พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมเปนเครื่องจําแนกสัตว
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกคาถาเพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันพระ 8 ค่ํา เดือน 3 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ 2525 เปนตน การที่บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชน ไดพกกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษนี้ก็เพราะวา บรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย มีความเลื่อมใสในองคศมเด็จพระชินศรี พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากัน
มาปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คําวาความดีในทีน่ ี้ที่บรรดาทาน
พุทธบริษัททําแลว เรียกวาตรงกับ บุญกิริยาวัตถุ ทีอ่ งคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาจารย
ทรงแนะนําไวตามที่องคสมเด็จพระจอมไตร ตรัสไวเหตุที่ทําใหเกิดบุญนั้น โดยยอมี 3 ประการคือ
1. ทานมัย บุญที่สําเร็จดวยการบริจาคทาน
2. สีลมัย บุญที่สําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
วันนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา ไดทําแลวทั้ง 3 ประการคือ ทานมัย
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันถวายเครื่องสักการวรามิสแดองคสมเด็จพระพุทะปฏิมากร
ก็ดี ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสามเณร เหลาพระในพุทะศาสนาก็ดี อยางนี้จดั วาเปน ทานมัย บุญ
สําเร็จดวยการบริจาคทาน
สําหรับ สีลมัย นั้น บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ทําแลวกลาวคือ สมาทานอุโบสถศีล
ในดานการ ภาวนามัย โดยการตั้งใจสดับรับรสพระเทศนา คําวา ภาวนานี้กแ็ ปลวา เจริญ
ไมไดหมายความวา นโม พุทโธ ธัมโม สังโฆ เสมอไป การทําจิตใจนอมไปตามธรรมที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนอยางนี้ จัดเปนเจริญ ภาวนามัย คือ ใจเจริญขึ้นดวยอํานาจความดี ตอ
ไปนี้อาตมภาพจะนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินศรีที่กลาวไวในตอนตนวา
กัมมัง สัตเต วิภชติ ซึ่งแปลเปนใจความวา กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว
คําวา กรรม ในที่นี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรกลาวถึงการ
กระทํา การทําดี เรียกวา กุศลกรรม ทําชั่วเรียกวา อกุศลกรรม ทําดีเปนปจจัยของความสุข ทําชั่วเปน
ปจจัยของความทุกข ในทีน่ มี้ ีบุคคลหลายคนมากทานดวยกันกลาววา ทําชั่วมีความสุข ทําดีก็มีความ

ทุกขก็มีมากอยางนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเคยจําแนกกฎของกรรมไว 12 ประการ แตจะ
นํามากลาวแตเพียงโดยยอ
กรรม 12 ประการคือ
1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาตินี้
2. อุปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติหนา
3. อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติตอจากชาติหนาไป ไมกําหนดวาเมื่อไร
4. อโหสิกรรม กรรมที่ไดมีแลว กรรมที่เลิกใหผล
กรรมที่ใหผลตามชนิดหรือตามกิจของตน 4 คือ
5. ชนกกรรม กรรมนําใหเกิด คือ กรรมดีก็นําใหเกิดในภพชาติที่ดี กรรมชัว่ ก็นําใหเกิดใน
ภพชาติที่ชวั่
6. อุปถัมภกกรรม กรรมที่อุดหนุนกรรมเดิม คือ ถาชนกกรรมเปนกรรมดี นําใหเกิดดี
อุปถัภกกรรมก็หนุนใหดีเรือ่ ยไป
7. อุปปฬกกรรม กรรมที่บีบครั้นกรรมเดิม คือทํากรรมเดิมใหออนลงไปทั้งในสวนี ทั้ง
ในสวนชัว่
8. อุปฆาตกกรรม หรือ อุปจเฉทกรรม กรรมที่เขาไปฆาหรือตัดกรรมเดิม เชนกรรมเดิมที่
ดีนําใหเกิดดี แตมีอุปฏาตกกรรม หรือ อุปจเฉทกกรรม เขาไปตัดสียไมใหดี
กรรมที่ใหผลตามกําลัง 4 คือ
9. ครุกรรม กรรมหนักหรือกรรมมีกําลังมาก ฝายดีทานวา ไดแก ฌานสมาบัติ ฝายชั่ว
เรียกวา อหันตริยกรรม
10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมที่ทําเสมอๆ
11. กตัตตากรรม กรรมที่สักแตวาทํา
12. อาสัณณกรรม กรรมใกล กรรมที่จวนแจ หมายความวา เวลาที่ใกลจะตายถาทํา
กรรมอะไรกรรมนั้นก็ใหผลกอน
ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา กรรมบางอยางใหผลในปจจุบัน พึง่ ทําเดี๋ยวนี้ รับผล
เดี๋ยวนี้ กรรมบางอยางใหผลในวันตอไปคือ ทําเดี๋ยวนี้ไมมีผลแตจะใหผลในวันตอไป กรรม
บางอยางทําชาตินี้ยังไมใหผล แตใหผลชาติหนาตอไป กรรมบางอยางตงอรอใหผลหลายชาติ พัน
ชาติ จึงใหผลก็มี นี้เปนอันวาคําวากรรมนี้ องคสมเด็จพระมหามุนกี ลาววา อยางไรๆ ก็ใหผลแน แต
วาตองรอเวลา กรรมบางประกอบทําปจจุบันก็เห็นผลทันตา เชน ดาเขาเดี๋ยวนี้ เขาก็ดา เดี๋ยวนี้ อยางนี้
ก็มีในปจจุบัน บางครั้งเราดาเขาในปจจุบัน แตเขายังไมดาเราวันหลังเขาดาเราตอบก็มี กรรม
บางอยางทํากับเขาในปนี้ แตยังไมใหผลปนี้ปตอไปจึงจะใหผล หมายความวา คนที่ถูกกระทําเขา
จองลางจองผลาญไวเงียบๆ จะทําเมือโอกาสอันพึงมีกับเขา

นี่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกฏของกรรมไวอยางนี้
เปนอันวา กรรมที่องคสมเด็จพระชินศรีกลาวอยางนี้อาตมภาพจะขอนําเรื่องราว ที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแสดงไวในพระไตรปฏก มาแสดงแกพทุ ธบริษัทบางเรื่อง ความจริงเรื่องมีอยูมาก
ความมีวา เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภเรื่องราวของ โฆสกเทพบุตร แต
ความจริงเรื่องนี้มีมาในเรื่อง พระนางสามาวดี สําหรับ โฆสกเทพบุตร นี้ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย
แปลวา กึกกอง คือมีเสียงดังมาก เสียงที่ดังมากเรียกวา โฆส อัน โฆสกเทพบุตร นี้กเ็ ปนเทวดาทาน
หนึ่งแตวาเปนเทวดาที่มจี ริยาตางจากเทวดาอื่นโดยเฉพาะเรื่องเสียง คือวาตามธรรมดาทานคุยแบบ
ธรรมดาๆ นี้เสียงดังไป 10 โยชน ถาเปลงเสียเต็มที่ดังกองทั้ง ดาวดึงส ทั้ง ดาวดึงส ไดยินหมด
เมื่อองคพระบรมสุคตกลาวประวัติความเปนมาของ โฆสกเทพบุตร ในอดีตกาล กาลกอน
โนน ทานก็ไมตรัสวา พระพุทธเจาองคใด สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววาสําหรับ โฆสก
เทพบุตร นี้ เดิมทีเธอเปนชาวบานธรรมดามีภรรยา 1 คน ลูกนอยอยู 1 คน ในครั้งหนึ่งนัน้ เมื่อเกิด
โรคระบาดเกิดขึ้นโรคระบาดนี้ตามประสาพวกเราเรียกวา หาลง หากิน หามากินคน เพราะฉะนั้น
สมัยนั้นเขาก็มกี ารถือกันวา ถาจะหนีหา จะหนีออกทางประตูบานไมได ถาหนีออกทางออกของ
บานไมได หามันรู หามันจะเห็ฯ จะตองงัดฝาเรือนออกทางหลังบานไมออกทางเดิม
ฉะนั้น นายโกตุหลิกะ คือชายคนนีก้ ับภรรยา เห็นวาชาวบานมีโรคหากันมีโรคระบาดตาย
กันมากจึงเกิดความกลัว ทีนภี้ าษาโบราณวา ตองหนีโรคหาสองคนสามีภรรยาจึงงัดฝาบานแลวมีลกู
นอยอีก 1 คน เอาของที่พึงจะหาบหามไดใสหาบแลวก็เดินทางมา ขณะที่เดินทางมาในปา รอนแรม
มาในปาหลายวันสําพยาอาหารที่นําติดตัวมาก็หมด ก็ยังไมถึงเมืองที่จะไปขางหนา สองคนตายา
ยอดอาหารก็มคี วามหิวกระหาย กําลังก็ตกไปผูตามมามีลูกนอย 1 คนและสองคนสามีภรรยา สามี
ภรรยาก็ผลักกันอุมลูก ใหภรรยาอุมบาง ภรรยาเหนื่อยบางก็ใหสามีอุงบาง
ตอมาวันหนึ่ง นายโกตุหลิกะ จึงปรารภกับภรรยาวา ขณะนี้ ดูกรนองหญิง วาเด็กคนนี้เรา
เองเวลานี้กไ็ มมีกิน หิวก็หวิ รางกายแรงก็จะหมดไป ยังลูกนอยคนนี้มนั ทําความลําบากกายลําบาก
ใจแกเรามาก ปลอยใหมันตายในปาไมดหี รือ สํารหับภรรยามีความรักในลูกมาก แกก็ไมยอม โกตุ
หลิกะ ก็บอกเรายังเปนหนุมเปนสาวอยูสามารถจะทําลูกขึ้นมาไดอีก ภรรยาก็ไมยอม
มาวันหนึ่งในเวลาตอนเย็น โกตุหลิกะ จึงขอรับลูกมาจากภรรยาบอกวาเธออุมมานานแลว
ฉันจะอุมใหบา ง ก็พยายามเดินใหไกลๆ เดินชาๆ ปลอยใหภรรยาเดินไปขางหนาไกลแสนไกล เมือ่ ว
เลาใกลพลบค่ํา ก็ทําทีเหมือนวาจะปสสายวะที่พุมไม แลวปลอยใหภรรยาเดินไปไกลอีก เขาก็เอา
เด็นอยซึ่งเปนลูกชายมันวางไวบนไม หมดไว แลวก็เดินไป กวาไปถึงํารรยาก็นาน เวลาก็เปนเวลาค่ํา
ภรรยาเหลียวมาไมเห็นลูกนอย ก็ถามวา ลูกไปไหน เขาบอกวาพี่เอาไปวางไวที่พุมไม ปลอยใหมนั
ตายไป เพราะเราไมสามารถจะเลี้ยงมันไดตัวเราเองก็มมจี ะกิน เราก็อมุ ไมไหว ภรรยามีความเสียใจ

เสียดายในลูกมีความรักอยากใหลูกกลับมา กวาจะกลับมาถึงในเวลาค่ําคืน ก็กวาจะหาพบก็นาน
แสนนาย ปรากฏวาลูกนอยก็ตายเสียแลว
ก็เปนอันวา สองคนผัวเมียก็เดินทางตอไป เมื่อออกจากปาก็ถึงยังบานคหบดีมหาเศรษฐี
ทานหนึ่ง ทั้งสองคนสามีภรราตางคนตางก็หิวโหยมาก ก็มีความคิดตรงกันวา เราสองคนนั้น เขาไป
ในบานทานมหาเศรษฐี มาขอรับจางทานทานจะใหคาจางเทาไหรไมสําคัญ มีความตองการอยาง
เดียวคือ มีขาวกินอิ่มๆ เพียง 1 วันก็พอแลว เวลานี้เราอดขามาหลายวัน รับจางทานแคพอขางกินก็
พอเมื่อตัดสินใจดังนี้แลว สองตายายก็เขาไปหาทานมหาเศรษฐี บางแหงตามบาลีทานเรียก คหบดี
แปลวา คนรวย เมื่อเขาไปแลว ทานมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารอยูพอดี สําหรับอาหารที่มหา
เศรษฐีบริโภคคือ ขาวมธุปายาส เปนขาวที่มีรสเลิศ เปนของที่มีราคาแพงมาก เวลาทานกินอาหารก็
กินบาง แบงสุนัขกินบางก็วากันไป
สองตายายคือ โกตุหลิกะ สงอคนเขาไปหาทานมหาเศรษฐี ขอฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเปน
ทาสรับใชทาน ทานก็มวากระไร เพราะวาเขามไดเรียกรองคาจางแรงงานเปนราคา แตวาในเวลา
ตอนตน ทานพิจารณาเห็ฯวาสองคนนี้หิวโหยมา จึงไดถามวา ตองการจะบริโภคอาหารกอนไหม ดู
ทาทางเธอหิวโหยดิดโรยมาก เขาก็บอกตองการอาหาร ทานมหาเศรษฐีบอกใหคนรับใชนําอาหาร
มาสองสวนคือ สวนหนึ่งเปนของสามี อีกสวนหนึ่งเปนของภรรยา เปนอาหารสํารับ เปนธรรมดาๆ
ที่คนในบานกิกัน แตก็เปนอาหารชั้นดีเหมือนกันสําหรับภรรยามีความรักในสามีมาก เวลาเขาเอา
อาหารมาใหสามีกินกอน กินสวนของตนหมดไปเพราะความหิว สําหรับภรรยายังไมไดกิน ภรรยา
จึงถามวาคุณตองการกินอีกไหม อิ่มพอหรอืยังเขายบอกยังไมพอ ภรรรยาจึงเอาสวนของตัวไปให
สามีกินตอไป สามีก็กินไป ไฟธาตุไมยอย ตามพระบาลีทานวาไวอยางนั้น
ในที่สุด นายโกตุหลิกะ ก็ขาดใจตาย ในกอนที่จะขาดใจตายเพราะลมแตกขึ้น เมื่อ นายโกตุ
หลิกะ ขาดใจตาย ในกอนทีจ่ ะขาดใจตาย ขณะที่เขากินอาหาร มันไมดีเทาอาหารสุนัข คือสุนัขตัว
เมียตัวนั้น มันกินอาหารเทากับทานมหาเศรษฐีกิน คือ ขาวมธุปายาส เพราะทานแบง ขางมธุปายาส
ที่ทานกินใหกบั มัน นายโกตุหลิกะ เวลาที่กินอาหารเขาไปนั้น ก็นั่งนึกนอนนึกสนใจในสุนัขวาเจา
สุนัขตัวนี้มันเปนสัตวเดรัจแน แตวามีความดีกวาเรา กินอาหารบริบูรณสมบูรณ กินอาหารเลิศกวา
เรา ความจริงเราเกิดเปนสนุขเศรษฐีดกี วาที่เราเปนคนก็อาศัยที่ตนมีความสนใจในสุนัขจีงเปนเหตุ
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงตรัสวา เมือ่ จิตออกจากรางก็เลยเขาไปอยูในทองสุนขั คือในบรรดา
ทานพุทธบริษทั ที่พระพุทธเจากลาววา เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ขึ้นชื่อวากรรมขึ้นอยูกับการ
ตั้งใจเปนสําคัญ
เพราะฉะนั้นการที่บรรดาพุทธบริษัททุกทานเจริญพระกรรมฐาน ทุกคนตั้งใจวาเฉพาะพระ
นิพพานเปนอารมณ ดูตวั อยาง ทานโกตุหลิกะ ที่เขาตั้งใจยึดเอาสุนขั เปนอารมณ ออกจากจิตจาก
ความเปนคนเขาทองสุนัข ถาทุกคนลองตั้งใจเอาพระนิพพานเปนอารมณ จิตออกจากรางเมื่อใด ก็
ไปนิพพานเมือนั้น

รวมความวา นายโกตุหลิกะ ตายจากความเปนคนก็เปนลูกของสุนัขสําหรับภรรยาก็อยูรับ
ใชเศรษฐีตอมา ปรากฏวาในบานของมหาเศรษฐีนั้น ทานมีความเคารพในพระปจเจกพุทะเจาองค
หนึ่ง ในกาลตอมา ภรรยาของนายโกตุหลิกะ ก็มีโอกาสปฏิบัติความดีในพระปจเจกพุทธเจา จึงจัด
อาสนะบาง จัดบานบาง น้ําใช น้ําฉันบาง อาหารบาง อังคาสเจตนาถวายพระปจเจกพุทธเจาบางตาม
กาลที่ทานมหาเศรษฐีถวาย ในวันใดเงินทองที่เธอไดจากมหาเศรษฐีใหพระปจเจกพุทธเจามา เธอก็
ทําอาหารผสมถวายพระปจเจกพุทธเจาจัดวาเปนบุญ
มากลาวถึง นายโกตุหลิกะ ความจริงเขาฆาลูกชายตนเอง เมื่อตายแลวจากการฆาคนนาจะ
เกิดเปนสัตวนรก ตองตกนรกเปนแน แตทวากรรมในขอนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย กรรม
เฉพาะหนามีอยู สมเด็จพระบรมครุกลาววาเมื่อจิตใจที่ออกจากราง เมือ่ ตายแลวกลาวคือ เมื่อจิตเศรา
หมอง นําไปสูอ บายภูมิถาจิตผองใสไปสูสุคติ ฉะนั้นเวลานี้ นายโกตุหลิกะ ฆาลูกชายมาไมกวี่ ัน แต
ดวยกําลังใจของเขานั้น เวลากอนจะตายจิตไปอยูที่สุนขั พอใจในสุนัข จิตไปเกาะอยูที่รูปสุนัขอยู
กอน เมื่อสุนัขคลอดบุตรออกมา ลูกของสุนัข อดีตจากความเปนตน ก็มีความรูภาษาคนมาก
เกือบจะรูทกุ อยาง
เวลาใดทีพ่ ระปจเจกพุทธเจาเขามาจากปา จาก ภูเขาคันธมาทน ที่มหาเศรษฐีไดอาราธนาไว
เวลาที่ทานมหาเศรษฐีไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจามาฉันในเวลาเชา ก็นํานายสุนัขแสนรูไปดวย
สถานใดที่เปนพุมไม ถาสัตวรายอาศัยไดทานมหาเศรษฐี และก็ทําเสียงดังๆ ดวยการไลสัตว เพือ่
ปองกันอันตรายแกพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งในกาลบางวันที่ทานมหาเศรษฐีไปไมได ทานก็จะสง
สุนัขแสนรูไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
เจาจงไปนมนตพระปจเจกพุทะเจามาบานเราเพื่อฉัน
ภัตตาหาร เจาสุนัขก็ไป พอไปถึงพุมไมที่ทานมหาเศรษฐีเคยเอาไมตกี ็สงเสียดัง มันก็เหากรรโชก
บาง หอนบาง ไลบาง เมื่อมาถึงหนานํานักพระปจเจกพุทะเจา มันก็เหาบางหอนบาง แสดงถึงความ
เคารพวาวันนีม้ ันมาตามเมื่อพระปจเจกพุทธเจารูกิริยาสุนขั ก็ออกมาจากสํานัก แลวก็เดินตามเจา
สุนัขก็นําหนา บางครั้งพระปจเจกพุทธเจาก็ลองใจ มาถึงทางเลี้ยวบาน ทานไมเลี้ยวแกลงเดินผาน
ไป เจาสุนัขตัวแสนรูก็รีบไปกั้นหนาบาง หลังบาง เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมเลี้ยวกลับมา มันก็ดึงผา
สบง จีวรดวยปาก พระปจเจกพุทธเจาก็เขามาในบานตามความตองการของมัน
เปนอันวา เจาสุนัขตัวนี้มีความกตัญูกตเวทีตอเจาของ เพราะมันเปนสุนัขแสนรู และมี
ความรักในพระปจเจกพุทธเจามาก จัดเปน ปจเจกพุทธานุสสติกรรมฐาน อยาลืมนะ จิตที่ระลึกถึง
พระปจเจกพุทธเจาก็ดี พระพุทธเจาก็ดเี ปน พุทธานุสสติกรรมฐาน จิตนึกถึงพระธรรมเปน ธัมมา
นุสสิกรรมฐาน จิตนึกถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน แตเจาสุนัขตัวนี้มนั ไมรูวาพุทธานุสส
ติกรรมฐาน ดีหรือไมดี เพียงใดก็ไมทราบ มันทราบแตเพียงวาพระปจเจกพุทธเจาเปนที่รักของนาย
มัน มันก็เลยรักมั่ง และทานก็ดีกับมันมันจึงเกิดความรักพระปจเจกพุทธเจา

อันความรักความพอใจที่เกิดขึ้น แมจะเปนพระหรือมก็ตามเปนกุศลเหมือนกับคนเรากินน้าํ
แตไมรูจักน้ําวาเปนน้ํา ตัวเรากินน้ําแลวคิดวาเปนน้ํามันมันก็เปนน้ํา ตัวเรากินเกลือเราไมรูจักรสเค็ม
มันก็ตองเค็ม ขอนี้ฉันใดก็เหมือนกันไมรวู าจิตนัน้ เปนบุญ มันก็เปนกุศล
บรรดาทานพุทธบริษัท เมือ่ นายโกตุหลิกะ หรือหมาตัวนั้นมันสนใจตามรักพระปจเจก
พุทธเจา นึกถึงอยูเสมอ ความนึกถึงเรียกวา อนุสสติก คือวามี พุทธานุสสติกรรมฐาน
ตอมาเมื่อถึงฤดูฝน พระปจเจกพุทธเจาถึงเวลาจําพรรษา ก็ลาทานมหาเศรษฐีไป ภูเขาคันธ
มาทน เวลาไปทานก็เหาะไป เจาสุนัขตัวนี้มีความเสียดายอาลัยในพระปจเจกพุทะเจามาก ก็เกิด
อาการทั้งเหา ทั้งหอน เมื่อพระปจเจกพุทธเจาลับตาไป มันก็ตายทันที เพราะเสียใจทีพ่ ระปจเจกพุทธ
เจาไมอยู อาศัยที่มันมีความเคารพในพระปจเจกพุทธเจาอยางนี้ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
เมื่อตายจากความเปนสุนัขธรรมดาก็กลายเปนเทวดา มีนาวา โฆสกเทพบุตร อยูบนสวรรค
ชั้น ดาวดึงสเทวโลก ในบรรดาทานพุทธบริษัทเห็นวากรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว มันไมแนนัก
วาการทําบาปฆาสัตวนี้ ผลบาปจะใหผลทันทีทันใด เห็นไดวาในเวลานี้ กรรมไดแยกไปเสียแลวคือ
1. การฆาลูกตายแทนที่จะไปเกิดเปนสัตวนรก หรือใชกฎของกรรมซึ่งกันและกัน ก็ยังกอนไดไป
เกิดเปนสุนัข กรรมที่หาลูกยังใหผลไมทันเพราะบุญกุศลนั้นเขามากกอนในกาลนั้นยังเกิดมาเปน
เทวดา
บรรดาทานพุทธบริษัทนี่ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววาอกุศลกรรมซึ่งทํามาแลว
ในกาลกอน ความชั่วที่ทํามา แลวมันมากนอยเทาไหรก็ตาม ปลอยมันไป อยาตามนึกถึง ใหนึกถึงแต
ความดีตามที่องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา ถาเรานึกถึงแตความดีเขา
ไว จะไปสูสุคติ อยางนอยก็ไปสวรรค อยาง โฆสกเทพบุตร อยางกลางก็ไปเปนพรหมอยางดีที่สดุ ก็
ไปนิพพาน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา
จึงไดทรงแนะนําใหบรรดาพุทธบริษัทใช
อนุสสติ ไดตามปกติวา อนุสสติ จริงๆ มี 10 อยาง มีพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เปนตน
วากันดวย อนุสสติ ตอไป เพราะเวลาเทศนก็หมด ยังไมเลาดีกวา
ขอเลาตอไปวา โฆสกเทพบุตร เกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก แลวพอหมด
บุญวาสนาบารมี หมดจากความเปนเทวดา ตอนนี้กรรมของลูกก็ตามมาทัน ก็บังเกิดเปนลูกของหญิง
แพศยาอยูกห็ ลายชาตินั่นแหละ จากคนมาเปนสุนัข จากสุนัขมาเปนเทวดาสองชาติ
ชาติที่ 3 กรรมฆาลูกไดตามมาทัน ที่ทิ้งลูกไมไดฆาลูก เพราะไมไดบบี คอใหตาย เปนลูก
โสเภณี ตามธรรมดาผูหญิงโสเภณี เขารักแตลูกผูหญิงเพราะสืบสกุลได ถาลูกผูชายเขาไมรัก เมือ่
คลอดออกมาเปนลูกชาย เขาทิ้งไวที่กองขยะ ปรากฏวา เวลานั้นสุนัขบาง ก็ไปลอมอยากจะกิน
อยากจะกัด แตวากรรมของเด็กคนนี้ไมใหถูกทําลายจากสัตวทั้งหลายเหลานัน้ ก็เปนการบังเอิญ
อยางยิ่ง เวลาเชาทานมหาเศรษฐีจะตองไปเฝาพระราชาตามระเบียบ ตามประเพณีและขุนนางผูใหญ
เวลากอนทีจ่ ะเขาเฝาพระราชาก็ถึงสํานักของปุโรหิตเสียกอน

มหาเศรษฐีจึงไดถามปุโรหิตวา อาจารย เมื่อคืนมีฤกษงามยามดี มีดาวอะไรดีๆ เกิดขึ้นบาง
ทานปุโรหิตก็บอกวา เออ ทานมหาเศรษฐี เมื่อวานนี้ฤกษดีมาก ถาเด็กคนใดเกิดเมื่อคนนี้จะไดเปน
มหาเศรษฐีใหญในเมืองนี้
พอดีทานมหาเศรษฐีมีภรรยากําลังตั้งครรภพอดี ความจริงเขาก็ไมนาสงสัยเพราะอยูดว ยกัน
แตมีความสงสัยขึ้นมาวา ภรรยาของเราคลอดบุตรแลวหรือยังเราก็มาจากบาน ก็เลยใชคนใชวา เอา
ไปดูซิเมียของเราคลอดลูกหรือยัง เจาคนใชก็วิ่งไป แลวก็กลับมาบอกวา ยังครับ เมือ่ เฝาพระราชา
เสร็จกลับไปถึงใหนางทาสีออกสืบ (ทาสีไมไดแปลวาชัว่ นะ ทาสีนี่ผูหญิงที่มีผิวดํา) เมื่อไปสืบดูวา
เมื่อคนนี้มีลูกใครมันเกิดขึ้นมาบาง เพราะถาลูกใครมันเกิดขึ้นมาแลว เราจะซื้อเอามาเปนลูกของเรา
นางทาสีก็ไปสืบใกลๆ กับตลาด กับชาวบานบาง ก็ไมเห็นมีลูกใครเกิดทราบอยูจุดเดียววา มีลูกของ
หญิงแพศยาของโสเภณีเขาเกิด แตเขานําไปทิ้งไวแลวก็มีคนเก็บเอาไปเลี้ยง มีคนสงสารเขาก็เก็บเอา
ไปเลี้ยง
ทานมหาเศรษฐีรูเขาสั่งใหนางทาสีเอาเงิน 1,000 ตําลึง ไปซื้อไอเด็กกาลีมันเกิดในวันนี้ มัน
จะเปนมหาเศรษฐีใหญมนั ก็จะตัดหนาลูกชายเรา เรื่องนี้คิดวาไมจบแน ญาติโยมพุทธบริษัท เอาเปน
วา เก็บมาเลี้ยงไวโดยไมตั้งใจจะเลี้ยงตั้งใจจะฆา วาสั่งฆาโดยเจตนาโดยตรง ก็กลัววาจะเสียศักดิ์ศรี
ความเปนผูใหญความเปนมหาเศรษฐี
ในกาลเชามืด จึงใหนางทาสีนําไปวางที่ปากคอวัว ซึ่งวัวของแกมีนับรอยซึ่งวาวัวทัง้ หมด
ออกมาจะตองเหยียบเด็กคนนี้ตาย แตวาอาศัยความดีของเด็กคนนี้ อาศัยที่วาเปนสุนัข มีความ
จงรักภักดีแกพระปจเจกพุทธเจา กรรมดียงั ใหผลโดยในคืนตอนเชามือตามธรรมดาวา วัวหัวหนาฝูง
ตองออกมาทีหลัง วันนัน้ วัวหัวหนาออกมากอนมายืนคลอมเด็กเอาไว วัวทั้งหลายออกมาจะตอง
เบียดเสียดวัวตัวนั้น ไมมีตัวใดเหยียบเด็กตาย
ตอมาทานมหาเศรษฐีถามนางทาสีวา เด็กตายหรือยัง นางแอบดูอยูก ็บอกวา เด็กยังไมตาย
ไอเจาวัวตัวใหญตัวหัวหนาฝูงมายืนคลอมไว แกบอกวาถาอยางนั้นเอาเด็กมา กลับมาคิดฆามันใหม
บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย อันขึ้นชื่อวา กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตวมันยอมหใผลชา
ไปหนอย สําหรับ โกตุหลิกะ แทนที่จะถูกฆาในชาติตอมา กลับถูกติดตามฆาในชาติที่ 3 เรื่องนี้ยังไม
จบแนเวลาก็จะไมพอ ยังไมถูกฆาตาย โดยถูกคิดฆาประมาณ 7 ครั้ง ครั้งสุดทาย แทนที่จะถูกฆาตาย
กลับเปนมหาเศรษฐีถูกฆาตาย แตพดู ตอวันนี้ไมไดเพราะหมดเวลา
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาเอาไวตรงเพียงเทานี้ ในที่สุดพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้ง
สัตยาธิษฐานอาง คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สะขะ พละ และ ปฏิภาณ หากทุกทานมี
ความปรารถนาสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการ

อาตมภาพรับประทานวัสัชนาในกรรมคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนา ลงคงไวแตเพียงเทานี้
เอวัง ก็มดี วยประการนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง สัจจวาจาและความสงบ
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นัตถิ สันติ ปรัง สุขังตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสันติกภาคา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายที่ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันพระ ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 4 ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2525 เปนวันอังคาร การที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานไดมีความศรัทธาปสาทะ ความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งใจมาบําเพ็ย
กุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัติ ในวันพระขึน้ 8 ค่ํานี้ ก็อาศัยที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมี
ความเลื่อมใส ในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพกกันมา
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เปนประจําวันพระ การปฏิบัติ
ของทานพุทธบริษัททั้งหลายทําเปนประจําใจอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา ถือวาเปน อนุสสติ ถือวามีความสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คําวา อนุสสติ แปลวา นึกถึง การที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกคน ที่มคี วามเลื่อมใสในองค
สมเด็จพระบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจา เมือ่ ถึงเวลาที่ใกลจะถึงวันพระ คือกาลเวลาที่จะตองบําเพ็ญ
กุศล พุทธศาสนิกชนก็คิดวา วันพระขางหนาเราจะทําอะไร จะนําอะไรไปถวายพระเปนภัตตาหารก็
ดี เปนปจจัยก็ดีอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงเรียกวา เปน จาคานุส
สติกรรมฐาน คือความจริงคําวา กรรมฐานนี้ จะหลับตาภาวนาก็มี ไมภาวนาเสมอไป การตั้งใจจะ
กระทํา นึกเอาไววา จะกระทํา นึกเอาไวเปน อนุสสติ
การที่บรรดาทานพุทธบริษัทคิดวา ในวันนีห้ รือวันพรุงนี้ นึกถึงการถวายจะจัดภัตตาหารไป
ถวายพระ อยางนี้เปน จาคานุสสติกรรมฐาน นึกถึงการถวายการบริจาคทาน จาคานุสสติกรรมฐาน
นี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ถาบุคคลใดเปนฌานสมาบัติ องค
สมเด็จพระจอมไตรตรัสวาเปนการชนะความโลภ เปนปจจัยสวนหนึง่ ที่ทําใหกาวไปสูพระนิพพาน
คําวาเปนกรรมฐานในตอนนี้ แปลวา นึกอยูเสมอวาตืน่ ขึ้นมาวันนี้ เราจะมีโอกาสสงเคราะหบุคคล
คน หรือพระ หรือวาสัตวเดรัจฉานก็ดี คิดนี้ คิดสงเคราะหอยูเสมอ เปนกฎธรรมดาอยางนี้เรียกวา จา
คานุสสติกรรมฐาน คือนึกวาจะใหตลอดเวลา
ประการที่ 2 บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคิดวาจะไปทําบุญที่วัด ในวัดยอมมีพระ ถาคิด
วา ถาวัดนั้นเรามีสวนไดบํารุง ไดสรางไวในพุทธศาสนาจะเปนปจจัยมากก็ดี นอยก็ดี หรือวาทานที่
ไมมีปจจัยทําบุญใจการกอสราง แตชวยแรงงานในการกอสราง อยางนี้ก็ถือวา ทุกทานมีอานิสงสใน

วิหารทาน เสมอกันการคิดวาจะไปวัดที่เราทําการบํารุงไวนนั้ จัดวาเปน วิหารทาน เปน จาคานุสสติ
กรรมฐาน เหมือนกัน เปนอานิสงสใหญ และ
ตอไปบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คดิ วา วัดที่เราจะไปมีพระพุทธรูปเปนองคแทนองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็มีรูปพระสงฆมีพระสงฆอยูดวยก็ทําใหจิตคิดวา เราจะไปวัดที่มี
พระพุทธรูปองคนั้นที่เราใครบูชา มีพระสงฆที่มีชีวิตอยูก็ดี หรือมีพระสงฆที่เขาทํารูปไว เมือทา น
ตายไปแลวก็ดี ที่เราคิดวาบูชาการคิดอยางนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน เปนการนึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธรูป การนึกถึงพระสงฆ เปน
สังฆานุสสติกรรมฐาน คิดวาการไปวัดคราวนี้เราจะไปฟงเทศน จัดเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่จะมาทําบุญ ก็ไดบุญตั้งแตเริ่มตั้งใจจะมา ถา
เริ่มที่จะมีจิตกุศล กุสลที่จะมีบุคคล ถาเริ่มตั้งแตวาจะทําคิดวาจะหาของมาถวายพระ เปน จาคานุส
สติกรรมฐาน มีบุญใหญแลว จิตใจก็ตั้งไวไมเสื่อมคลาย คิดวาจะไปวัดที่เราสรางไว อันนี้เปน จา
คานุสสติกรรมฐาน เหมือนกัน เพราะเปน วิหารทาน คิดวาจะไปไหวพระพุทธรูปที่วัด เปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน นี่บุญเกิดแลว คิดวาจะไปไหวพระสงฆ ที่มีชีวิตอยูก็ดีที่ตายไปแลวก็ดี ที่เขาได
ตั้งใจอยางนี้ เปนตน สังฆานุสสติกรรมฐาน คิดวาจะไปฟงธรรมเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
รวมความวา กรรมฐาน คือความดีทที่ รงไว ความดีทานบรรดาทานพุทธบริษทั นี้มีทุก
ประการ จัดวาเปนบุญใหม ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทไมทิ้งความดีประเภทนี้ คิดไว
อยางนี้ทุกวันก็ตามที เมื่อทําไปแลวก็ตั้งใจกําหนดคิดไวเสมอวา วันนี้ วันนัน้ หรือวันพระทุกที่เรา
เคยไปทําบุญ เคยไปฟงเทศน เคยไปไหวพระพุทธรูป ไปถวายสังฆทานที่วัด เคยไปไหวพระสงฆที่
วัด จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทคิดอยางใดอยางหนึ่งไดประจําใจอยางนี้ถือวาเปนฌานในอนุ
สนติ
เมื่อจิตเปนฌานในอนุสสติอยางนี้เวลาจะตาย ก็ไมหลงตาย ใจของบรรดาพุทธบริษัท
ทั้งหลายมีอารมณผองใส มีอารมณเปนกุศล อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสวา อยางนอยที่สุดความดีของทานตายไปแลวไปสูสวรรค ถากําลังใจของบรรดาพุทธบริษัท
ทุกทานมีความมั่นคง คือจิตคิดมั่นอยูเสมอ ไมเสื่อมคลายอยางนี้ กําลังใจของทานทั้งหลายเปนฌาน
สมาบัติองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงกลาววา ตายแลวไปเปนพรหม ถาบุคคลผูใดนิยม
ในการบําเพ็ญกองการกุศล คิดวาการตายของเราคราวนี้มีเมื่อไหรใจของเรามีความตองการพระ
นิพพาน ขึน้ ชือ่ วา มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เรามีความพอใจเฉพาะ
นิพพาน ตายไปเมื่อไหรก็ไปนิพพานเมื่อนัน้ เพราะจิตเปนเอกัคคตารมณ โดยนิยมอยางนี้ จึงถือวา
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ตั้งใจบําเพ็ญกุศลบุญบารมี จัดวาเปนโชคใหญ
ขอย้ําอีกสักนิดวา ขึ้นชื่อวาบุญกุศลนั้นไซร องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา
เริ่มมีตั้งแตตั้งใจจะทํา ตามพระบาลีกลาววา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ แปลเปนใจความวา

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา การตั้งใจวาทําหรือตั้งใจทําจริง บุญกุศลเริ่มเกิดตั้งแตวนั ตั้งใจทีจ่ ะทํา
เปนตน
ตอนี้ไป ก็จะนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพลเปนเรื่องสั้นๆ ที่ปรากฏ
ใน มงคลทีปนี มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับเรื่องราวนี้ไซร องคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดา มีเจตนาใหทานพุทธบริษัทตั้งอยูในสัจจธรรม และมีความสงบ คําวา สงบนี้
หมายความวา จิตสงบ ถาจิตสงบ กายก็สงบ วาจาก็สงบ มันอยูที่ใจตัวเดียวนี้ ประการที่ 2 มีสัจ
จธรรมวามีวามจาเชนใดกลาวไว ใหรกั ษาวาจาเชนนั้นตลอดไป จึงจะสงบ
ก็รวมความวา ในกาลครั้งหนึ่ง นี่เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงเทศน อยาถือวาเปนนิทานไร
สาระนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ในสมัยครั้งหนึ่งมีหงส 2 ตัว บินมาจากปาหิม
พานต ในปาหิมพานตมี สระโบกขรณี ใหญน้ําใสไหลเย็น มีสัตวอาศัยอยูมากอยูแถบทะเล ครั้น
มาถึงชายทะเล มันก็ไปทองเที่ยวในสถานที่นั้น ก็บังเอิญพบเตาใหญอยูต ัวหนึ่ง เวลานัน้ สัตวตอสัตว
ก็พูดกันรูเรื่อง สัตวกับคนก็พูดกันรูเรื่อง ที่รูเรื่องก็เพราะวา สัตวกด็ ี คนก็ดีตา งคนตางมีอายุถึง
80,000 ปถึงตาย เมื่ออยูนายๆ เขาไซรความสัมผัสแหงภาษายอมรูภาษาซึ่งกันและกัน
เมื่อพญาหงสเห็นเตาตัวนัน้ เจริญอาหารอยูป กติจึงไดถามวา ที่สถานที่นี้ อาหารสมบูรณพูน
สุขอยูหรือ เตาก็วา เปนสุขดี หงส 2 ตัว จึงกลาววา ความจริงในที่นกี้ ็มีความสุขดีในอาหาร แตวา
ความสุขกายสบายใจ แตความเยือกเย็นนั้นสูปาหิมพานตไมได ปาหิมพานตนั้นสงัดมาก ไมมีคนเขา
มายุงในสถานที่นั้นในสถานที่นี้เจาเปนเตาตัวเมีย เวลาทีเ่ จาไขมานี้ เจามีลูกกับไขทกุ ฟอง หรือไข
มันหายไปบาง เตาก็บอกวา ไอเรื่องไขนี่มนั มีความหวังนอยเต็มที กอนที่ไขจะฟกลูก เราก็พยายาม
จะขุดดิน ใหเปนหลุมเปนบอแลวก็กลบไว ไมชาไมนานก็มาขุดดู ก็หายไป เพราะบางทีมนุษยนําไป
ก็เหลือไวมั่ง เปนแตเพียงเล็กนอย คือ บางสวนเทานัน้ เหลือนอยเต็มที่
พญาหงสก็วาในสถานที่นี้ก็อนั ตราย เพราะวามนุษยทั้งหลาย ไรความดีไรสัจธรรม ไร
ความเมตตาปรานี ถาทางที่ดีไปอยูปาหิมพานตดีกวา เพราะวาที่ปาหิมพานตไมมีคนเดินไปเดินมา
ไมมีอันตราย สัตวทั้งหลายก็อยูดว ยกันดวยความเปนสุขสมบูรณ มีความเยือกเย็นในสถานที่นั้น มี
สระโบกขรณีใหญ น้ําใสเยือกเย็น บัวมี ผลไมมีอะไรตางๆ หงสก็พรรณนาเรื่อยไป จนกระทั่งเตามี
ความเลื่อมใสในปาหิมพานต เตาจึงถามกับพญาหงสวา ก็ขาเรามันสั้นแคนี้ หางจากนี้ไปปาหิม
พานตมันใกลหรือไกลแคไร พญาหงสจึงตอบวา หางจากนี้ไปปาหิมพานต 300 โยชน
เตาเกือบจะเปนลม 300 โยชน ไอเตาก็บอกวา ทางโยชนเดียว เตาเดิน 3 วันอยูแลว ไอทาง
300 โยชน เตาจะเดินกี่วนั พญาหงสบอกวาไปครูเดียวก็ถึงฉันบินมาจากปาหิมพานต จากสระ
โบกขรณีมาถึงที่นี้โดยไมตอ งพักเลย เตาก็บอกวาแกมีปก ฉันมีแตขา พญาหงสถามวา ทานอยากไป
จริงๆ หรือ เตาก็บอกวา ฉันอยากจะไป พญาหงสก็บอกวา ทานจะรักษาสัจจวาจาไดไหม เตาก็บอก
วา ได เอาไงก็ได ขอใหพาไปก็แลวกัน พญาหงสจึงบอกวา ทานจงรักษาสัจจะไวอยางหนึ่งคือ ทาน
จะตองไมพดู เมื่อไปกับเรา จนกวาจะถึงที่ทเี่ ราใหพดู ได

พญาเตาถามวา ทําอยางไร หงสก็ตอบวา ฉันจะพาทานเหาะไป เตาก็วา ฉันไมมีปกจะเหาะ
ไปไดอยางไร หงสบอกวา ฉันจะนําไมมาทอนหนึ่ง ฉัน 2 ตัวจะคาบหัวตัวหนึ่งทายตัวหนึ่ง ทานจง
คาบตรงกลางไม
เราจะบินพาทานไปสระโบกขรณีสักครูหนึ่งก็ถึง
เตาก็อยากจะเหาะไป
ตางประเทศ ไปปาหิมพานต ก็อยากจะเหาะ ไมมีเครื่องบิน ก็ตกลงไป
เปนอันวา พญาหงส 2 ตัว ก็นําใหมา 1 ทอน ความจริงพญาหงสก็คือพระพุทธเจานั่นเอง
หงสตัวหนึ่งเปนพระพุทธเจา หงสอีกตัวหนึ่งเปน พระอานนท พญาหงส 2 ตัวจึงนําไมมาทอนหนึง่
ซึ่งเปนไมเล็กๆ สามารถจะรับน้ําหนักเตาได จึงไดบอกใหเตาคาบไมตรงกลาง เมื่อเตาคาบไมแลว
พญาหงสจึงกลาววา ตอนี้ไปหามเจาเปดปาก หามพูดเด็ดขาด เราจะพาเจาบินไป ถาเจาพูดเมื่อไหร
เขาก็ตกลงมา
เมื่อนั้น เตาปลอยไมประเดี๋ยวหนึ่ง แลวจึงกลาววา ฉันขอใหสัญญาวาตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
จนกวาทานจะบอกใหพดู จึงจะพูด มิฉะนัน้ เราจะไมยอมพูดเปนอันวา พญาหงส 2 ตัว ก็คาบไมทั้ง
หัวและทาย เตาก็คาบตรงกลาง พากันเหาะไป พญาเตาบินไปในอากาศ ขณะที่บินไมถึงครึ่งทาง
พญาหงสก็บินสูงไปได เพราะเตาตัวหนัก ก็บินไปแคเลยยอดไมไมมากนัก
บังเอิญอยางยิง่ ในระหวางทาง เจาเด็กชาวบานที่เลี้ยงควายอยูกลางทุงนาเห็นพญาหงสพา
เตาเหาะมา ก็ตางคนก็รองวา เตาเหาะโวย เตาเหาะ ก็เปนเรื่องนาอัศจรรยใจเหลือเกิน ตั้งแตเกิดมา
จากโคตรพอ โคตรแมเราก็ดี วันนี้เตามีความอัศจรรยเหาะได ไอเตาเมื่อเด็กพูดมากๆ เขามันก็
รําคาญใจ ถาปากจะดาเด็กเขาวา อายเด็กจัญไร มันพูดอะไรไมเขาเรือ่ ง พออาปากเขา เตามันก็ตกลง
มาตาย
เปนอันวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา เตาในสมัยนั้นคือ พระเทวทัต ใน
สมัยนี้ เปนคนที่ไรสัจจธรรม องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวกับภิกษุวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี การที่เตาตองตาย เพราะการอาปากอยาง
นี้ก็เพราะเตาไรสัจจธรรมเราไดใหสัญญาแกเตาแลววา ขาจงอยาพูด เตาก็ไดใหสัญญาแลว แตเพราะ
อาศัยจิตของเขา ไรความดี ไรความสงบ ไรสัจจธรรมที่กําหนดไว เตาจึงตาย
ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดนาํ เอาเรื่องราวของเตา
มาพูดใหกับพระฟง นําเอาเรื่องราวของเตามาเทศน เทศนในกรรมบถ 10 โดยเฉพาะอยางยิ่ง วาคน
จะชัว่ ดี ก็อยูท ี่ปาก จะอดอยาก อยูที่ชวิ หาหมายความวา เตาตัวนีจ้ ะตายไมดดี วยปากฉันใด คน
ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้กฉ็ ันนั้น ความจริงคนจะชัว่ จะดีอยูที่ปาก ถาปากไรความดี ก็หาความสุข
ไมไดอันตรายก็เกิดมีแกตน แลวองคสมเด็จพระทศพลจึงกลาววา วาจา 4 ประการขอบรรดาภิกษุ
สงฆทั้งหลายจงระงับไว
1. วาจาที่ไรความเปนจริง หรือมุสาวาท
2. วาจาที่กลาวไปเปนที่ระคายหู ระคายใจแกผูฟงไมควรกลาว
3. วาจาเปนเครื่องสอเสียด ยุยงใหเขาแตกราวกัน อันนีก้ ็ไมควรกลาว

4. องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา วาจาซึ่งไรประโยชน ก็ไมควรพูด
นี่หมายความวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ใหทกุ คนจงรักษาวาจา คนเราที่
ไมมีความสุขสวนใหญ เปนเรื่องของวาจา ทุกคนตองการความดี ถาพูดในวาจาเรื่องไมจริง เรื่อง
โกหก กอนจะพูดโกหกมันจะตองระมัดระวังมาก พูดไปแลวก็มีความจําเปนตองจํา วาพูดกับคน
โนนวาอยางไร พูดไวเมื่อไหร ถาจะไปพูดใหม ก็ตองพยายามจําไว สมัยหนึ่งเราพูดวาอยางไรบาง
ซึ่งตรงกันขามกับการกลาววาจาเปนจริง วาจาจากความเปนจริงนี่ เราเปนชายหรือหญิงก็ตาม เราจะ
พูดเมื่อไหร พูดไดสบายๆ จะไปเจอะใครเมื่อไหร พูดความจริงเสมอ เรื่องก็ตรงกัน
อารมณของคนทั้ง 2 ประการคือ คนพูดจริงกับคนพูดเท็จนี่ ใครเปนสุขเปนทุกขมากกวากัน
คนพูดวาจาจริงมีจิตเปนสุขอยูเสมอ เพราะวาไมตองระแวงเกรงวา วันนั้นเราโกหกไวอยางไร ตอง
จําวาจาเกาอันนี้ลําบากมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา เมื่อเราพูดวาจาไมจริงเราก็เปน
ทุกข เปนทุกขก็ตองระมัดระวัง เกรงวาเขาจะจับผิดได ตายไปก็ลงนรกเมื่อนั้น ซึ่งตรงกันขามกับคน
ที่พูดวาจาจริง เพราะเมื่อมีวาจาจริง ไปไหนก็มีแตคนนับหนาถือตา เชื่อถือคนเองก็มีแตความสุข
เปนที่รักของบุคคลทั้งหลาย
แตวาวาจาจริงนี่ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถาจะพูดก็ตองระวังเหมือนกัน บางครั้ง
เรื่องจริงๆ ตรงกับความเปนจริงก็ไมสมควรจะพูด ฉะนัน้ ก็ตองเปนทีม่ ีปญญา ก็ตองดูกาล ดูเวลาวา
วาจาความจริงจะพูดในคนกลุมไหน จะพูดในเวลานี้ไดไหม กาลเวลาที่พูดควรหรือไมควร ถาไม
ควรก็อาจจะระงับยับยั้งได
ประการที่ 2 อยาใชวาจาหยาบคาย เปนเรื่องกระทบกระเทือนใจผูอ ื่นวาจาหยาบคายทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ไมมีใครชอบ ในเมื่อเราไมชอบวาจาอยางนั้น เราก็ไมกลาวกับบุคคลอื่น เพราะ
เปนเครื่องทําลายมิตรจิตของบุคคลผูรับฟง และก็ไมชอบใจผูพูด ศัตรูก็จะเกิดซึ่งกันและกัน ความ
สบายกายสบายใจมันก็ไมมี
ประการที่ 3 องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงวา อยาใชวาจา
สอเสียด ยุยงสงเสริม ที่ทําใหเขาแตกราวกัน ในหมูคณะทั้งหลาย ที่ไมมีความสุขกาย สบายใจ ตอง
แตกราวกัน เพราะวาจาประเภทนี้
และไอวาจาทัง้ 4 ประการนี้ ไมวาที่ไหน แมแตในสมัยองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีชีวิตอยูก็มีวาจาประเภทนี้นั่นคือ กลุมของ พระเทวทัต กลุมของ พระเทวทัต
ก็ไมไดมีอยูองคเดียว มีหลายคนเหมือนกัน และที่มีพระอยูหลายองคหลายทาน ที่ชอบใชวาจา
สอเสียดอยูเหมือนกัน โดยการยุยงสงเสริมซึ่งกันและกัน อยางในเรื่องราวของ ปฐมบัญญัติพระทัพ
พมัลลบุตร ทานเปนพระอรหันตตั้งแตเมือ่ อายุ 7 ป ไมอยูกับองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาก็ยงั
มีบรรดาพระทั้งหลาย หรือบรรดานางภิกษุณีกลาววาจาจวงจาบในทางที่ไมดี เปนวาจามุสาวาท หา
วา พระทัพพมัลลบุตร เปนปาราชิกบาง หาวา พระทัพพมัลลบุตร เปนอยางนัน้ อยางนี้บาง แตวา
ทานเปนพระอรหันตนะ แตวา ยังมีแบบนีเ้ หมือนกัน

ฉะนั้นในฐานะที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานสวนใหญ เปนคนที่มีอารมณตั้งอยูในกุศล
จงจําไววา ในศาสนาขององคสมเด็จพระทศพลทรงหามวาจา 4 ประการคือ
1. วาจาเท็จ พูดไมตรงตามความเปนจริง
2. วาจาหยาบคาย พูดแลวสะเทือนใจแกคนทั้งหลาย
3. วาจาสอเสียด ยุยงใหเขาแตกราวกัน
4. วาจาเพอเจอ ทีพ่ ูดไปแลวไรประโยชน
วาจาใดที่ไมมปี ระโยชน จงอยาพูดวาจานัน้ ในฐานะทีพ่ วกทานทั้งหลายเปนสาวกขององค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทุกคนจะเปนพระก็ดี เณรก็ดี อุบาสกก็ดี อบาสิกา
ก็ดี ถามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถือวาทานเปนพุทธสาวก
จริงขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งชายหญิง ภิกษุสามเณร จงเวนวาจาทัง้ 4 ประการนี้ ไอเรื่องราวที่
มันเกิดความเดือดรอน แตละทีก็อาศัยวาจานี่แหละเปนเหตุ ฉะนัน้ หากวาทานมีความเคารพในองค
สมเด็จบรมโลกเชษฐ ตองการมีความสุขทั้งในชาติปจจุบนั และสัมปรายภพ ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทจงจําคําแนะนําขององคสมเด็จพระนราสภคือ พระพุทธเจาไววาวาจา 4 ประการ ซึ่งเปนวาจา
เลวรายเราจะไมพูดในสถานที่ใด คือ 1. วาจาเท็จ ความไมจริง 2. วาจาหยาบ 3. คําพูดสอเสียด ยุ
ยงใหเขาแตกราวกัน 4. วาจาไรประโยชน
เมื่อเวนจากวาจา 4 ประการที่เปนโทษแลว ก็สรางไรแตวาจาที่เปนความดีนั่นคือกลาววาจา
ตามความเปนจริง แตทั้งนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายชายหญิง ตองดูเวลาควรไมควร ถาพูด
ความจริงกับบุคคลที่ควรพูด แตอารมณเขายังไมดี ก็ปลอยใหอารมณเขาสบายๆ และพูดกันดวย
เหตุผล
และประการที่ 2 องคสมเด็จพระทศพลวา จงเวนเด็ดขาดคือ วาจาหยาบเมื่อเปนวาจาหยาบ
เราไมพูด ก็ใชวาจาออนหวานฟงแลวชืน่ ใจ
วาจาใดที่พูดแลว ทําใหเขาแตกกัน ก็อยาพูดวาจานั้น อันนี้ไมควรเด็ดขาด
และตอไปวาจาที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสคือ วาจาที่ไรประโยชนคือพูดไรแลว
เสียเวลา ถาบุคคลใดพุดเฉพาะเวลาที่มีประโยชนเทานั้น
ถาบุคคลใดวาจาไมดี ก็แสดงวา เขามีใจไมดี อยาลืมวา องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา มโน
ปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา แปลวา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด
สําเร็จดวยใจ เราจะทําดีหรือชั่วก็อยูทจี่ ิต ถาจิตคิดี เราก็ทาํ ดี ถาจิตคิดชัว่ เราก็ทําชัว่ ถาจิตคิดดีปากก็
พูดดีถาจิตคิดชั่ว ปากก็พูดชั่ว ที่นี้ความชั่วมันหลั่งไหลมาทางกายก็ดี ทางปากก็ดีแสดงวา คน
ประเภทนี้มีความเลวเกินอัตรา มันยับยั้งไวในใจไมได มันลนจากใจไหลมาหาปาก
ที่นี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดสรุปในบาตรคาถาวา นัตถิ
สันติ ปรัง สุขงั สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรีเวลานีก้ ็หมด
เวลาพอดี ตอนี้ไปอาตมาก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนา ลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง 3 จงขอดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแต
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในสันติกคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว
แตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสการฟงพระอภิธรรม
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริงติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกกถา อันเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศรา
ทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลในวันตนของสงกรานต คือวันที่ 13 เมษายน 2525
วันนี้ ทั้งนีเ้ พราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบตั ิความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐ ความจริงถาจะกลาวถึงอานิสงสนี่มีมากเหลือประมาณ ก็หวังวาการเทศนวันนี้ไมจบ
แน ในความดีของบรรดาทานพุทธบริษัทและกอนทีจ่ ะขึ้นเทศน มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบอก
วา มาจาก ชลบุรี ทานบอกวากอนจะมาคราวนี้เพื่อนเขาสั่งวา กลับไปขอเอาบุญไปแบงบางนะ อาว
ตะกี้ทานบอกวากลับไปเอาบุญไปแบงมั่งนะ ทานวาอยางนั้นนะ แตความจริงบุญนีแ้ บงได แตความ
จริงจะวาแบงนะไมไดแบงแตใหได แตการใหบุญนี่บุญเกาของเราไมสูญ
ความจริงจะเทศนเรื่องอื่นนะ แตขอเทศนเรื่องนี้เสียกอน เพื่อเปนการเปลื้องความสงสัย
ของบรรดาทานพุทธบริษัท คือวาในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ยังทรงพระชนมอยู
สมเด็จพระบรมครุพูดถึงเรื่องการแบงบุญคือเรื่องมีอยูวา ทานกลาววาในสมัยกอนหนานั้น พระอนุ
รุทธ ซึ่งเปนพระพุทธอนุชาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเคย สมัยกอนเกิดเปนคนเกี่ยว
หญาชาง และก็มาในวันหนึง่ ปรากฏวาทานกลับมาสาย เมื่อกลับมาสายทางบาน มีภรรยาหนึ่งคน ก็
มีบุตรชายอีกหนึ่งคน เมื่อเห็นวาพอบานมาสาย แมบานก็แบงอาหารไวเฉพาะทานสวนหนึ่ง สวนที่
เพิ่มกวานั้น แมบานกับลูกบานก็กนิ
แตวาก็เมื่อเวลาที่ทานกลับมาแทนที่จะไดกินขาวสวนทีย่ ังเหลือ ก็ปรากฏวามีพระปจเจกพุ
ทะเจามาบิณฑบาตพอดี ทานก็คิดในใจวา ขึ้นชื่อวาบุญประเภทนี้เราหาไดยาก เพราะเราเปนคนจน
ถึงกระไรก็ดีถา เราจะอดจะทน ทนความหิวไวครูห นึ่งคงไมเปนไร จึงไดถามภรรยาวา ขาวสวนที่
เปนของฉันมีอยูหรือเปลาภรรยาก็บอกวา มี ทานจึงบอกวา ถาอยางนั้นขอหยิบมาใหฉัน ภรรยาก็จดั
อาหารที่จัดไวเพื่อสามีเอามาให แตวาแทนที่ทานจะบริโภคอาหาร กลับนําอาหารทั้งหมดไปใส
บาตรพระปจเจกพุทธเจา เมื่อภรรยาเห็นดังนั้นจึงไดกลับตั้งหมอขาวหุงใหมไอหงุ ขาวนี้จะเสร็จมัน
ก็นาน ทานก็ทนหิวเอา
ก็ในเวลาเดียวกันนั่นเอง เศรษฐีซึ่งเปนนายของทาน เศรษฐีสมัยนัน้ เขาตองมีฉัตร พระราชา
แตงตั้งมีฉัตร 3 ชั้น เทวดาทีร่ ักษาฉัตรของเศรษฐีจึงไดแสดงตนใหปรากฏกับทานมหาเศรษฐี กลาว
วาจาโมทนาทีท่ าน พระอนุรุทธ ซึ่งเปนคนเกี่ยวหญาชาง ทําความดีคือทําบุญ ทานมหาเศรษฐีเห็น

เทวดาชัดเจน คือแสดงตัวชัดมาก กลาววาจาก็ฟงชัด ทานจึงไดถามวาเทวดา ฉันนะ ทําบุญมากกวา
ไอคนเกีย่ วหญาชางมากมาย ทําไมทานจึงไมโมทนา แคความดีของไอคนเกี่ยวหญาชาง เพียงแตเอา
ขาวที่มีอยู 1 จนหรือ 1 ชาม ใสบาตรพระปจเจกพุทธเจา และกับขาวที่เลวๆ หนอยหนึ่งเพียงเทานี้
ทําไมถึงโมทนา
ทานเทวดาก็บอกวา ความดีของทาน ทานเปนมหาเศรษฐีทําความดีมีมากบําเพ็ญกุศลมากก็
จริงแหล แตทวาอานิสงสมันไมเทาอานิสงสของคนเกี่ยวหญาชาง ทานมหาเศรษฐีก็ถามวาเปน
เพราะอะไร
ทานก็ไดบอกวา ขาวที่เขาใหเปนขาวมื้อสุดทายของชีวิต ประการหนึง่ เขาอดขามาถึงเวลา
12 ชั่วโมง เศษตลอดคืน แลวประการที่สองในตอนเชาที่เขาเหนื่อยมาก เวลาก็สายจัด ฉะนั้นขาวที่
เขาจะพึงกินเปนเครื่องประทังชีวิตใหทรงอยู แตอาศัยทีเ่ ขามีความเคารพในความดีขององคสมเด็จ
พระบรมครู เอาขาวไปใสบาตรพระปจเจกพุทธเจา เปนการตัดชีวิตถวายพระสงฆ ดํารง
พระพุทธศาสนา สรางความดี ฉะนัน้ ความดีของเขานีจ้ ัดวาเปนความดีเปนกรณีพิเศษกวาความดีที่
ทานมีอยู คือตัดชีวิตถวายทาน
ทานมหาเศรษฐีไดฟงดังนั้นก็คิดวา ไอเจาคนเกี่ยวหญานี่มันเปนคนใชของเรา เราจางมันมา
ไว เราจะตองซื้อบุญมัน แกใชวิธีซื้อแกไมโกงนะ พวกนัง่ ๆ นี่จําไวนะ อยาไปโกงบุญเขานะ ซื้อเขา
นะ จึงไดสั่งคนใหไปถามคนใชคนเกี่ยวหญาชางมา จึงไดนําเงินมาพันกหาปณะ พันกหาปณะ นี่มนั
พันตําลึง คือ 4 พันบาทสมัยนั้น บอกวาไอบุญที่เจาทําใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาเมื่อเชานี้ฉันซือ้
หนึ่งพันตําลึง
ตาคนนั้นแกบอกวา เรื่องของเจานายก็เจานาย คนรับใชก็คนรับใชลกู จางหรือคนรับใชก็
เปนสวนหนึ่ง แตเรื่องบุญนีม่ ันเปนเรื่องสวนตัว ฉันไมขายใหนาย ก็ถามวาทําไมจึงไมขาย ก็บอกวา
ไมขาย เรื่องบุญนี่ไมขาย เพราะทําไดยากกวาจะทําไดก็ตองแสนลําบาก ชีวิต อายุกาวเขามา
ประมาณเกือบจะ 30 ป เพิ่งไดสรางความดี คือทําบุญคราวนี้เปนครั้งแรก ฉะนัน้ ไมขอขายบุญนี่
มหาเศรษฐีก็เลยบอกวา ถาไมขาย งั้นก็ขอแบงไดไหม ขอแบงบุญ ทานอนุรุทธ สมัยนั้น
ทานเปนคนเกีย่ วหญาชาง ก็บอกวา ประเดี๋ยวถามอาจารยกอน แตความจริงพระปจเจกพุทธเจาก็ดี
พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดีพระอัครสาวกทั้งหลายก็ดี ในเมื่อการรับบาตรมีอยู แลวเมื่อรับ
บาตรเสร็จทุกทานก็ตองกลับ แตวาอยาลืมวาพระปจเจกพุทธเจาทานก็เปนพระพุทธเจาประเภท
หนึ่ง ซึ่งบรรลุธรรม บรรลุผลเองโดยไมไดรับคําสอนของใคร มีความดีคลายคลึงองคสมเด็จพระ
จอมไตร คือเปนพระอรหันตเหมือนกับ แตวาไมสอนใครเรื่องนิพพานเทานั้นเอง แตวาเพราะวามี
ญาณวิเศษ คงจะทราบวาเหตุนี้จะตองมี เมื่อรับบาตรแลวแทนที่จะกลับทันที ทานก็นั่งฉันอยูโคน
ตนไม ซึ่งมันไมมีระเบียบปฏิบัติตามนั้น ถือวาตองมีเหตุ
เมื่อกระทาชายนาย พระอนุรุทธ ในสมัยนัน้ เห็นวาเจานายจะขอแบงบุญจึงไดวิ่งกลับไปหา
พระปจเจกพุทธเจา นมัสการแลวจึงกราบถามความปญหาขอสงสัยวา พระคุณเจาบุญที่ผมทําแลว

เมื่อกี้นี้ เจานายเขาขอซื้อผมไมขาย แตวาเมื่อไมขาย เขาขอแบงหนอยจะไดไหมขอรับ พระปจเจกพุ
ทะเจาแทนที่ทา นจะตอบตรงๆ ทานกลับตอนเปนนิมิต
ทานถามวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ สมมติวาทานนีม้ ีคน และก็มไี ฟดวย คือคบและก็มี
เพลิงติดคบ ยืนอยูคนเดียว ถาชาวบาน 100 คน 1,000 คน หมื่นคน แสนคน ลานคน โกฏิคน ตางคน
ตางมีคบคนละอัน แตทุกคนเขาไมมีไฟทุกคนมาขอตอไฟจากคบของทาน แลวทุกคนก็มีไฟสวาง
หมด อยากจะทราบวากระแสไฟที่มันปรากฏในคบของทานมันลดนอยลงไปหรือเปลา กระทาชาย
นายคนนัน้ ก็บอกวา ไมลดลงขอรับ มันก็สวางเทาเดิม กระแสไฟมีเทาใดมันก็ลุกเทาเดิม มีเปลวเทา
เดิม
พระปจเจกพุทธเจาจึงตรัสวา เชนนั้น บุรุษผูเจริญ การที่เจานายเขาขอแบงบุญนั้น หไดบุญ
ของทานนิดหนอยก็จะไมหมดไมเปลื้องลงไป
แตความจริงความดีที่เขาพึงไดโดยอํานาจ
ปตตานุโมทนามัย เขาจะมีผลเชนเดียวกัน
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโยมที่มาจาก ชลบุรี ถา
กลับไปคราวนี้เขามาขอบุญเราก็แบงไดเลย ไมตองแบงหรอกบอกใหหมดเลยแก ฉันมีเทาไรให
หมดเทานัน้ ของเราไมหมดหรอกนะ ใชไหม ถาจะถามวาเขาจะไดไหม ก็ตองตอบวาได
ปตตานุโมทนามัย ที่พระพุทธเจาตรัสวาบุญก็สําเร็จดวยการโมทนา คือยินดีในความดีที่เราทํา เขา
โมทนา คือยินดีดวย
และไอคําวา โมทนานี่นะ อยาไปบังคับใหเขายกมือไหว แลวก็สาธุ นี่ไมจําเปนนะ บอก เอา
นี้ฉันแบงบุญให เราก็เฉยๆ สมันเปนหนุม เราก็ดีใจกับเขาพวกคนแกๆ หันมาบอกวา ไอหนู เอ็ง
ทําไมไมยกมือสาธุวะ เอาเขาแลว คือวาคําวายินดีนี่มจําเปนตองยกมือสาธุ ถาเราบอกเขาวา เราไป
ทําบุญมา ขอแผสวนกุศลใหดวยนะ ถาเขาไมยกมือไมกลาวคําสาธุ แตเขาดีใจดวย ก็ใชได แตถายก
มือสาธุดวยความจําใจ บุญนัน้ ไมมีบุญกับเขาเลย ผลไมมีกับเขาเลย จําไวนะ อยาเทีย่ วไปบังคับให
ใครเขาสาธุ เดีย๋ วมันคันมือคันไมมันจะชกเอานะ เลยบุญไมไดกลายเปนบาปไปเลย นี่วาถึงการแบง
บุญ เอาเวลาหมดไปเยอะแลว
ทีนี้สําหรับการบําเพ็ญกุศลใน วันสงกรานต ของบรรดาทานพุทธบริษัทสิ่งที่จะพึงไดขอ
กลาวยอๆ
หนึ่งเวลาเขามาถึงเขตวัด กอนที่จะเขาจัดทุกคนก็นกึ ถึงพระพุทธเจานึกถึงพระสงฆ นึกถึง
วัด เวลาที่ทกุ คนนึกถึงพระพุทธเจาเขามาบูชาพระพุทธรูปอยางนี้เปนพระพุทธบูชาอยางหนึ่ง อีก
อยางหนึ่งก็เรียกวา พุทธานุสสิตกรรมฐาน คือนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณมีอานิสงสมาก คนที่
นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณถึงแมวนั หนึง่ ชั่วขณะจิตเดียว พระพุทธเจากลาววา คนประเภทนี้ เมือ
ตายจากความเปนคนแลวเปนเทวดาทันที
สองทุกคนเขามาในเขตวัดนี้ หรือวัดไหนก็ตามมีโอกาสฟงธรรม ฟงพระสวด คิดแตวาจะ
ไปฟงพระสวดหรือฟงพระเทศน อยางนี้เปนเรื่องของพระธรรมเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ถือวา

บูชาพระธรรม ถาปรารภถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน รวมความวา อนุสสติ ทั้ง 3
ประการนี้ ทานจะนึกทั้ง 3 อยางหรือ อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะก็มอี านิสงสมาก
อยาง ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมเคยไหวพระพุทธเจา ไมเคยใหทานไมเคยใสบาตรร ไม
เคยรักษาศีล แตวาพอจะตายขึ้นมา ปวยไขไมสบายเต็มที่ นึกถึงความดีขององคสมเด็จพระชินศรี
เพียงชัว่ ขณะเดียวตายไปแลวจากความเปนคนไปเปนเทวดาทันที บนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก
แลวตอมาพอของ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วาคนทีไมเคยฟง
เทศน ไมเคยใสบาตร ไมเคยรักษาศีล ไมเคยยกมือไหวทานมากอน แตวากอนจะตายนึกถึงชื่อทาน
อยางเดียวไปสวรรคไดไหม องคสมเด็จพระจอมไตรจึงบอกวาพราหมณได แลวก็มีปริมาณมาก
ไมใช นับ 1 2 3 แตนับเปนโกฏิๆ
หลังจากนัน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาใหปรากฏ มา
พรอมทั้งวิมาน วาคนที่นั่งอยูที่นั่นเห็นหมด เห็นวิมานดวย เห็น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ดวย เมื่อ มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตร เขามาใกลกว็กา วลงจากวิมานไปนมัสการองคสมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจา
เทศนอีกจบเดียวทานเปนพระโสดาบัน นี่คณ
ุ คาของ พุทธานุสสติกรรมบาน และคําวา พุทธานุสสติ
อนุสสตินไี่ มจําเปนตองนัง่ หลับตาวา พุทโธ เพียงแตจิตนึกถึงก็ใชได นึกถึงพระพุทธเจาเปนพุทธา
นุสสติ นึกถึงพระธรรมเปนธัมมานุสสตินึกถึงพระสงฆ เปนสังฆานุสสติ อันนีบ้ รรดาทานพุทธ
บริษัทไดแลวเปนบุญใหญ
และประการตอไป บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย เขามาก็เอาจตุปจจัยมาถวาย ก็ถวาย
ดวยกันทุกคน จตุปจจัยของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทีถ่ วายนี้อาตมาไปใชในสวนประเภทนี้คือ
1. สังฆทาน เลี้ยงพระคือใชคาภัตตาหาร และก็คากระแสไฟเปน สังฆทาน
สวนนอกจากนั้นก็ไปสรางเปน วิหารทาน
สําหรับดานธรรมะ คือเทปที่จําหนายนีม้ ันไมพอกับทุน ก็เอาเงินจํานวนนี้ไปเจือจุนเปน
ธรรมทาน เปนอันวากุศลผลทานของบรรดาทานพุทธบริษัทอีกที่จะถึงไดก็คือ ที่เปน สังฆทาน ดวย
เปน วิหารทาน ดวย เปน ธรรมทาน ดวย
สําหรับ สังฆทาน ก็ดี วิหารทาน ก็ดี ทานสวนนี้บุคคลใดทําแมแตครั้งเดียวในชีวิตดวย
ความเลื่อมใส องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกวาอานิสงสที่จะพึงไดอยางยิ่ง เขาเกิดเปน
เทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก สําหรับ ธรรมทาน นั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา สัพ
พทานัง ธัมมทานังชินาติ การใหธรรมเปนทานชนะทางทั้งปวง ก็หมายความวา การใหธรรมเปน
ทาน เปนปจจัยแหงพระนิพพานเลยทีเดียว นี่ก็เปนอานิสงสสวนหนึ่งของบรรดาทานพุทธบริษัทที่
ไดในวันนี้
และนอกจากนั้น ความจริงเทศนวนั นีม้ ันก็ไมจบหรอก เรื่องสงกรานตมีเยอะจริงๆ
นอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษัท เมื่อกี้นี้ไดฟงพระสวดแปลกไปหนอย อาจารยหงา แกทําพิษ

ใหพระลอ กุสลา มมา อกุสลา มมา อัพยากตา ธัมมา ดีไมดี โยมจะตกใจ เอะ กูตายแลวหรือยังนี่
พระลอเขาแลวนี่ใชไหม ไอบท กุสลา นี่มันสะดุดใจจริงๆ โยม เอย แตพระนีก่ ับฆราวาส มี
ความเห็นตางกันนะ ถาชาวบานไดรับซองก็ซองของดํา ตกใจ จายสตางค พระเห็นซองขอบดําทีไร
ไดสตางคทุกทีเพราะพระมีอาชีพกินผี อาจารยหงา ฮิ และก็ บทกุสลา เมื่อกี้นี้บรรดาทานญาติโยม
พุทธบริษัทมีอานิสงสมากเปนพิเศษ เพราะวาที่เขานํามาสวดเวลาคนตายนี้ เขาถือวาเปนธรรมะที่มี
ความสําคัญ ถาคนตั้งใจฟงจะรูเรื่องหรือไมรูเรื่องก็ตาม อานิสงสใหญมาก
เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวตอนหนึ่งคือ กลาวถึงหรือวาปรารภสาวก
ของ พระสารีบุตร คือวาลูกศิษยของ พระสารีบุตร 500 องคนี่ 500 องคกอนที่จะมาบวชก็เปนลูก
ของชาวประมง ลูกชาวประมงที่มีอาชีพอะไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบ หากินในทาง
ปาณาติบาต แตวาพอบวชแลวไมนาน องคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเรียก พระสารีบุตร มาวา
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอทั้ง 500 องคนี่ อดีตจริงๆ เมือ่ สมัย พระพุทธกัสสปทศพล
เวลานั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา พระพุทธกัสสปทศพล เวลานั้นองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา พระพุทธกัสสป ไดสอน อภิธรรม 7 คัมภีร คือ ปกรณ 7
ประการ บทสวด พระอภิธรรม 7 บท ที่เขาสวดผี คือเวลาผีตาย คนตาย พระพุทธเจาทรงสอน
บรรดาพระสงฆทั้งหลาย เวลายามวางพระสงฆทั้งหลายก็เขาไปในถ้ํา พากันสาธยายทองมนตเพื่อ
ความคลองใจ ซักซอมกัน
อยางที่พระทานสวดเมื่อกี้นี้ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง 2 จบ แตความจริง 2 จบนี่
เทากับ 7 จบ ของเวลาสวดกลางคืน จบแรกนี่ขึ้นบท กุสลาธัมมา เขาเรียกบท มาติกา มาติกา เขา
แปลวา แมบท อันนี้ตอนกลางคืนที่สวดศพ แมบทนี่คุมไป 6 จบ คือ 7 จบ ตองแยกไปจากหนึ่งจบ
ตน คือ 6 จบ แยกเปนหนึ่งบทตน และบททายเปน เหตุปจ จโย กลาวคือเหตุและปจจัย
และก็เวลานั้นเมื่อบรรดาพระทั้งหลายไปสวดสาธยายซักซอม อยางที่พระสวดเมื่อกี้นี้ ตอง
วาพรอมๆ กันใหเสียงแกอยูต ัวหนึ่ง และก็มีคางคาว 500 ตัว คางคาวนีป่ กตินอนกลางวัน เธอเอาขา
จับเพดานถ้ํา หอยหัวลง เวลาพระไปสวดฟงเพลินชอบใจในเสียง แตทวาบรรดาคางคาวทั้งหลาย
เหลานั้น เขาก็ไมรูวาคนสวดเปนพระดีไมดี แกจะนึกวาไอคางคาวตัวเหลืองๆ หัวโลนพวกนี้ ทําไม
บินไมไดอยางเราหวาแกอาจจะนึกอยางนั้นนะ แกไมรูวา เปนพระ และแกก็ไมรวู าเสียงที่สวดเปน
ธรรมะ
พระพุทธเจาทรงยืนยันกับ พระสารีบุตร วา สารีปตุ ตะ ดูกร สารีบุตร ขณะทีพ่ ระไป
สาธยาย พระอภิธรรม ทั้ง 7 คัมภีร คางคาว 500 ตัวนี้ฟงเพลินพอใกลจะจบก็ปรากฏวา เทาหลุดจาก
เพดานถ้ํา หลนลงมาตายหมดดวยกันทั้ง 500 ตัว แตอาศัยที่เอาจิตเขาไปฟงพระอภิธรรมที่
พระพุทธเจาทรงแนะนําบรรดาพระสงฆทงั้ หลาย กําลังจิตก็เปนกุศล คางคาว 500 ตัวเมื่อหลนมา
ตายแลว ก็จิตก็ขึ้นไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก ทั้งหมด 500 เมื่อสมัยพุทธกาลนี้

บุญบารมีสั้นไปก็กลับมาเกิดเปนลูกชาวประมง เวลานี้มาบวชเปนลูกศิษยของเธอ 500 องค ฉะนั้น
เธอจงเรียน ปกรณ 7 ประการ นี้ไป แปลวา จงเรียน อภิธรรม 7 คัมภีร นี้ไป กลับไปถึงวัด ฉัน
ภัตตาหารเสร็จใหเรียกบริษทั คือลูกศิษยของเธอมาแลวเทศน ปกรณ 7 ประการ พระอภิกรรม 7
คัมภีร โดยยอลูกศิษยของเธอทั้งหมดจะสําเร็จอรหัตผล เพราะเปนปจจัยเดิม
พระสารีบุตร จึงไดปฏิบัติตามนั้น เมื่อเทศนจบก็ปรากฏวา พระทั้ง 500 รูป สําเร็จอรหัตผล
ทั้งหมด
นี่ละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ก็บรรดาคางคาวเขาไมรูจักวา ทานผูสวดเปนพระ และก็
ไมวาเสียงนั้นเปนเสียงธรรมะ เพียงแคพอใจในเสียงธรรม เขาฟงเทศนซ้ําอีกคราวหนึ่ง เขาก็เปน
อรหันตผล ก็เวลานี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกคนที่มานั่งที่นี่มาดวยจิตเปนกุศล เคยบําเพ็ญ
บารมีมาแลวเปนอสงไขยกัปที่มากันนีก้ ็ตงั้ ใจมาทําบุญ
รูวาทานผูสวดเปนพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา
และประการที่สอง ก็ทราบวา คําสวดนีเ้ ปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนั้นความดีกําลังกุศลสวนตางๆ ของบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จะมีผลยิ่งใหญกวาคางคาวนั้น
มาก
หากวาบรรดาทานพุทธบริษทั มีความพอใจในคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
จิตมุงพระนิพพานเปนอารมณ หมายความวา จิตนิยมตั้งในความดีขนั้ ตนคือ มีความเคารพใน
พระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริง เคารพในพระอริยสงฆ ทรงศีล 5 บริสุทธิ์จริง จิตมุงไว
เฉพาะนิพพาน ถาคิดวาการทําความดีทุกประการเราไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน สิ่งที่เราตองการ
ก็คือนิพพาน ถาทําอยางนี้ ตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้น ถาอยากไปนิพพานนะ ถาใครไมอยากไป
นิพพานก็ขอๆ ไวกอนถาฉันตายเมื่อไรนะ ไปนรกเมื่อนัน้ ก็ไปไมไดหรอก นึกถึงความดี นี่บอกตาย
เมื่อไรขอไปนรกเมื่อนั้น ทางนรกเขาไมใหไป นาเจ็บใจมันไมสมความประสงคนะ
และอยาลืมวาธรรมะขององคสมเด็จพระพุทธองคนี่ มีคุณประโยชนมากบรรดาทานพุทธ
บริษัทมีใจจริงแลว
ตอนี้ไปเหลือเวลาอีก 6 นาที ก็จะขอพูดถึง เรื่องสงกรานต สักหนอยหนึ่งเพราะมาวันนี้มา
ทําบุญ เรื่องสงกรานต กัน ประเดี๋ยวโยมที่ ชลบุรี เดี๋ยวไมมี สงกรานต ไปแจกเขานะ หวงอยูคน
เดียวนะ ทานมาแลวก็เมื่อกีย้ องไปถาม เรื่องของ สงกรานต นี่มันมีความดีขนาดไหน แตความจริง
เรื่องยาวมาก ขอเอาคําแนะนําขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ตอนตนมากลาวไวพอสมควรแก
เวลาความก็มอี ยูวา
ในสมัยหนึ่งในตอนตนโนนพระพุทธเจาของเราเอง เกิดเปนลูกของทานมหาเศรษฐี ชื่อ
ธรรมบาล แลวก็เปนพราหมณ พราหมณตระกูลนี่ คือทั้งตระกูลทั้งหมดทั้งบานนั้นก็ดี คณะของเขา
ทั้งหมดก็ดี ตางคนตางปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการเหมือนกันทั้งหมด และคนในกลุมนัน้

ทั้งหมดไมมใี ครตาย เมื่อสมัยเปนเด็กก็ไมตาย เปนหนุมเปนสาวก็ไมตาย เปนวัยกลางคนก็ไมตาย
ตองตายเมื่อแกดวยกันทุกคน
เมื่อ ธรรมบถ อายุไดประมาณ 16 ป ก็ไปศึกษาที่ เมืองตักสิลา เวลานั้นปรากฏวา คนสมัย
หนุมออนกวาทาน เกิดตายขึ้นมา เขาทําการฌาปนกิจไอฌาปนกิจนี่ แปลวา เผา เผาศพ ทานธรรม
บาล ก็ไปชวยเขาเผาศพ ก็รูวาศพที่ตายนีม่ ันเด็ก เด็กกวาทานนิดหนอย กลับมาจึงไดถามอาจารยวา
ทานอาจารยไอคนเมืองนี้ทําไมถึงตายสมัยยังหนุมๆ อาจารยก็บอกวาไอความตายนี่มันไมแนนอน
ที่พระพุทธเจาทานบอกวา ชีวิตเปนของไมเที่ยง แตความตายเปนของเทีย่ ง และความตายนี่ไมมนี ิมิต
เครื่องหมายแนนอน อาจจะตายเมื่อกอนออกจากทองแมก็ได ออกจากทองแมใหมๆ ตายก็ได เปน
เด็กพอคลานไดตายก็ไดเดินไดตายก็ได เปนหนุมเปนสาวตายก็ได วัยกลางคนก็ได แกตายก็ได
ทานธรรมบาล บอกวา ไมจริงหรอก คนในบานผมทั้งหมด ในเขตนัน้ ทัง้ หมด ไมมีใครเขา
ตายเมื่อเปนเด็ก มีแตคนตายเมื่อเปนคนแก อยางนี้ทานอาจารยก็เลยสงสัยวา ธรรมบาล นี้จะพูดจริง
หรือโกหก ทีพ่ ูดนะพูดจริง เรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแน วันหนึ่งจึงไดนํากระดูกคนตายคนอื่นๆ หอ
ผาเรียบรอยสงไปใหพอของ ธรรมบาล เขียนจดหมายสงไปวา เวลานี้ ธรรมบาล ลูกชายของทาน
ตายเสียแลว แตวาสถานทีม่ ันไกลไมสามารถจะนําศพมาสูบานทานได จึงไดทําการฌาปนกิจ คือ
เผาเสร็จก็สงกระดูกมาแทน
ปรากฏวา คนบานนั้นทั้งบาน ไมมีใครเขาเชื่อเลยวา ลูกเขาตายเขาตางคนตางมายืนกับ
อาจารยวา ลูกฉันตองไมตายแน ในที่สุดอาจารยกย็ ืนยันยอมรับ อาจารยจึงถามวา ทําไมทานจึงไม
เชื่อวาคนจะตายเมื่อวัยกลางคนหรือวาวัยเปนเด็ก ตองตายเมื่อแก
เขาก็เลยบอกวา ในหมูบานฉันทั้งหมดทุกคนเขาปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ ฉะนั้น
หากวาทานผูใดถาตองการจะมีอายุยืนนาน นานหรือไมนานก็ไมรู ใหปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10
ประการ ที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนมนุษยธรรมและอยาลืมนะ ถาชาติกอนทํา ปาณาติบาต มาก
กรรมบถ ชาตินี้ชวยไมไดนะชวยไปสวรรคได ชวยใหอายุยืนไมไดนะ
กรรมบถ ทั้ง 10 ประการก็มีอาการคลายกับศีล 5 คือ 1. ไมฆาสัตวตัดชีวิต มี ปาณาติบาต
เหมือนกัน ขอที่ 2 เวนจาก อทินนาทาน คือไมลักไมขโมยไมยื้อแยงทรัพยสมบัติของใคร ขอที่ 3 ไม
ทํา กาเมสุมิจฉาจาร ขอที่ 4 ไมพูดเท็จ ขอที่ 5 ไมพูดคําหยาบ ขอที่ 6 ไมพูดสอเสียด ยุยงชาวบานให
เขาแตกกัน ขอที่ ไมกลาววาจาเพอเจอเหลวไหล ขอที่ 8 จิตไมคิดอยากจะลักทรัพยของใคร อันนีว้ า
ถึงจิต ตอนขอที่ 8, 9, 10 นี่ ก็เปนธรรมะ คือขอ 8 ใชอารมณใจวา จิตไมคิดไมละโมบโลภมาก ไม
อยากจะไดทรัพยสมบัติของใครที่เขาไมใหโดยชอบธรรม และขอที่ 9 คือวา ไมคิดจะประทุษราย
ใคร คือระงับความโกระความพยาบาท ขอที่ 10 ไมมีความเห็นผิด คือวา ไมมีทิฏฐิ คิดคานคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

พระพุทธเจากลาววา บุคคลใดปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการนี้ไดบุคคลนั้นเรียกวา
มนุษยธรรม คือ มีธรรมของมนุษย นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เวลามันก็จะมากเกินไป เพราะ
เทศนไปเทศนมามันก็จะเกินครึ่งชั่วโมง ทานทั้งหลายก็จะนั่งเมื่อยกันแย
เปนอันวาขอสรุปไวงายๆ วา ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมาบําเพ็ญกุศลในคราวนี้ ได
ประกอบความดีหลายประการ
ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สรรเสริญแตความดีทั้งหมดที่เราทํา ก็อาศัยความดีนี้เขาไปตัดกิเลสตัวสําคัญ คือรากเหงาของกิเลส
คือ โลภะ ความโลก โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง
สําหรับ ทาน การบริจาคของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่เปนอาหารก็ดี จตุปจ จัยก็ดี
เปนวัตถุกด็ ี อันนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เปนปจจัยตัด โลภะ
ความโลภ เปนบันไดกาวทีห่ นึ่งที่เขาถึงนิพพาน
ประการที่สอง บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตางคนตางสมาทานศีลสําหรับศีลที่จะทรง
ไดดี ก็อาศัยเมตตา ความรัก กรุณาความสงสาร และสันโดษยินดี เฉพาะทรัพยที่มอี ยู และก็องค
สมเด็จพระบรมครูกลาววา ศีลเปนปจจัยตัดความโกรธ คือตัดกิเลสตัวทีส่ อง เพื่อเขาถึงนิพพาน
และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา และเปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายสวนใหญที่นงั่ อยูในทีน่ ี้ก็เปนนักปฏิบัติศมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน สําหรับ
การฟงเทศนก็ดี ปฏิบตั ิสมถวิปสสนาก็ดี ปจจัยนี้เปนปจจัยตัดโมหะ ความหลง
ฉะนั้นการที่บรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัตินี้ ชื่อวา เปนการปฏิบัติตรงตามพระพุทธ
ประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขานิพพาน
อานิสงสความดีที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่มีความเคารพในพระพุทธเจาก็ดี ในพระธรรมก็ดี
ในพระอริยสงฆก็ดี และพยายามปฏิบตั ิความดีตามทีอ่ งคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสั่งสอนมาขอปจจัยนี้จงเปนปจจัย บันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวน
หนาจงเขาถึงซึ่งนิพพานในชาติปจจุบันที่เทอญ
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง 3 จงขอดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแต
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในธัมมิกกถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว
แตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความเปนมาของสงกรานต
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 14 เมษายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริงติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาของสงกรานตตาม
พระสูตร เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจ
กันมาบําเพ็ญกุศลเนื่องใน วันสงกรานต เปนวาระทีส่ อง สําหรับอารัมภบทพจนคาถา ไดกลาว
มาแลวในวันวานนี้ วันนี้ก็ขอขึ้นเรื่องราวของสงกรานตตอไป
ความมีอยูว า เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
ในสมัยนัน้ องคสมเด็จพระบรมครูปรารภ ธรรมบถ เปนเหตุเหตุฉะนัน้ องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ธัมมกาโมภวัง โหติ ซึ่งเปนใจความวา บุคคลใดผูใครธรรม
บุคคลนั้นเปนผูเจริญ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในสมัยนั้นตระกูลของ ธรรมบาล บิดาของ
ธรรมบาล นั้นเปนหัวหนาพราหมณผูสอนอรรถธรรมแกบรรดาพราหมณทั้งหลายและก็องคสมเด็จ
พระจอมไตรคือ พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม คือเกิดเปนลูกชายมีนามวา ธรรมบาล
คําวา ธรรมบาล นี้แปลวา ผูรักษาธรรมสําหรับพราหมณตระกูลนี้ หรือคณะนี้สั่งสอนใหกัน
ประพฤติปฏิบัติในดานของ กรรบถ 10 ประการ คือวา ทุกคนตั้งแตเด็กเริ่มพูดได จนมาจนถึงแกจน
จะตายทุกคนจะตองปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการ เปนปกติสําหรับ กรามบถ ทั้ง 10 ประการนี้
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดากลาวไว 10 อยาง มีอาการคลายกับศีล 5 แตตางกันดวยธรรมะ ตามที่
กลาวมาแลววันวานนี้ นีว่ ันนี้จึงขอนํามากลาวซ้ํา คือ
1.
เวนจาก ปาณาติบาต การฆาสัตวตัดชีวิต
2.
จิตไมคิด และก็ไมทําในการลักขโมยสิ่งของของบุคคลอื่น
3.
ไมละเมิดในความรักคือไมทํา กาเมสุมิจฉาจาร
4.
สมเด็จพระพิชิตมารกลาววา เวนจากการพูดปด
5.
เวนจากการพูดคําหยาบ
6.
เวนจากการพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกันและก็
7.
เวนอาการพูดวาจาทีไ่ รประโยชน ที่เรียกวา วาจาเหลวไหล
8.
องคสมเด็จพระจอมไตรกลาวถึงดานของจิตใจ นั้นก็คือวาจิตไมคิดจะลักจะขโมย
จะยื้อแยงทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น นี่วากันเรื่องจิต
9.
องคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา ไมคิดประทุษรายบุคคลอื่น
10. ไมมีความเห็นผิด

