ขึ้นชื่อวาการสรางสรรคประเทศชาติใหมีความสุข อยาไปรอแตทางราชการเพราะ ทาง
ราชการนั้นจะทําอะไรขึ้นมาทันที พิธีกรรมมันก็มาก กวาถั่วจะสุกงาก็ไหมดีไมดีเงินทองที่สงไปก็
ระเหยไปเสียหมด เสียหายไปมาก ยิ่งเอาอาตาสาเขาไปคุมหนวยราชการดวยก็ไปกันใหญ แลว
หนวยราชการบางหนวยก็แสนจะนาเอือมระอาไมไดสนใจกับคุณคาของเงินที่ชาวบานเขาให
เฉพาะบางคนในหนวย แลวก็บางทีเกือบจะเต็มหนวย ชวยกันสรางความบรรลัยใหกับประเทศชาติ
แตอาการอยางนี้มันเปนกฎของกรรมของคนที่สัตวในอบายภูมิขึ้นมาเกิดมาก เราอาสัตวในอบายภูมิ
เขาไปบังคับเรา เราก็ตองตกอยูในอํานาจของเขาดวยความเดือดรอน ซึ่งตางจากบางคนที่มาจาก
พรหมหรือเทวดา แลวก็คนประเภทนี้มุงหนาใหประเทศชาติเจริญ ทําเพื่อความดีทกุ อยาง แตวามี
กําลังนอยกวาสัตวใหญในอบายภูมิ เขากลับบริหารอะไรไมได
การลอยกระทงนี้เปนการบูชารอยพระบาทขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถที่ทรงแสดง
รอยพระบาทใหปรากฏ คือทรงอธิษฐานไวที่ แมนํา้ นัมมทานที ตามพระบาลีกลาวไววาอยางนัน้ แต
จริงๆ แลวไมใชในแมน้ํา ถาในแมน้ําพญานาคมายาก แตความจริงมันเปน ปากน้ํานัมมทานที เปน
จุดหนึ่งของทะเลหรืออยูใ นหวงของทะเลที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงแสดงรอยพระบาทไว ทั้งนีก้ ็
เพื่อใหเปนไปตามอัธยาศัยของพญานาคและสัตวน้ําทั้งหลาย
แตการลอยกระทงนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ถาเราจะปรารภแตรอยพระพุทธบาท
อยางเดียว ก็เห็นวาไมสมเดตุสมผล ความจริงแลวขอใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนตั้งใจบูชาพระ
รัตนตรัย นั่นก็คือ บูชาพระพุทธเจา บูชาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวร แลวก็ บูชา
พระอริยสงฆทั้งหลาย อยางนี้เราจะมีบุญใหญ ไดรัตนะถึง 3 ประการ หรือวาอนุสสติทั้ง 3 ประการ
ทาวเวสสุวัณ คือ พระเจาพิมพิสาร เรารูแลว ถาม ทานธตรฐ วาอดีตของทานเคยเปนอะไร
มาตอนเปนมนุษย ทานบอกวา อดีตผมเปน พระราชาเมืองพาราณสี ครับ ก็เลยถามทาน เวลานั้นไม
มีพระพุทธศาสนาเปนเทวดาไดอยางไร บอกเทวดาหรือพรหมไมจําเปนตองนับถือพระพุทธศาสนา
เสมอไป พราหมณก็เปนเทวดาเปนพรหมได ไอเราก็โงไปถามทาน เวลานี้ทานเปน พระอนาคามี
พระอริยเจาเบือ้ งสูง ทานเปนกันหมดแลวนี่ ก็หันไปถาม ทานวิรูปกษ ถาม ทานวิรูปก ษ วาอดีตทาน
เปนอะไร อดีตผมอยูปกษใต ประเทศไทยนี่เอง คนไทยนะ เปนผูชายสูงมาก สมัย รัชกาลที่ 5 ได
ฌานสมาบัติ แตเวลาตายไมไดเขาฌานตาย ตายแลวเปน อินทกะ เลย แลวก็ ทานวิรูปกษ องคเกาขึ้น
ไปเปนพรหม องคนี้เปนแทนเกงมาก พอหันไปหา ทานวิรุฬหก ทานวิรุฬหก บอกวา ผมเปน คน
กรุงเทพฯ ครับ ไมตอ งถาม หมดเรื่องหมดราวเลย
เมื่อ พ.ศ. 2508 ตอนนั้นเริ่มสอน มโนมยิทธิ ลุงพุฒิ ทานก็มา ทานบอกวาคุณอยาคิดวาคน
ที่มาเจริญพระกรรมฐานจะไดดีทุกคนเวลาตาย อาจจะเผลอไปก็ไดถาเผลอไปสํานักของผม ก็ตองวา
กันตามเหตุตามผล ใครนึกถึงบุญได ก็ไปสวรรคใครนึกไมไดกไ็ ปนรก มันสุดแลวคนนึกนะ ทานก็
บอกวาเอาอยางนี้ก็แลวกันลูกหลานก็คือลูกหลานผม ทานเคยเปนพี่มาหลายแสนชาติ ทีนี้เวลาเจริญ

พระกรรมฐานอยาคิดวาเวลาตายอารมณใจเสมอกัน เพราะถามีฌานโลกีย มีอารมณไมแน อาจจะ
เผลอได ทีนี้ขอใหทุกคน เวลาอุทิศสวนกุศล อางผมเปนพยานไวถาเขาถามเรื่องบุญกุศล ถาบังเอิญ
เขานึกไมออก ผมจะเปนพยานอางเองวารักอยางนั้นๆ ไว แลวก็ไลไปสวรรคเปนอยางต่ํา
ตามธรรมดาคนเรานี่ถากอนที่จะตายไปเปนสัตวนรกก็ดี ไปเปนเปรตก็ดีเปนอสุรกายก็ดี
เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี หรือจะไปนิพพานได อารมณสวนนี้ทั้งหมดมัน
จะตองมีอยูใ นตัวกอน แลวคนที่จะไปเปนเทวดา กอนตายตองเปนเทวดากอน เมื่อตายแลวจึงไปอยู
ดินแดนเทวดาไดคนที่ตายแลวจะไปเปนพรหม ก็ตองเปนพรหมไปตั้งแตกอนตาย ถาตายแลวจะไป
นิพพาน ก็ตองมีอารมณเฉพาะนิพพานประจําตัวกอน
ถาคนดีจริงๆนะ อยูทวี่ ัดนี้นะ ไมตองสอนกันหรอก ไมตองเตือนกัน คําสอนขององคสมเด็จ
พระภควันต ฟงกันอยูทกุ วัน แลวจะตองมาเตือนอะไรกันอีกถาลงตองเตือนกัน แมวาผิดเดียวก็เลว
ทราม ถึงกับไมควรจะคบ เพราะวาเลวเกินกวาที่อนื่ เขาเลวกัน เพราะที่อื่นนะเขาจะเลวนะ เขาไมได
ฟงอยางนี้ เขาไมไดศึกษาอยางนี้ ไมไดรบั การอบรมอยางนี้ เขาอาจจะพลั้งเผลอ จะขาดจากวิชา
ความรู แตวาเรารับฟงทุกวัน วันละ 3 วาระยังเลว ก็แสดงวามันเลวเกินพอดีอยางนีผ้ มอยากจะพูดวา
เลวกวาสัตวเดรัจฉานที่ชาวบานเขาเลี้ยง เพราะอะไร ก็เพราะวาไมมใี จเปนคน มีรางกายเปนคน แต
มีใจเลวกวาสัตว คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคยนะ สอนใหคนเลวหรืออยางไร
ฟงถอยคําที่เราฟงทุกวันนะเขาแนะนําใหเลว หรือวาแนะนํากันใหดี จําไวใหดวี า อัตตนา โจทยต
ตานัง นี่พดู กันอยูเสมอๆ ปหนึ่งไมรูกี่รอยครั้ง
การทําลายศีลก็แสดงวาไมเคารพในพระพุทธเจา ไมเคารพในพระธรรมธรรมวินัย ไม
เคารพในพระสงฆ คนทําลายศีล ละเมิดศีลเปนอาบัตินะ มันไมเคารพ ถาเคารพแลวก็ไมฝนนะ ถา
ไมเคารพในพระรัตนตรัย พระพุทธเจาทรงเรียกวา เดียรถีย ไมทรงเรียกพระ ถือวาไมใชคนของ
ทาน เดียรถีย นี่ ติตถิยะ เขาแปลวาภายนอก เขาถือวาบุคคลนั้นเปนคนภายนอกพระพุทธศาสนาแม
จะหม ผากาสาวพัสตรอยูก็ตาม พระพุทธเจาไมถือวาเปนพุทธสาวก หนักไหมไมหนักนะ
เปนอันวาถาทานตองการใหพระเปนที่พึ่งจริงๆ ทานจะละ ปญจเวรทั้ง 5 ประการคือฆา
สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มสุราเมรัย นีถ่ าคนปฏิบัติไดอยางนีจ้ ึงจะไดชื่อวาเปนผู
เขาถึงเบื้องตนของพระพุทธศาสนา ถายังบกพรองในศีล 5 ขอในขอหนึ่ง ก็แสดงวาเราเขาถึง
พระพุทธศาสนายังไมครบถวน เปนอันวาการเริ่มตนของพระพุทธศาสนายังไมมีแท
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทผูอยากปรารถนาทรงความสุข ก็ขอใหรักษาศีลไวเปนปกติ แลว
การที่รักษาศีลเปนปกติก็อาศัยกําลังใจเปนสําคัญ ไมใชกายรักษาศีลนําใจรักษาศีล ทีพ่ ระเทศนบอก
วาถาทรงศีล ศีลรักษากายวาจา ใหเรียบรอยทั้ง 2 ประการ อันนี้ไมใช ความจริงตัวจริงๆ แลวศีล
รักษาจิตใหเรียบรอยนั่นเอง ถาจิตมันเรียบรอยแลวกายมันก็เรียบรอย ตามที่พระพุทธเจากลาววา
มโน ปุพพังคมา ธัมมามดน เสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จ
ดวยใจนี่แสดงวาถาใจของเราบริสุทธิ์ กาย วาจา มันก็บริสุทธิ์ นี่ความเลวที่เกิดจากกายวาจาก็เพราะ

อาศัยใจของเราเลว ถาเราเอาศีลเขามาควบคุมใจไวเสียแลวมันก็มีความดี กายวาจามันก็ดีดว ย นี่คนที่
มีปากเสีย มีวาจาเสีย มีรางกายเสีย ก็เพราะอาศัยใจเสีย อยูที่ไหนมันก็มีแตความทุกข หาความสุข
ไมได
ทุกวันตืน่ ขึ้นมาเวลาเขา ปรับปรุงใจวาวันนี้เราจะไมละเมิดศีล 5 ประการ กอนจะหลับลง
ไปก็มานั่งจด ตั้งแตเชามาถึงเวลานี้ เราละเมิดศีล 5 ประการขอไหนบาง ถามีการบกพรองเราก็คิดวา
วันพรุงนีจ้ ะไมยอมใหมีอยางนี้อีก นี่ถาใหมๆ ก็จะมีการบกพรองอยูบ าง มากบางนอยบางเปนของ
ธรรมดา ในที่สุดถาเราคิดอยางนี้จิรงๆ อารมณชินมันก็เกิด เมื่ออารมณชินมันเกิด จิตมันก็เปน
อัตโนมัติ โดยไมตองระมัดระวังก็แสดงวาเรามีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระ
ธรรมมีความเคารพในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์ ไอศีล 5 บริสุทธิ์ ใหอารมณจิตมันรักษาศีล 5 มี
อารมณทรงตัว โดยไมตองไประมัดระวังมัน แตวาทีแรกก็ตองระวังกันกอน พอศีล 5 มีอารมณทรง
ตัว นี่พดู ถึงฆราวาสนะ ถาพระตอง ศีล 227 ขอ เณรตอง ศีล 10 ขอ มันจะทรงตัวเปนอัตโนมัติ
เมื่อไร ก็แสดงวาเรามี สีลานุสสติกรรมฐาน ทรงตัวเปนฌานนั่นเอง
การที่ภิกษุจะตองอาบัติมี 6 อยางคือ
1. ตองดวยไมละอาย จําใหดีนะ โกนหัว หมผาเหลือง ยังสรางความชั่วเรียกวา คนไม
ละอาย
2.
ตองดวยไมรูวาสิ่งนัน้ เปนอาบัติ นีบ่ วชเขามาแลวไมศึกษา ความเปนพระมันก็ไมมี
บางทานบวชเขามาแลว มันขาดตั้งแตวันแรก ไมมีความเปนพระ เพราะหยิบของเขาเขา ราคาตั้งแต
วันแรก ไมมีความเปนพระ เพราะหยิบของเขาเขา ราคาตั้งแต 1 บาทขึ้นไป ก็พน จากการเปนพระ
แลว บวชใหมก็ไมเปนพระ
3. ตองดวยสงสัยแลวขืนทํา นี่ไมศึกษาใหดี
4. ตองดวยสําคัญวาไมควรในสิ่งที่ควร
5. ตองดวยสําคัญวาควร ในสิ่งที่ไมควร
6. ตองดวยลืมสติ
ตองจําใหดีนะครับ จะบอกวาพลั้งไป เผลอไป ลืมไป หรือไมรู ไมมีทางอาบิตปรับทุก
สิกขาบท เพราะ พระ แปลวา ผูประเสริฐ ถาทานเลว ทานจะมาหมผากาสาวพัสตรอยูท ําไม
อาบัติ ปาราชิกก็ดี สังฆาทิเสสก็ดี ถาละเมิดเขาแลว สําหรับ สังฆาพิเสส นี้ ตองอยู ปริวาส
กรรม จึงจะพนได สําหรับ อาบัติอาราชิก นั้น ไมมีทางพนเลยเพราะถาเปนเขาแลว ก็ไมมีทางจะพน
ถาบวชใหมก็ไมเปนพระ ถาสึกไปแลวบวชใหมกไ็ มกลับมาเปนพระอีก
สําหรับ อาบัติปาราชิกก็ดี อาบัติสังฆากิเลสก็ดี ขอบรรดาญาติโยมที่รับฟงทราบไวดวยวา
ทานที่เปนอาบัติปาราชิกหรือสังฆาทิเสส ถารวมในสังฆกรรมคือ
1. บวชพระ

2. ลงอัพภาน
3. ลงปาติโมกข
4. กรานกฐิน อยางนี้เปนตน
ขึ้นชื่อวา สังฆกรรมทั้งหมด ไมเปนสังฆกรรม ถามีพระทีเ่ ปนอาบัติปาราชิกหรือ
สังฆาทิเสสองคใดองคหนึ่ง ไมรวมในการอุปสมบทบรรพชา ทานที่บวชนั้น ไมเปนพระ ตองเปน
เณร และการเปนเณร ทานทีบ่ วชนั้นตองไปนั่งกับพระ กินกับพระนอนกับพระ ก็บาปตลอด
ญาติโยมทุกคน ถาหากวามีความสนใจไมตองการเขาอบายภูมิ ก็ขอใหทกุ คนทําลาย
สังโยชน 3 ประการเสีย อยาเจริญกรรมฐานเพลินไป ถาเพลินไปไมเขาไปตัด สังโยชน 3 มันจะไมมี
ความสุข ผลมันจะไมมีจริง ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงทุกคนจะทําสมาธิขนาด
ไหนก็ตาม อันดับแรก
1. อยาลืมความตาย
2. อยาลืมพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
3. อยาลืม ศีล 5 และ กรรมบถ 10
4. จิตจับจุดอยางเดียวนั่นคือ พระนิพพาน
ถาจะถามวาการขึ้นตนของการเจริญกรรมฐานทําแบบไหน ก็ตองตอบวาอันดับแรก ขอให
ทุกคนตั้งจิตจับอารมณพระโสดาบันใหได อารมณพระโสดาบันถือเปนการขึ้น ก. ไก ข.ไข ของ
กรรมฐาน ถาเราไมคิดทรงอารมณของพระโสดาบันก็ไมสามารถจะเอาตัวรอดได
ความจริงพระโสดาบันก็ยังไมนิพพานไมได แตวาพระโสดาบันทานแปลวาเปนผูเขาถึง
กระแสพระนิพพาน ฉะนั้นถาเขาเขตของพระโสดาบันได ทุกคนจะไมตกอบายภูมิ บาปเกา ทีท่ ํา
มาแลวทั้งหมด ไมมีโอกาสใหผล เราจะเกิดสลับกันไดแคมนุษยเทวดาหรือพรหม จนกวาบารมีจะ
เต็ม และการเต็มของบารมีก็มีเวลาจํากัดถาเปนพระโสดาบันขั้น สัตตักขัตตุง มีบารมีออนก็เกิดเปน
มนุษย 7 ชาติ เปนเทวดาหรือพรหม 7 ชาติก็เปนอรหันตไปนิพพาน ถาเปนพระโสดาบันขึ้นกลางที่
เรียกวา โกลังโกสะ ก็เกิดเปนมนุษยหรือเทวดาอยางละ 3 ชาติ ก็เปนพระอรหันต ถาเปนพระ
โสดาบันชั้นละเอียดที่เรียกวา เอกพิชี ก็เกิดเปนมนุษยอีกเพียงชาติเดียวก็เปนพระอรหันต นีก่ ็พดู
ตามแบบ
ตามความเปนจริง ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจิตมุงพระนิพพานเปนอารมณ แลวก็
ทรงคุณของพระโสดาบันดวย ถาตายจากความเปนคนก็ทราบแลววาการลงนรกไมมี จะเปนเปรต
เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานไมมี มีอยางเดียวคือ เทวโลกหรือ พรหมโลก ฉะนัน้ ในชวงที่อยูใ น
เทวโลกหรือพรหมโลกของทาน ยังไมทนั หมดบุญวาสนาบารมี พระศรีอาริย ก็ตรัส ทานพวกนีท้ ี่
ตาม พระไตรปฏก บอกวาฟงเทศนเพียงแคจบเดียวเปนพระอรหันต
ก็เปนอันวาการกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกชาติหนึ่งไมมีความหมาย ไมตองกลับมาเกิดใหม

กฎในการปฏิบัติในขั้นแรกจริงๆ ใหตั้งใจวา
1. เราไมลืมความตาย
2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
3. มีศีล 5 บริสุทธิ์เปนอันดับแรก
4. หวังไวจดุ เดียวคือ พระนิพพาน
อันนี้เปนหลักสูตรเบื้องตนของบรรดาทานพุทธบริษัท แตวิธีปฏิบัติจริงๆที่ตองการจะให
จิตทรงตัว ก็ตองใชลมหายใจเขาออกเปนพื้นฐาน ตองรูลมหายใจเขารูลมหายใจออก การรูลม
หายใจเขา รูลมหายใจออก อาจจะทําไมไดตลอดกาลตลอดสมัยก็จริงแหล แตทวาทําไดเฉพาะเวลา
จํากัด เวลาเราจะใชเวลานอยๆ สักครั้งหนึ่ง 2-3 นาทีก็ได 5 นาทีก็ได 10 นาทีก็ได มากกวานั้นก็ได
แตอยางนอยก็ไมควรใหนอยกวา 3 นาที หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา นี้เปนการฝกหัดเบื้องตน
หายใจเขาก็รหู ายใจออกก็รู หายใจเขารูอ ยูหายใจเขา หายใจออกยาวหรือสั้นก็รู ถาขณะใดรูล ม
หายใจเขารูลมหายใจออก โดยจิตไมคิดถึงอยางอื่น เวลานั้นชื่อวาจิตพนจาก นิวรณ จิตเปนสมาบัตมิ ี
อาการทรงตัว ถึงแมเราจะทําคราวละนอยๆ แตทําเรื่อยๆ ไปไมชาความเคยชินก็เกิด เมื่อความเคย
ชินเกิด อารมณก็จะเกิดเปน ฌาน
การภาวนาจะใชอะไรก็ไดตามใจชอบ ถาวาอยางอื่นไมถนัดก็ใชคําวาภาวนาวา พุทโธ
หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ ถาจิตมีการทรงตัวมาก การลืมความตายก็มนี อย การที่เรา
จะละความยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆก็มีนอย จิตใจก็มีความมั่นคงในการ
ยอมรับนับถือพระพุทธเจา ทั้งนี้ เพราะอะไร เพราะจิตเริม่ เปนสมาธิ ปติยอมเกิด ความอิ่มใจยอมเกิด
ความสุขยอมเกิด ความสุขจะมีขึ้นจะมีความสุขยิ่งกวาอารมณปกติธรรมดาที่เราเคยสุข
รวมความวาเมือ่ จิตมีความสุข ศีลก็บริสุทธิ์ เมื่อศีลบริสุทธิ์ ปญญาก็เกิดเพราะตัวศีลบริสุทธิ์
จิตเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ ปญญาก็เกิด ปญญาที่เกิดจริงๆ ศีลปญญาเบื่อในการเกิดตอไป หวัง
พระนิพพานเปนที่ไป นี่เปนปญญาตัวสูง
อยางนี้ถือวาเปนการเจริญกรรมฐานถึงที่สุดของอารมณเบื้องตน ถาเรารักษาอารมณของ
พระโสดาบันไวได เราจะเปนพระโสดาบันหรือไมเปนอยาสนใจ ถาเราสนใจ จะเปนมานะกิเลส ดี
ไมดีก็ลงอบายภูมิไป ตองไมสนใจวาเราจะเปนพระโสดาบันหรือไมเปนก็ชาง แตวาพระโสดาบันมี
อารมณอยางนี้ เรารักษาอารมณอยางทานถารักษาอารมณไวได พระโสดาบันไมลงอบายภูมิ เราก็ไม
ลงอบายภูมิเหมือนกันพระโสดาบันมีการเกิดจํากัด เราก็มีความเกิดจกกัดเหมือนกัน พระโสดาบัน
ไปนิพพานได เราก็ไปนิพพานไดเหมือนกัน
การคิดวาเราจะตองตายนั้นมันเปนเรื่องปกติ คนทุกคนเกิดมาแลวก็ตองตายเปนธรรมดา
ความหวั่นไหวในความตายยอมไมปรากฏ และมีความมั่นใจในบารมีขององคสมเด็จพระบรมสุคต
พระธรรม และพระอริยสงฆ ขอทุกคนตัง้ ใจตรงวา

นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป เราจะขอนอมใจเขาไปเคารพองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา
จารย พรอมไปดวยพระธรรม และพระสงฆอยางจริงใจ แลวก็ตงั้ ใจรักษาศีลดวยความจริงใจ
ถึงแมวาตัวเราจะตองตายก็ไมทําลายศีล นอกจากนัน้ จิตใจจะจับพระนิพพานเปนอารมณ
การพิจารณากายในดาน อสุภกรรมฐาน เปนการตัดความกําหนัดยินดีใน รูปเสียง กลิ่น รส
และสัมผัส จนกระทั่งความรูส ึกในเพศไมมี มีการยอมรับนับถือกฎธรรมดาของโลก ใครเขาดาถือวา
เปนธรรมดา เขาวาก็เปนธรรมดา เขาเสียดสีก็เปนเรื่องธรรมดา ใจไมมีความหวั่นไหว ใจไมมีความ
สะทกสะทาน คือไมมีความหนักใจ ไมมกี ารเจ็บใจ ถือวาธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเปนอยางนี้
อยางนี้ชื่อวาตัด โทสะ ออกไปเสียได มีอารมณยอมรีบนับถือกฎธรรมดา เมื่อเราตัด โทสะ ได ตัด
กามราคะ ไดทั้ง 2 ประการเรียกวา พระอนาคามี
ความโกรธความพยาบาท ความระแวงสงสัยในบุคคลอื่นวาจะเปนศัตรูกับเราความจริง
พระพุทธเจาใหวางเสีย ถาเราดีแลวใครเขาจะมาเปนศัตรู การระแวงสงสัยบุคคลอื่นวาจะเปนศัตรู
ของเรานี่เปนอารมณของความชั่ว เพราะตัวไมดี ถาเราดีแลวเราจะวิตกกังวลอะไรกับบุคคลอื่นที่จะ
มาวาชั่ว ตองพยายามดูตัววาเราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือเปลา เราปฏิบัติตามระเบียบหรือเปลา
เราฝาฝนอะไรบาง ถาเราฝาฝนก็แสดงวาเราเลว จะโทษคนอื่นไดอยางไร ถาเราดีเสียอยางเดียว มี
พระธรรมวินัยครบถวน อยูใ นระเบียบ มีจิตทรงสมาธิเปนฌานสมาบัติ มีวิปสสนาญาณแจมใสใจ
มันชั่วตรงไหน ในเมื่อใจของเรามันไมชวั่ วาจามันก็ไมชั่ว กายมันก็ไมชั่วความสําคัญในตัวเราอยูที่
ใจอยางเดียว
คําวา นิพพานัง ปรมัง สุญญัง อะไรสูญกันแน นิพพานสูญ หรืออะไรสูญในพระบาลีขอนี้
ทานกลาววา นิพพานเปนธรรมวางอยางยิง่ วางอะไร ก็วางจาก กิเลส ตัณหา อุปาทาน และ
อกุศลกรรม ทานไมไดบอกวาวางจากสภาวะของพระนิพพาน
เปนอันวา พระนิพพานทรงไวในกําลังใจ แลวควบคุมกําลังใจไวใน ทาน (จาคานุสสติ
กรรมฐาน) ใน สีลานุสสติกรรมฐาน ใน กายคตานุสสติกรรมฐาน ใน อสุภกรรมฐาน ใน มรณา
นุสสติกรรมฐาน ควบคุมกําลังใจเขาไว แลวก็ใชวิปสสนาญาณเขาพิจารณาอริยสัจ ตามที่องคสมเด็จ
พระทรงสวัสดิโสภาคยทรงสอนแลวก็ใช มโนมยิทธิ ทีส่ ามารถปฏิบัติกันไดแลว เขาไปตรวจพระ
นิพพาน บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานจะหายสงสัยทันทีวา พระนิพพานขององคสมเด็จพระชินศรี
อยูที่ไหน
ทางเขาสูพระนิพพานมีจุดเดียว คือ ตัด สักกายทิฏฐิ ใน สังโยชนตัวตนสังโยชน นะมันมี 10
แตวา การตัดกิเลสจริงๆ ตัดที่ สังโยชนตัวตน ก็คือสักกายทิฏฐิตัวเดียว ดวยการพิจารณาวา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรืออีกนัยหนึ่ง ทีเรียกวารางกายของเรานี้ มันไมใชเรา มันไมใช
ของเราเราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ก็เพราะอะไร เพราะถารางกายมันเปนเราเปนของเราจิ
รงมันก็ตองไมแก มันก็ตองไมปวย มันก็ตองไมตาย เพราะวาเราไมตองการใหมนั เปนอยางนัน้ นี่

ทั้งๆ ที่เราปรนเปรอมันอยูตลอดเวลา มันก็ไมเชื่อเรา เราไมตองการใหมันแกมันก็จะแก เราไม
ตองการใหมนั ปวย มันก็จะปวยเราไมตอ งการใหมันตายมันก็จะตาย ในเมื่อตายไปแลวเราไปลง
นรก รางกายมันก็ไมไปกับเรา เราไปขึ้นสวรรค รางกายมันก็ไมไปกับเรา ถาไปเกิดเปนมนุษยใหม
ก็ไมใชกายเดิม มันเปนกายใหม
ทุกวันทุกเวลานี่ เราจะตองนึกไวเสมอวาเวลานี้เราเกิดมานี่ เกิดมาเพื่อแกใชไหม หนีไมได
ใชไหม เราจะตองแก เราพรอมรับความแก
เราเกิดมาเพื่อความปวยไขไมสบาย จิตเรายอมรับอาการปวยไขไมสบายเราก็คิดไวเสมอวา
ไอการปวยไขไมสบายนี่นะ มันจะตองมีกบั เรา
แลวก็ตอไป เราก็จงคิดไวเสมอวาเราจะตองตาย ถาความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไร เราจะ
ไมทอแท ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะวาเราเกิดมาเพื่อตาย
ถาความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น เราจะถือวามันเปนเรื่องธรรมดารวมความ
วาสิ่งทั้งหมดที่พูดมานี่
พระพุทธเจาทรงสอนวาใหจิตของเรานะยอมรับวาถาเราเกิดมาแลวนี่
ธรรมดาของเราจะตองประสบอยางนี้ เอาจิตเขาไปจับธรรมดาอารมณพระอรหันตนะ ไมมีอะไร จิต
พระอรหันตคอื ถือวาทุกอยางเปนธรรมดาเทานั้นเอง จิตไมมีความเศราหมอง
ถาจะทําจิตของเราใหทรงอารมณในพระนิพพานจริงๆ ขอบรรดาทานภิกษุสามเณรและ
พุทธบริษัทชายหญิง พยายามทรงอารมณ บารมี 10 ประการไวใหครบถวน อันนี้ทิ้งไมได แกะ
บารมี 10 ประการวาสิ่งไหนบางที่ยังไมมีสาํ หรับเรา เรายังบกพรองอยู อยาใหบกพรอง และใชกําลัง
สมาธิควบคุมใหทรงตัว ใหมีกําลัง และทรง จรณะ 15 ที่เปนกําแพงกัน้ ไมใหเราตกอยูในสภาวะของ
ความชั่ว และกําลังอีกอันหนึ่งที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรวาจะเปนเครื่องสนับสนุนใหเขาถึง
ความสุข นั่นคือ อิทธิบาท 4 รวมความวา ถาเราตองการพระนิพพานแลว คุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร ทรงกําลัง 3 ประการให
ทรงตัว แลวก็ใครครวญหาความจริงวารางกายมันเปนโทษ มันเปนทุกข มันเปน อนัตตา หาความดี
ไมได เกิดเปนเทวดา เกิดเปนพรหม ก็ไมพน ทุกข เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรก็ตองกลับมาเปนคน
ใหม ดีไมดีก็ลงนรก ไมเปนเรื่อง

คําสอนอบรมกรรมฐาน 116
วิธีทรงอารมณ
บรรดาทานพระโยคาวจรทั้งหลาย สําหรับวันนีก้ ็เห็นจะตองพูดกันระยะเริ่มตนเพราะวา
ไมไดอยูก ันเสียนาน สําหรับการเจริญพระกรรมฐาน โดยเฉพาะผูใ หญหรือวาทานทีป่ ฏิบัติมาเกาแต
ไมไดเรื่อง คําวาไมไดเรื่องก็เพราะวา
1. ไมมีความเคารพในพระธรรมวินยั
2. ไมเคารพตอระเบียบ
3. กาวกายในกิจการงานขอบุคคลอื่น
4. ไมมองจริยาของตัวเอง
5. ปราศจากความรูสึกผิดชอบ
อยางนี้เรียกจะใหมหรือเกาก็ตาม ไมไดเรื่องดวยกันทั้งนัน้ ผูที่จะไดเรือ่ งจริงๆ หรือเปนคน
ดีไดจริงๆ ตามคติของพระพุทธศาสนา พระบาลีบทหนึ่งที่เราพูดกันฟงแลวปหลายหน นั่นก็คอื
อัตตนา โจทยตตานัง จงเตือนตนดวยตนเองอยูเสมอคําวาเตือนตนดวยตนเอง ก็พึงทราบวาเรามี
หนาที่อะไร เวลานี้เรามีสภาวะเปนอยางไรเราเปนพระ เราเปนเณร เราเปนอุบาสก อุบาสิกา และก็
โดยเฉพาะอยางยิ่งเราอยูในขอบเขตของพระพุทธศาสนา สํานักนี้เปนสํานักปฏิบัตสิ มถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน เปนสํานักที่ตั้งอยูใ นความเมตตาปรานี หวังความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
จรณะ 15 ฟงกันอยูเสมอ พระวินัย ฟงกันอยูเสมอ อิทธิบาลสี่ พรหมวิหารสี่ อยางนี้เปนตน
เราฟงกันอยูเปนปกติ แตทวาเวลาที่เราจะพูด เวลาที่เราจะทําอะไรจิตของเรามีความรูสึกเปนอยางไร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ติรัจฉานคาถา จริยาที่ไมประกอบไปดวยธรรมก็ดี อันนี้มาจากจิต เรายังมีอยูห รือ
ประการใด เขาหามการมั่วสุมซึ่งกันและกันที่สํานักนี้เขาหามบุคคลอื่นเขาไปสูหองของบุคคลอื่น
และก็มีระเบียบก็เพราะวาถาคนดีก็ตั้งอยูในศีลและก็ธรรมวินยั ที่จําจะตองมีระเบียบก็เพราะวาคน
ไมดีคนไมมีอยูในขอบเขตนี้ จึงจําจะตองปฏิบัตคิ ือสรางระเบียบซอนพระวินยั ขึ้นมา
ฉะนั้นขอไดโปรดทราบวาทานที่ใหมก็ดี หรือวามาอาศัยอยูชวั่ คราวก็ดี ถามีจิตนึกอยูเสมอ
วาเราเปนผูอยูใ นขอบเขตของพระพุทธศาสนา จะตองพึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ถา
มีความรูสึกอยูอ ยางนี้กไ็ มมีเรื่องหนักใจหรือยุงยากใดๆ เกิดขึ้นภายในสํานัก
หากวาจะถามวาเรื่องสอนพระกรรมฐานหรือ ก็มีความรูสึกวากรรมฐานนะเขาเรียนกัน
แบบนี้ อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนใจของตนเองไวเสมอวาเราดีเพียงใดเราเลวเพียงใด ถาหากวา
เรามีความรูสึกวาเรายังเลวอยู ไมเหมาะสมกับขอบเขตของพระพุทธศาสนา นั่นก็แสดงวาเราจัดวา
เปนโมฆบุรุษ โมฆสตรี ซึ่งไมมีประโยชนจะอยูในขอบเขตของพระพุทธศาสนาตอไป ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะวาเราเปนคนหาประโยชนมิได เปนผูทําลายตนเองเปนสําคัญ ในเมื่อเราทําลายตัวเองได
ก็ชื่อวาเราทําลายหมูคณะดวย แลวก็จงอยาคิดวาวาจาก็ดี จริยาก็ดี อารมณก็ดี ที่มีความรูสึกนึกคิดนี้

มันจะเปนความลับ พระพุทธเจาตรัสวา นัตถิโลเถ อนินทิโต ขึ้นชื่อวาความลับไมมีในโลก คนชั่ว
ยอมมีความเดือดรอนในที่ทกุ สาถน คนดียอ มมีความเปนสุข จะอยูที่ไหนมันก็เปนสุข ถาเราดี
เปนอันวาเขตของพระพุทธศาสนาตองการใหคนเปนคนดี เมื่อไมดีพระพุทธเจาไมทรง
เลี้ยง และก็สาวกทั้งหมดก็ไมเลี้ยงคนเลวเชนเดียวกัน จงอยาคิดวาเรามีความสําคัญ นี่ความรูสึกอยาง
นี้เปนอคติในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นขอทุกทานที่ไดนามวา พระโยคาวจร ซึ่งแปลวาเปนผูที่มีความ
ประกอบในความเพียร หรือมีความประพฤติประกอบในความดี จงรักษากําลังใจของเราในไวใน
ขอบเขต ปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระวินัย ละ
ไมไดถามีพระวินัยดี พระพุทธเจาก็ยังไมเรียกวาพระ ยังเรียกวาสมมติสงฆ จงเปนผูมีจิตเปนสมาธิดี
คือเปน สัมมาสมาธิ คิดถูก ทรงอารมณถูก ทรงอารมณดีคิดถูกพระพุทธเจาก็ยงั ไมเรียกวาพระ
เรียกวาสมมติสงฆ แตวาเปนกัลยาณชนมีวินยั ครบถวนเปนสาธุชน พระองคสมเด็จพระทศพลจะ
ทรงเรียกวาพระก็ตอเมื่อถึงพระโสดาบัน
ความจริงอารมณพระโสดาบันถึงอรหันต สํานักของเราพูดจนนาเบื่อแตก็เปนนี่นาเสียดาย
ที่กําลังใจของบุคคลบางคน พระบางรูป ยังหยาบมาก ไมมีความละอายในความชั่ว ยังประพฤติตัว
นอกรีดนอกรอย ไอที่พูดนี่ไมมีใครเขาฟองก็ผมบอกแลววาขึ้นชื่อวาความลับไมมีในโลก ฉะนั้นขอ
ทุกทานจงตั้งตนไวในความดีใหครบถวน มิฉะนัน้ ความเดือดรอนจะถึงทาน นั่นก็คือความไม
ปรารถนา ไมคบคาสมาคมจะมีขึ้น แลวเราจะไปไหน ไปที่ไหนเราก็ชั่วที่นั่น ความชั่วมันอยูทไี่ หน
ความชั่วมันมาจาก
1. โลภะ ความโลภ พระเขาบวชเพื่อตัดความโลภ แตวาเรายังประกอบอาชีพไมใชงาน
สวนรวม เปนงานสวนตัว ทํามาคาขายโดยปราศจากความละอายสะสมทรัพยสิน อยางนี้เปนตัวดิ่ง
ไปสูอบายภูมิ
2. ความชั่วจุดหนึ่งซึ่งเปนรากเหงาของความชั่วเหมือนกัน นั่นคือ โทสะ และ พยาบาท มี
ความระแวงสงสัยอยูเสมอ คนนั้นเกลียดเรา คนนั้นไมชอบใจเราคนนั้นคิดประทุษรายตอเรา คนนี้
นินทาวารายตอเรา อยางนี้ก็เปนอารมณของความชั่วจะตองพยายามระงับและตัดใหมันขาดไป
3. ความชั่วกําลังใจอันหนึง่ ที่เปนรากเหงาความชั่วเชนเดียวกัน ก็คือความหลงหลงวาเรา
ดี หลงวาเราประเสริฐ หลงวาเราเปนผูเลิศดีกวาใครๆ ทั้งหมด แตความหลงประเภทนี้มีขึ้นก็ดู
ตัวอยาง พระเทวทัต แตวาสันดานคนชัว่ ยอมไมรูตวั เสมอขอทุกทานจงอยาทําใจเปนอลัชชี ไมมี
ความอายตอความชั่ว เราจงพากันมี หิริ ความละอายตอความชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความ
ชั่วที่จะทําใหเราเดือดรอนความเดือดรอนตองมีแนสําหรับคนชั่ว มันหนีไปไมพน นี่เราก็มานั่ง
พิจารณาวาใจของเรามันชั่วไหมละ
สําหรับพระก็ขอแยกรากเหงาของความชั่วไวเปน 4 อยาง
1. ราคะ ความรักในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ อารมณ
อยางนี้ยังมีอยูใ นจุดใดจุดหนึ่ง รูปสวยไมใชหมายวารูปคนอยางเดียว รูปสัตว รูปวัตถุใดๆ ก็ตาม

เสียงเพราะ จะเปนเสียงคนหรือเสียงดนตรีก็ตาม พระที่ติดเสียงเพลงเขาไมเรียกวาพระ ไมเรียกวา
พระเมื่อหมผากาสาวพัสตรเขาเรียกวาสัตวนรก กลิ่นหอม ไมวาหอมอะไรทั้งหมด ถาเราติด จิตเราก็
ชั่วรสอาหารซึ่งมีรสอรอย มันเปนความเลว ที่พระพุทธเจาสอนใหเวลาจะกินขาวใหพิจารณาเปน อา
หาเรปฏิกูลสัญญา เห็นวาอาหารมาจากธาตุของความสกปรก เราไมกินเพื่อความอวนพี เราไมกิน
เพื่อความผองใส เราไมกินเพื่อยังกิเลสใหเกิดขึ้นในใจกินเพื่อยังอัตภาพใหทรงอยูเ พือ่ ปฏิบัติความดี
การสัมผัสระหวางเพศ เปนเหตุแหงความทุกข ถาจิตเราไปจับมันก็ชั่วฉะนัน้ พระที่มีการ
เกลือกกลั้วกับกามารมณทั้ง 5 ประการ จึงจัดวาเปนอารมณจิตชัว่ อยางยิ่ง ฉะนัน้ หากวาพระของเรา
ถามีอารมณอยางนี้ จงรูตัววาทานคือคนชั่ว
ประการที่ 2 ความโลภ อยากจะไดทรัพยไดสินเขามาเพือ่ จะสรางตนใหมีฐานะความโลภ
ยอมฆาคนชั่ว การประกอบอาชีพที่ไมตรงกับเพศที่เราทรงอยูนี่เปนอาการของความชั่ว มิจฉา
วิณิชชา การคาเพื่อประโยชนสวนตัวเปนความชั่วอยางยิ่ง จัดวาเปนลักษณะของความโลภ ขาด
ความสันโดษ เปนคนชัว่ ถาเปนพระก็พระชัว่ เปนเณรก็เณรชั่ว ชั่วอยางนีไ้ ปไหน เปนสัตวใน
อบายภูมิ คือเปนสัตวเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนตน ความโกรธความพยาบาท
ความระแวงสงสัยในบุคคลอื่นวาจะเปนศัตรูของเรานี่เปนอารมณของความชั่ว เพราะตัวไมดี ถาเรา
ดีแลวเราจะวิตกกังวลอะไรกับบุคคลอื่นที่จะมาวาเราชัว่ ตองพยายามดูตวั วาเราปฏิบัตติ ามพระธรรม
วินัยหรือเปลา เราปฏิบัติตามระเบียบหรือเปลา เราฝาฝนอะไรบาง ถาเราฝาฝนก็แสดงวาเราเลว จะ
โทษคนอื่นเขาไดอยางไรถาเราดีเสียอยางเดียว มีพระธรรมวินัยครบถวน อยูในระเบียบ มีจิตทรง
สมาธิเปนฌานสมาบัติ มีวปิ สสนาญาณแจมใส ใจมันชัว่ ตรงไหน ในเมื่อใจของเรามันไมชั่ว วาจา
มันก็ไมชวั่ กายมันก็ไมชั่ว ความสําคัญในตัวเราอยูทใี่ จอยางเดียว
ที่พูดใหฟงอยางนี้ถึงแมวาจะไมไดอยูทวี่ ัด ก็มีโอกาสจะทราบจริยาของทานที่อยูทวี่ ดั หาก
วาทานผูใดชั่วตามนี้ จงรีบพิจารณาตัวเองวาควรจะอยูหรือวาควรจะไปเพราะอะไร เพราะวา
ลักษณะของความชั่ว อาการของความชั่ว นี่เราพูดกันมานานแลววาไมมีใครตองการ ถาโอกาสนั้น
มาถึงทานเมื่อใด ขอไดโปรดทราบวาทานชั่วจนเกิดกวาที่เราจะตองการใหภายในสํานัก อยาไปหา
อํานาจภายนอกเขามา ไมมใี ครเขายอมรับอํานาจใดๆ ทั้งหมด ที่พูดนี่ไมไดดาใคร ไมไดวาใคร
แนะนําใหตามที่พระพุทธเจาทรงสอน อยาง พระวักกสิ เมื่อตอนอยูกับพระพุทธเจาไมสนใจใน
ธรรมปฏิบัติ องคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยก็ทรงขับ พระฉันนะ ซึ่งเปนสหชาติกับพระพุทธเจา
หัวแข็งไมปฏิบัติตามระเบียบพระวินัย องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงใหพระเลิกคบคาสมาคมเพื่อ
ลงพรหมทัณฑ
สําหรับสํานักของเราไมอนุญาตใหมีการมั่วสุมซึ่งกันและกัน ไมใหเขาหองบุคคลอื่น อันนี้
เรามีอยูแลว ถาหากวามีพระทานใดจะมีพระบางองคหรือสวนใหญเขาไมคุยดวย เขาไมคบคา
สมาคมดวย
ตางองคเขาตางอยูเ ฉพาะในกิจของเขาอยางนี้อยาเพิ่งถือวาเขาเปนผูประทุษราย
เพราะวาเขาปฏิบัติตามระเบียบพระวินยั และกฎขอบังคับ สํานักปฏิบัติพระกรรมฐานไมใชสํานักคุย

กัน ไมใชสํานักมั่วสุมซึ่งกันและกัน คนที่ชอบคุย คนที่ชอบมั่วสุม คนที่ชอบพูดปรารภบุคคลอื่น
เปนคนเลวที่สดุ ซึ่งไมมีใครตองการ ผมเองผมก็ไมตองการ
เปนอันวาอารมณจิตอยางนีข้ อทุกทาน ทีเ่ ปนทานใหมก็ดี ที่เปนเกาก็ดีจงอยาทําเพราะมัน
เปนความชัว่ พระเกาถาชัว่ ก็พาพระใหมชั่วไปดวย ฉะนั้นขอพระเกาก็ดี พระใหมกด็ ี จงอยาคลุกคลี
กับความชัว่ ถาใครเขาทําตัวผิดจากระเบียบวินยั พระธรรมวินัยก็ดี ระเบียบขอบังคับก็ดี จงพยายาม
เอาตัวออกหางเสีย มิฉะนัน้ ทานจะชัว่ และเดือดรอนดวย เพราะอะไร ถาถูกขับเขาขับทานดวยถาถูก
ลงโทษเขาก็ลงโทษทานดวย ถาถูกปราบปราม เขาปราบปรามทานดวย ถาถูกจับกุมก็จับกุมทาน
ดวย เพราะอะไร เพราะวาเวลานี้วัดเราอยูใ นเขตแหงการเพงเล็งของเจาหนาที่ โดยที่เจาหนาที่คิดวา
บุคคลที่คิดจะทําลายชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยแ ละปวงชนชาวไทย มีอยูในขอบเขตของเรา นี่ผม
ไดยนิ ขาวมาเสมอ
ตอนี้ไปถาจิตใจของเราจะทรงความดีเราจะทําอยางไร เลี้ยวเขามาหาพระกรรมฐานที่เรา
เรียนกันแลวเรียนกันอีกที่ประพฤติปฏิบัติไมไดก็เพราะวามีสันกานไมจาํ เปนความเลวของสันดาน
นั่นก็คือบทตนที่สุดที่เราสอนกัน วาจงทรงอารมณอยูใน อานาปานสุสติกรรมฐาน พยายามกําหนดรู
ลมหายใจเขาหายใจออกถาใชคําภาวนาก็ใชคําภาวนาวา พุทโธ ทรงอารมณไวเพียงเทานี้ ถาเปนพระ
เกามีกําลังใจ ถามีความเขมแข็งก็สามารถจะได ทิพจักขุญาณ ถาหากวาวิสัยของ ทิพจักจุญาณ ไมมี
ถาเราทรงอารมณอยางนี้เปนปกติ เพียงแคอยางเลวเดือนเดียวหรือวาอยางเลวสุดสามเดือนจิตเราก็
ทรงฌาน คนที่มีจิตทรงฌานนะเขามีอารมณสงบไมมีความฟุงซาน ไมมีความทะเยอทะยาน ไมมี
ความรักในระหวางเพศ ไมมีความโลภในทรัพยสิน ไมมีการอิจฉาริษยา ไมมีระแวงบุคคลอื่นใดวา
จะเปนศัตรูกับเรา ไมมีความมัวเมาในลาภยศสรรเสริญ สุข
นี่กิจเพียงเทานี้ ขอทานจงพยายามทําใหได มันทําก็ไมยากนัก ดูตวั อยางพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ความจริงพวกเรานีน่ าจะใหพระเจาอยูห วั ทานมาเอาอยางเรา แตวาขอเตือนทานวา
ขอใหทกุ ทานจงเอาอยางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชภารกิจมาก ยากแกการปฏิบัติใหมีการทรงตัวในดานสมาธิ แตทวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ก็ทําสมาธิไดดี สามารถเขาฌานออกฌานไดทุกอยาง ครั้งที่แลว
พระองคทรงใหผมบันทึกเสียงถวายไป ผมนั่งอยูชายทะเล ผมก็ใชคลื่นทะเลเปนกรรมฐานเมื่อ
พระองคไดรับทรงสดับแลว เมื่อวันที่ 14 เมษายนก็ไดมีโอกาสเขาเฝาพระองคตรัสวาผมชอบ
เหลือเกิน เพราะเรื่องคลื่นทะเลนี่ผมใชเปนกรรมฐานมาตลอดเวลา ทีร่ ูจักคลื่นทะเลเปนกรรมฐานก็
เพราะวาเลนเรือใบ นี่เปนจุดหนึ่งที่ความเขาถึงความดีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ทั้งนี้ก็จะขอพูดใหฟง เวลาเหลือ 5 นาที วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงเจริญสมาธิจิต
มีอารมณทรงไดดีเพราะทานทําอยางไร ทานทําแบบนี้ เวลาที่ทานจะภาวนา ทานก็เอาจริงเอาจัง เอา
จิตทรงตัว และเวลาจิตฟุงซานทานก็ดูรูปพระพุทธรูป ลืมตาดู คิดวาพระพุทธรูปนี่เขาทําดวยอะไร

สีอะไร เอาใจไปอยูที่พระพุทธรูปเปน พุทธานุสสติ นีพ่ ูดตรงนี้ ก็เพราะวาพระองคตรัสกับ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เมื่อปที่แลวผมกําลังเฝาทานอยู ทรงตรัสตามนี้
และประการที่สอง พระองคตรัสวาเวลาที่ผมเดินเลน ถาผมตองการเดิน 1 ชั่วโมง นี่ผม
สะพายเทปไปดวย ผมก็เดินแลวก็ตั้งใจฟงเสียงจากเทป เอาจิตจับเฉพาะเสียงเทป เสียงอื่นผมไม
สนใจ ตองการเดิน 1 ชั่วโมง ก็ฟง 2 หนาตองการเดิน 2 ชั่วโมง ก็ฟง 4 หนา จิตจับอยูเฉพาะในเทป
เมื่อยามวางจากกิจการงานอืน่ ก็เปดเทปในหอง ฟงเสียงเทปแลวก็คดิ ตามเวลาที่จะทรงบรรทมก็ฟง
เทปจนหลับไป แตบางครั้งฟงแลวบังคับไมใหหลับมันก็ไมหลับ บางทีฟงไปแลวตองการใหหลับ
ไมทันถึงเทปมันก็หลับ แสดงวาพระองคสามารถควบคุมกําลังใจไดดี
จริยาแบบนี้ผมขอแนะนําใหทานทั้งหลาย จะเปนพระใหมหรือพระเกาก็ตามคนใหมหรือ
คนเกาก็ตาม จงสนใจและปฏิบัติตามเยี่ยงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ยามวางตองการสงัด จับลม
หายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา พุทเวลาหายใจออกนึกวา โธ เพียงเทานี้ ถาจิตจับอารมณสมาธิ
ไมอยูก็ฟงเสียงเทปชอบเทปอะไรก็ฟงอยางนั้น ฟงมา ฟงไป ฟงซ้ําๆ ใหขึ้นใจ หรือวาใชปญญา
พิจารณาตามไปดวย อยางนีจ้ ะชวยใหเราเปนคนอยูในขอบเขตพระวินยั อยูในขอบเขตของระเบียบ
มีจิตทรงอารมณเปนกุศลอยูต ลอดเวลา ถาอารมณจิตทรงกุศลอยูตลอดเวลา ก็ชื่อวาเราเปนคนดี เรา
เปนเณรดี เราเปนพระดี ความจุนจานไปหองคนอื่นมันก็ไมมี ความอยากดีอยากเดน อยากประเสริฐ
มันก็ไมมีถาหากวาจิตของเราทําไดอยางนี้
จงจําไววาอันนี้เราจะลองฟงดู เวลานอนไป เทป 1 หนาเราไมยอมใหหลับแลวก็ไมหลับ จิต
จับอยูเฉพาะเสียง เวลาฟงเสียงเทปจงเอาจิตจับอยูเสียงทุกคําพูดอยาใหทุกคําพูดในเสียงนั้นคลาด
จากหู และความรูจากจิต จิตจับไวอยูเสมอตอมาเมื่อเสียงนั้นชิน ฟงจนจําได ฟงหลายๆหน ก็ใช
ปญญาพิจารณาตามไปในดานของวิปสสนาญาณ เพียงเทานี้แหละพระโยคาวจรทุกทาน อารมณ
ของทานจะทรงดีอยูภายใน 1 เดือนเทานั้น หลังจากนั้นอารมณฌานจะปรากฏประกอบไปดวย
ปญญา และความชั่วของทานมันก็จะไมมี ที่เรายังมีความชั่วติดอยูในใจ ทั้งนี้ไมใชอะไร เพราะวา
สันดานเรามันเลว ฟงแลวไดยินก็ทําเหมือนไมไดยิน เห็นแลวทําเหมือนไมเห็น ไมรูจักสักสภาวะ
ของตัววาตัวมีสภาพเชนใด
เอาละ วันนีก้ ข็ อยุติไวแตเพียงเทานี้ ตอจากนี้ไปขอพระโยคาวจรทุกทานจงพากันตั้งกายให
ตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออกสําหรับพระใหม และเวลาหายใจเขานึกวาพุท
เวลาหายใจออกนึกวา โธ จนกวาจะถึงเวลาที่ทานเห็นสมควรวาจะเลิก
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ทานพระโยคาวจรทั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลายไดพากันสมาทานศีล สมาทานพระ
กรรมฐานแลว ตอแตนี้ไปขอทุกทานตั้งใจสงบจิต มีความสํารวมใจ คิดไววาสําหรับวันนี้ หรือเวลา
นี้ เราตั้งใจจะประกอบความดีเพื่อความพนทุกข ทั้งนี้ ชรา ป ทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัม ทุกขัง
ความตายเปนทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาส เปนตน ความเศราโศกเสียใจเปนทุกข ความ
พลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข
เปนอันวาสภาพที่เราเกิดขึน้ มานี้ไมมีอะไรดี มันมีแตความทุกข ทุกขเพราะอะไรทุกขเพราะ
ความเกิดเปนเบื้องตน ขณะที่เกิดมามันก็มีทุกข อยูในครรภมารดาก็มีทุกขการทีอ่ ยูในครรภของ
มารดาก็มีทุกข ก็ลองคิดดูเราตองไปนอนคุดคูอยูในครรภมารดาเต็มไปดวยความไมสะดวกไมสบาย
ดวยประการทัง้ ปวง เรานั่งกอดเขาคุดคูอยูใ นครรภของมารดาสิ้นระยะเวลา 10 เดือน ลองนั่งคิดดู
ฟงไปแลวก็ใครครวญไปดวยวาอาการอยางนี้มันเปนอาการของความสุขหรือวาความทุกข ถาไม
แนใจก็ลองนั่งกอกเขาเลนโกๆ เพียงใชเวลาไมมาก สัก 3 ชั่วโมงโดยที่ไมมีการขยับเขยื้อนไปไหน
จะมีความรูสึกอยางไร สําหรับการนั้นใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมง แตถาหากวาเราตองใชเวลาทรมานกาย
อยางนี้ถึง 10 เดือน จะมีความรูสึกอยางไร มันจะสุขเพียงใดหรือวามันจะทุกขเพียงใด ขอนี้ทาน
ทั้งหลายขอใหทานทั้งหลายพิจารณาเอาเอง
เปนอันวาการอยูในครรภของมารดาก็เปนทุกข ขณะที่อยูในครรภของมารดานั่งหลับตานึก
ถึงสภาพในทองของคน มันมีอะไรบาง มีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง สิ่งที่เขามาทําความโสโครก
แปดเปอนสกปรกรางกาย รวมความวาทุกสิ่งทุกอยางในครรภของมารดาเต็มไปดวยความสกปรก
อาหารจะพึงมีขึ้นมาไดกเ็ พราะอาศัยมารดาเปนเหตุ ถามารดาบริโภคของรอนเกินไป เผ็ดเกินไป
เปรี้ยวเกินไป เต็มเกินไป รางกายของเราก็มีทุกข รวมความวาเราทุกขมาตั้งแตวันเกิด แลวก็ทกุ ข
อยางสาหัส ตองทรมานอยูในที่แคบๆ จะเหยียดมือเหยียดเทาก็ไมได
ถาจะถามวาเด็กที่อยูในครรภของมารดาใหญโตขนาดไหน เด็กทีค่ ลอดมาในวันเดียวโต
ขนาดไหน ไปเทียบเคียงกับครรภของมารดาแลวก็จะเห็นวามันทนไมไดมันทนไมไดก็เรียกวาจําใจ
อยู จําใจตองทน จําใจจําจะตองนั่งอยูอยางนั้นเปนอันวาจําจะตองทุกข ทั้งๆที่เราไมปรารถนาจะ
ทุกขมันก็ตองทุกข เมื่ออกจากครรภมารดาใหมๆ อยูในรางกายของมารดามีแตความอบอุน ไมเคย
กระทบกระทัง่ กับความรอนจัด หนาวจัด หรืออากาศปกติ เพราะวาอุณหภูมิในครรภของมารดามี
สภาพปกติ อุน สม่ําเสมอกัน ออกมาขางนอกกระทบความรอนที่มีความรายแรงยิ่งกวา กระทบกับ
ความเย็นที่มีความรายแรงยิ่งกวา กายทั้งกายก็แสบ เมื่อออกจากครรภมารดาตอความแสบภายไม
ไหวจึงรองเปนอันวาออกจากครรภมารดาใหมๆ เราก็ทุกข

ตอมาก็ความทุกขมันเกิดขึ้นอีก อยูในครรภขอบมารดาทุกขดวยการคุดคูแตออกจากครรภ
มารดา เหยียดแขน เหยียดขา เหยียดเทา เหยียดมือไดตามอัธยาศัย แตทวารางกายของเรายังไมมี
กําลัง แมวาจะพลิกซายพลิกขวามันก็ยังไมมี ยังไมสามารถจะทําได ความไมสบายกายไมสบายใจ
มันก็เกิดเกิดตรงไหน เกิดตรงที่เราไมสามารถจะเปลี่ยนอิริยาบถได การที่ตองนอนอยูในสภาพเดิม
อยางนั้น ไดแตชักมือ ชักแขน ชักขาเล็กๆ นอยๆ ตะแคงซายตะแคงขวาไมได มันเปนทุกข ถาไม
แนใจวามันจะเปนทุกขก็ลองนอนดูนอนอยูอ ยางนี้นนั้ สัก 3 วัน ไมตองเอามาก ไมขยับเขยื้อนไป
ไหนที่เราคิดวานอนสบายลองนอนดู ก็จะพึงรูการนอนอยางนั้นมันเปนทุกข ในเมื่อเราทราบสภาวะ
ของความทุกขมันเปนอยางนัน้ เบื่อหรือยัง เบื่อการเกิดหรือยัง
มันยังไมทกุ ขแตเพียงเทานี้ อาหารที่เราจะตองการบริโภค อาหารที่เราตองไปบํารุงรางกาย
เรายังพูดไมได เรายังบอกไมได ยังไมไดศกึ ษาในวาจาหรือไมศึกษาในสําเนียง ก็เปนอันวาเวลาหัว
มารดาไมรูวาเราหิว เวลาปวดอุจจาระหรือปสสาวะ มารดาหรือพี่เลี้ยงไมรู ไมรูทําอยางไร หิวตอง
รองเขาถึงจะรูหิวจัดมีสภาพเปนอยางไร เปนความสุขหรือความทุกข ทานฟงแลวก็โปรดพิจารณา
ตามไปดวย จงอยาใชแตเพียงสัญญา คําวาสัญญาก็คือความจํา จําไวเฉยๆ ไมมีประโยชน จําแลวก็
ตองคิด คิดแลวก็หาทางหนีความทุกข การที่เรามีความหิวกวามารดาหรือพี่เลี้ยงจะนําอาหารมาให
มันก็ทุกข และการปวดอุจจาระปสสาวะ มันทุกขขนาดไหน ในเมื่อมันทนไมไหวก็ตองปลอยให
อุจจาระปสสาวะปสสาวะมันหลั่งไหลออกมา
ตอนนี้จะนึกถึงสภาพความเปนจริง จงอยาคิดวาเวลานั้นเราไมมีจิตใจมีสภาพเหมือนหัว
หลักหัวตอ มันไมใชอยางนั้น ความรูสกึ มันมีแลวการที่ตองการความสกปรกโสมมอยางนั้นไมมี
สําหรับเรา แตวาเราทําไมจะตองทําอยางนัน้ ก็เพราะวามีความเขาใจ เปนเหตุสุดวิสัยที่เราสามารถจะ
เปลื้องตัวไดมนั เปนอาการของความสุขหรือความทุกข
ขอทานทั้งหลายไดโปรดพิจารณาดวย
ปญญาของทาน นอกจากนัน้ เมื่อเดินได พูดได แตก็ตอ งอาศัยมารดาและพี่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอยางไม
เปนตามปรารถนา ตองการรอนอาจจะไดเย็น ตองการเย็นอาจจะไดรอน เพราะเขาจะใหเฉพาะ
อาหารที่เขาพอใจ ถาสิ่งใดไมเปนความปรารถนาของเขา เขาก็ไมให เขาไมเคยถามเราเลยวาเรา
ตองการอะไรยามปวยไขไมสบายกวาจะแสดงออกเรายังบอกไมได เขาตองอาศัยอาการแสดงออก
ทางกาย รวมความวาเปนการวินิจฉัยของหมอ หรือวาพี่เลี้ยง หรือมารดาแตการวินิจฉัยอาการอยาง
นั้น มันจะตองตอความประสงคของเราหรือไม มันก็ไมแน ก็เปนอันวาเราตองนั่งทนทุกขทรมาน
ไป
เมื่อเติบโตถึงความเปนหนุม เปนสาว ความปรารถนามากยิ่งกวานัน้ ตองทุกขเรื่องการ
ประกอบกิจการงานทุกอยางเพื่อการทรงตัว
เพื่อเปนไปตามคําบังคับบัญชาความปรารถนาของ
ผูใหญ บางทีสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเปนที่ไมเต็มใจสําหรับเรา แตทวาเปนความพอใจของผูใหญ เราก็
จําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติตาม การกระทําดวยความไมเต็มใจ เปนอาการของความสุขหรือความ
ทุกข ทานลองนั่งนึกดูเพราะวาเราไมมีอิสระ ทั้งนี้เราก็อยาไปโทษผูใหญ เพราะวาเวลานั้นปญญา

แหงความรูสึกรับผิดชอบของเรามีนอย ที่เราเห็นวาดี แตทวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้อาจจะเปนปจจัยของ
ความทุกข ในเมื่อมันเปนปจจัยของความทุกขความเดือดรอน ผูใหญจะปลอยใหเราทําอยางนัน้
ไมได เพราะวาผูใหญเปนผูรบั ผิดชอบแตผูเดียว เด็กทําชัว่ เขาก็ดา วาผูใหญไมดี แตทวาอารมณของ
เรานี้ปรารถนาจะทําอยางนั้น ก็เรามานั่งนึกความฝนใจทีเ่ ราไมปรารถนาจะทําอยางนัน้ เรามีความ
ตองการอยางหนึ่ง แตทวาผูใหญตองการอยางหนึ่ง เมือ่ ความปรารถนาไมสมหวังนี้มันเกิดมามันก็
เปนทุกข
นอกจากนั้นยังเปนทุกขจากการศึกษาวิทยาการตางๆ การเรียนหนังสือเพื่อความรูมนั ก็เปน
ทุกข การประกอบการงานทุกอยางที่หาจุดจบไมไดในชีวติ รวมความวางานประกอบอาชีนี้ไมมีจุด
จบ จนกวาจะสิ้นชีพตักษัยลงไปเมื่อไรนั่นจึงจะมีการหมดงานการทํางานแตละอยาง คาขายก็ดี รับ
ราชการก็ดี รับจางก็ดี ทําไรไถนาก็ดีใชวชิ าเวทยมนตคาถาก็ดี แตละอยางตองใชความเพียร ความ
พยายาม ตองอดทนตอความเหนื่อย ความรอน ความหิว ความกระหาย เราจะนอนใหสบายๆ มันก็
นอนไมได ทั้งนี้เพราะอะไร ถาไปนอนเขามันไมมีกิน บางรายเกิดในกองเงิน กองทอง แตวายังไม
พอ หาความพอไมได ยังตะเกียกตะกายดวยประการทัง้ ปวงอาการอยางนี้มันก็เปนอาการของความ
ทุกข รวมความวาทุกสิ่งทุกอยางมาจากความทุกข
เมื่อถึงคราวที่แตงงาน อยูคนเดียวคิดวามันไมมีสุข แตความรักเกิดขึน้ ในระหวางเพศ สิ่งได
ถาเรารัก สิ่งนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววามันเปนปจจัยของความทุกข ตามพระ
บาลีวา ปโต ชายเต โสโก ปยโต ชายเต ภยัง ซึ่งแปลเปนใจความวาความเศราโศกเสียใจมาจากความ
รัก ภัยอันตรายทั้งหลายจะพึงเกิดมีแกเราก็อาศัยความรักเปนปจจัย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะสิ่งใดถา
เราไมรักเราก็ปราศจากการหวงแหน ใครผูใดที่ไหนมีความปรารถนาอะไร นัน่ เราก็คิดวาจงทํา
ตามนั้น ตามความปรารถนาของเธอ สิ่งใดที่เขาชอบใจจงเอาไป นั่นสิ่งทีเราไมรัก วัตถุก็ดี บุคคลก็ดี
ถาเปนสิ่งที่เรารัก ใครมายื้อแยงเราโกรธ เพียงแคตองการ เราโกรธ ถาเขามายื้อแยงอาจจะตอง
ประหัตประหารกัน เปนอันวาความรักเปนปจจัยของความทุกข ความรักเปนปจจัยใหเกิดอันตราย
ตางๆ
ตอมาความปวยไขไมสบายเกิดขึ้นกับเรา มันเปนสุขหรือเปนทุกข อาการเสียดแทงตางๆ
โรคะแปลวา โรค แปลวาการเสียดแทง โรคเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งมันก็หาความสบายกายสบายใจ
ไมได เราตองตะเกียกตะกายหาหมอมารักษา สําหรับหมอก็แนใจไหมวาหมอจะมีความเขาใจใน
ทุกขเวทนาของเราทุกอยาง ความจริงสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเราโทษหมอไมได หมอก็ทาํ ตาม
ความสามารถเทาที่หมอมีอยู แตทวาเราก็ยงั เสวยทุกขเวทนา กวาอาการเสียดแทงทั้งหลายเหลานัน้
มันจะหายไป ปจจุบันหรือวาโบราณ ถาโบราณก็ตองกินยาขม กินยาเฝอน กินยาขื่น ทุกขจาก
รางกายไมดีมอี ยูแลว ก็ตองมาทุกขเพราะรสของยาขมหรือยาเฝอน เปนตน ในสมัยปจจุบนั เราถูก
แทงดวยเข็มมันก็เจ็บถาเปนยาฉีด เปนอันวาเราตองเสวยทุกขเวทนาอยางสาหัสเมือ่ เรามีโรคภัยไข
เจ็บเกิดขึ้นกับรางกาย

ตอมาความแกเกิดขึ้น ความแกนหี่ ูก็ผาตาก็ฟาง กําลังก็ไมดี ความจําก็เลอะเลือน ทุกสิ่งทุก
อยางชวยตัวเองไดยาก เพราะความทุพพลภาพของรางกายเมื่อความปรารถนาสิ่งใด สมัยความเปน
หนุมเปนสาว เราจะตองการทําอะไรก็ทําไดตามใจนึก เพราะวากําลังวังชาดี แตทวาพอแกเขาแลวนี้
ทุกสิ่งทุกอยางมันไมตามใจเรา มือและเทามันออนเพลีย เราอยากจะเดินใหมันไว มันก็ไวไมไหว
เพราะกําลังมันตก อยากจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอยางตามที่สมัยเปนหนุม เปนสาวเราก็ทําไมได กําลัง
ไมดี หูที่จะฟงสิ่งตางๆ มันก็ฟงไมคอยถนัด ตาก็ผา ฟางมองไมถนัดอาการอยางนี้เปนปจจัยของ
ความสุขหรือความทุกข ถาเราจะตอบกันอยางสามัญชนธรรมดาก็ชื่อวาความทุกข
ตอมาถาสิ่งทีเรารัก เราพลักพรากจากกัน เมื่อทุกสิ่งทุกอยางตองจากเราไปทั้งๆที่เรายังมี
ความรักความอาลัยปรารถนาในสิ่งนั้นยังมีอยู องคสมเด็จพระบรมครูตรัสวานี่มันก็เปนปจจัยของ
ความทุกข
ตอมาภัยใหญจะมาถึงแกเรา คือรางกายมันจะตาย ถาจิตใจของเรายังเกาะรางกายถือวาเรา
เปนของเรา มีอารมณฝนกฎธรรมดา เกิดเปนเด็กอยากจะเปนหนุมเปนสาว อันนี้ตามธรรมดา พอถึง
ความเปนหนุม เปนสาวเราไมอยากแกฝนธรรมดาแลว เมื่อรางกายเราเกิดมาไมตอ งการจะมีโรคภัย
ไขเจ็บนี่กเ็ ปนอารมณฝนธรรมดา ในที่สดุ ความตายมันเขามา เราก็ไมอยากตาย บนบานศาลกลาวปู
เจาทั้งหลายวาขอขาพเจาจงอยาตาย จงอยาปวยไขไมสบาย แลวจะมีผูใดมีอํานาจเกินกวา พระยา
มัจจุราช พระยามัจจุราช จะห้ําหั้นไมวาใครทั้งหมด ไมวา คนหรือสัตวเล็กหรือใหญ ยอมไมใหอภัย
กับใคร สามารถจะบดขยี้ชวี ติ คนและสัตวทั้งหลายใหพนิ าศไปดวยอํานาจกําลังของตน องคสมเด็จ
พระทศพลตรัสไวใน ธรรมนิยาม วาเหมือนกับภูเขาใหญเหล็กใหญที่ลุกจนแดงโชนกลิ้งมาทั้ง 4
ทิศ บดขยี้บุคคลที่มีจิตและรางกายแมแตสัตวใหละเอียดพินาศไปฉันใด มรณภัย คือความตายก็มี
สภาพเชนนัน้ ไมเคยใหอภัยกับใคร จะเปนใครอยูในฐานะอะไรก็ตามตองตายดวยกันทั้งหมด เมือ่
ถึงเวลาจะตาย
นี่แหละบรรดาทานพระโยคาวจรทั้งหลาย ที่พูดมานี่เพือ่ ใหทานทั้งหลายเขาใจวาความเกิด
มันเปนทุกข ความแกเปนทุกข โรคภัยไขที่เกิดแกรางกายมันเปนทุกขความพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจเปนทุกข ความตายเปนทุกข ทุกขเพราะเราไมอยากจะตาย ในเมื่อเราเกิดมาเพื่อตายอยาง
นี้ เพื่อแสวงหาทุกขอยางนี้ เราจะเกิดชาติไหน หรือวาเกิดชาตินจี้ ะมีฐานะอะไรก็ตามที มัน
หลีกเลี่ยงไมได ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไมได เรายังจะคิดตั้งใจอยากจะเกิดตอไปหรืออยางไร ถาเราจะ
เกิดตอไปเราก็ไมพนความทุกข
ก็มานั่งนึกดูถงึ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร เปนลูกมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพยมาก แต
ทวาทานไดพจิ ารณาเห็นแลววาคนทุกคนที่มาดูมหรสพตายหมดผูแสดงมหรสพไมชาก็ตาย แมแต
ทานทั้งสองก็จะตองตายเหมือนกัน จึงไดคิดวา ธรรมใดที่จะทําใหคนตายมีอยู ก็ตอ งมีธรรมที่ทําให
คนไมตายมีอยูเหมือนกัน เพราะในโลกนี้มันมีแตของคูกัน ของเดีย่ วไมมี มีความสุขแลวก็ตองมี
ความทุกขมีสวางแลวมันก็มมี ืด เปนอันวามันตองมีคูกนั อยางนี้ จึงไดแสวงหาความดีคือ โมกข

ธรรม ไดแกธรรมเปนเครื่องพน ทีนี้สําหรับเราทั้งหลายที่อยูรวมกัน มีใครบางไหมที่ยังมองไมเห็น
ทุกข คนที่มองไมเห็นทุกขกค็ ือคนที่แสวงหาความโลภเปนปจจัย ยึดถือความโกรธ ความพยาบาท
จองลางจองผลาญ สงสัยบุคคลทั้งหลายบุคคลอื่นวาคนนั้นเปนศัตรูกับเรา นี่ยังมีความหลงอยูมาก
และหลงใหลใฝฝนยึดวาขันธ 5 และทรัพยสินหลายจะทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัย รวมความวามีใจ
ติดอยูในโลกธรรมทั้ง 8 ประการ
1. อยากไดลาภ ไดลาภมาแลวดีใจ ไมไดคิดวาลาภกับเราจะอยูด วยกันนานขนาดไหน เมื่อ
ลาภหมดไปก็เสียใจ
2. อยากไดยศถาบรรดาศักดิ์ ไดยศถาบรรดาศักดิ์มาก็ดีใจ ไมไดคิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้
ยศเขาใหเราได มันก็สลายตัวได
3. นึกอยากจะปรารถนาความสุข สุขที่อิงไวดว ยอามิส คือสิ่งของเมื่อความสุขมันมีมา ก็
ไมปรารถนาความทุกข แตมนั ของคูกัน สุขมีที่ไหนทุกขมีที่นั่น เปนอันวาเราก็ไมพนความทุกข
4. แลวก็ตองการนินทาและสรรเสริญ ใครเขานินทาไมชอบใจ สรรเสริญดีใจอาการอยาง
นี้เปนอาการความหลงของคนที่เต็มไปดวยความโง อาการอยางนีท้ ั้งหมดเราจะหาทางเลี่ยงดวย
อาการอยางไร รวมความวามันจะมีเหตุอยางนี้ไดกเ็ พราะอาศัยความเกิดเปนปจจัย
อันดับตนขอบรรดาทานทั้งหลายรวบรวมกําลังใจของตน ไมใชเฉพาะเวลานี้ผมถือวาตอง
ใชอาการอยางนี้ตลอดยี่สิบนีช่ ั่วโมง นั่นก็คอื สํารวมใจอยูใ นขอบเขตของความดี อันดับแรกกําหนด
รูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจ
เขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู เปนการคุมสติสัมปชัญญะ ถาจะใชคําภาวนา เวลา
หายใจเขาภาวนาวาพุท เวลาหายใจออกภาวนวา โธ ไมตอ งออกเสียง นึกในใจ รวบรวมกําลังใจของ
เราอยูในขอบเขตเพียงนี้
นี่เปนอันดับตนของการเจริญพระกรรมฐาน แตผมวาไมตนสําหรับทานทุกคนเพราะบาง
ทานเจริญพระกรรมฐานมานับเปนปๆ ก็ยังมีอารมณฟุง มีอารมณซานมีอารมณทะเยอทะยาน แสดง
วาไมไดลดอะไรลงไปเลย การไมลดของการบวชก็แสดงวาการเพิ่มโทษจากกิเลสมันมากขึ้น หาก
วาทานทั้งหลายพยายามฝนใจเพียงเทานี้
วิธีฝกใจ ขอทานทุกคนจงลงพรหมทัณฑตวั เอง หมายความวาถาไมจําเปนใดๆ เราจะไมพูด
กับใครทั้งหมด กําหนดจิตไวอยางนี้ เพราะวาเราจะถืออารมณคมุ อารมณ และทรงอารมณไวในดาน
ความดี คือจิตไมยอมรับสภาวะของกิเลสไมยอมเคารพอารมณของกิเลส ถาไมจําเปนจงอยาพูดกับ
ใคร ถาพูดกับใครก็จงพูดโดยธรรม ในสิ่งที่เปนประโยชน และก็ไมกาวกายพาดพิงไปถึงอํานาจของ
ความรัก อํานาจของความโลภ อํานาจของความโกรธ อํานาจของความหลงเจรจาโดยธรรมก็คือวา
เจรจากันวาเหตุที่ทําอยางไรเราจะพนทุกข องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไวอยางไร อันนี้
เปนของไมยาก

ถาคิดอยางนั้นมันไมสบายใจ มีคาสเซท มีเครื่องบันทึกเสียง เอาคาสเซทไปฟงตามอัธยาศัย
ใหใจมันอยูท ธี่ รรม เมื่อใจมันอยูที่ธรรม หูมันอยูที่ธรรมอยางนี้จิตใจเราก็สงบ ความฟุงซาน ความ
เดือดรอนมันก็ไมมี อารมณระยําอัปรียไ ดแกความชัว่ คือ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
มันจะเบาบางไปทีละนอยๆ เพราะอาศัยใจของเราไมคบกับมัน
นี่แหละบรรดาทานพระโยคาวจรทุกทาน การแกอารมณจะมาเปนเหตุ เปนปจจัยของความ
ทุกข แกแบบนี้ คอยๆ กระทําไปทุกทีๆ นานเขาอารมณจะชินในทีส่ ุดจิตเราก็จะมีแตความสงบ
สามารถจะบังคับใหอารมณเปนอกุศลไมสามารถจะมายุงกับจิตของตนไดเราก็สบาย จุดนี้ถือวาเปน
จุดปจจัยอันหนึ่งที่จะเปนเหตุใหเราพนทุกข
เอาละ สําหรับทานทั้งหลาย สําหรับวันนีพ้ ดู มาก็ครบ 29 นาทีแลว ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้
ตอแตนี้ไป ขอทุกทานทั้งหลายพยายามตัง้ ตายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจ
ออกใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาทานทัง้ หลายจะเห็นวาสมควร โดยเฉพาะอยางยิง่
สําหรับเวลานีผ้ มไมตั้งไวใหแลวก็จะไมเตือนเวลาสําหรับเลิก เพราะวาบางที บางทาน พอไดเวลา
อยางนั้นพอไดยินเสียงการกรวดน้ําก็ตกใจ แตความจริงยังสบายอยู ทั้งนี้เพื่อใหทานทั้งหลายทําไป
ตามความสะดวก ตามความประสงคของตน จึงจะไมเรารัดใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนอยากจะ
ทํานานเทาไรก็ได นั่งไมสบายก็นอน นอนไมสบายก็ยนื ยืนไมสบายก็เดิน จะนั่งอิริยาบถใดก็ได ถา
เราอยูคนเดียว
เอาละ ตอนี้ไปขอทุกทาน จงตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจ
ออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาทานทั้งหลายจะเห็นวาสมควร สวัสดี
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บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลวตอไปก็
ฟงคําแนะนํากันสักเล็กนอย เพราะวาพวกเราทั้งหมดเปนนักปฏิบัติเกาไมใชปฏิบัติใหม ยอมมีความ
เขาใจในการปฏิบัติเบื้องตนกันไดดี สําหรับผลแหงการปฏิบัติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแนะนําตองการใหพวกเราพนทุกขทุกขที่จะพึงมีกบั เราก็ทุกขจากความเกิด ความแก ความเจ็บ
ความตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งนีก้ ็เพราะวาถาเราเอาใจเขาไปจับยึดถือวามันเปน
เรา เปนของเรา และยึดถือรางกายของเราก็ดี ยึดถือรางกายของบุคคลอื่นก็ดี ยึดถือวัตถุธาตุทั้งหลาย
ก็ดี วามันเปนเราเปนของเรา ถาอารมณอยางนี้มีแกเราบรรดาเหลาพุทธบริษัท ก็ชื่อวาเราบูชาทุกข เร
ไมตองการจะพนทุกขเพราะเราอยากจะใหทุกขมันมีแกเราตลอดไป เราจึงสนใจกับรางกายของเรา
สนใจกับรางกายของบุคคลอื่น สนใจกับวัตถุธาตุทั้งหมดเปนทุกข ก็เพราะวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั
ไมมีการทรงตัว เมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องตนมันก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันที่เวลาเคลื่อนไป แลวใน
ที่สุดมันก็สลายตัวไป หาอะไรทรงตัวจริงจังไมไดสิ่งที่เปนอยางนี้เปนกฎธรรมดาของมัน ไมมีใคร
สามารถจะฝน ไมมีใครสามารถจะหามปรามได เรื่องที่เราจะเปนทุกขก็เพราะวาเราฝนความรูสึก
ฝนภาวะของมันซึ่งไมมีวิสัยใดๆ จะฝนได
อารมณทีเกิดความฝนขึ้นมามีความโงเปนสําคัญ ที่พระพุทธเจาเรียกวา อวิชชา อวิชชา
ไมใชแปลวาไมรูทั้งหมด อวิชชา ยังมีความรู แตวารูแ บบโงๆ อาศัยที่มีความโงประจําใจ ขาดความ
ฉลาด จึงไปยึดถือสิ่งที่มันจะพัง คิดวามันไมพังสิ่งที่มันจะสลายตัวคิดวามันจะไมสบายตัว ถาอาการ
อยางนั้นมันปรากฏเกิดขึ้นซึง่ เราไมเคยคิดเอาไวกอนวามันจะสลายรอยหรอลงไป จะทรุดโทรมลง
ไป จะพังไปในที่สุด มันจะพังที่สุดเราไมเคยคิด คิดวามันกับเราจะทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัยการ
คิดอยางนั้นเปนความคิดของคนโง ที่ปราศจากแววความคิดแมสักนิดหนึ่งความจริงตาเนื้อของเรามี
ก็ใชได หุของเรามีเราก็ใชได แตวาใจมันเลวตามันเห็นคนก็ดี สัตวกด็ ี วัตถุธาตุก็ดี เมื่อเกิดขึ้นมา
เล็กๆ ตอไปก็โตขึ้นทีละนอยๆ ถึงความเปนหนุมเปนสาว ความแกมนั ก็คลานเขามา แลวในที่สุดก็
ถึงความตาย วัตถุธาตุก็ถึงอาการพัง ตาเห็นอยูทุกวัน หูไดยินทุกวัน แตใจมันเลว มันไมจํา ใจก็คอย
คิดวาใครเขาจะแกก็ชาง ใครเขาจะปวยก็ชาง ใครเขาจะตายก็ชาง ทรัพยสินของชาวบานจะสลายตัว
ไปก็ชาง แตกค็ ิดวารางกายของเรามันจะตองไมแก รางกายของเรามันจะตองไมปว ย รางกายของเรา
มันจะตองไมตายทรัพยสินของเราที่หามาไดจะทรงตัวอยูตลอดกาลตลอดสมัย อารมณอยางนี้เปน
อารมณของความชั่วของจิต จิตมีความทะนงไมเชื่อตาไมเชื่อหู ตาเห็นความเกิดความแกความปวย
ความตายของคนและสัตวเปนปกติ หูไดยนิ ขาวนี้เปนปกติ แตใจมันเลว
ฉะนั้นพระพุทธองคจึงใหปรับปรุงใจ ถาใจดีเสียอยางเดียว ประสาททัง้ รางกายมันก็ดีหมด
ใหปรับปรุงใจตรงไหน ใหยอมรับนับถือความเปนจริงเสียใหความรูส ึกวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกที่
มันเกิดขึน้ มันเปน อนิจจัง หาความเยงไมไดไมมกี ารทรงตัว ทุกข ถายังคิดวามันจะทรงอยูตาม

สภาพเดิม ถาความเคลื่อนไปของรางกายของคนและสัตวและวัตถุ มันเปนความรูสึกฝกอารมณ
ความรูสึกนึกคิดเดิมของเราๆ ก็เปนทุกข ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะคิดวาไมควรจะแกไมควรจะ
ปวย ไมควรจะพลัดพรากจากกันไมควรจะตาย
ทีนี้คนที่มีความทุกขดวยความรูสึกอยางนี้ ชวยกันคิดสิวาเปนอารมณของคนดีหรือคนบา
สมมุติวาพระอาทิตยขึ้นตอนเชาเปนปกติ ถึงเวลาตอนเย็นก็ลับเหลี่ยมหายไป มีสภาพอยางนี้ทกุ วัน
ไมไดขาด ตลอดกาลตลอดสมัย แตทวาจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีความรูสึกวาพระอาทิตยเวลาเทีย่ ง
สวางมาก เราตองการใหพระอาทิตยทรงอยูอยางนี้ และก็ไมยอมรับนับถือวาจาของบุคคลใดที่เคย
บอก ไมเชื่อตาที่มองเห็น ไมเชื่อหุที่เคยไดยิน ที่เขาบอกวาพระอาทิตยขึ้นในตอนเชาแลวก็ลับ
หายไปในตอนเย็น มีความรูสึกนึกอยูเ สมอวาพระอาทิตยจะทรงอยูอยางในตอนเที่ยงตลอดกาล
ตลอดสมัย ในเมื่อพระอาทิตยคลอยไป อารมณใจก็เริ่มไมสบาย พอสิ้นแสงอาทิตยเมื่อใดก็เกิดความ
ไมสบายใจวามันจะมืดหมดไป ไมสามารถจะเห็นอะไรความจริงพระอาทิตยขึ้นแลวลงเปนปกติ แต
วาใจของบุคคลนั้นไมเปนปกติ อยางนีเ้ ขาเรียกวาคนบา บาอะไร บาอุปาทาน บาตัณหา ฉะนัน้ ถาเรา
จะเปลื้องความทุกขออกจากจิต เราจะเปลื้องอาการของความทุกขที่เรื่องอริยสัจ ทุกขตัวนี้ถาเปลือ้ ง
ไดมันก็เปลื้องหมด เปลื้องไมเหลือ ขณะที่มีชีวิตอยู จิตก็เปนสุข ตายไปแลวก็มสี ุขที่สุดคือพระ
นิพพาน
ทีนี้เราจะเปลื้องทุกขไดแบบไหน ตองยอมรับนับถือ คิดไวเสมอทุกขณะจิตวารางกายของ
เราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทงั้ หลายก็ดไี มเที่ยงเห็นคนใหมตองมีความรูสึกเสมอวามัน
จะเกา เกาแลวในที่สุดก็ทรุดโทรมแลวก็พังมีความรูสึกวารางกายของเรา รางกายของเขาทั้งหมด
เปนรางกายทีไ่ มมีอะไรทรงตัวความปวยไขไมสบายไมสบายเปนของธรรมดา ความแกเฒาเปนของ
ธรรมดา ผมหงอกฟนหักตาฝาหูฟางเปนธรรมดา ความตายที่จะเขามาถึงเราเมื่อไรเปนของธรรมดา
ถาจิตยอมรับนับถือธรรมดา มันก็หมดทุกข ชื่อวาเปนจิตของคนที่มคี วามฉลาดไมฝนกฎธรรมชาติ
ไมฝนกฎธรรมดา นี่การทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนเรา ตองการเทานี้ ตองการใหจิตเรามีความรูสึกนึก
คิดวามันเปนธรรมดาอยางนี้ เมื่อสภาวะความรูสึกวาเปนธรรมดาเกิดขึ้น เราก็ไมสะเทือนใจที่
เรียกวา สังขารุปเปกขาญาณ แปลวาญาณเปนเครื่องรู รูตามความเปนจริงแลวก็วางเฉย เมื่ออาการ
อยางนั้นปรากฏอารมณจิตไมทุกข มีอารมณจิตเปนสุข สุขเพราะอะไร เพราะรูแลวนี่มันจะแกแกก็
แก รูมานานแลว ถามันจะปวยไขไมสบายเราก็รูแลว มันจะตายเราก็รูแลวคนอื่นที่เกีย่ วถึงเราจะตาย
พลัดพรากจากกันเราก็รูแลว วัตถุธาตุทั้งหลายมันจะสลายตัวเราก็รูแลว ขันธหาของเราจะพังเราก็รู
แลว เมื่อรูอยางนี้แลวก็เตรียมตัวเตรียมใจแสดวงหาดินแดนที่เราจะไป คือกําลังของจิตใหมนั เขาไป
สถิตในดินแดนที่มีความสุขนั่นก็คือนิพพาน ความจริงเรือ่ งนี้ไมยาก
ทีนี้กอนที่เราจะไปพระนิพพาน ตองปรับปรุงอะไรบาง
หนึ่ง อยาสนใจใน กามฉันทะ คือรูปสวย มันจะสวยไดสักกี่วนั มันก็เต็มไปดวยความทรุด
โทรม รูปสวยแตภายในรูปสาปรกเหมือนกับถุงอุจจาระปสสาวะเดินได มันจะดีตรงไหน รูปจะสวย

แตในรูปนั้นละเต็มไปดวยความทุกขมีทุกขปรกติ คือความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย
ความตองการ ตะเกียกตะตายไมมีที่สิ้นสุด
เสียงเพราะ มันะเพราะตลอดกาลตลอดสมัยหรือ ฟงแลวก็หายไป แลวก็เสียงเดียวกันนั่น
แหละ บางคราวก็ฟงเพราะ บางคราวฟงแลวอยากจะสลบตายเพราะอะไร กลายเปนเสียงสําราก
เนื่องดวยเสียงนั้นเปนเสียงของกิเลส ไมใชเสียงที่บริสุทธิ์ ถึงแมวาเสียงที่บริสุทธิ์ พูดแลวเสียงก็
หายไป มันไมมีการทรงตัว
กลิ่นหอม มีอะไรหอมจริงบาง กลิ่นทุกกลิ่นเหม็นทุกกลิ่น สิ่งที่เราคิดวามันหอม หัว
น้ําหอมซื้อมาอยางดีพรมเสือ้ ผา ไมกี่วนั ก็เหม็น ถาไมเปลี่ยนไมซักไมลาง มันจะเกิดอาการ
เหม็นสาบ และก็มีการคลายตัว เปนอันวาความหอมมันไมเที่ยง
รสอรอย ไมมีความหมายสําหรับรางกาย อรอยเทาไรก็ตาม แกทกุ วันกินเขาไปเทาไรก็แก
ทุกวัน ขอดีประเสริฐเลิศ บรรดาหมอทั้งหลายมักจะอวดตนวาเปนคนรู อาหารอยางนั้นมีประโยชน
แบบนั้นอาหารอยางนี้มีประโยชนแบบนี้กด็ ูบรรดาหมอทั้งหลายเขากินของที่มีประโยชน เขาแก
เปนไหม เขาปวยเปนไหมและเขาตายเปนไหม ตั้งแตสมัยปูสมัยเทวดาสมัยดึกดําบรรพ บรรดาหมอ
ทั้งหลายที่มีเยอะ เวลานี้ไปไหนหมด แมแต ทานโกมารภัจ เปนยอดหมอ เราก็เห็นตัวทานไหม เคย
ไดเดินคุย เห็นเนื้อเห็นหนังทานหรือเปลา ก็เปลาทั้งนั้น
เปนอันวาเรื่องธรรมดาที่ใครแกไขไมได เมือ่ เราแกไขไมไดก็จะไปยุง อะไรกับมันละ ไอรส
อยาไปสนใจมันจนเกินไป รสดีรสชั่วมีความรูสึกแคปลายสิ้นกับกลางลิ้นประสาท มีเทานั้น รับ
สัมผัสในรส ถาเลยกลางสิ้นเขไปก็หมดรส ไมเชื่อลองดูก็ไดเวลากินอาหารเอาชอนตักเทลึกเขาไป
เลยกลางลิ้น มันจะมีสภาพเหมือนเรากินดินหรือกินผักกินหญา มันไมมีรสชาติ ทีนี้เราก็ตองตัดการ
ติดในรส และติดในการสัมผัสในระหวางเพศ รูโทษของการครองเรือนวามันไมมคี วามสุข ตัด
อารมณนี้เสียไดแลว ความสุขใจมันเกิด ความกังวลใจก็ไมมี
ตัดตองใชปญญาตัดคอยๆ ตัดทีละเล็กทีละนอย คิดวารูปนี้มันมีสภาพคลายกับวาสักแตวา
เห็น ไมสนใจในรูปของใคร แตจิตมันมีความรูสึกวารูปคนนี้สวยรูปคนนี้สงา ก็นึกวารูปของเรา รูป
คือรางกายของเรา ภายนอกจะสงาผาเผยแตภายในเต็มไปดวยน้ําเลือดน้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ
และไมมีการทรงตัวมีการสลายตัวไปในทีสดุ ในเมื่อสภาวะความจริงของมันเปนอยางนี้ละก็ จะไป
นั่งยึดถือมันทําไม ตั้งใจคิดไวเสมอวาขึน้ ชื่อวารูปทั้งหมด จะเปนรูปที่มีชวี ิตจะเปนรูปที่ไมมีชีวิตก็
ตาม มันไมเที่ยง ถาเราเกาะวามันเที่ยง ใจก็จะเปนทุกขเมื่อมันเคลือ่ นไป จงทํากําลังใจของทาน
ทั้งหลายใหมคี วามเขมแข็ง ใชปญญาพิจารณาความจริงใหพบ จนกวาจิตใจของทานจะไมสนใจรูป
ดวยกรณีตางๆ เวนไวแตวาถาเขาขัดสนยากจนหรือวาจะบกพรองในสิง่ ใด เราแนะนําใหดว ยเมตตา
เมตตาตัวนี้ไมใชความรักในกามคุณ เปนเมตตาที่คอยจะเจือจุนใหบุคคลอื่น คือเปนเพื่อนบานเพื่อ
รวมโลกมีความสุข ถาจิตใจของทานทั้งหลายสามารถจะใชปญญาพิจารณาใหละเอียดกวานีห้ าความ
จริง จิตของทานก็จะถึงจุดจบคือตัด กามฉันทะ เสียได

เปนอันวาการกาวเขาไปสูพระนิพพานใกลแลวอีกจุดหนึ่ง เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย จะพูดกันไปมันก็เปนความรูเกา แตขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เปนสาวกขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มีอารมณยังไมมั่นคงในเรื่องรูปใหพยายามใครครวญพิจารณาอยู
เสมอดวยรูปไมเที่ยง ขืนยึดถือมันก็เปนทุกขรูปมันเปน อนัตตา คือสลายตัวไปในทีสุด เราจะไม
สนใจกับรูปของเรา เราจะไมในใจกับรูปของบุคคลอื่น เราจะไมสนใจคือไมยึดถือ ไมใชหมายความ
วาไมสนใจ ไมกินน้ําไมกินขาว ไมกนิ อะไรทั้งหมด กิน เลี้ยงมัน ถาไมเลี้ยงมันๆ เกิดทุกขเวทนาแต
ทําความรูสึกวาเอ็งพังเมื่อไรก็เชิญพัง ฉันไมสนใจกับเอ สิ่งที่เราตองการคือนิพพาน มีอารมณตัดเขา
ไปสูพระนิพพานนะ นี่เพียงขอเดียวเพียงเทานี้จิตก็จะเปนสุขมาก
เอาละตอไปนีข้ อทานทั้งหลายตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขา หายใจ
ออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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สําหรับการเจริญพระกรรมฐาน ความสําคัญที่สุดก็อยูทคี่ วามเขาใจ ถาหากวาเราเขาใจเสีย
แลว ผลในการปฏิบัติก็มีผล ทีนี้สําหรับสวนใหญการเจริญพระกรรมฐานนี่มันก็จะไมสรางความ
เขาใจกันจึงไมมีผล มักจะถือเอาเวลาหลับตาภาวนากันเปนสําคัญดังจะเห็นไดวาในสมัยเมื่อองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีชีวิตอยู เวลานั้นองคสมเด็จพระบรมครูเวลาเทศนจบ ปรากฏวา
บรรดาทานสวนใหญไดบรรลุมรรคผลและก็ยังไมปรากฏวาในสถานทีใ่ ดที่รับฟงคําสอนจากองค
สมเด็จพระจอมไตรแลวก็ไปขะมักเขมนตามากกวาการคิด ความจริงธรรมะขององคสมเด็จพระ
ธรรมสามิสรที่จะมีผลจริงๆ อยูที่ความเขาใจ เมื่อทานทั้งหลายเหลานั้นฟงเทศนจากพระพุทธเจาฟง
แลวทานก็คิดตาม ใชปญญาพิจารณาไปดวย เมื่อความเขาใจเกิดขึ้นก็ตดั กิเลสเปนสมุจเฉทปหาน
ฉะนั้นตอแตนไี้ ปก็เชนเดียวกัน ผมจะถือเอาแนวที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ เรื่อง
ดับไฟมีการหลับตาจะถือใหนอยที่สุด แตวาจะพยายามสรางความเขาใจใหมากที่สุด เมื่อเราเขาใจ
แลว ใชอารมณนี้ไปพิจารณาใครครวญไปตามปรกติ ไมชาอารมณก็สามารถจะตัดกิเลสเปน
สมุจเฉทปหานได
และสําหรับวันนี้ก็ขอย้ําเรื่องรูปเปนสําคัญ และการพูดเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
เรื่องใหญจริงๆ ที่พระพุทธเจาใชก็คือรูป มาดูตัวอยางทีท่ านจะเห็นวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสกับ พระพาหิยะ วา พาหิยะ เธอเห็นรูปแลวจงสักแตวาเห็น พระพุทธเจาตรัสแตเพียงเทานี้
ปรากฏวา พระพาหิยะ สําเร็จพระอรหัตผลพรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ ทานสําเร็จไดอยางไร
ทั้งนี้ก็เพราะวากําลังใจของ พระพาหิยะ นั้นพรอมแลวที่จะรับคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เมื่อฟงก็เกิดความเขาใจ ทั้งนีก้ ็เพราะวาตามทีท่ านตรัสวา พาหิยะ เธอเห็นรูปแลวจงทํา
ความรูสึกวาสักแตวาเห็น ก็หมายความวาเธอจงอยาสนใจในรูป เพราะรูปเปน อนัตตา คําวา อนัตตา
นี่เปนตัวสุดทาย รูปเปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได รูปเปน ทุกขัง สภาวะของรูปไมมีการทรงตัว
และก็รูปเปน อนัตตา มีการสลายตัวไปในที่สุดอันนี้เปนอารมณของวิปสสนาญาณ
พอเราฟงอยางนี้แลว
ก็พากันคิดวาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววารูปเปน
อนิจจัง ฟงแลวตองคิดๆ ใหมันเห็นจริงๆ วารูปมันเปน อนิจจัง มันไมเที่ยงตรงไหน ใชอารมณคลํา
ใหมันเห็น เราเคยคิดบางไหมวารางกายของเรานี้มันทรงสภาพแลวก็รางกายของบุคคลอื่นมันทรง
ภาพตามปรกติ ไมมีการเคลื่อนไหวนี่สวนใหญของคนมักจะติดอยางนี้ ทั้งๆที่ความเปลี่ยนแปลง
ของรูปมันเปนไปทุกๆ วินาทีที่เคลื่อนไป หรือวาทุกขณะของลมหายใจเขาหายใจออกที่เคลื่อนไป
นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดขึน้ ใหม โตแคไหน นึกถึงภาพออกมารทีแรกมันเล็ก
นิดเดียว การชวยเหลือตัวเองก็ไมมี เมื่อมันไมมีแลว ชวยไมไดเพราะมันยังเล็ก มีกําลังไมพอ

แตตอมาภายในไมชาเด็กคนนั้นพลิกหงายได จุดนีเ้ ราก็จะมองเห็นวามันไมเที่ยง ถามัน
เที่ยงจริงๆ มันก็ตองโตเทานั้นแหละ ขยับขยายไปไมได เคยพูดไมไดก็ไมพดู เคยชวยเหลือตัวเอง
พลิกคว่ําพลิกหงายไมไดมันก็ตองเปนอยางนั้น
แตตอมารางกายของเด็กมันก็เริ่มโตทีละนอยๆ จนกระทั่งถึงความเปนหนุมเปนสาว คิดถึง
ตอนนี้มันเทีย่ งไหม ถามันเที่ยงมันโตขึ้นมาไดอยางไร เพราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันก็เกิดความ
ทรุดโทรมไหลเขามาทีละนอยๆ ความเปนคนแกเริ่มเขามา ทีนี้ความผองใสของรางกายก็คอยๆ
สลายตัวไป มีแตความเศราหมองเกิดขึน้ ตามลําดับ ยิ่งนานเทาไรความเศราหมองก็มมี ากขึ้นเทานัน้
ในที่สุดความเศราหมองปรากฏชัดเจนไมปรากฏความงามของรางกาย คนที่เคยสวยที่มีความสงา
งาม อายุยางเขาสี่สิบหาสิบดูไมไดแลว กลายเปนคนไมมรี าคา นี่เราจะเห็นวารูปเทีย่ งหรือไมเที่ยงถา
รูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอยางนั้นไดไหม และในทีสุดก็ไมมีความหมายสําหรับบุคคลอื่นใด เพราะ
มันตาย
ตัวนี้เราพิจารณากันในคําวาไมเที่ยงอยางเดียว เปนวิปสสนาญาณในเมื่อรูปมันไมเที่ยงอยาง
นี้ เรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูป คิดวารูปคนนั้นสวยคนนีด่ ีปรารถนาอยากจะไดเขาเขา
มาเปนคูครอง และก็รูปของเรานะมันจะเลวจะทรามขนาดไหนก็ตาม จะเสื่อมจะโทรมเทาไรก็ตาม
เราก็ไมเคยไปคิดถึง คิดถึงวารูปของเรามันดีอยูเสมอ และไอคําวาดีตรงนี้ มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็น
วาดีความเสื่อมความโทรมมันเปนปรกติ ตามีเห็นรูป รูปเราก็สามารถ เห็นไดรปู ของบุคคลอื่นก็
สามารถเห็นได รูปของวัตถุตางๆ ที่ไมมีชีวิตมันใหมแลว ก็เกาๆ แลวก็พัง เราก็เห็นได หูเคยไดยนิ
เสียงเขาพูดใหฟงอยูเสมอ ถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปการสลายตัวของรูป เปนอันวาตาก็ตาดี หูกห็ ู
ดี แตสภาพที่ไมจําตามความเปนจริงก็เพราะใจมันชั่ว ใจมันไมยอมรับนับถือตามความเปนจริง
ทีนี้ถาเราแกกต็ องแกที่ใจ แกทีแรกแกงา ยๆ หาความไมเที่ยงใหมันพบเสียกอนนีเ่ ปนดาน
วิปสสนาญาณ พยายามคิดไว ดูไว จําไว พิจารณาไว เดินไปในที่ทกุ สถาน เห็นคน เห็นสัตว เห็น
วัตถุ มองหาความจริงคิดวาหาความจริงใหมันพบวามีคนๆ ไหนบาง มีสัตวตัวไหนบาง และก็มวี ตั ถุ
ชิ้นไหนบาง ที่มันมีสภาพเที่ยงมันมีสภาพคงตัวเปนปรกติ บางทีทานทั้งหลายจะเห็นวาแกวแหวน
เงินทองเพชรนิลจินดามีสภาพเที่ยง เพราะความสดใสมันปรากฏ มันเปนธาตุที่มีความเขมแข็ง มัน
เที่ยงเพราะความสดใส มันเที่ยงเพราะความสวย อาศัยความแจมใสเปนสําคัญ เราลองปลอยสิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้ไวตามสภาพของมัน โดยไมมีการระวังรักษา เพชรที่มีสภาพแจมใส ความแจมใส
มันจะคลายตัวไป เพราะฝุนละอองมันมาเกาะ ตอนนี้เราจะเห็นความแจมใสมันเทีย่ งไหม มันหดตัว
มันก็ไมเทีย่ ง และในที่สุดเมือ่ สิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไป ไมมีอะไรคงที่ สําหรับวันนีเ้ ราก็มานั่ง
หาความเทีย่ งใหมันพบในเมือ่ มันไมเที่ยงแลวจะนั่งคับมันอยูอีก หรือวารูปนี่ที่เราบูชาวามันดีนี่มนั ดี
ไดตรงไหน
ในเมื่อรูปมันไมเที่ยงแลวอะไรที่มันตามมาบาง สิ่งที่จะติดตามมาก็คือความทุกขทุกขตรง
ไน ทุกขทใี่ จเรามันเลว ไปยึดถือมันมากเกินไป ถาใจของเราดีมีปญญาใชปญญาใหเปนประโยชน

ใชอารมณจิตคิดใหมนั ถูกทาง ที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ความทุกขของเราก็ไมมี ความทุกขไมมีมันไมมี
ไดอยางไร พระพุทธเจาบอกวารูปไมเทีย่ ง รูปเปนทุกข เมื่อรูปไมเที่ยงก็ใหมนั เปนเรื่องของรูป รูป
มันเปนทุกขกใ็ หมันเปนเรื่องของรูป ใจเราจงอยาทุกข และก็ในที่สุดรูปมันเปน อนัตตา ก็ใหมันเปน
เรื่องของรูป สําหรับใจของเรามันตองเปน นิจจัง คือมีอารมณเที่ยง ใจของเราใหมันเปน สุขงั คือมี
อารมณเปนสุข ใจของเรามันเปน อัตตา คือมีการทรงตัว เอะ พูดนี่ผิดบาลีหรือเปลา
ความจริงใจมีสภาพเที่ยง เราจะเห็นไดวาคนและสัตวทตี่ าย มันตายแตกายใจมันไมไดตาย
ถาใจมันตายดวย การขึ้นสวรรค การลงนรกการเปนพรหมพระนิพพานมันก็ไมมี ทีม่ ีสภาพของใจ
มันเที่ยง คือเปนธรรมชาติ อันหนึ่งคือเปนสภาพไมรูจักการสลายตัว แตทวาเราจะตองระมัดระวังใจ
ของเราใหมันมีอารมณผองใส อารมณของใจอยาใหมนั ขุนมัว เพราะเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยูที่ใจ
ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา มโน ปุพพังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจเปน
หัวหนา มีใจประเสริฐสุดสําเร็จดวยใจ เราก็เขามาขัดทีใจอยาเขไปขัดทีร่ ูป
เราปฏิบัติพระกรรมฐานใหมคี วามรูสึกอยูเสมอวาเราฝกจิต ไมไดฝกกายถาเอากายไปนั่ง
แขงกันวาฉันนั่งไดนานกวา ฉันยืนไดนานกวา ฉันเดินไดนานกวาฉันนอนภาวนาไดนานกวา ตัวนี้
ยิ่งเลวจัด มันเปน มานะ ตัวถือตัวถือตนเปนการโออวดนําเอา อุปกิเลส เขามาใสใจ นี่เปนอารมณเลว
ไมใชอารมณดี
ไอคําวานานนี่ไมใชความประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระพุทธเจาตรัสวาธรรมของเราไมใชธรรมเปนเครื่องเนิน่ ชา ตองใชการปฏิบัติใหมกี ารรวดเร็ว แต
เร็วก็ไมใชนั่งเร็ว นอนเร็ว ยืนเร็วเดินเร็ว แตวาเร็วนั่นก็คือทําจิตใหมันเกิดความฉลาดใหจิตมัน
ยอมรับนับถือความเปนจริง ถาเราพิจารณาแตรปู ตัวเดียว เราก็เปนอรหันตได ทานพาหิยะ ทาน
พิจารณาอะไรบาง ก็รูปตัวเดียวเทานั้น
ถาเราตัดรูปเสียไดตวั เดียว อะไรมันจะเหลือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถาไมมีรูปมันมีเสียง
ไดหรือเปลา และก็มันจะมีกลิ่นไดไหม หรือวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็มีไดทไี่ หน
เปนอันวาเราตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดทีเ่ รียกวา ชาติ ป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข อะไรมันเกิด รูป
มันมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวของ อริยสัจ เวลาที่เราเกิดจริงๆ อยูในครรภมารดา เรามองไมเห็นแต
วาเดีย๋ วนี้ควรจะเห็น พวกเราเห็นภาพที่เขาถายรูปเด็กทีร่ ูปในครรภ มันนั่งตูเขาขึ้นมายันอก สภาพ
แบบนี้ตองนั่งจมอยูในครรภมารดานับเดือน เหยียดแขน เหยียดขาไปก็ไมได ภายในครรภของ
มารดาคือมดลูก หรือกระเพาะที่อาศัยก็เต็มไปดวยความสกปรก มันชุม ไปดวยเลือดที่มีผิวบางๆ มี
ความนุมหุมหออยู และเจาเด็กที่เกิดก็อาศัยนั่งเบาะนั่นแหละ เขาเรียกกันวาเบาะ ในเบาะนัน่ ก็ชุมไป
ดวยเลือดภายในกายเต็มไปดวยเปอกตม
ลองนั่งคิดถึงสภาพวามันสะอาดหรือมันสกปรกถามัน
สะอาด ประจําเดือนของคนที่มนั เคลื่อนออกมามันก็ไมนั่งตองลาง ไมตองชําระความจริงที่เราเรียก
ประจําเดือน ถาเขายังไมมีครรภมันเคลื่อนออกมาไขแตก ถึงเวลาเจาหานมูรติตัวที่รองมามันก็แตก
แตก็เปนเลือดออกมา ความจิรงจะถือวามันสกปรกเกินไปสําหรับรางกายก็ดี แตเราถือวาสกปรก
เปนธรรมชาติ ความจริงมันไมมีอะไรมากถาเรามองเห็น แตทวาภายในมันสกปรก

