนับถือวาเปรตมี ก็แสดงวาคนทั้งโลกที่ตายไปแลวไปเกิดเปนเทวดาไมมี ไปเกิดเปนเปรต
อยางเดียวเปนอันวาผิดราวไปหมด ความชัว่ รับวามี ความดีวาไมมี เห็นก็จะเปนไปไมได เปนอันวาเรื่อง
เทวดานี่ขอยืนยันวามี
นี่ก็ไปตําหนิเรือ่ งเจาพอเจาแม เรื่องเจาพอเจาแมที่คนเขานับถือนี่ก็มีคนจาก จังหวัดนครนายก
มาขอเจริญพระกรรมฐาน เขาพูดใหฟงวามีพระไปโจมตีอยางนี้ เขาถามวาหลวงพอเห็นชอบดวยไหม ก็
เลยบอกวาฉันไมเคยโจมตีใครเรื่องนี้ เจาพอแมจะมีจริงไมมีจริงก็เปนเรื่องของบุคคลผูนับถือ แตของมดี
ไมมีจริงก็คงสลายตัวไปนานแลว ถาหากวามีจริงๆ ก็ทรงอยูได นี่เขาทรงตัวมาเปนลานๆ ปแลวนี่ แตเจา
พอเจาแมทดี่ ีหรือไมดี ปลอมหรือไมปลอกนั่นอีกเรื่องหนึ่งตางหาก มาพูดกันเรื่องคนนับถือผีนับถือเจา
ควรหรือไมควรประการใดถาเราพูดกันตามหลักพระพุทธศาสนาจริง สําหรับผมมีความรูสึกวา เขาจะ
นับถืออะไรก็ตามขอเขานับถือสักอยางพอ แสดงวาเขายังมีศรัทธาในความดีของอยางนั้นอยู
อยางนั้นกับชาวเขาที่เขานับถือผี ก็มีเพื่อนรวมสํานักกับผมคนหนึ่ง ชวงหลังดูเหมือนจะเปนพัน
เอา ทานเปนอนุศาสนาจารย เวลาที่ไปพบเปนพันโทคือ มหาทองพิม บวชที่ วัดประยุรศาวาส ดวยกัน
ตอนนั้นปรากฏวาทานไปเปนอนุศาสนาจารยไปพบที่ จังหวัดนาน ทานอยู การมทหารมาที่หนึ่ง ก็คุย
กันในระหวางพบชาวเขาชาวบานวาชาวเขานี่นับถือผี เราเอาศีลธรรมปกติๆ นี่ไปพูดกับเขา เขาไมยอม
รับมาคราวหนึง่ ทานนึกขึ้นมาได ทานมีรูป พระพุทธชินราช บานใหญ ทานมีอยูกแี่ ผนก็ไมทราบ ทาน
ก็ไปพบกันชาวเขา ถามชาวเขา เขาบอกเขานับถือผี ทานก็ยกรูป พระพุทธชินราช ขึ้นมา ทานบอกวานี่
นายผีผีทั้งหมดขึ้นอยูกับนายผีคนนี้คนเดียว ถาทุกคนยอมรับนับถือนายผีคนนี้จะมีความสุข ถาตองการ
อะไรถาผีอื่นไมตามใจทาน ไมสงเคราะหทาน และใหบอกนายผี ผีทั้งหมดจะเชื่อ จะเชื่อนายผีและชวย
ทาน ก็รวมความวาชาวปาชาวเขาพวกนัน้ เขาก็ยอมรับนับถือ
เอารูป พระพุทธชินราช คือรูปพระพุทธเจานั้นเองไปเปนนายผีของเขาเขาก็กราบเขาก็ไหวกัน
ในเมื่อเขาเปนอยางนั้นอยูแลว ความเชื่อไมเกิด ทานมหาทองพิม หรือ อนุศาสนาจารยทองพิม เวลานั้น
เปน พันโททองพึม ตอมาทราบวาเปนพันเอก ทานก็คอยๆ ปอนความดีทางพุทธศาสนาทีละนอยๆ เอา
แคเบาๆ ในทีส่ ุดพวกเขาก็มคี วามรูสึกเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทีละนอยๆ เอาแคเบาๆในที่สุดพวกเขาก็
มีความรูสึกเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ขอรักษาศีล ขอเจริญกรรมฐาน ขอบวชเปนแถวๆ นี่ความจริงถา
คนเขายังมีความเชื่อความถืออยูถือวาดี
หรือทานที่มาจากจังหวัด นครนายก ก็เหมือนกัน ทานบอกวาทานขายวัสดุกอสราง มารดาของ
ทานไหวเยอะ ไหวพระพรหม เจาที่ ไหวเจาองคนั้น ไหวเจาองคนี้ ไหวพระ ไหวจิปกถะ ไหวเซียนไหว
ผูวิเศษ ไหวดะ ก็ถามวาการไหวของมารดาของทานเปนยังไง เขาบอกไดผลครับ เขาไดผลเปนที่พึง
พอใจเขาจึงไหวของเขา ถาหากวาเราจะคัดคานก็เขาใจวาเปนการประกาศตนเปนศัตรูกันเปลา ผลของ
การยอมรับนับถือมันมี ผลแตกตางกัน อยางนอยที่สุดตองมีผลของเขา
นี่เราก็หนั ไปดูพระพุทธเจาบาง
ถาเปนนักพระพุทธศาสนาจริงๆ
ก็ตองเดินตามรอย
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเขาไปที่ไหนไมเคยตําหนิวาใครชั่ว อยางพบ สุภมานพ สุภมานพ นี่ความ

จริงตอนกอนพอจะตาย แนะนําใหไหวทศิ ตางๆ แกก็เปนคนซื่อจริงๆ ตอนเชาขึ้นมาก็ไหวทั้ง 8 ทิศเลย
ถามีทิศเบื้องบนกับทิศเบื้องลางก็เห็นจะเปนทั้ง 10 ทิศ ไหวตะ ตอมาพระพุทธเจาทรงไปพบเขาถามวา
ไหวอะไร ไหวทําไม สุภมานพ ก็บอกวาพอจะตายแนะนําไว แสดงวาทาน สุภมานพ ก็บอกวากอนพอ
จะตายแนะนําไว แสดงวาทาน สุภมานพ ทานเปนคนมีความกตัญูรูคุณ ทานไหวทิศเหนือทิศใต
ตะวันตก ตะวันออกไหวดะ ตอมาพระพุทธเจาตรัสวา ทิศที่คุณไหวนะ ดีมาก อยาลืมนะถาใชคําวาดี ก็
แสดงวาเปนพวกเดียวกัน ความชื่นใจมันเกิดความรักเกิด สุภมานพ ก็ยิ้มแยมแจมใสชื่นใจวาทําถูก เขา
ลือกันวาพระพุทธเจาเกงมาก เปนคนที่มีความรู สอนคนอื่นใหบรรลุมรรคผลแตกลับมาชมตนวาดี เขาก็
ชื่นใจ
เมื่อเขาชื่นใจแลวองคสมเด็จพระจอมไตรวาความจริงทิศที่คุณไหว นี่เปนทิศภายนอก ถาเธอ
สามารถไหวทศิ ภายในไดอีกจะดีมาก ตอนนี้มีความสําคัญมาก สุภมานพ ก็เลยชอบใจบอกวาถางั้นทิศ
ภายในมีอะไรบาง ทานก็บอกทิศภายในไดแก บิดามารดา ครูบาอาจารย เปนตน เวลาจะไหวกน็ ึกถึงบิดา
มารดาครูบาอาจารยทั้งหลายเหลานี้เปนตน สุภมานถ ก็ชอบอกชอบใจ เปนอันวาพระพุทธเจาไปไหน
ไมประกาศตนเปนศัตรูกับใครและก็ไมขัดคอใคร ความจริงนั่นเขานับถือไหวทิศธรรมดาๆ ถาเราไป
บอกวาไหวทศิ นะมันไมดีอยางนั้นอยางนีก้ ็เปนศัตรูกนั
อีกนัยหนึ่งที่องคสมเด็จพระทรงธรรม เขาไปในเขตของ ชฏิล ทาน ขฏิล 3 พี่นอง เขาไปในเขต
นั้น ชฏิล นี่เขาบูชาไฟ แตความจริงการบูชาไฟของเขาไมไรผลเขาไดอภิญญาสมาบัติ เพราะการบูชาไฟ
การเพงไฟที่เราเรียกวา เตโชกสิณ กสิณ นี่หมายถึงเปนเครื่อง เอาไฟเปนเครื่องหมาย ทําจิตใหเปนสมาธิ
ในที่สุดทาน ชฏิล ทั้งหลายเหลานั้นมีพนั คนเศษ ก็ไดอภิญญาสมาบัติ ไดอภิญญาหาฌานโลกีย เมือ่ องค
สมเด็จพระชินศรีเขาไปที่นั้น ทานก็เห็นวาการบูชาไฟความจริงก็ดี แตวาดีขั้นฌานโลกียยังตองเวียนวาย
ตายเกิดในวัฏฏสงสารองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงชมวากรบูชาไฟของทานเปนของดี การพูดวาดีนี่
เปนที่ชอบใจของคน ลีลาขององคสมเด็จพระทศพลทานทําแบบนี้ ไมใหสะเทือนใจใคร หลังจากที่คุย
กันจนเปนที่ชอบใจแลว องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา ไฟที่คุณบูชากันนีย่ ังเปนไฟภายนอกนะ มีไฟ
อยางหนึ่งทีเ่ รียกกันวาไฟภายใน ถาพวกทานทั้งหลาย สามารถบูชาไฟภายในดวยจะมีประโยชนมาก คือ
ผลความดีที่ทํานี่ดีมากอยูแลว ถาเพิ่มความดีรูจักไฟภายในไดอีก ก็จะประเสริญที่สุด
พวกนั้นก็ถามไฟภายในมีอะไรบาง ทานก็ตอบวา ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โม
หัคคิ ไฟคือโมหะ ไฟทั้งสามรายการนี่มันอยูขางใน มันตามเรามาตลอด ไฟขางนอกพวกเธอนั่งอยูตรงนี้
กองไฟอยูตรงนี้ ถาเธอลุกไปจากที่นกี่ องไฟมันไมตามไปดวย ถาไฟภายในเธอไปอยูที่ไหนมันก็ตามไป
ดวยอยูบนยอดเขา อยูใ นน้ําอยูในหวย อยูท ี่ไหนก็ตาม เธออยูที่ไหนไฟทั้งสามกองมันก็ตามไป แลวไฟ
สามกองเปนปจจัยใหเกิดความเรารอน ถาดับไฟสามกองนี่ไดแลวอารมณจะมีความสุข
ขอพูดยอๆ ในที่สุดบรรดา ขฏิล ทั้งหลายเหลานัน้ ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจาในเมือ่ ปฏิบัติตาม
ไมชาไมนาน เขาไดอภิญญาสมาบัติแลว เขาก็ไดบรรลุผลเปนอรหันตทั้งหมด เปนพระอรหันตทงั้ หมด
เหมือนกันหมด นี่แหละบรรดาเพื่อนพระโยคาวจรทั้งหลาย พวกเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระจอม

ไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาพระพุทธเจาไปที่ไหนไมหักลางใจคนไมทําลายกําลังใจของคน
สมเด็จพระทศพลไปที่ไหนมีแตการยิ้มแยมแจมใส ที่ตามพระบาลีใน พุทธาภิถติ กลาววา สุคโต เสด็จ
ไปดีแลวไปทีไ่ หนดีหมด สมเด็จพระบรมสุคตไมทําใครใหสะเทือนใจ ฉะนัน้ พวกทานทั้งหลายใน
ฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร เราพยายามทําตามทาน มันไมไดมากเอานอยก็ยังดี
ก็รวมความวาสําหรับวันนี้ วันที่ 27 กันยายน 2526 เรื่องปกิณกะเล็กๆ นอยๆ ก็หมดตอนอีก
ตอนหนึ่ง เวลาเขาไปเกือบ 30 นาที ก็ตองขอลากอนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จะมี
แดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

ปกิณกะคําสอน 16
เรื่อง เบ็ดเตล็ด 2
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สําหรับเวลานี้เปนเวลา 2 นาฬิกา ของวันที่ 27 กันยายน 2526
ถานับตามสวนของทางราชการเขาเรียกวันที่ 28 ความจริงทําไมถึงลุกขึ้นมาพูดเวลา 2 นาฬิกา เมื่อทาน
ฟงเสียงจะเห็นวาเสียแหบมากเกินไปเพราะหมดแรง ฉะนั้นหนังสือฉบับนี้หรือวาคาสเซท เรื่องนี้
ทั้งหมดก็จบกันที่หนานี้ เพราเหลือคาสเซทอีกนหนาเดียว พยายามทําใหจบตอนนี้ก็มาพูด ถึงเรื่อง
เบ็ดเตล็ด
เรื่องเบ็ดเตล็ดๆ นอยๆ ตามความสงสัยของบรรดาทานพุทธบริษัทบางอยาง ไดแกการสรางวัด
มีพระบางมีฆราวาสบางมาถามวาสรางไปทําไมใหญโตมากและก็เมือ่ ไหรจะเลิกสราง ก็ขอกราบเรียน
บรรดาทานพระคุณเจาทั้งหลายโปรดทราบ และเรียนใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทราบวา
การกอสรางนี่เปนไปตามเจตนารมณของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เมื่อทานมีความปรารถนาจะสราง
ก็สรางตามใจทาน และก็ผลประโยชนในการสรางก็คือวาเจาของสวนใหญ ไมไดมาอยูแตวาคนอื่นไว
อาศัย การอาศัยก็เปนการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา จัดวาเปนกุศลในพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธศาสนามีการทําบุญ 3 อยางหนึ่ง ทาน สอง ศีล สาม ภาวนา ทาน กําจัดโลภะความโลภ ศีล
กําจัดโทสะความโกรธ ภาวนา กําจัดโมหะความหลง ในเมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททานมีเจตนาดี
มีอารมณเปนมหากุศล และมอบหมายปจจัยเงินของทานไว ถาไมสรางก็เปนการผิดสัญญา ผิดสัญญากับ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพอทําเนา แตวาถาผิดสัญญากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่จะแยหนอย
เพราะวาพระพุทธเจาทานใหสัญญาไววา พระจะเลวไดถึงที่สุดก็แค 99 สตางค ถาเลย 99 สตางคตั้งแต 1
บาท ขึ้นไปไมเลว ตายเฉย คือเปนอาบัติปราราชิก
แลวก็ประการที่สอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาการบําเพ็ญทานทั้งหมด วิหารทาน
เปนทานที่มีสาํ คัญมาก จึงตรัสวาการบําเพ็ญกุศลขององคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจา 100 ครั้ง มีผลไม
เทากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง ดานอามิส
ทานกันแลว ก็ถือวาการสรางวิหารทานเปนการไดกศุ ลสูงสุดในพระพุทธศาสนา และก็วิหารทานที่
บรรดาญาติโยมพุทะบริษัทสราง ก็เปนธรรมทานไปในตัว ทั้งนี้เพราะวาบรรดาทานทั้งหลายที่มปี ฏิบัติ
ธรรมไดอาศัยสถานที่ของทานอยูดว ยความเปนสุข ทานผูนั้นไดธรรมะเพราะไดอาศัยที่ของทานเปน
สําคัญ ก็ชื่อวาทานเจาของใหธรรมทานไปในตัวเสร็จและ อานิสงสธรรมทานนี่พระพุทธเจาตรัสวา สัพ
พทานัง ธัมมทานัง ชินาติ แปลไดใจความวา การใหธรรมเปนทานชนะธรรมทั้งปวง ก็รวมความวาญาติ
โยมทานมีความดี อาตมาในฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตองสนองความดี
ของญาติโยมพุทธบริษัท ใหมาเทาไร ก็ทาํ หมดไปเทานัน้ อาคารทุกหลังมีเจาของทั้งหมด แมแตศาลา 2
ไร ก็มีทาน พลตํารวจโทสงวน หรือ คุณโยมบุญชวย ภรรยา นามสกุล จิตตาลาน ใหทุนมาเริม่ แรก
ทีเดียว 1 ลานบาท หลังจากนั้น ทานก็เพิ่มเติมเขามาอีก และก็มีบรรดาทานพุทธบริษทั สนับสนุน ทีแรก

ก็จะสรางไมมาก เมื่อญาติโยมพุทธบริษัทใหปจจัยมามากก็ทําไปตามกําลังศรัทธาที่ทานให อยางนีผ้ ม
คิดวาไมเปนทีห่ นักใจ ของบรรดาทานทั้งหลายหรอกที่ควรจะรับทราบ
แลวที่ถามวาจะสรางเสร็จเมื่อไหร วัดละเลิกสรางเมื่อไหร ก็ตองตอบวาถาบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทเลิกใหเมื่อไหรก็เลิกสรางเมื่อนั้น การที่จะสรางวัดตอไปอีกก็คือ อรัญวาสี อรัญวาสี นี่บรรดาญาติ
โยมพุทะบริษทั ใหเงินซื้อทีแ่ ลวประมาณ 100 ไร เปนที่ปา และป 2527 จะเริ่มทํากําแพง ถามีเงิน เมือ่ ทํา
กําแพงเสร็จก็จะทําถนน ถนนในนัน้ เปนถนนลูกรังสําหรับนักปฏิบัติ พระที่ตองการธุดงคเดินไปเดินมา
หรือเดินจงกรม ก็สะดวก และก็จะมีอาคารในนั้น 200 หอง มีพระพุทธรูปหนาตัก 4 ศอก เปนพระชําระ
หนี้สงฆที่บรรดาญาติโยม พุทธบริษัทถวายปจจัยมาแลว แตยังไมมที ี่สรางอยู 100 องคเศษ อาคาร
ทั้งหลายเหลานั้นจะมีพระพุทธรูป 1 หอง แลวก็เวนหอง พระพุทธรูป 1 หอง เพื่อบรรดาทานทั้งหลาย
เจริญพระกรรมฐานจะไดนั่งอยูใกลพระพุทธรูป แตความจริงพระพุทธรูปนี่ทานมีเจาของหมดแลว จาก
จํานวนที่บรรดาทานบริจาคมีอยูแลว 100 องคเศษยังไมไดทําเฉย
และทานที่มีความรูสึกเมื่อไหรจะเลิกสราง ถาไมทํานี่โกงบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั อาตมาก็
ตกอยูในสภาพที่ไมใชพระ ก็ตองถือวาเปนสัตวนรกโกงญาติโยมพุทธบริษัท เห็นจะปฏิบัติตามไมได
และนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่จะคุยอีกเรื่องหนึง่ นั่นก็คือ การสรางโรงพยาบาล เรื่องที่พูดมานี้
ทั้งหมด การสรางอรัวาสี ก็ดี สรางโรงพยาบาล ก็ดี ยังไมมีเงินสําหรับโรงพยาบาลก็มีญาติโยมพุทธ
บริษัทใหปจ จัยมาแลวคนละหมื่น แตโรงพยาบาลนี่ จะสรางเปนตึก 2 หลัง ยาวหลังละ 52 เมตร เปน
อาคาร 2 ชั้นชั้นลางเปนไดถุนสูง ก็มีพื้นคอนกรีตอีกดวย เพื่อเปนทีอ่ าศัย หรือวาถาเปนการฉุกเฉิน
คนไขอาศัยได คนไขถือวาแมจะนอนที่ไมมีฝากําบังแตวา ใกลหมอก็สามารถจะอยูได เพราะหมอทําการ
รักษาไดสะดวก เคยเห็นโรงพยาบาลตางๆบางทีคนไขลนไปนอนที่ทางเดินถมเถไป อาคาร 2 หลัง มี
ประโยชนอยางนี้คือหลังแรกเปนที่ทําการของหมอและพยาบาล มีหองคลอดบุตร หองเตรียมตัวรอการ
คลอดบุตร หองพักฟน หองผาตัด หองเอกซเรย หองเลี้ยงเด็ก หองตรวจทุกอยางครบ หลังหนึ่งมี
ทั้งหมด 40 หอง อาคารที่คนไขนอนก็มี 40 หอง ความจริง 41 หอง สองหองจัดไวหองเดียวกันเปนหอง
พยาบาลเสีย 1 หอง หลังจากนั้นเปนที่คนไขนอน 40 หอง หองคนไขนอนทําเปนแบบหองพิเศษอยูเ ปน
อิสระ กระแสไฟไมเขาตากัน เสียงครวญครางเสียงรองพูดไมคอยจะรบกวนกันนัก แตวาทําแบบหอง
พิเศษ แตไมไดหมายความวาคนไขที่อยูจะตองเสียเงิน เปนแตเพียงวาทําใหสะดวกแกคนไข
ทั้งนี้เพราะอาตมาเคยไปนอนโรงพยาบาล สมัยกอนๆ โนนพิเศษเขาไมมีวาง ก็ตองไปนอนหอง
ปนกัน ความลําบากใจของคนไขก็คือวาเราจะหลับเขาจะตื่น เราจะหลับเขาจะเปดไฟ เราจะหลับเขาจะ
คุยกัน นัน้ ก็มกี ารไมสะดวกฉะนั้นเมื่อตัวเองไมสะดวกแลว เวลาจะทําใหแกคนไขคนทั้งหลายก็พยายาม
ทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เปนอันวามีญาติโยมถามวาจะทําหองละเทาไหร แตกอนนี้บอกวาหองละ 2
หมื่น คิดไปคิดมาไมสําเร็จ ก็เลยตีราคาไวหองละ 5 หมืน่ ถาจะถามวาเงินครบไหม ก็ตองตอบวาไมครบ
ถายิ่งคิดไปทั้งหลังก็ยิ่งขาดมากใหญถาจะถามวาจะเอาเงินที่ไหนมาสรางในสวนที่ขาด ก็ตองตอบวา
อาศัยกําลังใจของญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความเมตตาตอคนปวย

โรงพยาบาลนี้เคยเปน ศูนยแมและเด็ก เดิมทีเดียวคิดจะใหเปนสุขศาลาตอมา นายแพทยสม
บูรร อธิบดีกรมอนามัย ทานตายไปเสียแลว บอกวาขอใหเปน ศูนยแมและเด็ก เถอะครับมีประโยชน
มากกวา ความจริงมีประโยชนมากจริงๆ ศูนยแมและเด็ก นี่มีการคลอดบุตรกันอยูเ สมอ มีการผาตัดกัน
อยูเสมอชวยชีวิตคนไดมาก และเปนคลินิกรักษาโรคดวย นอกจากนั้นยังออกทองที่อยูเสมอและถา
คนไขที่อยูในรัศมี แพทยพยาบาลเยีย่ มถึงบานอีกดวย ก็รูสึกวาถูกใจ ก็อยากจะสนับสนุน จึงไดทําการ
สรางเพิ่มใหพอแกคนไข ตามปกติคนไขตองมานอนขางลาง นอนใตถุนกัน หรือหองทีแรกก็เปนหอง
รวม คิดใหมวา ทําหองเปนเหมือนหองพิเศษเถอะ แตทวาไมไดเก็บเงิน เหมือนอยางหองพิเศษ อันนี้เปน
เรื่องของโรงพยาบาลใหความสะดวก ถาหากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความประสง๕จะรวมบุญ
กุศลก็ทําได ถาคิดเปนหองก็หองละ 5 หมืน่ หรือวาทานมีจตุปจจัยมากกวานัน้ ก็ทํามากก็ได หรือวาทาน
มีจตุปจจัยมากกวานัน้ ก็ทํามากก็ได หรือวาทานมีจตุปจจัยนอยจะทํากันสักคนละบาทหาสิบสตางค หรือ
ยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ทําได รวมความวาสุดแลวแตกําลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเทาที่จะพึง
มี แตวามีทกุ ทานสวนใหญมกี ําลังใจสูงแตทรัพยนอย ก็ใหทําตามกําลังทรัพย
การทําบุญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาจงอยาทรมาน ทําแลวอยาใหลําบากใจ สําหรับที่
โรงพยาบาลนี่ ผูอํานวยการกองน้ําบาดาลกรมทรัพยากรธรณี ทานจะมาเจาะน้ําบาดาลให เพื่อทําประปา
จะสรางถังเก็บน้ํา สรางถังที่กรองน้ําและเก็บไว และสรางถับเพื่อจายน้ํา อันนี้ตองลงทุนอีกหลายแสน
สําหรับการเจาะ นั่น กรมทรัพยากรธรณี เปนภาระของทานทางกรมออกทั้งหมดทัง้ เครื่องเจาะและทอ
และเครื่องสูบบาดาล ทางวัดคงจะจายแคถงั เก็บน้ําตน ถังเก็บน้ําที่กรองแลวและถังจาย รวมความวาตอง
ลงทุน อีกหลายแสน แตวาเพื่อความสะดวกของคนไขก็ไมเปนไรถาจะถามวาโรงพยาบาลนี้ตกึ หลัง
หนึ่งราคาเทาไหรเคยถามชวงผูรับหมาทานบอกวาถาทํากันอยางดีก็ตองจายเงินราคาหลังละประมาณ
11 ลานเศษ ถาปานกลางก็ประมาณหลังละ 8 ลานเศษ อาตมาคิดวาอาตมาทําเองก็ทาํ กันอยูไ ด เอาดีที่สุด
เทาที่เราจะทําได จะสิ้นคาใชจายเทาไหรนั้น ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานคอยกัน เมือ่ เสร็จ
แลว คิดวาหลังหนึ่งถาอยูในเกณฑ 5 ลาน 6 ลานไดก็จะเปนบุญมาก ก็ยังไมทราบ เหมือนกันวาราคา
ของก็ไมคงที่ ดีวาการซื้อของไดในราคาถูก อยางเหล็กซื้อไดจากโรงรีดก็ถูกกวา ทองตลาดไปประมาณ
กิโลละ 2 บาท ปูนซีเมนตซอื้ มาจากโรงปูนทานก็ลดให หรือพื้นซิเมนตซื้อจากซิเมนตกรุงเทพทานก็ลด
ให ลดหลายบาท จากราคาตารางเมตรละ 240 เหลือเปนตารางเมตรละ 170 อยางปูนซิเมนตนี่ตั้งแตลด
มา 3 คราว ลดไดทั้งหมดเปนลดตันละ 80 บาท เหล็กก็ราคาถูก ปูนก็ถกู ลง พื้นที่ถูกลง แรงงานทีน่ ี่ก็จาย
กันตามสมควร ทั้งนี้เรพาะวาถือวาคนทั้งหลายไมตกงานก็แลวกันจายกันตามความสามารถของคน และ
จายพอแกฐานะเพราะวัดไมมีเงินสํารองความจริงโรงพยาบาลนี้ไมใชไมมีเงินสํารอง เงินมันยังไมมีเลย
เงินทําบุญจริงๆ ไดมา 2 ราย 4 หมื่นบาท และก็ตองสรางเปนลาน ๆบา เอามาจากไหนก็ไมเปนไร หวัง
วาบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายที่มจี ิตเมตตา ก็คงจะรวมสงเคราะหกนั
ตอไปนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง อรัญวาสี สําหรับ อรัญวาสี นี่ก็จะเปนที่ฝกบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทและบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลาย ในดานการจะเจริญพระกรรมฐานโดยตรง และก็จะแนะนําบรรดา

ภิกษุสงฆทั้งหลายในดานธุดงค ความจริงธุดงคนี่ ไมจําเปนตองเดินปาเดินดง เปนแตเพียงวาธุดงคมี
ความมุงหมายในการตัดกิเลส และอรัญวาสีก็มีตนไมครบถวนบริบูรณ จะนั่งตามโคนไมก็ได หรือจะอยู
ในอาคารก็ได ตามใจชอบ บางทีจะอยูใ นทีก่ ลางแจงก็ได แตวาความหมายจริงๆ คือทําการตัดกิเลสหาก
วาพระทานตองการธุดงคไปปาไปดง เวลานี้ก็ลําบากแบบธุดงคทั้งหมดใหครบถวน และที่เจริญสมถกร
รมฐานวิปสสนากรรมฐาน ถาใครขัดของก็ยังปรึกษาหารือกันได เพราะวาการธุดงคนี่ อาตมาก็มีความ
เขาใจอยูบาง เพราะเคยเดินธุดงคมาระยะ ติดตอกันมา 10 ป การปฏิบัติธุดงคเขาปฏิบัติแบบนี้ ความจริง
พระก็ไดเณรก็ไดหรือฆราวาสก็ได
ขอที่หนึ่งเขาบอกวา เราจะงดคหบดีจวี รเสีย หมายความวาจะงดการรับผาไตรจีวรจากชาวบาน
สมาทาน องคของผูถือผาบังสกุกุลเปนวัตร อยางปฏิบัติธุดงคขอที่หนึ่งเก็บผาเกาๆ มาเย็บติดตอกัน ผาที่
เขาถวายเราไมรับเปนผูมักนอย
ธุดงคขอที่สอง เขาบอกวาเรางดจีวรผืนที่ 4 เสีย สมาทาน องคของผูถอื ทรงผาไตรจีวรเปนวัตร
นั่นหมายความวาเครื่องนุงหมจะมีเฉพาะสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังฆาฏิหนึ่งผืน และแถมมีเศษอังสะ
คือผาซับใน เปนผูมักนอย
สําหรับขอที่สาม บอกวาเราจะงดอดิเรกลาภเสีย สมาทาน องคของผูถอื บิณฑบาตเปนวัตร นั่น
หมายความวาลาภสักการะใดๆ ไมตองการ ถือบิณฑบาตอยางเดียว เลี้ยงตัวเลีย้ งชีวิตดวยอาหาร
สี่ทานบอกวาเราจะงดการเทีย่ วโลเลเสีย สมาทาน องคของผูถือการเที่ยวบิณฑบาต ไปตามแถว
เปนวัตร นัน่ ก็หมายความวาการเที่ยวที่ไหนไมไป จะไปไหนนอกจากที่ก็เฉาพะเวลาบิณฑบาตเทานั้น
ขอที่หา ทานบอกวาเราจะงดภาชนะที่สองเสีย สมาทาน องคของผูถอื การฉันในบาตรเปนวัตร
อยางนี้เรียกวา เอาภาชนะ โดยมากธุดงคเขาถือกัน ไปบิณฑบาตมามีบาตรลูกเดียว ญาติโยมใสแกง ใส
กับ ใสขนม ก็ในนั้นแหละลูกเดียว เวลาจะฉันก็เลือกแหวกๆ เอาตามที่เราพอใจ
ที่เจ็ด ทานบอกวาเราจะงด โภชนะอันเหลือเฟอเสีย และสมาทาน องคของผูหามภัตตอันนํามา
ถวายภายหลังเปนวัตร หมายความวา อาหารนี่จะกินเฉาพะของที่หามาไดครั้งแรก ถาหากวามีคนมาให
ใหมขณะที่ฉันจะไมยอมรับฉันเฉพาะที่ไดมา
ขอที่แปด ทานบอกวางดเสนาะสนะชายบานเสีย สมาทาน องคของผูถือ การอยูปาเปนวัตร นี่
การอยูปาเปนวัตร วัดของเราก็มีอรัญวาสี อยูในปา ไมอยูในอาคาร ไปปกกลด หาตนไมตามชอบใจ ปก
บนถนนก็ได ตามชอบ
ขอที่เกา เราจะงดที่มุงที่บังเสีย สมาทาน องคของผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร อันนีโ้ คนไมของ
เรามีแลว
ขอที่สิบ ทานบอกวาเราจะงดที่มุงที่บังและโคนไมเสีย สมาทาน องคของผูอยูกลางแจงเปนวัตร
อันนี่ไมเขาทีห่ มดอยูก ลางแจง
ขอที่สิบเอ็ด ทานบอกวา เราจะงดทีไ่ มใชปา ชาเสีย สมาทาน องคของผูอ ยูปาชาเปนวัตร อันนี้
ถือวาปาชาเปนสําคัญ

ขอสิบสอง ทานบอกวาเราจะงดการโลเลเปนเสนาสนะเสีย สมาทาน องคของผูอ ยูในเสนา
อาสนะ อันทานจัดใหอยางไรเปนวัตร หมายความวาเขาใหที่แบบไหนอยูที่นั่น
ขอที่สิบสาม ทานบอกวางดการนอนเสีย สมาทาน องคของผูน ั่งวัตร
รวมความวาธุดงคจริงๆ มีสิบสามอยาง ความจริงการจะปฏิบัติ ธุดงคนี่ถาเราไมเขาปาเราก็
ปฏิบัติได คือปฏิบัติตามแบบที่ทานแนะนําได ก็ถือเปนการธุดงครวมความวาจะปฏิบัติขอไหนก็ตาม สิ่ง
ที่ตองการคือตัดกิเลส ใหเลือกปฏิบัติไดตามชอบใจ สิบสามขอนี่ไมจําเปนตองปฏิบัติหมด ถาขอใด
เหมาะสมกับเราเราปฏิบัติอยางนั้น ไมใชวาพระพุทธเจา บังคับวาตองปฏิบัติทั้งสิบสามขอ ไมใชอยาง
นั้นเลือกเอาตามชอบใจ เมือ่ เลือกเอาตามใจแลว เราตองไมเลิกถอนกําหนดไวเทาไรตองมีสัจจะอันนี
เรียกวา สัจจบารมี ถาถามวาธุดงคมีความดีอยางไรในฐานะที่อาตมาเคยธุดงคมากอน รูสึกวาจิตมันไมมี
กังวล ภาระจิตมมีมากจิตใจสงนสงัด เปนกายวิเวก เมื่อ กายวิเวก เกิดขึ้นก็เปน จิตวิเวก คือจิตเปนฌาน
เมื่อ จิตวิเวก ฌานเกิดขึน้ แลวปญญามันก็เกิด อันนี้ดีมาก
แตทางที่ดีนกั ธุดงคก็นาจะฝกอยางหนึ่ง นีอ่ าตมาก็เคยทํามา คือ กินขาวกับเทวดา เคยบิณฑบาต
กับตนไมบาง เอาบาตรไปแขวนตนไมแลวตั้งอธิษฐานวาเราจะเดินจาก ตนไมตน นีไ้ ปหาตนไมตน โนน
ถาไมมีใครใสบาตรใหเราก็จะไมกนิ อยางนีต้ องไมมีการนัดหมายกับชาวบาน เพื่อเปนการรักษาศักดิศ์ รี
ของนักธุดงคเพราะวาถาการปฏิบัติอยางนี้ ถาบังเอิญจิตเราเลวไปนิดเดียว จิตไปนอมไปในความรักใน
ระหวางเพศก็ดี ในดานของความโกรธก็ดี ในดานของความหลงก็ดี ความอยากรวยก็ดี ถามีขึ้นใน
ระหวางกลางวันหรือกลางคืนกอนหนาบิณฑบาตเดียงแคสองสามนาที เทวดาถือวาจิตสกปรก ตอนเชา
ไปบิณฑบาตจะไมมีใครใสบาตรให ถาเราพยายามรักษากําลังใจของเราใหสะอาดผุดผอง ไมเกลือกลั้ว
กับอารมณชั่ว 4 ประการตาม ที่กลาวมาแลว ถึงแมวาเราจะไมตดั ไดจริงๆ แตจิตระงับไว อยางนี้เทวดา
ทานก็สงเคราะห การปฏิบตั ิอยางนี้อาตมาวาดีมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเปนการรักษากําลังใจให
สะอาดผุดผองอยูเสมอ
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ปกิณกะตอนนี้ก็ถือวาจบ จบการบันทึกเสียงทั้งหมด
เพราะหมดแรงเต็มที นีห่ มดแรงจริงๆ กําลังเสียงมันแหบแหงลงไปมากเมื่อกําลังไมสามารถจะตานทาน
ตอไปไดกจ็ ะงดไวแตเพียงเทานี้โอกาสหนาถามีเวลาคือมีความสามารถพอทําได จะทําตอไป แตวาจะ
ทําเรื่องอะไรนั้นก็ดกู อน ดูตามสมควร สําหรับหนังสือเลมนี้ หรือการบันทึกคราวนีก้ ็ขอยุติแตเพียงเทานี้
ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูใฝธรรมทั้งหลาย
สวัสดี

ปกิณกะคําสอน 17
ตอบเสียงจากอเมริกา 1
วันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2525
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สําหรับในตอนนี้ อาตมาก็จะแกขอของใจของบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท ทีม่ ีความของใจที่เสียงมาจากอเมริกา และโปรดทราบ อาตมาพูดวันนี้ เปนวันที่ 26 ตุลาคม
2525 กําลังปวยไขไมสบาย และกําลังไอจัด การพูดไปอาจจะขาดตอนไปบาง เพราะวาไอแซงบาง ก็
ตองขออภัยเพราวาปวยมามากนานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2525 จนกระทั่งเวลานี้ก็ยังไมหายหมอก็
พยายามรักษากับแลวรักษากันอีก อาการไขเพิ่งจะลดลงเล็กนอย
ขอของใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ที่ถามมาบอกวา มีบุคคลคนหนึ่งพูดใหทา นทั้งหลาย
ฟงวา การเจริญพระกรรมเห็นผี เห็นเทวดา เห็นรกเห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจานั้น เปนความรูของ
เดียรถีย ขอนี้อาตมาก็แปลกใจ เพราะวาความรูนี้เปนความรูที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ
นามวา พระสมณโคดม เปนผูสอน และพระพุทธเจาเองก็ทรงยืนยัน วาพระองคเองก็รูก็เห็น
พระพุทธเจาในอดีตที่ผานไปแลว อาตมาเคยอานใน พระธรรมบท และเคยทานใน พระไตรปฏก พบ
หลายตอนที่พระพุทธเจาทรงยืนยันวา
ทานพบพระพุทธเจาและรูเรื่องราวของพระพุทธเจาใน
สมัยกอนๆ เชนใน โอวาทปาฏิโมกข ทานกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง จงไมทําความชั่วทัว่ หมด
กุสลัสสูปสัมปทา จงทําแตความดี สจิตตปริโยทปนัง จงทําจิตใจใหผองใสใหผองใสจากกิเลส เอตัง พุ
ทานัง สาสนัง พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด นี่แสดงวาพระองคทรงรูเรื่องราวของ
พระพุทธเจาในอดีตที่แลวมาแลว และในตอนบางตอนทรงอางวา พระพุทธเจาองคนั้น พระพุทธเจาองค
นี้
นี่แสดงวา การปฏิบัติสมถวิปสสนาในพระพุทธศาสนาสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดา เห็นนรก
เห็นพระพุทธเจาได ทั้งนีก้ ส็ ุดแลวแตจิตของบุคคลผูใดที่ปฏิบัติ ถาจิตสะอาดมากถึงที่สุด มากตั้งแต
โคตรภูญาณ ของพระโสดาบันขึ้นไป ถาสะอาดถึงตอนนีก้ ็สามารถจะเห็นนิพพานได ถาจิตต่ํากวา โคตร
ภูญาณ ลงมาไมสามารถจะเห็นได
เปนอันวา เรื่องที่จะเห็นพระพุทธเจา เห็นพระธรรม เห็นพระอริยสงหฆที่นิพพานไปแลวจะรู
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพรหม อยางนี้มีในพระพุทธศาสนา
และความรูนพี้ ระพุทธเจาไดมาเมื่อวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ในตอนตนพระองคได ปุพเพ
นิวาสนุสสติญาณ กอนคือ ระลึกชาติได และตอนที่สองได จุตปู ปาตญาณ คือ ทิพจักขุญาณ นั่นเองแตมี
ความเขมขนมาก แลวสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา นิพพานตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ
ดูกร อานนท ความรูใดที่ตถาคตมีอยูในฐานะเปนครู ตถาคตที่จะปดบังไวเพื่อความเปนครู โดยเฉพาะ
ความเปนครูนนั้ ไมมีตถาคตสอนทุกสิ่งทุกอยางไปแลว

แลวก็พระที่ทา นไดเชน พระดมคคัลลาน และพระอรหันตทั้งหลายมากทานดวยกัน ที่เห็น อหิ
เปรต พระอรหันตคือ พระโมคคัลลาน เปน อหิเปรต แลวก็มาถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานก็ทรง
ยืนยัน วา อหิเปรต นี้ ตถาคตเห็นมาตั้งแตวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ โมคคัลลาน แตวาไมม
พยานตถาคตจึงไมพูด แตวนั นี้ โมคคัลลาน เปนพยานใหตถาคต ตถาคตจึงพูด ก็ทรงเลาความเปนมา
ของ อหิเปรต
ที่ พระโมคคัลลาน ไปพบ สาตกีเทพธิดา บนสวรรคก็มาถามพระพุทธเจาวา คนที่กําลังจะไป
ทําบุญแตยังไมถึงที่ทําบุญ ตายเสียกอน ไปสวรรคไดไหมพระพุทธเจาก็ทรงยืนยันวา โมคคัลลาน เธอ
ไปพบมาเองแลวใชไหม แลวก็ทรงรับรองวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา เจตนาเปนตัวกรรม
บอกวา เจตนาหัง ภิกขเว ปญญัง วทามิ ความตั้งใจนั่นแหละ เปนตัวบุญ บุญเริ่มไดตั้งแตการตั้งใจ อยาง
สาตกีเทพธิดา นี่เธอตั้งใจจะไปบูชาพระเจดียที่บรรลุกระดูกพระอรหันตแตยังไมทันไปวัวก็ขวิดตาย
เสียกอน เธอก็ไดวิมานอยูบนสวรรคแลวก็เรื่องราวมากไปกวานั้น มีเยอะแยะ ที่พระพุทธเจาทรงรับรอง
ครั้นในเมื่อพระพุทธเจาทรงรับรอง ตรัสเองวา สมารถรูได เห็นได และสาวกที่รไู ด เห็นได
พระพุทธเจาทรงรับรองอยางนี้ แตวาทานผูพ ูด ทานบอกวา คนที่รูไดเห็นไดอยางนี้ เปนเดียรถึย ก็แสดง
วาทานผูน ั้นไมไดเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา พระสมณโคดม แต
วาพระสมณโคดมรูไดเห็นไดก็เปนเดียรถียไปดวย บรรดาพระอรหันตทั้งหลายก็เปนเดียรถียไปดวย
แลวในปจจุบนั และในอดีตใกลปจจุบนั เชน หลวงพอวัดปากน้ําภาษีเจริญ ทานเคยปรารภกับอาตมาเอง
วาทานไปเที่ยวนิพพานได พระที่ทานนิพพานมี รางกายเปนแกว ใสเหมือนแกวทั้งหมด ตอนนั้นอาตมา
ก็แปลกใจ มีความรูสึกเชนเดียวกับทานผูพ ูดวา พระอรหันตก็ดี พระพุทธเจาก็ดีนพิ พานไปแลว แลว
นิพพานมีสภาพสูญ ทานเห็นไดอยางไร เธอสงสัยปฏิปทา ของหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ
ตอมาทานก็บอกวา พวกคุณสงสัยใชไหม แลวทานก็บอกวา ไมชาหรอกพวกคุณก็บาตามผม
ทั้งนี้เพราะอะไร แลวทานก็แนะนําวิธีตางๆ ในการปฏิบัติและเมื่อรับฟงทานมาแลว ก็เลยมาประพฤติ
ปฏิบัติ ผลที่สุดก็ตามทานจริงๆ ที่คิดวาทานไมเปนเรื่องแสดงวาเราเองเปนผูฟงไมเปนเรื่อง เพราะวาไม
ถึงในทาน
อีกอยาง หลวงพอโหนง วัคคลองมะตัน ก็ดี หลวงพอเนียน วัดนอยจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ดี ทาน
ก็ปรารภอยางนี้ เขาไปหาทานมาแลว ก็เลยนํามาประพฤติปฏิบัติ ผลที่สุดก็ตามทานจริงๆ ที่คิดวาทาน
ไมเปนเรื่องแสดงวาเราเองเปนผูฟงไมเปนเรื่อง เพราะวาไมถึงในทาน
อีกอยาง หลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน ก็ดี หลวงพอเนียม วัดนอยจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ดี ทาน
ก็ปรารภอยางนี้ เขาหาทาน ทานจะวา พระวาอยางนั้น พระวาอยางนี้ พระบอกใหทาํ อยางนั้น พระบอก
ใหทําอยางนี้ ที่ถามทานเขาจริงๆ ทานบอกวา พระคือพระพุทธเจา แลวทานก็แนะนําวิธีปฏิบัติใหพบ
พระ ก็รวมความวา อาตมาขอยืนยันวาในพระพุทธศาสนานี่ เห็นผีได เห็นนรกได เห็นเทวดาได เห็น
เปรตได เห็นพรหมได เห็นนิพพานได เห็นพระพุทธเจา เห็นพระอรหันตที่นิพพานไปแลวได

แลวการปฏิบตั ิในพุทะศาสนา หรือวาสมถภาวนา พระพุทธเจาทรงแยกไวเปน 4 หมวด มีวิธี
ปฏิบัติจริงๆ 40 แบบ ไมใชแบบเดียว แลวก็มีแบบพิเศษอีก 1 แบบคือ มหาสติปฏฐานสูตร ใน 40
แบบนะแยกเปนหมวดได 4 หมวด คือ
1.
สุกขวิปสสโก การเจริญควบสมาธิกับวิปสสนาเล็กนอย สมาธิเล็กนอยกับวิปสสนา
จนกระทั่งบรรลุอรหันต อยางนี้ไมเห็นผี ไมเห็นเทวดา ไมเห็นนรก ไมเห็นสวรรค
ตั้งแต
2.
เตวิชโช คือ วิชชาสาม
3.
ฉฬภิญโญ คือ อภิญญาหก
4.
ปฏิสัมภิอปั ปตโต คือ ปฏิสัมภิทาญาณ
อยาง เตวิชโช นี่เห็นนรก เห็นสวรรค ถาจิตไดตั้งแตโคตรรภูญาณขึน้ ไปสามารถเห็นนิพพาน
ได ถาต่ํากวานั้นเห็นไมได ถา ฉฬภิญโญ ก็สามารถทองเที่ยวไปในภพตางๆ ได ถามีกําลังใจสะอาด
ตั้งแตเฉพาะเวลา เฉพาะเวลานั้นนะอยางคนที่ไมได พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ในเวลา
จํากัดสั้นๆ จิตเวลานั้นถาสะอาดพอตั้งแตเทากับพระโสดาบันขึ้นไป ที่พระภาคเหนือเขาเรียกวา ตทังค
นิพพาน คือหมายความวา จิตวางจากกิเลสชั่วขณะหนึ่ง ในขณะนัน้ สามารถจะเห็นพระนิพพานและไป
ถึงพระนิพพานได
นี่การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่เขาเปนอยางนี้นะ ขอบรรดาทานผูรับฟงทุกคนอยาทําตน
เหมือนตาบอกคลําชาง และก็จงอยาโกรธทานผูพูด ทานผูพูดนี่บางทีทานจะศึกษาเฉพาะอยาง เฉพาะ
วิปสสนาญาณลวน เพราะวาทานพูดแตวปิ สสนาญาณอยางเดียว ถาวิปสสนาญาณลวนนี่ไมมีโอกาส
เห็นอะไรไดเลยถาหากวาเราศึกษาใหครบถวนจริงๆ แลวละก็ ทุกอยางจะไมมีอะไรเปนเครื่องสงสัย
ทีนี้มาอีกตอนหนึ่ง ทานก็บอกวา หลวงพอปาน วัดบางนมโค จังหวัดสุพรรณบุรี แตความจริง
นี่ไมทราบวาใครไปใหขอมูลทาน ทานไดขอมูลมาอยางผิดๆ และพลาดมากคือ หลวงพอปาน นี่ทานอยู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อําเภอเสนา ตําพลบางนมโค และขอมูลที่ไดมาก็หมายความวาพระของ
หลวงพอปาน นะมีขี่เสือ มีขอี่ ูฐ มีขี่ลิง มีขี่ไก มีขี่ยักษ ความจริงพระของหลวงพอปานมีขี่หนุมาน ขีค่ รุฑ
แลวก็ขี่นกกระจาบ ขี่ปลา ขี่เมน ขี่ไก ที่ทําเปนภาพขี่ๆ นีก่ ็เพราะวาการศึกษาของทานทําจากผงประเภท
นั้น คือวาเสกผาขาวใหเปนลิง เสกผาขาวใหเปนครุฑ เสกผาขาวใหเปนไก เปนตน แลวก็จะมีอักขระใน
มือหรือในปก จะลอกอักขระนั้นมาทําเปนผล ผงนั้นเปนผงรักษาโรคเปนผงปองกันไสยศาสตรตางๆ
ไมมีการงัดเอาผงมาทําเสนหย าแฝด เพราะวาเวลาจะใชพระเขาใชอาราธนาบารมีพระพุทธเจา เปนตน
นี่แคนี้ ทานฟงมาพลาดก็ขอๆ อยาไปโกรธทานนะ อยาไปโกระทานเพราะทานรับฟงมาคนให
ขอมูลทานพราดไปนี่เรานาจะเห็นใจผูพดู ผูพูดคงไมมีเจตนารายและพูดไปตามคําบอกเลา แตคนบอก
เลานั้นแหละบังเอิญไปบอกผิดเขา ทานก็เลยเขาใจผิด

ทีนี้ก็มีอีกวา ทานกลาววา มีลูกศิษย 2 คน คือวา ไอลิงขาว กับไอลิงดํา คําวาไออีมึงกูนี่บรรดา
ทานพุทธบริษทั ถาเปนคนดี เปนพระดีนี่เขาไมพูดกันนะจะถือวาเปนคําหยาบก็ไมถูก เพราะวาบางคน
ใชวาจาอยางนัน้ แตวาคนทีจ่ ิตทรามเขาจึงจะใชวาจาอยางนี้ แตวาก็เปนขั้นของคน คนเปนตามอันดับ
คนที่มีจริตละเอียดเขาก็พูดไพเราะ เพราะการพูดนี่จะแสดงใหเห็นวาถาเปนคนดีเฉพาะคนดีที่มศี ลี หา
เขาจะไมพูดคําเท็จ คนดีที่มกี รรมบถ 10 จะไมพดู วาจาเท็จจะไมพูดวาจาหยาบ จะไมพูดวาจาสอเสียดยุ
ยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน และจะไมพูดวาจาเพอเจอเหลวไหล แตวา ถาคนมีจิตต่ํา เขาจะเรียกไออีมึง
กู อันนีเ้ ปนของธรรมดา ถาวาตามกฎหมาย ศาลฏีกาก็ไมปรับโทษ เพราะวาคนทีท่ รงศีลเขาไมใชกัน
แบบนี้นะ
ทีนี้ทานผูพูดเปนใครที่อาตมาก็ไมทราบ เพราะทานที่เขียนปญหามาถามนี่ก็ไมไดบอกวาทานผู
พูดเปนใคร แตวาชางทานเถอะ ก็จงอยาถือโกรธ การฟงคําพูดก็ดี หรือจริยาของคนก็ดี จงอยาถือโกรธ
จงถือวาถาพูดเปนเครื่องสะเทือนในนิดหนึ่ง ไมตรงกับความเปนจริง จงจําคําพุทธภาษิตวา นัตถิ โลเก
อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก ฉะนั้นการวา การดา การนินทา ก็จงอยาวา อยาดา อยานินทา
ตอบ เพราะวาถาเขานินทามา ดามา วามาแลว เราโกรธ เราจะเลวที่พระพุทธเจาตรัสกับพราหมณ 4 คน
ที่มีมาดาพระพุทธเจาตอหนาธารกํานัล ตอหนาคนฟงเทศน ตอหนาพระฟงเทศน ใน พระไตรปฏก มีอยู
สมเด็จพระประทีปแกวตรัสถามวา ตถาคตแพตรงไหนละ พราหมณก็บอกวาก็ขาดาแกนีแ่ กไมดาตอบ
แกก็แพขาซิ พระพุทธเจาตรัสวา พราหมณ ตถาคตมีความรูสึกวา ใครโกรธตถาคตมา แลวตถาคตโกรธ
ตอบ ตถาคตเลวกวาผูนนั้ นะนี่แสดงวาคนที่เขาดาเรานะ เขาเลวแลว แตเราจงอยาเลวตอบ
ขอที่วาอาตมาอวดอุตริมนุสสธรรม อาตมาก็จําไมไดวาไปพูดไวตรงไหน ถาจะพูดไปเขียนไป
ตามอารมณทมี่ ีความรูสึกในขณะเจอวิปสสนาไมไดแสดงออกแตมีพระบางทานยืนยันวา พระฤาษีลิงดํา
ไมใชพระอรหันต ไมใชพระอริยะ เปนผูทรงฌาน อาตมาก็ยังเคยปฏิเสธไป ในหนังสือบางเลมยังเขียน
ไวในอารัมบทวาอาตมาไมขอยอมรับวาเปนผูทรงฌาน เพราะไมเคยคิด คิดแตเพียงวาบวชอยูปฏิบัติเพือ่
ความสุขใจเทานั้นก็พอ เวลานี้มีความรูสึกเทานั้น ที่พูดไปตามจริยาที่พระพุทธเจาทรงแนะนํา ที่กลาววา
อาตมาพยากรณคนนัน้ คนนีว้ าเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี อรหันต อันนีก้ ็รูสึกวา อาตมาจะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณอยูย งั จําไดวา ไมเคยพูดตรงๆ กับใคร แลวก็ไมเคยตองการพยากรณใคร เคยคิด
แตเพียงวา เคยพูดแตเพียงวา ถาเขาถามถึงอารมณฌานวา ถาทําสมาธิถึงขั้นนี้เขาเรียกวาฌานที่ 1 ที่ 2 ที่
3 พูดถึงอารมณพระอริยเจาก็เอาสังโยชน 10 ที่ พระพุทธเจาตรัสวา ตัดสังโยชนเทานี้เปนพระอริยะขั้น
นั้นขั้นนี่ อยางนี้เปนตน
และทานผูฟงทานจะคิดวา บอกวาทานเปนพระอริยก็หนักใจเหมือนกันพูดใหฟงวาจิตนะ ถา
เขาถึงจุดนี้ จะเปนพระอริยะขนาดนั้น ตามที่พระพุทธเจาทานตรัส อันนี้ก็รูสึกวา ทานเขาใจผิดไปนะ
บางทีทานจะฟงคนบอก คนบอกจะเขาใจพลาด แตเคยไดยนิ มานานแลว เคยไดยินมานาน คนเขาพูดกัน
แบบนั้นก็ไมทราบวา เอามาจากไหน แตวา อยากจะสนใจ เพราะเรื่องมีแลววา คนทีไ่ มถูกนินทานะไมมี
ในโลก

ทีนี้เรื่องการตัง้ ธนาคารขาว นี่เขาพูดวายังไง การตั้งธนาคารขาวนี่ทานบอกวา ทานผูพ ูดก็บอก
วา เจากรมฯ เสริม รายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ถึงจุดนีพ้ ระเจาอยูหวั เลยเห็นชอบดวย แหมอัน
นี้ก็แปลกมาก
แตความจริงเรือ่ งนี้นะ เปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทาน ทานมีมนต
เขาไปใน พระราชวังสวนจิตร ถาจําไมผิดเปนเดือนมากราคม พุทธศักราช 2521 ตนเดือน พระองคมี
พระราชปรารภวา อยากจะใหหลวงพอตั้งศูนยหนึ่ง ถามวาศูนยอะไร ทานบอกวา เปนศูนยสงเคราะหผู
ยากจนในถิ่นทุรกันดาร จึงไดถวายพระพรไปวา วัดนะใหญพอ พระองคนะเคยเสด็จไปแลว 2 ครั้ง ก็
ทราบ แตวาเงินไมมี พระองคตรัสวาเงินมี ตอมาก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคมา 1
แสนบาท แลวก็มีคนโดยเสด็จพระราชกุศลผานทางพระองคมาอีก 3 แสน รวมเปน 4 แสนบาท แลวก็
หลังจากนัน้ ก็มีคนเขาโดยเสด็จพระราชกุศลเปนวัตถุใหสงเคราะหเยอะแลวทราบขาววาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ใหตั้ง ศูนยสงเคราะหผูยากจนในถิ่นทุรกันดาร ก็มีคนจํานวนมากทั่วเกือบทุกจังหวัด สง
ของมาชวย แลวก็พกกันไปแจก เวลาแจกก็ไปแจกดวยกัน ไปที่ตั้งรอยคนเศษ ไมมกี ารปดบัง การจะ
แจกก็ติดตอกับเจาหนาที่ทองถิ่น เชน จังหวัด อําเภอ เปนตน แลวทีไ่ หนถามีทหารก็ใหทหารทําการแจก
ทหารตองการสํารวจผูยากจน
และใหนามวา ธนาคารขาว ก็เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซึ่งทานยังตรัส
วา ยังใหใชศพั ทอื่นมันยังไมแนนอน ไมรูจะใชศัพทอะไรดี ก็เลยใหใชวา ธนาคารขาว ไปพลางๆ กอน
นี่ทานไมอยางนั้นทานบอกวาทานผูพูด พูดวาทาน เจากรมฯเสริม สุขสัวสดิ์ เปน ราชเลขาฯ แตความ
จริงนะ ทานเจากรมฯ เสริมนะ ทานไมเคยเปนราชเลขาฯ เลย เวลานั้นทานเปน เจากรมสื่อสารทหาร
อากาศ ก็รูสึกวาทานฟงมาผิดๆ เปนที่สงสารทานนะ แตวาทุกคนฟงทานพูดแลวอยาไปโกรธเลย เพราะ
ทานผูนี้เปนใคร จะเปนพระหรือเปนฆราวาสก็ไมทราบ คนถามมาก็ไมบอกวาทานผูพ ูดเปนใคร
แลวก็วันนี้อาจจะแกขอของใจของทุกคนอาจจะไมครบถวนเพราะวา มันนั่งแลวมันคอยจะไอ
แตใหทราบวา คําถามทั้งหมดที่ถามมานะ ไมเปนความจริงเลยสักอยาง
แลวก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวา เรื่องวัดโบสถวิหารพระที่น้ํา
นอย ที่ทานผูพ ูดเอาขาวมาจากไหนก็ไมทราบ เอามาเสียเหยียดยาวไปเลย ก็หวังวาทานผูถามนะ จะรู
จากเทปที่ทานสงมาแลว แตความจริง วัดที่น้ํานอย ที่ หาดใหญ สงขลา นะ เรื่องราวเปนอยางนี้
เดิมทีเดียวนะอาตมาไป สงขลา นะเปนวันแรก ยังไมเคยไปมาในกาลกอนไมไดเคยไปสํารวจ
ทางมากอน แตกอนจะเขาไปพบเปนนิมติ ลอยอยูในอากาศเห็นเปนพระพุทธรูปองคใหญลอยอยุ และ
เห็นวาเปนพรหมยืนอยูดว ย ก็ไมแปลกใจก็ปลอยไปตามเรื่องไมสนใจ แลวตกเวลากลางคืนก็ปรากฏวา
เห็นพรหมองคนั้นทานมายืนอยูที่ขางเตียง ถามทานๆ จึงบอกวา สถานที่ตรงนั้นมีพระพุทธรูปทานบอก
ระยะทางวาจากนี่ไปกีก่ ิโล ทานอยูทางดานซายมือ มีอะไรบาง ถามวาพระพุทธรูปนี่เปนพระพุทธรูป
อะไร ทานบอกวา เปนพระพุทธรูปทองคํา แลวก็เปนพระสมัยกอนทีเ่ ขานํามาฝงไว เปนพระที่ชาวเมือง

เขาบูชา ถือวาเปนพระศักดิส์ ิทธิ์ ตอนเชาจึงปรารภกับ หมอมหลวงวรวัฒน นวรัตน ผูอํานวยการ
โรงไฟฟาฝายผลิต และก็ เจากรมฯ เสริม กับทุกคน ถามวาถนนไปทางนั้นมัน มีไหม เขาบอกวามี วัน
นั้นก็เขาไป มาเลเซีย ดวยกัน ขากลับมาตอนเย็น ทานหมอมหลวงวรรัตน ก็พาไปดู ไปถึงกิโลนั้นจริงๆ
ก็เห็นภาพตามนั้น ก็ลองวัดระยะไปซิ ก็มีตน ไมตามนั้นจริงๆ ไปพิสูจนกันกอน แตความจริงอาตมาไม
เคยไป จังหวัดสงขลา และ หาดใหญ มากอนเลย สําหรับทานผูพูดนี่ไดรับขาวสารมาผิดพลาด ก็อยาไป
โกรธทานนะ การโกรธเปนของไมดี ทําจิตเศราหมอง ตองถือวาคนบอกทานนะบอกผิดพลาด
และการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จไปไมใช เจากรมฯ เสริม เชิญ เปน ทาน
หญิงวิภาวดี เปนองคเชิญ แลวก็ไมไดเชิญไปขุดพระทอง ไมมีเจตนาจะขุด ไมเคยสัง่ ใครขุด เปนแตเพ
ยงวาไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแกพรพุทธรูปที่สรางมาในวิหารนัน้ และเงินที่ใชทั้งหมดสวนใหญ
เปนเงินของชาวกรุงเทพฯ ชาว สงขลา และ หาดใหญ ชวยบางตามสมควร จะไปรบกวนเงินสวน
จังหวัดนะรบกวนเขาไมไดหรอก ไมมีใครเขาโงเอามาให จะไปมีอํานาจอะไรไปทําแบบนั้นขาวนี้ทาน
ฟงมาผิดพลาดก็ขอทุกคนจงอยาโกรธทานนะ ตองถือวาเปนเรื่องธรรมดาการฟงขาว การฟงขาวจากคน
บอกนี่ ก็คนบอกนี้ถาเปนพระโสดาบันนี่ก็หมดเรื่อง แตคนพูดเปนพระโสดาบันก็หมดเรื่องเหมือนกัน
แตหากวายังไมเปนเชื่ออะไรกันไมไดเลย
ทีนี้บอกวา เจาฤาษีลิงดํา หรือไอฤาษีลิงดํา ถามันจะไปหาใครมันก็ไปสํารวจบานกอน
(หัวเราะ) อันนี้ไมมีเวลาหรอก จะพยากรณวาบานนั้นเปนอยางนัน้ บานนี้เปนอยางนี้ ไอนนั้ วิชาหมอดุ
นะ แลวเรื่องพยากรณนะ อยามาถามกันเลยโดยมากใครจะมาถามนี่ ก็บอกวานี่วิชาความรูนี่พระพุทธเจา
ใหไวแลว ทุกคนปฏิบัติเอาเอง จะถามกันนะไมบอก เพราะวิชาความรูมีหลักสูตรสองใน วิชชาสาม
ฌานโลกียทําได ทีนี้การสอนกันแบบนี้มันเปนของไมยากสําหรับคนดี แตวาคนเลวนะทําไมไดหรอก
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท พระพุทธเจาทานบอกวา สัพพปาปสสะอกรณัง ตองไมเลวทุกอยาง
ไมเลวทั้งกาย ไมเลยทั้งวาจา และทั้งใจ สจิตตปริโยทปนัง ตองทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส ถาหากวามี
จิตเศราหมอง เกลือกกลั้วไปดวยนิวรณและไรศีล ไรสัจจะ จะเห็นอะไร แมแตใจของตนเองยังไมมี
ความรูสึก เสียงของตนเองยังไมสามารถจะฟงไดยินวา วาจาที่พดู ไปนี่เพราะหรือไมเพราะ หยาบ
หรือไมหยาบ เปนการทําลายลางความสามัคคี ความดีของบุคคลอื่นหรือเปลา ยังไมรูอยางนี้ละก็ ความ
เปนทิพยของจิตไมมี
เอาละเทปหนานี้จะหมด ขอตออีกนิดหนึ่ง ก็ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงใหตงั้
ศูนยสงเคราะหผูยากจนในถิ่นทุรกันดาร แลว ทานพลเอาเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน นายกรัฐมนตรี สมัย
นั้น ไดชว ยขาวสารมา 2 พันกระสอบ น้ําตาล 100 กระสอบ และพันธุพ ืชพันธุผักอีกเปนจํานวนมากและ
ก็เสื้อยืดอีกหลายพันตัวเพื่อเปนการชวยกันสงเคราะหผยู ากจนในถิ่นทุรกันดารคนดีเขาทําอยางนีแ้ หละ
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ไมใชมานัง่ ดา นั่งวา นั่งนินทาซึ่งกันและกัน
เอาละสําหรับหนานี้รูสึกวาเทปจะหมดแลว ขอยุติไวเพียงเทานี้ ขอบรรดาพุทธบริษัทฟงเทป
หนาหลังตอไป

