คํานินทาและสรรเสริญนี่มันไมไดสรางคนใหดี หรือไมไดสรางคนใหเลวเพราะเรามีความดี
ใครเขานินทาวาเลว นินทาเทาไรก็๖มมันก็ไมรูจักเลว สมมติวา เรามีสตางคอยูในกระเปาเต็ม
กระเปา มีคนๆหนึง่ เขานินทาวาไอบา นี่ หรืออีบานี่ไมมีจะกินหรอกจนจะตาย ตองหาขอทานเขากิน
ทุกเวลา แตความจริงเราเปนมหาเศรษฐี แลวเราจะจนตามคํานินทาของเขาหรือเปลา เปนอันวา
เราก็ไมจนตามคําเขาพูด สตางคมนั ก็เต็มกระเปาตามปกติ การนินทาก็ไมมีความหมาย พอเรา
แตงตัวภาคภูมิเขาก็บอกคนนี้เปนมหาเศรษฐีมา แตความจริงสตางคในกระเปาไมมีหวิ เกือบตาย
แลวเขาสรรเสริญวาเราเปนคนรวยนี่ เราจะรวยไดไหม มันเปนไปไมไดใชไหม
องคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงทรงแนะนําใหวางนินทาและสรรเสริญทั้ง 2
ประการเสีย ใครเขาจะวาอยางไรก็ชา ง ดูใจของเราวามันดีหรือมันชั่ว ดูใจของเราวามี พรหมวิหาร
4 หรือเปลา ศีล บริสทุ ธิ์ไหม จิตวางจาก นิวรณ จิตเราเกาะอยูใน ขันธหา ไหม จิตยังหวั่นไหวตอ
นินทาและสรรเสริญไหมถาเปนอยางนั้นเราเลว
ถามีความรูสึกวานินทาสรรเสริญไมมีความหมาย รางกายไมมีความหมายเกิดแลวตาย
ทรงอยูก ็เปนทุกข เราไมมีความปรารถนาอยางอืน่ เราตองการตัดขันธหา คือรางกาย คือหนึง่ ตัด
ความเห็นสภาพความสวยสดงดงามของรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสระหวางเพศวาเปนของไมดี
แลวเราละมันกอดสมมันกกสวมมันดีทีไหน ทรัพยสินมันจําเปนจะตองหากิน หาใช แตอยามัวเมา
เกินไป คิดวามันจะอยูกับเราตลอดกาล ตลอดสมัย มีชีวิตจะตองกินก็ตองหา ก็คิดวาหากินชาตินี้
เปนชาติสุดทาย ชาติหนาตอไปไมหาอีก ตัดไปเลยโลภะความความโลภและคดโกงลงเสีย และก็
ตัดโทสะความโกรธ คือไมยินดียนิ รายในคํานินทาและสรรเสริญใครเขาจะวาก็ชางเถอะ มัน
ธรรมดามันจะพูดก็พูดของมันไป อยากจะนินทาก็นนิ ทาไป อยากจะสรรเสริญก็สรรเสริญไป เราไม
ดีไมชั่วไปตามคํา ไมโกรธ และตอไปขางหนาตัดความหลง หลงคิดวาจะไมตาย รวมความแลวคิด
ตัดงายๆ วารางกายนีม้ ันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราอยูไมนาน
เดี๋ยวมันก็ตาย ขืนหลงใหลใฝฝนมันเขาจะเปนทุกข ความสุขของเราก็คือพระนิพพาน เราตองการ
พระนิพพาน
มีบุคคลคนหนึ่งพูดใหทา นทั้งหลายฟงวา การเจริญพระกรรมฐานเห็นผี เห็น
เทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจานั้น เปนความรูข องเดียรถีย ขอนี้อาตมาก็
แปลกใจ เพราะวาความรูนี้เปนความรูท อี่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระ
สมณโคดม เปนผูสอน และพระพุทธเจาเองก็ทรงยืนยันวา พระองคเองก็รูก็เห็นพระพุทธเจาในอดีต
ที่ผานไปแลว อาตมาเคยอานใน พระธรรมบท และเคยอานใน พระไตรปฏก พบหลายตอนที่
พระพุทธเจาทรงยืนยันวา ทานพบพระพุทธเจาและรูเรื่องราวของพระพุทธเจาในสมัยกอนๆ เชนใน
โอวาทปาติโมกข ทานกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง จงไมทําความชัว่ ทัง้ หมด กุสลัสสูป
สัมปทา จงทําแตความดี สจิตตปริโยทปนัง จงทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส เอตัง พุทธานะ

สงสนัง พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด นี่แสดงวาพระองคทรงรูเรื่องราวของ
พระพุทธเจาในอดีตที่แลวมาแลวและในตอนบางตอนทรงอางวา พระพุทธเจาองคนนั้ พระพุทธเจา
องคนี้
นี่แสดงวา การปฏิบัติ สมถวิปสสนา ในพระพุทธศาสนาสามารถจะเห็นผี เห็นเทวดาเห็น
นรก เห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจาได ทั้งนี้กส็ ุดแลวแตจิตของบุคคลผูใดที่ปฏิบัติ ถาจิตสะอาดมาก
ที่สุด มากตั้งแต โคตรภูญาณ ของ พระโสดาบัน ขึ้นไป ถาสะอาดถึงตอนนี้ก็สามารถจะเห็น
นิพพาน ได ถาจิตต่ํากวา โคตรภูญาณ ลงมาไมสามารถจะเห็นได
ขณะใดที่ผลอกุศลที่เปนกรรมชั่วใหผล อกุศลแปลวาไมฉลาด แปลวาโงกุศลเขาแปลวา
ฉลาด ถาคนฉลาดเขาไมทาํ ความชั่ว คนทีท่ ําความชัว่ คือคนโง ทีนผี้ ลของความโงมาใหผลก็มผี ล
เปนทุกข เราเคยสั่งสมบารมีมามาก ทําความดีมามากพูดตามสวน ถาบารมีเราบําเพ็ญมาแลว ถา
เราจะตัดสินใจไปนิพพานชาตินี้เราก็ไปไดแตทวาทําไมไมตัดสินใจ ก็เพราะวากรรมที่เปนอกุศลมัน
บังหนา พอกรรมที่เปนอกุศลยังหนามันมองไมเห็นทาง พอกรรมที่เปนอกุศลถอยหลังไปปบออ มัน
งายนีห่ วา ใชไหม เมื่อกอนนีเ้ ขาบอก อยาฆาสัตวไอหนูเอย มันผิดศีล ใชไหม มันไมฟงทุกอยาง พอ
ความดีกรรมทีเ่ ปนกุศล ชาติกอน เขามาถึงใจ ศีล 5 นีเ่ ปนเรื่องเล็กแลวใชไหม มันเบากวาเกาเยอะ
เมื่อกอนนี้ไมไดเลย ใชไหม นี่จิตใจพิสูจนเองได พอเริ่มกรรมดีใหผล ตอนนี้แหละ พอมีคนแนะนิด
เดียว จิตที่มคี วามดีเกามันจะรวมตัวและความดีใหมกเ็ ขาไปผสม จึงมีความเขาใจเกิดขึ้นมา ออ
อยางนีน้ ี่เอง
ไอจิตก็เหมือนเด็กๆ นะ เด็กถาเราพาเดินไปจุดไหน มันก็ไปจุดนัน้ ไปที่อื่นไมไดอารมณก็
เหมือนกันอารมณที่ตั้งไว จุดเดียวทีพ่ ระนิพพานเวลาที่อยูต องใครครวญตองคิดคอยๆ เกลา วาการ
ไปนิพพานไดตองตัดความโลภ ความโลภคือการโกงชาวบานเขาใชไหม ไอการโกงเขานี่หรือวาลัก
ขโมยเขานี่เปนความโลภ ถาทุกสิ่งทุกอยางเราไดมาดวยสัมมาอาชีวะ รับราชการไดเงินเดือน
คาขายมีกําไร ของดีบอกของดี ของเลวบอกวาของเลว แตเรื่องราคาเราขายตามปกติ มันก็ตองมี
กําไร ถือวาไดมาโดยสัมมาอาชีวะไมใชโลภะหรือความโลภใชไหม จิตเราตั้งไววา ความโลภจะไมมี
ในจิตของเรา
ไอการตัดความโลภในจิตมันตองตัดเปนการใหทาน ถาการใหนกึ ไววาเราจะไมมีความโลภ
นี่ ยังไมพอ มันจะตองมีจิตที่คิดจะสงเคราะหคนใหมีความสุข คนก็ดี สัตวก็ดีทมี่ ีความทุกขอยู เรา
จะสงเคราะหใหเขามีความสุข เรื่องทรัพยเมื่อเรามีทรัพยเราจะใหทรัพย ถาทรัพยไมมีเราจะให
กําลังกาย ถาเขาตองการกําลังกาย ถาเราไมมีกําลังกายไมไหว เราใหกําลังปญญา ถาทัง้ 3 อยาง
นี้ยงั ไมมีโอกาสสําหรับเรา เราก็ตั้งใจวาเราจะสงเคราะห ไอจิตที่คิดสงเคราะห เขาเรียกวา จา
คานุสสติกรรมฐาน อารมณตั้งไวอยางนีเ้ ปนปกติมนั จะทําลายความโลภทุกๆ วินาที

คนที่ใหทานไดนี่ตองมีความรัก ถารูจกั กัน เคยสังคมกัน เขาทําความดีเรามีความรัก เราก็
ใหเพราะความรักใชไหม ถาไมเคยรูจักกันไมเคยรักกันมากอน ไมใชความรักความผูกพันนะ รัก
ดวยเมตตาจิต คนไมเคยมีความรักไมรูจักกันมากอนตองสงสาร มันอดจะตาย โอย แดดมันรอนจะ
ตาย หมวกก็ไมมี ผาก็ไมมีคลุมหัว สงสาร เอาหมวกขาดๆ ใหคลุมหัวหนอย อยางนีม้ ันสงสาร หิว
แทบตายเอา มากินขาวที่บา นฉัน ไมอยางนัน้ ขาวมีนอยแบงไปกอนนี้ใหดวยสงสาร
คนที่จะใหทานไดตอง 1. ความรักเปนเหตุ 2. ความสงสารเปนเหตุ ไอตัวรักตัวสงสารเปน
ตัวตัดโทสะเสร็จ โทสะที่จะสลายไปไดเพราะความรักและความสงสาร คนที่คิดจะใหทานมันไดทงั้
โลภะและโทสะ ไอนั่งคิดเฉยๆ ไมใหนนั้ ไมไดนะ ถึงจังหวะเราใหไดเราให ใชไหม อยาใหเกินวิสัย
ใหแลวเดือดรอน เราไมมจี ะกิน มีเงิน 10 บาทคาอาหาร ตอนเย็น พอคนมา ใหหมด ตอนเย็นไมมี
จะกินวันนี้เดือดรอน อยางนีพ้ ระพุทธเจาไมสรรเสริญ
กําลังใจของเรานี้ตองทรงพรหมวิหาร 4 ไวเปนปกติ ทรงศีลเปนปกติและก็ยงั ยัง้ กําลังใจ
อยาหวัน่ ไหวในโลกธรรม โลกธรรมคือไดลาภ เสื่อมลาภไดยศเลื่อนยศ นินทาสรรเสริญ สุขทุกข
อะไรมันจะมาอยางไรก็ถือวาชางมันๆๆไวเสมอ ถาหวั่นไหวไปตามมัน คนนัน้ เขานินทาเรา คนนี้เขา
สรรเสริญเราตัวนี้แหละจะพาลงนรก
อารมณใจที่จะทรงกําลังใจไมหวัน่ ไหวในโลกธรรม 8 ประการก็ตองมี พรหมวิหาร 4 คือ
หนึง่ เมตตา ความรัก สอง กรุณา ความสงสาร สองประการนีท้ าํ ใหศีลบริบูรณ การใหทานก็ให
ปกติดีจิตชุมชื่น ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิกท็ รงตัวและปญญาก็แจมใส กําลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม
เพราะมี มุทติ า ใครไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา วางเฉยจากอารมณที่เราไมชอบใจ ใครเขาวา
อยางไรมาก็ชา ง วางเฉย ตัวนี้แหละทําใหปลอดภัย ทานทัง้ หลายจงระวังไว อยาถือวาทําความดี
มากแลวอันนี้ไมควร
การที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานอยางนี้ เพราะวามีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระ
ธรรม ในพระอริยสงฆ เราเคารพดวยความจริงใจ ถือวาจิตทรงฌานใน พุทธานุสสติ ธัมมานุสส
ติ สังฆานุสสติ จิตเรามั่นคงอยางนีเ้ ทากับเรามีความมัน่ ใจวาชีวิตนี้เราตองตายแน เมื่อตายเราไม
ยอมไปอบายภูมิ อยางนอยเราก็ตองไปสูสุคติตองเปนเทวดาหรือพรหม แตเราไมตองการเรา
ตองการพระนิพพาน ถาจิตคิดอยางนี้ไดชื่อวาเปนผูมี มรณานุสสติกรรมฐาน มี อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน ดวย อุปสมานุสสติกรรมฐาน หมายถึงวานึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ มรณานุสส
ติกรรมฐาน นึกถึงความตายเปนอารมณหมายความวาคิดวามันจะตองตายแนชีวิตนี้มนั ทรงอยู
ไมนาน ถาตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้น
การเจริญพระกรรมฐาน เปน ปรมัตถปฏิบัติ ถาบารมีก็เปน ปรมัตถบารมี เพราะวา
เปนการปฏิบัติสุงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาตองการจุดนี้ จุดเจริญพระกรรมฐาน ฉะนัน้
การเจริญกรรมฐานเราตองลืมใหมนั หมดลืมประเดี๋ยวเดียวนะอยาลืมตลอดชีวิต กลับไปบานนึกถึง

ภารกิจตางๆ ที่เราทํา แตพรอมกันนั้นก็ตอ งคิดไวดวยวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้เราจะควบคุมเราจะทรง
มันไว เพราะมีชีวิตตองกินตองใช แตวา มันก็มีความทุกข ถาเราตายไปแลว สิง่ ทัง้ หลายจะไปอยูก บั
ใครก็ชางมันเราไมตองการมันอีก การเกิดเปนมนุษยวนุ วายแบบนีเ้ ราไมตองการ เปนเทวดาหรือ
พรหมมันพักความวุนวายเพียงชัว่ คราว เดี๋ยวก็ยองเขามาใหม เราก็ไมตองการจุดที่เราตองการ
ความสุขจริงๆ ก็คือพระนิพพาน ตองการไวนะจุดนี้นะ
กรรมฐานนีม่ นั อยูที่ใจอยางเดียวขึ้นอยูก ําลังใจ เห็นวารางกายนีเ้ ปนเราเปนของเรา
หรือไมใชเรา ไมใชของเรา ถารางกายมันเปนเราจริง เปนของเราจริงเราก็ตองบังคับมันได อยางเงิน
ในกระเปา ถาเราไมใชเสียอยางหนึ่ง มันก็อยูในกระเปาตลอดเวลา ถาเราใชมนั มันก็หมดไป
รางกายก็เหมือนกัน
ทีนี้รางกายเราไมตองการใหมันแก มันเชื่อไหม เราไมตองการใหมันปวยมันเชื่อไหม
เหมือนเงินในกระเปาไหม เราไมตองการใหมันตาย มันเชื่อเราหรือเปลา เราก็หามไมได ก็เปนอันวา
รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราคือจิตที่สงิ สถิตอยูในรางกาย ที่เราหรือทุกขก็อาศัยกายเปนเหตุ
ขอบรรดาญาติโยมทัง้ หมดตั้งใจตามความรูสึกแหงความเปนจริงวาการที่เราเกิดเปน
มนุษยนี่มนั เต็มไปดวยความทุกข เรามีความเหนื่อยยากลําบากกาย ดวยการประกอบการทํามาหา
กินและก็เหนื่อยและก็ทกุ ข ความปวยไขไมสบายที่เรามีอยู ปวยขึ้นมาเวลาใดมันทุกขทั้งสิน้ มัน
เพิ่มความทุกขเกา คือตองเพิ่มรายจายเกาขึ้นมา ตองแสวงหาเงินมารักษาโรค ถาความปรารถนา
ไมสมหวังเกิดขึ้น มันก็ทุกขอีก ไมสบายใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็ทุกขอีก ความ
ตายเขามาถึง มันก็ทุกขอีก
ขอใหทุกคนเขาใจตามความเปนจริง วาขณะที่เราเกิดเปนคนเราเกิดอยูในหวงของความ
ทุกขตลอดเวลา ไมมวี ันไหนที่เราไมเปนทุกข ทีเ่ ราไมเหนื่อย ไมเปนทุกขมันไมมี เราตองเหนื่อยเรา
ตองทุกขตลอดทุกวัน จนกวาหลับไป หลับไปตื่นขึ้นมามันก็ยงั เพลีย ถาเราจะเกิดเปนมนุษยอกี กี่
ชาติ มันก็พบกับความทุกข ความแก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ความตายแบบนี้ ถา
เราจะเปนเทวดาหรือพรหม เทวดากับพรหมนีท้ านมีความสุขจริง แตสุขไมนานคือไมนานนักเมื่อ
หมดบุญวาสนามีก็ตองลงมาใหม
อยางที่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย มานัน่ กันอยูท นี่ ี่ทงั้ หมด
ทั้งหมดนีท้ ี่จะเขามาวัดได ตองเคยเกิดเปนพรหม หรือเทวดามาแลว ถาความดีเดิมนอยนี่เขาไมเขา
วัด นี้แสดงวาทุกคนบําเพ็ญวาสนาบารมี บําเพ็ญกุศลมามากถึงเขาวัด
ใหคิดอยางนี้ไวเปนปกติ ไมใชวาจะคิดเฉพาะมานั่งทีน่ ี่นะ คิดทัง้ วัดใครครวญทั้งวัน
มองเห็นคน มองเห็นสัตว มองเห็นวัตถุก็ดีวา ไมมคี วามหมาย ไมชาก็พงั หมด ตัวของเราไมชา
รางกายเราก็พงั เราจะไมยดึ ไมเกาะมัน สิ่งที่เราตองการก็คือพระนิพพาน อารมณยามวางถาคิด
อยางนี้ละก็เวลารวบรวมกําลังใจเปนสมาธิก็ไมตองทําอะไรมาก รวบรวมกําลังใจปบ จับอารมณ
คิดวาเราตองการพระนิพพาน ขึ้นไปทันที มุง เฉพาะจิตนั่นคือพระนิพพานกอนไปที่วิมานของเรา

หรือวิมานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตามใจเราชอบ แลวก็ไปอยูทนี่ ั่นใหมนั ชื่นใจ
ตอไปจะทองเที่ยวไปไหนก็เปนเรื่องของทาน ถาหากวาทําอยางนี้จติ ใจของทานจะมีความเบาใจ
คือวาไมตองไปนั่งพิจารณาตัดโนนตัดนี่ เวลาที่เราจะเคลื่อนจิต เราตัดใหมันเปนกิจประจําวัน ทุก
วัน ทุกเวลา ทุกวินาที จนกระทัง่ อารมณของเรานี้ เห็นทุกขโลกก็ดี วามันเปนของธรรมดา เห็นสุข
ในโลกถือวามันเปนของหลอกลวง ไมใชสุขจริงๆ เห็นผูช ายหรือผูหญิงก็ถือวาคนประเภทนี้สกปรก
ไมชาก็ตาย ไมมีความหมายสําหรับเรา เราสกปรกฉันใด เขาก็สกปรกฉันนั้น เรามีทุกขฉันใดเขาก็มี
ทุกขฉันนัน้ คิดอยางนี้นะ
อันดับแรกกอนที่จะเจริญกรรมฐาน
ตัดสินใจวาเราจะไมมหี วงอะไรทั้งหมดคนที่บา น
สมบัติที่บาน ทรัพยสนิ ที่บานทัง้ หมดเราไมหวง และประการที่ 2 ทุกคนตองเคารพในศีลแนนอน
เรื่องศีลนี่ถา บกพรองเจริญพระกรรมฐานไมไดเจริญพระกรรมฐานตองประกอบดวยองค 3 ประการ
ควบคูกันไปคือ 1. ศีล 2. สมาธิ 3.ปญญา ถาศีลมีสมาธิก็เกิด เมื่อสมาธิทรงตัวปญญาก็เกิด
แลวขอตอไปอันนี้มีความสําคัญอีกเหมือนกัน อารมณใจ 5 อยางทีเ่ รียกกันวา นิวรณ
พระพุทธเจาทานเรียกวา กิเลสชัว่ หรือกิเลสหยาบที่ผังอยูในจิต เรียกวา นิวรณ สําหรับกิเลส
ชั่ว กิเลสชั่ว กิเลสหยาบ 5 ประการนี้ พระพุทธเจากลาววาเปนเหตุทําปญญาใหถอยหลัง นัน่ ก็
หมายความวา คนใดเวลานั้นถามีกิเลส 5 ยังของอยูในใจ แมแตอยางใดอยางหนึง่ ก็จะกลายเปน
คนไรปญญา ไมมีโอกาสที่จะไดทิพจักขุญาณในวันนี้ จะเปนวันไหนก็ตามแค ถามีอารมณของอยู
จะไมไดเลยกิเลส 5 ประการทานระงับไมมีขึ้นในใจ เฉพาะเวลาเจริญพระกรรมฐาน วิธีระงับก็คือ
วาไมสนใจกับมันเสียเลย สนใจเฉพาะลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจ
ออกนึกวา พะธะ ถารูลมหายใจเขา รูล มหายใจออกรูคําภาวนา นิวรณ 5 ประการมันก็เขามา
ไมได
ตั้งจิตตัดในใจไวเสมอวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกมันเปนทุกข ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกมันเปน
อนิจจัง หาความเที่ยงไมได เห็นคน เห็นสัตว เห็นวัตถุกค็ ิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้สามารถจะสบาย
ตัวหมด ถาดูรา งกายของเราก็มีสภาพอยางนัน้ ภายในรางกายของเราเต็มไปดวยความสกปรก การ
มีรางกายเต็มไปดวยความทุกขตองเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกเวลา ที่เราตองเหน็ดเหนื่อยก็เพราะเรามี
รางกาย กายมันจะกิน กายมันจะใช กายมันจะแตงตัว กายมันตองการความเย็น กายมันตองการ
ความอุน มันเปนเรื่องของกายทัง้ หมด เราเอาจิตกําหนดรางกายของเราก็ดี กายของบุคคลอื่นก็ดี
วัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไมมีอะไรเปนปจจัยเครื่องแสดงความสุขมันเปนตนเหตุของความทุกขทงั้ หมด
ในที่สุดมันก็พงั สลาย ฉะนัน้ การเกิดตอไปในชาติหนาของเราจะไมมี คือเราจะไมเกิดในแดนของ
มนุษย เราจะไมเกิดในแดนของสวรรค เราจะไมเกิดในแดนของพรหมโลก สิ่งที่เราตองการนัน้ ก็คือ
พระนิพพาน

คนตายไดทกุ สถานที่ถา ถึงวาระที่มนั จะตาย ตองทราบวาความตายเขากําหนดสถานที่
และเวลาไวแลว เราจะไปไหนไมตองกลัวหรอก ถายังไมถึงวาระที่เขากําหนด มันก็ไมตาย พอถึง
วาระที่เขากําหนดไวแลวมันตองตายแน เราจะไปคิดวาตายนอกบาน ตายในบานไมแนนอน
อยากจะรูก็ไปดูบัญชีที่ พระยายม ขอทานดูก็ได วาเราจะตาย เมื่ออายุเทาไร เปนโรคอะไร ตายที่
ไหน อาการตายเปนอยางไร เวลาตายเวลาเทาไร มันรู เขามีไวครบกอนที่เราจะมาเกิด นี่เขาบอก
เวลาตายไวแลว เมื่อเราทราบอยางนี้แลวไมตองคํานึกวามันจะตายเมือ่ ไร จะตายอยางไรก็ชา ง จิต
ดวงนี้ เรามุงนิพพานอยางเดียว
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณร อันดับแรกคิดไวเสมอ มรณา
นุสสติกรรมฐาน คือคิดถึงความตายวามันจะตาย กันอบายภูมิดว ยการเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆ มีศีลบริสุทธิ์ จิตคิดไวเสมอวาตายเมื่อไหร ความดีทที่ าํ ทุกอยางไมหวัง
ผลตอบแทน เราทําเพื่อพระนิพพานถาตายเมื่อไรตองการคือ พระนิพพานแหงเดียว หลังจากนัน้ ก็
ตีตลบกลับพยายาม ตัดโลภะ ดวย การใหทาน หรือ จาคานุสสติกรรมฐาน ตัดความโกรธ
ดวยการ ทรงพรหมวิหาร 4 ตัดความหลง ดวยอารมณ ใจของเรานี้ไมพอใจในมนุษยโลก
เทวดาโลกและพรหมโลก ไมติดในรางกายของเรา ไมติดในรางกายของคนอื่นไมคิดใน
รางกายของสัตวและไมตดิ ในวัตถุธาตุตางๆ มุงพระนิพพานอยางเดียว
ศีลนี้เปนเรื่องใหญ การที่ฝก พระ พระนี่ฝกยากกวาจะได บางทานเขามามี อาบัติ
สังฆาทิเสส เต็มเพียบ ฝกเทาไรมันก็ไมได เพราะมี อาบัติสังฆาทิเสส ทัง้ นี้ สังฆาทิเสส อาจจะ
เปนดวยการตัง้ ใจก็ได หรือการรูเทาไมถงึ การณ คือบวชแลวไมไดศึกษาก็เปนไปได ภาระตางๆ ก็มี
มากดวยกัน ไมคอยจะไดศึกษาพระวินัยบางทีศึกษาก็ศึกษาแตวา ตอนคําถามของตัวได แตวา
กําลังใจไมคิดที่จะปฏิบัติในศีล อยางนี้พระของเรามีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษในประเทศไทยนะ
พระที่ศึกษาแลวไมตั้งใจปฏิบัติใน สิขาบท มี 90 เปอรเซ็นต ของพระในประเทศไทยฉะนัน้ การฝก
มโนมยิทธิหรือกรรมฐานใดๆ พระนีม่ ีปริมาณไดนอยกวาฆราวาสถาคิดกันโดยเปอรเซ็นต
สําหรับพระและก็เณร ขอใหมีการระมัดระวังกันใหมาก เพราะพระก็ดี เณรก็ดีมี สิกขาบท
มากกวาคฤหัสถ สําหรับฆราวาสมี สิกขาบท สําคัญแค 5 สิกขาบท หรือวามากก็ 8 สิกขาบท
สําหรับพระมี สิกขาบท จะตองปฏิบัติ 227 สิกขาบท สามเณรมี สิกขาบท 10 แตวา สามเณรนี่
ไมใชมีแค 10 สิกขาบท อยางเดียวจะตองปฏิบัติใน เสขิยวัตร อีก 75 ถารวมจริงๆ แลวก็เปน 85
ฉะนัน้ ใน สิกขาบท ที่เราถือจะตองปฏิบัติสําหรับพระก็ดี เณรก็ดี ถาจิตของทานบกพรองใน
สิกขาบท ใด สิกขาบท หนึ่งการเจริญสมาธิไมมีผลเครื่องสังเกตที่เราจะฟงสังเกตไดบางวันจิตใจ
ของเรามีความสบายปลอดโปรง ถารางกายของเราไมเพลียเกินไปไมปวยไขไมสบาย บางครั้งมี
อารมณปลอดโปรงดี แตบางครั้งมีอารมณไมปลอดโปรงบางคราวมีอารมณติดขัดหรือมีอารามณ

กระสับกระสาย ไมสามารถจะคุมอารมณไวอยูนนั้ ก็พึงทราบวา สิกขาบท ที่จะพึงปฏิบัติ ทานมี
ความบกพรองไป สิกขาบท ใดก็ สิกขาบท หนึ่ง
สําหรับพระก็ดี เณรก็ดี เณรนี่ตองระมัดระวังนะ อยาเขาใจวามี สิกขาบท ปฏิบัติเฉพาะ
10 จะตองดู เสรขิยวัตร อีก 75 ดวย รวมแลวเปน 85 สําหรับฆราวาสก็เหมือนกัน มีความจําเปน
ในเรื่องของศีล หากวาทรงศีล 5 ก็ใหศีล 5 มันครบถวน บริสุทธิ์ ถาทรงศีล 8 ก็ศีล 8 บริสุทธิ์ ถาวา
ศีลไมบริสุทธิ์ ความมัวหมองมันก็เกิด สําหรับทานที่เขาฝกใหม ถาหากวาศีลไมบริสุทธิ์ ทานก็ไป
ไหนไมไดเหมือนกัน
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกฝาย ทัง้ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทุกวันทุกวเลาให
พยายาม ชําระจิตใจของทานใหบริสทุ ธิ์หมดจดดวยกําลังของศีล นึกดูใหดวี าศีลทีเ่ ราจะตอง
ศึกษา มีกี่ สิกขาบท ฉะนัน้ ทุก สิกขาบท จะตองผองใสอยูเสมอ สําหรับพระถา สิกขาบท ตั้งแต
นิสสัคคิยปาจิตตีย ลงมา เวลากอนจะนอนกอนจะหลับก็ควรจะพิจารณาวา ตั้งแตเชาถึงเวลานีม้ ี
สิกขาบท ใดบางที่เราพกพรอง เมื่อบกพรองก็ไปแสดงกับเพื่อนพระ คําแสดงกับเพื่อนพระก็ควร
จะบอกเปนภาษาไทยดีที่สดุ วาวันนี้เราละเมิดจิตเราละเมิด สิกขาบท ใด สิกขาบท หนึง่ ตามทีเ่ ร
ทราบ และขอใหสัญญานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ผมจะไมทําอยางนีอ้ ีก ผมจะไมพดู อยางนี้อีก ผม
จะไมคิดอยางนี้อีก ตัง้ จิตไวในขอบเขตของ จรณะ 15 ประการ
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทัง้ หลาย ศีล เปนเรื่องใหญ ทรงตัวใหดี อยางเลวที่สุดเรา
จะตองทรงกระพี้เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาไว นัน่ คือ 1. ศีลบริสุทธิ์ 2 นิวรณ 3. ทรงพรหม
วิหาร 4. แตวาทานทรงเทานี้นะ ทานดีไมเทาฆราวาส เวลานี้ฆราวาสเขาทรงกรรมฐานมีฌาน
สมาบัติ มีญาณสมาบัติ มีญาณกันเปนพิเศษเยอะแยะ ถาเราทรงแคนี้เราก็เลวกวาเขา ไมควรกิน
ของของเขา ไมควรใชของของเรา ไมควรอยูอาศัยในสถานที่ ที่เขาสรางให อยางเลวที่ตองทํา ปุพ
เพนิวาสนานุสสติญาณ ใหคลอง และก็ ทิพจักขุญาณ และ จุตูปปาตญาณ ใหคลอง ถาคลอง
แคนี้ก็ยังไมควรเอาของชาวบานเขาอีก เพราะทานยังไมพนนรก ทางทีด่ ีเอา สังโยชน 3 คลองแคนี้
ก็ยังไมเอาของชาวบานเขาอีก เพราะทานยังไมพน นรก ทางที่ดีเอา สังโยชน 3 เขามาเปนเครื่อง
ยึด ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกัน สังโยชน 3 นี่ไมใชแคพระ เณรเพราะเปนตัวกันอบายภูมิ
อยางชัดเจน เราจะตกนรกไมเปน เปนเปรต อสุรกาย สัตวเดียรัจแนไมเปนตอไป ตัดอบายภูมิกัน
เลย สังโยชน 3 มีอะไรกันบาง มันก็เปนของไมยาก คือหนึง่ มีความรูส ึกวาชีวิตนี้จะตองตาย แคเรา
ก็ไมประมาทในชีวิต ไมคิดวาความตายจะอยูนาน อีกนานถึงจะตายตองคิดวาตายอาจจะมีวันนี้
อยูเสมอระวังตัวไว วิธีระวังตัวไมไปอบายภูมิก็ยึดพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนที่พงึ่
ยอมรับนับถือดวยปญญา อยาสักแตวา สัญญา จําแตนบั ถือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สัก
แตปากวานะ ลงนรกนับไมถวน และการยอมรับนับถือพระพุทธเจา มองใหชัดๆ ก็ดูกันที่ศีล ศีล
เฉพาะประเภท ฆราวาสศีล 5 เณรศีล 10 พระศีล 227 และมีธรรมะดวย ถาทานผูใดมีศีลครบถวน

บุคคลผูนั้นพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง ถาศีลยังบกพรองวาเคารพแคปาก เปนเหยื่อ
ของอบายภูมิ มีนรก เปนตน
จงจําไววาผูท รงศีล ผูทรงธรรม อันดับแรกจริงๆ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไวคือ
1. จิตตองปลอดจากอุปกิเลส คือไมยกตนขมทาน ไมทําลายคนอืน่ ไมโออวด เปนตน
2. ตองเปนคน ไมมีกังวล
3. ตองมี ศีลบริสุทธิ์ คือมีศีลบริสุทธิ์หมายความวา หนึ่งไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุ
ใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยนื ดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
4. ตองระงับ นิวรณ 5 ไมใหกาํ เริบขึ้น คือไมพอใจในกามฉันทะ ไมมคี วามโกรธ ความ
พยาบาท ไมตกอยูใตอํานาจของความงวง ไมฟุงซานเกินไป ไมสงสัย
5. ตองทรง พรหมวิหาร 4 คือจิตตองเยือกเย็นเสมอ มีอารมณความรักคนและสัตว
เสมอดวยรักตัวเอง สงสารคนและสัตว ประสงคจะใหตวั เขาพนทุกข จะชวยเหลือถา
ไมเกินวิสัยและก็มีจิตใจไมอจิ ฉาริษยาใคร เห็นใครไดดีก็ยินดีดวย ไมซ้ําเติมบุคคล
ผูใด วางเฉยเมื่อเขาเพลีย่ งพล้ํา
กําลังใจอยางนี้เปนกําลังใจขั้นตน ของบุคคลผูนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทาน
บอกวา ถาทําดีตามที่วา มานี้ เปนคนที่เขาถึงเปลือกของพระศาสนาเทานั้น
ถาเขาถึงกระพี้ ก็หมายความวาตองทํา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใหเกิดขึ้น คือระลึก
ชาติได ถาจะถึงแกนตองทํา ทิพจักขุญาณ ใหเกิดขึ้น นี่พระพุทธเจาทานยืนยันแบบนี้ ถาทําไปถึง
ที่สุดก็ตองสราง อริยสัจ ใหเกิดขึ้นกับใจ สามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปทาน
ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ไมเพงเล็งบุคคลอื่น ไมยกตนขมทาน ไมมี
ความประมาท เรียกวาไมมีความประมาท มีจริยาดี มีความสงบใครครวญเฉพาะความประพฤติ
ของตัว อยางนี้ชื่อวาเขาถึงสะเก็ดความดีที่ตถาคตสอน
แลวบุคคลใดไมทําลายศีลตนเอง ไมยยุ งสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยนิ ดีเมื่อบุคคล
อื่นทําลายศีลแลว สามารถระงับ นิวรณ 5 ไดตามตองการ จิตทรงฌานมีอารมณทรง พรหมวิหาร
4 เปนปกติ ชือ่ วาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนี้ถือวาเขาถึงเปลือกความดีที่พระองคทรงสั่งสอน
ถาบุคคลใดทําความดีดังนีต้ ามลําดับมาครบถวนทรงตัว สามารถทําจิตใหระลึกชาติได
โดยไมจํากัด อยางนี้เขาถึงกระพี้ความดีที่พระองคสอน
ถาบุคคลใดทํา จุตูปปาตญาณ ใหเกิดขึ้น เห็นคนและสัตวรูไดทันทีวา คนและสัตวนี้กอน
เกิดมาจากไหน คนตายแลวไปอยูที่ไหน อยางนี้ถือวาเขาถึงแกนความดีของพระองคสอน แตเปน
แกนขึ้นฌานโลกีย

ตอไปนี้ทบทวนความดีนี้ใหทรงตัว ทําวิปส สนาญาณ ถามีบารมีแกกลัวจะตัดกิเลส เปน
สมุจเฉทปหานไดภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะตัดกิเลสไดหมดภายใน 7 เดือน ถามีบารมี
อยางออนจะตัดใหหมดภายใน 7 ป
อันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษทั รวบรวมกําลังใจ กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก
ตั้งแตเวลานี้เปนตนไปนะ ใหรูลมหายใจเขา หายใจอกไวเสมอ การรูลมหายใจเขาหายใจออกนี้
ทานเรียก อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนฌาน เพราะวาถาจิตยังไมสามารถจะทรงฌานได เราก็
ไปไหนไมได และนอกจากนั้นอันดับแรกที่สุด เมื่อจับลมหายใจเขาหายใจออกไดแลว ก็พิจารณา
วิปสสนาญาณกอน จุดแรกที่เราคิดเราคิดตามความเปนจริงวา รางกายของเราก็ดี รางกายของ
บุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้กด็ ี มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน แลวก็เสื่อมลงทุกวันๆ ในทีส่ ุด
ก็พังที่เรียกวา อนัตตามันตายหมดแน แลวเราก็ตาย วันนีย้ ังไมตายวันตอไปเราก็ตาย อยางไรๆ ก็
ตายแนถา เราเปนคนดี ตายเปนผีดี ถาเราเปนคนเลวตายเปนผีก็เปนผีเลว เปนผีดีกห็ มายความวา
เปนผีเทวดาหรือผีพรหม แตผีเทวดาหรือผีพรหมก็ไมไดเกิดประโยชนหมดบุญวาสนาบารมี ก็ตอ ง
กลับมาเกิดมาเปนทุกขอีก ถาเปนผีเลวก็เลวมากเกินไปเดือดรอนตองเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน
ขอบรรดาทานสาธุชนพุทธบริษัททุกคน ใหมีความเขาใจถาเราจะเกิดเปนพรหม หรือ
เทวดาอีก ก็ไมพนจากความทุกข ขอใหทุกคนตัดสินใจวา ชาตินี้เมือ่ รางกายตายเมื่อไร เราขอไป
นิพพานจุดเดียว เรื่องความดีทั้งหมดที่เราทํา เราทําเพือ่ พระนิพพานอยางเดียว การใหทานก็หวัง
นิพพาน การยกมือไหวพระยกมือไหวพอแม ยกมือไหวทา นผูมบี ุญใหญกวา เราทําเพื่อไปพระ
นิพพาน การเจริญพระกรรมฐาน การฟงเทศนเราทําเพือ่ พระนิพพาน เราไมตองการใหชาวบานเขา
ชม เราตองการจิตบริสุทธิ์ของเราเองโดยเฉพาะ
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ตัดสินใจวาถารางกายตายเมื่อไร ขึ้นชื่อวาการเกิดเปน
มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวพระนิพพาน ชาตินี้
ถือการเกิดเปนมนุษย เปนการเกิดชาติสุดทายของเรา ตัง้ ใจตามนี้นะ
คนที่จะไปพระนิพพานไดเขาใชอารมณแบบนี้ ตั้งใจฟงนะแลวคิดตามไปดวยแลวก็ตั้งใจ
ตัดไมใหเสร็จ
จงคิดวารางกายทีป่ ระกอบไปดวยธาตุ 4 มีธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ รวม
เรียกวากายก็แลวกัน มันมีสภาพที่จะตองตายแน ในเมื่อมันตายมันก็ไมใชเรา ไมใชของ
เรา ถามันเปนเราจิรง เปนของเราจิรง มันตองไมตาย เพราะเราไมตองการใหมันตาย คิด
วาตองตายกันแน ถาเราตายคราวนี้ไปนิพพาน คนที่ตายแลวไปนิพพานเขาทําจิตกันอยางไร
คิดวาไมหว งใยในรางกายของเรา ไมหว งใยในทรัพยสนิ ไมหว งใยในรางกายผูอนื่ ตายไปแลวไม
หวงทําเกลืออะไร ไมมีแมคนไหนตายไปแลวมาหุงขาวใหลูกกิน ไมมพี อคนไหนตายแลวมาทํางาน

ทําไรทาํ นารับบริการใหลูก มันเปนกฎธรรมดา ตายแลวก็แลวกันไปขันธหาของเรา ขันธหา ของคน
อื่น วัตถุธาตุเราไมหว ง ไมหว งตามความเปนจริงไมหวงก็ไมเกิดประโยชน
สําหรับพระนิพพานเขาทํากันอยางไร
ที่เราจะทําก็คือตัดสินใจ
ตัดสินใจในดาน
สักกายทิฏฐิ ศึกษามาแลววาชีวิตไมมีความหมาย รางกายเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี ไมมี
ความหมาย มันไมเทีย่ ง มันเสื่อมไป มันเปนทุกข แลวมันก็สลายตัวไปในที่สุด ยามปกติรางกายนี้ก็
เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เปนสิง่ ทีไ่ มนารัก นาปรารถนา ฉะนัน้ ขึ้นชื่อวารางกายประเภทนี้
ตอไปไมมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพาน แตวาอารมณที่เราจะเขาถึงพระนิพพาน ก็ตอง
1. ยับยั้งความโลภ ความพอใจ หรือมีความรักมีความปรารถนาในรูปสวย ใน
เสียงเพราะในกลิ่นหอม ในรสอรอย ในคามตองากรระหวางเพศ ถือวานั่นมันเปนทุกข
ไมใชสุข
2. จะไมมัวเมาในทรัพยสนิ เกินไป ใหมีความรูสึกวาคนทีเ่ ขารวยเทาไรก็ตายกัน
หมดตายแลวไมมีใครแบกทรัพยสนิ เอาไปได เมื่ออยูก ็ตองหากิน ตายแลวหมดความ
ตองการ
3. แลวตอไปเราจะใหอภัยแกบุคคลทีเขาทําใหเราไมถูกใจเรา นัน่ คือจะไมถือโทษไมถือ
โกรธ กับบุคคลผูละเมิดดูหมิ่น เวนไวแตวาสิ่งนัน้ เปนระเบียบวินัย คือวาการกระทํา
นั้นผิดระเบียบวินัย เราตองลงโทษเพื่อเปนการยับยัง้ ความชั่วของบุคคลผูนั้น แตกลัง
ใจเราใหอภัยแกเขาอยูเสมอ สําหรับอํานาจของความหลง ถาเราคิดไวอยางนี้ ตัวหลง
มันก็ไมมี อารมณของเราทรงอยูอยางนี้
กิเลสทัง้ หมดตัดที่ สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ก็คือวาใชปญญามองเห็นตามความเปน
จริง ไมใชโกหกตัวเองวารางกายนี้มนั ไมใชของเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีใน
เรา รางกายเปนเรื่องเกิดจากอํานาจกิเลสตัณหาอุปาทาน และอกุศลกรรมที่มีอยูในจิต มัน
จึงนําเรามหาทางทรมาน อยูกับรางกายทีไ่ มมีการทรงตัว ตองเลีย้ งทุกวัน เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็รอน
เดี๋ยวก็ปว ยไขไมสบาย เดี๋ยวกระทบกระทัง่ กับอารมณทไี่ มชอบใจ เดี๋ยวก็แก เดี๋ยวก็ตาย ถาจิตยัง
ไมบริสุทธิ์จากกิเลสเพียงใด อาการอยางนีม้ ันก็มีอยู
ฉะนัน้ สมเด็จพระบรมครูจึงแนะนําวา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในกาย หมายความว
กายของเรานีม่ ันจะแกก็เชิญแก หามไมไดนี่ ไปหามมันก็ยุง มันจะปวยก็เชิญปวย ในเมื่อมันจะ
ปวยแลวมันจะหายจากโรค หรือมันไมหายจากโรคเปนหนาทีห่ มด หมายความวาถาหมดรักษาดี
เราก็หาย ถาหมอรักษาไมดีเราก็ตายก็หมดเรื่องกันไป ถามันอยากจะตายก็เชิญ ใหมันตายไปตาม
สบายใจของมัน นี้เปนอันวาเราไมสนใจกายภายใน และในกายภายนอก
โดยมากจะมีความเขาใจผิดวา พระโสดาบันจะตองตัด สักกายทิฏฐิ ไดเด็ดขาด
จนกระทั่งมีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา จึงจะเปน

พระโสดาบันได อันนี้ไมถูก ขอยืนยันวาไมถูก เพราะพระโสดาบันยังถือวารางกายนี้เปนเราเปนของ
เราอยู นอกจากถือรางกายของตนเองวาเปนเรา เปนของเราแลว ยังถือวารางกายของคนอืน่ เปน
เราเปนของเราดวย นั่นก็คือผูหญิงยังรักผูชาย ผูชายก็ยังรักผูห ญิง ผูห ญิงก็แตงงานกับผูชายจ
ผูชายก็แตงงานกับผูห ญิง และคนที่เปนสามีภรรยาก็ยงั ยึดถือในความเปนสามีภรรยา ก็แสดงวา
พระโสดาบันยังยึดรางกายเปนทีพ่ ึ่งทีพ่ ํานักตอไป ยังไมถึงกับตัดรางกาย
ฉะนัน้ เรื่อง สักกายทิฏฐิ คนที่จะเปน พระโสดาบัน ตองตัด สักกายทิฏฐิ หมด ไมถกู ผิด
มาก ขอบอกวาผิดถึงที่สุด การตัดสังโยชน 10 เขาตัดที่ตัวเดียวสักกายทิฏฐิ พระโสดาบัน
กับ พระสกิทาคามี พระพุทธเจาตรัสวามีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย มีศีล 5 บริสุทธิ์ สําหรับ
ฆราวาส ฉะนัน้ คนที่เปน พระโสดาบัน มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตายเฉยๆ ไมใชวา รางกายนี้ไมใช
เรา ไมใชของเรา พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี มีความรูสึกแตตายเปน มรณานุสสติ
กรรมฐาน ในสมถภาวนา ถา พระอนาคามี มีความรูสึกจริงใจจดจอจําอยูเสมอวารางกายนีม้ ัน
เนามันสกปรกมันสกปรกโสโครกนาสะอิดสะเอียน ตัด กามฉันทะ ไดอารมณของพระอรหันต
เทานัน้ ที่มีความรูสึกวารางกานี้ ไมใชเราไมใชของเราเราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา ฉะนัน้
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ทราบตามนี้ ภิกษุ สามเณรก็เหมือนกันขอยืนยันวาไมผิด
วัตถุกด็ ี สิ่งที่มชี ีวิตก็ดี ในโลกนี้มนั ไมมีอะไรจะเที่ยง ไมมกี ารทรงตัว การที่ไมทรงตัว ถาเรา
ไปยึดถือวามันเปนเรา เปนของเรา มันก็เปน กิเลสคือ อุปาทาน เพราะการยึดถือแลวมันไมฟงเรา
เราก็เปนทุกข ในที่สุดเราจะยึดมันหรือไมยึดมันก็ตาม มันก็พงั ไมตามสภาพ เราก็ตัดสินใจ ขึ้นขื่อ
วาสภาวะในโลก จะเปนวัตถุก็ดี จะเปนสิง่ ที่มชี ีวิตก็ดี แมแตรางกายของเราก็ดี เราไมพึงปรารถนา
มันตอไป เพราะมันไมเทีย่ ง เราตองการของเรา รางกายของบุคคลอื่น วัตถุธาตุตา งๆ เปนปจจัย
ของความทุกข เราก็ไมตองการมันอีก เห็นวาทุกขยงั ไมพอ ในที่สุดมันก็พัง คนเกิดมาแลวไมมีใคร
ตองการจะตาย แตรางกายมันก็จะตายทรัพยสมบัติทมี่ ีไวมันก็ตองสลายตัวไปในทีส่ ุด แตเราไม
ตองการใหมันสลายตัวฉะนัน้ ไอสภาวะทีม่ ันไมคงตัวแบบนี้ เปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุก
ขัง เปนปจจัยของความทุกข อนัตตา มันพังไปในที่สุด เราก็เลิก เราไมตองการมันอีกขึ้นชื่อวา
รางกายอยางนี้จะไมมีสาํ หรับเราตอไป จุดที่เราตองการจริงๆ นัน่ คือ พระนิพพาน
พระทัง้ หลายที่จะมีชวี ิตอยูไดอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเวลานี้เรา
กินบุญของพระพุทธเจาทานอยู คําวาบุญคือความดี พระพุทธเจาทานดีอาศัยความดีของ
พระพุทธเจาทานเลีย้ งพวกเรา ผานุง ทุกผืน ผาหมทุกผืนอาหารทุกเมด ขาวทุกเมด สถานทีท่ ี่อยู
ทั้งหมด
อาศัยความดีของพระพุทธเจาญาติโยมพุทธบริษทั ทีม่ ีความเคารพในพระพุทธเจามา
จัดสรร สรางให ที่อยูก็สรางให กระแสไฟก็สรางให ยารักษาโรคก็ให ของกินของใชใหทุกวัน บางที
การเลี้ยงพระที่บานทานกินยังไมดีเทาถวายพระของอะไรที่วาดีเอามาถวายพระ
ไอทีเหลอืเอา
เอาไวบริโภคเอง อันนี้มเี ยอะ ของดีๆ ที่ทา นถวาย บางที่ที่บา นทานไมมี ทานคัดของดีมาถวายพระ

และพระก็ตองดีตามของตามอาหาร ถาพระไมดีตามนัน้ พระไปไหนละ เอรกปตตนาคราช ทําให
ตะไครน้ําใหขาดนิดเดียวเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน
พระกบิลภิกขุ
ดื้อดานไมฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา ทรงพระไตรปฏก เรียนพระไตรปฏกแลวไมปฏิบัติตามดื้อดานออกนอกลูน อกทาง
ประกาศวา ตนเปนศาสดาใหม นรกไมมีสวรรคไมมี ความหมายไมมีแกการลง พระปาติโมกข
ดัดแปลงคําสอนของตัว แทรกแซงพระพุทธเจา ตายแลวไปอเวจีมหานรก
ถาเรายังเกิดเปนมนุษยอกี ก็จะพบกับความเสื่อโทรมแบบนี้ ทุกขภายในคือการประกอบ
อาชีพของเราก็ทุกข ยังทุกขภายนอก จากคนแสวงหาอํานาจที่ไมเปนธรรม ฉะนัน้ ทางที่ดีของเรา
ตัดสินใจไปนิพพานกันดีกวา ลีลากานนิพพานเปนของไมยาก ยึดอารมณ พระโสดาบัน เขาไว
ตามทีก่ ลาวมาแลว คือ
1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย ไมประมาท
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความมัน่ คง
3. ทรงศีลตามฐานะใหบริสทุ ธิ์
4. จิตตั้งไวเพื่อพระนิพพาน
ถารักษากําลังใจไดอยางนีน้ นั้ ขึน้ ชื่อวาบาปกรรมทําลามกทั้งหมดที่มีมาแลวในกาลกอน
จะไมสามารถนําบรรดาทานศาสนิกชนสาวกขององคสมเด็จพระชินวรใหไปอบายภูมิได มีทาง
เดียวไปสวรรคอยางต่ํา ตอไปไปพรหม และตอไปก็ไปพระนิพพาน ดีไมดี ถาบารมี่ของทานแกกลา
ก็ไปนิพพานในชาตินี้
ตัวนิพพานคือ อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถาจิตเรามั่นคงในพระพุทธเจาจริงในพระธรรม
จริง ในพระอริยสงฆจริง และก็มนั่ คงในศีล 5 จริง จิตรักพระนิพพานเปนอารมณจริง คําวารักพระ
นิพพานที่คิดไวเสมอวามนุษย เทวดา พรหมไมเอา จะตายเมื่อไรฉันไปนิพพานเมือ่ นั้น ศีล 5 ตอง
มั่นคงจริงๆ อยางนีท้ านเรียกวา พระโสดาบัน พระสกิทาคามี นะ ขณะที่เจริญกรรมฐานจะใหได
ดีตัดสินใจวาเวลานี้ ภารกิจอะไรที่เรามีอยูใ นฐานะพอบาน แมบาน ลูกบาน หลายบาน เหลนบาน
อะไรก็ตาม หนาทีน่ ี้มนั มีอยูเพียงไร เราจะทําใหดีที่สดุ ในฐานะทีช่ ีวติ มันทรงอยูเพือ่ ความอยูเย็น
เปนสุข แตวา ตายแลวเมื่อไรเลิกกัน เทานัน้ ไมยาก

พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร
แสดงเมื่อ
วันจันทรที่ 11 พฤษภาคม 2530
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย วันนีเ้ ปนวันวิสาขบูชา หรือวาเปนวันสําคัญที่พวกเรา
เหลาพุทธบริษัทจะลือไมได ตรงกับวัน 3 วันคือ
1. วันประสูติ พระพุทธเจาออกจากครรภพระมารดา ก็เปนวันกลางเดือน 6
2. วันตรัสรูอภิเษกสัมมาสัมโพธิฌานเปนพระอรหันตองคแรกในโลก ก็วนั กลางเดือน 6
3. ทรงปรินพิ พานก็วนั กลางเดือน 6 เหมือนกัน
นั่นคือวา วันกลางเดือน 6 วิสาขะ กลางเดือน 6 เปนวันสําคัญทีเราควรจะนึกถึง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ เปนวันสําคัญในพระพุทธศาสนา ทีน่ ี้วนั นี้จะคุยกันเรือ่ ง
อะไรหรือเทศนเรื่องอะไร ยังไมรูเหมือนกันเพราะวาเรื่องที่บรรดาทานพุทธบริษัทฟงมารูเรื่องกัน
หมด แตวาเวลาไปนมันสการพระพุทธรูปทั้งพระพุทธรูป หรือพระพุทธเจาทานบอกวาใหเทศน
ประวัติเกาๆ ใหมๆ ไมรูอะไรมันเกามันใหม ใชเกามาพูดใหมมนั ก็ใหมเหมือนกัน ถาเรื่องใหมๆ
นานๆ พูด มันก็เกาเหมือนกัน รวมความวา ตามที่จะนึกไดสุดแลวแตทานจะดลใจ
ประวัติความเปนมาของพระพุทธเจา นี่ควรจะคิดเอากันตอนนี้นะ เอาเกาๆ ก็ เรื่องทศ
ชาติ มาคุยกัน
สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเกิดเปน พระเตมียใบ พระเดมีย นะ ความจริงไมไดใบ มาตอทาย
วาใบ ขณะนัน้ ทาเกิดมาแลวทานระลึกชาติไดเลย ไมมีใครสอนพอเกิดแลววิชาระลึกชาติติดตัวมา
เลย กําลังนัง่ อยูบนตักพระราชบิดา พระราชบิดาเปนกษัตริย วันหนึง่ เขานําคนทําความผิดเขามา
ทราบทูลใหทราบ คนมีความผิดนี่ตองโทษประหารชีวติ
พระราชบิดาก็สั่งประหารชีวิตตาม
กฎหมาย ทานเตมีย ทานอยูบนตักก็มีความรูสึกวา เราเคยเกิดเปนกษัตริยกห็ ลายวาระดวยกัน
หลังจากตายแลวก็ลงอเวจีหลายวาระเหมือนกัน เปนการสนองกรรม จะถือวาทําตามกฎหมาย แต
วาไมมีความผิดทางธรรมและวินยั อันนี้ไมได
ก็รวมความวา ทานคิดวาถาเรายังขืนพูดอยูเมื่อโตขึ้นภายหนา เขาจะใหเราเปนกษัตริย
เราจะไมยอมพูดตอไป ถาไมอยากเปนกษัตริยทาํ ใหเปนคนใบเสียตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ทานก็
แกลงทําเปนคนใบ ใบนะ ไมใบจริง เขาทรมานทุกอยาง ก็ไมยอมพูด ขนาดเอาไปลนไฟบาง
เรียกวา ทําทุกอยางที่เราทนกันไมไดแตทานก็ทนได ทานบอกวาทานทนความรอน ทนถูกทรมาน
เทานัน้ ดีกวาทนทุกขเวทนาในนรก ทานเห็นภาพเดิม

ในที่สุด เขาก็ตัดสินใจ ใหโหรพยากรณ โหรก็หอยแหละคราวนี้ โหรไมใชโหรแลว หอยแลว
เห็นเด็กไมพูดทําอยางไรๆ ก็ไมพูด ก็บอกเปนกาลกิณีของบานเมือง ใหนาํ ไปฝงทั้งเปน ไอการที่ให
นําไปฝงนี่ เขาสงอยางนัน้ แลว เรียกคนมานําขึ้นรถ ก็มีความประสงควา ถากลัวคงจะพูดขึ้นมาเอง
ทานก็เลยไมกลัวตายขึน้ มาเสียอีก ก็ไมรูจะทําอยางไร ผลที่สุดใหนําขึ้นรถ ไปออกทางประตูผี
ประตูทางทิศตะวันตก
พอไปถึงที่ปาเปลี่ยว คนไปนะ 4 คน ทานเตมีย ทานไมพูดวย คนใชก็ปลอย ทานเตมีย
นั่งอยูบ นรถ รถมานะ 4 คนก็ไปขุดหลุม เขาไปขุดหลุมหางๆ ทานก็ยนื ขึ้น ทดลองกําลัง สลัดแขง
สลัดขา แขนขากําลังยังดีอยู ความจริงนั่งไมลุกมาหลายป แรงยังดีอยูท ดลองกําลัง วากลังจะมีสัก
ขนาดไหน ตามเดิมไหม ก็จบั แยกรถขึ้นควง ควงก็ควงไดรวดเร็ว พอเสียงวืดๆ เขามาขางหลัว เจา
คน 4 คนที่ไปขุดหลุมเหลียวมาก็ตกใจวา ทานเตมีย สามารถเอารถควงขึน้ มาได ถาจะดีเราหรือ
ทุบเราๆ ก็ตายเปลาก็เลยไปขอกราบขอขมา ทานก็บอกวาฉันไมเอาโทษเธอเพราะเธอทําตามคําสั่ง
แตทวาฉันจะไมกลับเขาบานเมือง ทานก็เลาความเปนมาใหฟง ทานเห็นโทษในการเปนกษัตริย
ตอมาทานก็บวชอยูในปา ตอนนัน้ ก็ถือวาบวชก็แลวกันนะ เมื่อพอแมทราบขาวสําหรับแม
นั้นหวงมาก ทราบขาวลุกไมเปนใบ ลูกไมตายก็ดีใจมาเยี่ยมทานก็เทศนเสียพอแมบวชไปอีก คน
ทุกคนมาหาทานก็บวชหมด เปนอันวาเมืองนัน้ ทัง้ เมืองบวชหมด ฮื่อ ไมตองทําหมัน วิชาทําหมัน
วิชาที่ดีที่สุดคือ บวชนะ เมืองก็กลายเปนเมืองราง ไมมีกษัตริยปกครอง ไมมีคน วัวควายก็เปน
อิสรภาพนีห่ ากินตามสบาย นอนเมื่อไหรกนิ เมื่อไหรก็ได
ตอมากษัตริยเมืองอื่นยกทัพมาทราบวา พระเตมีย เขาปา เมืองนี้มีสภาพออนแอ จะยึด
ไวในอํานาจ อยากจะยึดไวในอํานาจนะ เมื่อยกทัพมาเห็นเปนเมืองรางก็ไมทราบวาไปไหน เขา
บอกวาเวลานีก้ ษัตริยก็ดีใครก็ดี ไปอยูท ี่ ทานเตมีย ก็ยกติดตามไปก็ปรากฏวา ไปเจอะ ทานเต
มีย เทศนเขา เลยละความเปนกษัตริยบวชอีก เลยลอบวชเสียหลายองค
นี้เมื่อกีน้ ี้กราบทาน ทานบอกใหเลาเรื่องเกาๆ ก็ไมรูจะเลาเรื่องอะไร พอนึกขึน้ มาไดตอนนี้
เลยเลาอยางนี้ นีเ่ ปนอันวา ตอนตนที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อความเปนพระพุทธเจา
ตอนนัน้ ใน ทศชาติ นะ ทานมีกาํ ลังบารมีขนาดนี้ คําวา ทิพจักขุญาณก็ดี ระลึกชาติไดก็ดี ทานทํา
ไดแลว เปนอันวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ฟงแลวก็จงคิดวา ทานเตมีย นะ
1. เปนลูกกษัตริย
2. มีบุญญาธิการมาก ใหอกขาว อดน้ํา ก็ทนได เอาไฟเขาไปลนก็ทนไดทรมานตางๆ ก็
ทนได ทั้งนี้เพราะกลัวนรก
ความอดทนของทานในที่สดุ ก็บวช ตายจากชาตินนั้ ก็ไปเกิดเปนเทวดาบน ชั้นดุสิต บาง
สําหรับทานอยู ชั้นดุสิต นะ สําหรับผูติดตามบางคนก็ไปอยูพ รหมบาง บางคนเปนเทวดาบาง
นางฟาบาง

ก็รวมความวา กําลังรางกายพระพุทธเจา แมแตสมัยเปนโพธิสัตวก็ผดิ คนธรรมดา ถือเปน
อัจฉริยมนุษย มนุษยมหัศจรรย แตวาอยาลืมวาสมัยนัน้ พระพุทธเจาก็ทรงตายเหมือนกัน ถึงตอน
สุดทาย ก็บอกตายจากความเปนคนเวลานัน้ ก็เปนเทวดาชั้นดุสิต
ก็รวมความวา ความตายเกิดแกคนทุกคน ทีพ่ ระพุทธเจาตรัส
อนิจจา วตสังขารา พระบังสุกุลกัน รางกายทั้งหลายไมเที่ยงหมด
อุปปาทวย ธัมมิดน เกิดขึน้ แลวเสื่อมไป
อุปปชชิตวา นิรุชเนติ เกิดขึ้นแลวก็ดับไป คือตาย
คําวาสงบกายนั่น หมายความวา ไมมีรา งกายตอไป นัน่ คือนิพพาน วันนี้บรรดาทานพุทธ
บริษัททัง้ หลายมาทําบุญกัน หรือมาจากตางจังหวัดบาง กรุงเทพฯบาง หรือมาจากที่ไกลๆ คน
ประจําถิน่ จะมีถึง 30 คนหรือเปลายังไมทราบเพราะคนมันมีนอยแตวัดมาก แลวก็ศรัทธานอย ดี
นั้นมี ศรัทธานัน่ มีจริงๆ แตกาํ ลังอยางอืน่ นัน้ มีเยอะ
ก็เปนอันวาวันนี้ทา นทําบุญ 3 กาล คือกาลประสูติพระพุทธเจา ในวันทีพ่ ระพุทธเจาทรง
บรรลุอภิเษกสัมโพธิญาณหรือวาเกิดใหม เกิดเปนพระพุทธเจาวันนี้ เกิดเปนคนก็วนั นี้ นิพพานจาก
ทั้งคนทัง้ พระพุทธเจา ก็วนั นี้เหมือนกัน ในเมื่อพระพุทธเจาทานมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน และมีการ
แปรปรวนในทามกลาง แลวรางกายก็มกี ารแตกสลายในที่สุดฉันใด ขอบรรดาทานพุทธบริษทั
ทั้งหลายจงคิดถึงตัวทานเอง วาพระพุทธเจาทรงมีบุญบารมีมากขนาดไหนรางกายของพระองคก็
แก รางกายของพระองคก็ปวย ในที่สุดก็ตองพัง
การแกของพระพุทธเจา มีวันหนึง่ ตอนใกลจะนิพพานที่ ปาวาฬเจดีย อันนี้คงไมเลา
เหมือนคราวอืน่ ๆ นะ วาเรื่องเก็บชิน้ ละเล็กละนอย นึกวาอะไรควรตอบไหน ก็วา กันตอนนัน้ ที่ ปา
วาฬเจดีย วันนั้น พระมหากัสสป เขาไปลาเพื่อจะไปธุดงค
พระพุทะเจากลาววา กัสสป เธอก็แกกลัว ตถาคตก็แกกลัว นี่ตรัสวาแกแสดงวาพระองค
ตองแกแน เปนพรรษาที่ 80 คืออายุ 80 พอดี ทานบอกวาเธอก็แกแลว ตถาคตแกแลว กัสสป เธอ
อยาไปธุดงคเลย รรมดาธุดงคของ พระมหากัสสป นะกินขาวกับเทวดา คือบิณฑบาตกับเทวดา
ทานบอกวา ควรจะอยูรับไทยทานของบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ทายก ทายิกา เปนการฉลอง
ศรัทธา
พระมหากัสสป ก็กราบทูลวา ขาพระพุทธเจาไปธุดงค ความจริงไมไดมีความมุง หมาย
เพื่อการโออวดใคร แตวาตองการใหเปนตัวอยางกับพระรุนหลังวาสมัยพระพุทธเจายังมีพระสาวก
ทานหนึ่งชื่อ มหากัสสป ธุดงคเปนปกติ ธุดงค เปนวัตร ไอคําวา วัตรถือวาปกตินะ
ตอมาพระพุทธเจาเห็นวา มหากัสสป ไมยอม ทานไมถอื วาดื้อ ทานถือวา มหากัสสป ทํา
ตามหนาที่ และยังบอกวา มหากัสสป สังฆาฏิของเธอนะ เกาแลวของตถาคตยังใหมอยู เธอจงนํา
สังฆาฏิของเธอมาถวายตถาคตเอาสังฆาฏิตถาคตนะมานําเอาไปในปา
เอาไปธุดงคดวย

มหากัสสป ก็นอมถวายผาสังฆาฏิพระพุทธเจาก็ทรงมองผาสังฆาฏิของพระองคใหแก พระ
มหากัสสป
นี่ตอนนี้แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวาแก ตอมาเมื่อ พระมหากัสสป ไปแลวหลังจากนั้น
ไมนานนัก พระวรกายของพระพุทธเจาคือ รางกาย วรกายจะไมรูเรื่องกันวรแปลวา ประเสริฐ
รางกายประเสริฐ รางกายพุทธเจาก็เริ่มทรุดโทรม เปนโรคหนักโรคไมเหมือนอาตมา อาตมาเปน
โรคอยางหนึง่ พระพุทธเจาทานเปนโรคพระพุทธเจาอาตมาเปนโรคสาวก ไมเหมือนกันนะ แตทา น
คงไมมีไอ ไมเห็นบอกวา ไอ แตโรคพระพุทธเจาหนักมาก เปนแผลทั้งในกระเพาะและลําไส เวลา
นั้น ทานโกมารภัจไมอยู ไปธุระที่อนื่ ลาพระพุทธเจาไป พอกลับมาแลวเห็นรางกายพระพุทธเจา
ซูบซีดมาก
คือหลังจาก พระมหากัสสป ไปไมนาน ถึงกลางเดือน 3 พระพุทธเจาก็ทรงปลงอายุ
สังขาร คําวาปลงอายุสงั ขาร นี่บรรดาทานพุทธบริษทั เปนศัพทภาษาบาลี แตคนทีแ่ ปลบาลีบางที
วาฉุดหนาฉุดหลังเหมือนกัน ศัพทวา ปลงอายุสังขาร คือตัดสินใจวาจะตายเมื่อไร จํางายๆ นะ ไม
ตองแปลตามศัพท ถาแปลไปก็ฉุดไปฉุดมา ฉุดมาฉุดไปไมตรงคํามุงหมาย ทีพ่ ระพุทธเจาตัดสินใจ
วา นับตั้งแตวันนี้ไปถึง 3 เดือนขางหนา (กลางเดือน 3 วันมาฆบูชา พอดี) เราจะนิพพานที่
ระหวางนางรังทั้งคู แหงเมือง กุสินารามหมานคร หลงจากนัน้ แลวไมยอมเทศนเฉพาะศีล
สมาธิ ปญญา เพราะเวลาทีจ่ ะไลเลี้ยกันตามพระสูตรไมมี
พอใกลถงึ วันจะถึงกลางเดือน 6 ก็พอดี ทานโกมารภัจ กลับมาจากธุระหลังจากลา
พระพุทธเจาไป กลับมาเห็นสมเด็จพระจอมไตรมีพระวรกายเศราหมองมาก ก็ทราบวาพระพุทธเจา
ปวยหนัก เขาไปกราบทูลถามวาปวยเปนโรคอะไรอาการเปนแบบไหน พระพุทธเจาก็ไมตรัส ทาน
ไมตอบ ถาขืนตอบ ทานโกมารภัจ ทานก็นพิ พานไมลง ทานนิง่ เสีย ถาม 3 ครั้งพระพุทธเจาได 3
ครั้ง นะ พระสงฆควรจะเปนอยางนัน้ อยาใหเกิน 3 พระพุทธเจาไมตรัส ไมทรงตอบ
ทานโกมารภัจ ก็เลยทํายาขึ้นมาเม็ดหนึ่ง เพื่อถวายพระพุทธเจา ถาพระพุทธเจาฉันยา
เม็ดนี้ เขาไป 1 เม็ด จะทราบไดทันทีวาพระพุทธเจาเปนโรคอะไร และจะทํายาถวายอีกเม็ดหนึง่ โรค
จะหายทันที พอนํายานี้เขาไปถวายพระพุทะเจาก็ไมทรงรับ คว่าํ มือไมยอมหงายมือ 3 ครั้ง ในเมื่อ
ไมยอมหงายทานก็เลยตองเอายาไป เมื่อไปแลวก็คิดวา ยาขนานนี้เราจะทําถวายพระพุทธเจาก็ไม
ควรแกคนอื่น จึงไปใสในบอน้ํา น้าํ ฟูขนึ้ มาเปนอัศจรรยถงึ ปากบอ
หลังจากนั้นไมนานนักคือ วันขึ้น 13 ค่ํา พระพุทธเจาก็ทรงประกาศให พระอานนท ทราบ
พระอานนท ประกาศเผดียงสงฆ คําวาเผดียงสงฆนี่คอื ประกาศนะ ประเดี๋ยวเขาจะถามวา มา
เผดียงสงฆ จะไมรศู ัพทวา ไง เผดียงคือประกาศ ประกาศใหสงฆทราบวา เราจะไป เมืองกุสนี า
รามมหานคร จะไปพักที่บา น นายจุณฑ กอน แลววันรุงขึน้ จะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู แหง

เมืองกุสินารามหานคร พระสงฆองคใดจะไปดวยก็จงไป ไมอยากไปก็จงอยาไป แตก็ไมมี
พระสงฆองคที่จะไมไปดวย ทุกองคพรอม
วันรุงขึน้ วันเผดียงเห็นจะเปนวัน 13 ค่าํ วัน 14 ค่ํา พระพุทธเจาก็อยากเดินแตเชา
ระยะทางไปได 60 โยชน ก็ทรงบอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ปูผา สังฆาฏิ เวลานี้
ตถาคตจะพักเหนื่อย เพราะเหนื่อยเหลือเกิน ตอนนัน้ พระอานนท รองไห วาระยะทางเทานี้
พระพุทธเจาไมเคยบนวาเหนื่อย เมื่อ พระอานนท ปูผาสังฆาฏิลงแลว องคสมเด็จพระประทีป
แกวก็ทรงประทับ เมื่อนัง่ ลงไปแลวก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ไปตักน้ํามาใหตถาคตหนึง่
บาตร เวลานีต้ ถาคตกระหายน้ํามาก พระอานนท ถึงกับรองไห ก็พอดีเวลาแมนาํ้ มันตื้น น้าํ ไหล
เกวียน 500 เลม ผานไป พระอานนท ไปถึงน้ําขุนคลัก่ เปนโคลน ก็กลับมากราบทูลใหองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบ เวลานัน้ น้ําขุนมากพระพุทธเจาก็ตรัสวา อานันทะ อานนท ไป
ตักมาเถอะ ตถาคตกระหายมากเหลือเกิน
พระอานนทกลับไปแลวเห็นน้ําใสผิดปกติ ใสเหมือนแกวงสารสมอยางดี ก็ตักมาถวาย
พระพุทธเจา มันชั่วระยะเดินไปเดินมา แคระยะทางไมถึง 20 เมตรใกลๆ พระอานนท ก็ถือวาเปน
เหตุอัศจรรย ก็ทราบทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ (พระพุทธเจาทรงฉันน้าํ แลว) วามีเหตุอัศจรรย
พระเจาขา เมือ่ กี้นนี้ ้ําเกวียน 500 ขามไปเปนตมมาก แตพอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเปนครั้ง
ที่ 2 น้ําในสะอาด
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท บุญทีท่ ําใหน้ําใสนี้ไมใชอานิสงสที่
ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ แตวาเปนบุญสมัยหนึ่งเมื่อตถาคตบรรลุอภิเษกสัมโพธิ
ฌาณ แตวาเปนบุญสมัยหนึ่งเมื่อตถาคตเกิดเปนลูกคนจน เวลานั้นพอกับแมไถนา เมื่อไถนาแลว
ถึงเวลาก็ปลดควายจากไถ ก็มีความรูสึกวาควายจะอยากน้ํา จึงใหลูกชายตัวยอมๆ ขี่หลังควายไป
นําไปกิ นน้ําในปลักควายเล็กๆ มันจะกวางถึง 2 คืบหรือเปลา มันมี 2 บอบอเล็กๆ พอควายไปถึง
ความจริงมันไมไกล พอโยกหนาจากบอนี้ก็ยา ยมาบอนี้ไดโดยไมตองใชขาเดิน ติดกัน ควายก็ไป
เจอะบอน้าํ
ทานบอกวาเปนเพราะกรรมที่เปนกุศลเพียงเทานี้ ในสมัยที่ตถาคตเปนเด็กชายลูกชาวนา
คนหนึ่งเปนลูกคนจน เมื่อควายจะกินน้าํ ขุน ไมยอมใหควายกิน ดึงสะพายใหกินน้ําใส
ฉะนัน้ เวลาที่ตถาคตจะนิพพาน กรรมนิดหนอยก็ตามมา คือกรรมขัดคอตอนแรก พอ
อยากจะฉันน้าํ เกวียน 500 เลม ก็มาขามคลองเปนโคลน แตวา พอครัง้ ที่ 2 ตองการจริงๆ เขาน้ําก็
ใสสะอาด ทานบอกเปนบุญสมัยทีท่ านเปนเด็กลูกชาวนา ก็คุยอยางเล็กนอยนะ
ตอไปก็ขอตอไป หลังจากฉันน้ําแลวก็ปรากฏวา ทรงพาพระเสด็จเดินไปที่บาน นายจุณฑ
พอไปถึงบาน บาน บานนายจุณฑ พอรุงขึ้น นายจุณฑ ก็จัดเลี้ยงเปนพิเศษ ฆาเนื้อหมูอยางมาก
(ไอเนื้อหมูนี่กแ็ ปลกันไปกันมานัน่ แหละ ความจริงเปนบาลี เฝอไปดวย มันหมูจริงๆ ไมใชเห็ดหมู

เห็ดฟาง อะไรไมใชอยางนัน้ ตอมาพระพุทธเจาทรงยืนยันเบื้องหลัง) ฆาหมูมากใชเนื้อสุกรออน
ทําอาหารเลี้ยงพระแลวก็พระตอนนัน้ เปนแสนนะ ไมใชเปนรอย พระประชุมกันคราวนัน้ เกือบสอง
แสน ถาหาเห็ดก็คงไมพอกิน คนก็มากจึงตองฆาหมูมาก แลวก็ตองใชอาหารมาก
ตอมาขณะที่เขาปรุงอาหารเพื่อจะถวายพระ เนื้อสุกรออน กระทะนี้เปนเนื้อสุกรออน เขา
ถือวาเนื้อหมูออ นๆ นั่นเหมาะกับธาตุพระพุทธเจา บรรดาเทวดากับพรหมก็รวมเอาของทิพยมา
โปรยรวมผสมดวย ของทิพยนี่ไมเหมาะกับธาตุพระทั้งหมด ถาพระทั้งหมดฉันเขาไปจะตายจะยอย
ไมออก พระทัง้ หมดไมทราบแตพระพุทธเจาทรงทราบ เวลาที่ นายจุณฑ นําอาหารมาถวาย จึง
บอกวา จุณฑ อาหารทีท่ ําดวยเนื้อสุกรออนทัง้ หมดมาถวายตถาคตแตผูเดียว พึงอยาถวายพระอืน่
ความจริงทานปวยขนาดนัน้ การอยากฉันในอาหารยอมไมมี เมื่อฉันเสร็จก็บอกให นายจุณฑ ไป
ฝงใหหมด แลวก็แจงใหทราบวาอาหารชุดนี้เทวดากับพรหมเอาของทิพยมาโปรยลง ธาตุของพระ
อื่นไมสามารถที่จะยอยได
เมื่อพูดถึง นายจุณฑ ก็พูดไปเลย เมื่อ นายจุณฑ ฆาหมูเอง ตองถือวาฆาหมูจริงๆ ตอมา
เมื่อใกลจะนิพพาน พระพุทธเจาทรงเรียก พระอานนท เขาไปวา อานันทะ ดูกร อานนท วาถา
ใครเขาตําหนิอาหารที่ นายจุณฑ ทําถวายตถาคตกับพระสงฆแลว ก็จงบอกวา อาหารทีถ่ วายให
ตถาคตเอง อานิสงสสูงสุดมีอยู 2 คราว อาหารคราวแรกคือ วันที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ไดแกอาหารของ นางสุชาดา อาหารที่มีอานิสงสสูงสุดที่สุดวันที่สองไดแกอาหารของ นาย
จุณฑ ก็คือวันนิพพาน ทานบอกวา นายจุณฑ ถวายกับพระพุทธเจาพรอมไปดวยพระอริยสงฆ
ทั้งหลาย เปนอาหารที่มีอานิสงสสงู สุดในการถวายพระพุทธเจา เหมือนกับอาหาร นางสุชาดา
หลังจากนั้นมาพระพุทธเจาก็ทรงลา นายจุณฑ ไปสูว ิหารระหวางนางรังทั้งคูใน เมืองกุสิ
นารา ตรงนัน้ เขต เมืองกุสนิ ารา อยูแลว อยาลืมวาพระพุทธเจานะปวยมากแลวนะ ตอนนัน้ ปวย
อยางหนัก ทานเดินไปๆ เพราะปวย ทานปวยอยูแลว อยาถาม ทานปวยกอนหนานัน้ คือกอน 3
เดือน เมื่อถึงกลางเดือน 3 ถึงกลางเดือน 6 มัน 3 เดือนพอดี แสดงวาปวยยัง้ ไมอยูจนกระทัง่ ตัดใจ
ปลงอายุสงั ขาร คือตัดสินใจวาตาย และเมือ่ พระพุทธเจาปวยมากอาการปวยพระพุทธเจาเปนอะไร
ตามบาลีวา ขันธิกาพาธ คําวา ขันธิกาพาธ นี่เปนโรคทางทองถายเปนโลหิตสดๆ แสดงวา
เลือดออกจากลําไวมาก แสดงวาลําไสอักเสบกระเพาะอักเสบมาก อาตมาก็เปนโรคนี้ นี่โรค
เดียวกัน ยังถายไมเปนเลือด ถายเปนเลือดก็นิพพานเมื่อนั้น นิพพานหรือไปนรกก็ไมรู คงนิพพาน
สักแหงไมบนก็ลางนะ
ก็เปนอันวา พระพุทธเจาทรงถายเปนโลหิตสดๆ ถายแลวก็เขาไปนอนกับที่มี พระอานนท
ถวายงานพัด และมีพระอีกองคถวายงานพัด พระอีกองคจําชื่อไมได เมื่อมีพระมาถวายงานพัด
พระอานนท ก็ไปเกาะสลักประตู ยืนรองไหวา เวลานีพ้ ระพุทธเจาจะทรงนิพพานแลววันนี้ เราเอง
ยังเปนเสขบุคคล คําวาเสขบุคคลนั้นคือ เปนพระอริยเจา อริยเจายังไมเปนพระอรหันต อรหันตนี่

เขาเรียก อเสขะ คือไมตองศึกษา เอาใหม เสขบุคคลคือ บุคคลยังตองศึกษาอยูอเสขบุคคลคือ
บุคคลยังตองศึกษาอยุอเสขบุคคลคือ บุคคลเลิกการศึกษาแลว ไมตองศึกษาตอไปในการตัดกิเลส
ไดแกพระอรหันตตัดแลว ถาจะศึกษาก็ศึกษาวิชาอื่นเปนกรณีพิเศษ เรือ่ งการตัดกิเลสไมตองศึกษา
กัน เวลานีเ้ รายังเปนเสขบุคคล คือเปนพระโสดาบัน ในเมื่อพระพุทธเจานิพพานแลว ตอไปไมมีครู
คําวา ศาสดาแปลวา ครู ไมมีศาสดาจะสอนเรา เราก็เลยไมไดเปนอรหันต
พระพุทธเจาทรงทราบจึงใหพระไปเรียก พระอานนท มา ถามวา อานนท ยืนรองไห
ทําไม ความจริงทานทราบแลว พระอานนท ก็เลาใหฟง พระพุทธเจาจึงบอกวา อานันทะ ดูกร
อานนท วิชาความรูใดที่ตถาคตสงวนไวเพื่อครู นัน่ หมายความวา วิชานี้เราไมสอนลูกศิษย เก็บไว
ดีแตผูเดียว ไมมีในตถาคตวิชาใดที่ตถาคตมีแลว ตถาคตสอนทุกอยางแลวทั้งหมด เมื่อตถาคต
นิพพานไปแลวขอทุกคนถือวาคําสอนของตถาคตเปนศาสดา คือพระธรรมคําสอนขององคศาสดา
ถือเปนครู ใหเลือกเอาวาตอนไหนควรแกตน เพราะคําสอนนะไมจาํ เปนตองใชทุกถอยคํา เพราะ
ทานเทศนเหมาะกับคนบางคน บางหมวดเหมาะกับคนบางคนก็ถา เลาไปเวลามันยาวนานมาก
ก็รวมความวา แนะนํากับ พระอานนท และแนะนําตอไปวา อานันทะ ดูกร อานนท เมือ่
ตถาคตนิพพานแลว วันรุง ขึ้นที่ พระมหากัสสป จะทํา มหาสังคายนา ความจริงวันนัน้ พระ
มหากัสสป ไมอยู พระพุทธเจานิพพานนี่ พระมหากัสสป ไมทราบ ไปธุดงคยังไมกลับ ทานบอก
วาวันรุงขึน้ มหากัสสป จะทําสังภายนาวันนัน้ เธอจะไดบรรลุอรหันต ทรงพยากรณไวกอน แลวคน
ตอไปไดฟงเทศนของ อานนท จะไมอิ่มไมเบื่อในการฟง อยากจะฟงเทศนตลอดไปเพราะไมอิ่ม
เมื่อตรัสอยางนั้นแลว ก็ปรากฏวา พระอานนท ทานก็ทราบ ตอมาบรรดาเทวดากับพรหมมอง
หนาพระพุทธเจาไมชัด ก็พากันนินทาพระองคนี้ขวางหนาเรา แนะความจริงใชตาทิพยมองเลยหัว
พระไปก็ได พระพุทธเจาบอก นี่คุณ เธอถอยหลังไปนิดซิ นี่เทวดาเขาหาวาบังหนาเขา เขาเห็นหนา
ตถาคตไปถนัด หลังจากนัน้ ไปก็ถึงเวลานิพพาน เลาลัดๆ มันยาว จะไมไดนิพพานกัน เวลามันหมด
ไป 30 นาที แลวใหมนั ตอไปอีก
เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจาเขานิพพานมีพระเขามาประชุม ก็มีประกาศกันใหญแตกอนที่จะ
ถึงนิพพาน พระอานนท เขาไปกราบทูลใหทรงทราบเวลานี้ เทวดากับพรหมโปรยปรายดอกชบา
ลงมาบูชาพระพุทธเจาขนาดคนเดิมหากันตองลุยแคเขาเต็มบริเวณนะ ดอกชบาทานบอกใหญเทา
กระดง
เปนอันวา พระพุทธเจาก็เลยบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ทีเทวดาบูชาตถาคตดวย
อามิสบูชา อามิส แปลวา สิ่งของ เปนของดี มีประโยชนสามารถไปสวรรคได ไปนิพพานได
เหมือนกัน แตวาการบูชาทีด่ ีที่สุดนั่นคือ ปฏิบัติบูชา คือบูชาดวยการปฏิบัติ จะมีอานิสงสไป
มากกวานัน้ อยางที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทําวันนี้ ถวายสังฆทานอะไรก็ดี นีก่ ็เปนอานิสงสบูชา
ดวย ปฏิบัติบชู าดวย ประเดี๋ยวตอนบาย 2 โมง เจริญกรรมฐานกัน เปนปฏิบัติบูชาตรง การรักษา

ศีลก็เปนปฏิบตั ิบุชาการใหทานก็เปนปฏิบตั ิบูชา การมีเมตตาสงเคราะหซงึ่ กันและกันก็เปนปฏิบตั ิ
บูชาการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เปนปฏิบัติบูชา ยินดีกบั บุคคลที่เขาไดดี ไมอิจฉาริษยาเขาก็เปน
ปฏิบัติบูชา
ทาน พระอนุรุทธ ก็นงั่ ดานปลายเทา เขาฌานตาม พระอื่นก็เขาฌานหรือหลับฌานหรือ
ซึมฌาน นากลัวจะซึมตามนะ อรหันตปฏิสัมภิทาญาณนับไมถวนเวลานั้น เต็มพรึบหมด ติดตา
พระพุทธเจาไมได แตมีพระวิชชาสามตามไดเฉพาะพิเศษจริงๆ พระอานนท ก็ยองไปถามวาเวลา
นี้พระพุทธเจานิพพานหรือยัง เพราะการเขาฌานนี่ลักษณะเหมือนตาย จิตสงบ เขาฌานเจาเวลา
นั้นเขาใจวาจะเปน นิโรธสมาบัติ เพราะวานิโรธสมาบัติดับความรูสึกทั้งหมด ไอการปวดการ
เมื่อย การเสียดตางๆ มันไมปรากฏ ก็เปนนิโรธสมาบัติ อานิสงสมาก พระอานนท ก็ยองไปถาม
พระอนุรุทธ เวลานี้พระพุทธเจาไปนิพพานหรือยังในตอนตนๆ นะ เมือ่ กายสงบแลว พระอนุรุทธ
ก็บอกวา ยัง เวลานี้อยูฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 เปนรูปฌาน แลวก็ไปอรูปฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ที่เรียกวา สมาบัติ 8 ไปฌานแตละชัน้ ก็พักอยูเฉพาะมีความสุข พอใจก็ขยับไป 1 ฌาน เมื่อถึง
อรูปฌานที่ 4 แลวก็ถอยหลังมาอรูปฌานที่ 3 พักชั่วคราว ถอยมาถึงอรูปฌานที่ 2 พักชั่วคราว ถอย
มาถึงอรูปฌานที่ 1 พักชั่วคราวตอไปก็เขารูปฌานที่ 4 ทรงอยูตามนั้นตลอดเวลา เมือ่ ถึงเวลาแลวก็
ทรงนิพพาน นิพพานเวลาไหน เวลาเทาไหร เวลาศูนยนาฬิกา เพราะตางคนตางไมรูใชไหม
(หัวเราะ) เวลาศูนยนาฬิกา มันไมมนี าฬิกานะ ตางคนตางไมรูกนั
รวมความวา การที่เทศนแบบนี้ ก็ขอเลาถึงบุคคลอีกคน นั่นคือ ทานโกมารภัจ บุคคลคน
นี้เราไมควรจะเลยไป ทานโกมารภัจ นี่สมัยเมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทานคิดเอาเปรียบ
พระพุทธเจา ทานเปนหมอรักษาใหพระพุทธเจาหายจากโรค ทานคิดวาทานจะชะลอใหตายทีหลัง
ทานใชไหมละ หมอเสียอยาง ถาพระพุทธเจาตายกอนเราก็ไมมที ี่พงึ่ ไมมีใครแสดงธรรมใหเราฟง
ถาเราสงสัย ถาพระพุทธเจาตายทีหลัง เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่
พระพุทธเจาตายทีหลัง เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนพี่ ระพุทธเจาตายทีหลัง
เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่พระพุทธเจาไมยอมฉันยา ถาฉันยานัน้ ไมมที าง
นิพพานจริงๆ ทานโกมารภัจ เวลาที่เขาถวายเพลิงพระพุทธเจาก็เสียใจมาก ก็คิดวาเราไมควรจะ
มีชีวิตอยูตอไปในเมื่อเราสิน้ พระพุทธเจาแลว
ก็ถือวาสิน้ ทุกอยาง
ทรัพยสนิ ทั้งหมดไมมี
ความหมายสําหรับเรา บุตรธิดาภรรยา ขาทาสหญิงชายทัง้ หมดไมมีความหมายสําหรับ
เรา แมแตรางกายแสนจะเลวนี้ก็ไมมีความหมายสําหรับเรา อันนี้เขาเรียกอารมณพระ
อรหันตนะ ทุกคนจําใหดีนะ คนที่จะเปนอรหันตเริ่มตนตองมีอารมณแบบนี้กอน คือ
รางกายไมสําคัญแตลูกสําคัญ ลูกไมสําคัญแตสตางคสําคัญ ดึงกันไปดึงกันมา ก็ยังดีกวา คือวา
ตัดสินใจวาทุกอยางไมสําคัญในเราทัง้ หมด แมแตรางกายก็ไมมีความหมายสําหรับเรา (ขอเลยไป
เพราะมีประวัติแลว เอาเรื่องตอนที่ไมมีประวัติมาคุยกัน)

หลังจากถวายพระเพลิงแลว ทานก็กราบพระบรมสารีรกิ ธาตุ คือพระธาตุขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวเขาปา บานนะไมแวะ เขาปาลึกไปหนอยตองใชคําวาหนอย แลวก็เขานอนในถ้าํ
ขาปลาไมกนิ ไมลุกจากทีน่ อน คิดวาเวลานี้เราเปนคนไมมีอะไรทั้งหมด นี่อารมณอรหันตอยาลืมนะ
แตทานบอกวาระยะตนๆ คนสืบขาวรูไปขอยาอีก (หมอ จําใหดีนะ) คนยองไปขอยาอีกทานก็
รําคาญในคนวา เราตัดแลว เลยเขาปาลึกที่คนเขาไมถึง ใครไมรูไปไหนเขาถ้ําลึกปาก็ลึก ถ้ําก็ลึก
พอเขาไปนอนแลวตัดสินใจ วารางกายจะเปนอยางไรเปนเรื่องของรางกายเราไมสนใจอะไรทั้งหมด
เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตในเมื่อทานนิพพานแลวไปทางไหน เราจะไปทาง
นั้น ไปไดหรือไมไดแตกูจะไปเสียอยางใชไหม ตัดสินใจวาเราจะไป
ทานก็นอนเฉย หลับตาภาวนานึกถึงพระพุทธเจา (ภาวนาวาอยางไร) ทานบอกวา ทานไม
ภาวนา พุทโธ (มายืนขัดคอ) บอกวาไมไดภาวนาวา พุทโธ คิดวารางกายไมมีความหมาย ตัวตัว
เดียว รางกายไมมีความหมาย รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา มันจะพังก็เชิญพัง มันเปน
ปจจัยแหงความทุกข เราไมตองการมันอีก ทานแนะนําเพียงนีน้ ะ ทานมายืนพูดใหฟง อยูน ี่
หลังจากนั้นแลวก็บอกวา ก็นอนหลับจิตมัน่ คงไมหลับตานัน้ หลับ มีแสงเหมือนฟาแลบสวางมากใน
เวลานี้มายืนยันสวางมากทั้งถ้ําไมใชสวางแปล็บเดียวเหมือนทีเ่ ราเห็นนะสวางแปลบขึ้นมาสวางจัด
เหมือนกับไฟหลายแสนแรงเทียน ตอนนี้ยนื ยันนะใครจับโกหกก็ไปจับ โกมารภัจ ไปนิพพาน เวลา
นี้มาคุยนี่ละ ทานบอกวา แสงแปลบเขามาก็มีเสียงประกาศ เสียงพูดดังลั่นมากกองล้ํา วา โกมาร
ภัจ เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม ตอบวาใช เสียงดังเหมือนฟาผาและมี
แสงฟาแลบเสียงพูดอยางนี้ 3 ครั้ง ทานก็หลับเลยไมตื่น หลับไปไหนไปนิพพาน
รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกคน ถานึกถึงเรื่องของ ทานโกมารภัจ ก็ดี องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ใหนกึ ถึงความเปนจริง วาพระพุทธเจาเองในชาตินี้กเ็ ปนลูก
กษัตริย มีทรัพยสินมาก เขาตามใจทุกอยาง พระองคยังเห็นทุกขในการเกิดในการทรงชีวิตอยู
สมเด็จพระบรมครูจึงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมเปนเครื่องพนจากความตายคือ นิพพาน เพราะวา
นิพพานดีกวา ทานโกมารภัจ นีเ่ ปนเชื้อเจานะ เชื้อสาย พระเจาพิมพิสาร มีฐานะดีมากและมี
ความรูดีมากแตวิชาหมอก็กนิ ไมหวาดไมไหว อยางนั้นก็ดี ทานก็ตัดสินใจวา อยางอื่นใดไมใชของ
เรา ก็มที ุกขอยางนี้
ฉะนัน้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทจําคตินไี้ ว เตือนใจตนเอง วันหนึ่งใหคิดไวทุกวัน แตมัน
อาจจะไมเต็มวันไมเปนไร เอาใหไดจริงๆ สักวันละ 5 นาที ไมตองมากนะ คิดวาโลกทัง้ โลกเต็มไป
ดวยความทุกข คนทุกคนในโลกหรือสัตวทั้งหมดในโลกไมมีใครมีความสุข มีแตความทุกข การเดิน
ไปประกอบการงานก็เปนความทุกข ไมไปหาเงินก็มีความทุกข ไมมสี ตางคจะใช โลกมีแตความ
วุนวายมากขึ้นคือ จะมีความเรงรอนความเยือกเย็นจะไมมี ความเรารอนจะไมลดลงมีแตความเรา
รอนมากขึน้ ความแกก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็เปนทุกข อยางนี้เราหนี้ไมไดเลย ความ