ลองนั่งๆ นึกดูสิวาไอการนั่งคุดคูแบบนั้นสะดวกไหม มันสบายหรือลําบากเราจะเห็นวามัน
ลําบาก ถาเราไมรูวามันจะลําบากอยางไร ก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในครรภมารดาสักชั่วโมงเปน
อยางไร ไมตอ งใหมันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหมถาทนได มันทนแบบอาการฝนหรือวาอาการ
ปกติ คําวาทุกขแปลวาจําจะตองทนนั่นมันนั่งดวยอาการฝน และก็ถาเด็กที่อยูใ นครรภมารดานี่ ถา
มารดาไหวตัวแรงๆ เกินไป วิ่งเร็วๆ เดินเร็ว เด็กในนั้นก็หัวสัน่ หัวคลอน ไมมีความสุข มารดากิน
ของรอนเกินไป ก็เกิดอาการกระสับกระสวน เผ็ดเกินไป เปรี้ยวเกินไป เค็มเกินไปเด็กไมมีความสุข
แตวาคนทีก่ ินคือมารดาไมรู ถาความไมสบายเกิดขึ้น ก็จะขยับกายเล็กนอย มารดาก็บอกเด็กเคลื่อน
ตัว ไอเคลื่นตัวไมใชเคลื่อนแบบสนุกสนาน มันเคลื่อนเพราะมีความทุกขทนจะไมไหว แตความ
เขาใจของทานมารดาบอกวาเด็กแข็งแรงมันดิ้นได เปนอันวาเจานั่นตองทนทุกขเพราะความเขาใจ
ผิดของทานแน นี่มันทุกขเสียตั้งแตอยูใ นทอง ชาติ ป ทุกขา ใครมันทุกขนะไอกายมันทุกขถาไมมี
กายเสียแลว สภาพอยางนั้นมันจะปรากฏไหม ไอตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรๆ พวกนี้มนั มีไดอยางไร
ทีนี้เมื่อคลอดออกจากครรภมารดาแลว รางกายที่อยูใ นครรภของมารดาอาศัยไฟธาตุสราง
ความอบอุน พอคลอดออกมาจากครรภมารดา กระทบอากาศภายนอกซึ่งมีความหนาวจัดรอนจัด
กวา รางกายก็เต็มไปดวยความแสบ เด็กก็รอง เด็กรองออกมา หมอตําแยบางคนชม แหม เจาเด็กคน
นี้ดีจิรงๆ ออกมารองจาเสียงดังแข็งแรงดีมาก แตความจริงนะมันแสบกายมากมันรองดัง แตความ
เขาใจของทานหมอตําแยสมัยโบราณพลาด ออกมาใหมๆ เลือดติดตามกายรีบอาบน้ําใหมนุ สะอาด
มันก็เลยหนาวใหญ สมัยปจจุบันนี้เขามีความเขาใจเด็กออกมา เขารียบเอสําลีเขาไปหอตัวทันที เพื่อ
รักษาความอบอุน
ตอนนี้เราพูดกันแคในครรภมารดาเทานี้ ชาติ ปง ทุกขา ความเกิดเปนทุกขถาเราเกิดกี่ครั้ง
มันก็มีทุกขอยางนั้น ฉะนั้นเรา จะแสวงหาความเกิดตอไปไหนเราพอใจไหมในดานของความทุกข
ถาเราพอใจ ในดานของความทุกขเราก็ละเมิดทําลายความดีใหสลายไป ทรงความชั่วเขาไว
หลงใหลใฝฝน ใน รูป ในเสียงในรส ในสัมผัส และก็อารมณที่เกลือกกลั้วไปดวยกามคุณ เราทําอยาง
นี้คิดอยางนีเ้ ราก็มีหวังการเกิดไมมีที่สิ้นสุด หรือวาเรามีความโลภโมโทสัน ในทรัพยสินไมมี
ความรูสึก ไมมีความฉลาด วาทรัพยสินทัง้ หลายเหลานี้ มันจะชวยชีวติ เราไดเมื่อเราทรงชีวิตอยูใหมี
ความสุขอยูบาง เพราะอาศัยมัน แตวาพรอมๆ กับที่เราอาศัยมันไดมนั มีความสุข แตวาก็นําเอาความ
ทุกขมาใหเรา เอาความเหน็ดเหนื่อยการระมัดระวัง ความหวงแหน เปนอันวาตายแลวแบกมันไมได
ปวยไขไมสบายมีอารมณเปนทุกข มันก็ชว ยใหเราสุขไมได และเราก็คบกับความโกรธ ความ
พยาบาทที่เต็มไปดวยความโหดราย ใจปราศจากความเมตตาปรานี และอารมณของเราก็ยึดถือวา
รางกายของเราตองไมตาย
รางกายของเราจะตองอยูตลอดกาลตลอดสมัยทรัพยสินทั้งหลายมัน
จะตองไมหมดไป ถาอารมณจิตของเราทรงไว อยางนี้เปนปรกติเราก็เกิดกันไมมีทสี่ ั้นสุด และตอง
ไปพบกับความทุกขทรมานในครรภของมารดาหาที่สุดไมได

นี่เปนอันวานี้เรามาสรางความเขาใจของคําวา อนิจจัง และคําวา ทุกขัง ในเบื้องตน มันยัง
ไมหมดหรอก ความจริงถาพูดเทานีใ้ ชปญ
 ญาจริงๆ อารมณมันจะเขาไปตัดกิเลสอยางมาก ถาเราใช
ปญญานะ
ถาฟงดวยสัญญาเทาไรมันก็ไมเกิดผลดีไมดีกเ็ อาไอสัญญาความจํานี่แหละไปโออวด
ชาวบานเขา กลายเปนคนมีกเิ ลสหนา
ฉะนั้นขอบรรดาทานทั้งหลายจงจําไววารูปเปน อนิจจัง หาความเทีย่ งไมไดและก็รปู เปน
ทุกขัง เต็มไปดวยความทุกข เราไมควรจะยึดถือรูปของเรา ไมควรจะยึดถือรูปของบุคคลอื่น ไมควร
จะยึดถืออะไรๆ
ทั้งหมดในโลกวามันเปนเราเปนของเราควรทําใจของเราใหอยูห างจากความ
ปรารถนาในรูป เมื่อเราตัดอารมณรักในรูปทุกอยางเสียไดแลว คือรูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ มีจิต
รังเกียจคิดวาสิง่ ทั้งหลายเหลานี้เปนปจจัยของความทุกขหาความสุขไมได เมื่อจิตใจของทานหลุด
ลอยจากอารมณในการกอรูป ทานก็เปนพระอรหันต มันเปนของไมยาก
เอาละ ตอนี้ไปขอทุกทานตัง้ กายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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ในความสําคัญตอนตน ระยะตนๆ นี่สําคัญมาก ถาระดับจิตเขาถึงฌานแลวก็มีอารมณเรียบ
ใชไหม นี่ในตอนตนคนทีม่ ีความสงสัยกัน วันนี้ก็ถามกัน หลายคนเห็นถามกันก็แสดงวาความจริง
ไมเขาใจวาอารมณของกรรมฐาน ก็มีความสําคัญอยูในระยะตั้งแต ปติ เบื้องตน ไปถึงระดับเขาถึง
ปฐมฌาน ตอนตนๆ ปฐมฌาน นี่มีอยู 3 จุด คืออยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด นี่ตอนระยะตน
ที่เราเจริญกรรมฐานก็มีความอึดอัดอยูในดาน อานาปานุสสติกรรมฐาน
สําหรับ อานาปานุสสติกรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจเขาออกนัน้ มีความสําคัญมาก ก็ขอ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะ อยาคิดวาการกําหนดรูลมหายใจเขาออกเปนของเบา ถาหากวา อานา
ปานุสสติกรรมฐาน ไมทรงตัวนี่ เราจะเจริญสมถะอีก 39 กอง สมถะนีค่ วามจริงมีจริงทุกกอง แลวก็
หรือวิปสสนาญาณก็ตาม จะไมมีอะไรไดผลเลยนะ เหมือนกับเราจะกินอาหารถาไมอิ่ม ถาขาดขาว
หรือมีแตกับขาวนี่กแ็ ยเหมือนกันนะ อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็เหมือนกับอาหารหนัก นีก่ าร
กําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูหายใจเขาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก นี่คําวารูอ ยู
ในตอนนี้ ไมใชหมายความวาบังคับใหลมหายใจมันหนักหรือมันเบา บางทีลมหายใจเบา เราเกรงวา
จะรูนอยไป เลยหายใจหนักๆ อันนี้ไมถูก แตเพียงนําจิตเขไปรับทราบ ปลอยลมหายใจไป ตามปกติ
แมวาการใช อานาปานุสสติกรรมฐาน ในระยะตน รูสึกวาจะมีอารมณพุงอยู อึดอัด
เอาละสําหรับ อานาปานุสสติ แตวาจงอยาถือเอาไมวาจะปรากฏเปนแสงสีเขียว สีแดง สี
เหลือง สีตางๆ หรือปรากฏขึ้น บางครั้งก็มีอาการคลายๆ กับไฟฉายสองตรงหนา สวางจา อาการ
อยางนี้ปรากฏขึ้น ก็ขอไดโปรดทราบวานั่นเปนอาการของ ปติ ที่เนื่องจาก อานาปานุสสติกรรมฐาน
อันนี้มันจะสงสัยกัน บางคนก็สงสัย บางคนก็ไมสงสัย ก็บอกกันไปเพราะมีคนมาถามไวกอนคราว
นี้ตอไปจะเปนกรรมฐาน ถาหากวาเราจะใชกรรมฐานกองอื่นใดก็ตาม ตองจับลมหายใจเขาออก
กอนเสมอ แลวก็ใชกรรมฐานกองอื่นได อยางที่เราภาวนา พุทโธ เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลา
หายใจออกนึกวา โธ นี่เปนกรรมฐาน 2 กองควบกัน การรูลมหายใจเขาออกเปน อานาปานุสสติ
กรรมฐาน คําวาภาวนาวา พุทโธ เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน นี่ถาหากวาบังเอิญในประการบางครั้ง
ถาเราจับลมหายใจเขาออกประเดี๋ยวหนึ่งลืมไป ใชคําวา พุทโธ อยางเดียว อันนี้กใ็ ชได
เปนอันวา อานาปานุสสติ นั้นขึ้นตนกอนใหจิตทรงตัว ตอไปจะใชคําภาวนาแลวพิจารณา
แลวก็ทิ้งลมหายใจได นี่เพื่อเปนการปองกันใหจิตเรียบ นี่สําหรับ อานาปานุสสติกรรมฐาน นีก่ ็เปน
กรรมฐานปราบอารมณจิตทีม่ ีจิตฟุงซาน ถาอารมณจิตของเราเกิดมีความฟุงซานจริงๆ มันบังคับไมย
อูนี่ ทานบอกวาไมตองภาวนาใหกําหนดรูลมหายใจออกโดยเฉพาะ ถาไปภาวนาหรือพิจารณาเขาละ
ก็จิตมันจะซานมากขึ้น มีตอนหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือตอน ปติ มีลกั ษณะเสมอกัน มีลักษณะอยาง

เดียวกัน คือวา ปติ ขอตน ก็ไดแก นั่งๆ อยูก ็ขนลุกซูซา ทําทาคลายๆ กลัวผี เปลาเลย ไอความจริงไม
กลัว แตขนมันลุกซูซา แตใจมันสบาย
คําวา ปติ นีก่ ็แปลวาความอิ่มใจ ตอนนัน้ ใจจะมีความรูสึกสบาย อารมณจิตจะสะดวก
อารมณจะสงบขึ้นมาขึ้น นีใ่ นอาการตอนตนของ ปติ ปติ ตนนี้ตอไปถาอาการตอนนี้ถาจิตมีกําลัง
สมาธิสูงขึ้น อาการขนลุกซูซาก็จะหายไป ตอนนี้จะมีน้ําตาไหลแทน น้ําตาจะไหลโดยทัว้ ๆ ที่เราไม
รูสึกตัววามันไหลเมื่อไร ถา ปติ ตัวนี้จับใจมากขึ้น บางทีเราไปไดฟงใครเขาพูดอะไรก็ตามที่ชอบใจ
น้ําตามันก็ไหลบังคับไมอยู อันนี้ก็ขอไดโปรดอยาคิดวามันเปนอาการวิปริตของทางกายความจริง
ไมใช เปนอาการของ ปติ คือสมาธิสูงขึ้น
นี่ถาหากวาสมาธิดีขึ้นไปกวานั้น อาการน้าํ ตาไหลมันก็จะหายไป นี่มารางกายโยกคลอน
เวลาจิตเริ่มเปนสมาธิมันจะโยกขางหนา โยกขางหลัง โยกมาโยกไป แตวาใจสบาย นี่เปนอาการที่ 3
ของ ปติ
อาการที่ 4 ของ ปติ จะมีอาการสั่นคลายปลุกพระ บางครั้งก็จะมีตวั ลอย สูงขึ้น ลอยสูงขึ้น
มันลอย จะลอยไปไหนก็ชาง เวลาเรารูสึกตัวขึ้นมามันจะลอยกลับมาที่เดิม ถานั่งอยูในลักษณะไหน
มันจะนั่งอยูใ นลักษณะนัน่ อยางนี้เขาเรียกวา อุพเพงคาปติ เปน ปติ ที่ 4 อันนี้ใจจะสบายมากขึ้น
นี่ ปติ ที่ 5 เขาเรียกวา ผรณาปติ เวลานั่งไปจะรูสึกวาตัวโปรงเบา เหมือนกับในตัวเราไมมี
อะไร บางทีจะมีอาการรูสึกวารางกายใหญโตขึ้น หนาใหญ ตัวใหญ สูงขึ้นแตความจริงไอตัวก็มนั ก็
เทานี้ คือความรูสึก แตตอนนี้ใจจะสบายมากขึ้นถาถึงภาวนา ปติ ตัวนีแ้ ลว อารมณจติ จะเปนสุข คือ
ปติ ตัวที่ 5 นี่มันใกลกับสุขพอเกิดขึ้นแลวจิตจะสุข มีความสุขสบายมาก อยางนี้ถือวามี อุปจาร
สมาธิ เต็ม
นี่ในขณะทีจ่ ิตเขาถึง ปติ จะเปน ปติ ขั้นไหนก็ตาม ไดโปรดทราบอยูอยางหนึ่งวา ปติ นีจ่ ะ
ไมผานทั้ง 5 อยางทุกคน บางคนก็จะผานอยางหนึ่ง สองอยาง สามอยาง เปนอยางมาก เวนไวแต
บุคคลผูนั้นปรารถนา พุทธภูมิ ถาปรารถนา พุทธภูมิ นี่ผานทุกอยาง ก็จําเปนจะตองรูทั้งหมด
สําหรับพวกสาวกนีไ่ มมีความจําเปน
คราวนี้ขณะเมือ่ จิตเขาถึง ปติ ตอนนี้จิตเริม่ เปนทิพยเต็มที่ เมื่อจิตเริ่มเปนทิพยเต็มทีแ่ ลว ก็
สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพยได จะไดยินเสียงที่เปนทิพยไดตอนนี้บางคน อาจจะไมใชทุกคน
เพราะวาบางคนก็ผาน ปติ เล็กนอย จิตเขาสูฌานสมาบัติเลย เมื่อจิตเขาสูฌานสมาบัติแลวจะไมเห็น
อะไร จะไมไดยินเสียงอะไรเพราะวาจิตมันเลยไป การที่จะเห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค
ไดมันอยูชนั้ อุปจารสมาธิ อยางที่ทานไดฌาน 4 ฌาน 8 นี่ เวลาที่ตองการจะรูจะเห็นก็ตองถอยหลัง
อารมณของจิตมาเขาอยูในจุดของ อุปจารสมาธิ จึงจะเห็น ตอนนี้เราถือวาจิตเขาถึง ปติ บางทีก็เกิด
ภาพบางอยางปรากฏ แตภาพบางอยางปรากฏมันจะเกิดเพียงแว็บเดียว คลายแสงฟาแลบแลวก็
หายไป คราวนี้เมื่อเกิดภาพปรากฏขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนโปรดทราบไวดว ยวา จงอยา

ถือเอาเปนสําคัญถาเราถือเอาภาพนัน้ เปนสําคัญ ถาวันนีเ้ ห็นภาพ ชวงนี้ไมเห็นจิตจะกลุมแตความ
จริงการเห็นตอนนี้เขายังไมถือเปน ทิพจักขุญาณ เพราะยังไมใชหรือวาภาพปรากฏก็ดี ไมปรากฏก็ดี
เราตองการอยางเดียวคือจิตสบาย
สําหรับสมถภาวนา แปลวาตองการใหจิตสงบจาก นิวรณ ประการคือการสงบจิตเทานั้น
นั่นถาจิตจะเห็นหรือไมเห็น ไดยินหรือไมไดยนิ ก็ชางแตถาภาพที่เห็นนั้นเปนประโยชน แลวก็เอา
จิตพอใจนิดหนึ่ง แตวาการเห็นภาพนี่เปนเรื่องธรรมดานะ นี่ถาตั้งใจคิดวาจะไมพอใจนี่ ก็ตั้งใจได
เมื่อกอนจะเห็นใชหรือเปลา เห็นเขาแลวมันอดไมได อดติดตาไมได ชอบใจ เพราะเปนของใหมกวา
จะตั้งทา เราไมสนใจกับภาพไดนกี่ ็หลายจังหวะ หลายสิบครั้ง ก็อดคิดถึงไมไดนะ เห็นเขาแลวปบ
มันเปนของใหม พอเอาจิตเขาไปจับภาพ สมาธิมันเคลื่อน เคลื่อน จิตตก จิตตกภาพก็หาย มันเปน
อยางนี้นะ
แตไอการที่ไปสนใจกับภาพ แสง เสียง รังสีตางๆ ของโบราณาจารยหรืออาจารยตา งๆ ที่
สอนกันมา ทานบอกวาจงอยาถือเอาภาพนั้นเปนสําคัญ ถาเราไปติดอยูแคภาพนั้น จิตก็จะไมเขาสู
ระดับฌาน ในเมื่อจิตเขาสูระดับฌานตัวนี้ ภาพแสง สี มันจะไมปรากฏ แตวาไมสบายกวา นี่สําหรับ
เมื่อจิตเขาถึง อุปจารสมาธิ เต็มที่ เขาสูระดับฌาน ตอนนี้ก็มีสิ่งนาคิดอยูนิดหนึ่ง เมือ่ กําลังจิตของคน
ที่เจริญสูสมาธิไมเสมอกัน บางทานควบคุมอารมณไดละเอียด เมื่ออารมณจิตละเอียดพอเขาถึงฌาน
จิตมันก็จะทรงตัว แตบางทานกําลังจิตไมละเอียดพอ การทรงตัวไมดนี ี่ก็จะมีอาการเคลิ้มคลายหลับ
แตจิตสบาย มีอาการเคลิ้มคลายหลับชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก็มีความรูสึกตัวขึ้น นี่บางคนก็เลยสงสัยวานั่ง
หลับ แตความจริงแลวไมใช เปนอาการของจิตที่เขาสูฌานอยางหนึ่ง แตทรงตัวไมไดนาน ถอย
กลับมานี่ก็อาการอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่งสําหรับจิตเขาสูฌ
 านเบื้องแรก จะมีอาการจิตเคลิ้มมีความสบายคลายจะหลับ
จะรูสึกวาอารมณจิตวูบ คลายจะตกจากที่สูง นั่นเปนอาการจุดหนึ่งทีจ่ ิตเขาถึง ปฐมฌาน แลวทรงตัว
ไมได พลัดหลงลืมไป มีจิตหวิวคลายๆ ตกจากที่สูง นี่การเจริญพระกรรมฐานก็สําคัญ
ตอนตนนี้ถาหากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเขาใจแลวก็ไมเปนไรหรือวามี
ความสําคัญที่วาใหนึกอยูเสมอวาเราฝกจิต เราไมไดฝกกาย นี่เวลาทีจ่ ะนั่งก็เหมือนกัน นั่งทาไหน
เวนไววา นั่งรวมกันเปนกลุมนั่นอีกอยางหนึ่ง ถาอยูที่บานนั่งขัดสมาธิสบายก็
สบายนั่งทานัน้
นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบสบายก็นั่งพับเพียบ สําหรับอิริยาบถที่นั่ง ถาบังเอิญมันปวด จะนั่งพับเพียง
พลิกซายพลิกขวาก็ได หรือนั่งพับเพียบไมสบาย มานั่งขัดสมาธิ ขัดสมาธิไมสบายมานั่งพับเพียบอัน
นี้ก็ได เขาไมหาม ไมใชวานั่งอยูทาไหนจนกระทั่งขามันปวดมันเมื่อย แลวก็เปลี่ยนไมไดแลวอยาง
นั้น แตวาถาจิตกําลังสบายอยู ถารูสึก วามันปวดเวลาที่จะขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็คอยๆ เปลี่ยน จิตมัน
จะเคลื่อน จากสมาธินี่เปนเรื่องที่สําหรับนักเจริญพระกรรมฐานตอนตนจะตองรู
และก็ประการที่ 2 ขณะที่จติ เขาถึง อุปจารสมาธิ ตอนนี้จิตมันเปนทิพยสติสัมปชัญญะมัน
ตองสมบูรณมากขึ้น ตามธรรมดาเสียงจิ้งจกรองนี่ ทานจะใชจิตธรรมดา ปลอยธรรมดารูสึกมันเสียง

มันเบามาก แตถาวาถาจิตเขาถึงอุปจารสมาธิเสียงจิ้งจกรองดังมาก จิตไมรับสัมผัสเลยนะครับ ดีไมดี
นั่งๆ คลายๆ ใครเอาพลุมาจุดขางๆ เฉยๆ อันนี้มี แตถาลืมตามาดูไมมี อันนีไมรูวาเสียงอะไร
เหมือนกันอาตมาเคยโดนบอยๆ ไดพบบอยๆ เมื่อฝกในตอนตน แลวรายการตอไปทันทีจะมีปรากฏ
คลายๆ กับคนเดินผานไปผานมา แลวคนเขาเขามานั่ง ตอนนี้ก็ขอไดโปรดทราบวาผูที่จะผานไป
ผานมาหรือจะมานั่งใกลๆ นี่ ผีธรรมดาเขาไมได ในทางเจิรญพระกรรมฐานพวกนั้นไมใชผี เปน
เทวดา ถาเรารูวาเปนเทวดาก็ไมตองกลัวเพราะเราอยากเห็นเทวดา แตก็ไมแนนักหรอก ไมแนนะ
อยากเห็นเทวดาพอเทวดามาจริงๆ เปดหางขี้เลย (หัวเราะ) นะ เพราะวาเทวดานีแ่ กเลนพิเรนทรๆ
เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ เทวดาชั้นจาตุมหาราช
ชั้นจาตุมหาราช นี่ นักเจริญกรรมฐานเขาถือวาเทวดาชัน้ นี้เปนครูในเบื้องตนนะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเขาถือวา ทานทาวมหาราชทั้งสี่ คือ ทาวธตรฐ ทาววิรุฬหก ทาววิรูปกษ และ ทาวกุเวร ที่เรา
เรียกวา ทาวเวสสุวัณ อันนี้เปนครู เพราะวาทั้งสี่ทานนี้เปนพระอริยเจาชั้น พระอนาคามี แลวก็
เทวดาชั้นจาตุมหาราช ทั้งหมดที่จะไปเปนเทวดาชั้นนีไ่ ด เมื่อสมัยเปนมนุษยตองไดฌานสมาบัติ แต
วาเวลาตายทานไมไดเขาฌานตาย เลยไมมีสิทธิจะไปเปนพรหม ตองเปนเทวดาชั้นนี่ เทวดาชัน้ นี้
เปนเทวดาที่มคี วามเขมแข็งมาก นี่การพิเรนของทานก็คือถาจิตเราสบายถือ ปติ ถือวาจิตเขาสูฌาน
ชั้นตน ตอนนีร้ ูสึกวาจิตของเราจะเริ่มไมมกี ารหวาดกลัว เชน ผีสาง อะไรตออะไรก็ตามที่เขามีความ
กลัวกัน จิตเริม่ มีความกลาหนาขึ้น ความไมกลัว ความมั่นคงของจิตมีมากขึ้น ตอนนี้เทวดาสอบ
แหละ แตสว นใหญถาปรารถนา พุทธภูมิ ถูกหนักสําหรับสาวกภูมนิ ี้ไมแนจะถูกหรือไมถูก หรือวา
เวลาทานจะแสดง ทานก็แสดงทําใหเรากลัว แสดงอาการอยางใดอยางหนึ่งใหมีความกลัว ถาเราไม
กลัว ไมมีอีกแลวกลับสอบดู ถาเราไมกลัวก็แสดงมากหนอย จนกระทัง่ แนใจวาเราไมกลัวทานก็เลิก
แสดง
อาว รีบหลบ พอใหญ พอครูมาแลว เดี๋ยวก็ลมพับไปลุกไมขึ้นดวยกันทั้งคู (หัวเราะ) วันนี้
ไมไดนั่งจานบินละสิ (หัวเราะ) อันนี้ก็ถือวาวันนีเ้ ปนวันสุดทายของ จุดนี้นี่เกรงวาญาติโยมทั้งหลาย
จะลืมทาเสีย เพราะเคยบอกกันมากอนและบางทานก็มาทีหลัง นี่สําหรับจิตเราเขาถึงฌาน อันดับ
แรกเปนเครื่องสังเกตนะมันจะเขาไดนานไมนานนี้ไมสําคัญ ฌานระยะแรกนี้เราเรียกวา ปฐมฌาน
ฌานที่หนึ่งซึ่งสังเกตก็มีวาจิตเราสามารถจะรูถึงลมหายใจเขาออก รูคําภาวนาหรือรูคําพิจารณา หูได
ยินเสียงขางนอกชัดเจนแจมใส ใครจะคุยกันจะทะเลาะกันจะวาอะไรกันก็ตาม รองรําทําเพลงรูหมด
รูชัดแตวาไมรําคาญในเสียงนั้นเราสามารถควบคุมอารมณไดแบบสบายๆ อยางนี้ทานเรียกวาจิต
เขาถึง ปฐมฌาน เบื้องตนใชไหม
มีเวลาเหลืออีก 2 นาที ทีนี้ทาํ อยางไร ความจริงถาเราสามารถทําจิตเขาถึงฌานไดทุกวัน ถา
ทําเขาถึงฌานไดทุกวันนี่ การตายของเราทั้งหมดแมแตไอเรื่องนรก เลิกกลัวได ใชไหม นี่วิธีเขาฌาน
แบบงายๆ ก็นอนหลับเขาฌานฌานหลับ อันนี้มันเปนฌานจริงๆ คือวาเวลานอนลงไป เราจะภาวนา
อยางไรก็ไดที่เปนกุศล แตวาจะพิจารณาลมหายใจเขาออกเฉยๆ ก็ได หรือวาจะพิจารณา ขันธ 5 ก็ได

ถาจิตอยูในอารมณทั้ง 3 ประการนีก้ ็หลับไป จงทราบวาถาจิตเราไมเขาถึง ปฐมฌาน เพียงใด มันจะ
ไมยอมหลับ
ทีนี้ถาเราภาวนาอยูหรือพิจารณาอยู กําหนดรูลมหายใจเขาออกอยู แลวก็หลับไป ขณะหลับ
ตอนนั้นจิตเขาถึง ปฐมฌาน แลวจึงหลับ ในขณะที่หลับอยูทานถือวาหลับทรงอยูในฌาน ถาตาย
เวลานั้นเปนพรหม นี่หากวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสามารถทําไดอยางนี้ทุกวันนะ เวลานอนลง
ไป ภาวนาหรือวาพิจารณาหรือกําหนดรูลมหายใจเขาออกก็จงอยาบังคับ ถามันจะหลับก็อยาบังคับ
ใหมันทรงตัวอยู ปลอยใหหลับไปเลย เมื่อเริ่มลงนอนภาวนาวา พุท ไมทัน โธ หลับยิ่งดีใหญเพราะ
ฌานนี่เราตองการเขาเร็วที่สดุ ที่จะเร็วได ไมใชมานั่งโคลงกันใชไหม การเขาฌานนี่นะเขาตองการ
เร็วมาก หมายความวาอยางเรานอนหลับๆ พอพนจากฐานสุขปุบ รูสึกตัวเขาฌานไดทันที อันนี้เขา
ตองการ วิธีเขาฌาน เขาตองการใหเร็วที่สุดที่จะเร็วได ไมใชวานั่งภาวนาไดนานๆ จิตเขาถึงฌาน นี่
ไมทันกิน ไมทันดีไมดี เดินๆ ไปเจอมดตัวเล็กๆ เห็นหนาเราแลวชอบใจ หัวเราะกากๆ ตกใจตายเลย
เขาฌานไมทันเลย
นี่การเขาฌานถือวาใหเร็วทีส่ ุด เพราะการภาวนาเปนการทรงจิตใหอยูใ นสมาธิ กําหนดรูลม
หายใจเขาออก เปนการทรงจิตใหอยูใ นสมาธิ แตวาสมาธิที่เราจะพึงได เราตองการเร็วที่สุด ใชไหม
นี่มันถึงจะทัน เพราะวาเวลาเราจะตายเรานึกไมไดเลย นึกไมไดวาขณะที่เราจะตาย มันจะตายโดย
ฉับพลันหรือคอยๆ ตายเราก็คอยๆ คุมใจได แตถามันตายในฉับพลันเราก็ไมทัน ทั้งนี้ก็เปนการ
ปองกันวาเราจะตายเมื่อไร เราก็ไมรู ตอนกอนจะหลับนอนภาวนาใหหลับไป ใหจิตเปนทิพยถา
นอนภาวนาหลับไป นี่มันจะหลับเร็วขึน้ ทุกวันเลย หนักๆ เขาพอนึกปบเดี๋ยวมันก็หลับ พอหลับแลว
บางทีเราเคยนอน 8 ชั่วโมง สบายเลย ถาเราหลับดวยการภาวนา หลับความจริงแค 2-3 ชั่วโมง ตื่น
มาจะมีกําลังทันที เพราะจิตมันทรงตัว จิตไมเหนื่อย
และก็เพื่อเปนการปองกันไอการที่เราตื่นขึน้ มาใหม นี่มนั เปนวันใหม จิตเราอาจจะไมทรง
อยูในคุณความดีตามสมควร ถาตายแลวอาจจะพลาดเปนอกุศลนี่ตอนเชามืด เรานอนอยูแบบนั้น ไม
ตองลุกขึ้นมานั่งก็ได พอตืน่ ขึ้นมาแลวแลวเราก็ภาวนาใหสบาย พอสบายใจแลวลุกไปทํางาน ถา
เวลาไมกระชัน้ ถาคนนอนตืน่ สายนะ ไมไดแน (หัวเราะ) กินขาวไมทนั ใชไหม นี่ถา ตื่นเชามือก็จบั
คําภาวนาตามจุดนั้นสัก 5 นาที 10 นาที ตามเวลาใหจติ สบาย ถาจิตสบายเชามืดอยูในระดับฌาน
ไหนก็ตาม วันนั้นทั้งวันเขาจะถือวาจิตทรงอยูในฌานแลวบังเอิญไปตายดวยกรณีใดๆ ก็ตาม อยาง
เลวที่สุดก็ไปสวรรค ถาอยางดีก็ไปพรหม อยาลืมนะ นี่เปนการเอาทุนไวตั้งแตเชามืด ใชไหม คนนั่ง
ขางหนาอันนีเ้ ปนเรื่องสําคัญมากรูหรือเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระธุดงค เขาจะตองฝกจิตแบบนี้
เปนปกติ ธุดงคนะไมใชธุบาน ปกกลดขางเสาบานนัน้ ไมใชธดุ งคแลวธุบานไมเกีย่ วนะ ธุนี้ไม
จําเปน เพราะธุดงคปาลึกนี่เขาตองคิดอยูเสมอวาอาจจะเสือกัดตายก็ได ชากระทืบตายเมื่อไรก็ได ดี
ไมดีนกกระจอกพูดไปพูดมาเปนลมตาย ฟงเสียงนกกระจอกนะ เราตองถือ มรณานุสสติกรรมฐาน
เปนอารมณแลวก็ตองคิดวาถาตายขณะใดเราจะไปไหน

ไอคําวาเราจะไปไหนนี้ ก็มอี ยูวาถาเราตองการเปนเทวดา วันนัน้ ทั้งวันก็ตองตั้งจิตทรงอยู
ใน อุปจารสมาธิ ถึงเวลาตายไปเปนเทวดาบนสวรรคไดแตถาเขาคิดวาเขาตองการจะเปนพรหม วัน
นั้นทั้งวันจะตองตั้งจิตขณะที่นั่งคุยกันไปเดินกันไป อันนี้จิตเขาจะตองทรงอยูใน ชัน้ ปฐมฌาน และ
ทุติยฌาน คือฌานที่ 1 แลวก็ฌานที่ 2 ถาหากวาเขาตั้งใจวาเขาจะไปนิพพานตอนเชามืด เขาจะทําจิต
ใหเปนฌานถึงที่สุด แลวก็ถอยหลังอารมณฌานมาพิจารณา สังโยชน สังโยชน 10 นี่ก็ตัด
สักกายทิฏฐิ ตัวเดียว แลวก็เมื่อตัด สักกายทิฏฐิ ตัวเดียว แลวก็เอาอารมณจับพระนิพพานเปนสําคัญ
แลวก็วันนัน้ ทัง้ วัน เขาจะใช อุปสมานุสสติกรรมฐาน ประจําใจ คือปรารถนาพระนิพพานเปน
อารมณ อยางนี้ถาตายเมื่อไรเขาไปนิพพานเมื่อนั้น นี่พระธุดงคในแดนลึก เขาก็พรอมที่จะตายอยูทกุ
วันที่เรียกกันวา มรณานุสสิกรรมฐาน นี่เวลาหมดแลวละนะ เกิดความเขาใจกันนะ
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ที่แลวมาก็ไดพูดซ้ําย้ํากันอยูใ น มรณานุสสิกรรมฐาน ดวยใหนึกถึงความตายเปนอารมณ
ทั้งนี้จะไดไมประมาทในชีวติ วาถาตายแลว ไมใชวาตายแลวสูญ ถาเราตายแลวสูญไปเลยมันก็
สบาย แตวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวาตายไมสูญ ถาเรายังมีกรรมกิเลสอยู กรรม
กิเลสก็จะตองพาเวียนวายตายเกิดใน วัฏฏะ
นี่สําหรับ วัฏฏะ ก็ตองแบงเปน 3 ชัน้ คือ เทวดากับพรหมเปนแดนของสุคติมนุษยมีทั้ง
ทุคติและสุคติ อบายภูมิมีนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานนี่รับผลเฉพาะทุคติ ก็ตองเวียนวายไป ๆ
มาๆ อยูอยางนี้ นี่หากวาเรายังบังเอิญที่ยังไมถึงอรหัตผล จะตองเวียนวายตายเกิดใน วัฏฏะ ก็ควรจะ
เลิก ควรจะเลือกเอาเฉพาะ 2 จุด คือจุดแหงความเปนมนุษย หรือวาจุดของความเปนเทวดาหรือ
พรหม และควรจะเวนอบายภูมิเสีย
ฉะนั้น 2 คืน ที่กลาวมาแลวจึงไดย้ําในเรื่อง มรณานุสสติกรรมฐาน เปนสําคัญเพื่อบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัททุกทานจะไดไมประมาทในชีวติ สําหรับคืนนี้ไมตอ พุทธจริต จะพูดถึงผลของ
การเจริญ มรณานุสสติกรรมฐาน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวาถาพิจารณาดูจิตใจของบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท ที่มาวันนี้มีปริมาณของจิตจํานวนของจิตทีม่ ีอยูสูงมาก มีปริมาณสูงที่สามารถจะหนี
อบายภูมิได แตสําหรับที่จะพูดตอไปนีก้ ็จะต่ําไปนิดหนึง่ สําหรับคนเกาก็ตองขออภัย หรืออยางนอย
ก็เปนการย้ําความรูเดิมได เพราะวาคนใหมที่เขามาถึง ที่เพิ่งเขามาก็มอี ารมณจิตพอที่จะปดอบายภูมิ
ได มีปริมาณหลายสิบเปอรเซ็นต อยางนอยที่สุดก็ไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นตที่ตองไดแนนอน
ฉะนั้นจึงขอนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวร ในดานของการปดอบายภูมทิ ี่
เขาใจงายๆ มาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษทั นี่การที่ทานทั้งหลายทรงสมาธิจิต ทานจะทรงสมาธิ
ดวยอํานาจ อานาปานุสสติกรรมฐาน อันใดก็ตาม อันดับแรกจงอยาลืมความตายคิดกันวาเราทํานี่
เปนการปองกันอบายภูมิ ในเมื่อเราตาย และวิธีที่ปองกันก็มีวา
1. ทานบารมี เราใหเปนปกติ เมื่อใหแลวก็จิตนึกถึงทานนั้นไว มันจะคงความดี คิดวาการ
ใหคราวนี้เปนการใหเพื่อปดความชั่ว คือความโลภในจิตแลวทานนี่เปนปจจัยใหไปสูสวรรคที่พระ
บาลีกลาววา ทานัง สัคคโส ปาณัง ทานยอมเปนปจจัยใหบคุ คลไปเกิดในสวรรค
ในอันดับที่ 2 ที่บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจและปฏิบัตกิ ันก็ สีลานุสสติกรรมฐาน การให
ทาน นี่ในดาน สีลานุสสติกรรมฐาน ที่บรรดาทานพุทธบริษัท สมาทานกันแลวก็ขอใหตั้งใจรักษาไว
ใหดว ยดี ใหมๆ ก็อาจจะลืมไปบางในบางสิกขาบท แตถาวาเราเอาจิตกําหนดไวเสมอๆ วาศีล 5
ประการ เราจะไมยอมใหละเมิด นี่ไมชาอารมณจิตก็ชนิ การนึกถึงศีลเปนปกติ จะเปนสมถะกอง
หนึ่งที่เรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน ถามีอารมณจิตชินจนกระทั่งทรงศีล 5 ประการ ไดเปนปกติ ก็
ถือวาเปนผูทรงฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน ไมจําเปนตองหลับตา อันนี้สําหรับอานิสงสของการ

รักษาศีลพระพุทธเจาวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหไปเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา
ศีลเมื่อเวลาเราเกิดเปนมนุษย ก็มีโภคสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ศีลเปนเหตุใหเขาถึงพระ
นิพพานไดงาย นี่เปนความดีขั้นที่ 2 ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติ
เปนอันวาถาเรามีทานกับศีล 2 ประการเปนปกติ โดยมีจิตเคารพในพระคุณพระรัตนตรัย ก็
เปนอันวาปดอบายภูมิได โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐาน ในดาน
สมถภาวนาหรือวิปสสนาภาวนาก็ตามเราพูดเฉพาะสมถภาวนางายๆ สั้นๆ ถาจิตใจของบรรดาทาน
พุทธบริษัททรงอารมณอยูทกุ วัน วันหนึ่งไมมาก กอนจะนอนถึง 5 นาที พอตื่นนอนขึ้นมาแลวทํา
เพียง 5 นาที หรือ 10 นาที เอาคุณภาพของจิตจริงๆ มีใชคําภาวนาและพิจารณาหรือภาวนาอะไรก็
ตาม ในสวนของสมถภาวนาอยางใดอยางหนึ่ง ถาจิตทรงอยูไดสัก 5 นาที หรือ 10 นาทีกอนนอน
ตื่นนอนใหมๆ นอนอยูแบบนั้นไมตองทุกขึ้นมา หรืออยากจะลุกมานัง่ ก็ได ไมตองใชเวลานานนัก
แตใหจิตทรงตัวทําไดอยางนีท้ ุกวัน ถึงแมวา จิตสมาธิของทานจะไมสูง ทานก็ไมไปอบายภูมิถาดํารง
จิตอยู 5 นาที หรือ 10 นาที ทีนี้เราทํา ถาจิตอยูขึ้น ขณิกสมาธิ คือทําไดบางไมไดบาง หรือ อุปจาร
สมาธิ มีจิตชุมชื่น อยางนี้ตายเปนเทวดา ถาบังเอิญจิตของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ในขณะที่
ทํา ไมรําคาญในเสียง นี่เปนอยางต่ําอยางนี้กเ็ กิดเปนพรหม
เปนอันวา อบายภูมิไมไปสําหรับเราในชาตินี้ แตหากวาเราทรงคุณความดีเพียงเทานี้ มันก็
ไมแนนกั ในชาติหนาอาจจะไปนรกก็ได แตเราก็หาทางตัดไมไปเลยเสียทุกชาติ นี่เปนวิธีที่องค
สมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสตั้งแตงายๆ คือหาทางไมไปนรกเสียเลย วิธีนี้ก็เปนวิธีแบบเดียวกับที่
ปฏิบัติมา แตใชอารมณเสริมอีกนิดหนึ่ง คือทานแนะนําบอกวา ใหพิจารณาขันธ 5 คือรางกายวามัน
ไมใชเรามันไมใชของเรา มันเปนแตเพียงธาตุส่เี ขามาประชุมกันชั่วคราว เปนเรือนรางที่อาศัยของ
จิต นั่นไมชามันก็พังสลายตัว ทีเราเรียกวาตาย ฉะนั้นการเจริญ มรณานุสสติกรรมฐาน คิดวาเรา
จะตองตาย นีเ่ ปนจุดตรงกับจุดนี้ คิดไวเสมอวาเราจะตองตายแน แลวการตายของเราคราวนี้ เรา
นับตั้งแตชาตินี้เปนตนไปเราไมตองการอบายภูมิ ดินแดนที่เราจะเกิดอยางต่ํานั้นก็เปนมนุษย ก็ตอ ง
เปนมนุษยชั้นดี มิฉะนัน้ ก็ตอ งเปนเทวดาหรือพรหม
แลวตอไปเราก็จะกาวเขาไปสูพระนิพพาน ในจุดแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
คํานึงถึงความตายไวเปนปกติ วาเราตองตายแน มันหนีไมพน ถากรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มนั จะ
กระทบกระทัง่ ทําใหเราตาย เราก็วางเฉยวามันอยางไรอยางไรก็ตองตาย แลวคําวาไมกลัวตายเลยมัน
ยังไมมี เพราะอารมณยังต่ําอยูมันก็จะตองตาย แตเราก็เตรียมพรอม เพือ่ ความที่จะตองตาย ขั้นตอไป
เราก็ไมสงสัย โดยใชปญญาพิจารณาคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาพระธรรม
คําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงแนะนําใหเราปฏิบัติในศีล 5 ประการ
หนึ่งเราไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันทางกาย ไมทํารายรางกายเขา ไมฆาเขามันเปนความดี
หรือเปนความเลว สมมุติวาเขาจะมาทํารายเราบาง เขาจะฆาเราบาง เราจะชอบไหม ถาเราไมชอบ
เขาก็ไมชอบ
บรรดาสัตวทั้งหลายทีเ่ กิดมาในโลกที่เราคิดวามันเกิดมาเพื่อเปนอาหารนั้นไมเปน

ความจริง ถาสัตวทุกประเภทตองการเปนอาหารของเรา เมื่อเราตองการจับเขามาเปนอาหาร เขาก็
ตองวิ่งเขามาหาเราเพราะเขาเต็มใจ พอเวลาเราไปไลจับแลววิ่งหนี แสดงวาสัตวประเภทนัน้ ไมเต็ม
ใจใหเราฆา หรือไมเต็มใจเปนอาหารของเรา ฉะนัน้ เราก็จงเวนจากการทําลายชีวิตซึ่งกันและกัน
เวนจากากรเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยทางกาย ทั้งคนและสัตวทั้งนีเ้ วนไวแตเพียงวาสัตวที่เขาฆา
เราเพื่อขาย มันตายแลว เราก็ซื้อมากิน อันนี้ไมหามไมบาป เพราะวาเราไมไดใชเขา
ประการที่สอง พิจารณาศีลขอตอไปดวยปญญา วาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แนะนําวาไมใหเราลัก
ไมใหเราขโมยทรัพยสินของบุคคลอื่นมันเปนความดีหรือเปนความเลว
สมมติวาเราไมชอบ ในเมื่อเราไมชอบ ชาวบานเขาก็ไมชอบ ในเมื่อเขาไมชอบ เราไมชอบ เราก็ไม
ทํา เพราะทําไปมันก็เกิดศัตรู มีความทุกขเมื่อสิ่งทั้งหลายที่เราลัก เราขโมยเขามา เขาก็ไมไดทจี่ ะ
รักษาเราไมใหแก ไมใหปวยไมใหตายได จะไปคิดไปโกงเขามาขนาดไหนก็ตามนะ ก็ตองแกตอง
ปวยตองตายเหมือนกัน ฉะนั้นเรามีเทาไร หาไดเทาไร ก็พอใจเทานั้น พระพุทธเจาไมไดสอนใหคน
ขี้เกียจ คําวา สันโดษ แปลวายินดีในทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม จะหามาไดเทาไร
พระองคก็ไมทรงตําหนิ ถาหาไดดว ยความชอบ ไมเบียดเบียนเขา
ขอที่ 3 นี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา จงอยาทํา กาเมสุมจิ ฉาจาร อยาทําลาย
จิตใจของคนอืน่ ในดานความรัก สมมติวาเราใครเขาจะมาทําลายจิตใจเราในดานคนรักบาง เราจะ
พอใจไหม ถาเราไมพอใจชาวบานเขาก็ไมพอใจ นี่ใชปญ
 ญาเปนเครื่องพิจารณา อันนี้เปนวิปสสนา
ญาณดวยเปนสมถะดวย เมื่อแลเห็นวาเราไมพอใจ เขาก็ตองไมพอใจ เมื่อความไมพอใจเกิดขึ้น
ระหวางเรากับเขา ถาอาการอยางนั้นเกิดขึ้น เราก็ไมทําเสีย แลวก็งดเวนอยางนี้จิตจะเปนสุข
มาเปนศีลขอที่ 4 ที่องคสมเด็จพระมหามุนีตัสวาจงเวนจากคํา มุสาวาท คํา มุสาวาท นี่
บรรดาทานพุทธบริษัทยังสงสัยกัน คํา มุสาวาท จริงๆ ที่ศีลจะขาดไดตอ งทําลายประโยชน ถาเราพูด
เพื่อเปนการยับยั้งโทษของความทุกขของคนอื่นเพื่อรักษาประโยชนของเรา อันนี้ไมเปนมุสาวาท
เชน คนเขาจะไปสูทางใดทางหนึ่งก็ตาม เขาคิดวาเขาจะไป แตเรารูวาไปทางนั้นมันมีอันตราย แต
เขาก็ไมเกรงอันตราย ที่จริงก็บอกวาขางหนาโนนมีขวากมีหนาม มีทลี่ ุมลึก มีปา เราก็บอกแตวาเขา
ไมเชื่อเรา ถาเราบอกตรงๆ เขาถือวาเขามีความสามาราถพอ แตเราทราบแลวถาไปแลวจะมีอันตราย
อยางอื่น ที่พวกเขาไมสามารถจะพนอันตรายได ก็หาทางใดทางหนึ่งเขามายับยั้ง โดยถาเขาเชื่อใน
เรื่องหมอดู ก็บอกวานีห่ มอดูเขาดูไวนะถาคุณไปทางทิศนี้แลวก็จะถูกอันตรายหนัก อาจจะตองถึง
แกชีวติ ถาเขาไมไปอันตรายจะไมมกี ับเขา แลวเขาก็ยับยั้ง อยางนี้ ไมถือเปนการ มุสาวาท ทั้งๆ ที่ไม
มีหมอดูจะมาดู เพราะเรารักษาประโยชน นี่ มุสาวาท ทีข่ าดจริงๆ ก็คอื ไมทําลายประโยชนของเขา
เขาควรจะได เราพูดโกหก จบเขาไมได เขาควรจะไดมากเราทําใหเขาไดนอย เขาควรจะมีความสุข
เรากลาววาจาใหเขามีความทุกข อันนี้เปนมุสาวาท อยางนี้ศีลขาด ความจิรงศีลขอนี้ถามีความเขาใจ
ก็รักษาไมยาก

ขอที่ 5 องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงแนะนําวาการดื่มสุราเมรัยมันเปนฐานทีต่ ั้งแหง
ความประมาท ความจริงสุราเมรัยนี่ถาเราดืม่ ใหมันเมาจนลืมตัวศีลอีก 4 ขอก็สามารถจะขาดได และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เดินทางเขาประตู เรือนจําพวกนี้เปนคนเมามากกวาคนไมเมา เรือนจํานี่เขา
ตั้งหลีกทางแลว เลี่ยงทางแลวเขาไมไดตั้งขวางถนน แตวาคนประเภทนี้สามารถจะเขาไปไดสบาย
เพราะคนเมาเพราะอะไร เพราะสิตสัมปชัญญะไมสมบูรณ
นี่เราก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในขอที่
เรียกวาศีล ที่ทานบอกใหเราทรงศีลใหบริสุทธิ์ นี่มันเปนความดีหรือความชั่วนะ ถาเห็นวาเปนความ
ดีก็ใหทรงศีล 5 ไวโดยตั้งใจที่จะทรงศีลใหบริสุทธิ์คิดไวเสมอวาศีล 5 ประการนี้มอี ะไรบาง ถามี
ความเขาใจในศีล 5 ประการ พยายามควบคุมใจอยูเสมอ ในระยะตอนตนๆ ไอความพลั้งเผลอมันยอ
มีเปนของธรรมดาเพราะเปนของใหม แตเมื่อพยายามควบคุมไป ควบคุมไป ตอไปอารมณก็จะเกิด
ความชิน เหมือนกับเราเรียนหนังสือ ทีแรกตัว ก ตัวเดียวก็เขียนยากหลายวันเขากวาจะเขียนได
เขียนไดก็ไมสวย แตตอมาก็มีการคลองตัว จะเขียนอะไรก็เขียนไดตามความประสงค เพราะอารมณ
จิตมันชิน ขอนี้มีอุปมาฉันใดไมวาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตร ในดาน มรณา
นุสสติกรรมฐาน ดวยกานใชปญญาพิจารณาคําสอนในขอศีล 5 ประการ ก็มีสภาพเหมือนกัน ถา
หมั่นปฏิบัติบอ ยๆ อารมณชิน จิตก็จะทรงตัว
เปนอันวาศีล 5 บริสุทธิ์ เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทไมลืมความตาย คิดไวเปนปกติ พยายาม
ทรงสมาธิ ภาวนาวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม แตวาเอาจิตเขาไปควบคุมศีลไวใหเปนปกติ ไมยอม
ใหพลาดพลั้งในเรื่องศีล ตอจากนั้นไปตออารมณอีกนิดหนึ่ง คิดไวเสมอวาการเกิดเปนทุกข ที่
พระพุทธเจาทรงกลาววา ชาติ ป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข มันตองเหน็ดเหนื่อยในการประกอบ
กิจการงายแลวกระทบกระทั่งดวยอารมณไมชอบใจ ชรา ป ทุกขา ความแกเปนทุกขเพราะรางกาย
ไมสมบูรณ หูฝาตาฟาง อยางนอยสติปญญาฟนเฟอน ไมใชของดี มรณัม ป ทุกขัง ความตายเปน
ทุกข เมื่อเวลาจะตาย ทุกขเวทนามาเบียดเบียนหนักบีบคั้นจนกระทั่งทนไมไหว จําจะตองตาย มันก็
เปนทุกข มีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจที่เรารัก มันเปนทุกข ความเศราโศกเสียใจ เมื่อ
พลัดพรากจากของรักของชอบใจ เปนอาการของของความทุกข นี่ทุกขทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นมาไดมี
ขั้นมาไดเพราะอาศัยการเกิดเปนสําคัญ ถาหากวาเราเชื่อคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรม
พระบรมศาสดา เราไมเกิดไปเสีย ไปนิพพานมันก็จะดี เพราะแดนแหงพระนิพพานขององคสมเด็จ
พระชินศรีตรัสไววา แดนนัน้ เปนเอกันตลบรมสุข เปนดินแดนที่มีแตความสุขอยางเดียว ไมมีความ
ทุกข นับเปนแดนอมตะทีห่ าความตายไมได
มาถึงพระนิพพานแลวก็จะมีแตการทรงตัว คําวาแกไมมีในพระนิพพานคําวาปวยไมมีใน
พระนิพพาน คําวากระทบกระทั่งอารมณที่ไมพอใจไมมีในพระนิพพานและคําวาตายไมมีในพระ
นิพพาน มีแตความเยือกเย็น มีแตความสุขอยางเดียวเมื่อเราคิดอยางนี้แลว จิตก็ตั้งใจไวเฉพาะวาเรา
ยอมรับนับถือพระพุทธเจา เรายอมรับนับถือพระธรรม เรายอมรับนับถือพระสงฆ เราจะทรงศีล 5

ใหบริสุทธิ์ ในฐานะที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา ทั้งนี้เราตองการอยางเดียวคือ
พระนิพพานเอาจิตใจจับอยูใ นเฉพาะพระนิพพานเปนอารมณ ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท
ทรงอารมณอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีเรียกทานวา พระโสดาบัน ถาอารมณทรงไดอยางนี้ ความ
เปน พระโสดาบัน ปรากฏ องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสไววาเปน พระโสดาบัน ถาจิตยังเบาอยูใน
อารมณ เราจะเกิดเปนมนุษยอีก 7 ชาติ ชวงนี้จะเกิดเฉพาะเทวดากับมนุษย หรือวาพรหมกับมนุษย
เทานั้น อบายภูมิไมไป หลังจากนั้นบารมีเต็มก็ไปนิพพาน ถามีอารมณเขมขนเราก็เกิดอีก 3 ชาติไป
พระนิพพาน ถามีอารมณเขมขนเต็มที เราก็เกิดอีกชาติเดียวไปพระนิพพาน
นี่เปนอันวาคําแนะนําขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงแนะนําไวอยางนี้ อาตมา
เห็นวาอารมณของบรรดาทานพุทธบริษัทที่น่งั กันอยูเวลานี้มีปริมาณเกินกวา 70 เปอรเซ็นต ที่จะ
ทรงได แตสําหรับทานทีทรงแลว ไดแลวก็แลวกันไป ทําใหกาวขึ้นไปยิ่งไปกวานี้ แตความดีสว นนี้
วันนี้ทานทั้งหลายอาจคิดวาทําไมได ถาหากวาเราพูดกันไปตามประสาพระก็ตองถือวาบารมีของ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่สั่งสมไวมันมีความดีพอสมควร เพราะวาการเจริญสมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐานทานมาแสนลําบาก มานั่งอยูที่นกี่ ็แสนจะหนัก เบียดกันแลวอากาศก็รอน แตวา
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็ไมทอถอย ตั้งใจปฏิบัติกันดวยความจริงใจ ดวยความเลื่อมใส ดวย
ความพอใจ นีแ่ สดงวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายสัง่ สมบารมีความดีประเภทนีก้ ันมามาก ควร
ที่จะรับพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรขอนี้ฝากไวแกบรรดาทานพุทธบริษัท ทั้งนี้
เพราะมีความมั่นใจวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําได
เอาละ ตอไปนี้ไปขอทานทัง้ หลายจงพากันตั้งตัว ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลม
หายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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ผันผวนนาวิตก นี่ก็ขอทานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวาอะไรจะเกิดขึน้ ก็ถือวาเปนชะตา
ของโลก การผันผวนในระหวางการเมืองก็ดี ในระบบการทหารก็ดีถาจะมีขึ้นก็ถือวาเปนกฎธรรมดา
แตถึงอยางไรๆ ก็ตาม ประเทศไทยเรายังเปนของคนไทยอยู ไอเรื่องโลกนี่เปนของปกติ เดีย๋ วจะลอ
ทานั้น จะเอาทานี้ ตั้งทากันไมถูก นี่ยังมีขา วมาเรื่อยๆ ก็นาตกใจ แตวาไมเปนไร อยางไรๆ พวกเราก็
ยังเปนคนไทย เมื่อประเทศของเราก็ยังเปนประเทศไทยอยู ยังไมใชประเทศญวนไมเปนไร เพราะว
ตามชะตาของโลกมันเปนอยางนี้นะ ทั้งโลกนะ มันเปนไปทั้งโลก ประเทศเราอยูในโลกก็เปนอยาง
นั้น เรื่องอขงคนที่ไมอิ่ม เรื่องของคนทีไมพอ ก็สรางความทุกขความระส่ําระสายใหเกิดขึน้ แตวา
ชะตาของประเทศเราก็กําลังจะกาวเขาไปสูค วามดีความเรียบรอย ทีนี้เราก็ตองคิดวาคนที่เปนไข
กอนที่ไขจะหาย ไขมันก็ตองลอหนักเสียกอน ใชไหม ทําเต็มที่ และตอมามันก็จะมีการลดตัว นี่เปน
ของธรรมดา แมวาวันนีก้ ็ไมไดสั่งซอเครื่องกระปองแลวนะ ไมไดสั่งนะ แลวใครจะเก็บไวบางก็
ตามใจ ประเดี๋ยวตรุษจีน เขาปดรานคา ไมมีกินอยาหาวาไมบอกเสียกอนนะ ไอขาวมันก็มเี รื่อยๆ
มันมีการสับสนกัน เพราะวาคนในประเทศเรามันก็แบงออกเปน 2 คายนะ คายคอมมิวนิสตคาย คาย
คอมมิวหนอยอะไรก็ตาม แตทุกคนเขาก็อาจจุมีความปรารถนาดีตอประเทศชาติ แตถึงอยางไรก็ตาม
ระบบกษัตริยท รงเปนประมุขของเราก็ยังทรงตอไป
เปนอันวาประเทศไทยก็ยังไมตกอยูในฐานะเปนทาสของประเทศอื่น แตวาถาโรคมันจะมี
บาง มันก็เปนของธรรมดาที่เขากลัวกัน บรรดาโหรบาง หอยบางแหนบาง เขากลัวกัน เดือน
กุมภาพันธนี่ คราวนี้ถาญาติโยมจะถามวาจะมีไหมแลวก็ตองไปถามอาตมา ปลายเดือนกุมภาพันธ
จะตอบให ทําไม เดือนกุมภาพันธยังไมมีกําหนดแนนอน ไมทราบวาไป สุโขทัย แลวจะกลับมา
เมื่อไรเลยนะ ในวันที่ 6 วันนี้ ตองดูกําหนดการกอน ไมรูวาจะอยู สุโขทัย กี่วัน เอาอยางนี้กแ็ ลวกัน
วันที่ 11 เขาจะนิมนตเทศนที่ โทรทัศนชอง 9 ดีไมดีกไ็ มไดเทศนอีกนั่นแหละนะก็คงจะมาชวงนัน้
เอาอยางนี้ดกี วา วันที่ 9-10-11 เอาไวเลยนะ ใครเขาจะถึงไปไหนก็ไมไปละ วากันอยางนั้นเลยดีกวา
ถาไมไดไปเทศนที่ชอง 9 ก็เทศนชอง 10 ที่นี่ ชอง 10 ของเรานี่แนนอน หาที่ ซอยสายลม ชอง 9
เหรอ ออ 9 เหมือนกันนะ ใชได ๆ 9 ของเราแนนอนกวา 9 นั่นไมแนนอน
เอาเปนอันวาเดือนหนากําหนดมาที่นวี่ ันที่ 9-10-11 นะ ใชไมใชวะ เดี๋ยวควักตําราดูกอน
วันนีพ้ ลาดไปพลาดมาจนใครๆ วิ่งปรอ บอกวันนี้ไมไดแลววันนัน้ จะไป เชียงใหม หรือวาเอาไว
เดี๋ยวกอน อาว อานวันทีก่ ็ไมออก ไอตาคนแกนี่มนั ไมดีเลย ใชวนั ที่ 11
เอาเปนอันวามาที่นี่วันที่ 9 นะ 9-10-11 ที่นี่ แลวก็ 12 วัดภาวนาฯ เดีย๋ วจดกอน บอกแลว
ตองจดเหมือนกัน เดี๋ยวลืมเสียอีก พอลงจากธรรมมาสนแลวก็ลืม ก็มนั ยุงนัก พอเขาวัด แหม มันงง
บอกไมถูก พอเขาไปถึงวัดก็ยุงแลว
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สําหรับตอไปนี้ ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทหาความเขาใจในการเจริญสมถภาวนาหรือ
วิปสสนาภาวนา เพราะวาความเขาใจเทานั้น ที่จะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะเปนผู
เขาถึงมรรคถึงผล ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตองการเมื่อวันกอนไดพดู ถึง ชาติ ป
ทุกขา ความเกิดเปนทุกข การศึกษาที่ขอโปรดทราบวาเปนการศึกษาในดานอริยสัจ อริยสัจจริงๆ นี่
เปนไปเฉพาะวิปสสนาภาวนา แตวาถาหากวาทานทั้งหลายจะศึกษาแตเฉพาะวิปสสนาญาณภาวนา
อยางเดียว การปฏิบัติจะไมมีผล ฉะนั้นในขณะที่ไปศึกษาในวิปสสนาภาวนาก็ตองศึกษาในสมถ
ภาวนารวมกันไปดวย
คืนที่แลวไดพดู ถึงความเกิดเปนทุกข คือพูดถึงในขณะที่เด็กเกิดอยูในครรภคําวาเด็กก็คือ
เรา เด็กคนอืน่ ไมสําคัญ ความสําคัญของเด็กก็คือเรา ขณะที่เราอยูในครรภของมารดา ตามภาพที่
ปรากฏ เปนเด็กนั่งคุดคูเอาเขายกขึ้นมาติดอกเอาขารัดตัวอยูขางลาง คลายกับคนที่ถกู มัด ในขณะที่
รางกายนั้นยังเล็กอยูก็ขยับขยายตัวไดพอสมควร พอรางกายสมบูรณขึ้นมาแลว หองที่นอนอยูคอื
มดลูกของมารดาก็เต็มไปดวยความทุกข เราตองนั่งทรมานอยูในครรภมารดาสิ้นเวลาถึง 10 เดือน
ความจิรงในปจจุบันที่นับสิน้ 9 เดือนนี่ พระพุทธเจาทานนับเปน 10 เดือน เพราพวกเราเผลอไป
เดือนหนึ่ง
คือเดือนแรกกอนที่จะมีประจําเดือนขาด
หรือบางครั้งมารดาเริ่มตั้งครรภแลว
ประจําเดือนทีม่ ันยังคางอยูอาจจะเคลื่อนมาอีก 2-3 เดือนก็ได ประจําเดือนจึงจะหายไป นีก่ ารนับ
ของคนเราพลาดไป สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานับเปน 10 เดือน
แตจะเปนเวลา 10 เดือนหรือจะเปนเวลาเดือนหนึ่งก็ตาม ถาเราตองนั่งคุดคูอยางนั้น ก็ลอง
มานั่งทดสอบดูก็ได วาถานั่งในลักษณะนั้น มันเปนความสุขหรือทุกข มันมีการทรมานเพียงใด
อาหารที่เราจะพึงได ก็ไดจากอาหารที่มารดาบริโภค มันหลั่งไหลไปทางสะดือและก็ทางสมอง ตาม
จังหวะของอายุของเด็กภายในครรภ ถาอาหารประเภทใดที่มีความเผ็ดรอนมาก ก็เกิดการทุกขมี
ความกระสับกระสาย นีเ่ ปนเรื่องของทุกขในดานวิปสสนาญาณ
ถาเราพิจารณาในดานวิปสสนาญาณอยางเดียว ก็เปนโอกาสที่จะตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉท
ปหานได แตทวากําลังปญญาของแตละคนไมสม่ําเสมอกัน ฟงดานวิปสสนาญาณอยางเดียว แลวก็
คิดตามที่จะสําเร็จมรรคผลก็ตองอาศัยที่เปนคนมีกําลังใจเขมแข็ง มีปญญาความสามารถละเอียด
เวลาฟงคําพูดมีความรูสึกลึกซึ้งก็เลยหาถึงความจริงได และก็มีกําลังใจพรอมที่จะตัดความตองการ
ของความคิดไดเพราะเห็นวามันเปนปจจัยของความทุกข ถาลักษณะทีจ่ ะตัดไดแบบนี้ ตามพระบาลี
ทานกลาววาเปนลักษณะของบุคคลที่มีบารมีเต็ม หรือวามีกลังใจเขมแข็งสมบูรณนนั่ เอง สําหรับ
เรื่องบุคคล มีกําลังใจหรือวามีกลังบารมีไมสม่ําเสมอกันถาหากวามีบารมีออนกวานัน้ ถาพูดอยางนี้
ผลจะเกิดเหมือนกัน แตมันเกิดนอยเพราะกําลังใจที่ออนกวา หรือวาบารมีที่ออน จะตองไตเตาขึน้
ไปตามลําดับเอะอะจะจับอรหัตผลยอมเปนของยาก

ฉะนั้นการเจริญวิปสสนาญาณจึงตองมีสมถะควบคูไปดวยเพื่อใหเห็นชัดเราก็มานั่งมองดู
ในดานของสมถภาวนา วารางกายของมารดา ภายในมันสกปรกหรือวามันสะอาด ขณะที่เรานั่งอยู
ในมดลูกของมารดา มันมีเลือดเต็มไปหมดมันมีทุกสิ่งทุกอยางที่เรารังเกียจ มีน้ําทีเ่ ขาไปหลอเลี้ยง
อยูภายใน เพือ่ ความชุมชื่นเพื่อความคลองตัวของเด็กที่อยูในครรภ สิ่งทั้งหลายที่อยูใ นรางกายนีเ่ ขา
นิยมกันวาสะอาด หรือวานิยมวาสกปรก ความจริงคําวาเลือดเราตองการกัน คนไหนเลือดดีก็มผี ิว
งาม มีรางกายสมบูรณ มีกาํ ลังวังชาดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บเมื่อเลือดของบุคคลใดมันมีความไม
สมบูรณแบบ จางไปบาง หรือเจือไปดวยโรครางกายของบุคคลนั้นก็คอนขางจะทรุดตัว เราจะ
เรียกวาทุพพลภาพจริงๆ ก็ยงั ไมไดคือยังมีการเคลื่อนไหวอยู แตเนื้อแทจริงๆ แลวเรายังคงจะเรียกวา
รางกายของบุคคลนั้นทุพพลภาพ แตวายังไมสมบูรณแบบ มันโทรมไปตามลักษณะของอาการของ
เลือดคนที่มีอาการปวยไขไมสบายมาก เขาตองเอาเลือดเขาไปชวย
นี่ความจริงเลือดนี่เปนสิ่งที่เราตองการ
แลวก็มีประโยชนแกรางกายมากแตวาสิ่งที่มี
ประโยชนแกรา งกายนัน้ เรานิยมวาสะอาดหรือวาเราเรียกวาสกปรกสมมติวาเราจะถูกมีบาตร หรือ
วาถูกของมีคมบาดเนื้อเขไปสักเล็กนอยเลือดไหลออกจากอวัยวะสวนนั้น ตอนนัน้ เราจะมีความรูสกึ
วาเลือดสะอาดหรือสกปรก เมื่อปรากฏวามีเลือดหลั่งไหลออกมาเขาก็รังเกียจ ถาเลือดไปแตะไป
เปอนเสื้อเปอนผาหรือของที่เราใช เราก็ตอ งรีบซักชําระลางเพราะเห็นวามันสกปรกความจริงเลือกนี่
มีความจําเปนตอรางกาย เราตองการมัน แตวามันหลั่งไหลออกมาเขาก็เรียกกันวาสกปรก แลว
น้ําเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ ในรางกายของมารดา ความจริงรางกายของมารดาก็ดี รางกาย
ของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นใดก็ดี รางกายของสัตวทุกประเภทก็ดี มีทั้งน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ํา
หนอง น้ําลาย เสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ เต็มไปหมดภายใน ถาเราจะพึงเปดผนังทองออกมาดูได เรา
จะเห็นวาอวัยวะภายในเต็มไปดวยความสกปรกเปนของไมนารัก เราจะแสดงอาการรังเกียจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเลือดตองการมาก ถามันไหลออกมาจากรางกาย เราก็รังเกียจวามัน
สกปรก น้ําลายที่มีอยูในกาย อยูในปากเราอมได แตวาพอบวนออกมาแลวก็ปรากฏวาเรารังเกียจ
แมแตมือเราก็ไมอยากจะแตะ บางทีหนาก็ไมอยากจะมอง น้ําที่เราดื่มหาน้ําสะอาดทีส่ ุดที่จะพึงมีได
ดื่มเขาไป ถามันไหลออกมาเปนน้ําลาย ไหลออกเปนเหงื่อ เราก็รังเกียจ ถาหลั่งไหลถายเทออกมา
เปนปสสาวะ เราก็รังเกียจมาก ทั้งๆที่น้ํานั้นเราเลือกแลวเมื่อกอนจะดื่มวามันสะอาดอาหารที่เราจะ
บริโภคเขาไป เราก็เลือกแลววาเปนอาหารที่ดีที่สุด เปนความตองการมากที่สุดของรางกาย และ
กําลังใจที่จะบริโภค แตถากากมันปรากฏออกมาที่เราเรียกกันวาอุจจาระ เราก็มีความรังเกียจ
เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษทั นึกทวนลงไปวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั อยูท ี่
ไหน มันออกมาจากในกาย หรือมันออกมาจากนอกกาย ทุกคนทราบกันไดดวี าทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งหลายเหลานี้มันอยูใ นกาย ถามันอยูในกายของเราทั้งหมด อยางนัน้ กายของเราก็มีสภาพคลายกับ
สวมเดินได คือวามีสภาพคลายกับถุงไถท่หี อสิ่งโสโครกเขาไว เมื่อเรามีความรูสึกอยางนี้ เราก็มานั่ง
นึกดูถึงเด็กที่อยูในครรภมารดา ในกายของมารดาเต็มไปดวยความโสโครก เต็มไปดวยความ

สกปรก ก็คิดถึงสภาพเมื่อเราที่อยูในครรภมารดานะมันจะมีความรูสึกอยางไรจะสกปรกขนาดไหน
จะมีกลิ่นเหม็น จะมีกลิ่นไมชอบใจขนาดไหนก็ตาม ก็จําจะตองอยูใ นที่นั่นจนกวางกายจะเคลื่อน
ออกมา ทีนใี้ นเมื่อรางกายของเราเกิดขึ้นมาไดอาศัยสิ่งที่มันเปนของสกปรกในรางกายของมารดา
เปนตนเหตุใหเราเกิดเนื้อหนังที่เราจะเกิดมาก็เพราะอาศัยปจจัยในรางกายของมารดา ที่เต็มไปดวย
ความสกปรก เราก็มานั่งนึกดูวาไอรางกายของเรามันจะสะอาดทีต่ รงไน เปนอันวาตั้งแตผวิ หนัง
ภายนอกไปถึงภายใน มันจะเกิดขึ้นมาไดตอ งอาศัยที่เปนของโสโครกสกปรกทั้งหมด
ตอนนี้องคสมเด็จพระบรมสุคตใหพิจารณาหาความจริงของรางกาย ของเราก็ดีรางกายของ
บุคคลอื่นก็ดีทมี่ ันปรากฏเปนรางกายขึ้นมา แตมันเปนรางกายที่อาการความทุกขเปนปรกติ ทุกข
ในขณะที่อยูใ นครรภของมารดาก็เต็มไปดวยความแสนทรมานออกจากครรภของมารดาแลว
กระทบอากาศใหมๆ เกิดการแสบกายขึ้นมารองจา แตทวาหมอตําแยโบราณทานไมเขาใจ เอาน้ํามา
ราดในเวลานัน้ ในเมื่อความหนาวเหน็บเจ็บทรวงเกิดขึน้ ก็รองหนัก เราก็มานั่งนึกถึงตรงนี้อีกทีหนึง่
วาสมมตวาอากาศมันหนาวเหน็บเย็นทรวง มีความหนาวมากๆ ทั้งๆที่เราจะเอาฟาไปหมมันก็ยังไม
ปรากฏวาจะมีความอบอุนพอ แตในขณะนั้นถาใครเอาน้ําเย็นๆ มาราดตัวเรา เราจะมีความรูสกึ
อยางไร มันจะเปนอาการที่มีความสุขหรือวามีความทุกข เราก็รูสึกวามันมีความทุกข ถารางกายที
ประกอบไปดวยทุกขเบื้องตนแบบนี้เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก มันไมใชวา จะไปนั่งสกปรก
อยูแตเฉพาะภายในรางกายของมารดาเทานัน้ ถารางกายเราสรางขึ้นมาดวยสิ่งสกปรก เราออกจาก
ครรภของมารดามาแลว ออกจากเปลือกตม หมายความวาน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ที่ปรากฏอยู
ในครรภของมารดา เราเคลื่อนหนีออกมา
ความจริงมันหนีก็หนีไดจากครรภของมารดาเทานั้น
แตสิ่งสกปรกทั้งหมดมันมาเปน
รางกายของเรา แลวเราจะมองไปตรงไหนวารางกายมันสะอาด รางกายมันนารัก วารางกายมันนา
ประเลาประโลก รางกายเปนที่นาพอใจ มีสวนไหนบางเมื่อพิจารณาถึงรางกายของเราแลว ก็ให
มองเห็นวารางกายของบุคคลอื่นและสัตวอนื่ มีสภาพเหมือนกัน อยางนีต้ องคิดใหเปน เอกัตตารมณ
คําวา เอกัคตารมณ ที่มีอารมณเปนหนึ่ง มีความรูสึกอยางนี้เปนปรกติ เห็นรางกายของเราเมื่อไรก็รู
วามันสกปรกทั้งตัว มันมีสภาพเหมือนกับปาชารวม หรือวามีสภาพเหมือนกับสวมภายใน
ตามใน มหาสติปฏฐานสูตร ทานกลาวไวใน ปฏิกูลบรรพ วามีอุปมาเหมือนกับถุงไถ คือ
เอาของสกปรกใสไวภายในแลวก็ผูกหนาผูกหลังเขาไวเรามองไปเห็นถุงไถเราก็มีความรูสึกวา โอ
หนอนี่เปนของสวย มีความสะอาดแมวาถุงภายนอกเขาอาจจะทําดวยกระสอบเนื้อหยาบ ทําดวยผา
เนื้อหยาบหรือทําดวยของละเอียด คือเปนของนาดูนาชม แตเนื้อแทภายในของถุงไถกค็ ืออุจจาระกับ
ปสสาวะ ถาเราไมรูคิดวาของมีคา คิดวาของนารัก เราก็จะแบกเราจะหาม เราจะประคับประคองได
แตวาถาเรารูขนึ้ มาเมื่อไร เราก็จะแบกเราจะหาม เราจะประคับประคองได แตวาเรารูขึ้นมาเมื่อไร
เราก็แสดงอาการรังเกียจเหมือนกับคนเขาสวม สวมเขาทําสวยสดงดงาม แตหากวาเขารูภายในสวม
นี่มันสกปรก เขาก็คงจะนั่งอยูไมมากนัก สวมบางเจาเขาทําไวนานั่งนานอน สวยสดงดงาม อาจจะมี

สวนดอกไม อาจจะมีสระน้าํ เล็กๆ มีภาพตางๆ มีเครื่องประดับสวยสดงดงามมาก แตวาถาเขาจะ
ชวนเราไปนั่งในนั้น ไปนอนในนัน้ ใหเปนที่อยูที่กนิ ในนั้น หลับในนัน้ ตื่นในนั้น เราคงทนไมไหว
ความจริงกลิ่นมันไมปรากฏ แตวาจิตเรามีความรูสึกวาภายในสวมมันสกปรก ขอนี้มีอปุ มาฉันใด ขอ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายใชปญญาหาความจิรงในเรื่องนี้
การที่นําเรื่องนี้มาพูดเพื่อประโยชนอะไร ถาทานจะถามวาเราเรียนวิปสสนาญาณนะสูงดี
แลว เปนจุดเขไปตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน เห็นอัตภาพรางกายวาเปนทุกขอยางเดียวก็เปนพระ
อรหันตได ทําไมจะตองหวนมาใชสมถภาวนา ก็ขอตอบวาคนที่เปน อุคฆติตัญู หรือ วิปจิตัญู
เทานั้น ทะจถึงวิปสสนาญาณอยางเดียวสําเร็จอรหันตได พวก เนยยะ นี่ตองคลํากันตั้งแตตน คลํา
กันตั้งแตศบี 5 เปนตนมาแลวก็ตองไปคลํา นิวรณ 5 ประการ คลําฌานสมาบัติ ใหจิตเปนสมาธิมี
อารมณตั้งมั่นคลําพระกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริต แลวจึงจะใชอารมณคิดในดานวิปสสนาญาณ
ไดผล
แมแตคลําอยางนี้ ฉันใชเวลาเปนปกย็ ังไมไดพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีก็มคี วาม
จําเปนจะตองใชสมถภาวนารวมดวย ผลที่เราพิจารณาวารางกายเปนทุกขวา ชาติ ป ทุกขา ความเกิด
เปนทุกข เห็นทุกขในอริยสัจวารางกายมันทุกขจริงๆ ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงมี
อารมณซึ่งถึงแนนอนถึงความเขาใจแลวมีกําลังใจเขาไปตัดทุกขตัวนี้วา มันเปนสิ่งที่เราไมพึง
ปรารถนา แลวในการที่สรางความลําบากกายลําบากใจใหปรากฏ ถามีกลังใจเขมแข็ง เพียงเทานีก้ ็
เปนพระอรหันต
ถาเรามีเพียงเทานี้ เรายังเปนพระอรหันตไมได เราก็หวนมาดูประโยชนของสมถภาวนา วา
สมถภาวนเราพิจารณาวารางกายมันเต็มไปดวยของสกปรก ครรภของมารดาสกปรก เมื่อเราอาศัย
ครรภของมารดาเปนที่เกิด เอาน้ําเลือดของทานที่บริโภคอาหารเขาไปมาเฉลี่ยสรางรางกายเราขึ้นมา
เลือดมันเกิดจากภายในรางกายของมารดารางกายที่สรางเราใหเกิดมามันสรางมาดวยของสกปรก
แลวตรงไหนมันสะอาด เห็นวารางกายของเราสกปรก เห็นดวยปญญาจริงๆ แลวเห็นวารางกายของ
เราสกปรกไดเราก็เห็นวารางกายของบุคคลอื่นสกปรกเหมือนกัน ถาเรายังมองไมเห็นรางกายของ
เราวาสกปรก เราก็ไมสามารถจะเห็นวารางกายของบุคคลอื่นสกปรกไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการพิจารณารางกายใหถือวารางกายเราเปนสําคัญ วารางกายนี้มนั นอกจากจะ
ทุกข มันก็ยงั สกปรก ถาจิตเราเห็นวารางกายของเราสกปรกเห็นวารางกายของบุคคลอื่นสกปรก
อารมณที่จะรัก อารมณที่จะปรารถนาในรางกายนัน้ มันก็ไมมี เห็นวาสกปรกดวย แลวก็เห็นวามีภาพ
มันเปนทุกขดว ยความกําหนัดยินดีในเรื่องระหวางเพศและความปรารถนามันก็สลายตัวไปนี่เราตอง
อาศัยสมถภาวนาเปนเครื่องจูงใจ เปนตัวนํา ถาเราไมใชสมถภาวนาเอะอะก็จะไปควาบทบาทของ
พระอรหันตมนั ก็ไมเปนของไมยาก
สําหรับคนที่มีกําลังใจถึงแตมันก็ยากเกินไปสําหรับคนที่มี
กําลังใจออน ถาหากวาเราใชอารมณพิจารณาอยางนี้ในดาน กายคตานุสสติ เห็นวารางกายสกปรก

ถากําลังใจของเรายังออนอยูย ังไมสามารถจะถึงอนาคามีผล แตวากําลังใจของเราก็จะคอยๆ คลายอม
รมณความรักในระหวางเพศลงทีละนอยๆ
อันดับแรกจะไมเบื่อทีเดียว เมื่อใชปญญาพิจารณามันจะเบื่อไปทีละนิดๆ จนกระทัง่ จิตมี
ความยับยั้งไมทุรนทุราย มีความตองการอยูบาง ก็อยูใ นเวลาจํากัดขอบเขต แตถาหากวาทานนําพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจนกระทั่งมีความรูสกึ วารางกายของเรานาเกลียด
เหลือเกิน เห็นวารางกายของบุคคลอื่นปบจะแตงดวยอารมณประเภทใดก็ดี จากเราเห็นภายนอก จิต
เห็นภายในเต็มไปดวยความรังเกียจ เต็มไปดวยความสะอิดสะเอียน และก็ผสมกับวิปสสนาญาณ
เปนอาการของความทุกข ตัวนีจ้ ิตของบรรดาทานพุทธบริษัทก็เขไปครึ่งหนึ่ง กึ่งหนึ่งของพระ
อนาคามิผล ใกลจะเปนพระอนาคามิผล ซึ่งเปนพระอริยบุคคลขั้นสําคัญที่สุด
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั การแนะนํากันเทานี้ พอนําไปคิดอยาคิดวามานั่งอยูตรงนี้จะ
ไดอรหัตผล เมื่อบรรดาทานพุทธศาสนิกชนไปจากทีนี้แลวก็จงคิดดูตามดวย ชวยคิดไวเปนปกติ ให
จิตมีความรูสึกรังเกียจรางกายเรารังเกียจรางกายเขา เห็นรางกายเรารางกายเขาเปนทุกขอยูตลอดเวลา
แลวสกปรกโสโครกอยูตลอดเวลา ปจจับที่ทานจะไดมาจากการอบรมอยางนี้ ก็คือความเปนพระ
อนาคามิผล
ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหม่นั กําหนดรูลม
หายใจเขาหายใจออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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ก็บัดนี้บรรดาทานทั้งหลายไดสมาทานพระกรรมฐานแลว ตอไปโปรดตั้งใจสดับคําแนะนํา
ในวันกอนๆ ไดพูดมาถึง ชาติ ป ทุกขา ความเกิดเปนทุกขแลวก็นอ มจิตไปถึงวาในขณะที่อยูใ น
ครรภของมารดา เรามีความทุกขขนาดไหนแตความจริงเรื่องนี้เราไมเขาใจกัน เพราะวาสัญญาณ
ตอนนั้นมันใชไมได มันลืม
ทีนี้เราก็มานั่งนึกสภาวะความเปนจริง วาที่พระพุทธเจาทรงกลาววาทานทั้งหลายจงอยา
สนใจในรูปของเรา จงอยาสนใจในรูปของคนอื่น และก็จงอยาสนใจในวัตถุใดๆ ทั้งหมด ตามนัยที่
องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสใน มหาสติปฏฐานสูตร วาเราจงอยาในใจในกายภายใน คือกายของ
เรา จงอยาในใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น และก็จงอยาสนใจในสรรถสิ่งทั้งหลายในโลก
ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธเจาเห็นแลววากายเราก็ดี กายของบุคคลอื่นก็ดีสรรพวัตถุ
ทั้งหลายในโลกทั้งหมดก็ดีเปน อนิจจัง หาความเทีย่ งไมได เปน ทุกขัง ถาเอาจิตเราเขาไปเกาะ วา
เรากับมันจะตองอยูดวยกันตลอดกาลตลอดสมัย ซึ่งความประสงคอยางนี้มันเปนไปไมได เพราะวา
ไมมีอะไรในโลกนี้ที่จะมีการทรงตัวขึ้นชือ่ วากายของคน หรือวากายของสัตว หรือวาวัตถุธาตุ
ทั้งหมดที่จะทรงตัวขึ้นชื่อวากายของคน หรือวากายของสัตว หรือวาวัตถุธาตุทั้งหมดที่จะทรงตนอยู
ระบอบนั้นตลอดกาลตลอดสมัยไมมี เพราะสภาวะความปรกติของสภาพสิ่งที่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่ไมมี
ชีวิตก็ดี มันไมมีอะไรเที่ยง มันเคลื่อนไปหาสูสภาพของความสลายตัวเปนปรกติ แลวในที่สุดมันก็
พังไป นี่ปรกติธรรมดาของมันเปนอยางนี้ ในเมื่อธรรมดาของมันเปนอยางนั้น แลวเราจะมานั่งคิดวา
มันกับเราจะตองอยูดวยกัน ถาอารมณอยางนี้มันเกิดขึ้นกับเรา ก็แสดงวาเรามี สัญญาวิปลาส คําวา
สัญญษวิปลาส แปลวาความจําคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ถาเรามีอารมณคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริงสิ่งที่มันจะเกิดมานั่นก็คือความทุกข
สมมติวาน้ํารอนที่กําลังรอนจัด สภาพของน้ํารอนถาไปกระทบอะไรเขามันจะเผาผลาญ จะ
มีสภาพไมถึงกับเปนไฟก็ตาม แตสามารถทําใหเนื้อพองหนังพองหรือเนื้อผุหนังพังได แตเรามี
สัญญาคลาดเคลื่อนเขาใจวาน้ํานี่มันไมรอน หรือวาน้ํารอนไมเปนภัยกับรางกาย น้ํากําลังเดือดพลาน
เราดื่มเขาไป ถึงปากปากพัง ถึงคอคอพัง ถึงอกอกพัง ถึงทองทองพัง มันไมถึงกับพังสลายตัวถึงกับ
พอง ทําใหเกิดเปนแผล เกิดความลําบาก อาจจะถึงตายได ถาไมตายก็ทุกขหนัก นีเ่ รื่องสัญญาวิปา
สมากอน แตวา ความจริงไมทรงตัว คือไมจําดี มันจําชัว่ เขาใจวาชัว่ เปนดี เขาใจวาดีเปนชั่ว เพราะไม
จํา เจ็บแลวไมจํา กระทบแลวไมจําเนื่องดวยการเกิดของเรานับชาติไมถวน การปฏิบัติอยางไหนทํา
ใหเราเกิดแลวเกิดแลวก็ตองมีทุกข เราก็มีความผูกพันในเรื่องนั้นเปนปรกติ พอใจอยู ชอบใจอยู
แลวในทุดเราจะเปนคนพนทุกขไดอยางไร เราเกิดมาทุกขชาติเราก็ตั้งตาแบกแตสมบัติที่
เปนทุกขเขาไว มีกี่ชาติพอตายไปแลวเราก็พบทุกขหนัก พบทุกขในมนุษยก็ยังดี ถาไปพบทุกขใน
อบายภูมิ ไปเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานมันก็ทกุ ขใหญ ถาเราจะเป
ลื้อทุกข พระพุทธเจาพูดกันตอนนี้ พูดถึงรูป เราก็เปลื้องที่รูปนี่เสียกอน รูปนี่แหละเปนจุดที่สําคัญ

ที่สุด ที่เปนเครื่องผูกมันจิตใจของบุคคลและสัตว ถามันไมมีเสียอยางเดียวความผูกพันมันก็มนี อย ที่
เราหลงใหลใฝฝนกันจริงๆ ก็คือรูป ถารูปเราไมติดในรูปเราก็ไมมีทางติดในเสียง ติดในกลิ่น ติดใน
รส เพราะอะไร เพราะรูปมันไมมีมันจะมีกลิ่นมาจากไหน
นี่รูปในเมื่อมันเปนปจจัยของความทุกข เราก็คิดดูสิ อยูในครรภมารดามันเปนทุกข ออก
จากครรภมารดามันก็มีทกุ ข ทีนี้มาอยางไรตอไป การอยูในครรภมารดาสกปรกหรือสะอาด ในเมื่อ
เราเกิดมีธาตุ เกิดมาจากธาตุของความสกปรก รางกายของเราสกปรกหรือสะอาด นี่การเจริญ
วิปสสนาญาณตองบวกสมถะ ไอไมบวกสมถะ ไมมีทางไป จําไดไหมที่เคยพูดกันมาแลว ฟงมาแลว
ตองทบทวนเปนปรกติ เวลาไหนบางที่เราจะทบทวน ก็เปนเวลาที่เราตื่นอยูตลอดจนกวาจะหลับ จับ
อารมณอยางนีเ้ ปนปรกติ
ดูอยางในสมัยพระพุทธเจาทีท่ านบรรลุมรรผลกันนะ ทานฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
แลวทานไมไดละ คือไมฟงอยางนกแกลวนกขุนทอง ฟงแลวก็จําจําแลวก็คิดใชปญ
 ญาคิดตามไป
ดวย อยางพระพุทธเจากลาววาความเกิดเปนทุกขเพราะอยูในครรภมารดาแสนจะระกํา เราก็นึกนอม
ไปเลยวา โอ หนออยูในครรภมารดาที่นงั่ คุดคูอยูในแดนดินแดนของความสกปรก เปนหองที่คบั
แคบเกลือกกลัว้ ไปดวยเลือด น้ําหนอง น้ําเหลือง ทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรเปนของดีเลย ที่เราจะรูวา
ดีหรือไมดี เมือเราเกิดออกมาแลวก็คิดวาสิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากรางกายของเราทั้งหมดอยางสูงสุด
ที่เรียกวาดีกวาเขาเพื่อนก็คือ น้ําเหงื่อ เหงื่อไหลจากรางกายของเราทั้งหมดอยางสูงสุดที่เรียกวาดีกวา
เขาเพื่อนก็คือ น้ําเหงื่อ เหงือ่ ไหลจากรางกาย เราก็รังเกียจวาสกปรก รองลงมาน้ําลายในปากอมได
แตบวนมาแลว มือเราก็ไมอยากแตะอุจจาระปสสาวะอยูใ นรางกาย หิว้ ไปไหนก็หวิ้ ไมได แตพอมัน
เคลื่อนออกมาแลวไมอยากจะแตะตอง น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ที่มีอยูในรางกาย เปนสิ่งทีม่ ี
ประโยชนแกรา งกายที่สุด เราตองการกัน แตพอมันหลั่งไหลออกมาแตละอยางเราก็บอกวาสกปรก
นารังเกียจ
ทีนี้เราก็นั่งนึกวสภาพของเราที่อยูในครรภมารดานั่งคุดคูอ ยู ความเปนอยูตองอาศัยมารดา
เปนสําคัญ ทานกินรอนจัดเราก็แยทานกินเผ็ดจัดเราก็แย ทานกินเปรีย้ วจัด เค็มจัด เราก็แย มัน
ทรมานที่สุด แถมปวดเมื่อคุดคูอยู ดินแดนนั้นเต็มไปดวยความสกปรก ก็มานึกดูวาครรภมารดาของ
เรานี้เต็มไปดวยความสกปรกแลวเราเกิดมาจากไหน เกิดมาจากสิ่งโสโครกที่เรียกกันวาสกปรก ที่
สืบเนื่องมาจากมารดา แลวรางกายของเราละ ออกมาแลวมันสะอาดหรือสกปรก ที่นั่งอยูเวลานีน้ ะ
มันสะอาดหรือสกปรก ชําระลางรางกายกันดี อาบน้ําอาบทา ฟอกสบูขัดสีฉลีวรรณกันอยางงาม เช็ด
เนื้อเช็ดตัว บางรายอยูบานประพรมน้ําหมอ ไอน้ําหอมไมชามันก็เปนน้ําเหม็น
รางกายของเราทุกสวน เอา นั่งนึกน้ําลายสะอาดหรือสกปรก น้ําเหงือ่ สะอาดหรือสกปรก
น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ที่อยูภายในกายสะอาดหรือสกปรกอุจจาระปสสาวะที่อยูในกายสะอาด
หรือสกปรก นึกเอาเองก็แลวกัน นึกมันดูวามันสกปรก เมื่อสกปรกแลวมันก็ไมเที่ยง กินเขาไปแลว
เดี๋ยวเดียวก็อิ่ม อิ่มแลวเดี๋ยวก็ระบายออกมา ระบายออกมาแลวหิว แลวก็อิ่ม กินใหม กินกันมากิน

กันไปตั้งแตเกิดยันตาย ไมไดเลิกกัน กินแลวมันก็ไมอมิ่ มันอิ่มไมจริง กินดีไมดกี ็มีโทษ กินมาก
เกินไปก็อึดอัด ไฟธาตุไมยอย ยุง สภาพของกอนการกินที่จะหามากินได มันก็เปนทุกข กินแลวมันก็
ยังทุกข นี่สิ่งเหลานี้เราตองปรนเปรอเพราะอะไร เพราะเรามีรูป ถารูปเราไมมีเสียอยางเดียวนี่ มัน
จะตองกินไหมมันจะตองถายไหม จะตองอาบน้ําชําระรางกายไหม จะตองบํารุงเรอรางกายไหม
จะตองซื้อเสื้อผามาใสไหม จะตองหาเครื่องสีฉวีวรรณมาใหไหม จะตองมียารักษาโรคไหม จะตอง
ปลูกบานสําหรับอยูไหม อะไรทุกอยางที่มนั จําจะตองใชนี่ถาเราไมมีรูปเสียอยางเดียว เราตองทําไม
เปนอันวาเราไมตองทํา สิ่งที่ตองทํา สิ่งที่ตองหามามันหามาไดดวยความสุข หรือวาหามาไดดว ย
ความทุกข อาการที่หามามันเปนความเหน็ดเหนื่อย เหนือ่ ยมันสุขหรือทุกข ถามันขาดแคลนเกิดการ
ดิ้นรนขึ้นมา ความไมสบายกายไมสบายใจมันก็เกิด มันเปนสุขหรือเปนทุกขนี่ถาเราไมยึดถือรูป
จริงๆ มันก็เปนทุกข
ถาเราไมยึดถือแตเราก็ตองรักษาไว ตามที่พระพุทธเจาตรัสวากระจายออกแลวก็รวมเขา
ทั้งนี้ก็เนื่องจาก พระโคธิกะ เปนสําคัญ พระโคธิกะ ทานทําลายชีวิตของทานนี่ประการหนึ่ง มีพระ
เจริญวิปสสนาญาณ เขาถึง นิพพิทาญาณ จางปริพาชกเขนฆาตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสวา เปนอัตวินิบาตกรรม ใครทําฆาตัวเองปรับเปนโทษ เมื่อปรับเปนโทษ ทําอยางไรมันก็มี
ความผิด ทานบอกวากระจายออกแลวก็อาการ 32 มีความสกปรก มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราเกาะ
มันแลวก็เปนทุกขการรวมเขาหมายความวาถามันยังไมตาย ตองรักษามันไวไปตามสภาพ ทําตาม
หนาที่
ทีนี่หนาที่ของมันมีอยางไร มันจะกินใหมนั กิน มันจะนอนใหมนั นอน มันหนาวหาผาหม
ใหมัน มันรอนเอาน้ําไปอาบใหมัน ถาเราไมทําอยางนัน้ มันก็เปนการทรมานเกินไป ถามันยังไม
สลายตัวไปเพียงใด ก็ตองรักษามันไวตามสภาพบําเรอมัน แตคิดมันไวอยางนัน้ เสอมวามันไมใชเรา
มันก็คือมัน เราก็คือเรา เราคือจิตที่เปน อทิสสมานกาย เมื่อสภาพมันไมเที่ยง มันเลวมันเปนทุกข มัน
สกปรกอยางนี้ ตอไปจะไมมสี ําหรับเราอีก ไอโรคประเภทนี้ ความหวังของเราไมตองการมัน สภาพ
ที่สวนที่เราตองการก็คือพระนิพพานเปนสําคัญ ตอนนี้แลวก็คิดกันไวหรือเปลา
เรามาทวนความหลังกันนะ ที่พูดมาแลวนี่ความจริงเรื่องนี้เราพูดกันมาแลวพูดกันมาก็หวัง
ปรารถนาในการทบทวนเปนสําคัญวาตองคิดไวเสมอ ในเมื่อฟงแลวตองคิดตาม คิดตามไวเปน
ปรกติ คิดไวทุกวันใหเห็นวารางกายมันไมเที่ยงถาเราเกาะยึดถือมัน มันเปนทุกข เพราะวารางกาย
มันเปน อนัตตา วาสภาพความเปน อนัตตา มันปรากฏ เราเห็นวามันเปน ทุกข แลวมันสกปรก นีค่ ิด
ไวทุกวันนะ ทบทวนไวเสมอถาหากวาทบทวนไวอยางนี้เปนปรกติ แลวก็คณ
ุ สมบัติความเปนพระ
อนาคามีจะเปนสมบัติของทาน
ครึ่งหนึ่งของพระอนาคามี พิจารณาไปเห็นคนเมื่อไร มองถึงสภพาความสกปรกเมื่อนั้น
เห็นรูปอะไรขึ้นมาก็ดูรูปสภาพนั้นมันเปนสภาพสกปรก อยาใหมนั เปนของสะอาดขึ้นมา อยาหลอก
ตัวเอง ถาการหลอกตัวเองมันเปน สัญญาวิปลาส สัญญาของความจําที่เลื่อนลอยใชอะไรไมได

ความจิรงศัพทวา สัญญาวิปลาส ทางพระศาสนาเขาเรียกวาคนบา คนเสียสติ อยาไปบารูป อยาไปบา
เสียงอยาไปบากลิ่น อยาไปบารส อยาไปน้ําสัมผัส คือ อยาใหมันมีอารมณบาติดในใจสิ่งที่มันไมดี รู
วามันไมดี สิง่ ที่มันสกปรกจําไดวามันสกปรก สิ่งที่มันเปนปจจัยของความทุกข รูว ามันเปนความ
ทุกข สิ่งที่มันเปนของไมเที่ยง รูวามันเปนของไมเทีย่ งดวยอํานาจของปญญา สิ่งที่มีสภาพเปน
อนัตตา รูวามันจะสลายตนรูใหมันจริง อยาไปหลง ไอที่เรามีทุกขอยูอยางนี้เพราะเราหลง หลงมากี่
แสนชาติแลวพอกันเสียที
ในเมื่อเราเห็นวารางกายมีสภาพอยางนี้มนั สกปรก มันเปนทุกข มันเปน อนัตตา มันมีการ
สลายตัน เราทําอยางไรละ
ทีนี้เราก็มามองดูโลกธรรม นี่เราทวนเกากันนะ จําไว ฟงแลวก็จําจําแลวก็คิด คิดแลวก็ใช
แลวก็ตดั อยาจําสงเดช สมัยพระพุทธเจาเขาไมไดมานัง่ ฟงกันทุกวันแบบนี้หรอกนะ ฟงไปแลว
สอนกันมาเยอะ รับคําสอนยอ พอถึงอรหันตเขาไปที่ปฏิบัติเปนพระอรหันตเลย เพราะอะไร เพราะ
ฟงแลวเขาก็จําจําแลวก็คิด คิดแลวก็ตัด ไมใชไปทําหนาลอกแลกๆ ทําหนาเหมือนนักปราชญแตวา
ใจเปนเปรต ทําเปนสภาพเหมือนกับจะเปนพระอรหันต แตวาโนนจิตใจกลายเปนสัตวนรก เพราะ
อะไร ฟงแลวไมจํา จําแลวไมคิด คิดแลวไมตัด ตองตัดออก
ทีนี้เรามาดู โลกธรรม เปนของงายๆ มาถึงอํานาจการตัดโทสะเพื่อไดเปนพระอนาคามี เรา
เคยคิดกันงายๆ วาคนเขาดาเรา เขานินทาเรานี่ มันเปนดีหรือคนบา เพราะคนดีเขาไมกลาวคําหยาบ
ไมปรามาส ไมทําลายลางศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ทีนี้หากวาถาเราไปรับคําดาเขาแลวเราโกรธ เราก็
เลยบามากกวาเขาตามที่พระพุทธเจาทานบอก
มีพราหมณมานั่งดาพระพุทธเจา พระพุทธเจาไมทรงเถียง พราหมณบอกเราชนะทานแลว
พระสมณโคดมพระพุทธเจาบอกเปลาเลย เราไมไดแพทานแตเราชนะ เราชนะเพราะเราไมบาตาม
ทาน ทานบอกวาคนที่โกรธ บุคคลที่โกรธแลว บุคคลที่โกรธทีหลังนะเลวกวาคนที่โกรธกอน นั่น
เปนอันวาพระพุทธเจาทานดาชัดๆ วาไอคนที่โกรธมาดาทานนะมันเลว แตถาหากวาทานจะโกรธ
ตอบทานจะเลวมากกวานัน้ ทานไมยอมโกรธ
นี่เราก็มานั่งนึกถึงพระพุทธตรงนี้สิ ถาดูประวัติของพระพุทธเจานะ ถูกดามาเทาไร ที่
พระพุทธเจาตรัสกับพระวา ภิขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นินทาปสังสา เปน โลกธรรม คนที่เกิดมาใน
โลกนี้นะที่จะไมถูกนินทา ไมถูกสรรเสริญไมมีแตเราก็ไมเลวเพราะคํานินทา เราก็ไมดีเพราะคํา
สรรเสริญ ถาคํานินทามันทําใหเราเลว คําสรรเสริญทําใหเราดี เราก็ไปจางเขาสรรเสริญเราสิ เราก็ดี
เองความจริงเราจะดีหรือเราจะชัว่ มันอยูทคี่ วามประพฤติ ปฏิบัติของเราเอง ถาเราทําดีใครเขาวาเรา
ชั่ว เราก็ไมชวั่ ไปตาม ถาหากวาเราทําเลว ใครเขาชมวาดีเราก็ไมดีไปตาม ดีหรือชั่วอยูท ี่ใจ
ถาใจของเราละเสียไดก็หมด เราก็มานั่งดูคําดาของชาวบานเขาดาเราหรือเขาดารูป ถาเรารู
แลววาไอรางกายไดแก รูป นี่มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันเปนเรือนรางที่อาศัยชัว่ คราว มีชาวบาน
ที่เขาดามานี่เขาไมไดดาเรา เขาดารูปแลวบางทีรูปเราเปนคน เขาบอกไอชาติหมา เขาเห็นรูปเปน

หมาไป ก็ในเมื่อเขาเห็นรูปเราเปนหมา เราก็อยาไปโกรธเขาเลย เราก็ดูรูปของเรา มันเปนหมาหรือ
มันเปนคน มองดูตั้งแตเทาถึงศีรษะ มองดูแลวไมเห็นเหมือนหมาเลยในเมื่อมันไมเหมือนหมา เราก็
เลยคิดวา โอ หนอ ไอเจานีต่ าไมดี คนแทๆ มองเปนหมดไปได
นี่เราเห็นหนาตาเขาดีก็นากลัว สัญญาวิปลาส บาๆ บอๆ สติสัมปชัญญะไมดีคนแทๆ เห็น
เปนหมาไป ก็นึกวาโบราณทานกลาววา อยาถือคนบา อยาวาคนเมา ก็นี่เขาบาแลวนี่ ทําไมเรา
จะตองบาตอนอีกหรือ ในเมือ่ เขาวาเรามาอยางนั้นรางกายไมเปนไปตามนั้น เราก็ยิ้มไดวา โอ หนอ
นาสงสาร เจานี่มีตานาจะใชตาใหเปนประโยชน แตตาของเขามันเสีย มีใจนาจะใชใจใหเปน
ประโยชนของเขาเขามันเสีย นี่ สัญญาวิปลาส ขาดจากสติสมั ปชัญญะ เปนทีน่ าเสียดายเปนที่นา
สงสาร
เรากลับถึงบาน พอเชาถึงทีก็ลองยิ้มสองกระจกดูมนั เหมือนหมาตรงไหนบางทุกสิ่งทุก
อยาง มันไมเหมือน เราก็ยมิ้ ไดวาชางเขา เพราะวาอยางไรๆ รูปรางหนาตาเราก็เปน อยางนี้ ไอที่วา
นั้นเขามาติรูป รุปมันเปนธาตุ 4 คือธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลทม ธาตุไฟ มันเปนคลายกับเสื้อกางเกงที่
เราสวมไวเทานั้น มันไมใชเราเรามีจิต คือ อทิสสมานกาย ที่อาศัยอยูภ ายใน เขาจะดาอยางไรมันก็
เรื่องของชาวโลกเขา อยากชัว่ เขาอยากแสวงหาความทุกขมันก็เรื่องของเขา ไมใชเรือ่ งของเรา เรา
ไมมีความปรารถนาในการทีจ่ ะเปนไปตามนั้น เพราะอะไร เพราะวาเราไมไดเปนหมา เราไมไดเปน
ตามที่เขาวา เราเปนคนตามที่ชาวโลกเขาวา แตไอความเปนคนนี่ก็มีรางกาย ไอรางกายนี่กไ็ มใชเรา
ในเมื่อขาดาสิง่ ที่ไมใชเรา ทําไมเราจึงจะโกรธ เขาเลวแลวทําไมเขาจึงจะเลวตาม เราจะไมยอมเลว
ตามนั้น แลวก็หวนกลับมาคิด ตองใชสมถภาวนาชวย
ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เมตตา ความรัก ใชอารมณใหเปนปรกติ มีการ
ทรงตัว มีความคิดอยูเสมอ เรื่องอารมณทรงไมตองนั่งคิดก็ไดใหอารมณมันทรงเลย เกิดขึน้ มาใน
โลกนี้เราไมมศี ัตรู อารมณของเราไมมีใครเปนศัตรูกับเรา เราจะไมเปนศัตรูกับใคร เห็นคนเปนคน
เห็นสัตวเปนสัตว มีสภาพเสมอกัน กรุณา ถาไมเกินวิสัยที่เราจะชวยเขาได อารมณเรามีความสงสาร
อยูเสมอถาเขาเลวเราไมมีโอกาสจะชวยเราก็เฉย อุเบกขา วางไว ไมใชวาเลวแลวชวยใหดกี ็ดีไมได
เพิ่มความเลวไปชวยหรือ สนับสนุนใหคนเลว ถาเขาเลวอยูเราชวยใหดีไมไดนี่เราตองใชอุเบาขาวาง
ไวทันที อยาเพิ่งชวย ใจพรอมจะชวย ถาเขาดี เราไมอิจฉาริษยา พลอยยินดีดว ย จิตใจของเราทรงอยู
อยางนี้
แลวคิดใหอภัยตอคน ทําความชั่ว เมื่อเห็นเขาชั่วใหอภัยไปเลย ไมถือสาหาความ ไมถือคน
บา ไมวาคนเมา จิตใจของเราตั้งไวอยางเดียววา ถาเราตัด กามฉันทะ ในรางกายเสียได เพราะอาศัย
พิจารณาวารางกายไมเพียงเปน ทุกข เปน อนัตตา รางกายสกปรก จิตพนจาก กามฉันทะ มีอสุจิอัน
แหงแลว ความรูสึกในระหวางเพศไมมี กับการยับยั้งอารมณของเรานี้ไมตกอยูในความโกรธความ
พยาบาท มีความเมตตาปรานีเปนสําคัญ สิ่งใดที่ชวยเหลือไมได มันจะเลวตอไปเรายับยั้งโดย อุบาก
ขา ไมใชวามี พรหมวิหาร 4 ละก็แหม ชวยไดเสียเรื่อยชวยนะมันตองเลือกชวย ปุญญักเขตตัง เนื้อ