รวมความวา กรรบถ ทั้ง 10 ประการนี้ คณะของ ธรรมบาล คือพราหมณตระกูลนัน้ ทัง้ หมด
ปฏิบัติไดดี และก็เปนปจจัยใหคนทั้งหลายเหลานัน้ ตระกูลนั้นปรากฏวา เกิดขึน้ มาแลวตายตาม
อายุขัยทั้งหมด คือวาเปนคนมีอายุยืนนาน มีอายุครบครบอายุขัยไมนอยกวา 100 ปจึงตาย
ตอมาเมื่อ ธรรมบาล เติบใหญอายุได 16 ป บิดามารดาจึงปรึกษากัน สงไปศึกษาวิชาการที่
เมืองตักสิลา แลววันหนึ่งปรากฏวา ธรรมบาล เห็นบุคคลผูตายมีอายุออนกวาตน จึงมีความสนใจ
เขาไปถามอาจารยวา บุคคลนี้ยังไมแกทําไมจึงตาย อาจารยผูสอนวิชาการก็บอกวา ขึ้นชื่อวาความ
ตายนี้ไมมนี ิมติ เครื่องหมาย คนอาจจะตายตั้งแตยังอยูในครรภมารดายังไมทนั คลอดก็มี บางคน
ออกมาจากครรภมารดาไมเทาไรก็ตาย บางคนเปนเด็กไมทันจะใหญก็ตาย บางคนเปนเด็กใหญแลว
ก็ตาย บางรายมีเปนหนุมเปนสาวก็ตาย เปนตน จนกระทั่งถึงบุคคลที่มีอายุวยั กลางคน แลวก็คนแก
ธรรมบาล ไดฟงก็แปลกใจ จึงไดถามวาทําไมจึงเปนอยางนั้น ในตระกูลของ ธรรมบาล ไดฟงก็
แปลกใจ จึงไดถามวาทําไมจึงเปนอยางนัน้ ในตระกูลของ ธรรมบาล ก็ดี ในเขตบานที่บิดามารดาสั่ง
สอนก็ดี คนขึน้ ชื่อวาตายในกอนที่วยั แกนไี้ มมี
อาจารยฟงแลวก็สงสัยอยูเ หมือนกันวา ทําไมชาวบานชาวเมืองเขานะตายกันไมนับอายุ แต
ไอคนบานนี้มนั ทําไมจะตองแกจึงตาย มาวันหนึ่งอาจารยอยากจะสอน สอบความจริงเพื่อความ
เขาใจ จึงไดนาํ เอากระดูกของคนที่ตายแลวมาหอเขา แลวก็เขียนจดหมายสงถึงบิดาของ ทานธรรม
บาล วา เวลานี้ ธรรมบาล ลูกชายที่สงมาเรียนศึกษาวิชาการที่ เมืองตักสิลา นั้น ตายเสียแลว การ
จํานําศพเอามาบานก็รูสึกวาไมสะดวก จึงไดทําการฌาปนกิจ คือเผาศพสงกระดูกมาให เมื่อคน
นําไปแลวชาวบานชาวเมือง บิดามารดาของ ธรรมบาล ก็แปลกใจ เขายืนยันวาอยางไรๆ ลูกชายเขา
ตองไปตายแน เขาไมเชื่อที่อาจารยบอกไป ในที่สุดก็มกี ารสอบสวนกันขึ้น ทานอาจารยก็ยอมรับวา
การทําอยางนัน้ อยากจะพิสจู นความจริงเพราะ ธรรมบาล เคยปรารภ
และในตอนนีส้ มเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา การที่คณะของ ธรรม
บาล คือพราหมณตระกูลนั้นไมตาย เพราะพราหมณตระกูลนี้รักษา กรรมบถ 10 กันมานานหลายชัว่
อายุคน เปนผลดานปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ จึงไมมีการตายในระหวางอายุกอนสิ้น
อายุขัย ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาดาตรัสวา ธรรมบาล ไปศึกษาวิชาการที่ เมืองตักสิลา
ปรากฏวาเปนเด็กที่มีความฉลาด และมีความสามารถเกิดบุคคลใดๆ ครูบาอาจารยทั้งหลายก็มีความ
รักใครเปนอยางดี จริยาก็ดี ความรูสึกก็ดี มันสมองและความคิดก็ดี ครั้นเมื่อจบวิชาการมาแลวนี้
อาจารยก็สงกลับบาน เมื่อสงมาแลวบิดามารดาก็ทดสองความรูที่ไดมาเปนอันวา ธรรมบาล มี
ความรูจริงตามที่ตองการ และก็มีความลาดกวาบิดา จึงไดตั้งใจ ธรรมบาล เปนอาจารยสอนที่เมือง
นั้นตอไป คือสอนวิชาการตามแบบฉบับของพราหมณ และก็คงรักษาประเพณีคอื การรักษา
กรรมบถ 10 ประการนี้ไวปกติ

วันหนึ่งทานกลาววา ทาวมหาพรหม แตความจริง ทาวมหาพรหม นี่มี 16 ชั้นนะ (บอกเด็ก
อยาเสียงดัง บอกแมดว ยนะ อยาใหลกู เลนเสียงดัง) คือวา ทาวมหาพรหม ไดพิจารณาความดีของ
ธรรมบาล วา ธรรมบาล นี้ความจริง เปน หนอพระบรมพงศโพธิสตั ว คือจะไดเปนพระพุทธเจา
ตอไป และเปนเด็กที่มีความฉลาดมาก ทรงธรรมเปนอยางดี แตวา ชาวประชาชาติทั้งหลายก็มี
ความรูสึกวา ธรรมบาล นี่เหมือนกับบุคคลธรรมดา จึงไดคิดวาจะประกาศความดีของ ธรรมบาล
วันหนึ่ง ทาวมหาพรหม จึงลงมาจากชัน้ พรหม แสดงตนเปนพรหมชัดแลวประกาศให
บุคคลในหมูในบานั้นมาประชุมพรอมกันลานคือ ที่ประชุมแลวก็ถามปญหา 3 ขอ เงื่อนไขมีวา ถา
การถามปญหานี่ ถาใครแกปญหาไมไดกจ็ ะตองตาย ถาเขาแกไดพรหมก็ยอมตาย เอาชีวิตเขาแลก
เหมือนกัน
ปญหาที่เขาถามในวันนั้นก็โดยมุงเฉพาะอยางยิ่ง คืออาจารยผูสอนธรรมไดแก ธรรมบาล
ปญหาที่ถาม อาจารยหงา เขาถามวายังไงนะ ลืมเสียแลววะ หือปญหาทีถ่ ามมี 3 ขอ คือถามเรื่องสรศี
ถามวาเวลาเชาราศีอยูที่ไหน เวลากลางวันราศีอยูทีไหน และก็เวลากลางคืนราศีอยูทีไหน ถามเทานี้
ไมยาก เปนคําถามที่ไมยาก แตคนตอบอาจจะยาก ถามแลวใหตอบก็ไมสามารถจะมีใครตอบได จึง
ใหเวลา ธรรมบาล 7 วัน วาเราจะใหเวลาของทาน 7 วัน ถา 7 วันตอบไมไดเราจะตัดหัวทาน ถาทาน
สามารถตอบได เราจะใหทานตัดหัวเราเหมือนกัน
เมื่อประกาศแลว ทาวมหาพรหม ก็กลับ แตความจริง ทาวมหาพรหม กลับไปแลว ธรรม
บาล ไตเพทนีไ่ มมีราศีอยู นีค่ วามดีพิเศษของพราหมณในตระกูลนัน้ ก็คือ มี กรรมบถ 10 ก็ไมมีราศี
เหมือนกัน รวมความวานั่งพิจารณาคิดบาง ถามคนอื่นบาง อยูประมาณ 4-5 วันก็ตกลงกันไมได ไม
มีใครรู
สมเด็จพระบรมครูตรัสวา ตอนนั้น ธรรมบถ คิดตัดสินใจไปตายเอาดาบหนา คิดวาใน
ฐานะที่เราเปนอาจารยสอนเขา ถาเราแกปญ
 หานี้ไมไดจะยอมใหคนฆาตายก็ไมเปนการสมควร จึง
หาทาวหนีออกจากบาน หวังวาจะไปตายเสียในปาดีกวา เปนอันวาเปนวันที่ 6 คือวันรุงขึ้นจะเปน
วันที่ 7 กอนจะถึงวันกําหนดที่ ทาวมหาพรหม จะมาถามปญหา ก็ปรากฏวา ทานธรรมบาล ไปนอน
อยูโคนตนไมใหญตนหนึ่ง คิดวาเราตายในปานี้ดกี วา ไมกลับบานละ
วันนัน้ ก็เปนการพอดี เปนเวลาตอนเชา ในตนไมนั้นมี นกอินทรี อยู 2 ตัวผัวเมีย และก็มีลูก
นอยๆ อยูใ นรังกี่ตัวไมปรากฏ ฝาย นกอินทรี ผูเปนเมียก็ถามสามีวา วันนี้ไมไปหาอาหารรึ วันพรุงนี้
ลูกของเราจะไมมีอาหารกิน เพราะอาหารที่มีจะหมดในวันนี้ นกอินทรี ตัวผัวก็บอกวา ไมไปหรอก
พรองนี้เราจะไดเนื้อมนุษยกนิ เนื้อมนุษยนี่อรอย นางนกอินทรี ก็ถามวา เนื้อมนุษยจะเปนเนื้อใคร
ทําไมจึงจะไปกิน และอยูๆ มนุษยจะเปนอาหารของ นกอินทรี นี่มันแสนจะยาก
นกอินทรี ผูเปนสามีก็บอกวา มหาพรหมมาถามปญหา 3 ขอกับ ธรรมบาถ แตวา ธรรมบาล
คิดไมออก ถาหากวา ธรรมบาถ ตอบไมได ทาวมหาพรหม ก็จะตัดคอ ธรรมบาล ถาหากวา ธรรม

บาถ ตอบได ทาวมหาพรหม ก็จะยอมให ธรรมบาล ตัดคอเหมือนกัน ไอเรื่องนี้ตองคิดหนอยนะ ฟง
ไปฟงกันตอนหลังก็รวมความวา นางนกอินทรี ก็ถามวา ธรรมบาล คิดไดไหมละ นกอินทรี ผูสามีก็
บอกวา เปนปญหาที่ลึกซึ่งคัมภีรภาพมาก ไมมีอยูในตําราใดๆ ฉะนั้น ธรรมบาล คิดปญหานี้ไมได
แน เปนอันวาวันพรุงนี้ ธรรมบาล จะตองตาย ธรรมบาล นอนที่โคนตนไมก็คิดไวในใจวา ถา ธรรม
บาล จะตาย จะตองไมตายดีกวา คิดในใจนะ
เปนอันวา นางนกอินทรี ผูเปนภรรยาก็เกิดสงสัย ถาม นกอินทรี ผูเปนสามีวา ปญหาที่ ทาว
มหาพรหม ถาม ธรรมบาถ นะ ถามวาอยางไร อีตอนนี้ ธรรมบาล ถาเปน ตาหงา ก็หูผึ่งใชไหม สามี
ก็บอกวา เขาถามปญหาไมยาก คือวาถามราศี 3 ประการ ถามวาเวลาเชาราศีอยูทีไหน เวลากลางวัน
ราศีอยูทีไหนเวลากลางคืนราศีอยูที่ไหน เขาถามแคนี้นะ
นางนกอินทรี ผูเปนภรรยาก็ถามตอไปวา แลวก็ทานนะรูไหม รูไหมวาผัวเมียนะ เปน นก
อินทรี จริงหรือ นกอินทรี ปลอม ทําไมจะตองมานั่งรูปญหากันแลวมานั่งพูดกันในวันนั้น ก็รวม
ความวา นกอินทรี ที่พูดกันนี่ไมใช นกอินทรี จริงเปน นกอินทรี ปลอม นกอินทรี นั้นก็คือ ทาว
มหาพรหม นัน้ เอง เขาสงสาร ธรรมบาล เห็นวาเปนดี มีศีล มีธรรม 2 คนนั้นอยูใ นดานของความดี
เห็นวา ธรรมบาล คิดไมไดอยางนี้จึงแปลงเปน นกอินทรี มา ทั้ง พรหม ก็ทั้งสอง พรหม นั่นและ
นกอินทรี ผูเปนเมียก็ไมใช นกอินทรี ตัวเมีย ไมใช นกอินทรี ตัวผู คือ พรหม ตัวผูแปลงเปน นก
อินทรี ตัวเมีย และก็ พรหม ตัวผู เอะ พรหม เขาเรียกตัวผูหรือเปลา ตาหงา เออ ก็อยากเปน นก
อินทรี นี่ (หัวเราะ) ก็แปลงเปน นกอินทรี เมีย เขาตองการจะสงเคราะห ธรรมบาล จึงมาถามปญาให
ทราบ
เมื่อ นกอินทรี ภรรยาถามวา ปญหาเขาถามวาอยางไร และก็ราศีนั้นเขาตอบวายังไง ทาน
สามีก็ตอบวา ราศีนะ ความจริงมี 3 มีตอนเชา ตอนกลางวันและตอนกลางคืน ตอนเชานี่ราศีอยูท ี่
หนา คนทุกคนจึงลุกมาจากตื่นนอนแลวก็ลางหนาทําใหหนาสะอาด จัดเปนราศีนามองนาดู ไมนา
เกลียด ไมใชขี้ตาโปนมานั่งทอง ทองกอนบวช และสําหรับ กลางวันนั้นราศีอยูทอี่ ก คนมันรอน
เวลากลางคืนราศีอยูที่เทา คนกอนจะเขานอนจึงตองลางเทากอน
สงสัยวาคนทีน่ ั่งในศาลานี่ตอนกอนนอนลางหรือเปลาก็ไมรูหือ (หัวเราะ) สงสัยนะ คงจะมี
ไมกี่คนละมั้ง ก็ถือวาสวดมรองเทาแลวนีน่ ะ นี่ขาดราศีสามนะราศีที่สอง เวลานี้กไ็ มไดใชกนั นี่ หือ
อาจารยหงา ก็ไมจําเปนเพราะวา เวลานัน้ เมืองอินเดียว มันรอนมาก น้ําหายาก เอาน้ําลูบอกเวลา
กลางวัน เวลากลางคืนจะเขานอนก็ลางเทากอน ราศีอยูทีเทา
เมื่อ ธรรมบาล ไดยินเขาก็ดีใจวา เออ วันพรุงนี้ ทาวมหาพรหม มาเราแกได ก็กลับบาน เมื่อ
กลับบานแลวตอนเชาก็สั่งประชุมบรรดาประชาชนทั้งหลายวา วันนี้เราจะแกปญหากับ ทาว
มหาพรหม ในที่สุด ทาวมหาพรหม มาก็ถามปญหาตามเดิม ทานธรรมบาล ก็ตอบได เมื่อตอบได
ในตอนนี้ ทานทาวมหาพรหม ก็สรรเสริญความดีของ ทานธรรมบาล เปนอันมาก วาเปนคนควรแก

การสักการะบูช าของบุคคลทั้งหลาย ควรจะยึดถือเปนครุบาอาจารยตอ ไปเพราะเปนคนดี นี่ตามพระ
บาลีทานก็จบอยูใกลแคนี้ ไมมากนัก
เปนอันวาในเมื่อ ทานธรรมบาล ตอบปญหาไดแลว ทานทาวมหาพรหม ก็รักษาสัจจะ จึง
ไดบอกวา ธรรมบาล เราจะตองรักษาสัจจะใหฐานะทีพ่ รหมเราบอกแลววาถาหากวาทานแกไมได
เราจะตัดคอทาน ถาทานแกได เราจะยอมใหทานฆาเรา ดังนั้นทานจึงฆาเราตามสัญญาเถอะ
แลวบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ก็ลองคิดวาคนที่เขารักษา กรรมบถ 10
ครบถวนนะ เขาจะหาใครได ถาฆาแปลวา ขาดขอ ปาณาติบาต เปนอันวา ธรรมบาถ บอกว เปนการ
ใหอภัยเพราะวา ความรูที่เราไมไดรูขึ้นมาเอง เออ นัน่ เขาก็มีสัจจะนะ นอกจาไมพูดปด ไมพูด
สอเสียด ไมพดู คําหยาบเพอเจอ เหลวไหล ยิ่งมีจิตใจมั่นคงในธรรมะ มีสัจจธรรม เขาบอกวา ทาน
ทาวมหาพรหม วา ความรูนี่ไมใชความรูของฉัน ก็ตัดคอทานไมได ทานทาวมหาพรหมก็ถามวา รู
มาจากใคร เอาตัวคนนัน้ มาไดไหม ทานธรรมบาล บอกวาคนนั้นเขาไมใชคน เขาเปน นกอินทรี
ทานหนีเขาไปอยูในปา นกอินทรี วาอยางไรก็วาตามทีก่ ลาวมาแลวเมือ่ กี้นี้ ทานทาวมหาพรหม ก็
บอกวา เราถามปญหาทานเราไมไดผูกมัดวาทานจะไปถามใครหรือไมถามใคร เราถือวาเปนการแก
ไดหรือไมไดเทานั้น ถาทานแกไมได ทานตองตาย เมื่อทานแกได เราก็ตองตายเชนเดียงกัน
ทานธรรมบาล บอกวา ตระกูลของเราทั้งหมดรักษา กรรมบถ 10 ทั้ง 10 ประการเราไมฆา
ใคร ถาตามพระบาลีที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัส ก็คงแคนี้มันจบ ทาวมหาพรหม
ชมเชยความดี และชมเชยคณะพราหมณทั้งหมดนีว้ าทรง กรรมบถ 10 ทั้ง 10 ประการไวครบถวน
และหลังจากนัน้ ทานก็ทรงพยากรณวา ทานธรรมบาล ผูนี้คือ หนอพระบรมพงศโพธิสัตว
ที่จะไดตรัสเปนพระพุทธเจาตอไปในภายภาคหนามีนามวา พระสมณโคดม บรมครู นี่ตามบาลีนะ
ตามบาลีในพุทธศาสนา
ตามนี้ตอนนี้ทางพุทธศาสนา เรานี่มีพราหมณเขาทาแทรกหลายตอน ที่จะตองนํามาสังคาย
นกกันตั้งหลายครั้ง นอกจาก ปฐมสังคายนา คําวา ปฐมสังคายนา นีก่ ารรอยกรองวา ทําอยางไรที่
พระพุทธเจาทรงสอนครั้งแรก ไมเกี่ยวกับพราหมณ ตอมาบรรดาพราหมณทั้งหลายมีลาภสักการะ
นอย เห็นวาพระสงฆในพระพุทธศาสนา มีลาภสักการะมากก็เลยเขามาบวชบาง เขามาเปนลูกศิษย
บาง และก็นําความรูพิเศษมาแทรกแซงไวมาก จึงตองทําสังคายนารอยกรองตัดทอนกันใหม เรื่องนี้
ก็เหมือนกัน สําหรับเรื่องที่เลายาวออกไปก็เปนเรื่องของพราหมณ จําใหดนี ะ ตอนนีไ้ มใช
พระพุทธศาสนา
ทานกลาววา หลังจากนั้นแลว เมื่อ ทานธรรมบาล ไมยอมฆา ทาวมหาพรหม ทาว
มหาพรหม บอกวา เราจะตองรักษาสัจจะ ในเมื่อพูดยังไงก็ตองปฏิบัติตามนั้น จึงไดเรียกลูกสาว ลูก
สาวพรหม นีม่ ีกีคนนะ อาจารยหงา นางสงกรานต นะมีกี่คน 7 เหรอ ออ พรหมนี่เขาไมมีเมีย ไมมี
ผัว ไมมีเพศนะตาพรหมแกก็ตอบวา เรียกลูกสาวมา 7 คน ใหนําพานทองมาดวย แลวก็นําพระขรรค

ประจําตัวมา คือวาเราจะตัดคอ คือตัดหัวบูชาความดีของ ธรรมบาล แตวากันดวยของเยานี้นนั้ ถาตก
ไปในพืน้ ดิน ก็จะไหมทวั่ พืน้ แผนดิน คนจะตายหมดถาคางในอากาศไฟจะลุกทวมอากาศ คนและ
สัตวตายหมด ถาเลือดหลนไปในมหาสมุทร ไฟก็จะลุก มหาสมุทรจะแหง
แลวพรหมมีเลือดที่ไหนละ พราหมณแกโกหกนะ ตอนนี้เรื่องของพราหมณนะ ฟงใหดนี ะ
เมือฟงบอกไวเสียดวย ประเดี๋ยวอานไปดันเชื่อสงเดชไปพรหมนี่เขาไมมีเลือด อันนีด้ ันมีเลือดเขามา
ให ใหลูกสาวเอาพานทองมารองรับแลวความจริงพรหมก็ดี เทวดาก็ดี นี่ใครฆาไมไดนะ ฆาเทาไร
เขาก็ไมตาย ถาไมถึงอายุขอที่เขาจะจุตินะ ถาเขาจะจุตแิ คอายุขยั เขาเคลื่อนไปนี่ทําได หากวา
ไมอยางนั้นปลอยหมดอายุความดีคือ บุญเขาทําไดเขาจุติ แตไอการฆาพรหม หรือฆาเทวดานี่ฆา
ไมได แตเรื่องนี้พราหมณแกบอกวา ฆาได นี่มันเรื่องของพราหมณ
ก็รวมความวา เมื่อ ทาวมหาพรหม ไดพระขรรคมาแลว ไดพานมาแลวใหใครเขาตัดคอ ให
ธรรมบาล ตัด ธรรมบาล ก็ไมตัด ก็ฉันรักษา กรรมบถ 10 ใหใครตัดในนั้นไมตดั ทาวมหาพรหม ก็
เลยตัดคอตัวเอง ตัดฉับ เลือดพุงชูดหรือเปลา ตาหงา นะหัวตกลงไปในพานปบ ตัวไปอยูไหนไมรู
ปรากฏวา นกอินทรี เลยไมไดกินตัว นี่แลวก็เขาก็กลาววา ถึงเวลาปๆ หนึ่งลูกสาวก็เอาหัวพอมาแห
รอบ เขาพระสุเมรุ อันนี้เรื่องโกหกทั้งหมด
รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษัทรับฟงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ ก็ตัดเอาไดแคตอนที่บาลี
ขององคสมเด็จพระชินศรีทรงสั่งสอนแนะนํา นัน่ ก็คือวา ธรรมบาล เมื่อไมตัดคอ ทาวมหาพรหม
ทาวมหาพรหม ก็เชิญพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดมาประชุมพรอมกัน แลวก็บนั ดาลใหบรรดา
ชาวบานที่อยูไ มไกลเกินไปนัก ตามกําลังของพรหมที่จะบันดาลใหมาประชุมกันได มนุษยก็มา
ประชุมพรอมกันเปนอันมาก เทวดาและพรหมก็มาประชุมกันมาก แลวก็ประกาศความดีของ ธรรม
บาล ประกาศวา ธรรมบาลผูนี้เปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตว จะไดตรัสเปนพระพุทธเจา และการ
สอนธรรมของพราหมณคณะนี้ ตั้งแตบรรพบุรุษมา ก็ชอื่ วาเปนการสอนดี คือสอนใหทรงคุณทรง
กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ แตความจริงไตรเพทมีสามอันดับนะ เขาไมพดู เขาพูดแตเพียงวาพราหมณ
ชุดนี้รักษา กรรมบถ 10 ทั้ง 10 ประการ นาเปนการสมควรแกการสรรเสริญ แลวก็ใหศีลใหพร ตาง
คนตางก็พากันกลับเทานี้เองนะ แลวเรื่องที่จะตัดคอใหลูกสาวแหทกุ ปๆ นะ ไมมีในพระบาลี แตก็
ไปมีในเรื่องราวของพราหมณก็จะของดไว
เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายฟงเรื่องราวของ ทานธรรมบาล ก็จงคิดวา ที่องค
สมเด็จพระพิชติ มารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงนําเรื่องนี้มาเทศน ไมใชวาองคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐจะทรงยกยองตัวเอง เพราะวา ธรรมบาล นั้น คือตัวทานเอง ทานตรัสในตอนสุดทาย
วา ตอนตายไปแลว ธรรมบาล ก็มาเกิดเปนตถาคต
แตที่องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสก็หมายความวา ตองการใหบุคคลทั้งหลาย รูจักคุณธรรม
ความดี คือ กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ กรรมบถ ทั้ง 10 ประการนี้ พระพุทธเจาเรียกวา มนุษยธรรม

คนที่เกิดมาในโลกแลวทั้งหมดถาปฏิบัติใน กรรมบถ 10ประการ ไมไดทานไมเรียกวา มนุษย ทาน
เรียกวา คนแปลวา ยุง คือจิตมันวุนวาย ถาบุคคลใดปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการนี้แลวทาน
เรียกวา มนุษยสมบูรณแบบ
คําวามนุษยนี่เขาแปลวา ใจสูง คือมีใจสูงกวาความชั่ว ความชั่วก็คือ หนึ่ง ปาณาติบาต การ
ฆาสัตวตัดชีวติ ผูทรง กรรมบถ 10 ไมทํา และความชัว่ อันดับที่สอง ก็คือการลัก การขโมย สิ่งของ
บุคคลอื่น หรือวาจะคดโกงเขา อันนี้กไ็ มทําความชั่วอันดับที่สาม คือการยื้อแยงความรักของบุคคล
อื่นอันนี้กไ็ มทาํ เปนความชัว่ นี่สําหรับกาย
สําหรับวาจามน กรรมบถ 10 นี้แบงไวเปนสี่ คือตางจากศีล ศีลนี่วาจาคือวาจามุสาวาท หรือ
วาจาโกหก แตวา กรรถบถ 10 แยกออกเปนสี่ คือ 1. ไมพูดปดมดเท็จ หรือพูดคําไมจริง อันนีไ้ มพดู
และประการที่สองก็ไมพูดคําหยาบวาจาใดที่เปนเครื่องสะเทือนใจบุคคลอื่น ผูรับฟงเขาก็ไมพดู
และ 3. ก็ไมพูดวาจาสอเสียดไมยุยงสงเสริมบุคคลอื่นใหแตกราวกัน กลาวแตวาจาที่เปนสามัคคีมี
ความรัก และก็วาจาที่สี่ คือวาจาใดที่ไวประโยชน ถึงแมจะไมเปนโทษแตหาประโยชนไมไดก็ไม
พูด รวมความวา ดานวาจาของ กรรมบถ 10 นี่มี 4 คือไมพูดปด ไมพดู คําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไม
พูดวาจาที่ไรประโยชน
สําหรับดานทางใจคือ กรรมบถ 10 นี่มีทั้งศีลและมีทั้งธรรม สําหรับดานทางใจก็ไมคิดจะ
ลักจะขโมยของของใคร คือไมลัก แตอาจจะคิดก็ได สําหรับศีลแตวา กรรมบถ 10 นี่ไมมีการคิดเลย
แลวก็ไมคดิ ทีจ่ ะพิฆาตเขนฆาจองลางจองผลาญไตร และขอสุดทาย มีความเห็นตรงตามคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระจอมไตรที่มีความเห็นตรงก็ขอกลาวโดยยอวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏังขา
มีความเขาใจวา ขณะใดถาจิตใจของเราศราหมอง มีอารมณชั่วเขามาเกลือกกลั้วในจิต องคศมเด็จ
พระธรรมสามิสรกลาววา บุคคลนั้นตายแลวไปสูอบายภูมิ จิตเต อสังทิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงั ขา ถาจิต
ของบุคคลใด ไมเศราหมอง ใจคือ ใจดี มีใจ สะอาดปราศจากโทษ สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรง
โปรดวา บุคคลผูนั้นตายแลวก็ไปสูสุคติ อยางนอยก็มีสวรรคเปนตน
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระทศพลในฐานะที่บรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายที่มานั่งอยูที่นี่ สวนใหญก็เปนคนเขาถึงความดี คือพระนิพพาน และก็
กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานปฏิบัติดวยกรรมฐานเปนสวนใหญ ถึงแมวาทานผูใดจะ
ยังไมไดมโนมยิทธิ ไมเห็นพระนิพพาน แตก็ใจเขาถึงทีว่ าเปนผูเขาถึงแลวซึ่งความดี
ดังนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทัว่ หนา ทีส่ ดับพระธรรมเทศนาอยูนจี้ งรักษา
กําลังใจเอาไวสําหรับบุคคลผูไดมโนมยิทธิและไมได สําหรับทานที่ไดมโนมยิทธินนั้ ไซร เวลากอน
จะหลับหรือวาตื่นใหมๆ ขอใหทุกคนรักษากําลังใจพิจารณารางกายเห็นเปนโทษวา รางกายนี้มนั
เปนทุกข ไมมีการทรงตัวมันหาความเที่ยงไมได ถากําลังใจยึดมันเกินไปมันก็เปนทุกข เพราะวา
สภาพของรางกายมีความเกิดเปนเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลาง มีการแตกสลายไปใน
ที่สุด ทําดีไมได ไมเปนที่พึ่งที่ยึดที่เหนี่ยวของเราตอไป เราจะไมเมา คือไมติดในรางกายของเรา ไม

ติดในรางกายของบุคคลอื่น หรือไมติดในวัตถุธาตุใดๆ คําวาไมติดนี่หมายความวา ในเมื่อมีรางกาย
ชาตินี้เราก็มีไป ถาเราตายแลวเราจะไมหวงรางกายของเราที่ตาย กอนที่เราจะตาย เราจะไมหวง
รางกายของบุคคลอื่นและไมหวงวัตถุธาตุใดๆ ถือวาเปนสมบัติของโลก เวลานั้นก็ตัดสินใจสงใจไป
พระนิพพานใหมีความสุข
สําหรับบรรดาทานพุทธบริษทั ที่ยังไมไดมโนมยิทธิ ก็กําหนดจิตคิดวา รางกายเปนทุกข คือ
หาความเทีย่ งไมได เมื่อมันไมเที่ยง เรายึดเกินไปก็เปนทุกข ที่เรียกวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใน
ที่สุดก็ตาย ตายแลวไมมีใครแบกรางกายไปไดเลย คิดเหมือนกันและกําหนดจิตคิดถึงคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระภควันตวา นิพพานัง ปรมัง นิพพานเปนสุขอยางยิง่ บุคคลใดถาถึงนิพพานเพียงใด
บุคคลนั้นชื่อวามีความสุข ฉะนั้นการมีรางกาย คือการเวียนวาย ตายเกิดในวัฏฏสงสาร จะมีแกเรา
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไปจะไมมแี กเรา
และตอจากนัน้ ไปขอบุคคลทั้ง 2 ฝาย คือทั้งไดฝายมโนมยิทิ และไมไดก็ตามที พยายาม
ริดรอนความไมดีที่เรียกวา เปนการตัดรอนที่จะใหเราเขาถึงนิพพาน 3 ประการ ที่เรียกวา รากเหงา
ของอกุศล นั้นก็คือ 1. โลภะ ความโลภคําวา โลภะ ความโลภ จงอยาใหมใี นจิต การคิดอยากจะ
ไดทรพัยสมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไมชอบธรรม
ถือวาเปนความโลภ
แตการหากินโดย
สัมมาอาชีวะนีไ้ ซร องคสมเด็จพระจอมไตรบราศาสดาก็ตรัสวา ใหใช จาคานุสสติกรรมฐาน
ประจําใจ คิดไวเสมอวา บุคคลหรือสัตวผูใดก็ดี ถามีทุกข ถาไมเกินวิสัยที่เราจะชวยใหมีความสุขได
เราจะทํา ถามันเกินวิสัยเรา ก็ยับยัง้ ไวกอน (เทปหมดเพียงนี้)

พระธรรมเทศนา เรื่อง มรณานุสสติคาถา
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพเพ สัตตา อริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตันติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน มรณานุสสติคาถา เพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาพําเพ็ญ
กุศลเนื่องในวันสงกรานตเปนวันสุดทาย เนื่องในวันสงกรานตนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายได
นําอัฐิธาตุของบรรดาบุรพญาติทั้งหลายนําเพ็ญกุศล เนื่องในวันสงกรานตคราวนี้ การที่ปรารภเปน
เหตุก็เพราะวาอันดับแรกตองกาจะสนองความดีของทานผูมีพระคุณที่เรียกกันวา
ความกตัญู
กตเวที หมายความวา ทานผูใดตายไปแลวจากโลกนี้ ก็นํากระดูกมาตัง้ ๆ เอาชื่อมาเขียนไวบาง และ
ก็ทําบุญบูชาทานอุทิศสวนกุศลใหทาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรง
กลาวไว เปนพุทธภาษิต ตามที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญู
กตเวทิตา ซึ่งแปลเปนใจความวา บุคคลใดผูมีความกตัญู รูอุปการคุณทีทานทําแลว และ
ตอบสนองคุณทาน บุคคลนั้นชื่อวาเปนคนดี ความจริงทีอ่ งคสมเด็จพระชินศรีชมวาเปนคนดีตรงๆ
นั้นมีอยูคนเดียว คือความกตัญูรูคุณ
การที่บรรดาทานพุทธบริษัท นําเอากระดูกของบรรดาทานผูมีพระคุณมาตั้งก็ดี หรือวาเถา
กระดูกไมมี ก็นําเชื่อมาเขียนไว บางทีบางทานจําชื่อไมได เขียนวาปูยาตายาย และญาติทั้งหลายก็มี
อยางนี้แสดงถึงความกตัญูกตเวที คือรูจกั ความดีของทานผูตาย ทานทําแลวก็ตอบสนองคุณใหแก
ทานดวยการบําเพ็ญกุศลและบางทีสวนมาก บุคคลที่ยงั ไมตาย บรรดาลูกหลานทั้งหลายก็แสดง
ความเคารพนบนอบไปอาบน้ําทานบาง เอาของใหทานบาง อยางนีก้ ช็ ื่อวาเปนความกตัญูรูคุณใน
ความดี เปนความกตัญูกตเวที
การกระทําอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เคยปรารภพระองค
หนึ่งซึ่งเปนลูกเศรษฐี ไดมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดาเมื่อบิดามารดาจนลงไปถึงความเปน
ขอทาน พระองคนั้นก็ไปบิณฑบาตเลี้ยงพอเลี้ยงแม ไดขามาก็ใหขาวกินกอน เหลือเทาไรตัวกินเอง
เทานั้น เปนพระดวยนะพอแมเปนฆราวาส ไดผาใหมมา เมื่อพอแมผาขาดก็เอาผาก็เอาผาใหมมา
ทําลายสียอมใหแกเธอทาน และเอาผาของบิดามารดานั้นที่ขาดก็เอามานุงเสียเอง
ตอมาเรื่องราวไดปรากฏ มีคนไปฟององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาพระองคนกี้ ระทา
กรประจบฆราวาสสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีรับสั่งใหเขาเฝาแลวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสถามวา คนแก 2 คน เปนอะไรกับเธอพระก็บอกวา คนแก 2 คนนัน้ คนแกผูชาย เปนพอ คนแก
ผูหญิง เปนแม เมื่อทานยากจนลงอยางนี้ ก็จําเปนตองเลี้ยงทาน สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงยก

มือขึ้นสาธุ คอมศีรษะวา สาธุ สาธุ สาธุ เธอทําถูกแลว ทําเหมือนเชนเดียวกับตถาคต เมื่อสมัยที่เปน
พระโพธิสัตวทรงมีนามวา สุวรรณสาม
หลังจากนัน้ มาองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธบัญญัติตรัสแกบรรดาพระภิกษุ
สงฆ วาถาบิดามารดามีความยากจน ไมสามารถจะเลี้ยงตนเองไดพระสงฆทั้งหลายเอาบิดารมารมา
เลี้ยงได บิณฑบาตมาแลว ใหพอแมกินกอนไดตวั กินทีหลังได และถาบิดารมารดาไมมีผาจะพึงใชก็
เอาใหมมาทําลายสีเสีย ใหบิดามารดาใชกอน ยิ่งกวานั้นบิดามารดาปวยไข ไมสบายก็สามารถ
พยาบาลไดเหมือนลูกธรรมดา นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา คนที่มีความ
กตัญูรูคุณ อันนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตทวาวันนี้บรรดาทานพุทธ
บริษัทบําเพ็ญกุศลปนวันสุดทายวันสงกรานต สําหรับบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะ
ไดนั้น ก็มีหลายประการ ขอกลาวโดยยอ
ที่พระพุทธเจากลาววา เหตุทเี่ ปนบุญก็คือ
1.
ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาค วันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัทแลวทั้ง 2
ประการ คือ ถวายทานกับพระสงฆดวยอาหาร และถวายทานกับพระสงฆ
ดวยผาผอนทอนสไบและปจจัยเปนตน
2.
สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล บรรดาทานพุทธบริษทั ก็สมาทานศีลแลว
และก็
3.
ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา นั่นคือ บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยถวนหนา ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน เทศนาดวยความตั้งใจดวย
ความเคารพ อยางนี้เรียกวา ภาวนามัย
ทั้งหมดทั้ง 3 ประการนี้ เมือ่ พรอมกันแลวไซร เปนปจจัยใหเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ตอนี้ไป
ก็จะขอนําเอาเรื่องขององคสมเด็จพระพิชิมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามาเทศน
คือวาวันนี้
บรรดาทานพุทธบริษัททําบุญปรารภคนตายเปนสําคัญแลว กระดูกตายตั้งอยูขางหนา กระดูก ตา
หงา อยูในตัว ตาหงา เอง ใชไหม ไมชาเขาก็ตั้งขางหนาเหมือนกัน ดีไมดีลูกหลานมันรําคาญ โยนน้ํา
ไปก็ยังได กระดูก ตาหงา นะ บางทีเลือกเปนผีมาถึง มยัง ภันเต เด็กๆ มันก็รําคาญเอากระดูกโยนทิ้ง
น้ําไป
รวมความวา ความตายนีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาตรัสวา สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวติ ัง แปลเปนภาษาไทยงายๆ วา คนเราเกิดมา
เทาไรก็ตายหมดเทานั้น ไมมีใครเหลือทีนกี้ ็มาดูคน คนประเภทไนที่เรายกยองวาประเสริฐ เศรษฐี
ประเสริฐ หรือวาคหบดีประเสริฐ หรือวาขาราชการชั้นผูใหญ กษัตริยก็ตาม พวกนี้ยังประเสริฐไม
พอ คนที่ประเสริฐยิ่งกวามนุษย ยิ่งกวาเทวดา ยิ่งกวาพรหม ที่ทานหนึง่ คือองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ มนุษยทั้งหลายก็สูทานไมได เทวดาหรือพรหมก็สูทาน
ไมได เพราะทานมีความประเสริฐกวา จะเลาเรื่องประเสริฐกวาเทวดาหรือพรหมก็เลยไมตองจบกัน
ละนะ ไมเลาละ รวมความวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทฌจากลาวถึงกฏแหงธรรมที่เรียกวา ไตร
ลักษณญาณ คือชีวิตรางกายของเราเปน อนิจจัง มันไมมีความเที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไปตามปกติ
เคลื่อนเขาไปหาความเสื่อมทุกวัน ในขณะที่เคลื่อนเขาหาความเสื่อม ถาเรายึดถือมันเกินไป คิดวา
มันจะไมเสื่อม ก็คง ทุกขัง คือความเปนทุกข และในที่สุดชีวิตของเราทั้งหมดก็ตาย ที่เรียกกันวา
อนัตตา
นี่ก็จะขอกลาวถึงชีวิตขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจานั้นถาจะเทศนกัน
เรื่องสงกรานต ละก็ ขอเริ่มตนวา ทานเปน ธรรมบาลกุมาร คือ สงกรานต นี่เปนเรื่องของ
พระพุทธเจาโดยตรง สมัยทีท่ านเปน ธรรมบาล ทานเปน ธรรมบาล ทานรักษา กรราบถ 10 ประการ
เปนที่เคารพนับถือของบุคคล แลวตอมาการบําเพ็ญกุศลแตละชาติครบ 4 อสงไขยกับแสนกัป จึง
ไดมาทรงอุบัตขิ ึ้นเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม
เมื่อพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ขอเลาลัดตัดใจความวาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา โปรดบรรดาทานพุทธบริษัทสิ้น 45 ป ในวันนัน้ องคศมเด็จพระ
ชินศรีพักอยูที่ ปาวาฬเจดีย และก็องคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงประชวร ความจริงรางกาย
พระพุทธเจาก็เหมือนกัน มีความปวยไขไมสบายเสมอเหมือนกัน แลวก็ตองถึงสลายตัวไปในที่สดุ
เปนอันวารางกายของพระพุทธเจาก็มีการปวย ตองมี หมอชีวกโกมาภัจ เปนหมอประจําพระองค
แลว หมอชีวกโกมารภัจ นี่กเ็ ปนหมอที่ดีพเิ ศษจริงๆ เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปวยเปน
โรคอะไรก็ตามที ใหยาเม็ดเดียวหายเลยทันทีเหมือนกัน
รวมความวา วันนัน้ เปนองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยูที่ ปาวาฬ
เจดีย กอนหนานิพพาน 3 เดือน วันนั้นก็ทรงปรารภรางกายวา รางกายของเรานี้มีอายุ 80 ป ถึงกาล
สมัยที่ควรที่นพิ พาน จึงเรียก พระอานนท เขามาแสดงนิมิตตางๆ เพื่อใหอาราธนาอยู หมายความว
คนใดทีเปนพระพุทธเจาหรือวาเปนผูแคลวคลองใน อิทธิบาท 4 ถามีความปฏิบัติดีอยางนี้
พระพุทธเจากลาววา จะทรงรางกายอยูถึง 1 กัป ก็อยูได แตวาอายุขยั ขององคสมเด็จพระจอมไตร
จริงๆ มีอายุ 80 ป สมเด็จพระชินศรีจึงเรียก พระอานนท เขามาแสดงนิมิตตางๆ อยางสมมติวา ถา
เกวียนมันเกา มันใกลจะพัง เราควรจะเปลี่ยนเปนเกวียนใหมดีหรือวาจะซอมแซมเกวียนใหมดี
ตอนนี้พระอรรถกถาจารยแจงไว บอกวาบรรดา มาร เขาดลใจให พระอานนท คิดไมด
กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวา เปลีย่ นเปนเกวียนใหมละดีกวา เพราะเกวียนใหมเราทําขึน้ มา
ไดแลวมันก็แข็งแรงดี หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงขับ พระอานนท ออกจากถ้ําไป นอก
อานนท จงออกไป

เมื่อ พระอานนท ออกไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงปลงอายุสังขารตามคํา
อาราธนาของ มาร เพราะวา พระยามาร บอกวา เวลานีเ้ มื่อตอนกอนทีจ่ ะออกสูอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ทานสัญญากับเราวา ถาไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด จะยังไมยับยั้งอยู แต
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระบรมครูบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มาร ก็เขาไปอาราธนาขอให
นิพพานวา การอยูแบบนีแ้ บกสังขารมันเปนทุกข นิพพานดีกวา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดตรัสวา
ปาปมะ ดูกร มาร ผูมีบาป ถาตราบใดบริษทั 4 คือ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี ยังไมสมบูรณแบบ
เพียงใด เราจะยังไมนิพพานเพียงนั้น พอถึงเวลา 45 ป องคสมเด็จพระชินศรีอายุ 80 ปพอดี เปน
อายุขัย มาร จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรที่ ปาวาฬเจดีย ไดกราบทูลวา พระสมณโคดม
เวลานีกบริษทั 4 คืออุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี บริษัททั้ง 4 ประการมีเพียบพรอมบริบูรณแลว
นิพพานได จะอยูใหลําบากไปเพื่ออะไร ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงเรียกองคสมเด็จพระบรม
ครูจึงตองปลงอายุสังขาร คําวา ปลงอายุสงั ขารนี่หมายความวากําหนดวาจะตายเมื่อไร คือตัดสินใจ
วาวันนั้นเปนวันกลางเดือน 3 และก็ตดั สินใจกลางเดือน 6 เราจะนิพพาน
พอองคสมเด็จพระพิชิตมารตัดสินใจแบบนี้แลว ก็ปรากฏวา แผนดินไหวทันที พระ
อานนท อยูขางนอก สงสัยวานี่มันเหตุอะไร จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร พระพุทธเจาก็
บอกวา แผนดินไหวมีเหตุ 8 ประการ สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือ พระพุทธเจาปลงอายุสังขาร แลว
พระองคจึงไดบอกกับ พระอานนท วา นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป อีก 3 เดือนขางหนา ครบ 3 เดือน
คือวันกลางเดือน 6 เราจะนิพพานทีระหวางนางรังทั้งคูที่ เมืองกุสินารามหานคร
ตอนนั้น พระอานนท เสียใจรองให กราบทูลองคสมเด็จพระชินวรใหทรงพระชนมอยู องค
สมเด็จพระบรมครูก็เลยบอกวา อานนท ตถาคตใหนิมติ แกเธอแลว เธอไมขอไว เกวียนเกามันไม
ดีฉันใด เธอตองการเกวียนใหมก็เอาพระพุทธเจาองคใหมกแ็ ลวกัน ตถาคตก็ตองนิพพาน ก็รวม
ความวา ในตอนนั้นพระพุทธเจาจําตองนิพพานแน หลังจากปลงอายุสังขารแลว รางกายก็ทรุดโทรม
โรคภัยไขเจ็บก็เบียดเบียนรางกายของพระองคอยางหนัก และเวลานัน้ ในชวงที่ปลงอายุสังขารแลว
ปรากฏวาองคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงเทศนเรื่องพระสูตรและก็ไมทรงเทศนเรื่องปกิณกะ
บุคคลใดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนอยางเดียวคือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนการตัด
สุดทายของอารมณ ของชีวติ หมายความวา คนที่จะดีไดจริงๆ ตองอาศัยศีลบริสุทธิ์ ตองมีสมาธิตั้ง
มั่น มีปญญาแตกฉาน ไมแพกิเลส องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงเทศนเฉพาะเทานี้เพราะวาใน
เบื้องปลายของชีวิต ก็ปรากฏวารางกายขององคสมเด็จพระชินศรีทรุดโทรมลงมาก รางกายก็ซบู
ผอม เศราหมอง ในระหวางที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร ทานโกมารภัจ ไมอยู พอประมาณสัก
ครึ่งเดือนปรากฏวา เธอก็กลับมาเห็นองคสมเด็จพระบรมครูซูบผอมลงมา รูเขามีความเขาใจวา
รางกายทรุดโทรมปวยหนัก

คือพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ถาทานปวยพอทนได ทานเทศน ทานสงเคราะหทาน
ถาพระพุทธเจาบอกวา ลุกไมขึ้น รับแขกไมได พระอรหันตบอกรับแขกไมได นีแ่ ยเต็มทีแลว และก็
จงอยาดูอาการของพระพวกนี้ ดูอาการไมออกเพราะวาถายังทนไดทานจะทนอยู
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูปวยหนัก ก็ไมทรงบอก ทานโกมารภัจ ทานโกมารภัจ ทูล
ภามอาการปวยสักเทาไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็ไมยอมบอกในเมื่อไมยอมบอก ทานโกมารภัจ
จึงไปคิดผสมยาขึ้นมาเม็ดหนึ่ง วาถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงฉันยาเม็ดนี้ เราจะรูได
ทันทีวาทานเปนโรคอะไรแลวเราก็จะถวายยาอีกเม็ดหนึ่ง กินเม็ดเดียวใหหายจากโรคทันที ทานโก
มารภัจ เมื่อประกอบยาเสร็จก็นํามาถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปรากฏวาพระพุทธเจา
ทรงคว่ํามือ ไมยอมรับ ถวาย 3 ครั้ง ไมยอมรับ เรื่องพระพุทธเจาทําอะไรกัน 3 ครั้งไมได
ทานโกมารภัจ ก็เสียใจวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไมยอมใหรักษา ไอยาเม็ดนี้
คิดวาถาจะใหคนอื่นกินเราทําเพื่อพระพุทธเจา ก็คนอืน่ กินก็ไมสมควร จึงไปทิ้งลงในบอน้ําบาดาล
ปรากฏวาน้ําพวยพุงขึน้ มา ไอบอนั้นน้ําอยูกนบอ พวยพุงขึ้นมาถึงเกือบจะลนปากบอ เปนแสดง
ความอัศจรรย
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระทรงธรรมเมื่อเทศนสอนคนอยูครบ 3 เดือนทั้งๆทีปว ยหนัก
ปวยเทาไรก็ยังเทศน ลุกไหวก็เทศน เมื่อถึงเวลาที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจะนิพพาน เขามา
ใกลวันที่ถึงวันกลางเดือนหก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบอก พระอานนท วา อานันทะ
ดูกร อานนท วันพรุงนีเ้ ราจะไป เมืองกุสนิ ารามหานคร ไปเพื่อนิพพานนี่นั่น คือไปวันขึ้น 14 ค่ํา
พระอานนท ก็กราบทูลยืนยันคัดคานองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา เมืองกุสินามหานคร นั้น
เปนเมืองเล็ก ควรจะนิพพานในเมืองใหญๆ เชน เมืองพาราณสี เมืองราชคฤห เปนตน
สมเด็จพระทศพลก็ตรัสวา กุสินารามหานคร สมัยกอนเปนที่อยูของพระเจาจักรพรรดิราช
คือวาตถาคตเองนะ เปนพระเจาจักรพรรดิอยูที่นั่นจะตองไปนิพพานทีน่ ั่น เปนการสมควรแกฐานะ
พระพุทธเจาทีจ่ ะนิพพานในวันรุงขึ้นองคสมเด็จพระพิชติ มาร ก็ทรงพาบรรดาพระสงฆทั้งหลายซึ่ง
เปนอรหันตทงั้ หมดประมาณ 200,000 รูป ติตามพระองคไปอยู เมืองกุสินารามหานคร
การเดินทางคราวนั้นตองใชเวลาประมาณ 120 โยชนเศษๆ ตาหงา เดินไหวไหม ฉันเดินขึ้น
รถไหว ประมาณ 120 โยชนเศษๆ แตวาพอเดินไปกลางทางประมาณ 60 โยชนพระพุทธเจาตรัสกับ
พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท จงปูผาสังฆาฏิ พระพุทธเจาก็ทรงประทับนั่งตอนนั้น พระ
อานนท รองไห เพราะวาระยะทางแค 60 โยชนนี่ในสมัยกอนๆ องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาไม
เคยบอกวาจะเหนื่อย เดินทาง 120 โยชนทรงรูสึกสบายๆ แตวันนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา
เหนื่อย พระอานนท รองไหเสียใจมากวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวรหนักขนาดนี้
สมเด็จพระชินศรียังจะเดินมา

พอพระพุทธเจานั่งลงไปก็บอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตมีความ
กระหาย อยากจะดื่มน้ําเหลือเกิน อานนท จงไปตักน้ํามา พระอานนท ก็ถือบาตรเพื่อไปตักน้ําใกลๆ
เวลานั้นปรากฏวาไอคลองใกลๆ ไมทราบวาเปนน้ําอะไร มันเปนแมน้ําตื้นเขิน แตบังเอิญมีเกวียน
500 เลมขามไปพอดี เมื่อ พระอานนท จะไปตักน้ําใหองคสมเด็จพระชินศรีก็ปรากฏวา น้ําขุนจัดจึง
กลับมากราบทูลองคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์วา น้ําขุน พระเจาขา ยังตัดไมไดรอประเดีย๋ วหนึ่ง
พระพุทฌจาก็ตรัสวา อานนท ตถาคตกระหายมาก กลับไปตักมาเถอะ พอพระอานนท
กลับไปอีกที่ปรากฏวา น้ําใสแจวเหมือนกับแกวงสารสม ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียว ซึ่งมันเปนไปไมได
พระอานนท ก็ตักมาถวายองคสมเด็จพระจอมไตร สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อเสวยน้ําแลว พระ
อานนท ก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว ถึงความมหัศจรรยวา พอเวลาประเดีย๋ วเดียวนัน้ น้ํา
ไมนาจะใสได
สมเด็จพระจอมไตรจึงไดตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พูดกับพระทุกองค 200,000
องคนะ วาขึ้นชื่อวากฎของกรรมมันตามไมวาเวลาไหน ไอน้ําขุนน้ําใสนี่มันเปนกรรมอยางหนึ่งของ
ตถาคต เพราะวาในสมัยกอนเมื่อตถาคตเปนลูกของชาวนา เมื่อเวลาบิดามารดาปลดควายจากแยก
กับจากไถแลวก็ตองการใหลูกชายเอาควายไปกินน้ํา ทีนคี้ วายพอไปถึงบอน้ํา บอน้ําใกลๆ กับแคบอ
เล็กๆ ยายปากก็ถึง ควายก็กม ลงไปดื่มน้ําขุน ทานเปนเด็กเห็นวาน้ําขุน ควายทํางานหนัก ไมควรจะ
กินน้ําขุน จึงดึงสะพายใหปากยายไปบอน้าํ ใส องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกกรรมเพียง
เทานี้แหละ อานนท และบรรดาภิกษุทั้งหลาย ติดตามเรามาจนถึงวาระวันพรุงนี้จะนิพพาน ยัง
ตามมาเลนงานเรานิดหนึ่ง
และทานจึงแนะนําวา ทุกคนจงอยาประมาท คือวาอยาดูถูกกรรมเล็กนอยคิดวาจะไมมีผล
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระทศพลก็พาพระทั้งหมดไป เมืองกุสินารา ไปพักที่บาน นายจุนท ขอเลา
โดยยอ นายจุนท ก็ฆาหมูเปนการใหญ ถวายองคสมเด็จพระจอมไตร ไอการฆาหมู เขาฆาหมูกตี่ ัว
ไมรู ตาหงา แกเกิดทันไหม เมื่อบรรดาพระตั้ง 200,000 องค ก็ตองทํากับขาวมากเนื้อสุกรออน
ทั้งหมด อาหารที่เขาทํานะ เนื้อสุกรออนทั้งหมด ปรากฏวาเทวดาเอาของทิพยมาโปรยปรายลงเปน
อันมาก ธาตุของบรรดาพระอรหันตทั้งหลายฉันไมได ถาฉันเมื่อไหรกต็ ายเมื่อนัน้
ดังนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมจึงตรัสกับนาย จุนท บอกวา อาหารเนือ้ สูตรออนทั้งหมดนี่
เอามาถวายตถาคตแตผูเดียว อาหารอยางอืน่ ถวายพระอืน่ เมื่อพระพุทธเจาทรงฉันเขาไปแลว ก็ทรง
เปน โรคขันธิกาภาพ ขันธิกาพาธ นี่เขาเรียกวาโรคลงแดง คือลําไสเปนแผล กระเพาะเปนแผล ถาย
ออกมาเปนโลหิตสดๆ แลวตอไปองคสมเด็จพระบรมสุตก็ใหนําไปที่ระหวางนางรังทั้งคู ที่จะ
นิพพานทีน่ ี่มนั มีแทนอยูแลว

กอนที่จะนิพพาน องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร
อานนท ถาใครเขาติเตียน นายจุนท วา ถวายอาหารใหตถาคตนิพพานละก็ บอกกับเขาวาบอกอาหาร
ที่มีความสําคัญนะ มันมีอยู 2 เวลาคือ
1.
อาหารที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ของ นางสุชาดา อาหารเวลานั้น
เปนอาหารที่มอี านิสงสมากที่สุดกวาอาหารในสมัยใดๆ และ
2.
อาหารที่มีอานิสงสเสมอกันนั้นคือ อาหารในวันนิพพาน ทานบอกวาจง
กลับไปบอกกับชาวบานวา อาหารที่ นายจุนท ถวายเวลานั้นเปนอาหารที่มีรส
เลิศ และก็มีอานิสงสมากเปนพิเศษเทียบเสมอเทาอาหารของ นางสุชาดา
เวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับ พระอานนท พระอานนท ก็นั่งพิจารณาดู
ตัวพระพุทธเจา รางกายวา 3 เดือนที่แลวมา องคสมเด็จพระบรมศาสดานี่เศราหมองมาก ผิวก็ซูบซีด
เคยสวยก็หายสวย แตปรากฏวา วันนี้ผิวพรรณสะสวยมาก เนือ้ หนังเปลงปลั่งเปนกรณีพิเศษ
เหมือนกับคนไมเห็นอะไร
จึงไดกราบทูลกับองคสมเด็จพระจอมไตรวา วันนี้พระวรกายของพระองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา
วันนีพ้ ระวรกายของพระองคผองใสมาก
ในสมัยที่
ขาพระพุทธเจาเปนพุทธสาวก และเปนพุทธอุปฏฐากมาสิ้นเวลาเกือบจะถึง 40 ป ยังไมเคยเห็นพระ
วรกายขององคสมเด็จพระชินศรผองใสสวยสดงดงามเทาวันนีเ้ ลย พระพุทธเจาขา
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท รางกายของตถาคต
นั้น ผิวพรรณจะสวยที่สุดของตถาคตนั้นมีอยู 2 วัน คือ วันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะ
อาศัยมีธรรมปติมาก ผิวพรรณจะสวยมากแลวองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา แลวก็วนั
นิพพานอีกวันหนึ่ง วันที่นิพพานนี้จะมีผิวพรรณสวยสดเหมือนกัน ตอนนี้ พระอานนท ก็แปลกใจ
วาทําไมจะนิพพานนี่มันนาจะเสียใจ ผิวพรรณรางกายจะเศราหมอง
พระพุทธเจาก็ตรัสวา ขึ้นชื่อวา นิพพานจัดวาเปนความสุขของบรรดาพระอรหันตทั้งหมด
มีตถาคตเปนประธาน หลังจากนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงบรรทม ระหวางที่บรรทมลงไป
เวลานั้นก็ปรากฏวามีเทวดาก็ดีพรหมก็ดี
บูชาองคสมเด็จพระชินศรบรมศาสดาดวยดอกชบา
เบญจมาศ ดอกชบาของเขาทํารมไดเลย ทางไปๆ มาๆ ระหวาง เมืองกุสินารา บริเวณนั้นทั้งหมดคน
และพระจะเดินไปหากันตองลุยดอกชบาสวรรคเลยเขา พระอานนท จึงเขาไปเฝาพระองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา วาวันนี้นาอัศจรรย บรรดาเทวดานางฟาทุกทานตางคนมาโปรยปรายดอกไม
มาบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยดอกชบา คนจะไปหากัน ตองลุยไปลุยมาถึงเขา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัส อานิสงสของการบูชา 2 ประการ กลาววา อานันทะ
ดูกร อานนท การบูชานี่มี 2 อยางคือ 1. อามิสบูชา 2. ปฏิบัติบูชา การที่เทวดาโปรยปรายดอกชบาลง
มาก็ดี บรรดาประชาชนก็ดี เอาดอาไมธูปเทียนมาบูชาตถาคต อยางนี้ชื่อวาเปน อามิสบูชา ดีจัดวามี

อานิสงสเลิศ สามารถยังผลใหเกิดในกามาวจรสวรรคได คือ อามิสบูชา นี่ ถาบูชาไมเปนไดผลแค
กามาวจรสวรรค เปนเทวดาได ถาบูชาเปนแลวเปน ปฏิบตั ิบูชา ไปดวยก็ถึงนิพพานได
แลวองคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา อามิสบูชา ดีแล แตทวาสู ปฏิบตั ิบูชาไมได แตทวาทั้ง
2 ประการนีไ้ ซรก็ตองควบคูกันไป สําหรับ ปฏิบตั ิบชู า นั้น 1. ขอใหทกุ คนรูจักการ ใหทาน เปนการ
ตัดโลภะ ความโลภ 2. รูจักการ รักษาศีล คือมีเมตตา กรุณา เปนพื้นฐาน เปนการตัดความโกรธ 3.
สามารถ เจริญภาวนา วิปสสนาญาณ ใชเปนญาณพิจารณาวา รางกายของเรานี้ความจริงมันไมใชเรา
ไมใชของเรา และไมติดในรางกายของเราดวยไมติดในรางกายของบุคคลอื่นดวยไมติดในวัตถุใดๆ
ในโลกดวย อยางนี้จะชวยใหทุกคนไปนิพพาน
หลังจากนัน้ แลว องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็นพิ พานในเวลา
ใกลรุง ขอเลาลัดๆ นะที่นําเลาเรื่องนีม้ าแสดงแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเพราะวันนี้ทุกทาน
ทําบุญปรารภความตายเปนเหตุ
ก็มาเลาเรื่องขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวา
แมแต
พระพุทธเจาก็ยังตองนิพพาน รางกายมันก็พังคือคําวาพระพุทธเจาจริงๆ นี่ไมใชอยูที่รางกาย ถา
รางกายเปนพระพุทธเจาจริงๆ ก็ตองเปนพระพุทธเจามาตั้งแตวนั เกิด แตความจริงรางกายนี่เปนที่
อาศัยของพระพุทธเจาเทานัน้ คําวาพระพุทธเจานั้นก็คือความบริสุทธิ์ของจิต เรียกวา จิตที่บริสุทธิ์
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพึงเขาใจในตัวเองจงอยาเมาในชีวิตจงอยาคิดวา
คามตายจะมาถึงเราในวันพรุงนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําไว
อยางนี้วา ทุกคนจงคิดถึงความตายวา เราจะตองตายวันนีไ่ วเสมอ จะไดมีความไมประมาท
ในวันหนึ่งองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ก็เคยไดเรียก พระอานนท เขามาถาม พระอานนท
นั่นนะ เปนพระโสดาบัน ทานถาม พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท เธอนึกถึงความตายวันละ
กี่ครั้ง พระอานนท ก็บอกวา นึกถึงความตายประมาณวันละ 7 ครั้งพระพุทธเจาขา สมเด็จพระบรม
ศาสดาก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ยังไกลเกินไป หางมาก ตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจ
เขาออก
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาระลึกถึงความตายอยูแ ละก็จิตใจมีความเคารพในองคสมเด็จ
พระบรมครู พระพุทธเจาตรัสวาที่ไหนมีความสุข มนุษยโลกหรือ พระพุทธเจาก็บอกวาไมมี
ความสุข เทวดาหรือพรหมก็มีความสุขไมจริง ที่พระพุทธเจาแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทชายและ
หญิง ก็คือนิพพานโดยเฉพาะ
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลาบําเพ็ญกุศลเขาใจในตนวาพอเราเกิดเปนคน
อีกกี่ชาติ มันก็ทุกขอยางนี้ ถาเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมันก็สุขชั่วคราว ตั้งใจไปนิพพานดีกวา จริยา
ที่จะไปนิพพานเปนของไมยาก คือ

ตัดโลภะดวยการใหทานหรือจาคานุสสติกรรมฐาน
คิดไววาจะใหทานอยู
เสมอ และไมโกงใคร โลภะมันก็หมดไปจากจิต ความขยันไมใชความโลภ
ความดลภตองการเปนการโกง
2.
พยายามตัดโทสะดวยความเขาใจจริงซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตากรุณา คือ
สงสารอยูเสมอ มีความรัก มีความสงสาร
3.
การตัดความหลงดวยความเขาใจจริง ตามผลของรางกาย วารางกายของคน
ทุกคนเกิดแลวมันก็ตองแก แลวก็เจ็บ แลวก็ตาย ไมตดิ รางกายของบุคคลอื่น
หรือวาติดวัตถุธาตุใดๆ เราก็ไปนิพพานได
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย แสดงพระธรรมเทศนามาวาไปวามาประเดีย๋ วมันจะ
เลยเวลา (เทปหมดเพียงนี)้
1.

พระธรรมเทศนา เรื่อง เปรตญาติพระเจาพิมพิสาร
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตังติ
ณ โอกาสนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมรณาคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรง
องคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย
มาพรอมใจกันบําเพ็ญกุศลประจําวัน
สงกรานตเปนวันที่ 3 วันนี้ เมื่อตอนเมื่อกีน้ ี้บรรดาทานทายก ไดพาบรรดาทานพุทธบริษัทถวายทาน
ใชคําวา มตกภัตตานิ คําวา มตกะ นี้ก็แปลวา ผูตายเปนอันวา ทานที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
บําเพ็ญแลวในวันนีเ้ พื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูตายและก็การบําเพ็ญกุศลนั้นไซรบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย บุญกุศลที่จะถึงไดแกผูตายก็หมายความวา มีความจําเปนอยางยิง่ ที่บรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิง ที่บําเพ็ญกุศลจะตองเปนคนที่มีบญ
ุ กอน เพราะวาบรรดาผีทตี่ ายแลวนั้นไมมี
โอกาสที่จะโมทนาไดโดยเฉพาะหรือรับผลบุญไดโดยเฉพาะหรือรับผลบุญไดโดยเฉพาะ
ผีที่จะพึงรับบุญกุศลได ตองอาศัยผูบําเพ็ญกุศลที่มีชีวติ อยูนี่ทุกคนมีบุญเมื่อทุกทานทําบุญ
มีบุญแลว ตอเมื่อตั้งจิตตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูตายเขาทั้งหลายเหลานัน้ จะไดจากบรรดา
ทานทั้งหลายที่บําเพ็ญนี้ดีประการหนึ่ง ก็รวมความวา การทําบุญนี่ขอใหทุกคนทําบุญ ใหเกิดบุญ
เกิดกุศล มิฉะนั้นแลวบุญและกุศลที่บุคคลทําแลวไมได ผีทั้งหลายก็ไมมีโอกาสโมทนา เพราะวา
บรรดาผีทั้งหลายทานทราบดีวา ถาอารมณใดของบุคคลใดเปนกุศล ก็โมทนาแลว ก็จะมีความสุข ถา
หากวา อารมณของเราไมเปนกุศล เราโมทนาแลวก็มีทุกข เขาไมตองการ
อยางที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายทําบุญกันที่บาน บางบานขึ้นไปแลวไมเห็นบุญเลยก็
มี นะยายอวนนะ แตบางทีบางบานขึ้นไปแลวก็เห็นบุญมหาศาลอยางตามบานตางๆ กอนที่จะทําบุญ
พระจะสวดมนต ก็กลาวการบําเพ็ญกุศลดวย สัคเค กาเม จะ รูเป คือชุมนุมเทวดาเปนตน ลงทายวา
ธัมมัสสวนกาโลอยัมภทันตา ตอนลงทายก็หมายความวา ตองการใหเทวดามาฟงธรรมจากพระสวด
แตทวาถาบานนั้นทําบุญเปนเทวดาก็มา ถาบานนั้นทําบุญไมเปนบุญ เทวดาก็ไมมา อยาเขาใจวาถา
ขึ้น สัคเค กาเม จะ รูเป แปลวา เทวดาจะมาเสมอไป
ก็เปนอันวา การบําเพ็ญกุศลนี้ไซร ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะทําบุญทีว่ ดั ก็ดี จะ
ทําบุญที่บานก็ดี ใหตั้งเจตนาของเรานี้เปนมหากุศลอันดับแรกขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน กอน
จะทําบุญจะทํากุศลอยาใหมบี าปเขามากั้นหนาถามีบาปก็หมายความวา วันนีจ้ ะทําบุญบาน ฆาหมู 3
ตัว ฆาควาย 1 ตัวกอนใชไหม อารมณมันก็เปนอกุศล ถาอกุศลเขากอนกุศลก็ไมเขา การทําบุญวัน
นั้นไมมีบุญเลย ถาหากวากอนที่ทําบุญทํากุศล สําหรับบรรดาทานพุทธศาสนิกชนจะพึงทํากัน

หมายความวา ทางโลกไมใหซ้ํา ธรรมไมใหเสีย ก็หมายความวา ทําคราวนี้ใหมันดีทงั้ โลกและก็ดีทงั้
ธรรม
นั่นก็หมายความวา กอนที่จะทําบุญกุศล อันดับตน จงอยาใหมีบาปติดตัวหรือจิตใจ
หลังจากการบําเพ็ญกุศลแลวไซร หลังจากนั้นจะเลี้ยงดูกนั ประการใดเปนเรื่องของบาป ก็ทําเปนคน
ละตอน อยางนี้บุญกุศลจะปรากฏ เมื่อกี้นี้ทานหัวหนาทายกอาราธนาบอกวา มัตตกภัตตานิ
หมายความวา วันนี้เปนวันสงกรานตบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตองการบําเพ็ญกุศลเพื่อใหทกุ
คนอุทิศสวนกุศลใหแกทา นผูตาย และความจริงทานผูตายมีโอกาสที่จะโมทนาไดยากเต็มที ไมใชวา
ทําบุญทุกวัน อุทิศสวนกุศลทุกครั้ง แลวทานทั้งหลายเหลานัน้ จะพึงได ถาเขาทําตัวเขาไมดไี ซร
โอกาสที่จะไดก็แสนจะยาก
อยางในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังทรงชีวติ อยู ในลําดับนั้นองคสมเด็จพระ
บรมครูไดปรารภ เปรตญาติ พระเจาพิมพิสาร เปนพระญาติของ พระเจาพิมพิสาร แตความจริงเปต
รญาติของ พระเจาพิมพิสาร นี้ตองถอยหลังจากพระพุทธเจาองคนี้ไปอีกนานแสนนาน ผาน
พระพุทธเจามาหลายองค คิดวา
มีในครั้งหนึ่งปรากฏวา มีลูกของพระมหากษัตริย 3 ทานที่มาเกิดเปนชฏิล 3 พี่นอง คือ อุรุ
เวลกัสสป เปนตน เวลานัน้ ทานทั้ง 3 คน เปนลูกของกษัตริยไปทําการปราบปรามขาศึกสําเร็จ
เรียบรอย ตามความตองการของพระราชบิดาเมื่อกลับเขามาแลวพระราชบิดาเมือ่ กลับเขามาแลว
พระราชบิดาก็ใหพรวาความดีของเจาทั้งสามคนนี้ ตองการอะไรบอกพอมา พอจะให และเวลานั้น
ปรากฏวา พี่ชายคนใหญของทานทั้งสามบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา และก็เขา
มาโปรดพระราชธิดาในพระราชนิเวศน พระราชบิดาก็ขอพรวาเวลานี้ หมอมฉันเปนคนแก ใน
ระหวางทีห่ มอมฉันยังมีชีวติ อยูนี้ ขอองคสมเด็จพระชินศรีจงอยารับทามจากผูใดหมายความวา ใคร
เขาไปนิมนตทไี่ หน ใครเขาเปนเจาภาพ ขอใหพระพุทธเจาจงอยารับ เพราะทานแกแลวจนกวาทาน
จะตาย พระพุทธเจาซึ่งเปนลูกชายก็ทรงรับ ฉะนั้นการถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และพระอรหันตทั้งหลาย จึงเปนหนาที่ของกษัตริยแ ตผูเดียว ซึ่งเปนเจาภาพใหญ แตทวาถาคน
ทั้งหลายจะมาพลอยทําบุญดวยทานก็ไมหาม แตขอใหฐานะที่ความเปนเจาภาพอยางเดียว
เวลานั้นเมื่อลูกชายทั้ง 3 คน ไปปราบขาศึกกลับมา เมื่อพระราชาบิดาใหพรวา ตองการ
อะไรก็จงขอพอจะให ทานทัง้ 3 คนนั้น จึงขอพระจากพอวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ลูกทั้ง 3 คน
ขอพระทานพอขอเปนเจาภาพเลี้ยงพระพุทธเจากับพระสงฆคนละ 3 เดือนตอนนีพ้ อไมชอบใจแลว
แยงบุญใชไหมทานพอก็เลยบอก เอะ นี่ขาใหอยางอืน่ นีห่ วา ขาไมใหอยางนี้นี่ ฮี โกง เพราะขออยาง
นั้นไมได ขอไปขอมา ขอมาขอไป ผลที่สุดลดลงมาเหลือคนละเดือน พอใหเมื่อลดลงมาเหลือคนละ
เดือน พอใหกห็ มายความวา ทั้ง 3 คนนี่จะได 3 เดือน ฉะนั้นทานทั้ง 3 จึงลาพระราชบิดาวา 3 เดือน
นี้ขาพระพุทธเจาขอลาบวชเณรสมาทานศีล 10

ขณะที่บวชเณรตอนนั้น พระเจาพิมพิสาร เปนนายบัญชี คือเปนสมุหและเปนผูใหญ ในวัง
นั้น ทานจึงสั่งนายบัญชีวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เจาจงจัดเงินทองสวนที่เปนของเราเลี้ยงดูคน
ทั้งหลายที่อยูใ นวังก็ดี คนยากจนที่มาเฝาองคสมเด็จพระชินศรีก็ตาม ใชเงินของเราเลี้ยงทั้งหมด
ทําอาหารเลี้ยง และก็เวลาเขาก็ดี เวลาเพลก็ดี เจามีหนาที่จับจายใชสอยการเงินทั้งหมดนี้เลีย้ ง
พระสงฆในพระพุทธศาสนาที่ประชุมกัน
แตความจริงเวลานั้น พระประชุมกันเปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมนั้นมากมาย
นับแสน เพราะวาพระพุทธเจาไมมีโอกาสจะไปไหน อยูที่เดีย๋ วใครบวชที่นั่นบวชแลวก็อยูทนี่ ั่น
บวชแลวก็อยูท ี่นั่น มีพระนับแสน ก็มีการจับจายใชสอยมาก คนที่ในวังของทานทั้ง 3 มีอยูมากก็จริง
แหล แตวาไมพอใช ไมพอกําลังไมพอที่จะเลี้ยงคนเลี้ยงพระทั้งหลายได
ฉะนั้น พระเจาพิมพิสาร เวลานั้น เปนนายเสมียน หรือเปนนายบัญชีหรือเปนสมุห จึงไดสั่ง
ใหบรรดาพวกญาติทั้งหลายจากคนที่มีการคลองในการงานโดยเฉพาะอยางยิ่งงานครัว มาชวยกัน
ทําบุญเลี้ยงพระ ก็เปนการพอดีเหลือเกินบรรดาญาติทั้งหลายเหลานั้น ก็ตางคนตางก็เปนคนยากจน
อาหารดีๆ เขาก็ไมคอยจะมีกนิ เพราะฉะนัน้ เวลาเขาทําของเลี้ยงพระกอนที่พระจะฉัน เธอก็หยิบกิน
เขาไปเสียบาง เวลาพระฉันแลวเสร็จปรากฏวา เขาบอกวาของทั้งหลายเหลานี้เลี้ยงตน เธอก็อาง
เหตุผลวาของเหลานี้จะใหถกู บาง ใหหลานบาง ใหคนแกบางแตความจริงนําไปกินเสียเองเปน
บางสวน ผลกรรมทั้งหลายเหลานี้ คือบุคคลทั้งหลายพวกนั้นตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปน
ปรทัตตูปชีวิกเปรต แตความจริงไมลงนรกนั้นก็บุญตัวเต็มที
ไปเกิดเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต สิ้นเวลากาลนานเทาไรก็ไมทราบเพราะในบาลีทานไมได
บอก บอกแตเพียงวาถอยหลังจากกัปนี้ไปเปนกัปที่ 91 รวมกัปนีด้ วย 92 มีพระพุทธเจาองคหนึ่งตรัส
ขึ้นมาในโลกคือ มีนามวา พระปทุมุตตระ จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว กราบทูลใหทรง
ทราบวาบรรดาพวกขาพระพุทธเจาทั้งหลายนี้ อดขาวอดน้ํามานานแสนนาน นับปริมาณกัปไมได
ขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไดโปรดขาพระพุทธเจาใหมีขา วมีน้ํากินดวยเถิดพระเจาขา
สมเด็จพระบรมศาสดาผูมีนามวา พระปทุมุตตระ ก็พจิ ารณาดวยอํานาจพระพุทธญาณก็
ทรงทราบดวยกําลังของพระพุทธเจาวาเราเองก็ไมสามารถจะชวยไดเพราะกรรมของเปรตทั้งหลาย
เหลานี้สนองอยู สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบตอไปวากัปนี้ไมนับ นับตอไปกัปหนา ตั้งแตกัปหนา
เปนตนไป 91 กัปจะมีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีนามวา พระสมณโคดม อุบัติขึ้นในโลก
แลวในเวลานัน้ นายเสมียนจะมาเกิดเปน พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย ในเมื่อพระบาททาวเธอ
บําเพ็ญกุศล แกองคสมเด็จพระทศพล แลวอุทิศสวนกุศลใหเปรตทั้งหลายเหลานี้ จึงจะมีสิทธิ
โมทนา
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ความจริงแลวเปรตเขามี 12 ระดับ
ดวยกัน ระดับที่ 1-11 ไมมีโอกาสจะโมทนาสวนกุศล มีความลําบากมาก ระดับที่ 12 นี่เขาเรียกวา
ปรทัตตูปชีวิกเปรต หมายความวาเปรตพวกนีจ้ ะทรงชีวติ ดวยเพราะบุคคลอื่นให แตไอคําวาคนอืน่

ใหนี้ถากรรมมันยังไมเบาพอสมควร แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังชวยไมไดเลย ใครจะ
ชวยได
ฉะนั้นบรรดาเปรตทั้งหลายนั้น
เมื่อฟงองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวานับกัปนีอ้ ีกกัป
ตอไปขางหนาอีก 91 กัป จะมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้น พระเจาพิมพิสาร จะอุทิศสวนกุศลใหเธอก็ดใี จ
คิดวา 91 กัปขางหนา เหมือนกับวันพรุงนี้ แตเวลายาวนานเหลือเกิน แตเธอนึกวาเร็ว ตอมาเมื่อกัป
สิ้นไปแลว 90 กัปเปนกัปนี้ เปนกัปที่ 91 พระพุทธเจาองคแรกเกิดขึ้นในกัปนี้นามวา พระกกสันโธ
และองคที่ 2 พระโกนาคมน องคที่ 3 พระพุทธกัสสป เธอเปรตทั้งหลายเหลานั้นก็เขาไปเฝา
พระพุทธเจาทัง้ 3 องควา เมือ่ ไรขาพระพุทธเจาจึงจะไดกินขาวกินน้ําสักที พระพุทธเจาทั้ง 3 องคนี้ก็
ตรัสวา ยังกอนเธอทั้งหลาย ตองรอองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทรงพระนามวา พระสมณโดคม
อุบัติขึ้นมาเสียกอน
นี่เห็นไหมบรรดาทานพุทธบริษัท ตายแลวมันหากินยาก เขาใหแตโอกาสที่จะกินนะไมได
กิน ตอมาเมือ่ องคสมเด็จพระผูมีพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก พระเจาพิมพิสาร มี
ความเลื่อมใส อาราธนาองคสมเด็จพระจอมไตรใหอยูใ น พระเวฬุวันมหาวิหาร แลวก็ทานก็ถวาย
ทานแกองคสมเด็จพระพิชิตมารเปนประธานแลวนอกจากนั้นก็มีพระอรหันตบาง ไมใชอรหันตบาง
ถวายทานเปนประจําทุกวันบรรดาเปรตทั้งหลายเหลานัน้ ก็มายืนลอมวังอยูทกุ วันเหมือนกัน ตั้งใจวา
เมื่อไร พระเจาพิมพิสาร จะอุทิศสวนกุศลให เมื่อรอนานวันเขาทนไมไหว คืนหนึ่งจึงสงเสียงรอง
กองไปทั้งปราสาท เปนเหตุให พระเจาพิมพิสาร มีจิตใจหวั่นหวาดไมทราบวาเปนเสียงอะไร
ในตอนเขาจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ พระเวฬุวันมหาวิหาร กราบ
ทูลใหองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงทราบวาเมื่อคืนนี้ไมทราบวาเปนเสียงอะไร เขารองกองไปทั้ง
ปราสาท สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระ
มหาบพิตรพระราชสมภารเสียงที่รองเมื่อคนนี้นั้น ไมใชเสียงใครเปนเสียงญาติของพระองคในสมัย
โนนพระองคทรงเลาเรื่องตามที่กลาวมาแลวใหฟง วาเขาคอยมาสิ้นระยะเวลา 91 กัปแลวก็มาลอม
พระราชนิเวศนเขตพระราชฐานอยูตลอดเวลา คอยโมทนาสวนกุศลแตวาพระมหาบพิตรเมื่อบําเพ็ญ
กุศลในเขตขององคสมเด็จพระทศพล มีพระพุทธเจาเปนประธานแลว แตวาไมเคยอุทิศสวนกุศลให
พระเจาพิมพิสาร ก็ถามวาจะทําอยางไร พระพุทธเจาก็บอกวา ถาถวายขาว ถวายน้ํา ถวายภัตตาหาร
แลวก็ตั้งใจอุทศิ สวนกุศลใหก็ใชได
เปนอันวา วันนั้น พระเจาพิมพิสาร จึงไดอาราธนาองคสมเด็จพระจอมไตรพรอมไปดวย
พระสงฆสาวกทั้งหมด เขาไปรับภัตตาหารในพระราชนิเวศนเขตพระนครเปนการถวายเปนกรณี
พิเศษ
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐโมทนาเสร็จเรียบรอยแลว พระเจาพิมพิสาร ก็อุทิศ
สวนกุศล แตวาเวลาอุทิศสวนกุศลนั้นความจริงเติมทีเดียวในเขตอินเดียวทั้งหมดเขานับถือศาสนา

พราหมณ และก็ พระเจาพิมพิสาร ก็เปนพราหมณมากอน ก็เปนธรรมดา เพราะพราหมณเขาถือวา
เปนเพศสูง เปนพราหมณแลวก็มาเปนกษัตริย ชื่อวา กุเวรพราหมณ เดิมทีนั้น พระเจาพิมพิสาร เปน
พราหมณชื่อวา กุเวรพราหมณ ฉะนัน้ เวลาที่จะอุทิศสวนกุศลก็ทาํ ตามแบบวิธีของพราหมณ เพราะ
พราหมณนี่ถาเขาจะใหอะไรใคร เมื่อเขาบอกใหแลวผูรับตองแบมือยืน่ เขามาขางหนา แลวผูใหก็เอา
น้ําราดลงไปทีม่ ือ แสดงถึงการให การใหคน ใหสัตว ใหวัตถุ ก็เชนเดียวกัน
ฉะนั้นการอุทิศสวนกุศลในคราวนั้น พระเจาพิมพิสาร ทานก็มีความคิดวาถาเราจะใหผกี ็
ตองใชน้ําราดเหมือนกัน ฉะนั้นจึงไดทรงหยิบพระเตาทองขึ้นมาแลวก็หลั่งน้ําทักษิโณทก คือราดลง
ไปขางหนา แลวก็ตั้งใจอุทิศสวนกุศลวา อิทัง โน ญาตินงั โหตุ นี่เปนคนที่อุทิศสวนกุศลเปนคนแรก
ในพระพุทธศาสนา ทานกลาววา อิทัง โน ญาตินัง โหตุ ซึ่งแปลเปนใจความวา ขอผลบุญนี้จงสําเร็จ
แกญาติของขาพเจา เพียงเทานี้ปรากฏวา บรรดาเปรตทั้งหลายที่คอยมานานแสนนาน ก็ไดรับ
อนุโมทนาสวนกุศล ทุกคนมีรางกายเปนทิพย มีสภาพเหมือนเทวดา
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา
ถาพวกทานหวังวาถาเวลาตาย
ตองการรับอุทิศสวนกุศล ทานก็คอยไปนะ เพราะกวาจะไดกินนะ มันนานแสนนาน บางทีเราตาย
ไปแลว ไอคนที่รูจักเรามันก็ตายไปเสียดวย ไมมีใครชวยบําเพ็ญกุศลให ถึงแมวาเขาจะให แตถายัง
ตองเลือกบุคคลที่จะพึงให และโดยเฉาพะอยางยิ่ง องคสมเด็จพระจอมไตร คือพระพุทธเจา เชน
พระปทุมุตตระ ที่ทานเปนพระพุทธเจา บุญของทานมหาศาลแตทานก็ยังไมมีโอกาสที่จะใหได ให
เขาก็รับไมได แลวมาพระพุทธเจาอีก 3 องค คือ พระกกุสันโธ พระโกมาคมน พระพุทธกัสสป นี่
ทานก็เปนพุทะเจาเหมือนกันแลวคนทีเ่ ขาทําบุญก็มากมายถาเขาตั้งใจจะให เปรตทั้งหลายเหลานี้ก็
ไมมีโอกาสที่จะไดรับ ตองรอคนคนเดียวคือ พระเจาพิมพิสาร เห็นไหม เปนการยากเหลือเกิน
ดังนั้นเมื่อ พระเจาพิมพิสาร อุทิศสวนกุศลขอใหบรรดาเปรตทั้งหลายพวกนั้น เมื่อเขา
โมทนาอาศัยขาวอาหารก็เปนเหตุบันดาลกายเขาเปนกายทิพยมีรางกายเปนเทวดา รูปรางสวยสด
งดงามเหมือนเทวดาทุกอยาง ความจริงก็เปนเทวดาแลวนัน่ เอง แตวาเปนเทวดาชีเปลือยเปนอยางไร
ลุงอวน เทวดาชีเปลือยเปนอยางไร เปนเทวดาที่ปราศจากผานุง ปราศจากเสื้อผาหม อะไรก็ไมมสี ัก
อยางมีแตตวั เทานั้น ทั้งนีก้ ็เพราะอะไร เพราะวาคนพวกนี้ไมเคยถวายผาไตรจีวรหรือผาผืนใดผืน
หนึ่งไวในพระพุทธศาสนา
คําวาผาไตรจีวร นี่ในพระพุทธศาสนาถือวาผากวาง 1 คืบ ยาว 1 คืบ เปนผาที่มีอานิสงสเต็ม
ฉะนั้นคนทีจ่ ะถวายผาในพระพุทธศาสนานี่ถาจนจริงๆ ก็ไมตองถวายผาใหญเกินไป ซึ่งเกินฐานะ
แคผากวาง 1 คืบ ยาว 1 คืบ ถวายพระถือวาเปนการถวายผาไตรจีวรมีอานิสงสสมบูรณแบบ ถาหาก
วาฐานะดีขึ้นมานิดหนึ่ง จะซือ้ ผาไตรทั้งไตรไมไหว ไตรทั้งไตร เวลานีม้ ันหลายรอยบาท เราก็ถวาย
ผาสบงสัก 1 ตัวก็ได หรือจีวรตัวหนึ่งก็ได หรือสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได อังสะตัวหนึ่งก็ได ก็ถือวาเปน
การถวายผาไวในพระพุทธศาสนา มีอานิสงสสมบูรณเชนเดียวกัน

ฉะนั้นเมือบรรดาเปรตทั้งหลายเหลานัน้ เปนเทวดาแกผาก็ชักอายเทวดาอื่นหือนะ ลุงนะ นา
กลัวเวลาที่ไปหาเทวดาคนอืน่ ก็หนั หลังไปคุยกับเขานะ (หัวเราะ) สงสัยนะ แกก็เลยใจไมสบาย คง
จะไปนึกในใจวา เมื่อไรจะมีผานุงผาหมสักที
ตอนกลางคืนรุงจากคืนนัน้ มา ปรากฏวาบรรดาเทวดาทั้งหลายเหลานั้น ก็เขาไปไหว พระ
เจาพิมพิสาร ในพระราชวิเวศน คือ พระเจาพิมพิสาร ทานยังนอนไมหลับ เทวดาทั้งหมดก็ไปยืนให
พระเจาพิมพิสาร เห็น แลวก็ไมพูด ขอดวยอาการดุษณียภาพ อีตอนจะเขาประตูนะ สงสัยจะถอย
หลังเขานะ ฮึ นะลุนะ ดันเดินหนาเขาไปก็ซวยเลย แตวาเทวดาก็ดี ผีกด็ ี พรหมก็ดี พระอริยะก็ดี ถา
เขาตองการใหเราเห็นนี่ ประตูหนาตางเครื่องผาเครื่องกั้นไมมีความหมาย เขายืนอยูทีไหน เราก็
สามารถจะเห็นได คือวาเขาจะบันดาลใหสิ่งที่บังตาเราหายไปเพราะสภาพความเปนทิพย
แลวก็ตอนกลางคืนบรรดาเทวดาพวกนั้นมายืนให พระเจาพิมพิสาร ดู พระเจาพิมพิสาร ก็
นั่งมอง เพราะทานเปนพระโสดาบันคือ พระเจาพิมพิสาร นี้ฟงเทศนพระพุทธเจาครั้งแรกเปนพระ
โสดาบันเลย อารมณความเปนทิพยของทานก็มี ดังนัน้ เมื่อทานมองดูเทวดาทั้งหลายมายืน ทานที่คดิ
วา เอะใครหนอนี่ เทวดาปกติเขาแตงตัวสวยๆ แตทานพวกนี้มีปริมาณเปนรอยๆ คนนี่ ปรากฏวามา
ยืนแกผาหมด ทรวดทรงผิดพรรณตางๆ เหมือนเทวดาทั้งหมด ซึ่งไมเคยปรากฏมาในกาลกอน ก็
สงสัย
ตอนเชาจึงไปเฝาองคสมเด็จพระชินวนใหม ไปถึงก็ถามพระพุทธเจาวาคืนกอนนะ เปรต
มันรอง แตวาเมื่อคืนนี้ปรากฏวามีเทวดาแกผามายืนใหดสู มเด็จพระบรมครูก็ตรัสวา มหาราชะ ขอ
ถวายพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร พวกทีย่ ืนใหดนู นั้ ก็คือเปรตในคืนกอนนัน่ เอง เมื่อวันวานนี้
พระองคถวายขาวและน้ําแกบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา อุทิศสวนกุศลใหแกเขา เขาก็รบั
แลว แตทวาคนพวกนี้ ไมเคยถวายผาไตรจีวรไวในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกวองคกอน
ฉะนั้นเมื่อรางกายเปนเทวดาก็เลยเปนทิพย แตรางกายผาผอนทอนสไบจึงไมมี
พระเจาพิมพิสาร จึงถามองคสมเด็จพระชินศรีวา ทําอยางไรถึงจะมีผาผอนทอนสไบ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ถวายไตรเดียวหรือผาชั้นเดียวก็ได แลวอุทศิ สวนกุศลให
เขาจะมีความสุข ที่มีเครื่องแตงตายอันเปนทิพย พระเจาพิมพิสาร ก็ทาํ ตามนั้น คือนิมนตองคสมเด็จ
พระภาวันตพรอมดวยพระสงฆทั้งหลายไปรับภัตตาหารในพระราชนิเวศน แลวก็ทรงถวายผาไตร
จีวรแกพระพุทธเจามีพระสงฆเปนที่สุด อุทิศสวนกุศลใหบรรดาเทวดาชีเปลือยทั้งหลาย ตางคนตาง
ก็มีเครื่องแตงกายอันเปนทิพย ก็รวมความวา เมื่อเขามีความสุข เทวดานี่ ผีนี่ ถาเขามีความสุข เขาไม
รบกวนบุคคลผูใด
เปนอันวาวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจถวายทานเพือ่ ผูตาย ก็ขอไดโปรด
จงจําไวดว ยวา ถาเราจะตาย หวังจะใหบุคคลอื่นชวยนะ อยาหวังมันเลย ถาหากวาหวังก็จะเปนแบบ
นี้นะแหละ คือวากวาที่เราจะไดจากผูที่ใหถาเราตายไปชาตินี้ในกัปนี้ อาจจะไปอีกหลายๆ กัป หลาย
รอยกัป หลายแสนกัป อยางเปรตที่เปน ปรทัตตูปชีวกิ เปรต นี่ใหจะพึงรับก็ได ทั้งนี้เพราะอะไร