ปกิณกะคําสอน 18
ตอบเสียงจากอเมริกา 2
วันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2525
สําหรับอีกตอนหนึ่งเรื่อง พระที่น้ํานอย ทานอางไววา ชางที่ทํานะ ชางรุนนองของทาน นี่
อาตมาไมทราบเหมือนกัน ทราบแตวา นายชางผูทําชื่อปลั่ง เปนชางของ ของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่ง
หมอมหลวงวรรัตน เปนผูใหไปทําและก็ หมอมหลวงวรรัตน เปนผูควบคุมงาน ถาขาดตกบกพรอง
อะไรก็ตาม ก็แจงมาที่อาตมา และก็มพี อคาใน หาดใหญ ขายวัตถุกอสราง ทานบอกวา ทานจะชวยแลว
ทานก็ขายของใหถูกกวาราคาของในทองตลาด นี่ความจริงนี่เปนอยางนี้นะและที่ทา นบอกวานายชางที่
เปนรุนนองของทานนี่จะเปนใครอาตมาไมทราบ แตความจริงเรื่องนี้กแ็ ปลกนะ มันไมนาจะทําทานเลย
นะ ผูใหขาวนี่นาจะใหขาวตรงกับความเปนจริง ไอความเสียหายมันก็เกิดแกคนพูด ทานผูพูดจริงๆนะ
อาจจะไมมีเจตนาราย เขาใจวาตองการใหดี
ทานบอกวา ทานเปนนักเจริญสมถวิปสสนา แตก็นาเสียดายอยูนดิ หนึ่งทีท่ านศึกษาพระ
กรรมฐานไมครบถวน ถาศึกษากรรมฐานใหครบถวนทัง้ 4 หมวดและก็ศึกษากรรมฐานถวนทั้ง 40
พรอมทั้ง มหาสติปฏฐานสูตร และ พระอภิธรรม การเขาใจพลาดอยางนี้ของทานมันก็จะไมมี และก็ทุก
คนจงอยาโกรธเพราะวาการศึกษาไมสม่ําเสมอกัน ทานอาจจะไดปริญญาทางโลกก็เลยพูดเปนโลกๆ ไม
มากหนอย ก็ฝายธรรมะนีเ่ ขาก็ตองถือเปนการใหอภัยกับผูที่หลงผิดอยูเสมอ ตองดูกันที่ตวั อยางของ
พระพุทธเจา
พระพุทธเจานะถูกดา ถูกวามาเยอะ ก็ไมมี พระพุทธเจาก็ไมเคยโกรธ อยาง สัญชัยปริพาชก ดา
พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ไมโกรธ มาคัณฑิยา จางคนดาพระพุทธเจาก็ไมโกรธ อัญญติดถีย จาง นาง
จิญจมาณวิกา ดา พระพุทธเจาก็ไมโกรธ พราหมณมาดาตอหนาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ไมโกรธ
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบอกวา ถาทานโกรธ ทานจะเลวกวาคนดา
ฉะนั้นสําหรับทานผูพูดนี้ ก็จงตั้งใจไวกอนวาทานมีเจตนาดีวาเพื่อจะรักษาพระพุทธศาสนา แต
ก็คงคิดวาทานกับพวกเรานี่มพี ระพุทธเจาคนละองค ทานกลาววาพวกเราเปนเดียรถีย คําวาเดียรถียนี่
ความจริงไมใชของหยาบ เขาแปลวาภายนอก คือคนละพวก อยางทีพ่ ระพุทธเจาเรียกคนที่ไมไดนับถือ
พระพุทธศาสนาวา เดียรถีย ก็หมายความวาคนละพวกกัน เวนแตหากวาทานเปนพวกเดียวกับ
พระพุทธเจา นับถือพระสมณโคดม ทานก็ไมคานที่เห็นผี เห็นนรกเห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจา ก็
พระพุทธเจาทานยืนยันวา พระพุทธเจาองคๆ วาอยางนัน้ วาอยางนี้ พบองคนั้น พบองคนี้ ตรัสวาอยาง
นั้น ตรัสวาอยางนี้ นี่พระพุทธเจาทานยืนยันวาทานเห็น บรรดาพระสาวกทั้งหลายรุนหลังนี่ก็เห็นกัน
อยาง หลวงพอวัดปากน้าํ ภาษีเจริญ แตจะกลาวถึง หลวงพอวัดปากน้ําภาษีเจริญ ทานก็ถูกดา
ยับเหมือนกัน สมัยนั้นทั้งพระทั้งฆราวาสดาทาน ถือวาทานเปนศาสดาองคพิเศษในโลก ปรากฏขึ้นใหม
เปนปาราชิก อวดอุตริมนุสสธรรมอาตมาก็ฟงเขาเลาใหฟง แตกย็ งั ไมเชื่อ มีเหตุผลอยูวาถาทานไมดี

จริงๆ คนไมเคารพนับถือทานมาก จึงไปดูดวยตัวเอง ไมดูอยางเดียว ลองศึกษาดวยการตั้งใจจริง ปฏิบัติ
ตามทานสอน ไมนอนอยูปล ะ 1 เดือน พอไปปแรกนัน้ ไปเห็นปฏิปทาเขาก็เลื่อมใส ตอมา ออกมาแลว
บรรดาญาติโยมถาม บอกวาอยาใหบอกเลย จะไมขอเลาใหฟง แตไปดูตัวเอง ทางที่ดแี ลวก็เตรียมสตางค
ไปทํากับขาวเลี้ยงพระดวยกัน สตางคของใครๆ ก็ถือเอาไป อาตมาจะเปนคนเชาเรือไปเอง ทุกคนไปพบ
หลวงพอเขา ไอขาวที่บอกมานะลืมหมด ตางคนตางสวดคนบอกวาไมรูจริง ไมเห็นจริง มันไปโกหก
มดเท็จกัน ทานดีอยางนั้น ทานดีจริงๆ นีเ่ ราตองพิสูจนกันดวยของจริง ไมใชเอากิเลสเขาไปพิสูจน ถา
ทานพูดวาอยางไรเปนอยางไร เราตองปฏิบัติเสียกอน ทําเสียกอน
อยางในพระพุทธศาสนานี่มีพระกรรมฐานที่หมวด
ก็ทําใหจบทุกหมวดซิแลวาทานผูเขียน
จดหมายมานี่ ทานทําแลวนี่ ทานพบแลว อยางมโนมยิทธิ นี่เด็กเล็กๆ ก็ไดกนั ไมไดนั่งคุม ไมไดไปนั่ง
ทํา เขาศึกษาไปแลวเขาก็ฝกกันตออยาง อเมริกา นี่ก็ฝกกันตอมาก อยาง เยอรมันตะวันตก นะ ฝรั่งไปฝก
กันเองฝรั่งใน เยอรมัน มาฝก แลวก็ไปฝกกันตอ อันนี้มนั มีพยานอยู ถาหากวาอาตมาจะไปนั่งสะกดจิต
สะกดใจนะเปนไปไมได ฝรั่งนะเขาไมโง คนที่มาฝกที่นเี่ ปนด็อกเตอรก็เยอะ เปนปริญญาก็เยอะ เขาก็
ทํากันไดดี แลวเขาก็ฝกกันตอไป มันตองพิสูจนกันดวยความจริง อยางกับไปพบผูหญิงที่เขื่อนอะไรละ
จุฬาภรณ หรือไงก็ไมทราบ อาตมาก็ไมไดจํา ทานผูนนั้ พูดวามาศึกษาประมาณ 5 นาที แตความจริง
เวลา 5 นาที 10 นาที นี่ถาคนเขาดีจริงๆ นะ คือเขาไมมีการชั่ว ไมมีวาจาชั่ว ไมมีใจชั่ว แลวก็มภี ายดี วาจา
ดี และใจดีมีจติ ใจสะอาดจากกิเลสชั่วขณะหนึ่งก็ตาม เขาสามารถจะไดทิพจักขุญาณโดยฉับพลัน แลว
เขาเองก็สามารถไปฝกเด็กชัน้ ป. 5 ไดตั้ง 20 คน นั่นอาตมาไมไดคุมอยูนะ ไมไดไป เขาทํากันเองเขาทํา
ได เขามีความเชื่อถือไมใชอารมณเคลิ้ม ความจริงของจริงนี่มันมีอยูน ี่ศึกษากันเสียใหดดี ีกวา
ดีกวาที่บอกวาจะรักษาพุทธศาสนา นี่จะเปนการทําลายพระศาสนาเสียแลวแลวการกระทําอยาง
นี้ จะใหเกิดคาวเลือดขึ้นในขอบเขตพระศาสนา กลิ่นคาวเลือดมันจะเกิดขึ้น เพราะการแตกแยกของคน
น้ําผึ้งหยดเดียวสามรถทําความจลาจลใหเกิดขึ้นในบานเมืองไดฉันใด การกระทําอยางนี้มันยิ่งกวาน้ําผึ้ง
หยดเดียว จะถือวาทานผูนี้รักษาพระศาสนาหรือจะถือวา ทานผูนี้ทําลายประเทศชาติกนั แน
ชาติของเราตองการความสามัคคี การฝกมโนมยิทธิตอง หนึ่งตองมีศีลบริสุทธิ์ สองตองมี
อารมณตัดจากนิวรณชวั่ คราว สามตองมีปญญา สี่มีอารมณเปนทิพย ทําใหคนระลึกชาติไดบาง สามารถ
รูอดีต อนาคตไดบาง ถึงแมวา ไมยาวนักแตทําใหเกิดความรักความสามัคคีกันกลมเกลียว รักกันมาก ตาง
คนตางถือเปนพี่เปนนองกัน เขามีความสามัคคีกันอยางนี้ แลวทานผูพูดนะมาพูดใหเขาแตกความ
สามัคคี สรางความโกรธ สรางความสะเทือนใจใหเกิดขึน้ อยางนีน้ ะเปนคนดีแลวหรือ
แตถาทุกทานทราบวาเขาเปนคนเลวก็จงอยาโกรธ กตามวิสัยของคนที่เกิดมาในโลก บางทาน
มาจากอบายภูมิ ผูนี้ไมมีเหตุมีผลก็ตองดูพระพุทธเจาบอกวาบุคคลใดถาเปน ปทปรมะ พระพุทธเจาเดิน
หลีก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะพวกนัน้ เขาไมมีเหตุไมมีผล องคสมเด็จพระทศพลจะสอนอยางไรมันก็ไม
เกิดประโยชนดีไมดีเขาดาสวนเอาเสียอีก ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตองหลีกไป

ก็เปนอันวาทานผูพูดนี้ ทานไมไดนับถือพระพุทธเจาที่มนี ามวาพระสมณโคดม ทานจะนับถือ
พระพุทธเจาองคไหนนีเ่ ปนเรื่องของทาน เพราะวาพระสมณโคดมสอนอยางไรทานไมไดเชื่อไมไดฟง
ทานไมไดปฏิบัติตามพยายามคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีนี้มาเรื่องของ การขุดน้ํามัน เรื่องน้ํามันนี่ความจริงอาตมาถวายพระพรแตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ที่ วัดทาซุง พระองคเสด็จมาหลอรูป หลวงพอปาน มาเททองรูปหลอ หลวงพอปาน และ
หลวงพอใหญ พระองคตรัส อาตมาก็ไมไดเตรียมแลว ทานตรัสถามก็ตอบไปตามความรูสึก แลวก็เมื่อ
ตอบไปแลวก็ถวายพระพรไปวา ราวป 24 จะฟาสาง ก็หมายความวา 24 จะเริ่มพบนั่นบางพบนี่บา ง ป
นั้นถาจําไมผิดก็เปนป 18 หรือป 17 นี่ละ จําไมไดถนัด อาจจะเปนป 17 ก็ได จําไมไดถนัดนักนะ 17
หรือ 18 ก็ได แลวก็ตอนนั้นเขาก็ยังไมคอยฟูฟากันนัก
ไอการที่จะบอกวา ไปชี้ใหใครเขาขุดที่ไหน อาตมานีย่ งั มีสติสัมปชัญญะสมบูรณอยู หรือวา
สัญญาไมวิปลาส ไมถึงกับความเปนบา จะไปทําอยางนัน้ นะมันไมได จะไปชี้ ขุดตรงนั้นขุดตรงนี้ เขา
ไมขุดตามก็โกรธ มีจดหมายฉบับนั้นมีจริง มันก็ตองเปนจดหมายปลอม อาตมามั่นใจวา อาตมายังเปน
พระ อาตมายังไมโกหกมดเท็จใคร อาตมายังไมทําลายลางความดีของใครแตวาถาความรูนี่เปนคําบอก
เลาที่ไดรับมาจากคนอื่นก็ตอ งขออภัยทาน ที่คนบอกใหทาน คือแจงผิด ใหขอมูลผิดพลาด แตความจริง
ก็นาจะคิดเหมือนกันนะวาคนที่ยังไมบานะคงไมทําอยางนั้น ความรูประเภทนี้นะ เขาปกปดกัน แตวาถา
ไมมีความจําเปนจริงๆ ไมมีใครถามก็ไมบอก แตเมื่อบอกไปแลวก็ชี้แจงเหตุผลทีหลังวาที่ไหน โดยมาก
จะเขียนลง ธัมมวิโมกข อยางนี้ กําแพงเพชร นี่บอกมันตื้นที่สุด ไมไดไปชี้ใหขุดนี่ แลวก็ตอมาเขาก็ขุด
พบวา มันตื้นที่สุด และก็มนั มีจริงๆอันนีก้ ็รูสึกวาสงสารทานผูพูดเหลือเกินนะ ใครนะใหขอมูลของทาน
ใหขอมูลแกทา นผิดพลาดไปมาก
และการที่ทานบอกวา ไมเคยเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นี่ แตความจริงราชเลขาฯ
ทราบดี เรื่องนี้โกหกกันไมไดหรอก เพราะคนที่รับฟงอาตมาอาตมาถือวาไมใชคนโง แตคนทุกคนที่มา
หานี่เคยหวาดหวั่นอยูเสมอวา ทุกคนทานเปนคนฉลาด เมื่อเขาใจวาทุกคนเปนคนฉลาด ก็ควรจะคิดวา
เราพูดทุกอยางก็ควรจะพูดตามความเปนจริง ไมเคยดูถกู ดูหมิน่ ใครเลยวาเปนคนโง แตการคิดวาคนอื่น
โงก็คือเราโงที่สุด เพราะคนที่มาหานี่ผานโลกมาดีแลว ผานการศึกษามาดีกวาอาตมา อาตมาสําเร็จวิชา
ความรูมาจากศาลาวัด ซึ่งมันเปนความรูกระจอยรอยจะไปเขาใจวาคนอื่นเขาโงกวานะเห็นจะเปนไป
ไมได จริงไหม
แลวอีกรเองหนึ่งที่เปนเรื่องสําคัญ เรื่องสรางวัดซอนวัด หรือสรางวัดแขงขันกับวัดอะไรนี่ ที่
ขึ้นปายวา ศูนยศิษยหลวงพอปาน นะ เดิมทีที่ตรงนั้นนะตั้งใจจะทําเปน สํานักวิปสสนา ของ วัดทาซุง
นี่เอง แลวก็ตั้งขึ้นเปน ศูนยศิษยหลวงพอปาน ก็หมายความวา ศิษย หลวงพอปาน นี่มมี าก จะไดรวมกัน
เปนกลุมเปนกอน วัดทาซุงทีต่ อนอาตมาอยูน ี่ นายอยูที่แรก มีกุฏิอยู 3 หลัง สองหลังผุพังมาก รื้อมาแลว
ใชอะไรไมไดเลย นอกจากไมพื้น นอกนัน้ เสียหายหมดเพราะหยิบแลวมันกรอบไปหมด อาตมาก็ตอง

มาสรางกระตอบอยูโคนตนโพธิ์แลวก็ทวี่ ดั นี้ก็สรางหอสวดมนต สรางเสามาแลว 10 ป ไมไดทาํ อะไร
อยางอื่นอีกเสาหอสวดมนตนี่มีเจาภาพ แตวา 10 ปผานมาไมทําอะไรตอไปเลย
ตอมาก็อาศัย พลอากาศตรี อาทร โรจนวิภาต กับภรรยา ไปเชิญ ทานพลอากาศเอกพะเนียง
กานตรัตน สมัยนั้นทานเปนพลอากาศตรีมาทอดกฐินหลังจากนั้นมาก็มี ทานเจากรมฯ สุขสวัสดิ์ กับ
ภรรยา นาคณะกันมาชวยทําการกอสราง จนกระทั่งสรางทางดานนี้เต็ม เมื่อคนมาเจริญสมถวิปสสนา
กันมากทีไมพอ ก็เลยไปซือ้ ที่ฝงตรงขาม ตั้งเปน สํานักวิปสสนา ตอมามีประชาชนสวนใหญเห็นวา
โบสถนี่มันเกาเต็มทีแลว และก็เล็ก จะสรางใหมก็ขออนุญาตเจาอาวาส จะสรางขางโบสถ สถานที่มีอยู
ทานบอกวาตนไมมันมากเสียดายตนไม สงสารตนไม จึงไปสรางฝงโนน
นี่บอกวาเจาอาวาสวาก็ไมฟง เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล วาก็ไมฟงโตแตผู
เดียว แตความจริงมันไมถูกตองเลย ถาหากวาโตแตผูเดียวละก็ เวลาจะฝงลูกนิมิต ทําไมไดแน เพราะวา
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมานี่เจาอาวาสตองเซ็น เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ตองเซ็น
แลวก็เจาคณะใหญตองเซ็น แลวผานราชเลขาฯ เรื่องลายเซ็นไปตามลําดับหมด ไมมใี ครขัดของ
แลวก็เวลาฝงลูกนิมิตพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดรับมาแลว ทานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
เจาคณะจังหวัด เจาอาวาส รวมกันทั้งหมด แลวก็มีเจาคณะหนกลาง คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัด
สามพระยา มาเปนประธาน สมเด็จพระพุฒาจารย จัดสุทัศน มา และก็มีพระราชาคณะมาดวยกัน
ทั้งหมด 10 องคเศษ แลวก็มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงตัดนิมิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แลวก็สมเด็จเจาฟาชาย พระเจาลูกยาเธอ เมื่อทรงตัดลูกนิมิตแลวทานก็ทรง
เยี่ยมราษฏรที่ถวายทรัพยแกพระองคถวายเงิน วันนั้นทานรับไดเพียงไมถึงครึ่งของประชาชน เพราะวา
เวลามันมืด ประชาชนก็ถวายไดนอยไดเงินจริงๆ เจ็ดหมื่นสองพันเศษ ยอดนี่อาตมาอาจจะจําผิด แตวา
ไมนอยกวาเจ็ดหมื่นสองพัน แลวทานก็ถวายกับวัด
แลวก็หลังจากนั้นทานเจาอาวาส เจาคณะตําบลก็ดี เจาคณะจังหวัดก็ดีเจาคณะอําเภอก็ดี ทาน
เวลาจะบวชนาคบวชเณรทานก็มาโบสถนี้ ทานก็มาเสมอเจาอาวาสก็ลงสังฆกรรมรวมกันเปนปกติ แลว
จะหาวาไอศนู ยนี่ตั้งแขง หรือสรางวัดแขง เอาขาวมาจากไหน ผูใหขาวนี่ใหขาวทานผิดไป การใหขาว
ผิดพลาดทําใหผูพูดนี่เสีย
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ขอกลาวหาที่แจงมารูสึกวามากมายอาตมาก็ขอสรุปวา ขอ
กลาวหาทั้งหมดไมมีอะไรเปนความจริงแมแตอยางเดียว ที่นี้ทานผูพูดทานบอกวา ทานไมเคยมาพบกับ
อาตมาเลย ไมเคยเห็นเลย แตวาทานบอกวา ครั้งหนึ่งทานจับไดวา เวลา 9 นาฬิกา 40 นาที ที่ วัดทาซุง
อาตมาบอกวาเวลา 10 นาฬิกาจะมีคนมา 3 คน เด็กสองคน ผูหญิงหนึง่ คน มารถแลวก็ใสเสื้อสีนนั้ ใส
รองเทาสีนี้ ทานอางอยางนีน้ ะมันตรงกันขามกับความเปนจริงใชไหม ก็เปนอันวา ผูพูดนีไมมีอะไรจริง
สักอยาง แลวก็เราควรจะโกรธไหมอาตมาก็บอกวาไมควรจะโกรธ เพราะความไมจิรงเปนของไมดี ถา
เราไปโกระความไมจริงเขา เราก็จะเลวกวาความไมจริงนัน้ เขาไปอีก ตามที่พระพุทธเจาทานบอกวา ใคร
เขาโกรธมาแลวเราโกรธตอบ เราจะเลวกวาบุคคลผูนั้น

จงจําไววาผูทรงศีล ผูทรงธรรม อันดับแรกจริงๆ ที่พระพุทธเจาทรงสอนไวคือ
หนึ่ง จิตตองปลอดจากอุปกิเลส คือไมยกตนขมทาน ไมทําลายคนอื่นไมโออวด เปนตน ดูใน อุ
ทุมพริกสูตร อุทุมพริกสูตรทานเจากรมฯ เสริม ลอกไวใน มงคล 38 แตก็เวลาอานแลวก็รูสึกวาจะตอง
เกร็ดยาวๆ หนอยเพราะวาออดอากาศแตละวัน เพราะจะตองมีอะไรแซมอยูเสมอ มีเนื้อแทจริงอยูแตก็
ตองมีกระพีแ้ ซม เพราะวาการออกอากาศถาพูดชัดๆ คนก็หลับ ตองมีอนื่ ผสมอยูดวย
แลวประการที่สองตองเปนคน ไมมีกังวล
ประการที่สาม ตองมี ศีลบริสุทธิ์ คือมีศีลบริสุทธิ์หมายความวา หนึง่ ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ไมยุใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
และก็ตองระงับ มีวรณ 5 ไมใหกําเริบขึน้ คือไมพอใจในกามฉันทะ ไมมีความโกรธ ความ
พยาบาท ไมตกอยูใตอํานาจของความงวง ไมฟุงซานเกินไปไมสงสัย
และก็ตองทรง พรหมวิหาร 4 คือจิตตองเยือกเย็นเสมอ มีอารมณความรักคนและสัตว เสมอดวย
รักตัวเอง สงสารคนและสัตว ประสงคจะใหตัวเขาพนทุกข จะชวยเหลือถาไมเกินวิสัย และก็มจี ิตใจไม
อิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดกี ็ยินดีดว ย ไมซ้ําเติมบุคคลผูใด วางเฉยเมื่อเขาเพลี่ยงพล้ํา
กําลังใจอยางนี้เปนกําลังใจขั้นตน ของบุคคลผูนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทานบอกวา
ถาทําดีตามที่วา มานี้เปนคนทีเ่ ขาถึงเปลือกของพระศาสนาเทานั้น
แลวก็ถาเขาถึงกระพี้ ก็หมายความวาตองทํา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใหเกิดขึ้น คือระลึกชาติ
ได
ถาจะเขาถึงแกนตองทํา ทิพจักขุญาณ ใหเกิดขึ้นนี่พระพุทธเจาทานยืนยันแบบนี้
ถาทําไปถึงที่สุดก็ตองสราง อริยสัจ ใหเกิดขึ้นกับใจ สามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน
ฉะนั้นวาจาของทานที่พูดมาตามที่เขียนมา ใครเปนคนพูดก็ไมทราบแลวก็ทานผูเขียนตรงตาม
ความเปนจริง หรือไมก็ไมทราบเหมือนกันถาหากวาทานเขียนมาไมไมตรงตามความเปนจริง ก็จะ
พิจารณาไดวาทานผูพูดนะบกพรองในการเขาถึงพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง อยางขั้น อุปกิเลส สรุป
แลวหลายสิบขอ มีหลายสิบขอคือ สรุปงายๆ คือ
ไมยกตนขมทาน นี่ทานขม ทําลายไปแลว
แลวก็ประการที่สอง ไมโออวดตนเอง ทานก็อวดเสียแลว แลวก็นี่แคอปุ กิเลสนะ ตอนตนตัดกัน
ไมไดกเ็ จงแลว ประการที่สอง ทานมีกังวลหวงใยมากเกินไป หวงใยวาที่ทานจะไมดี
ประการที่สาม ศีล ศีลนี่ ถามุสาวาท ศีลมันก็ขาด แลวก็ถามุสวาทดวยมาพูดคําหยาบดวย เสร็จ
แลวพูดใหเขาแตกราวกันดวย พูดเพอเจอเหลวไหลไรประโยชน ขาด กรรมบถ 10 อีก แตฆราวาส
ธรรมดาก็ไมสมบูรณแบบ ก็เปนฆราวาสทีไ่ มมีศีล ถาเปนนักบวชถาศีลหาไมมี กรรมบถ 10 ไมมี ศีล
227 ก็มีไมไดเหมือนกัน

แลวตอมา มีการคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคือวา ถาใครเจริญ
กรรมฐานเห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรคเปนเดียรถียก ็แสดงวาเห็นพระพุทธเจาเปนเดียรถีย
เพราะความรูน ี้พระพุทธเจาทรงสอนแลวเห็นบรรดาพระสาวกทั้งหลายเปนเดียรถีย คําวา เดียรถียก็
หมายความวาภายนอก ก็แสดงวาทานไมไดเคารพในพระพุทธเจาเลย ไมไดเคารพในพระพุทธศาสนา
เลย เพราะวาพระพุทธเจาสอนไวอยางนั้นทานบอกวา ไมใช ทานไมนับถือทานเองทานก็เปนเดียรถีย
ของพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธเจาที่มพี ระนามวาพระสมณโคดม แตวาทานจะนับถือพระพุทธเจา
องคไหนบอกเหนือไปจากนัน้ อันนี้เปนเรื่องของทาน อันนี้เราก็อยาไปวาทานไมดี ทานอาจจะมีศาสดา
ใดศาสดาหนึ่งซึ่งดีกวาพระพุทธเจาที่มีพระนามวา พระสมณโคดม จึงเห็นวาพระสมณโคดมก็ดี พระ
อริยเจาทั้งหลายก็ดี เปนเดียรถียไปหมด
ที่วาอยางนีท้ านจะบอกวา ประเดีย๋ วจะไปพูดกับทานวา ทานไมไดบอกวาพระพุทธเจาเปน
เดียรถียนี่ แตใครเห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรคเห็นพระพุทธเจา เปนเดียรถีย ก็ความรูนี้ใคร
สอนละ ความรูนี้พระพุทธเจาทานสอน แลวพระพุทธเจาทรงรับรอง พระพุทธเจารทรงยืนยัน อยาง
พระโมคคัลลาน หรือใครก็ตามทําไดทานยืนยันรับรองผล วาการกระทํานั้นเปนความดี ในเมื่อพระพุทธ
จาทรงรับรองและพระพุทธเจาก็ตรัสเองวา พระองคทรงไดปพุ เพนิวาสนุสสติญาณ คือระลึกชาติได ทิพ
จักขุญาณ อยางเขมขน พระองคก็ทรงยืนยันเรื่องเทวดา อยางพูดกับ ทาวมหาลิทาวมหาลิ สงสัยวา พระ
อินทร มีจริงหรือไมจริง พระพุทธเจาพูดนะ พูดเองเห็นเองหรือวายังไง หรือวาตามเขามา พระพุทธเจาก็
ทรงยืนยันวา มหาลิ เรานะรูจ ัก พระอินทร เราเห็น พระอินทร เรารูจัก เรารูสมบัติของ พระอินทร เรารู
ธรรมที่ทําใหคนเปน พระอินทร เลาเรื่องความของ พระอินทร แลวก็ทรงยืนยัน
อีกตอนหนึ่ง ตอนแสดง ยมกปาฏิหาริยิ์ ขึ้นไปบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก นี่ตรัสเองวาไป
นั่งที่ บัญฑุกัมพลศิลาอาสน ไปเทศนโปรด พระพุทธมารดา เทวดาและพรหมทั้งหลายสิ้นเวลา 3 เดือน
นี่พระพุทธเจาเห็นเทวดา ไปเมืองเทวดาได แลวก็เรื่องราวเกีย่ วกับพระพุทธศาสนานี่มีเรื่องราวเกีย่ วกับ
เทวดาตลอดสาย แลวถาทานยังยืนยันวา พระพุทธเจาองคนั้นวาอยางนัน้ พระพุทธเจาองคนี้วาอยางนี้
อยางกลาวถึง พระปทุมุตตระ ถอยหลังไป 91 หรือ แสนกัป วาพบเปรตซึ่งเปนญาติของ พระ
เจาพิมพิสาร ซึ่งเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต แลวทานก็ยืนยันวา เปรตพวกนัน้ มาพบ พระกภุสันโธ พระโก
นาคมน พระพุทธกัสสป ทานพูดวาอยางไร นี่ก็เปนอันวา พระพุทธเจาก็ทรงยืนยันวา พระพุทธเจาที่
นิพพานไปแลวทานก็พบได ทานก็เห็นได แลวตอมาบรรดาพระสงฆ ทั้งหลายก็พบไดเห็นไดตาม
พระพุทธเจา
ถาบรรดาพระสงฆสาวกทั้งหลาย หรือที่เปนฆราวาสก็ดี เขาเห็นไดแลวเขาเปนเดียรถีย
พระพุทธเจาก็ตองเปนเดียรถียของทานผูนนั้ ดวย แตเราเปนลูกศิษยเดียรถียคือ พระพุทธเจาของเรา เราก็
ถือวาทานผูพดู เปนเดียรถียข องเราคือไมใชพวกเรา ไมใชพวกพระพุทธเจาที่ทรงพระนามวา พระสมณ
โคดม แตวาทานจะมีพระพุทธเจาชื่ออะไรของทานเปนเรือ่ งหนึ่งตางหาก

ฉะนั้นอยาลืมวา การเจริญเฉพาะวิปสสนานะ ไมมีทางเห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค
ตองกลับมาใชวิปสสนารวมกับสมถภาวนา แลวก็ตองมีศีลบริสุทธิ์ ถาพูดจากไรความจริงประเภทนี้ชื่อ
วาเปนคนไมมศี ีล จะเอาสมาธิมาจากไหนจะเอาปญญาทีร่ ูแจงเห็นจริงมาจากไหน จะเอาคําวา ทิพจักขุ
ญาณ มาจากไหน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย การที่พูดไปนี่ไมไดโจมตีกนั แตพูดใหฟงวาทานผูพูด
ไรความรูที่แทจริงในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ที่ทรงพระนามวา พระสมณโคดม แตวา ทานจะมีพระพุทธเจาของทานชื่ออะไรเปนเรื่องของทาน
สําหรับตอนนีก้ ็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตทกุ ทานขอทุกทานจงอยาโกรธ
ผูพูด จงคิดวาทานที่พูดพูดตามวิสัยหรือตามศาสดาของทานสอน ทานอาจจะไมผิดของทานแตไมถูก
ของพวกเรา ก็แลวกัน สวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 1
อสทิสทาน 1
ทานพุทธศานิกชนทั้งหลายและบรรดาเพือ่ นภิกษุสามเณรที่รัก สําหรับตอนนี้เปนตอนฟงพระ
สูตร ถือวาเปนการฟงพระสูตรกอนหลับหรือวากอนนิทราเห็นใครเขาเขียนวาเปน พระสูตรกอนนิทรา
หรือ นิทานกอนหลับ เนื้อความก็มีอยูวาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อทรงประทับอยูท ี่
พระเชตวัน ทรงปรารภ อสทิสทาน จึงไดตรัสพระธรรมเทศนาวา น เว กทริยา เทวโลกัง วชันติ เปนตน
เนื้อความมีอยูว าใน เมืองพาราณสี ในตอนนี้ทานบอกวาพระราชากับบรรดาราษฎรมีการแขงขันทําบุญ
อันนี้ก็เปนเรื่องที่ควรจะคิด เรื่องนี้ยาวหนอยจะจบในเทปหนาเดียวหรือไมก็ไมทราบ
เนื้อความมีอยูว า สมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจาริกไปคือเที่ยวไป มีภิกษุ 500
รูป เปนบริวาร เสด็จไปถึง พระเชตวัน พระราชาเสด็จไปทีว่ ิหาร คําวาพระราชานี่หมายถึง พระเจา
ปเสนทิโกศล และกราบทูลองคสมเด็จพระภควันต ทูลนิมนตพระพุทธเจาวาในวันรุงขึ้นจะทรงเตรียม
อาคันตุกะทาน คือในวันรุง ขึ้นทานจะถวายทานแกพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆ ที่วา อาคันตุกะ
หมายถึงผูมา คือวาพระผูมาทั้งหมดพระองคจะถวาย และจึงไดตรัสเรียกชาวพระนครวา จงดูทานของ
เรา เมืองนี้เขาแขงขันกันทําความดี เขาไมไดแขงขันกันโกง แขงขันกันให วาทานทัง้ หลายจงดูทานของ
เรา ชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแลว วันรุงขึ้นจึงไดนิมนตสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาพรอม
ดวยพระสงฆทั้งหมด เตรียมจะถวายทานบางและสงขาวไปกราบทูลพระราชา คือ พระเจาปเสนทิโกศล
ขอพระองคผูสมมติเทพจงมาทอดพระเนตรทาน ของขาพระองคทั้งหลาย เขาก็พยายามจัดทานใหยิ่ง
กวาพระราชาที่ถวาย
เมือพระราชาไดทอดพระเนตรแลวก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกวอีกวา ทานอันยิ่งกวา
ทานของเราที่ชนทั้งหลายเหลานี้ทําแลว เราจะถวายทานอีกยอมตองถวายใหยงิ่ กวา เราจะยอมแพ
ชาวบานไมได จึงทรงรับสั่งใหเตรียมทานเสร็จเรียบรอยในวันรุงขึ้น แลวก็บอกใหชาวพระนครมาดูอีก
ชาวพระนครมาดูแลว เห็นวาทานของพระราชายิ่งใหญกวาของพวกตนมาก จึงมีการเตรียมตัว
ถวายทานกันอีก และก็กราบทูลใหพระราชาทรงทราบวา วันพรุงนี้ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะถวายทาน
ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอพระองคจงเสด็จมาดูทานของขาพระพุทธเจา อันวาทานของ
ชาวบานนีเ่ ขารวมกันเต็มอัตรา และมีจิตใจเสมอใจกันเปนคนดี ทานเขาก็มากกวาพระราชา พระราชา
องคเดียวสูเขาไมได
เปนอันวา พระเจาปเสนทิโกศล ทานเปนพระราชาที่ไมยอมแพคนในดานทําความดี ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะวา ทานเองปรารถนาพุทธภูมิ ตองการจะเปนพระพุทธเจาในวันหนา
และขอบรรดาผูฟงทั้งหลายโปรดทราบวา ใน เมืองพาราณสี นี่พระราชาทุกพระองคมีนามวา
ปเสนทิโกศล เหมือนกันหมด และพระบรมราชินีก็มีนามวาพระ นางมัลลิกา เหมือนกันหมด ในเมื่อ
เหมือนกันอยางนี้โดยชื่อ แตวาจริยาก็ดีความประพฤติก็ดี ความคิดเห็นก็ดี จะไมเหมือนกัน ฉะนั้นถาหา

กวาไปอานพบหรือฟงพบวา เมืองพาราณสี มี พระเจาปเสนทิโกศล หรือวา พระนางมัลลิกา ที่ประพฤติ
ตัวไมดี ใหทราบวาเปนองคไหนกันแน ไมใชองคนี้
ก็เปนอันวาพระราชาไมสามารถจะเอาชนะชาวบานได จึงคิดในใจวาเราจะไมยอมแพ ตอมามี
วาระที่ 6 คือวากันไปวากันมาถึงวาระที่ 6 ชาวพระนครก็เพิ่มขึ้น 100 เทา 1000 เทา พระราชาใหเทาไหร
ฉันใหเทานั้น เพิ่มเตรียมใหสูขึ้นตระเตรียมทาน โดยทีค่ ิดวาอะไร ที่ไมมีจะตองไมมีในทานอันนี้ ทาน
คราวนี้ตองมีทกุ อยาง เพราะเรามากดวยกัน เราจะตองเอาชนะ พระราชาของเราใหได ทานเปน
พระราชาก็จริงแหละ แตวากําลังของทานนอยกวาเรา เราชาวพระนครทั้งหมดชวยกัน ก็ถือวามใชเฉพาะ
ชาวพระนคร ชาวบานทั้งหมดชวยกัน เขาปาวประกาศ
พระราชาหรือ พระเจาปเสนทิโกศล ไปทอดพระเนตรทานนั้นแลว ทรงดําริวาถาเราจักไมอาจ
ทําทานใหยิ่งกวาของชาวพระนครทั้งหมดนี้ ใหสูงกวาเขาชีวิตของเราจะอยูเ พื่ออะไร คนอยางเราจะ
ยอมแพไมได ถาเราไมสามารถชนะทานของชาวบานไดเราตายดีกวา เมื่อคิดแบบนีแ้ ลวทําอยางไร ก็คิด
ไมตก ตั้งใจวาจะหาอะไรมาบาง ไปดูแลวชาวบานแกมีทุกอยาง ขึ้นชือ่ วาอะไรไมมี ไมมีในทานนั้น มี
ทุกอยางครบถวน ในที่สุดก็หาอุบายไมได ทําอยางไร ก็นอนบรรทมนอนดําริถึงอุบายที่จะตองทําอยู
นอนฝง ตอนนอนก็รูสึกวาไมคอยอยากจะกินขาวกินปลา ใครมาพูดก็ไมคอยอยากจะพูดดวย นั่งคิด
เดียววาเราจะเอาอะไรมาใหทานดีหนอใหยิ่งกวาชาวบาน เขาไมยอมแพเรา เราก็ยอมแพไมไดนที่ ุกคน
ตองฟง ถาทุกคนที่ฟงแลวมาแขงขันกันทําความดีอยางนัน้ จะมีประโยชนมาก ขอตลุยเรื่อง
ตอนนั้นมา พระนางมัลลิกา ก็เขามาเฝาทาวเธอ พระนางมัลลิกาเทวี นี่ชื่ออยางนี้มันเหมือนกัน
จะตองวงเล็บวา พระนางมัลลิกาเทวี โดยตําแหนงพระราชินี แตชื่อจริงๆ ที่ยังไมมาเปนพระราชินชี ื่อวา
ศรีระจิตร ศรีระจิตร นะเขาไปเฝาทาวเธอแลว ทูลถามวาขาแตมหาราชเจาเพราะเหตุไรพระองคจงึ เปน
ผูบรรทมคือนอนแบบนี้ และทําไมรางกายของพระองคนดี้ ูเหมือนกันคนที่มีความเหนื่อยมาก นอนถอน
ใจ บรรทมถอนใจ รางกายก็ซูบซีด หนาก็ซูบซีด ตาก็เหมอลอย พระองคทรงคิดถึงเรื่องอะไรหรือพระ
เจาขา หรือวาจะไปเจอเทวีที่ดีกวานี้อีก หมอมฉันจะไปติดตามมาให พระนางทรงทราบ
พระราชาก็ตรัสวา พระเทวีนี่นองหญิงเธอยังไมเขาใจนะ เวลานี้ฉนั แพชาวบานเขารูไหม ฉันให
ทานเทาไหร ชาวบานก็รวมใจกันใหมากกวานั้นเปนรอยเทาพันเทา แลวฉันจะเอาอะไรดี ไปชนะ
ชาวบานเขา เออนองหญิงทราบวานองหญิงเปนคนมีปญ
 ญาดี มีความละเอียดรอบคอบและก็สุขมุ มี
ความรูจักประโยชนและสิ่งที่ไมใชประโยชน จะมีอะไรชวยฉันคิดไดบางไหม
เวลานั้น พระนางมัลลิกา ก็กราบทูลทาวเธอวา ขาแตสมมติเทพพระองคอยาทรงคิดมากไปเลย
เรื่องทาน ไมใชของหนัก พระราชาเปนผูใหญในแผนดิน ฉะนั้นพระนครทั้งหลายจะใหแพนะ ไมได
พระองคเคยทอดพระเนตรหรือวาเคยสดับแลวที่ไหนหมอมฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค
นั้นก็
หมายความวา เคยเห็นไหมที่พระราชายอมแพชาวบาน พระราชานี่ความจริงไมใชมมี านะหนัก แตตอง
ทําความดี ใหเหนือเพื่อเปนการจูงใจคนใหมีความดีปฏิบัติความดีตาม ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเด็กยอม

เห็นวา ผูใหญทําดีก็อยากจะดีบางทําอยางไรก็ชอบทําตามนั้น ฉะนั้นเมื่อพระราชาชอบใหทาน ชาวบาน
ก็ตองใหทาน
พระนางจึงไดกราบทูลทาวเธออยางนี้วาความที่พระนางเปนผูใครจะจัดแจง อสทิสทาน คือ
หมายความวาตั้งใจไวแลววาจะถวาย อสทิสทาน มานานแลวแตโอกาสมันยังไมมี ขาแตพระมหาราชเจา
ขอพระองคจงรับสั่งใหเขาทําดังนี้ คือหนึง่ ทํา มณฑป สําหรับนั่งในวงเวียน คือทําวงเวียนแลวก็ทํา
มณฑป สําหรับนั่งใชไมเรียบๆ ที่ทําดวยไมสาละและใชไมขานาง ขานางเอาไวถา งขาทําเปนโตะเพื่อ
บรรดาพระสงฆ 500 รูปนั่ง สําหรับพระที่เกิน 500 จะนั่งบอกวงเวียน ในวงเวียน 500 ทํา ตั้งทําโตะนั่ง
สบายๆ และขอใหจงรับสั่งใหทําเศวตฉัตร 500 คันชางประมาณ 500 เชือก ชาง จะถือเศวตฉัตรทั้งหลาย
เหลานั้นกัน้ อยูเ บื้องหลังใหภกิ ษุ 500 รูปงานมันใหญมาก และขอจงรับสั่ง ใหทําเรือสําเร็จดวยทองคํา
อันมีสีสุก คําวาสําเร็จหมายความวา สั่งทําเรือทองคํา ทองคําแทๆ ที่มีสีสุกสัก 8 ลําหรือ 10 ลํา และก็เรือ
เหลานั้นจะอยูท ามกลางมณฑป และจะมีเจาหญิงองคหนึ่งๆ จะนั่งบดของหอมอยูในระหวางภิกษุ 2 รูป
คือภิกษุพระ 2 องค มีเจาหญิง 1 องค นั่งบดของหอมถวาย และเจาหญิงอีกองคหนึ่งจะถือพัดถวายแก
พระภิกษุ 2 รูป พระ 500 นี่ก็เจาหญิง 500 เขา ไปแลว เจาหญิงที่เหลือจะนําของหอมที่บดแลวมาใสใน
เรือทองคําทุกๆ ลําและบรรดาเจาหญิงทั้งหลายนั้นเจาหญิงบางพวก จะถือดอกอุบลเขียวคือดอกบัวเขียว
เคลาของหอมที่ใสไวในเรือทองคํา จะใหภิกษุรับเอากลิ่นหอม
ที่ทําอยางนี้นะจะเอาชนะชาวบาน เพราะวาชาวบานเขาจะไมมีเจาหญิงใชคือเจามีเฉพาะกลุม
เจา คําวาเจา ชาวบานจะมีเจาหญิงไมได และอีกประการหนึ่งชาวบานก็ไมมีเศวตฉัตร และชาวบานจะมี
ชางก็มมากเทาชางของพระราชา นี่ถือเอาชนะกันตอนนี้ และชาวบานจะแพดวยเหตุผลเหลานี้พระเจาขา
ก็ไดกราบทูลตอไปวา ขอพระองคจงรับสั่งใหทําอยางนี้เถิด
พระเจาปเสนทิโกศล ฟงแลวก็ดใี จหายเหนื่อย ลุกผลุนผลันมาทันที วาดีแลวนองหญิง เรื่องอัน
งามเจาบอกพีแ่ ลว จึงไดทรงรับสั่งใหทํากิจทั้งสิ้นโดยทํานองที่นางกราบทูลมาแลว ชางเชือกหนึ่งยังไม
พอตอภิกษุรูปหนึ่ง และหมายความวาภิกษุแตละองคตองใชชางแตละเชือก แตนับไปนับมาแลว ชางมัน
ไมพอ ชางไมพอไมใชอะไร ชางนะมีมาก แตไมพอฟงเหตุผลไปกอน เปนอันวาชางเชือกหนึ่งเฉพาะ
พระภิกษุรูปหนึ่ง 500 รูปนะไมพอ จะทําอยางไร
พระนางมัลลิกา จึงไดกราบทูลถาม วาชาง 500 เชือก เรามีไมพอหรือมีไมถึง 500 เชือก พระ
นางทราบวามีมาก พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตรัสวามีนอ งหญิง ชางที่วาไมพอนะ มันเหลือแตชางตัวดุ
รายนะซี ถาชางทั้งหลายเหลานั้นไปเห็นพระเขาละก็ มันจะทํารายพระเพราะวาชางเห็นพระนี่ไมเชื่อง
กับพระก็เหมือนกับควายทีไ่ มเชื่องกับพระ ไลขวิดพระนั่นเอง เหมือนกับลมพายุไลพระพระนางก็ได
กราบทูลใหทรงทราบวา ขาแตสมมุติเทพ หมอมฉันทราบที่เปนที่ยนื ถือฉัตรของลูกชางซึ่งดุรายเชือก
หนึ่ง หมายความวามีลูกชางเชือกหนึ่งพรอมที่จะถือฉัตรได ถึงแมวาจะดุรายก็สามารถปราบไดดวย
กําลังใจ

พระเจาปเสนทิโกศล ก็ถามวาเราจะเอาชางมาอยูที่ตรงไหนละ พระนางมัลลิกา ก็กราบทูลวา
ยืนที่ใกลๆ พระผูเปนเจาชื่อวา องคุลิมาล หมายความวาลุกชางตัวที่มนั ดุเอามายืนใกลๆ องคุลิมาล ไดสู
กัน องคุลิมาล ไมใชกอย แตวาเวลานี้ทานเปนพระอรหันตแลว พระราชารับสั่งใหราชบุรุษทําอยางนั้น
คือวาพระราชารับสั่งใหเอาชางตัวนั้นมายืนใกล องคุลิมาล ถือฉัตร พอมาใกล องคุลิมาล ก็อาศัยบารมี
ความดีของทาน ลูกชางก็สอดหางเขาไปในระหวางเขา ไดปรบหูทั้งสองหรือทั้งสองขึ้นหลับตายืนอยู
มหาชนแลดูชา งซึ่งทรงเศวตฉัตรเพื่อ พระเถระหรือ องคุลิมาล นั้น จึงพากันคิดวานี่เปนอาการ
ของชางที่ดุราย ที่วาเห็นปานนี้ ทานองคุลมิ าล พระเถระยอมทําได หมายความวาปราบพยศของชางได
พระราชาทรงถวายภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยอาหารอันประณีตแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญสิ่งใดที่เปนกัปปยะ คือเปนของสมควร หรือ
กัปปยภัณฑของที่สมควรที่ของใชในโรงทานนี้ทั้งหมด หมอมฉันถวายทุกสิ่งทุกอยางแตสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาคือถวายทั้งหมด ของนะไมใชคน สิ่งที่เปนวัตถุทั้งหมด เรือทองคําก็ดีอะไรก็ดีเตียงตั้งก็
ถวายหมด เปนอันวาพระราชา ทรงถวายเสร็จ ทานกลาววาในทานทั้งหลายเหลานัน้ ทรัพยมีประมาณ
14 โกฏิ อันพระราชาทรงบริจาคในวันเดียวนัน้ ของ 4 อยางก็คือ เศวตฉัตรหนึง่ บรรลังกสําหรับนั่งหนึ่ง
เชิงบาตรหนึ่ง ตั่งสําหรับเข็ดเทาหนึ่ง เปนของที่หาคาไมได เปนของมีราคาสูง
เมื่อพระศาสดาคือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจารับทราบแลว ทานกลาววาใครๆ ผูสามารถทําทาน
ถึงปานนี้แลวไมมี ไมสามารถจะทําได ถวายทานในพระพุทธเจาทั้งหลายในครั้งใหมอีกไมได ทาน
ประเภทนี้เขาถวายกันคราวเดียวเพราะเหตุวา อสทิสทาน ประเภทนีจ้ ะปรากฏแกสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาหนึ่งองคตอหนึ่งครั้ง คือถวายกัน ครั้งเดียวของมันหนักปริมาณมันสูง และผูที่ถวายทาน
ประเภทนี้ไดกเ็ ปนผูหญิงไมใชผูชาย ก็เรือ่ งราวมันก็มีมาก มันก็จบไมไดจะลัดก็ลดั ไมได ทัง้ นี้เพราะ
อะไร ก็เพราะวาตองเอาหนังสือมากางแลวก็เลาสูกันฟง เรื่องของทานมีความละเอียด
ขอบรรดาทานพุทธบริษัท วันนีกห็ ยุดกันแคนี้นะสําหรับทองเรื่อง เหลือเวลาอีก 5 นาที ก็มานั่ง
คิดกันวาใน เมืองพาราณสี นะ พระเจาปเสนทิโกศล ความจริง ก็เปนสหายกันกับองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่กลาววาเปนพระสหายคือเปนลูกกษัตริยเหมือนกัน อายุรุนราวคราวเดียวกัน และก็มี
ศรัทธาในองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดามาก และในการทําทาน คือ พระโพธิสัตวไมยงั้ ในการทํา
ทาน และแถมมีพระมเหสีคอื พระนางมัลลิกาเทวี อยาลืมนะ มัลลิกาเทวี องคนี้เดิมของทานชื่อ ศรีระ
จิตร เปนผูที่ทรงทานมากมีศรัทธามากจริยาของทานยังมีมากไปกวานี้ แลวก็จะคุยกันวันหนา
รวมความวาทานที่ทานใหอาศัยบุญบารมีเดิม คือวาถอยหลังในชาติตอๆ ไปก็ปรากฏวาทั้งสอง
ผาน นี่ทานผูรทู านบอกใหฟง ใน ธรรมบท อาจจะไมบอกไวทานบอกวาทั้งสองทานนับแตอดีต ตั้งแต
ปรารถนาพระโพธิญาณมาตัง้ แตเริ่มแรก ก็เปนผูหนักในทาน บางครั้งบางคราวทานเกิดในสภาวะของ
คนยากจนผานุง ก็เกาแสนเกา จะตองประกอบอาชีพดวยแรงงาน คือทําไรทําผัก ฐานะทางสมบัตกิ ็ไม
คอยจะมีกิน ก็ปรากฏวามีคนยากจนเข็ญใจมาเมื่อไหร อาหารของทานแมจะเกือบไมอิ่ม ก็พยายามแบง

ให แบงใหไมมากก็แบงใหนอยๆ พอทีป่ ระทังชีวิตไปชั่วคราว ทีก่ ําลังใจของทานเปนอยางนี้เรื่องใน
ทาน โดยเฉพาะ พระนางมัลลิกาเทวี ทานผูรู ผูนั้นบอกใหทราบวา พระนางมัลลิกาเทวี นี่ถวายทานหนัก
เปนพิเศษ ในอดีตที่ผานหรือวาชาตินี้กต็ าม จะเปนคูปรับกับ นางวิสาขามหาอุบาสิกา คือหนึ่งจริยาก็มี
ความนิ่มนวล สองการสละทานก็หนักมาก ในชาติกอนๆ มา อันนี้จะอางถึงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
ไมไดนะ ทานผูรูบอกวาในชาติกอนๆ ทานชอบบูชาทานบูชาธรรมดวยเครื่องประดับ ในบางคราวซึ่ง
เกิดเปนพระราชินีของพระมหากษัตริย องคใดองคหนึ่งในชาตินนั้ ๆ มาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระ
ภควันตคือสมเด็จพระพุทธเจาก็ดี ฟงเทศนจากพระอรหันตกด็ ีพอใจในธรรมะ ถอดเครื่องประดับที่มี
ราคาสูงที่ชาวบานไมสามารถจะมี ถวายบูชาธรรมแลวก็ตีราคาเปนเงิน ตีราคาเปนเงินใหมนั สูงกวาราคา
ปกติ แลวก็ประกาศขาย เพราะพระใชเครื่องประดับไมได ทานทราบ เมื่อไมมีใครซื้อทานก็ซื้อเอง เอา
เงินจํานวนนั้นบํารุงพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา
เพราะอานิสงสอยางนี้การใหทานหนักมาในกาลกอน ตอมาสมัยเมื่อพบองคสมเด็จพระชินวร
พระราชสวามีในสมัยนัน้ ก็มาเกิดเปน พระเจาปเสนทิโกศลพระนางศรีระจิต ก็มาเกิดเปน พระนาง
มัลลิกาเทวี นี่ชื่อสําหรับพระราชินีนะแตชื่อจริง ศรีระจิตร ทานวาอยางนั้น ผิดถูกก็เปนเรื่องของทาน
การถวายทานในครั้งนี้จึงเปนของไมหนัก เพราะสมัยนัน้ มีมหาเศรษฐีมีเงินนับเปน 80 โกฏิบาง 160
โกฏิบาง ยิ่งไปปกวานัน้ บาง คนที่มีมากหนักจริงคือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ในเมื่อชาวบานมีทรัพย
อยางนั้นมาก พระราชาก็ตอ งมีทรัพยมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงทรงพระราชทานการบําเพ็ญกุศลถึงไดวันละ
14 โกฏิ 14 โกฏินี่หมายความวาแมแต พระนางมัลลิกาเทวี ก็มีสิทธิจะใชในเงินนี้คือวันหนึ่งๆ พระราชา
สามารถจับจายใชถึงวันละ 14 โกฏิ และมีผูสงสัยวา พระเจาปเสนทิโกศล สมัยนั้นมีลูกเทาไหร ภรรยา
ใชคนเดียว พระนางมัลลิกาเทวี เปนภรรยาเอก เอกอัครมเหสีนอกจากนั้นจะมีเทาไหรก็ดูลูก ลูกสังเกต
ตามเรื่องนี้ปาเขาไปเลย 1000 คน ถาลูกเกิน 1000 ก็เจาหญิงเกิน 1000 คน อาจจะเปนลูกบางเปนหลาย
บางเปนเหลนบาง และก็จริงๆ แลว คําวา เจาหญิงสวนใหญจะเปนลูกของกษัตริยแตวาเปนลูกของ
กษัตริยขางเคียงคือนองๆ รองลงไป ก็รวมความวาพระราชาทานมีทรัพยกใ็ หญ ฐานะก็ใหญ มีลูกก็มาก
ตามฐานะ เรื่องราวในตอนนีย้ ังไมสรุปเรื่องธรรมะ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา สัญญาณบอกหมอเวลาผานไป แลว ขอลา
กอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผู รับฟงทุกทาน
สวัสดี เรื่องนีน้ ะจะตอในวันพรุงนี้ตอไป สวัสดี

พระสูตรกอนทิทรา 2
อสทิสทาน 2
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อวานนี้เสียงมันแยเสมหะติดคอ วันนีก้ ็มาคุยกันถึงเรื่องราว
ของ พระนางมัลลิกาเทวี ตอไป พระนางมัลลิกาเทวี นี่ไดชื่อวาเปนจอมแหงการใหทาน ทานผูรูบอกวา
ในสมัยทุกชาติที่ไดเกิดมา ทานนิยมในการใหทานมาก มีบางครั้งในวาระหนึ่งที่ไดบอกวาสมัยนัน้ จน
แสนจน สามีฟนดินทําไร ทานเองก็หมผาสไบ ผาเกาๆ หาบกระเชาขาวไปสงสามี อุมลูกไปดวยไปถึง
เมื่อสงกระเชาให เอาลูกวางก็ฟนดินตอไป ถึงแมวาจนแสนจนขนาดนัน้ ถามีคนที่มีความยากจนเข็ญใจ
มีความหิวโหยมา ก็อุตสาหแบงทรัพยสินและอาหารเทาที่มีอยูเล็กนอยใหแกเขา เปนการบรรเทาความ
ทุกข นี่กําลังใจของคนที่มีความดีหนักใน ทสทิสทาน ก็เปนอยางนี้ ก็รวมความวาเวลาที่ พระเจาปเสนทิ
โกศล (ขอตอเมื่อวานนีน้ ะ) ถวาย ทสทิสทาน ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและบรรดาพระสงฆ
ทั้งปวง เมื่อถวายเสร็จชาวบานก็เจงซี จะเอาที่ไหนมาละ จะเอาเจาหญิงที่ไหนมานัง่ พัดใหแกพระ มา
จัดการใหกับพระ นี่แพหนึง่ สองจะเอาชางที่ไหนมาเปนรอยเปนพันเชือก สามจะกลาสละทองทําเรือ
ทองคํา อันนีม้ ันเปนไปไมได ชาวบานก็ตองถือวายอมแพพระราชา แตกย็ อมแพแตวัตถุ แตวากําลังใจ
ไมยอมแพ ก็ยงั ถวายทานกันเปนปกติ อันนีม้ ันมีอยูตอนนีท้ ี่ไมจบ ตอนหนึ่งเมื่อวานรนี้ที่มันจบไมได
ในขณะที่พระราชาใหทานมันมีคนอยูคนมีอารมณชั่ว คือคนดีมีที่ไหนคนชั่วก็มีทนี่ ั่น โบราณ
เขาบอกวาน้ําถึงไหนปลาถึงนั่น ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานถาจะคบหาสมาคมกับคน เรา
ถือวาเขาเปนทีร่ ักสําหรับเราแตสวนหนึ่งของใจคิดวาสักวันหนึ่ง ขางหนาคนที่มกี ิเลสอาจจะประกาศ
ตนเปนศัตรูกบั เราก็ได ความจริงเรื่องนี้ผมโดนมาหนัก ใหกนิ แลวก็กลับไมใชขี้บนหลังคามันจะฆาผม
มีเยอะแยะ แตผมก็เฉยๆ ถือวาเปนเรื่องธรรมดา แตก็ไมแนนกั ถาเขาลงมือจะฆาจริง จะวิ่งหนีหรือวาหนี
ไมไหวก็ไมทราบก็ยังไมแนในตอนนั้นอันนี้จะลองกันไมได เพราะผมไมไดประกาศตนวาผมเปนพระ
อรหันต ถาไมทํากันหนักๆ เขาก็ไมแน สุนขั จนตรอกอาจจะหนักกวาสุนัขที่วิ่งไดก็ได
ก็มีเรื่องเลาอยูว าอํามาตยของพระราชาคือ พระเจตาปเสนทิโกศล มีอยู 2 คน อํามาตย 2 คนนี่
เปนอํามาตยเลวหนึ่งคนดีหนึง่ คน คนเลวมีกําลังใจไมเทากับชาวบานหรือมเทากับสัตวเดียรัจฉานตัว
เล็กๆ ที่มีจิตเมตตาคือ หนึ่ง กาฬอํามาตย และก็ ชุณหอํามาตย หนึ่ง อํามาตย 2 คน นี่ กาฬอํามาตย คิด
วาการที่พระราชาใหทานหนักอยางนี้ ความเสื่อมและความหมดสิ้นไปแหงทรัพย 14 โกฏิ และความสิ้น
ไปก็หมดไปในวันเดียวเทานั้น ผลาญทรัพยสินของราษฎรของประชาชน ทรัพยสนิ ตางๆ มันอาจจะเปน
ภาษีอากรของประชาชนก็ไดผลาญซะหมด พระราชาไมเปนเรื่อง บรรดาพระเหลานี้กินแลวบริโภคแลว
ก็จะกลับไปนอนหลับไมไดเคยกอประโยชนอะไรใหประเทศชาติ ไมนาจะเลี้ยง และคิดตอไปวา
โอหนอ พระราชาหรือราชตระกูลนี่ฉิบหายแลว หมดทุนหมดรอบหมดกันแคนี้ บรรลัย ใชเงินใชทอง
หมด ตําหนิพระราชา ตําหนิทานของพระราชานี่ กาฬอํามาตย นะ คนชั่วคนที่หนึ่ง

สําหรับคนที่สองคือ ชุณหอํามาตย เขาก็คิดวาแมทานที่พระราชาไดถวายแลวก็ใครๆ ที่ไมดํารง
ในความเปนพระราชา ไมอาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ไดทวี่ าพระราชาไมใหสว นบุญแกสัตวทั้งปวง
ยอมไมมี เราอนุโมทนาทานนี้
หมายความวาเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฉันเสร็จ พระราชาก็ทรงกราบ เพื่อตองอการ
จะฟงการโมทนา โมทนาของพระพุทธเจาไมใชวา ยถาสัพพี ทานเทศน
แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงดําริวา พระราชาถวายมหาทาน ก็เหมือนกับใหบอ น้ําใหญ
แกบรรดาประชาชน ใครจะอาบจะกินจะเลนก็ได มหาชนจะไดแบเพือ่ จะทําจิตใหเลื่อมใส ที่ไมยอม
เลื่อมใสนะมีหรือมมี ก็ทรงทราบวาระน้ําจิตของอํามาตยทั้งหลายเหลานั้น และก็ทรงทราบวาถาเราจะ
ทําโมทนาใหสมควรแกทานของพระราชา กาฬอํามาตย หัวจะตองแตกเจ็ดเสี่ยงเพรากําลังบุญใหญของ
พระเจาปเสนทิโกศล และ พระนางมัลลิกาเทวี สําหรับ กาฬอํามาตย หัวจะตองแตกเจ็ดเสี่ยง สําหรับ
ชุณหอํามาตย จักตั้งอยูใ นโสดาปตติผล
กาฬอํามาตย นี่คนเลวมากจิตทรามมาบาปหนัก ถาทรงเทศนืจนหัวจะแตกเจ็ดเสี่ยง แตสําหรับ
ชุณหอํามาตย นะ ถาโมทนาเสร็จเธอจะไดบรรลุมรรคผลคือเปนพระโสดาบัน พระโสดาปตติผล
สําหรับพระพุทธเจาเองทรงทราบอาศัยการอนุเคราะหสงเคราะหกับ กาฬอํามาตย หมายความวาเธอไม
ควรจะตองตายเสียเวลานี้ สมเด็จพระชินศรีจึงไดตรัสคาถา 4 บาทนั้น จึงไดกลาวคาถาแค 4 บาท 4 บาท
นี่มัน 4 วรรค วรรคหนึ่ง 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 ไมไดบอกพระราชาทรงถวายถึงขนาดนี้
พระเจา ปเสนทิโกศล ทานก็คิดวาเราใหทานขนาดที่ชาวบาน ก็ทําไมไดอยางนี้ สมเด็จพระชิน
ศรีกลับใหโมทนายอๆ นิดเดียว ไมเปนเรือ่ ง เมื่อพระพุทธเจา ทรงลากลับไปสู พระเชตวัน พระเจาป
เสนทิโกศล ก็ตามพระพุทธเจาไปดวย ที่ตามไปไมใชอะไร จะไปทวงโมทนาวาใหตงั้ เยอะทําไมชนกัน
นอยนัก ทําไมโมทนากันนอยนัก มันไมสมควรกับทานที่เราให เขาไปถึงแลวนะหลังจากนั้นพระราชาก็
เสด็จตามไปถึง เชตะวันวิหาร ตอนนั้นบรรดาพระทั้งหลายถาม องคุลิมาล วาผูมีอายุทา นเห็นชางดุรา ยที่
ทรงเศวตฉัตร ทานไมกลัวชางหรือครับ องคุลิมาล ทานก็ตอบวา ผูมีอายุทั้งหลาย ผมไมกลัว
บรรดาพระทั้งหลายเหลานัน้
เขาเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานองคุลิมาล พยากรณความเปนอรหันตผลของคน คําวาไมกลัวชาง ไมกลัวตายนี่ คน
ที่ไมกลัวจะมีเฉพาะพระพุทธเจาพระอรหันต พระเจาจักรพรรดิ์ และก็ชางตัวสูสงคราม นี่การที่ องคุ
ลิมาล บอกไมกลัว แสดงวาตัวเองเปนอรหันต พระก็ไมใชเจา
พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ผูเชนกับบุตรของเราเสมอ ดวยโคตัวประเสริฐ ใน
ระหวางแหงโคตัวผู คือรพะขีณาสพทั้งหลาย พระขีณาสพนี่หมายึถงพระอรหันตเมื่อกิเลสสิ้นแลว ยอม
ไมกลัวดังนี้แลว จึงตรัสเปนคาถาใน พรมหมณวรรณ ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูช นะโดยวิเศษ ผูไม