นาบุญของโลก พระพุทธเจาไมไดสอนใหเราชวยแบบโงๆ ตองมีความฉลาดในการชวย ชวยแลวมี
ผลจึงชวย ชวยแลวไมมีผลจงอยาชวย มันจะเปนโทษหนัก
เปนอันวาจิตของทานทั้งหลายทรง พรหมวิหาร 4 แลวก็ไมติดอยูใน โลกธรรม 8 ไมหลงอยู
ในลาภ ไมหลงอยูในยศ ไมหลงอยูในสรรเสริญ ไมหลงอยูในสุข มีอารมณทรงตัว วางเฉยใหจติ
ทรงอยางนี้
แลวความโกรธ ใครดาก็เลิกโกรธ แทนทีจ่ ะโกรธ ก็กลับสลดใจวาเขาเกิดเปนคนไมนาจะ
กลับไปนรก เปนอันวาอารมณจิตของทานก็มีความสุข มีความสบายไมกออารมณของความชั่ว จิตมี
แตความเย็น จิตจะมีแตความสบาย ไมมีอาการหนวงใจ ไมมีอาการทําใหใจหนัก มีความโปรง อยาง
นี้ทานเรียกวาเปนพระอนาคามี นี่ฟงแลวมันก็ไมยาก ไอที่มันยากนี่เราไมเอากันจริงๆ ฟงแลวก็
ปลอย โยนทิ้งบาง อีโหลงโทงเทงไปตามเรื่องตามราว ไอสิ่งที่ไมเขาทาไมเขาทาง ไมเปนคุณไมเปน
ประโยชนนะ ชอบทํากัน ชอบพูดกัน ชอบคิดกัน ไอสงิ่ ที่มันทําใหตกลงอบายภูมิละ ก็ชอบคิดชอบ
ปฏิบัติ ถาเราฟงคําแนะนําขององคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคยใน กรรมฐาน 40 ใน มหาสติปฏ
ฐานสูตร นะฟงกันมาไมรกู ี่จบ ใน บารมี 10 จรณะ 15 ฟงกันแลว เขาเลา แตความจริงในสมัย
พระพุทธเจาไมไดฟงกันแบบนั้น ถาเอากันจริงๆ อนาคามีก็ของเล็กๆ ไมมีอะไรหนัก ของธรรมดา
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนาพูดมาเวลาเลยไปนานแลวตอไปนี้ไป
ขอใหทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาออกใชคําภาวนาและพิจารณาตาม
อัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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ทุกคนคิดวาพวกเราทั้งหมดใชศีล ที่เราสมาทานไปแลวนี้ ศีลยอมไมขาดแตความจริงการ
สมาทานศีลนี้ ถาเราสมาทานเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ผลที่เกิดจากการสมาทานศีลกันจริงๆ ไดแกจติ
รับศีลเปนอารมณและก็ระมัดระวังเปนอารมณการสมาทานศีล รับศีลจากพระ ก็เปนการศึกษาขอ
ปฏิบัติวาศีลนั้นมีอะไรบาง
ความจริงวันนีม้ ันเหนื่อยไปหนอย สําหรับวันนีก้ ็จะขอย้ําแกบรรดาทานพุทะบริษทั ถึงคํา
สมาทานพระกรรมฐานในตอนตนวา อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ แปลเปน
ใจความวา ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีนี้เวลาสมาทานพระกรรมฐานทุกครั้ง
ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคิดวาเวลานี้เรา
สมาทานตรงคือ ขอศึกษาตรงตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมใชขอกรรมฐานจาก มหาวีระ
หรือ ฤาษีลิงดํา อาตมาไมมี ที่มีอยูนี่เปนของพระพุทธเจาทั้งหมด จึงขอบรรดาทานพุทธบริษัททําจิต
ตรงเฉพาะองคพระพุทธเจาทีนี้การที่เราจะแสดงถึงการมอบกายถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเขาทําอยางไร
การเจริญพระกรรมฐานเปนการทรง สติสัมปชัญญะ สติ นึกไว สัมปชัญญะ รูตัว ที่เราฝก
กันตอนตนถึงตอนนี้ ฝกเพื่อเปนการใหเปนคนมี สติสัมปชัญญะ ใหเขาสูจุดสมบูรณแบบตาม
โลกียวิสัย และโลกุตระ สติ สัมปชัญญะ มีโลกีย มีโลกกุตระไมเหมือนกัน คือเปนสติตัวเดียวกัน แต
กําลังมันตางกัน แมวาสติพนื้ ๆ มากอนแตเมื่อเราจะมอบกายถวายชีวติ จริงๆ มันก็มีความสําคัญคือ
จิตนึกไวถึงคําสอนของพระพุทธเจาโดยยอ ใน พระไตรปฏก ทานกลาวโดยยอ จริงๆ มีคําเดียว
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ซึ่งแปลเปนใจความวาทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม คือ
พระพุทธเจาตรัสวาคําสอนของเราทั้งหมดที่สอนมาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ ยอลงแลวเหลือในคํา
วาความไมประมาทคําเดียวเทานั้น เปนผูไมประมาทในการทําความดี แลวก็ไมประมาทในการ
ระมัดระวังความชั่วไมใหเขามาสู
ทีนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง พิสดารสักหนอย ก็แบงออกเปน 3 ใน โอวาท ปาฏิโมกข
สัพพปาปสสะ อกรณํง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ซึ่งแปล
เปนใจความวาขอทานทั้งหลายจงอยาทําความชั่วทั้งหมดและทานทั้งหลายจงทําแตความดี จงชําระ
จิตใหผองใสจากกิเลส องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงยืนยันวาพระพุทธเจาทุกพระองคสอน
เหมือนกันหมด อยางนี้เหมือนกันหมด
นี่เปนอันวาทานทั้งหลายตองการจะมอบกายถวายชีวิต แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็จงคิดไวเสมอวาขึ้นชื่อวาความชั่วทีพ่ ระพุทธเจาทรงหาม เราจะไมทําทุกอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อยางหยาบก็ ปญจเวร 5 ประการ คือ ศีล 5 เราจะไมละเมิดหรือทําลายมันเสีย ถาเราทรงศีล 5 ไดก็
เชื่อวาเราทรงความดีแบบหยาบๆ ไดแลว ไมใชละเอียดนะ ถาละเอียดตองมีธรรมะอีกเยอะ

นี่เราจะไมละเมิดศีล 5 คือไมทําความชั่ว เราจะทรงความดีคือรักษาศีล 5 ใหครบถวน นี่เปน
กิจเบื้องตน ความดีอยางสูงมีมากกวานี้ และตอไปเราก็จะเจริญวิปสสนาญาณ คือสมถภาวนา
วิปสสนาภาวนา คูกัน เพือ่ เปนการทําลายลางกิเลสใหสิ้นไป เพราะวาจิตใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัททรงไดแบบนี้ ก็ถือวาเปนกรรมฐานสําคัญ จัดวาเปนอนุสสติใหญ คือวาเปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน และก็ สังฆานุสสติกรรมฐาน
ที่จัดวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ก็เพราะวาคําสอนนี้เปนคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ถานึกถึงอยางนี้เสมอและปฏิบัติตาม ก็ชื่อวายอมรับนับถือพระพุทธเจาเปน พุทธา
นุสสติ การทรงจิตใหอยูตามคุณธรรมทั้ง 3 ประการนีเ้ ปน ธัมมานุสสติ คือนึกถึงพระธรรมอยูเสมอ
จัดวาเปน สังฆานุสสติ ก็เพราะวาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวร พระสงฆนํามา
สอนพวกเรา
เปนอันวานึกถึงคุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้ เราไดทั้ง พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ และ
สังฆานุสสติ ครบถวน คิดไวแลวก็ปฏิบัตติ ามดวย คือวาขึ้นชื่อวาความชั่วอยางหยาบ ศีล 5 ประการ
นี้เราไมยอมละเมิด ถาละเมิดมันเปนความชั่ว ถาหากวาเราทรงศีล 5 ใหครบถวน นัน่ เปนความดีที่
พระพุทธเจาตองการ
ทีนี้ตอไปการทําจิตใหผองใส ก็คือการเจริญสมาธิจิต อยางทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายมาทํากันทุกวัน การเจริญสมาธิ เราก็ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา ขันธ 5 ใหรูวารางกาย
ของเรามันเกิดมาในเบื้องตน ก็ตองรูไวเสมอวามันแกลงไปวันคืนลวงไป ลวงไป ชีวิตก็คลอยตาม
ไปดวย ความทรุดโทรมก็เดินตามเรามาวันคืนลวงไปยาวนานเทาไร ความเสื่อมโทรมของรางกายมี
มากขึ้นเทานัน้ เพราะวาเราพบวาเราเกิดมาเพื่อตาย เราไมไดเกิดมาเพื่ออยูค้ําเปนคูกับโลก
เมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน มันมีความตายไปในทีส่ ุด ในขณะทีท่ รงตัวอยูมันก็มีเรื่อง
กวนใจ กวนกายอยูตลอดเวลา ทีนี้ใจของเราเปนสําคัญ เราก็พยายามรักษากําลังใจ เพราะวาเมื่อตาย
ไปแลว ไอการที่จะไปสวรรค ไปนรก ไปพรหม ไปเปนคน ไปเปนสัตว กายมันไมไดไปดวย มันไป
แตจิตที่อาศัยอยูในกาย ดังนัน้ การฝกการทําพระกรรมฐาน พระพุทธเจาสอนใหฝกจิต ทําจิตของเรา
ใหผองใส
อันดับแรก ความชั่วไมละเมิด ทรงศีล 5 ใหครบ ชําระจิตใหผองใสนี่เปนอันวาเรายอมรับ
นับถือพระพุทธเจา ยอมมอบกายถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแน
ทีนี้การชําระจิตใหผองใสมันก็มีขอบเขต เปนขั้นๆ เมื่อคืนนี้เราพูดถึงสมาธิการทําสมาธิ
อาตมายังไมอยากจะพูดมากนัก ก็ถาพูดไปมันก็เปนของธรรมดาๆ เพียงแคเรากําหนดรูลมหายใจเขา
ออก ภาวนาวา พุทโธ หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ ในขณะใดที่จติ ทรงตัวอยูเวลานี้
ขณะนัน้ ชื่อวาจิตเปนสมาธิ เอาเทานี้ก็พอ เทานี้เหลือแหล แตวาอยาลืมพอเราตั้งใจภาวนาวา พุทโธ
อยาปลอยใหจติ เลยไปถึง ธัมโม หรือ สังโฆ ถาเลยไปอยางนั้นแสดงวาจิตจะเริ่มฟุงซานแลวบังคับ

มันไวแค พุทโธ อยางเดียว หากวามันตั้งใจภาวนาวา ธัมโม ก็ใหอยูแต ธัมโม ตองตั้งจิตใหวางกาย
ฝกตรงใหมันปรับอยูในคงที่ ตองฝกอยูอ ยางนี้ตลอดไป พยายามทําเสมอๆ เวลาที่เราทําไวอยาให
มากนัก อยาใหถึงความลําบาก มันเมื่อยมันปวด มันทนไมไหว จิตมันสายก็เลิกเสีย เลิกเสียกอน ให
อาการสบายใหใจสบายคอยตั้งทากันใหม จะนั่งก็ได นอนก็ได ยืนก็ได เดินก็ได จะนั่งทาไหน นั่ง
พับเพียบ ทาขัดสมาธิ นั่งเหยียดขา นั่งหอยเทาก็ไดทุกอยาง ก็เราฝกจิตรางกายมันสบายในจุดไหน
เรานั่งในจุดนัน้ หรือแบบนัน้ อยาฝนรางกาย ทวาที่นั่งอยูที่นี่ไมไดนะ นั่งหลายทาไมได นั่งมันทา
เดียว ที่มันจํากัด
ทีนี้ดานสมาธิ สมาธิจิตถึงแมเราจะทรง ฌาน 4 หรือ อรูปฌาน อีก 4 เปน สมาบัติ 8 ก็ยังเอา
ดีไมได เพราะ ฌานโลกีย เห็นคนสวยๆ เดินมา ยองไปนึกรักเขาฌานหลนหายไปแลว เห็นใครเขา
พูดไมชอบใจนึกโกรธ ฌานก็หลนไปเสียแลวอยางนี้เปนตน แตวาในเมื่ออารมณนั้นมันหายไปก็ตั้ง
ทาขึ้นใหม จิตทรงตัว ฌานก็กลับมาใหม นี่ฌานโลกียมนั มีสภาพผีเขาผีออก หาความแนนอนไมได
ดังนั้นเมื่อจิตเขาถึงฌานโลกียจึงถือวาไมใชสรณะที่แทจริงพระพุทธเจากลาววาไมมจี ิตแนนอน
จริงๆ
ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เราเสียเวลามาแลวยังตองมานั่ง
เมื่อย นั่งปวด นั่งอยูในอิริยาบถเดียว ก็ตองเอาดีกันใหได การเอาดีกนั ใหได ไมใชจะดีกันตรงนีแ้ หง
เดียว ตองไปทําดีกันที่บาน ทีนี่เปนการฝกกัน เปนการแนะนํากัน กลับไปบานก็อยาทิ้ง
นี่จุดดีอนั ดับแรก เปนของไมยาก เราเริ่มตนจุดวาตายจากชาตินี้ไปแลวขึ้นชื่อวานรกก็ดี
เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี สัตวเดรัจฉานก็ดี เราจะไมไปอีกนับตั้งแตชาตินี้เปนตนไป เราจะไมยอมลง
อบายภูมิ คือเกิดเปนสัตวนรก เกิดเปนเปรต เกิดเปนอสุรกาย เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 4 อยางนี้เราไม
ไปแน
แลวจะทําอยางไร การที่เราจะไมไปจริงๆ มันก็ตองอาศัยกําลังใจเพียงอยางเดียว ถาเราจะ
ไมไปนรกกันจริงๆ ไมเกิดในอบายภูมิ 4 อันดับแรกใหพิจารณา สังโยชน 3 ตั้งทาเอาใหไดนะ ตอง
ตั้งใจเอาเลย วาไอ 3 อยางนีม้ ันอยูในกระเปาของเราแน จะไมยอมใหพลาด
1. พิจารณารางกาย รางกายนี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน แลวมีความแปรเปรวนเสือ่ มไป
ในทามกลาง แลวก็สลายตัวไปในที่สุด รวมความวาเกิดแลวก็แกแลวก็เจ็บ แลวก็ตายแนนอน ทําจิต
คิดไวเสมอวาเราตายแน ใครจะไปอยูค้ําฟาคูคูกับโลกนั้นเปนไปไมได มันตองตาย ใหรูสึกนึกไว
เสมอวาเราตายแน
ตอมาก็มานั่งนึกถึงวาเราตายแลว จะหาอะไรเปนที่พึ่ง ก็มานึกถึงคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไดกลาวไวตอนหนึ่ง รูสึกวาจะเปน เรื่องดีสําหรับเรานัน่ ก็คือ สีเลนะ
สุคติง ยันติ ทานบอกวาคนใดมีศีล คนนั้นมีความสุข จะมีชีวิตเปนมนุษยอยูก ็มีความสุข จนตายไป
แลวก็มีความสุข

สีเลนะ โภคสัมปทา คนที่มศี ีลก็ตองมีสมบัติเยือกเย็น สมบัติไมมีอันตรายจากอัคคีภัยโดน
ไฟไหม โจรภัยคือโจรปลน วาตภัยคือลมพัดทําลายลง อุทกภัยคือน้ําทวมใหพินาศ นี่ถาศีลของเรา
บริสุทธิ์ จะไมถูกอันตราย 4 อยางนี้ ในเมือ่ เรายังมีชีวิตอยู ถาตายไปแลว เปนเทวดาก็มีโภคสมบัติ
มาก มีทิพยสมบัติมากกลับมาเกิดเปนคนมีโภคสมบัติมาก
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ทานบอกวาคนที่ศลี บริสุทธิ์ไปนิพพานงาย นี่เราก็มานั่งดูคําสอนของ
พระพุทธเจา
วาพระพุทธเจาพูดอยางนี้เราควรจะเชื่อไหมพระพุทธเจาทานสอนแลวทานไมได
เกณฑใหคนเชือ่ ใหใชปญญาพิจารณาเสียกอนแลวก็มานัง่ ดูศีลขอที่ 1 ทานบอกวาอยาฆากันนะ อยา
ทําลายซึ่งกันและกัน เราก็มานั่งดูถึงตัวเรา ถาใครเขาฆาเรา มาทําลายเรา เราชอบไหม เราก็ไมชอบ
แลวคนอื่นละ เขาชอบไหมละ เปนสัตวกเ็ หมือนกัน เปนอันวาคนและสัตวกไ็ มชอบแตถาวาเราจะ
ไปฆาเขา เราจะไปทํารายเขา เราก็เกิดศัตรู คนที่เขาจะถูกเราฆาคนที่เราจะถูกเราทําราย เขาก็จะมาทํา
รายเราได เราก็จะนอนไมหลับ นั่งไมสบายนอนไมสบาย ตื่นไมสบาย หลับไมสบาย เราก็ตองคอย
กลัว มันก็ไมมคี วามสุข
ถาเราไมคิดจะฆาเขา เปลี่ยนในจิตเปนความรักความเมตตาปรานีซึ่งกันและกันปรารถนา
ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เห็นเขาเปนมิตรสําหรับเรา เขาก็เกิดความรักในเรา เราก็รักในเขา ตาง
คนตางรักกัน เลยกลายเปนมิตร เห็นหนากันก็ยิ้มแยมแจมใส ไมตองมารคะแวงระวังวาจะมี
อันตรายซึ่งกันและกัน จิตใจมันก็เปนสุขถาคิดถึงตอนนีแ้ ลวก็นึกขึ้นวา เออ พระพุทธเจาพูดถูกนะ
มีใครเห็นดวย หรือไมเห็นพูดคนเดียว หรือไมเห็นก็ตามใจ คิดดูเอานะ
ทีนี้มาศีลขอที่ 2 ทานบอกวาอยาลัก อยาขโมยเขา ทรัพยสินของเขา แลวก็มานึกเอาตามนั้น
เหมือนกัน ใครมาลักของเรา ขโมยของเรา เราจะรักเขา หรือวาเราจะเกลียดเขา นี่เราไปขโมยของ
ชาวบานเขาก็มีความรูสึกอยางเรา มันก็เปนการสรางศัตรู นี่เราไมลัก ไมขโมยของๆ ใครก็ตาม ถา
ตกหลนอยูเ ราเก็บไวใหเขาไปคืนเจาของ
หรือไมเชนนั้นเราก็ยอมรักษาสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
ทรัพยสินของใครเราไมเอา ถาเขาใหเรามาโดยชอบธรรมเรารับ ถาเขาใหดวยความจําใจ เราไมรับถา
รับแลวมันขัดใจกัน ถาเราไมลักไมขโมยซึ่งกันและกัน นอกจากจะไมลักไมขโมยแลว จิตใจก็ยงั
เกื้อกูล ถามีอะไรบางที่จะแบงปนกันได เราก็แบงปนกันไป นี่เปนการสรางเสนห มีความรัก ไมตอง
ไปหาอาจารยทําเสนหที่ไหนแคนี้เสนหพอแลว 2 ขอนี่เสนหตัวใหญ ไปไหนก็หาคนเกลียดไมได ก็
เรามีคนรักมันก็มีแตความสบาย
ขอที่ 3 ทานบอกวาอยายื้อแยงคนรักกันะ คนที่เขารัก อยาไปแยงของเขาถาแยงเขามันจะมี
อันตราย ก็ดใู จของเราก็แลวกัน คนที่เรารัก ถามีใครเขามาแยงนีเ่ ราจะชอบไหม เราอยากจะฆาให
ตายไปเสียเลย นี่คนอื่นเขาก็มีความคิดเชนนั้นฉะนัน้ เราตองมีจิตสันโดษ ยินดีเฉพาะสามีภรรยาของ
เราเอง ไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ในเมื่อเราใหความยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกัน มันก็เกิด
ความรักระหวางเรากับเขาใจเราก็เปนสุข เขาก็เปนสุข เราก็มีแตมิตร ไมมีศัตรู

ขอที่ 4 พระพุทธเจาบอกวาอยาโกหกเขานะ อยาโกหกมดเท็จ พูดตามความเปนจริง นี่
คนเราตองการความจริง ถาเราไปโกหกเขาครั้งเดียว ตอไปพูดจริงกีค่ รั้งเขาก็ยังจะสงสัยอยูนั้นละ
ผลที่สุดเราก็หาเพื่อนที่ดีไมได ไมมีใครเขาพอใจในวาจาของเรา เปนวาจาดานไมมใี ครฟง หากเรา
พูดวาจาที่จริงๆ ก็จะเกิดความรักความสามัคคีกันขึ้น เราก็มีความสุขใจ
ขอที่ 5 องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวาไอสุราเมรัย อยาไปดื่มมันเลย มันเปนฐานะที่สราง
ใหความไมประมาท คนดื่มเหลาก็อาการคลายกับคนโรคเสนประสาทหรือคนบาดีๆ นี่เอง มันทําให
รางกายทรุดโทรม ทําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไมมีใครเขายอมรับนับถือ เพราะวาการเมาเขาแลวนัน้ ก็
รักษาจริยาไมไดนี่เรามานั่งพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระจอมไตรตอนตนแบบ
หยาบๆ แบบนี้ เราจะเชื่อไดหรือยังวาถาเราทรงศีล 5 ไดจริงๆ ละก็เราก็จะมีความสุขตามที่ทา น
กลาววา
สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลยอมเปนเหตุใหไปสูสุคติมีความสุขทั้งโลกนี้และสวรรค
สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลยังทําใหสมบัติเยือกเย็น มีโภคสมบัติมาก ถาเราไมกินเหลาเมายา
ไมเปนคนเจาชู ไอเงินที่จับจายใชสอยมันก็นอยลงไป เงินเหลือมันก็มาก เขตของศีล พระโสดาบัน
ยังอยากรวย แตไมโกงใคร รวยดวยการหากินใน สัมมาอาชีวะ พระโสดาบัน ยังโกรธ แต พระ
โสดาบัน ไมฆา ใคร พระโสดาบัน ยังหลง ยังตองการความสวยสดงดงาม ยังมีความหลง แตวา พระ
โสดาบัน ก็ไมเผลอ คิดวาตัวเราจะตายอยูเสมอ ควบคุมความดีไว เผื่อวาถาเราตายจะไมลงอบายภูมิ
ทั้ง 4 ประการ นี่การเปน พระโสดาบัน เปนของไมยากสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัทที่ตั้งใจจริง
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง เอาเฉพาะอยางนอยที่สุดใหได พระโสดาบัน ให
ได แตวาเขาใจวาคนที่เจริญพระกรรมฐานนี่หลายคนเขาสามารถควบคุมอารมณทั้ง 3 ประการนี้ได
แลวก็มีมานานแลวดวย แตวาเมื่อมีแลวทานจะเปนอะไร อันนี้เปนเรื่องของทาน
ตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลม
หายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมดเวลา
สําหรับเวลาทีต่ ั้งไวนใี้ ชเวลา 15 นาที

พระธรรมเทศนาเรื่อง โมกขธรรมของพระอัครสาวก
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 6 เมษายน 2521
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ในอานิสงสของปุญญาภิกถาเพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลประจําปกษคือ วันขึ้นหนึ่งค่ําเดือนหา วันตรุษวันนี้ถือวาเปนการสิ้นปเกาแลวก็ขึ้นปใหมของ
โบราณ โบราณถือวาวันตรุษเปนวันสิ้นเดือนสี่ เปนการสิ้นปเกา ขึน้ หนึ่งค่ําเดือนหาเปนวันขึ้นป
ใหม แตวาเวลานี้เขาเปลี่ยนแปลงเปนเดือนมกราคม เปนเรื่องของ จอมพลแปลก และอาตมาเปนคน
เกา ขอเทศนเรือ่ งเกาๆ คือการมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีของบรรดาทานพุทธบริษัท
ประการแรกคือ หนึ่งการเขามาวัด จิตใจนอมนึกถึงพระพุทธเจาก็ดี นึกถึงพระสงฆก็ดี
อยางนี้เปน พุทธานุสสติ สังฆานุสสติ ตั้งใจสดับรับรสพุทะพจนเทศนาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ไดทรงแสดงเปน ธัมมานุสสติ ตั้งใจถวายทานแกบรรดาพระสงฆทั้งหลาย ตั้งแต
สี่องคขึ้นไป เปน มหาสังฆทาน รวมความบุญใหมที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําแลวในวันนี้
มีอานิสงสใหญมาก
ถาจะกลาวโดยเฉพาะโดยยอ ถาตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาเปนนางฟา บน
สวรรคชันดาวดึงส ไดโดยงายยิ่งไปกวานั้นแลว จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททานใดตองการ
โมกขธรรมก็สามารถจะเปนเครื่องพนจากโมกขธรรม คือ ธรรมเปนเครื่องพนจากความตาย สําหรับ
เรื่องกุศลนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตางคนตางก็รูกันอยูแลว บัดนี้จะนําเอาเรือ่ งราวของ อัคร
สาวก ขององคสมเด็จพระประทีปแกวสองทานคือ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร มาเลาสูกนั
ฟง เพราะวาทานทั้งสองนี่เปนผูแสวงหา โมกขธรรม ธรรมเปนเครื่องพนจากความตาย
ความมีวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาดสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก
เวลานั้นทรงประกาศพระพุทธศาสนาไมนานนัก ก็ไปพักอยูที่ กรุงราชคฤหมหานคร ในระหวางนั้น
ปรากฏวา ในเมืองนั้นก็มีมหาเศรษฐีสองทาน คือพอแมของ ทานพระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ตาง
คนตางมีลูกชายกันคนละคนใหคนใชคนละหารอยคนเปนเพื่อนติดตาม พระโมคคัลลาน และ พระ
สารีบุตร สองคนเปนคนใจดี มีจิตเมตตา เวลามีงานนักขัตฤกษขึ้นมาก็ไปดูงานนักขัตฤกษ ถึงเวลา
ควรจะใหรางวัลก็ใหควรจะหัวเราะก็หัวเราะตางคนตางรื่นเริงในการดูมหรสพแตวามาวันสุดทาย
ของชีวิตที่ตองกลับจากความเปนคนกลายเปนพระ นัน่ ก็หมายความวันนั้นเปนวันมหรสพ ทั้งสอง
ทานไปดูมหรสพพรอมดวยบริวารพันคนคือมีกันคนละหารอย บริวารพันคน บรรดาลูกนองตาง
สนุกสนานไปกับมหรสพแตสองทานนิ่งเฉย ตางคนตางคิดโดยไมไดปรึกษากัน มีความรูสกึ วาชีวิต
ของเรานี้นั้น คนผูแสดงก็ดี คนดูการแสดงก็ดี และโดยเฉพาะอยางยิ่งเราทั้งสองคนก็ดีตางคนตางมี

อายุไมเกินรอยปก็ตายเหมือนกันหมด ในเมื่อเกิดมาเพือ่ ตายอยางนีเ้ ราจะเกิดมาเพื่ออะไรกันตอไป
ฉะนั้นของในโลกนี้เปนของมีคูกัน คืนหนึง่ มีมืดแลวก็มสี วาง มีความสุขแลวก็มีความทุกข มีความ
เกิดแลวก็มีความตาย แตในเมื่อมีความตายเกิดขึ้น ทางทีท่ ําใหบุคคลไปตายตองมีเชนเดียวกัน
ฉะนั้นในเมื่อมหรสพแสดงเสร็จเรียบรอยแลว ทานโมคคัลลาน จึงไดถาม พระสารีบุตร วา
อุปติสสะ ถามวาวันนี้ทําไมถึงเงียบ ทานสารีบุตรชื่ออุปติสสะ ทานโมคคลัลลานชื่อ โกลิตะ ทานสารี
บุตร ก็ถามวา โกลิตะ เธอทําไมจึงเงียบไมแสดงการรื่นเริง ทานก็เลยบอกวา ฉันนั่งคิดดูวา เราทั้งสา
องคนนี้มีชีวิตไมถึงรอยปก็ตาย และคนทีแ่ สดงมหรสพก็ตาย คนที่ดูทั้งหมดนีก่ ็ตาย ในเมื่อโลกนี้มนั
มีของคูกัน มีสุขก็มีทุกข มีสวางก็มีมืด มีตายแลวก็มีเกิด แตในเมื่อมีการตายไดทางที่ทําใหบุคคลให
ไมตายตองมีเชนเดียวกัน ฉะนั้นเราสองคนไมกลับบานดีกวาไปแสวงหาธรรมที่ทําใหคนไมตาย
ดีกวาดีไหม พระสารีบุตร ก็เห็นชอบดวย
ฉะนั้นจึงแบงทาสกันคนละครึ่ง คนละสองรอยหาสิบคนใหนํายานพาหนะกับมากลับบาน
เหลืออีกคนละสองรอยหาสิบคนรวมเปนหารอยคน นําเดินทางตอไปไมเขาบาน ก็ไปถึงสํานักของ
สัญชัยปริพาชก เขาเลาลือกันวาสํานักของ สัญชัยปริพาชก นั่นเปนสํานักอรหันต มี โมกขธรรม คือ
ธรรมเปนเครื่องพนจากความตาย ในเมื่อใครไปเรียนในที่ที่เขาปฏิบัติแลว เขาจะไมตาย ในเมื่อทาน
เขาไปเรียนไดไมกี่วนั ก็จบหลักสูตรของ สัญชัยปริพาชก ทานสัญชัยปริพาชก ก็บอกวาหลักสูตร
ของเรามีแคนี้ แคนี้ถือวาจบหลักสูตร แตทั้งสองทานมีปญญามากเปนคนบําเพ็ญบารมีมากอน (ใน
สมัยที่องคศมเด็จพระชินวร คือพระพุทธเจาของเราเปน สุเมธดาบส เดี๋ยวคอยเลาสูกันฟง) ก็นกึ ใน
ใจวา รรมที่เราศึกษาและทําไดแลวนี้ไมใชธรรมเปนเครื่องพนจากความตาย แตในเมื่ออาจารยบอก
วาจบ ก็จบตามอาจารยเพราะอาจารยไมมีเรื่องจะสอนใหตอไป ก็มาปรึกษากันสองคนวาถาใครได
โมกขธรรม กอนกัน ก็ขอใหมาบอกกันกอน
มีวันหนึ่งปรากฏวา พระสารีบุตร คือ อุปติสสะ ออกไปจากสํานักจะเขาไปในเมืองไดพบ
พระอัสสชิ เวลานั้นพระพุทธเจาอยูที่ เวฬุวันมหาวิหาร พบ พระอัสสชิ อัครสาวกรุน แรก พวก ปญจ
วัคคีย ฤาษีทั้งหากําลังเดินมาบิณฑบาตเห็นลีลาการเดินมีความสงบเสงี่ยมมากสํารวม สายตาก็ทอด
ต่ํา เดินก็สงบเรียบรอย พระสารีบุตร จึงมีความรูสึกในใจวาสมณะรูปนี้เปนผูทรงคุณธรรมดีมีจริยา
เรียบรอยมีความงามมาก คงจะเปนลูกศิษยของศาสดาองคใดองคหนึ่งถึงได โมกขธธรรม แลวแต
ทวาถาเราจะเขไปถามเวลาที่เขาไปบิณฑบาตแบนี้เปนการไมสมควร
นี่คนที่มีปญญาเขาคิดอยางนีน้ ะ เขาคิดกันรอบคอบ ก็นั่งรออยูปากทาง ในเมือง พระอัสสชิ
เขาไปบิณฑบาตในเมืองแลวก็กลับออกมา ทานก็เขาไปนั่งยกมือไหวถามวา ทานผูเจริญ โภ ปุริสะ
ดูกร ทานผูเจริญ กระผมอยากจะทราบวาทานเปนสาวกของใคร สาวกพระศาสดาของทานสอนวา
อยางไร และทานปฏิบัติไดแบบไหน พระอัสสชิ ทานเปนพระอรหันต ทานมองแปบเดียวทานก็
ทราบวาปริพาชกคนนี้มีความฉลาดมาก ถาเราจะพูดยาวไปจะไมเปนการสมควรจึงคิดในใจวา ควร

จะตอบสั้นๆ ทานจึงตอบวา อาตมาเปนสาวกของ พระสมณโคดม เวลานี้ พระสมณโคดม อยูที่ เวฬุ
วันมหาวิหาร และธรรมะที่ พระสมณโคดม สอนตามนี้ ทานวาเปนภาษาบาลีวา เย ธัมมา เหตุปพพ
วาเตสัง เหตุง ตถาคโต เต สัญจะ โย นิโรโธจะ เอวังวาทีมหาสมโณ ซึ่งแปล เปนใจความวา ธรรมใด
เกิดแตเหตุ พระพุทะเจาตรัสเหตุของธรรมนั้น และความดับของธรรมนั้น สมเด็จพระมหาสมณะ
ตรัสดังนี้ นี่เปนอริยสัจอยางยอ
พระสารีบุตร เมื่อฟงอริยสัจอยางยอ เพียงเทานี้ก็ปรากฏเปน พระโสดาบัน ทันที ทานก็ถาม
วาเวลานีพ้ ระศาสดาอยูทีไหน พระอัสสชิ ก็บอกวาอยูที่ เวฬุวัน ไมหางจากที่นนี่ ัก พระสารีบุตร ก็
อบกวา ถาอยางนั้นทาไปกอน ผมยังมีเพือ่ นอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีสัญญากันวาบุคคลใดได โมกขธรรม
บุคคลนั้นจะตองบอกเพื่อนกันกอนแลวก็ชวนกันไป พระอัสสชิ ก็หลีกไป
พระสารีบุตร ก็กลับเชาสํานัก ในเมื่อไดธรรมะถึงพระโสดาบัน อารมณใจมันก็แชมชื่น ดี
ใจเพราะสิ่งที่ตองการไมเคยคิดวาจะไดมนั ไดแลว เมื่อเขาไป พระโมคคัลลาน ก็ถามวา สารีบุตร ขอ
เรียกสั้นๆ ตามที่เคยรูจักกันนะ ทานไดพบโมกขธรรมแลวหรืออยางไร วันนี้ถึงไดหนาตาแชมชืน่
มาก พระสารีบุตร ก็บอกวาไดแลว ก็ถามวาไดอยางไร แลวเลาความเปนมาใหฟง ถามวาพระบอก
วาอยางไรทานก็บอกวา เย ธัมมา เหตุปพพวา เตสัง หตุง ตถาคโต เต สัญจะ โย นิโรโธจะ เอวังวาที
มหาสมโณ วา ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระพุทธเจาตรัสเหตุของธรรมนัน้ และความดับของธรรมนัน้
สมเด็จพระมหาสมณะตรัสอยางนี้
เมื่อฟงเพียงแคนี้อาศัยที่บุญบารมีบําเพ็ญมากอนเต็มแลว พระโมคคัลลาน ก็ไดโสดาบัน
ทันที ในเมื่อทั้งสองทานเปนพระสาดบันแลว ก็เขาไปหา สัญชัยปริพาชก วาเวลานี้พระศาสดาคือ
พระพุทธเจาจริงๆทีได โมกขธรรม จริงๆมีขึ้นแลว ธรรมะที่ทานสอนพวกเรา พวกกระผมกระผมทํา
แลวทุกอยางไมใชทางบรรลุมรรคผล ไมใชพนแหงความทุกข ไมพน ความเกิด แก เจ็บ ตาย แตเวลา
นี้ปรากฏมีองคสมเด็จพระจอมไตรอุบัติขึ้นแลวในโลก ขอทานจงไปกับผม พรอมทั้งคณะไปฟง
เทศนจากพระพุทธเจาดวยกัน ทานสัญชัยปริพาชก ทานตั้งสํานักมากอนพระพุทธเจานาน มีลูก
ศิษยลูหามากก็บอกวาถาเธออยากจะไปเธอก็ไปเถอะ แตสําหรับฉันนะไมไปแน ฉันก็เปนหนึ่งใน
ตองอูเชนเดียวกัน คือเปนหนึง่ เหมือนกัน เปนอาจารยเหมือนกัน
และในที่สุด พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ก็ชวนทานอีก ทานก็ไมยอมไปในที่สุด สัญชัย
ปริพาชก ก็ถามวาคนในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือมีคนโงมาก พระโมคัลลาน และ พระสารีบุตร ก็
ตอบวา คนในโลกนี้มีคนโงมากกวาคนฉลาด ทานสัญชัย ก็คิดวา คนลาดมีนอยคนโงมีมาก
เพราะฉะนั้นคนโงจงอยูในสํานักของเรา คนฉลาดตองไปหาพระสมณโคดม แกคิดวาลาภสักการะที่
เกิดจากคนโงมาก แตความจริงไมใช
ในเมื่อ ทานสัญชัยปริพาชก ไมยอมไป พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ก็ชวนบริษัทไปคือ
ลูกนองทั้งหมดไป ในเมื่อ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ออกจากสํานักไมทันถึง พระเวฬุวันมหา

วิหาร เพียงแคออกไป เวลานั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารกําลังเทศนสอนพระสอนฆราวาสอยู สมเด็จ
พระบรมครูกต็ รัสวาเวลานีอ้ ัครสาวกเบื้องซายและเบื้องขวาของเรามาแลว ประเดี๋ยวก็มาถึง ในทีส่ ุด
ทั้งสองทานก็เขาไปถึงจริงๆ เมื่อเขาไปถึงแลวฟงเทศนขององคสมเด็จพระประทีปแกวจบ ปรากฏ
วาศิษยของ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร ครึ่งหนึ่งเปนพระอรหันตหมด ฟงเทศนจบเดียว อีก
ครึ่งหนึ่งไมไดอะไรเลย กลับไปอยูกับ สัญชัยปริพาชก แตสําหรับ พระโมคคัลลาน และ พระสารี
บุตร ไดพระโสดาบันแลว ฟงเทศนจบแลวก็ยังเปนพระโสดาบันอยู
ตอมา พระโมคคัลลาน ปฏิบัติอีกแปดวันจึงได อรหัตผล สารีบุตร ปฏิบัติอีกสิบหาวันได
อรหัตผล ตอมาองคศมเด็จพระทศพลก็ตรัสกับพระวาภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระถามวา
พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร เปนผูมปี ญญามาก มีบารมีเปนอัครสาวก ทําไมจึงไดบรรลุมรรค
ผลชากวาบริษทั คือลูกนอง พระพุทธเจาก็ทรงเปรียบเทียบใหฟงวา ธรรมดาพระราชาไปไหนตองมี
บริวารไปกอน ไปถึงกอน พระราชาไปถึงทีหลัง คนที่มีปญญามากก็เชนเดียวกันยอมคิดมาก
ใครครวญมาก ไตรตรองมาก ในเมื่อเห็นเหตุเห็นผลจริงๆ แลว จึงตัดสินใจตาม พระโมคคัลลาน กับ
พระสารีบุตร ก็เชนเดียวกัน อาศัยบารมีมากกวามีปญญามากกวา จึงบรรลุมรรคผลไดชากวาบรรดา
บริวารทั้งหลาย เขามีบารมีเพียงเล็กนอยไดแคเพียงเล็กนอย สาวกธรรมดาฟงเทศนเพียงแคครึ่งจบ
ความจริงไมเต็มจบหรอกเพราะทานเทศนอยูกอน ก็ปรากฏวาไดบรรลุมรรผล
ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัทเรื่องจริงๆ ของโลกมีวา คนทุกคนในดลกที่เกิดมาแลว ตองถูก
นินทาตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา นัตถิ โลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก
ในเมื่อง พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร เปนพระอรหันตแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรง
ตั้งพระสารีบตุ รเปนอัครสาวกฝายขวา พระโมคคัลลานเปนอัครสาวกฝายซาย แตความจริงพระ
อรหันตกอนๆ เขามีอยูแลวอยาง ทานโกณฑัญญะ ปญจวัคคียฤาษี ทั้งหาเปนตน
ตอมาบรรดาพระอริยะทั้งหลายไมมีความหมาย หมายความวาทานไมสนใจจะตั้งอะไร
หรือไมตั้งไมมีความหมายกับพระอริยเจา คือไมมีสนใจในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ถาตั้งมาก็รับถาไม
ตั้งก็แลวไป ไมไดมีความเดือดรอนใจอะไร
ในที่สุดก็มีบรรดาพระแกทั้งหลายที่ยังไมไดอะไรเลยเปนพระบวชใหม
ก็นินทา
พระพุทธเจาวาดูกร พวกเราทั้งหลายพระพุทธเจาเห็นมุขโขโลกนะ เห็นแกหนาบุคคล เปนคนที่มี
ความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ก็เพราะวาการที่ตั้งอัครสาวก ก็เพราะวา พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร นี่
เปนลูกของทานมหาเศรษฐี จึงไดตั้งเปนอัครสาวก ทางที่ดีแลวควรจะตั้ง พระโกณฑัญญะ อัญญา
โกณฑัญญะ ที่บรรลุมรรคผลกอนเพื่อน เปนอรหันตองคแรกของโลกโดยไมตั้งคณะของทาน
อัญญาโกณฑัญญะ ก็ตั้งคณะของ ภัททวัคคีย ของบรรดาทานทั้งหลายที่มีความเจริญแลว สามสิบ
คนที่บรรลุมรรคผลตอมา หรือไมเชนนั้นก็ตั้งคณะของ พระยศ หรือตั้งคณะของ พระชฏิล ก็ได

ทั้งนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไมตั้งพระเหลานัน้ ทั้งหมดปรากฏวามาตั้งคนสอง
คนที่เปนลูกของมหาเศรษฐีอยางนี้ขึ้นชื่อวาพระพุทะเจาอคติไมยุติธรรมพระองคสมเด็จพระภควันต
บรมศาสดาพักอยูในมหาวิหาร
ไดยนิ เสียงดวยหูอนั เปนทิพยขององคสมเด็จพระพิชิตมารจึงได
เสด็จมาถามวา พวกเธอคุยเรื่องอะไรความจริงทานรูเรื่องหมดแลว พระก็กราบทูลกับองคสมเด็จ
พระประทีปแกววาพระสององคนี่พูดเรื่องนี้พระพุทะเจาก็ตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายถตาคต
ตั้งใหตามคําอธิษฐานของเขาอยาง ทานโกณฑัญญะ นี่เวลาทําบุญในตอนตนในสมัยชาติกอนๆ มี
การทําบุญของทาน มีความตองการอยางเดียวคือ เราเปนอรหันตกอนใครทั้งหมดในโลก ในเมื่อพบ
พระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งแลว เราเปนอรหันตกอนคนทุกคนในโลก และเราก็สามารถทําใหสอน
ให พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนอรหันตกอ นทุกคนในดลกอยูแลว และโดยเฉพาะอยางยิ่งอยางพวก
ชฏิลชทั้งสามเขาก็มีความตองการอยางเดียว คือความเปนพระอรหันตแตวาสองคนนั้นคือ พระ
โมคคัลาน และ พระสารีบุตร เขาตองการอัครสาวกมาทานก็นําเรื่องราวมาวา
ในสมัยนัน้ มีพระพุทธองคคือ พระพุทธเจาของเรา กําลังบําเพ็ญบารมีอยูเปนฤาษีชื่อวา
สุเมธดาบส ปรากฏวาอยูในปา เวลานั้นปรากฏวาไดทราบวาเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เกิดขึ้นแลวในโลก ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ก็ตางคนตางพาลูกศิษยไปนมัสการพระพุทธเจาทานก็
แลวก็ฟงเทศน เมื่อฟงเทศนจบก็มีความพอใจในพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา แลวก็นิมนตพระพุทธเจาวาวันรุงขึ้นจากวันนี้ไปประมาณสามวัน ขอนิมนตองคสมเด็จพระทรง
ธรรมบรมศาสดาพรอมดวยสาวกทั้งหมด ประมาณสองหมื่นรูป ไปฉันภัตตาหารที่สํานักของ
ขาพระพุทธเจาที่ตั้งอยูในปา พระพุทธเจาก็ทรงรับโดยอาการดุษณีภาพ คําวารับโดยอาการ
ดุษณีภาพ หมายความวาทานนิ่งเฉยๆ ถานิ่งเฉยแสดงวารับ
ในเมื่อ ทานสุเมธดาบส กลับมากับบริษัทก็จัดแจงอาสนะใหครบถวน จัดผลไมไมมีแกง ไม
มีกับไมมีขาว จัดผลไมที่คนบริโภคใหแกบรรดาพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายทั้งหมด และ
ที่ไหนเปนที่ดอนเปนที่ลุมก็ทําที่ใหเสมอกันที่ไหนเปนลํารางยาวๆ ก็ทําสะพานแตวาที่ไหนเปนลํา
รางสั้นๆ ทอดตัวถึงก็ไมทําสะพาน ในเมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเดิน
มากับบรรดาพระสาวกทั้งหลาย เมื่อถึงทีส่ ะพานทานก็ขามสะพาน ถึงที่ลํารางสั้นๆ ทานสุเมธ
ดาวบส ทอดตัวลงไปเปนสะพานเอง ใหพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายเดินบนตัวทานขาม
ไปทําอยางนี้ตลอดมา จนกระทั่งถึงสํานักของทาน
เมื่อถึงสํานักแลว ก็ปรากฏวา ทานสุเมธดาบส กับบรรดาบริษัททั้งหลายทําธรรมาสน
ครบถวนบริบูรณที่นั่งที่พิงอยางนี้ที่อาตมานั่งนี่ มีแตผลไมเพราะอยูในปากอนที่พระพุทธเจาจะฉัน
พระพุทธเจาไมไดฉันกอน พระพุทธเจาเขานิโรธสมาบัติ พระอรหันตทั้งหมดเขาผลสมาบัติ ตอนนี้
งงไหมญาติโยม สนอง เขาใจไหม นิโรธสมาบัติหมายความวา เขาสมาบัติสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ระงับทุกขเวทยา บรรดาพระอรหันตทั้งหลายเขาสมาบัติตามผล คือผลของใครแคไหนเขาตามนัน้
จิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวจึงฉันภุตตาหาร

ถาญาติโยมพุทธบริษัทจะถามวาทําไมจึงตองทําอยางนัน้ ก็ขอตอบใหทราบวา พระพุทธเจา
ก็ดี พระอรหันตก็ดี ยามปกติถาเราถวายภัตตาหารทานก็ดี หรือถวายของเคี้ยวของฉันของใชก็ตาม
เปนเงินเปนทองก็ตาม ปกติมีอานิสงสมากอยูแลว การถวายทานแกพระอรหันตนะ มีอานิสงสมาก
เปนกรณีพิเศษ ถวายทานแกพระธรรมดาปกติธรรมดา ยังไมไดฌานสมาบัติก็ไดบุญเล็กนอย ถวาย
ทานแกพระทีไดฌานสมาบัติก็มีอานิสงสมากขึ้น ถึงไดบอกวา ถวายทารนแกพระที่ไมไดฌาน
สมาบัติรอยครั้ง มีผลไมเทากับพระที่ไดฌานสมาบัตแิ ลวหนึ่งครั้ง ถวายทานแกพระทีไดฌาน
สมาบัติรอยครั้งมีผลไมเทากับถวายทานแกพระโสดาบันหนึ่งครั้งอยางนี้เปนตน จนกระทั่งถึงพระ
อรหันตถือวามีบุญมากขึ้น
ทีนี้การถวายทานพระอรหันตรอยครึ่งมีผลไมเทากับถวายทานพระ
ปจเจกพุทธเจาหนึ่งครั้ง
การถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจารอยครั้งผลไมเทากับถวายกับ
พระพุทธเจาเองหนึ่งครั้ง การถวายทานพระพุทธเจาเองรอยครั้ง ผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึง่
ครั้ง อยางที่บรรดาญาติโยมเอาแกงถวายพระวันนี้ นี่เขาเรียกวาสังฆทาน กลาววาการถวายสังฆทาน
รอยครั้งมีผลไมเทาถวายวิหารทานหนึ่งครั้ง
เรื่องมันก็มีอยูว า ถาปกติเปนอยางนี้ทนี ี้เพือ่ ตองการใหบรรดาฤาษีทั้งหลายนี้มีอานิสงสมาก
ขึ้น พระพุทธเจาจึงเขานิโรธสมาบัติ พระอรหันตเขาผลสมาบัติเมื่อถวายทานกับพระออกจาก
สมาบัตินี่มีอานิสงสคูณกวาเดิมเปนแสนเทา สมมุติวายามปกติพระพุทธเจาก็มีอานิสงสมากอยูแลว
ถาถวายทานกับทาน ถาเพิ่งออกจากสมาบัติแลว เอาแสนคูณยังไมพอ เลยอานิสงสเพิ่มมากขึ้น เมือ่
ฉันภัตตาหารเสร็จก็ปรากฏวา สุเมธดาบส เขาไปกราบพระพุทธเจา บอกขาพระพุทธเจาขอ
ปรารถนาพุทธภูมิ เปนพระพุทธเจาในอนาคตเบื้องหนา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคนั้นก็
ทรงพยากรณวา จากนี้ไปอีกประมาณ 91 กัป เธอจะไดเปนพระพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดม
ตอจากนัน้ ไปก็มีบริษัทอีกสองคน ฤาษีอีกสองทานเขามากราบกระผมขอเปนอัครสาวก
เบื้องขวาของพระพุทธเจาองคนี้ อีกคนหนึ่งบอกวาผมขอเปนอัครสาวกเบื้องซาย พระพุทธเจาก็
ทราบดวยวาเธอจะไดสมความปรารถนา ตอไปจะเกิดมีนามวา สารีปตุ ตะ และ โมคคัลลาน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนมาถึงตอนนี้จงึ กลาววา ภิขเว ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย การที่ตถาคตตั้ง พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ไมไดเห็นแกหนาบุคคล ไมใชถือวา พระ
โมคคัลลาน พระสารีบุตร เปนลูกของมหาเศรษฐีจึงตัง้ เปนอัตรสาวก ความจริง พระยส ก็เปนลูก
ของมหาเศรษฐีเหมือนกันและเปนพระอรหันตกอนทําไมอาตมาจึงไมตั้ง อยาง พระยสะ หรือ
พระยส นั่นก็มีความตองการแคความเปนอรหันตเทานั้น เวลานี้ตถาคตก็ทําใหเปน อรหันตแลว
แลวเวลานี้อัตรสาวกทั้งสอง เขาปรารถนามาตั้งสมัยกอนโนนจึงไดตงั้ เปนอัครสาวก
นี่ละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย วันนี้ความจริงไมนึกวาจะลงไหว เมื่อคืนไมสบาย
มาก เสียงก็ไมคอยออก ก็เปนอันวา วันนี้เรามาทําบุญกันวันปใหม ปใหมของโบราณนะ นะ สนอง
พวกเราเปนคนแกทนั สมัยนัน้ ใชไหม เราก็ทิ้งของเกา ของเกามีอะไรบาง มีความเกิด แก เจ็บ ตาย

เปนปกติ พวกเราที่นั่งทุกคนนี่เกิด แก เจ็บ ตาย กันมานับไมถวนอยานับเปนชาติเลย นับเปน
อสงไขยกัปก็นับไมถวนแลว อสงไขยแปลวานับไมได ทีนี้คิดเปนอสงไขยก็ยังนับกันไมได
ทีนี้บุคคลใดก็ตามที่มีความรูส ึกวา ชาตินเี้ ราตายแลวเราตองการไปสวรรคชาตินี้เราตายแลว
เราตองการไปพรหมโลก ชาตินี้เราตายแลวเราตองการไปนิพพานอยางนี้ถือวาเปนคนที่มบี ารมีดี
แลว ถาคนที่มีบารมีไมเขมขน เขาจะไมมีความรูสึกอยางนี้ จะถือวาการทําบุญการกินเหลาไมได กิน
เหลาสบายกวา สนุกกวานี่แสดงวาอีกนานนักพวกนัน้ บารมีจึงจะปรากฏ เวลานี้บรรดาญาติโยม
ทั้งหมดที่มานัง่ อยูที่นี่สวนใหญจริงๆ ก็มาจากตางจังหวัด เห็นคนที่ตําบลนี้แลวสองสามคนแลว
วันนี้ ที่ไดมาไกลๆ อยางนี้กเ็ พราะวาอาศัยบารมีดี อันนี้ไมใชยอนะ พูดใหฟงตามความเปนจริง ถา
บารมีไมดีจริงๆ ไมมาแบบนี้กันได เพราะวัดขางบานก็มีทําไมจึงตองมาที่นี่ ที่มาทีน่ ี่มีอะไรบาง แต
ความจริงวัดนีก้ ับวัดอืน่ ก็ดเี หมือนกันๆ เพราะเปนวัดเหมือนกัน พระก็เปนพระเหมือนกันก็มี
ความสําคัญอยูวา พระทีว่ ัดนี้กับเด็กนักเรียนของที่วดั นีท้ ้งั หมด ทั้งหมดเวลาจะบวชเขามา ตองได
สมาบัติกอนคําวา มโนมยิทธิ ก็คือ สมาบัติ สมาบัติก็แปลวา ความเขาถึง ถึงความเปนฌานสมาบัติ
ฌานสมาบัตินมี่ ีสี่แบบ
ถาแบบธรรมดาๆ ก็หมายความวา ไดฌานเฉยๆ ไมเห็นอะไรทั้งหมด
แบบขั้นที่สองที่เรียกวา วิชชาสาม แบบนี้ไดฌานก็ตองมีความเปนทิพยของจิตเห็นโนน
เห็นนีไ่ ด
แบบที่สามก็เรียกวาได อภิญญา เห็นแลวไปโนนไปนี่ไดเปนตน
เปนอันวาทุกคนไดสมาบัติ พระทุกองคเคยผานสมาบัติแลว แตพระองคไหนจะขี้เกียจเขา
สมาบัติบาง อาตมาก็ไมทราบเหมือนกัน ถาสมมติวาพระองคไหนขี้เกียจเขาสมาบัติ องคนั้นก็ลง
นรกไปเลยก็แลวกันนะ สมาบัตินี่ไดแลวตองทําใหเปนปกติ และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู
นี่ก็ไดสมาบัตไิ ดหรือไมได คุณสนอง ไดไหม ฉันเทศนใหฟงไดยินไหม ไดยินนะ รูเรื่องไหน รู
เรื่องไมใชการเทศน ฟงไดยินแปลวาตั้งใจฟงเทศนดวยความจริงใจ ไดยนิ เสียงนีก้ ร็ ูเรื่องในการที่
พระเทศนวาพระเทศนวาอยางไรบางเวลานี้ จิตเปนสมาธิเปนสมาธิเขาถึงอุปจารสมาธิ ก็ถือวาเขาถึง
อุปจารสมาบัติ แปลวาเขาถึงใกลฌาน เพราะการฟงเสียงนี่เขาถึงเปนปฐมฌานไมได ตองเขาถึง
อุปจารฌาน ก็ถือวาทุกคน ตางคนตางก็มีสมาบัติ คือเขาถึงพรอมในความดี
ทีนี้หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตองการอยาง พระโมคคัลลาน และ พระสารี
บุตร ตองการความพนจากความตาย ก็มกี ารแนะนําอีกนิดเดียวใหทุกคนคิดไวเสมอวา กอนจะหลับ
ไหวพระตั้ง นโม สามจบวา พุทัง ธัมมัง สังหัง แลววา พุทโธ สักสองสามครั้งดวยความตั้งใจจริง ตัด
ในใจอธิษฐานวา ถาขาพเจาตายจากชาตินแี้ ลวขอไปนิพพานจุดเดียว หลังจากนัน้ ก็นึก พุทโธ ไป
จนกวาจะหลับหรือไมหลับก็ตามใจ พอตื่นใหมๆ ยังไมทันลุกขึ้นก็นึกในใจอีกนึกถึงพระพุทธเจา
ทานวา ขาพเจาตายวันนีห้ รือเมื่อไหรก็ตาม ขอไปนิพพานจุดเดียว แลวก็ตั้งใจทําบุญอยางนี้ทําได

บาง รักษาศีลไดบาง พลาดไปบาง อะไรบาง เปนของธรรมดาในเวลาใกลจะตายจริงๆ บุญทั้งหมด
จะเขามารวมตัวกันและในทีส่ ุดทานก็เขานิพพาน การจะเขานิพพานไดเปนของไมยาก
บรรดาทานพุทธบริษัท การจะเขานิพพานไดก็มีสองอยางคือ หนึ่ง กอนจะตายเห็น
พระพุทธเจาชัดและอยูเบื้องหนา คนนั้นไปนิพพานแน และประการที่สองกอนจะตายทุกคนมีความ
เบื่อหนายในรางกาย เพราะมีทุกขเวทนามาก คิดวารางกายนีเ้ ปนของไมดี เราไมตองการมันอีก
เพียงแคนี้เราจะไปนิพพานทันที
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเทศนเรื่อง โมกขธรรม ของ พระโมคคัลลาน
พระสารีบุตร ก็หมดเวลาพอดี ขอใหจบพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระ
ธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน จงมีแตความสุข
สวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลใหจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ
พละ และปฏิภาณ ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการรับประทาน
วิสัชนามาในธัมมิกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ
แสดงเมื่อ
วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2526
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภิคาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี
ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันพระ แรม 15 ค่ําวันนี้
เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจกัน มาบําเพ็ญกุศลหลายอยางดวยกัน คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน บรรดาทานพุทธบริษัททําแลว
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล บรรดาทานพุทธบริษทั สมาทานศีลแลว
3. ภาวนามัย กําลังปฏิบัติอยู คือตั้งใจรับรสพระพุทธพจนเทศนา อันเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
รวมความวา การทําบุญวันนี้ของบรรดาทานพุทธบริษัทมีประโยชนมากดวยกันคือ 1.ทาน
2.ศีล 3. ภาวนา คําวา ภาวนาหมายถึง การเจริญสมาธิหรือวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะ
ยังไมเขาใจ คําวา สมาธิ ตองมีอยูบาง บางทานก็เขาใจแลว บางทานก็ยังไมเขาใจ จะอธิบายคําวา
สมาธิใหทานฟง
คําวา สมาธิ แปลวาการตั้งใจ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาจากบาน วันนีเ้ ปนวัน
พระเราจะนําภัตตาหารไปถวายแดบรรดาภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา อยางนี้เปนสมาธิใน จา
คานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานกองที่ 1 ที่ บรรดาพุทธบริษัทตั้งใจมาจากบาน ก็ทํามาแลว
และก็สมาธิประการที่ 2 คือ สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ที่บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายตางคนตางมา ตางคนตางมีความคิด บางทานคิดวาวันนี้เปนวันพระ เราจะรับอุโบสถศีล
ตลอดวันตลอดคืนหนึ่ง อันนี้ก็เปนสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน เหมือนกัน บางทานก็คิดวาวันนี้
เปนวันพระ เราจะไปรับศีล 8 หรือศีลอุโบสถ หรือวากําหนดจะรักษาตลอดวันไมได แตตั้งใจเคารพ
ศีลตามเวลาที่เราตองการ อยางนี้เปนสมาธิในศีล ถาจิตใจมีความตั้งใจอยางนี้ถือวามีสมาธิใน สีลา
นุสสติกรรมฐาน
เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนาในคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระนํามาเทศนเวลานีจ้ ัดเปนสมาธิใน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
กอนที่จะมาบรรดาพุทธบริษัททุกทานมีความนึกถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่จํา
พรรษาในวัดนี้ นึกถึงพระสงฆรูปหนึ่งรูปใดก็ดี หรือนึกถึงพระสงฆทั้งคณะก็ตาม อยางนี้จดั เปน
สังฆานุสสติกรรมฐาน

ก็รวมความวา เวลานี้บรรดาพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐานกันหลายอนุสสติดวยกัน มี
อานิสงสใหญ การเจริญพระกรรมฐานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย การตัง้ ใจแมแตการมี
สมาธิเพียงเล็กนอย เวลาสั้นๆ แตความจริงสมาธิของพุทธบริษัทวันนีน้ ั้นไมสั้นเลย คือวาการถวาย
ทานแดพระสงฆ ทานตั้งใจกันมาหลายวันแลว การทีต่ ั้งใจวาจะมาทําบุญวันพระนี้ มันตั้งใจกันมา
หลายวันขณะที่ตั้งใจคิดวาจะมาทําบุญนั้นเปนสมาธิแลว ตั้งใจวาจะมารับศีล มีสมาธิอยูแลวตั้งใจจะ
มาฟงเทศนกเ็ ปนสมาธิอยูแลว ฉะนั้นเวลาของบรรดาพุทธบริษัทไมนอ ยทรงสมาธิอยูมาก และการ
ทรงสมาธิของบรรดาทานพุทธบริษัทใน อนุสสติ ทั้ง 3 คือ จาคานุสสติ คือตั้งใจใหทาน สีลานุสสติ
ตังใจรักษาศีล จะมากจะนอยจะเต็มวันหรือมเต็มวันก็ตาม และก็ พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธรูปที่
วัดเปน พุทานนุสติ ธัมมานุสสติ นึกถึงการตั้งใจฟงเทศน จะมาฟงเทศนดวยเปน ธัมมานุสสติ และก็
นึกถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนาเปน สังฆานุสสติ รวมความวา อนุสสติ ใหญทั้งหมดที่บรรดา
ทานพุทธบริษทั กําหนดนี้ ครบถวนทุกประการมาและก็ทาํ แลว
ถาจะกลาวถึงอานิสงส อานิสงสของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทําสมาธิอยางนี้กไ็ มอยูใน
เกณฑ ขณิกสมาธิ คําวา ขณิกสมาธิ นี่แปลวา สมาธิเล็กนอย ถาพุทธบริษัททําไดกเ็ ปนปจจัยใหเกิด
เปนภุมเทวดาบาง เปนอากาศเทวดาบางชัน้ บางแตวากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมีสมาธิสูง
มากกวานั้น อยางนอยที่สุดกําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทอยูในขั้น อุปจารสมาธิ คําวา อุปจารสมาธิ
แปลวาเฉียดฌานแตถาเอากันจริงๆ สมาธิของบรรดาทานพุทธบริษัทถึงขั้นฌานแนเพราะการตั้งใจ
มาหลายวันวา เราจะถวายทานแดพระสงฆในพระพุทธศาสนา ในวัดนี้ตั้งใจมาหลายวันก็เปนฌาน
ฉะนั้นกําลังของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่มาทําบุญวันนั้น นอกจากผลของทานการใหก็ยังมี
กําลังใหญ คือสมาธิเขาสนันสนุนถากําลังสมาธิของบรรดาทาพุทธบริษัทอยูขั้น อุปจารสมาธิ ตาม
พระบาลีทานบอกวา สวรรค 6 ชั้น เลือกอยูไดตามชอบใจ จะเปนชั้นไหนก็ได ถากําลังใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัทเปนฌาน ก็เลือกพรหมอยูไดตามอัธยาศัยเหมือนกัน ไปเปนพรหม
ก็จะขอยกตัวอยาง สมาธิเกาๆ ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยพระพุทธเจาทํากัน
คือวาทาน ธัมมิกอุบาสก ทาน ธัมมิกอุบาสก นี้เปนคนนับถือพระพุทธศาสนามาก มีความเคารพใน
พระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรมและพระอริยสงฆเปนอยางยิ่ง ตอมาภายหลังทาน ธัมมิก
อุบาสก แกลงไป และอาการปวยไขไมสบายก็ยังเกิดขึ้นเวลานัน้ ถึงขั้นตายกันแน ความตายจะเขา
มาถึงในเมื่ออาการปวยหนักเครียดขึ้นมา ทานก็คิดวา เราไมมีโอกาสไปฟงเทศนจากองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาหลายวันแลว จึงใหบรรดาลูกหลานทัง้ หลาย ไปนิมนตพระจากสํานักสมเด็จพระ
ประทีปแกว คือวาไปขออนุญาตพระพุทธเจา วาขอนิมนตพระไปสัก 9 องค ใหไปสวด พระปริตร
คําวาสวด พระปริตร ก็คือสวดมนตเย็นตามที่บรรดาพระสวดกัน แตวาสวดกันเปนสูตรสวนมาก
บรรดาลูกหลานทั้งหลายเห็นวา พอมีความตองการอยางนั้นก็ไปนิมนตพระให

ครั้นไปนิมนตพระมาแลว เวลานั้นปรากฏวา ทานธัมมิกอุบาสก ขณะที่ปว ยอยูจติ นึกถึง
พระพุทธเจาบาง นึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบาง นึกถึงพระ
พุทธ นึกถึงพระสงฆ นึกถึงทานการบริจาคบาง นึกถึงเทศนที่ฟงบาง ตามกําลังของจิตไมใชเอาแต
นึกดะ เรียบรอยไปตลอดเวลา บางครั้งมันมีทุกขเวทนามาก ก็เจ็บปวดเปนของธรรมดา จิตก็ตองลด
บางครั้งจิตก็มคี วามวางเกิดขึน้ ทุกขเวทนานอยลงไปนึกถึงพระ การนึกถึงพระกลายเปนคนที่มีบุญ
กุศลในพระพุทธศาสนา ตามปกติก็เปนมาเหมือนกันหมด คนทุกคนที่กอนจะตายจะเปนคนมีบุญก็
ตามจะเปนคนมีบาปก็ตาม เพราะคนหลายๆคนคนมากก็มีทั้งบุญและบาป แตวากําลังใจของคนกอน
จะตายบาปเขาสิง หรือวาบุญเขาสิง ถาบาปเขาสิงกอนบุญก็เขาไมได ถาบุญเขาสิงกอนบาปก็เขา
ไมไดบุญกับบาปก็มีอุปมาเหมือนกัน แสงสวางกับความมืด ถาที่ใดมีความมืด ทีน่ ั่นก็ไมมีแสงสวาง
ที่ไหนมีแสงสวางที่นั่นก็ไมมีความมืด
แตก็เปนการบังเอิญ เวลานั้นทาน ธัมมิกอุบาสก บุญเขาสิงเสียกอน จิตใจทานมีความเคารพ
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และมุงในทานเปนปกติมุงทาน มุงศีล ก็รวมความวา บุญสิง
ใจกอน เวลาเมื่อปวยมากลงไปใกลจะตายจวนจะตายเหมือนกันก็มกี ารเห็น คือ คนจะตายนี่ บรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกคนนะเหมือนกัน ไมใชคนมีบุญอยางเดียว คนมีบาปก็เห็น ถาเปนคนที่มีบุญเขา
สิงใจตายแลวจะไปสูสุคติเปนสวรรค พรหมโลก นิพพานก็ตาม เวลานั้นก็จะเห็นสิ่งที่เปนกุศล
อยางคนที่มีบญ
ุ มีกําลังนอยไปหนอย ก็จะเห็นวัตถุธาตุอยางขันขาวก็ดี ปนโตขาวก็ดี โถอาหารก็
ตาม ที่เราเคยไปทําบุญมันจะลอยมาเห็นแลวก็คิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้ เราใสอาหารไปถวายพระ
จิตใจก็เปนบุญ บางคนก็เห็นวิมานบางบางคนก็เห็นพระสงฆบาง บางคนก็เห็นพระพุทธรูปบาง
เห็นพระพุทธเจาบางอยางนีถ้ าเห็นอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนจะไมไปนรก ถึงแมวาจะมี
บาปอยูมากก็ตามทีจริงแหล
ธัมมิกอุบาสก ปรากฏวา ทานไมไดเห็นบุญธรรมดา ทานเห็นเทวดา และเห็นนางฟาทั้ง 6
ชั้น เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี แหกันมามาก แตละชั้นนะมามากตางคนก็ตา งนํารถทิพยมาแลวก็ประกาศ
เสียง ตางคนตางพูดวาฉันอยู ชั้นจาตุมหาราช ฉันอยู ชัน้ ดาวดึงส ฉันอยู ชั้นยามา ฉันอยู ชัน้ ดุสติ
ฉันอยู ชั้นนิมมานรดี ฉันอยู ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ชัน้ สุดทาย ก็รวมความวาตางคนตางประกาศเสียง
เซ็งแซเต็มหมด วาขอเชิญ ทานธัมมิกอุบาสก ไปอยูกบั ฉันชั้นนั้นๆ เสียงเทวดาเสียงนางฟาพูดไม
หยุด
ก็ปรากฏวาเวลานั้น พระสงฆที่บันดาลูกหลานไปนิมนตมาจากสํานักพระพุทธเจาก็มาถึง
พอดี และพระสงฆก็เริ่มสวด ในขณะที่พระสงฆสวด พระปริตร อยูน ั้น คือสวดมนต ก็ปรากฏวา
ทานธัมมิกอุบาสก ไมไดยินเสียงพระ ไดยนิ แตเสียงเทวดา เสียงนางฟา กลบไปหมด จึงโบกมือโบก
ไมบอกวา หยุดกอน หยุดกอนหยุดกอน
ทีนี้ก็เปนการบังเอิญจริงๆ การที่พระไปสวดวันนัน้ ไมมีพระไดทพิ จักขุญาณเลยเปนปกติ
สงฆธรรมดา เพราะพระทั้งหลายเห็นวา ทานธัมมิกอุบาสก โบกมือโบกไมก็สั่งใหหยุดกอนๆ ทานก็

เลยหยุด ทานนึกวาบอกใหทานหยุด แตความจริงทาน ธัมมิกอุบาสก บอกใหเทวดานางฟาหยุด
อยากจะฟงพระสงฆ ในเมื่อพระหยุดแลว เทวดานางฟาก็ยังไมหยุด ทานก็บอกหยุดกอนๆ ๆ
ก็รวมความวา พระในเมื่อทานไมเห็นเทวดาเห็นนางฟา ก็มีความรูสึกวา ธัมมิกอุบาสก ไม
พอใจการฟงสวด พระปริตร คิดวาในเมื่อทายกไมมีศรัทธาอยางนี้เราจะอยูไ ปทําไมก็ลาลูก ลาหลาย
กลับวัด เมื่อพระกลับไปหมดแลวเทวดานางฟาจึงหยุดก็นาคิดเหมือนกันนะ ตาหงา นะเมื่อเทวดา
นางฟาหยุดเสียง ทานธัมมิกอุบาสก ก็หนั มาทางพระตั้งใจจะฟงสวด เปนอันวาปรากฏวา พระไมมี
จึงถามลูกหญิงลูกชาย หลานสาววา เวลานี้พระไปไหน พอตองการจะฟงสวดลูกก็เฉยคิดวาพอเพอ
เจอจึงคิดวาพอไมตองการฟงสวด เพราะโบกมือโบกไมใหทานก็เลยหยุด ทานเห็นวาพอไมมีความ
ตองการในทาน ในการฟงสวดมนตทานก็ลากลับ
ทานธัมมิกอุบาสก ก็เลยบอกวาลูกเอย พอไมไดเพอไมไดคลั่งไมไดหลงใหลแตประการใด
เปนแตบรรดาเทวดานางฟาทั้งหลาย แตละชั้นมาและก็ชวนพอไปอยู ไอที่พอโบกมือหามนะ ไมใช
หามพระ แตหามเทวดาสงเสียงเอ็ดอะไรเทวดานางฟา ตองการฟงเสียงสวดมนต ลูกก็เลยเห็นวาพอ
เพอมากเกินไปอีก ไง ตาหงา ระวังใหดนี ะ เมื่อวานซืนมีมารายหนึ่ง ลูกไดตาทิพย แมไมได เอาลูก
บาสงเดชไปแลวแขกมามีหลายรายแลวรวมความวาลูกยังไมหมดสงสัย ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวา
มีพวงมาลัยไหม ลูกก็บอกวามี ทานจึงบอกวาอยางนั้นเอามาใหพอ 1 พวง เขาก็นําพวงมาลัยมา 1
พวง แกก็ถามวา เทวดาทั้ง 6 ชั้น 1. ชั้นจาตุมหาราช 2. ชั้นดาวดีงส 3. ชั้นมายา 4. ชั้นดุสติ 5. ชัน้
นิมมานรดี 6. ชั้นปรนิมิตวสวัตดี ทั้ง 6 ชัน้ นี้ชั้นไหนดีที่สุด บรรดาลูกหลายก็ตัดสินใจพรอมกันวา
ถาอยู ชั้นดุสติ นี่มันดีที่สุด
ทานธัมมิกอุบาสก บอกวา พอจะโยนพวงมาลัยไปคลองงอนรถ ชั้นดุสิต แลวทานก็โยน
พวงมาลัยไป พวงมาลัยไปคลองงอนรถ ชั้นดุสติ แตบงั เอิญลูกหลายไมเห็นรถ เห็นแตพวงมาลัย
ลอยในอากาศ ก็มีความแปลกใจก็เลยบอกวาพวงมาลัยคลองงอนรถ ชั้นดุสติ อีกสักประเดีย๋ วหนึง่
ทานก็ลาลูกลาหลายตายคําวาตายนี่ ตามบาลีเขาไมเรียกตาย ไอตายนี่เราเรียก มรณัง เขาแปลวาตาย
แตตามบาลีเขียนวา กาลังกตวา ซึ่งแปลวา ทํากาละแลว ถึงเวลาที่จะตองไป ก็รวมความวา จิตใจ
หรืออทิสสมานกายของ ทานธัมมิกอุบาสก ก็ออกจารางขึ้นรถ ชั้นดุสติ ไป
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย คนกอนจะตายทุกคน เห็นเหมือนกันหมด ถา
คนมีบาปนําหนา แตความจริงบุญกับบาปนี้มีดวยกันทุกคนทุกคนเกิดมาตองทําทั้งบุญ ตองทําทั้ง
บาป จะมากจะนอยกวากันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแตวา ถากําลังใจของทานมีสมาธิ มีความมั่นคงในบุญ
บาปมันก็เขาสิงใจไมไดกอนจะตาย ทีนี้พดู ถึงคนกอนจะตาย มันมีกลังใจคนบาป ทานประเภทนี้
กอนจะตาย จะตายประมาณ 2-3 วัน จะเห็นเหมือนกันหมดทุกคน แตจะพูดไดหรือไมไดเทานั้นเอง
วากอนจะตายทานอยากจะถามวาเห็นอะไรไหม ถาตามบาลีทานบอกวา ถาไปนรกจะเห็นไฟ จะ
เห็นดวงไฟดวงเล็กดวงใหญก็ตาม เปนไฟกันแนอยางนีต้ รง ลงนรกไมผาน สํานักพระยายม ถาเห็น

ปาก็จะเกิดเปนสัตวเดรัจฉานถาเกิดเห็นวัวเขาเดียว เกิดเปน ตาหงา (หัวเราะ) ก็รวมความวา ถาเห็น
ไฟก็ไปเกิดเปนสัตวนรก ถาเห็นปาไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเห็นกอนเนื้อไปเกิดเปนคน
ถาถามวาประเภทนี้เคยมีตัวอยางไหม อาตมาขอบอกวา อาตมาสัมผัสมาเพราะรูตํารานี้อยู
แลว ก็มีคราวหนึ่ง คือยาย ยายอาตมาทานอายุ 80 เศษ อยูๆ ทานก็หมดแรงเพลียลงไป เพลียลงไปๆ
เวลานั้น หลวงพอปาน อยูใกล หลวงพอปาน ทราบใหนักพวกเราไปกัน ไปเยี่ยมโยม นิมนตพระ
ไปดวยกันทั้งหมด 10 องคกวา พอเขาไปเยี่ยมทาน หลวงพอปาน ก็เขาไปนั่งใกลๆ หลวงพอปาน
ถามวา โยมเห็นอะไร โยมคุณยายอบกวาเห็นไฟ หลวงพอปาน หนาเสียเลย เห็นไฟไปนรกกันแน
ทานก็เลยถามวา โยมมีสตางคไหม คุณยายทานมีสติดอี ยู ทานบอกวา มีอยูใตที่นอน ใตหมอนอยู 80
บาท หลวงพอปาน ก็ใหลวงเงิน 80 บาทมาจากหมอน
ความจริงคุณยายนี่ ตั้งแตอาตมาเกิดมาไมเคยเห็นทานฆาสัตว ทานก็รกั ษาอุโบสถตลอดมา
ทุกวันพระแตวันธรรมดาทานก็รักษาศีล 5 ครบบาง ไมครบบางนั่นเปนธรรมดา แตวาเครงครัดใน
วันพระไปทําบุญ ฟงเทศน รักษาอุโบสถนั่นเครงมาก ก็เปนอันวา ความพลาดมันอาจจะมี
หลวงพอปาน ใหเอาเงิน 80 บาท ของยายมาใสมือเขา และก็บอกวาโยมโยมตั้งใจชําระหนี้
สงฆนะ ถาโยมเคยนําทรัพยสมบัติของสงฆจากวัดที่มพี ระสมบูรณกด็ ี วัดรางที่ไมมีพระสงฆ มี
พระพุทธรูป มีอาคารก็ดี หรือวัดรางที่ไมมีอาคารก็ตาม หรือเปนที่นาที่ไรเปนที่ธรณีสงฆกต็ าม
แมแตตน หญาตนเดียวนํามาอยางนี้ถือวา นําเอาของสงฆมาเปนสมบัติของเรา การขโมยของสงฆมี
โทษหนักขอใหโยมตั้งใจชําระหนี้สงฆ ตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งวันนี้ ถาไปพลั้งพลาดของสงฆเมื่อไร
ที่ไหนก็ตาม วัดรางก็ตาม วัดมีพระก็ตาม สถานที่เปนวัดแตไมปรากฏเปนวัดก็ตาม ขอชําระหนี้สงฆ
ดวยเงิน 80 บาท
หลวงพอปาน พูด คุณยายก็พูดตามทาน แลวพูดไปทานก็หนั มาถามวาพระเห็นชอบดวย
ไหม พระเห็นชอบใหสาธุรว มกัน เวลานั้นสตางค 80 บาทไมใชนอ ย พระทั้งหมดก็ยกมือขึ้นสาธุ
รวมกัน เมื่อพระยกมือสาธุรวมกันแลว หลวงพอปาน ถามวา โยมเวลานี้โยมเห็นอะไร ทานบอกวา
เวลานี้ดวงไฟมันหายไปแลว มีพระพุทธรูปขึ้นแทน แลวทานก็ภาวนาออกเสียงวา พุทโธ พุทโธ พุท
โธ
ประเดี๋ยวหนึ่ง หลวงพอปาน ถามวา พระพุทธรูปอยูใกลไหม ทานบอกอยูใกล โตขึ้นไหม
ทานบอกวา โตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น ตามไปพระพุทธรูป และภาวนาพุทโธ และตอไปพระพุทธรูป
เปลี่ยนสีกลายจากทองเหลืองเปนทองคําและก็ชัดขึ้น ตอไปพระพุทธรูปเปนแกว พระพุทธรูปใส
แพรวพราวเปนระยับทานก็บอกตามระยะ
พอถึงพระพุทธรูปแกวใสแพรวพราวเปนระยับ หลวงพอปาน ทานก็บอกวาเสียงทานเบา
ลงไป เสียงคุณยายเบาลงไป หลวงพอปาน ก็ถามวา โยม มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมก็ดี โยม
ตองการที่ไหนโยม คุณยายก็บอกวาฉันเกิดเปนมนุษย มันก็แกลงทุกวัน ฉันมีความลําบากฉันไม
ตองการ เปนเทวดาหรือพรหมเวลานีเ้ ห็นเทวดากับพรหมมากมายเต็มจักรวาล ฉันเห็นวาสวยสูพระ

อริยเจาไมไดพระอรหันตทา นมานับพันองคทานบอกวา พระอรหันตสวยกวา หลวงพอปาน ทานก็
บอกวา ถาชอบระดับไหนตัง้ ใจระดับนั้น ทานก็บอกวา เวลานี้ฉันชอบใจพระอรหันต
พอทานบอกชอบใจพระอรหันตผานไปสัก 2 นาที ก็ปรากฏวาเวลานี้เห็นพระพุทธเจา
มาแลว พระพุทธเจาอยูใกลฉัน แทนพระพุทธรูป พระพุทธรูปเมื่อกี้นี้กลายเปนพระพุทธเจาถามวา
จะไปอยูกับอาตมาไหมคุณยายบอก หลวงพอปาน ถามวาตอบอยางไร ทานบอกวาอยากจะไป
หลวงพอปาน บอกวา ถาอยางนั้นก็ไปได ทานก็เลยสั่งใหพระสวด อิตปิ  โส พอสวด อิติป โส ไดจบ
เดียว ทานลืมตาและก็หลับตาตายไปเลย นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทก็เปนอันวา คนเราทุกคน
กอนจะตายตองเห็น และเกิดการเห็น นี่ เปนเรื่องที่ หลวงพอปาน ทานสงเคราะห
มาสมัยอาตมาสงเคราะหมีคนหนึ่ง มีกาํ ลังอาจจะเบากวา คนนี้เปนเพื่อกันคําวาเพื่อน
หมายถึงวา บวชพรอมกัน วันเดียวกัน แตวาไมไดอยูรว มคณะกันมาในกาลกอน ตอมาเขาสึกไป
แลว แตงงานมีภรรยา หลังจากนั้นมาก็ปรากฏวาตองเกณฑไปทํางาน เพชรบูรณ สมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ก็ไปนําไขเลือดติดตัวมา หลังจากเปนไขแลว ตอมาก็กลับบานแลวก็เปนตอ คือวาวาสนา
บารมีดีอยูการตายจากไขเปนวัณโรค ก็เปนวัณโรคอาการก็ไมดีขึ้น
วันหนึ่งอาตมาไปเทศนกลับมา เขาบอกวา คนนั้นชื่อ จวน พระบอกวา จวน เพื่อนอาจารย
นะ เวลานี้ปว ยหนักทําทาใกลจะตายขอรับ ก็เลยชวนพระอีก 5 องคไปเยี่ยมกัน เพราะบานอยูใ กลวดั
วัดบางนมโค พอเขาไปนั่งใกลๆ ก็ถามวา จวน จําฉันไดไหม เธอก็ตอบวา จําได แตความจริงคนที่
เปนวัณโรคนีต่ ายไดเปรียบเพราะทุกขเวทนาไมมี มแตอาการหายใจเบาลงคอยๆ เบาลง ก็ถามวา
จวน เวลานี้เห็นอะไร เธอก็ตอบวา เห็นกองไฟ กหนักใจอยูเหมือนกัน ก็ถามภรรยาวาคุณมีสตางค
ไหม ภรรยาก็บอกวา สตางคมี 20 บาท ก็บอกวาขอไดไหม เขาก็ใหก็เลยมาใสในมือ ก็บอกวา จวน
ตั้งใจตามนีน้ ะ ฉันจะวาไป เธอไมตองพูดแตนึกตามฉันวา ถาขาพเจาเคยนําของสงฆจากวัดที่มีพระ
สมบูรณก็ดี จากวัดรางที่ไมมีพระสงฆ มีพระพุทธรูปกับอาคารก็ดี หรือจากวัดรางที่ไมปรากฏ
สถานที่ก็ดี จากที่ธรณีสงฆกต็ าม แมแตตน หญาตนเดียว ก็ถือวาเปนสมบัติของสงฆ ขาพเจาขอชําระ
หนี้สงฆ ดวยเงิน 20 บาทใหเขานึกตาม และตอนั้นไปอาตมาก็หันมาหาพระวาเห็นชอบดวยไหม ถา
เห็นชอบดวยใหสาธุพรอมกัน ทานก็สาธุพรอมกัน
หลังจากนัน้ ชัว่ เวลาสักครึ่งนาที ก็ถามเธอใหมวา เวลานี้เธอเห็นอะไร เธอก็บอกวาไฟ
หายไปแลว เวลานี้ปรากฏวามีพระพุทธรูปปรากฏขึ้น ก็ถามวาพระพุทธรูปที่ไหน เธอบอกวา
พระพุทธรูปในโบสถ เธอเจริญพระกรรมฐานเหมือนกันหลังจากนั้นเธอก็บอกวาพระพุทธรูปคอยๆ
แจมใสขึ้นทีละนอย ก็เลยบอกวา จวน ถาอยางนั้นก็ตั้งใจเกาะพระพุทธรูปนะ นึกในใจวา พุทโธ ใช
เวลาเพียง 2-3 นาที ก็ปรากฏวา เธอก็หมดลมหายใจตายไปสวรรค
นี่แหละ บรรดาพุทธบริษัททุกทาน เรื่องของการชําระหนี้สงฆนี่มีความลําบากมาก ถาหาก
วาบังเอิญเราทําบุญชําระหนีส้ งฆ แตบังเอิญเราไมเคยเปนหนี้สงฆมากอน เงินชําระหนี้สงฆ พระจะ
ใชได 2 ประการ คือ สังฆทาน กับวิหารทาน 3. ประการก็ได รวมธรรมทานดวย สังฆทาน วิหาร

ทาน ธรรมทาน ถาพระไปใชสวนอื่นเปนสวนตัว พระลงนรกแทน ไมไดลงแทนตางคนตางลงนะ
เราหมดโทษ
เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เทศนมาเทศนไป วันนี้เอาเรื่องแนนอนไมได
เหลือเวลานาทีเศษๆ ก็ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงบันดาลใหพุทธบริษทั ทุกทานมีแต
ความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานปรารถนาสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาทุก
ประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในปุญญาภิคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียง
เทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญูกตเวที
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2526
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญู กตเวทิตา ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกตัญูคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล ประจํา
ปกษในวันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพากันมาบําเพ็ญกุศลวันนี้ ทั้งนีก้ ็เพราะวา มีความ
เคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ ตามที่องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐตรัสแนะนําวา บุญทั้งหลายจะเกิดแกบรรดาทานพุทธบริษัทก็คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
2. ศีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
การบําเพ็ญบุญกิริยาทั้ง 3 ประการนี้ เปนปจจัยใหบรรดาพุทธบริษัทมีความสุขทั้งชาติ
ปจจุบัน และสัมปรายภพ และในที่สุดก็จะถึงนิพพาน เปนที่สุดตอไป
แตวาวันนี้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลทั้ง 3 ประการครบถวน
แลว คือ 1. ทาน มีแลว 2. ศีล สมาทานแลว เวลานี้กําลังปฏิบัติรับรสพระพุทธพจนเทศนา อันเปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ วันนี้จะเทศนเรื่อง กตัญูกตเวที คือ ความ
กตัญูกตเวทีนี้ทาจะกลาวกันไปมีกําลังมากตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คนที่มี
ความกตัญูรคู ุณมีอุปการะที่ทานทําแลว และตอบสนองคุณทาน ตามพระบาลีวา นิมิตตัง สาธุ
ปานัง กตัญู กตเวทิตา ซึ่งแปลเปนใจความวา บุคคลใดรูอุปการคุณที่ทานทําแลว และตอบสนอง
คุณทาน แลว เรากลาววาบุคคลนั้นเปนคนดี
ความจริงตามพระบาลีที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนคนดี หายากจริงๆ แลวก็รูคุณ มี
ความสําคัญในความกตัญูรูคุณ เพราะการกตัญูรูคุณนี่ บรรดาทานพุทธบริษัทถาบุคคลใดเปน
คนกตัญูไมรคู ุณทาน ทานทําใหแลวก็ไมตอบสนองทานดวยความดีเปนคนอกตัญู สนองความ
รายตอทาน คนประเภทนีจ้ ะไปที่ไหน ก็หาความสุขไมได เพราะวาทุกคนก็ทราบจริยาความเปน
มาแลว ก็คิดวาคนที่มีคุณตอเขา เขาสามารถทําลายไดฉันใด เราเองถาจะสงเคราะหเขาเมื่อไร เขา
อาจสามารถทําลายเราไดเมื่อนั้น ดูตัวอยาง องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กับ
พระเทวทัต ความจริงพระพุทธเจาก็ดี พระเทวทัต ก็ดี ทั้ง 2 ทานนี้เปนญาติสนิทกัน พระเทวทัต
เปนลูกของลุง พระพุทธเจาเปนลูกของนองชายของลุง แลวตอมาพระพุทธเจาในสมัยที่เปน สิทธัตถ
ราชกุมาร ก็แตงงานกับนองสาวของ พระเทวทัต

ในเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว พระเทวทัต
ก็เขามาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว ตอนนี้เปนสาวกคือผูรับฟง รับฟงคําสอน
และก็ศกึ ษาพระธรรมวินัย และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจนไดอภิญญาสมาบัติ แตวาเปน
อภิญญาโลกีย นั่นหมายความวา จะแสดงฤทธิ์แบบไหนก็ได เพราะไดอภิญญา 5 ตอมาพระเทวทัตก็
เกิดความกําเริบตองการจะปกครองสงฆแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ความจริงเวลานัน้
พระอรหันตยงั มีจํานวนมากนับเปนแสนๆ องค แตวา พระเทวทัต นี่ บรรดาทานพุทธบริษัท จองเวร
พระพุทธเจามาตั้งแตสมัยไหน ทานกลาวตามพระบาลีวา
ในสมัยหนึ่ง พระเทวทัต กับพระพุทธเจา เกิดมาเปนเพือ่ นกัน ตางคนก็ตางเปนพอคาซื้อ
ของถูกขายของแพง ตามราคาเชนเดียวกัน วันหนึ่งปรากฏวา มีตระกูลหนึ่งยากจนตระกูลนัน้ ใน
อดีตเปนเศรษฐี ก็ตระกูลนี้มขี องเหลืออยูชนิ้ หนึ่งเปนถาดทองคํา วันนัน้ พอคา เทวทัต ไปถึง คุณยาย
เจาของบานจึงนําถาดทองคําเพื่อจะนํามาขายในราคาของทองคํา พอคา เทวทัต เห็นวาเปนคน
ยากจน เมื่อดูแลวก็บอกวา อันนี้ไมใชทองคําแท เปนทองคําปลอม เปนทองคํากะไหล ใหราคาถูก
คุณยายก็ทราบวา ของทานเปนทองคําแท ทานก็ไมยอมขาย พระเทวทัต ก็มีความรูส ึกวา ยายคนนี้
แกแลว เปนคนยากจน ในทีส่ ุดก็ไมรูจะขายใหใครก็ตองขายใหเราในโอกาสหนา จงหลีกไป
วันรุงขึ้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจาของเรา เปนพอคาเหมือนกัน
ไปที่บานนั้น คุณยายก็นําถาดทองคํามาใหมาขาย พระพุทธเจาเห็นวาเปนถาดทองคํา เปนทองคํา
บริสุทธิ์ ทองคําแทจึงใหราคาทองคํา เปนที่พอใจของเจาของก็เลยซือ้ ในราคาถาดทองคํา เจาของก็
พอใจ
ตอมาวันรุงขึ้น พระเทวทัต ไปใหม ถามคุณยายวา ถาดทองคํายังอยูหรือเปลาคุณยายบอก
วา ขายไปแลว ก็ขายในราคาทองคํา ขายใหกับใคร ก็บอกชื่อพอคา พระเทวทัต ก็ทราบวาเปนเพื่อน
กับทานเอง กลับมาตอนเย็นมาพบกันเขาก็ถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา บอกทานไปซือ้
ถาดทองคํามาหรือพระพุทธเจาบอกวาซื้อมา พระเทวทัต โกรธหาวาตัดหนา ทําลายผลประโยชนจึง
หยิบเม็ดทรายมาหนึ่งกํามือ ก็อธิษฐานวา นับตั้งแตบัดนี้ตอไป เราขอจองเวรจองกรรมทํารายทาน
ทุกชาติ จนกวาจะเทาเม็ดทรายในกํามือ ก็หมายความวาทรายเม็ดหนึง่ ก็เทากับชาติหนึ่งชาติตั้งแต
ชาตินั้นเปนตนมาปรากฏวา พระเทวทัต ก็ทํารายพระพุทธเจาตลอดมา พระพุทธเจาไมเคย
ตอบสนอง
แตวาในที่สุด บรรดาทานพุทธบริษัท พระเทวทัต ก็ลงอเวจีมหานรกพระพุทธเจาเปนผูทรง
ความดี มีความกตัญู กตเวที ไปนิพพาน ตางกัน และตอมาก็จะขอเลาเรื่องความเปนมาของความ
กตัญูรูคุณโดยตรงแกบรรดาพุทธบริษัทเรื่องความกตัญูรูคุณ
ใน เมืองพาราณสี ก็ปรากฏวา มีมหาเศรษฐีทานหนึ่งมีลูกชายคนเดียวตอมาลูกชายไดฟง
เทศนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวก็มีความเลื่อมใสตองการจะบวชใน

พระพุทธศาสนา ก็มาลาพอ มาลาแม บอกวาจะบวชพอแมก็บอกวา ทรัพยสมบัติทั้งหลายเรามีมาก
จงอยาบวชเลย อยูครองทรัพยเถิดลูกชายไมพอใจ ใครจะบวช ก็ในทีส่ ุดพอแมไมอนุญาต ก็ไมยอม
กินขาวกินปลานอนอยูใ นหองไมออกมา ปรากฏตอมาในวันหนา พอแมไปตามบรรดาเพื่อนของลูก
ชายใหปลอบโยน ลูกชายก็ไมยอมทําตาม จะบวชทาเดียว ถาไมไดบวชก็ขอตายในหองไมยอมกิน
ขาว
ก็เปนอันวาบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็บอกวาปลอยใหบวชไปกอน
เพราะการบวชใน
พระพุทธศาสนาไมเหมือนกับอยูเปนฆราวาส การเปนลูกมหาเศรษฐีตอ งการอะไรมันก็ไดทกุ อยาง
ตองการรอนไดรอน ตองการเย็นไดเย็น นี่เปนการสมมติ ทานก็ไปแนะนะบิดามารดาวาขอใหบวช
ไปกอนในเมื่อการบวชในพุทธศาสนามีความปรารถนาไมสมหวัง ตองการรอนก็ไดเย็น ตองการ
เย็นก็ไดรอน ทุกสิ่งทุกอยางมาจากชาวบานหาให ถาชาวบานไมใหกอ็ ดใหมาเปนทีพ่ อใจก็ตองกิน
ตองใช ไมชาไมนานเทาไรในฐานะ เปนลูกมหาเศรษฐีทนไมไหวก็ตอ งสึกมาเอง พอแมก็เห็นชอบ
อนุญาตใหลูกชายบวช
เมื่อลูกชายเขาไปบวชในพระพุทธศาสนา ก็ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตั้งแตตนจนจบอรหันต และก็ลาองคสมเด็จพระภควันตเขาปาลึกเจริญพระกรรมฐานจนเปนพระ
อรหันตพรอมกันกับความดี ตอมาปรากฏวาบรรดาพอและแมทางบานนั้นเปนคนแกก็ไมทันคนใช
คนใชบา นขโมยของไปบางคนที่กูเงินกูทองไมสงดอกบาง ในที่สุดทานมหาเศรษฐีทั้ง 2 ก็กลายเปน
ขอทานหมดทรัพยสินมันโกง ขโมยกันหมด ในเมื่อเหลือแตบาน เหลือแตที่ไมมีกนิ จริงๆ ก็ตองขาย
ที่ขายบาน เมื่อหมดแลวก็ตองนั่งขอทานอยูข างฝาเรือนเขา
ตอมาในกาลครั้งหนึ่ง มีพระที่อยูในตําบลเดียวกัน บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อฟงธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเจริญพระกรรมฐานเสร็จก็เขาปาไปพบพระองคนั้นเขา
พระองคนั้นก็ถามวา คุณบานเดิมอยูทหี่ น เพราะทราบวา เปนคนตําบลเดียวกัน ก็ถามถึงทานมหา
เศรษฐีทั้ง 2 แตก็ไมบอกวาเปนพอเปนแม ถามแตเพียงวาทานรูจกั ทานมหาเศรษฐีทั้ง 2 ไหม
พระองคนั้นก็ถามวาถามถึงทานมหาเศรษฐีเพื่อประโยชนอะไร เพราะวาเวลานี้ มหาเศรษฐีทั้ง 2 นัน้
ไมใชมหาเศรษฐีแลว กลายเปนคนขอทานไปแลว ทั้งนีก้ เ็ พราะวามีลกู ชายคนเดียวลูกชายไปบวชใน
พระพุทธศาสนาไมกลับไปหาพอไปหาแมคนรับใชมันโกงบางลักของ ขโมยของบาน คนกูห นีย้ มื
สินไป โกงบาง เวลานี้ทรัพยสินหมด ขายทีข่ ายบาน ไปกินหมดแลว ตางคนตางเปนขอทาน
เมื่อลูกชายทราบ จากความเปนอรหันตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยอมเคารพกฎของ
กรรม คําวา เสียใจไมมีในพระอรหันต แตความสลดใจมีอยูจึงไดกลับไปจากปา เขาไปเฝาองค
สมเด็จพระบรมครู แตไปถึงทาง 3 แพง ก็มายืนนึกในระหวางทาง 3 แพงวา ในระหวางทางเบือ้ ง
ขวาไปหาพอกับแม ทางเบื้องซายไปสูพระวิหาร เราจะไปทางไหนดีกอ น ก็คิดวาการเฝาองคสมเด็จ
พระชินวรเปนของสําคัญ แตทวา พอแมเราก็สําคัญมาทราบวาทานเปนขอทาน ตองไปเยี่ยมกอน จึง
ตัดสินใจยังไมไปเฝาองคสมเด็จพระชินวร ไปหาพอและแม ก็เดินหาปรากฏวาไปพบพอกับแมทั้ง 2

คน นั่งถือกระเบื้องแตกอยูขา งฝาบานชาวบานนั่งขอทานอยู เวลานัน้ สาวกขององคสมเด็จพระบรม
ครูก็สลดใจเขาไปใกล ก็ถามคนแกทั้ง 2 วา จําทานไดไหม ก็พอดีคนแกทั้ง 2 จําหนาลูกไมไดเพราะ
บวชเปนพระ แตวาจําเสียงไดก็ถามชื่อลูกชายก็บอกวาใช ก็เลยเลาความเปนมาใหลูกชายทราบ ลูก
ชายก็บอกวานัน่ เปนกฎของกรรม ปลอยไปเถอะในเมื่อพอแมมีความลําบาก ผมก็ตองการจะเลี้ยง
จึงนําบิดามารดาทั้ง 2 จากคนขอทานเขไปชายปา คือไกลบานหนอยปลูกกระทอมนอยๆ
ใหอยู และเวลาไปบิณฑบาตกลับมา ไดขาวไดของมาก็ใหพอแมกินกอน เหลือเทาไรฉันเทานั้น ถา
มีญาติโยมถวายผาสบงจีวรใหมเขามาก็ใหพอแมใชเอาผาเกาๆ ไปยอมกรักเอาน้ําฝาดยอมแลวก็ใช
เสียเองมีอาการเศราหมองตอมาก็อาศัยอาหารทีเหลือบางไมเหลือบาง เหลือมากบาง เหลือนอยบาง
ไมพอจะกินก็ซูบผอมลง
ครั้นในกาลตอมาบรรดาพระสงฆทั้งหลายทราบความเปนมานั้นแลว
จึงเขาไปเฝาองค
สมเด็จพระประทีปแกว กราบทูลวา ภันเต คภวา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ
พระพุทธเจาขา พระองคนั้นประจบคฤหัสถปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย ทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาทรงสอนไว องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสเรียกใหพระองคนั้นเขาไปเฝา
ในเมื่อพระตามพระองคนั้นเขาไปเฝาแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวถามวา เธอประจบคฤหัสถ
หรือพระองคนั้นก็กราบทูลวาไมไดประจบคฤหัสถพระพุทธเจาขา ทานก็ถามความเปนมาบอกวามี
คนเขามาฟอง ความจริงพระพุทธเจารูทุกอยางนะ อยาคิดวาจริยาที่บรรดาพระทั้งหลายทําทานไมรู
แตวาทานเห็นไมผิดก็จึงปลอย และในเมื่อมีคนไปฟอง ก็ตองเรียกไปสอบสวนตามระเบียบ
ทานก็บอกวามีคนฟองบอกวาเธอบิณฑบาตมาแลว แทนที่จะกินกอนกลับใหคนแก 2 คน
กินกอน และเมื่อเหลือกลับเอามากินทีหลัง ประการหนึง่ และประการที่สอง ชาวบานถวายผาใหมๆ
มาเธอก็ไมใช กลับไปยอมสีเสียใหม ใหคนแก 2 คนนุง และเธอก็เอาผาของคนแก 2 คนที่เกาแลวมา
เย็บปะติดปะตอกันทําเปนผาไตรจีวร แลวก็ยอมน้ําฝาดนํามาหมเอง เปนการเศราหมอง อยางนี้จริง
ไหม พระองคนั้นอยาลืมวาทานเปนพระอรหันต ยอมไมปฏิเสธตามความเปนจริงก็ยอมรับวา เปน
จริงพระพุทธเจาขา เมื่อพระองคนั้นยอมรับเปนความจริงแลวพระพุทธเจายังไมทรงตําหนิ แตความ
จริงถาผิดนะ ถารับอยางนี้ทรงตําหนิทันทีเปนอันวาองคสมเด็จพระชินศรียังไมตําหนิ ยังไม
กลาวโทษ
ทานถามตอไปวา คนแก 2 คนสืบเนื่องเปนอะไรกันมากับเธอ พระองคนั้นก็บอกวา คนแก
2 คนนะเปนบิดากับมารดา เดิมจริงๆ ทานเปนมหาเศรษฐีความจริงพระพุทธเจารูแ ลว แตวาทานก็
ตองรายงานเพราะองคอื่นไมรูขาพระพุทธเจาเองเปนลูกชาย เปนลูกชายคนเดียว ในเมื่อไดฟงเทศน
จากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากัณฑแรก เกิดความเลื่อมใส ตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนา
แตบิดาและมารดาก็คาน เพราะไมมีใครครองสมบัติ ในที่สุดขาพเจาก็ตองอดขาวอดน้ําพอแมเกรง
ลูกจะตายก็ใหบวช เมื่อบวชแลวเรียนกรรมฐานกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็เขาไป
ปฏิบัติในปา เวลานี้เปนพระขีณาสพ พระพุทธเจาก็ยกมือขึ้นสาธุ วาดีแลว ดีละ ดีละ

และตอมาก็ปรากฏทราบวา บิดามารดาทั้ง 2 พนสภาพจากความเปนมหาเศรษฐี คนใช
ขโมยของบาง คนกูเงินไปโกงเสียบาง ทรัพยถูกโกงบาง ถูกขโมยบางทรัพยสินทั้งหมด ขายที่ขาย
ทางกิน เงินขายที่ขายทางก็หมด ตอมาก็ขายบานจนเงินขายบานหมด ก็มาเปนขอทาน องคสมเด็จ
พระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบดังนั้นแลว สมเด็จพระประทีปแกวแทนทีจ่ ะ
ตําหนิ ทรงยกมือกลาว สาธุ สาธุ สาธุ แปลวาดีแลว ดีแลว เธอทําอยางนี้ดีแลว มีความกตัญู กตเวที
คนที่มีความกตัญู กตเวที คือรูอุปการคุณที่ทานทําแลว ตอบสนองคุณทานดวยความดี เรากลาววา
คนนั้นเปนคนดี เธอปฏิบัติคนเปนคนดีมากปฏิบัติตนเชนเดียวกับตถาคตสมัยเมื่อเปน สุวรรณสาม
ไง ตาหงา ไมตองเทศน เรื่องสุวรรณสาม นะ วันนีไ้ มตอ งกลับบานกันหรอกตออีกเรื่องไม
ตองกลับบานกันนะ ก็รวมความวา พระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตใหพระองคนั้นปฏิบตั ิอยางนั้นตอไป
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสกับพระวาภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกตัญูรูอุปการ
คุณที่ทานทําแลว และเราตอบสนองคุณทาน นี่เปนความดีอันประเสริฐ เพราะการกตัญูรูคุณตอ
บุคคลผูมีคุณจอมเปนความดีที่ทําตนไมใหตกอับ นั่นก็หมายความวา ถาเรารูคุณทาน และ
ตอบสนองความดีที่ทําตนไมใหตกอับ นัน่ ก็หมายความวา ถาเรารูคุณทาน และตอบสนองคุณทาน
เราจะไปในสถานที่ใดก็ตามที เมื่อใครเขาทราบขาววามีความกตัญูรคู ุณ บุคคลทั้งหลายเหลานัน้
จะสงเคราะหใหมีความสุข คนที่มีความกตัญูรูคุณนี่มชี ีวิตอยูก ็มีความสุข ตายจากนี่แลว เกิดไป
ชาติหนาก็มีความสุข มีสวรรคเปนทีไป เปนตน
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงชี้ไปที่ พระสารีบุตร วา
ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกตัญูรูคณ
ุ ทั้งหลายบุคคลผูมีคุณนั้น ดูตัวอยาง สารีบุตร สารีบุตร
เปนสัตบุรุษทีม่ ีความกตัญู กตเวที รูคณ
ุ ของพราหมณ พระพุทธเจาก็ตรัสวา ในสมัยหนึ่ง ราธ
พราหมณ ราธพราหมณ นี้เปนคนแก และก็เปนคนจน มาวันหนึ่ง พระสารีบุตร ไปบิณฑบาต ขาง
บานนั้นเดินเฉียดไป ทานราธพราหมณ นําขาวมาใสบาตร หนึ่งทัพพี ความจริงทานมีโอกาสใสครั้ง
เดียว ในชีวิตของ ทานราธพราหมณ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเปนคนจนมาก ตออาศัยที่เปนคนแก
ดวย และก็เปนคนจนดวยลูกหลานก็เลยไมอยากจะเลี้ยง เขาก็ปลอยมีความอดๆ อยากๆ ในที่สดุ
ทานราธพราหมณ ก็ตองมาอาศัยพระในวิหารขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูที่นั่น อาศัย
พระกินอยู 3 ป แตความจริง 3 ปนี้พระพุทธเจาจะไมรนู ะไมมี รูแตยงั ไมถึงวาระ
ก็ปรากฏวาเมือ่ ถึงปที่ 3 ผานไป วันหนึ่งองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรวจอุปนิสัย
ของสัตวเวลาเชามืด ราธพราหมณ อยู บรรดาพระสงฆเห็นองคสมเด็จพระบรมครูเดินมาอยางนั้น
ตางคนก็ตางตามไปพอไปถึงที่ตรงนั้น ก็ปรากฏวา ราธพราหมณ บริโภคอาหารเย็นเสร็จนําน้ําที่ลาง
ภาชนะ ออกมาเทขางนอก ก็พบพระพุทธเจาพอดี พระพุทธเจาก็ทรงหยุดไมเดินตอไปก็ถามวา
พราหมณมาอยูที่ไหน พราหมณก็ตอบวา มาอาศัยพระกินพระเจาขา ในบาลีวา วิฆาสาโท วิฆาสาโท
แปลวา ผูกินเดน ตองไปกินเดนพระสงฆอยู พระพุทธเจาถามวาทําไมทานก็บอกวาเปนคนยากจน