ปรารถนาไมสมหวังก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เปนทุกข ทัง้ หมดนี้เราเกิด
เมื่อไหร ตองพบกับอาการอยางนีท้ ั้งหมดแลวในที่สุดความตายก็ทกุ ข เกิดแลวก็ตาย ตายแลวก็
เกิด ในเมื่อเกิดกี่ครั้งมีฐานะเปนอยางไรก็ตาม ตองมีความทุกขอยางนี้เสมอ จุดที่จะหมดทุกขมีอยู
อยางเดียวคือนิพพาน มองเห็นทุกขไมตองยาว แบบนีก้ ็ไดคิดวาการเกิดมันทุกข พอจิตเห็นทุกข
แลวก็จับ นิพพานัง ปรมัง สุขัง อยางนีส้ ักวันละ 5 นาทีกพ็ อ ถาทําไดทกุ วัน เหลือกินเหลือใช
เวลาที่มนั จะตายจริงๆ อารมณนี้จะเขารวมตัว ถามันจะตายจริงๆ ก็จะรู พอเริ่มปวยปบ แมแตปวย
นอยอารมณตดั มันจะเกิดขึ้นเรียกวา อารมณสังขารุเปกขาญาณ มันจะมีความรูสึกวา ทุกอยาง
ไมมีความหมายสําหรับเรา รางกายจะพังก็เปนเรื่องของรางกาย มันจะเปนอยางนี้ จิตจะเปนอยาง
นี้ ถาอยางนัน้ ถาเปนฆราวาส วันไหนเปนอรหันตวันนั้น นิพพานวันนัน้ ถาพระก็ไมจําเปนตองถึง
อายุขัยเพราะวาเปนเรื่องหนึ่งตางหาก ก็รวมความวาขอบรรดาทานพุทธบริษทั ตัดสินใจไวทกุ วัน
เมื่อตัดสินใจอยางนี้แลวยามปกติ เวลาเราทํางานไมใชคิดอยางนี้นะ ทํางานปกติทุกวัน ใหทรง
ความดีไวคือ
1. ไมลืมความตาย
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
3. พยายามทรงศีลใหบริสุทธิ์
4. ทานการบริจาคพยายามใหไวตามกําลัง อยาใหมากเกินไป มากเกินไปเกินกําลังนี่
เดือดรอนภายหลัง เพราะทานเปนปจจัยตัดโลภะ ตามโลภ ศีลเปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ การ
คิดวา การเกิดเปนทุกขเปนปจจัยตัดโมหะความหลง ตัวสุดทาย
เปนอันวา การแสดงธรรมวันนีก้ ็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ เพราะเขาไป 45 นาที ใครเอาเทป
มา 30 นาทีหนาเดียวก็หมดเจงไปแลว วาจะเลานิทานเรื่องจริงใหฟงสักเรื่อง เมื่อคืนนี้เวลา 3 ทุม
กลับไปจากทีน่ ี่ กอนจะฟงนะ ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา แลวก็ภาวนาคาถาของทานวา สัม
ปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ วาตอกันไปเลยนะ สัมปติจฉามิ นี่ผลก็คือ
1. ขาศึกไมเห็นตัว
2. มีเมตตามหานิยมทุกอยาง เปนเมตตาบารมี
แลวก็ 3 ปองกันอันตรายทุกอยาง ทุกคนภาวนาวา สัมปติจฉามิ นะ แลวก็บทที่ 2 สัมป
จิตฉามิ ถาใครเขากลั่นแกลงเราสักเพียงใด ๆก็ตาม ผลการกลัน่ แกลงนั้นจะตกแกผูกระทําและ
พรรคพวก (โยมรับดีๆ จะ)
ก็รวมความวา สัมปคิจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ ใหทกุ คนภาวนาใหเปนปกติเวลาจะ
ภาวนาใหนึกถึงพระพุทธเจากอน ถาภาวนาคาถา 2 บทนี้ หรือบทใดบทหนึ่งถือวาเปนพุทธานุสสติ
กรรมฐานทั้งนีเ้ พราะวาเปนคาถาที่พระพุทธเจาใหโดยตรง

ตอไปก็เปนเรือ่ งนิทาน นิทานความจริง ความจริงสงสัยมา 3-4 วันแลววางานนี้นกั
ไสยศาสตรจะมาทํา แลวก็เมื่อคืนนีก้ ลับไปที่กุฏิปรากฏวา กระจกหนาประตูนอนแตก เห็น พรนุช
เฝาอยู แตกกระจายมาก ไอหัวหมาชนนะไมแตกมันชนหลายครั้งคอหมาจะหัก แตกระจกมันหนา
พอแตกก็เดินเขาไป พอเขาเลาใหฟงก็เฉยๆ เดินเขาไป ก็ถาม เทวดาชั้นจาตุมหาราช ที่เฝาอยู
ถามวา กระจกมันแตกเพราะอะไร ทานตอบงายวา แตกเพราะตีนยักษ (หมอแตกเพราะตีนยักษ)
พูดกับปาก ถามพูดกับอะไร พูดกับปาก ถามเรื่องราวมันเปนอยางไร
ทานบอกวา มีผูหญิงกลุม หนึ่ง ชายกลุมหนึ่งมุง เขามาทําไสยศาสตรในเขตวัดเมื่องานกอน
โนนเคยเขามาทีแลวเพราะวา กุญแจดานหนึง่ ไมไดไข หมาไปไมไดในรั้ว แกพยายามหักลุกกรงรั้ว
เขามา แกเผาหุน จนกระทัง่ ตนมะพราวตายไปตนหนึง่ แลวก็คราวนีก้ ็ตองการจะเขาเหมือนกัน ก็
บังเอิญมีทหารยืนรักษาการณอยูเขาเดินมาในสภาพปกติ ใครจะไปจับเขาได เพราะเครื่องไม
เครื่องมือขางในมองไมเห็น เขาเดินไปธรรมดาเขาแตงตัวแบบไหน เขาก็แตงตัวแบบพวกเรานี่
สวยๆ เขาอาจจะมานั่งที่ศาลารวมกับเราก็ไดเมื่อคืนนี้ ความจริงไมอาจจะนะ เขานั่งแนนะ เวลา 2
ทุมครึ่งประมาณ พรนุช บอกหมาเหาเสียงเกรียวกราวผิดปกติแสดงวาเขาในรั้วไมได ตอมาสักครู
หนึง่ ไดยินเสียงกระจกเปรี้ยงดังสนัน่ ไอกระจกนีห่ มาชนไมหัก ไมแตก มันชนหลายครั้งแลวคอหัก
กระจกแตกเปรี๊ยะเหมือนของหนักขวางเขาไป มันแตกราวไปหมด หมาทุกตัวนอนรองกลัวแสดง
ความกลัวมาก
แลวก็ตอนหมอจะใหยาฉีด เมื่อคืนกลับไปก็ฉีดยา ก็พอดีพระทานมา ทานบอกวา ตอน
กลางวันนี่จะมีคน 2 พวก แตคถาพูดอยางนี้อาจจะไมมีก็ได เตรียมกลองมาถายหนา มาทุกงานนะ
จะมีผูหญิง 2 คน แตงตัวแบบชาวบานเกาๆ มาลักษณะนีท้ ุกเที่ยว เรียกวาทวมใหญคนหนึ่งทวม
ยอมคนหนึง่ แกวางของปุบแลวรีบกลับไป คนพวกนี้ครั้งแรกที่ ศาลานวราช แตงตัวปอนๆ คลาย
ขอทานนี่ละเขาหอผามาวาง พอแกดูปรากฏวาเปนผายันตสีแดง ก็ทราบวาเขาทําไสยศาสตรก็ให
นที ไปทิง้ น้าํ พอ นที จับเขาปวดไปตลอดแขนเลย
มีครั้งที่ 2 ที่ ศาลานวราช เหมือนกัน เขาวางปุบแลวก็ไปแกดูเปนฟนคนนี่อาจจะเปนฟนผี
ลักษณะเขาทําอันนั้นจับแลวก็ไมเปนไร
มาครั้งที่ 3 ที่ 4 ที่นี่ศาลา 4 ไร นี่ก็มาลักษณะนัน้ แตอีกพวกหนึ่งจะแตงตัวสวย ทาทาง
สุภาพ เรียกทาทางดี เหมือนผูดีชั้นดีแลวก็มีสตางค คนที่จะหาทางเขาไปใกลคือ เขาดานหลัง จะ
เอาเงินมาทําบุญบาง แตวา เหตุผลไมพออยางงานหลอพระนี่ มาตอนนีน่ ั่งลอมอยู 5 คน มีพันเอก
คนหนึ่งที่ทาํ งาน เสนาธิการ ทานเจากรมบอกเปนนองชาย เจากรมเสริม แกเกงมโนมยิทธิแก
บอก เอไอคนจะฆาหลวงพอนี่อยูใกลเหลือเกิน แกก็นงั่ ดูอยู แกเห็นมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึง่ ก็
อาจจะมีเรื่องวันนั้น แตเขาก็ ความจริงเขานั่ง ทําทาดูโนนดูนี่ แตเขาไมดู ไอใจเขาใชคาถา
ไสยศาสตร ฉันก็รู แตกน็ ึกในใจวา สัมปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ บอกของมึงเอามาเทาไร ไม

เทานัน้ นะ เราไมมีเวลาจะรับ ยาม เยิม่ มันเต็มหมดแลว ใชไหม บอกมึงมาเทาไรมึงก็ไปเทานัน้ กูไม
เอาละ ก็ปรากฏวาลักษณะนี้วนั นีย้ ังมี แตคนที่ขึ้นขางบนมาขางหลังนี่ไมมโี อกาสเลนเสียแลว งาน
กอนนั้นขี้เกียจ เขาไปทําทาดี แตงตัวดี ยกมือไหวเรียบรอย อยางผูชายบอกผมอยากจะถามปญหา
ยกตัวอยางทัง้ ๆ ดร. ปริยญญา พูดปาวๆๆ ถาโดยคนมีมารยาทเขาไมไปคุยดวย อันนีพ้ วกเมื่อคน
นี้ ของใหญมาก คุณไสยเปนของประเภทที่โตมาก ถาถูกไมเขารางกายก็หมายถึงลม ดีไมดี
กระดูกหักไปเลย จึงไดชนเรียกวา ขนาดชนกระจกหนาๆ แตก เดี๋ยวไปดูก็ไดนะ ถายรูปไว แตวา
ตอนทีห่ มอจะฉีดยา ความจริงเวลาเห็นเข็มเขาไอตายไมกลัว มันหวาดเจ็บ กลัวนะไมกลัวนะหวาด
จําใหดีนะ เออ นี่เขาไมไดกลัวนะเวย เห็นเข็มก็ตายก็ไมกลัว กลัวเจ็บ เปนธรรมดาถาหากวามีอะไร
จะพึงเกิดขึ้นตองรวบรวมกําลังใจ ใชไหม แมแตเล็กนอย เราจะเชื่อไมไดปลายเข็มสะกิดนิดเดียว
อาจจะตายก็ได ตอนนัน้ ใจก็รวมเปนพิเศษ เมื่อใจรวมพิเศษเขาฉีดยาใหชว ยหลับ ตามปกติมนั จะ
ไมหลับ ยังไมหลับกอนมันจะใชนอยๆ นะ
อยางตอนนัน้ พระทานมาบอกพอดี วาคนพวกนีน้ ะ พรุง นี้จะมีผหู ญิง 2 คน แตงตัวขาดรุงริ่
งแบบชาวบานธรรมดา ชาวบานแบบธรรมดาๆ ไมอยางนี้ ไอนมี่ ันผิดธรรมดา อยูบ านเธอก็มาใน
รูปเดิมนําของมาใหวางแลวก็ไป แตของนั้นแตะตองเขาจะมึน ก็มี 2 คนมาชอบเขาดานหลัง
แบบเดิม เอาเงินถวายแลวก็ตามจับฉัน ฉันจับหลายหนแลวไมเปนไร มันใหทีไรเอาทุกที ทานเลย
บอกผลทีนี้ทา นบอกเวลาประสาทหมุนเคลื้มลงเสียงก็ออก (พวกนัน้ กําลังใชเครื่องไฟฟานวดอยูฟง
ไมถนัด) แตไอที่ทา นบอกวา ผลกรรมของพวกนี้นะมันก็ตามสนอง ในชวงวันนีห้ รือวันตอไปแลวแต
จัวหวะกฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเปดพวกนี้จะถูกงูซึ่งมีพษิ เหมือนพิษนาคกัด ถามงูอะไรครับ
ทานบอกงูของ ทาวิรูปกษ ติดตามเลย รวมความวา ถาบังเอิญใครจะตายสัก 5 ศพ ก็ไมเกีย่ วกับ
ฉันนะ ไมเกี่ยวมันตายนอกวัดนี่ไมชอบไมมีติดบังสุกุล แตอาจจะไมตายทันทีทันใด เทวดานี่ตองรอ
กฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเกิดเมื่อไหร ไมตองอายุขยั ก็จัดการเมือ่ นั้นแสดงวาติดตามเลยคนละ
40 องค คนละ 40 งูประเภทนี้จะเปนสีเขียวตัวสั้นลักษณะแปลก (ทําใหดูซิ)
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา จบไสยศาสตรไมตองวิตกวังกลนะ ถาเรามีความกลัวหวาดอยูบาง
ตอนเชาขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจาภาวนาอยางอืน่ ไปพอสมควรแลวนึกถึงพระพุทธเจาภาวนาวา สัม
ปติจฉามิ สัมปติจฉามิ นี่จะกันทุกอยางแมแตคนธรรมดานี่คิดกลัน่ แกลงเราอิจฉาริษยาเรา ผล
อันนัน้ จะตกกับเขา เขาและวกไมใชบุคคลคนเดียวนะ เวลาเหลือ 10 นาที ยังไมไดสตางคเลย นัง่
พูดเลิกพูดกอน พูดนานนี่ไมไดสตางค พูดนานนี่เสียเวลา พอทุกคนจิตสบายก็เห็น ลูกศิษยทาว
มหาราช นําผูหญิงมา 3 คนสอบถามวา มายังไง ใครใชมา เธอก็บอกชื่อมา ไอที่มานี่ขอปกปดนะ
นัตถิ โลเก รโหนามะ ความลับไมมีในโลก ถาฉันจะบอกเสียอยางก็หมดเรื่อง คนอืน่ รู ฉันรูก ไ็ มรบั
ใชไหม เขาบอกที่มาเสร็จ และก็ตอมาก็สอบสวยผูห ญิง 3 คนแลว ก็เลยบอก ลูกศิษยทา ว
มหาราช บอกปลอยเธอไปตามสภาพปกติ คือ ถอดสภาพเลยคาถาอาคมที่เขาคุมไวนะ ทําลาย

เสียใหเปนอิสรภาพ ทานก็ทาํ ตามนั้น หลังจากนั้นพระทานก็ชี้ใหดูทมี่ มุ ศาลาดานหนึ่ง บอกใครเขา
นั่งอยูตรงนัน้ อยาลืมวานึกวาบังธรรมาสนยงั ตูจะมองไมเห็นนะ ยิง่ เหมาะ บอกวานี่เขามันฟงขาว
วาผลงานของเขาเมื่อคืนนี้มผี ลเปนอยางไรบางใครใชมาฟงขาวหรือ ก็ขอแจงใหทกุ คนดวยวาถา
ใครมาถามนะใหตอบเขาวา ฉันก็ดี ลูกฉันทุกคนก็ดี ที่มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง จะ
ไมตายดวยโรคไสยศาสตรและคาถาอาคมตางๆ บอกเขาดวย บอกมีแรงเทาไหรก็ทําไปเถอะ
มันหมดพุงไปเองนะ ถามันเกงจริงตองทํา 24 ชั่วโมงไมเลิก ใชไหม นี่แสดงวามันไมเกงจริงนะ บอก
เขาไดเลย บอกวาลูกศิษยฉนั ก็ดี ลูกของฉันก็ดี ทุกคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง ถาบอก
ผลุบๆ โผล ๆ นี่ไมเอานะ ตายๆ ไปเฮอะ ไมเกี่ยว ทานบอกวา ใหบอกเขาไดวาลูกศิษยของฉันหรือ
ลูกของฉันทุกคนจะไมตายดวยโรคไสยศาสตร และก็ไมตายดวยโรคคาถาอาคม ก็รวมความวา ทุก
คนพนภัยใหมนั่ ใจในพระพุทธเจานะ อยามั่นใจในฉันนะเดี๋ยวเอาไอแจกนะ อยามัน่ ใจในฉันไมได
นะ

พระธรรมเทศนา เรื่อง มาฆบูชา
แสดงเมื่อ
วันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัน ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในมาฆกถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไอพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันกลางเดือน 3 เปนวันมาฆบูชาวันนี้เพื่อเปนการบูชาความดีขององคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ ฉะนัน้ บรรดาทานพุทธศาสนิกชนขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐจงึ ไดมาประชุมพรอมกันบําเพ็ญกุศล
การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ในตอนตนกอนจะมาบรรดาทานพุทธ
บริษัททัง้ หลายตางคนตางตัง้ ใจกันวา วันนี้เปน วันมาฆบูชา คําวา มาฆะ แปลวากลางเดือน 3
เปนวันสําคัญวันหนึง่ ในพุทธศาสนา ที่จัดวาเปนวันสําคัญ ก็คือวา หนึง่ เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง
โอวาทปาติโมกข และก็
ประการที่สอง เปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงปลงอายุสงั ขาร
เรื่องนี้จะไวเลาทีห่ ลังในโอกาสเมื่อมาถึงแลว บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายอันดับแรก
ตั้งใจถวายทาน และตัง้ ใจสมาทานศีล ตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนาทั้งสามประการนี้ลว นแต
เปนมหากุศล การถวายทาน บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทานนัน้ มีกําลังตางกันหลายอยาง แตทาน
ที่มีกาํ ลังมากที่สุด สวนหนึ่งก็คือ สังฆทานวันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายที่นาํ อาหารมาก็ดี
เปนสังฆทาน ถาถวายทานเปนสังฆทาน มีพระพุทธรูป มีผา ไตรจีวรก็ตาม ก็เปนสังฆทาน
เหมือนกัน
สังฆทานนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววาการถวายทาน
แตพระอรหันตรอยครั้ง มีผลไมเทาถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาหนึง่ ครั้ง การถวายทานแดพระ
ปจเจกพุทธเจารอยครั้ง
มีผลไมเทากับการถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึ่งครั้ง
ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง และ
ถวายสังฆทานรอยครั้ง มีผลไมเทากับการถวายวิหารทานหนึง่ ครั้ง
ฉะนัน้ การที่ทา นพุทธบริษัทนําอาหารมาวันนี้เปนสังฆทานแน แตวาการนําปจจัยมาถวาย
ทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ปจจัยนี้เปนทานสองอยางเปนทัง้ สังฆทานและ วิหารทาน ทางวัดจะ
แบงเปนสองสวน สวนหนึ่งเปนสังฆทาน คือ จัดอาหารเลี้ยงพระ หรือวาเสียคากระแสไฟฟา อีก

สวนหนึง่ จะสราง ทําการกอสราง เปนวิหารทาน ทั้งนี้เพื่อใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานผูเปน
เจาของทาน มีอานิสงสมากยิ่งขึ้น
ตอไปนี้ ก็ขอยอนกลับมาพูดเรื่อง มาฆบูชา คําวา มาฆบูชา บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ก็จาํ งายๆ วากลางเดือน 3 ก็แลวกัน แตวนั นี้ ทีก่ ลาววาเปนวันสําคัญของพระพุทธศาสนา
อันดับแรกก็คือ พระพุทธเจาแสดง โอวาทปาติโมกข โอวาทปาติโมกข หมายความวา เปน
โอวาททีก่ ลาวจากปากพระพุทธเจาเอง เปนการแนะนําบรรดาพระสงฆทงั้ หลาย เนื่องในการสอน
บรรดาพุทธบริษัทผูเขาถึงพระพุทธศาสนา เพราะวาเวลานั้น เปนเวลาทีพ่ ระพุทธเจาทรงอุบัติ
ขึ้นมาใหมๆ ก็ยังมีพระสงฆในพุทธศาสนานี่ไมมาก แตวาเฉพาะเวลาทีพ่ ระพุทธเจาแสดงโอวาท
ปาฏิโมกขกลางเดือน 3 มีพระสงฆ 2,500 รูป ก็มากอยู แตก็ยังถือวานอย แตการประกาศพระ
ศาสนาตอนแรก บรรดาทานพุทธบริษทั พระพุทธเจาไมไดอบรมเปนคณะ เปนแตเพียงวาใครเขา
มาบวชในพุทธศาสนา แลวฟงพระธรรมเทศนาปฏิบัติตามตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป คือบรรลุตั้งแต
พระโสดาบันขึน้ ไป พระพุทธเจาทรงสั่งใหไปประกาศ คือ สอนบรรดาพุทธบริษทั ที่เรียกวา ประกาศ
พระศาสนาทันที และก็ตรัสวา ในสถานทีแ่ หงเดียวกัน เธออยาไปสองรูป อยาไปสององค ใหไปองค
เดียว เพราะเวลานัน้ พระนอยมาก ศาสนาเพิ่งจะเกิดใหมๆ
ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรสอนไดมากขึ้น คือ หนึง่ คณะแรกก็ได ปญจวัคคีย
ฤาษีทั้ง 5 มี ทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททิยะ ทานมหานามะ ทานอัสสชิ นี่
เปนชุดแรก ชุดนี้เมื่อไดอรหัตผลแลว องคสมเด็จพระทศพลก็สงไปประกาศพระศาสนา ตอมา
พระพุทธเจาก็ทรงมาพบพวก พระยส พระยส นี่มีคณะมาก ทัง้ หมดนี่ เมื่อเรียนศึกษา
พระพุทธเจาเปนอรหันตแลวพระพุทธเจาก็สงประกาศพระศาสนา มาพบพวก ภัททวัคคีย อีก 30
รูปบางพบพวก ชฏิล อีกพันรูปนอง และก็พบ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ดวย
รวมความวาทัง้ หัวหนาคณะและบริวาร เวลานั้นทั้งหมด 2,500 รูปแตละองคเปนพระ
อรหันตหมด จําใหดนี ะบรรดานักเรียนทัง้ หลาย คือทุกองคเปนพระอรหันตหมด แตพอถึงวัน
กลางเดือน 3 เหตุที่คาดคิดไมถึงก็ปรากฏขึ้นนัน่ คือ บรรดาพระสงฆทบี่ วชจากพระพุทธเจาโดยตรง
และก็เปนอรหันตทงั้ หมดเขามาประชุมทีพระพุทธเจาพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย เขาเรียกวา มี
เหตุ 3 อยาง คือ หนึง่ บวชจากพระพุทธเจาโดยตรง สอง เปนพระอรหันตทั้งหมด สามมาประชุมที่
พระพุทธเจาพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย ดังนัน้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ ทําเหตุใหเกิดขึ้น คือ
แสดง โอวาทปาติโมกข
ก็รวมความวา วันสําคัญ วันมาฆบูชา คือ เขาเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต ยอนอีกครั้งวา
1. มีพระสงฆท่บี วชจากพระพุทธเจาโดยตรง
2. เปนอรหันตทงั้ หมด
3. มาประชุมพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย พระพุทธเจาไมไดสั่ง ตางคนตางมา

4. พระพุทธเจาแสดง โอวาทปาติโมกข
เขาเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต สําหรับ โอวาทปาติโมกข มีขอความยาวแตวาถาจะ
เทศนยาว บรรดาทานพุทธบริษัทก็ปฏิบัตไิ มไหว อยาเอาถึงขัน้ ปฏิบัติเลย แตจําไปก็อาจจะไมได
หมดใชไหม จําไดหมดไหม จําหมดแลวใชไหม ไมเหลือเลย ก็รวมความวา ถาเทศนกันทั้งหมด ก็ไม
เกิดประโยชน คนเทศนกเ็ หนื่อยคนฟงก็เมื่อยก็รําคาญ เอาเฉพาะหมวดตนที่พระพุทธเจาตรัสก็
แลวกัน ตรัสเปนพระบาลีหมวดตนวา เธอทั้งหลายในการที่เธอจะประกาศพระศาสนาในที่ใดก็ตาม
ใหสอนเหมือนกันหมดดังนี้ ใหทาํ ใหเหมือนกัน คือ สัพพปาปสสะ อกรณัง จงแนะนําใหคนทุกคน
ปฏิบัติแตความดี ไมปฏิบัติความชัว่ ละความชัว่ ทุกอยาง สอง กุสลัสสูปสัมปทา ปฏิบัติเฉพาะ
ความดีทกุ อยาง สาม สจิตตปริโยทปนัง ทําจิตใหผองใสจากกิเลส เอตัง พุทธานสาสนัง ทาน
กลาววา พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด
ก็ขอยอนอีกครั้งหนึ่งวา การที่พระพุทธเจาตรัสวันนัน้ ก็คอื หนึง่ ใหแนะนําใหทกุ คนละจาก
ความชัว่ ทุกอยาง ความชั่วมี 3 ชัว่ ชัว่ ทางกาย ชัว่ ทางวาจา และชั่วทางใจ ใหละเสียทัง้ 3 ชัว่
ละความชัว่ ทางกาย ก็คือ หนึ่งไมฆา สัตว สองไมลักทรัพย สามไปประพฤติผิดในกาม เปน
กรรมบถ 10 ถาไมมีขอสุรา
ละความชัว่ ทางวาจามีสี่อยางคือ หนึ่งไมพดู ปด สองไมพดู คําหยาบ สามไมพูดสอเสียดให
เขาแตกกัน สี่ไมเพอเจอเหลวไหล
ทางใจมีสามอยาง ไมอยากไดทรัพยสมบัตขิ องบุคคลอื่นใดมาเปนของเราโดยไมชอบธรรม
และก็ไมจองลางจองผลาญใคร โกรธยังอยู แตไมจองลาง จองผลาญ ไมพยาบาท และมีความเห็น
ถูก หมายความวา ยอมรับนับถือคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรงวา พระพุทธเจาสอนถูก อยางนี้
ชื่อวา ละความชั่วทัง้ กายทั้งวาจา และใจ
ถาละความชัว่ ทั้งทางกาย และทางใจ ทั้ง 3 อยาง ถาละไดอยางเบาๆ ขั้นตน ก็จะเปนพระ
โสดาบัน ถาจิตใจละเอียดลงไปหนอย ก็จะเปนพระสกิทาคามีตอมาจากการเปนพระโสดาบันก็ดี
พระสกิทาคามี ทัง้ สองประการนี้ เปนปจจัยใหไดเปนพระอนาคามี เมื่อถึงพระอนาคามีตัดฉันทะ
กันราคะไดแลว ตอไปก็เปนอรหันต เปนพืน้ ฐานทีม่ ีความสําคัญ
ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้ฟง โอวาทปาติโมกข ก็จําขอแรกไววา เรา
จะละความชั่วทุกอยาง คือ
ความชัว่ ทางกาย หนึ่งไมฆา สัตว สองไมลกั ทรัพย สามไมประพฤติผิด ในกาม ละความชัว่
ทางวาจา หนึง่ ไมพูดปด สองไมพูดคําหยาบ สามไมพูดสอเสียด ใหเขาแตกราวกัน สี่ไมพูดเพอ
เจอเหลวไหลไรประโยชน
ละความรูสึกความชัว่ ทางใจ ก็คือ ไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นใดที่เขาไมใหโดย
ชอบธรรม ประการที่สองความโกรธยังมีอยู แตไมจองลางจองผลาญใครประการที่สาม ยอมรับ

และปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยความเคารพ
นีเ่ ปน
โอวาทปาติโมกข ขอที่หนึง่
ขอที่สอง กุสลัสสูปสัมปทา ในเมื่อเราไมละเมิด ไมทาํ ความชั่ว ก็ตงั้ ใจปฏิบัติความดี ขอ
ที่หนึ่ง มีเมตตาความรัก และกรุณาความสงสาร หนึง่ เมตตาความรัก สองกรุณาความสงสาร และ
ก็สามมีจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร ใครไดดีพลอยยินดีดวย แลวก็สี่อุเบกขา วางเฉย เมื่อบุคคล
อื่นเพลีย่ งพล้ําไมซ้ําเติม
ขอยอนอีกครั้งหนึง่ วา ความดีที่เราจะพึงทําเปนมหากุศลใหญ คือ พรหมวิหาร 4 ไดแก
หนึง่ จิตมีเมตตา ความรัก สอง กรุณา ความสงสาร สามไมอิจฉาริษยาใคร มีจิตใจออนโยน ใครได
ดีพลอยยินดีดวย สี่อุเบกขา วางเฉย ในเมือ่ ใครเพลี่ยงพล้ําเราไมซ้ําเติม
และก็ สจิตตปริโยทปนัง การทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส อันนี้กพ็ ยายามนึกใช อนุสสติ
เปนเบื้องตน อนุสสติ ทีจ่ ะพึงใชทําจิตใจใหสะอาด ก็คือ หนึง่ นึกถึงความตายเปนอารมณ ให
ยอมรับตามความเปนจริงวา คนก็ดี สัตวก็ดี ในโลกเกิดมาทัง้ หมดตองตาย แตการตายไมใชการถึง
ที่สุดของชีวิต ถาบังเอิญกิเลสยังมีอยู บาปยังมีอยู บาปก็จะพาลงไปสูลงอบายภูมิ มีนรกเปนตน
ถาจิตใจคนบุญกุศล จิตใจก็พาไปสวรรค นี่อยางนอย
ฉะนัน้ เราจะตัดสินใจวา การตายคราวนีก้ ็ถือวา เราจะตายเพื่อไปสวรรคฉะนั้นพยายาม
ตั้งใจไปสวรรคทําอยางไร หนึง่ นึกถึงความตายไว เรียกวา เราจะไมประมาทในชีวติ คิดวาชีวิตมัน
ตองตาย ตายเมื่อไรไปสวรรคเมื่อนั้น
การที่จะไปสวรรคไดก็หนึ่ง มีความยอมารับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
ประการที่สอง มีศีลบริสุทธิ์ ตั้งใจสมาทานศีล 5 หรือสมาทานศีล 8 หรือกรรมบถ 10 อยางใดอยาง
หนึง่ เปนที่เราพอใจ ตัง้ ใจไว โดยเคารพวา เราจะปฏิบัติแน อยางนี้ทกุ คนตายแลวจะไมไปนรก
อยางต่าํ ก็ไปสวรรค อยางมีกาํ ลังใจอยางกลางก็ไปพรหม อยางมีกาํ ลังใจอยางสูงสุดก็ไปนิพพาน
นี่ถือวาอันดับแรก คือ โอวาทปาติโมกข นะ ที่มีความสําคัญใน วันมาฆบูชา แต
ความสําคัญอีกอันดับหนึง่ ก็คือที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร วันนีพ้ ระพุทธเจาทรงปลงอายุ
สังขารที่ ปาวาฬเจดีย
เวลานั้น ปรากฏวาพระพุทธเจาทรงมีอายุได 80 ป การประกาศพระศาสนาของ
พระพุทธเจาในตอนตนไดออกสูมหาภิเนษกรมณ วันแรกที่ออกจาพระราชฐาน พระยามาร ก็หา
หามวา สิทธัตถะ เธออยาไปไหน จงอยูใ นบานเมืองของเธอ หลังจากนี้ไป ใน 7 วัน ตําแหนงพระ
เจาจักรพรรดิจะมาถึงเธอความจริง คําวา ตําแหนงพระเจาจักรพรรดิ หมายถึง เปนราชาปกครอง
ทั้งโลกไมใชประเทศใดประเทศหนึ่ง ปกครองหมดทัง้ โลก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ พระยามาร วา
เราไมตองการ เราตองการพระโพธญาณ พระยามาร ก็หลีกไป

ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในตอนตน พอบรรลุ
เสร็จ พระยามาร ก็มา แลวบอกวา สิทธัตถะ ทานบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนอรหันต
องคแรกในโลกแลว จงนิพพานเสียวันนี้เถอะทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะวาการอยูตอไปมีแตความ
ลําบาก รางกายมันมีการแก มันมีการปวย มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทุกสิง่ ทุกอยางมี
แตความหนักมีแตความเหน็ดเหนื่อย จงนิพพานเสียวันนี้ พระพุทธเจาทรงบอกวา ปาปยะ ดูกรมาร
ผูมีบาป ถาบริษัทสี่ คือ อุบาสก ภิกษุ ภิกษุณี สี่เหลายังไมบริบูรณเพียงใด เราจะยังไมนิพพาน
ตอมาองคสมเด็จพระพิชิตมาร ก็ทรงประกาศพระศาสนาเรื่อยมาสิน้ เวลา 45 ป วันนี้ครบ
80 ปพอดี ปรากฏวากอนทีจ่ ะครบ 80 ปนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทพระพุทธเจารางกายพระองคก็
เหมือนคนธรรมดา ที่วา เหมือนคนธรรมดาเพราะวามีความหิว มีความปวยไขไมสบาย มีความแก
เหมือนกัน แตพระพุทธเจาแกไมมากเทาพวกเรา อายุ 80 ป ถาสังเกตใหดีจะดูหนุมกวาพวกเรา
อายุ 40 ปเพราะจิตทานเปนสุข
หลังจากนั้นปรากฏวาปวยมาก การปวยมากของพระองคคราวนัน้ หนักมากทรุดลงมาทุกที
มาวันหนึง่ สมเด็จพระชินศรีก็พิจารณารางกายวา เราควรจะอยูตอไปหรือควรจะนิพพาน ก็มา
พิจารณาดูวา บริษัทสี่ คือ พระผูชวย คือภิกษุก็ตามพระผูห ญิงไดแก ภิกษุณีก็ตาม อุบาสก
อุบาสิกาก็ตาม มีบริบูรณสมบูรณแลว มีมากมายพอดีแลว เราตถาคตก็เหน็ดเหนือ่ ยมามาก ควร
จะนิพพานจึงไดทรงตัดสินใจปลงอายุสงั ขารวา นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป อีก 3 เดือน ขางหนา คือ
วันกลางเดือน 6 เราจะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารามมหานคร พระอรรถกถา
จารยอธิบายวา พระยามารอาราธนาใหนพิ พาน แตความจริงไมใช นี่พระพุทธเจาพิจารณาตัวเอง
วามันแกมากเกินไป รางกายปวยไขไมสบายหนักขึน้ อยูไ ปมีแตความลําบาก ไมลําลากแตพระองค
คนเดียว คนอืน่ เขาลําบากดวย อีกประการหนึง่ คําสอนใดๆ ที่พระองคจะทรงหวงแหนไวไมมี สอน
หมดทุกอยางพระอรหันตเวลานัน้ ก็มีจาํ นวนแสน เฉพาะที่พระ ฆราวาสที่เปนอนาคามี ก็มีปริมาณ
มาก
รวมความวา พระอริยเจามากพอที่จะเปนทีพ่ ึ่งของชาวโลกได ตัดสินใจวานับแตนี้ไปอีก 3
เดือน เราจะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารามหานคร เมื่อพระองคทรงปลงอายุ
สังขารแลว ปรากฏวาแผนดินไหว ตอมา พระอานนท อยูขางนอก สงสัยก็มาถามพระพุทธเจาถึง
เหตุแผนดินไหว ก็ตรัสวา แผนดินไหวมีเหตุ 8 ประการ แตวันนี้แผนดินไหวเพราะพระองคทรงปลง
อายุสังขาร ขอเลาลัดตัดไป
หลังจากนั้นมา พระพุทธเจาก็ทรงปวยหนักขึ้นมาทุกวัน เวลานัน้ ปรากฏวาหมอประจํา
พระองคไมอยู คือ ทานชีวกโกมารภัจ เปนหมอประจําพระองคของสมเด็จพระบรมครุ ไมทราบ
ไปไหน บาลีพระอรรถกถาก็ไมไดบอกพระพุทธเจาก็ปวยหนักเขามาทุกวัน แตมีคนเขาไปหาทาน
ทานก็เทศน ทัง้ ๆ ที่ปว ยก็เทศน แตการเทศนของทานในตอนนั้น เลิกเทศนพระสูตร กับพระชาดก

เทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา คือ เทศนเฉพาะธรรมเบือ้ งปลาย คือ ใหคนรูจักรักษาศีล รูจักเจริญ
สมาธิ รูจกั ใชปญญา เพราะจะเปนปจจัยใหชวยตัวเองได
ตอมาไมชาไมนานเทาใด ก็ปรากฏวา ทานโกมาภัจ กลับมาจากธุระเมื่อเขามาเฝาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เห็นพระพุทธเจาทรงปวยหนักรางกายซูบซีดมาก ก็ทราบวา พระพุทธเจา
ปวยหนักครั้งนี้ เห็นทานจะไมไหว แตถึงกระไรก็ดี ถาเราถวายยาเม็ดเดียว โรคก็จะหายทันที
พระพุทธเจาจะทรงตัวอยูตอไป ทานโกมารภัจ ก็เขาไปถามพระพุทธเจากอนวาทรงเปนโรคอะไร
ถาพระพุทธเจาบอกโรค ทานก็ใหยาเม็ดเดียวก็จะหาย แตเวลานัน้ พระพุทธเจาไมทรงยอมบอกวา
เปนโรคอะไร สําหรับพระพุทธเจานี่ เราจะถามอะไรก็ตามนีถ่ ามได 3 ครั้ง ทานโกมารภัจ ถาม 3
ครั้ง ทานไมตอบ ก็ตองเลิกถาม ตอมาทานก็คิดวาถาพระพุทธเจาไมบอก เราจะทํายาขึ้นเม็ดหนึ่ง
ยาเม็ดนี้ถา พระพุทะเจาทรงฉันเราจะทราบทันที พระพุทธเจาทรงเปนโรคอะไร แลวจะถวายยาอีก
เม็ดหนึง่ จะหายจากโรคนีท้ นั ที
หลังจากนั้น ทานโกมารภัจ ก็ทํายาเม็ดนั้นขึ้นมาเขาไปถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ก็ปรากฏวาพระพุทธเจาไมทรงรับ ถวาย 3 ครัง้ ไมรับ ทานโกมารภัจ ก็เรียกวาจนใจ แลว
ก็เสียกําลังใจ เอายาไปทิ้งในบอน้าํ จะใหใครกินก็คิดวาไมสมควรเอายาไปโยนในบอน้ํา ก็เปนเหตุ
อัศจรรยบอลึก 9 วา น้าํ ฟูขนึ้ มาถึงปากบอเปนของอัศจรรย
หลังจากนั้น องคสมเด็จพระภควันตก็ทรงประกาศพระศาสนา ตามกําลังที่พงึ ทําได
เรียกวาใครมาก็ตาม ใครมาก็เทศน ใครมาก็สอน เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ําเดือน 6 วันรุง ขึ้นจะเปนวัน
นิพพานของพระพุทธเจาที่ กุสินารามหานคร พระพุทธเจาจึงทรงประกาศให พระอานนท
ประกาศกับพระวา วันนี้เราจะไป เมืองกุสินารามหานคร พระสงฆทั้งหมดมีเฉพาะพระอรหันต
จริงๆ 2 แสนเศษ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ทัง้ หลายมีตา งหาก และก็มพี ระปุถุชนตางหาก
คิดตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไป
รวมความวา การไปคราวนัน้ พระจริงๆ เกือบลานองคไปที่บาน นายจุนท แตวาพอไปใน
ระหวางกลางทาง ระยะทางที่ไประหวาง ปาวาฬเจดีย ถึง กุสินารามหานคร ใชเวลาเดินทาง
ยาว 120 โยชน พระพุทธเจาเดินไปแค 60 โยชน 60 โยชนเราก็เดินไมไหวแลวนะ ตาหงา นะ ก็
ปรากฏวาพระพุทธเจาทรงกระหายน้าํ จัด หิวน้ํา ก็บอก พระอานนท อานันทะ ดูกร อานนท เธอ
จงปูสังฆาฏิตรงนี้ตถาคตจะนั่ง ตถาคตกระหายน้าํ เหลือเกิน และมีความเหนื่อยมาก
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนัน้ พระอานนท ก็ปูผา สังฆาฏิแลวปรากฏ พระ
อานนท รองไห ตอนนัน้ เพราะวาพระพุทธเจาเดินทาง 60 โยชนไมเคยบอกวาเหนื่อย วันนี้
พระพุทธเจาทรงบอกวาเหนือ่ ย ทานเสียใจ เวลานั้นสมเด็จพระจอมไตรยังมีพระบัญชาวา อา
นานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก จงไปตักน้ํามา เราจะฉันน้ํา

พระอานนท ก็นําบาตรไป จะตักน้าํ ในแมน้ําใกลๆ แตปรากฏเวลานัน้ แมนา้ํ มันเหลือตื้น
น้ํามันลง เดือน 6 หนาแลง น้ําในคลองตืน้ มาก แตปรากฏวามีเกวียน 500 เลม ผานกอนหนาไปสัก
ประเดี๋ยวเดียว เมื่อ พระอานนท ไปถึงปรากฏวาน้ําขุน คลั่ก ไมกลาจะตักถวายพระพุทธเจา จึง
กลับมาใหมพระพุทธเจาจึงถามวาทําไมไมไดนํา้ มา พระอานนท ก็บอกวา เวลานี้ เกวียน 500
เลมมันผานไป น้าํ ขุนมาก ไมกลาจะตักมาถวาย องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา อานันทะ ดูกร
อานนท ไปตักมาเถอะ ตถาคตกระหายมาก ตอนนี้ พระอานนท กลับไปปรากฏวา ไอนา้ํ ที่ขนุ มัน
ใสแจวขึ้นมาทันที เหมือนน้าํ แกวงสารสมหรือน้ําฝน พระอานนท เห็นเปนอัศจรรย ก็ตักน้าํ มา
ถวายองคสมเด็จพระทศพล
เมื่อถวายแลว พระพุทธเจาฉันแลว ก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควา
ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขาวันนีม้ ีเหตุอัศจรรย คือ น้ําขุนคลัก่ เมื่อ
กี้นี้ ขาพระพุทธเจากลับไปใหม ใสเปนเหมือนตาตั๊กแตน พระพุทธเจาบอกวา อานันทะ ดูกร
อานนท นี่เปนเพราะกฎของกรรมที่ตถาคตทําไวแลวในชาติกอน
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัท เวลาทานทัง้ หลายจะปวยไขไมสบายก็นกึ ถึงพระพุทธเจา
บางนะ วากรรมทุกอยางที่เราทํามาแลวในกาลกอน มันใหผลกันเราทุกอยาง แมแตพระพุทธเจา
มันก็ไมเวน ทานก็บอกวา สมัยชาติกอนโนนระหวางที่เปนพระโพธิสตั ว ระหวางนัน้ เกิดเปนลูกของ
ชาวนาคนจน พอถึงเวลาเที่ยงพอแมก็ปลดควายจากไถ ใหนาํ ควายไปกินน้าํ เมื่อควายไปถึงทีน่ า้ํ
เปนบอเล็กๆ ไอบอตีนควายนะ มันมี 2 บอติดๆ กัน บอหนึง่ น้าํ ขุน บอหนึง่ น้าํ ใสควายก็จุมปากไปที่
น้ําขุน ทานเปนเด็กก็จริงแหล แตมีความคิดวา ควายมีความเหนื่อยมากไมควรจะกินน้ําขุน ควรจะ
กินน้ําใส จึงดึงสะพายยายปากควาย ยายมาบอน้ําใส ตอนหลังนี่องคสมเด็จพระจอมไตรจะเสวย
น้ํา เกวียน 500 เลมผานไป น้ําก็ขนุ คลั่ก พระอานนทไมตักมา เมื่อหลับไปใหมปรากฏวาน้ําใสแจว
นี่เปนอานิสงสที่ใหควายกินน้ําใส แตชักปากควายาจากน้ําชุน ใหอดน้าํ สักประเดี๋ยวหนึง่
เอาละ ทานพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่จะพุดกันก็รูสึกจะหมดแลว หลังจากนัน้ ไปองค
สมเด็จพระประทีปแกวก็ไปบาน นายจุนท นายจุนท ก็ทาํ ภัตตาหารถวายวันรุงขึน้ นัน่ ก็
หมายความวา ใชเนื้อสุกรออนดังเราทราบกัน แตกอนที่จะใชเนื้อสุกรออน อาหารนะมันมีหลาย
อยาง เนื้อหมูมีอยางหนึ่งทีท่ ําเปนพิเศษ เวลานั้นปรากฏวาเทวดากันพรหม นางฟาทัง้ หลาย เอา
อาหารทิพยลงมาโปรยปราย คือ อาหารทิพยนี่ ธาตุของพระสงฆไมสามารถจะยอยได จะยอยไดก็
แตธาตุของพระพุทธเจาพระองคเดียว พระพุทธเจาตรัสวา นายจุนท อาหารทีม่ ีเนือ้ สุกรออน เมือ่
ทําสําเร็จ เธอจงถวายตถาคตแคผูเดียว อยาใหคนอื่น เมื่อตถาคตฉันเหลือเทาใดใหฝงดินใหหมด
อยากินกัน มีอนั ตราย
หลังจากนั้นตอนสายๆ
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ลงไปสูวิหาร
ปรากฏวาเวลานั้น
พระพุทธเจาทรงประชวนมากอยูแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็เขาที่บรรทม ขณะที่เขาที่

บรรทมพระถวายงานพัดอยู เวลานัน้ เทวดาก็ดี นางฟาก็ดีบูชาสมเด็จพระบรมครูดวยดอกชบา
ใหญๆ โปรยปรายจากสวรรค เวลาใกลรุงสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรง
นิพพาน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลามาเตือนบอกวาครบ 30 นาทีแลว ในทีส่ ุดอา
ตมภาพก็ขอเตือนบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย วาวันนี้เปนวันสําคัญพุทธศาสนามาประชุมกัน
จงจําความสําคัญของพระศาสนาไปเพื่อตัวเองคือหนึง่ สักกายทิฏฐิ จงมีความรูสึกตามความเปน
จริงวาชีวิตนี้ตอ งตายประการที่สองถาเราจะตายชาตินี้เราไปอบายภูมิใหทกุ คนตั้งใจยอมรับนับถือ
พระพุทธเจาพระธรรม พระอริยสงฆดวยความเคารพ และจงมีศล 5 ก็ตาม กรรบถ 10 ก็ตาม ศีล 8
ก็ตาม อยางใดอยางหนึง่ ตามที่ชอบ ปฏิบตั ิใหครบใหทรงตัว

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสบุญ
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ทานัง สัคคดส ทานันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในวันสําคัญคือวันเขาพรรษา
เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีของบรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ที่ทา นทั้งหลาย
ตั้งใจกันมาหลายจังหวัด จังหวัดภาคเนือสุดมาจาก เชียงราย ภาคโตสุดมาจาก นราธิวาส มี
หลายคน แลวก็ทางทิศตะวันตกตั้งแตทาง กาญจนบุรี ตะวันออกมี จันทบุรี เปนตน เปนอันวา
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งใจบําเพ็ญกุศลดวยดี ในศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี
วันนี้ก็จะขอเทศนอานิสงสทกุ อยางโดยยอ
เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
บําเพ็ญกุศลหลายอยางดวยกัน เปนตนวา วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายตั้งใจถวายเปน
สังฆทานเปนใหญ ก็รวมความวา ถวายผาวัสสิกสาฏกก็เปนสังฆทาน ถวายภัตตาหารก็เปน
สังฆทาน จัดของตางๆ มาถวายพระเมื่อกี้นี้กเ็ ปนสังฆทาน ถวายภัตตาหารก็เปนสังฆทาน จัดของ
ตางๆ
มาถวายพระเมือ่ กี้นี้ก็เปนสังฆทานทัง้ หมดปรากฏวาวันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษทั ปรารภ
สังฆทานเปนสําคัญก็ขอนําเอา อานิสงสสังฆทาน เปนตัวอยางมาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษทํ
ในสมัยที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยยังดํารงพระชนมอยู วันนั้นเวลานัน้ อัครสาวก
ขององคสมเด็จพระบรมครู คือ พระสารีบุตร วันหนึ่งทานไดไปเที่ยวเมืองนรก ความจริงพระ
อรหันตนี่สว นใหญทานไปกันทุกคืน ไปสวรรคบาง ไปพรหมโลก ไปนรกบาง เปนปกติ ที่เปนอยางนี้
เพราะวาการคุยกับเทวดา การคุยกับนางฟา คุยกับพรหมเปนความสุขของพระอรหันต
คืนวันนัน้ ปรากฏวา พระสารีบุตร ไปเมืองนรก ไปดูนรกหลบายๆ ขุม กลับยอนขึ้นมา
แดนเปรต เวลานัน้ อัครสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเห็นเปรตผูหญิงคนหนึ่งผอม แลวก็
ผิวดํา กําลังนัง่ เอมือเช็ดผาดึงผาไปดึงผามาอยูเพราะปรากฏวาถาเธอวางผาเมื่อไร เวลานัน้ ไฟไหม
ตัวเมื่อนัน้ ก็จาํ เปนตองดึงยืดเขายืดออกตามธรรมดาของผา วางไมได
พระสารีบุตร เห็นเขาก็จําไดวา หญิงคนนั้นเคยเปนมารดาของทานมาเมื่อ 100 ชาติที่
ผานมา เปนอันวา มารดาทานคนนี้เปนคนมีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไมยอมคิดทําบุญทํากุศล
ฉะนัน้ อัครสาวกขององคสมเด็จพระทศพลก็เขาไปยืนใกลๆ แตยืนใกลๆ แลวก็ไมพูด ยืนเฉยๆ เวลา
นั้นหญิงคนนัน้ เห็น พระสารีบุตร เขาก็จาํ ไดวา พระองคนี้เมื่อ 100 ชาติที่ผานมา ไมใช 100 ปนะ
100 ชาติที่ผานมาเราเคยเปนมารดาของทาน เธอจึงถาม พระสารีบตุ ร วา พระคุณเจาจําฉันได
ไหม

อันนี้เปนลีลาของพระทานเหมือนกัน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท พระสารีบุตร ก็ถามวา
เธอกับฉันรูจกั กันมาตั้งแตเมือ่ ไร อันนีพ้ ระนะ พระรูแลวตองทําเปนไมรูอยูเสมอ หญิงคนนัน้ ก็บอก
วา เมื่อ 100 ชาติที่ผานมา ฉันเคยเปนมารดาของทาน แตวาทานเองเปนคนใจบุญ ใจกุศล ชอบให
ทานรักษาศีลแตฉันนี่เปนคนใจบาปหยาบชา ไมชอบใหทาน ไมชอบรักษาศีล ชอบแตทําบาปตาย
จึงไปเกิดเปนสัตวนรก พนจากนรกก็มาเปนเปรต
พระสารีบุตร ก็ถามวา แลวเธอตองการอะไร หญิงคนนัน้ หญิงเปรตก็บอกวา ถาทานจะ
สงเคราะหฉันวันรุงขึน้ ตอไป ขอทานจงบิณฑบาตแลวใหถวายสังฆทาน แกพระสงฆพระสาวกของ
องคสมเด็จพระสมณโคดม พระสารีบุตร ก็รับคํา
มาตอนเชาทานไปบิณฑบาตกลับมาทานมีบริษัทของทาน ลูกศิษยทงั้ 500 องค
บิณฑบาตไดของมาก็ไดของไมมาก เมื่อเวลานัง่ ฉันขาว ทานฉันนอกวงจากพระ ฉันองคเดียว พระ
ตั้งเปนวงกัน ทานก็นําใบไมมาใบหนึ่ง เพราะทานอยูปาเอาใบไมมาแลวหยิบ เอามือหยิบขาวนิด
หนึง่ ใสใบไม แลวก็กับนิดหนึง่ ใสในใบไมแลวก็ประเคนพระ หลังจากนั้นก็เอาน้าํ 1 ฝาบาตร
ประเคนพระ ไมมีขัน แลวเอาผากวางยาวคืบประเคนพระ เพราะวาผากวางคืบยาวคืบนี่บรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัทในศาสนาพุทธจะถือวาเปนผาจีวรแลว เปนผาทีม่ ีความสําคัญ
เมื่อถวายพระหมดแลว ตอจากฉันแลวเสร็จทานก็มาชวน พระอนุรุทธ พระอานนท
พระโมคคัลลาน เปนตน ชวนกันสรางศาลาคนละหลัง คําวาศาลาก็เพิงมาแหงน เอาเสากิง่ ไมปก
เปนเสา 4 เสา คนละหลัง เอาไมพาดเขาเอาใบไมมุง หลังจากนัน้ เสร็จก็ตางคนตางอุทิศสวนกุศล
พอเวลากลางคืนบรรดาทานพุทธศาสนิกชน คืนนัน้ พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลาน
กําลังนัง่ เจริญกรรมฐานอยู ก็ปรากฏวามีนางฟาคนหนึง่ พระโมคคัลลาน นี่ตามปกติทาไปเที่ยว
สวรรค เที่ยวนรก แตวันนัน้ ทานไมทนั จะไป พอกําลังนั่งเจริญสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ประเดี๋ยวเดียว
นะญาติโยมหายใจเขาไมทนั หายใจออก อรหันตก็สงบแลว ก็ปรากฏวามีนางฟาคนหนึง่ มีแสง
สวางมากเต็มจักรวาล เครื่องประดับประดาก็สวยมาก รางกายก็สวย มีวิมาน มีสระโบกขรณีลอย
มาดวย เขามาถึงแลว พระโมคคัลลาน ก็ถามวา ภคนิ ดูกร นองหญิงเธอมาจากไหน เธอก็ตอบวา
ฉันมาจากสวรรค ชั้นดาวดึงส ทานถามวา เธอทําบุญอะไรไวมีทพิ ยมากอยางนี้ วิมานของเธอก็
สวย เปนวิมานทองคํา สระโบกขรณีก็สวย เครื่องแตงกายก็สวย รูปรางหนาตาก็สวย แสงสวางมาก
นางฟาองคนนั้ ก็กลาวตอนกับสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาควา ทานผูเจริญ ฉัน
เคยเปนแมของ พระสารีบตุ ร เมื่อ 100 ชาติที่ผานมา เวลานั้นฉันเปนคนใจบาปอกุศล ไมชอบ
ทําบุญทํากุศล ไมชอบใหทานรักษาศีล ชอบแตทําบาปสวน พระสารีบุตร ชอบใหทาน ชอบรักษา
ศีล ทําแตบุญ อารมณคนทัง้ 2 คนนี้ตางกัน ฉันตายจากความเปนมนุษยก็ไปเกิดเปนสัตวนรก เมื่อ
พนจากสัตวนรกก็มาเปนเปรต เมื่อคืนทีแ่ ลวมานี้ พระสารีบุตร ไปพบฉันและตอนเชาไดถวาย
สังฆทานขาวสุกนิดหนึง่ กับขาวนิดหนึง่ ใสใบไม เอาน้าํ 1 ฝาบาตร แลวก็ผาผืนหนึ่ง

กับขาว กับขาวนิดหนึง่ เปนเหตุใหฉนั ไดรางกายเปนทิพย น้าํ 1 ฝาบาตรเปนเหตุใหฉันได
สระโบกขรณี แลวก็ผากวางคืบยาวคืบเปนเหตุใหฉันไดเครื่องประดับประดาอันเปนทิพย ทานทั้ง 4
สรางศาลาเพิงหมาแหงนคนละหลัง ทํางายๆ อุทิศสวนกุศลใหฉัน เปนเหตุใหฉันไดวิมาน
เมื่อ พระโมคคัลลาน ทราบดังนัน้ แลว ผลที่สุดก็คุยกันพอสมควรนางก็ลากกลับ นีแ่ หละ
บรรดาทานพุทธบริษทั วันนีท้ ุกทานสวนใหญตั้งใจถวายสังฆทานอยาลืมวาของทุกอยางที่ถวาย
ทั้งหมดนี่ เปนสังฆทานกับวิหารทาน โดยเฉพาะอยางยิง่ เครื่องชุดสังฆทานนะเปนสังฆทานแน แต
วาปจจัยของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เงินนะ คําวาปจจัยคือเงิน เปนผล 2 อยาง คือเปนผลของ
สังฆทานและวิหารทาน
เปนอันวา สวนใดที่เปนสังฆทาน ก็จะมีอานิสงสเชนเดียวกับมารดาของ พระสารีบตุ ร แต
วาของสังฆทานของบรรดาทานพุทธบริษัทดีกวาสมัย พระสารีบุตร ทานถวายมาก ก็เปนอันวา
เรื่องบาป เรื่องบุญคุณโทษประโยชนไมใชประโยชนสวนใหญ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย
ทราบแลว
ตอมาก็ขอพูดถึงเรื่อง อธิษฐานบารมี คําวา อธิษฐานบารมี คือการตั้งใจนึกใจไววา การ
ทําบุญคราวนีเ้ ราตองการผลอะไร หลายทานตองการผลไปนิพพานอันนี้มันไดแน ทุกคนปรารถนา
สวรรคก็ได พรหมโลกก็ได แตบางทานอาจจะยังไมปรารถนานิพพาน ไมปรารถนาสวรรค ไม
ปรารถนานรก ตองการความร่ํารวยก็ไดเหมือนกัน ดูตัวอยาง พระอนุรุทธ ซึ่งเปนสาวกขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาศักดิ์ศรีทานเปนนองพระพุทธเจาเปนลูกของอาในชาติกอ นๆ ทาน
อนุรุทธ ทําบุญอะไรก็ตามที เมื่อทําบุญเสร็จก็อธิษฐานสั้นๆ วา ขอผลบุญนี้ จงสําเร็จแกขาพเจา
ดวย การทีว่ า ขาพเจาตองการสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนา แตทา นไมไดพูดอยางนีน้ ะ
ทานวา ขอผลบุญนี้จงยันดาลใหคําวา ไมมี จงอยาปรากฏแกขา พเจา อธิษฐานดีไหม ขอ
งายๆ เพราะการใหทานก็ดี การรักษาศีลก็ดี การฟงเทศนก็ดี มันมีอานิสงส 3 อยางนี้ อยางใดอยาง
หนึง่ เวลาทานทําเสร็จทานบอกวา ขอผลบุญนี้จงบันกาลใหขาพเจาไดอยางนี้ คือวาเกิดทุกชาติถา
ยังไมถงึ พระนิพพานเพียงใด คําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา อธิษฐานแคนี้
ตอมาในชาติสุดทาย และทุกๆ ชาติที่ผานมา คําวาไมมไี มมีแก พระอนุรุทธ หมายความ
วา ตองการอยางใด ไดอยางนั้นสมความปรารถนา มาชาติสุดทายในสมัยที่เปนเด็ก ทานก็ไปเลน
ขลุกกับเพื่อน ตามธรรมดาถึงเวลากลางวัน มารดาก็สงขนมไปใหกนิ เลีย้ งเพื่อนดวยกินเองดวย
แตมาวันหนึ่งปรากฏวา ไอของที่จะทําขนมมันไมมถี ึงเวลาทานก็ใหคนรับใชมาบอกมารดาบอกวา
ไมตองการขนมจะกินดวยเอาไปเลี้ยงเพื่อนดวย มารดาก็บอกวาวันนีข้ นมไมมี คนรับใชก็ไปบอกวา
เวลานี้ขนมไมมี ทานบอกใหไปบอกแมเยอะ ฉันจะกินขนมไมมี เอาเขาอีกเพราะคนไมเคยไมมี
เมื่อเปนอยางนี้แลวมารดาก็อยากจะใหลูกชายทราบวา ขึ้นชื่อวาความเปนอยูของคน สัก
วันหนึง่ ขางหนาตองมีการขาดแคลน คําวาเศรษฐียยอขาดไป มันเปนอยางนั้น เวลานี้ของทําขนม

ไมมี แตลูกชายเราอยากจะกินขนมไมมี เพราะเคยไมเคยอด จึงตองการใหความไมมีปรากฏแกลกู
ชาย ใหลกู ชายรูวา ไอสิ่งทีม่ ันขาดมันมีอยู จึงนําถาดเปลาๆ มาวางเขา แลวก็นาํ ถาดเปลาๆ อีกลูก
หนึง่ มาปดฝาขางบน แลวใหคนใชไปใหแกลูกชาย เพื่อใหลูกชายจะไดทราบวา ขนมไมมีคือมันไม
มีขนม
แตวาเวลานัน้ ปรากฏวาขณะที่คนใชนําถาดไป เทวดาทีร่ ักษาตัว พระอนุรุทธ มีความ
รอนใจคิดวาวันนีถ้ า พระอนุรุทธ ไมไดขนม เราจะหัวแตก 7 เสี่ยงเพราะคําอธิษฐานบารมีของ
ทานเปนอยางนี้ จําเปนตองใหถาดทานมีขนม จึงบันดาลขนมทิพยใหปรากฏเต็มถาด เมื่อไปถึง
แลวก็ปรากฏวาขนมมันเต็มถาดและเปนขนมทีห่ อมและหวายมากกินอรอยกวาทุกวัน
เปนอันวาถึงเวลากลับบาน พระอนุรุทธ ก็ถามแมวา ถามพระมารดาทานเปนเจานะ
ถามวาทุกๆ วันนะ แมไมเคยรับลูกเทาวันนี้รึ มารดาก็ถามวา เปนอยางไร ทานบอกวาทุกวันขนมที่
อรอยอยางวันนี้ทาํ ไมแมไมทาํ ทําแตขนมทีอ่ รอยไมเทาวันนี้ วันนี้ขนมอรอยมาก
ก็รวมความวา มารดาก็ทราบวาบุญญาธิการของลูกนี่มมี าก ทุกวันทีล่ ูกตองการขนมก็เลย
ทําขนมไมมีสง ไป แมไมตองทําเอาถาดเปลาวางเขา เอาถาดเปลาปดแลวก็สงใหลูกไป เทวดาก็
ตองทําขนมทุกวัน นี่รวมความวาอธิษฐานบารมีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั มันไดกันแน
ตอแตนี้ไป ก็จะขอเทศนเรื่องยอๆ วันนี้เอายอๆ หมดนะ วันนี้มีญาติโยมทุกคน ตั้งใจมาใน
งานฉลอง พระเจาพรหม ก็ขอนําเรื่องราวของ พระเจาพรหม มาเทศนแกบรรดาทานพุทธบริษัท
ฟง คําวา พระเจาพรหมมหาราช พระเจาพรหม นี้เปนลูกชายของ พระเจาพังคราช ครอง
เชียงแสน ตระกูลนี้ตนตระกูลเดิมก็คือ พระเจา เดี๋ยวกอน เออ ตนตระกุลเดิมก็ไมตองเอากันนะ
มันไกลมากไป มันหลาย 30 รัชกาลกวาจะถึง พระเจาพรหม พระเจาอชุตราช เอาเปนอันวา
ตนตระกุลเดิม กันมาปกครองกันมาเรื่อย 30 รัชกาลเศษไมมีการรบราฆาฟน ไมมีการกบฏ มีความ
เปนอยูดวยความปกติ
ตอมาถึงสมัย พระเจาพังคราช มีอายุ 20 ป พระราชบิดา ขึน้ ครองราชยสมบัติเวลานั้น
ไทยเรามีความออนแอ เพราะไมมีสงครามไมเคยคิดรบ มีเมืองขึ้นมากและในชวงนัน้ ขอมดํา คือ
มอญ หริภุญชัย คือ ลําพูน ขึ้นเปนเมืองขึ้นอยูก อนเกิดแข็งเมืองขึ้นมา เขารวบรวมกําลัง ฝกปรือ
อาหารดี มีกาํ ลังอาวุธดี เขาพรอมก็ยกทัพจะไปตีเชียงแสน พระเจาพังคราช พระราชบิดาของ
พระเจาพรหมมหาราช ก็นํากําลังกองทัพที่มารับศีลที่ พะเยา
ในที่สุดก็สูสกึ ไมได แพ ขอมยึดประเทศไดขับไลคนไทยทั้งหมด ทัง้ ผูห ญิงผูชาย ทัง้ เด็กทัง้
คนแก เวลานัน้ คนไทยทีน่ นั่ มีประมาณ 100,000 คนขึ้นไปอยูทางดาน แมสาย มีเนื้อที่แคบๆ ไป
อยูใหมๆ บานเรือนมันก็ไมมตี องอาศัยตนไมอยู ขาวก็ตองกินหุงกระทะรวมกัน มีความลําบากมาก
แลวขอมก็บังคับใหคนไทยตองสง เครื่องบรรณาการคือ ทองคําปละ 4 ชัง่ ทองคําหนักปละ 4 ชัง่

นะ ไมใชเล็กนอยนะ ชั่งละ 80 บาท เวลานั้น พระเจาพังคราช เองก็ตองไปรอนทองคําเหมือนกัน
แตรอนไดหาไดก็มีความลําบาก
ตอมาขณะทีพ่ ระองคออกไปจากเมืองแลวก็คลอดบุตร คือภรรยาคลอดบุตร 1 คน จึงให
นามวา ทุกชิตะ เพราะเกิดในระหวางที่มคี วามทุกข ทานมีอายุ 20 ป พระเจาพังคราช ตอมาเมือ่
อายุ 22 ป ก็คลอดบุตรอีกคนหนึง่ รูปรางหนาตาสวยมาก ผิวเหลืองทรวดทรงดี รูปรางคลายๆ
พรหม จึงใหนามชื่อวา พรหม คือคําวา พระเจาพรหม
ตอนนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ขอยอนกลับไปตนเสียใหมกอน ในสมัยที่ขอมเขาปกครอง
เชียงแสน เวลานัน้ เขตที่ขอมอยูนะ คนไทยเขาไปไมไดทั้งๆ ที่เปนเมืองไทยเกา มันหามทุกอยาง
รุกรานทุกอยาง แลวมีความตองการอะไร คนไทยตองหาให มีความเจ็บแคนมาก มีความลําบาก
มาก
ตอมาวันหนึ่งก็มีสามเณรนอยองคหนึ่ง มีอายุประมาณ 10 ปเศษๆ ไมถึง 15 ป เขาไป
บิณฑบาตในเมืองหลวงของขอม ในเมื่อพระราชาเมืองหลวงของขอมทราบวาเปนลูกคนไทยก็สั่ง
ขับไลเณรสมาบัติ ก็มีความโกรธคิดวาขอมนี้มีความใจรายมาก ทั้งๆ ที่ประเทศนี้เปนประเทศของ
ไทยเดิมมากอน แลวขอมก็มาปกครองไมทันจะถึงป ใชอํานาจเพียงนี้ ในเมื่อเณรไมไดขาว ไมได
ขาวจากขอม ก็ไมไปหาขาวจากคนไทย ตัง้ ใจอธิษฐานจิตตั้งสมาธิ ยืนเอาบาตรเทินหัว ตัง้ ใจคิดวา
ถาชาติหนามีจริง เราขอเกิดมาเปนคนไทยใหม คิดจะฆาขอมทัง้ หมด หลังจากนั้นก็ระงับ นิวรณ 5
ประการ อารมณนี้ทงิ้ ไปกอน อธิษฐานแลวก็ทงิ้ ไป ตัง้ ใจเจริญฌานสมาบัติ คือทิ้ง นิวรณ 5
ประการคือ
1. กามฉันทะ ไมมีในจิต ปลงสงบ
2. ความโกรธไมมี
3. ความงวงไมมี
4. ความฟุงซานไมมี
5. แลวความสงสัยไมมี
ตั้งใจคิดวาเวลานี้ตองการทําสมาธิ ก็จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน กับ พุทธานุสสติ
ทั้งอารมณนวิ รณ ยืนเจริญฌานในที่สุด อดอาหาร ฌานก็ตั้งอยู เณรก็ตายลมลงตาย เมื่อตายจาก
ในเมื่อไปเกิดที่พรหม
ความเปนเณรเพราะอาศัยทรงฌานและจิตใจตั้งแบบนัน้ ก็ไปอยูท ี่พรหม
ชั่วคราว ชัว่ เวลาไมกวี่ ันนัก ก็จุติจากพรหมมาเกิดเปนลูก พระเจาพังคราช ตามคําอาฆาตที่
ตองการไว
ทีนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายอาจจะสงสัยวา ฌานสมบัติขนึ้ กับความอาฆาต มัน
ไมไดขึ้น ความอาฆาตมีอยู มีความโกรธ จะมีฌานสมาบัติไดยงั ไงอยาลืมวาผูทรงฌานนีเ่ ขา

สามารถระงับจิตไดในเมื่อความโกรธมีอยู เวลาทรงฌานจะตัดความโกรธทิง้ ไปจากใจ ทีนี้ความรัก
มีอยู ก็ตัดความรักไปจากใจชั่วคราวเวลานั้นปลอยจิตวางจากอารมณ จิตทรงอารมณได
ในเมื่อพระเจาพรหมเกิดมาแลว ได 2-3 ป เวลาเกิดมาเวลานัน้ ก็ปรากฏวามีเด็กทีเกิด
พรอมกัน 250 คน พระราชบิดาก็นาํ เด็กพวกนัน้ มาใหเปนเพื่อน ในขณะที่เปนเด็กๆ ก็ชอบเลนใน
การรบ ตั้งกองทัพ 2 ทัพ รุกบาง รับบาง ตามเรื่องวิธีการรบ ตอมาเมื่อโตขึ้นอายุพอได 12 ป ก็มี
ความรูสึกวา พรรคพวกมีความรูแกกลามากในเรื่องการรบ จึงวางแผนจะกูประเทศตั้งแตอายุ 12 ป
สั่งใหคนทุกคนรวมกันขุดสระใหญ สระน้าํ นะ และทําน้าํ ไหลเขามาจาก แมสาย ทีว่ าในเมือง เวียง
สีทวง นัน้ ไมยอมใหขาดน้าํ แลวก็ทาํ ทุกอยางเพื่อการบ ฝกปรือทหารในเขตภูเขาของจังหวัดนี้
เพราะเปนที่ลอ มรวบรวมเสบียงอาหารหมด ในเมื่อเห็นวากําลังดีแกกลา แลวคิดวาตอนี้ไป เรา
ตองการจะแข็งเมือง
พอเวลากลางคืนก็ปรากฏวามีเทวดาองคหนึง่ ไมไดมาเขาฝน เวลาที่ พระเจาพรหม ยัง
เปนเด็กนั้น ปรากฏวาทานเขามายืนแสดงตัว ทานบอกวา เราเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดางดึงสเท
วโลก มีนามวาอยางไรก็ลมื ไปแลว อานหนังสือมาหลายปแลว บอกวาวันพรุงนีจ้ ะมีชางลอยมา
ทาง แมนา้ํ โขง ถาทานจับไดตัวแรก เอาชางเปนชางทรง ขี่รบ จะปราบไดใน เรียกวา ในทวีปทัง้ 4
จะปราบไดทั้งหมด ถาจับไดตัวที่สองทานจะชนะในชมพูทวีปนีท้ งั้ หมด ถาจับชางไดตัวที่ 3 เรียกวา
ในเขตอาณาเขตนี้ ทานจะปราบขอมได และทุกสิง่ ทุกอยางจะเปนของทานในดินแดนแหงนี้
เมื่อ พระเจาพรหม ตืน่ ขึ้นเวลาเขาก็กราบทูลใหพระราชบิดาทราบ และขออนุญาตไปรับ
แมน้ําโขง พระบิดาก็ใหไป อนุญาตจึงไดพาเพื่อนอีก 250 คนไปดวย ไปนัง่ คอยใหชางลอยมา
กลางแมน้ําโขง แตปรากฏอยูสักพักหนึ่ง ไมมีชางมาแมแตงูหงอมมา งูหงอนมาตัวแรกลอยไป งู
ใหญมากก็สงสัยวาจะมีชา งทําไมมีงูเราไมตองการงู ก็ปลอยใหงูตวั แรกหายไป ลอยเลยไป สักครู
หนึง่ ก็มงี ูหงอนตัวที่ 2มาอีก ทานก็คิดวา เราตองการชาง ไมตองการงู งูมาเราไมตองการ ก็ปลอย
ไป คอยชางก็ไมมา พอตอมาตัวที่ 3 งูหงอนมาอีก ก็คิดวาไมใชชาง งูหงอนก็เอาละนีเ่ ปนตัวที่ 3 จึง
สงบวงบาศเขาไปคลองงูหงอน เมื่อบวงบาศคลองงูหงอนนไดปรากฏวางูหงอนกลายเปนชาง
ก็เปนอันวา วาสนาบารมีของ พระเจาพรหม จะไดแคในเขต ไมถงึ ชมพูทวีป ในเขตนี้
เทานัน้ เมื่อกลายเปนชางก็ขึ้นขี่หลังบังคับใหขึ้นฝง ปรากฏวาไมยอมขึ้นฝง เดินลุยน้ําไปลุยน้ํามา
จึงไดใหเพื่อนสงขาวใหเพื่อนไปสงขาวใหพระราชบิดาทราบ พระราชบิดาทรงทราบก็ถามโทร โหร
บอกวา ชางตองการ สะดึงอง คือแผนทองที่ดีดังๆ พระราชา พระเจาพังคราช จึงใหคนทําแผน
ทองคําทองทันที เมื่อได สะดึงทอง ผูกคอชางก็ขึ้นมา เมื่อไดชางมาแลวก็สั่งการแข็งเมืองไมสง
เครื่องบรรณาการ 3 ป เวลานั้นตองสงเครื่องบรรณาการแกขอม แตการแข็งเมือง ไมสงเครื่อง
บรรณาการ 3 ปนนั้ เขาถือวาเปนกบฏแลว แตขณะที่สงเครื่องบรรณาการ 3 ป ตองเตรียมกําลังไว
พรอม

ขอมเห็นวา ไทยไมสงเครื่องบรรณาการ 3 ป แสดงวาแข็งเมือง ก็เริม่ ยกทัพเขามาจะตีไทย
แตขณะที่กอนแข็งเมืองนั้น พระเจาพรหม วางแผนแบบนี้คนที่ฝกปรือการรบอยูแลวเขาใจวิธีการ
รบ สงไปเปลี่ยนเปนคนใชของธรรมเวลานัน้ ขอมมีไทยเปนทาส ตองการใชทาสก็ใชไทย มันไมตอง
เสียคาจาง ก็สงคนที่มีความฝกฝนในการรบตีแลวไปเปลี่ยนกับคนเกา เรียกวา ใชกําลังเขาไปซอน
กับกําลังของเขาแทรกภายใน
ในขณะที่ประเทศไทย ไดทราบขาววาขอมยกทัพมา พระเจาพรหมมหาราช เปนแมทัพ
เวลานั้นอายุ 16 ป อายุ 16 ปก็ขึ้นขี่ชาง พลายประกายแกว ก็ไมมีใครสู ตางตัวตางวิ่งหนี กองทัพ
ก็เสียขบวน ไทยก็กวดไลฆาฟนขอมตายไปมากพอเขาถึงเมืองทหารก็ไมยอมหยุดเพราะตัง้ ใจจะ
หาขอมใหตายใหหมด เขาถึงเมืองก็ดีในเมืองฆาในเมืองอีก ขอมอยูในเมืองไมไดก็เผนออก ลงมา
ทาง สุโขทัย พอกองทัพของไทย คือมี พระเจาพรหม นํามาถึง ทุงยั้ง เขตอุตรดิตถ ก็สั่งยัง้ ทัพ
เพรากวดไลฆาฟนขาศึกมา 3 วัน 3 คืนไมหยุด พักกองทัพใหหายเหนื่อยพอถึง ทุง ยั้ง ถึงที่แลวก็
มาพักที่ ชุมพล หลังจากนั้นก็รวมกําลังพลดีขอมตอไป
เวลานั้นประเทศไทยมันเปนประเทศเล็กๆ มีหลายประเทศรูวา เชียงแสน ไดไลตีขอมได
ฆาขอมก็ดีใจเพราะตางคนตางเกลียดขอม ก็นํากําลังทัพมาสมทบเมือ่ สมทบตีขอมมาถึง ศรีสัช
นาลัย
ตอนนี้ตามตํานานทานบอกวา พระอินทร พิจารณาดู เพราะอาศัยที่ พระเจาพรหม
มหาราช นี่มจี ิตอาฆาตขอมมาก ถาขืนปลอยไปตามนั้น ขอมจะไมมีเหลือในโลกนี้ และบาปกรรม
อยางหนักก็จะตกแก พระเจาพรหม จึงสั่งการยับยัง้ ตามตํานานทานบอกวา สรางกําแพงแกว
วิษณุกรรม สรางกําแพงเพชร สรางกําแพงเปนเพชรนัน้
แตตํานานจริงๆ เปนตามนี้ วามาถึง ศรีสชั นาลัย แลว เมืองศรีสัชนาลัย เขาไมยอมให
ผานเขต เมื่อไมยอมใหผา นเขตก็กวดขอมไมได ตองรบกัน จะพยายามผานใหได จึงทําพิธีการรบ
กันไวหนอยหนึ่ง ศรีสัชนาลัย เขาไมสตู อหนาเขาหนีเขาเมือง แตก็นําทหารเขาเชิงเทินเวลานัน้
ศรีสชั นาลัย เขามีปนพกสักประมาณ 200 กระบอก กําลังของ พระเจาพรหม มากจริง แตมแี ต
ดาบกับหอกเมื่อเขาตีเขาจึงยิงดวยเปนนกสับ ตายไปหลายคน พระเจาพรหม จึงสั่งวาถาอยาง
นั้นเราไมดี จะลอมเมืองไว ใหอดอาหารยอมแพไปเอง เมื่อลอมเมืองอยูไดประมาณ 2 อาทิตย ใน
เมืองก็เกิดสับสน
ตอมาก็มพี ระมหาเถระทานหนึง่ ทานไดฌานสมาบัติ ถามตอวาเปนพระอรหันต ได
ปฏิสัมภิทาญาณ ทานทราบความเปนมาของลูกสาว พระเจาเมือง ศรีสัชนาลัย พระนามวา ปทุ
มาวดี วาชาติกอนนั้นเคยเปนคูครองของ พระเจาพรหม มากอน แตที่ตองมาเกิดแยกกันก็เพราะ
ทานบารมี การบําเพ็ญทานตางที่ตา งกัน ไมเสมอกัน เวลาจะทําทานนั้น แยกกัน มีความพอใจไม
เหมือนกัน จึงมาเกิดตางที่ ทานจึงไปรายงานให พระราชาศรีสชั นาลัย ทราบวา ถาหากวาทาง

ราชาศรีสัชนาลัย ยกลูกสาวให พระเจาพรหม สงครามจะสงบ ในเมื่อเขานําทูตมาแจงใหทราบ
พระเจาพรหม ก็พอใจ ในเมื่อ พระเจาพรหม ได 2 ม. จําใหดีนะ
1. ม. เมือง เปนสัมพันธมิตรไปแลว
2. ม. เมือ
จําใหดีนะ ได ม. เมีย แลวก็ได ม. เมือง ก็สั่งเลิกสงครามกลับ เชียงแสน เวลานัน้ ตอมา
พระเจาพรหมมหาราช ก็ขยายอาณาเขตไปถึงริม แมน้ําพระยา นี่เลาความเปนมาของ พระ
เจาพรหมมหาราช เปนอันวา พระเจาพรหมมหาราช เปนพระราชาที่กูชาติเปนองคแรก เพราะ
ในสมัยกอนๆ นั้นไมมี เพราะไมมกี ารรบกัน ในเมือ่ ไมมีการรบกัน ไมมีการกูช าติ มาคราวนี้
กลายเปนการเสียทาเขา
ก็รวมความวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เวลาเหลืออีก 2 นาที ในเมื่อพูดถึง พระเจา
พรหม ก็มาพูดถึงเรื่องเทศน พระเจาพรหมมหาราช เวลานั้นทานเกงแตวาเวลานี้ พระเจา
พรหม ก็ตายแลว พระเจาพังคราช พระราชบิดาก็สวรรคตแลว ทุกคนสมัยนั้นก็ตายแลว แตทกุ
คนสมัยนั้นมาเกิดนั่งคุยอยูน มี่ ั่งหรือเปลาก็ไมเอารองเทาขวางมาก็แลวกันนะ ก็เปนอันวา กฎ
ธรรมดาของโลกก็คือธรรมะ ก็คือ
อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกคนเกิดขึ้นมาแลว ทีแรกก็เปนคนไทย มีประเทศอยูอยางมีความ
เปนสุข ตอมาถูกขอมไล นั่นไมเที่ยงอยูท ี่ไมได เมื่อความไมเที่ยงเกิดขึ้น ก็เปน ทุกข ในที่สุด
ถึงแมวา จะยืดประเทศกลับคืนไดมีความสุขแตก็ตองตายเปน อนัตตา
นี่แหละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ขอทุกทานฟงเรื่องราวของ พระ
เจาพรหม ก็ทราบวา ทุกคนเวลานัน้ ตายกันหมดแลว เราก็ตองตายเหมือนกัน
เอะ เวลานี้ใครมาสะกิดขางๆ ขอแถมหนอย เขาสะกิดขาง เขาบอกวาเวลานัน้ กองทัพของ
พระเจาพรหม แตงตัวแบบนี้ คือกอนจะทําการรบ 3 ป พระเจาพรหม สั่งใหทุกบานทอ ผาสี
ชมพู มี ผาสีชมพู เปนเครือ่ งนุง และเครื่องหมและใสทงั้ เสื้อกางเกง และก็มี ผาแดงคาดหัว มี ผา
แดงผูกคอ เปนสัญลักษณของกองทัพ เมืองสีทอง หรือ เมืองสีทวง ภาษาเหนือเรียก เมืองสี
ทวง นะ แตเราก็เรียก เมืองสีทอง
ก็เปนอันวาเวลานัน้ พระเจาพรหม ทานเกง ทานก็ตาย ตอนี้ไปบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ก็ตอ งคิดวา เราก็ตองตายเหมือนกัน ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานกอนจะตายก็ตั้ง
สัตยาธิษฐานไว เวลาหลังจากทําบุญทานตองการอะไร ถาตองการนิพพานก็หวังนิพพานจุดเดียว
เปนที่ไป ถาตองการสวรรคตองการพรหมโลก ก็หวังสวรรคจุดเดียว หวังพรหมโลกจุดเดียว ถาบาง
ทานไมแนใจวาจะไป สวรรคได จะไปพรหมโลกได อาจจะตองเกิดใหม ก็ตั้งใจอธิษฐานอยาง พระ
อนุรุทธ วา ผลบุญทัง้ หมดที่ขาพเจาทําแลวทัง้ หมดนี่ ขอคําวาไมมี จงอยาปรากฏแกขาพเจา
เพียงเทานี้ บรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายทุกอยางจะมีกับทาน

เอา เวลาหมดแลว บรรดาญาติโยม ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุด
แหงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน มีแต
ความสุขสวัสดิ์พัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มีอายุ
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาทุกประการ
อาตมภาพรับประทานวิสัชนายุติดว ย เวลาแตเพียงเทานี้ เอวังดวยประการฉะนี้
ญาติโยมประเดี๋ยวพอเสร็จนะ พระทานใหพรเสร็จอาตมาก็จะไปที่ พระเจาพรหม
มหาราช ตอนนัน้ ถาญาติพุทธบริษัทตองการจะถวายสังฆทานที่โนนเขาจัดสังฆทานไวนะ ถาสัง
ทานทีน่ ี่เวลาจะไมทัน เอาละ เมื่อไปถึงแลวก็จะบวงสรวง ตอนบวงสรวงนะเชิญ ทาวมหาราช กับ
เทวดา พรหมทั้งหมด และพระอริยเจาดวย เวลาบวงสรวงญาติโยมตองการอะไร ตองการความ
ชวยเหลืออะไรจากทาน ก็ขออธิษฐาน เอาก็แลวกันนะ

พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญูกตเวที
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
นิมิตตัง สาธุรปู นัง กตัญูกตเวทิตา ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กตัญูกถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ ในวันนี้การที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายพากันมาบําเพ็ญกุศลวันนี้ ทัง้ นีก้ ็เพราะวามี
ความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ ตามที่องคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐตรัสแนะนําวา บุญทัง้ หลายยอมเกิดแกบรรดาทานพุทธบริษัทก็คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
การบําเพ็ญ บุญกิริยา ทัง้ 3 ประการนี้ เปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษทั มีความสุขทัง้
ชาติปจจุบันและสัมปรายภพ และในที่สดุ ก็จะถึงพระนิพพานเปนที่สดุ ตอไป แตวาวันนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ทุกคนตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลทั้ง 3 ประการครบถวนแลว คือ
1. ทานมีแลว
2. ศีลสมาทานแลว
3. เวลานี้กาํ ลังสดับรับรสพุทธพจนเทศนา
อันเปนคําสัง่ สอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ
วันนี้จะเทศนเรื่อง กตัญูกตเวที คือความกตัญูกตเวทีนี้ ถาจะกลาวกันไมมีกําลังมาก
การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คนทีม่ ีความกตัญูรูคุณ รูอุปการคุณที่ทา นทําแลว
และตอบสนองคุณทานตามพระบาลีวา นิมติ ตัง สาธุรูปปานัง กตัญูกตเวทิตา ซึ่งแปลเปน
ใจความวา บุคคลใดรูอุปการคุณที่ทานทําแลว และตอบสนองคุณทาน เรากลาววา บุคคลนั้นเปน
คนดี
ความจริงตามพระบาลีที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนคนดีนหี่ ายากจริงๆ แลวก็ลงที่มี
ความสําคัญ ในความกตัญูรูคุณ เพราะการกตัญูรคู ุณนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ถาบุคคลใดมี
ความอกตัญูไมรูคุณทาน ทานทําใหแลวแตไมตอบสนองคุณทานดวยความดี เปนคนอกตัญู
สนองความรายตอทาน คนประเภทนี้จะไปที่ไหนก็หาความสุขไมได เพราะวาทุกคนถาทราบจริยา
ความเปนมาแลว ก็จะคิดวาคนที่มีคุณตอเขา เขาสามารถทําลายไดฉนั ใด เราเองถาจะสงเคราะห
เขาเมื่อไร เขาอาจจะสามารถทําลายไดเมือ่ นั้น

ดูตัวอยางองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กับ พระเทวทัต ความ
จริงพระพุทธเจาก็ดี พระเทวทัต ก็ดี ทัง้ 2 ทานนี้เปนญาติสนิทกัน พระเทวทัต เปนลูกของลุง
พระพุทธเจาเปนลูกของนองชายของลุงและตอมาพระพุทธเจาสมัยเปน สิทธัตถะ ราชกุมาร ก็
แตงงานกับนองสาว พระเทวทัต และในเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณแลว พระเทวทัต ก็เขามาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว ตอนนี้ถือวา
เปนสาวกผูรับฟง เพราะรับฟงคําสน และศึกษาพระธรรมวินัย และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
จนไดอภิญญาสมาบัติ แตวาเปนอภิญญาโลกีย นัน่ หมายความวา จะแสดงฤทธิ์แบบไหนก็ได
เพราไดอภิญญา 5
ตอมา พระเทวทัต เกิดความกําเริบ ตองการจะปกครองสงฆแทนองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ความจริงเวลานัน้ พระอรหันตยงั มีจาํ นวนมาก นับเปนแสนๆ องค แตวา พระ
เทวทัต เปนผูทรงฌานโลกีย มันเทียบกันไมได แตดว ยกําลังใจที่ พระเทวทัต จองเวรจองกรรม
กับองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ขอเลาความเปนมาของ พระเทวทัต สักนิดหนอย เกรงเวลาจะไมพอ คือวา พระเทวทัต
นี่บรรดาทานพุทธบริษัทที่จองเวรพระพุทธเจามาสมัยไหน ทานกลาวตามพระบาลีมีอยูวา
ในสมัยหนึง่ พระเทวทัต กับพระพุทธเจาเกิดมาเปนเพื่อนกัน ตางคนก็ตางเปนพอคาซื้อ
ของถูกขายของแพงตามราคาเชนเดียวกัน วันหนึง่ ปรากฏวามีตระกูลหนึง่ ยากจน แตวาตระกูลนัน้
ในอดีตเปนมหาเศรษฐี ก็ตระกูลนี้ยงั มีของเหลืออยูชิ้นเดียวคือ ถาดทองคํา วันนัน้ พอคาเทวทัต
ไปถึง คุณยายเจาของบานจึงนําถาดทองคําเพื่อจะมาขายในราคาของทองคํา พอคา เทวทัต เห็น
วาเปนคนจน เมื่อดูแลวก็บอกวาอันนี้ไมใชทองคําแท มันเปนทองคําปลอม หรือเปนทองกะไหลให
ราคาถูก คุณยายก็ทราบวาของทานเปนทองคําแท ทานก็ไมยอมขาย พระเทวทัต ก็มีความรูส ึก
วา ยายคนนี้แกแลวเปนคนยากจน ในที่สดุ ก็ไมรูจะขายใคร ก็ตองขายใหเราในวันหนา จึงหลีกไป
วันรุงขึน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจาของเราเปนพอคาเหมือนกัน
ไปที่บานนัน้
คุณยายก็นําถาดทองคํามาขาย พระพุทธเจาเห็นวาถาดทองคําเปนถาดทองคํา
บริสุทธิ์ ถาดทองคําแท จึงใหราคาทองคําเปนที่พอใจของเจาของ ก็เลยซื้อในราคาถาดทองคํา
เจาของก็พอใจ
ตอมาวันรุงขึ้น พระเทวทัต ไปใหม ถามคุณยายวาถาดทองคําอยูห รือเปลาคุณยายบอก
วาขายไปแลว ก็ขายในราคาทองคํา ก็ถามวาขายใหกับใคร ก็บอกชื่อพอคา พระเทวทัต ก็ทราบ
วาเปนเพื่อนของตนเอง กลับมาตอนเญ็นมาพบกันเขาก็ถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา
ทานไดซื้อถาดทองคําลูกนัน้ หรือพระพุทธเจาบอกวาซื้อมา พระเทวทัต โกรธ หาวาตัดหนาทําลาย
ผลประโยชนจงึ หยิบเม็ดทรายขึ้นมา 1 กํามือ ก็บอกวาอธิษฐานวา นับแตบัดนี้ตอไป เราขอจองเวร

จองกรรมทํารายทานทุกชาติจนกวาจะเทาทราย เมล็ดทรายเทากํามือ ก็หมายความวา ทรายเม็ด
หนึง่ ก็เทากับ 1 ชาติ
ตั้งแตชาตินนั้ เปนตนมา ปรากฏวา เทวทัต ก็ทําลายพระพุทธเจาตลอดมาพระพุทธเจาก็
ไมเคยตอบสนอง แตวาในที่สุดบรรดาทานพุทธบริษัท พระเทวทัต ก็ลง อเวจีมหานรก
พระพุทธเจาเปนผูทรงความดีมีความกตัญูกตเวทีไปนิพพานตางกัน
ทีนี้ตอมาก็จะขอเลาเรื่องความเปนมาของความกตัญูรูคุณโดยตรงแกบรรดาทานพุทธ
บริษัท เรื่องความกตัญูรูคุณนี่ ในเมือง พาราณสี ปรากฏวามีมหาเศรษฐีทานหนึ่ง มีลูกชายคน
เดียว ตอมาลูกชายไดฟง เทศนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็มีความเลือ่ มใส ตองการ
จะบวชในพระพุทธศาสนาเมือ่ ลาพอมาลาแมบอกวาจะบวช พอแมกบ็ อกวาทรัพยสมบัติทั้งหลาย
ของเรามีมาก จงอยาบวชเลยอยูปกครองทรัพยเถอะ ลูกชายไมพอใจใครจะบวช เมือ่ ในที่สุดพอแม
ไมอนุญาตก็ไมยอมกินขาวกินปลา นอนในหองไมออกมา
ปรากฏวาตอมาในวันหนา พอแมไปตามเพื่อนของบรรดาลูกชายมาใหปลอบโยนลูกชายก็
ไมยอม ไมยอมทําตาม จะบวชทาเดียว ถาไมใหบวชก็ขอตายในหอง ไมยอมกินขาว ก็เปนอันวา
บรรดาเพื่อนทัง้ หลายก็มีความเห็นวา ปลอยใหบวชเปนการกอน เพราะการบวชในพระพุทธศาสนา
ไมเหมือนอยูอยางเปนฆราวาส การเปนลูกมหาเศรษฐีจะตองการอะไรมันก็ไดทุกอยาง ตองการ
รอนไดรอน ตองการเย็นไดเย็น นี่เปนการสมมต ทานก็ไปแนะนํากับบิดามารดาของทานวาก็ขอให
บวชไปกอน ในเมื่อการบวชในพระพุทธศาสนานัน้ มันมีความปรารถนาไมสมหวัง เพราะตองการ
รอนก็ไดเย็น ตองการเย็นก็ไดรอน ทุกสิง่ ทุกอยางมาจากชาวบานได ถาชาวบานไมใหก็อด ใหมา
เปนที่ไมพอใจก็ตองกินก็ตองใช ไมชา ไมนานเทาไรในฐานะที่เปนลูกมหาเศรษฐีทนไมไหวก็ตองสึก
มาเอง พอแมก็เห็นชอบอนุญาตใหลูกชายบวช
เมื่อลูกชายเขาไปบวชในพระพุทธศาสนาแลว ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาตั้งแตตนจนอรหันต
แลวก็ลงองคสมเด็จพระภควันตเขาปาลึกเจริญพระกรรมฐานจนเปน
อรหันตพรอมกันเพราะความดี
ตอมาปรากฏวาบรรดาพอและแมอยูทางบานนี้เปนคนแกก็ไมทนั คนใช คนใชในบานขโมย
ของไปบาง คนทีก่ ูเงินทองก็โกงไมสง ดอกบาง ในที่สุดทานมหาเศรษฐีทั้งสองก็กลายเปนของทาน
หมดทรัพยสนิ มันโกงหมด มันขโมยกันหมดในเมื่อเหลือแตบานเหลือแตที่ เมื่อไมมีจะกินจริงๆ ก็
ตองขายที่ ในที่สุดก็ขายบานเมื่อหมดแลวก็ตองนั่งขอทานขางฝาเรือนเขา
ตอมาในกาลครั้งหนึง่ มีพระที่มาอยูตําบลเดียวกัน บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อฟงธรรม
จากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือเรียนพระกรรมฐาน เสร็จก็เขาปาไปพบพระองคนนั้ เขา
พระองคนนั้ ก็ถามวาคุณบานเดิมอยูท ี่ไหน เมื่อทราบวาเปนคนตําบลเดียวกัน ก็ถามถึงมหาเศรษฐี
แตก็ไมบอกวาเปนพอเปนแมถามแตเพียงวาทานรูจักทานมหาเศรษฐีทั้งสองไหม พระองคนั้นก็

บอกวา จะถามถึงทานมหาเศรษฐีเพื่อประโยชนอะไร เพราะวาเวลานี้มหาเศรษฐีทั้งสองนัน้ ไมใช
มหาเศรษฐีแลว กลายเปนคนขอทานไปแลว ทัง้ นีก้ ็เพราะวา มีลกู ชายคนเดียวลูกชายบวชใน
พระพุทธศาสนาไมกลับไปหาพอไมกลับไปหาแมคนรับใชมันก็โกงบางลักของ ขโมยของไปบาง คน
กูหนี้ยืมสินไปโกงมัง่ เวลานีท้ รัพยสนิ หมดขายที่ขายบานกินหมด แลวก็ตางคนตางเปนคนขอทาน
เมื่อพระลูกชายทราบ แตความเปนอรหันตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยอมเคารพกฎ
ของกรรม คําวาเสียใจไมมีในพระอรหันตแตความสลดใจมีอยู จึงไดกลับไปจากปา เขาไปเฝาองค
สมเด็จพระบรมครู แตมาถึงทาง 3 แพรง ก็มายืนนึกในระหวางทาง 3 แพรงวา ระหวางทางเมือง
ขวาไปหาพอกับแม ทางเบือ้ งซายไปสูพ ระมหาวิหาร เราจะไปที่ไหนดีกอน ก็คิดวาการเฝาองค
สมเด็จพระชินวรเปนของสําคัญ แตทวาพอแมเราก็สาํ คัญมาก ทราบวาทานเปนขอทานตองไป
เยี่ยมกอน จึงตัดสินใจยังไมเขาไปเฝาองคสมเด็จพระชินวร ไปหาพอและแมก็ไปเดินหา
ปรากฏวาพบพอกับแมทั้ง 2 คน นัง่ ถือกระเบื้องแตกๆ อยูขางฝาบานของชาวบาน นั่ง
ขอทานอยู เวลานัน้ สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็สลดใจเขาไปใกลและถามวา ถามคนแกทงั้
2 คนวา จําทานไดไหม ก็พอดีทั้ง 2 คนแกจําหนาลูกไมไดเพราะบวชเปนพระ แตวาจําเสียงได ก็
ถามชื่อลูกชาย ก็บอกวาใชก็เลยเลาความเปนมาใหพระลูกชายทราบ ลูกชายก็บอกวานัน่ เปนกฎ
ของกรรมปลอยไปเถอะ ในเมื่อพอแมมีความลําบากผมก็ตองการจะเลี้ยง จึงนําบิดามารดาทั้งสอง
จากคนขอทานเขาไปชายปา คือไกลบานหนอย ปลูกกระทอมนอยๆ ใหอยูและเวลาไปบิณฑบาต
กลับมา ไดขาวไดของมาก็ใหพอแมกนิ กอน เหลือเทาไรฉันเทานัน้ ถามีญาติโยมเขาถวายผาสบง
จีวรใหมๆ เขามาก็ใหพอแมใช เอาผาเกาๆมายอมกลับทําสีน้ําฝาดแลวก็ใชเสียเอง มีการเศรา
หมอง ตอมาก็อาศัยอาหารทีเ่ หลือบาง ไมเหลือบาง เหลือมากบาง เหลือนอยบาง ไมพอจะกินก็ซบู
ผอมลง
ครั้นในกาลตอมา บรรดาพระสงฆทั้งหลายทราบความเปนมาของพระองคนนั้ แลว ก็เขาไป
เฝาองคสมเด็จพระประทีปแกวกราบทูลวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาผู
เจริญพระพุทธเจาขา พระองคนนั้ ประจบคฤหัสถปฏิบตั ิผิดพระธรรมวินัยที่องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดา ทรงสอนไวองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสเรียก ใหพระองคนนั้ เขาไป
เฝาในเมื่อพระตามพระองคนั้นเขาไปเฝาแลว
องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ถามวาเธอประจบ
คฤหัสถหรือพระองคนนั้ ก็กราบทูลวาไมไดประจบคฤหัสถพระพุทธเจาขาทานก็ถามความเปนมา
บอกวามีคนเขามาฟองแตความจริงพระพุทธเจารูทุกอยางนะอยาคิดวาจริยาที่บรรดาพระทั้งหลาย
ทํานะ ทานไมรู ทานรู แตวาทานเห็นวาไมผิดทานจึงปลอย แตในเมื่อมีคนไปฟอง ก็ตองเรียกมา
สอบสวนตามระเบียบ
ทานก็บอกวามีคนเขามาฟองบอกวา เธอบิณฑบาตมาแลว แทนที่จะกินกอนกลับใหคนแก
2 คนกินกอน และเมื่อเหลือเทาไรกลับมากินทีหลับ นี่ประการหนึ่งและประการทีส่ อง ชาวบาน