หวั่นไหว ผูลางแลวผูต รัสรูแลว นั่นวาเปนพราหมณ นี่เปนพุทธภาษิตนะ (เสียงกังกังๆ เอาเขาแลวเพราะ
ทานหนังสือ เรื่องนี้ปลอยหนังสือไมไดกลัวจะเลอะเทอะ)
ทานกลาวตอไปวา (สํานวนอาจจะไมดีไปบาง ขออภัยนะ) ทานกลาววา พระเจาปเสนทิโกศล ก็
ทรงเสียพระทัย คิดวาพระผูม ีพระภาคจาไมอนุโมทนาใหสมควรแกเรา ตรัสเพียงคาถาเล็กนอยเทานั้น
เสด็จลุกจากอาสนะไป เราจักเปนอันไมทําทานใหสมควรแกพระศาสนา หมายความวาทานตรัส
เล็กนอย แลวทานก็ไป แสดงวาทานใหตั้งเบอเรอขนาดนีไ้ มสมควรแกศักดิ์ศรีของเราหรืออยางไร อันนี้
อารมณใจของคนไมเหมือนกัน พระพุทธเจาหมดกิเลส พระเจาปเสนทิโกศล เปนพระโพธิสัตวยังเปนมี
กิเลสเต็มเปา ก็คิดนอยใจ ไมไดๆ ตองไปทวงทานเรียกวาทําทานอันไมสมควร หมายความวาทานที่ทาน
เห็นไมสมควรหรือยังไง เราจักเปนอันไมถวาย กัปปยภัณฑ ถวายแต อกัปปยภัณฑ ถายเดียวเสียแลว
หมายความวาทานที่ใหมนั จะมีของไมควรมั่งหรือยังไง ของที่สมควรเราไมไดใหหรือยังไง ทานจึงไม
โมทนาใหดี
เปนอันวา พระเจาปเสนทิโกศล เปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาขุนเคืองเสียแลวหรืออยางไรกัน
แน (หนังสือก็ยอนไปยอนมา ผมก็รําคาญเหมือนกัน ขอเลยไปเลยหนังสือนี่ยอนไปยอนมายุงจริงๆ)
พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จไปสูวิหารถวาย บังคมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานที่ถวายนั้นมันไมควร หรือยังไงจึงไดใหพรนิดเดียว พระพุทธเจาจึงตรัสวา นี่
หมายความวาอยางไร พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตอบวา พระองคนะใหพรหนอยเดียว มันไมสมควรแก
ทานที่ขาพระพุทธเจาถวายทานอยางนีใ้ ครๆ ก็ทําไมไดนาจะใหพรมากๆ พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัส
วาพระมหาบพิตร พระองคถวายทานสมควรแลวและก็ยิ่งใหญที่สุด ทานประเภทนี้เขาเรียกวา อสิทิ
สทาน ใครๆ ที่อาจถวายแกพระพุทธเจาองคหนึ่ง หมายความวาคนทีส่ ามารถจะถวายพระพุทธเจาองคน
หึ่ง มีครั้งเดียว ไมมีการซ้ําสอง ไมมีใครถวายไดอกี และก็เปนธรรมดาที่ทานประเภทนี้ยากที่บุคคลจุ
ถวาย
เมื่อเปนเชนนัน้ พระเจาปเสนทิโกศล จึงกราบทูลวา เพราะเหตุใดพระองคจึงไมทรงทําโมทนา
ใหสมควรแกทานของหมอมฉันพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา เพราะบริษัทไมบริสุทธิ์พระ
มหาบพิตร นีบ่ รรดาพระเณรฟงไวดวยนะถาคนที่เขาไมเต็มใจเขาไมเห็นดวย อยาไปยุงกับเขา คนที่ไม
ชอบทําบุญอยาไปชวนทําบุญเฉยๆ ใหเขาทําบุญดวยศรัทธา ในเมื่อเขาไมมีศรัทธา ไปดึงเขาเกินกําลัง ใจ
จะศรทธา ไปดึงเขาเกินกําลัง ใจจะเศราหมอง ดังนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงถามตอไปวา ทําไมบริษัท
คนทั้งหลายเหลานั้น เขามีโทษอะไรหรือพระเจาขา
ลําดับนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบอก วาระจิตคือความรูสึกการนึกคิดของอํามาตยทั้ง
สอง และตรัสบอกความที่อนุโมทนา อันพระองคอาศัยความอนุเคราะหใน กาฬอํามาตย ถาขืนโมทนา
เต็มอัตรา กาฬอํามาตย จะหัวแตกเจ็ดเสีย่ ง แตวา ชุณหอํามาตย จะเปนพระโสดาบัน ก็เปนวาความรูสึก
ของคนสองคนนั้นมีเจตนามเสมอกัน กาฬอํามาตย มีความรูสึกเปนศัตรูกับพระราชาศัตรูกับทาน แต

ชุณหอํามาตย ถึงแมวาทานนี่จะสลายตัวมากก็ไมเปนไร เปนเรื่องของพระราชา ที่ทําไดยาก เรา
อนุโมทนาทานนี้
เมื่อพระพุทธเจาตรัสแบบนัน้ พระราชาจึงไดเรียก กาฬอํามาตย เขามาถามวาไดยินขาววา
ขณะที่ฉันทําทานเธอคิดอยางนี้ใชไหม เขาก็กราบทูลวาจริง จึงไดตรัสวา เมื่อเราพรอมกับบุตรภรรยา
ของเรา ไมไดถือเอาทรัพยสมบัติของใครของเธอมาใหทาน ฉันใหของของฉันที่มีอยู เปนทรัพยสิน
สวนตัว ไมไดเอาเงินภาษีอากรมาให เปนทรัพยพอทรัพยแมให เปนทรัพยที่ฉันทําไดกอนเปนพระราชา
และอาชีพใดๆ ฉันจับเฉาพะทรัพยเทานัน้ มันไมไดเบียดเบียนอะไรกับเธอเลย และก็สิ่งใดที่ฉันใหแก
เธอแลวสิ่งนั้นก็เปนอันวาฉันใหเลยไมคืนมา แตวาตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปนะเมื่อกําลังใจเราไมเสมอกัน
ฉันชอบใหทาน เธอชอบดาทานเธอจงออกไปจากแวนแควนของฉัน ทรัพยสมบัติที่ฉันใหเอาไปให
หมด ฉันไมรบิ แตเธออยูที่นไี่ มได จึงไดทรงเนรเทศ กาฬอํามาตย ออกจากแวนแควน
และก็รับสั่งเรียก ชุณหอํามาตย มา แลวก็ถามวา ไดยินวาเวลาที่ฉันใหทานเธอคิดอยางนี้ใชไหม
เขาก็บอกวาใชพระเจาขา ถาสงสัยไวคราวหนากอนนะวาคิดยังไง จึงตรัสวาดีละ เราเลื่อมใสของใจ
ทานจงรับราชสมบัติของเราฉันใหเธอเปนพระราชาแทนฉัน 7 วัน 7 วันนี่ฉันจะมีหนาที่เปนชาวบาน
ราษฎรเต็มขั้น อานาจแหงความเปนพระราชา การจับจายทรัพยสินเปนหนาที่ของเธอ มีอํานาจ 7 วัน
แลวเธอจงใหทานซึ่ง 7 วัน โดยทํานองที่เราใหแลวนั่นแหละ ทรงมองราชสมบัติแกเขาสิ้น 7 วัน
แลวจึงไดกราบทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทอดพระเนตรการกระทํา
ของคนพาล เขาไดใหความลบหลูในทานที่หมอมฉันถวายแลวอยางนี้ อันนี้ไมมีขอคิดอะไรกันมาก
เพราะสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เปนอยางนีพ้ ระมหาบพิตร ขึ้นชื่อวาคนพาลไมเคยยินดีใน
ทานหรือความดีของผูอื่น เปนผูมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา หมายความวาอยูก ็มีแตความทุกขตายแลวก็
ทุกข สวนพวกนักปราชญ อนุโมทนาทานแมของคนอืน่ คือเห็นวาเขาทําทานก็ยนิ ดีในการทํานั้น จึงเปน
ผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
นี่เปนอันวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยืนยันแ
คนนะคนดีถึงแมวาไมมึสตางคหรือมีทรัพยจะใหทาน เห็นคนอื่นใหทานโมทนาคือยินดีวาแห
มดีจริงๆ ขอยินดีกับเขาดวย แคนี้นกึ ใจใน ตายแลวไปสวรรคแน เมือ่ ตรัสอยางนี้แลวยังตรัสเปนภาถา
เปนพุทธภาษิตวา พวกคนตระหนี่จะไปสูเทวดาโลกไมไดเลย พวกคนพาลยอมไมสรรเสริญทานคือ
ความดีของบุคคลอื่น สวนนักปราชญอนุโมทนาคือยินดีในทานทีบุคคลอื่นให เพราะฉะนั้นนัง่ เอง
นักปราชญนั้นจึงเปนผูมีสขุ โลกหนา นี่ก็สรุปสั้น คาถานี่ตองคิดตามนะ
เปนอันวาเมื่อพระพุทธเจาทรงเทศนยอๆ จบ และเวลาจบพระธรรมเทศนาก็ปรากฏวา ชุณห
อํามาตย ตั้งอยูในพระโสดาปตติผล การเทศนยอๆ คราวนั่นขององคสมเด็จพระทศพล ไดมีประโยชน
แกบรรดาพุทธบริษัทที่ประชุมกันแลว ชุณหอํามาตย ครั้นเปนพระโสดาบันแลว ไดถวายทานโดย

ทํานองที่พระราชาถวายแลวสิ้น 7 วันเหมือนกันแล นี่รวมความวา เรือ่ งราวของพระนางก็ดีพระราชาก็ดี
ตองวากัน 2 หนาเทป เพราะอะไร เพราะตีลัดก็ไมได ถาจะตีลัดก็จะเสียเรื่อง
อยาลืมวา พระนางมัลลิกาเทวี ทานมีจริยาดีมาก แลวก็ประการที่สอง พระเจาปเสนทิโกศล ก็ไป
ปรารถนาเปนสมเด็จพระผูมพี ระภาคคือปรารถนาพุทธภูมิ สองคนนี่เปนคูบารมีกัน นานมาแลวตั้งแต
ดึกดําบรรพ ตัง้ แตทานปรารถนาพุทธภูมิใหมๆ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย ความจริงผมก็ย่ําแย
เหมือนกัน เมื่อบันทึกใหมๆ วันวานนี้ไอเสมหะมันเขาไปติดคอ นีค่ วามทุกขของรางกายเปนอยางนี้
รวมความวาทัง้ สองทานก็ดี ลูกๆ นับเปนรอยก็ดี อํามาตยขาราชบริพารก็ดี คําวาดีนี่ผมไมไดหมายถึง
หนึ่งนะ หมายความวาเปนคนดีหมดปรากฏวาทุกคนเคารพในองคพระบรมสุคตคือพระพุทธเจา ก็เชื่อ
วาทานบารมีมผี ลยิ่งใหญ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาคนใหทาน ทานนีเ่ ปนปจจัยของนิพพานไดแนนอน
เพราะวาคนทีจ่ ะใหทานบรรดาทานพุทธบริษัท อารมณแรกหนึง่ ตองมีความรัก สองตองมีความสงสาร
ถาคนที่เรารูจักกันถาเราไมรกั ถาเราเกลียด เราก็ไมให เราใหเพราะความรัก แตคนที่ไมรูจักกันเราให
เพราะความสงสาร และทานนี่เปนปจจัย ตัดโลภะความโลภ โลภเปนอันดับแรก อาศัยเมตตาความรัก
กรุณาความสงสาร คุณธรรมทั้งสองประการนี่เขาไปตัดโทสะในตัว คนขี้เหนียวโมโหมากคนมีจิต
เมตตาปรานีคอื ใหทานเกงโมโหนอย เพราะวามีความรักความเมตตาความรักความเมตตาตัวนั้นเขาไป
ตัดโทสะความโกรธ ทําอารมณใหเยือกเย็น และก็ทําศีลใหบริสุทธิ์ ศีลนี่จะบริสทุ ธิ์ไดเพราะเมตตากับ
กรุณาทั้งสองประการ ในเมือ่ ศีลบริสุทธิ์ อารมณจิตก็เยือกเย็น เมื่อจิตเยือกเย็นเกิดขึน้ เพราะเมตตากรุณา
สมาธิก็เกิด คืออารมณใจทีฟ่ ุงซานนอยก็ปรากฏขึ้น มีการชนะนิวรณ
เมื่ออารมณชนะนิวรณจิตก็เปนฌาน ฌานสมาบัติสมาธิเกิดขึ้นปญญาก็เกิดคือเห็นทุกข เห็น
อริยสัจ บุคคลเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชื่อวาเห็นพระพุทธเจา คือเห็นความเปนพระอริยะ เห็นอริยสัจไดก็
ชื่อวาเห็นทุกขเห็นทุกขไดกเ็ ชื่อวาเห็นอริยสัจ เห็นอริยสัจที่นี้ตัวตัดเขามาถึง คือไมติดในรางกายนีต้ อไป
รางกายเปนปจจัยของความทุกข เปนสมุฏฐานของความทุกขหาความสุขไมได อยางนี้แหละบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ถากําลังใจตัดละเอียดบุคคลนั้นถึงนิพพานแน
จะพูดมากก็ไมไดสัญญาณบอกกริ๊งขึ้นมา มันก็ตองเลิก ก็ตองลาไปกอนก็ตองขออภัย เรื่องราว
อันนี้ปรากฏวาจะเลาคุยกลอกแคลกๆ ไปหนอย ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะเอาหนังสือมาอาน เพราะเรื่องนี้
ไมไดรูมากอน เอาละบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระชินวร เดีย๋ วเทปจะหมด ขอลากอน ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล นอนฝนดีจิตเปนสุข จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุก
ทาน สวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 3
ลูกชายนายชางทอง
ภิกษุสามเณรทั้งหลาย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้มาคุยกันกอนหลับตามเดิม วันนี้เอา
เรื่องสัทธิวิหาริก ทาน พระสารีบุตร พูดไทยๆ เขาเรียกวาลูกศิษยของ พระสารีบุตร พูดไทยๆ เขาเรียกวา
ลูกศิษยของ พระสารีบุตร ก็แลวกัน ใชศัพทภาษาบาลีจะไมใครรูเรื่อง บางทีทานผูฟงทานรูมากกวาผม
ไมแนนอนนะ ผมก็ไมใชผูวิเศษวิโสอะไร
ความมีวาเมื่อสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเสด็จประทับอยูท ี่ พระเชตะวันพระเชตะวันสวนเจา
เชต เขต เมืองพาราณสี ทรงปรารภ สัทธิวิหาริก พระสารีบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา อุจฉินทะ เปน
ตน เนื้อความในทองเรื่องมีวา บุตรของนายชางทองคนหนึ่งมีรูปรางสวย บวชในสํานักของ พระสารี
บุตร พระสารีบุตร ทานก็ดําริวา คนนี้เปนคนหนุม รูปรางหนาตาสวย มี ราคะจริต หนาคือมีราคะหนา
เขาใจวาอยางนั้น แลวทานก็ใหเอา อสุภกรรมฐาน แกเธอเพื่อกําจัดราคะ แตพระกรรมฐานไมเปนที่
สบายใจของทาน คือไมเหมาะแกจริตเพราะฉะนัน้ ทานเขาไปสูปาแลว พยายามอยูสิ้น 3 เดือน เอาเจริญ
อสุภกรรมฐาน 3 เดือน ทานบอกวาไมไดแมแตคณ
ุ บอกแตวาความเปนผูมีจิตแนวแนคือฌานก็ไมได
พระสารีบุตร จึงไดนําพระองคนี้เขาไปหาสมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจา ขอประทานกราบทูลใหทรง
ทราบสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาแลวก็ทราบวาองคนี้ไมใชมี ราคะจริต เปนคนที่มี โทสจริต
นี่มันผิดกันอยางนี้ แลวเวลาเจริญพระกรรมฐาน บรรดาทานพุทะบริษทั ทุกคนตองระมัดระวังใหดี แลว
เวลาเจริญพระกรรมฐาน บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตองระมัดระวังใหดี การที่หวังผลจริงๆ ในพระ
กรรมฐานตองเขาใจจริตของตัวเอง มีหลายคนมาถามผมวาผมควรจะปฏิบัติจริตกองไหนกอนครับ ผมก็
สายหนาแลวบอกไปดูเอาเอง
จริตของคนมันมีดวยกันทั้งหมด 6 อยาง แตวามันหนักอยางไหนทําลายอยางนั้นกอน ตอมา
องคสมเด็จพระชินวรก็ตรัสกับ พระสารีบุตร ดูกรทาน สารีบตุ ร กุลบุตรที่มีศรัทธาตถาคตสงเคราะห
ไมไดนั้นไมมี ฉะนั้นเธอจงกลับตอไปเปนที่ของตถาคตเอง ตอมาพระพุทธเจาจึงใหบทกรรมฐานแก
พระองคนั้นโดยใหกรรมฐานเกี่ยวกับ โทสจริต เพื่อเปนการทําลายโทสจริตก็ไดแก กสิณ 4 กสิณ กสิณสี
แดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง หรือวา พรหมวิหาร 4 แตเวลานั้นพระพุทธเจา
ทรงเลือกเอา กสิณสีแดง เปนที่ถูกใจของเธอ กสิณ ทั้ง 4 อยางนี้ทําทั้ง 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่งถูกใจเรา
ทําแบบนั้น
แตพระองคนนั้ จิตใจชอบใจ กสิณสีแดง ซึ่งจะถูกกับใจ พระพุทธเจาทรงให กสิณสีแดง ที่
เรียกวา โลหิตกสิณ คือเนรมิตดอกบัวทองคําขึ้นดอกหนึง่ แลวใหเปนสีแดง อธิษฐานใหเปนสีแดงก็เปน
สีแดง แลวมอบใหแกพระองคนั้นใหไปทีก่ องทรายหนาวิหาร หลังจากนั้นใหมองกองทรายโดยเอากาน
ดอกบัวจิ้มลงไปในกองทรายแลวก็ลืมตาดู จําภาพสีแดงใหได หลังคานั้นก็หลับตา ภาวนาวาสีแดง สี
แดง สีแดง โลหิตกสิณัง โลหิตกศิณัง เปนตน บาลีเรียกวา โลหิตกสิณัง แลว โลหิตกสิณัง ก็ได กสิณัง ก็

ได แปลวาสีแดง นึกในใจวาสีแดง จําไวสีแดง สีแดง สีแดง จะไดเปนสมาธิในคําภาวนา แลวใจก็จับ
ภาพสีแดง พอภาพเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม
ไอแบบนี้ผมเคยบอกไป บางคนบอกวาเพงซะน้ําตาไหล แสบตา อันนี้ไมถูกคือลืมตาตั้งใจจํา
แลวก็หลับตานึกถึงภาพ วิธีปฏิบัติกสิณจริงๆ เขาทําแบบนี้ คือเรามีที่ใดที่หนึ่งตัง้ กสิณไว ก็ไปนั่ง
หลับตาลืมตานึกถึงภาพกสิณจนกระทั่งติดใจพอติดใจแลวกลับมานอนที่เดิม นั่งทีเ่ ดิม นั่งก็ได นอนก็ได
เดินก็ได นึกถึงภาพกสิณกองนั้นใหขึ้นใจ อยางกสิณสีแดงนี่ กสิณทุกกองหรือกรรมฐานทุกกองจะมี
สภาพเหมือนกัน มันจะคลายจากสีเดิม สีแดงคลายจากสีแดงลงมา สีจะคอยๆ คลาย ถาจิตเขาถึง อุปจาร
สาธิ ถายังเปน ขณิกสมาธิ อยูม ันก็เปนสีแดงตามเดิม
ถาเริ่มเปน อุปจารสมาธิ จะคลายจากสีแดงออนลง ออนลงจนกระทัง่ กลายเปนสีเหลือง จิตดีขึ้น
อุปจารสมาธิ เขมขึ้น จะคอยๆ ขาวขึ้นทะลนอยจนกระทั่งขาวโพลงหมด เมื่อขาวโพลงหมดที่นี้เมื่อ
กําลังจิตดีขึ้นกวานั้น ก็จะบังคับสีขาวนั้นใหเล็กก็ได ใหใหญก็ได อยูสูงก็ได อยูต่ําก็ได อยูขางๆ ก็ได อยู
ขางหนาก็ได อยูขางหลังก็ได จิตจะเห็นภาพอันนั้นอยูทๆี่ เราตองการ อยางนี้ถือวาเปน อุปจาระ เต็มที่
ตอไปสีขาวจะคลายไปทีละนอยๆ
จนเปนประกายขึ้นแวววาวเปนระยับสะทอนแสงพระ
อาทิตย ผมก็ไปจําเอาภาษานักประพันธเขามาพูด แพรวพราวเปนระยับตอนนี้เปนฌาน เปนฌานนี่ตอง
สังเกตวาถาฌานที่ 1 เห็นภาพแพรวพราวเปนระยับ หูไดยินเสียงชัดเจนแจมภายนอกมาก จิตยังภาวนา
เปนสีแดง สีแดงอยูแตวาไมรําคาญในเสียงนั้น อยางนี้เปน ปฐมฌาน แลวจิตก็ยังรูลมหายใจเขาออก
หลังจากนัน้ เมือ่ เขาถึง ฌานที่ 2 คําภาวนาจะหายไป ลมหายใจเขาออกจะเบา จิตจะมีความชุม
ชื่นดีกวาเกา ภาพชัดเจนดีกวาเกา แพราวพราวดีกวาเกาอันนี้เปนลักษณะของ ฌานที่ 2
พอถึง ฌานที่ 3 ความอิ่มเอิบหายไป จิตสงัดมากขึ้น ลมหายใจเบา รูสึกเบามาก เสียงภายนอกที่
สะทอนเขาถึงหูไดยินเสียงแววๆ เบาลงไปทุกทีอาการทางกายตึงเปงเครียด นอนธรรมดา นั่งธรรมดา
เหมือนกับใครจับมัดติดกับเสาแนน อยางนี้เปนอาการของ ฌานที่ 3
พอถึงอาการของ ฌานที่ 4 จิตจะผองใส กสิณจะโพลง แจมมาก จิตจะทรงตัว หูไมไดยนิ เสียง
ภายนอก ลมหายใจไมรูสึกหายใจ เปนอาการของ ฌานที่ 4 ที่สุดของกสิณ ตองทําใหคลอง
พระองคนั้นเขาถึงจิตตอนั้นพอดีสมเด็จพระชินศรี อยู พระเชตะวันวิหาร ก็ทรงพิจารณาวา
ฌานของเธอถึงที่สุด ถาวาเราจะไมชว ย จะทําวิเศษขึ้นใหไดไหม เปนพระอริยะไดไหม ก็ทรงทราบวา
ถาไมชวย ไมสามารถจะเปนพระอริยเจาได แลวก็ทรงอธิษฐานวาขอดอกบัวนั้นจงเหี่ยวแหงไป ดอกบัว
ดอกนั้นก็เหีย่ ว ความสดใสก็หายไป แลวก็กลายเปนสีดําเหมือนดอกบัวที่ถูกขยี้ดว ยมือ ภิกษุองคนั้น
ออกจากฌานแลวแลดูดอกบัวนั้น นึกถึงเปน อนิจจัง ลักษณะนีเ้ ปนอาการไมเที่ยง เอะ เมื่อกีน้ ี้ก็สดใสที่
นา แลวทําไมก็เหีย่ วไปแลวก็สีดําปรากฏขึ้นไดแปลกจริงๆ ตอมาเมื่อปรากฏวา อนุปปาทินนกะ แม
สังขารมาเทียบกับรางกายของตน ไอรางกายของเรามันก็เปนแบบนี้ เมื่อกอนเราเปนเด็กตอนนี้เราเปน
หนุม ไมชาก็แกเหมือนพอ ก็ย่ําแยเหมือนยาย ผลที่สุดก็ตายแนในที่สุดก็เห็นวาไมเปนเรื่อง การเวียนวาย

ตายเกิดอยูใ นภพตางๆ ไมไดความ มันเต็มไปดวยความทุกข หาความแนนอนไมได ไอดอกบัวมันดีกวา
เนื้อหนังของเราเปนแบบนี้ ผลที่สุดทานก็ตัดอารมณความรูสึกในรางกายเสียได เปนพระอรหันต
ประกอบไปดวยปฏิสัทภิทาญาน
เรื่องนี้ที่ผมนํามาเลาสูทานฟง บรรดาญาติโยม พระภิกษุทั้งหลาย อยาประมาทในการปฏิบัติ
ของตน คิดวาเราไดมโนมยิทธิเขาใจเรื่องสวรรค เรื่องพรหมโลก เรือ่ งพระนิพพาน เรื่องเทวดา เรื่อง
นรก เปรต อสุรกาย สามารถทํา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เกิดขึ้นได ถอยหลังชาติได อะไรก็ตาม
ทั้งหมดนี่เรายังดีไมพอ อันนี้เปนเรื่องของ สมถภาวนา ควบวิปสสนาภาวนาตองเรงรัดใหสมถภาวนา
กับวิปสสนาภาวนาใหขึ้นใจตามจริตของเรา
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 เหลื่อไคลที่
ไหลออกมามันสะอาดหรือสกปรก ดูอยางนี้นะแลวจิตจะคอยคลายตัว แลวตอไปก็
2.
โทสจริต คนที่ชอบโกรธ อาการชอบโกรธมันก็มีดว ยกันทุกคน นี่ก็ถือวาโทสะจริต
นั้นก็มกี ับเรา พยายามหาทางตัดโดยใช พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ตามที่ไดกลาว
มาแลวอยางใดอยางหนึ่ง คอยคลายอารมณดว ยปญญาตอไปก็
3.
โมหะจริต
4.
วิตกจริต จริตที่เต็มไปดวย โมหะ โงงึนงึก วิตก ก็โงเหมือนกัน คิดอะไรไมตกลง
สมองชา อยางนี้ใหใช อานาปานุสสติ อยางเดียว เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐาน
อารมณโงเรามีการเจริญกรรมฐานตองขึ้นดวย อานาปานุสสติ เสมออยาทิ้ง อยาคิด
วาเราทําจริตอิม่ อันนี้เราก็ไมใชไมได เปนพื้นฐานใหญ อานาปานุสสติ นอกจากจะ
ยับจั้งความโงแลว มันยังยับยั้งความฟุงซานที่ทุกคนบอก ฉันทําไมได ผมทําไมได
เพราะจิตฟุงซาน แตความจริงถาจิตไมฟุงซานก็ไมตองมาทํา ทานที่จติ ไมฟุงซานมี
ทานเดียวคือพระอรหันต ยังไมถึงพระอรหันตเพียงใด จิตมันฟุงซานตองคอยๆ ฝก
ตอไปจิตเราก็ยอมเชื่อ
5.
บางครั้งเราเชื่อโดยไรเหตุไรผล คลายๆ การพิจารณา ถาอาการอยางนี้มีมากทาน
เรียกวา ศรัทธาจริต สําหรับศรัทธาจริตนี้ พระพุทธเจาใหใช กรรมฐาน 6 อยาง ก็
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งคือ พุทธานุสสติ ใหนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ ธัม
มานุสสติ ใหนึกถึงพระธรรมเปนอารมณ สังฆานุสสติ ใหนกึ ถึงพระอริยสงฆเปน

อารมณ สีลานุสสติ นึกถึงศีล ควบคุมศีลเปนอารมณ จาคานุสสติ นึกถึงทานการ
บริจาคเปนอารมณ เทวตานุสสติ นึกถึงความดีของเทวดาเปนอารมณ เทวตานุสสติ
นึกถึงความดีของเทวดาเปนอารมณ เทวตานุสสติ ไมใชนึกถึงเทวดาอยางเดียว
ตองนึกถึงความดีของเทวดา และคนที่จะเปนเทวดาไดประกอบดวยคุณธรรม 2
ประการคือ หิริ ความละอายตอความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่ว
ความเดือดรอนมี พระพุทธเจาทานทรงยืนยันเรื่องเทวดา แลวทรงยืนยันวาจง
เคารพความดีของเทวดา
ฉะนั้นทานที่แนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวาเทวดาไมมี ทานพวกนี้ไมใชสาวกขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และไมใชคนในพระพุทธศาสนาถาแตงตัวเหมือนพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาแสดงวา เขามุงเขามาทําลายพระพุทธศาสนา เพราะวาเปนศัตรูของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง เมือ่ เราทราบอยางนี้เราจะทําอยางไร เราก็ไมสนใจกับเขาก็หมดเรื่อง เราเปนสาวกของ
พระพุทธเจา ใครจะวาอยางไรก็ชาง เราเชื่อพระพุทธเจาก็หมดเรื่องกันไปการ เจริญพระกรรมฐานนัน้ มี
ความสําคัญอยางนี้
บรรดาทั้งหลายทีไดมโนมยิทธิเวลานี้รูสึกสบายมาก ญาติโยมพุทธบริษัทไปนรกไปขอบารมี
ของพระ ก็หมายความวา พระของเราบําเพ็ญบารมีลงนรกกันเปนแถว ไมใชทุกองคนะ ที่ทานไปสวรรค
ไปพรหม ไปนิพพานก็เยอะ แตที่นยิ มลงนรกก็มีไมนอย เวลานี้ก็มีตนื่ บางทีเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัท
ไปนรกบางทีไปพบพระที่รูจกั กัน แมมกี ิรยิ าดี มีศักดิ์ศรีใหญ แตเพื่อนมีความสามารถเปนพิเศษคือ ไป
นั่งเลนนอนเลนในไฟ ใหหอกทิ่มแดงสด จับตาบฟน ฆอนทุนไปสบาย นี่มนั เปนอยางนี้ ฉะนั้นการ
เจริญพระกรรมฐาน ระวัง ถาถามวาจะใชจริตใดจึงจะดี ถาถามผมผมตองตอบทันทีวา ผมไมรู ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะวา พระสารีบุตร ทานยังพลาดการใหกรรมฐาน แลวผมเอาความดีสวนไหนไปเทียบ
กับ พระสารีบุตร เรื่อง ปญญาบารมี ยังไมมีทางเทียบเลยที่จะไปเทียบ พระสารีบุตร แลวก็บารมีทุกย
อางอยาลืม ทานเปน อัคสาวก สาวกที่เลิศไปดวยปญญา ก็ยังมีโอกาสเขาใจผิดในดานจริต อยาโทษวา
ขนาดอัครสาวกเขาใจผิดในดานจริตพระพุทธเจาทานตัง้ ไวทําไม ก็ตอ งตอบวาคนที่เขาใจจริงๆ ในเรื่อง
จริตคือพระพุทธเจาทานเห็นวาจุดหนักสวนไหนทําลายสวนนั้นกอน
สําหรับพวกเราก็เลนยากหมอใหญ ทําอยางไรได เราก็จบั จริตทั้ง 6 อยาง มีไหมการรักสวยรัก
งามของเรา มีแน อารมณความโกรธมีไหม มีแน ประสาทมึนงงคิดอะไรไมออก มีแน อารมณความ
โกรธมีไหม มีแน บางครั้งเชือ่ แจว ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดบางโอกาสก็มีแน
6.
ตอไปอีกจริตหนึ่งคือ พุทธจริต คือความฉลาด ทานวามีความฉลาดบางโอกาสมี
สมองปลอดโปรง พระพุทธเจาใหใชกรรมฐานแบบนี้
1. มรณานุสสติกรรมฐาน ใหนกึ ถึงความตายเปนอารมณ
2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือพิจารณาอาหารวามีพื้นฐานจากความสกปรกแลว
3. อุปสมานุสสติ นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณแลวก็

4. ธาตุสี่ คือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ คือทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดมาในโลกรางกายของเรา รางกายคน
อื่น มี ธาตุสี่ ประกอบกันขึน้ มา มี วิญญาณธาตุ ประกอบขึ้นจึงเดินเห็นได รูอะไรได แลว
เราก็ไมติดมันทั้งกาย รางกายเรารางกายคนอื่นเราก็ไมตดิ ติดมันทําไม มันของสกปรก
โสโครก มันไปดู ราคะจริต โทสจริต ก็มีไฟโทสะเผาผลาญตลอดเวลา
ความโกรธของคนคือ ความโง ความรักของคนก็คือความโง ทําไมจะโงของที่เราจะรักเราเลือก
แลวเลือกอีก เอางายๆ คนก็แลวกัน เราจะแตงงานกับใครเลือกทั้งกิริยาทาทาง ผิวพรรณ เลือกทั้งฐานะ
เลือกหมดทุกอยาง เกที่สุด แตพออยูกนั แลวไมกวี่ ันทัง้ หยอนทั้งยาน ทั้งเศราทั้งหมองอะไร มันทรุด
โทรมไอความสวยความงามมันจะอยูไดขนาดไหน
รางกายของแตละคนทั้งผูหญิงผูชายเต็มไปดวย
ความสกปรกโสโครก ผูที่มีสามีภรรยาแลวรูจักการเสพกามแลว ก็รูวนั เลอะเทอะขนาดไหน นาเกลียด
สะอิดสะเอียนขนาดไหน เราทําไปเพราะความเมามัน ก็เลสมันสอน
ความโกรธก็เหมือนกัน เราตองการความสุขดันไปหาความโกรธมาเผาผลาญใจ ความโกรธเมื่อ
เกิดขึ้นมันดีทไี่ หน กินไมได นอนไมหลับ รางกายทรุดโทรม ปญญาก็ตก คนที่โกรธงายก็โง ความโกรธ
เกิดขึ้นมาปบ มันคิดอะไรไมออก ดันทุรังอยางเดียวมันมีแตอาการของความทุกข
มีความหลง ไอนั่นก็ของกู ไอนี่ก็ของกู แลวไมมีปญญาเปนเครื่องตัด โมหะจริต และ วิตกจริต
ก็เหมือนกัน ไอนี่อารมณเลวเหมือนกัน ไอของกู ของกู ตายแลวเอาอะไรไปบาง แมแตเสนผมเบาๆ เสน
เดี๋ยวยังไมสามารถจะติดไปไดถูกเขาเผาถูกเขาผังทิ้งหมด มันดีหรือ
ความเชื่อก็เหมือนกัน การเชื่อไรเหตุผลไมดี แตความเชื่อ ศรัทธาจริต ก็ดีสงเขาไปหา พุทานุส
สติ ธัมมานุสสติ อนุสสติ ทัง้ 6 อยาง อยางใดอยางหนึ่งจับไดแจว พวก ศรัทธาจริต ผมสรรเสริญ ถาจับ
จังหวะไดถูกละทานทั้งหลาย วิ่งลิ่วเลย เขาบอกทานทําอยางนี้นะเชื่อ ทําอยางโนนนะเชื่อ แตคนสอนที่
ดีสอนใหถูกใจ ใหถูกตามแบบตามแผน เปนสวนของการละ เขาจะละไดเร็วมาก เขาก็เชื่อในครูบา
อาจารย พวก พุทธจริต นี้ตองสรรเสริญคุณวิเศษเปนพิเศษ พวกนี้มคี วามฉลาดมาก แนะอยางเดียวมี
ความเขาใจ ฉะนั้นบรรดาพวกเราทั้งหลายฟงแลวมันก็จะจบ ผมจะถือวาสูตรนี้เปนสูตรสุดทายของตอน
แรก
ตอไปนี้ผมจะพูดถึงประสบการณที่ผมผานมา เพราะวาบรรดาทานทั้งหลายจงเขาใจ วาผมมี
ความปลอดโปรงทุกอยาง อารมณใจปลอดโปรง แตศตั รูรอบดานศัตรูเปนกอบ ปริมาณบอกไมถูก แต
ผมก็เฉย ผมถือวาผมเกิดมาชาติหนึ่งในทีส่ ุดแหงชีวิตผมก็ตาย แตผมก็จะประคับประคองใหมนั ตายอยู
ในระหวางความดี ศัตรูจะมรแบบไหน พวกทานจะรูก นั ผมจะพูดใหทราบถึงประสบการณที่ดแี ละไมดี
คนที่เปนมิตรและเปนศัตรู แมแตรูวาเราใหการสงเคราะหแกคนทัว่ ไป เราหวังในธรรมก็ยังมีศตั รูจอง
ลางจองผลาญ แตจะหนักใจทําไม แมแตองคสมเด็จพระพิชิตมารก็มีศตั รูตลอดมา สมเด็จพระองคพระ
ศาสดาก็ทรงเฉยแตวาพวกเรามีความดียังไมเทาทาน มันจะเลวขึ้นมาเมื่อไรก็ไมทราบ แตก็พยายาม
ประคับประคองอยาใหมนั เลวมาก

เปนอันวาการเจริญพระกรรมฐานทุกทาน เมื่อไดมโนมยิทธิไดกําไรมากใชญาณตางๆ ใหชัด
สงสัยอะไรใหถามจากสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ถามอยางไรตั้งใจจับพระโฉมองคสมเด็จพระพุทะเจาให
ชัดเจนแจมใส ทําใจใหเปนกลาง ที่เขาเรียกวา อุเบกขารมณ หลังจากนั้นพิจารณาอารมณที่พระพุทธเจา
สั่งสอน ดูวาเราจะตัดตัวไหนกอนในดานของจริต นี่คําวาพระพุทธเจาคือ ความดีของพระพุทธองค เมื่อ
ทานจับไดหมดแลว เมื่อเห็นอะไรแนนอนก็ควรจะตัดกอน ก็ทําลายจุดนั้นเสีย อยาไปรออยาคิดวามันยัง
ไมมาก เรามันยังไมดี ถาเราไมทํามันก็ยังไมดี ทํามันเรื่อยไป มันดีเรื่อยไป จงอยาคิด ทําแลวพบดีเดี๋ยวนี้
คอยๆ ดี ดูวาอารมณมันลด ทําไปแลว ราคะจริต ลดลงบาง เบาลง โทสจริต เบาลง โมหะจริต เบาลง
วิตกจริต เบาลง ศรัทธา มีความฉลาดดีจับถูก ปญญาดีขึ้น รูเทาทันตามความจริง เทานี้บรรดาพุทธ
บริษัทญาติโยมชายหญิง พวกเราก็นาจะภูมิใจเราสามารถกระเดื้อง ความชั่วรายก็เบาบางลงบาง
สําหรับวันนีห้ มดเวลาแลว สัญญาณหมดเวลาแลว ก็ตองลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมง
คล สมบูรณพูนผลจงมีแดบรรดาพุทธบริษัทและภิกษุสามเณรสวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 4
พระพุทธเจาปรารภอุบาสก 5 คน
พระภิกษุสามเณรทั้งหลาย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟง วันนี้มาคุยถึงพระสูตร พระสูตร
หนึ่งที่พระพุทธเจาตรัส นิสัยเดิมละไมได ตัวอยางเชน พระสารีบุตร เดิมทีเดียวทานเคยเปนลิง ตอมา
เปน อัครสาวกเบื้องขวา เปนพระภิกษุที่มคี วามสําคัญมาก แตวาจริยาเดิมของลิงก็มีอยู ถึงลํารางตื้นๆ
หรือลํารางแคบๆ พอจะยองไปไดหรือลุยน้ําไปไดแต พระสารีบุตร ไมทําอยางนั้น ขัดเขมรแลวกระโด
ไปเปนเหตุใหพระทั้งหลายสงสัยวา ทําไมอัครสาวกเบือ้ งขวา ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึง
ทําอยางนั้น ตอมาสมเด็จพระภควันตตรัสวา นิสัยเดิมของคนทุกคนนัน้ ละไมได เกิดกี่ชาติอาการกิริยาที่
แสดงเปนอยางนั้นเสมอแมจะเปนอรหันตก็ตาม ทานที่จะละนิสัยเดิมนั้นก็มีแตสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคเดียว ในเมื่อเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ละนิสัยเดิมทุกทาน เหลือแตพุทธสีลาๆ
เปนลีลาของพระพุทธองคเหมือนกันหมด
สําหรับเรื่องที่จะพูดตอไป ไดแกพระพุทธเจาทรงปรารภอุบาสก 5 คน เรื่องนี้ก็มีมาใน พระ
ธรรมบท ขุททกนิกายภาคที่ 3 ที่พูดมาหลายวันเปนเรื่องภาคที่ 3 ความมีวา เมือ่ สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงประทับอยู สวนเชตวัน ทรงปรารภ อุบาสก 5 คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา นัตถิ ราคสโม
อัคคี เปนตน ผมจะวาแปลเปนใจความหรือยัง ใจความที่ พระอานนท ทานกลาว ทานกลาวไดยินวา
อุบาสก 5 คนนั้นเปนผูใครจะฟงธรรมไปสูวิหาร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ เรียกวา เชตวัน
มหาวิหาร ถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็นั่งอยูสวนสุดของในวิหาร ความดําริมีอยูวา
เขาคิดในใจ เอาตามหนังสือจะฟงยาก ผูนี้เปนกษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ ผูนี้เปนคนมั่งมีผูนี้เปนคน
ยากจน เราจะแสดงธรรมใหยวดยิ่งกวานี้ จักไมแสดงธรรมยวดยิ่งแกผูนี้ยอมไมเกิดขึน้ แกพระพุทธเจา
ทั้งหลาย แสดงวาเวลาที่ที่พระพุทธเจาจะแสดงธรรมไมไดวดั ฐานะของบุคคล ใครจะเปนฐานะอยางไร
ก็ตาม ถาเห็นควรที่จะแสดงธรรมอยางไร ขอแสดงเปนกลางๆ คือจับจุดจี้ใจของคนทีจ่ ะบรรลุมรรคผล
ในฐานะไมเกีย่ วเกี่ยวอยางเดียวคือบุญบารมีเดิมมีขนาดไหนจะรับธรรมไดขนาดไหนจะบรรลุไดขนาด
ไหน จะแสดงเลย รวมวาพระพุทธเจามองคนแคคน ไมไดมองคนรวย มองเปนเทวดา มองเปนพรหม
ไมใชมองอยางนั้น มอง
ความมีวา องคสมเด็จพระบรมสุคตเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหนึง่ ยอมทรง
ทําความเคารพธรรมไวเปนเบื้องหนา หมายความวาเมื่อจะแสดงธรรมจะเทศนจะเคารพในธรรม ไมใช
เคารพในบุคคลแลวจึงแสดงธรรม นี่เขากลาวตามบาลีวา สัทธัมโม ครุกาตัพโพ พระพุทธเจาตรัสวา
ตถาคตเองก็มีความเคารพธรรม ทรงกลาววาประหนึ่ง เทพเจาผูมีฤทธิ์ บรรดาลใหนา้ํ ในอากาศหลั่งไหล
ลงอยูเชนนั้น (บรรยายไวแยเลย) แลวอุบาสกเหลานั้น ผูนั่งแลวในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาฟงธรรม เขานั่งอยูอยางนัน้ อุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับ นี่หากินในทางหลับ แลวก็คนหนึ่งเขีย่ ดินดวยนิ้ว
มือ เวลานั่งฟงเทศนคนหนึง่ นั่งหลับดีแตไมกรนครอก อีกคนหนึ่งเอานิ้วเมือเขีย่ ดิน อีกคนหนึ่งนัง่ เขยา

ตนไม อีกคนหนึ่งนั่งแหงนหนามองดูอากาศ คนหนึ่งฟงธรรมดวยความเคารพ นี่ 5 คนนั่นไมเหมือนกัน
แลวก็ดูนิสัยเดิม
ตอมา พระอานนท เธอก็ขณะที่ถวายงานวัด คือนั่งพัดใหแกพระผูมพี ระภาคเจา มองดูอาการ
ของอุบาสกทั้งหลายเหลานัน้ เห็นแตละคนมีทาที ทาทางไมเหมือนกัน จึงไดกราบทูลสมเด็จพระ
ภควันตวา ขาแตพระองคผูพระเจริญพระองคทรงบันลือสิงหนาทเหมือนกับมหาเมฆคํารณอยู ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาแกอุบาสกทั้งหลายเหลานี้ แตวาอุบาสกทั้งหลายเหลานั้น เมื่อพระองคตรัสพระ
ธรรมเทศนาอยู นั่งทํากรรมอยางนี้ไมเหมือนกันพระเจาขา เพราะอะไร
พระจอมไตรจึงมีพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เธอไมรูจักอุบาสกทั้งหลายเหลานัน้
หรือ หมายความวา พระพุทะเจาถามไมรูอดีตของเขาหรือ พระอานนท ตอบวา ขาพระพุทธเจาไมรูจัก
พระเจาขา
สมเด็จพระภาคเจาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาวา ก็บรรดาอุบาสกทั้งหลายเหลานั้น อุบาสกคนที่นั่ง
หลับนั่นแหละ เดิมทีเดียวกอนหนานีไ้ ปมีกําเนิดเกิดเปนงูหารอยชาติ คําวางูนี่หมายถึงพญานาคดวยนะ
พญานาคก็ถือเปนงูใหญ ตอมาก็เปนงูยอมรองลงมา เขาเกิดเปนงูหารอยชาติแลวพาดศีรษะไวบนขนด
เปนพญานาคแน แลวก็นอนหลับ หลับสบาย แมในบัดนี้ความอิ่มในความหลับของเขายอมไมมี เสียง
ของเรายอมไมเขาไปสูหูของเขา เห็นไหมพญานาค หรืองูชอบนอนอหลับ ในอดีตที่เกิด 500 ชาตอ นิสัย
อันนั้นมันก็ตดิ มา เกิดมาชาตินี้ก็ชอบนอนหลับ ฉะนัน้ คนที่นั่งคุยก็ดี นั่งฟงธรรมก็ดี แลวก็หลับงายๆ
คนพวกนี้เคยเกิดเปนพญานาคหรือ พญางู ยกยองใหสูงหนอยนะ อันจะเปนเหลนงู หลานงู หลน
พญานาคก็ได
พระอานนท จึงกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูทรงเจริญ พระองคจัดโดยลําดับวาเปนตอนๆ
หมายความวา 500 ชาตินี่ เขาเปนพญานาคมาตั้ง 500 ชาติ เกิดเปนพญานาคบางแลวเกิดเปนคนบาง เกิด
เปนผีบาง เกิดเปนสุนัข แลวเกิดเปนมา แลวกลับไปเกิดเปนพญานาค พระพุทธเจาตรัสวา อานนท แทที่
จริงแมแตอํานาจสัพพัญูตญาณ คือวาญาณของพระพุทธเจารูทั้งหมดนี่ สัพพ แปลวาทั้งปวง ญ แปลวา
รูญาณ ญาณที่รูทุกอยางของพระพุทธเจาก็ไมอาจที่จะกําหนดไดวา ความอุบัติของอุบาสกนั้นอุบตั ิขึ้น
ในระหวางหรือวาอยางนัน้ คือความเปนมนุษยตามกาลเวลา ความเปนเทวดาตามกาลเวลา ความเปนนาค
ตามกาลเวลา แตวาอุบาสกนั้นเกิดแลวในกําเนิดแหงนาคทั้งสิ้น 500 ชาติ เปนลําดับ โดยลําดับเลยแมแต
หลับอยูก็ไมอมิ่ ในการหลับหมายความวาตถาคตก็รูไมไดที่เกิดเปนนาค แลวเปนสลับเปนคนนัน้ ไมรูได
แตที่แนๆ นัน้ เกิดเปนนาคจริงๆ นั้น 500 ชาติแน
ตอไปฝายบุรุษผูนั่งเขียนแผนดินดวยมือ เกิดในกําเนิดไสเดือนสิ้น 500 ชาติโดยลําดับ คือ
ติดตอกัน 500 ชาติ พญานาคก็ติดตอกัน 500 ชาติ คนนั้นเกิดเปนไสเดือน 500 ชาติ ไสเดือนเมือ่ ขุด
แผนดินแลวถึงเวลาบัดนี้
นั่งที่ไหนก็เอามือเขี่ยแผนดินเขี่ยไปเขี่ยมาหมายความในกาลกอนเคยเขีย่
แผนดินก็เขี่ยตอไปนี่นิสัยเดิม ดีนะ

ตอไปฝายบุรุษที่เขยาตนไม ทานผูนี้เคยเกิดเปนลิง 500 ชาติ โดยลําดับ 500 ชาติ เกิดเปนลิงตาย
แลวก็เกิดเปนลุง อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะ สงสัยวาพวกนี้เคยฆาไสเดือน ฆางู ฆาลิง เกิดในฐานะ
เชนเดียวกันในกรรมเดิมคนละ 500 ชาติ อาจจะเปนอยางนั้นนะ พระพุทธเจาไมไดวา ผมนึกๆ เอา
จนถึงบัดนี้นิสยั ลิงก็ยังมีอยู ตองเขยาตนไม เขยาโนน เขยานี่ตามความพอใจ ทานบอกวาเสียงที่เราแสดง
ธรรมนั้นทั้ง 3 พวกนี้เขาไมถึงบูชา พวกเขี่ยก็นั่งเขี่ยเฉยๆ พวกเขยาตนไมกน็ ั่งเขยาตนไม พวกหลับก็
หลับไป
อีกคนหนึ่งนั่งแหงนหนามองดูอากาศอยู ทานบอกวาสมัยกอนเคยเกิดเปนหมอดู ดูยกเมฆ หมด
ดูยกเมฆเวลาเขาจะดูเขาแหงนหนาดูเมฆ เพงอาทิตยเพงเมฆจะปรากฏขึ้นกี่ครั้งเปนรูป รูปนี้เขาจะเอาจิต
เพง แลวก็พยากรณ ฉะนัน้ ในชาตินี้ เวลาจะนั่งทีไหนก็ตามแกจะเบิ่งลอยตามองสูงสุดอยูเสมอ แตวาอัน
นี้ก็เหมือนกัน เสียงเทศนของพระพุทธเจาไมเขาหูเขา เพราะจิตเขาเปนสมาธิในการแหงนดู ไมมีผลของ
การฟงธรรม
สวนพราหมณอีกคนหนึ่งตัง้ ใจฟงโดยความเคารพ พราหมณคนนี้แตชาติกอนเปนพวกเรียน
มนตจบ ไตรเพท ถึงฝงแหงเวทสาม คือ ไตรเพท นั้นละเขาจบสิ้น 500 ชาติ คือเปนนักปราชญจนไรเพท
ศึกษาจบหลักสูตร 500 ชาติ ตามลําดับ ถึงบัดนี้ยอมฟงธรรมโดยความเคารพเปนดังเทียบเหมือนเวลา
เจริญมนตของเขา แตหนังสือทานลอยุง ศัพทอขงทานตองเอาหนังสือมาอานศัพทไมคอยลงกันกับสมัย
ปจจุบัน
พระอานนท จึงกลาวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเทศนาของพระองคยอมแทรกอวัยวะ
ทั้งหลาย มีผิวหนังเปนตนเขาไป สวนเหยือ่ กระดูกตั้งอยูเ พราเหตุไรอุบาสกทั้งหลายเหลานี้ เมื่อพระองค
ทรงแสดงธรรมอยูจึงไมฟงโดยเคารพ
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เธอเห็นจะทําความสําคัญวา ธรรม
ของเราอันบุคคลฟงไดโดยงายกระมัง นี่ฟง ใหดนี ะ อันธรรมของพระพุทธเจาคนฟงไมงายเลย คือไมได
ฟงงายทุกคน ทานภิกษุสามเณรและทานพุทธบริษัท เวลาเอาปฏิปทาของเราไปพูด อยานึกไปวาเขา
เขาใจทุกคนนะ ฟงใหดพี ระพุทธเจาวาดังนี้ จึงกลาววา พระอานนท จึงกลาววา ขาแตพระองคผูทรง
เจริญ ก็ธรรมของพระองคอันบุคคลที่ฟง ฟงแลวไมยากหรือฟงยากพระเจาขา อันทีจ่ ริง พระอานนท
ทานฟงเทศนจบเดียว ทานเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตนี่เยอะ พวกนี้ฟง
งาย แตผูฟงยาก มีอยูฟงตอไป นี่พูดเสียจนเลยเวลาจนได
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ถูกแลว อานนท คําเทศนของเราฟงยากจึงถามวาเหตุใดพระ
เจาขา พระพุทธเจาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท คนวา พุทโธ ก็ดี ธัมโม ก็ดี สังโฆ ก็ดี อันสัตว
ทั้งหลายนีไดเคยสดับมาแลวในแสนกัป เกิดมาแสนชาติเกิดไมรูเทาไรในแสนกัป เขาไมเคยสนใจเลย
แมวาคําพุทโธคือพระพุทธเจา ธัมโม คือพระธรรม สังโฆ คือพระสงฆ ไมเคยสนใจมากอน ถึงมีอยูแต
ก็มเคยสนใจไดฟง เดิมเห็นพระพุทธเจาก็เดินหลีกกมหัวไหว โคงโคงหลีกก็ไมมี คําแสนกัปเปนเอนก

มากมายเหลือเกิน ไมรูเทาไรกัปเปนแสนๆ ทานวาเพราะฉะนัน้ สัตวทั้งหลายเหลานี้จึงไมสามารถฟง
ธรรมได
อันนี้จําใหดนี ะบรรดาพระทัง้ หลายเณรทั้งหลาย ญาติโยมพุทธบริษัท เวลาไปพูดธรรมะธัมโม
กับคนอาจจะถูกดาก็ได ฟงเขากอน ถาเขาสนใจก็บอก ถาเขาไมสนใจจงอยาบอก ฉะนั้นเขาไมเชื่ออยา
ฝน เลิกพูดเลยเหนื่อยเปลาๆ โดยสัตวทั้งหลายเหลานี้ฟงเดรัจฉานคาถา เดรัจฉานเขาแปลวาขวาง ไมได
แปลวาหมาใครเขาขวางเขาเรียกสัตวเดรัจฉาน เวลามันเดินมันไมไดเอาหัวตั้ง มันเอาหัวซุนไปขางหนา
ขวางทางขวางโลก ฟงเดรัจฉานคาถามีอยางตางๆ นั่นแหละมาแลวเพราะฉะนัน้ สัตวทั้งหลายเหลานี้จึง
เที่ยวไปขับรองบาง ฟอนรําอยูบาง ในที่ทงั้ หลายมีโรงดืม่ สุรา ในโรงเหลาบาง โรงเอโรอีนบาง สนามที่
เลน เปนตน เขาพอใจประเภทนี้
เรื่องการฟงธรรมไมไหวนี่ผฟู งแลวคิดไปดวยนะ บางทีบางคนเห็นเขามีศักดิ์ศรีใหญ อันเรื่อง
ธรรมะธัมโม ศีลธรรมความดี เขาไมสนใจ บางคนถึงกับทําลายหลักสูตรความดีของการศึกษาไปแลวก็
มี นี่คนประเภทนี้ฟงไมฟงยังทําลายดวย พระอานนท กราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงพระเจริญ อุบาสก
ทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไมสามารถจะฟงธรรมได
ลําดับนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับ พระอานนท วา อานนันทะ ดูกร อานนท
อุบาสกทั้งหลายเหลานี้ อาศัยราคะ คือผูคอยกําหนัดยินดีในของสวยงามๆ นิ่มๆ นวลๆ อาศัยโทสะ คือมี
อารมณืไมชอบใจในอารมณที่ขวาง แลว อาศัยโมหะ คือความหลง ความโง ความคิด อาศัยตัณหา คือ
ความอยาก จึงไมสามารถจะฟงธรรมได อยาลืมนะ ราคะ ติดในความรัก โทสะ ไมชอบใจ โมหะ โงทึม
ทึก แลว ตัณหา หยาบกิเลสหนัก ทานวาขึ้นชื่อไฟเชนเดียวกัน ไฟคือราคะ ไมมี ไฟที่เหมือน ไฟโทสะ
ไมมี ไฟใดที่เหมือนกัน ไฟโมหะ ไมมี และเยื่อใยใดจะเหมือน เยื่อใยตัณหา ไมมี ไฟใดไมแสดงซึ่งเถา
ถาน ไฟใดไมแสดงแมกระทั่งเถาขี้เถายอมไหมสัตวทหั้ ลายแมจริงไฟซึ่งยังกัปใหพินาศเรียกวา ไฟ
บรรลัยกลป ใหความปรากฏแหงพระอาทิตย 7 ดวงจะเกิดขึ้นยอมไหมโลกไหมไหววัตถุอะไรๆ ไม
เหลืออยูแมแตนิดเดียว ไหมหมด สิ่งแมกระนั้นยอมไหมในบางคราวเทานั้น ไฟบรรลัยกัลปป ไฟอืน่ มัน
ไหมเฉพาะเวลาอื่นเทานั้น ถึงเวลามันจึงไหมแตวาการที่ ไฟราคะ จะไหมยอมไหมตลอดฉะนั้น ไฟ
เสมอดวยราคะ ก็ดี ไฟเสมอดวยโมหะ ก็ดี ไมมีไฟใดมาสม่ําเสมอได มันไหมตลอดเวลาขณะทีม่ ีลม
หายใจ ชื่อวา มน้ําเสมอดวยตัณหาก็ไมมี ผูจับเสมอดวยโทสะไมมี ชวยเสมอดวยโมหะไมมี แมนเสมอ
ดวยตัณหาไมมี เหลือเวลาอีก 5 นาที เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพระทั้หงลายเลหานั้นบรรลุ
มรรคผลไปตามๆ กัน
ความมุงหมายที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูด เรื่องการตัดกิเลสตัณหานะ ผมก็สนใจเหมือนกันแตไมหนัก
นักความสนใจก็มีวาถาตองการหนังสือเกรงวามันจะผิดมันดึกเพราะตองการนิสัยของคน อยาลืมวาคน
จะละนิสยั ไดจริงๆ ก็มีพระพุทธเจาองคเดยวเทานัน้ พระสาวกละนิสยั ไมได ฉะนั้นบรรดาทานทั้งหลาย
ที่ฝกกรรมฐานไดแลว สามารถทํา ทิพจักขุญาณ ใหปรากฏคําวา ทิพจักขุยาณ อยาไปนึกวาลูกตาเปน