เข็ญใจ ลูกหลานไมเลี้ยง พระพุทธเจาก็ถามวาพราหมณไมอยากจะบวชหรือ ทําไมจึงไมบวช
พราหมณก็บอกวา ขาพระพุทธเจาอยากจะบวช แตวาไมมีใครบวชใหพระเจาขา
พระพุทธเจาจึงไดหันไปถามพระวาใครรูคุณของพราหมณนี้บาง พราหมณองคนี้เคยมีคุณ
กับใครบาง พระสงฆทั้งหลายยืนเงียบ ก็มี พระสารีบุตร องคเดียวนั่งคุกเขาพนมมือ ตามบาลีวานัง่
กระโหยง ของเราตองนั่งคุกเขานั่งกระโหยงพนมมือ กราบทูลวา ขาพระพุทธเจา รูคุณของพราหมณ
พระพุทธเจาขาพระพุทธเจาจึงถามวา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร พราหมณมีคุณกับเธอเมื่อไหรทํา
อะไรใหกับเธอ พระสารีบุตร ก็กลาววา เมื่อปกอนโนน ขาพระพุทธเจาไปบิณฑบาตใกลบานของ
พราหมณ พราหมณไดใสบาตรขาพระพุทธเจาทัพพีหนึ่งพระพุทธเจาขา พระพุทธเจาจึงไดมพี ระ
พุทธฏีกา ตรัสวา สารีปตุ ตะ ดูกร สารีบตุ ร สัตบุรุษผูมีความกตัญู กตเวที มีความดีเปนประเสริฐ
จงเปนอุปชฌาย บวชใหแก ราธพราหมณ พระสารีบุตร ก็บวชใหแก ราธพราหมณ เมื่อบวชแลว
เวลาเขาพรรษาก็ลา องคสมเด็จพระประทีปแกวไปจําพรรษาที่อื่นกับ พระสารีบุตร ความจริง พระ
สารีบุตร กับ พระโมคัลลาน ไมไดอยูป ระจํากับพระพุทธเจาอยูเปนเขตกันเพื่อรับสนองความดี
ความตองการของคนผูมีศรัทธา ในเมื่อตาม พระสารีบุตร ไปไมชาไมนานไมกวี่ ัน ราธพราหมณ ได
สําเร็จอรหัตผล
นี่แหละ บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนวันนี้มนั ก็เหนือ่ ยนะ เทศนยงั ไมสบาย ตาหงา นะ
เพราะคิดอะไรไมออก เทศนชื่อวาความกตัญูรูคุณมีความสําคัญ
อยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานวันนี้เปนสารทจีนใชไหม วันสารทจีนนี่เจก เขา
แสดงความกตัญูรูคุณ วานนี้ถามเจก บังเอิญมีเจกมาไมใช เจกหงา นะ ตาหงา นี่เจกกินไมใชเจก
ไหว ถามวาสารทจีนเขาทําอะไรกัน เขาบอกวาไหวปยู าตายาย ก็สรุปวาไหวบรรพบุรุษผูมีคุณ อันนี้
เปนความกตัญูรคู ุณของเขานะ
ประเพณีของจีนนะความจริงดีมากไมใชไมดี เวลาตรุษก็ดี เวลาสารทก็ดีเขาตั้งเปนระเบียบ
ไปเลยวาตองไหวบรรพบุรุษคือ บุคคลผูมีคุณในกาลกอน อันนี้เปนความกตัญูรูคณ
ุ ของเขา การ
เคารพบุคคลผูมีคุณ ก็ดูเจก เจกนะจนไมนานนะ เขาไมมอี ะไรมา เขาไมมีทุนมากก็แตเสื่อผืนหมอน
ใบ ในที่สุดเขาเปนมหาเศรษฐีอยางคนที่เขาเปนเจาของธนาคารใหญ มีสภาพอยางนัน้ เชนเดียวกัน
รวมความวาความกตัญูเขาทําอยางไร เหลือเวลา 2 นาที กตัญู แปลวารูคุณ ทานที่ทาน
ทําแลว อยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็ถือวาเปนผูรูคุณในความดีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนการสนองคุณทานพระพุทธเจาบอกวาใครจะสนองคุณตถาคตก็ให
ตั้งอยูในธรรม ธรรมที่ใหตั้งอยูก็คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ทานเปนปจจัยใหตัดโลภะ ความโลภ เพือ่ พระ
นิพพานมันยังไมถึงพระนิพพานเพียงใด ทานจะเปนปจจัยใหเปนคนร่ํารวยในชาติตอ ๆ ไปเปนมหา
เศรษฐี

2. ศีล เปนปจจัยใหตดั โทสะ ความโกรธ ถายังไมถึงนิพพานเพียงใดศีลก็เปนปจจัยใหมี
ความสุขถาเกิดเปนคนก็มีความสุข เกิดเปนเทวดา หรือพรหมก็มีความสุข
3. ภาวนา เปนการใหเกิดปญญา คนที่มีปญญามีความสุข
ในที่สุดนี้ ถาพระสงฆในพระพุทธศาสนา พระทุกองคโปรดทราบวา การบวชนี้เปนลีลา
เปนความดีของทานที่มีความกตัญูรูคุณตอพระพุทธเจา ถาไมมีพระพุทธเจาเราก็ไมมีผาเหลืองจะ
หม ถาไมมีบารมีพระพุทธเจา เราก็ไมมีขาวจะกิน ผาก็ไมมีหม ขาวก็ไมมีจะกิน วัดก็ไมมีจะอยูที่เรา
บวชไดอยางนี้ เปนเพราะอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระบรมครู การสนองคุณทานก็ตั้งใจปฏิบัติ
ความดี ในพระธรรมวินัยดวยปฏิบัติความดีดวยเชนกัน ปฏิบัติใหเขาถึงผลความดีจะสรางความสุข
แกบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั พระที่ปฏิบัติความดีเปนปจจัยใหเกิดความสุขเพราะอะไร เพราะวาถา
ตอนเชา พระทุกองคเขาฌานสมาบัติตามกําลังที่จะพึงไดสมาธิมากก็ตาม นอยก็ตาม พยายาม อันดับ
แรก กําจัด นิวรณ 5 ประการ กอนจะกําจัดไดสักนาที หรือ 2 นาที ก็ตามใจ ไมเปนไรไมตองมาก
ตอจากนัน้ ไปก็ตั้งอารมณสมถวิปสสนาญาณใหรจู ักการเกิด แก เจ็บ ตาย วามันเปนทุกข
เวลานั้นอารมณจะปลดจากกิเลส ก็เขาสมาธิภาวนา นิดหนอยก็ใชได อยางนี้ทําอยางนี้ก็ชื่อวา พระ
เขาสมาบัติตอนเชาทุกวัน ตอนเชามืด หลังจากนั้นก็ไปบิณฑบาต ญาติโยมพุทธบริษัทใสบาตรก็ถือ
วาใสบาตรจากพระออกสมาบัติ อยางนี้มอี านิสงสสูงกวาพระปกติธรรมดาหลายแสนเทา
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย พูดมาพูดไป มันก็เหนื่อย ทาไมไหว ตาหงา
ตองเลิกนะ เวลามันหมดพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้นะ
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิ่งใด ก็ขอใหไดสมความ
ปรารถนาจงทุกประการอาตภาพรับประทานวิสัชนามาในกตัญูคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาวา
ลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง พระเวสสันดรชาดก
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2526
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
ผุสดีติ วรวัณนา เหติ ธัมมเทสนัง ตถา
นิดครธาราเม วิหรันโต โปกจรวัสสัง อารัมภกเถสีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา เรื่องราวความเปนมาของ พระ
เวสสันดรชาดก เพื่อเปนเครือ่ งโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดมี
ความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และก็ตั้งใจสดับรับรสพุทธ
พจนเทศนาทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง ตามใน ฏีกามาลัยสูตร ทานกลาวไววา
บุคคลใดถาฟงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก ความจริงเขาบอกวาฟงคาถาพัน ถาฟงคาถาพันจบ
ในที่นั่งอันเดียวกัน บุคคลผูน ั้นตายไปแลวจะไมตกนรก จะเกิดทันศาสนาพระศรีอาริย ใชไหม ตา
หงา (ใชครับ) แกใชลงนรกตายโหงฟงจบลงแลวแกก็ไปฆาปลา กินเหลาใชไหม เปนอันวาในฏีกา
นั้นก็หมายความวาคําวา คาถาพัน คือเรื่องราวของ พระเวสสันดรชาดก ถาประพันธเปนคาถาได
หนึ่งพันคาถา คาถาหนึ่งมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 8 คํา เมื่อรวมความแลวได พันคาถา คือกัณฑเปน
เรื่องราวของ พระเวสสันดรชาดก และถาเวลานี้ถานําคาถาพันจริงๆ มาเทศนแกบรรดาพุทธบริษัท
เทศนจนกระทัง่ เกิดมาฟงทุกวันจนกระทั่งตายก็ไมไดไปสวรรค หือ ตาหงา รําคาญใชไหมคุณ
รําคาญหมายความวา ฟงไมรเู รื่อง
ความจริงความมุงหมายใน ฏีกามาลัยสูตร ทานหมายความวา ถาฟงแลวก็จํา ไดนําไป
ประพฤติดวยจึงจะชวยใหมอี านิสงส ตายแลวไมตกนรก แตทานก็ถือวาบุคคลใดถาปฏิบัติได
ตามนั้นก็จะเกิดทันศาสนา พระศรีอาริยเมตไตรย ความจริงก็ดูเหมือนวาจะไมจําเปน ทวา ศาสนา
พระศรีอาริย ยังไกลอยู เวลานี้ศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูยังอยูอ ีกนาน อีกสองพันปเศษ แต
หากวาเราทั้งหลายจะนิพพานเสียตั้งแตในสมัยศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ซึ่งมีนาม
วาพระสมณโคดม นี่รูสึกวาจะเร็วดีกวา เปนอันเรื่องราวของ พระเวสสันดรชากด นัน่ ความมีอยูว า
ในตอนตนกอนที่พระพุทธเจาจะเทศนเรื่องนี้ แตความจริงวันนี้เทศนเรื่องนี้เห็นจะไมวากัน
ตามเรื่องโดยลําดับ จะเจาะเอาเฉพาะจุดทีม่ ีความสําคัญในทองเรื่องทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาถาฟง
เนื้อเรื่องโดยเฉพาะก็เห็นวามีประโยชนนอ ยจะไมเกิดความเขาใจแกบรรดาทานพุทธบริษัท อันนี้
ประการหนึ่ง ถาความเขาใจไมเกิดขึน้ ผลแหงการปฏิบตั ิมันก็ไมมี ในเมื่อผลการปฏิบัติไมมี การที่
กลาววาอานิสงสคุณบุญราศีเปนพิเศษมันก็ไมได ที่ไดจริงๆ ก็ตองทราบวาทองเรื่องนะเขามีอะไร
ความสําคัญอยูตรงไหนเรา ปฏิบัติตามนั้นไดหรือไม อันนี้มีความสําคัญมากกอนที่องคสมเด็จพระผู
มีพระภาคเจาจะเทศนเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ใหบรรดาพระสงฆฟง ในตอนนั้นเหตุก็มีอยูว า

เมื่อองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
เปนปที่ 5 แลว สมเด็จพระบรมศาสดา ก็เสด็จประทับยับยั้งสําราญอิริยาบถ ปรากฏวาเที่ยวไปเที่ยว
มาอยู 2 เมือง คือระหวาง กรุงราชคฤหมหานคร กับ พาราณสี แตวาสมเด็จพระมหามุนีไมยอมเสด็จ
ไป กรุงกบิลพัสดุ ตอมาพระพุทธบิดา คือ พระเจาสุทโธทนมหาราช ก็ทรงทราบวา องคสมเด็จพระ
ทรงสวัสดิโสภาคย หลังจากออกจากพระราชนิเวศนนับเปนปได 11 ปเกือบจะมีเศษแตวาสมเด็๗
พระบรมโลกเชษฐไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว และสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงสอน
บรรดาทานพุทธบริษัทสวนมากใหไดบรรลุอรหัตผลครั้นเมื่อพระองคคอยองคสมเด็จพระทศพลมา
เทาไรก็ตามที แตปรากฏวาสมเด็จพระชินศรีไมยอมมา กรุงกบิลพัสดุมหานคร
จากนั้นจอมบพิตรอดิศร พระเจาสุทโธทนมหาราช จึงไดทรงสงอํามาตยผูใหญทา นหนึ่ง
พรอมไปดวยบริวารพันคน ใหไปกราบทูลอาราธนาองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา บรรดาทาน
อํามาตยผูนั้นกับบริวารหนึ่งพัน พอไปถึงองคสมเด็จพระภควันตไมทนั จะทูลอาราธนา ก็ปรากฏวา
ไดสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจบ ทุกทานตางคนตางเปนอรหันต
พรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ และก็ขอบวชในสํานักขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาพอ
บวชแลวตางคนก็ตางลืมทูลอาราธนา แตความจริงอาตมาคิดวาเปนพุทธปาฏิหาริยมากกวา
เปนอันวา พระเจาสุทโธทนมหาราช คอยเวลานานแสนนาน คนหนึ่งพันกับหนึ่งคนไม
นิมนตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เห็นวาสิ้นหวังจึงทําแบบนัน้ ประมาณ 5 ครั้งก็ตางคนตาง
ไปถึง ตางคนตางฟงเทศนจบ ก็เปนอรหันตหมดและก็ไมมใี ครนิมนตองคสมเด็จพระบรมสุคต
ตอมา พระเจาสุทโธทนมหาราช เห็นวาการใชคนไปหลายวาระ และก็หมดคนไปหลายพันคนไมมี
ผล จึงไดเรียก ทานอุทายี ซึง่ เปนอํามาตยผูใหญ ความจริงเปนสหชาติขององคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดา คําวา สหชาติ ในที่นกี้ ็หมายความวาเกิดวันเดียวกัน เมือ่ องคสมเด็จพระภควันตเกิด
ตลอดคืนนั้น บรรดาเด็กอีกหนึ่งคนก็คลอดในคืนเดียวกัน และ พระเจาสุทโธทนมหาราช จึงไดนํา
เด็กทั้งพันคนนั้นมาเลี้ยง ดูคลายกับพระราชโอรสใหมีความเปนอยูเปนอยางดี และตอมาใหเปน
เพื่อนขององคสมเด็จพระชินศรีจึงมีนามวา สหชาติ
ตอมาเมื่อพระองคไดทรงเรียก อุทายี มาแลวจึงไดมพี ระบัญชาวา ทุทายี ดูกร อุทายี เธอจง
พาบริวาร 1 พันคนไปเฝาองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาซึ่งเวลานี้ประทับอยูที่ กรุงราชคฤหมหา
นคร มีจอมบพิตรอดิสร พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย พระบาททาวเธอถวาย พระเวฬุวัน เปนที่
อาศัย พวกเธอจงพาบริวารไป 1 พันคนไปเฝาองคสมเด็จพระทศพลและทูลใหทรงทราบวา เวลานี้
พระพุทธบิดามีความปรารถนาจะอาราธนาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจามาสู กรุงกบิลพัสดุมหา
นคร ครั้นเมื่อ ทานอุทายี ไดสดับพระดํารัสจอมบพิตรอดิศร พระเจากรุงสุทโธทนมหาราช แลว จึง
ไดลาไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว ครั้นไปถึงแลวก็มารูปเดิม คือพระพุทธเจาก็เทศนกอน เมื่อ

พอมาถึงทานก็เทศน เทศนจบก็ปรากฏวา ทานอุทายี พรอมดวยบรรดาลูกนองอีกพันคน ก็ไดสําเร็จ
อรหัตผลพรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ
เปนอันวา กรุงกบิลพันสดุมหานคร หมดคนไปเกือบหมื่นตน แตวายังไมมีใครทูลอาราธนา
องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาใหเสด็จไป กรุงกบิลพัสดุ ตอมาในวันหนึ่งสําหรับ ทานอุทายี นี้
ปรากฏวาเปนคนที่มีความฉลาดมาก
เพราะมีความเขาใจดีวา องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเปน
สัพพัญู การจะทําอะไรนั้น องคสมเด็จพระบรมครูยอมรูชัด การที่จะอารธนา องคสมเด็จพระทรง
สวัสดิโสภาคยตรงๆ เห็นวาเปนการไมสมควร ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะที่ทานคิดแบบนี้เดิมที่ทาน
เปนคนลาด ตอมาเมื่อพบองคสมเด็จพระบรมโลกนาถเปนอรหันตประกอบไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ
บรรดาอรหันตผูนี้ยอมมีความฉลาดเปนพิเศษ รูลีลาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐไดดีวา คนที่
ไดเขามาจะเปนคนเลี้ยงวัวเลีย้ งควาย เปนขาทาสหญิงชายใครก็ตาม ไมเคยศึกษาพระธรรมวินยั
แมแตคําเดียว แตวาถาบรรลุอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว
ตรัสวาทานผูนั้นเปนผูทรงพระไตรปฏก นั้นหมายความวามีความรูครบถวนทุกประการในเรื่องของ
พระศาสนา
ฉะนั้นในเมื่อทานมีความลาด 2 ชั้นคือ เดิมทีทานก็เปนคนฉลาด ตอมาเมื่อบรรลุอรหันต
พรอมปฏิสัมภิทาญาณก็เพิ่มฉลาดขึ้นมาอีก จึงไดคอยโอกาสวาเมื่อไรหนอที่จะเปนการสมควรที่จะ
ทูลอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพราะคําวา กาลัญู* ผูรูจักกาลเวลา นีเ่ ปนเรื่องใหญ
ปริสัญู รูจักบริษัท ปุคคลัญู รูจักบุคคล อันนี้เปนเรือ่ งใหญมาก ถาไมรูกาลไมรูสมัย เขาไมวาง
เขาไปเมื่อใด เขาก็ดาเอาเมื่อนั้น ที่เราถูกดากันเพราะไมรกู าลไมรูเวลา ถารูกาลรูเวลาวากาลไหนควร
ไมควร บริษัทคณะไหนควรจะปฏิบัติตนอยางไรจะควรพูดแบบไหน คนประเภทไหนควรจะคบคา
สมาคมและจริยาแบบไหน ถารูอยางนี้ทุกคนก็มีความสุขไมถูกดาปรามาสเปนอันวาเมื่อองคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถมีเวลาวางเวลานี้ก็ปรากฏวา ทานอุทายี เขาไปเฝาองคสมเด็จพระชินศรี แตวา
แทนที่ทานจะทูล อาราธนา ทานกลับพรรณนาหนทางระหวาง กรุงราชคฤหมหานคร กับ กรุง
กบิลพัสดุ สองนครนี้ วาระหวางทางทีม่ าที่นี่เปนหนทางที่มีความรมรื่นชื่นใจเปนที่เบิกบานใจมี
รุกขชาติ คือพุมไมไหวเปนที่นารื่นรมย
รวมความวา ชมทางไมไดนิมนตพระพุทธเจา นี่เปนความละเอียดของทานในดานปญญา
เมื่อทานพรรณนาหนทางเสร็จเรียบรอยแลว
องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงทราบดีไมใชไม
ทราบ องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อุทายี ดูกร อุทายี เธอพรรณนานาหนทาง
จาก กรุงกบิลพัสดุ ถึง กรุงราชคฤห นี้ ตถาคตทราบวาการที่เธอมานี้สมเด็จพระพุทธบิดาทางใชมา
และตถาคตก็ตงั้ ใจจะไปโปรดพระพุทธบิดาเชนเดียวกัน แตวาการที่ตถาคตไปเองนั้นก็ตองไปเปน
ขบวนใหญ เพราะบรรดาพระสงฆทั้งหลายประมาณสองหมื่นรูปก็ตองติดตามไปดวย ฉะนัน้ ใน
ตอนกอนที่ตถาคตจะไปขอเธอจงพาบริวาร 1 พันองคของเธอนี้ลวงหนาไปกอน ไปสรางศรัทธาให
เกิดแกจอมบพิตรอดิศรพระพุทธบิดา เมื่อ ทานอุทายี ไดสดับพระพุทธฏีกาอยางนั้นแลว จึงไดกราบ

ทูลลาองคสมเด็จพระประทีปแกว พาบรรดาพระสงฆที่เปนบริวารหนึ่งพันองคไป กรุงกบิลพัสดุ
และก็ไปสรางศรัทธาแกบรรดาทานพุทธบริษัท มีพระพุทธบิดา เปนตน
สําหรับองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาก็เสด็จตามไปเหมือนกัน แตดวยวาระยะทาง 60
โยชนจาก กรุงราชคฤหมหานคร กับ กรุงกบิลพัสดุ สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงเสด็จไปวันละโยชน
ถวงเวลาให พระอุทายี ไปสรางศรัทธา 60 วัน เมื่อครบ 60 โยชน องคสมเด็จพระภควันตบรม
ศาสดา ก็เสด็จเขาถึง กรุงกบิลพัสดุมหานคร จอมบพิตรอดิศร พระเจาสุทโธทนมหาราช พระพุทธ
บิดากับหมูพ ระประยูรญาติทั้งหลายตางก็พากันมารับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพรอมไปดวย
พระสงฆ แควาคน กรุงกบิลพัสดุมหานคร ซึ่งเปนหมูพ ระประยูรญาติขององคสมเด็จพระชินวรที่
พระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายคงจะสงสัยวา
ทําไมองคสมเด็จพระประทีปแกวนาจะไปเทศนโปรดพระพุทธบิดา และหมูพระประยูรญาติกอน
แตเรื่องนี้องคสมเด็จพระชินวรรูใจหมูพ ระประยูรญาติดี เพราะชาวกรุง กบิลพัสดุ นี้เปนคนที่ถือตัว
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระญาติของพระองค
เปนอันวาเขาจะไมยอมไหวบุคคลที่มีอายุออนกวา ถึงแมวาในสมัยที่องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาเสด็จไปคราวนั้นก็เชนเดียวกัน หมูพระประยูรญาติขององคสมเด็จพระภควันตกแ็ บงเปน 2
พวก คือไมไดแยกเปน 2 กกนะ มีกําลังใจไมเสมอกัน สําหรับพวกหนึ่งมีความเลื่อมใสในองค
สมเด็จพระภควันตถือวาเปนผูทรงคุณวุฒิ ดวยวา คุณวุฑโฒ เปนผูเจริญดวยคุณอยางนี้เราไหวได
ถึงแมจะออนกวาเราก็ไหวได แตวาบรรดาญาติโยมบางพวกมีความรูสึกวา สิทธัตถราชกุมาร นี้ เปน
คนชั้นลูกชั้นหลาน ซึ่งเราไมสมควรจะไหว แตถาหากวาเราจะไมไหวในฐานะที่เธอประกาศวาเปน
สมณะก็ดูกระไรอยู ถาอยางนั้นเพื่อปองกันการเกอเขินจึงไดใหบันดาลูกหลานที่มีอายุออนกวาองค
สมเด็จพระบรมครู
นั่งขางหนาเวลาที่องคสมเด็จพะสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับก็ใหบรรดา
ลูกหลานกราบ แตตัวเองนั่งเฉย
เปนอันวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยจริยาพระพุทธเจาทุกๆ พระองคหรือวาบรรดา
พระสงฆสาวกก็เชนเดียวกัน ก็มีปฏิปทาเชนเดียวกัน ถาในที่ใดเขายังไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ไมเทศนโปรด เพราะเทศนแลวมันไมมีผล ฉะนั้นองคสมเด็จ
พระทศพลเห็นหมูพระประยูรญาติยังมีจริยาไมเสมอกัน บางทานก็มีความเคารพมีศรัทธา บางทานก็
มีมานะแกกลาไมยอมนมัสการ
สมเด็จพระพิชิตมารเห็นวายังไมเปนการสมควรที่จะแสดงพระ
ธรรมเทศนาจะตองทรมานบรรดาหมูพระประยูรญาติทั้งหลายใหเกิดศรัทธาในบัดนี้ องคสมเด็จ
พระชินศรีบรมศาสดาไดทรงดําริดังนี้แลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงแสดงพระปาฏิหาริยเหาะ
ขึ้นไปบนอากาศ แลวสมเด็จพระบรมโลกนาถก็เหาะไปเหาะมา คลายๆ จะโปรยเอาผงละอองธุลี
จากพระบาทขององคสมเด็จพระชินศรี ใหตกลงมาเหนือศีรษะของบรรดาหมูพระประยูรญาติเวลา
นี้ พระเจาสุทโธทนมหาราช เห็นเขาแลวจึงไดลุกขึ้นกราบองคสมเด็จพระประทีปแกว และก็ทรง
ประกาศวา

ขาพระพุทธเจา นับตั้งแตพระองคเกิดมา กราบครั้งนี้เปนครั้งที่สาม คือครั้งแรกเมื่อคลอด
มาไดประมาณ 7 วัน ชฏิล ทานหนึ่งมีความเคารพจึงเขาไปเยีย่ มเด็ก ก็ปรากฏวาเวลานั้นองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจากําลังเปนเด็กใหแสดงปาฏิหาริยมายืนอยูบนชฎาของชฏิล พระราชบิดาก็กราบ
ครั้งหนึ่ง
และตอมาสมัยเมื่ออายุ 7 ป องคสมเด็จพระชินศรีไปในงานแรกนาขวัญกับพระราชบิดา
เมื่อพระราชบิดาทําการแรกนาขวัญ พระองคนั่งอยูที่โคนตนไทรเขาสมาธิในสมัยนัน้ เจริญฌานดวย
อานาปานุสสติกรรมฐาน ตั้งอยูใน ปฐมฌาน เมื่อพระราชาบิดาเลิกจากงานแรกนาขวัญปรากฏวา
เวลาก็บายแลว พระอาทิตยกค็ ลอยไปมาก แตเงาตนไมทอี่ งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาสมัยเปนเด็ก
เขาสมาธิอยู ตั้งตรงเหมือนกับเวลาเทีย่ ง ตอนนี้พระพุทธบิดาเห็นวาอัศจรรยกก็ ราบลูกชายอีกครั้ง
หนึ่ง
และมาตอนนีเ้ มื่อองคสมเด็จพระชินศรีทรงแสดงพระปาฏิหาริยก็กราบอีกครั้งหนึ่ง และ
ทรงประกาศวาไดกราบแลวเปน 3 วาระ เมื่อบรรดาหมูพระประยูรญาติที่มีมานะการถือตัวถือตน
เห็นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแสดงปาฏิหาริยเปนมหัศจรรยเชนนั้นก็แปลกใจ จึงพากันมี
ความเลื่อมใส ทุกคนกราบองคสมเด็จพระจอมไตร เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเห็นหมูพระ
ประยูรญาติลดจากมานะทิฏฐิแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงลงจากการเหาะ ตอนนี้
พระพุทธเจาก็เทศน เทศนเรือ่ งอะไร ตาหงา แกเกิดทันหรือเปลาละ เหอะ ไมรูเกิดไมทันเดีย๋ วฉันก็
วาดะ แกไมรเู รื่อง ใชไหม ฮึ พระพุทธเจาก็ทรงเทศนโปรดพระประยูรญาติมีพระพุทธบิดาเปน
ประธาน
แตการเทศนคราวนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงปรารภศีลหาเปนเหตุเพราะวาศีลหานี้
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ถือวาเปนศีลของพระโสดาบันกับสกิทาคามี เพราะวาถาคนใดทรง
ศีลหาประการไดครบถวน ก็แสดงวาคนนัน้ มีความเคารพในพระไตรสรณคมนทั้ง 3 ประการ เพราะ
ศีล 5 ที่จะมีไดเพราะอาศัยพระเปนผูบอก คือไตรสรณาคมนทั้ง 3 ประการไดแก หนึ่ง พระพุทธเจา
สอง พระธรรม สาม พระอริยสงฆ และใจตั้งตรงโดยเฉพาะศีลหาเปนสมุจเฉทอยางนี้องคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐถือวา เปนพระโสดาบัน
ถากําลังใจของทานผูนั้นคลายจาก โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง เบา
ลงก็เปนพระสกิทาคามี ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีจึงไดทรงเทศนเทศนจุดนัน้ เอาศีลหาเปนเหตุ
เมื่อสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเทศนจบก็ปรากฏวาพระพุทธบิดาไดพระโสดาบันปตติผล
และ
นอกจากนั้นบรรดาหมูประยูรญาติอีกมากคนก็เปนพระอริยเจาเชนเดียวกัน แตกย็ ังไมเลิก
หลังจากนัน้ แลว เมื่อองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ พระ
พุทธบิดาเปนพระอริยเจากับพระประยูรญาติหลายทานดวยกันตอนนั้นเองปรากฏวาเทวดาก็บนั ดาล
ใหฝนโบกขพรรษตกลงมา สําหรับฝนโบกขรพรรษเปนฝนที่มีน้ําสีแดง และก็มีกลิน่ หอมมีอํานาจ

ตางจากฝนธรรมดา คือบุคคลใดไมตองการใหเปยกฝนก็จะไมเปยก บุคคลใดตองการใหเปยกมาก
ฝนก็เปยกมาก บุคคลใดตองการใหฝนเปยกนอยฝนก็เปยกนอย เพราะวาเปนฝนเทวดาบันดาล
ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาเทศนจบ เวลาควรแกการพักพระองคกเ็ ขาพัก
ตาหงา พระพุทธเจาพักแลว ฉันก็พักบางเปนอยางไร ดีไหมเมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรง
พักใน พระนิโครธาราม ที่พระราชบิดาถวายเปนทีอ่ าศัยในตอนนั้นปรากฏวา บรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายนั่งประชุมกันในทีห่ นึ่ง ตางคนตางองคตางปรากฏวา เราเคารพองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาและก็อยูกับพระองคมานานป ซึ่งเวลาเกือบจะ 5 ป เปนพระสงฆรุนแรก จนกระทั่งบัดนีไ้ ม
เคยเห็นองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยใหฝนโบกขรพรรษตก
ลงมา แตวันนี้เปนเรื่องอัศจรรยมาก ทีอ่ งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแสดงพระธรรมเทศนษจบ
พระพุทธบิดาและหมูพระประยูรญาติทั้งหลายไดบรรลุพระโสดาปตติผลไปตามๆ กัน แตสิ่งนี้เปน
ของอัศจรรยแตสิ่งที่อัศจรรยก็คือ ฝนโบกขรพรรษตกลงมานี้อัศจรรยมาก
ตัง สุควา องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ไดเสด็จประทับอยูใน พระนิโครธารามมหาวิหาร
ทรงสดับไดยนิ เสียงของบรรดาพระสงฆเหลานั้นคุยกันดวยทิพโสตญาณ คือพระสงฆนั่งคุยกันมิได
นั่งคุยใกลพระพุทธเจา คุยไกลกันแตวาองคสมเด็จพระภควันตก็ทรงทราบเพราะหูเปนทิพย เมือ่
ทราบแลวจึงไดทรงดําริวา เวลานี้บรรดาพระสงฆทงั้ หลายคุยกันเรื่องนี้ ถาหากวาเราไปในที่นั่น
นําเอาเรื่องราวในสมัยที่เราเกิดเปน พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตวมาแสดงแกพวกเธอ
บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ยงั เปนปุถุชนอยูก็ไดบรรลุมรรคผลสําหรับทานทั้งหลายที่เปนพระ
อริยบุคคลเบื้องต่ํา ก็จะเปนพระอริยบุคคลเบื้องสูงฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดเสด็จไป
เมื่อถึงแลวองคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงประทับในอาสนะ ที่พระสงฆจัดถวายเปนประเพณีของ
องคสมเด็จพระจอมไตร หรือบรรดาพระสงฆทั้งหมดก็ตอ งปฏิบัติเชนเดียวกันนั้น คือรูแลวก็ตองทํา
เปนไมรู
เมื่อเสด็จประทับแลวองคสมเด็จพระบรมครูจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสถามวาภิกขเว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็กราบทูลใหทราบ สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจามีบารมีเต็มแลว ยังฝนโบกขรพรรษใหตกลงมานี่เปน
ของไมอัศจรรย แตวาในสมัยที่ตถาคตยังแสวงหาโมขธรรม คือ เปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตวยัง
ไมตรัสรูสามารถทําฝนโบกขรพรรษใหตกลงมาไดนี่เปนของอัศจรรย เมื่อองคสมเด็จพระภควันต
บรมศาสดาตรัสอยางนี้แลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยูหึ ตาหงา พระพุทธเจานิง่
ฉันก็นิ่งบางซิ ถาแกไมปฏิบัติตามพระสงฆปฏิบัติฉันก็ไมเทศนตอไปดีไหม สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาจึงไดแสดงวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย ถอยหลังจากชาตินี้ไปเปนชาติสุดทายที่จะมาบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ในสมัยนัน้ ตถาคตเกิดเปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตวมีนามวา พระ
เวสสันดร

ตอจากนี้ไปก็ขอเขาเรื่องราวของ พระเวสสันดร จําไดหรือไมได ตาหงา เอย จําไมคอยได
ละหวา มันเหนื่อย เปนอันวาสมเด็จจอไมบพิตรอดิศรคือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดกลาววา
ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ยังมีพระราชาพระองคหนึ่งอยู พันธุมดี
พระราชาองคนี้ชื่อวาอะไรทานไมไดบอก เปนเรียกวา พันธุมมหาราชา เรียกตามชื่อของ
เมือง เวลานั้นก็มีพระราชธิดาอยู 2 ทานไมมีลูกชาย พระราชธิดาองคใหญมีนามวา ผุสดี องคนอง
องคนี้ชื่ออะไรเขาไมไดบอกใหปรากฏ ตอมาองคสมเด็จพระบรมสุคตก็ตรัสวา ในวันหนึ่ง เมืองที่
เปนเมืองขึ้นของ พันธุมดีนคร ไดสงเครื่องบรรณาการสองประการมา คือ ดอกไมเงินดอกไมทอง
ชุดหนึ่ง กับแกนจันทรแดงอีกชุดหนึ่งมาถวาย พระเจาพันธุมหราช พระเจาพันธุมราช จึงไดทรง
พระราชทานของสองอยางใหแกลูกสาว 2 คน คือลูกสาวคนที่เปนพี่ใหแกนจันทรแดง นองไมได
แดง และก็ลูกสาวคนที่เปนนองใหดอกไมเงินดอกไมทอง เอะ เขาบอกชื่อหรือเปลา นองไมไดบอก
จําถูก จําไมผดิ นะ บอกชื่อไววา ผุสดี แตสองศรีพี่นองก็คิดวาของทั้งหลายเหลานีเ้ รามีมากแลว ทาง
ที่ดีควรจะจัดถวายใหกับองคสมเด็จพระประทีปแกว เพราะเวลานัน้
พระวิปสสีทศพล คือ
พระพุทธเจาทรงมีพระนามวา พระวิปสสี เสด็จขึ้นทรงอุบัติขึ้น แตเรื่อง สมเด็จพระวิปสสี นี่รูสึกจะ
ยุงๆ สักนิดหนึ่ง
สมเด็จพระวิปสสี ก็ดี พระปทุมุตตระ ก็ดี ปรากฏวาตามบาลีเถียงกันในที่บางแหงบอกวา
ถอยหลังจากกัปนี้ไป 91 กัป เปนสมัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระปทุ
มุตตระ ในทีบ่ างแหงก็บอกวาถอยหลังจากกัปนี้ไป 91 กัป เปนสมัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงพระนามวา วิปส สีทศพล แตในที่บางแหงบอกวาถอยหลังจากนี้ไป แสนกัปเปนสมัย
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระปทุมุตตระ ในที่บางแหงก็บอกวาถอย
หลังจากกัปนีไ้ ปแสนกัปเปนสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระวิปสสี
เปนอันวา กาลเวลาถือวาไมสําคัญ ถือเอาพระธรรมเทศนาเปนสําคัญ ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานอยาเอาเรื่องนีไ้ ปเปนเรื่องทะเลาะกัน จะเถียงกันไปจนกระทั่งตกอเวจีมหานรกมันก็
ไมเกิดประโยชน ประโยชนมันมีอยูว า พระธรรมเทศนาใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
เทศนแลว เรานําไปประพฤติปฏิบัตินั้น นัน่ นะมีประโยชน
เปนอันวา ในตอนนั้นทานกลาววาพระนางผูเปนพี่ซึ่งทรงพระนามวา ผุสดี จึงใหบรรดาคน
ใชบดแดนจันทรใหเปนจรุณ คือเปนผงละเอียด สําหรับทานผูเปนนองสาวก็เอาดอกไมเงินดอกไม
ทองทําเปนเครื่องประดับ และทั้งสองทานก็ไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สําหรับ ทานผุ
สดี ผูเปนพี่จึงไดนําเอาจรุณแดนจันทรสวนหนึ่ง มาถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวสวน
ที่เหลือก็โปรยรอบบริเวณพระวิหารเพื่อตองการใหเวลาที่คนชาวบานก็ดี พระก็ดมี าฟงพระธรรม
เทศนาไดมีความหอมของแกนจันทร แลวทานผูนี้เมื่อโปรยเสร็จก็เขาไปถวายนมัสการองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตั้งมโนปณิธานวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผู

เจริญพระพุทธเจาขา การทีข่ าพระพุทธเจาบําเพ็ญกุสลบุญราศีในคราวนี้ เอาจรุณแกนจันทรมาถวาย
องคสมเด็จพระพิชิตมารเพื่อตองการใหอากาศหอม จะไดมีความชื่นใจและบรรดาบุคคลทั้งหลายมา
ฟงพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระจอมไตรก็ไดรับกลิ่นหอมความสดชื่นก็จะปรากฏ การที่
ขาพระพุทธเจาไดบําเพ็ญแกองคสมเด็จพระสุคตในกาลครั้งนี้ ขอบุญบารมีอันนี้จงเปนปจจัยได
บําเพ็ญแกองคสมเด็จพระสุคตในกาลครั้งนี้ ขอบุญบารมีอันนี้จงเปนปจจัยใหขาพระพุทธเจาไดเปน
พระพุทธมารดาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งในอนาคตกาลเทอญพระเจาขา
เปนอันวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา วิปสสีทศพล ไดทราบความ
ประสงคของพระนางแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ตรวจดวยอํานาจพระพุทธญาณก็ทราบชัดวา
จากกัปนี้ไป 90 กัปเบื้องหนา จะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นมีนามวา พระสมณโค
ดม หญิงคนนีจ้ ะไดเปนพระพุทธมารดามีนามวา สิริมหามายาราชเทวี แลวสมเด็จพระชินศรีก็ตรัส
ใหทราบวาบุญของเธอนี้ สมประสงคตามที่ตั้งใจ ตอไปจากนี้อีก 91 กัป เธอจะไดเปนมารดาของ
พระพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดมบรมครู
สําหรับพระเจานองที่เอาเครื่องประดับมาถวายองคสมเด็จพระบรมครู ก็ตั้งมโนปณิธาน
ความปรารถนาวา การที่ขาพระพุทธเจาถวายเครื่องประดับอกแกองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ได
ไปเกิดชาติใดขอใหมีเครื่องประดับอก คือเครื่องแตงกายสวยๆ แบบนี้อยาใหขาดจนกวาจะเขา
นิพพาน
เปนอันวา ทั้งสองทานมีความปรารถนาตางกัน ครั้นเมื่อทําบุญถวายองคสมเด็จพระ
พิชิตมารแลวก็กลับ ทั้งสองทานก็บําเพ็ญกุศลดวยดี ตอมาเมื่อสิ้นชีวิตอินทรียแลว ทั้งสองทานก็ไป
เกิดบนสวรรคเปนนางฟา แตไมรูอยูชั้นไหนตอนตนไมไดบอก ตอมาเมื่อสมัย พระพุทธกัสสปทศ
พล ถือวากัปนี้เปนองคที่ 3 กัปนี้มีพระพุทธเจาทรงมาแลว หนึ่ง พระกกุสันโ พระโกนาคมน พระ
พุทธกัสสป ครั้นตอนสมัย พระพุทธกัสสป อุบัติขึ้น พระนางทั้งสองก็จุติจากสวรรคมาเกิดเปนลูก
สาวของ พระเจากาลิงครัฐ บรมกษัตริย มีความเลื่อมใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ
นามวา พระพุทธกัสสป แลวก็มีลูกสาวอยูด วยกัน 8 คนดวยกันก็ไมขอกลาวนาม สําหรับ ทานผุสดี
จุติลงมาเปนลูกสาวของ พระเจากาลิงครัฐ มีนามวา สุธัมมา สําหรับนองสาวก็มีนามวา อุรัจฉทาราช
เทวี ทั้งสองศรีพี่นองก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรี แตทวาสําหรับทานผูนองเกิดมาครัง้
หลังเพราะอาศัยอธิษฐานบารมี คือวาในสมัยที่ทําบุญกับองคสมเด็จพระชินศรี คือ พระวิปสสีทศ
พล วาตอไปจะเกิดเปนมนุษยกี่ชาติกต็ ามที ขอใหเครื่องประดับอกจึงมีกบั หมอมฉันอยาใหขาด ถาม
วาเครื่องประดับอก ก็ไดแกสรอยเพชร สรอยอะไรตออะไรพวกนีแ้ หละ เปนอันวาเกิดมาในชาตินี้
ทานก็มีเครื่องประดับเสียจนเหลือลนพนจากความตองการ
ตอมาไดสดับพระเทศนาขององคสมเด็จพระพิชิตมารในสมัยอุย 16 ป ก็ปรากฏวาบรรลุ
อรหัตผลเปนพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา นิพพานในชาตินี้

สําหรับ ทานสุธัมมา คือ ผุสดี เดิมอาศัยทีต่ ั้งมโนปณิธานไววา อยากจะเปนแมพระพุทธเจา
องคใดองคหนึ่ง ก็เลยยังไมไดเปนพระอรหันต ตายจากชาตินั้นแลวก็ไปเกิดบน ดาวดึงสเทวโลก
ตอนนี้ก็ไปเปนชายาของ พระอินทร นี่อยากเปนแมพระพุทธเจาเหรอ ตาหงา นะ ไอแกไมปรารถนา
เปนลูกละ ฮึ
เมื่อตอมาเสวยทิพยสมบัติอยูใ น สวรรคชนั้ ดาวดึงสเทวโลก พอสมควรควรแกกาลสมัยที่
จะตองจุตใิ นวันหนึ่ง พระอินทร เห็นวาพระชายาองคนี้หมดบุญวาสนาบารมีจะตองจุติมาเกิดเปน
มนุษยจึงไดชวน พระนางผุสดี ไป สวนนันทวัน และจึงไดกลาววา ผุสดี นองรัก วาระนีพ้ ี่กับเจา
จะตองจากกันเพราะเธอหมดวาสนาบารมี จะตองไปเกิดเปนมนุษยแตการไปเกิดเปนมนุษยคราวนี้
นองตองการอะไรบาง (อันนี้ตองการตํารา ขืนจําไปจํามาผิด พระพุทธเจาวา เทศนคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง ใชไหม ความจริงมันจําไมได จําไปจํามาดีไมดี ไอ 10 ขอ จําได 7 ขอ วาเสียครบ 10
พอดี ฮึ ตาหงา แกนาจะรองแหลไดนา ทศพร วา จําไดไหม (ไมไดครับหลวงพอ) ไมไดเหรอ เรื่อง
พระจําแมน
เปนอันวา ในตอนนั้นจอมบพิตรอดิศร ทาวโกสียเทวราช มาไดเตือนให พระนางผุสดี ทรง
ทราบวาเวลานี้ ผุสดี เธอหมดบุญวาสนาบารมีที่จะเปนนางฟาตอไปเธอจะตองไปเกิดเปนมนุษย แต
วาตองการอะไรขอใหบอก ตองการพรแบบไหนคําวาพรก็หมายถึง ความปรารถนาแบบไหน
ตองการฉันใหได ถาไมเกินวิสัยฉันจะให พระนางผุสดี ก็กราบทูลขอพร 10 ประการที่เรียกวา ทศ
พร พรของทานรูสึกวากระจุม กระจิ๋มมากเกินไป แตวา ชางเถอะ ถาขอไดกห็ มดเรื่องกัน
ถาอยางนั้นขอพรที่ 1 ทานบอกวาขอใหเมื่อเกิดไปเปนมนุษยขอใหตาดําสนิทเปนเงาแวว
วาวเหมือนกับตาลูกเนื้อทราย ปทโธ ลูกตาก็เอาเนอะ ผูห ญิงนี่นะฮึ ตาหงา ขอกระทั่งลูกตาสวย หึ
ขอนี้ พระอินทร ก็บอกวาไดๆ ความจริงลูกตานี้สําคัญเหมือนกันนะ ผูหญิงนะตาเปนอาวุธ ทํา
ตาหวานๆ ดึงใหผูชายใหตายไดเหมือนกัน บางทีคอนขวับผูชาย ไอผูชายหงายทอง ใชลูกตาเปน
อาวุธนะ
นี่ขอที่ 2 ทานก็ขอวา ขอใหคิ้วดําดกดําสนิท เวลานี้เจงเลย หึ ตาหงา คิ้วนี้ขอใหคิ้วตก และก็
ดําสนิทดวย เวลานี้เขาโกนคิ้วเหลือเล็กๆ โกนตายโหงไปเลยนี่ขอผิดสมัย ออ สมัยนั้น เขาชอบคิว้
ดกดําเนอะ (หัวเราะ) ไอเวลานี้แย มีดโกนหมดไปรอยๆ เลมเลย ใชไหม
แลวพรขอที่ 3 ก็อขวาขอใหมีชื่อตอไปเมื่อเกิดเปนมนุษยขอใหมีชื่อวา ผุสดี ตามเดิม (นี่แค
ชื่อนี่ก็เอานะ) แหมเอา ตกลง
แลวตอไปพรขอที่ 4 ขอใหมีลูกใจดี ชอบการใหทานยิ่งกวาชีวิต
ขอที่ 5 ขอวาเวลาที่ตั้งครรภขึ้นมาจะมีลูก ขอใหทองเปนปรกติเหมือนกับหญิงธรรมดา ให
ทองไมนูนขึ้นมา เอาดูซติ าหงา เหอ ถาฉันเปน พระอินทร ฉันก็หายใจไมออก ใชไหม
ขอที่ 6 ขออยาใหถันมันหยอนมันยานเหมือนกับหญิงธรรมดา

ขอที่ 7 ขออยาใหผมมันหงอก ฮึ ความจริงไมแกซะก็หมดเรื่อง ผมไมหงอกฮึ ขอที่ 7 ขอ
อยาใหผมหงอก ใหดําสนิทอยูเสมอ
ขอที่ 8 ขออยาใหรางกายสกปรก หมายความวา ผิวพรรณใหสวยสดงดงามไอคําวา ผุสดี
แปลวา สวยมาก ตีความหมายตามภาษาไทย ผิวพรรณผองใสเปนพิเศษ ไมมไี ฝไมมีฝา ไมมีขี้
แมลงวัน เปนผิวสวยสะอาดบริสุทธิ์เปนพิเศษจึงมีนามวา ผุสดี จึงใครจะขอพรนี้ใหมนั สมกับชื่อวา
ผุสดี คือ มีผิวสวย
ในขอที่ 9 ขอใหมีโอกาสใหอภัยโทษแกนักโทษทุกระดับชั้น ตั้งแตโทษเล็กถึงโทษ
ประหารชีวิต
ขอที่ 10 ขอใหไดมเหสีของพระราชาในแคลน สีพี แหม เอาหนักนะเปนอันวาพรทัง้ 10
ประการนี้ ปรากฏ พระอินทร บอกวา เปนไปได พีใ่ หเอไดทั้ง 10 ประการ
หลังจากนัน้ พระนางก็จตุ ิมาเกิดในตระกูลของ พระเจามัทราช ตอมาก็ปรากฏวาเมื่อโต
ขึ้นมาเปนสาว พระเจาสีวีราช ก็ทรงขอใหแกลูกชายคือ พระเจากรุงสญชัย ขอเลายอๆ นะ ตอนนีไ้ ม
มีความสําคัญเทาไหร เห็นวาตอนนี้ก็มีความสําคัญวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องอธิษฐาน
บารมี ในการทุบญมีความสําคัญ นี่ฟงเทศนเขาจับกันตรงนี้นะ วาการบําเพ็ญกุศลแตละครั้งมันควร
จะมี อธิษฐานบารมี นี่ประการหนึ่ง จะเห็นวา พระนางผุสดี ก็ดี พระนองสาวก็ดีสองทานนี่มีความ
ปรารถนาไมเสมอกันนี้เปน อธิษฐานบารมี นองสาวตองการความเปนอรหันต แตทวาเวลาถวาย
ของนั้น ตองการใหมีเครื่องแตงกายสวยๆ ทุกชาติ แตกเ็ ปนการบังเอิญ การถวายแกองคสมเด็จพระ
บรมโลกนาถจัดวามีบุญใหญตอนนั้นเปนวาระที่ 2 พบองคสมเด็จพระจอมไตรทรงพระนามวา พระ
พุทธัสสป ตอนนั้นเปนลูกพระราชา พระเจากาลิงครัฐ มีเครื่องประดับมากมันมีมากเสียจนเบื่อ พอ
อายุ 16 ป ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระชินศรีจบเดียวก็เปนพระอรหันตและนิพพานในชาตินั้น นี่จะ
เห็นวาการบําเพ็ญกุศลทาน ถามีการ อธิษฐานบารมี ถาอารมณมันตรง สําหรับ พระนางผุสดี ความ
จริงถาอธิษฐานเชนเดียวกัน ก็เปนพระอรหันตในสมัยนัน้ แตวาทานไมตองการ ทานตองการจะเปน
มารดาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งนี่ อธิษฐานบารมี และอาศัยทีเ่ ปน อธิษฐานบารมี ตองการ
เปนพระมารดาขององคสมเด็จพระชินศรี บุญบารมีมีสวนนี้เปนจุดบังคับไปเกิดทุกชาติจะเปนเหตุ
ใหพระนางไมมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจ จึงมีอารมณผองใสในดานของกุศล
เปนอันวา ตายจากเวลานั้น จากสมัยของ พระพุทธกัสสป จึงไปเกิดบน สวรรคชนั้ ดาวดึงส
เทวโลก เปนชายาของ พระอินทร แตอาศัยบุญบารมีมกี ําลังแกกลา ความจริงไมใชเทวดาจะ
ปรารถนาตามความตองการไดทุกองค อันนี้เทวดาที่จุติลงมาแลวถาปลอยใหหมดอุ องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาจะเกิดเปนเทวดาใหมก็แสนยาก และจุตจิ ากเทวดาแลวจะมาเกิดเปนมนุษย
ก็หายาก สวนมากลงอบายภูมิไปคือลงนรก อาศัยกรรมที่เปนอกุศล แตวา พระนางผุสดี นีแ้ ปลกกวา
เทวดาทุกทานหมดอายุก็จริงแหล แตถาวามีสิทธิพิเศษทั้งนี้เพราะอาศัยที่ปรารถนาเปนมารดาของ

องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทานจึงสรางแตความดีกอนที่จะจุติกลับมีโอกาสขอพรจาก
พระ
อินทร ก็ได และพร 10 ประการก็เปนไปตามความมุงหมาย
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทฟงเทศนจบั จุดนี้ไวนะวาตายแลวมันไมสูญและบุญกุศล
สามารถทําคนใหมีความสุขเปนเทวดาก็ได เกิดใหมก็มีความสุข
เปนอันวา วากันในตอนนี้ตอไปขอวาลัดๆ ตอมาเมื่อวาตามเรื่องก็แคตามเรื่อง ก็ลัดๆ ไป จะ
ไปครางออยๆ ตาหงา ฉันเทศนมากก็ไมไดพังเหมือนกันแรงมันก็ไมมี เปนอันวาหลังจากนี้เมื่อ
แตงงานกับ พระเจากรุงสญชัย แลว ตอนนี้ พระอินทร มานั่งๆ นึกวา เออ พร 9 ประการที่เธอขอไว
มันสําเร็จแลว แลวไอพรขอที่ 10 นะซิ ที่เธอตองการลูกดีๆ ใจบุญนี้ จะเอาใครหนอมันยังไมไดไอ
พรขอนี้ ถายังไมมีผัวขืนใหก็ซวยเหมือนกัน ใชไหม ก็กลายเปนลูกไมมีพอ เหอะ ตาหงา ตองรอเมื่อ
มีผัวเสียกอน ตอนมีแตงงานแลวทานก็มานั่ง เอ พรที่ 10 จะเอาที่ไหน จึงไดคิดขึน้ มาไดวามีหนอ
พระบรมพงศโพธิสัตว ที่จะเกิดเปนองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ที่จะตองบําเพ็ญบารมีอีก
ครั้งหนึ่งเปนครั้งสุดทายคือตองบริจาคใหญ ไดแก ทานบริจาค บุตรบริจาค คือใหลูกใหภรรยาเปน
ทานนั้นก็คือองคสมเด็จพระพิชิตมาร มีนามวา พระสมณโคดม ในเวลานั้นเรียกชื่อวา พระสันตุสติ
เทพบุตร เปนอันวาทานจะไปทูลอาราธนาวา เวลานีถ้ ึงกาลเวลาแลวที่พระองคจะไปเกิดบําเพ็ญ
บารมีตอเพื่อเปนพระพุทธเจาตอไป
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรเปนเทพบุตรบน ชัน้ ดุสติ สมัยนั้น ก็รับอาราธนาแลวจึงเขาเกิด
ในครรภของพระมารดา ขณะที่อยูในครรภของพระมารดาก็ปรากฏพระมารดาอีตอนนั้นแพทอง
หรือวาชนะทองก็ไมทราบ นะ อาจารยหงา นะ เขาเรียกวา แพทอง แตความจรงิคนเราชนะทองมัน
ไมมีนะ ถาชนะทองก็ไมตอ งกิน นี่ตองกินกันทุกวัน ไมวาผูหญิงหรือผูชาย แพทองดวยกันทั้งนั้น
หรือไงฉันก็แพดวยสิ เมื่อเชาก็กินขาวตอนเพลก็กินขาว นี่แสดงวาแพทองทองมันชนะเรา
เปนอันวาในตอนนั้นจิตใจของทานพอใจในการใหทานเปนพิเศษ เพราะความดีของลูก
อยางหนึ่ง ทางความดีของพระนางอยางหนึ่ง ตอมันที่จะคลอดก็ปรากฏวาพระนางอยากจะไปชม
ตลาด จึงขออนุญาตพระราชสวามี พระราชสวามีใหการอุปถัมภเปนอยางดี ใหพนักงานคอยๆ
ประคบประหงม เปนอันวา เวลาที่ไปถึงถนนกลางตลาด เขาเรียกวาตรอกพอคา ทานก็มีลม
กัมมัชวาตปรากฏขึ้นคลอดพระราชโอรสที่นั่น
ตอนนี้ตามเรื่องราวของชาดกปรากฏวาเปนเหตุ
อัศจรรยคือ พระอินทร ก็ดี ชายาก็ดี มาเปนหมอตําแยกันเยอะแยะ เปนอันวาเจาหนาทีใ่ หการ
ประคบประหงมเปนอยางดี แตวาพระราชโอรสองคนี้ก็แปลกเหมือนกัน ออกมาจากพระครรภ
มารดาทรงเดินไปไดหนอยหนึ่ง และก็เปลงวาจาวา อามะ ขาแตแม มีทรัพยสินอันใดบางพอที่จะให
ทานมีไหม ลุกตองการทรัพยสักพันหนึง่ เพือ่ จะใหทาน
นี่ตอนนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ฟงแลวอาจจะแปลก วาเด็กเกิดวันนั้นมันพูดได
อยางไร แตอยาลืมวาเด็กคนนั้นคือ องคสมเด็จพระจอมไตรศาสดาทานพูดได 3 ชาติ คือชาติที่เปน

พระเตมีย 1 ชาติ ชาติที่เปน พระเวสสันดร 1 ชาติ และก็ชาติที่จะเปน สมเด็จพระบรมโลกนาถ อีก 1
ชาติ ชาติสุดทาย 3 ชาตินี่เปน ปรมัตถบารมี พูดได แตพูดไมมากหรอก พูดจบก็เลิกพูด และก็รอ
เวลาการพูดตอไป พระมารดาจึงไดทรงพระราชาทานทรัพยหนึ่งพัน ทานก็ใหทาน
เมื่อพระราชาสวามีทราบเขา ก็ไปใหไปรับกลับเขาพระราชนิเวศน พอ พระเวสสันดร โต
ขึ้นพออายุได 16 ป พระราชบิดาก็ขอ พระนางมัทรี ซึ่งเปนลูกสาวของ เจากรุงมัทราช ความจริงก็
เปนพี่ของ พระนางผุสดี นั่นเอง เปนลูกของพี่ชายของ พระนางผุสดี พระนางมัทรี นี่ขอมาให
แตงงานกัน ภายหลังก็ทรงสถาปนา พระเวสสันดร นัน้ ขึน้ เปนกษัตริย เมื่อทานเปนกษัตริยก็ทรงตั้ง
โรงทาน 6 แหงที่ประตูเมือง ประตูละ 1 แหง กลางใจพระนคร 1 แหง หนาพระราชฐานอีก 1 แหง
เปน 6 แหง ดวยกัน พระราชทานทรัพยแหงละ 1 แสนกหาปณะตอ 1 วัน เปนวาการใหทานอยางนี้
นั้นไมเปนที่จใุ จของ พระเวสสันดร
ขอถอยหลังนิด วันที่ พระเวสสันดร ทรงประสูติจากพระครรภพระมารดาในคืนวันนั้น
ปรากฏวามีนางชางจากปาเหาะมาในอากาศ เอาลูกชางที่เปนเผือกขาวปลอด ซึ่งไมมีในประวัตมิ า
มอบไวในโรงชาง ชางตัวนีต้ อมาใหนามวา ชางปจจัยนาเคนทร หรือ ปจจัยนาค นาคะ แปลวา
ประเสริฐ ปจจัย แปลวา เปนเครื่องสนับสนุน เปนเครือ่ งอาศัย หมายถึง อาศัยชางตัวนี้ทําใหบุคคล
สมบูรณบริบูรณไปดวยทรัพยสิน ฝนฟาก็ตกตองตามฤดูกาล
ตอมาในวันหนึ่งปรากฏวา เมืองกาลิงครัฐ ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลบรรดาประชาชน
ในเมืองนัน้ จึงไดบังคับ ไมใชบังคับ ขอรองไหพระราชาทรงรักษาอุโบสถ เพื่อจะใหฝนตกก็ดี
เหมือนกัน พระราชาก็รักษาศีลอุโบสถ 7 วัน ฝนก็ไมตก ราษฏรก็ขอรองใหตออีก 7 วัน เอา สามเจ็ด
ยี่สิบเอ็ด หวยไมออกนะอยาไปเลนหวยนะ (หัวเราะ) สามเจ็ดนะ ไมใชสามเจ็ดหนึ่ง สามเจ็ดสอง
สามสองหนึ่ง
เปนอันวาฝนมันก็ไมตก บรรดาประชาชนอาศัยเทวดาดลใจ เรื่องนี้เกี่ยวกับเทวดาใหบรรดา
ประชาชนทั้งหลายมีความรูส ึกขึ้นมาวา พระเวสสันดร มีชางอยูเชือกหนึ่ง ชื่อ ปจจัยนาค ชางตัวนี้
ถาไปที่ไหนพืชพันธธัญญาหารก็สมบูรณประชาชนก็ร่ํารวย จึงไดขอใหพระราชานีแ่ ตงทูต คือให
สงพราหมณไปขอชาง พระเวสสันดร นี่เปนเรื่องของพระราชาเพราะเทวดาบันดาลหาเหตุ เอา
เปนอันวาหนอพระบรมโลกเชษฐปรากฏวา เมื่อ ชาวกาลิงครัฐ สงทูตมา วันนั้นเปนเวลาที่ทาน
ออกไปตรวจโรงทานพอดี เมื่อบรรดาพราหมณเห็นองคสมเด็จพระชินศรีที่เปน พระเวสสันดร
หนอพระบรมองศโพธิสัตว จึงเขาไปกัน้ หนากลาววาจาขอชาง พระเวสสันดร ก็คิดวาชางมันเปน
ชางของเรา เอา ขอก็ใหจะแปลกอะไร แตก็นึกในใจวาทําไมคนทั้งหลายจึงชอบแตขอของ ขอของ
ภายนอก อยางขอเงินขอทองขอผาผอนทอนสไบ ขอเครื่องใช ขอชาง ถาเขาทั้งหลายตองการดวงตา
เราอยากจะควักดวงตาให ตองการแขนซายแขนขวาเราก็จะตัดให ตองการดวงหทัยเราก็อยากจะให

ตอนนี้เปน ปรมัตถบารมี คิดและก็ทาํ ไดจริงๆ แตการขอของภายนอกอยางนี้ เราก็จะใหมากแตไมจุ
ใจ แตถึงอยางไรก็ดีปรากฏวาทานก็ให
ตอนี้ไปก็ปรากฏวา ตอนที่ทานใหชางไปแลวตอนนีเ้ รื่องมันเกิดใหญ จึงเกิดใหญเพราะ
อะไร เทวดายุง อีกเรื่องนี้เทวดายุงมาก เทวดาก็ดลใจชาวพระนครใหโกรธ พระเวสสันดร หาวาให
ชางปจจัยนาค ไปแกชาว กรุงกาลิงครัฐ ตอจากนี้ไปบานเมืองชาว กรุงสีพี ขาวยากหมากแพง ฝนจะ
แลงไมตกตองตามฤดูกาลความจริงนี้มันไมใชเรื่องของชาวบาน ทรัพยสมบัติของเขาแตเทวดาดลใจ
จึงพากันมาบังคับ พระเจากรุงสญชัย ใหจบั พระเวสสันดร ฆา โกรธมากไอของของเขา เขาใหดนั
เสือกโกรธ เหอะ อาจารยหงา แตเปนอันวา พระเจากรุงสัญชัย ถามวา ไอชางนั้นนะ มันของลูกของ
เราเขาใหไป ทําไมจึงมีความผิดถึงตองฆากัน
และเห็นวาการนั้นมันยังไมสมควร เทวดาก็คลายอารมณใจของคน เอาไมฆาก็เปนไร แต
จะตองขับไปอยูปา ภูเขาวงกต เอา อีกแลว เอา ตอนนี้ พระเจากรุงสญชัย ก็กลัว คนทั้งหมดก็แห
เฮโลเขามา ก็เอาจึงไดสั่งพนักงานไปบอก พระเวสสันดร บอกลูกยา แตความจริงทานก็ไมไดโกรธ
แตชาวบานบังคับก็มีความจําเปน กษัตริยองคเดียวนี่จะสูเขาไหวหรือ ก็สั่งมาบอกลูกชายวาชาวบาน
เขาใหเนรเทศ ทาน พระเวสสันดร ก็สั่งเจาพนักงานวา ใหไปบอกกราบทูลพระราชบิดาดวยวา เรา
ขอเวลาอีกสัก 1 วัน จะใหไปก็ไมวา แตความจริงเราก็ไมมีความผิด ชางตัวนั้นมันก็เปนชางของเรา
เกิดพรอมกับเรา แตในเมื่อประชาชนไมตองการเรา เราก็จะไปแยงขอเวลาพระราชบิดาสัก 1 วัน
ขอใหทานกอน ตอนวันรุงขึ้นจะให สัตตสตกมหาทาน
สัตตสตกมหาทาน ก็ชาง 700 มา 700 โค 700 อยางละ 700 ชาทาสหญิงชายอยางละ 700
เงิน 700 ทอง 700 แตใหเหลาดวยไมรูเหลา 700 ขวดหรือเปลานะ ฮึ อาจารยหงา ตอนนั้นการให
ทานมีสุราอยูดว ย
ตอนนี้พระสงฆสงสัยจึงไดกราบทูลถามองคสมเด็จพระจอมไตรวาภันเต ภควา ขาแตองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ตามที่พระองคเคยแสดงพระธรรมเทศนามาวา
หนึ่งการใหเนือ้ สดเปนทานก็ดี คําวาเนื้อสดหมายความวาเนื้อทีย่ ังไมสุกเอามาถวายพระ แตวา และ
ประการที่สอง ใหสุราเมรัยเปนทานก็ดีทานสองประการนี้ไมมีอานิสงส ไอเนื้อสดนะ มันเนื้อใส
เกลือแลว ไมเปนไร อาจารยหงา นะ ใชไหม มันไมสด อยาลืมวาไมใชเนื้อดิบนะ นี่เนื้อสด บางที
เอาไปถวายเพลแลว พระฉันไมทันวันรุงขึ้นก็เนาไมมีประโยชนใชไหม อีกประการหนึ่งในสมัย
โนนพระอยูในปา ไมมีฟน ไมมีหมอ ไมมไี ห มีแตบาตรลูกเดียวไปถวายทาน ทานไมรูจะทําอยางไร
ถาใหพระสมัยนี้ เทาไรนากลัวจะหมดนะ กินหมด (หัวเราะ) มีอานิสงสแน
เปนอันวา ถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การใหเนื้อสดอยางหนึ่งใหสุราเมรัยเปน
อยางหนึ่งเปนทาน ไมมีอานิสงส สมัยเปน พระเวสสันดร ทําไมพระองคจึงใหเหลาเปนทาน เอาละ
ซิ ตอนนี้ อาจารยหงา ตอบอยางไรละ

องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดมีพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายการใหทานคราว
นั้น ตถาคตก็ทราบวา การใหเหลาเปนทานมันไมมีอานิสงส แตวา ตถาคตตองการใหเต็มความ
ประสงคของบุคคลผูรับ วาไอคนขี้เหลาเมายานี่ใหอะไรมันก็ไมชอบ แตใหเหลามันึถงึชอบ จึงให
เหลาเปนทาน
ทั้งๆที่รูวาไมมีอานิสงส
แตวาเปนจุดตรงใหชาวบานเขาชอบใจใหมนั ครบ
ไมอยางนั้นไอพวกขี้เหลาเมายามันก็นินทา ใหแตอยางโนน อยางนี้ไมเปนที่ชอบใจใชไหม ความ
จริง สัตตสตกมหาทาน นะ มันทีหลัง ตอนกอนที่จะให สัตตสตกมหาทาน
ตอนนั้น พระเวสสันดร ไดเขาไปหา พระนางมัทรี ถามวา นองมัทรี ทรัพยที่พี่ใหกด็ ี ที่พระ
ราชบิดาพระราชมารดาของนองใหมาก็ดี อยากจะทราบวาจํานวนนี้เก็บไวดแี ลวหรือ พระนางมัทรี
ก็ตอบวา เก็บดีแลวพระเจาขา ทานก็บอกวา นับแตบัดนี้เปนตนไป นองจงพยายามรักษาลูกไวใหดี
เลี้ยงใหดีและจงอุปการะบิดาและมารดาของพี่ดวย อีกประการหนึ่งทรัพยที่มีอยูจงแบงออกเปน 4
ประเภท ให 4 สวนนะ อยาเอา 4 ไปหารนะ แบงเปน 4 ประเภท 1. ชําระหนี้เกา 2. เปนเจาหนี้ใหม
3. ฝงไว 4. ทิ้งเหว อาจารยหงา ยิ้มนะ ฝงไว ตาหงา ชอบนะไปขุดเอา พระนางมัทรี จึงถามวาทรัพย
ที่แบงเปน 4 ประเภทนี้หมายความวาอยางไร ทานบอกวาคําวา
ชําระหนี้เกา ก็หมายความวา สนองคุณทัง้ บิดามารดาและผูมีพระคุณใหมีความสุข นี่สวน
หนึ่งแบงไว และแบงไวตามสมควรแกทรัพยที่พึงมี
เปนเจาหนี้ใหม ก็หมายความวา ทะนุบํารุงบุคคลที่อยูในปกครอง เชน ลูกหญิงลูกชายเปน
ตน ใหมีความสุข ใหการศึกษาใหดี
ไอฝงไวนหี่ มายความวา
แบงทําบุญใหทานการกุศลแกคนทีม่ ีความยากจนเข็ญใจใหมี
ความสุข เปนการฝงไวกนิ ชาติหนา
ทิ้งเหว กันเอาไวเพื่อกินอยู กินใชเพื่อตน
พระนางมัทรี จึงถามวา ทีพ่ ระองคตรัสอยางนี้มีความหมายวาอยางไร พระเวสสันดร ก็
บอกความใหทราบวา การทีไดให ชางปจจัยนาเคนทร แกพราหมณไปชาวบานเขาไมชอบใจ พระ
ราชบิดาเนรเทศพี่
ขอเลาลัดวา พระนางมัทรี ก็ขอติดตามเอาลูกทั้งสองไปดวย เปนอันวาวันรุงขึ้นหลังจากนั้น
เวลาที่ปรึกษากันอยูก ็ปรากฏวา พระนางผุสดี ผูเปนพระมารดาทราบวาลูกชายจะถูกเนรเทศก็เขามา
หา พอแตถามทราบความแลว จึงไดไปกราบทูลพระราชสวามี ความจริง พระเจากรุงสญชัย ทานก็
ไมไดโกรธทานก็รักลูกของทาน ทานก็บอกวา นัน้ มันเปนไปตามประสงคของชาวบานเขาทํากัน
และก็เปนประเพณีที่บรรดาพระราชาทั้งหลายเหลานั้นจะตองปฏิบัติตาม เพราะชาวบานเขาตองการ
เปนอันวา เมือ่ พระเวสสันดร ใหทาน สัตตสตกมหาทาน แลว รุงขึ้นวันที่สามก็พา พระ
นางมัทรี กัณหา และ ชาลี ไปลาพระราชบิดาและพระราชมารดาขอตัดลัดแตเพียงใจความวา เวลา
นั้นพระราชบิดาก็ดี พระราชมารดาก็ดี ก็ทรงโศกเศราโศก็มีความรักในลูก แตทวาหามปรามไมไหว

เปนอันวาทานทรงอนุญาตใหไป การปรึกษาหารือคุยกันไป ถวงกันไปถวงกันมา คืนนั้นคุยกันทัง้
คืน พอดี
วันรุงขึ้นราชรถสําหรับที่ พระเวสสันดร จะตองเสด็จไปสูปาหิมพานตก็มาถึงหนาพราน
หลวงหนาประตูวัง พระเวสสันดร จึงไดพา พระนางมัทรี กัณหา ชาลี ขึ้นรถ ปรากฏวาออกจากปา
ออกจากพระราชนิเวศนเขตพระนคร ตอนนี้ที่มาจบ กัณฑหิมพานต ตอไปก็เปน ทานกัณฑ เอะ นี่
มันกัณฑละเทาไรละ ตาหงา หึ นี่ไมใช มันกัณฑละเทาไร ราคา ฮึ เมื่อสมัยกอนเขาคาถาละบาท
เดี๋ยวนี้เงินมันขึ้นราคา
เปนอันวาตอน ทานกัณฑ ขาววา พระเวสสันดร ถูกเนรเทศแพรไปบรรดาประชาชน
ทั้งหลายในวังก็ดี นอกวังก็ดี คนที่เขามีความหวังดีกด็ ี เพราะไอคนมารองมันกลาววาในนามของ
ประชาชนอยางที่เขาชุมนุมกันเมื่อสมัย 2-3 ปที่แลวละนะ ประชาชนตองการอยางนั้น ประชาชน
ตองการอยางนี้ ความจริงประชาชนไมกี่คน ประชาชน 40 ลานคนไมเห็นดวย ไอคนไมกี่คนรอยคน
มันก็บอกวาประชาชน คราวนี้กเ็ หมือนกันจะไปโทษประชาชนไมได มันเปนเรื่องของเทวดาดลใจ
ทุกคนก็มีความเสียใจสาปแชงคนผูดา ใชไหม คนผูขบั ไล แตทวาก็ยังมีคนจัญไร คือเบียดเบียน
ขางหนา ตอนนี้เปน ทานกัณฑ เพราะอะไรก็เพราะวาทานเดินทางไปในคราวนัน้ ก็มีรถคันหนึ่ง ก็มี
มา 2 ตัวเทียมไป แตก็มีพราหมณจัญไรมาดักทาง ขอมาเสียอีก พระเวสสันดร ก็คิดวา ไอมานี่มัน
เปนของนอกกาย ทําไมเราจะใหไมได ชีวิตจิตใจของเรายังใหได จึงทรงพระราชทานมาเมื่อ
พระราชาทานมาแลว การออกปาคราวนั้นมันเปนเรื่องของเทวดาจะเลือก หรืออยางไร เขาวาแก
เลือก เดี๋ยวก็ตบหนาตายโหงเลย อาจารยหงา นะ
เทวดาดลใจ เมื่อเห็นวา พระเวสสันดร มีแตรถไมมีมาทําอยางไร เทวดาก็ตองแปลงเปน
ละมั่ง มาลากรถ ใชไหม ทุกขโต ทุกขฐานัง ใครกอทุกขัง ภายหลังควรจะไดใชไหมละ เปนอันวา
เทวดาก็แปลงไปจากเปนละมั่งไมเปนมามาลากรถหนังสือมันไปถึงไหนก็ไมรู พลิกมันสงไปอยางนี้
แหละ มันไมจบกัณฑนี้ อาจารยหงา ไอพลิกหนังสือมันไมรูจะจบตรงไหน จบถึง เมืองมัทราช ใช
ไหม เออ ไอพลิกหนังสือ พลิกหาที่จบไมใชอะไรหรอก เปนอันวา ตอมาไมชาก็ปรากฏเดินไปอีก
หนอยหนึ่ง มีพราหมณมีคนมาขอรถ ไอพราหมณนกี่ ็แปลก ขอมาไปรายหนึ่งรายหลังมาขอรถ มัน
จะลากรถไปอยางไร ควรจะขอละมั่งไปดวยนะ ใชไหมจะลากรถไป พระเวสสันดร ก็ทรง
พระราชทานให ตอนนี้เมื่อเขาเอารถไปละมั่งก็หายเพราะเปนละมั่งเทวดา พระเวสสันดร กับ พระ
นางมัทรี พระเวสสันดร อุม พระชาลี พระนามัทรี อุม กัณหา ทานไมสบายเดินดง
เปนอันวา ทัง้ สองทานอุมไปเด็กนอยทั้งสองก็พากันรองอยากจะไดดอกไมอยางนั้น จะ
ไดผลไมอยางนี้ ไอปาทั้งสองขางมันก็รื่นรมยดีนามีความสุข แตสิ่งที่เปนนาอัศจรรยกค็ ือ เมื่อลูกทั้ง
สองนั้นตองการอะไร ตนไมก็นอมกิ่งอันนั้นไซรใหมาใกล เขามาเอื้อมหยิบได พระนางมัทรี ก็เห็น
ความอัศจรรยของ พระเวสสันดร เมื่อทานทั้งสองบทจรเสด็จไปก็ถึง เมืองเจตตรัฐ คือ เปนเมือง

ของ พระนางมัทรี แตวา พระเวสสันดร ไมมีความปรารถนาจะเขาไปในเมืองนั้น จึงไดพกั อยูท ี่
บรรณศาลาหนาเมือง ไปพักอยูที่บรรณศาลาหนาเมือง สําหรับ พระนางมัทรี ก็ทรงดําริวา การเรามา
พักอยูที่นี่ ควรจะใหพระราชาในเมืองนัน้ ทรงทราบ เพราะสวนมากเปนพระเจาพี่ เมืองนี้เปนเมือง
ใหญ มีราชวงศหมดดวยกันหกหมืน่ คนนี่เฉพาะราชวงศนะ เปนเมืองใหญมากมีความอุดมสมบูรณ
มาก พระเวสสันดร อยูภายในศาลา พระนางมัทรี จึงมายืนอยูห นาบรรณศาลา บรรดาประชาชน
ทั้งหลายเห็นก็ทราบวา พระนางมัทรี นีเ่ คยเปนพระราชธิดาของเมืองนี้ จึงเขาไปกราบนมัสการ
กลาววา พระแมเจาทําไมทําอยางนี้ ไมนา จะมีความลําบากอยางนี้ พระนางมัทรี ก็ไมตรัสอะไร
ตองการใหเปนขาวใหพระเจาพี่ทั้งหลายทรงทราบ
เมื่อบรรดาประชาชนเห็น พระนางมัทรี อยางนั้น ก็ไปกราบทูลใหบรรดากษัตริยในเมือง
นั้นทราบ กษัตริยในเมืองนัน้ ทั้งหมดก็ออกมาหา พระเวสสันดร และ พระนางมัทรี ถามทราบความ
แลวจงไดบอกวาขอใหอยูทนี่ ี่กอน พวกขาพเจาจะขอเจรจากับ พระเจากรุงสญชัย ซึ่งเปนพระราช
บิดา หวังวาคงจะใหอภัยโทษ พระเวสสันดร ก็ไมยอมรับเพราะถาทําอยางนั้นเมืองทั้งสองจะตอง
รบกันบุคคลจะตองตายเพราะเรา เพราะเราผูเดียวเปนการมันไมสมควร ฉะนั้นพระราชาเมืองนั้นจึง
กลาววา ถาอยางนั้นก็ขอพระองคเปนพระราชาเมืองนั้น ขาพระพุทธเจาจะมอบสมบัติใหและจะขอ
เปนลูกนอง พระเวสสันดร ก็ไมตองการเพราะการมาคราวนี้ ขาพเจาตองการอยางเดียวคือ เปน
นักพรต เปนดาบส จะบวชเปนฤาษี บําเพ็ญบารมีใน เนกขัมบารมี
ในเมื่อกษัตริยท ั้งหลายออนวอนเทาไร พระเวสสันดร ไมตองการตามนั้นก็ตองตามใจ แต
วากอนทีจ่ ะไปก็เลี้ยงดูปูเสือ่ เอะ เลี้ยงดูและก็ปเู สื่อ ปูเสื่อใหนั่งนะไมใชปูเสื่อเลนไฟนะ เปนอยางดี
นะ (หัวเราะ) ตาหงา นะ เออ เดี๋ยวแกจําเลือกจําผิดไปละซวย บอกไมถูกใจ ใชไหม (หัวเราะ)
เปนอันวา เลี้ยงดูเปนอยางดีจึงไดแจงเขตที่ พระเวสสันดร นี้จะไปวา เขาวงกต ไป วงกต ไปปาหิม
พานตเปนแดนนักพรตทั้งหลายอยู เปนทีร่ ื่นรมย มีสระโบกขรณี มีสถานที่สวยสดงดงงามขอให
พระเวสสันดร ไปทางนั้นและก็ให เจตบุตร คือคนที่มีความสําคัญคนหนึ่งปองกันอยูระหวางปาก
ทาง เพราะไมตองการใหใครไปรบกวน พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัคว
เมื่อ พระเวสสันดร เดินทางลัด แตความจริงๆ แลว ทางเสนนั้นจาก กรุงสีพี มาถึง เจต
ตนคร นี่ 60 โยชน ควรจะเดิน 60 วัน เทวดาก็ดลบันดาลใหเดินแตเพียงวันเดียว แตสําหรับการ
เดินทางจาก กรุงเจตตรัฐไปที่เขาวงกต ก็นับเวลาเปนวันเหมือนกัน แตถาวาเทวดาก็ชวยสนับสนุน
ใหคุณ ใหทานทั้งสองใหเดินไปใกลๆ เพียงแควันเดียวก็ถึง นี่ความจริงเทวดาก็ยุงๆ นะ ตาหงา นะ
แตวาเปนเรื่องของหนอพระบรมพงศโพธิสัตว อันนี้กจ็ บ ทานกัณฑ นะสินะ
ตอไปนี้ก็ วันประเวศน นี่ วันประเวศน ก็ไมตองพูดอะไรกันมาก ก็เดนิปานะ วัน วอแหวน
ไมหันอากาศนอหนุ เขาแปลวา ปา ประเวศน เดินเขาปาหลังจากนัน้ มา พระเวสสันดร หนอพระ
บรมพงศโพธิสัควกับ พระนางมัทรี ตางก็อุม กัณหา ชาลี เขาปา มี เจตบุตร เปนคนรักษาตนทาง ไอ

คนรูหนังสือก็ไมสงไปเลือกสงคนไมรูหนังสือไป มันก็เกิดเรื่องเทานัน้ ละ เดี๋ยวก็ดูตอนจบเขาจบกัน
ตรงไหน
เปนอันวาเมื่อเขาไปถึง เขาวงกต ก็เกิดความอัศจรรยวามีไมใชถ้ํามี อาศรมอยู 2 หลัง และก็
มีเครื่องแตงกายสําหรับฤาษีไวครบถวน มีสระโบกขรณี มีบัว มีพฤกษชาติอยูในนัน้ และบริเวณ
ลานทังหมดก็เตียนลื่นคลายๆ กับคนมาทําไวแตความจริงไมใชคนทําอันนี้เปนเรื่องของ พระอินทร
ใช วิษณุกรรมเทพบุตร เมือ่ เวลานี้ สันดุสิตเทพบุตร ซึ่งเราไปอาราธนาใหลงมาเกิด กําลังจะมา
บําเพ็ญบารมีครั้งใหญนั่นก็คือ
หนึ่ง ถือ เนกขัมบารมี เปนนักพรต
ประการที่สอง จะบําเพ็ญบารมีจบบทในฐานะที่จะเปนพระพุทธเจา ในคราวนีจ้ ะตอง
บริจาคลูกเปนทาน บริจาคเมียเปนทาน จัดวาเปนธรรมใหญที่เราจะหาไมไดการบําเพ็ญกุศลบุญราศี
ในคราวนี้ นีพ่ วกปพ าทยอยาหายไปหมดนะเดีย๋ วเหนื่อยๆ ก็พักคอยตีปพาทยนะ อยาไปนอนหลับ
ซะหมดละ
เปนอันวา เมือ่ พระนางมัทรี พระเวสสันดร กัณหา ชาลี เขาไปถึงที่นั่นเห็นเปนความ
มหัศจรรย ไปชมบริเวณนั่นดู มันรื่นรมยหรรษาไปทุกอยางคาดไมถงึ ตนไมดอกไมก็สะพรั่งพรึบนา
ชื่นใจ เดินเชาไปใกลอาศรม เห็นเขาเขียนหนังสือไวขางหนาวา อาศรมหลังนี้เปนของ พระ
เวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตวและก็อาศรมหลังนี้เปนของ พระนางมัทรี รวมกับ กัณหา ชา
ลี เขาไปดูในพื้นที่มีเตียง มีตั่ง มีที่นั่ง มีทนี่ อน แตหมอขาวไมยกั มีนะ อาจารยหงา นะ ไมมหี มอขาว
เขาไมไดทํานาไวไวนะ ไอแกจะเลือกหุงขาวกินมันไมมีนา พระเวสสันดร จึงไดกลาวกับ พระนาง
มัทรี วา มัทริ ดูกร มัทรี นองรัก เมื่อมาถึงสถานที่นี้แลว เราจะถือ เนกขัมบารมี คือการบวช
นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ขอให แมมัทรี ถาไมมีความจําเปนประการใดแลว เวลาราตรีจงอยามาหาพี่
และก็จงอยาคิดวาพีน่ ี้เปนสามีของเธอ เราตางคนตางบวช ตางคนตางจําศีล ตางคนตางถือพรต
พรหมจรรยแลวเอก็จงเลีย้ งลูกนอยทั้งสอง
นี่ เอาเปรียบเหมือนกัน ความจริงลูกเปนลูกของ พระนางมัทรี นะ ใชไหม อาจารยหงา ลูก
นี้ไมใชลูกของ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ออกมานี่ ก็เปนลูกของ พระนางมัทรี ลูกทั้งสองคนนี้
เปนหนาที่ของเธอ จะตองเลี้ยง สําหรับพี่ก็จะขอถือตั้งจิตบําเพ็ญพรตพรหมจรรยใหเต็มที่ พระนาง
มัทรี ก็ตอบวา ถาพระองคทรงพรตฉันใดหมอมฉันก็จะทรงพรตฉันนั้นและบรรดาลูกทั้งสองก็
กราบทูลพระราชบิดาพระราชมารดาวา เมื่อพระราชบิดาและพระราชมารดาทั้งสอง ตองการบวช
เปนฤาษีทรงพรตฉันใด หมอมฉันทั้งสองนี้ก็จะทรงพรตฉันนั้น
เปนอันวา เมือ่ ทํากติกาสัญญากันเสร็จเรียบรอยแลว ตางคนตางก็ทรงเครื่องอันดับเครื่อง
ของนักพรต คือ ฤาษีทั้งหมดนี้ก็ตา งคนตางมีความสุขกันอยูดว ยดีเพราะอาศัยพรตพรหมจรรย
เปนอันวามาถึงตอนนี้ปรากฏวาจบ วันประเวศน มันก็ชักเหนื่อยแลวซินะ ขอบรรดาทานพุทธ

บริษัททั้งหลาย พักคลายการเหน็ดเหนื่อยสักเล็กนอย เพราะเวลาเกือบจะหนึ่งชั่วโมง ขอบรรดาป
พาทยทั้งหลายจงบรรเลงเพลงประจํากัณฑคือวา ทศพร หิมพานต ทานกัณฑ และก็ วันประเวศน นี่
กัณฑดวยกัน ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป เออ เหลือเวลา 2-3 นาที
พระนางมัทรี ก็มีหนาที่หาผลไมมาถวาย พระเวสสันดร และลูกทัง้ สองและพระองคเอง
ดวยความจริงกุลสตรีที่เปนตระกูลกษัตริยไ มเคยทํางานหนักมากอนแตอาศัยที่ พระเวสสันดร หนอ
พระบรมพงศโพธิสัตว ปรารถนาพระโพธิญาณ และ พระนางมัทรี นีน้ ั่นก็เปนคูบารมีกันมาตั้งแต
ตนไมเคยคลาดกันแมแตชาติหนึ่งทุกๆ ชาติหนอพระบรมพงศโพธิสัตวมีแตความลําบากมากไมเคย
มีความสุข จะตองการจะปลดเปลื้องความทุกขของบุคคลอื่น มาตอนนี้ทานกลาวถึง ตาชูชกสงา เอย
ไมใชนะ (หัวเราะ) แกชื่ออะไร ชูชก ออ เลยนึกขึ้นมาได ตาหงา เมื่อเชาเห็นรองโวยๆ ขอนั่นขอนี่
เหมือน ชูชก ละนะ
ตาชูชก นี่เปนคนประหลาด ความจริง ชูชก นี่เกิดวันเดียวกับ พระเวสสันดร หนอพระบรม
พงศโพธิสัตว ถาจะถือวาเปนสหชาติก็เปนได แตถาวาระยะหางกันเพียงชั่วไกขันจบนะ ตาหงา ไก
ขันเอกอี๊เอกเอกนะ ไกขันจบ เขาบอกวา พระเวสสันดร เกิดเมื่อเวลาเริ่มขัน แต ชูชก ไกขันสุดเสียง
เกิด คนเกิดวันเดียวกันปเดียวกัน ในคืนเดียวกัน ชัว่ โมงเดียวกัน ใชไหม แตคลาดระยะเวลากัน
ชั่วขณะนิดเดียวก็กลายเปนคนที่มีฐานะตางกันคือ พระเวสสันดร ไดเปนกษัตริยอนั ดับสูงสุดนี่วา
ที่สุดกับที่สุดเจอกัน ชูชก ก็เปนขอทานจนที่สุด ใชไหม นี่เวลาเกิด ทานบรรดาทานพุทธบริษัทจะ
ถือวาเกิดวันเดียว ปเดียว เดือนเดียวกันนะ และก็มีบุญบารมีเทากันไมได
จะขอแยกเรื่องสักนิดหนึ่งคือวาเรื่องสมัยที่เขาปลอยคน เกาะตะรุเตา สมัยนั้น ทาน ส.
เศรษฐบุตร คือ หลวงมหาสิทธิโวหาร ให โหรแฉลม เลี่ยมเพชรรัตน ดู และก็บอกวันเดือนปเกิด
บอกเวลาตกฟาก พอ โหรแฉลม เขียนเวลาเขียนตรงไปแลวบอกวา ถาไอเวลาตกฟาก พอ โหรแฉลม
เขียนเวลาเขียนตวงไปแลวบอกวา ถาไอเวลาตกฟากของแกเวลานี้มันไมใช ส.เศรษฐบุตร หรอกมัน
ตองเปน หลวงมหาสิทธิโวหาร เพราะฉะนั้นแกบอกวาเวลาตกฟากผิด โหรแฉลม ดูเกงมาก แต
ปรากฏวาพอวันอาทิตยแมก็เยี่ยม แมเปนคุณหญิง เพราะวาแมเปนคุณชายไมได ตั้งแตเกิดมาเปน
ผูหญิง เขาก็เรียกวาคุณหญิง แตเขามาตั้งอีกทีวาเปนคุณหญิงอีกทีนะ ตั้งซอนไมเปนเรื่องเปนราว ก็
เลยถามแมวาเวลาตกฟากเทาไร แมบอกวาพอจดไว กลับไปก็นําเอาเวลาตกฟากไปใหดูปรากฏวา
คลาดไป 3 นาที ใชไหม เพราะเวลามาให โหรแฉลม บอกวา นี่ซิมันถึงจะถูกนี้ถาเวลาอยางนี้จริงๆ
มันเปน ส. เศรษฐบุตร ไมใช หลวงมหาสิทธิโวหาร
นี่เปนอันวา ชูชก กับ พระเวสสันดร ก็เหมือนกัน เกิดวันเดียวกัน แตคลาดเวลา แคไกเริ่ม
ขัน กับไกขนั จบ คนก็ถึงทีส่ ุดดวยกันทั้งสองฝาย คือ พระเวสสันดร สูงที่สุด รวยที่สุด ชูชก ต่ําที่สุด
และก็จนที่สุด ใชไหม เขาเรียกวาที่สุดกับที่สุดเจอกัน ในขณะนั้น ตาชูชก แกไดเทีย่ วขอทาน แตวา
เปนขอทานในการเกิดปเดียว วันเดียว เดือนเดียวกัน ถึงแมวาฐานะจะตางกัน แตก็มีความฉลาด

คลายคลึงกัน พระเวสสันดร ก็ฉลาดในดานของกุศล ชูชก ก็ฉลาดในการเขาถึงใจคน ไปพูดกับใคร
ที่ไหน ขอที่ไหนเขาใหที่นนั่ แตไมแนนะขอทานเวลานี้มีเงินฝากธนาคารเปนลานหนึ่ง ฝากประจํา
ใชไหม
เปนอันวา เปนคนมีวาทะดี เมื่อหาของมาไดอยางนี้ หามาไดมากๆ ก็ไมรูจะเก็บที่ไหน ก็ไป
ฝากเพื่อนเขาไว เมื่อหาไดกฝ็ ากเพื่อนไวทงั้ เงินทั้งทอง ของใชตางๆ มากมายหลายประการดวยกัน
เปนอันวาเมื่อตอมาไมชาไมนาน ตาชูชก แกก็อยากจะไดสตางคใช อยากมีเงินใชไอเพื่อนจัญไร
นั้นนะรับฝากเงินฝากทองเขาไปแลว เห็น ตาชูชก หายไปหลายป คิดวาไอหมอนี่คงจะตาไปเสียแลว
เลยเอาเงินไปเลนไฟหมด และพอ ชูชก กลับมาจะทวงเงินทวงทองแตไมมีให ชูชก แกก็เอาเรื่อง
เปนอันวาเพื่อนคนนั้นก็มีลูกสาวสวยอยูคนหนึ่งชื่อวา อมิตตดา จึงเอาลูกสาวแลกเงินใหเขา แตอ
มิตตดา นี่เปนคนดีมาก ไดรับการอบรมมาเปนอยางดีถึงแมวาจะมีสามีแก ก็ถือวาเราตองทํา
ภาระหนาที่ภรรยาใหดีที่สุด ตาชูชก แกจึงไดประคับประคอง อมิตตดา ไปสรางบานอยูแหงหนึง่
แลวก็ขอทานมาเลี้ยง อมิตตดา เปนคนดีมาก ปฏิบัติสามีเปนอยางดี ก็เปนเหตุใหบรรดาผูชายแถว
นั้นหนุมๆ มีเมียสาม กลับไปเห็นภรรยาของ ชูชก เขาเปนสาวผัวแก แตวาปฏิบัติดี กลับมาบานของ
คนนี้ ปรากฏวาเมียปฏิบัติไมดีเหมือนเขาไดดาวานินทาวารานเสียดสี บรรดาสตรีทั้งหลายเหลานั้นก็
พากันเกลียด นางอมิตตดา เกลียดทําไม ทําดีเกินไปเวลาที่ นางอมิตตดา ไปตักน้ําเธอก็มาดา มาวา
มานินทาดวยประการทั้งปวง อันนี้ไมขอพรรณนา
เปนอันวา นางอมิตตดา ทนไมไหว วันนั้นตักน้ําไมไดรองไหกลับไปบอกให ชูชก วา
นับตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไปไมตักน้ําอีกแลว เพราะวาคนทั้งหลายเหลานั้นจะมาแกลงดา ยืนดา ยืนวา
อยู ชูชก ก็บอกวาไมเปนไร เธอถาเธอทําไมไดตาจะทําเอง อมิตตดา ก็บอกวา การที่ภรรยาใชสามี
ทํางานเลี้ยงตนแบบนี้ไมใชหนาที่ของภรรยาที่ดี งานภายนอกเปนเรือ่ งของสามี แตวางานภายในนี่
ตองเปนเรื่องของภรรยา ชูชก ก็ถามวา ถาอยางนั้นจะทําอยางไร แกก็บอกวาตองไปหาคนรับใชมา
ใหฉัน ถาไมมคี นรับใชฉันก็ไมอยูกับตา อีตอนนี้ ตาชักใจหายวาบ ใชไหม อาจารยหงา นะ ถาไมได
การแลวโวย กูเมียสาวเสียดวยซินะ
จึงไดถามวาคนรับใชจะหาที่ไหน ตองขอทานเขากินจะเอาเงินทีไหนไปจางเขา ตอนนั้น
ทานกลาววาเทวดาดลใจ ความจริงเรื่องของ พระเวสสันดร ที่เขาปานี่มันอยูไกลแสนไกล เวลานั้น
วิทยุก็ไมมี ขาวหนังสือพิมพก็ไมมี แต อมิตตดา ก็กลาวกับ ชูชก วา เวลานี้ พระเวสสันดร หนอพระ
บรมพงศโพธิสัตวทรงเมตตาปรานีแกบุคคลผูยากจนเข็ญใจ ใครขออะไรก็ให เวลานี้ถูกเนรเทศไป
อยู เขาวงกต ในหิมพานต และก็มีลูกหญิงลูกชายอยูสองคน คือ กัณหา และ ชาลี หากวาทานไปขอ
ลูกทั้งสอง ของ พระเวสสันดร มาทานคงให
เขาเรียกวาเทวดาจอมเสือก เอย ไมใชเสือ เทวดาจอมชวยนะ เปนอันวาเมื่อ ชูชก ไดทราบ
อยางนั้น ก็หาเสบียงกรังและก็พยายามหาทุกสิ่งทุกอยางมาใหครบถวน หอบฟนตักน้ําใหเต็มตุม เอา

ฟนมาไวใหเต็มใตถุน หาอาหารเอาไวจนเสร็จแลวกลาววา เมื่อพี่ไปแลวเจาเวลากลางคืน จงอยาไป
ขางนอก หวงเมียสาวนะใชไหม แตทวาเมือ่ ชูชก ออกจากบานไมชาไมนานเทาไร อมิตตดา ก็เลยมี
ผัวใหมดีไหม ตาหงา เหอะ ตาหงา มีเมียแลว ก็มีเมียใหมนะ ชาวบานเขาก็รู ไมไดขายพูดให
ชาวบานฟง (หัวเราะ)
เปนอันวาตอนนี้ พระอรรถกถาจารย นะในบาลีนี่มี อรรถกถาจารย นีค่ ือพระอรหันต ทาน
อธิบายตอนนีไ้ ววา ทําไม อมิตตดา จึงไดมผี ัวแก และตอมามีผัวหนุม และทําไม ชูชก จึงไดมีเมียสาว
นี่นักบูชาพระจําใหดีนะ ตามพระบาลีทานกลาววาที่ ชูชก มีเมียสาวก็เพราะวา แกชอบบูชาพระ
รัตนตรัยดวยดอกไมตมู ๆ ใชไหม เปนดอกบัวก็ดอกบัวตูม สําหรับ อมิตตดา นั้นในตอนตน เวลาที่
จะบูชาพระรัตนตรัยเห็นดอกไมสวยๆ เสียดายเอาไวดู ไอดอกไหนมันรวงมันโรยมันเหี่ยวก็ไปบูชา
พระรัตนตรัย อันนี้แหละเปนอัจจัยให นางอมิตตดา มีผัวแก ใชไหมและทานกลาววาที่ไดสามีหนุม
ในภายหลัง ก็เพราะวาตอนภายหลังแหงชีวติ คือวาในระยะตอมา นางอมิตตดา มาพิจารณาตอนหลัง
คงจะฟงเทศนเขาใจจึงไดนําดอกไมตูมมาถวายพระรัตนตรัย
ฉะนั้น เมื่อ ชูชก ออกจากบานไปแลวไซร ก็ปรากฏวา นางอมิตตดา ไดผังใหมเปนผัวหนุม
ตอนนี้จะมากลาวถึง ตาชูชก ออกไปจากบาน เมียมีผัวใหมแกก็ไมรู จิตใจยังรักเมียอยู คิดวาจะเอา
หาคนรับใชมาใหโฉมตรู คือ อมิตตดา นี่ไอการจะไปปาหิมพานตในตอนตน แกก็พูดกับ นางอมิตต
ดา วา ปาหิมพานตมันอยูทไี หน ฉันก็ไมทราบ และทางไกลอยางนี้จะไปไหว ฉันก็แกแลว อมิตตดา
ก็กลาววา ทานมิใชวิสยั นักรบ ถานักรบจริงๆ ละก็ ถาเปนนักรบก็หมายความวายอมแพตั้งแตยังไม
ทันรบ ไองานแคการเดินทางแคปาหิมพานตไมทันจะไป ก็บอกวาไปไมไหว ถาแกไมไปฉันมีผัว
ใหม อีตอนนีม้ ันยุงละ ตาหงา นะ นี้ ชูชก แกไมทราบวาปาหิมพานตอยูทางไหน จึงเขาไป เมืองเชตุ
ดร เมืองของ พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตว
ในตอนนี้ปรากฏวา ชูชก ขึน้ ไปถามหาวา เวลานี้ พระเวสสันดร อยูทีไหนบรรดาประชาชน
ทั้งหลายที่เขามีความรักใน พระเวสสันดร และก็มีความอาลัยใน พระเวสสันดร เพราะวา พระ
เวสสันดร ทรงใหทาน 6 โรง นอกกําแพงเมือง 5 โรง ในกําแพงเมืองอีก 1 โรง คนยากจนเข็ญใจก็
ไมตองกลัวจะอดตาย และอาศัยเมื่อ พระเวสสันดร อยู ชางปจจัยนาเคนทร อยู ชาวเมืองนัน้ ก็
ปรากฏวามีแตความอุดมสมบูรณแตที่ พระเวสสันดร ตองจรจากเมืองไปก็เพราะอาศัยการให ชาง
ปจจัยนาเคนทร คือมีคนมาขอ
ตาชูชก มีสภาพเปนขอทาน เวลานั้นเมื่อบรรดาชาวบานถามหา ไดทราบวาเขาถามหา พระ
เวสสันดร เขาก็พากันโกรธ เพราะไอคนจัญไรแบบนี้ ทีม่ ันทําให พระเวสสันดร ตองเขาปาไป และ
ก็ไลตีบาง ไลขวางบางดวยกอนดิน ทอนไมและกอนหิน ตาชูชก ก็วิ่งหนีไปอีลมซมซานไป เทวดาก็
ดลใจใหตรงไปทาง เขาวงกต เมื่อไถลเขาไปปาแลว คนก็เดินทางกลับบานไปหมด แกขวางไมไหว

แกเหนื่อยนะ ชูชก เดินเร็วเทวดาชวยไมใหคนจะตาย เมื่อเดินทางตอไปก็ปรากฏวาไปถึงจุดหนึง่ ที่
เจตบุตรนายพราน กั้นหนาอยูประตูตนทาง
ตอนนี้จบ ชูชก จบงายๆ เลยนะ ตอนนีก้ ็เปน จุลพน เปนอันวาเมือ่ ตาชูชก เขาไปใน
สถานที่นั้น ตาเจตบุตรพราน แกเห็นเขา กอนที่จะเขาไปถึง ก็มีสุนัขไลเนื้อ ไลกัด เพราะพรานแก
เลี้ยงไว ชูชก ไมรงุจะไปทางไหนก็ปนปายขึ้นไปบนตนไม ตอนนี้มนั คาบกันหนอยนะเรื่องนะ ปน
ปายไปบนตนไมฝาย เจตบุตร เห็นเขาก็งา งหนาไมจะยิง คิดวาเจานี่คงจะไปรบกวน พระเวสสันดร
แตอาศัย ชูชก เปนคนมีวาทะดี เห็นทาชีวิดินทรียจะตายเสียแลว จึงไดยกกลักไอน้ําพริกกับเกลือ
กับขาวที่ติดตัวไปชูใหดวู า นี่ๆ แกจะฆาขาไมไดนะ ขาเปนราชทูตนําทูลราชสารตรามาจาก พระเจา
กรุงสญชัย จะเขาไปเฝา พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตว ถาจะฆาฉันแกตองตาย 7ชัว่
โคตร นั่นแน เห็นไหม อีตานั้นเห็นทําไมไดการไดรับลงมา แกอานหนังสือไมออก แกงัดหนังสือมา
ใหดหู รือเปลา ถางัดมาใหดู จับไดแน ตรงนี้นะ
เปนอันวา ไมไดงัดหนังสือมาใหดู พอลงไปแลวก็นําอาหารมาเลี้ยง นวดฟนคั้นบาทาเปน
อยางดี เมื่อชูชกพักอยูในทีน่ ี้พอสมควรแกเวลา เลยถามทิศทางวาจะไปไหน การที่จะไปหา พระ
เวสสันดร นะไปไหน เจตบุตร จึงไดบอกวาไปทางนี้ ชีม้ ือไปทางไหนก็ไมรูไปทางนี้ก็แลวกัน ไป
ตามหนังสือเขาวานะ ให อาจารยหงา เดินทางไป ก็ไปไมไหว ไปขางหนาโนนจะพบสํานักฤาษีจดุ
นั้นสํานักหนึ่งฤาษีองคนี้มีอยู มีอาศรมอยูไมใกลไมไกลนัก หากไปแลวไปพักอยูนนั่ ฤาษีองคนั้นๆ
ก็จะชี้ทางไป
เปนอันวา ชูชก ก็เดินไปตามทางที่ เจตบุตร บอก ก็ไปพบ อัจจุตฤาษี แกก็โกหกตาม
ประเพณี วาแกจะไปเฝา พระเวสสันดร เพราะวา พระเจากรุงสญชัย ใชมา ความจริงฤาษีนี้ก็ไม
นาจะดงอยูปามีฌานสมาบัติ ดันให ชูชก ขอทานโกหกได นีก่ ็ตอ งคิดแตวาเปนกิจของสมณะ
ธรรมดาจะเปนฤาษีหรือพระก็ตามทียอมมีความ เมตตา คือมี พรหมวิหาร 4 ในเมื่อมีคนยากไรมา
หายอางนี้ ก็มีเมตตาการที่ใชฌานสมาบัติดกู ็เปนเรื่องไมสมควร ฌานสมาบัติของพระก็ดี ของฤาษีก็
ดีนี่ เปนอันวาไมมีความสําคัญ คําวาไมมีความสําคัญหมายความวา ถาเรื่องไมสําคัญละก็ฤาษีเขาก็
ไมดู พระเขาก็ไมดู เปนอันวา เมื่อพักไดอยางดีแลวจึงไดถามฤาษีวา ทางไป เขาวงกต คือ ปาหิม
พานตนะ อยูทไี หน ทานฤาษีก็บอกวา ปาหิมพานตอยูไมไกลไปทางนี้ ชี้มันสงไป ฉันก็ชี้สงไปใช
ไหม อาจารยหงา ฉันก็ชี้มนั ดะไปไปทางนี้ไปทางไหนไปทางบานแกนะ
เมื่อไปทางนี้เปนทางที่ไมไกลนัก ตอนนีก้ ็มากลาวถึง ตาชูชก ก็เดินไปตามทางนัน้ ตอมา
เมื่อ ตาชูชก เดินเขาไปใกลที่จะถึงอาศรมของ พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตว เทวดาดล
ใจ ตอนนี้เขา กัณฑกุมาร ละซินะ จึงไดคิดในใจวา ถาเราจะเขาไปขอสองกุมาร ในเวลากําลัง
กลางวันอยู ตามธรรมดาสตรีนี้ยอมมีความตระหนีใ่ นทรัพย มีความตระหนีใ่ นลูก ก็หมายความวา มี
ความรักลูก มีความรักทรัพย ไอทรัพยสินที่จะหามาได แมบานเปนคนรับผิดชอบ มันจะมีกิน