ถวายผาใหมๆ มาเธอก็ไมใช กลับไปยอมสีใหมใหคนแก 2 คนนุง แลวเธอก็เอาผาของคนแกทงั้ 2
คนที่เกาแลวมาเย็บปะติดปะตอกันทําเปนผาไตรจีวร แลวก็ยอมน้ําฝาดแลวก็เอามาหมเอง เปน
การเศราหมองอยางนีจ้ ริงไหม
พระองคนนั้ อยาลืมวาทานเปนพระอรหันต พระอรหันตยอมไมปฏิเสธตามความเปนจริง ก็
ยอมรับวา เปนความจริงพระพุทธเจาขา
เมื่อพระองคนน้ั ยอมรับเปนความจริงแลว พระพุทธเจาก็ยงั ไมทรงตําหนิแตความจิรงถา
ผิดนะ ถารับอยางนีท้ รงตําหนิทันที เปนอันวา องคสมเด็จพระชินศรียังไมตําหนิยงั ไมกลาวโทษ
ทาน ถามตอไปวา คนแก 2 คนนะ สืบเนื่องเปนอะไรกันมากับเธอ
พระองคนนั้ ก็บอกวาคนแก 2 คนนั้น เปนบิดากับมารดา เดิมจริงๆ ทานเปนมหาเศรษฐี
ความจริงพระพุทธเจารูแลว แตวาทานก็ตอ งรายงาน เพราะวาพระองคอื่นไมรู ขาพระพุทธเจาเอง
เปนลูกชาย และเปนลูกชายคนเดียว ในเมือ่ ไดฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากัณฑ
แรกก็เกิดความเลื่อมใส ตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนา แตบิดาและมารดาก็คา น เพราะไมมีใคร
ครองสมบัติในที่สุดขาพระพุทธเจาก็อดขาวอดน้ํา พอแมเกรงวาจะตายก็ใหบวช เมื่อบวชแลวเรียน
กรรมฐานจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็เขาไปปฏิบัติในปาเวลานี้เปนพระขีณาสพ
พระพุทธเจาพอกลาวเทานี้ พระพุทธเจายกมือวา สาธุ ดีแลว วาดีแลวดีละๆ และตอมาก็ปรากฏวา
ทราบวาบิดามารดาทัง้ สองพนสภาพจากความเปนเศรษฐี คนใชในเรือนขโมยของบาง คนกูเ งินไป
โกงเสียบาง ทรัพยสินถูกโกงบาง ถูกขโมยบาง ทรัพยสนิ ก็หมด ขายทีข่ ายทางบาง ตอมาเงินขายที่
ขายทางก็หมด ตอมาก็ขายบาน กินเงินขายบานหมด ตองเปนขอทาน
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบดังนัน้ แลวสมเด็จพระ
ประทีปแกวแทนที่จะตําหนิ ทรงยกมือกลาววา สาธุ สาธุ สาธุ นั่นแปลวาดีแลว ดีแลว ดีแลว เธอทํา
อยางนี้ดี คือมีความกตัญูกตเวที คนที่มีความกตัญูกตเวที คือรูอุปการะที่ทา นทําแลว
ตอบสนองคุณทานดวยความดีเรากลาววา บุคคลนั้นเปนคนดี เธอปฏิบัติคนเปนคนดีมาก ปฏิบัติ
ตนเชนเดียวกันตถาคตสมัยเมื่อเปน สุวรรณสาม ไง ตาหงา ไมตองเทศน เรื่อง สุวรรณสามนะ
วันนี้ไมตองกลับบานกัน
ขอตออีกเรื่อง ไมตองกลับบานกันนะ ก็รวมความวา พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหพระองค
นั้นปฏิบัติอยางนัน้ ตอไป แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสกับพระวา ภิกขเว ดูกร
ภิกษุทงั้ หลาย ความกตัญูรูอุปการคุณทีท่ านทําแลว และเราตอบสนองคุณทาน นี่เปนความดีอัน
หประเสริฐ เพราะการกตัญูรูคุณตอบุคคลผูมีคุณ ยอมเปนความดีที่ทาํ ตนไมใหตกอับ นัน่ ก็
หมายความวาถาเรารูคุณทาน และตอบสนองคุณทาน เราจะไปในสถานที่ใดก็ตามที เมื่อใครเขา
ทราบขาววา เรามีความกตัญูรูคุณ บุคคลทั้งหลายเหลานัน้ เขาจะสงเคราะหใหมคี วามสุข คนทีม่ ี

ความกตัญูรูคุณ เมื่อมีชวี ิตอยูก็มีความสุข ตายจากชาตินี้แลวไปเกิดในชาติหนาก็มีความสุข มี
สวรรคเปนทีไปเปนตน
หลังจากนั้นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ชี้ไปที่ พระสารีบุตร วา
ภิกขเว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความกตัญูรูคุณในบุคคลทั้งหลายบุคคลผูมีคุณนั้น ดูตัวอยาง สารี
ุ ของพราหมณ แลวพระพุทธเจาก็ตรัสวา
บุตร สารีบุตร เปนสัตบุรุษ ผูมีความกตัญูกตเวทีรูคณ
ในสมัยหนึง่ ราธพราหมณ ราธพราหมณ นี่เปนคนแก แลวก็เปนคนจน มาวันหนึง่ พระสารี
บุตร ไดบิณฑบาตขางบานนั้น เดินเฉียดไป ทานราธพราหมณ ไดเอาขาวใสบาตร 1 ทัพพี ความ
จริงทานมีโอกาสใส เพียงครัง้ เดียวในชีวิตของ ทานราธพราหมณ ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะเปนคน
จนมาก ตอมาอาศัยที่เปนคนแกดวย แลวก็เปนคนจนดวย ลูกหลานก็เลยไมอยากจะเลี้ยง เขาก็
ปลอยใหมีความอดๆ อยากๆ ในที่สุด ทานราธพราหมณ ก็ตองมาอาศัยพระในวิหารขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูทนี่ ั่น อาศัยพระกินอยู 3 ป ก็ความจริง 3 ปนี้ พระพุทธเจาจะไมรู
นั้น ไมมี รู แตวายังไมถงึ วาระ
ก็ปรากฏวาเมือ่ ถึงปที่ 3 ผานไป วันหนึง่ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรวจอุปนิสัย
ของสัตวเวลาเชามืด ราธพราหมณ ตกในขายพระญาณของพระองค ในตอนเย็นจึงไดทรงเดินไป
ที่ ราธพราหมณ อยู บรรดาพระสงฆเห็นองคสมเด็จพระบรมครูเดินไปอยางนัน้ ตางคนก็ตา งตาม
ไป พอไปถึงที่ตรงนัน้ ก็ปรากฏวา ราธพราหมณ บริโภคอาหารเย็นเสร็จ นําน้ําที่ลางภาชนะ
ออกมาเทขางนอก ก็พบพระพุทธเจาพอดี
พระพุทธเจาก็ทรงหยุด ไมเดินตอไป ก็ถามพราหมณ มาอยูท ี่ไหนพราหมณก็ตอบวา มา
อาศัยพระกินพระเจาขา แตในบาลีเขาเรียกวา วิฆาสาโท วิฆาสาทา แปลวา ผูกนิ เดนตองมากิน
เดนพระพุทธเจา พระสงฆอยูพระพุทธเจาก็ถามวาทําไม ทานก็บอกวา เปนคนยากจนเข็ญใจ
ลูกหลานไปเลีย้ งพระพุทธเจาก็ถามวา พราหมณไมอยากจะบวชรึทําไมจึงไมบวช พราหมณก็บอก
วา ขาพระพุทธเจาอยากจะบวช แตวาไมมีใครบวชใหพระเจาขา พระพุทธเจาจึงไดหันไปถามพระ
วา ใครรูคุณของพราหมณนบี้ าง พราหมณคนนี้เคยมีคุณกับใครบาง พระสงฆทั้งหลายยืนเงียบ
ก็มีพระสารีบุตรองคเดียวนัง่ คุกเขาพนมมือ ตามบาลีวา นัง่ โขยงของเราตองนัง่ คุกเขา นัง่
โขยงพนมมือกราบทูลวา ขาพระพุทธเจารูคุณของพราหมณพระเจาขา พระพุทธเจาก็ถามวา สารี
ปุตตะ ดูกร สารีบุตร พราหมณมีคุณกับเธอเมื่อไร ทําอะไรใหกับเธอ พระสารีบตุ ร ก็กลาววา
เมื่อปกอนโนน ขาพระพุทธเจาไปบิณฑบาตใกลบา นของพราหมณพราหมณไดใสบาตรขาพเจา
ทัพพีหนึง่ พระเจาขาพระพุทธเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร สัตบุรุษผู
มีความกตัญูกตเวที มีความดีเปนประเสริฐ จงเปนอุปชฌายบวชใหแก ราธพราหมณ ในที่สดุ
พระสารีบุตร ก็บวชใหแก ราธพราหมณ เมื่อบวชแลว เวลาเขาพรรษาก็ลาองคสมเด็จพระ
ประทีปแกวไปจําพรรษาที่อนื่ กับ พระสารีบุตร

ความจริง พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน นี่ไมไดอยูประจํากับพระพุทธเจาอยูเปนเขต
กัน เพื่อรับสนองความดีความตองการของคนผูมีศรัทธา ในเมื่อตาย พระสารีบตุ ร ไปไมชา ไม
นานไมกี่วนั นัก ทานราธพราหมณ ก็ไดสําเร็จอรหัตผล
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน วันนี้เปนวันสารทจีนใชไหม วันสารทจีนนี่ เจก
เขามีแสดงความกตัญูรูคุณ วันวานนีถ้ ามเจก เผอิญเจกมีไมใชเจกมานะ ไมใช เจกหงา นะ ฮะ
ฮะ เจกหงา นี่เจกกิน ไมใชเจกไหว ถามวาสารทจีนเขาทําอะไรกัน แกบอกวาไหวปูยาตายาย ก็
สรุปแลววาไหวบรรพบุรุษผูม ีคุณอันนี้มีความกตัญูรูคุณของเขานะ ประเพณีของจีนนี่ความจริง
เขาดีมากไมใชไมดี
หนึง่ เวลาตรุษก็ดี เวลาสารทก็ดี เขาตัง้ เปนระเบียบไวเลยวาตองไหวบรรพบุรุษคือบุคคลที่
มีคุณในกาลกอน อันนี้เปนความกตัญูรูคุณของเขา การเคารพบุคคลผูมีคุณก็ดูเจก เจกนะจนไม
นานนะ ตาหงา นะ ใชไหม นานไหม แตกอนนัน้ พวกจีนนี่เวลาทีเ่ ขามาจากเมืองจีน มาประเทศ
ไทยสมัยกอนเขาไมมีอะไรมา ไมมที ุนมา เขาบอกวาเสื่อผื่นหมอนใบ ในที่สุดก็เปนมหาเศรษฐี
อยางคนทีเ่ ปนเจาของธนาคารใหญ ก็มีสภาพอยางนั้นเชนเดียวกัน ก็รวมความวา ความกตัญู
เขาทําอยางไร นีเ่ หลือเวลา 2 นาที กตัญูแปลวา รูคณ
ุ รูคุณทานที่กระทําแลวอยางบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั มาบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็ถือวาเปนผูรคู ุณในความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เปนการสนองคุณทานพระพุทธเจาบอกวาใครจะสนองคุณตถาคต ก็ใหตั้งอยูในธรรม
ธรรมที่ใหตั้งอยูก็คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ทานเปนปจจัยใหตัด โลภะความโลภ เพื่อ
พระนิพพาน ถายังไมถงึ พระนิพพานเพียงใด ทานจะเปนปจจัยใหเกิดมาเปนคนร่ํารวยในชาติตอไป
เปนมหาเศรษฐี
ประการที่ 2 สีลมัย ศีล เปนปจจัยใหตัด โทสะ ความโกรธ ถายังไมถงึ นิพพานเพียงใด ศีล
จะเปนปจจัยใหมีความสุข ทัง้ เกิดเปนคนก็มีความสุข เกิดเปนเทวดา เปนพรหมก็มีความสุข และ
3. ภาวนามัย ภาวนาเปนการใหเกิดปญญา คนที่มีปญญานี่มคี วามสุข (มีเสียงคน
รอง) อาวแลวกัน ใครจะไปนิพพานจะไปนิพพาน ไมเปนไร ไมเปนไรไมสบาย
ในที่สุดนี้ก็ปรากฏวา ถาพระสงฆในพระพุทธศาสนา พระทุกองคโปรดทราบวา การบวชนี่
เปนสีลาเปนความดีของทาน ที่เปนความกตัญูรูคุณตอพระพุทธเจา ถาไมมพี ระพุทธเจาเราก็ไม
มีผาเหลืองจะหม ถาไมมีบารมีของพระพุทธเจา เราก็ไมมีขาวจะกิน ผาก็ไมมหี ม ขาวก็ไมมีกนิ วัด
ก็ไมมีอยู ที่เราบวชไดอยางนี้เปนเพราอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระบรมครู การสอนงคุณทานก็
ตั้งใจปฏิบัติความดีอยูในพระธรรมวินยั ดวย ปฏิบัติความดีดวย ชวยกันปฏิบัติใหเขาถึงผลแหง
ความดี จะเปนที่สรางความสุขแกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระที่ปฏิบัติความดีเปนปจจัยใหเกิด
ความสุข เพราะอะไร

เพราะวาถาตอนเชา พระทุกองคเขาฌานสมาบัติตามกําลังที่จะพึงได ถาสมาธิมาก็ตาม
นอยก็ตาม พยายามอันดับแรกกําจัดนิวรณ 5 ประการกอน จะทําวัตรไดแคที่ 2 ทีก็ตามใจ ไม
เปนไร ไมตองมาก ตอจากนั้นไปก็ตงั้ อารมณวิปสสนาญาณ ใหรูจักการเกิดแกเจ็บตายวามันเปน
ทุกข เวลานั้นอารมณจะปลอดจากิเลส ก็ตั้งสมาธิภาวนานิดหนอยก็ใชได อยางนี้ทาํ อยางนีช้ ื่อวา
พระเขาสมาบัติ ตอนเชาทุกวันตอนเชามืด หลังจากนัน้ ก็ไปบิณฑบาต ญาติโยมพุทธบริษัทใส
บาตรก็ถือวาใสบาตรกับพระออกจากสมาบัติ อยางนี้มอี านิสงสสูงกวาพระปกติธรรมดาหลายแสน
เทา
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย พูดมาพูดไป มันก็เหนื่อยทนไมไหว ตาหงา
ตองเลิกนะ เวลาหมดพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สดุ แหงพระธรรม
เทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ทัง้ 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุข
สวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิง่ ใดก็ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการ
อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในกตัญูคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ธัมมิกอุบาสก
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ปุญญานิ ปรโลภัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาฏินัน ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน ปุญญาภิกถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมีทบี่ รรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลาย
ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษคอื วันพระแรม 15 ค่ําในวันนี้ เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายไดตั้งใจ
บําเพ็ญกุศลหลายอยางดวยกัน คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน บรรดาทานพุทธบริษทั ทําแลว
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล บรรดาทานพุทธบริษัทสมาทานศีลแลว แลวก็
3. ภาวนามัย กําลังปฏิบตั ิกันอยู คือตั้งใจรับรสพุทะพจนเทศนา เปนคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็รวมความวา การทําบุญวันนี้ของบรรดาทานพุทธบริษัทมีประโยชนมากดวยกันคือ 1.
ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา คําวาภาวนาหมายความวา เจริญสมาธิเพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายอาจจะยังไมเขาใจคําวาสมาธิก็มีอยูบางบางทานก็เขาใจแลว บางทานก็ยังไมเขาใจ จะ
อธิบายคําวา สมาธิใหฟง คําวาสมาธิแปลวาการตั้งใจ
บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายตั้งใจมาจากบานวา วันนี้เปนวันพระ เราจะนําภัตตาหาร
ไปถวายแกบรรดาภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา อยางนีเ้ ปนสมาธิใน จาคานุสสติกรรมฐาน เปน
กรรมฐานกองที่ 1 ที่บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจมาจากบาน และคํามาแลว
แลวก็สมาธิกองที่ 2 คือ ศีล สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล คือบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ตางคนตางมา ตางคนตางมีความคิด บางทานคิดวาวันนี้เปนวันพระ เราจะรับอุโบสถศีล
อันนีท้ ี่สมาธิใน สีลานุสสติ บางทานคิดวาวันนี้เปนวันพระเราจะไปรับศีล 8 ถือศีลอุโบสถ แตวา
กําหนดจะรักษาตลอดวันไมได แตถาตั้งใจจะเคารพศีลตามเวลาที่เราตองการ อยางนี้ก็ถือวาเปน
สมาธิในศีลถาจิตใจมีความตั้งใจอยางนีถ้ อื วา มีสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน
เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานตัง้ ใจสดับรับรสพุทะพจนเทศนา ในคําสัง่ สอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระนํามาเทศน เวลานี้ก็เปนสมาธิใน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
กอนทะจมาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีความนึกถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่จํา
พรรษาอยูในวัดนี้ นึกถึงพระสงฆรูปใดรูปหนึ่งก็ดี หรือนึกถึงพระสงฆทั้งคณะก็ตาม อยางนี้จัดเปน
สังฆานุสสติกรรมฐาน

ก็รวมความวา เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัท เจริญพระกรรมฐานหลายอนุสสติดวยกัน มี
อานิสงสใหญ การเจริญพระกรรมฐาน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการตั้งใจแมจะมีสมาธิ
เพียงเล็กนอย เวลาสัน้ ๆ แตความจริงสมาธิของบรรดาทานพุทธบริษัทในวันนีน้ ั้น ไมสนั้ เลย
เพราะวาการถวายทานแตพระสงฆ ทานตัง้ ใจกันมาหลายวันแลว การที่ตั้งใจวาจะทําบุญวันพระนี้
มันตั้งใจมาหลายวันขณะทีต่ ้งั ใจวาจะมาทําบุญนั้นเปนสมาธิแลว ตั้งใจจะมารับศีล ก็เปนสมาธิอยู
แลว ตั้งใจจะมาฟงเทศนกเ็ ปนสมาธิอยูแลว เพราะฉะนั้นเวลาของบรรดาทานพุทธบริษัทไมนอย
ทรงสมาธิอยูมาก
และการทรงสมาธิของบรรดาทานพุทะบริษัทในอนุสสติทั้ง 3 คือ จาคานุสสติ คือตั้งใจให
ทาน สีลานุสสติ ตั้งใจรักษาศีล จะมากจะนอยเต็มวันหรือไมเต็มวันก็ตาม แลวก็ พุทธานุสสติ
นึกถึงพระพุทธรูปที่วัดเปน พุทธานุสสติธัมมานุสสติ นึกถึงการตั้งใจฟงเทศน จะมาฟงเทศนดวย
เปน ธัมมานุสสติ แลวก็นกึ พระสงฆในพุทธศาสนา เปน สังฆานุสสติ รวมความวาอนุสสติใหญ
ทั้งหมดทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัทกําหนดนี้ ครบถวนทุกประการมา และก็ไดทําแลว
ถาจะกลาวถึงอานิสงส
อานิสงสของบรรดาทานพุทธบริษทั ทีท่ ําสมาธิอยางวาสมาธิ
เล็กนอย ถาทานพุทะบริษัท ทําไดก็มีเปนปจจัยใหเกิดเปนภุมเทวดาบางอากาศเทวดาบางชัน้ บาง
แตวากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษทั มีสมาธิสงู มากกวานัน้ อยางนอยที่สุดกําลังใจของบรรดา
ทานพุทธบริษทั อยูในขัน้ อุปจารสมาธิ คําวา อุปจารสมาธิ นี่แปลวา เขตฌาน แตถาเอากัน
จริงๆ สมาธิของบรรดาทานพุทธบริษทั ถึงขั้นฌานแน เพราการตั้งใจมาหลายวันวา เราจะถวาย
ทานแกพระสงฆในพระพุทธศาสนาตัง้ ใจกันมาหลายวัน และก็ตั้งใจแนนอน การตั้งใจแนนอน
อยางนี้เปนฌาน ตั้งใจวาจะมาฟงเทศนในวันพระอยางนี้เปนฌาน เพราะหลายวันมาแลวตั้งใจวา
จะมาพบพระสงฆในพระพุทธศาสนาในวัดนี้ ตั้งใจมาหลายวันมันก็เปนฌาน
นอกจาผลของทาน
ฉะนัน้ กําลังของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่มาทําบุญวันนี้นนั้
การให ก็ยังมีกําลังใหญคือ สมาธิ เขาสนับสนุน ถากําลังสมาธิของบรรดาทานพุทธบริษทั อยูขนั้
อุปจารสมาธิ ตามพระบาลีทานบอกวา สวรรค 6 ชั้น เลือกอยูไดตามชอบใจ จะเปนชั้นไหนก็ได
ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษทั เปนฌานก็เลือก พรหม เปนทีอ่ ยูไดตามอัธยาศัยเหมือนกัน
ไปเปนพรหมได
ก็จะขอยกตัวอยางสมาธิเบาๆ ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยพระพุทธเจาทํากัน
คือวา ทานธัมมิกอุบาสก ทานธัมมิกอุบาสก นี่เปนคนนับถือพระพุทธศาสนามาก มีความ
เคารพในพระพุทธเจามีความเคารพในพระธรรมและพระอริยสงฆเปนอยางยิ่ง
ตอมาภายหลัง ทานธัมมิกอุบาสก แกลงไป และไอการปวยไขไมสบายก็บงั เกิดขึน้ เวลา
นั้นถึงขั้นตายกันแน ความตายจะเขามาถึง ในเมื่อการปวยหนักเคียดขึ้นมาทานก็คิดวา เราไมมี
โอกาสไปฟงเทศนจากองคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาหลายวัน จึงใหบรรดาลูกหลานทั้หลาย

ไปนิมนตพระจากสํานักขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือวาไปขออนุญาตพระพุทธเจาวา ขอ
นิมนตพระไปสัก 9 องคใหไปสวดพระปริตร คําวาสวด พระปริตร ก็คือสวดมนตเย็นตามที่บรรดา
พระสวดกัน ในพระอุโบสถสวนมาก บรรดาลูกหลานทัง้ หลายเห็นวาพอมีความตองการอยางนัน้ ก็
ไปนิมนตพระให
ครั้นไปนิมนตพระมาแลว เวลานั้นปรากฏวา ทานธัมมิกอุบาสก ขณะที่ปวยอยูจติ นึกถึง
พระพุทธเจาบาง นึกถึงทานการบริจาคบาง นึกถึงเทศนที่ฟง บางตามกําลังของจิต ไมใชวาจะนึก
ตะเรียบรอยไปทุกตลอดเวลา บางครั้งมันมีทกุ ขเวทนามาก ก็เจ็บปวยเปนของธรรมดา จิตก็ตองลด
บางครั้งเมื่อจิตปรากฏวามีความวางเกิดขึ้น ทุกขเวทนานอยลงไป ก็นึกถึงพระ การนึกถึงพระ การ
เปนคนที่มีบญ
ุ เปนกุศลในพระพุทธศาสนา ตามปกติก็เปนมาเหมือนกัน แตพอคนทุกคนที่กอนจะ
ตาย จะเปนคนมีบุญก็ตาม จะเปนคนมีบาปก็ตาม เพราะคนหลายๆ คนก็ดูเหมือนวาสวนมากก็มี
ทั้งบุญและบาป แตวากําลังใจของคนกอนจะตายบาปเขาสิงหรือวาบุญเขาสิง ถาบาปเขาสิงใจ
กอนบุญก็เขาไมได ถาบุญเขาสิงใจกอนบาปก็เขาไมได บุญกับบาปก็มีอุปมาเหมือนกับแสงสวาง
กับความมืดถาที่ใดมีความมืดที่นนั่ ก็ไมมแี สงสวาง ที่ไหนมีแสงสวาง ที่นนั่ ก็ไมมีความมืด
แตก็เปนการบังเอิญเวลานัน้ ทานธัมมิกอุบาสก บุญเขาสิงใจเสียกอนเพราะจิตใจทานมี
ความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และมุงในทานเปนปกติ มุงทาน มุงศีล ก็รวม
ความวาบุญสิงใจตลอดเวลา เมื่อปวยมากลงไปใกลจะตาย คนจะตายเหมือนกันทุกคน ก็มกี าร
เห็น
คือคนจะตายนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ทุกคนนะเหมือนกันนะ ไมใชคนมีบุญอยางเดียว
คนมีบาปก็เห็น ถาเปนคนทีม่ ีบุญเขาสิงใจ ตายแลวจะไปสูสุคติในสวรรค พรหมโลกหรือนิพพานก็
ตาม เวลานัน้ ก็จะเห็นสิ่งทีเ่ ปนกุศล อยางคนที่มีบุญมีกําลังนอยไปหนอยหนึ่ง ก็จะเห็นวัตถุธาตุ
อยางขันขาวก็ดี ปนโตขาวก็ดีโถอาหารก็ตาม ที่เราเคยไปทําบุญมันจะลอยมาใหเห็น เห็นแลวก็คดิ
วาสิง่ ทัง้ หลายเหลานี้เราใสอาหารไปถวายพระ จิตใจก็เปนบุญ บางคนก็เห็นวิมานบางบางคนก็
เห็นพระสงฆบา ง บางคนก็เห็นพระพุทธรูปบาง เห็นพระพุทธเจาบางอยางนี้ถา เห็นอยางนี่ขอ
บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกคนจะไมไปนรก ถึงแมวามีบาปอยูมากก็ตามทีจริงแหล แตทวาเมื่อบุญ
เขากอน บาปเขาไมได บุญจะตองนําไปสูสุคติกอน
สําหรับ ทานธัมมิกอุบาสก นัน้ ปรากฏวาทานไมไดเห็นบุญธรรมดา ทานเห็นเทวดาและ
เห็นนางฟาทั้ง 6 ชั้น เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี ก็แหกนั มามากแตละชั้นนัน้ มามาก ตางคนก็ตางนํารถ
ทิพยมา แลวก็ประกาศเสียงดังตางคนตางพูดวา ฉันอยู ชั้นจาตุมหาราช ฉันอยู ชัน้ ดาวดึงส ฉัน
อยู ชั้นยามา ฉันอยู ชัน้ ดุสติ ฉันอยู ชัน้ นิมมานรดี ฉันอยู ชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี เปนชัน้ สุดทาย
ก็รวมความวาตางคนตางประกาศเสียงเซ็งแซไปหมด วาขอเชิญ ทานธัมมิกอุบาสก ไปอยูกับฉัน

ชั้นนัน้ ๆ เสียงเทวดาเสียงนางฟาพูดไมหยุด ก็ปรากฏวาเวลานั้นพระสงฆที่บรรดาลูกหลานไป
นิมนตมาจากสํานักพระพุทธเจาก็มาถึงพอดี เปนอันวาพระสงฆก็เริ่มสวด
ในเมื่อพระหยุดแลว เทวดากับนางฟาก็ยงั ไมหยุด ทานก็โบกมืออยูน นั่ แหละบอกวา หยุด
กอนๆๆ ก็รวมความวา พระในเมื่อทานไมเห็นเทวดา ไมเห็นนางฟา ก็มีความรูสกึ วา ธัมมิก
อุบาสก ไมพอใจในการฟงสวดพระปริตร คิดวาในเมื่อทายกไมมีศรัทธาอยางนี้ เราจะอยูไปทําไม
ก็ลาลุกลาหลานกลับวัด
เมื่อพระกลับไปหมดแลว เทวดากับนางฟาจึงหยุด ก็นาคิดเหมือนกันนะ ตาหงา นะ เมื่อ
เทวดานางฟาหยุดเสียง ธัมมิกอุบาสก ก็หันมาทางพระ ตั้งใจ จะฟงพระสวด เปนอันวาปรากฏวา
พระไมมี จึงถามลูกหญิงลูกชายหลานสาววาเวลานี้พระไปไหน พอตองการจะฟงสวด
ลูกก็เลยบอก ลูกก็เลยคิดวาพอเพอ คิดวาพอไมตองการฟงสวดพระ โบกไมโบกมือพระก็
เลยคิดวาใหหยุด ทานก็หยุดเวลา ทานเห็นวาพอไมมีความตองการในทาน ในการฟงสวดมนตทา น
ก็ลากลับ ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวาลุกเอย พอไมไดเพอ ไมไดคลั่ง ไมไดหลงใหล แตประการ
ใด แตเปนเพราะวาบรรดาเทวดานางฟาทั้งหลาย ทานแตละชั้นนํารถทิพย แลวก็นิมนตพอไปชั้น
นั้นๆ ไอที่พอโบกมือหามนะ ไมใชหามนะ หามเทวดาสงเสียงเอ็ดตะโรเทวดานางฟา ตองการจะฟง
สวดมนต
ไอลูก็เลยเห็นวาพอเพอมากเกินไปอีก นะ ตาหงา ใหระวังใหดีนะ เมื่อวานซืนก็มมี าราย
แลว ไอลูกไดตาทิพย พอแมไมไดหาวาลูกบาสงเดชไป เวลารับแขกมานะนะ มีหลายรายที่รับแขก
ก็รวมความวาลูกยังไมหมดสงสัย ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวามีพวงมาลัยไหม ลูกก็บอก
วามี ทานจึงบอกวา ถาอยางนัน้ นํามาใหพอ 1พวง เขาก็นําพวงมาลัยมา 1 พวง แลวทานก็ถามวา
เทวดา 6 ชั้นนัน้ 1. ชัน้ จาตุมหาราช 2. ชั้นดาวดึงส 3. ชั้นยามา 4. ชั้นดุสิต 5. ชั้นนิมมานรดี
6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ทัง้ 6 ชัน้ นี้อยูชนั้ ไหนดีที่สุด บรรดาลูกหลายทัง้ หมดก็ตัดสินใจพรอมกัน
เหมือนกันวาถาอยู ชั้นดุสิต นี่มนั ดีที่สุด ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวา พอจะโยนพวงมาลับไปให
คลอง งอนรก ชั้นดุสิต แลวทานก็โยนพวงมาลัยไป พวงมาลัยก็ไปคลอง งอนรถชั้นดุสิต แต
เผอิญลูกหลายไมเห็นรถเห็นแตพวงมาลับลอยอยูในอากาศก็มีความแปลกใจ
ทานก็เลยบอกวา พวงมาลัยคลอง งอนรถ ชั้นดุสิต แลวสักประเดี๋ยวหนึ่งทานก็ลาลูกลา
หลานตาย คําวาตายนี่ตามบาลีไมเรียกตายไอตายนี่คําวา มรณัง แปลวาตาย แตตามบาลีเขา
เรียกวา กาลัง ภัตวา ซึ่งแปลวา ซึ่งทํากาละแลว คือถึงเวลาที่จะตองไป ก็รวมความวา จิตใจ
หรืออทิสสมานกายของ ทานธัมมิกอุบาสก ก็ออกจากรางขึ้นรถ ชั้นดุสิต ไป
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลาย
คนกอนจะตายทุกคนเห็นเหมือนกันหมด
เพราะวาถาคนมีบาปนําหนาแตความจริงบุญกับบาปนีก่ ็มีดวยกันทุกคน ทุกคนที่เกิดมาตองทําทั้ง
บุญตองทําทั้งบาป จะมากจะนอยกวากันนัน้ ก็อกี เรื่องหนึง่ แตวากําลังใจของทานมีสมาธิ มีความ

มั่นคงในบุญ บาปมันก็เขาสิงใจไมไดกอ นจะตาย ทีนี้พูดกันถึงวา คนกอนจะตายนีม่ ีกลังใจครบ
บาป ทานประเภทนี้กอนจะตายจะตายอีก 2-3 วันนี่ เห็นเหมือนกันทุกคน แตจะพูดไดหรือไมไดเทา
นั้นเอง แตกอนคนกอนจะตายนีทา นก็จะถามอวาเห็นอะไรไหม ถาตามบาลีทา นบอกวา ถาไปนรก
จะเห็นไฟ จะเห็นดวงไฟ ดวงเล็ก ดวงใหญ ก็ตามเปนไฟกันแน อยางนี้ตกลงนรก ไมผาน สํานัก
พระยายม ถาเห็นปาก็จะเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเห็นกอนเนื้อก็จะเกิดเปนคน เอาแคนี้ก็แลวกัน
นะ ตาหงา นะ ตอไปก็จําไมได ถาเห็นเปนวัวเขาเดียว เกิดเปน ตาหงา ฮะฮะฮะ ก็รวมความวาถา
เห็นไฟก็ไปเกิดเปนสัตวนรก ถาเห็นปาไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเห็นกอนเนื้อไปเกิดเปนคน
ถาถามวาประเภทนี้เคยมีตัวอยางไหม อาตมาก็ขอตอบวา อาตมาสัมผัสมาพอรูตํารานี้อยู
แลว ก็มีคราวหนึง่ คุณยาย ยายอาตมาเอง อายุทาน 90 เศษ อยูๆ ทานก็หมดแรง เพลียลงไป
เพลียลงไป เวลานัน้ หลวงพอปาน อยูใกลเมื่อ หลวงพอปาน ทราบ ก็บอกวาถาอยางนัน้ พวก
เราไปกัน ไปเยี่ยมโยมก็นิมนตพระไปดวยกันทั้งหมด 10 องคกวา
ตอนเขาไปเยีย่ มทาน หลวงพอปาน ก็เขาไปนั่งใกลๆ แลวทานก็ถามวาโยมเห็นอะไร โยม
คุณยายบอกวาเห็นไฟ หลวงพอปาน หนาเสียเลย เห็นไฟไหมนรกแน ทานก็เลยถามบอกวา โยม
มีสตางคไหม คุณยายทานก็ยังมีสติดีอยู ก็บอกวามีอยูใ ตที่นอน ใตหมอนอยู 80 บาท หลวงพอ
ปาน ก็ลวงเงิน 80 บาท มาจากหมอน ความจริงคุณยานนี่ตั่งแตอาตมาเกิดมา ไมเคยเห็นทานฆา
สัตวทานก็รักษาอุโบสถตลอดมา ถึงวันพระ ถาวันธรรมดารักษาศีล 5 ก็ครบบาง ไมครบบาง
อาจจะเปนของธรรมดา แตวาเครงครัดในวันพระ ไปทําบุญฟงเทศนรักษาอุโบสถนี่เครงมาก ก็
เปนอันวา ความพลาดมันอาจจะมี หลวงพอปาน ก็เอาเงินนี่ 80 บาทของคุณยานมาใสมือเขา
แลวก็บอกวา
โยม โยมตัง้ ใจจะชําระหนี้สงฆนะ ถาโยมเคยนําทรัพยสมบัติของสงฆจากวัดที่มีพระ
สมบูรณก็ดี วัดรางที่ไมมพี ระสงฆ มีพระพุทธรูปกับอาคารก็ดี หรือวัดรางที่ไมมีอาคารก็ตาม หรือ
เปนทีน่ าที่ไร เปนที่ของที่สงฆก็ตาม แมแตตนหญาตนเดียวนํามา อยางนี้ถือวานําเองของสงฆมา
เปนสมบัติของเรา เปนการขโมยของสงฆมีโทษหนัก ขอใหโยมตัง้ ใจชําระหนี้สงฆ ตั้งแตเกิดมา
จนกระทั่งวันนี้ ถาไปพลั้งพลาด ของที่เปนของสงฆเมื่อไร ที่ไหนก็ตาม วัดรางก็ตาม วัดที่มพี ระก็
ตามสถานที่ทเี่ ปนวัดแตไมปรากฏเปนวัดก็ตาม ขอชําระหนี้สงฆดวยเงิน 80 บาท โยมก็พูดคุณยาย
ก็พูดตามทาน แลว หลวงพอปาน ก็หนั มาถามพระวา พระเห็นชอบดวยไหม พระเห็นชอบใชสุ
รวมกัน เวลานัน้ สตางค 80 บาทไมใชนอย พระทั้งหมดก็ยกมือสาธุรวมกัน
เมื่อพระยกมือสาธุรวมกัน หลวงพอปาน ถามวา โยม เวลานี้ โยมเห็นอะไร ทานบอกวา
เวลานี้ดวงไฟมันหายไปแลว มีพระพุทธรูปขึ้นแทน แลวทานก็ภาวนาออกเสียงคําวา พุทโธ พุทโธ
ประเดี๋ยวหนึง่ หลวงพอปาน ถามวาพระพุทธรูปใกลไหม บอก อยูใกล โตขึ้นไหม ทานก็บอกวา
โตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น ตามแสงของพระพุทธรูป แลวทานก็ภาวนาวา พุทโธ แลวตอไปพระพุทธรูป

เปลี่ยนสีกลายจากทองเหลือง กลายเปนทองคํา ทานก็บอกตามนั้น ชัดขึ้น ตอไปพระพุทธรูปเปน
แกว พระพุทธรูปเปนแกวใสแลวก็แพรวพราวระยับ ทานก็บอกแพรวพราวระยับ พอถึงพระพุทธรูป
แกวใสแลวก็แพรวพราวระยับ หลวงพอปาน ทานก็บอกวา เสียงทานเบาลงไป เสียงของยายเบา
ลงไป หลวงพอปาน ก็ถามวาโยม มนุษยโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี โยมตองการที่ไหนไหน คุณยายก็
บอกวา ฉันเกิดเปนมนุษยมนั ก็แกทุกวัน ฉันมีความลําบาก ฉันไมตอ งการ เปนเทวดาหรือพรหม
เวลานี้เห็นเทวดากับพรหมมากมายเต็มจักรวาล แตฉันเห็นวาสวยสูพ ระอริยเจาไมได พระอรหันต
ทานมานับพันองค ทานบอกวาพระอรหันตสวยกวา
หลวงพอปาน ก็บอกวา ถาชอบระดับไหน ตั้งใจระดับนั้น ทานก็บอกวาเวลานี้ฉนั ชอบใจ
พระอรหัน๖ พอทานบอกชอบใจพระอรหันตผานไปสัก 2 นาทีก็ปรากฏวาทานเปดปากบอกวา
เวลานี้เห็นพระพุทธเจามาแลว พระพุทธเจาอยูใกลฉนั แทนพระพุทธรูป พระพุทธรูปองคเมื่อกี้นี้
กลายเปนพระพุทธเจาแลวก็พูดได หลวงพอปาน ถามวาทานพูดอยางไร ทานถามวา คุณยาย
บอกวาพระพุทธเจาถามวา จะไปอยูกับอาตมาไหม คุณยาน หลวงพอปาน ถามวา แลวโยมบอก
วายังไง บอกวาอยากจะไป หลวงพอปาน บอกวา ถาอยางนัน้ ก็ไปได ทานก็เลยสัง่ ใหพระสวด อิ
ติปโส พอพระสวด อิติปโส ไดจบเดียว ทานลืมตาแลวก็หลับตาตายไปเลย
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัท ก็เปนอันวาคนเราทุกคนกอนจะตาย ตองเห็น ก็เกิดการ
เห็น นัน้ เปนเรือ่ งที่ หลวงพอปาน ทานสงเคราะห
ก็มาสมัยอาตมาสงเคราะหมีคนหนึ่งคือ กําลังอาจจะเบากวาคนนี้เปนเพื่อนกัน คําวาเพื่อ
หมายถึงวา บวชพรอมกัน วันเดียวกัน แตวาไมไดอยูรวมคณะกันมาในกาลกอน ตอมาเขาก็สกึ สึก
ไปแลวก็ไปแตงงานมีภรรยา หลังจากนัน้ มาก็ปรากฏวา ตองเกณฑไปทํางานทีเ่ พชรบูรณ สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไปนําไขเลือดออกติดตอมา หลังจากเปนไขแลวตอมากลับบานก็เปนตอ คือ
วาสนาบารมีดีสรางคลายจากไขเปน วัณโรค ก็เปนอันวา อาการก็ไมดขี ึ้น
วันหนึง่ อาตมาไปเทศน กลับมาเขาบอกวา คนนัน้ ชื่อจวน เขาบอกวา เออ พระบอกวา
จวน เพื่อนของทานอาจารยนะ เวลานี้ปว ยหนักทําทาวาใกลจะตายขอรับ ก็เลยชวนพระอีก 5-6
องคไปเยี่ยมกัน เพราะบานอยูใกลวัด วัดบางนมโค พอเขาไปนั่งใกลๆ ก็ถามวา จวน จําฉันได
ไหม เธอก็ตอบวา จําได แตความจริงคนเปนวัณโรคนีต่ ายไดเปรียบ เพราะทุกขเวทนาไมมี มีแต
อาการหายใจเบาลงเบาแลวก็คอยๆ เบาลง ก็ถามวา จวน เวลานี้เห็นอะไร เธอก็ตอบวาเห็นกอง
ไฟเคยหนักใจอยูเหมือนกันก็ถามภรรยาเขาวา คุณมีสตางคไหม ภรรยาก็บอกวาสตางคมี 20 บาท
ก็บอกวาขอไดไหม เธอนึกตามฉัน วาถาขาพเจาเคยนําของสงฆจากวัดที่มีรพะสมบูรณก็ดี จากวัด
รางที่ไมมีพระสงฆมีพระพุทธรูปกับอาคารก็ดี หรือจากวัดรางที่ไมปรากฏสถานที่กด็ ี จากที่ธรณี
สงฆก็ตาม แมแตตนหญาตนเดียวก็ถือวาเปนสมบัติของสงฆ ขาพเจาขอชําระหนีส้ งฆดวยเงิน 20

บาท ใหเขานึกตามแลวตอจากนั้นไปอาตมาก็หันมาหาพระ บอกพระเห็นชอบดวยไหม เห็นชอบก็
ใหสาธุพรอมกัน พระก็สาธุพรอมกัน
หลังจากนั้น ชัว่ เวลาสักครึ่งนาที ก็ถามเธอใหม วาเวลานี้เห็นอะไร เธอก็บอกวา ไฟหายไป
แลว เวลานี้ปรากฏวามีพระพุทธรูปปรากฏขึ้น ก็ถามวาพระพุทธรูปที่ไหน ก็บอกวาพระพุทธรูปใน
โบสถ เคยเจริญพระกรรมฐานดวยกัน หลังจากนัน้ เธอก็บอกวา พระพุทธรูปคอยๆ แจมใสขึ้นที่ละ
นอย ทีละนอย ก็เลยบอกวาจวน ถาอยางนัน้ ตั้งใจเกาะพระพุทธรูปนะ นึกในใจวา พุทโธ ใชเวลา
เพียงแค 2-3 นาที ก็ปรากฏวาเธอก็หมดลมหายใจ ตายไปสวรรค
อันนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เรื่องของการชําระหนี้สงฆนี่ มีความสําคัญมาก
ถาหากวาบังเอิญเราทําบุญชําระหนี้สงฆ แตบังเอิญเราไมเคยเปนหนีส้ งฆมากอน เงินนั้นชําระหนี้
สงฆนนั้ พระจะใชได 3 ประการคือ สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน ถาพระไปใชสวนอืน่ เปน
สวนตัวพระลงนรกแทน หรือไมลงแทน ตางคนตางลงนะ เราหมดโทษ
ก็เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลาย เทศนมาเทศนไป วันนีก้ ็เอาเรื่องแนนนอนไมได
เหลือเวลานาทีเศษๆ ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณ พระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง
4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานปรารถนาขอใหไดสิ่งนัน้ สมความ
ปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในบุญญาภิกถา ก็ขอยุติ พระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พุทธสาวก
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
สัพพปาปสสะ อกรณัง ติตี
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนาใน มรณานุสสติกถา เพือ่ เปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันพระกลางเดือน 10 วันนี้ ใชไหม ตาหงา ใชนะ ไมผิดนะ การที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททัง้ หลายตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีก็ทงั้ นีเ้ พราะทุกคนมีความไมประมาทในชีวิตคิดวา ใน
ที่สุดของชีวิตทุกคนตองตายแตตายของคนไมใชถือวาเปนการสุดทายของชีวิต เพราะวารางกาย
มันตายแตจิตนี่ไมตายไปดวย กอนจะตายถาบุญชวยความดีชว ยก็จะไปสวรรคบางพรหมโลกบาง
นิพพานบาง ถาบาปชวยในขณะที่ตายก็ไปสูอบายภูมิ คือ เกิดเปนสัตวนรกบาง เปรตบาง อสุรกาย
บาง สัตวเดรัจฉานบาง ฉะนัน้ การที่ไมประมาทชีวิตของบรรดาทานพุทธบริษทั ตั้งใจสรางความดี
คือ
หนึง่ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
สอง สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
ถาทุกคนมีบญ
ุ กิริยาพรอมทั้ง 3 ประการอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา บุคคลประเภทนี้จะไปสูทุคติไมได ทั้งนีเ้ พราะอะไรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทานมัย การใหทาน แลวกําลังใจยังออน การบําเพ็ญกุศลยังออน เฉพาะ ทานบารมี อยางนี้องค
สมเด็จพระชินศรีตรัสวา เปนบันไดใหเกิดบนสวรรค การใหทานนี่ไปเกิดบนสวรรคได การรักษาศีล
ก็ไปเกิดบนสวรรคได การเจริญภาวนาก็ไปเกิดบนสวรรคได นี่จะพูดเฉพาะอยางออน
ถากําลังทานของบรรดาทานพุทธบริษัทมีความเข็มแข็งตัง้ ใจใหทานโดยเฉพาะมีก็ตงั้ ใจให
ไมมีก็คิดวาจะใหอยางนีถ้ ือกําลังใจตั้งอยูในฌานของ จาคานุสสติกรรมฐาน อยางนี้เกิดเปน
พรหม อยางบุคคลตั้งใจรักษาศีลจะเปนศีล 5 ก็ดี ศีล 8 ก็ดี กรรมบถ 10 ก็ตาม ก็จิตใจมั่นคงอยู
ในศีล ระมัดระวังศีลเปนปกติ อยางนี้ถือวามีฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางนี้เกิดเปนพรหม
ได
ก็เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายที่มาทําบุญในวันนี้เปนคนที่ไมประมาทในชีวติ
คิดถึงความตายเปนปกติ คําวาปกติไมไดหมายความวาตองคิดถึงทุกวินาที แมจะนานๆ ครั้ง แต
วันหนึง่ เคยคิดครั้งหนึง่ ก็ถือวาเปนปกติ การคิดถึงความตายคือ มรณานุสสติกรรมฐาน
ตอนี้ไปก็จะนําเรื่องราวในพระสูตรที่บุคคลผูคิดถึงความตายและเปนอรหันตความมีวา
เมื่อองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ

เวลานั้น กําลังเสด็จประทับยับยั้งสําราญอิริยาบถปรากฏวาอยูใน พระเวฬุวันมหาวิหาร องคศม
เด็จพระพิชิตมารทรงมีพระสาวกสองทาน นั่นคือ พระโมคคัลลาน แล พระสารีบตุ ร ความจริง
เวฬุวันมหาวิหาร นี่ผิดกันไปนิดใชไหม อาจารยหงา เปนปาไผ ใน กรุงราชคฤห นะ ก็เปนอันวา
เวลาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวสมเด็จพระ
ประทีปแกวทรงพระดําริวา ธรรมที่เราบรรลุนี้เปนของยากมากละเอียดลออสูงสุดมากยากที่บุคคล
จะบรรุลตามได ในตอนตนตามพระบาลีวาพระองคก็ทอใจไมอยากจะสอนคนอืน่ เพราะมันยาก
เหลือเกิน เพราะเปนอรหันตองคแรก และอีกประการหนึง่ ใน ปฐมสมโพธิ ทานบอกวา ทาว
สหัมบดีพรหม มาแสดงสัญลักษณใหปรากฏวา บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้มนั มี 4 ขัน้
 ญามีบารมีเต็มและมีปญญาสูงสงมากเพียงแค
หนึง่ อุคฆฏิตัญู บุคคลประเภทนี้มีปญ
แนะนําแคหัวขอก็รูเรื่องสามารถจะบรรลุมรรคผลได
บุคคลประเภทที่สอง วิปจิตัญู มีบารมีเต็มแตปญญาทึบไปนิดหนอยบุคคลประเภทนี้
แนะนําแคหัวขอไมรูเรื่องกันแน ตองอธิบายขายความจึงจะเขาใจ ก็สามารถบรรลุมรรคผลได
บุคคลในขั้นตอไปที่เรียกวา เนยยะ บุคคลประเภทนีย้ ังไมมโี อกาสจะบรรลุมรรคผลใน
ตอนแรก แตวาการเทศนสอนครั้งแรกพอเขาใจในขอวัตรปฏิบัติ พอทําตามได แตกําลังใจยังออน
ตองสอนกันซ้าํ ๆ ซากๆ มากๆ หนอย จึงจะบรรลุมรรคผล
แตคนประเภทที่สี่คือ ปทปรมะ บุคคลประเภทนี้สอนเขาหูซายออกหูขวาไมรูเรื่องเลย
เทศนยังไงใหตายถึงคนเทศนตายไปแลวก็ยังไมบรรลุมรรคผล
เปนอันวา พระองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสดับจากถอยคํา
ทาวสหัมบดีพรหม แลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงดําริที่จะสอนคน ก็รวมความวา ถาบุคคลใด
รับคําสอนไดตถาคตก็จะสอน ถาบุคคลใดไมสามารถรับคําสอนไดก็ปลอยไปตามกฎของกรรมจึง
ไดทรงตําริตอไปวาจะทําอยางไรแลวเราจะสอนใครกอน
ตอนนัน้ องคสมเด็จพระชินวรก็ทรงดําริวา อาจารยเราสอง คือ อาฬารดาบส และ อุทก
ดาบส ดาบสทั้งสองคนทานนี้เปนผูท รงสมาบัติ 8 บําเพ็ญบามีมามากไมยากแกการบรรลุมรรคผล
องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาจะทรงเทศนสอนเพียงแคยอๆ ก็จะบรรลุมรรคผลทันที แลว
สมเด็จพระชินศรีก็ทรงใชกาํ ลังทิพจักขุญาณวา เวลานี้อาจารยทงั้ สองอยูที่ไหน ก็ทราบจาก
อารมณขององคสมเด็จพระจอมไตรวา เวลานี้อาจารยทงั้ สองอยูท ี่ไหน ก็ทราบจากอารมณขององค
สมเด็จพระจอมไตรวา เวลานีท้ านทัง้ สองตายจากความเปนคนเสียแลว กอนจะตายใชกําลังอรูป
ฌานเปนกําลัง เวลานี้ตายจากคนไปเกิดเปนอรูปพรหมอรูปพรหมนีไ่ มมี อายตนะ ไมสามารถจะ
ฟงได ไมสามารถจะเห็นได องคสมเด็จพระจอมไตร จึงคิดวาทานอาจารยทงั้ สองฉิบหายจากความ
ดีเสียแลว คําวาฉิบหายนี่เปนศัพทธรรมดาของพระพุทธศาสนา คือไมมีโอกาสไดรับความดี

หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรีก็คิดตอไปวา มีบุคคลใดบางควรทีจ่ ะไดรับการเทศนครั้ง
แรก เพราะการเทศนครั้งแรกมีความสําคัญมาก ทัง้ นีเ้ พราะอะไรเพราะคําสอนในทํานองขององค
สมเด็จพระจอมไตรไมเคยมีมากอน ฉะนั้นคนฟงครั้งแรกตองเปนคนมีปญญาดี มีความเขาใจดี
มิฉะนัน้ จะไมรเู รื่อง เปนคําสอนตางจากพราหมณ ก็ดําริไปเห็นวา ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 คือ
โกณทัญญะ วัปปะภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ถาทัง้ 5 คนทราบวาพระทศพลออกแสวงหา ภิ
เนษกรมณตา งคนตางก็บวช ทีย่ ังไมบวชก็บวช ที่บวชแลวตางคนตางทราบขาววาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาคลอดใหมๆ มีพราหมณทั้ง 5 ไปพยากรณ วา ทานองคนี้เปนฆราวาสจะเปนพระ
เจาจักรพรรดิปกครองโลก แตถาหากวาถาบวชจะเปนศาสดาเอาในโลก แตในจํานวนหาองคนี้ก็
เปนพราหมณอยูองคหนึ่งในจํานวน 5 องคทพี่ ยากรณ คือ ทานโกณฑัญญะพราหมณ เปน
พราหมณทหี่ นุมที่สุดในเวลานัน้ พราหมณ 4 องค เวลาพยากรณยกนิ้ว 2 นิว้ วา เด็กชายคนนีถ้ า
เปนฆราวาสจะเปนพระเจาจักรพรรดิปกครองโลก แตถาหากวา ถาเปนถาบวชจะเปนศาสดา
ศาสดาแปลวาครู จะเปนครูชั้นดีที่สุดหรือครูเอกในโลก
เมื่อทราบขาววาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกสูม หาภิเนษกรมณก็มาปฏิบตั ิองค
สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย เห็นวาการปฏิบัติของทั้ง 5 ทานนี่ดีและมีโอกาสจะบรรลุมรรคผล
ฉะนัน้ องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา จึงไดเสด็จไปเพื่อจะโปรด แตในระหวางทางพบ
อาชีวกคนหนึง่ ชื่อ อุปกาชีวก อุปกาชีวก เดินสวนทางมาเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามี
ผิวพรรณสวยงามมาก มีการเยื้องกรายก็ดี มีการสํารวมดี จึงมีความรูสึกวา สมณะองคนี้เปนลูก
ศิษยของใคร จึงยกมือปองหนาถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา โภ ปุริสะ ดูกร บุรุษผูเจริญ ทาน
เปนสาวกของใคร องคสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา เราเปน สัพพัญู คําวา สัพพัญู แปลวา
เปนผูรูเอง ไมมีใครสอน ตาพราหมณ อุปกาชีวก ไมเชือ่ สลัดหนาแลวก็หลีกไป
หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรก็เสด็จมา ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน ตั้งใจจะโปรด
ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 แตวา ปญจวัคคีย ฤาษีทงั้ 5 เห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมา
กอนที่จะจากกันเปนอยางนี้ วาตามธรรมดาของพราหมณ จะตองปฏิบัติในการทรมานตนใหหนัก
เพราะถือวาการทรมานตนเปนการบรรลุมรรคผล แตวาองคสมเด็จพระทศพลทรมานตนมามากยิง่
ยิ่งกวาพราหมณใดๆ
แตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ไมไดบรรลุมรรคผลตอมาอาศัย
บารมีองคสมเด็จพระทศพลจะเปนพระพุทธเจาปญญาจึงเกิดขึ้น วาการปฏิบัติเพือ่ มรรคผลนั้น
ไมใชการทรมานทางกายตองเปนทางใจ องคสมเด็จพระจอมไตรหันเขาไปฉันภัตตาหารอีก แต
กอนนี้อดอาหาร พวกพราหมณ 5 คน เห็นปฏิบัติผิด พิธีของพราหมณคิดวาองค สิทธัตถุราช
กุมาร คือพระพุทธเจามักมากในอาหารจึงพากันหลีกไป หนีไปเลย ปลอยใหอยูองคเดียว
ก็รวมความวา ตามพระบาลีบอกวาเปนเพราเทวดาเขาดลใจ เพราะเวลาตอนหลังองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตองการความสงัด ถามีการปฏิบัติกอนอารมณก็ไมเปนสุข ไมสงัด

จริง ฉะนัน้ เมือ่ พราหมณหนีไปแลว พระพุทธเจาก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค
สมเด็จพระพิชติ มารทราบวา เขาทัง้ หลายเหลานี้มาอยูที่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณ
สี จึงเสด็จมาเยี่ยมจะมาเทศนโปรด
พราหมณทงั้ 5 คนเห็นเขาก็นัดหมายกันวา เวลานี้ สิทธัตถะราชกุมาร คงไมมีใครปฏิบัติ
มีความเหงา จึงมหาพวกเรา ตองการปฏิบัติพวกเราจงอยารับบาตร อยาลางเทา อยาทําการ
ตอนรับ อยาปูผาปูอาสนะ รวมความปรึกษาวาทุกคนจะไมทําอะไรทั้งหมด แตวา เมื่อองคสมเด็จ
พระบรมสุคตเขามาถึงตางคนตางลืมเสียอีก บางคนก็ปผู า บางคนก็ลางเทา บางคนก็รับบาตรวา
กันจิปาถะไป แตวาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรนั่งแลว เขาแสดงความไมเคารพ
เวลานี้ก็เหมือนกันนะ เทวดาเขาก็ถือเหมือนกันนะ อาจารยหงา นะอยางพรหมเทวดา ชือ่
อะไร รุกขเทวดาชื่ออะไรที่เขาปองกันบาน ไปถามชื่อเขาๆ ก็ถือวา ไมแสดงความเคารพในเขา
เหมือนกัน เขาถือวาทําตนเสมอเขา ถาทางที่ถูกผูชายเขาเรียกพอปูไปเลยนะ ผูห ญิงเรียกแมยา ไป
เลย วันนี้เคยถามเทวดาเขาคือวามีบางคนๆ ถามวา พรหมเทวดาบานฉันชื่ออะไร รุกขเทวดาที่บาน
ฉันชื่ออะไรอากาศเทวดาที่บา นฉันชื่ออะไร
พอไปถามทานเขาทานบอกอยาใหเรียกชื่อเลยถา
เรียกชื่อผมถือวาตีตนเสมอผม ผมไมชวยเหลือ นี่จี้ตรงนะ ถาเรียกพอปูแมยาอันนี้เขาชวยเหลือ ถือ
แสดงความเคารพ
เวลานั้นก็เชนเดียวกันคนเขาเรียกชื่อกัน ถือวาตีตนเสมอกัน ในเมื่อเขายังไมแสดงความ
เคารพอยางนัน้ องคสมเด็จพระภควันตกต็ รัสวา ทานทัง้ หลายเวลานี้เราบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณแลว ทานเคยฟงไหมวา สมัยกอนเราเคยพูดคํานี้บางไหม ทานทั้ง 5 ฟงแลวก็จาํ ไดวา
สมัยกอนพระพุทธเจาทรงทรมานพระวรกายมาสิ้นเวลา 6 ป ถอยคําอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรี
ไมเคยตรัส วันนีพ้ ูดอยางนีค้ งจะบรรุลมรรคผลแนแลว หลังจากนั้นจึงตั้งใจฟงธรรมขององคสมเด็จ
พระประทีปแกว
พระพุทธเจาทรงเทศนเวลานัน้ ทรงเทศน ธัมมจักร เพราะพวกนี้เปนคณาจารยตองเทศน
ยาว เมื่อเทศนจบปรากฏวา ทานโกณฑัญญะพราหมณ เปนหัวหนาคณะบรรลุพระโสดาบัน องค
สมเด็จพระภควันตก็ดีใจมาก จึงทรงเปลงพระวาจาวา อัญญาสิ วตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ
วตะโภ โกณฑัญโญ ซึ่งแปลเปนใจความวา โกณฑัญญะ รูแลวหนอ โกณฑัญญะ รูแลวหนอ
ฉะนัน้ ทานโกณฑัญญะ จึงมีนามตอทายวา อัญญาโกณฑัญญะ เหมือน อัญญาโกณฑัญญะ
ไหม
หลังจากนั้นมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เทศนเล็กๆ นอยๆ ที่ภาษาบาลีเรียกวา
ปกิณกะ อีก 7 วันทั้งหมดนั้น ก็บรรลุมรรคผล เปนพระอรหันตทั้งหมด จึงสงไปประกาศพระ
ศาสนา

หลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เดินมาเรื่อยๆ ขอเลาลัดไปเลยสถานที่ 2 แหงไม
แวะไปเลยนะ เขาไปถึง เมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสาร จึงนําอํามาตยขา ราชบริพารมาเฝา
แลวอาราธนาองคสมเด็จพระพุทธเจาใหทรงประทับอยูท พี่ ระราชอุทยาน
ในตอนนัน้ ปรากฏวามีมานพ 2 คน ตอนหลังชื่อวา โมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร
ตอนตนชื่ออะไรก็ชางเถอะนะ เอาตอนหลังจํางายๆ วา โมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร เปนลูก
ของมหาเศรษฐีทั้งสองคน คนหนึ่งมีคนใชหารอยคนและมีรถเปนพาหนะ อีกคนหนึง่ มีคนใชหารอย
แตมีมาเปนพาหนะ ทัง้ สองคนนี้เปนเพื่อนกัน ถึงเวลามีมหรสพกลางปเปนงานใหญประจําบาน ก็
ไปประชุมที่นนั้ ไปพรอมกัน เวลามหรสพแสดงชอบใจก็ใหรางวัล ถึงเวลาเศราโศกก็สลดใจ แตวา
วันนั้นเปนวันสุดทายชีวิตฆราวาสของทานทัง้ สอง เวลาที่ดูมหรสพทัง้ สององคเงียบสงัด เวลาสนุก
ก็ไมเฮไมฮา ไมใหรางวัล เวลาเขาแสดงความเศราโศกเสียใจก็เฉยๆ พอมหรสพเลิกแลว ทานโมค
คัลลาน ก็ถามทาน สารีบตุ ร ขอเรียกชื่อตรงๆ ตามนีน้ ะวา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ทําไมทาน
จึงเฉยๆ วันนี้ พระสารีบุตร ก็ถามวา แลวทานละทําไมเฉยไปเหมือนกัน ตางคนตางซึม ทั้งสอง
ทานก็พูดมาพรอมกันบอกวา เรามีความรูส ึกตามนี้ วาคนที่แสดงมหรสพทัง้ หมดนี่อายุไมเกินรอยป
เขาก็ตาย และคนที่ดูมหรสพทัง้ หมดนี่กเ็ หมือนกัน อายุไมเกินรอยปก็ตาย แถมเราทัง้ สองนี้อยาง
มากไมเกินรอยปก็ตายเหมือนกัน ที่เราเฉยเพราะความสลดใจอยางนี้ ถาเราจะมัวเพลิดเพลินชีวติ
อยางนี้ ไมชา ความตายเขามาถึงตายแลวไปอยูที่ไหน เราก็ไมทราบ
ทั้งสองคนจึงไดหารือกันวา ตามธรรมดานตี่เปนคนทีม่ ีปญญานะ ฟงใหดีนะทานทัง้ สอง
คนนี่มีปญญาและมีบารมีมคี วามรูสึกวา ในโลกนี้ทกุ สิ่งทุกอยางมันเปนของคูกนั โลกที่มีผูชาย มัน
ก็ตองมีผูหญิง โลกทีม่ ีผูหญิง มันก็ตองมีผชู ายโลกที่มีความมืดมา ความสวางทีเ่ ปนของคูกันก็ตอง
มี โลกที่มีความสุขก็ตองมีความทุกข ทีน่ ี้ความเกิดมีขนึ้ ความตายมันก็ตองมี แตวาตามธรรมดา
โลกที่มธี รรมใหเกิด มีความเกิดขึ้น มีความตายมีจริงแหละ แตทวาธรรมที่ทาํ ใหบุคคลไมตายก็ตอ ง
มีในโลกนี้เหมือนกัน พวกเราจะพอกันแสวงหาธรรมที่ทาํ ใหคนไมตายกันเถอะ
ในที่สุดทั้งสองคนก็แบงคนใชคนละครึ่งใหกลับบาน ไปแจงขาวกับทางบานวาทัง้ สองคน
ไมเขาบานแลว ไปหาธรรมที่ไมตาย ออกจากนัน้ ไปไมนานนัก ไมไกลก็เจอะสํานักของ สัญชัย
ปริพาชก สํานักสัญชัยปริพาชก ก็หา งจากสํานักพระพุทธเจาไมไกลนัก ตั้งอยูใกลๆ กัน ไปถึง
สํานักสัญชัยปริพาชก ก็ไปถามธรรมที่ไมตาย สัญชัยปริพาชก วาที่นี่สอนใหคนไมตาย ทานทัง้
สองมีบริวารคนละ 250 ก็เปน 500 คน ก็ศกึ ษาในสํานักของ สัญชัยปริพาชก ไมชาไมนานนักไมกี่
วันก็จบหลักสูตร ก็ถามอาจารยวา หลักสูตรของอาจารยมีเทานีห้ รือ สัญชัยปริพาชก ตอนวาแคนี้
ก็จบเสร็จ เมื่อบอกวาจบแลวก็ใหเปนครูสอนคนอืน่ ตอไป

ทานทัง้ สองก็มานัง่ คิดวา ไอธรรมที่เราเรียนมานีม่ ันเปนธรรมเพื่อความตายยังไมพน ความ
ตาย เราจะไมหยุดยัง้ แคนี้ จะแสวงหาตอไป จะไมอยูเฉยๆ ทําใจนิ่งๆ ไมทุรนทุราย จึงนัดหมายทัง้
สองคนวา ถาบุคคลใดพบธรรมที่ไมตายเมื่อไรตองบอกกันนะ
เมื่อสัญญากันแลวตอมาวันหนึง่ สาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว สาวกรุน แรกคือ
พระอัสสชิ หนึ่งใน ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 เปนพระอรหันตแลว ก็ไปบิณฑบาตใน กรุงราชคฤห
วันนั้น พระสารีบุตร ออกจากสํานักพอดีจะเขาไปใน กรุงราชคฤห เห็น พระอัสสชิ เดินมา ลีลา
เยื้องกรายของทานดีมาก มีการสํารวมดีมากจึงคิดวาพระองคนี้ตองมีธรรมเปนเครือ่ งไมตาย ทาน
เปนสาวกของใครธรรมที่ทานปฏิบัติเปนอยางไร เราจะถามเวลานีก้ ็แสดงวาเปนคนไมมีมารยาท
ก็เลยคอยคอยเมื่อเวลาทีท่ านกลับจาก
เปนการไมสมควรเพราะวาทานกําลังจะไปบิณฑบาต
บิณฑบาต
เมื่อ ทานอัสสชิ ออกจากเมืองแลว จะกลับพระวิหาร ทาน พระสารีบุตร กเขาไปยกมือ
ไหวทา น กลาววาจาวา โภ ปุริสะ บุรุษผูเจริญ เวลานั้นเขาไมรูจักพระ พระเพิง่ มี ถามวา พระคุณ
เจาบรรลุธรรม ธรรมที่บรรลุแลวชื่ออะไรทานเปนสาวกของใครของใจคําสอนของใคร พระอัสสชิ
มองดูปบเดียวทานเปนพระอรหันตทา นก็ทราบ
แตความจริงพระอรหันตทงั้ หมดนี่ทา นมีความ
เขาใจดี แตวาจะพุดหรือไมพูด ควรพูดก็พูด ไมควรพูดก็ไมพูด บางทีก็แกลงทําโงสงเดชไป นี่
เยอะแยะ พระอรหันตตองทําอยางนัน้
ทานมองดู พระสารีบุตร ปบเดียวทานก็ทราบวา ปริพาชกคนนี้เปนคนฉลาดมาก จึงคิด
ในใจวา เราไมควรจะกลาวธรรมยาวๆ จึงบอกวา ธรรมที่เรามีอยูเปนธรรมเล็กนอย เราชอบใจธรรม
ของพระสมณโคดม ซึ่งเปนศาสดาของเรา แตเราไมสามารถจะแสดงธรรมยาวได จะกลาวโดยยอๆ
แหละได
พระสารีบุตร วาไมเปนไร ไมตองกลาวยาว เอาแคยอๆ ตองการสั้นๆ ทาน พระอัสสชิ ก็
กลาววา พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวอยางนี้วา เย ธัมมา เหตุ เตสัง เหตุง ตถาต
โต เตสัญจะ โย นิ โรโธจะ เอวัง วาที มหาสมโณ ตาหงา ไปแปลเองนะ จึงแปลเปนใจความ
วา ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระพุทธเจาตรัสเหตุของธรรมนัน้ และความดับของธรรมนั้น
สมเด็จพระสมณะตรัสอยางนี้ พอฟงเพียงเทานี้จบ พระสารีบุตร เปนพระโสดาบันทันทีนี่บารมี
เต็ม
ก็กลาวถาม พระอัสสชิ วาพระศาสดาของเราอยูท ีไหน พระอัสสชิ ก็บอกวาอยูท ี่ พระ
เวฬุวัน พระสารีบุตร ก็บอกวาทานไปกอน พระคุณเจาไปกอนขอรับผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึง่
เดี๋ยวตองไปชวนเพื่อนกอน พระอัสสชิ ก็ไปแลว
พระอัสสชิ ไปแลว พระสารีบุตร ก็เขาสํานัก หนาตาก็แจมใส พระโมคคัลลาน เห็นเขา
ถามวา สารีบุตร ขอกลาวชื่อสุดทายนะ วา สารีบตุ ร ไปไดธรรมที่ไมตายแลวหรือ โมกขธรรม

สารีบุตร ก็บอกวา ไดแลว ทานก็เลยถามวา ธรรมที่ไมตายเปนถอยคําอยางไร เย ธัมมา เหตุ
ปพพวา เตสัง เหตุง ตถาคโต เตสัญจะโย นิดรโธจะ เอวัง วาที มหาสมโณ พอฟงเพียงเทานี้
พระโมคคัลลาน ก็บรรลุมรรคผล
ตอไปนี้ทั้งสองคนก็ไปชวนลูกศิษยลูกหา แลวก็พอกันไปลา สัญชัยปริพาชก ใหไปหา
พระพุทธเจา สัญชัย บอกวาฉันก็เปนคณาจารยบอก ฉันไมไป สัญชัย ก็ถามวา คนในโลกนีค้ น
ลาดมากหรือคนโงมาก พระสารีบุตร ก็บอกวา เวลาในโลกนี้คนโงมาก คนฉลาดนอย สัญชัย ก็
เลยบอกวาถางั้นคนฉลาดไปอยูกับ พระสมณโคดม คนโงจงอยูกบั เรา เขาไมยอมไป ในที่สุดทาน
ทั้งสองไป
ขณะที่พระทั้งสองไป ยังไมทันถึง พระเวฬุวัน เวลานัน้ สมเด็จพระภควันตกาํ ลังเทศนอยู
สมเด็จพระบรมครูจึงตรัสกับบรรดาพระทัง้ หลายวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวลานี้อัครสาวก
ซายขวาของเรากําลังมา ยังไมถึงนะ เปนอันวาพระพุทธเจาทราบกอนเมื่อเขาไป
แลวองคสมเด็จพระชินวรก็ทรงเทศนโปรด ปรากฏวาเทศนจบ ลูกศิษยทงั้ หารอยคนของ
สองทาน สองรอยหาสอบคนเปนพระอรหันต อีกสองรอยหาสิบคนไมไดอะไรกลับไปอยูกับ สัญชัย
ปริพาชก แต พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร ยังไมไดอะไร พระโมคคัลลาน ปฏิบัติไปอีก 7
วัน ไออรหันต พระสารีบุตร ปฏิบัติไปอีก 15 วันไดอรหันต
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน เมื่อทานไดอรหันตกันสองคนแลวลูกศิษยไดอรหันต
ทั้งสองรอยหาสิบคน เปนอันวา เวลาหมดพอดี ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงแคนี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทัง้ สามประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4
ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาก็ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ทานบารมี
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 29 กันยายน 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ปุญญัง โจเรหิ ทูหวัน ติตี
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องอานุภาพของบุญเพือ่ เปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลประจําปกษ คือวันสิน้ เดือน 10 วันสารทวันนี้ ความจริงวันนีเ้ ปนสําคัญวันหนึ่งของบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ซึง่ ทางโบราณคิดกันวา วันสารทเปนวันที่ พระยายม ปลอยผีใหมา
โมทนามหากุศล ที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนพากันบําเพ็ญกุศลในวันนี้ แลวอุทศิ สวนกุศลไปให
ฉะนัน้ ประเพณีของคนไทยทุกภาคจึงมีการทําบุญวันสารทเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิง่ เขาก็มี
ขนมกระยาสารทเปนสัญลักษณ
แตความจริงบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายการบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทจะ
เปนวันใดก็ดี จะเปนวันนี้กด็ ี จะเปนวันอืน่ ก็ดี อานิสงสบุญราศีที่ทา นทํา ถาทานทั้งหลายอุทิศสวน
กุศลไปใหแกผูตาย แตวา ทานผูตายรับโมทนาเมื่อไรก็มคี วามสุขเมื่อนัน้
แตวันนีก้ ็ถือวาเปนวันสําคัญเปนพิเศษอีกวันหนึ่งนั่นคือ สมเด็จพระสังฆราช ไดมีพระ
บัญชาให มหาเถรสมาคม สงขาวมาถึงวัดทั้งหลายตัง้ แตป พ.ศ. 2528 วากัณฑเทศนวนั สารททุก
ป ใหนอมนํากัณฑเทศนอนั นัน้ ไปเปนทุนการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่ นักเรียนชั้น
ประถม ถาวัดไหนมีโรงเรียนประถมคอยไปเปนของโรงเรียนวัดนั้น ถาวัดไหนไมมโี รงเรียนประถม
อยูดว ยก็ใหชวย ก็ใหสงสตางคไปชวยตั้งทุนไวเพื่อนักเรียนประถมวัดที่อยูใกลเคียง ตอนนี้วัดของ
เรามีทงั้ ทุนมีทงั้ โรงเรียนประถมและมัธยม แตความจริงเขาตั้งกฎตั้งเกณฑไว ถานักเรียนประถมตั้ง
ทุนเทานี่เทานี้ คือตั้งทุนไวอยางต่าํ สามพันบาทถึงหมื่นหาพันบาทนักเรียนมัธยมตั้งทุนหาหมืน่ บาท
ขึ้นไปเปนทุนสําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียนชัน้ อุดมคือ มหาวิทยาลัยเขาตั้งทุนสูงไปกววานัน้
ไมไดจํามา
รวมความวากัณฑเทศนวนั นีห้ รือการทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายบําเพ็ญกุศลในวันนี้
เมื่ออาตมามาถึงใหมๆ ก็ดี ญาติโยมทัง้ หลายไดใสขัน ถาเงินจํานวนนัน้ ไมจํากัดประเภท ไม
กอสรางนั่น ไมกอสรางนี่ ก็ถือวาเปนเงินทุนของนักเรียนและเงินติดกัณฑเทศนก็เปนเงินทุน
นักเรียนเหมือนกัน
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายบางทานจะคิดวา เงินเขาตั้งใจทําบุญเพื่อพระ ทาน
นําเอาไปสงเคราะหนักเรียน กุศลอาจจะตก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะนักเรียนไมใชพระ ก็ขอแจงกับ

บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายโปรดไดทราบวาเงินกัณฑเทศนทา นตั้งใจบูชาธรรม คือธรรมะ คือ
เทศนอยางนี้อานิสงสในการบูชาธรรมขั้นตนไดแลว ไดครั้งแรก และทีบ่ รรดาทานพุทธบริษทั ไปใส
ขันใหอาตมาอยางนัน้ ทานตั้งใจก็เปนการสงเคราะหพระสงฆในพระศาสนา อานิสงสก็ไดแลวตอไป
ถาพระนําไปสงเคราะหนกั เรียนในดานการศึกษา เรื่องสงเคราะหนี่เขาไมใชทุน เขาใหไมใชเงินตน
ใหใชเฉพาะดอกเบี้ย ก็เปนอันวา เปนการสงเสริมการศึกษาเปนธรรมทานไดอีกสวนหนึ่งหาก คือ
วาทานไดอานิสงส 2 ขัน้ ขั้นหนึ่งอานิสงสถวายพระดวย อานิสงสธรรมทานดวยและก็ชว ย
การศึกษาของนักเรียน
แตวาทีว่ ัดเรานี่มีทงั้ โรงเรียนประถมและมัธยม โดยเฉพาะอยางยิง่ นักเรียนชัน้ ประถม ขอ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดานนี้โปรดทราบวา โรงเรียนชั้นประถมนีท่ ี่วัดนี้สงเคราะหมานาน ทํา
มาทุกป โดยเฉพาะอยางยิง่ ทุกปก็แจกเครื่องแบบนักเรียนปละ 1 ชุด บางปมเี งินมากให 2 ชุด
แมแตวาหนังสือเรียนทีเ่ ด็กเรียนทัง้ หมด ที่โรงเรียนมีไวใหขอยืมนี่ ทางวัดซื้อให ปนี้ก็จัดซื้อใหทั้ง
เสื้อผาและหนังสือเรียน รวมเงินทั้งหมดเกาหมืน่ นี่พนั สองรอยบาทเศษ นี่เฉพาะนักเรียนชัน้ ประถม
นะ นักเรียนมัธยมไมหว งละ เปนของวัดรอยเปอรเซ็นต
รวมความวา ทัง้ หมดนีก้ เ็ ปนบุญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทและเงินที่จา ยไปที่กลาว
แลวเมื่อกีน้ ี้เปน เงินทองทุนสงเคราะห เปน เงินกองทุนสงเคราะหบุคคลที่ยากไวในถิ่น
ทุรกันดาร ทาน หมอลัดดา จารุวสั ตร สงมาใหทานบอกมีเงินจํานวนนี้สองแสนหาหมืน่ บาท
เศษ ทานก็เลยทราบวาทางวัดจายไปเกาหมื่นสีพ่ นั เศษ ทานเลยจายมาหนึง่ แสนบาทสวนที่เหลือก็
ยังสะสมไวสงเคราะหในปตอไป เพราะชวยทุกป เปนอันวาโรงเรียนของ วัดทาซุง โรงเรียนประถม
จริงๆ แลว เครื่องแบบมีจากวัดใหปละ 1 ชุด ในปกอนๆ นะให 2 ชุดปนี้ให 1 ชุด เพราะเงินเครียด
เกินไป
แลวประการที่ 2 หนังสือเรียนไมตองซื้อ เพราะวัดให ถาบังเอิญวัดไดอะไรมา เชน ทุเรียน
บาง มังคุดบาง ลําไยบาง เปนตน ไดมามากเขาสงมาจากจันทบุรี ก็สง ไปใหสงเคราะหนักเรียนเปน
หลัวๆ รวมความวาโรงเรียนนี้รับอุปการะจากวัดมามาก
ทีนี้ตอนี้ไปจะเทศนตอบรรดาพุทธบริษทั ใหทราบวา ปุญญัง โจเรหิ ทูหรัง ทานแปลวา
บุญนะโจรนําไปไดยาก หมายถึงวา บุญกุศลที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทําแลว มันไมสลายตัว
มันเปนการสั่งสมตัวเอง ทีพ่ ระพุทธเจาทานบอกวาบําเพ็ญบารมีใหเต็ม นั่นก็หมายความ บุญ
บารมีที่เราทําแลวทุกชาตินนั่ ไมไปไหนไดแลวก็แลวกันไป ไมสูญหายไปไหน ชาตินที้ าํ ไดเทานี้ ชาติ
หนาทําตอไป เขาสัง่ สมกันมาชาตินี้อีกชาติตอไปก็สั่งสมกันไป จนกวาบารมีจะเต็ม รวมความวา
บุญเราทําสะสมตัว โจรนําไปไมได โจรคือความชั่วนําไปไมได ตอนี้ไปพระเทศนธรรมกันยาวๆ
นานๆ ก็เกรงวาบรรดาทานพุทธบริษทั จะรําคาญ ความจริงธรรมเปนของดี นานๆ ก็เกรงวาบรรดา
ทานพุทธบริษทั จะรําคาญ ความจริงธรรมเปนของดี ถาฟงนานๆ ก็งว งนอนเหมือนกัน แตพอเลา

ความเปนมาของพระสูตรสูกนั ฟงจะดีกวาเพลินดี แตวา ถาฟงไปแลว ก็จําไปดวย ดูแนวปฏิบัติใน
พระสูตรจะมีผลดีตามทานถาปฏิบัติตาม ความมีวา
มหาเศรษฐีใหญในสมัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ
ชนมอยูเวลานัน้ เปนมหาเศรษฐีใหญซึ่งไมมีมหาเศรษฐีคนใดรวยเทาก็คือตระกูลของ นางวิสาขา
ตระกูอื่นๆ เขานับเงินกันเปนโกฏิๆ ตระกูลนี้มี 80 โกฏิ ตระกูลนี้มี 160 โกฏิ ตระกูลนี้มี 200 โกฏิ
เปนตน เขานับโกฏิกันได แตวาตระกูลนีน้ ับเปนเหรียญเปนโกฏิไมได ถาจะใชอะไรกันตามธรรมดา
ๆ ก็ใชกันไปถาจะใหกนั มากๆ เขาก็กองเปนเลาเกวียน ไมใชนับเหรียญเปนโกฏิอัน นับเปนเลม
เกวียน
ตัวอยางอยางเมื่อ นางวิสาขา แตงงาน พอก็บอกกับลูกสาวบอกวา เจาจะตองไปอยูใน
สํานักของสามีทรัพยสินทั้งหลายเหลานีม้ มี ากเปนสมบัติของเจาทัง้ หมดเพราะพอมีลูกสาวคนเดียว
แตทวาขณะทีไ่ ปบานของสามี เอาของไปใชชั่วคราวกอนถาหมดเมื่อไรมาเบิกได ไมจาํ กัด ของทีน่ ํา
ใหไปใชเปนชัว่ คราวก็คือวา ทองคําหารอยเลาเกวียน ไมใชหนึง่ เลมเกวียนนะ ของเรามีสรอยเสน
เดียวก็มากแลว ของทานสงทองคําแทงไปจริงๆ หารอยเลมเกวียน ภาชนะคือพวกของใช ทองคํา
หารอยเลมเกวียน เงินหารอยเลมเกวียน แลวก็ทองแดงหารอยเลมเกวียน เปนตนรวมความวา
เศรษฐีคณะนี้ เปนเศรษฐีที่มคี วามร่ํารวยมาก
และโดยเฉพาะอยางยิง่ นางวิสาขา ก็เปนบุคคลที่มปี ญญาเลิศ ไอที่เขารวยมานี่เพราะ
การใหทาน ที่เขามีปญญาเลิศเพราะเปนการบําเพ็ญบารมีในดานธรรมทานเสียเยอะ สงเคราะห
นักเรียนเปนตน ความเดิมความร่ํารวยก็มี นัน่ หมายความวา บุญที่ไมสลายตัวคือ โจรนําไปไมได
ตอนตนของตระกูลคนนีจ้ ริงๆ คือ เมณฑกเศรษฐี ซึ่งเปนปู ทานเมณฑกเศรษฐี เปนตน
ตระกูลแหงความร่ํารวย ขอความก็มีอยูวา ถอยหลังไปในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองค
กอนๆ แตวา เวลานั้นองคสมเด็จพระชินวรทานปรินิพพานไปแลว แตทวาสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวคือ พระสงฆยังมีอยูแบบสมัยนี้ ก็มีอยูวัดๆ หนึง่ ในที่ๆ หนึง่ ที่เขากําลังจะสรางวัด วัดนะ
ความจริงนะมีอยูแลว แตวัดมันทรุดโทรมเขาก็พากันบูรณะวัด สรางวัดใหมันดีขึ้น ก็มีสองสามีตา
ยายบานอยูติดวัด แตมีความจนมากไมสามารถจะไปทําบุญที่วัดได วันพระธรรมดาก็ไปไมได วัน
อื่นก็ไปไมไดเพราะอะไร ไมใชเพราะความเปนคนขี้เหนียวแตความจริงก็ไปไมได วันอืน่ ก็ไปไมได
เพราะอะไร ไมใชเพราะความเปนคนขี้เหนียวแตความจริงทานเปนคนจนมาก ตองหาเชากินค่ํา ถา
วันไหนไมไดหา วันนี้ไมไดหาพรุงนี้อดก็มคี วามจําเปนก็ไปทําบุญกับเขาไมได เขาสรางวัดขางบาน
ทานก็ทราบจิตใจทั้งสองคนก็อยากจะไปชวยเขา ไมมที รัพยไมมีสินก็อยากจะชวยแรงงาน ก็ไปไม
ไดอีกเพราะวาถาไปก็ไมไดหากิน ไมไดหาวันนี้พรุง นี้ไมมีกิน ก็จาํ เปน
ตอมาในขั้นสุดทายในวัดนัน้ ก็สรางเสร็จทุกอยางเหลือแตสวม ในเมื่อเหลือแตสวมเขาทํา
สวมก็ไปชวยไมได เขาขุดหลุมสวมเพื่อใหพระถายลงไปในหลุม ก็ไปชวยไมไดอีก จนใจ แตทวาเมือ่

เห็นเขาขุดสวมเสร็จ อยูม าในคืนหนึ่งทานทั้งสองกินขาวกินปลาเสร็จในตอนเย็น พอตอนค่ําก็นั่ง
ปรึกษากัน ทานตาปรึกษากะทานยาย บอกวา ยาย เราเปนคนไรบุญจริงๆ ชาติกอนคงใหทานไว
นอย ทําบุญไวนอยจึงเปนคนจน จนก็แสนจนมาก ขนาดเราแกแลวก็ตองทํา ไมทาํ มันไมมีกนิ ไม
ทําวันนี่พรุง นี้ไมมีกิน แลวเวลานี้เขาสรางวัดติดกับบานเรา เราก็ไมมีโอกาสจะไปทําบุญ วันนี้
ปรากฏวาเปนวัดสุดทายของการสรางวัด เขาสรางสวมแลวขุดหลุมสวมเสร็จ เราสองคนก็นาจะไป
ทําบุญรวมกับเขา กลางวันก็ไปไมไดกลางคืนเขาก็ไมมงี านทํา ทําอยางไร
ทานยายก็บอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน เรามีทองคําอยูแ ผนหนึ่งบางเทาปกริ้น ก็รวมความ
บาลีเขียนอยางนัน้ ถาสันนิษฐานในปจจุบันก็หมายถึงทองคําเปลว เรามีทองคําอยูแผนหนึ่ง แต
บางเทาปกริ้น เอาอยางนี้แลวกันเราไปปดทองคํากนหลุมสวม เปนการบูชาพระรัตนตรัย คือ บูชา
พระพุทธเจา บูชาพระธรรม บูชาพระอริยสงฆ ทั้งสองคนก็ตกลงตามนั้น
เมื่อตกลงกันเสร็จ อาบน้ําอาบทาดีแลวก็ไปวัดในเวลากลางคืน ตัง้ ใจบูชาพระรัตนตรัย
ดวยความเคารพวา ขาพเจาสองคนตายายเปนคนยากจนเข็ญใจอยากจะทําบุญก็ทําไมไดเพรามี
ความจําเปนบังคับ แตขอบูชาพระรัตนตรัยดวยทองคําแผนบางเทาปกริ้นปดกนสวม เมื่อพระถาย
ลงสวมนีท่ ับทองคํา พอทําเทานั้นเสร็จ กลับมาบาน เปนอันวา คนเกิดแลวก็ตาย ในที่สุดวาระเขา
มาถึงทานก็ตายคนไมตายไมมี เมื่อตายจากความเปนคน เพราะอาศัยเปนคนทีม่ ีศรัทธาแตไมมี
โอกาสจะไปทํา
อยางกับมีศรัทธาอยากจะใสบาตร ในกรรมฐานทานกลาววา เปน จาคานุสสติกรรมฐาน
อยาลืมนะ อนุสสตินี่มนั เปนงาย อยากจะถวายภัตตาหารกับพระ อยากใสบาตรตอนเชา อยากใส
บาตรวันทําบุญ อันนี้เปน จาคานุสสติ ถือวากําลังใจเปนฌานใน จาคานุสสติ มีความเคารพใน
พระพุทธเจา ในพุทธรูปองคโดยองคหนึ่งเปน พุทธานุสสติ การอยากจะฟงเทศนกับเขาแตไมมี
โอกาสฟงเปน ธัมมานุสสติ การอยากจะไปสงเคราะหพระสงฆแตโอกาสจะไปไมมเี ปน สังฆานุส
สติ
รวมความวาทานทั้งสองนีม่ อี นุสสติครบหลายอยาง แตอาศัยที่มีความจนไปไมได แต
อานิสงสนี่มนั เกิดการนึกจะใหทานเปน จาคานุสสติ นี่ อานิสงสกม็ ากนึกถึงพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆ อานิสงสก็มาก ตอมาในภายหลังไดมีโอกาสถวายทานคือบูชาทานดวยทองคํา
อานิสงสใหญ รวมความวาอาศัยกําลังใจ ไมมีทุน ไมมีแรงกายจะทํา แตวาบุญมันก็เกิด บุญมัน
เกิดที่ใจ นีพ่ ระพุทธเจาทานกลาววา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ ทานกลาวกับ พระโมค
คัลลาน ทานกลาววา โมคคัลลาน การตั้งใจนะคือตัวบุญ บุญอยูทใี่ จแทๆ ถาเราใหโดยไมมีการ
ตั้งใจ ไมมีความเคารพ ผลของทานไดเหมือนกัน แตเปน ทาสทาน ตอนนี้เขาไมมีโอกาสจะให แต
คิดจะให ก็เปน จาคานุสสติกรรมฐาน ใหญมาก

สองตายายตายจากความเปนคน ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก ทานตาเปน
เทวดา ทานยายเปนนางฟา ก็ตองมาอยูดวยกันอีก เพราะไอทองคําแผนเดียวและเจตนาดี
หลังจากนั้นมาเกิดในชาติใหม อยาลืมวาทองคําบางเทาปกริ้นอานิสงสทที่ านไดเมื่อสมัยกลับมา
เกิดเปนคนครั้งใหม คือเปนมหาเศรษฐี ทานเปนมหาเศรษฐีใหญคนหนึง่ จํานวนมหาเศรษฐี
ทั้งหลาย
และในกาลตอมา ในเมืองนัน้ มีฝนแลงขาวยากหมากแพง ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลถึง
3 ป ทานมหาเศรษฐีทา นนีเ้ วลาที่ไดขาวนามาก เวลาที่ไดขาวมาแลวทานก็พยายามเก็บไวกินเพื่อ
วันปหนา ปหนาทัง้ ปเก็บไวกินเองดวย เก็บไวเปนการใหทานดัวย ชาตินที้ านใหทานหนัก ใคร
ยากจนเข็ญใจก็มา ถามีขา วเก็บไวไมมีขา วกินใหขา ว ไมมีกับกินใหกับ ตามงบประมาณทีท่ า น
ตั้งใจ พอรุงขึน้ ปใหมทวาบังเอิญฝนไมตก ฝนแลง ฝนไมตกตองตาฤดูกาล จะมีขาวกินและจะมี
ขาวใหทานอีกปหนึง่ นี่สํารองไวดวย รวมความวามาปหนึง่ ทานเก็บทานเตรียมไวเพื่อปนหี้ นึง่ ป ทั้ง
ขาวกินเองทั้งใหทาน แลวก็สาํ รองไวปห นาอีกหนึ่งป
แตคราวนี้ปรากฏวามันเปนพิเศษ ไอความแลงมันแลงจริงๆ ถึงสามปมันไมแลงปเดียว
เปนอันวาในเมื่อปนั้นผานไป งบประมาณในการแจกจายการใหทานปนนั้ ผานไป ของปหนาอยู
บริบูรณ พอรุงขึ้นอีกปหนึง่ ก็ปรากฏมันแลงใหมก็ยงั ไมอด ทานก็มกี ิน คนทีม่ าขอก็มีกิน ให
ตามปกติ
พอตอมาอีกปหนึง่ แลวใหม ตอนนีม้ ันหมดทุน ขาวทีส่ ําหรับมีกินมันก็เริ่มหมด จะหมด
ขาวสําหรับใหทานก็หมดไปแลว ใครมาขอก็ไมมีทางจะให ตัวทานเองทานจะกินเขาไปก็แสน
ลําบาก ในที่สดุ มันอดอยากกัน ขาวหมดไมมีทางจะไดกิน ตอไปในเมือ่ มีเหลือแตนอ ย ขาทาสหญิง
ชายนับรอยทีม่ ีอยูในบาน ทานมหาเศรษฐีไดกะเกณฑใหหมดทุกคนใหเปนอิสระได เลิกความเปน
ทาสกัน ไมตองชําระหนี้ไมตอ งชําระสินอีก ใครจะไปไหนไดก็ไปตามชอบใจ ขืนอยูทนี่ ี่อดตายหมด
เพราะคนมาก ไมมีขาวจะกิน
แตก็มีทาสคนหนึง่ ชื่อ นายบุณ ไมยอมไป วาทานอยูท ี่ไหนผมจะอยูทนี่ ั่นทานตายผมจะ
ตายดวย ตอมาในครั้งหลังที่สุดทานบอกให นายบุณ ไปเอาขาวคือวาขาวทีท่ านเก็บทานใสฉาง
ฉางเต็มก็ใสพอ ม พอมเต็มใสกระบุง กระบุงเต็มก็ใสถงั นอยๆ ถังนอยๆ เต็ม ขาวที่เหลือใหขยํากับ
ดินเหนียวทําฝา ทําฝายุง ในที่สุดก็ตองไปเอาดิน ดินที่ทาํ ฝายุงมาขยําออกมาตนน้ํา ขยําขาวให
ออกมา โขลกกิน
ตอมาในวันหนึ่งขาวเหลือหมอสุดทาย ถาหุงแลววันนัน้ หุงหมอเดียวกินหมดอดวันตอไปไม
มีกิน ถาตมกินได 2 วัน วันนั้นปรากฏวา ทานมหาเศรษฐีตามธรรมตามหาเศรษฐีตองเฝาพระราชา
เพื่อจะถามพระราชาถึงงานตางๆ ตอนเชาทานไปเฝาพระราชากลับมาหิว ก็บอกภรรยาหุงขาวกิน
เถอะ ภรรยาจึงบอกวาขาวสารเหลือหมอเดียว ถาหุงไดกินวันนี้วนั เดียว วันพรุงนี้ไมมีกิน แตถาตม