เพราะผูที่จะรับบุญได มีสวนเดียวโดยเฉพาะตามพระบาลีนั่น คือ ปรทัตตูปชีวิกเปรต ถาเราไปเปน
สัตวนรกก็ดี เปนเปรต 11 จําพวกก็ดี ( ปรทัตตูปชีวิกเปรต นี่เปนเปรตที่ 12 เปน 12 ชั้นดวยกัน) คือ
1 2 3 มาถึงชั้นที่ 11 ที่จะมีโอกาสไดรับโมทนา และเปนอสุรกายก็ดี เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี ไมมี
โอกาสจะโมทนาบุญกุศล และการเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต นี่ก็ตองเลือกบุคคลที่จะพึงใหเรา ถา
บุคคลใดที่เคยรวมบุญบารมีกันมาในกาลกอน ถาเราตายเขาก็ตายเสียดวย ก็เลยไมมีใครที่จะ
สงเคราะหเรา
และอีกประการหนึ่ง ถาบรรดาญาติทั้งหลายที่อยูภายหลังเวลาทําบุญเขาจะใหเรา เริ่มตน
พอตายเสร็จเขาก็ตั้งใจทําบุญ แตกอนที่ทําบุญ ตอโลงกอน ใชไหมลุงไอการตอโลงผีนี่มันมีกรณี
พิเศษ เขาบอกวาถาไมเมาตอโลงไมได คือพวกตอโลงเขาวายังงั้นนะ เคยเห็นเขานะ กินเหลาเมา
เกินไปตอไมไดอีก ตองใหเหลาสรางเสียกอน พอสรางแลวทํางานไมไหว ตองกินแกเหลาหักนะ
พอเริ่มดวยเหลางานศพตางๆ มันจะเริ่มดวยสุรา และคนที่จะไปชวยงานก็มีสุรามาก ดีไมดี กอนทีจ่ ะ
ฟงพระสวดพระอภิธรรมก็ดมื่ เหลา ขณะที่กําลังสวดพระอภิธรรมก็กนิ เหลาเมื่อกินเหลา กอนทีจ่ ะ
กินเหลา ก็ตองฆาสัตวตัดชีวิต รวมความวา งานนั้นทั้งหมดไมปรากฏวามีสวนที่เปนกุศลเลย เปน
งานที่ขึ้นดวยบาป แลวบุญก็เขาไมไดจนกวาจะสิ้นงาน เมื่อทํางานเสร็จเรียบรอยแลว อุทิศสวนกุศล
ใหแกเราที่ตายเราก็ไมรับซิ รับบาปเมื่อไร เราลงนรกเมื่อนั้นนี่ ใชไหม
เปนอันวา ถาเราเปนผี เราก็ตองอดตอไป จนกวาจะพบคนที่มีกําลังใจเปนกุศลจริงๆ คืองาน
นั้นที่ทําบุญไมมีบาปผสมอยางหนึ่ง แลวก็ในประการที่สองตองเปนบุคคลที่รวมบุยบารมีกันมา
กอน อยาง พระเจาพิมพิสาร กับเปรตพวกนั้น แลวก็เมื่อไรละ ดีไมดีเราจะตองอดไปนานกวา
บรรดาเปรตของ พระเจาพิมพิสาร
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ทุกทานทุกคน จงตั้งใจชวยตัวเองไวเสมอ คือความจริงการทําบุญอุทิศสวนกุศลนี่เราใหเขาได ถาเขา
มีโอกาส แตบญ
ุ ที่เราทําทั้งหมดจะปรากฏวาอยูกับเราเต็ม 100 เปอรเซ็นต มันไปหมดไป ฉะนั้นขอ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต คิดวาชาตินเี้ ราพบพระพุทธศาสนา และกัปนี้
เปนกัปที่มีความดีเปนกรณีพิเศษมีพระพุทธเจาถึง 10 องค เวลานี้พระพุทธเจาลวงไปแลว 4 องคที่ 4
ศาสนายังอยู และยังมีสมเด็จพระบรมครูจะมาตรัสอีก 6 องคขางหนา ถาใครเกิดมาในชาตินี้ถาลง
นรกก็ซวยเต็มที
ถาหากวาเราไมลงนรกอาศัยบุญบารมีที่เราสรางหนึ่ง
เปนพระโสดาบันขึ้นไปหรือวา
ประการที่สอง ไมไดพระโสดาบัน แตวากําลังใจของเรานั้น กอนจะตายมีอารมณเปนกุศล และก็ไป
เกิดเปนเทวดาก็ดี ไปเกิดเปนพรหมก็ดี พระพุทธเจาจะมาอีก 6 องค องคสมเด็จพระทศพลทั้งหมด
จะมีญาณพิเศษรูบุญเกา เมือ่ เราพบพระพุทธเจา แลวพระพุทธเจาทรงเทศนกระดูกบุญเกานิดเดียวก็
จะไดบรรลุอยางนอยก็เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี หรือเปนพระอรหันต แตฐานะที่เราเปนเทวดา

หรือพรหม เราก็จะไปนิพพาน ขึ้นชื่อวา กัปนี้เปนกัปที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเปนคนที่มี
โชคดีในกัปนี้
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงอยาประมาทในชีวติ คิดวากัปนี้เราเกิดขึน้ มาดี
แลว เราพบศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว จงรักษาความดีไว ความดีที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายจะพึงรักษาเปนอารมณแรกนั้นก็คือ ศีล 5 ถามีศีล 5 ทรงตัว ตายแลวก็ไมตกนรก
หรือบางทานอาจจะบอกคลองมากในศีล 5 ก็ ฝกภาวนาให ตามคําภาวนาที่องคสมเด็จพระจอมไตร
ตั้งไวถึง 40 แบบ มีคําภาวนาหลายรอยรูป ทานจะภาวนาวายังไง จะทําแบบไหนก็ได แตใหจิตใจมี
ความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กอนจะตายจะไดไมหลงตาย กอนจะตายจิตใจ
นอมถึงบุญกุศลอยางใดอยางหนึ่ง ก็ไปสวรรคอยาง ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เมือ่ ไปสวรรคแลว
ตอมาไดพบองคสมเด็จพระประทีปแกวบนสวรรค อยาง ทานสุปปติฏฐิตเทพบุตร ทําบาปไวมาก
แตวาเวลาจะตายนึกถึงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประเดี๋ยวเดียว ทานตายจากความเปนคน บุญ
กุศลที่ทําไวนําไปสวรรคกอน ครั้นเมื่อพบองคสมเด็จพระชินวรฟงเทศนจบเดียวเปนพระโสดาบัน
แลวตอจากนัน้ ไปก็มีนพิ พานเปนที่ไห
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย อาตมภาพแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็ขอยุติพระ
ธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพอขอตั้งสัตยาธิษฐาน
อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงอภิบาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณหากทุกทานจงประสงคสิ่งใดก็ขอใหได
สิ่งนั้นสมความปรารถนา

พระธรรมเทศนา เรื่อง พุทะประวัติ
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ความเปนมาแหง วันวิสาขบูชา
เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาทั้งนี้ก็เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดย
ถวนหนา สวนใหญตางก็มาจากถิ่นแดนไกล มีความเคารพจริงในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาบําเพ็ญกุศลในวันสําคัญขององคสมเด็จพระบม
โลกเชษฐในวันนี้
กอนที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายจะไดสดับธรรม บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็
ไดบําเพ็ญกุศลสําคัญในพระพุทธศาสนาแลว
การที่องคสมเด็จพระประทีปแกวแบมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสใน บุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการแลว
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน อันนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทบําเพ็ญแลว
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล อันนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทก็สมาทานแลว
3. ประการที่สาม องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญ
ภาวนา
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
โดยถวนหนาที่นงั่ อยุที่น็เปนนักเจริญสมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน เปนสวนใหญ แตที่ยงั ไมไดปฏิบัติเวลานี้ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา เปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้จดั วาเปน ภาวนามัย ถาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย ตั้งใจปฏิบัติ บุญกิริยาวัตถุ ทั้ง 3 ประการครบถวนเพียงใด ความประสงคขององค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ที่ตองการใหบรรดาทานพุทธ เขาถึงซึ่งพระ
นิพพาน ความประสงคของสมเด็จพระพิชติ มารก็สําเร็จตามความประสงคจงทุกประการ
ทั้งนี้เพราะวาคนที่จะเขาถึงนิพพานไดนนั้ ตองอาศัยเหตุ 3 ประการเปนการตัดรากเหงาของ
ความชั่ว คือ
1.
ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ใหทานอยูเปนนิจ เปนปกติการใหทาน
ครั้งหนึ่งก็ชื่อวาเปนการตัดโลภะ ความโลภครั้งหนึ่ง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงพากันคิดไวในดาน จาคานุสสติกรรมฐาน
ประจําใจ คิดวา โอกาสใดพอเรามีโอกาสจะสงเคราะหคนก็ดี สัตวก็ดีทมี่ ี
ความทุกขได เราจะใหดว ยความเต็มใจ ถายังไมมีกย็ ับยั้งไวอยางนี้องคสมเด็จ

พระจอมไตรถือวาเปน จาคานุสสติกรรมฐาน จาคานุสสติกรรมฐาน คือตัวที่
คิดวาจะใหทานตัวนี้มีความสําคัญในการตัดความโลภ ถาจิตยังคิดอยูเ พียงใด
ความโลภก็ไมสามารถจะครอบงําจิตได อันนี้เปนปจจัยใหจิตสะอาด ในดาน
ของความโลภ เปนบันไดขั้นหนึ่งที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะเขาถึง
นิพพาน
2.
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาตรัสวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
ตัว โทสะ ความโกรธ คําวา โทสะ ความโกรธในที่นี้องคสมเด็จพระมหามุนี
ตรัสวา ใหปฏิบัติในดานของ ศีล จะเปนศีล 5 ก็ดี จะเปนศีล 8 ก็ดีจะทรงอยูได
ตามที่ตองการนี้ เพราะอาศัย เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร เมตตาความ
รักก็ดี กรุณาความสงสารก็ดี ทั้งสองประการนี้ เปนปจจัยตัดโทสะ ถาบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทรงศีลบริสุทธิ์ไดเพียงใด โทสะทั้งหลายก็จะสลายตัวไป
3.
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสดับรสพุทธพจนเทศนา อันเปนคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี เปนปจจัยใหเกิดปญญา หรือ
ใชปสสนาญาณจามทายของ มหาสติปฏ ฐานสูตร คิดวา ชีวิตหรือรางกายของ
เราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหลายก็ดี ทั้งหมดนี้เปน ไตร
ลักษณญาณ คือ
1. เปน อนิจจัง หาความเที่ยงทรงตัวไมไดแนนอน
2. ประการที่ 2 เปนปจจัยของความ ทุกข
3. ประการที่สาม อนัตตา ในที่สุดมีการพังสลายตัวไป เราจะไมมีจิตเยืย่ ใยใน
รางกายของบุคคลเรา ในรางกายของบุคคลอื่น ในวัตถุธาตุทั้งหลาย ทั้งนี้
หมายความวา ถาเวลาจะตาย คิดเสียวาถาตายเมื่อไร ขันธ 5 ประเภทนี้จะไมมี
สําหรับเรา เราจะไมสนใจในรางกายของเราเอง เราจะไมเกิดมาอีก ในความ
เปนมนุษยกด็ ี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี สิ่งทีเราตองการนี้ก็คือพระนิพพาน
ถาคิดอยางนี้ไวเปนประจําวัน
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็จะมีจิตเปน
เอกัคคตารมณนิยมพระนิพพาน เปนปกติ อยางนี้ตายแลวเมื่อไร ไปนิพพานเมื่อนั้น
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ตั้งใจจะเทศน
เรื่องราวของ วันวิสาขบูชา นีก่ ลาวอารัมพบพจนกถามาสิน้ เวลา 6 นาที เห็นจะพอกันที
ตอนี้ไปก็จะนําเรื่องราว วิสาขบูชา มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทพอเปนสมควรแก
เวลา วันวิสาขะ นี้แปลวา วันกลางเดือน 6 แปลตรงตัวตามภาษาบาลี แลววันกลางเดือน 6 นี้ เปน
สําคัญขององคสมเด็จพระชินศรี 3 ประการคือ
1. วันประสูติ พระองคทรงคลอดจากพระครรภพระมารดาวันกลางเดือน 6

2. บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนวันกลางเดือน 6
3. วันดับขันธเขาสูพระนิพพานก็เปนวันกลางเดือน 6
รวมความวาพระพุทธเจามีความสําคัญวันกลางเดือน 6 สามวันดวยกันสําหรับองคสมเด็จ
พระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม พระพุทธเจาของเรานี้
ปรากฏวา พระองคตองบําเพ็ญบารมีมาสิ้นเวลา 4 อสงไขยกับแสนกัป ความจริงกัปหนึ่งก็ใช
เวลานานมาก แตวาตองบําเพ็ญบารมีมาถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป ก็จะขอเลาลัดๆ
ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย คลอดจากพระครรภพระมารดาแลว เมื่อ
สมเด็จพระประทีปแกวมีอายุได 29 ป ก็ออกสู พระมหาภิเนษกรมณ คําวาออกสู มหาภิเนษกรมณ ก็
หมายความวา ออกบวช เห็น เทวทูตทั้ง 5 คือ เด็ก คนแก คนเจ็บ คนตาย และก็สมณะ เวลานัน้ ความ
จริงพระยังไมมีในโลก มีแตบรรดาพราหมณทั้งหลาย พระที่โกนศีรษะหมผายอมน้ําฝาดอยางนีย้ ัง
ไมมี แตวาทีอ่ งคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาทรงเห็นนะ เทวดาแสดงตนแสดงใหปรากฏ เห็นวา
องคสมเด็จพระบรมสุคต ทรงบําเพ็ญบามีมาเพื่อเปนพระพุทธเจา
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาในสมัยนั้น ยังเปน พระสิทธัตถะราชกุมาร เห็นเด็กก็รูสึกไม
แปลก เพราะความจริงคําวา เด็กนี่ เห็นอยูเสมอ ไมแปลก เห็นคนแก ตอนนี้เริ่มจะแปลกหนอยๆ
เพราะวาในวังของพระองคนนั้ ไซร บรรดาพระราชบิดา พระราชมารดา ไมตองการใหคนแกมากเขา
ไปในเขตของพระองคเปนเพราะวามีความประสงคจะใหเปนพระเจาจักรพรรดิราช พอไปเห็นคน
ปวยหนักก็หนักใจ เห็นคนตายก็สลดใจ ทีหลังเมื่อเห็นพระเขาแลวไซร ก็มีจิตชุมชืน่ คิดวา พระนี่
เปนผูแสวงหาในธรรม ธรรมเปนเครื่องพนแหงความตาย ฉะนั้นจึงไดทรงตั้งใจหนีออกจาก
พระราชฐาน คือ พระราหุล ก็เกิดในวันนัน้ เหมือนกันตอนนั่งอยูใ นสวน ปรากฏวา มีคนเขามาบอก
วาเวลานีพ้ ระชายาคือ พระนางพิมพา คลอดพระราชโอรส ปรากฏคลอดบุตรมาแลวมาเปนผูชาย
องคสมเด็จพระจอมไตรเวลานั้นเปน สิทธัตถะราชกุมาร จึงคิดในใจวา ปุตตัง คีเว หวงลูกผูกคอ
บังเกิดขึ้นแลวหนอ
ในวันนั้นก็ตัดสินใจหนีออกจากพระราชนิเวศน แลวก็ทรงมาบําเพ็ญพรตพรหมจรรยตาม
แบบสมัยของพราหมณ ดวย อัตตกิลมถานุโยค เวลาทีจ่ ะออกบวชพอออกบวชใหมๆ ก็ปรากฏวา
พราหมณในสมัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงคลอดจากพระครรภมารดาไดเพียง 7 วัน
ในตอนนั้นเขานิมนตพราหมณ 5 คนดวยกัน เขาไปดูลักษณะ พราหมณทั้ง 4 คนพยากรณวา เด็กคน
นี้ถาหากวาเปนฆราวาสจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชปกครองโลก มีมหาสุมทรทั้ง 4 เปนของเรา
หากวาไดบวชจะเปนศาสดาเอกในโลก คําวา ศาสดานี่กแ็ ปลวา ครู คือวาเปนครูที่เกงที่สุด ดี่ที่สุดใน
โลก
แตวาพราหมณคนสุดทาย คนที่ 5 เปนพราหมณที่หนุม กวาพราหมณอื่นทั้งหมด มีนามวา
โกณฑัญญะ ยกมือขึ้นมือเดียวบอกวา เด็กคนนี้จะไดเปนศาสดาเอาในโลก และตอมาเมื่อพยากรณ
แลว พราหมณทั้ง 5 คนก็มาบอกกับลูกกับหลายบอกวา สิทธัตถะราชกุมาร เปนพระราชโอรสของ

พระเจา สุทโธทนะมหาราช ถาออกบวชเมือ่ ไร จะเปนศาสดาเอาในโลกเมื่อนั้น ขอเธอทั้งหลายจง
ติดตามไว เพราะวาฉันนี่แกแลว ไมชามันก็ตาย กวา สิทธัตถะราชกุมาร จะออกบวช ฉันก็ตายไป
นานแลว ใหพวกเธอจงคอยสังเกตดู ถาหากวา สิทธัตถะ ออกบวชเมื่อไร จงบวชตาม
ตอมาพราหมณทั้ง 4 ทานก็ตาย องคที่ 5 ไมตายเพราะเปนพราหมณหนุมเมื่อทราบขาววา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ออกสู มหาภิเนษกรมณ ทานก็ออกบวชตาม พรอมดวยลูกดวย
หลายบรรดาหลานๆ ของพราหมณอีก 4 คน พอรวมตัวกันเขาเปน 5 มีนามวา โกณฑัญญะ เปนองค
ตน ทาน วัปปะ ทาน ภัททิยะ ทาน มหานามะ ทาน อัสสชิ ออกบวชเปนพราหมณตามพระพุทธเจา
ปฏิบัติพระพุทธเจาเขามาสิ้นเวลา 6 ป
ตอนนั้น เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีทรงทรมานตนตามแบบฉบับของพราหมณสิ้นเวลา 6 ป
ไมสําเร็จมรรคผล สมเด็จพระทศพลอาศัยที่มาบําเพ็ญบามีถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป จะไดเปน
พระพุทธเจา บุญบารมีเดิมจึงเขามาดลใจ วาการบําเพ็ญตนทางกายนี่ไมเกิดผล เห็นจะเปนทางใจ
เปนแม ฉะนัน้ พระองคจึงไดทรงตัดสินใจเสวยพระกระยาหาร และก็เปนปจจัยใหบรรดาพราหมณ
ทั้ง 5 คนนั้นไมพอใจ หลีกเลี่ยงไปสู ปาอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมบ
รมศาสดา ไดรับ ขาวมธุปายาส จาก นางสุชาดา มาถวาย องคสมเด็จพระจอมไตรทรงฉันแลวมี
รางกายอวนพีดีมีกําลัง
ครั้นมาถึงวันกลางเดือน 6 จึงไดทรงอธิษฐาน คือ นางสุขาดา มาถวายในวันนั้น เอาขา
มธุปายาส มาถวาย และก็ใสถาดทองมาใหดวย พระพุทธเจาเวลานัน้ บวชนานเขา การทรมานกายก็ดี
ไมไดใชบาตร บาตรหาย เมือ่ นางสุชาดา เอา ขาวมธุปายาส มาถวายจึงทรงรับ แลวก็มองดูหนาเธอ
เพื่อแสดงวาของที่จะถายนะไมมี นางสุชาดา รูที่จึงบอกวา ขอถวายทั้ง ขาวมธุปายาส และก็ถาดดวย
ความจริงที่ นางสุชาดา เอาขาวมาถวายนัน้ เธอไมทราบวาทานองคสนั้ จะเปนใคร เพราะวา
ตามปกติเธอแตงงานมาหลายป ไมมีบุตร สําหรับโคนตนไมตนใหญตน ั้นที่พระพุทธเจานั่งอยู เปน
ตนไมมีสาขาใหญ เธอก็เขาใจวา มี รุกขเทวดา จึงไดบนกับเทวดาที่ตน ไมนั้นวา ถาขาพเจามีบุตร
เมื่อไรจะถวาย ขาวมธุปายาส เมื่อนั้น แกบน ก็พอดีนางมีบุตร เมือนางมีบุตรแลว ใกลที่จะตองแก
บน ก็พอดีพระพุทธเจาไปนัง่ อยูตรงนั้น ตอนนั้นยังไมมพี ระพุทธเจานะ ไปนั่งอยูทนี่ ั่นวันหนึ่งเธอ
คิดวา เมื่อทํา ขาวมธุปายาส เสร็จจะมาแกบน จึงให นางบุณณืทาสี มาทําปดกวาดสถานที่โคนตนไม
ใหสะอาด นางบุณณทาสี มาแลวนึกจะทําความสะอาดเห็นพระพุทธเจานั่งอยูตรงนั้นก็ไปบอกกับ
เจานายคือ นางสุชาดา วา เวลานี้เทวดานั่งคอยอยูน ะเจาคะ นางสุชาดา ก็ปลื้มใจ จึงนํา ขาว
มธุปายาส มาถวายครั้นเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรรับ ขาวมธุปายาส มาเสวย หลายวันอยู ปรากฏ
วามีกําลังดี
ในวันมีกําลังดี ขาวมธุปายาส ก็หมดพอดี วันกลางเดือน 6 ในตอนเย็นวันนัน้ องคสมเด็จร
พะภควันตบรมศาสดาจึงไดนําถาดไปที่ริม แมน้ําเนรัญชรา แลวก็อธิษฐานวา ถาหากวาขาพเจาจะ

ไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวขอใหถาดทองนีจ้ งลอยสวนทวนกระแส ลอยทวนกระแสน้าํ
ขึ้นไป แตความจริงเดือน 6 นั้น เปนเดือนที่น้ําหลากแลวก็น้ําไหลแรงมาก เมื่อองคสมเด็จพระผูม ี
พระภาคเจาทรงลอยถาดก็เปนที่อัศจรรย ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไประยะไกลพอสมควร
แลวก็จม เมื่อจมลงไปเขาบอกวา ถาดทองน้ําไปกองคือไปซอนกันอยูที่ล้ําของพญานาคที่มีนามวา
อาวพญากาลนาคราช
สําหรับ พญากาลนาคราช นี่ก็เหมือนกัน ไมทราบวาทําบุญอะไรไวพระพุทธเจาจะทรง
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 1 องค ก็ลอยถาดทองคํา 1 ถาดเหมือนกัน ถาดก็จะไปกองไปซอน
กันอยูทวี่ ิมานของ พญากาลนาคราช ชั้นบาดาล แตทวา พญากาลนาคราช นี่แกนอนหลับ พอถาด
กระทบกันดังกริ๊กดังกริก๊ หนึ่ง แกก็ลืมตาขึ้นมา วาอะไรนอนยังไมทนั จะเต็มตื่น นีบ่ รรลุอีกองคแลว
หรือพระพุทธเจา แลวแกก็หลับตอไป
รวมความวา เมื่อพระองคพระจอมไตรบรมศาสดามาลอยถาดแกวสมเด็จพระประทีปแกวก็
กลับไปที่โคนตนโพธิ์ ตอนนั้นมีพราหมณคนหนึ่งชื่อ โสตถิยะ เอากําของหญาตามาถวาย 8 กํา
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดทรงรับหญาคา แลวก็ปหู ญาคาลงที่โคนตนโพธิ์ นั่งหันหลังใหโคน
ตนโพธิ์ หันหนาไปทางทิศตะวันออก ทรงตั้งใจอธิษฐานวา ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณเพียงใด เลือดและเนื้อจะเหือดแหงไปก็ตามที ชีวิตนทรียจะตักษัยก็ตาม เราจะไมยอมลุกจาก
ที่นี้เปนอันขาด
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถเวลาที่จะทํา
สมาธิวิปสสนาญาณ ควรจะตัดสินใจอยางพระพุทธเจา แตไมตองใหถึงตาย หมายความวา ถาเรานั่ง
อยูตรงนี้ อันตรายใดๆ จะพึ่งมีก็ตามที ถาหากวายังไมถึงเวลาที่เราจะพึงเลิกกิจนี้เพียงใด เราจะไม
ยอมลุกจากทีน่ ี้ เทานั้นพอ แตความจริงแลว ไมรอใหอันตรายจะพึงมี เราจะไมยอมสมถวิปสสนา
หรือจิตที่จะพนกิเลสได ตองอาศัยการไมหวงรางกายเปนสําคัญ
ครั้นเมื่อองคสมเด็จรพะภควันตบรมศาสดาอธิษฐานแบบนั้นแลว ในยามตนองคสมเด็จ
พระประทีปแกว ก็ได ปุพเพนิวาสานุสสติกรรมญาณ คือระลึกชาติไดถอยหลังไปถอยหลังมา ใน
ชาติตางๆ ได ไมจํากัด ก็เปนความเบื่อหนาย
ในยามที่สองนั้นไซร องคสมเด็จรพะจอมไตรก็ทรงไดบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ ทิพจักขุ
ญาณ ที่มีความเขมแข็ง รูการตายและการเกิดของสัตว ใครจะมาเกิดมาจากไหน ทราบ ตายแลวไป
ไหน ทราบ
ตอมาเมื่อยามที่สามทรงพิจารณา อริยสัจ ก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พระพุทธเจา เปนพระอรหันตองคแรกในโลก
ครั้นภายหลังตอมาพระองคจงึ ทรงแสดงพระธรรมเทศนขอเลาลัดๆ นะ เมื่อพระองคสมเด็จ
พระทรงสวัสดิโสภาคย เทศนโปรดบรรดาทานพุทธบริษัทสิ้นเวลา 45 ป ในวันหนึ่ง พระองค

สมเด็จพระชินศรีอยูที่ ปาวาฬเจดีย วันนัน้ พระยามาร เขาไปอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา
คือวาในตอนที่พระองคทรงอยู มหาภิเนษกรมณ ยังจะไปไมทันถึงที่ พระยามาร ก็มาหาม
บอกวาทานจะไปไหนหรือ อีก 7 วัน ตําแหนงพระเจาจักรพรรดิราชจะถึงทานแลว ไดเปนพระราชา
ปกครองโลก พระพุทธเจาบอกวาเราไมตองการ เราตองการความเปนพระพุทธเจา เราตองการธรรม
ที่เปนเครื่องพนจากความตาย พระยามาร ก็หลีกไป
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวัน
กลางเดือน 6 เปนพระอรหันตแลว มาร ก็มาทูลอาราธนาวามีมนตนพิ พานเสียเถอะ อยูสอนชาวบาน
มีแตความทุกข เวลานี้ทานมีความสุขไปนิพพานเสียก็แลวกัน องคสมเด็จพระภควันตก็บอกวา ถา
หากวาบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมพรอมมูลเพียงใด เราจะยังไมนิพพาน
ตอมาเมื่อทรงสอนมาสิ้นเวลา 45 ป องคสมเด็จพระชินศรีอายุได 80 ปพอดี อยูที่ปาวาฬเจ
ดียื ในเวลานัน้ พระยามาร เขาไปเฝาองคสมเด็จพระภควันตกราบทูลวา พระสมณโคดม เวลานี้
รางกายของทานก็แกมากแลวบริษัท 4 คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ก็มีพรอมมูลบริบูรณแลว
พระศาสนาก็มีความมั่นคง ควรจะนิพพานเสียตามสัญญา พระองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงขับ
มารวา ปาปมะ ดูกรมารผูมีบาป อัปเปหิ จงไปใหพน จากที่นี่
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรี ก็ทรงเรียก พระอานนท เขามาเฝาแสดงนิมิตตางๆ วา
ควรจะอยูหรือควรจะนิพพาน แตทวา พระยามาร ก็เขาครอบครองกําลังจิตของ พระอานนท ใหคดิ
ไมออก พระอานนท ก็ไมทูลอาราธนาใหอยู ตอมาองคสมเด็จพระบรมครูจึงขับ พระอานนท ให
ออกไปจากถ้ําแลวก็ทรงปลงอายุสังขาร
เวลานั้นเปนเวลากลางเดือน 3 ที่เราเรียกกันวา มาฆบูชา พระองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรง
ปลงอายุสังขารวา หลังจากนี้ไปอีก 3 เดือน เราจะนิพพานที่ระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารา
มหานคร พอพระองคสมเด็จพระชินวรทรงปลงอายุสังขารก็เกิดแผนดินไหว พระอานนท ก็แปลก
ใจเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรทูลถามความเปนจริง พระพุทธเจาก็ทรงรับ
หลังจากนัน้ เปนตนมา ปรากฏวาองคสมเด็จพระบรมศาสดาไมเทศนเรื่องพระสูตร หรือม
เทศนพระชาดกแกบุคคลผูใด เมื่อใครเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงเทศนเรื่อง
ศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะเปนธรรมชั้นสูงสุด
ปรากฏวาในขณะที่พระพุทธเจาปลงอายุสังขาร ทานหมอชีวกโกมารภัจ ไมอยู ครั้นกลับมา
เห็นองคสมเด็จพระบรมครูรางกายซีดเชียว แสดงวามีอาการปวยมาก แตวาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาก็ทนพระวรกาย สอนบรรดาทานพุทธบริษัทที่เขาไปหาทาน ทานโกมารภัจ ถามองคสมเด็จ
พระภควันตวาเปนโรคอะไร พระพุทธเจาไมตอบ เมื่อถาม 3 ครั้งไมตอบ ก็เลิกถามกัน ถามเกินกวา
นั้นไมได ทานจึงประกอบยาขึ้นขบวนหนึ่ง จะใหพระพุทธเจาฉัน ก็คิดวาถา พระพุทธเจาทรงฉันยา

เม็ดนี้เขาไปแลว เราจะรูไดทันทีวาพระพุทธเจาเปนโรคอะไร แลวก็จะถวายยาใหมอีกเม็ดหนึ่ง ให
หายจากโรคทันที ครั้นนํายานี้เขาไปถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ไมทรงรับ ทรงคว่ํามือเสีย ไม
ยอมรับ ทานโกมารภัจ ก็เสียใจ ก็เอายานีไ่ ปหยอดไวในบอนี้
รวมความวา เวลานัน้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวรมาก แตองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาก็ทรงทรมานพระกาย เมื่อยังทนไดก็ทนสอนบรรดาทานพุทธบริษัทตอไป ครั้นถึงวัน
ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 6 เมื่อวานนี้ เรียกวาเมื่อวานนี้ องคสมเด็จพระชินศรีจึงสั่ง พระอานนท วา อานันทะ
ดูกร อานนท เราจะไป เมืองกุสินารามหานคร จะไปนิพพานที่นั่น พระอานนทก็ทูลดานองคสมเด็จ
พระภควันตวา เมืองกุสินารา นะ เปนเมืองเล็ก ควรจะนิพพานที่ เมืองพาราณสี หรือ เมืองราชคฤห
เปนตน เพราะเปนเมืองใหญ
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ยืนยันวาเราจะไปที่นั่น ทรงบอกพระวาพระผูใดจะไปบางก็ไป
กับเรา พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จพระพุทธดําเนิน ทานเดินไป แตความจริงทานมี
อภิญญา ทานจะเหาะไปเมื่อไรก็ได แตทานไมเหาะ ปาวาฬเจดีย กับ เมืองกุสินารา นะ มีระยะทาง
หางกัน 120 โยชน ไมใช 120 กิโลนะ 120 โยชน โยชน 40 เสน
พระพุทธเจาทรงนําพระเดินไปได 60 โยชน รูสึกเหนือ่ ย จิตตรัสเรียก พระอานนท วา
อานันทะ ดูกร อานนท เธอจงปูผาสังฆาฏิลงตรงนี้ ตถาคตมีความเหนื่อยออนเหลือเกิน ตอนนี้
ปรากฏวา พระอานนท รองไห น้ําตาไหล เพราะวาระยะทางแค 60 โยชน นัน้ ไซรองคสมเด็จพระ
จอมไตรเคยเดินบอยๆ พระพุทธเจาไมเคยบนวาเหนื่อย แตวนั นี้บนวาเหนื่อย ทานก็รอ งไหเสียใจ
เมื่อปูผาสังฆาฏิแลว องคสมเด็จพระจอมไตรก็ประทับนั่ง แลวกลาวกับ พระอานนท วา
อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ําเหลือเกิน เธอจงไปตักน้ํามาใหตถาคตดื่ม ตักน้ําในแมนา้ํ
นั่นเอง เมื่อพระอานนทเดินไปไมทันจะถึงปรากฏวา มีเกวียน 500 เลม กําลังขามแมน้ํานัน้ ดาน
เหนือ คือแมนา้ํ นั้นไมลึกเปนทราย และเปนคน ขาแมน้ําไปน้ําขุนเปนตม เมื่อ พระอานนท เห็นน้ํา
ขุนเปนตม ก็เดินกลับมาใหม กราบทูลกับองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ผูเจริญพระพุทธเจา น้ําขุนเปนตมยังตักมาไมได
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงบอกวา อานนท ตถาคตกระหายมาก ไปตัดมาเถอะ ตอนนี้
พระอานนท สงสารพระพุทธเจา รองไหอีกวาระหนึ่ง แลวก็เดินกลับไป ตอนนี้เปนอัศจรรยใจวา
เมื่อกี้น้ําขุนเปนตม แตตอนนี้น้ําใสสะอาดสนิทดีใสมาก จึงไดตกั น้ํามาถวายองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา และก็กราบทูลใหทรงทราบถึงความมหัศจรรย
องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ถา
ใครเขามาถามจงบอกคนทุกคนวา จงอยามีความประมาทในกรรมแมแตเพียงเล็กนอย กรรมดีก็ตาม
กรรมชั่วก็ตาม กรรมเล็กนอยจะใหผลเสมอแลวก็ทรงเลาความเปนมาวากรรมเล็กนอย ที่ติดตาม
ตถาคต มาเปนกรรม ในสมัยเมื่อตถาคตเปนลูกของชาวนา ในเวลานัน้ พอแมปลดควายและวัวใหพน

จากคันไถ ใหลูกชายนําควายตัวนั้นไปดื่มน้ํา เขาไปขี่หลัง ไอน้ําบอเล็กๆ บอประมาณเทารอยเทา
ควายนะ มันมีอยู 2 บอชิดกัน พอไปถึงเจาควายก็จะดื่มน้ําใส กรรมเล็กนอยเทานี้ติดตามมาเลนงาน
องคสมเด็จพระจอมไตรเมื่อไปนิพพาน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท หลังจากนั้น องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกพ็ าพระ
เดินไป เมืองกุสินารามหานคร เขาไปพักที่บาน นายจุนท พระที่ไปเวลานั้น ประมาณ 200,000 รูป
ไปถึงบาน นายจุนท ก็แจงให นายจุนท ทราบวา วันพรุงนี้เราจะนิพพานที่ เมืองกุสินารามหานคร นี่
ที่ระหวางนางรังทั้งคู
นายจุนท จึงไดกราบทูลใหพระราชาในเมืองนั้นทราบ แลวก็ถวายภัตตาหารในวันรุงขึ้นใน
วันรุงขึ้นปรากฏวา นายจุนท ใชเนื้อใชหมูมาก และทําอาหารหลายอยางและอาหารทีม่ ีเนื้อสุกรออน
นั้น มีเทวดา เอาของทิพยมาโปรยปรายลงมากขณะที่เขาทําอาหาร เชนเดียวกับอาหารของ นาง
สุชาดา และเครื่องทิพยทั้งหลายเหลานัน้ ปรากฏวา ถาเปนพระองคอนื่ ยอมไหว กินเมื่อไรก็ตายเมื่อ
นั้น และก็มีธาตุนั้นปรากฏวา ถาเปนพระองคอื่นยอยไมไหว กินเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้น และก็มีธาตุของ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจารยเทานั้น ที่จะทรงยอยได
เมื่อเวลาที่ นายจุนท เอาอาหารมาถวาย พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา นายจุนท อาหารที่ทําดวย
เนื้อสุกรออนทั้งหมดจงถวายตถาคตแตผูเดียว เมื่อ นายจุนท มาถวายแลวพระองคเสวยเสร็จ ก็สั่งให
เอาอาหารเนื้อสุกรออนฝงใหหมด ไมใหคนอื่นกิน เพราะคนอื่นกินเมือ่ ไรก็ตายเมื่อนั้น
หลังจากนัน้ แลวองคพระภควันตบรมศาสดามีเวลาอีกไมนาน ก็ทรงพระประชวรหนัก เปน
โรคขันธิกาพาธ คําวา ขันธิการพาธ นีก่ ็คอื ถายเปนโลหิตสดๆ เขาเรียกวา โรคลงแดง แลวก็องค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดบอกพระวา
เราจะไปที่แทนที่ประทับที่ระหวางนางรังทั้งคูของ
เมืองกุสินารา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปที่นั่น
พระราชาในเมืองนั้นก็ดีบรรดา
ประชาชนก็ดี ก็พากันมานมัสการมาก บรรดาเทวดาทั้งหลายก็พากันโปรยปรายดอกชบามาบูชาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จนกระทั่งคนก็ดีพระก็ดี ที่จะเดินไปหากันนี่ ตองลุยดอกชบาประมาณ
แคเขา
เมื่อ พระอานนท เห็นบรรดาพรหมและเทวดาบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
นั้นก็ดใี จ จึงกราบทูลใหองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบวาเวลานี้เทวดาก็ดี พรหมก็ดี โปรยปราย
ดอกชบามาเต็มบริเวณ เมืองกุสินารา มหานคร คนจะสัญจรไปไหน ตองลุยดอกชบาไป พระองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท นี่ทานปวยจะแยทานก็ยังพูดไดนะ
วา อานันทะ ดูกร อานนท การบูชาของเทวดานี่เปน อามิสบูชา อามิสบูชา นะเปนของดีคือ ถวายขาว
ถวายน้ํา ถวายดอกไม ดอกไมทุกสิ่งก็ตาม แตวายังมีความดีไมเทา ปฏิบัติบูชา เพราะ อามิสบูชา นี่

เปนปจจัยใหไดเกิดเปนเทวดา ในชัน้ กามาวจรสวรรค ก็จําเปนจะตองทํา แตวาถาจะทําใหถึงที่สดุ ก็
ตองเปน ปฏิบัติ บูชา คือปฏิบัติตามคําสอน ก็ไดแก
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน เปนการตัดโลภะ ความโลภ
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล เปนการตัดความโกรธ
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา เปนการตัดความหลง
สมเด็จพระพุทธองคกลาววา ถาบุคคลใดไมประมาทในจิต คิดตัดอยูเสมอการตัดความโลภ
ตัดดวยการใหทาน และ จาคานุสสติกรรมฐาน การตัดความโกรธ ตัดดวยความเมตตาปรานี คือ
พรหมวิหาร 4 การตัดความหลง พิจารณาวารางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุกด็ ี
ไมมีการทรงตัว มีการสลายตัวไปในที่สุดเราไมตองการมันอีก อยางนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
กลาววา ปฏิบตั ิบูชา อยางนีม้ ีผลมาก เปนปจจัยใหเขาถึงซึ่งพระนิพพาน
หลังจากนัน้ ก็ปรากฏวา มีพราหมณคนหนึง่ ชื่อ สุภัททปริพาชก ตองการจะเขามาเฝาถาม
ปญหากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอานนท ก็หามวา เวลานี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระประชวรหนัก อยาเขาไปรบกวนทานเลย ก็เปนอันวา เวลานั้นพระองคสมเด็จพระภควันต
ไดยนิ เสียงคนพูดกันระหวาง สุภัททปรริพาชก กับ พระอานนท พระองคสมเด็จพระทศพลจึงไดมี
พระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ใหเขามาเถอะ ที่ตถาคตตองทรมานตนมาถึง เมืองกุสิ
มารามหานคร นี้ เพราะวาตองการจะโปรดลูกคนสุดทองคนนี้ถาไมตองการมาโปรดลูกคนสุดทาย
นี้ ตถาคตก็ไมมา นิพพานทีไ่ หนก็ได
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอนุญาตแลว พระอานนท ก็ปลอยเขาไป เขาก็ถาม
ปญหา พระพุทธเจาก็ทรงยับยั้งบอกเวลามีนอย ตถาคตใกลจะนิพพาน ปญหาของทานยับยัง้ ไวฟง
เทศนดีกวา พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ็ทรงเทศนาสอนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา โดยยอ ทาน
ผูนั้นรับฟงไปแลวปฏิบัติชั่วฉับพลันก็เปนพระอรหันต
เปนอันวา พระองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เทศนแลว เวลานั้น
เวลาเทศนอยู พระอานนท ไมไดนั่งอยูใกลองคสมเด็จพระบรมครูไปยืนเกาะสลักประตู คือกลอน
รองไหอยู พระพุทธเจาเห็น พระอานนท หายไปจึงสั่งเรียกใหมาเฝาถามวา อานนท เธอไปไหน
ทําไมจึงรองไห พระอานนท ก็ตอบวาขาพระพุทธเจายังเปน เสขบุคคล คําวา เสขะ นี้แปลวา ยังตอง
ศึกษา ถาพระอรหันตเขาเรียกวา พระอเสขะ คําวา เสขะ นี้แปลวา ยังตองศึกษา ถาพระอรหันตเขา
เรียกวา พระอเสขะ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามีนี้เขาเรียกวา เลขบุคคล จะตองศึกษา
ตอไปเพื่อความเปนพระอรหันต ทานตอบวาเวลานี้ขาพระพุทธเจายังเปนเสขะอยู เมื่อพระอง๕ไป
นิพพานไปแลว ใครจะเปนครูสอนขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจะเปนอรหันตไดอยางไร
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท
เมื่อตถาคตนิพพานไปแลว พระธรรมเทศนาที่เราสอนไว 84,000 พระธรรมขันธ คือสิ้นเวลา 45 ป

ธรรมและวินัยทั้งหมดนี้จะเปนศาสดาสอนพวกเธอทั้งหลาย คือหมายความวา คําสอนใดๆ ที่
ตถาคตเปนครูที่จะปกปดวาสิ่งนี้ ครูควรรูแตผูเดียว ลูกศิษยไมควรรูนนั้ ไมมีสําหรับตถาคต ตถาคต
สอนหมดแลวทุกอยาง แลวก็ทรงพยากรณตอไปวา อานันทะ ดูกร อานนท เพื่อเปนการปลอบใจ
แลวก็ตรงตามความเปนจริง เมื่อตถาคตนิพพานไปแลว ตอมา พระมหากัสสป จะเปนผูเริ่มตน เปน
ประธานในการ ปฐมสังคายนา อันนี้ความจริงเวลานั้น พระมหากัสสป ก็ไมไดเฝาอยูด วย และไมได
คุยกัน พระพุทธเจาทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวาเมื่อ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา
เมื่อ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา นั้น กอนหนาจะถึงสวางเธอจะไดเปนพระอรหันตพรอม
ไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ แลวตอไปพระธรรมเทศนาของเธอนี้ไซร จะเปนที่ไมอิ่ม ไมเบื่อสําหรับ
บุคคลผูฟง บุคคลใดถาฟงเทศนของเธอแลวเขาจะไมอยากใหเธอจบ อยากจะฟงเทศน มันไมอิ่ม มัน
ยังไมพอกับความตองการ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา ก็ทรงสงบพระอารมณ คือเขาฌานสมาบัติ
แตวา ออ ขอโทษกอนที่จะเขาฌานสมาบัติ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสกับ พระอานนท
วา อานันทะ ดูกร อานนท วาจาที่เราสอนคนและพระมานี้มากมายเหลือเกิน ใชเวลาถึง 45 ป
สํานวนในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็มมี าก แตวาจะสรุปรวมคําเสนอของเราทั้งหมดมาสิ้นเวลา
45 ปนี้จะรวมไดโดยยอดวยคํานี้วา อัปปามเทนะ สัมปาเทอะ ซึ่งแปลวา ทานทั้งหลายจงยังความไม
ประมาท ใหถึงพรอม นัน้ ก็หมายความวา คนที่ตองการดีตองการมีความสุข ตองการสวรรค
ตองการพรหม ตองการนิพพาน ตองเปนคนที่ไมประมาท ในดานการทําความดี และไมประมาทใน
การระมัดระวังความชั่ว
คือความประสงคขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ที่สอนมาทั้งหมดทานบอกวา ความไม
ประมาทนี้มันเปนธรรมะที่ใหญที่สุด เหมือนกับรอยเทาชางคือสัตวในปาทั้งหมด ถาชางไปเหยียบ
รอยลงตรงไหน สัตวทุกทานถาเหยียบรอยลงไปก็อยูใ นอุงของรอยเทาชางทั้งหมด เพราะรอยเทา
ชางเปนรอยเทาใหญ ขอนีส้ อนใจ ถาบุคคลใดไมประมาทในดานการกระทําความดี และก็ไม
ประมาทในการปองกันความชั่ว บุคคลประเภทนัน้ ทั้งหมดก็ดีดว ยกันทัง้ หมด
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระบรมสุคตก็บอกวา อานันทะ ดูกร อานนท เวลานี้เปนวาระที่
ใกลจะถึงเวลาที่ตถาคตจะนิพพาน ขอสงบ แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงสงบไมตรัสไมเทศน
ไมพูดกับใครหมด นอนสงบนิ่งเขาฌานที่ 1 พักอยูในฌานที่ 1 หนอยหนึ่ง แลวไปฌานที่ 2 ฌานที่ 3
ฌานที่ 4 ในรูปฌานแลวก็เขา อรูปสมาบัติ คือเขาใน อรูปฌาน คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญ
จายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาตนะ และก็ถอยหลังจากฌานที่ 8 ลงมาหาเน
ที่ 1 จากฌานที่ 1 ไปทรงอยูฌ
 านที่ 4

ตอนนั้น พระอานนท ก็นั่งดุ พระทั้งหลายก็นั่งดูกันหมด ก็มี พระอนุรุทธ เปนองคเขาฌาน
ตาม เพราะวาองคอื่นเขาฌานตามไมได ฌานไมละเอียดพอเพราะวา พระอนุรุทธนี้เปนเลิศในดาน
ทิพจักขุญาณ
ตอมา พระอานนท จึงเขาไปถาม เพราะวาเวลาที่พระพุทธเจาเขาฌานนั้นนิ่งสนิทดี มีอาการ
ลมหายใจก็รูสึกวาเกือบจะไมมี มองดูแลวคลายกับคนตาย พระอานนท จึงเขาไปสะกิดตาม พระอุนุ
รุทธ วา เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานิพพานแลวรึยัง พระอนุรุทธ ก็
บอกวา เวลานีจ้ ิตตั้งอยูที่ฌานที่ 1 เวลานี้อยูฌานที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ตามลําดับ ตั้งอยูตรงไหนก็บอกมาแลว
ในที่สุด พระอนุรุทธ ก็บอกวา เวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอยูในฌานที่ 4
พอใกลจะเวลาไดอรุณ
องคสมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จดับขันธเขาสูพระปรินิพพาน
เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนีเ้ ทศนนานกวาธรรมดาปาเขามา 40 นาที เลายอทีส่ ุด
อยูแลวนี่ ก็รูสึกวาเทศนมาก
เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทั ผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตางคนตางมา
กันจากแดนไกลมาก อุตสาหมารวมมาตั้งใจมาสดับรับรสพุทธพจนพระเทศนา บําเพ็ญกุศลรวมกัน
ในวันนี้ ก็เพราะอาศัยทุกทานมีความเขาใจวาองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
เปนพระดี ควรที่จะปฏิบัติตาม
ฉะนั้นธรรมะที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะไดในวันนี้ก็ควรจะเปน 2 ประการคือ บุญกิริยา
วัตถุ คือ
1.
ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน จิตคิดไววา เราจะให และก็ควรจะให
เมื่อมีโอกาส หมายความวา ถาเรามีพอใหได เราก็ให การใหอยาให
กลายเปน อัตตกิลมภานุโยค คือเปนการทรมานตัว ใหพอดีพอควร ความ
โลภจะตัดไปจากจิต
2.
องคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล การ
รักษาศีลนี่เปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัทตัดความโกรธและ
3.
ภาวนา คําวา ภาวนา นีไ่ มใชทองภาถาเสมอไป คือวาจิตคิดในการตัดกิเลส
มีกิเลสตัวไหนบางที่ฝงอยูในใจเราหนัก ทําลายตัวนัน้ กิเลสก็ทําลาย 3
ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
และก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตรงตามคําสอนขององคสมเด็จพระพุทธเจา
สัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ วา ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม เราจะคิดไวกอนหลับ
และตื่นใหมๆ ไวเสมอวา ที่แลวมาความโลภทําลายจิตใจเราหรือเปลา ถาบังเอิญมีขึ้นก็ตั้งใจวา ตอนี้
ไปเราจะไมยอมใหความโลภความโกรธ ความหลงมาทําลายจิตใจของเรา เราจะทําใจใหบริสุทธิ์ผุด

ผอง ใหมๆ ก็มีเผลอบางเปนของธรรมดา แตไมชานาน จิตใจมันมีอาการชิน คําวา ฌาน คือ ชินก็จะ
ปรากฏขึ้นกับใจ
หลังจากนัน้
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็จะมีความปรารถนาสมหวังตามที่
พระพุทธเจาตัง้ ใจ คือพระนิพพาน เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานอาตมาแสดงพระธรรม
เทศนามาใน นิพพานคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ (เสียงมันจะไมรอดมา
โยมเยย)
เทศนา วัสสาเน นวสานุกาล เปนที่สุดยุติลงแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ ขอทานปจจัยทานา
บดี จงพากันหลั่งหลอน้ําอุทกวารีใหตกลงเหนือพืน้ ปฐพีดล และจงพากันอุทิศสวนกุศลสงไปให
เปตชนมี วงศาคณาญาติอีกเทพเจาในหมื่นโลกธาตุมีอินทร พรหม ยมเรศเทพยดาทุกประเทศใน
แหลงหลา เมือ่ เทพยดานรากรไดรับสวนกุศลที่ทานทายิกชนแผพนไปใหแลว ในคราในครั้งนี้ ก็จะ
พากันชื่นชมยินดีปรีดา จะสมบูรณขึ้นดวยสมบัติชัชวาลาและคอยอภิบาลรักษาสรรพภัยพิบัติมิใหมี
มา ประหนึง่ องคสมเด็จพระนาถวรญาณอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในสมัยทีพ่ ระองคทรงเสด็จ
ประทับอยูที่โคนใหศรีมหาโพธิ์ ในเวลานั้นองคสมเด็จพระภควันตไดทรงเหลียวขางซายและแล
ขางขวา ไมเห็นหมูพระประยูรญาติ มีองคสมเด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาที่จะคอยชวยเหลือ
พระองค ก็หาบมิไดองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงระลึกถึงพระบารมีทั้ง 30 ทัศ ทีพ่ ระองคผูทรง
สวัสดิ์ไดทรงกอสรางมาแตตรั้งอเนกชาติ และองคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีพระพุทธฏีกา
ตรัสเรียกนางพระธรณีวา ธรณิ ดูกร นางพระธรณีเอย เจาจะมัวนิ่งเฉยอยูใย จงขึ้นมาเปนสักขีพยาน
ของเราผูตถาคตในกาลครั้งนี้ พอตรัสแลวนางพระธรณีจึงไดผุดขึ้นมา จําแลงกายเปนหญิงสาว
สวยงามโสภาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระบรมศาสดา แลวจึงกราบทูลวา ภันเต พระพุทธเจาขา
แมแตน้ํากรวดของพระองคที่ตกลงมาขังอยูบ นมวยผมของหมอมฉันนี้ ถาจะบีบออกก็เห็นวาจะ
มากกวาน้ําในพระมหาสมุทรทั้ง 4 เมื่อกราบทูลแลวนางพระธรณีจงึ ไดบีบน้ําออกจากมายผมเปน
ทะเลลงยังพระยามาราธิราช ใหพายแพไปดวยอํานาจพระบารมี นี่แลทานนริศราทานบดี แมแตองค
สมเด็จพระชินศรี เมื่อพระองคทรงกอสรางกุศลแลวในครั้งใดและคราวใด เมื่อเสร็จแลวองคสมเด็จ
พระจอมไตรก็ทรงหลั่งหลอน้ําอุทกวารี ถาวาสนาบารมีของทานยังออนจะตองเรรอนไปในวัฏฏ
สงสารก็จะไดเสวยรมยชมสมบัติทั้ง 2 ประการ กลาวคือ มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติถาวาสนา
บารมีของทานแกกลาแลว ในครั้งใดและคราวใดก็จะไดลวงเสียซึ่งศิวาลัยวิโมกขพิมาน กลาวคือ
พระอมตะมหาปรินิพพานตามตันติอริยประเพณีที่มีมา พุทธานุภาเวนะ ฮัมมานุภาเวนะ สังหานุ
ภาเวนะ ในอวสานกาลเปนที่สุดยุติลงแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอาง
คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดล
บันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกถวนหนา มีแตความเกษมสําราญทุกทิวาราตรีกาล อา
ตมภาพรับประทานวิสัชนามา ใน นิพพานคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง
ก็มีดวยประการฉะนี้

จากนี้จะบอกอะไรใหใครฟงสักหนอย ถาหากมีหวิ ขาวก็ขออภัยดวยนะ ก็สําหรับวันนี้ แต
ความจริงบอกเอาไวแลว เฉพาะพวกที่อยูในกรุงเทพฯ แตที่อื่นไมไดบอก ถือวาเปนวันสําคัญของ
พระศาสนา คือวาอาตมาคิดวา ควรจะเปนการไหวครูพิเศษครั้งใหญกันเสียทีห่ นึ่ง ก็จึงไดนิมนต
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวัดสามพระยา มาเปนประธาน แลวก็มีพระเจาคณะตางๆ ใน จังหวัด
อุทัยธานี รวมดวย แลวก็สั่งให พระมหาวิจิตร กับ พระมหาชุน นิมนตพระเปรียญ 9 ประโยคคือ
พระที่จะตองบริหารพระตอไปในวันหนา อีกประมาณ 30 องค หรือเกินกวานั้นก็ได รวมความวา ที่
วัดอื่นๆ ก็มีอยูแลว 4 องค ก็ปรากฏวา เขาแจงมาบอกวาพระในกรุงเทพฯ จะมาอีก 40 เศษ แลวก็
พระที่นี่อีก 10 กวาๆ
วันนีเ้ ราไดถวายสังฆทานกันประมาณเกือบ 100 องค ใครยกมือสาธุมานี่ขอสตางคนะ แลว
ก็กราบถวายสังฆทานเกือบ 100 องค นี่ก็จะถวายผาไตรเหมือนกันหมดทั้งพระทั้งเณร และพระ
อาคันตุกะ ก็สาํ หรับปจจัยทีจ่ ะถวายพระเฉพาะพระทีน่ มิ นตมานะ พระอาคันตุกะ อาจจะตองลดไป
บาง เพราะวาปจจัยอาจจะไมพอ อาศัยปจจัยที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายตามอัธยาศัย มาเมื่อ
คราวที่ไปกรุงเทพฯ ทีแ่ ลวมา ไดสตางคมา 100,000 เศษๆ ตามอัธยาศัยนะ ก็เลยมาตัง้ ทุนทําบุญใน
วันนี้ คือ 1. เลี้ยงพระแลก็ 2. ขอเอาของถวายพระ ก็จะถวายพระองคหนึ่งที่นิมนตมาเฉพาะพระ
นิมนตมาถวาย พระองคละ 1,000 บาทนะ นี่เงินของทุกคนที่นั่งอยูทนี่ ี่ ถวายพระองคละ 1,000 บาท
สําหรับ สมเด็จวัดสามพระยา นี่กจ็ ะขอสมทบสรางกําแพงแกวทําไปอีก 10,000 บาทสําหรับกําแพง
แกว แลวก็ไอเงินที่วานี้ เปนเงินของโยมทุกคนที่มานั่งนี่นะ ไมใชของอาตมา ใชไหม ก็เปนอันวา
วันนี้ของถวายพระก็อยูใ นเกณฑไมแนนกั อาจจะถึง 100,000 บาท
แลวก็ผาไตร
ผาไตรที่จะถวายวันนี้จะเปนผาไตรที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ถวาย
สังฆทาน แลววันนี้ก็ถวายพระทั้งหมดเปนสังฆทาน ฉะนั้นทานเจาของผาไตรเอากําไร 2 ชั้น ใช
ไหม ถวายสังฆทานมาแลวครั้งหนึ่ง ของทานก็ไดผลสังฆทานไปแลว วันนี้ถวายเปนมหาสังฆทาน
ทานก็ไดอกี ครั้งหนึ่ง
สําหรับจตุปจจัยที่บําเพ็ญตามอัธยาศัยที่แลวมา นั่นก็ทานไดอานิสงสสวนหนึ่งแลว แลวก็
มาคราวนี้ก็ไดรับอานิสงสอีกครั้งหนึ่ง แลวก็ขอแจงขาวอยางหนึ่งโยม วาศาลาเรานี่เล็กนะ เล็กไป
ไหมหนู เล็กไปเรอะ ออ อยากใหใหญขอสตางคไดไหม ออ ศาลานี่เล็กไปวันนี้เห็นจะพอดี ก็เกือบ
ไมคอยจะพอดี กฐิน 4 ปมาแลวญาติโยมขึน้ ศาลาไมไดหมด
ฉะนั้นจึงกําหนดสรางศาลการเปรียญใหมอีกหลังหนึ่ง เวลานี้ใหเขาเริม่ ขุดหลุมแลว มีเนื้อ
ที่ชั้นละ 3,200 ตารางเมตร นี้พื้นที่จะทําเปนดาดฟาก็ตอ งคิดเปน 3 ชัน้ ทีนี้ปนี้คดิ วาจะทําแค 2 ชัน้
กอน คือชั้นลาง กันชัน้ ดาดฟา จุดที่สองเปนเนื้อที่ทั้งหมด เฉพาะปนนี้ ะ คิดวาจะทําใหทัน 6,400
ตารางเมตร ทีนี้สําหรับศาลาหลังนี้ถาคิดเงินก็มากจริงๆ ญาติโยม หลายลาน ใชไหม แลวก็เงินก็หา
แถวนี้ละ

เออ ก็เมื่อคืน เมื่อวานนี้บวงสรวงเพื่อจะทํางานนี่ ทีแรกคิดวาจะตั้งราคา ตารางเมตรละ 200
บาท เอย 2,000 บาท แตวาสมเด็จทานเสด็จมา ทานบอกแคตารางเมตรละ 1,500 บาทพอ เวลานี้เขา
สรางกันนะ ตางรางเมตรละสี่พันหาพัน นะ ของเราสราง 1,500 ถาหากวาญาติโยมพุทธบริษัทจะ
ทําบุญศาลาหลังนี้ดวยนะ ก็หลายๆ คนตารางเมตรก็ได คือตกตารางเมตรละ 1,500 บาทปนี้จะสราง
อยูในขอบเขตของ 6,400 ตารางเมตร แลวปหนาก็ขยายไปอีกชัน้ หนึ่งคือชั้นบน จะไดเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ชั้นลางเปนที่บําเพ็ญกุศล แลวก็ยังมีบริเวณอีก
ศาลาหลังนี้ที่จะสรางอยางนี้เพราะวา สมเด็จทานแจงมา ไมใชสมเด็จลวงนะ สมเด็จขางบน
ทานบอกวา คนที่มาทําบุญนี่ มาถึงใหเขานั่งยัดเยียดกันมันเมื่อยจัดนั่งรถมาเขาถูกทรมานมาแลว
แลวมาถึงก็ตองนั่งคอยกอนบําเพ็ญกุศลอันนี้รูสึกวาทรมานมาก ทานบอกกอนที่เขาจะทําบุญนะ
ตองมีพักผอนกอนคือ มีที่พกั ผอนกอนทําบุญ หมายความวา ที่ใดที่เหลืออยูใหเอาเสื่อเอาหมอนไป
วางไวเขาจะนัง่ ก็ได นอนก็ได ทานสรางเผื่อนะ
ก็เปนอันวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั โปรดทราบวา ศาลาที่จะสรางใหมอยูดา นหลัง
ทางโนนนะ เริ่มขุดหลุมแลวนะ ปนี้จะสรางในขั้นเนื้อที่ 6,400 ตารางเมตร หากวาบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทจะบําเพ็ญกุศลดวยละก็ ผอนสงก็ไดไมเปนไรนะ ไดที่วดั นี้ชอบผอนสง
แลวก็ประการที่สอง มีคนถามวา เอาเงินที่ไหนมาสรางหองเปนรอยๆ หองนี่เอาเงินที่ไหน
มา หนักใจไหม อาตมาก็ขอตอบวา ไมหนักใจ เพราะวาสรางที่รอยหอง ก็ตามมีความรูสึกวา สราง
หองเดียว นั่นก็คือทุกหองมีเจาของหมด เขาสงผอนมา วันนีจ้ ะไดจากญาติโยม จากปทุมธานีอีก 2
หองนั่น แตวาทานจะดาวน 50,000 นะ ดาวน 50,000 สงผอนวันละ 1 สตางคได คือหองนะ ราคา
50,000 สงผอนเทาไรก็ไดกาํ ไรเทานั้น ออ ตอนนี้ก็ทราบแคนี้กอนนะ เดี๋ยวจะหิวขาวกันนะ ตอนนีม้ ี
อะไรไหม ประเคนพระแลวเหรอ ประเคนแลวเหรอ ออ โอเคแลว ตอนี้ไปก็ขอบรดราญาติโยม
ทั้งหลายตั้งใจรับพรนะ นั้นเขาบอกบุญกันนะ ออ โยมบอกบุญนะ หยุดสักประเดีย๋ วสักนิดไดไหม

พระธรรมเทศนา เรื่อง การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน
แสดงเมื่อ
วันจันทรที่ 5 กรกฏาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนา ในอัปปมาทคาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
เนื่องในวันเขาพรรษา การมาของบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยทั่วหนา ก็มาจากแดนไกล
หลายจังหวัด ภาคใตถึงจังหวัดยะลาภาคเหนือถึงจังหวัดเชียงราย ก็แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายมีความเลื่อมใสใน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ
วันนีจ้ ึงไดนําพระบาลี ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ตรัสเปนปจฉิวาจาวา อัปปมาเทนะ
สัมปาเทถะ ซึ่งแปลเปนใจความวา ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาท ใหถึงพรอม พระพุทธภาษิต
นี้ องคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแสดง ณ วันนิพพาน แตทแี่ สดงนั้นแสดงกับ
พระอานนท เพราะวาวันเวลา เมื่อองคสมเด็จพระทศพล บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จะนิพพาน
เวลานั้น ปรากฏวา พระอานนท ยังเปน พระอานนท ยังไมไดเปนพระอรหันตยังเปนแคพระ
โสดาบัน
แตความจริงนี่ พระอานนท นี่ เปนพระโสดาบันทนมาก เพราะตอนที่เขามาเฝาองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ในสมัยที่เปนฆราวาส เขามาบวช ยังไมทันจะบวช องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาเทศนจบเดียว ทานก็ไดเปนพระโสดาบันและก็ไดเปนตลอดกาล มาในฐานะที่เปน พุทธอะ
ปฏฐาก คือเปนคนปฏิบัติพระพุทธเจา ทานใชเวลาเกือบ 40 ป ทรงความเปนพระโสดาบัน ยังไมได
เปนพระอรหันตกับใคร คนเขามาทีหลังประเดี๋ยวเดียว ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ประเดีย๋ วเดียวทานก็เปนพระอรหันต แต พระอานนท อยูก ับพระพุทธเจาตลอดทั้งคืนทั้งวัน
เปนพระโสดาบันอยูตลอด อันนี้ก็เปนเรื่องแปลกเหมือนกัน
บรรดาทานพุทธบริษัท การบรรลุมรรคผล ก็ตองอาศัยเวลา ฉะนั้น เมื่อเวลาที่อง๕สมเด็จ
พระพุทธเจาจะนิพพาน ในวันนั้น พระอานนท รูสึกนอยใจและเสียใจตัวเองที่ตัวเองอยูก ับ
พระพุทธเจาเหมือนกับเงาตามตัว วันนีอ้ งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจะนิพพานเสียแลว องค
สมเด็จพระประทีปแกวนิพพานไป ทานก็คิดในใจตอไปวา ใครเขาจะสอนเราใหไดเปนอรหันต
ฉะนั้นจึงไปยืนเกาะสลักอะไร เขาเรียกวาลิ่ม สลักประตูหนาตางวิหาร ยืนรองไหอยู
องคสมเด็จพระบรมครู เมื่อเห็น พระอานนท ก็ทราบวา พระอานนท เสียใจจึงไดมพี ระพุ
ทะบัญชา เรียก พระอานนท เขามาใกลจงึ ไดกลาววา อานันทะ ดูกร อานนท เธอเสียใจเพราะอะไร
พระอานนท ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทั้งๆ ที่น้ําตานองหนา วาวันนี้สมเด็จ

พระผูมีพระภาคเจา จะทรงเขานิพพาน ขาพระพุทธเจานี้นั้นเปนเหมือนกับเงาตามตัวติดตาม
พระองคอยู อยูกับองคสมเด็จพระบรมครู ก็ไดแตเปนพระโสดาบัน ยังไมเปนอรหันต ถาตอไปองค
สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานิพพานไปแลว เมือ่ ขาดองคสมเด็จพระประทีป
แกว ใครจะสอนขาพระพุทธเจาพระเจาคะ เปนอันวา ขาพระพุทธเจาก็ไมไดเปนพระอรหันตกับเขา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดมพี ระพุทธฏีกา ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เมื่อต
คาคตนิพพานไปแลว ที่เธอบอกวาใครจะเปนศาสดา คําวาศาสดานีแ่ ปลวาครู จะเปนครูสอนเธอนะ
ไมมีความหมาย เพราะคําวา ครูนี่คือคําสอนองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา จึงไดกลาววา เมื่อเรา
นิพพานไปแลว คําสอนของเราที่กลาวไว ตอไป พระมหากัสสป จะรวบรวมคําสอน ที่เรียกวา ทํา
ปฐมสังคายนา คําสอนที่เราสอนมา 45 ป นี้ จะเปนศาสดาสนอเธอ นัน้ ก็หมายความวา ทุกคนที่เขา
ปฏิบัติเพื่อหวังนิพพาน ใหปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระพิชิตมาร
และทานก็บอกวาลีลาใด ทีบ่ รรดาครูบาอาจารยทั้งหมด ที่จะปกปดความรูและเพื่อเฉพาะ
ครูอยางเดียวไมมี สําหรับตถาคต สิ่งใดที่มีความจําเปนและควรรูตถาคตสอนหมดทุกประการ และ
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา จึงไดตรัสวา อานันทะ ดูกรอานนท เธอจงยังความไมประมาท
ใหถึงพรอม ถาบุคคลใดมีความไมประมาท บุคคลนั้นยอมเปนพระอรหันตไดบุคคลใด มีความไม
ประมาทเพียงใด ก็ชื่อวานิพพานยอมเปนปจจัยของบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นไปนิพพานได
และองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงไดตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท พระธรรม
เทศนาที่ตถาคตสอนมา 45 ป ธรรมทั้งหมดนี้ ถารวบรวมแลวก็ได 84,000 พระธรรมขันธคือ 84,000
หัวขอ ถายอลงมาเหลือก็เหลือความไมประมาทอยางเดียว ทานบอกความไมประมาทนี้ เปนภาวะ
ใหญ ในพระธรรมคําสั่งสอน คือเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเทาชาง คือสัตวในปาทั้งหมด จะมี
รอยเทาสัตวใดๆ โตเทารอยเทาชางไมมี เมื่อชางเหยียบลงไป ปรากฏรอยในที่สุดถาสัตวทั้งหลายเอา
รอยเทาหยอนลงไป จะเล็กวารอยชางฉันใด บุคคลผูหวังดีในพระพุทธศาสนานี่ก็เชนเดียวกัน
ถาบุคคลใดไมมีความประมาท เปนการปฏิบัติความดี คือการละความชั่วบุคคลนั้นก็ชื่อวา
ปฏิบัติตาม พระธรรมคําสั่งสอนของเรา ทั่งทุกคนครบถวนเหมือนกัน นี่นะ บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย การปฏิบัติเพื่อความดี ของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ขอใหตั้งอยูใ นความไมประมาท
อยางเดียว และจงจําพระบาลีที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงพยายาม
กลาวโทษ โจทยความผิดตนเองไวเสมอ และจงอยายุงกับจริยาของบุคคลอื่นคนอื่นใด ใครเขาจะดี
ใครเขาจะชัว่ นัน้ มันตัวของเขา ไมใชตัวเรา
เราพยายามดูตัวของเรา ดูจติ ใจของเราไวเสมอ วาจิตใจของเราบกพรองประการใดบาง สิง่
ใดที่เราบกพรองเพื่อนิพพานสิ่งนัน้ เราทําใหเต็มและก็ดูเฉพาะความบกพรอง ไมตอ งดูตัวดี เมื่อเรา
ไมบกพรองสิง่ ใด ความดีเต็มบริบูรณเพียงนั้น เมื่อความดีเต็มบริบูรณเพียงใด เราก็เขาถึงนิพพาน
เพียงนั้น เชนเดียวกัน อยางนี้องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสไววา บุญกิริยาวัตถุ อยางยอคือ

1. ทานมัย บุญสําเร็จโดยการบริจาคทาน
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา ถาทั้งสามอยางนี้ครบถวนก็เปนอันวาทุกคน
ไปนิพพานได
นี้จริยาที่จะไปนิพพานไดเพียงใด อยางเมือ่ คืนนี้ที่เจริญพระกรรมฐานเสร็จแลว พระทานมา
บอกวา ทีแ่ กอธิบายไปเขาจําไดหรือมได มันยาวไป ทานบอกวา ใชกาํ ลังใจโดยยอ คือวาเวลาที่จะ
นอนกลางวัน กลางคืนนอน คือวาเวลาที่ตื่นอยู คิดอยูเสมอ ทําตนเหมือนคนตาย ดุสภาพรางกาย
ของเราวา ในที่สุดมันจะตองตายแบบคนอื่นเขาตาย คนอื่นเขาตายมีสภาพอยางไร เขานอนเฉยๆ ไม
หายใจ นาภาวะของเราไมมรี างกาย ถาไมมีการหายใจ ทานพุทธบริษัททั้งหลายมันไมตางกับไม
ทอนที่ไรประโยชนนอนเฉยๆ หาประโยชนหาอะไรไมได มันก็เชนเดียวกับไมทอน
แตความจริง ไมทอนมันดีกวารางกายของคน เพราะวามันทนความทรงตัวไมไหว มันก็
คอยๆ ผุไปทีละเล็กทีละนอย แตรางกายของคนไมเปนอยางนั้นคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ลวงไปการทรุดโทรมของรางกายที่ไมมีลมหายใจ ก็จะปรากฏ อันดับแรกจะมีสีเขียวขึ้นนอยๆ เริ่ม
เนาผลที่สุดความเนาก็จะพองตัวขึ้นมาทุกที
ทั้งนี้เพราะวาธาตุไฟดับ
ธาตุลมดับไมมีการ
ประคับประคอง ก็เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ดินมันทนความชุมชื่นของน้ําไมไหวก็พองตัวละลาย
ออกมาทุกทีๆ กลายเปนคนขึ้นอืด น้ําก็ไหลมาจากชองทวารตาง นัน่ คือน้ําเหลืองที่มันเหม็นกลิ่น
มาก ในที่สุดเมื่อน้ําหมดไป รางกายก็เหือดแหงไปผลที่สุดรางกาย สภาพเนื้อก็หมดไป เหลือแตหนัง
หุมกระดูก ไมชานานเทาไรหนังหุมกระดูกก็หมดไป เหลือแตกระดูก กระดูที่เปนทอนตอๆ กันไป
ไมชามันจะขาดเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย เปนขั้นเปนตอน จมดิน จมทรายไป ถาสภาวะของใจคิดไวอยาง
นี้ เปนปกติตามที่ทานเทศน
ทานบอกเมื่อคืนไมใชเทศน เมื่อคืนอธิบายกับทานพุทธบริษัทยาวไป ทานบอกทานไม
ไดมาติ ทานมาเตือนวา พูดอยางนี้คนเขาไมเขาใจ วิธปี ฏิบัติทําใจเขาถึงนิพพาน ตองมองตัวเปนผี
ตายไวเสมอ กอนหลับคิดแบบนั้น ตื่นขึน้ มายังไมตองลุก นั่งนอนก็ได แคนอนมันสลาย คิดแบบ
คิดเห็นตามนัน้ คิดตามนี้และก็รวบรวมกําลังใจ กําลังของ กุศลกรรมบถ ทั้ง 3 ประการใหครบถวน
คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาค ทาน เพราะทานนีเ้ ปนปจจัย ตัดโลภะความโลภ คนที่
จะไปนิพพานนี้ ตองตัด 3 ตัด คือ ตัดโลภ ตัดโกรธ ตัดหลง ทานมัยบุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
เราจะหมดความโลภ จริยาของจิตเปนอยางไร ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายฟงตามนี้ คําวา
อยากไดดวย สัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีพโดยชอบ ดวยความขยันหมัน่ เพียร เขาไมถือวาเปนความโลภ
เราหาไดมาดวยการชอบธรรม
พระพุทธศาสนาไมถือวาเปนความโลภไอความโลภตัวหยาบนี้
หมายถึงความอยากไดทรัพยสมบัติ ของบุคคลอื่นมาโดยไมชอบธรรม อยากจะโกงเขาบาง อยากจะ

ยื้อแยงเขาบาง อยากจะเบียดเบียนเขาบาง หมายความวาทรัพยสมบัติของบุคคลใดก็ตาม ถาไดมา
โดยที่เจาของไมเต็มใจใหนนั้ เปนความโลภ ตัวนี้ตัดทิ้งจากหัวใจ เมื่อตัดทิ้งไปแลว เรายังหวังความ
ชนะไมได ตัวชนะตองมีตอไปใหมนั ครบถวน
อีกระดับหนึ่ง ก็คิดไวเสมอวา เราจะสงเคราะหบุคคลและสัตว ใหเปนสุขตามกําลังที่เราจะ
พึงทําได วาตอนนี้ตองระวัง อยาทําเกินกําลัง เรามีนอย เราใหนอย เรามีมาก เราอาจจะตองใหนอย
เพราะเงินทองของเรามีความจําเปน แตวาถาเรามีเราใหไมได เราก็แนะนําดวยวาจา วาไปที่โนนไป
ที่นี่บางที ใครเขาจะใหบาง รวมความวากําลังใจของเรา ตองคิดไวเสมอวา ถาบุคคลก็ดี สัตวก็ดใี น
โลกนี้มีความทุกข เขาจะสามารถปลดเปลื้องความทุข ใหเขามีความสุขดวยทรัพยสนิ กําลังกาย กําลัง
วาจา และกําลังปญญาก็จะใหจิตใจ คิดใหไวอยางนี้เสมอตลอดเวลาทีย่ ังตื่นอยู คือกอนหลับคิดไว
ใหมๆ นะ เวลาตื่นใหมๆ ก็ตงั้ ใจไววาเราจะสงเคราะหคนและสัตว ใหเปนสุขอยางนีท้ ี่เรียก
จาคานุสสติกรรมฐาน ไมตองไปนั่งหลับตา ถึงนิพพานก็ไดใหมั่นคิด ใจมันจําอยู เมื่อจิตคิดอยางนี้
จิตอีกดวงหนึง่ คิดวา
ถาสิ่งใดก็ตามที่องคสมเด็จพระบรมครูทรงแนะนําวาทรัพยสิน
ทั้งหลายที่ใครเขาไมให จงอยาอยากไดของเขา ถาเราไมอยากไดทรัพยสมบัติของเขาบุคคลใดไมมี
ที่เขาไมใหโดยชอบทํา เราไมอยากไดเขาใหเราเอา และอีกประการที่ 2 จิตของเรานี่คิดไววา จะให
ทานอยูเสมอ อยางนี้ทานเรียกวาเปนผูมีทานบารมีครบถวนเต็มบริบูรณ จัดวาเปนคนไมมีความโลภ
อยาลืมนะ การคาขายเขามีรานเล็กเขาก็ไปกูเงินมา ลงทุนใหเปนรานใหญ อยางนี้ยังไมถือวาเปน
ความโลภ เปนสัมมาอาชีวะ คนที่มีดินนอยๆ เขาก็หาทางจะซื้อที่ดินใหมาก เพื่อเปนการประกอบ
อาชีพใหหนัก มีความขยันหมั่นเพียรอยางนี้เปนสัมมาอาชีวะ ไมใชโกง เขาไมไดเรียกวาโลภ เขา
เรียกวาหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ตองเขาใจตามนี้
2. ที่องคสมเด็จพระพิชิตมาร กลาววา สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ศีลเปนปจจัยให
ระงับตัดความโลภ เพราะศีลถาเรารักษาจริงๆ ตองมีคุณธรรม 3 ประการประจําใจ
1. เมตตา ความรัก คิดวาคนและสัตวทั้งหมดในโลกนี้ เปนที่รักของเราเราไมเปนพิษม
เปนภัย เราไมเปนเวรเปนภัยกับใครทั้งหมด อันนี้อง๕สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนไว
ใน อุทุพริกสูตร วากอนที่จะทํากรรมฐาน ใหตั้งใจแผเมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง
หมายความวาในโลกทั้งโลก จะเปนคนชาติไหน ภาษาไหน สัตวประเภทใดก็ตาม ถือ
วาเปนที่รักของเราทั้งหมด เราจะไมมีเวรไมมีภยั กับใคร ถาจะสงเคราะหไดเราจะ
สงเคราะห ถาสงเคราะหไมไดเราก็ยับยั้งตามกําลัง แตวาเราจะไมเปนศัตรูกับเขา
2. ศีลทรงอยูไดเพราะอาศัยความ กรุณา ความสงสาร 1. เมตตา ความรัก 2. กรุณา ความ
สงสาร
3. อารมณใจมีความ สันโดษ คําวาสันโดษนี่ ยินดีเฉพาะของของเราที่มีอยู ไมใชวายินดี
เฉพาะของที่เรามีอยู และไมทํามาหากินตอไป หมายความยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหา
มาไดโดยชอบธรรม ขึ้นชื่อวาการโกง การหยิบของใครลักขโมยไมมีสําหรับเรา

ก็จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงอารมณ 3 ประการนี้ ไดชื่อวาผูทรงศีล
บริสุทธิ์ หรือวาจะเอากันดีจริงๆ คือยอดของความดี ที่พนื้ ฐานนัน้ ก็คือ พรหมวิหาร 4 ถามี พรหม
วิหาร 4 ทั้ง 4 ประการ ประจําใจละก็บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ศีลก็ดี สมาธิก็ดี วิปสสนาญาณ
ก็ดี ผองใสเสมอ ญาณที่ไดไวไมมีการเสื่อม พรหมวิหาร 4 คือ
1. เมตตา ความรัก
2. กรุณา ความสงสาร
3. มุทิตา มีจิตออนโยน ไมอจิ ฉาริษยาใคร เมือ่ ใครไดดีพลอยยินดีดว ย
4. อุเบกขา สิ่งใดที่มันเกินวิสยั ที่เราจะชวยได เราจะวางเฉยๆไมซ้ําเติมแคนี้ศีลของทุกคน
ก็บริสุทธิ์ เปนการตัดโทสะความโกรธไปในตัว ถาเราทรงอารมณทั้ง 4 ประการใน
พรหมวิหาร 4 นี้
1. ศีลบริบูรณ เมื่อศีลบริบูรณ อารมณใจก็เยือกเย็น เพราะอะไรความโกรธเราไมมี จิตที่
คิดเปนศัตรู ไมมีสําหรับเรา มีแตความรัก
2. อารมณใจของเราก็มีแตความสงสาร
3. อารมณใจอิจฉาริษยาไมมี มีแตความยินดีดว ย
4. อารมณที่ซ้ําเติมไมมี มีการวางเฉยเมื่อเกินวิสัย
ฉะนั้นศีลทุกตัวจะเปนศีล 8 ก็ดี ศีล 5 ก็ดี ศีล 10 ก็ดี ศีล 117 ก็ดีถาทุกคนมี พรหมวิหาร 4
อยูอยางนี้ ศีลไมบกพรอง ศีลครบถวนบริบูรณ เปนอันวาการทรงศีลเพราะอาศัยคุณธรรม 3
ประการ ถาจะเอา 3 ประการ ก็คือ 1. เมตตา ความรัก รักอยูเสมอ 2. ความกรุณา ความสงสาร เมื่อรัก
เมื่อสงสารอยู เราก็ฆาเราไมได 3. ถามีความ สันโดษ ดวย เราไมลักไมขโมยใครและก็ยนิ ดีในของ
ที่เรามีอยู ก็ขโมยใครไมได ถาเรามีความรักความสงสารคูครองใดคูครองหนึ่ง และก็มีความสันโดษ
เราก็แยงคูครองเขาไมได คนที่มีความรักความสงสาร ก็โกหกไมไดเพราะใจไมสบาย คนที่มีความ
รักความสงสาร ก็ดื่มสุราเมรัยไมได สงสารตัวเรา สงสารครอบครัว สงสารศักดิ์ศรี ยศถาบรรดาศักดิ์
วงศตระกูล เรากินเหลา เงินมันเสียเปลา เราสงสารคนที่บาน เราก็ไมกนิ เหลา เองเงนคาหลาเปนคา
กับขาวไมดีกวาหรือ เอาเงินคาเหลา คาสุรา เปนคายารักษาโรค จับจายใชสอยกิจอื่นมันจะดีกวา นี่
รวมความวา ถาเรามีเมตตา มีความรัก มีกรุณา ความสงสาร และมีสันโดษ ศีลของเราก็บริสุทธิ์ และ
ศีลบริสุทธิ์ทั้งเหตุทั้ง 3 ประการนี้ โทสะมันก็หายไป ความรักก็ดี ความสงสารก็ดี 1 ประการนี้ตวั ตัด
โทสะทําได อยางนี้เปนปกติ ชื่อวาชนะความโกรธ เปนกาวที่ 3 ที่เราจะกาวคือ นิพพานและกาวที่ 3
องคสมเด็จพระพิชิตมาร กลาววา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา คําวาภาวนานี้กแ็ ปลวา
เจริญภาวนาไมไดแปลวาเสื่อมแปลวาดีขนึ้ และทําจิตใหมันดีขึ้น มองดูวา
1.
โลภะ ความโลภมีไหม ถามีจิตคิดอยากจะแยงใคร ก็ตดั มันเสียดวยทาน การ
บริจาค จาคานุสสติกรรมฐาน

ดูวา ความโกรธ มีไหม ถายังมีอยูก็ระมัดระวังศีล เปนการตัดอยางออน
ควบคุมกําลังศีลวา ศีล 5 เรามีครบหรือไมครบ ถาศีล 5 เรามีไมครบเราเลว
เกินไป ไปนิพพานไมได เปนกาวแรกของพระนิพพาน ศีล 5 เรามีครบเพราะ
อะไร การยับยั้งเขาเรียกการหนักใจ กดอารมณหรือวาความชุมชื่นของจิตที่มี
ความเมตตาปรานี ถาศีลของเราอยูดี เพราะความเมตตาปรานี ก็ถือวาเราเปนผู
ชนะความโกรธไดแนนอน
3.
องคสมเด็จพระชินวรณกก็ ลาวคือ ภาวนามัย ก็ถอยหลังกลับไปอีกตัวภาวนา
เอาตัวไหนกัน ภาวนามัยไมใชนงั่ วา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เฉยๆ ถาวาอยางนี้
เฉยๆ ละก็ จิตทรงเปนฌานสมาบัติไปไดแคพรหมนี้ ภาวนาตัวนีต้ องใชปญญา
ปญญาตัวนี้ขอสรุปตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเตือน เมื่อคืนที่ ทานบอกใหทุก
คน จงนึกวาสภาวะของตนเวลานี้ มันตายไปเสียแลว เวลานอนกอนหลับ หรือวาตื่นใหมๆ ก็ตาม
อยาลุกขึ้นนอนอยูอยางนั้นมันมีสภาพเหมือนคนตาย ทํากําลังใจเห็นกายของเราวา นี่เราเปนคนตาย
ไปแลว ตาแลวจะคอยเนาไปทีละนอยละนอย เนาพองถึงที่สุดน้ําเหลือง ไหนดูซิรางกายมันสวย
ตรงไหน น้ําเหลืองไหลมันหอมตรงไหนบาง และมันก็สวยตรงไหนบาง ตอไปน้ําเหลืองไหลหมด
น้ําหมดไปดินหายไป เหลือแตหนังกับกระดูกหุมกายสวยไหม มันไมสวยหลังจากนั้น หนังก็หมด
ไป เหลือแตกระดูกตอไปกระดูที่เกาะกันก็หลุดเปนทอน เปนตอน หลังจากหลุดเปนทอน เปฯตอน
ตอไปนานๆ มันก็ผุ ก็ละเอียด ก็จมดินจมทราย
สภาพของรางกายมันไมดี อยางนี้ทุกชาติ เราเลี้ยงมันดวยประการทั้งปวงอะไรก็ตาม มัน
ตองการกินดี เราใหกินดี ตองการนอนดี เราใหนอนดี ตองการแตงกายดี เราใหเครื่องแตงกายดี แต
วาสภาพของรางกายอยางนีท้ ี่เราตองการก็คือจงอยาแก รางกายมันเชื่อเราไหม ตอไปมันจะแกก็ไม
วาอะไรละ อยาปวยก็แลวกัน เราทะนุบํารุงทุกอยาง รางกายมันก็ปวย มันก็ไมเชื่อเรา มันปวยก็ไม
เปนไรขออยาปวยมาก แตดลู ูกดูหลานได ผลที่สุดมันก็ตาย เราไมอยากตายมันก็ตาย
รวมความวารางกายนี้ เปนสิ่งที่เราไมนาคบ ถาเรายังรักมันอยูเพียงใดไอคําวาไมรกั อยาไป
ฆาตัวตายนะ เมื่อเกิดอยูกับมัน อาศัยมันสรางความดีเปนตัวตัด เอามันไวเปนครู มองดูหนาเรา ถา
เรามี ถายังเด็ก ถายภาพไว เอาภาพเกามาดูสมัยเปนเด็ก รูปรางหนาตาของเราเปนอยางไร สมัยเปน
หนุมเปนสาวรูปรางหนาตาของเราเปนอยางไร เวลานี้แกนะเปนอยางไร เวลารางกายสมบูรณ
ถายภาพไวรางกายเปนอยางไร เวลาปวยไขไมสบาย ถายภาพไวมาเปรียบเทียบกันผลที่สุดเราจะเห็น
ไดวา มันไมเปนเรื่องสักอยาง ผลที่สุดมันก็พัง ก็ตดั สินใจไปเลยวาเราจะควบคุมกําลังใจ ตัดโมหะ
ความหลง คือหลงในรางกายตัวเดียว ตัดตัวเดียวพอภาวนาไมตองภาวนา ไมตองไปตัดมาก ตัด
สักกายทิฏฐิ ถาตัดตัวเดียว ตัวนี้ตัดได อยางออนเปนพระโสดาบัน ตัดไดเปนกําลังสูงอีกหนอยหนึ่ง
ก็เปนพระสกิทาคามี ตัดไดมากจนกระทั่งจิตของเรานี้ ไมมีความโกรธ หมดความรูสกึ ในกามารมณ
2.