หรือไมมีกิน เปนหนาที่ของแมบาน จําเปนที่แมบานจะตองพิจารณาวาทรัพยสินเวลานี้ที่มีอยูมันจะ
พอกินสิ้นปหรือไม สิ้นเดือนหรือไม ถามันขาดลงไปเมื่อไรก็ แมบา นมีหนาที่รับความเดือนรอน
และก็คิดวาเวลานี้ตามธรรมดาสตรีมีความตระหนี่อยางนีเ้ ปนตน ถาเราจะเขาไปหา พระเวสสันดร
หนอพระบรมพงศโพธิสัตวในกาลครั้งนี้ มันเปนเวลากลางวัน พระนางมัทรี ยังอยู ก็เกรงวา พระ
นางมัทรี จะไมยอมให นี่ฉลาดพอแกจึงไดพักตนไวอยูทตี่ นไมใกลๆ กับริมอาศรมไมไกลกันนัก
ทานกลาววาในคืนนั้นปรากฏวา พระนางมัทรี ทรงนิมิตไปวา มีชายตัวใหญดํากํายําล่ําสัน
ถือศาสตราวุธมาถึงก็ฟาดฟนแขนซายและแขนขวาขาดไป
พระนางก็ตกใจสะดุงตื้นแตตอนมืด
ตอนดึกคิดวาฝนนี้เปนฝนรายคงจะมีอนั ตรายแกลูกทั้งสอง จึงเขาไปหา พระเวสสันดร เคาะประตู
เรียกในยามดึก พระเวสสันดร จึงไดออกมาถาม พระนางมัทรี วาพี่สญ
ั ญาแลวใชไหมวาเราตางคน
ตางเปนนักพรตดวยกัน การอยูรวมกันในฐานะสามีภรรยายอมไมมีสําหรับเรานี่เจาทําไมลืมสัญญา
พระนางมัทรี ก็ไดกราบทูลวา หมอมฉันไมไดมาเพราะเหตุนั้น เพราะวาเวลานีม้ ีความฝนประหลาด
เห็นวาอันตรายอาจจะเกิดกับพระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งสองพระองค
พระเวสสันดร เมื่อไดฟงความฝนก็ทราบชัด วาเวลานีต้ อ ไปจะมีคนมาขอราชกุมารทั้งสอง
จึงไดทรงดําริแตในใจวาการที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณไดตามประเพณีของหนอพระบรม
พงศโพธิสัตว ก็จะตองบริจาคลูกเปนทาน บริจาคเมียเปนทานมิฉะนั้นจะเปนพระพุทธเจาไมไดจึง
คิดในใจวาลูกหญิงและลูกชายเปน พาหิรกทาน คือเปนทานภายนอก ทําไมเราจะใหไมไดเพื่อพระ
โพธิญาณ แตทวาอวัยวะภายในของเรานี้ไซรถาใครขอเรายังกลาจะให แตวาถาจะพูดตรงไปตรงมา
พระนางมัทรี วันพรุงนี้คงไมยอมไปปา ไอการจะบําเพ็ญทานบารมีเพื่อพระโพธิญาณของเราก็จะไม
สําเร็จผล
จึงไดกลาววาจาเบี่ยงบายไปวานองเคยอยูใ นพระราชนิเวศนไมเคยทํางานหนักมันจะตอง
อกปาหาผลไม งาหนักประสาทมันก็หวั่นไหว อุทรของพระนางนีไ้ ซรอาจจะกําเริบ ฝนนี้มันเปน
ความฝนเลื่อนลอยไมควรจะยึดถือ ขอใหเธอจงมีความสบายใจ
และ พระนางมัทรี ก็ลากลับมา แตวา พระนางมัทรี ก็มั่นใจวา อันตรายจะเกิดแกลูกทังสอง
แน เพราะพระนางก็ทรงทราบวากอนทีพ่ ระนางจะบรรทมหลับพระนางทรงศีลทรงภาวนา ความ
ฝนแบบนี้เขาถือวาเปนเทพสังหรณ ตอนเชาจึงไดไปลาพระเวสสันดรและฝากพระราชกุมารทั้งสอง
ไว
มาตอนนี้ ทานกลาวถึง ชูชก เมื่อกาลเวลาตอนสาย เขาใจวา เวลานี้ พระนางมัทรี ออกไป
แลว ชูชก ผูใจแกลว จึงไดเขาไปหา พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตวเมื่อเห็น พระ
เวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตวก็กราบทูลขอสองกุมาร
ขอเลาตอนตนสักนิดหนึ่งวา ตามพระบาลีทานบอกวา ถาเอาตามหนังสือเลมนี้รูสึกวาจะไม
ละเอียดนัก จึงมาดุตอนจบเทานั้นเอง วาเขาจบกันตอนไหนไมรูกัณฑอะไรบาง หาก็ มหาพน มันไม

มีอะไร มหาพน เดินปาใหญ แกเดินไปคนเดียวซิไมเจออะไร แกเจอะตนไม เอาแตตามเรื่อง กณฑนี้
เขา กุมาร สิ อันนี้ เทศนกัณฑกุมาร
ก็เปนอันวา ตอนที่ ชูชก เขาไปในตอนแรก กัณหา และ ชาลี ทั้งสองเห็น ตาชูชก มา อาศัยที่
เปนลูกของคนดี คือเปนลูกกษัตริย บิดามารดาสั่งสอนไวดวยดีมีการปฎิสันฐานดี เพราะพอแมเปน
คนที่ประกอบไปดวยคุณธรรมทั้ง 4 คือ เมตตา ปรานี คือ พรหมวิหาร 4 ลูกก็ดีดว ย เมื่อเห็นคนจะ
เขามาหาพอ ก็วิ่งออกไปรับปฎิสันฐานวา คุณตาเจาคะ คุณตาเจาขา มาเพื่อประโยชนอะไร
แตทวาคุณตากลับทําอีกอยางหนึ่ง นั้นก็คอื คิดวา เจาสองกุมารคนนี้ หญิงเด็กเล็กๆ ผูหญิง
ผูชายสองคนนี้คงเปน กัณหา และ ชาลี เวลานี้เราตองการเอา กัณหา และ ชาลี ไปเปนคนรับใชของ
เรา ถาเราจะพูดดีเจาเด็กทั้งสองคนนี้มันจะกําเริบเสิบสาน หาวาเราต่ํากวามัน จึงขูตะคอกเด็กทั้งสอง
ทานทั้งสองก็ตกใจเพราะนีเ่ รามาปราศรัยดวยดี แตตาแกคนนี้ทาํ ไมทําแบบนี้ แกชี้หนาไลเขไป
หลังจากนัน้ เมือ่ เด็กทั้งสองหลีกไปแลว ชูชก ก็ไปขอสองกุมารจาก พระเวสสันดร หนอพระบรม
พงศโพธิสัตว ความจริงทานก็เสียดายลูกเหมือนกัน ลูกรักนั้นมันของยากในการที่จะให แตวาอาศัย
น้ําพระทัยของพระองค ตองการอยางเดียวคือพระโพธิญาณ
เมื่อเด็กทั้งสองฟงคนทั้งสองพูดกัน ก็เขาใจ จึงหนีลงไปในสระ เมื่อ พระเวสสันดร ทรง
พระราชทานแลว ชูขก เหลียวซายแลขวาไมเห็นสองกุมาร ก็ตอวา พระเวสสันดร หาวาไมใชคนใจ
บุญจริง ปากวาตาขยิบ เวลานี้ลุกทั้งสองหายไปไหน พระเวสสันดร ก็ไมไดวาอะไร ไมโกรธเขาใจ
วาลูกทั้งสองคงจะหนีไป ก็ไปที่สระโบกขรณี เด็กทั้งสองนี้เปนเด็กทีม่ ีความฉลาดคือ กัณหา และ
ชาลี คือสรางบุญบารมีคูกับพอแมมานาน เวลาที่จะลงไปในสระ คือ ถอยหลังลง เอาหลังลงไมมีรอย
ลงมีแตรอยขึ้น
แตวา พระเวสสันดร ทานเปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตวจึงมีความฉลาดจึงไดเตือนเรียก
ลูกทั้งสองวา พอใหเจาเปนทานก็เพื่อพระโพธิญาณเทานั้น ถาหากวาลูกสงสารพอ ตองการใหพอได
สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พอขึ้นมาเพื่อใหพอ ไดมีโอกาสบําเพ็ญทานภายใน อัชฌัตติ
กทาน ไดแก ใหลูกเปนทาน ใหเมียเปนทาน เพราะวาทานทั้งสองนี้ไมสําเร็จเพียงใด ก็ปรากฏวา
พระโพธิญาณของพอนี้ไซรจะไมสําเร็จผล
เปนอันวา ลูกทั้งสองคน เมื่อไดฟงอยางนัน้ ก็เห็นใจพระราชบิดาจึงไดขึ้นมา พระเวสสันดร
จึงจับมือลูกทัง้ สองใหมองใหกับ ชูชก ฝาย ตาชูชก แกก็แสนจะดีอีตอนนี้ขอเลาเลยไปนิด เพราะมัน
อยูตอนทาย เอาตอนตนกับตอนทายมาผสมกันเอาเถาวัลยทั้งสองเขามาผูกรัดมัดกายา คือผูกมือทั้ง
สองของเด็ก แตความจริงกัณฑตอนนี้ไมมี ไมมีทายถาจะไปวาตอนทายแลวความมันจะไมเขากัน
แลวเฆี่ยนตีตอหนา พระเวสสันดร เวลาทีจ่ ะตีพี่ นองก็เอาหลังเขาไปรับ จะตีนองพีก่ ็เอาหลังเขาไป
รับ แกก็ยิ่งโกรธใหญ ลูกทั้งสองขอพรกับพระราชบิดาวากอนทีจ่ ะใหใครไปไมสําคัญขอรอใหพระ

แมเจากลับมาเสียกอนดีกวาสําหรับ พระเวสสันดร ก็คดิ วาไมไดการ ถาพระแมเจากลับมา พระนาง
มัทรี คงไมใหแน
แตวา ตาชูชก แกดีตอหนา ตีลูกตอหนาแบบนี้ มันก็เต็มที เกือบจะทนไมไหว ตอนนี้
เปนอันวา พระเวสสันดร เกือบขันธแตกเหมือนกัน ถึงกับรองไหเดินเขาอาศรม คิดวาเวลานี้ขากับ
เจา บาวกับนายเขาตีกนั มันเปนเรื่องของเขากอนจะเขาถึงเรื่อง พระนางมัทรี ในตอนนี้ก็ขออธิบาย
ตามในอรรถกถาทานกลาวไว ทานอรรถกถาจารย ไดพรรณนาในตอนนี้วา ทําไม ชูชก เมื่อไดรบั
สองกุมารไปแลว แทนที่จะมีความเมตตาปรานี เพราะวาเด็กทั้งสองนี้ก็เปนเด็กดี ไมใชเด็กชั่วมี
ความโอภาปราศรัยเปนอยางดี จริยาก็เรียบรอย เห็นคนแกที่มีอายุนอยกวา ก็มีความเคารพนบนอม
เรียกวา เปนการแสดงอาการออนนอม วาจาที่กลาวไปก็เปน สัมโมทนียกถา และก็ ชูชก ตองการ
สองกุมารนี้ เพื่อจะเปนคนรับใช มันก็ไมมีความจําเปนอะไรตองมาเฆี่ยนมาตี มาทรมานกันแบบนี้
ตอนนี้พระบาลีทานกลาววาตองถอยหลังเขาไปชาติหลังโนน
กอนที่ ชูชก จะมาเกิดเปน ชูชก และกอนที่ กัณหา ชาลี จะกลับมาเปน กัณหา ชาลี ทาน
กลาววา ในเวลานั้น กัณหา และ ชาลี สองศรีนี้เปนลูกของชาวนาแตชาวนาคูนนั้ ก็คือ ไมใช พระ
เวสสันดร กับ พระนางมัทรี เพราะเปนชาติกอนโนนถาจะถอยหลังไปก็ตอง 4 อสงไขยกับแสนกัป
เศษ เพราะตอนนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคือ หนอพระบรมพงศโพธิสัตว พระเวสสันดร
หรือวาพระพุทธเจาของเรายังไมตั้งมโนปณิธานปรารถนาเปนพระโพธิสัตว
หรือจะเปน
พระพุทธเจา
ทานกลาววา เด็กทั้งสองเมื่อพอแมทํานา ตนขาวเปนเขียวชอุม เขาใหคอยเฝาระวังควายและ
วัวทีจ่ ะเขามากินตนขาว เวลานั้นมีควายแกอยูตัวหนึ่งปรากฏวาชาวบานเขาเลี้ยงและเขาก็ปลอยตาม
อัธยาศัย เขาไมไดควบคุมอะไรเพราะเปนควายที่ใชไมไดแลว ควายตัวนั้นแกกวา ตาหงา หนอย
หนึ่ง ตาหงา เขายังใชได เขายังเลี้ยงใชไหม ไอตัวนั้นมันแกมากเขาไมเลี้ยง เมื่อเขาใชงานไมไดก็
ปลอยหากินตามอัธยาศัยจะไปไหนก็ชาง
เจาควายตัวนี้เห็นใบขาวเขียวสดมันก็เขามากินทุกวัน เด็กนอยทั้งสองนี้นั้นก็คอยไล ไลไป
แลวเผลอก็เขาไปกินใหม เมือ่ พบผูใหญ บิดามารดา พี่กพ็ ากันดุกันวาหาวาไมสนใจขาว ขาวปลาที่
ปลูกไวมันจะเสียหาย เมื่อทําแบบนี้ทุกวันๆ ก็ปรากฏวาไอเจาควายมันก็เขามาขโมยทุกวันเผลอ
ไมได ก็นั่งตากแดด ตากฝนทนดูอยู ภายหลัง ณ วันหนึ่ง โฉมตรูตั้งสองพี่นองจึงมาปรึกษากันวา เจา
ควายแกนี้มนั ทรมานเรา มันกินทุกวันเราเผลอไมได เราเผลอที่ไร มันกินขาวทีไร กลับไปบานเราก็
ถูกตี เราก็ถูกดา ถากระไรก็ดี วันนี้ถาเจาควายแกมนั มา นําเชือกเขามาไวจับมันเอาเชือกสอดเขไปใน
รูจมูกที่เขาสนตะพาย เอามันไปผูกกับตนไมแลวตีใหมนั เข็ด มันจะไดไมกินขาวตอไป เราจะไดไม
ลําบาก

เปนอันวา วันนั้นควายแกตัวนั้นมาอีกเหมือนกันตามปรกติ มันเคยไดกินสองพีน่ อ งก็จับ
ควายแกเอาเชือกเขารอยจมูกไปผูกกับตนไม สองคนก็หาไมเรียวมาได ก็ชว ยกันตีจนหนําใจ นี่
แหละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ถาฟงเรื่อง พระเวสสันดร ก็ตอ งมาฟงกันตอนนี้ดว ยวาทําไม
นี่ คนที่ไมไดทํารายเขา ตาชูชก แกมาขอสองกุมารเพื่อมาเปนคนรับใช สองคนนี้ไมไดดื้อ ไมได
ดาน ไมไดดาน ไมไดดา ไมไดวาอะไรของแก แตทําไมจึงตองถูกตีแบบนี้ ถูกทรมาน พระอรรถกถา
จารยจึงไดบอกวา เปนเพราะวากรรมเกาชาติกอน ลองนัง่ นึกดูซิมันถอยหลังไปถึงเลย 4 อสงไขยกับ
แสนกัป ถาจะนับชาติกต็ องเปนลานๆ ชาติ กรรมประเภทนี้ซึ่งเปนเขตกรรมมันยังไมหมด มัน
ตามมาสังหารทรมานในชาตินี้
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา การฟงเทศนอยาฟงแตเรื่องอยาง
เดียวไมมีผล ตองฟงทั้งเหตุและทั้งผล เอาไปใช เอาไปพิจารณา นี่เขาบอกวา คนใดฟงเรื่องราวของ
พระเวสสันดรชาดกในที่นั่งอันเดียว คือภายในวันนัน้ ใหจบ ตายแลวจะเกิดทันศาสนาพระศรีอาริย
นั้น เขาตองฟงอยางรูเรื่อง และก็ปฏิบัติตามเรื่องราวของ พระเวสสันดร ปฏิบัติเอาอยางทานแตวา ไม
ตองถึงกับใหเหมือนทาน พระเวสสันดร ทานปรารถนาพระโพธิญาณตองการในการใหทาน เราก็
ใหทานเหมือนทาน ทานใหลูกเปนทาน ใหเมียเปนทานถาผูหญิงใหผัวเปนทานอันนี้ไมตอง เปนแต
เพียงวาพอใจในการบริจาค ในการสงเคราะห
และประการที่สอง เมื่อเวลาที่ พระเวสสันดร ทานทรงพรตเปนนักพรตทานก็ตั้งใจเปน
นักพรตจริงๆ
ประการที่สาม พระเวสสันดร นี้ เปนคนนอมในความกตัญูรูคุณบิดามารดาทั้งๆ ที่ตนไม
มีความผิด เมื่อพระราชบิดามีพระราชดํารัสตรัสสั่งเนรเทศ พระเวสสันดร เองก็ไมพยายามทีจ่ ะ
คัดคาน ถาพระองคจะคัดคานก็ไมเปนไร เพราะเวลานัน้ คนที่รัก พระเวสสันดร มากกวาคนที่มารอง
ถา พระเวสสันดร จะสั่งจับมาลงโทษก็เห็นจะเปนของไมแปลก
และอีกประการหนึ่ง พระเวสสันดร ก็เปนคนมีความเมตตาปรานี ตอนนี้ พระเจาเจตรัฐ
ทั้งหลาย บอกวา ถาหากวา กรุงสีพี ไมตอ งการ ก็ขอใหพระองคเปนกษัตริยใ นเมืองนี้ เมืองนี้ยนิ ดี
ตอนรับ พวกเขาทั้งหมดพรอมที่จะเปนคนรับใช คือ รับสนองพระบรมราชโองการทุกประการ พระ
เวสสันดร ไมทรงรับเพราะดวยเหตุ 2 ประการ หนึ่ง พระองคตั้งใจจะบวชเปนนักพรต และตั้งใจที่
จะบริจาคบุตรเปนทาน เมียเปนทาน เพื่อพระโพธิญาณ นี่เปนเรื่องของน้ําใจของพระองคหนึ่ง
และก็ประการที่สอง พระองคจะไมยอมใหพระองคเปนเชื้อแหงการสงครามและมีความ
เมตตาปรานีแกบุคคลทั้งหลาย เพราะพระองคองคเดียว คนทั้งหลายจะรบราฆาฟงซึ่งกันและกันคือ
จะตองลมตายและบาดเจ็บ นี่ พระเวสสันดร มีจิตเมตตาปรานีอยางนี้ จึงไดเปนองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาได

แตทวาพวกเราเหลาพุทธบริษัท เมื่อมีความเคารพองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา เรื่อง
นี้เปนเรื่องประวัติของพระพุทธเจาโดยตรง หากวาเรามีความประสงคจะมีความดีเชนพระพุทธเจา
คือไมใชพระพุทธเจานะ ไมใชตัวเราเปนพระพุทธเจามีความดีเชนทาน ทานตายจากความเปนคน
เปนคนเมื่อไร เปนเทวดาเมื่อนั้นลงจากเทวดาหรือพรหมก็มาเปนคน เปนคนก็เปนคนที่มีสมบัต
คิมากประกอบดวยจิตเปนธรรม จีงเปนปจจัยใหทานบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ฉะนั้นบรรดา
ทานพุทธบริษทั ที่ตามฏีกาจารยกลาววา บุคคลใดฟงเรื่องราวของ พระเวสสันดรชากด จบภายใน 1
วัน คนนั้นจะเกิดทันศาสนา พระศรีอาริย นี่เขาฟงดวยและเขาก็ปฏิบัตดิ วย
ลวงมาตั้งแตตอนตนโนน เอามาตั้งแต พระนางผุสดี เกิดเปนลูกของ พระเจาพันธุมราช
เพราะทั้งสองศรีที่นองเขาทํากันอยางไร พระนางผุสดี ตองใชเวลานานก็เพราะวาตองการเปน
มารดาของพระพุทธเจา สําหรับ สังฆทาสี ผูเปนนองตองการความเปนพระอรหันตเมื่อ พระวิปสสี
ทศพล พระองคทรงอุบัติขึ้นพระนางทัง้ สองทําบุญแลวตายไปก็ไปอยูสวรรค คอยอยูบนสวรรค
นานถึงแสนกัปมันก็ไมนานสําหรับสวรรคมีแตความสุข พอกัปนี้ปรากฏวามีพระพุทธเจา นี่เห็น
ไหมนี่ จะมีพระพุทธเจาทีมนั ก็นานแสนนานจาก พระวิปสสี มาแลว กวาจะถึง พระปทุมุตตระ
จากนีไปถึง พระปทุมุตตระ อีก 90 กัป เห็นไหม ตาหงา เอยลงนรกไปทีไมไดพบพระพุทธเจานาน
นับเปนแสนๆ กัป จาก พระวิปสสี และก็มาเปน พระปทุมุตตระ พระปทุมุตตระ หางจากนี้ไป 91
กัป จาก 91 กับมาถึงกัปนี้มนั นานแสนนาน แตทวา พระนางสังฆทานสี และ ผุสดี ก็อยูบนสวรรค
แสนกัปแสนกัปของมนุษยกไ็ มนานนักสําหรับสวรรคพอมาพบ พระกกุสันโ พระนางสังฆทาสี ที่
ปรารถนาพระนิพพานพบพระพุทธเจาครัง้ แรก ครั้งที่สองก็ไดพระนิพพานทันที นี่การบําเพ็ญบุญ
บารมีนี่ มันขึน้ อยูกับการตั้งใจจริง เสียสละจริงและก็อธิษฐานบารมีจําไวใหดีนะ การไปนิพพานมัน
เปนของไมยาก ของแคเอื้อมถาจิตใจเราดี
สําหรับ พระนางผุสดี ตองการเปนพระพุทธมารดาก็ไดสําเร็จสมความประสงคแตระยะ
ยาวมาก นีใ่ นเมื่อเราฟงเทศนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา อยาฟงเทศนเรื่อง อยาฟงแตเสียง เอา
เหตุเอาผล เปนอันวาตอจากนั้นไป เมื่อกีว้ า มาถึงไหนจําไมไดซะแลวซิ เปนอันวา ตาชูชก แกก็ดงึ
เอาสองกุมารไป และก็ทุบตีตอหนาตอนีไ้ ปพระบาลีทานก็กลาววา ทานก็ทิ้งไวนะ ทิง้ ไวนะ อาจารย
หงา กัณฑชูชก จบไปขึ้น กัณฑมทั รี ตอนนี้ก็เลาลัดๆ พูดมาฉันก็เทศนแหง็กๆ ฟงไมรูเรื่องวันทั้งวัน
นะ อาจารยหงา เมื่อสมัย (เทปหมด)

พระธรรมเทศนาเรื่อง ความสําคัญของวันมาฆบูชา
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2527
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนังตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาใน โอวาทปาฏิโมกขภาถา เพือ่ เปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดี ที่พรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลเนื่องใน
วันมาฆบูชา วันนี้จัดวาเปนวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา
การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตั้งใจมาบําเพ็ญกุศล ทุกคนเมื่อเขามาในเขตพระพุทธศาสนาอันดับแรกก็ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย คือ
กราบไหวพระพุทธรูป เปนการนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ จัดเปน อนุสสติ
สําคัญ ก็หมายความวา อนุสสติ แปลวา การนึกถึง การนึกถึงพระพุทธเจาดวยความเคารพ การนึกถึง
พระธรรมดวยความเคารพ การนึกถึงพระอริยสงฆดวยความเคารพ อยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวา เปนมหากุศลพิเศษ ยากที่บุคคลทั้งหลายที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐ อยางนี้จะตกนรกได
องคสมเด็จพระจอมไตรทรงกลาวไวในเรื่อง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ตรัสแก อทินนบุพพก
พราหมณ วา บุคคลที่นึกถึงแตชื่อของพระองคอยางเดียว นี่กห็ มายความวา ลูกชายของเขากอนจะ
ตาย นึกถึงเรือ่ งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหชวยปลดเปลือ้ งอาการทุกขเวทนาที่ปว ยอยู
การนึกถึงชื่อองคสมเด็จพระบรมครู เพียงเทานี้ก็ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาบน สวรรค
ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาเปนบริวาร 1,000 คน
ตอมาพราหมณผูเปนพอไดเขาไปถามองคสมเด็จพระทศพลวาพระสมณโคดมใครนึกถึง
แตชื่อทานอยางเดียว ไมเคยยกมือไหวทาน ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายแลวไปเกิดเปน
เทวดา ดวยใจเลื่อมใสอยางเดียวเทานั้น มีไหม
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงตรัสวาพราหมณไมใชนบั รอย ไมใชนับพันนับหมืน่ นับ
แสน นับเปนโกฏิ แลวสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาพรอมกับวิมาน
เมื่อ มัฏฐกุณฑลี มาแลวจึงกาวลงจากวิมานเขาไปนมัสการองคสมเด็จพระประทีปแกว คนที่ไป
ประชุมกันในที่นั้นเห็นหมด หลังจากนั้นองคสมเด็จพระบรมสุคตทรงเทศน อนุปุพพิกลา จบ มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตร เปนพระโสดาบัน คนทีน่ งั่ อยูที่นั่นสวนมากก็เปนพระโสดาบันเชนเดียวกัน นี่ละ
บรรดาพุทธบริษัททุกทานทีอ่ งคสมเด็จพระภควันตกลาววา คนที่นกึ ถึงชื่อเราอยางเดียว ตายแลวไป
สวรรคนับไมถวนเปนอยางนี้

และวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทมาเคารพองคสมเด็จพระชินศรีดว ยความเคารพไมใชอยาง
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรๆ
กอนจะตายไมไดมีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
เพียงแตวามีทกุ ขเวทนาหนัก ตั้งใจใหพระพุทธเจามาชวยเพื่อใหหายทุกขเวทนา อานิสงสจะ
เปรียบเทียบกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา เปรียบเทียบกันไมไดเพราะเราไหวเคารพ
ดวยความจริงใจ กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็นกึ ถึงพระพุทธเจาเปน พุทธนุสสติ
กรรมฐาน นึกถึงพระธรรมเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน
เปนกําลังใหญ สิ่งนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายทําแลว หลังจากนั้นสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกว (วันนี้ปรากฏวาเปนคนตางจังหวัดมาก) ก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลดวยความเคารพ
การสมาทานอุโบสถศีล คําวาอุโบสถศีลแปลวา อยูจํา เปนศีลพรหมจรรย องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐตรัสวา ผูมีความเคารพในศีลยอมมีอานิสงส 3 ประการ
หนึ่ง สีเลนะ สุคติง ยันติ บุคคลที่มีศีลมีชีวิตอยูก็มีความสุขตายไปแลวก็มีความสุข
สีเลนะ โภคสัมปทา ตายไปแลวเกิดเปนคนก็มีทรัพยสมบัติมาก
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ คนที่มีศีล ยอมมีอารมณสงบในสมัยที่มีชวี ติ อยูแลวก็เปนปจจัย
เขาถึงพระนิพพานไดโดยงาย
อันนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายทําแลวหลังจากนั้นก็ถวายทานแกสาวกขององค
สมเด็จพระประทีปแกวเปนสังฆทาน การถวายสังฆทานองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา อันบุคคล
ใดตั้งใจถวายสังฆทานแมแตครั้งเดียวในชีวิต ตายจากความเปนคนไปเกิดอีกกี่ชาติก็ตาม ถาเกิดเปน
คนขึ้นชื่อวาความยากจนเข็ญใจจะไมมีกบั ผูนั้นจนกวาจะเขานิพพาน ขอกลาวโดยยอ
นี่ถือวาอานิสงสสวนใหญของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ถากลาวกันโดยละเอียด 3 เดือนก็
ไมจบ วันนี้กข็ อเทศนในเรือ่ งราวของ มาฆบูชา ความจริงคนอาราธนาศีลก็แย คนเทศนกแ็ ยกําลัง
เปนไข ขอ ตาหงา แกตายกอนก็แลวกันพระจะไดบังสกุล ฉันตายกอน ตาหงา ขาดทุนตองมาทําบุญ
ศพ วันมาฆบูชา นี่บรรดาทานพุทธบริษัท ความจริงมันมีความสําคัญอยู 2 ตอน ปฐมโพธิกาล ตอน
หนึ่ง และตอน ปจฉิมโพธิกาล ตอนหนึ่ง แตวาเทาที่ศกึ ษากันเห็นวามีความสําคัญใน ปฐมโพธิกาล
เทานั้น ที่กลาวอยางนีก้ ็เพราะวาตอนกอนจะมาทีน่ ี่กาํ ลังฉันขาวอยูต อนเชา ก็ไดยินเสียงบอกวา
มาฆบูชา ไมใชสําคัญ แต ปฐมโพธิกาล อยางเดียว มี ปจฉิมโพธิกาล ดวย มีความอยูว า ขอกลาวโดย
ยอเวลานอย
ใน ปฐมโพธิกาล ก็มีอยูวา องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว หลังจากนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดพุทธบริษัทที่เทศนโปรดกัณฑแรกก็คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร วันเขาพรรษาที่ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน โปรด ปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 มีทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททิยะ ทาน
มหานามะ ทานอัสสชิ พอเทศนจบปรากฏวา ทานอัญญาโกณฑัญญะ พราหมณไดพระโสดาบันองค

สมเด็จพระภควันตทรงปลื้มใจมากถึงกับเปลงวาจาวา โกณฑัญญะ นี่รูแลวหนอ โกณฑัญญะ นี่รู
แลวหนอ แลวตอมาภายหลังก็ทรงเทศนเบ็ดเตล็ดอีกเล็กๆ นอยๆ อีก 4 องคก็ทรงเปนพระโสดาบัน
และอรหันตดว ยกันหมด หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมสุคตก็สงไปประกาศพระศาสนา
ในเวลานั้นถาทานองคใดไดผลตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรก็สงไป
ประกาศพระศาสนาทันที ยังไมมีการอบรมเรื่องอื่นกัน เพราะการอบรมเรื่องประกาศพระศาสนาไม
อบรมเรื่องอื่นกัน ทั้งนี้อะไร ทั้งนี้ทานที่เปนพระอริยเจาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปแนะนําคนไมผิด
ฉะนั้นองคสมเด็จพระธรรมสามิสรจึงไดสงไป
ตอมาเมื่อเวลาลวงมาคือ จากกลางเดือน 8 ถึงวันกลางเดือน 3 วันนัน้ ปรากฏวา มีบรรดา
พระสงฆที่บวชเวลานั้นพระพุทธเจาบวชใหเอง ที่เรียกวา เอหิภิกขุ พระพุทธเจาเปนอุปชฌายเอง
และวิธีบวชก็ไมยาก เมื่ออยากจะบวชทรงตรัสวา เอหิภิกขุ เจาจงเปนภิกษุมาเถิด เพียงเทานี้จวี ร
สําเร็จก็จะลอยมาสวมกายทันที อันนี้เปนบารมีขององคสมเด็จพระชินศรีดวย และก็เปนบารมีของ
บุคคลผูนั้นดวย เพราะบุคคลผูนั้นเคยถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา
ในเวลานั้นถาทานองคใดไดผลตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรก็สงไป
ประกาศพระศาสนาทันที ยังไมมีการอบรมเรื่องอื่นกัน เพราะการอบรมเรื่องประกาศพระศาสนาไม
อบรมเรื่องอื่นกันทั้งนี้เพราะอะไร ทั้งนี้ทา นที่เปนพระอริยเจาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปแนะนําคน
ไมผิด ฉะนั้นองคสมเด็จพระธรรมสามิสรจึงไดสงไป
ตอมาเมื่อเวลากาลลวงมาคือ จากกลางเดือน 8 ถึงวันกลางเดือน 3 วันนัน้ ปรากฏวา มีบรรดา
พระสงฆที่บวชเวลานั้นพระพุทธเจาบวชใหเอง ที่เรียกวา เอหิภิกขุ พระพุทธเจาเปนอุปชฌายเอง
และวิธีบวชก็ไมยาก เมื่ออยากจะบวชทรงตรัสวา เอหิภิกขุ เจาจงเปนภิกษุมาเถิด เพียงเทานี้จวี ร
สําเร็จก็จะลอยมาสวมกายทันที อันนี้เปนบารมีขององคสมเด็จพระชินศรีดวย และก็เปนบารมีของ
บุคคลผูนั้นดวย เพราะบุคคลผูนั้นเคยถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา
ตอมาก็ปรากฏวา พระที่บวชจากพระพุทธเจามีถึง 1250 รูป กระจายอยูในทิศตางๆ พอวัน
ใกลจะถึงวันมาฆบูชา กลางเดือน 3 ตางคนตางก็มีความรูสึกและก็ไมไดปรึกษากัน ตางคนตางอยู
กันคนละทิศ เพราะวาองคสมเด็จพระธรรมสามิสรทรงใหไปประกาศพระศาสนาสอนชาวบาน ไป
ที่เดียว 1 องค ไมใหไป 2 องค เมื่อทรงมาพรอมกันแบบนั้นแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัส
ประชุมแสดง โอวาทปาฏิโมกข จึงถือวาเปนวันสําคัญ สําหรับ โอวาทปาฏิโมกข นั้นกลาวโดยยอ ถา
กลาวโดยพิสดารก็ยาวมากเหมือนกัน
ถากลาวโดยยอเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงวางแผน การไปสอนคนใหเขามีความเขาใจการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตองสอน
เหมือนกันอยางนี้คือ
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง แนะนําใหทกุ คนละความชัว่ ทุกประเภท
2. กุสลัสสูปสัมปทา แนะนําใหเขาทําแตความดี
3. สจิตตปริโยทปนัง แนะนําใหคนทําจิตใหผองใสจากกิเลส

เอตัง พุทธานะ สาสนัง พระพุทธเจาทรงยืนยันวา พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้
เหมือนกันหมด
บรรดาทานพุทธบริษัทที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต
ที่พระพุทธเจาตรัสวา
สัพพปาปสสะ อกรณัง จงละความชั่วทุกอยางเหมือนกันหมดเวลานีบ้ รรดาทานพุทธบริษัทสาวก
ขององคสมเด็จพระบรมสุคต ก็ตางคนตางทํากันอยูแ ลว ขึ้นชื่อวาความชั่วทุกอยางทีเ่ ราจะใหหมด
ทีเดียวมันเปนของยากตองปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเปนขั้นเปนตอน
ไปจึงจะมีความสะดวก
อยางที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายตั้งใจถวายทานแดพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา
ก็ดี ชวยสงเคราะหคนยากจนก็ดี ใหแกคนขอทานก็ดี ชวยคนปวยไขไมสบายก็ดี ใหคลายจาก
ทุกขเวทนา อยางนี้ถือวาเปนการพยายามตัดความชัว่ ประเภทหนึ่งที่เรียกวา โลภะ คือความโลภ
ความโลภ เราจะตัดไดดว ย จาคานุสสติกรรมฐาน สําหรับ จาคานุสสติกรรมฐาน ไมใชกรรมฐาน
นั่งขัดสมาธิเจริญเปนกรรมฐาน กําลังใจนึกไวเสมอวาถาบุคคลใดมีความทุกขเราจะเปลื้องความ
ทุกขของเขา ดวยการใหวัตถุที่เราถึงจะใหได ถาไมมีวัตถุที่จะพึงใหเราจะใหดว ยกําลังกาย ใหกําลัง
กายชวยกิจการงานไมไดเราจะใหดว ยกําลังปญญาการคิดไวอยางนี้
หรือจิตใจของบรรดาพุทธ
บริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติของเขามาเปนของเราโดยไมชอบธรรม
อยางนี้ถือวาตัดความชัว่ และ ทรงความดีควบคูกันไป
ประการที่ 2 องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใหตัด โทสะ ความโกรธ การตัดโทสะ
ความโกรธ ใหตัดดวยกําลังของศีล เพราะศีลจะมีทกุ อยางขึ้นมาไดตอ งมี เมตตา กรุณา ทั้ง 2
ประการเปนอยางนอย คือคนเราที่มีความรักความ เมตตา เมตตา แปลวา ความรัก ถามีความรักอยูก็
ฆาเขาไมได ขโมยของเขาไมไดแยงคนรักไมได โกหกไมได ดื่มสุราเมรัยไมได ถามีความสงสารอยู
แลวก็ฆาเขาไมไดอีก ขโมยของเขาไมได แยงคนรักเขาไมได พูดมดเท็จไมได ดืม่ สุราเมรัยไมได
เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถามีกําลังใจรักษาศีลเปนปกติ อารมณของทานจะ
บรรเทาความโกรธไปทีละนอยๆ จนกวาจะหมดไป ก็เปนปจจัยที่ 2 ที่เราจะถึงนิพพาน
ทีนี้การตัด โมหะ การตัด โมหะ นี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยูที่นี่ความเขาใจใน
การเจริญภาวนาอยูแลว คําวา ภาวนานี้ แปลวา การเจริญ คือทําจิตใหฉลาดและองคสมเด็จพระบรม
โลกนาถทรงแนะนําตามความเปนจริงวาคนที่เกิดมาจะเปนชายหรือหญิง หรือเปนสัตวเดรัจฉานก็
ตามไมมีการทรงตัว มันเปน อนิจจัง มันไมเที่ยง รางกายจากความเปนเด็กมันก็ถึงความเปนหนุม
เปนสาวจากความเปนหนุมเปนสาว ก็ถึงวัยกลางคน จากวัยกลางคนก็เปนคนแก จากคนแกเปนคน
ตาย บางคนแกไมมากไมกี่วนั ตายก็มี
เปนอันวา ชีวติ นี้ขอบรรดาทานพุทธบริษทั จงคิดตามทีอ่ งคสมเด็จพระธรรมสามิสรตรัสไว
ใน เรื่องเปสการี วา ชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยงทานกลาววาเธอทั้งหลายอยาคิดวา
ความตายจะเขาถึงเราในวันพรุงนี้ ใหคดิ วาความตายอาจจะเขาถึงเราในวันนีไ้ วเสมอ อยางนี้จะไมมี

ความประมาทในชีวิต ถาคิดอยางนีก้ ็คิดตอไปตามความเปนจริง ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัทชาย
หญิงเคยปฏิบตั ิกันมาไดแลวนั่นคือ มโนมยิทธิ มโนมยิทธิ แปลวา มีฤทธิ์ทางใจ ใจมีฤทธิ์ กายไมมี
ฤทธิ์ ฤทธิ์อยูที่ใจ ใจมีฤทธิ์สามารถยกอทิสสมานกายไปสวรรคก็ไดไปมาแลว ไปพรหมก็ไดก็เคย
ไปกันมาแลว ไปถึงนิพพานก็ไดกเ็ คยไปกันมาแลว นอกจากนั้นสาวกขององคพระประทีปแกวก็ยัง
ไปชมนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน และครูเขาก็ยงั แนะนํา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ กี่ชาติ
มาแลวที่เราเคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหม เคยเปนสัตว เคยอยูในอบายภูมิมีนรก เปนตนเราทราบ เรา
ก็จะทราบไดดวี า โลกทั้ง 3 ประการนี้ไมมคี วามแนนอน เกิดแลวก็ตาย เปนเทวดาหรือพรหมก็ไมมี
ความแนนอน มีความสุขจริงแหลแตทวาถาหมดบุญวาสนามีก็โดดมาใหม
การตัด โมหะ องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนํา ซึ่งเรารูมาแลววา เคยเกิดเปนมนุษย เคย
เกิดเปนสัตวมานับแสนชาติไมถวน เกิดเปนเทวดาหรือพรหมมานับวาระไมถวน เคยเกิดเปนสัตว
นรกนับวาระไมถวน ในดินแดนทั้งหมดไมมีความสุขจริง
ฉะนั้น ขอบรรดาพุทธบริษัทหญิงตัดกําลังใจการคิดวา จะเกิดเปนมนุษยตอไป เพราะมัน
เปนทุกข มีความไมแนนอน ไมตอ งการเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมีความสุขก็จริงแหล แตทวาไม
แนนอน อยูไมนานก็จตุ ิ จิตเราตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัทคิดไดแนนอนเมื่อไหร กําลังใจของทานก็ตัด โมหะ ความหลงได มีหวังจะนิพพานไดแนนอน
แตทวา ธรรมะขององคสมเด็จพระชินวรขอนี้ละเอียดมาก ก็ยากที่จะตัดไดโดยฉับพลัน
ฉะนั้น ในตอนตนนี้นนั้ ขอบรรดาทานพุทธบริษทั จับอารมณแรกใหไดกอนคือ ตัด
อบายภูมิ ใหมีความรูสึกวา ชีวิตนี้มนั อาจจะตองตาย กอนจะตายเราจะไมประมาทในชีวิต คิดจะ
สรางความดีคือ เคารพพระพุทธเจา เคารพในพระธรรม เคารพในพระอริยสงฆ
ความจริง 3 ประการนี้ บรรดาพุทธบริษัททุกทานที่นั่งในที่นี่ทําไดหมดแลวหลังจากนั้นก็
ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระประทีปแกวสําหรับฆราวาสทรงศีล 5 ให
บริสุทธิ์ พระ เณร ทรงศีลประจําตัวใหบริสุทธิ์ หลังจากนั้นคิดวาตายจากความเปนมุนษยเมื่อไหร
การกลับมาเกิดเปนมนุษยกด็ ีเทวดาก็ดพี รหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือพระ
นิพพาน การคิดอยางนีแ้ คอนุสสติเทานั้น ไมถึงฌานสมาบัติ ทําไดอยางนี้บรรดาสาวกขององค
สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ พระพุทธเจาทรงเรียกวา พระโสดาบัน บาปกรรมทั้งหมดไมสามารถจะให
โทษทานไดทไี่ ดทําแลว และก็เดินทางตรงอยางชา 7 ชาติถึงพระนิพพาน กําลังใจอยางกลาง 3 ชาติ
ถึงพระนิพพาน กําลังใจอยางเขมชาติเดียวถึงนิพพาน ถาทรงใจไดอยางนี้กไ็ มแนวา เมื่อกอนจะตาย
เมื่อทุกขเวทนาครอบงําหนัก จิตใจของทานสามารถจะตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เพราะเบื่อ
รางกายเมื่อไหร ก็ไปนิพพานเมื่อนั้น อันนี้เปนของแนคืองายๆ ดี เหลือเวลาอีก 6-7 นาที ปจฉิม
โพธิอกาล จะไดหรือไมได รวมความวา ตอนนี้เปนตอน ตนพระโพธิกาล เรื่อง มาฆบูชา
ตอไปก็เปน วันมาฆบูชา เปน ปจฉิมโพธิกาล วันนั้นเปนวันกลางเดือน 3 เหมือนกันองค
สมเด็จพระพิชติ มารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดรับคําอาราธนาจากมาร พระยามาร เขามาอา

รธาพระพุทธเจา ตั้งแตวนั บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวา เวลานี้ทา นเปนพระอรหันตแลว ควร
จะนิพพานเสียเลย อยูตอไปก็จะลําบาก สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พุทธบริษทั 4 พระภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมสมบูรณเพียงใดเราจะยังไมนพิ พานกอน หลังจากนั้นมาองคสมเด็จพระ
ชินวรทรงแสดงพระธรรมเทศนาสอนพุทธบริษัทมาถึง 45 ป อายุเขา 80 ป พอดี วันมาฆบูชา เหลือ
อีก 3 เดือนจะ 80 ปครบถวน วันนั้นมารก็เขามาอาราธนา ขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเขา
นิพพาน วาพระสมณโคดมเมื่อตอนวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะขอใหทา นนิพพาน แต
ทานบอกวาบริษัท 4 ไมสมบูรณเพียงใดยังไมนิพพานกอน แตวาเวลานี้องคสมเด็จพระชินวรเทศน
สั่งสอนบรรดาทานพุทธบริษัท 4 สมบูรณแลว คือ พระก็มีมากภิกษุณกี ็มมี าก อุบาสก อุบาสิกา ที่
เขาถึงทางธรรมก็มีมาก ขอเลาลัดๆ
พระผูมีพระภาคเจาไดรับอาราธนาของมาร วาจะนิพพาน และก็ทรงปลงอายุสังขาร นับแต
บัดนี้เปนตนไปอีก 3 เดือนขางหนา คือ วันวิสาขบูชา กลางเดือน 6 เราะจะไปนิพพานที่ระหวางนาง
รังทั้งคู แหง เมืองกุสินารามหานคร เมือ่ องคสมเด็จพระชินวรทรงปลงอายุสังขาร ตัดสินพระทัย
แลวปรากฏวา แผนดินไหวเปนเหตุให พระอานนท แปลกใจ หลังจากนั้น พระอานนท ก็เขามาถาม
พระพุทธเจา เหตุแผนเดินไหว ทรงกลาววามีเหตุ 8 ประการ สิ่งที่สําคัญคือ
1. ผูทีฤทธิ์บันดาล
2. พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร
พระพุทธเจาก็ทรงบอก พระอานนท วาเราตัดสินใจแลววา หลังจากนี้ไปอีก 3 เดือน คือ
กลางเดือน 6 จะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู เมืองกุสินารามหานคร ตอนนั้น พระอานนท ทรงเปน
พระโสดาบันก็ทรงเสียใจ พระโสดาบันรองไหได ก็กลาวกันไปวาทําไมพระพุทธเจาจึงทรงนิพพาน
อายุ 80 ป ตามพระบาลีก็มอี ยูวาคนที่คลองใน อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 เปนกําลังใจที่จะสรางความดี
ทั้งทางโลกและทางธรรม ถาบุคคลใดมี อิทธิบาท 4 ครบถวนทางโลกก็มีความสุข ทางธรรมก็มี
ความสุข คือทํางานสําเร็จหมด อิทธิบาท 4 คือ
1. ฉันทะ ความพอใจในงานที่เราจะพึงทํา ไมคิดวางานของเราเปนงานของนายจาง หรือ
เปนงายของบุคคลอื่น
2. วิริยะ คือมีความเพียร กิจการงานทุกอยางมีอุปสรรค ใชความเพียรตอสูไมทอถอย
3. จิตตะ จิตจดจอในการงานนั้น ไมวางมือ คือหวงอยูเ สมอ
4. วิมังสา ใชปญญาพิจารณางานนัน้ ที่เราจะพึงทํา
อาการ 4 อยางนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเรียกวา อิทธิบาท มี 4 อยาง ถาทุกคน
ที่มีกําลังครบถวนทั้ง 4 ประการ ไมวางานอะไร ทางโลกก็มีความเจริญ ทางธรรมก็มีความเจริญ
ฉะนั้นคนที่มี อิทธิบาท 4 ประการครบถวนทั้ง 4 ประการนี้คือ
1. พระพุทธเจา

2. พระปจเจกพุทธเจา
3. พระอรหันต
พระพุทธเจาตรัสวาบุคคลใดที่ อิทธิบาท 4 ครบถวนจะอธิษฐานตนใหอยูครบ 1 กัปก็ได ก็
มีคนสงสัย พระอานนท ทานก็สงสัยวา ทําไมองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไมทรง
อธิษฐานตนใหอยูครบ 1 กัป แตวาในตอนนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสกับ พระ
อานนท วาตถาคตใหนิมิตเธอแลว แตเธอไมแกนิมติ ใหถูกตอง จึงตองนิพพาน แตความจริงแลว
ไมใชอยางนั้น ถาพระพุทธเจาองคที่ 4 นี้ จะอธิษฐานตนใหอยูครบ 1 กัปคือ ไมยอมนิพพานยอมทํา
ได
แตอยาลืมวาในกัปนี้จะมีพระพุทธเจามาอีก 6 องค และจะมีพระปจเจกพุทธเจาอีกนับโกฏิ
ถาพระพุทธเจาทรงกักตุนเวลา พระองคเองไมนิพพานคนจะเปนพระปจเจกพุทธเจาอีกนับโกฏิก็ไม
มีโกกาสจะไดบรรลุเปนพระปจเจกพระพุทธเจา และพระพุทธเจาอีก 6 องค ก็จะมาไมได จึงตอง
เปดโอกาสใหกับพระพุทธเจาอีก 6 องคมา ในชวงวางจากพุทธศาสนาจะมีพระปจเจกพุทธเจาบรรลุ
มากมาย
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาตองนิพพานเพราะเหตุนี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งทีท่ านโบราณจารยกลาวไวคงไม
ผิด ทานผูกลาวเปนพระอรหันต ทานกลาววาในสมัยหนึง่ องคสมเด็จพระพิชิตมารเปนพระโพธิสัตว
เปนลูกของคนจน บิดาตาย แตทวาเหลือแตมารดา ตัดฟนเลี้ยงมารดาอยู มีความยากจนเข็ญใจ ก็
ปรากฏวามียักษขึ้นมากินคน กินตามสบาย พระราชาไดสั่งใหคนที่มีความดี มีความสามารถในการ
รบทั้งหลาย เขามาปราบยักษ แทนที่จะปราบยักษไดกลับเปนอาหารของยักษไป ในที่สดุ ไมมีใครรับ
อาสาจะปราบยักษ เพราะเกรงวายักษจะปราบ จึงไดทรงใหตีฆอ งรองปาวประกาศใหคนทีม่ ี
ความสามารถ
บังเอิญองคสมเด็จพระบรมโลกนาถเกิดเปนคนจน เปนพระโพธิสัตวบารมียางเขาเขตของ
ปรมัตถบารมี เห็นวาบิดาตาย เลี้ยงมารดาอยางนี้กห็ าความสุขใหมารดาแนนอนไมได ทั้งนีเ้ พราะ
อะไร เพราะการตัดฟนเวลาเชาขายเวลาเย็นก็หากิน คําวาแคชาวกรอกหมอแตละวัน เขาประกาศวาว
เลานี้มียักษรายมาทําลายคน ถาบุคคลใดฆายักษได เพียงแครับอาสา จะใหทองเทาลูกฟกหนักเทาตัว
เองใหเปนทุนไวแกครอบครัวกอน
เผื่อจะตัวตายทางบานจะไดมีโอกาสไดรับทองคําเทาลุกฟก
หนักเทาตัวเรา แมก็จะกินอยูแ บบสบายๆ แมนกระทั่งตายทองคําก็ยังไมหมด
เมื่อหนอพระบรมพงศโพธิสัตวกําหนดอยางนี้แลว จึงไดขันรับอาสา แลวก็รับทองคํามา
มอบใหแกแม ตอนนี้แมคัดคานอยางหนัก ไมอยากจะใหลูกตาย
ในที่สุดจําก็ตอ งยอม เพราะตกลงกับเขาแลว จึงไดมอบทองคําใหแม ตัวเองก็ไปเฝา
พระราชากับอํามาตย ที่มาประกาศหาคน

บรรดาอํามาตยขาราชบริพารก็มารับ ไปพระราชา พระราชาก็ถามวาเธอตองการอาวุธ
อะไรบาง พระพุทธเจาเวลานั้นก็บอกวา ไมตองการอาวุธเลย ถามวาตองการทหารกีค่ นใหชว ย ทาน
จะสั่ง ทานก็บอกวา ไมตองการทหารเลย จะปราบแตผูเดียวโดยไมตองใชอาวุธ ความจริงทานตั้งใจ
จะปราบหรือตั้งใจใหยกั ษกนิ ก็ไมแนเหมือนกัน เพราะตองการใหแมมีความสุข แตถามพระราชาวา
ที่ยักษขนึ้ จากปลองขึ้นทางไหน พระราชาก็ใหคนนําไปวา มันขึ้นจากปลองนี้ เวลาวันนัน้ เดือนนัน้
มันขึ้นเปนประจํา วันตรุษสงกรานตนแี่ หละ
เมื่อถึงเวลาใกลวันวันนั้น ทานก็ไปยืนใกลปากปลองที่ยักษจะขึน้ พอถึงวันเวลาตามที่เขา
บอก ยักษก็โผลขึ้นมาพอดี องคสมเด็จพระชินศรีเวลานั้นเปนพระโพธิสัตว เวลานั้นไปยืนที่ปาก
ปลอง พอยักษโผลหัวขึ้นมา เธอก็ยกเทาขึน้ จะกระทืบคอยักษ เขาใจวาตัดสินใจวา ถายักษไมตายเรา
ก็ตาย ถาเราตายแมก็มีความสุขเพราะทองกอนใหญ ไดอาศัยความกตัญูอยางหนึ่ง ไออาศัยความดี
ที่เปนพระโพธิสัตวยางเขา ปรมัตถบารมี
ยักษแหงนหนาขึ้นมาเห็นกลางเทาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีกงจักรก็ทราบได
ทันทีวา บุคคลคนนี้เราสูไมได เพราะเปนพระโพธิสัตว แตวามีบารมีใกลจะบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณ ยักษจึงไดประกาศวา ชาๆ อยาทําอันตรายกับเรา ทานเปนพระโพธิสัตว พระพุทธเจาก็
ทรงถามวา รูไดอยางไรวาเราเปนพระโพธิสัตว ยักษก็บอกวา ทานเปนพระโพธิสัตวมีกงจักรที่กลาง
เทา นี่แสดงวาบารมีของทานเปน ปรมัตถบารมี ใกลจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณหากทาน
กระทืบหัวเราคอเราก็หัก เราก็ตองตาย สูท านไมได ทานจงอยาทําเราเลยเพื่ออายุยืนในการที่จะเปน
พระพุทธเจา
พระพุทธเจาบอกวาไมไดแกนี่มันรายกาจมากกินคนไมเลือกหนา ทําใหเขาพลัดพี่พลัดนอง
พลัดลูกพลัดเตา ทําใหภรรยาตองเปนหมายจากสามี ทําใหสามีตองเปนหมายจากภรรยา เด็กนอย
ตองกําพราจากพอจากแม แกเปนคนใจรายฉันใหอภัยแกไมได ฉันตองฆาแก ยักษกเ็ ลยบอกวา เวลา
นี้ฉันมีอายุได 80 ป แตทวาถาเธอฆาฉันเธอเปนพระพุทธเจาอายุได 80 ปก็นิพพาน
องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงกลาววา เราจะมีอายุ 80 ปหรือต่ํากวานีไ้ มสําคัญ วันนี้ตองการ
ฆาทานใหได หลังจากนั้นก็ทรงยกเทาขึน้ กระทบหัวยักษ ยักษคอหักตาย นี่เปนอํานาจของพระ
โพธิญาณตอนหนึ่ง
นี่บรรดาพุทธบริษัททุกทานที่สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตองนิพพาน
เมื่ออายุ 80 ป ก็ถือวาเปนคําสาปของยักษ ถาพูดกันตามภาษาชาวบาน ถาพูดตามภาษาธรรมก็เปน
กฎของกรรม กรรมหนึ่งที่ฆา ยักษเมื่ออายุ 80 ป พระองคก็ตองนิพพานอายุ 80 ปเหมือนกัน แลวก็มี
อีกทานหนึ่งทีก่ ลาวกันถึงอายุสั้นไมควรจะตายคือ ทานสุสิมะ ซึ่งเปนพระปจเจกพุทธเจา
ทานสุสิมะ พุทธเจามีอายุเพียงแค 16 ปกน็ ิพพาน ก็ปรากฏวาบิดาของทานที่ชื่อวา สังข
พราหมณ อยูท ี่ เมืองตักสิลา เลาเรื่องคลายๆ กันนะ เปนอันวาเวลาอายุ 16 ป ก็กลาวกับบิดาวา
ตองการจะเรียนไตรเพท บิดาเปนครู บิดาก็บอกวา เพือ่ นของพอมีอยูในเมืองจบไตรเพท มีอาการ

คลองมาก ทานไปศึกษาไมนานมีความฉลาดทานก็จบไตรเพท แตเมื่อพิจารณาไตรเพทที่จบ ก็
ปรากฏวาเห็นแตเบื้องตนกับทามกลาง ไมเห็นที่สุดจึงถามอาจารยวา ไตรเพทที่เรียนมาแลวกระผม
พิจารณาแลว มันแคเบื้องตนกับทามกลาง ก็หมายความวา หนึ่งเกิดเปนสวรรคได สอง เกิดเปน
พรหมได แตไปนิพพานไมได ไมถึงที่สุดแหงความทุกขอาจารยก็บอกวา ฉันก็เห็นแคนั้นเหมือนกัน
ทานก็เลยถามวา ยังมีบุคคลใดบางจะกลาวใหจบถึงที่สุดคือ นิพพาน พราหมณก็บอกวาตองไปหา
ฤาษีในปา
ทานก็เขาไปในปาไมพบฤาษี แตพบพระปจเจกพุทธเจาเขา เวลานั้นวางจากสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา คือในกัปนี้ เวลาไหนวางจากพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจามาก ทานก็เขาไปหา
พระปจเจกพุทธเจาขอศึกษา พระปจเจกพุทธเจาก็บอกวา ที่สุดที่นี่มี ที่นี่มีทั้งเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุด คือขึน้ สวรรคไดจะไปสวรรคก็ได จะไปเปนพรหมก็ได จะไปนิพพานก็ได ทานก็ขอเรียน
พระปจเจกพุทธเจาวา ถาจะเรียนตองแตงตัวเหมือนกัน คือนุงสบงทรงจีวรโกนหัวเหมือนกันจึง
เรียนได ทานก็ยอมรับ ความจริงพระปจเจกพุทธเจาก็ตองทราบพระปจเจกพุทธเจาคลายคลึง
พระพุทธเจามาก ฌานสมาบัติที่พึงรู เมือ่ ทานบวชแลว ไมนานไมกี่วันก็ไดบรรลุเปนพระปจเจก
พุทธเจา หลังจากบรรุลเปนพระปจเจกพุทธเจาไมนานเหมือนกันทานก็นพิ พาน
อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ความจริง ทานเปนพระปจเจกพุทธเจาแลวนาจะมี
ชีวิตอยูน าน ทานบอกวากรรมอยางหนึ่งทีท่ ําใหทานอายุสั้น โทษปาณาติบาต ชาติในอดีตนั่นก็
หมายความวา ชอบฆาสัตวในวัยรุน หมูอายุไมเต็มอัตรา ฆาควายอายุไมเต็มอัตรา คืออายุหนุมๆ
สาวๆ ฆาอยางนี้เปนตน เปนอันวามาเกิดเปนคนในสมัยพระปจเจกพุทธเจาก็ตองนิพพานเมื่ออายุ 16
ป
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเทศนมานี่ปาไป 40 นาทีแลว ก็ขอบรรดาสาวกของ
องคสมเด็จพระประทีปแกว ที่มาสดับพระธรรมเทศนา ปรากฏวาคนมากันมาจากทีอ่ ื่น คือ ทาลาน
มาตั้ง 3 คันรถบัส ญาติโยมพุทธบริษัทมากันเองหลายจังหวัด ตั้งใจมาบําเพ็ญความดีใน
พระพุทธศาสนา เมื่อเทศนความจริงยาวเกินไป ขอสรุปสั้นตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระจอม
ไตรวา
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง ที่พระพุทธเจาทรงเตือนวา ทุกคนจงละความชั่วทุกประเภท แต
คอยๆ ละอยาหักโหมเกินไปกําลังใจจะกลุม
2. กุสลัสสูปสัมปทา จงสรางแตความดีคือทรงศีลใหบริสุทธิ์
3. สจิตตปริโยทปนงั พยายามระงับนิวรณจากจิต ใหคิดไวเสมอวาชีวิตนี้มันจะตองตาย
เราไมปรารถนาอะไร เราตองการพระนิพพานจุดเดียว ทําไวอยางนี้ พยายามตัด โลภะ ความโลภ
โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง ถาแบบนี้เทศนงาย ปฏิบัติยาก เอาใหงายลงมากกวานี้อกี นิดหนึ่ง
ใหมันงายที่สดุ ในเขตพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ ตั้งใจเปนพระโสดาบันใหได ถาบอกวาเปนพระ
โสดาบันบอกไมไหวไมไหว แตความจริงไหวเปนของไมยาก

พระโสดาบันก็คือชาวบานชัน้ ดีตามที่เทศนไวแลวในตอนตนจะสรุปใหงายๆ เดีย๋ วจะจํา
ไมได ดีไมดฟี งตอนตนพอถึงตอนกลางตอนตนหาย ตอนทายตอนกลางหาย เทศนเสร็จแลวพอลุก
ขึ้นไปปรากฏหลนหายทั้งกัณฑ นี่ขอสรุปสันๆ วาความดีที่จะนําไปวันนี้คือ เราหวังนิพพานกับชาติ
นี้ และขอยืนยันวา ไดแนถาทําตอนนี้ ตอนปลายไดแน
1. ตื่นขึ้นมาตอนเชามืดใหคิดวาชีวิตของเราวันนี้มนั อาจจะตายก็ไดแตถาจะตายเมื่อไหร
ไมขอเกิดเปนมนุษย เทวดาหรือพรหม ขอไปนิพพานจุดเดียว และตั้งใจวาวันนีเ้ ราจะเคารพ
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆดวยความจริงใจ ระมัดระวังศีล 5 ประการไมใหบกพรอง มัน
ก็ตองเผลอบางอะไรบางตอนตน ไมเกิน 8 เดือนมันก็ทรงตัว และคิดไวเสมอวา ถาตายเมื่อไหรขอ
ไปนิพพานเมือ่ นั้น อยางนีท้ า นเรียกวาพระโสดาบัน และก็ถาคิดอยางนี้นั้นถาจิตมันยังดีอยู ถาตาย
เมื่อไหร จะตายเมื่อไหร มนุษยโลกเปนทุกขเราไมมาอีก เทวโลกพรหมโลก เปนสุขนิดหนอยแลว
ลงมาเราไมตองการไป เราตองการนิพพานทําอยางนีไ้ วทุกวัน ตอนเชามืด จิตใจวันนัน้ ทานจะมี
ความสุขทั้งวัน และก็อารมณของทานก็จะทรงความเปนพระโสดาบัน ตายเมื่อไหรเปนอรหันตเมื่อ
นั้น กอนจะตาย และถาทุกขเวทนามันครอบงําหนัก เราก็เบื่อรางกาย การไปนิพพานจุดเดียวคือ เบือ่
รางกายเทานัน้ เอง เห็นวารางกายมันไมดีเราไมตองการมันอีก ขึ้นชื่อวามีรางกายอยางนี้ไมมีแลวใน
ชาติตอไป เลิกกัน ชาตินกี้ ็ไป
2. สําหรับทานทีไดมโนมยิทธิ พอตื่นขึ้นมาแลวรวบรวมกําลังใจตัดสินใจดานกิเลส ไม
ยากกวา การเกิดเปนมนุษยไมดีมีทุกข การเกิดเปนคนเทวดาหรือพรหมไมมีสุข สุขชั่วคราวแลวก็ลง
มา เราไมตองการ หลังจากนั้นรวบรวมกําลังใจวา ถาวันนี้มันจะพึงตายก็ตายเหอะ ฉันจะไป
รวบรวมกําลังใจเพียงเทานี้ จิตใจจะผองใสแลวก็ไปนิพพานทันที เอาอทิสสมานกายไปนั่งอยูตอ
หนาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จติใจจะเต็มไปดวยจิตใจชุมชืน่ แจมใส มีความสุขมาก เพราะ
จิตใจทีไ่ ปตั้งอยูที่นิพพานนัน้ เวลานัน้ กิเลสนิดเหนึ่งมันไมติดอยูใ นจิต เพราะวาจิตที่เห็นนิพพานได
ก็ตองมีกําลังใจอยางต่ําคือ พระโสดาบันเวลานัน้ แตทวาเขาไปนัง่ ไปนอนที่นพิ พานไดนั้นก็เปน
อยางต่ําคือ พระโสดาบันเวลานั้น แตทวาเขาไปนั่งไปนอนที่นิพพานไดนนั้ ก็เปนกําลังใจที่สะอาด
เทาพระอรหันตขณะทีน่ ั่งอยูท ี่นิพพานนะกลังใจสะอาดเทาพระอรหันตถึงนั่งอยูได ถาตัดสินใจตอ
หนาองคสมเด็จพระจอมไตรวา ถาขาพระพุทธเจา รางกายมันพังเมื่อไหร ขอมาที่นี่นั่งอยูที่หนาองค
สมเด็จพระชินศรีใหชื่นใจ ถาเวลามันนอย 2-3 นาทีก็พอแลวก็ลงมา เมื่อลงมาแลวก็ตัดสินใจวา
รางกายเลวๆ อยางนี้ เราไมตองการมันอีกเมื่อตายชาตินี้ก็ขอใหตายเปนชาติสุดทาย ตอไปไมมี
รางกายอยางนี้ เราตองการนิพพาน
เพียงเทานี้กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทก็ชุมชื่นตลอดวันปญญาจะดี ตัดสินใจได
เรียบรอยถูกตองมีแตความเขาใจ ถาตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้น เอาละ ทานพุทธบริษัททุกทาน
วาไปวามาปาเขาไป 47 นาที ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง กฎของกรรม
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2527
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันแรม 15 ค่ํา เดือน 6 วันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี
ทั้งนี้เพราะอาศัยเหตุ 2 ประการ กลาวคือ
1. มีความเลือ่ มใสในองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบัตคิ วามดี
ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ และ
2. อาศัยบุญบารมีเดิมมาสนับสนุน คือวาการทําบุญนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถา
ไมมีบุญบารมีเดิมสนับสนุน เราก็ทําไมได ยิ่งพระพุทธเจาตรัสวาคนจะมีความดีหรือความชั่วอาศัย
บารมีเปนสําคัญ คําวาบารมีนี่เขาแปลวาเต็ม แตถาจะแปลเต็มศัพทตองแปลวากําลังใจเต็ม ถาแปลวา
เต็มเฉยๆ มันก็เลยไมรูเรื่องกัน ถาในลัทธิที่องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา คือพระพุทธเจา
ตรัสวาตองเปนกําลังใจเต็ม การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท
1. มีความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
2. อาศัยบารมีเปนเหตุสําคัญ ถาไมมีบารมีจริงๆ คือกําลังใจจริงๆ ก็ไมทําบุญกัน เพราะ
บุญนี่เขาแปลวาดี บาปเขาแปลวาชั่ว คนที่จะทําบุญในเขตพระพุทธศาสนาแบงเปน 3 ระดับ ตาม
บารมีพระพุทธเจาตรัส
ระดับที่ 1 ทานเรียกบารมีเฉยๆ ระดับที่ 2 เรียกวาอุปบารมี ระดับที่ 3 เรียกวาปรมัตถบารมี
สําหรับคนที่มีบารมีเต็ม ถาหากวาเต็มกันจริงๆ นั้นในบารมีตน ทานประเภทนี้จะนิยม
เฉพาะทานกับศีล ถาจะชวนเจริญภาวนาดวยบอกวาไมไหวความจริงกลังใจเขาไมไหวจริงๆ ไอคํา
วาบารมี 3 ชั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจําไวดว ยวาคนที่มีบารมีตนจริงๆ พระพุทธเจาทรงเรียกวา
บารมีเฉยๆ ถาขั้นเต็มจริงๆ เขาจะอยูก ันในเขตนั้นของบําเพ็ญทานกับศีล ในการเจริญภาวนาจะเปน
สมถภาวนาทีม่ ีสมถภาวนาก็ตาม ทานพวกนี้บอกวาไมไหว กําลังใจไมถึง ไมถึงจริงๆ
อันดับที่ 2 คนที่มีบารมีเปนอุปบารมี บารมีขั้นกลาง ทานที่มีบารมีขั้นกลางนี่พรอมที่จะ
เจริญภาวนาอยูเสมอ เต็มใจในการเจริญภาวนา แตวาการเจริญภาวนานี่ขั้นฌานโลกียสามารถทําได
ทุกอยาง แมแต 2 ในวิชชาสาม 5 ในอภิญญาหกแตวาถาแนะนําและชักชวนเขาวาเราตัดสินใจไป
นิพพานกันเถอะ ทานพวกนีบ้ อกวาไมไหว กําลังใจไมพอ

สําหรับคนที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี ก็พอใจในการเจริญภาวนา แตทวาในขัน้ แรกอาจจะ
ไมเขาใจถึงนิพพาน เมื่อทํามาทําไปกําลังใจคือความดีเดิม เขาสนับสนุนเต็มที่ ทานผูนั้นพอใจใน
นิพพาน ฉะนัน้ การบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาตองเขาใจเรื่องบารมีไวดว ย
ทานผูประกาศพระศาสนา ถาไมขาใจถึงบารมีก็เปนการผิดหวังทําใหเสียผลเพราะฉะนัน้
การที่จะเข็นใหบุคคลที่มีกําลังใจไมถึงเขาทํากรรมที่สูงกวา ยอมเปนไปไมได และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่นั่งอยูที่นี่ เปนผูประสงคในธรรม คือสรางเฉพาะความดีเปน
สวนมาก และโดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหพึงทราบวา คนเราที่
เกิดมาเปนมนุษยที่รับผลเศษของกรรมทั้ง 2 อยาง คือ เศษของกรรมที่เปนกุศล และก็เศษของกรรม
ที่เปนอกุศล สําหรับเศษของกรรมที่เปนกุศล เมื่อดลใจเรา เราก็มีความสุข มีการคลองตัวทุกอยางใน
การประกอบกิจการงาน
ในขณะใดทีก่ รรมทีเปนอกุศลใหผลมันก็เกิดความยุงยากขัดของดวย
ประการทั้งปวงไมเหมือนกับในเทวโลกตั้งแตสวรรคขึ้นไปถึงพรหม อันนี้รับผลเฉพาะความดีอยาง
เดียว ในอบายภูมิมนี รกเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน รับผลเฉพาะความชั่วอยางเดียว สําหรับใน
มนุษยรับผล 2 อยาง แตเปนแตวาเศษไมใชเนื้อแท
ก็รวมความวา ขณะใดนี้ กรรมที่เปนอกุศลใหผลเราก็มีความทุกข ขณะใดที่กรรมที่เปน
อกุศลหลีกไป พอกรรมที่เปนอกุศลเดิมในชาติกอนใหผลเราก็มีความสุขขึ้นชื่อวากฎของกรรมนี่
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เราหลีกกันไมได จะยกตัวอยางในสมัยพระองคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดายังทรงพระชนมอยู
เวลานั้นองคสมเด็จพระบรมครูมีญาติที่มีความสําคัญคนหนึ่ง ชื่อวา เจาชายเทวทัต เจาชาย
เทวทัต นี่ความจริงเปนพี่ของ พระนางพิมพา เปนลูกของลุงพระพุทธเจาเอง เปนลูก ทานสุปป
พุทธะ ซึ่งเปนลุง พระพุทธเจาก็ทรงทราบวา เทวทัต นี่ทาํ อะไรมาในชาติกอน ความชั่วก็มี ความดีก็
ปรากฏ แตวาความดีมันนอยกวาความชัว่ แตวาในชาติสดุ ทายนี่ เทวทัต มาเกิดเปนลูกเจาในตอนตน
ความดีเขาดลใจ เปนคนทีห่ นักในสังคม เปนที่นิยมของสังคมตางๆ ใครก็ชอบ
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ทานเทวทัต ก็บวชขามาใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็พยายามชวยทุกอยาง ชวยให พระเทวทัต ไดอภิญญา 5 คําวา
อภิญญา 5 นี่ยงั ขาดขอที่ 6 คือ อาสวักขยญาณ คือรวมความวา พระเทวทัต ไดฌานโลกียเต็มอัตรา
ถามีอภิญญา 5 นี่มีฌานเต็มอัตรา
แตทวาพอตอนกลางของอายุ ปรากฏวากรรมที่เปนกุศลถอยหลัง ฌานเสื่อมกรรมที่เปน
อกุศลเขามาดลใจ เปนปจจัยให เทวทัต คิดขบถตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หวังจะลมลาง
พระพุทธเจาปกครองสงฆเสียเอง
ในอันดับแรกสง ชางนาฬาศิรี เขาไปหาพระพุทธเจา ตอมาจางนายแมนธนูยิงพระพุทธเจา
และก็ตอมากลิ้งหินใหทับพระพุทธเจา ขอทายที่สุดก็คือทําสงฆใหแตกกัน วาบุคคลใดเห็นดวยกับ

เราก็ไปอยูก ับเรา เอาสงฆประมาณ 500 รูปไปเปนบริวารแตในขัน้ สุดทายเปนอยางไร พระเทวทัต ก
ตองมาลง อเวจีมหานรก
ก็รวมความวาขึ้นชื่อวากรรมนี่ ไมมีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได ตัวอยางบุคคลอีกคนหนึ่ง
ก็คือ ทานสุปปพุทธะ ที่เปนลุงของพระพุทธเจานั่นเอง เมื่อ พระเทวทัต ตองถูก อเวจี สูบ หรือถูก
ธรณีสูบลง อเวจี แลว เขาก็หวังจะแกลงองคสมเด็จพระประทีปแกว
วันหนึ่งพระพุทธเจาจะตองเสด็จบิณฑบาตตอนเชา เขาก็มานั่งกินเหลากินเหลาขวางทาง
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเสด็จเดินไปถึงตรงนั้น เห็นเขานั่งขวางทางเปนกลุมใหญ ทานก็เสด็จกลับ
เพราะวาพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดีมีคติทวี่ า ถาวันไหนบิณฑบาตไดก็ฉัน ถาวันไหน
บิณฑบาตไมไดก็อยูด วยธรรมปติคําวา ธรรมปตินี่อยูดว ยสมาธิวิปสสนาบวกกัน จิตเปนสุขมีความ
อิ่มตลอดเวลามันไมหวิ เหมือนกัน แตพดู กันตามจริงแลวดีกวากินขาว แตไองานทีท่ าํ เพื่อประชาชน
มันทําไมคอยไหว ตองอยูเฉยๆ
ตอมาเมื่อพระพุทธเจากลับ ทานสุปปพุทธะ ซึ่งเปนลุงนั่งกินเหลาขวางทางก็สั่งคนมาดูวา
พระพุทธเจาจะตรัสอยางไร เมื่อกลับเขามาแลวบรรดาพระสงฆประชุมกันตอนสาย พระพุทธเจา
ทรงเทศน เมื่อเทศนจบประชาชนก็ดี บรรดาพระอรหันตทั้งหลายก็ดี พระสงฆทั้งหลายก็ตาม ตาง
คนตางก็ทูลถามพระพุทธเจาวา สุปปพุทธะ ซึ่งเปนลุงนั่งขางทางโคจรของพระพุทธเจา จะมีโทษ
เปนประการใดองคสมเด็จพระจอมไตรก็ไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นับตั้งแตวันนีไ้ ป 7 วัน วันที่ 7 สุปปพุทธะ จะตองถูกธรณีสูบ พอไดขา วมาเทานัน้ เจาลูกนองก็กราบ
ทูลใหเจานายทราบ
ทานสุปปพุทธะ ก็คิดวา เราจะจับโกหกของพระสมณโคดม จึงขึ้นไปอยูบนปราสาทชั้นที่ 7
ไอทางลงชองลง 7 ชั้นนะ ตัง้ นักมวยปล้ําไว 2 คน แลวก็สั่งนักมวยปล้ําบอก นี่เธอ ตัง้ แตบัดนีไ้ ปสิ้น
เวลา 7 วัน ยังไมถึงวันที่ 8 ถาฉันจะลงไปดวยกรณีใดๆ ก็ตาม เธออยาใหลงนะ จับฉันไวใหอยู แต
ความจริงทานลืมไปวาทานเปนพระเจาแผนดิน เปนอันวาจะเอาคนอืน่ ไปตั้งไวก็เกรงวากําลังจะไม
พอ เอานักมวยปล้ํากําลังมาก ประตูละ 2 คน ๆๆ ก็รวมความวา 6 วันผานไป ไมมีเหตุการณเกิดขึน้
พอวันที่ 7 เปนวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงพยากรณวนั นั้นปรากฏวามาตัวโปรดของ พระเจา
สุปปพุทธะ รองเสียงดัง แลวกระทืบโรงทําอยางหนัก แสดงเสียใครก็หา มก็ไมอยู ยับยั้งก็ไมได ทาน
สุปปพุทธะ อาศัยกรรมเปนปจจัย ไดยนิ เสียงมารองดิ้นรนแบบนั้น ทนไมไหวก็วิ่งลงมาจากชั้นที่ 7
ถึงชั้นที่ 1 ไอนักมวยปล้ําตางๆ ที่ตั้งไวนั้นมันก็ไมควาจับ เพราะวิง่ มาดวยความเร็ว ในที่สุดลงชั้นที่
1 พอกาวลงไปถึงพื้นดิน ปรากฏธรณีสูบลงอเวจีไปเลย
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ขึ้นชื่อวากฎของกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงกันไมไดจริงๆ ที่นี้เรา
มาดุคนที่เราคิดวาจะไปนรกคน 2 คนนี่ ถาพูดกันจริงๆ เราก็คิดวาจะไปนิพพานมากกวา คือ ทาน

เทวทัต ก็ดี ทานเทวทัต ไออภิญญา 5 นี่เปนการทําเพื่อการตัดสังโยชน เพื่อเปนพระอริยเจาเปนของ
ไมยาก ถาไดอภิญญา 5 แลวจะเปนอรหันตไดภายใน 7 วัน แตวากรรมรายเขามาริดรอน
สําหรับ ทานสุปปพุทธะ ก็เปนลุงของพระพุทธเจา เปนพอตาดวย อยูใ นขอบเขตของความ
เปนบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนา แตอาศัยกรรมที่เปนอกุศลในชาติกอน บันดาลให 2 คนลง
อเวจีมหานรก ไป
ตอมาเราก็มามองดูคนที่ควรจะตกนรกแตก็ไปนิพพาน ตัวอยางทานที่ 1 ก็ คือ ทานองคุลี
มาล องคุลีมาล นี่เปนคนทีม่ ีความตอนตนดีมาก แตวามาตอนกลางอาศัยกรรมที่เปนอกุศล ใหผล
ของเวรจองกรรมกัน ดวยในสมัยชาติกอนทานเคยเกิดเปนควายที่มีความแข็งแรงมากมีความเกงกลา
สามารถมากเปนควายปาสามารถปราบสัตวในปาไดทุกประเภท ไมมีใครสูได ตอมาก็มาขวิดวัว
ขวิดควายชาวบานเขา ชาวบานเขาก็หาทางรุมกันตีตาย กอนที่จะตายก็ลมตามองดู ไอพวกนี้มารุม
ฆากุ ชาติหนากูขอฆาบาง ไอกรรมตัวนี้มาสนองทาน
เมื่อสมัยที่ไปเรียนหนังสือที่ เมืองตักสิลา เปนเหตุใหบรรดาเพื่อนๆ ริษยาอิจฉาทาน ไปแจง
กับครูเขาวา อหังสกกุมาร นีเ่ ขาชื่ออยางนีน้ ะ ชื่อ อหิงสกกุมาร จะทําตนเปนอาจารยเสียเอง จะฆาครู
ครูก็หเู บา หาทางให องคุลมี าร ตายดวยการถูกฆาจากคนอื่น จึงบอกวาเรามีมนตอยูบ ทหนึ่ง เรียกวา
วิษณุมนต ถาใครไดมนตนลี้ ะก็สามารถจะปราบไดทั้งไตรภพ คือปราบมนุษยก็ได เทวดาก็ได
พรหมก็ได
แตความจริงมันก็ไมนาเชื่อ การจะไปปราบเทวดาและพรหม แตวากรรมมันสนอง ทานก็
ยอมรับจะเรียน แตครูบอกวา ถาจะเรียกก็ได แตตองฆาคนใหได 1000 คนกอน เปนการยกครู ถาฆา
คน 1000 คน ไมไดกเ็ รียนไมได ความจริงมนตนี่มันไมมี ครูมีความรูสึกวา ไอคน 1000 คน มันตอง
มีคนที่มีความเกงกลามีอยูสักคนหนึ่ง มันยอมฆา องคุลีมาล ใหตาย ก็อาศัยกรรมเกาของทานที่จอง
เวรจองกรรมกันไว ทานก็ฆาคนในระยะตน ฆาไดคน 2 คน ฆางาย ไอคนที่ 3 ที่ 4 นี่ฆายากแลว
เพราะรูขาววา โจรคนนี้อยูท ี่นี่ เขาก็ไมเดินทางมา กวาจะฆาไดแตละคนก็ตองวิ่งกวดกัน ทีนี้ฆาไป
หลายๆ คนก็เลยจําไมได จําไมไดวาฆามาแลวกี่คน
ทีหลังก็ตั้งตนใหม ฆาได 1 คน เอานิ้วมือ 1 นิ้ว ฆาได 1 คน ตัดนิ้วมือไวเปนพยาน 1 นิ้ว
เลยมีนามใหมวา องคุลีมาลโจร องคุลีนี่ก็แปลวา นิว้ แปลวาโจรผูฆาคนเอานิ้วมือ ตอนหลังนี่ฆาได
999 พวกกับคนเกาก็ 1000 คนเศษ
ในตอนเชามืดองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงพิจารณาอุปนิสัยของสัตวก็ทราบวาเวลานี้
องคุลีมาล อยูใ กล เมืองพาราณสี ที่พระองคเสด็จประทับอยูแลวก็ตอนเชาตรูมารดาจะไปเยีย่ ม ไอ
นิ้วขาดอยูแคนิ้วเดียว แกตัง้ ใจเอาไวแลววาพรุงนี้จะเปนใครก็ตาม ถามาตองฆาใหครบ 1000 นิ้ว
แลวก็คนที่รุมฆาทานในชาติกอน ก็มแี มผสมอยูดวย ประเภทเอาวา ถาอยากไปวันนัน้ องคุลีมาล ก็

ตองฆาพระพุทธเจาทรงทราบ องคุลีมาล นี่มีนิสัยเปนพระอรหันต แตวาวันพรุงนี้ ถาฆาแมเปน
อนันตริยกรรม บุญเกาๆ ตองถูกปดทางไปลง อเวจีมหานรก กอนจะไมมีผลในการบรรลุมรรคผล
ฉะนั้นในตอนเชาตรูองคสมเด็จพระทศพลไดทรงตัดหนาไปกอน เมื่อ องคุลีมาล เห็นองค
สมเด็จพระชินวรก็กลาววา มานพนอย หนุมนอย รอหยุดกอนพระพุทธเจาก็เดินเรือ่ ยทานกวดไม
ทันเปนการบันดาลของพระพุทธเจาใหกวดไมทันอยางที่พระทานสวดเมื่อกี้ พาหุง บทตน
อุกขิตตขัก อธิษฐานวา ขอแผนเดินจงลุมๆ ดอนๆ ก็ดึงสูงมั่ง ต่ํามั่ง ทานก็เดินเฉยๆ องคุลีมาล กวด
เทาไรก็ไมทันจึงบอกวา สมณะ หยุดกอน องคสมเด็จพระชินวรจึงตรัสวาเราหยุดแลว ทานสิยังไม
หยุด องคุลีมาล จึงถามวา สมณะ ทําไมจึงมุสาวาท บอกวาหยุดแลวทําไมจึงเดิน พระพุทธเจาทรง
หันมาถามวา องคุลีมาล เออ อหิงสกกุมาร ตถาคตนะหยุดบาปกรรม ธรรมอันลามกมานานแลว เธอ
ยังไมหยุดหรือ นี่ความจริงบุญเขาสนองเขาพอดี พอไดยนิ เสียงเทานีเ้ ธอก็ทราบ ก็ทราบในใจวา เรา
นี่เลวมากไปเสียแลว วางดาบวางพวงนิว้ มือ ขยายผาที่หยักรั้งใหเรียบออกไป ก็พยายามเสยผมให
เรียบตามที่เธอจะทําได แลววิ่งเขาไปกราบองคสมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจาก็ทรงเทศน เธอก็ขอ
บวช บวชแลวไมกวี่ ันเธอก็เปนพระอรหันต นี่กรรมที่เปนกุศลเดิมที่เปนปรมัตถบารมี เขาสนองใจ
เขาตรงนี้พอดี
จะเปนวาคนอยาง องคุลีมาล นี่ไมนาจะเปนอรหันตไดเลย ควรจะไปนรกแตกรรมทีเปน
อกุศลมันเบากวา กรรมที่เปนมหากุศลหนักกวามาก มีกําลังสูงกวาบันดาลใหทานเปนพระอรหันต
อีกคนหนึ่งทีไ่ มนาจะไปสวรรคเหมือนกันก็คือ ตัมพทาฐิกโจร ตัมพทาฐิกโจร นั้นตั้งแต
เกิดมา ไมเคยสรางความดี องคุลีมาล นั้นยังมีความดีอยูมากทานเปนคนไมนาคบ ไปทีไ่ นหใครเขาก็
ไมคบ ไปสมัครเปนลูกนองโจร โจรก็ยังไมคบ แตก็เปนคนฉลาดที่สามารถเอาใจลูกนองโจร
ลูกนองโจรรับไวเปนลูกนองตอมาก็ไดเปนคณะของโจร ปลนบาง ฆาบาง นับจังหวัดไมถวน ตอมา
พระราชาสงพวกราชบุรุษมาจับได คือเจาหนาที่จับได เขาก็สั่งประหารชีวิตโจรทั้งหมด ไอโจรทั้ง
500 คน เพชฌฆาตไมกลาฆา เขาจึงถามหัวหนาโจรวาทานจะฆาลูกนองทานไดไหม ถาฆาลูกนอง
ทานไดจะไมฆาตัวทาน จะใหทานเปนเพชฌฆาตหัวหนาโจรก็บอกไมได เปนหัวหนาเขา ตายก็ตอง
ตายดวยกัน เขาก็ถามเรียงลําดับมารไมมีใครรับ มาทายที่สุด ถึง ตัมพทาฐิกโจร ตัมพทาฐิกโจร บอก
ฆาไดผลที่สุดทานก็รับฆาคนอีก 499 คน
หลังจากนัน้ มาก็เปนเพชฌฆาตฆาคน ตัมพทาฐิก โจรฆาคนจริงๆ ประมาณ 10,000 คนเศษ
ตามบาลีนะ แตพอเกษียณอายุ แกลงไปฟนคอคนทีเดียวไมขาดเขาก็ใหเกษียณอายุ ก็ใหทรัพยสมบัติ
อยูในฐานะคหบดี
ก็ปรากฏวาวันหนึ่งเธอตองการกินขาวมธุปายาส ลูกสาวทําให ขณะทีจ่ ะกินก็พอดีเหลือบ
ตาไปเห็น พระสารีบุตร มาอยูที่ประตูบาน พระสารีบุตร มาที่ประตูบานนะ ไมใชประตูรั้ว ประตู
หลังบาน คือประตูบานเลย เธอนึกในใจวาเราทําแตความชั่วมาตั้งแตเด็กจนกระทั่งแก บุญทานไม

เคยทํา วันนี้พระมาโปรดถึงบานขอถวายพระไป จึงนิมนต พระสารีบุตร เขามา พระสารีบุตร ฉัน
ตอมา ตัมพทาฐิกโจร ก็อยาก พระสารีบุตร ก็แบงใหครึ่งหนึ่ง ขอเลายอๆ
พอตางคนตางกินเสร็จ พระฉันเสร็จ คนกินเสร็จ พระสารีบุตร ก็เทศนเทศนโทษของ
ปาณาติบาต ตัมพทาฐิกโจร กระสับกระสวยมาก เพราะวาไอปาณาติบาต เราทํามาย่ําแย ลงนรกทุขุม
แน
พระสารีบุตร เทศนไดครึ่งกัณฑ ทานก็หยุด ถามวาโยมไมสบายใจหรือ ตัมพทาฐิกโจร ก็
บอกวาไมสบายใจ เพราะกรรมที่พระคุณเจากลาวมานี่ ผมย่ําแยแนทานก็เลยถามวา โยมฆาคน โยม
ตั้งใจฆาเอง หรือใครใชใหฆา เธอก็บอกวา พระราชาใชใหฆา เพราะวาเปนเพชฌฆาต
พระสารีบุตร จึงถามวา สมมติวา โยมเปนลูกจางเขา เจานายเขามีนา 100 ไร ถาโยมทํานา
100 ไรเสร็จ เวลาเกี่ยวขาวไดผล อยากจะถามวา ผลของนา 100 ไร โยมไดทั้งหมดหรือวาเจานายได
เธอก็บอกวาผลของนาทั้งหมด เจานายเขาก็ไดผมก็ไดแตคาจาง
ทานก็ถามวา ก็ถานาเปนของนายจาง นายจางเขาใชทาํ ไดรับผลหมดฉันใดแลวก็คนทีเปน
เพชรฌฆาตฆาคน พระราชาใหบาปจะตกอยูกับใคร แตความจริงทานก็บาปดวย แต พระสารีบุตร
ทานฉลาดกวา ตัมพทาฐิกโจร โงกวา พระสารีบุตร ก็เลยคิดวาตัวไมบาป คิดวาตัวไมบาป จิตก็
ปลอยจากอกุศล เวลานั้นอกุศลมันก็หลีก เหลือแตกุศล พระสารีบุตร เทศนอีกครึ่งจบ เปนอันวาจบ
กัณฑเทศน ตัมพทาฐิกโจร เปนพระโสดาบัน แลวเขาใจวาภายหลังทานเปนพระอรหันต
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้วากันถึงกฎของกรรม ไอกฎของกรรมนี่วา กัน
จริงๆ 3 เดือน ก็ไมจบ แตวาคนที่เกิดมาในโลกนี้มีกรรมไมเสมอกันโดยเฉพาะอยางยิ่งก็ตองมารับ
เศษของกรรมเหมือนกันคือกรรมที่เปนกุศลและอกุศลพอขณะใดที่กรรมที่เปนอกุศลเขามาดลใจเรา
คุมใจเรา ก็มีความสุข ทําทุกอยางมันก็พลาด ในขณะใดกรรมที่เปนกุศล ใหผลทุกอยางมันก็ดีขึ้น
ดูตัวอยาง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานเปนมหาเศรษฐี พอถึงทามกลางชีวิตของทาน
กรรมทีเปนอกุศลใหผล ทําใหทานเปนคนจนอยูพกั หนึ่ง จนมากกวาพวกเรามาก ก็นนั่ ก็หมายความ
วา จนถึงขั้นไมมีขาวหักจะกิน ตองมีแตปลายขาว แลวก็ในที่สุด กรรมที่เปนกุศลก็มาหนุนอีกครั้ง
หนึ่ง ทานก็เปนมหาเศรษฐีตามเดิม
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท การที่นําเรื่องนี้มาเทศนใหแกบรรดาทานพุทธบริษัทฟง ซึ่ง
จะไมหนักในการฟงเทศน ใหรูกฎของกรรม ขึ้นชื่อวากรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไมได แตวาบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ที่นั่งอยูท ี่นี่สวนใหญตองการนิพพาน คนที่มีความหวังตั้งใจตองการนิพพาน นี่
มีหวังทุกคนเพราะมีบารมีเปนปรมัตถบารมี อยางนั้น
ทานที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี จะมีกําลังใจพิสูจนได 2 อยาง ในกลุม ของเรานะ คือ 1.
จิตใจตองการพระนิพพาน 2. การปฏิบัติผลไปถึงนิพพานดวยตนเอง เพราะพระนิพพานนี้ถาบารมี
ไมเปนปรมัตถบารมี แมแตเราก็ไมสามารถจะเห็นไดแตบุคคลที่ไปถึงพระนิพพานไดขอใหทกุ คน
ตั้งใจดีไวอยาสละสิทธิ์คําวาสละสิทธิ์ ก็หมายความวา ไปทําความชั่วจนกระทั่งลงนรก ไอความชัว่ ก็

มีความดีก็ปรากฏเปนของธรรมดา จงดูตัวอยางของ ทานองคุลีมาล ทานสรางกรรมขนาดไหน ทาน
ไปนิพพานไดฉันใด การที่เราทํากําลังใจเราถึงพระนิพพานดีกด็ ี ทําใจพอใจพระนิพพานก็ดี ถือวา
บารมีของเราเปนปรมัตถบารมีขณะที่มีชวี ติ อยูนี่ บางวันก็ถูกบางวันก็ผิดเปนของธรรมดา เพราะ
พลาดพลั้งทําความชั่วบาง
แตวาเวลาจะนอนขอใหทุกคนรวบรวมกําลังใจคิดวา วันนี้เราพลาดอะไรทั้งวันถาเราพลาด
จุดใดจุดหนึ่งก็ตั้งใจวา วันพรุงนี้เราจะไมพลาดแลวมันก็อาจจะพลาดอีกแตวาทําแบบนี้บอยๆ ไม
คอยเกิน 3 เดือน กําลังใจจะทรงตัว ไมมกี ารพลาดในดานกุศล จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทศา
สนิกชนจะแจมใสในพระนิพพาน ถาอยางนั้นทุกคนตายเมื่อไร ไปพระนิพพานเมื่อนั้น
ก็มีคนเคยถามวากิเลสยังมากอยู เวลาใกลจะตายจะเปนอรหันต ไดพระนิพพานไดอยางไร
ก็ตองขอตอบวา เวลาที่ใกลจะตายจริงกิเลสมันก็ไมเหลือเพราะการตัดกิเลสจริงๆ อยูที่การไมพอใจ
รางกายตัวเดียว เขาตัดตัวเดียวคือ ที่ สักกายทิฏฐิ
เวลาเราปวยใกลจะตาย ความโลภมากมันก็ไมเกิด มันโลภไมได มันปวดจะตายรองโอยๆ
บางคนก็ไมรอง ก็หนาเบีย้ วหนาบูด มันจะไปโลภโมโทสันอยางไรตอนนั้นความโลกก็สลายตัว
ประการที่สอง ใกลจะตาย กิลเลสคือ ความรักในกามารมณ มันก็ไมมี ทุกขทรมาน
กามารมณจะมีไดอยางไร
แลวประการที่สาม ความโกรธคิดจะไปฆาใครก็ไมมี ไอตัวเองก็ลุกไมไหวจะคิดไปฆาใคร
ไดอยางไร
รวมความวา กําลังใจในเวลานั้นมันสลายไปในดานกิเลส ทั้งโลภะ โทสะ โมหะมันเหลือ
แตทุกขเวทนาตัวเดียว ตอนนี้เมื่อจิตของเราคิดวารางกายนี่มันเลวอยางนี้ ทะนุถนอมมันดีอยางไร
มันก็ยังเลวมีการทรมานอยู ถาตั้งใจถูกตองอยางเดียวคิดวา รางกายเลวๆ อยางนี้ เราไมตอ งการมัน
อีก เพียงคิดแคนี้ ถึงแมไมตั้งใจไปนิพพานมันก็ไปนิพพาน เพราะการเปนอรหันตตัดตัวเดียวที่
สักกายทิฏฐิ คือรางกายตัวเดียวถาจิตใจของเราไมพอใจในรางกายเราเมือ่ ไร ตายเวลานั้นไปนิพพาน
ทันทีก็เปนอรหันตเวลานั้น
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เปนอันวาการตัดกิเลสไมมีความสําคัญตัวสุดทาย
ถือวารางกายไมไดเรื่อง ถาเรายังไมปว ยก็คิดไวเสมอกอนหลับ คิดวารางกายเลวอยางนี้ เปนทุกข
หิวแลวก็กิน กินแลวก็หวิ หิวแลวก็กิน กินหิว มีปวยไขไมสบายมีเรื่องตางๆ เขามาครอบงําเพราะ
อาศัยการเกิดเปนคนเปนธรรมตั้งใจคิดวาถาตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น ไมเกิดมันอีก ทานทีได
มโนมยิทธิรวบรวมกําลังใจพุงไปพระนิพพานสัก 2 นาทีก็ได แลวก็กลับ เชามืดทํากําลังใจแบบนี้
พุงใจไปพระนิพพานสัก 2- 3 นาทีแลวกลับ จิตใจจะเปนสุข เพียงแคนี้บรรดาทานพุทธบริษัท ทําจติ
ของเราใหรักเฉพาะจุดเดียวคือ พระนิพพาน ถาตายเมื่อไร มันไปไหนไมได มันรักนิพพานก็ตองไป
นิพพาน

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ดวยเวลาก็ 30 นาทีพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง
คงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สดุ แหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรี
รัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทาน มีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณุ สุขะ พละ และปฏิภาณ ถาหากทุกทานจงประสงคสิ่งใดก็ขอใหได
สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกถา ก็ขอยุติพระ
ธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง พุทะประวัติ
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2529
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
สัพพปาปสะส อกรณัง กุสลัสสุปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายความจริง วันวิสาขบูชา นี้ เปนวัน
สําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเพราะเปนวันประสูติ เปนวันตรัสรู เปนวันปรินิพพานของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาประสูติจากพระครรภมารดาก็วนั นี้ ตรัสรูอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณก็วนั นี้ ทรงนิพพานก็วนั นี้
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย
ประวัตคิ วามเปนมาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายก็ทราบแลว ตอนนี้จะนําเอาพระธรรมพระสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว เนือ่ งในพระพุทธประวัติตอนใกลปรินิพพาน มาแสดงแก
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย แตกอนทีจ่ ะแสดงในเวลาใกลปรินิพพาน ขอแสดงตอนตนคือตอน
กอนบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ คือ
เมื่อองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระชันษา คือมีอายุได 29 ป
องคสมเด็จพระชินศรีก็เสด็จไปสู สวนนันทวัน สวนขวัญ ไปกับ นายฉันนะ องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานี้ทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสิ้นเวลา 4 อสงไขยกับแสน
กัป และในการเกิดครั้งหลังเปนวาระทีจ่ ะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา แตการที่
จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณก็ดีบรรดาพระสาวกทัง้ หลายจะบรรลุโสดาบัน
สกิทาคามี
อนาคามี อรหันตก็ดี ทั้งนีย้ อ มขึ้นมาแลวจะเปนพระอรหันต โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต
ไมใช ตองรสกอน แมองคสมเด็จพระชินวรก็เชนเดียวกัน
คําวารอกอนในที่นี้ เพราะวาการเกิดของเรา บรรดาทานพุทธบริษัท การเกิดของเราทุกชาติ
เราทําทั้งความดีและความชั่ว ที่ภาษาพระเรียกวา ทําทั้งบุญและบาป ทําดวยกันทุกคนเหมือนกัน
แมแตองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ทํามาเชนเดียวกัน ในตอนตนทีอ่ งคสมเด็จพระ
ภควันตเกิดขึ้นมาแลวจนถึงตองอายุ 29 ป ตอนนั้นอกุสลบารมีที่ไมดี เขาขวางใจขององคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตอมาอกุศลถอยหลังไป เหลือแตกุศลที่เปนบารมีเต็มที่
วันหนึ่งองคสมเด็จพระชินศรีเสด็จไปสูสวนขวัญนั้นก็เปนวันพอดีที่
พระนางพิมพาราชเทวี
ประสูติ พระราหุล พอดี
ก็เวลานัน้ บรรดาเทวดาทั้งหลายก็ประชุมกันวา เวลานี้คือ องคสมเด็จพระภควันตคือ สิทธัต
ถะราชกุมาร เปนวาระทีจ่ ะออกสูมหาภิเนษกรมณ เพื่อจะเปนพระพุทธเจาตอไป จึงไดแสดง เทวทูต

4 ประการคือ หนึ่ง แสดงเปน คนแก สอง แสดงอาการของ คนปวย คือภาพของคนปวย สาม แสดง
อาการของ คนตาย สี่ แสดงภาพเปน พระ เปนการแสดงเปนตัวทั้งหมด เปนคนแกหนึ่ง เปนคนปวย
หนึ่งแสดงเปนคนตายหนึ่ง แลวเห็นภาพพระ
ตอนนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงถาม นายฉันทะ ซึ่งเปนคนขับมาขับรถมานะ
ถามวา เปนเพราะเหตุใด แตความจริง นายฉันทะ ไมมีความรูในศาสนาเลย เพราะเปนคนรับใช แต
เวลานั้น เทวดาเขาดลใจให นายฉันทะ ตอบวาคนเราเกิดมาแลวก็ตองแก ขณะทีแ่ กกําลังมีชีวิตอยูก ็
มีอาการปวยไขไมสบายหรือมีอาการตายไปในที่สุด ถาเรายังเกิดเปนมนุษยเวียนวายในวัฏฏสงสาร
ก็มีอาการความทุกขอยางนี้ ไมมีที่สิ้นสุด
ตอมาเมื่อเห็นภาพพระ ก็ถาม นายฉันทะ นี่อะไร เวลานัน้ พระสงฆแตงกายอยางนีไ้ มมี มี
แตบรรดาอเจลกทั้งหลาย หรือบรรดาเดียรถียทั้งหลาย ที่แตงตัวไมเหมือนอยางนี้ นายฉันทะ ใน
เวลาที่เทวดาเขาครอบครองใจ ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภาพที่เห็นนี่เปนภาพพระสงฆ
พระพุทธเจา เปนผูตัดกิเลส ตายแลวจะไปนิพพานมีความสุขอยางเดียว องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาไดทรงสดับแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงคิดวา เราจะตองหาทางใหพน จากความตาย
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา เราจะตองออกสูมหาภิเนษกรมณ
ก็เปนเวลาพอดี บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานั้นมีอํามาตยเขามากราบทูลองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา เวลานี้ พระนางพิมพา ประสูติพระราชโอรส ปรากฏวาเปนชาย
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็คิดในใจ หวงใหญเกิดแกเราแลวหนา ที่เรียกวา ปุตตัง อีเว หวงลูก
ผูกคอ แตถึงอยางไรก็ดเี ราตองออกบวชวันนี้ เพื่อสูมหาภิเนษกรมณ หาธรรมะที่คนเกิดแลวไมตาย
ตอไปนั่นคือ นิพพาน
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็เสด็จเขาสูพระราชนิเวศ เมื่อเขาไป แลว องคสมเด็จ
พระประทีปแกวก็ทรงไมไปเยี่ยม พระนางพิมพา หลับ ก็ยองเขาไปดู เห็นมารดาก็ดี พระราชโอรส
ก็ดีตางคนตางหลับ จึงกลาวคําอําลา พระนางพิมพา ทัง้ หลับๆ เอก ลาเวลาหลับเขาจะไดยินหรือ
เปลา ไดยินไหม ไดยนิ พระพุทธเจาเพียงองคเดียว
หลังจากนัน้ ก็มาขึ้นมา กัณฐกะ คือมาประจําพระองค มาตัวนี้มกี ําลังมาก นายฉันทะ ก็มี
กําลังมาก สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็มีกาํ ลังมาก ออกประตูในตอนดึก พอถึงประตูก็ไมมีคนเปด
เพราประตูนใี้ หญมาก แตเวลาจะใชคนเปดตองใชคน 1,000 คน เปดจึงจะออก ก็ตางคนตางคิดวา ถา
ประตูนี้ไมเปดพระพุทะเจาของเราจะเปดเอง มาก็คิดวา ถาประตูนี้ไมมีใครเปด เราจะเปดเอง นาย
ฉันทะ คิดวาประตูนี้ไมมใี ครเปด เราจะเปดเอง ก็ปรากฏมีเหตุอัศจรรยมีใน ปฐมสมโพธิ์ บรรดา
เทวดาทั้งหลายที่สนับสนุนองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ดลบันดาลให
ประตูเปดเอง หลังจากนัน้ ก็ทรงมา กัณฐกะ มี นายฉันทะ เปนผูนํา ออกจากพระราชนิเวศ

เวลานั้นปรากฏวา พระยามาราธิราช พระยามาราธิราช เปนเทวดาบนสวรรคชั้น ปรนิม
มิตวสวัสดี คือ บําเพ็ญบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจาเหมือนกันแตอาศัยความโงของเทวดาองคนนั้ คิด
วาปลอยให สิทธิธัตราชกุมาร เปนพระพุทธเจา สอนคนไปนิพพานเสียหมด เวลาที่เราตรัสเปนแบบ
เดียวกับพระบรมสุคตจะไมมีใครรับฟงเทศน นี่ความโงของเทวดา ก็มายืนขวางหนา หาม สิทธัตถ
ราชกุมาร จะไปไหน จงหยุดกอน
สมเด็จพระชินวรก็ทรงหยุดถามวา หามทําไม เขากลาววา อีก 7 วันตําแหนงพระจักรพรรด
คือ ผูครองโลกจะถึงทานแลว ขอทานปกครองโลกใหมีความสุขตอไป องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดากลาววา ดูกร มารผูมีบาป เราทราบอยูแลววา เราจะเปนจักรพรรดิปกครองโลก แตการ
ปกครองโลกไมพนจากความทุกขเปนพระพุทธเจาสอนคนไปพระนิพพานมีความสุขกวา ตอเมื่อไร
บริษัททั้ง 4 คือ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี ยังไมครบถวนสมบูรณเพียงไร เราจะไมยอมกลับไป
บานของเรา แลว พระยามาราธิราช ก็ตองเลี่ยงไป หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรก็ถึง ปาอิสิป
ตนมฤคทายวัน
รวมความวา สมเด็จพระภควันตกต็ ัดพระเมาลี ไปถึงที่แลวนะ พอถึงปานี่แลว ก็ทรงตัด
พระเมาลีดวยพระขรรค คือ ตัดผม การตัดพระเมาลีนี่ บรรดาทานพุทธบริษัทนี่บางทานคิดวา
พระพุทธเจาทรงมีจุดบนกระหมอมนั้นไมจริง เพราะวาพระพุทธเจาทรงเปนอัจฉริยะมนุษย เวลาตัด
พระเมาลี ผมก็ยาวบาง สั้นบาง แตผมนี่จะวนทักษิณาวรรคบนหนังศีรษะเหมือนกับโกนผม นี่บาง
คนคิดวาพระพุทธเจาตองมีมวยผมนัน้ ไมถูก เพราะวาบางที พระอานนท พระอานนท เปนพระ
พุทธอนุชา มีรางกายต่ํากวาพระพุทธเจาเพียงแค 4 นิว้ แตรูปรางเหมือนพระพุทธเจามาก เดินมาแต
ทางไกล บรรดาพระสงฆทงั้ หลายคิดวา พระอานนท คือ พระพุทธเจา จึงกราบแตไกล สมเด็จพระ
จอมไตรมีพระศีรษะไมใชแปลกวาพระสงฆทั้งหลายเหมือนกับใคร แลวสิ่งที่เปนมหัศจรรยก็คือวา
ตัดแลวผมจะไมยาวตอไป เวียนเปนทักษิณาวรรตแบบนัน้
รวมความวา สมเด็จพระภควันตกท็ รงทดลองพิธีพราหมณอยูถึง 6 ปทดลองยิ่งกวา
พราหมณทั้งหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรเห็นวา วิธีนี้ไมบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ตอนนี้ยงั
เปนญาณโลกีย ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ นีค่ ือระลึกชาติได ยามที่ 2 จุตปู ปาตญาณ คือ ทิพจักขุญาณ
รูการเกิดและการตายของสัตว วาสัตวที่เกิดมาแลวในโลกนี้มาจากไหนบาง ที่จนบาง รวยบาง ดีบา ง
ไมดีบาง เปนคนบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง เพราะกฎของกรรมอะไร คนที่ตายไปแลวไปเกิดเปน
มนุษยบาง เปนสัตวบาง เปนสัตวนรก เปนเปรต เปนเทวดา เปนพรหมบาง เพราะกฎของกรรม
อะไร อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรทราบดวย จุตูปปาตญาณ
จะเห็นวาสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูที่นั่งอยูเวลานี้โปรดทราบ เวลานี้มหี นังสือฉบับ
หนึ่ง เขียนวาการทีไดญาณทั้ง 2 ประการนี้ ตองเปนพระอรหันตกอนนั้นไมจริง เพราะหลักสูตรที่
ทานพุทธบริษทั ชายหญิง ทีพ่ ระพุทธเจาทรงไดเปนหลักสูตรของอภิญญา อันนี้ไดตั้งแตญาณโลกีย