เราจะมีชวี ิตไดสองวัน วันนีด้ วยและวันพรุงนี้ดวย ทานมหาเศรษฐีก็บอกวาเราจะตายวันนี้หรือตาย
วันพรุงนี้ไมสําคัญ มันตองตาย แตวา กอนจะตายแลวตายอยางคนอืน่ ดีกวา สั่งหุงขาวกินวันเดียวก็
หุงเถอะ ภรรยาก็หงุ
ขณะเมื่อหุงเสร็จยังไมทนั จะลงมือรับประทาน ก็ปรากฏวาเวลานัน้ พระปจเจกพุทธเจาออก
จากนิโรธสมาบัติที่ ภูเขาคันธมาทน ทานไดพิจารณาดูวาเราอดอาหารทัง้ สิน้ เวลา 15 วัน เวลานี้
รางกายตองการอาหารเราจะกิน จะไดใครกิน ก็ทราบวาวันนี้ บานทานมหาเศรษฐีมีขาวในหมออยู
หนึง่ หมอ ถาเราไปที่นนั่ เขาจะนําขาวมาใสบาตร ที่จริงนะฟงใหดี ไมใชแชงพระนะ มีขาวหมอเดียว
ไปแยงเขาอีกนะ อยาลืมพระออกจากนิโรธสมาบัติ ใครทําบุญวันนั้นเปนมหาเศรษฐีวันนั้น จะตอง
คนเดียว เปนเจาเดียว
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทราบศรัทธาและทราบอาหารทีม่ ีอยู จึงไดเหาะจาก ภูเขาคันธ
มาทน มาทีห่ นาบาน มายืนอยูก็เปนเวลาพอดีทที่ านมหาเศรษฐีกาํ ลังจะใหภรรยาไปนําขาวมา
จากครัว มาตัง้ วงกินกัน เวลานัน้ ก็มีดว ยกัน 5 คน คือหนึ่งทานมหาเศรษฐี สองภรรยา สามลูกชาย
สี่ลูกสะใภ แลวก็หา นายบุณ ที่เปนทาสคิดวาเราจะกินขาว เวลานีพ้ รอมกันแลวพรุงนี้ตายพรอม
กัน มันจะตายพรอมไมพรอมก็ชางมัน กินพรอมกันก็แลวกัน
แตวายังไมทนั จะกินพระปจเจกพุทธเจามายืนหนาบาน ทานมหาเศรษฐีก็บอกวาที่เรา
ยากจนเข็ญใจอดอาหารอยูเวลานี้ก็เพราะวาชาติกอนทําบุญใหทานนอยไปวันนี้อยากินมันเลย ใน
เมื่อเรากินวันนี้พรุงนี้มนั ก็ตาย ถาเราไมกนิ วันนีว้ ันนี้ตายมันก็ตายแคกัน กอนจะตายเราตายอยาง
คนมีบุญดีกวา จึงตัดสินใจพรอมกันทัง้ หาเอา ตายเปนตายแหละวะ ใสบาตรพระดีกวา ในที่สดุ ก็
นําขาวไปใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาหมด เมื่อใสบาตรเสร็จ ทุกคนก็ตั้งมโนปณิธานปรารถนา
ทานมหาเศรษฐีก็ปรารถนามาเปนสามีของภรรยาตอไป ภรรยาก็ปรารถนาจะเปนภรรยาของสามี
ตอไป ลูกชายก็ปรารถนาเปนลูก ลูกสะใภก็ปรารถนาเปนลูกสะใภแต นายบุณ ก็ปรารถนาเปน
ทาสรับใชตอไปทุกชาติ นี่พอ แมเดียวกัน เปนเอกัคตารมณ อธิษฐานเสร็จพระปจเจกพุทธเจาใหพร
วา เอวัง โหตุ ซึ่งแปลวาทานปรารถนาสิง่ ใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนา
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทานใหพรแลวทานก็กลับ กลับเขามาบาน ทานมหาเศรษฐีก็เลย
กลาววา ทุกคนวันนีน้ อนรอความตาย ไมมีอะไรจะกินแลว แตคนจะตายก็ยังมีความอยาก รอไปรอ
มา รอมารอไป มันอยากกินเกินไป ความอยากเกิดขึ้น ทานมหาเศรษฐีก็เสียงเบาไปแลว กําลังตก
ก็บอกภรรยาวา แมเอยขาวในหมอติดๆ มีบางไหม มันไมมีเม็ดๆ ก็ไมเปนไร กลิ่นคาวขาวยังมีอยู
เอาน้าํ กรอกๆ มากินเสียหนอยดีกวา มันจะตายก็ชา งมันเถอะ นี่คนจะตายนะ
ทานภรรยาก็เขาไปในครัว เห็นใจสามี พอเปดหมอความมหัศจรรยก็เกิดขึ้นนัน่ คือขาวสุก
เต็มหมอ แลวก็รอนฉี่ รอนเต็มอัตรา ไปเปดแกงแกงเต็มหมอไปเปดหมอตมตมเต็มหมอไปเปดหมอ
ตมตมหมอ ไปเปดดูกับขาวเต็มไปหมด ทานก็ดีใจวิง่ มา น้าํ ตาก็ไหลบอกวาสามีวา พอเอย พอไปดู

ในครัว ขาวมันเต็มหมอ แกงเต็มหมอ ตมเต็มหมอกับขาวกับปลาในตูกับเต็มไปหมด มหัศจรรย ทุก
คนก็ไมตองใชกําลังสง กําลังใจมันสัง่ เหลือเกิน เขาครัวหมด ตางคนตางกิน ตักหมอขาวตักเทาไร
มันก็ไมยุบ ตักมามากเทาไรหมอขาวก็เต็มตามเดิม แกงตักเทาไรก็เต็มตาเดิม หมอขาวหมอแกง
หมอตมมันรอนตลอดเวลา ไมตองไปตั้งไฟ
ทานมหาเศรษฐีก็มีความเขาใจวาที่เปนอยางนี้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลที่เราทํากับพระ
ปจเจกพุทะเจา จึงประกาศใหคนบานใกลเรือนเคียงมารับขาว ทุกบานเขาอดกัน ตองกินขอปา
สมุนไพรอะไรบาง หัวเผือกหัวมัน ทุกคนมารับอาหารสดตอนนี้ไมใชขาวสารแลว ทานมหาเศรษฐี
กับภรรยา ทุกคนก็ชว ยกันตักแจกๆๆ ทัง้ ขาวทั้งแกงทัง้ กับ ตักแจกเททาไรหมอขาวก็ไมยุบ แลว
ประกาศเปนตําบลๆ วาตําบลไหน ใครอดมาทีน่ ี่ เปนอันวาตั้งสถานที่ หมอขาวและแกง ทุกคนตัก
ไดตามชอบใจ เปนอันวาเลี้ยงกันมาอยางนัน้ จนกวาจะไดขาวใหม เหลือเวลา 2 นาที
หลังจากเมื่อตายจากชาตินี้ไปแลว ทั้งสองทานทัง้ หมดก็ไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเท
วโลก กลับลงมาใหมกลาวเฉพาะ ทานเมณฑกเศรษฐี ลงมาเกิดในตระกูลของคนจนเปนชาวปา
สองคนตายาย ไมใชตายายหนุมสาวมีลูกคนแรกขณะที่ลูกชายเขาไปปฏิสนธิในครรภมารดาตอน
กลางคืน ตอนเชาพอบานตื่นขึ้นมามองกอไผรอบๆ บานเห็นหนอไมเปนทองคําหมด จึงไดถาม
ภรรยาวา ฉันตาฝากหรือไง ไปดูกัน ก็ปรากฏวามันเปนทองคําจริงๆ แตหนอไมทองคําใครหยิบใคร
ตัดไมออก แตวาทั้งสองคนถามีความตองการหนอไม หยิบขึ้นมันจะหลุดทันทีวนั ที่ลกู ชายคลอดคือ
เมณฑกเศรษฐี อยูในหอง วันที่ลกู ชายคลอดจากครรภมารดาวันนัน้ มีแพะทองคําโตเทาชาง ชาง
สารหลายรอยตัวยืนรอบบาน ปากอามีสายไหมหอย เปนสายไหม ตองการผาๆ ไหล ตองการเงินๆ
ไหล ตองการแกวๆ ไหลตองการเพชรมณีๆ ไหล ทุกวันตองการอะไรไหลหมด ฉะนัน้ ตระกุลนีเ้ ปน
ตระกูลนี่นับไมไดวามีเงินเทาไร มีทองเทาไร เปนอันวาที่ไดอยางนี้เพราะกําลังใจของสองตายาย
ทําบุญกับพระแคเอาทองมาปดกนสวม เมือ่ สมัยยังเปนคนยากจนเข็ญใจ
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาเหลือนามีเดียวก็เปนวาการทําบุญของ
ทานวันนี้ไดอานิสงสสองอยาง ถวายทานเปนธรรมทานดวย และไดสงเคราะหทนุ ของนักเรียนก็
เปนธรรมทานเชนเดียวกัน ทานของทานก็เปนปจจัยของความร่ํารวย ธรรมทานเปนปจจัยใหเกิด
ปญญา รวมความวา บุญกุศลทั้งหลายทีท่ านบําเพ็ญมาในวันนี้ไดผลสองอยาง เวลาหมดพอดี
อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆ
รัตนะ ทัง้ สามประการ จงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมง
คล สมบูรณพนู ผล ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาทุกประการ

พระธรรมเทศนา เรื่อง กําไรบุญ
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 14 ตุลาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ปุญญนิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณินนั ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาของ พระติสสะ
เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีทบี่ รรดาทานนริศนาทานบดีทงั้ หลาย ไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลวันออกพรรษาวันนี้ ตามทีท่ ายกประกาศไปบอกวา วันนี้อาตมาจะ เทศนมหาชาติ
ความจริงตามประเพณีนยิ มวันนี้เขา เทศนมหาชาติ กัน แตวาเวลานี้เทศนไมไหวเพราะรางกาย
ไมสบาย ขอเทศนเรื่อง กําไรบุญ ดีกวา เพราะวา มหาชาติ ก็ฟง กันมาเยอะแลว ฟงไปฟงมาก็จาํ
ไมไดจําไดไหม ฟงทําไรจบบททุกที พระเทศนกเ็ ทศนไปคนฟงก็ฟงไป ลุกเมื่อไร มหาชาติ หลนเมื่อ
นั้น ก็รวมความวา วันนีเ้ ทศนเรื่อง กําไรบุญ กันดีกวา
ตามประเพณีเรายึดไว คําวากําไรบุญก็เพราะวาการทําบุญอยางนี้จะมีผลเปนอยางไร อัน
นี้ดีกวานะ วันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ทั้งบรรดาเด็กและผูใหญพากันมาบําเพ็ญกุศล
วันออกพรรษา การทําบุญวันพระที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ถาจะกลาวกันวา
บุคคลใดเคยเกิดมาแลวเคยเจริญพระกรรมฐานไหม คําวาเจริญพระกรรมฐานคือวาเปนจริยาใหญ
มีอานิสงสใหญหลายๆ ทานบอกวา ชาตินี้ทงั้ ชาติยังไมเคยเจริญพระกรรมฐาน แตความจริงเวลานี้
และทุกวันพระ ทุกทานทํากันมาแลววาการเจริญพระกรรมฐาน กรรมฐานจริงๆ นะมี 40 อยาง
โดยเฉพาะอยางยิง่ อนุสสติ 10 เปนประจําอยูเบือ้ งหนา และผลที่จะบรรลุผลจริงๆ ก็อยูท ี่
อนุสสติ 10
อยางวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจมาวัดถานึกถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจาจัดวาเปน
พุทธานุสสติ ถาเรานึกถึงพระสงฆองคใดองคหนึ่งในพุทธศาสนา ที่มาในวัดในวันนีเ้ ปน สังฆานุส
สติ คิดวาจะไปใสบาตรถวายพระ มีขา วมีแกงเปนตนอยางนี้เปน จาคานุสสติ การไดถวายทาน
ของบรรดาทานพุทธบริษทั เปน ทานบารมี รวมความวาวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททําหลายอยาง
มีอนุสสติหลายอยางในกรรมฐาน
คําวากรรมฐานจริงๆ ไมมีความจําเปนที่จะตองไปนั่งขัดสมาธิเสมอไป ถาตั้งใจนึกถึงอยาง
เดียวก็ถือวามีผลในพระกรรมฐานอันนี้อานิสงสมาก วันนี้ก็จะพูดถึงอานิสงสทวาเวลาจะเหลือนอย
อานิสงสใหญที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําวันนีท้ ี่กลาวมาแลวเบื้องตน
หลังจากนั้นก็มีอานิสงสพอที่เก็บกันตามนี้ ตามพระบาลีกลาววา การถวายทานแตพระ
ปจเจกพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทาถวายทานแกพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ ครั้ง
ถวายทานแด

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทาถวายสังฆทานหนึง่ ครั้ง สําหรับ อานิสงส
สังฆทาน วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทไดถวายสังฆทานเปนชุด มีผา ไตร มีพระพุทธรูป มีภัตตาหาร
ภายในภัตตาหารแหงอันนีก้ ็เปนสังฆทานใหญ การทีบ่ รรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลายมาถวาย
ภัตตาหารกับพระวันนี้เปน มหาสังฆทาน รวมความวาเปนสังฆทานทั้งหมด
เฉพาะ อานิสงส บรรดาทานพุทธบริษทั พระพุทธเจาตรัสวา มีความปรารถนาสมหวัง นัน่
ก็หมายความวา ถาชาตินที้ านถวายสังฆทาน ความจริงผลสังฆทานไมตองรอชาติหนาเสมอไป
การถวายสังฆทานมีอานิสงสใหญ ถาถวายบอยๆ ดวยความตัง้ ใจจริง ชาตินนี้ นั่ แหละไมตองรอ
ชาติหนา จะมีการคลองตัวในความเปนอยูแตวาองคสมเด็จพระบรมครูตรัสวาถาชาติหนาจะมี
กําไรมากดูตัวอยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา ในสมัย สมเด็จพระพุทธทีปงกร ทานเกิดในสมัย
นั้น เวลานัน้ เพื่อนของทานเปนคนรวยมาก มีโอกาสไดถวายภัตตาหารกับพระสงฆวันละสองแสน
องค หมายความวา พระสองแสนองค กับบุคคลทั้งหลายที่มาในการทําบุญนางเลี้ยงหมด
ทรัพยสนิ ก็ไมมียุบไมมีหมด ก็ปรากฏวาเวลานั้น นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนเพื่อนกัน แตมี
ทรัพยไมมาก ก็อยากจะมีโอกาสอยางนั้นบาง อยากจะเปนอุบาสกอุบาสิกาผูม ีทนุ ใหญ ถวายทาน
แกพระสงฆในพุทธศาสนาอยางเพื่อนของตน
วันหนึง่ นีเ่ ขาไปเฝาองคสมเด็จพระทศพลผูมีนามวา พระปทุมตุ ตระ เวลานัน้ นางก็
ปรารภวาอยากจะเปนมหาอุบาสิกาอยางเพื่อน จึงไดถวายสังฆทานกับบรรดาพระสงฆทงั้ หลาย มี
พระปทุมุตตระ เปนประธาน เมื่อถวายสังฆทานเสร็จสังฆทานเสร็จก็เขาไปตั้งมโนปณิธาน
ปรารถนาวา ผลบุญใดที่หมอมฉันทําแลวในวันนี้ ตอไปในชาติเบื้องหนาถาจะถึงมีพึงเกิด ถาไดมี
โอกาสขอไดมีโอกาสเปนผูบาํ รุงพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับเพื่อนของตน
เวลานั้นปรากฏวาองคสมเด็จพระทศพลมีนามวา พระปทุมุตตระ ฟงแลวองคสมเด็จพระ
ประทีปแกวก็ทรงใชอํานาจพระพุทธญาณตรวจดูก็รูวาจากชาตินี้ไมนับตอไปอีก 96 กัป จะมี
พระพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดม อุบัติขึ้นแลวในโลกและหญิงคนนีจ้ ะไปเกิดมีนามวา
วิสาขามหาอุบาสิกา เปนลูก ธนัญชัย เศรษฐี เปนหลานของ ทานเมณฑกเศรษฐี ตระกูลนีจ้ ะ
มีความร่าํ รวยมาก และจะมีโอกาสเปนผูบาํ รุงพุทธศาสนาเชนเดียวกัน
พระองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาก็ทรงพยากรณตามนัน้ วา
กัปนี้ไมนับถอยไป
ขางหนาสัก 91 กัป ในกัปที่ 91 นัน้ จะมีพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น 5 องคแตวา เธอจะพอองคที่ 4
สมเด็จพระมหามุนีองคนนั้ มีนามวา พระสมณโคดม เธอจะมีนามวา นางวิสาขามหาอุบาสิกา
จะมีทรัพยมากนับไมไดคือนับเปนโกฏิไมไดตองตวงกันเปนเลมเกวียน
เอาเกวียนเปนโกฏิเลม
เกวียน หลังจากนัน้ แลวยังมีองคประทีปแกวมีนามวา สมณโคดม อุบัติขึ้นแลว เธอจะมีโอกาส
บํารุงพุทธศาสนาเชนนี้

นี่เปนอันวากําไรของการถวายสังฆทานของบรรดาทานพุทธบริษทั ถาหากทานจะถามวา
ทานทีท่ านทั้งหลายบําเพ็ญไมมากเชน นางวิสาขา ก็ตองขอตอบวาขึ้นชื่อวา สังฆทานก็ตองเปน
อานิสงสของสังฆทาน อานิสงสของสังฆทานองคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา มีความปรารถนา
สมหวังนี้หมายความวา ถาตั้งใจไววาการถวายสังฆทานคราวนี้ ถาชาติหนาจะพึงมีในการเกิด เรา
ขออยางนั้นขออยางนี้ไวสงิ่ นั้นจะสมความปรารถนาทุกประการ อยาง นางวิสาขา มีเงินนับไมได
นั่นถือวาเปนลาภมหาศาล
ตอไปอีกอานิสงสหนึ่งที่บรรดาทานพุทธบริษัททํากันนัน้ คือ ชวยขวนขวายในการกิจการ
ทําบุญ อยางที่เขาจะถวายสังฆทานกัน มีเจาหนาที่คอยยกสง คอยรับอยางนี้เปนตน หรือบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชนชวยปูอาสนะ จัดสถานที่ ใหความสะดวกแกคนใสบาตรเปนตน อยางนี้เรียกวา
ไวยาวัจกร คําวา ไวยาจัจกร ขึ้นชื่อวามีขวนขวายในกิจการงานของสงฆเปนการบุญ องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ไวยาวัจกร นี้ถา จะกลาวถึงอานิสงสเล็กๆ อานิสงสขั้นหลายจริงๆ
ก็มีอานิสงสตา่ํ กวาการบวชเณรบริสุทธิ์แลวหนอยหนึง่ คือหมายความวา ตายจากความเปนคนจะ
ไปเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก มีวมิ านทองคําเปนที่อยูมีนางฟาเปนบริวารแปดพันคน ถือ
วามีบุญญาธิการมาก
แตวาที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัส คือ สมเด็จพระพุทะทีปงกร ตรัสกับองค
สมเด็จพระสวัสดิโสภาคย คือพระพุทธเจาของเราในสมัยนัน้ เกิดเปน มหาทุคตะ ซึง่ มหาทุคตะ
ชวยขวนขวายกิจการงานในการทอดกฐิน ทอดกฐินก็คือสังฆทาน เจานายจะทอดกฐินแตวาไมมี
คนจัดสถานที่ ไมมีคนจัดพิธีกรรม มหาทุคตะ ซึ่งเปนทาสของทานชวยงานทุกอยาง จัดพิธีกรรม
ทุกอยาง แตเรียกวามีโอกาสไดรวมกฐินเพียงแคดายหนึ่งกลุม เข็มหนึง่ เลม ก็เปนอันวาในการ
ทอดกฐินเสร็จแลวมหาทุคตะจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกวกราบทูลวา ภันเตภควา ขา
แตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา การทอดกฐินทานคราวนี้ ขาพระพุทธเจา
ไมมีทรัพยไมมีสิน เปนแตเพียงวาเปลื้องผาแตงกายของคนไปแลกกับของสองสิ่งคือ ดายหนึ่งกลุม
เข็มหนึง่ เลม แลวนอกจากนั้นก็ชวยงานทุกอยางของเจานายในการทอดกฐินใหเสร็จไป อานิสงส
อันนี้ขาพเจามีความปรารถนา ขอบุญบารมีเพียงใดที่มีอยู ขอบารมีขององคสมเด็จพระบรมครูดวย
ชวยขาพเจาไดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตกาล
เปนอันวา พระปทุมุตตระ ไดทรงพยากรณ โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญอานิสงสในการ
ขวนขวายในการชวยในการทําบุญของทานก็ดี ของคนอื่นก็ดีอานิสงสทั้งหลายเหลานี้มีอานิสงสสูง
มาก บุคคลผูช วยกิจการงานอยางนี้ถาปรารถนาจะเปนพระพุทธเจาก็เปนได ปรารถนาจะเปนอัคร
สาวกก็เปนได จะเปนมหาสาวกก็เปนได เปนสาวกธรรมดาก็เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอไปถา
ตายจากความเปนคน จะเกิดเปนเทวดาหรือเกิดเปนนางฟาหารอยชาติ ถาหมดบุญบารมีนนั้ แลวก็

จะกลับลงมาเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิหา รอยชาติ เปนกษัตริยหา รอยชาติ เปนมหาเศรษฐีหารอย
ชาติ เปนอนุเศรษฐีหารอยชาติ เปนคหบดีหารอยชาติ
แลวองคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็มพี ุทธฏีกาตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ การที่ทา น
ชวยขวนขวายในกิจการงานในการทอดกฐินคือ
การถวายสังฆทานอยาลืมวาทอดกฐินคือ
สังฆทานๆ ธรรมดาก็คอื สังฆทาน อานิสงสจะแตกตางกันนิดหนอยเพราะกฐินมีกําจัดกาลเวลา
สังฆทานทัง้ หลายไมมีการกําจัดกาลเวลาสมเด็จพระบรมศาสดาวาตอแตนี้ไป 91กัป เธอจะได
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดม
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั อานิสงสแหงการชวยขวนขวายในกิจการงานของสงฆ ใน
กิจการเรื่องการทําบุญ เปนแตเพียงชวยเพียงเทานี้ บรรดาทานพุทธบริษทั อยาคิดวามีอานิสงสตา่ํ
(อาว โยมเด็กของใคร เสียงดังเกินไปนะโยมนะมันไมดนี ะโยมนะ) อยาคิดวามีอานิสงสต่ํา จริงๆ
แลวมีอานิสงสสูงมาก
ตอไปจะขอกลาวถึง บุคคลตอไปคือวา วันนี้จะเทศนเรื่องกําไรของการบําเพ็ญกุศลรูสึกวา
จะดีกวา มหาชาติ เหลือเวลา 15 นาที ตอไปนี้ก็เปนเรื่องของ พระติสสะ ความมีอยูวา
พระติสสะ เดิมทีเดียวเมื่อสมัยเปนมนุษยเปนพราหมณคนจน แตวา เปนเพื่อนกับพอของ
พระสารีบุตร ตอมาเมื่อ พระสารีบุตร ทานเปนพระอรหันตแลวก็มคี วามตั้งใจอยากปรารถนาจะ
สงเคราะหเพื่อนของพอ ซึง่ เวลานั้นเปนคนจนวันตอวัน วันแตละวันเวลาไปบิณฑบาตก็ไปแวะที่
บานนั้นกอน แตวาทานพราหมณคนนี้ปรากฏจนมาก จนกระทั่งไมมีภตั ตาหารจะใสบาตรพระสงฆ
แมแตหนึ่งทัพพีเดียวเมื่อทานทราบวา พระสารีบุตร ไปเห็นวา ไมมีภัตตาหารจะใสบาตรก็หลบ
หนา พระสารีบุตร ก็ไมยอมยับยัง้ วันหลังก็ไปอีก ทานก็หลบหนาอีกเพราะความไมมีอาหาร แต
ความจริงจิตใจอยากจะถวายทาน วันที่สาม พระสารีบตุ ร ก็ไปอีก ทานก็หลบหนาอีก ตอมา พระ
สารีบุตร ก็ยบั ยั้งอยู 2-3 วัน
ปรากฏวาวันหนึ่งทานพราหมณผูนี้เขาใหไปสอนธรรมะของพราหมณ
วิธีกรรมของ
พราหมณ พอสอนแลวก็ปรากฏวาคนฟงไดใหขาวมธุปายาสมาหนึ่งชามขาวหนึง่ แสดงวาพอกิน
คนๆ เดียว และผาสาฎกเนื้อหยาบมาหนึ่งผืน เมื่อทานนําขาวมธุปายาสกับผาสาฎกเนื้อหยาบแลว
ก็คิดวา วันนีถ้ า พระสารีบุตร มาบิณฑบาต เราจะใสบาตรขาวมธุปายาสหมดชามและถวายผา
ผืนนีก้ ับทาน
พอดีเวลานัน้ แตความจริงพระอรหันตทกุ องคเวลาเชามืดเขาสมาบัตเิ หมือนกันหมด วัน
นั้น พระสารีบุตร เขาสมาบัติและออกจากสมาบัติ เวลาเขาสมาบัติยอมเกิดทิพจักขุญาณ ดวย
กําลังอํานาจของทิพจักขุญาณก็ทราบวา วันนี้พราหมณเพื่อนของพอมีอาหาร คือมีขาวมธุปายาส
หนึง่ ชาม และมีผาสาฎกหนึง่ ผืน ตองการถวายกับเรา

พอถึงเวลาเชาไดเวลาบิณฑบาต ทานก็นาํ บาตร หมผาจีวรแลวก็ครองทรงบาตรไปที่บาน
ของพราหมณ พราหมณเขาก็ดีใจนิมนตขึ้นบาน เมื่อนิมนตขนึ้ บานแลว ปูอาสนะให ทานก็นงั่ ใน
ที่สุดพราหมณก็นําขาวมธุปายาสมาถวาย ในขณะที่เกลีย่ ใสบาตรไปไดครึ่งชาม พระสารีบุตร ก็
คิดวาขาวมธุปายาสหนึ่งชามนี่มันพอกินสําหรับคนๆ เดียว ถาพราหมณใหทงั้ หมดพราหมณจะอด
แตทวาพราหมณตั้งใจจะใหหมด พอไปไดครึ่งชาม พระสารีบุตร ก็เอามือปดบาตรพราหมณก็
บอกวา ภันเต ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอยาทําใหผมฉิบหายจากความดีเสียเลย ผมตั้งใจใส
หมด
ก็เปนอันวา พระสารีบุตร ก็อนุญาตเมื่อถวายเสร็จแลว พระสารีบตุ ร ก็ฉนั ทีน่ นั่ เพื่อเปน
การเจริญศรัทธา พราหมณก็ดใี จมีความปลื้มปติมากที่ พระสารีบุตร กับขาว ฉันขาวมธุปายาส
ของเธอ หลังจาก พระสารีบุตร ฉันภัตตาหารเสร็จพราหมณกน็ ําผาสาฎกผืนหนึง่ ซึ่งมีผนื เดียวที่
เขาใหมาใหมๆ เปนเนื้อหยาบมากอยางเลวถวายแก พระสารีบุตร ก็ลากลับไปบานอื่นตอไป
หลังจาก พระสารีบุตร ไปแลวไมนาน พราหมณคนนัน้ ก็ถึงแกความตายแตตามพระบาลี
รูวากําลังของคนจนที่ทาํ บุญกุศล นัน่ ก็หมายวา คนจนมีทรัพยนอยเมื่อมีโอกาสไดทําบุญก็มีความ
ปลื้มปติมาก
อาศัยที่จิตใจของพราหมณมคี วามรักใน พระสารีบุตร เมื่อตายจากความเปนคนก็ไปเกิด
เปนลูกคน เปนลูกของตระกูลที่สงเคราะห พระสารีบุตร อยูเพราะมีความรักใน พระสารีบตุ ร
ขณะที่พราหมณคนนี้เขาสูครรภมารดาๆ เกิดการแพทอง อาการแพทอ งของมารดาก็มีความรูสึกวา
หนึง่ เราอยากจะถวายขาวมธุปายาสแกบรรดาพระสงฆประมาณหารอยรูป แลวก็อยากจะถวายผา
สาฎกแกบรรดารพระสงฆหา รอยองค ถาเวลาทีพ่ ระสงฆมาฉันขาวมธุปายาสของเราๆ จะหมผาผา
สียอมน้าํ ฝาดเหมือนพระ จะนุงหนึ่งผืน่ จะหมหนึง่ ผืน และถือขันทองนัง่ ตอทายพระสงฆใหหา งๆ
หนอยออกไป หลังจากพระสงฆฉนั เสร็จแลวไซรเราจะกินขาวมธุปายาสทีเ่ ปนคนของพระสงฆนั้น
ตอไป
เมื่อนางมีความประสงคอยางนัน้
อาศัยการแพทอง สามีก็ตามใจทุกอยางจึงนิมนต
พระสงฆซงึ่ มี พระสารีบุตร เปนประธานมาหารอยองคมาฉันที่บา น ก็ปรากฏวาเวลานัน้ ทางบาน
ก็ทําขาวมธุปายาส บรรดาชาวบานทั้งหลายทีท่ ราบวาบานนี้จะทําบุญมี พระสารีบุตร เปน
ประธานก็นาํ ขาวมธุปายาสมามากมายถวายแกพระสงฆเหลือเฟอ
หลังจากนัน้ นอกจากขาว
มธุปายาสแลวชาวบานก็พากันนําผาสาฎกเนื้อดี ไมใชเนื้อหยาบคราวนี้เนื้อดี ทั้งเจาของบานก็
ถวาย ชาวบานก็ถวายไดผารอยผืนพอดีตามใจชอบ
ตามพระบาลีไดกลาววา การทีแมแพทองและอยากจะนุงผาสาฏกเปนการแสดงวา เด็ก
คนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลว จะบวชในพระพุทธศาสนา หลังจากนัน้ เวลาเด็กที่อยูในครรภเขาก็ทําบุญ

รับขวัญกัน การทําบุญรับขวัญก็หลายครั้ง ตางคนตางทําตามเวลาก็ถวายขาวมธุปายาสแก
พระสงฆที่มี พระสารีบุตร เปนประธานหารอยองค หลายครั้ง
และเวลาตอมาเมื่อวันที่เด็กคลอด พอเด็กคลอดแลวไดเจ็ดวันเขาจะตั้งชื่อเขาตั้งชื่อใหมี
นามวา ติสสะ แตวาวันนั้นทางบานก็นิมนตพระสงฆหารอยรูปมี พระสารีบตุ ร เปนประธาน
เชนเดียวกัน มาฉันภัตตาหารที่บาน ชาวบานก็นาํ ขาวมธุปายาสมากมายมารวมกันอีก เปนอันวา
พระหารอยรูปฉันไมหมด นอกจากขาวมธุปายาสแลวก็มีผาสาฎกอีกหารอยผืนถวายแกพระ ทาน
กลาววาอันนีเ้ ปนบุญบารมีของเด็กในครรภ คือพราหมณคนกอนที่ถวายขาวมธุปายาสเพียงแค
หนึง่ ชามอยาลืมวาถวายขาวมธุปายาสหนึ่งชามกับผาสาฎกเนื้อหยาบหนึง่ ผืน พอตั้งครรภมารดา
ตั้งทองมีการแพทองก็มีขาวมธุปายาสเลี้ยงพระหารอยองค นี่ขา วชาวเดียวนะ อานิสงสนะ แลวก็มี
ผาสาฎกซึง่ เปนเนื้อหยาบหนึ่งผืนทีถ่ วายในกาลกอนกอน มาชาติหลังแคแพทองก็มีผาสาฏกถวาย
พระหารอยผืนเนื้อดี
ตอมาที่เวลาเขาทําบุญรับขวัญก็มีขาวมธุปายาสเลี้ยงพระคราวละหารอยๆ หลายครั้ง ครั้ง
หนึง่ เวลาที่ตั้งชื่อก็มีขาวมธุปายาสถวายพระหารอยองคเชนเดียวกันนอกจากนัน้ มีผาสาฎกเนื้อดี
ถวายพระหารอยผืนเชนเดียวกัน รวมความวาผาผืนเดียวถวายแกพระสงฆเปนผาเนือ้ หยาบ จะได
ผาเนื้อดีถวายพระเขาไปพันผืนแลว ขาวมธุปายาสแคชามเดียว แตทวาเวลานีก้ ม็ ีขาวมธุปายาส
ถวายพระนับพันองค คือคราวละหารอย หารอย หารอย สี่หา ครั้งนี่ ก็รวมความวาเปนกําไรของบุญ
สวนใหญ
หลังจากนั้นก็ปรากฏวาเมื่อเด็กคนนี้อายุได 7 ป เด็กคนนีก้ ็มีความปรารถนาจะบวชใน
สํานักของ พระสารีบุตร เพราะบานนัน้ เขาสงเสีย พระสารีบุตร อยู เมื่อ พระสารีบุตร มาบานก็
ปรากฏวามารดาบอกวา ลูกชายตองการบวช พระสารีบุตร ก็ถามวาเด็กคนนีม้ ีชื่อวาอยางไร
มารดาก็บอกวามีชื่อเหมือนพระคุณทานเจาคะ มีชื่อวา ติสสะ เพราะ พระสารีบตุ ร เวลาทีเ่ ปน
ฆราวาสทานมีชื่อลงทายวา ติสสะ หรือ อุปติสสะ
กาลตอมา พระสารีบุตร ก็บอกกับเด็กวา การบวชเปนของยาก เพราะเวลาตองการเย็นก็
อาจจะไดของรอย ตองการของรอนก็อาจจะไดของเย็น ไมพงึ ตรงตามประสงค เด็กก็ยอมรับวาทุก
อยางที่ผมจะทํา ทําไดทุกอยางขอรับ เปนอันวา พระสารีบุตร ก็ใหบวช
พอสามเณรบวชในวันนั้นก็ปรากฏวา มีชาวบานที่มีความรักในเด็กคนนี้เหมือนลูกทุกคนก็
ตั้งใจเอาขาวมธุปายาสชวยกันถวายพระสงฆหารอยรูป กับผาสาฎกเนื้อดีหารอยผืน องคละผืนละ
ผืน เปนอันวาผาเนื้อหยาบผืนเดียวไดกี่ผนื เขาไปแลว
หลังจากนั้นตอมาก็ปรากฏวา เวลานัน้ เปนฤดูหนาวสามเณรเดินเยีย่ มตามพระในเวลาเชา
ก็เห็นบรรดาพระสงฆทงั้ หลายนัง่ ผิงไฟกันประมาณพันรูป สามเณรก็ถามวาพระคุณเจาขอรับ เวลา
หนาวๆ อยางนีน้ าจะหมผากัมพล เพราะผากัมพลเปนผาเนื้อหนาคือผาหมนี่เอง แตผากัมพล

โดยมากสีแดง พระปรารภวาฉันเปนคนมีบุญนอยไมเหมือนสามเณรๆ เวลาเกิดก็มีผาสาฏกมา
ถวายพระเยอะแยะ มีขาวมธุปายาสถวายพระเยอะแยะแลวก็ไดมาเปนลําดับ สรุปแลวก็พนั ผืน
กวาแลว ฉันเปนคนมีผา นอยมีบุญนอย ไมมีผากัมพลจะหม จึงจะตองผิงไฟ
สามเณรจึงบอกวา ถาอยางนั้นวันพรุงนีข้ อรับทานอาจารย ไปกับผมในเมืองผมคิดวา
อาจจะมีบุคคลบางคนถวายผาใหแกเราก็ได เณรก็ไปยืนยัน พอรุงขึ้นเชาก็ปรากฏวาสามเณร
นําหนามีพระพันองคตามหลัง นี่พระตาม อยาลืมนะผาสาฎกผืนเดียวไปถวายพอเดินเขาไปไมทัน
จะเขาเมืองก็มีคนถวายผากัมพลแลวหารอยผืนซึ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทัง้ หลายเขาใจ การ
ถวายผาเฉพาะ พระสารีบตุ ร มีอานิสงสไมเทาถวายสังฆทาน ต่ํากวาสังฆทานที่บรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทถวายวันนี้มาก อานิสงสต่ําๆ สังเกตดูวาไดเปนอยางไร เพียงผาสาฎกเนื้อหยาบถวาย
ผาสาฎกไมรูเทาไหรแกพระสงฆ วันนี้ผากัมพลอีก เดินเขาไปไมทนั จะถึงเมือง ก็มีคนเห็นสามเณร
เขาเกิดความรักเหมือนลูก จึงถวายผากัมพลหารอยผืน ยังไมทนั เขาเมืองพระหนึ่งองคไดองคละ
ผืนๆ แลวหารอยองค ตอมาเมื่อสามเณรก็พาพระจะเขามาในเมือง
ก็เผอิญมีชายคนหนึ่งเขาคิดอยางไรไมทราบ เขาเดินเขามาในลาน เห็นรายขายผาราน
หนึง่ กําลังจัดผากัมพลหารอยผืนอยูเขาจึงเขาไปบอกวา นี่แกรีบเก็บผาซะ สามเณรตัวเล็กๆ พา
พระหนึ่งองคเดินเขามานําผาจากชาวบานไปจากนอกเมืองหารอยผืนแลว ประเดี๋ยวเณรก็มาจะมา
แยงผาผืนนี้
เจาของรานก็ถามวา เณรแยงเอาหรือวาใหจึงรับ ไมใหไมรับ เขาบอกวาใหทานก็รับ ไมให
ทานก็ไมรับ เจาของรานก็บอกวาถาอยางนั้นแกไปได มันเปนเรื่องของฉัน ฉันพอใจฉันให ฉันไม
พอใจฉันก็ไมให แตทวาเจาของรานก็คิดวาผากัมพลสองผืนที่มีราคามาก ผืนละแสนกหาปณะ
สองผืนนี่เราตองเก็บซอนไว ดีไมดีเณรเขมาเราอาจหยิบเผลอหยิบไปก็ได มันแพงมาก
เมื่อซอนผาเสร็จก็ปรากฏวาสามเณรเดินเขามาพอดีพรอมกับพระสงฆ แตเณรก็ไมไดปก
ตรงเขารานใดรานหนึง่ เดินมาเฉยๆ แตวาทุกคนในตลาดเห็นสามเณรเขาก็มีความรักเหมือนลูก
ทั้งนี้เพราะอาศัยที่มีความรักใน พระสารีบุตร มากอนในกาลกอน เจาของรานก็นิมนตสามเณรกับ
พระสงฆเขามา เปนผาสาฎกราคาแพงสองผืนผืนละแสนกหาปณะที่เขาซอน เกรงวาจะใหเณร
กลับหยิบผาสองผืนนั้นมากอน ถวายกับเณรโดยตรงแลวผาสาฎกอีกหารอยผืนถวายแตพระสงฆ
องคละผืน ละผืนเปนอันวาไดผาพันผืน ภายในไมชา ขอลัดเวลาเหลือหนึง่ นาท ก็จะหมดเวลา
ในไมชาสามเณรก็บรรลุมรรคผลเปนพระอรหันตพรอมดวยสัมปฏิทาญาณเมื่อบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน การบําเพ็ญกุศลของทานมีกาํ ไรตามทีก่ ลาวมาแลวนี้ วันนี้บรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรีถวายสังฆทาน ซึง่ มีอานิสงสใหญกวา
พราหมณทถี่ วายกับ พระสารีบุตร การถวาย พระสารีบุตร เปนพระอรหันตก็จริง แตถือวาเปน
ปาฏิปุคคลิกทานทานสวนบุคคล ตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา การถวายทานแกพระอรหันตรอยครั้งมี

ผลไมเทาถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาหนึ่งครั้ง การถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจารอยครั้งมี
ผลไมเทาถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ ครั้ง
การถวายทานในสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึง่ ครั้ง
เปนวาทานของทานวันนี้เปน
สังฆทานทัง้ หมด ก็ปรากฏมีอานิสงสใหญจะเทียบไดกับทานของ นางวิสาขา
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้ หลายโดยทัว่ หนา เวลานีห้ มดเวลาสามสิบนาทีพอดี ตองขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพุ
ทะรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ สามประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ทุกทานมีแตความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิง่ ใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการอาตมารับประทานวิสัชนามา ขอยุติธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี้ เอาวังก็มี
ดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปาฏิหาริย
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสส ( 3 จบ )
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณินนั ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา เพื่อเปนเครื่องโสรจองคศรัทธา
บารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันมหา
ปวารณาวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายโดยถวนหนา ตางมาใสบาตรเทโวโรหณสูตร อันเปน
ที่เตือนใจวา ในสมัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบําเพ็ญอยู เวลา
ครั้งหนึง่ องคสมเด็จพระบรมครูไดแสดงพระธรรมเทศนาแลว
สมเด็จพระประทีปแกวขึ้นไปจํา
พรรษาบนดาวดึงสเทวดโลก ไดเทศนโปรดพุทธมารดาเปนเวลา 3 เดือน มาจนถึงวันนี้คือ วันแรม
ค่ําหนึ่งเดือน 11 ก็เสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสสู เมืองสังกัสนคร เวลานัน้ องคสมเด็จพระชินวรบ
รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษทั เปนเหตุใหทา นทั้งหลายบรรลุ
มรรคผลไปตามๆ กัน
แตวาเรื่องเทโวโรหณสูตรนีน้ ั้นขอยกไวกอน เวลานี้ตั้งใจแสดงพระธรรมเทศนาใหบรรดา
สาวกขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาที่นงั่ ฟงกันอยูน ี้ ทราบถึงอานิสงสบุญราศีที่ตาม มงคล
ทีปนี ทานกลาววา การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายมีกาํ ไรมาก วานนีก้ ็เทศน
ถึงกําไรบุญ วันนี้เทศนทาํ บุญมีกําไร ดีไหม ตาหงา การทําบุญของบรรดาทานพุทธบริษทั มีกาํ ไร
มาก เราลงทุนนอยแตไดผลดีมาก
ตัวอยางที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ใหทานแกสัตวเดรัจฉานครั้งหนึง่ จะมี
อานิสงสหรือมีกําไรรอยเทาคือ ใหหนึง่ ไดรอย ถาหากใหทานแกคนไมมีศีลเลยใหทานครั้งหนึ่งได
อานิสงสอีกรอยเทา
จากสัตวขนึ้ มาก็เปนหมืน่ เทาอยางนี้เปนตน
แตวาองคบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่ไดมาทําบุญ
วันนี้ทกุ ทานถวายสังฆทาน
คราวนีท้ านถวายทัง้ หมดเปนสังฆทานหมด คือใสบาตรเทโวดวยขาวสารเปนสังฆทาน ถวายดวย
ขาวสุกและแกงกับก็เปนสังฆทานทานนําปจจัยมาถวายพระสงฆในพุทธศาสนาทีห่ นาอาสนสงฆ
อยางนี้เปนทัง้ สังฆทานและวิหารทาน เปนพรอมทุกอยาง
รวมความวาการถวายทานแกพระสงฆในพุทธศาสนาก็ดี ใหทานแกคนดีใหทานแกสัตวก็ดี
อยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา มีกําไรผลบุญมาก การที่องค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสถึงบุคคลทีท่ ํางานและมีกําไรในความดี อยางกับเทวดาองคหนึง่ ทีม่ ี
นามวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ตระกูลนีไ้ มเคยเคารพในพุทธศาสนาในกาลกอน แตพอเวลาเขา

ปวยไขไมสบายมากก็นกึ ถึงองคสมเด็จพระชินวร แตการนึกถึงของเขาๆ ก็ไมตั้งใจจะเคารพดวย
ศรัทธา ตัง้ ใจแตเพียงคิดวาขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาสงเคราะหใหเขาขอใหหายปวย
เพียงแคนึกเพียงเทานี้ก็ตายลงไปพอดีปรากฏวาอานิสงสเพียงเทานี้เปนเหตุใหเขาไปเกิดในสวรรค
ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึง่ พันเปนบริวารนี่รายหนึง่
รายที่สององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา พระมหาโมคคัลลาน ไปพบมา รายนี้
ไดความก็มวี าเธอเปนหญิงคนจน หากินหาเชากินค่าํ ตอนเชาไปตัดฟน ตอนเย็นมาขาย พอมีกิน
ตอนเชาก็ตองไปใหมตอนเย็นก็ขายใหม อยางนี้เปนตน วันหนึง่ ปรากฏวา เธอไปเห็นดอกบวบขมมี
สีเหลืองคลายๆ จีวรของสาวกของสมเด็จพระทศพล รายนี้บูชาพระอรหันต ก็คิดในใจวาถาหากเรา
เอาดอกบวบขมไปบุชาเจดียท ่บี รรจุกระดูกพระอรหันตจะมีบุญมาก เมือ่ ตั้งใจไวอยางนี้แลวในตอน
เย็นเมื่อตัดฟนหอบฟนมาแลว มาถึงดอกบวบขมก็ตัดนํามาตั้งใจจะนํามาถวายที่เจดียบรรจุกระดูก
พระอรหันต แตก็ไมทันจะไปถวาย ปรากฏวาอาบน้าํ อาบทาเสร็จกินขาวเสร็จ นําดอกบวบดอกขม
จะไปบูชา ก็มยี ักขินีตัวหนึ่งแปลงเปนวัวแมลูกออน ตัดอยูที่ประตูรั้วบาน พอเธอไปถึงตรงนั้นก็ถูก
วัวขวิดตายอาศัยจิตใจของเธอตั้งใจจะบูชาพระองค ตายแลวจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนนางฟา
บนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึง่ พันเปนบริวาร เครื่องประดับ
ทุกอยางเปนสีเหลืองเพราะตายปรารภสีเหลือง
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกลาววาคนที่บุญนัน้ มี
กําไรมาก หรืออีกนัยหนึง่ ตามที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสโดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจา
ที่ตรัสอยางนีม้ ีนามวา พระปทุมุตตระ ถอยหลังจากกัปนี้ไป 91 กัป ถานับกัปนี้ดวย 92 กัป
พระปทุมุตตระ กลาวถึงอานิสงสในการทอดกฐินวา การทอดกฐินทานนี่มกี ําไรบุญมาก องค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาองคนนั้ ตรัสวา คนทอดกฐินทานแลว จะตั้งมโนปณิธาน ปรารถนาเปน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนได จะเปนพระอัครสาวกก็เปนได จะเปนพระอรหันตกเ็ ปนได ถา
ยังไมเปนพระพุทธเจายังไมเปนพระอรหันตเพียงใด องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา
ภิกขเว ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลที่ทอดกฐินทานแลวครั้งหนึ่งในชีวิต อานิสงสกฐินนี้ นอกจากเมือ่
ตายจากความเปนคนแลว เธอจะเกิดเปนเทวดาหรือเปนนางฟาหมดไปออนตัวลงมาก็จะเกิดเปน
พระเจาจักรพรรดิปกครองโลกหารอยชาติ
เมื่อบุญจักรพรรดิหมดลงไปก็ยังเกิดเปน
พระมหากษัตริยหารอยชาติ จากพระมหากษัตริยหา รอยชาติก็มาเกิดเปนมหาเศรษฐีหารอยชาติ
เปนอนุเศรษฐีหารอยชาติ เปนคหบดีหารอยชาติ
เมื่อรวมความแลวองคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ตรัสวา อาศัยบุญบารมีที่ทาํ แลวครั้งเดียง
ในชีวิตรับผลไมทันหมด ปรากฏวาเจาของบุญไปนิพพาน นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จะพึง
เห็นวาการทําบุญทํากุศลในพุทธศาสนา กําไรบุญกําไรกุศลมีมากมายทุกประการดังนี้

ตอนี้ไปก็จะนําเรื่องราว เทโวโรหณสูตร มาแสดงแกทานพุทธบริษทั ตามสมควรแกเวลา
เหลือเวลายี่สบิ นาที เปนอันวา เทโวโรหณสูตร เรื่องราวเกิดมาในตอนนี้ เปนอันวาในสมัย
พระองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยูท ี่ เวฬุวนั มหาวิหาร ใน
กรุงราชคฤหมหานคร เวลานัน้ อัครสาวกขององคสมเด็จพระชินวรสององค องคหนึง่ คือ พระ
โมคคัลลาน คือ พระโมคคัลลาน นี่อัครสาวกเบื้องซาย แตวา พระปณโฑลภารทวาช นีเ่ ปน
พระสาวกเหมือนกัน ทัง้ สององคนนี่ นั้ ปรากฏวาทานจําพรรษาอยูบนยอดเขา คิชฌกูฏ เวลาตอน
เชาวันหนึง่ ทั้งสองทานจะลงมาบิณฑบาตที่ กรุงราชคฤหมหานคร ก็พอดีขึ้นเมาสองสามคน
เมาตอนเชานีต่ องคิด นากลัวจะไมใชคนธรรมดา คนธรรมดาแกคงไมเมาแตเชาตรู เวลานัน้ เขาก็
นั่งคนขี้เมาก็นงั่ อยูก็ใกลๆ อัครสาวกของสมเด็จพระบรมครูกําลังจะหมผาจีวรไปบิณฑบาต บรรดา
ชี้เมาทั้งหลายเหลานั้นก็พูดกันวา พวกเราโวย เวลานีไ้ มมีสํานักไหนมีพระอรหันต เพราะวาเมือ่
ตอนสองสามวันที่แลวมาแลวนี้ ปรากฏวาทานมหาเศรษฐีไปอาบน้ําที่ทะเล บรรดาลูกนองเอาตา
ขายโลหะขึง ก็ปรากฏวาเวลาเขาขึ้นมาจากากรอาบน้ําก็มีปุมแกนจันทรปุมหนึ่งติดขึ้นมา ทานมหา
เศรษฐีก็คิดวาปุมแกนจันทรที่บานเรามีเยอะ ถาทําเปนของใชก็ไมมีประโยชน ทางที่ดีก็จางขางมา
ทําเปนบาตร แลวก็ทําไมขึ้นสูงชัดรอกขึน้ ไปชางบนสุงบๆ แลวก็ประกาศวา ถาสํานักไหนมีพระ
อรหันต ใหสาํ นักนั้นเหาะมาเอาบาตร เวลานัน้ คณะของพราหมณยังมีมาก มีคณาจารยตางๆ ที่
เคาตั้งขึ้นมากอนองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ การประกาศของมหาเศรษฐีเมื่อสิ้นเวลาไป 6 วัน
บรรดาคณาจารยตาง ๆ นัน้ ก็พากันตองการบาตรแตไมเหาะ ในเมื่อไมเหาะเขาก็ไมให ในที่สุดวัน
นั้นเปนวันที่ 7 บรรดาขึ้นเมากลาววา พวกเราโวย วันนี้เปนวันที่ 7 แลวหวา ถาไมมใี ครไปเหาะเอา
บาตร แสดงวาทุกสํานักจะไมมีพระอรหันต
เวลานั้น พระโมคคัลลาน ไดฟงเขาก็กลาวแก พระปณโฑลภารทวาช วา ปณโฑลภาร
ทวาช ทานฟงซิวา ขึ้เขาสองสามคนนี่ดูถกู พุทธศาสนา เขากลาววาบาตรที่มหาเศรษฐีแขวนไว ไม
มีใครไปเหาะเอา วันนีเ้ ปนวันที่ 7 ถาวันที่ 7 นี้ถา ไมมีใครไปเหาะเอาได แสดงวาทุกสํานักไมมพี ระ
อรหันต สํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีพระอรหันตแสนองคเศษ เปนอันวา สาวก
ขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐองคใดองคหนึ่งนาจะเหาะไปเอามา ทานปณโฑลภารทวาช
บอกกับ ทานโมคคัลลาน วา ทานโมคคัลลาน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญวา
ทานเปนผูเลิศในการมีฤทธิ์ใชไหม แตความจริงสององคมีฤทธิ์คลายคลึงกัน ขอใหทานไปเอามาก็
แลวกัน
ก็ปรากฏวา ทานโมคคัลลาน ก็บอกวา ปณโฑลภารทวาช ถาทานไมมีความสามารถ
ผมจะเอาเอง พอพูดเทานี้ปรากฏวาทาน ปณโฑลภารทวาช กําลังหมผา ดังนัน้ เมื่อหมผาแลวก็
เหาะทันที เวลาเหาะขึ้นไปก็เอากอนหินกอนใหญขึ้นไปยืนเพื่อหมผาติดเทาไปดวย

บรรดาชาวบานเห็นเขาเกรงวาหินจะหลนลงหัว ก็เอากระดงบาง ตะแกรงบางมาบังหัว ก็
กลาววาจาวา ขอพระคุณเจายึดไวใหแนน พระคุณเจายึดไวใหแนนทาน ปณโฑภารทวาช ก็เอา
เทาสลัดหินไปกองไวที่เดิมยังเหาะตอไป
เมื่อเหาะเสร็จก็ปรากฏวา ขณะที่เหาะอยูท านมหาเศรษฐีเห็นสาวกขององคสมเด็จพระ
บรมครูแสดงอยางนัน้ ก็นงั่ ลงกราบแสดงถึงความเคารพ เมื่อทานมหาเศรษฐีแสดงความเคารพ
ทาน ปณโฑลภารทวาช ก็มายืนขึน้ หลังคาเดินบนอกไกแตทานถือวาบาตรที่เขายังไมประเคน
พระสงฆยังรับไมได หยิบเอาไมได พอทานไปยืนขึน้ หลังจาเดิน ก็ปรากฏวาทานมหาเศรษฐีปู
อาสนะใหนงั่ ทีช่ านบานแลวนําภัตตาหารมาเพื่อถวายแลวกราบอีกครัง้ หนึ่งขอนิมนตทานลงมา
ทานก็ลงมาแลวทานก็ฉันภัตตาหาร
เมื่อทานฉันภัตตาหารเสร็จ ทานมหาเศรษฐีกน็ าํ บาตรปุมแกนจันทรมาถวายหลังจากนั้น
ทานก็กลับสถานที่อยูของทาน
ก็เปนการมีความจําเปนอยางยิ่งที่บรรดาพุทธบริษทั ชายหญิงเปนพุทธบริษัทบาง ไมใช
พุทธบริษัทบาง คือหมายความวาคนนับถือพระพุทธศาสนา ไมนับถือบาง ตางคนตางไมเคยเห็น
พระเหาะ ไมเคยเห็นคนเหาะมากอน ก็อยากจะดูสาวกขององคสมเด็จพ
การทําอยางนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเปนภัยตอบุคคลทั้งหมดเปนอยางยิง่ คือ
ไมเปนคุณ มีแตโทษอยางเดียวเพราะวาถาหากทาน ปณโฑภารทวาช จะไมเหาะชาวบานก็จะ
โกรธ ในเมื่อชาวบานโกรธไมโกรธพระอรหันตเขา ทางที่ไปเมื่อเวลาตายไปไหน ก็ไปนรก ทางอืน่ ไป
ไมไดตองไปนรกกันแน
แตบังเอิญถาหากวา ทานปณโฑลภารทวาช เหาะใหดู เพราะการขอรองของชาวบาน
ชาวบานผูน ั้นเมื่อตายจากความเปนคนไปเกิดเปนคนใหม ตองเปนทาสรับใชชาวบานเขาหารอย
ชาติ ก็รวมความวา การไหววานพระไมใชของดีมันมีแตโทษอยางเดียว
แตวา ทานปณโฑภารทวาช พิจารณาแลววา การเกิดเปนคนแตเปนทาสเขาเบากวาการ
ตกนรก ฉะนัน้ ทานปณโฑลภารทวาช จึงเหาะใหดู เมื่อผูนี้กลับไปแลวผูอื่นก็มาใหม เปนอันวา
วันนั้นไมตองทํามาหากินกัน เหาะอยางนัน้ เหาะกันทั้งวัน
ก็พอดีเวลาสายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนในพระ
มหาวาหร เสียงบรรดาประชาชนทั้งหลายเหลานัน้ ชอบใจพระเหาะดังกองเขามา แตความจริงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบแลว ทีนี้เปนวิธกี ารของพระสงฆอยางหนึง่ ถือวาเปน
ระเบียบ รูแลวตองทําเปนเหมือนไมรูระเบียบอยางนีม้ ีมาตั้งแตสมัยองคพระบรมครู
ฉะนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสถาม พระอานนท วา
อานันทะ ดูกร อานนท นัน่ เสียงอะไร พระอานนท ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต
ภควา ชาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เสียงคนอื้ออึงแบบนี้ไมใชอะไร

เปนเพราะเหตุ ทานปณโฑลภารทวาช เหาะใหชาวบานดูสมเด็จพระบรมครูจึงไดมีพุทะฏีกาตรัส
เรียกให ปณโฑลภารทวาช เขามาเฝา ใหนําบาตรปุมแกนจันทรเขามาดวย
เมื่อเขามาแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงตําหนิเปนการใหญ ถือวาเปนการกระทําที่
ไมสมควร แลวก็สั่งใหทบุ บาตรปุมแกนจันทรนี้เปนชิน้ เล็กๆ แลวทรงสั่งใหแจกแกพระทุกองคแลว
ตรัสวา ปุมแกนจันทรนี่รักษาโรคตาไดดีถาบุคคลใดตาปวย ปวยทางตา ใหเอาน้ําฝนมาเอาปุม
แกนจันทรแชลงไปนิดหนึ่งเมื่อยกขึ้นมาแลวน้าํ ก็จะคิดขึ้นมาใหหยอดลูกตา โรคตาจะหาย
ครั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงบัญชาแลว
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวมีพุทธฏีกาตรัสแกบรรดาพระสงฆวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุหลาย ตอจากนีไ้ ปหามพระสงฆ
ทั้งหมดแสดงปาฏิหาริย ถาใครแสดงปาฏิหาริยตถาคตจะปรับเปนโทษ คําวาปรับโทษเปนโทษ
บรรดาทานพุทธบริษทั ตามสวนใหญปกติแลว พระอรหันตไมมีโทษ อรหันตนี่ไมทาํ สิ่งที่เปนโทษจึง
ไมมีพระวินัยจะปรับแตวาสิขาบทนี้เปนสิขาบทพิเศษ ประกาศทานกลางพระอรหันต ก็แสดงวา
การแสดงปาฏิหาริยถ าพระอรหันตทาํ ตองถูกปรับเปนโทษเหมือนกัน
ตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงไมมพี ระอรหันตองคไหนแสดงปาฏิหาริย เวนไวแตทานจะอยูปาถา
จะไปที่ไหนทีม่ ีทางไกลเกินกวากําลังที่จะพึงเดินได ทานอาจจะเหาะไป แตไมใหคนเห็น เมื่อถึง
เวลาใกลๆ สถานทีก่ ล็ งเดินแสดงวาทานเดินไปหลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาประกาศแกบรรดาพระสงฆแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็เขาทีป่ ระทับ
ก็เปนอันวาเวลานัน้ บรรดาพวกเดียรถียท งั้ หลาย ขณะที่ตัวเองตองการบาตรแตเหาะไมได
ก็เสียหนา ในเมื่อ พระปณโฑลภารทวาช เหาะไดเปนพระสงฆในพุทธศาสนา ก็เสียหนาพุทธ
ศาสนา แตทราบวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงหามพระสงฆทั้งหมด หามแสดง
ปาฏิหาริย เขาก็คิดวาตอนี้ไปไมมีใครแสดงปาฏิหาริยแลว หลังจากนัน้ ก็ประกาศตนวา จะแสดง
ปาฏิหาริยแขงกับองคสมเด็จพระประทีปแกวคือแขงกับพระพุทธเจา โดยที่เขาเขาใจวา ในเมื่อ
พระพุทธเจาหามพระสงฆแลว พระพุทธเจาจะไมทําเอง เขาประกาศตนตอประชาชนบอกวาตอไป
เบื้องหนานี้เราจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระสมณโคดม ประกาศเรื่อยไป บรรดาประชาชนก็ทราบ
แลวความก็กอ งเขามาทราบถึง พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย พระบาททาวเธอจึงเขาไป
เฝาองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยวา เวลานี้เดียรถียจ ะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระองคๆ จะทํา
อยางไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็มีพระพุทธฏีกาตรัสวา ในเมื่อเขาจะแขงกับตถาคตๆ ก็จะแขงกับ
เขา พระเจาพิมพิสาร ก็ถามวา ในเมือ่ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหามพระสงฆแสดง
ปาฏิหาริยแลวพระองคจะทําอยางไร สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระ
มหาบพิตรพระราชสมภาร ขอบัญญัติขอนั้นตถาคตหามเฉพาะพระสงฆไมไดหามตัวเอง พระองค
ก็ตรัสถามวา พระราชอุทยานของพระองคบรรดาประชาชนเขามาเที่ยวไดไหม พระเจาพิมพิสาร

ก็บอกวา ประชาชนเขามาเที่ยวไมได ถาใครเขามาก็ปรับเปนโทษ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาก็ตรัสเชนเดียวกันวา ขอหามเหลานัน้ ตถาคตหามเฉพาะพระสงฆ ไมไดหามตถาคตเอง
เปนอันวาพระพุทธเจาก็ทรงประกาศวา
จะทรงแสดงปาฏิหาริยแขงกับบรรดาเดียรถีย
ทั้งหลาย แลวพระองคกป็ ระกาศสถานทีว่ านับตั้งแตนี้ไป ภายในเตือนหนาคือ วันเขาพรรษา
ตถาคตจะแสดงที่ เมืองสาวัตถึ หรือ พาราณสี จะแสดงบนตนมะมวง เมื่อกลาวเสร็จบรรดา
เดียรถียทงั้ หลายเห็นวา พระองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทานแสดงเอง อํานาจจะยิง่ ใหญ
กวา พระปณโฑลภารทวาช มาก จึงคิดวา ในเมือ่ พระสมณโคดมประกาศวา จะแสดงบนตน
มะมวง ฉะนัน้ ตนมะมวงใน เมืองพาราณสี และ สาวัตถี ทัง้ หมดมีที่ตนบรรดาเดียรถียซื้อหมด
ซื้อหมดแลวก็โคนหมด เขาก็คดิ วาจะไมใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงได ในเมื่อไมมีตน
มะมวง
พอถึงวันเวลาแลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จไป เมืองสาวัตถี หลังจากนั้น
องคสมเด็จพระมหามุนีเมื่อประทับแลวปรากฏวา นายมาลาการ คนเฝาสวนมะมวง เห็นวา
มะมวงมีตน ในสวนพระมหากษัตริยลูกหนึ่งมันสุกๆ พอดีพอดี และก็ทั้งหมดเวลานั้นไมใชฤดู
มะมวง แตเผอิญมะมวงมันมีอยูลูกเดียวเธอคิดวาถาเราจะถวายพระมหากษัตริย เราก็มีคุณมาก
ไดรับการชมเชยเพราะเวลานี้ไมใชฤดูมะมวง แตวาถาเราตองการนํามะมวงนี้ไปถวายองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ในเมือ่ พระมหากษัตริยทรงทราบเราอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได แลวคิดในใจ
วา การทําบุญกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีบุญมาก ถาเราจะตาย
เพราะลูกมะมวงไปถวายพระผูมีพระภาคเจา เราพรอมยอมตายเพื่อไปสวรรค
มาถวายองคสมเด็จพระภควันตพระพุทธเจาจึงใหเขา
เขาจึงตัดสินใจนํามะมวงลูกนัน้
ปอกฉันเนื้อเสร็จ หลังจากนัน้ ก็เหลือแตเม็ด พระองคจึงสั่งให นายมาลาการ ขุดหลุมลึกประมาณ
หนึง่ คืบ เมื่อขุดหลุมลึกแลวพระองคก็เอาเม็ดมะมวงวาง แลวก็สั่งใหเขากลบดินเขาก็กลบ แลว
สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงเอาน้าํ รด เพียงแคอึดใจเดียวก็เกิดตนมะมวงใหญข้นึ สูงสะพรัง่ มีสาขา
มากแลวองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาก็แสดงปาฏิหาริยบนตนมะมวง
ในการแสดงปาฏิหาริยถ าจะเทศนเฉพาะปาฏิหาริยในวันนั้นมันไมจบ แตถือวาแสดงทุก
อยางที่เดียรถียทําไมได เดียรถียก็แสดงเหมือนกัน แตแขงขันสูกนั ไมได
หลังจากแสดงเสร็จแลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงกาวพระบาทขึน้ ไป
เหยียบบนยอด เขายุคนธร หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินวรก็เสด็จไปกาวอีกทีไปถึงยอด เขา
พระสุเมรุ เวลานั้นพระอินทรออกมารับทาน แลวก็นิมนตองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ประทับบน บัณฑุกมั พลศิลาอาสน แตกอนทีพ่ ระองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ
จะประทับพระอินทรก็นกึ วาพระพุทธเจาทรงสูง 8 ศอกของมนุษย แตวา บัณฑุกมั พลศิลาสน นี้

ยาว 30 โยชนของมนุษย กวาง 15 โยชน กวาง 30 โยชน สูง 15 โยชน ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเสด็จประทับทีน่ นั้ ก็จะเหมือนตัวแมลงตัวเล็กๆ เกาะอยูบนเตียง ทานคิดอยางนั้น
ในเมื่อพระอินทรคิดอยางนัน้ แลว
องคสมเด็จพระภควันตกท็ รงจับสังฆาฏิเหวีย่ งลงไป
สังฆาฏิก็คลุม บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี แลวสมเด็จพระชินศรีก็ทรงประทับนั่ง พระกาย
พระองคใหญพอดิบพอดีกนั บัณฑุกมั พลศิลาอาสน หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็มี
พระพุทธฏีกาตรัสวา เวลานี้ตถาคตตองการจะมาเทศนโปรดพุทธมารดาซึ่งอยูสวรรคชั้นดุสิต ขอ
เลาเวลาลัดๆ เหลือเวลา 2 นาทีเศษ หลังจากนัน้ แลวพระอินทรก็ไปตามมา พระองคสมเด็จพระ
บรมศาสดาก็เทศนโปรดพระมารดาดวยพระอภิธรรมใชเวลา 3 เดือนพอดี
พอถึงวันนี้องคสมเด็จพระชินศรีก็เสด็จลงจากสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ลงประตู
เมืองสังกัสนคร ขณะที่องคสมเด็จพระชินวรเสด็จลงมาก็แสดงปาฏิหาริยเปดโลก คําวาเปดโลก
หมายความวา ตั้งแตพรหมโลกลงมาก็ดี เทวดาก็ดีพรหมก็ตาม มนุษยก็ตาม สัตวนรกก็ตาม ตาง
คนตางเห็นกันหมด โดยเฉพาะวันนั้นกรรมกรตางๆ การลงโทษตางๆ ในนรกก็หยุด สัตวทุกคนตาง
มีความสุข ตางคนตางเห็นกัน ตางคนตางมีความรูสึกวา องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจามีอานุภาพ ทุกคนตางคนตางก็อยากเปนพระพุทธเจา ตางคนปรารถนาพุทธภูมิ
ไปตามๆ กัน
เมื่อองคสมเด็จพระภควันตลงมาที่ประตู เมืองสังกัสนคร แลว องคสมเด็จพระประทีป
แกวก็ทรงถามปญหา ถามปญหาสําหรับปุถุชน พระปุถชุ นตอบไดเมื่อถามปญหาที่เปนปญหาของ
พระโสดาบัน พระปุถุชนตอบไมได พระโสดาบันก็ตอบเมื่อถามปญหาที่เปนปญหาของพระ
สกิทาคามี พระโสดาบันก็ตอบไมได พระสกิทาคามีก็ตอบ เมื่อถามปญหาของพระอนาคามี พระ
สกิทาคามีตอบไมได พระอนาคามีตอบ เมื่อถามปญหาของพระอรหันต พระอนาคามีตอบไมได
พระอรหันตตอบได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาการถามปญหาของพระพุทธเจา ถามถึงผลของการ
ปฏิบัติ ถาการปฏิบัติมรรคผลไมถึงตอนใดตอนหนึง่ ทานจะตอบไมไดถึงเรื่องราวมรรคผลตอนนั้น
ตอไปองคสมเด็จภควันตก็ถามปญหาของพระอัครสาวกเบื้องซาย พระโมคคัลลานก็ตอบ ถาตอน
ตอบคําถามปญหาอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานตอบไมได พระสารีบุตรก็ตอบ ตอไปก็ถาม
ปญหาที่เปนวิสัยพระพุทธเจา พระสารีบุตรตอบไมได พระพุทธเจาถามใหม ถามเปนนัย พระสารี
บุตรก็ตอบได นี่แหละบรรดาญาติโยมทานพุทธบริษทั หลังจากนั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ก็ทรงรับบาตรพรอมดวยพระสงฆ เวลาหมดพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงนี้
ั นมงคล
ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี้
ขอทุกทานจงประสบแตความสุขสวัสดิ์พิพฒ
สมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ สีป่ ระการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
ปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงฆสงิ่ ใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการ อาตม
ภาพรับประทานวิสัชนามาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง กฎของกรรม
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2532
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในกฎของกรรมกถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมีทบี่ รรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษในวันนี้ การทีบ่ รรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี เพราะวามี
ความดีทจี่ ะพึงปฏิบัติ เพราะทุกคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเปนเหตุ จึง
ไดพากันปฏิบัติตนตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็คอื
หนึง่ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน การใหทานเปนปจจัยตัดโลภะความโลภ
เปนบันไดขั้นหนึง่ ทีจ่ ะไปนิพพาน
ประการที่สอง สีลมัย ทุกคนตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนามาในคําแนะนําทีว่ า ศีล
เสียกอน คือรับศีลกอน เพราะศีลองคสมเด็จพระชินวรกลาววาเปนปจจัยทําลายโทสะ ความโกรธ
เปนบันไดขั้นที่ 2 ใหเขาถึงนิพพาน
ประการที่สามบรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนาเปนคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเหตุ การสดับรับรสพุทธพจนเทศนานี้ องคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐกลาววา เปนปจจัยใหเกิดปญญาเปนการตัดโมหะ ความหลง
โดยที่สุดความตามตรงทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายตั้งใจปฏิบัติวันนี้ก็คือหวังนิพพาน
เปนเหตุวา
หนึง่ ทานเปนการตัดโทสะ ความโลภ
สอง ศีลตัดโทสะ ความโกรธ
สาม ฟงเทศนตัดโมหะ ความหลง
เปนการปฏิบัติตรงตอพระนิพพาน ตามที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาตองการ แตวาการเทศนวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทอากาศก็หนาวมากไปหนอย คนเทศน
ก็หนาว พระเทศนกห็ นาว คนฟงเทศนกห็ นาวเปนอันวาถาเทศนเวลาหนาวๆ แลวเทศนธรรมะมาก
เกินไป คนฟงก็หลับหลับไหม อาจารยหงา ก็รวมความวาวันนี้ขอเทศนพระสูตรเปนเรื่องใหญ ขอ
นําพระสูตรเรื่องนีท้ ี่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวาตรัสไวคือ เรื่อง อปุตตกเศรษฐี อปุตตก
เศรษฐี แปลวา เศรษฐีไมมบี ุตร

เนื้อความมีอยูว า เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยูเวลานัน้ องค
สมเด็จพระบรมครูปรารภเศรษฐีคนหนึ่งทีม่ ีนามวา อปุตตกเศรษฐี ในกาลครั้งนัน้ องคสมเด็จพระ
มหามุนีประทับอยูในพระมหาวิหาร ปรากฏวาตอนกลางวันเวลายังไมเย็นยังไมคา่ํ เปนเวลาปลก
กวาวันอืน่ ตามธรรมดา พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริยพระบาททาวเธอจะทรงไปเฝา
พระพุทธเจาเฉพาะเวลาใกลค่ําหรือเวลาค่ํา คือบรรดาพระสงฆเสร็จภารกิจแลว แตทวาวันนี้ พระ
เจาปเสนทิโกศล ไดเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกวเปนเวลากลางวัน คือบายไปเล็กนอย เมื่อ
ตะวันคลอยไปไมมากก็เสร็จภารกิจ ทานก็ไปแวะหาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อพระพุทธเจาเห็น พระเจาปเสนทิโกศล มาเวลาแปลกคือ มาผิดเวลากับวันอืน่ จึงมี
พุทธฏีกาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร วันนีม้ ีเวลาวางจาก
กิจการงานหรืออยางไรจึงมาแตวัน พระเจาเสนทิโกศล ก็กราบทูลองคสมเด็จพระภควันตวา ภัน
เต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา วันนี้ขาพระพุทธเจาไป
จัดการใหเจาหนาที่ขนทรัพยสมบัติของ อปุตตกเศรษฐี คือวาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไมมีบุตรนีอ้ งค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูจักดี เวลานี้เธอตายจากความเปนคนไปแลวครัน้ เมื่อเธอตาย
จากความเปนคนแลวก็ประกาศหาญาติคอื ผูรับมรดก ก็ปรากฏวาไมมีใครเปนญาติของเธอ เธอไม
มีลูก เธอไมมีหลาน เธอไมมีใครทั้งหมดฉะนั้นเมื่อทรัพยทั้งหลายของบุคคลใดก็ตามไมปรากฏ
ทายาทคือ ผูรับมรดกสมบัติทั้งหลายเหลานั้นตกเปนของหลวง
เมื่อขาพระพุทธเจาสืบหาแลววา ไมมีใครรับมรดกจริง จึงใหบรรดาขาทาสชายหญิง
ทั้งหลายเปนอิสระ แลวก็ขนทรัพยของมหาเศรษฐีนนั้ ตองขนทัง้ สิน้ เวลา 7 วัน โอโฮ อาจารยหงา
ไมใชนอยนะ สิ้นเวลา 7 วัน จึงหมด หมดวันนี้ขาพเจาจึงแวะมาหาองคสมเด็จพระชินศรี
แลวพระพุทธเจาก็กลาววา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร แต
ความจริงเศรษฐีคนนีเ้ มื่อเปนเศรษฐีแลวตายแลวตองนําทรัพยเขาเปนของหลวงนัน้ ถึง 7 ชาติ
ดวยกัน คือไมมีลูกรับมรดก ถาไมมีลูกเขาก็ถือวาหลานที่ใกลชิดมีไหม หลานที่ใกลชิดก็ไมมี หลาน
ก็ตองลูกของลูก ในเมื่อไมมลี ูกก็ตองไมมหี ลาน เมื่อลูกไมมีจะรับมรดก หลานไมมมี รดก ก็ตองตก
เปนของหลวง พระพุทธเจาบอกวา อาการอยางนี้มีเปนมาแลวเปนชาติที่ 7 แลวสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาจึงมีพทุ ธฏีกาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระบาทพระมหาบพิตรพระราชสมภาร
ในความเปนมาของมหาเศรษฐีมีดังนี้
ในกาลนานมาแลว ในสมัยองคสมเด็จพระประทีปแกวคือ พระพุทธเจาองคกอนๆ เศรษฐี
นั้นก็เกิดขึ้นมาเปนคนแบบนี้ เปนคนร่าํ รวยแบบนี้ แตทวาเขามีพี่ชายอยูคนหนึง่ ตอมาพี่ชายก็มีลูก
เล็กๆ คนหนึ่ง ในเมื่อมีพี่ชายมีลูกเล็กๆ พีช่ ายก็ตายหมดอายุขัย หลังจากนั้นเขาจะไปทางไหน เขา
ก็นําลูกชายของพี่ชายไปดวย สําหรับลูกชายของพี่ชายก็เปนเด็กพูดเกง เปนเด็กที่มีความฉลาด

เมื่อไปถึงทิศไหนพบใครก็บอกวา นี่คุณอาของผมขอรับ รถที่ขี่มานีเ่ ปนรถของพอของผมเธอก็พูด
อยางนี้ตลอดเวลา
ปรากฏวาตอมามหาเศรษฐีคนนี้ซงึ่ เปนอาตองเลี้ยงเด็กคนนัน้
ก็มาคิดในใจวา เจา
หลานชายคนนี้ ในเมื่ออายุมันแคเล็กๆ แคสามสี่ปขนาดนี้ มันยังพูดอยางนี้วา โนนก็ทรัพยสนิ ของ
พอของผม นีก่ ็ของพอของผม เอาทุกสิง่ ทุกอยางของพอมันทัง้ หมด แตขนาดที่เปนเด็กมันพูดอยาง
นี้ ถาโตขึ้นไปเปนเด็กผูใหญ เปนหนุม เปนสาว ทรัพยสมบัติทั้งหลายเหลานีท้ ั้งหมด เราก็ไมมีสิทธิ์
จะครอง เพราะเจาเด็กคนนี้มันก็ตองครองทรัพยสินแทนพอของมัน แตความจริงเราเปนนองเรามี
สิทธิ์รับมรดก แตวาอาการอยางนี้ปรากฏขึ้นความเดือดรอนจะมีกับเรา จึงหาทางตัดไฟแตตนลม
วันหนึง่ ก็นําเด็กคนนี้ นําหลานชายเขไปเทีย่ วในปาหลังบาน พอไปทีล่ ับหูลับตาคนแลว ก็
จัดการบีบคอเด็กบีบคอเสียจนตาย แลวก็ซุกไวเอาใบไมทับ แลวกลับบาน องคสมเด็จพระ
พิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา กฎของกรรมอยางนี้ตดิ ตามเขามานาน องคสมเด็จ
พิชิตมารไดกลาวถึงกฎของกรรมบาปในตอนนี้
ตอไปองคสมเด็จพระมหามุนีก็กลาววา การที่เราจะเปนมหาเศรษฐีไดเพราะมีบุพกรรม
อยางนี้ ไดกลาววา ในสมัยครั้งหนึ่งมีพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งทานมาบิณฑบาตใกลบานของ
เขา เขามาในเขตของบาน เปนวาเจาของบานคนนี้ปรากฏวาไมเคยใหทานมาในกาลกอน ขึ้นชื่อวา
ควรจะใหอยางนัน้ กับคนนัน้ ควรจะใหอยางนี้กับคนนี้กด็ ี ควรจะนําของถวายพระก็ดี ไมเคยออก
ปากมากอน คือไมเคยใหทาน
แตทวานั้นพระปจเจกพุทธเจาทานเสด็จมา
เขาก็เกิดความรําคาญวาสมณะโลนคนนี้
พยายามรบกวนเราอยูเสมอ แตความจริงทานไมเคยมา เขาจึงกลาววาจาดวยความไมตั้งใจวา เอา
ใครอยากจะใหอะไรก็ใหไปก็แลวกันนะ แลวเขาก็ลุกหนีไปดวยความรําคาญ เปนอันวาแมบา นคือ
ภรรยาของเขา ไดฟงคําวาใครจะใหอะไรกับพระก็ใหเถิดอยางนี้เธอคิดถอยคําอยางนี้ไมเคยมีแก
บุคคลคนนี้แตทวาวันนี้คนนีใ้ จดีและบอกใหเราใหอะไรก็ใหได จึงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาเขามา
ในบาน นิมนตทานนัง่ แลวก็รับบาตร เมือ่ รับบาตรแลวก็จัดอาหารอยางดีที่สุดที่ตนเองก็ไมคอยจะ
ไดกินนัก เปนธรรมดาของชาวบานนี่เวลาที่จะทําบุญบางทีตนเองก็ไมมีอะไรกิน เล็กๆ นอยๆ มีผกั
บาง มีพริกบาง มีปลาทูบาง ไมมีบางกินกันไปแคอิ่มๆ แตทวาเวลาจะทําบุญจริงๆ จัดอาหารที่มีรส
เลิศ ที่ดีที่สุดทีค่ ิดวาจะพึงมิไดบางทีตนเองก็ไมไดกินอยางนี้เปนลีลาของคนที่ทาํ บุญดวยศรัทธาแท
เมื่อแมบานจัดอาหารอยางดีเสร็จก็บรรจุลงในบาตรของปจเจกพุทธเจาเมื่อใสของเต็มเปน
ที่พอใจแลวก็ประเคนพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาก็รับบาตรไปก็เดินออกไปจากบาน
ก็พอดีนายบานคือพอบานเดินสวนทางมาพอดี เขาก็คิดในใจวา สมณะโลนคนนี้ได
อะไรบาง นี่เขาไมเต็มใจ จึงถามวาทานไดอะไรมาบาง พระปจเจกพุทธเจาก็บอกวา ไดตามที่เขาให
มาเขาจึงขอดูบาตร พระปจเจกพุทธเจาก็ใหดูบาตรเขามีความรูสึกวา อาหารที่มีรสเลิศอาหารชัน้

เลิศดีๆ ทั้งหมดที่คนในบานใหกบั พระปจเจกพุทธเจาไป รูสึกเสียดายในอาหาร ขาดเจตนาหลัง
แลวก็มีความรูส ึกในใจวาอาหารอยางดีอยางนี้ไมควรจะมีกับสมณะโลนเพราะสมณะโลนกินแลวก็
นอนไมมกี ารมีงาน ไมมีประโยชนกวา เพราะวาเธอกินแลวเธอก็ทาํ งานใหกบั เรา เขาคิดอยางนีน้ ะ
แคคิดแตวาเขาไมไดทํา เขาไมไดแยงขาวมา
หลังจากนั้นแลวก็สงบาตรใหแกพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาก็หลีกไป เขาก็
กลับเขามาบาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา มหาราชะ ขอถวาย
พระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร เพราะอาศัยบุญที่เขาบําเพ็ญแกพระปจเจกพุทธเจาโดยมมี
การเปลี่ยนใจ นั่นคือเขาไมไดใหกับมือของเขา ที่เขาพูดไปเขากลาววาจาลอยๆ วา ใครจะใหอะไรก็
จงให แตเขาพูดดวยความไมเต็มใจ ดวยความไมอยากจะให หลังจากที่พระปจเจกพุทธเจารับทาน
แลว เขาก็ยังมีความเสียดาย วาใหกับสมณะโลนไมมปี ระโยชน ไมทํางานใหกับเราถาใหกับทาส
กรรมกรของเราจะมีประโยชนกวาเธอกินอิม่ แลวทํางานใหกับเรานี่ความจริงอาการอยางนี้บรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกคนอาจจะคิดวาบุญนี้ไมมีอานิสงสฟง ใหดีนะ อาจารยหงา นะ เปนอันวาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาบุญนี้มอี านิสงส
หนึง่ เขาไมตงั้ ใจ จําใหดีนะ
สอง พูดสัง่ ลอยๆ วาใครจะใหอะไรก็ใหโดยไมมีความเต็มใจ
ประการที่สามมีความรูเสียดายเวลาที่พระปจเจกพุทะเจารับไปเห็นเปนของดี อันนี้ถาเรา
จะถามกันในระหวางนักเทศนก็จะตอบวา ไมมีอานิสงส แตความจริงตอบอยางนี้ผิด
พระพุทธเจากลาววา พระมหาบพิตรพระราชสมภารบุญอยางนี้กม็ อี านิสงสเปนเหตุให
บุคคลคนนี้พรอมดวยครอบครัวที่บําเพ็ญกุศลแลว ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชนั้ ดาวดึงสเท
วโลก ถึง 7 ครั้ง เห็นไหม การเปนเทวดา ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย แตวาถึงอยางไรๆ
เขาก็เปนเทวดา ผัวก็เปนเทวดาเมียก็เปนนางฟา ลูกเตาก็เปนเทวดาบาง นางฟาบางรวมกัน
ตลอดจนกระทั่งคนรับใชที่เขาชวยจัดการงานใหพระปจเจกพุทธเจาชวยกันบรรจุในบาตร ทุกคนก็
เปนนางฟา เปนเทวดารวมกัน พระพุทธเจากลาววา บุญประเภทแคเล็กนอยเทานีถ้ งึ เขาไมเต็มใจ
บันดาลใหเขาเกิดเปนเทวดาเปนนางฟา 7 ครั้ง และก็ลงเปนมหาเศรษฐีในเมืองมนุษยใน กรุงสา
วัตถี นี่จริงๆ 7 ครั้งเหมือนกัน
แตละคราวที่เขาเปนมหาเศรษฐี องคสมเด็จมหามุนีตรัสอยางนี้ บุคคลคนนี้ใชของดีไมได
กินของดีที่มีรสเลิศไมได กินขาวปกติไมได กินขาวมีเม็ดๆ เต็มเม็ดก็ไมได กินขาวหักก็ไมได ตองกิน
ปลายขาวละเอียด อาหารที่เขากินประจํานัน่ ก็คือ ปลายขาวตมกับน้ําผักดองเปนกัน เขากินได
เทานี้เอร็ดอรอยมากเปนที่พอใจ ถาเวลาคนทั้งหลายนําถาดทองคําใสอาหารมาให เขาก็หาวา
ประชดประชันเขา เขาก็ไลขวางไลตีบาง ก็โยนทิง้ ไป ตองนิง่ ผาเกาๆ ผาเกาๆ ที่ชาวบานใหซา้ํ แลว

ซ้ําอีก นั่นแหละ เขานุง ได รมธรรมดาที่คนใชจะกางรมใหเวลารอน เขาก็ไมตองการไลทุบไลตีหาวา
ประชดประขัน แตวาเขานัน้ จะใชแคกิ่งไมทมี่ ีใบไมบางบังแดดเทานัน้ เปนทีพ่ อใจ
องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ความเปนมหาเศรษฐีที่มีขึ้นมาไดเพราะอานิสงสทมี่ ีคําสั่ง
ใหทุกคนใครก็ได ใสบาตรกับพระปจเจกพุทธเจา แตวาเขาสัง่ ดวยความไมเต็มใจแตวา นัน่ เปน
คําสั่ง ผลทานเกิดแกเขาอันนี้บันดาลใหเขาเปนมหาเศรษฐี แตวา การเกิดเปนมหาเศรษฐีแตละครั้ง
ก็ใชของดีไมได เพราะการไมเต็มใจถวายพระ ความไมเต็มใจที่ถวายอาหารมีขาวมธุปายาสเปนตน
นี่กนิ ไมไดอาหารขาวที่เปนเม็ดก็กินไมได เปนเม็ดหักก็กินไมได ตองกินปลายขาวกับน้าํ ผักดอง
เพราะการถวายภัตตาหารแกพระสงฆมีพระปจเจกพุทธเจาเปนประธาน อันนี้เพราะความไมเต็มใจ
ตอมาพระพุทธเจาก็ทรงบอกวา เขาไมมีบตุ ร เกิดทุกชาติเจ็ดชาตินี่เขาไมมีบุตร เพราะโทษ
ฆาลูกชายของพี่ชาย การฆาลูกชายของพี่ชายนี่เปนปจจัยใหเขาเองเปนคนไมมีบตุ ร ไมมีใครรับ
มรดก ฉะนัน้ การเปนเศรษฐีใน เมืองสาวัตถี ของเขาเจ็ดครั้ง ลงจากความเปนเทวดาบุญหยอน
หนอยหนึ่งก็มาเกิดเปนมหาเศรษฐี ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา ลงจากเทวดาก็เปน
มหาเศรษฐีสลับกันไปสลับกันมาอยางนี้เปนครั้งที่ 7 เพราะกําลังบุญทีถ่ วายแกพระปจเจกพุทธเจา
ครั้งเดียวดวยความไมเต็มใจ องคพระจอมไตรก็บอกวาเขาเปนมหาเศรษฐีอยางนี้
เพราะอาศัยกรรมไมมีบุตร เมื่อเขาตายแลว ตองขนทรัพยเปนของหลวง 7 ชาติทผี่ านมา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา การที่เขาเปนเทวดาเกิดบนสวรรคไดถึง 7 ครั้งแลวเกิด
เปนมนุษย 7 ครั้ง สลับกันไปสลับกันมาอยางนี้กฎของกรรมที่เปนอกุศลยังไมใหผล นั่นคือเปนผล
ของความดีทถี่ วายทานแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งๆ ที่ไมเต็มใจ ตอมาชาตินี้เปนชาติสุดทายนั่นคือ
เขาลงมาจากความเปนเทวดาแลวก็เกิดเปนคนเปนมหาเศรษฐี ตองใชของเลวๆ กินของเลวๆ แบบ
นี้ เพราะความไมเต็มใจถวายทานเมื่อเขาตายเจ็ดชาติทแี่ ลว
องคสมเด็จพระพิชิตมารก็กลาวกับ พระเจาปเสนทิโกศล วา มหาราชะขอถวายพระพร
พระมหาบพิตรราชสมภาร ตอแตน้ไี ปที่เขาตายแลวนัน้ เขาไมกลับเปนเทวดาอีก เพราะบุญบารมีที่
ถวายแกพระปจเจกพุทธเจานัน้ หมดครั้งที่ 7 นัน้ หมดกัน เกิดเปนเทวดา 7 ครั้ง เกิดเปนคน 7 ครั้ง
ถวายทานครัง้ เดียวหมดกันบุญหมดไป ตอนี้เขารับผลกฎของกรรมใหญคือ การฆาลุกของพี่ชายจ
เวลานี้มหาเศรษฐีคนนี้ อปุตตกเศรษฐี ไปเกิดในนรกชือ่ มหาโลลุวนรก เปนนรกขุมที่เจ็ด มีอายุ
เสวยกฎของกรรมที่นรกขุมนัน้ เปนเวลาครั้งกัป เมื่อพนครึ่งกัปกฎของกรรมในนรกขุมที่เจ็ดแลว ก็
ตองเขานรกบริวารสี่ขุมเวลานับไมได ก็เรียงลําดับมากกวาจะเกิดเปนคนก็นาน
นี่แหละบรรดาพุทธบริษัททุกทานวันนีน้ าํ พระสูตรเรื่องสั้นๆ
มาคุยกันสูกนั ฟงเพราะวา
บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลายไดพึงทราบกฎของกรรม วากรรมที่เราทําความดีคือทําบุญ บุญก็
แปลวา ดี กรรมที่เราทําความชั่วคือ บาป มันไมทิ้งจากเราไปขณะใดที่กรรมที่เปนกุศลใหผลก็อยู

เวลานั้นเราก็มีความสุข ถาตายจากความเปนคนก็ไปเสวยความสุขในสุคติ มีสวรรคบาง พรหม
บาง เปนตน
ทั้งนี้ถา กําลังใจยังไมถงึ ที่สุด แตถาหากวาถาบุญนัน้ ยังไมถึงที่สุดเพียงใดถาบุญคลายตัว
ลงมาเปนเทวดาหรือเปนนางฟาไมได ออนไป บุญออนไปก็เกิดมาเปนคน หลังจากเกิดเปนคน
ประกอบความดีบางเล็กนอยพอสมควร อาศัยบุญเทายังไมสิ้นไป ตายจากความเปนคนไปเกิดเปน
เทวดาเปนนางฟาอยางนี้ยอมมีอยู อาการอยางนี้เปนปจจัยใหบุคคลตกอยูในความประมาท คิดวา
การเปนเทวดาการเปนนางฟาของเราจะยืนนาน จะทรงตัวนานตลอดกาลตลอดสมัย แตก็ลืมไปวา
กฎของกรรมเกาของเรามีที่เปนอกุศล คือ หนึ่ง การฆาสัตว เรามี สอง การลักทรัพย ขโมยทรัพย
ยักยอกทรัพย อาจจะมีก็ได ประการที่สาม กาเมสุมิจจารเราอาจจะมีอยูบาง ประการที่สี่ การพูด
มุสาวาทเราอาจจะมีอยู ประการทีห่ า การดื่มสุราเมรัย เรายังมีอยู กลาวเฉพาะ ปญจเวร 5
ประการนีย้ ังหยาบเกินไป กฎของกรรมที่ทาํ ใหเราลงนรกยิ่งไปกวานี้ มีอยู แตก็จะยังไมพูดในวันนี้
เพราะเวลามันเหลือนิดหนอย
ฉะนัน้ ในเมื่อความดีที่เราทําใหผลอยู กฎของกรรมความชั่วยังไมใหผลเราก็หลงระเริง คิด
วาเรามีความสุข ตอไปถาเราเผลอเมื่อไหร มีความประมาทคิดวาความดีมีมากพอแลว ไมสงเสริม
ตอ ถากฎของความดีหมดไปเมื่อไหร ก็เหมือน อปุตตกเศรษฐี ตกลงนรกใกลอเวจี เหลืออีกขุม
เดียวก็ถึงอเวจี แตวาการทําบาปที่เปฯอาจิณกรรม เชน ปาณาติบาต เปนตน สามารถดลบันดาล
ใหคนลงอเวจีไดโดยเฉพาะอยางยิ่งของสงฆหรือของวัดไมวาวัตถุใดๆ แมจะเปนกระเบื้องแตกๆ
เล็กๆ ชิ้นเล็กก็ถือวาเปนของสงฆ ถาบุคคลนําไปโดยไมไดรับอนุญาตจากสงฆคําวาสงฆนี่ตองสงฆ
ทั้งพระเห็นขอบพรอมกัน ไมใชพระองคใดองคหนึง่ และไมใชเจาอาวาสนําของสงฆโดยที่สงฆไม
เห็นชอบดวยทานทัง้ หลายลงอเวจีมหานรกเลย อปุตตกเศรษฐี กฎของกรรมอยางนี้อาจจะมีอยู
กับบรรดาทานพุทธบริษทั ขอทุกคนจงอยาประมาท หาทางหนีกฎของกรรม อกุศลกรรมคือความ
ชั่ว วาคนทุกคนยอมมีความชั่วตั้งใจคิดวาถาตายคราวนี้ผลความชั่วตองไมมีกับเราคือความชัว่ นะ
มีอยูแตผลไมใหเกิดกับเรา เราทําอยางไร
อันดันแรก ก็ตงั้ ใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
เปนทีพ่ งึ่ ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนแนะนําวา ทุกคนพยายามทําบุญบอยๆ คําวาทําบุญที่บรรดา
ทานพุทธบริษทั ก็ไมจาํ เปนตองสิ้นเงินทองเสมอไปเรามีอาหารก็ถวายอาหาร เรามีขาวถวายขาว
เรามีผักเราถวายผัก มีพริกถวายพริกถาบังเอิญมันไมมีจริงๆ ขาวทัพพีเดียวก็ไมยอมจะมี มีบา งพอ
กินบางเล็กนอย ก็ไมสมบูรณบริบูรณทําอยางไรก็เปนบุญ ก็ใชกาํ ลังใจของเรา บรรดาทานพุทธ
บริษัทนอมใจ เคารพองคสมเด็จพระจอมไตรคือ พระพุทธเจา พอตื่นขึ้นเชาปบพอจะผานจากที่
นอนก็เขาหองพระ หรือพระอยูทหี่ ัวนอน ตั้งใจกราบพระพุทธเจาดวยความเคารพ จะวา นโม ตัส
สะ หรือไมวาก็ตามใจ ใหใจเคารพก็แลวกัน ทุกๆ ครั้งที่เราจะจากที่นอนไป ตั้งใจไหวพระดวย