ทิพยนะ มีญาติโยม ที่ราชบุรี วันนี้เองมาปรารภวา ทําไมฉันจึงไมได ทิพจักขุญาณ ไดแตอาศัย
ความรูสึกของจิต ความจริงทิพจักขุญาณก็คือความรูสึกของจิต ทิพจักขุญาณ ไมใช ทิพเนตร แลวก็ไม
เขาใจ ไมใชตาทิพย ใจมันเปนทิพย ความรูสึกถูกตองเหมือนกับตามทิพย ครั้นไดแลวเวลาเราตองการดู
นิสัยคนคนปจจุบันถาเราใชกําลังของ อตีตังสญาณ ถา ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ มันดูตัวเราเองตลอด
ครบถวน ถาคนอื่นใช อตีตงั สญาณ ญาณในอดีต อยากทราบวาคนนี้ในอดีตเกิดเปนใคร เกิดเปนอะไร
มา แลวก็ดนู สิ ัยเดิม ขอดูภาพเดิมวาเขาแสดงอาการนิสัย จิตใจเปนยังไง ทาทางลีลายังไง ชอบอะไร
ชอบสวยสดงดงามขอบกินของสดของคาว ชอบกินผลไม นิสัยเรียบรอย นิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มัน
ไมทิ้ง บางคนก็ชอบจัดดอกไม ชอบจัดกลีบผา บางคนก็ชุยๆ
เมื่อดูนิสัยเดิมแลวก็ถามเขา อยาไปบอกวาเราดูนะ ถามวานี่ถามจริงๆ เถอะชอบอยางนี้ไหม
ชอบอยางนั้นไหม เฉพาะจุดที่เขาชอบมาในชาตินนั้ ถามมาเยอะแลวตรงเปงทุกราย นี่ผมไมไดอวดวา
ผมวิเศษนะ ผมเห็นแลวผมก็ถาม นี่ชอบอยางนี้ไหม มีอยูคนหนึ่งผมก็ไมรูวาแกศึกษาอะไรมากอนมอง
ไปมองมาก็เห็นภาพคนๆ นีเ้ ปนชางดอกไมจัดดอกไมสวยสดงดงามในสํานักมากอน สํานักคือในที่อยู
มากอน พอทานบอกทานยืนยันผมก็ถามวา ชาตินี้ชอบจัดดอกไมสวยๆ ไหม แกก็ไมรูวาจัดสวยอะไร
แกก็บอกวาชอบมาก ทําเกงดวย แลวก็หลายรายบางคนก็ถามวา โอโฮ นี่โยม ตามปกติชอบทําอะไร
วองไวใชไหม แกก็บอกวายอมรับ จะนึกวาคนทุกคนวองไวทุกคน บางคนชายืดยาดมี
มีบางคนเจอเขา เออเฮอะเห็นปบ แหม คนนี้ดอกเตอรแฟม ดอกเตอรแฟบมันดอกเตอร
ผงซักฟอก แกมี ราคะจริต ราคะจริต ไมใชมักมากในกามคุณคือเปนคนชอบสวยชอบงาม ตองมี
ระเบียบทุกอยาง เครื่องแตงกายสะอาดทุกอยางสะอาดหมด ทํางานทุกอยางตองตรงตามเวลา ขึ้นชื่อวา
ระเบียบยกใหผมเลยแตงตั้งใหชื่อดอกเตอรแฟนคือคนสะอาดมาก สะอาดทั้งวัตถุ สะอาดทั้งรางกาย
สะอาดทั้งกิจการงานที่จะตองทํา คนตรงเวลาเปนคนสะอาด พอดูลีลาแลวถามวา ชอบอยางนี้ใชไหม
เขาก็ตอบวาใช ขอบรรดาทานทั้งหลายวิชาความรูที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานให จงใช
ใหเปนประโยชนกับเรา ใครเขาจะหาวาอวดอุตริมนุสสธรรมก็ชางเขาเถิด เรารุเราทําเราทําได สําหรับ
คนที่ทําไมไดหูหนวก ตาบอดเขาจะวาคนดี หูดี ตาดีมนั เลวก็ชางหัวมันเถิด จะคํานึกถึงอะไรกัน ความรู
ที่สมเด็จพระพุทธเจาใหมาไมไดใชกัน แลวจะไปวาคนที่เขาใช ก็เหมือนกับคนขี้เกียจไมมีอะไรกินไป
อิจฉาคนขยันที่เขามีกินก็ไมถูก ความเลวของเขาเราอยาสนใจ สนใจอยางเดียวคือพระพุทธเจาทรงสอน
อยางไร พยายามทําใหมาก ทําไมไดมาก สัก 1 ในลานขององคสมเด็จพระพุทธเจาใหก็ดีถมไป เวลานี้ก็
ขอขอบใจบรรดาญาติโยม ฆราวาสเกงกันมาก จนกระทั่งเจอะพระในนรกที่รูจกั กันเปนแถวเปนแถว
เขาใจวาตอไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเขาใจในกระแสการทําบุญยิ่งขึ้น
สัญญาบอกเวลาหมดแลว ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแก
บรรดาพุทธศาสนิกชน ภิกษุ สามเณร ผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 5
น้ํามนตพระพุทธเจา 1
ทานพุทธศานิกชนทั้งหลาย และบรรดาเพือ่ นภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้ก็จะมาคุยกันถึง เรื่อง
น้ํามนตของพระพุทธเจา แตความจริงรางกายผมมันก็แยวันนีเ้ ปนวันที่ 21 กุมภาพันธ 2527 ความจริง
หยุดบันทึกเสียงมานานรางกายไมดีแลว แถมวันนีก้ ็ยังไมดี ไมดีตลอดมา ก็เลยรําคาญรางกาย แตวา
เสมหะมันก็มาก เปนไขกเ็ ปน ก็ชางมัน คอยมานานงานมมีผล รางกายไมดี ก็เลยวันนี้แกลงใชใหมันตาย
ไปเสียเลย ในเมื่อมันไมดกี ็ไมรูจะคบมันไวทําไม เรื่องน้ํามนตของพระพุทธเจานี่เปนอยางนี้เพราะเวลา
นี้ไดยินขาวเขาบอกวามีพระบางวัดแตในวัดนั้นจะเปนทุกองครึเปลาผมก็ไมทราบ เวลาที่ญาติโยมพุทธ
บริษัทไปหาเขาบอกไปงานศพ ออกมาพูด 2 องค 3 องค ก็โจมตีเรื่องเชื่อน้ํามนตเปนตน ผมวาพระเรา
ทําอยางนั้นมันก็ไมถูก ตองศึกษากําลังใจคนเสียกอนกลังใจของคนนะ อยูระดับไหน แลวก็น้ํามนตนี่
มันเปนตน ผมวาพระเราทําอยางนั้นมันก็ไมถูก ตองศึกษากําลังใจคนเสียกอนกําลังใจของคนนะ อยู
ระดับไหน แลวก็น้ํามนตนมี่ ันไรผลหรือเปลา ไอที่เขามีผลมันก็มี ที่ทําใหเลอะเทอะไรผลก็มี ก็รวบ
ความวา คนดีน้ํามนตก็ถือวาเปนคนที่มีความไมรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ตคิ น นินทาคน กลาว
รายปายสีคนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา ผูนั้นยังไมเขาถึงสะเก็ดความดีของพระองค
ที่พระองคทรงสั่งสอนเพราะเปนอุปกิเลส
ฉะนั้นขอบรรดาทานทั้งหลายที่ฟงอยูทนี่ ี่เลิกนินทาคนเสีย ถาเราจะนินทาคนมากเพียงไร เราก็
เลวมากเพียงนัน้ ถาเราเลิกนินทาคนเราก็เปนคนดี เพราะคนนินทาคนไมใชคนดี เปนคนเลว เปนคนคบ
กิเลส คือความเศราหมองของจิตก็รวมความวาอารมณจิตชั่วนั่นเอง
ผมจะนําเรื่องน้ํามนตของพระพุทธเจามาเลาสูกันฟง ใน พระธรรมบทภาคที่ 7 ทานกลาววา
เปน บุพกรรมของพระองค ไอเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจานี่ พระพุทธเจาทรงสั่งให พระอานนท ทํา
น้ํามนต จะไดรูกันวาการทําน้ํามนต พระพุทธเจาก็ทรงสั่งให พระอานนท ทําแลว พระอานนท เปน
พุทธอนุชาดวย เปนนองชายแลวก็เปน พุทธอุปฏฐาก เปนพระอุปถัมภก็เหมือนกับเราตามตัวของ
พระพุทธเจา ถาน้ํามนตไมดี ถา พระอานนท ไปทําเขาพระพุทธเจาตองเลนงานแน แตทวาในเรื่องนี้
คาถาทําน้ํามนต พระพุทธเจาให พระอานนท บอกให พระอานนท ศึกษา เมื่อ พระอานนท เรียนไปแลว
ก็ไปทําน้ํามนต ก็เปนอันวาคนที่ดาคนทําน้ํามนต ก็ถือวาคนนั้นดาพระพุทธเจาดวย คนที่ดาพระพุทธเจา
พระพุทธเจาตรัสวา ไมใชสาวกของพระองค คําวา สาวกหมายถึงผูรับฟง คือคนที่ไมใชคนของ
พระพุทธเจานัน่ เอง ถือวาเปนคนของเดียรถีย
วันนี้ผมอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่ง ก็ตองขออภัย พูดใหพวกเราสูกันฟงเรือ่ งของภายใน อยาสุมสี่
สุมหา พูดสงเดชไปมันจะลงนรก ทานทีป่ ฏิบัติพระกรรมฐานไดแลวไปดูเสียบางวา คนที่พูดไมดูเหนือ
ดูไดประเภทนี้ เขาไปอยูขุมไหนกัน

เนื้อความก็มีอยูวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อประทับอยูใน พระเชตวัน ทรงปรารภบุพ
กรรมของ พระองคเอง จึงไดตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า มัตตาสุข ปริจจาคา เปนตน เนื้อความก็มีอยูวา
ในสมัยหนึ่ง ใน เมืองไพสาลี ซึ่งมีอาณาจักรติดตอกับเมืองของ กรุงราชภฤหมหานคร เวลานั้น เมืองไพ
สาลี เกิดโรครายเกิดขึ้น โรคอันดับแรกก็คอื ความแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล แลวก็เกิดโรค คนก็อด
โรคก็มาก รอนก็รอน ความจริง เมืองไพสาลี กับ เมืองราชกฤห นี่อยูใกลกัน เขตนี้ถารอนก็รอนหนาดู
อยางพวกเราๆ ผมไปมาแลวทนเกือบไมไหว ก็เปนอันวาคนก็เจ็บปวยตายกันเปนแถวๆ
อันดับแรกโรคก็เกิดกอน ไอความไขมีเขามารางกายทรุดโทรม อากาศไมดโี รคอื่นก็เขามา
แทรก หนักๆ เขาอหิวาตกโรคก็มา เมื่ออหิวาตกโรคนี่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อหินี่ก็แปลวา งู
วาตะนี่กแ็ ปลวา ลม ไอโรคะก็แปลวาการเสียดแทง อาการเสียดแทงที่เกิดจากลม ลมนี่มีพิษเหมือนงู เขา
วาอยางนัน้ คือเปนแลวมันตายเร็ว จําไวดว ยนะ คําวาอหิวาตกโรคนี่กแ็ ปลวา โรคหรืออาการเสียดแทง
ที่มาจากลม ลมที่มีพิษเหมือนงู ฉะนั้นคนที่เปนโรคอหิวาตตายเร็วเหมือนกับถูกพิษงูกดั เวลานั้น
การแพทยก็ดี แตทวามันก็ไมทัน ถึงวาระทีคนจะตายก็ตายกันเกลื่อนกลาด เมืออหิวาตกโรคมาตายกัน
เกลื่อน ฝงก็ไมคอยจะทันทิง้ ศพหมักหมมกัน โรคอื่นก็เขามาแทรก พวกอมนุษยคือพวกอสุรกายบาง
พวกเปรตบาง พวกอะไรบางก็เขามายื้อแยงศพกัน ก็หมักหมมกันมาก คนตายหนัก
อาการตายเมื่อมากเขาอยางนัน้ จริงๆ บรรดาชาวบานเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชานี่
เปนกระโถนทองพระโรง จริงๆ ทานก็อยูเฉยๆ ทานก็ทําความดีทุกอยาง แตวาชาวบานก็โทษวาเจ็ด
รัชกาลมาแลว ไมเคยมีโรคอยางนี้เลยแตมารัชกาลนี้ เปนรัชกาลที่ 8 นี่หมายความ ความจริงเขาลือ เขา
ปกครองราชสมบัติเปนราชามาถึง 7,000 องคกระมัง มันมากดวยกันนะ ผมก็ใมรูกี่องคขึ้นเกียจจํา นับวา
เปนพันๆ องค ในเมืองนี้เขาไมมีการปฏิวัตรัฐประหาร บานเมืองก็มีความสุข แตวาคนเขาทราบวา สมัย
ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึง 7 ในชวงหลังนี้ไมเคยมีโรครายแบบนี้ แตวาพอรัชกาลที่ 8 เขามา โรคหนักจริงๆ
เขาก็เลยโทษพระราชาวาพระราชาไมทรงธรรม
พระราชาทานก็ดีแสนดี จึงประชุมอํามาตยขาราชบริพาร ปุโรหิต คนที่มีความรูต างๆ ให
สอบสวน สืบสวนความประพฤติของพระองควา ความประพฤติของพระองคนมี่ ันไมดีตรงไหนบาง
บกพรองตรงไหนบาง ขอใหชี้แจงออกมา ถามีอะไรไมดีก็ทรงยอมรับผิด บรรดาประชาชนทั้งหลาย
เหลานั้นก็พิจารณากันแลวเห็นวาพระองคทรงทําดีทุกอยาง อยูในศีลในธรรมทุกอยาง แตพอเวลานั้น
โรคเกิด 3 รายการ คือ
1. ภัยเกิดจากอาหาร อาหารนีห่ าไดยาก มันจนแลวไมมีอะไรจะกินเหมือนกับป 2521 ของเรา
2. ภัยเกิดจากพวกอมนุษย คือพวกผี พวกเปรต พวกอสุรกาย
3. แลวภัยมันเกิดขึ้นจากโรค โรคมันเกิดขึ้นจากอากาศไมดี
ในเมื่อทุกคนเห็นวาพระราชาดี ก็กราบทูลใหทรงทราบวา ความผิดของพระองคไมมพี ระเจาคะ
พระองคจึงไดปรึกษาวา ถาอยางนั้นจะทําอยางไรดี เอาอยางไรกันแนโรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย

ของอาจารยทั้งหกของเดียรถียก็บอกวา ถาไปนําอาจารยทั้ง 6 มา อาจารยทั้ง 6 มีฤทธิ์มาก มีบุญญาธิการ
มากโรคอยางนี้จะหาย
แตทวาในเวลานั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบิติขึ้นในโลกใหมๆ ก็นั่นหมายความวา
ใหมเอีย่ มเลย เขาไปอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร เห็นวาจะประมาณ 1 ป เห็นจะไมครบป เปนเวลาจวน
ที่จะเขาพรรษา นั่นหมายความวาถึงปที่ 2 บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เขามาเปนปที่ 2 ก็มคี นที่
ทราบขาวพระพุทธเจาวา เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ขอใหไปนิมนตพระพุทธเจามาที่นี่
โรคภัยไขเจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายตางๆ จะหมดไปในที่ประชุมงมติเห็นเปนเอกฉันทวาเห็นดวย
อาจารยทั้ง 6 มีมานานแลว โรคมันก็มี แตวาสมเด็จพระชินศรี คือพระพุทธเจาเราใฝฝนกันมานาน ใครๆ
ก็พูดถึงพระพุทธเจา แตไมเคยไดพบพระพุทธเจาจิรงๆ สักที เวลานี้พบพระพุทธเจาจริง
ขณะที่ปรึกษากันอยูน ั้น ก็มี เจาสัจฉวี องคหนึ่ง ทานประทับอยูดวย พระเจาสิจฉวี องคนี้ไปฟง
เทศนของพระพุทธเจา พรอมกับ พระเจาพิมพิสาร ในวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เขามา กรุง
เราชคฤห เปนครั้งแรก แลวเวลานัน้ พระเจาพิมพิสาร องคนี้ก็เปนพระโสดาบันดวย ในเมื่อเขาพูดถึง
พระพุทธเจา ทานก็ทรงยืนยันวา พระพุทธเจามีความดีจริง ถาพระพุทธเจามาในทีนี้ โรคภัยมันจะหาย
ความจริงโรครายที่เบียดเบียนราบงกายมันเปนของธรรมดา มันเปนโรคมาใหม แตโรครายที่สุดที่
ประจําใจ คือความเลวของจิตมันจะหายไปดวย ทุกคนก็ตัดสินใจวาถาอยางนั้นตองให พระเจาลิจฉลี
องคนี้กับลูกชายของปุโรหิตไปนิมนตพระพุทธเจาที่ กรุงราชคฤหมหานคร
เมื่อทานรับอนุมัติก็ทรงไปเฝา พระเจาพิมพิสาร ความจริงทานเปนเพื่อนกัน เอาเครื่อง
บรรณาการไปมอบใหแก พระเจาพิมพิสาร ไปถวายอีก ทั้งบอกวามีความตองการอยากจะได
พระพุทธเจาไปสงเคราะหที่ เมืองไพสาลี เพราะเวลานีค้ นตายกันมาก ทับถม ฝงก็ไมทัน เผาก็ไมทัน
มันตายกันเปนเบื่อแหม ไอโรคตายๆ อยางนี้นี่ครับ ผมเคยเจอะมาหลายสมัยในชีวติ ผม มันนากลัวๆ
จริงๆ บางทีคนเขามาเอาโลงที่วัด ไอคนเอาโลงจะไปใสศพ ไมทันจะเอาโลงไปเขามาสงขาวตายอีกแลว
วันหนึ่งตาย 4-5 คน เฉพาะในเขตนัน้ ทําอยางนี้พระในวัดหนาวกันเปนแถวๆ นี่แหละครับอยาประมาท
จะบอกสมัยไหนหมอเกงนัน่ นะสมัยนั้นหมดเกงๆ โรคฉะหมอตายเปนแถวๆ
รวมความวา พระเจาพิพิสาร ก็บอกวา พระพุทธเจาไมไดอยูใ นอํานาจของกระผม ผมเองก็เปน
ลูกศิษยพระพุทธเจา พูดภาษาไทยๆ นะ พระพุทธเจาจะเสด็จไปหรือไมเสดจไปเปนเรื่องของทานที่
จะตองเขาไปกราบทูลเอง จะเอาเครื่องบรรราการ เครื่องกํานัลอะไรก็ตาม เครื่องกํานัลเครื่องผูใหญบาน
มาใหนะ ผมรับไมได ทางทีด่ ีก็ไปนิมนตเอง ดังนั้น พระเจาลิจฉลี กับลูกชายของปุโรหิตก็ไปกราบทูล
องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหทรงทราบ (นี่มันยังไมสบาย ลิ้นมันไมเปนเรื่อง ที่มันไมสบายมารกกวานี้
ก็พูดไปอยางนั้นนะ มันอยากไมสบาย พูดใหมันตายไปซะเลย ถาตายในธรรมก็ไมเปนไร)
พระพุทธเจาทรงทราบ พิจารณาดูตามดวยอํานาจพุทธญาณก็ทรงทราบวาถาตถาคตไปที่นั่น ถา
เราไปที่นั่น นึกในใจนะ ไปถึงแลวผนจะตกหนัก จะชะสิง่ โสโครกทั้งหมดใหไหลลง แมน้ําคงคา ความ

สะอาดของพืน้ ที่จะเกิดขึ้น หนึ่ง โรคจะบางเพราะความสกปรกก็เริ่มหายไป แลวก็ประการที่ 2 ถาเรา
แสดงพระธรรมเทศนา รัตนสูตร ยานิธ ภูตานิ (ใน เจ็ดตํานาน ) ผลจะเกิดมหันต เปนมหันตใหคน
เขาถึงพระไตรสรณคมน อยูในศีลหา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จะมีความสุขกันคือ ไมเบียดเบียนกันโดยทาง
กาย ไมฆากันบาง ไมเบียดเบียน ไมทํารายกายกันบาง ไมลักไมขโมยกัน ไมแยงคนรักกัน ไมโกหก
มดเท็จ ไมพดู สอ ไมพูดคําหยาบ ไมพดู สอเสียด เพอเจอเหลวไหล ไมนินทาชาวบาน แลวก็ไมเมา
เกินไปอันนี้โลก เมืองไพสาลี จะมีความสุขขึ้นกวาเดิม แตวาจะใหหมดไปทีเดียวไมไดเพราะความเลว
ของคนมันมีอยู ดูแตสมัยนี้เถอะ อยาวาแตคนนุงกางเกงเลยคนนุงสบงมันยังเลว
เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบดวยอํานาจพุทธญาณ ก็ทรงรับวาตถาคตจะไปตอมาเมื่อ พระเจาพิม
พิสาร ทรงทราบ ก็เขาไปกราบทูลถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา จะเสด็จไป เมืองไพสาลี หรือ
พระพุทธเจาขา พระพุทธเจาก็ตรัสวาไป ตถาคตจะไปสงเคราะห แตวาจะไปไมนาน จะตองกลับมร
เขาพรรษาที่ พระเวฬุวัน เวลานี้ก็เหลือเวลาอีกไมกี่วนั 10 วันกวาๆ จะเขาพรรษา พระเจาพิมพสาร ได
กราบทูลวา กอนที่พระองคเสด็จไปรอขาพระพุทธเจากอน ขอใหปรับพื้นที่ใหดีเสียกอน พืน้ ที่ยังไม
ราบเรียบ จึงไดทรงสั่งใหพนักงานปรับพื้นที่ใหเรียบเดินสะดวกๆ สําหรับพระพุทธเจากับบรรดา
พระสงฆ 500 รูป ระยะทางสิ้นทางไกล 5 โยชน แลวก็จัดดอกไม 5 สี โปรยปรายดวยทุกทางสูงแคเขา
เปนการบูชาพระพุทธเจา เมือ่ เสร็จแลวก็กราบทูลใหเสด็จพระพุทธดําเนิน
เวลานั้นเมื่อพระพุทธเจาเสด็จ จะเอารมเอาฉัตร 2 ชั้นกั้นใหพระพุทธเจาฉัตรชั้นเดียวกั้นให
พระสงฆ 500 รูป คือ 1 รูป 1 องค ตอฉัตร 1 คัน ก็หลังจากนั้นไปถึงแมน้ําแลวตองขามฟาก ก็เอาเรือ 2
ลําเขามาเทียบกัน ทําเปนเรือกัญญา ประดับประดาสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไป สําหรับ
พระพุทธเจาเรือพระพุทธเจาเรือตองใชมาก 500 องค แตเรือของพระพุทธเจานี่ประดับประดาสวยงาม
พระเจาพิมพิสาร ไปสงเรือถึงน้ําแคคอ เรือถอยออกไป ทานก็เดินตามเรือไป มือพนมไป ไหว
พระพุทธเจาลงทั้งเครื่องทรง ไมใชมีแตผาขาวมา น้ําแคคอก็กราบทูลพระพุทธเจาวา ถาพระองคยังไม
เสด็จกลับเพียงใด ขาพระพุทธเจาก็จะคอยพระองคอยูทนี่ ี่จนกวาจะเสด็จกลับ
พระพุทธเจาก็ทรงเสด็จไปทางเรือ ซึ่งระยะทาง 3 โยชน แลวก็จึงขึน้ ฝงที่ฝงโนนก็เหมือนกัน
เมื่อทราบขาววา พระเจาพิมพิสาร ทําอยางนั้น พระราชา เมืองไพสาลี ก็ลงมารับแคคอเหมือนกัน น้ําแค
คอเหมือนกัน จัดที่ใหเรียบเปนระยะทาง 3 โยชน ถึงเมืองแลวก็เอาดอกไมโปรยปรายเชนเดียวกัน แตวา
ทางโนนจัดหนักของพระพุทธเจาฝงนี้จัดฉัตร 2 ชิ้น ฝงโนนจัดฉัตร 4 ชั้น รับพระพุทธเจา ฝง พระ
เจาพิมพิสาร จัดฉัตร 1 ชั้น กั้นใหแกบรรดาพระสงฆฉตั รคือรม ฉัตรแปลวารม แตฝงโนนเอารม 2 ชั้น
ฝงนี้เอารม 1 ชั้น ทําใหเกินกัน
พอพระพุทธเจาทรงเหยียบพื้นดินฝงโนนของ เมืองไพสาลี มหาเมฆใหญตั้งขึ้น ฝนตกหนักไม
ลืมหูลืมตา นับเปนชั่วโมงๆ นาบางแหงน้ําทวมแคเขาบาง บางแหงน้ําทวมแตอก น้ําก็พัดพาเอาสิ่ง
โสโครกตางๆ ลงใน แมน้ําคงคา ทําใหบานเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะ และไอสงิ่ ปฏิกุลพวกซากศพ

ทั้งหลายเหลานั้น ก็หลนไหลลงมาในแมนา้ํ ลําคลอง สวนเลอะเทอะตางๆ ก็มาตามพื้นดินก็สะอาดความ
ชุมชื่นก็ปรากฏ คนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไมตกมานาน
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารเขาไปในเขต เมืองไพสาลี เขาไปในเขตพระราชฐาน แลวองค
สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงเรียก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท จงมานี่ เธฮจงเรียน รัตนสูตร
คือบท ยานิธภูตานิ เรียน รัตนสูตร ไปแลวก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆ เขตของ เมืองไพสาลี ทั้ง 4 ทิศ
พระอานนท เรียน รัตนสูตร แลว หลังจากนั้นก็เอาบาตรขององคสมเด็จพระประทีปแกว เอา
บาตรของพระพุทธเจาใสน้ําเห็นไหม เริ่มทําน้ํามนต วิธีทาํ น้ํามนตของพระอานนทกค็ ือ
1.
อาราธนาบารมีของพระพุทธเจา 30 ทัศ คือบารมีปกติที่เรียกวาบารมีเฉยๆ 10 ทัส
ปรมัตบารมี 10 ทัศ แลวก็
2.
มหาความดีของพระพุทธเจาอีกอันหนึ่ง คือ มหาบริจาค 5 ประการแลวก็
3.
จริยา 3 ประการ คือ โลกัตถจริยา ซึ่งพระพุทธเจาทรงประพฤติใหเปนประโยชน
แกโลก ญาตัตถจริยา ที่พระพุทธเจาทรงประพฤติใหเปนประโยชนแกพระญาติ
พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติใหเปนประโยชนในฐานะทีเ่ ปนพระพุทธเจา คือสอน
คนใหบรรลุมรรคผล แลวก็
4.
อาราธนาความดีขององคสมเด็จพระชินศรี ในการกาวลงสูพระครรภในภพที่สุด
คือชาติสุดทาย
แลวการความดีของการประสูติ
ความดีในการเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณของพระพุทธเจา แมพระพุทธเจาทรงทําความเพียรถึง 6 ป ตอมา
ความดีของพระองค บารมีชวยใหภาชนะมาร ตลอดจนอาราธนาความดีที่แทง
ตลอด สัพพัญญตญาณ เหนือโพธิบัลลังกเปนพระพุทธเจา เปนพระอรหันต การ
ยัง ธรรมจักร ที่พระพุทธเจาทรงแสดง ธรรมจักร ใหเปนไปกับ ปญจวัคคียฤาษี
ทั้ง 5 ใหเปนไปในโลก
5.
แลวก็อาราธนา โลกุตตรธรรม 5 ประการ คือ มรรค 5 ผล 4 นิพพาน 1 ไดแก
โสดาปตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรคพระโสดาปตติผล
พระสกิทาคามีผล พระอนาคามีผล พระอรหัตผล แลวก็นพิ พาน อีก 1 เปน 9
หลังจากอาราธนาบารมีทั้งหมดเสร็จ พระอานนทก็เขาไปยังเขตของเมืองในพระนคร เที่ยวทํา
พระปริต คือสวด ยานีธ ภูตานิ เรื่อยไปในกําแพงทั้ง 3 ดาน คือเดินกําแพง 3 ดาน ตลอด 3 ยาม ในราตรี
นั้น เดินไปเดินมาก็สวด รัตนสูตร ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมมานิ วา ยานิว อันตลิกเข ทานรู แตทาน
บอกวาเมื่อพระอานนทใชศพั ทคําวา ยังกิญจิ เทานั้นละ เปนตน เปนอันวาพระเถระกลาวเทานัน้ น้ําที่
สาดทานก็สาดน้ําไปดวย น้ํามนต อยาลืมนะทําน้ํามนตนะบทนี้นะเมือ่ สาดน้ําขึ้นไปเบื้องบน น้ําขึ้นไป
ลอยเบื้องบนตกลงมาตรงกระหมอมกระหมดอมของอมนุษยทั้งหลายคือเปรต อสุรกายเปนตน พวกนัน้
ทนไมไหว วิ่งกํนพลานไปหมด จําเดิมแตการกลาวคาถา ยานีธ ภูตานิ เปนตน หยาดน้ําเปนราวกับวา

เทริดเงิน คือชฎาพุงขึ้นไปในอากาศ แลวตกลงมาเบื้องบน ตกลงมาบนหัวของบรรดามนุษยทั้งหลาย
ผูปวย บรรดาคนปวยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดนั้นเองเห็นไหมละ แลก็ลุกขึ้นแวดลอมพระเถระ
หนังสือ ทานวาอยางนีน้ ะ ทานบอกจําเดิมแตบทวา ยังกิญจิ เปนตน อันพระเถระกลาวแบว
บรรดาอมนุษยคือพวกเปรต อสุรกาย สัมภเวสีทั้งหลาย ถูกเมล็ดน้ํากระทบแลวทนไมไหวรีบวิ่งหนีกัน
พลานไปกอน ที่อาศัยที่กองหยากเยื่อก็ดี สวนแหงฝาเรือนเปนตนก็ดี ก็หนี หนีไปแลวโดยประตู ออก
ประตูนั้นบางประตูนี้บาง เทาที่มีประตู ทานบอกบรรดาประตูทั้งหลายไมมีชองวางเลย พวกนี้มันดันกัน
หมด เบียดกันออกไป บรรดาอมนุษยทั้งหลายเหลานั้น เมื่อไมไดโอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไป มหาชน
ประพรมทองพระโรงในทากลางแหงพระนคร ดวยของหอมตางๆ แลวผูกผาเพดานอันวิจิตรนัน้ ดวย
ดาวทอง เปนตน ตกแตงพุทธอาสนนําเสด็จสมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จเขาไป
แหม วันนี้ไมทันจะถึงไหนเลย นาฬิกากริง๊ ซะกอนแลว ไมพูดอะไรกันเวลามันหมดแลว ก็ขอบ
อกวาเรื่องน้ํามนตไมใชเรื่องเหลวไหลถาทําถูก

พระสูตรกอนนิทรา 6
น้ํามนตพระพุทธเจา 2
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสําหรับวันนี้ผมก็ขอพูด
เรื่องน้ํามนตของพระพุทธเจาตอไป เรื่องราวของพระพุทธเจาก็มีอยูว า หลังจากที่พระอานนทประพรม
น้ํามนต ภูตผีปศาจหนีไปแลว แลวก็ประตูตางๆ มันเต็มไปหมด แตก็ไมมีทางจะออก ผลทีสุดสวนที่
เหลือก็ดันกําแพงเมืองหมด พังไปแถบหนึ่ง เปนอันวาบานเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาอํามาตยขาราช
บริพารในเมืองนั้น เขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจาพระพุทะเจาก็ทรงเทศน รัตนสูตร รัตนสูตร
แปลวา ยังไงนะ ก็ไปดูใน 7 ตํานาน แลวก็ไปดูที่ทานแปลไว หนังสือ 7 สวดมนตแปล มี เปนอันวามี
ผลดีแกบรรดาประชาชนทั้งหลาย
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนโปรด เมืองไพสาลี เสร็จ ก็เสด็จกลับมาลงเรือ ตอนเสด็จ
กลับนี่ พระเจาเมืองไพสาลี ก็จัดเปนพิเศษ เดิมทีเดียวจัดฉัตรพระพุทธเจา 4 ชั้น ก็นี่ลอซะ 8 ชั้น จัดฉัตร
เพื่ออรหันตนเี่ ปน 4 ชั้นแลวก็ลงเรือมา
ตอมาบรรดาพญานาคทั้งหลายก็อยากบูชาพระพุทธเจาบาง ก็ทรงอาราธนาพระพุทธเจาทรง
นิมิตเรือทองคําบาง เรือแกวมณีบาง อะไรตออะไรผมจะไมพรรณนา สวยสดงดงามเปนกรณีพเิ ศษ
บรรดาเทวดาและพรหมก็ตงั้ ฉัตรกันเปนชัน้ ๆ เต็มจักรวาลไปหมด บูชาพระพุทธเจา ขอเลาลัดๆ
เมื่อพระพุทธเจาทรงไปเทศน โปรดพระยานาคพอสมควรแกเวลาประมาณ 3 วัน ก็เสด็จกลับ
เวลาที่ลงเรือ พระเจาเมืองไพสาลี ก็ลงมาสงแคคอน้ําถึงคอเหมือนกัน กลับมา พระเจาพิมพิสาร ก็ลงไป
รับพระพุทธเจาเหมือนกันพระพุทธเจาก็เสด็จกลับเขาไปใน เชตะวันมหาวิหาร ผมจะเลาตอไปดีไหม
ตอนนี้ก็ขอยอนเรื่องน้ํามนตเสียหนอยหนึง่ ขอรับ เรื่องน้ํามนตนี่ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร
ญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกัน ผมนะเปนคนไมขัดคอคน แตพูดมากๆ ไมได เดีย๋ วไปชนเอา
คนที่ขัดคอคนเขา แตวาผมก็ไมมีเจตนาราย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาผมยังเปนคนโงอยู ในเมื่อผมโง
ผมก็ตองยอมตาม ยอมรับนับถือพระพุทธเจาเรื่อยๆ ไป ผมถือวายังไงๆ ก็ตาม ผมตองดีไมเหมือน
พระพุทธเจาแน และความดีของผมก็ไมใกลพระพุทธเจาเขาไปดวย ก็ขอเดินตามรอยไกลฯ ทานสัก
นิดๆ เห็นรอยชัดๆ เงาๆ หนอยๆ ก็ดีแลว แคแกะรอยตามพระพุทธเจา ในเมือพระพุทธเจาเองทรงจัดให
พระอานนท ทําน้ํามนตแลวผมจะไปประฌานคนทําน้ํามนตเขาเลว นี่คือเปนคนยอมรับน้ํามนตวาเลว
ผมก็จะเลวกวาเขา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาถาติวาคนทําน้ํามนตเลวทั้งหมด ก็ถือวาติพระพุทธเจาดวย
ทานเห็นดวยไหม เพราะวาในศาสนาของเราพระพุทธเจาสั่งทําเปนองคแรก แลวก็เปนการบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณใกลครบป พระองคทรงบรรลุอภิเษกสัมมาโพธิญาณ วันวิสาขบูชา แลวก็เทศน
ธรรมจักร วันกลางเดือน 8 เอาอยางนี้กแ็ ลวกัน ถานับแตวันเทศน ธรรมจักร มาเกือบป แตวันบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณกลางเดือน 6 พอถึงใกลกลางเดือน 8 ก็เรียกวาปเศษๆ อันนีผ้ มก็ไมไดเขียนมา
ผมจําจาก ธรรมบท มาเปนอันวาพระพุทธเจาทรงยอมรับนับถือการทําน้ํามนต

แตผมก็ยอมอีกอยางหนึ่งเหมือนกันวา คนทําน้ํามนตนี่ก็มีหลายประเภททําน้ํามนตดีก็มี ทํา
น้ํามนตรายก็มี ฉะนั้นนิ้วไหนรายก็ตดั เฉพาะนิว้ นั้น อยาไปวากันทั้งหมด อยางวาสมัยหนึ่ง ความจริง
เรื่องทําน้ํามนตก็ดี พวกผีกด็ ี พวกเจาก็ดนี ี่ผมไมคอยจะเชื่อกับเขา ในสมัยเมื่อผมยังไมบวชนี่ ผมไมเชื่อ
เอาจริงๆ เรื่องทําน้ํามนตนี่ ผมเห็นวาเปนเรือ่ งบาๆ บวมๆ แตวาในที่สดุ ก็กลายเปนคนบาคนบวมเสียเอง
ผมจะเลาเรื่องของผมสักตอนหนึ่ง
สมัยนั้นผมเปนหนุม ผมเปนหนุมคือรูปรางก็คงไมเหมือนคนแก และลีลาของผมก็คงไม
เหมือนเดี๋ยวนี้ เดีย๋ วนี้ไมมีการสุภาพเรียบรอย เพราคนแกคือไมมีมารยา สมัยโนนเปนหนุมมารยามาก
ตอหนา ผูใหญก็เหมือนกับผาพับไวลบั หลังผูใหญกเ็ หมือนกับนุนปลิวลมแตวามีอันหนึ่งที่ผมปฏิบัติ
ตามผูใหญเครงครัดนั่นคือไมดื่มสุราเมรัย ผมดื่มสุราไมเปนมาตั้งแตเด็กแลว ในชีวติ นี้จริงๆ ไดดมื่ สุรา
ครั้งเดียว ไปเที่ยว งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 ที่ สนามหลวง มันหนาวจัดกลับบานไมได บานอยู
ฝงธนฯ สมัยนัน้ ไมมีรถมันมีแตเรือ พอดี 2 หนาวจัดเพื่อนไปชวนดื่มเหลา เขาบอกมันอุนดี ผมลอเขาไป
กงครึ่ง มันบาดคอบอกไมถูก ก็เลยบอกเพื่อนวา นับตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไป แกไมตองชวนฉันกินเหลา
ตอไป เพรามันไมอรอยเหมือนน้ําหวาน หลังจากตอนนัน้ ก็รูสึกวาก็เปนหนุมธรรมดาๆ
มันมีสาวอยูคนหนึ่งในตําบลๆ หนึ่ง สาวคนนั้นแกสวยเดนในตําบลจริงๆ หลายๆ ตําบลสวยสู
แกมได ทีนี้เจาเพื่อนๆด ของผมมันก็ไปติดพัน ไปรักสาวคนนัน้ รูสึกวาตอมกันมาก ผูหญิงคนเดียวนี่
ผูชายหนุมตั้งเยอะ บางทีมาแยงกันสาวเขาจะรูตัวหรือไมรูก็ไมทราบ ดีรับฟนแทงกัน อาการอยางนีผ้ ม
ถือวาเปนเรื่องของคนบา แลวคนทั้งโลกก็เปนคนเหมือนกัน ทําไมไปยือ้ ไปแยงคนรัก แลวการทะเลาะ
วิวาทกันจะมีหวังครองสาวคนนั้นรึเปลาก็ยังไมแน บางคนถูกปนตายบางถูกแทงตายบาง บางคนเจ็บไป
บาง มันไมไดเรื่อง เจาเพื่อนผมก็ยังไปรักสาวนั้นเหมือนกัน ผมก็ไมยุง เพราะสาวมันไมมีสาวเดียวอยู
ในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งตําบลนั้นๆ ก็ไมไดมีสาวเดียว มันเกลื่อนกลาดไปหมด แลวก็ยองๆ ไปชอบ
คนอื่นเขาก็ยังได แลวก็ไปยองไปชอบคนที่เขาไมแยงกันสบาย หมายความวา รถวิ่งคันเดียวมันสะดวก
กวารถวิ่งหลายคัน แลวมันไมมีรถสวยทาง มีแตรถวางสะดวกแตวาเหตุรายมันก็เกิดขึ้น
ตอมาเวลาผานไปสักปเศษ สาวคนนัน้ ผมเจอะแก ผมก็คุยธรรมดาๆ ไมเกี่ยวของอะไรทั้งหมด
เธอก็คุยดวยดี ตอมาปเศษๆ เอ ก็ชักนอนฝนถึงสาวคนนั้นเสียแลว มันเกิดอารมณรกั ขึ้นมาภายใน ทั้งๆ
ที่ไมคิดมากอน ก็มีการแปลกใจไอความรักเกิดขึ้น ผมก็เปนคนมีอารมณแปลกอยูอยางหนึ่ง คือถาผม
เริ่มรักใครผมไมยอมใหความรักมันฟาวสไปเฉยๆ ความรักเกิดขึ้นเมื่อไรตองมีผลเมื่อนั้นแลวคนอยาง
ผม ประเดี๋ยวเดียวผลมันก็เกิด มันเกิดตามความพอใจของทั้ง 2 ฝาย ก็แปลก พอเจาเพือ่ นๆ เห็นผมไปยุง
เขาก็ถอนตัวออก ไปขัดคอกันเรื่องนี้ เมื่ออารมณมันเกิด ผมก็บอกเพื่อนวา เฮย มันชักจะไมดีซะแลวนะ
ขาก็เริ่มรักซะมั่งแลว แกรักมาตั้งปกวาแลว ปลอยใหขารักมั่ง เขาก็ถอนตัว เปนอันวาในระหวางเพื่อน
ไมมีใครขัดคอ แตคนอื่นเขาจะเปนอยางไรบางก็ไมทราบ แตความรักในสาวไมใชเปนความรักครั้งแรก
สําหรับผม ผมมันมีโรครักตอลดปมาตั้งแตอายุ 12,13 เมื่อโรครักเกิดขึ้น ผลความรักก็มตี ลอด

แตวาสาวคนนีแ้ ปลกมันรักผิดปกติ ถาวันไหนไมไดเห็นเธอ ใจมันไมสบายจริงๆ ซึ่งแปลกกวา
คนอื่นที่ผานมา ตอมาเกิดมีความซึม การงานชักเนือยลงไมไดขี้เกียจ อีตอนเนือยลงไมใชอะไร พอคิดถึง
การงานก็เห็นหนาสาวมาลอยตอมาทานแมแปลกใจในกิริยาที่เชื่องซึมลงไป
ทานก็พาไปหาทาน
ฆราวาส ทานลุงคนหนึ่งทานเปนหมอน้าํ มนต ทานลุกนั้นก็ทําน้ํามนต ทานใชพธิ ีการหมอดูดว ยการ
หยดดอกเทียน พอหยดดอกเทียนลงไป ทานบอก เฮ นี่ถูกทําซะแลวซิทานก็หันมาถามวา นี่คุณ ทาน
เรียกคุณนะ ผมนึกอายทานเกือบแย คุณ ไอที่ซึมลงไป คุณนึกถึงผูหญิงคนหนึ่งใชไหม ตามปกติผมก็ไม
ชอบพูดเท็จ บอกใชครับแลวผูหญิงคนนั้นเดิมทีคุณไมไดเขาไปยุงใชไหม ผมก็บอกใชครับ เพราะเพือ่ น
เขารักอยู แลวทําไมคุณไปยุง กับเขาละ ตอนนี้ผมก็ไมรูเหมือนกัน ผมหาทางหลีกมาตลอด แตมันก็หลีก
ไมพน ผลที่สุดก็เขาไปชนจนได ทานก็บอก คุณนี่ถูกคนเขาทําเขาเสียแลว ทานบอกวา คุณนี่ถูกคนเขา
ทํา
ผมนึกในใจวา ลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมด อีตอนนี้ไมถูกแน คนอยางผมจะถูกทําไม หนึ่ง ผม
ไมไดร่ํารวย ไมอยูในฐานะร่ํารวยพอที่คนจะถูกทําใหไปรักและประการที่ 2 ผมไมใชคนสวย แลวก็
ประการที่ 3 ผมก็ไมมีเสนหในลีลาเจาชูห รือไมมีปญหาเจาชูกับเขาเลย ก็บอกกับทาน บอกเขาจะทําผม
ทําไมครับประเภทนี้คนที่รกั สาวคนนัน้ มันดีกวาผมตัง้ เยอะ ฐานะเขาดีกวา รูปรางหนาตาเขาสวยกวา
อะไรก็ทุกอยางผมสูเขาไมได
แลวทานลุงก็บอกวา คุณมีอยูอยางหนึ่งที่คุณไมเหมือนคนอื่นคือ หนึ่งคุณไมกินเหลาเมายา
สอง คุณไมเกกมะเหรกเกเร มีความสุภาพเรียบรอย อีตอนนั้นเรียบรอยจริงๆ สงบเสงี่ยม เพราะมันเปน
มายา ผูใหญเขาก็ชอบ เมื่อผูใหญชอบเขาก็หนุนผูนอยใหชอบบาง ไอผูนอยนี่เขาก็ชอบคุณมานาน เขา
สนใจคุณแตวา คุณไมสนใจเขา เขาก็ตองหาคนชวย
ถามวาเขาใชอะไรครับ บอก เขาใชผี เลยถามวาทําอยางไร ความจริงพูดไปก็ไมเชื่อถาผีมันมา
ยุงกับเราจริง ผีมันก็ตองทําใหเราเห็นตัวบาง นี่ความโงของผมแตผมก็ไมปฏิเสธก็รับฟงทาน ทานบอก
เอาอยางนี้กแ็ ลวกัน ถาลุงรุดน้ํามนต 3 วันไมมีผลก็เปนอันวาคําพูดของลุงไมมีความหมายเธอไมตอง
เชื่อลุงตอไปตลอดชีวิตนี่คราวนี้ถาเธอไมไดคุณเห็นเราลอเธอเขาแลว ผมก็เปนคนอยากพิสจู นนี่ผมก็
ลองเอารดก็รดครับ
ทานบอก เอา ตอแตนี้ไปตั้งใจ นึกถึงพระพุทธเจา ผมก็นึกถึงพระพุทธเจาใหนึกถึงอะไร ผมนึก
ตามหมด โดยมากทานใหนึกถึงพระ ขอใหพระก็ดี เทวดาก็ดีพรหมก็ดี เทวดาทีป่ กครองรักษาตัวก็ดี
กําจัดโรครายออกจากใจเดีย๋ วนี้ แลวทานก็รดน้ํามนต น้ํามนตของทานรดไมมาก รด 3 ขัน ทานวา มีม
มํา มึม มํา ตอนนั้นผมรูเรื่องเลย แตวาพอมาบวชเขาเลยทราบ ทานลอ รัตนสูตร นีเ่ อง แตทานสวดอยูขัน
ละ 3 รอบ จบแลวก็ราดหนึ่งที ตักทีหนึง่ ทานสวดขันละ 3 รอบ ดวยความเคารพ ทาทางนาเคารพมาก
พอ 3 ครั้ง อาการเบา ความมึนเริ่มคลายตัว ไอความซึมเริ่มคลายไป มีความกระปรีก้ ระเปรา

วันที่ 2 รับไปรดอีก อีคราวนี้นกึ ถึงสาวนอยไปนิดหนึ่ง มันนึกบางแตก็เฉยๆ จิตไมซึม
กระปรี้กระเปรา พอวันที่ 3 ผานไป นึก เอ ความรักสลายตัวเลยมานึกขึ้นมาไดวา เอ ไอสาวคนนีเ้ พื่อน
เขารักอยู เราก็ไปยุงกับแก ดีไมดีถาแกมีทอ งขึ้นมาตองเปนพอเด็ก
นี่บรรดาเพื่อภิกษุสามเณร ที่มีเขาบอกวามีพระราชาคณะองคหนึ่ง บอกวาไอลิงดํานี่มันบวช
เณรกับหลวงพอปานตั้งแตเล็กๆ ทานก็เรียกไอลิงๆ อันนี้ไมถูกนะครับ ผมไมไดบวชเณรแตเล็กๆ ผม
บวชพระนี่ ผมเขามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเปนพอคนไดแลว ผมฝกความเปนพอคนมาตั้งหลายป ดี
นะที่ไอผีจัญไรมันไมดันเกิดมาเปนลูก ถาเกิดมาเปนลูก ผมไมไดบวชหรอก ถาเปนลูกรายเดียวก็ชา งถา
เปนลูกหลายๆ สิบรายก็เสร็จเลย ไมมีอะไรใหลูกกิน นี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ํามนตที่ผมพบ
อีกจุดหนึ่ง ผมไปเปนนาคที่ วัดบางนมโค นาคคือคนจะบวชเขาตองอยูวัดฝกสวดมนต ฝกเจริญ
พระกรรมฐาน ฝกจิปาถะ ฝกสวดมนตสวดพรไป สัพพีติโย การจะกินขาว การจะหมผา การจะกิเภสัช
เวลาของพระทั้งหมดเขาฝกกอนกอนบวชไมใชอยู ๆ ก็โดเขาไปบวชโครมแบบนี้ ลงนรกหมด
ตอนที่ หลวงพอปาน ทานก็เปนหมอน้ํามนต ยาของทานมี 2 ขนาน ใบมะกากับหญาแพรก ถา
คนนั้นไมมีครรภ ไมปวดหัว ใหกิน ใบมะกากับขา แลวก็รดน้ํามนต กลางคืนก็สับ ใหคนนั่งเหยีดเทามา
หาทานเปนแถว ทานก็มีขอบ อา มีเขียงไมอยูอันททานเปนหมอสับโปกๆ เดี๋ยวก็ดนิ้ ตูมตาม เอิ๊กๆ อากๆ
ผมดูแลวก็แปลกใจ แตวาไมลาเถียง ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะโดนมาครัง้ หนึ่งแลว
มาวันหนึ่ง (วันนี้เหนื่อยหนอยครับ) มาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่ง อายุประมาณ 15 เห็นจะได
14-15 เปนสาวรุนมาก คนเขาหามกระรองกระแรง เขาหามกันมาเลย มาถึง หลวงพอปาน นั่งอยู มีคนมา
หาสัก 200 กวา ผมนั่งใกลๆ ทานเรียกเขาไป บอกนี่ ไอเด็กคนนี้ถูกทํามาอยางหนัก ถูกคุณคนเลยนะ มัน
จะตาย เอ็งไปรดน้ํามนตใหมันทีเถอะ ผมก็เลยถามทานวา ผมจะวาคาถาอะไรครับผมทําไมเปน ทานก็
บอกไมตองวา น้ํามนตตุมเบอเรอ ก็รดไป รดไป สัก 2-3 ขัน แกดิน้ ตึงตัง ตึงตัง โอย ไอโอย ไอ ดิน้ ไป
ดนมาไดลุกขึน้ ดิ้นดีโปก ตีเปก ไมมีอะไร หลวงพอปาน บอก รดเขาไป รดเขาไป ไมเห็นวาคาถาอะไร
รดมารดไป รดไปรดมา แกฉีกเสื้อ แกเจ็บหนักหนาอก แกฉีกเสื้อขาดหมด อีตอนนีซ้ ิดี ความเปนหนุม
ไมโผลมาตอนนั้นนะนะ แดคนยืนดูกันหลายสิบคน คนที่นั่งคุยกับ หลวงพอปาน ลุกมาลอมหมด
เปนอันวาคนวงใหญเลย ทีแรกหลายสิบคนมาเปนรอย
หลวงพอปาน ทานก็นั่งยิ้มๆ เอารดเขาไป รดเขาไป รดไปรดมา เธอดิน้ ไปดิ้นมา ทุบอกทุบใจ
ผลที่สุดฟุบ ฟุบกมลงไปขางหนา หลวงพอปาน บอกรดเขารดเขา ที่นไี้ ดผล รดเขา รดเขา ผมก็มหี นาที่
รดอยางเดียว ก็รดดะ ประเดี๋ยวเดียวเธอฟุบนิ่งเฉย ทานก็บอกรดเขา รดเขา หนักๆ เขาเธอลุกขึ้นมา มีด
โตเลมเบอเรอหลนเปงมาจากอก
ถาบังเอิญเธอใสเสื้ออยู
เขาก็จะหาวาเธอซุกเขามาในเสื้อ
มีดโตเลมนั้นใหญมากผูก
สายสิญจนจนเปนสายตราสังมาคลายผี พอมีดโตหลนจากอก ทานก็สงั่ ใหรดใหญ เด็กคนนัน้ ก็นอนลง
อีก พอนอนลงประเดี๋ยวเดียวเธอก็ลุกขึ้น อาการสลัดหนาสลัดตา เขาถามเปนอยางไรบาง เธอบอกสบาย

แลว เขาก็ถามวา เมื่อกี้นี้เปนอยางไร เธอบอกมันเจ็บๆ หนาอกเหลือเกิน การฟุบไปเกือบจะขาดใจตาย
แตพอมีดหลนมันหายเปนปลิดทิ้ง อยางนี้เขาเรียกคุณไสย
ทีนี้การทําน้ํามนตของ หลวงพอปาน เทาที่ผมทราบ ทานก็ใชบท รัตนสูตร ดวยบารมี 30
เหมือนกัน พระอานนท ทําไมผิด แตวาเวลามาทีหลังไดทราบลีลาการทําน้ํามนตของทาน ทานยึด รัตน
สูตร เปนสําคัญ แสดงวาทานวาเปนภาษาบาลี แลวก็ทานก็แปลดวย แปลมาเปนภาษาไทย กลาวคํา
อาราธนาขัดๆ ดวยความตั้งอกตั้งใจจริง
ที่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง เรื่องทําน้ํามนตที่ดีเขามีแลวก็คนที่ทําน้าํ มนตที่เลว
ก็มี สังแตวาทํา บางรายไมรเู รื่องไมรูราว รดแลวเอาน้ํามนตไปรดคนไขถึงตายไปก็มี อันนี้ก็ อยางนี้ที่
เขาประฌานก็๔ก แตวาถาจะประฌามกันตะไปนี่มนั ก็ไมถูก
ก็เหมือนกับพระเราเหมือนกัน ที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนานี่ ตาม อุทุมพริกสูตร ที่
พระพุทธเจาทานตรัสวา บุคคลยังเพงเล็งจริยาของบุคคลอื่นบางติเตียนบุคคลอื่นบาง ยกตนขมทานบาง
ถือตัวเกินไปบาง อยางนี้เปนตน อยางนีเ้ ปนอุปกิเลส ยังเขาไมถึงสะเก็ดความดีที่เราสอน
ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ไมเพงเล็งบุคคลอื่น ไมยกตนขมทาน ไมมีความ
ประมาท เรียกวาไมมีความประมาท มีจริยาดี มีความสงบ ใครครวญเฉพาะความประพฤติของตัว อยาง
นี้ชื่อวาเขาถึงสะเก็ดความดีที่ตถาคตสอน
แลวบุคคลใดไมทําลายศีลในตนเอง ไมยยุ งสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยินดีเมื่อบุคคล
อื่นทําลายศีลแลว สามารถระงับนิวรณ 5 ไดตามตองการ จิตทรงฌาน มีอารมณทรงพรหมวิหาร 4 เปน
ปกติ ชื่อวาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนี้ถอื วาเขาถึงเปลือกความดีที่พระองคทรงสั่งสอน
ถาบุคคลใดทําความดีดังนี้ตามลําดับมาครบถวนทรงตัว สามารถทําจิตใหระลึกชาติไดโดยไม
จะกัด อยางนี้เขาถึงกระพี้ความดีที่พระองคสอน
ถาบุคคลใดทําจุตูปปาตญาณใหเกิดขึ้น เห็นคนและสัตวรูไดทันทีวาคนและสัตวนี้กอ นเกิดมา
จากไหน คนตายแลวไปอยูทไี่ หน อยางนี้ถอื วาเขาถึงแกนความดีของพระองคสอน แตเปนแกนขั้นฌาน
โลกีย
ตอไปทบทวนความดีนใี้ หทรงตัว ทําวิปสสนาญาณ ถามีบารมีแกกลาจะตัดกิเลส เปนสมุจเฉท
ปหานไดภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะตัดกิเลสไดหมดภายใน 7 เดือน ถามีบารมีอยางออนจะตัด
ไดหมดภายใน 7 ป
บรรดาทานพุทธศาสนิกชน คนที่ดีตองดีตามนัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนถายิ่งเปนพระ เปน
เณรที่กลังฟงอยูเวลานี้ จําใหมาก สวนใดทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวาเปนอุปกิเลส สวนนั้นอยาใหเกิดขึน้ ใจใจ
ความจริงมันก็ตองเกิด ถามันเกิดมันเกิดในใจ ระงับมันไวอยาใหมันไหลออกจากปาก อยาเที่ยวไปวา
ไปนินทาชาวบานชาวเขา เพราะอะไร เพราะวาถาคนดี ดูคนดีอยางพระพุทธเจาไมเคยนินทาใคร พระ
อรหันตทั้งหลายที่ทานดี ทานก็ไมนนิ ทาใคร ทีนี้ถาหากวาเราจะนินทาเปนเพียงใด ความเลวก็ยิ่งก็มีแก
เราเพียงนัน้

เอาละ บรรดาทานพุทะบริษัททุกทาน วันนีเ้ ราพูดถึเรื่องราวการนินทาแตวาการที่เราจะถูก
นินทา ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ที่พระพุทธเจากลาววา นัตถิโลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมใี นโลก
แมแตพุทธเจาเองก็ถูกนินทาย่ําแยเหมือนกัน แตวาทานไมสนใจ ทานเฉยเปนอุเบกขารมณ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัท สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลวก็ขอลากอน ขอความสุข
สัวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระสูครกอนนิทรา 7
บุพกรรมของพระพุทธเจา
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นิทานกอนนอนวันนี้ก็ตอ
เรื่องน้ํามนตของพระพุทธเจาแตวาตอนนี้ไมมีน้ํามนตแลวเลิกกันทีนี้เมือ่ พระพุทธเจาเสด็จไป เมืองไพ
สาลี พระเจาพิมพิสาร จัดการบูชาใหญไปสงลงน้ําถึงคอ แลวทาง เมืองไพสาลี ก็จดั การบูชาใหญ มีการ
ปราบพื้นที่ทั้ง 2 ฝง 8 โยชน โรยดอกไม 5 สี แคเขา แลวก็พากันจัดฉัตรใหมีการบูชากันหนักฉะนัน้ เวลา
ที่พระพุทธจาทรงเหยียบพื้นธรณี เมืองไพสาลี คือฝงโนนเปนครั้งแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงฆนั่ง
ประชุมกันวาเปนเรื่องอัศจรรยจริงๆ บรรดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจานี่เราอยูก ับทานมาปเศษ ยังไม
เคยเห็นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐแสดงปาฏิหาริยอยางคราวนี้ เปนอัศจรรยมาก ตางคนตางชมจน
ปากเปยกปากแฉะ เวลานัน้ พระพุทธเจาเสด็จอยูในพระมหาวิหาร อาศัยความเปนทิพยของโสดประสาท
สมเด็จพระบรมโลกนาถฟงพระคุยกันก็เขาใจ ฟงรูเรื่องหมด แตลีลาขององคสมเด็จพระบรมสุคต
ฟงใหดีนะครับ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร พระพุทธเจาใชลีลาแบบไหนเราเปนสาวกขององค
สมเด็จพระจอมไตร ตองใชลีลาแบบนั้น อยาทําปากพลอยๆ วาคนโนน วาคนนี้ ลองปากเสียอยางนั้น
ศีล 5 ไมมีกรรมบถ 10 ไมมี อยางนั้นก็ศีล 227 มันก็มีไมได และการคัดคานคําสอนขององคสมเด็จพระ
จอมไตรพระพุทธเจาถือวาเปนเดียรถีย อันนี้ขอทุกทานระมัดระวังนะครับ อยาเดินตามเสือเพราะเสือ
มันเปนสัตวราย มันวิง่ เร็ว เราวิ่งไมทันเสือ ผลที่สุดมันจะกัดตาย
รวมความวา เมื่อบรรดาพระสงฆทั้งหลายนั่งประชุมกันถึงความมหัศจรรยอยางนั้น องคสมเด็จ
พระทรงธรรมทราบหมดทุกอยาง ไดยินหมด สมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณามาวา เราไปเลาเรื่องนี้
ใหเธอฟง จะมีประโยชนกบั พวกเธอบางไหม? ก็ทราบวาเมื่อคุยจบ เลาเรื่องนี้จบ อานิสงสจบ บรรดา
ทานที่ฟงอยูทงั้ หลายเหลานัน้
อยางนอยจะไดพระโสดาบันถึงอรหันต เมื่อเห็นวาประโยชนมีองค
สมเด็จพระชินศรีก็เสด็จไป เมื่อเขาไปใกลถึงที่นั่นแลว บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็ปูอาสนะ คือปูผา
อาราธนาองคสมเด็จพระประทีปแกวประทับนั่งโยจริยาของพระพุทธเจา พระสงฆตอ งทําตาม
ทานรูทุกอยางแตก็ตองถามวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอนั่งคุยกันเรื่องอะไร บรรดา
พระสงฆทั้งหลายก็กราบทูลใหทรงทราบ สมเด็จพระบรมโลกนาถไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การที่เขาปราบทางใหราบเรียบก็ดี 8 โยชน โรยดอกไม 5 สีก็ดี กั้นรมก็ดี เวลาเหยียบแผนดิน
ฝงโนนฝนตกก็ดี
อันนี้ไมใชบารมีที่ตถาคตบําเพ็ญบารมีมาดีเต็มแลวเปนพระพุทธเจาแลวก็ไมใช
อานุภาพของเทวดาหรือพรหม หรือนาคบันดาล แตวาเปนผลความดีในกาลกอนของตถาคตที่ทําบุญ
นิดๆ หนอยๆ แตวามีผลมาก เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดํารัสอยางนี้แลวก็ทรงหยุดอยู
อันนี้เปนลีลาขององคสมเด็จพระบรมครู ถาไมมีใครอาราธนาใหเลาตอไปทานก็ไมเลา ตองฟง
ใหดนี ะครับ ฟงใหดีแลวจําไวดว ยวา คนถาเขาไมมีศรัทธาใหเราพูด เราจงอยาพูด ถาพูดไปหนอยหนึ่ง
ไมทันจบเขาไมสนใจฟง เลิกมันเสียเลยอยาไปพูดใหมนั เหนื่อย ไมเมื่อเขาไมสนใจฟง ตองดูตวั อยาง
พระพุทธเจา

ในเมื่อพระพุทธเจาตรัสอยางนี้นั้นแลว บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่อาราธนาองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว ใหดํารัสเรื่องราว ความเปนมา ทานจึงตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลกอนนี้ ผมก็
จะจําชื่อบานเขาไมถูก รูจัก ตักสิลา ที่ใน เมืองตักสิลา ในสมัยนั้นมันคนละสมัยกับสมัยที่พระองคอยูนะ
พระองคเองอยู เมืองตักสิลา เวลานัน้ เปนพระโพธิสัตว ยังไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พราหมณ มีชอื่ วา สังขะ (ดูตํารานะ) เขาบอกวามีพราหมณคนหนึ่งมีชอื่ วา สังขะ แลวก็มีลูกชายคนหนึ่ง
ชื่อวา สุสิมะ เปนอันวาพราหมณชื่อ สังขะ นี่มีลูกชายคนหนึ่งที่ เมืองตักสิลา นะครับ ชื่อวา สุสิมะ ตอมา
สุสิมะ โต อายุ 16 ป ก็อยากจะเรียน ไตรเพท เพราะพราหมณเขาถือวาเรียน ไตรเพท แลวก็ถาจบเปน
พราหมณชนั้ ดี แตเหมือนกับพระเราที่เรียนจบพระไตรปฏก ที่พระพุทธเจาตรัสวา เถรใบลานเปลา
เรพาะอะไรรูไหม จบพระไตรปฏกถาไมปฏบตั ิในศีล สมาธิปญญา ใหดี ไมมีอะไรเปนผล ลงนรกอยาง
กับทานกบิลภิกขุ มีการทะนงตัวดัดแปลงคําสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาสอนอยางนี้กไ็ ปสอน
อยางนั้น มามัวเมาในลาภสักการะ มีคนเคารพนับถือมาก ก็โกหกมดเท็จ นี่ไอลิงดํามันเปนลองตั้งแต
เด็กๆ พระพุทะเจาเรียกวาไอลิง นี่อยางนี้เขาเรียกวานินทาคน แตความจริงผมจะเขามาในเขต
พระพุทธศาสนา ผมเตรียมกับการเปนพอคนมาตั้งหลายปเด็กยังไง สามารถทําคนใหมีลูกได แตบังเอิญ
มันไมมีลูก อาชีพนี้เปนอาชีพประจําของผม ปกติเลย ทีนี้เวลาบวชมันถึงไดเบื่อ บวชอยูไดนานเพราะ
อะไรเอือม ไออาหารมันมีมากไปมันก็เอือม คนที่ไมมกี ินก็หิว ไอคนมีมากไปก็เอือมอยางพระพุทธเจา
ทานก็เอือมเหมือนกัน บํารุงบําเรอทานมากเกินไปทานก็เอือม(อยางกับทานอะไรละ อือ จมูกก็ไมด)ี
เปนอันวาเขาเลากันตอมาดีกวา เมื่อ ทานสุสิมะ ทานตองการจะเรียน ลูกชายจะเรียน ลูกชายชื่อ
สุสิมะ นะ (พอชื่อ สังขะ ) ตองการจะเรียน ลูกตองการจะเรียนไตรเพทก็ทองมนต พอก็บอกวามี
พราหมณเปนเพื่อนของพออยูในเมืองเขาเกงมาก ก็พาเขาไปหาเพื่อนของพอที่เปนพราหมณ เพื่อนของ
พอที่เปนพราหมณก็ดีมาก รูวาเปนลูกของเพื่อนก็เต็มใจสอนดวยความเต็มใจ ทานสุสิมะ เรียนไมชาไม
นาน เรียนจบเร็ว มีความฉลาดมาก เพื่อนของพอดีใจมาก รักมากแตวา ทานสุสิมะ เปนคนมีปญญาสูง มี
บารมีเต็ม เมื่อเรียนไตรเพทจบ ก็มาใครครวญวา ความรูท ี่เราเรียนนี้มนั ไดแตในเบื้องตน กับทามกลาง
ความเห็นเทานั้นเอง เห็นเบือ้ งตนกับทามกลางแตไมเห็นที่สุด
ญาติโยมพุทธบริษัทเขาใจไหม แลวเพื่อนภิกษุสงฆ สามเณรที่รักเขาใจไหมเบื้องตนคือการเกิด
เปนมนุษยหรือเทวดา ทามกลางคือการเกิดเปนพรหม แลวที่สุดนั่นหมายความวา หนีจากการเกิดตอไป
คือนิพพาน วิชาของพราหมณไมมี ทานสุสิมะ พิจารณาใครครวญแลวใครครวญอีก แตมันไมถึงที่สุด
มองไมเห็นทีส่ ุดวามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร นั่นหมายความวาไอเกิด แก เจ็บ ตาย นีม่ ันนาเบื่อเราไมควร
จะเกิด แก เจ็บ ตายตอไป มันควรความรูที่เราเรียน ควรจะพนจากการเกิด การแก การเจ็บ การตาย จึงเขา
ไปหาอาจารยวา ทานลุงครับ ความรูที่ศกึ ษานี่ ผมมองเห็นแตเบื้องตนกับทามกลาง แตกไ็ มเห็นที่สุด
พอจะเขาใจไหมครับ) ที่สุดพอจะสอนผมไดไหม ทานพอบุญธรรมหรือทานลุงบอกวา ฉันก็เห็นแคนั้น