หลังจากนัน้ พอยาม 3 สมเด็จพระมหามุนกี ็ทรงเขาใจเรือ่ งอิรยสัจ 4 หมายถึงวาสมาธิดีขึ้น
จิตก็สงบ ได ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ก็ถอยหนาถอยหลังวา เกิดชาติไหนเปนอะไรบาง ก็ทรงทราบ
อาการเกิดของเรานับไมถวน เปนสัตวมากกวาเปนคน ลงนรกมากกวาเปนเทวดาหรือเปนพรหม ก็มี
ความเบื่อหนายในรางกายหลังจากนั้นเกิดนิพพิทาญาณ สมเด็จพระทศพลก็เขาใจในอริยสัจ ก็
พิจารณาในอริยสัจ พอถึงยาม 4 ก็บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ นีต่ อนตนบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย
หลังจากนัน้ ไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงเทศนธรรม
เทศนาโปรดพุทธบริษัทถึงพรรษาที่ 45 บวกกับ 35 ก็เปนอายุเทาไหรถาจําไมผิดเวลานั้น 80 ปพอดี
ไปบวกกันเอาเองก็แลวกัน บวกบางลบบาง คนแกซักจะลืมเลขไปแลว ก็ออกสูมหาภิเนษกรมณอายุ
29 ป ตองใชเวลา 6 ป คนควา อายุ 35 ปก็ประกาศพระศาสนา 45 ป อายุ 80 ปพอดี
ตอนนั้นปรากฏวาสมเด็จพระชินศรีพักอยูท ี่ ปาวาฬเจดีย ในตอนนี้ องคสมเด็จพระชินศรี
ทรงพระประชวรมาก เวลานัน้ ปรากฏวาองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจา ใครเขาฟงเทศน จะงดไปไม
เทศนพระสูตรชาดก จะเทศนเฉพาะศีลสมาธิ ปญญา เพราะปวยมาก รางกายแกมากแลว ก็ปรากฏ
เปนวาระที่สมเด็จพระประทีปแกวจะนิพพาน
มาวันหนึ่ง มารผูทีบาป หมายความวา พระยามาราธิราช ก็เขาไปกราบทูลองคสมเด็จพระ
บรมโลกนาถวา พระสมณโคดม วันที่เราไปรบกวนทานที่โคนตนโพธิ์ ที่ไมไดเทศนเพราะตางคน
ตางรูแลว แตองคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสวาพุทธบริษัท 4 อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยัง
ไมบริบูรณเพียงไร เราจะไมนิพพานเพียงนั้น และกลาววาเวลานี้ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มี
มากแลวบริบูรณแลว ขอองคพระประทีปแกวจงนิพพาน
องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา ปาปมะ ดูกร มารผูมีบาป เธอจงหลีกไปเมื่อเขากลับไป
แลว องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงพิจารณารางกายวามันแกมากแลวทรุดโทรมมากแลว
รางกายจะทนไมไหว จะตองนิพพานในวาระนีจ้ ึงตัดสินใจ วันนั้นเปนวันกลางเดือน 3 คือ วัน
มาฆบูชา องคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงปลงอายุสังขารแลว แผนดินไหว
พระอานนท มีความสงสัยจึงเขาไปถาม ปญหาแผนดินไหว วามี 8 ประการจะไมขอเทศน
ในที่นี้ หลังจากนั้นไป องคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงปวยมากขึ้นทุกทีเวลาในตอนตน ปรากฏวา หมอ
โกมารภัจ หมอประจําพระองคไมอยู ตอมากลับมาทราบวา สมเด็จพระบรมครูปวยหนัก รางกายซูบ
ซีดมาก แตก็ไมไดละการแสดงพระธรรมเทศนา ทานโกมารภัจ เขาไปกราบทูลถามองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจะถวายยาเม็ดเดียวใหหาย
ทันที กราบทูลอยางนี้ถึง 3 ครั้ง พระพุทธเจาไมทรงตอบ เพราะตั้งใจไววา อีก 3 เดือนขางหนา คือ
วันวิสาขบูชา จะนิพพาน ถาฉันยาของทาน โกมารภัจ ตองไมตายแน ยานี้กันตายไดแน
หลังจากองคสมเด็จพระจอมไตรไมยอมตอบ ทานโกมารภัจ ก็เริ่มเสียใจวาคิดวาเราจะตาย
กอนพระพุทธเจานิพพาน ทรงไมยอมตอบแสดงวานิพพานกอนเราตาย หลังจากนัน้ ก็มาคิดใหมวา

เราจะถวายยา 1 เม็ด โรคนี้จะหายทันทีครั้นทํายานี้เขาไปถวายก็ปรากฏองคสมเด็จพระจอมไตรไม
ทรงรับ คว่ํามือเสียเรื่องของพระพุทธเจาทําไดแค 3 ครั้ง ถามไมเกิน 3 ครั้ง ถวายไดไมเกิน 3 ครั้ง ถา
ไมตอบหรือไมรับก็เลิกกัน
ทานโกมารภัจ เอายานีไปถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาคว่ํามือไมยอมรับ 3 วาระทานก็
เสียใจวา คราวนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตองนิพพานแนและยาเม็ดนี้จะไปไหน เราทํา
ถวายพระพุทธเจา ไมควรทีใ่ ครจะกิน ก็เลยไปทิ้งลงในบอน้ํา บอที่เขาทําน้ํากิน ปรากฏเหตุอัศจรรย
คือน้ําโพลงมาถึงปากบอเพราะบอน้ํามันลึก 10 กวาวา แตตอนน้ําทานฏีกาจารยเขียนวา น้ําที่พุงเลย
ปากบอไปถึง 7 ชวงลําตาล ไปถาม ทานโกมารภัจ ทานตอบวาเปนของธรรมดา
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระบรมศาสดาเทศนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา ตามปกติ พอใกลจะถึง
วันขึ้นกลางเดือน 6 พอใกลจะถึงกลางเดือน 6 คือ วันขึ้น 14 ค่ํา คือเมื่อวานนี้ องคสมเด็จพระชินศรี
ก็ไปให พระอานนท ประกาศวา วันพรุง นี้วันขึน้ 14 ค่ํา เดือน 6 ตถาคตจะไป กุสินารามหานคร
พระสงฆองคไหนจะไปกับตถาคตบางก็ไป
เวลานั้น ปรากฏพระอรหันตทั้งหลายประชุมที่นั่น 200000 องคเศษตางองคก็ติดตามองค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ อยาลืมวาเวลานัน้ มีพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณมีมาก แลวมีพระอภิญญา
มาก สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแคองคเดียวสามารถจะพาพระทั้งหมดเหาะไปได แมจะเปนปุถุชน
ดวยกําลังนี้ แตองคสมเด็จพระทศพลก็ไมทรงทํา เพราะกําลังของอภิญญานี้ เขาใชเฉพาะเวลาที่มี
ความจําเปนเทานั้น นั่นตัวทานปวยหนัก เดินจะไมคอยไหวอยูแลว แตองคสมเด็จพระชินศรีก็ไม
ทรงใชอภิญญา เดินจาก ปาวาฬเจดีย มา กุสินารามหานคร ประมาณ 120 โยชน
ขณะเดินไปในระหวางกลาง คือ 60 โยชนพอดี องคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงหันมาบอก พระ
อานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท จงปูสังฆาฏิ ตถาคตจะนั่งตรงนี้พักหนอย ตถาคตเหนื่อย
เหลือเกิน เดินไปไมไหว ตอนนี้ พระอานนท ก็รองไห เพราะระหวางแค 60 โยชน นี่สมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาทรงประชวรหนัก ตองการจะพัก พระอานนท ปูสังฆาฏิ พระพุทธเจาก็เสด็จ
ประทับนั่ง แลวตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตมีความกระหายน้ํามาก จง
ไปตักน้ํามาถวายตถาคต เวลานั้นระยะใกลๆ กัน พักใกลแมน้ําแตน้ําตืน้ เขินมีน้ําไมลกึ พระอานนท
ไปที่จะตักน้ํา บังเอิญดานเหนือน้ํามีเกวียน 500 เลม ขามพอดี แตวาน้ําที่จะตักถวายองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา ภันเต ภควาขาแตองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา น้ําขุน
จัดไมสามารถจะตักมาถวายได
องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก น้ําขุนก็ขุน
ตถาคตจะฉัน พอตรัสเทานี้ พระอานนท ก็กลับไปใหมใกลเหลือเกิน หางกันไมกี่วันนะ กลับไป
คราวนี้รูสึกเปนเหตุอัศจรรย น้ําที่ขุนคลั่กเมื่อตะกีน้ ี้ใสแจวเหมือนแกวงสารสม พระอานนท เห็น
เหตุอัศจรรยตกั มาถวายองคสมเด็จพระภควันตแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวเสวยเสร็จแลว จึง

กราบทูลองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ
พระพุทธเจาขา เปนเรื่องอัศจรรย เมื่อกี้น้ําขุนมาก แตกลับไปคราวหลังน้ําใสผิดปกติ
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงกลาววา อานันทะ ดูกร อานนท ขึ้นชื่อวากรรมที่เปนกุศลก็ดี ที่
เปนอกุศลก็ดี ไมใชเล็กนอย จงอยาประมาท พระองคสมเด็จพระโลกนาถตรัสกับพระสงฆทั้หงลาย
วา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การที่เกิดเหตุน้ําขุน น้ําใส นี่เปนเหตุกรรมของตถาคต เมื่อเปนลูก
ชาวนาจนๆ เวลานั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาเกิดเปนลูกชาวนาจนๆ เวลากลางวันเขาปลดควาย
จากไถนา ก็ลกู ชายตัวเล็กขีค่ วายจะไปเพือ่ จะกินน้ํา น้ําบอเล็กๆ นั้นมี 2 บอติดกัน บอนั้นมี 2 บอ
ติดกัน บอหนึง่ น้ําใสมาก บอหนึ่งน้ําขุนมาก พอถึงอันดับแรก มันติดกันเลย ยายปากก็ถึง เจาควาย
ตัวนั้นก็หยอนปากไปกินน้ําขุนทานก็มีความรูสึกในตอนนั้นวา แมจะเปนเด็ก ควายนี่เหนื่อยมาก ไม
ควรจะกินน้ําขุน แตควายอาจจะชอบก็ได ควรจะกินน้ําใส จึงใหควายยายปากไปกินน้าํ ใส
แคนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย กรรมนี้ตามมาเลน องคสมเด็จพระบรมศาสดาจะ
นิพพาน แตเรือ่ งเล็กนอยเทานั้น กรรมแบบนี้ถือเปนอกุศลกรรม คือของที่ชอบใจ ยายปากไปกิน
ของที่ไมชอบใจ เปนเหตุใหองคสมเด็จพระจอมไตรตองกระหายน้ําไปอีกนิดหนึ่ง
ตอนั้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จอีก 60 โยชนถึง เมืองกุสินารามหา
นคร เขาไปพักที่บาน นายจุนท ตอนนี้บรรดาชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันมาเฝาองคสมเด็จพระ
จอมไตรมาก พระอรหันตมถี ึง 2000000 คน มีพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อีกมาก เวลานัน้ มี
เฉาพะพระอริยเจา จึงทําอาหารถวาย อยาลืมวาพระทั้ง 200000 องค ตองใชอาหารไมนอย จึงสั่งฆา
สุกรจํานวนมาก อาหารก็มหี ลายอยาง ไมใชมีเฉพาะเนื้อสุกรอยางเดียว
เวลาที่เขาปรุงอาหาร อาหารวันนิพาพนก็ดี วันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณก็ดี ของ
เหลานี้ถือวามีอานิสงสเปนพิเศษ อานิสงสมากกวาอาหารธรรมดาเทวดาจึงนําอาหารทิพยมาโปรย
ปรายในอาหารที่มีเนื้อสุกรออน เพื่อจะทําบุญรวมกัน นายจุนท และคนทั้งหลาย เวลานัน้ เขา
ทําอาหารสุกแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวพิจารณาทราบ คนอื่นไมเห็นเทวดาตอนที่มาใส
พระพุทธเจาเห็นองคเดียว ก็ตรัสกับ นายจุนท วา นายจุนท อาหารที่มีเนื้อสุกรออนถวายตถาคตองค
เดียวพอ ไมตอ งถวายพระอืน่ ธาตุพระอรหันตอื่นไมสามารถยอยได กินเทาไหรตายหมดเทานนก็มี
ธาตุขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาองคเดียวเทานั้นที่จะยอยได
นายจุนท ก็นําอาหารที่มีเนื้อสุกรออนถวายเฉพาะพระพุทธเจา อาหารอยางอื่นถวายองคอื่น
เมื่อเสวยเสร็จ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยก็เริ่มประชวรเปนพิเศษ ปวยมากอยูแลว แตองค
สมเด็จพระประทีปแกวก็ปวยใหมอกี รอบเรียกวา ขันธิกาพาธ โรคขันธิกาพาธ คือ ถายเปนเลือด
สดๆ
ตอจากนัน้ ไป องคสมเด็จพระบรมสุคตก็เสด็จไป กุสินารา ในระหวางนางรังทั้งคู มีวิหาร
อยูที่นั่น

ตอนนั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับบรรทมอยู สมเด็จพระบรมครูก็เรียก พระ
อานนท เขามาวา อานันทะ ดูกร อานนท ถาใครเขาติเตียน นายจุนท วา อาหารที่ถวายกับตถาคตแลว
ทําใหตถาคตปวยเขาพระนิพพาน จงบอกวา อาหารทีม่ ีอานิสงสประเสริฐ ทานที่มีอานิสงสเลิศ
ประเสริฐกวาทานใดๆ นัน้ มี 2 เวลาคือ ทานของ นางสุชาดา เปนปจจัยใหตถาถคตบรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณ และทานที่ถวายวันใกลจะนิพพาน คือ ทานประเสริฐมีอานิสงสเชนเดียวกันจง
บอกกับคนทั้งหลายและ นายจุนท อยางนี้ จะไดไมเสียใจ เพราะถึงอะไร นายจุนท ถวายอาหาร
หรือไมถวายอาหารก็ตาม ตถาคตก็นิพพานวันนี้แน
หลังจากนัน้ พระอานนท ก็เสียใจ คิดวา เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรง
นิพพานแลว แตองคสมเด็จพระประทีปแกวยังไมไดสอนใหเราเปนพระอรหันต เวลานี้แคเปนพระ
โสดาบัน ความจริง พระอานนท นี่ กอนจะบวชเปนพระโสดาบันแลว คือฟงเทศนจากองคพระ
ประทีปแกวก็เปนพระโสดาบันและก็เปนพระโสดาบันมาถึง 42 ป ยังไมไดพระอรหันต ก็ไปยืน
เกาะริมหนาตางรองไหวา เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรนิพพาน เราไมมีครูสอนตอไป
เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีไดตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ความจริงที่ปดบังไวเพือ่ ครูบา
อาจารยไมมีสาํ หรับตถาคต ความรูทั้งหมดคือ พระธรรมวินยั ที่เราสอนแลว สอนหมดทุกอยาง เมื่อ
ตถาคตนิพพานแลว พระธรรมวินัยจะเปนครูสอนเธอ ตอๆ มาเมื่อตถาคตนิพพานแลว หลังจากนัน้
ไป พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา เวลานัน้ พระมหากัสสป ไมอยู แตสมเด็จพระบรมครู
ทราบโดยอํานาจของพระพุทธญาณวา พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา คือ กอนวันรุงขึ้นที่
พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา คืนวันนั้น พระอานนท จะบรรลุพระอรหันตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาญาณ และตอจากนั้นไป การเทศนของ พระอานนท คนฟงแลวไมอยากจะใหเลิก
หมายความวา ไมอิ่ม ไมเบื่อ ไมอยากจะไดจบ พอองคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสอยางนี้ ทานก็ดใี จ
หลังจากนัน้ เทวดาก็เขามาใกลๆ การอยูหา งๆ พอเขามาใกลมองหนาองคสมเด็จพระจอม
ไตรก็ไมถนัด เพราะมีพระถวายงานพัดอยูขางหนาเทวดาก็พากันบนพระองคนขี้ วางหนาพวกเรา
ความจริงเทวดาเปนทิพยไมนาจะบนเลย เทวดานาจะมองทะลุหลังคนเขามาได องคสมเด็จพระจอม
ไตรก็บอกพระใหขยับขางหนาอีกนิด ทานวาเทวดาบน
ในวันที่องคสมเด็จพระทศพลจะนิพพาน เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดีตางคนตางโปรย
ปรายดอกชบาลงมาเปนอันมาก คนที่เดินไปเดินมา หรือพระเดินไปเดินมาหากันตองลุยดอกชบาถึง
แคเขา พระอานนท กราบทุลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ตรัสวา ที่เปนอยางนัน้ อานนท เขา
บุชาเราวันจะนิพพาน
หลังจากนัน้ ใกลจะถึงวันรุงขึน้ คือในวันที่ 15 อยางคืนนี้ ขึ้น 15 ค่ําใกลจะวันสิ้นคืน เวลา
สิ้นคืน ก็มีปริพาชกทานหนึง่ จะเขามาถามปญหาพระพุทธเจาพระทานก็หามวา เวลานี้พระพุทธเจา
ปวยหนัก อยากวนทานเลย องคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบ ก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร

อานนท ปลอยเขาเขามาเถิดที่ตถาคตตองทรมานรางกายอยางนี้ เพราะตองการจะโปรดลูกคน
สุดทายคนนี้ ก็ปลอยเขามา เขาจะถามปญหาพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวา อยาถามปญหาเลย ฟง
เทศนดีกวา พระพุทธเจาก็ทรงเทศนโดยยอ เพราะจะนิพพานอยูแ ลวเขาฟงเทศนจบเดียวก็เปนพระ
อรหันต หลังจากนั้น พระพุทธเจาก็ทรงนิพพาน
เวลานี้เวลา 30 นาทีไปแลว บรรดาทานพุทธบริษัทขอเวลา 15 นาทีนะจะเปน 45 นาที
หลังจากนัน้ ก็ถวายพระเพลิงองคสมเด็จพระชินศรี ก็เลาลัดแตวาเปนเรือ่ งนาอัศจรรย นําขึ้นเมรุขึ้นสู
เชิงตะกอน พอจุดไฟ ไฟไมติด เวลานั้นพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณมีมาก แตวาสําหรับทิพจักขุ
ญาณนี่เปนหนึง่ เปนเอก คือ พระพุทธเจา ทรงบอกวา ทิพจักขุญาณ มี พระอนุรุทธ เปนเลิศกวาพระ
อื่นทั้งหมด แมจะเปนพระวิชชาสาม ไมไดปฏิสัมภิทาญาณ บรรดากษัตริยทั้งหลายจึงไดถาม พระ
อนุรุทธ วา เวลานี้พระพุทธเจาตองการรอ พระมหากัสสป เวลาจุดไฟ จึงดับไฟ ไมยอมใหไฟติด
หลังเมื่อ พระมหากัสสป มาจึงยอมใหติด
หลังจากนัน้ มา พระมหากัสสป เวลานั้นแยกจากพระพุทธเจาไปธุดงคพระพุทธเจาก็ตรัสวา
กัสสปะ ดูกร กัสสป เธอก็แกแลว ตถาคตก็แกแลว จงอยูดวยกันเถิดจงรับทานของบรรดาพุทธบริษทั
คือชาวบานถวายเถิด พระมหากัสสป ก็บอกวา การธุดงคของขาพระพุทธเจาตองการไปปฏิบัติเปน
พระผูนําพระภายหลังเทานัน้ องคสมเด็จพระภควันตกไ็ มทรงคาน แตตรัสวา กัสสปะ ดูกร กัสสป
สังฆาฏิของเธอเกาแลว เธอจงมาใหตถาคต สังฆาฏิของตถาคตใหม เธอจงนําไปแลวทรงแลก
สังฆาฏิกัน
ตอนนั้น ปรากฏวา พระมหากัสสป อยูไกลไมสามารถทราบไดวา องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดานิพพาน อยาลืมวาพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณก็เผลอเหมือนกันนะ ทิพจักขุญาณไมได
ใชตามปกติ ไมเหมือนพระพุทธเจา กอนจากไป ไปจาก ปาวาฬเจดีย ทานจะมาเฝาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่นั่นก็มีคนมาบอกวา พระพุทธเจาตองการไปนิพพานที่ เมืองกุสินารามหานคร ก็
เลยติดตามไป
พอเขาไปใกลก็เจอปริพาชกคนหนึ่งแบกดอกชบามา ดอกชบาใหญขนาดรมก็ถามปริพาชก
เวลานี้พระพุทธเจาอยูที่ไหน ปริพาชกก็บอกวา องคสมเด็จพระจอมไตรนิพพาน ดอกชบาเปนพยาน
ที่เทวดาโปรยปรายลงมา เวลานั้นปรากฏบรรดาพระอริยเจาทั้งหลาย พระโสดาบัน สกิทาคามี
อรหันต ทราบวาพระพุทธเจานิพพานก็สลดใจ อนิจจา วต สังขารา สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ
อยางนี้เปนตน คือ การไมเกิดเปนสุข ไปนิพพาน แตเวลานั้นยังมีวุฑฒบรรพชิตคือ พระแก นาจะแก
กวาอาตมานี่ ยังไมไดเปนพระอริยเจา ก็กลาวขึ้นมาทามกลางพระสงฆวา พระสมณโคดมนิพพาน
เสียไดกด็ ี เวลาที่มีชีวิตอยู หามนั่นหามนี่ จะเหยียดมือเหยียดเทาก็ทําไมได เวลานีพ้ ระสมณโคดม
ตาย เราจะทําตามชอบใจทุกอยาง

พระมหากัสสป ฟงแลวก็คดิ สลดใจ นี่พระพุทธเจานิพพานไปถึง 7 วัน หนามองคสมเด็จ
พระภควันตก็เกิดขึ้นแลว แตจะวา จะดี เวลานี้จะขับ จะไลบรรดาเดียรถียทั้หงลายก็จะกลาวโจษจัน
กันวา พระพุทธเจานิพพานยังไมถึง 7 วัน พระภิกษุสงฆทะเลาะกัน ก็ระงับไวกอน
หลังจากนัน้ ก็พากันเดินเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร เขาไปเห็นพระศพตั้งอยูบนเมรุก็
กราบขอขมาโทษองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนเรื่องนาอัศจรรยขณะที่ พระมหากัสสป เขาไป
กราบ พระบาทของพระพุทธเจาทะลุหีบทองออกมาทั้ง 2 ขาง ให พระมหากัสสป กราบ พอ พระ
มหากัสสป กราบขอขมาเสร็จไฟก็ตดิ ทันที เปนไฟของเทวดา เปนอันวา จบในกาลเรื่องนิพพาน
ตอไปนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานจะเลาเรื่องตอไปนี้เดือนหนึง่ ไมจบก็ขอเวลา 14
นาที ก็บรรดาทานทั้งหลายที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จง
มีความเขาใจความประสงคของพระพุทธเจาพระพุทธเจาตองการใหพวกเราทั้งหมดพนจากความ
ทุกข คือ โมกขธรรม ธรรมเปนเครื่องพนจากความตาย ถาเราจะเกิดเปนมนุษยกด็ ี เปนเทวดาก็ดี
เปนพรหมก็ดยี ังไมพนความตาย มนุษยกต็ องตาย เทวดาจะตองจุติตายเหมือนกัน พรหมก็ตองจุติ
ตายเหมือนกัน แตองคสมเด็จพระภควันตตรัสวา โลกทั้ง 3 ไมพนจากความทุกข มนุษยโลกก็เปน
ทุกข เทวดากับพรหมเปนสุขจริง แตสุขไมนาน ตองลงมาหาความทุกขใหม องคสมเด็จพระจอม
ไตรตองการใหทุกคนตองการเขานิพพานแตวาการเขานิพพาน บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายคอย
ทําคอยไป คือ มีความเขาใจ มันไมยาก ในตอนตนใหเขาใจวา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาสอน
กรรมฐานไว 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 เรียกวา สุกขวิปสสโก แบบนี้ทําไปจนกวาจะไดอรหันต แบบนี้ไมมีทิพจักขุญาณ
ไมสามารถจะเห็นผี เห็นนรกได แตสามารถเปนอรหันตไดนิพพานไดเชนเดียวกัน
แบบที่ 2 องคสมเด็จพระภควันตสอนหลักสูตร วิชชาสาม หลักสูตร วิชชาสาม กอนที่จะ
เปนพระอริยเจา
1. ตองได ทิพจักขุญาณ กอน เห็นผี เห็นเทวดา เห็นพระ เห็นสวรรคเห็นไดทกุ อยางตามที่
คนอื่นไมเห็น
2.
ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ สามารถระลึกชาติได ตอไปพิจารณาอริยสัจก็เปนพระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ตามที่หนังสือออกขาววาคนทีเ่ ห็นผี เห็นเทวดา ไดตองเปน
พระอรหันตนนั้ ไมเปนความจริง แตความจริงเปนญาณโลกีย
แบบที่ 3 องคสมเด็จพระชินศรีสอนในดานของ อภิญญา
แบบที่ 4 พระพุทธเจาสอน ปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิสัมภิทาญาณ จะไมไดในชวงญาณโลกีย
พอไดสมาบัติ 8 แลว กลับมาเจออริยสัจ พอตอมาเมื่อเขาถึงพระอนาคามี จึงเขาถึง ปฏิสัมภิทาญาณ
ความเปนทิพย จะเขามาในตอนนี้กรรมฐานในพระพุทธศาสนามี 4 แบบไมเหมือนกัน แตสามารถ
จะเปนพระอรหันตเหมือนกัน นี่เปนความประสงคขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา การจะ
ไปนิพพาน บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทัว่ หนา ถาจะเรงรัดไปนิพพานจริงๆ ไมมีใครบรรลุ

ตามลําดับ อยาง พระอานนท เปนพระโสดาบัน 42 ปปรากกวาบรรลุทีเดียวเปนพระอรหันตเลย
เหมือนกันหมด พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ก็เชนเดียวกัน เปนพระโสดาบันไมกี่วนั เปนพระ
อรหันต ไมมีการบรรลุตามลําดับบรรดาทานพุทธบริษัทไมประมาทในชีวิตคือวาเราตองการไป
นิพพานอันดับแรก คือ จําถอยคําขององคสมเด็จพระพิชิตมาร คือ ทําตนใหเปนพระโสดาบัน
เสียกอน ถาเปนพระโสดาบันไมได ก็ถืออารมณของพระโสดาบันใหทรงตัว คนที่เปนพระโสดาบัน
จริงๆ เขามีอารมณอยางนี้ คือ
1. เคารพพระพุทธเจาจริง
2. เคารพพระธรรมจริง
3. เคารพพระอริยสงฆจริง ไมสงสัยในความดีของทาน
4. ศีล 5 บริสุทธิ์ นี่องคของพระโสดาบันนะ
แตวาดานสังโยชนคือ
1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย ไมลืมความตาย
2. ไมสงสัยในคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
3. มีศีล 5 บริสุทธิ์
แตวาในแนวปฏิบัติแคนี้ยังไมพอ ตองมีจิตคิดไวอยางหนึง่ วา เราตองการอยางเดียวคือ พระ
นิพพาน พอกําลังใจเขาถึง ความตองการจะเปนเทวดา เปนพรหมไมมี ในตอนนี้ตอ งการจุดเดียวคือ
พระนิพพาน ความมั่นใจในนิพพานความตองการ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ยังมีอยู แตมัน
บรรเทามาก เยือกเย็นมาก อยางนี้เรียกวาพระโสดาบัน ถาทรงอารมณนไี้ วครบหรือไมครบก็ตามอีก
อยางหนึ่ง คือใหคิดดวยปญญาวาการเกิดเปนมนุษย มันเต็มไปดวยความทุกขเราเกิดแลวไมมี
ความสุขจริง ขึ้นชื่อวาการเกิดตองลําบากอยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีก เราตองการไปนิพพาน การ
เกิดเปนเทวดาก็ดี การเกิดเปนพรหมก็ดี เราไมตองการอีก เราตองการนิพพานอยางเดียว ทําจิตให
ทรงตัว อารมณอยางนี้อยางนอยตื่นขึ้นมาเชามืดทําเสีย 1 ครั้ง ทําใหจิตสบาย วันนัน้ จิตจะเปนสุข ถา
เปนอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัทก็ทรงอารมณของพระโสดาบันได
ถาทรงไดจงอยาทะนงวาเราเปนพระโสดาบัน จะมีความประมาท คิดวาเราจะเปนพระ
โสดาบันหรือไมก็ชาง เราเคารพพระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริยสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์
ตองการนิพพานใชได หลังจากนั้น กําลังใจใหคิดวาเราไมตองการเกิดเปนมนุษย เทวดา ใหมีประจํา
ใจใหเปนอยางนี้ไป บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายวันที่ทานตาย จะเกิดนิพพิทาญาณ ความเบื่อ
หนายในรางกายเกิดขึ้น พอความเบื่อหนายในรางกายเกิดขึ้น มันจะเปนอารมณของพระอนาคามี วา
รางกายนี่ปวดนั่นปวดนี่ หาความสุขไมได นี่อารมณของพระอนาคามีไมตองการรางกายหลัง
จากนั้นกําลังใจก็สงบคิดวาที่องคสมเด็จพระบรมสุคตบอกวารางกายเปนของไมมีสําหรับเรา คราว
นี้องคสมเด็จพระประทีปแกวแนะนําไววาการไมตองการเกิดเปนมนุษยจะไมมีขึ้น คิดวาเราไมตอง
อยางนี้มีขึ้น เวลานั้นเปนสังฆานุสสติ เปนอารมณของพระอรหันต ถาตายเมื่อไรถือวาไปนิพพาน

บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนไปเทศนมาวาจะวา 30 นาที ก็ไป 45 นาทีขอยุติพระธรรม
เทศนาไวแตเพียงเทานี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง เทโวโรหณสูตร
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2531
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
สัพพปาปสะส อกรณัง กุสลัสสุปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน เทโวโรหณกถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลใน
วันสําคัญวันนี้ สําหรับเรื่อง เทโวโรหณสูตร นั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานจงทราบวา ความ
เปนมาปรากฏตั้งแตสมัยเมื่อพระผูมีพระภาคเจายังมีพระชนมอยู
ในครั้งนั้นองคสมเด็จพระบรมครูประทับอยูที่ เมืองราชคฤหมหานคร ไดมีพระจอมบพิตร
อดิศร พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย ก็ปรากฏวาในกาลนั้นมีมหาเศรษฐีทานหนึ่ง ไปอาบน้ําที่ชาน
เมือง ขณะทีม่ หาเศรษฐีคนนั้นอาบน้ําอยูป รากฏวาบริวารของมหาเศรษฐีก็เกรงวา พวกคนรายจาก
ทางน้ําจะทํารายเจานายจึงเอาตาขายลวดไปกันไว ใหเจานายอาบน้ําอยูในระหวางกลางลวดกั้น เมื่อ
เวลาอาบน้ําเสร็จก็ปรากฏวาพวกกูตาขาย ติดบวงปุมแกนจันทรมาปุม หนึ่ง ปุมแกนจันทรนี่ถือวา
เปนไมที่มีราคาสูงมาก ทุกคนก็พามาใหเจานาย
ฝายทานมหาเศรษฐีก็มีความรูสึกวา
ขึ้นชือ่ วาปุมแกนจันทรที่บานเรามีเยอะถาเราจะ
นําไปใชเองก็ไมมีประโยชนอะไร ทางที่ดีเวลานี้ศาสนาตางๆ ปรากฏขึ้นเวลานั้นพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นใหมๆ ยังมีพระสงฆในพระพุทธศาสนานอย แตวาศาสนาอื่นนะมีมาก หลายศาสนาดวยกัน
หลายคณาจารย แตละคณาจารยแตละศาสนาก็ตางคนตางประกาศวา ศาสนาของเราเปนศาสนาที่มี
พระอรหันตทา นมหาเศรษฐีก็คิดวาศาสนาไหนจะมีอรหันตแนเราก็ไมทราบ ทางที่ดีตองเอามาเสี่ยง
ทายดู
จึงจางชางมาแกะปุมแกนจันทรเปนบาตร แลวก็ชักรอกขึ้นไปเหนือหลังคาสูงสุด แลวก็
ประกาศวาสํานักไหนก็ตาม ถามีพระอรหันต ขอใหพระอรหันตมาเหาะเอาบาตรปุมแกนจันทรนี้ไป
แตวาการจะเหาะมาหรือไมมานั้นก็ใหเวลา 7 วัน ถาพน 7 วันไปแลว ไมมีใครเหระเอาบาตรไป
แสดงวาทุกศาสนาไมมีพระอรหันตเมื่อมหาเศรษฐีประกาศอยางนัน้ ก็ปรากฏวา คณาจารยตางๆ ก็
อยากจะแสดงตนวาเปนพระอรหันตบาง อยากจะทําตนเปนคนมีอิทธิฤทธิ์บาง อยากไดบาตรปุม
แกนจันทรบาง แตก็เหาะไมได จึงนัดหมายกับบันดาลูกศิษยวาถาเราไปที่นั่นทําทาวาจะเหาะ เธอจง
ชูแขนชูขาเรา แลวก็ประกาศวา อาจารยจงอยาเห็นแกบาตรที่มีราคานอยของทานเศรษฐี รวมความ
วาอาจารยทั้งหลายทําอยางนี้ทุกสํานักเขาวันที่ 6 ผานไป

รุงขึ้นเชาตรูของวันที่ 7 วันนั้นปรากฏวา พระโมคคัลลาน กับ พระปณโฑภารทวาช 2 ทาน
จําวัดอยู เพราะมาอาศัยอยูบนยอด เขาคิชฌกูฏ ตอนเชาก็จะมาบิณฑบาต ขณะที่ทา นยืนผาอยูเ ชิง
ดอย ก็ปรากฏวามีคนมาสองสามคนมา เมาแตเชาตรูนะ ตาหงา นะ เมาปุบเมาเชาพอดี มันขี้เกียจจะ
เมาเวลาอื่นนะ มันเมาผิดปกติ ก็มีคนเมาสองสามคนนั่งคุยกัน แลวก็ปรากฏบอกวา พวกเราศาสนา
ตางๆ ที่ปรากฏในเวลานีน้ ะ คือศาสนาปลอมทั้งหมด ทุกศาสนาบอกวามีพระอรหันต แตความจริง
ทานมหาเศรษฐีเอาปุมแกนจันทนแกะเปนบาตร เอาเชิดขึ้นไวเชา 6 วันแลว ไมมีศาสนาไหน
สามารถเอาไปได เราถือวาศาสนาทุกศาสนาที่แทจริงเปนศาสนาจอมปลอมทั้งหมด เขาพูดอยางนัน้
นะ
ทานก็เลยสงสัยวาไอคนสองสามคนนะมันมาจากไหน ขึ้นมากินเหลาบนยอดเขาแตเชาตรู
วาอยางไร ตาหงา เปนจิรงจังก็ตองเปนเทวดา เทวดาแปลงลงมาเปนคน เห็นวาศาสนาขององค
สมเด็จพระทศพล เปนศาสนาของพระพุทธเจามีพระอรหันตแน แลวก็การที่จะเหาะขึ้นไปแสดง
ฤทธิ์ พระตองถือวามีเหตุสาํ คัญมีเหตุจําเปน เปนสําคัญ ถาความจําเปนไมมีเขาไมแสดงกัน ก็ใน
ระหวางกอนหนานั้น ความจําเปนในการแสดงฤทธิ์ไมมี เขาก็ไมเหาะกัน
มาตอนนั้นพระทานเพิ่งทราบวา มหาเศรษฐีอธิษฐานแบบนั้น เมื่อ พระโมคคัลลาน ทาน
ไดยนิ เสียงคนเมาพูด ทานก็ทราบวาคนเหลานั้นปนเทวดาแตวาเมื่อมีรางกายเปนคน ก็เรียกวาคน
ทานก็บอก ทานปณโฑลภารทวาช เพื่อนกัน ทานบอกวา ปณโฑลภารทวาช ไดยินไหม นั่นเขาดูถูก
ศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร ในเมือ่ บาตรเขาแขวนไวต่ําๆ ขนาดนั้น ไมมใี ครไปเอาได ขอ
ทานจงออกไปเอาบาตรลูกนั้นมา ทานปณโฑลภารทวาช ก็บอกวา โมคคัลลานะ ดูกร โมคคัลลาน
ตัวทานพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนผูเลิศในทางมีฤทธิ์ทานไปเอาเองก็แลวกัน พระโมคคัลลาน ก็
บอกวา ทานปณโฑลภารทวาช ไดยินดังนัน้ ก็คิดวา เราก็เปนคนมีฤทธิ์ มีฤทธิ์ไมผิดกัน โมคคัลลานะ
เทาไรนัก ขณะหมผาอยู จึงยืนบนหินกอนใหญเหาะทันที เวลาเหาะก็เอาหินกอนใหญติดเทาไปดวย
วนเวียนมาเหนือบานเรือนเร็วมาก แลวเหาะในสภาพนั้น หินกอนนั้นเปนแผนไปเหนือหลังคาหมด
ขึ้นไปเหนือบานหมด บรรดาชาวบานเห็นพระเหาะมีหนิ กอนใหญติดไปดวย ก็ตางคนตางกลัวหิน
จะหลน เอากระดงบาง ตะแกรงบาง ตะกราบาง คลุมหัวแลวรองประกาศวาพระคุณเจายึดหินใหได
อยาปลอยหินลงมา ถาปลอยหินลงมา พวกขาพเจาจะตาย
ทานปณโฑลภารทวาช เห็นดังนั้นก็สลัดหินไปตั้งอยูที่เดิม ตัวทานเองก็ไปยืนบนหลังคา
บาน ไมไปหยิบบาตร เพราะวาพระสงฆในพระพุทธศาสนาถือวาถาไมประเคน รับเอาไมได เพราะ
ยังไมประเคน แลวบาตรก็ชกั รอกขึ้นไปสูง คนประเคนก็ขึ้นไปไมได เห็นไหม ตาหงา ทุกอยางนะ
เก็บนะ
ทานมหาเศรษฐีจึงขึ้นไปบนบาน แลวก็ปูผาลง บอกวา นิมนตวา ขอพระคุณเขานิมนตมาที่
ชานยบานเถอะขอรับ นั่งตรงนี้ ทานก็ลงมานั่ง เขาถวายภัตตาหารเขาก็ใหคนใชนําเอาบาตรลูกนั้น

มาถวาย ทานปณโฑลภารทวาช เมื่อทาน ปณโฑลภารทวาช ไดรับบาตรแลว ฉันภัตตาหารเสร็จก็
กลับ กลับที่อยูยอด เขาทิชฌกูฏ นี้เรื่องมันที่จะเกิดใหญก็รูสึกแรงบของอธิษฐานเปนตนเหตุนะ เมื่อ
ตนเหตุมีตามนี้ ตอมาชาวบาน นี้เรื่องของชาวบาน ไมใชเล็กนะ มีขาววาพระเหาะแตไมไดเห็นพระ
เหาะ ก็พากันเดินขบวนไปลอมกุฏิ ทานปณโฑลภารทวาช ขอรองไห ทานปณโฑลภารทวาช เหาะ
ถาไมเหาะแกก็ไมเลิกพูด เอากับเขาเหมือนกัน ทานปณโฑลภารทวาช ก็ตองเหาะใหดู เมื่อเหาะเสร็จ
ทานลงมาแลวชาวบานกลุมแรกกลับ กลุมที่สองเขาไปใหม ก็ทํากันแบบนี้ เสียงก็อื้ออึงดังกัน
เวลานั้นองคสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจาลงมา อะไรก็ตามถารูแลวถาไมมีคนเขา
บอกถือวาไมรู ทําเปนไมรูเหมือนกัน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินวรจึงตรัสถาม พระอานนท วา อานันนทะ ดูกร อานนท เสียง
อะไรมันดังกองมาก พระอานนท จึงกราบทูลองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา ภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เสียงคนที่มาดู ทานปณโฑลภารทวาช เหาะ
พระพุทธเจาจึงไดมีคําสั่งใหพระไปตาม ทานปณโฑลภารทวาช มา แลวบอกใหนําบาตรปุมแกน
จันทรมาดวย
พอมาถึงพระพุทธเจาก็ทรงตําหนิขนาดหนักคือวาเปนการกระทําที่ไมสมควรหลังจากนั้น
จึงทุบบาตรปุมแกนจันทรใหละเอียดเปนชิ้นเล็กๆ เอาแจกกับพระแลวทานก็ตรัสกับพระทั้งหลายวา
ถาเปนโรคเกี่ยวกับตาอยาง ตาหงา นี้ เอาเศษแกนจันทรนี่ชุบน้ําฝนแลวก็หยอดตาแลวก็จะหาย ทาน
วาอยางนัน้ จริงๆ นะ ไมเชื่อลองไปหามาสิ ตองปุมนะ ไมใชเนื้อแกนจันทร ปุมของตนแกนจันทร
ทานสั่งใหทุนใหละเอียด แลวบอกวาถาใครเปนโรคเกี่ยวกับตาทุกอยาง ถามีน้ําฝนใหชุบน้ําฝน แลว
ก็มาหยอดคือน้ําฝนมันติดมาหลอดตาแลวตาจะหาย
แลวองคสมเด็จพระจอมไตรก็เลยตรัสวา นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป หามพระสงฆทั้งหมด
แสดงปาฏิหาริย ถาใครแสดงปาฏิหาริยจะปรับเปนโทษหนักมากก็ไมบอกวาโทษอะไร แลวตอไป
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา เวนไวแตทานผูนั้นจะไดรับอนุญาตจากตถาคตกอน ถาตถาคตยัง
ไมอนุญาตเพียงใดหามแสดงปาฏิหาริย เหตุนี้ก็เปนเหตุใหบรรดาเดียรถียทั้งหลายยามใจ คิดวาเวลา
นี้สมเด็จพระจอมไตรคือ พระพุทธเจาหามพระแสดงปาฏิหาริย พระพุทธเจาเองก็ตองไมแสดง
ปาฏิหาริยดวย เขาแพเรื่องบาตรมาแลว ทีนี้ก็จะหาทางเอาชื่อเสียง เขาก็ปาวประกาศวา ตอจากนีไ้ ป
เราจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระสมณโคดม เอาเสียแลว ตาหงา เห็นไหมนะ เขาก็ประกาศวาตอนี้
ไปเขาจะแขงกับพระสมณโคดม สาวกไมแขงละ
ในเมื่อขาวเลาลือระบือไปมาก ก็เขาถึงหู พระเจาพิมพิสาร พระเจาพิมพิสาร ทานเปนทายก
พระเจาพิมพิสาร ก็คือ ทาวเวสสุวัณ องคปจจุบันนี่ รูจักไหม พระเจาพิมพิสาร ทานเปนทายกคน
แรกอยูที่รอนใจ เขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรใน พระเวฬุวันมหาวิหาร จึงกราบทูลองคสมเด็จ
พระพิชิตมารวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เวลานี้

เดียรถียประกาศจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระองค
แลวก็พระองคก็ทรงหามพระสงฆแสดง
ปาฏิหาริยเสียแลว สมเด็จพระประทีปแกวจะทําอยางไร จะแกตวั ไหว คือเขาวาแพที่สูเขาไมไดเห็น
ไหม องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวามหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตร
พระราชสมภารในเมื่อเขาจะแขงกับตถาคตตถาคตก็จะแขงกับเขา เอาละซิเห็นไหม ตาหงา แยละซิ
เห็นไหม พระเจาพิมพิสาร ก็สงสัยถามวา ก็พระองคทรงหามพระสงฆแสดงปาฏิหาริย ถาใครขืน
ทรงหามแลว พระพุทธเจาทรงถาม พระเจาพิมพิสาร วา พระองคมีพระราชอุทยานเฉพาะพระองคที
ไหน พระเจาพิมพิสาร ก็บอกวามี ทานถามวาพระราชอุทยานนัน้ ก็ดี ดอกไมก็ดี ผลไมก็ดี คนอืน่
ใชได กินไดไหม พระเจาพิมพิสาร บอกไมได ถาขืนกิน ขืนใช ขืนไปอาศัย ขาพระองคปรับเปน
โทษ พระพุทธเจาก็ถามวา พระองคเองจะใชไดไหมละ พระเจาพิมพิสาร ก็บอกวา สวนของผม
ตนไมของผม ดอกไมของผม ลูกไมของผม ผมจะกิน ผมจะใช ผมจะอาศัยก็ไดเพราะผมเปนเจาของ
ผมหามเฉพาะคนอื่นไมไดหา มตัวผมดวย
พระพุทธเจาทานตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพร พระมหาบพิตรพระราชสมภาร ตถาคต
ก็เชนเดียวกัน การแสดงปาฏิหาริยนนั้ ตถาคตหามเฉพาะพระสาวก ไมไดหามตัวเอง เอละซิเห็นไหม
ตาหงา ยุงละซินะ บอกไมไดหามตัวเองหามเฉพาะสาวก
พระเจาพิมพิสาร ก็ถามวา ถาอยางนั้นเดียรถึยเขาจะแขงกับพระองคเขาจะทาแสดง
ปาฏิหาริยแขงจะสูเขาไหม ทานบอกสู ในเมื่อเขาจะแขงกับตถาคตตถาคตก็จะแขงกับเขา พระ
เจาพิมพิสาร ก็ถามวาจะทําเมื่อไร ทานบอกทําวันเขาพรรษา เรียกวาวันแรมค่ําหนึ่ง เดือน 8 นะจํา
ไดไหม พระเจาพิมพิสาร ถามวาจะทําทีไหน พระพุทธเจาบอกวา จะทําที่ กรุงพาราณสี แลวก็จะ
แสดงบนตนมะมวง นี่เทานี้เปนเหตุในบานในเมืองนะ ตาหงา
เจาพวกเดียรถียทั้งหลายทราบขาววา พระพุทธเจาจะแสดงเอง ก็ตกใจเพียงแคสาวกตัวเองก็
สูไมไดอยูแ ลว ครั้นจะสูกับองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ชักจะหนักใหญ แตวาทราบวาองคสมเด็จ
พระจอมไตรจะแสดงบนตนมะมวง ฉะนั้นตนมะมวงใน เมืองพาราณสี ทั้งหมดมีกตี่ น เดียรถียออก
สตางคจางคนขุดหมดรื้อแลวก็ขุดนะ ไมเหลือสักคน มันเกงจริงๆ นะ นี่ถาเปน ตาหงา อยูทนี่ ั่นเวลา
นั้นขายมันแพงๆ นะ เสียดายทําไม เอามันตนละแสนบาท แสนบาทเปนคาจาง ก็จางขุดหมด
พระเจาพิมพิสาร ก็กราบทูลใหทรงทราบวา เวลานี้เดียรถียถอน ซื้อตนมะมวง ถอน
หมดแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัสวา ไมเปนไร ถาตถาคตจะแสดงปาฏิหาริยบ นตนมะมวง
มันตองมีตนมะมวง เอาละซินะ
ตอมาเมื่อถึงเวลา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็พาพระสงฆไป เมืองพาราณสี ไปวัน
นั้นพอดีวันทีแ่ สดงปาฏิหาริย ก็ปรากฏวา บรรดาประชาชนทราบลวงหนากอน 3 เดือนเศษวา
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐจะแสดง ยมกปาฏิหาริย ที่นั่นก็พากันไปอออยูเมืองนั้น นับจํานวนโกฏิไป
กันหลายเมือง อาจจะเกือบจะไมมีคนอยูบา น ไมหว งทรัพยสิน หวงการไปดู

ในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปถึงที่นั่นแลว พระเจาปเสนทิโกศล บาง บรรดา
มหาเศรษฐีทั้งหลายบาง ก็พากันมาถวายภัตตาหาร วันนัน้ ปรากฏวาคนเฝาพระราชอุทยานของ พระ
เจาปเสนทิโกศล เห็นตนมะมวงตนหนึ่งมีผลเดียวมีลูกลูกเดียว และก็สุกดวย เธอจึงคิดในใจวา เวลา
นี้มะมวงไมมลี ูก แตลุกนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาแปลก ถาเราจะนําไปถวายพระพุทธเจา โทษถึงประหาร
ชีวิต ถานําของพระราชาไปโดยไมไดรับอนุญาต แตวาเราก็คิดวา ชีวติ ถาเราจะตาย ไมใชของแปลก
เรื่องบุญที่จะถวายพระพุทธเจาเปนของหายาก เราจะยอมตายเพราะการไดบุญนี้ดกี วา จึงไดนํา
มะมวงผลนั้นมาถวายองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระราชาก็อยูที่นั่น
พระพุทธเจารับประเคนมะมวงแลวก็สงคืนใหนายคนเฝาสวนเพื่อปอกมะมวงเขาก็ปอก พอ
ปอกเนื้อออก พระองคฉันเนือ้ หมด เหลือแตเม็ดมะมวง พระองคก็ถือเม็ดมะมวงไว แลวก็บอกให
เขาขุดดินลงไปประมาณ 1 คืบ เขาขุดตามคําสั่งพระพุทธเจาทรงนําเม็ดมะมวงวางกนหลุม แลวเอา
น้ํามารดมะมวงเดี๋ยวนั้น พอถูกน้ําเทานั้นมะมวงโตไว โตเดี๋ยวเดียว ตนใหญเบอเรอ มีสาขาใหญ
กวางขวางมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็แสดงปาฏิหาริยบนตนมะมวง มีลีลาหลายแบบ
พรรณนาไมไหว มีพระพุทธเจา 2 องค บาง 8 องคบาง มีฉัพพรรณรังสีพุงออกไปบาง มีทอน้ําพุงขึ้น
ทอน้ําพุงลง โอย เยอะแยะ
ก็รวมความวาพระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริย เดียรถียก็ทําเปนแสดง เขาเกงกาจอยู
เหมือนกัน เขาก็นั่งบาง เดียรถียนะ ทํานั่งรานแขงขึ้นไปใหสูงกวาพระพุทธเจา เวลานั้นพอดีก็แดด
พระอาทิตยแผด กลังแสงแดดก็รอนจัดที่สุดเผาหลังมันนะ ใชไหม พระอาทิตยก็แผดแสงรอนที่สุด
รอนเกือบตายนะพวกมันแลวก็สั่ง พระพายวายุบตุ ร บอก พระพาย นะ พักใหแรงๆ เขา ตีนั่งรานพัง
ลงมาขางลาง คนก็หลน พอดีตัวอาจารยใหญของเดียรถีย เห็นทาจะสูไมไดกว็ ิ่งหนีอาวเขาเมือง
เวลานั้นเปนเวลาเที่ยงคืนเวลาพอดีที่จะเอาคนไหนมาแขงตามที่ตกลงกันไวก็คนหนึ่งก็
ตั้งใจอยากจะมาดูอาจารยแสดงปาฏิหาริยแ ขงกับพระสมณโคดม เมื่อเห็นอาจารยจึงผลุนผลันเขาไป
ก็ถามวาทานอาจารยจะไปไหน ผมจะไปดูแขงขันกัน จะไปชมการแสดงปาฏิหาริยของอาจารย
อาจารยก็ไมยอมพูดกับศิษยอาจารยก็บอกวา แกสงหมอมาใหฉัน เขาถือหมอขาวไปดวยใชไหม เขา
ก็สงหมอขาวให อีตาคนนั้นแกคิดวาจะแสดงปาฏิหาริยใหมนะ ใชหมอขาวนะ คือมีเชือกผูกปลาย
มาอีกสายหนึ่ง เขาก็สงให เวลานั้นแกก็จบั รับหมอขาว แลวก็เอาเชือกผูกปลาย แลวก็นําเชือกผูก
ปลายผูกหมอผูกคอโดดน้ําตายไปเลย อีตอนแสดงตอนนี้ พระพุทธเจากลาแสดงตามนะ ไมกลาตาย
ตาม ทานก็เลยยอมแพ ทานไมแขงก็ตรงนีน้ ะ
หลังจากที่พระพุทธเจาแสดง ยมกปาฏิหาริย แลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงมารําพึง ป
นั้นเปนปที่ 5 ของการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ คิดวาพระมารดานั้นมีคณ
ุ มาก เวลานี้เราก็
เทศนโปรดพระพุทธบิดา ทานบรรลุพระโสดาปตติผลแลว พระมารดาของเราเคยอุมทองเรามาถึง
10 เดือน อดขาวอดน้ําทะนุถนอมทุกอยางไมใหลูกตาย มีพระคุณใหญยังไมไดสนองคุณทานทานก็
ตั้งใจไปเทศนโปรดมารดาเปนการสนองคุณ ก็พิจารณาแลววาการจะเทศนโปรดเรื่องอะไรกันแน

พระสุตตันตปฏก หรือวา วินัยปฏก หรือวา อภิธรรมปฏก ก็ตัดสินใจวาพระสูตรก็ดี พระวินัยก็ดี ยัง
มีคุณคาวไมสมควรเทาคุณคาน้ํานมของมารดาที่ใหชวี ิต
พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตัดสินใจอยางนี้แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว
เมื่อแสดง ยมกปาฏิหาริย เสร็จก็ไมลงจากตนมะมวง กาวขาครั้งแรกเหยียบยอด เขายุคันธร กาวครั้ง
ที่สอง ไมทราบเหยียบเขาอะไรนะ ตาหงาจําไมไดเหมือนกันแหละ พอกาวครั้งที่ 3 เทาเหยียบยอด
เขาพระสุเมระ ในตอนนั้นก็ถึง เขาพระสุเมรุ นี่คือ ชั้นดาวดึงส ในตอนนั้น พระอินทร ทานรอรับ
อยูทานทราบวา สมเด็จพระบรมครูเสด็จไปก็ทรงอาราธนาใหนั่ง ประทับนั่งที่ บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน
ทานตัวเล็กนิดเดียว
แตความจริงพระพุทธเจาไปเวลานั้นไปในรางกายของมนุษย
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน นะยาว 60 โยชน กวาง 30 โยชนสูง 15 โยชนเปนอยางไร ตาหงา ขนาด
นั้นนะ พระอินทร นั่งปุบพอดีเหมือนกับนั่งเกาอี้นาทีนเี้ มื่อ พระอินทร ทานนิมนตพระพุทธเจานัง่
ทานคิดในใจวา สมเด็จพระจอมไตรเปนมนุษยสูงแค 8 ศอกของมนุษย ถาจะนั่งที่ บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ก็ตัวเลกๆ จะเหมือนแมลงวันเกาะเตียงใหญๆ องคสมเด็จพระจอมไตรรูวาระน้ําจิตของ พระ
อินทร ก็ทรงหยิบสังฆาฏิโยนขึ้นไป สังฆาฏิกางคลุม บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี และก็ทรงนั่ง นั่ง
ปบก็ใหญ ตัวใหญกวา พระอินทร หนอย พอดิบพอดีกับ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ตรัสกับ พระอินทร วา ตถาคตมาครั้งนี้ ตองการ
จะเทศนโปรดพระมารดา เพราะมีพระคุณใหญ แตวาพระมารดาอยู ชั้นดุสิต ขอ พระอินทรจงไดไป
ตาม คือใหไปตามมาให ก็รวมความวา ถาจะเทศนกันตอนนี้นะ เดือนหนึ่งมันไมจบหรอก ตาหงา
ไง เอาไหม จะไดเทศนเดือนหนึ่ง แกนัง่ ฟงเอาไหม ไมไหวนะ ก็ตอนนั้นพระพุทธเจาก็เทศน 3
เดือนเทศนทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ไมมีเวลาหยุดตลอดเวลา 3 เดือน เราเอาแคนี้กแ็ ลวกัน
ก็รวมความวา พระพุทธเจาเทศนโปรดพระพุทธมารดา เวลานั้นบรรดาประชาชนโดยถวน
หนาหลายโกฏิพากันอยูที่ เมืองพาราณสี เห็นพระพุทธเจาหายไปไมกลับลงมา ก็ประกาศวาถา
พระพุทธเจาไมกลับมาเพียงใด พวกเราก็ไมยอมกลับบานเพียงนั้นเหมือนกัน ฝนจะตกแดดจะออก
จะเปนอยางไรก็ชางทําไมขาวมีกินไมมีกินก็ชางขาวมัน ก็รวมความวา พระเจาปเสนทิโกศล และ
บรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายก็ตองคนทั้งหลายเหลานัน้
พระสารีบุตร จึงสั่ง พระโมคคัลลานะ ใหไปกราบทุลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายัง
ชั้นดาวดึงส พระโมคคัลลานะ ก็เหาะขึ้นไป ทานเหาะเปนเหตุผลใหญสําหรับพระทานทําได ไป
ถามพระพุทธเจาวาจะลงเมื่อไรพระพุทธเจาบอกวา ลงวันออกพรรษา คือวันนี้นะ พระอินทร พระ
พรหม ทานกราบทูลเอาไววนั นั้นนะ ทานกราบทูลเอาไวในสวนแลวใชไหม ลงดวยกัน พระโมคคัล
ลานะ ก็มาบอก พระสารีบุตร พระสารีบุตร ก็ประกาศใหญาติโยมทั้งหลายทราบ กลับบานกอนก็ได
ในเมื่อวันออกพรรษาจึงมาใหม บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ไมยอมกลับ

ก็รวมความวา พระเจาปเสนทิโกศล ตองมาเลี้ยงหนัก คนนับโกฏิ ไมใชโกฏิ 2 โกฏินะ มัน
หลายสิบเลย ก็มารวมตัวกัน
เมื่อถึงเวลาวันแรมค่ําหนึ่ง เดือน 11 เหลือเวลา 5 นาที ความจริงมันวิ่งไป 30 นาที (นี่ตั้ง
เวลาลวงหนาไว 5 นาที ตองคิดกันไว) พระอินทร ก็บันดาลบันได 3 บันได บันไดเงิน บันไดทอง
บันไดแกว บันไดแกวอยูกลาง บันไดเงินอยูซาย บันไดทองอยูทางขวา บันไดทอง พระพรหม ลง
จากชั้นดาวดึงสบันไดเงินเทวดาหรือนางฟาลงจาก ชั้นดาวดึงส บันไดแลวพระพุทธเจาลง ลงที่
ประตู เมืองสังกัสนคร เวลานั้นคนก็ไปรับกันมาก พระก็รับกันมาก ทุกคนตางคนตางไมเคยเห็น
เปนเหตุอัศจรรย วันนั้นองคสมเด็จพระภควันตทรงเขาเรียกวา เปดโลก ถาภาษาไทยเรียกวา เปด
โลก คือโลกกําลังเปด ทรงบันดาลใหเห็นกันทั้งหมดตัง้ แต พรหม ลงมาถึงนรกตางคนตางเห็นกัน
ไฟนรกก็ดับ เครื่องลงโทษสัตวนรกก็หยุด สัตวนรกก็มีความสุข ตางคนตางเห็นกันหมด ทีนี้เทวดา
ก็เห็นคน คนเห็นเทวดา สัตวนรกหรือเทวดาเห็นคน ตางคนก็เห็น ตางคนตางเห็น ตางคนตางรูคุณ
กัน ตางคนตางรูโทษซึ่งกันและกัน เปนปจจัยใหเกิดกับบรรดาบุคคลทั้งหลายมีความชื่นใจในองค
สมเด็จพระภควันตมาก ก็มคี นจํานวนมาก และก็มีสัตวจํานวนมาก วันนัน้ ก็รูภาษากันหมดนะ ทั้ง
คน ทั้งสัตวทั้งเทวดา ทั้งพรหม ทั้งสัตวนรก พูดกันรูเรื่องหมด ทุกคนเห็นวาการเปนพระพุทธเจา
นั้น เกงกวาพระทั้งหลาย ตางคนตางอยากเปนพระพุทธเจา ตางคนตางปรารถนาพุทธภูมิกันเปน
แถวนะ ตาหงา
นี่แหละ เลยด็อกแด็กๆๆ ยังไปนิพพานกันไมไดก็ตรงนี้แหละ ชาสิ ดันปรารถนาพุทธภูมิ
เขาทําใหชาเห็นไหม เห็นวาจะเอาจริงๆ มันก็ไมจริงนะ ก็รวมความวา พระพุทธเจาลงมาพรอมก็มี
พระเขาไปกราบ ก็ตอนี้ไป ก็เปนเวลาแหงการแสดงพระธรรมเทศนา คือวา พระพุทธเจาถามปญหา
ของปุถุชนตอบไดพอถามปญหาของพระโสดาบัน ปุถุชนตอบไมได พระโสดาบันตอบได พอถาม
ปญหาของพระสกิทาคามี พระสาดบันตอบไมได พระสกิทาคามีตอบ พอถามปญหาของพระ
อนาคามี พระสกิทาคามีตอบไมได พระอนาคามีตอบได พอถามปญหาของพระอรหันต พระ
อรหันตตอบได พระอนาคามีตอบไมได ถามปญหาคือวิสัยของอัครสาวกเบื้องซาย พระโมคคัลลา
นะ ตอบได พระสาวกธรรมดาตอบไมไดถามปญหาคือวิสัยของพระอัครสาวกเบื้องขวา คือ พระสา
รีบุตร พระโมคคัลลาน ตอบไมได พระสารีบุตร ตอบ พอถามปญหาคือ วิสัยของพระพุทธเจา พระ
สารีบุตร ตอบไมได พระพุทธเจาตองถามอีกทีเปนการใหนัย พระสารีบตุ ร จึงตอบได
ก็รวมความวาการแสดงพระธรรมเทศนาใน เทโวโรหณกถา ตอนนี้กย็ อที่สุดแลว เพราะ
เสียงก็ไมมี ที่เทศนมานี่นะ มันไมได 2 หนากระดาษนะ ตาหงา เทศนจริงๆ ก็ยาวมาก
ก็ขอสรุปวาการแสดง ยมกปาฏิหาริย คือพระแสดงฤทธิ์ที่ลูกหลานทุกคนฟงกันใหดีนะ
พระที่ทรงอภิญญา
สามารถแสดงฤทธิ์ได
แตวาจะแสดงโดยพลการไมไดรับอนุญาตจาก
เวลานี้พระพุทธเจา
พระพุทธเจาอันนีไมไดตองไดรับอนุญาตจากพระพุทธเจากอนถาถามวา

นิพพานแลว พระแสดงอภิญญา จะแสดงไดอยางไรก็ขอตอบวา ถาคนที่เขาไดอภิญญานี่ เขาติดตอ
พระพุทธเจาไดในเวลานี้ แลวประการที่สอง ถาจะมี มีความจําเปนเกิดขึน้ อยางอยูในปาไกลๆ
ตองการจะเดินทาง ถาคนไมเห็นสามารถเหาะได แตถาคนจะเห็น ตองลงเดินก็เปนธรรมดา อันนี้ทํา
ไดถาความจําเปนเกิดขึน้ นะ ก็ถาถามวา พระอรหันตทกุ องคเหาะไดไหม ก็ตอ งตอบวา พระอรหันต
ทุกเหลาไมไดเหาะไดทั้งหมด อรหันต ชั้นสุกขวิปสสโก เหาะไมได อรหันตเหมือนกัน อรหันต เต
วิชโช วิชชาสาม เหาะไมไดใชไหม แตชอบนึกวาเหาะไดนะ ถาหากวาชาติกอนเคยได อภิญญา มา
กอน ชาตินี้จะเปน สุกขวิปสสโก ก็ตาม เตวิชโช ก็ตามเหาะไดเหมือนกัน ถาฝกใหมถึงอรหันต เตวิช
โข เหาะไมได ถา ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทาญาณ เหาะได
แตวาการเหาะหรือการแสดงฤทธิ์ตางๆ พระอรหันตยอ มไมยินดียินรายในถอยคําของคน
คําสรรเสริญใหทานคลอยตามไปดวย
คํานินทาทุกอยางนัน้
ทานถือวาถอยคําของคนไมมี
ความหมายที่จะบอกใหทานเหระ ถาไมมีความจําเปนทานไมเหาะ
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานทั้งหลาย หมดเวลาไป 35 นาทีพอดี ก็ขอยุติ
พระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหทา นพุทธบริษัททุก
ทานจงมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมลคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4
ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานจงประสงคสิ่งใด ขอใหไดสิ่งนั้นสม
ความปรารถนาจงทุกประการ

พระธรรมเทศนา เรื่อง วันมาฆบูชา
แสดงเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2534
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน ปุญญาภิกกถา เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ของบรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันกลางเดือนสาม คือ วันมาฆบูชา วันนี้ การบําเพ็ญกุศลบุญราศีของบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ลวนแลวแตเปนมหากุศล โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชน กอนจะมา
ก็ตั้งใจวา วันนี้เราจะมา ถวายสังฆทาน สังฆทานวันนี้มีสองอยาง สังฆทานจากโตกอยางหนึง่
สังฆทานอาหารอยางหนึ่ง อาหารที่ถวายแกพระตั้งแตสี่องคขึ้นไปจัดเปนสังฆทานมีอานิสงสใหญ
ประการที่สองทุกคนตั้งใจ รักษาศีล ประการที่สาม ทุกทานตั้งใจสดับรสพุทธพจน เทศนา อันเปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งหมดนี้เปนมหากุศล แปลวากุศลใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ทานมาทําบุญกันก็ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวันนีเ้ ปนวันสําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา พระยายม ไมทํางาน อาจารยหงา วันนี้ พระ
ยายม ไมทํางาน เมื่อกี้ทา นบอกวาวันนีห้ นึ่งวันกับพรุงนี้อีกหนึง่ วัน ทานไมทํางาน ปลอยบรรดา
สัตวทั้งหลายที่คอยการสอบสวนออกมาไดตามอัธยาศัย
ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายที่มญ
ี าติ มีพวก มีพองก็ดี หรือไมใชญาติ ไมใชพวก
ไมใชพองก็ดี เมื่อบําเพ็ญกุศลบุญราศีเสร็จ เวลาอุทิศสวนกุศลอยางตั้งใจวาตามหัวหนาเฉพาะเสมอ
ไปนะหัวหนาเขานําอุทศสวนกุศลก็วาตามเขาไปแตใจนึก ใจนึกวาวันนี้ ทานทั้งหลายที่ตายไปแลว
จะเปนญาติก็ดี หรือมิใชญาติก็ดี ขอจงมาโมทนาสวนกุศลบุญราศีที่ขาพเจาทําลแวในวันนี้ ผลบุญ
วันนี้ทั้งหมดจะพึงมีแกขาพเจาเพียงใด ขอทานทั้งหลายจงโมทนารับผลความสุขความเจริญ เชน
เดียกวับขาพเจาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะเขาพระนิพพาน เอาแคนี้นะ ตั้งใจไวนะ เขานําวา
อยางไรก็ชาง ปากก็วาไปใจนึกตามนี้ วาผลบุญใดที่ขาพเจาทําแลวในวันนี้ทั้งหมดไมตองพรรณนา
ผลที่จะพึงมีประโยชนความสุขแกขาพเจาเพียงใด ขอทานทั้งหลายที่เปนญาติก็ดี มิใชญาติก็ดจี ง
โมทนารับผลเชนเดียวกับขาพเจาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะเขานิพพาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้ถา อาจารยสงา ตาดีนะ แตตอนนี้ก็ไมใชตาบอดเพราะตาไมเห็น
เฉยๆ ถาตาดีจะเห็นวาทางดานทิศตะวันตกไกลออกไปประมาณ หนึ่งกิโลเมตร จะมีบรรดาพวกที่
ตายไปแลวรอการสอบสวนมาคอยรับการโมทนาประมาณลานเศษคน แตวาใกลเขามาไมไดเพราะ

เทวดาเต็ม ถามทานวาทําไมไมใหเขามาใกลๆ ทานบอกวาไววางใจไมได ประเดีย๋ วใครใจออนจะ
เขาสิงใจใครเขาเกิดปดปาดขึ้นมา
ก็รวมความวาวันนีเ้ ปนวันสําคัญในพุทธศาสนา และเปนวันสําคัญอยางยิ่งที่บรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิง จะมีเมตตาจิตสงเคราะหสัตวผูยาก เขาตายไปแลวเขาไมมีโอกาสทําความดี
เวลากําลังรอการสอบสวนอยู การรอการสอบสวนก็ไมแนนอนนักวา เขาจะลงนรกหรือไมสวรรค
ถาเขานึกถึงความดีคือบุญทีท่ ําไดอยางใดอยางนึ่ง เขาจะลงนรกหรือไปสวรรค ถาเขานึกถึงความดี
คือบุญที่ทําไดอยางใดอยางหนึ่ง เขาก็ไปสวรรค พระยายม ใหไปสวรรคทันที ถานึกถึงความดี
ไมไดเขาถามถึงบาปไดแตนิ่งอยางเดียว ไมมีการคัดคานอยางนี้ตองลงนรก
รวมความวา วันนีเ้ ปน มาฆบูชา วันนี้จะเทศนเรื่อง วันมาฆบูชา มาฆบูชา นีเ่ ปน วันจาตุ
รงคสันนิบาต ที่บรรดาพระอรหันตทั้งหลายทั้งหมดที่พระพุทธเจาบวชใหเองมาประชุมพรอมกัน
หนึ่งพันสองรอยหาสิบองค และก็วันนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง โอวาทปาติโมกข
คือกําหนดการเทศนาของบรรดาพระทั้งหลาย เพราะวาเวลานั้น เมื่อพระศาสนาเกิดขึน้ ใหมๆ บุคคล
ทานใดฟงเทศนจากพระพุทธเจาสําเร็จเปน พระโสดาบัน ขึ้นไปก็ดี จนถึง พระอรหันต องคสมเด็จ
พระภควันตบรมศาสดาสั่งใหไปประกาศศาสนาทันที แยกกับไปแตวนั นี้ บังเอิญพระทุกทานมา
รวมกันหนึ่งพันสองรอยหาสิบองค พระพุทธเจาจึงวางแนวการสอนไววา ทุกทานที่จะไปสอน
ตามพื่นที่ตางกันใหสอนเหมือนกันตามนีค้ ือ
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง จงแนะนําใหทุกคนไมทําความชั่วทุกอยาง
2. กุสลัสสูปสัมปทา แนะนําใหทําความดี
3. สิจตตปริโยทปนัง แนะนําใหตั้งใจทําจิตใหผองใสจากกิเลส
เอตัง พุทธานสาสนัง ทานบอกวาพระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด
ก็รวมความวาใจความสําคัญใน วันมาฆบูชา ก็มีเทานี้ ก็จบซิ อาจารยหงา นะ เครื่องกัณฑ
เขาใหแลวนี่ สัพพปาปสสะ อกรณัง แปลวา ไมทําความชัว่ ทั้งหมดเราจะรูไดอยางไรอะไรเปนความ
ชั่ว ถาเราปฏิบัติตาม ศีล 5 นั้นถือวาดี ดีเล็กถาละเมิดก็ชั่วเล็ก ตอไปก็ดีอยางกลางชั่วอยางกลาง ก็
ไดแก ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ ศีล 8 หรือศีล อุโบสถเปนศีล ดีอยางกลาง ถาเราละเมิดศีล 8 หรือศีล
อุโบสถเราก็ชั่วอยางกลาง ตอนนี้มาความดีสูงสุดเอาแคฆราวาสนะ ก็คือความดีสูงสุดของฆราวาส
ไดแก กรรมบถ 10 อันนี้สําคัญมาก กรรมบถ 10 ถาทุกคนปฏิบัติไดจะมีทั้งความสุขในชาติปจจุบนั
และสัมปรายภพ คําวาสัมปรายภพหมายถึง ชาติหนา ชาตินี้ทานปฏิบัติได ทานก็มีความสุข ชาติหนา
ตายไปแลวก็มคี วามสุขยิ่งๆ ขึ้นไปกวา นี้ กรรมบถ 10 ทั้งสิบประการแบงเปนสามอยางคือ ทาง
กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม
กายกรรม ไดแกทํา ทางกาย คือ
หนึ่ง ไมฆาสัตว

สอง ไมลักทรัพย
สาม ไมประพฤติผิดในกาม อาจารยหงา อยาเผลอนะ
และ ทางวาจา มีสี่อยางคือ
หนึ่ง ไมพดู ปด
สอง ไมพูดคําหยาบ
สาม ไมพูดสอเสียดใหเขาแตกราวกัน
สี่ ไมพูดวาจาเพอเจอเหลวไหลไรประโยชน
ทางดานจิตใจ ก็สามอยางคือ
หนึ่ง ไมคิดอยากไดทรัพยสนิ ของบุคคลอื่นใดโดยไมชอบธรรม
ประการที่สอง ความโกรธยังมีอยู แตไมจองลางจองผลาญใคร
ประการที่สาม มีความเห็นตรงกับพระพุทธเจาที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ นะ
ก็รวมความวานี่เปนความดีขนั้ สูงสุดของฆราวาสแตพระตองปฏิบัติมากกวานั้นถาทาน
ละเมิดขอใดขอหนึ่ง ถือวาทานชั่วขอนั้นโดยเฉพาะ ถาละเมิดทั้งสิบขอก็ชั่วทั้งสิบขอ ละเมิดขอเดียว
ดีเกาขอหรือวาดีเกาชัว่ หนึ่ง แตไอชั่วนี่มันก็เหมือนกับลูกประสักเรือ จงอยาคิดกวา กรรมบถ ทั้งสิบ
ประการก็ดี ศีลแปดประการก็ดี ศีลหาประการก็ดี เรารักษาไดทกุ ตัว แตเวนตัวใดตัวหนึ่งที่เราปฏิบตั ิ
ไมไดอีกสวนที่เหลือจะกันไวไมไดเราลงอบายภูมิ นั้นมันไมแน เหมือนกับเรือทั้งลําที่มีลูกประสัก
หลายลูก ถาลูกประสักลูกหนึ่งมันหลุด น้าํ มันรั่วเขาเรือ ถาเขานานๆ เรือมันก็จมฉันใด บรรดาทาน
พุทะบริษัทก็เชนเดียวกัน ถาศีลขอใดขอหนึ่งบกพรองปลอยใหบกพรองเปนปกติบริษัทเปนอาจิณ
กรรม มันมีอาการเคยชิน เวลาจะตายไอตวั เคยชินตัวนี้มนั จะนําเราลงอบายภูมิ
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนจงละจากความชัว่ ทุกอยางประพฤติความดีทกุ อยาง
คือ ศีล 5 ศีล 8 หรือ กรรมบถ 10 เฉพาะศีล 8 นี่รักษาเฉพาะวันพระก็ได เพราะชาวบานนี่ตองกิน
ขาวเย็น ทํางานหนัก เฉพาะศีล 5 ก็ดี กรรมบถ 10 ก็ดี ควรจะมีครบถวนทุกทุกอยางทุกวัน อีก
ประการหนึ่ง สําหรับ วันมาฆบูชา นี่เมื่อวานนี้กระมัง คุยกับทาน พล.ต.ท. สมศักดิ์ สืบสงวน อดีต
แพทยใหญกรมตํารวจ พอดีพระทานมาขางหลัง ทานบอกวา วันมาฆบูชา นี่ตําราเขาเขียนไววามี
ความสําคัญวันเดียว คือวาวันที่พระพุทธเจาแสดง โอวาทปาติโมกข แนะนําในการเทศนกับบรรดา
พระสงฆทั้งหลายที่จะโปรดพุทธบริษัทและสําคัญอีกวันหนึ่ง ตําราเขาลืมเขียนทานวาอยางนั้นนะ
คือ วันปลงอายุสังขารขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ปาวาฬเจดีย ทีพระพุทธเจาปลงอายุ
สังขารวันกลางเดือนสามเหมือนกัน และก็เปนวันที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือ ความสําคัญก็มีวา
หนึ่ง วันที่พระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมาสัมโพธิญาณ วันนีน้ ะ ถาใครทําบุญจะมีอานิสงส
มาก
และประการที่สอง วันที่จะนิพพานใครทําบุญมีอานิสงสมาก

และวันปลงอายุสังขารนี่มีความสําคัญมาก ใหรูความเด็ดเดี๋ยวขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา
รวมความวาในวันนั้นสําหรับ โอวาทปาติโมกข ขอผานไปนะ เพราะฟงกันไวเสมอ ใน
ระหวางทีพ่ ระพุทธเจาพักอยูท ี่ ปาวาฬเจดีย ปรากฏวาทาน หมอโกมารภัจ ไมอยู ลาองคสมเด็จพระ
บรมครูไปที่ไหนก็ไมทราบ บาลีไมไดบอกพระพุทธเจาทรงปวยกระเสาะกระแสะเรื่อยๆ มา
จนกระทั่งมีอาการปวยหนักขึ้นทานก็มาคิดในใจวา เปนการสมควรที่จะนิพพานหรือยัง เมือ่
พิจารณาแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวเห็นวาสมควรจะนิพพาน เพราะวารางกายมันก็แกมาก
แลวกาลเวลาก็พอสมควร เวลานี้ บริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี พระผูชาย กับ พระผูหญิง อุบาสก อุบาก
สา ก็มีพรอมบริบูรณแลว ธรรมใดๆ ที่ควรจะสอนพุทธบริษัทเราก็สอนทุกอยางแลว และก็มคี น
จํานวนมากบรรลุมรรคผลแลว เราก็ควรจะนิพพาน
องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงปลงอายุสังขาร เปนเหตุใหแผนดินไหว พระอานนท อยูนอก
ถ้ําตกใจเหตุแผนเดินไหว
เขาไปถามองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวาทําไมแผนดินไหว
พระพุทธเจาทรงบอกวามีเพราะเหตุแปดประการ อีกเจ็ดประการขอทิ้งไป ประการที่สําคัญคือ
พระพุทธเจาปลงอายุสังขารแผนเดินไหว พระอานนท ก็ถามวาทําไมจึงปลงอายุสังขาร ทานบอ กวา
ตถาคตจะนิพพาน พระอานนท จะทัดทานก็บอกวา พระองคเคยตรัสวาบุคคลใดทีม่ ี อิทธิบาท 4 คือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา บุคคลใดที่มี อิทธิบาท 4 คือ พระพุทธเจาก็ดีพระอรหันตก็ดี ทั้งหมดนีม้ ี
อิทธิบาท 4 ครบถวนเหมือนกันหมด สามารถจะอธิษฐานใหอยูตลอดไปถึงกัปหนึง่ ก็ได นั่นใชไหม
พระพุทธเจาบอกวาใช พระอานนท ก็ขอทูลอาราธนาองคสมเด็จพระจอมไตรใหทรงอยูตอไป
พระพุทธเจากลาววา อานันทะ ดูกร อานนท สายไปเสียแลว ตถาคตตัดสินใจเสียแลว พระ
อานนท จึงถามวา องคสมเด็จพระประทีปแกวจะนิพพานที่ไหน ทานบอกจากนี้ไปสามเดือนคือ
กลางเดือนหก ตถาคตจะไป นิพพาน ใน เมืองกุสินารามหานคร ตอนนั้น พระอานนท ก็คัดคานวา
องคสมเด็จพระพิชิตมารเปนพระพุทธเจานาจะนิพพานเมืองใหญ ๆ อยาง เมืองสาวัตถึ ก็ดี เมือง
ราชคฤห ก็ดีค เปนตน องคสมเด็จพระทศพลมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท เมืองกุสิ
นารามหานคร เวลานี้เมืองเล็กก็จริงแหล แตวาสมัยกอนเคยมีพระเจาจักรพรรดิเปนเมืองใหญมากๆ
ตถาคตจะไปนิพพานทีน่ ั่น ระหวาง นางรังทั้งคู ในวันกลางเดือนหก
หลังจากนัน้ เปนตนมา พระพุทธเจาก็ปวยหนักลงทุกที คนเขาไปองคสมเด็จพระชินศรี
ตอนนี้ไมเทศนพระสูตร ไมเทศนชาดก เทศนเฉพาะ ศีล สมาธิ ปญญา อยางเดียวคือ มรรคผล
นิพพาน
ตอมาไมชาไมนานนักภายในเดือนสามนัน่ เอง ก็ปรากฏวา ทานโกมารภัจ กลับมาจากไป
ธุระคือลาพระพุทธเจาไป เห็นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีผิวพรรณเศรา
หมองมาก ซูบซีดมาก ก็ทราบวาพระพุทธเจาปวยเขาไปถามทานวาอาการปวยเปนอยางไร

พระพุทธเจาไมทรงตอบถามสามครั้งไมตอบพระพุทธเจานี่ ถามไดแคสามครั้ง เมื่อพระพุทธเจาไม
ตอบ ทานโกมารภัจ ก็รูสึกเสียใจวา เราเปนหมดประจําตัว ในเมื่อพระพุทธเจาปวยอยางนี้เราไม
นาจะทิ้งทานไปเลย เราก็ไมทราบ เวลาเขาไปทานไมปว ย จึงปรุงยาขึน้ ขนานหนึ่ง เอาเม็ดเดียว ถา
พระพุทธเจาฉันยาเม็ดนี้แลว เราจะทราบไดทันทีวาองคสมเด็จพระประทีปแกวเปนโรคอะไร และ
จะถวายยาใหมอีกเม็ดหนึ่ง โรคนั้นจะหายทันที
แหม ไอยาขนานนี้ ฉันอยากได ฉันนะปวยทุกวัน วันนีกป็ วย เมื่อคืนนีไ้ ขมันจับซะไมมีละ
แหม ทานโกมารภัจ มาหรือเปลานี่ ขอยาเม็ดหลังนี่ แตวาเมื่อคิดเสร็จแลวก็ปรุงยาขนานทดลอง
พิสูจนโรคขึ้นมา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปประเคน ไมยอมรับ ประเคนทาน ทานคว่ํามือ
เสีย ไมยอมรับประเคนสามครั้งไมยอมรับก็เสียใจ คิดวายาเม็ดนี้เราทําเพื่อองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดา ก็ไมควรกับคนอื่น จะไปเก็บที่ไหนก็เห็นวาไมสมควร เลยไปทิ้งในบอ เอาไปหยอดลง
ในบอน้ํา บอน้าํ ลึก 9 วา น้ําพุง ขนมาเต็มบอ พวยพุงขึน้ มานะ แตวาฏีกาจารยบอกวาพุง เลยบอไปเจ็ด
ชั่วลําตาล นี่ฏีกานะ จริงๆ แคปากบอ
หลังจากนัน้ เมือ่ องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาถึงแมวาจะปวยก็ตามใครมากเทศน
เทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา วาทุกคนถาหากรักตัวกลัวตายจริงๆ กลัวความทุกขในขางหนาก็ใหมี
ศีลใหบริสุทธิ์ สองสมาธิเปนการทรงตัว ทรงตัวตัดนิวรณ ความวุนวายของจิต สามารถทรงสมาธิได
นิวรณก็ไมกวน จิตก็ไมวุนวายมีอารมณเปนสุข เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแลว ปญญาก็เกิด ปญญาจะรูแจง
เห็นจริงวาโลกทั้งโลกเต็มไปดวยความทุกข เทวโลกกับพรหมโลกก็มีความสุขจริงแหล แตทวามี
ความสุขไมนาน เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม จุดทีม่ ีความสุขนานตลอดกาลก็คือ
นิพพานสอนแคนี้
พระพุทธเจาสอนแคนี้ตลอดเวลาสามเดือน หลังจากนัน้ เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 6
พระพุทธเจาจะเสด็จไป กุสนิ ารามหานคร จึงบอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท เวลานี้
ตถาคตจะไป กุสินารามหานคร ไปวันนี้ ใหเผดียงสงฆ คําวา เผดียงสงฆคือ ประกาศบอกวา ใครจะ
ไปกับตถาคตก็ใหไปเวลานัน้ จริงๆ แลว พระมีสองแสนองคเศษ รวมกันอยูทนี่ ั้น ที่เปนอรหันตจริง
นะสองแสนเศษ เห็นไหม อาจารยหงา ขาด อาจารยหงา อยูคนเดียว อาจารยหงา เปนเณรไมรูบวช
อยูนรกขุมไหน (หัวเราะ) นะ บรรดาพระสงฆก็ตามสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไป
อันนี้ขอยอนหลังสักนิดหนึ่งวาทําไมคนที่เปนพระพุทธเจาพระพุทธเจาตรัสวาเมื่อเปน
พระพุทธเจาแลว ตองเปนผูค ลองใน อิทธิบาท 4 หรือ พระอรหันตกต็ ามถาคนยังไมคลองใน อิทธิ
บาท 4 นีเ่ ปนอรหันตไมได ทานพวกนี่สามารถจะอธิษฐานตน ใหอยูไดกัปหนึ่ง ทําไมพระพุทธเจา
จึงไมอยู นี่ขอยอนเรื่องราวไปถึงนักเทศนโบราณทานเทศนกันนะ คือ บรมครูเทศน คือ พระครูโว
(พระครูโวทานธรรมาจารย) ทานรูตําราดี ทานบอกวาการที่พระพุทธเจาตองนิพพานอายุ 80 ปนี่
เรื่องราวมันเปนอยางนี้ อยาลืมนะบรรดาทานพุทธบริษทั กฎของกรรมมันไมเลือกบุคคล จะเปน
ใครก็ตามถึ้ถงวาระมันเอาทุกอยาง

ทานบอกวาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจาเปนลูกคนจนอยูใ นปา เวลานั้นถึงเปนเมืองนัน้ รากษส
คือ ยักษก็ขนึ้ มาจากโพรง มาขับคนกินเปนอาหาร ทหารก็ไมสูมันหลายปขึ้นมา ตอมาพระราชาจึง
ปาวประกาศวา ใครสามารถจะสูกับยักษตวั นี้ไดบาง เราจะใหทองคําเทาลูกฟกหนักเทาตัวคน เปน
ทุนสํารองไวทบี่ านกอนเผื่อวาตายทางบานจะไดมีความสุขเขาก็ประกาศไปไมมีใครรับรองก็มี พระ
โพธิสัตวคือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่เองเปนลูกคนจน เปน พระโพธิสัตวรับอาสาคิดวา
ถาเรามีชีวิตอยูเ ราเปนคนจน ตัดฟนเลี้ยงแม มีแม พอไมมี พอตาย ไมใชลูกไมมีพอนะ พอทานตาย
ไปแลว เหลือแตแม ถาแมไดทองคําหนักเทาตัวหนักเทาลูกฟก แตวาหนักเทาตัวก็สามารถจะมีฐานะ
ดี ซึ่งดีกวาเรามีชีวิตอยู
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูจึงรับอาสาปราบยักษ เขาก็พาไปดูตําแหนงที่ยักษขึ้น ยักษมัน
ขึ้นมาตรงนี้เปนสถานที่ขึ้น และวันเวลาทีม่ ันขึ้น มันตรงเปงทุกปถึงวันนั้นเวลานั้นมันขึ้นจากทีน่ นั้
แลวมาจับคนกิน จับคนกินเปนภักษาหาร เปนที่ชอบใจของมันแลวมันก็กลับ แลวพอถึงเวลาจะถึง
วันนัน้ องคสมเด็จพระภควันตของเราองคนี้ เวลานัน้ เปนลูกคนจนก็จริงแหล ก็ไปคอยอยูปากบอ
เจายักษก็โผลขึ้นมาพอดี หัวโผลขึ้นมาตัวยังไมโผลนะ ทานก็เงื้อเทาจะกระทืบคอ ยักษยักษมองเห็น
กงจักรที่กลางเทา บอกวา ชากอน ชากอน ทานอยาฆาเรา ทานเปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตว จะ
ไดเปนพระพุทธเจาในวันหนา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็บอกวา ทานเปนคนใจรายมาก เปนยักษที่มีใจราย ฆาคน
กินคนไดตามสบายใจเปนวาเลน ชีวิตของใคร ใครก็รักแลววาชีวิตของทาน ทานก็รัก แตเราจะให
อภัยไมได ยักษก็บอกวา ถาหากวาทานกระทบเรา ในฐานะที่สนเทาทานเปนกงจักร เราก็ตองตาย
แน แตถาหากวาทานไมกระทืบเรา ชีวิตทานจะยาว พระพุทธเจาบอก จะยาวจะสั้นไมสําคัญ ฉันรับ
อาสามาแลว ยักษ เลยบอกวา เวลานี้ฉนั มีอายุได 80 ป หากวาทานไดสําเร็จเปนองคสมเด็จพระชิน
ศรีคือ พระพุทธเจา จะตองนิพพานเมื่ออายุ 80 ป พระโพธิสัตวตอนนั้นไมไดนกึ อะไร ก็คิดวาในเมื่อ
รับอาสามารแลว ก็เลยบอกวา 80 ปมันก็พอแลวนี่ พอแกกาลเวลา จึงยกเทากระทืบคอยักษ คอยักษก็
หัก ยักษคอหักยักษก็ตาย
ทานกลับมารายงานใหทราบ พระราชาก็ตั้งใหเปนมหาอุปราช รับตําแหนงคือมีอํานาจ
ครึ่งหนึ่งของพระราชา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท อันนี้เปนคัมภีรพเิ ศษนะ
ไปหาอานไมไดนะ ถาจะหาอานได ก็ตองไดทิพจักขุญาณใชไหม แลวก็ไปทบทวนดู อานันทะ ดูกร
อานนท วันเวลาของตถาคต เพราะกฎของกรรมที่ยักษสาป ตองเปนไปตามนี้ ตถาคตตองนิพพาน
วันกลางเดือนหก ซึ่งเปนวันครบรอบปพอดี
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรีก็พาบรรดาพระสงฆทั้งหลายไป เมืองกุสินารามหานคร
ปาวาฬเจดีย กับ เมืองกุสิอนารามหานคร นะหางกันประมาณ 120 โยชน ตามธรรมดาระยะทาง 120
โยชนนี่พระพุทธเจาเดินไมเคยพักและก็ไมแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเดินเกงมาก กําลังทานดี แตวา

ตอนนั้นองคสมเด็จพระชินศรีปวยหนักมาก พาพระสงฆเดินไปไดแค 60 โยชน ทรงเหนื่อยจัด จึง
สั่ง พระอานนท วา อานันทะ จงปุสังฆาฏิเขา ตถาคตจะนั่ง เหนื่อยเหลือเกิน ตอนนี้ พระอานนท
รองไห คิดในใจวาสมัยกอนระยะเวลาเทานี้องคสมเด็จพระชินศรีไมเคยบนวาเหนื่อย แลวก็ปู
สังฆาฏิ
พระพุทธเจาจึงบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท นอกจากเหนื่อยแลวยังกระหายน้ํามาก
อานนท จงเอาบาตรไปตักน้ําในแมน้ํามาใหตถาคตบริโภค พระอานนท ก็ไป เวลานั้นน้ําตื้นเขิน น้ํา
ตื้นมากแมน้ําเปนฤดูแลง ปรากฏวามีเกวียนหารอยเลมผานไปพอดีน้ําก็ขุน พระอานนท จึงกลับเขา
มาหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา ภันเต ภควา ยังไมไดน้ํามาพระพุทธเจาขา เพราะน้ําขุน
เหลือเกิน ทานก็บอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตนี่กระหายมากเหลือเกิน ไปตักมาเถอะ น้ําขุน
ก็ชางมัน ไมเปนไร ขอใหไดดื่มน้ําสักหนอยก็แลวกัน
นี่เทศนอยางนี้ อาจารยหงา อยารองไหนะ เดี๋ยวฉันรองไหนําหนาคนเดียวนี่รองไหกนั หมด
นี่หรอก พระอานนท ก็กลับไปใหม ตอนนี้ปรากฏวาเปนของอัศจรรยน้ําใสเหมือนตาตั๊กแตน ใสจัด
พระอานนท เห็นเปนปจจัยอัศจรรยจึงตักน้ําถวายองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมือ่ ทานเสวยน้ํา
เสร็จมีอารมณสบาย พระอานนท จีงกราบเรียนองคสมเด็จพระจอมไตรถึงเหตุอัศจรรยวา ภันเต
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ความมหัศจรรยเกิดขึ้นวาเมื่อกีน้ ี้
น้ําเกวียนหารอยเลมมันผานไป น้ําขุนคลัก่ และหางกันประมาณสิบวาเทานั้นระยะที่นั่งพอกลับไป
อีกทีน้ําเกิดใส มันเปนเพราะอะไรพระพุทธเจาขา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท นี่เปนกฎของกรรม กรรม
มันตามตถาคตมา ถึงแมวาจะเปนวันนิพพานมันก็ยงั เอาเรื่องนั่นคือ สมัยเมื่อตถาคตเปนพระ
โพธิสัตวเปนเด็กลูกของชาวนา เมื่อพอแมปลดควายจากไถนาแลวก็ใหลูกชายขี่หลังควายไปเอาให
กินน้ํา ตอนนีไ้ อบอเล็กๆ มันมีอยูสองบอ บอหนึ่งน้ําใส บอหนึ่งน้ําขุน เจาควายก็เอาปากไปจอที่นา้ํ
ขุนพระพุทธเจาของเรา เด็กบนหลังควายนะนะ เห็นวาควายเหนื่อยขนาดนี้ไมนาจะกินน้ําขุน ควร
จะกินน้ําใส จึงดึงสะพายยายปากควายมาลงบอน้ําใส กฎขอกรรมเพียงเทานี้ อานันทะ ดูกร อานนท
กฎของกรรมแมแตเล็กแตนอยเพียงเทานี้ ยังเลนงานตถาคต แมวนั จะนิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายมันไปไหนไมไดนะ อาจารยหงา เหลือเวลาอีก 2
นาทีนะ
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรีก็พาบรรดาพระสงฆทั้งหลายไป เมืองกุสินารามหานคร
ไปพักบาน นายจุนท นาจุนท ก็ดีใจ สัง่ ฆาหมูฆาสัตวทั้งหลายเปนการใหญ เพื่อเลี้ยงพระ แตวา
อาหารที่เปนรสหมูทั้งหมดเนื้อสุกรออนทั้งหมดบรรดาเทวดานางฟาเอาของทิพยมาโปรยลง เวลา
เขาทําอาหาร เวลาเขาจะเลี้ยงอาหาร พระพุทธเจาบอกวา นายจุนท อาหารที่เปนเนื้อสุกรทั้งหมดอยา
ถวายพระอืน่ พระอื่นมีธาตุไมสามารถจะยอยได มีตถาคตองคเดียวสามารถยอยได นายจุนท ก็ถวาย

ทานทั้งหมด นอกนั้นถวายพระอื่น เมื่อฉันเสร็จก็สั่ง นายจุนท เอาไปฝงเสีย ถาใครกิน ขืนกินใครก็
ตาย หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เปน โรคขันธิกาพาธ คือถายเปนโลหิตสดๆ
แลวตอจากนัน้ ไปก็เดินทางไปที่วิหารคือระหวางนางรังทั้งคู พอเวลาเชาตรูก็นิพพาน ตองเลิกนี่
เพราะอะไร บรรดาทานญาติโยมทั้งหลายหมดเวลาพอดี
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งนี่ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทาน
ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชชนามาใน
มาฆกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงสการฟงพระอภิธรรม
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2524
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในใจความของพระอภิธรรมและ
กรุณาบารมี แกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย และการบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายวันนี้ มีอานิสงสหลายประการดวยกัน จะขอนําอานิสงสโดยยอ แตละอยางมากกลาวแก
บรรดาทานพุทธบริษัท เพื่อความเขาใจวา การเทศนในพระพุทธศาสนานั้นไซร คือ ตองการให
บรรดาทานทั้งหลายเขาใจวา บุญวันนี้มีอะไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี้ ในตอนตนบรรดา
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่มากันก็ตั้งใจเปนอันดับแรก คือ ถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทานนี่ บรรดาทานพุทธบริษัท อานิสงสตามที่กลาวใน พระไตรปฏก ใน
วิมานวัตถุ ทานกลาววา คนที่ถวายสังฆทานแลวครั้งหนึง่ ในชีวิตเอากันแคครั้งเดียวก็ไดนะ ถาหลาย
ครั้งมีอานิสงสมากกวานั้น ถาตายจากความเปนคนแลวไปเกิดเปนเทวดา หรือนางฟาบนสวรรคชั้น
ที่ 5 ที่มีนามวา นิมมานรดี ถากลับลงมาเกิดเปนคนใหม องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา เขาผูนั้นถาเกิดเปนคนกี่ชาติก็ตาม จะไมมีความยากจนเข็ญใจในสถานที่ใด
ประกอบไปดวยความทุกข ไมมีความสุข ขัดของไปดวยทรัพยสมบัติ คนที่ถวายสังฆทานแลวไม
เกิดในที่นั่นในสถานที่ใดทีม่ ีความอุดมสมบูรณไปดวยสมบัติพัสถานเขาจะเกิดในทีน่ ั่น
นี่เปนอานิสงสอันหนึ่งของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทําในวันนี้ ฉะนัน้ การร่ํารวยมัง่ มีนี้องค
สมเด็จพระชินศรีกลาววา จะรวยตอๆ ไปจนกวาจะเขานิพพานอันนีเ้ ปนอันดับแรก
และประการที่สอง บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน วันนี้มีอานิสงสพิเศษนั่นคือ บวชเณร
85 องค และก็บวชชีพราหมณ นักเรียนของโรงเรียนนี้บวชชีพราหมณอีก 60 องคเศษๆ สําหรับทาน
ที่บวชเณรก็ดี บวชชีพราหมณก็ดี ทุกคนไดฌานสมาบัติหมด เพราะวาโรงเรียนนี้มีกฎบังคับวา
นักเรียนที่จะเขามาเรียนไดในโรงเรียนนี้ตอ งไดฌานสมาบัติ ไอคําวาสมาบัตินี่ มันมีอยู 4 ตอน
ดวยกันคือ
1. สุกขวิปส สโก ฌานสมาบัติดานนีไ้ มมีความเปนทิพย ไมสามารถเห็นผีเห็นนรก เห็น
สวรรคได
2. เตวิชโช คือ วิชชาสาม ฌานสมาบัติของหมวดนี้ เห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรกได ระลึก
ชาติได แตไมสามารถจะไปเที่ยวได
หมวดที่ 3 คือ ฉฬภิญโญ ไดแก อภิญญา หมวดนี้ เห็นเทวดาได เห็นนรกสวรรคได เห็น
พรหมได เห็นนิพพานได และไปไดดวย
หมวดที่ 4 เรียกวา ปฏิสัมภิทาญาณ

สําหรับฌานสมาบัติที่นักเรียนไดในวันนี้ ที่จะบวชในวันนี่นะเปนหมวดที่ 3 คือทุกคนได
อภิญญาสมาบัติ สําหรับการบําเพ็ญกุศล บรรดาทานพุทธบริษัทพระพุทธเจาตรัสวามีอานิสงสไม
เสมอกัน อยางใหทานองคสมเด็จพระชินศรี ก็มีความดําริวาพระมารดามีพระคุณมาก เคยใหน้ํานม
และขาวปอนมาในกาลกอนเรามีชีวิตอยูมาไดเพราะอาศัยมารดาเปนเหตุ
องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐก็อยากไปสนองคุณพระมารดา จึงมาพิจารณาวาธรรมะขอไหน พระวินัย ก็ดี พระสูตร ก็ดี
ที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงบรรลุมาแลว จะเปนของคูควรคุณแกพระมารดาหรือไม ก็ทรงทราบวา
ไมเปนของคูควรกัน ยังไมพอแกคณ
ุ ของพระมารดา ก็พิจารณาถึง พระอภิธรรม เห็นวา พระ
อภิธรรม นี้เปนของคูควรแกพระมารดา จึงตัดสินใจตั้งใจจะไปเทศนโปรดพระมารดาบนสวรรค
ชั้นดางดึงสเทวโลก
เมื่อดําริเชนนัน้ แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว หลังจากแสดง ยมกปาฏิหาริย (วันนีไ้ ม
เทศน ยมกปาฏิหาริย นะมันยาว) ที่ เมืองพาราณสี แลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ขึ้นไปบน
สวรรคชั้นดาวดึงส เวลานัน้ เมื่อขึ้นไปแลว พระอินทร ก็มาตอนรับ ตามธรรมดาพระพุทธเจาเวลา
นั้นสูง 8 ศอกของมนุษย 8 ศอกของมนุษยเวลานัน้ ก็เทากับ 16 ศอกของมนุษยในเวลาปจจุบนั 8
ศอกเวลานัน้ นะสูงมาก
แตเมื่อวเลาที่องคสมเด็จพระภควันตขึ้นไปที่ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เขต ดางดึงส พระ
อินทร ทานก็เขามาตอนรับ เมื่อ พระอินทร มาตอนรับก็ทรงคิดวาจะนิมนตใหพระพุทธเจาประทับ
บน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ซึ่งเปนแทนทีป่ ระทับของ พระอินทร ทีนี้ก็ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน นะ
ยาว 60 โยชน กวาง 30 โยชน สูง 15 โยชน พระอินทร ก็คิดในใจวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาเปนมนุษยก็สูงแค 8 ศอกของมนุษย ถานั่งอยูบ น พระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ก็จะมี
สภาพไมตางกับแมลงเล็กๆ เกาะบนเกาอี้ แตถึงกระนั้นก็ดี ในเมื่อองคสมเด็จพระชินศรีมีบารมีมาก
มีบุญมาก เปนพระบรมครู พระอินทร ก็นิมนตใหนั่งบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ในเมื่อ พระอินทร คิดอยางนั้น องคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดทรงโยนสังฆาฏิ พอโยน
ไปแลวก็ไปครอมปด บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี แลวองคสมเด็จพระชินศรีกน็ งั่ พอนั่งประทับก็
ใหญโตพอดีกบั บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เรียกวาเปนเกาอี้ทพี่ อเหมาะพอดีกัน
พระอินทร เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงกราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา ภันเต
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เมื่อพระองคขึ้นมาใหมๆ ตัวเล็ก
นิดเดียวแค 8 ศอกของมนุษย เวลานี้ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ยาวถึง 60 โยชน กวาง 30 โยชน สูง 15
โยชนของมนุษย แตในเมื่อพระองคประทับนั่งแลว เปนการพอดีใหญโตพอดี เปนเพราะอะไร
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา พุทโธอัปปมาโณ คําวา
พระพุทธเจาหาประมาณไมได เวลาที่ทานนั่ง นั่งในฐานพระพุทธเจา จะใหตัวใหญขนาดไหนก็ได

เปนการพอดี ก็เปนอันวาตอนนี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงแสดงการสงเคราะหพุทธมารดาวา เปน
ธรรมะที่สูงสุด
ทีนี้มากลาวถึงการฟง พระอภิธรรม ธรรมดาทานพุทธบริษัทเรื่องพุทธมารดานี่ไมยาก เมื่อ
ทานฟง
พระอภิธรรม
จบก็ปรากฏวาทานบรรลุพระโสดาปตติผลทีนี้ตอมาบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนสําหรับพวกเรา เหลาพุทธบริษัทที่ฟง พระอภิธรรม จากพระสงฆดว ยความเคารพ
บทมาติกา เมือ่ กี้ที่กลาววา กุสลาธัมมาอกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา ใจความก็มีเทานี้ 3 คํา แต
นอกนั้นเปนคําอธิบายของพระพุทธเจาทาน
คําวา กุสลาธัมมา คือธรรมที่เปนกุศลคําวากุศลนีแ่ ปลวา ฉลาด อกุสลาธัมมา นี่แปลวา
ธรรมที่เปนอกุศล หรือธรรมโง อัพยากตาธัมมา คือ ธรรมที่ไมใชกุศลและอกุศล เปนเรื่องของ
นิพพาน เปนคนที่มีจิตวางจากกิเลส เมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐมุงเทศนอยางนี้ ก็แสดงวาให
คนทุกคนละอารมณที่เปนอกุศลและปฏิบตั ิในอารมณทเี่ ปนกุศล เมื่อปฏิบัติอารมณที่เปนกุศลเรื่อยๆ
ไป ไมชาไมนานเทาไรจิตก็สะอาดจากกิเลส
ฉะนั้นในวันนีท้ ี่บรรดาทานพุทธบริษัทที่มาบําเพ็ญกุศลทั้งหมด เปนคนที่มีอารมณที่เปน
กุศลทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะมาไกล หลายทานที่มาถึง วัดทาซุง มาเปนหลายรอยกิโลก็ดี
อยางต่ําๆ ก็รอ ยกิโลกเศษ ตั้งใจมาทําบุญกันโดยเฉพาะทีนี้การฟง อภิธรรม มีกุศลอยางไร สําหรับ
คน บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเปนของไมยาก ทานฟง อภิธรรม ในชาตินดี้ ว ยความเคารพ
แมแตจบเดียว แลวทานก็ไมลืม อภิธรรม คําวาไมลืมก็หมายความวา กอนจะหลับ กอนจะนอน นึก
วาหมวด อภิธรรม ที่พระสวดเราเคยจําไดวา กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา เปนตน วา
ธรรมนี้เปนธรรมที่องคสมเด็จพระทศพลเทศนสอนไววาเปนธรรมะสูงสุดที่ควรแกคณ
ุ ของมารดา
เพียงแคนี้
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา
ทานตายจากความเปนคนเมื่อไรคําวา
อบายภูมิคือ 1. เปนสัตวนรก 2. เปนเปรต 3. เปนอสุรกาย 4. เปนสัควเดรัจฉาน จะไมมีกับทาน นัน่
หมายความวา ทานอาจจะเปนเทวดาก็ได เปนนางฟาก็ได เปนพรหมก็ได ตามกําลังใจของทาน ถา
กําลังใจกอนตายของทานนึกถึงธรรมขอนี้เบาๆ ก็เปนเทวดาหรือนางฟา ถามีกําลังใจหนักแนนเปน
ฌานก็ไปเปนพรหม ในเมื่อไปเปนเทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดีในเมื่อ พระศรีอารีย ตรัสอุบัติขึ้นในโลก
ไมนานนักประมาณ 1 ลาน ปนี่ไมนานนะ อยูบน ดาวดึงส ไดไมกี่วนั ดาวดึงส นัน่ 100 ปของเรา
เปน 1 วันของเขา 30 วันเปน 1 เดือน 12 เดือน เปนหนึ่งปเหมือนกัน อายุของดาวดึงสจริง ๆจะมีอยู
ได 1000 ปทิพย แตทวาบรรดาทานพุทธบริษัทบวชเณรเสียวันนี้มีอานิสงสที่จะอยู ดาวดึงส ตั้ง 340
กัป อยูนานมากก็เปนอันวา ตองพบพระพุทธเจากันแน ในกัปนี้ยังมีพระพุทธเจาอีก 6 องค 1. เปน
สุดทาย เปนอันวากัปนี้มีพระพุทธเจา 10 องค เปนแตเพียงวา ทานฟงเทศนจาก พระศรีอาริย