ความเคารพดวยความจริงใจ เพียงเทานีท้ ุกวัน ตอไปจิตของทานจะชิน เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธรูป
เปนการชิน คําวาชินหมายถึง ฌาน ฌานคือ อารมณชินมันนึกจนชิน ถึงเวลาคิดวาเวลานี้เปนเวลา
กราบพระของเราเราก็กราบ ตอไปถาไปอยูสถานที่ใด สถานที่อนื่ จากบานของเรา ถึงเวลานั้นเราก็
คิดวาเวลานีเ้ ปนเวลาจะกราบพระ ถึงแมไมมีพระพุทธรูปอยู เราก็ตั้งใจกราบดวยความตั้งใจ
ถาเปนอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถือวา ทุกทานมีฌานใน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน อยานึกวาทําเล็กนอยไมมีผล มีผลมากนะ ที่พระพุทธเจาตรัสกับ พระสารีบุตร วา สา
รุบุตร บุคคลใดมีจิตวางจากกิเลสวันหนึง่ ชั่วขณะจิตหนึง่ เราถือวาบุคคลนั้นมีจิตไมวางจากฌาน
คําวาวางจากกิเลสก็คือวา บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย นึกวาเวลานี้เปนเวลาไหวพระกราบพระ
ของเรา ขณะทีน่ ึกวาเวลานี้เปนเวลาไหวพระหรือกราบพระ เวลานั้นกิเลสไมมีในจิต จิตตั้งอยูที่
พระพุทธรูปหรือจิตตั้งอยูทพี่ ระพุทธเจา ก็เลสหรือราคะ ความรักในระหวางเพศก็ไมมี โลกภะความ
โลกก็ไมมี โทสะความโกรธก็ไมมีตองพิจารณากันตามนี้ เวลาที่เรานึกถึงพระ เราก็ไปนึกถึงความรัก
มันไมนกึ ถึงนึกถึงพระเราก็ไมไดนึกถึงความโลภ เรานึกถึงพระเราไมไดนึกถึงความโกรธแสดงวา
เวลานั้นจิตวางจากกิเลส เปนระยะทีท่ านนึกถึงอยู จิตวางจากกิเลสเวลาที่กราบตั้งใจกราบพระ
เวลานั้นจิตวางจากกิเลส
ตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐกลาววา
ถาบุคคลใดทําจิตวางจากกิเลสวันหนึง่
ชั่วขณะจิตหนึง่ คําวาขณะจิตหนึง่ แคนึกถึงพระพุทธรูปก็ชั่วขณะจิตหนึง่ ถานึกถึงพระธรรมก็
มากกวาแลว
ก็เปนวาทานมีจิตวางจากกิเลสมากกวาเวลาทีพ่ ระพุทธเจาทรงกําหนด ตามที่องคสมเด็จ
พระสุคตกลาวอยางนัน้ ก็ชอื่ วา ถาเราทําอยางนีจ้ ิตมีอารมณชิน ถาเวลาทานจะตายจริงๆ กรรที่
เปนกุศลนี้ คือ การนึกถึงพระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติ จะเขามาถึงใจทานกอน บาปอกุศล
ทั้งหลายจะไปสามารถเขามาไดเวลานั้นหลังจากทานตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง
นางฟาบางพรหมบาง ตามกําลัง ทานจะไมตองลงอบายภูมิ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมองดู
เวลาก็พอดีเวลา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแคนี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย ที่
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแต
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาทุกๆ
ประการอาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน อปุตตกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนษลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวังก็มดี วยประการนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ลาชเทวธิดา
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 3 มกราคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณินนั ตีติ
ในโอกาสบัดนีอ้ าตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน ทานกถา เพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันบําเพ็ญกุศลประจําปกษ
คือ วันขึ้น 8 ค่ํา เดือนยี่ วันพุทธ ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2533 ถือวาเปนวันตนปใหม ในการที่
บรรดาทานพุทธบริษทั ศาสนิกชนทัง้ หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีในวันนี้ ทีว่ าทุกคน
ตั้งใจทําความดีตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงแนะนําสัง่ สอนไว วันนี้จะไดนาํ พระธรรมเทศนาที่องคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็เปนการแสดง
แกบรราดทานพุทธบริษัท เพราะวาการเปนเทศนทฟี่ ง งายๆ ถาตั้งใจจําก็จาํ งายๆ ถาตั้งใจปฏิบตั ิก็
ปฏิบัติงายๆ ถาตายแลวจากความเปนคนจะไปสวรรคไปงายๆ ดีไหม ตาหงา
รวมความวา เรื่องนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยูใน
พระ
พระเวฬุวนั มหาวิหาร
ในเวลานั้นปรากฏวาสาวกขององคสมเด็จพระพิชติ มารคือ
มหากัสสป อยูที่ ปปผลคูหา หางกันประมาณ 120 โยชนกป็ รากฏวาเวลานั้น ทานมหากัสสป
เขา นิโรธสมาบัติ คําวา นิโรธสมาบัติ ก็หมายความเปนฌานขั้นสูงสุดของพุทธศาสนาเวลาเขา
สมาบัติประเภทนี้มกั จะมีเวลา 7 วันบาง 15 วันบาง โดยไมตองกินอะไร ก็ในระหวางนัน้ ก็ปรากฏ
วาขณะที่สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรเขาสมาบัติอยู ก็มโี ฉมตรูคนหนึ่งคือวา ชื่อภายหลัง
ลาขเทวธิดา แตในตอนตนยังไมทราบชือ่ เธอเปนหญิงรุนๆ วัยเด็กๆ เปนสาวใหมๆ เวลานั้นมี
นายจางใหเฝาไร คือเฝามาขาวสาลีหรือขาวโพด พอถึงเวลาตอบเชาในวันนัน้ ที่วนั ที่ พระ
มหากัสสป เขานิโรธสมาบัติได 7 วันพอดี ถึงเวลา 7วันทานก็ออกจากสมาบัติ สตรีคนนั้นก็ไปเก็บ
ขาวโพดคือ ขาวฟาง คือขาวสาลี เอามาเพื่อหวังจะทําขาตอก พอเก็บไดแลวก็คั่วเปนขาวตอก โดย
มีความรูสึกวาเวลาคนจะสงขาวก็มาสาย ในเมื่อเขามาสายๆ เราหิวเราก็กนิ ขาวตอกกอน
แตก็ยังไมทนั จะกิน ก็ปรากฏวา เวลานัน้ สาวกของพระองคสมเด็จพระชินวรคือ พระ
มหากัสสป ออกจากนิโรธสมาบัติพอดี ในการออกจากนิโรธสมาบัติ บรรดาทานพุทธบริษัท
รางกายอดขาวมาถึง 7 วันบาง 15 วันบาง ก็เปนเวลาที่รางกายตองการอาหาร แตวาการเขานิโรธ
สมาบัติของทุกทานตองเขาในปาชาบางเขาในปาขัฏบาง เขาในถ้าํ บาง หางไกลจากผูคน เวลาทีจ่ ะ
ไปบิณฑบาต การนัดหมายการบิณฑบาตก็ไมมีกับชาวบานไว ฉะนัน้ เมื่อออกจากสมาบัติแลวไซร็
แลวตั้งใจกําหนดฌานใชอาํ นาจ ทิพจักขุฌาน ใชกาํ ลัง ทิพจักขุญาณ ดูวา วันนี้จะมีใคร

สงเคราะหเราบาง คําวาสงเคราะหหมายความ จะใสบาตร ถาเราไปจากที่นื้ไปถึงทีน่ ั้น มีใครไหมที่
ใสบาตรของเรา ก็ ทราบดวยกําลังความเปนทิพยของจิตวาเวลานี้กุลสตรีทานหนึง่ คือ หญิงคนหนึง่
กําลังเก็บขาวสาลีจะมาทําขาวตอก แตกวาเราจะไปถึงทีน่ ั่นขาวตอกก็เสร็จเรียบรอยแลว
คําวาเธอทําขาวดอกเสร็จเรียบรอยแลวก็พิจารณาตอไปวา เธอจะมีความอาจหาญไหม
คําวาอาจหาญนั่นก็หมายความวา มีกาํ ลังศรัทธาแกกลาพอที่จะใสบาตรไหม พระมหากัสสป ก็
ทราบดวยกําลังจิตเปนทิพยวา
ถาเราไปถึงที่ตรงนั้นหญิงคนนีจ้ ะใสบาตรใหแกเราก็ดูอานิสงส
ตอไปวา ถาเขาใสบาตรใหแกเราแลวเขาจะมีอานิสงสเปนประการใดก็ทราบวาเมื่อเขาใสบาตรแลว
ทั้งๆ ที่เปนหญิงคนจนแตชาติหนาผลก็จะเกิดเปนคนมีทรัพยมีลาภใหญมาก มีทรัพยสินมากมาย
ถาเปนคนๆ เดียวนะ ถาหลายคนนี่แยงกัน ถาเปน คนๆ เดียวใสบาตรกับพระที่ออกจากสมาบัติ ถา
เปนคนจนก็จะเปน มหาเศรษฐีในวันนั้น ถาเปนมหาเศรษฐีแลวก็จะมีทรัพยมากยิ่งขึ้น หรือมิฉะนัน้
ตายจากความเปนคนในวันนัน้ หรือวันตอมาก็ตาม ถาตายไปจะไดทิพยสมบัติมากมายบนสวรรค
เมื่อมหาสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมทรงทราบดังนี้แลว สาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวก็ทรงหมจีวรแลวคลองสะพายบาตร อยูไกลกันมากก็เหาะมาในอากาศ แตเมื่อเหาะ
มาแลวใกลทบี่ ุคคลที่เห็นวาเหาะก็ลงเดิน เปนการแสดงวาเปนการเดินมา
เมื่อลงเดินเขามาใกลมาขาวสาลีทหี่ ญิงคนนี้อยู หญิงคนนี้เห็นสาวกขององคสมเด็จบรม
ครูเขาก็เกิดความเลื่อมใส คิดวาตั้งแตกอนแตไรเราเคยเห็นพระเราก็อยากทําบุญ แตทวาเวลานัน้
เราไมมีของจะใสบาตร บางครั้งที่เรามีของใสบาตร พระก็ไมมา เวลานั้นพระหายาก เวลานี้เรามี
ขาวดอกที่ขาดน้ํากะทิก็จริงแหละ แตเปนอาหารที่เราพึงจะใสบาตรได เวลานีพ้ ระผูเปนเจาก็
มาแลว ก็ตั้งใจคิดวาจะใสบาตรจึงเขาไปใกล ยกมือไหวกลาววาจาวา เอวัง ภันเต เอวัง ติฏฐตะ
ภันเต ซึ่งแปลวาอยูก อนเถิดเจาคะ ขอยืนกอน
พระมหากัสสป ฟงแลวงก็ยืนเพราะตั้งใจอยูแลว พอยืนแลวนางก็นําขาวดอกในขัน
ขาวตอกที่ใสขนั ไวกน็ ําไปโปรยปรายไปใสบาตร พระมหากัสสป เมือ่ ใสบาตรเสร็จแลวธรรมปติก็
เกิดขึ้นคือ ความดีใจ ดีใจวาวันนีเ้ รามีของใสบาตรแตวันนีก้ ็มีพระในพุทธศาสนามาบิณฑบาต
เวลานี้เราไดใสบาตรแลว ความปลื้มปตกิ ็เกิดขึ้น เมื่อมีความปลืม้ ปติเกิดขึ้นแลวนางก็นงั่ กระหยง
ลง นัง่ กระหยงแลวกลาววาจาวา ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลว ขอใหฉันเห็นธรรมนั้นดวยเถิดเจา
คะ พระมหากัสสป ก็รับปากวา เอวัง โหตุ ซึ่งแปลเปนใจความแปลวา ถาเจาปรารถนาสิง่ ใด
ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา แลว พระมหากัสสป ก็หลีกไป
กําลังความดีใจของนางที่มีความปติ ความอิ่มใจ ความปลื้มใจ บังเกิดขึ้นทีว่ าครั้งแรกใน
ชิวตทีน่ างคิดจะทําบุญมานานแลว ไมมีโอกาส วันนี้ไดมีโอกาสทําบุญ ก็เดินเขามากลับกระทอม
ดวยการกระโดดโลดเตนแรงไปหนอย ปรากฏวาเวลานั้นมีงูเหามีพษิ รายนอนอยูข างทาง คืออยู
ใกลๆ ที่ พระมหากัสสป ยืนรับบาตรแตทวาตามบาลีบอกวา ทานมหากัสสป หมจีวรหนาและ

ยาว ลูฉกกัดเนื้อไมได แค มหากัสสป กลับไปแลวปรากฏวา นางแกวกําลังกระโดดโลดเตนดวย
ความดีใจ เจางูรานก็กัด เมื่อกัดเธอพิษรายแลนเขารางกาย เธอก็ลมลงถึงแกความตายตาย
พรอมๆ กับความดีใจ ความปลื้มใจที่ใสบาตรกับ พระมหากัสสป อาศัยในการตายของเธอตายใน
ระหวางการทําบุญก็จิตใจนึกถึงทานการกุศลที่ไดบําเพ็ญแลวกับมหาสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกว
บุญอันนี้เองสงผลใหนางไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวมิ านทองคําเปนที่อยู
มีนางฟาพันเปนบริวาร และรอบๆ วิมานของนางก็มขี ันทองคําเต็มไปดวยขาวตอกทองคําประดับ
ประดารองวิมานหมด ตอมาปรากฏวาในวันหนึ่งเธอตรวจดูทิพยสมบัติคิดวา สมบัติทั้งหลาย
เหลานี้นเี่ ปนปจจัยแหงความสุขเกิดแกเราไดมาเพราะอะไร ก็ทราบวาเรามีโอกาสไดใสบาตรกับ
มหาสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรคือ พระมหากัสสป เพียงครั้งเดียวในชีวิต เมื่อเราดับจิต
คือตายจากความเปนคนก็มาเกิดบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มี
นางฟาหนึ่งพันเปนบริวาร เธอจึงมาคิดใสใจวา โอหนอ เราเกิดมาชีวติ ความเปนคนครั้งหนึ่งก็จริง
แหล แตทวาการสรางความดี ไดแกบุญกุศลของเรานอยเหลือเกิน ฉะนัน้ นางจึงคิดวาเราตองการ
จะสั่งสมบุญบารมีใหมกี ําลังแกกลามากขึน้
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัทที่บรรดาพระเทศน พระบางทานจะเทศนวา เทวดาก็ดี
นางฟาก็ดี หรือพรหมก็ดี ไมสามารถบําเพ็ญกุศลบุญราศีตอไดไมเปนความจริงความจริงนางตัง้ ใจ
จะทําบุญใหมอี ํานาจมากยิง่ ขึ้น การใสบาตรเดี๋ยวเดียวนิดเดียวเทานัน้ ครั้งเดียว การเกิดเปน
เทวดา การเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ก็จะมีอายุนอย จะตองทํากําลังใจใหมีอายุมากขึ้น มีความสุข
นานเขา นางไมประมาทในชีวิต ก็คิดวา บุญครั้งนี้ที่เราไดเปนนางฟาเพราะอาศัย พระมหากัสสป
เปนสําคัญก็ตงั้ ใจจะสนองความดีของทาน สรางบุญกุศลใหเกิด
ฉะนัน้ ในเวลาเชาที่ พระมหากัสสป ยังไมออกมาหรือยังเผลออยู โฉมตรูก็ยองเขาไปใน
ถ้ําปปผลิคูหา ปกวาดสถานที่บา ง ตั้งน้ําใชตั้งน้ําฉัน ตั้งอาสนะ เสร็จก็กลับ พระมหากัสสป ก็
กลับมาจากบิณฑบาต เห็นสถานที่เก็บกวาดเรียบรอยมีนา้ํ ใชนา้ํ ฉันตั้งเรียบรอย มีอาสนะตั้ง
เรียบรอย ก็คิดวาบรรดาพระหนุมหรือสามเณรนอยอาจจะมาทําให พอวันที่สอง พระมหากัสสป
ไปบิณฑบาต เธอก็มาทําใหม คราวหลังเขาใจวา พระมหากัสสป คงจะถามใครตอใคร ก็ทราบวา
พระไมไดมาทําเณรไมไดมาทํา จึงมีความรูสึกวา ในเมื่อพระเณรไมไดมาทํา ใครเปนคนมาทํา
วันที่ 3 นางก็มาใหม ทีนี้ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดีเขามีแสงสวางจาก
กาย ถาเทวดานางฟาพรหมคนไหนมีแสงสวางจากกายมาก คนนั้นถือวาเปนคนมีบุญมาก ถามี
แสงสวางจากกายนอยก็มีบญ
ุ นอย ขณะที่ ลาชเทวธิดาลาช แปลวา ขาวตอก แปลวา นาง
เทพธิดา ขาวตอก เธอกําลังกวาดอาสนะ อยูทนี่ นั้ ไอแสงสวางในรางกายของเธอก็ลอดเขาไปใน

ลูกตาลที่ พระมหากัสสป อยูในหองวันนั้นบังเอิญไมไดไปบิณฑบาต ตามบาลีก็ไมไดบอกวา ทาน
ตั้งใจจะแอบจะจับขโมย คือคนมาทําความสะอาด ไมไดบอกตามนัน้
พอแสงสวางลอดเขาไปตรงชองหนาตางชองประตูชองลูกตาล ทานก็เปดประตูออกมาเห็น
นางฟาเขา จึงถามวา ภคินี ดูกรนองหญิง เธอชื่ออะไร ลาชเทวธิดา ก็ตอบวา ฉันชื่อ ลาชเทวธิดา
เจาคะ พระมหากัสสป กับอกวาลูกศิษยของฉันที่เปนผูหญิง ทีม่ ีชื่ออยางนี้ดูเหมือนวาจะไมมี
และถามวาเธอมาจากไหน เธอก็ตอบวาฉันมาจากสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เจาคะ ทานถาม
วาทําไมเธอถึงไดมาทํางานประเภทนี้ หนึง่ กวาดสถานที่ สองจัดน้ําใชนา้ํ ฉัน แลวสามปูอาสนะ เธอ
ก็บอกวา ความดีที่ฉันไดคือการเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เพราะอาศัย
พระคุณเจาเปนเหตุ
ในวันหนึ่งทีพ่ ระคุณเจาออกจากนิโรธสมาบัติ แลวไปบิณฑบาตที่นาขาวสาลีของฉัน ฉันได
ใสบาตรดวยขาวตอกขาวสาลีหนึง่ ขัน ใสบาตรแลวปรากฏวาพระคุณทานกลับ เวลานั้นฉันเดินเขา
กระทอมเดินแรงไปหนอย เจางูมันตอกใจฉกกัดถึงแกความตาย เพราะอาศัยการใสบาตรใหแก
พระคุณเจาเพียงแคขาวตอกขันเดียว แตไดวิมานบนสวรรค เปนวิมานทองคํา มีนางฟาหนึ่งพันเปน
บริวาร มีขันขาวตอกแลวขาวตอกเต็มขันหอยรอบวิมานเปนเครื่องประดับ เห็นเครื่องประดับอัน
เปนทิพยมีความสวยสดงดงาม มีความสุขแตก็มีความรูสึกวา บุญที่ทาํ ไวนอยเหลือเกิน แมวา
อยากใสบาตรแกพระสงฆทมี่ ีอานิสงสมาก แตวาการทําบุญในเขตศาสนาขององคสมเด็จพระผูม ี
พระภาค ฉันทําครั้งเดียว เปนกําลังบุญที่นอยกําลังบุญใหญแตมีปริมาณนอย ฉันก็ได เสวย
ความสุขจากผลบุญก็มีนอยเกินไปถาไมสรางบุญบารมีตอก็เขาใจวา ไมชา ก็ตองจุติ ฉะนัน้ จึงได
ตั้งใจมาทําความสะอาดในสํานักของพระคุณเจาผูมีคุณ เพื่อสั่งสมบุญกุศลตอ
พระมหากัสสป ก็บอกวา การทีเ่ ธอเปนผูหญิงเขามาในสถานทีท่ ี่เราอยูแตคนผูเดียว
ตอไปก็จะมีคนโจษวา พระมหากัสสป มีอุบาสิกาผูหญิงสาวสวยเปนนางฟามาปฏิบัติ ขาวนินทา
วารายก็จะบังเกิดขึ้น ถาอยางนัน้ ตอนี้ไปเธอจงอยามาอีกนะ นางฟาแลวก็เสียใจอยากจะทําบุญ
ตอก็ขอรองดวยประการตางๆ เปนอันวา พระมหากัสสป ไมยอมจึงกลาววาจาไลอัปเปหิเธอลงไป
ในฐานะที่สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรเปนพระอรหันต
นางฟาหรือเทวดาไมสามารถจะ
ตานทานอํานาจไดก็ตองเหาะหนีไป พอเหาะไปแลวนางก็เสียใจมีการรองไหพร่ํารําพันวาพระคุณ
เจานี่อยาทําลายความดีของฉันเลย อยาใหฉันฉิบหายจากความดีเสียเลย
การรําพันของ นางลาชเทวธิดา ขณะเหาะไปบนอากาศ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในมหาวิหาร สมเด็จพระมหาพิชิตมารทรงไดยินเสียงนัน้ แลวก็เห็นภาพวาเวลานี้ ลาช
เทวธิดา เธอมาทําความดี เพื่อสรางสมบารมีในสํานัก พระมหากัสสป แตวาบังเอิญ กัสสป อยู
คนเดียว อยูอ งคเดียว ไมมีเพื่อน เมื่อนางเขาไปทําความสะอาดอยางนัน้ มหากัสสป เกรงคํา
นินทาแตภายหลัง จึงไมใหมาทําอีก เวลานีน้ างเสียใจร่าํ ไหอยากจะทําบุญตอ องคสมเด็จพระผูมี

พระภาคเจาจึงสงเปลงฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการไปเฉพาะหนาของ ลาชเทวธิดา เหมือน
พระองคเสด็จอยูขางหนา จึงตรัสวา ลาชเทวธิดา การสํารวมเปนหนาที่ของ มหากัสสป บุตรของ
เรา แตการตั้งใจสั่งสมความดีคือ บุญกุสลเปนหนาที่ของเธอเทวดาและนางฟาไมจําเปนตองใชศีล
5 เห็นเหตุ อยางพวกเราศีล 5 ขาดไดแตเทวดานางฟาศีล 5 เขาไมมีขาด
สมเด็จพระบรมโลกนาถก็แนะนําเรื่องขันธ 5 วา การเกิดเปนคนก็ดี การเกิดเปนเทวดาเปน
นางฟาเปนพรหมก็ดี ก็ยังอยูในเขตของ อนิจจัง คือความไมเที่ยง การเปนคนเกิดเปนคนจากคน
เล็กๆ เปนเด็ก คอย ๆ เปนผูใหญ เปนเด็กโตมาทีละนอยทีละนอย ตอมาก็กลายเปนหนุมเปนสาว
อยางนี้เรียกวา อนิจจัง จากความหนุมความสาวของเราก็กลายเปนคนกลางคน จากเปนคนวัย
กลางคนก็เปนคนแก ที่สุดก็เปนคนตาย การเคลื่อนไหวของรางกายอยางนี้มนั เปนการไมเที่ยงไมมี
การทรงตัวถือเปน อนิจจัง ในเมื่อมันไมเที่ยง เราจะคิดวามันจะเที่ยง การเกิดเปนเด็กเราก็อยาก
เปนผูใหญ เกิดเปนไปไดสมปรารถนาเราพอใจ พอถึงความเปนหนุมเปนสาวขึ้นมาแลวก็จะ
กลายเปนคนแก การเปนคนวัยกลางคนก็ดี คนแกเราไมตองการ แตมนั ก็จะเปน ในเมื่อกําลังใจเรา
คิดวามันไมควรจะเปนแตมนั ก็เปน อาการอยางนี้ก็ยงั เกิดขึ้น ความทุกข ก็เกิดในใจ ตอไปภาย
หนาก็เปน อนัตตา สลายตัวหมด คนมีสภาพอยางนี้ สัตวมีสภาพอยางนี้
แตวานางฟาก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดีไมมีสภาพอยางนี้ เทวดาก็ตาม นางฟาก็ตาม พรหมก็
ตามเปนโอปปาติกะ คือเกิดเหตุขึ้น ไมตองอาศัยครรภของบิดา มารดา ไมตองอาศัยพอ ไมตอง
อาศัยแม มีบญ
ุ กุศลเปนพอเปนแมเลี้ยงคน คือไมตองเกิดในครรภมารดา เมื่อตายจากความเปน
คนอาศํยบุญกุศลที่ทาํ ไวรวบรวมกําลังตัว รวบควมตัวเขามาก็บนั ดาลใหจิตวิญญาณที่ออกจาก
รางไปเกิดเปนนางฟาเปนเทวดา เปนพรหมทันที เมื่อเกิดปุบ ก็ปรากฏรูปรางหนาตาเปนสาวเปน
หนุม ไมมีการแก จะใชเวลาสักกี่แสนปก็ตาม คําวาแกนดิ หนึง่ ไมมีกับเทวดาและนางฟา เขาจะสาว
เขาจะสวยเขาจะหนุม เขาจะกระปกระเปราตามนัน้ เปนปกติธรรมดา
แตทวาวันเวลาที่ผา นไปเมื่อบุญวาสนาบารมีหมดแลวเมือ่ ไร คําวาตายคือจุติจากความ
เปนเทวดานางฟาก็บงั เกิดขึน้ ถาหากบุญหมดไป ถาบาปเกายังมีอยูสมเด็จพระบรมครูตรัสวา
เทวดาหรือนางฟาคนนั้น ก็พุงหลาวลงนรกทันที องคสมเด็จพระชินศรีตรัสแนะนํากับเธอวา จงอยา
ประมาทในชีวติ จงคิดบําเพ็ญกุศลตอไปในวันหนา
คําวาบําเพ็ญกุศลของนางฟาหรือเทวดา อยางพวกเราทําบุญในวันนี้ วันพระแรม วันพระ
ขึ้นแปดค่ําเดือนยี่ ทุกคนมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีกันที่ศาลาวัดพระแรม วันพระขึ้นแปดค่ําเดือนยี่
ทุกคนมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีกันที่ศาลาวัดแตวาบรรดาทานพุทธบริษทั ตั้งใจไวแลวเมื่อวันกอนจะ
มา
กอนถึงวันพระคิดแลววา วันพระขางหนาเราจะไปทําบุญที่วัด วัดไหนก็ตามการคิดอยางนี้
บุญกุศลเกิดทันทีเกิดแลว สมมติวาเราตั้งใจจะมาฟงเทศน ตัง้ ใจจะมาสมาทานศีล ตั้งใจจะมาให

ทาน ถวายทานแกพระสงฆ อยางใดอยางหนึง่ ก็ไดหรือทัง้ 3 ประการก็ได ตั้งใจวาเราจะมาทําอยาง
นี้ในวันพระ อยางนีพ้ ระพุทธเจากลาววา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเรากลาววา การตัง้ ใจนี่เปนบุญ พอตั้งใจปุบ บุญเกิดแลวปบ เกดขึ้นทันทีถึงแมจะยังไม
ทําก็เกิดขึ้นแลว แตทวาเกิดการลมเลิกเสียภายหลัง ยังไมทันจะถึงวันพระคิดวาฉันจะไมไปทําบุญ
บุญนั้นก็สลายตัว แตวา อารมณคิดอยางนั้นถาไมสลายตัวไมเลิกลม หมายความวาเราตัง้ ใจจะไป
ทําบุญจริง อีก 3 วันจะเปนวันพระ อีก 4 วันจะเปนวันพระ เราจะนําแกงอยางนี้ ทํากับอยางนี้ ไป
ถวายพระนี่เปน ทานบารมี เราตั้งใจจะไปสมาทานศีลนี่เปน ศีลบารมี เราตัง้ ใจจะไปฟงเทศนอนั
นี้เปน ปญญาบารมี เริ่มตนตั้งทานบารมี ศีลบารมี ปญญาบารมีไวจากที่บา น
แตวาบังเอิญกาลเวลาใกลเขามายังไมถงึ วันพระ เราตายเสียกอนอยางนี้องคสมเด็จพระ
ชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ไดรับอานิสงสเต็มที่บญ
ุ ที่เราคิดวาจะใหทาํ ไดรับ
อานิสงสทนั ที ยังไมไดใสแตตั้งใจไวแลว บุญที่คิดวาจะรักษาศีล ก็มีอานิสงสทนั ที บุญที่คิดวาจะ
ฟงเทศนก็มีอานิสงสทันที ถากําลังใจทรงบุญแบบนี้อยูกอนจะมาวัดตายไปกอน จะมีอานิสงส
อยางนอยที่สดุ เกิดบนสวรรคที่เกิดบนสวรรค ชั้นดาวดังสเทวโลก ไดทั้งนี้เพราะอาศัยกําลังใจที่
บําเพ็ญกุศล
ตัวอยางบรรดาทานพุทธศาสนิกชน เหลือเวลา 5 นาที ตัวอยางจะแนะนําใหฟง อยาง ลาช
เทวธิดา อยาง สาตกีเทพธิดา สาตก็เทพธิดา ยังไมทําบุญยังไมทํากุศล เปนแตเพียงคิดวาวันนี้
เรามาตัดฟนเห็นตอกบวบขมมีสีเหลืองเหมือนจีวรพระ ถาเวลาขากลับเราแบกฟนมา เราจะตัด
ตอกบวบชมนีไ้ ปถวายบูชาพระเจดียที่บรรจุกระดูกพระอรหันต เวลากลับเธอก็ทําอยางนัน้ พอ
มาถึงบานขายฟนเสร็จ กินขาวอาบน้ําเสร็จก็ตั้งใจคิดวา เวลานี้เราไปบูชากระดูกพระอรหันต นํา
ตอกบวบขมสีเหลืองเหมือนจีวรพระกอกนัน้ อกจากบาน แตความจริงตั้งใจออกจากบาน ตั้งใจจะ
ไปที่เจดียที่ไมไกลนัก แตก็ไมทันพนเขตบานถูกนางยักขิณีแปลงเปนวัวแมลูกออน ขวิดลงลมถึงแก
ความตาย
อาศัยทีน่ างตั้งใจจะไปบุชากระดูกพระอรหันตทพี่ ระเจดียข างๆ บานกําลังใจของนางเวลา
นั้นเปนกําลังใจที่เต็มไปดวยมหากุศล เพราะตั้งใจอุทิศตนบูชาพระรัตนตรัย มีพระอรหันตเปนตน
เพราะอาศัยเหตุนี้เมื่อตายจากความเปนคน เพราะการตั้งใจจะไปทําบุญ ตายจากความเปนคน
แลวก็ไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึง่ พันเปนบริวาร
อาศัยที่เวลากอนจะตายปรารภสีเหลืองเปนเหตุ สมเด็จพระบรมโลกเชษฐยงั ตรัสวาอาศัยสีเหลือง
เปนเหตุของนาง นางจึงมีเครื่องประดับทุกอยางสีเหลืองหมด เสื้อก็สีเหลือง ผานุง ก็สีเหลือง
ประดับเพชรแพรวพราวแกวตางๆ ก็เปนสีเหลืองหมดแตเปนสีเหลืองที่มีรัศมีออก มีความสวยสด
งดงามมาก

ในคืนวันนั้นอัครสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคคือ พระโมคคัลลาน เมือ่ เจริญ
กรรมฐานเสร็จแลว ก็ปรากฏวาพออารมณเขาถึงจุดพอดี พอดีกับอารมณของความเปนทิพย จิต
ของ พระโมคคัลลาน ก็คือวา เมื่อเขากรรมฐานเสร็จจิตเปนสุข หลังจากนั้นก็ไปเทีย่ วนรกบาง ไป
สวรรคบาง สัตวนรกคนใดในขุมไหนก็ตามมีมากมายขนาดไหนก็ตามทีที่ พระโมคคัลลาน ไมรูจัก
ก็ไมมีเหมือนกัน เพราะเทีย่ วทุกวันทุกคืน ไปสอบถามเรื่องการทําบุญทํากุศลของเขาแลวมาเลาให
ชาวบานฟง
วันนั้น พระโมคคัลลาน ขึน้ ไปบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เขาไปใกลวิมานของ บาง
สาตกีเทพธิดา ก็แปลกใจวา วิมานหลังนีเ้ มื่อคืนที่แลวมันไมมีแตคืนนี้มีขึ้นมาไดอยางไร จึงเขาไป
ใกลเขาไปถามเจาของวิมาน เมื่อเขาไปใกลเจาของวิมานก็ออกมา ถามวา ภคินี ดูกรนองหญิง เมื่อ
คืนที่แลวเราขึ้นมาวิมานตรงนี้ไมมี เวลานี้มันมีไดอยางไร ในสมัยที่เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไว
นางก็ตอบ พระโมคคัลลาน บอกวา ฉันนําดอกบวบจะไปบูชาพระเจดีย แตดวยกําลังใจตั้งใจ
แบบนี้ ยังไมทนั จะบูชาวัวขวิดตายจึงมาเกิดทีนี้ พระโมคคัลลาน เมือ่ ฟงแลวก็หมดสงสัย ตองการ
ใหบุคคลอื่นเขาใจ
ในตอนเชาเมือ่ ฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแลว
เมื่อพระพุทธเจา
เทศนก็เสร็จ จึงเขาไปถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควาขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระ
ภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจา คนที่ตั้งใจจะทําบุญแตยังไมไดทํา ตายเสียกอน ตายแลวไปเกิดบน
สวรรคมีไหม องคสมเด็จพระจอมไตรก็กลาววา โมคคัลลาน เมื่อคืนนี้เธอไปพบมาแลวใชไหม
ครั้นแลวองคสมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสวา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลายการตั้งใจเปนตัวบุญ ขณะทีต่ ั้งใจไวแลว ถาตายไปนีเ่ วลาที่ตั้งใจอยู องคสมเด็จ
พระบรมครูทรงยืนยันวา ทุกคนยอมไดอานิสงส เกิดบนสวรรคบางบนพรหมบาง เอาละ
บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย เทศนมาเทศนไป เสียงก็แหงเต็มที หมดวเลาพอดี ขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทัง้ สามประการจงดลบันกาลใหบรรดาทานพุทธบริษทั
ทุกทานมีความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ
มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ขอทุกทานปรารถนาสิง่ ใดขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนา
ทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในทานกถา ก็ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวังก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง มาฆบูชา
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
สัพพปาปสสะ กุสสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง
เอตัง พุทานสาสนัน ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน มาฆกลา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ทีบ่ รรดาทานนริศราทานบดีทงั้ หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษคือ ใน วันพระมาฆบูชา วันนี้ ทัง้ นี้เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายมีความเลื่อมใส
ในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดตั้งใจมสสดับรับรสพุทะพจน
เทศนาอันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ในกาลครั้งนี้
ความจริงเรื่องมาฆบูชานี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริ
โยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ซึ่งแปลวาเปนใจความเปนตอนๆ วา
สัพพาปาปสสะ อกรณํง แปลวา ทานทั้งหลายจงละความชัว่ ทุกอยาง
กุสลัสสูปสัมปทา แปลวา จงทําแตความดี
สจิตตปริโยทปนัง แปลวา จงทําจิตใจผองใสจากกิเลส
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา
พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนีเ้ หมือนกันหมด
เนื้อความเรื่องนี้ก็มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ วัน
นั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อบรรลุแลว สมเด็จพระประทีปแกวจึง
ไดเสด็จพระดํานเนิมาโปรด ปญจวัคคัย ฤาษีทั้ง 5 มี ทานโกณฑัญญะ เปนประธาน เมื่อทรง
โปรดใหฤาษีทงั้ 5 นัน้ เปนอรหันต แลวก็สงใหไปประกาศพระศาสนา ตอมาก็เสด็จมาพบ ภัทท
วัคคีย บุคคลผูเจริญ 30 คน องคสมเด็จพระทศพลก็เทศนใหเธอเปนพระโสดาบัน สงไปประกาศ
พระศาสนา หลังจากนั้นไดมาพบ พระยส ซึ่งเปนลูกของมหาเศรษฐีคณะนีฟ้ งเทศนจากองค
สมเด็จพระชินศรี หมดทัง้ 55 คน เปนอรหันตหมดก็สง ไปประกาศพระศาสนา
หลังจากนั้นมา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเขาสู กรุงราชคฤหมหานคร เพราะวามีสญ
ั ญา
กับมหาบพิตรคือ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย เมื่อสมัยองคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยออกสู
มหาภิเนษกรมณ ขณะนัน้ เมื่อผาน กรุงราชคฤหมหานคร พระเจาพิมพิสาร คิดวา องคสมเด็จ
พระชินวรทรงแตกคอกับชาว กรุงกบิลพัสดุ จึงไดสละราชสมบัติ หนีออกมาอยูป า จึงไดเขามา
ชวน บอกวาใหเขาไปครองพระนครรวมกัน เพราะเปนเพื่อนกัน จะแบงอํานาจใหครึ่งหนึง่ องค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดมี พระพุทธฏีกาวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรราช
สมภาร การที่อาตมา ตถาคตออกมาคราวนีน้ นั้ ความจริงไมไดแตกคอกับใคร เพราะวามีความ
คิดเห็นวา ชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปดวยความทุกข มี อนิจจัง หนึง่ ความไมเที่ยง สอง ทุก
ขัง มีแตความทุกข สาม อนัตตา ตายก็สลายตัวหมด เมื่อตายจากความเปนคนแลว ถาบาป
อกุศลยังไมหมด ก็ตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร มีแตความําลบาก ตอไปนี้อาตมภาพ
ตองการพระโพธิญาณ คือ บรรลุอภิเษก สัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพุทธเจา ตองการแสวงหา
ธรรมที่ทาํ บุคคลใหไมตายตอไป
เมื่อตรัสอยางนี้แลว พระเจาพิมพิสาร จึงไดกลาวอาราธนาวา ถาพระองคบรรลุเมื่อไหร
ขอใหมาโปรดขาพระพุทธเจากอน แตความจริงพระพุทธเจาก็ตงั้ ใจจะมาสอน พระเจาพิมพิสาร
กอนเหมือนกัน แตทวาเมือ่ กาลบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ องคสมเด็จพระประทีปแกวทรง
ใครครวญดวยกลังพระพุทธญาณวาการเทศนคราวนี้ เราจะเทศนโปรดใครกอน จึงจะบรรลุมรรค
ผล คนฟงกอนเปนคนทีม่ ีความสําคัญมาก ถาคนฟงครั้งแรก ไมมกี ารบรรลุมรรคผล การเทศนของ
องคสมเด็จพระทศพลก็จะไมมีความหมายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดทรงพิจารณาดวย
กําลังอํานาจพระพุทธญาณ ก็ทราบวา อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส ซึง่ เปนอาจารยใหญของ
พระองคมาในกาลกอน ซึง่ ไดอรูปฌานสองทาน ถาสองทานนี่ฟง พระธรรมเทศนาขององคสเมด็จ
พระทรงธรรมศาสดา เพียงแคจบเดียวก็จะเปนอรหันตก็ไดพิจารณาตอไปวา เวลานีท้ ั้งสองอยูท ี่
ไหน องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบวาเวลานี้ ทั้งสองทานตายจากความเปนคน ไปเกิดเปน
พรหม เปนอรูปพรหมไมมีอายตนะเปนเครื่องจะฟง ไมสามารถจะฟงเทศนได จึงไดมีความสลดใจ
วา โอหนอ อาจารยทงั้ สองของเราเปนผูฉบิ หายจากความดีเสียแลว
หลังจากนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงดําริตอไปวา จะเทศนโปรดใครก็ทราบวา
ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 ที่เคยปฏิบัติตอพระองคมากอน มี ทานโกณฑัญญะ เปนประธาน ถาฟง
เทศนจากองคสมเด็จพระชินวร ฟงจบ โกณฑัญญะ จะไดดวงตาเห็นธรรม คือเปนพระโสดาบัน
และหลังจากนั้นตอมา เทศนอีกไมกวี่ ันทั้งหมดก็สาํ เร็๗อรหัตผล
ฉะนัน้ องคสมเด็จพระทศพลจึงทรงไปเทศนโปรด ปญจวัคคีย ฤาษีทงั้ 5 กอน แลวก็วากัน
มาตามลําดับ เมื่อองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเขามาถึงเขต กรุงราชคฤหมหานคร จอมบพิตร
อดิศร คือ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริยพ ระบาททาวเธอทรงทราบเขาจึงนําคน 12 นหุตดวยกัน
ไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พระพุทธเจาก็ทรงเทศนจบ ปรากฏคน 11 นหุตเปนพระ
โสดาบัน รวมทั้ง พระเจาพิมสาร ก็เปนโสดาบัน เหลือหนอยหนึ่ง นหุตที่ 12 ยังไมไดอะไร เขาถึง
ไตรสรณาคมน ตอจากนั้นมา พระเจาพิมพิสาร ก็ทรงถวาย พระเวฬุวันมหาวิหาร เปนที่
ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และก็ถวายความสุขทุกอยาง มีอาหารการบริโภค
เครื่องใชสอยทุกอยาง

ตอมาในการนัน้ ก็ปรากฏมีอรหันตเกิดขึ้นในโลกแลวทัง้ หมด
2500
องคก็เปนวัน
กลางเดือน 3 พอดี วันกลางเดือน 3 นี่ บรรดาทานพุทธบริษัทบางตําราบอกวา ตําราของพราหมณ
เมื่อถึงกลางเดือน 3 บรรดาพราหมณทั้งหมดจะมาทําพิธีอยางหนึง่ ของพราหมณรว มกัน มีการ
ประชุมกัน แตทวานัน้ บรรดาพระอรหันตทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเสด็จประทับอยู ก็เปนอันวา บรรดาพระทัง้ หลายที่มานี้ไมเกีย่ วกับพิธีของพราหมณถือวาเปน
ประเพณีนยิ มของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัส ประเพณีของพราหมณเขาเรียกวา สยัมภู ถึงวัน
กลางเดือน 3 พราหมณที่อยูท ี่ไหน ทั้งหมดจะตองมารวมกันทั้งหมด ทํา พิธสี ยัมภู รวมประชุมกัน
แตวาในการครั้งนัน้ ไมเกี่ยวกับพิธนี ี้เพราะวาบรรดาอรหันตทงั้ หมดปรากฏวา เปนอรหันตที่
1. บวชจากพระพุทธเจาเองเหมือนกันทัง้ หมด พระพุทธเจาใหบวชเอง
2. ฟงธรรมรวมกันทัง้ หมด
3. เปนพระอรหันตทั้งหมด และตอมา มาประชุมพรอมกัน
ในเมื่อบรรดาพระสงฆทั้งหลายมาประชุมพรอมกันเวลานัน้ องคสมเด็จพระภควันตจึงมี
พุทธฏีกาวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย การที่ตถาคตแนะนําใหเธอทัง้ หลาย ไปสอนบรรดา
ประชาชน ก็ยังไมมีกาํ หนดแนนอน วาจะสอนอยางไรกัน เพราะตางคนตางเปนพระอรหันต ตาง
คนตางเปนพระโสดาบัน แตความจริงพระอรหันตก็ดี พระโสดาบันก็ดี สอนไมผิด จากคําสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะสอนตามผลทีต่ นเองไดบรรลุมาแลว ไมมีทางผิดแนนอน
แตการสอนก็เปนการสอนคนละวิธีกรรม ตางคนตางสอน ตางความถนัดในทุดก็มีการมุงพระ
นิพพานเปนทีไ่ ปเปนที่สุด มุงสวรรคบาง มุง พรหมโลกบางใหละความชั่ว แตทบี่ รรดาพระสงฆื
ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอยางงั้นแลว
องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงวางกฎการสอนในพุทธ
ศาสนาไววา ตอนี้ไป พวกเธอจะไปสอนที่ใดก็ตาม จํากฎทั้งสามประการนี้ไวเปนพืน้ ฐาน เหมือนกัน
ใหหมด คือ
1.
สัพพปาปสสะ อกรณัง คือจงสอนใหทกุ คนละความชั่วทุกอยาง ชือ่ วา
ความชัว่ ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี การนึกทางใจก็ดี ใหเลิกเสีย คอยๆ แนะนําเขาสอนทีเดียวมันยัง
ไมไดผล คอยๆ ปรับปรุงไปทีละนอยๆ จิตเขาก็จะชิน
2.
กุสลัสสูปสัมปทา แนะนําใหเขาละความชั่ว และตั้งใจประพฤติความดีทุก
อยางเพื่อผลความสุข มีสวรรค พรหมโลก และนิพพานเปนที่ไป
3.
สจิตตปริโยทนัง แนะนําทุกคนใหกระทําจิตใจผองใสจากกิเลสจะไดไป
นิพพาน มีนพิ พานเปนที่ไปแนนอน
เอตัง พุทธานสาสนัง พระพุทะเจาตรัสยืนยันวา พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้
เหมือนกันหมด

ฉะนัน้ วันนี้ บรรดาญาติโยม พุทธบริษัทคือ สาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต ทุกคนทีน่ ั่ง
นี่เรียกวา สาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานทัง้ หลายเวลาอานหนังสือ ก็คิดวาเรา
ไมใชสาวก อันนี้ไมถูก คําวาสาวกตามภาษาบาลีเรียกวา สาวโก ถาไมใส วิภัตติ อานวา สา-วก
สาวกแปลวา ผูรับฟง บุคคลใดตั้งใจรับฟงคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะมากก็
ตาม จะนอยก็ตามเรียกวา สาวกทัง้ หมด อันนี้สาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตมีความหมาย
อยางไรมีความตั้งใจวา
หนึง่ เมื่อตายจากความเปนคน มีชวี ิตอยูใหมีความสุขเปนขั้นแรก
ประการที่สอง มีสวรรคหรือพรหมโลกเปนที่ไป เปนอยางนอย
ประการที่สาม ตองการใหถงึ นิพพานทัง้ หมด
ก็เปนอันวา คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสุคตคือ พระพุทธเจาของเราทานสอนอยางไร
ขอย้ําอีกครั้งวา
1.
สัพพปาปสสะ อกรณัง ทุกคนจงอยาทําความชั่วคือ อยาทําบาปทัง้ หมด
ขึ้นชื่อวาสิง่ ใดที่มันเปนบาป คําวา บาปแปลวา ความชัว่ จงอยาทําทุกอยาง แตบังเอิญมีบางกรณี
ถายังมีความจําเปนเพราะจิตมันชิน คอยๆ หาทางละ คอยๆ หาทางตัดมัน คิดไวในใจวา วันทั้งวัน
ตื่นขึ้นมา เราจะไมทําความชั่วทุกอยาง บางครั้งก็เผลอ เมื่อวันนี้เผลอ พรุงนี้ก็คิดใหม เราจะไมทํา
ความชัว่ อยางนี้ทกุ อยางไมชา อารมณมนั ก็จะชิน มันก็จะไมทําความชัว่ นั้น
2.
กุสลัสสูปสัมปทา เราจะทําแตความดี ความดีมีอะไรบาง หนึ่งมีความ
เคารพในบิดามารดาผูมีคุณ สงเคราะหและปฏิบัติผูมีคุณใหมีความสุขตามที่เราจะทํา อันนี้เปน
ความดี รูจักบูชา บูชาพระเวลาตื่นขึ้นมาเปนความดี การรูจักบูชาพระเวลาตื่นขึน้ มานี่ ถาตัง้ ใจบูชา
ทุกวัน บูชาไมตองมาก ใชเวลา 2-3 นาทีกพ็ อไมตองไปใชเวลานานตั้งชั่วโมง ประเดีย๋ วจะไมไดกนิ
ขาวเชา ตัง้ ใจคิดลุกขึ้นมาจากทีน่ อน ไมมีธูปจะจุดก็ไมเปนไร กราบลงไปที่หมอน นึกถึง
พระพุทธรูปองคใดองคหนึง่ ไว โดยเฉพาะตั้งใจวา นโม ตัสสะ คภวโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัส
สะ ตั้งใจวาดวยความเคารพ คําวา นโม แปลวา ขาพเจาขอนมัสการ พระผูม ีพระภาคเจาผูเปน
อรหันตพระองคนั้น ถาเอากันแคนี้จริงๆ ก็ใชได ทําทุกวันใหมนั ชิน ถาถึงเวลานั้นตองทํา ตื่นมา
ใหมๆ ตองทํา ตื่นใหมๆ ตองทําทุกอยาง ถาคืนไหนไมไดทํา วันไหนไมไดทํา วันนัน้ เกิดความไม
สบายใจ อยางนี้แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัท มีฌานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน มันเปนฌานที่
ไมตองเขาวัดนั่งสมาธิ ถาเปนฌานอยางนี้ ทําอยางนีท้ ุกวันจนกระทั่งมีอารมณชนิ ตองทําไมทําไม
ไหว ใจไมเปนสุข เปนฌานแลว
ถากําลังใจถึงขั้นนี้ องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา ถาเวลาจะตายทานจะเห็นพระพุทธเจา จะ
เห็นเทวดา จะเห็นพรหมมาลอยอยูในอากาศ จะมารับทานไปสวรรคเปนอยางนอย ถากังใจมี
ความมัน่ คงจริงๆ ก็ไปถึงพรหม แตวาบังเอิญในเวลากลางวันหรือตอนเชา ตอนใดตอนหนึ่ง จิตใจ

เราเกิดไมนอยมในรางกาย ขึ้นมาเอากันทุกๆ วัน บางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดวา รางกายมันเต็มไป
ดวยความทุกข การหากินก็ทุกข การปวยไขไมสบายก็ทกุ ข ความปรารถนาไมสมหวังก็ทุกข ความ
พลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข ความตายก็ทุกข ในเมื่อรางกายเราทุกขอยางนี้ ถาจะเกิดกี่
ชาติมันก็ทกุ ขอยางนี้ เราไมตองการอยางนี้อีกถาตายแลวขอไปนิพพาน ถาเปนอยางนี้เวลาจะตาย
ทานจะเปนอรหันต ไปนิพพานทันที นี่เปนวิธีปฏิบัติทงี่ ายที่สุดและก็ไดผล
ตอไปนี้ก็จะขอเทศนตามใจขององคพระสมเด็จทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาคือวา
มีเรื่องจะกลาวแกบรรดาทานพุทธบริษทั วา ครั้งหนึ่งเมือ่ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เสด็จถึง
กรุราชคฤหมหานคร เวลานัน้ ปรากฏวาบรรดาประชากรของ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย
พระบาททาวเธอ มีความสุขมาก ทุกคนก็มีความสุข ผนก็ไมแลง ตกตองตามฤดูกาล พืชพันธ
ธัญญาหารก็บริบูรณสมบูรณ แต เมืองเวสาลี ตรงกันขาวฝงตรงขามกัน แมนา้ํ ของ กรุงราชคฤห
มหานคร เมืองนัน้ ปรากฏวาเขามีความเดือดรอน ฝนไมตกตามฤดูกาลเชน เวลาปหนึง่ บาง 2 ป 3
ปมาแลว บรรดาประชาชนทัง้ หลายก็โทษพระมหากษัตริยวาพระมหากษัตริยไมตั้งอยูในศีลใน
ธรรมฝนจึงแลงฉะนัน้ พระมหากษัตริยกับพระบรมราชินนี าถ จึงตัง้ ใจรักษาอุโบสถศีล จําศีลคนละ
3 เดือน เอากันอยางหนักเอากันใหเต็มที่ แตปรากฏวา ถึงแมวา จะทําอยางนี้ฝนไมตกตองตาม
ฤดูกาลฝนก็ไมยอมตกอีก ตางคนตางก็มาประชุมกัน ก็ทราบวาเวลานี้ องคสมเด็จพระภควันต คือ
พระพุทธเจาเสด็จอยูท่ี กรุงราชคฤหมหานคร ใกลๆ กัน ฝง ตรงกันขาม เขาลือกันวาพระพุทธเจา
อยูที่ไหน ฝนตกตามธรรมดา คนก็มีความสุขการหากินก็สะดวกสบาย เพราะคนมีบุญมีกุศล ทุก
คนจึงตัดสินใจวา ควรจะไปอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหมาโปรด เวลานัน้ เมืองนัน้
ในเมื่อฝนแลงจัด โรคระบาดก็เกิด คนก็ตายกันมาก เรียกวา คนก็ตายกันทุกวัน
ฉะนัน้ ชาวเมืองนัน้ พระมหากษัตริยจงึ ตั้งพราหมณ 8 คนมาอาราธนาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาใหเสด็จไป พระพุทธเจาก็ทรงรับ ขณะที่จะเสด็จไปบรรดาทานพุทธบริษทั ทางที่
จะผานไปเปนปากวาจะถึงแมน้ํา แตทวา เปนเหตุอัศจรรยเวลาที่องคสมเด็จพระภควันตเสด็จไป
เวลานั้น ทางที่จะเสด็จไปทั้งหมดราบรืน่ ไปทั้งหมด มันเปนถนนใหญราบเรียบ สองขางทางก็มี
ดอกไมสวยสดงดงามตลอดทาง และระหวางที่ไปก็มเี ทวดาบาง มีพรหมบาง กัน้ รมถวาย รมเงากับ
บรรดาพระสงฆทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนประธาน และก็มีฉัตร มีธง เปนแนวแถวเดียวตลอดสาย
ทางที่ไปสูฝง แมน้ําก็เปนเหตุอัศจรรยขึ้นในเวลานั้น ก็เปนเหตุอัศจรรย แกคนทั้งหมด พระอรหันต
เห็นเขาก็อัศจรรย พระมหากษัตริยเอง พระเจาพิมพิสาร เห็นเขาก็อัศจรรย ก็ทราบวาเมืองนั้น
เปนเมืองปา พระเจาพิมพิสาร จึงเสด็จไปพรอมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อไปถึงแมนา้ํ
แลวปรากฏกลางแมน้ํา พญานาค กัน้ ฉัตร กั้นรม มีธงทิวเปนเครื่องรับ
ในเมื่อฝงโนนเขาเอาเรือมารับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหขามไป พระเจาพิม
พิสาร พรอมทั้งเครื่องทรงลงน้าํ ไปสง ไปสงเรือถึงคอ ฉะนัน้ พระราชาฝงโนนจึงไดลงน้าํ มารับ

พระพุทธเจาทัง้ เครื่องทรงถึงคอเหมือนกัน
รับขึ้นบกเมื่อรับขึ้นไปแลวก็ปรากฏวามีธงทิวมีถนน
ราบเรียบมีเทวดากัน้ รมถวายพระพุทธเจาถวายพระอรหันตทงั้ หมด เมื่อองคสมเด็จพระบรมสุคต
เสด็จไปถึงเมืองนัน้ พอขึ้นเสด็จไปถึงทีป่ ระทับพอดีฝนตกหนัก ฝนตกหนักขนาดหนัก ไมเคย
ปรากฏมากอน เมื่อฝนตกหนักน้าํ ก็นองน้ําไหลลง สิง่ ที่เปนปฏิกูลกับที่เนาตางๆ มันก็ไหลลงแมน้ํา
ไปหมด
วาจบทั้งหมด พระอานนท ก็ไปพรม เวลาไปพรมก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจาวาคาถาบทนี้
เรื่อยไปรองเมือง พอพรมไปไปรอบเมืองแถบหนึง่ ปรากฏผีมันหนีจากเมืองแถบนีไ้ ปจะออกประตู
ไอเจาพวกผีมนั มาก มันออกประตูไมทัน มันดันกําแพงเมืองพังไปแถบหนึง่ เห็นไหม ตาหงา ตา
หงา วาไมกลามันบุกพังเรอะบานแกฝาพังทีไร ผีไมออก ก็รวมความวา บรรดาเมืองนั้นก็มีความสุข
ฝนตกตองตามฤดูกาล ฝนดี มีความเปนอยูดี พืชพันธธญ
ั ญาหารดี รวย ทีนี้พระพุทธเจาก็กลับ
เมื่อเวลาพระพุทธเจากลับเขาก็ทาํ อยางนัน้ อีก เทวดากางรม พรหมกางรมไอทางที่ไม
ราบเรียบก็ราบเรียบรมรื่นดีมาก เปนทางปรับดี พอถึงชายฝง พระราชาเมืองนัน้ ก็มาสง มาสงเรือที่
พระพุทธเจา ลอยคอมาถึงคอ กลับ พระเจาพิมพิสาร ก็ไปรับ ลงไปรับแตน้ําถึงคอเหมือนกัน
ก็เปนอันวาเมือ่ องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสาดกลับมาพักที่ เวฬุวันวิหาร แลว ก็มี
บรรดาพระสงฆไปถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระ
ภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาอยากจะทราบวา ดวยอานุภาพอะไร ในเมือ่
สถานที่จาก กรุงราชคฤหมหานคร ไปทาน้ํามันเต็มไปดวยปาชัฎ เวลาที่องคสมเด็จพระทรง
สวัสดิโสภคยเสด็จไปมันกลายเปนถนนราบเรียบรื่นแลวใหญโตมากกวางขวาง แมแตผงนิดหนอย
ก็ไมมีเกาะสองขางทางก็มีตนไมดอกไมสวยสดงดงามมาก ในระหวางขางๆ ก็มีเทวดายืนถือธงเปน
แถว มีพรหมและเทวดากัน้ รมถวายพระ ฝงนีก้ ับฝงโนนก็เหมือนกัน แลวก็ไปถึงฝง โนนก็ปรากฏวา
พอถึงปบ ฝนตกทันที ขับบรรดาสิ่งทัง้ หลายที่เนาๆ ใหหมดไป สรางบานเรือนสะอาด แลวก็ฝนตก
ฝงโนนเปนไปตามฤดูกาล พืชพันธธัญญาหารดี
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายอานิสงส
ที่เกิดขึ้นครั้งนีไ้ มใชอานิสงสที่ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเอาแลวไหม ยกทรง ฟงใหดี
นะ จําใหดีนะ ไมใช อานิสงสพระสัมมาสัมโพธิญาณเปนอานิสงสเมื่อสมัยกอน ตถาคตเปน
พราหมณและก็ยังเปนพราหมณคนจนเวลานัน้ มีลูกชายคนดีอยูคนหนึง่ เปนลูกชายหัวปแลวก็เปน
ลูกชายคนสุดทองอยางไรก็มันมีคนเดียว (หัวเราะ) ไมนาจะโงเลย (หัวเราะ) เปนลูกชายคนเดียว
เปนลูกชายหัวปแลวก็เปนลูกชายคนสุดทอง ใชไหม
ตอมาเมื่ออายุประมาณ 16 ป เขาเปนพราหมณ ตามธรรมดาพราหมณนั้นตองใหลกู ชาย
เรียน ไตรเพท ใชไหม มี ฤคเพท อายุรเพท และ สามเพท ทั้งสามเพท ฉันไมรูเลย ฉันรูสองเพศ

เพศผูชาย เพศผูหญิง ถาไมเกง ยกทรงก็ไมสึกใหเรียน ไตรเพท กับเพื่อน คือเพือ่ นเปนพราหมณ
สอนอรรถธรรม
แตวาทานลูกชายของทานพราหมณคนนี้ฉลาดมาก ตามหลักวิชาเขาเรียนกัน 3 ป ทาน
เรียนเพียงแค 6 เดือนจบหมด จบแลวแถมจะเกงกวาอาจารยนิดๆ ที่วา เกงกวาอาจารยมีความรู
ความลาดกวาอาจารย แตก็ออน ผูอาจารยไมไดเพราะอาจารยเปนอาจารยกม็ ีความเคารพเปน
อาจารย อาจารยใหสอนลูกศิษยแทนตอมาทานก็มีความคิดวา ความรูใน ไตรเพท มีอาจารยสอน
ไมใชทางพนทุกขมาแลวไหม ไมใชทางพนทุกข จึงถามวาอาจารยความรี่มีเหนือจากนี้มีไหม
อาจารยเขาบอกวามี แตวา ไมใชทนี่ ี่ ทานถามวาทีไหน ทานบอกวา ไปที่ ภูเขาคันธมาทน
อาจารยที่นนั่ มีความฉลาดกวาอาจารยมาก นั่นคือ พระปจเจกพุทธเจา นะสิ เปนที่อยูของ พระ
ปจเจกพุทธเจา
ทานก็ไปฝาก พระปจเจกพุทธเจา องคหนึ่งใหศึกษา ทานศึกษาตอไดไมกี่วนั ตาม
หลักสูตร เขาตองเรียนเปนป ทานเปนพระที่ดีมาก ชาวบานชอบมาก พระปจเจกพุทธเจา ก็ไมมี
อะไรแลว กิเลสก็ไมใชไหม ใครอยากจะฟงเทศนก็เทศนใหฟง ใครอยากจะคุยธรรมเพื่อความเขาใจ
ก็คุยใหฟงทุกอยาง เปนทีเ่ คารพแตวาเปนที่นา ยินดีอยางยิ่ง คือสวนหนึ่งคือทานมีอายุนอย ตายเร็ว
มีความสุขดีแหม อาว คนอยูก็ปวดทองขีท้ องเยี่ยว กินขาวก็๖ย ไปนิพพานไมหิวขาวนะ แตโงแบบ
แก (หัวเราะ) อาว อายุไดไมนานเทาไร อยูประมาณปเศษๆ ทานก็นิพพาน เมื่อทานนิพพาน
ชาวบานก็ทาํ การฌาปนกิจคือเผาศพ เผาศพแลวก็สรางเจดียบรรจุกระดูกไวเปนทีส่ ักการบูชาของ
เขา
ตอมาพราหมณผูเปนพอ พราหมณผูเปนพอ ก็คือ พระพุทธเจาของเราเองไมใชใคร
พระพุทธเจาเองมีลูกเปน พระปจเจกพุทธเจา เยอะ แตพระองคยงั ไมไดเปน แบบฉันนี้ ยกทรง
มีลูกหลายๆ คน ฉันยังไมมีลูกเลย ก็เปนอันวาพอมีความคิดถึงลูกวาหายไปนาน ก็ไปถาม
พราหมณผูเปนเพื่อน ถามวา ลูกของฉันไปไหน พราหมณก็บอกวา เขาเรียนไดหนอยเดียวเขาจบ
จะใหเปนครู เธอตองการความรูยิ่งไปกวานัน้ ฉันก็ไปฝาก พระปจเจกพุทธเจาที่ภูเขาคันธ
มาทน ทานพอก็ตามไปที่ ภูเขาคนธมาทน จึงไปพบ พระปจเจกพุทธเจา ทีเ่ ปนครูสอนทาน
บอกวา เขาเรียนกับฉันไมนานเขาก็จบหลักสูตร มีความขยันหมั่นเพียรมากมีกาํ ลังใจดี เขาขอแยก
ไปปฏิบัติคนในที่สงัดทีห่ มูบา นโนน พราหมณผูเปนพอก็ตามไปอีก ตามไปแลวก็ไปถามคนแถวนัน้
วา รูจัก พระปจเจกพุทธเจา ชื่อนี้ไหมเขาบอกวารูจัก คนแถวนีเ้ คารพ พระปจเจกพุทธเจา องค
นี้ทกุ คน ถามวาเวลานีท้ านอยูที่ใด เขาบอกวาทานนิพพานไปแลว
ทานพอก็เสียใจ สลดใจ อยากจะพบลูก ไมไดพบ ใชไหม ถามวานิพพานไปแลว เวลานี้
กระดูกเขาไวทไี่ หน เขาบอกวาบรรจุไวทเี่ จดียอันนัน้ ทานก็ไปที่เจดีย ทําความเคารพคือ พอไหวลกู
เคารพกราบตูดกระดกๆ ๆ อยาง ยกทรง กราบทําความเคารพแลว คิดวาเวลานี้ลูกเปน พระ

ปจเจกพุทธเจา มีบุญใหญ เราจะทําบุญอะไร ไอเราก็เดินทางมาอยางนี้ ไมมกี ารเตรียมตัว ก็ไมมี
อะไร
ผลที่สุด เอาอยางนี้ก็แลวกัน ไปเอาทรายมา โรยพื้นทีข่ างๆ เจดีย รอบเจดียนะ เกลี่ยให
เรียบราบใชไหม ใหเรียบใหเปนทางเดินดีๆ คนไปคนมา เวลาที่เขาเดินมาบูชาก็จะไดเดินสะดวกๆ
ไมโขกไมเขกไมเปนหัวระแหง
แลวก็ประการที่สองไปเอาไอพันธตน ไมในปาที่มนั มีดอกมาปลูกรอบๆ ขางทางนี่ประการที่
สองนะ
ประการที่สามไตขึ้นไปบนยอดเจดีย มีของดีมาคือ มีผา ขาวมา ผูกเปนธงก็มนั มีแคนั้น ไม
แกผาก็บุญตัวแลว นีม่ ีผาขาวมานะ ไมมีผา ขาวมาอาจแกผาทําธงก็ได แลวก็
ประการที่สี่ ตอไปก็เอารมทีก่ ั้นมาผูกไวบนยอดเจดีย
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อานิสงสทงั้ หลายทีป่ รากฏขึ้นในกาลนี้เปนอานิสงสครั้งนั้น ไมใชอานิสงสที่ตถาคตบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณ คือ หนึง่ การเอาทรายเขามาเกลี่ยพื้นที่ รอบๆ เจดีย เปนที่ราบเรียบสําหรับคน
เดินทาง จึงปรากฏเปนถนนใหญขนาดพระนับแสนเขาไปไดแบบสบสยๆ กวางมาก ประการที่สอง
การทีน่ ําตนไมในปาที่มีดอกมาปลูกขางทาง ก็เปนเหตุใหมีตนไมทิพยสองขางทาง สวยสดงดงาม
มามาก ประการที่สาม ที่ตถาคตนําผาทําเปนธง ผาขาวมาบนองคยอดเจดียจึงมีเทวดาถือธงเรียง
รายตลอดสายถนน และประการที่สี่ ก็เพราะอาศัยที่เอารมที่มมี าผูกบนยอดเจดียเปนเงารม จึงมี
พรหมกางรมใหแกตถาคตและพระทั้งหมด
อันนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท อานิสงสเล็กนอยที่จะพึงทํา ก็จงอยาคิดวาทุกคนมีบุญ
นอย วันนีท้ กุ คนมีบุญใหญ ตั้งใจเคารพองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
สวนมากเปนคนมาจากที่ไกล ตัง้ ใจมาโดยเฉพาะและการมาทําบุญของทานก็มีอานิสงสหลาย
อยาง
หนึ่ง ตัง้ ใจ สมาทานศีล เราวากันวันนี้ วันมาฆะนี่ พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องธรรมะแก
พระสงฆใชไหม การตั้งใจสมาทานศีล ทานมี สีลานุสสติกรรมฐาน เปนสมาธิ เพราะเวลานี้
ทุกคนมีสมาธิในศีลทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือศีล 8 ถาศีล 8 รักษาไมไดตลอดวันก็ไมเปนไร
ถึงเวลาหลังเทีย่ งใหมๆ หลังเที่ยงไปแลวกินขาวไดก็จะละไวแคศีล 5 พอ ศีล 8 ก็ตอ งเปนอานิสงส
ศีล 8 ถากินขาวแลวรักษาศีล 5 ก็เรียกวาทรงศีล 5 วันทั้งวันนะ อยาใหขาด สีเลนะ สุคติง ยันติ
พระพุทธเจากลาววา การปฏิบัติศีล มีความสุข ทัง้ ชาตินี้ และสามารถไปสวรรคได สีเลนะ โคภ
สัมปทา (ขอย้ําหนอยสิ) การปฏิบัติศีลมีความสุข ในลาภยศในทรัพยสินตอไปและก็ร่ํารวยมาก
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ศีลเปนปจจัยไปนิพพานไดโดยงายอันนีน้ ี่ความดีของทานอยาลืมนะ วาทุก

คนเวลาเชารักษาอุโบสถศีลถามันมีความจําเปนจริงๆ ตอนบายอดขาวไมได ก็ไมตองลาศีล 8
ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 ยังคงตัว ยังมีอานิสงส ศีล 5 ก็ไดอานิสงสตอไป แลวก็
ประการที่สอง ทุกคนมา ถวายสังฆทาน เปนโตก การถวายอาหารพระก็เปนสังฆทาน
ใหญ การถวายสังฆทานนีบ้ รรดาทานพุทธบริษทั ทัง้ หลาย อานิสงสที่จะพึงไดจากสังฆทานจริงๆ
อยางต่าํ เปนเทวดาและนางฟาชัน้ ที่ 5 นะ ไมใช ชั้นดาวดึงส เขาเรียกวา ชัน้ นิมมานรดี มีความ
สวยสดงดงามมาก มีวิมานใหญมีรางกายสวย มีรัศมีกายสวางไสวมาก แตสวนใหญที่ไป ดาวดึงส
ก็เพราะวารูจัก ดาวดึงส ตั้งใจไวกอน ใชไหม อานิสงสทานของทานโดยเฉพาะอยางยิ่งสังฆทาน
ทานถวายแลวครั้งหนึง่ ในชีวติ พระพุทธเจากลาวบอกวา ถาตายจากชาตินี้ไปแลวขึ้นชื่อวา ความ
ยากจนเข็ญใจของทานจะไมมี ถายังไมถึงนิพพานเพียงใด แดนใดที่มคี วามอุดมสมบูรณพูนสุข จะ
เกิดทีน่ ั่น ที่ไหนมีความยากแคนจะไมเกิดที่นนั่ จนกวาจะเขาถึงนิพพาน
ประการที่ 3 ทุกคน ตัง้ ใจฟงพระธรรมเทศนา เปนคําสัง่ สอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา การฟงพระธรรมเทศนานี้เปนกรรมฐาน การนึกถึงการใหทานก็เปน
กรรมฐานเหมือนกัน วันนีว้ า เรื่องกรรมฐาน การตั้งใจวาจะมาถวายทานแกพระสงฆเปน จาคานุส
สติกรรมฐาน เปนฌานแลวนะการตั้งใจรักษาศีลแมจะใชเวลานอยๆ ก็เปนฌาน การตั้งใจถวาย
ทานเปนจากคานุสสติ ก็เปนฌานและโดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายทานเปน ทานบารมี และ
นอกจากนี้
อานิสงสที่บรดราทานพุทะบริษัทจะพึงไดก็มีหลายอยางดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลานี้
ที่ วัดทาซุง เทพืน้ คอนกรีต เห็นไหม พืน้ ทางเดนินี่เปนคอนกรีตเดี๋ยวไปดูที่หนาวิหารรอยเมตร
เกือบจะเต็มแลว แลวก็ไปดูที่ 25 ไร ก็เกือบจะเต็มแลว พืน้ ที่คอนกรีตนี่ก็ใชเงินนิดๆ หนอยๆ ไม
มาก เงินนอยๆ ไมแพงหรอกนะก็ราคาตารางเมตรละหนึ่งรอยบาท เอาแคเมตรนะ ถาใครสราง
เมตรเดียวก็มบี านเทาศาลพระภูมิ (ยกทรงหัวเราะ) จะมีมากไดไง ก็มีเมตรเดียวนะ (หัวเราะ) ตั้ง
เสาๆ เดียว แลวก็มีบนั ไดลงก็ไมได มันเลยพืน้ ที่ตองไตเสาลง ตารางเมตรละรอยบาทลงทุนเตรียม
พั้นทีพนื้ แรกจุดเดียว เฉพาะที่ 25 ไรและ วิหารรอยเมตร ก็มีทเี่ ทใหมจริงๆ ประมาณ 40 ไร นี่มัน
ทั้งหมดจริงๆ 50 ไรกวา ก็เทมาแลวกอนก็มีทนุ แลวทั้งหมดสองลานเศษๆ ก็ปรากฏวา ที่ซอยสาย
ลมทําบุญกันมาหนึง่ แสนสองหมืน่ หนึง่ พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแลวนะ รวมทัง้ ที่ทาํ เกาทําใหมดวย แต
ทุนที่จะสรางจริงๆ ก็หกรุน แรก หกลานสีแ่ สนบาท ฉันก็เก็บเงิน เงินเหลือจากเดือนกอนสองลาน
บาท เงินเหลือจากเดือนนี้อีกประมาณหาหกแสน ผสมผสานเขารวมความวายังเปนหนีอ้ ีก
ประมาณ 3 ลานเศษๆ นิดหนอย
ลูกของฉันรวย เดี่ยวคนนัน้ มั่งคนนี้มงั่ ใชไหม ก็เปนวาทําพืน้ ที่อยางนี้มนั ก็เหมือนกันทีท่ ี่
พระพุทธเจาทําใหแกพระปจเจกพุทธเจา แตนั่นทานทําดวยความเปนคนจน แตฐานะก็ไมนาจะจน
นัก แตทวาเปนคนเดินทาง เอาทรายเขามาเกลี่ย ใชไหม ใหเปนทางเดิน ทีน่ ี้เราทําดีกวานัน้ (ดีกวา

อยางไรครับ ยกทรงถาม) ก็เปนคอนกรีต ก็เราเปนลูกทําดีกวาพอตองเปนอภิชาตบุตร เพราะเรามี
เวลาทําทุน
ถามวาการตัดสินใจ ตัดสินใจเมื่อไหร ฉันตัดสินใจมานานแลว ฉันมองมาหลายป วาพืน้ ที่
แถวานี้ทงั้ หมดอยางหนาวิหารนี่ ก็มีคนแนะนําวาควรจะทําเปนสนามหญา มันสวยสดงดงาม ฉันก็
เอา สนามหญาฉันก็เอา แตทําแบบนีน้ นั้ แบบนี้ฉนั ก็เอา ฉันชอบ เขาทําสวยๆ เอาดอกไมประดับ
ประดา เอาหญามาปุใชไหม พอถึงเวลาจะทําเสร็จ พระพุทธเจาองคปฐม มา ทานคุมอยู ทาน
บอกแกจะเอาอยางไรก็เอาเหอะ ฉันไมวาแก แตฉันจะเอาอยางนี้ (หัวเราะ) นี่ของแกจะทําสนาม
หญาแกก็ทาํ ไป จะปลูกดอกไมแกก็ปลูกไป แตฉันจะเทพืน้ คอนกรีต
การทําสนามหญานั่นนะมันสวย แตวา ทีจ่ อดรถไมไดประการที่ 1 ประการที่ 2 สนามหญา
ตองใชเงินทุกวัน รดน้าํ ก็ตองจางคน เอาน้ําขึ้นมาก็ตองใชกระแสไฟฟา เครื่องจักรกลก็สึกหรอ เอา
เงินชาวบานเขาไปถลมทลายทําไม ก็ดาเอาเลยสบายมาก ทานไมไดดา ทานพูดใหฟง ถาเปนดา
ใหเปนดา ยกทรง ไป (หัวเราะ)
ทานบอกเปนการไมสมควร เอาอยางนี้ เทพืน้ คอนกรีตใหหมด ทานก็แบงจุดไวเปนสวนๆ
ปลูกตนไมเปนจุดๆ ใชไหม รถมาจอดก็จอดงาย เดินก็เดินสะดวกงูก็ไมกัด งูมาก็เห็นงาย นี่เปน
ความประสงฆพระพุทธเจานะ
แลวทานบอกอานิสงสตอไป เธอก็ดูอานิสงสของฉัน สมัยที่ฉนั บูชาพระปจเจกพุทธเจา
ขนาดแคเอาทรายมาโรยใหที่ราบเรียบ นัน่ ทรายมันราบเรียบไมเทากับพืน้ คอนกรีต
ฉะนัน้ ทานก็เลยยอนถามมา บอกวา สมัยกอนๆ ของเธอยอนดูไปสิ เกิดมากีช่ าติทาํ
อะไรบาง แน ไอจริงๆ ไอพื้นนี่ฉันทําทุกอยาง ถนนทําทุกชาติ อาคารทําทุกชาติ ใชไหม ชาตินี้ถึงมี
บานเล็กๆ นอยๆ ใหเปนที่อยูเขานะ มีเนื้อที่แค 200 ไร บานเต็มหมด (เล็กๆ นอยๆ ยกทรงแทรก) นี่
อานิสงสเกาของเธอ เพราะวาฉันชวยดวยนะ ฉันตองการรื้อฟน ของเกาของเธอใหมารวมตัวกัน
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราลูกมากหลานมาก ไอลูกไอหลานทุกคนมันเกิดติดตามกันมาทุกชาติ
ทีนี้ชาตินี้ชาติสุดทายของเธอ ก็ใหเปนชาติสุดทายของมันเสียดวย ไมไปดวยกันเดี๋ยวอด
ตาย เรามันคนแกโดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางพืน้ ประเภทนี้ เปนความสุขที่ใหความสุขแกคนทุกคน
ที่มา ถาเราใหความสุขแกเขาความสุขมันถึงเราโดยเฉพาะยิง่ ขึ้นชื่อวา ความตกต่าํ ทรุดตัวลง จะไม
มีสําหรับคนสรางพืน้ เพราะพื้นมันหนัก บุญใหญจริงๆ เขาตองเดินทุกวันนะ บนกุฏินานๆ ขึน้ ที
เวลาจะนอนพืน้ ตองใช แลวพื้นที่ทาํ ที่ 25 ไรกับ ที่ รอยเมตร ยังไมพอที่รับแขกใหทําอีกคอยๆทํา
ไป
ถามวาเงินที่ไหน บอกวา เงินใดก็ตามถามันเหลือทําไปเลย ถามวาถาทําจะไมเหลือ ถาไม
เหลือ ถาไมเหลือเปนหนี้ แกเปนหนี้เขากอน ก็ตองอยางนี้ ไมอยางนัน้ ไมไดทําก็ทํา เรื่อยๆ มา
จนกระทั่งหมดเงินไปหลายลานแลวเพิง่ จะบอกบุญ เพิ่งจะบอกใหทราบ

ก็รวมความวา วันนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ก็ทราบอานิสงสหลายอยางแลวนะ ขืนเทศนมา
เทศนไป พระกินขาวแลวนะไมหิว แตโยมยังไมไดกิน ใครหิวขาวมั่ง ยกมือสิ (เสียงหัวเราะแทรก)
ใครหิวจะเทศนตอไป ทําไม อาว นี่ฉันลูกศิษย หลวงพอโต ยังไมหิวเรอะ ไมหิวโทษเถอะ เทศน
ตอไปอีกหนอย อีตอนนี้ไมเทศนเลาสูกนั ฟง เมื่อกี้เขาอวยพรถนัดนัก
ก็สมัยหลวงพอโต สมเด็จพุฒาจารย โต ทานเปนพระราชาคณะไมเรียงลําดับทานเปน
พระราชาคณะชั้นตนสามัญ เลื่อนมาอีกทีเปนชัน้ เทพ เลื่อนมาอีกทีเปนสมเด็จไมใชขาม มุดมา (มี
เสียงหัวเราะแทรก) ถาขามเดี๋ยวถูกจับขากระดุก หลนตายทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะวา สมเด็จหลวง
พอโต ไอหนูหิวขาวไหม ลูกเอย อาวไมหิวๆ ก็ตะบันเทศนอยูน ี่ (หัวเราะ) เดีย๋ ว ใครมันยกมือหิว
มากเทศนไมจบหรอกตามธรรมดาตองเทศนใหคนมีความสุขใจ ใครยังมีความทุกขลาํ บากอยูเทศน
อยูนนั่ ถายิ่งหิวยิ่งเทศน ๆ ใหมันหายหิวใหได (พุทธบริษัทหัวเราะ)
นี่วนั นี้ขาเดินไมไดไปขางหนึง่ ฉันนะตองนัง่ รถทรงเพราะเจ็บขา มันเจ็บขึ้นมาเฉยๆ (พุทธ
บริษัทหัวเราะ) ไมรูมันเปนอยางไร อยูๆ กลับมาจาก ซอยสายลม มันเจ็บมันเดินไมได มันก็เจ็บ
(ออ มันเปนเพราะพืน้ มันยังไมเต็ม เสียงยกทรงแทรก) เออ ใชๆๆ (หัวเราะพรอมกัน) อาว ตองรับเท
พื้นใหเต็มนะทุกคนนะเดีย๋ วจะเปอีกตองลําบาก ตองแบก (พุทธบริษัทหัวเราะ) ไดเรื่อง กัณฑนี้วา
5 ชั่วโมง จะเลาเรื่อง หลวงพอโต ใหฟง เอาไหม ใช ของดีๆ อยางนี้ใครจะปฏิเสธ เอาคนเดียวนิ
มันไมเปนเอาฉันท ใครอยากจะฟงยกมือขึ้น ใชไดเปนเอาฉันท
หลวงพอโต ทานเปนสมเด็จแตความจริง หลวงพอโต จริงๆ นะทานเปนลูก ร.1 ไมเชื่อ
ไปถาม ร.1 ดู (พุทธบริษทั หัวเราะ) ที่ สะพานพุทธ นะ เคยถามกับทานแลวนะ ทานยอมรับ เขาวา
ถาใชทา นก็จะนิ่งๆ นิ่งรับดวยการดุษฎีตามแบบพระพุทธเจาไงเลา พุทธเจาใครเขานิมนตทานเฉย
ถาเฉยแสดงวารับ คือวา เรือ่ งมันอยางนี้
สมัยนัน้ พระเจาตากสิน ยกทัพไปทางดานทิศตะวันตกกับทิศเหนือ ไปสังเกตทัพพมาจะ
เขามา ร.1 เขาก็วางแนวทหารไว วันหนึง่ เขาก็ไปตรวจแนวทหารก็ไปเจอะกระทอมๆ หนึ่ง (อาว ให
สตางคแลวหนีโยม ใหสตางคก็มา อาว นึกวาลุกหนี เปลาไมใชเรี่ยวไรนะเขาจะไดฟงสบายๆ) คือ
วา ทานก็ไปดูทหาร ไปตรวจแนวพอกลับมาก็ยองๆ ไปเจอะกระทอมๆ หนึ่งอยูกลางนา แตปรากฏ
พระราชบิดาและพรแมของสาว ไมอยู รูปรางหนาตาดี ก็ยองไปตุงติง๋ ๆๆ ใชไหม แนก็เปนทีพ่ อใจ
กัน พอแมเขามาเขาเห็นวาเปนแมทพั ใหญ เขาก็เลยยกลูกสาวให ในขณะที่ขัดตาทัพกันอยูท นี่ ั้น ก็
ปรากฏวาไมนานนักก็เปนปนะ เปนอันวาลูกก็เกิดพระครรภตั้งครรภโภทรขึ้นมา ตอนทีย่ กทัพกลับ
ก็เอาผาคาดเอวแตงเต็มยศใหไววา ถาลูกเกิดมาละก็สงลูกเขากรุงเทพฯ เอาผาคาดเอวนี่ไปดวย ผา
คาดเอวเต็มยศใชไหม ใหไวเลย เปนสัญลักษณ
เปนอันวาตอมาภายหลังทานเกิดขึ้นมาบวชเณร บวชอะไรวาเรื่อยไปก็เขากรุงเทพฯ ก็เปน
เณร ก็มีผา คาดเอวติดเขาไป เวลานั้น ร.1 สวรรคตแลว (ออตอนเขามานี่พอตายไปแลว เสียง

แทรก) พอตายไปแลวเณรแสดงผาคาดเอว เขาก็รูเลยวาเปนลูก ร.1 แคใครก็ไมรับวาเปนเจาใช
ไหม แตเจาเอาไปเลี้ยงเขาไมรับวาเปนเจา แตเจาสงเคราะห รับไมไดเพราะไมไดปรากฏชัด ใชไมห
ก็ตอมาก็บวชพระ เรียนจบ พระไตรปฏก พระไตรปฏก แตกฉาน ไมจบอยางเดียวเปน
ปฏิสัมภิทาญาณ อีก จบ พระไตรปฏก อยางเดียวมันยังโงบัดซบอยูนะ เสือกระดาษแตวาไมจบ
พระไตรปฏก อยางเดียวสําเร็จ ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานมาก
เวลานั้น ร.4 ก็บวช ก็ไดกันกับ ร.4 ร.4 ก็ทราบวาเปนเจา จึงวาถือเปนกันเอง ตอมาเมื่อ ร.
4 บวชแลวก็สกึ ออกมาเปนกษัตริย ร.4 ก็ตั้งให ขรัวโต เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ นิมนตเขามา
เทศนในวังเรื่อยๆ เทศนไปเทศนมาผลที่สดุ ชอบใจ ก็ตงั้ เปนพระราชาคณะเสื่อมเปนชั้นเทพไปเลย
ใชๆ เลื่อนเปนชั้นเทพหนอยเดียว ไมชา ก็เสือ่ มเปน สมเด็จพระพุฒาจารยโต โตไมใชเล็ก ก็มเี รือ่ ง
ที่ตองทะเลาะเบาะแรงกันอยูบอยๆ กับ ร.4 ถูกคอกันนีต่ ั้งแตเปนพระนี่นะเรื่องที่ตองทะเลาะเบาะ
แวงกันอยูบอยๆ กับ ร. 4 ถูกคอกันนี่ตั้งแตเปนพระนี่นะ
เขาไปเทศนในวัง คราวหนึง่ เทศนอยางไรก็ไมรู ไปเทศนเรื่องประวัติศาสตรความเปนมา
ของไอคนสมัยกอน ไอคนสมัยพระพุทธเจา สมัยโนนนะนะ ไอที่ไดนองเปนเมีย วาไปวามานะ เกิด
ขึ้นมาก็ลกู พอเดียวแมเดียว ไอพี่ชายก็เอานองมาเปนเมีย ไป ๆ มา ๆ ก็ลามมาถึงกษัตริยสมัย
รัตนโกสินทรนี่ ถึงกรุงเทพฯ ร.4 โกรธสั่งถอดจากสมเด็จอันนี้สงั่ ถอดเลย ถอดก็ไมเปนไร ถอดยังไม
พอ ขับออกบอกประเทศอีก หามอยูในขอบขัณฑสีมา ไปอยางไร ถาเปนอยาง เจาคุณราชพรหม
ยาน ก็ตายหาไปแลวนะ (หัวเราะ) ไมรูจะไปทางไหน ทานก็ลุกทันควัน เมื่อบานเขาไมใหอยู เราก็
ไมตองอยู อยูบ านของเรา โอย เบง ไมใชยอทอ เสียงกันคอตําคอแดง โกรธกันแลวนี่ มาไลก็ไป ไป
นอนใน โบสถวัดพระแกว อา ถาเปนฉันก็แหงแกไปแลว เจง ไมมที างไปไหน
พระเจาอยูหวั สั่งใหเจาพนักงานไปไลจาก วัดพระแกว ทานบอกวา เฮยนี่มนั ทีว่ ัดโวย
ไมใชที่พระเจาอยูหัว พระเจาอยูหวั ไมมีสทิ ธิ์ในที่วัด เอาละซิ หัวสูงเอาสิ นอนวันนั้นถึงบายปวด
ทองขี้ทองเยีย่ วหรือเปลาไมรู ถึงปวดทองขี้ตองเยี่ยวในนั้น
พอถึงตอนบายๆ พระเจาอยูหัวก็สั่งเจาหนาที่ไป ก็บอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกันอนุญาตให
ขรัวโต เขาขอบขัณฑสีมาได ก็ออกจากโบสถ วัดพระแกว เดินทอมๆ มา ทาพระจันทร ใชไหม
จะขามฟาก พระเจาอยูหวั ก็สั่งใหพนักงานเอาพัดลมเด็จมาถวาย ถามทําไม พระเจาอยูห ัวสัง่ ให
เอาพัดสมเด็จถวาย โอย ไมได รับไมไดใครเขาตั้งสมเด็จกันกลางถนน ตั้งสมเด็จกลางถนนหนทาง
เอาไป ไมไดเรื่อง มีอยางนี้เชียวรึ ดูถกู กันนีห่ วา ตําแหนงสมเด็จตําแหนงเล็กนอยเรอะ เออ
เจาหนาที่กก็ ลับ ทานก็เลยขามฟากมาแจวเรือจาง เรือจางแจวไมทันใจ ลุกขึน้ แจวเรือจางเอง
(พุทธบริษทั หัวเราะ) กูเลิกเปนสมเด็จ ทําอะไรก็ไดวะ เวลานี้ ไมใชสมเด็จนะโวย ใหคนแจวไมตอ ง
แจว เอ็งแจวไมทันใจ ขาแจวเอง แจวเรือจางขามฟาก ตอมาตั้งสมเด็จก็ตองเสียของใหม ถึงวัน

เวลาก็นิมนตเขาไปในวัง ตัง้ สมเด็จตองเสียพัด ตองถวายพัด ถวายผาไตร ถวายอะไรกันใหม เสีย
ทาพระ
ตอมาขอเลาเรือ่ งมันไมจบเรื่องนี้ เดี๋ยวตายหมดพวกนีว้ ันนี้ฉันไมจบเรื่องนี้นะก็ขอสรุปขั้น
สุดทาย วันหนึ่งพระชายาเมีย โธ ชาวบานเขาเรียกเมียๆๆ ดันเสือกเรียกชายาไดอยางไร อยางพระ
เจาอยูห ัวองคปจจุบันทานบอกสมเด็จพระราชินีก็คอื เมียนะ (หัวเราะ) เคยคุยกันนะ (หัวเราะ) เคย
คุยกันนะ ก็คอื เมีย (หัวเราะ) เคยคุยกันนะ ก็คือเมีย (หัวเราะ)ทานเลาเรื่องพระราชินีสมเด็จพระ
ราชินีเขาปวดหัว พระราชินกี ็คือเมียนะ คุยกันสองคนไปกันคนละเรื่อง
ในตอนหนึง่ เมียกําลังทองแก หมอเขาวาจะออกวันนัน้ พอดีเปนวันพระที่ สมเด็จโต จะไป
เทศน รัชกาลที่ 4 ทานก็หนักใจวา ลูกมันออกมามันจะเปนอยางไรบาง แมจะเปนอยางไรบาง ใช
ไหม กระซิบแลวบอก สมเด็จโต ใหทราบวาวันนี้เมียจะออกลูก เมียจะออกลูกขอใหเทศนนอยๆ
หนอยนะ ใหสบายๆ ใจ ทานสมเด็จโต ทานก็เทศนเรือ่ ยไป เทศนเรือ่ ยๆ ประเดี๋ยวมโหระทึกมันก็
ขึ้น ลูกออกมโหระทึกก็ขนึ้ ใชไหม ดึงดังโครมครามๆ เพลงไทยก็ขึ้น ร.4 ก็นงั่ กระสับกระสาย
อยากจะรูวาแมมันเปนอยางไร ลูกเปนอยางไร ใชไหม สมเด็จโต ก็เทศนเรื่อยไมจบ ก็ลุกไมได
เพราะทานเปนพระมากอน ร.4 พระพุทะเจาบอก ธัมโมครุกาตัพโพพระพุทธเจายอมเคารพใน
พระธรรม ทีนี้ตัวทานเองจะไมเคารพพระธรรมไดอยางไร ขนาดเปนนักปราชญมากอน ผลที่สดุ
ทานก็เทศนเรือ่ ยไป ร.4 ก็ไมสบายใจทานก็เทศนเรื่อยไป ไมรูไมชี้ จนกระทั่งนานที่สุด นานหนักเขา
ทานคิดวา มันจะอยางไรก็ชางมันกอนเถอะวา มันจะตายหรือไมตาย ถามันจะตาย เราก็ชว ยไมได
ใชไหม ตั้งใจฟงเทศนของ หลวงพอโต พอเริ่มจิตเปนสุข ตัดสินใจแลวใชไหม สมเด็จโต ก็ เอวัง ก็
มีดวยประการฉะนี้ (หัวเราะ) พอจิตเปนสุข ทานก็ไมวาอะไรเทศนแลวก็กลับ กลับใชไหม
ตอนนี้มาอีกวันพระหนึง่ ทานไปเทศนทกุ วันพระ เขาไปตั้งใจวา วันนี้ลกู ก็สบาย แมกส็ บาย
ทุกอยางไปรงหมด การงานโปรงหมด ใชไหม วันนี้ตงั้ ใจฟงเทศนของ ขรัวโต ใหมีความสุขเสีย
หนอย อยากฟงแลวสบาย หลวงพอโต ขึ้นไปพอเขาอาราธนาศีลเสร็จ นโม ตัสสะ ภควโต อร
หดต สัมมาสัมพุทธัสสะ จบใชไหม อะไรๆ พระมหาบพิตรก็ทรงทราบอยูแ ลว เอวัง ก็มี
ดวยประการฉะนี้ (หัวเราะ)
ร.4 ก็วา ขรัวโต วันนี้ตั้งใจจะฟงเทศนใหสบาย เลือกเทศนไมเทศนเสียแลว เมื่อวันกอนไอ
ลูกมันก็จะออก หวงทั้งลูกทัง้ แม ตะบันเทศนไมจบ ไอเราจิตใจก็ไมเปนสุข ทานก็บอกวา พระเทศน
เขาตองเทศนใหคนมีความสุข ในขณะที่จติ ยังไมมีความสุขก็ตองเทศนใหมีความสุขใหได วันนี้มี
ความสุขอยูแลวเทศนอะไรกันวะ โธกนั เอง (หัวเราะ)
ทานนัง่ เยีย่ วๆ แตกในวังยังมี สมเด็จนี่เรอะ (เสียงถาม) ใช จะฟงโมไหมมันมีเยอะ วันนี้ชกั
มีแรง วันหนึง่ กําลังนัง่ เทศน กําลังนัง่ ฉันขาวอยู พอจะ ยถา สัพพี สมเด็จเยี่ยวแตกราดพืน้ มาไหล
นองเลย พระเจาอยูห ัวทานบอก ขรัวโต ไงเยี่ยวแตกหละ มันยังไมถงึ เวลาลุกนิ (หัวเราะ) มันยังไม

ถึงเวลาลุก เปนไงยถา สัพพี ยังไมได ยถา สัพพี เยีย่ วใครหามได โธ คนในวังถูกหวยกันสะบัดเลย
ใบหวย (หัวเราะ) โอโอ ถูกกันจมเลย ใบหวยแบบนี้ดี (หัวเราะ) แลวกลับมาลงเรือมีเรื่องอีกแลว
ในวันหนึ่งไปเทศนอีกเหมือนกัน พอลงเรือจะขามฟาก ไอผัวเมียขายมะพราวทะเลาะกัน
อีก ไอผัวก็ดา เมีย เมียก็ดา ผัว มะพราวมันเต็มลําใชไหม มันดีกนั ไมได สองคนนะ มันขามมะพราว
มาตีกนั ไมได ทานก็เลยเขไปถาม ไอหนูทะเลาะกันเรื่องอะไร โทษทีจะ เขาบอก ทะเลาะขัดคอเรื่อง
ขายของ เมียขายของผิดราคา อาจจะขายถูกไป ทานก็ถามวา (เทปหมด)

พระธรรมเทศนา เรื่อง สาโคตรมี
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตงั ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในฌาปนกิจภาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี
ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
เนื่องในงานศพของ โยมอาต เปนตน และการทีบ่ รรดาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายไดมาบําเพ็ญ
กุศลในวันนี้ เจตนาของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้ หลายครบถวนทุกประการ คือ
1. พุทธบูชา เปนการตั้งใจบูชาความดีของพระพุทธเจา
2. ธรรมบูชา เปนการตั้งใจบูชาความดีของพระธรรม
3. สังฆบูชา เปนการตั้งใจบูชาความดีของพระอริยสงฆ เปนตน
และการที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ทําครบทุกอยาง คือ 1. ทาน 2.
ศีล 3. สดับพระธรรมเทศนา และก็ตอนตนที่ทา นทายกลาววา มตกภัตตานิ นะ จารยหงา นะ คํา
วา มตกภัตตานิ นัน้ ก็หมายความวา เขาถวายอาหารเพื่อคนตาย มตกะ นะ คําวา มตกภัตตานิ
นั่นก็หมายความวา เขา
วันนี้ขอนําพระสัทธรรมเทศนามาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง มี
บรรดาทานพุทะบริษทั ยอมๆ เยอะ มีคนละจาน หลายสิบคนนะ 50 กวาคน ก็ขอนําพระสูตรมา
เทศนเปนที่ตั้งเพื่อฟงงาย พระสูตรสวดในงานศพนี่ก็มหี ลายเรื่อง วันนีก้ ็นําเอาเรื่อง ก็สาโคตรมี กี
สาโคตรมี นีไ่ มใชพระนานางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนหญิงสาวคนหนึ่งตางหาก
ซึ่งเปนลูกของชาวบาน
เนื้อความก็มีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยู เวลานั้นสมเด็จพระบรมครูแสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาทานพุทธบริษัท ก็ยังมีทา น
มหาเศรษฐีทา นหนึ่งมีทรัพยมาก มีทรัพยเกินกวา 80 โกฏิ และมาวันหนึ่งก็ปรากฏวามีเหตุอัศจรรย
นั่นคือทองคําของทานเก็บไวในคลังทั้งหมด กลายเปนถานเปนถานหุงขาวไป ทานมหาเศรษฐีกม็ ี
ความตกใจก็ไปบอกกับเพื่อนบุคคลหนึ่ง บอกวาเวลานีเ้ กิดเหตุอัศจรรย เกิดขึ้นกับเรา มีความเศร็ษ
สลดใจ เราเปนมหาเศรษฐี ตอไปนี้ทรัพยสมบัตทิ ั้งหลายทีเ่ ปนสวนอื่นยังมีอยู แตวาสวนทีเ่ ปน
ทองคํากลายเปนถานหุงขาวไป
เพื่อนคนนัน้ ทานเปนคนมีปญ
 ญาคือ เปนบัณฑิต ก็แนะนําวา ปยสหายตอนี้ไปเธอจงนํา
ถานไปที่เกิดจากทองคําเอามาตากแดดตากไวอยางนัน้ เอาไวที่ลานบานตากใหหมดทําทีเปนวาจะ
เอาถานไฟไปตากแดด ถาหากวาบังเอิญมีคนใดคนหนึง่ มาพบถานนัน้ กลายเปนทองคํา ถาเปน