เหมือนกัน เห็นไดแคเบื้องตนกับทามกลาง ที่สุดก็มองไมเห็น ทานสุสิมะ ก็ถามวา ใครครับทีจ่ ะเห็น
ทานพอ ทานเพื่อนของพอก็บอกเลยวา ฤาษีในปา ฤาษีในปาเห็นที่สุด ทานสุสิมะ ก็ลาไปหาฤาษีในปา
แตความจริงพราหมณเขาคิดวาเปนฤาษี แตความจริงเปน พระปจเจกพุทธเจา เวลานั้น พระ
ปจเจกพุทธเจา มากเพราะมันเปนเวลาวางจากพระพุทธเจาเมื่อสิ้นศาสนาพระพุทธเจาองคหนึ่ง ก็มี พระ
ปจเจกพุทธเจา บรรลุขึ้นมา ไปหา พระปจเจกพุทธเจา ถามถึงที่สุดแหงการปฏิบตั ิใหพน จากการเกิด
แก เจ็บ ตาย พระปจเจกพุทธเจา บอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนนี่ศึกษาถึงที่สุดดวยกันทั้งหมด
แลวเมื่อศึกษาถึงที่สุดแลว ตอไปขึ้นชื่อวาการเกิด แก เจ็บ ตาย ไมมีมแี ตความสุข มีชีวิตอยูก ็มีความสุข
ตายไปแลวก็พน จากการเกิด แก เจ็บ ตาย ไมตองเกิด แก เจ็บ ตายตอไป
ทานสุสิมะ ก็ขอศึกษา บรรดา พระปจเจกพุทธเจา ผูเปนอาวุโสก็บอกวาศึกษาได ที่นี่ไมหวง
ใครอยากจะศึกษา ศึกษาได ก็ขอเรียนเดี๋ยวนั้น ทานบอกเรียนเดีย๋ วนีไ้ มไดหรอก เพราะแตงตัวไม
เหมือนกัน คนจะเรียนวิชานี้ตองแตงตัวเหมือนกัน ถาแตงตัวไมเหมือนกันเรียนไมได ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวา สุสมิ ะ ศึกษาวิชาของพราหมณ แตงตัวแบบพราหมณ ทานพระปจเจกพุทธเจา ถือวาเปน
ความรูที่ต่ํา และพราหมณ วาเปนพวกพรหม เปนเพศทีส่ ูง เปนตระกูลที่สูง มานะ มันยังมีอยู ทานจึงแก
มานะ วาตองแตงตัวเหมือนกัน ดูซิวาเขาจะยอมหรือไมยอม แตความจริง พระปจเจกพุทธเจา ก็
คลายคลึงกันพระพุทธเจานะอยาลืม ก็กําลังสูงกวาพระอรหันตมากเปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง แตว
ไมสอนใครเปนสาธารณะ ตองการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไมหาทานเมื่อ ทานสุสิมะ ฟงแลวก็ตั้งใจ เอา
บวชก็บวช แตงตัวเหมือนกัน ทานก็ปลงผมนุงสบง หมจีวรเหมือนกัน ทานพระปจเจกพุทธเจา จัดหา
มาให แลวก็ตงั้ ใจศึกษาในทีส่ ุดไมชา ใชเวลาไมกี่วันทานก็บรรลุเปน พระปจเจกพุทธเจา แตวาการเปน
พระปจเจกพุทธเจา นั้นเปนไมนานอีกเหมือนกัน อยูไ มนาน ไมสกั กี่วนั นักก็เห็นจะประมาณสักเดือน
เห็นจะไดมั้ง ทานก็ตองนิพพาน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบอกกรรมประเภทหนึ่ง ที่ทําใหอายุสั้ง
จะตองนิพพานมาถึงทาน ทานก็ตองนิพพาน กรรมประเภทนั้นก็คอื อํานาจของอกุศลกรรมที่มีโทษ
ปาณาติบาต มาตั้งแตครั้งอดีตชาติ มันก็มาตามทาน
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ฟงแลวก็จําไวดว ยนะ ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกัน เคย
มาหาอาตมาบอยๆ อยากมีอายุยืนบาง มีโรคภัยไขเจ็บขอใหชวยรักษาบาง อาตมาเองนี้ก็ปว ยมาจริงๆ
เขาเปนปที่ 3 แลว อาการยังไมดีขึ้นเลย ทองไสก็รบกวน เวลาที่พดู อยูเวลานีก้ ็หนัก เมือวานนี้วนั ที่ 21
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2527 วันวานกอนพูดนี่ ตั้งใจจะพูด พอเริ่มจะตั้งทาจะพูดทั้งเสมหะ ทั้งจมูกหายใจ
ไมออก มันลอซะอยางหนัก วันนีก้ ็เอาเหมือนกันแตเบาหนอยในเมื่อมันเบา เวนจากการพูดประเภทนี้มา
เปนเดือน พระก็ฟงซ้ําอีกก็เลยคิดวาในเมือ่ มันไมหาย เราก็ใหมนั หายไปเสียเอง พูดใหมันตายไปเลย
หมดเรื่องหมดราว ไหนๆ จะตาย ถาคุยเรื่องธรรมะ จิตใจมันชุมชืน่ อาการจิตใจมันก็ดีรางกายมันไมดี
แตใจมันสลาย ทีนี้เรื่องโทษปาณาติบาต นี่ทําใหปว ยไขไมสบายแลวก็ทําใหอายุสนั้ พลันตายเหมือน
ทานสุสิมะ ทานพระปจเจกพุทธเจา ทรงนามวา สุสิมะ นิพพานแลว บรรดา พระปจเจกพุทธเจา

ทั้งหลาย กับชาวเมืองพากัน (เมืองไพสาลี) พากันทําการฌานปนกิจเผาศพทาน แลวก็สรางสถูป สราง
เจดียเ หมือนกับรูปบาตรคว่ํา บรรจุกระดูกของทาน ตางคนตางไหวบชู าในเวลานั้น
ปรากฏวา สังขพราหมณ เห็นลูกชายไปนานก็คิดถึง ตอนนี้ผมลืมบอกตั้งแตตอนตน ทานบอก
วาตถาคตทําบุญเล็กนอยแตไดบุญใหญ ก็ไปหาเพื่อน ถามกับเพื่อน ลูกชายอยูรึเปลา เพื่อนก็บอกวาเขา
เรียนจบแลว เขาไมพอใจ เขาไมเห็นที่สุด เขาขอไปเรียนกับฤาษีในปา ทานก็ไปที่ เมืองไพสาลี ไปจาก
เมืองตักสิลา ไปเมืองไพสาลี นะ คิดวาคนแถวนัน้ อาจจะรูเรื่องบาง เห็นเขาขุมนุมกันมีการบูชาทํา
ประทักษิณเวียนเทียน พระสถูปก็เขาไปถามวา คิดวาคนแถวนั้นคงไดขาวลูกชายเราบาง ก็ไปถามวา นี่
พอทั้งหลาย แมทั้งหลาย ไดยินขาว สุสิมะมานพ นี่บางไหม คนทั้งหลายเหลานัน้ ทําไมเขาจะไมรูละ เขา
กําลังเวียนเทียนพระสถูปของทาน ออ สุสิมะ นะรึ ทานสุสิมะ เปนพระปจเจกพุทธเจายังหนุม เด็กมาก
อายุประมาณ 16-17 ป แตความดีของทานมีมาก แตกรรมบางอยางทําใหทานตองนิพพานเสียแลว พวก
ขาพเจากําลังเวียนเทียนกับทานนี่ทําฌาปนกิจเสร็จก็ทําสถูปใชเครื่องประดับ แลวก็เวียนเทียนบูชาความ
ดีของทาน สังขพราหมณ ไดยินดังนั้นก็รอ งไห แง แง แง แลว โฮ โฮ โฮ แง ๆ ยังกะเด็กก็รองไห เสียใจ
มากทํายังไงละ เขาบูชากันนี่ทานเดินทางไมมีอะไร ก็เลยเอาผาขาวมาของทานที่ติดมานั่นละ ไปกอบ
ทรายขางนอกใสผาขาวมา หอมาก็โปรยปรายทาง ทําใหทางขางๆ พระสถูปนั้นราบเรียบ คือขนทรายมา
ใชผาขาวมาหอไมมีอะไร ใชผาขาวมาจนทางเรียบพอใชได จะใหมันดีเหมือนถนนนั้นไมไดแลวไปเอา
ตนไมที่มีดอกมาปลูกขางๆ พระสถูป แลวก็เอาน้ํามารดตนไม แลวก็มันไมมีอะไรทํา ธงก็เอาผาฉัตร
ผาขาวมานี่ทําธงขึ้นไปปกบนยอก มีรมอยูคันหนึ่งไปกางบนยอดพระสถูป อยานึกวาพระสถูปแหลม
เปยบจะดี นีไ่ มใชนะเปนรูปบาตรคว่ําขึ้นไปได
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตทําบุญเล็กนอยเทานี้ เปนปจจัยใหไดการบูชาในสมัยนี้คือที่ พระเจาพิมพิสาร บูชาก็ดี พระเจา
มหาลิ เจาเมืองไพสาลี บูชาก็ดี นาคคนธรรพ เทวดา บูชาเปนการใหญ ยกฉัตรกันทั่วจักรวาลก็ดี เปน
บารมีในสมัยที่ตคาคตเกิดเปน สังขพราหมณ บูชา ทานสุสิมะพระปจเจกพุทธเจา จึงกลาวเปนอยางๆ
วา
การที่เขาปราบพื้นที่ใหเรียบ 8 โยชน คือ ฝงนี้ 5 โยชน ฝงโนน 3 โยชนรวมเปน 8 โยชน นัน่ นะ
อานิสงสมาจากากรเกลี่ยทราย เอทรายมาโปรยปรายทําใหทางขางๆ พระสถูปเรียบพอใชได มันไมเรียบ
เหมือนถนน แตทําใหเปนหลุมเปนบอ ก็ไปทําใหมนั เต็มนิดๆ หนอยๆ พอเปนทางเรียบดี ทานบอก
อานิสงสนี้เปนปจจัยเขาปราบทางใหเรียบ 8 โยชน ที่ตถาคตจะเดินไป
แลวก็อาศัยที่เอาตนไมดอกมาปลูกขางๆ สถูป เปนการบูชาพระปจเจกพุทธเจา ที่มนี ามวา สุสิ
มะ ก็เปนเหตุให 2 ฝง เขาเอาดอกไม 5 สีมาโปรยปรายในระหวางทาง สูงประมาณเขาที่เราตถาคตเดิน
ไป

การที่เขาจัดฉัตรใหแกตถาคตก็ดี คือรมใหกับบรรดาพระสงฆก็ดี เพราะอานิสงสที่ตถาคตจัด
รม เอาไปกางไวบนยอดพระสถูป
การที่เขาจัดธงธิว ปกเรียงรายตั้งแตตน ทางถึงปลายทางทั้ง 2 ฝง แลวเทวดาและพรหมและนาค
จัดธงแกวมณีแกวประพาฬ ธงวิเศษนัน้ ก็อาศัยผาขาวมาที่เราไปทําธงบนยอดพระสถูป
การที่ตถาคตเหยียบ เมืองไพสาลี เปนวาระแรกที่เขาถึงแลวฝนตกใหญ ก็เปนปจจัยจากการ
นําเอาน้ํามารดตนไมทีเปนไมดอก เปนปจจัยใหฝนตกใหญ
อันนี้แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และญาติโยมพุทธบริษัท ฟงของทานแลวก็จําให
ดี การบําเพ็ญกุศลบุญราศีสักเล็กนอยมันมีอานิสงสมากอยางนี้ แตวาเราจะตองบูชากันดวยศรัทธาแท
อยางวัดของเรานี่ พระทํางานหนาทีก่ ันคนละอยางทุกองคไมมีใครรังเกียจกัน เปนที่ชื่นชมยินดี นี่เปน
ความดีของทาน อยาทิ้งความดีเสีย จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม ดูอานิสงส ที่พระพุทธจา
ทรงทําเล็กนอยมีผลขนาดนี้ แลวอานิสงสของพวกทานละ จะมาแจกแจงอานิสงสกนั เห็นจะไมไหวแน
ของทานทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทําทางนั้น ผายเจาหนาที่อยาง ศาลานวราช ก็ดี ธัมม
วิโมกข ก็ดี ฝายควบคุมการกอสรางก็ดี ทํางานเบ็ดเตล็ด เปนชางทุกประเภท ชางควบคุมตางๆ ทํางาน
เกี่ยวกับหนังสือ มีการคลองแคลวในการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งทีเห็นเปนมหัศจรรย ในปจจุบนั วัดของเราไมไดตงั้ โรงเรียนนักธรรม ผม
ไมสอนนักธรรมเพราะอะไร เพราะนักธรรมนี่ไมจําเปนจะตองสอน ถาสอนแลวไมรกั จะเรียนมันก็สอบ
ไมได สอบก็เอาอะไรดีไมได ไอที่วาเลวๆ กันนะ เปน นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก เปน
เปรียญไหนตอเปรียญไหน เลวเยอะแยะถมเถไป แลวเปนอะไรตออะไร เปนขึ้นมาเขายกยองสรรเสริญ
ก็ยังไมทิ้งเลว นั่นเพราะการศึกษาไมไดประกอบดวยศรัทธา และบรรดาทานทั้งหลายปรากฏได
นักธรรมตรี บาง นักธรรมโท บาง นักธรรมเอา บางในการดูเอง ดูหนังสือเอง แลวก็ไปสอบ แตไมมีใคร
ตกสักคน นี่เปนผลความดีในดานศรัทธาตั้งใจจริงของทาน อาศัยบารมีชวย และญาติโยมพุทธบริษัท
ชวยคนละไมคนละมือ ประเภทชวยดานอาหารนี่ ตายไปแลวกินไมไหว ถาเกิดใหม ถาสราง วิหารทาน
นี่จะรวยใหญ ถวาย สังฆทาน ก็รวยใหญ ประเภทจัดสนามหญา ปลูกดอกไมนี่ไมตองหวง ดุ
พระพุทธเจาทานเอาดอกไม ปลูกดอกไมไมกี่ตนหรอกปลูกคุณบูชาขนาดหนัก ปูทําที่ทําทางปราบพื้นที่
ใหเรียบ เอาโตะมาตั้ง อันนีอ้ านิสงสใหญ ฉะนั้นพรรณนากันไมไหว แตความดีทั้งหลายทั้งหมดนี่ที่ทํา
กัน เราอาจจะทํางานไปตามหนาที่ แลวถูกเขาตั้งอยูในเกณฑใหเปนหนาที่ที่ตองทําบาง
แตวาทุกอยางนี้เปนปจจัย ใหทุกคนเขาถึงพระนิพพาน ทั้งนี้เพราะอะไรทุกคนที่ทํา ถาทุกทาน
ที่ทําจริงเปนพวกมี ปญญาบารมี ถาทานไมมี ปญญาบารมี ทานทําไมได ถามีปญญาบารมี บารมีเดียว
เปนบารมีครอบจักรวาล ทํางานเหน็ดเหนือ่ ย หรืออดทนไมไดเพราะอาศัย วิริยบารมี แลวก็ ขันติบารมี
รวมความวาความดีของทุกคนมีเพียบพรอมแลว ก็สมควรที่เปนสาวกขององคสมเด็จตรพะประทีปแกว

ฉะนั้นขอทุกทานเมื่อมีความดี จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู
กับสมเกลือก็เค็ม เกลืออยูกบั น้ําตาลก็เค็ม เกลือไปอยูก บั ยาดําเกลือก็เค็มไมทิ้งความเค็มของเกลือฉันใด
ขอพวกทานทัง้ หลายที่มีความดีและจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม อยาใหความดีถอยไป
เวลาหมดแลวนี่ครับ เปนอันวาเทศนจบ ตอนนั้นผมลืมไป บรรดาเมื่อพระพุทธเจาพูดเลาเรื่องนี้
จบ บรรดาพระสงฆทั้งหลายทั้งหมดที่ปถุ ุชนก็บรรลุพระโสดาบันบาง สกิทาคามี และอนาคามี และ
อรหันตบางเปนแถว พูดเรื่องจบแลวก็ขอลากอน ขอความสุขสัวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงมี
แดบรรดาทานพุทธศาสนิกชน และเพื่อนภิกษุสามเณรผูรบั ฟงทุกทาน สวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 8
พระโปฐิลเถระ
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สําหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึง
เรื่อง เถรใบลานเปลา ก็หมายความวา เปนผูทรง พระไตรปฏก แตปาก แตวาจริยาไมเคยประพฤติตาม
พระไตรปฏก แตความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตัง้ แตสมัยพระพุทธเจาเหมือนกันไมใชมี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน
เรื่องราวที่พระพุทธเจาตรัสมีดังนี้
ตามพระบาลีทานบอกวา สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูใน พระเชตวัน แลวก็ทรง
ปรารภพระเถระที่มีนามวา โปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา โยคา เว เปนตน เนื้อความก็มีอยูว า ทาน
เรียกหัวขอบอกวารูมากแตเอาตัวไมรอดหรือวาพูดตามประสาไทยวา มีความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด
ไออยางนี้มีมากฟงแลวก็เดีย๋ วก็มาพูดทีหลังเปนขอคิด เรือ่ งนี้สั้นๆ
ทานกลาววา พระอานนท ทานบอกอยางนี้วา ดังไดสดับมาแลว แตแบบนี้อยางนี้คือ พระ
อานนท เวลาที่ทานจะพูดอะไร ทานใชคาํ วา เอวัมเม สุตัง เอกัง สมยัง ภควา วาขาพเจาไดสดับมาแลว
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทานตรัสวาอยางนี้ ทานไมไดบอกวาฉันรูอยางนี้ ฉันเปนผูวิเศษอยางนี้
แลวก็ พระอานนท นี่ก็เหมือนกัน เปนพระที่มีความรูมาก ทรงพระไตรปฎกไดสดับคําสอนจากองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง ที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน พหูสูต คือสดับมาก จําไดมาก
แตวามีความประพฤติดี ไปที่ไหนก็มีแตการถอมตัว ไมยกตนขมทาน นี่เปนจริยาของพระที่ดี แตวา
ตรงกันขามกับ พระโปฐิละ พระโปฐิละ นี่สมัยกอนทานไมไดเปนเถระ เถระก็แปลวาพระผูใหญ เมื่อ
พระโปฐิละ ทานมีความรูทวมหัว อันนี้สําคัญ ตองคิดนะ
ตามพระบาลีทานบอกวาดังไดสดับมา
พระโปฐิละ
นั้นเปนผูทรงพระไตรปฎกใน
พระพุทธศาสนา คือในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา 7 พระองคนี่หมายความวา เกิดแตละชาตินี่ ความ
ทรงจําดีมาก สามารถทรงพระไตรปฎกไดในระหวางที่พบ พระพุทธเจา 7 องค พบพระพุทธเจาองคที่ 1
ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5ที่ 6 ที่ 7 มาแลว ทุกชาติที่ไดเกิดทันพระพุทธเจา ทานมีความจําดี คือมีปญญาดี ปญญา
นอย ไอสัญญานี้ไดแก ความจํา จําแลวก็ไมนําไปประพฤติปฏิบัติไมมีปญญาที่จะนําไปใชใหเกิด
ประโยชน แลวก็ในแตละสมัยก็เปนอาจารยครูสอนธรรม คือสอนพระไตรปฎก กับบรรดาพระ 500 รูป
มาในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ก็เหมือนกัน ทานเกิดในระหวางนี้แลวก็อาศัยความดี ที่
ปญญาดี เคยทรงพระไตรปฎกมาก็มาเปนพระทรงพระไตรปฎก แลวก็มีลูกศิษยลกู หารวมกันแลว 500
รูป หมายความวา โรงเรียนที่ตั้งสอนนะพระจะตองมีจํานวนเต็ม 500 รูปอยูเสมอ เปนบริวาร จะเปนลูก
ศิษย
แตทานบอกวาภิกษุนี่ยอมไมมีแมแตความคิด ไมมีแมแตความคิดวา เราจะทํา สลัดออกจาก
ทุกขแกตน เราจะหยั่งเธอใหสังเวช เปนดําริขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูวา พระโปฐิละ
เปนผูทรงพระไตรปฎก แตวามีแตสัญญาขาดปญญา อยาลืมนะ สอนใครก็สอน สอนตามแนวแหง

พระไตรปฎกก็รูสึกวาสอนดี ไมแยกแนว สวรรคมีไหม ทานบอกวาพระไตรปฎกยืนยันวามี พรหมโลก
มีไหม พระไตรปฎกก็ยนื ยันวามี นิพพานสูญไหม นิพพานไมสําคัญ นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นิพพาน
เปนธรรมวางอยางยิง่ นั่นหมายความวา ธรรมวางจากความชั่ว มานะทิฏฐิ ไมมี ความชั่วนิดหนึ่งไมมี นิ
พพานัง ปรมัง สุขัง นิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง ถานิพพานเปนสภาพสูญ นิพพานก็ไมมีคําวาสุข เพราะวา
ไมมีอารมณรบั สัมผัส การที่รูวาสุขตองมีอารมณรับสัมผัส ในเมื่อมีอารมณรับสัมผัสสภาพนั้นไมสูญ
แตวาจิตสูญจากความชัว่ จิตคบแตความดี จึงมีอารมณเปนสุข
ทานบอกวาจําเดิม ตั้งแตนนั้ มาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจายอมตรัสกับพระเถระคือ โปฐิละ วา
ในเวลาที่ ทานโปฐิละ เขามาหา เขามานมัสการเขามาเฝาพระพุทธเจา ก็ทรงเรียกวามาเถิด คุณใบลาน
เปลา แลวก็บอกมาเถิด พระเถระผูทรงใบลานเปลา ไอคาํ วาเถรนี่ เถระก็แปลวา พระผูใหญ ถาเถนที่ใช
น สะกด แปลวาหัวขโมย ถาใช ร สะกด ถ สระ เ ถ – ถุง ร – เรือ สะกด เถรตัวนี้กแ็ ปลวาผูใหญ
พระพุทธเจาก็ทรงยั่วเตือนใหรูสติเวลาที่ทา นเขาไปเฝาทานก็บอก นี่พอ ทานเถรใบลานเปลา เชิญมานี่
ไดเชิญมาเถอะจะ พอเถรใบลานเปลา กลับแลวรึ หรือวา เถรใบลานเปลา กลับไปแลวรึ เอา จงไปเถิดให
มีความสุข ไปเถิด คุณใบลานเปลา ไปเถิด เถรใบลานเปลา
แลวก็ทานบอกวา แมแตเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสวา คุณใบลานเปลา ไปแลวรึ พระโปฐิละ
นั้นโดยเขาหลายๆ รอบจึงมานั่งคิดในใจวา เอ ไอเรานี่ก็มีการศึกษาดีอยางนี้นนี่ ะ สามารถทรง
พระไตรปฎกนี่พรอมทั้ง อรรถคาถา คําวา อรรคคาถา คือวา คําสอนของพระพุทธเจาทรงเรียกวาบาลี ที
นี้คําอธบายพระไตรปฎกที่เขาอธิบายออกมาก็มีความเขาใจเรียกวา อรรถคาถา แลวก็สามารถสอนธรรม
แกบรรดาภิกษุทั้ง 500 รูป แลวในพระ 500 รูป นี่มีดวยกันถึง 18 คณะใหญแตวา ทําไมสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาจึงเรียกเราวา เนือ่ งๆ บอยๆ เห็นหนาไมไดเห็นหนาทีไรก็ เถรใบลานเปลา มาแลวรึ เถร
ใบลานเปลา ไปแลวรึเปนอยางนี้เสมอ
ทานก็คิดวา เมื่อเปนเชนนัน้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังเรียกเราอยูเ นืองๆ วา คุณเถรใบลาน
เปลา ทานคงจะคิดอยางนี้ ก็เพราะวาเราไมมีคุณวิเศษ นั่นก็หมายความวา เรามีแตความรูในตัวหนังสือ
แตเราไมมีคุณธรรมวิเศษ คือไมมีฌานเปนตนแนแท แลวความจริงก็เปนอยางนัน้ ทานทรงพระไตรปฎก
ตามสัญญาที่จํา แตปญญาหรือวิริยะ คือปญญาก็ดี ความเพียรก็ดี ที่จะทําจิตใหวางระงับจากนิวรณ 5
ประการ เมื่อฌานเบื้องตน คือปฐมฌานก็ไมมี นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร จําใหดีนะ ถาแมแต
ฌานก็ไมมี มีหวังลงนรกแนนอน ไอการที่จะเรียนรูมากๆ ไมไดมีการคุมตัวไดเลยถึงแมวามีฌานโลกียก็
เหมือนกันแตถามีฌานโลกียอ ยางพระเทวทัตก็ยังลงนรกเลย นี่ไมมีอะไรเลยก็ไปเบงกับเขาวา ฉันเรียน
จบชั้นนั้นชั้นนี้ ฉันเรียนจบพระไตรปฎก ฉันเรียนจบอรรถคาถา ไมมีใครสามารถจะสูฉันได ตัวนี้เปน
มานะกิเลส ฉะนั้น บรรดาทานทั้งหลายที่ไดนักธรรมตรี นักธรรมโท พระพุทธเจาไมไดทรงยกยอง
สรรเสริญ กลับทรงตําหนิทาํ ใหรูสึกตัววา ไอการรูแคหนังสือไมไดมปี ระโยชนเลย นอกจากจะมีมานะ
กิเลส ถือตัวถือตน ทําตนใหเปนคนเลว นีท่ านคงจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจา ในสมัยนี้มีรึเปลา แต

วา พระโปฐิละ นี่ทานก็ดีนะ ทานไมฝนพระไตรปฎก วามปปฏิบัติตามพระไตรปฎก เอา ทีว่ าไมปฏิบัติ
ตามศีลคงจะมีแตสมาธิในขัน้ ฌานสมาบัตไิ มมีอริยมรรค อริยผลไมมีมันก็เจงกันคงเทานี้นะ
ตอมาทานบอกวา ทานมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเองรูสึกสลดใจ ไอสังเวชนี่สลดใจจึงคิดวา
บัดนี้เวลานี้พระพุทธเจาทรงติเราอยางนี้ เราจะไปสูปา ไมเอาละอยูบานอยูเมือง ไมเอาแลวเปนครูเปน
อาจารยใครเขาไมเอาแลว เราจะไปปาแลวก็ไปทําสมณธรรม ทําฌานใหเกิดขึน้ ตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉท
ปหานอยางเลวๆ ยังไงๆ ชาตินี้ตองเอาอรหันตใหได เกิดมีอารมณดีขึ้นมานั่นหมายความวาอารมณที่
เปนอกุศลถอยหลัง กุศลเขามาแทรกใจจึงไดจัดแจงบาตรและจีวร เมื่อพรอมแลวก็ออกไป พรอมไปดวย
กับภิกษุก็ออกไปปา พรอมกับบรรดาภิกษุลูกศิษยที่เรียนธรรมกับทานแตวาไมทีหลังเขา หมายความวา
(นี่หนังสือทานก็วาอัน ดันบอกวาพรอมออกไปทีหลัง อันนี้ไมเปนเรื่อง) หมายความวา ลูกศิษยทเี่ รียนๆ
กับทานจบพระไตรปฎก ตางคนตางก็เขาปากันไปเปนแถว
แตวา โปฐิละ เพิ่งจะรูสึกตัวยองไปทีหลัง ไปเวลาใกลรุง ทีนี้บรรดาลูกศิษยลุกหาที่เขาไปอยูใน
ปา เมื่อทานจบพระไตรปฎก ทานศึกษาพระกรรมฐานกับพระพุทธเจา ทานเรียนแลวอยาลืมวาเรียนจบ
พระไตรปฎกยังเอาดีไมได ไปศึกษากรรมฐานกับพระพุทธเจาทานก็ลาไป ลาพระพุทธเจาเขาปาไปทํา
แลวเปนอรหันตกันเปนแถว เปน พระขีณาสพ หมด ขีณาสพ คือ พระอรหันต ทีนี้ก็เมื่อทานเขาไปถึง
บริเวณปา ไปที่บรรดาพระสงฆนั่งพัก นัง่ พักผอนอยูดว ยกันไมไดกําหนดทานวา พระอาจารย (อะไร
บาลี) พระเถระไปสิ้น 2,000 โยชนแลว (บาลีนี่เลอะเทอะใชศัพท) รวมความทานเดินทางไปไกลแสน
ไกลถึงที่สุด ถึงที่ตองการจะไปเขาปาลึก ไอ 2,000 โยชนนี่ผมไมแนใจเดินไปยังไง แลวก็เขาไปหาภิกษุ
30 รูป ที่พักอยูที่นั่น ทานใชถ้ําเปนที่อาศัยบาง ปลูกกระทอมนอยๆ เปนที่อาศัยบาง เอาไมที่หกั ทีโ่ คน
แลวเอามาทําเปนศาลา เปนที่ประชุมกันบางที่โนนมี 30 องค ผูอยูในอาวาสปาแหงหนึ่ง
แลว ทานโปฐิละ ก็ไปไหวพระสงฆเถระคือ พระสงฆที่เปนผูใหญที่สุด ที่นี่บอกวา ทานผูเจริญ
ขอรับ ขอทานจงเปนที่พึ่งของกระผมดวยเถิด แหม ดีมาก ลด มานะทิฎฐิ แลวสังฆเถระ คือทานคงมีอายุ
มากเปนหัวหนา ทานเปนธรรมกลึกถาทานพระสังฆเถระเปนอรหันตนะ ที่นกี่ ลาวกับ พระโปฐิละ วานี่
ทานผูมีอายุอาจารย ทานเปนนักเทศน ทานเปนธรรมกถึก ทานเปนครูสอนธรรมะตางๆ ที่ผมรูนี่ก็เรียน
มาจากทาน อะไรละครับ ที่ชื่อวาทานไมรูและทานไมทราบ ที่ทานตองการอาศัยผม สิ่งนั้นมันไมมี
ความรูทุกอยางก็เรียนมาจากพระคุณเจา พระคุณเจาจะเอาผมเปนที่พึ่งไดยังไง
ทานโปฐิละ ก็บอกวา ทานผูเ จริญขอทานจงอยาทําอยางนั้น ขอทานจงเปนที่พึ่งของกระผมเถิด
ขอรับ (เจ็บคอ) นี่ทานทั้งหลายจงอยาลืมวา บรรดาพระอรหันตทานไมโงนะครับ เห็น พระโปฐิละ ก็ยัง
มีมานะทิฏฐิอยู ก็เมื่อกอนนี้ มานะทิฏฐิ ถือวาเปนอาจารยใหญ อีตอนนี้ทานก็ไมแนใจวา การคลาย มา
นะทิฏฐิ นี่จะไปไหวหรือไมไหว ทานก็ตองทดลองหรือทรมานตอไป พระเถระเหลานั้นทั้งหมดทาน
บอกวา ลวนแตเปนพระอรหันตทั้งหมด คือขีณาสพ
ลําดับนั้นพระมหาเถระคือพระผูใหญที่สุดจึงบอกวา สํานักผมนะ ที่ผมมีนะไมสามารถจะ
สงเคราะหพระคุณเจาไดอยางไร เพราะทานเปนครูบาอาจารยและอีกประการหนึ่ง ความรูที่นํามา

ประพฤติปฏิบัติ ผมก็เรียนมาจากทาน ผมชวยไมไดครับ ผมไมมีความรูพอที่จะสอนทานได กรุณาไป
หาพระองคอนื่ เถอะ
แลวทานก็สงไปสูสํานักของอนุเถระคือพระเถระ ผูใหญที่รองๆ ลงไปตามที่ทานสงไปคิดวา
ทานคิดวาภิกษุนี้มีมานะ เพราะอาศัยการเรียนมาก
แมแตพระอนุเถระบรรดาพระเถระทั้งหลายที่รองๆ ลงมาก็กลาวกับ พระโปฐิละ วา นี่อาจารย
ผมสอนทานไมไดหรอกครับ ผมมีความรูนอย ทุกสิ่งทุกอยางรูมาจากพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไปหา
พระองคอื่นเถอะ ทานก็สงตอๆ ๆ กันไป รวมความวาพระ 30 รูป ไมมีใครยอมเปนครู พระโปฐิละ
องคสุดทายบอกวา โอ อาจารยครับ ถาจะศึกษาจริงๆ ตองการที่พึ่งก็มสี ามเณรคนฉลาดอยูองค
หนึ่ง พวกผมนี่ความฉลาดสูเณรองคนั้นไมได เณรที่มอี ายุ 7 ขวบครับ แลวเปนพระอริยเจา พระอรหันต
แลวก็เปนผูบวชไปหาองคนนั้ ก็แลวกัน บรรดาพระสงฆทั้งหลายจึงสงไปหาเณรที่บวชใหมที่สุด อยาลืม
วาบวชใหมทสี่ ุดแลวก็เปนอรหันตแลว เปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจาเรียกพระมหาเถระ
ไปถึงเณรกําลังเย็บผาอยู ณ ที่พักกลางวัย พระเถระทั้งหลายก็นาํ มานะขอนั้นออกไดโดย
นโยบายดังนี้
(ปดโธเอย บาลีไมนาเลย) เมื่อ พระโปฐิละ นั้นเขาไปหาสามเณรก็ไปบอกยกมือไหวขอรองวา
พระอาจารย สามเณรครับ อาจารยไดโปรดสงเคราะหสามเณรสงเคราะหผมดวยเถิด ชวยเปนที่พึ่งผม
ดวยเถิด
สามเณรบอก โอย ตายแลวอาจารย ตายจริงอาจารย ทานพูดอะไร ทานเปนคนแก ทานเปน
พหูสูต เปนผูท รงพระไตรปฎก เปนครูบาอาจารย ทําไมจะขอใหผมเปนที่พึ่ง ผมเปนไมไดหรอกขอรับ
ทานโปฐิละ บอกวา ทานสัตตบุรุษ ทานอยาทําอยางนี้เลย ขอทานจงเปนที่พึ่งของผมเถิด
สามเณรก็ถามวา ทานขอรับ หากทานจักเปนผูอดทนตอโอวาท ผมจะเปนที่พึ่งของทาน เณรนั้น
เปนผูใหญขึ้นหนอย ทานโปฐิละ ก็บอกวา ผมเปนผูอดทนได ทานสัตตบุรุษอดทนไดแน เมื่อทานกลาว
วาจงเขาไปสูไฟ ผมก็จะเขาไปสูกองไฟ แมจะตายก็ยอม หมายความวาผมอดทนได สั่งอยางไรผมก็จะ
ปฏิบัติตาม บอกเอา วิ่งเขาไป โดยกองไฟผมพรอมจะเขาไปนั่ง สามเณรจึงทดลองความลดมานะทิฏฐิ ก็
บอกนี่อาจารยครับ ตรงสระน้ําถาอาจารยตอ งการผมเปนที่พึ่งจริงๆ กรุณาลงไปในสระน้ํานั้นครับ แต
ความจริงเวลานั้น ทานโปฐิละ หมจีวร 2 ชัน้ จีวร 2 ชั้น มีความหนัก เมื่อถูกน้ําจะหนักมาก ยอม ปฏิบัติ
ตาม เดินลงไปจะลงน้ํา ลงสระน้ําจริงๆ
พอจีวรจุมนิดเดียว สามเณรบอก พระคุณเจาครับมาได ขออภัยดวยหลังจากนั้นพระสามเณรก็
แนะนําให พระโปฐิละ จับอารมณอยูนดิ หนึง่ ก็ฟงใหดีนะครับ
ทานบอกมาเถิดครับ แลวกลาวกับทานผูม ายืนอยูด วยคําเดียววา ทานผูเจริญในจอมปลวกแหง
หนึ่ง มีชองอยู 6 ชอง ฟงใหดีนะครับ ในชองเหลานั้นเหี้ยเขาไปอยูภ ายในโดยชอหนึ่ง ชองหนึ่งก็มีเหี้ย
ตัวหนึ่ง ชองหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งหากบุคคลผูประสงคจะจับมัน จึงอุดชองทั้ง 5 เสีย แลวก็เปดไวชอง
หนึ่งเปนชองที่ 6 แลวก็ทาํ ลายชองที่ 6 หมายความวาเหี้ยมันก็ไปไมได แลวก็ในที่สุด บรรดาเหี้ย

ทั้งหลายเหลานั้นก็จะอยูใ นมือเรา ดูเหมือนกับไอบรรดาชองตางๆ มันก็คือทวารทัง้ 6 ทานจงปดทวาร 5
ทวาร 5 ปดเสียใหเหลืออยูทวารเดียวคือทวารใจ เริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนา และพิจารณาดวยในมี
ประมาณเทานีค้ วามแจมแจงจะไดมีแกทานผูเปนพหูสูตร
พระโปฐิละ ก็กลาววา เอาละครับ พอแลวครับ ผมเขาใจผมจะปฏิบัติตามทาน ทานสัตตบุรุษผูมี
พระคุณ เห็นไหม ทานตัดมานะทิฏฐิ แมแตกับเณรอายุ 7 ป ทานหมดมานะจริงๆ แมแตยกมือไหวทา นก็
พรอมทํา
เทานี้ก็พอแลวครับ ผมเขาใจแลว จึงใชปญญาหยั่งลงฌาน หยั่งฌานลงในกรัชกาย คือพิจารณา
รางกาย พระสมณธรรม เห็นวารางกายนั้นมีสภาพเปนทุกขมีสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มัน
เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มันไมมอี ะไรทรงตัว รูพ ระไตรปฎกแลวคลองตัวมีความเขาใจ
เวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูไกล 120 โยชน ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแลว
ดําริวา ภิกษุนี้ผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน ประการใดแลที่เธอจะตั้งตนไวโดยประการนั้นแลยอม
สมควร จึงไดทรงเปลงรัศมีไป (ฉัพพรรณรังสีนา) เหมือนกับพระองคประทับอยูดานหนา กลาววา
ปญญายอมเกิด เพราะการประกอบ ความสิ้นไปแหงปญญาเพราะการไมประกอบ คือมคิดไมใครครวญ
ไอการประกอบปญญาจะเกิด เพราะคิดเพราะใครครวญเพราะทนทวนหาความจริง ปญญาจะสิ้นไป
เพราะการไมใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง ในการประกอบ บัณฑิต คือผูรูจงรูทาง 2 แพรง แหง
ความเจริญและความเสื่อม ขอทานจงตัง้ ตนไวโดยประการที่ ปญญาจะเจริญได
เมื่อสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้ ทานก็ใครครวญตาม ในที่สุดทานก็บรรลุพระ
อรหัตผลเปนอริยบุคคล สูงสุดในพระพุทธศาสนา
ที่ผมนําเรื่องนี้มาเลาสูกันฟง ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดไมประมาทในชีวิตจงอยาคิดวาเรารูจาก
กระดาษ จากหนังสือ ที่ประเทศจีนมักจะเรียกอเมริกาวาเสือกระดาษ อันนี้ไมมีประโยชนนะครับ มัน
เปนมานะถือตัวถือตน เปนนักธรรมเอก เปนเปรียญ 9 ประโยค หรือวาเปนปริญญาอะไรตออะไรก็ตาม
อันนี้ถาหากขาดหากปฏิบัติ ถาศีลไมบริสุทธิ์เสียอยางเดียวลงนรก มีศีลบริสุทธิ์ยังไมไดฌานโลกียกย็ ัง
ไมพนนรก ไดฌานโลกียก ย็ ังไมพนนรก อยางเลวที่สุดก็ทําตนใหเปน พระโสดาบัน เราจะเปนพระ
โสดาบันไดหรือไมไดไมสาํ คัญ รักษาอารมณพระโสดาบัน หนึ่งคิดวาชีวิตนี้มนั ตองตายประการที่ 2 มี
ความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ แลวประการที่ 3 ทรงศีลตาม
สภาวะของคนใหบริสุทธิ์ แลวประการที่ 4 การกระทําทุกอยางไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ตองการ
อยางเดียวคือพระนิพพาน อยางนี้ถือวาเปนอารมณของพระโสดาบัน ถารักษาไวไดกําลังใจขั้นสุดทาย
คือพระอรหันตเปนของไมยาก
เอาละ บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา และบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลวขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ
พูนผล จงมีแตบรรดาพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรที่รักทุกทาน สวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 9
มหากาลอุบาสก
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้กถ็ ึงเวลาที่จะฟงนิทานกอนหลับคือวานิทานกอนหลับ
เปน เรื่องของพระสูตร วันนี้จะคุยกันถึงเรื่อง มหากาล มหากาล หมายถึง กาลเวลาใหญ มหากาล นี่มี
เรื่องอัศจรรยอยูอยางหนึ่ง เปนบุพกรรมเหมือนกัน คือวาทานรักษาอุโบสถเดือนละแปดวัน และตอง
ตาม เพราะการถูกฆาดวยการเขาใจผิด นี่เลายอๆ ตามทองเรื่อง ทองเรื่องมีอยางนี้ เรื่องนี้ไมยาวดี สั้นๆ
ใจความมีวา
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูทีพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก พระโสดาบัน
คนหนึ่งวาชื่อ มหากาล และตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า อตนาหิ กตัง ปาปง เปนตน เปนใจความวา ทาน
มหากาล นี้มีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและบรรดาพระอริยสงฆมาก ฟงเทศนจาก
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคดวยความจับใจซึ้งใจในความดี ที่สมเด็จพระชินศรีทรงประทาน จนกระทั่ง
จิตใจของทานนั้นตัด สังโยชน 3 ประการ ได แตตัดไดแค พระโสดาบัน อยาลืมนะ สังโยชน 3 ประการ
3 ขอตนนี่ ขอตนมีความสําคัญมากโดยมากจะมีความเขาใจผิดวา พระโสดาบันจะตองตัด สักกายทิฏฐิ
ไดเด็ดขาดจนกระทั่งมีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมใี นเรา
จึงจะเปนพระโสดาบันได อันนี้ไมถูก ขอยืนยันวาไมถูก เพราะพระโสดาบันยังถือวารางกายนี้เปนของ
เราเปนของเราอยู นอกจากถือรางกายของคนเองวาเปนเรา เปนของเราแลว ยังถือวารางกายของคนอื่น
เปนเราเปนของเราดวยนั่นก็คือผูหญิงยังรักผูชาย ผูชายก็ยังรักผูหญิง ผูหญิงก็แตงงานกับผูชาย ผูชายก็
แตงงานกับผูห ญิง และคนที่เปนสามีภรรยาก็ยงั ยึดถือในความเปนสามีภรรยาอยูก ็แสดงวาพระโสดาบัน
ยังยึดรางกายเปนที่พึ่งที่พํานักตอไป ยังไมถึงกันตัดรางกาย
ฉะนั้นขอที่เรือ่ ง สักกายทิฏฐิ คนที่จะเปนพระโสดาบันตองตัดสักกายทิฏฐิหมด ไมถูก ผิดมาก
ขอบอกวาผิดถึงที่สุด การตัดสังโยชน 10 เขาตัดที่ตัวเดียวสักกายทิฏฐิ พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี
พระพุทธเจาตรัสวามีสมาธิเล็กนอยมีปญญาเล็กนอย มีศีล 5 บริสุทธิ์ สําหรับฆราวาส ฉะนั้นคนที่เปน
พระโสดาบันมีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตายเฉยๆ ไมใชวา รางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเราพระโสดาบัน
กับพระสกิทาคามีมีความรูสึกแคตาย เปน มรณานุสสติกรรมฐาน ในสมถภาวนา ถาพระอนาคามีมี
ความรูสึกจริงใจจดจอจําอยูเสมอวารางกายนี้มันเนามันสกปรก มันสกปรกโสโครกนาสะอิดสะเอียน
ตัดกามฉันทะได อารมณของพระอรหันตเทานั้นที่มีความรูสึกวารางกายนี้ ไมใชเราไมใชของเรา เราไม
มีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทราบตามนี้ ภิกษุสามเณรก็
เหมือนกัน ขอยืนยันวาไมผิด เปนอันวาเลากันตอไป
เมื่อ ทานมหากาล ฟงเทศนของพระพุทธเจา มีความเคารพรักในพระพุทธเจา ในพระธรรม
พระสงฆอยางยิ่ง ตอมาทานก็รักษาอุโบสถเดือนละ 8 วัน ความจริงเดือนหนึ่ง 4 วันพระ ทานอาจจะ
รักษารวดเดียว 8 วัน หรือวันพระละ 2 วัน คือวันโกนกับวันพระก็ได บาลีไมไดบอก หลังจากนัน้ ทานก็

มาพักอยูใ กลกบั พระเชตวัน มาวันหนึ่งในตอนเชา ทานลุกออกจากเขตของ พระเชตวัน มาที่ สระ
โบกขรณี หวังจะลางหนาลางตา หรืออาบน้ําชําระรางกายสะอาดตามแบบฉบับของคนที่ตองการความ
สะอาด ในเชาตรูวันนัน้ ก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง มีโจรกลุมหนึ่งไปงัดแงะตัดชองรองฝา ความจริงเขา
เรียกตัดชองยองหนัก แตไมไดตัดชองยองเบา ไมรูไปตัดกันยังไง ตัดใหเจาของเขาตื่นมานี่ ไปงัดบาน
เขาเจาของเขาตื่น พองัดบานไดแลวก็เอาของมีคาถือมาคนละถุงสองถุง คนละชิ้นสองชิ้นหรืออาจจะ
เปนคนละหลายชิ้นก็ได วิ่งหนีมา เจาของเขาตื่นก็เอะอะโดยงายไลกวดมา ชาวบานตามมาหลายคน โจร
ทั้งหมดตางคนตางแยกยายกันวิ่งไป
อีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวิหารคือ พระเชตวัน นายมหากาล กําลังนั่งจะลางหนาก็ไมไดสังเกต
เจาโจรคนนั้นเห็นหมดทาก็เลยโยนหอวัตถุ คือของมีคาเปนเงิน หรือทองก็ไมทราบไวใกลๆ ทานมหา
กาล และก็วิ่งหนีตอไป ชาวบานเขาไปในเขต เห็นโจรวิง่ เขามา ก็ตามมา เห็นหอของที่มีคาวางอยูใ กลๆ
กับ มหากาล แตความจิรงไมใชขางตัว เขาโยนมารใกล แลวก็วิ่งไป ผูโ ยนอาจจะไมมีเจตนาใหเขาใจวา
มหากาล เปนขโมยก็ได หรืออาจจะตั้งใจคิดวาโยนทิง้ ไวเจาของเขาจะไดไมตาม หรืออาจจะคิดเลว
ทรามใหเขาคิดวาตาแกนเี่ ปนคนขโมยเราก็ปลอดภัย อันนี้ก็ได แตก็ถือวาเปนกรรมของ มหากาล
ชาวบานเขามาพบหอของที่มคี า เห็น ทามมหากาล นั่งอยูคนเดียว จึงชีห้ นาดาวา ไอแกมึงเปน
โจรปลนขาวของชาวบานเขามา แลวทําทารักษาอุโบสถอยูใน พระเชตวันมหาวิหาร สันดานมึงมีความ
ชั่วจะเอาตัวรอดเพราะอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจา อยาอยูเลย มึงจงอยามีชีวติ อยูเลย ตายเสียเถอะ
ทุกคนเขากลุมรุมตีแกตายไปเลย เมื่อแกตาย เรียบรอยเขาก็นําหอของไป
นี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่พระพุทธเจากลาววา ชีวิตเปนของไมเที่ยงแตความตายเปน
ของเที่ยง ทานตรัสวา ทานทั้งหลายจงอยาคิดวาความตายจะเขามาถึงเราในวันพรุงนี้ อยาง ทานมหากาล
นี่ทานเปนพระโสดาบัน เปนคนที่ไมมีเวรไมมีภัยกับใคร แตวาในที่สุด ทานมหากาล ก็ตองตายเพราะ
ถูกเขาประหาร
ตอนสายๆ พระเณรกลับมาจากบิณฑบาตร บางทานตื่นเขาจะไปลางหนาที่ สระโบกขรณี เห็น
ทานมหากาล นอนตายแหงแกอยูแ ลวก็ตกใจ เวลาฉันภัตตาหารเชาเสร็จ ฟงเทศนเสร็จ จึงกราบทูลองค
สมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ทาน
มหากาล นี่เปนคนดีมาก และก็เปนพระโสดาบัน เดือนหนึ่งรักษาอุโบสถศีลถึง 8 วัน และวันนอกนั้น
ทานมหากาล ซึ่งเปนพระอริยะขั้นพระโสดาปตติผลถูกคนทุบใหตายเลนโกๆ โดยไมมีเหตุมีผล จึงใคร
อยากจะกราบทูลถามองคสมเด็จพระทศพลวา ทานมหากาล มีกรรมอะไร เปนเหตุจึงถูกฆาตายอยางนี้
พระเจาขา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี่ทาน
ทั้งหลายฟงแลวติดตามไปดวยนะ ไอกฎของกรรมนี่มันแปลก ชาตินี้เราไมทําเขา อยูเฉยๆ เขาทํา เรา
อาจจะทําเขากอน แตกไ็ มแน กรรมบางอยางเราไมทําแตเขาเลวผูเดียวอันนี้มีอยูจ ะเลาใหฟงวันหลัง

ใน เมืองพาราณสี ในเมืองนีก้ ็มี่ทางเดินทีเ่ ปนเขตปา หมายความวาบานเมืองมันตองมีทั้งที่เตียน
ทั้งปา สมัยนั้นปามากกวาเตียนเพราะคนมันนอยรถแทรกเตอรเครื่องจักรกลก็ไมมี ปาก็เลยไมคอ ยจะ
ราบ เวลานี้สะดวกปาโลงเอาตามองไกลตามติดตนไม เปนวาระที่ตนไมมีกรรม คือถูกประหารชีวิตดวย
เครื่องจักรทุกวัน นาสงสารตนไม รวมความวามีปามาก เวลาคนที่เขาเขาไปในปาชัฏ จะถูกพวกโจรนี่
ปลนบาง ถาตอสูขัดขืนก็ฆา ฉะนั้น พระเจาพาราณสี จึงให ราชภัฏ คนหนึ่ง คําวา ราชภัฏ นี่เปนคนที่
พระราชาชุบเลี้ยง เวลานี้ก็จะเปนเหมือนมหาดเล็กหรือมหาดโต มหาดเล็กคือคนรับใช หรือมหาดโตคน
ใชผูใหญรับหนาที่ปองกันอันตราย ใหนํากําลังสวนหนึง่ ไปรักษาอยูทปี่ าดบง แลวก็ใหชว ยคนทีจ่ ะเขา
ไปในดง ประคับประคองปองกันอันตรายจากปากตรงนีถ้ ึงปลายตรงโนนออกสุดแลวก็กลับ
นายราชภัฏ คนนั้น คือคนของพระราชาคนนั้นชื่ออะไรก็ไมทราบ เขาก็ทําอยางนั้นเพราะ
พระราชาจายเงิน ควบคุมลูกนอย ปองกันอันตรายใหคนที่เดินลัดปา แตบังเอิญเปนวันหนึ่งชายหญิง
สองคน ผัวหนุมเมียสาว เมียสวยซะดวยนําเกวียนมาเพือ่ หวังจะลัดปาไป ก็ยังไมบายมากนักความจริง
พอลัดไปได ไปทันก็บอก นายราชภัฏ วาขอไดโปรดปองกันอันตรายใหขาพเจาดวย นายราชภัฏ คนนัน้
เห็นเมียเขาสวย ตอนนี้ก็อยากจะเปนโจรแยงนางโมรา แตจริยาไมใชอยางนั้น เห็นทาทางวาเมียสวย
เอาไวเถอะ แตวาอยาเอาตอนนี้ ลีลามันไมเหมาะ ก็เลยบอกวานี่คณ
ุ มันเย็นมากแลวไปพักที่บานผมกอน
เถอะ ชายคนนั้นก็ยังบอกวายังไปทันครับ กรุณาชวยปองกันอันตรายใหผมไปถึงปาโปรงดานโนนดวย
คืออกพนปา นายราชภัฎ คนนั้นก็ยังยืนยันวาบานของผมมีที่นอนดี มีดาหารการบริโภคดี พักกอนครับ
ไปแลวมันมืดค่ําจะลําบาก ชายคนนั้นก็ยนื ยันวาจะไป นายราชภัฏ จึงใหสัญญาณกับลูกนองบอกนําไป
บาน ก็เลยนําเกวียนคือ พาหนะนั่นไปบานเจาของก็ตองไปดวย จัดที่หลับที่นอนใหดีเรียบรอย ตอน
กลางคืนก็วางแผนวาจะตองฆาเจาผัวนีใ่ หได ฆาผัวมันเสียเอาเมียมัน แตวาจะไดเมียหรือไมไมทราบแต
ฆาตายแน
ตอนกลางคืนก็ยองเอาแกวมณีไปใสไวเกวียนซุกไว พอตอนเชาก็ลุกขึ้นมาเอะอะวาแกวมณีเรา
หายไป สั่งใหคนทั้งหลายกั้นประตูลอมบานใหหมด คนคนที่อยูในบานและภายนอกที่ผานเขามา คน
เขา คนออกหรือคนที่อยูแลว คนหมดคนในตัวคนทั่วหมดไปพบแกวมณี ก็เลยนําคนไปคนที่เกวียนเลม
นี้ซิเลมนี้วิ มันก็พบซิเพราะแกไปเก็บไวเอง พอไดแกวมณีปรามาสดาวาวาฉันนี่อุตสาหปองกันอันตราย
แกเธอ ใหบานเปนที่พกั ใหอาหารกิน ยังดีไมพอสําหรับเธอ เธอทําไมทําตัวเปนขโมยอยางนี้ นายคน
นั้นก็บอกวาผมไมไดขโมยครับ แกวมณีผมก็ไมมีผมพักอยูที่นี่ยังไมไดลงไปที่ยานพาหนะเลย ก็บอกวา
แกไมไดพูดปด เวลานี้มนั ไดของที่เกวียนของแก จัดการลงโทษดาประฌามเสร็จก็ถอยไป ลูกนองเลยทุ
กบนายคนนั้นซะดวย ฆาผัวมันเสีย เมียเหลือคนเดียว ก็คิดวาคงไปไมรอด ถาขื่นดิ้นรนไมยอม ไม
ตกลองปลองชิ้นเขาก็จะฆาเสียอีก ยังไงๆ เปนภรรยาของเขาจะดีกวา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานมหากาล ที่ตายในเวลานี้ ไม
สมควรกับกรรมในปจจุบนั เพราะในชาติปจจุบัน ทานมหากาล เปนคนดีมาก ไมเคยเปนเวรเปนภัยกับ
ใคร ดีทุกอยาง เพียงแคฟงเทศนจากตถาคตเพียงจบเดียว ทานมหากาล ก็ไดพระโสดาปตติผล หลังจาก

นั้นก็ตั้งตนอยูใ นความซื่อสัตวสุจริต ทรงศีลทรงธรรมเปนปกติ แตทวาเวลานี้ ทานมหากาล ตองตาย แต
การตายของ มหากาล นี่พอดิบพอดีกับกรรมในชาติกอน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ ทานมหากาล ในชาติ
กอนนี่เปนโจร เปน นายราชภัฏ คือ นายราชภัฏ คนที่ทบุ ผัวของเขา ฆาผัวมันเสีย เอาเมียมันนัน่ แหละ
คือ นายราชภัฏ เวลานัน้ มาเกิดเปน มหากาล นี่แหละ ความจริงสมัยนัน้ จิตใจก็โหดรายแตเขาก็ดีนะ ปก
ตินะดี
แตความจริงควรจะโทษผูหญิง ผูหญิงสวยๆ รูปรางหนาตาดีๆ มีเสนหมาก ๆ ยิ้มแยมแจมใสสด
ชื่นเสมอ ทําใหผูชายนี่ตายไดเยอะ ดูแต ทานมหากาล นีเ่ ถอะ ในชาติกอ นโนนทานเปน ราชภัฏ ความ
จริงเขาแตงงานแลวก็นาจะทราบมันเปนสิทธิของเขา คนที่เขามีเจาของแลว ไมนาจะเขาไปยุง และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเองก็มีเมียแลว ความจริงคนมันก็แคคน ความสาวความสวยจะอยูไดไมนาน ขณะ
ใดที่รางกายยังเปลงปลั่งจังไมทรุดโทรม ความสวกความสวยมันก็ยังปรากฏ เวลากาลกําหนดเลือ่ นไป
ทุกวันๆ ความสวยก็เริ่มโทรมไปทุกวันเหมือนกันนางสาวคนสวยตอไปอายุกาลผาน 30 ปเศษ ขึ้นไปก็
เปนนางสวยขึน้ ดวยความโทรมที่รางกายคอยโทรม ถา 40 ไปแลวก็โทรมมากหนอย ถาถึง 50,60 ไมใช
นางสาวไมใชนางโทรม แตวาเปน นางซวย นางสาวก็ไมใช นางโทรม ก็เปนนางซวยหมดความสวย แก
เหลาแหย คือแกหมดราคาหมาเมิน คนก็เมิน หมาไมแนเมินหรือไมเมินไมทราบ ถาเขาไปผิดพวกผิด
พองมันอาจจะกัด อาจจะไมเมินก็รวมความวาหมดความหมาย
แตวากรรมอะไรคนเราจึงโงขนาดนั้น ทานราชภัฏ ทําไม จึงโงขนาดนั้นภรรยาของเขานาจะ
ปลอยเปนอิสระ ถาแยงภรรยาเฉยๆ ก็รายกาจมากอยูแ ลวแตวานี่พอยอด ราชภัฎ ใจแกลวดันหาเรื่องฆา
ผัวเขา ก็ตอนเอาภรรยาเขามาเปนภรรยาของตน กําลังใจของเธอจะเปนอยางไร การที่อยูดวยกันไมได
ประกอบดวยความรัก จิตใจก็จะมีแตความทรุดโทรม จิตใจก็จะมีแตความทุกข มีแตความกระวน
กระวายความสุขทางการสัมผัสอาจจะมีจาก นายราชภัฏ คนนั้น แตวา หญิงคนนั้นจะหาความสุขความ
รื่นเริงไมได
นี่แหละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ชีวิตเปนของไม
เที่ยง แตความจริงเปนของเที่ยง คนเรานี่หลีกกฎของกรรมไมพน ถาชาติกอนเราเคยทํากรรมที่เปน
อกุศล เวลานี้ก็ตองคิด บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไมทราบวาชาติกอนเราไปสรางกรรมอะไร
กันไว บานเมืองเกิดการวิปริต ฝนแลงบางน้ําแหงบาง ฝนแลวบางน้ําทวมบาง มันไมมีการพอดิบพอดี ที่
เปนอยางนี้ จะไปโทษรัฐบาล จะไปโทษพระมหากษัตริย จะโทษขาราชการ ใครก็ไมโทษทัง้ นั้น ก็
ตองโทษกฎของกรรม เพราะวาในชาติกอ นเราคงจะไปยื้อแยงเขาไวมาก ไปลักไปขโมยไปคดไปโกง
เขามาก ชาตินี้เราจึง ตองลําบากขาวยากหมากแพงฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล ไอฝนแลงไมตกตอง
ตามฤดูกาลยังเปนวาระ แตไอขาวก็ยากหมากก็แพงนี่ซิ ของแพงขึ้นทุกวัน เราคุมสถานการณกนั ไมได
แตกตางกับ ประเทศอินเดียว คาครองชีพเขา 20 ปเศษเขาไมเคลื่อนไหว เขามีเนื้อวัวเนื้อควายนี่กิโลละ 8
บาท เนื้อหมูนถี่ าฟงไมผิดก็จะเปนกิโลละ 9 บาทหรือ 12 บาทเทานั้นเอง คาจางแรงงานแขกใน ประเทศ
อินเดีย วันหนึง่ 2 รูป เขาพอใจ ประเทศอินเดีย นี่เขาวันละ 2 รูปนะ ทํางานทําการใน วัดพุทธคยา จาง