นี่เปนพระอนาคามี และก็ตัดไดอีก เห็นวามนุษยโลกเทวโลก พรหมโลก เปนที่นาเหยียดหยาม
สําหรับเราไมเปนสิง่ ที่นาอยูส ิ่งที่นาอยูต ามที่องคสมเด็จพระบรมครูตรัส ก็คือนิพพาน เราตองการ
จุดเดียวคือนิพพาน
เราก็มานั่งมองดูศีล ศีลบริสุทธิ์ไหม ศีลของเราบริสุทธิ์ มองดูความโลภมีหรือเปลา จิตคิด
ใหมีอยู จิตคิดอยากไดทรัพยสมบัติของชาวบาน โดยไมชอบธรรมมีอยูถือวาใชไมได ถาจิตไมคดิ
อยากไดทรัพยสมบัติของใคร โดยไมชอบธรรมดวย จิตคิดจะใหดว ยมีอยู อยางนี้เรียกวาทาน ทาน
เต็มครบถวนบริบูรณความโลภไมมี
และก็ไปดูกําลังใจ ยังมีความโกรธชาวบานไหม ความมุงรายมีไหม โกรธมีอยูหรือไม ถา
มันยังมีอยู ก็คอยดูกําลังใจวาเมื่อกอนนี้ มันโกรธเทานี้ หรือวาโกรธมากกวานี้ ถาเดิมทีเดียวโกรธไว
กวานี้ โกรธหนักกวานี้ เวลานี้เราโกรธนอยลงโกรธชาลง หายเร็วกวา แสดงวาเราเริ่มชนะความ
โกรธ คอยๆ กระทําไป ไมชา ความโกระมันก็จะหมดไป
ผลที่สุดมาคิดกับรางกายวา กายมันเปนของไมดี เราตองโลภเพราะรางกายเราตองโกรธ
รางกายก็เพราะกาย เพราะเกาะกายเราไมมีความสุข ไมมีความสบายก็เพราะรางกาย ขึ้นชื่อวา
รางกายเลวๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีก
และตอไป ใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายรวบรวมกําลังใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 5 เปน
ศีลของพระโสดาบัน และสกิทาคามี ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์เราจะไมทําลายศีลดวยเจตนา และก็
ประการที่ 2 มีความเคารพในพระพุทธเจาในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริงนี่ดวยปญญา ประการที่
3 คิดไวเสมอวาตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนัน้ ก็รวบรวมกําลังใจไวเสมอ ขึ้นชื่อวามนุษยโลกเทวโลก
และพรหมโลก ไมใชของดีสําหรับเรา เราตองการจุดสุดทายก็คือ นิพพาน
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อารมณหลังนี้เปนอารมณของพระอรหันต ถาบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายคิดไว อยางนี้เปนปกติ ควบคุมความโลภไมใหเกิดในจิต พยายามตัดความ
โลภลงทีละนิด ไมใหมนั เกาะใจเกินไปและจิตของเรามาเขามาเกาะกาย ตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อ
นั้น
เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนมากเกินไมเปนไร เพราะคนเทศนกินขาวตมมาแลว
คนฟงกินขาวมาหรือเปลาก็ไมรู เทศนมากเกินไป ก็จําไมได
เวลานี้กห็ มด เวลา 30 นาทีพอดี อาตมภาพในฐานะพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา ก็ขอยุติ
พระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา ขอตั้งสัต
ยาอธิฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอ
จงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายะ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดที่องค
สมเด็จพระพิชติ มารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไว
เมื่อพระองคทรงตั้งพระทัยวา

ตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทพนทุกข คือเขานิพพานฉันใดขอบรรดาทานพุทธบริษัท จงบรรลุ
ธรรมนั้นในชาติปจจุบันโดยฉับพลันเถิด เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมบถ 10
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ
ณ โอกาสบันี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน อัปปามาทภาถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล ณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนประจําในวันอาทิตยโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี้ บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร มากันมากเปนพิเศษก็เพราะวามีความ
เคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งพอมาถึงแลวปรากฏวา มีบรรดาพุทธ
บริษัทชายหญิง บําเพ็ยกุศลกันเปนจํานวนมากซึ่งไมคาดคิดมากอน
เมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบําเพ็ยกุศลแลวก็ตั้งใจคิดวา ตามธรรมดาถาไปที่วดั ไหน
ลาภวักการะเกิดขึ้นที่วดั ไหนขอใหอยูทวี่ ัดนั้น วัดนี้จะเอาไวหรือไมเอาไวกไ็ มรู (เอาครับ) เอาไหม
เอาเหรอ ถาไมเอาจะไดเอาไป ก็รวมความวาปจจัยของทุกทานญาติโยมพุทธบริษัทที่บําเพ็ญกุศลแล
ในวันนี้ ในการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทําบุญดีคิดวา ถวายแกวใหอาตมา อาตมาก็รับแลว แต
วา วันนี้มาเทศนที่ วัดพระแกว ก็ควรทีจ่ ะทําจตุปจ จัยของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให
เปนแกวไปดวย ทั้งนี้เพื่อจะชวยใหบรรดาพุทธบริษัทถึงที่สุดปลายทาง คือ พระนิพพานในชาตินี้
ฉะนั้นเมื่อตั้งใจวา จตุปจจัยทุกบาททุกสตางค แตสตางคนะมันไมมี มันมีแตแบงคนะ มีไห
(มีครับ เยอะ) มีเหรอ สตางคนะ นะ จตุปจจัยทุกบาททุกสตางคในวันนี้ขอตั้งเปนพุทธบูชา ธรรม
บูชา สังฆบูชา คือวาบูชา พระพุทธมาหมณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแกวมรกต ซึ่งเปนพระธงชัยของ
ประเทศไทยของเราและหลังจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายพึงทราบวา เจาหนาทีจ่ ะได
นําไปบํารุงวัดพระแกวมรกต ใหปรากฏทรงสภาวะอยูตลอดไป บุญกุศลที่บรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัททั้งหลายทําในวันนี้จดั วาเปนมหากุศลในเรื่องของทานการกุศลที่บรรดาทานพุทธบริษัทก็
ทราบอยูแลว เพราะเคยเทศนาใหฟงบอยๆ
สําหรับวันนี้อาตมาเองก็มีสภาพรางกายไมดีกอนจะมาที่นี่ นี่ปว ยมาแลว 2 เดือนเศษ ฉัน
ภัตตาหารไดเหมือนกันแตวา ไดคราวละชอนสองชอน จะวาไมไดเลยมันไดนะ แตวากอนจะมามัน
อาเจียนมาลายวัน ตอนจะมามันก็อาเจียน ที่มานั่งอยูบนธรรมาสนก็ตองเอายามาตั้งอยูขางๆ อันนีก้ ็
เพราะวาเกรงใจโยมอวนที่นงั่ อยูขาหนา ดีไมดีอาเจียนรดหนาแกเขาก็จะบาป (ไมวากัน) เปนอันวา
เวลานี้รางกายไมดี ญาติโยมพุทธบริษัท แตทวาถาปฏิบัติเพื่อธรรมทุกอยางพรอมที่จะปฏิบัติธรรม
วันนี้ตั้งใจมาเทศนใหญาติพทุ ธบริษัททั้งหลาย ถาอาเจียนเมื่อใดเลิกเทศนเมื่อนั้น ถาไมอาเจียนก็ไม
เกิน 1 ชัว่ โมงเลิก เดี๋ยวใสเครื่องกันฑเพิ่มใหเทศนืตะบันเรื่อยไป ใชไหม

ก็รวมความวา การจะเทศนวนั นี้ขอเอาธรรมะเบื้องตน ขององคสมเด็จพระชินศรีกําหนดไว
นั่นก็คือ กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ แตความจริงการจะเทศน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ รูสึกวามา
เทศนที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแกวมรกต รูสึกวาจะเปนหญาปากคอกเกินไป
เพราะวาอะไร เดี๋ยวไดทะเลาะกับคนหนาธรรมาสน ความจริงหญาปากคอกนีว้ ัวไมคอยกินกัน ไป
กินเลยคอกไป เลยไปใชไหม สําหรับจะเทศนวันนี้ ไดแก กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ คือวา
พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเราทําความดี 3 อยาง อยางที่ 1 คือ กายกรรม ดีในทางกาย อยางที่ 2
วจีกรรม ก็คือความดีทางวาจา อยางที่ 3 เรียกวา มโนกรรม
ดีทางกายนี้ประการหนึ่งคือวา พระพุทธเจาทรงแนะนําใหทุกคน 1. ไมฆาสัตว 2. ไมลัก
ทรัพย 3. ไมประพฤติผิดทางกาม
แลวก็ดีทางวาจาก็มี 4 อยาง ไดแก 1. ไมพดู มุสาวาท 2. ไมพูดวาจาหยาบคาย 3. ไมพูดวาจา
สอเสียดหรือยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน และ 4. ไมพดู วาจาที่ไรประโยชน
สําหรับดานทางใจนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบอกวา 1.
จงอยาคิดอยากไดของบุคคลอื่น และ 2. จงอยาคิดประทุษรายบุคคลอื่น และก็ 3. ทําความเห็นให
ตรงตามความเปนจริง คือทําความเห็นถูก
และความจริงพระพุทธเจาตรัสไวทั้ง 10 ประการนี้เปนของไมยาก เห็นจะไมตองอธิบาย
หมดทั้ง 10 ประการ อธิบายไหม อธิบายเหรอ เสียนอยเกินไปเสียงมากกวานี้ฉันถึงจะอธิบาย สมัยนี้
สมัยประชาธิปไตยถือเสียงขางมากจริงๆ คือวาการกระทําที่พระพุทธเจาทรงคิดวา จงอยาคิด
ประทุษรายบุคคลอื่น จงอยาฆาสัตว สองจงอยาลักทรัพย สามอยาประพฤติผิดในกาม นี่ก็ทราบกัน
อยูแลวนะแลวก็ทางวาจา อยาโกหกเขา อยาใชวาจาหยาบคายกับบุคคลอื่น อยาใชวาจาสอเสียดยุยง
สงเสริมใหเขาแตกราวกัน แลวก็จงอยาใชวาจาที่ไรประโยชน สําหรับทางใจ จงอยาคิดอยากได
ทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นที่จะไดมาโดยไมชอบธรรมสองจง อยาคิดประทุษรายบุคคลอื่น และสาม
ทําความเห็นไดถูก นี่ความเปนจริงมีแคนี้
แตวาการจะเทศนในวันนี้ ขอธรรมนี้ญาติโยมพุทธบริษทั จํางาย เพราะวา กรรมบถ 10 ของ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่ปฏิบัติไดหลายชัน้ ชั้นที่ 1 ก็ไดแก หนึ่ง มนุษยธรรม ที่
พระพุทธเจากลาววา คนที่อยากจะเปนมนุษย ตองปฏิบัติกฎทั้ง 10 ประการนี้ใหครบถวน จึงชื่อวา
เปนมนุษย ถาคุณธรรมทั้ง 10 ประการนีไ้ มครบถวน ทานไมเรียกมนุษย ทานเรียกวา คนแปลวา ยุง
มนุษยนี้เขาแปลวาใจสูง และถาปฏิบัติใหดตี อไปก็จัดวาเปน เทวธรรม ไดดว ย ถามีกําลังใจเขมขนก็
ปฏิบัติใหเปน พรหมธรรม ไดดว ย ถาหากวาจิตละเอียดก็สามารถปฏิบัติใหเปน โลกุตตรธรรม ได
ดวย เอ ถาสี่ชั้นนี่จะไหวหรือไมไหวนะนี่ ถาไหวก็ไหว ไมไหวก็เลิก ใชไหม
เปนอันวา ถาจะปฏิบัติใหเปนมนุษย คําวา มนุษยธรรม นี่ เราปฏิบัติกันอยางออนๆ
หมายความวา ตองขมใจมากหนอย คือกําลังใจยังต่ําอยู ถาเราจะทําชัว่ ก็จงคิดวาองคสมเด็จพระบรม
ครูทานบอกวา ถาเรามีหนาตาเปนมนุษยกค็ วรจะใหมีน้ําใจเปนมนุษยไปดวย การทีจ่ ะมีน้ําใจเปน

มนุษยก็จะตองปฏิบัติในกฎ 10 ประการนี้ครบถวน คือวาตองขมใจทํา ถาจิตใจเรามันอยากจะฆา
สัตว ก็ตองคิดวาถาเราฆาสัตวเราไมใชมนุษย เราไมฆา ถามันจะลักทรัพย อยากจะลักทรัพยก็คิดวา
ถาลักทรัพยแลวพระพุทธเจาบอกไมใชมนุษย เราก็ไมลัก ถาเราจะประพฤติผิดในกาม ก็คิดวา
พระพุทธเจาทานหามวา บุคคลใดประพฤติผิดในกามไมใชมนุษย เปนคน เราไมทํา อยางนี้เปนตน
รวมความวาทัง้ 10 ประการนี้ไปยับยั้งกําลังใจที่หยาบมาก แตตองไปละเมิดกฎทัง้ 10
ประการ อยางนี้ชื่อวาเปน มนุษยธรรม วาทําใหเราเปนมนุษยหากบุคคลสามารถปฏิบัติไดในฐานะ
ที่เปนมนุษยจะมีความสุขมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวาขึ้นชื่อวารางกายของเรา เราไมตองการให
บุคคลอื่นประทุษรายฉันใด คนอื่นและสัตวอื่นที่นอกจากตัวเราก็ไมตองการฉันนัน้ ถาเราไมทํา
อันตรายกับเขาเรายอมเปนทีร่ ักกับเขา เรามีมิตรมาก บุคคลใดที่เพื่อนมาก มีคนรักมาก บุคคลนั้นก็มี
ความสุขมาก และเพราะวาการยื้อแยงทรัพยของบุคคลอื่นก็เหมือนกันหรือวาการแยงบุคคลที่รักของ
บุคคลอื่นก็เหมือนกัน คนรักของเรา เราก็รักทรัพยสมบัติของเรา เราก็รัก ถาใครมายือ้ แยงมาคดโกง
ดึงเอาไป เราไมชอบฉันใดจิตใจเราก็คดิ ในฐานะที่เปนมนุษย วาเราจะไมยื้อแยงทรัพยสมบัติและคน
รักของบุคคลอื่นฉันนั้น เราก็เปนคนที่สําหรับบุคคลอื่นคือวา เปนคนดีสําหรับบุคคลอื่นคือวา เปนที่
รักของบุคคลทั้งหลายใจเราก็มีความสุข เขามีความสุข เราก็มีความสุข
แลวสําหรับความทุกขของคนนี่ ทางกายมันมีความทุกขนอย สาเหตุทเี่ กิดทุกขทางวาจานีมี
มาก ใชไหมโยมอวน (ครับใช) โยมอวน บอกวา ใช คือ วาวาจานี้มีความสําคัญ ถาเราพูดไมดีเขาก็
เกลียดเรา ถาเราพูดหยาบคาย เขาก็เกลียดเรายุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน เขาก็เกลียด พูดวาจาใดที่
ไรประโยชนนาชัดเขาก็เกลียด ฉะนั้นทานจึงบอก ตองรักษาวาจาใหดี วาจาดีกห็ มายความวา ถามัน
อยากจะโกหกชาวบานเขาก็อดใจไว ไมควรจะโกหกใชไหม จําไดไหม จําไดนะมีเด็กนั่งหนา
ธรรมาสนคน ถาหากวาเราใชวาจาหยาบคาย ก็คิดวา เอะ วาจาอยางนีเ้ ราก็ไมชอบนะ ในเมื่อเราไม
ชอบเขาโกหก เราไมชอบพูดหยาบ เราไมชอบใหเขายุยงสงเสริมใหแตกราวกัน เราไมชอบใหพูด
วาจาที่ไรประโยชน เราก็ไมทําเมื่อเราไมละเมิดเราไมทาํ แลว ก็ยังเปนที่รักของบุคคลอื่น อันนี้เปน
ปจจัยแหงความสุข
แลวตอมาความสุขจริงๆ ที่มันจะเกิดกับเราไดเพราะอาศัยใจเปนสําคัญองคสมเด็จพระ
ภควันตจึงกลาววา ถาเราตองการเปนมนุษยจริงๆ ตองอดใจไวถาใจมันอยากไดทรัพยของใครที่เขา
ไมใหอดใจไววา เราไมอยาก เราไมตองการใหใครเขาหรือบุคคลอื่นตองการเอาทรัพยสมบัติของเรา
ฉันใด ทรัพยสมบัติของเขา เขาไดมาเขาก็รัก เพราะวาเขาตองการจะใหเปนปจจัยแหงความสุขใน
การประกอบอาชีพหรือทรงชีพอยู ในเมื่อองคสมเด็จพระบรมครูแนะนําอยางนี้เราอดใจไมอยากได
ทรัพยสมบัติของเขา แตความจริงมันอยากได ใจเตนตึก้ ๆๆๆ นะ แตเกรงวาจะไมได เปนมนุษยเราก็
อดใจไวกอน
ตอไปขอที่ 2 องคสมเด็จพระชินวรบอกใหอดใจไวอกี อยางหนึ่งคือวา จงอยาคิดฆาอยาคิด
ประทุษรายใคร ความจริงใจของบุคคลที่มีกิเลสนี้ทานพุทธบริษัทไอมันไมคิดนะ มันไมมีนะ แต

พยายามขมใจคิดไววา คนเรานี้ถาหากวาเราคิดจะฆา เราไมฆาเขาก็ตาย เราไมประทุษรายเขา เขาก็มี
ความทุกข ถาหากเราตองการใหจติ มีความสุข ก็ควรใชเมตตาบารมีเขาแทนที่ จิตใจเราก็จะมี
ความสุข
และขอที่สามพระพุทธเจาบอกวา จิตใจของเรามีความสุขไดจะตองมีความเห็นถูกในขอ
ทายของ กรรมบถ 10 ศีลตลบกลับไปอีกทีวา ขึ้นชื่อวาการฆากันก็ดี การลักขโมยกันก็ดี การยื้อแยง
คนรักก็ดี วาจาที่ไมดีที่กลาวมาแลวทั้ง 4 ประการก็ดี หรือจิตคิดไมดี คิดอยากจะไดทรัพยสมบัติของ
บุคคลอื่นก็ดี คิดอยากจะเขนฆาเขาก็ดี สิง่ ทั้งหลายเหลานี้มันเปนปจจัยของความทุกข ไมใชปจจัย
ของความสุข เราก็ไมคิด คิดใหมนั ถูกศีลธรรมตอไป อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
กลาววาเปน มนุษยธรรม ทําไงดีโยม (ปฏิบัติตามหลัก)
ไดหลักของ เทวธรรม เขาปฏิบัติกันอยางไร (ตองปฏิบัติ) ดีอยางไรโยมถาหากจะใช
กรรมบถ 10 ใหเปนเทวธรรมพระพุทธเจาบอกวา ตองเพิม่ ธรรมะอีก 2 ตัว วา มี หิริ และ โอตตัปปะ
วาชื่อนี้ มนุษยธรรม ก็หมายความวา ตองทนอดเอา อยากจะฆาเขาก็ทนอดใจไว อยากจะลักทรัพยก็
อดใจไว อยากจะประพฤติในกามก็อดใจไวกอน แตวายังไมรูจักอาย ยังไมรูจักกลัว กลัววาเขาจะ
นินทาวาเราไมใชมนุษย
ตามหลักที่จะปฏิบัติใหเปน เทวธรรม ก็คือตายจากคนไปเปนเทวดาสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวาตองมี หิริ และ โอตตัปปะ เขาเสริม หิริ แปลวาความละอายตอความชั่ว โทตตัปปะ
แปลวาความเกรงกลัวตอผลของความชั่วจะใหผลเปนทุกข ฉะนั้นจึงเอาคุณธรรม 2 ประการมา
ประกบกับ กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ ถาเราจะฆาสัตว เราก็ละอายใจตัวเอง วานี่เราทําความชั่วแลวรึ
เราจะลักทรัพย จะประพฤติในกามก็ละอายใจ วาผลแหงการกระทํานัน้ จะบันดาลใหเรามีความทุกข
เราจะกลาววาจามุสาวาท กลาววาจาหยาบ กลาววาจาสอเสียดยุยงเสริมใหเขาแตกราวกัน
หรือพูดวาจาทีไ่ รประโยชน เราจะอาย แลวเราจะโกรธ เราจะอาย แลวเราจะโกรธ อายใจตัวเอง กลัว
ผลของการกลาววาจาเชนนัน้ วา เปนปจจัยของความทุกข
แลวตอไปก็มาควบคุมใจ จิตคิดวาเราจะมี เมตตา มี สันโดษ อยูเ ปนธรรมดาเรายืด สันโดษ
เขามาเปนเครือ่ งประคับประคองในใจ ไมคิดจะลักขโมยทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น และก็ไมคิดที่
จะประทุษรายบุคคลอื่น ถาบังเอิญจิตมันคิดวาอยากไดทรัพยสมบัติของใคร คิดประทุษรายใคร จิตก็
เกิดความอายขึ้นมาวาละอายความชัว่ วาการคิดอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทานบอกวาเปนความคิดชั่ว ทําจิตใจของตัวใหหมนหมอง ถาจิตใจเศราหมองแลว องค
สมเด็จพระประทีปแกววก็กลาววา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกังขา บุคคลใดถามีจิตใจเศราหมอง
ดวยอํานาจของกิเลสทั้งสามประการ อยางใดอยางหนึ่งพระพุทธเจาตรัสวา ผูนั้นตายแลวไปสู
อบายภูมิ ไปสูทุคติ เราก็เลยอายใจ แลวก็เราจะไปเกิดทุคติ เราก็ไมปฏิบัติ ถาใชคุณธรรมทั่ว 2
ประการเขาประกบกับ กรรมบถ ทั้ง 10 ประการอยางนี้ก็เรียกวาเปน เทวธรรม คือทําบุญบุคคลผู
ปฏิบัติใหเปนเทวดา

ทีนี้ถาจะปฏิบตั ิใหสูงไปกวานั้น เฉพาะ กรรมบถ 10 ประการ ถาเราเห็นวาการเปนเทวดานี่
ต่ําไป อยากจะไปนิพพาน ถาเราจะปฏิบัติใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ เราจะไปเปนพรหมได
อยางไร ถาถามโยมตัวใหญที่นั่งอยูหนาธรรมาสนก็จะบอกวา ไมรูซิ ก็แลวแตหลวงตาซิ จะเทศน
ใชไหม
ถาหากเราจะปฏิบัติใหเปน พรหมธรรม นี่ ญาติโยมพุทธบริษัทมีความจําเปนตองนิยมใน
การ เจริญสมาธิ คําวา สมาธิ นี่ ญาติโยมพุทธบริษัทมีความจําเปนอันนัน้ นอยเกินไป ถากําลังใจเราดี
เพราะวาคําวา สมาธิ เขาแปลวา การตั้งใจ ใชไหม นึกวาไมใชจะไดใหเทศนเอง (หัวเราะ) ใชไหม
ใชจะไดเทศนตอไป ความจริงเทศน คนเดียวดี ไมมีใครขัดคอ มีโยมอวนหนาธรรมาสนนี่ละขัดคอ
คนเดียว
ก็รวมความวา ถาเราตั้งใจจะเปนพรหมก็ตั้งใจเจริญใหเปนสมาธิ บอกวาถาทําเปนสมาธิ
ญาติโยมพุทธบริษัทบางทานคิดวา เกินความสามารถที่จะพึงทําไดแตความจริงทําวา สมาธิ นี่ เขา
แปลวา ความตั้งใจ ตั้งใจไวในเกณฑในเขตของความดีอยางใดอยางหนึ่ง ไมยอมใหจิตพรองจาก
อารมณนั้น
ถาเราปฏิบัติใน กรรมบถ ทัง้ 10 ประการ อันดับแรกก็ตั้งใจควบคุมกําลังใจไวเสมอวา เรา
จะไมฆาสัตวแนนอนใหมๆ มันอาจจะเผลอก็ได ไอยุง ไอมดนะแตวาถึงอยางไรก็ดี เราก็ควบคุม
กําลังใจไวเสมอ วาสัตวที่เรามีโอกาสจะพึงฆาไดเราก็ไมฆา ทรัพยที่จะพึงลักไดขโมยได เราก็ไมลัก
ไมขโมย ความประพฤติผิดในกามพึงจะทําได เราก็ไมทาํ
ความชั่วทางวาจาทั้ง 4 ประการ เราพึงจะพูดได เราไมยอมพูด ตั้งใจจริงไวมาถึงดาน
กําลังใจนี่มีความสําคัญ บรรดาทานพุทธบริษัทถาจะรักษากําลังใจคือ หนึ่ง ไมคิดจะฆาใคร สอง ไม
คิดจะลักขโมยของใคร กําลังใจสวนนี้ตองเสริมดวยกรรมฐานบางอยาง คือกําลังใจขอที่หนึ่งก็บอก
วา จงอยาคิดอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นที่ไดมาโดยไมชอบธรรม อันนี้ก็ตองเสริมดวย จา
คานุสสติกรรมฐาน ในดานใจนะ สําคัญที่ดานใจ จาคานุสสติกรรมฐาน ที่พระพุทธเจาบอกวาจิตคิด
จะใหไวเสมอ คือตั้งใจไวเสมอวา เราจะสงเคราะหคนและสัตวที่มีความทุกขใหมีความสุข
ตลอดเวลา ฉะนั้นถากําลังใจคิดวาอยางนี้เปนปกติเปนธรรมดาอารมณทรงตัวก็ถือวามีสมาธิในดาน
ของจิตคือ ไมคิดอยากไดในทรัพยสมบัติของบุคคลเฉยๆ ไมไดไมมีผล ผลไมทรงตัวแนนอน ตอง
วางรากฐานดวย จาคานุสสติกรรมฐาน คือจิตคิดใหไวเสมอ มันจะทําลายตัวหยาบใหความดีเขา คํา
วาจิตทรงตัวแบบนี้ชื่อวามีสมาธิในกองนี้
และก็ประการที่ 2 ประการตอไป ที่องคสมเด็จพระจอมไตรทรงรับสั่งวาจงอยาคิด
ประทุษรายบุคคลและสัตวอื่น ตอนนี้ทานพุทธบริษัทตองเพิ่มบารมีตรงนี้ดวย พรหมวิหาร 4 หรือ
เมตตาบารมี คือจิตไวเสมอวา เราจะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั้งโลก เราจะไมทํารายรางกายและ
จิตใจของบุคคลใดและสัตวใดประการที่ 2 คิดไววา เราจะสงสารตองการจะเกื้อกูลสัตวและคนทัง้
โลกใหมีความสุขซึ่งไมใชกําลังที่เราจะพึงกระทําได ใจคิดไวอยางนี้เปนปกติ แลวประการที่ 3 ทํา

น้ําใจใหมันดีมีใจแชมชืน่ มีความยินดีไมคิดอิจฉาริษยาใคร เห็นคนอื่นไดดีพลอยยินดีดว ย ชวย
สงเสริมในดานของความดี แลวประการที่ 4 ที่องคสมเด็จพระชินศรีวา ถาบุคคลผูใดก็ดี สัตวผูใดก็
มีความทุกข หรือถูกทรมานดวยกรรมตางๆ ตามที่ปฏิบัติมา เราจะไมซ้ําเติมยับยั้งวางเฉย แตก็ไมเฉย
ตลอดไปก็หมายความวา อีกสวนหนึ่งของกําลังใจก็คดิ วา ถาเราชวยไดดวยความเมตตาเราจะชวย
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทกําลังใจไดเปนปกติ หมายความวา จิตคิดไมฆาสัตวเปนปกติ คิด
ไมลักทรัพยเปนปกติ คิดวาจะไปประพฤติในกามเปนปกติคิดไวเสมอและปฏิบัติ เราจะไมกลาว
วาจามุสาวาท ไมกลาววาจาหยาบ ไมใชวาจาสอเสียดยุยงสงเสริมใหเขาแตกกัน และก็ไมกลาววาจา
เหลวไหลไรประโยชนและจิตก็ทรงอารมณมีสันโดษไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นโดยไม
ชอบธรรมจิตไมคิดประทุษรายบุคคลอื่น จิตคิดไวอยางนี้เสมอ อยางนี้ชื่อวามีความเห็นถูกเรียกวา
สัมมาทิฏฐิ แลวจิตทรงอารมณอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววาเปนผูทรงสมาธิใน กรรมบถ
10 ถาตายเมื่อไรไปพรหมเมือ่ นั้น ไปไหม ไมไปเหรอกลัวเปนพรมเช็ดเทา คนนี้สนั่ หนาบอกไม
อยากได กลัวเปนพรมเช็ดเทา อยางนี้ละตายเมื่อไหรไปเปนพรหมเมื่อนั้น
ถาบุคคลใดไมนิยมเปนพรหม คิดวา มนุษยธรรม ก็ดี เทวธรรม ก็ดี พรหมธรรม ก็ดี ทั้ง 3
ประการนี้ดี แตวาดีไมถึงที่สดุ คือไมหมดทุกข จุดที่หมดทุกขมีจุดเดียวคือ พระนิพพาน ทีเ่ รียกกัน
วา โอกุตตรธรรม ทีนี้การที่จะปฏิบัติใหเปน โลกุตตรธรรม นี่เขาทําอยางไร นึกไมออก เลิกเทศน
ดีกวา ก็ไมมใี ครเขาขางเทศน มองหนา นี่คนนี้มองหนา ถาเราคิดวา เราจะไปนิพพาน เราคิดวา
มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมเปนที่ถกู ใจของเรา เราตองการไปนิพพาน จะเอา กรรมบถ ทั้ง 10
ประการ นีน่ ําเราไปนิพพานไดอยางไร ทําอยางไรดี เราก็ตองใชกําลังใจใหสูงไปกวานี้ กําลังใจสูงๆ
นี่ถาพูดอยากไป โยมก็บอกมันยากไป เอาแบบพูดงายๆ ก็แลวกัน งายๆ ใครไดก็ดี ไมไดก็แลวไป
หรือไง จริงไหม
คือวากําลังใจเราจะตองมีความเด็ดเดี๋ยว คิดวาทั้งตัวเราตัวเขาวารางกายเขาเรานี่ความจริงนี่
มันเปนเรา เปนของเรา เราเปนมัน มันเปนเราใชหรือเปลา เขารางกายนี้ของเรารึ ตองคิดวา ดูวาการ
ที่สมเด็จพระบรมครูทานตรัสวา รางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมี
ในเรา ตามศัพทหนังสือเขาเรียกวา ขันธ 5 อาตมาเห็นวา ฟงยากกันเกินไปนะ ขันธ 5 ก็คือรางกาย
คือ รุป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โยมฟงปวดหัวหรือเปลา
ถาคิดวาถารางกายนี้ความจริงมันไมใชเราไมใชเรา เปนเพราะอะไรเพราะถารางกายนี้เปน
เราเปนของเราจริง ถาหากวาเราตองการไมอยูในมนุษยโลกถึงวาระที่เราจะตองไป กาลัง กัตวา ถึง
กาละแลวทีเ่ ราจะตองไป เราก็ตองยกกายนีไ้ ปโลกอื่นดวย เอาไมไดไหม ทําไมไมเอาไป เนา หายใจ
อยูก็เนา ก็เปนอันวาก็ที่เราเกิดมานี่เราไมเกาะเอารางกายนี้มาดวย รางกายเกาเราไมไดเอามา เราเอง
มาไมได แลวเราจะไปโลกใหมตอไป เราก็ไมสามารถจะนํารางกายนีไ้ ปได คือวาสิง่ ที่เราจะนําไป
ไดนั้นก็ไดแกจิตใจ

รวมความวา ไอรางกายนี้ความจริงมันไมใชเรา ไมใชของเรา แลวมันเปนอะไร มันก็เปน
เรือนรางที่อาศัยชั่วคราว วาเปนที่อาศัยของจิตชั่วคราว แตวาอาศัยไมไดนาน องคสมเด็จพระ
พิชิตมารจึงตรัสวา ถาเราคิดวาเราจะไปนิพพานใหคิดไวเสมอวารางกายของบุคคลอื่นที่เราโกรธ ที่
เราคิดอยากจะฆาเขา เราก็ไมควรฆา ถาฆารางกายนี้มนั ไมถูกเขา เพราะเขาจริงๆ ผูนั้นคือจิตใจที่อยู
ภายในหรือที่เรียกวา อทิสสมานกาย รางกายของเขาที่เราโกรธ ถาเราฆารางกาย จิตใจของเขามัน
ไมไดตาย ถาหากวาเราไปฆาเขามันก็เปนปจจัยของความชั่วเปนปจจัยใหเปนทุกข ตองเวียนวายตาย
เกิดในวัฏฏะ มีจิตใจเศราหมอง
แลวถามองในดานวาถาอยากจะลักอยากจะขโมยเขาก็เหมือนกัน ก็คิดวารางกายของเรา
ครองมันอยูไมไดนาน ไปลักทรัพยของบุคคลอื่นมาไมชาเราก็ตายเวลาที่รางกายมันตาย จิตใจหรือ
จิตก็ไมสามารถจะแบกเอาทรัพยสมบัติไปไดฝากธนาคารเสียก็หมดเรื่อง ใชไหมโยม
และไอการประพฤติผิดในกามเหมือนกัน ไอกามความใครมันดีไมนานเดีย๋ วเดียว โง
เดี๋ยวเดียวตอนนั้นมันหมด รวมความวามันมีความสุขไมนานจิตมันก็เจือไปดวยความทุกข ทุกขที่
มันเกิดมีก็อาศัยรางกายที่อยูรว มกัน
แตวนั นี้ การเทศนวันนี้ไมไดตองการใหญาติโยมพุทธบริษัทไปแยกสูกันนะขืนใหแยกคู
กันเมื่อไร ตางคนตางโกรธเมื่อไร พระอดขาเมื่อนั้นละ หรือวาไงถามีแลวก็มีตอไป คิดไวในใจกอน
วา ขึ้นชื่อวาความเกิดประเภทนี้มันมีทุกข เราคิดวาชาตินมี้ ีก็ชางมัน ชาติหนาเราไมมใี ชไหม
รวมความวาสิ่งทั้ง 3 ประการนี้ เราจะระงับใจไวดว ยความจริงใจ เห็นวามันเปนโทษ จิต
ของเราจะมีความสุขเมื่อทุกคนมีความรักกัน ไมคิดประทุษรายซึ่งกันและกัน สองจะมีความสุข
เพราะมีความเคารพในทรัพยสินซึ่งกันและกัน และประการที่สาม เคารพในความรักของบุคคลอื่น
ไมลวงละเมิด ตอไปก็ระงังทางวาจา ใชสัจจวาจา วาจาจริง วาจาดี วาจาจริงเปนตัวแกมุสาวาท และ
ก็ใชวาจาที่เปนปยวาจา วาจาที่ออนหวาน ใชวาจาใหเกิดความรักความสามัคคีในคนทั้งหลาย รักษา
ประโยชน และวาจาใดทีไ่ รประโยชน พูนออกไปแลวไมดี เราไมพูด นี่ดานวาจา เมือ่ กี้ดานรางกาย
มาดานทางใจ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย องคสมเด็จพระชินศรีทานกลาวไววา ทาน
ใหรักษากําลังใจใหเปนสมาธิใน จาคานุสสติกรรมฐาน เปนการระงับใจไมใหคิดอยากในทรัพย
สมบัติของบุคคลอื่น ทรัพยที่เราหามาได เพื่อบํารุงกายใหเรามีความสุข หลังจากที่บํารุงกายของเรา
ใหมีความสุขแลว แตทวาถาเราติดในทรัพยสมบัติเกินไป กําลังใจเรามันก็จะมีแตความทุกข ไมมี
ความสุขเพราะวาพระพุทธเจาทานบอกวา ปุตตัง คีเว นัง ปาเท ภริยา หัตเถ เอาแค ธนัง ปาเท ธนัง
ปาเท ทานบอกวา หวงทรัพยมันผูกขอเทาใชไหม มีทรัพยมากๆ ออกจากบานไมไดกลัววาขโมยข
โจรมันจะลักใชไหม จิตใจไมมีความสุข แตเวลานี้ไมเปนไร ฝากธนาคารได ใชไหม แตใจมันก็ยงั
เปนหวง
ทีนี้การมีทรัพยนี่พระพุทธเจาทานไมทวงติ มีมากเทาไรไมเคยติใคร อยาง นางวิสาขามหา
อุบาสิกา มีทรัพยนับไมได แกก็ยังทํามาหากินอยู องคสมเด็จพระบรมครู พระองคไมเคยติ นาง

วิสาขา เพราะวาทรัพยทั้งหลายนั้นเขาหามาไดโดยชอบธรรม ทีนี้จะใชวิปสสนาญาณจะไปนิพพาน
เราจะทําอยางไร เราก็นั่งดูทรัพยเทียบกับกาย ขาวตอนเชาหุงเต็มหมอ ใชไหม หุงสุกแลวเต็มหมอ
ประเดี๋ยวเดียวมันก็พรองไปทีละหนอยๆ เพราะอะไร กิน เรากินบาง คนอื่นกินบาง ดีไมดีสัตวเลีย้ ง
กินบาง ขาวในหมอมันก็หมดไป ก็ตองคิดวาขาวในหมอมีสภาพฉันใด ชีวิตรางกายก็มีสภาพฉันนัน้
ใชไหมละ
นั่งอยูขางหนานี่ ทีแรกเราเกิดมาเราก็เปนเด็กเปนเด็กตัวเล็กๆ ตอมาๆ ก็โตมาทีละนอยๆ ตัว
โตขึ้นมา ตัวเกามันหมดไป พอตัวเด็กมันหมดไป ตัวหนุมสาวมันเกิดขึ้นใหม ใชไหม แลวตอไปตัว
หนุมสาวมันก็หมดไปทีละหนอยๆ แกเขามาทีละนิดๆ จนกระทั่งรูส ึกแกมากทุกทีๆ แลวเด็กก็
นอยลงไปทุกทีๆ อยางอาตมาวันนีเ้ กือบจะเดินขึน้ มาไมไหว คือความเปนเด็กมันนอยไป แกมันมาก
ขึ้น
เอ คนขางหนานี่เขาหนุมนอยไง หนุมนอยนี่ ก็รวบความวาเราตองคิดแบบนี้ คิดวาไอขาว
ในหมอกับชีวติ รางกายเรามีสภาพเหมือนกัน ทีแรกมันเต็มหมอฉันใด ตอไปไมชาไมนาน มันก็
คอยๆ หมดไปทีละหนอยเพราะเรากิน ชีวิตรางกายของเราก็เหมือนกัน พอเวลาลวงไปๆ เพียงไรก็
ตามที กาลเวลานี้มันกินกายกินใจของเราตลอดเวลา กินไปกินมาๆ กินไปๆ พอหมดอายุขัย ตาย ใช
ไหม ไอรางกายก็มีสภาพตาย ที่วากายนัน้ มีสภาพไมใชเราไมใชของเราฉันใด พอรางกายเรานี้ตาย
เมื่อไร ทรัพยสมบัติทั้งหลายของเราแบกไปไมไดเลย เพราะวามีสมบัตทิ ี่เปนโลกียทรัพยกจ็ ะตองทํา
ใหเปนโลกุตตรทรัพย แบงสรรปนสวนตามสมควรแกฐานะที่จะพึงทําได แตวาจะพุดตามที่ทาน
กลาวไวตาม พระเวสสันดร ก็จะยืดยาดเกินไป เพราะญาติโยมทําอยูแลว ก็ปฏิบัติตามคติขององค
สมเด็จพระประทีปแกว อยางที่บรรดาญาติโยมปฏิบัติกันในวันนี้
อาตมาที่มาในวันนีก้ ็ไดมาถึง วัดพระแกว นี่ คิดไมถงึ วาญาติโยมจะมามากมามากก็ไม
แปลกอีกเพราะญาติโยมพุทธบริษัทใครในธรรม แตวาพอนั่งปุบนะทีไ่ หนได แบวงคไหล ลงในขัน
เผละๆๆ ใชไหม ใจสบายคิดวาคราวนี้จะตั้งธนาคารได ใจคิดจะตั้งธนาคารนะ เอะ มองไปมองมา
เงินมันไดไมถงึ ลาน ตั้งธนาคารไมไหว เอาไวที่ วัดพระแกว นี่ดีกวา ใชไหม เพราะวาคําวาแกวนี่
ทานแปลวาดี อยางลูกดีเขาก็เรียกลูกแกว ผัวดีก็เรียกวา ผัวแกว เมียดีก็เรียกวา เมียแกว ละก็เหลาดี
เขาก็เรียกวา เหลาในแกว (หัวเราะ)ใชไหม ไอเหลาในไห ในขวดนะ ยังไมดี ตองแกวเมื่อไรดีเมื่อ
นั้น นะ มันเขาปากได (เลิกแลวครับ) เลิกแลวเหรอ คนนีบ้ อกวาเลิกแลว แสดงวาสอมามาก ดูคนอืน่
เขาเงียบหมดใชไหม
ก็รวมความวา ความดีทานเรียกวา แกว ก็หมายความวา ทรัพยสมบัติบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทนํามาใหในวันนี้ ทานนํามาใหเพราะใจทานใสเปนแกวแลวตัวไหม แกวที่เปนตัวตัดความ
โลภออกจากใจ ในใจของคนนะ เปนแกวแตขุนมัว อาศัยความโลภ ความเศราหมองเขามาครองใจ
ตานี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตัดความโลภชิ้นใหญๆ บางคนตั้งพัน พันสตางคบาง สองพัน

สตางคบางหาพันสตางคบาง หมื่นหนึ่งบาง แสนหนึ่งบาง บางคนก็เปนหลายแสนก็มีแสนสตางค
นะ นี่เรานับเปนสตางคๆ
อยาลืมนะวาถาทําบุญตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป ถาจิตเปนกุศลนี่มีคาใหญทีนี้กําลังใจของญาติ
โยมพุทธบริษทั วันนีเ้ ห็นเปนแกวใน จาคานุสสติกรรมฐาน การบริจาคทรัพยคือ การตัด ความโลภ
ออกจากจิต ตัวนี้จะเปนตัวหนึ่งที่จะกาวไปถึงพระนิพพาน หรือใครวาไมถึง ใครวาไมถึงคานไดเลย
จะไดเลิก ใชไหมแลวก็ของเราที่จะทําใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการเพื่อนิพพาน
มันมีอีกขอหนึง่ คือการตัด โทสะ ความโกรธ ที่พระพุทธเจาบอกวา จงอยาคิดประทุษราย
บุคคลอื่น การที่จะไมคิดประทุษรายบุคคลอื่น พระพุทธเจาตรัสวามีเหตุอยู 8 ประการ ไดแก พระ
กรรมฐาน 8 อยาง สี่อยางก็ไดแก พรหมวิหาร 4 ที่มี เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา มีจิต
ออนโยน ไมคดิ อิจฉาริษยาใคร และ อุเบกขา วางเฉย ถาจิตเรามีความคิดเมตตาปรานีแกคนและสัตว
ทั้งหมดทั้งโลกไมใชเฉพาะเรา จิตเรามีความสงสารคนและสัตวทั้งโลก หรือจะเกื้อกูลใหมีความสุข
จิตเราไมคิดอิจฉาริษยาใคร เมื่อคนอื่นไดดีพลอยยินดีดวยและจิตเราจะวางเฉยไมซา้ํ เติมเมื่อผูอื่นมี
ความทุกข
ถาจิตทรงอารมณความดีอยูอ ยางนี้ ความโกรธจะเกิดขึ้นมาในใจไมได มันเขาไมไดเพราะ
จิตมันไมรัก ใชไหม จิตมันเต็มไปดวยความปรานี เต็มไปดวยความรัก เต็มไปดวยความสงสาร เต็ม
ไปดวยความยินดี ไมอิจฉาริษยากัน เต็มไปดวยการวางเฉย อยางนี้ความโกรธเขาไมได ใจมันก็หมด
ความโกรธ และก็ยังมีอกี สิ่งหนึ่งถาจิตเรายังไมชอบพรหมวิหาร 4 คิดวาเยิน่ เยอเกินไป การปฏิบัติ
แบบนี้ตองใชกําลังใจ คิดวามันยาวเกินไป ไมพอใจ เพราะเราเปนคนใจรอน
เสียงจะหมดไปทุกทีๆ แลว กินยาหอมกอน หอมไหม (หอมครับ) หอมเหรอหรือวา
อุปาทาน คนหนานี่ บอกกินยาหอมกอน อาตมาหยิบแกวน้ําขึ้นมาดืม่ ถามวาหอมไหม บอกหอม
(หัวเราะ) เอาละ จะไดหายงวงไดมั่งนะ หาเรื่องทะเลาะกับคนขางลาง
ตะกี้เทศนถึงไหนละ ออ เหลืออีก 4 จะลืมไปแลวซิ เหลืออีก 4 อยางสําหรับคนใจเร็ว คือวา
ถาเราใช พรหมวิหาร 4 มันจะชาไมทนั ใจ ตัดโทสะไมเด็ดขาด องคสมเด็จพระบรมโลกนาถบอกวา
ใหใชอกี 4 อยางคูกัน กายคตานุสสติ ก็ไดแก กสิณ 4 กสิณ 4 ก็ไดแก กสิณสีแดง กสิณสีเหลือง กสิณ
สีเขียว กสิณสีขาว คือวาเอาจิตไปจับสี จิตตามสี เพงสีใหจําได หลับตานึกถึงภาพสีนั้นเขาไว เอา
อยางเดียวนะ สี่อยางนี้พอใจอยางไหนเอาอยางนั้น ไมใชเอา 4 อยางนะชอบสีแดงใชสีแดง ชอบสี
เขียวใชสีเขียว ชอบสีขาว ชอบสีเหลือง ชอบสีเหลืองใชสีเหลืองและถาจะใหดี ถาใครชอบสีแดง ใส
เสื้อแดงนุงผาแดงเปนกสิณแดงไปเลยตังที่แลเห็นสี่ที่ตวั นั่นละใชได ใชไหม ก็รวมความวา ใช
กสิณ ใหเปน ฌาน
ตัวอยางก็เชน เมื่อตอนที่องคสมเด็จพระพิชติ มารสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เวลา
นั้นสมเด็จพระบรมครูทรงรับพระองคหนึง่ จาก พระสารีบุตร คือ พระสารีบุตร ทานรับคนไวคน
หนึ่ง คือ ลูกชายนายชางทอง เปนคนหนุมดวยเปนคนสวยดวย เปนคนรวยดวย เขามาบวชดีกวา คน

หนุม คนสวย คนรวย จะหนักไปในทางราคะจริตคือ ให อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ
พระองคนั้นปฏิบัติไป 3 เดือน เจา ไมไดไมเสีย เพราะอะไรรูไหม เพราะวาไดแคศีลแคเปนพระสงฆ
ก็จริงแหล แตวาไมไดดานการตัดกิเลส อารมณดีทรงอยูแ คโลกียวิสยั แตศีลดีก็ไมไดไมเสีย
ตอมาเมื่อออกพรรษาแลว อัครสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือ พระสารีบุตร เห็น
วาพระองคนเี้ ราสอนตั้ง 3 เดือน ไมไดอะไรสักหนอย ฌานโลกียก็ไมได นีก่ รรมฐานถาผิดจริตมัน
เปนอยางนี้ จึงนําไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรและกราบทูลใหทรงทราบวา ฝกมา 3 เดือน ไมได
อะไรเลย
พระพุทธเจาพิจารณาแลวทราบวา พระองคนี้มีโทสจริตเปนประจําใจ ไมใชราคะจริต นั้น
สมเด็จพระธรรมสามิสรจึงบอกกับ พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดูกร สารีบตุ ร เธอกลับไปได
กุลบุตรผูมีศรัทธาที่ตถาคตสอนไมไดนะไมมี หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรี ก็ใหเริ่มที่ กสิณ
เริ่มที่ กสิณสีแดง เธอพิจารณาพักเดียวก็ไดฌาน 4 เมื่อไดฌาน 4 แลว ขอยอนตนนิดสมเด็จพระมหา
มุนีเนรมิตดอกบัวทองคําใหไปนะ เปนสีแดง ใหเพงดอกบัวทองคําลืมตาขึ้นมาแลวก็จําภาพ แลวก็
หลับตาจําภาพ ถาภาพเลือนไปก็ลืมตามาดูใหมทําอยางนีส้ ลับกันไปสลับกันมา ในไมชาทานก็ได
ฌาน 4
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระมหามุนกี ็ทรงเนรมิตดอกบัวใหกลีบรวงหลนทานลืมตามาดูก็
เห็นวาดอกบัวเมื่อกี้นี้มันแจมใสตีเวลามันเหี่ยวแลวก็รวงหลนหมดก็คิดถึงรางกายวา เอะ รางกาย
ของเราก็มีสภาพอยางนี้ ดอกบัวที่มีนเี่ ปนดอกบัวทองคํา มีสภาพแข็งแรง เชนเดียวกับรางกายของ
เราฉันใด แลวมันพังไดฉันใดรางกายของมันออนกวาดอกบัว มันก็พังไดฉันนัน้ ขึ้นชื่อวาชีวิต
รางกายไมมีความหมาย เพียงเทานี้กําลังใจหมดจากโทสะ พรอมดวยตัดกิเลสไดเปน สมุจเฉทปหาน
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ถาเราหวังใหนพิ พานใน กรรมบถ ทั้ง 10 ประการ การ
ที่สมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา เราจะตองไมคิดประทุษรายใคร ตองใชกรรมฐานใหถูกกําลังใจ ที่เรา
ตองการจะปฏิบัติ ไดแก พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ถาทําอยางนี้ไปนิพพานได
ขอสุดทาย สัมมาทิฏฐิ อันนี้เปนตัวสัญญา เห็นจะไมตองกลาวกันมากถาปฏิบัติไปไดแตนี้ก็
ปรากฏวา บรรดาทานพุทธบริษัทเปนพระอนาคามีแลว
หลังจากนัน้ ไป องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงสอนธรรมะเล็กนอยเพื่อ ตัดอนุสยั ไดแก
พิจารณาใน รูปฌาน และ อรูปฌาน คือเราไมหลงใน รูปฌาน และ อรูปฌาน ดวยถือวา รูปฌาน ก็ดี
อรูปฌาน ก็ดี ที่เราไดจาก กรรมบถ 10 นี้ เปนแตเพื่อเปนกําลังสงเสริมให เปนปจจัยสงเสริม
วิปสสนาญาณเทานั้นไมตดิ อยูแคนนั้
แลวตอมาก็พจิ ารณาตัว มานะ การถือตัวถือตนวามันดีหรือมันเลว เราจะถือวาเราดีกวาเขา
เราเสมอเขา เราเลวกวาเขา มันไมมีประโยชน ทํากําลังใจของเราใหไมมีโทษ พิจารณาวาคนหรือ
สัตวทั้งหลาย เกิดแกเจ็บตายเหมือนกันรางกายของคนและสัตวมีสภาพเทากันคือ สกปรก และมี

สภาพเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได มันไมเที่ยง เรายึดถือเกินไปมันก็เปนทุกข ในที่สุดมันก็ตายไป
ก็รวมความวา ขึ้นชื่อวารางกายเลยๆ อยางนี้จะไมมีสําหรับเราตอไปจิตเราสิ่งที่เราตองการนั้นไซร
คือ พระนิพพาน
และองคสมเด็จพระพิชิตมารทานกลาววา ใหตัด อวิชชา การตัด อวิชชา นี่เพราะ อวิชชา นี่
พระพุทธเจาทานตรัสไวใน ขันธวรรค โดยทานแยกศัพทเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ กับ ราคะ คือวาตัด
ฉันทะ ความพอใจในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลก ตัด ราคะ คือไมเห็นวา มนุษยโลก เทวโลก
พรหมโลก จิตใจตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน เราปฏิบัติไปไดอยางนั้น ถาจิตใจของบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทานจะเจาถึง สังขารุเปกขาญาณ คือมีอารมณวางเฉยในการที่จะสัมผัสกับ รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธัมมารมณทั้ง 6 ประการใครเขาชมมาใจก็เฉย ใครเขาดามาใจก็เฉย เห็น
ของสวยใจก็เฉย เห็นของไมสวยใจก็เฉย พบกลิ่นหอมใจก็เฉย พบกลิ่นเหม็นก็เฉย เห็นวาเปนของ
ธรรมของชาวโลก
เพียงเทานี้แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ก็คิดวาถาสามารถปฏิบัติได
อยางนี้โดยอาศัย กรรมบถ 10 ประการเปนพื้นฐาน ทุกคนก็ถึงพระนิพพานไดสมความปรารถนา
เห็นจะเทศนตอ ไปไมไหวแลว ปากมันติดกันวาตอไปไมไหว กําลังกายมันหมด
นับแตนี้ตอไป ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรม
สุคตที่ไดสดับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็ดี และญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายที่ตงั้ ใจบําเพ็ญกุศลใน
ศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี อยางเมือ่ กี้นี้ไดพากันนําปจจัยมาบูชาธรรม อาตมาก็ขอนอมนํา
ปจจัยของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน นําไปบูรณะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอไป
ดวยกําลังใจดีของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทั้งหมดนี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน
อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดล
บันดาลใหบรรดาพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล และจงเจริญ
ไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงค
สิ่งใดขอใหสิ่งนั้นสมปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชชนามาในอัปปมาทคาถา
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาดํารงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง ชฏิลสามพี่นอง
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)
อิติป โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในจริยาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ได
พรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 วันนี้เปนวันพุธ ที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ทั้งนี้กเ็ พื่อจะปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ใหถึงที่สุดแหงความเปนทุกข คือพระนิพพาน
ฉะนั้นบัดนี้ อาตมภาพจะไดเอาจริยาขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ที่สงเคราะหบรรดาพุทธบริษัท แตวาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย จริยาที่องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาที่สงเคราะหบรรดาประชาชนทั้งหลายทีห่ วังความสุขนั้น จะเห็นวา
องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสอนไมเหมือนกัน บางทานสอนแบบนี้ บางทานสอนแบบโนน
อยางวันพระทีแ่ ลวโนน พระพุทธเจาสอนคณะทาน พระยส ทั้งหมดดวยกัน 50 คนเศษ องคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐก็สอนแต อนุปุพพิกกถา คือเทศนอยางเดียวเหมือนกันหมด ทั้งนี้เพราะองค
สมเด็จพระบรมสุคตทราบวา ทานทั้งหลายเหลานั้นบําเพ็ญกุศลมาเชนเดียวกัน
แตวาการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ จะนําเอาเรื่องราวขององคสมเด็จพระภควันตตอน
สอนชฏิลทั้ง 3 พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยากัสสป ทั้งสามทานมาแสดงแกบรรดาพุทธ
บริษัท แตวนั นี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไมไดสอน อนุปุพพิกกถา สอนเรื่องของไฟ 3
ประการ คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟ คือโทสะ โมหัคคิ ไฟ คือโมหะ สอนไมเหมือนกัน ทั้งนี้
เพราะวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบอุปนิสัยของคนวา สมเด็จ
พระทศพลบรมศาสดาจะสอนแบบไหน เขาจึงจะไดบรรลุมรรคผล
เมื่อสมเด็จพระบรมทศพลทรงทราบอุปนิสัย และกําหนดพระธรรมเทศนาแลวองคสมเด็จ
พระประทีปแกวก็สอนตามนั้น แลวเขาทั้งหลายเหลานัน้ ก็พากันบรรลุมรรคผลไปตามๆกัน
เรื่องนี้มีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกจากปา อิสปิ ตนมฤคทายวัน แลว
องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมีพระราชประสงคจะไป กรุงราชคฤหมหานคร ตอมาเสร็จพระผูม ี
พระภาคเจาไดพบคณะ พระยส จึงไดเทศนาจนไดบรรลุอรหัตผลทั้งหมด หลังจากนั้นสมเด็จพระ
บรมสุคตก็เดินทางตอไป ไปในระหวางทางก็ไปพบบรรดาพวก ภัททวัคคีย แปลวาผูมีความเจริญ
แลว 30 ทาน ทั้ง 30 ทานนีต่ างพากันไปเที่ยวในปา และตางคนตางนําภรรยาไปดวย อีกคนหนึ่งไมมี

ภรรยาก็นาํ เอาหญิงแพศยาคือ โสเภณีไปแทนภรรยาไมมเี มีย แตตอมาภายหลังโสเภณีคนนั้น เธอสัก
เครื่องประดับของ ทานภัททวัคคีย คณะพวกนี้หนีไป
เธอทั้งหลายจึงตามไปพบองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเขา เวลานั้นองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ ยังไมมีใครรูจักนักวาเปนพระพุทธเจา
เธอทั้งหลายเขาไปหาแลวก็ถามวา เห็นหญิงแพศยาเดินทางมาทางนี้บา งไหม องคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาเห็นหนาพวกเธอ ก็ทราบวาบุคคลทั้งหลายพวกนี้มบี ารมีเต็มจะไดบรรลุมรรคผล
เปนพระอรหันตเปนตน ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกร
บุรุษผูเจริญ ทานจะติดตามหญิงแพศยาดวยเหตุอันใด ตั้งใจฟงธรรมก็แลวกัน หลังจากนั้นสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาจึงแสดงพระธรรมเทศนาจบ ก็ปรากฏวาทานทั้ง 30 คนนั้นไดบรรลุพระ
โสดาบัน เปนตน ทั้ง 30 คนหมด และองคสมเด็จพระบรมสุคตก็ไดใหบวชในพระพุทธศาสนา ทรง
กลาววาจา เอหิภิกขุ ซึ่งแปลเปนใจความวา เจาจงเปนภิกษุเถิด เพียงเทานี้ก็เปนพระ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็สงทานทั้งหลายไปแสดงธรรมหมายความวา
ไปประกาศพระพุทธศาสนา แตไปในสถานที่ไมซ้ํากัน หลังจากนัน้ แลวองคสมเด็จพระภควันตกม็ ุง
ไปสู กรุงราชคฤหมหานคร แตวากอนจะไปถึงก็ไปพบคณาจารยใหญคณะหนึ่ง ซึ่งมี ทานอุรุ
เวลกัสสปะ หรือ กัสสป เปนอาจารยใหญสําหรับ ทานอุรุเวลกัสสป นี้มีพี่นองอยูดว ยกันรวม 3 คน
ดวยกันคือ ตัวทานเองเปนพีช่ ายใหญชื่อวา อุรุเวลกัสสป มีบริวารอยูในสํานัก 500 ทาน นองชายคน
ที่ 2 ชื่อวา นทีกัสสป มีบริวารอยูในสํานัก 300 ทาน นองคนสุดทายมีนามวา คยากัสสป มีบริวารอยู
ในสํานัก 200 ทาน รวมแลวทั้ง 3 ทานนีม้ ีบริวารทั้งหมด 1,000 คนก็ดี ทานทั้งหลายเหลานี้มวี สิ ัย
เปนพระอรหันตคือ มีบารมีเต็มแลว
ฉะนั้นเมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงทราบตอไปวา ถาเราจะเขาไปแนะนําเขาเฉยๆ
อยางนี้เขาไมยอมแพเรา คือไมยอมงายๆ จะตองใชแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริยตอสูกัน เมื่อองคสมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัย จึงเขาไปในสํานักของ ทานอุรุเวกกัสสป แลวกลาววาจาขอ
อาศัยสถานที่อยู อุรุเวลกัสสป เห็นองคสมเด็จพระบรมครูเปนสมณะ คือเปนนักบวชเหมือนกันแต
วาแตงตัวไมเหมือนกัน คือวาของเขามีชฏา แตวาของพระพุทธเจาไมมีชฎาแตวาโกนศีรษะ เห็นวา
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนนักบวชตางศาสนากันหรือตางคณะกัน
อุรุเวลกัสสป ก็ไมมีความปรารถนาจะใหทา นเขาพักจึงกลาววา ในสถานที่นี้ไมมีทวี่ า ง ไม
สามารถจะรับใหทานอาศัยได สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงกลาววาจาคอนแคนขอที่อาศัย ในที่สุด
ทานอุรุเวลกัสสป ก็บอกวาที่อื่นไมมี มีแตที่โรงไฟเปนที่บูชาไฟ แตวาที่นั่นมีนาครายทานจะอาศัย
ไดหรือ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็กลาววา ที่ไหนก็ได อันตรายสําหรับเรานี่ไมเกรงกลัว ทานอุรุ
เวลกัสสป เห็นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนั้นก็คิดวาดีแลว คืนนี้จะตองใหพญานาคราย
ทําลายสมณะผูนี้ จึงไดอนุญาตใหองคสมเด็จพระมหามุนีพักในโรงบูชาไฟ

ก็ปรากฏวาในเวลาคืนวันนั้น ดวยอํานาจของ อุรุเวลกัสสป ก็นับดาลใหพญานาคราย แต
ความจริงพญานาคไมใชพญานาคจริง เปนพญานาคที่เนรมิตขึ้นมาดวยอํานาจของอภิญญา ปรากฏ
ตัวขึ้นมาเปนตัวใหญมาก เขาจะเขาทํารายองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ก็ใชอํานาจของพระพุทธปาฏิหาริย บันดาลใหนาคตัวนัน้ เล็กเหลือเทางูเขียวตัวเล็กๆ แลวก็จับมาขด
ไวในบาตร เวลากลางคืนเวลายามดึก องคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเสด็จจงกรม
เวลานั้นก็ปรากฏวา ทานอุรเุ วลกัสสป ทราบวาพญานาคแพฤทธิ์พระพุทธเจา เขาจึงไดเขา
ใช อาโปกสิณ บันดาลใหน้ําไหลมาจากทิศทั้ง 4 หวังจะใหทานองคสมเด็จพระมหามุนี แตองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา เห็นกระแสน้ําไหลมา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเขา ปฐวีกสิณ คําวา เขาๆ
ก็แคนกึ วาเขาก็ใชไดนะ ไมใชไปเขานาน บันดาลใหน้ําเหลานั้นแข็งเปนกําแพงอยูรอบพระองค
พอสมควร หรือไมเขามาถึงโรงไฟ แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงจงกรมในทีแ่ หง
เปนอันวาคืนนั้นแสดงฤทธิก์ ันมาก แตถึงกลาวไปเวลาก็ไมพอ
เปนอันวาในตอนเชาบรรดาพวกชฏิลทั้งหลายมี อุรุเวลกัสสป เปนตน มาดูคิดวาองคสมเด็จ
พระทศพลจะตาย แตปรากฏวาเห็นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีสีหนาแชมชื่นอยูเปนปกติ
กําลังจงกรมอยู แลวสมเด็จพระบรมครูจึงไดตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกร บุรุษผูเจริญ นาครายของทานที่
ปลอยมาเมื่อคืนนี้ตถาคตจับไวในบาตรแลว แลวองคสมเด็จพระประทีปแกวจึงเอาพระหัตถลวงเอา
พญานาคตัวเล็กๆ สงให อุรุเวลกัสสป อุรุเวลกัสสป ก็ตกใจ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงชวน อุรุเวลกัสสป กับ บริวารคุยกัน
สมเด็จพระภควันตจึงไดทรงปรารภวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรษุ ผูเจริญทานเจริญบําเพ็ญเพงกระแสไฟนี่
เปนการดี เพราะวากระแสไฟฟานี่เปนการดี สามารถเนรมิตอะไรๆ ตางๆ ได แตทวาทานทั้งหลายที่
บําเพ็ญกองไฟแบบนี้เปนการบําเพ็ญกองไฟภายนอก ตถาคตก็ใชไฟเหมือนกัน แตวาเปนไฟภายใน
แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ไฟของตถาคตนั้นมีอยู 3 กอง ของพวกทานนะมี
กองเดียว มันดีก็จริงแหลแตวา มันเปนไฟภายนอก ถาจะใหดี ทานบูชาไฟภายในดวยจะดีมาก
ตอนนี้ทานพุทธบริษัทฟงแลว จะพิจารณาเห็นวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อเสด็จ
ไปถึงไหนองคสมเด็จพระจอมไตรไมเคยตําหนิเจาของสํานัก พระพุทธเจาไมเคยตําหนิเตียนไตร
ใครเขาทําอะไรก็เปนเรื่องของเขาเมื่อทําไมถูกไมตอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็หลีกไป แต
ถาหากวาบุคคลผูนั้นมีวิสัยเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหัตตผล องคสมเด็จพระทศพล
จะพยายามแกไขขอวัตรปฏิบัติของเขาใหถูกตอง
ฉะนั้นในวันนัน้ เมื่อทานพบ อุรุเวลกัสสป แทนที่จะกลาวตําหนิวา การเพงไฟอยางนี้ มันดีก็
จริงแหล แตทวามันมีโทษมาก และประการที่สองการไดฌานสมาบัติ ไดอภิญญาโลกีย อยางนี้ไม
พนนรก เพราะยังไมสามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน แตองคสมเด็จพระพิชิตมารไมตรัส
อยางนี้ แทนทีจ่ ะตําหนิ กลับชมวาเธอบูชาไฟนี้วาเปนของดี สามารถทําฤทธิ์ทําเดชใหเกิดขึ้นได แต
วาการบูชาไฟที่เธอบูชานั้นมันเปนไฟภายนอก ตถาคตก็บูชาไฟเหมือนกันคือไฟภายใน การพูด

แบบนี้ทําใหกาํ ลังใจของทุกทานคิดวาทานกับพระพุทธเจาเปนพวกเดียวกันบูชาไฟเหมือนกัน มันก็
คุยกันได นีว่ ธิ ีคุยในพระพุทธศาสนาเขาตองคุยแบบนี้ ไมใชมานั่งขัดคอกัน ขัดคอกันนะ มันสราง
กิเลส
แตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็กลาววา ไฟภายในนัน้ มี 3 กอง คือ หนึ่ง ราคัคคิ ไฟ
ไดแกราคะ สอง โทสัคคิ ไฟไดแกโทสะ สาม โมหัคคิ ไฟไดแกโมหะหากวาทานทั้งหลายบูชาไฟทั้ง
สามกองนี้ดวย ก็จะชวยใหมีความสุขมีอํานาจมากเมือ่ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว เขาทั้งหลายเหลานัน้ จึงกราบทูลใหองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแสดงพระธรรมเทศนา แลว
สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเทศนโดยยอ เพราะวาคนพวกนี้ไดอภิญญาสมาบัติไมยากในการทีจ่ ะ
บรรลุมรรคผล
สมเด็จพระทศพลก็กลาววา ราคัคคิ ไฟคือราคะ ไดแกความรักในรูป ในเสียง ในกลิ่น ใน
รส และสัมผัส ทั้งหมดนี้มนั เปนอารมณของความรุมรอน ความรอนจริงๆ มันอยูที่ใจ ถาความรัก
เกิดขึ้นในสถานที่ใด เวลานั้นก็มแี ตความเรารอนใจเปนปจจัยใหเกิดความทุกขและอันตราย แลว
องคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา ปยโต ชายเต โสโก ปยโต ชายเต ภยัง ก็แปลเปนใจความวาความ
วาความเศราโศกเสียใจเกิดจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึน้ ไดเพราะอาศัยความรักเปนเหตุ
แลวองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็กลาววา สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เปน อนิจจัง คนก็เปน
อนิจจัง สัตวกเ็ ปน อนิจจัง วัตถุธาตุก็เปน อนิจจัง คือมันไมเที่ยง คําวาไมเที่ยงเกิดในเบื้องตน มันก็
มีความเสื่อมไปในทามกลาง เสื่อมไปทุกวันอยางคนเกิดจากความเปนเด็ก แลวก็เปนหนุมเปนสาว
แลวมันก็คอยๆ แกลงสัตวกม็ ีสภาพเหมือนกัน วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดมาใหมๆ ดี นานๆ ไปความเศรา
หมองก็ทับถมเขามาทุกทีนี่มนั ไมเที่ยงพระพุทธเจาจึงกลาววาถาเราไปรักคนรักสัตวรักวัตถุธาตุ
อารมณใจเราก็เปน ทุกข ทุกข เพราะอะไร เพราะเราคิดวามันจะทรงตัวอยูตามนั้น มันก็เสื่อมคลาย
ไปทีละนอยๆ เศราหมองไป ทรุดโทรมไป ในที่สุดมันก็พงั ที่เรียกวา อนัตตา
ขอทานทั้งหลายจงวางภาระ คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ คือดับเสีย เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกไมมีการทรงตัวในเบื้องตน แลวก็เสื่อมไปในทามกลาง แลวก็พังสลายไปในทีส่ ุด แมแตรางกาย
เราก็เชนเดียวกัน
ตอมาสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงกลาววา ถาดับเสียไดอยางนี้ จิตของเราจะเปนสุข
คือดับไฟกองแรกได แตวาจะดับไดอยางนี้ก็จะตองอาศัยกรรมฐานอีก 2 ประการ กลาวคือ กายคตา
นุสสติ และ อสุภกรรมฐาน เขาประหัตประหาร ราคัคคิ ไฟคือราคะ นัน่ ก็หมายความวา ดูกายเรา ดู
กายคนอื่นวากายเราก็ดี กายคนอื่นก็ดี มีอาการ 32 เหมือนกัน แลวภายในรางกายนีน้ ั้นเต็มไปดวย
ความสกปรก เต็มไปดวยความโสโครก มีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน อยูใ นรางกาย มัน
สกปรกเสียสิ้นดี

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดกลาวถึง โทสัคติ ไฟคือโทสะความโกรธ ความ
พยาบาทเปนปจจัยใหเกิดความเรารอน และมีอาการเผาผลาญรางกายใหทรุดโทรมเร็ว ฉะนั้นคนที่มี
ความโกรธจึงมีหนาตาไมสวย เพราะยิ้มไมเปน หนาตาไมสดชื่น คนที่มีความโกรธบอยๆ โทโสราย
แกเร็วเปนความทรุดโทรมของรางกาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา ความโกรธเกิด
ขึ้นมาเมื่อใด ไฟกองนี้มนั จะเผาผลาญใหมีความทุรนทุรายใจ กําลังใจไมเปนสุข ฉะนั้นทาน
ทั้งหลายจงพากันดับไฟ คือกองทุกขกองนี้เสีย
แลวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงแนะนําวา วิธีดบั ไฟกองนีใ้ ชกรรฐาน 8 อยางให
เลือกเอาตามชอบใจ กรรมฐานหมวดแรกมี 4 อยางตองใชพรอมกันหมด คือหนึ่ง เมตตา ความรัก
สอง กรุณา ความสงสาร สาม มุทิตา จิตออนโยน ไมคิดอิจฉาริษยาใคร สี่ อุเบกขา วางเฉย ทั้งสี่
ประการนี้เปนอารมณใครครวญ เปนอารมณคิด รักษากําลังจิตใหทรงตัว โทสัคคิ ไฟ คือโทสะ จะ
ดับไฟได
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา ถาเราไมชอบ พรหมวิหารสี่ ไมเปนทีถ่ ูกใจ
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําวาถาอยางนั้น ถาไมชอบ ถาอยางนั้นก็ใช กสิณ อีก 4 อยาง
เลือกเอาอยางหนึ่งที่เราชอบใจ ความจริงเขาได เตโชกสิณ อยูแ ลว เปนของไมยาก เพราะ เตโชกสิณ
ของเขาเปนฌานสี่และเปนอภิญญาดวย พระพุทธเจากลาววาใหเลือกกสิณ 4 อยาง คือ กสิณแดง
กสิณสีเหลือง กสิณสีเขียว หรือ กสิณสีขาว อยางใดอยางหนึ่งก็ไดตั้งใจจนเปนฌานก็สามารถ
บันดาลใหโทสะระงับไปได
บรรดาทานพวกนั้นฟงองคสมเด็จพระจอมไตร ใจก็นอยนึกไปตามนั้น คือ หนึ่งอันดับแรก
ตัดราคะจริต ตัดราคัคคิ ไฟคือราคะ ไดเพราะกําลังฌาน พอฟงองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนํา
เรื่อง กสิณ ก็เปนของไมยาก เพราะเขาไดฌาน 4 อยูแ ลว พอองคสมเด็จพระประทีปแกวพูดไป เขา
คิดได ตัดสินใจไป พอองคสมเด็จพระจอมไตรพูดจบ เขาก็ ตัดโทสัคคิ ไฟคือโทสะได
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาวถึงไฟขอที่ 3 โมหัคคิ ไฟคือโมหะ
ไดแกความหลง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ถาเราจะหลงวารางกายนี้มนั เปนเรา เปนของเรา
เรามีในรางกาย รางกายมีในเราก็ดี แลวก็หลงในรางกายของคนอื่นนี้วา เปนรางกายของเรา หรือหลง
วาทรัพยสมบัติที่ปรากฏในโลกนี้เปนของเรา มันก็เปนของไมถูก เพราะวาตามธรรมดา รางกายของ
เราก็ดีรางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุตา งๆ ก็ดี สิ่งทั้งหลายเหลานี้ เปนของประจําโสกมันมีความ
เกิดขึ้นในเบื้องตน แลวก็มีความแปรปรวนไปในทามกลาง และมีการแตกสบายไปในที่สุด คําวาเรา
จริงๆ ไดแก อทิสสมานกาย คือกายที่ซอนอยูในกายเนื้อ กายเนื้อมันเปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว พอ
หมดระยะที่มนั จะทรงตัวอยูม ันก็พัง ถามันพังแลวเราก็ไปใหม หาพบหาชาติเปนที่เกิดตอไปใหม
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้ เขาได อภิญญา คือมี ทิพจักขุญาณ
แลว จึงสงกระแสจิตไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว มันก็เปน

ของไมยาก เห็นชัด แลวองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงตรัสวา เธอทั้งหลายทั้งหมด จงพากัน
กําหนดดวยกําลังของปญญา คือไมติดอยูใ นรางกายของเรา คือคิดวารางกายนี้มนั ไมใชเรา ไมใช
ของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา มันเปนเรือนรางที่อาศัยทีต่ ัณหาสรางขึน้ มันมีธาตุ 4
คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ผสมกันเขาเปนกายแลวก็มีอากาศธาตุฝงอยูภายใน บรรจุใหเต็ม
สภาพ แลวมีวญ
ิ ญาณธาตุฝงอยูเปนเหตุรูใหปรากฏ องคสมเด็จพระบรมสุคตกลาววา กายเราก็ดี กาย
สัตวก็ดี ทั้งหลายทั้งหมดนีม้ ันพังสลายไปในที่สุด เธอทั้งหลายจงอยาเกาะในรางกายหรือในความ
เปนมนุษยของเราเอง จงอยาเกาะรางกายของบุคคลอื่นวา เปนเรา เปนของเรา จงอยาไปเกาะวัตถุ
ธาตุใดๆ ถาเธอสามารถทําไดอยางนีแ้ ลวไซรจิตใจของเธอก็จะมีความสุข
เปนอันวา เมือ่ เทศนเพียงเทานี้ ปรากฏวาชฏิลที่มี อุรุเวลกัสสป เปนตนและบรรดาบริวาร
ทั้ง 500 คน เมื่อองคสมเด็จพระทศพลเทศนจบ ทุกคนได อรหัตผล เปนพระอริยบุคคลเบื้องสูงใน
พระพุทธศาสนา เมื่อไดเปนอรหันตแลวตางคนตางก็ลอยบริขาร ลอยชฎาทิ้งไป ปลดเปลื้องเครื่อง
ของฤษีทิ้งไป ลอยน้ําไปหมด แลวเขาไปเฝาสมเด็จพระบรมสุคต ขอบวชในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจามีทรงมีพระพุทธบัญชาวา เอหิภิกขุ แปลวา เจาจงเปนภิกษุมาเถิดผาไตรจีวรสําเร็จไป
ดวยฤทธิ์กเขามาสวมกาย
หลังจากนัน้ เมือ่ บริขารทั้งหลายมันลอยไป ทานคยากัสสป และ ทานนทีกัสสป ขอเลาลัด
เพราะเวลาเหลืออีกแค 2 นาที ก็ปรากฏวา เห็นบริขารของพี่ชายลอยมาก็เขาใจวา อันตรายจะมีแก
พี่ชายของเธอ เพราะวาเธออยูทายน้ํา ทั้งสองทานตางคนตางก็ยกทัพขึ้นมา คิดวาใครพิฆาตเขนฆา
พี่ชายเรา เราก็จะตองตอบสนอง ครั้นมาถึงเห็นพี่ชายและบริวารอีก 500 เปนพระไปหมดแลว นั่งอยู
ขางหนาองคสมเด็จพระประทีปแกว ทานทั้งสองจึงเขาไปถามพี่ชาย พี่ชายก็ตอบวาองคนี้คือ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจา เราพอใจในพระรรมสังสอนของพระองค จึงสลัด
สภาพความเปนฤาษีทิ้งไป เวลานี้เราไดอรหันตผลเปนพระอริยบุคคลผูใหญในพระพุทธศาสนา เจา
ทั้งสองจงเต็มใจสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวทานทั้งสองก็พาบริวารอีก 500 เขาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เทศนแบบ
เดียวกัน เพราะบําเพ็ญบารมีมาดวยกัน พอจบลงเทานั้น ปรากฏวานองอีก 2 ทานกับบริวารทั้งสอง
คณะ 500 รูป ตางคนตางเปนอรหัตตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ที่เปนเชนนี้เพราะวา
ทั้งสามพี่นองไดบําเพ็ญกุศลมีจรรยาสัมมาปฏิบัติในชาติกอนรวมกันมา พรอมดวยบริวาร
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ถาขืนเทศนบุพพกรรมวันนี้กไ็ มตองเลิกกัน แลวมันก็
หมดเวลา 30 นาทีแลว อาตมาภาพก็ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้
ฉะนั้นการที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
มากทานที่มาจากตางจังหวัด ตั้งใจมาบําเพ็ญปฏิบัติพระกรรมฐานไดแกมโนมยิทธิ ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของอภิญญาสมาบัติ หากวาทานไดแลวจงอยาคิดวา ธรรมะเหลานั้นจะพอ เพราะวามโนมยิทธินี้
เปนปจจัยกันไมใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความเขาใจผิด เรือ่ งชาติเกาๆ หรือสวรรค นรก

พรหมโลก เปรต อรุสกาย เปนตน วาการที่องคสมเด็จพระทศพลกลาวมาแลวนัน้ มันจะมีหรือไมมี
เราตองการจะเปลื้องความสงสัย
หลังจากนัน้ แลว ใหนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรเขาไปตัดราคะ
ดวย กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน แลวก็เอา พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 เขาไปตัดโทสะ แลวก็
ตัดโมหะดวยการไมหลงในรางกายของเรารางกายของบุคคลอื่น และวัตถุธาตุใดๆ ถาปฏิบัติไดอยาง
นี้แลวก็อาศัยมโนมยิทธิที่เราทําไดเขาชวยฝกฝนกําลังจิต ไมชาทานทัง้ หลายก็จะมีผลตามที่สมเด็จ
พระธรรมสามิสรตองการคือ บรรลุมรรคผลตามอัธยาศัย
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย แสดงพระธรรมเทศนาก็เลยเวลาไปนิดหนอยแลว
ในที่สุดนี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ของจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ
สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
แลว ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวทีอ่ ยูในทีน่ ี้ทั้งหมด จงปรากฏวาเปนผูบรรละ
รรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เทอญ เอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พระนางรูปนันทาเถรี
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะไดแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในเรื่องราวปุพพคาถา อันเปน
เครื่องโสรจองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันขึ้น 15 ค่าํ เดือน 10 วันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจบําเพ็ญกุศล
บุญราศี เนื่องจาก ทานมัย คือบุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
ภาวนามัย คือตั้งใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนา อันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาวันนี้ ทุกคนตองการความสุขคือ พระนิพพาน
ฉะนั้น
วันนี้อาตมภาพไดนําพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระพิชิมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทในเรื่องราวของ พระนางรูปนันทาเถรี ความมี
อยูวา เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา พระองค
มีความสนิทสนมกับ พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริยเปนอันมาก ทราบขาววา สมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาเสด็จไป กรุงพาราณสี มากกวาทุกประเทศ คือประเทศนี้องคสมเด็จพระมหามุนีเสด็จไปถึง
25 ครั้ง สําหรับประเทศอื่นๆ เสด็จไปนอยกวานั้น
แตทวาปรากฏวามาในกาลไมนานนัก อัครมเหสีของ พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริญื คือ
พระนางมัลลิกาเทวี ถึงแกสิ้นชีพิตักษัย ฉะนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ปรารถนาใครจะไดมีความ
ใกลชิดกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามากขึ้น จึงไดไปขอสตรีในราชนิกูลของ กรุงก
ลิลพัสตุมหานคร ซึ่งเปนหลาน จะกลาวกันไปกี่เปนนองสาวขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา คือเปนลูกของพระเจาอา ชื่อวา รูปนันทาเทวี
ครั้นเมื่อนางไดเขามาอยูในสํานักของ พระเจาปเสนทิโกศล นี่แลว ปรากฏวา เธอเปนคน
สวยมาก ยากที่จะมีสตรีอนื่ เทียมเทียบทันได แตทวาไดทราบขาววาองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระเชษฐาเทศน ทรงตําหนิความสวยของรางกาย ฉะนั้นพระนางนีจ้ ึง
ไมตั้งใจคือ ไมสนใจจะสดับรับรสพุทธพจนเทศนา
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมา กรุงพาราณสี แตละคราว นานๆ จะมาสักทีหนึ่งเพราะวา
พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนาเปนเวลา 45 ป แตก็มีโอกาสพักที่ กรุงพาราณสี เพียง 15
ครั้ง เปนอันวาไมไดมาทุกป
ฉะนั้น ขณะที่องคสมเด็จพระชินศรีเสด็จประทับยับยัง้ สําราญอิริยาบถปรากฏอยูในพระ
ราชอุทยานของ พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศล และบรรดาประชาชนทั้งหลาย ตางคนก็

ตางไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรเปนปกติ เพื่อสดับพระธรรมเทศนา แตทวา พระนางรูปนันทา
ไมยอมไปดวย พระเจาปเสนทิโกศล จะชวยชักชวนแนะนําประการใดก็ดี พระนางนี้ก็ไมยอมไปที่
ไมยอมไปก็เพราะวาไมไดโกรธพระพุทธเจา มีความรูส ึกวาตัวทานเปนคนที่มีความสวยสดงดงาม
มาก ยากที่จะมีบุคคลใดเทียบเทาได แตทวาองคสมเด็จพระจอมไตร ขาววาอยางนัน้ วา พระพุทธเจา
ทรงตําหนิรูปสวยหรือรูปคนวาไมดีพระนางจึงไมยอมไป
ตอมา พระเจาปเสนทิโกศล จึงไดใหคนแตงกลอน เปนกลอนพรรณนาถึงพระราชอุทยาน
วา มีความงามเสมอดวยสวนสวรรค และใหนางกํานัลขับรองกลอมให พระนางรูปนันทา ฟงทุกวัน
พระนางรูปนันทา ก็สงสัยถามเธอเหลานัน้ วา การที่เธอขับรองกันอยูน ี่อยากทราบวา มันเปนสวนที่
ไหน
หญิงทั้งหลายเหลานั้นก็กราบทูลวา
สวนของพระเจาแมเองพระเจาคะสวยสดงดงาม
เหลือเกินเวลานี้ นับตั้งแตองคสมเด็จพระมหามุนพี รอมดวยบรรดาพระอริยสงฆทั้งหลายมาพัก
พระเจาปเสนทิโกศล พระบาททาวเธอใหจัดการใหสวยสดงดงามเปนพิเศษ
มาวันรุงขึ้น เธอก็ไมไดตั้งใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ แตวาอยากจะไปดู
สวน เขาลือกันวามันสวย ในตอนเชาเมื่อ พระเจาปเสนทิโกศล เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว จึงได
เขาไปหานาง ถามวา รูปนันทา วันนีจ้ ะไปชมสวนไหม นางก็บอกวา วันนี้ตั้งใจจะไป
วันนัน้ พระเจาปเสนทิโกศล จัดกระบวนเปนพิเศษ ใหเกียรติยศหมายความวา เปนการเอา
ใจ ก็สั่งใหบรรดาประชาชนตกแตงสวนเปนกรณีพเิ ศษสวยงามมาก พอไดเวลาตอบบายจึงไดพา
นางไปเฝาองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา
แตทวาขณะทีไ่ ปเฝานั้นแลว ก็ปรากฏวา องคสมเด็จพระประทีปแกวกําลังแสดงสัทธรรม
เทศนาอยู นางเห็นองคสมเด็จพระบรมครุ เทศนอยางนั้นก็เลยนั่งอยูก ็ไกลๆ ทายบริษัท เพราะวา
ไมไดตั้งใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยนั่งอยูไ กลที่สุดคือ ทายหมูคน
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงทราบวา นองสาวเสด็จมาสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาเห็นวาวิสัยของ รูปนันทา นี้ จะไดอรหัตผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในวันนี้
ฉะนั้นองคสมเด็จพระมหามุนีขณะทีเ่ ทศนอยู สมเด็จพระบรมครูจึงไดทรงนิรมิตผูหญิงคนหนึ่งที่มี
ความสวยสดงดงามมากวา พระนางรูปนันทา รูปรางก็สวยกวา ทรวดทรงก็ดีกวา ผิวพรรณก็ดีกวา
เครื่องประดับก็ดีกวา พระนางรูปนันทา มาก ยืนอยูใกลๆ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ถวายงาน
พัด ก็หมายความวา องคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยเทศนฝายหญิงนั้นก็ยืนพัดเรื่อยไป
เปนเหตุให พระนางรูปนันทา มองดูหญิงคนนั้น แลวก็มองดูสมเด็จพระภควันต แลวก็ดู
ตัวเอง ก็นึกในใจวา ขาวเขาลือกันวาสมเด็จพระเจาพี่ทรงตําหนิสตรีผูมีความงาม แลวผูหญิงคนนั้น
ก็สวยกวาเรา แลวเครื่องประดับประดาก็ดีกวาเรา ถวายงานพัดอยูใ กลๆ พระผูมีพระภาคเจา คือพระ

เจาพี่ แลวทําไมขาวลือกันไปวา พระเจาพีน่ ี่ทรงตําหนิความงามของรางสตรีใดๆ เปนอันวาขาวคราว
ที่ลือกันไมเปนความจริง
ฉะนั้น เจาหญิงรูปนันทา จึงตั้งใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนาของสมเด็จพระผูม ีพระ
ภาคเจา เพราะมีความเบาใจวา เธอเปนคนสวย แตวาสวยนอยกวาหญิงคนนั้น เมื่อหญิงคนนั้น องค
สมเด็จพระภควันตใหอยูใ กลถวายงานพัดไดแสดงวาไมรงั เกียจฉันใด เธอซึ่งมีความงามต่ํากวา องค
สมเด็จพระศาสดาก็คงมรังเกียจในรูปฉันนั้น
เธอก็ตั้งใจฟงเทศน พระพุทธเจาวันนั้นเทศนในไตรลักษณญาณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
หรือ เกิด แก เจ็บ ตาย ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรก็เทศนเปนใจความสั้นๆ วา เวลามันสั้นนะ
ทานกลาววา ชีวิตมันเปนของไมเที่ยงเกิดขึ้นมาแลวก็มคี วามเสื่อมไป เดิมเปนเด็ก แลวตอมาก็เปน
หนุมเปนสาว ตนเปนหนุมเปนสาวรางกายสมบูรณแบบมีความงามทุกอยาง แตความงามของ
ทรวดทรงทั้งหลายเหลานี้มนั ไมทรงตัวอยู แลวสมเด็จพระบรมครูกต็ รัสวาหลังจากความเปนหนุม
เปนสาวแลวรางกายก็จะรวงโรยลงทีละนอยๆ จนไปถึงวัยกลางคน
มาตอนนี้เอง หญิงสาวคนสวยที่ถวายงานพัดอยู เมื่อสมเด็จพระบรมครูเทศนไปแบบไหน
รางกายเธอก็ทรุดโทรมไปตามนั้น คอยๆ คลายความสวยไปทีละนอยๆ จนถึงวัยกลางคน
พระนางรูปนันทา นั่งมองดูฟงเทศนขององคสมเด็จพระบรมครู แลวก็มองดูหญิงคนนั้น
แลวก็แปลกใจ วาหญิงคนนี้เมื่อกี้นี้มนั สาวสวยกวาเรา แตเวลานี้กแ็ กไปทีละนอยๆ จนถึงวัย
กลางคน ผมเริ่มเปนดอกเลา ตอมาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเทศนตอวา กลายจากความเปน
คนกลางคนแลว รางของบุคคลนั้นก็จะตองแกไปทีละนอยๆ ทรุดโทรมไปทีละนอยๆ ถึงวัยชรา
รางกายหญิงนัน้ ก็แกไปตามวาจาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศน
ทานก็บอกวา เมื่อความแกเขามาถึง ผมที่ดําสนิทก็กลับคอยๆ ขาว เริม่ เปนดอกเลาแลวก็
ขาวหมดทั้งศีรษะผมของหญิงคนนั้นก็เริ่มคลายตัวไปทีละนอยๆในที่สุดก็ขาวหมดหัว พระนาง
รูปนันทา ก็แปลกใจ ตอไปสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา หนังที่เคยเปลงปลั่งมันก็เหีย่ วยน กลายเปน
คนที่ไมมีความสวย รางกายของหญิงนั้นก็เปนตามนัน้ แลวสมเด็จพระภควันตก็ตรัสวาแมแตฟน ที่
อาศัยอยูเต็มปากทั้ง 32 ซี่นี้ มันก็ยังหลุดไปทีละซี่สองซี่ ในที่สุดก็หมดปาก
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเทศนอยางนี้ปบ ฟนของหญิงนั้นก็หลุดไปทีละซี่สองซี่ จน
หมดปาก ปากบุมเขาไป เวลาตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา นอกจากความแก
จะเขามาถึงแลว โรคภัยไขเจ็บก็เขามาเบียดเบียนมีอาการตางๆ มีอาการเสียดทอง ปวดทอง ปวด
ศีรษะ มีอาการอาเจียนเปนตน แลวองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดากลาวแบบไหน หญิงนั้นก็มี
สภาพแบบนัน้ ผลที่สุด ก็อาเจียนเกือบลมเกือบตาย
ในที่สุดองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กกลาววาทีส่ ุดของชีวิตนัน่ ก็คือความตาย หญิง
คนนั้นก็ลมลงมาทันทึถึงแกความตาย

แลวองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสตอไปวา ความตายมันไมหยุดเพียงแคนี้ในเมื่อธาตุหมด
ไป ธาตุไฟหมดไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ธาตุดนิ ไมมีอะไรเปนเครื่องประคับประคองคอืมมี
ไฟประคับประคองในที่สุดธาตุน้ําก็ละลายดินดินลายแลวเกิดอาการเนาขึ้นมา บรรดาอสุภะ คือของ
ที่นาเกลียดทั้งหลายในรางกายก็ผุดขึ้นมามีกลิ่นเหม็นฟุง ขึ้นอืด สภาพของหญิงนั้นก็เปนสภาพแบบ
นั้น
ในที่สุดองคสมเด็จพระภควันตก็กลาววา เมื่อน้ําหมดไป รางกายก็โทรมลงเนื้อหมดไป
เหลือแตหนังหุมกระดูก ภาพของหญิงนั้นก็เปนไปตามนัน้
ในที่สุดหนังก็หมดไป เหลือแตกระดูกขาดเปนชิ้นเปนทอนเปนตอน ภาพนัน้ ก็เปนตามนั้น
ในที่สุด ทานก็บอกวา กระดูก็เรีย่ รายหายไปจากสภาพรางกายหายไปในพืน้ ปฐพี ครั้นเมื่อองค
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนตามนี้ รางกายของหญิงนั้นมีสภาพไปตามนั้น
พระนางรูปนันทา ก็มองดูตามภาพนัน้ ตามลําดับ ในทีส่ ุด ก็มีความคิดวาหญิงคนนีส้ าวกวา
เรา หญิงคนนีส้ าวสวยกวาเรา รูปรางหนาตาดีกวาเรา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศน
เธอก็สภาพตามนี้ พอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนจบ พระนางรูปนันทา พิจารณา
รางกายหญิงคนนั้น แลวก็พจิ ารณารางกายของตัวเองวา สภาพตอไปในเบื้องหนาก็มสี ภาพเปนอยาง
นี้
เมื่อสมเด็จพระชินศรีเทศนจบ พระนางรูปนันทา ก็บรรลุอรหัตผลในพระพุทธศาสนา หรือ
กลับตามยอนถอยหลับมาวาทําไม พระนางรูปนันทา จึงสวยมากตอนนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงไวในที่บางตอน ทานกลาววา พระนางรูปนันทา เปนคนในตระกูลศากยราช เกิดใน
ตระกูลของเจาก็จริงแหลแตทวาเปนเจาทีม่ ีความสวยงดงามเปนกรณีพเิ ศษ ไมมหี ญิงใดใน กรุง
กิลพัสดุมหานคร จะสวยเทา พระนางรูปนันทา คําวา รูปนันทา แปลวา มีรูปเปนเครื่องบันเทิง คือมี
รูปเปนเครื่องดีใจ
สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ในอดีตชาติกอน คือวาทุกชาติที่ผา นมามันเปนนิสัยนะ
พระพุทธเจาบอกวานิสยั นี้ละไมไดคนจะละนิสัยไดมีคนเดียวคือพระพุทธเจาถายังไมเปน
พระพุทธเจาเพียงใดก็ทรงนิสัยตามนั้น เมื่อไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวก็ละนิสัยนั้นได
มีองคเดียว คนอื่นนอกจากพระพุทธเจาแมแตพระอรหันตทั้งหลายก็ละนิสัยเดิมไมได อยางพระสารี
บุตร อดีตเห็นจะเกิดเปนลิงมามาก เปนอัครสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เวลาพบลํา
คลองหรือสําราง พระอื่นคอยๆ ขามไป หรือคอยๆ ถกผาลุยน้ําไป แตพระสารีบตุ รขัดเขมาแลวก็
โดดไป เปนอันวานิสยั นี้ทิ้งไมไดแมวาจะเปนอัครสาวก
สําหรับ พระนางรูปนันทา ก็เหมือนกัน ที่สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสวา ชาติใน
อดีตของ รูปนันทา ทุกชาติที่เกิดเปนมนุษย นี่หมายความวาทุกชาติที่เกิดเปนมนุษย เวลาที่เธอจะ
ทําบุญทําทานภาชนะทุกอยางตองสะอาดหมดตั้งแตสมัยเปนคนยากจนก็ตามที ภาชนะมันอาจจะไม
ดีเทาชาวบานเขาแตวาการทําความสะอาดภาชนะที่จะไปทําบุญตองสะอาด ถาไมสะอาดเธอไมทํา

ตอมาจนกระทั่งเปนลูกเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือลูกกษัตริยมาก็หลายวาระ เวลาที่จัดภัตตาหารไป
ถวายพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ภาชนะทุกอยางเธอตองลางเอง ตองเช็ดเอง ตองทําเองทุก
อยาง จนกระทั่งเปนที่พอใจ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อาศัยที่ รูปนันทา เปนคนชอบ
ความสะอาด รักความสะอาด เวลาใหทานหรือบําเพ็ญกองการกุศล เหตุนี้เปนปจจัยให รูปน ันทา
เปนคนสวยทุกชาติ มาชาติสุดทายนี่เปนคนสวยที่สุด แตวาไอความสวยก็อยูไมไดนาน
แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดกลาวแกบุคคลทั้งหลายวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ความจริงทานเทศนกับพระกับคน แตพระนั่งอยูใกลจึงปรารภกับพระวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงดูสภาวะของหญิงที่มีรูปงามที่ถวายงานพัดตถาคตอยู แตไมชาไมนานเทาไรองค
สมเด็จพระบรมครุ คือ ตถาคตเทศนไมทนั จะครบ เธอก็ตาย เวลานี้กระดูกเรีย่ รายลงบนพื้นปฐพี จะ
หาสิ่งที่ปรากฏเปนรางกายนี้ก็ไมปรากฏฉันใด พวกทานทั้งหลายที่สดับรับรสพุทธพจนเทศนาอยู
เขาไปหาความตาย ถาอายุยืนสักหนอยก็มีอายุถึงแก แกแลวก็ตาย ถาบาปกรรมที่อกุศลทําไวมาก
ไซร เชน ปาณาติบาต ก็สามารถจะตัดชีวติ ไปในระหวางกลางใหถึงแกความตายได ฉะนั้นพวกเธอ
ทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิตอยาคิดวาชีวิตจะยืนยาวตอไป
แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงนํามาซึ่ง อริยสัจ โดยยอ
นั่นก็หมายความวา เธอทั้งหลายจงรูสภาพวา การเกิดนั้นมีสภาพเปนทุกข การทรงชีวิตนัน้ มีสภาพ
เปนทุกขทุกอยาง ความหิวก็เปฯทุกข ความกระหายก็เปนทุกข การปวยไขไมสบายก็เปนทุกข การ
ประกอบการงานก็เปนทุกข การปวดอุจจาระปสสาวะก็เปนทุกข มีความปรารถนาไมสมหวังก็เปน
ทุกข มันทุกขทั้งหมดพระวาปรากฏแลววาคนเกิดมาแลวไมมีความสุขแทจริง
พระองคกลาววา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทงั้ หลายและบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง พวกเราจะ
พนทุกขไดเพราะหาเหตุความเกิดใหพบ เหตุที่จะเกิดความทุกขได นั่นก็คือตัณหา ไดแก ความอยาก
กามตัณหา ไดแก ความอยากไดในสิ่งที่ไมมีใหอยากมีขึ้น ภวตัณหา สิ่งที่มีขึ้นแลวอยากใหทรงตัว
ตอนนี้แหละมันเปนตัวทุกขมาก การอยากไดเขามาเปนของธรรมดาของคนทีมีชิวิต เพราะตองเลี้ยง
ตัวเองเปนของไมแปลก ถาไดมาดวยสัมมาอาชีวะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานไมทรงตําหนิ
แตก็ทรงตําหนิตอบที่วา พอไดมาแลวไมตองการใหมนั หมดไป จะใหมนั ทรงอยู อยางคนทีไ่ ด
มาแลวมีความเปนหนุมเปนสาวเพียงใดตองการใหสาวใหหนุมตลอดกาล มีรูปรางหนาตาสะสวย
เพียงใดตองการใหสาวใหหนุมตลอดกาล ทรัพยสินที่หามาไดแลวตองการใหมนั อยูกับเราตลอด
กาล สมบัติสวนใดที่สรางขึน้ มาเปนวัตถุ ตองการใหมนั ใหมตลอดเวลา นี่มันเปนไปไมไดอารมณที่
ตองการใหทรงอยูตลอดกาลนี้เรียกวา ภวตัณหา มันเปนตัวบันดาลใหเกิดความทุกข
เพราะอะไร เพราะคนเกิดมาแลวมันตองแกทุกคน รางกายตองทรุดโทรมทุกคน แลวตอง
ตายทุกคน สัตวก็มีสภาพเชนเดียวกัน วัตถุที่หามาไดนนั้ ไดมาใหมแลวก็เกาลงไปทุกวันๆ ถาเรา

ตองการใหมนั ใหมอยู ใหมนั ทรงตัวอยู ในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป ใจมันก็เปนทุกข อันนี้ ภวตัณหา
เปนปจจัยใหเกิดความทุกข คืออารมณตองการใหทรงตัวอยู
และในตอนทายสมเด็จพระบรมครูกลาววา วิภวตัณหา อีกตัวหนึ่งที่ทําใหเราทุกข
วิภวตัณหา นีย่ อมรับวามันแกกแ็ ก ทนไมไหวหามไมได ของเกาก็เกาไมวาอะไร ขอยาใหมนั พัง
อยาตายก็แลวกัน ไอความพังความตายมันเปนของธรรมดาของสมบัติของโลก นี่มันก็หามไมไดอีก
ในเมื่อเราตองการไมใหมนั พัง ไมใหมนั ตาย ทีนี้เวลามันจะพัง มันจะตายขึ้นมา ใจเราก็เปนทุกข
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา เธอทั้งหลาย เมื่อรูเหตุของความทุกข
คือ ตัวอยาก คืออยากไดในสิง่ ที่ไมมา ไมมีมา ตองการใหมีขึ้นสิ่งที่มีขึ้นแลวตองการใหทรงตัว สิ่งที่
มันไมทรงตัวไมตองการใหมันจากไป อาการอยางนี้เปนปจจัยของความทุกข
เธอทั้งหลาย จงตัดทุกขดวยอริยมรรค อริยมรรคทานยอลงแลวเหลือ 3 ประการ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา คือ ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ และ ตั้งใจดํารงสมาธิหรือกําจัดนิวรณ 5 ออกจากใจ
ปญญาพิจารณาวาขึ้นชื่อวาขันธ 5 ซึ่งประกอบดวยธาตุ 4 มีอาการ 32 มันเปนของไมดี ตัวอยาง
เหมือนสตรีนาภพเมื่อกีน้ ี้ เธอเปนสาวเปนคนสวย ตอมารางกายก็ทรุดโทรมไปทีละนอยๆ ในที่สดุ ก็
แก แกแลวก็ตาย
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงกลาววา จงอยายึดถือวารางกายนี้เปนเราเปนของเยา เราไม
มีในรางกาย รางกายไมมีในเรา จงอยายึดถือรางกายของเราวาจะทรงอยูจงอยาถือรางกายของบุคคล
อื่นวาจะทรงอยู แลวสมเด็จพระบรมครูกต็ รัสวา จงวางภาระในวัตถุธาตุทั้งหมดที่เปนของภายนอก
จากกาย จิตใจเราไมตองการสิ่งใดนอกจากนิพพาน
เมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ นอกจาก พระนาง
รูปนันทาเถรี นอกจาก พระนางรูปนันทา จะไดพระอรหันตเปนคนแรกแลว ปรากฏวาสาวกของ
องคสมเด็จพระประทีปแกว ที่ทั้งฆราวาส ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสด อุบาสิกา ตางคนตางก็บรรลุมรรคผล
ไปตามกันเกือบทั้งหมด
ครั้นเมื่อองคสมเด็จรพะบรมสุคตเทศนจบ พระเจาปเสนทิโกศล ไมทราบวาเมียเปนอรหันต
เห็นวา พระนางรูปนันทา ฟงเทศนแลวก็นงั่ นิ่งพระพุทธเจาเทศนจบ ชาวบานเขาก็ลุกกลับ พระนาง
รูปนันทา ก็ไมลุกจากที่เธอจึงไดไปหายอดนาถามวา รูปนันทา จะกลับหรือยัง จะกลับพระราชฐาน
หรือยัง
พระนางรูปนันทา ทานเปนพระอรหันตนี่ จิตมันก็หมดจากกิเลสไปแลวสติที่ครองตัวอยูใ น
ความเปนฆราวาส ก็ไมควรจะมี เธอจึงไดมองดูหนาสมเด็จพระชินศรี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดมีพุทธฏีกากับ พระเจาปเสนทิโกศล วา ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระราชสมภาร เวลานี้ รูปนัน
ทา ไมควรแกการครองเรือน เพราะเปนอรหันตเสียแลว พระองคตองการให รูปนันทา นิพพานวันนี้

หรือจะใหมีชวี ิตอยู ถาตองการใหนพิ พานวันนี้ ก็ให รูปนันทา กลับไปพระราชฐานก็จะนิพพานใน
วันนี้ ถาตองการใหมีชีวิตอยูก ็ตองยอมให รูปนันทา บวชเปนภิกษุณี
พระเจาปเสนทิโกศล ก็คิดวา เมียของเรา เรารัก แตทวาเวลานี้เธอเปนถึงพระอรหันต ไปถึง
พระราชฐานเธอก็นิพพาน แตถาบวชเปนภิกษุณี แมวาเราจะไมมีโอกาสอยูรวมกับเธอ แตก็ยังเห็น
หนากัน จึงกราบทูลองคสมเด็จพระภควันตบอกใหทราบวา ขาพระพุทธเจาตองการให รูปนันทา
บวชเปนภิกษุณีพระเจาขา
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา เอหิภิกขุ ซึ่งแปลเปนใจความวา
รูปนันทา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ผาไตรจีวรที่เธอบําเพ็ญไวในกาลกอนที่เปนอานิสงสสําเร็จไป
ดวยฤทธิ์ก็สอยมาสวมกาย ผมที่ยาวนัน้ ไซรก็กลับกายเปนคนโกนหัวไปในทันที รางกายของเธอนี้ก็
กลายเปนนางภิกษุณีเต็มอัตรา
นี่ละบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา แสดงเรื่องราวนี้มามันเหนื่อยก็ตะกุกตะกัก
ไปเปนบางตอน วันนี้แรงไมดี ปรากฏวาทานสดับรับรสพุทธพจนเทศนาขององคสมเด็จพระชินศรี
ในวันนี้ ถึงแมวาจะเปนพระสูตร แตวาเปนอริยสงฆเต็มอัตรา ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
โดยถวนหนา ที่ตั้งใจบําเพ็ญกุศลดวยจรรยาสัมมาปฏิบัติในวันนี้
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ที่ทานแลวเปนปจจัยในการตัดความโลภ
2. สีลมัย ที่ทานสมาทานแลว ตั้งใจรักษาศีลแลวเปนปจจัยตัดความโกรธ
3. ภาวนามัย ทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา ถาหาก
วาใจใชปญญาพิจารณาตามไปดวยจะเปนวิปสสนาญาณตัวสุดทาย
ผลที่สุดถาทานทั้งหลายไมประมาทในชีวติ คิดวา จะทรงความดีนี้อยู ก็จะไดบรรลุมรรคผล
ตามอยางสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู คือ พระนางรูปนันทา
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาตั้งแต
ตนจนบัดนี้กไ็ ด 30 นาทีพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัทุกทาน ให
มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมลคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี
อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงคสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความ
ปรารถนาจงทุกประการ
อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน รูปนันทาเถรีคาถา ก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวังก็มปี ระการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ทานวิสาขามหาอุบาสิกา
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 3 กันยายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสส (3 จบ)
บุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินันติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาของมหาอุบาสิกาคน
สําคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดี
ทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษคือวันแรม 8 ค่ํา เดือน 10 วันนี้ การที่พุทธบริษัท
ทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ก็เพราะวามีความเคารพในองคสมเด็จพระมหามุนี
บรมศาสดาเปนเหตุ
จึงไดพากันปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐมีการ
บําเพ็ญกุศล คือ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล และ
ภาวนามัย ตัง้ ใจบําเพ็ญกุศลบุญราศีดวยการสดับรับรสพุทธพจนเทศนา และเจริญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน การบําเพ็ญกุศลของทานพุทธบริษัทนี้นั้น มีอานิสงสเปนเลิศประเสริฐยิง่
นัก แตถาหากวาจะไดพรรณนาถึงอานิสงสคุณบุญราศีที่บรรดาพุทธบริษัทบําเพ็ญแลวในวันนี้ ก็
เห็นวาจะไมจบในเวลาจํากัด ตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสวา พุทโธ อัปปมาโร ธัม
โม สังโฆ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจาก็ดีคุณของพระธรรมก็ดี คุณของพระอริยสงฆก็ดี นี่หา
ประมาณมิได
การที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็ชื่อวาเปนพุทะบูชา ธรรมบูชา
และสังฆบูชา คําวาบูชาแปลวา ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน มีความนับถือในพระพุทธเจา นับถือในพระธรรมนับถือในพระอริยสงฆ จึงไดตกลงบําเพ็ญ
กุศลบุญราศีตามที่องคสมเด็จพระมหามุนที รงแนะนํา แตการบําเพ็ญกุศลแบบนี้ ก็มมี หาอุบาสิกาคน
สําคัญในพระพุทธศาสนาทานหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจากลาวยกยองสรรเสริญมาก ทานผูนี้ก็คือ ทาน
วิสาขามหาอุบาสิกา
ความมีอยูว า นางวิสาขามหาอุบาสิกา เกิดมาในชาตินมี้ ีกรณีเปนพิเศษ ที่องคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐทรงยกยองก็คอื วา หนึ่ง นางวิสาขามหาอุบาสิกา มีปญญาอันเลิศ เธอมีปญญา
ประเสริฐมาตั้งแตอายุเด็กๆ สมัยอายุ 7 ป เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาจะ
เสด็จไปถึง เมืองสาเกตุ อันเปนสถานที่บานของ นางวิสาขา อยู ในการตอนรับองคศมเด็จพระบรม
ครุ บิดามารดาไดมอบหมายให นางวิสาขา ซึ่งเปนเด็กมีอายุเพียง 7 ป จัดการเรื่องในการรับรององค
สมเด็จพระชินศรีแตเพียงผูเดียว นางก็สามารถจัดการไดเรียบรอยทุกประการ การทีอ่ งคสมเด็จพระ

พิชิตมารไปในเวลานัน้ ไมใชไปแตพระพุทธเจาองคเดียว ไปมีพระสงฆติดตามไปดวย 500 รูป นาง
ก็จัดการไดดี
และอีกประการหนึ่ง นางวิสาขา นี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววา เปนหญิงที่มคี วาม
ร่ํารวยเปนกรณีพิเศษ คือวาตระกูลนี้จะจัดวาเปนมหาเศรษฐยิ่งกวาเศรษฐีใดๆ จะนับเงินเปน 80
โกฏิ หรือ 160 โกฏินั้นไมได ตองนับกันเปนเลมเกวียนๆ เปนแสนเปนลานเปนโกฏิเลมเกวียนอยาง
นี้เปนตน ตัวอยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสาดทรงกลาววา เธอทําบุญพิเศษเขาไว
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตร ยังทรงยกยอง นางวิสาขามหาอุบาสิกา วามี เบญจ
กัลยาณี คือวาเปนหญิงที่มีความเปนรูปงามและวาเปนนางงาม 5 อยาง ตามพระบาลีกลาววา หนึง่
งามผมสมพักตรลักขณา สอง โอษฐาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพรา สาม งามทนตยลปลัง่ ดัง่ สังขขัด สี่ ผิดทัต
กรรณิการงามราศี หา คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี ก็หมายความวา ผม ของ นางวิสาขา นี่จะหวีหรื
อมไหวีจะสระจะสางหรือไมก็ตามที ผมจะเรียบสะอาดอยูต ลอดเวลา ไมหวีกเ็ หมือนหวี ตามมาทาน
กลาว โอษฐาจิม้ ลิ้มดูพริ้มเพรา ก็หมายความวา ริมฝปาก ของ นางวิสาขา เรียบสนิทไมมีริ้วไมมีรอย
และก็แดงเรืย่ ๆ กําลังสวยพอดี ขอที่สามก็ ผิวทัตกรรณิการงามราศี นั่นก็หมายความวา ผิด ของ นาง
วิสาขา นีย้ อมเกลี้ยงเกลาไมมีไฟไมมีผา แลวก็สวยสดงดงงามตามความนิยม ขอที่วา ฟน ดีของ นาง
วิสาขา นีไ้ มจําเปนตองชําระลาง ก็มีความสะอาดและก็เงางามไมตองขัด ไมตองแตง ที่กลาววา
คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี ก็หมายความวา นางวิสาขา นี้คลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ป ตอมาถึง
อายุถึง 120 ป ก็ปรากฏ วัย ของ นางวิสาขา ก็เหมือนคนอายุ 12 ป ไมเคลื่อนคลาด
แลวองคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงยกยอง นางวิสาขาวาเปนผูเลิศในเครื่องประดับกาย
ไดแก นางวิสาขา มี เครื่องมหาลดาประสาธน เปนตน ตามที่กลาวมานี้ทั้งหมดยังไมครบถวนความ
ดีของ นางวิสาขา แตวาเวลามันนอยก็ขอนําเรื่องราวเปนตนมา คําวา นางวิสาขา มีปญญาเลิศ
ประเสริฐฉลาดเปนกรณีพิเศษ แมแตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐยังยกยอง นางวิสาขา และก็ นาง
วิสาขา นี้เปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ 7 ป
ที่เปนดังนีเ้ พราะองคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา ในชาติแตอดีตเปนชาติที่แลวๆ มา
ไมใชชาติเดียว นางวิสาขา เปนคนนิยมในการสดับธรรมและปฏิบัติธรรม ตามพระธรรมคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระชินวรศาสดาเปนเหตุการณอบรมธรรมอยางนี้ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
กลาวา เกิดไปชาติใดฉันใดจะเปนคนทีม่ ีปญญามากก็ตาม บรรดาที่ทานพุทธบริษทั สดับพระธรรม
เทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระสงฆนํามาแสดงและนําไปประพฤติปฏิบัติทาน
ทําเชนใด นางวิสาขา ก็ทําเชนนั้น ก็เพราะอาศัยการฟงธรรมนี่แหละ จึงไดเกิดปญญา
แตวาปญญาของ นางวิสาขา หนักไปในดานของกองการกุศล จึงเปนปจจัยใหคนได เบญจ
กัลยาณี ขอนีอ้ งคสมเด็จพระมหามุนตี รัส และการเกิดของ นางวิสาขา นิยมในการบําเพ็ญทานกอง
การกุศลดวย เพราะอาศัยการฟงธรรมทําใหเกิดศรัทธา

เปนอันวาในกาลครั้งหนึ่งในสมัย พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ในเมื่อ สมเด็จพระ
พุทธกัสสป เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว แตวาศาสดาขององคสมเด็จพระประทีปแกวยังทรงอยู
เหมือนกับศาสนา ขององคสมเด็จพระประทีปแกวยังอยูเชนเดียวกัน ทานกลาววาวันหนึ่ง นาง
วิสาขามหาอุบาสิกา เวลานั้นก็มใชคนร่ํารวยนัก แตก็อยูในเกณฑรวยเพราะผลของทานกองการกุศล
ที่ตนทํามาในชาติกอน วันหนึ่ง เพื่อนๆ พากันมาชวน แนะนําวาจะไปฟงเทศนในศาสนาขององค
สมเด็จพระชินวร ซึ่งบรรดาพระสงฆยังมีอยู นางวิสาขา นั้นอาศัยทีม่ ีความเลื่อมใสในศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมครูก็ไปดวย
แตวาการเดินทางไปในคราวนั้น ยังไมถึงที่ๆ จะพึงฟงเทศน นางก็เห็นรูปหลอขององค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่เขาปนไว คือพระพุทธรูปที่เขาปนไวอาคารที่มุงที่บังเขาปนไวกลางทาง
สําหรับคนไปมาจะไดไหว อาคารมีที่มุงที่บังหลังคามันก็ผุ ปรากฏวาพระพุทธรูปองคนั้นก็แตก ผิว
ก็แตก เปนริว้ เปนรอยบางชิน้ บางสวนก็สลักหักพังไป เปนตน นางจึงเขาไปไหวรปู เปรียบสมเด็จ
พระทศพล คือพระพุทธรูปองคนั้น แลวตั้งสัตยาธิษฐานกลาวกับพระพุทธรูปองคนั้นวา หลังจาก
การสดับพระธรรมเทศนามาแลว
หมอมฉันจะใหชางมาปนซอมแซมสถานที่
และก็องค
พระพุทธรูปนีใ้ หดีตามเดิม
เมื่อนางฟงเทศนกลับมาแลว นางก็จางชางไปทําตามนัน้ แตการกระทํานั้น นางวิสาขา
ไมไดบนบานพระพุทธเจาวา ตองการจะใหเปนคนสวย ตองการจะใหเปนคนรวย ไมไดทําอยางนั้น
ตองการอยางเดียวคือใหพระรูป พระโฉมรูปเปรียบขององคสมเด็จพระภควันตเรียบรอยงามดี จะ
เปนปจจัยแกบคุ คลทั้งหลายที่มีศรัทธามานมัสการกราบไหวบูชา
องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา เพราะอาศัยที่ นางวิสาขามหาอุบาสิกา
ซอมแซมพระพุทธรูป ที่ปรักหังพังและกลับดีตามเดิมและสวยสดงดงามเชนนั้นเปนตน สมเด็จพระ
ทศพลจึงกลาววาเกิดมาในชาตินี้ นางวิสาขา จึงได เบญจกัลยาณี มีความงาม 5 ประการ วันนี้เรา
เทศนกันถึงเรือ่ งทานกองการกุศลโดยมีบคุ คลเปนเครื่องกลาว
ตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ที่ นางวิสาขา ได เบญจกัลยาณี ก็กลาวไปแลว
ตอมาองคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ที่ นางวิสาขา ไดเครื่องมหาลดาประสาธน กลาววา เครื่อง
มหาลดาประสาธน นี่เขาทําคลุมตั้งแตเชา แบบแขก คลุมมาทั้งตัวแบบเสื้อคลุม แลวก็บนศีรษะ บน
ศีรษะนัน้ เปนนกยูงรําแพน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แกวมณีนมี้ ีถึง 20 ทะนาน และเสื้อทั้งหมดปรากฏวา
ไมมีดายแมแตเสนหนึ่ง สวนใดที่จะเปนดายสวนนั้นเขาทําดวยเงิน ทัง้ หมดทําดวยทองก็ได แกว
ประพานบาง แกวอินนิลบาง เพชรนิดจิตดาบาง เปนตน
เสื้อตัวนี้มีราคา 60 โกฏิกหาปนะ ในสมัยนั้น ถาจะเทียบกับของเรา 60 โกฏิกหาปณะก็
เทากับ 60 โกฏิตําลึง การคิดคาของทองคําเวลานั้น ทองคําหนัก 1 บาทประมาณ 16 บาท ราคามัน
มากเหลือเกิน

สําหรับ เครื่องมหาลดาประสาธน ที่ นางวิสาขา ไดในชาตินี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาว
วา เปนเพราะวา นางวิสาขา เปนผูมีความพอใจในทาน คือไดถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา
การถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนานี้ทานกลาววา ถาเปนผูชาย พอฟงเทศนจากองคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาถาตองการจะบวช องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวดวยพุทธวาจาวา
เอหิภิกขุ ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด เพียงเทานี้ ผาไตรจีวรที่สําเร็จไปดวยฤทธิ์จะลอยมาสวม
ตัวทันที เพราวาอาศัยวาถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา
สําหรับผูหญิงที่ถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ไดเครื่องประดับที่มีความสําคัญที่มี
นามวา เครื่องมหาลดาประสาธน อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา
แลวตอมาองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดพรรณนาความดีของ นางวิสาขา
นี้วา นางวิสาขา เกิดมาในชาตินี้เปนคนรวยที่นับเงินเปนเหรียญไมไดตอ งนับกันเปนเลมเกวียนๆ วา
การแตงงานใหมๆ บิดามารดาใหของไปใชชั่วคราวกลาววาถาไมพอใชจะมาเบิกใหมเมื่อไรก็ได
ตัวอยางเปนตนวา ใหทองคําจริง 500 เลมเกวียน เปนทองแทง ในเงินแทง 500 เลมเกวียน และให
ภาชนะเครื่องใชสอยคือ ถวย ชาม โถ กระโถน เปนตน ที่ทําดวยทองคํา 500 เลมเกวียน ภาชนะทีท่ ํา
ดวยเงิน 500 เลมเกวียน และภาชนะที่ทําดวยทองแดง 500 เลมเกวียน เปนตน
ที่ นางวิสาขา รวยอยางนี้ และอีกประการหนึ่ง เมื่อ นางวิสาขา เปน อิสรภาพขึ้นแลว ก็
ปรากฏวา เปนมหาอุบาสิกาที่บํารุงพุทธศาสนาอยางยิ่งคูกับ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี หมายความวา
พระจะมาสักกีพ่ ันกี่หมืน่ กีแ่ สนก็ตามที นางวิสาขา เลีย้ งไดครบถวน แมแตคนทีเ่ ขาไปอาศัยพระอยู
ในวัดมีเทาไร นางวิสาขา เลีย้ งไดทกุ คน ทีเ่ ปนอยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดากลาววา นาง
วิสาขา มีความพอใจในทานมาในกาลกอน นั่นก็หมายความในตอนตนๆ ทานกลาววา นางวิสาขา
ก็เปนเหมือนๆ เชนพวกเรา ไมไดมีความร่าํ รวยยิง่ ไปกวาบุคคลธรรมดา แตวา นางวิสาขา พอใจใน
การบริจาคทานมาตั้งแตสมัยเปนคนจน
ถอยหลังจากนีไ้ ป เมื่อสมัยองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดามีนามวา พระพุทธกัสสป เวลา
นั้นนางวิสาขาเกิดในสมัยนัน้ เชนเดียวกัน แลวก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงธรรมดวยกําลัง
ของศรัทธา แตวา นางวิสาขา เปนหญิงที่มีฐานะพอสมควรแบบคนธรรมดาๆ ที่วาจะรวยก็ไมรวย
จะจนก็ไมจนเปนคนมีฐานะปานกลาง แตวาเพื่อนของ นางวิสาขา คนหนึ่งนั้น เธอร่ํารวยมากมีเงิน
นับไมได เปนผูบํารุงพระพุทธศาสนา หมายความวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองการอะไร
คําวาตองการของพระพุทธเจานี่ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบวา ทานจะไมออก
ปากขอ เปนแคเพียงวาถาพระมาก ก็สงั่ ใหยดั เยียดอยูด วยกันตามเทาที่มันจะพึงมี ถาสถานที่ไมมี
พระก็อยูต ามโคนไมบาง ตามถ้ําบาง ตามเพิงบางอยางนี้เปนตน
เพื่อนของ
นางวิสาขา
คนนั้นเห็นสาวกขององคสมเด็จพระทศพลและตลอดจน
พระพุทธเจามีความลําบาก ก็เขาไปเฝาองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาขออนุญาตสรางวิหารเปนทีอ่ ยู

สมเด็จพระบรมครู พระพุทธัสสป ก็ทรงอนุมัตินางก็ทํา ถาบรรดาพระสงฆมากขาดดวยอาหาร นาง
ก็ใหอาหาร ขาดดวยเภนัขนางก็ใหเภสัช ขาดดวยผาผอนทอนสไบ นางก็ให สมัย สมเด็จพระ
พุทธกัสสป นั้นองคสมเด็จพระจอมไตรเสด็จไปไหน มีพระสงฆติดตามอยางนอย 2 แสนรูปแตวา
นางคนนี้ เพื่อนของ นางวิสาขา เขาดีมาก มีเงินมาก มีศรัทธามากเลี้ยงไดดวยประการทั้งปวง
นางวิสาขา เห็นเชนนี้แลวจึงไดตั้งใจคิดวาชาติตอไปถาพึงเกิดได ถาจะพึงเกิดก็จะขอมี
ฐานะเชนเดียวกับเพื่อนหญิงคนนี้ หมายความวาตองการบํารุงพุทธศาสนาเชนกับเพื่อน
ในวันหนึ่ง นางวิสาขา ไดนําภัตตาหารไปถวายองคสมเด็จพระพิชติ มารพรอมไดดวย
พระสงฆ การถวายทานอยางที่บรรดาทานพุทธบริษัททําในวันนี้เขาเรียก เปน สังฆทาน คือถวาย
พระตั้งแต 4 รูปขึ้นไป อยางนี้ทานเรียกวา สังฆทาน แตวา เวลานั้นพระประมาณ 2 แสนรูป
เมื่อวถายทานเสร็จ พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตกด็ ี ก็ฉันเสร็จ กอนที่จะโมทนา นางวิสาขา
ไดเขาไปกราบองคสมเด็จพระบรมศาสดา แลวกลาวมโนปณิธานปรารถนาวา ถาชาติหนาจะพึงมี
ขาพเจาเกิดในชาติใดก็ดี ถาพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ขอ
ขาพระพุทธเจาจงมีฐานะใหญเชนเดียวกับเพื่อนของขาพเจาคนนี้
และไดมีโอกาสทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี คือบํารุงพระพุทธเจาดวย บํารุงพระอริยสงฆและ
พระสงฆทั้งหลายดวย และก็ชว ยสรางวิหารทานใหความสบายในที่อยูใหแกพระสงฆดวยประการ
ทั้งปวง
เมื่อ นางวิสาขา ตั้งนโมปณานดวยการถวายสังฆทานในครั้งนัน้ แลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวซึง่ มีนามวา พระพุทธกัสสป ก็พิจารณาดวยอํานาจพุทธญาณอยากจะทราบวาการตั้ง
มโนปณิธาน ความปรารถนาของหญิงคนนี้จะไดสมปรารถนาหรือไม องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาซึ่งมีนามวา พระพุทะกัสสป ก็ทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวา
ตอไปในกัปนี้ หลังจากเรานิพพานไปแลว เวนระยะเวลา 1 พุทธันดรตอมาจะมีองคสมเด็จ
พระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดม ทรงอุบัติขึ้นมาในโลก และหญิง
คนนี้จะเกิดในสมัยนั้นมีนามวา วิสาขามหาอุบาสิกา เธอจะมีเงินนับไมได มีโอกาสไดบํารุงพุทธ
ศาสนาเชนเดียวกับเพื่อนของเธอตามความปรารถนาที่เธอตั้งไว
เมื่อทรงทราบแลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดตรัสวา ภคินิดูกร นองหญิง
ความปรารถนาของเธอสําเร็จสมความปรารถนาดวยประการทั้งปวง
คือตอไปหลังจากตถาคต
นิพพานแลวเวนไป 1 พุทธันดร องคสมเด็จพระชินวรมีนามวา พระสมณโคดม จะอุบัติขึ้นแลวใน
โลก เธอจะเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีใหญ มี เมณฑกเศรษฐี เปนปู หลังจากนั้น เธอจะมีความเคารพ
ในองคสมเด็จพระบรมครู เพียงแคอายุ 7 ป เธอนี้จะไดบรรลุโสดาปตติผล เริ่มเปนพระอริยบุคคล
ตั้งแตเวลานั้น ฐานะของเธอจะเปนฐานะใหญ จะไดบํารุงพระพุทธศาสนาตามที่เธอตั้งใจไว

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การบําเพ็ญกุศลเนื่องดวยความดีประเภทนี้ นาง
วิสาขา ทํามาก แตวาทําดวยศรัทธา แตก็อยานึกวา นางวิสาขา เกิดมาทุกชาติจะเปนคนร่ํารวย ไมใช
อยางนั้น แตในชาติบางชาติ นางวิสาขา เริ่มทํามาตั้งแตเปนคนจบ เธอบําเพ็ญกองการกุศลตั้งแต
เพียงเล็กๆ นอยๆ หมายความวา มีฐานะเชนเรา ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา นางวิสาขา วา
เปนคนมีบุญพิเศษ ถาตองการของนี้เพียง 10 ชิ้น เธอจะไดเกิน 10 ชิ้น ตองการ 1 ชิ้น ไดเกิน 1 ชิน้
อยางนี้เปนตน ทุกสิ่งทุกอยางจะไดเกินความตองการ
อานิสงสที่มีอยางนี้นนั้ องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดากลาววา นางวิสาขา เวลาบําเพ็ญ
กุศล คือวาเวลาในทานก็ดี ถวายทานแกพระสงฆก็ดี นางวิสาขา ชอบทําบุญแถม ชอบทําบุญเกิน
แมแตเวลาใหทานคนรับทานบอกวาพอแลวเจาคะ พอแลวขอรับ นางก็บอกวาอยางนี้ก็ดี เอาอีก
หนอยนะจะ อยางนี้กด็ ีเอาอีกหนอยนะจะ อยางนี้เปนตน อยางนั้นก็ดี อยางนี้กด็ ี ถาพระสงฆใน
พุทธศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรีที่นางเลี้ยง นางถวายทานพระ พระบอกวาพอแลวโยม อยางนี้
พอแลว นางก็บอกวา อยางนี้ก็อรอยเจาคะ อยางนีก้ ็ดีเจาคะขอแถมนิดแถมหนอย
พระพุทธเจากลาววา การที่ นางวิสาขา บําเพ็ญมาตั้งแตเปนคนจบ เวลาบําเพ็ญกุศลการให
ทานกับคน การใหทานกับสัตว การถวายทานกับพระ นางวิสาขา ชอบแถมชอบเกินดวยเหตุนั้น เมือ่
เกิดมาในชาตินี้ สิ่งใดที่ นางวิสาขา ตองการจะไมไดพอดี คือไดเกินพอดีกวาทีน่ างตองการเสมอ
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา วันนี้เทศนกับถึงอานิสงสของทาน แตวา
จะวากันเปนคําบรรยายแลวก็เกรงวา ทานพุทธบริษัทจะนั่งนานเกินไป จึงไดนําเรือ่ งราวตัวอยาง
ของทานทั้งหลายไดแก นางวิสาขามหาอุบาสิกา มาเลาสูกันฟง หมายความวา เขาทําแลวเขาไดผล
แลว ถาเราทําอยางเขาก็จะไดผลอยางเขา สิ่งที่มีความสําคัญอยูจุดหนึ่งของ นางวิสาขามหาอุบาสิกา
คือ ความเปนคนสวยก็ดี ถือวาไมมีความสําคัญ เพราะวาสวยก็ตาย สวยก็แก และอีกประการหนึ่ง
นางวิสาขามหาอุบาสิกา รวย รวยก็รูจกั ตาย
แตสิ่งที่มีความหมาย มีความสําคัญคือ นางวิสาขาอุบาสิกา ก็คือ ทานผูนี้นั้นเปนพระ
โสดาบันตั้งแตอายุ 7 ป ขอนี้นาสนใจ แลวก็ นางวิสาขา นี้นั้นไซรเมื่ออายุ 16 ป เธอก็แตงงาน
เปนอันวาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนยี่ ังแตงงานอยู แตวาสาวิกาของสมเด็จพระบรมครู นี้มี
บุญมากเปนพิเศษ คือวาเธอรวยมาดวย แตงงานเมื่ออายุ 16 ปดวย เปนพระโสดาบันเมือ่ อายุ 7 ปดวย
แตวาแตงงานแลวแอบมีลูกซะ 20 คน จึงเรียกวา วิสาขา ขึ้นงอกงาม คือมีลูกผูชาย10 คน มีลูกผูหญิง
10 คน แตวานางมีผลเปนพิเศษ คือวาได เบญจกัลยาณี คลอดบุตรลูกชายคนแรกเมือ่ อายุ 16 ป เธอ
เกิดไปอยูเทาไรๆ ก็ตามที มันก็สาวเทานั้น
คือ นางวิสาขา นี่เปนพระโสดาบัน นี่บรรดาพุทธบริษัทควรจะสนใจ เพราะเปนสิ่งที่ไมมี
การสลายตัว ทุกสิ่งทุกอยางพังใด รูปมีความสวยก็พังได ทรัพยสมบัติมีมากก็หมดได เมื่อทรัพย
สมบัติไมหมดไป เวลาเราตายเราก็นําทรัพยสมบัติไปไมได สวนที่เราจะนําไปได นําไปไดดีไมมี

การถอยหลังคือ ความเปนพระอริยเจาตั้งแตพระโสดาบัน เปนตน ปรากฏวานางฟาเทศนขององค
สมเด็จพระทศพลจบเดียวเปนพระโสดาบัน นี่เขาฟงกันอยางไร รวมความวา เขาก็ฟงแลวก็จําดวย
จําดวยแลวเขาก็นําไปประพฤติปฏิบตั ิดวย ไมใชสักแตวาฟง พระโสดาบันเขาเปนแคไหน ความจริง
พระโสดาบันมีอารมณไมหนัก ที่เราเรียกกันวาชาวบานชั้นดี คือวา
หนึ่ง พระโสดาบันตัดสักกายทิฏฐิเบาๆ ที่พระพุทธเจากลาววาพระโสดาบันมีปญญา
เล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แตทรงศีลบริสุทธิ์ ที่มีปญญาเล็กนอยก็ไดแก ตัว สักกายทิฏฐิ ทีม่ ี
ความรูสึกวารางกายที่เราเกิดมานี่มันตองตายแน ในเมือ่ รางกายของเราจะตายก็ใหมันตายแตเพียง
รางกาย ความดีเราจะไมยอมตายคือเราจะไมยอมไปอบายภูมิ
สอง ใชปญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา ของพระธรรม และของพระอริยสงฆ วา
พระไตรสรณคมนทั้ง 3 ประการนี้ควรเคารพไหม ตองใชปญญาพิจารณษเมื่อปญญาพิจารณาเห็น
แลววา องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ดี พระธรรมก็ดีพระอริยสงฆก็ดี ทานมีความดี ก็ตัดสินใจนับ
ถือองคสมเด็จพระชินศรีเปนตน ไมมีการสงสัยในคุณพระรัตนตรัย คือวา ตัดวิจิกิจฉา ความสงสัย
ในสังฆโยชนตวั ที่ 2
ขอที่สาม สีลัพพตปรามาส คือรักาษศีลหาเด็ดขาด คือไมยอมบกพรองอยางลืมวาศีลหานี่
จะขาดก็อาศัยวามีเจตนาเปนสําคัญ ถาเผลอไปหรือรูไมทันวาอะไรมันมีอยู สัตวมนั มีอยูอยางนี้เปน
ตน ไปชนหรือไปโดนหรือไปเหยียบมันเขาตายโดยไมเจตนานีก่ ็ศีลไมขาด
องคสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสวา นางวิสาขา ฟงเทศนจบเดียวเธอมีปญญาเขาใจวา
รางกายมันจะตายไมลืม มีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอยางไมเลือ่ มคลาย มั่นคง มีจิตตั้งตรงไว
โดยเฉพาะวา ศีลหาบริสุทธิ์ จิตก็มีวิมุคติ คือวาตองการพระนิพพานเปนที่ไป เพียงแคนี้องคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดากลาววา นางวิสาขา ไดพระโสดาปตติผล เปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็
หมด 30 นามีพอดี เห็นจะไมตองอธิบาย เพราะเรื่องราวกลาวชัดอยูแลว
ตอนี้ไป
อาตมภาพขออาราธนาบารมีขององคสมเด็จพระประทีปแกว
และขอตั้ง
สัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานใหมแี ตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทาน
พึงประสงคสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา จงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนา
มาใน ทานกถา ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง จูเฬกสาฏกพรามหณ
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
วิริเยนะ ทุกขมัจเจตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน วิริยกถา เพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานพุทธนริศราทานบดีทั้งหลาย
ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 11 วันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ตั้งใจ
มาบําเพ็ญกุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพราะวา มีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงสวัสดิ
โสภาคยเปนอันดี
จึงไดพากันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และการที่ทานพุทธบริษัทมาถวายทานก็ดี สมาทานศีลก็ดีสดับรับรสพุทธพจน
เทศนาก็ดี อานิสงสอันนี้มีเปนประการใด บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็ทราบแลว
ตอนี้ไปจะนําเอาพระสูตร ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
ไว เรื่องการบําเพ็ญเพียรปฏิบัติความดีตามที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสไววา เอกัสมิง สมเย ในสมัย
หนึ่งเมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ ในตอนนั้นองคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จออกจาก กรุงราชคฤหมหานคร แลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็
ไปสู กรุงกบิลพัสดุมหานคร ภายหลังเสด็จยอนมาสู เมืองพาราณสี อันเปนที่ประทับของ พระเจาป
เสนทิโกศล บรมกษัตริยพระสหายเกา เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป ณ ที่นั้น บรรดา
ประชาชนทั้งหลายทราบวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาเสด็จมา มีพระราชาเปนประมุข ตาง
คนตางมานมันสการองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา และคอยสดับรับรสพระธพจนเทศนาที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาแลว ปรารถนาจะใหคนไดสดับรับรสพุทธพจนเทศนาขององคส
เมด็จพระประทีปแกว
ยังมีประชาชนหลายพวกดวยกัน พากันประกาศใหชาวบานทราบวา เวลานี้สมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาคือ พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ขึ้นชื่อวาพระพุทธเจาเราตองการกันมานาน
หลายแสนป แตทวาเวลานี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงอุบัติขึ้นแลว และก็จะเทศนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ขอพอทั้งหลาย แมทั้งหลาย ที่มีศรัทธาในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพากันไปฟง
ธรรม
ในกาลครั้งนั้นก็ปรากฏวา มีพราหมณสองตายาย ภายหลังมีนามวา จูเฬกสาฏก แตความ
จริงพราหมณสองคนนี้แกชือ่ อะไรไมทราบ ที่มีนามวา จูเฬกสาฏก ก็อาศัยปฏิปทาที่แกทําบุญ แต
พราหมณสองคนนี่เปนคนจนมากและตามประเพณีของพราหมณ เมื่อออกจากบานแลวจะมีเพียง
ผานุงอยางเดียวไมได ตองมีผาหมไปดวย คือนุงผืนหนึ่งกับผมผืนหนึ่ง แตก็วาเปนการบังเอิญอยาง
ยิ่งคือวาบานนีน้ ะมีผานุงอยู 2 ผืน แตวามีผาหมอยูผืนเดียว คือตากับยายมีผานุงกันคนละผืน และมี

ผาหมผืนเดียว ถาเวลาแกออกจากบาน ยายก็ตองเฝาบานเพราะไมมีผาหม ถายายออกจากบาน ตาก็
ตองเฝาบานเพราะไมมีผาหมจนมาก
เมื่อทราบขาววา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเทรงอุบัตขิ ึ้นแลวในโลกและก็เสด็จมาที่ เมือง
พาราณสี ในคืนวันนี้จะเทศนเปนกัณฑแรก ที่พระราชอุทยานของพระราชา เพราะพระราชาทรง
อนุญาตวา บุคคลทั้งหลายตองการจะไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใครก็เขาได อนุญาต
ทั้งหมด เพราะวาพระราชามีความเลื่อมใสเคารพในองคสมเด็จพระสุคตอยางหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
สมัยกอนก็เคยเปนเพื่อนกันมา เรียนหนังสือมาดวยกัน เมื่อตาไดทราบวาองคสมเด็จพระภควันต
มาแลว ปรารถนาจะไปฟงเทศนองคสมเด็จพระประทีปแกว จึงไดถามทานยายวา ยาย ยายกับฉันนี่
มันไปพรอมกันไมได เพราะวาเรามีผาหมผืนเดียว ถายายไปฉันก็จะอยูบ าน ฉันไปยายก็ตองอยูบาน
เพราะองคสมเด็จพระภควันตทานเทศนทั้งกลางวันและกลางคืน อยากจะทราบวายายจะไปคืนวันนี้
หรือวาวันพรุงนี้
เมื่อพราหมณผูเปนภรรยาไดฟงวาจาของผูมีสามี ก็บอกกับผูเปนสามีวาหูตาฉันนะมันไม
คอยจะดี แรงก็นอย ถาจะไปเวลากลางคืนก็แสนจะลําบากมากถาอยางนั้นละก็ตาไปกอน กลางวัน
ฉันถึงจะไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาฟงพระธรรมเทศนา เปนอันวาสองตายายตกลงกัน
ตามนี้แลว ทานตาก็ตั้งใจไปฟงเทศนขององคสมเด็จพระประทีปแกว หมผาเดียวทีม่ ีกันอยูสองคน
ออกจากหามไป
แตวาวันนั้นพอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จมาถึง พระเจาปเสนทิโกศล บรม
กษัตริยจ ําเปนตองยกกองทัพไปปราบขาศึกที่ยกมาประชิตติดพระนคร แตอาศัยวามีความเคารพใน
องคสมเด็จพระชินวร และถือบารมีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เปนที่พึ่ง จึง
สามารถปราบปรามขาศึกไดโดยฉับพลัน ขาศึกแพไป เมื่อขาศึกแพไปแลวก็ตั้งใจกลับมาเฝาองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ณ เวลากลางคืน
พอมาถึงแลวก็สั่งทหารชั้นผูนอยตั้งแตพลทหารขึ้นมา ใหทหารชั้นผูนอ ยกลับบานได แตวา
นายทหารชัน้ ผูใหญกับพระองคเขาไปฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
มีรับสั่งวา
เทศนยังไมจบเพียงใดหามกลับบานเพียงนัน้ คืนนั้นองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดามุงเฉพาะ
บุคคลคนเดียว คือเวลาที่พระพุทธเจาเทศนนี่ คนจะมาฟงกี่คนก็ตาม แตถารูวาใครจะมีมรรคผล
เกิดขึ้นในเวลานั้น
องคสมเด็จพระภควันตจะเทศนเจาะเฉพาะบุคคลนั้นเปนสําคัญและบุคคล
ทั้งหลายที่พลอยไดกม็ ากมายดวยกัน เพราะพลอยฟงเรือ่ งนั้น แตวาพระพุทธเจาก็ไมไดบอกนะวา
จะเทศนเฉพาะคนนั้นคนนี้ เปนเรื่องใจของทาน
รวมความวาวันนั้น องคสมเด็จพระภควันตเทศนเฉพาะเรื่องของทานโดยเฉพาะ กลาว
อานิสงสของทานวา ทานัง สัคคโส ทานัง ทานยอมเปนปจจัย ใหบุคคลเกิดในสวรรค สวรรคมันมี
ความสุขอยางไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงบรรยายเปนลําดับ ก็ปรากฏวาเวลานั้น ยามตน

ทานพราหมณก็ปรากฏวาแสนจะยากจน คือ จูเฬกสาฏก ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศ
พลเรื่อง อานิสงสของทาน ที่พระพุทธเจาบอกวา การใหทานนี่มนั เปนปจจัยใหในปจจุบัน ก็คือ
ความสุขใจ คือ
ปโย บุคคลผูใหยอมเปนที่รักของบุคคลผูรับ เมื่อบุคคลไหนมีคนรักมาก ก็มีความสุข
กิตติสัทโธ คนที่ใหทานมีชื่อเสียงความดีฟุงขจรไกล
วิสารโท บุคคลผูใหทานแลวจะเปนแกลวกลาในบริษัท ก็หมายความวา มีคนรักมากก็ไมได
มีความกลัว
อสัมมูฬโห ก็หมายความวา ตายก็ไมหลงตาย คือมีชีวิตอยูก็มีความสุข มีคนรักมาก เวลาจะ
ตายก็ไมหลงตาย
ทานัง สัคคโส ทานัง ตายแลวอยางยิ่ง คนใหทานไปเกิดในสวรรค มีวิมานเปนที่อยู
และองคสมเด็จพระบรมครูก็ตรัสวา คนที่ใหทานแลวถาพนจากสวรรคลงมาถาเกิดเปนคน
ขึ้นชื่อวา ความยากจนเข็ญใจจะไมปรากฏแกบุคคลผูนั้นจนกวาจะเขาพระนิพพาน
เมื่อพราหมณผูนั้นทานเปนคนจนแสนจน ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศพลแบบนัน้ ก็เกิด
ความเลื่อมใส ตั้งใจวา เราจะถวายทานแตอยางอื่นมันไมมี มีผาหมอยูผืนเดียว ยามตนคิดวาจะถวาย
ทาน แตจิตคิดหวงทานยายทีบ่ านวา เอะ เทศนดีๆ อยางนีท้ ี่เราไมเคยฟงมากอน ถาเราเอาผาไปถวาย
สมเด็จพระชินวรเสียแลว พรุงนี้ยายจะมาฟงเทศนไดยังไง เกิดความหวงในยายขึ้นมาเลยไมถวาย
พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงเทศนย้ําแบบนั้นใน ยามที่สอง พราหมณก็ตั้งใจอีก แตจติ หวงยาย
ขึ้นมาก็ระงับไว ยามที่สาม องคสมเด็จพระจอมไตรก็เทศนซ้ําแบบนัน้ แหละ จนกระทั่งพราหมณ
เกิดศรัทธา จึงตัดสินใจวา ยายแกจะมาฟงเทศนไดหรือไมไดก็ชางเถอะ ถูจะถวายแลวก็หมดเรื่องกัน
ไป วาไง เดี๋ยวไอนั่นมันถอดเสื้อถวายไมไดนะ
รวมความวา ตัดสินใจเปลื้องผาออกจากกาย พับเสียดีแลวก็เขาไปถวายองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว ไอผานะมันเกาแสนเกา วางไวเบื้องพระบาทขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ถอย
หลังมาเปลงวาจา ชีตงั เม ชีตังเม ชีตังเม ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา กูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะแลว
เสียงดังกองไปทั้งพระราชอุทยาน
พระเจาปเสนทิโกศล ประทับอยูที่นั่น นึกแปลกใจวานีเ่ ราไปรับทัพจับศึกกลับมา ขาศึกแพ
ไป แตวาอีตาแกคนนีแ้ กชนะใคร สงสัยแกก็ตะโกนกองรองอยูไมหยุด กูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะ
แลว ไมฟงเสียงใครทั้งหมด ทานถึงไดสั่งใหนายทหารชัน้ ผูใหญเขาไปถาม นายทหารชั้นผูใหญเขา
ไปถาม ถามวา คุณลุง คุณลุงชนะใครครับ ไปรบกับใครมา
คุณลุงก็กราบเรียนบอกวา ผมไมไดรบกับไตรหรอกครับ ผมรบกับความตระหนี่ทมี่ ันมีอยู
ในใจ ไอความตระหนีน่ ี่มันตึงผมไวตั้งแตยามตน ผมจะถวายผากับสมเด็จพระทศพล มันก็หว งยาย
ยามที่สองผมจะถวายใหม ความตระหนี่ในใจมันก็เกิดหวงยายขึ้นมาถวายไมได ยามที่สามผม

ตัดสินใจถวายแน พรุงนี้ยายจะมาไดหรือไมไดก็ชางมันเถอะ ผมก็ออกจากบานไมไดเหมือนกัน
เพราะวามีผานุง ผืนเดียว ตางคนตางคนและผืน ผาหมไมมีแลว
เมื่อนายทหารทราบวา ทานตัดสินใจเอาผาผืนเดียวที่มอี ยูดวยกันสองคนถวายองคสมเด็จ
พระประทีปแกว จึงมารายงานให พระเจาปเสนทิโกศล ทราบพระเจาปเสนทิโกศล จึงไดสั่งคนสนิท
ใหไปเอา ผาสาฏก อยางดีทที่ ําจาก แควนกาสี สมัยนั้นเขาถือวามีราคามาก ดีมาก มาใหกับพราหมณ
คูหนึ่ง สองผืนหมผืนนุงผืน แกรับแลวแกก็ถวายพระพุทธเจาอีก ใหนํามา 4 ผืน แกก็นําไปถวาย
พระพุทธเจาอีก นํามา 8 ผืน ก็นําไปถวายพระพุทธเจาอีก ผลที่สุดใหนํามา 32 ผืน แกก็ถวาย
พระพุทธเจาหมดเลย
เลยตองเลิกกัน ถาขืนใหเทาไหร องคสมเด็จพระจอมไตรแบกไมไหวแน ตอมา พระเจาป
เสนทิโกศล จึงมีพระบัญชาวา ตอนีไ้ ปไมใหแลวพราหมณตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป ฉันจะตั้งพราหมณ
ไวในตําแหนงคหบดี คหบดีนี่มีทรัพยต่ํากวา 40 โกฏิลงมา จึงพระราชาทานทรัพยต่ํากวา 40 โกฏิ
นิดหนอยใหแกพรามหณแลวก็พระราชทานสวยใหอีก 100 ตําบล ใหคนสําหรับรับใชคือ ชาย 100
หญิง 100 ชาง 100 มา 100 โค 100 กระบือ 100 เปนตน
รวมความวา ตาพราหมณบาํ เพ็ญกุศลกับองคสมเด็จพระทศพล ลงทุนผาผืนเดียว แตวามี
ฐานะเปนคหบดี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพราหมณถวายหมดตัวนะ แมผาผืนเดีย่ วแมจะราคาถูก
แตอยาลืมนะ พราหมณนะมีอยูเทานั้น
ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตเมื่อเทศนจบ บรรดาพระสงฆทั้งหลายพราหมณก็กลับบาน
สบายแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวประทับอยูตางหากบรรดาพระสงฆทั้งหลายก็นั่งประชุมกัน
วานาอัศจรรยหนอ ที่พราหมณที่ชื่อ จูเฬกสาฏก บําเพ็ญกุศลกับองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเห็นผลในปจจุบัน ผาเกาๆ ของเธอผืนเดียวเทานั้นถวายแกพระพุทธเจา แตวาใน
ที่สุดพราหมณก็ไดเปนคหบดีภายในคืนเดียวกันนัน้ เอง
สําหรับพระผูมีพระภาคเจานั่งอยูไกลนะ พระคุยอยูไกลสมเด็จพระจอมไตรทรงไดยินดวย
อํานาจทิพโสตญาณ สมเด็จพระพิชิตมารจึงไดเสด็จไปที่หมูสงฆที่นั่งประชุมกัน บรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายเหลานั้นก็ปูอาสนะ อาราธนาใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงประทับนั่ง แลว
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอสนทนากันดวยเรื่อง
อะไร นี่ความจริงทานทั้งหลายก็ทราบแลววา พระพุทธเจาทรงรูเรื่องแลวทั้งหมด แตถาจะถามวา
ทําไมองคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตองถามพระ ก็เพราะวาเปนจริยา คือเปนมรรยาทในทาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี จะรูความสุข
ความทุกขของบุคคลผูใด จะรูจริยาของบุคคลใดก็ตามที ก็ตองทําตนเปนคนไมรูไวกอนเสมอ เพราะ
ยังไมถามตองไมรู พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน เมื่อองคสมเด็จพระภควันตถามแบบนั้นแลว บรรดา
พระสงฆทั้งหมดก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว
วาทีค่ ุยกันก็เห็นเปนเรื่องอัศจรรยที่

พราหมณคนนัน้ ถวายผาเกาๆ กับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอานิสงสไดเปนคหบดีภายในคืน
เดียวกัน
สมเด็จพระภควันตจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ชาเกินไปสําหรับ
พราหมณ ถาพราหมณตดั สินใจถวายตถาคตตั้งแตยามตน พราหมณจะไดเปนมหาเศรษฐีในคืนวันนี้
ถาพราหมณตดั สินใจถวายตถาคตในยามทีส่ องพราหมณจะไดเปนอนุเศรษฐีในคืนวันนี้
แตวา
พราหมณตดั สินใจถวายในยามที่สามจึงไดเปนแคคหบดี องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวาการบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาตอง ตุริตะ ตุรติ ัง สีฆะ สีฆัง คือตัดสินใจเร็วๆ
ไวๆ ถาตัดสินใจเร็วไดผลมาก ก็ไดฉับพลัน ถาตัดสินใจชาก็เชนเดียวกับพราหมณ
เวลานี้มาเทศนแสดงแกบรรดาพุทธบริษัทก็เพราะวา เวลานี้บรรดาพุทธบริษัทที่นั่งอยูนี่
ตางคนตางหวังความดี ตางคนตางตองการความสุข แตวาทานทั้งหลายหวังความดี ก็ใหดูตัวอยาง
พราหมณเปนสําคัญ เพราะพรามหณคนนีต้ องใชความเพียรห้ําหั่นกับกิเลส ไดแก มัจฉริยะ คือความ
ตระหนี่ มากเพียงไรเพราะพราหมณแกมีผาผืนเดียว สิ่งที่จะเปนเหตุรา ยมากที่สุดก็คอื หมายความวา
ถาถวายผาหมไปแลว นับตัง้ แตวนั นั้นเปนตนไป พราหมณสองคนตายายจะไมมีสทิ ธิ์ออกจากบาน
เลย เพราะวาตางคนตางก็มผี านุงกันคนละผืน ผาหมไมมีออกไมได ประเพณีของพราหมณ แต
พราหมณก็ใชความพยายามคือ ความเพียรตัดกิเลสห้ําหัน่ ตั้งแตยามตน และก็ยามทีส่ องมาตัดสินใจ
เด็ดขาดห้ําหัน่ กิเลส คือ มัจฉริยะ ความตระหนี่ไดในยามที่สาม
ในที่สุดพราหมณก็เขาถึงไตรสรณาคมน คือเคารพพระพุทธเจา พระธรรมพระอริยสงฆ
แนนอน และตัดสินใจถวายทานดวยผาเกาๆ กับองคสมเด็จพระชินวรดวยเพียงผืนเดียวก็หมดตัว จึง
ไดอานิสงสเปนคหบดี
หากวาทานทั้งหลายที่นั่งอยูในที่นี้ คือตั้งใจตั้งใจนมัสการพระรัตนตรัยหรือกลาววา พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ซึ่งแปลเปนใจความวาขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจา พระธรรม และพระ
อรยสงฆ เปนที่พึ่ง แลวก็ ปาณาติปาตา เวรมณี เปนตน คือตั้งใจปฏิญาณตนวา นับแตนี้ไป ขาพเจา
ทั้งหลายจะไมฆาสัตวตัดชีวติ จะไมลักขโมย ถือของที่บุคคลอื่นไมใหโดยชอบธรรมจะไมประพฤต
ผิดในกาม จะไมกลาววาจามุสาวาท จะไมดื่มสุราและเมรัย นี่เฉพาะศีลหานะ เทานีพ้ อ
ถาตั้งใจตามนี้ ถาปฏิญาณตามนี้ และตั้งใจทําจริง ถาบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะบอกวา
มันยากแสนยาก เพราะอาการมันชินคือ ละเมิดศีลมาจนชิน ถาละเมิดศีลจนชิน รับไปแลวปฏิบัติ
ไมไดก็หมายความวา ตัง้ หนาตั้งตาโกหากพระจนชินเหมือนกัน สมาทานทีไร รักษาไมไดสักที นี่
มุสาวาทโกหกพระมะ แกตกนรกนะ ตาหงา นะ แกตกนรกลึกกวาคนอื่นเขานะ เปนหัวหนาเขานะ
ถาหากวาเราถือความชินนี่เปนสําคัญ ก็หมายความวา ตองตกนรกจนชินเหมือนกัน การเขาถึงพระ
ไตรสรณาคมน คือเคารพพระพุทธเจา พระธรรม และ พระอริยสงฆ คนที่จะเขาถึงไตรสรณาคมน
จริงหรือไมจริง เขาดูกันที่ศลี หา แลวศีลหามีไวทําไม ถาจัดเปนศีลของโลกียวิสัย องคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาบอกวามีไวตัดทุกขในชาติหนา

คือทุกขในชาตินี้ตัดไมได แคบรรเทาได ใจพอเปนสุข แตทุกขมันตองมี ที่ทุกขมันมีเพราะ
อะไร เพราะมันเกิด ยังตองเกิด ในเมื่อเกิดขึ้นมาแลวสิ่งที่ไดรับก็คือ ความแก ความปวยไขไมสบาย
และก็มีความตายเปนที่สุด ในขณะทีเ่ ราเปนมนุษย มีอะไรบางที่เราจะพึงไดรับ สมบัติที่เราจะพึง
ไดรับจริงๆ ในขณะทีเ่ ปนมนุษยทหี่ ลีกเลีย่ งไมได นั่นคือ การปวยไขไมสบายทางกาย
การปวยไขไมสบายทางกายนี่ สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา เปนโทษจาก
ปาณาติบาต เพราะอาศัยการฆาสัตวตัดชีวิตมาในชาติกอ น กรรมมันยอนมาสนองเรา นี่เราตองปวย
กัน เสียเงินทองเสียเวลาการงานเพราะใจรายฆาสัตวตัดชีวิต
ขอที่สองสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา ทรัพยสินที่ตองสลายไปเพราะน้ําทวมบาง ลม
พัดใหพังบาง ไฟไหมบานบาง ถูกขโมยขโจรลัก ถูกเขาโกงบาง เปนตน อยางนี้องคสมเด็จพระทศ
พลกลาววา เปนโทษจาก อทินนาทาน คือเราลักขโมย เราคดโกงทรัพยสมบัติเขาไว มันมาสนองตน
และขอที่สาม องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา การที่มีคนไดบังคับบัญชาวายากสอนยาก มีลูก
ก็วายากสอนยาก เปนตน อันนี้องคสมเด็จพระทศพลกลาววาเปนโทษมาจาก กาเมสุมิจจฉาจาร
เพราะเจาชูมากเกินไป
ขอที่สี่องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา บุคคลผูใดกลาววาจาไรสัจธรรม คือไมยอมกลาว
ตามความเปนจริง จะเปนผูช ายหรือผูหญิงก็ตาม เกิดมาชาตินี้วาจาไรประโยชน ถึงแมวาจะพูดจริง
คนอื่นเห็นวาเปนวาจาทีเ่ ปนโทษ ไมยอมรับฟงพูแลวไมมีใครเขาเชื่อ นี่ก็เพราะวานิยมการโกหก
มดเท็จ
ขอที่หา องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจากลาววา ปจจัยที่ทําใหคนเปนโรคเสนประสาท
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณบา ง กลายเปนคนบาบาง เลยเกิดมีอารมณเสียดแทงทางใจ กายเปนสุขแต
ใจเปนทุกข ก็เพราะอาศัยการดื่มสุราและเมรัย
การที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา
เขาถึงไตรสรณาคมน คือนิยมพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ นี่มีบุญมาก ที่พระผูมีพระ
ภาคเจากลาววา พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโร สังโฆ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจาก็ดี คุณ
ของพระธรรมก็ดีคุณของพระอริยสงฆก็ดี หาประมาณมิได ถาบุคคลใดยึดเอาคุณพระรัตนตรัยทั้ง
สามประการประจําใจเขาไว คนประเภทนีต้ กนรกไมเปน ถึงจะมีบาปอกุศลมาในกาลกอนเพียงใดก็
ตามที สมเด็จพระชินศรีกลาววา เพียงแคนกึ ชื่อของพระองคเทานั้น ตายแลวไปสวรรคนับแสนนับ
โกฏิ ตกนรกไมได เพราะความดีขององคสมเด็จพระจอมไตร
ทีนี้ขอตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ใหสมาทานศีลหา และทรงศีลหาทั้งนี้
เพื่อเปนการบรรเทาทุกขที่เราทํามาแลวในชาติกอน
และถาตอไปองคสมเด็จพระชินวรกลาววา
บุคคลใดที่มีศีลหาประจําบุคคลผูนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววาเปนผูเขาถึงไตร
สรณาคมนวาโดยตรงก็วามีความสุขแตก็ไมแนนกั เพราะจิตยังเปนโลกียว ิสัยอยู ยังมีความหวั่นไหว
แลวก็ในขณะใดถาจะตายก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง ถาบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงมีกําลังใจเศรา

หมองในเวลานั้น คือเวลาจะตายลืมพระพุทธเจา ลืมพระธรรม ลืมพระอริยสงฆลืมศีล กลับมีใจเศรา
หมอง กระวนกระวายอยางใดอยางหนึ่ง หวงหนาหวงหลังเกินไป อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตร
กลาววาจิตเศราหมอง ลงนรกไดเหมือนกันแตถาพันนรกเมื่อใดก็ไปสวรรคเมื่อนั้น
ทีนี้การปองกันลงอบายภูมแิ นนอน องคสมเด็จพระชินวรก็ตรัสวา ในเมื่อจิตเคารพในพระ
ไตรสรณคมนทั้ง 3 ประการแลว มีจิตรับเคารพศีลหา งดเวนไดทกุ อยาง คือการฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม ดื่มสุราเมรัย มุสาวาท ไมมีในเจตนาของเรา มีความเคารพในพระพุทธเจาจริงๆ
เคารพในศีลจริงๆ ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายชายหญิงทรงอารมณไดอยางนี้ สมเด็จพระชิน
ศรีตรัสวา
ใหเอาจิตหนวงเหนีย่ วเอาไวเฉพาะนิพพานอารมณเดียวคือมีจิตคิดไวเสมอวาการเกิดเปน
มนุษยมนั เปนทุกข หาความสุขจริงๆ มันไมได ถาตายจากคนเปนเทวดาหรือพรหมเพียงใด ก็มี
ความสุขชั่วคราว หมดบุญวาสนาบารมีก็ตองลงมาจุดที่จะสุดตลอดกาลสมัยไดแกนพิ พานแหงเดียว
ถามีความเคารพในพระรัตนตรัยจริง มีศีลหาบริสุทธิ์จริง และบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงตั้งจิตไว
โดยเฉพาะวา ถาขันธหาคือ รางกายนี้มนั ตายเมื่อไร จุดทีเ่ ราจะไปคือนิพพานจุดเดียวการทําความดี
ทุกอยาง ใหทานแกสัตวใหทานแกคน ถวายทานแกพระสงฆตงั้ ใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา
รักษาศีล เจริญภาวนา ทุกสิ่งทุกอยางนี่ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบนั ตองการอยางเดียวเพื่อเปน
กําลังไปนิพพาน
ถากําลังใจของทานพุทธบริษัทเต็มไปดวยแบบนี้นนั้
ทานกลาววาทานผูนนั้ เปนพระ
โสดาบัน หรือพระสกิทาคามี ที่ตองใชความพยายามนิดหนึ่งตองฝนใจหนอยหนึ่งอยาง จูเฬกสาฏก
ทานทนฝนความจนถวายผาแกพระสัมมาสัมพุทธเจาเพือ่ ความสุขของทาน
ถาพวกเราตองการความสุขที่ถาวรจริงๆ ก็เคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริย
สงฆ ใหจริง และก็ทรงศีลหาใหบริสุทธิ์จริง จืตตั้งใจเฉพาะพระนิพพานจริง อยางนี้ทั้งชายและ
หญิงทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคตกลาววา ทานเปนพระโสดาบัน หรือพระสกิทาคามี ถาตายลงไป
คราวนี้ขึ้นชื่อวา อบายภูมิทงั้ 4 คือเกิดเปนสัตวนรก เปรต เปนอสุรกาย เปน สัตวเดรัจฉาน ไมมี
สําหรับทาน อยางเลวที่สุดที่เกิดเปนมนุษยก็เปนมนุษยชนั้ ดีแตวาโอกาสนอย
ถาตายจากคราวนี้ เราคิดวา เราตองการพระนิพพาน เมื่อตายเมื่อไร ใจมันก็ไปนิพพานเมื่อ
นั้น รวมความวาทุกทานจะหาความสุขไดโดยงายๆ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย วามาวาไปมันก็หมดเวลาอาตมภาพขอยุตพิ ระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลให
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย
จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงคสิ่งใด ก็
ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการเอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง พระเวสสันดร
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 2 ตุลาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ผุสตีติ วรวัณนา เทติ อิมัง ธัมมเทสนัง ตถา
นิโครธาราเม วิหรันโต โปกขรวัสสัง อารัมภภเถสีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาของเรื่องราวของ
พระเวสสันดรชาดก หรือตามภาษาที่นยิ มกันเรียกวา เทศน คาถาพัน คําวา คาถาพัน นี่ เขา
หมายความวา เขากลาวเปนคาถาตอนละ 8 บท หรือ 8 คํา ได 8 พันคําพอดี ในเรื่องราวของ พระ
เวสสันดรชากด จึงเรียกวา คาถาพัน คือ คาถาหนึ่งมี 8 คํา แตวาใน คาถาพัน นั้นตามบาล็เลา
เรื่องราวของ พระเวสสันดรชาดก ทีนี้ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัทฟงเทศนแหลกันนี่มันไมได
อะไรไปเลย ไดแตเพียงวา ตาหงา เหนื่อย แลวสตางคก็ไมได ตาหงารองทีไรอาตมาไดสตางคทุกที
ใชไหม สําหรับอานิสงสนี่ไมมี เพราะอะไร เพราะไมรูเรือ่ งไมสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได
ความมุงหมายของพระโบราณจารยก็มีอยูว า ใหบรรดาทานพุทธบริษทั จําจริยาของพระ
เวสสันดร หรือบุคคลที่เนื่องถึงกันแลวนําไปประพฤติปฏิบัติจะมีผลเชนนั้น ในตอนเริ่มเรื่องของ
พระเวสสันดรชาดก มีอยูว า ทานกลาวความเปนมาของ พระนางผุสดี กอน เพราะวา พระนางผุสดี
นี่ ถอยหลังจากกัปนี้ไปแสนกัป มีพระพุทธเจาองคหนึ่งที่ชื่อวา พระวิปสสี ทรงอุบัติขึ้นในโลก เวลา
นั้นพระนางเธอเปนพระราชธิดาของพระราชาองคหนึ่ง มีพระนามวา พระเจาพันธุมราช แลว
พระราชาองคนั้นก็มีพระราชธิดา 2 พระองค คือ พระนางผุสดีและนองสาว ในตอนกาลครั้งหนึ่งมี
บรรดาเมืองประเทศราชที่เรียกวา
เมืองขึ้นเขานําดอกไมเงินดอกไมทองมาถวายเปนเครื่อง
บรรณาการ แลวก็นําปุมแกนจันทนมาถวายดวย
พระราชบิดาจึงไดนําตนไมเงินตนไมทองนั้นใหแกนองสาว แลวก็ปุมแกนจันทนใหแก
บุคคลผูเปนพี่สาว สําหรับนองสาวจึงไดนําตนไมเงินตนไมทองใหชา งทําเปนเครื่องประดับ วาทํา
เปนเครื่องประดับอก สําหรับพี่สาวก็สงั่ ใหคนบดใหละเอียดคือ แกนจันทร แลวก็นําจุรณแกน
จันทนนนั้ ไปโปรยปรายในวิหารขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดวิหารใหหอมฟุงไป
หมดและสําหรับนองสาวก็ไดนําเครื่องประดับอกไปถวายพระพุทธเจา แตวาสองคนนี่มีอธิษฐานไม
เหมือนกัน ก็จัดเปนอธิษฐานบารมีอยูนะ วาการทําบุญนี่มันขึ้นกับอธิษฐานบารมีจะไปทางไหน
กันนะนั่น
ก็หมายความวา ทานที่เปนนองสาวเมื่อถวายเครื่องประดับอกกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาแลว ก็ตั้งมโนปณิธานวา หากขาพระพุทธเจาจะเกิดไปในชาติใดก็ตามที ขอเครื่องประดับอกนีจ้ ง
อยาคลาดจากขาพเจา หมายความวา มีเครือ่ งแตงตัวสวยๆ ตลอดชาติทุกชาติ นี่เธอปรารถนาเทานั้น

สําหรับพี่สาวนั้นปรารถนาคนละอยาง กลาววาการทีห่ มอมฉันนําจุรณแกนจันทนมาโปรย
ปรายทําใหวิหารนี่หอมตลบไป ทําลายสิ่งทีไมเปนคุณ หรือไมเปนประโยชน สิ่งทัง้ หลายเหลานี้
ยอมมีคุณไมใชมีโทษ ขาพระพุทธเจาขอปรารถนาเปนพระพุทธมารดาพระพุทธเจา พระองคใด
พระองคหนึ่งในอนาคตกาล ที่รวมความวา พี่สาวกับนองสาวนีต่ ั้งมโนปณิธานนี่ไมเหมือนกัน
พี่สาวนี่ตองการเปนมารดาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง แตนองสาวตองการคือวา เกิดไปทุก
ชาติขอใหมีเครื่องประดับอก เครื่องประดับอกก็สรอย พวกนี้ละนะเครื่องประดับสวยๆ
เมื่อพี่สาวตั้งมโนปณิธานอยางนั้น องคสมเด็จพระภควันตในสมัยนัน้ จึงไดพิจารณาดวย
อํานาจพระพุทธญาณก็จึงทราบวา เธอผูหญิงคนนี้ ตอไปในอนาคตกาล ผานไปอีกแสนกัป จะได
เปนพระมารดาของพระพุทธเจามีพระนามวา พระสมณโคดม แลวพระองคก็ทรงพยากรณตามนัน้
ตามพระบาลีทานกลาวสั้นๆ วา เมื่อทานทั้งสองนั้นตายจากความเปนคนหมายความวา
พระพุทธเจาก็นิพพาน พอก็ตายแมก็ตาย ตัวทานก็ตายเมื่อตายจากความเปนคนแลว ก็ไปทองเทีย่ ว
อยูบนสวรรค ในการทองเทีย่ วบนสวรรคในคราวนั้น จนกวาจะถึงกัปนีส้ ิ้นแสนกัป ทานไมไดบอก
วาไปเกิดที่ไหนเลย คือการทําบุญครั้งนั้น ทั้งสองพี่นองนั้นอยูบนสวรรคถึงแสนกัปของมนุษย
และเมื่อตนกัปนี้มีพระพุทธเจามีพระนามวา พระพุทธเจากกสันโธ ก็ทรงอุบัติขึ้นในโลก
ทานทั้งสองก็ลงมาเกิดอีกเปนลูกกษัตริยเปนวาระที่สอง
ตอนนี้สําหรับนองสาวที่ถวาย
เครื่องประดับอก ไดกลาววาทุกชาติที่ขาพเจาเกิดไปขอใหมีเครื่องประดับอก เครื่องแตงกายสวยๆ
อยางนี้ทุกชาติ ทานผูนี้เมื่อเปนสาวอายุประมาณ 16 ป ไดพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาซึ่งมี
พระนามวา พระกกุสันโธ ฟงเทศนจบเดียวเปนพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา
สวนพี่สาวนั้นก็ยืนยันวาจะเปนมารดาของพระพุทธเจาตอไป ก็เลยยังไมไดหลังจากนั้น
ไซรในกาลตอมากอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงอุบัติขนึ้ 1 ชาติ ในตอนนั้นพระ
พี่สาวก็มาเกิดเปน พระนางผุสดี คือวาตายจากสมัยนัน้ นองสาวเปนพระอรหันตก็ไปนิพพาน พี่สาว
ตองการปรารถนาเปนมารดาพระพุทธเจาก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีนามวา ผุสดี เปน
ชายาของ พระอินทร ครั้นเวลาที่เธอหมดบุญวาสนาบารมีที่จะตองกลับมาเกิดเปนมนุษย พระอินทร
แนะนําบอกวา วาระที่สุดของเธอมาถึงแลว เธอจะตองกลับไปเกิดเธอก็ขอพรจาก พระอินทร 10
ประการ ที่เรียกวา ทศพร
พร 10 ประการก็คือ หนึ่ง ใหมาเกิดในตระกูล พระเจามัทราช เปนตนประการที่สอง เกิด
มาแลวตองเปนคนสวย คิว้ งาม ตางาม ก็วาไปตามเรื่องของผูหญิง และก็ตอมาตองการใหมีบุตรที่
ปรากฏในจิตไวเปนกุศล และพระครรภของนางนี้ของตนเวลาตั้งครรภไมนนู เหมือนหญิงธรรมดา
สรุปแลวพรทั้ง 10 ประการนั้นพระอินทรก็ใหหมด เธอก็ไปเกิดในตระกูลของ พระเจามัทราช
ตอมาก็ไดมาแตงงานกับ พระเจากรุงสัญชัย และเวลาที่แตงงานแลวนี่

ตอนนี้ขอยอนมานิดหนึ่ง วาการทําบุญที่ประกอบไปดวยจิตที่เปนมหากุศลระวังใหดีนะ
การทําบุญนี่ตอ งทําจิตใหตรง วาเวลานี้เราทําบุญ อยาใหอารมณที่เปนบาปเขามาของแมแตนดิ หนึ่ง
ถาอารมณที่เปนบาปเขามาของคือ อารมณที่เปนบาป อารมณที่ไมพอใจเขามาของนี่ ตายแลวไมได
เปนเทวดา ไมไดเปนนางฟาแตวาตายแลวเปนอสูร มีทิพยวิมานอยูเหมือนกัน แตวาหนาตายุงไป
หนอย ไมสวยแลวเวลาที่ทา นบรรดาพุทธบริษัททําบุญก็ดูตัวอยาง พระนางผุสดี กับนองสาวทาน
เปนลูกกษัตริย ทานไมไดถอื ตัววาทานเปนลูกกษัตริย เวลาทําบุญก็เคารพในบุญดวยดี แลวตั้งจิต
อธิษฐาน ไว จําไววา กรทําบุญทุกอยางตองมีอธิษฐานบารมี แลวก็กอนที่จะทําบุญใหไดกุศลเต็มที่ก็
ตอง หนึ่ง กอนที่จะใหตั้งใจวาจะให ประการที่สอง เวลาใหก็เต็มใจให ประการที่สาม เวลาใหแลวมี
ความเลื่อมใสมีความปลื้มใจ ถาทานประกอบดวย 3 ประการอยางนี้ มีอานิสงสเลิศ ของมาก ของ
นอย ของราคาถูก ของราคาแพง มันมีผลเหมือนกัน
รวมความวา พระนางไดรับพรจาก พระอินทร แลวก็มาเกิดในสํานักของ พระเจามัทราช
แลวก็ไดแตงงานกับ พระเจากรุงสัญชัย ตอนนี้ พระอินทร ก็รอนใจวา พรเกาประการเธอไดแลว แต
ยังขาดอยูพ รอันหนึ่งคือ ไดลูกที่มีจิตเปนกุศล ฉะนั้น พระอินทร จึงไดไปอาราธนาองคสมเด็จพระ
ทศพลคือ พระพุทธเจาองคนี้ ในสมัยนั้นเปนเทพบุตรอยูชั้น ดุสติ ใหมาเกิด วาถึงเวลาที่จะมาทรง
อุบัติขึ้นในโลก พระองคก็ทรงรับ
เมื่อรับแลวตอนนี้ก็ถือวามาเกิดแลว เวลาที่คลอดจากพระครรภพระมารดาเมื่อครรภแกแลว
จริงๆ วาปรากฏวา พระนางนี่มีความปรารถนาจะไปเทีย่ วชมตลาดก็นําทานไปเทีย่ วชมตลาด และ
ในเวลานั้นก็บงั เอิญปวดพระครรภ มีลมเบงใกลจะคลอด จะคลอดที่ไหน ก็กลางถนน ที่เรียกวา
เวสสันดร ๆ นั้นเขาแปลวากลางถนน กลางตรอกพอคา บรรดาเทวดาทั้งหลายก็มาชวย
ประคับประคองทั้งนางฟาและเทวดาเมื่อ พระเวสสันดร คลอดออกมาแลวก็กลาวคํากับแมวา อามะ
ขาแตแม มีเงินไหม ขอเงินใหทาน ทีนี้เวลาพระพุทธเจานะ กอนที่บารมีจะเต็มนะเกิดมาแลวพูดได
3 ชาติ พอคลอดจากครรภมารดาจริงๆ ก็พดู ไดทันทีนี่มี 3 ชาติ พระมารดาก็มอบเงินใหพันบาท คือ
พันกหาปณะ คือ สี่พันบาท พระองคที่ทรงใหทานหลังจากนั้นพระราชบิดาก็นํามาสงที่พระราชฐาน
รวมความวา ในกาลตอมา เมื่อพระองคเติบโตขึ้นมาแลว พระราชบิดาก็ทรงใหแตงงานกับ
พระนางมัทรี นี่เปนเพราะวา สองคนนี่เปนคูบารมีกันจริงๆ คือพระพุทธเจากับ พระนางพิมพา หรื
วาสมัยนัน้ เปน พระเวสสันดร กับ พระนางมัทรี ทานทั้งสองนี้เปนคูบารมีกนั มาตั้งแตเริ่มตน
ปรารถนาพระโพธิญาณเมื่อพระพุทธเจาปรารถนาพระโพธิญาณในระยะตนมีสตรีคนหนึ่งเขาไป
ขอธิษฐานวาขาพเจาขอเปนคูบ ารมีขององคสมเด็จพระพิชติ มาร คือคนๆ นี้จนกวาจะไดบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนั้นคนทั้งสองนี่จึงไมคลาดกัน
เมื่อ พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตว ไดรับราชสมบัติจากพระราชบิดา ก็มานั่ง
คิดวา เราจะใหทาน จึงตั้งโรงงาน 6 แหง คือรอบพระนคร 5 แหง และภายในพระนคร 1 แหง

บริจาคทั้งกลางวันและกลางคืน แกคนยากจนเข็ญใจ คนกําพรา คนเดินทาง จายคาโรงงาน คือโรง
ทานโรงหนึ่งวันละแสนกหาปณะ เทากับวันละ 4 แสนบาท ในสมัยนั้น แตวาคนรับทานทุกวันก็
เปนที่พอใจ แตกําลังทานนีพ่ ระองคไมพอใจนัก คิดวา ทานทั้งหลายเหลานี้ เปนทานภายนอก ทําไม
คนทั้งหลายไมขอดวงตาเรา ไมขอแขนซาย ไมขอแขนขวา ไมขอหทัย ถาขอเราจะใหเพราะ
ปรารถนาพระโพธิญาณวา ตอนที่ พระเวสสันดร เกิดขึน้ นั้นก็มีชางตัวหนึ่ง นําชางเผือกเขามาไวใน
โรงชาง เรียกวา ชางปุจจัยนาเคนทร หรือ ปจจัยนาค ชางตัวนี้ก็มบี ุญมากเปนคูบารมี
ตอมาในวันหนึ่งเมื่อ พระเวสสันดร จะออกไปตรวจโรงทาน ไประหวางทางก็มีพราหมณ
8 คน ที่ชาว เมืองกลิงคราษฏร ที่ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลเขาประชุมกันวา การที่ฝนแลงอยางนี้
เพราะพระราชามดี จึงเกณฑใหพระราชารักษาอุโบสถกับพระราชินี ฝายพระราชก็ทําตาม ทําตาม
สิ้นระยะเวลา 15 วันฝนก็ไมตก ก็จึงมาปรึกษากันวา ไอฝนแลงประเภทนี้จะโทษพระราชาไมได
พระราชาทําดีแลว ถากระไรก็ดี พระเวสสันดร นี่มีชางตัวหนึ่งวา ปจจัยนาค ชางตัวนี้ไปไหนฝนฟา
ดี บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความสุข พืชพรรณธัญญาหารดี จึงไดสง พราหมณ 8 คนมาขอ เมื่อ
เวลาที่ พระเวสสันดร จะไปตรวจโรงทานก็ทรงคอชาง พราหมณแกก็มาขอ อางเหตุผลตางๆ ทานก็
มีความสงสารจึงยกชางใหพชื พรรณธัญญาหารดีเขาก็จะคืนให เมื่อทานใหชางไปแลว แตวา ความ
จริงชางนี่เปนชางคูบารมีของทาน
บรรดาทานพุทธบริษัทฟงตอนนี้แลวก็จําใหดีนะ วาการทําความดีไมใชวาจะรับคําชมเชย
เสมอ และการทําความดีไมใชวาจะมีความสุขใจเสมอไป พระเวสสันดร ใหชาง ชาวบานโกรธ แต
วาความจริงมันชางของ พระเวสสันดร ทานใหไปดวยเมตตา ชาวบานก็โกรธ หาวาใหของมีคากับ
ประเทศอื่นไป ก็ตางคนตางประชุมกันวา จะตองเรียนให พระเจากรุงสีพี หรือ พระเจากรุงสญชัย
ขับไล พระเวสสันดร ออกจากพระราชนิเวศน นี่ความจริงมันไมใชเรื่องของชาวบาน ชาวบานนะ
เสือกเฉยๆ หรือไง ตาหงา นะ
เมื่อ พระเวสสันดร ไมเกิดชางตัวนีก้ ็ไมมา เมื่อทานเกิดแมชางก็เอามาใหเปนชางของ พระ
เวสสันดร คูบารมี แตวาทําไมชาวบานจึงทําอยางนัน้ เรียกวาเปนการบังคับลงประชาทัณฑกัน
รวมกันมารปะชุมขับไล ขอ พระเจากรุงสญชัย ขับไล พระเวสสันดร ถาไมขับ ดีไมดีเขาก็จะยึด
อํานาจเอา พระเจากรุงสญชัย ก็มีความจําเปนจําใจตองใหลูกชายออกจากพระราชนิเวศน
ขอเลาลัดๆ ไมใชเลาเหมือน ตาหงา รองเพลง ตอนนั้น พระเวสสันดร ไปลา พระนางมัทรี
พระนางมัทรี ก็ไมยอมอยูบาน ไมยอมอยูว งั ขอไปดวย กัณหาชาลี ก็ขอไปดวย แตกอนที่จะไป พระ
เวสสันดร ขอให สัตตสตกมหาทาน กอน พระเจากรุงสญชัย ก็อนุมตั ิ คือให ชาง มา โค กระบือ
หญิง ชาย ทาสหญิง ทาสชาย อยางละรอยๆ กับบรรดาประชาชนใหจนสิ้นไปแลวในที่สุด ก็ใหเหลา
เปน สัตตสตกมหาทาน ดวย ใหสุรา ทั้งนี้เพราะอะไร พระพุทธเจาเทศนไปถึงตอนนีพ้ ระสงฆถาม
วา การใหสุราก็ดี การใหเนื้อสดก็ดี สองอยางนี้เปนทาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา ไมมี