ผูชาย ถาเธอมีลูกหญิงจงรับมาเปนลูกเขยถาหากวาเขาเปนผูห ญิง เธอเปนผูชายจงรับเอามาเปน
ลูกสะใภ เพราะบุคคลนัน้ มีบุญรวมกัน ทานมหาเศรษฐีทานนัน้ ก็นําทองคําบางสวน ความจริงไม
ทั้งหมด ตัง้ 80 โกฏิ ทั้งหมดมากเหลือเกิน เอามาตากไวที่ลานบาน
ก็ปรากฏวาในไมชาไมนานนัก ก็มหี ญิงสาววัยรุน คนหนึง่ ซึ่งเปนลูกสาวของคนจนแตมี
ลักษณะดี วันนัน้ ปรากฏวาเธอมีธุระตองการจะไปตลาด และเมื่อบิดามารดาใหทรัพยสนิ เพื่อไป
จายกับขาว กอนที่จะไปจายตลาดก็ตองผานบานทานมหาเศรษฐีนนั้ ไปกอน ครัน้ มาถึงบานมหา
เศรษฐี ก็มีความตกใจถามเจาของบานวาทานคุณลุง อยากจะทราบวา ทําไมคุณลุงจึงเอาทองคํา
มาวางกลางลานบานแบบนีข้ โมยจะลักไปหมด ทานมหาเศรษฐีไดฟง แบบนัน้ ก็มคี วามรูสึกวา
ทองคําพวกนัน้ ยังเปนถานอยู จึงไดบอกวา หนู หยุดมาดูซิ ทานอันไหนที่เปนทองคํา เธอก็บอกวา
ทั้งลานบานทีต่ ากทัง้ หมดมันเปนทองคําทัง้ หมด เธอก็หยิบเอาถานกอนใดกอนหนึ่งมาชูใหดูเปน
ทองคํา และเมื่อทานมหาเศรษฐีเห็นถานกอนนัน้ เปนทองคําและมองดูในลานทัง้ หมดเปนทองคํา
จริงๆ จึงเขาไปดูทีเก็บ ที่เก็บทองคําปรากฏวาในคลังทัง้ หมดเปนทองคําทั้งหมด จึงไดถามที่มาของ
เด็กหญิงคนนัน้ วา เวลานี้บา นของเธออยูท ี่ไหน ใครเปนบิดามารดา เด็กหญิงก็ตอบใหครบ แลว
ตอไปก็ไปขอใหเปนลูกสะใภ
เปนอันวาฐานะของคน บรรดาญาติโยมทัง้ หลายโปรดทราบ มันมีความไมแนนอน คนเรา
เกิดมาในโลกนี้ มันมีกรรม 2 อยางสนองกัน คือกรรมที่เปนกุศลบาง และกรรมที่เปนอกุศลบาง
สําหรับคน 2 คน คือลูกชายของมหาเศรษฐีกันเด็กหญิงคนนี้คือ กีสาโคตรมี เคยบําเพ็ญกุศล
รวมกันมากอนวาจําเปนตองเกิดแยกทีกนั เพราะวาฝายหญิงนัน้ มีกรรมที่เปนอกุศลมาสนองกอน
หนา และตอมากรรมที่เปนกุศลมาสนอง ครั้นตอมาเธอก็เปนภรรยาของลูกมหาเศรษฐี
แลวในไมชาไมนานเทาใดนัก ก็ปรากฏวาลูกชายของเธอตาย เธอก็มีความเสียใจหมดที
ไหนก็ไมสามารถจะรักษาได
เธอจึงอุม ลูกชายที่ตายไปแลวไปหาหมอวาใครที่มคี วามสามารถ
รักษาลูกชายของเธอใหฟน ขึ้นมา ปรากฏวาไมมีใครสามารถรักษาคนตายใหฟน ได ก็มีคนคนหนึ่ง
เปนบัณฑิต ก็บอกวา องคสมเด็จพระธรรมสามิสร คือพระพุทธเจา มีนามวา พระสมณโคดม
ทานเทศนสอนคนใกลๆ องคนี้สามารถรักษาคนตายใหฟนขึน้ มาได
เธอก็นาํ ลูกนอยของเธอ เขไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจา
ถวายยังคมวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาผูเ จริญพระพุทธเจาขา บัดนีล้ ูก
นอยของหมอมฉันตายเสียแลว ขอองคสมเด็จพระประทีปแกวไดโปรดสงเคราะห ชุบหรือรักษาลูก
ของหมอมฉันใหฟน คืนดีตามเดิมดวย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดมีพระพุทธฏีกาตรัส
วา ภคินิ ดูกรนองหญิง เรื่องการจะชุบคนตายใหกลายเปน เปนของไมยาก วิธีชบุ นะทําไดงา ย แต
วาสิง่ ของที่ประกอบดวยหานะหายาก

เธอก็ถามองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูม ีพระ
ภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ยาที่จะประกอบใหลูกหายจากคนตายมาเปนคนเปนทีย่ าอะไรทีห่ า
ยาก พระพุทธเจาก็บอกวา ตองใชเมล็ดพันธผกั กาดผสมยา ยาสวนอื่นนะตถาคตมีหมดแลว แต
ขาดเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดเดียวถามันไดพันธุผกั กาดมาเมล็ดเมล็ดเดียวมาผสมยาก็สามารถชุบ
ลุกของเธอใหฟน ขึน้ มาไดเธอก็ตอบวาขึ้นชื่อวา เมล็ดพันธุผักกาดจะสรรหาไมยากจากชาวบาน แต
องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา ภคินิ ดูกรนองหญิง เมล็ดพันธผกั กาดธรรมดานะมันชุบคนใหฟน
ไมได ตองเปนเมล็ดพันธุผกั กาดที่มีอยูท บี่ ุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่บา นนัน้ ไมมีคนตายเลย ไปถามวา
บานหลังไหนบางวาไมมีคนตาย ถาบานนั้นเขาไมมคี นตายเลยตัง้ แตตนตระกูลของเขา ตัง้ แตปูยา
ตายายลงมาไมมีคนตาย ไปขอเมล็ดพันธุผักกาดขาวมาเมล็ดเดียวเทานัน้ ตถาคตจะสามารถชุบ
ลูกของเธอใหฟนขึน้ มาได
เมื่อเธอฟงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแลวจึงไดออกไปจากทีน่ ั้นไปถามทุกๆ บาน
ที่เธอพบ ทัง้ บานใกลและบานไกลวามีบานไหนบางที่มีคนไมตายแตทุกบานเขาก็บอกวาบานฉันมี
คนตาย บานฉันมีพอ มีแม มีปู มียา มีตา มียาย ตายดวยกันทังหมด ไปถามบานไหม ก็มีแตคน
ตาย ไปถามบานไหน ก็มแี ตคนตายในที่สุดเธอก็หมดหนทางก็กลับมาหาองคพระผูมีพระภาคเจา
วาเวลานี้หาไมไดแลวพระพุทธเจาขา ลูกขาพระพุทธเจาจะฟน ไหม องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัส
วา ภคินิ ดูกร นองหญิง ที่สดุ ของบุคคลก็คือ
ประการที่ 1 มีความเกิดในเบื้องตน
ประการที่ 2 มีความเปลีย่ นแปลงในทามกลาง และ
ประการที่ 3 มีความตายไปในที่สุด
แมแตเธอเองก็เหมือนกัน ตถาคตก็เชนเดียว ในที่สุดของวันแหงชีวติ มาถึงเราก็ตอ งตาย
เหมือนกัน ขอเธอจงมีความยึดมั่น ถือตามความเปนจริงวา ขึ้นชื่อวามนุษยชายและหญิง ทีเ่ กิด
มาแลวในโลกจะเปนคนก็ดี จะเปนสัตวก็ดี จะเปนผูห ญิงก็ตาม จะเปนผูชายก็ตามจะมีฐานะเชนใด
ก็ตาม ทุกคนตายเหมือนกันหมดนะ ตองตายเหมือนกัน
หลังจากนั้นมาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แสดง
อนุปุพพิ
คาถา บรรดาความดีของคน มีการทําทานเปนตน เมื่อตางคนตางตายวายชนมแลวไปเกิดสวรรค
เปนธรรมดาอยางนี้เปนตนก็ดี ในที่สุดนางเมื่อฟงแบบนี้แลว ก็ปรากฏวาไดบรรลุความเปน
อรหันต ได ปฏิสัมภิทาญาณ ในเวลานัน้
นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้ก็ยงั ไมคอยสบายเสียงยังไมคอยปกติเปนอันวาวันนี้
เรามาเทศนเรือ่ งงานของคนตาย คือ คุณโยมสะอาด อยูที่วัดนี้มาหลายปตาย ปฏิบัติพระสงฆไวดี
มาก แตถึงแมวาจะอยูในสถานที่ใดก็ดี สถานที่นกี้ ็ตาม สถานที่อนื่ ก็ตาม ก็ตองมีการตายเหมือนกัน
ดูตัวอยาง นางก็สาโคตรมี เธอเกิดมาในครั้งแรก เกิดมาจากทองพอทองแม และก็ยังเปนเด็กพึง่

จะรุนสาวยังไมพบคนอืน่ ก็ตาย เมื่อพบลูกชายของเธอตายเขาก็มีอาการตกใจ แตในที่สุดเมื่อองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา ก็เขาใจความเปนมาของชีวิตวาชีวิตของ
คน มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุด ในที่สุดก็
ตองตายเหมือนกัน เมื่อฟงอยางนี้ เธอก็ตัดอาลัยในชีวติ ในที่สุดก็เปนพระอรหันตไปขอบวชใน
พระพุทธศาสนา
นี้ตอเราก็มาพูดถึงความตายของคน คนที่เกิดมานะมีทางไป 2 ทีด่ วยกันคือ สุคติ กับ
ทุคติ ก็มนี รก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนที่ไป วาการตายของบุคคล บุคคลใดถาเวลาตาย
ถาจิตใจนอมไปในดานของกุศลคือ เห็นภาพพระก็ดี เห็นภาพทีเ่ คยถวายทานการกุศลก็ดี เห็นภาพ
คนหรือสัตวที่เราเคยสงเคราะหก็ตาม อยางนี้เวลานัน้ ก็ถอื วาจิตเปนกุศล ถาตายจากความเปนคน
แลวอยางนอยก็ไปเกิดบนสวรรค เปนตน ถาบุคคลใดกอนที่จะตายเห็นภาพไฟก็ดี หรือเห็นภาพสิ่ง
ที่เราไมตองการก็ดี มีอาการคลุมคลั่งขาดสติสัมปชัญญะก็ตาม คนประเภทนี้ตายแลวไปนรก ก็คง
จะขอนําเอาเรือ่ งคนตายแลวไปสวรรค ขนาดทําบุญแบบงายๆ เอากันในศาสนาขององคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แลวกัน บุคคลผูนี้นนั้ เธอไปสวรรคพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แลวกัน บุคคลผูนั้นเธอไปสวรรคงายที่สุดทั้งนี่เพราะอะไร เพราะวา
ทําบุญอยางเดียวและครั้งเดียวในชีวิต
ความมีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสด็จประทับยับยั้งสําราญอิริยาบถ
ปรากฏวาอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร ในเวลานัน้ องคสมเด็จพระพิชติ มารทรงปรารถ พระ
มหากัสสป เปนเหตุ และองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็ตรัสเรื่องนี้ ความมีอยูวา
พระมหากัสสป เปนสาวกองคสําคัญของสัมมาสัมพุทธเจา ทานเปนหัวหนาใหญฝาย
ธุดงค เวลานัน้ จําพรรษาอยูปาที่ ปปผลิคูหา หางจากวิหารขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ประมาณ 60 โยชน และวันหนึง่ ทานออกจาก นิโรธสมาบัติ เพราะตามธรรมดาพระที่อยูน านๆ มี
งานมากๆ มีความเหนื่อยยากมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ พระมหากัสสป อยูปา ตองธุดงค มีความ
เหนื่อยยากมากนานๆ เขาก็ตองพักสักคราวหนึง่ การพักของพระสวนมากก็เขา นิโรธสมาบัติ คํา
วา นิโรธ แปลวา ความดับ สมาบัติ แปลวา การเขาถึง เขาถึงการดับทุกขเวทนาทางรางกาย การ
ปวด การเมื่อย การไมสบายกายไมสบายใจ อยางนี้ถา เขานิโรธสมาบัติแลวก็หาย
ทีนกี้ ารเขา นิโรธสมาบัติ ของพระทั้งหลาย ตองเขาอยางนอย 7 วัน หรือวา 15 วัน เวลา
ที่เขา นิโรธสมาบัติ จะไมขยับกายไปไหน จะไมกินขาว จะไมกินน้ํา จะไมกนิ อะไรทั้งหมด นั่ง
เฉยๆ จิตเปนสุข แตวาพอครบ 7 วันแลว พระมหากัสสป ก็ออกจาก นิโรธสมาบัติ เมื่อเวลาออก
จาก นิโรธสมาบัติ จิตมีความรูสึกประสาทตองการอาหาร เพราะขาดมา 7 วัน ทานจึงใชกําลังทิพ
จักขุญาณ คืออารมณที่เปนทิพย คิดวาพิจารณาวาวันนี้ ถาหากวาเราจะไปบิณฑบาต มีใครบางที่
ไหนเขาจะใสบาตรเรา ก็เห็นดวยจิตเปนทิพยวา เวลานี้มีเด็กสาวหนึ่งกําลังรักษาขาวสาลีเธอกําลัง

เก็บขาวสาลีอยูและกําลังจะนําขาวสาลีมาเปนขาวตอกเมื่อคั่วขาวตอกแลวเก็บไวเพื่อจะกิน ถาเรา
จะไปที่นนั้ เธอจะสามารถใสบาตรไหม พระมหากัสสป ก็ทราบดวยความเปนทิพยของจิต อยางที่
ลูกๆ หลานๆ ปฏิบัติ มโนมยิทธิ นี่ ความเปนทิพยของจิต ถามีอารมณ คลองๆ นะ ใชงานได
เชนเดียวกับ พระมหากัสสป ก็ทราบดวยกําลังจิตอันเปนทิพยวา ถาเราไปที่นนั่ เธอจะใสบาตร
ทานก็ดูตอไปวา ถาเธอใสบาตรแลว ผลจะเกิดอะไรกับเธอบาง ทานก็ทราบวาสมบัติใหญ จะพึง
เกิดกับเธอ คําวาสมบัติใหญ นั่นก็หมายความวา ถายังมีชีวิตเปนคนอยูใสบาตรกับพระออก นิโรธ
สมาบัติ จะไดเปนมหาเศรษฐีในวันนัน้ แตถาหากวาถาตายจากความเปนคนก็จะมีทพิ ยสมบัติ
ใหญหลวง
เมื่อทานทราบอยางนี้แลว ทานจึงไดหมจีวรคลองบาตรเหาะไปในอากาศเพราะสถานที่
ไกล ในเมื่อเขามาในสถานที่ใกล ใกลทพี่ ึงคนจะเห็นไดก็ตองคงเดนเพราะเวลาเหาะหามคนเห็น
เมื่อเดินเขามาในทีท่ ํานาขาวสาลีของหญิงคนนี้ เมื่อบางเห็นเขาก็มีความดีใจคิดในใจวา เราเปน
คนจน ในกาลบางครั้งที่เราเห็นพระเราก็ไมมีของถวายพระ ในกาลบางครั้งที่เรามีของพอที่จะถวาย
พระได ก็ไมมพี ระมาบิณฑบาต วันนี้บงั เอิญเรามีขาวตอกเพื่อจะกินของเราเองอยูหนึ่งขัน และก็
พอดีพระทานมาเขาก็ไมทราบวา พระองคนั้นเปนใคร ถือวาเปนพระก็แลวกันและเมื่อเธอเห็นพระ
เขา เธอก็กลาวคําวา ขอนิมนตหยุดกอนเจาคะ พระมหากัสสป ก็หยุด นางก็ถือขาวตอกไปดวย
ความตั้งใจดวยการศรัทธาแท และเธอก็เกลี่ยลงไปในบาต พระมหากัสสป เมื่อเกลี่ยไปแลวก็นงั่
กระหยงพนมมือ ยกมือไหวกลาววาจาวา ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลว ขอฉันเห็นธรรมนัน้ ดวย
เถิดเจาคะ
พระมหากัสสป ก็ใหพรวา เอวัง โหตุ ซึง่ แปลเปนใจความวา เจาปรารถนาสิ่งใดขอใหได
เชนนั้นสมความปรารถนา เมื่อ พระมหากัสสป จากไปแลวเธอก็เดินกลับกระทอมดวยความดีใจ
ก็ไมเดินเฉยๆ กระโดดไปกระโดมา กระโดดโลกเตนดวยความสุขใจวาวันนี้เราไดถวายทานกับ
พระมหากัสสป แตเวลานั้นก็ปรากฏวามีงูรายมันนอนอยูขางทางและนางโดดมาโดดไปมันตกใจ
มันก็เลยกัด ลมลงถึงแกความตาย
อาศัยที่เธอตองตายก็เพราะอานิสงสที่มีปต ิ ความอิม่ ใจในการถวายทานกับ พระ
มหากัสสป ในชีวิตของเธอ บรรดาลูกหลานโปรดทรายวา เธอพึง่ เคยทําบุญเพียงครั้งนี้เพียงครั้ง
แรกในชีวิต และก็เปนครั้งสุดทายของชีวติ เมื่อเธอตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนนางฟาบน
สวรรค ชั้นดาวดึงสโลก มีวมิ านทองคําเปนที่อยู มีนางฟา 1000 เปนบริวาร มีจนั ทองคําที่เต็มไป
ดวยขาวตอกทองคํารายรอบลอมวิมาน แขวนรอบวิมานเธอ เธอก็มานั่งพิจารณาวา อาศัยบุญ
อะไรที่เปนปจจัยทีท่ ําใหเราเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชัน้ ดาวดึงสเทวโลก ดูวิมาน วิมานก็สวย
จะดูเครื่องประดับกาย เครือ่ งประดับกายก็สวย แพรวพราวระยังเต็มไปดวยเพชรนิลจินดา และดู

บริวารตั้ง 1000 คน และนางฟาทุกคนก็สวยทัง้ หมด และดูไปรอบๆ วิมานก็เห็นขันทองคําเต็มไป
ดวยขาวตอกทองคําแขวนรอบวิมาน
ก็ดูตอไปวา เพราะบุญอะไรเราจึงไดอยางนี้ ก็ทราบตอไปดวยจิตเปนทิพยของนางฟาก็วา
ดวยชีวิตของเราโอกาสที่เราจะทําบุญนะมันไมมี
เราเปนคนจนบางครั้งมีของก็ไมมีพระมารับ
บางครั้งมีพระมาเราก็ไมมีของ วันนี้รเมีทงั้ ของ และพระไดใสบาตรกับ พระมหากัสสป เพียงขัน
เดียว ดวยขาวตอกที่ไมมนี ้ํากะทิเธอก็ตงั้ ใจตอไปขึ้นชื่อวาบุญนอยขนาดนี้ เราจะเปนนางฟาอยู
นานอาจจะไมไดตอไปเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีจะตองกลับไปจุติเกิดใหม เธอก็ตั้งใจคิดวา ถา
สรางสมบุญกุศลใหมันดีไปกวาเดิม ใหมคี วามมัน่ คงยิง่ ขึ้น ก็พิจารณาดูดวยจิตอันเปนทิพยวาเวลา
นี้ พระมหากัสสป อยูทีไหน ก็ทราบดวยกําลังใจที่เปนทิพยวา พระมหากัสสป อยู ปปผลิคูหา
ดังนัน้ เวลาเขาตรูหลังจากที่ พระมหากัสสป ไปบิณฑบาตแลว เธอก็มากวาดบริเวณ ถ้ํา
ปปผลิคูหา ตัง้ น้าํ ใชนา้ํ ฉันปูอาสนะเสร็จแลวก็กลับ พระมหากัสสป กลับจากบิณฑบาต ก็แปลก
ใจวาใครมาทํา ก็คิดวาอาจจะเปนสามเณร หรือพระหนุมมาทําใหก็ได วันที่สองเธอก็มาทําอยาง
นั้นอีก พระมหากัสสป ก็ไมไดถามใครคิดวา พระหนุมหรือสามเณรมา แตบังเอิญวันที่สาม
ปรากฏวา พระมหากัสสป ยังไมไปบิณฑบาต นางฟาก็ลมื ดูไป ความเปนทิพยก็ยงั มีเผลอไปนะ
อาจารยฟงา
งานทําบุญงานศพ โยมอาต เขาถวายสังฆทานกัน และทุกคนที่มานี้กน็ ําภัตตาหาร
มารวมบาง บางคนไมมีภัตตาหารก็ทาํ การโมทนาบาง ยินดีดวยวคําวาโมทนาหรือยินดีบุญกุศลที่
ทํามาแลว เขาเรียกวา ปตตานุดมทนามัย อานิสงสนี้ไมใชอานิสงสเล็กนอยเปนอานิสงสใหญ นัน่
ก็หมายความวา ถาเจาของผลบุญไปสวรรคไดคนที่โมทนาก็ไปสวรรคได เจาของบุญไปพรหมโลก
ไดคนที่โมทนาก็ไปพรหมโลกได ถาเจาของบุญเปนอรหันตไดคนที่โมทนาก็เปนอรหันตได อยางกับ
บรรดานางฟาทั้งหลายที่เห็นบริวารของเทวดาบาง นางฟาบาง เปนตน ทานทัง้ หลายเหลานี้
โดยมากมักจะไมคอยไดทําบุญกุศลดวยตนเอง สวนใหญมุกจะดีใจกับการทําบุญกุศลของบุคคล
อื่นเขา ฉะนัน้ ตายจากความเปนคนจึงไมมวี ิมานเปนที่อยู ตองอยูในวิมานของบุคคลอื่น เปนบริวาร
และการทําเพ็ญกุศล วันนีบ้ รรดาทุกทานโปรดทราบ การถวายสังฆทาน บุญ ลาช
เทวธิดา นางถวาย พระมหากัสสป เปนทานสวนบุคคล ทานสวนบุคคล และอานิสงส
สังฆทาน มีผลตางกันมาก ทานสวนบุคคลมีสวรรคเปนที่ไป ก็คือ ดาวดังสเทวโลก แตวาถาหา
กวาการ ถวายสังฆทาน บุญที่มีไปขอบุญก็คือสวรรคชั้นที่ 5 ทีเ่ รียกวา นิมมานรดี และเนื้อความ
มีอยูวา
ในสมัยขององคสมเด็จพระชินศรีทรงพระชนมอยู เวลานัน้ มีหญิงสองคนพีน่ อง คนพีเ่ วลา
ถวายทานชอบถวายทานเปนสวนบุคคลหมายความวา ชอบใจพระอรหันตองคไหนก็ถวายองคนั้น
มีมานองสาวตองการถวายทานบางจะทําแบบพี่สาวก็พอดีมีพระองคหนึง่ ทานแนะนําบอกวา การ

ถวายทานกับพระอรหันตมอี านิสงสมากก็จริงแหล
แตวาอานิสงสสูการถวายสังฆทานไมได
นองสาวจึงถวายสังฆทานเรือ่ ยมา ในที่สดุ สองคนตางคนตางตาย เมื่อตายไปแลวพี่สาวถวายทาน
เปนสวนบุคคล อยางกับ ลาชเทวธิดา ก็ไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก สําหรับนองสาว
ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นที่ 5 ที่เรียกวา นิมมานรดี
ตอมาวันหนึ่งสองคนพีน่ องมาพบกัน คือนองสาวมาเยี่ยมพี่สาว ทีส่ วรรคชั้น ดาวดีงส
นางฟาสองคนนี้มีความสวยตางกันมาก ลักษณะทาทางรูปรางหนาตาก็สวยกวากัน เครื่องแตง
กายก็สวยกวากัน รัศมีก็สวางกวากัน คือวาคนที่เปนนองสาวสวยกวาพี่สาว เครื่องแตงกายก็สวย
กวา แสงสวางก็สวยกวา คุยกันอยู 2 คนวันนัน้ พระอินทร มาเห็นเขาก็มองดูนางฟาอีกคนหนึง่ มา
จากไหน รูปรางสวยงามมาก และก็มีลักษณะทาทางสีสันวรรณะรัศมีกายก็สวาง เมื่อนางลาพี่สาว
กลับไปแลว จึงเรียกพี่สาวมาถามวาเมื่อกีน้ ี้ใครมา นางก็ตอบวานองสาวหมอมฉันเปนนางฟาชัน้ ที่
5 ทานก็ถามวา เขาทําบุญอะไรจึงมีแสงสวางแบบนัน้ นางก็บอกวาเขานิยมถวายสังฆทาน และ
พระอินทร ก็ถามวา แลวก็เธอละ เวลาอยูบนโลกมนุษยทาํ บุญอะไร เธอก็บอกวา ชอบถวายทาน
เปนสวนบุคคล
เอาละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน เทศนมาเทศนไปมันก็เหนื่อย เสียงไมออก และก็หมด
เวลาพอดี ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลูกหลานทุกคนที่ฟง อยูน ี่จงทราบวา การบําเพ็ญกุศลวันนี้
มีอานิสงสมาก ยากที่เราจะพรรณนาใหจบไดถาตองการไปนิพพานก็ไปนิพพานได ขอจบพระธรรม
เทศนาคงไดแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหพทุ ธบริษัททุกทานมี
แตความสุขสวัสดิพิพฒ
ั นมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทาน มีความปรารถนาสิง่ ใด ก็ขอใหไดสมความปรารถนา
จงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสชั นามาใน ฌาปนกิจคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง
คงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พระอินทรถวายทาน
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วตะ เม ทานัง อโหทานัง อาสวักขยาวหัง นิพพานปจจโย โหตุดีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในคําวา สุทินนัง วตะ เม ทานัง ถึง
ความเปนมาใหแกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งนีก้ ็เพราะวา อาจารยสงา นํามาทุกวันพระไม
เคยแปลใหชาวบานเขาฟง แปลเปนไหมละความเปนมาของคําวา สุทินนัง เปนอยางนี้ คือวา
เมื่อสมัยองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทับอยูที่ พระเชตวัน
มหาวิหาร เวลานั้นสาวกสําคัญขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีนามวา
พระมหากัสสป ขาพรรษาอยูที่ ปปผลิคูหา เพราะวา พระมหากัสสป นั้นเปนพระหัวหนาฝายธุดงค
ความเปนจริงเรื่องนี้ปรากฏตอนนั้น ขณะนัน้ ปรากฏวา ทาวศักกาเทวราช คือ พระอินทร พระอินทร
ทานเปนพระราชาของเทวดาทั้ง 6 ชั้น ที่เรียกวา เทวราชา จะเสด็จไปสู สวยนันทวัน บรรดาเทวดาก็
ดี นางฟาทั้งหลายก็ดีตางคนตางพรอมกันไป พรอมกัน พระอินทร พอไปถึง สวนนันทวัน แลว ก็
ปรากฏวามีเทพบุตรใหมเกิดขึ้นมา 4 องค เมื่อตอนกลางคืน หมายความวากอนหนานั้น 1 วันมี
เทพบุตรใหมเกิดขึ้นมา 4 องคมีรัศมีกายสวางมาก สวางกวาพระอินทร ตามพระบาลีเรียกวา อเนก
วัณณเทพบุตรอเนกะ แปละวา มากมาย มีแสงสวางมากมาย
ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี เขาไมถือเครื่องแตงตายเปนเรื่องสําคัญ เครื่อง
แตงกายจะสวยสดงดงามแบบไหนก็ตามที แตก็ถือวาแสงสวางเปนเรื่องใหญ วาเทวดาหรือวา
นางฟาองคไหนมีแสงสวางมากองคนั้นมีบญ
ุ มากองคไหนมีแสงสวางนอยองคนั้นมีบุญนอย
ครั้นเมื่อเทวดานางฟาทั้งหมดปรากฏเมื่อไปถึง นันทวัน แลว ทานสักกเทวราช คือ พระ
อินทร เห็นเทวดา 4 องค เขาก็แปลกใจ ถาม ทานปยจสิกขะ ทานเปนเลขาวา เทวดา 4 องคนั้นมา
จากไหน ไมเคยเห็นมาแตในกาลกอน ปญจสิกขะ ทานก็กราบทูลใหทราบวา เทวดา 4 องคนี้พึ่งตาย
จากความเปนมนุษย มาเกิดเปนเทวดาเมื่อวานนีเ้ อง มีแสงสวางมาก
พอทาน พระอินทร ไดทราบวาเทวดาทั้ง 4 องคก็เปนบริวารของทานเองแตวาแสงสวาง
ทานทีความนอยกวา ก็รูสึกวาใจไมสบายวามีบารมีนอยกวาบริวารทั้งหลาย เปนไปไมได เจานาย
ตองมีรัศมีกายสวางกวา จึงชวนบรรดาเทวดานางฟาทั้งหมดกลับ เวชยันตวิมาน เปนอันวาเวลานั้น
พระอินทร เริ่มประชวนนะ อาจารยหงา นะ ทานประชวรการเมือง (หัวเราะ) แสงสวางสูเขาไมได
เรียกวาประชวรการเมือง เทวดาเขาไมปวยกัน วันนั้น พระอินทร ปวย
พอมาถึงพระราชฐานสถานที่อยูของพระองคแลว ก็มคี วามรูสึกวาเราจะทําบุญอะไรหนอ
ใหมีแสงสวางยิ่งกวาเทวดาทัง้ 4 องค ก็พิจารณาลงมาดูในเมืองมนุษยก็ปรากฏวาเห็น พระ

มหากัสสป กําลังเขา นิโรธสมาบัติ อยู จึงไดชวนชายาของพระองค ทานบอกวาเวลานี้ พระ
มหากัสสป กําลังเขา นิโรธสมาบัติ บุคคลใดถาสามารถทําบุญกับพระที่ออกจาก นิโรธสมาบัติ ได
บุคคลคนนั้นจะมีบุญเลิศประเสริฐที่สุด ถาเปนคนจนอยูจ ะเปนมหาเศรษฐีในวันนั้น ถาเปนคนมั่งมี
แลวจะมีความมั่งมียิ่งๆ ขึ้นไป ถาบุคคลใดตองการบุญตองการกุศล ก็จะไดมากเปนกรณีพิเศษ
ฉะนั้นสองตายายคือ พระอินทร กับ พระชายา จึงเตรียมตัวที่จะมาถวายสักการะ อาหารแก
พระมหากัสสป ในเวลาที่ออกจาก นิโรธสมาบัติ ก็เปนการพอดีทวี่ นั นั้นเปนวันที่ พระมหากัสสป
ออกจากนิโรธสมาบัติพอดี แตกว็ ามีนางฟากลุมหนึ่งก็คอยจองอยูเหมือนกัน เพราะวาพระออกจาก
นิโรธสมาบัตินี้หายากและการทําบุญกับพระออกนิโรธสมาบัตินี่มีบุญมาเปนพิเศษใครๆ ก็ทราบ
เทวดานางฟาเขาทราบดี แตคนไมแนนะ อาจารยหงา มา คนนะไมแน ดีไมดีเห็นพระเขานิโรธ
สมาบัตินั่งเฉย เอาดินขางหัวเสียบางก็มี อันนั้มีถมไป
เปนอันวาบรรดานางฟาทั้งหลายเห็นวา พระมหากัสสป ออกจากสมาบัติแลวก็รีบลงมา มา
กอนหนา พระอินทร ตางคนตางไมรูกัน พระอินทร ก็เตรียมตัวนางฟาก็เตรียมตัว แตวานางฟาลีลา
นอยเพราะไมตองนําขบวนมากันเปนฝูง มาถึงก็ตั้งใจถวายภัตตาหารอันเปนทิพย แต พระ
มหากัสสป พระมหากัสสป เห็นเขาก็บอกวานีพ่ วกเธอเปนนางฟา พระออกจากนิโรธสมาบัติเขา
ตองการจะสงเคราะหคนจน พวกเธอจงไป พวกเธอก็บอกวา พวกฉันเปนนางฟาฉันก็จนเพราเทวดา
ก็ดี นางฟาก็ดีที่มีบุญญาธิการมากกวาฉันนะมีอยู ขอสาวกองคสมเด็จพระบรมครูโปรดสงเคราะห
ดวยเถิดพระพุทธเจาขา
พระมหากัสสป ก็บอกวา เธอจะจนแสนจนขนาดไหนก็ตามที แตก็เปนนางฟา
1. ไมตองกินขาว อิ่มอยูเสมอ
2. รางกายไมแก
3. รางกายไมปว ย
4. กิจการงานก็ไมเหนื่อยมีการคลองตัว ทุกอยางสมบูรณบริบูรณหมด
อัปเปหิ จงไป คําวาอัปเปหิ นี่แปลวา ขับใหไปเสียใหพน ในเมื่อเปนการขับของพระ
อรหันต นางฟาก็ทนไมได เทวดานางฟาทนไมไดก็ตอ งไป เมื่อนางฟากับเทวดาไปแลวก็ไปเฝา
พระอินทร ความจริงเวลายามเชาเธอตองเขาไปเฝาแตเธอหนีมากอน ก็เห็น พระอินทร กําลังเตรียม
อยูจึงถามวา เทวราชะ ขาแตเทวราช เวลานี้พระองคจะเสด็จไปไหนพระเจาขา พระอินทร บอกวา
ฉันจะไปถวายทานกับ พระมหากัสสป เพราะวาเวลานี้ พระมหากัสสป ออกจาก นิโรธสมาบัติ
นางฟาก็อบกวาอยาไปเลยเจาคะ บอกฉันไปกันมาแลว และก็ถูกขับมา และ พระมหากัสสป
ตองการอยางเดียวคือ สงเคราะหคนจน พระอินทร ก็อบกวา ถาไปอยางเธอก็ถูกขับ ถาไปอยางฉันก็
ไมถูกขับ แตความจริงถานางฟาไมไปบอกกอนนะ พระอินทร ก็ถูกขับเหมือนกัน คงจะมาใน
ลักษณะของ พรอะอินทร

ดังนั้นในเมื่อนางฟาถอยออกไปแลว พระอินทร ก็คิดวา เราจะทําอยางไรดีจึงคิดวาชาน
เมืองดานโนนเปนที่ไกลออกไปจากเมือง แตไมมากนักเปนทีว่ าง เราจะเนรมิตกระทอม กระทอม
เล็กๆ หลังหนึ่งขึ้นมาที่นั่น ทั้งสอคนตายายก็จะแปลงรางจากเทวดาเปนคนแกเปนตาเฒา ยายเฒา
แกๆ สองคนอยูในกระทอมและทานก็ทําตามนั้นจริงๆ หลังจากนัน้ แลว กอนที่ พระมหากัสสป จะดุ
วาใครจะใสบาตรทาน ทานตาที่ทําทีวาจะตายหญา ถอนหญาอยูใ กลๆ บริเวณบานทานยายทําลีลา
เหมือนวากําลังหุงอาหารเชาอยู แตวาจิตใจตั้งใจวาวันนี้เราจะถวายทานกับ พระมหากัสสป สาวก
ของสมเด็จบรมครุ เจตนาตั้งตรงเอาใจตึกตรงกัน
เวลานั้นปรากฏวา พระมหากัสสป เมื่อนางฟากลับไปแลว ก็ตองใชกาํ ลังทิพจักขุญาณ ทิพ
จักขุญาณนี้มีความสําคัญเพราะวาทานเขาสมาบัติในปาไกลจากเมืองตั้ง 60 โยชน และการออกจาก
สมาบัติก็ไมมกี ารนัดหมายกับใคร ไปบิณฑบาตก็อาจจะไมมใี ครใสบาตร เพราะพนเวลา แตวา
รางกายตองการอาหาร ทานอดอาหารมา 7 วันจึงใชทิพจักขุญาณมองดูวาคิดวาเวลานีม้ ีใครบางหนอ
ที่จะมีการสงเคราะหเรา จะมีการถวายอาหาร คือ มีจิตศรัทธาในเรา ถาเราไปที่นั่นเขาจะใหอาหาร
กับรางกายของเรา
ในเมื่อ พระอินทร กับชายาทานตั้งใจอยูแ ลว กําลังใจก็ไปชนกันพอดีความเปนทิพยก็ชน
กัน ก็หมายความรูวาเวลานี้มสี องตายาย บานอยูหางเมืองทางดานโนน มีกระทอมเล็กๆ ไมมีเด็กรับ
ใชไมมีลูกไมมีหลาน อยู สองคน แก แกมากตองเลี้ยงตัวเอง ตากําลังดายหญาอยูขางบริเวณบาน ยาย
กําลังทําอาหารอยู
และก็สองคนนี้เปนคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมครูมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาถาเราไปในสถานที่นั้น สองตายายจะใสบาตรใหกับเรา เห็นไหม อาจารยหงา
เทวดาก็ลืมเหมือนกันนะ พระก็ลืมเหมือนกันวามีแตไมไดดูตอใชไหม ดูแคเปนคนแก ก็คิดวาใน
เมื่อสองคนตายาย ในเมื่อแกมากขนาดนี้ ถามีโอกาสไดทาํ ความดีถวายทานกับพระทีอ่ อกจากนิโรธ
สมาบัติ ถาตายจากความเปนคน อยางนอยที่สุดก็เปนเทวดานางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงส ถาจิตใจ
กําลังตั้งคือความตั้งมั่นดีก็อาจจะเปนพรหม ถามีกําลังใจไมนยิ มในรางกาย เบื่อหนายในรางกายก็
สามารถไปนิพพานได
เมื่อทานพิจารณาเห็นวาผลใหญของสองตายายจะเปนเชนนี้ จึงไดลุกขึน้ หมจีวรคลองบาตร
เหาะมาจากภูเขา เพราะเดินทางไกลเดินไมทัน 60 โยชนตองเหาะ เมือ่ เหาะมาแลวถึงสถานที่ใกลผูที่
คนตจะมองเห็นก็ลงเดิน เดินเฉียดบานของสองตายายเขาไปพอดี เวลานั้นทานตากลังทําทาตายหญา
ถอนหญาอยู พอเห็นสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูพอเขามาใกลจึงกลาววาจายกมือไหว กลาว
วาจาวา เอวัง ติฏฐตะ ภันเต ซึ่งแปลเปนใจความวา ขอพระคุณเจาหยุดกอนขอรับ พระมหากัสสป ก็
หยุด
เมื่อ พระมหากัสสป ยืนแลวทานตาก็เรียกทานยายวา ยาย ยาย อาหารมีเสร็จแลวหรือยัง
เวลานี้พระทานมาสงเคราะห ความจริงทานยายไมไดหงุ ไมไดเหิงอะไรหรอก ทานทําทานหุง ทาน

เอาใจหุง ขางทิพยเนรมิตไวแลวเสร็จเรียบรอยก็รองอออกมาวา เวลานี้อาหารเรียบรอยแลวเจาคะ
ทานตา ตาก็บอกวานําอาหารมาเร็วๆ เถอะนะ เวลานี้ พระมหากัสสป ทานมาโปรดเราสองคนตายาย
ซึ่งเปนคนแกคนแกอยางเราจะไปฟงเทศนที่วิหารก็ไปยาก ไปถวายภัตตาหารที่วิหารก็ไปยากเพราะ
แรงไปไมไหว เวลานี้สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรมาโปรดถึงบาน นําอาหารใสบาตรเขาเถอะ
ของที่เราจะพึงกินกันทําใหมก็ได มีเทาไหรใสบาตรใหหมด ใจดีเสียดวยนะ ทานอายก็ทําทาถือ
กับขาว ถืออาหารออกมาก็กระยองกระแยงเรียกวา คนแกปลอมก็ตองเดินไมคอยปกติหนอยนะ
(หัวเราะ) คงเดินไปเหมือนคนแกธรรมดา ทาเดินกระยองกระแยงมาสงอาหารใหกับทานตา ทานตา
ก็กราบ พระมหากัสสป และก็นําอาหารใสลงไปในบาตรของ พระมหากัสสป
พระมหากัสสป ทานอยูปา ทานกินอาหารเทวดาจนชิน การบิณฑบาตถาไมพบชาวบานเขา
ก็นําบาตรไปแขวนไวที่ตนไมยืนหลับตาเดีย๋ วเดียว เทวดาก็มาใสอาหารของเทวดานะ จะมีกิลน
หอมผิดปกติ ไมเหมือนอาหารของเรา แลวขาวก็จะมีสีเหลืองนอย ๆ ถากินเขาไปแลวจะมีรสหวาน
ไมมากใชไหม เมื่อใสบาตรแลวก็จะมีดอกไมสวยๆ ที่ไมมีดอกไมที่ในเมืองมนุษยที่เขามีกัน ไอนี่ที่
ฉันรูแบบนี้เพราะวาฉันก็เคยกินขาวเทวดามากอน ในสมัยกอนๆ ตั้งแตพรรษา 1 ถึงพรรษาที่ 10 กิน
ขาวเทวดามา 10 ป ปละ 6 เดือนบาง 8 เดือนบาง รูเรื่องดีใชไหม แตกไ็ มเคยถูกเทวดาตม เทวดาตม
เทวดาตมบางหรือเปลาก็ไมรู เวลาทานตมทานก็ไมบอกเราเหมือนกันนะ ฉันก็คยุ ไดวาฉันก็เคยถูก
เทวดาตม ถาตมฉันก็ไมรูเหมือนกัน
ก็เปนอันวาเมือ่ ขาวใสบาตร กลิ่นขาวทิพยมันก็เตะจมูกของ พระมหากัสสป นะซิ กลิ่น
หมอกระทบจมูก ทานก็รูสกึ ทันที่วา เอะ นี่มันไมใชขาวธรรมดาของชาวบาน ขาวธรรมดาของ
ชาวบานตองไมมีกลิ่น มันหอมเหมือนขาวทิพย ทานก็มองดูหนา ทาวโกสีย ก็มองดูหนาคนแก
สงสัยปบความเปนทิพยก็บอกทันทีวาคนนี้เปน ทาวโกสียสักกเทวราช คือ พระอินทร ใชไหม และ
ความจริงเทวดานางฟาหรือพรหมนี้ ถาเรามีความฉลาดก็สังเกตไมยาก เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็
ดีทานพวกนี้ทงั้ หมดไมกระพริบตาเพราะอะไรรูไหม เพราะไมกลังผงเขาตาไมเหมือนลูกตาของเรา
ลูกตาของเรามันกระพริบเรื่องเพราะหนีผง แตวาถาเปนเทวดา ชัน้ จาตุมหาราช เชน ทิศเหนือก็ดี ทิศ
ใตก็ดี คือทิศของ ทาวเวสสุวัณ ก็ดี ทิศของ ทาววิรุฬหก ก็ดี แตวาทั้ง 4 ทิศก็ตามทานทั้งหมดนีม่ ตี าสี
แดง ถาตาสีแดงและไมกระพริบตา นี่เปนเทวดา ชั้นจาตุมหาราช ถาเทวดาตั้งแต ชั้นดาวดึงส ขึ้นไป
นี้สีจะใสนัยนตาสวย แตจะไมกระพริบตาเหมือนกัน
พอทาน พระมหากัสสป สงสัย ก็มองหนา ทาวโกสียส ักกเทวราช ก็ทราบทันทีคนนี้เปน
ทาวโกสียสักเทวราช 1. ตาไมกระพริบ 2. อาหารผิดปกติทานจึงกลาววาจาถามวา ทานทาวโกสีย
วันนี้ทําไมจึงมาแยงบุญคนจน เพราะตามธรรมดาพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติมีอานิสงสแกคนจน
มาก จะเปฯคนจนก็ตามจะเปนคนรวยก็ตาม ถาทําบุญพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ จะมีอานิสงส

มากเปนกรณีพิเศษ นี่สําหรับ นิโรธสมาบัติ นะ คําวา สมาบัติ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถาเลา
เรื่องตอไปก็จะมีความรูนอยเกินไป เหลือเวลา 10 นาที
คําวา สมาบัติ นี้มีหลายชั้น สมาบัติ ที่เปน ฌานโลกีย ก็มี สมาบัติชั้น พระโสดาบัน ชั้น
สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต นี่ไมเสมอกัน หรือสมาบัติของ พระพุทธเจา หรือ พระปจเจก
พุทธเจา มีกําลังไมเสมอกันสูงกวากัน แตวาถา นิโรธสมาบัติ นี่เปนกําลังที่สูงสงที่สุด จะเปนพระ
อรหันตเขาก็ไดพระปจเจกพุทธเจาก็ตาม พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตามเขานิโรธสมาบัติ ผลจะเกิดทัน
ตาเห็นแกบุคคลผูทําบุญใสบาตรเพราะสงเคราะห แตถงึ แมวาพระธรรมดาๆ ที่ไดฌานโลกียเ ขา
สมาบัติธรรมดา คําวาสมาบัติธรรมดาคือ ฌานธรรมดา ธรรมดาที่เราทํากันถาเขาฌานธรรมดาแลว
ออกจากฌานในตอนเชาตรู เวลาไปบิณฑบาตชาวบานวันนั้น ชาวบานจะมีอานิสงสดีเปนพิเศษกวา
ปกติหลายสิบเทา แตวาถาพระอริยเจา เขา ผลสมาบัติ
สมาบัติธรรมดานี่ถาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปเขาเรียกวา ผลสมาบัติ คือเขาฌานตามผล คือ
ถาพระโสดาบันเขาเรียกวา ผลของพระโสดาบัน ถาสกิทาคามีก็เขาฌานตามผลของสกิทาคามี อยาง
นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะทําบุญจะไดผลพิเศษกวาปกติหลายแสนเทาวาถาเขานิโรธสมาบัติ
จะมีผลมากกวาปกติธรรมดาพระองคเดียว กันนัน่ แหละ จะมีผลมากกวาหลายโกฏิเทา มันเยอะนา
อาจารยหงา นา
ในเมื่อผลการเขาสมาบัติมีผลดีแบบนี้ องคสมเด็จพระชินศรีจึงทรงแนะนําบรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายวา เวลาเชาตรูตื่นขึ้นมา คือพระทานลุกขึ้นมาสวดทําวัตรแตความจริงเปนเวลาเจริญ
กรรมฐาน แตวาพระสมัยใหมนี่เจริญกรรมฐานกันไมคอยจะเปนก็ไดสวดมนต ความจริงสวดมนตก็
มีผลไมใชไมมีผล สวดมนตนะมีสมาธิแคอุปจารสมาธิ มันยังไมถึงฌานนี่ผลที่จะฟงได ญาติโยม
พุทธบริษัททุกทานที่ใสบาตรก็ไดดี ดีเหมือนกันแตมันนอยกวาการเขาถึงฌานมาก ถาเทียบกันก็
เปนแสนเทา และเวลาตอนเชา ถาพระทุกองคตื่นขึ้นมาแลว ตางคนตางเขา สมาบัติถึงแมวาจะเปน
ฌานโลกีย ก็มีผลดีแกบรรดาพุทธบริษัทที่ใสบาตรมาก ถาพระทั้งหลายทําแบบนีบ้ รรดาญาติโยม
พุทธบริษัททุกคนจะไมยากจน ถึงแมวาจะไมรวยแตความเปนอยูจะคลองตัวนี่มีความสําคัญมาก ได
ขอนี้เคยพิสูจนมาแลว พิสูจนมาทุกอยาง ก็เปนอันวา ขอเลี้ยวมาถึงเรือ่ งของ พระมหากัสสป เหลือ
เวลาอีก 98 นาที
เลี้ยวถึง พระมหากัสสป พระมหากัสสป ก็ถามวา ทาวโกสีย ทําไมถึงแยงบุญคนจนเพราะ
พระออกจากนิโรธสมาบัติตองการสงเคราะหคนจน พระอินทร ก็บอกวา ผมก็จนเหลือเกิน พระ
มหากัสสป ถามวา ทานจนอยางไร ในเมื่อทานเปนพระราชาของเทวดาทั้งหมด มีบุญญาธิการมากมี
วิมานถึง 1,000 ชั้น มีนางฟาประจําวิมานถึง 100,000 คน จนอยางไร พระอินทร ทานก็เลยบอกวา
เวลานี้มีเทพบุตร 4 องคขึ้นไปเกิดใหม มีรัศมีกายสวางกวาผลมมาก ผมเปนนายของเขา มีรัศมีกาย
สวางไมเทาเขาผมก็จําเปนตองมาทําบุญเสริมบารมีใหมีรัศมีกายสวางกวาเขา แนละ แสดงวาในเมือ่
ผลมีรัศมีกายสวางไมเทาเขา ผมก็ตองจนกวาเขา ผมก็ตองทําบุญ

แตวา พระมหากัสสป ทานจะทําอยางไร อาจารยหงา ในเมื่อเขาทําไปแลวใชไหม เขาใส
บาตรแลว บุญเขาก็ไดแลว พระอินทร ทานไดแลว พระมหากัสสป ก็บอกวา ทาวโกสีย เอาคราวนี้
คราวเดียวนะ คราวหลังอยาทําอยางนี้นะ พระอินทร ก็บอกครับ ไมเปนไรคราวนีท้ ําแลวคราวเดียว
ตอไปเผลอผมเอาใหม อยาเผลอก็แลวกันนะ (หัวเราะ) แหม ความจริงพระอรหันตไดทิพจักขุญาณ
ไมนาจะโงนะอยาไปวาทานโงนะ อาจารยฉันนะ แตวาใครก็โง พระสาวกทุกองคไมมีใครมีทิพจักขุ
ญาณเปนประจํา ไมไดใชประจําใชประจําองคเดียวคือพระพุทธเจา ในเมื่อ พระอินทร ทานพูดแบบ
นั้น พระมหากัสสป ทานก็เดินทางกลับ
พระอินทร ก็เหาะขึ้นไปในบนอากาศ กลาววาจาวา สุทินนัง วตะเม ทานัง อโห ทานัง
มหากัสสปเปนะ อาสวักขราวหัง โหตุ สุทินนัง ทานเราใหดแี ลว วตะเมทานัง ทานที่เราใหนี่ดีแลว
หนอ ตโห ทานัง ทานที่เราใหแกลวดีจริงเหรอ วาอยางนีเ้ ปนตนนะ ใหกับ พระมหากัสสป ขอความ
เปนอาสวะจงหมดไป นะ อาจารยหงา นะ สุทินนัง ทานที่อั๊วะ ใหนี่ดแี ลวโวย นะ เตะ เม (หัวเราะ)
ทานที่ฉันใหดแี ลวหนอวาอยางนี้นะ ก็รวมความวา พระอินทรทานก็แลงวาจาขึ้นมาวา สุทินนัง วตะ
เม ทางนัง ทโห ทานัง ปรมัตถทานัง มหากัสสปนะ อาสวักขยาวหัง โหตุ ทานก็วาเรือ่ ย เหาะขึ้นไปก็
วาเรื่อยอันวิมานเลย
เวลานั้น พระพุทธเจา กําลังเทศนอยูทามกลางพระสงฆนะ ญาติโยมพุทธบริษัทนี่ พระเวฬุ
วันมหาวิหาร เสียงนั้นกองเขามา พระอานนท ก็ถามองคสมเด็จพระพิชิตมารวา ภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เสียงอะไร เสียงใครประกาศรองในอากาศ
กองเขามาในมหาวิหารสมเด็จพระพิชิตมารก็มีพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท มหากัสสป
ลูกชายตถาคตเสียทา พระอินทร อีกแลว คําวาอีกแลวนีห่ มายความวา เสียทามาบอยไมใชครั้งเดียว
นะ บอยจริงๆ พระมหากัสสป นี่ถูกหนัก เพราะเขาบอย เพราะเหนื่อยมาก
ทานก็เลยเลาใหฟงบอกวา พระอินทร ทานไปพบ อเนกวัณณเทพบุตร เขาในเมื่อทานเปน
เทวดาที่เปนเจานาย มีบุคคลที่เปนลูกนองไปเกิดใหม มีรัศมีกายสวางกวา เพราะเทวดาเขาถือรัศมี
กายเปนสําคัญไมถือเครื่องแตงตัว ในเมื่อ พระอินทร แสงสวางไปเทาเขา ก็จําเปนตองมาทําบุญใหม
ทํากับ พระมหากัสสป พระอานนท ก็ถามวา แลว พระอินทร จะมีรัศมีกายสวางกวา อเนากวัณณ
เทพบุตร ไหม ทานก็บอกวา พระออกจากนิโรธสมาบัติ ถาใครใสบาตรหรือทําบุญ ก็จะมีบุญเกิน
ธรรมดาหลายลานเทา เวลานั้นเขาใชศพั ทวา หลายโกฏิเทา หลายโกฏีแสงสวางจึงมากกวา
ฉะนั้นจึงขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา พึงทราบวาการทําบุญ ถาจะ
ใหผลดี เวลาเหลืออีก 3 นาที ถาจะใหดีจริงๆ ก็ดูพระทีอ่ อกจากสมาบัติ คําวาสมาบัตินี่ก็คือ สมาธิ
ธรรมดา สมาบัติแบงออกเปนหลายชั้น
1. ขณิกสมาบัติ สมาบัติคือสมาธิเล็กนอย
2. อุปจารสมาบัติ สมาบัติใกลฌาน

3. สมาบัตปิ กติ คือ ฌานสมาบัติ
และคําวาเขาสมาบัติเล็กนอยนี่จิตจะวางจากนิวรณเล็กนอย
ความบริสุทธิ์รัศมีไดบุญ
เหลือเกิน ไดบุญดีกวาพระที่ไมเขาสมาบัติเลยหลายสิบเทา ถาหากวากําลังใจเขาถึงอุปจาร
สมาบัติ หรือ อุปจานสมาธิ แลวไปบิณฑบาต เวลานั้นญาติโยมพุทธบริษัทไดบุญเกิน
ธรรมดา หลายรอยเทาถาเวลานั้นบรรดาทานพระสงฆทั้งหลายกอนไปบิณฑบาตเขาฌาน
สมาบัติ จะมีอานิสงสสูงกวาธรรมดา ๆที่พระไมออกจากสมาบัติหลายแสนเทา รวมความ
วาถาบุคคลใดมีพระที่พึงจะถวายทานถาพระทานคณะนัน้ นิยมในการใชสมาบัติ แตความ
จริงพระนีก่ ็มคี วามจําเปนตองใชนะ ถาไมใชสมาบัติละก็ มีหวังลงนรก เพราะพระมีความ
จําเปนตองใช 3 อยาง อธิศีลสิกขา อธิ จิตสักขา อธิปญญาสิกขา การเขาสมาบัติมันก็ตองใช
ทั้ง 3

พระธรรมเทศนา เรื่อง ธัมมิกอุบาสก
แสงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐถา โหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาณิคาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลขึ้นป
เกาของโบราณ คือวันตรุษวันนี้ถือวาเปนวันขึน้ ปเกาของโบราณ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
ที่มาฟงเทศนและมาทําบุญในวันนี้ตางคนตางมีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุจึงไดพากันมาบําเพ็ญกุศลตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐการทําบุญของบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนก็ปรารภความดีดวยกันทั้งหมด
ประการแรกขอที่ 1 ทานมัย ทานตัดสินใจแลววา วันพระวันนี้เราจะถวายทานกับพระสงฆ
ในพระพุทธศาสนาเปนสังฆทานนี้ ดวยประการหนึ่ง
ในประการที่ 2 ทุกคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม และ
พระอริยสงฆ
ทั้งหมดนี้รูสึกวาเปนมหากุศลใหญ แตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปจจัยที่ทานทัง้ หลาย
ทําแลวในวันนี้อยางนอยทีส่ ุดก็จะมีผลไปถึงสวรรคบางพรหมโลกบาง และพระนิพพานบาง แตวา
ตอนนี้ที่จะขอนําพระสูตรมาที่ปรากฏมาใน ธรรมบทขุททกนิกาย มาแสดงแกบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย เพื่อเปนการจํางาย แตวาถาฟงเทศนอยางเดียว ธรรมะอยางเดียว ฟงยากเขาใจยาก
พระสูตรที่องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาแสดงไวเปนบุคคลตัวอยาง
ถาไมเกินวิสยั ที่เราจะพึง
ปฏิบัติไดเราก็นํามาปฏิบัติครบทุกอยางตามที่ทานสอนที่ปฏิบัติ ถาบางอยางยังเกินวิสัยอยูกเ็ ลือกเอา
เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง มาปฏิบัติก็เกิดประโยชนเนื้อความมีอยูว า
เมื่ออง๕สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับอยูที่ เชตะวันมหาวิหาร เวลานั้นปรากฏ
วามีสาวกขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ซึ่งเปนฆราวาสมีนามวา ธัมมิกอุบาสก ทานธัมมิกอุนาสก นี้
เปนคนที่ประกอบไปดวยธรรม คือมีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความ
เคารพในพระ อิรยสงฆทําบุญใสบาตรเปนปกติ เจริญสมถวิปสสนาญาณเปนปกติ ไมประมาทใน
ชีวิต มี่ความคิดตามที่พระพุทธเจาทรงแนะนําอยูเ สมอวา ชีวิตนี้ตองตาย วันหนึ่งขางหนาเราตองตาย
กันแน ขึ้นชื่อวาความไมตายไมมีกับเรา
ฉะนั้นในฐานะที่ทานมีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงยึดความดีคือ
ประการที่ 1. มรณานุสสติ นึกถึงความตายเปนอารมณและก็ประการที่ 2 คิดวากอนทีเ่ ราจะตาย เราก็
ตองหาทางปองกัน อบายภูมิ นั่นคือ เคารพพระพุทธเจาเคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ และก็

มีศีลเปนปกติ มีทานการบริจาคเปนปกติเปนตน มีการสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนาในคําสอน
จากพุทธเจาบางภาวนาบาง
แตวาวาระสุดทายของ ทานธัมมิกอุบาสก ก็มาถึง ปรากฏวาในกาลนั้นทานปวยหนัก ความ
ตายจะเขามาถึง แตความจริงคนทุกคนนี่ความตายจะเขามาถึงเวลานั้นจิตของเราจะเห็นภาพ จะถือ
วาเปนนิมิตที่ไมใชนิมิต มันเปนภาพจริง
ถาเวลาใดที่จิตใจของบุคคลที่จะตาย จิตใจประกอบไปดวยอกุศล ถามีอกุศลอยางหนัก
จะตองลงอบายภูมิอยางแทจริง เวลานั้นคนผูนั้นจะเห็นกองไฟเห็นกองไฟเล็กก็ตาม ใหญก็ตาม
อยางนี้ลงนรกกันแนไมผานสํานัก พระยายม
ถาบังเอิญจิตใจของบุคคลนั้น มีการเศราหมองไมผองใส มีความทุกขในใจและมีกังวล
บุคคลประเภทนี้ เมื่อตายจากความเปนคนก็ตองไปเกิดสูสํานักพระยายมกอน เพราะวาความชัว่ ก็มี
ความดีก็ปรากฏ บุญก็ทํา บาปก็ทําตองไปสอบสวยกันกอน
แตทวาบังเอิญขณะที่ พระยายม สอบสวน ถานึกถึงบุญขึ้นมาได ทานจะสงไปสวรรคกอน
เพราะวาบุคคลผุใดกอนที่จะตาย เห็นกอนเนื้อ บุคคลประเภทนี้ตายจากความเปนคนก็จะมาเกิดเปน
คน
ถาบุคคลผูใดถากอนจะตาย ถาเห็นปา บุคคลประเภทนี้ตายจากความเปนคนจะเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน
ถาทานผุใดจะตายเห็นสิ่งใดที่เปนบุญ เปนกุศล อยางใดอยางหนึ่ง คือเห็นภาพพระพุทธรูป
ก็ดี เห็นวัตถุทานกองการกุศลที่เราทําก็ดี เห็นสมาคมที่เราเคยถวายพระในวันพระ เห็นคนนั่งมา
ทําบุญก็ดี คือ เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหรือทานการใหจดั วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของทานการให จัดวาสิ่ง
นั้นเปนบุญเปนกุศล เวลานัน้ บุคคลนั้นตายจากความเปนคนไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสดทวโลก
บางชั้นอื่นบาง
ถาบุคคลผูใดเวลากอนจะตายเห็นเทวดาก็ดี เห็นนางฟาก็ดี มายืนใหเห็นในอากาศแพรว
พราวเปนระยับ บุคคลประเภทนี้ตายจากควงามเปนคนไปสวรรคแน
ถาทานผูใดกอนจะตายเห็นพรหมอยูขางหนามากองดี นอยองคก็ตามอยางนี้เกิดเปนพรหม
ถาบุคคลผูใดกอนจะตายเห็นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจามีสภาพ
แจมใส มีความสวยสดงดงามแพรวพราวเปนระยับ หรือเห็นพระอรหันตอยางใดอยางหนึ่งนัน้ อยาง
นี้ทานไปนิพพาน
รวมความวาคนกอนจะตายนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเห็นภาพทุกคนเพราะวาแตละ
คนจะพูดไดหรือไมไดเทานัน้ ถาเขาพูดไดถามเขา เขาจะตอบไดอยางตัวอยางสมัยอาตมาบวชอยู
ประมาณ 10 พรรษา เวลานัน้ มีเพื่อนเคยบวชพระรวมกันอยูคนหนึ่งชือ่ จวน และตอมาเธอสึกไปมี
ภรรยา เปนไขหวัดใหญ ในเมื่อไขหวัดใหญมันเกิดแลว วัณโรคก็เกิดขึน้ มาดวย ในชวงนั้นอาตมาก็
ไมไดอยูว ัดตอนนั้นอยู วัดนางนมโค ไปเทศนที่สถานที่วดั อื่นมาร ก็มีขา วเวลานี้ จวน ปวยหนักพูด

ไมคอยจะรูเรื่องมมีกําลัง จึงไดพาพระไป 4-5 องคไปเยีย่ ม พอเขาไปเยีย่ มก็ลุกเขาไปนั่งใกลๆ ก็ถาม
วา จวน คุณจําฉันไดไหม เธอก็ใชปากพระงาบๆ ใชเสียงนอยๆ จําไดขอรับ ถามวา พระที่นั่งอยู
ขางหนา 5 องคนี้เห็นไหม เธอก็ตอบวาเห็นขอรับ รูสึกวาเธอมีสติดี เพราะวัณโรคเวลาจะตาย คนจะ
ตาย สวนใหญจะมีสติดีมาก และปลอยทีละนอยๆ
ในที่สุดก็ถามวา จวน เวลานี้เห็นอะไร เธอก็ตอบวา เห็นกองไฟ ถามวากองไฟมีอยูข างหนา
หรือขางหลัง บอกวาอยูขางหนา ถามวากองโตไหม เธอบอกวากองโตพอสมควรก็ตกใจ จึงไดบอก
วา เพื่อนเราคนนี้ตายไปนรกแน จึงไดถามภรรยาวามีสตางคสัก 10 บาทไหม หรือไมถึง 10 บาทก็
ได เขาถามวาทําอะไรบอกวาฉันตองการ เธอก็หยิบมาให 20 บาท เธอเอามาใสมือ จวน มีบอกวา
จวน ฟงคําพูดฉันรูเรื่องไหม เธอบอกวารูเรื่องก็บอก วาตามฉันนะ และตั้งใจดวย ใหวาตามนี้ ให
ตั้งนโม 3 จบ นึกในใจไมตอ งออกเสียง ก็รูสีกวาเธอก็ทาํ ตามนั้นหลังนากนั้นก็บอกวาตั้งใจตามนีน้ ะ
วาเวลานี้ขาพเจามีเงินอยูเ พียง 20 บาท ถาหากวาขาพเจาเคยนําของสงฆมาจากวัดที่มีพระสงฆกด็ ี
จากวัดรางก็ดี สภาพเปนวัดก็ดี หรือจากสถานที่วัดรางที่มีสภาพเปนวัดก็ดี หรือแมแตตน หญาตน
หนึ่งเปนธรณีสงฆก็ดี ทั้งหมดนี้ถือวานําของสงฆเขาบานผิดระเบียบ ขอชําระหนีส้ งฆดวยเงิน 20
บาททั้งหมด
เธอวาจบก็ถามพระวา พระเห็นชอบไหม ถาพระเห็นชอบดวยใหกลาววาจา สาธุ พรอมๆ
กัน พระก็สาธุ
เมื่อพระกลาววาจาสาธุเสร็จก็ถามวา จวน เวลานี้กองไฟหายไปหรือยังเธอก็ตอบวา เวลานี้
กองไฟหายไปแลวครับ ก็ดใี จคิดวาอยางนอยที่สุดเธอก็เกิดอยางต่ําก็เกิดเปนมนุษยเปนแน จึ่งได
บอกวา
จวน ตอนี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจานะ ถาเราไมรูจักพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งก็ตามไม
สําคัญ ใหนึกถึงพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งก็ไดเวลานี้ นึกไดไหมเธอก็ตอบวานึกได ถามวานึกถึง
พระพุทธรูปองคไหนเธอก็ตอบวาใน โบสถวัดนางนมโค บอกวาจําภาพทานไว เห็นภาพทาน จํา
ภาพทาน ถามวาจําได พระพุทธรูปทรงตัวไหม เธอก็ตอบวาทรงตัวอยู และหลังจากนั้นก็ภาวนาวา
พุทโธ นึกในใจไมตองออกเสียง แตวาเธอก็ออกเสียงภาวนาวา พุทโธ พุทโธ พุทโธ 2-3 คําเธอก็
เงียบเสียงปรากฏวา ก็ตายสภาพทีปรากฏในขณะนั้นที่เธอภาวนาวา พุทโธ เวลานั้นอาตมาไดทิพ
จักขุญาณแลว ก็เห็นเทวดา 6-7 องค ลอยอยูบนอากาศเมื่อเธอหยุดคําวาพุทโธ จิตก็ออกจากรางเปน
เทวดาลอยไป
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย คนเราเกิดมามันตองตายจงอยาประมาทในชีวิต
จงอยาคิดวาเรามีชีวิตอยู ตายแลวสูญไมเปนไร ถามันสูญจริงๆ นะก็ไมเปนไร แตวา กอนจะตายถา
จิตใจเปนบาป
ถามันลงนรกจะวากันอยางไรกันความทุกขในเมืองมนุษยจะไปเทียบในนรกมัน
ตางกันหลายรอยลานเทา ในนรกมีแตความทุกขไมมีความสุข นี้เรื่องปจจุบันนะ ที่นี้ก็จะนําเรื่อง

ของในสมัยของสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามารเทศนตอ เหลือประมาณ 15
นาที
ก็เปนอันวา ในคราวนั้นเมื่อองคสมเด็จพระชินศรี ทรงประทับอยูที่ พระเชตะวันมหาวิหาร
ก็ปรากฏวามีอบุ าสกทานหนึง่ มีความเคารพในพระพุทธเจามากคนที่มคี วามเคารพในพระพุทธเจา ก็
ตองเคารพในพระธรรม พระอริยสงฆดวยและมีการใหทานเปนปกติ ทานรักษาศีลเปนปกติ พอมา
ในตอนทายในชีวิตทานก็จะตองตาย มีอาการปวยหนัก เมื่ออาการปวยหนักหนักอยากจะฟงพระ
สวด มหาสติปฏฐานสูตร จึงไดบอกใหลูกหญิงและลูกชายไปนิมนตพระ ไปขอพระมาจาก
พระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ใหพระมา 9 องค แตปรากฏวาพระที่มา 9 องคเปนพระที่ขาดทิพจักขุ
ญาณทั้งหมด นั่นหมายความวา พระทั้งหมดไมมีพระองคไหนไดทิพจักขุญาณเปนพระใหม ความ
จริงพระใหมพระเกาสวด ผูฟง ก็ไดบุญเหมือนกัน เขาใจวาพระพุทธเจาจะรู
ตอมาเมื่อบรรดาพระสงฆทงั้ หลายมาหมดแลว ลูกก็รายงานใหทราบวา คุณพอเวลานี้พระ
มาหมดแลว ทานก็ยกมือไหวพระดวยความเคารพ และก็อยาลืมวาเวลานั้น ทานปวยหนักขยับตัวลุก
ขึ้นไมไหว หลังจากนั้นพระเห็นวาทานตั้งใจฟง พระปริตร คือฟง มหาสติปฏฐานสูตร ก็เริ่มตั้งนโม
ขึ้นพระปริตรกอน เมียเวลาพระทานตั้งนโม สวดขึ้นพระปริตร สวดพระปริตรก็คือสวดมนต 7
ตํานานเพียงในตอนนี้ ปรากฏวาในจักรวาลทั้งหมดเต็มไปดวยเทวดา เทวดาทั้ง 6 ชั้น 1. ชั้นจาตุ
มหาราช 2. ชัน้ ดาวดึงส 3. ชั้นยามา 4. ชัน้ ดุสิต 5. ชั้นนิมมานรดี 6. ชั้นปรนิมมิตรวสัวตดี มากันเต็ม
จักรวาล เทวดาแตละชั้นมีรถทิพยมาทั้งหมด
เทวดาแตละคณะก็กลาวเสียงดังเซ็งแซ บอกวา ทานธัมมิกอุยาสก ทานมีความดีมาก มีความ
เคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระอริยสงฆ ตัง้ ใจตรงทรงศีล
ใหทานเปนปกติ ความดีของทานมาก ไปอยูกับเราเถอะ เราอยูสวรรค ชั้นจาตุมหาราช ขึ้นรถของเรา
ชั้นดาวดึงส ก็บอกวา ฉันเปนเทวดา ชั้นดาวดึงส ขึ้นรถของฉัน ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตรวสวัตดี ก็เหมือนกัน ตางคนตางพูดกันแซด ทานธัมมิกอุบาสก ก็เลยไมไดยินเสียง
พระสวด ก็ตั้งใจจะฟงพระสวดแตเสียงเทวดากลบหมด
เวลานั้นในเมือ่ ทานบอกใหเทวดาหยุด เทวดาก็ไมหยุด ทานก็โบกมือบอกวาหยุดกอน หยุด
กอน การที่ประกาศใหเทวดาหยุด เทวดาก็ไมยอมหยุดวาพวกทีหยุดก็คือ พระหยุด เปนอันวาพระ
ที่มาสวดทั้งหมดไมไดทพิ จักขุญาณไมเห็นเทวดา ไมเห็นนางฟาทีม่ ารับทาน ก็มีความเขาใจวาเวลา
นี้ ทานธัมมิกอุบาสก ไมตองการฟงพระปริตรที่เราสวดเสียแลว จึงประกาศใหยดุ ทุกองคก็หยุด
หมด เมื่อหยุดลงแลว ตางคนตางคิดวา ในเมื่อคนฟงไมตองการฟง เราจะนั่งนี่มีประโยชนอะไร ก็
ตางคนตางพากันกลับ
เมื่อพระกลับหมดแลว เทวดาจึงหยุดพูด เมื่อเทวดาหยุดพูดแลว ทานก็หันมาฟงพระหวังจะ
ฟงพระสวดมนต ก็ปรากฏวาไมมีพระ ก็ถามลูกสาวลูกชายวาเวลานีพ้ ระไปไหน ลูกสาวลูกชายก็
บอกวา พอ เวลาที่พระกําลังสวด พอก็โบกมือพรอมกับกลาววาจาวาหยุดกอน หยุดกอน หยุดกอน

เมื่อพอทําอยางนั้นหลายๆ ครั้งทานก็คิดวา พอไมตองการจะฟงสวดมนต ทานก็เลยหยุดสวดมนต
แลวพากันกลับไปแลว
ทานธัมมิกอุบาสก ทานบอกวาคนจริงพอไมไดสั่งใหหยุด พออยากจะฟงสวดมนต เพราะ
การสวดครั้งนีเ้ ปนวันสุดทายในชีวิตของพอ พออยากจะฟง มหาสติปฏ ฐานสูตร ทีพ่ อปฏิบัติมา แต
วาบรรดาเทวดา นางฟาทั้งหลาย ทั้ง 6 ชั้น นํารถทิพยมาตั้ง 6 คน และเทวดาก็ดี ทั้งหมดเต็มจักรวาล
ไปหมดสงเยงเซ็งแซ จวนพอไปอยูดว ย พอเลยไมไดยินเสียงพระสวดจึงหามเทวดา
พอพูดเทานี้ลกู สาวลูกชายรองไห ก็คดิ ในใจวาคุณพอของเรามีคามเคารพในองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางดีเลิศ รักษาศีลไมเคยขาดใหทานเปนปกติ ฟงเทศน ฟงธรรม ปฏิบัติพระ
ธรรมตลอดมา ก็เวลานี้คณ
ุ พอของเราจะตายเพอเสียแลว นี่หาวาพอเพอ
ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวา พอไมไดเพอ ความจริงเทวดามีจริง ทานก็ชี้ไปในอากาศ
บรรดาลูกหญิงลูกชายยังไมไดทิพจักขุญาณเธอไมเห็น เธอก็บอกวาพอ ไมมีในอากาศ พอเพอไป
แลว พอก็บอ กวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน ลูกมีพวงมาลัยไหม ขอพอสักพวงหนึ่ง ลูกสาวก็บอกวา พวง
มาลับมี ทําไวแลวเยอะ ก็หยิบมาใหทานหนึ่งพวง ทานก็ถามวา เทวดาทั้ง 6 ชั้น มี 1. ชั้นจาตุ
มหาราช 2. ชัน้ ดาวดึงส 3. ชั้นยามา 4. ชัน้ ดุสิต 5. ชัน้ นิมมานรดี 6. ชั้นปรนิมมิตรวสวัตดี ทั้ง 6 ชั้น
นี้ลูกเห็นวาชัน้ ไหนที่มีความสุขที่สุด ความจริงทานเปนคนที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทุกคนก็ยอมทราบ วา ชั้นดุสติ เปนชั้นที่มีความสุขที่สุด แตวา ชัน้ ดุสิต นีเ่ ขามีขอบเขตจํากัด
คนที่จะเขาไปอยู ชั้นดุสิต ไดตองมีภาระ
1. คุณสมบัติ เคยเปนพอของพระพุทธเจามา
2. เปนแมของพระพุทธเจา
3. เปนพระโพธิสัตวชั้นปรมัตถบารมี และก็
4. อยางต่ําเปนพระโสดาบันขึ้นไป
ถามีคุณธรรมทั้ง 4 อยางนี้อยางใดอยางหนึ่งเขาอยู ชั้นดุสติ ได การเกิดเปนเทวดานัน้
บรรดาทานพุทธบริษัทจะคิดวาทําบุญอยางไหนก็ไดทกุ ชั้นไมไดเขามีระเบียบของเขา แตวา ทานธัม
มิกอุบาสก เทวดามาชวนทั้ง 6 ชั้น แสดงวากําลังบุญของทานตีเต็มทั้ง 6 ชั้น จะอยูชนั้ ไหมก็ได ใน
เมื่อลูกสาวลูกชายบอกวา ชัน้ ดุสิต ดี ทานก็บอกวาตอนีไ้ ป พอจะโยนพวงมาลัยขึ้นไปใหคลอง งดน
รถ ของ ชั้นดุสิต แลวทานก็โยนพวงมาลัยขึ้นไป ปรากฏวาพวงมาลัยก็คางในอากาศคลองงอนรถ
ของ ชั้นดุสติ
แตบรรดาลูกหญิงลุกชายไมเห็นรถเห็นแตพวงมาลัยลอยอยูในอากาศ ทานก็เลยบอกวานัน่
แหละ เปนพวงมาลัยคลองอยูที่งอนรถของ ชั้นดุสติ หลังจากนั้นทานก็สั่งลูกสั่งหลานวา ทุกคนจง
ตั้งใจทําความดี ในศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี คือพระพุทธเจา ถาหากวาใครปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของทาน ถาอยางต่ําก็ไปสวรรคได อยางกลางก็ไปพรหมโลกได อยางสูงสุดก็ไปนิพพานได

แตสําหรับวันนี้พอขอลาลูกทุกคนไป ชัน้ ดุสิต หลังจากนั้นลมปราณของทานก็สิ้นไปอทิสสมาน
กายคือ กายทิพยก็ขึ้นไป ชัน้ ดุสิต รถ ชัน้ ดุสิต ก็นําไป เรื่องทางบานก็จบลงเทานี้
ทีนี้เมารเงอทางวัดในเมื่อบรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ไปสวดพระปริตรให
ทานธัมมิก
อุบาสก ฟง ทานก็กลับไป พระพุทธเจาก็ถามวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายเธอไปสวดพระปริตรให
ทานธัมมิกอุยาสก ฟง ทานตัง้ ใจฟงดีอยูหรือ พระก็กราบทูลวา ภันเต คภวา ขาแตองคสมเด็จพระผูม
พระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาเดิมทีเดียวเมื่อไปถึง ธัมมิกอุบาสก ตั้งใจนมัสการพระดวยความ
เคารพ เวลาทีก่ ลาวถึงพระไตรสรณาคมน ธัมมิกอุบาสก ก็ตั้งใจรับดวยความเคารพ เวลาแนะนําให
ศีล ธัมมิกอุบาสก ก็ตั้งใจรับดวยความเคารพ แตวาพอเริ่มฟงพระปริตร ธัมมิกอุบาสก โบกมือขอ
หยุดกอน หยุดกอน โบกมือตั้งหลายครั้งพวกขาพระพุทธเจาเห็นวา ธัมมิกอุบาสก ไมมีการตองการ
ฟงธรรมจึงไดหยุด แลวก็มคี วามรูสึกวา เมื่อเจาภาพไมมีการตองการฟงพระปริตรก็ไมควรจะอยูจ ึง
ลามากอน
สมเด็จพระชินวรจึงไดมพี ระพุทธฏีกาบอกวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายพวกเอยังมีขอ วัตร
ปฏิบัติออนเกินไป เพราะเธอทั้งหมดที่ไปนี้ขาดทิพจักขุญาณอยางนอยควรจะศึกษาวิชาหลักสุต
รวิขชชาสาม ใหไดทิพจักขุญาณเสียกอน จึงจะทราบความเปนจริง และความจริงที่ ธัมมิกอุบาสก
โบกมือหามนะ ไมไดหามพระเพราะ ธัมมิกอะบาสก ตองการฟงพระปริตรเธอมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากและก็เปนคนเครงครัดในความดี
ประการที่ 1 ทานกองการกุศล เธอไมเคยขาด
ประการที่ 2 มีความเคารพในพระไตรสรณาคมน
ประการที่ 3 มีศีลบริสุทธิ์
และประการที่ 4 นิยมการปฏิบัติธรรม
ธัมมิกอุบาสก เปนพระอริยเจาสูงกวา พระโสดาบัน เวลานั้น ธัมมิกอุบาสก โบกมือก็แสดง
วา เทวดา นางฟามาชวนเสียงเซ็งแซ เธอฟงพระธรรมไมไหวและไมไดยินจึงหามเทวดา เทวดาก็ไม
ยอมหยุด ในเมื่อพระหยุดแลว เทวดาจึงหยุดเวลานี้ ธัมมิกอุบาสก ไป สวรรคชั้นดุสติ
นี่แหละบรรดาบริษัททั้งหลาย แสดงพระธรรมเทศนามาวันนี้ 2 เรื่อง คิดวาจะแสดงเรื่อง
เดียว เปนเรื่องชาติปจจุบันกับชาติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ก็เปนอันวา
ทุกทานที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู ทุกคนจงอยาประมาทในชีวิต จงอยาคิดวาเราเปน
คนไมตาย ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา สัพเพ สัพตา มริสสันติ มรณันตังบ หิ ชีวติ งั คนและสัตวเกิดมา
ทั้งหมดตายดวยดันทั้งหมด เห็นวาคนทีเ่ กิดทีหลังเราเขาตายกอนเราไปก็มี คนทีเ่ กิดรุนราวคราว
เดียวกับเราตายกอนเราไปก็ดี คนที่เกิดกอนตายไปกอนก็มี แสดงวาเราละ ก็เปนคนอยางเขาเราจะ
ไมตายหรือ ผลที่สุดเราก็ตองตายเหมือนกัน

ฉะนั้นทุกคนจงมี่กําลังจิตมั่น ในพระไตรสรณคมนเปนอยางนอย เพราะฉะนัน้ ขึ้นชื่อวา
ความตาย เราคิดไวทกุ วัน จงอยาประมาทในชีวิตคิดวาเวลานี้เรายังหนุมเรายังสาว เรายังอยูใ นวัย
กลางคน เราเปนคนแก เราจะยังไมตาย คิดอยางนี้คิด เพราะความตายไมมีนิมิต ไมมีเครื่องหมายจะ
ตายเมื่อไหรกไ็ ด อยางคนทีไ่ ปทํางานที่สิงคโปร นอนก็กลับตายตั้ง 200 คนกวา นัน้ จะเห็นวาคนที่มี
ความหนุมแนนมีกําลัง ก็สามารถจะตายได
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั่งหลาออยาประมาทในชีวิต คิดถึงความตายไวเปนปกติ
และตั้งใจเคารพ พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจริงใจ ตั้งใจรักษาศีลดวยความ
จริงดวยสัจธรรม และตรง และการใหทานการบริจาคอยาเวน เพราะวาบุญทุกอยางนี่จะเปนปจจัย
ใหบรรดาทานพุทธบริษัทพนจากความทุกข คืออบายภูมิ
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย เทศนมาเทศนไปรางกายไมสบายมันก็หมดแรง ก็
ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้ง
สัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรตั นตรัย มี พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลใหทานพุทธบริษัททุกทานจงประสบความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคล สมบูรณพนู ผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทุกทาน
ปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดสงิ่ นั้นสมความปรารถนา จงทุกประการ อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนา
มาในธัมมิกคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมบาล
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 13 เมษายน 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะไดแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภิภาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรคงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายมากันหลายจังหวัด ก็ปรากฏวา
พระธรรมดาคนไมมาก วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทมากันเต็มศาลา ก็ถือวาเปนกรณีพิเศษ เพราะวา
วันนีเ้ ปนวันตนของสงกรานต
สงกรานตนี้ถือวาเปนการสงปเกาและรับปใหม นี่ตามธรรมดาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลาย สงกรานตเขามีอะไรกันบาง ก็มอี าบน้ําพออาบน้ําแมใชไหม อาจารยหงา มีการสรงน้ําพระ
มีการกอพระทราย นีก่ อพระทรายนี่ อาจารยหงา ลืมหรือยัง ยังไมลืมนะ และก็มีการทําบุญใสบาตร
อุทิศสวนกุศลใหแกบรรดาญาติที่ตายไปแลว นําเอาชือ่ นําเอากระดูกของบรรดาญาติผูตาย มาตั้งใน
ที่ทําบุญทํากุศล
เห็นอันวาวันนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มาทําบุญกันไดผลหลายประการ แต
กอนที่จะเทศนเรื่องอื่น เพราะการเทศนมีถึง 3 วันติดตอกันวันนีก้ จ็ ะนําเอาเรื่องของสงกรานตมาร
เทศนกอนตามลําดับ องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาวไวในชาดกใน
เรื่อง กบิลพรหม จําไดไหม อาจารยหงา จําไดเหรอ ฉันยังจําไมไดเลย ยังนึกชื่ออีกคนไมออก ความ
วา
ในตระกูลนี้ ตระกูลพราหมณตระกูลหนึง่ ในสมัยนัน้ เขารักษา กรรมบถ 10 เพราะคนทั้ง
ตระกูลทั้งหมดไมใชตระกูลเดียวบานเดียว หมูบานทั้งหมด วาบรรดาพอบรรดาพอบานเขาเปน
พราหมณเปนพราหมณครู ผูส อนธรรมของพราหมณเขาตอบ กรรมบถ 10 คําวา กรรมบถ 10 ก็
ทางกาย 3 อยางคือ 1. ไมฆาสัตว 2. ไมลักทรัพย 3. ไมประพฤติผิดในกาม
ทางวาจา มี 4 อยาง คือ ไมพดู ปด ไมพดู คําหยาบ ไมพดู สอเสียด ไมพูดเพอเจอเหลวไหล
ทางจิตใจมี 3 อยางคือ ไมคดิ อยากไดทรัพยสมบัติของใครโดยไมชอบธรรม ไมจองลางจอง
ผลาญใคร และก็มีความเห็นชอบตามระบอบคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็รวมความวาพราหมณทั้งคณะ คณะทั้งหมดนี้เขาปฏิบตั ิใน กรรมบถ 10 และก็บรรดา
ตระกูลที่ปฏิบัติ กรรมบถ 10 ทั้งหมดนี้ ไมเคยตายในระหวางชีวิตยังไมถึงอายุขัย ทุกคนเกิดมาแลว
ตองแก แลวจึงตาย ตองตายตั้งแตยั้งเด็กหรือหนุมสาว หรือวัยกลางคนอยางนี้ไมมี
ตอมาเมื่อพราหมณเจาของบานเปนนายใหญ เปนอาจารยก็มีลูกชายอยูคนหนึ่งมีนามวา
ธรรมบาล คําวา ธรรมบาล นี้แปลวา ผูรักษาธรรม ปฏิบัติธรรมดวยดีตามที่พอแมแนะนําและก็

สงไปเรียนวิชาที่ เมืองตักศิลา ในเวลานัน้ ก็ปรากฏวามีลูกศิษยที่รวมคณาจารยเดียวกันตาย เมื่อตาย
แลวทําฌาปนกิจแลว ธรรมบาล ก็มีความสงสัยวาทําไมถึงตาย คนนี้อายุรุนราวคราวเดียวกัน จึงเขา
ไปถามทานอาจารยหงา อาจารยครับ ลูกศิษยของทานคนนี้ทําไมจึงตาย อาจารยก็บอกวา ขึ้นชื่อวา
ความตายไมมนี ิมิตเครื่องหมายจะตายเมื่อเปนเด็กก็ไดเมือ่ เปนวัยกลางคนกไดเปนหนุมเปนสาวก็ได
เปนคนแกก็ได ขึ้นชื่อวาความตายเปนธรรมดาของชีวิตเมื่อทานอาจารยพูดอยางนี้แลว ธรรมบาล ก
ไมหมดสงสัยวา เธอสงสัยวาตระกูลของเธอทั้งหมดในหมูบานทั้งหมดไมมใี ครตายเมื่อยังไมแก
อาจารยก็ถามไลไปเรียงมา ก็ทราบวาตระกูลนี้ทั้งหมดรักษา กรรมบถ 10 ประการ และก็ไมมีใคร
ตายเมื่อยังไมแกแน
ฉะนั้น วันหนึง่ คณาจารยใหญ อยากจะทราบความเปนจริงวา ธรรมบาล พูดจริงหรือพูดไม
จริง จึงนําเอากระดูของลูกศิษยที่ตายไปแลวมาหอ แลวก็สงไปใหพอของ ธรรมบาล แจงมาวาเวลานี้
ธรรมบาล ตายแลว ทําฌาปนกิจศพแลวและก็ขอสงกระดูกมาใหทาน
บรรดาพราหมณทั้งหลายทั้งหมดพวกที่เห็นเขาก็ไมมใี ครเขาเชื่อ ก็บอกวาขึ้นชื่อวาลูกฉัน
จะตายเมื่อสมัยอายุ 16 ปนี้ไมมีแน เพราะวาคนตระกุลนี้จะตายเมื่อตอนแกในเมื่อเปนเรื่องยืนยันกัน
จริงๆ แลวอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักศิลา ก็ยอมรับ
ตอมาเมื่อ ธรรมบาล ศึกษาจบก็กลับมาบาน กลับมาถึงบานพอ ก็ทําการสอนธรรมของ
พราหมณแทนพอ แตความจิรงก็สอนรวมกัน พอบางลูกบางชวยกันสอน ธรรมบาล ก็สอนดวยดี
แตวาความดีของ ธรรมบาล นี้ปรากฏไปถึงพรหม ทานกบิลพรหม มีความปรารถนาตองอยากจะ
ทราบปญญาดีหรือมดีของ ธรรมบาล ใหแนนอนวา ธรรมบาล นี้เปนใคร แตความจริงพรหม เขา
ตองมีความเขาใจนะ เพราะ ธรรมบาล นี้บางทีตอนทายอาจจะลืมบอกญาติโยมวา ทานธรรมบาลผูน ี้
ก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสมณโคดม นี้เอง จึงไดกลาวทาทายกันวาเรามีปญหาอยู
3 ขอ หากวาทานตอบไมถูกเราจะตัดศีรษะของทาน หากวาทานตอบถูกใหทานตัดศีรษะของเรา เอา
หัวเปนประกัน
ธรรมบาล ก็ถามวาปญหา 3 ขอมีอะไร เขาบอกวา ราศี 3 ตอนเชา ราศีอยูที่ไหน ตอน
กลางวันราศีอยูที่ไหน ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน ใหเวลา ธรรมบาล 7 วัน เมื่อถามปญหาแลวก็
บอกวาฉันจะกลับ อีก 7 วันจะมาถา ธรรมบาล ตอบไมไดตองตัดหัว ธรรมบาล ถา ธรรมบาล ตอบ
ไดฉันจะตัดหัวฉัน
ตอมาในหลักวิชาของพราหมณของใครนะก็ไมมีราศี 3 ในพุทธศาสนาของเราก็ไมไดสอน
วิชาของพราหมณก็ไมไดสอน ธรรมบาล ก็ตัดสินใจวาถาเราตอบไมไดก็ใหมนั ตายไป เพราะการที่
จะตายดวยน้ํามือของพรหม มาตัดศีรษะทีบ่ านนี้ไมสมศักดิ์ศรี เพราะวาตระกูลอขงเรานี่ไมเคยมีใคร
ตายเมื่อสมัยทีย่ ังเปนเด็ก

ก็เลยเดินทางเขาปาไปหาวิชา แตความจริงไมตั้งใจไปหาวิชา ตั้งใจจะหลบหนาพรหมแต
ความจิรงการหลบหนาพรหม หลบไมพนนะ อาจารยหงา นะพรหมนะเขามีความเปนทิพย และก็
พอดีไปนอนอยูโคนตนไมตน ใหญดานหนึง่ ในเวลาคืนใกลๆ ค่ํา ถึงเวลาค่ําพอนกกับแมนกก็มา
พรอมกัน แมนกก็ถามพอนกวาในวันพรุงนี้จะไปหากินทางไหน พรุงนี้วันครบวันที่ 7
พอนกก็บอกวา วันพรุงนี้ฉนั จะไมไปหาที่ไหนหรอกจะอยูแ ถวนีแ้ หละแมนกก็บอกวา ถา
ไมไปหา อาหารของเราก็หมด เราเองก็หิว เราเองหิวก็พอทนไดแตลุกเล็กหิวนี่ทนไมไหว ลุกจะตาย
อยางมีทุกขเวทนา
พอนกอินทรีกบ็ อกวา วันพรุง นี้ กบิลพรหม จะมาถามปญหา ธรรมบาล เปนอันวา ธรรม
บาล ไมสามารถจะแกปญหานี้ได ก็จะตองถูกตัดศีรษะ เมื่อตัดหัวแลว ธรรมบาล ก็ตาย เราจะนําซาก
รางกายของ ธรรมบาล เอาเนื้อของ ธรรมบาล มาเปนอาหาร จะไดอาหารที่มีรสดี เพราะเปนเนื้อคน
และเปนอาหารกอนใหญ
เมียก็ถามสามีวา ไอราศี 3 ประการเปนอยางไร แกรูไ หม นกก็บอกวา ฉันรูปญหาที่ กบิล
พรหม ถามมานี่มันเปนอยางนี้ เขาถามวาตอนเชาราศีอยูที่ไหนตอนกลางวันราศีอยูที่ไหน และ
ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน เมียก็ถามวา ถาอยางนั้นตอนเชาอยูที่ไหน พอนกก็ตอบวา ตอนเชาราศี
อยูที่หนา ทุกคนตื่นขึ้นมาแลวตองลางหนา ตอนกลางวันราศีอยูที่อก เมื่อเวลารอนเขาคนก็ตองเอา
น้ําลูบอกตอนกลางคืนราศีอยูที่เทา เพราะตองลางเทาเขาที่นอน อีตอนนี้อาตมาขอเบรกนิดหนึ่ง คือ
คิดวานก 2 ตัวนี้คงไมใชนกธรรมดา อาจจะเปนเทวดามาบอกปญหากับ ธรรมบาล เมื่อ ธรรมบาล
นอนอยูโคนตนไมฟงก็จําได
กลับบานวันรุง ขึ้นพรอมในการตอบปญหา ทานกบิลพรหม ก็มาตามสัญญาถามปญหา
ธรรมบาล ก็ตอบได เขาถามวาตอนเชาราศีอยูที่ไหน เธอก็ตอบวาราศีอยูที่หนาเพราะทุกคนตืน่
ขึ้นมาก็ตองลางหนา ตอยกลางวันราศีอยูที่ไหน เธอก็บอกวาอยูท ี่อกทุกคนตองเอาน้ํามาลูบอก
เพราะมันรอย ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน เธอก็บอกวาอยูท ีเทาทุกคนตองลางเทากอนเขาที่นอน
เปนอันวา กบิลพรหม ก็แพ คําวาแพนกี่ ็สงสัย เมื่อแพแลวก็ให ธรรมบาล ตัดศีรษะ ธรรม
บาล ก็บอกวาที่นี่รักษา กรรมบถ 10 ฆาคนไมได ฆาเทวดาฆาพรหมไมได กบิลพรหม ก็บอกวา ถา
อยางนั้นสัญญาก็ตองเปนสัญญา ธรรมบาล ก็บอกวาเปนสัญญาสัญญาคือวาฉันหาคําตอบปญหามา
ตอบใหไดก็แลวกันไป เมื่อทานจะตายหรือมตายเปนหนาที่ของทาน
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบวา เรื่องนี้มนั ผสมกันระหวางพุทธศาสนากับ
พราหมณ จริงๆ แลวพระพุทธเจาตรัสไวไมมาก แตพราหมณตอนะ ตอนทายนีเ้ ปนความรูของ
พราหมณ ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดจี ะฆาตัวตายไมได แลวก็ประการที่ 2 เมื่อฆา
ตัวตายไมไดแลว การที่จะตัดหัวเอาเก็บไวมันก็ไมถูกอีก