เพียงแตจบเดียว ทุกคนก็จะไดบรรลุมรรคผลเปนพระอรหันต หลังจากนั้นก็นิพพานไป นี่สําหรับ
คนฟงนะ
ทีนี้มาวากันถึงสัตวฟง เมื่อคืนวานก็เทศนทีแลววันนี้กต็ อ งเทศน วันนีค้ นมากกวา วากันถึง
สัตวฟง อยางคนที่ไมรูเรื่องเลย พวกเรารูเรือ่ ง คําวารูเรื่องก็หมายความวา พระที่สวดเราทราบวาทาน
เปนพระ และถอยคําที่สวดมาเราก็รูเปน พระอภิธรรม ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เปน บทมาติกา คํา
วา บทมาติกา แปลวา แมบท มาฟงกันวาเวลาสัตวฟง
คือวาในสมัย พระพุทธกัสสป เวลานัน้ พระพุทธเจา พระพุทธกัสสป ทรงสอนบรรดาพระ
ทั้งหลายใหศึกษาใน พระอภิธรรม โดยยอ คือ บทมาติกา และ พระอภิธรรม 7 คัมภีร ที่สวด
กลางคืนกับสวดกลางวันนะ เหมือนกัน แตทวาพระฟงแลวก็นําไปซักซอมกันในถ้ํา ในถ้ํานัน้
บังเอิญมีคางคาว 500 ตัว นอนกลางวัน เอาขาจับบนเพกานถ้ําเอาหัวหอยลงมา และในขณะนั้นก็มีงู
เหลือมแกตวั หนึ่งนอนอยูขา งถ้ํา สําหรับคางคาวนะฟงเสียงพระสวด พระสวดซอมพรอมๆ กัน
เสียงเสมอกันไพเราะ ฟงๆ ไป ฟงไปก็ไมรูวาเปนธรรมะ ไมรูวาเปนพระสวดชอบ ในเสียงพระ
ธรรมเทานั้น แลวก็ไมรวู า เสียงพระธรรม เปนแตเพียงวาชอบเสียงธรรม ชอบเสียงที่สวดเพลิน
เพลินไปในทีส่ ุดก็งวงหลับ หลับก็หลนลงมาตายพรอมกันถึง 500 ตัว เมื่อตายทั้ง 500 ตัวแลว ก็ไป
เกิดเปนเทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก ทั้งหมด นั่นแคเขาไมรูเรื่องนะ
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาองคนอี้ ุบัติขึ้นในโลก เทวดาพวกนั้นทั้งหมดก็มาเกิดเปนคน มาเกิด
เปนคนก็เปนลูกชาวประมงเสียอีก ชาวประมงตองฆาสัตวทุกวันเปนบาป บาปของชาวประมงนีน่ ับ
ไมไดบรรดาทานพุทธบริษัท เพราะวันหนึง่ ๆ จับสัตวมากเหลือเกิน แลวก็ตอมาเมื่อ พระสารีบุตร
ไปที่นั่น คนทัง้ 500 คนมีความเลื่อมใสใน พระสารีบุตร จึงลาพอลาแมขออนุญาตบวชในสํานักของ
พระสารีบุตร เมื่อบวชแลว พระสารีบุตร ก็ทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยตามกําลังที่พึ่งสั่งสอนได
วันหนึ่งองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ลงมาจาก สวรรคชั้นดาวดึงส
มาบิณฑบาตในตอนเชา ก็มาคอย พระสารีบุตร กลับมาจากบิณฑบาต จึงทรงเรียกวา สารีปตุ ตะ
ดูกร สารีบตุ ร มาที่นี่กอน เมือ่ พระสารีบุตร จะเขาไปเฝาองคสมเด็จพระชินวรพระองคตรัสวา สารี
ปุตตะ ดูกร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอทั้ง 500 คน เดิมทีนี่เขาเปนคางคาว ตามที่เลามาแลวเมื่อกี้นแี้ ละ
ก็เคยฟงอภิธรรมมา
ฉะนั้นวันนีเ้ มือ่ กลับไปถึงที่แลว เธอฉันขาวเสร็จใหเรียกประชุมพระทั้งหมดแลวเธอจง
เรียน อภิธรรม โดยยอ ที่เรียก บทมาติกา ที่พระสวดเมื่อกี้นี้ เอาไปสอนพวกเธอ เมื่อเธอเทศนจบ
พระทั้งหมดจะบรรลุอรหันตทั้งหมด พระสารีบุตร ก็ทําตามนั้น ในทีส่ ุดก็บรรลุอรหันต
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน แมแตสัตวคางคาว ซึ่งไมรูภาษามนุษยไมรวู าเปน
พระ ไมรูวาเปนธรรมะ เขาเกิดเปนเทวดา แลวเกิดเปนคนเปนอรหันตฉันใด ญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลายทุกคนที่นั่งที่นี่ รูวา ทานที่สวดเปนพระ อันดับแรก นึกวาเปนพระ เปน สังฆานุสสติ เปน

บุญชั้นหนึ่งกอน และประการที่สองธรรมะที่พระสวดออกมาเรารูวาเปนพระธรรม เปน ธัมมานุสส
ติ ประการทีส่ ามทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจา ที่มานั่งทั้งหมดถาไมมีความเคารพพระพุทธ
เจาแลวไมมากัน พระสงฆจะมีขึ้นมาได เพราะอาศัยพระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติ ทานไดใน
อนุสสติ ทั้งสามดวย ไดฟง พระอภิธรรม ดวย ฉะนัน้ จึงไมตองใชเวลายาวอยางคางคาว คือคางคาว
ไปเกิดเปนเทวดา แลวกลับมาเกิดเปนมนุษย จึงเปนพระอรหันต
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน แมแตสัตวคางคาว ซึ่งไมรูภาษามนุษยไมรวู าเปน
พระ ไมรูวาเปนธรรมะ เขาเกิดเปนเทวดา แลวเกิดเปนคนเปนอรหันตฉันใด ญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลายทุกคนที่นั่งที่นี่ รูวา ทานที่สวดเปนพระ อันดับแรก นึกวาเปนพระ เปน สังฆานุสสติ เปน
บุญชั้นหนึ่งกอน และประการที่สองธรรมะที่พระสวดออกมาเรารูวาเปนพระธรรมเปน ธัมมานุสสติ
ประการที่สาม ทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจา ที่มานั่งทั้งหมดถาไมมีความเคารพพระพุทธเจา
แลวไมมากัน พระสงฆจะมีขึ้นมาได เพราะอาศัยพระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติ ทานไดใน อนุสสติ
ทั้งสามดวย ไดฟง พระอภิธรรม ดวย ฉะนั้นจึงไมตองใชเวลายาวอยางคางคาว คือคางคาวไปเกิด
เปนเทวดา แลวกลับมาเกิดเปนมนุษย จึงเปนพระอรหันต
สําหรับบรรดาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ทุกคนนี้เมื่อฟงแลว แลวพยายามรักษาความดีไว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ศีลหรือวาธรรมะสวนใดสวนหนึ่งที่ทานจําได อยางสังฆทานก็ดี เราเคยถวาย
สังฆทานเราจําได เราเคยใสบาตรเราจําได และเราเคยบูชาพระเราจําได เอาจําไดอยางเดียวอยางใด
อยางหนึ่งทีเ่ ปนกุศลเวลาจะตายบรรดาพุทธบริษัททุกคนจะไมไปอบายภูมิ
กุศลจะนําทานไปสู
สวรรคกอนเปนอยางนอย ดูตัวอยางพระซึ่งเปนลูกชาวประมงทั้งหมด แตความจริงเขาทําบาป
มากกวาเรา แตวาไมทันจะตายเขาก็เปนพระอรหันต ไมใชบาปกันได คือวาบุญสามารถบันดาลหนี
บาปได
เมื่อทุกทานมีความเลื่อมใส ตั้งใจทําแบบนี้แลว ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดา เปน
นางฟา หรือพรหม ฟงเทศนจากพระพุทธเจา คือ พระศรีอาริยเมตไตรย เพียงแคจบเดียวก็เปนพระ
อรหัน๖ แตวาไมแนใจนักทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่นั่งอยูทนี่ ี่ ตามที่สังเกตนะ มองแตหนา
เห็นแตศีรษะบางเห็นแตหนาบาง ก็มีความเขาใจวา หลายๆ คนตั้งใจไวเพื่อนิพพานชาตินี้มีอยูแ ลว
ทานทั้งหลายที่ตั้งใจเพื่อนิพพานในชาตินมี้ ีอยูแลว ใหนกึ ถึงองคสมเด็จพระประทีปแกว คือ
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ตั้งใจอธิษฐานวา เมื่อขาพระพุทธเจาตายเมื่อไร ขอไปนิพพานเมื่อนัน้
ทําใจไวอยางนี้ทุกวัน กอนจะหลับ หรือกอนจะตื่น เวลานอนศีรษะถึงหมอน กอนจะหลับนึกถึงวา
ถาขาพเจาตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนัน้ นึกถึงพระพุทธเจาทาน เมื่อตื่นมาใหมๆ ไมตองลุง นึก
ทันทีวาถาเราตายวันนี้ เราขอไปนิพพาน นี่เฉพาะทานทีป่ ฏิบัติในสุกขวิปสโก
สําหรับทานที่ปฏิบัติใน มโนมยิทธิ หรือ อภิญญา มโนมยิทธิ นี่คือ อภิญญา ที่ใชศัพทวา
มโนมยิทธิ นะ หมายความวา ใชเฉพาะกําลังใจ ทานที่ได มโนมยิทธิ หรือ อภิญญา ในตอนนี้ กอน

จะหลับพุงใจไปนิพพานกอนสัก 2 นาทีกพ็ อไปไหวพระพุทธเจาใน จุฬามณี ก็ได ที่ นิพพาน ก็ได
แตควรจะไปนิพพานวิมานของเราอยูที่ไหนเขาไปในวิมานนั้น ตั้งใจวา เมื่อเราตายจากความเปนคน
เมื่อไรขอมาที่นี่ แค 2-3 นาทีก็พอ ตื่นขึน้ มาใหมๆ ไมตองลุกจากทีน่ อน รวบรวมกําลังใจเพราะ
จิตใจกําลังดีพงุ ใจของเรานี้ไปที่นิพพาน ตามที่แนะนําแลวเมื่อกี้นี้
ถาทําอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนสามารถจะเปนผูที่เขาถึงพระนิพพานทันทีทันใด
ในชาตินี้ หมายความวาตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้น
และอีกอันหนึง่ วันนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน นอกจากทําบุญดวยตนเองแลวก็ตั้งใจ
สงเคราะหบิดามารดา ญาติผูใหญ หรือญาติผูนอยที่ตายไปแลวอยางเมื่อกี้นี้ทายกบอกใหกลาววา
มัตตกะ ภัตตานิ การทําบุญคราวนี้ ขออุทิศสวนกุศลใหแกทานผูตาย อันนีเ้ ปนการแสดงถึงความ
กตัญูรูคุณ รูคุณในความดีของทานที่มีความดีกับตน ทานที่เปนพอ ทานที่เปนแม ปู ยา ตา ยาย
เปนญาติผูใหญทานมีคุณกับเรา ถาเราไมมีตนตระกูลเราก็เปนคนขึ้นมาไมได การที่มีคนขึ้นมาไดก็
เพราะอาศัยความเมตตากรุณาของทาน เมตตาความรัก กรุณาความสงสารทานสละทุกอยาง สละ
ความสุขของทาน ตอความเปนอยูมีชีวติ ของพวกเรา ขึ้นชื่อวาเปนความดีของทาน
ทีนี้วันนี้ บรรดาทุกทานตั้งใจทําบุญแลว ตัง้ ใจอุทิศสวนกุศลใหทานเปนการสนองความดีที่
ทานทําใหแกเขา คนที่สนองความดีอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรี กลาววา นิมิตตัง สาธุรปู านัง
กตัญู กตเวทิตา ซึ่งพระพุทธเจาทรงชมเชยวา คนที่มีความกตัญูรูคณ
ุ ที่ทานทําแลว สนองตอบ
คุณทาน เรากลาววาบุคคลนัน้ เปนคนดี นี่หมายความวาคนที่จะเปนคนดีได ก็ตองเปนคนที่มีความ
กตัญูรูคุณ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญตามนั้น เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานนอกจาก
ทําความดีเพื่อตนแลว ยังตอนสนองคุณของทานที่ตายไปแลวดวยชื่อวาเปนคนดีอยางยิ่ง
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิง วันนี้เทศนมาก็เหลือเวลาอีกประมาณ 3 นาที ขอ
อํานาจบุญกุศลบุญราศีที่บรรดาทานพุทธบริษัททําแลวในวันนี้ และวันนี้ก็เปนวันสะเดาะเคราะห
คําวาเคราะหนหี่ มายความวาเปนบาปเกาที่เราทํามาแลวในชาติกอน บาปถาเวลามันใหผลมันจะมีแต
ความเรารอน ไมมีความสุขเหมือนกับคนยืนอยูในกลางแดด ในกลางจาง เวลาปจจุบัน ระหวางนี้มนั
รอนมากถาทานยืนอยูกลางแจง มันจะรอนจัด ถาบังเอิญเรามีรมคันเล็กๆ คันยอมๆ มากางมันจะ
บรรเทาความรอนลงไปนิดหนอย ถาบังเอิญใครเขาเอาน้าํ มาคอยๆ ราดมันจะเพิ่มความเย็น มีความ
เย็นขึ้นมา แตแสงแดดทีก่ ลามีความรอนมันยังไมหมดฉันใด แสงแดดก็ยังรอนอยูฉนั นั้น แตวาอาศัย
ที่เราอาศัยน้ํา น้ําราดตัว มันก็จะมีความเย็นตอสูกันไป น้ําทําใหเราเย็น แสงแดดทําใหเรารอน
ขอนี้ฉันใด คําวาเคราะหคือบาป อกุศลเกาที่สนองเรามา มันจะทําใหเรามีความเรารอน ทีนี้
การทําบุญ บุญนี่เหมือนน้าํ บุญเปนความดี การสมาทานศีลก็ดีการถวายสังฆทานก็ดี การบวชเณรก็
ดี การบวชชีกด็ ี การฟงอภิธรรมก็ดี ทั้งนี้เปนน้ําที่มีความเย็นมากที่สุด สามารถทํามนุษยที่มีความเรา
รอนใหมีความเย็น มีความสุขไดฉันใด ฉะนัน้ การสะเดาะเคราะหของบรรดาทานพุทธบริษทั
ทั้งหลายก็เริ่มมีมาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป คือบาปเกามันจะสนองทานเทาไรก็ตามที อาศัยบุญ

ทั้งหลายเหลานี้ที่ทานทํา สามารถจะทําจิตใจของทานใหเยือกเย็นได โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา บาป
เราลางมันไมได แตวาเราตองทําบุญหนีบาป ดูตัวอยางเชน พระ 500 องค ที่เปนคางคาวมาเกิดเปน
ลูกชาวประมง เขาบาปกันทุกวันหาปลากันเปนลําๆ แตเขาก็ไมพนบาป
แตในที่สุด อาศัยที่ฟงพระธรรมขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถที่ พระสารีบุตร ไปสอน
อาศัยบุญใหญเขาถึงตัว เขาเปนอรหัตผล ในขณะที่เปนพระอรหันตนะบรรดาพุทธบริษัททุกทาน
บาปยังตามสนองอยู คือยังมีรางกาย การฆาสัตวมันทําใหปว ย การลักทรัพยทําใหของหาย ทํา
กาเมสุมิจฉาจารเปนเหตุใหคนในปกครองดื้อดาน การกลาววาจามุสาวาท เปนเหตุใหพูดคนไมชอบ
ใจ การดื่มสุราเมรัยเปนเหตุใหปวดศีรษะ หรือเปนโรคเสนประสาทมันยังมีอยู แตในเมื่อเขาตายจาก
รางกายนี้เมื่อไร ความสุขจะพึงมีมากที่สุด นั่นคือพระนิพพาน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ผลบุญอันใดที่บรรดาคางคาวทั้งหลายทําแลว ได
บรรลุผลในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือเปนอรหันตฉนั ใด ขอบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายจงมีผลเชนนั้น
ในที่สุดแหงพระเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยธิษฐาน อางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
มีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี
อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้น สมความปรารถนาจงทุก
ประการอาตภมพรับประทานวิสัชชนามาในธัมมิกถา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาเรื่อง คุณของพระพุทธเจา
แสดงเมื่อ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2534
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ในความเปนมาของ วิสาขบูชา เพื่อเปน
เครื่องโสรจทรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทาบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 7 ความจริงปนี้ 8 สองหน ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
เปนวันอังคารวันนี้ตรงกับวันสําคัญในพระพุทธศาสนานั่นคือเปน วันวิสาขบูชา กลางเดือน 6 จริง
แลวกลางเดือน 6 แตบรรดาทานพุทธบริษทั 8 สองหนเขาเรียกกลางเดือน 7
วันนีก้ ็เปนวันสําคัญคือ หนึ่ง เปน วันประสูติ คือวันเกิดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา สอง เปน วันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระพุทธเจา และก็ สาม เปน วันปรินิพพาน
ความจริงเปนเรื่องราวความเปนมาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาจะเทศนกันตามพระ
สูตร เลาเรื่องความเปนมาตางๆ ก็จะเปนการซ้ํากันอยูเสมอ แตวาวันนี้จะเจาะเฉพาะเรื่องที่มี
ความสําคัญวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลกนี้ มี
ความสําคัญแกชาวโลกเปนประการใดบาง ก็รวมความวาทานมีความสําคัญและความดีอะไรบาง
ความดีของพระพุทธเจาอันดับแรกคือวา ตอนแรกที่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ
ตอนนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไดเสด็จไปสอนบรรดาพุทธบริษัท จนกระทั่งเขาถึง
เมืองราชคฤหมหานคร เวลานั้นองคสมเด็จพระชินวรก็ทรงมีพระสงฆสาวก 1,250 รูป เปนพระ
อรหันตทั้งหมด เมื่อถึงวันกลางเดือน 3 องคสมเด็จพระบรมสุคตเห็นวา บรรดาพระสงฆทั้งหลาย
ที่มาประชุมพรอมกันทั้งหมดไมมีการนัดหมายกัน
และประการที่สองพระสงฆทั้งหมดเปนพระอรหันตทั้งหมด ในเมือ่ องคสมเด็จพระบรม
สุคตเห็นเปนอัศจรรยแบบนัน้ เปนธรรมดา จึงไดตรัสพระธรรมเทศนาวางกฎของพระศาสนาไว วา
การวางกฎของพระศาสนาหมายถึงวา ตองการใหทกุ คนมีความสุข วาเธอทั้งหลาย ตอไปถาจะเทศน
ขอใหเทศนสงเคราะหบรรดาพุทธบริษัทเหมือนๆ กัน เพราะเวลาตอนกอนนัน้ องคสมเด็จพระ
ภควันตทานประกาศพระศาสนาสอนเทศนโปรดใคร ใครเปนพระอรหันตกด็ ี พระโสดาบันก็ตาม
เมื่อทานสําเร็จแลวก็สงไปประกาศพระศาสนาทุกคนหมด และปรากฏวาการแนะนํายังไมเสมอกัน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตจึงไดวางกฎในการแสดงพระธรรมเทศนาไววา ทานทัง้ หลายเวลาจะ
เทศนโปรดพุทธบริษัทก็คือ
1. สัพพปาปสสะ กรณัง จงแนะนําใหทกุ คนไมทําความชั่วทุกอยาง ขึ้นชื่อวาความชั่วทุก
อยางมี ปาณาติบาต เปนตน ไมทํากัน

2. กุสลัสสูปสัมปทา จงแนะนําใหทุกคนทําความดี
3. สจิตตปริโยทปนัง ใหทุกคนทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส
แลวองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็ทรงรับรองวา
พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้
เหมือนกันหมด
นี่เปนความดีขององคสมเด็จพระบรมสุคต ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาถาเราทําความชั่ว
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ดินแดนคือที่อยูของบุคคลผูทําความชั่ว คือ 1. อบายภูมิ 4 แตการ
เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน อันนี้เราไมชอบ ถาไมชอบผลของอบายภูมิ 4 ก็ตองมีความดี โดยทําความดีมี
ทานเปนตน การใหทานการรักษาศีล การเจริญภาวนา นี่เรียกวา ทําความดี และจากการเจริญภาวนา
ใหรูจัก ขันธ 5 วาขันธ 5 มีสภาพเปนอยางไรและรางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดี มีสภาพไม
เที่ยง มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน และมีความแปรปรวนในทามกลาง มีการแตกสบายตัวไปในที่สุด
ตายเหมือนกันหมด เมื่อคิดอยางนี้แลว จิตใจก็ไมรัก คือ ไมเกาะในสังขารเกินไป หมายความวา
รางกายของเรานะเราตองเกาะ แตเกาะอยางคนมีเหตุมผี ล ก็หมายความใหรูวาตนเองเมื่อเกิดขึน้ มา
ในเบื้องตนแลวตองแกไปในทามกลาง แลวก็ตายไปในทีส่ ุดเหมือนกันหมด
ถาเราเองไมติดใจในรางกายตอไป คิดวาการเกิดเปนมนุษยเต็มไปดวยความทุกข ความหิว
เปนทุกข ความกระหายเปนทุกข ความปวยไขไมสบายเปนทุกข การประกอบกิจการงานเปนทุกข
ความปรารถนาไมสมหวังเปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข ความตายเปน
ทุกข เราก็ไมตองการรางกายแบบนี้อกี ขึ้นชื่อวาตายคราวนี้ขอไมมีรางกายตอไป นัน่ คือ นิพพาน
เรียกวาจิตใจใหผองใสจากกิเลส นั่นในเบือ้ งตน องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสอยางนี้
ทีนี้มาในตอนปลาย วันที่จะนิพพาน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ในเมื่อวันนี้ตถาคตจะนิพพานแลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวจะนิพพาน พระอานนท ก็รองไหเสียใจวา นับแตบัดนี้ไปขาพเจายังไมไดเปนพระ
อรหันต เปนแคพระโสดาบัน ก็มีบุคคลใดเลาที่จะสอนตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท คําเสนอใดๆ ที่ตถาคตสอนพวกเธอแลว คําสอนใดที่จะหวังไวเพือ่
ครูนั้นไมมี ทุกสิ่งทุกอยางตถาคตสอนทั้งหมด ขอใหทกุ คนปฏิบัติตนตามนี้คือวา อัปปมาเทนะ สัม
ปาเทอะ แปลวาทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม นั่นก็หมายความวา คําวาไม
ประมาทก็หมายความวา จงอยาคิดวากรรมชั่วเพียงเล็กนอยที่เราทําจะไมมีผล
ตามที่องคสมเด็จพระทศพลตรัสกับบรรดาพระ พระอง๕หนึ่งทานไมปฏิบตั ิตามพระธรรม
วินัย ถือวามันเปนเรื่องเล็กนอย คือของที่คนเขามาถวายมีเตียง มีตั่งมีภาชนะ เปนตน ก็ทิ้งตากแดด
เสียบาง ทิ้งตากฝนเสียบาง มันก็เสียหาย ตอมาเมื่อมีพระเขาไปปราบไปหามปราม พระองคนนั้ ก็
บอกวาเปนเรือ่ งเล็กนอยไมสําคัญพระก็เขาไปฟององคสมเด็จพระทรงธรรมคือพระพุทธเจาวา
พระองคนี้ทําแบบนี้เปนการทําลายศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท เพราะของที่เขาใหมานีจ่ ะถือ

เปนราคาของไมได แมแตของเล็กนอยตองถือกําลังใจคนเปนสําคัญ เพราะคนใหเขาใหดว ยความ
เลื่อมใส ใหดว ยศรัทธา
พระพุทธเจาก็เรียกพระองคนนั้ เขาไปถาม
พระองคนั้นก็บอกวามันเปนของเล็กนอย
พระพุทธเจาขา เปนของเกาแลวก็ไมมีความวิจิตรพิสดารของราคานอยพระพุทธเจาบอกวาการทํา
อยางนั้นมันบาปคือชั่ว ของที่เขาใหมาแลวตองรักษาเพื่อกําลังใจของเขาไมใชรักษากําลังของของ
ของราคานอย แตกําลังใจของคนใหเปนกําลังใจใหญ มีศรัทธามาก ตองรักษากําลังใจ ของจะเปน
ราคาดีก็ตามจะมีราคานอยก็ตาม ตองเก็บรักษาใหดี ถามันจะผุจะฟงเพราะการรักษาดีไมเปนไร การ
ทิ้งอยางนั้นไมถูก มันเปนความชั่ว ทานจึงตรัสเตือนวาเธอทั้งหลายจงระวัง จงอยาคิดวาความชัว่ เล็ก
ๆนอย จะไมมผี ลกับเรา ทานอุปมาเหมือนกับวาคนที่เอาภาชนะวางๆ เปลาๆ เอาขันเปลาๆ ไปวาง
ไวบนหลังคา ฝนตกลงมาบาง น้ําคางหยดลงมาบาง มันหยดลงมาทีละนอย ไมชาน้ําคางก็เต็มขัน
ฉันใด แมแตความชั่วก็เชนเดียวกัน ถาทําครั้งละเล็กๆ นอยๆ ตอไปเมือ่ ทํามากๆ ก็ถึงอบายภูมใิ หญ
คือ อเวจีมหานคร ตําหนักเหมือนกัน เปนมหันตโทษ แมแตบุญก็เชนเดียวกัน
นี่แหละแหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พอองคสมเด็จพระภควันตตรัสกับ พระ
อานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท คําสอนใดๆ ที่ตถาคคสอนแลว ไมมีการปองกันไวเพื่อครู คือ
ความรูเฉพาะครูไมมี สอนหมด ขอใหทกุ คนปฏิบัติตามคําสอนที่องคสมเด็จพระบรมสุคตอธิบาย
เอาไวแลวก็แลวกัน ทุกคนจะหวังนิพพานไดเหมือนกันทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิง่ อานันทะ ดูกร
อานนท เวลานี้เธอยังไมเปนพระอรหันตก็ไมเปนไรหลังจากที่ตถาคตนิพพานไปแลวไซร ตอจากนี
ไป เบื้องขางหนาไมไกลนัก พระมหากัสสป จะเปนประธานในการทําสังคายนาในคืนวันกอนที่เขา
จะทําสังคายนา คืนวันนั้น พระอานนท จะเปน อรหันต พรอม ปฏิสัมภิทาญาณ แลวตอไปในเบื้อง
หนา อานนท จะไปไหนก็ตาม เวลาที่จะไปเทศนที่ไหน จะไมมีคนเบื่อ ไมอิ่มในการฟงธรรม จะ
พอใจในการฟงธรรมของ พระอานนท พระอานนท เทศนจบแลวเขายังไมอยากใหเลิก อยางนี้เปน
ตน พระอานนท ก็ดใี จ แลวหลังจากนั้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็
ทรงนิพพาน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทยังไมจบ เปนอันวาการพูดกันถึงตรงนี้ ก็เปนการพูดให
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง วาการเกิดมาทุกคนนี่มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน แลวก็มีความ
แปรปรวนไปในทามกลาง มีการสลายตัวไปในทีสุด ตายเหมือนกันหมด แมแตองคสมเด็จพระบรม
สุคตเองก็ยังพระนิพพาน วาคนที่มีความสําคัญเทาพระพุทธเจานั้นไมมี คือ มนุษยโลก เทวโลก กับ
พรหมโลก ที่มีความดีเทาพระพุทธเจานัน้ ไมมี พระพุทธเจาดีกวาคนทั้งสามโลก แตพระพุทธเจาเอง
ก็ตองนิพพาน นิพพานก็คือตาย รางกายมันตาย แตจิตใจไมไดตายไปดวย จิตใจไปนิพพาน

ทีนี้มาก็จะพูดกันถึงวา พระพุทธเจาจะทรงนิพพานเพราะอะไรใหเปนหตุพระพุทธเจาเอง
เคยตรัสกับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท บุคคลผูใดหรือพระผูใดก็ตามทีค่ ลองใน อิทธิ
บาทสี่ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ฉันทะ มีความพอใจในการทําความดี
วิริยะ พากเพียรในการทําความดี
จิตตะ จิตใจจดจอในความดีที่เราทํา
วิมังสา ไมสงสัยในผลของความดี
ทั้ง 4 ประการนี้มีในบุคคลผูใด บุคคลผูนั้นสามารถจะอธิษฐานตัวเองใหอยูไ ดถึง 1 กัป
หมายความวา อายุ 1 กัป นี่อยูไดแนนอน
แตวาเวลาที่จะนิพพานจริงๆ องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา นิพพาน
เมื่ออายุ 80 ป ทั้งนี้ก็เปนกฎของกรรม บรรดาทานพุทธบริษัทขึ้นชื่อวากรรมนี่ใครไมสามารถจะ
ทําลายได เมือ่ ถึงวาระแลวก็ตองตายเชนเดียวกันคําวากรรมอันนี้ที่พระพุทธเจาตองนิพพานเมื่ออายุ
80 ป ตาม พระสูตร ก็มีอยูว า
ในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา เกิดเปนลูกของคนจนชาวปา
เวลานั้นพอตายเหลือแม ก็ตดั ฟนเลี้ยงแมทกุ วัน ไมไดหาเนื้อปลา ไมใชเปนพราน ตัดฟนขายแลวก็
เลี้ยงแม ไดกนิ ไปวันหนึ่งๆ วันหนึ่งก็ไดเล็กนอย ไดมาก็ทํากับขาว ทําอาหารเลี้ยงแมไปบางตาม
ปรกติ เปนคนที่มีความกตัญูรูคุณ
ตอมาในกาลครั้งนั้น ก็ปรากฏวาในเมืองมีรากษส คือ ยักษ มันอยูทใี่ ตบาดาล ถึงเวลากาล
นักขัตฤกษ อยางวันตรุษสงกรานต เปนตน มันก็ขึ้นมา เมือ่ คนมาประชุมกันก็ไลจกั คนกิน เมื่อเปนที่
พอใจของมันแลวมันก็กลับ ทําอยูอยางนีท้ ุกป ชาวบานเขาก็มารองเรียนพระราชา พระราชาก็ตงั้
ทหารไวคอยตักวาเจายักษมนั ขึ้นมาที่ไหน ใหไปตักมันที่นั่น ใหฆายักษ แตปรากฏวาทหารที่ไปตัก
ฆายักษ ทหารถูกยักษจับฆากินหมด
ตอมาพระราชาก็หมดทางก็คดิ วาจะมีใครบางที่มีความสามารถจะปราบยักษไดจึงใหปา ว
ประกาศไป ถาใครสามารถรับอาสาปราบยักษได แตรับอาสา พอรับอาสาเสร็จวาจะปราบยักษจะให
ทองเทาลูกฟก หนักเทาตัวคน เปนเครื่องยืนยันไวกอน แลวสมมติวาถาตายครอบครัวก็จะมีทองขาย
กินได ถาไมตายกลับมาแลวจะใหเปนอํามาตย หมายความวา จะเปนอํามาตยที่มีความเปนใหญ จะ
แบงสมบัติใหครึ่งหนึ่ง แบงอํานาจใหครึ่งหนึ่ง
ปรากฏเขาปาวประกาศไปก็ไมมีใครรับ บังเอิญไปถึงบานของพระโพธิสัตวคือพระพุทธเจา
ของเรา เกิดเปนลูกคนจน เมื่อทานทราบตามความเปนจริงก็คิดวาเราเปนคนจน เราเลี้ยงแมใหมี
ความสุขดวยการตัดฟนขาย ไอเงินมันก็ไมเหลือขายวันนีก้ ินพรุงนีก้ ็หมด ทําอยางนี้ทกุ วัน แมก็ไมมี
ความสุขมาก ถาบังเอิญถาเราจะตายเพราะการใหยกั ษจบั กิน แตทวาแมจะมีทองคําหนักโตเทาลูก
ฟก หนักเทาตัวคน แมกจ็ ะมีความสุข นี่ทานมีความกตัญูกตเวทีมาก จึงรับอาสาวา ขาพเจาจะ

ปราบยักษ เมือ่ รับอาสาเสร็จ เขาถามชื่อเสียงเรียงนามเสร็จ เขาก็พาไป กอนที่จะไป ไปลาแม แม
บอกวา ถึงแมวาแมจะมีความลําบากยากแคนเพียงไรก็ตามทีถาลูกมีชีวิตอยู แมก็พอใจ ไมตองการ
ทอง
แตทวาเวลานีล้ ูกก็เลยบอกวา เวลานี้รับปากแลวก็ตองไป ถาไมไปพระราชาอาจจะสั่ง
ประหารชีวิต แมก็ตองตัดสินใจอนุญาต เมื่ออนุญาตแลวทานก็ไปเฝาพระราชา พระราชาก็ถามวา
ทานตองการทหารกี่คน ตองการอาวุธอะไรบางที่จะฆายักษ พระบรมโพธิสัตวคือพระพุทธเจาของ
เราก็บอกวาไมตองการทหารไมตองการอาวุธ เพียงแคคนเดียวจะฆายักษ เมื่อฆายักษไมได ยักษก็ฆา
ขาพเจาเองอยากจะถามวายักษมันจะขึ้นมาตรงไหน เขาก็พาไปใหดู มันขึ้นตามวันเวลา
พอถึงเวลานั้นทานไปตักที่ปากโพรงที่มันจะขึ้น พอยักษขึ้นมาหัวจะโผลจากโพรง ทานไม
มีอาวุธ ก็ยกเทาจะกระทืบหัวยักษใหคอหัก ยักษพอเหลือบเห็นที่เทาของทานมีกงจักร ยักษก็บอกวา
ชากอน ชากอน ทานเปนพระโพธิสัตว ถาหากทานจะฆาเรา เราก็ตาย แตทานไมควรจะฆาเรา พระ
โพธิสัตวคือพระพุทธเจาก็บอกวาไมได วันนี้ฉนั รับอาสามาเพื่อจะฆาแก เพราะแกมีความรายกาจ
มาก ถึงอยางไรก็ตองฆาแกแน ยักษบอกวาทานอยาฆาเลยเปนบาป ขอยกเวนเสียเถอะทานก็ไมยอม
ยักษก็เลยบอกวาเวลานี้ขาพเจามีอายุ 80 ป จะอยูถึงกัปถึงกัลปไมได พระโพธิสัตวก็บอกวาจะอยูก ี่ป
ก็ตามในเมื่อรับอาสามาแลว เพื่อความเปนอยูเปนสุขของคนทั่วไป ไมอยางนั้นเอ็งก็จับชาวบานกิน
ตามสบาย เขาก็มีความเดือดรอน ก็เลยกระทืบคอยักษ ยักษก็คอหักตาย
เปนอันวาใน พระสูตร บอกวา เพราะอาศัยเหตุนี้ เมื่อเวลาอายุ 80 ปองคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา อยูที่ ปาวาฬเจดีย ก็ทรงพระประชวรหนัก ปวยมากขึ้นทุกวัน เวลานัน้
หมอ ชีวกโกมารภัจ ไมอยู ลาสมเด็จพระบรมครูไปธุระที่อื่น พระพุทธเจาก็ปวยหนักขึ้นมากทุกวัน
แตถึงวาปวยหนักขึ้นมาก ทานก็เทศน ใครตองการฟงเทศนทานก็เทศน วาแตวาตอนหลังนี่ไมยอม
เทศน พระสูตร หรือ ชาดก เทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญาอยางเดียวเพื่อมรรคผล
ตอมาเมื่อ ทานโกมารภัจ กลับมา มาเฝาองคสมเด็จพระทศพล มองเห็นพระพุทธเจาทรงซูบ
ซีดมาก อาการปวยหนักมาก ก็เขาไปถาม ทูลถามวา เวลานี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระ
ประชวรเพราะเรื่องอะไร แตองคสมเด็จพระจอมไตรก็ไมตอบ เพราะถาขืนตอบ ทานโกมารภัจ ก็
รักษาหาย นิพพานไมไดเวลานั้นทานปลงอายุสังขารแลว วานับแตนี้ไปอีก 3 เดือนขางหนา คือ
กลางเดือน 6 เราจะนิพพานที่ระหวาง นางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารามหานคร นี่อธิษฐานแลว
ตัดสินใจแลว ก็ไมยอมบอก ทานโกมารภัจ
ทานโกมารภัจ ก็รูสึกเสียใจที่พระพุทธเจาตองปวยมากอยางนี้ เพราะเราไมอยู จึงคิดวาเรา
จะทํายากถวายพระพุทธเจาสัก 1 เม็ด ถาองคสมเด็จพระบรมครูฉันยาเม็ดนี้ เราจะทราบไดทันทีวา
พระพุทธเจาเปนโรคอะไร แลวเราจะถวายยาอีกเม็ดเดียว ฉันเม็ดเดียวจะหายทันที
เมื่อทํายาทดลองตรวจใชแบบนี้ มาถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาไมทรงรับ เวลาประเคน
เขาไปทานคว่าํ มือเสีย ทานไมยอมหงายมือ ประเคน 3 ครั้ง เมื่อไมทรงรับก็ทําไดแค 3 ครั้ง ทานโก

มารภัจ เองทานก็เปนพระโสดาบัน ทานทราบจริยาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ
พระพุทธเจาไมทรงฉัน ก็รูสึกเสียใจวาอยางไรพระพุทธเจาตองนิพพานแน และยาเม็ดนี้ถาเราจะให
ใครกินก็ไมสมควรจึงเอาไปทิ้งในบอน้ํา ก็เปนที่อัศจรรยวาน้ําที่มันอยูก ันบอมันฟูขนึ้ มาถึงปากบอ
หลังจากนัน้ กอนที่จะถึงวันกลางเดือน 6 คือเมื่อวานนีน้ ะ ขึ้น 15 ค่ําองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาก็ให พระอานนท ประกาศวา อานันทะ ดูกอน อานนทจงเผดียงพระสงฆ นั่นก็หมายความวา
คําวาเผดียง คือ ประกาศวาวันนี้เราจะไป เมืองกุสินารามหานคร วันพรุงนีจ้ ะนิพพานที่นนั่ ถา
พระองคไหนจะไปกับตถาคตใหไปดวยกัน เวลานั้นมีพระประมาณสองแสนองคเศษอยูดว ยกัน เมื่อ
ทราบวาองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาจะไป เมืองกุสินารามหานคร ตางองคก็ตางไป
ระยะทางจาก ประวาฬเจดีย ถึง กุสินารามหานคร ใชเวลา 120 โยชนไมใกลนักเรอะ
ก็เปนอันวาในระหวางทางเดินไปแค 60 โยชนพระพุทธเจาก็ทรงหยุดทานเดินนําหนา พระ
ก็หยุด ทานหันมาบอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตเหนื่อยเหลือเกิน ความจริง
ทานเหาะได แตทานไมเหาะ ทานเหาะนีต่ องอาศัยความจําเปน วา อานันทะ ดูกร อานนท เธอจงปุ
สังฆาฏิ ตถาคตจะนั่ง พระอานนท ก็ปูสังฆาฏิ พระพุทธเจาก็นั่ง แลวบนวาเหนื่อยมาก ตอนนั้น พระ
อานนท เสียใจถึงกับรองไห เพราะตามธรรมดาที่เคยเดินตามองคสมเด็จพระจอมไตรมา เสียใจ
ถึงกับรองไห เพราะตามธรรมดาที่เคยเดินตามองคสมเด็จพระจอมไตรมา ระยะทาง 120 โยชนนี่
พระพุทธเจาไมเคยบนวาเหนื่อย แตวาวันนี้ปรากฏวาเหนื่อย และตอนนั้นพระพุทธเจาบอกวา อานัน
ทะ ดูกร อานนท เวลานี้ตถาคตกระหายน้ําเหลือเกิน อยากจะฉันน้ํา จะเอาบาตรไปตักน้ํามา
เวลานั้นก็ปรากฏวาแมน้ํามันดื้น เกวียน 500 เลม มันขามไปพอดี น้ําก็ขุน พระอานนท ไป
เห็นน้ําขุน เขาก็กลับมาเฝาพระพุทธเจา บอกวาเวลานี้น้ําขุนมากเพราะเกวียน 500 เลมเพิ่งขามไป
พระพุทธเจาก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก น้ําขุนหรือน้ําใสก็ตามขอใหได
ดื่มก็แลวกัน พระอานนท ก็กลับไปใหม ทีนี้น้ําใสแจวเหมือนกับแกวงสารสม จึงตักน้ําถวาย
พระพุทธเจาพระพุทธเจาก็ทรงฉัน
เมื่อพระพุทธเจาทรงฉันเสร็จ พระอานนท ก็กราบทูลความมหัศจรรยเมื่อกี้น้ํามันขุน มาก
แตวาไปครั้งหลังใชเวลาประเดี๋ยวเดียว มันหางกันไมกวี่ าทางหางกันไมกี่วา ประเดีย๋ วเดียวน้ํามันจะ
ใสไมได เพราะมันเปนตม จึงเห็นเปนอัศจรรย จึงกราบทูลองคสมเด็จพระทรงธรรมวา ภันเต ภควา
ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ความมหัศจรรยเกิดขึน้ เพราะวาเมื่อกีน้ ี้ขาพระพุทธเจา
ไป เกวียน 500 เลมมันขามไป น้ําเปนตมขุนคลั่ก ไมสามารถจะตักมาได พอเขามาเฝาองคสมเด็จ
พระจอมไตรแคประเดี๋ยวเดียว กลับไปน้ําใสเปนเพราะอะไรพระพุทธเจาขา
พระพุทธเจาจึงตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท การที่นา้ํ ขุนน้ําใสเหตุเปนอยางนีน้ ี่กฎของ
กรรมนะ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะ อยาถือวากรรมเล็กนอยไมใหผลนะไมมี คนจะเปนคนชั้น
ไหนก็ตามกรรมยอมสนองเสมอไป จะเปนกษัตริยก็ดจี ะเปนพระเจาจักรพรรดิก็ตาม เปนชาวบาน

เศรษฐี มหาเศรษฐี ยกจกเข็ญใจเหมือนกันหมด กฎของกรรมไมเวน พระอรหันตกต็ าม พระปจเจก
พุทธเจาก็ตามพระพุทธเจาก็ตาม กฎของกรรมนี่ไมเวน
ที่พระพุทธเจาตองมี หมอชีวกโกมารภัจ รักษา ก็เพราะกฎของกรรมกรรมที่เคยทํา
ปาณาติบาตไว เขามาทําใหปวยไขไมสบาย นี่เปนกฎของกรรม นี่พระพุทธเจาก็บอกวา มันเปน
กรรมเกาของตถาคต มันเปนกรรมเล็กนอย พระอานนท ก็ถามวากรรมอะไร
ตอนนี้องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท สมัยหนึ่งเมื่อตถาคตเกิด
เปนลูกคนจน เปนลูกชาวนา เวลานั้นเปนเวลาเที่ยง พอแมปลอยควายจากการไถนา แลวใหลูกชาย
นําควายเอาไปกินน้ํา ลูกชายก็ขี่หลังควายเอาไปกินน้ํา มันมีบอน้ําเล็กๆ อยู 2 บอติดๆกัน พอไปถึง
เจาควายตัวนัน้ มันกมจะกินบอน้ําขุน เด็กชายพระโพธิสตั วก็คิดวา ควายมีความเหนื่อยมาก มีความดี
มากกินน้ําขุนไมสมควร ควรจะกินน้ําใส จึงตึงสะพายยายปากมากินน้าํ ใส องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาจึงตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท กรรมเพียงแคเล็กนอยเพียงเทานัน้ นะ ควายจะกินน้าํ
ขุน แตวาตถาคตดึงสะพายมาใหกนิ น้ําใส ดังนั้นครั้งแรกที่ พระอานนท ไปจึงมีน้ําขุน ปรากฏขึ้น แต
ไปครั้งหลังนี่มีน้ําใสเกิดขึน้ นะ เปนอานิสงส
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นชือ่ วา กฎของกรรม คําวากฎของกรรมนี่สนองไมวา
ใครทั้งหมด แมแตพระพุทธเจามันยังเอา แลวพวกเราละบรรดาทานทั้งหลาย
หลังจากนัน้ ไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จไป เมืองกุสินารามหานคร ใน
ตอนนั้นพระพุทธเจาไปพักในบานของ นายจุนท นายจุนท นี่เปนมหาเศรษฐีใหญ พอวันรุงขึ้น นาย
จุนท ก็ถวายภัตตาหารแกบรรดาพระสงฆก็พระสงฆตั้ง 2 แสนองคกวานี่ บรรดาทานพุทธบริษทั
ตองคิดวาตองใชอาหารประมาณเทาไร การฆาหนูก็เปนการฆาอยางหนัก มีอาหารหมูมาก อยางอืน่
ก็พอมีแตวาอาหารที่เปนเนื้อหมูทั้งหมด เวลาที่ นายจุนท ทําอาหาร บรรดาเทวดานางฟาทั้งหมดก็
ตองการอยากจะบูชาพระพุทธเจาถวายทานพระพุทธเจาในวันนิพพานเพราะอาหารที่มีความสําคัญ
มีอานิสงสมากนะ มีอยู 2 สมัย คือ สมัยแรกวันกอนจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ อาหารของ
นางสุชาดา ที่ถวายแลวทําใหพระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ นี่มีอานิสงสมาก กับ
อาหารในวันนิพพาน มีอานิสงสมากเปนพิเศษ ทีนี้เทวดากับนางฟาก็อยากจะทําบุญบาง นําเอาของ
ทิพยมาโปรยปรายใสในกระทะทุกกระทะที่เปนอาหารเนื้อหมู
องคสมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบวา ถาพระอื่นฉันเขาไปนี่ตายหมด ของทิพยนี่ทุกคนไม
สามารถจะยอยได เมื่อเขาทําเสร็จเมื่อเขาจะถวายจึงบอก นายจุนท วา จุนทะ ดูกร นายจุนท อาหาร
ที่เปนเนื้อสุกรออนทั้งหมด ใหถวายตถาคตแตผูเดียว เขาทําอาหารเพื่อถวายพระตั้ง 2 แสน ใหถวาย
องคเดียว แตอาหารอยางอื่นถวายพระไดเพราะธาตุพระองคอื่นไมสามารถยอยได ยอยไดเฉพาะ
ตถาคตองคเดียว นายจุนท ก็ถวายตามนั้น เมื่อพระพุทธเจาฉันเสร็จ ฉันไดเล็กนอยก็อิ่ม ก็สั่ง นาย
จุนท วาอาหารทั้งหมดอยาใหใครกินเด็ดขาด ถากินแลวตาย ใหนําไปฝงเขาก็นําไปฝง

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเวลาตอนบายก็เสด็จไปที่ระหวาง นางรังทั้งคู
เพราะวามีวหิ ารอยูที่นั่น ก็ทรงพระประชวรอยู หลังจากนั้นองคสมเด็จพระบรมครู ขอเลาลัดๆ
เพราะเหลือเวลาอีกนาทีเดียว เมื่อเวลาเชาตรู องคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยก็ทรงนิพพาน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายวันนั้นจัดวาเปนวันสําคัญวันสําคัญคือ
1. เปนวันพระพุทธเจาประสูติ
2. เปนวันพระพุทธเจาตรัสรู
3. เปนวันพระพุทธเจานิพพาน
แตวาขอทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัททุกคนจําไววา พระพุทธเจาสอนไววาอยางไร คือ
สพพปาปสสะ อกรณัง ทุกคนอยาทําความชั่วทั้งหมด แมแตความชั่วเล็กนอยไมนาจะจัดวาเปน
ความชั่ว ที่พระพุทธเจายายปากควาย จากบอน้ําขุนมาบอน้ําใสนี่ความจริงไมนาจะเปนความชัว่ นะ
ขนาดนั้นมันยังเอาไดนดิ หนอยพวกเราก็เชนเดียวกัน
แตวาขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทําแตความดีทุกอยาง พยายามทําจิตใจใหผองใส
จากกิเลส เพราะวาการเกิดเราจะเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดีเปนพรหมก็ดี มันก็ไมดีทั้งหมด
เปนมนุษยก็มแี ตความทุกข หาความสุขจริงไมไดเปนเทวดาเปนนางฟาเปนพรหมมีความสุขจริง แต
ทวาเปนสุขไมนาน ไมชาก็จะตองตาย ถาตายไปแลวก็ไมแน อาจจะไปเกิดในอบายภูมิ ไปสูสุคติก็
ได ทุคติก็ได
ทางที่ดีขอใหบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจไวเพื่อนิพพานโดยตรง ถาจะถามวาทุกคนมี
บาปจะไปนิพพานไดไหมก็ตองขอตอบวาพระที่เขานิพพานทุกองคนะ ไมหมดบาป แตละองคยงั มี
บาปอยูมากๆ ทุกองค แตวาที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยา
นึกตามถึงความชั่วทั้งหลายที่ทํามาแลวทั้งหมด ถึงเวลาที่เราทําบุญ อยาไปนึกถึงบาปที่ทํามาแลว
นึกแตบุญอยางเดียว ทุกวันทุกคืนกอนจะหลับหรือตื่นใหม ใหนึกถึงบุญที่เราทําไว วาเราเคยใส
บาตรบาง เราเคยใหทานบางแกคนและสัตว เราเคยรักษาศีลบาง เราเคยฟงเทศนบางเราเคยเจริญ
ภาวนาบาง ทัง้ หมดนี้เปนบุญ เราตองการแตบุญอยางเดียว ทีพ่ ระพุทธเจาสอนใหเจริญกรรมฐาน
กรรมฐานภาวนานะเปนบุญ ใหตั้งใจเปนสมาธิจิตคิดถึงบุญอยางเดียวอยางนี้ เวลาตายบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย จิตใจของทานไมนึกถึงบาป บาปมันเขาไมถึง (เทปหมด)

พระธรรมเทศนาเรื่อง กฎของกรรม
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2534
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กัมมัง สัตเต วิภชตีติ
วันนี้ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2534 เปนวันพุธ ขึ้น 15 ค่าํ เดือน 8 ตนเดือนนี้ 8 สองหน ตอ
นี้ไปก็ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา อาตมาจะนําเรื่องกฎ
ของกรรมมาเทศนที่พระพุทธเจาบอกวา กัมมัง สัตเต วิภชติ ซึ่งแปลเปนความวา กรรมยอมจําแนก
สัตว ฉะนั้นคนเราที่เกิดมาทุกคนในโลกนี้ ไดรับผลของกรรมเสมอกัน คําวารับผลของกรรมเสมอ
กันก็หมายความวา ตางคนตางมีกรรม ถากรรมตีใหผล เราก็มีความสุขกรรมชั่วใหผลเราก็มีความ
ทุกข ทีนี้ขึ้นชือ่ วาคนที่เกิดมาแลว มีฐานะไมเสมอกันบาง มีความสุขไมเสมอกันบาง นั่นก็เพราะกฏ
ของกรรม กฎของกรรมชั่วที่สนองคนเราก็คือ
1. ปาณาติบาต การฆาสัตวชีวิตเกิดมาในชาตินี้ทําใหเปนคนอายุสั้นบางมีโรคมากบาง
2. อทินนาทาน ถาทําไวในชาติกอน เกิดมาในชาตินกี้ ็เปนเหตุใหเปนคนมีทรัพยสินนอย
บาง หรือบางทีมีทรัพยสินก็เสียหายดวยไฟบาง ลมบาง น้ําบางโดนโจรปลนบางบาง
กฎของกรรมชั่วขอที่ 3 นั่นคือขอ มุสาวาท มุสาวาท นี้ถาบรรดาพุทธบริษัทคนใดทําไวใน
ชาติกอน เกิดมาในชาตินเี้ ราพูดดีไมมใี ครชอบใจ พูดตรงไปตรงมาเขาไมเชื่อ เปนกฎของกรรมเดิม
ขอที่ 4 ออ ขอโทษเมื่อกี้ขามไปขอหนึ่งนะ กาเมสุมิจฉาจาร ขอที่ 3 ถาเราทําไวในชาติกอน
เกิดในชาตินี้คนในปกครองวายากแสนยาก ดื้อดาน
กฎของกรรมขอที่ 5 การดื่มสุราและเมรัย เปนปจจัยใหเราปวดศีรษะมากบางเปนโรค
เสนประสาทบาง เปนบาบาง นี่เปนกฎของกรรมชั่ว
ถากฎของกรรมดีที่เราทํามาแลวในชาติของกรรมชั่ว
1. ปาณาติปาตา เวรมณี เราเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต เพราะความมีเมตตาปรานี คือ
เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร เราไมทํากรรมนี้เกิดมาในชาติใหม ก็เปนคนมีอายุยืนยาวนาน
ไมมีโรคภัยไขเจ็บ มีรูปรางหนาตาสวย เปนที่ชื่นชอบของทุกคน
กฎของกรรมดีขอที่ 2 คือวา เวนจาก อทินนาทาน ถา อทินนาทาน ไมมเี กิดมาในชาตินี้จะมี
แตความอุดมสมบูรณ มีทรัพยสินมาก แลวมีทรัพยสินไมถูกทําลายดวยไฟ ไฟไหม น้ําทวม ลมพัด
โดนขโมยลักอันนี้ไมมี
กฎความดีขอที่ 3 ก็คือวา เราเวนจาก กาเมสุมิจฉาจาร อันนี้คนในปกครองจะวางายสอน
งาย เบาใจกับเรา

ขอที่ 4 มุสาวาท ถาเราเวนจากชาติกอน เกิดมาชาติหลังจะมีวาจาเปนทิพยหมายความวา พูด
อะไรใครเขาเชื่อ มีคนรับฟง
กฎขอกรรมขอที่ 5 ถาเราเวนจาก สุราเมรัย เราจะไมเปนโรคปวดศีรษะเราจะไมเปนโรค
ประสาท เราจะไมเปนโรคบา นี่ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวอยางนี้
แลวทานลงทายวา สีเลนะ สุคติง ยันติ บุคคลใดทีม่ ีศีลยอมจะมีแตความสุขทั้งในชาติ
ปจจุบันและสัมปรายภพ ในชาติปจจุบนั ก็มีความสุข ตายจากความเปนคน อยางนอยก็เปนเทวดา
เปนนางฟา หรือเปนพรหม ลงมาเปนคนใหมก็มีความสุข
สีเลนะ โภคสัมปทา ในชาติปจจุบัน ถาเรามีศีล ทรัพยสินก็ไมเปลือง ไมขัดของในทรัพยสิน
ตายไปชาติหนาเปนเทวดา เปนนางฟา หรือเปนพรหม เกิดมาเปนคนก็มที รัพยสินสมบัติมาก
สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ถาเรามีศีลบริสุทธิ์ในชาตินี้ เราก็สามารถไปนิพพานไดโดยงาย
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การเกิดมาในชาตินี้ของเรา ที่มีการไมเสมอกัน แต
ความจริงคนทุกคนที่เกิดมาแลวในชาตินี้ตางคนตางมีความดีมาแลว แตทวาก็มหี ลายทานที่ไมรักษา
ความดี ทําลายความดีเดิม ไปสรางความชั่วใหม เปนที่นา เสียดาย ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะการสราง
ความชั่วใหมนี้ ตายแลวตองลงอบายภูมิ มีนรก เปนตน อยางคนทุกคนที่จะเกิดมาเปนคนได ทุกคน
มีรูปรางหนาตาเปนคนนี่ เพราะคนมีศีล 5 มากอน มีกรรมบถ 10 มากอนจึงเกิดเปนคนได อานิสงส
ศีล 5 หรือกรรมบถ 10 สามารถทําไดรางกายของเรามาเปนคน เราจะมีทรัพยสินมากก็ตาม นอยก็
ตาม ทรัพยสนิ ของเราที่มไี ดเพราะอาศัยผลดีของทาน การใหทานนี่เปนปจจัยใหมที รัพยสิน ถาให
ทานดีก็มีทรัพยสินมาก ใหทานในที่มีอานิสงสนอย ก็มีทรัพยสินนอย อยางที่บรรดาทานพุทธบริษัท
ถวายสังฆทานแกบรรดาพระสงฆในวันนี้
วันนีเ้ รียกวา ถวายสังฆทาน เพราะพระเกิน 4 รูป ตั้งแต 4 รูปขึ้นไปชื่อวาสังฆทาน การ
ถวายสังฆทานนี่ บรรดาทานพุทธบริษทั ถาตายจากความเปนคนสวนใหญก็จะไปเกิดในสวรรคชนั้
ที่ 5 ที่เรียกวา นิมมานรดี และโดยเฉพาะอยางยิ่งบางคนติด ชัน้ ดาวดึงส ก็ไปเกิด ชัน้ ดาวดึงส ถาพน
จากความเปนเทวดาลงมาเกิดเปนคน ก็เปนคนร่ํารวย สังฆทานนี่เปนพื้นฐานของมหาเศรษฐี จะเปน
การถวายสังฆทานดวยขาวสุก แกงตม อยางวันนี้ก็ตาม ถวายสังฆทานที่จัดเอาไวก็ตามมีสภาพ
เหมือนกัน แตอานิสงสตางกัน ที่วาถวายทีจ่ ัดไวมีพระพุทธรูป มีผาไตร
ก็รวมความวาคนที่มีทรัพยสมบัติไดเวลานี้ มีมากก็ตาม นอยก็ตาม เพราะอาศัยทานเปน
เกณฑ ทีนี้ถาจะถามวาคนใหทานแลวทําไมมีฐานะไมเสมอกัน ก็ตองขอตอบวาการใหทานในฐานะ
ที่ตางกันการใหทาน สําหรับทานนั้นมีอยูว าถาผูใหบริสุทธิ์ ผูรับบริสุทธิ์ วัตถุทานบริสุทธิ์ ยอม
อานิสงสมาก ถาผูใหบริสุทธิ์ วัตถุทานบริสุทธิ์ ผูรับไมบริสุทธิ์ อานิสงสที่ลดลงไป ถาผูรับบริสุทธิ์
วัตถุทานบริสุทธิ์ผูใหไมบริสุทธิ์ อานิสงสลดลงไป
ก็รวมความวาเราจะมีผลดีหรือผลชั่วเราจะรวยหรือไมรวย ก็อยูทกี่ ารใหทานทางทีด่ ีการ
ถวายสังฆทาน ยอมมีอานิสงสใหญ ตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัส

วาการถวายทานแกพระพุทธเจาเอง 100 ครั้ง มีผลไมเทาถวายสังฆทาน 1 ครั้ง ทีนี้คนที่เขาเปน
เศรษฐี มหาเศรษฐี นั่นคือผลอานิสงสของการถวายสังฆทาน
ตอนี้ไปก็จะขอนําพระสูตรมาเลาแกบรรดาทานพุทธบริษัท คุยกันเรื่องธรรมะแคนกี้ ็พอ จบ
แลว เหนื่อย เดี๋ยว ยังไมเลิก จบแลวแตยังไมเลิก ขึ้นตนใหม วันนีก้ ็จะนําบุคคลทานหนึ่ง พระทาน
หนึ่ง เกิดมาแลวในชาตินี้ ยอมมีผลสนองทั้ง 2 อยาง อยางพวกเราก็เหมือนกัน มีผลสนองทั้ง 2 อยาง
ทั้งกรรมที่เปนกุศลและอกุศลในชาติกอน ขณะใดทีม่ คี วามสุขนั่นคือกุศลในชาติกอ นใหผล บุญ
ใหผลขณะใดที่มีความทุกขนั่นบาปใหผล
ทีนี้มีพระทานหนึ่งในสมัยพระพุทธเจา ชือ่ เดิมทานชื่อ มหาบาล ปาละเขาแปลวารักษา
นองชายชื่อวา จุลบาล สําหรับ ทานมหาบาล นี้ในวันหนึง่ เห็นชาวบานเขาไปฟงเทศนกับองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เห็นเขาถือดอกไมธูปเทียนไป ก็มีความสงสัย เพราะเวลานั้นพระพุทธเจา
อุบัติใหมๆ ยังไมแพรหลาย จึงถามชาวบานวาทานไปไหนกัน เขาบอกวาฉันจะไปฟงเทศนจากองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ ทรงเทศนไพเราะมาก ฟง
สบายใจ จิตเปนสุข ถาปฏิบัติตามทานก็จะมีแตความสุข
ทานก็คิดในใจวาในเมื่อเขาไปได เราก็ตองไปได ทั้งๆ ที่ไมเคยรูจักพระพุทธเจามากอน จึง
ไดดอกไมธูปเทียนเดินตามชาวบานเขาไป ไดฟงเทศนจากพระพุทธเจาก็เกิดความเลื่อมใส อยากจะ
บวชในพระพุทธศาสนา จนในเมื่อกลับมาบาน มาบอกนองชายบอกวา ทรัพยสมบัติทั้งหมดความ
จริงพอแมทานตายหมดแลว ทานเปนลูกมหาเศรษฐี มีทรัพย 80 โกฏิ ก็บอกทรัพยสมบัติทั้งหมดนี่
เปนของเจาแตผูเดียว พี่จะบวช นองชายก็คัดคานวา การบวชแตความเปนหนุมยอมไมดี ขอบวช
ตอนแกเถอะ เพราะวาพอตาย นองก็ถือพี่เปนพอเมื่อแมตายนองก็ถือวาพี่เปนทั้งพอและเปนทั้งแม
เวลานี้พี่เปนพอเปนแมไปบวชเสียแลว ทีนี้ฉันจะมีใคร ขอใหบวชตอเมื่อแก ทานก็เลยบอกวา คน
แกยอมไมสามารถจะบังคับอวัยวะได คือมือและเทาจะไมตามใจเรา มันอยากจะหยิบแตนวิ้ ก็หยิบ
ไมไหว มันอยากจะเดินไปก็เดินไมไหว ฉะนั้นเวลาบวชก็ตองบวชแตสมัยเวลาเปนหนุม
ในที่สุดพี่ชายก็ฝนบวชได เมื่อบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลว เขาเฝาองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว พระพุทธเจาก็ทรงสอนกรรมฐานอยางยอ คือตั้งแตตนจนถึงพระอรหันต ความจริง
กรรมฐานนี่ไมมีอะไรยาก เปนของงาย ๆ คือ 1. รูจักการสมาทานศีล 2. รูจักระงับนิวรณ ถามีศีล
บริสุทธิ์ก็เปนปจจัยใหเกิดสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดนิวรณก็ดับแลว แลวจากนั้นก็พิจารณาขันธ 5 คือรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแก รางกาย ถือวารางกายนี่มันไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีใน
รางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายมีสภาพของมันโดยเฉพาะเราไมสามารถบังคับได คําวาเราก็คือ
จิตใจ เราจะไมตองการใหรา งกายแกมันก็จะแก เราไมตอ งการใหรางกายหิวมันก็หวิ เราไมตองการ
ใหรางกายปวยมันก็จะปวย เราไมตองการใหรางกายมันก็จะตาย รางกายมันเปนอิสระของมัน
ฉะนั้น ในเมือ่ รางกายไมใชเราไมใชของเรา ดวยเหตุนี้ เราจึงไมยดึ ถือรางกายเปนสําคัญ
ปฏิบัติความดีคือ

1. สักกายทิฏฐิ มีความรูสกึ วารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกาย
ไมมีในเรา
ประการที่ 2 ตัด วิจิกิจฉา หมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระ
อริยสงฆ ดวยปญญา ใชปญญาพิจารณาวา พระพุทธเจาทานดีอยางไร พระสงฆดีอยางไร พระธรรม
ดีอยางไร
ขอที่ 3 สีลัพพตปรามาส รักษาศีลใหเครงครัด
ขอที่ 4 เจริญกายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน พิจารณาเห็นวารางกายเต็มไปดวยความ
สกปรกโสโครก
ขอที่ 5 มี พรหมวิหารสี่ ตัดความโกรธออกจากใจ
ขอที่ 6 ไมใหหลงใน รูปฌาน
ขอที่ 7 ไมหลงใน อรูปฌาน
ขอที่ 8 ไมมี มานะ การถือตัวถือตน
ขอที่ 9 จิตใจไมวุนวาย ตั้งใจไปนิพพานโดยตรง
ขอที่ 10 ตัด อวิชชา คือ ฉันทะ กับ ราคะ ไมเห็นวาโลกนี้สวย เทวโลกสวยพรหมโลกสวย
ไมมีความตองการในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ตองการจุดเดียวคือ นิพพาน
ในที่สุดจิตก็ตดั จากอาสวกิเลส เปนเหตุใหตัด โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ
ความหลงได ก็เปนพระอรหันต
เมื่อฟงเทศนจากพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานีแ้ ลว
ทานก็ลาจากองค
สมเด็จพระประทีปแกว ขอเขาไปปฏิบัติในปา ก็มีพระติดตามไปประมาณ 500 รูป ในเมื่อเขาไปถึง
ปา ไอกรรมเกามันสนองทาน ทานตั้งใจคือ เนสัชชิก ถือวา 3 เดือนนีเ้ ราจะไมนอนจะมี 1. นั่ง ยืน
เดิน อยางเดียว คําวานอนจะไมมีจะปฏิบัติใหถึงที่สุด การถือนั่งอยางเดียวนี้ นั่งแลว ยืน เดิน ไม
นอนถือเปน เนสัชชิกงั คธุดงค ทานก็ปฏิบัติตามนั้น
ทีนี้ขณะที่ปฏิบัติอยูไอกรรมเกาเขามาสนองโรคตามเกิดขึ้นมากับทานมันเจ็บตาโรคตาเกิด
ขึ้นมา ทีนี้หมอที่อยูใกลๆ เขาก็มีความรูมาก เขาสามารถจะรักษาตาเพียงหยอดตาเพียงครั้งเดียวก็
สามารถจะหายได ในเมื่อเขาเอายามาถวาย ทานก็นั่งหยอด เมื่อนั่งหยอดนี่ก็น้ํายกมันก็ไหลออก ไม
เขาลูกตา พอตกขึ้นมาเวลาเชาหมอถามวาตาหายหรือยัง ทานบอกวา ยัง เขาก็ทํายาถวายใหม ทานก็
นั่งหยอดตามเดิมอีก เพราะตั้งใจถือ เนสัชชิก คือนั่งเปนวัตร ก็รวมความวาในเมื่อทานไมสามารถ
ปฏิบัติตามหมอโรคตามันก็ไมหาย ในทีส่ ุดวันสุดทายที่ออกพรรษา วันนั้นทานบรรลุอรหัตผล
พรอมไปดวยการตาบอด เปนพระอรหันตดวยพรอมกับตาบอดในคืนเดียวกัน ก็เปนอันวาพระก็เขา
ไปเฝาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทูลถามวา ทานจักขุบาล นี่ (ตอมาทาน
เรียก จักขุบาล นะไมใช มหาบาล นะ) ทําไมจึงเปนพระอรหันตได ทําไมจึงตาบอดพระพุทธเจาทรง

ตอบวา กรรม 2 อยางเขามาสนองพรอมกัน เพราะความดีของ จักขุบาล ในชาติกอ นมีมาก เคย
ทําบุญไวมาก เคยปรารถนาพระนิพพานไว ฉะนัน้ ไอกรรมดีที่เคยทําไว คือ
1. ใหทาน
2. รักษาศีล
3. เจริญภาวนา และปฏิบัติธรรม
ทําไวในชาติกอ นเขามาสนองผล ใหไดเปนพระอรหันต แตวากรรมทําใหตาบอดนัน้ มันก็
มาตามทัน ทันที เมื่อจะเปนอรหันตก็ตาบอดทันทีเหมือนกัน มันมาพรอมกัน เกิดมาเปนมนุษย
สามารถรับผลกรรม 2 อยาง ที่พระพุทธเจาตรัสวา กัมมัง สัตเต วิภชติ คนจะดีหรือไมดีอยูที่กฎของ
กรรม ทีนี้พระก็ถามวาทําไม พระจักขุบาล จึงตาบอด พระพุทธเจาก็ตรัสวาในสมัยชาติกอน จักขุ
บาล เปนหมอรักษาโรค โรคทุกอยางทานรักษาได คลายๆ ทานโกมารภัจ แลวก็เปนหมอชั้นดี การ
ใหยาเม็ดเดียวโรคก็หาย ก็มคี นคนหนึ่งเปนผูหญิงมีฐานะคลายคอนขางดี ตาบอดไมเห็นมาหลายป
จึงใหลูกหลานไปตาม ทานจักขุบาล เขามา บอกวาถาทานรักษาตาของฉันใหหาย สามารถเห็นได
ตามปรกติ ฉันและลูกหลานทั้งหมดจะยอมเปนทาสของทาน นี่เปนการติดสินบนหมอ เพราะตา
บอดแลว ตาบอดมานาน
ทานจักขุบาล พิจารณาตรวจดูโรคแลว เห็นวาประสาทสวนใดสวนหนึ่งยังดีอยู ยังไมเสีย
หมด มีประสาทบางสวนเทานั้นที่เสียไป ก็ทํายาให ใหหยอด ก็มีความรูสึกวาแควนั เดียว ตานี่ก็หาย
เปนปรกติ เมื่อหยอดตาใหแลวทานก็กลับบานยายคนนั้นก็ตาหาย เห็นสวางเปนปรกติ อยูมา 2-3 วัน
หมอจักขุบาล ก็มาหาถามวา เปนอยางไรบาง ยายคนนีแ้ กผิดสัญญา จึงคิดวาเมื่อเราใหสัญญาวาถา
ตาเราหาย เราก็ดี ลูกหลานก็ดี ทั้งหมดทัง้ ครอบครัวจะยอมเปนทาสเขา แลวไอการยอมเปนทาสนี่
มันมีความลําบาก ตองถูกรับใช
ฉะนั้นจึงตองโกหกหมอ จึงบอกวา ตายังไมหาย ยังมองไมเห็น แตวา ทานจักขุบาล ทราบ
แลววาตาหาย ก็จึงคิดในใจวายายคนนี้แกโกง ในเมื่อแกงโกงก็ตองสั่งสอนใหรูสึกตัว ในที่สุดก็บอก
วาถาอยางนัน้ ยาย จะหยอดใหอีกครั้งหนึง่ คราวนี้จะหายแนนอน ยายเมื่อบอกเขาวาตาไมเห็น ความ
จริงมันเห็นแลว ก็จําเปนตองนอนใหเขาหยอดตา ทานก็จงึ เอายาที่ทําลายประสาทตาหยอดเขาไปให
ตาบอดจริงๆ
พระพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะ จักขุบาล ทําใหเขาตาบอกในชาตินั้น
มาชาตินี้ ความดีที่จะเปนอรหันตก็มาพรอมกับทําตาบอดฉะนั้นในเมือ่ พระจักขุบาล บรรลุอรหันต
วันนัน้ ตาบอดในวันนั้น
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน คนที่เกิดมาแลวในชาตินี้จึงรับผลของกรรมทั้ง 2
ประการ ฉะนัน้ จึงขอทุกคนจงจําไววาการทําความชั่ว มีละเมิดศีลเปนตน เปนความชั่ว ไอความชัว่ นี้
จะเปนเหตุบนั ดาลใหเรามีความทุกขทั้งในชาตินี้และชาติหนา ชาตินี้ถาเราทําความชั่ว คนก็เห็นวาร

ชั่ว ก็ไมมีใครเขาชมวาเราดี เพียงไดยินคําใครเขาวาเราชั่วแคนี้ เราก็ไมสบายใจ และการคบหา
สมาคมกับบุคคลใด ก็ไมมีใครเขาอยากคบ
1. เราเปนคนใจราย ขาดความเมตตาปรานี ละเมิดศีลขอที่ 1 ชอบทํารายรางกายเขาบาง
ชอบฆาเขาบาง อยางนี้เขาก็เกลียดไมมใี ครรัก
ประการที่ 2 เราชอบลักขโมย ชอบแยงชิงวิ่งราวของๆ เขา อยางนี้ก็มแี ตคนเกลียด
ประการที่ 3 ชอบเปนชูลูกเขาเมียใคร และสามีของใคร อยางนี้ก็มแี ตคนเกลียด
ประการที่ 4 เราพูดปดมดเท็จก็ไมมีใครชอบ
ประการที่ 5 การดื่มสุราเมรัย การดื่มสุรานี่มันก็เหมือนกับคนบา ความจริงตามปรกติเรามี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ ดื่มสุราแลว สติสัมปชัญญะหายไปคลายคนบา ทําในสิ่งทีไมเคยทํา อยางนี้
ก็ไมมีใครเขาชอบ นอกจากคนชั่วเหมือนกัน
และกรรมทั้ง 5 ประการนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทมันเปนกรรมชั่ว ถาเราทําชาตินี้แลว ชาติ
นี้เราก็มีความทุกข เพราะมีคนไมชอบ ชาติตอไปเปนอยางไร ก็ตกอบายภูมิ มีนรกเปนตน จากนรก
ก็มาเปนเปรต จากเปรตก็มาเปนอสุรกายจากอสุรกายเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเดรัจฉานมาเปนคน
ก็ตองรับกฎของกรรมคือ
หนึ่งกรรมขอแรก จะทําใหเปนคนอายุสั้นพลันตายก็ดี ประการที่สองอยางเบาก็ทําใหมีโรค
มาก
กรรมขอที่สอง ทรัพยสมบัติแทนที่จะรวยมันก็จน แทนที่จะรวยกลายเปนคนจนไป
ทรัพยสินเสียหายเพราะไฟบาง ลมบาง สัตวรายกินบาง อยางหนูกินขาวเปนตน
กรรมขอที่สาม มีลูกหญิง ลูกชาย มีคนใช มีคนในบานวายากสอนยาก
กรรมขอที่สี่ พูดดีดว ยไมมใี ครเขาชอบ
กรรมขอที่หา ทําใหเปนคนบา
นี่วาถึงกรรมชัว่ ทีนี้ถาเรารักษาความดีไว คือรักษาศีล ขอที่หนึ่ง ศีลนี่จะตองมีกฎ 2
ประการประจําไว คือ หนึ่ง เมตตาความรัก กรุณาความสงสาร เมตตาความรัก ถาใครมีอยู เกิดทุก
ชาติจะเปนคนสวยทุกชาติ จะเปนที่รักของคนทุกชาติ
ประการที่สอง ศีลขอที่ 2 เราไมทําลาย ทานบอก สีเลนะ โภคสัมปทา เมื่อเราเกิดมาในความ
เปนคน ทรัพยสมบัติก็จะมีมาก ถึงขั้นเศรษฐี มหาเศรษฐีอยางนอยที่สุดก็มีเงินใชคลองตัว มีของใช
คลองตัว
ทีนี้ถาเราไมเคยผิดศีลขอที่ 3 เกิดมาคนในปกครองก็วางายสอนงาย
ยกเวนขอที่ 4 เกิดมาพูดอะไรพูดดีคนเขาก็ชอบ พูดไมดกี ม็ ีคนรับฟง
ถาเราเวนศีลขอที่ 5 เราก็จะเปนคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เปนที่รักของบุคคลทั่วไป

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา สีเลนะ สุคติง ยันติ ถาเรามีศีลเราก็จะมีแต
ความสุข สีเลนะ โภคสัมปทา ถาเรามีศีล เราก็จะมีทรัพยสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ถาเรามีศีล
เราก็จะไปนิพพานไดโดยงาย
ทีนี้มาวากันถึงเรื่อง จักขุบาล เหลือเวลา 5 นาที ทานจักขุบาล นี้เมื่อตาบอดแลว พระ
ทั้งหมดก็ออกพรรษาแลวมาเฝาพระพุทธเจา ทานจักขุบาล มาไมไดคือ ตาบอด พระสงขาวใหทราบ
นองชายก็สงลูกชายไป สงลูกชายชื่อ ปาลิต เมื่อสงลูกชายไปแลว ลูกชายก็บวชเณรไปรับหลวงลุง
ใหหลวงลุงถือไมเทาจับไมแลวเดินจูงมา มาในระหวางทางก็ปรากฏวา หลายชายที่เปนเณรไดยนิ
เสียงสตรีรองเพลงอยูในปา ก็เกิดความสะดุงใจ เกิดความรักในเสียง สงไมเทาใหบอกหลวงลุงครับ
ผมจะไปถายอุจจาระ ก็ไปเจอสตรีคนนั้น เกิดทําสันถวะ คือ เกิดความรักกันขึ้น รวมรักกันขึ้นมา ใน
เมื่อกลับมาใหม
พระจักขุบาล ก็ทราบวาเณรมีศีลขาดไปแลว ทานก็ตําหนิสามเณร สามเณรก็รับวาผิด ทาน
ก็ไมยอมใหจบั ปลายไม ไมยอมใหจับทาน ไมยอมใหจงู ทานทานบอกใหเมื่อเปนสามเณรเลวเราไม
คบ เณรก็สึก เมื่อสึกแลวก็บอกวา ผมสึกแลวครับ เวลานี้ผมจะถือไมจูงหลวงลุงไป ทานบอกเอ็ง
เปนเณรชัว่ เมื่อเปนเณรชัว่ เมื่อสึกออกมามันก็เปนคนชั่ว ขึ้นชื่อวาคนชั่วนี่เราจะไมคบนะ เราจะ
นอนที่ตายทีน่ ดี่ ีกวา แลวขับสามเณรไป
ในที่สุดก็ปรากฏวารอนถึง พระอินทร พระอินทร ตามปรกติพิพยอาสนของทานออนอยู
เสมอ คือวาไมใชหินแข็ง นั่งนิ่มเหมือนกับที่นอน ปรากฏวาที่นั่งแข็งและมีความรอน ก็มีความรูส ึก
วา คนที่มีบญ
ุ ตองมีความทุกขเกิดขึน้ เสียแลวจึงพิจารณาดูดว ยอํานาจทิพยเนตรวา พระจักขุบาล
เวลานี้ เณรนอยซึ่งเปนหลานชายทําความชัว่ ตัวทานเองจะยอมตายในปา จะนิพพานในปา นี่เปนไป
ไมไดเราจะตองชวย เวลานี้ทา นตองการกลับไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนั้น พระอินทร จึงไดแปลงรางกายเปนเหมือนคนปาอยูในปา เดินดังๆ ใหทานทราบวามี
คนเดินมา เมื่อเขามาใกลก็ถามวา พระคุณเจา ตองการจะไปไหนหรือขอรับ ทานก็บอกวา เราจะไป
พระเชตะวันมหาวิหาร ไปเฝาพระพุทธเจาถามวาพระคุณเจาไปเองไดไหม ทานบอกไมไดเพราะตา
บอด บอกถาอยางนั้นพระคุณเจาจับปลายไม ผมจะจูงไป ผมเปนชาวปาขอรับ พระอินทร นี่ทานคง
จะไมเดินไปเฉยๆ เพราะ พระจักขุบาล เดินเขาปา เดินไปตั้งเดือน ทานพาไปเดีย๋ วเดียวประมาณสัก
ไมถึง 10 นาทีก็ถึงเลย
เมื่อทานไปถึงแลว ทานก็บอกวาเวลานี้ถึง พระเชตะวันมหาวิหาร แลว พระจักขุบาล ก็ถาม
วาตามธรรมดาทางมันไกลมาเลย เดินตั้งเดือน ทานพามาประเดี๋ยวเดียวทําไมจึงถึงได พระอินทร ก็
บอกวาผมรูจักทางลัด เมื่อเขาไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระอินทร ก็ออกมา จึง
แปลงกายเปนเหมือนกับเพื่อนของนองชาย ทานมีนองชายอยู แปลงกายเหมือนเพื่อนของนองชาย

แลวบอกวา เวลานี้ พระจักขุบาล พี่ชายของทานมาแลว ขอใหไปสงภัตตาหารนองชายก็ไป เห็นพี่
ชายตาบอดก็รอ งไหเสียใจ
นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไอเรื่องนี้เสียงมันก็ไมดี แตเวลานี้หมดแลว เทศน
ตอไปไมได ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงจําไววาการเกิดมาเปนคน เรายอมมีผล
ที่พึงไดรับทั้งสองประการคือ 1. กรรมชั่วในชาติกอน 2. ความดีในชาติกอน
ความดีที่มีมาก็คือ 1. ทาน การให ที่เรามีทรัพยสมบัติไดก็เพราะอาศัยทานแตการใหทานนี่
ตองฉลาด ถาโงในการใหทาน ใหมากมีอานิสงสนอย ถาฉลาดใหนอยมีอานิสงสมาก เชน ถวาย
สังฆทานเปนตน
ถาใหนอยมีอานิสงสมากเปนมหาเศรษฐีทกุ คน
นอกจากนั้นขอทาน
พุทธศาสนิกชน ปองกันอันตรายทั้ง 5 ประการดังที่ไดกลาวมา คือรักษา ศีล 5 ใหครบถวน และ
ตั้งใจคิดวา โลกนี้เต็มไปดวยความทุกข เทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขชั่วคราวอยูไดไมนาน
นิพพานดีที่สุด
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั เวลาหมด 30 นาทีพอดี ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวเพียง
เทานี้ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน มีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4
ประการมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากปรารถนาสิ่งใดขอใหสิ่งนั้น สมความปรารถนา
ทุกประการ

พระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงสการถวายทาน
แสดงเมื่อ
วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2534
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง ตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงสแหงวันเขาพรรษา เพื่อ
เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลประจําปกษ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 วันศุกรขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 วันนี้ แตเปน 8 หลัง
การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนที่นั่งที่นี่
เปนคนตางจังหวัดมาก เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองคสมเด็จพระผูม ี
พระภาคเจาเปนเหตุ จึงไดตั้งใจกันมาบําเพ็ญกุศลตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
มีพระพุทธเจาเปนตน การเทศนวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตามพระบาลีทานกลาววา
สัพพปาปสสะ อกรณัง ซึ่งแปลวาพวกทานทั้งหลายจงอยาทําความชัว่ ทุกอยาง
สอง กุสลัสสูปสัมปทา จงทําแตความดี
สาม สจิตตปริโยทปนัง จงทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส
เอตัง พุทธานะ สาสนัง พระพุทธเจาบอกวาพระพุทธเจาทุกองค ตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด
นั่นก็หมายความวาในพระพุทธศาสนาของเรา หัวใจพระศาสนาจริงๆ ก็คือหนึ่ง สรางความ
ดี สอง ละความชั่ว สาม ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส
ที่บรรดาทานพุทธบริษัท ซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่มาทําบุญกันใน
วันนี้ ทุกคนก็ตั้งใจละความชั่ว คือ สมาทานศีล ตั้งใจฟงเทศนอยางนี้ความชัว่ ไมมีในจิตใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัท
ประการที่สอง ตั้งใจฟง ตั้งใจทําความดี หรือตั้งใจที่เขาเรียกวา ทรงศีลใหบริสุทธิ์ ตั้งใจ
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและ
ทําจิตใจใหผองใสกิเลส หรือตั้งใจฟงธรรมดวยความเคารพ เปนอันวาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย ถาจะวากันตามธรรมะเฉยๆ วา หนึ่ง ละความชั่วทําอยางไร สอง ปฏิบัติความดีทํา
อยางไร ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลสทําอยางไร
ถาวากันใหละเอียดไป บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็จะงวง ก็ขอกลาวแตเพียงโดย
ยอวา หนึ่ง ละความชัว่ ทุกอยาง ก็คือไมทาํ บาป ไมละเมิดศีลหาสองทําความดี ก็มกี ารใหทานบาง
รักษาศีลหาใหปรกติบาง ทําจิตใจใหผองใสจากกิเลสก็คือเจริญกรรมฐาน คําวาเจริญกรรมฐานนี่
ไมไดหมายความวา ตองนั่งชัดสมาธิเสมอไป ตั้งใจคิดไววาสิ่งใดที่มันเปนความชัว่ เราจะไมทํา สิ่ง

ใดที่ละเมิดจากศีลหาเราไมทํา สิ่งใดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวาดี เราทําตามนั้นอยาง
นี้ชื่อวาทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส
ก็เปนวา วันนีจ้ ะขอนําองค พระสูตร ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ที่เทศนไวใน พระ
ไตรปฏก มาเลาใหแกบรรดาทานพุทธบริษทั ฟง จะไดฟงงายๆ แลวฟงสะดวก ความมีอยูวา
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังดํารงพระชนมอยู เวลานัน้ องคสมเด็จพระบรมครูก็
สอนบรรดาทานพุทธบริษัท ใหบรรลุพระอรหันตมากมาย แตวาเวลานั้นก็มีอัครสาวกขวาซาย คือ
หนึ่ง พระสารีบุตร เปนพระอัครสาวก ฝายขวา ฝายปญญา พระโมคคัลลาน เปนพระอัครสาวกซาย
คําวา อัคร แปลวาผูเลิศ เปนผูเลิศทางปญญา เปนผูเลิศทางฤทธิ์ นั่นก็หมายความวา ในสมัยนัน้ ใครที่
จะมีปญญาเลิศกวา พระสารีบุตร นั้นไมมี สําหรับทางดานมีฤทธิ์ ใครจะมีฤทธิ์เลิศกวา พระโมคคัล
ลาน ก็ไมมี
วันหนึ่ง อัครสาวกขององคสมเด็จพระชินศรี คือวา พระสารีบุตร ไดเขาฌานสมาบัติ เมื่อ
เขาฌานสมาบัติแลว ก็ไปเทีย่ วเมืองนรก ตั้งแตอเวจีมหานรก ตั้งแตอเวจีมหานรกขึน้ มาดูสัตวนรก
เรื่อยขึ้นมาถึงแดนเปรต พอมาถึงแดนเปรต ก็ตรงไปหาเปรตผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเปรตผูหญิงคนนั้น
นั่งอยูเฉยๆ ไมไดตองดึงผา เอาผามาผืนเล็กๆ ดึงไปดึงมา ดึงมาดึงไป ถาหยุดดึงเมื่อไหร ไฟไหมเมื่อ
นั้น ไอการดึงผานี่ บรรดาทานพุทธบริษัท หยอนเขามาแลวก็ดึงออกไป หยอนเขามาแลวก็ดึง
ออกไป อยางนี้มันก็เมื่อย มันก็ปวดแขน แตก็จําเปนตองทน ถาหยุดเมื่อไหรไฟไหมตัวเมื่อนัน้ บาป
มาก
ฉะนั้น พระสารีบุตร ความจริง พระสารีบุตร ทานทราบ พระอัครสาวกนี่ถาสาวกพระ
อรหันตนี่ตองทราบวาผูหญิงคนนั้นเปนใคร แลวเขาไปยืนใกลๆ ผูหญิงเปรตคนนั้นก็หันมามอง
พระสารีบุตร ถามวาพระคุณเจาจําฉันไดไหม
ความจริง พระสารีบุตร ทานรู แตวาลีลาของพระ พระพุทธเจาก็ดี พระสงฆก็ดี เมือ่ รูแลว
ตองทําเปนเหมือนไมรูเสมอ พระสารีบุตร ก็ถามวาเธอเปนใครผูหญิงคนนั้นก็บอกวา เมื่อสมัยรอย
ชาติที่ผานมาแลว รอยชาตินะโยมนะ ที่ผานมาแลว ฉันเปนแมคุณ คุณเปนลูกชายของฉัน แตวาคุณ
เปนคนมีเมตตาอารี มีความเมตตากับสัตว มีความเมตตากับคน ทําบุญทํากุศล รักษาศีลใหทาน ฟง
เทศนอยูเสมอ แตฉันเปนคนใจเหี้ยมโหด ไมเคยใหทาน ไมเคยรักษาศีล ไมเคยเจริญภาวนา ไมเคย
ฟงเทศน เมื่อตายจากคนแลวก็มาเกิดเปนเปรต สิ้นเวลารอยชาติของทานที่ผานมา
นั่นหมายความวา พระสารีบุตร เกิดแลวอีกรอยชาติ ใชเวลานานมากแตละชาตินมี่ ันก็นาน
ไมใชเกิดมาเปนคนแลวก็เปนคนตอไปอีกชาติหนึ่ง ไมใชอยางนั้น เกิดมาแลวก็เกิดเปนคน แลวตาย
จากความเปนคนไปเปนเทวดาบางไปเปนพรหมบาง หรือลงนรกไปเสียบาง ใชเวลานาน กวาจะมา
เกิดเปนคนอีกครั้งหนึ่งก็มาก เพราะตองใชเวลานาน มาก พระสารีบุตร ก็บอกวา ถาอยางนั้น เธอ
ตองการอะไร จะใหฉันชวยอะไร

เธอก็สั่งมาบอกวา ถาพระคุณเจาตองการจะสงเคราะหฉัน เมื่อกลับขึ้นไปแลว จงถวาย
สังฆทานแกพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระสมณโคดม พระสารีบุตร ก็
ยอมรับ
ครั้นเมื่อกลับขึ้นมาแลว ตอนเชาทานก็ไปบิณฑบาต เวลานั้น พระสารีบุตร ยืนอยู แยกจาก
พระพุทธเจาอยูหางกัน แตวามีบันดาลูกศิษยของทาน เรียกวาบริษัท อยูหารอยองค ในเมื่อไป
บิณฑบาตมาแลว มันก็ไดของไมมาก ไดขา วมาหนอยหนึ่ง ไดกบั ขาวมาหนอยหนึ่ง แตวา พระสารี
บุตร ทานไมไดฉันรวมกับลูกศิษย เพราะวาถาหากฉัน อาจารยฉันรวมกับลูกศิษย ลูกศิษยฉันไม
สะดวก ตองแยกฉัน ใหมีความสุข ทานนั่งใกลๆ วงพระ
กอนที่ทานจะฉัน ทานก็นําใบไมที่อยูในปา ใบไมมาใบหนึ่ง เอาขาวหยิบมือหนึ่ง ใสลงใน
ใบไม แลวก็ประเคนเขามาในวงพระ ทานนํากับขาวหยิบมือหนึ่งใสในใบไม สงมาในพระ เอาผา
กวางคืบยาวคืบ ผาไมมีมาก แตความจริงผากวางหนึง่ คืบ ยาวคืบ นี่เขาถือวามีความสําคัญใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาเรียกวา จีวร ก็ถวายเขาไปในวงพระ เอาน้ําใสหนึ่งฝาบาตร ถวายเขา
ไปในวงพระอยางนี้เรียกวา สังฆทาน
การถวายสังฆทานนะ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไมจําเปนตองวาอะไรยาวมากหรอก
เพราะวาการจะถวายสังฆทาน ถาพระนั่งอยูตั้งแตสี่องคขึ้นไปเรานําของอยางใดอยางหนึ่งไปถวาย
บุหรี่สักมวนหนึ่งก็ดี น้ําสักแกวก็ตามแกงสักถวยก็ตาม ขาวสักนิดหนึ่งก็ตาม ถวายเขาไปเฉยๆ
หรือไมตองพูด มันก็เปนสังฆทานอยูแลว
แลวอยางบรรดาที่ญาติโยมพุทธบริษัทนํามาถวายอาตมานี่ อาตมารับแตผูเดียว แตอาตมาก็
ไมมีสิทธิ์ใชแตผูเดียว ก็เงินก็ดี ของก็ดี ทัง้ หมดเปนของสงฆหมด เปนสังฆทาน หมายความวา พระ
ทั้งวัดมีสวนรวมหมด อยางเงินที่บรรดาทานถวายมา ก็แบงเปนสองอยาง คือ สังฆทานอยางหนึ่ง
วิหารทานอยางหนึ่งสรางพระพุทธรูปดวย คือวา ตอนเพลทําอาหารถวายพระใชเงินของทาน คา
กระแสไฟฟาทางวัดตองจายเปนแสน ก็ใชเงินของทาน การกอสรางตางๆ ทั้งหมดทั้งวัดนี้ ก็เปน
ของญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยูที่นี่ จึงขอทานทั้งหมดที่มาที่นี่ เห็นอะไรก็ดใี นวัดนี้ ถือวานี่คือของ
เรา ศาลาสองไรนี่ของเรา ศาลาสี่ไรของเรา ศาลาสิบสองไรของเรา วิหารรอยเมตรของเรา กุฏิวิหาร
ทั้งหมดของเรา หนาบันทั้งหมดเปนของเรา ทําใจใหสบายไว วาเงินของทานแมแตนอย หรือมากก็
ตามทีก็เปนบุญกุศลสวนรวม ไอตอนทําบุญาสวนรวมนีม่ ันไดพรอมกันไดเทากัน
ก็รวมความวา เมื่อ สารีบตุ ร ทานถวายของพระแลว ทานก็ฉันขาวฉันขาวเสร็จทานก็อุทิศ
สวนกุศลใหแกโยมของทาน เปรตนะเปนโยมของทานเกา
พอวันรุงขึ้น ในเวลากลางคืนไมใชวันรุงขึน้ วันนัน้ เวลากลางคืน พระสงฆทั้งหมดก็ตอง
เจริญกรรมฐาน นี่ถาพระจริงๆ เขาทํากันแบบนัน้ นะญาติโยมนะตางคนตางทํากันตามปรกติ แตอ
ยางที่วดั เรานี่ตอ งเกณฑกัน ใหไปทํารวมกันถาขืนปลอยละไมไดเรื่อง ขืนปลอย เคยปลอยมาแลว
มันเละ จึงตองเกณฑกันไปนัง่ เจริญกรรมฐาน แลวเวลานัน้ พระอรหันตมาก การเจริญกรรมฐานมีผล

ใหญโดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ พระโมคคัลาน มีหนาที่โดยเฉพาะ เมื่อทํากรรมฐานมีใจสบายแลวก็
ไปเที่ยวสวรรคบาง ไปเที่ยวนรกบาง สวรรควิมานไหนที่ พระโมคคัลลาน ไมรูจกั ไมมี นรกในแดน
ไหนที่ พระโมคคัลลาน ไมรูจักไมมี ใครลงนรกที่ไหนเมื่อไร ใครขึ้นสวรรคเมื่อไร ที่ พระโมคคัล
ลาน ไมรูจักไมมี รูจักหมด
แตคืนนัน้ ปรากฏวาเมื่อ พระโมคคัลลาน เจริญพระกรรมฐาน ยังไมถงึ เวลาที่จะไปนรกไป
สวรรค คือทําจิตสบายกอน พอจิตกําลังสบายใจสวางพอ ไมมีละอองปดกั้นกิเลส แตปรากฏวาไม
ทันจะไป มีหญิงสาวคนหนึง่ เปนนางฟา แตงตัวสวยมาก เครื่องประดับก็สวย แสงสวางก็มาก เทวดา
กับนางฟานี่ เขาถือแสงสวางเปนสําคัญ ถาแสงสวางมาก มีบุญมาก แสงสวางนอยมีบุญนอย แลวก็
เธอก็เหาะมาใกลๆ พรอมกับวิมาน แลวก็มีสระโบกขรณีตามมาดวย
ในเมื่อเขามาใกล พระโมคคัลลาน เห็นเขาก็ถามวา ภคินี ดูกร นองหญิงเธอเปนใคร เธอเปน
นางฟาเกิดขึ้นมาตั้งแตเมื่อไหร ฉันเคยไปสวรรคไมเคยพบหนาเธอเลย
นางฟาคนนัน้ ก็บอกวา พระคุณเจาที่เคารพ ภันเต พระคุณเจาที่เคารพ ฉันคือแมของ พระสา
รีบุตร
ขออภัยเมื่อกีน้ เี้ ทศนขามไปหนอยนะ หลังจากเมื่อ พระสารีบุตร ถวายสังฆทานแลว ก็ไป
ชวนพระสี่องค มี พระโมคคัลลาน พระอานนท แลวก็ พระอนุรุทธ หรือไรไมทราบอีกสามองค
ดวยกัน ตางคนตางกันชวยวิหารทาน สรางศาลาคนละหลัง วันเดียวเสร็จ ไอสรางศาลาคนละหลังนี่
ก็หมายความ เอาไมมาสี่อันปกเขา แลวก็เอาไมพาดเขา ทําเพิงหมาแหงน เอาหญาปดขางบน พอเปน
รมพอเปนที่พระอาศัย แลวถวายเปนของสงฆ การถวายเปนของสงฆ ก็ไมตองไปถวายใคร ตั้งไว
แลวก็เปนที่ใหพระอาศัยได ถือวาเดปนของสงฆตั้งใจถวายเปนของสงฆอยางนี้เรียกวา วิหารทาน
ฉะนั้น เมื่อนางฟาคนนั้นมาจึงไดมวี ิมานตามมาดวย แลว พระโมคคัลลาน ก็ถามวา ภคินิ
ดูกร นองหญิง เธอเปนนางฟาตั้งแตเมื่อไร เธอก็บอกวาเปนตั้งแตเมือ่ ตอนเชานี้ ตอนสายๆ ทานก็
ถามวาเธอมาจากไหน เธอก็บอกวาฉันคือแมของ พระสารีบุตร เมื่อรอยชาติที่ผานมาแลว ในตอน
นั้น พระสารีบตุ ร เปนลูกชาย เปนคนมีใจดีมาก มีเมตตาอารี รูจักใสบาตร รูจักใหทานแกสัตว รูจัก
ใหทานแกคน รูจักไหวพระ แลวใสบาตรพระ รูจกั ฟงเทศน รูจักรักษาศีล แตฉันเปนคนใจอํามหิต
คิดราย นัน่ ก็หมายความวา ขาดความเมตตาของจิต เมื่อตายจากความเปนคนจึงไปสูแดนเปรต ใน
ชาติที่ผานมาหนึ่งรอยชาติ
แตวาเมื่อเชาเมื่อคืนนี้ พระสารีบุตร ไปหาฉัน ฉันขอรองให พระสารีบุตร ชวย ใหถวาย
สังฆทานแกหมูพระสงฆ ในตอนเชา พระสารีบุตร ไดหยิบขาวหนึ่งหยิบมือ นิดเดียวใสใบไมสง
ใหแกพระ แลวนํากับขาวหนึ่งหยิบมือใสใบไมสงแกพระเพราะขาวหนึ่งหยิบมือกับกับขาวอีกหนึ่ง
หยิบมือถวายเปนสังฆทานแกพระเปนเหตุใหฉันไดรางกายอันเปนทิพย นี่โยมจําใหดนี ะ วันนี้โยม
อุปถัมภแลวนะแลวตอมา พระสารีบุตร ไดเอาผากวางหนึ่งคืบ ยาวหนึ่งคืบ ถวายแกพระสงฆอุทศิ

สวนกุศลใหแกฉัน เปนเหตุใหฉันไดสระโบกขรณี แลวก็บรรดาพระสงฆทั้งหลายอีกทั้งสี่ทานมี
พระสารีบุตร เปนตน สรางวิหารทาน คือ เพิงหมาแหงนนีห่ ลังเมือ่ สรางเสร็จแลวก็มอบเปนของ
สงฆ อุทิศสวนกุศลใหแกฉนั ฉันจึงไดวิมานเปนที่อยู
ที่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตามที่นําเรื่องนี้มาเทศนก็เพื่อแสดงวาบรรดาทาน
พุทธบริษัท ความดีทานทําในวันนี้ คือ
หนึ่ง การถวายสังฆทาน สังฆทานของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีอะไรบางในสังฆทาน
นั่นก็มีอาหารอยูดวย อาหารนี่จะเปนอาหารแหง อาหารสดอะไรก็ตามใชไดหมด เปนเนื้อเต็มหรือ
วาเปนกุงแหงนะก็ใชได เปนอาหารก็แลวกัน อาหารนีเ่ ปนปจจัยใหไดรางกายเปนทิพยอยางแมของ
พระสารีบุตร
ประการที่สอง ในสังฆทานมีผา มีผาเปนเหตุใหไดเครื่องแตงกายเปนทิพยมีเครื่องประดับ
อันเปนทิพย
แลวก็ประการที่สามก็มีน้ํา น้าํ เปนเหตุใหไดสระโบกขรณี
ประการที่สี่ ทุกทานถวายสังฆทานมีพระพุทธรูป พระพุทธรูปนี่มีความสําคัญมาก เพราะวา
ถาจะเกิดเปนเทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะมีแสงสวางมาก
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาอาตมาเคยใหทานมา ใหทานแกผี ตั้งแตบวชหนึ่งพรรษาแรก
ตั้งแตบวชพรรษาแรก ทํากรรมฐานไดสามวัน ก็พบผีมาขอ แกขอบอกวา หนึ่ง ขอพระพุทธรูปหนึ่ง
องค หนาตักไมต่ํากวาสี่นวิ้ ประการที่สองขอผาหนึ่งคืบ ประการที่สามขออาหารนิดหนอย ประการ
ที่สี่ขอน้ํานิดหนอย ก็แลวตอมาทําแบบนัน้ มาจนกระทัง่ พรรษาที่สามสิบ ทําทุกป ปละหลายครั้ง
เธอมาขอก็ขอเหมือนกันหมด
เมื่อพรรษาที่สามสิบก็มีวันหนึ่ง จะไปฉันที่ จังหวัดอุทัยธานี กอนจะฉันก็มีบรรดาผีเขามา
ขอบุญอีก ตามเดิม อีคราวนี้ก็มีโอกาสคุยถามวา ฉันอยากจะถามวา การขอของผีทุกครั้งขอ
เหมือนกันหมด คือ หนึ่ง ขอพระพุทธรูปไมต่ํากวา 4 นิ้วประการทีส่ องขอผา ประการที่สามขอ
อาหาร ประการที่สี่ขอน้ํา อยากจะทราบถึงอานิสงสจริงๆ ที่เธอจะไดรับ พวกเธอก็เลยบอกวา ถามี
อาหารนิดหนึง่ ถวายเปนสังฆทาน พวกฉันที่มีรางกายเปนทิพย ถามีผาอีกชิ้นหนึง่ พวกฉันจะมี
เครื่องประดับกายอันเปนทิพย ถามีน้ําหนอยหนึ่ง พวกฉันจะมีสระโบกขรณีเปนที่อาบน้ําเลน
สําหรับพระพุทธรูป นี่เปนเหตุใหมแี สงสวางจากกายมาก เพราะเทวดานางฟา หรือพรหมถือแสง
สวางออกจากกายเปนสําคัญ ถาใครมีแสงสวางมากบอกคนนั้นมีบุญมาก ถาใครมีแสงสวางนอย
แสดงวาทานผูนั้นมีบุญนอย ฉันจึงทําให
ฉะนั้นวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนนอกจากถวายสังฆทานแลวถวายผาวัส
สิกสา นี้ถาจะถามวาบางคนบอกวาวันนี้ฉนั มายังไมเคยใสบาตรเลยฉันจะมีอาหารที่ไหน ก็ขอตอบ
วาอาหารของทานมี

หนึ่ง ทานถวายสังฆทานในนั้นมีอาหาร แตบางคนไมไดถวายสังฆทาน ทําบุญดวยปจจัย
ทําบุญดวยเงิน เงินของทานนี่เปนสองอยางดวยกัน ไอทงั้ สังฆทานและวิหารทาน เงินสวนหนึ่งเปน
สังฆทานคือ อาหารของพระ แลวก็คากระแสไฟฟา แสงสวางอีกสวนหนึ่งก็จะนําไปกอสรางเปน
วิหารทาน
ฉะนั้นการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกทานที่ทําบุญในวันนี้ก็ไดมีบุญครบ
ตามที่มารดาของ พระสารีบุตร ได คือ
หนึ่ง เงินก็ดี อาหารก็ดี ที่ถวายพระทานจะไดเปนสังฆทานในดานอาหารจะมีรางกายเปน
ทิพย เมื่อตายจากความเปนคน
ประการที่สอง ผาหนึ่งผืนทีท่ านมาถวายอาตมาหรือผาหนึ่งไตรก็ตาม ก็จะมีเครื่องประดับ
อันเปนทิพย คือเครื่องแตงตัวอันเปนทิพย
ประการที่สาม น้ําที่ทานนํามาถวายในสังฆทานเขามีน้ํา อยางนี้ทานจะมีสระโบกขรณี
ประการที่สี่ ทานถวายมีพระพุทธรูปดวย ถาเปนเทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดีจะมีรางกายมีแสง
สวางมาก
ฉะนั้นเมื่อมีกายแสงสวางมากนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีความสําคัญอยางยิ่ง คือ
วามีในครั้งหนึง่ พระอินทร ทานเปนใหญในเทวดาบน สวรรคชนดาวดึงสเทวโลก ในตอนกลางคืน
ปรากฏวามีเทพบุตรสี่องค มีคนที่ตายจากความเปนคนสีค่ น แลวไปเกิดเปนเทพบุตร มีแสงสวาง
มากกวา พระอินทร แต พระอินทร ทานไมทราบ ในตอนเชาก็สั่งประกาศสั่ง ปญจสิกขเทพบุตร
ประกาศบอกวาวันนีเ้ ราจะไป สวนนันทวัน ถาใครตองการจะไป สวนนันทวัน ดวยก็ไป ทานปญจ
สิกขเทพบุตร ก็ประกาศใหเทวดาทราบ เทวดาทั้งหมดก็ไปก็ปรากฏวาที่เกิดใหมกไ็ ปดวยที่เรียกวา
อเนกเทพบุตร ทั้งสี่องคมีแสงสวางมากกวา พระอินทร มาก พระอินทร เห็นเขาก็ตกใจวา เอะ นี่เรา
เปนนายเขานี่ ในเมื่อเรามีแสงสวางนอยกวาเขา แสดงวาเรามีบุญนอยกวา เขามีแสงสวางมากกวา
พระอินทร เห็นเขาก็ไมสบายใจ สั่งกลับ กลับวิมานทันที วันนัน้ ไมเทีย่ ว
ก็ปรากฏ เมื่อกลับมาถึงวิมานแลว ก็ตั้งใจคิดวา เราจะทําบุญที่ไหน ใหมีแสงสวางมากกวา
เทวดาทั้งนี่องคนี้ ก็ทราบวาวันนัน้ พระมหากัสสป ออกจากนิโรธสมาบัติ ทานอยูที่ถา้ํ ปปผลิคูหา ก็
เตรียมตัวเตรียมใจ ตั้งใจจะถวายทานแก พระมหากัสสป
ก็พอดีบรรดานางฟาทั้งหลายก็ตองการบุญเหมือนกันพอเห็น พระมหากัสสป ออกจาก
นิโรธสมาบัติ พระที่เขานิโรธสมาบัตินี่มันมีอานิสงสมาก จะมีผลในปจจุบันก็พากันมาในภาพของ
นางฟา จะมาทําบุญกับ พระมหากัสสป พระมหากัสสป เห็นเขาก็บอกวา การที่พระออกจากนิโรธ
สมาบัติ ตองการโปรดคนจน เธอเปนนางฟา รวยแลว จงกลับไป นางฟาก็อยูไมได พระอรหันตขับ
นี่อยูไมได