แขกเขามาที่ไปเห็น ใหเขาคนละ 2 รูปเทากับเงิน 5 บาท 1 รูปเทากับสิบสลึงหรือ 2 บาท 50 สตางค 2
รูปเทากับ 5 บาทเขาพอจางทําแรงงานอยางอื่น ก็ 2 รูป จางเดินขบวนก็ 2 รูป ใครตองการใหเดินขบวน
เหตุผลไมสําคัญ มีอยางเดียวจางฉันใหพดู วายังไง เขาเปนคนวางายสอนงายสอนบอกใหพดู อยางนี้เขา
จะพูดอยางนี้ทาํ แสดงอาการนี้เขาจะทําอยางนี้แตวามีปญหาวาตองจาย 2 รูป กอนนะ ถาได 2 รูปทําได
ทุกอยาง
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท อะไร อะไรก็ใชรูปเปนเหตุ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐบอก
วา โลกนี้เต็มไปดวยความเรารอน โลกนี้เต็มไปดวยความทุกขไมมีความสุข เพราะสมัยนี้เขาใชเสียงขาง
มากเปนสําคัญ และเสียงขางมากนั้นถาไดมาจากคน ก็ไมใชเสียงของอุดมการณมนั เปนเสียงรับจาง คือ
ความพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่จะซื้ออํานาจวาสนา นี่กันวาถึงประเทศแขก ประเทศแขกเขาแจก
กันแบบนี้ ประเทศอื่นเขาแจกกันหรือไม อาตมาไมทราบ อันนี้ฟงจากแขกพูด ก็พอดีไป เมืองพาราณสี
เด็กๆ ไปกัน เขาแจงใหทราบวาที่นั่นเขามีการเดินขบวนกัน และก็มีคนในประเทศแขกนั่นเขาก็บอกวา
การหาคนเดินขบวนไมยากครับ ถามีเงินจายคนละ 2 รูป จะเดินขบวนไดทุกวัน เขาเดินขบวนเพราอะไร
คือวาเปนพรรคการเมือง พรรคการเมืองใหเดิน เดินเพือ่ ผลประโยชนของพรรคเพื่อผลประโยชนของ
สวนตัว ไมใชเพื่อผลประโยชนของชาติ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาเรายังเกิดเปนมนุษยอีกก็จะพบกับความเสื่อมโทรมแบบนี้
ทุกขภายใน คืออาการประกอบอาชีพของเราก็ทุกข ยังทุกขภายนอกจากคนแสดวงหาอํานาจทีไ่ มเปน
ธรรม ฉะนั้นทางที่ดีของเราตัดสินใจไปนิพพานกันดีวา ลีลาการนิพพานเปนของไมยาก ยึดอารมณพระ
โสดาบันเขาไวตามที่กลาวมาแลว คือ
1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย ไมประมาท
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความมัน่ คง
3. ทรงศีลตามฐานะใหบริสุทธิ์
4. จิตตั้งไวเพื่อพระนิพพาน
ถารักษากําลังใจไดอยางนีน้ นั้ ขึ้นชื่อวาบาปกรรมทําลามกทั้งหมดที่มีมาแลวในกาลกอน จะไม
สามารถนําบรรดาทานศาสนิกชนสาวกขององคสมเด็จพระชินวรณใหไปอบายภูมไิ ด มีทางเดียวไป
สวรรคอยางต่ํา ตอไปไปพรหม และตอไปก็ไปพระนิพพาน ดีไมดี ถาบารมีของทานแกกลาก็ไป
นิพพานในชาตินี้
พูดมากไมไดบรรดาทานพุทธบริษัท เทปจะหมด ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผล จงมีแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานสวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 10
โพธิราชกุมาร
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สําหรับคืนนี้ก็มาปรารภกันถึงเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทําให
คนไมมีลูก เพราะวามีคนทีบ่ อกวาแตงงานมาตั้งสิบปบางยี่สิบปบางหาลูกไมได แลวก็มีสวนมากมา
ขอรองขอใหมีลูก อันนี้อาตมาก็จนใจเพราะวาทานขอผิดที่ เพราะการขอใหมีลูกตองไปขอกับคนที่เคยมี
ลูกมากๆ อาตมาชาตินี้เกิดมาไมมีลูกกับแมเลย ไมเคยมีแมใหมีลูก ก็เลยไมทราบวาคนที่มีลกู เขามี
ปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูก แมแตแมของลูกกําลังจะมาขอใหมีลกู ก็โปรดทราบ อาตมาเปนคนไร
สมรรถภาพทางดานมีลูก แมแตแมของลูกก็ยังหาไมได ก็เลยไมรูลูกเขาทํากันยังไง
เรื่องนี้ก็เปนเรือ่ งของ โพธิราชกุมาร เนื้อความมีอยูว าในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงประทับอยูใน เภสักฬาวัน กฬา แปลวายังไงก็ไมทราบไอ วัน นีแ่ ปลวา ปา หมายความถึงอยูในปา
ทรงปรารภ โพธิราชกุมาร ความจริงขอใหทราบไวดว ยวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุ
สามเณรที่กําลังรับฟง โพธิราชกุมาร นี่เปนคนใจรายในชาติกอน และนิสัยใจรายของทานก็ติดมาในชาติ
นี้มันเปนอยางนี้
เมื่อทานมาเปนลูกของกษัตริย
ก็หวังจะสรางปราสาทอยูเองใหมนั สวยสดงดงามตามความ
พอใจ จึงไดหาชางมาออกแบบปราสาท เมื่อเปนที่พอใจแลวก็ไปหาชางมาทาการกอสราง ชางคนนี้ ก็
สรางเกงมาก สรางแลวดูเหมือนวาปราสาทหลังนี้จะลอยอยูในอากาศไมติดอยูก ับพืน้ ดิน ทานโพธิราช
กุมาร ก็มีความรูสึกอยากจะสราง วาถาปราสาทหลังนี้มันเปนหลังคาเดียวในโลก จะเปนของอัศจรรย
มาก ก็ไมแนใจวานายชางคนนี้จะสรางปราสาทแบบนี้มากี่หลังแลว หรือวาทําหลังนี้เปนหลังแรกใน
ชีวิตของเธอ นายชางก็บอกวาปราสาทประเภทที่ทําใหเห็นวาลอยในอากาศ ทําเปนหลังแรกในชีวิต
หลังนี้เปนหลังแรก
ทานโพธราชกุมาร ก็ชมแลวก็ใหกําลังใจ และก็ใหรางวัลเปนกรณีพิเศษแลวก็บอกวา ถา
ปราสาทหลังนี้แลวเสร็จเมือ่ ไหรก็บอกดวยนะ ความจริงไมใชคิดอยากจะอยูเลย แตอยากจะฆานายชาง
มีความรูสึกวาถาชางคนนี้ยังมีชีวิตอยูเธออาจจะไปสรางใหคนอื่นหายๆ หลัง ฉะนัน้ บานของเราก็เปน
บานที่มีความไมอัศจรรย ถาบังเอิญมีบานหลังเดียวที่เราอยู ชาวโลกเห็นวาปราสาท หรือบานของเรานี่
เปนสิ่งอัศจรรยมาก นีแ่ คจะเอาดีเอาเดนของตัวก็คิดฆาเขา จึงมาคิดในใจวา หนึง่ เราฆาชางนี้ไดก็ดี
รายการที่สองตัดมือตัดเทาของเธอเสียก็ดี เธอทําไมได รายการที่สามควักลูกตาเสียไดก็ยังดี รวมความวา
ฆาไมตายก็จะตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตา ถาควักลุกตาแลวตาไมเห็น ชางก็ทํางานไมได
แตวาความลักมันไมมีในโลกบรรดาทานพุทธบริษัท ทานโพธิราชกุมาร นี้มีเพื่อนอยูคนหนึ่ง
เปนลูกเจาเหมือนกัน รักใครชอบพอกันมาก เปนคนรุนราวคราวเดียวกัน จึงปรารภเรื่องนี้แกราชกุมาร
องคนั้น ราชกุมารองคนั้นฟงแลวก็ตกใจ คือวา โพธิราช ไมนาจะเลวทรามขนาดนี้ ของดีมันไมมีทสี่ ุดใน
โลก โลกนี้หาที่สุดไมได ชางคนนี้วาดีอาจจะมีชางคนอืน่ ดีไมกวานีก้ ไ็ ด วันหึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกชาง
มากระซิบถามวา เวลานี้เธอทําปราสาทหลังนี้เสร็จเรียบรอยแลวหรือยัง ชางก็กราบทูลวาเสร็จเรียบรอย

แลวพระเจาขา ทานราชกุมารองคนั้นก็บอกวาทีหลังจําไวนะ ถาโพธิราชกุมารมาถามวาปราสาทหลังนี้
เสร็จแลวหรือยังเธอบอกวายังไมเสร็จนะ เพราะวาถาบอกวาเสร็จแลวเมื่อไหรเธอจะตาย จึงบอกความ
เปนมาที่ โพธิราชกุมาร ปรารภใหพระองคทราบ
นายชางเมื่อทราบแลว ก็ระงับเปนความลับ หลังจากนัน้ มาเมื่อ โพธิราชกุมาร มาถาม ก็กราบ
เรียนใหทราบวายังไมเสร็จพระเจาขา สวนใหญนะ เสร็จแลวแตสวนที่มีความสําคัญมากจริงๆ ยังไม
เสร็จ ถาสวนนี้เสร็จ ปราสาทนี้จะเห็นเปนมหัศจรรยมาก ที่เห็นลอยอยูใ นอากาศนี่เปนของธรรมดาๆ แต
สิ่งที่มหัศจรรยเปนนิมติ อัศจรรยจะมียิ่งไปกวานัน้ แตสิ่งนั้นจะเปนยังไง ขาพระพุทธเจาจะยังไมกราบ
ทูลกอน เมื่อเสร็จแลวพระองคจะทรงทราบเองวาเปนของมหัศจรรยที่สุดเพราะวาสิ่งที่จะทําตอไปนี้
ตองใชไมที่มคี วามเบามากและก็ไมมีแกน เปนไมที่แหงสนิท ขอพระองคไดทรงโปรดสั่งใหคนหามา
ใหดว ยพระเจาขา เปนอันวา ทานโพธิราช ก็หลงกล สั่งใหคนหาไมทแี่ หงสนิทมา เปนไมที่ไมมีแกนมี
ความเบาสูง มามอบใหแกนายชาง
นายชางก็กราบทูลวา นับตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไปจนกวา
ขาพระพุทธเจาจะกราบทูล ใหทราบวาปราสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองคจงอยาใหใครเขามาในที่นี่ ถึง
แมแตพระองคเองก็เชนเดียวกัน จงอยามาในที่นี้เพราวาขาพระพุทธเจาจะตองทําในหองเงียบๆ เพราะ
เปนสิ่งมหัศจรรย ละเอียดละออมาก ถามีคนเดินผานไปผานมาปราสาทจะไหวตัว ความคิดจะลางเลือน
ผลจะไมเปนไปตามนั้น เพราะหลังนี้ตั้งใจใหสรางเปนของมหัศจรรยจริงๆ คนที่จะเขาออกไดขอเปน
ภรรยาขาพระพุทธเจาคนเดียว เปนคนสงอาหาร ทานโพธิราชกุมาร หลงกลก็ปฏิบัติตามนั้น
นายชางก็เขาไปในหองๆ หนึ่งเปนหองลับ ทํา นกพยนต หมายความวาทําเปนรูปนกขึ้นมา
บรรจุคนนั่งไดประมาณสัก 10 คน พรอมกับสัมภาระพอควรเมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลวก็สั่งภรรยาวา
วันนีก้ ลับไปแลว ของอะไรที่มีอยูพอจะขายไดใหหมด นําเงินติดตัวไวแลวก็วันพรุงนี้นําทรัพยสมบัติ
คือเงินทองที่พอติดตัวไปที่มอี ยูมาดวย เอาลูกของเรามาดวย มาเงียบๆ ไมตองบอกใครลากรขายบาน
ขายชองก็ไมตอ งบอกใครวาเรื่องอะไร เมื่อนางทําแบบนั้นแลวในตอนเชากินขาวเสร็จ ก็เอาลูกกับ
ภรรยาเขาไปนัง่ ในทองนก นกพยนต ทรัพยสมบัติพอสมควรใสในนัน้ พอไปได ก็เขานกพยนต ขึ้นขี่
นกพยนตขับออกทางหนาตางบินไปปาหิมพานต ในทีส่ ุดนายชางคนนั้นก็ไปเปนพระราชาในเมืองนั้น
ซึ่งเวลานั้นคนมันนอย คนที่มีปญญามากก็มักจะไดเปนผูปกครองประเทศ ประเทศเล็กๆ เปนอันวา
เจาหนาทีเ่ ห็นนายชางหนีไป เรื่องนี้ก็หมดกันไป โพธิราชกุมาร ก็ฆาเขาไมได
มาในตอนหนึง่ ทานโพธิราชกุมาร ดําริในใจวา เราแตงงานมาหลายปกับภรรยาคนนี้ อาจจะมี
ภรรยาหลายคนก็ได แตก็ไมเคยมีลูกกับเขา ตองการจะหาลูกสืบตระกูล จึงใหคนมาอาราธนาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจามาจาก ปามหาวัน นั้น และสั่งใหคนปูผาขาวจากประตูวังทีป่ ระทับถึงกําแพงวัง
ทางเขากําแพง ตั้งแตหนาประตูเขาไปจรดบานก็แลวกัน เวลาที่ใหคนใชปูผาขาวนึกในใจวาถาเราจะมี
ลูกหญิง หรือวาลูกชายขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนผาขาว เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจานําพระสงฆมาถึงประตูกําแพงวัง ก็ทรงหยุดยืนไมกาวตอไป ทานโพธิราชกุมาร ก็อาราธนาองค
สมเด็จพระจอมไตร ขอใหเดินบนผาขาว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมเดิน มองดู พระอานนท

พระอานนท เปนพระที่ฉลาดมาก ถาองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจามองหนาก็เขาใจ จึงไดตรัส
กับ โพธิราชกุมาร วาขอใหรอื้ ผาขาวออก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไมเดินบนผาขาว ทานโพธิราช
กุมาร
ก็สั่งใหคนรื้อผาขาวออกแลว
อาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเสด็จไปสู
พระราชฐาน เมื่อไปถึงนมัสการแลวก็ถวาย อัสศาส คืออาหารแกองคสมเด็จพระประทีปแกวและบรรดา
พระสงฆสาวกทั้งหมดเสร็จ
ตอนที่พระพุทธเจาจะโมทนา ทานโพธิราชกุมาร เขาไปกราบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
กราบทูลวา ขาพระพุทธเจา คารวะพระองค 3 วาระวาระแรกขณะที่อยูใ นครรภมารดา ก็ถวายบังคมไหว
พระพุทธเจาครั้งหนึ่ง อันนีส้ งสัยเหมือนกับเวลาที่ทานไหวพระพุทธเจาในหองนะใครจะมองเห็น แต
เขาใจวา โพธิราชกุมาร อาจจะระลึกชาติไดสักหนึ่งชาติ จึงกราบทูลองคสมเด็จพระบรมโลกนาถวา ครั้ง
ที่หนึ่งไหวพระองคมาตั้งแตอยูในทอง และครั้งที่สองเมื่อคราวเปนรุนหนุมก็ถวายนมัสการครั้งหนึ่ง
และก็ถวายนมัสการเวลานี้อกี ครั้งหนึ่งอยากจะทราบวาเพราะเหตุใด องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไมทรง
พระพุทธดําเนินบนผาขาวทีข่ าพระพุทธเจาปูรับ
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสถามวา โพธิราชกุมาร ตถาคตอยากจะทราบ
วากอนทีพ่ ระองคจะปูผาขาวใหตถาคตเดิน ขณะที่สั่งใหคนปูนะ คิดอะไร โพธิราชกุมาร ก็ตรัสตาม
ความเปนจริงวา ขาพระพุทธเจาคิดอยางนี้ ดวยวาขาพระพุทธเจาไมมีบตุ ร แตงงานมาหลายปแลว หาลุก
กับเขาไมไดเกรงวาจะไมมีลูกสืบตระกูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานวาขาจะไดลูกหญิงก็ดีลูกชายก็ดี
ขอใหสมเด็จพระชินศรีทรงเสด็จพระพุทธดําเนินบนผาขาว ถาหากวาจะไมไดลูกขอใหองคสมเด็จพะร
สัมมาสัมพุทธเจาทรงไมเดินบนผาขาว
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา ราชกุมารเพราะเหตุนนั้ ตถาคตจึงไมเดินบนผา
ขาว และก็เลยถามวาเปนเพราะอะไรพระเจาขา
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดทรงมีพระพุทธฏีกาตรัส วาพระราชกุมารการที่พระองคจะไมมี
ลูกคราวนี้ก็เพราะวาพระองคเปนคนใจราย ทําลายความดีของสัตวในสมัยกอน เขาจึงกราบทูลขอองค
สมเด็จพระชินวรตรัส องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ตรัสวา ในสมัยกอนจากชาตินี้ ก็เรียกวาไมไดบอกชาติ
วาชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปคาสําเภา หรือลงสําเภาไปในมหาสมุทร ถาจะบอกวาไปคา คนนับ
รอย คนเปนรอยๆ นี่ อาจจะไมใชคาแลว อาจจะไปเทีย่ วสําเภากันเวลานั้นปรากฏวามีลมหัวดวน คําวา
ลมหัวดวนนีเ่ ปนลมที่มีความแรงมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทร เรือดานกําลังลมไมไหว คลื่นแรงจัด เรือก็
ลมสําเภาก็แตก คนทั้งหลายตางก็วายน้ําหนีความตาย แตอยาลืมวามหาสมุทรมันไมเล็ก หนีไปเทาไหรก็
ตายเทานัน้ ถาไมพบเกาะไมพบแกง ไมพบชูชีพเปนทีอาศัย สามีภรรยาสองคนสามีคนหนึ่ง ภรรยาคน
หนึ่งทีไปในเรือนั้น ไดไมกระดานทีห่ ลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผน ตางคนตางเกาะปลอยตัวใหลอยตาม
กระแสคลื่นไป ในที่สุดคลืน่ ก็ซัดคนสองคนเขาไปใกลเกาะแหงหนึ่ง คนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยูบนเกาะ
ประทังความหิว กินไปกินมาหลายวันเขาไขนกก็หมด ตอมาเมื่อไขนกหมดความหิวมันก็ยังไมหมด วัน

ตอมาหิวไมรู จะทํายังไงก็จบั ลูกนกเล็กๆ มากินอีก เมื่อกินลูกนกหมดมันก็ยังไมหมดความหิว ชีวติ ยังมี
อยู ก็กนิ พอนกแมนก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา โพธิราชกุมาร เพราะเธอไมเวนกรรมชั่วทั้งสามวัย วัย
ตนคือไข วัยกลางคืนลูกนก วัยสุดทายคือพอนกและแมนก ฉะนัน้ เธอจึงจะไมมีโอกาสจะมีลูกในวัย
หนุมก็ดี ในวัยกลางคนก็ดี ในวัยแกก็ดหี าลูกไมไดแนชาตินี้ และชาตินที้ ั้งชาติเธอจะไมมีลูก
พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาทานพุทธบริษัท เวลานีโ้ ภชนากรหรือวาพวกที่แนะนําเรื่องการ
กิน โภชนะนีแ่ ปลวากิน นี่เปนภาษาแขก ภาษาแขกนี่อาตมาไมคอยอยากจะพูด เพราะเปนคนไทยเราพูด
กันภาษาไทยดีกวา พวกโภชนาการการกินแมจะแนะนําอาหารอยางนัน้ ดี เนื้อสัตวประเภทนี้ดี ผักอยาง
นั้นดี ไขดี ลอกันจิปาถะ ตอนนี้แนะนําไขกันมาก ไขถูกกวาอาหารอยางอื่น ก็เลยสงสัยวาคนกินไขสมัย
นี้เกิดไปชาติหนาสมัยทีเปนหนุมเปนสาวคงไมมีลูก
โพธิราชกุมาร พระพุทธเจาตรัสวา ถาเธอเวนไมกนิ ไขเธอก็จะมีลูกเมื่อยังเปนหนุม เปนสาว
ปฐมวัย แตวา เธอกินไขเธอเวนไมกินลูกนอกเธอก็จะมีลูกในวันกลางคน ถาเธอกินทั้งไขกินทั้งลูกนก
ไมกินพอนกแมนก เธอจะมีลูกเมื่อวัยแกแตวานี่เธอกินหมดทั้งสามวัย เปนอันวาชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหา
ลูกไมได
นี่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทีหาลูกไมพบ ทํายังไงๆ ก็ความหาลูกไมไดโปรด
ทราบวา กรรมของทานกับกรรมของ โพธิราชกุมาร อาจมีสภาพคลายคลึงกัน แตเวลานี้คนกินไขมาก
ตอไปคนหนุมคนสาวไมมีลกู สาบายมากถายังไมถึงวัยกลางคนไมตอ งหวงวาจะมีลูก ไมตองใชยา
คุมกําเนิด ไมตองใชถุงไมตอ งผูก ไมมีลูกแน ถาใครกินลูกนกลูกไกลูกเปดบาง ก็พึงทราบวัยกลางคนไม
มีลูกอีก ใครกินพอนกแมนกพอเปดพอไกแมเปดแมไกบาง เกิดไปชาติหนาตอนวัยแกก็จะไมมีลูก
สบายมาก ปุตตัง คีเว พระพุทธเจาตรัสวาหวงลูกผูกคอพอเราไมมีลูกเราก็มีความสุขไมตองหนักใจ การ
มีลูกดีหรือไมดีก็ตองตอวาสุดแลวแตกฎของกรรม ถาลุกมาจากเทวดาหรือลูกมาจากพรหม และพอกับ
แมมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมก็พดู กันรูเรื่อง เปนอันวาจะมีลูก ถึงแมวาจะมีทกุ ขจากการเลีย้ งดูให
การศึกษาใหการแนะนํา จับจายใชสอยมากขึ้น ก็จะมีความสุขเพราะลูกดี แตทั้งนี้ก็ตองพอดีแมดี
เพราะวาพอกับแมมาจากเทวดาหรือพรหม เพราะพวกสัตวนรกเปนคนไมมีเหตุไมมีผล เขาไมมีความดี
พอที่จะทรงความดีเอาไวได สิ่งใดที่คนดีเขาใจวาดี สิ่งนั้นพวกนีจ้ ะเห็นวาไมดี แตสิ่งใดที่ชาวโลกเห็น
วา เลวเปนการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน พวกนี้จะมีความเขาใจวาดี
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การมีลูกจะดีหรือมดีก็อยูทกี่ ฎของกรรม แลวคนเราจะมี
ลูกหรือมมีลูกจึงสงสัยกันมากวาทําไมจึงไมมีลูก ความจริงคูตัวเมียและคนที่เปนพอเปนแม ก็ไมไดขาด
คุณสมบัติที่จะสรางลูกใหเกิดสมรรถภาพก็ดี อาจจะดีกวาคนที่มีลูกมากเสียอีก แตก็ไมสามารถจะสราง
ลูกใหมันเกิดขึน้ มาได ทานจึงมีความแปลกใจวาไมทําไมจึงไมมีลูก ก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็
ใกลจะจบตอนนิทานกันไป

ทานทั้งหลายคงจะจําไดวา องคสมเด็จพระจอมไตรผูกอพระพุทธศาสนาเวลานี้รางกายของ
พระองคก็พัง และพระองคเองก็ไปพระนิพพาน การไปพระนิพพานก็ไมไดเอารางกายไปดวย เอาความ
ดีเกาะ อทิศสมานกาย ไป ทานโพธิราชกุมาร ก็ดี พระสงฆทั้งหลายเวลานั้นก็ดี เวลานี้ไมเหลือ และทาน
ผูฟง ทานคิดวารางกายของทานจะอยูตลอดกาลตลอดสมัยไหม ถาคิดอยางนัน้ พลาดทามาก จงคิดวา
ยังไงๆ เราก็ตอ งตาย ความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไวเสมอ ตายคราวนี้ เราไมยอมไปอบายภูมิ เรา
จะเคารพพระพุทธเจา พระธรรมพระอริยสงฆดวยปญญา ดวยความมัน่ คงของความเคารพ และจะทรง
ศีลใหบริสุทธิ์ฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งอยางต่ําก็ศีล 5 สามเณรศีล 10 พระศีล 227 ฆราวาสศีล 8 ไดก็
ดี แคศีล 5 ก็พอ และกําลังใจคิดวา ถาตายเมื่อไหร ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปน
พรหมก็ดี ดินแดนเต็มไปดวยความทุกขเราไมตองการสามแดนนี้ จุดที่เราตองการจุดเดียวคือ นิพพาน
กําลังใจของทุกทานทรงอยางนี้ละก็จะตัดบาป อกุศลเกาๆ ทั้งหมด สวนเหลือเหลือแตบุญกุศลจะนําตน
ไปสูสุคติ อยางต่ําสวรรค อยางกลางพรหมโลก จิตสะอาดแตบุญกุศลจะนําตนไปสูสุคติ อยางต่ําสวรรค
อยางกลางพรหมโลก จิตสะอาดที่สุดไปนิพพานกันแนจากนี้
เมื่อเวลาบอกหมดแลวก็ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ขอบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงจงหลับสนิทฝนดีดว ยกันทุกคนสวัสดี

พระสูตรกอนนิทรา 11
พระนางรูปนันทา
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายเวลานีก้ ็ปรากฏวาจะถึง
เวลาสามทุมครึ่ง ฟงพระสูตรภายในวาเปนเพื่อนกอนนอนการฟง บรรดาทานทั้งหลายฟงเรื่องก็
เพลิดเพลิน นอกจากนัน้ ทองเรื่องก็มธี รรมะไปในตัวเสร็จ ตอนทายถาโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิด
หนอย เวลาที่ทานทั้งหลายฟงทานจะนั่งทานจะเดินทานยืนทานจะนอนก็ได ถานอน ถาเผอิญฟงแลว
หลับก็ดีใหญ ถาฟงไมทันจบมีความเพลิดเพลินจิตรวบรวมตัวเขามา เมื่อจิตละเอียดถึงฌานก็ตดั หลับ
ทันที ถาไดหลับในอาการอยางนี้ ถือวาเวลาหลับทรงฌานนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชนใหญ เปนอันวา
ฟงเรื่องกันตอไปเปนเพื่อนกอนนอนหรือกอนหลับ
เรื่องราวในตอนนี้ก็เปนเรื่องของ พาราณสี ตามเดิม ไหนๆ ก็พูดกันมาถึงเรื่อง พาราณสี เรื่อง
ติดตอกันคือเปนเรื่องของ พระเจาปเสนทิโกศล องคเดียวกันหลังจากที่ พระนางมัลลิกา ตองตายจาก
ความเปนคน เขาเรียกตามภาษาบาลีวา จุติ หรือ กาลังกัตวา ถึงวาระที่ตอ งไป คําวาตายในที่ปนี้ บรรดา
ทานพุทธบริษทั เวลานี้ก็มีขาวหนาหูวาตายแลวไมเกิดสวรรคนรกไมมีในวันทีเ่ ขาประชุม พุทธสมาคม
ที่ วัดทาซุง เมื่อเดือนธันวาคม 2526 ก็มีทานหนึ่ง มานั่งคุยกัน ทานบอกวาเดิมทีเ่ ดียวทานเชื่อวานรกมี
สวรรคมี แตวา มาในตอนนีท้ านพบคณาจารยที่มีความสําคัญ ทานยืนยันวาสวรรคไมมี นรกไมมี ทานก็
เลยบอกวา ผมก็เลยเขาใจวาไมมีแน และเวลานี้ก็ยังฝงใจวาสวรรคไมมนี รกไมมี เสียงเชนนี้มีหนาหูมาก
บรรดาทานพุทธบริษัท นั่นถือวา เปนเรื่องความคิดเห็นของแตละบุคคล เราก็ไมตําหนิกนั เพราะตําหนิ
กันไมได กฎแหงกรรมมีอยู ขณะใดที่กรรมที่เปนกุศลใหผลขณะนัน้ จะมีความเห็นถูกอยูเสมอ ขณะใดที่
กรรมที่เปนอกุศลใหผลครอบงําจิตก็มีความเห็นผิดตลอดเวลา นี่เรื่องของแตละบุคคล คนที่เกิดมาใน
โลกนี้มีคติไมเสมอกัน ก็ของดไวดวยธรรมะ
ก็เลาเรื่องกันตอไปวา พระเจาปเสนทิโกศล เมื่อ พระนางมัลลิกาเทวี ทิวงคตแลว หลังจากนั้นก็
ตั้งใจวาจะทําความสนิทสนมกับองคสมเด็จพระประทีปแกว คือพระพุทธเจา ใหมากขึ้น จึงไดไปขอ
หญิงคนหนึ่งใน กรุงกบิลพัสดุ ซึ่งเปนพระญาติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเจาเหมือนกัน
ทานผูนี้มีนามวา พระนางรูปนันทา คําวา รูปนันทา คือมีรูปที่บันเทิง ใครเห็นก็สดชื่นแสดงถึงความ
สวยงาม ทานตองเปนคนสวยและมีจริยานารักและเปนลูกเจาสมัยนัน้ เจาถือตัววาเปนผูใหญ เปนคน
สูงสุด ตองมีการประพฤติปฏิบัติดี มีการสงบเสงี่ยมเจียมตัวใหสมเปนกุลสตรี
เมื่อไปขอ พระนางรูปนันทา มาแลว ในเวลาใดทีอ่ งคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จ เมือง
พาราณสี พระนางรูปนันทา ก็ไมยอมไปฟงเทศนพระพุทธเจาหรือวาไมยอมไปเฝาไมยอมไปพบ
พระพุทธเจา เรพาะวานางมีความเขาใจตามขาวที่ชาวบานเขาพูดวาพระเจาพี่นตี่ ิในรูปสวย นั่น
หมายความวาไมชอบคนสวย ของติรูปวารูปนี่ไมดี รูปมีสภาพสกปรกมีโสโครก อยางใน กายคตานุสส
ติกรรมฐาน วารางกายประกอบไปดวยอาการ 32 มีผมขนเล็บฟน หนังเนื้อเปนตน และก็เปน อสุภ

กรรมฐาน ในอาการ 32 ของคนก็ดีของสัตวก็ดีไมมอี ะไรสะอาด มันเต็มไปดวยควาสกปรกโสโครก
ขางใสเต็มไปดวยเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองอุจจาระปสสาวะเปนตน ที่คนเรารังเกียจ ไอความสกปรก
ภายในก็ซึมออกมาขางนอกเปนเหงื่อไคล เราก็รังเกียจ ผมที่วางงามก็งามไมจริง ถาไมสระไมสาง
ประเดี๋ยวก็เหม็น
ทราบขาววาพระพุทธเจาทรงติรูปอยางนี้ พระนางเขาใจผิด คือความจริงองคสมเด็จพระธรรม
สามิสรพูดความเปนจริง ตรัสตามความเปนจริง ฉะนั้นยอดหญิง รูปนันทา จึงไมยอมไปเฝาพระพุทธเจา
และไมยอมไปฟงเทศน เพราะขาวเลาลือวาพระเจาพีน่ ี่ ชอบติรูป ติความสวยงาม
ในครั้งหนึ่งเมือ่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไป พระเจาปเสนทิโกศล ก็ทรงชวน พระนาง
รูปนันทา ใหไปเฝาพระพุทธเจาที่พระราชอุทยานพระพุทธเจาพักในนัน้ พระนางรูปนันทา ก็ไมยอมไป
พระเจาปเสนทิโกศล จึงไดหาอุบายหวังจะให พระนางรูปนันทา ไปเฝาพระพุทธเจา ไปฟงเทศน หวัง
ความสนิทสนม จึงใหนักแตงกลอนแตงบทกลอนบทหนึ่งพรรณนา ความสวยสดงดงามของพระราช
อุทยาน จัดใหเปนคําขับรองและใหบรรดาหญิงทั้งหลายที่ปฏิบัติ พระนางรูปนันทา อยูขับรองกลอม
พระนางรูปนันทา ทุกวัน ใหรองบทประพันธ ที่เขาประพันธความงามของพระราชาอุทยานในเวลาที่
พระพุทธเจาเสด็จมา พระอรหันตมาก็ดี พระราชอุทยานนี้แตงสวยสดงดงามเหมือนกันสงนสวรรค จะ
เทียบกันไดเปนเหมือนกับ สวยนันทวันที่ดาวดึงสเทวโลก
พระนางรูปนันทา ฟงทุกวัน พวกขันพวกรองก็ขับใหฟงทุกวัน ชักแปลกใจจึงไดถามบรรดา
สาวทั้งหลายเหลานั้นวา สวยที่เธอบรรยายมาในคํารอง อยากจะทราบวาเปนสวนที่ไหน บรรดาหญิง
ทั้งหลายก็กราบทูลวา สวยที่กลาวนี้บรรยายความงามนี่ก็คือเปนพระราชอุทยานของพระเจาแมนั้นเอง
อยูในพระราชฐาน ที่องคสมเด็จพระมหามุนีทรงประทับ ก็ปรากฏวาพระราชาทรงจัดสวรรคความสวย
สดงดงามเปนกรณีพิเศษเหมือนกับสวนสวรรค บุคคลใดเดินเขาไปในเขตนัน้ อดที่จะหลงความงาม
ไมไดเปนอันวา พระนางรูปนันทา เปนคนสวย เมื่อเขาพรรณนานาถึงความสวยสดงดงามของพระราช
อุทยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวย แตทวาการไปชมสวยก็ตองไปเจอพระพุทธเจาที่นั่น ความตองการ
มันมีขึ้นมาก
ในคืนวันหนึ่งจึงกราบทูลให พระเจาปเสนทิโกศล พระราชสวามีทราบวา พรุงนี้อยากไปเฝา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะบอกวาไปชมสวนเฉยๆ ก็เกรงวาพระราชสวามีจะตําหนิ พระเจาป
เสนทิโกศล เมื่อทราบความตองการก็ดีใจมาก ในตอนรุงขึ้นเชาจึงจัดสั่งขบวนกองเกียรติยศเปนกรณี
พิเศษ เต็มอัตราการเสด็จของพระราชา เพือ่ พระนางรูปนันทา เมื่อกองเกียรติยศเสร็จถึงเวลา พระนาง
รูปนันทา ก็เสด็จพรอมกับ พระเจาปเสนทิโกศล เมื่อไปถึงพระราชอุทยานปรากฏวาเวลานั้นคนเต็ม
พระก็มาก คนก็มากฟงเทศนจากองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา คือเขาใจวาพระพุทธเจาคงจะทราบการ
บรรลุมรรคผลของ พระนางรูปนันทา อยูก อน เรื่องนีย้ อ มตกในขายของพระญาณขององคสมเด็จพระ
ชินวรเปนปกติในเวลาเชามืด เมื่อทราบวาพระนองนางจะเสด็จ ในการเสด็จมาของพระนองนางก็

ตองการจะชมความงามของสวน แตวามาแลวโดยมารยาทก็ตองนั่งฟงเทศน แตถาไมเทศนกอนเธอ
อาจจะถือโอกาสมาคุยสองสามคํา แลวก็ลาไปชมสวนก็ได
ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงนัง่ เทศนเสียกอน กอนที่พระนางจะเสด็จไปถึง เมื่อ
พระนางกับ พระเจาปเสนทิโกศล ไปถึง คนเขานั่งเต็ม ดวยมารยาทหรือจริยาอันดีงามของพระนางและ
พระเจาปเสนทิโกศล ทานเสด็จไปในคราวนั้นถือวาเสด็จไปในฐานะของทายกทายิกาเทานั้น ไมใชเสด็จ
ไปเฝาพระพุทธเจาในฐานะของกษัตริยว าใครๆ จะตองลุกใหพระองคเขาไป หลีกเขาไปไมใชอยางนั้น
และคนที่เฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูกอนแลวนะเขาจะไมลุกตามระเบียบ เพราะถือวาพระพ
ทุธเจาใหญกวาพระราชา พระราชาก็ทรงเคารพในพระพุทธเจา ฉะนัน้ ทานจึงเนาเอา พระนางรูปนันทา
นั่งทายบริษัทคําวาทายบริษทั ก็หมายถึงวา นั่งอยูขางหลัง เขานั่งอยูแลวก็นั่งตอออกมา
เวลานั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดทรงเนรมิตหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งมีความสาวอายุ
นอยกวา พระนางรูปนันทา แลวก็มีความสวยสดงดงามกวา พระนางรูปนันทา มากยืนถวายงานพัก คือ
พระพุทธเจาเทศนนางก็นั่งพัดยืนพัดอยูใกลๆ
พระนางรูปนันทา มองไปก็แปลกใจวาตามขาวที่ชาวบานเขาเลาลือกันวาพระเจาพี่ตใิ นรูป ติใน
ความสวดสดงดงามของคน รวมความวาไมชอบใจคนที่มีรูปสวย แตทําไมหญิงสาวคนนี้สาวกวาเรา
และก็สวยกวาเรา ยืนถวายงานพัดคือโบกพัดใหแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพีได แสดงวาขาว
เลาลือนี้ ไมเปนความจริง เมื่อความดําริอยางนี้เกิดขึ้นทําใหเจาหญิงผูเลอโฉมคลายมานะทิฏฐิลง คลาย
ความไมพอใจลง ที่เขาลือวาพระเจาพีเ่ ปนอยางนั้น ความจริงไมใช เนือ้ แทจริงๆ หญิงคนนี้ สวยกวาเรา
ทานก็ไมรังเกียจ
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นวา พระนองนางคลายมานะทิฏฐิแบบนีแ้ ลว องค
สมเด็จพระประทีปแกวเมื่อวเลาจะเทศนกพ็ รรณนาถึงรางกายของคน วารางกายของคนเปน อนิจจัง หา
ความเที่ยงไมได เกิดจากมาใหมๆ เห็นเด็ก แลวก็เติบโตเปนหนุม เปนสาว หลังจากความเปนหนุมเปน
สาวพรอมมูลบริบูรณแลวเต็มอัตรา รางกายก็คอยๆ รวงโรยลง ตอนนี้ปรากฏวาภาพของหญิงสาวคน
นั้นก็รวงโรยลง คอยๆ เศราหมองลงทีละเล็กละนอยตามกระแสพระสัทธรรทเทศนาตอไป เมื่อรวงโรย
ลงทีละนอยๆ ถึงวัยกลางคน ความสวยสดงดงามก็สลายตัวไปเหลือแตความเศราหมอง หญิงคนนั้นก็
กลายเปนหญิงกลางคน ตอไปองคสมเด็จพระทศพลก็กลาววาจากวัยกลางคนก็เริ่มเปนคนแก ผมแสดง
อาการกอนนัน่ คือผมจากตําสนิทตอยๆ ขาวบางเสน หญิงนั้นก็มภี าพอยางนั้น ในทีส่ ุดก็มีสีดอกเลา แก
มาก หญิงคนนั้นผมขาวโพลนหมด ตอไปหนังก็เหี่ยว หนาก็ยนหลังก็คอม เอาอะไรดีไมได หญิงคนนั้น
ก็เลยแกไปตามนั้น
พระนางรูปนันทา ดูไปก็แปลกใจวาหญิงคนนี้เมื่อมาใหมๆ เธอสาวกวาเราและก็สวยกวาเรา
เวลานี้กลายเปนคนแก ความสวยยอมสลายตัว คนแกหาความสวยไมได เลยมานึกถึงรางกายของพระ
นางบาง เมื่อหญิงคนนี้อายุนอ ยกวาเรา วัยเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ รางกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอ ตอไป
เบื้องหนาเราก็ตองแกเชนนี้เหมือนกัน ไมใชสวยเสียลืมแก หลังจากนั้นองคสมเด็จพระภควันตเห็นวา

จิตของพระนองหญิงคลายมานะ คลายจิตในรูปโฉมรูสึกตัววาจะทรุดตัวตามนั้นตามกฎธรรมดา สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเทศนวาตอไปจากความแกคอื ความตาย เมือ่ พูดถึงความตายหญิงคนนัน้ ก็สัม
ฟงลงมาตายสนิทพระนางเห็นก็แปลกใจวานี่มันยังไง เมือ่ กี่ยังเปนสาวยังดีอยู ตอไปแก แกแลวก็ตาย
ตายแลวหมดสิ้นลมปราณ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา เมื่อตายแลวรางกายก็คลายความทรงตัว ธาตุลม
หมดไปธาตุไฟดับ เหลือแตธาตุน้ําและธาตุดิน ดินก็สูน้ําไมไดน้ําละลายดิน ความเปอยเนาก็ปรากฏ
หญิงคนนั้นก็ขึ้นอืดมีความเปอยเนาปรากฏน้ําเหลืองไหล พระนางดูแลวตกใจวารางกายของคนเปน
อยางนี้ เราก็เปนอยางนี้เหมือนกัน และองคสมเด็จพระภควันตก็ตรัสวาหลังจากนั้นน้ําแหงไปเหลือแต
หนังหุมกระดูก ภาพของหญิงนั้นก็เปนอยางนั้น ตอไปหนังหายไปเหลือแตกระดูกหญิงคนนั้นเหลือแต
โครงกระดูก ตอไปโครงกระดูกทีเ่ กาะกันก็หลุดจากกันเปนทอนเปนตอนก็หลุดอีก และตอไปกระดูก
ทั้งหลายก็แตกละเอียดเรีย่ รายจมดินจมทรายไป
พระนางรูปนันทา พิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา และดูภาพของหญิงนั้น มี
ความรูสึกวารางกายของเรานี้เปน อนิจจัง มันหาความเที่ยงแมแนนอนไมได เมื่อทรงสภาพอยูความแก
คืบคลานเขามา มันก็เปน ทุกข รางกายไมกระปรี้กระเปราเหมือนเดิม ทําทุกอยางก็ยากกําลังก็นอยหูก็ฝา
ตาก็ฟาง และในที่สุดถาความปวยไขไมสบายเกิดกับเรา เราก็มีแตความทุกข ตัวทุกขจากความแกทุกข
จากความปวยมันก็เกิดขึ้น ในที่สุดสภาพชีวิตของเรานั้นก็จะตายเหมือนหญิงคนนัน้ ฉะนั้นการทรงชีวิต
นี่ไมใชของดี การเกิดมาเปนคนดีวาเปนของดีแตความจริงไมใช มันไมใชของดี มันกลายเปนปจจัยหา
ความทุกข
พระนางพิจารณาตามนีแ้ ลว จิตก็พนจากอาสวะ เมื่อคิดวาการเกิดเปนของไมดีแน ทางที่ดีก็ตาม
กระแสดพระสัทธรรมเทศนา ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรุปตอนทายวา คนถาเรายังเวียนวายตาย
เกิดในวัฏฏะก็เอาแนนอนไมได ชาตินี้เปนคนชาติหนาอาจจะเปนเทวดาหรือพรหมก็ได ถาจิตดีจิต
สะอาดจากกิเลสอารมณผองใสนอมอยูในกุศลอยูเสมอ ถากําลังใจของคนนอมไปในอกุศลอาจจะเปน
สัตวนรกเปนเปรต เปนอสุรกายเปนสัตวเดียรัจฉานก็ได ถามาเปนคนอาจจะเปนคนชั้นเลวมีความ
ลําบากมากกวาเวลานี้กไ็ ด จุดหมายปลายทางที่มีความสุขจริงนั่นคือ นิพพาน
เมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสอยางนี้ พระนางรูปนันทา ก็มีจิตปรารถนาอยากจะไดนิพพาน
กําลังใจเวลานัน้ ความพอใจในรางกายเด็ดขาดองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงทราบวา เวลานี้ พระนาง
รูปนันทา เปนพระอรหันตแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็จดั การโมทนา คือวาโมทนาคลุมไปทุกคนทุก
คนก็มีความชืน่ ใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศนจบชาวบานก็ลากลับกราบถวายบังคมลา
กลับ พระก็กลับเขาที่ ชาวบานก็กลับบาน แต พระนางรูปนันทา นั่งเฉยๆ ไมกลับบาน ไมชวนพระราชา
กลับพระราชฐาน กลับเขาไปใกลองคพระพิชิตมารถวายบังคมแลวก็นงั่ นิ่งอยู พระราชาคือ พระเจาป
เสนทิโกศล จึงเตือน สมเด็จพระนางคือพระโฉมตรู วาเวลานี้คนเขาไปหมดแลว ขอนองแกวกลับพระ
ราชนิเวศนเถิด พระนางรูปนันทา ก็นิ่ง แลวมองหนาพระพุทธเจา

พระพุทธเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสดับ พระเจาปเสนทิโกศล วามหาราชขอถวายพระพรพระ
มหาบพิตรพระราชสมภาร เวลานี้ พระนางรูปนันทา เปนพระอรหันตเสียแลว ตถาคตอยากจะทราบวา
พระองคตองการให พระนางรูปนันทา นิพพานวันนีห้ รือจะใหทรงมีชวิ ตตอไป ถาตองการใหนพิ พาน
วันนีก้ ็ให พระนางรูปนันทา กลับพระราชนิเวศน ยังไงๆ ก็ตองนิพพานวันนี้แน ถาหากวาตองการให
พระนางรูปนันทา มีชวี ิตตอไป แตตองอยูกันอยางพระกับคน คือ พระนางรูปนันทา จะตองบวชเปน
พระ คือเปนภิกษุณี จึงจะมีชวี ิตอยูไดตอไป
พระเจาปเสนทิโกศล ก็ตัดสินพระทัยวา การที่ พระนางรูปนันทา ตองนิพพานวันนี้ ใจเราจะ
หายมากวาเหวเกินไป ถาอยูอ ยางเปนพระคือ เปนนางภิกษุณี บานะอันเดี่ยวของในฐานะสามีภรรยาจะ
ขาดตอนก็ตามที แตทวาก็ยงั เห็นหนากัน ความสดชื่นความชื่นใจยังมีอยู ฉะนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึง
กราบทูลพระบรมครูวาขอให พระนางรูปนันทา มีชีวติ ตอไปเถิดพระเจาขาขาพระพุทธเจาขออนุญาต
ให พระนางรูปนันทา บวช
พระพุทะเจาจึงทรงมีพระวาจาตรัสวา เอหิภิกขุ ซึ่งแปลวา เจาจงเปนภิกขุเถิด เทานี้ผา ไตรจีวรที่
สําเร็จไปดวยฤทธิ์ก็ลอยลงมาสวมกายของ พระนางรูปนันทา โดยไมตองหมไมตอ งนุง สวมเลยสําเร็จ
ดวยฤทธิ์ ผมที่ยาวก็เลี่ยนเตียนเปนผมโกน เปนอันวาพระนางไดเปนพระอรหันต จบกิจพระพุทธศาสนา
จัดวามีบุญพิเศษ เปนอันวาเรือ่ งนี้จบตอนนี้
แตความจิรงเรือ่ งราวของ พระเจาปเสนทิโกศล นะมีมาก แตเรื่องนี้มีความเกีย่ วพันกันจึงมาเลา
สูกันฟงใหเปนตอนเดียวกันเสีย หมายความวาเปนลําดับกันมา คือเรื่องราวของ พระเจาปเสนทิโกศล แต
วานาคิดทีว่ า พระเจาปเสนทิโกศล ชวยคนใหเขาเปนพระอรหันตไดตั้งเยอะ แตงาตัวทานเองไมไดเปน
พระอรหันต พระโสดาบันก็ไมได อันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทอาจจะสงสัย ที่เปนอยางนี้เพราะองค
สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา พระเจาปเสนทิโกศลปรารถนาพระโพธิญาณ คือากรจะเปนพระพุทธเจาใน
วันหนา คนที่จะเปนพระพุทธเจานะจะเปนสาวกใครไมได ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรด
ทราบ
จะเจอพระพุทธเจาสักกี่องคก็ตาม ทานผูน ั้นจะไมมีโอกาสเปนพระโสดาบัน คือพระโสดาบัน
เปนไมได เบือ้ งสูงขึ้นไปก็เปนไมได ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานที่ปรารถนาพระโพธิญาณนั้น ก็จะเปน
พระอรหันต ตอเมื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนั้นคือสมัยที่ทานจะเปนพระพุทธเจานั่นเอง
เรื่องนี้ก็แสดงใหทราบวา มีจุดจุดหนึ่งที่เขาเลาลือกันวาตายแลวมีสภาพสูญ มันก็ไมจริง บรรดา
ทานพุทธบริษทั ชายหญิง พระนิพพานนี่ความจริงไมใชมีสภาพสูญ และก็จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่จะมา
เลาใหฟงในวันหนา จะปรากฏภาวะพระนิพพาน วาพระนิพพานนี่มแี ดนอีกแดนหนึ่งตางหาก คือยัง
ไมทราบาจะใชศัพทอะไรใหมันถูกตอง อยากจะใชศัพทประลองไวกอ นวาเปน แดนทิพย พิเศษ คือ
ทิพย จากพรหมก็ดี ทิพยจากเทวดาก็ดี จะมีการเคลื่อนไหวไปไมทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัย แตทิพย
ของพระนิพพานนี่ทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัย มีแตความสุข

อันนี้จะมีในพระสูตร พระธรรมบท ขุททกนิกาย ภาค 6 แตความจริงมีมาในที่หลายแหง เวลานี้
เลาเรื่องราวของ ภาค 6 บางภาคอื่นบางผสมผสานกัน เปนเรื่องราวของ พระเจาปเสนทิโกศล โดยเฉพาะ
มองดูเวลา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา เวลาใกลจะหมด ขอบรรดาสาวกาขององค
สมเด็จพระบรมสุคตที่เปนพระก็ดี ที่เปนเณรก็ดี อบาสกอุบาสิกาก็ดี ศึกษาการปฏิบตั ิธรรม ดีพอสมควร
แลว ธรรมใดที่องคสมเด็จพระประทีปแกวให นั่นคือความเปนทิพยของจิตและมโนยิทธิ ทําไดแลวหมด
ความสงสัย ติดสินใจปฏิบัตติ ามคําขององคสมเด็จพระจอมไตร โดยเฉพาะอยางยิง่ อยางนอยที่สุด
อารมณของพระโสดาบันประจําใจไวเสมอ นั่นคือ หนึง่ มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตายประการที่สอง
ไมสงสัยความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆมีความมั่นใจในพระองค เชื่อถือเคารพ
และประการที่สาม ทรงศีลตามฐานะใหบริสุทธิ์ผุดผอง ประการที่สี่ตัดสินใจไวเสมอวาชีวิตนี้เราไม
ตองการอีก มนุษยโลก เราไมตองการ จุดตองการคือจุดเดียวคือพระนิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ุกทาน พูดมากไมได เทปจะหมด ของดไวแตเพียงนี้ ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระสูตรนิทรา 12
พระนางมัลลิกา
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนีก้ ็มาฟงพระสูตรกอนนอนไมใชพระสูตรกอนหลับ แต
วันนี้ สํานวนอาจจะดีขึ้นกวาสองวันที่แลวมา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะไมไดเอาหนังสือมากาง มาเลา
นิทานกับตามความรูที่จํามาได อันนี้สะดวกกวาฟงดีกวา ไมอยางนั้นมันหยอกแหยกๆ เหลือเกิน จะทิ้ง
หนังสือก็ไมไดเรื่องราวของทานละเอียด เดี่ยวจะขัดถอยความ สําหรับในตอนนี้การฟงคราวนี้นะทุกคืน
ขณะที่ฟงทุกคนอยูตามสบาย หลับก็ได ตื่นก็ได นั่งก็ได นอนก็ได ตามปกติฟงเลนเพลินๆ ถือวากําลังใจ
อยูในธรรม ถึงแมวาจะเปนเรื่องราวของพระสูตรก็เปนธรรมะ เปนสวนที่เราคิดตาม ดานกุศล ถา
อารมณของทานเปนกุศล ทุกคนถาตายแลวเมื่อไหรขณะหลับมันไปสวรรคทันที ถาฟงไปๆ แลวเคลิ้ม
หลับตามกระแสเสียง หรือวาขณะที่หลับจิตเริ่มเปนฌานก็ตัดหลับ จิตของทานจะทรงฌานระดับนั้น
ตลอดเวลาจะตื่น คุณประโยชนใหญมาก ถาตายเวลาหลับถาจิตขณะนั้น ทรงฌานอะไรไปตามผลของ
ฌานนั้น
ในชวงนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของ พระเจาปเสนทิโกศล กับ พระนางมัลลิกา รวมความวาผมก็
จังไมถอนตัวออกจาก เมืองพาราณสี ยังนัง่ จองเลาเรื่องความ เปนมาของ เมืองพาราณสี ตอไป ถาเสร็จ
หนานีน้ ะ หนาหลังอาจจะใชหรือมใชยังไมแน เรื่องราวของ พระนางมัลลิกา นี่มีมาก ใน เมืองพาราณสี
นี่มีเรื่องนาคุยกันเถอะ
เนื้อความมีอยูว า พระนางมัลลิกา นี่ปกติเปนสุภาพสัตรีที่มีความดีเลิศหนึ่งการเมตตากรุณาดี
มาก สันโดษก็ดีมาก พระเจาปเสนทิโกศล ถาพูดถึงคนธรรมดา ภรรยาหลวงจะหนักใจขนาดไหน ก็ดู
บรรดาเจาหญิงทั้งหลาย ทีไ่ ปนั่งถวายงานกับพระเปนอันวานั่งอยูใกลๆ ปฏิบัติพระหมายความวาสอง
คนตอหนึ่งองคสองคนแบงงานกัน บดของหอมคนหนึ่ง ถวายงานพัดคนหนึ่ง รวมแลวพระ 500 องค ก็
เจาหญิง 1,000 คน อันนี้เจาหญิงภายใน ใหญจริงๆ เจาหญิงรองลงมาก็ทํางานอื่นๆ รวมความเวลา

นั้น พระเจาปเสนทิโกศล ไขตามภาคพื้น เรียกวาไขมาตรฐาน ก็ประมาณ 1,000 ผล แลวก็ยังไข
เรี่ยราดอีกตั้งเยอะ ก็รวมความวาทานเองก็คงจะตองมีเมียมาก ถามีเมียนอยมีลูกมากไมได
เมื่อดูกําลังใจของ พระนางมัลลิกาเทวี ถาผูหญิงทั้งหลายโดนเขาแบบนีก้ ็จะหนักใจ แตทานเฉย
มีกําลังใจหนักแนน กลับมีความรักมีความเมตตาปรานีในภรรยาที่มาขางหลังและลูกหญิงทุกคนลูกชาย
ทุกคน จะเปนลูกของใครก็ตาม ถือวาเปนลูกของทานเพราะทานเปนเมียหลวงใหญ นี่กําลังใจอยางนี้หา
ไดยาก จะถามวาคนที่ชื่อ มัลลิกา ไปหามาจากไหนไมมีละ ชาวบานเขาอาจจะชื่อกันเหมือนกันแตหา
ยาก คนที่เปนพระราชินกี บั พระราชาตองไปหาคนชื่อ มัลลิกา มันหาไมได มัลลิกาเทวี เปนชื่อโดย
ตําแหนง แตชื่อจริงๆ อยางทานผูรูทานบอกวาควรจะเรียกวา ศรีระจิตร ทานผูนหี้ นักแนนมาทุกชาติ
กําลังใจหนักแนนยากที่จะหาไดและจริยามีความนารักเปนกันเอง การลวงเกินนิดหนอย คําหยาบคํา

หนึ่งไมเคยพูด อาการทางกายที่ทําใหสะเทือนใจพระราชสวามีไมเคยทํา ไมเคยเลยในชีวิตอาการหยาบ
ตางๆ ไมเคยมี แมแตคนอืน่ ก็เชนเดียวกัน จะกลาววาจาที่สะเทือนใจคนอื่นไมเคยกลาว จะแสดงอาการ
อยางใดอยางหนึ่งใหเปนทีส่ ะเทือนใจของบุคคลอื่นก็ไมเคยทํา เปนคนมีเหตุมีผล ทําทุกสิ่งทุกอยางมี
เหตุมีผล
แตทวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนจงจําพุทธภาษิตที่พระพุทธเจา ตรัสวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ
ปาฏิกงั ขา กอนจะตายถาจิตเศราหมองก็ไปสูอบายภูมิได สูทุคติ ก็คืออบายภูมิ จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ
ปาฏิกงั ขา กอนจะตายถามีอารมณใจผองในก็ไปสูสวรรค คือสุคติได
เรื่องราวของ พระนางมัลลิกา เปนหญิงที่ไมเคยสรางความสะเทือนใจแกพระราชสวามี ความ
จริงนาคิดนะ พระราชสวามีมีเมียตั้ง 100 เศษนะ เกิน 100 อาจจะ 200 ก็ไดคือวาเปนล่ําเปนสันนี่เกิน 100
ที่เรี่ยราดตางหาก มันนาจะเจ็บช้ําน้ําใจในหนาที่ของตน เพราะในหนาที่ของตนเปนภรรยา ฉันเปนเมียก็
ตองเปนเมีย นี่คนอื่นมาแยงตําแหนง แตพระนางไมเคยทํา และขึ้นชือ่ จริยาไมเรียบรอยไมเคย เปนคน
ละเอียดมาก ดีมาก นิ่มนวลมาก
ตอมาวันหนึ่งเวลากลางคืนดับไฟแลว ทานปวดปสสาวะ พูดภาษาชาวบานก็ลกุ จะไปหอง
ปสสาวะ เปนการบังเอิญอยางยิ่ง เทาขางขวาไปสะดุดเทาพระราชสวามีเขา ขอเรียกเทาก็แลวกัน
ชาวบานฟงงายๆ พระบาทพระสองสลึงมันยากจะเรียกพระบาทพระสองสลึงพระหกสลึงมันหนักใจ
เรียกเทาดีกวา ไปสะดุดเขาเทานั้นแหละ เสียพระทัยมาก คิดวากรรมชั่วอยางนีไ้ มเคยมีสําหรับเรา เราไม
นาจะเปนคนพลั้งเผลอ มีความชั่วขนาดนี้ ก็ทรงพระกรรแสงคือรองไหเสียใจสะอึกสะอื้นนอนไมหลับ
พระเจาปเสนทิโกศล เห็นพระชายาสะอึกสะอื้นแบบนัน้ ก็สงสัยถามวานองหญิงเสียใจอะไร พระนาง
มัลลิกา ก็ทูลใหทราบวา หมอมฉันเลวมาก ขอประทานอภัยพระราชา พระราชาบอกพี่ใหอภัยทุกอยาง
ความจริงที่นองทําไมมีเจตนาเสีย ไมมีอะไรเปนความผิด ความวาที่วาเปนคนหยาบคนเสียก็ไมมีใหเลิก
การเสียใจ เมือ่ พระราชาทรงปลอบ พระเจาปเสนทิโกศล ปลอบ ตอหนาทานก็ยิ้มแยมแจมใส แตวา
กําลังใจมันของ คิดวาเราเกิดมาไมนาจะสรางความเลวอยางนี้ ไอตัวนี้แหละฝงใจตลอดเวลา
และกาลตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงกําลังประทับอยูใน พระเชตวัน นั่นเอง
พระนางมัลลิกา ก็ทรงสิ้นพระชนม แตความจริงไมใชคราวเดียวกับให อสทิสทาน อยูหลายป และเมื่อ
มาอีกหลายปที่คิดวาพระนางมีพระชนมมายุสั้น ก็ไมสนั้ นัก คือไมใชสั้นจูอายุ 20 ป 30 ปลายปตาย
ไมใชอยางนั้นหรอก พระนางเวลานั้นก็มีพระชนมายุกอนทีจ่ ะสิ้นพระชนมกเ็ กือบ 50 เห็นจะ
โดยประมาณได ประมาณ 50 ป แตวาในเมื่อพระนางสิ้นพระชนมพระราชาทานก็ตองหนุมของทาน
เรื่อยๆ ไป เมียตายก็มีเมียใหมได เมียอยูกย็ งั มีเมียใหมได ทําไมเมียตายจะมีเมียไมได เปนเรื่องธรรมดาๆ
ทีนี้ก็เลาลืมเนือ่ งตอกันไป เปนอันวากอนจะตายจิตของพระนางหวนเขามานึกถึงเราเลวที่เอา
เทาไปสะดุดเทาของพระราชสวามี พระราชสวามีก็ควรจะเคารพอยางยิ่งบิดา เอาเทาไปกระทบเทาของ
พระราชสวามีก็เหมือนกับเอาเทาไปกระทบเทาของพระราชบิดาหรือพอนี่เอง กําลังใจก็เศราหมอง แต
วาความดีของพระนางมีมาก พอจิตออกจากรางบรรดาทานพุทธบริษทั รางกายของนางก็เปนนางฟา

สมบูรณแบบ แพรวพราวระยับเนื้อเปนแกว สวยสดงดงามแสงสวางมีเปนกรณีพิเศษ ถาจะเทียบเปน
นางฟาก็เปนนางฟาอันดับหนึ่งของสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก แตทวาการออกจากรางแทนที่จะเดินไป
สวรรค อาศัยความเศราหมองของจิตนิดหนึ่งที่ความจริงไมเปนความผิด แตตั้งใจใหมันผิดไปเองคิดวา
มันผิดไปเองทีไ่ ปสะดุดเทาของพระราชสวามี ใจเศราหมองวาเราทําชั่วเราเลวตัวนีน้ ิดเดียว กรรมจิตตัว
นี้นิดหนึ่งที่ของอยูมีความเศราหมองหนอยหนึ่งพานางลงไปถึงนรก ไปขุมไหนก็จําไมได ไมไดตามไป
ซะดวย เอาเทาขางขวาที่สะดุดเทาพระราชสวามีไปแหยลงนรกใหไฟไหมอยู 7 วันมนุษย แตวารางกาย
ของพระนางทัง้ หมดแตงตัวเปนนางฟาสมบูรณแบบ
ในระหวางนั้นที่ พระนางมัลลิกาเทวี เธอสิ้นพระชนม พระเจาปเสนทิโกศล ทําฌานปนกิจเสร็จ
ตั้งใจจะไปถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา พระนางมัลลิกาเทวี มเหสีคนสําคัญเธอจริยาเปนเลิศ
การทําใหหมองใจนิดหนึ่งไมมีตั้งแตอยูด วยกันมา บุญบารมีก็สรางมากหนักกวาใครทั้งหมด การให
อสทิสทาน ไมมีใครสามารถจะทําไดแตเธอทําได อยากจะถามองคสมเด็จพระจอมไตรวาเวลานีน้ ะ พระ
นางมัลลิกา พระมเหสีไปอยูท ี่ไหน เปนอันวาสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจาทรงทราบวาระทางจิต
องคพระธรรมสามิสรทรงทราบวาถาตรัสตรงๆ ออกไปวาเวลานี้ พระนางมัลลิกาเทวี ไปอยูเมืองนอก
เอาเทาไปแหยไฟเลนโกๆ แคตาตุม 7 วันมนุษย ถาตรัสเพียงเทานี้ พระเจาปเสนทิโกศล จึงไมยอม
ทําบุญตอไป จะไมสรางความดีตอไปเพราะความดีที่พระองคทํานั้นมันไปเทากับ พระนางมัลลิกา พระ
นางมัลลิกา ดีขนาดนีย้ ังลงนรก ก็พระราชาสั่งคนติดตะรางบาง สั่งประหารชีวิตบาง สั่งเนรเทศบาง
ลงโทษคนนั้น ยื้อแยงคนนี้รบทัพกับเมืองโนนดีกับเมืองนี้ ยังสรางกรรมที่เปนอกุศลมาก คนที่มีความดี
อยางนั้นถาตองลําบากตองตกนรก คนอยางเรามันก็พนไมได เราก็สรางมันแตความชัว่ มันเรื่อยไปดีกวา
ทํายังไงก็ตองตกนรก
พระพุทธเจาทรงทราบวากําลังใจของ พระเจาปเสนทิโกศล นะเปนรูปนี้ตั้งใจแบบไหน แลวบุก
ไมถอยหลัง จึงไดทรงยับยั้งกําลังใจของ พระเจาปเสนทิโกศล เวลาที่ พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จไปเฝา
จะถามเรื่องนี้ พระพุทธเจาก็ทรงบันดาลใหทานลืมเรื่องนี้เสียทุกวัน ไปถึงก็ลืม ตอนเย็นก็กลับ กลับ
มาถึงพระราชนิเวศนใกลบรรทมนึกขึ้นมาไดวาตายจริง เมื่อตอนกลางวันจะไปถามเรื่องราวของ พระ
นางมัลลิกา เมียที่ตายวาไปอยูที่ไหน ลืมถามพระพุทธเจาพรุงนี้ถามใหม ไปอีก พระพุทธเจาก็ทรง
บันดาลใหลืมอีกถึง 7 วัน เมื่อถึงวันที่ 8 เปนวันที่ พระนางมัลลิกาเทวี พนโทษ ลอยจากนรกขึ้นไปสู
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เสวยทิพยสมบัติ
อันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทตองระมัดระวังใหมากเรื่องนี้เปนตัวอยาง การที่เราทําความดีแสนดี
ตองรักษากําลังใจใหมันดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง กําลังใจของเรานี้ตองทรงพรหมวิหาร 5 ไวเปนปกติ ทรง
ศีลเปนปกติ และก็ทรงยับยั้งกําลังใจอยาหวั่นไหวในโลกธรรม ใหทรงพรหมวิหาร 4 ไมหวั่นไหวในโลก
ธรรม โลกธรรมคือไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศเสื่อมยศ นินทาสรรเสริญ สุขทุกขอะไรมันจะมายังไงก็ถือวา