นี่ตําราของพราหมณบอกวา กบิลพรหม นี่ ถาตัดหัวแลวถาหลนลงพื้นดินไฟจะลุกทวม
โลก คนและสัตวจะตายหมด ถาปลอยไวใหลอยอยูใ นอากาศฝนจะแลง ก็เปนอันวา กบิลพรหม ก็
รักษาสัจจะไปเรียกลูกสาวทัง้ 7 คนมาวา เจาจงนําพานมารองศีรษะพอไว พอตองถือสัจธรรม คือ
สัญญาอยางไรตองทําตามนัน้ เมื่อ ธรรมบาล ไมตัดหัวพอ พอก็ตอ งตัดหัวพอเอง ถาพอตัดหัวตัวเอง
แลว เจาจงเอาพานรับไว อยาปลอยใหตกลงพื้นดิน ไฟจะไหมโลก อยาปลอยใหคางบนอากาศฝน
จะแลงคนจะตายหมด เมื่อทําตามนั้น กบิลพรหม ก็ปฏิบัติ ก็เอาพระขรรคตัดคอทันที ลูกสาวก็เอา
พานรองรับไว และเวลาถึงปลุกสาวก็นําศีรษะของพรหมนี่มาแห ปนี้ลูกสาวของพรหมชื่ออะไรจะ
ไมได จําไดไหม อาจารยหงา เปนอันวาวันอาทิตยก็มพี สี่ าวคนใหญ ถาปไหนตรงกับวันจันทรวนั ที่
13 นะนองสาวคนรอง รองลงมาตามลําดับ
1. สัจธรรม
2. ตามขอคิดวา นกอินทรีทั้ง 2 ตัวนั้นตองไมใชนกอินทรธรรมดา จะตองเปนเทวดามาทํา
ใบบอกแก ธรรมบถ ใหทราบวาราศี 3 อยูท ี่ไหน
3. คือ กรรมบถ 10
กรรมบถ 10 นี่มีความสําคัญบรรดาทานพุทธบริษัท เพราะตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ
โสภาคยตรัสวา บุคคลใดที่จะเปนมนุษยไดจริงๆ ตองปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการ คําวามนุษย
แปลวา ผูมีใจสูง คนนี้เขาแปลวายุง ถาใครปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการไมครบถวน ในเวลานัน้
ยังไมใชมนุษย เรียกวาคน เอาแนนอนไมได คําวาเอาแนนอนไมไดนนั่ ก็หมายความวา อาจจะตาย
จากความเปนคน อาจจะเปนสัตวนรกก็ได เปนเปรตก็ได เปนอสุรกายก็ได เปนสัตวเดรัจฉานก็ได
เปนตน ถาทรงความเปน มนุษยธรรม คือ กรรมบถ 10 ประการไดอยางนี้อยางนอยที่สุดก็เปนมนุษย
ถาตายจากความเปนคนอยางเลวก็เกิดเปนคนจะเปนคนทีม่ ีรูปรางหนาตาสวย ทรัพยสินจะบริบูรณ
มีวาจาเปนทิพย แคนี้เปนตน มีจิตใจสะอาด มีความฉลาดเปนพิเศษ
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐโปรดทราบ
วา วันนี้อานิสงสชั้นแรกที่ทา นจะไดก็คือ ฟงเทศนของเรื่อง ธรรมบาล วา ธรรมบาล มีสัจจะและก็
พยายามรักษา กรรมบถ 10 ใหได และประการที่ 2 วันสงกรานตบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายก็มี
การกอพระทรายกัน เวลานีว้ ดั ก็จัดทรายไวแลวนะ 20 คันรถ ที่หนาวิหาร 100 เมตร ถาบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั จะไปกอพระทรายก็ไปหาเจาหนาที่ทนี่ นั่ ได ถาถามวา อานิสงสกอพระทรายเปน
ประการใด มีความดีทานพรรณนาไวมาก เปนอันวาอานิสงสไมตางกับการสรางพระพุทธรูป ทาน
อธิบายไวเยอะนะวา
1. อยางนอยที่สุดเกิดไปชาติหนาเปนคนสวย
2. มีอายุยืนนาน
3. มีความฉลาด

4. มีความมั่งมีในทรัพยสินอยางนี้เปนตน
และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธศาสนิกชนในตอนตนทายกไดประกาศวาพรหม จะ
โลกธิปดี สหัมปติฯ เปนตน และพรก็สวด ทีพ่ ระสวดนี่นะเปน บทมาติกาแมบทของอภิธรรม บท
มาติกา ศีลแมบทของ อภิธรรม นี่มีอานิสงสมากคนตั้งใจฟงก็ดี หรือฟงรูเรื่องก็ดีฟงไมรูเรื่องก็ดี
ยอมมีอานิสงสสูง แตความจริงตองตั้งใจฟง เพราะวาเราตั้งใจฟงจะมีกําลังปตินอ ยหรือมากก็ตาม
มันก็ไมสําคัญตั้งใจฟงดวยความเคารพ อยางนี้ทานบอกวาเปนปจจัยใหไดเปนพระอรหันตอยาง
นอยชาติหนาคือวาตายจากความเปนคน เปนเทวดา นางฟา หรือพรหมลงมาเกิด จากเทวดา หรือ
นางฟา หรือพรหมแลวก็เปนคน ถาเปนคนแลวฟงเทศนืจบเดียวก็เปนพระอรหันต อานิสงสมาก
ตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน ธรรมบทขุททกนิกาย คือวา
ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา
พระ
พุทธกัสสป เวลานั้น พระพุทธกัสสป สอน อภิธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอน พระพุทธเจาจะ
สอนเทศนเรื่องหัวขอ ไมใชวาตองมานั่งเรียนกัน 2-3 เดือน ไมใชอยางนั้น เอาแตหวั ขอ ทานสอน
หัวขอธรรม ที่เรียกวา พระธรรม 7 คัมภีร แตเมื่อกี้นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง 2 บท ที่
พระพุทธเจาตรัสไว 7 บท 2 บทเมื่อกี้นี้ครบ 7 บทมารวมกัน เหลือ 2 บท ตอนทายที่เรียกวา มาติกา
มาติกา แปลวา แมบท
เมื่อพระศึกษาดีแลวจากองคสมเด็จพระประทีปแกว
ก็เขาถ้ําไปซักซอมกันเพื่อความ
คลองตัว นอกจากจําไดแลวก็สวดได เพราะถาสวดแลวมันจะไมลืมขณะที่ไปในถ้าํ มันเปนถ้ําใหญ
ในถ้ํานั้นมีคางคาวอยู 500 ตัว เวลากลางวันคางคาวนอนหลับเอาหัวเกาะเพดานถ้ํา เวลากลางคืน
ออกหากินเปนธรรมดาของคางคาว เมื่อพระเจาไปซอมพระอภิธรรมกันเสียงก็สม่ําเสมอกัน เสียงก็
เทากันเพราะพริ้ง คางคาวทั้ง 500 ตัวก็ฟงเพลินฟงไมฟงมา ฟงมาฟงไป จนพระไมทันจะเลิก ตาง
คนตางหลนลงมาจากเพดานถ้ําตายหมดทั้ง 500 ตัว
เมื่อคางคาวนัน้ ตายหมดตามพระบาลีทานบอกวา เพราะอาศัยมีความตองการใน อภิธรรม
คือมีความเลื่อมใสในเสียงทีพ่ ระสวดอภิธรรมทั้งๆ ที่เขาไมรูภาษา เขาเองเขาไมรูภาษามนุษยดว ย
และก็ประการที่ 2 เขาเองเขาก็ไมรูวาเปนพระและเขาเองก็ไมรูวาเสียงเหลานั้นเปนเสียงธรรมะ ไมรู
ทั้งหมด แตวามีความพอใจในเสียงของธรรม เพราะอาศัยมีความพอใจเสียงธรรม พอตายจากความ
เปนคางคาว ก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง เปนนางฟาบางบนสวรรค ชั้นดาวดึงส เทวโลก นี่ตอนหนึ่งนะ
และตอมาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบิตแลวในโลก ในตอนที่ประกาศพระ
ศาสนา บรรดาเทวดานางฟาทั้งหมดที่เปนคางคาวก็มาเกิดเปนมนุษย การมาเกิดในเมืองมนุษยก็
แปลก แทนที่จะเกิดเปนลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหมดกลับไปเกิดเปนลูกของชาวประมง เพราะ
ชาวประมงฆาปลาทุกวันถาจะพุดกันจริงๆ แลวชาวประมงมีกําลังใจทําบาป 99 เปอรเซ็นต นั่นก็มี
เวลาทําบุญจริงๆ นิดหนึ่งไมถึงครึ่งเปอรเซ็นตของเวลา แตถึงกระไรก็ดีอานสิงสอภิธรรมบรรดา
คางคาวทั้งหลายเหลานัน้ ฟง เวลานี้มาเกิดเปนเด็ก พออายุได 7 ป พระสารีบุตร ทานเปนพระที่นารัก

มากเปนเสนหข องผูใหญและเด็กนะ พระสารีบุตร เวลาพบผูใหญก็มกี ารแสดงธรรม มีการสนทนา
เปนที่พอใจของผูใหญ เวลาพบเด็กก็ถอื วาเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ทานจะเขาไปบานไหมก็ตาม
ปรากฏวาหาเครื่องเลนไปสําหรับเด็ก บรรดาเด็กๆ จะรัก พระสารีบตุ ร มาก เมื่อเห็น พระสารีบุตร
เดินเขาไปใกลบานบาง ตางคนตางจะวิ่งมาหา เกาะชายสบงบาง ชายจีวรบาง เกาะแขนบาง เกาะ
หลังบาง ตางคนตางกลาววา หลวงลุงสารีบุตร มาแลว หลวงอาสารีบตุ ร มาแลว หลวงพอสารีบตุ ร
มาแลว อยางนี้เปนตน รัก พระสารีบุตร มากและ พระสารีบุตร ก็นั่งกลางบริเวณพืน้ ที่บาน
หมายความวา นั่งในลานบานคุยกับเด็กกอน และตอไปเมื่อผูใหญมาจึงคุยกับผูใหญ
ความจริงจริยาอยางนี้จริยาทีม่ ีความเมตตาของ พระสารีบุตร ธรรมดาพระเวลานี้ทําเขานา
กลัวจะไมมีขาวจะกิน สงสัยเพราะคนจะเพงมากเกินไป
ฉะนั้นเมื่อเด็กทั้ง 500 คนเปนลูกของชาวประมงอายุได 7 ป พออายุ 7 ปทุกคนมีสทิ ธิ์ที่จะ
เปนพระอรหันตได ถายังไมถึง 7 ป ยังไมมีสิทธิ์เปนพระอรหันต พระสารีบุตร ก็เขาไปที่บานนัน้
เปนที่รักของเด็กทั้งหลาย เมือ่ เด็กทั้งหลายเห็น พระสารีบตุ ร เขาไป ก็เขาไปหา พระสารีบุตร ในที่สุ
ก็เกิดความรักมากขึ้น ก็ลาพอลาแมลาผูปกครองอนุญาตบวชในสํานักของ พระสารีบุตร เพราะ
อาศัยบุญเกาทีเ่ ธอฟงอภิธรรมเปนเหตุ พอแมก็อนุญาต
เมื่อไปอยูกับ พระสารีบุตร แลวปรากฏวา เวลานัน้ ก็ตอ งเปนเณร ยังเปนพระไมไดเพราะ
อายุ 7 ป ก็เปนเวลาพอดีทีองคสมเด็จพระชินศรีเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธู
มารดาที่ ดางดึงสเทวโลก
เชาวันหนึ่งพระพุทธเจาทรงทราบวา เชาวันพรุงนี้จะเปนวันที่บรรดาลูกศิษยของ พระสารี
บุตร ทั้งหลายจะบรรลุอรหันตทั้งหมด เพราะอานิสงสฟงอภิธรรมมาตั้งแตสมัยเปนคางคาว ฉะนัน้
เวลาของตอนเชา พระพุทธเจาก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจาองคหนึ่งเทศนแทนพระองคบน สวรรคชนั้
ดาวดึงส ตัวทานเองก็ลงมาบิณฑบาต เมือ่ ลงมาบิณฑบาตไดภัตตาหารแลว ก็มาตัก พระสารีบุตร ที่
ขอบสระโบกขรณีใกลสถานที่พัก เมื่อ พระสารีบุตร มาแลว พระพุทธเจาก็ทรงเรียกเขามาบอกวา
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร จงเขามานี่ ทานบอกวาวันนี้เปนวันที่ลูกศิษยของเธอทั้งหมดทั้ง 500 องค
มาประชุมกัน แลวเทศนบทอภิธรรมยอไมตองอธิบายใหมาก ยอๆ ตามที่พระทานสวดเมื่อกี้นี้ เพียง
เทานี้พอจบเขาก็จะบรรลุอรหันตทันที เมื่อตรัสองคสมเด็๗พระชินศรีเสวยพระกระอาหารเสร็จก็
ขึ้นบน สวรรคชั้นดาวดึงส
พระสารีบุตร ฉันขาวเสร็จก็ประชุมพระ เมื่อประชุมแสร็จแลวก็เลาความเปนมาตามที่
พระพุทธเจาทรงมาบอกใหทราบวา พวกเธอทั้งหลายเคยเปนคางคาวเคยฟงอภิธรรมมานี่เพื่อความ
เลื่อมใสและก็สรางกําลังใจ ในเมื่อเปนคางคาวฟงอภิธรรมจบลงแลวมีความเลื่อมใส ตางคนตาง
หลนลงมาตาย เมื่อตายแลวไปเกิดเปนเทวดาบาง นางฟาบาง บน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เวลานี้

เธอบวชเปนพระ เธฮตั้งใจฟงอภิธรรมตามที่เธอเคยฟงมา บรรลุอรหันตพรอมกันทั้ง 500 องคนี่
แหละบรรดาทานพุทธบริษทั การมาทําบุญสงกรานต วันนี้อานิสงสจริงๆ มีมาก
ประการที่ 1 การถวายทานเปนสังฆทาน มีอานิสงสใหญ อธิบายไมไดแลวเวลามันหมด
อยางนอยที่สุดก็ไปเกิดเปนเทวดานางฟาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก บาง กลับลงมาเปนคนก็
เปนมหาเศรษฐี สังฆทานนีน้ ะ คําวา สังฆทานนี้ไมใชโตกที่ทานนํามาถวายนะ ภัตตาหารที่ถวาย
พระทั้งหมดวันนี้เปนสังฆทานใหญทั้งหมดเหมือนกัน เพราะพระฉันหลายองคและ
ประการที่ 2 มีศีล
ประการที่ 3 มีกรรมบถ 10
ประการที่ 4 ฟงอภิธรรม และรูอานิสงสของธรรมะ
ผลบุญทั้งหมดครั้งนี้ ถาหากวาถาทุกคนปรารถนาพระนิพพาน ชาตินกี้ ค็ งได
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาพอดี อาตมภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนา
คงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรี
รัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จอจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุพิธ
พรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใด
ขอใหไดเชนนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัขนามาในธัมมิกกถา ขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสบุญ
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 14 เมษายน 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัตตาหิ อัตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อัตตนาหิ สุทนั เตนะ นาถัง อภติ ทุลลภังตีติ
ณ โอกาสนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน อัตตคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรง
องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือ
วันสงกรานต ซึ่งเปนวันสําคัญวันหนึ่งของประเทศไทย ในพระพุทธศาสนา ความจริงวันสงกรานต
นี้ สมัยโบราณเขาถือวาเปนวันสงปเกาและก็รับปใหม เมือ่ วานนีว้ ันที่ 13 สงปเกง วันนี้วันที่ 14 รับป
ใหม และโดยเฉพาะอยางยิง่ ในวันสงกรานต บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันนําเอา
กระดูกบาง เอาชื่อบาง ของทานผูใหญมาใสไวในโลงเปนการทําบุญสวนกุศลไปให
นี่สําหรับบุญทั้งหลาย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถาเราจะเทศนตามสํานวนตางๆ
ก็จะฟงกันยาก วันนีก้ ็ขอเทศนอานิสงสโดยเฉพาะงายๆ ฟงงายๆ และก็สั้นๆ อานิสงสที่บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนทุกทานจะไดในวันนี้ ก็สว นใหญที่นั่งทีน่ ี่เห็นจะเปนประมาณ 99.99 เปอรเซ็นต
เปนคนจังหวัดอื่นสําหรับคนที่ บานทาซุง นี่คงจะมาไมถึง 30 คน เพราะวาวัดอยูใกลมาก วัดตรงนี้
แลวก็ตอไปฟากฝงโนนก็ วัดยาง ตอไปขางหนา ขามไปขางหนาไมถงึ กิโลก็มีวัดกับ ก็มีวดั อีกวัด
หนึ่ง คือ วัดราช ตอไปถึง มโนรมย ก็มีอกี หลายวัด ฉะนั้นวัดกับบานไมสัมพันธกัน แตละวัดจึงมี
คนนอย แตอาศัยที่มีคนมากอยางนี้ ก็เพราะอาศัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมากันไกลมาก
เมื่อคืนนี้ลงไปเยี่ยมพวกกอพระทราย พึ่งมาจาก สงขลา ก็มี เชียงราย ก็มี ลําพูน ก็มี ลําปาง ก็มี
เพชรบูรณ ก็มี พิจิตร ก็มี มีหลายจังหวัดทีก่ ลาวไมหมดก็ขออภัยดวย
ฉะนั้นการทําบุญวันนี้ของบรรดาทานพุทธบริษัท
อันดับแรกบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย พอเขามาในเขตวัด ก็มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ อยางนี้เปนอานิสงสสวนแรก อานิสงสสวนแรกนี้มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เคารพในพระพุทะเจาอยางเดียว หรือวาถึงพระพุทธเจาอยางเดียว ไมตองถึงพระธรรม ไมตองถึง
พระสงฆอยางนี้พระพุทธเจาตรัสวา คนทีน่ ึกถึงชื่อทานเพียงอยางเดียว ตายจากความเปนคนไปเกิด
บนสวรรคไมใชนบั รอยนับพัน นับเปนโกฏิ ตามที่ทานเลามาใน พระธรรมบทขุททกนิกาย ทาน
บอกวา อทินนปุพพกพราหมณ ไปถามพระพุทธเจาวา พระสมณโคดม คนทีน่ กึ ถึงชื่อทานอยาง
เดียว ไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตรไมเคยฟงเทศน ตายแลวไปเกิดบนสวรรคมีไหม
ทั้งนี้เพราะวาในตอนเชา อทินนปุพพกพราหมณ ไปพบลูกชายที่มนี ามวา มัฏฐกุณฑสี
เทพบุตร มาจากสวรรค มาแนะนําพอ วาตอแตนี้ไปใหมีความสุขเคารพใหรูจักทําบุญในสํานักพระ
สมณโคดม ใหรูจักใสบาตร ใหรูจักยกมือไหว ใหรูจกั ฟงเทศน เพราะเขาไมนับถือ เขาเปน

พราหมณ แลวเธอก็แสดงตัวเธอคือลูกชายที่ตายไปสวรรคไดก็เพราะวา นึกถึงพระสมณโคดมใหมา
ชวยเวลาใกลจะตายเวลานี้เธอเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟา
หนึ่งพันเปนบริวาร
ในเมื่อ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร กลับไปแลว พอก็กลับมาบานสั่งแมบานวาจงหุงขาวมากๆ ทํา
แกงๆ ทําขนมมากๆ วันนีเ้ ราจะเลี้ยงพระสมณโคดม พรอมดวยบรรดาพระสงฆทั้งหลาย ในเมื่อ
พราหมณคนนัน้ สั่งภรรยาเสร็จ ก็เดินมาหาองคสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจาแตวากาลเวลา
นั้นคนที่นับถือพระพุทธเจาก็มีคนไมนับถือก็มี เพราะเขามีศาสนาของเขาอยูกอนแลว คนทั้งหลายก็
แบงกันเปนสองพวก วาพราหมณคนนี้ไมเคยเคารพพระสมณโคดม วันนีเ้ ราจะไปหาพระสมณโค
ดม
เราจะดูพราหมณคนนี้ย่ํายีพระสมณโคดม
แตพราหมณอีกพวกหนึ่งที่มีความเคารพใน
พระพุทธเจา ก็คือวาวันนี้เราจะดูลีลาพระพุทธเจาทรมานพราหมณคนนี้ คนที่ไปก็เปนสองฝาย ก็
นาจะตีกัน
แตวาในขณะนั้น เมื่อองคสมเด็จพระภควันตมาประทับอยูที่วหิ ารพราหมณไปถึง คนก็ไป
ถึง พราหมณไปถึงแลวก็ไมยอมยกมือไหว ตามธรรมดาคนสมัยรั้นถาคนเรียกชื่อกัน เขาถือวาเปน
คนตีตนเสมอบาง ดูถูกดูหมิน่ บาง เขาก็ไมเรียกชื่อกัน อยางคนแก เขาเรียกคุณพอ คุณแม คุณปา คุณ
ตา คุณยายเปนตน พีก่ วาเขาเรียกวาพี่ นองเล็กกวาเรียกวานอง อยางนี้ถือวาเคารพกันอยาง
พระพุทธเจาก็เหมือนกัน เขาไปหาทานเขาก็เรียกวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา เขาไมเรียกพระสมณโคดมกัน คนที่นบั ถือ แตวาพราหมณคนนี้ เขาไมเคารพมากอนเขาเรียกวา
พระสมณโคดมวาทานสมณโคดมคนที่ไมเคยยกมือไหวเลย ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายจาก
ความเปนคนเอาแคนึกถึงชื่อทานอยางเดียว ตายจากความเปนคนไปเกิดบนสวรรคมีไหมสมเด็จพระ
จอมไตรตรัสวา พราหมณ ดูกร พราหมณ คนที่นึกถึงชื่อตถาคตอยางเดียว ไมเคยยกมือไหว ไมเคย
ใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายแลวไปเกิดเปนเทวดาอยูบนสวรรค ไมใชนับรอยนับพัน นับเปนโกฏิ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ ทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ใหมาพรอม
ดวยวิมาน มัฏฐกุลฑลีเทพบุตร ก็มาพรอมดวยวิมาน ทุกคนเห็นหมดเมือ่ วิมานลอยเขาใกล เธอก็ลง
จากวิมานเขาไปกราบพระพุทธเจา หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็เทศนเฉพาะ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ใน
การเทศนของพระพุทธเจา จะเทศนเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพือ่ ใหบุคคลนั้นบรรลุมรรคผลถา
บุคคลอื่นที่มีบุญใกลเคียงก็พลอยบรรลุมรรคผลตาม วันนั้นพระพุทธเจาเทศนเฉพาะ มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร พอเทศนจบก็ปรากฏวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ฟงเทศนจบ เปนพระโสดาบันในเวลานัน้
ทันที หลังจากนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่ยนื ฟงอยูก็ปรากฏวาเปนพระโสดาบันไปตามๆ กัน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
การเขาวัดของทานครัง้ แรกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตางจังหวัดตั้งใจมาไกลมาก วัดขางๆ บานของทานก็มี หรือที่ผานๆ วัด
มาบางทานก็ผา นวัดมาตัง้ หลายสิบวัดกวาจะมาถึงวัดนี้ นั้นก็แสดงถึงเจตนาคือ ศรัทธา ก็ดี ภาษา
พระความเลื่อมใสก็ตาม ความเชื่อมีมากตั้งใจตรงมาทีน่ ี้ การตั้งใจแบบนี้ก็แสดงวา กําลังกุศลของ

ทานมีกําลังสูงมากความจริงทําบุญวัดไหนก็ไดบุญเหมือนกันตั้งใจมาไกลกําลังใจใหญบุญก็ใหญ
ขึ้นเปนอันวา ครั้งแรกที่ทานมานึกถึงวัด วัดนี้เปนวัดของพระพุทธเจา และก็วดั จะมีขึ้นมาไดกเ็ พราะ
พระสงฆแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายใหพากันสรางวัดถาคําแนะนําเปนธรรมะอยาง
นี้ขึ้นชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษัท มีความเชื่อมั่นทั้งพระพุทธเจา ทัง้ พระธรรม ทั้งพระอริยสงฆ
ฉะนั้นเฉพาะอานิสงสครั้งแรกที่จะเขามาวัด ทานก็สามารถเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสไดแบบ
สบายๆ ทุกคนที่เปนอานิสงสแรก
อานิสงสที่ 2 เมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเขามาในวัดตั้งแตเมือ่ วานวานซืนนี้ก็ไปที่
รับแขก สวนใหญที่นั่งที่นี้กด็ ี ตางคนตางถวาย สังฆทาน กัน แตบางคนไมสามารถจะบริจาคสตางค
รอยบาทได ก็ถวายเปนปจจัย ปจจัยที่ทา นมาถวายดวยก็ดี สังฆทานก็ดี ยอมเปนอานิสงสทาน
เหมือนกันหมด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะสังฆทานก็แสดงออกแลววาเปนสังฆทาน สําหรับปจจัยที่
ทานมาใสนี้อาตมาไมถือเปนเรื่องสวนตัว ถือวาถาไมบวช ทานก็ไมให หรือถาไมกอสรางอะไรทาน
ก็ไมถวาย ทีนี้การที่บวชเขามาแลวทานถวาย อาตมาก็ถือวาปจจัยของญาติโยมพุทธบริษัททุกคน
เปนของสงฆ ของสงฆเมื่อไดเกินกินเกินใช มีสรางวัดเปนวิหารทาน ก็ทานทั้งสามทาน คือ
1. การถวายทานกับพระพุทธเจาเอง
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
มีผลตางกัน ที่ทานกลาววาถวายกับพระอรหันตเองรอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับ
พระปจเจกพุทธเจาหนึ่งครั้งถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทากับถวายทานกับ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 1 ครั้ง ถวายทานแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้ง มีผลไมเทา
ถวายสังฆทาน 1 ครั้ง ถวายสังฆทานรอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง นี่รวมความวา
อานิสงสของทานมหาศาลเปนอันดับที่ 2 คือ ถวายสังฆทาน
หลังจากนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้พอมาที่ศาลานี้ก็ทราบขาววาเขาจะบวชชี
กัน เขาจะบวชเณรกัน แตตามจริงการบวชชี บวชเณรก็รูกันมาหลายวันแลว ทําบุญกันมาหลายวัน
แลว นี้ถาอานิสงสบวชเณร ถาญาติโยมที่เปนพอเปนแมของเณร พอเณรบวชไปแลวเณรจะมี
อานิสงสเปนเทวดาหรือเปนพรหม 30 กัป ถายังไมถึง 30 กัปก็ยังไมลดลงมา แตสําหรับพอกับแมจะ
ไดคนละครึ่งคนคนละ 15 กัป สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ไมใชพอไมใชแม ถือวาเปน
เจาภาพของการบวชในเมื่อทานผูเปนเจาภาพทําการบวชจะไดอานิสงสคนละ 4 กัป ที่นี้วัดพรุงนี้
บวชเณร 75 องค 75 องค เอา 4 คูณไป
ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนจะเปนเทวดานางฟาและเปนพรหมไดคนละ 300 กัป ๆ นี่
หมายความวา ทานจะอยูทนี่ ั้นไมตองเคลือ่ นไปไหน ไมตองลงมาเกิดเปนมนุษย ไมตองไปเกิดเปน
สัตวนรก ไมตองไปเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนเดรัจฉาน เอาแตเพียงจะเปนเทวดาหรือเปน
นางฟา หรือพรหม

ถาหากวาบรรดาทานทั้งหลายไมทราบดวยกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทนั้นก็
หมายความวา ทุกคนตองมี อนุสสติ ติดตามใจไวเสมอเพื่อเปนการคุมกําลังใจ คนเราเกิดมาในโลก
นี้มีสองอยาง ความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏ บาปมันก็อดทําไมไดเปนของธรรมดา ธรรมดาไมตําหนิ
กัน แตบุญใหญเราก็ทํา ถาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนึกไววาบุญอยางนี้เราเคยทําแลวเอาอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดคิดไวที่เรียกวา จาคานุสสติ หรือ อนุสสติ นึกวาเราเคยบวชเณร เราเคยบวชชี
พราหมณเราเคยกอพระทราย พระทรายนีม้ ีอานิสงสมาก พระเจดียน มี้ ีอานิสงสคลายๆ กัน สราง
พระพุทธรูป แลวทรายทีก่ อแลวก็ยังสรางเปนวิหารทานไดดว ย ไดหลายอยางอานิสงสกอพระเจดีย
ทรายอยางนอยก็เกิดบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เหมือนกันตองไดทุกคน อันนีไ้ ดแลว
รวมความวา อานิสงสใหญบรรดาทานพุทธบริษัททําแลวก็ตั้งใจนึกไว คําวานึกไวนั้นก็
หมายความวา กอนจะหลับคิดวาเราเคยบวชเณร เราเคยบวชชีพราหมณเราเคยทําบุญนะ เราเคยถวาย
สังฆทาน เราเคยฟงเทศน เราเคยสมาทานศีล เราเคยฟงอภิธรรม จําไวอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือมิฉะนั้นก็นึกถึงพระพุทธเจาหรือพุทธรูปองคใดองคหนึ่งใหติดใจกอนจะหลับ
นึกถึง
พระพุทธเจาเสียหนอยหนึ่งดวยความรักดวยความเคารพดวยความจริงใจ เพียงเทานี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายกอนจะตายลงนรกไมไดแน เพราะกําลังใจเปนกุศล ถาบังเอิญขึ้นไปบนสวรรค
แลวก็จะตองอยูสวรรคอยางต่ํา 30 กัป อยางวันนี้นะคนที่มาทําบุญคราวนี้ตองอยูบนสวรรคคนละ
30 กัป เปนอยางนอย เพราะอาศัยการบวชเณรและบวชชี
อันนี้อานิสงสที่ยิ่งไปกวานนั้นก็มี นั่นก็คือวา การ ถวายสังฆทาน สังฆทานนี้เปนปจจัยให
เกิดความสุขดวยทรัพยสมบัติ คนเราก็มคี วามไมแนนอนนักวาการทีต่ ั้งใจไปนิพพาน บางคนก็มี
กําลังใจที่เขมแข็ง บางคนก็มีกําลังใจออน คําวากําลังใจก็คือ บารมี บารมีทานแปลวา เต็ม กําลังใจ
เต็มมากบาง กําลังใจเต็มนอยบาง ถาคนที่มีกําลังใจเต็มมาก ที่เรียกวา บารมีเต็มพรอมเสนอจะไป
นิพพานอยางนี้ทุกคนตายจากความเปนมนุษยแลวไมไดกลับมา เพราะวาอีกกัปนีย้ ังมีพระพุทธเจา
อีกองคหนึ่งคือ พระศรีอาริยเมตตรัย แลวอีกไมนานนักคือหนึ่งพุทธันดร สมเด็จพระทีปแกวซึ่งมี
นาม พระศรีอาริย อยางต่ําทานจะไดพระโสดาบัน ถาฟงเปนกัณฑที่สองจริงๆ ก็เปนอรหันต
นี่หมายถึงวาเปนเทวดาหรือพรหมนะ เปนเทวดา เปนนางฟา เปนพรหมไมใชจะเปนเทวดา
นางฟา เปนพรหมจะบําเพ็ญบารมีตอไมได เขาดีกวาเรา ถาบรรดาญาติโยมพุทะบริษัทบางคนทําบุญ
กุศลแลวดวยดี แตกําลังใจเพื่อพระนิพพานนอยเกินไป คิดเสียวาเราตั้งใจทําบุญเพือ่ ความสุข ไม
ตองการลงนรก จิตใจไมนกึ ตรงไปนิพพาน อยางนี้ฟงเทศนจาก พระศรีอาริย อยางนอยครั้งแรกก็
เปนพระโสดาบันเหมือนกัน
แตวาบางทีอาจจะไมไดอรหันต เพราะตั้งใจพระนิพพานนอยเกินไป อาจจะตองลงมาเกิด
ถาลงมาเกิดใหม อานิสงสสังฆทานของทาน บรดราพุทธบริษัททั้งหลายจะทําใหทุกคนที่ถวาย
สังฆทานแลวเปนมหาเศรษฐีทุกคน สังฆทานกองเล็กก็เปนมหาเศรษฐี สังฆทานกองใหญก็เปนมหา
เศรษฐี ไมมีสตางคไปซื้อสังฆทานเขามา มีเพียงสิบบาทใสลงมาในขันนี้ อาตมาก็ถือวาเงินของทาน

เปนสังฆทานเหมือนกัน ก็เปนมหาเศรษฐีเหมือนกัน คราวนี้ ยกทรง เขาเลยถามวา สังฆทานใหญ
สังฆทานเล็กมีอานิสงสเปนมหาเศรษฐีเหมือนกัน ก็ทําเล็กๆ ไมดีหรือ ก็ตองขอตอบวาเปนมหา
เศรษฐีเปนไปตามขั้น ถามีเงินต่ํากวา 80 โกฏิ แตวาเกิน 40 โกฏิ ขึ้นไปไมเต็ม 80 โกฏิ อยางนี้เขา
เรียก อนุเศรษฐี แตบรรดาพวกทานนี่เปนอนุเศรษฐีไมได เพราะทําบุญที่เปนมหาเศรษฐีกันแลว
ตอนนี้มหาเศรษฐีก็ถือวาตองมีเงินตั้งแต 80 โกฏิ ขึ้นไปเรียกวา มหาเศรษฐี บางคนก็ 80 โกฏิ บาง
คนก็ 160 บางคนก็เปนรอยเปนพันโกฏิเปนหมื่นโกฏิ เปนแสนโกฏิมกี ําลังทรัพยไมเสมอกัน แตถึง
กระไรก็ดี ตั้งแต 80 โกฏิ ขึ้นไปก็เปนมหาเศรษฐีฉะนัน้ กําลังทรัพยทบี่ ําเพ็ญบารมียอ มจะเปนกําลังที่
จะพึงได แตถงึ กระไรก็ดี ถาบังเอิญเขามาเกิดใหม ก็เปนมหาเศรษฐีกับแน นีว่ ากันถึงสังฆทาน
เรื่อง ศีล เปนของไมหนัก สีเลนะ สุขิง ยันติ ทุกคนสมาทานศีลแลวทานบอกวาคนที่มีศีล
ทุกคนมีความเปนอยูเปนสุขตายแลวก็เปนสุขไปเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถามีความ
เปนอยูที่จะไมเดือดรอนเรื่องทรัพยสิน คนที่มีศีลใชทรัพยสินไมเปลือง ตายจากความเปนคน เปน
เทวดา เปนนางฟา ก็จะมีเครื่องประดับกายสวยมาก มีทิพยสมบัติมาก เกิดมาเปนคนก็จะเปนคน
ร่ํารวย สีเลนะ นิพพุติงยันติ คือเปนปจจัยใหเขาพระนิพพานไดโดยงาย ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายพึงทราบอานิสงสตามนี้
อันนี้ก็มีอานิสงสสวนใหญสาํ คัญอีกอยางหนึ่งนั้นก็คือการฟง พระอภิธรรม เมื่อที่เขาวา
พรหมา จะ โลกาธิปดี พระทีส่ วดอภิธรรม อภิธรรมที่สวดนี้เขาเรียก บทมาติกา เปนบทยอ อภิธรรม
สี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ ยอลงมาเปน บทมาติกา นี่ยาวมากๆ ก็ถาอธิบายใหฟง
ทีนี้การฟง อภิธรรม บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน อานิสงสมาก เมื่อวานนี้เทศนแลว
วันนีเ้ ทศนใหม เพราะวาไมมีความสําคัญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชวยตัวเองไดดี การฟง
อภิธรรมของบรดราทานพุทธบริษัทเปนภาษาบาลีหลายๆ ทานคงจะฟงไมรูเรื่อง ดีไมดีพระทีส่ วด
ทานก็สวดแลวเหมือนกัน แตไมรูเรื่องเหมือนกับคนฟงก็ไมรูเรื่องพระวาอะไรบางคนสวดก็ไมรูวา
จะแปลวาอยางไรบางพอดี พอดีกันนะ ราคาเทากัน มีอานิสงสไหม ถาพูดถึงอานิสงสบอกวาตองมี
ก็มีดีกวารุนทีแ่ ลวมา ชุดกอนที่เขาฟงอภิธรรมนะ เขาไมรูภาษาคนเพราะเขาไมใชคนเขาก็ไมรูจักวา
พระสวดเปนพระ เพราะเขาไมรูจกั พระแลวเขาฟงแลวเขาก็ไมรูวา เปนอภิธรรม เขาไมรูภาษา
อภิธรรมนั้นคือ คางคาว ในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พุทธกัสสป
เวลานั้นพระพุทธเจาเทศนพระอภิธรรมแนะนําบรรดาพระภิกษุสงฆทั้งหลายบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย พระสงฆทั้งหลายฟงแลวตางคนตางก็ไปทองจําเมื่อทองจําไดดแี ลว ก็ไปซักซอม
กันเพื่อใหขึ้นใจ ตองซอมเวลานึกขึ้นเมื่อไรก็นึกไดทันทีทันใด ในเมื่อทองจําดีแลวก็ไปซอมกันใน
ถ้ํา ในถ้ํานั้นเปนล้ําใหญที่สงัด คางคาวอาศัยอยู 500 ตัว เวลากลางวันคางคาวนอนและวิธีนอนของ
คางคาวก็เอาเทาเกาะเพดานของถ้ํา เอาหัวหอยลงมา พระทานเขาไปทานก็ซอมอภิธรรม เวลา
ซักซอมกันก็เหมือนพระสวดเมื่อกี้นี้ วาพรอมๆ กันเสียงเสมอกัน เมือ่ ขึ้นตนจบแลวก็ขึ้นใหม จบ
แลวก็ขึ้นใหม เพื่อเปนการคลองตัว คางคาวฟงไปฟงไป ๆ เกิดความเพลิดเพลินในเสียงของพระ

ทั้งๆ ที่เขาไมรูวาเปนพระ ไมรูวาเปน พระอภิธรรมแลวก็ไมรภู าษาแตเพลิดเพลินในเสียง เพลินไป
เพลินมาก็ตก ตกลงมาตายหมดทั้ง 500 ตัว เมื่อตายจากความเปนคางคาวก็ไปเกิดเปนเทวดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เปนเทพบุตรบาง เปนเทพธิดาบาง เพราะคางคาวไมใชมแี ตตัวผู มีตัวเมีย
ดวย
ในเมื่อพระพุทธเจาลงมาตรัสในมนุษยโลก ก็ปรากฏวาบรรดาเทวดาพวกนั้นลงมาจุติมา
เกิด แตการมาเกิดของเขาก็แปลกมาเกิดในสํานักของชาวประมงมาทําบาปตอไปอีก ไอบาปของ
ชาวประมงนี้มนั บาปขึ้นทุกวัน นั่งนึกนอนนึกอยางเดียววา พรุงนี้จะไปหากินทีไ่ หน จะไปตกปลาที่
ไหน จะไปทอดแหทีไ่ หนจะไปตีอวนทีไ่ หน อยางนี้เปนตน ใจก็เปนบาป แตวากําลังบุญของพระอภิธรรมนี้มีกําลังบุญใหญมาก ในเมื่อเด็กพวกนี้เกิดขึ้นมาแลว พอบานคณะของนายประมงนายใหญ
เขาใหเปนเพื่อนกัน เอามาเลี้ยงดูรวมกัน
ตอมา พระสารีบุตร ไปในสถานที่นนั้ ชาวบานเขามีความเลื่อมใส ถึงแมวา จะเปน
ชาวประมงทําบาป แตเขาเองก็รูจักทําบุญเหลือเกิน เวลาบุญ ถึงแมวาจะนอยกวา เวลาบุญก็เปนบุญ
บาปก็เปนบาป ตอมาเด็กๆ พวกนั้นก็มีความรักใน พระสารีบุตร เพราะ พระสารีบุตร นี่เปนพระทีม่ ี
เสนหตั้งแตผใู หญถึงเด็ก ถาจะเขาบานไหนทานจะหาของเลนไปเพื่อเด็ก ดีไมดีพอเขาไปใกลเขต
บานเขาปรากฏวาเด็กวิ่งมาหา เกาะมือ เกาะแขนเกาะขา เกาะสบงจีวรบาง หลวงลุงสารีบุตร มาแลว
หลวงอาสารีบตุ ร มาแลว อันนี้ทานเปนทีร่ ักของเด็กขนาดนี้ในเมื่อเด็กๆ 500 คน เห็น พระสารีบตุ ร
เขาก็เกิดความรัก พระสารีบุตร ก็นั่งคุยกับเด็กกอนคุยกับชาวบาน ในที่สุดเด็กพวกนั้นอายุ 7 ป
พอที่จะเปนพระอรหันตไดก็ลาพอแม ขอบวชในพระพุทธศาสนา บวชเปนเณร พอแมก็อนุญาต
พระสารีบุตร ก็ขออนุญาตรับมา รับเปนเณรไมใชเปนพระ
ตอมาในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาคือ พระพุทธเจา แสดง ยมกปกฏิหาริย
เสด็จขึ้นไปบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดากับเทวดา
บนสวรรคชั้นดาวดึงส แตความจริงเทวดาทั้งหกชั้นและพรหมดวยเขามาฟงกัน ตางคนตางมาฟงกัน
ถึงเวลาตอนเชารางกายของทานตองการอาหาร ทานก็เนรมิตรางกายพระพุทะเจาพิเศษเหมือนทาน
เทศนตอทานก็ลงมาบิณฑบาต แลวก็หลังจากนั้นเมื่อฉันเสร็จทานขึน้ ไปเทศนตออีก เปนอันวา
เทวดาไมรู ไมรูพุทะเจาจริงพุทะเจาปลอม ก็เทศนมีผลเหมือนกัน
วันหนึ่งทานมีความรูสึกวา วันนี้ลูกศิษยของ พระสารีบุตร จะเปนพระอรหันตหมดทุกคน
เพราะฟงอภิธรรม เมื่อลงบิณฑบาตแลวก็มาคอย พระสารีบุตร ที่ขอบสระโบกขรณี เมื่อ พระสารี
บุตร กลับมาจากบิณฑบาต เห็นพระพุทธเจาเขาก็เขามานมัสการ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอทั้ง 500 องคนี่นะในสมัย พระพุทธกัสสป เขาเคยเปน
คางคาวฟงอภิธรรมมากอนและเมื่อเขาตาย เขาหลนลงมาตาย ทุกคนตางคนไปเกิดบน สวรรคชนั้

ดาวดึงสเทวโลก ทีนี้บุญที่การฟงอภิธรรมเขามีกําลังมาก เขามีความเลื่อมใสมาก และอาศัยฟง
อภิธรรมนี้จะวาปจจัยใหเขาไดอรหันต
ฉะนั้น วันนี้ พระสารีบุตร กลับไปถึงวัด เมื่อฉันขาวเสร็จใหประชุมเณรทั้ง 500 องคนี้นะ
เณรนะเพราะเณรยังเล็ก เณรเด็กๆ 7 ขวบ อายุ 7 ป ทั้ง 500 องคเขามาฟงเทศนแลวจงเทศนอภิธรรม
ยอ คือ สวด บทมาติกา อยางที่พระสวดเมื่อกี้นี้ ถาหากวาเขาพูดกันภาษาเวลานัน้ ก็เปนภาษาเหมือน
ภาษาไทย (สัญญาณหมดเวลาดัง เฮย ประเดี๋ยวกอนโวย ยังไมจบนีห้ วามันรองได เครื่องตั้งเวลา
แหม ระยําจริงๆ เดี๋ยวขวางทิง้ เลย) ก็เปนอันวา พระสารีบุตร ปฏิบัติตามนั้นเมื่อกลับมาแลวฉันเสร็จ
ก็เทศนอภิธรรม บรรดาเณรทั้งหลาย เปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสมั ภิญาณทั้งหมด
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท การฟงพระอภิธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัทคราวนี้
นะ ฟงกันหลายวัน ฟงกันเมื่อคืนวาน เมือ่ คืนที่แลวฟงเทศนกันมาแลวหนึ่งครั้ง เมือ่ เขาวานนีฟ้ ง
มาแลวอีกหนึง่ ครั้ง วันนี้เมือ่ กี้นี้ฟงแลวอีกหนึ่งครั้งคืนวันนีฟ้ งอีกหนึง่ ครั้ง แลวก็วนั พรุงนี้ฟงหลาย
หน 3 ครั้ง ทั้งวันสะเดาะเคราะหนี้การฟงอภิธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัทดูตวั อยางคางคาว
คางคาวเขาฟงไมรูเรื่อง นี่เราฟงรูเรื่อง รูเรื่องวาพระสวดอภิธรรม ถึงแมไมรูภาษาไมเปนไร ใหตั้งใจ
จําไววาเสียงทีประกาศออกมานี่เปนเสียงทีป่ ระกาศตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเปนพระธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเรามีความเคารพในเสียงธรรมเรามีความเคารพในถอยคําของ
ธรรม เรามีความเคารพในพระพุทธเจา เรามีความเคารพในพระสงฆที่สวดพระธรรม เพียงเทานี้
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกําลังของบรรดาทานทั้งหลายที่มีอานิสงส มันจะมีอานิสงสใหญกวา
คางคาวมหาศาลและบังเอิญทานตายจากชาตินี้ไปแลว เพราะทุกคนเวลาจะตายไมละความดีอยาลืม
กันนะ อนุสสตินี้ อยาลืม ตัวนึกถึง
1. นึกถึงพระพุทธเจา
2. นึกถึงพระธรรม
3. นึกถึงพระสงฆใดองคหนึ่ง ที่เราชอบหรือหลายองคก็ได แลวก็สามารถนึกถึงทานการ
บริจาค
4. นึกถึงอภิธรรมที่เราไดฟงแลวไมตองวาอะไรทั้งหมดนึกเฉยๆ
นึกถึงพระพุทธเจา เรารักเคารพระพุทธเจา เราเคารพพระธรรม เราเคารพพระอริยสงฆ เมื่อ
กลาวถึงอานิสงสวามีมากอยางนี้ อาตมาก็เลียงแยเต็มทีเพราะกลังปวยมาก เมื่อคืนนีต้ ี 2 กวาจะหลับ
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้ง
สัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ
จอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพ์ ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมี
ความปรารถนาสิ่งใด ขอใหไดเชนนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสขั
นามาในธัมมิกกถา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง การสะเดาะเคราะห
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 15 เมษายน 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรามเทศนา ใน ธัมมิกคาถา อันเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย วันนี้มากันมากทั้งภาคเหนือ
ภาคใต ภาคตะวันตก ตะวันออก เมือ่ คืนนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาจากสงขลามาถึงตอน
กลางคืนก็มี เปนอันวาวันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายรวมกันบําเพ็ญกุศลบุญราศีอยางมากเต็ม
ศาลา การทําบุญของทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาก็ปรารถนาวันสงกรานตเปนสําคัญวัน
สงกรานตถือวาเปนการสงปเกาและรับปใหม และสิ่งที่มีความสําคัญของบรรดาทานพุทธูบริษัท
ทั้งหลายคือวันนี้เปน วันสะเดาะเคราะห คําวาเคราะหน้บี รรดาทานพุทธบริษัท มันเปนเหตุมาจาก
การบําเพ็ญกุศลมาตั้งแตชาติกอน บางคนก็ทําเปนอกุศลบาง บางคนก็ทําบุญเปนกุศลบาง คําวา
อกุศล คือ บาป เปนเหตุใหเรามีเคราะห มีความไมคอยสบาย เชนมีการปวยไขไมสบาย หรือมีโรค
รายเกิดขึน้ เปน
เคราะหที่ 1. ปาณาติบาต เกิดมาชาติใหมนี้เปนคนมีโรคมากบาง อายุสั้นพลันตายบาง
เคราะหที่ 2. อทินนาทาน ถาเราทํามาจากชาติกอน ชาติหลังนี้เปนเหตุใหไฟไหมบา นบาง
ลมพัดบาง น้ําทวมบานบาง เกิดโจรผูรายบาง
เคราะหที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เกิดมาชาติหลังเปนเหตุใหคนในปกครองดื้อดานบาง
เคราะหที่ 4. มุสาวาท เราพูดไมจริงตามความเปนจริงอยางนี้ เวลาชาติหลังที่เราจะพูดให
ใครเขาฟงเขาไมอยากฟง เขาไมอยากเชื่อถือในคําพูด
เคราะหที่ 5. การดึ่มสุราเมรัย เปนปจจัยใหเกิดปวดศีรษะบาง เปนโรคเสนประสาทบาง
เปนโรคบาบาง
อันนี้เรียกวา เคราะห คําวาเคราะหจริงๆ ก็คือการทําบาป บรรดาทานพุทธบริษัทเราทําบาป
ในชาติกอนเคราะหทั้งหลาย มันก็บันดาลใหเรามาพบกันในชาตินี้คือติดตามมา อันนีข้ ึ้นชื่อวาความ
ดีไมใชเคราะห โชคทีหลังพูดถึงเรื่องของโชค
โชคที่ 1 เราเวนจาก ปาณิตบาต เกิดมาในชาติหลังเปนคนมีรูปรางหนาตาสะสวย มีโรค
นอยมีอายุยืนนาน
โชคที่ 2 ก็ไดแกละจาก อทินนาทาน ไมลักไมขโมยของใคร เกิดมาในชาติใหมนี้ มีทรัพย
สมบัติมีสภาพปกติ มีความร่ํารวยดวย มีความเปนอยูเปนสุขไฟไมไหมบาน โจรไมเขาบาน น้ําไม
ทวมบาน ลมไมพัดใหบานพัง

โชคที่ 3 กาเมาสุมิจจาร เราละ คนในปกครองวางายสอนงาย ไมดื้อดานปกครองสบาย
โชคที่ 4 มุสาวาท เราไมพดู มุสาวาทในชาติกอน เกิดมาในชาตินใี้ ครจะทําอะไรก็ตาม เรา
พูดอยางไรเขาเชื่อ ตามนั้น
โชคที่ 5 ก็คือวาเราไมดื่ม สุราเมรัย มาในชาติกอน ชาตินี้เราไมเปนโรคปวดศีรษะมาก ไม
เปนโรคเสนประสาท ไมเปนโรคบา
ก็รวมความวาคําวาเคราะหทจี่ ะสะเดาะกันวันนี้ ก็สะเดาะบาปเกา ตอนนี้มันมีปญหาอยูวา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ขึ้นชื่อวากฎของกรรม บุญก็ดี บาปก็ดี ไมมใี ครสามารถจะลบ
ลางได นี่การสะเดาะเคราะหของบรรดาทานพุทะบริษทั ทั้งหลายก็เชนเดียวกัน บาปเกาเราลางไมได
แตเราทําบุญใหมใหมนั สูงขึ้นเหมือนกับคนที่กําลังถูกไฟไหม เอาน้ําไปราดหนักๆ เขามันก็เย็น
เหมือนกันแตตองราดบอยๆ ราดมากๆ ขอนี้ฉันใด การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายเวลานี้ มีอุปมาเหมือนกับวา ทุกขจากหากินไมพอใช ทุกขจากโรคภัยไขเจ็บมารบกวน ทุกข
จากพลัดพรากความรักจากกัน วันนี้เราก็มาแกกนั วิธีแกกค็ ือ
1. บรรดาทานพุทธบริษทั เขาวัดมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เห็นสิ่งกอสรางใน
พระพุทะศาสนามีความเจริญรุงเรืองก็มีความเลื่อมใส อยางนี้เขาถือวาโมทนาในวิหารทานเปนบุญ
ใหญอยางหนึง่ แลวก็
2.
บรรดาทานพุทธบริษัทเขามา เจอะพระพุทธรูป มีความเคารพในพระพุทะรูป
อยางนี้จดั วาเปนพุทธบูชา เปนความดีอกี อยางหนึ่ง มีโอกาสไดฟงธรรมะฟงพระสวดก็ดี ฟงพระ
เทศนก็ดี ถือวาเปนการฟงธรรม ก็ชื่อวามีความเคารพในพระธรรม ก็ถือวาเปนโชคดีอีกอยางหนึ่ง
คือ อานิสงสอยางหนึ่ง
3. ไดมีโอกาสถวายสังฆทาน ทั้งเปนพานก็ดี ถวายภัตตาหารพระก็ตามเอาปจจัยมา
ถวายก็ตาม ทัง้ หมดนีจ้ ัดเปนสังฆทาน กับวิหารทานเปนทานสูงสุดก็จัดวาเปนบุญใหญ เปนโชคดี
อีกอยางหนึ่ง แลวตอมาเมื่อคืนนี้ หรือสองคืนที่ผานมา มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดย
ทั่วหนาพากันกอเจดียทราย การกอเจดียทราย คําวาเจดียเ ราทําสภาพเหมือนกับเจดีย เจดียที่เขาสราง
ขึ้นมาบรรจุพระธาตุของพระอรหันตบาง พระพุทธเจาบาง อยางนี้ถือวาเปนพระพุทธบูชา และสังฆ
บูชา มีอานิสงสใหญมาก มีอานิสงสคลายๆ กับสรางพระพุทธรูป สําหรับทรายที่นํามานั้นวัดก็จะได
ใชไหในการกอสราง จัดเปน วิหารทาน
รวมความวา บุญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกทาน ทีม่ าบําเพ็ญแลวในวันนี้
เปนมหากุศลใหญ
เชนมีความนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณนกึ ถึงพระพุทธรูปมีความเคารพ
พระพุทธรูป อยางนี้ที่พระพุทธเจาตรัสวาคนที่ไมเคยนับถือเรามากอน ไมเคยยกมือไหว ไมเคยใส
บาต ไมเคยฟงเทศน แตนึกชือ่ ของตถาคตเฉยๆ อยางนี้ไปสวรรคนับเปนโกฏิ
แตทวาบรรดาพุทะบริษัททั้งหลายวันนี้ มีทั้งความเห็นทานดวย เคารพในทานดวย จะไป
สวรรคมากกวานั้น สําหรับคนที่มีความพอใจในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา คําวาพอใจในพระธรรมคําสั่งสอนในบรรดาทานพุทธบริษัทไมไดหมายความวา ชอบใจ
พระเทศนเสมอไป หรือไมใชชอบใจพระสวดเสมอไป คือชอบใจธรรมะอยางใดอยางหนึ่งทีพระ
เทศนมา หรือวาอานหนังสือมา ฃอบใจคําสอนสวนนั้นๆ แลวนําไปปฏิบัติตามแมแตอยางเดียวก็
ใชได ถือวาเปนการเคารพพระธรรมอยางสูงสุด นี่เปนโชคใหญ เปนคนมีปญญาในชาติหนา
รวมความวา กุศลและจรรยาสัมมาปฏิบัติ ที่บรรดาทานพุทธบริษัทสรางมานี่มีอานิสงสมาก
ถาจะวากันไปถาตายจากความเปนคน เราก็จะลงนรกไมได เพราะกุศลใหญ อยางนอยที่สุดก็เกิด
เปนเทวดาบาง นางฟาบาง เปนพรหมบาง บางทานนิยมนิพพานอาจจะไปนิพพานก็ได
แตวาวันนี้เปน วันสะเดาะเคราะห ก็จะพูดกันถึงเรื่องการสะเดาะเคราะหสักหนอย เวลามัน
จะพอหรือไมพอก็ไมทราบ การสะเดาะเคราะหนี่มีสองอยางบรรดาทานพุทธบริษทั สะเดาะเคราะห
ในชาตินี้ กับสะเดาะเคราะหในชาติหนา คําวาสะเดาะเคราะหในชาตินี้ ก็หมายความวา คนทีจ่ ะมีคน
ที่มีอายุสั้นพลันตายเพราะบาปที่เปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งเขามาครอบงํา เปนปจจัยใหเราตองตาย
กอนอายุขยั อยางนี้สะเดาะเคราะหในชาตินี้ คือวาถาทําแลวพอทําเสร็จ เคราะหที่จะตองตายในชาติ
ปจจุบันทันดวนก็เลิกกันไปตองแกตาย สําหรับสะเดาะเคราะหใหชาติหนาก็หมายความวา คนที่ถงึ
อายุขัยแลวทําอยางไร แกอยางไรมันก็ไมหาย จําเปนทีจ่ ะตองตาย แตวาการตายของทานจะไมไป
อบายภูมิ จะไปเกิดเปนเทวดา เปนนางฟาบนสวรรคบาง ไปเกิดเปนพรหมบาง ไปนิพพานบาง อยาง
นี้ชื่อวาเปนผูห มดเคราะหเด็ดขาด ทีนี้การสะเดาะเคราะห การสะเดาะเคราะหในชาติปจ จุบันใครเคย
ทํามาบาง บางทีทานพุทธบริษัทอาจจะคิดวาการสะเดาะเคราะหในชาติปจจุบันนี้ พระพุทธเจาไม
เคยทานแตความจริงทานเคยทํา
เรื่องปรากฏวาใน พระธรรมบท ขุททกนิกาย เรื่องมีอยูว า มีพราหมณสองคนผัวเมีย เมื่อ
แตงงานกันแลวก็มีบุตรเล็กๆ กําลังตองอุม ยังตองอุมอยู ยังคลานไมไหว พราหมณสองผัวเมีย
สําหรับพราหมณผัวก็มเี พื่อนพราหมณอยูค นหนึ่ง เขาเปนพราหมณเปนคณาจารยของพราหมณ มี
ความรูพิเศษมาก วันหนึ่งสองคนตายายก็ไปหาพราหมณคนนั้น เมื่อขณะที่ไปถึง ฝายมารดาก็อุมลูก
นอยไวพอก็ทราบ ลูกยังเล็กมากปลอยไมได ถึงเวลาพอกราบเสร็จก็รับลูกมา แมก็กราบขณะที่พอ
กราบกับแมกราบ ทั้งสองคนนี้พราหมณคนนั้นก็กลาววา ทีฆายุโก ซึ่งแปลวา ขอเขาทั้งสองจงเปนผู
มีอายุยืนยาวนาน พอพอกับแมกราบเสร็จก็ใหลูกกราบ จับมือใหลูกกราบพราหมณไมยอมพูด ทาน
พอซึ่งเปนเพื่อนกัน ก็ถามวาเวลาผมกราบก็ดี ภรรยากราบก็ดีทานบอกวา ทีฆายุโก โหตุ เปนผูมีอายุ
ยืนยาวนาน แตวาพอลูกผมกราบทานนิ่งเพราะอะไร พราหมณก็บอกวา ถาฉันพูดไปมันก็เปนการ
โกหก เขาถามวาทําไมละ พราหมณบอกวาอีก 7 วัน ขางหนานี่ลูกของทานจะตาย ถาเรากลาว
ทีฆายุโก โหตุ ในเมื่อ 7 วันลูกตาย ฉันก็พูดโกหกฉันเลยไมพูด พราหมณผูเปนพอก็ถามวา ทานรูวา
ลูกผมจะตองตายเพราะเหตุนี้ แตทานรูวิธแี กไหม พราหมณก็บอกวา ฉันรูเปนแตแครู แตแกไมได
แตวาพระสมณโคดมนี้ทานรูดวย ทาแกไดดวย

ทั้งสองคนตายยายก็พากันไปหาพระพุทธเจา พราหมณแนะนําไป พอเขาไปถึงทีแรกพอ
กราบ พระพุทธเจากลาวคําวา ทีฆายุโก โหตุ เจาจงเปนผูม ีอายุยืนยาวนานเหมือนกัน พอแมสงลูกให
พอกราบ ทานก็กลาวอยางนัน้ พอใหลูกกราบทานเฉยเหมือนพราหมณ พราหมณก็ถามพระพุทธเจา
ใหม พระพุทธเจาก็บอกวาลุกของเธอจะตายภายในเจ็ดวัน วันที่เจ็ดจากวันนี้ไปตายแน เขาก็เลยถาม
วาจะมีวิธีแกไหม พระพุทธเจาบอกวิธีแกมี ถาตายแบบนี้วิธีแก ถาตายแบบหมดอายุขัยไมมวี ิธแี ก
วิธีแกของคนที่ตายมีอายุขยั ก็หมายความวา ใหคนทําใจใหเปนบุญเสีย ชวยใหเปนบุญ ตายจากความ
เปนคน ไปสวรรค ไปพรหมโลก ไปนิพพาน พนจากอบายภูมิ นีแ้ กคนทีห่ มดอายุขัย ฉะนัน้ การ
สะเดาะเคราะหวันนี้กแ็ กสองอยางเหมือนกัน
ขอเลาเรื่องพราหมณตอไป พราหมณก็ถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ถาอยางนั้นวิธีแกไขจะทําอยางไร
พระพุทธเจาก็บอกวา
เจากลับไปบานไปทําโรงพิธีเขาไว
และมีมนตพระสงฆใน
พระพุทธศาสนานี่ไปนั่งลอมเด็กแทนสายสิญจน สมัยนี้เขาใชสายสิญจนเขากลัวเปลืองขาวพระมาก
ฮึ ใชไหม อาจารยหงา เอาพระไปนั่งลอมเปลืองขาวเอาสายสิญจนไปลอมแทนใชไหม แตระวังใหดี
นะ สายสิญจนขาเมื่อไรก็เมือ่ วันนัน้ และ ฮึ พระสอเสียอีกรอบหนึ่ง เอาพระไปนั่งลอมรอบ ใหพระ
สวด พระปริตร เจ็ดวันเจ็ดศิน แตมีพระเปลี่ยนกัน เวลานั้นพระลูกศิษยพระพุทธเจาทานมาก
ก็ความก็มีอยูวา เด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลวในระยะนั้นปรากฏวา มียักษอยูตนหนึ่งไดรับพร
จาก ทาวเวสสุวัน คําวาพรคือเปนคําสั่ง คําสั่งวา เด็กคนนี้เคยฆาสัตวตดั ชีวิตมาในชาติกอน ทําบาป
มามากโทษปาณาติบาตมาก แตความจริงยายุขัยของเธอถาเปนอายุขยั มัน 120 ป แตวาบาปตัวนีก้ ําลัง
เขาถึงสถิตเขามา เขามาลบลาง มันเปนเกณฑของบาปทีจ่ ะเขามาทําลาย ขอใหยักษตนหนึ่งคือเทวดา
องคหนึ่งเขไปเอาชีวิตของเด็กคนนี้มาตามเวลาที่กําหนดไมใชเทวดากําหนดกฎของกรรมที่ทําไว
ฉะนั้นเทวดาแกก็มาจอง ทานสั่งใหเอาวันที่เจ็ด ไมไดสงั่ ใหเอาวันที่หา ที่หก หรือทีส่ าม ที่สี่ ไมใช
อยางนั้น ที่เจ็ดจากวันนี้เปนตนไป จงเอาชีวิตเด็กคนนี้มา ทานเทวดาองคนนั้ เมือ่ ไดรับฟงแลวก็
ปฏิบัติตามคือ มาคอยอยูมาถึงคอยอยูถาวันที่เจ็ดเมื่อไรจะเอาเมื่อนั้น
ก็เปนอันวา ตั้งแตวันที่หนึ่งเปนตนไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใหพระไปนั่ง
ลอม แลวก็สวดพระปริตรเปลี่ยน ยักษเขาไมไดเพราะนั่งลอม ตอมาเมื่อถึงวันที่เจ็ดจริงๆ องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จลง พระพุทธเจาเสด็จ พรหมกับเทวดาก็ตองมาหมด ยักษจะมีสภาพ
เหมือนกับพลทหาร ก็ตองไปอยูไกลสิบขอบจักรวาลเขาไมถึง พระพุทธเจานั่งอยูตงั้ แตเชาวันที่เจ็ด
ถึงรุงวันที่แปด พอถึงวันทีแ่ ปดยักษก็หมดอํานาจหมดคําสั่ง ออกนอกเหนือคําสั่งไมไดกเ็ ปนอันวา
เด็กคนนั้นไมตาย ตอมาก็บวชเปนเณร และก็บวชเปนพระมีนามวา อายุวัฒนกุมาร ใหนามใหมตั้ง
ชื่อใหมวา กุมารที่อายุยืนยาวนาน ทานเลยตองมีอายุไปถึง 120 ป จึงตาย
นี่การสะเดาะเคราะหวนั นี้กเ็ หมือนกัน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหากวาทาน
ทั้งหลายจะตองมีเคราะหกรรม ในระหวางชีวิตตองตายกอนอายุขัยเราทํากันได วันนี้สามารถทําได

แตถาบังเอิญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะหมดอายุขัยจริงๆ คําวาสิ้นอายุของบุญเกา วา
ตองเกิดอายุเทานั้นเทานี้ จึงจะตองตายถาวาหมดอายุจริงๆ ก็ตองตอกันไปเพื่อชาติใหม หมายความ
วา ทานตายไปแลวจากความเปนคน เปนคนอยางต่ําก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง นางฟาก็บาง และเปน
พรหมบาง ถาใครจิตใจนิยมพระนิพพานก็ไปนิพพานได
ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
มีสาวกคือลูกศิษย
พระพุทธเจาองคหนึ่งมีนามวา ธัมมิกอุบาสก เปนชาวบานอยางญาติโยมพุทธบริษัทอยางนี้ มีความ
เคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ ก็เรียกวาเปนคนที่ประกอบไปดวยธรรม
อยางทานทั้งหลายที่มาวันนีท้ ั้งหมดก็ถือวาเปน ธัมมิกอุบาสก บาง ธัมมิกอุบาสิกา บาง คือ
ขึ้นชื่อวาเปนผูช ายที่ประกอบไปดวยธรรม เปนผูชายหญิงที่ประกอบไปดวยธรรมเหมือนกันใน
กาลครั้งนั้นปรากฏวา ธัมมิกอุบาสก จะสิ้นอายุขัยจะตองตาย ฉะนั้น ธัมมิกอุบาสก ก็คิดวาถาเราตาย
คราวนี้ ก็ไมควรจะไปอบายภูมิก็คิดในใจวากอนจะตายขอฟงธรรมดีกวา ก็จึงไปนิมนตพระมาจาก
สํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระก็มาสวดบังเอิญพระพุทธเจาสงพระดีมาทั้งหมดคือ
ไมมีใครไดทพิ จักขุญาณ เลย (อาจารยหงา นะ ถามีใครไดทิพจักขุญาณมาก็จะไมเปนเรื่องสงสัย)
พอถึงบานก็ตงั้ ใจจะสวดพระปริตร พอเริ่มตั้งนโม พอเรื่มตั้งนโมก็ปรากฏวา มีเทวดาหกชัน้ คือ
1. ชั้นจาตุมหาราช
2. ชั้นดาวดึงส
3. ชั้นยามา
4. ชั้นดุสิต
5. ชั้นนิมมานรดี
6. ปรนิมมิตวสวัตดี
เทวดาทั้งหมดมาเต็มจักรวาล แตละชัน้ ตางๆ เอารถทิพยืฒารอรับในเมือ่ พระยังไมสวดแกก็
ไมพดู เทวดาแครอรับเฉยๆ เห็นเต็มฟาเต็มจักรวาลแพรวพราวสวยเปนระยับ แตทวาพอพระเริ่ม
สวดบุญเริ่มเกิด เกิดใหมอีกครั้งหนึ่งบุญเต็ม เทวดาก็ตางชวนบอกทานครับ ผมอยู ขัน้ จาตุมหาราช
ขึ้นรถผม ชั้นดาวดึวงส ก็บอกวาผมอยู ชั้นดาวดึงส ขึ้นรถผม อยางนี้เปนตน เสียงเทวดา เสียง
นางฟาตางคนตางขวนทั้ง 6 ชั้น
ในเมื่อเทวดากับนางฟาเต็มจักรวาล เสียงมันดังขนาดไหน เสียงก็ดังแซดออกไปเปนเหตุให
ธัมมิกอุบาสก ไมไดยนิ เสียงพระสวด พระสวดใกลๆ ไมไดยนิ เสียงไดยนิ แตเสียงเทวดาทานจึงได
โบกมือใหเทวดาหยุดกอน บอกวาหยุดกอน หยุดกอน ชากอน ชากอน หยุดกอน พระมองเห็นก็
แปลกใจวา เอะ ตองการใหเรามาสวดเมือ่ เราเริ่มสวด ทานก็ตองกานใหหยุด พระก็หยุด พอพระ
หยุดแลวก็ไมเห็นทานวาอะไรตอไปอีก พระก็นกึ ในใจวา เมื่อตองการใหเรามาสวดใหฟงเราก็มา
สวด แตทวาเวลานี้ผูตองการฟงสวดไมมคี วามตองการจะฟง การอยูข องเราไมเปนประโยชนเราก็
กลับดีกวา ตางคนตางพากันกลับ

เมื่อพระกลับออกไปแลว บรรดาลูกหญิงลูกชายก็เกิดความเสียใจวา พอของเรามีความ
เคารพในพระพุทธศาสนาเปนคนมีทานในการใหเปนปกติ รักษาศีลมาปกติ ไปฟงเทศนจาก
พระพุทธเจาเปนปกติ ปฏิบัติธรรมเปนปกติ เปนคนดีอยูมาก และก็แกจะตายขนาดนี้ ปวยไขไม
สบายใกลจะตาย กลับเปนคนเพอฝนไรสติก็รองไห
ทานธัมมิกอุบาสก เห็นลูกสาวลูกชายรองไหก็ถามวารองทําไม ลูกสาวลูกชายก็บอกวา คุณ
พอเพอไปนี้ถาตายจะลําบาก ทานก็บอกวาทานไมไดเพอ ทานพูดถึงเทวดา นางฟาลูกก็มองไมเห็น
ลูกๆ ก็บอกวาเทวดานางฟาไมมีนะพอนะมีแตอากาศเปลาๆ พอก็ยืนยันวามี ในทีส่ ุดทานก็บอกวา
สวรรคทั้ง 6 ชั้นมี ชัน้ จาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมีต
วสวัตตี ทั้ง 6 ชั้นนี้ เทวดาชัน้ ไหนสบายทีส่ ุด และดีที่สุด และมีความสุขที่สุดบรรดาลูกทั้งหลายของ
เขาก็มีความรู เคารพในพระพุทธเจาเหมือนกัน เขาก็มีความรูเขาก็บอกวาเทวดา ชั้นดุสิต มีความสุข
ที่สุด พอก็เลยบอกวาถาอยางนั้นเจาจงนําพวงมาลัยมาใสใหพอพวงหนึ่ง เมื่อนํามาใหทานแลว ทาน
ก็บอกวา พอจะโยนพวงมาลัยนี้ใหคลองงอนรถ ชั้นดุสติ ทานธัมมิกอุบาสก ก็โยนไปตามนั้น ไอ
พวงมาลับก็ไปคลอง งอนรถชั้นดุสติ มันก็ลอยในอากาศ ลูกก็เห็นแตพวงมาลัยในอากาศไมเห็นรถ
ทิพย ทานก็เลยบอกวาที่พวงมาลัยคางอยูนนั้ ไมใชคางในอากาศของหนักคางอยูบนอากาศไมได มัน
ตองหลนลงมา แตนี้ไปคางที่งอนรถทิพย ชั้นดุสติ ในทีส่ ุดทานก็ลาลูกลาหลาน ทานก็ตาย เกิดที่ ชั้น
ดุสิต
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษทั การสะเดาะเคราะหของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็
เปนการสะเดาะเคราะหกันสองอยาง เพราะเคราะหไมเสมอกันบุคคลทั้งหลายซึ่งมานัง่ ที่นี้ มีบุญมี
บารมีไมเสมอกัน มีกรรมไมเสมอกัน รับและลดหลั่นตางกันบาง ถาบังเอิญมีบุคคลใดจะมีอายุสนั้
พลันตาย นั้นก็หมายความวาทานทานอาจจะตองตายกอนอายุขัย สมมติวาอายุขยั เขากําหนดมา 60
ป แตทาน 20 ปบาง 30 ปบาง จะตองตายอยางนี้ การสะเดาะเคราะหวันนี้ทําอยางนี้ไดเปนผล
ตามนั้น คือตายตามอายุขยั ไมตองตายตามอายุที่เขามาตัดรอน แตถาบุคคลใดถามีอายุขัยจําเปน
จะตองตาย หมดอายุ หมดบุญบารมี แตการบําเพ็ญกุศลของทานทั้งหลายในครั้งนี้ก็จะเปนปจจัย
ตายจากความเปนคนอยางนอยไปสวรรค อยางกลางไปพรหมโลก อยางสูงสุดไปนิพพาน ในเมื่อ
เวลามันยังเหลืออยูอีก 5 นาที ก็ขอพูดตอไป เสียงก็แยโยมวันนี้ไมคอ ยสบายมาก ก็เปนอันวาบุญ
ของทานทั้งหลายที่ทําแลวในวันนี้คือ
1. พุทธบูชา ทานบูชาพระพุทธเจาดวยความเคารพ การบูชาพุทธเจาตามที่กลาวแลวใน
ตอนตนตามทีก่ ลาวถึง อทินนปุพพพราหมณ ที่ ถามพระพุทธเจาวาคนที่ไมเคยยกมือไหวทาน ไม
เคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน แตวาเวลากอนจะตายนึกถึงชื่อทานตายไปเกิดบนสวรรคมไี หม
พระพุทธเจาบอกวามีนับเปนโกฏิที่ทานจึงเรียก มัฏฐกุณฑลี มาเปนเครื่องยืนยัน แสดงวาบุญที่ 1
ของบรรดาทานทั้งหลายที่ทาํ แลวในวันนี้ ทานไดแลวในเบื้องตน คือเคารพในพระพุทธเจา

ประการที่ 2 เคารพในพระธรรม การทําบุญดวยปจจัยที่ดี ถวายเปนสังฆทานก็ดี ถวายเปน
ภัตตาหารพระก็ดี ถวายของพระก็ดี อยางนี้ถือวาเชื่อในพระธรรม เราจะมีความรูสกึ วา การถวาย
ของแกพระ ถวายอาหารแกพระจะเปนบุญ เปนกุศลได ก็เพราะอาศัยฟงธรรมเปนการเคารพในพระ
ธรรม นี่ประการที่ 2 ทานก็ทาํ ไดเหมือน ธัมมิกอุบาสก แลว
ประการที่ 3 บรรดาญาติโยมพุทธบริษทั ผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว ก็มี
ความเคารพในพระสงฆ ถาไมมีความเคารพในพระสงฆจริง ก็ไมมาจากแดนไกล ไมมีใครมาวัด ไม
มีใครมาทําบุญ คนที่มาทําบุญก็ดี มาวัดก็ดีอยางนี้เปนความเคารพในพระสงฆ ก็รวมความวา ไตร
สรณคมนทั้ง 3 ประการ คือ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทานทําแลว ถาคนมีบูชาทั้ง 3 ประการ
อยางนี้มีประจําใจ ตายแลวลงอบายภูมิไมได นั่นก็หมายความวา พระจะขวางทางไมใหลงนรก
บังเอิญกรรมบางอยาง ที่ทานทําเปนบาปมาแลวในกาลกอนมันจะนําลงนรกนั้น มันจะถูกพระขวาง
คําวาพระขวางทําอยางไรนั้น ก็หมายความวา เวลาทีก่ อนทานจะตาย กอนที่บาปจะเขามาสิงใจทาน
ทานจะไดเห็นภาพพระ เห็นภาพพระมาลอยขางหนา จะเปนพระพุทธรูปบาง บางทีก็เปนพุทธรูป
บางทีก็เปนรูปพระสงฆ บางทีก็เปนสวนที่เปนบุญที่เปนกุศล บางทีก็เปนเทวดาเปนนางฟาหากวาใจ
เปนกุศลในเวลานั้น บรรดาทานพุทธศาสนิกชนจะตายลงนรกไมได
เหลือเวลาอีก 5 นาทีก็จะขอเลาเรื่องปจจัยใหฟงสักเรื่องหนึ่ง อาตมามีเพื่อนอยูคนหนึ่งบวช
พรอมกัน แตวาเขาบวชไดพรรษาเดียวเขาก็สึก สึกแลวก็ไปแตงงาน เมื่อแตงงานแลวในกาลสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เขาตองถูกเกณฑไปที่ เพชรบูรณ ก็สรางสาถนที่ของทหารแลวก็เปนโรคไข
ใหญมาจากทีน่ ั้น กลับมาถึงบานก็เลยเปนโรคปอดอักเสบถึงเปนวัณโรค เขาอยูใกลวัด บางนมโค
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลานั้นอาตมาเปนเจาอาวาสอยูที่นั้นในเมื่อเขาปวยหนัก
อาตมาก็ไมอยูไ ปเทศน เวลานั้นเทศนเดือนกวาถึงกลับวัด
ขณะที่กลับมาถึงวัดก็มีคนสงขาวมาบอกวา จวน เขาชือ่ จวน จวน เพื่อนของทานเมื่อ
บวชนะเวลานีป้ วยหนักมาก พูดไมมีเสียงแลว บานเขาอยูขางวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีก 5 องคไป
เยี่ยม พอไปถึงก็ไปนั่งใกลๆ ก็ถามวา จวน จําฉันไดไหม เขาก็พูดแผวเบามากกวา จําไดครับ เขาจะ
ยกมือไหว แตก็ไหวไมไหวแสดงถึงความเคารพ ฉันก็เลยถาม ฉันนึกในใจวาคนทีจ่ ะตายถาจะไป
นรกมันตองเห็นกองไฟ ถาจะไป สวรรคตองเห็นพระ หรือเห็นสิ่งที่เราทําบุญตามแบบฉบับ ก็ถาม
วา จวน เวลานี้เธอเห็นอะไร เขาตอบเห็นไฟครับ เสร็จ ฉันบอกเสร็จนะ เห็นกองไฟ ถามวากองได
ไหม บอกกองโตครับ ตั้งอยูใกลหรืออยูไกล บอกอยูไมไกลครับ ใกลๆ นี่แหละครับ
ก็นึกในใจวาถาเห็นกองไฟอยางนี้ มันลงนรกกันแน และพวกนี้จะไมผานสํานักพระยายม
ไมมีการสอบสวน ลงดิ่งเลยบาปหนักมาก จึงถามภรรยาเขาวามีสตางคไหม ถามีสตางคฉันขอสัก
หนอย เขาบอกมี 20 บาท บอกเออ 20 บาทก็เอาขอนําเงิน 20 บาทนี้ ชําระหนี้สงฆเชนเคย เอาของ
สงฆมาจากวัดที่มีพระก็ดวี ัดที่ไมมีพระก็ดี นํามาดวยการรูเทาไมถึงการณก็ดี หรือดวยเจตนาก็ตาม
ขอชําระหนี้สงฆดวยเงิน 20 บาท แกก็พยักหนา อาตมาก็ถามวาพระเห็นชอบดวยไหม ถาพระ

เห็นชอบดวยก็สาธุพรอมกัน พระก็สาธุ ทีหลังก็ถามใหม ถามวา จวน เวลานี้กองไฟยังมีไหม เขา
บอกไมมีแลวครับ ถามวามีอะไร เห็นพระนะประธานในโบสถมาลอยอยูขางหนา ก็เลยนั่งยิ้มดีใจ
เอาเสียเราแยง พระยายม นะ เรียกวาแยง พระยายม เสียอีกคนหนึ่งแลว บอกวา จวน ตอนี้ไปภาวนา
วา พุทโธ นะ (เทปหมด)

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสของบุญ
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา อานิสงสของปุญญาภิคาถา เพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลประจําปกษในวันนี้ การทําบุญของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ความตองการก็มีอยูว า
ตองการความพนทุกขความพนของบรรดาพุทธบริษัทจริงๆ มี 3 ชั้น ดวยกันคือ
1. สวรรค
2. สวรรค
3. นิพพาน
และเวลานี้ ถาบรรดาทานพุทธบริษัททานใดมีความปรารถนานิพพานไวเปนเบื้องหนา แม
จะตายจากความเปนคน เปนเทวดาก็ตาม เปนพรหมก็ตาม มีหวังพระนิพพานอยางยิ่ง ทั้งนีก้ ็
เพราะวาในศาสนานี้ยังมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกองคหนึ่ง มีนามวา พระศรีอารียเมตต
รัย จะตรัสไมนานนัก สมมติวาบรรดาทานพุทธบริษทั เกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก บน
ดาวดึงส นี้เขามีเวลาอยู 1000 ปทิพย แตวา ทานจะอยูเพียง 300 ปทิพย ก็พบ พระศรีอาริย แลว เมือ่
พบองคสมเด็จพระประทีปแกว ฟงเทศนเพียงครั้งที่ 2 เทวดานางฟาพวกนั้นก็จะเปนพระอรหันต
ตอไปเปนอันวา ขณะใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองค
ขณะที่พระองคเทศนจบเทวดากับนางฟาพรหมเปนพระอริยเจามากกวามนุษย
ในการบําเพ็ญกุศลของบรรดาพุทธบริษัทวันนี้มีอะไรบางที่เปนบุญเปนกุศลในอันดับแรก
บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ตั้งใจจะมาบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัด คํา
วาวัดก็มีทั้งพระพุทธรูป มีทั้งพระธรรม มีทั้งพระสงฆการนึกถึงวัดก็คอื วานึกถึง 3 อยางคือ 1. นึก
ถึงพระพุทธเจาดวย นึกถึงพระธรรมดวย นึกถึงพระอริยสงฆดวย การนึกถึงพระพุทธเจาเปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน การนึกถึงพระธรรมคําที่พระสวด หรือคําทีพระเทศน เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
การนึกถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน กรรมฐานทั้ง 3 อยางนี้ถาบรรดาพุทธบริษัททานใด
ตองการมีความมั่นคงอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะเปน พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจาก็ดี เปน ธัม
มานุสสิต นึกถึงพระสงฆ เปน สังฆานุสสติ นึกถึงพระสงฆก็ดี โดยเฉพาะไว กําลังใจมีความมัน่ คง
ตรงตอพระพุทธเจา หรือพระธรรม หรือพระสงฆองคใดองคหนึ่งโดยเฉพาะ อยางนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายตายแลวลงนรกไมได อยางนอยที่สุดก็ตองไปสวรรค

นอกจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจไววา มาถึงวัดเราจะรับ ศีล 5 ก็ดี ขึน้ ชื่อวา
ศีล อานิสงสของศีล ก็มีอยูวา การที่พระพุทธเจาตรัสไวตอนทายวา สีเลนะ สุคิตง ยันติ ศีลเปนปจจัย
ใหเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัทปทา ศีลเปนปจจัยใหเราเกิดไปชาติหนา มีทิพยสมบัติมาก สีเลนะ
นิพพุตงิ ยันติ ศีเปนปจจัยใหเขาพระนิพพานไดโดยงาย รวมความวา กําลังใจขัน้ ที่ 2 ของบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทําใหเกิดบนสวรรคก็ได เกิดบนพรหมโลกก็ได บนนิพพานก็ได
ในขั้นที่ 3 บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจรับรสพุทธพจนเทศนาเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันนี้เปนตัว ปญญา เปนปจจัยทําใหเขาถึงนิพพานโดยงาย
เชนเดียวกัน
สําหรับวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จะขอนําเอาพระสูตร ที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งไม
เคยมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม ในพระอริยสงฆมากอนแตวาพอใกลจะตายจิตใจนึกถึง
องคสมเด็จพระชินวรคือ พระพุทธเจาเพียงชั่วขณะเดียว เขาตายจากความเปนคน เขาเกิดเปนเทวดา
บนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ตอมาขณะที่เปนเทวดาฟงเทศฯจากพระพุทธเจาจบเดียว เปน พระ
โสดาบัน เวลานี้ทานยังอยูบนสวรรค ชั้นดางดึงสเทวโลก
เรื่องนี้ความก็มีอยูวา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับอับยัง้ สําราญ
อิริยาบถปรากฏอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร เวลานั้นองคสมเด็จพระพิชิตมาร เสด็จมาโปรด
บรรดาทานพุทธบริษัทในทีต่ างๆ ก็มีพราหมณคณะหนึ่งซึ่งเขาเปนพราหมณความจริงพราหมณที่
นับถือพระพุทธเจาก็มีมาก พระที่บรรลุอรหันตทั้งหลายที่พราหมณนะ มีมาก แตวา พราหมณกกนี้
เขาเปนครูพราหมณเขาเปนคณาจารยสอนความรูของพราหมณ ก็เลยไมนับถือพระพุทธเจา เขาถือ
วาเขาก็หนึ่งในศาสนาเชนเดียวกัน
ฉะนั้นพราหมณตระกูลนีเ้ มือ่ เห็นองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาก็ดี พระสงฆกด็ ี เขาไม
เคยยกมือไหว เขาไมเคยใสบาตร เขาไมเคยฟงเทศน เพราะศาสนาของเขาก็มี และพราหมณผูนี้มี
นามวา อทินนปุพพกพราหมณ แปลเปนใจความวา พราหมณผูไมเคยใหอะไรใครมาในกาลกอน
คือคําวาทานนะเขาไมเคยให เขาก็สอนลูก สอนหลาน ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน แมแตทานก็ไมเคยให
แตวาทานพราหมณผูนี้มีลูกชายอยูคนเดียว เปนมหาเศรษฐีดว ย
ตอมาลูกชายเกิดอาการปวยขึ้นมา แกจะไปหาหมอมารักษาเกรงวาจะเสียวตางคมาก คา
หมอก็จะเสียคายาก็จะเสีย จะซื้อยามาจากตลาดในรานคาของหมอรักษา ก็เกรงวาจะเสียสตางคมาก
เสียดายทรัพย จึงไดถามหมอ หมอก็ไดบอกวายากลางบานคนเปนโรคผอมเหลืองมารักษาเองเก็บ
สมุนไพรมารักษาเอง ในไมชาลูกชายก็ตาย แตวากอนที่ลูกชายจะตาย ในขณะที่ลูกเจ็บหนัก
พราหมณมีความรูสึกวา เราเปนคนร่ํารวยเปนมหาเศรษฐี เวลานี้ลูกชายอยูในหอง มีความสวยสด
งดงามมาก เครื่องประดับประดามาก ดีไมดีพวกญาติทงั้ หลายทราบวาลูกชายเราปวย ถาเขามาเยีย่ ม
ลูกชายของเรา เห็นของที่มีคา มาก เขาขอเราก็จําจะตองให ก็เกิดเสียดายขึ้นมา เลยยกลูกชายมานอน
ที่ระเบียบหนาบานออกนอกหอง

ลูกชายก็มีความรูสึกวา เวลานี้พอก็ดี แมกด็ ี ไมใชที่พึ่งของเรา เราปวยหนักจะหาหมอมา
รักษาพอกับแมจะเสียดายเงิน จะซื้อยาจากรานหมอมาพอกับแมก็ยังเสียดายเงิน เรานอนในหองดีๆ
เวลานี้เราปวยหนัก เอาเรามานอนไวที่ระเบียงบาน ไมมอี ะไรแวดลอม ก็มีความรูสึกวา พอก็ดี แมก็
ดี ทรัพยสมบัติก็ดี ไมใชที่พงึ่ ของเราเวลานี้ เราปวยหนัก เราไมมีที่พงึ่ เคยไดยินขาวเขาเลาลือกันวา
สมเด็จพระสมณโคดม เปนพระใจดีมาก สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาสงเคราะหไมเลือกวาผูใด เขาจึง
คิดในใจวา
ขอเวลานี้พระองคสมเด็จพระจอมไตรคือพระสมณโคดม
มาชวยโปรดให
ขาพระพุทธเจาหายจากโรคภัยไขเจ็บดวยเถิด
เวลานั้น ก็เปนเวลาที่องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปบิณฑบาต
พอดีกับ พระอานนท พอถึงบานนั้นก็ทรงเปลงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ เกิดเปนแสงสวาง
ปรากฏขางหนาของเธอ ความจริงนะ มัฏฐกุณฑลี เธอหันหนาเขาขางฝา พอเห็นแสงแปลก
ประหลาดก็เหลียวหนาไปดูเห็นพระพุทธเจาขา ก็นึกในใจวา ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา โปรดสงเคราะหใหขาพเจาหายจากโรคเดี๋ยวนี้เถิด ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจามารักษาให
หายจากโรค แตความจริงเขาไมไดหาย คนมันถาจะตายเสียอยางหนึ่งทําอยางไรก็ตาย พระพุทธเจา
เองก็ยังนิพพานเมื่อหมดอายุขัย แตวาพระพุทธเจาก็ชวยเขาได คือในขณะทีพ่ ระพุทธเจาผานไป
ประเดี๋ยวเดียวเขาก็ตาย ตายทั้งๆ ที่จิตใจนึกถึงพระพุทธเจาอยู อาศัยบารมีขององคสมเด็จพระบรม
ครูและบุญที่เขานึกถึง ที่เรียกวา พุทานุสสติ
อยางนี้เขาเรียกวา พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ ตายจากความเปนคนก็ไป
เกิดเปนเทวดาบนสวรรค ชั้นดางดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยูมนี างฟา 1000 เปนบริวาร
ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี ทุกทานมีสภาพเหมือนกันอยูอยางหนึ่ง เมื่อตาย
จากความเปนคนปบไปเกิดในวิมานมีวิมานเปนที่อยู มีบริวารเพื่อนทิพยมีความสุข ก็มักจะนึกยอน
ถอยหลังวา เดิมทีเราเกิดเปนมนุษย เราทําอะไรจึงไดสมบัติขชนาดนี้ มัฏฐกุณฑลี ก็เชนเดียวกัน ก็มี
ความรูสึกวาเวลานี้ เรามีวิมานเปนทิพย เรามีกายเปนทิพย เรามีนางฟาเปนบริวารเปนทิพยตั้ง 1000
องค ทุกอยางเปนทิพยหมดมีความสุขหมด เพราะอาศัยบุญอะไรเปนเหตุ ก็ทราบวาเพราะอาศํยนึก
ถึงองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คือพระพุทธเจาใหชว ยรักษาโรคใหหาย แตกาลเวลาชีวิตของเรา
เขามาถึง โรคไมสามารถจะหายได และแลวเราก็ตาย เราตายจากความเปนคนมาเปนเทวดามี
ความสุขมากกวามาก เขาก็คิดยอนถอยหลังไปถึงพอของเขาดวยวา เวลานี้พอกับแมมคี วามสุขดีหรือ
เปลา ก็ทราบวา เวลานี้ทา นผูเปนพอขี้เหนียวแสนขี้เหนียว เวลาลูกปวยเสียดายเงินมากกวาเสียดาย
ชีวิตของลูกคือเปนมหาเศรษฐี เวลานี้มายืนที่ปากหลุมฝงศพ มายืนพรรณนารองไหขอใหลูกกลับมา
ใหม เพราะมีลูกคนเดียว ทานจึงมีความรูส ึกวา พอของเราเปนคนพาล คําวาพาลนะ เขาแปลวา โง
พอของเราเปนคนโงเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ไมมีความ
เคารพถือตัววาเปนคนมีธรรมะ แตความจริงธรรมะของพอเปนธรรมะที่ผิดไมใชถูก ไมสามารถจะ
ชวยใหพน ทุกขได จึงตั้งใจจะไปสงเคราะหพอใหมีความสุข

เธอจึงแปลงตัวเองใหเหมือนรางเดิม มายืนรองไหใกลๆ กับพอ พอทานพอเห็นเขาก็นึกวา
เด็กหนุมคนนีม้ ีรูปรางคลายๆ ลูกของเรา ถาเราไดไวแทนลูกก็จะดีจะมีความสุขขึ้น จึงหันเขาไปถาม
วา พอหนุม ดูกร บุรุษเจริญ เธอรองไหอยากไดอะไร พอหนุมก็ถามวา คุณลุงรองไหอยากไดอะไร
คุณลุงก็เลยบอกวาเวลานี้ลูกชายของฉันตาย รูปรางคลายๆ เธอรุนราวคราวเดียวกัน เขาตายศพเขาฝง
อยูที่นี้ ลุงตองการใหเขากลับมาเกิดใหม เปนลูกใหม เพราะมีลูกชายคนเดียวและก็เธอละรองไห
เพราะอะไร เธอก็ตอบวา ผมมีรถทองคําอยูคันหนึ่ง สวยงามมาก แตวาเวลานีไ้ มมลี ออยากจะไดลอ
รถ ทานลุงก็ถามวา เขานึกในใจวา ถาไดเด็กคนนีไ้ วแทนลูกของเรา ความสุขจะมีขนึ้ จึงถามวา เจา
ตองการอะไร ตองการลอทองคําหรือตองการลอแกวมณี ลุงจะหาให
มัฏฐกุณฑลี ก็คิดพอของเรา เมื่อเรามีชีวติ อยู แมแตคา ยาก็ยังขี้เหนียวไมอยากจะเสีย คา
หมอก็ไมอยากจะจาย กลัวเสียเงินมาก เวลานี้เราตายแลวแปลงกายมาคลายรูปเดิม กลับจะใหลอรถ
เปนแกวมณี หรือเปนทองคํา เธอจึงแกลงบอกวา คุณลุงครับ รถของผลนะสวยมาก แกวมณีก็ดี
ทองคําก็ดี นี้เปนลอรถไมสมควรแกลอรถของผม ลุงก็ถามวา อะไรละที่พอสมควรแกรถของเธอ
เธอก็ตอบวา ผมอยากไดดวงจันทรเปนลอขางหนึ่ง กับดวงอาทิตยเปนลอขางหนึ่งถาได 2 อยางนี้
จะเปนทีพ่ อใจของผม
ทานมหาเศรษฐีก็คิดวา เด็กคนนี้บา จึงบอกวา เจาบา ใครเขาจะตองการดวงจันทรกับดวง
อาทิตยมาทําเปนลอรถได ดวงจันทรกับดวงอาทิตยเกินวิสัยที่คนจะนํามาใชได มัฏฐกุณฑลี ก็ถามวา
ผมตองการสิ่งที่ผมมองเห็น คือ ดวงจันทรกับดวงอาทิตย แตเวลานีค้ ุณลุงตองการลูกชายที่ตายไป
แลว คุณลุงทราบหรือวาลูกชายอยูที่ไหน พราหมณก็ตอบวาฉันไมทราบ เธอถามวาคนที่ตองการสิ่ง
ที่มองเห็นกับคนที่ตองการสิ่งที่มองไมเห็น ใครจะบามากกวากัน
ก็รวมความวา ลุงเสียทา เธอจึงแสดงความเปนจริงวา ผมก็คือลูกชายเวลานี้เกิดเปนเทวดามี
นามวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟา 1000 เปนบริวาร มีรางกายเปนทิพย
ที่มาที่นี่ก็ตองการจะมาแนะนําพอกับแมใหรูจักการทําบุญ พราหมณก็ถามวา เจาไปเกิดเปนเทวดา
เพราะอาศัยบุญอะไร เธอก็ตอบวา อาศัยวิชาความรูของพราหมณนี่ไมเกิดผล ที่ไดเปนเทวดาจริงๆ
เพราะอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระทศพล คือพระพุทธเจา เพราะกอนทีจ่ ะตายเพราะนึกถึง
พระพุทธเจา ก็คือ พระสมณโคดมใหมาชวยรักษาโรคใหหายแตความจริงรางกายมันจะตาย มันจะ
หายไมได แตวา ตายจากความเปนมนุษยเกิดเปนเทวดา เพราะอานิสงสนึกถึงองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเดียงแคชวั่ ขณะเดียว
ถาอยางนั้นก็ดี ขอพอขอแมก็ดี ทุกคนในบานนับตั้งแตบดั นี้เปนตนไปจงมีความเลื่อมใสใน
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือ พระพุทธเจา โดยเฉพาะพระสมณโคดม และจงรูจักการให
ทาน รูจักการยกมือไหว รูจกั การรักษาศีลรูจักการฟงเทศน ตอไปเบื้องหนาจะมีความสุข เมื่อเธอพูด
อยางนี้แลว เธอก็แสดงตนเปนเทวดาสวยงามมาก และก็ลงหายไปในอากาศ