อานิสงสทําไมเมื่อพระองคเปน พระเวสสันดร นะ จึงไดใหนุราเปนทาน พระพุทธเจาทรงยอมรับวา
การใหสุราเปนทานไมมีอานิสงสก็จริงแหล แตทวาเวลานั้น ตถาคตตองการใหใหเปนที่ถูกใจผูร ับ
เพราะไอคนขี้เหลานี้ใหเงินใหทองใหผาผอนทอนสไบมันไมชอบ มันชอบเหลา ก็ตามใจมัน คือไม
ตองการอานิสงส
รวมความวา เมื่อทานใหทานเสร็จทานก็เดินทางออกจากรพะราชนิเวศนตอนนี้ขอยอนหลัง
มานิดหนึ่ง วาทําไม พระเวสสันดร ทําดี เปนที่รักของคนใหทาน แกคนกําพราและยากจนที่ไมเคยมี
มาในกาลกอน ตั้งโรงทาน 6 แหง พวกคนจนกินสลาย นอนสลาย คนกําพราเดินทางสบายที่สุด ไม
มีใครมีความทุกขไมมีเสื้อผา ผาผอนทอนสไบไปเอาไดจากโรงทาน ไมมีอาหารจะกิน ไมมีขนมจะ
กิน กินไดจากโรงทาน ไมมียารักษาโรคไปขอไดจากโรงทาน มีหมอรักษาได เขาสบายอยางนี้ทําไม
จึงพาลขับไล พระเวสสันดร แลวทุกคนทําไมจึงไมมีปญญาจะคิดเสียบางเลยวา พระเวสสันดร นะดี
ขนาดไหน ใหความสุขกับเขาขนาดไหนทําไมจึงไมคิด ไอคนนะทําไมถึงโงทั้งประเทศ มี ตาหงา
คนเดียวเวลานัน้ ไมโงเอาเรื่องมาเทศนหาสตางคสมัยเปนพระ จริงไหม
ตอนนี้ตองยอนหลังไปถึงเรื่องของเทวดา ความจริงที่ พระนางผุสดี จะมาเกิดก็มาเกิดจากเท
ดาคือ พระอินทร สงลงมา ตอนจะแตงงานก็ พระอินทร จับแตงงานเหมือนกัน แตไมเห็นตัว แลว
ตอมาที่ พระเวสสันดร จะมาเกิด มาจาพระโพธิสัตวมาจาก ชั้นดุสิต พระอินทร ก็นํามา แลว พระ
อินทร ก็ทรงทราบวา พระเวสสันดร บําเพ็ญบารมีชาตินี้เปนชาติสุดทาย บารมีเต็ม ฉะนั้นชาติที่
บารมีเต็มจะตองบําเพ็ญบารมีครบถวนสิบประการ ถาหากวาจะให พระเวสสันดร อยูใน
พระราชฐาน ไอนี่มันขาดไปอยางหนึ่ง คือ เนกขัมมบารมี เนกขัมมบารมี นี่เขาแปลวา การถือบวช
ฉะนั้นในเมื่อ พระเวสสันดร ใหทานชางไป บรรดาเทวดาทั้งหลายก็บนั ดาลใหชาวบานโกรธ พระ
เวสสันดร ไอแบบนี้นะ ตาหงา นะ มันตองหวดปากกันดีไหม ฮึ บันดาลใหบรรดาชาวบานโกรธ
พระเวสสันดร รองเตือนให พระเจากรุงสญชัย ขับ พระเวสสันดร ทั้งนี้ตองการอะไร ก็ตองการให
พระเวสสันดร บําเพ็ญบารมีครบสิบบารมีพอดี คือถาไมไปขาด เนกขัมมบารมี
แลวก็ประการที่สอง คนที่จะเปนพระพุทธเจา จะตองบําเพ็ญบารมีสําคัญอีกบารมีหนึ่ง คือ
บริจาคลูกและเมียเปนทาน ถาขาดบริจาคลูกและบริจาคเมียเปนทานยังถือวาบารมีไมเต็ม นี่เปนหตุ
เมื่อ พระเวสสันดร บรมกษัตริยทาวเธอไดลาพระราชบิดาเสด็จไป ก็ยงั มีคนจัญไร พราหมณ 2 คน
มาขอมาอีก นี่ไอคนระยําๆ มันไมไดคดิ วามาขอมา มาเทียมรถ ทานก็ให เมื่อทานใหไปแลวทํา
อยางไรเหลือแตรถนี่ มามมี เทวดาก็ขับ พระเวสสันดร ไป ก็เลยตองแปลงเปนมา ใหสมน้ําหนานะ
ตาหงา นะ แปลงเปนมาลากรถ สองตัวก็สององค ใชไหม
ตอไปไมชาไมนานเทาใด มีคนมาตัดหนาขอรถซะอีก พระเวสสันดร ก็ใหรถมาก็เลย
หายไป ทีนี้เปนเรื่องของเทวดาทั้งหมด คือชวยกันก็เพราะประสงคจะใหบําเพ็ญบารมีใหเต็ม

หลังจากนัน้ ทั้งสองพระองคก็ตองอุมลูกหญิงและลูกชายเดินเขาไปในปาเมื่อเขาไปในปา
แลว เมื่อลูกตองการดอกไมและผลไม ความจริงตนมันสูงเทวดาก็ตองโนมเอาตนไมมาใหเอื้อมถึง
ใหหยิบ เก็บมาให นี่เปนเรื่องของเทวดา
แลวตอไปก็ไปถึง เมืองเจตรัฐ ซึ่งเปนเมืองของ พระนางมัทรี ทั้งสองพระองคนี้ก็ไปพักอยู
ที่ศาลาหนาพระราชนิเวศน จะเขาไปขางใน ขาเลาลัดๆ
ตอไปทานก็ไป เขาวงกต แตความจริง เขาวงกต นี่ พระเวสสันดร ก็ไมทรงรูจัก แตวาเปน
เรื่องของเทวดานํา บรรดา เจตราช ทั้งหลายก็ตั้ง เจตบุตร ไวเปนนานดวน ระวังตนทางไววาไมให
ใครไปกวน พระเวสสันดร พอไปถึง เขาวงกต ก็ปรากฏวา มีสระโบกขรณี มีถ้ํา มีตาํ หนักคือ มีกฏุ ิ
ของฤาษี มีเครื่องของฤาษีพรอมมูล เครื่องของ พระเวสสันดร ชุดนี้ เครื่องของ พระนางมัทรี ชุดนี้
เขาเขียนไวเสร็จ เปนเรื่องของเทวดาทั้งหมด
ตอนถึงตอนนีแ้ หละทั้งสองทั้งสามสี่คน ก็เปนดาบส คือบําเพ็ญ เนกขัมมบารมี ถือบวช ถือ
บวชเวลานัน้ เขาบอกวา พระเวสสันดร ถือศีล 6 ศีลอะไรบางก็ไมรู เอาแค 6 ก็แลวกันนะ
รวมความวา สําหรับ วิกาลโภชนาเวรมณี นีท่ านถือชวงกลางคืน เพราะวาตอนเชานะกินมัน
เพราะวา พระนางมัทรี ตองไปหาเผือกหามันในเวลาเชาจะกลับมาก็เทีย่ งก็บาย ถือวาเวลากลางคืน
ไมกินอะไรเลย บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ฟงตอนนี้กต็ อ งถือกําลังใจเปนสําคัญ ถาเจตนาใดมีอยูถา
เราคิดวาเราจะปฏิบัติตามเยี่ยงอยางขององคสมเด็จพระบรมครุ การที่ พระเวสสันดร ตองถูกบรรดา
ประชาชนขับไลทั้งๆ ที่ไมมีความผิด ตองคิดตามนั้นวา เวลานั้นทานไมไดโกรธบรรดาประชาชน
เลย ทานถือวา เปนกฎของกรรมของเรา กรรมของเราแมแตเราจะทําความดี แตเวลานีอ้ าจจะมีกรรม
ที่เปนอกุศลเขามาดลใจทําใหบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงพากันเกลียดเราขับไลเรา อันนี้พระองค
ทรงระงับความโกรธ จัดเปนขันติบารมี ขันติบารมี เมตตาบารมี เปนทั้งสองประการ ตองจําใหดนี ะ
ตอไปเมื่อเขาไปในปาก็ถือ เนกขัมมบารมี ถือเปนนักพรตดวยกันทั้งหมดทั้ง พระนางมัทรี
ทั้ง พระเวสสันดร กัณหา และ ชาลี พระนางมัทรี ก็มีความดี แมจะเปนลูกกษัตริยไ มเคยลําบากอยู
ในปา ก็หาเผือกหามันมาใหแกพระสวามีตลอดเวลา นี่เปนกําลังใจของ พระนางมัทรี ขอเลาลัด
ตอไปก็ปรากฏวามีโจรสลัดคือ อีตาชูชก ใชไหม ตาหงา อีตาชูชก นี่แกไดเมียสาว เพราะวา
แกเปนขอทาน ใครๆ ก็รูเรื่อง ตอมาไดเมียสามเพราะวาถวายดอกบัวหนุม เอะ ใชไหม ถวายดอกไม
สาวกับพระสงฆใชไหมละ อียายอมิตตดา แกถวายดอกไมแก อานิสงสก็เลยไดผัวแก เขาวาอยาง
นั้นนะ ก็เรื่องของแก
ตอมาแกก็รับใชจากภรรยาใหไปขอทาสทีนี้เทวดาก็ดลใจให นางอมิตตดา บอกกับ ชูชก
วาวเลานี้ พระเวสสันดร เขาไปอยูใน เขาวงกต และเปนคนใจดีชอบบริจาคทาน ขอใหทานจะไปขอ
กัณหา และ ชาลี มาความจริง อมิตตดา ก็ไมรูเรื่อง ชูชก ก็ไมรูเรื่องแตเทวดาดลใจ ตาชูชก จึงออกไป

จากบาน เมื่ออกไปจากบานอยูขางหลัง อมิตตดา ก็มีผวั ใหม มีผัวหนุม ตาชูชก ก็เดินไปขอ พระ
เวสสันดร
ตอนนี้ก็ขอจับเรื่องตอนลัด วาในเมื่อไดลกู ของ พระเวสสันดร คือ พระกัณหา และ ชาลี
เปนทาส เมื่อ พระเวสสันดร มอบใหแลว แทนที่แกจะรับมาเฉยๆ แกกลับนําเถาวัลยเขาไปมัดไวที่
มือของทั้งสองคน แลวก็เฆี่ยนตีตอหนาพระราชบิดา ตอนนี้ปรากฏวาพระราชบิดา ขันติเกือบแตก
ถึงกับชักพระขรรคถือวาดูถูกกันเกินไป แตก็มาตัดสินใจไดทันทีวา นัน่ เขาขากับเจา บาวกับนายเรา
ใหเขาแลว ก็เลยน้ําตามไหลเดินเขาหลังกฏิไป ลูกชายทั้งสองก็ถูกทรมานมาเขาเฆี่ยนเขาตีฉุด
กระชากลากมา ถึงเวลากลางคืนตาชูชกแกก็นอนบนยอดไม ใหสองคนนอนโคนไม เสือจะกิน สัตว
จะกัด ก็ชางมันปะไร ไมใชตัวของเรา
แตเทวดาทานก็ตองแปลงเปน พระเวสสันดร และ พระนางมัทรี มาประคับประคองลูกทั้ง
สอง ทานทั้งสองดีใจ ตอนเชาเทวดาก็หายไป
เปนอันวา ตอนนี้กย็ อนถึงบาปกรรมวาทําไมสองกุมารนี่ เมื่อเขารับไปเปนทาส ควรจะ
ประคับประคองเขาก็ใหแลวดวยดี ทานก็กลาวถึงบุพกรรมในตอนตนวาในชาติกอนนี้ ตาชูชก นี่แก
เปนควายแก ที่ชาวบานเขาไมใชงานแลว เขาก็ปลอยไปตามถากรรมคือ มีอิสรภาพ ไมตองเขาคอก
ไมตองเขาแหลง ไมตองใชงาน แกก็กนิ หญาของแกเรื่อยไปตามปกติ ทีนี้สองกุมารคือ กัณหา และ
ชาลี นี่ เปนลูกชาวนา เปนลูกชาวนาพอแมตกกลาไวใหลูกคอยดู ไอตาควายแกตวั นี้ เด็กเผลอเมื่อไร
แกกินขาวกลาทุกที ทั้งสองคนก็ถูกบิดามารดาเฆี่ยนตีและดาวา หาวาไมระมัดระวัง เผลอไมได
เผลอจะตองกินทุกที วันหนึง่ ทั้งสองพี่นองคิดวา พรุงนีถ้ าไอควายแกตัวนี้มา เราจะตองจับมันดีเสีย
ใหเข็ด รุงขึ้นแกจองอยู ก็มาจริงๆ แกก็จบั ไปสนตะพายผูกับตนไม แกลวเฆีย่ นตีดว ยไมเรียว จน
หนําใจแลวก็ปลอยควายแกตัวนั้นไป
องคสมเด็จพระทศพลตรัสตอไปวา เมื่อ ชูชก แกเดินนําผาน กรุงสีพี แกหลงทาง แทนที่แก
จะไปหา อมิตตดา แตความจริงแกไปหา อมิตตดา ก็ไมมี อมิตตดา แลว เทวดานําหลงทางผาน กรุง
สีพี เวลานั้น พระเจากรุงสัญชัย นั่งอยูก บั บรรดาอํามาตยราชบริพาร พระราชฐานเวลานั้นก็บานฝา
กระดานธรรมดาๆ ไอรั้วไอวังมันก็เห็นจะมีแตรั้วไมไผหรือไงไมทราย มันถึงไดมองเห็นนะ ตาชู
ชก แกฉุดแระชากลากสองกุมารผานไป พระเจากรุงสญชัย มองแตไกลก็สงสัยวาสองคนนั้นเหมือน
หลายของเรา จึงไดถามอํามาตยขาราชบริพารที่เขาหนุมกวา ก็บอก ใชพระเจาคะ ทานจึงใหไปนํามา
พอนําเขามาแลว ชูชก ก็เขามา สองกุมารก็เขามา กัณหา และ ชาลี นั่งอยูขางลาง พระเจาปูก ็
บอกวา หลานทั้งสองขึ้นมานั่งตักปู หลานทั้งสองบอกวานั่งตักไมไดพระเจาคะ เพราะวาเวลานี้พระ
เจาพอมอบใหเปนทาสของ ชูชก ไมใชเจาเสียแลว จึงถามวา แลวพอสัง่ วาอยางไร บอกวา พอสั่งวา
ตองไถดวยคาไถคือพอตีราคามาทองคําตั้งพันตําลึง เปนตน และก็ขาวของตางๆ กัณหา และ ชาลี
ของไถไมเสมอกัน ทั้งนี้ พระเวสสันดร ตองการวา ถาใครตองการจะไปจาก ชูชก ถาคนธรรมดา

นําไปไมไดนอกจากกษัตริยห รือมหาเศรษฐี พระเจาปูกใ็ หนําของตามที่ พระเวสสันดร ตีราคานี้มา
กอง เปนมหาเศรษฐีใหญเลย มหาชูชก
เมื่อพนจากความเปนทาสแลว ทั้งสอง กัณหา และ ชาลี ก็ไปนั่งตักพระเจาปู พระเจาปูจึงได
มีรับสั่งใหอํามาตยราชบริพาร นํา ชูชก ไปพักผอนนอนใหสบาย พรอมดวยสมบัติและเลี้ยงดูเปน
อยางดี ปรากฏวา ชูชก นี้ไมเคยกินของดี อดอยากมานาน มาพบของดีๆ เขาก็เลยลอซะเต็มที่ ผลที
สุดธาตุไมยอย ตายไปเลย เมื่อตายแลวพระราชาทานก็ดี ทานประกาศหาญาติของ ชูชก ชูชก ไมมี
ญาติ เปนอันวาสมบัติของ ชูชก ก็ตกเปนของหลวงไป ชูชก นี่คือ เทวทัต
แลวตอมาพระมหากษัตริยคอื พระเจากรุงสญชัย ก็ถาม กัณหา และ ชาลี วา พอและแมมี
ความสุขดีหรือ ทานก็บอกวา พอกับแมมีความลําบากมาก เวลานั้นก็เปนเวลาพอดีที่เทวดาทั้งหลาย
ถอนความรูสึกของบรรดาประชาชนทั้งหลายคือความจริง พระเวสสันดร ไปไมนาน ไมกวี่ ัน เทวดา
ก็ถอนความรูส ึกของบรรดาประชาชน คนทั้งหลายมีอารมณเปนของตัวเอง ก็เลยคิดถึง พระ
เวสสันดร ขึ้นมาอีก อยากให พระเวสสันดร กลับมาสูพระราชนิเวศน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะ พระ
เวสสันดร ไปแลว โรงทาน 6 แหงก็เลิกให คนจนก็จนตอไป คนเปนไขไดปวยก็ตองรักษาตนเองต
งอใชเงินใชทอง รวมความวา ขี้เกียจไมไดตองขยันเมื่อมีความลําบากก็นึกถึง พระเวสสันดร
เวลานั้นเมื่อ กัณหา และ ชาลี เขามาแลว พระเจากรุงสญชัย บรมกษัตริยพระบาททาวเธอจึง
ประกาศใหบรรดาประชาชนทั้งหลาย วาเวลานี้เราตองการจะไปรับ พระเวสสันดร กับ พระนางมัท
รี กลับสูพระราชนิเวศน บรรดาประชาชนทั้งหลายจะขัดของไหม คนพวกนัน้ หิวทานมาตั้งป เมื่อได
ทราบอยางนี้กด็ ีใจ ตางคนตางก็สาธุทั่วกันวา ไปๆ จะไปรับดวยกัน เปนอันวา จึงจัดขบวนเปนจาตุ
รงคเสนา พรอมดวยประชากรทั้งหลาย ไปรับ พระเวสสันดร
ตอนนี้นะ ขณะที่เคลื่อนไป มันก็เปนกองทัพใหญ เปนกองทัพทหารและก็เปนกองทัพ
ประชาชน กองทัพใหญมหึมามาก ตอนนัน้ พระเวสสันดร กับ พระนางมัทรี นั่งอยูบนดาศรมบน
กลางๆ เขา เห็นบรรดากองทัพทั้งหลายเคลื่อนไปก็คิดในใจวา เวลานี้อาจจะมีประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ที่รูวาเราถูกเนรเทศมาอยู เขาวงกต สําหรับที่ กรุงสีพี มีพระราชบิดาที่ปกครองอยูเปนคนแก
คงจะยกทัพมายึดพระนคร และเมื่อยึดไดแลวก็เขาใจวา เรายังอยูที่นกี่ ็จะตามมาฆาเสียใหสิ้นซากไป
พระเวสสันดร เกิดความกลัวขึ้นมา จึงบอก พระนางมัทรี วาเธอรับหนาอยูก อนนะ ฉันจะหลบไป
อยูหลับอาศรมกอน
นี่เปนอยางนี้นะ
ตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟงใหดี
วาเปนกฎของกรรม
พระพุทธเจากลาววา ที่ พระเวสสันดร มีความรูสึกอยางนัน้ ความจริงหนวยทหารตางๆ พระองคเคย
ปกครองมา มันนาจะรูจัก แตกลับมีความคิดอยางนัน้ ขึ้นมาทานบอกวา ในสมัยหนึ่ง กอนชาตินี้
พระเวสสันดร เปนกษัตริยว นั หนึ่งทรงเสียพระนคร ไอการเสียพระนครนั้นก็มีกองทหาร มีจาตุรงค
เสนาแวดลอมเปนขบวนใหญ ปรากฏวาขณะที่เดินไป มีพระองคหนึ่งทานเดินสวนทางมา พระ

เวสสันดร ทานก็มีความเมตตาในพระความจริงทานมีความเคารพในพระทานจึงไดบอกใหทหารไป
บอก ไปบอกกับพระ อราธนาทานดวยดี บอกวาขบวนของเรานะมันใหญมากหากเดินมาตามทาง
อยางนี้ ทานจะลําบากเวลาที่กองทัพเขาไปถึง ขอใหพระคุณเจาจงหลีกทางเสียหนอยเถอะ พอกทอง
ทัพผานไปเสียกอนแลวจึงเดินตอไป เมื่อนายทหารชัน้ ผูใหญไปบอกใหพระทราบ พระเกิดความ
หวาดกลัวพระราชา จึงหลบไป
พระพุทธเจาบอกกรรมเพียงเทานี้แหละ สมัยที่ทานเปน พระเวสสันดร เห็นกองทัพใหญ
ของพระราชบิดา ก็คิดวาเปนกองทัพของคนอื่นเกิดความหวาดกลัง นีก่ รรมเล็กนอยเทานี้มันตามย่ํา
ยีตลอดเวลา ตอมาก็ปรากฏวา เมื่อเขาไปถึง เมื่อกองทัพไปยับยั้งอยูชายเขตเขา กัณหา และ ชาลี จึง
นําพระเจาปู และพระเจายา ไปหาพระเจาพอ พระเจาแม ก็ปรากฏวา พบแตพระเจาแม พระเจาพอ
ไมพบ ตอมาพระเจาแมก็ใหไปตามพระเจาพอออกมาทั้ง 6 กษัตริยออกมาพบกัน ตอนนั้นนีด่ ีใจมาก
ดีใจไปดีใจมาเลยสลบทั้ง 6 คน แลวไอกองทัพทั้งหมดก็สลบหมด สงสัยตอนนั้น ตาหงา คงไมสลบ
เพราะ ตาหงา แกเปนหมาตามกองทัพไปดวย (หัวเราะ) ไปหรือเปลา หงา
ปรากฏวา เปนการสลบหมด พอสบหมดก็เปนเหตุยุงถึงเทวดา เทวดาเห็นวา ถาไมชวยคน
ทั้งหมดนี้ ทัง้ หมดก็จะตายไปหมด ก็ชอื่ วาเราทําความไมดีทําใหหนอพระบรมพงศโพธิสัตวตอง
สิ้นชีวิต จึงบันดาลใหฝนโบกขรพรรษตกลงมา ไอฝนโบกขรพรรษนี่มันแปลกจากฝนอื่นคือ มี
น้ําฝนสีแดงคลายกับสีเทานกพิราบ ถาคนใครตองการใหเปยกมาก ใครตองการใหเปยกนอยก็เปยก
นอย ใครไมไตองการใหเปยกเลย ฝนก็จะไมเปยก
เมื่อฝนโบกขรพรรษโปรยปรายลงมาอยางนี้ ปรากฏวาทั้ง 6 กษัตริยก็ดีทหารและบรรดา
ประชาชนทั้งหมดก็ดี ก็ฟน คืนสติ ตอนนี้จึงนํากลับเขาสูพระนครเขาเรียกวาอะไร ตอนนี้เรียกวา
อะไรนะ ตาหงา เรียกวา นครกัณฑ ใชไหม จบแลวนะ ก็เลาแคนกี้ ถ็ ือวาจบ มาถึงไดก็บุญดวยแลว
คอมันไมดี
แลวมาตอนนีค้ ือ ตอนที่ฝนโบกขรพรรษตกมานีแ่ หละ เปนเหตุทพี่ ระพุทธเจาจะทรงเลา
เรื่องราวของ พระเวสสันดร ที่พระพุทธเจาทรงเลาเรื่องราวของ พระเวสสันดร นั้น ตอนนั้นก็มีอยู
วา พระเจาสุทโธทนะมหาราช พระราชบิดาตองการใหพระองคทรงไปโปรด กรุงกบิลพัสดุมหา
นคร แตวาองคสมเด็จพระชินวรทรงทราบวา หมูพระประยูรญาติวา เปนคนที่มีมานะและทิฏฐิมาก
ใชเวลาถวงเวลามาถึง 7 ป องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดเสด็จไปที่นั่นและก็ในตอนนัน้ เมื่อเวลาเขาไป
แลว คนก็ยังเคารพไมหมด ทัง้ ๆ ที่สง พระอทายี ไปประกาศพระศาสนากอนถึง 60 วัน คนเหลานัน้
ยังถือตัว ญาติผูใหญถือวาเราโตกวา สิทธัตถะราชกุมาร ก็ไมยอมไหว แตวาถานั่งขางหนาไมยอม
ไหวเขาเขาก็จะนินทาเอาได จึงใหคนที่ออ นกวาพระพุทธเจานั่งขางหนาตัว ตัวนัง่ ขางหลังแลวก็ให
คนเล็กๆ ไหว ตัวเองไมไหว

เมื่องอคสมเด็จพระจอมไตรเห็นเชนนั้นจึงแสดงปาฏิหาริย เหาะขึ้นไปบนอากาศ เหาะไป
เหาะมา เหาะมาเหาะไป พระเจาสุทโธทนะ นะทานกราบมาตั้งแตออก เมื่อคลอดมาทานก็กราบ เมือ่
อายุ 7 ป ทานก็กราบ มาหนนี้ทานบอกกราบเปนครั้งที่สาม เมื่อ พระเจาสุทโธทนะมหาราช กราบ
กราบไปทานกลางประชาชน คนทั้งหมดก็ตองกราบ เมื่อพระพุทธเจาเห็นคนทั้งหมดมีศรัทา
พอสมควรเชนนั้น จงลงมาแสดงพระธรรมเทศนา แตพอเทศนืจบเทานั้นละ ปรากฏวา พระเจาสุ
ทโธทนะมหาราช เปนพระโสดาบัน และหมูพระประยูรญาติทั้งหลาย ที่มีความเคารพดวยดีกเ็ ปน
พระโสดาบันไปตามๆ กัน เมื่อเทศนจบคราวนั้น ก็ปรากฏวามีฝนโบกขรพรรษตกลงมา
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เขาพัก บรรดาพระสงฆก็เขาพักที่ของตัว
ตามที่เขาจัดไว บรรดาพระสงฆทั้งหลายจึงประชุมกันบอกวาเห็นเปนที่นาอัศจรรย องคสมเด็จพระ
ภควันตทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณมาตั้งหลายป เทศนที่ไหนก็ดี ไมเคยเห็ฯมีฝนโบกขร
พรรษตกลงมา แตวันนีพ้ อเทศนจบ มีฝนโบกขรพรรษตกลงมาเปนอัศจรรย เมื่อองคสมเด็จรพะ
พิชิตมาไดสดับเสียงของบรรดาพระสงฆที่คุยกันอยูไกล แตฟงดวยหูเปนทิพย เมื่อทรงทราบอยุแลว
ก็ทรงมีพระพุทธดําริวา ราจะไปคุยกับพระดีหรือมดี พระพุทธเจาเวลาทานจะคุยกับใครทานตอง
มองผล เพราะถาไมบรรลุมรรคผลนี่ทานไมคุยก็ทรงทราบวา ถาเราไปที่นั่น เลาความเปนมาของ
เรื่องราวของ พระเวสสันดรชาดก พอจบลงไปแลวบรรดาพระทั้งหลายเหลานั้นที่เปนปุถุชนก็จะได
เปนพระอริยเจา ถาเปนพระอริยเจาเบื้องต่าํ ก็จะไดเปนพระอริยเจาเบื้องสูง
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเสด็จไปที่หมูพระนั่งคุยกัน บรรดาพระทั้งหลายปูอาสนะถวายให
องคสมเด็จพระจอมไตรประทับที่นั่น
และเปนจริยาของพระสงฆและพระพุทธเจาตองปฏิบัติ
เหมือนกันอยูข อนหึ่ง คือรูแลวตองทําเปนไมรู นี่เหมือนกันนะ พอองคสมเด็จพระบรมครูประทับ
นั่งแลว จึงไดตรัสถามวา ภิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอสนทนากันดวยเชื่ออะไร แตความจริงฟงเสีย
พอแลวรูหมดแลว ถาโกหกก็จับไดแลว ใชไหม หรือไว ตาหงา นะ บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็เลา
ใหฟง
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เราตถาคตเปน
พระพุทธเจามีบารมีเต็มแลว สามารถทําใหมีฝนโบกขรพรรษตกลงมาไดนี่เปนของไมอัศจรรย แต
ในสมัยที่ตถาคตนั้นบําเพ็ญบารมีอยู เปนพระโพธิสัตว มีบารมีไมเต็ม สามารถทําใหมีผนโบกขร
พรรษตกลงมาไดจึงเปนของอัศจรรย เมื่อกลาวอยางนี้แลวองคสมเด็จพระภควันตกท็ รงหยุด ถาไม
ถามตอทานก็ไมเทศน ถามตอทานจึงเทศน คือเทศนตามเมื่อกี้ดังที่กลาวมา
รวมความวา เวลานี้สามโมงกวาไป 1 นาที จบกันพอดีดีกวานะ เปนอันวาเรื่องราวนี้ พระ
เวสสันดร ในสมัยนั้นก็มาตรัสเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระเจากรุงสญชัย ก็มาเปน
พระเจากรุงสุทโธทนะมหาราช พระนางผุสดี ก็มาเปน ทานสิริมหามายาราชเทวี พระนางมัทรี ก็มา
เปน พระนางพิมพา สําหรับ กัณหา มาเกิดเปน ทานอบุลวรรณาเถรี เพราะมาเกิดไมทัน ทานชาลี ก็
มาเกิดเปน พระราหุล สําหรับ ชูชก ตนทุนก็ทุนก็มาเกิดเปน พระเทวทัต

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั อาตมาก็ไดแสดงพระธรรมเทศนามาก็แคเทศนเต็มที คอไมดี
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้ การฟงเรื่องราวของ พระเวสสันดร ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทพึงทราบวา เวลาทําบุญกุศลเวลาใดใหตั้งใจอยาง พระเวสสันดร หรือตั้งใจอยาง พระนางผุ
สดี หรือตั้งใจอยาง พระนางมัทรี ก็ใชไดไปหมด คือทานเหลานี้มีสัจธรรม พระนางผุสดี ถึงวา
นองสาวจะไดเปนอรหันต ทานก็ยังไมยอม ซึ่งทานคิดวา ฉันจะตองเปนแมของพระพุทธเจาใหได
เห็นไหม ไมเปลี่ยนการตั้งใจ สําหรับสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาปรารถนาพระโพธิญาณมาสิ้น
สี่อสงไขยกับแสนกัป ก็ทําดวยกําลังใจจริง
แตทุกชาติที่เกิดมานะ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง การเปนพระโพธิสัตวนี่ลําบากมาก
ตองใหการบําเพ็ญบารมีมากและถูกแกลงทุกชาติ ทุกชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งชาติทายๆ ที่เปนปรมัตถ
บารมี อยูใน ทศชาติ คือ 10 ชาติ ที่องคสมเด็จพระชินศรีแตละชาตินะ ลําบากทุกชาตอ แตความจริง
การทําความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท อยาลืมนะวาถาเราทําความดีแลวก็ถูกดา ทําความดีแลวก็
ถูกกลั่นแกลง จงจําไววา การเกิดมาในชาตินี้เรารับผล 2 ประการ เราทําความดีวันนี้ แตวนั กอนเรา
ทําอะไรไว ชาตินี้เราทําดี ชาติกอนเราทําอะไรไว นึกถอยหลังไปดวย ถานึกถอยหลังไปไมไดก็นกึ
วา เกิดมาในชาตินี้เรารับผลของความดีหรือความชั่วในชาติกอน ถาผลความชั่วใหผลเราจะมีแต
ความทุกข ความเดือดรอน แตผลของความดีชาติกอนมาใหผล เราก็มีแตความสุข ดูอยาง พระ
เวสสันดร คือวาที่กองทัพพอเคลื่อนไป แทนที่จะมีความสุขใจกลับเกิดความหวาดหวั่น ก็เพราะนัน่
เปนแคแนะนําใหพระหลีกทางเทานั้น
สําหรับพวกเราก็เหมือนกัน ถาหากโรคภัยไขเจ็บเกิดจากรางกาย อันตรายเกิดจากรางกาย
คือทราบวานัน่ ความชัว่ ใหญที่เราทําไวแตปางกอนคือ โทษ ปาณาติบาต การฆาสัตวตัดชีวิตทําให
เราปวยไขไมสบาย อยางอาตมาปวยอยูเวลานี้นะ ชาตินที้ ั้งชาติไมเคยเวนจากการปวย แลวชาติหนา
คงทําบุญฆาเขาไวมากนะ อาจารยหงา นะ ทําบุญไวมาก สงคนไปสวรรคบาง สงสัตวไปสวรรคบาง
ไปสวรรคหรือไปนรกก็ไมรู ทีนี้ชาตินี้มนั มากวนตลอดชาติ ไมใชเรือ่ งแปลก มันกวนนิดเดียว
แลวประการที่สอง ถาเราทํา อทินนาทาน ไวชาติกอน โทษที่เราจะรับในชาตินี้คอื หนึ่ง
ของหาย ถูกปลนถูกจี้ สอง ไฟไหมบาน สาม น้ําทวมบาน สี่ ลมพัดใหบา นพัง
และก็สามถาเรามีโทษ กาเมสุมิจฉาจาร ก็เปนวาคนที่อยูใ นปกครองวายากสอนยาก เด็กดื้อ
ดานไมฟงคําสัง่ ไมฟงคําสอน
ถาเราโกหกเขาไวมากๆ เกิดมาในชาตินี้ พูดแลวไมมใี ครเขาอยากเชื่อ
ถาชาติกอนดืม่ สุราเมรัยเอาไวมาก ชาตินี้เกิดมาก็เปนโรคเสนประสาท หรือเปนโรคบา
ทีนี้ถาอาการอยางนี้ ถามันเกิดมาก็รูตวั วาเปนกรรมอะไรที่เราทําไวในชาติกอน เมือ่ รูตัว
แลวก็ยับยั้งเสีย ถาหากวาเราสรางความดี 5 ประการ คือเวนจาก ปาณาติบาต คนที่เวนจาก
ปาณาติบาต นี่ตองมีเมตตาจิต ตัวเมตตาทําใหเปนคนมีรูปรางหนาตาสะสวย เกิดขึ้นมาแลวโรคภัย
ไขเจ็บไมคอยจะรบกวน แลวก็มีอายุยืนนาน

คนที่ไมมีโทษใน อทินนาทาน เกิดมาชาตินี้ไมมีการเบียดเบียนจากโจรผูรายจากไฟ จากน้ํา
จากลม มีทรัพยสินวางไวทไี่ หนก็ตามไมมีใครเขาอยากลักอยากขโมย มีความสุขในการปกครอง
ทรัพย
ถาเปนคนที่มสี ัจธรรม ซื่อสัตยตอภรรยาและสามี เกิดมาในชาตินเี้ ปนคนมีอํานาจ จะพูด
อะไรกับใครทีไ่ หนก็มีคนเชือ่ ตลอดเวลา วาจาดีวาจาศักดิส์ ิทธิ์ วาเปนคนดีที่เขาชอบใจ
ถาเวนจากการ มุสาวาท นัน้ ไซร็ เขาวามีวาจาเปนทิพย มีวาจาสัตยนี่ที่ปฏิบัติ มีวาจาเปน
ทิพยนี่ทานบอกวาพูดอะไรก็มีคนเชื่อหมด มีคนนิยมทั้งหมดวาจาทุกถอยคําเปนประโยชน
ถาเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เกิดชาตินี้เปนคนฉลาด
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั เมื่อทราบกฎของกรรมอยางนี้ ขอทุกคนจงทําแตความดี แต
ผลของการที่ทานพุทธบริษัทที่มานั่งฟงธรรมกันอยูเวลานี้ สวนใหญเปนคนเจริญพระกรรมฐาน
และไดฌาน ไดญาณวิเศษที่เรียกวา มโนมยิทธิ เปนตน ขอใหทุกคนจงตั้งใจคิดวาการที่องคสมเด็จ
พระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงไปนิพพานเพื่ออะไร เพื่อความสุขฉันใด และองค
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนําพวกเราก็เพื่อหวังใหมคี วามสุขคือ นิพพาน
ฉะนั้นของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงตั้งใจตัดสินใจวา ถาขันธหาพังในชาตินี้เมื่อไร
ขึ้นชื่อวามนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมีสําหรับเราสิ่งทีเราตองการคือพระนิพพาน ถา
ตั้งใจมั่นอยางนี้แลว จงพากันทรงศีลหาใหบริสุทธิ์ มีความเคารพในพระไตรสรณาคมนทั้ง 3
ประการ มีจติ จับพระนิพพานเปนอารมณ อยางนี้ทานเรียกวา พระโสดาบัน หรือสกิทาคามี ถา
รวบรวมกําลังใจตั้งอยูตามนี้ จะตายเมื่อไรเปนอรหันตเมือ่ นั้น
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนไปเทศนมาเสียงก็ไมมี ขอจบกันเพียงเทานี้
เอวังก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง เทโวโรหณสูตร
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม 2525
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสส (3 จบ)
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสงดพระสัทธรรมเทศนา ใน เทโวโรหณสุตตคาถา เพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ
อันเปนวันสําคัญในวันนี้ซึ่งเปนวันตรงกับวันทีอ่ งคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลกลงสูประตู เมืองสังกัสนคร ในวันนัน้ องค
สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงพระพุทธปาฏิหาริยใหคนก็ดี เทวดาก็ดี
สัตวก็ดี สัตวนรกก็ดี เปรต อสุรกาย และบรรดาประชาชนทั้งหลายทัง้ หมด ตางคนตางเห็นกัน ตาง
คนตางรูภาษากันทั้งหมด ดวยอํานาจขององคพระบรมสุคตซึ่งเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรง
บันดาลถึงความสําคัญในการแสดง ยกมปาฏิหาริย ในกาลครั้งนั้น
ความสําคัญมีอยูวา องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตองการจะแสดงพระ
ธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา วาองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประสูติจาก
พระครรภพระมารดาแลวได 7 วัน พระนางสิริมหามายา คือ พระมารดาทานก็สิ้นพระชนม ตายจาก
ความเปนคนไปเกิดเปนเทพบุตรอยูบน ชัน้ ดุสิต ทั้งนี้เพราะวา ครรภใดที่องคสมเด็จพระธรรมสามิ
สรทรงเกิดในครรภนั้น ครรภนั้นยอมไมคูควรกับสัตวอื่นจะมาเกิดรวมได ฉะนั้นพระมารดาจึง
จําเปนตองตาย ตายแลวไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต
ตอมาองคสมเด็จพระธรรมสามิสร มาพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนที่องคสมเด็จพระชินว
รทรงบรรลุแลว สมเด็จพระประทีปแกวพิจารณาถึงดานพระสูตรก็ดี พระวินัยก็ดี เห็นวายังไมคูควร
กับความดีของพระมารดา มาพิจารณาถึงพระอภิธรรมที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงบรรลุแลว
สมเด็จพระประทีปแกวเห็นวาคูควรกับความดีของพระมารดา จึงตั้งใจแลว ยมกปาฏิหาริยิ์ ที่ เมือง
พาราณสี แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว ก็เสด็จขึน้ ไปอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีความ
ประสงคจะเทศนโปรดพระมารดา
เวลานั้น ทาวโกสียสักกเทวราช รับรององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวก็อาราธนาองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ประทับบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน แตวา พระอินทร ทานก็มีความรูสึก
วา องคสมเด็จพระบรมโลกนาถเปนมนุษย สูงแค 8 ศอก ของมนุษยเทานั้น แตวา บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ซึ่งเปนที่ประทับของพระองคนั้น ยาว 60 โยชน กวาง 30 โยชน โยชนมนุษยนะ แลวก็สูง 15
โยชน ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูบนนั้น จะมองไมตางอะไรกับตัวแมลงเล็กๆ เกาะ
อยูบนเตียง

เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทราบวาระน้ําจิตของ พระอินทร วาคิดอยางนั้น สมเด็จพระ
ภควันตจึงไดปลดสังฆาฏิออกจากบา แลวสมเด็จพระบรมศาสดาก็โยนผาสังฆาฏิไป ปรากฏวา
สังฆาฏิขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคลุม บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี หลังจากนั้น องค
สมเด็จพระชินศรีก็ประทับนัง่ รางกายใหญโตพอเหมาะพอดีกับ พระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน
เวลานั้น พระอินทร ก็รูสึกอัศจรรยใจจึงถามองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา ภันเต
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาชาวบานเขาลือกันวาพระองคสูงแค
8 ศอกของมนุษย แตทวา บัณฑุกัมพลศิลาอาสน นะยาว 60 โยชน กวาว 30 โยชน สูง 15 โยชน เวลา
นี้ปรากฏวาพระวรกายของพระองคพอเหมาะพอดีกับบัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ตัง สุตวา เมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงสดับ พระองคจึงไดทรงมีพระพุทธฏีกาตรัส
วา มฆะ ดูกรทาวโกสีย ขึ้นชื่อวาพระพุทธเจานี้หาประมาณมิไดตามพระบาลีวา พุทโธ อัปปมาโณ
ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ อัปปมาโณ คือ พระพุทธเจาจะประมาณวาเทานหนึ่งเทาใดยอมไมได พระ
ธรรมและพระอริยสงฆก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระภควันตจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา การที่ตถาคตมาคราวนี้
ตองการจะเทศนโปรดหรือสงเคราะหทดแทนความดีของมารดาขอ ทาวโกสียสักกเทวราช โปรดไป
ตามพระมารดามาดวย หลังจากนั้นพระอินทรก็ใชเทวดาไปตาม สันตุสิตเทพบุตร คือ สิริมหามายา
เทพบุตร ลงมา
แตวาในขณะที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับใหม ๆเวลานั้นนอกจาก พระ
อินทร แลวก็มีเทวดาหลายทานดวยกัน แตวามีเทวดาสองทานดวยกันที่เขามาใกลองคสมเด็จพระ
จอมไตร คือองคหนึ่งมีนามวา อินทกเทพบุตร อีกองคหนี่งมีนามวา อังกุรเทพบุตร เทพบุตรสอง
องคนี้เขามานัง่ ใกลเทาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขางซายและขาวขวา ตอมาเทวดาบน
สวรรค ชั้น ดาวดึงสเทวโลก ก็ดี ทุกชั้นก็ดี มานมัสการองคสมเด็จพระชินศรี เมื่อตางคนตางมา อิน
ทกเทพบุตร ก็นั่งที่เดิม อินทกเทพบุตร นี่ไมใชพระอินทรนะ เปนเทวดาอีกองคหนึ่ง แตวา อังกุร
เทพบุตร ถอยออกไปทุกที
พอเทวดาอืน่ มาทั้งหมดแลว ปรากฏวา อังกุรเทพบุตร นั่งทายที่สุดของบรรดาเทวดา
ทั้งหลาย
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรมีความประสงคจะใหเทวดาก็ดี หรือบรรดาประชาชนทั้งหลาย
ก็ดี ที่มาชมแสดง ยมกปาฏิหาริยิ์ ที่ เมืองพาราณสี แตวา เวลานั้นที่พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยนะ
คนมาชมกันหลายโกฏิ ไมใชหลายลานนับเปนรอยๆ โกฏิเพราะขาวลือสะพัดหลายเดือนอยูวา องค
สมเด็จพระบรมครูจะแสดง ยมกปาฏิหาริย แขงกับเดียรถีย ฉะนั้นบรรดาประชาชนทั้งหลายจะมา
ชมบารมีขององคสมเด็จพระชินศรี ตอเมื่อพระพุทธเจาหายไปจาก เมืองพาราณสี ขึ้นขางบนไมลง
คนทั้งหลายเหลานั้นก็ปฏิภาณตนวา ถาพระพุทธเจาไมลงเพียงใด พวกเขาจะไมยอมกลับบาน

ตอนนี้ละเกิดความหนักกับ พระเจาปเสนทิโกศล ซึ่งเปนเจาของพระนครตองเลี้ยงดูกันเปน
การใหญ เมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายตั้งใจจะคอยพระพุทธเจาในเวลานั้นองคสมเด็จพระภควันต
ตองการจะใหเขามีประโยชนในการสดับรับรสพุทะพจนเทศนา ฉะนัน้ องคสมเด็จพระบรมศาสดา
จึงไดทรงบันดาลเสียงของพระองคก็ดี เสียงของเทวดาที่พูสัมภาษณกับพระพุทธเจา ระหวางเทวดา
กับพระพุทธเจาก็ดี บรรดาประชาชนในเมืองมนุษยทพี่ ากันชมอยูน ี้ไดยินกันหมดชัดเจนแจมใส
ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ปรารถนาใหคนทั้งหลายมีความเขาใจการ
บําเพ็ญกุศลกับทานที่บริสุทธิ์
กับการทําบุญกับคนที่ไมบริสุทธิ์มีอานิสงสตางกัน
ดังนัน้
พระพุทธเจาจึงไดตรัสถาม อังกุรเทพบุตร เมื่อตถาคตขึ้นมาครั้งแรก เธอนั่งใกลพระบาทขางซาย
ของเรา เวลานี้เทวดาทั้งหลายมาพรอมกันเธอนั่งทายบริษัทไกลที่สุด อยากจะถามวาสมัยที่เธอเปน
มนุษย ทําบุญอะไรเขาไว
เมื่อพระองคตรัสถามดังนั้นแลว อังกุรเทพบุตร จึงไดกราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว
วา ภัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาในสมัยทีข่ าพระพุทธเจา
เปนมนุษยเวลานั้นวางจากพระพุทธศาสนาคนไมมีศีลธรรมจะพึงปฏิบตั ิ เปนการวางจากองคสมเด็จ
พระทรงสวัสดิโสภาคยไมมใี ครสอนธรรมวินัย เวลานั้นขาพเจาเกิดในสมัยนั้นมีอายุ 8 หมื่นปเปน
อายุขัยตอมาเมื่อสมัยแกมีเวลาเบื้องหลังอีก 2 หมื่นปกอนจะตาย ขาพระพุทธเจามีฐานะเปนมหา
เศรษฐีใหญ ตั้งโรงทาน 80 แหง เปนระยะยาวหนึ่งโยชนตั้ง 1 แหง หนึง่ โยชนตั้ง 1 แหงคือ 500 เสน
ตั้ง 1 โรง เลี้ยงคนเดินเทาและคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน เปนระยะเวลา 2 หมื่นป บําเพ็ญ
กุศลมากเพียงเทานี้ แตอาศัยวาทําบุญกับคนที่ไมมีศีลธรรม ตายจากความเปนมนุษย มาเกิดเปน
เทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เปนเทวดาที่มีบญ
ุ นอยที่สุดกวาเทวดาทุกองคบน สวรรคชั้น
ดาวดึงส เปน อังกุรเทพบุตร
ตอบจบ พระพุทธเจาจึงหันไปถาม อินทกเทพบุตร วา อินทกเทพบุตร เธอนะเปนเทวดาที่มี
บุญญาธิการมาก เมื่อตถาคตมาใหมๆ เธอก็นั่งตรงนี้ เวลานี้เทวดามาหมดทั้ง 6 ชัน้ มาเฝาตถาคต
บริเวณนี้ เธอก็ยังนั่งทีเ่ ดิมไมถอยไปไหนแสดงวาบุญญาธิการของเธอมากเหลือเกิน มากกวาเทวดา
องคใดในสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก หรือทั้ง 6 ชั้น อยากจะถามวา ในสมัยทีเ่ ธอเปนมนุษยนนั้
ทําบุญอะไรไว
ทานอินทกเทพบุตร ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวาภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา ในสมัยที่ขาพระพุทธเจาเปนมนุษยเปนคน
ยากจนเข็ญใจตอมาบิดาตายเหลือแตมารดาขาพระพุทธเจาเปนชาวปา ตองตัดฟนขายเอาเลี้ยงมารดา
คือยากจนมาก แตวามีจิตประกอบดวยความกตัญูคือ รูคุณบิดามารดา การที่จะบําเพ็ญกุศลใน
พระพุทธศาสนาก็ไมมีโอกาส แตวาเวลาใดที่สาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถไป ณ ที่นนั้ ก็
ไมมีอาหารจะถวาย เวลาที่มีอาหารอยูบางก็ไมมีพระไป ก็พระสมัยนั้นมีนอย

ตอมาในวันหนึ่ง
ปรากฏบรรดาพระสงฆในพุทธศาสนาเดินทางผานแถวนัน้
ขาพระพุทธเจาก็พอดีมีอาหารจะบริโภคอยูต ามสมควร
จึงไดนิมนตบรรดาพระสงฆทั้งหลาย
เหลานั้นมารับสังฆทาน คือพระตั้งแต 4 องคขึ้นไป ขาพเจาในสมัยที่มชี ีวิตเปนมนุษยอยูนนั้ ไดถวาย
สังฆทานเพียงครั้งเดียวในชีวิต เมื่อตายจากความเปนคนก็มาเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงส
เทวโลก เปนเทวดาที่มีอานุภาพมากกวาทัง้ หมด นอกจาก ทาวโกสียสักกเทวราช เทานั้น ที่มีอานุภาพ
มากยิ่งกวาขาพระพุทธเจา
ดังนั้นพระพุทธเจาจึงไดสรุปความวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบําเพ็ญกุศลในพุทธ
ศาสนานี้ไซร ยอมมีอานิสงสมาก เพราะวา การที่จะบําเพ็ญกุศลใหมีอานิสงสมากนัน้ ตองอาศัยเหตุ
ทั้ง 3 ประการคือ หนึ่ง ผูใหบริสุทธิ์ สําหรับ อินทกเทพบุตร นี้มีความบริสุทธิ์ทั้ง 3 ประการ คือ
ประการแรก ถวายเปนสังฆทาน ถวายสังฆทานนี้ถาพระผูรับไมบริสุทธิ์ ก็ลง อเวจีมหานรก ไปเอง
อานิสงสก็มาก ผูรับไดมากและผูใหบริสุทธิ์ก็เพราะวา ผูใหตัดฟนมาขายไมไดรบกวนใคร
ทรัพยสินทั้งหลายนั้นไดมาดวยความบริสุทธิ์ฉะนั้นจึงมีอานิสงสมาก
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท การบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา ทานปรารภเหตุ 3 ประการ
เปนสําคัญ หนึง่ ผูใหบริสุทธิ์ ผูใหนี่ตามปกติผูใหบริสุทธิ์ยากอยูสกั หนอยเพราะมีการบกพรองในศีล
5 แตวาถาผูใดไมมีการบกพรองในศีลหาชือ่ วาผูนั้นบริสุทธิ์
ฉะนั้นทานโบราณจารยทานจึงกําหนดไววา เวลากอนจะถวายทานจึงใหตั้งใจสมาทานศีล
แตวากรสมาทานศีลนี้ก็ไมแนวาจะเปนผูบริสุทธิ์หรือเปลา
ถาสักแตวาสมาทานตามกันไปก็มมี
ความหมาย
ในการทรงศีล เวลาสมาทานนี่เราตองตั้งใจคิดวา ศีลหานี่เราจะตองตั้งใจปฏิบัติใหบริสุทิ์
ตลอดชีวิต แตวาวันหนาบังเอิญจะตองไปกระทบจิตที่จะตองบรรลุศีลเขา แตวาวันนัน้ บริสุทธิ์ก็
ใชได คือวาเวลานั้นเราตั้งใจสมาทานศีลและเคารพศีลดวยดี
วัตถุทานที่ไดมานี้ตองไมมกี ารเบียดเบียนชีวิตสัตว ไมลกั ไมขโมยใครเขามาใหขาด
สําหรับพระผูรับทานนั้นตองเปนพระที่บริสุทธิ์ถาไปถวายสวนบุคคล ถาเปนการถวายเปน
สังฆทานอยางที่บรรดาทานพุทธบริษัทไดถวายในวันนี้เปนสังฆทานพระผูรับจะบริสุทธิ์หรือไม
บริสุทธิ์ อานิสงสของทานยอมสมบูรณแบบ แตวาถาพระผูรับไมบริสุทธิ์ กินเขาไป ทานผูนี้ตายไป
แลวตองลงอเวจีมหานรก ก็เปนเรื่องของพระไมใชเรื่องของเรา
ทีนี้ตอไปขอเลาเรื่องขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอเลาลัด ถาชืนเทศนเรื่องนี้
ทั้งหมดละวันนี้เลาไมจบ เปนอันวา เมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเทศนครบ 3 เดือน ของ
มนุษย แตอยาลืมวา 3 เดือนของมนุษยนเี่ ห็นจะไดหนึ่งชั่วโมงของเทวดา เพราะวาบนสวรรค ชัน้
ดาวดังสเทวโลก นี่ใชเวลา 100 ปของเรานี่เทากับ 1 วันในสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ฉะนั้นเวลา 90
วัน ของเราจะเทากับชั่วโมงหรือเปลาก็ไมทราบ

และวันออกพรรษาคือวันนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาก็ทรงปรารภกัน ทาวโกสีย
สักกเทวราช วาเวลานีเ้ ทศนโปรดพระพุทธมารดาสําเร็จแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวใหพระ
มารดาเปนพระโสดาบัน คือทานไดพระโสดาบัน ตั้งใจจะลงที่ประตู เมืองสังกัสนคร ตอนนั้น จอม
บพิตรอดิศร ทาวโกสียสักกเทวราช หรือไดแกพระอินทร ก็เนรมิตบันได 3 บันได คือบันไดกลาง
เปนบันไดแกว บันไดขางซายเปนบันไดทอง บันไดขางขวาเปนบันไดเงิน
บันไดแกวนะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ และบันไดทองบรรดาพรหมทั้งหลาย
ลงทางนั้น บันไดเงินบรรดาเทวดาทั้งหลายลงทางนั้นพระพุทธเจาทรงบันดาลใหคนทุกคนที่อยูใ น
เมืองมนุษยเห็นสวรรคทุกชัน้ เห็นเทวดาทั้งหมด แมแตสัตวนรก ไฟนรกก็ดับ เครือ่ งทรมานก็หยุด
มีความสุขสบายตางคนตางเห็นกัน มนุษยก็เห็นสัตวนรก เห็นเทวดา เห็นสวรรค และบรรดาสัตว
นรกทั้งหลายเหลานั้นก็เห็นเทวดาเห็นคน ตางคนตางมีความสุข สัตวทั้งหลายรูภาษามนุษยทั้งหมด
วาองคสมเด็จพระบรมสุคตลงมา ขบวนติดตามมีทั้งเทวดาและพรหม งามสงาเปนอันมาก
ตางคนตางเห็นกันวา การเปนสมเด็จพระผูมีพระภาคเปนพระพุทธเจามีอานุภาพมากอยางนี้
ก็เปนเหตุใหคนที่เวลาเห็นในสมัยนั้น ทานกลาววา คนก็ดีสัตวทั้งหลายก็ดี มดดํามดแดงก็ดี ตางคน
ตางคิดวาเปนองคสมเด็จพระชินศรีเปนพระพุทธเจานี่มอี านุภาพมาก ทีนี้ทุกคนในเวลานัน้ ก็ตั้งใจ
อธิษฐานบารมีขอบําเพ็ญบารมี เปนองคสมเด็จพระชินศรีหรือเปนพระพุทธเจาในวันขางหนา ไอนี่
แหละ ไอตอนที่คิดวาอยากจะเปนพระพุทธเจานี่แหละ อธิษฐานพุทธภูมิเลยถวงใหไปนิพพานขา
ไอตัวนี้ ตัวอยากเปน แตอยากไมนาน พอตอนกลางๆ เลยเลิกอยาก ควรที่จะบําเพ็ญบารมี 1 อสงไขย
กับแสนกัป ไดไปนิพพานก็เลยไมไดกับตองใชบารมีมากกวานั้น บําเพ็ญนานกวา
ฉะนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงเขาไปหาพระที่เปนปุถุชน คําวาปุถุชน หมายความวา มี
ศีลดี มีสมาธิพอสมควร และมีฌานสมาบัติ ทานคือวาเปนปุถุชน คนยังหนาแนนไปดวยกิเลส
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงถามปญหาทางเนสมาบัติและดานศีล พระที่ทรงฌานสมาบัติทรงศีล
บริสุทธิ์ตอบไดคลองแคลวดี
ตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดทรงถามปญหาทานผูนั้น ในปญหาของพระ
โสดาบันกับทานผูทรงฌาน แตทานผูทรงฌานไมสามารถจะตอบปญหาของพระโสดาบันได
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงถามพระโสดาบัน พระโสดาบันทานก็ตอบได ครั้น
ถามปญหาพระสกิทาคามี เปนวิสัยพระสกิทาคามีกับพระโสดาบันพระโสดาบันตอบไมได
พระองคจึงกลับไปถามปญหากับพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีก็ตอบไดเมื่อถามปญหาอัน
เปนวิสัยของพระอนาคามี กับพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีก็ตอบไมได ตองพระอนาคามีตอบ
เมื่อพระอนาคามีตอบได หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงถามปญหาซึ่งเปนวิสัยของ
พระอรหันตกบั พระอนาคามี พระอนาคามีตอบไมได ตองพระอรหันตตอบ
เมื่อถามปญหาอัครสาวกเบื้องซายกับปกติอรหันต บรรดาพระอรหันตตอบไมได ตอง พระ
โมคคัลลาน ตอบ เพราะเปนวิสัยของ พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลาน ก็ตอบ

ตอมาพระพุทธเจาถามปญหาซึ่งเปนวิสัยของพระอัครสาวกเบื้องขวา พระมหาโมคคัลลาน
ตอบไมได ตอง พระสารีบุตร ตอบ
เมื่อ พระสารีบุตร ตอบปญหาซึ่งเปนวิสัยของตนแลว องคสมเด็จพระทศพลจึงไดถาม
ปญหาซึ่งเปนวิสัยของพระพุทธเจา พระสารีบุตร ก็ตอบไมไดพระพุทธเจาถามใหมโดยใหนยั กับ
พระสารีบุตร พระสารีบุตร จึงตอบได
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องความเปนมาในพระพุทธศาสนาถือวา มีความรู
ในพระพุทธศาสนานี่ ถาเรามีความรูแคอานหนังสือ มันไมไดเขาถึงหนึ่งในลานของพระพุทธศานา
คือวาการเขาใจจริงไมมีเลย
ถาเราเกงเฉพาะอานตําราก็ถอื วา ยังไมเขาถึงพระพุทธศาสนาเลย เพราะบุคคลที่จะเขาถึง
พระพุทธศาสนาจริงๆ เปนอันดับแรกทีเ่ รียกวา ไตรสรณาคมน บุคคลผูนั้นจะตองมีความเคารพใน
พระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริงโดยไมมีความสงสัย และก็ตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์
อยางนี้ชื่อวาเขาถึงเขตไตรสรณาคมน เขาถึงจุดหนึ่งของพระศาสนา เอาชอบ ๆ
ทีนี้ถาหากวาคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระไตรสรณาคมนจริง แตวาบรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิงไมเคยเจริญสมาธิ ไมเคยเจริญฌานสมาบัติจะไมเขาใจเรื่องฌานสมาบัตินะ
ไมได ขืนเดาก็มีทางลงนรก เพราะวาเดาผิด
คนที่ไดฌานสมาบัติ จะไปมีความเขาใจในเรื่องราวของพระโสดาบันก็ไมไดอกี เพราะสูง
ไมถึง
พระโสดาบันจะไมเขาใจความเปนมาของพระสกิทาคามีก็ไมไดอกี
เพราะตัวไมถึง
เปนอันวาการเขาใจในเรื่องของพระศาสนานี่ ถาบรรดาพระอริยะทั้งหลายถาทานเปนพระอริยจริงๆ
หรือวาถาทานเปนผูมีการทรงฌานจริงๆ หากวาทานทรงฌานแคปฐมฌาน ถาเราไปถามทาน ทาน
จะอธิบายจริงๆ แคปฐมฌาน ถาไปถามฌานที่สอง ที่สาม ที่สี่นี่ทานไมตอบ นี่คนที่เขาไดจริงนะ
เพราะวาความรูสึกที่เราอานหนังสือนะมันตางจากที่ปฏิบตั ิไดมากมายนัก
ถาหากวาเปนผูทรงฌานแลวยังไมไดพระโสดาบัน ถาเราไปถามความเปนพระโสดาบันเขา
ไมตอบ ทําไมเขาไมตอบ เพราะเขารูวาตอบไปก็ตอบผิด แลวไอความรูสึกตั้งแตฌานตนมาถึงฌาน
สี่มันรูแลววา การอานหนังสือมานี่มีความเขาใจไมถูกเลย
ฉะนั้นถาทานผูนั้นเปนพระอริยเจาจริงๆ ถาเราอยากจะรู แตวาตองถามดวยความเคารพ
ตองถามดวยความฉลาด มีความเคารพแลวไมมีความฉลาดก็ไมมีโอกาสจะไดผล ถาเรามีความ
เคารพจริง มีความฉลาดในการถามจริง บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงขอใหศึกษาเรื่อง สังโยชน
10 ถาไปขอศึกษาเรื่อง สังโยชน 10 ถาทานผูนั้นเปนพระโสดาบันหรือสกิทาคามี ทานจะแนะนําแค
สังโยชน 5 ประการ วาไปเทีย่ วแลวกลับมาอีกเที่ยว ไปอีกเที่ยว สามเทีย่ วหยุดแสดงวาทานไดแคนนั้
ทานไมสอนตอ เพราะสิ่งที่ทานไมไดจะไมสอนตอ

ถาเปนพระอรหันตทานจะอธิบายตลอด สังโยชน ทั้ง 10 ประการ แลวก็อธิบายแลวก็ฟง
งายๆ ไมยากอยางที่เราอานหนังสือ นี่เปนลีลาของบรรดาทานพุทธบริษทั จะรูจักพระอริยเจา
และโดยเฉพาะพระอริยเจาถาเราเขาไปหาจะไมมีการตําหนิใคร คําวาตําหนิ นี่หากวาเราเขา
ไปไมปฏิบัติตามระเบียบพระธรรมวินัย เขาเอาแน เพราะวาเขาจะไมเลี้ยงคนเลว ถาเราเขาไปดวย
ความเคารพ จะไปใหตําหนิคนโนนตําหนิคนนี้ พระอริยเจาทานไมยอมตําหนิ ถือวาเปนกฎธรรมดา
และถือวาทานเปนลูกพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิใครฉันใด พระอริยเจาก็ไมตําหนิ
ผูอื่นฉันนั้น นอกจากบุคคลที่จะอยูในกลุมเดียวกัน ถาปฏิบตั ิผดิ พระธรรมวินัย ทานเอาแน อยาง
พระพุทธเจาทานก็ลงโทษพระตามพระธรรมวินัยกลุมเดียวกัน แตบรรดาเดียรถียทั้งหลายเหลานัน้
เขาไปทําความชั่วพระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิเพราะวาเปนเรื่องของเขา
เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ดีวามันไมไอเขามา เมื่อกี้ไอเสียงดังใชไหมเปนอันวา
การเทศนวนั นีก้ ็ตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความเขาใจในเรื่องราวของ
พระพุทธศาสนา ตามที่พระพุทธเจาตองการ วาคนทีท่ รงศีลบริสุทธิ์จะไปรูเรื่องของฌานสมาบัติ
ไมได ถาขืนไปสูรูสูเห็นเขาเมื่อไร ก็ผิดเมื่อนั้นแหละ เมื่อทําถึงฌานสมาบัติแลวจึงจะเขาใจวา
ความรูสึกเดิมของเรานั้นไมถูกตองตามความเปนจริง ตองเปนอารมณเขาใจ เมือ่ เปนผูทรงฌาน
สมาบัติจะคิดวามีความเขาใจเรื่องพระโสดาบัน สกิทาคามีก็ไมไดอกี ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกําลังใจ
ละเอียดไมพอ
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา จงยับยัง้ ชัง่ ใจในตัวเอง อยามีความ
ประมาทในตัวเอง คิดวาอะไรเราอานหนังสือแลวเรารูนะ นั่นนะขวนลงนรกดีมากที่สุด เพราะวา
การเขาใจผิดทีเ่ รียกวา มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถามีความเห็นผิดมีความเขาใจผิดมันก็ปฏิบัติผิด
ถาคนที่ปฏิบัติผิดมีความเขาใจผิด เขามีที่เก็บมีที่อยู คือมีสํานักพระยายมควบคุมอยู สมเด็จพระบรม
ครู ไมสามารถจะชวยใหไปสวรรค ไปนิพพานหรือไปพรหมได
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ทุกทานที่มาบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ตางคนตางตั้งใจดี
อยางนอยที่สุดก็เปนคนมีศีลบริสุทธิ์ มีความเคารพในพระรัตนตรัยแตสวนใหญกําลังใจของทาน
บรรดาพุทธบริษัทเปนผูทรงฌานสมาบัติ และมีพระนิพพานเปนอารมณ กําลังใจอยางนี้องคสมเด็จ
พระพุทธเจาทรงนิยมวา เปนที่ชอบของพระองคและพระองคตองการใหทุกคนไปนิพพาน ทีนี้
กําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทที่ทรงอยางนี้นั้น ขอใหทรงไวจะเปนที่ถูกใจพระพุทธเจาอยางยิ่งเอา
ละ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง เสียงมันไมมีแลวก็ขอจบแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทาน มีแตความสุขสัสดิ์พิพัฒนมลคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง
4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระพิฃิตมารบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีป
แกว ณ ที่นี้ จงบรรลุธรรมนั้นในชาตินี้โดยฉับพลันเถิด เอวัง ก็มีดว ยประการฉะนี้

สนทนาหลังกรรมฐานที่บานคุณสมบูรณ เวสารัชชานนท
วันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2522
เรื่อง เทวดาชัน้ กามาวรจรภูมิและทานพกาพรหม
จะใหดีขึ้นตรงไหนดีละ (ขึ้นไมเปนหรอกคะ) หา ประไพ ขึ้นตรงไหน หือ ขึ้นตรงไหนดี
แรกๆ ถาเอาแรกๆ จําไมได ขึ้นเรื่องเทวดาก็แลวกัน เทวดาที่อยูกามวจรภูมิ กามาวจรนี่ตองเขาใจนะ
เทวดาที่เรียกวา กามาวจรคนมักไปตีความหมายวา เทวดานีเ้ ปนผูเสพกาม ตีความหมายอยางมนุษย
มันไมถูก ก็เลยไปถามแมศรีก็ไปถามเทวดา ถามเขาวา กามาวจรเปนไง ถามวา การเสพกามมีไหม
ในเทวดา แกก็ถามวา เทวดาที่ไหนเขาเสพกามกันละ บอก นี่ฉันถามนะถามเพื่อตองการใหรูความ
เปนจริง ทานบอกวา ไมจริง
คําวา กามาวจร แปลวา ผูไปในความใคร ยังมีในความใคร ยังมีความผูกพัน ไอคําวา ผูกพัน
มันมีวา มีความผูกพันในสภาวะเปนทิพย รูวาคนนั้นเปนพอรูวาคนนี้เปนแมใชไหม ขางบน และถา
อยากรุวาขางลางนี่ ใครเปนลูก เปนพอ เปนแม เปนพี่ เปนนอง เปนญาติ เปนเพือ่ นกันมาตั้งต
เมื่อไหร เกรงวาไอพวกนี้มนั จะลงนรก อันนี้มันเปนความใครใชไหม แตวาความใครตัวนี้เขา
เรียกวา กามฉันทะ แลว เมตตา เมตตา กรุณา เปนพรหมวิหาร 4 นะ ก็ตอบวาถือเปนความใครใน
ความเปนเทวดา ไมใชเทวดามีการเสพกามแบบมนุษยนะ พระเทศนนะ พระเทศนนผี่ ิดจุดนี้ ผิดมาก
เทวดากับพรหมยังมีมิจฉมทิฏฐิ ที่เทศนถึง ทาวพกาพรหม เมื่อกี้นี้ วาทาน พกาพรหม ทานเกิดเปน
พรหมชั้นที่ 11 จนจํากัปไมได มันนานมาก ตอมาก็มาเปนพรหมชั้นที่ 10 แลวก็พรหมชั้นที่ 9 ตอนนี้
บริษัทก็มาสนับสนุนวาทานเปนผูใหญ แลวแดนใดที่จะไปสุดอีกนะ ไมมีนะ ก็มแี คพรหมนี่แหละ
มันก็ที่สุดของชีวิต ก็เปนความสุขที่สุด ก็พวกที่มาเปนพรหมแลวนี่กไ็ มตองไปไหน นี่หมายถึงวา
พรหมฌานโลกีย มีความคิดอยางนี้ เขาเรียกวาเปนมิจฉาทิฏฐิ แลวถามวา
เทวดามิจฉาทิฏฐิกับพรหมมิจฉาทิฏฐิมีหรือ ทานตอบวา มี แตใชคําวามิจฉาทิฏฐิของเขาม
เทาของเรานะ ของเขาเปนอนุบาล เรื่องเด็กนะ ใชไหม แตของเราระดับมหาวิทยาลัย มิจฉาทิฏฐิของ
เขา เปนแตหลงวาถาเปนเทวดาอยู ก็คงเปนเทวดาตอไป เหมือนกับที่พวกเราเกิดเปนมนุษย เห็น
ชาวบาน เขาตายมนุษยกต็ าย แตเทวดาเห็นคนอื่นจุตกิ ็นกึ วาเราจะไมจตุ ิ นี่ก็เปนมิจฉาทิฏฐิหลงผิด
พรหมก็มีที่คิดวาเปนพรหมแลวจะไมไปไหน เมื่อคิดวาถูกสรรเสริญเยินยอมากขึ้น ก็เลยชักเตะทา
เตะทาวา สิทธัตถะราชกุมาร เปนโอรสของ ศากยราช ที่ประกาศตัววาเปนพระพุทธเจานะ แตเรา
หรือเปลา แหม มาตอนนี้ใชไหละ ทานทาวพกาพรหม แตทานคูกับ ทานมหาชมภู นะ เวลานีจ้ ะเปน
อรหันต อยูละ พอทานนึกแบบนั้น พระพุทธเจาทานก็ทรงทราบ
พระพุทธเจานีน่ ักเลงจริงๆ นะ พอเขานึก เทานั้น ทานถือวา ทาทานละไปเลย แตไอคําวาทา
นี่ ไมไดหมายความวา ทา คือทานรูนะวา ถาหากทานขึน้ ไป ทานทาวพกาพรหม จะเปนพระอริยเจา
พอรูวา ทานทาวพกาพรหม คิดอยางนั้น ไมมีผล และก็ไมมีทาง ใครวาก็ไมไป จางก็ไมไป ทานรูว า

ทานทาวพกาพรหม คิดอยางนั้น ทานก็อยางนี้ ทานทราบวา พกาพรหม นี่หลงผิด ทะนงตน แตทวา
ถาพบเราแลว ฟงเทศนจากเราจะไดเปนพระอนาคามี
ทานก็เลยขึ้นไป พอขึ้นไปแลวทานแสดงตนถามวา พกาพรหม ทานคิดแบบนีใ้ ชไหม ทาน
ก็รับวาใช ทานก็เลยถามวา อยากจะพิสูจนไหมวาทานกับเรานะ ใครจะเหนือกวากัน แหม เห็นไหม
ทารบเลย ทานพกาพรหม กเอา จะเอา อยางไรกันแน แตไมไดชกกันหรอกนะ เลนซอนหากัน ทาน
บอกเอาๆ เลนซอนหากันก็แลวกัน ทานพกาพรหม จะไปซอนที่ไหน แตวาพระอรหันตทา น
ละเอียดกวาพรหมจะไปบังที่ไหน ทานก็เปนพรหมเพราะความละเอียดมันตางกันพระอรหันตถาไม
ตองการใหพรหมเห็น พรหมจะเห็นไมได พรหมถาไมตองการใหเทวดาเห็น เทวดาก็จะเห็นไมได
ถาเทวดาไมตอ งการใหผีหรือเปรตเห็น ผีและเปรตจะเห็นไมได ถาผีและเปรตไมตอ งการใหคนเห็น
คนก็จะเห็นไมได เวนไวแตเราที่เจริญพระกรรมฐานดานทิพจักขุญาณ หรืออภิญญา เขาเห็นได แต
ธรรมดาเขาเห็นไมได ที่นี้ ทานทาวพกาพรหม ซอนที่ไหน พระพุทธเจาทานก็หาพบหมด ผลที่สุด
ทานทาวพกาพรหม บอกวา ใหทานซอนมั่ง แตความจริงทีห่ นังสือหรือพระฏีกาจารยทวี่ า
พระพุทธเจาไปซอนหนาผากของ ทาวพกาพรหม อันนีไ้ มถูก ไปถามทานแลว ทานบอก ไมใชไป
ซอนที่หนาผาก
พระพุทธเจาทานก็นั่งอยูที่เดิม ฉันใชเสียงพูด ทาวพกาพรหม ชี้ไมถูกไดยินแตเสียงแตไม
เห็นตัว ถามวา เวลาฉันนั่งอยูตรงไหน ทานพกาพรหม ตอบวา ไมเห็น ก็ทานไมเห็นเทวดาหรือ
พรหมทานไมโกหก เทวดาและพรหมไมโกหกเหมือนคน ทาวพกาพรหม ตอบไมได ในที่สุดก็เลย
ยอกมแพ พระพุทธเจาก็ทรงเทศน ทานก็ไมไดเทศนอะไรมาก เทศนวาสมัยกอนๆ ที่เธอจะขึ้นมา
เปนพรหมเธอเปนดาบส บําเพ็ญบารมีนี้ ถึงขั้นสมาบัติ 8 และออกดวยกําลังฌาน 4 ละเอียดจึงไป
เปนพรหมชั้นที่ 11 กี่กัปจําไมได และตอมา เมื่อหมดเขตจากพรหมชัน้ ที่ 11 อาศัยบารมียังทรงอยูนะ
ทรงอยูชั้นนั้นไมได ตองลดลงมาเหลือชั้น 10 ลดลงมาชั้นที่ 9 ชั้นสุภกิณหา เธอทําไมไมใชปญญา
พิจารณาเรื่องนี้บางวาสภาวะของความเปนคนก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี มันมีสภาพเปน
อนิจจังเปนสภาพไมเที่ยง พรหมนี้เขาจุตติ ัวเธอเอง จุติจากชั้น 11 มาชั้น 10 ก็รู จากชั้น 10 มา 9 ก็รู
ทําไมจะไมรู
ทานพกาพรหม ที่นั่งฟงไป ทานก็วา การคิดวาพรหมเปนแดนสูงสุดยอดแลว ไมมีการ
เคลื่อนอารมณแลว พรหมอยางเธอนะ ถายังคิดอยางนี้อยู ก็ถือจิตยังอยูใ นโลกียว ิสัย เธอก็จะตองจุติ
ลงไป และการจุติลงไปไมใชวาจะไปเปนคนหรือไมใชจะไปเปนเทวดานะ ตองลงนรกกอน ทานก็
บอกดูสิ ลงนรกมันสบายไหม เพราะกอนที่จะเปนดาบสนั้นไดสรางกรรมที่เปนอกุศลไวใชไหม
กอนจะบวชมันก็ตองฆากัน ก็ตองฆาสัตวเล็กสัตวนอยเปนธรรมดา กรรมพวกนี้แหละเธอยังไมได
ชําระ พอหมดสภาวะจากพรหม เธอตองลงนรก อาจจะนรกขุมใหญและผาน นรกขุมใหญอีกหลาย
ขุม และยังตองผานนรกบริวารแตละขุม เพราะนรกขุมใหญนี้มีนรกบริวารของเขา 4 ขุม ถาเจอนรก
ขุมใหญอีก 1 ขุม ออกจากนัน้ ก็ตองเจอกับนรกบริวารอีก 4 ขุม จะใชเวลากี่กัปจึงจะขึ้นจากนรกได

แลวตองมาเปนเปรตอีกเทาไหร อสุรกายอีกเทาไหร สัตวเดรัจฉานอีกเทาไหร และถามาเปนมนุษย
ตองมาประสบกับเศษจากของกรรมนั้นอีกเทาไหร กรรมที่เปนอกุศล
ทานเปนคนตลกนะ เคยเปน ทาววิรูฬหก มากอน เวลาจะทําน้ํามนตพระมาเปนชุดๆ คน
สุดทายมาคือ ทาวพกาพรหม ถือกระบองแบบเกามายัดเขาไปในบาตรนะ คน ปง ปง ปง ทานวายังงี้
ละฮิตน้ํามนต บอก เอ น้าํ มนตทําแลวมัน แตฮิตจริงๆ คนไปคนมาเราหลับ เพราะอะไรรูไหม
เพราะวากลางคืนคืนนั้นมันไมไดหลับ คืนหนึ่งเทีย่ งเพลินไป พอหมดเวลา เขาบอกสวางแลวทาน ก็
กลับมา กลับมาก็ออกบิณฑบาต ก็ไปฉันขาวกลับมากุฏิกม็ านอน เพราะ พระครูวิชาญชัยคุณ ไมอยู
ตอนนั้นฉันอยู วัดปากคลองมะขามเฒา ทีนี้ไอเด็กสาวๆ 1คน มันถือขวดมาขอน้ํามนต ถามวา
หลวงพอมาทําน้ํามนตเหรอ บอกใหไปขอ พระครูวิชาญา บอก หลวงพอ พระครูวิชาญา ไมอยู ขอ
หลวงพอทําก็แลวกัน ไอที่เรานั่งมันพอดีอยูขางตุมเหมาะเลย
พอเริ่มอาราธนาพระทานก็มาทํา สุดทายเคยเปน ทานทาวมหาชมภู พอ ทานทาวมหาชมภู
มา ทานทั้งหลายพกาพรหม ก็มา ทานบอก เฮย อยางนี้ถึงจะฮิต (นี่ทานนั่งหัวเราะ) เอา ตะบองยักษ
นะมาเปนทากุมภัณฑ มาคนควั่งๆ คนไปคนมาเ ราหลับเลย หลับไป 2 ชั่วโมง ตอนตัง้ นะ 2 โมง มา
รูสึกตัวเอา 4 โมง เด็กคนนัน้ มันก็นั่งดู คงนึกวาเขาฌานเต็มที่ ดีอยางเดียวยังแพ เจาคุณเทพฯ วัด
ปทุมคงคา เจาคุณเทพฯ ทานเขาฌานเปนครอก เขาใหดทู ี่ หลวงพอเจาคะบานหนูสรางใหม ที่ก็ชอื้
ใหม ใหหลวงพอตรวจดวย ฉันเชาแลว ยังไมทันยถาทานก็นั่งพับ ไอเราก็รอง ครอก ไอเราก็นงั่
ตอมา พระไปไมไดทั้งแถวนะสิ ใชไหมไอคนขางหนามันขึ้นยถานีด่ นั ครอกซะแลว ก็รูสึกตัวขึ้นมา
นากลัวองคทสี่ องจะสะกิด หลับพักใหญเลยนะ พอลืมตาขึ้นมา ถามนี่ไหนๆ บทไหนนี่ เรานั่งเปน
องคที่สามก็บอก ใช ไอคนสองเขาฌานแลวครอก มันมีทุกของคนะ ใชไหม ก็ถามทําไมละ พอคุณ
แหม หมาเหมอวิ่งกันอาวเลย กรนดังจริงๆ
แตวนั นั้นเราไมถึงครอก ยังแพ เจาคุณเทพฯ แกพอลืมตาขึ้นมา บอกไอหนู น้ํามนตนี่ดี
เดี๋ยวแมหาย ไอแมมันปวยรักษาไมหายมานาน ก็บอกหลวงพอแหม เห็นหลวงพอนัง่ หลับตาตั้งนาน
เทียนรดฟุง พุงเปนไฟเขียว แตแปลกที่ไฟไมลาม โดยตั้ง 2 ชั่วโมง นี่เทียนไมหมดนะ ไมมีเทียนที่
ไหนลุกไดตั้ง 2 ชั่วโมงหลวงพอบอก ไปเหอะ แมเอ็งหายแน ทานเวลาทําหลับปแลวอยางนีน้ ะ แต
ทานก็ทําน้ํามนตแลว ไอเด็กมันก็คยุ นะ ก็เดินผานตลาดไปกอน บอก โอย หลวงพอทําน้ํามนต ก็
บอกแมหาย แตเรื่องนี้เปนความจริง พอบอกใหแมกินทีเดียวหายเลยเหมือนกัน เดีย๋ วนี้ชกั งวงหลับ
ใครมาอีก บอกไมไดละ โนน หนาที่ พระครูวิชาญา คนทําน้ํามนต จะเอาแบบนั้น เดีย๋ วทานไมม ไม
เอากระบองลงเราก็แยตอนนัน้ ก็ไมทราบวาแกเปนโรคอะไร ยาอะไรก็รักษาไมหาย
เอา เรื่องตอไป เรื่องอะไรตอไป ทานทาวพกาพรหม เวลานี้เปนอรหัตมรรค ทานบอก ยังคา
อีกนิดเดียว ถาเปนอนาคามี (ถาม ทานดูแลเรื่องของสงฆ ใชไหมคะ) อันนี้เปนหนาทีข่ องพรหมชั้น
ที่ 16 ยกยอดคลุมหมดเลยถามวา มีหนาทีอ่ ะไร ก็ตองบอกวา ยกยอด เลยเปนทาวมหาราชมากอนที่

ทาวมหาชมภู ทาวพกาพรหม ทาวมหาชมภู เคยเปน ทาวเวสสุวรรณ ทาวพกาพรหม เคยเปน ทาว
วิรฬหก ผายันตแดง นี่ของทานนะ ทานทําของทาน ถาผายันตมหาพิชัยสงคราม ทานไมทํา
พระพุทธเจามาทํา แต 2 องคนี้นะมาปดรายการ
ก็พอชุดทีแรกมาทานจะบอกวา ใชเวลาเทาไหรชุดแรกมานี่นะ บอกวาทํามานี่เวลาเทาไหร
1 ชั่วโมง 2 ชัว่ โมง หรือ 20, 30 นาที ทานจะบอก บอกใชเวลาแลว ทานก็มาทีเดียวพรอมกันหมด
พระพุทธเจามาพรอมพระอรหันตและหลังจากนั้นมี ทาวมหาชมภู นี่เปนคนปด ปดรายการ มาถึง
ปบทานจะบอกเลิกเวลาเทานั้นนะ แลวเลิกเวลาเทานัน้ เราไมจําเปนตองเดินตามนาฬิกานะพอเลิก
แลวปบ ทาวมหาชมพูมาปดรายการ บอกเสร็จแลวครับ เต็มแลว เมื่อลืมตาดูนาฬิกามันจะตรงพอดี
นาฬิกานี่ไมเกินแมแต 1 นาทีแนนอน
เวลานี้ ทานก็ ทานบอกเมือ่ กี้ ทานก็คายนิดหนึ่ง ทานเปนอรหัตมรรคถาเปนอรหัตผลก็
นิพพานเลยนะ เวลานั้นทานอยูชั้นที่ 8 ก็ถามวา เขาไปชั้นที่ 9 ,10,11,12,13,14,15,16 หรือเปลา
ไมนะ จากที่ 8 ก็ไป 16 เลย ทานวาอีก 37 ปมนุษย ถามวาดีตวั แทนแลวยังโยม ทานบอกวามีแลว
ถามใครไปคุยกันที่นิพพานนะ บอก ปญจสิกขเทพบุตร ๆ นี่เปนเลขาฯ นะ ตอนนีก้ ็นั่งอยูขางหนา
ตอนนี้ ตรงนี้ เขาได วัตตบท 7 ถาถามวา วัตตบท 7 นี่ไมใชไปไดบนสวรรคนะนี่เขาไดมาจาก
ขางลางไมไดที่บนสวรรค ไดอยูแลวจากขางลาง ตําแหนงพระอินทรนะ เปนยาก เปนพรหมเปนงาย
กวา ตําแหนงพระอินทรเปนยากมากหาคนเปน วัตตบท 7 ไมได เปนพรหมนี่ไมตองมี วัตตบท 7 มี
เมตตา กรุณา เทานี้ ไปไดแลว วัตตบท 7 นี้ โอโห
มาตาเปติภรัง ชันตุง โอย ยุงบรรลัยเลย ปฏิบัติบิดามารดาเปนสุข
กุเล เชฏฐาปจายินงั มีความเคารพตอบุคคลที่มีอายุสูงกวา อายุสูงกวาวันสองวัน เขาถือวา
เปนผูมีอายุสูงกวานะ เราตองเคารพนะ เดีย๋ วนีไ้ มมีทางไดครูมันยังไมเคารพเลยนะ แคคนมีอายุแก
กวาหนอยเดียว วัน 2 วัน ก็ตองถือวาเปนผูตองทําการเคารพแลว พวกนี้ กุเล เชฏฐาปจายินัง
หมายความวา บุคคลที่มีอายุแกกวานิดหนึง่ ถือวา กุเล เขฏฐาปจายินัง ตองมีความเคารพ
สัณหัง สขิลสัมภาสัง มีคําพูดสุภาพ มีใจแจมในตลอดเวลา
เปสุเณยยัปปหายินัง ระงับความโกรธก็รูแลวนะ
มัจเฉรวินเย ยุตตัง เปนการใหทานเปนนิตยนะ
สัจจัง มีวาจาสัตยทั้ง 7 อยาง ไอเรื่องนี้มีความสําคัญ มาตาเปติภรังชันตุง ตั้งใจปฏิบตั ิบิดา
มารดาใหมีความสุข มีความกตัญู แลวก็ กุเล เชฏฐาปจายินงั มีความเคารพตอบุคคลที่มีอายุสุงกวา
เชฏฐาเปนลูกพี่ไง พี่กวาวันเขาถือเปนพี่ มีความเคารพ สัณหวาโจ วาจา ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณรื่น
เริงอยูตลอดเวลา ไอที่มาหนานั่งคิ้วขมวดไมมีแลวก็มีอะไร ทานสังวิภาครโต มีการใหทาน มีการให
ทานเปนนิตย ทานก็ระงับความโกรธ อโกธโน ทายๆ มันไมหนักนัก ไอตัวหนักนีก้ เ็ ปนการยิ้มแยม
ใครยิ้มไดละก็ ก็ไมโกรธหรอก ใชไหม แตวาทานก็เปนระงับความโกรธ แตความจริงความโกรธ

อาจจะมี เพราะไมใชพระอนาคามีใชไหมละ ก็มีความโกรธจะระงับเร็ว สวนมากจะไมคอย
แสดงออก
อยางพระพุทธเจาทาน พระพุทธเจาทานเปนพระอินทรบอยนะ แตพระที่เปนพระอินทร
บอยอีกองคหนึ่ง คือ พระอนุรุทธ ผูที่เปนพระอินทรบอยนี้มีทิพจักขุญาณวิเศษทุกคน อาว ก็พระ
อินทรไมตองใชตาทิพยหรือ สหัสสเนตโต พระอินทรมีตาตั้ง 1,000 แนะ เขาเรียกจริงๆ วา ทาว
ตรีเนตร ตรีเนตร หมายถึง 3 ตา แตตาวิเศษนี้มีจริงๆ นะ ไปดูใหดนี ะ ตองขอถึงจะเห็น ผองใสมาก
นะ ตาที่ 3 นัน้ ไมไดใชดู แตก็ใชเหมือนกัน ถาหากวา มนุษยที่มีบุญญาธิการ มีความทุกขมีความ
เดือดรอนจะหาทางชวย จะใชตานี่ ตากลาง ที่เรียกวา ตรีเนตร แตคําวา สหัสสเนตโต นี้ไมไดใชตา
ใชอารมณ หมายความวา ทานใชอารมณคิดเรื่อง 1,000 เรื่องในขณะเดียวกับ 1,000 เรื่องนะ
หนังสือที่จะตองเซ็น 1,000 ไป คิดมันแปบเดียวรูเลยถูกหรือผิดนี่นะ นี่ตอนนี้เปนพระอินทรแลวนะ
ทําได วัตตบท 7 นะ เปนไดอยางนี้ เกงละ ตองปกครอง 1,00 ประเทศนะ แตพอเรารูเรื่อง 1,000
เรื่องแลว คิดในชั่วขณะจิตเดียว ก็สามารถแกปญหาไดหรือทําอะไร หรือสั่งงานไดในชัว่ ขณะจิต
เดียว พอเขาถามแลวตอบไดเลย 1,000 เรื่อง ไมตองมานั่งนึก จึงชื่อวา สหัสสเนตโต ใชไหม ที่บอก
วาปูตองตายอยางนี้ สหัสสะ ตองตาใหญ และตาใหญตั้ง 1,000 ตา แยหือ ทีนี้ การเปนพระอินทร
เปนยากนะ ทานมี สิกขธรรมบท แลวเราก็พบทานอยูเรื่อยๆ ไมเคยถาม
แลวก็เลยถามวา ทําไมไมรับตําแหนงในเวลานี้ ทานบอกมันเกี่ยวกับวาระที่จะเขามารับ
ตําแหนงไมใชเวลานี้ วาระนีถ้ ือเปนเรื่องใหญ ก็เลยถามทานวาถาถึงวาระที่ ปญจสิกขเทพบุตร มา
รับตําแหนงนีโ้ ยมไปเลยไหม ทานตอบจะอยูทําไม ก็ในเมื่อไปกันหมดแลว ปลอยใหแมแกเขาอยู
คนเดียวก็แลวกัน
เขาหวงเรานะ ทานไปโยมผูห ญิงก็ยังอยู ทานวา คุณโยมผูชายของคุณนะเขาสวางนะ ไมใช
เขาไมสวาง เห็นเขาริบ ๆๆ ประเดีย๋ วเถอะ ทานก็เปลงชัดอยางพระอินทรนี่ ทานไมสวางทานก็หรี่ๆ
เสียได เพราะวาทานเปนพระอินทรเปนราชาเทวดาทั้งหมด ถาใชกําลังอํานาจหรือรัศมี ไอรัศมีนี่มัน
เปนอํานาจนะตองใชตามวาระไมใชเปนผูมีอํานาจก็ใชซะดะ อยางเชน จอมพลประภาส ทานเตือน
พ.อ.ณรงค นะ วา ถาอํานาจเรามีอยูก็ควรจะใชใหเปนจังหวะจะโคม ใชไปในการทีค่ วร อยาใชพร่ํา
เพรื่อ อํานาจก็จะเสีย เพราะฉะนั้นทานมีอํานาจอยูทานก็ตองใชตามวาระ
ฉะนั้นแสงรัศมีที่เปลงมันเปนตามวาระอยางโยมผูหญิงทานไมจําเปนหรอกทานถึงที่วา จะ
เต็มอัตราอะไรกันตลอดใชไหม เคยเห็นทานยา ใชไหม สวางจาเลยใชไหม สวางจัด ไอเราไปเห็นดู
โยมผูหญิงทานสวางจัด เราก็ เอ นั่งนึกโยมผูชายทาน ก็ถาเทากันทําไมถึงไมสวางเทากัน แตถาจะ
สวางมันก็แตกตางกันอีกละอยางไอกระจกบานเล็กกับบานใหญ ถาแกวของทานเล็กกวา ใชไหม
รัชนี ไหน ลองดูทีซิ (ดูสวางนอยกวา ทานยาคะ) ไมใช มีแกวเล็กๆ หรือเปลา (มีคะ) มีเล็กๆ ทานก็
วา คุณเอาของคุณมาดูสิ เราก็ดู เธอจริงสิ บอก ของเราเปนลูกเล็กๆ ไมเทาแม