ชางมันๆ ๆ ไวเสมอ ถาหวัน่ ไหวไปตามมัน คนนั้นเขานินทาเรา คนนี้เขาสรรเสริญเรา ตัวนี้แหละจะพา
ลงนรก
อารมณใจทีจ่ ะทรงกําลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม 8 รายการก็ตองมีพรหมวิหาร 4 คือ หนึ่ง
เมตตา ความรัก สอง กรุณา ความสงสาร สองรายการนี้ทําใหศีลบริบูรณ การใหทานก็ใหปกติ ชุมชื่น
ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิก็ทรงตัวและปญญาก็แจมใส กําลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม เพราะมี มุทิตา ใคร
ไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา วางเฉยจากอารมณที่เราไมชอบใจ ใครเขาวายังไงมายังไงก็ชาง วางเฉยตัวนี้
แหละทําใหปลอดภัย ทานทั้งหลายจงระวังไว อยาถือวาเราทําความดีมากแลวอันนี้ไมควร ถาจะวัดกัน
จริงๆ แลว ความดีของพวกเราเทา พระนางมัลลิกาเทวี หรือเปลา แลวอาศัยกําลังใจเทาทานไหม ทาน
ตั้งแตเกิดมาไมสรางความสะเทือนใจใหใครเลย เราทําไดไหม ไมไดแน ขอยืนยันทุกคนที่ฟงทําไมได
แนและก็มีจิตออนโยนเมตตาปรานี่ไมหึงไมหวงใคร ตัวนี้หนัก ทํากันไดยากแตพระนางทําได ทานก็
หนัก และเผลอนิดเดียวจิตใจไปหวงวาเทาเตะเทาพระสามีหนอย ลงนรก แลวพวกเราละ พวกเราถายิ่ง
ไปกวานั้นทานบรรดาทานพุทธบริษัทถาเผลอมันจะลงนรกยิ่งไปกวานั้น
ก็รวมความวาเอาอยางนี้กแ็ ลวกันทุกคนรักษาความดีของเราไวดว ยอํานาจของพรหมวิหาร 4
อยาลืมนะ ตั้งใจวาเราจะไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง 8
หลังจากนัน้ เมือ่ พระราชาไปเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และทูลถามพระองคในวันที่ 8
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเวลานี้ พระนางมัลลิกาเทวี อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก อันนี้
จะหาวาเปนการหลอกลวงกันก็ไมไดบรรดาทานพุทธบริษัท เปนการสรางกําลังใจใหแก พระเจาป
เสนทิโกศล
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคน ทีน่ ําเรื่องมาเลาสูกันฟงก็เพราะวาเรื่องมันติดตอกัน แต
ความจริง พระธรรมบท มันอยูกนั คนละตอน แตเรื่องมันสืบเนื่องกัน ก็มาเลาสูกนั ฟงเพื่อเปนคติแก
บรรดาทานพุทธบริษัท ทุกคนจะไดไมไประมาทคิดวาเราดีแลวเราเลิศแลวเราประเสริฐแลว อยาคิด
อยางนั้น ถาคิดอยางนัน้ เสียหายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทานที่เปนพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระผูมี
พระภาค ตองระมัดระวังใหมาก อยาเปนพระประเภททีเ่ รียกวาเกาะกินคือเกาะกินอยางประเภทอะไรละ
อยางประเภทเห็บกินสุนัขหรือวาหมัดกินสุนัขแตความจริงมันอาศัยตัวสุนัขอยู แตมันก็ทําลายสุนัขกิน
เลือดเนื้อตลอดวันจนรางกายสุนัขโทรมไปและมันก็จะตองตายดวย ขอนี้ฉันใด บรรดาเหลาพระภิกษุ
สามเณรทั้งหลาย ซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาทําตัวอยางกับเห็นหรือหมัด
ที่ตามโบราณ เขาบอกอยาทําตัวเปนกาฝาก แตความจริงกาฝากมันไมไดสรางความสะเทือนแก
ตนไมมากนัก และตนไมกป็ ราศจากความรูสึก แตมันก็เฉาก็ตายได กวาจะเฉาจะตายก็นานมาก ทุกข
ทรมานก็นอย แตวาเห็นหรือเจาหมัดที่มนั กินสุนัขนี่มันหนักมาก มันอาศัยรางกายของสุนัข อยูมันก็กิ
เลือดกินเนื้อเขาทําลายเขา ในที่สุดเขาตายมันก็ตองตาย มันไมรูจะกินอะไรหาทีไ่ หน ไมไดมนั ก็ตาย
ตอไป และดีไมดีของเขารังเกียจขึน้ มาเขาก็ลอเสียใหตาย

พวกเราเหลาพุทธบริษัทก็เชนเดียวกัน พระทั้งหลายทีจ่ ะมีชีวิตอยูไดอาศัยบารมีขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เวลานี้เรากินบุญของพระพุทธเจาทานอยู คําวาบุญคือความดี พระพุทธเจาทานดี
อาศัยความดีของพระพุทธเจาเลี้ยงพวกเรา ผานุงทุกผืน ผาหมทุกผืน อาหารทุกเม็ด ขาวทุกเม็ด สถานที่
ที่อยูทั้งหมด อาศัยความดีของพระพุทธเจา ญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธเจามา
จัดสรร สรางให สรางให ทีอ่ ยูก็สรางให กระแสไฟฟาก็สรางใหยารักษาโรคก็ให ของกินของใชใหทุก
วัน บางทีการเลี้ยงพระที่บานทานกินยังไมดีเทาถวายพระ ของอะไรที่วาดีเอามาถวายพระ ไอที่เหลือเศษ
เอาไวบริโภคเองอันนี้มีเยอะ ของดีๆ ที่ทานถวาย บางทีที่บานทานไมมี ทานคัดของดีมาถวายพระ และ
พระก็ตองตีตามของตามอาหาร ถาพระไมดีตามนั้นพระไปไหนละ เอรกปตตนาคราช ทําใหตะไครน้ํา
ใหขาดนิดเดียวเกิดเปนสัตวเดียรัจฉาน พระกบิลภิกขุ ดื้อดานไมฟงคําสอนของพระพุทธเจา ทรงพระ
ไตรปฏก เรียน พระไตรปฎกแลวไมปฏิบัติตามดื้อดานออกนอกลูนอกทาง ประกาศวาตน เปนศาสดา
ใหม นรกไมมีสวรรคไมมี ความหมายไมมีแกกาลง พระปาติโมกข ดัดแปลงคําสนอของตัวแทรกแซง
พระพุทธเจา ตายแลวไปอเวจีมหานรก
ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย ศีลเปนเรื่องใหญ ทรงตัวใหดีอยางเลวที่สุดเรา
จะตองทรงกระพี้เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาไว นัน่ คือหนึ่งศีลบริสุทธ สองระงับนิวรณ สามทรง
พรหมวิหาร 4 แตวาทานทรงเทานี้นะทานดีไมเทาฆราวาส เวลานีฆ้ ราวาสเขาทรงกรรมฐาน มีฌาน
สมาบัติ มีญาณกันเปนพิเศษเยอะแยะ ถาเราทรงแคนี้เราก็เลวกวาเขา ไมควรกินของของเขา ไมควรใช
ของของเขา ไมควรอยูอาศัยในสถานที่ที่ เขาสรางให อยางเลวที่สุดตองทํา ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ
ใหคลอง และก็ ทิพจักขุญาณ และ จุตูปปาตญาณ ใหคลอง ถาคลองแคนี้กย็ ังมีควรเอาของชาวบานเขา
อีก เพราะทานยังไมพน นรกทางที่ดีเอาสังโยชน 3 เขามาเปนเครื่องยึด ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกัน
สังโยชน 3 นีไ่ มใชแตพระ เณร เพราะเปนตัวกันอบายภูมิอยางชัดเจน เราจะตกนรกไมเปน เปนเปรต
อสุรกาย สัตวเดียรัจฉาน ไมเปนตอไป ตัดอบายภูมกิ ันเลย สังโยชน 3 มีอะไรบาง มันก็เปนของไมยาก
คือหนึ่งมีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย แตเราก็ไมประมาทในชีวิต ไมคิดวาความตายจะอยูนาน อีกนาน
ถึงจะตาย ตองคิดวาความตายอาจจะมีวนั นี้อยูเสมอ ระวังตัวไว วิธีระวังตัวไมไปอบายภูมิ ก็ยดึ
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนที่พึ่ง ยอมรับนับถือดวยปญญา อยาสักแตวาสัญญา จําแตนับ
ถือพระพุทธเจาๆๆ พระธรรม พระสงฆสักแตวาปากนะ ลงนรกนับไมถวน และการยอมรับนับถือ
พระพุทธเจา มองใหชัดๆ ก็ดูกันที่ศีล ศีลเฉพาะประเภท ฆราวาสศีล 5 เณรศีล 10 พระศีล 117 และมี
ธรรมะดวย ถาทานผูใดมีศีลครบถวน บุคคลนั้นเคารพพระพุทธเจา พระรรม พระอริยสงฆ ถาศีลยัง
บกพรองก็สักวาเคารพแตปาก เปนเหยื่อของอบายภูมิ มีนรก เปนตน
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณร
อันดับแรกคิดไวเสมอ
มรณานุสสติกรรมฐาน คือคิดถึงความตายวามันจะตาย กันอบายภูมดิ วยเคารพพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ มีศีลบริสุทธิ์ จิตคิดไวเสมอวาตายเมื่อไหร ความดีที่ทําทุกอยางเราไมหวังผลตอบแทน เราทํา
เพือพระนิพพาน ถาตายเมื่อไหร ความที่ทที่ ําทุกอยางเราไมหวังผลตอบแทน เราทําเพื่อพระนิพพาน ถา

ตายเมื่อไหรจดุ ที่เราตองการคือ พระนิพพานแหงเดียว หลังจากนั้นก็ตีตลบกลับพยายามตัดโลภะดวย
การใหทาน หรือ จาคานุนนติกรรมฐาน ตัดความโกรธดวยการ ทรงพรหมวิหาร 4 ตัดความหลง ดวย
อารมณ ใจของเรานี้ ไมพอใจในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลก ไมติดในรางกายของเรา ไมตดิ ใน
รางกายของคนอื่นไมติดในรางกายของสัตว และไมติดในวัตถุธาตุตางๆ มุงพระนิพพานอยางเดียว
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั สัญญาณบอกหมดเวลาผานไปแลว ขอยุติลงแตเพียงเทานี้ ขอ
ความสุขสมหวัง ความบรรลุมรรคผลตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติแลว จงมีแก
บรรดาทานพุทธบริษัทผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

พระธรรมเทศนา เรื่อง การสมาทานศีล
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2522
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สทินนัง วตเม ทานัง อโหทานัง ปรม ทานัง
อัมเหหิ สุทินนัง อาสวักขยาวหัง โหตุติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในธัมมิกภาถาอันเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดี
ทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 7 ตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน
2522 วันเสารวันนี้ การทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีจัดวา
เปนบุญเขต คือมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน จึง
ไดพากันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษชื่อวาเปนการสรางความดี แตดว ยวาอานิสังสคุณบุญราศีอันใด ที่
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําแลวยอมทราบกันดี เพราะเทศนกนั มาทุกวันพระ สําหรับวันนี้ก็จะ
ขอเทศนเพื่อแกความสงสัย เพราะคําวาเทศนแปลวาแสดง คือแสดงใหทานพุทธบริษทั มีความเขาใจตาม
ความเปนจริง
ตามที่ไดเคยเห็นบารมีบรรดาทานพุทธบริษัทชายและหญิง บางทีทานทั้งหลายสมาทานอุโบสถ
ศีลแลวก็ดี สมาทานศีล 8 แลวก็ดี แตบังเอิญมีบุคคลคณะใดคณะหนึ่ง เขามาทีหลัง คนทั้งหลายเหลานั้น
สมาทานศีล 5 หรืออาราธนาศีล 5 เปนเหตุ บรรดาพระสงฆก็นําเอาศีล 5 ที่องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มาเปนเครื่องสมาทาน เคยปรากฏมามากกวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทุกทาน ที่เคยมาทานอุโบสถศีล แลวก็ดี สมาทานศีล 8 แลวก็ดี รับเพียงแตไตรสรณาคมน คือ พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ตอไปนั้นก็เงียบเพราะถือกันวาเราสมาทานศีล 8 แลว สมาทานอุโบสถศีล
แลง สมาทานศีล 5 ไมได
การกระทําอยางนี้ก็รูสึกวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานัน้ แสดงความไมเคารพตอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็แสดงความไมเคารพในพระธรรม แสดงความไมเคารพในพระ
อริยสงฆ ทั้งนี้เพราะอะไร บางทีทานพุทธบริษัททั้งหมดอาจจะมีความเคารพ แตทวาเพราะอาศัยความ
รูเทาไมถึงการณของบรรดาทายกผูเปนหัวหนา มักจะแนะนํากันวา ถาเราสมาทานศีล 8 แลวก็ดี
สมาทานอุโบสถแลวก็ดี ถาเขาใหศีล 5 เวลานี้เราจะรับไมไดศีลมันจะลดลงไป นี่เปนอันวานรกขุมใหญ
จะเกิดแกหวั หนาทายกเปนเหตุเพราวาไมมีความเขาใจในพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐศาสดาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันนี้เห็นมาบอยๆ ก็รูสึกวาสลดใจ
ความจริงเวลาสมาทานนี้ไซร เปนการศึกษาเรื่องของศีลเทานั้นหมายความวา เวลาทานใหศีล 5
ก็ดี ศีล 8 ก็ดี ศีลอุโบสถก็ดี เวลาที่เราวาตามนี้เปนการศึกษาเรื่องของศีล แตวาการประพฤติปฏิบัตินั้น
เปนเรื่องของทางใจ เราจะรักษาอุโบสถศีลก็ได เราจะรักษาศีล 8 ก็ได หรือวาเราตั้งใจจะรักษาศีล 5 ก็ได

การวาตามไปนั้น เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมใชทําศีลของตนให
บกพรองไป
ฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดจําไวใหดี วาการแสดงจริยาอยางนัน้
เปนการปรามาสในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
อยางวันนี้เราสมาทานอุโบสถศีลแลว ตอมาในตอนหลัง หลังเพลวันนี้เขาจะมาเจริญพระ
กรรมฐานกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลกลุมใหญ ก็ไดแกนักเรียนนายเรืออากาศ ตั้งใจจะมาเจริญมโนมยิ
ทธิเพื่อความมัน่ ใจของตนเพราะวา เขาสรางกลุมบุคคลพวกนี้ขนึ้ เจริญพระกรรมฐาน ถาบังเอิญเราจะมา
แสดงรวมกับเขาถาพระใหศลี 5 ประการ เราก็สมาทานได เพราะการสมาทานเปนการศึกษาอยางหนึ่ง
ประการที่สอง การวาตามไปดวยความเคารพ เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาศีลทุกสิกขาบท หรือวาธรรมทั้งหมดเปนธรรมเทศนา ทีอ่ งคสมเด็จพระบรม
สุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงมอบไวการสมาทานตามไปดวยเต็มใจ เปนการศึกษาดวยความเคารพ
แสดงวาจิตใจของเราเหลาพุทธบริษัท เวลานั้นชื่อวาเปนผูเขาถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือมี
ความเคารพใสพระพุทธเจาผูประทานสิกขาบทนี้เขาไว
ประการที่สาม ศีลก็คือธรรมประจําใจในการสรางความดีใหเกิดแกบุคคลเพราะบุคคลใดก็ดี ถา
ไมมีศีลบุคคลประเภทนั้นจะถือวาเปนคนดีไมได จัดวาเปนคนเลว จะเลวในขอหนึง่ ก็เลว เลวทั้งหมด
นั้นก็เลว เลวทัง้ หมดนัน้ ก็เลว เลวเหมือนกันทั้งหมดเพราะวาศีลที่ทุกสิกขาบทที่บกพรอง สามารถจะนํา
เราไปสูอบายภูมิได ฉะนั้นถาบุคคลใดปฏิบัติในศีล 5 ประการก็ดี ปฏิบัติในศีล 8 ประการก็ดี ปฏิบัติใน
อุโบสถศีลก็ดี ขึ้นชื่อวาเปนผูท รงธรรมตามองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
การเคารพในพระพุทธเจาขึน้ ชื่อวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน การเคารพในพระธรรมชื่อวา
เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน การเคารพในศีลทุกอยางชื่อวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน เพราะวาบุคคลที่
นําศีลมาใหสมาทานก็เปนพระสงฆ ถาเรามีความเคารพในพระสงฆ ชื่อวาเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน
ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน
ถาหากวาเขาใหเรารักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีล เวลาเขาใหศีล 5 ใหม เราถือวาเราตั้งใจคิดวาศีล 5
นี้ ต่ํากวาศีลของเรา งดไวโดยไมสมาทานตามนั้น เปน ทิฏฐิมานะ ความถือตัวถือตน ซึ่งองคสมเด็จพระ
ทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถือวาเปนกิเลสอยางหนัก เปนความชั่วอยางสูง
ฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยทัว่ หนา วานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป วาเขาจะ
ใหสมาทานศีลอะไร เราก็วาตามกันไป เปนการแสดงความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา สัมมาสัมพุทธเจาอยางหนึ่งเปนการเคารพในพระธรรม เพราะวาศีลเปนพระธรรมที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนอยางหนึ่ง เปนการเคารพในศีล ถือวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางหนึ่ง
การเคารพในพระสงฆถือเปน สังฆานุสสิตกรรมฐาน อยางหนึ่ง

อยางนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจําใหดี แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ มิฉะนั้นไอกิเลสตัวที่เปน
มานะทิฏฐิ ทีม่ ีในใจ จะขวางจิตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไมใหเขาถึงกามาวจรสวรรค เรื่องไป
นิพพานนั้นไมตองพูดกัน แตกามาวจรสวรรคยังไปไมได ไปนิพพานมันก็ไปไมได
ตอแตนี้ไป อาตมาภาพก็จะขอนําเอาเรื่องราวแหง นิพพานสูตร มาเทศนพอสมควรแกเวลา มัน
เหลือเวลาประมาณอีกสิบหานาทีเศษๆ ก็วาไปตามเรื่องวันกอนโนนไดนําเรื่อง นิพพานสูตร ที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพาน และก็เปน วันวิสาบูชา วันนั้นก็ปรากฏวา
สาวกองคสําคัญขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีนามวา พระมหากัสสป ไมอยู
ทราบวาองคสมเด็จพระบรมครูนิพพานแลวจากปริพาชก โดยปริพาชกไดนําดอกชบาจากสวรรคมา
แสดงใหดู พระมหากัสสป ก็รูวาเปนดอกชบาประเภทนี้ทานเห็นบอยๆ วาในเมืองมนุษยมนั ไมมี ก็พา
บริษัทของตนไปขอขมาโทษ แตองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระเมรุมาศ
ปรากฏวาเวลานั้น องคสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริย
เปนพิเศษ เมื่อ พระมหากัสสป ขึ้นไปขอขมาโทษแตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ความจริงเวลานั้นส
รีรศพขององคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยูในรางเหล็กชั้นใน แลวก็หุมดวยผาและสําลีอยางละ 500
ชั้น โลงขางนอก บรรดากษัตริยทั้งหลายก็ทําดวยทองคํา ตั้งใจถวายความดีแตองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดา ขณะที่ พระมหากัสสป ไปขอขมาโทษแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในการนัน้ พอถวาย
นมัสการ ก็ปรากฏวาพระบาททั้ง 2 ขององคสมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทะลุ
ออกมาทางเบือ้ งทายของหีบบรรจุศพ ทั้ง 2 พระบาท พระมหากัสสป ก็กราบไปที่พระบาทขององค
สมเด็จพระบรมโลกนาถ ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอขมาโทษวา
ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ธรรมใดที่องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดมีมหากรุณาแกขาพระพุทธเจาทั้ง 2 หมายความวาทานผูหนึ่ง และ นาง
ภัททกาปลานี ซึ่งเปนอดีตภรรยาผูหนึ่ง
เพราในตอนตนทานทั้ง 2 นี้ มีความประสงคเนื่องในการไมแตงงานมาตั้งแตเด็ก แตทวาผูใหญ
ฝายบิดามและมารดาเปนมหาเศรษฐีใหญ ถือวาตระกูลนีจ้ ะสิ้นไป จึงไดจับบุคคลทั้ง 2 มาแตงงานกัน
เมื่อแตงงานกันแลวทานก็อยูกันดวยอํานาจแหงพรหมจรรย ไมใชอํานาจของสามีภรรยาปกติ เปนอันวา
ทรงพรหมจรรยมาตลอด
ตอเมื่อบิดาและมารดาทั้ง 2 ฝายตายหมด ทานทั้ง 2 จึงไดมาปรารภวาเราทั้ง 2 เปนผูครองเรือน
มีแตความลําบาก มีแตความทุกข ไมมีความสุข ฉะนั้น พระมหากัสสป จึงไดกลาวกับ ภัททกาปลานี
ผูเปฯภรรยาวา สมบัติที่เปนของบิดามารดาของเจาก็ดี สมบัติที่บิดามารดาเรามอบใหเราก็ดี ทั้งหมดนี้
ฉันขอยกใหเธอ ฉันจะบวช เพราะวา การครองเรือนมันเปนของลําบาก มีแตความทุกข
นางภัททกาปลานี จึงกลาววา ฉันก็ไมมองเห็นความสุขแหงการครองเรือนเหมือนกัน เมื่อทาน
จะบวช ฉันก็จะบวชบาง แตความจริงทั้ง 2 ทานนี้ ไมเคยทราบวาองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุบัติแลวในโลกนึกเอาในใจวาเราจะรักษาพรหมจรรย แตความจริงจิตของทาน
เปนพรหมจรรยอยูแลว จริยาเปนพรหมจรรย
ฉะนั้นจึงนําสมบัติทั้งหมดมาแบงปนใหแกคนรับใช และบรรดาคนยากจนเข็ญใจทั้งหลายจน
หมดสิ้น สองคนไมรูวามีพระ พระเขาแตงตัวกันยังไงก็ไมทราบแตกช็ างเถอะ จิตใจมีคามปรารถนาวา
ผมเปนของไมดีโกนมันทิ้งเสีย คนสมัยนัน้ เขาวาคนโกนผมเปนคนจัญไร เปนคนกาลกิณี ทานก็เลยโกน
ผม แลวก็หมผายอมน้ําฝาด เชนเดียวกับองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้เราจะ
ถือวา บุญเกาของทานสนอง หรือวาเทวดาบันดาลก็ไดทงั้ 2 ฝาย
อันนี้ทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวา ทําไมทัง้ 2 ทาน นับตัง้ แตเกิดมาจนกระทั่งวันนี้ ทานทั้งสอง
จึงไมมีความรูส ึกในกามคุณ ถาเราจะเดากันก็คิดวาในสมัยกอนทั้ง 2 ทาน เปนพระอนาคามีอันนี้ก็ผิด
เพราะวาถาเปนพระอนาคามีแลวเกิดเปนเทวดา และพรหมก็ดี ไมลงมาเกิดเปนมนุษย แตตองบําเพ็ญ
บารมีนิพพานในที่นั้น
ถาจะสันนิษฐานกัน ก็แสดงวาทั้ง 2 ทานนีใ้ นสมัยกอนตองเปนพระสกิทาคามี แตวาถาเปนพระ
สกิทาคามีปกติ ก็ยังมีกามคุณ แตทวาไมมักมากในกามคุณ มีความมักนอยในกามคุณ จะถือวาเปนพระ
สกิทาคามีก็เห็นวาจะผิดไปจะกลาวขึ้นไปใหสูงอีกนิดใหตรงความเปนจริง วาทานทัง้ 2 นี้ กอนจะตาย
จากชาติกอน ก็ตองเปน โคตรภูญาณของพระอนาคามี คําวา โคตรภูญาณ ก็หมายความวา เปน
สกิทาคามีเต็มอัตรา และก็จิตกําลังจะกาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามี แตมันยังไมถึง อยูในชวง
ระหวางสกิทาคามีกับอนาคามี ฉะนัน้ จิตของทานทั้ง 2 นี้ จึงไมมีความพอใจในกามคุณ เมื่อเกิดมาใน
ชาตินี้จึงไมมีความรูสึกในเรื่องของกามคุณเลย เขาจับไปแตงงานกัน ก็เหมือนตุก ตาแตงงานกัน
เมื่อทั้งสองทานหมผาน้ําฝาด เดินเขาไปในปามุงหนาไปโดยเฉพาะ ตั้งจิตอธิษฐานวา องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ศาสดาผูบันดาลใหบุคคลทั้งหลายหมดทุกข มีแตความสุขในการ
เปลื้องกิเลสมี ณ ทีใ่ ด ขาพเจาทั้งสองขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาองคนั้น
เปนสรณะ นี่ทา นบวชของทานเอาเฉยๆ แลวก็ปฏิบัติตามความจริงเชนนั้น แลวก็เดินไปทั้ง 2 ฝายเมื่อไป
ถึงทางสามแยก เดินตามกันไปสองตายาย ถึงทางสามแพงทาน พระมหากัสสป จึงไดกลาวกัน นางภัทท
กาปลานี วาเราสองนี้เปนผูทรงพรหมจรรย ถาจะไปดวยกันระหวางเจากับเรา เราก็เปนผูชาย นางเปน
ผูหญิง ก็จะดูไมงาม เวลานี้ถงึ ทางสองแพรงแลว เธอจงยายไป จะไปซายหรือจะไปขวา แยกทางกันเดิน
นางภัททกาปลานี ก็บอกวา ขอใหทานไปทางขวา ฉันจะไปทางซายไปตามกําลังใจของฉัน
ก็เปนการบังเอิญเห็นจะตองเปนเพราะเทวดาบันดาล หรือวาองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาดา
ทรงประสาทไวก็ได นางภัททกาปลานี ก็ไปสูสํานักนางภิกษุณี ขออุปสมบทกับนางภิกษุณี สําหรับ
พระนางมหากัสสป นี้ เดินตรงไปสูสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขออุปสมบทบรรพชา
เปนอันวาทัง้ 2 ฝาย ตางคนตางก็ไดบวชสมความปรารถนา
พระมหากัสสป กลาววา เพราะเหตุนี้ที่วา องคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแกขาพระพุทธเจาทั้ง 2 เปนประการแรก

และก็ประการตอมาเมื่อขาพระพุทธเจาทั้ง 2 บวชแลว ขาพระพุทธเจาเองไดกราบทูลองค
สมเด็จพระประทีปแกววา จะขอถือ ธุดงควัตร 13 ประการครบถวน เปนขบวนการแหงการปฏิบตั ิเพื่อ
เปนตัวอยางแกอนุชนรุนหลังตอไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ทรง
สมาทานจริยาธุดงคแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจึงนําเหลาพุทธบริษัททั้งหลาย ประมาณ 500 รูป
ซึ่งเปนลูกศิษยเขาสูปา
ประการที่ 2 นี้ ก็ชื่อวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีพระมหากรุณาธิการเปนพิเศษแก
ขาพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ยากที่จะนําทุกสิ่งเขามาเปรียบเทียบในพระมหากรุณาธิคณ
ุ นี้
ตอมาในครั้งหลัง ถอยหลังไปจากนี้ 3 เดือนเศษ ในตอนนั้นสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงเตือน
ขาพระพุทธเจา ซึ่งขาพระพุทธเจาจะไป ธุดงควัตร องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ไดทรงเตือน
ขาพระพุทธเจาวา
กัสสป ดูกร กัสสป เธอก็แกแลว ตถาคตก็แกแลว นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปเธอจงงด การธุดงค
วัตร เสีย อยูใน คามวาสี รับสักการะทั้งหลายจากประชาชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใส แต
ขาพระพุทธเจาก็ทราบทูลสมเด็จพระจอมไตรวาการปฏิบัติเชนนี้ไมไดหวังความดีกบั ตนเพราะทานเปน
พระอรหันต ตองการที่เปนตัวอยางแกบรรดาอนุชนรุนหลังวา ในสมัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจายังทรงพระชนมอยู มีสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูทานหนึ่ง ทานมีนามวา พระมหากัสสป ถือ
ธุดงควัตร เปนจริยาขั้นหนึง่ ซึ่งถือวาเปนผูอยู อรัญญวาลี ฉะนั้นองคสมเด็จพระมหามุนีก็ไมทรงขัด แต
วาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไดทรงมีพุทธฏีกาวา กัสสป เวลานี้สังฆาฏิของเธอเกามากแลว
สําหรับผาสังฆาฏิของตถาคตยังใหมอยู
สมเด็จพระบรมครูทรงประทานผาสังฆาฏิใหมใหแก
ขาพระพุทธเจา
และก็ทรงนําผาสังฆาฏิ
เกาของขาพระพุทธเจาไปครองดังนี้ก็นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอันประเสริฐ แตขาพระพุทธก็ถือวาเปนโทษอยางหนึ่ง ทีอ่ งคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาทรงหามปรามแลวก็ไดชดั เจน
ทีแ่ มวาพระพุทธเจาเองจะไมทรงเอาโทษ
แต
ขาพระพุทธเจาก็ถือวาพระองคทรงโปรดหาม และทําการขัดขืนอยางนัน้ ไมดี
ฉะนั้นวันนี้ขาพระพุทธเจาขอประทานอภัยแก องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ขอพระองคจงโปรดงดโทษขาพระพุทธเจา จนกวาจะถึงวันที่ขาพระพุทธเจาเขาสูพระปรินิพพาน
การที่ พระมหากัสสป ไดขอขมาโทษแตองคสมเด็จรพะพิชิตมาร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว
พระบาททั้งสองขององคสมเด็จพระประทีปแกว ก็ทรงหายเขาไปในโลงทอง ในหีบทองเวลานั้นก็
ปรากฏวาไฟลุกขึ้น เผาสรีระรางกายขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อไฟเลิกเผาก็ปรากฏวาผา
500 ชั้น กับสําลี 500 ชั้น เหลืออยางละชัน้ หุมหอพระธาตุขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ เปนไฟ
บันดาลจากเทวดา ความจริงวันนีเ้ ทศนซ้ํากับวันกอน แตเพื่อความเขาใจของบรรดาทานพระพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยทัว่ หนา จะอธิบายเรื่อง พระประโทน ก็เลยไมมีเวลา
เหลือเวลาอีก 2 นาที เปนอันวาดวยจริยานี้ ทานพุทธบริษทั มีความเคารพในพระพุทธศาสนา จง
มีความทําใจของตัวเรานี้ใหเหมือนกัน พระมหากัสสป ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาจิตนิดหนึ่งที่ พระ

มหากัสสป มาขอขมาโทษแต องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เพราะวาสมเด็จรพะสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ทรงทักทวงเธอก็แกแลว เราก็แกแลว อยูดวยกันเถอะจะไดเปนเพื่อนกัน รับสักการะที่บรรดาชาวบาน
เขามาบูชา แต พระมหากัสสป ก็ทูลขอความกรุณา แกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ที่ทํานี้ไมทําดี
เพื่อตัว ทําเปนตัวอยางแกบรรดาอนุชนรุนหลังพระพุทธเจ็ทรงอนุญาต ถาตามจริยาของชาวบานเรา ก็
ถือวา ไมมีโทษเพราะวาเปนคนหยาบ แตวา ถาเปนพระอรหันตแลวก็ถอื วาธรรมจริยาใด ที่มีการขัดของ
แกองคสมเด็จพระประทีปแกว พระอรหันตทุกองคถือวามีโทษหนัก ทัง้ ๆ ที่ไมมีโทษทางวินยั ไมมโี ทษ
ทางธรรม ก็ถือวามีโทษทางจริยา คนยิ่งดีมากเทาไหรเขาก็ประฌามลงโทษตัวเองมากเทานั้น
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ที่เริ่มตนไวในวันนี้ วาการสมาทานศีลที่ปรากฏวาเคย
มีเห็นเปนปกติ เรารักษาอุโบสถศีลก็ดี รักษาศีล 8 ก็ดี พอเขาใหศีล 5 เทานี้เราก็เงียบ นี่แสดงวาเรามี
ความปรามาสในพระรัตนตรัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
กรรมที่เราทํานี้หนักกวา พระมหากัสสป มาก ฉะนัน้ พระมหากัสสป ก็ไปนิพพานได แตพวกเราก็ไป
สวรรคไมได เพราะมี ทิฏฐิมานะ
ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป จงทําใจเขาถึงคุณพระรัตนตรัย
ทั้งสามประการอยางแทจริง คือคุณพระพุทธเจาหนึ่ง คุณพระธรรมหนึง่ คุณพระอริยสงฆหนึ่ง ถอยคํา
อันใดก็ดี ที่องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนเรา ถือวาถอยคํานัน้ เปนถอยคํา
ที่มีความสําคัญ ที่เราจะตองปฏิบัติทุกประการ การสมาทานศีลเปนการศึกษา แตวา จริยาที่เราจะรักษา
ศีลกี่สิกขาบทกําหนดเปนเรือ่ งจิตของเรา
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน วามาวาไป เวลาผานไป 31 นาที ขอยุติพระสัมธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรี
รัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลใหแกทา นพุทธ
บริษัททุกทานที่มีความเคารพในพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการดวยความ
จริงใจ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลวก็ดี และธรรมใดที่
บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลวก็ดี ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัทนี้ จงบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เทอญ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ถวายพระพร
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2524
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสะ (3 จบ)
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9 อันเนื่องดวยในวันนี้ เปนวันที่มีความสําคัญ
วันหนึ่งในประเทศไทย เพราะวาบรรดาปวงชนชาวไทยทั้งหลายตางคนตางทําเครื่องสักการะบูขา ถวาย
พระพรแดพระบรมราชาผูครองประเทศ ที่เปนเหตุนกี้ ็เพราะวา พระราชาองคนี้ทรงประพฤติปฏิบัติ
พระองคเปนอยางดียิ่ง เปนที่พึ่งของบรรดาชายและหญิงซึ่งเปนพสกนิกรของพระองค โดยมีพระราช
ประสงคเปยมแตเพียงวาจะทําอยางไรประชาชนชาวไทยจึงจะมีความสุขสําราญ แมแตวาพระวรกาย
ของพระองคนนั้ จะปวยไขไมสบายเปนประการใดก็ตามที พระองคนกี้ ็มิไดยอทอตอการปฏิบัติกิจการ
งานที่ทําใหประเทศลุลวงไปดวยดี สําหรับประชาชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญ
ฉะนั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้
ก็ปรากฏวามีบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีความจงรักภักดีตอพระองค มีความประสงคจะเทิดทูนความดีของพระมหากษัตริย จึง
จัดการงานฉลองเฉลิมเปนกรณีพิเศษเปนอันมาก ยากที่จะพรรณนาใหจบลงได ถาจะกลาวกันไปวา เปน
เพราะเหตุใดบุคคลทั้งหลายจึงไดมีความเคารพ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคนี้เปนอันมาก
ทั้งนี้ก็เพราะวาพระองคทรงประกอบไปดวย ธรรม 10 ประการที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวในพระพุทธศาสนาวา เปนธรรมชั้นดีเลิศ เปนธรรมชั้นประเสริฐในพุทธ
ศาสนา ถาบุคคลใดปฏิบัติธรรม 10 ประการนี้ไดแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา เปนผูมี
บุญญาธิการอยางยิ่ง
ธรรม 10 ประการนี้ อาตมาจะขอนํามาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิงที่สดับอยูเวลา
นี้ ตามพระบาลีทานเรียกธรรมนี้วา บารมี 10 ประการ สําหรับ บารมี 10 ประการ นี้ สมเด็จพระพิชติ มาร
บรมศาสดาตรัสวาแบงเปน 3 ชั้น ขั้นตนที่เรียกกันวายังออน ที่เรียกกันวา บารมี เฉยๆ ขั้นกลางที่เรียกวา
บารมีคอนขางดีมีความเข็มแข็งมากอยู แตองคสมเด็จพระบรมครูยังตรัสยังไมถึงที่สุด ทรงเรียกวา อุป
บารมี ขั้นที่สุดนี้องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวาเปน ปรมัตถบารมี เปนขั้นที่มีความเขมแข็งเปนกรณีพิเศษ
ถาบารมีทั้ง 10 ประการนี้ตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา ถาทานผูใดปฏิบัติไดถงึ ขั้น
ปรมัตถบารมี ทานผูนั้นจะมีความสุข นั่นคือ ความเปนพระอรหันต ไมมีความทุกขใดๆ มาเกิดขึ้นในใจ
สําหรับบารมีทั้ง 10 ประการนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตามที่อาตมาไดพยายามติดตาม
การเคลื่อนไหวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาตลอดเวลา ก็รูสึกวาพระองคเปนพระราชาที่ควรแก
บูชาอยางยิ่ง ทัง้ นี้เพราะอะไรความดีทั้ง 10 ประการที่อาตมาไดกลาวแกบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง
อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงทํา ทรงปฏิบัติไดดีทุกประการ

อยางบารมีขั้นตนนั้นทานกลาววา ทานบารมี ทานคือการให อยางนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายก็รับทราบอยูแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไมทรงนิ่งนอนใจ ถาวางเวนจากภารกิจ
ภายในกรุงเทพฯ แลว ก็เสด็จไปสูภูมภิ าคตางๆ ชวยงานสงเคราะห ไมเห็นแกความเหนื่อยยาก ในการ
บางครั้งที่ดูภาพหรือฟงขาว ก็คิดวาคนอยางเราๆ ทําไมไหว แตพระองคก็ทรงทําได นี้ก็ จัดเปนทานที่มี
ความสําคัญขอหนึ่ง
สําหรับ ศีลบารมี บารมีนี้ สมเด็จพระชินศรีกลาววา ใชคาํ แปลวา ปกติปกติของคนทีม่ ีศีลก็คือ
ปกติของคนทีไ่ มเบียดเบียนใครทั้งกายวาจาและใจ ก็จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่
9 นี้ ไซรไมเคยเบียดเบียนใครใหมีความทุกขทั้งทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี น้ําใจของพระองคนี้ก็เต็มไป
ดวยมหากุศล จะเห็นวาทานผูเปนประมุขในชาติของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนมีทั้งทานและศีลพรอม
มูล
บารมีขอที่สามที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา เนกขัมมบารมี เนกขัมมะในที่นแี้ ปลวา อด
ใจไว ในดานของนิวรณทงั้ 5 ประการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จะเห็นไดวา พระองคมี
พระบรมราชินีนาถคูบารมีแตเพียงพระองคเดียว อยางนี้จัดวาเปน เนกจัมมบารมี ของฆราวาส ทั้งๆ ที่
โอกาสของพระองคก็จะทวงหาไดมากกวานั้น ก็ไมทรงหาจึงเปนทีอ่ ุนใจของปวงประชาทั้งหลายวา
พระราชาของทานเปนผูมีการมักนอยในการมีคูครอง
สําหรับบารมีที่สี่ที่เรียกวา ปญญาบารมี ในขอนี้จะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
พระองคนี้ ทรงมีปญญาล้ําเลิศประเสริฐยิง่ นัก จนบรรดาบุคคลผูใดไดเขารับสัมผัสกับพระองคแลวจะ
รูสึกวา สมองและปญญาของพระองคคลองแคลวเปนกรณีพิเศษ ไมวาเหตุกรณีใดๆ จะพึงเกิดขึ้น ทรง
ตัดสินพระทัยโดยฉับพลันและถูกตอง
บารมีขอตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กลาวเรียกวา วิริยบารมี ในขอนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ก็ทรงปฏิบัตดิ วยดี ดวยความพากเพียรทุกประการ ตามที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานก็เห็นอยูแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไมทรงนิ่งนอนใจในกรณีกิจใดๆ ทั้งหมด
ทั้งภายในและภายนอกก็ดี ทัง้ ทางโลกและทางธรรม พยายามฟนฝาอุปสรรคดวยความพากเพียรอยางยิ่ง
ตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงทราบบารมีขอตอไป นั่นคือ ขันติบารมี คําวา ขันติ
แปลวา ความอดกลั้น หรือแปลวา ความอดทนตออารมรที่ไมมีปรารถนาดวยความยากลําบากที่จะเกิด
กาย วาจา และใจ แบบนี้เห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงอดทนพระวรกายอยางยิ่ง ในขณะที่
ทรงโปรดบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีความยากจนเข็ญใจ ชาวบานก็ดี ชาวปาก็ดชี าวเขาก็ดี อยูท ี่ไหน
ไปถึงที่นั่น การเคลื่อนไหวไปอยางนั้นเต็มไปดวยความทุกขเวทนา ทั้งรอน ทั้งหนาว ทั้งเหน็ดทั้ง
เหนื่อยก็ทรงอดทน และก็ทรงอดกลั้นในอุบายตางๆ แมแตถอยคําใดๆ ที่กระทบกระทั่งน้ําพระทัยของ
พระองค ที่จะเปนที่ไมพอใจของบรรดาประชาชนทั้งหลาย คือ ประชาชนทั้งหลายไมอยากจะฟงทีเ่ รา
กลาวกันวาคํานินทานั่นเอง คํานินทาวารายใดๆ จะพึงเกิดขึ้น พระองคก็ทรงอดกลั้น ทรงขมอารมณเปน

ปกติ ไมมีทําจิตใหตกลงและไหวขึ้นเปนอันขาดอยางนีอ้ งคสมเด็จ พระบรมโลกนาถทรงสรรเสริญวา
เปนยอดแหงความอดกลั้นคือ ขันติ
สําหรับบารมีตอไป สัจจบารมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคนี้ก็มีสัจธรรมเปนกรณี
พิเศษ เปนอันวาในสมัยทีพ่ ระองคทรงเถลิงราชสมบัติใหมๆ ทรงใหสัจจะไวเปนการใด เวลานี้ก็ทรง
ปฏิบัติไปเพื่อการตามที่ใหสจั จะไวและก็ทรงคุณธรรมเปนกรณีพเิ ศษนัน่ คือความเปนพระราชา จะควร
ปฏิบัติอยางไรใน ทศพธราชธรรม ทั้ง 10 ประการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระองคนี้ก็ทรงปฏิบัติ
ไดครบถวนทุกอยาง จึงจัดวาเปนสัจจธรรมและสัจจบารมี
สําหรับบารมีที่แปด องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา อธิษฐานบารมี คําวา อธิษฐาน
บารมี แปลวาตั้งใจไว คือพระองคทรงตั้งพระทัยไวกอนเถลิงราชสมบัติไวประการใด เวลานีก้ ท็ รง
ปฏิบัติแลวทุกประการไมบกพรองรวมความวาบารมีนี้กท็ รงแลวครบถวนทุกประการ
บารมีที่ 9 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงกลาววา เมตตาบารมี เมตตา ที่ แปลวาความรัก
ความเห็นใจซึง่ กันและกัน จะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีความรัก มีความเกื้อกูลกับพสก
นิกรของพระองคเหมือนกับพระราชโอรส ราชธิดาพระองค คนไทยหรือมใชไทยจะอยูที่ใดก็ตามมี
ความทุกขยากลําบากขึ้น พระองคก็มิไดนงิ่ นอนใจไปถึงที่นั่น ตรวจใหมีความสุขสําราญนี่อาศัยเมตตา
บารมีเปนสําคัญ
บามีที่สิบนั้น องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเรียกวา อุเบกขาบารมี
บารมีนี้จะเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงปฏิบัติความดีในดาน อุเบกขาบารมี เปนเลิศ
ประเสริฐอยางยิ่ง เห็นวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะพึงทราบ คนเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้จะ
เปนคนลําดับไหนก็ตาม รางกายมีสภาพเหมือนกันหมด นั่นคือ เมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็แก แกแลวก็ปวย
ปวยแลวก็ตาย ทุกขเทวนาใดๆ ที่จะพึงมีกบั ขันธหาคือ รางกายเหมือนกันบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกชิน้ ทุก
ระดับ ฉะนัน้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีการประชวรบางเปนประการใดก็ตามที ถาภารกิจ
นี้จะพึงมีกับองคจะถึงวาระนั้นก็ทรงอดกลั้น ทรงอุเบกขายับยั้งกําลังใจ ปฏิบัติงานทุกอยางใหลุลวงไป
เปนอยางดี
นี่รวมความวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย และปวงชนชาว
ไทยทั้งหลายถวายความจงรักภักดีแกพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานเฉลิมพระชนมพรรษาปนี้ ฟงขาว
ตามสถานีวิทยุก็ปรากฏวามีการประกาศเปนกรณีพเิ ศษรวมตัวกันหลายๆ ดาน เพือ่ จัดการฉลองเฉลิม
ความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ที่เรียกกันวา ถวายพระพรชัย แตความจริงบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย การถวายพระพรนี้ถาจะวากันไป หรือควรจะกลาววามีอยู 3 ประการ
ประการแรกการถวายพระพรดวยวาจา กลาววาจาวา ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา คือ การเปลงวาจา
วา ขอพระราชาจงเปนผูที่มอี ายุยืนยาวนาน อยางนี้ก็จดั วาเปนคนดี เพราะวาจาที่จะกลาวมาไดนนั้ ตอง
มาจากใจ คนที่ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อยางนี้ ก็แสดงวากําลังใจของเขาตองการ

ใหพระมหากษัตริยผูทรงความดี 10 ประการนี้ ทรงพระชนมอยูนานๆ จะไดเปนที่พงึ่ ที่อาศัยก็จดั วาเปน
ความดี
การถวายพระพรอีกประการหนึ่งเทาที่มี คือการถวายของกับพระองคเปนจตุปจจัย เปนเงินทอง
ของใชก็ดี เพื่อพระองคไดมีโอกาสเกื้อกูลแกบรรดาบุคคลผูยากจนเข็ญใจในถิ่นทุรกันดาร จัดวาเปน
อามิสพร คือ การถวายพรดวยอามิสอันนี้ก็เปนความดีเปนกรณีพิเศษ ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
กลาววา คนเราจะมีความสุขไดเพราะอาศัยการสละทรัพยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเปนความดี
แตทวา องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาวกับพระอานนท ในวันที่
พระองคจะเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพานในวันนั้น
ปรากฏวาในวันนัน้ มีบรรดาเทวดาและนางฟา
ทั้งหลายพากันโปรยปรายดอกชบาลงมาจากฟากฟาสรวงสวรรคเปนอันมาก ทําให กุสินารามหานคร
เต็มไปดวยดอกชบาพระก็ดี คนก็ดี พระอานนทจึงไดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระทรงธรรม และก็กราบทูล
ใหทรงทราบวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาคะ วันนี้มคี วาม
อัศจรรยเปนกรณีพิเศษ บันตั้งแตพระองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณมา
ขาพระพุทธเจาอยูกับพระองคก็นานปไมปรากฏความดีอยางวันนี้ คือเทวดามาโปรดปรายดอกชบามา
บูชาพระพุทธเจา ในบริเวณ กุสินารามหานคร นี้ จะเดินไปทางไหนก็ตาม ตองลุยกองดอกชบาไปแคเขา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสดับแลว สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดมีพระพุทธฏี
กา ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท การบูชาตถาคตดวยอามิสบูชาคือ ถวายดวยของเปนการดี แตการบูชา
ประเภทนี้ ขึ้นชื่อวาดี ก็จริงแล แตทวายังสูปฏิบัติบูชาไมได เพราะการใหขาวของทอนสไบเปนปจจัย
ของความสุขในปจจุบันเปนความดี อานิสงสนั้นจะพึงมีไดก็ถึงกามาวจรสวรรค ถาหากวาบูชาดวยการ
ปฏิบัติบูชาแลวนั้น บุคคลทุกคนจะมีความสุขยิ่งไปกวานั้น
คําวาปฏิบัติบูชาในที่นี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พระองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ทรงมีความหมายวา ถาบุคคลใดมีความเคารพในพระองคใหจงปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่พระองค
ทรงสั่งสอนไว นัน่ ก็คือ ทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรทรงสรุปคําสอนไว 3 ประการ หนึ่ง สัพพปาปสสะ
อกรณัง ไดแก การไมทําความชั่วทั้งหมด สอง กุสลัสสูปสัมปทา ใหทําแตความดีสาม สจิตตปริโยทปนัง
ทําจิตใจใหผองใส องคสมเด็จพระชินศรีทกุ พระองคทรงสั่งสอนเหมือนกันหมด
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท
เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัท
ไดถวายพระพรกับ
พระมหากษัตริย ที่บรรดาทานทั้งหลายมีความจงรักภักดี และพระองคก็ทรงมีความดีทั้ง 10 ประการ
ครบถวนตามกระบวนความที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ จัดวาบรรดาทานพุทธ
บริษัท และบรรดาประชากรทั้งหลายที่มคี วามจงรักภักดีตอพระองค มีการถวายพระพรหนึ่งดวยวาจา
เปนของดีแน และประการที่สอง ถวายวัตถุ จตุปจจัย เปนการเกื้อกูล ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
นําไปใชชว ย บรรดาประชาชนทั้งหลาย ที่มีความยากจนเข็ญใจในถิ่นทุรกันดาร ก็เปนความดีเปนกรณี
พิเศษ

อาตมาคิดวาถาหากทานทั้งหลาย จะถวายพระพรตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ มีความ
ตองการก็คิดวาจะเปนที่พึงปรารถนาของพระมหากษัตริยอ ยางยิ่ง นัน่ คือ
บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ตางคนตางมีจิตเกื้อกูลซึ่งกันและกันดวยการให ทาน ซึ่งเปน
การสรางความรัก
และประการที่สอง ทุกคนตางคนตางมี ศีล ไมทํารายรางกายซึ่งกันและกันไมเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันทัง้ ทางกาย วาจา และใจ
ประการที่สาม กําลังใจของบรรดาประชาชนทั้งหลายตั้งอยูใน เนกขัมมบารมี คือการอดกลั้น
ไมยื้อแยงสามีภรรยาซึ่งกันและกันเกินพอดี หมายความวามีคูครองตามกฎหมาย
และประการที่สี่นั้นไซร ถาบุคคลทั้งหลายตางคนตางใช ปญญา มากวาใชอารมณเขาหากัน ทุก
สิ่งทุกอยางถาเกิดขึ้นมาแลว ถามีความไมพึงปรารถนาขึ้นมาประการใดก็ตาม มันเปนที่ไมพอใจซึ่งกัน
และกัน ตางคนตางใช ปญญา เขาประหัตประหารความรูสึกนั้นก็จะเปนความดีดวยความสุข
ขอที่หา ถาทุกคนมี วิริยบารมี คือ ตางคนตางมีความเพียรตอตานอารมณของความชั่วทุก
ประการทั้งหมด ก็จะเปนความดีเปนกรณีพิเศษ
เปนอันวาความดีที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงกลาววา แมแต ขันติบารมี ไดแก ความ
อดทน สัจจบารมี ไดแก ความจริงใจ อธิษฐานบารมี ไดแกความตั้งใจ เมตตาบารมี ตางคนตางมีความ
รักกัน อุเบกขาบารมี ถาอารมณใดนั้นไดเกิดขึ้นมาไมเปนที่พึงปรารถนาตางคนตางก็วางเฉยอยางนี้ จะ
เปนที่พอใจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เปนอันมาก
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา บรรดาทานทั้งหลายตั้งใจถวายพระพรแต
พระราชาที่ทานทั้งหลายมีความจงรักภักดี
อาตมาก็คิดวาทุกทานที่มีความปรารถนาดี
แต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั คงจะถวายพระพรแตทานทั้งสามประการ กลาวคือ การถวายพระพระ
ดวยวาจาหนึ่ง การถวายพระพรดวยจตุปจจัยหนึ่ง การถวายพระพรดวยการปฏิบัติความดีหนึ่ง ถาทํา
อยางนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ของทาน จะทรงพระชนมยนื ยาวนานตามที่ปรารถนา
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา ดูเวลาก็หมดเสียแลวอาตมาก็ขอยุติธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง จิตตหัตถอุบาสก
แสดงเมื่อ
วันเสารเมื่อ 19 ธันวาคม 2524
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในปุญญาภิกถาเพื่อเปนเครื่องโสรจสรง
องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวัน
พระแรม 8 ค่ํา เดือนอาย ตรงกัน วันที่ 19 ธันวาคม 2524 เปนวันเสาร การที่บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายไดพากันมาบําเพ็ญกุสลบุญราศีในโอกาสนี้
ก็เพราะวามีความมัน่ ใจในคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา วาผูปฏิบัติตาจะเปนปจจัยใหมีความสุข สําหรับการที่จะบําเพ็ญกุศลใน
ศาสนา ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดานี้สมเด็จพระชินศรีทรงเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ สําหรับ บุญ
กิริยาวัตถุ นีส้ มเด็จพระบรมศาสดาตรัสไวโดยพิศดาร 10 อยางดวยกัน แตโดยยอมี 3 อยางจะกลาว
เฉพาะโดยยอ คือ
หนึ่ง ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
สอง สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
สําหรับ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน บรรดาทานพุทธบริษทั ไดทําแลว และไดถวาย
ภัตตาหารกับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวในเวลานี้ทํากันแลว สําหรับ สีลมัย บรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายมีสมาทานแลวดาน ภาวนามัย ก็มีการสดับรับรสพุทธพจนเทศนา ใชจติ สง
กระแสไปตามสัทธรรมเทศนาแลว ก็คิดตามอยางนี้เรียกวา ภาวนามัย แลว บุญกิริยาวัตถุ ทั้ง 3 ประการ
นี้ไซร ถาบุคคลผูใดปฏิบัติไดครบถวนเต็มอัตรา สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ทานผู
นั้นเขาถึงพระนิพพานโดยงาย
ตอนี้ไปก็จะนําเรื่องราวของบุคคลตัวอยาง ที่ปฏิบัติในภาวนามัยขึ้นๆ ลงๆ แลวก็ในสุดไดเปน
อรหัตผลในชาติปจจุบัน ความมีอยูว าเมื่อองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จ
ประทับยับยัง้ สําราญอิริยาบถ ปรากฏวาอยูใน เมืองพาราณสี ตอนนั้นสมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภ
ทานจิตตหัตถ ทานกลาวมีความวา ทานจิตตหัตถ บุคคลนี้เปนบุคคลที่เต็มไปดวยความยากจนเข็ญใจ มี
วัวมีควายกับเขาเล็กนอยสองสามตัว มีนานิดหนอย มีภรรยาแตทวายังไมมีบุตร ในวันหนึ่ง ทานจิตต
หัตถ ไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวของทานใกลวหิ ารขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาที่มพี ระสงฆอยูดว ยกัน
มาก เห็นสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจามีภตั ตาหารมาก เวลาตอนบายรูสึกวามีความหิว
กระหาย จึงเขาไปหาพระตองการจะอาศัยเปน วิฆาสาโท คือเปนผูกนิ เดนนั้นก็หมายความวาอาหารที่
พระฉันแลวขอกิน

เวลานั้น
บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรและพระ
อรหันตทั้งหลาย พากันมาถวายภัตตาหารเปนอันมาก สาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเห็นวา
เธอหิวจึงกลาววาอุบาสก เชิญรับประทานตามสบาย เธอกินจนอิ่มหนําสําราญแลวกลับไปเลี้ยงควาย
แลวก็ไปบานตอมาไมชาไมนานก็มีความรูสึกวาการเปนฆราวาสอยางนี้ รางกายของเราเต็มไปดวยความ
ซูบผอม กิจการงานก็มาก อาหารก็ไมบริบูรณ สําหรับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ไมตองทําอะไร กินแลวก็สวดมนต สวดมนตแลวก็คุยกันแลวก็นอนกันไปนอนกันมาคุยกันไปคุยกันมา
สบายมาก อาหารที่เขานํามาถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็เปนของดีๆ มีเยอะแยะ เราบวชดีกวา
รวมความวาทานก็ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา เขาไปหาพระขดอนุญาตในการบวชพระก็
บวชให เมื่อบวชแลวไมนานเทาไรอาศัยที่มีอาหารมากบริบูรณทานก็อวนพีดดี ังเดิม รางกายมีความ
แข็งแรงก็คิดวาเรามีควายอยู 2 ตัว มีนาอยูหนอยหนึ่ง มีขาวพันธขาวปลูกอยู ถาเราจะอาศัยศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมครุกินตอไปก็ไมมีประโยชน อิ่มแลว อวนแลวก็ไปทานใหมนั ร่ํารวยดีกวา ในที่สุด
ทานก็ลาพระสึก พระก็สกึ ให ทานไปอยูบานไมชาไมนานเทาไร อาหารมันนอยก็ผอมตามเดิม ตอมา
ไมกี่วนั ก็กลับมาขอใหพระบวชใหมทําอยางนี้สิ้นเวลา 2 วาระ บวชๆ สึกๆ อยู 6 ครั้ง คงจะใชเวลาไม
นานเพราะตามบาลีทานบอกวาบวชไมนานทานก็สึก ไมกี่วันนักรางกายอวนดี สึกออกไปแลวไมนาน
เทาไรรางกายผอมเขาอีกทีกก็ ลับมาบวชใหม ทําอยูอยางนี้ถึง 6 วาระดวยกัน
ในวาระที่ 7 อาศัยบุญเกาที่ทา นทําไวเขามาถึง ตอนนี้ตามพระบาลีใน ธรรมบท ไมบอกไว แต
วาในที่อนื่ กลาววา ทานจิตตหัตถ ผูนี้อาศัยที่สมัยในชาติกอนเคยพบองคสมเด็จพระมหามุนี พบ
พระพุทธเจาหลายองคดวยกัน ผานพระพุทธศาสนามาหลายครั้ง ชอบเจริญ อสุภสัญญา จากการเจริญ
พระกรรมฐานของทานในตอนตนก็ตั้งใจคิดวา รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดี วัตถุธาตุทั้งหมด
ก็ดี มันมีสภาพไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา อนัตตานะหมายถึงตายไปในที่สดุ แตวายามปกติรา งกาย
ของคนก็มีแตความสกปรกโสมมตั้งแตน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน หาเปนของดีไมได เวลา
รางกายยังทรงอยูนี้ไซรก็สกปรก ตายไปแลวก็สกปรก บางครั้งมีจิตคิดอยางนี้ แตบางทีจิตก็กลับหวน
เดิมมาเปนกามราคะ ไปใหมเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมันสวยเกินไป แลวก็เปนที่พอใจของคน อารมณอยาง
นี้สลับกันไปสลับกันมา ฉะนั้นมาในชาติสุดทายนี้ความจริง ทานจิตตหัตถ มีวาสนาบารมีที่เปนพระ
อรหันตได แตอาศัยจิตใจของทานในเวลานั้นไซรในกาลกอนเจริญพระกรรมฐานกลับไปกลับมาเดี๋ยว
เห็นสวยเดีย๋ วไมสวยเดี๋ยวเห็นสกปรกเดีย๋ วเห็นสะอาด อยางนี้เปนปจจัยใหทานตองตัดสินใจหลายครั้ง
ตอมาในครั้งหลังที่สุด ปรากฏวาบุญเกาคือ อสุภสัญญา เขามาถึง วันนัน้ เปนการบังเอิญอยางยิ่ง
เวลากลางวันภรรยาของทานนอนหลับอยูใ นหอง ทานเดินเขาไปในหองหวังจะธุระอยางใดอยางหนึ่ง
แตเห็นภรรยาของทานเขา มีสภาพคลายกับศพขึ้นเนาอืด แตความจริงคนเขาไมไดเนา คนปรกติ มี
เหมือนกับซากศพที่นั่งเนาอืด ขึ้นอืดนาเกลียดจึงมีคดิ อยูในใจ วาเราจะหลงใหลใฝฝนเหตุนี้เปนดวย
เรื่องอะไร เราจะบวชดีกวา เรื่องนี้ก็เขาไปสมทบไดกับเรื่องของ พระยศ ทาน พระยศ ก็มีสภาพ

เหมือนกัน ทุกๆ วันเห็นทุกสิ่งทุกอยางมันดีหมดพอบุญเกาเขามาถึงเทานั้น คือ อสุภสัญญา เดิม ก็เห็น
คนทุกคนในบานเปนซากศพไปหมด ก็ปรากฏวา ทานจิตตหัตถ มีสภาพอันเดียวกัน
พอ ทานจิตตหัตถ คิดอยางนี้แลวนัน้ จึงไดจัดแจงหอผา ความจริงทานสึกทุกครั้งเอาผากาสาว
พัสตรไปดวย เพราะเวลานีผ้ ากาสาวพัสตรหายาก จึงไดนําผาเหลืองสําหรับเครื่องแตงกายของสงฆเดิน
ตรงไปยังมหาวิหาร ไมไดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระพิชิตมาร คือไมไดเฝาพระพุทธเจา เขาไปหาบรรดา
พระสงฆที่เคยอาศัย กลาววาพระคุณเจาขา ผมขอบวชอีกวาระหนึ่งเปนวาระสุดทาย ตอนนี้พระสงฆ
เห็นวาผมของทานที่สึกไปมันยังไมยากมาก แลวโกนกันมาตั้ง 6 ครั้ง สึก 6 ครั้ง บวช 6 ครั้งก็รูสึกเบื่อ
หนาย ทานจึงกลาววา จิตตหัตถ ทานจะบวชเพื่ออะไรเอาจริงเลยไมไดสักครั้ง หัวของทานคลายๆ กับ
หินลับมีดโกน โกนแลวบวชแลวก็สึก สึกแลวก็บวชอยูแบบนี้เสมอๆ ทานก็ตัดสินใจทานบอกวาเวลานี้
พระคุณเจาขา ผมตัดสินใจแนนอนแลว ขอบวชเปนครั้งสุดทายจะไมสกึ ตอไปบรรดาพระสงฆทั้งหลาย
ก็อนุญาตในการบวช ปลงผมใหการบวชอุปสมบทบรรพชา
เมื่อทานบวชมาแลวไมชาไมนานไมกวี่ ัน เพราะอาศัยจิตติดอยูใน อสุภสัญญา คิดวารางกาย
ของคนทุกสวนมันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครกเบื้องบนตัง้ แตปลายผมลงมาถึงเบื้องต่ําที่สดุ ฝาเทา
เบื้องต่ําตั้งแตที่สุดคือฝาเทาถึงเบื้องบนที่สดุ คือปลายผม รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดีเต็มไป
ดวยอวัยวะตางๆ มี อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน มันก็เปนของสกปรก ไมนาดู
ไมนาชม สิ่งที่เราจะควรนิยมก็คือวา แดนใดที่เปนปจจัยของการไมทุกข ไมมีการเสื่อม ไมมีการ
สลายตัว ดินแดนนั้นเราตองการ
ตามที่องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววานัน่ คือพระนิพพาน แตวาองคสมเด็จพระพิชติ มารบรม
ศาสดาตรัสวา คนที่จะถึงนิพพานไดตองมีปจจัย 3 ประการเปนเครื่องชวยเหลือ นั่นคือ
การตัดโลภะ ความโลภจากจิตดวยการคิดจะใหทาน
การตัดโทสะ ความโกรธดวยการบําเพ็ญพรหมวิหาร 4
ขอที่สาม
องคสมเด็จพระมหามุนกี ลาววาตองตัดความหลงดวยการเขาใจ ตามความเปน
จริง
ฉะนั้น ทานจึงใหมาพิจารณาวาสภาพของคนทั้งชายและหญิงมีสภาพเหมือนกัน รางกายไมเปน
ชิ้นเปนอัน ไมเปนทอนไมมีการทรงตัวเปนอนิจจังมันมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน แลวก็มีความเสื่อม
ไปในทามกลางมีการแตกสลายไปในที่สุด แลวเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก ไมใชของสะอาด ไม
นารัก ไมนาดู
เมื่อทานพิจารณาตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู เพียงไมกวี่ ันก็ไดสําเร็จอรหัตตผล
เปนพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา
เมื่อเวลากาลผานมาไดประมาณเจ็ดแปดวัน บรราดพระสงฆทั้งหลายเหลานัน้ เห็นวาคราวนี้
จิตตหัตถ บวชนานจริงๆ ในกาลครั้งกอนบวชไมเกินสามวันสึก ในเวลานี้ผานกันมาอาทิตยกวา เจ็ด