ทานพราหมณฟงแลวก็เกิดความดีใจ โอหนอ พระสมณโคดมมีคุณใหญเรานี้มีความโงมาก
ฉะนั้นวันนีจ้ ะเลี้ยงอาหารพระผูมีพระภาคเจาพรอมไปดวยพระสงฆทั้งหมด
เวลานั้นพระสงฆ
บริวารมี 500 องคเศษ จึงไดกลับไปบานบอกกับแมบานวา วันนี้ทําอาหารมาก ๆหุงขาวมากๆ ทํา
แกงมากๆ ทําขนมมากๆ ฉันจะเลีย้ งพระสมณโคดม พรอมไปดวยสาวกทั้งหมดประมาณ 500 องค
และก็จะนิมนตพระสมณโคดมเทศน พราหมณก็เลาเรื่องความเปนมาใหทราบ
ดังนั้นเมื่อพราหมณสั่งภรรยาแลว ก็เดินทางไปจะไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร คือ
พระพุทธเจา เวลานั้นคนที่ฟง ขาวก็เกิดแตกเปนสองพวก พวกที่เปนพราหมณจริงๆ ไมเคยเคารพ
พระพุทธเจา เขาก็มีความรูสึกวา วันนี้เราอยากจะดูพราหมณผูนี้ไปย่ํายีพระสมณโคดม และพวกที่
นับถือพระพุทธเจาก็คิดในใจวา วันนี้จะดูลลี าพระสมณโคดม คือพระพุทธเจาทรมานพราหมณผูนี้
คนที่ไปก็ไปกันมาก พวกฟงขาวก็ปนเปนสองพวกดวยกัน เมื่อเขาไปถึงแลวพราหมณแทนที่จะนั่ง
ยกมือไหวเขาก็ไมทํา เขายืนเฉยๆ แลวก็กลาววาจาเรียกชื่อพระพุทธเจา สมัยนั้นการเรียกชื่อกันเขา
ถือเปนการไมเคารพ แตวาพระพุทธเจาก็ไมทรงถือ เขาถามวาพระสมณโคดม คนที่นึกถึงชื่อทาน
อยางเดียวไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายจากความเปนคนเปนเทวดามีไหม
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา พราหมณะ ดูกร พรามหรคนนี้นกึ ถึงชื่อตถาคตอยาง
เดียว ไมเคยยกมือไหว ไมเคยฟงเทศน ไมเคยใสบาตรตายแลวไปเกิดบนสวรรคไมใชนับรอยนับ
พัน นับเปนโกฏิ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็โปรดเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ให มัฏฐกุณฑ
ลีเทพบุตร มาพรอมดวยวิมาน วิมานของ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ก็ลอยมาใกล เมื่อต่ําลงมาใกลแลว
เธอก็ลงจากวิมานเขาไปกราบองคสมเด็จพระพิชิตมาร แสดงความเคารพ คนที่นั่งทุกคนมองเห็น
เหมือนกันหมด เห็นเทวดาดวย เห็นวิมานของเทวดาดวย เห็นบริวารของเทวดาดวย ก็เกิดความ
เลื่อมใสดังนั้นเมื่อเห็นเทวดามากราบองคสมเด็จพระจอมไตร
ก็เกิดความเลื่อมใสมากขึ้นนึกวา
พระพุทธเจานีด้ ีกวาเทวดาแน สําหรับคนที่ไมเคยเลื่อมใสในพระองคนะแตคนที่มคี วามเลื่อมใสอยู
แลว ก็เกิดปตขิ ึ้นมาก
เวลานั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ตั้งใจโปรดเฉพาะ
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ก็ทรงเทศนโปรดเมือ่ เทศนจบ มักฐกุณฑลีเทพบุตร ก็เปน พระโสดาบัน
สําหรับคนที่ฟงทั้งสองฝายนั้น ก็เปนพระโสดาบันกันตามๆ กัน ก็นี่เปนผลพลอยได หลังจากนัน้
พราหมณก็นิมนตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไปบานเลีย้ งอาหารตามที่
เขาคิดไว
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การที่ทานทั้งหลายตั้งใจมาทําบุญกันวันนี้ ถาจะ
เปรียบบุญบารมีที่ทา นทํากันกับ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร บุญบารมีและกําลังใจทานดีกวา มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร มาก เพราะวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร นี้ ไมเคยเคารพพระพุทธศาสนามากอน ไมเคยเคารพ

พระพุทธเจาดวย ไมเคยเคารพพระธรรมดวย ไมเคยเคารพพระสงฆดวย เพราะตระกูลของเขาเปน
อยางนั้น
แลวประการที่สอง ตัว มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมเคยใหทานในกาลกอนแตอาศัยทีเขามานึก
ถึงพระชินวรคือ พระพุทธเจาในเวลาปวยหนึก แตเขาก็ไมไดนึกถึงดวยความเคารพอยางที่บรรดา
ทานพุทธบริษทั นึกอยูเวลานี้ เอานึกถึงแตเพียงวาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาชวยเขาให
หายจากการปวย มันเปนความรูสึกเบามาก แมเปนความรูสึกที่เบามากก็จริงแต แตวาเขาตายจาก
ความเปนคนเขาก็เปนเทวดาได ในเมื่อคนที่นึกถึงพระพุทธเจาแลวยอมไมพนพระพุทธเจา เขาเรียก
พุทธานุสสติ
บรรดาทนพุทธบริษํทก็เชนเดียวกัน มัฏฐกุณฑลีเทพบุคร ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปน
เทวดาอาศัย พุทธานุสสติ เบื้องแรก ก็ไปพบพระพุทธเจาเปนครั้งที่สอง ฟงเทศนอกี จบเดียวเปน
พระโสดาบัน แลวเรื่องเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี ทานเปน พระโสดาบัน มันนอยที่จะโงกลับลง
มาเกิดเปนมนุษย พวกเทวดา พวกนางฟา พวกพรหม มีรางกายเปนทิพย มีใจเปนทิพย มีตาเปนทิพย
เขามองพวกเรา เขาเห็นทุกข ทุกอยาง เขาสามารถจะนึกถึงชาติตางๆ ที่เขาเคยเกิดเปนมนุษยได เปน
สัตวเขาก็นกึ ได วาการเกิดเปนสัตวมันลําบากแคไหน การเกิดเปนคนมันลําบากแคไหน การเกิดใน
อบายภูมิ เปนสัตวนรกมันลําบากแคไหน แตวาทั้งนีต้ องเปนเทวดานางฟาหรือพรหม ตั้งแตพระ
โสดาบันขึ้นไปนะ เพราะวาเทวดานางฟาหรือพรหม ถาไมไดพระโสดาบันมีความประมาท มีความ
เมามันในความเปนเทวดา เปนนางฟา เปนพรหม ไมบาํ เพ็ญกุศลตอที่เรียกวา เทวดาพาล พรหมพาล
แบบนี้มีเยอะ พาลแปลวา โง ไมบําเพ็ญบุญตอ
สําหรับทานที่เปน พระโสดาบัน ยอมมีพระนิพพานเปนอารมณ คือคนที่ตองการเปน พระ
โสดาบัน และเมื่อเปน พระโสดาบัน แลว เขาคิดอยางอื่นไมมี เขาคิดอยางเดียววา เมื่อไรเราจะเขาถึง
นิพพาน มีพระนิพพานเปนอารมณ
ฉะนั้นการบําเพ็ญกุศลตอยอมมีกับเทวดา นางฟา หรือพรหม ที่เปน พระโสดาบัน นี่ถาจะ
เทียบความดีของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลานีท้ ําอะไรบาง กอนจะมาทานตั้งใจมาดวย
ความเคารพ อันนี้ดีกวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร แลว และคนที่จะมานีต้ ั้งใจมาดวยดี ถาไมเคารพใน
พระพุทะศาสนาทุกคนไมมที ี่มานี้มาดวยความเคารพดีกวาเขา 1 ประการที่ 2 เมื่อพบพระพุทธรูปก็ดี
พบพระสงฆกด็ ี ไหวดว ยความเคารพ ไหวดวยความตั้งใจจริง นีก่ ็ดีกวาเขา ประการที่ 3 บรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานถวายภัตตาหารแดพระสงฆ เปน สังฆทาน อันนี้กด็ กี วาเขาไมใหเลย
และอีกประการหนึ่ง ทานทั้งหลายตั้งใจ สมาทานศีล อันนี้ก็ดกี วาอีก มัฏฐกุณฑลี ไมเคยทํา
เลย และก็ตั้งใจฟงเทศน ก็ดกี วาเขา มัฏฐกุณฑลี ไมเคยฟงเทศน แตเขาเปน พระโสดาบัน ไดในขณะ
ที่เขาเปนเทวดาดวยฉันใด ในเมื่อบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายตั้งใจสรางความดี ดีกวาเขามาก
อยางนี้ ก็จงอยาทิ้งความดี ความดีที่ควรจะรักษาไว ก็คือ

ทุกวันทุกคืน เอาเฉพาะเวลาวางหรือเฉพาะกลางคืนก็ได หรือเฉพาะทัง้ สองเวลาก็ดี ตั้งใจ
ไววา เราจะบูชาพระ การบูชาพระจะสวดมนตมากสวดมนตนอยอันนีไ้ มสําคัญอยูที่กําลังใจ ถาเรา
สวดมนตไมไดเลย ก็ตั้งใจวา นโม ตัสสะ ภควโต รหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นั่นแปลวา ขาพเจาขอ
เคารพพระพุทธเจาพระอรหันตองคนี้
เพียงเทานี้ ก็เหลือแหลแลว วาดวยความเคารพจริงๆ ตั้งใจริงๆ หรือถาวามากกวานี้ พุทัง
สรณัง คัจฉามิ ไปอีก 3 วาระ ตามที่วากันมา เวลาที่วานัน้ ก็วาดวยความตั้งใจ เคารพดวยความจริงใจ
เวลานั้นอานิสงสสูงขึ้น เปนทั้ง พุทธานุสสติ ดวย เปน ธัมมานุสสติ ดวย สังฆานุสสติ ดวย เอาเพียง
แคอยางเดียวแคนี้
บรรดาทานพุทธบริษัทใหทา นสังเกตวาถาถึงเวลาจะบูชาพระ ถาวันไหนยังไมไดบชู าพระ
วันนัน้ ไมสบายใจ ตองบูชาพระใหได ถาจิตใจของทานเปนอยางนีแ้ สดงวาทานมีกลังใจเปน ฌาน
ในพุทธานุสนติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ คําวาฌานนี่เปนกําลังสูง คําวาฌานในทีน่ ี้ไมได
หมายความวา ตองไปนั่งขัดสมาธิจนเปนฌาน ไออยางนั้นเรียกวาฝกความเปนฌาน ฌานจริงๆ ที่
ทรงตัวก็คือ จิตนึกอยูเ มื่อถึงวาระจริงๆ จิตตองการบูชาพระ
และการบูชาพระมีอะไรบาง นั้นมีพระพุทธรูป นั่งมองพุทธรูป เปน พุทธานุสสติ กลาวถึง
พระธรรมเปน ธัมมานุสสติ กลาวถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติ ถาอยางเกงจริงๆ ก็วา อิติปโส อีกสัก
จบก็จะดีมาก อิติปโส บทตนพรรณนาความดีของพระพุทธเจา บท สวากขาโต พรรณนาความดีของ
พระธรรม บท สุปฏิปน โน พรรณนาความดีของพระสงฆ
แตเทานี้ บรรดาทานพุทธบริษัท เพียงแคนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถาทําไดทุกวัน
เวลาจะตายมันลงนรกกันไมไดแน เวลาเหลือ 2 นาที ก็จะหมดเวลา ทางที่ดีบรรดาทานพุทธบริษทั
ตัด สังโยชน 3 ใหไดดีมากคอยๆ ทํา สังโยชน 3 นะ เปน พระโสดาบัน และเวลานี้ทุกทานได 2 แลว
คือ 1. นึกถึงความตายทุกคนถาไมนึกถึงความตายจะไมมีใครทําบุญ เพราะเกรงวาจะตายจะไป
ลําบากซึ่งทําบุญ อันนี้เรามีแลวที่เรียกวา สักกายทิฏฐิ ตัด สังโยชน ขอที่ 2 วิจิกิจฉา คือตัดความ
สงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ทุกอยางมีแลว ทานตัดไดแลว ทานมีความเคารพก็
เหลือตัวเดียว สีลัพพรตปรามาส การรักษาศีลใหเครงครัดรักษาศีลอยางจริงใจ อยาใหขาด เคยขาด
มาในกาลกอน ก็เปนเรื่องของมันเวลานี้เรารักษาอยาใหขาด บางครั้งมันจะเผลอบางอะไรบางเปน
ของธรรมดา เวลาใหมๆ แตวาเมื่อตั้งใจรักษาจริงๆ ในไมชาไมนานไป ศีลก็จะครบถวนบริบูรณ
กอนจะหลับใหนึกทบทวนวา เวลานี้ศีล 5 เรามีครบถวนไหม วันนี้มันบกพรองขอไหนบาง
ถาทราบวาบกพรองขอไหน คิดวาพรุงนี้เราจะไมใหบกพรองพอตื่นขึ้นเชาเราคิดวาวันนี้ศีล 5 เราจะ
ไมยอมใหบกพรอง เพราะกอนจะหลับก็นกึ ทบทวนใหม ทําอยางนี้ทุกวัน
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานอาตมาคิดวา ไมเกิน 3 เดือน ทุกทานจะมีศีลบริสุทธิ์ และมี
ศีลบริสุทธิ์ ก็นึกถึงใจวาใจเราตองการสวรรคหรือพรหมโลกหรือวานิพพาน ถาความเปนพระสาด

บันเขาถึงใจทานจริงๆ ทานจะมีความตองการอยางเดียวคือ นิพพานโดยเฉพาะ เพียงเทานี้แหละ
บรรดาทานพุทธบริษัทถาตายจากความเปนคน ก็ลงอบายภูมิไมได จะเปนเทวดา เปนนางฟา เปน
พรหมก็ตาม ตอไปก็นิพพานกันแนไมตองลงมา
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา เวลาหมดพอดี ก็ขอยุตพิ ระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จอจงดลบันดาลให
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย
จตุพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใด
ขอใหไดเชนนัน้ สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกกถา ขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อธิษฐานบารมี
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัตตาหิ อัตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโรสิยา อัตตนา หิ สุทนั เตนะ นาถึง ลภติ ทุลลภัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอัตตนาคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีท้งั หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญมหากุศล คําวา
เปนมหากุศล คือกุศลใหญ มีอานิสงสมากอันดับแรก บรรดาทานพุทธบริษัทเขามาถึงในเขตวัด ตาง
คนตางบูชาพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนตน เพียงแคนบี้ รรดาทานศา
สนิกชนก็ลงนรกไมไดอยูแลวตองไปสวรรค และตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งใจ
สมาทาน ศีล อุโบสถดวยความเคารพ การสมาทานศีลดวยความเคารพนี้องคสมเด็จพระชินศรี
กลาวถึงอานิสงสวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ผูมีศีลยอมมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา สีเลนะ
โคภสัทปทา คนมีศีลในชาตินี้ ไมมีการฝดเคืองชาติหนาเปนมหาเศรษฐีใหญ สีเลนะ นิพพุงติ ยันติ
ศีลเปนปจจัยใหเขาพระนิพพานโดยงายนีเ้ ปนอานิสงส
ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัทไดพากันถวายทาน ทานที่ถวายวันนี้มี สังฆทาน จัดวาเปน
อานิสงสใหญใสพระพุทธศาสนา การถวายนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวอานิสงสไววา
บุคคลใดถวายสังฆทานดวยศรัทธาแท ของจะมากก็ตาม จะนอยก็ตาม ไมมีความสําคัญ แตอานิสงส
สังฆทานนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานถาตายจากความเปนคน ถาไปเกิดเปนคนใหมอกี กี่ชาติก็
ตามจนกวาจะเขานิพพาน ทุกทานจะปราศจากความยากจนเข็ญใจ ดินแดนใดที่เต็มไปดวยความ
อุดมสมบูรณพูนสุข คนที่ถวายสังฆทานแลวจะไปเกิดทีน่ ั่น ดินแดนใดที่มีความฝดเคือง คนที่ถวาย
สังฆทานแลวไมเกิดทีน่ ั่น เรียกวารวยจนกวาจะเขานิพพาน
มาตอนทายบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสดับรับสรพุทธพจนเทศนาอันเปนคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การตั้งใจฟงธรรม เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ถาตั้งใจ
ดวยความเคารพนะ เปนตัว ปญญา แตถาฟงไปดวยคิดไปดวยเปน วิปส สนาญาณ ดีไหม อาจารย
หงา ดีนา ถาดีก็จบแคนนี้ ะเดีย๋ วเทศนไปจะเลยดี
วันนีก้ ็ขอเทศนเรื่อง อธิษฐานบารมี คําวาอธิษฐานบารมี บารมี แปลวา เต็ม อธิษฐาน
แปลวา การตัง้ ใจ มีความตัง้ ใจ เต็มอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการตั้งใจไวอยางนั้น ยอมมีผลกับ
บรรดาทานพุทธบริษัท เวลานี้คนมีบารมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งมีบารมีสูงสุดที่เปนปรมัตถบารมี
นะมีมากเหลือเกิน คนที่มีบารมีที่เปน ปรมัตถบารมี ก็คือ คนหวัง พระนิพพาน ถามีบารมีไม
ถึงปรมัตถบารมีจะหวังนิพพานไมได กําลังใจไมพอ นีค่ นที่หวังนิพพานมีเยอะ แตบางคนมีบารมี

ขั้นต่ําลงมา ปรารถนาแคพรหม นี่กเ็ ปน อุปบารมี ที่คนที่มีบารมีต่ํามาหนอย ปรารถนาแคสวรรคก็
เปนบารมีปกติ ก็ยังถือวาเปนความดี บารมีประเภทนี้ดีกวาบําเพ็ญบารมีลงนรก
ทีนี้การบําเพ็ญบารมีนี้เขาทํากันอยางไร บรรดาทานพุทธบริษัทเพราะวาถาบอกวาบําเพ็ญ
บารมีคนอยางเราไมไหว นัน่ เพราะไมเขาใจคําวามี อธิษฐานบารมี อธิษฐาน นี้เขาแปลวาตั้งใจ
บารมีแปลวาเต็มใจเราเต็มใจจะไปสวรรค เราเต็มใจจะไปพรหมโลก เราเต็มใจจะไปนิพพาน ก็
ตั้งใจไว ทําความดีประเภทไหน ถวายสังฆทานกับพระก็ดี ถวายทานกับพระทีเ่ ปนสวนบุคคลก็ดี
ใหทานแกคนก็ดี ใหทานแกสัตวกด็ ี เราตั้งใจไววาการกระทําอยางนี้เราตองการไปนิพพาน อันนี้
แหละเปนอธิษฐานบารมี เราตองการไปพรหมโลก คืออธิษฐานบารมี เราตองการไปเกิดบนสวรรค
ก็เปนอธิษฐานบารมี เราตองากรใหทานประเภทนี้ เราใหไปแลวชาติหนาขอใหรวยใหญ ก็เปน
อธิษฐานบารมี ที่นี้ถาตั้งใจไวโดยจริงๆ จะมีผลตามนั้นเพราะกําลังของบุญกุศล
จะเลาความเปนมาของคนสักคนหนึ่ง วันนี้จะเลาสัก 2 เรื่อง มันจะไปรอดหรือไมรอด ถา
ไมรอดก็เอาเรือ่ งเดียว
ก็มีผูหญิงคนหนึ่ง ทานเกิดมาในเมืองมนุษย แตวากอนที่ทา นจะเกิดนี้ ผูหญิงเปนนางฟาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร วันหนึง่ ทานมาลาภารีเทพบุตร พา
บริวารทั้งหมด คือบริวารทั้งหลาย 1000 คนพรอมดวยภรรยาดวย ไปเที่ยว สวนนันทวัน ที่ ดาวดึงส
ขณะที่ไปถึง สวนนันทวัน ก็ปรากฏวา ภรรยาใหญของทานถึงวาระจุติ หมดสภาพจากความเปน
นางฟาตอไปจุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย เธอก็จุติจากนางฟามาเกิดเขาทองคนในเมืองมนุษยออกจาก
ทองพอทองแมมาเปนสาวก็แตงงาน แตงงานแลวก็มีลูก 4 คน
ตอมาเมื่อพบองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็มีความเลื่อมใส ฟงเทศน
และปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไดทิพจักขุญาณ สามารถระลึกชาติไดเธอก็มีความรูสึกตามความเปนจริง
วา กอนทีเ่ ธอจะมาเกิดเปนคน เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร บนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก
และ มาลาภารีเทพบุตร พามาเที่ยว สวนนันทวัน พอถึงเวลาจุติเธอก็จตุ ิลงมา และตอมาเธอทิ้งบาน
บอกสามีวาฉันแกแลว อายุ 50 ปเศษ ขอปฏิบัติธรรมในสํานักขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐให
เต็มที่ ในตอนเชาก็ปดกวาดสถานที่ จัดอาสนะ ปูผาบาง จัดน้ําใชน้ําฉันบาง กอนพระจะกลับ พอ
พระฉันเสร็จก็เก็บกวาดทุกอยางใหเรียบรอยและการทําบุญอยางนี้ ก็ปรากฏวา เธออธิษฐาน
หลังจากฟงเทศนจบก็อธิษฐานวาขอบุญบารมีอันนี้ขอสงผลใหขาพเจากลับไปเกิดในสํานักของสามี
คือ มาลาภารีเทพบุตร บนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ตั้งใจทําอยางนีท้ ุกวัน อธิษฐานอยางนี้ทกุ วัน
พระทุกองคไดยินหมด เวลาอธิษฐานก็ออกเสียงจนคนไดยิน
ตอมาไมชาไมนานเทาใดนัก 2-3 ป ก็ปรากฏวาเธอก็ตายจากความเปนคนขณะที่ ปติปูชิกา
เขาใหนามวา ปติปูชิกา ปติ เขาแปลวา ผัว ปูชิแา เขาแปลวาการบูชา เขาแปลวา หญิงบูชาผัง เธอ
ทําบุญทุกครั้งอธิษฐานวา ขอใหไดไหสํานักของสามี ขอใหเกิดในสํานักของสามี

เมื่อ ปติปชู ิกา เธอตายแลวพระก็ถามองคสมเด็จพระประทีปแกว ภันเต คภวา ขาแตองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเจริญพระพุทธเจาขา อยากจะทราบวา ปติปูชิกา เธออธิษฐานทุกครั้งใน
การทําบุญเสร็จ วาตายแลวเขาขอเกิดในสํานักของสามี เวลานี้เธอไปเกิดที่ไหน องคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาก็ตรัสวาเธอไปเกิดในสํานักของสามีของเธอ ทั้งนี้พระที่ไปถามเปนพระใหมยงั
ไมไดทิพจักขุญาณ ก็ยองกลับไปที่บานของสามีของเธอ ไปถามวาทีน่ ี้มีผูหญิงคนไหนตั้งครรภใหม
บาง มีไหม คิดวาถามีผูหญิงตั้งครรภใหม ก็แสดงวา ปติปูชิกา มาเกิดก็หาตั้งครรภไมได จึงกลับมา
เฝาองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแตพระพุทธเจาไปมาแลว ที่บานนั้นไมมีใครตั้งครรภ
ใหม พระพุทธเจาขา
พระพุทธเจาจึงตรัสวา ภิขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย คําวาเกิดใหมในสํานักของสามี ไมใชสามี
ที่เปนคน สามีที่เปนเทวดา คือวาหญิงคนนีเ้ ปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร เมื่อขณะที่จะจุติลงมา
มาลาภารีเทพบุตร มาเที่ยง สวนนันทวัน เธอก็ถึงเวลาจุติ เมื่อเกิดขึน้ มาแลวก็ระลึกชาติไดวาเคยเกิด
เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร ก็ขอไปเกิดที่นนั้ ใหม เวลานี้เธอเกิดที่นั้น
นี่ตามพระบาลีก็มีอยูวา เมือ่ ปติปชู ิกา เธอตายจากความเปนคนแลวก็เปนนางฟาตามเดิม
กลับขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มาเกิดอายุประมาณ 54 ปไมใชใหหวยนะ อยาไปเลนหวย
กันนะ กลับขึน้ ไปแลวปรากฏวา มาลาภารีเทพบุตร ยังไมกลับจาก สวนนันทวัน เลย นะ อาจารย
หงา เปนไงเขาเที่ยวกันใชไหม เธอก็เขาไปหา มาลาภารีเทพบุตร ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ถามวา
เออ ภคินิดกู ร นองหญิง ตั้งแตเชายันเทีย่ วนี้ เธอหายไปไหน ฉันไมเห็นหนาเธอเลย
เธอก็ตอบกับ มาลาภารีเทพบุตร วา ฉันจุติจากความเปนนางฟา เกิดเปนคนแลวไปเกิดเปน
ผูหญิง แตงงานแลวมีลูก 4 คน เวลานี้อายุ 54 ป ตายจากความเปนคนอธิษฐานใหกลับมาเกิดใหมก็
มาตามนี้
มาลาภารีเทพบุตร ก็บอกวา เธอ อยาลอฉันเลนนา อะไรไปเกิดเปนคนตั้ง 54 ป นี้มันได
ครึ่งวันเทานัน้ เอง เพียงเชาแคเที่ยง ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ซักถามวา มนุษยจริงๆ มีอายุขัยกี่ป เธอ
ก็ตอบวามนุษยจิรงๆ มีอายุขัยเพียง 100 ป สมัยนั้น 100 ปนะ เวลานี้อายุขัยเหลือ 75 ปเทานั้นนะ
ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ถามวา อายุ 100 ปนะ มันเทากับ 1 วันของ ดาวดึงส อยากจะถามวามนุษยมี
ความประมาทหรือไมประมาท เธอบอกวา มนุษยมีความประมาทมากจนทํากรรมที่เปนอกุศลมาก
ไมเคยคิดวาจะตาย เธอก็สลดใจ
ก็รวมความวา การทําบุญประการใดบรรดาทานพุทธบริษัท เปนมหากุศลใหญอยางวันนี้
ถาทานตั้งใจไปไหนใหตั้งใจตรงวาการทําบุญวันนี้เราตองการเกิดเปนคน เปนมหาเศรษฐี มันจะ
เปนมหาเศรษฐีจริงๆ เพราะอํานาจสังฆทานหากวาเราตองการเปนเทวดาเปนนางฟา ก็จะเปนได
ทันที ถาตายจากความเปนคน ใหตั้งใจไว อยาเลิก ไมใชตั้งใจไวเฉพาะวันนี้ ใหตั้งใจทุกวัน ตอนค่ํา
หรือตอนเชามืด เวลาบูชาพระก็ตั้งใจไวตามนั้น นี้การฟงเทศนก็เปนตัวปญญาถาสมมติวา ทานตั้งใจ

จะไปเปนพรหม คิดอยากจะเปนพรหมไวทุกวัน ถาตัง้ ใจจะไปนิพพานก็สามารถจะไปได เพราะ
การทําบุญวันนี้ นอกจากใหทาน นอกจากรักษาศีล ยังฟงเทศน เทศนนี้เปนตัวปญญา สามารถจะ
นําไปนิพพานได นี่ก็เปนอันวา อธิษฐานบารมี ลําดับแรก สําหรับ ปติปชู ิกา จบไปรายหนึ่ง เวลา
เหลืออีก 10 นาทีเศษๆ ก็ขอเลาอีกรายหนึ่ง รายนี้ไมเขานิพพานละ เอารวยกันดีกวา ดีไหม อาจารย
หงา เผื่อมันไปไมไดเราก็รวยกันกอน แลวเราก็ไมยอมรวยชาติเดียว รวยตั้งแตชาตินไี ปจนกวาจะถึง
นิพพาน ถาตัง้ ใจจริง มันจะคลองตัวตั้งแตชาตินี้ไป ฉันเคยทํามาแลวนะ เทศนนี่เขาหามยกตัวเอง
เปนตัวอยาง
ในเมื่อตัวอยางที่เคยทํามาแลวมันมีผล ก็ขอบอกใหทราบนั้นคือเวลาทําบุญทุกอยางใหตั้งใจ
อธิษฐานแบบ พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ สมัยกอน กอนที่จะเปนอรหันตในชาติกอ นๆ โนน เวลา
ทําบุญทุกครั้ง จะใสบาตรก็ดี จะใหทานก็ดี จะบูชาพระก็ตาม จะสมาทานศีลก็ตาม จะเจริญพระ
กรรมฐานก็ตาม ตั้งใจไวอยางเดียวโดยเฉพาะ ความจริงก็ไมใชอยางเดียวนะ 2 อยาง วา ขอบุญบารมี
ที่ขาพเจาบําเพ็ญแลวคราวนี้ ใหเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพานโดยงาย แตวา กอนที่จะถึงพระ
นิพพานพียงใด ถายังเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ ขออธิษฐานอยางโนน อธิษฐานอยางนี้มันยุงไป
เปลาๆ ขอคําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจาเทานี้พอ มันมีทุกอยาง นีต่ ามบาลีก็เลาใหฟง
ตอไปวามาในสมัยหนึ่ง ชาติสุดทายคือในทุกๆ ชาติที่เกิด ชาติไหนก็ตามถาตองการ
อยางไหนก็ไดอยางนั้น ไดเสมอ ตามความตองการ ตอนนี้มาวากันถึงชาติสุดทายที่มนั มีความสําคัญ
คือเกิดเปนลูกของอาพระพุทธเจาเอง ถาวากันโดยฐานะญาติ พระอนุรุทธ เปนนอง ลูกของ
พระพุทธเจานัน่ เอง เปนนองของพระพุทธเจา ขณะทีพ่ ระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว เวลานั้น พระอนุรุทธ ยังไมไดบวช แตอยาลืมวาคําอธิษฐานของทานมี 2 อยาง วาขอบุญบารมี
ที่ขาพเจาบําเพ็ญนี้ ขอเขาพระนิพพานโดยสะดวก คือเปนอรหันตโดยงายและประการที่ 2 ถายัง
เวียนวายตายเกิดเดียงใด ขอคําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขา พเจา
มาวันหนึ่งทุกวัน พระอนุรุทธ ก็เลนสนุกกับเพื่อน เมื่อถึงเวลาอาหารแมทานก็ทําขนม
สงไปให ทานก็เลี้ยงเพื่อน ทําอยางนี้ทุกวัน นี้ตามธรรมดาโบราณเขาบอกวา เศรษฐียอ มขาดไฟฉัน
ใด คนถึงแมวา มีฐานะดีๆ บางครั้งบางสิ่งบางอยางก็ขาดเหมือนกัน เปนอันวาวันนัน้ อุปกรณในการ
ทําขนมไมมี เมื่อถึงเวลาที่จะเลี้ยงเพื่อน พระอนุรุทธ ก็บอกใหคนใชไปบอกแมวา เวลานี้ตองการ
ขนมจะมากินเองและจะเลี้ยงเพื่อนดวย แมจึงบอกคนใชไปวา ไปบอกลูกชายของแนนะวาวันนี้ขนม
ไมมี เพราะอุปกรณไมมีจะทํา
พระอนุรุทธ ทานไมเคยรูจกั คําวาไมมี เปนลูกเจามันมีทุกอยาง ก็เลยสงคนใชไปบอกวา
ขนมไมมีก็เอา จะกินขนมไมมี จะกินขนมไมมี อาจารยหงา ดีไหมวางๆ ใหที่บานทําใหกินนะ วางๆ
ทําขนมไมมีใหกินสักที บอกวาขนมไมมกี ็เอา แมก็เลยคิดในใจวา ลูกของเราเปนลูกเจามีฐานะดี ไม

เคยขาดทุกสิ่งทุกอยางแตวันนี้มันขาดวันนีก้ ็อยากจะสอนลูกชายใหรูจักคําวาไมมีสักทีหนึ่ง ไอคําวา
ไมมีคือวามันไมมีจะกิน ไมมีจะใช มันก็มขี าดเหมือนกัน อุปกรณทําขนมไมมี
จึงนําภาชนะเปลาๆ มาลูกหนึ่ง มาวางเขา และนําถาดเปลาอีกลูกหนึ่ง มาครอบทําเปนฝา
และสงใหคนใชแบกไปใหลกู ชายฉัน ไปใหเขาจะไดรูจกั คําวาขนมไมมี ก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง
บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะถือบังเอิญก็ไมได เพราะวาคําอธิษฐานบารมี นี้ถาบุคคลใดทําจริง
เทวดาจะตองารักขา เทวดาที่อารักขาจะตองชวยใหเปนไปตามนั้น ไมใชเราคนเดียวนะ เทวดาที่
ประจําตัวเขาตองทําดวย เพราะวา คนทุกคนที่เกิดมานี่มีเทวดารักษาตัวทุกคน ไมใชรกั ษาองคเดียว
คนหนึ่งมีเทวดารักษาตัวหลายองค
ขณะที่คนใชแบกถาดไปนั้น เทวดาที่รักษาตัวคิดวาถาวันนี้ พระอนุรทุ ธ ไมมีขนมจะกิน
เราผูอารักขาจะตองหัวแตก 7 เสี่ยงก็แยสิ ฮึ อาจารยหงา แยไหมเทวดาก็ตายไมได ถาตายไมไดยังไม
ถึงเวลาจะตายหัวแตก 7 เสีย่ ง ก็เจ็บสิ ใชไหมเลาไมไดการเราจะไมยอมใหมีโทษอยางนั้น จึงเนรมิต
ขนมทิพยใสใหเต็มถาด พอคนใชนําเอาขนมไมมีไปใหทาน ก็เปดมาดูกลิ่นมันก็หอม หอมกวาขนม
ธรรมดาเวลากินรสก็อรอยกวาขนมธรรมดามีรสชุมชื่น ก็แบงใหเพื่อนกิน
พอตอนเย็นทานกลับบาน ก็ถามแมวา พระเจาแม วันกอนๆ นะแมไมเคยรักลูกเทาวันนี้
หรือ แมก็ถามวาอยางไร วาไอขนมไมมี ทําไมแมไมเคยทําใหกินเลยละ ทําขนมอยางอื่นใหกินมัน
อรอยสูขนมไมมีไมได แมก็เลยสอบสวนถามวาเรื่องความเปนมาอยางไร ทานก็บอกวา ถาดใหไป
มันขนมมันเต็มหมด และกลิ่นมันก็หอมหวนยวนใจ อยากจะกิน กินแลวก็อรอยมาก ฉะนัน้ ตัง้ แต
บัดนี้เปนตนไปขนมอื่นไมกนิ นะแมนะ ขอกินขนมไมมอี ยางเดียว ดีไหม อาจารยหงา
ก็เปนอันวา แมสบาย เทวดาทําทุกวัน เธอก็ลอขนมไมมที ุกวัน นี่อธิษฐานบารมีนะ อยาลืม
นะ คําวาอธิษฐานบารมีก็คือ ตั้งใจไวอยางใดอยางหนึ่งใหจําไวถาพูดถึงบารมีบอกวา แหม มันยาก
เหลือเกินๆ แตความจริงมันไมยาก ถาไมโงนะมันไมยาก ถาโงมากยากมาก โงนอยยากนอย ฉลาด
มากงายมาก ฉลาดนอยงายนอยลงไป และตอมาทานกินขนมไมมีตลอดเวลา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวทีว่ ากันถึง
ตอนนิพพาน ทานอธิษฐาน 2 อยางตองการเปนอรหันตเร็วอีกดวยทานกับเพื่อนอีก 5 คน ก็พากัน
บวชในสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในสํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตามประวัติ มีพระองคเดีย่ วที่ได วิชชาสาม คือ พระอนุรุทธ บอกนั้นก็เปน สุกขวิปส สโก บาง ฉฬ
ภิญโญ บาง ฉฬภิญโญ คือวิชาหก ปฏิสัมภัปปตโต ปฏิสัมภิทาญาณ นี้มีมาก แต พระวิชชาสาม ถา
พูดกันตามกลัง ก็ต่ํากวา ฉฬภิญโญ เขา คือ พระอนุรุทธ เปน พระวิชชาสาม มีองคเดียวตามประวัติ
นะ มีจริงๆ กี่องคก็ไมทราบ พระวิชชาสามนี่ก็มี
1. ทิพจักขุญาณ เห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นเทวดา เห็นพรหมได
2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชรติได
3. อาสวักขยญาณ ทํากิเลสใหสิ้นไป

วันหนึ่งทานตัง้ ใจศึกษาพระกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลว ก็ลาองคสมเด็จพระประทีป
แกว ไปเจริญในปาไกลทะเล เจริญอยูได 2 วัน ก็ปรากฏวา บรรลุอรหันตพรอมดวย วิชชาสาม เมื่อ
บรรลุแลวทานก็คิดในใจวา เพื่อนของเรามีไหมคนที่เคยรวมบุญบารมีในชาติกอนมีบางหรือเปลา ที่
จะสามารถบรรลุรวมกับทานก็ทราบจากกําลังของญาณ วาในชาติกอ นเราเคยเปนคนเกี่ยวหญาชาง
และมีเจานายของเราซึ่งเปนมหาเศรษฐี เคยรวมโมทนาบุญกับเรา แตเวลานี้เจานายคนนั้นไปเกิดเปน
ลูกชายคนเล็กของเพื่อนที่อยูจ ังหวัดโนน ทานตั้งใจจะสงเคราะห
วันนัน้ ก็เปนวันเขาพรรษาพอดี ทาก็เหาะไปจากที่นั่นเดินไปบานเพือ่ นซึ่งก็บอกวาเวลานี้
เปนวันเขาพรรษา เขานิมนตจําพรรษาที่บา นหลังนี้ ผมเปดบานใหทานอยูแตผูเดียว แลวก็ใหลูกชาย
2 คน คือลูกชายคนหนึ่งอายุ 7 ป เปนคนพี่ คนนองอายุ 7 ป คนนองเคยเปนเพื่อนเกา ปฏิบัติทานอยู
เมื่อครบพรรษาแลว ทานก็ลากลับเพื่อนก็บอกวา ถาอยางนั้นจะมอบลูกชายคนพี่อายุ 9 ขวบให ฉัน
ไมตองการฉันตองการคนเล็ก คนใหญไมเอา เพราะเปนเพื่อน ทานมหาเศรษฐีก็อนุญาต วาเปน
เพื่อนกับทาน ก็พาเด็กอายุ 7 ขวบมา อาศัยที่ทานเคยทําบุญรวมกันมากอน อธิบายละเอียดไมได
เหลือเวลาอีก 3 นาที
ตอมาก็ปรากฏวาใหบวชเณร บวชเณรทานก็ศึกษาวิชากรรมฐาน ไมชาเธอก็บรรลุอรหันต
พรอมไปดวย อภิญญาหก เกงกวาอาจารย อาจารยได วิชชาสาม เณรได อภิญญาหก
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ขืนเทศนไปเวลาไมพอ ก็ขอแสดงใหบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั ทราบวา อธิษฐานบารมี ก็คือ การตั้งใจจริงๆ เทานั้นเองพอฟงคําวา บารมี จะรูสึกวา
มันยากเหลือเกิน คนอยางเราไมมีบารมีๆ คําวาบารมีนั้นก็แปลวา มีกาํ ลังใจเต็มที่ เต็มเปยมอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะวันนี้เทศนเรื่อง อธิษฐานบารมี ทุกคนตั้งใจไววาตายจากความเปน
คนเราจะเปนอะไร บุญวันนีเ้ รามีอะไรบาง บุญไหวพระพุทธเจา ไหวพระธรรม ไหวพระ อริยสงฆ
หรือไหวพระสงฆ อนุสสติทั้ง 3 ประการที่เรามีความเคารพนี่เปนเทวดา เปนนางฟา ไดแบบสบายๆ
แมแตกาํ ลังใจไมเปนฌาน ถาตั้งใจจริงๆ กําลังจิตมีความมั่นคงในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระ
อริยสงฆ จนจิตเปนฌานไปเปนพรหมได นอกจากนี้ศีลที่ทานรักษา คือ
ศีลขอที่ 1 ถาเราเวนไวไดดว ยเมตตาบารมี ตายจากความเปนคน ถาไปเกิดเปนคนก็จะเปน
คนสวย มีอายุยืนนาน มีโรคนอย
ศีลขอที่ 2 เราจะเปนคนรวยทรัพย จะปราศจากไฟไหม น้ําทวม ลมพัด โจรปลน
ศีลขอที่ 3 ถาเรารักษาได คนในปกครองจะวางายสอนงาย ไมดื้อดาน
ศีลขอที่ 4 ถาเรารักษาได เราจะมีวาจาเปนทิพย คือพูดอะไรก็ตามมีคนชอบฟง ชอบเชื่อ
ศีลขอที่ 5 ถาเรารักษาได เราจะไมเปนโรคปวดศีรษะ ไมเปนโรคเสนประสาทไมเปนโรค
บา
รวมความวา อานิสงสทั้ง 3 ประการนี้ มีมหาศาล เปนเทวดาก็ได เปนพรหมก็ได และเปน
พื้นฐานอขงพระนิพพานดวย ที่นี้บรรดาทานพุทธบริษทั ถวายทาน ทานวันนี้เปนสังฆทาน เปน

ปจจัยใหเปนมหาเศรษฐี เมือ่ เกิดเปนคน ถาเกิดเปนเทวดาหรือเปนพรหม แลวก็ไปนิพพาน จะมี
ทิพยสมบัติมาก การฟงพระธรรมเทศนาของบรรดาทานพุทธบริษัท เปนเหตุใหเกิดปญญา เขา
นิพพานงาย
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ตั้งเวลาไว 30 นาที หมดแลว ขอลากอน ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน สวัสดี

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสสังฆทาน
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 7 กรกฎาคม 2533
นดม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินัน ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงสวนั เขาพรรษาเพือ่ เปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษคอื วันพระขึน้ 15 ค่ําเดือน 8 วันนี้ทกุ คนก็ตั้งใจทําความดี บําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนา
ตอนี้ไปก็จะขอนําพระสูตรหลายๆ พระสูตร มาแสดงใหกับทานพุทธบริษัท เพื่อฟงงาย จํางาย การ
ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย นําผาไตรจีวรมาถวายในพระพุทธศาสนา ผาไตรจีวรนี้เปนปจจัย
ใหเกิดมีรางกายเปนทิพย มีเครื่องประดับอันเปนทิพย อาหารเปนเหตุใหมีรางกายเปนทิพย สําหรับ
น้ําเปนเหตุใหไดสระโบกขรณี นี่ใครถวายน้ําหรือเปลาแถมมากก็ซื้อน้าํ กันคนละขวด ๆนะ
ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุบัติอยูในโลก เวลานั้น
พระโมคคัลลาน กําลังนั่งกรรมฐานอยู ยังไมทันจะไปสวรรคยังไมทันจะไปนรก ก็มีนางฟาองคหนึ่ง
ลอยมาจากอากาศ รูปรางสวย เครื่องประดับสวยมาก รูปรางก็สวย มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีสระ
โบกขรณีตามมาดวยพระโมคคัลลานก็แปลกใจวา เมื่อคืนนี้นางฟาองคนี้ เราไมเห็นนี่คงจะเกิดใหม
จึงถามวา ภคินี ดูกร นองหญิง เธอมาจากไหน นางฟาก็ตอบวา ฉันมาจาก ดาวดึงสเทวโลก เมื่อวาน
นี้ พระสารีบุตร ถวายสังฆทานใหขาวหยิบมือหนึ่ง ใหแกงหนอยหนึง่ ถวายแกพระสงฆกับเอาผา
กวางคืบยาวคืบถวายแกพระสงฆเอาน้ํา 1 ฝาบาตร ถวายแกพระสงฆ อานิสงสอาหารหนอยหนึง่
เปนเหตุใหฉันไดรางกายเปนทิพย ผากวางคืบ ยาวคืบ เปนเหตุใหไดเครื่องประดับเปนทิพย แลวก็
น้ําถาดหนึ่ง เปนเหตุใหไดสระโบกขรณี เมื่อตอนสายพระคุณเจาทั้ง 4 สรางศาลาเพิงมาแหงนเล็กๆ
เปนที่พระอยู เปนเหตุใหฉันไดวิมาน นี่แหละ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การที่ทานทําบุญทั้งหลายในวันนี้ ก็เชนเดียวกัน ทุกคน
ถวายสังฆทาน ก็กลาววาทุกคน ก็หมายความวา บางคนก็เอาผามาถวายบาง บางคนไมมีผา เอา
สตางคมาถวายบาง ผาก็ดี ผานี่เปนสังฆทานแนสําหรับปจจัยของบรรดาทานพุทธบริษัท เปนวิหาร
ทานดวย เปนสังฆทานดวย ฉะนั้นอานิสงสที่จะพึงได ก็หมายความวา ตายจากความเปนคนไปเกิด
เปนเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี จะมีวิมานอยูเพราะวิหารทาน จะมีรางกายเปนทิพยเพราะอาหารจะมี
เครื่องประดับอันเปนทิพยเพราะการถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ก็จะมีสระโบกขรณี
เพราะไดนําน้าํ มาถวายพระสงฆ และนีใ่ ครยังไมไดทํานะไปเอาน้ํามา เดีย๋ วซื้อน้ํามากันคนละขวด
คนละขวดนะ เวลาพระไปบิณฑบาตไมตองใสน้ํานะ พระแบกน้ําแย เอาถวายแคนี้ก็พอนะ นีเ่ ปนอา
นิสงสตอนหนึง่ ที่บรรดาพุทธบริษัทจะพึงได

และอานิสงสตอนที่ 2 ที่พึ่งได บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายเทียนเขาพรรษา มีเทียนมากี่
เทียน มีเทียนมามากนอยก็ตาม ความจริงเทียนนี่ถวายมากการถวายเทียนเขาพรรษาเปนปจจัยใหได
ทิพจักขุญาณ อยาง พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ ในสมัยกอนนั้นเคยถวายแสงสวางในพุทธศาสนา
เวลานั้น ตะเกียงไมมีเขาใชคบเพลิง ทานก็นําคบเพลิงไปถวาย เปนเครื่องสองแสงใหกับบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา พระอนุรทุ ธ ทําบุญแบบนั้น
การทองเที่ยวไปเกิดบนสวรรคบาง มนุษยโลกบาง พรหมบางหลายชาติ พอมาชาติสุดทายก็ปรากฏ
วา พระอนุรุทธ มีทิพจักขุญาณเปนพิเศษเปนที่เลิศ แมแตอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ ยังมีทิพจักขุญาณ
สูไมได ความจริง พระอนุรุทธ เปนพระวิชชาสาม ตัวอยางที่เราจะเห็นไดวา ในเวลาที่พระพุทธเจา
นิพพาน เวลานั้นมีพระอรหันตตั้ง 2 แสนองคเศษ ไมมีใครจะสามารถจะตามจิตตามญาณ๖ของ
พระพุทธเจาได เพราะวาเวลาพระจะถึงนิพพาน พระจะตายก็ตามทีถาไดฌานสมบัติ ทานจะตาย
เงียบๆ นอนเงียบๆ แตทวาจิตเขาฌาน ถาจิตเขาฌานเราจะรูสึกเหมือนวา ทานไมกายใจ ฌาน 4 จะ
ไมปรากฏทองกระเพื่อมเหมือนการหายใจ พระอานนท ก็ยองเขาไปถาม พระอนุรุทธ วาเวลานี้
พระพุทธเจานิพพานแลวหรือยัง พระอนุรุทธ บอกวายัง เวลานี้อยูปฐมฌานเวลานี้อยูท ุติยฌาน ก็คอื
ฌานที่ 2 เวลานี้อยูฌานที่ 3 เวลานี้อยูฌานที่ 4 เรื่อยไปจนถึงฌานที่ 8 แลวก็มาถอยหลัง ยับยั้งอยูที่
ฌานที่ 4 หลังจากที่องคสมเด็จพระมหามุนีก็นิพพาน
นี่เปนอันวา การถวายเทียนในพระพุทธศาสนามีอานิสงสมาก เปนปจจัยใหเกิดปญญาดวย
เปนปจจัยใหเกิดทิพจักขุญาณดวย มีอานิสงสทั้ง 2 ประการดวยกัน นั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุก
ทานที่ทําบุญวันนี้ ก็จงภูมิใจในความดีของทานคือ
1. ผาวัสสิกสาก็ดี ผาไตรก็ดี เราถวายแลว สิ่งทั้งหลายเหลานีจ้ ะบันดาลใหพุทธบริษัทเปน
เทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดี จะมีเครื่องประดับอันเปนทิพย
2. อาหารถวายแลว อาหารนี่จะเปนปจจัยใหไดรางกายเปนทิพย
3. น้ํา ถายังไมถวาย ก็เตรียมใจถวายไวกอน น้ําจะเปนเหตุใหไดสระโบกขณณี (เอา มอง
หนายิ้มๆ นากลัวจังไมไดถวายน้ํานะ)
ก็รวมความวา เปนอานิสงสหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายเทียน
เขาพรรษานี่มคี วามสําคัญมาก นอกจากจะมีอารมณใจทิพยแลว ก็จะมีปญญามาก
และนอกจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัท วันนี้ก็ถือเปน วันเขาพรรษา พระ วัดทาซุง
อธิษฐานพรรษาวันนี้ พระทุกองคจําดวยนะ เวลาบาย 3 โมงตรง ใหไปพรอมกันที่พระอุโบสถ
อันนี้วนั เขาพรรษานี่บรรดาพุทธบริษัทตัดสินใจอยางหนึ่งวา เราจะทําความดี ความดีที่เรา
จะทํานี่มีอะไรบาง อยางศีล 5 ประการ ตั้งใจจะปฏิบัติใหครบถวน ครบหรือไมครบ บางทีศีลเราไม
ครบ บางทีศีลเราก็ครบ ก็เปนอันวา ศีลตัวไหนสิกขาบทตัวไหนทีป่ ฏิบัติไดงายที่สุด ที่เราจะไม
ละเมิด ศีลขอนั้นเราจะไมละเมิดตลอดพรรษา อยางนี้จะเปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัท

ทั้งหลายโดยถวนหนาเวลาจะตายเราจะนึกถึงศีลตัวนั้น เมื่อนึกถึงศีล สิกขาบทนั้นแลวจะลงนรก
ไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด ขอใหทุกคนนึกถึงพระพุทธเจาเขาไวศีลจะบริสทุ ธิ์
หรือไมบริสุทธิ์ก็ไมสําคัญนะ ถาเรานึกถึงพระพุทธเจาเปนประจํา คือคําภาวนาวา พุทโธ เวลาหายใจ
เขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ ถาเราจะทําตลอดวันนั้น มันก็ทําไมไดเอากันแคกอนหลับ
กับตื่นใหมๆ กอนเราจะนอนหลับก็เอาหัวถึงหมอน ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธรูป หรือพระพุทธเจา
องคใดองคหนึ่ง ภาวนาวา พุทโธ ดวยความเคารพ สัก 2-3 คํา หลับก็ไมเปนไร พอตื่นมาใหมๆ ยัง
ไมทันลุกจากที่นอน ตั้งใจระลึกถึงพุทโธ กอนเพื่อน ใชเวลาสักประเดีย่ วเดียวก็ใชได
ตอไปอารมณใจของทานจะชินเมื่อหัวถึง
ถาทําอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
หมอนตองภาวนาวา พุทโธ ถาไมภาวนาจิตไมสบาย พอตื่นใหมๆ ตองภาวนาวา พุทโธ ถาไมภาวนา
จิตไมสบาย นัน่ แสดงวา ทานทั้งหลายมีฌานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน คนที่มีฌานใน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน นี่ ถาเวลาจะตายถายังจิตไมเขาฌานมีแตความเลื่อมใสเล็กนอย อยางนี้ไปสวรรค ถาเวลา
กอนจะตายนัน้ จิตใจภาวนา พุทโธ เปนปกติ อยางนีเ้ ห็นพรหม
แตถาเปนการบังเอิญ บรรดาพุทธบริษัทเวลาจะตาย กอนที่จะภาวนาหรือภาวนาอยูก ็ดี เกิด
คิดถึงรางกายวา รางกายของเรานี่มันเปนทุกข ในโลกมันเปนทุกข มีความเกิด มีความแก มีความ
ตาย มีความปรารถนาไมสมหวัง ตองประกอบกิจการมีความเหนื่อยยาก ขึ้นชื่อวา การเกิดเปนมนุษย
อยางนี้อีก เราไมตองการอีก ตายจากชาตินี้แลวขอไปนิพพานจุดเดียว แลวก็ภาวนาวา พุทโธ แลกว็
หลับไป พอตืน่ ขึ้นมาก็คิดวา โลกนี้ขอตัด ขอเกิดครั้งนี้เปนครั้งแรกและครั้งสุดทาย ตายคราวนี้ขอ
ไปนิพพานและภาวนาวา พุทโธ ถาอยางนี้บรรดา พุทธบริษัท ถาตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนัน้
ความจริงไปนิพพานเปนของไมยากนะถามีความเขาใจเปนของไมยาก กินยานอนหลับไป 3 รอบ
เลยเดินไปเดินมานี่เซเลยตอนเชานี่จะลมเอา เมื่อเวลายังไมหมดก็จะขอตออีกหนอย ดีไหม ดีแลว
แถมสตางคนะ ขอตออีกหนอย
ตัวอยางของบุคคลทีทํางาน เกี่ยวกับสังฆทาน และวิหารทาน คือ ทาน อนาถบิณฑกคหบดี
เวลานั้น ทานอนาถบิณฑิกคหบดี ถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย แลวก็สราง
ศาลา 4 หนา ถวายพระพุทธเจาดวยเมื่อฟงขาววา เขาถวายศาลา 4 หนา กลัวเรายังไมไดถวายนะ
ความจริงไมใช วัดทาซุง ทัง้ วัด เปนวัดของบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนมีสวนในการสราง วัดทา
ซุง ทั้งหมด ทานจะทําบุญมากนอยก็ตาม ทําบุญมามากก็ตาม เมื่อรวมกันเขามา แลวก็เปนเงินกอน
ใหญ ก็ไปสรางวัด ถาจะถามวา วัดนี้เปนของใคร ก็ตองตอบวา เปนของบรรดาพุทธบริษัททุกคน
ไมใชเงินของพระ เงินของชาวบานใหกนั มากบาง ใหกันนอยบาง หลายๆ คนก็มากเขา ก็เปนอันวา
ทุกทานมีสวนในการสราง วัดทาซุง เปนเจาของ วัดทาซุง กันทุกคน
ทีนี้ก็จะมาเทศนเรื่องากรสรางวัดอยาง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานบุญกับพระพุทธเจา
แลวถวายสังฆทาน แบบนีม้ ีรางกายเปนทิพยแลว แลวตอมาทานก็สรางศาลา 4 หนาถวาย

พระพุทธเจา เมื่อถวายเสร็จวันนัน้ พระโมคคัลลาน ขึ้นไปบนสวรรค แตความจริง พระโมคัลลาน นี่
ไปทั้งสวรรค ไปทั้งนรกทุกวันถาถามวามันไกลไปยาก จะไปครบหรือ ก็ตองขอบอกวา ไปดวย
อาการเปนทิพย พอนึกถึงปุบมันก็ถึงปบทันที อันนี้บนสวรรคก็ดี เปนพรหมโลกก็ดี เทวดานางฟาที่
พระโมคคัลลาน ไมรูจักไมมี แตคืนนั้น ปรากฏไปแลวไปเจอวิมาน 4 หนามียอดกลาง แพรวพราว
ระยับไปดวยแกว จึงแปลกใจวา เมื่อวันวายนี้เราขึ้นมาวิมานหลังนี้ยังไมมี นี่เปนวิมานของใคร จึง
เขาไปใกลวิมานแลวถามหัวหนานางฟา ถามหัวหนานางฟาที่เฝาวิมานอยู มีหัวหนานางฟาเฝา
นางฟาอยูประมาณ 3000 คน (นางฟานะ ถามหัวหนาเขา) ถามวา วิมานนี้เปนวิมานของเธอหรือเธอ
ก็ตอบวา ไมใช ก็เลยถามวา เปนวิมานของใคร เขาก็เลยตอบวา เปนวิมานของ ทานอนาถบิณฑิก
คหบดี ที่เธอถวายศาลา 4 หนาแกองคสมเด็จพระชินศรีในวันนี้
พระโมคคัลลาน ก็บอกวา นีเ่ ขายังไมตาย เธอก็บอกวา ตายหรือไมตายไมมีความสําคัญ ใน
เมื่อทําบุญเสร็จเรียบรอยแลว วิมานก็ตองคอยทานอยู ถาวาสนาบารมีถึงสวรรค วิมานจะคอยอยูท ี่
สวรรค ถาวาสนาบารมีถึงพรหมโลก วิมานจะคอยอยูที่พรหมโลก ถาวาสนาบารมีถึงนิพพาน วิมาน
จะเกิดคอยอยูท ่นี ิพพาน
นี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานทําบุญในวันนี้ ก็ทําบุญเชนเดียวกับ ทานอนาถบิณ
ฑิกคหบดี คือ สรางวัดแลว วัดทาซุง ตรงไหนบางมีศาลา 12 ไร ศาลา 4 ไร ศาลา 2 ไร และตึกแถว
ตางๆ มณฑปตางๆ มณฑปตางๆ วิหาร 100 เมตร เราสรางแลวทุกคน ก็เปนอันวา เวลานี้มีวิมานคอย
แลวทุกคน จะคอยอยูทไี่ หน แลวแตกําลังใจของทาน ถากําลังใจออน ก็ไปคอยอยูที่สวรรค ถา
กําลังใจอยางกลางก็ไปคอยอยูที่พรหมโลก ถากําลังใจเขมแข็ง ก็จะคอยอยูที่นิพพาน
รวมความวา ทุกคนมั่นใจไดวา วิมานของเรามีแน ถาตายจากชาตินี้ ขอไปอยูที่วิมานของเรา
จะมีความสุขมาก และประการที่ 2 เราไดรางกายเปนทิพยเพราะอะไร เพราะเราถวายทานให
พระสงฆในพระพุทธศาสนา อานิสงสจึงไดรางบกายเปนทิพยแนนอน แลวเครื่องประดับเปนทิพย
จะมาจากไหน ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถวายผาไตรจีวรบาง ถวายผาวัสสิกสาบาง
คราวนี้ก็ทํา คราวกอนๆ ก็ทาํ ทั้งหมดนี้จะเปนปจจัยใหไดเครื่องประดับอันเปนทิพย มีความสวยสด
งดงามโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง เวลาทุกคนถวายสังฆทาน กับวิหารทานที่องคสมเด็จพระ
พิชิตมารตรัสวา บุคคลใดมีการถวายสังฆทานดวยความเลื่อมใสดวยความศรัทธาแท ถายังตองเวียน
วายตายเกิดในวัฏฏะ ยังตองเกิดเปนเทวดาบาง เปนนางฟาบาง เปนพรหมก็ดี จะมีเครื่องประดับอัน
เปนทิพยสวยสดสดงดงามมากแลวก็จะมีวมิ าน มีทรัพยสินมาก ถามาเกิดเปนคนจะเปนคนร่ํารวย
พระพุทธเจาเคยบอกวา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร บุคคลใดที่ถวายทานในพุทธศาสนา แมแตครั้ง
เดียวในชีวิต เจาถวายดวยศรัทธาบารมี ถาตายจากความเปนคนเขาจะเกิดเปนเทวดา เขาจะเกิดเปน
นางฟา เมื่อพนจากความเปนเทวดา พนจากการเปนนางฟามาแลว ยังไมถึงนิพพานเพียงใด คน
ประเภทนี้ ขึ้นชื่อวา ความยากจนเข็ญใจไมมีดินแดนใดทีเ่ ต็มไปดวยความสุข ความอุดมสมบูรณไป

ดวยทรัพยสิน เขาทั้งหลาย เหลานั้นจะเกิดที่นั่น ดินแดนที่เต็มไปดวยความทุกข มีความอดอยาก เขา
จะไมเกิดไปทีน่ ั่น
นี่นะบรรดาพุทธบริษัททุกทาน กลาวมาถึงพระสัทธรรมเทศนาวันนีส้ ิ้นมันแข็ง ไมสบาย
วันนีไ้ มสบายมาก อาจจะฟงยากไปหนอย ก็ขอใหทกุ ทานมีความมั่นใจความดีของตน วาบุญใน
ศาสนาขององคสมเด็จพระทศพล บรรดาทานพุทธบริษัททํามาแลวทุกอยางคือ
1. ทาน การให ทานทําแลว
2. ศีล ในการรักษาศีล ทานทําแลว
3. ภาวนา ทําแลว ทําหรือยัง ภาวนานีก่ ็ไดแกการฟงเทศน คือ เปนการภาวนา ก็การตั้งใจ
ฟงเทศฯ เมื่อฟงแลวคิดตาม ตรงนี้เปนการภาวนา เปนตัวอานิสงสใหญ
ในเมื่อบุญทั้ง 3 ประการ ทานทั้งหลายทําแลวก็ดี ขึ้นชื่อวาบุญทั้ง 3 ประการนี้เปนปจจัยให
เกิดบนสวรรคอยางกลางเกิดเปนพรหมอยางสูงสุดไปนิพพาน แตวาถาบรรดาพุทธบริษัททุกทาน
ตั้งใจนิพพานจริง ขอบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงตั้งใจแบบนี้ กอนจะหลับ กราบพระพุทธเจา
เสียกอน กราบที่หมอนก็ไดนึกถึงรูปพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง แลวภาวนาวา พุทโธ ตั้งใจคิดวา
ตัวขาพเจาตายจากชิตนี้เมื่อไหร ขอไปนิพพานเมื่อนั้น หลังจากนัน้ ก็ภาวนาวา นิพพานะ สุขัง เมื่อ
ตื่นใหมๆ ก็ทําอยางนี้อีก ถาทําอยางนี้ไดทกุ วัน เปนประจําใจ
ก็ขอยืนยันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตายจากชาตินี้แลว ไปนิพพานทุกคน แตก็
เปนที่นาหนักใจของพระเทศน เพราะอะไรรูไหม ถาพวกนี้ไปนิพพานทุกคน ใครจะใสบาตรละนี่ นี่
กอนจะไปฝากธนาคารไวกอนนะ ไดมีกนิ ขอสักคนละ 10 บาทตอ 1 วัน ก็พอแลว
เปนอันวา การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ลําบากใจมาก ลิ้นมันแข็ง ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงได
มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี
อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนัน้ ทุกประการ
นี่จบเทศนนะ ขอประกาศอยางอื่นใหฟงอยางหนึ่ง วานักเรียนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลาย สงเคราะหทุนการศึกษามา ปนมี้ ีสิทธิเขาสอบเพื่อทําปริญญาตรี 34 คน ถามวาใครจะให
ทุนปริญญาตรีอีก ก็เอานะ ใชไหม ทุนการศึกษามัธยมนี่ ทานชวยมาแลว แลวก็เรียนจบไปแลว 60
คนกวา พวกนัน้ เขาไมเขาสอบกัน ที่เขาสอบกันจริงๆ 15 คน พลาดไปคนหนึ่ง สํารองไปคนหนึ่งได
จริงๆ 34 คน
นี่ก็เปนความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท การสงเคราะหนักเรียนนี่เปนปญญาบารมีนะ เอา
ตอนี้ไปพรใหพรนะ ตั้งใจรับพรนะ ตอนรับพรตั้งใจอธิษฐานใหดนี ะ เอาตามชอบใจของเรา เอาผล
ในชาตินดี้ วย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่เกิดในชาตินี้ ทีเ่ กิดไวที่สุดคือวา พระมหาลาภ หรือ หมอ
สมศักดิ์ มาบอกวา มีทันตแพทยคนหนึ่ง ทานเอาพระ พระคําขาว และ พระมหาลาภ นี่ใหไป ใหทํา
สรอยหอยคอ แกก็อธิษฐาน เชามานี้ แกก็นั่งพนมมือใหหลวงพอชวย ใหมีแขกมากๆ มีคนไขมากๆ

ทําซะตั้งแตเชา 4 ทุมยังไมไดกลับบาน หลายวัน ในที่สุดเหนื่อย ก็ตองบอกวา หลวงพอขอเบาๆ
หนอยครับ นายเจ็ง อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ แลวอีกคนที่ หัวหิน แกเลาใหฟงวา กวยเตี๋ยวแกเคย
ขายอยางดีวันละ 2500 กวาบาท ทีนี้ตอนเชาแกมีหลวงพอ แกแขวนคอแลวยกมือไหว เจาพระคุณ
หลวงพอ วันนี้ขอใหมีคนมาซื้อมากๆ ขายไดวันละ 7000 เศษ จะตายอยูแลวเวลานี้อยาง นายเจ็ง ก็
เหมือนกัน คนมามากๆ หนักเขาบอก แมกะยาขอเบาๆ หนอยเพราะวาตองเสกขาจริงๆ ถึง 3 เดือน
แลวตองมาทําเปนผง เมื่อทําเปนผงแลวตองปลูกอีกเปนพิเศษ ทําไดยากมาก ก็เปนอันวา ใครมีไว
แลว อาราธนาไวใหดนี ะ แตวาอยาเผลอ เจาประคุณหลวงพอ ขอใหวนั นี้เจาหนี้มาทวงนะ อยานะ
เดี๋ยวมาแหลกเลย เอาอยางนีด้ ีกวา เจาประคุณหลวงพอ ถาเผอิญวันนี้เจาหนี้มาขอใหไมพบขกัน ดี
ไหม เอาจบแคนีนะ

พระธรรมเทศนา เรื่อง พุทธประวัติ
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2533
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตภภมพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ได
พรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ ในวันพระขึ้น 15 ค่ํา รึไง ตาหงา ขึ้นรึ ขึ้นแนนะ ฉันไมคอย
สบาย วานนี้ไมคอยสบาย วันนี้กย็ ังไมดี การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจบําเพ็ญกุศลราศี
ในวันนี้เพราะวามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
วันนีก้ ็จะขอเลาความเปนมาของ พระพุทธเจา ของเรา ในสมัยที่เปนฆราวาสอยู เวลานั้น
องคศมเด็จพระบรมครูปรารถนาพระโพธิญาณ ความจริงทานปรารถนาพระโพธิญาณมาสิ้นเวลา 4
อสงไขยกับแสนกัป เปนเวลาครบที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณพอดี แตทวา องคสมเด็จพระ
ชินศรีไดเกิดเปนลูกกษัตริย ตอมาก็แตงงาน มีลูกชายหนึง่ คน
แตวาวันหนึ่งองคศมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไปเทีย่ วในสวน ตอนแรก
ที่ไปพบเด็กเกิดใหม ทานถาม นายฉันนะ วานี้อะไร ก็ตอบวาเด็กใหม ตอมาก็พบคนหนุมคนสาว
ตอมาพบคนแก ตอมาพบคนปวย ตอมาพบคนตาย หลังจากนั้นวันสุดทาย เทวดาไดแสดงภาพ
พระสงฆ เวลานั้นพระสงฆยงั ไมมี แสดงภาพเปนนักบวช ตามที่เรานุงหมผาแบบนี้ องคศมเด็จพระ
ชินศรี ถม นายฉันนะ วานีอ้ ะไร เทวดาก็ดลใจวา นีพ่ ระสงฆในพระพุทธศาสนา พระผูนี้เปนคน
หมดทุกข ไปถึงนิพพาน ปฏิบัติตนถึงนิพพานได ก็หมดทุกข ก็เปนอันวา อาศัยบารมีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่บําเพ็ญบารมีมา 5 อสงไขกับแสนกัป เปนเครื่องดลใจ ก็ตัดสินใจวา
การเกิดในโลกนี่มันเต็มไปดวยความทุกข มีความไมแนนอน
อันดับแรก เกิดมาก็เปนเด็ก เปนเด็กก็ชว ยตัวเองไมได มีความทุกขอยู
ตอมาเปนหนุม เปนสาวความเปนหนุมเปนสาว ก็มีความดิ้นรนเรื่องกามารมณเรือ่ งความ
เปนอยู
ตอมาแตงงาน ก็หางานเลีย้ งตัว
ตอมาเปนคนไขปวย ก็ไมมีความสุข
ตอมาเปนคนแก ก็ไมสามารถทําอะไรไดสะดวก
ตอมาไมชาก็เปนคนตาย
การหลงอยูในโลกแบบนี้เปนการเวียนวายตายเกิด ในวัฏฏะไมมีความสุขเราตองการความ
เปนสมณะ คือ เปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา ตองการนิพพานเปนที่ไป เมื่อองคสมเด็จพระจอม

ไตรบรมศาสดาดําริอยางนีแ้ ลว ตอบกลางคืนองคศมเด็จพระประทีปแกวคิดจะหนี พระนางพิมพา
ออกบวช ก็ยองเขาไปดูหอง พระนางพิมพา กอน เห็น พระนางพิมพา นอนหลับอยู มีลูกนอยเพิ่งจะ
คลอดใหม 1 คน คือ พระราหุล ก็ตัดสินใจคิดวา วันนี้เรากับเธอจากกันเราตองการอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณ จึงไดขึ้น มากัณฐกะ มี นายฉันนะ เปนหัวหนานํามาออกไป พอไปถึงประตูใหญ
ประตูนั้นตามธรรมดาตองใชคนพันคนเปด เวลาเปดหรือปดตองใชคนพันคน พอถึงแลวองคสมเด็จ
พระทศพลคือวา ถามาเปดไมได นายฉันนะ เปดไมได เราจะเปดเอง
ก็เปนอันวาเทวดาชวยเปดให เมื่อเปดประตูออกไปแลวก็ขับมาออกมา ไปพบ พระยา
มาราธิราช พระยามาราธิราช ทําตัวใหปรากฏไมใชแสดงตัวเปนยักษนะบางภาพเขาเขียนเปนยักษ
พระยามาร เปนเทวดา ชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี แสดงตัวเปนเทวดาชัด ยกมือหาม ถามวา สิทธัตถะ จะ
ไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตอบวา เราปรารถนาพระโพธิญาณ เขาบอกวาจะไปทําไมอีก 7
วันตําแหนงพระจักรพรรดิจะถึงทานแลว ทานจะเปนราชาปกครองโลกพระพุทธเจาก็บอกวาขึน้ ชื่อ
วาความเปนพระราชาก็ตองเวียนวายตายเกิดเปนวัฏฏะเราไมตองการ เราตองการนิพพาน พระยา
มาราธิราช ก็หลีกไป
ในที่สุด องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงผนวช เลาลัดๆ ไปเลยนะ ตาหงา นะพอบวชแลว
ปรากฏพอเขาไปถึงที่สถานสําคัญก็เอาพระขรรคตัดผม ตัดแลวก็ถอดเครื่องทรงทั้งหมด มอบให
นานฉันนะ มากัณฐกะ ก็ตาย นานฉันนะ ก็แบกเครื่องแตงกายมาพระราชวัง ทวาการตัดผมของ
พระพุทธเจา ทานพุทธบริษทั บรรดาชางพระทั้งหลายที่ปนผมพระพุทธรูปนะปนผิดกันเยอะ ปน
แลวกก็มีจุกไวขางบน เปนความเขาใจผิด นึกวาพระพุทธเจาเปนคนธรรมดา ปน แลวมียอดแหลมไว
ขางบนอันนี้กผ็ ิดเหมือนกันความจริงเมื่อพระขรรคตัดแลวบรรดาผมทั้งหมดของพระพุทธเจา ขด
เปน ทักษิณาวรรค วนติดอยูบ นศีรษะ เหมือนกับคนหัวโลน เหมือนไมมีผม จําไวใหดีนะ ไมมียอด
ไมมีปุมอยูขา งบน ชางเขาปน ผิด แตเขาทําไวแลว ก็แลวกันไป
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็ทรงศึกษา จรณะ ของพราหมณ ก็แสดง
หาความรูกอนศึกษาธรรมะของพราหมณอยู 6 ป ทวาธรรมของพราหมณนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั
ที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรี เปนความรูที่ปฏิบัติเพื่อตัวไมไดปฏิบัติเพื่อใจในที่สุดองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ปฏิบัติในสํานักของ อาฬารดาบส และ อุทกดาบส ทั้งสองทาน ได
สมาบัติ 8 ความจริงพราหมณเขามีความรูข ึ้นสูงสุด คือ สมาบัติ 8 เทาที่จะพึงได
หลังจากนัน้ ก็ปฏิบัติตามพิธีของพราหมณ อดอาหารจนกระทั่งยืนก็จะลมเอาลิ้นดันเพดาน
บาง กัดฟนบาง อะไรบางเปนตน ทนทุกอยางทําใหรางกายของเราบรรลุมรรคผล (ไมชัด)
องคสมเด็จพระทศพลก็ดําริวา ก็คิดวา การบรรลุมรรคผล ไมใชทางกายตองเปนทางใจ
ตอนนั้นผอมมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงละจากการปฏิบัติทางกาย มาปฏิบัติทางใจ ทวา
การปฏิบัติทางใจ เวลานั้นปรากฏวา เวลานั้นมีหญิงคนหนึ่งที่เปนเจาของขาวมธุปายาสนะ นาง

สุชาดา นางสุชาดา แกเปนคนแตงงานแลว ไมมีลุก แตมาหลายป เปนคนร่ํารวย ก็ไปที่ตนไทร ไป
บนเทวดาที่ตน ไทรวา ถามีลูกเมื่อไหรจะนํา ขาวมธุปายาส มาถวายเทวดาก็เปนอันวาเวลานัน้ องค
ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา กําลังตองการอาหารพอดี และ นางสุชาดาแกมีลูกแลวนี่ ตอน
เย็นแกใชนางทาสี ชื่อ นางบุณ ไปที่โคนตนไทร ปดกวาดบอกวาพรุงนี้เราจะไปแกบน และนางทาสี
ไปเจอะพระพุทธเจานั่งเขา นางจึงบอกวาพระแมเจา เทวดานั่งคอยแลวเจาคะ เมื่อ นางสุขาดา ทํา
ขาวมธุปายาสเสร็จก็นําไปถวายพระพุทธเจา เวลาถวายก็ใสถาดทองไปถวาย
เวลานั้นขณะที่องคศมเด็จพระบรมศาสดาปฏิบัติอดอาหาร บาตรหายไปจากตนองคสมเด็จ
พระทศพลจึงไดมองหนา นางสุชาดา แสดงวา ฉันไมมีอะไรจะใส นางสุชาดา ก็รูใจ ถวายทั้งถาด
ทอง พระพุทธเจาก็ทรงแบงอาหารไวหลายวัน กินหลายวัน หลายอาทิตย เมื่อฉันหมดก็ดําริในใจวา
เราจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม วันนี้เปนอันรูกัน ก็นําถาดไปที่แมน้ํา กระแสน้ํากําลัง
ไหลเปนน้ําหลาก อธิษฐานในใจวา ถาเราจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ขอใหถาดลอยทวน
กระแสน้ําขึน้ ไป
ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณขอใหถาดลอยตามน้ําก็เปนทีน่ า
อัศจรรย ถาดลอยทวนกระแสน้ําทั้งๆ ที่น้ําไหลเชีย่ วมาก ถาดลอยทวนกระแสน้ําไปไกลพอสมควร
ก็จมลง ถาดจมลงก็ไปซอนที่วิมานของพญานาคราช ชื่อ กายนาคราช พระพุทธเจาทุกองคก็ลอย
ถาดทองคําเหมือนกันเหมือนกันทุกองค ถาดนี้ไปซอนกันกับถาดลูกเดิมที่พระพุทธเจากี่องคกต็ าม
ถาดก็ซอนกันอยู เสียงถาดกระทบกันดังแกรก พญานาคแกลืมตาขึ้นมา แกบอกวา อะไร นอนยังไม
ทันครึ่งตื่น พระพุทธเจาบรรลุอีกแลวหรือ (ไมชัด) นอนหลับตลอดกาล นากลัวจะถวายกัญชากับ
พระ (หัวเราะ) แกงใสกัญชามาก
ก็เปนอันวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมือ่ เห็นถาดลอยทวนกระแสน้าํ ก็ดีใจ คิดวา การ
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เราตองไดแนนอน ในทีใ่ กลๆ นั้นองคสมเด็จพระชินวร เห็นตนไม
ตนไมอัสสัตถพฤกษเปนตนไมใหญ มีใบใหญคลายตนโพธิ์ ก็คิดวา จะอาศัยตนไมนี่เปนที่บําเพ็ญ
พระสมณธรรม ถาวันนีไ้ มไดบรรลุมรรคผล จะไมลุกจากที่นี้ จะตายอยูที่นี่แหละ พอถึงตนโพธิ์ ก็มี
พราหมณเอากําตนหญามาถวาย 8 กํา หญาคา ก็เอามาปูนั่ง หันหลังใหตนโพธิ์ หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรม มีสมาบัติ 8 เปนพื้นฐาน อยาลืมนะวา สมาบัติ 8 ทานไดแลว
ตอมาหลังจากนั้น ขอเลาลัดๆ พอใกลวันใหม ได บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระ
อรหันตองคแรกในโลก เมื่อเปนพระอรหันตแลว ก็มาดําริในใจวา ธรรมะของเราที่บรรลุแลวยาก
มาก ยากแกการบรรลุของบุคคล ถาจะสอนใหคนรับฟง ใหคนปฏิบัตติ นอยางนีเ้ ปนเรื่องยาก เวลา
นั้น ทานสหัมบดีพรหม ทานแสดงภาพใหปรากฏ นําพิณ 3 สาย มาแสดงบอกวา ดีดพิณ 3 สาย เสน
ที่มันหยอนยานเกินไปมันก็ไมดี ถาตึงเกินไป มันก็ไมดี ตองปานกลาง แลวก็บอกวาคนที่เกิดมารใน
โลกนี้ เปนคน 4 เหลา สภาพคนไมเหมือนกัน คือ
1. อุคฆฏิตญ
ั ู คนที่มบี ารมีเต็ม เกิดมาแลวมีปญญามีมาก สามารถบรรลุมรรคไดงายมี
อยู

2. วิปจิตัญู คนที่มีบารมีเต็ม แตปญญาทึบไปนิดหนึ่ง ฟงธรรมแตหัวงขอเล็กนอยไม
เขาใจ ตองอธิบาย จึงบรรลุมรรคผล
3. คือ เนยยะ ตองปลุกปล้ํากันหนอย สอนไมคอยจะจํา แตพยายามสอนหนักๆ เขาก็จํา
ได บรรลุไดเหมือนกัน
4. คือ ปทปรมะ บุคคลประเภทนี้ เต็มไปดวยบาป ตองกลับลงนรกใหมสอนไมได
ก็
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบดวยญาณบารมีของพระองคดวยแบบนี้แลว
ตัดสินใจจะสอนพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากับคน ก็นึกวาเราจะสอน
กับใครดีเปนคนแรก บุคคลที่จะสอนตองมีมรรคมีผลถาไมมีมรรคไมมีผลกําลังใจเราก็เสีย ก็นึกถึง
อาฬารดาบส และ อุทกดาบส ทั้ง 2 องค อาจารยทั้งสองของเรา เวลานั้นอยูที่ไหนเพราะทานได
สมาบัติ 8 ก็ทราบวาเวลานี้อาจารยทั้งสององคตายแลว ทราบดวยความเปนทิพยของใจ ทราบแลวก็
นึกเสียดายในใจวา อาจารยทั้งสองของเราฉิบหายจากความดีเสียแลว เพราะวาถามีชวี ิตอยู ฟงเทศน
ของเราเพียงแคยอๆ ทานทั้งสองก็จะไดบรรลุอรหันตทันทีเวลาตายจากความเปนคนไปเกิดเปน
อรูปพรหม อรูปพรหม ไมมีอายตนะ ไมมีตา ไมมีหู ไมมีจมูก ไมมีลิ้น ไมมีกาย มีแตใจรับฟงเสียง
ไมได ตอไปก็นึกถึง ปญจวัคคัย ฤาษีทั้ง 5 มี อัญญาโกณฑัญญะ เปนประธาน องคศมเด็จพระพิชติ
มาก็ทรงเสด็จไปโปรด อัญญาโกณฑัญญะ เปนประธานฤาษีทั้ง 5 ขอเลาลัดๆ นะพอเทศนครั้งแรก
โกณฑัญญะ บรรลุมรรคผลทันที และหลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรีเทศนเล็กๆ นอยๆ อีกวันให
หลัง 4 องค ก็บรรลุมรรคผล
เปนอันวา องคสมเด็จพระทศพลเทศนครั้งแรก เปนพระไดมรรคผลอรหันตทั้ง 5 องค
ดวยกัน ก็สงไปประกาศพระศาสนา หลังจากนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ประกาศศาสนา
เรื่อยมา ตอนตนๆ อาจารยหงา นึกเอาเองก็แลวกันนะวา ประกาศแบบไหน วันนีเ้ ทศนตอนตนยัน
จบ
หลังจากนัน้ ตอมาอีก 3 เดือน ใกลจะนิพพานอันนีใ้ กลจะ 80 ป องคสมเด็จพระชินศรีเสด็จ
อยูที่ ปาวาฬเจดีย เวลานัน้ ปวยมาก เวลาคนเขาไปหาทานทานไมเทศนสูตร ไมเทศนชาดก จะเทศน
เฉพาะศีล สมาธิ ปญญา เพื่อการบรรลุของบุคคล เปนอันวา สมเด็จพระทศพลปวยมาก ทานโกมาร
ภัจ ก็ไมอยูห มอประจําตัว
วันหนึ่งทานคิดในใจวา เวลานี้เราก็อายจุ 80 ปแลว แกมากแลว บริษัททั้ง 4 ของเราก็
ครบถวนบริบูรณแลว คือ หนึ่ง ภิกษุ บรรดาพระสงฆก็มีแลว พระสงฆที่เปนพระอรหันตก็มีมาก
ประการที่ 2 ภิกษุณี บรรดาพระที่เปนผูหญิงก็มีมาก ที่เปนพระอรหันตก็เยอะ อุบาสกก็มีมาก
อุบาสิกาก็มีมาก คําสอนเราก็เปนการเพียงพอแลว ถาบุคคลใดมีความเคารพองคสมเด็จพระจอมไตร
เคารพในคําสัง่ สอน คําสั่งสอนของเราสามารถสอนใหคนไปนิพพานได สมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ตัดสินใจวา นับแตบดั นี้เปนตนไป กลางเดือน 3 ทานตัดสินใจกลางเดือน 3 อีก 3 เดือน

ขางหนาคือ กลางเดือน 6 เราจะ นิพพาน ระหวางนางรังคู ที่ เมืองกุสินารามหานคร เวลานัน้ ก็
ปรากฏวาแผนเดินไหว พระอานนท อยูข างนอกก็ตกใจ เขาไปถารมองคสมเด็จพระจอมไตรวา
แผนดินไหวเพราะเหตุใด พระพุทธเจาบอกวา แผนดินไหวมีเหตุ 8 ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แสดงของผูมีฤทธิ์ หรือพระพุทธเจาบันดาล พระพุทธเจาปลงอายุสังขาร พระอานนท ก็ถาม
พระพุทธเจาบอกวา เวลานี้ตถาคตปลงอายุขัยสังขารแลว อีก 3 เดือนขางหนาจะนิพพานที่ เมืองกุสิ
นารามหานคร พระอานนท ก็คัดคานพระพุทธเจาบอกวา คานไมไดแลว ตถาคตตัดสินใจแลว
หลังจากนัน้ ปรากฏวา ทานโกมารภัจ ไปธุระกลับมา เห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
มีรางกายซูบซีดมาก ก็ตกใจ วาเราไมอยูองคสมเด็จพระจอมไตรปวยหนักอยางนี้เปนโทษหนัก จึง
ทํายาขึ้น แลวถามพระพุทธเจาวา เปนอะไร อาการเปนอยางไร พระพุทธเจาก็ไมบอก เพราะถาบอก
ก็นิพพานไมไดทานก็ไมยอมบอก เมื่อไมยอมบอก ทานโกมารภัจ ก็ทํายาขึน้ เม็ดหนึ่งคิดวาถา
พระพุทธเจาฉันยาเม็ดเดียวเม็ดนี้ เราจะทราบทันทีวา พระพุทธเจาเปนโรคอะไรเปนยาตรวจโรค
หลังจากนัน้ จะถวายยาอีกเม็ดหนึ่ง โรคก็จะหายทันที ทานเกงขนาดนี้นะ ตาหงา นะ ไมงั้นเวลานี้
ตาหงา ตาไมบอดหรอก ฉันก็ไมปว ยใชไหม ในเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว นําไปถวายพระพุทธเจา
พระพุทธเจาไมแบมือรับ คว่ํามือเสีย ถวาย 3 ครั้ง ทานก็ไมยอมรับ ทานโกมารภัจ ก็เสียใจวา ยา
ขนานนี้ใหใครกินก็ไมสมควร เพราะทําเพื่อถวายพระพุทธเจา จึงนําไปใสในบอน้าํ บอน้ําลึก 9 วา
น้ําฟูขึ้นมาถึงปากบอเปนเรือ่ งอัศจรรย แลวในตอนหลัง พระรจนาจารยทั้งหลายเขียนวา น้ําพุงเลย
ยอดบอไป 7 ชั่วลําตาล มากไปหนอยนะ แตความจริงแคปากบอ น้ําฟุขนึ้ ไปถึงปากบอก็ใชได
ถึงเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ํา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกับ พระอานนท อานันทะ ดูกร
อานนท วันพรุงนี้ เราจะนิพพาน ที่ เมืองกุสินารามหานคร ระหวางนางรังคู เธอจงไปเตรียมพระ
วันนี้ ไป เมืองกุสินารามหานคร จะเดินไป พระอานนท ก็บอกวา เมืองกุสินารามหานคร เปนเมือง
เล็กพระเจาขา ควรจะนิพพานเมืองใหญ ๆ จึงจะเหมาะ พระพุทธเจาก็บอกวา เมืองกุสนิ ารามหานคร
เมื่อกอนนี้เปนเมืองของพระเจาจักรพรรดิ เปนเมืองที่มีคนมาก เราจะนิพพานที่นนั้
ก็เปนอันวา พระอานนท ก็ประกาศกับบรรดาพระสงฆทั้งหลายวา วันนี้องคสมเด็จพระ
จอมไตร จะไป เมืองกุสินารามหานคร วันพรุงนี้จะนิพพาน ใครจะไปบางก็ไป พระก็ตามกันไป มี
พระตามกันไปเวลานั้น2 แสนรูป พอเดินไปจาก ปาวาสเจดีย ประมาณ 60 โยชน ก็ปรากฏวา
พระพุทธเจาเหนื่อยมาก บอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตเหนื่อยมาก เธอจงปู
สังฆาฏิตถาคตจะนั่งพัก พระอานนท ก็รองไห เพราะระยะทางแค 60 โยชน พระพุทธเจาไมเคยบน
วาเหนื่อย
เมื่อ อานนท ปูผาสังฆาฏิแลว พระพุทธเจาก็นั่ง แลวบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคต
กระหายน้ําเหลือเกิน เธอจงไปตักน้ํา เวลานั้นเปนการบังเอิญอยางยิง่ ที่บรรดาเกวียน 500 ขามไป

พอดี น้ําก็ขุนมาก พระอานนท นําบาตรพระพุทธเจาจะตักน้ํา น้ําขุน จึงไมตกั มา กลับมากราบทูล
องคสมเด็จพระบรมศาสดา บอกวา เวลานีน้ ้ําขุนมาก เกวียน 500 เพิ่งขามไป
องคสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก น้าํ ขุนก็ไม
เปนไร ตถาคตจะฉัน พระอานนท กลับไปใหม เวลานั้นเห็นน้ําใสแจว พระอานนท กลับมาเห็นเปน
อัศจรรย มันไมนาจะเปนไปได เพราะมันอยูใกล เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรรับน้ํามาฉันแลว พระ
อานนท จึงถามถึงความอัศจรรยวา เมื่อกีเ้ กวียน 500 ขามไป น้ําขุนเปนตม พอกลับไปอีกทีน้ําใสเปน
เพราะอะไร
พระพุทธเจาบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท มันเปนกรรมของตถาคตสมัยเมื่อตถาคตเปน
ลูกชาวนา พอถึงเวลาเที่ยงวัน พอแมปลอยควายจากไถนาใหนําควายไปกินน้ํา พอดีไอน้ําบอเล็กๆ
บอน้ําบอตีนควาย ตาหงา จําไดไหมละมันมีอยู 2 บอ บอหนึ่งน้ําขุน เจาควายก็เอาปากไปแหยทนี่ ้ํา
ขุน ต.ช สิทธัตถะ คิดควายเหนื่อยขนาดนี้ ไมนาจะกินน้าํ ขุน ควรจํากินน้ําใส จึงดึงสะพายยายปาก
มาบอน้ําใสไมตองเดิน แตยายปากเทานั้นนะ ทานบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท กรรมเพียงเทานี้
นั่นแหละที่ตถาคตตองพบกับน้ําขุน ครั้งแรกก็เพราะควายมันจะกินน้ําขุน ดึงปากมันใหมากินน้ําใส
น้ําจึงใสภายหลัง ขึ้นชื่อวา กฎของกรรมเพียงเล็กนอย ถึงแมวาจะเปนการหวังดี ชือ่ วา ควายกินน้ํา
ขุนไมดี กินน้ําใสดี ก็ยังทําใหพระพุทธเจา กระหายน้ําไปอยูพักหนึ่ง
หลังจากนัน้ เมื่อฉันน้ําเสร็จก็พาบรรดาพระภิกษุทั้งหลาย ไปสู เมืองกุสนิ ารามหานคร ไป
พักที่บาน นายจุนท พอไปพักที่บาน นายจุนท เวลานัน้ ก็ปรากฏวา นายจุนท เห็นพระทั้ง 2 แสน
องคนี่นะ กับขาวนอยๆ ก็ทาํ ไหวนะ ตาหงา ใชไหมละ ก็ฆาหมูเปนการใหญ และมีอาหารอยางอื่น
ดวย ขณะที่ทาํ กับขาว บรรดาเทวดานางฟาทั้งหลายก็เอาของทิพยถวายพระพุทธเจา เทลงไปในนั้น
ของทิพยนี้ธาตุพระองคอื่นยอยไมได กินแลวตายหมด มีธาตุของพระพุทธเจาองคเดียวยอยได เวลา
ที่เขาเอาภัตตาหารมาถวาย ทานบอกวา นายจุนท อาหารที่มีเนื้อสุกรออน ใหนํามาตถาคตแตผูเดียว
องคอื่นกลับฉันไมได อาหารอยางอื่นถวายพระ นายจุนท ก็ทําตาม เมือทานฉันอาหารเสร็จแลว ฉัน
นิดเดียว ก็สั่งใหฝงอาหารใหหมด ใครอยากินตอไมไดเปนอันขาด
หลังจากนัน้ แลว องคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ลา นายจุนท ไป กุสินารามหานคร เขาไป
ในวิหาร มีวหิ ารอยูหลังหนึ่งเขาไปที่นั่น นอนคอยตาย นอนคอยนิพพานวันรุงขึ้นจะนิพพาน
หมายถึงวาเมือ่ ไดอารมณจะนิพพาน
ขณะนัน้ ปรากฏวามีเทวดาเยอะแยะบูชาพระรัตนตรัยกัน
เทวดาบาง นางฟาบาง ปลอยดอกชบามาจากสวรรคในบริเวณนั้นเต็มไปหมด คนเดินไปเดินมาตอง
ลุยไปถึงหัวเขา ดอกชบามีพระถวายงานพัดอยูองคหนึ่ง พัดบังหนา เทวดามองหนาพระพุทธเจาไม
ถนัดก็ดําหนิพระ พระองคนี้นั่งยังหนาพระพุทธเจา เรามองเห็นไมถนัด แตพระมองไมเห็นหรอก
พระพุทธเจาทราบบอกวา เธอขยับลงไปหนอยซิ เทวดาเขาวาเอา

หลังจากนัน้ มีพราหมณคนหนึ่งมาขอถามธรรมะพระพุทธเจาขอถามปญหาพระก็หาม บอก
วา เวลานีพ้ ระพุทธเจาปวยหนักกําลังจะนิพพาน พระพุทธเจาบอกวา ปลอยเขามาเถอะ ที่ตถาคตมา
ที่นี้ก็เพราะวา จะสงเคราะหลูกชายคนนี้คนนี้นอกจาตถาคตแลว ไมมใี ครสอนได ก็เปนอันวา เขาจะ
ถามปญหาพระพุทธเจาบอกวา ไมตองาถม อยาถามปญหาเปลาๆ เวลามันนอย ศึกษาพระธรรมก็
แลวกัน พระพุทธเจาก็แนะนําวิธีปฏิบัติ สังโยชน 10 ประการ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตอง
ปฏิบัติกันนะ พระก็เหมือนกัน อยาบวชเฉยๆ ใหเสียผาเหลืองนะ ถาบวชพระเขามาเฉยๆ ไมสนใจ
สังโยชน เสียผาเหลืองเปลาๆ เสียขาวชาวบานเปลาๆ ไมเกิดประโยชน สังโยชน 10 ประการนี้เปน
เหตุใหเกิดมรรคผลทําไดเปนตอน คือ
ตอที่หนึ่ง พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี ตัดสังโยชน แค 3ขอ คือ สักกายทิฏฐิ ใชปญญา
เบาๆ ใหมีความรูสึกวา ชีวติ ของเรานี้มันตองตาย คนเราถาไมคิดถึงความตาย มันก็เลวเต็มทีแ่ ลว
ชาวบานเขาตายกัน เราก็ตองตาย
ประการที่ 2 มีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เขาดูที่ศีล ดูทวี่ ินัยกัน
นะ เขาดูวาระเบียบปฏิบัติไอระเบียบปฏิบัตนิ ี้ถาปฏิบัติไมเคารพจริงโกหกพระพุทธเจากัน ก็ลงนรก
กัน ถาเคารพกันจริงๆ ตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่พระพุทธเจาตรัส
และขอที่ 3 รักษาศีล 5 บริสุทธิ์
ขอที่ 4 จิตตองการพระนิพพาน
อยางนี้เปน สังโยชน 3 ตองการเปน โสดาบัน ทําไมยาก และบรรดาพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา เวลาบวชเขามา อยาละเหตุ 3 ประการนี้นะ แมจะทําความดีขนาดไหนก็ตาม ถา
จิตใจไมทรงเหตุ 3 ประการนี้ ก็ไมพนนรกกัน ถึงแมวา คนที่เขาใจวา คนบวช ผูชายมักจะบอกวา
ฉันบวชได ฉันบวชไดนี้ลงนรกกันเปนแถว พระลงนรกมากกวาคนธรรมดา พระมีสิกขาบทที่
จะตองปฏิบัตถิ ึง 227 สิกขาบท ฆราวาสมี 5 สิกขาบท ถามีความประมาทเมื่อไหร ก็ลงนรกเมื่อนัน้
คําวาอาบัติ ก็คอื บาป อาบัติจริง ตองความชั่ว คือ สังโยชน 10 ประการ พระละไมได
อันดับแรก อยางนอยที่สุด ตองทําได 3 อยาง หนึ่ง นึกถึงความตาย สองอยมรับนับถือ
พระพุทธเจาพระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ สาม มีศีลบริสุทธิ์ และก็สี่ เปนกรณีพเิ ศษ
ตองมีพระนิพพานเปนทีไป อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน ถาทุกคน ผูชาย ผูหญิง ปฏิบัติไดใน
กรรมบถ 10 เรียกวา พระสกิทาคามี
ประการตอไป ก็เมื่อเห็น พระสกิทาคามี แลวก็เปน พระอนาคามี ก็ตดั กามฉันทะ ดวย
อสุภกรรมฐาน เมื่อตัด ปฏิฆะ คือ ความโกรธ ดวย พรหมวิหาร 4 ทคิดอยางนี้เปน พระอนาคามี เลย
เวลาแลวนะ ตาหงา นะ แลวฌานตองทํา แตไมติดอยูที่ รูปฌาน อรูปราคะ ตัด อรูปฌาน มานะ ตัด
การถือตัวถือตน สุทธัจจะ จิตตัดอารมณฟงุ ซาน อวิชชา ตัดความพอใจในมนุษยโลก พรหมโลก เท
วโลกตองการพระนิพพานเปนที่ไป

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย อาจารยหงา ใหเทศนตั้งแตตน จนหมดแลวนะ เสียง
ก็ไมมี ความจริงไมสบาย ไมสบายเมื่อวานยังเดินไมไหว วันนี้ก็ทนๆ ลง บายนี้จะลงไดไมไดไมรู
เลย ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้นะ