ทานก็บอกของผูหญิงกับของผูชายไมเหมือนกัน ของที่เหมือนกัน เครื่องประดับ แตจะ
หยาบกวา เพราะตองการสวย เพราะของเดิมของชีวิตในสมัยที่เปนมนุษยผูหญิง จะสนใจในความ
สวยงามมากกวาผูชายใชไหม ไอนั่นก็เครื่องประดับเพราะตองการใหมีประกายออกมาก ไอเพชรที่
ประดับนั้นคือเม็ดโตกวา แตบางครั้งก็เรียกวา แกวมณี เขาไมเรียกเพชรนะ โตกวา ฉะนั้นการแพรว
พราวมันเห็นสูงกวา แตรศั มีก็ไมใชเครือ่ งประดับ รังสีที่เปลงออกมามันอึกอันหนึ่ง เราก็ดแู ค
เครื่องประดับ มันสงสัย ทานยาทานไมเอานะ เครื่องประดับ เดีย๋ วๆ ทานเปลงตลอด หือ ทานบอกที่
ฉันเปลงตลอด เพราะหวงหลาน เราเห็นของทานสวางจาเราก็สบายเราก็สบายปลื้มใชไหม นี่ทาน
ตองการจุดนี้ ไมใชวาทานจะไปเบงกับใคร กบอกไอทพี่ ูดกันวันนี้ทานบอกนี่เห็น ฉันเปลงนะ ฉัน
เปลงเพราะหวงลูกหวงหลานโยมผูชายบอกใหแมเขาอยูก อนเถอะ ฉันจะไดไปละ แลวทานยาวาไง
รูไหม ทานบอกฉันไมรูหรอก บานฉันมี แลวทานก็ชี้บานทานเวลานี้บา นทานสวย
กามาวจรที่เทวดานี่ นี่จาํ ไวนะพระเทศนผิดนะเปนแถวๆ เลย ทีว่ ามีการเสพกามบนโนน
เขาไมมีหรอก สภาวะเปนทิพย แลวอารมณเขาละเอียด
(หนึ่ง) แลวที่เขาวาเทวดาอุมลูกจูงหลานละเจาคะ
นั้นเปนศัพทภาษาไทย อันนี้เนื่องในบารมี อุมลูกจูงหลาน นี่ทานเขียนเทวดาอุมลูกจูง
หลานทานหลบ พระไปเจริญกรรมฐาน แกก็นกึ วาจะไปอยูเดีย๋ วเดียว พระไปจําพรราทั้งพรรษาแกก็
เออ พระอยูขา งลางนานๆ ก็รําคาญ แกจะขึ้นวิมานก็อยูสูงกวาพระ พอกลางพรรษาเทวดาก็ไมรูวา
เขาพรรษงพรรษาแลวเทวดาแกไมมีพรรษานี่ แลวก็ 50 ปของเราก็เปน 1 วันของแก แหม แบบนี้เขา
อยูเดีย๋ วเดียวไมนาจะบนนะนี่ ก็แกลงทําเปนเสียงเสีย เสียงสิงหรอง พระก็ชักหวาดๆ พระยังไมได
อะไรเลย ในที่สุดทานก็กลับ พอกลับไปก็ไปถามพระพุทธเจาพระพุทธเจาถามวา สบายดีหรือเธอ
พระพุทธเจาทานมักถามแบบนี้เปนปกตินะเธอมีความสุขดีรึ พระบอก ไมสุขพระพุทธเจาขา ถาม
ไมสุขเพราะอะไร ก็ตอบวาชวงตนก็ดี แตพอกลางพรรษามีเสียงสัตวรายคํารามอยูตลอดเวลา ทําให
หวาดหวั่นเลยไมไดมีมรรคผล
พระพุทธเจาก็ถามวา เธอเขาปาไมไดเอาอาวุธไปดวยหรือ พระทานถามวาในพุทธศาสนามี
อาวุธหรือ พระพุทธเจาบอก มี ถามวา อะไร ทานก็บอก เมตตัญจะ สัพพโล ไว มันมี 2 ตอบ คือ
ตอนตนถึงครึ่งหนึ่งเปนเรื่อง การเลา เรื่อง ตอนตั้งแต เมตตัญญจะ สัพพโล หมายความวา เธอไดแผ
เมตตาจิตจะเขาปาก็ดี ผานบานก็ดี ปาชาก็ดี ปาขัฏก็ดนี ะ หรือวาในวิหารผานที่ไหนก็ตาม กอนจะ
เขาใหแผเมตตาจิตกอน แผเมตตาจิตหมายความวา เทวดาก็ดี ภูตผีก็ดี อะไรก็ตามที่นั้นขอบรรลุ
ดวยใชไหม และในที่อยูตลอดเวลาก็แผเมตตาจิตตลอดเวลาถาอยางนีจ้ ะอยูที่ไหนก็เปนสุข เทวดา
และอมนุษยทั้งหลายจะไมทําราย
พวกเธอจงกลัยไปใหม แลวพระพวกนัน้ ก็กลับมา กลับมากอนจะมาถึงปาพอออก เอาเลย
สตารทมัน ตั้งแตฟงพระพุทธเจานี่ละ ไอเมตตัญจะ สัพพโลก นะความจริงไมตองวาก็ได ก็ตั้งใจ
สัพเพเทวา วาไปเถอะ วาบรรดาทานทั้งหลายที่อยูบริเวณนี้ แตตองนึกถึงพระเจากอนนะ นึกถึง

บารมีของพระพุทธเจาใขไหมพระอริยเจาทั้งหมด เทวดา และพรหมผูคุมครองทั้งหมด ขอใหชว ย
ขอทุกทานที่อยูบริเวณนี้ เทวดาก็ดี รุกขเทวดาก็ดี พรหมก็ดี หรือวาสัมภเวสีอะไรตางๆ รวมทั้งหมด
ยอดแมแตสัตว และก็ขอทุกทานจงมีความสุข กอนที่จะเขาอยูกบ็ อกทานที่เปนเจาของสถานที่
ทั้งหมด เราขออาศัยอยูชั่วคราว ในระหวางที่อยูขอปองกันอันตรายดวยเทานี้ละ นี่ ชูฮกกันซะ
หนอยกหมดเรื่อง ใชไหมทานก็หยวบ
จะวา อุมลูกจูงหลานนั่นเปนศัพทภาษาไทย เทวดามีลกู ทานก็เดินทองปองสินะ เทวดาไมมี
การเสพกาม แลวจะทองปองไดอยางไร การเกิดของเทวดามีดังนี้
1. ถาจะเกิดเปนลูก ตายจากมนุษย ขึ้นไปจุติ ก็จะไปเกิดบนตักนอนบนตักของเทวดา
องคใดองคหนึ่ง ถาผูชายเรียกวา เทพบุตร ถาผูหญิงเรียกวาเทพธิดา นี่ ตัวเขาเทาเลย ตัวเขาเต็มอัตรา
ตัวเขาก็ไมโต เกิดเปนหนุมเปนสาวและก็เปนหนุมเปนสาว เทานั้นตลอดจนถึงกาลจุติ ไมมีใครเพิม่
ถาหากวาไปเกิดบนวิมานของใคร ก็หมายถึงคูครองของคนนั้น บรรดาบริวารทั้งหลายอยูกนั เปนพัน
เปนหมื่น ไมมีการเลื่อนฐานะนะ ไมมีการยกอันดับนะ มนุษยนี่มนั ก็ยกไดเทวดานีแ่ ยนะ ยกอันดับ
ไมได
2. ถาหากวาจะเกิดเปนบริวารนะ ไอบริวารนี่ ถาเกิดในวิมานของใครในเขตวิมานนี่
ไปเปนบริวาร แตถาเกิดกึ่งกลางวิมานสี่แลวนี่กึ่งกลาง ถาหันหนาไปทางไหนก็แสดงวา เปนบริวาร
ของวิมานนัน้ แตวา พระนางโรหิณี นองสาวพระอนุรทุ ธ แกไมเอาอยางนั้น แกเกิดแลวกมหนาลง
นองสาว พระอนุรุทธ นี่ตอนเกิดเปนมนุษย ทานเปนโรคเรื้อน เวลาพระพุทธเจาเสด็จไป ทานไม
กลามาฟงเทศนเพราะอายชาวบานเขา เพราะเปนเจา เจาอะไร เจาก็มีโรคเรื้อนเหมือนกันตอมา พระ
อนุรุทธ จึงถามวา นองทําไมไมไปฟงเทศนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทานวาไงรูไหม ทานอาย
เพราะทานเปนผูหญิงและเปนโรคเรื้อน ใหฉันไปยังไงเลา
พระอนุรุทธ ก็บอกวา เอางีก้ ็แลวกัน ถาเธอไปแบบนั้น ไมไดก็ทําแบบนี้ เวลาพระมาที่นี่
หมายถึง กรุงกบิลพัสดุ นี่เขามีวิหารไวให แลว ตอนเขาที่พระไปบิณฑบาต พระยังไมกลับ เธอกไป
จัดน้ําใชน้ําฉัน จัดสถานที่ คือ ออกไปกวาดสถานทีใ่ หสะอาดบริเวณปูอาสนะใหเรียบรอยแลวก็
เวลาพระจะมาคอยกลับเขาหองไป ผาอาสนะมันสกปรกก็ใหเอาไปทําความสะอาด เอาไปซักไป
ฟอก ทําความสะอาดใหแกพระ เธอทําอยางนั้นไมนาน ปรากฏวาโรคเรื้อนนี่หาย จําใหดีนะยา
ขนานนี้ดนี ะ มาใชที่ วัดทาซุง นะ ไมหายเพราะโรค ก็หายเพราะเผานะก็เมรุก็ทําแลวนี่นะ
ตอมาเมื่อโรคเรื้อนหายก็ไปฟงเทศนจากพระพุทธเจา แตวาพระพุทธเจาบอกวา ทานเปน
พระอริยเจา แตจําไมไดวาเปนอริยะขึ้นไหน ใครลองถามดูนะวา ทานโรหิณี อยูที่ไหน เอาใครเดา
ถูก ใช เวลานีท้ านพระอนาคามีทานอยูใน เวชยันตวิมาน เพราะวิมานนี่ ไมมีเหลือเลย ตีหมด พระ
เจาพอเจาแมไปหมดไมมใี ครเหลือ เปดหมด ไปอยูท ี่นั่นนะ เพราะเปนพระเจาหลานพระเจาลูก
ทั้งนั้นเฉพาะใน เวขยันตวมิ าน ก็เปนแสน ถาจะมีบริวารอีกทานก็ขนหมด ทีแรกคิดวาจะขนกัน
สมัย พระศรีอาริย

เปนอันวา ตอนที่ทานขึ้นไป ทานยังไมเปนพระอนาคามีหรอก ทานเปนพระโสดาบัน ทาน
มาเปนอนาคามี ตอนหลังนีท่ านก็ขึ้นไปจุติตรงกึ่งกลาง วิมาน 4 มุม แตไมใชวิมานของพระอินทร
ทานขึ้นไป ทานก็ไปยืนกมหนา และเปนนางฟาที่สวยที่สุดกวาบรรดานางฟาทั้งหมดในดาวดึงส
สมัยนั้น แตวาเปนนางฟาขั้นบริวารนะ ไมมีใครสวยเทา ทําใหเทวดา 4 องคนี่ทะเลาะกัน ตางก็จะ
เอานางฟาไปเปนบริวาร ตองไปวิมานฉัน ก็เสียงกัน ไปวัดระยะก็เทากันหมดไมมีใครยาวใครสั้น
กวากัน ถาใกลของใครเปนบริวารของคนนั้นนี่ ทานก็ไมยอมเงยหนา ไปหาวิมานไหน ยืนกมหนา
เสียดวย ยืนอยูก ึ่งกลาง ในทีส่ ุด พระอินทร ทราบขาว เห็นทาไมไดการเทวดาจะยุง นางฟาองคนี้ไม
ควรเปนบริวารของเทวดาพวกนัน้ แลว พระอินทร จึงถามวา ถาเทวดาทุกองคถาไมไดนางฟานี่เปน
บริวารจะเปนไง จะเปนจะตายจะขาเป ก็วากันไป ไอนั่นก็ขี้เกียจพรรณนาของแกนะ พระอินทร
ทานก็ตัดสินใจวา ถาฉันไมไดนางฟาองคนี้เปนบริวาร ฉันตายนะ เทวดาพวกนั้นกลัวนายตาย ก็
ถวายใหไปเลย เออ ดีเวย เวชยันตวมิ าน จะวาพระพุทธเจากับ พระอินทร ก็เครือเดียวกัน
พระพุทธเจานีเ่ ปน ชาวกรุงกบิลพัสดุ พระอินทร เปนเทวดา ทานเปนเครือเดียวกันมาในกาลกอน
นะ แตที่นี่ถึงเวลาพอตอนหลังทานเปนพระโสดาบันเพราะฟง สักกปญหา จุติลงมาเกิดใหม ความ
จริงทานถวงมานานนะ ไอการที่ทานถวงโดยรอเราเขาสมัยพระศรีอารีย ทานถวงโดยการยับยั้ง
อารมณเปนแคพระโสดาบัน พอวาระที่ 3 พวกฝกมโนยิทธิรุน 3 นะ พอรุน 3 ไดแมศรีตัด โยมผูชาย
ตัด ยังไมตดั แตยา
(หลวงพอถาม) โยมตัดหรือยัง
(ทานยาตอบ) ยังรอหลานๆ กอนจะไปกันหมดหรือไมหมด
มาตอนหลังนะ ไมนานนักหรอกก็ไปเปนกุรุสๆ
(ทานยาตอบ) ทานบอก ไปก็ไปละ ไมคอยละ ถามวา มัน่ ใจหรือวามันจะไปกันหมด คนดีก็
มี คนเลวก็มี ทานบอก มั่นใจ จะเลวหรือดี มันก็อยูชวงระหวางกลางชีวิต เพราะกรรมที่เปนอกุศลนี่
แหละ แตวา ชวงจะตายทุกคนตองไดอรหันตกันหมด นี่มันตัดตอนชวงจะตายตอนออกตัวเดียว
เพราะวาเราพูดเรื่องนิพพานกันจริงๆ ก็มีสาํ นักเรา เรามไดไปอวดพระอื่นนะ
ที่เราพูดไดเพราะไปกันได ถาไปพูดกับทีเ่ ขาไปไมไดเขาจะลําบาก ลําบากเพราะอะไร จะ
หาวาบาๆ บวมๆ เดี๋ยวแกก็บาเสียเอง คือถาอารมณเขาไมถึง ถาไปที่อื่นก็ดหู นาคนกอน ก็คนที่มาหา
เรา มาคุยกับเรา มันเคยอยูกบั เรามั่งหรือเปลาถาไมเคยอยูก ับเรามา เราก็ไมพูด หรือวาคนที่มาอยูกับ
เรา มันมีบางคนที่เลวมากคนลอบเขามา มามีกําลังใจเลวมาก อันนีก้ ็พูดไมไดเหมือนกัน แตทวา คน
ของเรามาก แตคนอื่นที่ไมเห็นดวย มีปริมาณเพียงแค 2-3 คน อันนี้เราไมหวงเขาเราหวงของเรา แต
วามันจะลงนรกก็ใหมันลง ตามใจมันนะ การเปนพระแลวตองเปดทุกอยาง เราตองเปดทุกแบบ ไม
อคติ ใครอยากไป สวรรคใหเขาไป ใครอยากไปพรหมใหเขาไป ก็แนะนําเขาใหไป อยากไป
นิพพานก็ไป ใครอยากไปนรกก็ใหเขาไป ไมตองไปอคติกับเขา จะเอาขึ้นไปขางบนหมดนะ ก็คน
มันขี้หนาวนะใชไหม เขาอยากไปผิงไฟ แลวคนขี้รอนแบบเดียวกันอยากอยูหองแอร ไปหามเขาได

อยางไร ใชไหม นิพพานที่เราพูดกันจนชิน เพราะทานใหพดู เพราะอารมณถึงแตกอนถาพูดถึง
นิพพาน ใหพดู มันก็ไมไหว ใชไหม เวลานีถ้ าจะไปพูดกันก็เฉยๆ เราก็ไปนิพพานไดกันทุกคน คนที่
ไปถึงนิพพานทุกคนนะ ทุกคนมีสิทธิที่จะไปนิพพานไดในชาตินี้ หรือเวนแตวาจะสละสิทธิ์ มีพวก
ที่สละสิทธิ์ นี่มี คือพวกที่ขาดอธิฐานบารมี พวกนี้มกี ารสละสิทธิ์ ใครมาอธิษฐานขอใหรวย รวย
รวย ก็ลงนรกไปเลย
แลวก็มหี ลายคนฝกไปไดแลวกลับไปบานไมกลาทํา
มารายงานหลายคนถามวาทําไม
เพราะไมมใี ครคุม บอก ดีแลว โมทนาดวยลงนรกไปเหอะ ถาหากเปนแบบนีจ้ ริงๆ โมทนาดวยลง
นรกไปตามสบาย ไมดใี จหรอก ถาเราพูดแบบนี้บางทีแกจะสะดุดใจ แกกลับมาดีใหมก็บอกวามาฝก
ใหมมาฝกไมหวาดไมไหว ไอคนใหไปแลวก็อยาหวงไอที่ใหไปแลวเอาไปทิ้ง ก็ไมควรใหตอ ปวย
การใหตอไมมปี ระโยชนสําหรับคนประเภทนี้ แนะนําไปแลว ดังคําวา อักขา ตาโร ตถาคตา
พระพุทธเจา วา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก
อยางฉัน ฉันไดมาอยางลําบาก แตฉันก็พยายามจดจําใหไดเปนแบบงายๆ ใหได แบบสั้น
หมายความวาอยางฉันทานบอกนิดเดียว แลวไปหัดทํา แลวไปหัดทํา ดูหนังสือ ดูเรือ่ ยไป แตถาทํา
แลวไมได แกอยามาถามตอนะ วิชาการปฏิบัติอารมณการปฏิบัติมนั อีกเรื่องหนึ่งใชไหม สมัยนี้
ไมใชแต หลวงพอปาน องคเดียวนะ เหมือนกันหมด หลวงพอปานนี้เปนพระโพธิสัตว นอกนั้นเปน
พระอรหันต ก็พระโพธิสัตวจะเจอะใครอีกสักองคหรือเปลานอ ออ เจอะ แตไมไดเรียน ครูบาศรี
วิชัย หลวงพอปานบอกใหไป ครูบาศรีวิชัย พระทองคํานะ ทานไมไปเราตองไป นอกนั้นก็พระ
อรหันต ก็เหมือนกัน ถาสอนแลวเราตองตั้งใจฟง จะไมพูดเปนวาระที่สอง จะสอนสั้นๆ บอกไปทํา
ใหได บอกอารมณ บอกตรงนี้เปน ปฐมฌาน ตรงนี้เปน ฌานที่ 2 ทานจะพูดใหฟงสั้นๆ แตใหเขาใจ
งาย พอเขาใจแลว เราเรียนหนังสือมาแลวก็เขาใจใชไหม ทานสอนถึงอารมณ อารมณที่เขาถึงเปน
อยางไร หนังสือนี่อีกแบบหนึ่ง
อารมณของ ขณิกสมาธิ มันเปนไง วิ่งเขา วิ่งออก หรือ วิ่งออก วิ่งเขา เปนไง มันก็ตั้งบาง
นิ่งบาง ตัวนี้ทา นบอกวา อยาประมาท เราไปเปนเทวดาชั้นกามาวจรได ตองภูมใิ จวา จิตมันทรงอยู
ใน ขณิกสมาธิ ถาเราภูมิใจ เราดีใจที่เราทําได เราก็ทําเรื่อยไป จิตจะไดไมดิ้น ถาเราภูมิใจหรือพอใจ
ขณิกสมาธิก็เอาไดแคนกี้ ็พอ เราเปนเทวดาก็ได เราก็ภาวนาเรื่อยไป จิตมันไมดนิ้ ก็เขาถึง อุปจาร
สมาธิ ตัวนี้พอใจมันเกินไป ถาถึง ขณิกสมาธิ แลวดิน้ เมื่อไหร จะถึงอุปจารสมาธิก็เลยไมตองถึงละ
ไมถึงจริงๆ ตัวดิ้นนะ จะไมถึง เปน อัตตกิสมถานุโยค ถาเปนกิเลสก็เปน อุทธัจจกุกุจจะ เปนนิวรณ
นะ ไมมีทางได ถาสอนเราพอใจ อารมณที่เขาอยูใ นเวลานั้นพอพอใจ จิตก็สบาย จิตสบายก็เขา
อุปจารสมาธิ เลย มันเขาของมันเอง ไมตองไปเข็นมันนะ จิตก็เหมือนกับแมว แมวนี่เนมันเดินหนา
มันก็จะถอยหลัง พอเขาถึงอุปจารสมาธิ เราก็พอใจมันเปนปติ ใชไหม เอามันไดแคนี้ ก็แคนี้ ก็แสดง
วาใจเราสบาย ก็เขา ปฐมฌาน บางทีไมเขา ปฐมฌาน เน นี่ไมแนเจา ปฐมฌาน แลวปรูดปราดไปเลย

พระพุทธเจาทานก็สอนแบบนี้สอนใหตามอากานี้ไป ถาไมไดตามนี้ ก็อยาเขาไปถามใหมไมมีทาง
ถาไดในจุดนัน้ แลวทําใหมนั คลอง
มาถึงทานก็ถามอารมณ อารมณที่เราผานมาแลว ทานบอกไปแลววาเปนจุดหนึ่งเทานั้น
เพราะทานจะทําอาการโนน อาการนี่ อาการ นั่น ถาตอบไมไดไมมีทาง ถาตอบไมได ไปทําอีก ถา
ได ก็ตองซอยจนกระทั่งอารมณสบาย เขาปบจับไดๆ จิตเปนสุข จากนั้นก็กลับมาทานก็มาสอนตอ
ใชไหม กวาจะไดมนั หนัก ได คนที่ไดฌาน 4 1,000 คน จะไดทิพจักขุญาณ 1 คนกแสนยากที่
พระพุทธเจาบอกไวใน วิสทุ ธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย ทานเขียนไวพระพุทธเจาทานตรัสไววา
คนกลองในฌาน 4 หนึง่ พันคน จะไดทิพจักขุญาณ 1 คนก็แสนยาก แลวคนคลองในฌาน 4 หนึ่งพัน
คนจะไดมโนมยิทธิ 1 คนก็แสนยาก ไอทเี่ ราไดมันตองภูมิใจ กวาจะไดนะมันก็แสนยาก สอนทีแ่ รก
มันหนักมากไมใชเบา ถามาฝกสมัยฉันจะรูเลยนะหนัก พระที่บวชในสมัยฉันอยูก นั หลายสิบองค
เอาจน อยูกนั แทบแกตายใหมันได ขนาดธุดงคกันเครียด ทํากันเครียด แตละฌานนี่ทํากันได ฌาน 4
ฌาน 4 ทํากันได แต มโนมยิทธิ และ ทิพจักขุญาณ นี่ทํากันไมได ฌาน 4 ฌาน 8 สมาบัติ 8 ทํากันได
ฤทธิได อภิญญา ได วิชชา 3 ไมแนนะ ถาได ฌาน 8 ก็ไดเปรียบอยูนดิ นะ ถาได ฌาน 8 ถาเจริญ
วิปสสนาในอันดับ ฌาน 8 ถาจิตเขาถึง อนาคามี เขาเปน ปฏิสัมภิทาญาณ เลย แตทีนี้ความรู วิชชา 3
อภิญญา 6 เขาไดหมด หากินไกลถึงไมหิว แตเขามุงมั่นเอา อภิญญา กัน การได ฌาน 4 ฌาน 8 เขาก็
ถือวาต่ํา ถาใครยังไมได อภิญญา ก็ถือวาไมไดกแ็ พเขาแน แตวามันไมใชวาระจิตยังไมเขาถึงพระ
นิพพานเวลานัน้ นะคนเขานิพพานจึงมีนอย มีเหมือนกันแตนอยจริงๆ ตามพุทธพยากรณวาที่
กําหนดวา หลังจากกึ่งพุทธกาลแลว พุทธศาสนารุงเรืองอีกวาระหนึ่งพุทธศาสนารุงเรืองหมายความ
วา คนจะเขาถึงมาก พุทธศาสนานี้ทานทรงตัวเหมือนบานไมมีคน บานมีคนนอยไมรุงเรือง แตถา
บานมีคนมากก็รุงเรือง
ตอนนี้จะมีพระอริยเจามากขึน้ เหมือนครัง้ พระพุทธเจายังมีชีวิตอยู จะมีมากขึ้นตามลําดับ
ขึ้นไปๆ ตอไปมากขึ้นทุกที เวลานีย้ ังไมมาก ตอไปจะมากกวานี้แลวก็จะถอยหลังนอยลงก็โนน เมื่อ
ป พ.ศ. 4500 ความหมายของพระพุทธเจาที่ประกาศศาสนาไว 5,000 ป ก็มีความหมายวา พันปตน
มากไปดวย ปฏิสัมภิทาญาณ พันปที่สอง มากไปดวย อภิญญา 6 พันปที่สาม มากไปดวย วิชชา 3
ชวงนี้นะ นะ พันปที่สี่ กจะมากไปดวย สุกขวิปสสโก พันปที่หา มากไปดวย อนาคามี
ไอคําวา มาก อยางอื่นก็มีอยูน ะ แตวานอยกวา และชวงนี้ วิชชา 3 มากแต อภิญญา 6 ก็
มานะ มาในชวง 20 ปขางหนาถึง 40 ปนะ เขามาอยูชวงเดียว 20 ป 40 ป เทานั้นนะ อภิญญา 6 จะมา
แลวตอไปก็ถอยเหลือแต วิชชา 3 อภิญญา 6 ตกคางไง อภิญญา 6 ตกคางยังมีอยูชว ง 20 ป ตอไปนี้
เยอะนะ ทีแ่ นบอกจะเลิกทานบอก เลิกไมได จําตองปูพนื้ ฐาน เพื่อรอรับ อภิญญา 6 ไมไดปูพื้นฐาน
เพื่อรับอภิญญา 6 อยางเดียว ปูไปปูมา เพือ่ สรางพื้นฐานเพื่อตัด สังโยชน นี่เราคิดไมถึง วันเก็บของ
จะตัดลูกนิมตินะนะ ทานแมทานบอกทานบอกไวเลย แตบอกละเอียดไมได เดี๋ยวจะโมมากไป แต

ทานบอกไวหมดทานบอกละเอียด ก็แยมๆ ไวนิดหนึ่ง มันจะเปนแดนของพระอริย เปนทีเกิดนะ
แลวไมใชจะมีเฉพาะบานทีเ่ ดียว ที่อนื่ เขาก็ทําได แตกลุม ของใคร กลุมของมันนีมันเปนกลุมของเรา
ก็อยางที่ ทานปรีชาทรงธรรม ทานก็บอก ทานก็ประกาศองคนั้นพูดอะไรไมผิดหรอก ทานเปนพระ
โพธิสัตว ทานพูดตรงไปตรงมาได ทานก็ประกาศเลยวา เวลาทานตรัส ทานก็ลงตรงนัน้ แหละ ปลูก
ตนกากะทิงไวตนกากะทิง อะไรจะไปอยูต ั้งลานป อยาไปยุงกับทาน ทานรดน้ําพรวนดินของทาน
เอง แหม อุตสาหไปปูลกตนกากะทิงไว เอา อยาไปวาอะไรทานนะ ชมภูทวีป หมายความวา มีตน
ชมพูประเทศนี้มีชมภูที่ใหญที่สุดในโลก จึงเรียกวา ชมภูทวีปแตตอนนี้ตายไปแลว ใครอยาไปขอ
ถายรูปนะ
เปนอันวาเรื่องนิพพานที่เราไมหนักใจเพราพูดกันจนชิน ในเวลานี้ไมหนักแลวใชไหม ทาน
ใหพกู ันจนชิน พูดใหฟงจนชิน ชินนี่คือฌาน ฌานก็คือชินและอารมณชินในพระนิพพานคือเห็นวา
อารมณพระนิพพานนี่ไมหนัก หมายความวาคือผูผูทรงฌานใน อุปสมานุสสติกรรมฐาน มีอปุ
สมานุสสติกรรมฐาน นั้นไมตองไปนั่งหลับตา ถาหลับตามันฝก ถาลืมตาจิตมันรักพระนิพพาน อัน
นี้เปน อุปสมานุสสติกรรมฐาน แน แลวก็เปนฌานในกรรมฐานแบบที่ใชงานดวย ถาจิตรักพระ
นิพพานเปนอารมณมีศีล 5 บริสุทธิ์นี้เปน พระโสดาบัน เห็นไหมแคนพี้ อ
ทานบอกวาเวลานี้ถาคนเราทุกคนภายในกรุปของเรานะ ถาใครก็ตามก็จิตทรง พระ
โสดาบัน ได ตายแลวไปนิพพานหมด ถามทําไม (ทานตอบ) แกพูดซะมันไมยาก ก็ไปกันหมด พระ
โสดาบัน นี่แปลวาเปนผูเขาถึงกระแสพระนิพพานถาฟงคํานี้ออกนะ แตวาในเมื่อจิตนั้นพอใจพระ
นิพพาน เวลานี้ใหจับจุดที่พอใจพระนิพพานตัวเดียว มโนมยิทธิใหขึ้นไปเพื่ออะไร ใหขึ้นไปแลดูวา
เปนลูกเปนหลานญาติใคร แลวก็เพื่อหวังอยูกับทานหวังใหไปพระนิพพาน ใหจิตมันถึง ถาจิตมันถึง
อยูแลวมันไมไปไหน อยางกับหมอสมศักดิ์นะ แกไมมีมโนมยิทธิ บอกมโนมยิทธิมันงาย แกบอกวา
เวทนามันมาก บอก หมดสมศักดิ์บอกวา ใหนึกถึงอยูเสมอวา ถารางกายมันพังเมื่อไหร ถารางกาย
มันพังเมื่อไหร พระพุทธเจาอยูที่ไหนขออยูที่นั่น อันนี้เปนวิปส สนาญาณชั้นสูง มันตัดทั้งหมดตัด
มนุษยตดั เทวดา ใชหรือเปลา จิตมันตองการจุดเดียว คือ พระพุทธเจาอยูที่ไหนขออยูที่นั่น จิต
ตองการนิพพานตัวเดียว จะตองไปไลเบีย้ ทําหอกอะไร ใหมนั เหนื่อย ไลไมทนั จบจะตาย เดี๋ยว
ไมใหตายยังวาไมเสร็จ อยาพึ่งตาย กูยังไมจบเดี๋ยวไปไล วิปสสญาณ 9 อะไรมั่งหนอ เอ ไอเด็กมัน
ไปไหนวะ ไปหยิบหนังสือมาทีซิ เด็กหาไมเจอะ โกรธเด็กเสียอีก จะลงนรกเสียแลว ไมเอาหนังสือ
มาใหอานเลย ออกอาการไมไหว นี่วิธีงายๆ คือวาตามตําราทานเขียนนะ มันมีความจําเปนเขียน มีนี้
มีนั้นตางๆ ยาว ใชไหม
แตอยาลืมวาทีพ่ ระพุทธเจาเทศนใหกับ ทานพาหิยะ เพียงสั้นๆ วา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจ
ในรูป เทานี้เอง รูปทั้งหมดไมตองากร คือ รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ ในทายมหาสติปฏฐานสูตร ทานก็
ไปเทศนลงทาย เธอจงอยาสนใจกาย ในกายคือตัวของตัวเอง อยาสนใจ กายภายนอก อยาสนใจวัต

ถาตุใดๆ ทั้งหมด เพราะอะไรจึงอยาสนใจ ก็ไปนั่งคิด ก็ดตู ามความเปนจริง ทุกคนคนก็สกปรก สัตว
ทุกตัวก็สกปรก มีความทุกขยาก มีความทรุดโทรม อันนี้คิดลําบากคิดเอาแบบยอๆ เราจะไปนิพพาน
ใครไปไหนก็ชาง กูไปอยูท าเดียว ไปอยูทําไมไหนละ ใหละราคะก็พยายามละ พิจารณากายคตา
นุสสติ
ทีนี้คนทุกคนก็มีรางกายสกปรกหมด ใชไหม พยายามคิดซิ คนทุกคนรางกายทรุดโทรม
และยังมีราคะทั้งนั้นแหละ ทีนี้คนทุกคนมันตาย พอตายแลววัตถุที่เราพึงรักนะใครแบกมันไปได
บางไมมี นีย่ ามปกตินะ รางกายยังดีกน็ ั่งดูตามความเปนจริง แตหากวารางกายเราเราปวยปุบลงไป ก็
ตัดเลย รางกายมันจะพังแลว มันพังเวลานี้ ก็ขออยูนพิ พาน ไปไมวาพังตอนไหนก็ตาม ขึ้นชือ่
รางกายพังแลว ไมมีประโยชน ทรัพยสินตางๆ มันก็ไมมีประโยชน เมื่อตายเวลานี้ เราใหนพิ พาน
ตายเวลาไหนเราก็ไปนิพพาน เราขอไปพระนิพพาน เอาใหยอ ใหเกาะติด เวลานี้พระพุทธเจาอยูที
ไหน เราขอไปอยูที่นั่น เราตัดจิตไปอยูพ ระนิพพาน มันก็ตองหมดมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก
ตัดอวิชชา ใชไหม ขององายๆ เห็นไหม จงจําไวนะ ไปแลวอะไร พยายามตัดอารมณเพื่อพระ
นิพพาน และจําอารมณที่เราไปอยูพ ระนิพพานเอาไว อันนี้สําคัญ ขณะใดที่พวกเราขึ้นไปนั่งภาวนา
แตถาเราขึ้นได พอเริ่มปบ นั้นเลยโดยไมตองพิจารณาไมตองภาวนานะดี เวลาพิจารณาเห็นคนเห็น
สัตวทํางาน มันทุกขไหม มันลําบากไหม มันนาเบื่อไหม นี่ดูมันไวเปนของจริง ไอไปนั่งใครครวญ
อยูหลับตามันไมจริงยามลืมตาอยูหรือทํางานใหเห็นของจริงวามันนาเบื่อ ไอโลกมนุษยนี้การเกิดมา
เปนพวกที่มีรางกายนะมันไมดี ถาไปเกิดเปน พรหม เทวดา ก็ตองทนมันดูสิถามทานปู ทานยอวาเรา
เคยเกิดเปนพรหมกี่ชาติ เทวดากี่ชาติ ทานก็จะตอบใหวาทําไมทุกชาติไมทรงอยูที่นั่นตลอดละ ลงมา
ทําไมละ เทวดากับพรหมมีการจุติมีการเคลื่อนยาย เทวดาและพรหมก็ไมสบายจริง เปนเทวดา เปน
พรหมเราไมเอาไปนิพพานดีกวา จิตตัดเฉพาะไปนิพพาน
แตสิ่งที่ขามไมไดเวลาขึ้นไปจริงๆ ก็คือ ขอหนึ่ง ผูมีพระคุณ ทานที่เคยมีพระคุณตั้งแต
ระดับพี่ พอ แม ปู ยา ตา ยาย ขอขึ้นไปถึง บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ไปไหวทานปูทา นยาเสร็จ และพอ
แมเสร็จ ถาแมศรีมาก็ไหวทาน ขอทานเลยนะทานผูมีพระคุณทั้งหมด จะเปน พี่ พอ แม ตา ยาย ปู ยา
ก็ตามนะ ทั้งหมดขอทานมาประชุมทีนี่เพือ่ ใหเราไหวทา น ขอแคนั้น ทานก็มาเต็ม อยาไปหาวาทา
นอยการับไหวนะ ทานอยากใหเราไปเร็ว ขอแคนั้น ทานก็มาเต็ม อยาไปหาวาทานอยากไหวนะ
ทานอยากใหเราไปเร็ว ใหเราไปดี เพราะไหวทานมีคณ
ุ จะไปดีไปเร็ว เพราะขณะนี้ทา นผูมีพระคุณ
เวลานี้ก็เปนพระอริยเจาหมด คือ เผาเรามมีละ ที่ขึ้นไปแลวไมเปนพระอริยะนี่ไมมีเลย เวลาไปไหว
พระอริยะ โรคอริยะก็ตดิ มา เราก็เลยเปนอริยะไปดวย อริยะยังไงก็ชา งเถอะเราไหวทาน พอไหว
เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งหมดและพรหมเชิญขางในหมด ทานจะมารวมกันแตอยาเผลอกอนจะกลับนะ
ทานที่เคยเปนบิดามารดาทั้งหมดขอเชิญประชุมที่นี่ พรอมกัน เพื่อเราจะไดกราบไหวทาน ถามีพระ
พุทะเจามา เราก็กราบมา 80 องค พอมองก็ตกใจมายังไง เชิญแตพอแม ทานบอกวา ฉันเคยเปนพอ
แกเหมือนกันนี่แลวกัน พอขึ้นไปก็ ถามวาแมละ แลวทานก็มา ทานบอกวาไปนิพพานกันหมดแลว

ฉันมีพระพุทธเจาเปนพอจริงๆ นะ 84 องค แสดงวาฉันนีเ่ กงจริงๆ มีพอเปนพระพุทธเจาตั้ง
84 องค แลวยังเขานิพพานไมไดนี่แสดงวา ตองเกงจริงๆ นะ ทานไปนิพพานนะ ไมแนเทาเรา ฉัน
เกง ทีแรกฉันพบ 10 องค ทานก็บอกวา เปนพอทั้ง 10 องค ทีแรกฉันรูแค 2 คือ สมเด็จองคปฐม และ
พระพุทธกัสสป รูทั้ง 2 คือ รูก็แค 2 ทาน แลวแตตอมานัน้ ทานก็มานั่งใหดู 10 องค สมเด็จองคปฐม
ทานก็บอก บอกนี่มี 84 องคนะ พอนะ เปนพอมาองคละกี่ชาติทานบอเลยนะ เกิดเปนอะไรบาง วัน
นั้นทานพาไป เราไมรูจะไปไหนนี่ เวลานี้ มันหาที่ไมได ไปไหนก็ไมสนุก ทานก็พาไปนิพพานไป
เราก็ไปตามเรือ่ งตามราวก็ไปที่วิมานของพระพุทธเจา ไปชมพระพุทธเจา 84 องค ทานบอกวานี่องค
นี้ก็พอเผาองคไหน พระสมณโคดม ก็เปนพอในฐานะที่เปนคน 83 ชาติ เปนชาง 1 ชาติฉันก็นิยม
เปนชาง จริงๆ องคไหนก็ตาม สตารทเปนพอในสมัยเปนชางทุกทีคงจะแบกซุงมาเยอะ แบกหรือ
เปลาก็ไมรู ไอเปยกเปนลูกชางหรือไงนี่ เอ นากลัวนีว่ ายน้าํ ไมเปน ชางวายน้ําไมเปนนะนี่ แตชางมัน
เดินในน้ํา ถาน้ําเลยงวงเดินไมไดนะ แตชา งวายน้ําเปนนะ ไมใช วายไมเปน แตวาถาน้ําไมลึกเกินไป
งวงเขาจะชูใหพนน้ํา แลวเขาก็เดินสบาย ใครจะวายล่ํา องคไหนๆ ก็สตารทชางๆ ก็มานั่งนึกในใจ
เอ เรานี่ถนัดชาง แลว สมเด็จองคปฐม ก็บอกทานเปนพอครั้งแรกสมัยที่เปนชาง และทุกองคทผี่ าน
มาทั้งหมดก็บอกเปนพอครั้งแรกก็สมัยเกิดเปนชาง แหม คงจะเกิดเปนชางบอยจริงๆ เวลานี้ถึง
เหมือนชาง เวลานี้ก็แบก แบก ทั้งธรรม แบกทั้งโลก แบกอิหลุกขลุกขลักไปหมดเลย เหมือนกับชาง
นะ เอ แตมีเพือ่ นชาง คือ คุณสมบูรณ เราไมไดเปนชางคนเดียว มีเพื่อนชาง
นี่จําไวนะ เวลาปฏิบตั ิธรรมอยาอยากสวางมันตองตัด ไอสังโยชนนี่ตองศึกษาใหมาก
อารมณพระโสดาบัน 1. เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆื 2. มีศีล 5 บริสุทธิ์ และ 3.
รักพระนิพพานเปนอารมณ จุดนี้ใหไดศึกษาใหได ถาจุดนี้ไมได ปฏิบัติไมมีประโยชน
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ก็คุยกันนะโยมนะ คุยเพื่อการศึกษา ถาหากวาถาเราปฏิบัติ ถาวานั่งหลับตาๆๆ ไอหลับตา
มันก็แคนนั้ แหละ
หลับไปหลับมาหลับมาหลับไปก็เลยหลับสงเมื่อคืนนี้ไปคุยมาแลวไมรูจะคุย
อะไร ไมรูคยุ วายังไง วันนี้นอนๆ พอนอนก็สตารทโนน ถานอนปกติฉันก็ตองไปหา พระ
มหากัสสป กอน
พระมหากัสสป องคที่อยูที่เชียงตุงนี่ นั่นละ แตไมใชล้ําที่หมดไป เขายังไมเปด (เสียงผูถาม
เขาไมใหไปนะคะ) ไมใช เขาไอที่เมื่อคืนฉันพูดนะความจริงเขายังไมเปด ถ้ํานี้ยังเขาไมไดนะ เมื่อล
หังจากกึ่งพุทธกาลแลวก็ปด ตามเดิม เขาไปก็ไปกราบกราบวางทาน แลวก็ดูวาไอบา นนี่มันมีสภาพ
เปนบานรางไปแลว ซึ่งไมมีความหมาย รางกายนี่สภาพเมื่อวิญญาณหรือ จิตมันออกไปแลวก็หมด
สภาพไปใชไหม แลวก็ไปนัง่ ดูฉันชอบที่นนั่ นะ ดูแลวก็มาไวกับตัวเรา มันก็ไมมีความหมาย รางกาย
เราก็เหมือนกับรางกายของทาน นี่แหละ ก็มานั่งคิดวานีท่ านเปน พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ และ
ก็เปนสาวกองคสําคัญของพระพุทธเจาแตทวารางกายก็ตองถูกทอดทิ้ง เราก็นั่งดูไอรางกายมันก็
เหมือนกับบานเกาเหมือนบานราง เดีย๋ วผองโผลมาแลว บอกมาไหวอะไร ก็บอกไหวธรรมะ เอา
ไหนเปนธรรมะ บอก รางกายนี่ มีสภาพเกิด แก เจ็บ ตาย พระพุทธเจาตรัสอันนี้ถือวาเปนวัตถุที่เปน
ธรรมะ แลวก็ทานบอกวา แลวมากราบทานทําไม บอกกราบธรรมะ บอกวาโนนก็ธรรมะแลว ทําไม
ตองมาไหวธรรมะนี้อีก บอกวาไอนี่แหละธรรมะแท นี่เปนนามธรรม ไอนั่นเปนวัตถุธรรมที่เปน
ธรรมะ ไมทราบวาคนที่ไมรสู ภาพจริงๆ ก็ไปติดวัตถุธาตุ ซึ่งไมมีประโยชน ก็คยุ กันไปสองสามคํา
กับสมเด็จ พระมหากัสสป ทานขาวปลั่ง ทานบอก ถูก บอกอยางนีแ่ หละถูก
แกเคยไหวผีมาหลายหน ไหวธรรมะซะบางนะ (ฟงไมชดั ) แหมเลาประวัตยิ อนประวัติเดิม
เราเสียดวยนะ คริ้มครึ้ม ทานถามวา วันนีเ้ ขาจะใหคุยเริ่มตนอีกรึ บอกเขาจะใหคยุ คุยไดแตเหมือน
หรือไมเหมือน วันนี้เขาจะใหคุยเริ่มตนอีกรึ บอกเขาจะใหคุย คุยไดแตเหมือนหรือมเหมือน บอกไม
รูฉันไมทราบแตเหมือนหรือไมเหมือน ฉันชอบใจฉันก็แลวกัน ก็วา กันไป ก็นึกวาก็เลยถวายทาน
บอกวา ขอถวายเปนภาระของพระองค ควรไมควรอะไรควรก็ขอถวายเปนเรื่องของพระองค ถา
เรื่องของฉัน ฉันก็พูดเรื่องของฉัน แลวทานจะวาอยางไรตอไป เจีย้ บ ถามซิทานวาอยางไรตอไป
เรื่องของทาน นี่ หลวงพอก็นั่งเฉยใชไหม (ฟงไมชัด) (เสียงหลวงพอหัวเราะนะ ทานก็พูดไป ก็เอ็ง
ไมฟงหรอกนะ หึ ใชไหม เสียคนฮา) ไอนกนอยนกยักษ นกเลิกเอา วันนี้ไอนกตาโตมันไปเหรอ คะ
เออ
เออเบื้องตนเมือ่ คืนนี้เราพูดกันถึงอะไร ตั้งแต ขณิกาสมาธิ ใชไหม นีฉันนึกอะไรไมออก
เลย เมื่อตอนกลางวันที่ถามนีฉ่ ันนึกอะไรไมออกเลย เวลานี้นึกออกสรุปวา
เริ่มตน คือการปฏิบัตินี่ ใหถืออารมณิใจในปจจุบัน คือวาสวนสุ สอง อยางที่พระองคตรัส
เปนพระธรรมเทศนากัณฑแรก เมื่อกัณฑแรกก็ถือวาเปนเทศนกัณฑสําคัญที่หักลางอารมณของ

พราหมณ และก็ความเขาใจของพราหมณก็คือ พระองคใหทรงละสวนสุดสองอยาง ไดแก 1. อัตตกิ
ลมถานุโยค การปฏิบัติมีการทรมานเกินไป 2. กามสุขัลลิการนุโยค เวลาทํามีอารมณยอ หยอน คําวา
อารมณยอหยอนในที่นหี่ มายความวา หยอนในการทรงสติใหสมบูรณแบบ คือทรงอารมณเฉพาะที่
เรียกวา เอกัคคตารมณ ก็หมายความถึงวา มีความปรารถนาขณะทีภ่ าวนาอยูพ ิจารณาอยู อยากจะ
เห็น อยากจะไป อยากจะละโนน อยากจะตัดนี่ อันนีไ้ มมีผลอยางนี้เขาเรียก กามสุขลั ลิกานุโยค ได
เวลาที่ภาวนาอยูพิจารณาอยูต องพิจารณาในจุดที่เราตองการ
หรือภาวนาอยูเ ฉพาะในอารมณที่เราตองการ และคําภาวนาที่เราตองการถานอกจากนั้น
ตองไมเกี่ยว อยางเราอยากเปนพระอรหันตนี่เราอยากได เวลาปกติที่เราไมไดภาวนาไมพิจารณา เรา
อยากไดดีเปนของดี แตวาเวลาที่เราพิจารณาเพื่อเปนการตัดกิเลสจะตัด กามฉันทะ เขาจะตองใช
อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ นี่ไอจุดนี่ใหมันอยูเฉพาะ กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน
ไมใชเอาจิตไปดึงพระนิพพานมาใช
แตพอมานึกวาถาเราจะตัด โทสะ ตัดความโกรธ ก็ใช พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 อยางใด
อยางหนึ่งถาใช พรหมวิหาร 4 ก็เปนอารมณคิด คิดในดาน เมตตา ความรักในฐานะที่คนหรือสัตวมี
สถานะเสมอกัน และมีความตองการอยางเดียวกัน ไมตองการใหใครมาประทุษรายตนเอง ไม
ตองการใหใครมาลักมาขโมยทรัพยสิน ไมตองการใหใครมาแยงความรัก ไมตองการใหใครมา
โกหกมดเท็จ ไมตองการเสียสติสัมปชัญญะ นี่ถาเรามี พรหมวิหาร 4 อารมณอยางนี้มันจะทรงตัว
ถึงบอก เราไมตองการฉันใด เขาก็ไมตองการฉันนั้น
ก็ในเมื่อเราไมตองการใหใครประหัตประหารเรา เราก็ไมประหัตประหารเขา เราไม
ตองการใหใครมายื้อมาแยงของเรา เราก็ไมยื้อแยงของเขา เราไมตองการใหใครมาแยงคนรักเรา เรา
ก็ไมแยงคนรักเขา เราไมตองการใหใครโกหกเรา เราก็ไมโกหกเขา เราไมตองการบาเราไมดื่มสุรา
เมรัย เปนอันวาใหทรงอารมณอยูเฉพาะมันจะตัดโทสะได ถาความโกรธ มันเกิดขึน้ ทานบอกวาให
คิดดูวา ถาเราฆาเขาตายนี่ ไอความแคนหรือสิ่งที่มันเสียไปแลวมันจะคืนตัวไหมมันก็ไมมีการคืนตัว
ไอการโกรธเราโกระไดโกรธประเดี๋ยวเดียวก็ดกี ัน ไอความโกรธมันสรางความดีอะไรขึ้นมาบาง
มันมีแตความเรารอน
เปนอันวาการปฏิบัตินี้ใหตดั กามสุขัลลิกานุโยค รวมความวา ภาวนาอยูวา พุทโธ ธัมโม
สังโฆ ใหจิตมันอยูแค พุทโธ ธัมโม สังโฆ ถาเราคิดวาจะภาวนา พุทโธ ก็ใหอยูแค พุทโธ ไมถึง ธัมโม
สังโฆ ถาเราคิดวาจะภาวนาทั้งสามอยางก็ใหจิตมันจับใหครบสามอยางเทานี้ ใหจิตมันตั้งอารมณ
เปน อุเบกขา เอกัคคตารมณ นี่เปนความหมายของการปฏิบัติใหไดผลดี ก็มาเทศนาเปนกัณฑแรก
คือหนึ่งละ อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน ทําแลวใชอารมณเครียดตองนั่งเทานั้นชั่วโมง ตองนัง่
เทานี้ชั่วโมงอันนี้ไมใช มันเกินพอดีใชแคอารมณสบายๆ ไมลําบากกาย แลวก็ไมลําบากใจ

ถากายและใจมันมีความวุนวาย ควบคุมมันไมอยูก ็ตองถือวาเปนของธรรมดานะ มันเปน
ของธรรมดาที่จิตนี่คบกับ นิวรณ มานาน มันก็ตองวุนวายเปนของธรรมดา ก็สภาพมันเปนอยางนี้
เมื่อจิตมันซานไปบาง ก็มีความรูสึกกลัวขึ้นละก็มาพอตัง้ ตนกันใหม เปนอันวาจับไวเฉพาะอารมณ
และอีกประการ
ประการที่ 2 ถาหากวาจิตมันฟุงซานมากเกินไป อันนี้เราก็เลิกเสีย ถาขืนทําไปแลวก็มันจะ
เกิดอาการกลุม ถาเกิดอาการกลุม ไมชามันก็เปนโรคประสาทความวุน วายของจิตเกิดขึ้น
ก็เปนอันวาในดาน อัตตกิลมภานุโยค เราตองไมทรมานทั้งกายและไมทรมานทั้งใจ คือกาย
นี่จะทรงอยูตามสภาพที่เราเห็นวามันสบาย นั่งพับเพียบสบายก็นั่งพับเพียบ นั่งพับเพียบขางซายไม
ถนัดก็กลับนั่งขางขวา พับเพียบไมถนัดก็นั่งขัดสมาธิ นั่งขัดสมาธิมันไมไหว ก็นงั่ เกาอี้หอยขาเอน
กายนอนตะแคงแลวก็นอนตะแคงซายตะแคงขวา ยืนหรือเดินก็ไดทุกอยาง ใหจิตมันทรงอารมณอยู
นี่เปนเรื่องเบื้องตนนะ
สําหรับเรื่องของเทศนกณ
ั ฑแรกของพระพุทธเจานี่ตองจําตลอดชีวิต และตองจําจนกวาจะ
ถึงอรหัตผล เมื่อถึงพระอรหันตแลวก็ยังตองจําตอไป หรือไวเปนพระอรหันตแลวก็ทําลายความดี
ของพระพุทธเจา ไมมีพระอรหันตองคไหนทําลาย เปนอันวา ถึงแมวา ถึงพระอรหันตแลวก็สามารถ
ทรงสมาธิ นั่งทําจิตไดนานเทาไรก็ได แตพระอรหันตยังตองอาศัยรางกาย อยางนั้นก็ตองดูวา
รางกายมันเมื่อยไหม มันปวดไหม มันผืนเกินไปไหม ถาผืนก็ตองเลิก ถือวาเปน อัตตกิลมถานุโยค
ไมใชเปนอรหันต แลวไมปวดไมเมื่อย นี่คอื เบื้องตนนะ
เปนอันวาเทศนกัณฑนี้ของพระพุทธเจาเราตองจําตลอดชีวิต คําวาจําก็หมายถึง
1. เราจะไมปฏิบตั ิประเภททรมานรางกายหรือทรมานใจ
2. เราไมปฏิบัติประเภทอยาก อารมณอยากถึงแมจะอยากไปสวรรคหรือนิพพาน อารมณ
ปกติเราอยากได แตถาหากวาถาขณะที่เราภาวนาอยูหรือพิจารณาอยูน ี่ เราจะทรง
อารมณเฉพาะ ตัดอารมณความอยากนัน่ เสียใหจิตมันอยูเฉพาะภาวนา
ที่นี้เมื่อคืนนี้เราจะพูดกันถึงเบื้องตนวา หนึ่ง ทํายังไงจิตมันถึงจะดีเมือ่ คืนก็มีคนเขามาอาง
เหตุผลวา ทําไมเขาจึงสวาง เขาไมสวาง เขาไมสามารถจะเห็นลูกศิษยเห็นได อาจารยไมเห็น จะฝกัน
ไดไหม ที่นี้แกก็มีการดิน้ รนตองการเห็น เมื่อมีการดิ้นรนตองการเห็น ก็เลยยิ่งไมเห็นใหญนี่ ทําไป
เพื่ออยากจะเห็น ทําไปเพื่ออยากสวาง ถาเปน นิวรณ เขาเรียก อุทธัจจะ ถาเปนพระธรรมเทศนกัณฑ
แรก ก็คือวา กามฉันทะ เขาถือวา กามสุขัลลิกานุโยค คือมีอารมณซาน นี่ถาหากจะทําจิตใหสบาย
จริงๆ มันตองไมคํานึงวาสวางหรือไมสวาง สวางจริงๆ มันคือจิตวางจากกิเลส จิตวางจากนิวรณ
และไอตวั ที่จิตวางจากกิเลสหรือตัวที่จิตวางจากนิวรณนมี่ ันก็มีอารมณ อารมณหนึ่งซึ่งเปนของงายๆ
วาในขณะนั้นถาใจเรากําลังทําอะไรอยู ภาวนาอยูจ ิตทรงอารมณ ไดแคไหนเราพอใจแคนั้น
ไมใชวามีคนเขาคุยวา แหมเขาได ฌาน 4 ฌาน 5 ได อภิญญาสมาบัติ ได ปฏิสัมภิทาญาร
เวลาที่เราที่นั่งทําสมาธิหรือวิปสสนาญาณอยู จะนั่งอยากตามเขา คนอื่นเขาสวางไสวดีเขาแจมใสดี

เราไมสวางเทาเขาก็อยากจะใหสวางเทาเขา ภาวนาไปพิจารณาไปก็อยากจะใหสวางเทาเขา มันยิ่งมืด
มันไมมีทางทีจ่ ะสวาง เพราะวาจิตมันฟุงซาน เพราะฉะนั้นถาอารมณจิต ไอจิตนี่ เมื่อคืนนี้ นึกไม
ออก ก็นึกไดแลว ทานบอกวา จิตมันเหมือนแมวใชไหม นี่ไมใชฉนั ละนะ นั่งแคะมาทีละอยางละ
อยางนี้ เปนอันวาจิตมีสภาพเหมือนแมว แมวถาเราผลักไปขางหนามันพยายามจะถอยหลัง หือ หมอ
ใชไห ถาดึงมาขางหลังมันจะไปขางหนา เปนอันวาจิตมีสภาพเหมือนแมว ทีนถี้ าหากวาเวลาเรา
เจริญสมาธิหวังเอาดีเกินไปมันไมมีทางจะดี หวังเอาดีกห็ มายถึง จิตฟุงซาน เปนกามสุขัลลิกานุโยค
จิตไมทรงตัว
ถาวาโดย นิวรณ ก็ถือวา อุทธัจจกุกจุ จะ ถาวาโดยกิเลสก็เปนทั้ง ตัณหา แลวก็ทั้ง มานะ เรา
ปฏิบัติเพื่อพนกิเลส นี่ถาจะทรงอารมณใหดี แลวก็เดินใหมันเร็ว คําวามันเร็วนะ คอ เร็วตามสภาพ
ของมัน ไมใชเร็วตามใจเรา ถาเร็วตามใจเราก็ยิ่งชา คิดวาเร็วไปตามสภาพของมัน เขาเร็วแบบนี้
ตามที่ทานตรัสเมื่อคืนนี้ ทานวาถาจิตเราอยูในขัน้ ขณิกสมาธิ เวลานี้เราภาวนาอยู เอาลงมือก็ได มัน
เปนชั่วโมง ประเดี๋ยวก็เลยไปไหนกันไมรอด เวลานี้จติ นะมันอยูอันดับไหน ใหสรางความพอใจ
อันดับนั้น เมือ่ จิตมันอยูขั้น ขณิกสมาธิ เราก็พอใจ ขณิกสมาธิ หมายถึงวา นี่คนฝกเบื้องตนนะ ถา
อยางพวกเรานีไ้ มมีละ ตองตัดอารมณแรกพระนิพพานไวกอน อารมณแรกตัดจับพระนิพพานไว
กอน
ในเมื่ออารมณตัดจับพระนิพพานไวกอน ตอมาเมื่อเราภาวนาหรือพิจารณา จิตมันอยูระดับ
ไหนก็ชา งรักษาอารมณตามสบาย สมมติวา จิตมันอยูขาง ขณิกสมาธิ เพราะอารมณแรกกอนที่เราจะ
ภาวนานี่ เราก็ตองพิจารณากอน หรือตั้งอารมณไวกอนวา ชีวิตของเราถาตายวาระนี้ จะถือวาเปน
การตายครั้งสุดทายของชีวิต ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเราไมตองการอะไรอื่น มนุษยโลกก็ดี เท
วโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมสี ําหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน
แลวเราก็หันไปมองไอตัวเรากับตัวชาวบาน ชาวบานที่เขาแกกวาเรา เขามีสภาพเปนยังไง
แลวก็ชาวบานทีเขาตายไปแลว เขามีสภาพเปนอยางไร ควรจะมองคนที่ตายไปแลวไว คนที่ตายแลว
กอนจะตายไอโนนก็ของกู ไอนี่ก็ของกู เวลาเขาตายจริวๆ นะ เขาแบกอะไรไปไดบา ง ก็เหมือนกัน
ไปดูรางกายของ พระมหากัสสป เมื่อคืนนี้ ก็นงั่ มองดู ไดตูเกาๆ เหมือนกับตูเกาๆ ที่เขาเก็บเพชร
หรือเก็บอุจจาระ ก็ไมรู ถาจิตหมดจากกิเลสมันก็เปนเพชรนะ ถาจิตมีกิเลสมันก็เปนอุจจาระไหมละ
ไอตูเกาๆ เวลานี้มันเปนตูเ ปลา ถาเทียบกับบานก็เหมือนบานราง เพราะปราศจากจิตวิญญาณ ทีนี้คน
ที่ตายแลวทุกคนก็มีสภาพเหมือนกันเหมือนรางกายของ พระมหากัสสป
เวลาอยูก็โนนก็ลูกของกู พอของกู แมของกู ผัวของกู เมียของกู หลายของกู ทรัพยของกู
แลวเวลาตายแลวแบกอะไรไปบาง หมดไมมีอะไรไปเลยแลวก็มานั่งนึกวาไอนี่สภาพของคนจริงๆ
รางกายจริงๆ มันไมใชของเรา และมันก็เปนเรือนรางที่แสนจะสกปรก เปนเรือนรางที่ซอมแซมยาก
แลวก็เปนเรือนรางที่มีแตความทรุดโทรมตลอดวัน แลวก็เปนเรือนรางที่มีการพัง มีความพังไปใน

ที่สุดมันไมมีอะไรเปนสาระเปนแกนสาร ถาเรายังจะคิด รางกายนี้อยูอ ีก เราก็ตองเกิดมามีคามทุกข
อยางนี้ แลวก็ตองมาทุรนทุรายอยางนี้ เวียนวายตายเกิด หาที่สุดไมได
ฉะนั้นการไปนิพพานของเราคือ เราตั้งใจไปพระนิพพานเพราะเราไมตองการรางกายอันนี้
อีก อันนี้จะทิง้ ไมไดนะ ตัวนีต้ ัวตัด สักกาทิฏฐิ ตัวเดียวตัวนี้เปนพระโสดาบัน ก็ตัวนีพ้ ระสกิทาคามี
ก็ตัวนี้ พระอนาคามีก็ตัวนี้ เปนพระอรหันตก็ตัวนี้ ตัดจุดเดียวนี่ เขาตัดแคจุดนี้
กอนที่เราจะคิดวาเราจะไปนิพพาน แลวก็หมุนเขามาหาสภาพนีก้ อนทําใหจิตมันสบาย แลว
ก็ชั่วใจดูวา เวลานี้ถาพอตายแมตายเราจะรองไหไหม ถาหากวารางกายมันพังเราจะเสียดายไหม
ทรัพยสินทั้งหลายที่เราหามาดวยความเหนือ่ ยยาก ถาเราตายแลวเราจะเสียดายไหม ถามันคิดวา
เสียดายก็ตองดูคนอื่นวา ที่เขาตายแลวเขาแบกอะไรไปไดบาง ไอสิ่งทั้งหลายเหลานี้ มันมีประโยชน
เฉพาะในเมื่อเรามีลมปราณอยู ถาสิ้นลมปราณแลวมันก็ไมมีความหมาย ตัดไปเสียใหขาด ในชวงที่
นั่งกอนที่จะภาวนานี้ จับอารมณจุดนี้ใหขาด นี่พูดถึงคนที่มีอารมณหยาบนะ
ถาหากวาเราเคยเห็นสภาวะนิพพานแลว เราก็ใชแบบงายๆ เรียกวา ขึ้นชื่อวารางกายแบบนี้
ไมตองการมันอีก มนุษยก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เราไมตองการ รวบรวมกําลังใจไปพระ
นิพพานเลย อยางดีที่สุดอยากจะเลี้ยวก็เลีย้ วไปหาทานปูยาทานยา พอแมที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ไหวทานผูมีคูทั้งหมด ก็ขึ้นจับพระนิพพานเปนอารมณ แลวก็ขึ้นไปพระนิพพาน เมื่อสบายใจแค
ไหนก็ลงไดทนี่ ิพพานนี่ควรอยูใหมนั หมดเวลา คือหมดเวลาที่เราตองการ เราจะพักผอนเมื่อไหรเรา
ก็กลับ ถาไมมโี นมยิทธิแลวก็ไมตองไปนัง่ วาพวกนี้ นี่วา ประเภท ที่คนเขาไมไดนะ ถาไดมโนมยิทธิ
แลวก็ไมตอง ถาจิตจับปบนึกถึงพระพุทธเจาตองการพระนิพพาน ไปพระนิพพาน เมื่อไปถึง
นิพพานนะมันตัดอยูแลว ถาอารมณมันไมตัดมันก็ไปนิพพานได เขาถึงนิพพานไมได
ถาหากไปถึงพระนิพพานได ก็ไมตองไปนึกตัดอะไร มันตัดของมันอยูแลว ถาบางวันมัน
ขึ้นไมไหวมีอยู อาการกลัวก็นั่งตัด เพราะยามปกติเราก็นั่งนึกถึงคนผานไปผานมาวา ก็คิดวาคนแต
ละคน เฮอะ ก็เปนทุกข ทํางานเกือบตายไมชาก็ตายหมด แบกหามอะไรไปก็ไมได นี่เปนอันวา
กอนที่เราจะเขาถึงการภาวนา จิตเดินเราหวังพระนิพพานเราก็ตัดไปเมื้อกี้นี้ มองเขามาตัดขันธ 5 ถา
มองของเราไมเห็น ก็มองของคนอื่นกอน มองวาคนอื่นเขาตายไปแลวเขาแบกอะไรไปบางคนที่เขา
รัก สัตวที่เขารัก วัตถุที่เขารัก แลวสิ่งที่เขารักมากที่สุด ก็คือรางกายของเขา เขาแบกไปไมได เวลา
เขาทิ้งไอเรือนรางที่เต็มไปดวยความโสโครก เราไมตองการมันอีก นี่พูดถึงอารมณในยามปกตินะ
มองเห็นทุกข ตอนนี้เวลาที่จะปฏิบัตินะมันสบาย ในดานสมาธิก็ดีและดานวิปสสนาญาณก็ดี ตองใช
อารมณเหมือนกัน แตวาเวลานี้นะจิตของเราทรงอารมณระดับไหน เราก็พอใจระดับนัน้ อยางที่จิต
ตั้งอยูใน ขณิกสมาธิ ไอ ขณิกสมาธิ นี่พูดถึงวาคนที่ไมได มโนมยิทธิ คนได มโนมยิทธิ แลวถาเอา
จิตจับพระนิพพานเปนอารมณ จิตตองการพระนิพพาน ถึงแมวาจะลงมาจิตมันสายบางอะไรบาง
จิตเกาะติดพระนิพพานแลวไมมีความหมายที่อื่นนะ ไมมีไมตองคํานึงถึงคือมีความหวัง
พระนิพพานแนนอน นี่พดู เฉพาะคนเบื้องตน คนที่มีอารมณเบื้องตน ที่ยังคิดวาเรายังมีอยู เราสวาง

ไมเทาเขา เรามีความรูสึกอะไรก็ตามอันนีอ้ ารมณเของเขา กิเลสก็ยังหนา การดิ้นรนมันยังมาก ถา
อาการดิ้นรนมันยังมากก็ตองแกอารมณ ถาคิดวาจะใหสวางเทาเขา บางทีครูฝกลูกศิษยลูกศิษยสวาง
กวาครูฝกมาก ครูฝกสวางนอยกวา ก็ไมดิ้นรนวามันสวางไมเทากับลูกศิษย
อยากจะใหสวางเทาลูกศิษย หรือจะใหสวางมากกวาลูกศิษย อันนี้เปนตัวกิเลส ใชอารมณ
ใจสบายๆ เราเห็นไดเราไปไดพอใจแลว และจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน เวลาที่เขาหัน
กลับกันมา ถาคนที่เอายังไมสามารถจับพระนิพพานได หรือวาคนที่จบั พระนิพพานไดอารมณมันก็
ไมเทากัน เมื่ออารมณแหงความทรงจิตของจิตมันไมเทากัน แตละเวลานี่อารมณมันละเอียดไมเสมอ
กัน ไมตองแตละวันหรอก อยางเชา กลางวัน เย็น กลางคืน เชามืด หรือตอนดึก หัวค่ําอารมณไม
เสมอกันทั้งนี้เพราะอะไร อารมณที่มีความวุนวายกับการงาน อาหารที่กินเขาไปแลวมันยังไมยอย
อยางนี้อารมณไมละเอียด
ทีนี้เวลาตอนดึงตั้งแตตี 2 ไปแลวหรือเชามือ อยางนี้เราจะเห็นวาพอตืน่ ขึ้นมา นั่งก็ได นอน
ก็ได นอนไปตามเดิมก็ได จับภาวนาหรือพิจารณา อันนี้จะเห็นวาอารมณละเอียดสุขุมกวาดีมาก
ดีกวาหัวค่ํา แตก็ไมตองรอเวลานั้นนะขืนไปรอเวลานั้น มันเลือกเวลาตายไมไดในเมื่ออารมณมันไม
มี สภาพไมเสมอกันสภาวะของลมหายใจเขาออกมีสภาพไมเสมอกัน แตก็ตองพอใจเฉพาะเวลา
อยางเวลาอยางเวลานี้ถาจิตเราทรงอยูในขัน้ ขณิกสมาธิ ขณิกสมาธินี่พิจารณาก็ดี ภาวนาก็ดีมนั ได
ประเดี๋ยวเดียว ประเดี๋ยวมันก็ไปแลว คิดเรือ่ งโนนคิดเรื่องนี่ คิดเรื่องนัน้ ทีนี้พอมันไป พอรูตัวขึ้นมา
บอกตัวไปแลวหรือพวกเราก็จับถึงเขามาใหม จับถึงเขามาภาวนาพิจารณาตามเดิม เดี๋ยวมันก็ไปอีก
เดี๋ยวก็ไปอีก เรารูตัวเราก็ดึงเขามาใหม แลวดูอารมณตอนทาย ถาพอมันซานจริงๆ ทรงไมไหวตอง
เลิกเลย แลวก็ถือวาพอใจ ถาหากวาเปนนักปฏิบัติขึ้นสุกขวิปสสโก ก็ถือวาอารมณทรงขณิกสมาธิ
หรือวาสมาธิเล็กนอย ก็สามารถเปนเทวดาไดขณิกสมาธินี่เปนรุกขเทวดาก็ได เปน อากาศเทวดา ชัน้
ดาวดึงส ก็ได
แตวาถาจะอยูช ั้นดาวดึงสตอ งมีตัวตัดตัวแรก
ถือวาชีวิตไมมีความหมายรางกายไมมี
ความหมาย อันนี้จึงจะเขาดาวดึงสได การเริ่มภาวนาจิตเขาถึงขณิกสมาธินี่เปนรุกขเทวดาได เขา
ดาวดึงสไมได ดาวดึงสนี้มีความสําคัญมากดาวดึงสนไี่ มใชเขางายนํา ตองทําทุกอยางเพื่อตัดชีวิตไว
เสมอ ไอคําวาตัดชีวิตนี่เหมือนกับเขาเดินทางไปนี่มีขาวจํากัด เห็นสุนัขมันหิวมาแบงขาวใหสุนขั
กินยางนี้ถือวาตัดชีวิต แบงนะไมใชใหหมด เพราะขาวเขาเอาไปจํากัด แตวา เขาก็ยังอุตสาหแบง
แมวาเขาจะกินอิ่มไมสมบูรณแบบก็ตามก็ยังได อยางนีถ้ ือวาตัดชีวิต อยางนี้ไปดาวดึงสได และ
สมมติวาถาจิตมันอยูถึงขั้นอุปจารสมาธิ คือใหพอใจในอารมณปจจุบนั ใหจิตเขาถึงขั้นอุปจารสมาธิ
อุปจารสมาธิมีอะไรใจเอิบอิ่มมีความสุข มีความสดชื่น วามีความเต็มดวยอารมณที่ตองการ สมาธิ
ทรงตัวงาย จับถึงอารมณนี่ แลวมันๆ ไมอิ่มไมเบื่อในการเจริญสมาธิวิปสสนาญาณ เพราะอะไร
หนึ่งปตินี่ อุปจารสมาธิถาเต็มที่แลวมันก็ปต ิ 5 ประการมีอยู 5 ชื่อ มันก็มีเปนขั้นๆ เริม่ ตนๆ ก็ ขุทท
กาปติ ไอปต ินแี่ ปลวาอิ่ม อารมณอิ่มเบื้องตน คือ ขนพองสยองเกลา แตวาเราจะไปเอาทั้ง 5 อยางนี่

ไมไดนะบางคนก็ผานอยางเดียว บางคนก็ไมผานไปเปนฌานเลย บางคนก็ผานทุกอยางมันไมแน
แตวาปตจิ ริงๆ มันมี 5 จะผานหรือไมผานไมสําคัญ ก็รูไว
หนึ่ง ขุททกาปติ นั่งๆ พอเริ่มภาวนาปบขนลุกซูซา ลุกนอยๆ หนักเขาๆ ขนมันชั้นนะ
สะกดมันไมอยู แตจิตสบายมีอารมณเปนสุข นี่เปนปติตัวตน เริ่มเขาอุปจารสมาธิถาตัวนีห้ ายไป เรา
อยาไปแกใหมนั หายนะ ถาแกหายนะมันถอยหลัง ก็ปลอยมันเปนยังไงก็ชาง ตอไปถาอารมณนี้มัน
เต็มมันก็หยุด แตจิตมันอิ่มไอการขนพองสยองเกลา มันก็หายไป
ตอไปถามันกาวขึ้นไปอีกชัน้ หนึ่ง ขณิกาปติ น้ําตาไหล คือ อันดับแรกๆ ก็แคน้ําตาไหล ใน
เมื่อจิตนั่งทรงจิตสงัดพอปตติ ัวนี้เขาเต็มอัตรานี่ พอใครเขาพูดเรื่องธรรมะเกิดความปลื้มขึ้นมาน้ําตา
ก็ไหล บางทีบางคนก็ไหลมากผาโชกเลยอันนี้หมายความวา ปติตัวที่สองมันเต็มอัตราจริง นี่เขา
หนักทางดานปติ ถาอาการมันเปนอยางนัน้ ก็ตองไมมกี ารตัด จะไปหาเรื่องตัดทําไมถึงจะหาย ไอตัว
หายนะตัวพังเลย เมื่อมันอยากจะไหลก็ใหมันไหลตามสบาย มันไหลก็เอาผาขึ้นมาซับ มันไมใช
รองไหนี่เอากระดาษมาซับก็ตามใจ ตอไปถาตัวนี้มันเต็มอัตราน้ําตามันก็หยุดไหล จิตมันก็ชุมชื่น
มากอันดับกอน
พอปติตัวที่สองเต็มอัตรา กาวเขาตัวที่สาม โอกกันติกาปติ นี่รางกายโยกโคลง นัง่ ก็โยก
ขางหนา โยกขางหลัง โยกขางๆ มันก็โยกไปโยกมา โยกมาบางทีก็โยกหัวถึงใกลพื้นก็มี แตวามันไม
เหนื่อยไมปวดจิตมันสบายอารมณ มันเปนสุข มีความอิม่ เอิบมาก พอเขาถึงตรงไหนก็ตาม เราก็
พอใจตรงนัน้
แลวถาเปนตัวที่สี่ก็ตัวลอยบนอากาศเขาเรียก อุเพงคาปติ ไอตวั นี้พอเขาถึง พอจิตเขาถึงปป
ตัวมันจะลอยขึ้นไป ลอยพอมีความรูสึก ก็นึกเอะเราจะลอยไปไหน มันก็กลับมานั่งที่เดิม อาการ
อยางนี้เกิดขึ้นเราจะเอาดินสอหรือชอลคขีดพื้นก็ได วาเรานั่งเขาซายมันอยูมุมไหน เขาขวามันอยูมมุ
ไหน แลวเวลามันกลับมามันจะอยูลักษณะเดิม เมื่ออาการเปนอยางนี้ เราก็ปลอยมัน ถือเปนอาการ
ของปติ ก็อยาไปนึกปลื้มใจวา โอโฮเราเหาะได ไอแบบนั้นมันหลนปบสมัยพระพุทธเจามี มี
สามเณร เอ็ย มีสามเณรีทานหนึ่งเปนผูห ญิง ยืนมองดูเขาทําประทักษิณสถูปพระพุทธเจา เออ สถูป
พระอรหันต คือ เวียนเทียน เขามีการประดับไฟเหมือนวันวิสาขะ วันมาฆะ นี่แหละ มีการประดับ
ไฟ ทานอยูในปาเห็นก็มองลงมาเห็นไฟสวางโรสวยงาม เห็นเขาถือเทียนเวียนถวาย ไอใจมันเกิดปติ
เปน อุเพงคาปติ พอลอยปุบไปลงตรงนั้น ลงแบบสบายทําประทักษิณกับเขา
แลวจขากกลับมาทานเดินกลับ (หัวเราะ) นี่มันไมไดเหาะไปไดนะ บังคับไมได จิตมัน
เขาถึงเฉยๆ นะ อยาไปเบงเขานะ ก็เปนอันวานีเ่ ปนปตติ ัวที่ 4 ถาถึงตัวนี้มันเกงมากแลว ถาเขาถึงตัว
นี้นะ เขาถึงตัวนี้นี่ จิตจะเขาสมาธิเมื่อไรก็ไดฉันเคยลอง สมัยกอนตองตักน้ําใสตุม มันกําลังเหนือ่ ย
พอวางหาบ พอวางหาบปบจับจิตเปนสมาธิมันอยูเฉย นี่ปต ิมันเปนอยางนี้ ไอตัวปตินพี่ อเชามือตื่น
ขึ้นมา จะเปนกรรมฐานถึงไหนก็ตาม เชามืดตื่นขึ้นมานี่ ถามันนั่งแลวมันเคลื่อน หรือนั่งไมสะดวกก็

ไมจําเปนตองนั่ง นอนในลักษณะทาที่เราเห็นวาสบายทีส่ ุด แลวจับอารมณใหมนั ทรงตัวตามที่มนั
พึงทําได ถามันทําไดถึงขั้นปติตัวนี้ วันทั้งวันมันไมขึ้น
ตอนเชามือนะ เพื่อเปนการรักษาอารมณ พอตื่นขึ้นมาเรานั่ง เราจะนั่งถมันอยากนั่งเราก็นั่ง
ถาไมอยากนั่งเราก็นอน คือวาอยาไปฝนกาย อยาไปทําตามเขาพูด ไอทําตามเขาพูดนะ มันไมมีอะไร
จะดีนะ อยาลืมวาพระพุทธเจาทรงหา อยาทรมานกายที่เรียกวา อัตตกิลมาถานุโยค และพระพุทะเจา
ทรงหาม กามสุขัลลิกานุโยค ตัวอยากเห็นวาเขานั่งสองชัว่ โมง นั่งสามชั่วดมง ไดนั่งนี่มันไมไดมี
ประโยชน ประโยชนจริงๆ นะ มันอยูที่สมาธิจิต ไอสมาธิจิตนี่เขาตองการเร็วถาเริ่มจับพับจับภาวนา
พอเริ่มจับพับมันติดภาวนาเลยจิตทรงเฉยๆ อันนี้เปนฌานที่ 2 ขึ้นไป นี่ตองถือคุณภาพ
แตวาเชาถือ ถาเราสามารถทรงอารมณไดดี ดีจริง ๆ ถึงขั้นปติ วันนัน้ ทัง้ วันมันไมมีอารมณ
กุลม อันนี้เปนปติตัวที่ 4 นะ
ถาปติตัวที่ 5 ที่เรียกกันวา ผรณาปติ ไอ ผรณาปติ นี่มันมีอารมณซูซาซาบซาน มัน
เหมือนกับรางกายไมมีอะไรเหลือ มันเหมือนกับลมมันออก ฟว ฟว ฟว ฟว ตอไปรางกาย มันเบา
เบาขึ้นมา เบาขึ้นมา เหมือนกับตัวสูงตัวใหญ ไอหนานีร่ ูสึกวามันโต มันเหมือนกับตัวสูง แตขางลาง
จะรูสึกมันเหมือนไมมีอะไรเลยมันเหมือนจะมีแคหัว และหัวก็เบาเต็มที อยางนี้เขาเรียกวา ผรณาปติ
คือ ปตติ ัว ที่ 5 ถาถึง ผรณาปติ ก็เขาถึงสุขทันทีถาเขาถึงสุขก็เขาถึง ปฐมฌาน ทันทีเหมือนกันมัน
ชั่วขณะจิตเดียวนะ มันพรอมกันไปเลย พอถึง ผรณาปติ ปบ มันซาบซานจิตก็เริ่มเปนสุข
ไอตัวสุขตัวนีน้ ะมันจะนั่งสักกี่วนั ก็ไดโดยไมลุกเลย แตวาเวลาเลกแลวพอเลิกแลว มันเอา
ฉันหลนเตียงหลายหนใชไหม หลนเดียวเพราะอะไร เพราะวาตึงขาไมออก ตึงไปตึงมา ตึงมาตึงไป
ตึงไปหลนเตียงปง ออกพอดีหลายครั้ง นี่เปนอันวาถาเขาถึง ผรณาปติ เปนปติตัวสุทาย ปตแี ปลวา
ความอิ่ม มันจะอิ่มสมบูรณแบบ
ถาถึงปติตัวนี้แลวก็ถึงสุข สุขนี้มันสุขจริงๆ นะ วันทั้งวันนี่ ถาเราผานไปถาเราทําเวลาเชา
มือใหมันเขาถึง หรือเวลาหัวค่ําเราทําได เราทําไดแลวก็ภาวนาใหมันหลับไป เพราะขณะที่หลับจิต
มันเปนฌาน ตอนเชามืดเราก็จับตอ ไดแคไหนพอใจแคนั้น อยาลืมนะ ถาหัวค่ําไดแคนี้แลวก็เชามือ
จะเอแคนี้ ไอนี่ไมไดนะเปน กามสุขัลลิกานุโยค ใชไหม อารมณมันจะทรงอยูแคไหนก็ตาม เรา
พอใจแคนั้น ไอตัวนี้ตวั ที่มีความสําคัญที่สุด เราอยานึกวามันชานะ นี่เร็วมาก นีแ่ หละจะเร็วก็เพราะ
ตัวนี้ การกาวขึน้ ถาเราเจริญ ทิพจักขุญาณ ก็ดี อภิญญา ก็ดี จะดีหรือมดีมันอยูที่อารมณตัวนี้ อารมณ
ที่พอใจอารมณในปจจุบัน สมาธิจะทรงไดแคไหนเราพอใจ เมื่อวานนี้เราทรงฌาน 4 เราก็พอใจ 4
ถาเปนฌานโลกียเราก็เปนพรหมชั้นที่ 11 ได เปนรายละเอียด
ถาวันนี้เราทรงไดขณิกสมาธิ เราก็พอใจ ไดคุณธรรม หรือคุณสมบัติของฌาน 4 มันไมได
สลายตัว มันมีการทรงตัวเปนปกติ แตวนั นี้มันได ขณิกสมาธิ ขึ้นมา มันก็เปนการแถมใชไหม
แทนที่จะไปลบลางมัน แถมตัวเดิมใหมนั มากขึ้นเหมือนเมื่อวานนี้เราไดบาท วันนี้ได 10 สตางค ก็
รวมกันเปนบาทสิบสตางค นี่เปนอันวา การที่จะทรงอารมณใหมนั ดี จะเปนการตัดกิเลสก็ดี หรือวา

จะเปนการทรงอารมณ สมาธิก็ดี จะฝกฝนในทิพจักขุญาณก็ดี จะเปนอะไรก็ตาม มันก็อยูกนั ในขั้นที่
เรียกวา ถาจะใหมันดี ใหมนั เร็ว ไอคําวา ดี เขายังไมใช ไมเรียกวายังไมใชนะ ไอคําวาดีหรือวามัน
เร็วนี่ไมใชไปเรงรัด ตองทําความพอใจในอารมณจิตที่มนั ทรงอยูในเวลานั้น เวลานัน้ จิตทรงอยูใ น
สมาธิอะไร แลวจิตมันสามารถจะจับวิปสสนาญาณตัวใดได เราก็พอใจตัวนัน้ และหักหามอารมณที่
อยากจะกาวเกินไปเสีย หักหามอารมณที่จะทรมานกายมาก ตองนั่งใหได ตองทําใหถึง อันนี้อยาให
มันมี อยางนีถ้ าเจริญทิพจักขุญาณ ทิพจักขุญาณก็แจมใส ถาหากวาเจริญวิปสสนาญาณ วิปสสนา
ญาณก็ทรงตัว ทรงตัวตอนไหน ทรงเพื่อนิพพาน นี่เราพวกมโนมยิทธินะ
แตพวกมโนมยิทธิหรือ ทิพจักขุญาณนี่มันไดกําไรอยูแ ลว วามีกําลังใจดีอยูแลว เพราะอะไร
เพราะเราเริ่มตน ปบเราจับพระนิพพานใชไหม ถาเราจับพระนิพพานเปนอารมณแลว เราก็เห็นพระ
นิพพานดวย ถากอนจะจับพระนิพพานก็จับภาพพระพุทธเจากอน เมื่อจับภาพพระพุทธเจาใหได
แลวคอยจับพระนิพพาน จับพระนิพพานใสก็ขอบารมีพระองคพาไปพระนิพพานเลย คือวาไมถึง
นิพพานไมตองไปตัดอยางทีห่ มอตัด ตัดหลนปก ไอที่ตดั เลยกลายเปนตัดสายพานหลนใชไหม ถา
อารมณมันตัดไมได มันก็ไปนิพพานไมได อารมณเราตัดไมได จิตก็พอใจนิพพานไมได ถาจิตเรา
จับพระนิพพานได อารมณเราตัดไมได จิตก็พอใจนิพพานไมได ถาจิตเราจับพระนิพพานได หรือจิต
มันสามารถเห็นนิพพานไดนกี่ ิเลสมันตัดแลวนะ กิเลสทั้งหมดมันนอนแลวนะ คือวามันจะตายมัน
จะพังหรือไมพังนี่มันเปนเรือ่ งของมัน แตวาสภาวะของมันจริงๆ มันนอนไปแลว มันสงบ
ในเมื่อสภาวะมันสงบแลวนี่ เราถึงจะไปถึงพระนิพพานได นี่ถาเราเอาจิคจับพระนิพพานก็
ไมตองไปนั่งตัดอะไร ก็ตวั นี้เปนตัวยอด ถาจิตมันเขาถึงนิพพานไมไดสิ เราจะตองมานั่งไลเบี้ยขันธ
5 ใชไหม แตวาถาขณะที่เราจับทําจิตจนชิน ที่จับพระนิพพานไดนี่ ยามปกติเราจะตองมองดูคน
มองดูสัตวไวเสมอวาคนและสัตวทั้งหมดมีสภาพเปนทุกข เขากับเราก็เหมือนกัน อยาไปนึกวาไอ
บานใหญๆ รถสวยๆ มันมีสุข ฮี หมอไมไดความ ไอตาํ แหนงพลเอา มันไอแคนนั้ แหละใชไหม พล
เอกมันก็พลออก ฮึ หมอไมเคยไดปริญญา แตกูไดปริญญาไมเคยโก ดีกวามัน ดีกวาชาวบาน
ชาวเมืองธรรมดา ไดปริญญามาแลวเปนอยางไรบางละ มันสุขหรือมันทุกขละ อึ แบกรึ ไอแบบ
หนอยดันแบกมานะเขาไปดวยนะซิ ไดรับปริญญาใหมๆ กูโกบรรลัยเลย ฮึ ใชไหม ฮือ
เปนอันวา โกคือวาโกบรรลัยไมใชโกดี โกตัวนี้มนั เปนตัวมานะกิเลสมันไมใชของดี รวม
ความวา ถาเราจะทรงจิตของเราใหถึงที่สุด วันนี้เราไมไดเทศนกันเรือ่ งประโยชนของอะไรทั้งหมด
หรอก ตองการประโยชนความเขาใจอยางเดียวนักปฏิบัตทิ ั้งหมดนีย่ ังเอาดีกันไมไดเลย เพราะวาไม
เจาใจ เอะอะก็ขอนั่งหลับตาขอนั่งหลับตามันไมไดเกิดประโยชน ถาไมเขาใจเราหลับไปเทาไหรมนั
ก็หลับเรื่อยประเดีย๋ วขอฝกไปโนนขอฝกไปนี่เราเขาใจแลวหรือยัง ถาเราไมเขาใจฝกเทาไร มันก็ไม
ไปไหน ถึงแมวาจะไดอภิญญามันก็ลงนรกอยาง พระเทวทัต พระเทวทัต ลงนรกนี่เพราะไมเขาใจ
ทานได อภิญญา 5 คือ เหาะเหินเดินอากาศไดเนรมิตอะไรตออะไรได สามารถไดทิพจักขุญาณมีตา
ทิพย มีหูทิพย มีฤทธแสดงฤทธิ์ได ไดเจโตปริยญาณ สามารถรูจิตใจตัวรูจิตใจคนอื่นได ได ปุพเพนิ

วาสานุสสติญาณ ระลึกชาติไดทั้งหมดนะไดหมด แตวามันไดกไ็ ดแตวาไดดวยกําลังสัญญามากกวา
ปญญา
นี่อาศัจขาดตัวปญญา มันไดตัวนีเ้ ขามาแลวก็เกิดความทะนงวา เราเปนมีผูมีฤทธิ์ ตอไปก็
เลยอยากจะปกครองพระแทน พระพุทธเจา หรือ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอรหันตชนั้
ผูใหญที่มีอยู ทั้งหมดนะ ไมมีใครเขาอยากปกครองพระแทนพระพุทธเจา แต พระเทวทัต อยากจะ
ปกครองพระ จึงไดขออนุญาตขอพระพุทธเจาอยากจะปกครองสงฆนี่ใชไหม เพราะไมมีความเขาใจ
ไมมีขาดปญญามีแตสัญญา คิดวามีฤทธิ์แคนั้นนะเกง ลืมไปวา พระอริยเจานะเขามีฤทธิ์ดีกวานัน้ แต
พระอริยเจาทุกองคไมตองการปกครองสงฆ พระเทวทัต ตองการปกครองสงฆ นี่แหละขาดศีลขาด
ปญญา
นักปฏิบัติทุกคนนะ อยาไหมุงแตหลับตาเปนสําคัญ มุงแตหลับตาไมชาก็พัง ไมชาก็ไอตัว
มานะกิเลสถือวาฉันดีกวาเธอ เธอสูฉันไมได ฉันสวางกวาเธอฉันแจมในกวาเธอ ฉันคลองกวาเธอ
ตัวนีแ้ หละตัวลงนรก มันเปนตัว มานะกิเลส มันถือตัวถือตน เปนกิเลสที่หยาบที่สุด อันนีพ้ ระ
เจาอยูหวั ทานเขาใจ ทานบอกไอกิเลสตัวนีแ้ หละครับหลวงพอ มันเปนกิเลสที่เลวที่สุด แลวก็หยาบ
ที่สุด แลวทานก็หันมาถามวาใชไหม ทานสอนเราถามวา ใชไหม (หัวเราะ) บอกวา ใช ถามวารูแลว
ถามทําไม ทานบอกนึกวาหลวงพอวาใช ก็เลย บอกถาอาตมาวาไมใชอาตมาก็ไปอยูกับ เทวทัต ไอ
ตัวนี้ตวั รายกาจที่สุดก็บอกทาน ครับนี่ไอตัวนี้เปนตัวใหญ ทีนี้นักปฏิบัติทุกคนที่ทําแลวครูเขาสอน
แลว เขาแนะนําแลว เราก็ตองสรางความเขาใจ
พระพุทธเจาบอก อัตกขาตาโร ตถาคตา ตถาคต เปนแตเพียงผูบอกเขาบอกแลวไอดีหรือไม
ดีเดนหรือไมเดน แจมใสหรือมแจมใสมันอยูที่เราไมไดอยูที่ครู นี่เรายังนึกวา ตองอาศัยครูในชาตินี้
ทั้งชาติเอาดีไมไดหรอก เพราะเราไมสามารถจะทําตัวของเราใหดีได ครูคนไหนเขาจะชวยได ถา
เขาขวยไดพระพุทธเจาเอาคนไปพระนิพพานหมด ไอตัวที่จะชวยตัวเองไดก็คือใหมีความพอใจ
ตามที่พูดเมื่อกีน้ ี้
1. ตัด อัตตก็ลมถานุโยค เวลาทําอยาตั้งเวลา ไอเรื่องตัวเวลานีเ่ ปนเรือ่ งของผูทรงฌานเขา
แลวผูทรงฌานนี่เขายังตองตั้งเวลาตามทีม่ ันสมควรแกรางกาย เขาสามารถจะตั้งเวลาไว 9 วัน 10 วัน
กี่เดือน กี่ปก็ได แตรางกายมันทนไหวไหม เขาตองดูกายกอน อยางพระที่เขา นิโรธสมาบัติ นะ ทาน
จะเขาไดไมเกิน 15 วัน ความจริงจะอยูดว ย ธรรมปติ กีส่ ิบปก็ได แตทวาตองอยูก ันอยางไมออกเลย
ถาอยูกันอยางเปน 9 ป 10 ป แลวไปตั้ง 9 ป 10 ป นี่ตองอยูกันแบบไมออก คือใหมนั หมดอายุไปเลย
อยางนี้รางกายมันไมเปนไรหรอก ถาถอน ธรรมปติ เมื่อไร ก็เดินไมไดเมื่อนั้น องคนนั้ นะใชไหม
ทีนี้การอยูดว ย นิโรธสมาบัติ ก็คืออยูดว ยอํานาจ ธรรมปติ อยูดวย ธรรมปติ คืออะไร ปตินะ
มันอิ่ม คือ อิ่มในธรรม รางกายมันจะสมบูรณทุกอยางแตวาถอด นิโรธสมาบัติ ไอนิโรธนะ เขา
แปลวาดับ มันดับเวทนาทั้งหมดและจิตก็เต็มในอารมณของธรรม มันอยูอยางเปนสุขพอถอนพัน