แปดวันแลวทําไมยังไมสึก จึงเขาไปหาทาน จิตตหัตถ ถามวา จิตตหัตถ เธอทําไมถึงยังไมสึกหรือไอ
การเวลาที่จะสึกมันเลยมานานแลว ครั้งกอนไมเกิน 3 วันก็สึก ครั้งนีม้ ัน 7 วันสองเทาแลว ทานจิตต
หัตถ ก็บอกวากิจของการสึกของผมไมมีแลวครับ ทานยืนยันวากิจแหงการกลับไปบานไมมีสําหรับทาน
เทานี้บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็ทราบ
แตวาทราบไมตรงเพราะวาบรรดาพระผูนั้นไมใช
อรหันต ทราบวา ทานจิตตหัตถ พยากรณดัวเองวาเปนพระอรหันต จึงนําเนื้อความนี้ไปกราบทูลองค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผู
เจริญพระพุทธเจาขา จิตตหัตถ บวชแลวสึก สึกแลวบวชเปนวาระที่ 7 บวชสองสามวันก็สึก แลวสึกไป
ไมชาไมนานก็บวช เวลานี้มาบวชใหมได 7 วันเศษ กลับพยากรณวาตนเองจบกิจในศาสนาขององค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เมือ่ ถามวาเวลานีก้ ิจแหงการกลับบานมีอยูทําไมไมไป เธอก็กลาววาเวลานี้กิจ
แหงการกลับบานไมมีตอไปแลว ขอสมเด็จพระประทีปแกวไดทรงโปรดเรียก จิตตหัตถ มาตักเตือน
พระพุทธเจาขา
นี่รวมความวา ทานจิตตหัตถ ทานเปนพระอรหันต พระทั้งหลายเหลานั้นยังไดอรหันตไมรู
เรื่องกัน การทีจ่ ะรูเรื่องกันไดก็ตองมีคุณสมบัติเทากันหรือสูงกวา อยางคนที่ไดฌานโลกีย ก็จะรูจติ ของ
บุคคลอื่นไดในขั้นฌานโลกีย รูถึงโลกุตตระไมได คนที่ไดเปนพระโสดาบันจะรูเรื่องของคนเปน
สกิทาคามีไมไดคนที่เปนอนาคามีจะรูเรื่องของคนที่เปนอรหันตไมได ตองเปนอรหันตดวยกันจึงรูเ รื่อง
ของคนที่เปนอรหันตรูใจกัน และก็รไู ดทวนตามมาทั้งหมด
ฉะนั้น องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงไมไดเรียก พระจิตตหัตถ เขาไปเฝาสมเด็จพระผูม ีพระภาค
เจาตรัสกับบรรดาพระสงฆทั้งหลายวา ภิกขเว ดูรภิกษุทั้งหลาย จิตตหัตถลูกของเรานั้นไซรเธอจบกิจใน
พระพุทธศาสนาแลวกิจในการกลับบานของเธอไมมีการพยากรณของเธอนั้น ไมใชเปนการอวดอุตริ
มนุสสธรรม เปนการพูดตามความเปนจริง
ขอนี้บางทีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายชายหญิง
จะมีความสงสัยวาพระพุทธเจาไมได
สอบสวนนั้นรูไ ดยังไง อยางนี้ วาองคสมเด็จพระผูมีพระภาครูไดดวยอํานาจ พระพุทธญาณ ญาณ
พระพุทธเจานีใ้ ครจะไดอะไรไปถึงไหนดีหรือชั่วรูทั้งหมด หรือวาบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรม
สุคตที่นั่งอยูทนี่ ี่ ถาเจริญมโนมยิทธิแลวสามารถทําเจโตปริยญาณใหเขาใจชัดคลองแคลวดี ก็จะทราบวา
ในศาสนานี้ คนก็ดี เณรก็ดี พระก็ดี ทีม่ ีความดีขนาดไหนของดานจิตใจเราสามารถรูการเคลื่อนไหวของ
จิตได จะเปน ปุถุชน คนหนาแนนไปดวยกิเลส เปน สาธุชน คนทรงศีลดี เปน กัลยาณชน คนทรงฌานดี
หรือวาเปน อริยชน คนชั้นดีขนาดพระอริยเจาเราสามารถจะรูได แตวารูแลวก็เก็บไวในใจอยาพูดไป นี่
เราสามารถทําได
แตก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง ที่พระองคที่ไปเฝาพระพุทธเจาไมไดอะไรเสียเลย ฉะนั้นองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจามีความประสงคจะสงเคราะหพระทั้งหลายเหลานั้นใหไดอริยมรค อริยผล
องคสมเด็จพระทศพลจึงกลาววาภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตตหัตถบวชแลว 7 ครั้งไดพระอรหันตฉัใด

ตถาคตสมัยเมื่อยังเปนพระโพธิสัตวยงั มีบารมีไมเต็ม ก็อาศัยการบวช 7 ครั้ง เหมือนกันไดฌานสมาบัติ
แลวองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกน็ ําเอาชาดกสัน้ ๆมาเลาสูพระฟง
ทานกลาววาใน เมืองพาราณสี นี้เอง ในสมัยนั้นมีพระราชาองคหนึ่งมีนามวา พรหมทัต
ปกครอง เมืองพาราณสี ตอมาศึกประชิดติดพระนครจอมบพิตรอดิศร จึงไดทรงเคลื่อนขบวนทัพไป
ปราบปรามขาศึก เมื่อชนะแลวเดินทางกลับก็ยังไมถึงพระราชฐานพักแรมในกลางปา เวลานั้น มี
กระทาชายนายหนึ่งพระพุทธเจาทรงใหสมญาพิเศษวา นายจอบเหี้ยน ฟงชื่อใหดนี ะชื่อ นายจอบเหี้ยน
โยมจําใหดีนะโยมนะ จอ สระ ออบ จอบ เหี้ยน (หัวเราะ) เดี๋ยวฟงไมชดั (หัวเราะ) หรือวามีนามวา นาย
จอบเหี้ยน นายจอบเหี้ยน นี่เปนคนจนมากมีขาวสารขาวสาลีอยูครึ่งทะนาน จอบที่ทําการขุดดินนั้น
เหี้ยนไปหนึ่งเลม เธอมีความเบื่อหนายในการทรงชีพเหมือน จิตตหัตถ มีความยากจน แลวในที่สดุ ก็เขา
ไปบวชเปนดาบส ตอนนั้นยังไมมีพระพุทธศาสนา ทําตนเปนฤาษีอยูพ ักหนึ่งเมื่อความเปนฤาษีก็ออกมา
ปลูกขาวกินใช จอบเหี้ยน ฟนดิน ทําอยูอยางนี้ถึง 6 ครั้ง เขาไปบวชครัง้ หนึ่งไมกี่วนั ก็มีความสุขเหมือน
จิตตหัตถ ที่รา งกายดีชาวบานเขาเลี้ยงเมื่อกําลังวังชาดีกค็ ิดวา ขาวสาลีครึ่งทะนาน กับจอบเหีย้ น 1 เลม
สามารถจะทําใหเราเปนคนรวยไดก็สึกออกมา ทําแบบนี้ 6 วาระ พอถึงวาระที่ 7 ปรากฏวา จอบเหี้ยน
ตัดสินใจ วาเรื่องอะไรหนอแลทีเราจะมาหลงชีวิตทีป่ ระกอบไปดวยความทุกขประเภทนี้ เราบวชเปน
ดาบสทรงศีล ทรงสมาธิดีเปนกรรีพิเศษมีความสุขทั้งกายสบายทั้งใจ เปนอันวาเราจะบวชตอไป
แตทวาในคราวกอนๆ เราบวชเมื่อไหรเราก็เอาจอบไปวางไวกับขาวสารครึ่งทะนาน ขางครึ่ง
ทะนานวางในที่ใดที่หนึ่งเราจําได จําไดคดิ ขึ้นมาเมื่อไรก็มีความเสียดายมาพบมันได วันนี้เราจะวางไว
ในที่ๆ เราจําไมได เขาจึงไปยืนชายแมน้ําไปยืนอยูทีชายแมน้ําแลวก็หลับตาผาผูกตาเอาทั้งจอบทั้ง
ขาวสารครึ่งทะนานวนบนศีรษะจนเร็วจีแ๋ ลวก็เหวี่ยงไปไมรูจุดหมายปลายทางวาไปหลนที่ไหน ก็ลืมตา
แกผาผูกตามาแลวก็มาดู หาไมพบเปนทีพ่ อใจ จึงเขาไปตั้งตนเปนดาบสใหมอาศัย การเจริญสมาธิ
ภาวนาตามสมควร
และในขณะเดียวกันนัน้ เปนเวลาที่ พระเจาพรหมทัต ทานยาตราทัพกลับเขาประเทศเขตพระ
นคร จอมบพิตรอดิศรอยูใกลๆ เขากําลังนั่งหลับตาสบายไมทันเห็นใครวาจะมาจากไหน เพราะจะเจริญ
สมาธิจิต จิตดวงหนึ่งก็มาคิดวาเวลานีเ้ ราเปนผูชนะแลว เพราะวาเราชนะจากความโลภ นัน่ คือจอบไมมี
ขาวสารไมมี ชีวิตของเรานี้อารมณของเรานี้ คิดที่จะทําไรทํานาไมมีสําหรับเรา เหลานี้เราทรงฌาน
สมาบัติเรามีความสุข คิดทบทวนไปทบทวนมานั่งหลับตาคิด ไมไดลืมตานะ กองทัพเขาอยูใกลๆ ก็
เปลงวาจามาเสียงดังวา ชิตงั เม ชิตงั เม ชิตังเม เปลงวาจาวาแบบนี้ ชิตังเม แปลวา เราชนะแลว เราชนะ
แลว เสียงดังลั่น
พระเจาพรหมทัต ไดฟงอยางนั้นก็เกิดความไมพอใจ วาไอเจานี่มันทําอะไรมันนั่งหลับตาอยู
โคนตนไม มันบอกกูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะแลว นี่เราไปรบทัพจับศึกกลับเขามานี่เรายังไมประกาศ
องคสมเด็จพระบรมกษัตริยจ ึงไดเขาไปในที่ใกลถามวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ เธอชนะอะไร ทาน

จอบเหี้ยน ลืมตาขึ้นมาก็ตกใจเอาพระราชามาเมื่อไหรก็ไมรู ก็ไปกราบทูลตามความเปนจริงวา
ขาพระพุทธเจาชนะสิ่งทีไมกลับแพพระพุทธเจาขา ทานก็ถามวาฉันไปรบทัพจับศึกกลับมาปราบปราม
ขาศึกไปแลวนะ ฉันชนะมาฉันยังไมเปลงวาจาอยางนี้แลวไอแกนี่ทํายังไง ทําอะไรมันชนะอะไร
ทานก็เลยบอกวา พระองคชนะขาศึกดวยกําลัง วันนีช้ นะวันพรุงนี้อาจจะกลับแพได ทวาเวลานี้
ขาพระพุทธเจาชนะความโลภ ซึ่งไมกลับแพตอไปพระเจาขา เมื่อทานกลาวกับพระราชาดังนัน้ แลว
เพราะอาศัยสถานที่นั่งอยูใกลริมแมน้ํา ก็ตาจังลงไปที่ลําน้ําเห็นสายน้าํ ไหลไปตั้งใจเจริญสมาธิในอาโป
กสิณพอไดฌานสมาบัติเต็มอัตราก็ปรากฏกายลอยขึ้นไปบนอากาศ ใหโอวาสแกพระราชา แกอาํ มาตย
ขาราชบริภารทั้งหมด ปรากฏวาจบโอวาส พระเจาพรหมทัต ก็ดีขาราชการชั้นผูใหญที่ติดตามไปก็ดี
บวชหมด (โยมเสร็จแลวนะ ที่มานี่ เอาบวชคนเดียวก็ได เอาบวชคนพิงเสานะ ยังไมเอาหมดละ เทีย่ วนี้
เอาคนเดียวนะ (หัวเราะ) ) ทานพากันบวชหมดทั้งประเทศเหมือนกับเรื่อง พระเตมียใบ
ตอมาขอสรุปเวลาเหลือ 4 นาที ประเทศ 8 ประเทศเขามากันคนละคราวไดทราบขาววาเมืองนี้
พระราชาบวช ทหารบวชหมดก็คิดวาจะมายึดประเทศ พอเขามาในเขตพระนครเห็นบานชองมันเงียบ
เชียบหาคนไมได ชางมาวัวควายก็เกลื่อนกลาด สืบทราบวา พระเจาพรหมทัต อยูในปา จุดนั้นก็คิดวาถา
เราจะยึดประเทศก็ตองยึดคนกอนจะจับคนที่มีความสําคัญประหารใหหมดก็ไปยึดประเทศไวมิฉะนั้น
จะเกิดกบฏกลับเขามายึดครองอีก เมื่อไปถึงในที่นั้นก็ไปพบ พระดาบสจอบเหี้ยน เทศนเสียอีกบวช
หมด เลยลอเสีย 8 เมือง ( 8 ประเทศ ) แตสงสัยวาสมัยนั้นประเทศไมเทา อําเภอนะโยมนะ ใชไหม
ประเทศเวลานัน้ ประเทศเล็กๆ รวมความวาทั้ง 8 ประเทศ ทั้งพระราชาก็ดี ทหารก็ดบี วชหมด กลายเปน
ดาบสไปดวยกัน
แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลายขณะใดบุญกรรมที่เรา
ทําไว บุญเติมยังเขามาไมถึง บุญใหมกับบุญเกายังไมสมทบกันเพียงใดก็ดี กําลังศรัทธานี้ก็ยังต่ําอยู แลว
องคสมเด็จพระบรมครูกลาววาอาศัยที่ จิตตหัตถ บําเพ็ยบารมีมาในกาลกอนตามสมควรบารมีแกกลา
แตทวาอาศัยทีบ่ ุญใหมที่บําเพ็ญเขามายังไมเขามาสมทบกันจึงไมไดอรหัตผล เมื่อถึงวาระที่ 7 เธอเขามา
บวชอุปสมบทในศาสนาขององคสมเด็จพระทศพล อาศัยบุญเกากันบุญใหมประสานกันไมเกิน 7 วัน
เธอก็ไดอรหัตผลฉันใด
ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมดูจิตตหัตถเปนตัวอยางจงมีความรูสกึ วาอัตภาพ
รางกายของคนทุกคน และสัตวทุกประเภทเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เธอทั้งหลายจงอยาสนใจ
กายภายในคือกายของตนเองวามันดี จงอยาสนใจกายภายนอกเปนกายของบุคคลอืน่ วามันดีเพราะทุก
สิ่งทุกอยางในโลกนี้หาอะไรดีไมได
1. เปนของสกปรก
2. อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ไมมีการทรงตัว
3. ถาเรายึดถือเกินไปใจก็เปน ทุกข หาความสุขไมได

4. ไมชาไมนานเทาไรมันก็เปน อนัตตา
ขอเธอทั้งหลายโดยถวนหนาจงตั้งใจบําเพ็ญภาวนาคือ
1. ทานการใหเปนการตัดโลภะความโลภ เรียกวา จาคานุสสติกรรมฐาน
2. จงพากันเจริญเมตตา พรหมวิหาร 4 เปนการทําลายโทสะความโกรธ
3. จงพิจารณาหาตามความจริงไมวาชายไมวา หญิง วัตถุธาตุ สัตวทั้งหมดปรากฏวาเปน
อนิจจัง ไมเที่ยง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา ตายหมด
4. ที่องคสมเด็จพระบรมสุคตนิยมก็คือ พระนิพพาน
ครั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ ก็ปรากฏวาบรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายเหลานั้นพากันบรรลุอรหัตผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็หมด
เวลาพอดี 30 นาที ก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพ
ขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวย จตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความ
ประสงคสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการ
อาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาในปุญญาภิกถา ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง บุพกรรมของนางขุชชุตตรา
แสดงเมือ
วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
(ความตอนตนขาดหายไปจากเทป) เรื่องที่พระบรมศาสดาเทศนในวันนั้นคือศีล 5 นั่นเอง
เพราะวาพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี มีความสําคัญที่ศีล 5 ครั้นวา สมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบลง ปรากฏวา นายมาลาการ ก็ดี นางขุขชุตตรา ก็ดี ตางก็ไดบรรลุโสดาบันไป
ตามๆกัน
หลังจากนัน้ นางจึงไดซื้อดอกไมจากนายมาลาการแลว 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 วัน โกงทุกๆ วันๆ ละ 4 ตําลึง นางก็รวยมากอยู ครั้นฟงเทศนจากพระบรมศาสดาจบ วันนัน้
นางก็เปนพระโสดาบัน พระโสดาบันนี่ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ มีจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ วันนั้นเลย
เล็กขโมย เปนอันวา ซื้อดอกไมวันละ 8 ตําลึง หรือ 8 กหาปณะ
ครั้นมาถึงพระราชฐานแลว นางสามาวดี เห็นดอกไมมากกวาปกติ 1 เทาตัว ก็มีความเขาใจวา
พระเจาทุเทนราชสวามี ใหคาดอกไมเพิ่ม จึงไดถาม นางขุชชุตตรา วา ขุชชตตรา วันนี้พระราชาให
ดอกไมเพิ่มแกเราหรืออยางไร ชุชชุตตรา จึงตอบวา ความจริงพระราชาใหมาเทากันทุกวัน วันละ 8
กหาปณะ แตวาวันนี้เปนพระโสดาบันแลวโกหกไมได จึงกราบทูลวา ทุกวันหมอมฉันซื้อ 4 กหาปณะ
เอาเก็บใสกระเปา 4 กหาปณะ วันนี้ซื้อเต็ม 8 กหาปณะ
นางสามาวดี เธอเปนคนดีจงึ กลาววา แลววันนี้ทําไมไมเก็บไวละ ความจริงซื้อมาครึ่งหนึ่งก็
พอใชสอย นางตอบวา เก็บไมไดมันเปนการขโมย นางสามาวดี จึงวา วันกอนทําไมจึงเก็บได ทําไม
วันนีจ้ ึงเก็บไมได เธอตอบวาวันกอนไมพบพระพุทธเจาขโมยได วันนีพ้ บพระพุทธเจาขโมยไมได เธอก็
ตอบวา วันนีฟ้ งเทศนจากพระพุทธเจาเรื่องศีล 5 เลยเลิกขโมย เมื่อฟงดังนี้แลวก็ปรากฏวา นางสามาวดี
พรอมหญิงอีก 500 ก็อยากจะฟงเทศนบาง ถามวาพระพุทธเจามีหนาตาเปนอยางไร มีลีลาแบบไหน
แสดงพระธรรมเทศนายังไงเธอทั้งหลายอยากจะฟงเทศนดวย
นางขุชชุตตรา ก็ตอบวา อยกาจะฟงเทศนก็ได หมอมฉันฟงมาแลวจําไดหมด แตปรากฏวา
ระเบียบของการฟงเทศนเขามีอยู นางสามาวดี ก็ถามวาสมเด็จพระบรมครูทําอยางไร เธอก็บอกวา เวลา
ที่จะเทศนองคสมเด็จพระจอมไตรนั่งบนธรรมาสนสูง ฉะนั้นพระแมเจาจะใหหมอมฉันเทศนก็ตองจัด
ธรรมาสนมา นางสามาวดี ก็จัดธรรมาสนให ขุฃฃุตตรา จึงกลาววา กอนที่จะเทศนตองสรงน้ํากอน

อาบน้ํากอน แตงตัวใหม นางสามาวดี จึงใหนําน้ําหอม 16 หมอ สําหรับนางเองให นางขุชชุตตรา อาบ
อาบเสร็จก็จัดผาสาฏกอยางดีมาให 2 ผืน ก็นุงผืน หมผืน
นางขุชชุตตรา แมเปนหญิงหลังคอม แตมีปญญาดีมาก จึงไดแสดงลีลาการเทศนดว ย เมื่อเทศน
จบลงไปแลว หญิงทั้ง 500 มี นางสามาวดี เปนประธานก็ตางคนตางก็ไดบรรลุโสดาปตติผลไปตามๆกัน
นี่วากันตั้งแตตนนะ
ขอสรุปในตอนทาย เพราะเวลานอย วาบรรดาหญิงเหลานั้นทั้งหมด มี พระนางสามาวดี เปน
ประธาน ถูกกรรมลางผลาญ เผาตายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะวาอาศัย นางมาคัณฑิยา ซึ่งเปนมเหสีนอย
(ภรรยานอย) กลั่นแกลง
เมื่อ พระนางสามาวดี พรอมดวยหญิง 500 ซึ่งเปนพระอริยเจาถูกไฟเผาเวลานั้น เมือ่ ไฟลุกลาม
เขามา นางสามาวดี จึงกลาววาจาใหโอวาทแกคนทั้งหลายวา ขึ้นชื่อวาความตายเปนเหตุใหเราหนีไมพน
ขอคนทุกคนจงอยาโกรธ นางคัณฑิยา ทุกคนจงแผเมตตาจิตให นางมาคัณฑิยา หญิงทั้งหลายเหลานั้นก็
ทําอยางนั้น ในฐานะที่นางทั้งหมดเปนพระโสดาบัน แตกอนทีไ่ ฟจะเขามาถึงคนกอนจะตาย บางคนก็
ไดบรรลุธรรม มรรคผลสูงขึ้นไป คือเปนสกิทาคามีบาง อนาคามีบาง เมื่อตางคนตางตาย ตางถูกเผาแลว
ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก บาง ดุสิต บาง ตามกฎของกรรมที่ตนทํา
เมื่อหญิงทั้ง 500 มี พระนางสามาวดี เปนประธานถูกไฟเผา ถึงเวลาตอนเชา บรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายพากันไปบิณฑบาต ทราบขาววา นางนาถผูมีความดีทั้งหมดถูกไฟเผาตาย จึงเขาไปเฝาองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แลวจึงไดทูลถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจา หญิงทั้งหมดทั้ง 500 คนกับ พระนางสา
มาวดี นัน้ เปนคนดี แลวก็แถมเปนพระอริยเจาดวย ถูกไฟเผาตาย ทําไมบุญจึงไมชว ย ใหนางรอดชีวิต
จากการถูกไฟเผา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสวา กัมมัง สัตเต วิภชติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นชื่อวา กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว เพราะวาหญิงทั้งหลาย ทั้ง 500 ไดทํากรรมไมดีไว เพราะวา
เกิดมาแตละชาติทําทั้งความดีและความชั่ว แตความชัว่ ที่ติดตัวมาใหผลในตอนทาย ความดีที่ตดิ ตัวมา
ใหผลในตอนตน คือตางคนตางเปนพระโสดาบันบาง เปนสกิทาคามีบาง เปนอนาคามีบาง นี่เปนผล
ของความดี แตในสุดทายปลายมือนี้ ปรากฏวา หญิงทัง้ หลายตองพบกับความชัว่ ทีไ่ ดทําโดยไมเจตนา
คือไมไดตั้งใจทํา แตเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ทําซ้าํ ตอไปไฟทั้งหลายจึงมาเผาเธอ
พระสงฆทั้งหลายตามกฎของกรรมอันดับแรก
ทานทั้งหลายเหลานั้นมีความสงสัยวา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หญิงที่มคี วามฉลาดที่สุดในหมูคน 500 คน คือ นางขุชชุตตรา เปนหญิงรับใชดวย
หญิงหลังคอมดวย และเปนหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดมากดวย อยากจะใครจะถาม องคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาวา ขุชชุตตรา ทํากรรมอะไรไวพระเจาขา จึงมีลักษณะตางกัน คือ 1. เธอเกิดมาในชาตินี้เปน
หญิงรับใช 2. เธอเกิดมาเปนหญิงหลังคอม 3. เธอเปนหญิงที่มีความฉลาดเหนือใครๆ ทั้งหมด 4.

ปรากกวา ถูกตายหมูพรอมกันเพราะไฟเผาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย จะกลาวถึงกรรมของ นางขุชชุตตรา กอน
การที่ นางขุฃฃุตตรา เกิดเปนหญิงรับใชนนั้ ก็เพราะวา ในสมัยกอนถอยหลังจากชาตินี้ไป ทาน
ไมไดบอกชาติวา ชาติที่เทาไหรในสมัยนั้น นางขุชชุตตรา เปนลูกสาวมหาเศรษฐีทานหนึ่งวาจะเปน
สมัย พระพุทธกัสสป เวลานั้นปรากฏวาเพื่อนสาวของ นางขุชชุตตรา บวชในพระพุทธศาสนาเปนพระ
อรหันต วันหนึ่งเธอมีความคิดถึงเพื่อน กัน คือ คิดถึง นางขุชชุตตรา จึงไดมาเยี่ยมที่บาน เวลานัน้ เปน
เวลาที่นางจะแตงตัวพอดี เธอนั่งขวางกระเชาเครื่องแตงตัว คือ นางขุชชุตตรา นั่งอยูแ ลวเธอก็มานัง่ ใกล
ไอกระเชาเครือ่ งแตงกายมันก็อยูหางไปใกลนางภิกษุณีองคนั้น นางขุชชุตตรา ตองการเครื่องแตงตัวจึง
ไดยกมือขึ้นไหวแลววา ขออภัยเถิดพระแมเจา กรุณาหยิบกระเชาเครื่องแตงตัวสงใหฉันดวยเถิด
อยาลืมนะ อันนี้มีความสําคัญมาก สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสวานางภิกษุณีองคนี้ทาน
เปนพระอรหันต คือความจริงการเปนพระอรหันต เขาไมไดถือตัวถือตนวาเปนพระอรหันต ทําตนเสมอ
ดวยเพื่อน พระอรหันตทกุ องคเปนอยางนัน้ ทานมีความเขาใจเรื่องกฎของกรรม จึงไดคิดในใจวา ตัวเรา
ไมหยิบใหนางนี้ไซร นางจะมีความโกรธ ถาเธอโกรธเขา ตายแลวลงนรก ถาเราหยิบใหเธอดวยความ
เมตตา เธอจะตองเกิดชาติหนาเปนคนใชเขา 500 ชาติ เปนทาส 500 ชาติ แตนางในฐานะเปนพระ
อรหันต จึงไดพิจารณากฎของกรรมวา ถึงอยางไร กรรมอยางใดอยางหนึ่งตองมีแก ขุฃฃุตตรา แน ถา
เรามไหยิบใหเธอเธอโกรธแน ถาเราหยิบใหเธอ เธอตายเปนคนรับใชเขาแน เธอจึงตัดสินใจวาเปนคน
ใชดีกวาตกนรกเพราะตกนรกใชเวลาเปนกัปๆ ตองมีความเจ็บปวดความรอนทุกขทรมานมาก
ฉะนั้น สาวิกาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จึงไดหยิบกระเชาดอกไมให นาง
ขุฃฃุตตรา
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงกลาววา กรรมขอที่ 1 ที่ นางขุชชุตตรา ตองมาเปนหญิงรับใชเขาอยาง
นี้คือ 500 ชาติ เพราะใชสาวกของพระองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ถึงแมวาจะไมมเี จตนาใชอยางคนใช
แมใหอภัยแลวก็ยังมีโทษตามนี้
ตอไปบรรดาพระสงฆจึงถามองคสมเด็จพระมหามนีวา กรรมขอที่ 2 มีเหตุอันใด นางขุชชุตต
รา จึงเปนหญิงหลังคอม องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาจึงไดมีพุทธฏีกาตรัสวา ชาติหนึ่งตอไป ไมใช
ชาติเดียวกัน หญิงคือ นางขุชชุตตรา นี่เปนสาวใชของพระราชาคือเปนสาวในวังในเวียง ในสมัยนั้น
ปรากฏวามี พระปจเจกพุทธเจา องคหนึ่ง เปนที่เคารพของพระราชามาก เมื่อเวลาเลิกจากกาลฤดูฝนแลว
ก็เหาะมา ใหพระราชาไดทรงเลี้ยงพระ หรือใหมีโอกาสทําบุญ แตวาหญิงรับใชคนอื่นๆ ไมคลองเทา
นางขุชชุตตรา เพราะเธอเปนคนฉลาด พระราชาจึงใชนางทาสคนนีท้ ี่ใกลชิดเลี้ยงดูพระปจเจกพุทธเจา
ตอมาในวันหนึ่งปรากฏวาบรรดาสาวใชทมี่ ีดวยกันทั้งหมด แตไมมีโอกาสเฝาพระพุทธเจา จึงไดถาม
นางขุชฃุตตรา วา พระผูเปนเจาที่พระราชาของเรามีความเคารพ รูปรางทานเปนอยางไร ลีลาทาทางเปน
อยางไร ก็อยากถามตามความเปนจริง

ขุชชุตตรา เธอเปนหญิงที่มคี วามคลองในการแสดงกิรยิ าตางๆ และเปนคนชอบตลกจึงไดบอก
วา ถาเธอตองการอยากทราบวา พระปจเจกพุทธเจารูปนั้นมีกริยาอยางไร รูปรางเปนอยางไร จึงทําตาม
แบบนี้ แลวจึงนําผาผืนหนึ่งมาหมเฉลียงบา ทําทาเหมือนปจเจกพุทธเจา เมื่อหยิบขันน้ํามาแลวบอกวา
พระพุทธเจาหมผาแบบนี้ แลวก็ถือขันน้ํามา สมมติวา ขันขาวนี้เปนบาตร แลววาทานเดินแบบนี้ ความ
จริงพระปจเจกพุทธเจาองคนั้นทานหลังคอม นางก็เดินหลังคอม แลววาพระปจเจกพุทธเจาเดินแบบนี้
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจากลาววา ขุชชุตตรา เวลานั้นไมตั้งใจจะลอเลียนพระปจเจกพุทธเจา
ซึ่งเปนพระอรหันตสําคัญ แตวานางตั้งใจทําอยางนั้น ถึงแมวาไมมีเจตนาชั่ว ก็จึงตองเกิดมาเปนหญิง
หลังคอมอยางนี้ 500 ชาติ
ตอไปบรรดาพระสงฆจึงไดถามสมเด็จพระบรมโลกนาถวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระเจาขา นางขุชชุตตรา เปนหญิงรับใชดวย เปนหญิงคอมดวย แตทวาปญญาดี
มาก แมแตองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาทรงสรรเสริญวาเปน เอตทัคคะ วาเปนผูเลิศในการแสดงพระ
สัทธรรมเทศนา คือการเทศนาของนางไพเราะ มีลีลาคลายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาก
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมพี ทุ ธฏีกาวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การที่ ขุชชุตตรา เปนหญิงรับ
ใช แตทวามีปญญาเฉลียวฉลาดมากเปนพิเศษ อยางนีเ้ พราะวา เธอปฏิบัติตนในดาน ทานมัย อยางที่
บรรดาทานบริษัททั้งหลายปฏิบัติกันในวันนี้ อยางชาติที่พระปจเจกพุทธเจาหลังคอม นั่นแหละ เปน
ชาติเดียวกันในตอนเชา พระปจเจกพุทธเจาไปบิณฑบาต เวลานัน้ นางขุฃชุตตรา ก็พอดีออกไปนอกวัง
พอดี ไมทราบวาพระราชาใชไปทําอะไร ไปเจอพระปจเจกพุทธเจาอุม บาตรเกือบจะไมไหว เพราะไม
ทราบวาใครเอาขาวตมรอนๆ ใสไปในบาตร บาตรมันเปนบาตรเหล็ก มันก็รอนมือ พระปจเจกพุทธเจาก็
ตองใชมือผลัดกันหิว้ ไปคือใชมือซายบาง ขวาบางสลับกันไป มือขวารอนมากเกินไปไมไหว ก็ใชมือ
ซายจับปรากฏวา นางขุชชุตตรา ไปเจอเขาพอดี จึงไดทราบวาพระคุณเจาองคนี้ คือพระผูมีพระภาค
เจาของพระราชา ไดรับขาวรอนเกินไป ภาชนะที่ใสไวจงึ ทนไมไหวจึงเขาไปใกล ถอดกําไลมือ 2 ขาง
แลวกลาววาจาถวายวา ขอพระคุณเจาไดโปรดรับกําไลทั้ง 2 ขางเพื่อรองรับบาตรเถิดพระเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเอากําไลมือ 2 ขางไปวางใตฐานบาตรมันก็ไมรอนตามพระบาลีไดกลาว
วา สมัยกอนบาตรไมมีขา ก็ไมมีขาตั้งแตสมัยนั้นมา
เมื่อเธอถวายพระปจเจกพุทธเจาแลวก็อธิษฐานวา ธรรมใดที่พระพุทธเจาถึงแลว ขอใหหมอม
ฉันไดเขาถึงธรรมนั้นดวยเถิดพระเจาขา อยาลืมวาพระปจเจกพุทธเจานี่เปนอรหันตพิเศษ มีกําลังบารมี
เหนือพระอรหันตธรรมดาแมอัครสาวกก็สูไมได เปนรองจากองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใน
เมื่อเธอตองการเห็นธรรมอยางทาน ทานมีความฉลาด พระปจเจกพุทธเจานี่ การบรรลุอรหันตไมไดฟง
เทศนจากใคร ปฏิบัติตนเอง เชนเดียวกับพระจอมไตรบรมศาสดาเชนเดียวกัน จึงจัดวาเปนกําลังสําคัญ
ของความฉลาด

ฉะนั้น นางขุชชุตตรา หลังจากนั้นเกิดมาครั้งใดก็ตามเปนคนมีความฉลาดในทุกกรณี เปนกฏ
ของกรรมดีที่ นางขุชชุตตรา ทํา 2 กรรมกอนเปนกรรมที่ไมมีเจตนาราย แตการแสดงเปนการลอเลียน
ไป ไอกรรมทีเ่ ปนการลอเลียนพระอรหันตและพระอริยเจาก็ดี พระทั้งหลายก็ดี ถึงแมจะไมมีเจตนาชั่ว
แตกรรมก็ติดตามมา
ตอมาเปนกรรมที่ 4 พระถามพระพุทธเจาวา ทําไมหญิงทั้ง 500 จึงถูกไฟเผาทั้งๆ ที่คนดี สมเด็จ
พระมหามุนี จึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยพระพุทธเจาองคนั้นเอง ใน
ฤดูหนาว พระราชาพาชาววังทั้งหลายไปอาบน้ํา ขางชายทะเล ชายทะเลก็มีปา เวลานัน้ พระปจเจกพุทธ
เจาไดเขานิโรธสมาบัติ เมื่อหญิงทั้งหลายอาบน้ําแลว ขึน้ มาจากน้ําก็หนาวมาก จึงเอาฝนจุดไฟผิง ในการ
ผิวไฟเพื่อความอบอุน แตวา ไฟลามเนื่องจากมีลมจึงไหมปาเขาไป ไหมจนไปถึงทีพ่ ระปจเจกพุทธเจา
เขานิโรธสมาบัติ
เธอเห็นพระปจเจกพุทธเจาไหมเปนตอตะโก เธอคิดวาตาย แตความจริงพระเขานิโรธสมาบัติ
พวกเราทั้งหลายเอาไฟเผาปา และไหมพระคุณเจา พวกเราจะมีความผิดจึงไดตั้งใจ หมายความวาไหนก็
ตายแลว ก็เอาไฟเผาใหไหมหมดเลยแตวาพอถึงเวลา 15 วัน พระปจเจกพุทธเจาเดินกลับตามเดิม ทาน
ไมเปนอะไรอาศัยเจตนาเบื้องตน ไมมีเจตนาราย ไมเปนกรรม แตกรรมตอนหลังที่คิดวาพระปจเจกพุทธ
เจาตายแลว เอาไฟเผาตอนนีส้ ิ บรรดาภิกษุทั้งหลาย เธอจึงไดถูกไฟเผาเชนนี้ 500 ชาติ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัท ในฐานะที่ทานเปนสาวกของพระศาสดาเวลาเหลืออีก 1 นาที
เมื่อฟงธรรมเทศนานี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กลาวถึงกฎของกรรม จึง
พิจารณาวา ขึน้ ชื่อวากรรมใดเปนกรรมชัว่ ถึงแมไมมีเจตนารายก็ไมควรทํา เพราะกรรมจะมาสนองตัว
เชน นางขุชชุตตรา และนางทั้ง 500 แตกรรมใดถาเปนกรรมดี แมวาจะเปนของนอยก็ควรทํา เพราะขึ้น
ชื่อวา กรรมดีทุกอยางเปนปจจัยใหทุกทานเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ไดเชนกัน
เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนมาเทศนไปเสียงก็หมดลงไปทุกทีขอยุติธรรมเทศนาเพียง
เทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตตยาธิษบาน ขออางคุรพระศรีรัตนตรัย มีพระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 3 ประการ ขอจงดลบันดาล ใหพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และปฏิภาร ธรรมใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุแลว ขอบรรดาสาวก
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวที่นั่งอยูทงั้ หมด จงปรากฏวาบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เถิด ก็มี
ดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ผลของกรรม
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยมี่ 24 มกราคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กรรมคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรง
องคศรัทธาบารมี ที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ทั้งนี้เพราะมี
ความเชื่อและความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนเหตุ จึงไดพากันมากระทําความดี
ขอองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐดว ยการบําเพ็ญกุศล หวังวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคงจะ
มีความเขาใจกันดีแลว ตอนี้ไปจะนําเอาคําสั่งสอนของพระประทีปแกว ในขอทีว่ า กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
แปวา กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทพอสมควรแกเวลา
คําวา กรรมนี้ บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยถวนหนาขอโปรดทราบศัพทของกรรม
คําวา กรรม นี้ แปลวา การกระทํา การกระทําดี เขาเรียกกันวา กุศลกรรม แปลวาทําอยางคนมีความ
ฉลาด ทํากรรมชั่วพระพุทธเจาเรียกวา อกุศลกรรม แปลเปนภาษาไทยวา ทําอยางคนโงๆ ความจริงคน
ฉลาดที่เขาทํากันนี่เขาไมทํากรรมชั่วเพราะกรรมชั่วทําใหเขามีความเดือดรอน สําหรับกรรมดีนั้น องค
สมเด็จพระชินวรกลาววา กระทําแลว อารมณใจเปนสุข
ตอนี้ไปก็จะขอนําเอาเรื่องกรรมตามในพระสูตรมาแสดงตอทานพุทธบริษัทเปนตัวอยาง
ตัวอยางที่มีความสําคัญอยูจุดหนึ่ง ความจริงมีหลายจุดในพระพุทธศาสนามีมาก แตอันนี้เปนตัวอยางคน
สวย ในสมัยที่รพะศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระชนมอยูเวลานัน้ ในสมัยองคืศมเด็จพระ
บรมครูมีหญิงคนหนึ่งขึ้นชื่อ ลือนามวา เปนหญิงที่มีความสวยสดงดงามมาก คือ นางสิริมา
นางสิริมา นี้ ในบางที่กลาววาเปนนองของ หมอชีวกโกมารภัจ เปนหญิงที่มีความงามเปนกรณี
พิเศษ แตทวาเปนโสเภณี คําวาโสเภณีนครโสเภณี แปลวาเปนหญิงที่ทาํ ใหพระนครงาม เธอเปนคนมีรูป
สวยดวย มีฐานะดีดวย เปนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง แตทาเธอเปนโสเภณี ในขอนี้กฏ
ของกรรมเล็กๆ นอยๆ นี่ทํามาแสดงแกทานพุทธบริษัทเพื่อความเขาใจ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กลาวกับพระทั้งหลายวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นางสิริ
มา ไดเคยบําเพ็ญกุศลไวดใี นกาลกอน แตวาพอทีจ่ ะจบกิจในพุทธศาสนา ในตอนนี้เธอมาพบพระ
ศาสดา เธอก็เปนคนสวย เพราะอาศัยเมตตาบารมี แตวาการที่เธอเปนหญิงโสเภณี มีตอนหนึ่งที่
พระพุทธเจาตรัสกลาววา ในสมัยหนึ่ง เห็นจะเปนสมัย พระพุทธกัสสป นางสิรมิ า นี่เปนลูกสาวของ
มหาเศรษฐีและก็เปนคนสวย และเปนประกอบดวยมหากุศล ใจบุญสุนทานเวลานั้นเปนเวลาที่องค
สมเด็จพระศาสดาผูพิชิตมาร พระนามวา องคสมเด็จพระพุทธกัสสป ยังมีชีวิตอยู แตก็มีพระอรหันต
หลายทานนิพพานในสมัยนัน้ แตก็ปรากฏวา มีพระอรหันตนิพพานไมไกลจากนัน้ องคสมเด็จพระจอม

ไตรบรมศาสดาก็ทรงเปนเจาภาพฌาปนกิจ คําวา เปนเจาภาพฌาปนกิจ ฌาปนกิจแปวาการเผา
พระพุทธเจานําพระทั้งหลายไปจัดการผาศพ เมื่อเผาศพเสร็จพระพุทธเจาทรงสั่งใหเปนสถูป คือกองดิน
มูลขึ้นมา เหมือนบาตรคว่ํา แลวเอากระดูกหรือพระธาตุของพระอรหันตทั้งหลายไปวางไวที่นนั่ ก็
หมายความวากระดูกพระอรหันตนี่มีควรจะขาม หรือเหยียบ ควรไวขางบน ทําเปนสัญลักษณเอาไว
ปรากฏวาวันหนึ่งเปนวันวิสาขบูชา เปนแดนไกลที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู
บรรดาสาวกขององคศมเด็จพระบรมครูทั้งหมดที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในแดนนั้น ก็พก
กันไปทําประทักษิณ ที่บริเวณเขตสถูปของพระอรหันต ในเวลานั้น ปรากฏวามีพระอรหันตผูหญิงและ
ผูชายพระอรหันตผูหญิงเขาเรียกวา นางภิกษุณี พระอรหันตผูชายเรียกวา พระภิกษุสงฆ เดินขางหนาทํา
ประทักษิณ คือการเวียนเทียน พระภิกษุสงฆเดินนําหนา นางภิกษุณีตามหลังที่เปนพระอรหันตดว ยกัน
นอกจากนั้นก็เปนบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระภควันตที่เปนฆราวาส
แตก็เปนการบังเอิญจริงๆ วันนั้นพระอรหันตทานหนึ่งเปนหญิง เปนปฏิสัมภิทาญาณ ทานฉัน
หมาก ความจริงพระอรหันตนี่เขาไมไดหา มฉันบุหรี่ ฉันหมากนะ แตหามสูบยาฝน กัญชา คือวาทานไม
ทําอะไรนอกเหนือจากพระพุทธเจาทรงหามคือ พระพุทธเจาก็ไมหามทํา พระพุทธเจาหามตามสมควร
เหตุ สาวกขององคสมเด็จบรมโลกเชษฐ คือ นางภิกษุณีองคนั้นเปนปฏิสัมภาญาณ ทานฉันหมากทาน
เดินตามพระสงฆไป ทานเดินเหมือนลม แลวทาก็บวนน้าํ หมากลง ปลิงมาถูกผานุงของ นางสิริมา สมัย
นั้น ซึ่งเปนลูกสาวมหาเศรษฐี แตงตัวสวยมากเธอเองก็ไมทราบเหมือนกันวาใครเปนคนบวนน้ําหมาก
เธอก็กลาววาจาผรุสวาทวาจาไมดี กลาววา อีหญิงเพศยาคนไหนนะ มันบวนน้ําหมกมาเปอนผาของเรา
เทานี้แหละ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา
เพราะวาจาที่กลาวปรามาสพระอรหันตโดยไมรูตัววาเปนพระอรหันต เปนเหตุให นางสิริมา เกิดเปน
โสเภณี มีคาควรเมือง หมายความวารับแขกเมือง เวลาทีไ่ ปเมืองนั้น คาเชาคือหนึ่งเทากับ 1,000 หาปณะ
คือ 4,000 บาทสมัยนั้น นี่องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา จึงกลาววา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ
บรรดาทานพุทธบริษํททั้งหลายโปรดทราบ ที่พระพุทธเจาตรัสทุกอยางวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นชื่อวากรรมเล็กนอย จะไมมีผลสําหรับเรา นี่เปนอันวา พระพุทธเจาทรงแนะนําวา ขึ้นชื่อวากรรมชั่ว
ก็ดี แมแตทําเล็กๆ นอยๆ จงอยาคิดวาไมมีผลดูแต นางสิริมา นีเ่ ธอไมทราบวา ทานผุนั้นเปนพระ
อรหันตดว ย และไมทราบวาเปนน้ําหมากของใครดวย แตบังเอิญปากพลอยไปวาอีหญิงเพศยาคนไหน
นะบวนน้ําหมาก ทําใหละอองหมากมาเปอนผาของเรา นี่ชาติสุดทาย เธอมีความจําเปนอาศัยกฎของ
กรรม เธอจึงตองเปนโสเภณี
แตวาในชาติเดียวกัน เธอก็อาศัยความดีในชาติเดียวกันใหหมด พอฟงเทศนจากองคสมเด็จพระ
ทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จบแรกก็ดี เธอก็ไดเปนพระโสดาบัน และไอการเปนพระโสดาบัน
ของ นางสิริมา ก็ยังไมเลิกเปนโสเภณีนี่คนที่นั่งอยูน ี่ก็พอกัน คิดวา โสเภณีเปนหญิงเลว หรือหญิงดี ขอ
นี้เปนขอที่คิดวาคนที่เปนโสเภณี ทําไมจึงเปนพระโสดาบันได และกอนที่เธอจะตาย ก็มีความเขาใจวา
คงไมใชพระโสดาบัน คงจะเลยพระโสดาบันไป ตอนนี้มา ความจริงอยากจะเทศนเรื่องอื่น ขอยอนเรื่อง

พระโสดาบันดีกวา วาคนที่เปนหญิงโสเภณี อยาง นางสิริมา วันแขกเมืองอยูเปนปกติ ในเวลาเดียวกันก็
เปนพระโสดาบันการที่เปนพระโสดาบันของเธอนี้ ขอพูดตอนตนวา เพราะอาศัยความดีในชาติกอนๆ
พบพระชินวรและพระพุทธศาสนา เธอก็สรางความดี ใน บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ
1. การใหทาน ทานการใหดีมาก และเปนคนเกิดมารมีเมตตา กรุณาสูงจึงเกิดมารูปสวย
2. ทรงศีล เปนปกติ
3. เจริญภาวนา
ถา 3 ประการนี้เธอไมไดทาํ มา เปนพระโสดาบันชาติสุดทายไมได รวมความวา เธอเปนพระ
โสดาบันดวย เปนหญิงโสเภณีดว ย ก็นาแปลก แลวเราก็มาดูจริยาของพระโสดาบัน พระโสดาบันจริงๆ
พระพุทธเจาทรงกลาววา เปนผูมีสมาธิเล็กนอย สมาธิไมมาก และก็เปนผูมีศีล 5 บริสุทธิ์ คนที่เปนพระ
โสดาบันจริงๆ มีอารมณใจดังนี้คือ
1.
มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง มีความเคารพในพระธรรม และมีความเคารพใน
พระสงฆจริง
2.
มีศีล 5 บริสุทธิ์จริง
3.
มีจิตตองการพระนิพพานเปนอารมณอยางเดียว
ฉะนั้นจะเห็นวา จริยาของพระโสดาบัน หรืออารมณของพระโสดาบัน ก็คือชาวบานชั้นดี ใน
เมื่อมีศีล 5 บริสุทธิ์โดยเฉพาะศีล 5 มีอะไรบาง ศีล 5 ไมไดหามใหมสี ามีภรรยา คือคนที่มีศีล 5 นี่ยังมี
สามีภรรยาได ยังอยากรายไดมีศีล 5 ยังโกรธได 5 ยังมีติดในอารมณตางๆ ได พอสมควร จะเห็นไดวา
พระโสดาบันยังมีสามีภรรยาเปนปกติ แตวาไมมีโทษกาเมสุมิจฉาจาร เพราะมีศีล 5 พระโสดาบันยัง
อยากรวยได มีความขยันหมั่นเพียรใหรวยได แตวาไมโกงใครพระโสดาบันยังมีอารมณของความโกรธ
แตไมฆาใครเพราะมีศีล 5 พระโสดาบันยังติอยูใ นรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอยได แตวาไม
หลงเกินไป และไมลืมพระนิพพาน
จําไวใหดวี าพระโสดาบันคือ ชาวบานชัน้ ดี พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีสําคัญที่ศีล 5 เทา
นั้นเอง คนที่มศี ีล 5 บริสุทธิ์ ก็แสดงวาคนคนนั้นมีความเคารพในพระพุทธเจาจริง พระธรรมจริง พระ
อริยสงฆจริง แตวามีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์เฉยๆ ทาน
ยังไมเรียกพระโสดาบัน เรียกวา เปนผูเขาถึงไตรสรณคมน ยังมีสิทธิ์ที่จะลงนรกอยู
ถาใจของบรรดาทานพุทธบริษัทหวังอยางเดียว นับแตมศี ีล 5 บริสุทธิ์คิดวาจุดใดทีอ่ งคสมเด็จ
พระประทีปแกว เห็นวามีความสุขที่สุดคือ พระนิพพานเราตองการจุดนั้น การทําความดีไมหวัง
ผลตอบแทนในชาติปจจุบนั และไมหวังผลตอบแทนในชาติเปนมนุษย เทวดา หรือวาพรหม ตองการ
อยางเดียว คือ พระนิพพาน อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน
แลวบุคคลใดที่เปนพระโสดาบันแลว องคศมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสไว ซึ่ง พระพุทธ
โฆษาจารย นํามากลาวไวใน วิสุทธิมรรควา บุคคลใดเปนพระโสดาบันในที่นงั่ ใด ก็ควรตัดสินใจเปน
อรหันตในที่นงั่ นั้น หมายความวา ถาเปนพระโสดาบันแลว ก็มไดหวงในพระสกิทาคามี อนาคามีใช

อารมณรวบรวมกําลังใจของเราใหเปนอรหันตทันที ขามยอดไปเลย คือขามกลางไปหายอด อารมณ
พระอรหันตจริง ๆ ก็มุงจุดนี้ เห็นวา มนุษยโลก พรหมโลกเทวโลก ไมมีความหมาย คือตัดดวยวิชชา
โดยเฉพาะ อวิชชาแปลวา รูไมจริง
อวิชชา นี่ บรรดาพุทธบริษัททั้งชายหญิง พระพุทธเจาทานตรัสไว 2 อยาง คือ ฉันทะ กับ ราคะ
คนที่มี ฉันทะ คือมีความพอใจในการเกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดา หรือการเกิดเปนพรหม มีฉนั ทะ
กิเลส วาไดยังมีการติดอยู แลว ราคะ เห็นวา มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกดี ยังเปนกิเลสเบาๆ คือม
สามารถจะพนทุกข ฉะนั้น ถาจะตัดอวิชชา ใหตัดแนทะ กับ ราคะ ในอารมณใจ คิดวามนุษยโลก พรหม
โลก เทวโลก ทั้ง 3 ภพนี้ ไมเปนที่หมายของเรา คือเปนแดนของความทุกข เทวโลก พรหมโลก เปนแดน
ของความสุขชั่วคราว เราไมตองการ ตองการจุดเดียวคือพระนิพพาน ถาในขณะใด เวลาใดของพุทธ
บริษัททั้งหลาย ในใจของทานตองการพระนิพพานเปนอารมณ เปนเอกัคคตารมณในอุปสมานุสติ
กรรมฐาน ถาเปนพระโสดาบันแลวใกลจะตายเมื่อไร เปนพระอรหันตเมื่อนั้น ไปนิพพานเมื่อนัน้ เอา
งายๆนะ
ที่วางายๆ พระพุทธเจาทานจัดของทานไว จะกลาวใหฟง วา กรรมเล็กนอยขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย จงอยาคิดวาไมมีผล อยาง นางสิริมา ไดทําความดีไวมาก แตวาไอกรรมชั่วนิดหนอยไป
แตะอรหันตเขา ทั้งๆ ที่ไมรูวาเปนอรหันต ก็ตองเปนอยางนั้น
คราวนี้มากลาวกันถึงกรรมดีเล็กนอยเชนกัน คนทําแลวก็ไมคอยจะรูผลวาผลเปนอยางไรก็ไม
ทราบ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวถึงวา พระนางโรหิณี เปนนองสาวของ พระอนุรุทธ สําหรับ
นองสาวของ พระอนุรุทธ ก็ดี พระนาคเสน ก็ดี ทํากรรมคลายๆ กันคือ พระนาคเสน นี่ใครๆ ก็รูวามี
ปญญามากในสมัยนั้น เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานิพพานไปแลว 200 ปเศษ ศาสนาขององคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐยังคับคั่งไปดวย พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณถามีอรหันต ปฏิสัมภิทาญาณ ก็จะตองมี
สุขวิปสสโก เตวิชฦโช ฉฬภิญโญอยูดว ยมีอรหันต ปฏิสัมภิทาญาณมาก ซึ่งอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ
ใครๆ ก็ทราบวา มีความสําคัญมาก มีความฉลาดมาก มีปฏิภาณดีมาก มีปญญามากกวาเหลาอื่นปฏิภาณ
เฉลียวฉลาดมาก
ก็ยังมีพระราชาองคหนึ่งในนั้นทานเรียกกวา พระยามิลินท แตความจริงดูเหมือนจะเปนฝรัง่
ชอบไตถาม มีความสนใจในพระพุทธศาสนา เพราะตองการจะเขาถึงประชาชน มาปกครองเขตนั้นแลว
ก็กลัววาประชาชนจะไมชอบใจมาปกครองเมืองแขก ก็เลยเปลี่ยนชื่อเปน พระยามิลินท เสีย แลวก็ถาม
ปญหาพระสงฆทั้งหลาย เพือ่ ตองการจะเขาถึงพระศาสนา เพราะคนเคารพในพระศาสนาไปถามพระที่
ไหน ใครก็เผนหมด ถามใครก็ตอบไมได เขาเรียกปญหาโลกแตก บรรดาพระอรหันตทั้งหลายแมเปน
ปฏิสัมภิทาญาณ เผนเขาปากันเปนแถวๆ รูขาววา พระอามิลินท มาที่ไหน พระก็จะหลบเขาปาไป ก็มี
พระไมหลบอยูองคเดียว คือ พระนาคเสน พระนาคเสน นี่เมื่อ พระยามิลินท ไปคุยกับทานในหนังสือ
บอกวา 7 วัน 7 คืน แตความจริงมันตองพักกินขาว นอนกันบางนะทานคงจะไปคางที่นั้น 7 วัน 7 คืน

หรือวาไปคุยทีน่ ั่นเกือบวัน เกือบคืน ก็ไมทราบ ทานบอกวา ตอบปญหากัน 7 วัน 7 คืน พระนาคเสน ก็
ไมยอมแพ พระยามิลินท ก็ไมยอมเลิก แตเหตุผลเปนทีช่ อบใจของ พระยามิลินท ทุกอยางพระองคอื่น
ละไมชอบใจ ในที่สุดเมื่อเลิกถามแลว พระยามิลินท ก็เขาใจพระศาสนาอยางแทจริง
นี่แหละทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ทานที่สูกันไดทั้ง 2 เหตุผลเปนมาอยางไร ในเรื่องนีด้ ู
พระอรหันตสมัยนั้นไดพยากรณไว องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา 2 องคนี้เปนคูปรับกัน
มาในชาติกอน ในสมัยนั้นเปนสมัยองคสมเด็จพระชินวร คือพระพุทธเจาองคใดก็ไมทราบตามพระบาลี
พระนาคเสน นี่เปนพระ พระยามิลินท นี่เปนศิษย เวลาเย็นๆ ละก็ พระนาคเสน ก็พาลูกศิษยไปกวาด
เจดีย วิหารลานเจดีย ถานโพธิ์ ก็รวมความวา กวาดวัด เมื่อเวลากวาดเสร็จ ทานก็ตั้งจิตอธิษฐานวา เกิด
ชาติใดก็ตามที ขอใหขาพเจามีความแตกฉาน ไมจนตอถอยคําที่คนจะถามปญหา ถามอะไรมาก็ใหตอบ
ถูกตองทุกประการ อธิษฐานแบบนี้ทกุ วัน กวาดทุกวัน อธิษฐานทุกวัน จัดเปนอธิษฐานบารมี
วันหนึ่งปรากฏวาเจาเด็กนอย พระยามิลินท นี่เกิดมาชาไป อาจารยไปกวาดเจดีย เด็กก็ไปชาไป
อาจารยถามวาไปไหนมา ทําไมจึงมาชา แกก็บอกวาไปทําโนน ทํานี่ อาจารยเอาไมกวาดเคาะทีห่ ัว เปาะ
เบาๆ ดวยความปรานีเด็กคนนี้โกรธวา เราจะมาชวยดีๆ ตีหัวเราได เวลาที่เธอนําถังขยะไปจะไปทิ้งเธอก็
ตั้งจิตอธิษฐานบางวา เกิดชาติใดฉันใดขอใหขาพเจามีปญ
 ญา ถามปญหาใครพังทุกราย ถามแลวตอบ
ไมไดจนหมด
แหม อาจารยแอบไปไดยนิ กลับมาอธิษฐานกับพระเจดียใ หม สําหรับอาจารยนะ เจาเด็กคนนี้ตวั
มันไปเกิดชาติไหน ถาไดเกิดดวยกัน ขอใหตอบมันไดหมด รวมความวา ทั้ง 2 คน คนหนึ่งอยากตอบ
ปญหาได อีกคนหนึ่งอยากถามใหจน แตพระองคนั้นไดเปนสาวกขององคสมเด็จพระทศพล ก็จิตใจ
เขาถึงศาสนาของพระประทีปแกว วาในเมื่อขาพเจาทําความสะอาด ปดกวาดวัดลานเจดีย ทําความ
สะอาด ถอนหญาก็ดี ใหหมดที่เตียนไปแบบนี้ ถาชาตินี้ยังมีบารมียังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ถา
ชาติใหมขอใหไดมกี ําลังใจใสสะอาด ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปทาน เปนอรหันตในชาตินั้นเถิด ก็รวม
ความวา ทั้ง 2 ทานก็ตางคนตางตาย ตายแลวก็ไปเปนเทวดาสงสัยวา เปนเทวดานี่ทะเลาะกันหรือเปลา
ไมทราบ
พอกลับลงมาเกิด พระองคนนั้ ก็มาเกิดเปน พระนาคเสน สําหรับเด็กคนนั้นก็มาเกิดเปน พระยา
มิลินท มีอานุภาพมากเปนฝรั่งชาติกรีกมาตี เมืองอินเดีย เกือบทั้งประเทศ แลวก็มีความฉลาดมาก
สําหรับอาจารยทานก็เปนพระอรหันตปฏิสมั ภิทาญาณ มีความฉลาดมาก สมกับเจตนาที่ไดทําความ
สะอาดวัดเจดียแตวาพอมาเจอลูกศิษยทแี่ กรงกลา
ตอมา พระยามิลินท ไปพบทาน ทานก็ทราบทันทีไอเจานี่เปนเด็กวัดที่เราเคยเอาไมเคาะหัวมัน
ไว วามันจองเวรใหเราตอบปญหาใหจน แตวาอาศัยพระศาสนาองคสมเด็จพระทศพล เราก็ไมยอม
เหมือนกัน เมือ่ พระยามิลินท ถามปญหาขอไหนมา พระนาคเสน ก็ตอบไดหมด (วันนีใ้ ครจะฟง พระ
นาคเสน ไหมละ จะเทศนใหฟง ถาเทศนจบ แกก็ตายฉันก็ตายละ 7 วัน 7 คืนนะอยากตายหรือยังละ)

ก็รวมความวา มาพบกันเขา ถามอะไร พระนาคเสน ก็ตอบไดหมด แตวาวิธีการตอบแบบ
อนุโยค คือถามตอบปญหาแบบ มี 3 แบบ ถาปญหางาย ถามมาก็ตอบไปทันทีก็ฟงงาย ถาปญหายากนิด
หนึ่ง ถามมาก็จะตอบเลี่ยงเพือ่ ใหคนถามซักทําความเขาใจมากขึ้นจากรายละเอียด ถายากมากขึน้ ก็ตอบ
อนุโยค คือถามมาแลวก็ถามยอนกลับ
อยางกับในตอนหนึ่ง พระยามิลินท ถามวา ไอเด็กทีจ่ ะมาเขาครรภมารดานี่มันเขาทางไหน อี
ตอนนี้มันเปนปญหาโลกแตก ไอคนฟงก็จะหาวา พระยามิลินท คือหยาบคาย ของจริงไมใช พระนาค
เสน จริงๆ ก็จะตอบตรง แตก็ไมใช ถามวาในพระราชฐานของพระองค ไอที่หีบหรือวากําปนเก็บเพชร
นิลจินดาที่ปดสนทิแลวมีไหม พระยามิลนิ ท บอกวา มี เพชรนิลจินดาที่วางไวในสมัยนั้นเรียบรอยดี
ไหม ทานบอก เรียบรอย ทานถามวา เวลานี้ถาจะเอาจิตคิดวา เพชรเม็ดไหนอยูในหีบไหน กลุมไหน
บอกไดไหม พระยามิลินท บอกวาได เก็บไวเอง ทานถามวาสังใจเขาไปเพื่อรูจุดไดไหม ก็บอกวา ได
นึกเมื่อไหร ก็เห็นเมื่อนัน้ ไอจิตที่มันเขาไปในหีบ ในกําปน สมมติปดกุญแจสนิทมันเขาทางไหน พระ
ยามิลินท บอกวามันเปนนามธรรม นึกปบก็เห็นปุป ทานนาคเสน ก็ตอบวา เด็กทีจ่ ะเขาภรรภมารดาก็
เหมอืนกัน มันไมไดเขาทางไหนหรอกมันเปนนามธรรม นึกปุบมันเขาปบทันที เปนอันวา เวลา
หมดแลวซิ เหลืออีก 1 นาที จะเลาใหฟงเรือ่ งเดียวจุดเดียวนะ
ด็รวมความวา ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาไดโปรดทราบ ที่องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กรรมเล็กนอยจงอยาคิดวาไมมีผล ตามที่องคสมเด็จพระทศพลตอนไวใน
เรื่องของ นางสิริมา วานั่นเธอไมรูวานั้นพระอรหันตและก็ จงเขาใจวา พระอรหันตนี่พระพุทธเจาไมได
หามสูบบุหรี่กินหมาก หรือกินน้ํา แตหามไมใหสูบกัญชา หรือยาฝน อยาไปหลงผิดนะ เพราะถาสิ่งใด
ที่รพะพุทธเจาทานหามตามพระวินัย พระอรหันตทานไมทํา
ประการที่ 2 ขึ้นชื่อวา กรรมดีเล็กนอย เชน กวาดเจดียเอย อยางพวก วัดพระแกว มาทําความ
สะอาดวัอยูเสมอๆ นี่นะ ถาหากวาทําความสะอาดวัดไปดวย อยาไปนึกดาชาวบานเขาไปดวยนะ แตวา
คิดทําความดี คิดวาไอผงขยะเศษใบไม ใบหญาเหลานี้มันสกปรกในวัด เราทําใหเพื่อความสะอาด
ขอใหจิตเราสะอาดในชาติปจ จุบัน ตองการพระนิพพานในปจจุบัน มันก็ดี มันสุดแลวแตคําอธิษฐาน
อยาง พระนาคเสน ทานขอชาติหนา ดีนะทีไ่ มหนาเรื่อยไป มาเกิดในชาติตอไปขอใหจิตสะอาด
เหมือนกับที่ลานเจดียสะอาด ทานตายจากชาตินั้นมาเกิดเปนเทวดา และพรหม และจิตก็สะอาดจริงๆ ได
เปนพระอรหันต แตไดพรอมกันดวยปญญา
เอาละบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย อาตมาแสดงพระสัทธรรมเทศนามาความจริงวันนี้วาจะเทศน
เรื่องอื่น คิดอยางไรไมรูไปเรื่องนี้ไปได ใจคิดวาจะเทศนไมไหว เมื่อคืนไมสบายมากไปหนอย ในที่สุด
นี้ ขอยุติพระสัทธรรทเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดนี้อาตมภาพขอตั้งสัตอธิษฐาน อางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานใหมแี ตความสุขสวัสดิ์

พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และปฏิภาณธรรมใดที่องคสมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาสากวก
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวจงบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เถิดเอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