รางกายตองการอาหารเลย เพราะมันขาดมา มันตองอยูก นั ไมเกิน 15 วัน พระพุทธเจาทานใหอยูแค
15 วัน คือ อยูส ุขวิหาร อยูแค 15 วัน
นี่เปนอันวารางกายตองการอาหาร จะตองหาวาใครเขาจะใหเราบาง ใครที่ไหนเขาใหเรา
พอรูวาเขาใหเรา ถาอยูไกลรางกายมันเดินไมไหว ฝนเปน อัตตกิลมถานุโยค เปนการทรมานตน ก็
ตองเหาะไป ไอเรื่องนั้นขอตัด เปนอันวาถึงแมแตผูทรงฌานนี่ เขาก็ตองทรงฌานตั้งเวลาตามที่
รางกายพอจะทรงไดในแบบสบายๆ เขาอาจจะตั้งไว 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง เปนเรื่องสบาย
ของเขาถาเขาตั้งไว 2-3 ชั่วโมง บางทีเขาเลิกมาแลวขาเขาเหยียดไมออก เขาก็ตอ งลดลดแคสบาย
เทาไรมันออกแลวสบาย เขาตองทรงตัวเขา นี้ถาพูดถึงฌานกียไ มได อภิญญา นะ ถาพวกได 2 ใน 3
5 ในวิชชา 6 เขาจะรูวาตอนนี้รางกายในเวลานี้วันนี้มนั จะทรงไดกนี่ าที นี่จะพอเหมาะไหม เขาจะตัง้
เวลาไวเทานั้น ถามันสามารถจะทรงไดแค 6 ชั่วโมง เขาจะตั้ง 6 ชัว่ โมง ตั้งนะไมตองไปตั้งนาฬิกา
ปลุกกริ้งนะ
ถึงเวลาสมาธิมันตัดเองโดยอัตโนมัติ มันตัดถอนตัวมันเอง นี้อาการทีจ่ ะดีนะทุกคนนะที่นั่ง
กันอยูทนี่ ี่ทั้งหมดนี่นะ การจะทรงตัวใหดมี ีคนปรารภอยูเรื่อยทําไมจะสวางไมสวางไอแบแบบนี้ใช
ไมได ก็ตองขอตัดสินวาใชไมได อารมณแบบนี้ยังเลวมาก ที่เลวก็เพราะวายังมี กามสุขัลลิกานุโยค
ตัวที่พระพุทธเจาหามอยูใ นใจ ถาตัวนีย้ ังมีอยูเพียงใดความเลวของเรายังไมสิ้นสุด
แลวก็ประการที่สอง เราทําสูเขาไมได ตัง้ เวลาใหมนั มาก สูมันใหหนักเขาทําหนึ่งชั่วโมง
เราทําสองชั่วโมง เขาทําสองชั่วโมง เราทําสี่ชั่วโมง ตัวนีก้ ็เปนตัวเลวอีกตัวหนึ่งที่เรียกวา อัตตกิลม
ถานุโยค เปนการทรมานตน ทั้งสองอยางนี้ถายังมีในจิตของใครก็ตาม จะเอาดีไมไดเลย นี่สองจุดนี่
พระพุทธเจาหามเอาจิตเขาไปแตะตอง อารมณที่จะทรงใหดจี ริงๆ ขอยอนตนอีกนิดหนึ่ง นัน่ ก็คือให
มีความพอใจในอารมณที่ทรงอยูในปจจุบนั อารมณที่ทรงปจจุบันมันจะดี วันวานนีม้ ันแคโนน วันนี้
มันแคนี้ จะแคไหนก็ตาม ใหมีความพอใจอารมณที่จะทรงในปจจุบนั เปนปกติวา ปจจุบันนี้ เวลาที่
เราทรงอยูเปนสมาธิมันอยูในขั้นไหน
ขอยอนกลับไปตนที่พูดมา ตนมันอยูในขั้นขณิกสมาธิ รักษาอารมณไดนิดหนึ่ง จิตก็นึก
เรื่องโนนเรื่องนี้เขามาแทรก พอนึกขึ้นมาไดวา อาว จิตมันนึกเรื่องโนนเรื่องนี้ไปซะแลว ก็เริ่มจับ
ตนใหม จับตนใหมประเดีย๋ วมันก็ไป เดีย๋ วไปพอรูตวั ดึงเขามาใหม แตนี้ถาวันนัน้ มันไดแคนี้ เราก็
พอใจแคนี้ อยาทําจิตใหมนั กลุมเวลาจิตกลุม มันถอยหลัง คือวาพอใจในอารมณปจจุบนั
แตวาประการที่สอง ถาในขณะนั้นจิตมันเขาถึง อุปจารสมาธิ เพียงถาจิตเขาถึงสุขนี่ ถาถาม
วา เปนอุปจารสมาธินานไหมนี่ไมไดเรื่องนะ มันปรื้ดเดียวเขาถึง ปฐมฌาน เลย พอเขาถึง ผรณาปติ
ปบ มันก็ตัดเขาถึงสุข แตวาตอนนั้นมันยังพวงสุขอยูใน ปฐมฌาน มีองค 5 นี่ มีวิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา แตวา ปฐมฌาน นีทรงอารมณครบ 5 ฉะนัน้ จิตถาทรงอยูใน ปฐมฌาน มันก็มีทั้งปติ มีทั้ง
สุข ครบถวนใชไหม มีทั้งปตดิ วย มีทั้งสุขอยูดวย ฉะนั้นปฐมฌาน จะมีความอิ่ม และสุข

ตอนนี้ ถาเราจะมาเทียบกับสุขของเราในชีวติ เทียบไมไดเลย หาไมพบหรอกไปถามหลายๆ
องค ไปถาม หลวงปูคําแสน ถามหลวงปูจะอธิบายไดไหม พูดหรือเขียนไดไหม ไดตัวสุขตัวนีน้ ะ
ทานก็ถาม มาถามแลวทําไดไหมละ บอกผมทําไมไดนะ ซิ อธิบายออกมาใหมันเหมือนไมไดใชไหม
ทานก็บอก ไมได เหมือนไมไดจริงๆ เราจะพูดหรือวาเราจะเขียนคอยๆ เขียนอธิบายใหอารมณมนั
คลายคลึงใชถอยคําใหเหมือนกับความสุขจริงๆ มันไมมี
ฉะนั้นหากวาทุกคนทานที่ปฏิบัติในขั้นสุกขวิปสสโกก็ดี ในขั้นวิชชา 3 ก็ดใี นขัน้ ของ
อภิญญาก็ดี ก็จงถือพุทธภาษิตที่พระพุทธเจาบอกวา อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนแลยอมเปนที่พึ่งของ
ตน โก หิ นาโถ ปโร สิยา บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได อัตตนา หิ สุทันเตนะ ถาเราฝกฝนตนของ
ตนดีแลวไซร นาถังลภติ ทุลภัง เราจะไดทพี่ ึ่งอันบุคคลอื่นพึงไดโดยยาก
นี่หมายความวา เราจะดีหรือไมดีนี่ ถาใจเรายังเกาะอยูที่ครูแลว ไมมีทางไดดีละ อะไรก็ตาม
ใหครูแก อะไรก็ตามใหครูชวย ผลที่สุดเราไมมีความสามารถเลยแลวครุที่ไหนเขาจะตามแกตาม
ชวย ไมมี ยิ่งครูอยางพระพุทธเจาทานเทศนทิ้งใชไหม
เคยเห็นพระพุทธเจาเทศนซ้ําไหม มีเทศนซ้ําอยูรายเดียว พระพุทธเจาคือ เปสการีธิดา คือ
วาตอนตน ทานไมไดไปเพื่อ เปสการีธิดา ถาครั้งแรก 3 ป กอนโนน ถาไปเพื่อ เปสการีธิดา ทานไม
ไปอีกหรอก พระพุทธเจาไมมีเทศนซ้ํารอย ที่ไปซ้ําเพราะวาปแรกทานเปนแตเพียงวา ไปเพื่อ
สงเคราะห ชาวอาฬวี ใชไหม
เมื่อทานไปนั่งปุบ อยูเขามาใสบาตร ทานฉันขาวเสร็จแลวก็นั่งลอม เด็กหญิงคนนี้อายุ 13 ป
ก็นั่งอยูด วย พระพุทธเจาทรงเทศนวา พวกเธอทั้งหลายชีวิตเปนของไมเที่ยงแตความตายเปนของ
เที่ยง เธอทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงสรางความดี วันนั้นทานเทศนขันธ 5 แคนี้ ขันธ 5 ทาน
เทศนแคนี้ แลวก็ใหตั้งอยูใ นศีล 5 และมีความกตัญู ทานเทศนนดิ เดียว ถาเขียนก็ 2-3 บรรทัต ทาน
ฉันขาวแลวทานเทศน ทานก็กลับ
พอกลับแลวปรากฏวาผูใหญทุกคนที่นั่ง พอพระพุทธเจาไป ทานก็ลุกแกก็ลุกขึน้ เทศน
พุทธเจาหลนหายหมด ติดไปคนเดียว คือ เปสการี ลูกสาวนายชางหก เธอจําไดแลวก็นั่งนึก
พระพุทธเจา ไมใหประมาทในชีวิต ชีวิตเปนของไมเทีย่ ง ความตายเปนของเที่ยง จงมีความกตัญุ
รูคุณ จงเปนผูท รงศีล 5 บริสุทธิ์เธอก็ทรงศีลหาบริสุทธิ์
แตวาพอสามปผานไป เปสการีอายุยาง 16 ป พระพุทธเจาเห็นหนาเธอ เอะ นึก ทานก็แปลก
ใจวาทําไมเด็กคนนี้ทําไมตรงในชวยพระญาณ ทานก็รู ออ ตอนสายวันนี้จะตาย ดังนั่งทานจึงดู
ตอไปวา ถาจะตาย ถาเราไมชวย เธอจะมีคติแนนอนไหม ไอคําวาคติแนนอนนี่ มันตองไมลงนะ ขึน้
เลยนะ ขึ้นสวรรคแลวไมกลับถอยหลังมาลงนรก มาลงอบายภูมิ จึงจะมีคติแนนอน ตองไปตอง
อยางนอยตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป ทานก็ทรงทราบวา ถาเราไมชวยเธอ เธอจะมีคติไมแนนอน ถา
เราชวยเธอ เธอจะคติแนนอน แตการชวยเธอจะชวยแบบไหน ก็ทรงทราบดวยอํานาจพุทธญาณวา

ถาเราถามปญหาเธอ 4 ขอ เธอตอบถูกเราใหสาธุการ 4 ครั้ง เธอจะเปนพระโสดาบัน จึงไดเสด็จไป
ขอเลายอ เหลือเวลาอีก 6 นาที
เปนอันวาเมื่อไปแลว เมื่อชาวบานเขามาหมด เธอยังไมมา ทานก็ยังไมยอมเทศน พอเธอมา
ทานก็เรียก ไอคําวาเรียกนีม่ ไดเรียกหรอก มาทีหลังก็นั่งทาย ทายแถว พระพุทธเจาก็มองหนาเธอ
พอมองหนาปุบ เธอก็ทราบทันทีวาพระพุทธเจาตองการใหเขามาใกลว เธอจึงคลานเขามาใกล พอ
เขามานั่งใกลๆ พระพุทธเจาก็ทรงถามวา ภคิหิ ทานใชศัพทนเี้ สมอนะ ดูกรนองหญิง ตถาคต
อยากจะทราบวา เธอมาจากไหน
เด็กหญิงตอบวา ไมทราบพระเจาคะ
ทานถามวา เธอไมทราบรึ
เธอบอก มไทราบพระเจาคะ
ทานถามวา เธอไมทราบรึ
เธอตอบวา ทราบ พระเจาคะ
ทานถามวา ทราบรึ
เธอตอบวา ไมทราบพระเจาคะ
นาตบใหฟนรวง (เสียงญาติโยมหัวเราะ) ชาวบานก็โมโหวา อีเด็กเปรตเสียงยังไมพน กลิ่น
น้ํานมมาลอเลียนพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ทรงโบกพระหัตถ บอก ชากอนเขายอมมีเหตุมีผล ก็หนั ไปถามใหมวา นอง
หญิง มีตถาคตถามเธอวา เธอมาจากไหน เธอตอบวา ไมทราบนี่หมายความวายังไง
เธอก็ตอบวา ในการมาของหมอมฉันที่มาจากบาน มาเฝาพระองคนี่พระองคยอมทราบดวย
อํานาจพุทธญาณ แตคําถามนี่ ไมไดถามจุดนี้ ถามวากอนที่จะมาเกิดทีน่ ี่ มาจากไหน อันนี้หมอมฉัน
ไมทราบพระเจาคะ
ทานยกมือสาธุ ผูใหญนั่งตาปริบๆๆ ผูใหญแบบนี้นะ ทานถามวา ที่ถามเธอวาเธอจะไป
ไหน เธอตอบไมทราบเพราะอะไร
เธอก็ตอบวา การที่มาจากบานและจะไปโรงทอหูกของพอ พระองคยอมทราบดวยอํานาจ
พุทธญาณ แตคําถามไมไดหมายถึงอยางนัน้ ถามวาตายแลวจะไปไหน หมอมฉันไมทราบวา วาตาย
แลวจะไปสวรรคหรือไปนรก
พระพุทธเจาก็ยกมือสาธุ
แลวทานถามวา
เธอไมทราบหรือที่เธอตอบวาทราบนั่น
หมายความวายังไง
เธอตอบวา ที่ตอบวาทราบ ก็เพราะทราบวาจะตองตายแน ชีวิตนี่ที่พระองคเทศนแลว 3 ปนี้
ยังจําได แลวรูต ัววาจะตองตาย
พระพุทธเจาถามวา ที่ฉันถามเธอวาขอที่ 4 วาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบหมายความ
วายังไง

เธอก็ตอบวา ไอคําวา ไมทราบก็หมายความวา ตายนะ ทราบวามันจะตองตาย แตวาเวลาที่
จะตายและอาการที่จะตายนีม่ ันไมแน หมอมฉันไมทราบมันจะตายเชา ตายสาย ตายบาย ตายเที่ยง
ตายกลางคืน ตายกลางวัน ตอนดึกๆ ตอนสวางมันไมรนู ี่ ไมรูเวลาตาย และไมรูอาการของความตาย
พระพุทธเจายกมือสาธุ 3 ครั้ง เธอดีใจก็ไดเปนพระโสดาบัน
วันนัน้ พอไปถึง กวาจะไปได เธอกรอดายแลวก็มาฟงเทศนพระพุทธเจาก็สายมาก ทานพอ
ตั้งทาทอหุกคอยลูกสาวอยูห วิ ไอมือซายก็จับฟม มือขวาก็คือกระสวย ตั้งทาหลับ แตจะกรนอยางตา
แดงหรือเปลาไมรู ใชไหม มันหลับอยูแตวาใจมันตั้ง มือมันตั้ง ใจตั้งทาจะฟุงกระสวย มือจะกระทบ
ฟม พอลูกสาวเดินไปไมทันสังเกต ก็เอาตัวไปกระทบ ปลายฟมเขา ฟมก็ไหว ไหวทานพอตั้งใจกอน
จะหลับ คิดวา จะฟุงกระสวยแลวก็จะกระทบฟม มือมันก็พุงปรึ้ด พุงแรงเกนิไปกระสวยเลยไปถูก
อกลูกสาวลมลงขาดใจตาย ทานพอเห็นลูกสาวขาดใจตายก็เลยไมตองหิว ไมตองกินนะขาว รองไห
แรง ทําเนปนกิจลูกสาวเสร็จก็ไปเฝาพระพุทธเจา ลูกสาวนะตายแลวก็ไปชั้นดุสิต พอไปเฝา
พระพุทธเจา
เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา แกยังไปรองไห พระพุทธเจาบอก พราหมณแกรองไหเพราะลูกเมีย
ของแก แบบนี้มานับอัตภาพไมถวน ถาถือเอาน้ําตาของแกที่ไหลอยู รองไหเพราะลูกเมียตายใน
สภาพอยางนี้ มันมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง 4 รวมกันนะ มันเกิดไมรูกี่อสงไขยกัปแลว ไอลูกไอ
เมีย ตายแบบนี้เรื่อยนะ โดยเฉพาะพระพุทธเจาเทศนแบบนี้ก็เลย บอกวา เธอจะไปสนใจอะไรกับ
ความตายของชีวิต ในเมื่อชีวิตของทุกคนมันจะตองตาย เธอจงมีความเขาใจในธรรมพระพุทธเจา
ทานทรงเทศน อนัตตลักขณสูตร คืออนัตตา ความไมเที่ยงการสลายตัวพอจบพราหมณเปนพระ
อรหันต
เอะ พอเกงกวาลูก พอเปนอรหันตไอเพราะฆาลูกตายนะ ใชไหม นี่ใครอยากจะเปนอรหันต
ก็ฆาลูกซะ (เสียงญาติโยมหัวเราะ) เปนอันวาตอนนี้เราก็จบกันนะ จบกันเพราะวา คืนวันนี้คงไม
เหมือนวาน ฮึ แตวา เนื้อเรือ่ งวานมีไหมทองเรื่องใจความใหญเบื้องตนนี่ทานเปลีย่ นของทานนะแน
ไมรุจะเอาเรื่องอะไรแลวฉันไปนอนฉันก็นึกไมออก พอดีไปหา พระมหากัสสป นะ ทานมา วันนี้
พูด แตฉันคงพูดไมเหมือนวานนี้ เออ ตนเหมือนซิ ตอนตนนะเหมือนโยงไปโยงมาไมเหมือน แตวา
หา (เสียงญาติโยม ฟงไมถนัด เรื่องที่เราปรารภกันอยูเมื่อกี้นี้) หลวงพอตอบ เอ็ง อยาไปปรารภอะไร
เขาซิ ปรารภทานก็เอาเรื่องนัน้ แหละ
(ญาติโยมหัวเราะ) เอา เปนอันวาตอนนี้จบกันไป เอา ญาติโยมที่มานี่มาเพื่อะไรกันบางละ
(เสียงนาฬิกาปลุกดัง) เอา พอดี
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(ฟงไมชัด) พอไปถึงปฐมญาณยังทําไมได ตองไปทํามาใหไดแลวจึงจะมาสอนตอ เรื่อง
สนอซ้ําไมมี การสอนตอเพราะวาอะไร เพราะวาเขาตองการเอาจริง
ที่เขาฝกฝนมาได มันก็นานหนอยนะ ก็นาน กวาจะไดกแ็ ยเหมือนกันไอที่นานที่ไมไดอะไร
เลยก็มี แตวาพวกญาณเขาไดกัน แตทไี่ มไดนี่กเ็ พราะวาวิชชาสามกับอภิญญานี่ทํายาก ก็รุนกอนเขา
ยังสอนแบบเกากันอยู ก็แบบเกานั่นมันแบบพื้นฐานใหญ มันมีความจําเปน ไอแบบเกามันเปน
พื้นฐานของอภิญญา 6 ไอแบบสอนแนะวิธีแบบยอแบบนี้ไมมี ของเรานะก็สอนกันตามแบบเดิม
แลวก็กําลังใจของคนสมัยนัน้ ถาพูดถึงนิพพาน ฉะนั้นเขาก็ไมรูเรื่องเหมือนกัน เพราะวาอารมณคน
รักนิพพานนี่มนั มีนอย มีเหมือนกันไมใชไมมี ถาไมมกี ็ไมมีพระอรหันต ประเทศไทยเรานีไ่ มเคย
ขาดพระอรหันตมาเลย ตั้งแตสมัยพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมา เมื่อพระพุทธศาสนาเขาถึงประเทศ
ไทย ก็เริ่มมีพระอรหันตมาตั้งแตตอนตน จนกระทั่งปจจุบันยังไมเคยขาดพระอรหันต แลวก็ถาเรา
เคยถามพระองคไหนใชพระอรหันตไหมละ ก็ไมมีที่บอก ไมมีองคไหนทานบอก
และถาขาดพระอรหันต พวกเราเวลานี้เราก็ไมสามารถจะทรงธรรมะระดับพระอรหันตได
เพราะวาทรงธรรมะระดับพระอรหันตนี่หมายความวา มีความรูระดับพระอรหันต วาที่เปนพระ
อรหันตนี่จะทําอยางไร เราจะเปนพระอรหันตหรือไมเปนนี่เปนนี่ก็เปนเรื่องของเรา แตวาการศึกษา
ใน พระไตรปฏก 3 นี่ ถาเราขาดพระอรหันต พระไตรปฏก 3 ไมมี คือในประเทศไทยเรายังมี พระ
ไตรปฏก ครบ 3 ใชไหม มี พระวินัยปฏก พระสุคตตันตปฏกพระอภิธรรมปฏก แลวใน พระ
ไตรปฏก ทานบอกวา ถาที่ใดยังมีมรรค 8 อยูที่นนั้ ยอมมีพระอริยเจาอยูจริง แลวก็ในพระไตรปฏ
กถึงการศึกษาเพื่อมรรค 8 ในประเทศไทยเรา ก็ยังศึกษากันไมขาด นัน่ ก็เปนอันวาประเทศไทยเราก็
ไมขาดพระอริยเจา
ทั้งนี้เพราะอะไร ปจจัยที่ฉนั ศึกษานี่ ปจจัยสําคัญของฉันจริงๆ นี่คือ พระโพธิสัตว เตรียม
เพื่อความเปน พระโพธิสัตว แตก็ดานวิปสสนาญาณนี่พระโพธิสัตวทานก็รูสึกวาเบาไปหนอย ที่
เวลาพวกเราทําสมาธิจบ อรูปฌาน ทานก็สงใหไปหาพระอีก 10 องค ใหไปหาดู ทีนี้ทานบอกไปหา
พระองคนั้นนะ แลวทานไมบอกองคที่สอง ไปหาแลวก็สั่งกําหนดใหไปอยูกวี่ ัน ไมนอยกวาเทานัน้
วันพอเราไปถึงมารูทีหลังวาทั้ง 10 องคนะ เปนพระอรหันตหมด รูตอนไหมรูไหม รูตอนทานตาย
มารูถึงตอนดีไง ตอนทานตายเปนยังไง ปรากฏวาทั้ง 10 องคนี้กอนจะตายบอกเวลาตายหมด บอก
เวลาลวงหนาเสร็จแลว เวลาใกลตาย เขาจะสั่ง สั่งคนใหมาบอก แตสั่งคนเฉพาะพวกเราลูกศิษยทาน
ที่ทานเห็นวา พอจะรับฟงทานได คนทีพ่ อรับฟงทานไดนี่ทานจะสอนเฉพาะ ศีล สมาธิ ปญญา
เพราะในระยะทานจะตายนี่ ทานไมสอนอยางอื่น จะสอนศีล สมาธิ ปญญา ทานจะไมสอนอยางอืน่
สอนใหหนักแนนในดานถือศีล สมาธิ ปญญา แลวก็มักไปลงทายดานศีล สมาธิ ปญญา ทานก็วา
เรื่อยไปในสังโยชน ทานมักจะย้ํามรรค 8 สังโยขน ทานสอนอยูแคนี้ แลวก็สังโยชนนี่ทานสอนเกง

จริง พระนี่นะ ทานเกงจริง แตถาเราไปถามทานเลนๆ อยางนี้ทานก็ไมเอาดวยหรอก แตถาเราไป
ถามทานเพื่อเอาจริงนี่ ทานพอรูใจเรา
ถาเราตองการจะรูวาพระองคนั้นไดอันดับไหน ไปถามสังโยชนทาน ทานก็รู เราจะเขาใจ
หรือไมเขาใจ ก็สงเดชไปตามเรื่องตามราว ถาเรามีความเขาใจจริงๆ เขาจะบอกสังโยชนเทาที่ทาน
ทําได เพราะวาฐานทานรับไดแคไหน อันนั้นเหมือนกัน ทานไมบอก ถาเราขอศึกษาสังโยชน 10 วา
การตัดสังโยชน 10 ปฏิบัติยังไง เขาจะสอนเราแคทานทําได สังโยชนนะมันมี 10 ถาทานเปนพระ
โสดาบัน สกิทาคามี เขาจะพูดสังโยชน 3 ถาทานเปนพระอนาคามี นี่สังโยชนแค 5 ถาเปนพระ
อรหันต ถึงพูดสังโยชน 10 แตถาเราไมเขาใจเลยมาฟงแบบนีแ้ ลวไปลองถามมั่งก็ไมมีผล ก็ไม
เหมือนก็รู รูวา เอาจริงหรือไมเอาจริงถาหากวาเขาพูดได พระอนาคามี พูดถึงเรื่องสังโยชนถึงขอหา
ถาอยางนี้พูดไป 3 เที่ยว แลวเขาหยุดนี่ แสดงวาเขาไดเทานั้น นี่คือการบอก ถาเราไปถามเฉยๆ โดยที่
เราไมเขาใจ เพียงแครับฟงไปอยางนั้น ถาทานพูดตามหลักวิชาอาจจะพูดสัก 10 ก็ได เขาพูดตาม
หลักวิชา วาตามพระไตรปฏกกวาอยางนี้ เขาจะพูดถึงหลักวิชาโดยไมพดู ถึงอารมณ
ทีนี้การอธิบายสังโยชน ตามที่ทานไดพดู ถึงอารมณ ไมใชตามหลักวิชาไอหนังสือนะยึด
เปนหลัก แตทวาอารมณทปี่ ฏิบัติเขาถึงจริงๆ มันคนละอยางอารมณเมื่อเขาทรงเปนพระโสดาบัน
อารมณมันเปนอยางไร อารมณเมื่อเขาถึงพระสกิทาคามี อารมณเปนอยางไร ตรงนี้ตองอธิบาย
ละเอียด อารมณที่เขาถึงพระอนาคามีเปนอยางไร อารมณก็ถึงพระอรหันตเปนอยางไร ตรงนี้ทาน
อธิบายละเอียด แตวาเราหาหนังสืออานไมได ถาอยางนีแ้ สดงวาทานผูนั้นทรงอารมณไดขนาดนัน้
แลวทีนี้ 10 องคที่วาเมื่อกี้นี้ กอนที่ทานจะตายคือกอนตายหลายๆ เดือนนะไมใชสองสาม
วัน ทานเรียกไปพบเพื่อที่จะสั่งสอน สอนบารมี สอนถึงการละสังโยชน สองขอ สามขอ วันไหน
ยากก็สอนขอเดียว วนไปวนมา ไมถึง 10 ขอ พอสอนไมถึง 10 ขอ เราก็เลยสงสัย พอเราสงสัย เรา
นึกในใจวา เราสงสัย ทานเลยบอกไมตองสงสัยนะ เฉยๆ นะ ไมตอ งสงสัยใหเฉยหามพูด พอจะ
กลับถามวาไงรูไหม ทานสั่งวาไง ถาฉันยังไมตาย หามแกพูดเด็ดขาด แกก็บอกเวลาตายเสร็จ วันที่
จะตาย เวลาเทาไหร อาการตายไมตองหวงหรอกนะ อาการตายนี่ปกติ คือวามันเหมือนกับคนหลับ
คอยๆ เฉยๆ แลวกอนจะตายทานวา จะถึงเวลาไมพูดหรอก 4,5 ชัว่ โมงเหมือนกันหมดนะ ทานจะ
หมดนะ ทานจะบอกเหมือนกันหมดวาตัง้ แตตอนเชา บางทีทานอาจจะบอกกอน จากวันนี้อีก 3 วัน
นะ ตั้งแตเวลานั้นไปถาจะพูดก็พูดตั้งแตเชา พอถึงเวลานัน้ ๆ แลวไมพดู พอถึงเวลานั้นอยาไปถาม
ทานไมบอกนะ ตอนเฉยนี่เราแชจิตสงอารมณเขาฌานและวิปสสนาญารสงมากจะเขาฌาน เพราะ
วิปสสนาญาณนีมันทรงตัว ที่ใชฌานเพราะอะไรเพราะเปนการระงับทุกขเวทนา พระอรหีนตเจ็บ
หรือ พระอรหันตไมเจ็บหรอกอัลเซเซี่ยนนะ ครางออย ทานก็เจ็บเปน ใชไหม
แตวาเวลาที่ทานจะเทศนสงเคราะหเรานี่ ไออาการเจ็บปวยทานเอาทิ้งไวสวนหนึ่งกอน
ไมใชโยนทิ้งไปที่ไหนนะ ทานระงับอารมณของทาน คือวาไมทําอารมณของทานใหวุนวายใน
ความเจ็บปวย มันจะเจ็บก็เจ็บ มันจะปวยก็ปวย คือมันจะเจ็บหรือมันจะปวยก็ชาง ใหเราตัดอารมณ

ความสนใจ มุงจิตธรรมะอยางเดียวถาจิตมุงธรรมะอยางเดียวแลวละก็ทานก็ ไอความเวทนามันขึ้น
ก็เหมือนกับไมมีใชไหม ในเมื่อมันเหมือนกับไมมแี ลวก็พูดไปตามเรื่อง แตความจริงพูดนะ ทานก็
เจ็บก็ปว ย ไมใชไมเจ็บไมปวย แตวาทานไมสนใจความเจ็บปวย ทานมุงเฉพาะธรรมะ ในเมื่อมุง
เฉพาะธรรมะจิตก็สบาย
ถาไปจับเอาเวลาจะตายนี่ไมตองอุบัติเหตุนะ คนธรรมดามันก็จับไมไดเพราะวาทุกขเวทนา
มันมาก ที่เขาฝกทําสมาธิวิปสสนาญาณกันนี่ นี่ไอตวั นี่ มันจะเปนกุศลจริง หมายความวา ไอการฝก
สมาธิวิปสสนาญาณนี่ ก็ไมใชวาจะไปเอาดีเฉพาะที่ตอนนั่งสงัด ถาเอาดีแตตอนนั่งสงัดก็ไมมีทางได
ดีหรอก มันตองดีกันตลอดวันนะโยม หือ ตอนดาก็ดี ดีอะไร ถามดีอยางไร กูโดนดา มึงได มึงดี กู
ดาไมได ของกูนี่หวา ก็หมายความวาอารมณมันจะตองดี ดีตอนไหนละ
ถาเราดีตลอดไมได ก็ตองดีตอนเชามืด แลวก็ดกี อนหลับ 2 จุดนี่เปนเรือ่ งสําคัญ ดีตอนเชา
มืดนี่ เชามืดเมื่อตื่นขึ้นมาแลว แลวก็ตดั สินใจตั้งใจไวกอนวาวันนี้ทงั้ วันเราจะไมยอมใหศีล 5 ขาด
แลวดานใจก็ระมัดระวังศีล 5 ไว มันอาจจะขาด พลาดพลั้งบกพรองบางเมื่อตอนพลั้งเผลอนี่ คือ
เรื่องธรรมดา แตเราตองตั้งอารมณไวกอน นี่ถาเราเมื่อเวลาออกจากบานนี่คุณพบอุบัติเหตุ ออกจาก
บานนี่เราออกแลวอารมณดี หรืออารมณชวั่ ถาทะเลาะกันออกจากบานรถชน ลงนรกนะ หือ แหงๆ
เพราะอารมณมันกลุม พระพุทธเจาทานวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปสฏิกังขา ถากอนจะตายอารมณ
ใจ มันเศราหมองลงอบายภูมไิ ปสูทุคติ จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปกฏิกังขา กอนจะตายถาอารมณใจ
ผองในบริสุทธิ์ปกติอยางนอยตองไปเกิดในสวรรค ทีนี้กอนเขาจะออกจากบานเขาตองทําใจให
สบาย ถาคนที่มีอารมณเปนกุศลจริงก็ไปไหวพระพุทธรูปกอน แลวเวลาที่จะไหวพระไมทันจิตก็นกึ
ถึงพระ แตถาไปกราบพระบูชาไมทัน เวลามันมีจํากัดตองรีบไป
แตวาไอการที่เราเขาไปไหวไปกราบนะ ไปไหวไปกราบเสียแตเปนพิธี ก็ไมไดประโยชน
เลยเหมือนกันใชไหม อารมณมันตองอยูทใี่ จเรา จิตเราเคารพพระพุทธเจาไหม เคารพในพระธรรม
ไหม เคารพในพระอริยสงฆไหม ถาจิตเราเคารพจริงๆ ก็ตอนที่เราเจริญสมาธิอยูนี่ เจริญภาวนาคําวา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออะไรก็ตาม เมื่อจิตเราเจริญธรรมอยู แสดงวาเราเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจา พระอริสงฆ
และเมื่อจิตเราหวังในการใหทาน ก็แสดงวาเราเคารพในพระพุทธเจาพระพุทธเจาทานสอน
ไวนกี่ ารใหทาน การใหทานกับการรักษาศีล การเจริญภาวนาไอการที่มีจิตเมตตา คือความรักใน
ระหวางเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ทั้งคนและสัตวจิตที่มีความสงสาร ในตองการสงเคราะห อันนี้เปน
ตัวธรรมะที่พระพุทธเจาสอนถาจิตเราเคารพอยางนี้
แสดงวาเราไมสงสัยในคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา แสดงถึงความเคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระพุทธเจาดวย เคารพในพระธรรม
ดวยและเคารพในพระสงฆดวย ถาจิตของเราออกจากชาวบาน ถามันนอมอยูอยางนี้คืออยางนอย
ที่สุดก็เคารพในพระพุทธรูปองคนี้ เรารักเราเคารพ เราไหวไมทันเราก็นกึ ถึงทาน แคนจี้ ิตก็เปนกุศล

ถาคุณเดินไปพอนึกเทานี้ เดินไปเราก็คุยกับเพื่อน ไมไดนึกถึงตัวนีอ้ ีกแตวาจิตดวงเดิมมี
ความผองใสนอยไปในกุศล ขณะที่คยุ กันกไมไดคยุ กันวาจะไปปลนใคร จะไปฆาใครนะ คุยเรื่อง
การงานเรื่องการทํามาหากิน หรือคุยสนุกสนานตามเรื่องตามราว มันไมไดเบียดเบียนใคร ก็แสดงวา
ในเวลานั้นจิตยังอยูในกุศลหากอยูๆ ถูกรถชนตูมตายทันทีไปสวรรค ไปสวรรคนะอยาเผลอไปสวน
นะ ถาสวนเปนกิ้งกือนะ เคยเห็นกิ้งกือไหม มีไหม มีนะ ถาไมมีกิ้งกือนี่ ก็เปนดวง เปนขอมไป แลว
มีอะไรอีกทําแลวไมดี วันนีต้ องการใหเปลื้องคําสงสัยอยางเดียวสงสัยเรื่องธรรมะก็ได สงสัยเรื่อง
ปฏิบัติก็ได ใหโอกาส แตถาดึกเกินไปนะก็ลานอนได ไดสตางคแลว ฉันจะไดขึ้น ดีไมขึ้นเสียเดีย๋ วนี้
นะ ออ ไอตวั นั้นมาเรอะเจาตอก
หลวงพอคะ อยางที่เราเพิ่งเปนนักปฏิบัติใหมนี่นะคะ เออ แลวเราก็ไมทราบวาเมื่อไหร จะ
เห็นอะไรกับเขาบางนะคะ เออ หลวงพอ แลวเมื่อกีห้ ลวงพอบอกวา เราควรจะพอใจเทาที่อารมณเรา
มีอยู ใชไหมคะ
ใชถูก ไมควรจะตั้งใจวาอยางนั้นอยางนี้ เมือ่ นั้น เมื่อนี้ นัน่ แหละคลอยหลังลงคลอง ลงนรก
ไปเลย ถาอยากเห็นนะก็ลืมตา (เสียงหัวเราะ) ใชไหม ถาไฟสวางไมเห็นนีก่ ็ซวยเต็มที่แลว เขาถาม
เห็นอะไรไหม บอก โอยยึบยับ ถาม อะไรแก นั่งนี่เห็นๆ ทั้งนั้นนะ
ก็เมื่อไร จึงจะไดละคะหลวงพอ
หา ?
ถาเรามตั้งมั่นนี่จะตอง
ไอตั้งมั่นนี่ ตั้งมั่นแตไมใชตงั้ หยาบ คําวา มั่น นี่เขาสอนใหภาวนายังไงใหจิตอยูในคําของ
องคภาวนา เขาสอนใหพิจารณาอยางไร จิตจะตองอยูในเฉพาะพิจารณา ในระหวางภาวนา ระหวาง
พิจารณานี่ อยาไปอยากมันเขา ไอตัวอยากนี่มันคือตัวตัณหา เราทําเพื่อหนีตณ
ั หา พอเริ่มภาวนาก็
อยากจะเห็น อยากจะไปตัวนี้คือตัวลด ไอตัวอยากที่เราจะไปนี่มันอยากได แตวาอยากกอนที่จะ
ภาวนาและพิจารณา ถาเริ่มภาวนาก็ดี ถาเริ่มพิจารณาก็ดี ตองตัดตัวนี้ทงิ้ ไปเหลทอแตคําภาวนาอยาง
เดียว ใชไหม ถูกไหม ถูกไมถูก ถาไมถูกใหพูดตอไป อยาหาเรื่องมาพูดไป ไมมีทาง จําไวนะวาเรา
อยากไปสวรรคนะ อยากไปพรหมนะ อยากไปนิพพาน ไอนี่ปกติเราอยากอยูแ ลวนะดี แตวาเวลาเริ่ม
ภาวนานี่ตองตัดอารมณนี้ออก ใหอยูแคภาวนาอยางเดียว ทีนี้ในการทีจ่ ิตมีมโนมยิทธิ มโนมยิทธินี่
เปนหนักมาก ไมใชของเบานะ
ถาเปนคนที่ไมเคยสั่งสมบารมีมาในกาลกอนละ ยากที่จะทําได แลวเมื่อกอนเขาฝกกันทั้ง
30 ป ยังไมไดเลย เวลานี้ที่ฝก กันไดไมกวี่ นั นะ ก็จะรูหนาคนใชไหม รูหนาคนนะ เพราะถาคนของ
ฉันนี่ฟงครั้งเดียวหรือสองครั้งไดเลย ถาไมใชคนของฉัน ฉันไมรับรอง ถาไมใชคนของฉัน เพราะ
อะไร เพราะถาไมติดตามกันมาในกาลกอนนะ ถาไมใชคนของฉันทําไมไดนะ คําตอบเขาทําได แต
อีกองคหนึ่ง คือตองเปนอีกทานหนึ่งที่เคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา ใชไหม ถาคนของคนอื่นมาฟงเรา

ไมรูเรื่องนะ แลวถาคนเรานะฟงคนอืน่ ก็ไมรูเรื่องเหมือนกันเมือ่ ฟงเขาไมรูเรื่อง จะมาโทษวา
พระองคนั้นพูดไมดี สอบใหเรารูก็ไมได แลวไมใชคือขาดการติดตามกันมา
นี่ก็มีในบางสาย พันเอกชวาล ถามวาหลายปมาแลว ถามวาหลวงพอไมไปอีสารหรอกรึ
บอกวา ฉันจะไปทําเกลืออะไร เอา ถามกันใหม วาฉันไปก็ไดฉันกับพระนี่ไมมีอะไรกันหรอก แต
ไอลูกศิษยแข็ง กับลูกศิษยทางนั้น ตางคนตางลงนรกกันเปนแถวแลว ถาถามวาทําไมมันเดินกันมา
คนละสาย ธรรมะเหมือนกัน แตวาทีแ่ ปลมันคนละเรื่อง อยางพวกเขาชอบเค็มก็กินเค็มมาตลอด พอ
เราชอบเปรี้ยว กินเปรีย้ วมาตลอด ไปฝาดเค็มก็ลอไมลงใชไหม ของเขามาลอเปรี้ยว ก็ลอไมลง อันนี้
เวลาพวกเราไป พวกเราคุยวาเปรี้ยว อยางเดียวมันดี เขาก็คุยวาเค็มอยางเดี๋ยวก็ดีนะ นะ นี่เปนเรื่อง
จริง
พอผานมา 3 ป มาบอกหลวงพอครับ ที่ผมถามวาหลวงพอทําไมไมไปที่นั่น สายนัน้ นะฮะ
ผมเขาใจแลวครับ เปนอันวาคุณชวาลนี่โดนมาเอง ไปโดนมาแลว แกบอกแหมผมยังจําได ฟลวงพอ
บอกขืนพาลูกศิษยไปนะ พวกแกลงนรกกันเปนแถว ผมก็เกือบไปแลวสิครับ (เสียงหัวเราะ) ความ
จริงนะไปดีนะ แลวไปแลวอาจารยทานใหไป แตอาจารยพระนีไ่ มเปนไร เขามีความเขาใจกัน ไอลูก
ศิษยกนั ลูกศิษย ไอลูกศิษยก็เตะทา เตะทากันเลวไมดหี รอก เตะทาวาเราดีกวาเขาเราเสมอเขา เรา
ลวกวาเขา 3 อยางนี่ พระพุทธเจาบอกมานะ เปนอารมณที่เลวที่สุดนะ
ไอการกลาวโทษโจทยความผิดนี่ ที่พูดเมือ่ กี้นี้ ถาทําตอนไหนไมไดก็ทํากอนหลับกับตื่น
ใหมๆ กอนที่เราจะหลับก็นั่งนึกวา ไอศีล 5 นี่ ตั้งแตเชามาถึงเวลานี้ เราบกพรองขอไหนบาง ถาเรา
เจริญสมาธิจิต จิตเราบกพรองใน นิวรณ 5 ขอไหนบาง นิวรณ 5 นี่ดีนะ ไอนิวรณ 5 นี่ อยาลืมนะ นี่
นิรณ 5 นี่ ไมใชอารมณแลวนะ เขาแปล นิวรณวา คุณชาติที่กั้นความดี ถาเราพูดตามภาษาไทยชัดๆ
ก็หมายถึงจิตที่เลว อารมณที่เลว เลวไปไหนมีอยางเดียวลงนรกนะคุณ ไมเลวเฉยๆ เลวเฉยๆ นีไ่ ม
เปนไรเลวถึง อารมณของนิวรณ 5 มีหนึ่ง กามฉันทะ ไอขอหนึ่งมันมี 5
1. พอใจในรูปสวย รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ รูปสีสรร วรรณะ
2. พอใจในเสียงเพราะ
3. พอใจในกลิ่นหอม
4. พอใจในรสอรอย
5. พอใจในอารมณสัมผัสระหวางประเทศ
นี่เปนขอหนึ่งเปนอารมณเลว
แลวก็สอง ความโกรธ ความพยาบาท ไอความพยาบาทนีน่ ะ ความโกรธมันจะขังโกรธ ดา
แกมือนะ เปนดาชดเชยจะมุงทําราย จะหาทางกลั่นแกลง ตัวนี้เขาเรียก พยาบาท อารมณแรกมัน
โกรธ อารมณโกรธที่ขังอยูหวังที่จะทํารายเขาอยากกลั่นแกลงเขาใหลําบาก อารมณนี้เขาเรียก
พยาบาท อารมณอยางนี้มันมีอยูไหมในจิตเราวันนี้

แลวก็สาม ถีนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอน ถาถามขณะนี้สรางความดีคือจิตนอมเปนกุศล
กําลังนึกถึงความเปนกุศล มีความงวงเขามาครองงํามีไหม
ขอสี่ อุทธัจจกุกกุกจะ ความฟุงซาน ภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ เอะ ประเดี๋ยวหนาเจาหนี้
โผล เอะเจาหนี้นี่หวา นี่มาแลวไอนี่ก็ฟุง ใชไหมนะ แตวา ภาวนาหรือยังไงก็ตาม หรือวาพิจารณาไป
เห็นอะไรเขามาแทรก เรื่องโนนเรื่องนี้เขามาแทรก นี่เขาเรียก อุทธัจจะ ความฟุงซานและรําคาญ
และอีกประการหนึ่งก็มีความรําคาญในอารมณ รําคาญในเสียง ภาวนาไปพิจารณาไป แลวรําคาญไป
ไอตัวนี้เปนตัวตัดความดีเหมือนกัน
แลวก็ตวั ที่หา วิจิกิจฉา สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา คําสอนของพระพุทธเจาที่
เราปฏิบัตินี่ มันถึงไหน มันแนหรือไมแน มันดีหรือไมดี มันถึงหรือไมถึง ทําไดหรือไมได บางทีทั้ง
ที่ครูบาอาจารยเขาสอนไปแลวก็ยังนั่งสงสัยไปเอง
ถาอยางนี้ ถาหาอยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งถามีอารมณของจิต จิตของเราจะเขาถึงสมาธิ
ไมได นี่ความดีเรื่องสมาธินะ ถาหากวาทางดานศีลนี่เขามถือตัวนี้ทางดานศีลไมถือตัวนี้เปนสําคัญ
ทางดานสมาธิตองถือศีล 5 ตัวนี้เปนสําคัญ ถา 5 ตัวนีต้ ัวใดตัวหนึ่งเขามาอยูในจิต ในขณะที่จติ ใช
เต็มกําลังสมาธิก็ดี วิปสสนาญาณก็ดี แมอารมณความดีของสมาธิ วิปสสนาญาณจะเขาไมถึงจิตเลย
เพราะตัวนี้มันขวาง ฉะนั้นนะขณะที่เราภาวนาพิจารณาตางๆ นี่ ยังตองฝกอารมณ อยางฝกอารมณ
มโนมยิทธิ ซี่งเปนอภิญญา 1 ในอภิญญา 5 เราเอามา 1 เทานั้นนะ ถาถึง 5 เดี๋ยว ก็เหาะหมดนี่ รถริด
น้ํามงน้ํามัน ขายไมไดนะ ฉันกลัวบริษัทน้าํ มันเขาจะพังใชไหม เขาพังหรือเราฟงไมรู (หัวเราะ) วัน
ดีคืนดี นี่เหาะขึ้นได เหาะลงไมได ละเสร็จ (ฮึ ฮึ) ขาวไมไดกิน ปวดทองขี้หาสวมไมได เจง คราวนี้
(หัวเราะ)
เปนอันวาถาเรายังอยากฝกมโนมยิทธิ อยูฝ กกันนี่ วันนีท้ ี่ฉันยังไมฝกเพราะอะไร เพราะวา
ถายังไมเขาใจอยูนี่ ไมมีทางจะไดดีหรอก คนที่เขาไดดจี ริงๆ เขามีความเขาใจ ถาเขาใจสักนิดเดียว
ธรรมะพระพุทธเจาไมมีอะไรยาก ความเขาใจมีวา ขณะที่จิตของเราจะทรงสมาธิ ใหเราตัด 5 อยางที่
พูดมาแลวอยางเดียวอยาใหมนั มี วาถาไดแลวก็อยาใหไอตัวทายมาเถิด ไอตัวสงสัย ใชไหม ไอตัว
วิจิกิจฉา ถาเกิดมาฌานพังทันที จะเปนฌานไหนก็ตาม ไมเหลือเลยแมแตนิดเดียว สมาธิก็ไมเหลือ
ไอตัว 5 ตัวนีก่ ็เหมือนกัน ตัวใดตัวหนึ่ง กามฉันทะ ก็ดี พยาบาท ก็ดี ถึนมิทธะ ความงวงเหงา
หาวนอนก็ดี อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญก็ดี วิจิกิจฉา ความสงสัย ถาตัวนีต้ ัวเดียวเขามายุง
กับใจเวลานั้นทั้งสมาธิ วิปสสนาญาณพังสลายตัวหมด ทีนี้ที่เขาทํากันไดเขาไปกันได เขาสวางไหว
กันไดเพราะอะไร
เพราะอันดับแรก ขณะตามธรรมดาก็ตองมี เราเปนปุถชุ นใชไหมคุณ ไอใครเห็นของสวย
ของงาม ก็ตองรูวาสวยงาม มันมีนะเขาไมไดวา แตวาเวลาที่จะใชอารมณสมาธิ ตองตัดเจาอารมณ
ตัวนี้ทิ้งไป มันชั่วเวลาเดีย๋ วเดียว ใชไหม อันนี้ไมไหวก็โนนแนะ พระยายม พรอมรับไวมีที่จดั
สรรพรอน ใชไหม ไมเก็บคาเชาไมตองเสียเงินเดาวน ไมตองสงเงินผอน เอาสาวๆ ไปไหมไป ไป

ไหม จะไดมาหองไวให เอาขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม ก็วาได จะเอาอยางเย็นเฉียบรอน
เฉียบ นี่ไดทุกอยางนะ
เปนอันวา การที่เราฝกกันไมไดนี่ ทานทีฝ่ กมามักจะไปคบ ไอนิวรณ 5 อยางเลยสงสัย
ตัวเอง แลววันนี้ ที่ไดบอกใครวาจะทําให บอกไมทําละ ไปนอนๆ อยูพ ระทานมาบอกอยาเอาแตแค
หลับตานี่ไมไดผลหรอก เมือ่ ไมเขาใจ คุณผึกกีว่ ัน นั่งฝกในเรือ บนรถ คนเกาคนที่นี่แหละ คนที่นี่
เขาคุยกันเขาเขาใจ เขาฟงเทปนี่ละเขาทําได ไอเทปที่ฝกนี่ละเปนตัวสอนอยูแลว แลวก็ถอยหนาถอย
หลังฟงไดตามสบายใชไหม นี่ก็เปนคําสอน ก็สอนผานไป ก็เทปตัวอยางวามีนี่ ไมเห็นตองไปหา
ใครเลย ถาอยางนี้ยังไมไดละก็ อยาไดไปหาที่ไหน สมัยฉันนะ มันไมมีหรอก ทานสอนดวยวาจา
ปุบเดียวแลวไป อยาไดไปหาที่ไหน สมัยฉันนะ มันไมมีหรอก ทานสอนดวยวาจา ปุบเดียวแลวไป
ยังเขามาแบบนี้ ยังไมไดหรอกถาเราทานไลเปรี้ยงปรางไปเลย อยางนีไ้ มยอม เวลานี้หนังสือก็ครบ
สมัยกอนหนังสือไมมี ถาอาน วิสุทธิมรรค ปดโธเอย ถาใครนอนไมหลับใหอาน วิสทุ ธิมรรค ไมถึง
3 บรรทัต ถอยแลว ถาใครปวดหัวไมเปนก็ไปอาน วิสุทธิมรรค ใชไหมจะรูหลักการปวดหัว แหม
ใหมๆ ปวดหัวสะบัดละ มึงเอย ศัพทภาษาพระละก็ไมรูหรอก ยังไมไดบวชนะ อาน วิสุทธิมรรค นะ
กอนจะบวช หลวงพอปานทานบังคับ เรื่องวิสุทธิมรรค นี่เทศน ถายังไมคลอง ฉันจะไมยอมใหบวช
เด็ดขาด ก็ทําไมละ
เขาอยากทําผิดนะ อยากจะไปเที่ยวสวรรค เที่ยวนรก แคอยากแคนที้ านบอกไออยากแคนี้
ไอความตองการของแกนี่มนั เล็กเหลือเกิน ของขามันมากกวานั้นอีก แน อวดเสียดวย หาวาอยากได
สิใชไหม ก็ไอแคเราไดไปนรก แตเราไมสามารถจะลงนรกได ตั้งแตอายุ 12 ป ไปถึงก็ไปนั่งปุก บน
ยอดนรก ทานลุงทานก็มา อยากจะดูขุมไหน ก็เลื่อนนรกมา แตอันที่จริงทานไมไดเลื่อนนรกมาดวย
กําลังจิตที่เปนทิพย บังคับใหเราเห็นนรกวาอยูขางๆ เรา ใชไหม แลวทานลุงเวลานี้ทานอยูไดเปน
นางชีไปแลว ลุงจริงๆ นะนั่น ไปถามทาน ทานบอกเคยเปนลุงมาจริงๆ ไมใชเปนลุงหลอกๆ ไอนี่
เราไปจออยูอยูแ คนั้น ความจริงมันก็ไปได แตมันไมมใี ครเขาฝก มันเกิดขึ้นมาเอาตางหาก อาศัยที่
แมสอนภาวนาวา พุธโธ พุธโธ มาตั้งแตเด็ก ไอเด็กนี่ อารมณนวิ รณมันนอยใชไหม ใจไมถึงตัว
นิวรณความเลวของจิตมันนอย นิวรณก็นอย เด็กมีอะไร กินกับเลนนะ วันนี้จะกินขนมจะไดกนิ หรือ
เปลาหวา ถึงจะไปวิ่งเลน มีธุระอยู 2 อยาง ถาธุระอยางที่ 3 แมจะดีหรือเปลา จะเห็นธุระขอนี้ นีแ่ ย
หนอยเพราะวาฉันมีกระบี่อาญาสิทธิ์อยู 2 เลม คือ คุณยายกับคุณแม ถาผิดระเบียบปบ ปรับแนไม
ตองหวง เรื่องระเบียบละ โอโห คุมแจ แตวามีประโยชน ไอที่มีประโยชน ก็เพราะวา ไปเปนทหาร
เขามีวินยั ปฏิบัติ เรื่องเล็กใชไหม อันดับแรก เขาใจเรียนกอน ถึงโรงเรียนนี่ นั้นไมเคยถูกดีเลย แมแต
ดีมือนี่ ครูไมเคยดี ระเบียบที่บานมันมากกวา แคนี้นะ หรือที่บานหนักกวานี้อีก ไปโรงเรียนครูวาง
กฎขอบังคับแบบนี้ก็นกึ วา แตนี้นะหรือที่บา นหนักกวานีอ้ ีก มันเรียกวา เล็กๆ นะ ไมตองระวังอะไร
เลย สบายๆ พอมาเปนทหาร ทหารก็ยังไมถึงนะ ไอทหารนี่เขาวางระเบียบ แกหนีเที่ยวติดตาราง
แลวเราหนีไมเห็นซะอยาง ไมตองติด ก็บานเรา ถาหนีเทีย่ วสิ ไดเวลาไมเจอะไมเรียวมาแลว เอามาะ

เจอะบทพระปจเจกวินยั เปนอันวา จนพระธรรมวินัย ก็ไมมีอะไรหนักอก เพราะมันเจอะมาชิน
ตั้งแตเด็ก ใชไหม นี่มันเปนอารมณชิน
เรื่อง บารมี ฉันไปเทศนืทไี่ หนก็เต็ม ใครเขาถามก็เต็ม ไมรูอะไรเต็มก็มาตอนที่ขนึ้ ไปบน
ธรรมาสนๆ เสียง ก็เลยสงสัยวา เขาใหขนึ้ พอขึ้นไปบนธรรมาสน พอจะเริ่มสมาทานอาเจียนเปน
เลือด เลือดเต็มปาก หมดทองเลยคนทีม่ าเรียนกรรมฐานเขาบอก หลวงพอถาหากวาไมสบายก็
นิมนตพักได ก็เลยบอกวาถาหากฉันไมสบาย ฉันจะไมพัก เมื่อไมสบาย ฉันตองเรงรัดตัวเอง ถาเรา
จะสอนคนอื่น ถาเราสอนเขานี่ ก็หมายความวาสอนตัวดวย เพราะฉะนั้นคนที่ไดแลวนี่ จึงอยากให
เปนครูแนะนําเขา และถาเปนครูแนะนําเขา มันจะตองคุมอารมณอยูเสมอ ถาบังเอิญอารมณเราวาง
ไปนิดพลาดไปหนอย อารมณมันจะมัวมันจะไดรูวามันหรือไมมัว เพราะวาถาเรายังไมเปนอรหันต
เพียงใด เรายังจะไวใจตัวเองไมได แลวถาจะนึกวาพระอรหันต แลวเขาเลิกนะ พระอรหันตที่ขยัน
มากกวาคนธรรดาอารมณของทานไมขาด เกี่ยวกับการรักษาอารมณนี่มากกวา คนธรรมดาเยอะ จะ
รักษาเปนปกติ พระอรหันตนี่ไมคลาด จังหวะจะไมคลาดแมแตลมหายใจเขาออก อารมณเขาจะทรง
ตัว
อยางที่ พระสารีบุตร แนะนําพระวาการปฏิบัติ การฟงเทศนจากพระพุทธเจาแลว ตอง
ปฏิบัติอยาใหเปนแคผาน หรือวาทานบอกวา ถาเขาถามเธอวาที่บวชในพระพุทธศาสนาวา เธอบวช
เพื่ออะไร พระพวกนัน้ ก็ตอบไมไดเพราะทานเปนพระใหม แตความจริงพระสารีบุตร ไมใชใสให
จน ทานจะแนะนําทานบอกวา ถาเขาถามวาเธอบวชเพื่ออะไร ขอใหพวกเธอตอบวา บวชเพื่อความ
ดับไมมีเชื้อ ไอคําวาดับไมมเี ชื้อนี่ หมายความวา ดับกิเลสใหสิ้นไป
พระพวกนัน้ ก็ถามวา อยางพวกผมเปนปุถุชน แตตองการเปนพระโสดาบันจะปฏิบัติคน
อยางไร จึงจะเปนพระโสดาบันได ทานบอกวา เธอก็พจิ ารณาขันธ 5 สิ เห็นวา รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณนี่มันไมมีในเรา เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา ถาจิตมันตัดไดหยาบๆ เธฮก็
เปนพระโสดาบัน
พระพวกนัน้ ก็ถามวา ถาพวกผมเปนพระโสดาบัน ตองการจะเปนพระสกิทาคามี ทํา
อยางไร พระสารีบุตรก็ตอบวา พิจารณาแบบนั้นนะ อันเดียวนัน่ แหละ พิจารณาไป พิจารณาไปจิต
ตัดสะเอียดลงมาอีกหนอย ก็เปนพระสกิทาคามี
พระก็ถามวาถาผมเปนพระสกิทาคามีแลวทําอยางไร อยากเปนพระอนาคามีทําอยางไร ก็
บอกก็อันนัน้ แหละพิจารณาๆ ไปจิตตัด กามฉันทะไดตัดความโกรธความพยาบาทได มันก็เปน
อนาคามี
แลวก็ถามวา ถาผมไดพระอนาคามี แลวจะเปนอรหันตไดไหม ทานก็บอกตัวนัน้ แหละไปดี
ตัวเดียว พระก็เลยถามตอไปวา ถาเปนพระอรหันตแลวไมตองทําอะไรเลยใชไหม ทานบอกวา
ไมใช เมื่อเปนพระอรหันตแลวก็ยังตองพิจารณาขันธ 5 อยู เพื่อความอยูเปนสุข ใชไหม อันนี้ก็
ตรงกัยที่พระพุทธเจาตรัสตอบกับพรามหณ มีพราหมณมาถามวา เรื่องกิเลสกับพระพุทธเจาใน

ขันธวรรค นี่ ไมใชฉันไมเจอะพระพุทธเจาเทศน ใชไหม พระพุทธเจาทานบอกแลว เมื่อตถาคต
นิพพานไปแลว พระธรรมวินัยที่เราสอนกับอยู จะเปนศาสนดาสอนพวกเธอ ฉันไปเห็นในพระ
ไตรปฏก ฉันถือวาฉันเห็นจากพระพุทธเจาถูกไหมคุณ ถาคุณไมแนใจวาถูกหรือไมถูก ไมถาม
พระพุทธเจา ถาไมเชื่อก็พระพุทธเจาทานบอกอยางนัน้
คือวา มีพรามณถามเกี่ยวกับกิเลสอยูหลายสิบอยาง แตจะไมนํามาพูดนะ ตั้ง 50-60 อยาง
ถามวาอารมณของกิเลสแบบนี้นะ จะตัดดวยอาการอยางไรพระพุทธเจาทรงตอบ เหมือนกันกับ
พระสารีบุตร คือ ตัดอยางเดียวคือตัดขันธ 5 ใชไหม ใหเห็นตามความเปนจริง รางกายนี่มันไมใชเรา
ไอขันธ 5 นี่คือรางกาย
เพราะฉันนัน้ ขันธ 5 นี่เปนเรื่องกิเลส แลวรางกายก็คือขันธ 5 มี รูป เวทนาสัญญา สังขาร
วิญญาณ ใชไหม ภาษาไทยเรียกวา รางกาย ก็รางกาย็หมดเรื่องกันถาเห็นวารางกายมันไมใชเรา
ไมใชของเรา เราไมมีรางกาย รางกายไมมีเราเสียอยาง และเราจะเห็นวา อะไรเปนเรา เปนของเรา ไอ
รางกายจริงๆ นะ สวนไหน มันเปนของเราจริง ๆนะ ถามันเปนของเราจริงๆ นะ เราจะตองบังคับได
ใชไหม
อยางเรามีสตางคของเราในกระเปา จะซื้อถั่วเขียวก็ได จะซื้อดอกไมก็ไดจะซื้อเหลากินก็ได
ฮึ โยม ถูกไหม ถาสตางคของเรานะ ถาสตางคของเรานี่เราใชไมได ใชไหม ถาเขาฝากไว หรือเขาให
คุยไวเอามาใช ก็ตองใชหนี้เขา ถาเปนของเราจะเอามาใชแบบไหนก็ได
ทีนี้ไอรางกายก็เหมือนกัน มันไมใชของเรา ถาถามวาของใคร ก็ตองตอบวาของกิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจาทานบอกวาของตัณหา รางกาย
ตัณหามันสรางขึ้น อยางนีพ้ ระอรหันตทรงตรัสไวใน พุทธอุทาน ทรงเยยตัณหาวา ไอบานที่
ประกอบดวยอาการ 32 และ ประกอบดวยธาตุ 4 นี่ ไมมีอํานาจเหนือเราแลว จิตของเราพนแลว ใช
ไหม คือวาจิต จิตไมติดรางกายอยางเดียวก็เปนพระอรหันต ถาไมตดิ จริงๆ ถามันจะไมตดิ ก็ตองใช
ปญญา อยาไปใชสัญญา เปนของมยากที่เราจะมองเห็น วางกายนี่ ถาเปนเราจริง เปนของเราจริง ก็
เปรียบเทียบกับเงิน โปรดสังเกตวา ถาเงินนี่มันเปนของเรา จะใชยังไงก็ใชได เราจะเก็บอยูในเซฟ
มันก็อยูใ นเซฟ จะใสอูในกระเปา มันก็อยูในกระเปา เก็บอยูในกลองก็อยูในกลอง เราเอาไปซื้อของ
ก็ซื้อได หากวาเงินไมใชของเรา เราไมมีสิทธิ์ ใช ก็เหมือนกับรางกาย ถารางกายมันเปนของเรา เปน
ของเราจริง เราก็ตองบังคับได เราไมตองการใหมันแก มันก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันปวย มัน
ก็ตองไปปวย เราไมตองการใหมันตาย มันก็ตองไมตาย เพราะถาเปนของเราจริง ถาเราจําจะตองจาก
โลกนี้ไป รางกายก็ตองไปกับเราดวย
สุต เห็นเขาแบกรางกายของเราไปไหมตอนเขาตาย
ไมเห็นคะ
ไมเห็นนะ เขาแบกไปแกไมเห็นเขาหรือยังไง ไมเห็น เขาไปแตเห็นเขาตาย นี่ใชไหม เห็น
วาคนทุกคนไมมีใครแบกรางกาย เวลาตายไปแลวเขาบอกขึ้นสวรรคหรือลงนรก แลวรางกายไปรึ

เปลา ก็ไมไดไป อะไรมันขึ้นสวรรค อะไรมันลงนรก ตัวที่จะขึ้นสวรรคหรือลงนรก ก็คือตัวเรา
จริงๆ ไอตัวเราจริงๆ มันไดแกอะไร ถาเราฝกมโนมยิทธิกันแลวหมดเรื่องนะ หมดเรื่อง คือหมด
ความสงสัยไอตัวที่เราไปสวรรคได ไปพรหมได ไปนิพพานได ไปนรกได ตัวนัน้ นะเปนตัวเรา
จริงๆ ไอตัวรางกายคือขันธ 5 อยางวันนีไ้ ปเจอะรางกายของ พระมหากัสสป ตามปกติฉันไปหา
รางกายทาน เปนปกติทุกวัน เพราะฉันถือวาเปนครูสอนฉันฉันทําจิตสงบแลว ก็ยังไมขึ้นขางบน ไป
ที่นั่นกอนทุกวันแลวก็ทุกครัง้ นะ ที่ระงับจิตนะใชไหม เพราะวาจิตฉันไมตองไปตั้งทานาน ตั้งทามา
ตั้งทาไป หมุนมานี่ใครบางก็ไมรู ใชไหม นั่งก็นั่งเขาสมาธิตอนเชา วันนี้จะมีคนมาซื้อของบางหรือ
เปลา ใชไหม สมาธิมั่นคงมันเปนฌาน นี่ ใชไหม รางกายของทาน เราไปดูเพราะวาทานเปนอรหันต
ปฏิสัทภิทาญาณ แลวก็เปน เอตทัคคะ ในดานธุดงคนะเปนพระอรหันตสมัยพระพุทธเจา แลวก็เรื่อง
พระที่พระพุทธเจาทรงยกยองสรรเสริญ แลวก็เปนบุคคลที่ไมเนื่องในกามารมณ มาตั้งแตเกิด ไอคํา
วาไมเนื่องดานกามารมณนหี่ มายความวา อารมณที่ตองการในเรื่องเพศนี่ไมมใี นทาน แลวภรรยา
ของทานที่แตงงานกัน เขาก็ไมมีความตองการเหมือนกัน แปลวาที่แตงงานกัน เพราะอาศัยพอแมให
แตงงานกัน แลวก็แตงงานกันก็อยูก ันอยางพระนะ ไมไดอยูอยางสามีภรรยา
แลวเมื่อพอแมตาย ทั้ง 2 คนเดินไป พอถึงทางแยก พอถึงทางสามแพรง ทานพระ
มหากัสสป ก็บอกกับ ทานภัททกาปลานี ภรรยทานชื่อ ภททกาปลานี บอกวา นองหญิง ตางคนเรา
ถือเพศเปนสมณะ ถาเราเดินทางไปอยางนี้ ก็จะเปนทีร่ ังเกียจของชาวบาน เขาจะมีความเขาใจผิด
เมื่อเราเดินตอไปอีก พอถึงทาง สามแพรง แยกทางกันก็แลวกัน เธอจะไปทางซาย หรือทางขวา ทาน
ภัททกาปลานี ตองเรียกวา ทาน เพราะทานเปนพระอรหันตนพิ พานแลว ทานภัททกาปลานี ก็บอก
ทานเปนผูหญิงขอไปทางซาย ทานพระมหากัสสป ก็ ไปทางขวา พระมหากัสสป เดินไปทางขวาไป
เจอสํานักพระพุทธเจาพอดี ไปถึงพระพุทธเจาก็ขอบวช พระพุทธเจาก็ใหบวช ทานภัททกาปลานี ก็
ไปในสํานักนางภิกษุณีพอดี ก็ขอบวช ทางนั้นก็ ญัตติจตุตถกรรม ให แลวทานก็มา ญัตติจตุตถ
กรรม ในสํานักสงฆอีกครั้งหนึ่ง พอไดฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบกัณฑ ตางคนตางก็ไดเปนพระ
อรหันต นี่ทานเปนพระดีขนาดนั้นแลว ถาจะพูดกันตามสวนตองถือวาทานดีตงั้ แตเกิด ที่อารมณ
ของทานไมมีในเรื่องอารมณเพราะอะไร เพราะวาตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา ก็มีอยู 2 พวก
พวกที่ตายแลวเกิดครั้งเดียวเปนพระอรหันต คือ
1. ทานที่บรรลุโสดาบันเอกพิซี กับสกิทาคามี สําหรับพระโสดาบันเอกพิซียังมีอารมณใน
กามารมณเหมือนชาวบานธรรมดา ยังมีสามีภรรยากันเปนปกติเหมือนชาวบานธรรมดา แตวาทรง
ศีล 5 บริสุทธิ์ แลวก็มจี ิตรักพระนิพพานทุกอยางเหมือนชาวบานธรรมดาหมด แตไมขาดในเรื่องศีล
5 นี่เอง
สําหรับพระสกิทาคามีตอนตนๆ ก็บรรเทาราคะ โทสะ โมหะ พระสกิทาคามีเบือ้ งปลาย
ใกลจะเปนอนาคามีนี่หมดความรูสึกในเพศ มันจะมีความรูสึกขึ้นมาบาง ก็นับเปนเตือนๆ แตถา
อารมณสงัดจริงๆ หมายความวา อารมณสงัดกําลังสบาย มีสมาธิปลอดโปรง มันจะมีความรูสึกนิดๆ

เทานั้น วาสวย วาตุกตาตัวนั้นสวย บานนั้นทาสีสวย อยางนี้เขาไมตาํ หนินะ จะเบือ้ งสูงจะเบื้องต่ํา
เขามตําหนินะ พอสติมาแลวพับจิตมันจะตัดทันที เอะ นีบ่ าหรือยังไง อารมณมันตัดทันที
ตอนนี้เปนพระสกิทาคามีเบือ้ งสูง ใกลพระอนาคามี คงจะเทาพระอนาคามีมรรค คนที่เปน
พระสกิทาคามี ตายแลวไปเปนเทวดาหรือพรหม ตองกลับมาเกิดเปนมนุษยอกี ครั้งหนึ่ง นี่สงสัยวา
ทานพระมหากัสสป กับ ทานภัททกาปลานี คงไดสกิทาคามีมากอน นีฉ่ ันเอาแคนกึ ๆ เอานะ อยาหา
วาฉันพยากรณ พระพุทธเจาไมไดพยากรณ คือวาถือเอาตามหลักพระไตรปฏก วาทานไดเกิดมาเปน
มนุษยอกี ครั้งเดียว เปนพระอรหันตนี่ จะตองเปนพระโสดาบันขึ้น เอาพิธี หรือวาเปนพระ
สกิทาคามี
พระสกิทาคามีเบื้องตน เปนแคบรรดเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธ
บรรเทาความหลง แตวาถาเบื้องปลาย ก็อยูในอนาคามีมรรคอันนี้บรรเทา ลืมไปเลยนะ เอาเปนเดือน
นี่นะโผลมานิด เดียงแควินาทีเดียวก็หวนกลับหายไป อารมณความรัก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนี่ไมเกิดเลยนะนี่ ทั้ง 2 ทานที่ ก็สงสัยก็มานั่งนึกทัง้ สองทานนี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความสนใจ
ใน พระมหากัสสป ทานนิพพานไปแลว ทานก็ทิ้งรางเอาไว ไมมีการเผาตามหนังสือ ทานบอกวา
เอาไวคอยคอย พระศรีอาริย
เอาไวคอยพระศรีอาริย เพราะวาสมัยหนึ่งทานเปนชางตัวทานใหญ ทานเปนชางแลว พระ
ศรีอาริย เปนเจาของชาง ก็เลยทาพนันกันวา ชางตัวนีเ้ ชือ่ ฟงเจาของ สามารถจะสั่งอะไรก็ได จะใช
อะไรก็ได คราวนี้ไอคนทาพนันมันเริ่มโกงเอาเหล็กเผาไฟแดงโชน ก็เลยขอใหสั่งใหชางจับเหล็ก
เผาไฟจนแดง ดูซิชางจะจับใชไหม นีไ่ อของชางก็สงสารชาง ก็ถาหากไมสั่งเราก็แพเขา ชางก็รูวาไม
สั่ง ถาชางจับชางก็ตาย ถาไมจับเจานายผูเลี้ยงดู คือวาเขาเลี้ยงมาอยางดี ก็แพเขาชางก็เลยเสียสละ
ชีวิต ยังไงก็ยอมหนายแพไมได ตัวตายดีกวา ก็เอางวงจับพองวงถูกความรอนเผาเขาชางก็ตาย แลว
เจาของชางตัวนั้นก็คือ พระศรีอารียเมตตรัย ขางหนานะ ฉะนัน้ ที่ทานบอกวา พระมหากัสสป ตอง
ทิ้งรางไวที่ภเู ขาเพราะเหตุนี้ เพื่อคอย พระศรีอาริย มาตรัส เวลาที่ พระศรีอาริย จะนิพพานนี่ ถึงวัน
นิพพานไมใชจะไปวากันสงเดช ถึงวันนิพพานตองเอาราง พระมหากัสสป มาใสมือแลวเผาดวย
เพลิงใชเตโชธาตุเผา เผาราง พระมหากัสสป ใหหมดเสียกอน แลวจึงเขานิพพาน ถาจะถามวาการ
เผาดวย เตโชธาตุ ทานเปนพระพุทธเจาทานรอนไหม ฉันตอบไดเลยวาทานไมรอนหรอก อันนี้ทา น
จะเขานิพพานอยูแลวทานก็ตองทํากิจนี้ เปนการเนือ่ งในกฎของกรรมของทานนะถาพระพุทธเจา
รอนนะ ซวยเรา พระพุทธเจาทําอยางไรก็ทําได อาศัย เตโชธาตุ คือไมตองนําเอาไฟไปจุด ใช เตโช
กสิณ บนมือของทาน ทําใหเหมือนกัน พระมหากัสสป เปนชางที่เอางวงไปจับเหล็กแดงเผาไฟ ถา
จะเขียนหนังสือวาเพราะอาศัยความรอนอันนั้นเปนปจจัยใหพระพุทธเจานิพพาน ผิดแหงๆ ถา
พระพุทธเจาตองรอน พระอรหันตก็ตองรอนดวย ไมมีทาง ยังไมขนาดนั้นนะ
หลวงพอคะ ศพของ พระมหากัสสป อยูทไี หนคะ

ศพนั่นหรือ อยากไปดูไหม
ใหหลวงพอพาไป
ดาวนเทาไร แลวก็ตองสงผอน ลวงหนา 30 ป จะไดเดือนละเทาไร 30 ปใชไหม เอ ฉันไมรู
ที่นั่นเขาเรียกเขาอะไร
หลวงพอคะ ศพทานไมเนา ไมเปอย เหมือนกับเรา
ไมละ นั่งสมาธิก็แหง
มีนะคะนี่เขาไปเห็น ลูกยังอยากจะถามหลวงพอวาใชหรือเปลา ถาพระอรหันตมีละก็ ถ้ํา
พระอรหันตมนี ะ เยอะไป
แตในนั้นเขาบอก เปนศพ พระมหากัสสป
เดี๋ยวกอนเวลานี้นะเขาไมไดหรอก เขาเขาไดเมื่อป พ.ศ. 2500 นั่น ฝรั่งมันคลานเขาไป
ถายรูปมา เมื่อป พ.ศ. 2499 ไอเขา 2 ลูกขางหนามันยังไมหมด ภูเขาลูกเล็ก ขยายเปดหนาถ้ํา มัน
คลานไปเขาไปไมถึงมืด มันก็ใชความพยายาม ป พ.ศ. 2500 เปดกวางคลานเขาไปเลย ทีแรกก็คลาน
เขาไปพอผานเขาไปเปนถ้ําสูง แลวก็เขาไปถายภาพมา ยังมีดอกไม ธูป เทียน บูชาก็ยงั อยู ฉันก็เลย
ไปถาม หลวงปูเล็ก วา ทําไม พระมหากัสสป จึงทิ้งขันธ 5 ไวไดโดยขันธ 5 ไมเปนอันตราย ทานก็
ตอบงายๆ วา คําอธิษฐานของพระอรหันตตองเปนไปตามความประสงค ทั้งนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณเรื่องเล็กเลย ใชไหม แลวไอที่บอกถ้ําพระอรหันตนะ ถ้ําไหนพระ
อรหันตทานไมเคยอยูเลย
อรหันต........เปนศิษยของ พระมหากัสสป
ใคร พระมหากัสสป
ลูกฟงจาก ท. เสียงพิบูลย นะเจาคะ
ออเขาอาจจะเลาถึงตอนนั้น ไมผิดหรอก
ออเหรอคะ
ท. เสียงพิบูลย นะ เขาเลาตามเนื้อตามเปนจริง แตวาในถ้ําไดหรือไมไดนี่ฉันไมรูนะ ถ้ําไม
เปดนี่ เขาปด หลังจากกึ่งพุทธกาลแลว ฝรั่งไปอีกเขาไมไดถ้ํานั่นปด แลวถ้ําก็ปดไปแลว แตฝรั่งมัน
พยายามจริงๆ นะ มันคลานเขาไปนะไปทีแรกเขาเลามา เมื่อปพ.ศ. 2500 เขาถายภาพมา ไดหนังสือ
มา แลวมาดูเหมือนมันไมโกหก คือเหมือนกับที่เราเห็นใชไหม ของทุกอยางที่มีอยูเหมือนกับที่เรา
เคยเห็นรูปรางก็เหมือนกันหมด การถายภาพเทวดา ก็แสดงวาฝรั่งไมโกหกแลวฝรั่งก็พยายามเขาไป
หลายที ก็เขาไมได ไปหาทาง ไอเขาลูกเล็กๆ ที่เหลืออยู 2 กอนก็หาไมได แลวมาป พ.ศ. 2499 พอจะ
เขาเปนชองพอจะเขาได แตเขาไปแลวก็ดนั เปนชองแคบเล็ก พอป พ.ศ. 2500 มันไปถายภาพ เขาไป
ถึงไปถายภาพมาพิมพหนังสือ มีคนเห็นนะ ฮึ ขายดีนะ
อยูในประเทศไทยรึเปลาคะ

อยูในประเทศ ถาเอาพูดภาษาไทยก็อยูใ นประเทศไทย ประเทศไทยเกาเชียงตุง มันตอไป
ทางใกลประเทศจีน
พระมหากัจจายนะ นี่มีภาระทางดานประเทศจีน ดานโนน ทางเขตโนนแตความจริง พระ
มหากัจจายนะ นี่เกีย่ วกับทานจริงๆ แลวตัง้ แตเชียงตุง มาทางดานเชียงรรายใชไหม การดานลําพูน
เชียงใหม ลําปางนี่ เปนเขตของพระโมคคัลลาน พระพุทธเจาใหพระโมคคัลลานมาที่ โยกนกนคร
เปนองคแรกพระที่ไมมีความเหมาะสม ทานไมใชมากอนนะ ที่ พระเจาอริฏฐะ ทานตองการพบ
พระพุทธเจา ทานใชแบบโตแลวเรียนลัด คือทานไปไมไหวใชไหม ประเทศอินเดียวใชไหม ไมมีรถ
พวกพอคาเกวียน เขามาเลาใหฟงวา เวลานีม้ ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวในโลก แลวก็สอน
ใหคนเปนพระอรหันตเยอะแยะ แลวก็เลาถึงความดีใหทราบ
ทานมีความเลือ่ มใสเพราะบารมีทานสูง ทานเลยใชวิธีโตแลวเรียนลัด จุดธูปกลางแจง
นิมนตพระพุทธเจา ตอยเชาตรูทานก็ใกลวจะตื่นนอน ฝนเห็นพญาหงสทองบินมาจากตะวันตก 5
ตัว บินมาลงทีพ่ ระลานหลวง ก็เลยดีใจคิดวาพระพุทธเจามาเปดหนาตางไปพบพระ 5 องค พอลงไป
พระมหาโมคคัลลาน รีบรายงานวา อาตมาไมใชพระพุทธเจา เราเปนอัครสาวก องคซายมีนามวา
มหาโมคคัลลานะ พระพุทธเจาใหนําพระอีก 5 องคมาตามความประสงคของพระองค
ตอนนั้นที่ทานกลาววา พระโมคคัลลานะ พยากรณวา ในที่นี้ตอไป พระรากขวัญเบือ้ งซาย
ของพระพุทธเจา พระธาตุจะมาอยูที่นี่ และที่นี่จะรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทานอยู
ตอมา 2-3 วัน เพื่อเจริญศรัทธาแลวทานก็กลับ
ตอมา พระเจาอริฏฐะ ทานก็ไมละความพยายาม โตแลวเรียนลัดตอไปเรียนลัดขั้นตนได
แลวก็เรียนลัดขั้นปลายตอไป จุดธูปใหมคราวนี้ใกลสวางเหมือนกันฝนวามีชาง ชางเผือก ชางเผือก
500 เชือก วามีชางเผือกขวาทั้งตัว ขาวทั้งหมดแลวก็สวยงามมาก เหาะมาในอากาศทางทิศตะวันตก
มาลงที่พระลานหลวง ทานเปดหนาตางไปเห็น มั่นใจพระพุทธเจาเห็นมองออกไปเห็น เห็นจริงๆ
พระทั้ง 500 รูป เปนพระพุทธเจาที่รูวาเปนพระพุทธเจาก็เพราะทรงเปลงฉัพพรรณรังสีลักษณะไม
เหมือนใครหมด ก็ลมลงไปกราบ ก็เราไหวแลว พระพุทธเจาก็ทรงเดินบิณฑบาต แถวทองที่อะไรละ
พระธาตุจอมทอง นะ พระเจาอริฏฐะออกมา มี พระธาตุจอมทอง แลวจะมีที่พระพุทธเจาบิณฑบาต
ที่ พระพุทธเจาฉัน ที่พระพุทธเจานั่งเทศน หลังจากนัน้ ไปทั้งหมดไปพักที่ ดอยอินทนนท เขาเรียก
ดอยอางกา นะ ดอยอินทนนท นี่ ไดทรงพยากรณเหมือนกับ พระมหาโมคคัลลาน วาตอไปเมื่อเรา
นิพพานลงแลว พระธาตุรากขวัญเบื้องซายของเราจะอยูทนี่ ี่ แลวก็ที่นี่จะมีความรุงเรืองมาก จะรักษา
พระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ใชไหม ทานพยากรณอยางนี้ตั้งหลายจุด ที่ ดอยนอย ที่ พระธาตุ
จอมกิตติ พยากรณ แลวก็มี พระธาตุแชแหง ชอแฮ เอะ ชอแฮแชแหง อันเดียวกันหรือเปลาคนละอัน
กัน คนละอยางกันมั้ง พระธาตุแชแหง เขาเอาสมอ ไอลูกสมอมันแหงนะ ก็ไปใหทานแลวทานก็จะ
แชน้ํากอนใหออน ก็ไดนามวา พระธาตุแชแหง จากนั้นทานก็พยากรณวา ทีนี่ตอไปเขาเรียกวา อโยธ

ยา อยุธยา จะเปนเมืองที่มคี วามเจริญ จะรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทานตรัสรูใน
อินเดีย แตวาทานไมยกั กะพยากรณวา พระพุทธศาสนาจะอยูใ น อินเดีย 5,000 ป กลับมาพยากรณ
ในประเทศไทยที่ พระธาตุจอมกิตติ ทานเสด็จไปมี พระมหากัจจายนะ รวมไปดวย แตไปกี่องคก็
ไมทราบ แตรูวามี พระมหากัจจายนะ ไปดวย ไปยืนอยูบ น ดอยนอย นะ ไปยืนบน ดอยนอย โคตร
ไอนอยเขา เรียกวา ดอยนอย ทานทรงยืนบน ดอยนอย ตอนนั้นยังเปนปา มองไปรองๆ แลวทานก็
ตรัสวา ที่นี่ตอ ไป จะมีนามวา โยนกนคร นอกจากจะเปนประเทศที่มีความรุงเรืองมาก แลวก็
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทาน็ทรงเอาพระหัตถเสยพระเกศา การเสยตองตั้งใจ
ใหพระเกศาหลุดมา 3 เสน ติดมือมาแลวทานก็วางพระเกศาแลวอธิษฐาน พระเกศาจมลงในดิน 4 วา
นี่เปนอันวาประเทศไทยเขาถือวาจะเปนคอมมิวหนอยแตที่แทไมเปนหรอกถาจะเปนพุทะ
สาสนาก็สอนกันไมได ใชไหม ถาจะเปนคอมมิวนิสต มันมากไมไดตองเปนหนอย ใชไหม คนนี้ก็
ตองนิดหนึ่ง นีม่ ันเยอะไปหมด
ก็เปนอันวาการเจริญพระกรรมฐาน ก็ควรที่ใชปญญา ใชไหม เราจงอยาใหนิวรณ 5 มา
รบกวนใจ นี่เปนเรื่องใหญ โดยที่ ดวยกําลังใจ นี่คําวาทีพ่ ึ่งดวยบารมีนี่ คําวาบารมีนี่ แปลวา กําลังใจ
เพราะบารมีนแี่ ปลวา เต็มจริงก็คือกําลังใจเต็ม ที่เห็นวาตอนที่ไปสอนเขา แลวมันอาเจียน อันที่จริงที่
เราไปสอนเขา แลวเรายิ่งปวยเราก็ยงิ่ เกาะใหแนน ไอรางกายมันจะปวดก็ใหมันปวดไป ปวดมันก็
ปวดไมใชเราจะไมปวด ถามันปวดมากเทาไหร เราก็เกาะธรรมะใหแนนเทานั้น เราก็คิดวาการปวด
มันอาจจะตาย มันจะตายก็ชาง มันอยากจะตายก็เชิญมันไป หามไมได ถาตายเมือ่ ไหร เราตอง
นิพพานเมื่อนัน้ ทิ้งอารมณอนื่ เสีย อยาไปคิด คิดอยากจะเกิด เกิดเปนนัน่ เกิดเปนนี พัง มันไมพังนะ
เกิดแน ใชไหม อยากจะเกิดเปนเทวดา ก็เสียดายจะไมเกิด ดันลงนรกไป ไอเกิดเปนเทวดา หรือเมีย
นอยกูไมชอบ ลงนรกดีกวา ใชไหม อันนี้ถามันจะปวย มันก็ปวย เราก็หามไมได ปวดมันก็ปวด
ถาถามวาการอาเจียนคราวนัน้ มันเปนความรูสึกอยางไรบาง ก็ตองตอบวาหลังจากอาเจียน
ครั้งนั้นจริงๆ แลว อาเจียนแลวก็หมดใจ ไดปติ เห็นไหม ไดอานิสงสเต็มไปจริงๆ ครั้งแรกเขาก็บอก
วา พักเถอะ ก็ใชรวบรวมกําลังใจ ใหคุมใหนิ่ง ไมทําใหเสียประวัติหมด ถาฉันยิ่งปวย ฉันก็ยิ่งละ ถา
ไมมีใครเลย ฉันก็ทําของฉันไปเลย ตัวนัน้ มันดา ตัวนั้นมันจะตาย ตัวนี้มันไมตาย ถายิ่งละ รางกาย
ปจจุบันนีก้ ็พังนะสิ คือวันนัน้ ก็ตัดสินใจวา เอ ไอนี่จริงๆ ตัวจริงของเราเปนปกติจะสอนอะไรเขาดี
หนอ ก็นั่งนึกในใจ ในชวงนั้น เราก็สวด อิติป โส เสร็จ ก็สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน กันนะ
ในชวงนั้นก็นงั่ นึกวา วันนี้เราจะสอนอะไรอยางไรก็ตัดสินใจ เอ ถาปวย แลววันนี้เราจะลงไปดีไหม
หรืออาจจะตัดไปเลยบางทีเขาอาจจะตองหามลง หามอยางมีลมหายใจหรือหามอยางไมมีลมหายใจ
ก็ไมแน อยางนอยที่สุดวันนีเ้ ราขอสอนบารมี 10 ตั้งใจวาถาบังเอิญมันตองตายก็คายพิษหมดพุง ถา
สอนบารมี 10 ก็ถือวาคายพิษหมดพุงใชไหม ก็นั่งอธิบายเรื่องบารมี 10 ก็ตั้งนาฬิกาไวครึ่งชั่วโมง
พูดอยางยอที่สุดใหมนั งายทีส่ ุด พอใหชาวบานเขาใจ เวลาก็เต็มครึ่งชั่วโมง จากนั้นก็เจริญพระ
กรรมฐานก็ดบั ไฟ เมื่อกอนนี้ตองดับไฟแตเดี๋ยวนี้คนมาก เดี๋ยวใครมาลวงกระเปา ก็ลวงไมได เราไม

มีเงินเสียดวยนี่นะ รูอยุ เคยมีเรื่องเงินเรื่องทอง ของใครก็ไมทราบ เลยสั่งไมใหดบั ไฟเปนธรรมดา
น้ําถึงไหน ปลาถึงนั่น ใชไหม คนดีถึงไหน คนชั่วก็ถึงนัน่ ก็ธรรมดา
สอนบารมี 10 ก็เสร็จ ก็ดับไฟ ก็ไป แลวบาง อยูไปทําเกลือทําไม อยูแลวมันก็ปวดหนาปวด
หลัง มันก็อืดมันก็เสียด ไอพูดมันก็อดื มันก็เสียด ก็ไมพดู แลวกิจการพูดจบแลวก็เปด บอกมันอืดพุง
เสียดอยูก อน เดี๋ยวจะไปกอน แลวรอพอถึงชั่วโมงจะกลับก็ตั้งเวลาไว ออกไปถึง จุฬามณี ไปไหว
พระพุทธเจาไปกราบๆ ทาน แลวเงยหนาขึน้ ไป ทานถามวา วันนี้สอนบารมี 10 หรือ อยากนิพพาน
แลววันนี้ ถาไมผิดนีทานไมถามถาเราสอนถูก มันตองผิดจุดใดจุดหนึ่ง ไอจะใหผิดทั้งหมดนะ มัน
ไมผิดนะ เพราะเราทําไดใชไหม ไอคําวาทําได คําวาบารมี 10 นี่เราเขาใจ คําวาเขาใจ นี่เหมือนตอง
ทําได ทําไดนอี่ ยาหาวาเปนพระอรหันตแลวนะ ไอทําไดนี่เปน ใหทานก็เปน รักษาศีลก็เปน ใชไหม
เนกขัมมะบวชอยางนี้ถามันเนกขัมมะไมได มันก็บวชไมได เนกขัมมะนี่ ในการถือบวช ไมอยูเปนคู
เราพอมีความเขาใจ แตวาตองมีผิด พอทานถาม ก็กราบเรียนทาน บอก สอนบารมี 10 ทานถามวา
ทําไมสอนบารมี 10 ก็บอกวา วันนี้ไมแนใจวา ขันธ 5 มันจะใชงานได หรือมันจะสิน้ ลมปราณ ทาน
ถามวา ถาขันธ 5 มันจะสิ้นลมปราณ ก็บอกอยากใหมันสิ้นมานานแลว มันไมเคยสิ้นสักที ทานก็
ยิ้มๆ ทานถาม ความอยากจริงๆ หรือบอกวา ไมหรอก (เทปหมดแคนี้)