เมื่อกลับไปแลว ก็ไปเฝา พระอินทร เห็น พระอินทร กําลังเตรียมตัวจะมาแกก็บอกวาอยา
ไปเลยเจาคะ พวกฉันไปกันมาแลว ถูก พระมหากัสสป ขับมาพระอินทรก็บอกวา ถาไปอยางเธอ
เธอก็ไมไดใสบาตร ถาไปอยางฉัน ฉันจะใสบาตร ทานก็มาพรอมกับพระชายาของทาน แปลงเปน
คนแก เนรมิตกระทอมเล็กๆ อยูชายพระนคร ที่บานมีเครื่องทอหูก แลวก็เปนคนแกทั้งสองคน ก็ใน
เชาวันนั้น
เปนอันวา ทานยายอยูบนบาน ทานตาอยูข างลาง ดายหญา พระมหากัสสป ก็ตั้งใจจะไป
บิณฑบาต ก็คดิ วารางกายเราขาดอาหารมาเจ็ดวัน เวลานีร้ างกายตองการอาหาร เราจะไปบิณฑบาต
ที่ไหนจึงไดอาหารใครจะใหเรา อาศัยที่จิตของ พระอินทร นั้นตั้งใจพุง ไปหา พระมหากัสสป พระ
มหากัสสป พอจับทิพจักขุญาณปบ ก็เห็น พระอินทร ทันที แตไมรูเปน พระอินทร เห็นเปนคนแก ว
สองตายายนีจ่ นมาก ลูกหลานก็ไมมี เวลานี้ตองทํางานเลี้ยงตัวเอง ถาเราไมสงเคราะหจะเปนมหา
เศรษฐีในวันนี้
จึงไดหยิบบาตร หมจีวร ทรงจีวรแลว ก็ประคองบาตรเหาะไปจากถ้ํา ปปผลิคูหา พอเขามา
ใกล พอที่คนจะเห็นก็ลงเดิน เดินผานบานไป ทานตาดายหญาอยู เห็นเขาก็ยกมือไหว บอกนิมนต
กอนเจาขา พวกกระผมเปนคนจนสองคนตายาย ลูกหลายก็ไมมี พระที่จะมาโปรดก็หายาก วันนี้ขอ
โอกาสใสบาตรหนอย พระมหากัสสป ก็หยุด ทานจึงถามยายวา ยาย อาหารของเราเสร็จหรือยัง แลว
ยายบอกเสร็จแลวเจาขา จึงไดนําอาหารมาถวาย พระมหากัสสป
ทีนี้เวลานัน้ พระมหากัสสป ไมไดใชทพิ จักขุญาณ คําวาทิพจักขุญาณนี่พระอรหันตใช
เฉพาะเวลา ไมไดใชทกุ เวลา ถาสงสัยเมื่อไรก็ใชเมื่อนัน้ ถาไมสงสัยปลอยใจเปนสุข ไมใชวามีทิพ
จักขุญาณแลวจะรูทุกอยางทุกเวลา ไมใช ถารูทุกเวลานี่มีพระพุทธเจาองคเดียว พระอรหันตใช
เฉพาะเวลา
ทีนี้ พระมหากัสสป ทานฉันอาหาร ความเปนทิพยมาตลอดเวลาอยูป าอาหารจากเทวดา พอ
พระอินทร ใสบาตรเขา ไอกลิ่นอาหารก็ชนจมูก รูทันทีวาอาหารนี่เปนอาหารทิพย ก็ใชทิพจุกขุญาณ
ดูทันที ก็ทราบวา ทาวโกสียส ักกเทวราช คือ พระอินทร ก็ถามวา ทานทาวสักกะ ทําไมจึงทําอยางนี้
การที่พระออกจากนิโรธสมาบัติ ตองการโปรดคนจน ทีนี้ทานเปน พระอินทร เปนนายของเทวดา
เปนคนร่ํารวยแลวนี่ทําไมมาแยงทานคนจน
พระอินทร ก็บอกวาผมก็จนเหมือนกันครับ เวลานี้มีเทวดาสี่องคไปเกิดใหมมีรัศมีกายสวาง
กวาผมมาก แตวาผมเปนนายเขา มีแสงสวางสูเขาไมได ผมก็จําเปนตองใสบาตร ตองการบุญใหมี
อานิสงสสูงกวาเขา พระมหากัสสป ก็บอกวาทีหลังอยาทําอยางนี้นะ แตเขาทําไปแลวนะญาติโยม
บุญเขาไดแลว พระอินทร ทานก็เหาะยกมือไหว เหาะไปบนอากาศ กลาววาจาวา สุทินนัง วตเม
ทานัง อโห ทานัง ปรทานัง อัมเหหิ มหากัสสเปนะ สุปติฏฐิตงั อาสวักข ยาวหัง โหตุ อันแปลเปน
ใจความโดยงายวา การถวายทาน พระมหากัสสป เปนทานดีแลวเราถวายแลว อยางนีเ้ ปนตน เสียง

นั้นกองเขาไปในวิหาร ซึ่งไกลกวาที่นนั่ หกสิบโยชนพระพุทธเจากําลังเทศนอยู เมื่อเสียงกองเขาไป
พระก็ถามองคสมเด็จพระบรมครูวา เสียงอะไร พระพุทธเจาก็บอกวา กัสสป ลูกตถาคต เสียทา พระ
อินทร เสียแลว
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท วันนี้เวลามันก็จะหมด เวลาเหลือสองนาทีก็เปนอันวาบุญ
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ญาติโยมมีแลวทุกอยาง คือ หนึ่ง สังฆทานทานถวายแลว ถวายเปนอาหารก็เปน
สังฆทาน สังฆทานที่ยกมาก็เปนสังฆทานถาหากวาถวายปจจุบัน ทีใ่ หมาก็เปนสังฆทาน
ประการที่สอง ปจจัยของทานทั้งหมด จะเปนผลสองอยางคือ หนึ่ง สรางวิหารทาน กับ
ธรรมทาน
ก็รวมความวา ผลบุญใดที่แมของ สารีบตุ ร จะพึงได พวกของทานไดเหมือนกัน แตมี
ปริมาณมากกวา เพราะทําเอง เพราะญาติโยมทั้งหมดทุกคนไมทําทานเฉพาะวันนีว้ ันเดียว เคยทํา
มาแลว เคยทําทานมาแลวเรือ่ ยๆ รักษาศีลมาแลว ฟงเทศนแลว ทีนี้การเจริญภาวนา การภาวนา การ
นึกถึงพระพุทธเจาก็ดีนกึ ถึงพระธรรมก็ดี นึกถึงพระสงฆก็ดี นึกถึงการบริจาคก็ตาม นึกถึงศีลก็ตาม
ขณะใดที่นกึ ถึง ขณะนั้นชื่อวาเปนการเจริญกรรมฐาน เปนสมาธิ สมาธิเขาแปลวาตั้งใจ การตั้งใจนึก
ถึงพระพุทธเจาอยางเดียวก็พอแลว อานิสงสมากมายเหลือเกิน
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เทศนมาเทศนไปเทปเขาจะหมด เพราะหมด
เวลา ก็ขอยุตพิ ระธรรมเทนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทาน มีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง
4 ประการมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากปรารถนาสิ่งใดขอใหสิ่งนั้น สมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมารับประทานวิสัชนา ในอานิสงสเขาพรรษา ขอยุติพระธรรมเทศนาลง
คงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความกตัญู
แสดงเมื่อ
วันอาทิตยที่ 25 สิงหาคม 2534
นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญูกตเวทิตาตีติ
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกตัญูกถา เพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ
คือวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 9 ตรงกับวันอาทิตยวันที่ 25 สิงหาคม 2534 วันนี้ ตามองไมเห็น ลืมไปนึกวา
มาฆบูชาเปนอันวาวันนีพ้ รรษาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มาทําบุญประจําปกษวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 9
เกากับสามออกนะ (หัวเราะ) สามอยูหนาเกาอยูห ลัง หือ เฮอะ เดี๋ยวก็เลนหวยเปนแถวเลยนี่
(หัวเราะ)
เปนอันวาวันนี้ตรงกับวันสารทจีน สารทจีนหรือตรุษจีน สารทจีนนะ ตามประเพณีของนัก
จีนทั้งหลาย เขาก็มีวาหนึ่งวันตรุษจีนก็ดี วันสารทจีนก็ดี เขามักโดยมากเอาสวนใหญจริงๆ โดยมาก
เขาก็ไหวฝไหวเทวดา ไหวปูยาตายาย การกระทําดังนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไมใชความ
ชั่ว จะไปนึกวาเจกตองฆาสัตว เจกตองฆาหมู ตองฆาเปด ตองฆาไก ใหตายไปแลวก็มาไหวเจาหรือ
ผี จะไมมีอานิสงส แตความจริงอานิสงสเขามี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเขามีความเคารพมีความ
กตัญูกตเวทีตอบุพการีที่ตายไปแลว ตายที่องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสพุทธภาษิตวา นิมิตตัง
สาธุรูปานัง กตัญูกตเวทิตา บุคคลดทีม่ ีความกตัญูรูอุปการคุณที่ทานทําแลว แลวตอบสนอง
คุณทาน ตถาคตกลาววาบุคคลนั้นเปนคนดี จําไว อาจารยหงา นะ
แตวาเวลานี้บรรดาจีนทั้งหลายเขาก็ไมตองฆา มีคนฆาแทน ไอคนฆาแทนก็บาปไปคนเดียว
คนซื้อมาไมตองบาปเพราะไมไดชี้ใหฆา ถาไปชี้วาฉันเอาตัวนี้ฉันเอาตัวนี้ เขาฆาตามนั้นแหละบาป
ถาเขาทําตายแลวเราไปซื้อเราไมบาป เวลานี้เจกเขาก็ไมบาป ตานี้การที่เจกเวลานี้ไมตองบาป เพราะ
การฆาไกฆาหมู
ทีนี้การแสดงความกตัญูกม็ ีผลสมบูรณแบบ คนที่มีความกตัญูรคู ุณนะมีอานิสงสมาก
ตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน พระธรรมบท จะฟงไหม อาจารยหงา ฟงนะ (บาป
อยูที่คนทํา กรรมอยูที่คนกินละครับ) ไมมบี าป ไม เราไดกิน เราไมไดกาํ เราคืนใชไหม ถากําไวมนั ก็
ถาทําไวก็ไมไดกิน ถากินแลวก็ไมตองทํา
ก็รวมความวา คนกินไมบาป ฆราวาสนี้กนิ ของเจกก็ไมบาป พระกินของฆราวาสที่เขาใหก็
ไมบาปนะ ก็เปนอันวาคําวาบาปเปนเรื่องของบาป บุญก็เปนเรื่องของบุญมันคนละบัญชีกัน คนทํา
บาปเขาลงบัญชีไวเลมหนึ่ง คนทําบุญเขาลงบัญชีไวเลมหนึ่ง เวลาที่ตายไปแลวรับผลทั้งสอง
ประการ ถาบาปไปอบายภูมิ ถาบุญไปสวรรค ถาบังเอิญกอนที่เราจะตายเรานึกถึงบุญกอน บาปมาก

เทาไรก็ตามก็ไมสามารถจะนําเราลงนรกได ไปสวรรคกอน แตถาหมดบุญบนสวรรคก็พุงหลาวลง
นรกไป แตกม็ ีหลายทานดวยกันที่ทําบาปไวมากๆ แตวาตายแลวไปสวรรคกอนบังเอิญไปพบองค
สมเด็จพระชินวรคือ พระพุทธเจาเขา หรือวาพบพระอรหันตเขาฟงเทศนคราวเดียวเปนพระ
โสดาบัน บาปทั้งหลายเหลานั้นก็ไมสามารถจะหาโอกาสหมด หมดสิทธิ์ มีแตเกิดบนสวรรคบา ง
เปนพรหมบาง หรือไปนิพพานก็มีขอยกตัวอยางความกตัญูรูคุณกตเวที ตัวนี้มาแสดงแกบรรดา
ทานพุทธบริษทั สําหรับศีลทานรับแลว ทานถวายแลว รูอานิสงสแลวนะ ก็ยกตัวอยางคนที่มีความ
กตัญูรูคุณกับพอที่ตายไปแลว กับแมทมี่ ีชีวิตอยู แลวก็บําเพ็ญกุศลในศาสนาขององคสมเด็จพระ
บรมครู คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนาตายไปแลวมีเปนเทวดามีอานุภาพมาก
ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาแสดง ยมกปาฏิหาริย เวลานั้นองคสมเด็จพระ
พิชิตมารบรมศาสดาแสดง ยมกปาฏิหาริย ที่ เมืองพาราณสี หลังจากนัน้ แลวองคสมเด็จพระมหามุนี
ก็ขึ้นไปยอดภูเขา กาวขึ้นไปยอด เขายุคนั ธร หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินวรก็กาวอีกทีไปสูยอด
ภูเขาพระสุเมรุ บนชั้น ดาวดึงส จําใหดีนะ
เมื่อขึ้นไปถึงแลว พระอินทร ทานทราบวาสมเด็จพระประทีปแกวขึ้นไปที่นนั่ ก็ออกมา
ตอนรับ พระอินทร นะตัวทานเล็กนิดเดียวนะ สูง 30 โยชน นะเห็นใหม แลวพระพุทธเจาของเราสูง
5 ศอก อาจารยหงา เทียบกันไดไหมนะ พระอินทร จึงอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา
ขอพระองคเสด็จประทับบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน อันเปนแทนที่ประทับของ พระอินทร
พระพุทธเจาพอพระองคเสด็จเขาไปใกลแทน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พระอินทร ก็นึกในใจวาองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเปนมนุษยสูงแค 8 ศอกของมนุษย แตวา พระแทนบัณฑุกัมพลศิลา
อาสน นีย่ าว 30 โยชนเอย ยาว 60 โยชน กวาง 30 โยชน สูง 15 โยชน พระพุทธเจาองคแค 8 ศอก ถา
นั่งลงไปบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ก็จะเหมือนกับแมลงตัวเล็กๆ เกาะบนเตียง
พอ พระอินทร คิดเทานี้ พระพุทธเจาก็เปลื้องสังฆาฏิ โยนปบไปคลุม บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน พอดีแลวสมเด็จพระชินศรีก็ทรงประทับนั่งบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดิบพอดี คลาย พระ
อินทร นั่งตอนนี้ พระอินทร ก็สงสัยวาเมือ่ กี้นี้ตัวเล็กเวลานี้ทําไมตัวใหญ จึงถามองคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดา วา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาผูเจริญ เมื่อกี้นี้ขึ้นมาตัวแค 8
ศอกของมนุษย แตวาเวลานี้ปรากฏวาพอดิบพอดีกนั บัณฑุกัมพลศิลาอาสน สมเด็จพระบรม
โลกนาถจึงกลาววา พุทโธ อัปปมาโณ คําวา พระพุทธเจาหาประมาณมิได จะใหเล็กเทาไรก็ได ใหญ
เทาไหรก็ได เห็นไหม อาจารยหงา ใชไหม ทานพอดี
ในระหวางนั้นก็ปรากฏวา พระอินทร ก็ถามวา องคสมเด็จพระชินศรีเสด็จมาเพื่อประโยชน
อะไรสมเด็จพระจอมไตรก็มพี ุทธฏีกาตรัสวาเทวะขาแตทาวมหาราชตถาคตมาคราวนี้ตองการจะมา
สนองคุณมารดาที่ตายมาแลว ซึ่งอยู ชั้นดุสิต ขอพระองคจงไปตามมาดวยเถิด อาตมาจะเทศนสนอง
คุณมารดา พระอินทร ไปแลวก็มีเทวดา 2 องคเขามาใกล องคหนึ่งชื่อ อินทกเทพบุตร มานั่งขางพระ

บาทขางขวาของพระพุทธเจา อีกองคหนึง่ มีนามวา อังกุรเทพบุตร มานั่งขางพระบาทขางขวาของ
พระพุทธเจา อีกองคหนึ่งมีนามวา อังกุรเทพบุตร มานัง่ ขางพระบาทซายของพระพุทธเจา แตวนั นั้น
เมื่อเทวดาอืน่ มา อังกุรก็ถอยไปหนอยหนึง่ เทวดาองคอื่นมาอีก อังกุร ก็ถอยไปหนอยหนึ่งในเมื่อ
เทวดาทั้งหมด นางฟาทั้งหมดมาทั่วดาวดึงส อังกุรเทพบุตร ก็ถอยไปอยูขางหลังสุด แตวา อินทกะ
นั่งอยูตรงที่เดิมไมถอยไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีความประสงควาตองการให
คนขางลาง คือวาเมื่อพระองคแสดง ยมกปาฏิหาริย นะ ก็เหาะขึน้ ไป ดาวดึงส ปรากฏบรรดา
ประชาชนมาดู ยมกปาฏิหาริย หลายโกฏิดวยกัน เมื่อเห็นวาองคสมเด็จพระทรงธรรมไป หายไป
เขาก็บอกวาถาพระพุทธเจาไมกลับเพียงใด เราก็ไมกลับบานเพียงนั้น
เปนอันวาภาระหนักก็ตกอยูก ับ พระเจาปเสนทิโกศล เธอจงไปถามพระพุทธเจาวาจะกลับ
เมื่อไร พระโมคคัลลาน ก็เหาะขึ้นไป ไปถามพระพุทธเจาวาจะกลับลงเมื่อไร พระพุทธเจาบอกวา
ตถาคตจะจําพรรษาที่นี่ จะเทศน อภิธรรมเจ็ดคัมภีร สนองคุณพระมารดา แตวาเวลาจะลง จะลงที่
ประตู เมืองสังกัสนคร พระโมคคัลลาน ก็ไปประกาศใหกับประชาชนทราบ เมื่อประชาชนทราบ
ประชาชนก็บอกวาเราก็ไมกลับบานเหมือนกัน ถาพระพุทธเจายังไมมาเพียงใดพวกเราก็ไมกลับ
บานเพียงนั้น แตวาแกอยูส บายนะ ไมตองทํามาหากินนะเขาเลี้ยงพระราชาแยหนอยนะพระราชา
มหาเศรษฐีแยหนอยตอนนัน้ ในเมื่อคนขางลางนั่งกันเต็มคอยพระพุทธเจา และเทวดานางฟาก็มา
เต็ม บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
องคสมเด็จพระโลกนาถมีความประสงคตองการใหเทวดากับคนขางลางทราบถึงอานิสงส
ของการทําบุญในพระพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนา วามีอานิสงสตางกัน จึงดลบันดาลใหเสียง
ของพระองคกด็ ี เสียงเทวดาก็พูดก็ดี ไดยนิ ไปถึงคนขางลางทั้งหมดแลวองคสมเด็จพระบรมสุคตจึง
มีพุทธฏีกาตรัสถามวา อังกุรเทพบุตร เมื่อตถาคตมาถึงใหมๆ เธอมานั่งขางใกลๆ พระบาทขางซาย
ของตถาคตแตวาเวลานีเ้ ทวดานางฟามาหมดทั่ว ดาวดึงส เธอไปนั่งทายสุด อยากจะถามวาในสมัยที่
เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไวจึงเกิดมาเปนเทวดาที่มีบุญนอยที่สุดบน สวรรคชั้นดาวดึงส
อังกุรเทพบุตร ก็กราบทูลวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาผูเจริญ
พระพุทธเจาขา ในสมัยที่ขาพระพุทธเจาเปนมนุษย เวลานั้นคนมีอายุ 80,000 ป โอโห อาจารยหงา
เอย ตั้ง 80,000 ปนะ เปนเด็กเสีย 20,000 ป เปนชายหนุม หญิงสาวเสีย 20,000 ป เปนคนวัยกลางคน
เสีย 20,000 ป เปนคนแก 20,000 ป 80,000 ปดว ยกัน แตวาในสมัยนั้นไมมพี ระพุทธศาสนา
ขาพระพุทธเจาเปนมหาเศรษฐีในสมัยเมื่อยามแก 20,000 ปก็ตั้งใจทําบุญตั้งโรงทาน 80 แหง หนึ่ง
โยชนตั้งหนึ่งแหง หนึ่งโยชนตั้งหนึ่งแหงเลี้ยงคนแก คนกําพราคนเดินทาง คนยากจนทั้งหมด ใคร
ตองการขาวไดขาว ใครตองการแกงไดแกงใครตองการเครื่องนุงหมไดเครื่องนุงหมใครตองการเงิน
ไดเงินแจกกันทั้งหมดสิ้นเวลา 20,000 ป 80 แหง แตวาในสมัยนัน้ ไมมีพระพุทธศาสนา คนไรศีลไร
ธรรมดวยอานิสงสบําเพ็ญกุศล 80,000 ป อยางนี้แกคนไรศีลไรธรรม เมื่อตายจากความเปนคนก็มา

เกิดเปนเทวดาบน สวรรคชนั้ ดาวดึงสเทวโลก เปนเทวดาที่มีบุญนอยที่สุดบน สวรรคชั้นดาวดึงส
เห็นไหมจําใหดีนะ
แลวตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสถาม อินทกเทพบุตร วา อินทกะ เมื่อ
ตถาคตมาถึงใหมๆ เธอก็นั่งตรงนี้ มีเทวดามี่นางฟามาทัว่ ดาวดึงส มาเต็มหมดแลว เธอก็ไมขยับที่
นั่งที่เดิมจัดวาเปนเทวดาที่มีอานุภาพมาก มีบุญมากกวาเทวดาทั้งหมด ตถาคตอยกาจะทราบวาใน
สมัยที่เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไวจึงเปนเทวดาที่มีอานุภาพมาก
อินทกะ ก็กราบทูลองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาผูเจริญ ในสมัยที่ขาพเจาเปนมนุษย เปนคนจนเปนลูกชาวปา และเปนคนจน เวลานั้น
ปรากกวาพอตายเหลือแมแตแมตัดฟนไดเล็กนอย พอขายวันหนึ่งกินวันหนึ่ง หามาไดวนั หนึ่งก็กนิ
วันหนึ่ง ไดเล็กนอยนะ หาคนเดียวนีน่ ะ ก็พอเลี้ยงแมใหมีความสุขตามกลังที่จะพึงทําได แตวาวัน
หนึ่งบังเอิญพระสงฆในศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร คือ พระพุทธเจาเดินไปที่นั่นเกินกวาสี่
องค เธอก็ไมไดเตรียมอาหารไว มันเปนเวลาอาหารพอดี ก็คิดวาเรามีอยางไหนเราก็เลี้ยงอยางนัน้
เทาที่มีอยู จึงเดินออกไปหลังบาน ไปนิมนตสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูเขาไปฉัน
พระก็ฉันแตวา พระฉันเวลานั้นเกินกวาสี่องค ก็ถือวาเปนสังฆทาน แตวา สังฆทานไมตองวา
แบบ อาจารยหงา นะ เขาถวายเฉยๆ เปนสังฆทาน เมื่อพระฉันเสร็จก็มีโอกาสทําบุญครั้งนั้นเปน
ครั้งแรกและครั้งสุดทาย อาศัยที่หนึ่ง ถวายทานแกพระสงฆในพุทธศาสนาเปนสังฆทานหนึ่งครัง้
และก็ประการที่สอง ที่มีความกตัญูรูคุณกับบิดามารดา เลี้ยงแมใหมคี วามสุขตอนที่เลี้ยงได อาศัย
บุญสองประการนี้ไซร องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ขาพระพุทธเจาเกิดมาเปนเทวดาก็เปน
เทวดาที่มีบุญมากกวาเทวดาทั้งหมดใน ชัน้ ดาวดึงส เห็นไหม
นี่เปนอันวา เจกเขาทําถูก เวลาตรุษเวลาสารทของเขาที เขาก็ไหวพอ ไหวแมไหวปูยา ไหว
ตายาย แสดงความกตัญูรูคุณ อยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เชนเดียวกัน ทุกคนก็มีความ
กตัญูรูคุณแกบิดามารดา มีความเคารพตอบิดามารดาเมื่อเคารพทานแลว ก็ปฏิบัติตามใจทาน
เทาที่ควร หากวาทานประสงคผิดเราก็คาน ถาทานประสงคถูกเราก็สนับสนุน ทานรอนหาความเย็น
มาให ทานหิวหาอาหารมาให อยางนี้เปนตน ทานปวยไขไมสบายตัง้ ใจ รักษา แสดงวาเปนคนมี
ความกตัญูรคู ุณ ฉะนั้นบุญของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาที่มีความรูคุณแก
บิดามารดาก็จะเปนเชนเดียววัน อินทกเทพบุตร
แตวาเวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนทําบุญในพุทธศาสนา แลวก็ถวายสังฆทานเปน
ปรกติ คําวาสังฆทานนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะถวายทีไ่ หนก็ได จะวานําอยาง อาจารย
หงา ก็ได จะไมวาก็ไดไมเปนไร คําวาสังฆ นี่แปลวาหมูนั่นหมายความวา ถาเผอิญเราเดินไปทีไ่ หน
เจอะพระมาบิณฑบาต เราไมจํากัดพระ สตางคเรามีนอย ซื้อขาวหอหนึ่ง แกงหอหนึ่งใสบาตร
แมแตองคใดองคหนึ่งก็เปนสังฆทาน เพราะวาไมไดจํากัดพระวาเฉพาะพระองคนตี้ องฉันของเรา
ทานกลับไปวัดแลวทานฉันรวมกัน อันนี้เปนสังฆทานอานิสงสใหญ หรือวาบังเอิญไดไปพบวัดใด

วัดหนึ่ง กําลังฉันภัตตาหาร เราหาอะไรไมไดนี่ หาปลายางตัวเล็กๆ ไดหนึ่งตัวไปถวายเขาในวงพระ
อยางนี้ก็เปนสังฆทาน หรือวาพระทานขาดน้ําเอาน้ําหนึ่งแกวถวายทานในวงพระนั้นก็ถือวาเปน
สังฆทาน อานิสงสใหญ
ฉะนั้นการถวายสังฆทานจึงไมมีการจํากัดเพศ ไมจํากัดวัตถุวาจะตองมีอะไรบางแตวา เทาที่
วัดนีจ่ ัดสังฆทานมีพระพุทธรูปหนึ่งองคมีผาไตรหรือผาเหลืองหนึ่งผืนมีของกินพอสมควร มีนา้ํ
หนอยหนึ่ง อันนี้จัดตามผีขอ
เพราะนับตั้งแตบวชเปนตนมา ปรากฏวาเวลาเจริญกรรมฐานชอบมีผีมาขอสวนบุญนอย ผี
มาขอ เมื่อเขาขอสวนบุญก็อทุ ิศสวนกุศลใหตามที่มีอยูทใี่ นตัว แตวาผีบางคนก็จํากัดวาในเมื่อผมได
แลวผมก็มีความสุข แตวาตองการใหมีความสุขมากกวานี้ ถามวาเธอตองการอะไร เธอก็บอกวา
หนึ่งตองการพระพุทธรูปหนึ่งองค หนาตักไมต่ํากวา 4 นิ้ว
ประการที่สอง ตองการผาสักชิ้นหนึ่ง
ประการที่สามตองการอาหารแหง หรือาหารธรรมดาก็ไดสักหนอยหนึง่
ประการที่สี่ตองการน้ําหนอยหนึ่ง
ก็เลยจึงถามวาผีทําไมจึงขอแบบนี้หลายพันคน มีนเปนพันเลยนะ ไมใชนอยก็ตอมาปหนึ่ง
มาอยุที่นี่แลวไปฉันเพลที่ อุทัยานี กอนทีจ่ ะสวดมนตตอนกลางวันนะตอนกอนเพลก็นั่งอยูคนเดียว
หางจากพระอืน่ มันเปนเวลาเงียบ หมายความวาคนเขาคุยกับพระ เราก็นั่งเงียบๆ ก็พอดีมีผีชุดหนึ่งก็
มากัน 30 คนเขามาขอ ถามวาเธอ เธอตองการอะไร เธอก็บอกวาตองการสังฆทาน ทานเคยทํา
มาแลว คือหนึ่งมี่พระ มีผา มีอาหาร มีนา้ํ ก็เลยถามถึงอานิสงสวา ผีพันคนเศษมา แลวขอแบบนี้
ทั้งหมด ฉันยังไมทราบอานิสงส วาอานิสงสที่เธอจะไดมันเปนอยางไร สองเลาใหฟงซิ เธอก็เลาสิ
ใหฟง บอกวา
หนึ่งเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี ถามีแสงสวางจากกายมากเขาถือวามีบุญมาก ถามีแสง
สวางจากกายนอยเขาถือวามีบุญนอย เขาไมถือเครื่องแตงตัวเขาถือแสงสวางเปนสําคัญ ฉะนั้นหาก
วาทานใหพระผม 1 องค ผมก็จะเปนเทวดาที่มีรางกายแสงสวาง
การใหผาหนึ่งผืนหรือหนึ่งผาไตร ผมก็จะมีเครื่องประดับตัวเปนทิพย เครื่องแตงกายเปน
ทิพยสวยสดงดงามมาก
ไดอาหารหนอยหนึ่ง เปนเหตุใหผมไดรางกายอันเปนทิพยที่สวยสดงดงาม
ไดน้ําหนอยหนึ่งจะเปนเหตุใหไดสระโบกขรณีบนสวรรค
นอกจากนั้นอาศัยบุญทั้งหมดที่รวมกันจะเปนเหตุใหผมไดวิมานเปนทีอ่ ยูดวย
ฉันจึงตอบตกลงวา ถาอยางนั้นฉันกลับวัดฉันจะทําให
นี่แหละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถาเราทําใหเขา เขาไดอยางไรเราก็ไดอยางนั้น
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอานิสงสที่จะพึงไดนั่นเราไดกอน อยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย
วันนีก้ ็ทําบุญหลายอยาง หนึ่งมาถึงวัดก็ถวายทานแกบรรดาพระภิกษุสงฆ อันนี้เปนสังฆทาน ไอ

สังฆทานนี่เปนตนเหตุของมหาเศรษฐี คนที่เกิดเปนมหาเศรษฐีทกุ คนนะ เพราะอาศัยถวายสังฆทาน
ที่พระพุทธเจาตรัสวา การถวายสังฆทานครั้งหนึ่งในชีวิตแมแตครั้งเดียว เกิดไปกี่ชาติก็ตามที
จนกวาจะถึงนิพพาน ขึ้นชื่อวาความยากจนเข็ญใจจะไมมีแกผูนนั้ จะมีแตความร่ํารวย เปนมหา
เศรษฐีจนกวาจะถึงนิพพาน
ประการที่สอง ญาติโยมพุทธบริษัททุกทานตั้งใจสมาทานศีล 8 ไอศีล 8 นี่เขาหามกินขาว
เย็นนะ อาจารยหงา นะ แตกินกวยเตี๋ยวรอนๆ ได (หัวเราะ) พระไมกนิ ขาว แตกินกวยเตีย๋ ว เขาถือ
ศีล 8 นี่รักษาเฉพาะกาลเวลาอุโบสถศีล เอ ไดวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะ แลวตอไปขอใหทุกคน
รักษาศีล 5 ใหครบถวน การรักษาศีลนี่ อานิสงสจะกลาวโดยยอเพราะเวลามีนอย เหลือเวลาหกนาที
ทานกลาววา สีเลนะ สุคติง ยันติ ถาเราเปนคนมีศีลบริสุทธิ์ตลอดวันตลอดคืนเราก็จะมีความสุขทั้ง
ชาตินี้และชาติหนา ชาตินี้มคี วามสุขเพราะวาการใชจายก็นอยคนมีศีลไมตองเปลืองสตางคคาเหลา
คนมีศีลไมตองเปลืองสตางคคาทองเที่ยวมันก็ประหยัดทรัพยลงไปไดมาก
ฉะนั้นถาตายจากความเปนคน ศีลก็นําคนทุกรันอยางนอยไปสวรรค เอาอยางนอยนะ ถา
อยางมากก็ไปเปนพรหม ถาอยางมากที่สุดก็ไปนิพพาน ถากลับลงมาเกิดเปนคน เพราะอาศัยเปนคน
มี เอาศีลหากอนแลวกัน เฉพาะศีลหา ถากลับมาเกิดเปนคน
อาศัยศีลขอที่หนึ่ง จะเปนปจจัยใหเราเกิดมาเปนคนรูปสวยมีโรคนอย มีอายุยนื นานถึง
อายุขัย
อาศัยศีลขอที่สอง เกิดมาเปนมนุษยเราจะไมมีอันตรายจากโจร จากไฟจากน้ําจากลม คือ
โจรจะไมปลน โจรจะไมลัก ไฟไหมบาน ลมไมพัดใหบานพัง น้ําไมทว มใหของเสียหาย
อาศัยศีลขอที่สาม ทุกคนจะมีลุกมี่หลานมีคนในปกครองวางายสอนงาย
อาศัยศีลขอที่สี่ จะมีวาจาเปนทิพย อยาง อาจารยหงา รองเพลงแถวบานเขาชอบ นีช่ าติกอน
อาจารยหงา ไมโกหกใคร แตชาตินี้โกหกมาก (หัวเราะ) จะมีวาจาเปนทิพย พูดอะไรใครก็อยากฟง
อาศัยศีลขอที่หา ถาเรารักษาไดจะเปนคนไมมีโรคประสาท จะมีปญญาดี
ถาเราละเมิดศีล ถาเราละเมิดศีลเราก็ลงนรก ขึ้นมาเปนคน
อาศัยละเมิดศีลขอที่หนึ่ง เราละเมิดแลวจะเปนคนมีโรคมาก อายุสั้นพลันตาย จะมีอบุ ัติเหตุ
ประการที่สอง เราอาศัยขาดศีลขอที่สอง ไฟจะไหมบาน น้ําจะทวมบานลมจะพัดใหบานพัง
ขโมยขโจรจะเขาบาน ของจะหายโดนโกง
อาศัยละเมิดของศีลขอที่สาม เราจะมีคนในปกครองวายากสอนยากดื้อดาน
การละเมิดของศีลขอที่สี่ ถึงแมวาพูดดี พูดจริงไมมีใครอยากฟง ไมมีใครเชื่อ
การละเมิดศีลขอที่หา อยางเบาเปนโรคปวดศีรษะบอยๆ ถาอยางกลางเปนโรคเสนประสาท
ถาเมาแประถึงกับนอนกลางบานละก็ อันนีเ้ ปนบาจําไวใหดีนะ
ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ใหทราบวาวันนี้ทานสรางความดี
เปนกรณีพิเศษ ฉะนั้นในกาลตอไปทานทั้งหลายทุกคนตั้งใจฟงเทศน การฟงเทศนนี่เปนการอบรม

ธรรมใหไปเกิดปญญาบารมี อานิสงสของการฟงธรรมนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเกิดไปชาติ
ไหนก็ตามจะเปนคนมีปญญาดีตั้งใจฟงดีมปี ญญาดีมากตัง้ ใจฟง ฟงแลวก็ตั้งใจนอยไปหนอย ก็มี
ปญญานอยปญญาไมเทากันแตวาในที่สดุ ทุกคน เพราะอาศัยการใหทาน อาศัยการรักษาศีลอาศัยการ
ฟงเทศน ก็จะเปนปจจัยใหทกุ คนเขาถึงพระนิพพาน อันนี้ศีล เมื่อกี้วา ศีลอานิสงสขอที่หนึ่งใชไหม
และ สีเลนะ โภค สัมปทา ทานบอกวาคนรักษาศีลเกิดไปกี่ชาติก็มีทรัพยสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุตงิ
ยันติ ศีลเปนปจจัยใหทกุ คนเขาถึงพระนิพพานงาย
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จะพูดไปลิ้นมันก็พันกัน ลิ้นยังแข็งอยู ไมสบาย
วันนีไ้ มสบาย เมื่อวานนั้นไมสบายมาก มันก็ไปไมคอยไหว เวลาก็จะหมด ก็ขอสรุปวาบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกคนที่ทําบุญวันนี้อยาลืมวาทานมีความดีเกินกวา อินทกเทพบุตร อินทกเทพบุตร ที่
บอกวามีอานิสงสมาก เปนเทวดาที่มีอานุภาพมากนั่นเขามีความกตัญูกตเวทีกับพอกับแมหนึ่งเราก็
มีเหมือนกับ ประการที่สองเขาถวายสังฆทาน เราก็ถวาย แตเขาถวายครั้งเดียวในชีวิต เราถวายกีค่ รั้ง
แลว มากกวาเขา แลวประการที่สาม อินทกเทพบุตร ไมไดเคยรับศีล อินทกเทพบุตร ไมเคยฟงเทศน
ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทีน่ ั่งที่นี่มีบุญดีกวา อินทกะ มาก
ฉะนั้นการตายของทานครั้งนี้ถาหากทานไมลืมความดีนะ อยาลืมภาวนาพุทโธดวยนะ พุท
โธก็ได นะมะพะธะ ก็ได ภาวนาอะไรก็ได ใหนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ขอให
ตั้งใจนึกถึงความดีที่ทานทํา ถาตายจากความเปนคนอยางนอยก็ไปเกิดบน สวรรคชั้นดาวดึงสเท
วโลก จะเปนเทวดาที่มีอานุภาพมาก มีแสงสวางมาก
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในทีส่ ุดแหง
พระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรม
รัตนะ และสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแต
ความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพนู ผลปรารถนาสิ่งใดขอใหสิ่งนั้น สมความปรารถนาทุก
ประการ อาตมารับประทานวิสัชนามาในกตัญูกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้
เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อัตตนากถา
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 26 กันยายน 2535
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อัตตนาหิ สุทนั เตนะ นาถัง ลภติ ทุลลภันตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน อัตตนากถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ
องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจักษ คือ
วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 วันนี้ ตรงกับวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2535 วันเสารตรงกับวันแรม 15 ค่ํา
เดือน 10 เปน วันสารท บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคําวา วันสารท เมื่อเชานี้ฟงวิทยุ เขาบอกวา
เปนวันปลอยผี ปลอยผีตาดีบาง ปลอยผีตาบอดบาง ตามโบกราณเขาบอกวาเปนวันปลอยผี แตความ
จริงเขาไมไดปลอยนะ ความจริงนะไมไดปลอย ผีตองเปนผีสัตวนรกตองเปนสัตวนรก แตวาเปน
วันที่เปดโอกาสใหบรรดาสัตวนรกทั้งหลายโมทนาบุญได เหมือนกับปลอยเหมือนกัน
แตวาวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีเปนมหากุศลใหญ
ตัวอยางเชน 1. พอเขามาถึงวัด ก็บูชาพระพุทธรูป จัดเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ประการที่ 2 ตั้งใจ
ฟงธรรม ตั้งใจฟงพระสวดเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ประการที่ 3 ถวายสังฆทานแกบรรดา
พระสงฆ สังฆทานนี้เปนสังฆทานใหญนะ ถวายแกพระสงฆเปนมหากุศลใหญ
ตอไปตั้งใจฟงเทศนเรื่องการบุญการกุศล บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนยอมทราบกันอยู
แลว วันนี้กจ็ ะขอยกตัวอยางคนทําบุญเล็กนอย นอยกวาพวกทานมาก เพราะบรรดาทานพุทธบริษทั
ทําบุญถวายทานแกพระสงฆวันนีเ้ ปนสังฆทานแลวก็ฟงเทศนดวย รับศีลดวยเสร็จ ตัวอยางบุคคล
ทําบุญเล็กนอย คนนี้ทําเฉพาะของอยางเดียว ไมมกี ารสมาทานศีล ไมมีการถวายสังฆทาน ถวายทาน
แกพระออกจากนิโรธสมาบัติ คือ พระมหากัสสป
ตัวอยางมีอยูวา ในสมัยนัน้ เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูที่ พระเชตวัน
มหาวิหาร ปรากฏวามีผูหญิงคนหนึ่ง เปนหญิงสาว เธอไปรับจางเขาเฝาไรขาวโพด แตวากอนที่จะ
ไปเฝาไว ก็คดิ ในใจวาเวลาตอนเชาหรือเวลาตอนเย็นคนที่ไปสงอาหารอาจลาไปบาง ก็คั่วขาวตอก
ไปเพื่อเปนการประทังตัว คั่วขาวตอกใสขนั ไป คิดวาถาเขามาสายเราหิว เราก็กินขาวตอกกอน แลว
ก็ไปเฝาไรขาวโพด
เวลาเขาวันนั้นปรากฏวา พระมหากัสสป ออกจากนิโรธสมาบัติ แลวก็ตั้งใจคิดวามีใครบาง
หนอที่จะสงเคราะหใหเรา เพราะเขานิโรธสมาบัติใชเวลา 7 วันบาง 15 วันบาง รางกายตองการ
อาหาร ก็ทราบวาสาวนอยคนเฝาไรขาวโพดเธอมีขาวตอกอยู 1 ขัน ถาเราไปที่นั่น เธอจะถวาย

ขาวตอกเปนอาหารสําหรับวันนี้จึงไดหมสบงทรงจีวรเสร็จ พาดสังฆาฏิ แลวก็เหาะมาในอากาศ พอ
ใกลคนจะเห็นก็เหาะลงดิน พอเดินมาหนากระทอม หญิงสาวคนนั้นเห็นเขา ก็ดใี จคิดวาเราเปนคน
จน บางวันเราพบพระก็ไมมีของถวาย บางทีมีของถวายพระแตไมพบพระ พระในเวลานัน้ หายาก
วันนีเ้ รามีขาวตอก 1 ขัน แลวพระทานก็มาบิณฑบาต จึงตั้งใจใสบาตรจึงนําขาวตอก 1 ขัน ออกจาก
กระทอม แลวก็เดินไปนิมนต กลาวคํานิมนตวาขอนิมนตกอนเจาคะ พระมหากัสสป ก็หยุด เธอก็เท
ขาวตอกลงไปในบาตรของ พระมหากัสสป เธอนั่งกระหยงพนมมือกลาววาจาวา ธรรมใดที่พระคุณ
เจาเห็นแลวขอฉันเห็นธรรมนั้นดวยเถิด พระมหากัสสป ก็ใหพรวา เอวัง โหตุ ซึ่งแปลเปนใจความวา
เจาปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสงิ่ นั้นสมความปรารถนา
พระมหากัสสป รับบาตรแลวใหหลีกไป สําหรับหญิงคนนั้น ดีใจที่ไดถวายทาน พระ
มหากัสสป ปลื้มใจวาไดทําบุญเพราะโอกาสทําบุญไมมี จึงกระโดดโลดเตนกลับกระทอม บังเอิญ
เจางูราย ตัวมีพิษรายนอนอยูขางทาง มันไดรับความกระเทือนมันก็โกรธ ฉกกัดหญิงคนนั้นถึงแก
ความตายในเวลานั้น
เมื่อเธอตายจากความเปนคน ก็ไปเกิดเปนนางฟาบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีนามวา
บาชเทวธิดา ลาชะ แปลวาขาวตอก ก็แปลวานางเทพธิดาขาวตอกมีวิมานทองคําเปนทีอ่ ยูอาศัย แลว
รอบๆ วิมานก็มีขันขาวตอก ขันทองคํา เต็มไปดวยขาวตอกทองคํา แขวนอยูรอบวิมาน มีนาคมงฟา
เปนบริวารพันคน
นี่ละบรรดาทานพุทธศาสนิกชน การทําบุญถึงแมวาเล็กนอยก็มีอานิสงสอยางนี้แตวา วันนี้
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทําบุญมากกวานัน้ อานิสงสจึงมากกวา คือ 1. ทานไดไหวพระพุทธ
ประการที่ 2 ฟงพระสวด ฟงพระเทศน ประการที่ 3 ถวายสังฆทานอานิสงสใหญมาก คราวนีเ้ มื่อวัน
พระกอน ลงมาไดแลวก็ปรากฏวาเทศนเรื่อง กากะเปรต
หลวงพอ
อาจารยหงา จําไดไหมละ
อาจารยสงา ไดครับ
หลวงพอ
ไดนะ
อาจารยสงา ครับ แตลืมหมดแลว
หลวงพอ
เออ ดีมาก อยางนี้เขาเรียกวาหูกระทะ
วันนีจ้ ะขอเทศนเรื่องเปรต ญาติของ พระเจาพิมพิสาร เขาวา กากะเปรต นีก่ าไดกินกับขาว
ที่เขามาถวายพระ แตวายังไมถึงพระ จะถือวาเปนเจาของของผูถือก็ยังไมใชเพราะตั้งใจถวายพระ
พระยังไมมี โดยเฉพาะพระยังไมไดรับประเคน ตายไปแลวไปเกิดเปนเปรตรูปรางเหมือนกา หัวเปน
คน ตัวเปนกาบินมาในอากาศ แลวมีหอกสับ มีหอกแทง ดาบฟน ไฟลุกทั้งตัว ลอยอยูใ นอากาศ
สําหรับวันนีก้ จ็ ะเทศนเรื่องเปรตญาติของ พระเจาพิมพิสาร คือวาเรื่องกอนโนนเปนเรื่อง
ของที่เขานํามาทําบุญ แตยงั ไมถึงบุญยังไมถึงวัด วันนีจ้ ะเทศนอานิสงสของคนที่นําอาหารจากวัด
เขาบาน

หลวงพอ
มีไหม อาจารยหงา
อาจารยสงา ครับ
รวมความวาเมือ่ สมัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทับอยูใน พระเชตะวัน
มหาวิหาร เวลานั้นปรากฏวา ทานชฏิล ทั้ง 3 ไดเปนพระอรหันต สําหรับ ชฏิล ทั้ง 3 มีเรื่องอยูวาใน
สมัยชาติกอน ชฏิล ทั้ง 3 พี่นองนี้เปนลูกพระมหากษัตริยพระมหากษัตริยองคนั้นมีลูกชายคนใหญ
เปนพระพุทธเจา จึงอาราธนาบอกวาในฐานะที่ผมเปนโยม ผมขอถวายทานตลอดชีวิตในขณะที่ผม
อยู ตลอดชีวิตนี่จงอยาใหใครถวายทานแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ยอม ก็คิดวาทานมีเวลาไมมาก
อันนี้กษัตริยองคนั้นมีลูกชาย 3 คน มีครัง้ หนึ่งปรากฏวามีศึกมาติดพระนคร ลูกชาย 3 คนรับอาสา
เปนแมทัพไปปราบขาศึก รวมความวาชนะขาศึก เมื่อชนะแลวก็มาขอพรจากพอ ขอเลาลัดๆ นะ พอ
ก็ใหโอกาสถวายทานแกพระพุทธเจาไดคนละ 1 เดือน 3 คนก็เปน 3 เดือน เมื่อพออนุญาตแลว
ปรากฏวาลูกชายทั้ง 3 คน ก็บวชเปนเณร แลวก็สั่งนายเสมียนคือนายเสมียนประจําพระองค เขาเรียก
ปลัดกรมสั่งนายเสมียนบอกวาในเมื่อฉันบวชแลว บวชเปนเณร พระสาวกขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจามี 2 แสนองคเศษ กับคนที่มารวมทําบุญ เธอจงจัดอาหารใหพรอมหมายความวา
พอกับพระที่มา 2 แสนเศษ และพอกับคนที่มาทําบุญเมื่อพระฉันเสร็จก็ใหทานแกคนที่มาทําบุญทุก
คน
ในขณะนัน้ ปรากฏวาตามธรรมดาที่อยูในวังคนไมมาก ชางอาหารที่ปรุงอาหารสามารถทํา
ไดสะดวก แตทีนี้เกิดมีพระมาตั้ง 2 แสนเศษ มีฆราวาสนับแสนคนมารวมทําบุญ คนในวังเขาก็ทาํ
ไมทัน พระเจาพิมพิสาร เวลานั้นเปนนายเสมียนขึน้ อยูกับสมุหบญ
ั ชี จึงไดเกณฑบรรดาญาติ
ทั้งหลายใหมาชวยกันทําอาหาร บรรดาญาติก็มา มาเปนจํานวนมาก เมื่อถวายอาหารพระเสร็จ ก็
ปรากฏวาถึงเวลาที่ชาวบานจะกินละ พระอนุญาตแลว แตบรรดาพอครัวแมครัวทั้งหลายเอาเปรียบ
ชาวบาน ของอะไรดีๆ ก็บอกวาฉันจะเอาไปใหลูก ฉันจะเอาไปใหหลาน ความจริงทัง้ ที่พระอนุญาต
แลวนะ ฟงใหดีนะ ถากินที่ตรงนั้นไมมโี ทษ ถานําไปเก็บไวเปนสวนตัวเปนพิเศษก็ดีไปใหลูกให
หลานก็ดี พวกนั้นความจริงนะไมไดใหลูกใหหลานนะ เอาไวกนิ เปนสวนตัว แตอางวาลูกฉันชอบ
อยางนี้ หลานฉันชอบอยางนี้ กันเอาไป เมื่อตายจากความเปนคน บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
เขาก็ไปเกิดเปนเปรตที่เรียกวา ปรทัตตูปชีวิเปรต อยูนานแสนนาน ไมทราบวานานเทาไร คัมภีร
ไมไดบอก
ตอมาถอยหลังจากกัปนี้ไป 91 กัป เปนกัปที่ 92 ที่พระพุทธเจาองคหนึง่ อุบัติขึ้นแลวในโลก
มีนามวา พระปทุมุตตระ เปรตเหลานั้นขอใหทานอุทิศสวนกุศลให พระปทุมุตตระ ก็บอกวาตถาคต
ไมมีอํานาจจะใหบุญแกเธอทั้งๆ ที่เขามีสิทธิ์จะรับบุญได วาคนทีเ่ ธอจะรับบุญไดตองคอยโนนอีก
91 กัป กัปนีไ้ มนับ ตอไปอีก 91 กัป ญาติของเจาจะเกิดขึ้น มีนามวา พระเจาพิมพิสาร เปน
ผูปกครอง แคลนมคล ถาคนนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไร ทําบุญเมื่อไร เธอโมทนาไดเมื่อนั้น

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การตายไปแลวหวังผลบุญจากญาติเบื้องหลังนะมันไม
แนนอนแบบนี้ ทั้งๆที่เขาขอพระพุทธเจาเอง พระพุทธเจาบอกชวยไมไดตอมาเมื่อถึงกัปนี้เปนกัปที่
91 พระพุทธเจามีนามวา พระกกุสันโธ พระโกนาคมน พระพุทธกัสสป ทั้ง 3 พระองค บรรดาเปรต
ทั้งหลายก็เขาไปขอ ทานบอกวาใหไมไดตอ งรอ พระเจาพิมพิสาร กอน จะเกิดมาในสมัย พระสมณ
โคดม อุบัติขึ้นมาในโลก
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาอุบัติแลว พระเจาพิมพิสาร ฟงเทศนจบเปนพระโสดาบัน แลวนิมนต
พระพุทธเจาใหอยูใน พระเวฬุวันมหาวิหาร แลวทานก็ถวายทานทุกวัน ตอนเชาถวายภัตตาหารเชา
ตอนเพลถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้น ก็ฟงเทศน ตอมาคืนหนึ่งเมื่อ พระเจาพิมพิสาร เสด็จ
ประทับอยูในพระที่นอนที่บรรทม เมื่อยามดึกก็ปรากฏวามีเสียงเปรตรองกองไปหมดจํานวนมาก
พระเจาพิมพิสาร ก็ตกใจคิดวานี่เสียงอะไร เสียงอยางนี้ไมเคยฟงมากอน ตอนเชาจึงเขาไปเฝา
สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจาที่ พระเวฬุวันมหาวิหาร เมื่อฟงเทศนเสร็จเรียบรอยแลวก็กราบทูล
ถามวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ เมื่อคืนนี้ตอนดึกไมทราบวาสเยง
อะไรมันรองกองไปทั้งปราสาท
องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ก็มีพระพุทธฏีกาวา มหาราชะ ขอถวายพระพรมหาบพิตร
พระราชสมภาร เสียงที่ไดยนิ นั้นไมใชเสียงอะไรเปนเสียงเปรต ซึ่งเปนญาติของทาน ก็เลายอนหลัง
มาตามเมื่อกี้นวี้ าถาหากพระองคถวายทานแกพระสงฆทกุ วัน แตวาไมไดอุทิศสวนกุศลหกับเปรต
เปรตรอนานแสนนานหลายสิบกัปเรียกวาหลายรอยกัปดีกวานะ ก็คอยมานานแสนนาน จนกระทั่ง
มาพบ พระปทุมุตตระ หลังจากนั้นมา 91 กัป เปนกัปที่ 92 รวมกัปนี้จึงไดมีโอกาสพบ พระเจาพิม
พิสาร เมื่อ พระเจาพิมพิสาร ไดทราบอยางนั้น ก็อุทิศสวนกุศลวา อิทงั โน ญาตินงั โหตุ ซึ่งแปลเปน
ใจความวาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแกญาติของขาพเจาทานวาแคนี้นะ เพียงแคนี้บรรดาเปรตทั้งหลาย
ทั้งหมดตางคนก็ตาง ผูชายก็เปนเทวดา ผูห ญิงก็เปนนางฟา แตทวาเธอทั้งหลายเหลานั้นมีใจแคตั้งใจ
เอาเปรียบชาวบาน ไมเคยถวายผาผอนทอนสไบไวในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นก็เปนเทวดา เปน
นางฟา แกผากันเปนแถว
หลวงพอ
หงา ดีไหม
อาจารยสงา ดีครับ
หลวงพอ
เปนบางนะ
อาจารยสงา ครับ
เธอก็มีความละอายแกเทวดานางฟาทั้งหลาย พอถึงเวลากลางคืนก็ตางคนตางแสดงตนให
ปรากฏ เขาไปในปราสาท ไมทราบวาเดินหันหนาหรือเดินหันหลังเขาไปนะ พระเจาพิมพิสาร เห็น
ก็แปลกใจ เพราะเมื่อคืนวานนี้ไดยินเสียงเปรต แตวนั นีเ้ ราเห็นคนที่มรี ูปรางหนาตาลักษณะสดสวย
งดงาม คิดวาจะเปนเทวดา แตวาทุกคนนีแ้ กผามาดวยกันทั้งหมด ก็มคี วามสงสัย ตอนเชาก็ไปถาม

องคสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจาวาเมื่อคืนนี้ไดเห็นสิ่งประหลาด นั่นคือบรรดาคนทั้งหลาย
เขามาแสดงตนใหปรากฏ รูปรางหนาตาสวยสดงดงามมาก ทรวดทรงก็ดี แตทําไมถึงแกผาดวยกัน
ทุกคน
องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตร พระราชสมภาร
คนที่ปรากฏกายทั้งหลายเหลานั้นไมใชใคร คือญาติของทานนั่นเองเมื่อวานนี้ทานอุทิศสวนกุศล
เพราะการถวายทานสังฆทานแกบรรดาพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขและอุทศิ สวนกุศลใหแก
เธอ เธอไดรับแลว แตวาบรรดาเธอทั้งหลายพวกนี้ไมเคยถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา คํา
วาผาไตรจีวรนี่บรรดาทานพุทธบริษัทไมจําเปนตองครบไตรเสมอไปนะ เพียงผาผีนใดผืนหนึ่งก็ได
สบงตัวหนึ่งก็ได อังสะหนึ่งตัวก็ได จีวรหนึ่งตัว สังฆาฏิหนึ่งตัวก็ได เพียงแคผากวางคืบยาวคืบถือ
วามีความหมายในพระพุทธศาสนา ถาถวายไวเพียงเทานี้ ถาเปนเทวดาหรือนางฟา หรือเปนคนจะมี
เครื่องประดับกายมาก แตวา นี่เขาไมเคยถวายเลย มีหนาที่อยางเดียวคอยจองเฉพาะของที่เหลือจาก
สงฆ อะไรเปนที่ชอบใจของตน ก็บอกอันนี้จะไปใหลูก อันนี้จะไปใหหลาน แตความจริงไมให กิน
เองเหมือนกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาทําบุญที่วดั วัดไหนก็ตาม พอเลิกแลวเขาเลี้ยงอาหาร
แตวาไมกิน เอาไปบาน นี่ตายแลวตองเปนเปรตแบบนี้นะ เหมือนกันหมดนะ ตองไปอดหิวอาหาร
เมื่อ พระเจาพิมพิสาร ฟงดังนั้นแลว ก็นิมนตสมเด็จองคพระประทีปแกวพรอมไปดวย
พระสงฆ วาวันนีเ้ วลาตอนกลางวัน ตอนเที่ยงขออาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพรอม
ไปดวยพระสงฆบริวารทั้งหมด 500 รูป ไปฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศน พระพุทธเจาก็ทรงรับ
เมื่อทานถวายสังฆทานเสร็จ เมื่อเสร็จแลวก็ถวายผาไตรจีวรกับบรรดาพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประธานทุกรูปเหมือนกับหมด แลวก็ตั้งใจอุทิศสวนกุศลวา อิทัง โน ญาตินงั โหตุ ซึ่งแปลเปน
ใจความวาขอผลบุญนี้จงสําเร็จแกญาติของขาพเจา เพียงเทานี้บรรดาเทวดานางฟาทั้งหลายทั้งหมดก็
มีเครื่องประดับกาย ก็เปนทิพย ก็มวี ิมานอยู
นี่แหละบรรดาทานสาวกของบรรดาสมเด็จพระบรมครู ขอจงอยาประมาทในกฎของกรรม
จงอยาคิดวาของทั้งหลายเหลานี้ พระอนุญาตแลวเรากินได ถากินทีน่ ี่ไมมีโทษ ถานําไปที่บานก็จะมี
โทษเชนเดียวกับเปรตญาติของ พระเจาพิมพิสาร จะเปนวัดไหนก็ตามเขาอนุญาต วัดไหนอนุญาตก็
กินทีวดั นั้น ไมใชเอามาที่บา น หรือวาเวลากินจงอยากันของไวเปนพิเศษ อันนีเ้ ราชอบขอกันไวกอ น
เอาไวกนิ วันหลังอันนี้ก็ใชไมไดเหมือนกัน ก็ตองเปนเปรตเหมือนกัน
เปนอันวาบรรดาทานญาติโยมพุทธบริษัททุกทานทุกคนที่มาที่นี่วันนี้ เมื่อฟงเทศนแลว ทั้ง
2 ประการ คือวาใหทานนอยๆ อยาง ลาชเทวธิดา คือใหขาวตอกขันเดียว ไปเปนนางฟา ตามบาลี
ทานบอกวามีวิมานสูง 6 โยชน หรือ 3 โยชนและตัวเธอเองก็มีตัวสูงยาว ตัวยาวตัวสูง 3 คาวุต 1 คา
วุดเทากับ 100 เสน
หลวงพอ
หงา เปนไง
อาจารยสงา ครับ

หลวงพอ
300 เสนมาถึงเราก็วิ่งแลวนะ
อาจารยสงา ครับ
หลวงพอ
ถาเราเห็นเราก็วิ่ง
และมีเครื่องประดับกาย มีผาผอนทอนสไบประดับเสร็จ มีวิมานเปนทิพยมีเครื่องประดับ
เปนทิพย
แตวาบรรดาทานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเขาใจวาเขาคือ ลาชเทวธิดา ถวายแก
พระสงฆองคเดียวคือ พระมหากัสสป ถึงแม พระมหากัสสป จะออกจากนิโรธสมาบัติก็ตาม
อานิสงสก็ยังไมเทาถวายสังฆทาน วันนีบ้ รรดาพุทธบริษัททุกทานทําบุญวันนี้ ถวายสังฆทานดวย
วิหารทานดวย เพราะวามีหลายๆ คนนําปจจัยมาใสขัน
อันนี้จะเปนสวนของสังฆทานและวิหารทานทั้ง 2 อยางรวมกัน เพราะวาวัดนี้ยังสรางไม
เสร็จอานิสงสก็จะมาก ทานบอกวาถวายทานแกพระอรหันต 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายทานกับ
พระปจเจกพุทธเจา 1 ครั้ง ถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจา 100 ครัง้ มีผลไมเทากับถวายทานกับ
พระพุทธเจา 1 ครั้ง ถวายทานกับพระพุทธเจา 100 ครั้ง มีผลไมเทากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง วันนี้
ทานถวายสังฆทานอันเปนทานสูงสุด และนอกจากนั้นก็ยังมีอะไร เงินเดือนพระเหรอ เงินเดือนพระ
อีกดวยก็ทํากันเปนประเพณีดีมาก คําวาเงินเดือนพระ อันนี้เปนสังฆทาน เพราะวาแจกถวายกัน
ทั้งหมดทุกองค องคละมากบางนอยบางตามกําลังที่จะหาเงินได ก็จดั เปนสังฆทาน จัดวาเปนบุญ
ใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ลาชเทวธิดา ใหทานเปนสวนบุคคล คือ
พระมหากัสสป องคเดียว ไปมีวิมานกวางถึง 1,000 โยชน และตัวเธอเองก็สูง 300 เสน ตองคิดนะมี
นางฟาเปนบริวาร 1,000 คน วิมานก็เปนทองคําแลวก็มีขันทองคํา มีขาวตอกทองคําเต็มหอยรอบ
วิมาน อันนี้เปนอานิสงสเล็กนอยแตวาการที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมาวันนีท้ ําบุญหนักกวา
เขามาก คือ
1. นมัสการพระพุทธรูป ไหวพระพุทธรูป นั่นก็หมายถึงวาไหวพระพุทธเจานั่นเอง ถาคิด
เปนกรรมฐานก็จัดเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน
2. ตั้งใจฟงพระสวด ตั้งใจฟงพระเทศน ถาจัดเปนกรรมฐาน เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน
และ
3. บรรดาทานทั้งหลายตั้งใจถวายทานแกพระสงฆ แตตั้งใจไวตงั้ แตอยูที่บานเปน จา
คานุสสติกรรมฐาน พอเราถวาย สังฆทาน เปน สังฆทาน ถวายทานแตพระสงฆเปนสังฆทาน ถวาย
เงินเดือนก็เหมือนกัน อานิสงสจึงใหญกวา ลาชเทวธิดา มาก
ถาบรรดาทานญาติโยมพุทธบริษัทไมลืมความดีของทาน กอนทานจะตายถานึกถึงความดี
อยางใดอยางหนึ่ง คือหมายความวานึกถึงพระพุทธรูปก็ดี นึกถึงพระเทศนก็ดี นึกถึงถอยคําที่พระ
เทศนก็ดี นึกถึงพระเทศนก็ดี นึกถึงถอยคําที่พระเทศนกด็ ี นึกถึงพระทีม่ านั่งบนอาสนสงฆก็ดีนกึ ถึง

ภัตตาหารที่เราถวายแกบรรดาพระสงฆกด็ ี อันนี้เปนบุญทั้งหมด อยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะ ไม
ตองทุกอยาง ทุกทานทั้งหมดจะไมลงนรก นั่นหมายความวาบาปมีอยูก ็จริงแหละ แตวาบุญเขามา
เสียกอน
ฉะนั้นเพื่อเปนการไมประมาท ทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกคน ถาหากวาใครปวยขึ้นมา
เมื่อยังไมมีอาการเครียด ใหตั้งใจถวายสังฆทานกอน บางทานอาจจะตอบวาบานฉันจนไมมีเงิน
ถวายสังฆทานมากๆ อันนีก้ ็เปนการไมยากทานพุทธบริษัทจะใชขาวสารสักถวยหนึ่งก็ตาม หรือวา
ขาวสุกสักถวยหนึ่งก็ตามไมมีแกงก็มีปลาทูก็ได มีผักหรือมีหญากับน้ําพริกก็ไดเหมือนกันหมดให
เขานําไปสงถวายพระที่วัด วัดใดวัดหนึ่งก็เหมือนกัน พระที่วัดยอมมีมากกวา 4 องค เมื่อไปถวายวัด
ก็ถือวาเปนสังฆทาน หรือวาถาสามารถจะทําไดก็มีปจจัยคือมีเงินสักบาทหนึ่ง 2 บาท 3 บาท 9 บาท
10 บาท ก็ตาม เอาขึ้นมาจบยกมือตั้งใจมอบแกบุคคลใดบุคคลหนึง่ บอกวาเงินจํานวนนี้ 5 บาท 1
บาท นี่ทั้งหมดเอจงไปถวายพระ ฉันจะถวายเปนสังฆทาน บอกพระทานเพียงเทานี้ บรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั ทุกทาน บุญที่ถวายสังฆทานจะเกาะจับจิตใจของทานจิตจะเกาะติดสังฆทาน เวลา
นั้นบาปจะเขาไมได เมื่อเวลาทานเคลื่อนออกจากกาย คําวาตายนี่ความจริงนี่มันไมตายนะ มันไป
เกิดใหม เมื่อจิตออกจากรางกายแลว บุญสังฆทานที่เกาะอยูจะพาทานไปสวรรค ถายังไมถงึ สวรรค
พอออกจากกายเทานั้นเสร็จ บุญตางๆ ที่ทํามาแลวตั้งแตเด็กยันแก จะเขามารวมตัวกัน จะพาทานไป
สวรรคเปนเทวดาเปนนางฟาที่มีอานุภาพมาก
นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย การทําบุญของทานก็ดี จงอยาประมาทในชีวิต
คิดวาเราทําบุญนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตั้งใจใหสติสัมปชัญญะดีไมลืมบุญไมลืมกุศล ในเวลาทีจ่ ะ
ตายก็ใหตั้งใจเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานทําไดทุกอยางตามแบบ แลวมีแบบจริงๆ
40 แบบ ทําอยางใดอยางหนึ่งก็ได เพียงวันนีเ้ ปนวันพระทานคิดวาวันพระนีเ้ ราแกงอยางนี้มาถวาย
พระ หรือมีสตางคก็เพียงเทานี้ ไปซื้อแกงมาถวายพระ เมื่อทําบุญเสร็จแลวก็ตงั้ ใจคิดวาวันพระ
ขางหนาเราจะนําสตางคไปซื้อแกงหรือนําแกงมาเอง หุงขาวถวายพระซื้อแกงถวายพระ ซื้อขาว
ถวายพระก็ไดทั้งหมด ตั้งใจอยางนี้เปน จาคานุสสติกรรมฐาน จิตจะมีการทรงตัว ตอนนี้บุญที่ทาน
จะพึงได เมื่อตั้งใจแนวแนบุญเกิดทันที บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถาเปนอยางนี้ทุกคนจะไม
ลงนรก อยางนอยที่สุดก็ไปสวรรคก็ไดถามีกําลังบารมีแกกลาก็สามารถไปนิพพานได
เอาละ บรรดาทานทั้งหลายเวลานี้กห็ มดเวลาพอดี เสียงมันก็แหง เพิ่งเปนเมื่อ 2 วันนี่เอง คอ
เจ็บเพิ่งเปน 2 วันนีเ่ อง ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไวแตเพียงเทานีใ้ นที่สดุ นี้ขอทุกทานจงมีแตความสุข
สวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ
พละ และปฏิภาณ ทุกทานปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนัน้ สมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพ
วิสัชนามาใน อัตตนากถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้
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บัดนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลว ตอไป
โปรดฟงคําอธิบายการปฏิบัติ สําหรับการปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาสนี้ มี
ความมุงหวังอยูเฉพาะชัน้ สุกขวิปสสโก อันนี้ก็เพราะวา เห็นวากาลเวลาอันสมควร เรียกวา
พระพุทธศาสนากําลังกาวขึ้น จนสุดกําลังที่จะมีพระอริยเจามากวาระหนึ่ง อันนี้โดยโอกาสบรรดา
ทานพุทธบริษทั ที่เลือกพระกรรมฐานเปนกําลังใจ เรื่องมรรคผลเปนสําคัญ แตทวาการทรงสมาธิจิต
ก็มีความสําคัญมาก รวมความการเจริญพระกรรมฐานนีส้ วนสุด 3 ประการนั้นก็คือ
1. ศีล ตองบริสุทธิ์
2. การทรงอารมณจิต ใหเปนสมาธิตองมีความตั้งมั่น
3. ใชปญญา พิจารณาตามสภาวะตามความเปนจริงของขันธ 5 ใหมีปญญารูแจงเห็นจริง
รวมความเปนเหตุทั้ง 3 ประการนี้ ทานทั้งหลายจะบกพรองอยางใดอยางหนึ่งไมได อันดับ
แรกตองสนใจเรื่องศีลเปนสําคัญ ถาหากวาศีลของทานไมบริสุทธิ์ความหวังจะไดสมาธิหรือวานัก
กรรมฐาน ยอมไมเกิดประโยชน ดังนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตองสนใจเรื่องศีลกันใหมาก
พยายามใครครวญศีลของเราเปนปรกติ พิจารณาสิกขาบทตางๆ เราจะตองปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิง่
ฆราวาสก็คือสิกขาบท 5 ประการ ที่เราเรียกกันวา ศีล 5 สําหรับสามเณร 10 พระสิกขาบทมี 227
เปนอันวาถาศีลมีความมั่นคง ก็เปนปจจัยใหอารมณจิตเยือกเย็น เวนจากวิปฏิสาร คือ ความเดือน
รอน ทานทั้งหลายที่มีความเดือดรอนกันอยูก็เพราะวาเปนคนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ถามีศีลบริสุทธิ์แลว
จิตใจมีความสุขจะหาความเดือดรอนไมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของศีลในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงพระชนมอยู
เวลานั้นปรากฏวาสมเด็จพระบรมครูประชวรมาก อันนี้อยาลืมนะวาแมแตพระพุทธเจาเอง ขณะที่
สอนบรรดาทานพุทธบริษัท พระพุทธเจาก็ทรงปวยไขไมสบายเหมือนกัน ในเวลานั้นปรากฏวา
ทาวโกสียสักกเทวราช พระอินทร มาปฏิบัติพยาบาลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยแสดง
พระองคใหปรากฏเหมือนกับมนุษยธรรมดา คือวาไมไดมองภาพเปนเงา แสดงตนชัดเหมือนคน
ธรรมดาสภาพหนาคนทั้งหลายเห็นชัด เวลาที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยถายพระบังคมหนัก
คือ ถายพระอุจจาระ เมื่อถายเสร็จก็เอาภาชนะไปรอง พระอินทร ก็ทรงแบกพระบังคมก็คืออุจจระข
ององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปเท
ตอนนั้นมีบรรดาพระภิกษุสงฆทั้งหลายสงสัยมาก โดยเห็นวาเทวดาทั้งหลายอยูห างไกล
มนุษยเปน 100 โยชน ก็ยังรูสึกเหม็นกลิน่ มนุษย เพราะวารางกายของมนุษยสกปรก เดีย๋ วนั้นจึงมี
พระถาม ทานทาวโกสียสักกเทวราช องคอินทรวาการที่พระองคแบกพระบังคมหนักของพระองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ทานไมไดมีความรังเกียจอยูห รือ ทานไดยนิ ขาววาเทวดารังเกียจ
แมกระทั่งรางกายมนุษย รางกายมนุษยสกปรกมีกลิ่นเหม็น

พระอินทร จึงตอบตอบเทดาและพระทั้งหลายวา ดูกร ทานผูเจริญความจริงรางกายของ
มนุษยนี่มีกลิ่นเหม็น และโดยเฉพาะยิ่งพระบังคมหนักขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็มีกลิ่น
เหม็นเหมือนกับของคนธรรมดา แตวาที่มาปฏิบัติไดอยางนี้ก็เพราะวา กลิ่นของศีลหอมกวา สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจามีศีลบริสุทธิ์ กลิ่นของศีลหอมกวากลิ่นเหม็นของพระบังคมหนัก
ฉะนั้นพระองคจึงมาใกล และปฏิบัติองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา จนกระทั่งถึงแมวาพระ
บังคมหนักก็ไมไดมีความรังเกียจ ทั้งนีก้ ็เพราะวาอาศัยกลิ่นศีลเปนสําคัญ นี่ขอบรรดาทานทั้งหลาย
จงสนใจเรื่องนี้ใหมาก คนที่มีศีลบริสุทธิ์ยอมเปนที่รักสําหรับเทวดาเหมือนกับของคน โดยเฉพาะ
คนเหมือนกัน เขาจะรักคนที่มีศีลบริสุทธิ์ แมแตสัตวเดรัจฉานที่ไมรูจกั ภาษามนุษย ก็รักคนที่มีศีล
บริสุทธิ์เหมือนกันยิ่งไปกวานั้นเทวดาก็ยังรักคนที่มีศีลบริสุทธิ์ ฉะนั้นคนที่มีศีลบริสุทธิ์นี้จึงกลาววา
เปนคนที่มีความสําคัญ
ศีลเปนปจจัยกัน้ อบายภูมดิ านแรก ถาศีลของเราบกพรอง แสดงวาเราเปดโอกาสใหเราลง
อบายภูมิ ถาศีลบริสุทธิ์ถึงแมวาเราไมเปนพระอริยเจา ถาจิตมีความมั่นคงในศีล ก็แสดงวาชาตินี้
หนึ่งชาติละ ที่เราจะไมลงอบายภูมิ มีนรกเปนตน แตถาหากวาถาทุกทานรักษากําลังใจคุมอารมณ
ของศีลใหบริสุทธิ์ และนอกจากนัน้ ทานใชอารมณคดิ นิดหนึ่ง ไมไดคิดมาก คิดถึงสภาพวะตาม
ความเปนจริง วาการเกิดเปนมนุษยนี้มันเปนทุกข เกิดเปนสัตวเดรัจฉานเปนทุกข ยิ่งเกิดเปนสัตว
นรก เปนเปรต อสุรกายยิ่งทุกขมากไปกวานั้น มีทุกขเวทนาสาหัส หรือถาเราเกิดเปนพรหม เปน
พรหมสักพักชัว่ คราว เมื่อหมดบุญวาสนาแลว เราก็ตองกลับมาเกิดเปนมนุษยบาง บางทีอาศัยกรรม
ที่เปนอกุศล ทานสามารถพาคนไปอบายภูมิไปได
เปนอันวาตอนนี้ตองเวียนวาตายเกิดในหวงของความทุกข ไมใชของดีตามคําสอนขององค
สมเด็จพระชินศรี พระองคทรงบอกวาพระนิพพานเปนดินแดนทีม่ ีความสุขที่สุด ทานผูถึงพระ
นิพพานยอมไมพบกับคําวาความตาย และไมพบกับคําวาความทุกข ไมพบกับคําวาอารมณหนักใน
ใจ แมแตนิดหนึ่ง พระนิพพานเปนอารมณเบา เหตุที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ
พระนิพพานก็เพราะวาพระนิพพานเปนดินแดนเอกันตบรมสุข หาความทุกขไมไดมีแตความสุขฝาย
เดียว
ทีนี้คนที่จะเขานิพพานไดอันดับแรก ก็คือ ผูทรงศีลบริสุทธิ์ และนอกจากนั้นก็ทรงสมาธิให
ตั้งมั่น มีปญญารูเทาทันสภาวการณตามความเปนจริง เราจะมานั่งคิดวาทําไมศีลเราจึงบริสุทธิ์ ความ
จริงนักปฏิบัตมิ ักจะสนใจจิต คิดวาการเจริญพระกรรมฐานมันไมตอ งนั่งหลับตาก็ใชได มันขึน้ กับ
อารมณใจ ศีลของเราจะบริสุทธิ์ได เพราะอาศัยบารมีสมาธิ สมาธิจะทรงตัวไดเพราะอาศัยศีล
บริสุทธิ์เปนอันวา ใครเปนเหตุเปนผลกัน ฉะนั้นเราจึงถือเหตุจริงๆ ก็คือ ปญญา คนใดถาเปนคนไร
ปญญา คนนั้นหาศีลไมได แตคนใดไรศีล บุคคลนั้นก็จะมีสมาธิไมไดแตคนใดไรสมาธิศีลยอม
บริสุทธิ์ไมได ก็เลยชักยุงกันใหญ ถาทางใจก็ชกั ยุง แตถามีปญญานิดเดียว ก็ไมมีอะไรเปนเรื่อง ใน
คนที่มีความโง ยอมไมนํามาเห็นวาการรักษาศีลเปนของดี

เพราะวามีอารมณโหดราย ชอบประทุษรายเขา มีอะไรชอบลักชอบขโมยชอบคดชอบโกง
เขา ใจเร็วชอบเปนชูสูสาว ทําลายความรักของคนอื่น ชอบพูดปดทําวาจาไมจริง ชอบดื่มสุราเมรัย
หาประการนี้ เปนปจจัยของความเลว แตถาวาคนไรปญญาคิดวาเปนปจจัยของความดี เมื่อทานใด
ทําลายศีลทานผูนั้นไมมีความสุข เมื่อเรารายกับเขา เขาก็รายกับเรา เราลักขโมยเขา เขาก็เปนศัตรุเรา
เราทําลายความรักของบุคคลอื่นเขาก็ทําลายความสุขของเรา เราโกหกเขาเขาก็เกลียดเราเราเปนคน
ไรสติสัมปชัญญะ เปนคนบากับความเมาก็ไมมีใครเขานิยมชมชอบ ไมมีใครเขาตองการคบหา
สมาคมคนเมา โปรดจงใชปญ
 ญาพิจารณาถึงสักนิดหนึ่งวาคนที่ไรศีลนะ จะทรงความดีไดตรงไหน
และไอคนทีจ่ ะทรงศีลได ก็จะไมตั้งใจทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุใหบุคคลใดทําลายศีล และก็ไมยนิ ดี
กับบุคคลอื่นที่ทําลายศีลแลว เพราะการทําลายศีลเปนปจจัยของความเลว ถาเราจะยินดีดวยก็
หมายความวา ชวยใหเราเลวมากขึ้น นี้เปนอันวา ถาจิตของเราเขาไปควบคุมศีลอยูอ ยางนี้ และก็ใช
สัมปชัญญะใครครวญกิริยาทีแ่ สดงออกทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดีแมแตอารมณคิดทางใจก็ดี นี่คือ
ความรูสึกตัวเสมอวาพูดอยางนี้แลวศีลมันขาดไหมบกพรองในศีลไหม การทําอยางนีเ้ ปนการละเมิด
ศีลไหม อารมณแบบนีเ้ ปนอารมณใจที่ปราศจากความเมตตาปรานีไหม และปราศจากความสันโดษ
ไหม
เปนอันวาอาสติเขาไปนึกไว
สิกขาบทมีเทาไหรแลวก็เอาสัมปชัญญะเราไปรูตัวในการ
กระทํา การพูด การคิดในทางกาย วาจา ดวยจิต อาการที่จิตคุมอยูอยางนี้ ทานเรียกวา สมาธิ สมาธิ
ตัวนี้เรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน จะเห็นไดวาถามีความฉลาด ก็ไมตอ งนั่งหลับตาศีลก็บริสุทธิ์ ใน
การนั่งหลับตาเปนของดี
แคขออยางเดียวอยาเอาดีแตเฉพาะเวลาหลับตาดวยเวลาที่เราลืมตามัน
มากกวาหลับตาถาดีในเวลาหลับตา โดยเฉพาะเวลาหลับตาจริงๆ มันก็ไมแน นัน่ ก็คือ หลับตา 1
ชั่วโมง เอาจิตยืนจริงๆ ไมถงึ ไมถึง 20 นาที 10 นาที ใจมันฟุงซาน
ก็รวมความวาทั้งหลับตาก็ดี ลืมตาก็ดี เอาจิตเขาไปคุมอารมณของศีลใหปกติอยางนี้เชื่อวา
เปนผูทรงสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน เปนตัวสมาธิทพี่ ระพุทธเจาตองการคือ สมาธิลืมตานะ ที่
พระพุทธเจาตองการ เราใหจิตมันคุมอารมณอยูอยางนี้เปนปกติ ขณะใดที่ยังมีความรูสึกอยู ขณะนั้น
จิตเราจะรักษาศีลทรงศีลบริสุทธิ์อยูเสมอ สติจะไมยอมปลอยสิกขาบท เรื่องสัมปชัญญะก็รูอาการ
แสดงของมันแสดงออก ทั้งกายวาจา และอารมณของจิตอยางนี้ไดชื่อวาทานมีสมาธิใน สีลานุสสติ
กรรมฐาน อยางจริงจัง เมื่อจิตจับศีลเปนปกติ ไดช่อื วาทานเปนผูไดเขาถึงไตรสรณคมน คนที่เขาถึง
ไตรสรณคมน คาวาคนนี่ผมหมายถึงพระทั้งหมด ทานที่ไดเขาถึงไตรสรณคมนชาตินี้จิตในไตร
สรณคมนชาตินี้เวลาที่ตายลงอบายภูมิไมเปดหากเวลาตายจิตอยูใ นไตรสรณคมนขึ้นขณิกสมาธิและ
อุปจารสมาธิ ตายแลวทานเปนเทวดา หรือกามาวจรสวรรค ถากําลังใจของทานตั้งมั่นอยูใ นศีล
บริสุทธิ์ คิดวารางกายจะตายก็ชางมัน สิ่งทีเ่ ราตองการก็คอื ศีลบริสุทธิ์ คิดวารางกายจะตายก็ชางมัน
สิ่งที่เราตองการก็คือศีลบริสุทธิ์ อยางนี้ชื่อวาเปนผูทรงฌานกอนจะตายจิตใจเปนฌาน ตายแลวทาน
ก็ไปเปนพรหม เพราะอํานาจ สีลานุสสติกรรมฐาน เพราะวาสมมติวาทานยังมีชวี ิตอยูท านยังไมตาย

เมื่อกําลังของทานทรงศีลบริสุทธิ์แลวก็นงั่ คิด และการที่ตัวเองทรงศีลบริสุทธิ์ และความทรงศีล
บริสุทธิ์เพื่ออะไร ศีล 5 และกรรมบถ 10 ก็มีมนุษยธรรม เปนธรรมที่ทําใหคนเกิดเปนมนุษยชนั้ ดี
และก็ศีลบริสุทธิ์สิ่งนี้พระพุทธเจากลาววา สีเลนะ สุคติงยันติ คนมีศลี บริสุทธิ์มาเกิดอยูเปนมนุษยก็
มีความสุข ตายแลวก็ไปเกิดสุคติ ถาเกิดเปนมนุษยใหม ก็เปนมนุษยวิเศษดีมากสมบูรณบริบูรณทกุ
อยาง หรือมิฉะนั้น ถาเกิดเทวดา สีเลนะ โภคสัมปทา ถาเกิดเปนมนุษย ใหมก็มีความร่ํารวย ทรัพย
เยือกเย็น
ถาเกิดเปนเทวดาก็มีทิพยสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุงติ ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเราเขาถึงพระ
นิพพาน นี้เปนอันวา พอถึงจุดนี้เราก็มั่นใจวาศีลตัวเดียวที่เรารักษา ถากําลังใจของเราดีประกอบดวย
ปญญาเล็กนอย เราก็เขาพระนิพพาน
ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายที่มปี ญญาคิดอยางนี้ ก็รวบรวมกําลังใจวา เราจะเอา
ศีลหรืออารมณที่ทรงศีลที่เราเรียกวา สมาธิ รวบรวมกําลังเขาไวเมื่อเคลื่อนกําลังใจสูเ ขาพระนิพพาน
คือมีพระนิพพานเปนอารมณจิตนี้ก็รักพระนิพพาน เปนปกติเพียงเทานี้ กําลังใจของบรรดาทาน
ทั้งหลายทั้งหมด ก็ชื่อวาเปนกําลังใจของพระอริยเจา ฌานที่คุมศีล สมาธิที่คุมศีล ที่เรียกกันวา ฌาน
โลกียก็เปนโลกุตตรฌาน อารมณใจของทานทั้งหลายก็กลายเปนพระอริยเจาขั้นพระโสดาบัน หรือ
สกิทาคามี และบางทีกําลังใจของทานมีความไมมั่นคง คือ ไมสามารถที่จะทรงความเปนพระอริย
เจาได การทีม่ ีศีลบริสุทธิ์ คือ การเคารพระรัตนตรัยเปนสําคัญ ถาเราไมเคารพพระพุทะเจา เรไม
เคารพพระธรรม ไมเคารพพระอริยสงฆ ก็มีศีลไมได ศีลจะมีขึ้นไดเพราะเราอาศัยจิตเรารพพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ เมือ่ กลายไปเปนเทวดาไดสมาบัติ ฟงพระธรรมเทศนาพระ
อรหันตก็ดี ของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งก็ดี เพียงจบเดียวทานทั้งหลายก็เปนพระอริยเจาตัง้ แต
พระโสดาบันถึงอนาคามี
นี่เปนอันวา ขอบรรดาทานพุทธบริษัท การเจิรญพระกรรมฐาน จงอยาสนใจขันธ 5 อันนี้มี
หลายคน นับเปนเรื่องๆ เวลาจะเจริญสมาธิเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ เปนอยางนัน้ ถายังเปนอยางนี้
มันยังไมพน ปากขุมนรก เราจะไปยุงอะไรก็ขันธ 5 ขันธ 5 มันมีสภาพเกิด มันมีสภาพเสื่อม มันมี
สภาพตายอารมณที่เปนสมาธิมันจะเปนอยางไรก็ชางหัวมัน อันดับแรกมีควบคุมอารมณใจ ในเรือ่ ง
ของศีลกอน เมื่อใจทรงศีลบริสุทธิ์ จิตรักพระนิพพานตัวเดียวเทานัน้ ทําไมไดหรือถาทําไมไดควร
เปนปจจัยของนรกนะ มันก็ดีแลว ถาแกใชปญญานิดเดียว วามนุษยมนั เกิดเปนทุกข ความทรงตัวมัน
เปนทุกข เทานี้คิดไมออกทําไมไดกเ็ ดือนแลวนิ จะรักษากําลังใจของเรา เปนสัตวในอบายภูมิ นี้เรา
พูดกันดวยศีลขอเดียวเราก็ไปนิพพานได
ตอไปก็จะขอพูดถึงสักนิดหนึ่ง สําหรับทานที่จะบําเพ็ญตน จะปรารถนาเปนพระโพธิสัตว
ปรารถนาพุทธภูมิ คนที่ปรารถนาพุทธภูมินี้ตองสรางกําลังใจใหถูกตอง มิฉะนั้นการกาวฐานะ เขาสู
พุทธภูมิจะไมไดผล สําหรับทานที่ปรารถนาพุทธภูมิเปนของดีแตที่นตี้ องทําความรูสึกไวเสมอวาเรา
ปฏิบัตินี้เพื่อประโยชนชาวโลกเราตองการรื้อสัตวขนสัตว ที่มคี วามทุกขใหมีความสุข ฉะนั้นขณะ

ใดที่กลังใจปรารถนาพุทธภูมิ จิตจะตองคิดอยูเสมอวา ทุกขของตนนัน้ ไมมีความหมาย แตวาทุกข
ของบรรดาชาวประชาทั้งหลายเปนภาระของเรา เขาทํากําลังใจกันแบบนี้หมายความวาเราจะทุกข
แคไหน นั้นมันเปนเรื่องของเรา ไมมีความสําคัญ จิตใจของ เรานั้น เราคิดวาจะพนทุกขได เพราะเรา
ชวยเหลือความสุขแกบรรดาประชาชนทีม่ ีความทุกข ถาเราเปลื้องความทุกขของเขาได เราก็เปนคน
หมดทุกขเราสรางใหเขาเปนคนมีความสุขได เราก็เปนคนมีความสุข จิตใจของพระโพธิสัตวมี
อารมณอยางนี้ แตวาใหเปนไปตามบารมี
เพราะวาบารมีของพระโพธิสัตวนั้น ถึงแมวาจะเปนการเริ่มตน การปรารถนาพุทธภูมิ
กําลังใจที่เต็มเปยมดวยความเมตตาปรานี ก็จะมีพระโพธิสัตวมาก จะมีพวกมาก จะมีบริวารมาก การ
มีพวกมาก ลูกนองมาก การบริวารเปนการฝกกําลังใจของนักปฏิบตั ิพวกพุทธภูมิ เพื่อจะไดซอม
กําลงใจของเราวาเรามีความหนักแนนเพียงใด ถาจิตใจเรามีความทอถอยนั้น ความหมายวา กําลังใจ
การจะกาวขึ้นไปพุทธภูมิยังมีกําลังใจออนมากนัก การปรารถนาพุทธภูมิจะตองมีทั้งขันติ และ
ก็โสรัจจะ ขันติมีความอดทนตอความยากลําบากทุกประการ เพื่อความสุขของปวงชน โสรัจจะ
ถึงแมจะกระทบกระทั่งทําใจใหตนไมสบายก็ตามทําหนาใหแชมชืน่ อยูเสมอ นี้เปนกาวแรกสําหรับ
พุทธภูมิ
ที่ทานปรารถนาโพธิญาณ แตวากําลังใจสวนหนึ่งทีจ่ ะละเวนไมไดนนั้ ก็คือพระนิพพาน จง
อยาคิดวาถาจิตยังเกาะพระนิพพานแลวความเปนพุทธภูมิจะหายไปถามีอารมณอยางนี้จะตองถือ
เปนผูอารมณใจต่ํา กาวไมถึงพระพุทธภูมิ คือคุณควรตองมีความรูสึกอยูเสมอวาเราคือเปนผูตองการ
พระนิพพาน อารมณใดที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนําในดานวิปสสนาญาณ ตองเกาะให
ติด และมีกําลังจิตใชปญญาพิจารณาไวเสมอเพื่อความสุขของจิต เพื่อปญญาเลิศ นอกจากนัน้ และก็
มีจิตตั้งไวเสมอวา ถาหากจิตของเราบริสุทธิ์ผุดผองเมื่อไหร เมื่อนัน้ บารมีของเรานี้ไซรจะเขาเต็ม
เปยมในขั้นพุทธวิสัย ชื่อวาการปรารถนาพระโพธิฌานของเรานี้เขาถึงแน แตวา การที่จะเขาพระ
นิพพานคนเดียวนี้ เราไมเขามองใจเขาไววาบุคคลใดทีม่ ีความทุกขในโลก ที่ยังมีความฉลาดไมพอ
บุคคลนั้นเราเองจะเปนผูอุมเขไปสูแดน เอากันตบรมสุข ก็คือพระนิพพาน อันนี้เปนกําลังใจของ
ทานที่ปรารถนาพระโพธิญาณ ในบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ที่วากันมาเปนเวลาที่ยาว เกินไป
สําหรับตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ใชกําลังใจตามที่ทานเห็นสมควร ทานที่มี
ความพอใจในดานมโนมยิทธิ ก็คือการฝกสมาธิ ใหสนใจภาวนาพิจารณาตามนัน้ ถาพอใจใน
กรรมฐานปกติมีความคลองในคําภาวนาแบบไหน ในการปฏิบัติแบบไหนใชแบบนั้น ถาทาน
ทั้งหลายมีความตองการพระนิพพาน จิตใจของทานก็คดิ เสียวารางกายของบุคคลอื่นใด จะมีภาระ
เปนประการใด ก็ชางเราไมสนใจวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ไมมีความหมายสําหรับเราเปนอันวา
ชาตินี้เปนชาติสุดทายที่เราจะตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร ขึ้นชื่อวามนุษยสมบัติ เทวสมบัติ
พรหมสมาบัติ เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการก็คือ พระนิพพาน หลังจากนั้นทานก็ทํากําลังจิตทุก
ทานใหทรงสมาธิ ที่เห็นวาสมควร

ตอนี้ไป ขอใหทุกทานตั้งกายใหตรงตั้งจิตใหมนั่ กําหนดลมหายใจเขาหายใจออกใชคํา
ภาวนาและพิจารณา ตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยนิ สัญญาณ บอกหมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 35
เวลาที่ทานที่เจริญพระกรรมฐาน
ถาหากวาใชอารมณอื่นอยูแ ลวคลองก็แลวไปถายังใช
อารมณไมคลอง ถาจะเอาใจเขาไปจับ เอาตาเขไปจําภาพพระพุทธรูป แลวก็หลับตานึกถึงทาน แลว
ตอนนั้นจะใชคําภาวนาและพิจารณาอะไรก็ไดตามอัธยาศัยแตวาใจอยาทิ้งอารมณหรือภาพ
พระพุทธรูปเสีย จะเปน พุทธานุสสติ อันนี้จะเปนปจจัยใหทานถึงพระนิพพานไดเร็วๆ เพราะวา
พระกรรมฐาน 40 กอง กองที่มีความสําคัญที่สุด จะเขาถึงพระนิพพานไดงายก็คอื พุทธานุสสติ
กรรมฐาน
สําหรับตอไปนี้ อาตมาก็ขอพูดการกาวเขาไปสูพระนิพพาน การเขาไปสูนิพพานนี่จัดวา
เปนชั้นๆ ไป ไมใชวาอึกอักเราจะโดดเขาไปหาพระนิพพานเลยทีเดียวการเจริญสมาธิมีอยูหลาย
แบบดวยกัน จะขอพูดถึงการเจริญสมาธิ การกาวเขาไปใกลพระนิพพานชัด อันดับแรกองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา คนเราถาละความโลภได ละความโกรธได ละความหลงไดก็ถึงพระ
นิพพาน นี่การละก็ตองแบงเปนอันดับไป
อันดับแรกอาตมาจะขอพูดถึงอันดับตน แบบตนที่เรียกกันวา กัลยาณชน ก็คือมีจิตคิดอยู
เสมอวา เราไมตองการจะยือ้ แยงทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น มาเปนทรัพยสมบัติของเราวิธีแหงการ
โกง จะเปนการโกงดวยกรณีใดๆ ก็ตาม เราไมเอา ถาเขาไมให ถาจะไดมาก็ขอใหไดมาโดยชอบ
ธรรม แตวาการแสวงหาทรัพยสินดวยสัมมาอาชีวะ คือลงทุนนอยไดกําไรมาก อยางนี้พระพุทธเจา
ไมถือวาเปนความโลภ สําหรับ สาธุชน อารมณจิตอยางนี้มีในกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัท
บางหรือเปลา ทานทั้งหลายเคยคิดบางไหมวาเราอยากจะโรงเขา เราอยากจะยื้อแยงทรัพยสมบัติของ
บุคคลอื่น ถาหากวาอารมณอยางนีไ้ มมกี ็แสดงวาจิตสวนนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทกาวเขาไปสู
นิพพานจุดหนึง่
แลวประการที่สอง อารมณของความโกรธ นี่พระพุทธเจาจัดไวใน บุญกิริยาวัตถุ 10
ประการ หรือ 3 ประการหรือทานไมเรียกโกรธ ทานเรียกวาศีล (ทาน ศีล ภาวนา ) การระงับความ
โกรธก็คือ การทรงศีลบริสุทธิ์ ศีลที่จะคิดวาบริสุทธิ์ในตอนนี้กเ็ ปนศีล 5 กําลังใจของบรรดาทาน
พุทธบริษัทมีกาํ ลังใจเต็มแลวหรือยัง ในการที่จะทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ ถากําลังของทานเต็ม ก็แสดง
วากาวที่สองที่ทานทั้งหลายจะกาวเขาไปใกลพระนิพพาน ใกลเขาไปอีกจุดหนึ่งแลว
ประการที่สามความหลง ตัวนี้สําหรับ สาธุชน องคสมเด็จพระสัมมารสัมพุทธเจาตรัสวา
ทานจะตองตาย เมื่อชีวิตของเราทรงอยูมันก็จะแกเขาไปทุกวัน ในที่สดุ เราก็ตองตาย เรารูตัวเราจะ
ตาย เราก็ไมประมาทในการทําความดี เพราะการที่จะตัดโลภะ ความโลภ ก็ตองอาศัยมีการใหทาน
เปนสําคัญ ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีอารมณเมตตาปรานี มีความสงสาร มีความ
ประสงคอีกอยางเดียวคือตองการจะให ไมตองการจะยือ้ แยงทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น การใหก็

ตองเปนไปตามกาลตามสมัย ตามภาวะทีเ่ ราจะมีทรัพยสนิ แบงใหไดหรือไม ไมใชวา มีแลวก็ใหจน
หมดตัว
การใหตามคติของพุทธศาสนาในเรื่องของ เวสสันดรชาดก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
กลาววาตองแบงไวเปนสี่สวนดวยกัน จัดไวเปนสี่สวน คือวา
สวนที่หนึ่ง ชําระหนี้เกา ไดแกเลี้ยงบิดา มารดา ใหมีความสุข
สองเปนเจาหนี้ใหม ไดแกเอาทรัพยหรือจัดทรัพยสมบัติไวสําหรับเลีย้ งลูกเลี้ยงหลานที่อยู
ในภาวะที่เราจะตองเลี้ยง
อันดับที่สามทิ้งเหว ไดแกเตรียมไวกินเสียใหพอ
อันดับที่สี่ฝงไว ไดแกการทําบุญ ใหทาน
หมายความวาตองจัดลําดับทรัพยไวเปนสีส่ วน แตคําวาสี่สวนนี้ ไมใชบาทแบงเปนสี่สลึง ดู
ตามความสําคัญวาหนึ่งที่เราจะเลี้ยงบิดามารดาหรือผูมีคุณ สองจะเลี้ยงลูกธิดา สามเลี้ยงตัวเอง
จํานวนเงินหนึง่ บาทเทาไรจึงจะพอ แลวสวนที่เหลือนั้น ถึงมันจะเหลือนิดเหลือหนอยก็ตามที นอม
ไปในการใหทานและบําเพ็ญกุศลนี่การบําเพ็ญกุศลตองจัดทรัพยประเภทนี้ ไมใชมีเทาไรก็ใหหมด
เทานั้น โดยไมมีเทาไรก็ใหหมดเทานัน้ โดยไมคํานึงวาเราจะลําบากตอภายหลัง ถาทําอยางนี้ใหไป
แลวเกิดความลําบากภายหลังอานิสงสมันจะมัวหมอง เพราะจิตจะไมมีความสุข
นี่การใหทานหรือการถวายทานแกพระ มากหรือนอยก็ตาม ตามกําลังที่เราจะพึงใหได
สงเคราะหไดแตไมเดือดรอนเราภายหลัง อยางนี้พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ถาจิตใจของบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย นอยอยูอ ยางเดียว วาเราตองการจะสงเคราะห แลวเมตตา ไมตองการจะยื้อแยง
ใคร อยางนี้ชอื่ วาความโลภของทานเหลือบางเต็มที ยังมีอยูเพียงวาเราตองการความร่ํารวย ยังไมถือ
วาเปนความโลภ เพราะถือวาติดในทรัพยสินอยูบาง แตวาเปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายไมไปอบายภูมิ ถาอารมณคิดอยูอ ยางนี้เปนปกติ จิตของทานมีอยางเดียวก็คือจะตองไป
สวรรคเปนสําคัญ ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา ทานนัง สัคคโส ทานัง ทานยอมเปนปจจัย เปนบันได
ใหเกิดสวรรค ทานเปนปจจัยใหเกิดความสุขในชาติปจจุบัน เพราะการให บุคคลผูใหยอมเปนที่รัก
ของบุคคลผูรับทานเรามีมิตรมากเราก็มีความสุขมาก เวลาตายเราก็ไปสวรรค นี่เปนอับดับหนึ่ง
ประการที่สองโทสะความโกรธ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหพจิ ารณาศีล 5 เปน
สําคัญ วาศีล 5 ที่จะเกิดขึ้นมาไดนั่นก็เพราะอาศัยเมตตา ความรัก นี่ความจริงใหอับดับตน ความ
โกรธยังมีอยู แตวาองคสมเด็จพระบรมครูก็ยังสรรเสริญวาคอยควบคุมกําลังใจของเราอยาใหละเมิด
ในศีล คืออยาคิดฆาสัตว อยาคิดลักทรัพย อยาคิดประพฤติผิดในกาม อยาคิดพูดมุสาวาท อยาคิดดื่ม
สุราเมรัย แตวา ถาใหมๆ มันก็ยังเผลอไปบาง อะไรบาง ก็เปนของธรรมดา ถาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยทัว่ หนาระมัดระวังไวเสมอ ตามที่อาตมาเคยแนะนําใหคนเขาใชวา ศีล 5 ควรจะรักษา
ไดทุกวัน อยาใหศีลขาด ใหมๆ ก็จงอยารักษาตลอดวัน ใหใชเวลาตั้งแต 6 โมงเชาถึง 7 โมงเชา คิด
วาชั่วเวลาเทานี้เราจะไมยอมทําลายศีล 5 หลังจากนัน้ ก็ทําไปตามปกติ ทานผูรับไปปฏิบัติเพียงแคไม

ถึงสามเดือน ทานบอกวาเวลานี้รักษาไดตลอด 24 ชั่วโมงแลว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะจิตมันชิน
อันดับแรกอยาบังคับใหมันมากเกินไป มันจะเกิดอาการกลุม แครักษาไวไดวันละ 3 ชั่วโมงก็พอพอ
3 ชั่วโมงเรื่อยไปๆ ไปไมชาอาการชิน เมื่ออารมณชินแลวก็ปรากฏรักษาไดตลอดวันถาจิตใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทรงศีลไดตลอดวัน นีว่ าศีลไมขาดดวยอํานาจของเจตนา อยาลืมวา
ศีล 5 ตองมีเจตนาเปนสําคัญ ศีลจะขาด สัตวที่จะตองตาย ที่เราตั้งใจจะฆา อยางนีศ้ ีลไมขาด เปนตน
นี่ขออื่นก็เหมือนกัน นีห่ ากวาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนมีความสามารถควบคุมอารมณจิตไดอยาง
นี้ ก็จัดวาเปน สาธุชน
เปนอันวาเมื่อทานสามารถระงับความโลภได เพราะการใหทานเปนปจจัยไมคิดจะยือ้ แยง
ทรัพยสมบัติของใคร คิดจะให ถาใหมาก ใหนอยก็สุดแลวแตทรัพยที่จะพึงมี หรือผูมีโอกาสจะพึง
ได แตทวาทรัพยไมมี เราก็งดการให อยางนี้ไมขึ้นชื่อวาขาดเมตตา เพราะทรัพยมันไมพอจะให ถา
เต็มใจจะให ก็ชื่อวาเปนการทําลายความโลภ เมื่อทําลายความโลภดวยอาการเบา แบบนี้ได สามารถ
ทรงศีล 5 ประการไดครบถวน พระพุทธเจาทรงเรียกวา สาธุชน คําวา สาธุชน นีแ่ ปลวาคนดีถา
ประพฤติไดเพียงเทานี้ อารมณของทาน โอกาสที่ทานจะพึงตายแลวตกนรกเปนเปรต เปนอสุรกาย
เปนสัตวเดรัจฉานไมมี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาศีล 5 เปนการปองกันอบายภูมิ นี่ถาเปนเพียง
อารมณคิดเบาๆ แตวาทรงตัวไวไดนะจิตคิดเบาๆ ทรงตัวไวไดอยางนี้เขาเรียกวามีสมาธิขึ้นเบาๆ
หรือวาเปนผูทรงสมาธิ
ทรงสมาธิ ไมไดหมายความวาไปนั่งภาวนาจึงจะมีสมาธิ สมาธิแปลวาการตั้งใจ ที่เราคิด
ตั้งใจวาเราตจะไมยื้อแยงทรัพยของบุคคลอื่น ตั้งใจจะสงเคราะหบุคคลที่มีความทุกขใหมีความสุข
อยางนี้จดั วาเปนสมาธิใน จาคานุสสติกรรมฐาน เปนสมาธิแทที่เราไปนั่งภาวนาเปนสมาธิ พอเลิก
มาแลว อารมณจิตยังมีอารมณเปนอกุศลนั่นยังไมแท แตนี่อกี สมาธิหนึ่ง นัน่ ก็คือ สีลานุสสติ
กรรมฐาน หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทคิดอยูเสมอวา ไปควบคุมกําลังใจใหทรงศีลบริสุทธิ์ มันจะ
เผลอไปบาง ไมบริสุทธิ์บางเปนบางวันก็ตามที อยางนี้กช็ ื่อวาเปนผูมีสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน
หรือไมตองไปนั่งหลับตาก็ได จิตใจคิดไวเสมอ ตัวนี่แหละเปนตัวแท
แลวในขอที่สาม คําวาตัวหลง เราคิดถึงวารางกายของเรานี่ เราไมหลงวามันจะทรงอยูต ลอด
กาล ตลอดสมัย มันตองมีความตายในทีส่ ุด เราไมมีความประมาทในชีวิต คิดวาถาเราจะตายก็ตาย
อยางคนดี เมือ่ เราจะอยูก ็อยูอ ยางคนดี อยูอ ยางคนดีมีอะไร คือไมยื้อแยงทรัพยของเขา คิดแตจะให
ฝายเดียว มีจิตเมตตาเปนอารมณดี มีอารมณทรงศีล 5 บริสุทธิ์ เปนคนดี แตวาอยูก ็อยูอยางคนดี นีถ่ า
ตายเปนผีกเ็ ปนผีดี คือผีประเภทนี้ ตายแลวอยางเลวไปสูสวรรค อยางนี้ชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษัท
มีศีล มี จาคานุสสติกรรมฐาน มี สีลานุสสติกรรมฐาน มี มรณานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ อารมณ
คิดอยางนี้ไวเสมอๆ ตลอดวัน เผลอบางไมเผลอบาง ไมนั่งหลับตาสมาธิเลย ก็ชื่อวาเปนผูมีสมาธิใน
อนุสสติทั้งสามประการตามที่กลาวมาอยางนี้จัดเปน สาธุชน คนดี

ตอไปองคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ถาบรรดาทานพุทธบริษัทมีอารมณทรงสมาธิ คือตัดกั้น
ตั้งใจแนวแน คิดไวเสมอวาอยางไรก็ตามที เราจะไมพยายามทํารายทําลายชีวิตทรัพยสินของบุคคล
อื่น ไมยื้อแยงเขา เราจะตัง้ ใจสงเคราะหคนและสัตวในโลกใหมีความสุขตามกลังที่เราจะพึงทําได
อารมณนี้แบบสนิทประจําใจของบรรดาทานพุทธบริษัท จะหลับอยูจะตื่นอยูคิดเสมอ คําวาหลับอยู
หมายถึงตื่นขึน้ มาเมื่อไร จิตใจก็คิดไวเสมอวาถาเรามีทรัพยสิน พอจะเหลือใชเหลือสอย เราจะ
สงเคราะหคนที่มีความทุกขกวาเรา ใหเขามีความสุขตามสภาพที่เราจะพึงชวยเหลือไดจิตใจยึดมัน่
อยูแบบนี้
ประการที่สอง จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ประกอบไปดวยความเมตตา
ปรานี ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ มีจิตใจยึดมั่นในศีล 5 เปนอารมณ
แลวประการที่ 3 มีความไมประมาทในชีวติ คิดวาชีวิตของเรานี้ ไอความตายไมมีนิมติ และ
เครื่องหมาย จะคิดวาวันนี้ เราจะมีชวี ิตอยูว ันนี้ แลวพรุง นี้ เราจะทําโนนทํานี่ มันก็ไมแนนกั มัน
อาจจะตายเสียกอนก็ได ไอกจิ การงานที่เราจะพึงทําเราจะไมทําลายมัน หนาที่ของเรามีเพียงใดทําไป
ตามหนาที่ใหครบถวน แตไมประมาทในชีวิต คิดวาจะตองตายในขณะนี้อยูเ สมอ อยางนี้ชื่อวาทาน
เปนผูมีฌานใน จาคานุสสติกรรมฐาน แลวก็อารมณเปนฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน อารมณเปน
ฌานใน มรณานุสสติกรรมฐาน อยางนี้องคสมเด็จพระพิชิตมาร ทรงเรียกวา กัลยาณชน คนใจงาม
นี่เรียกวาตามพระพุทธเจา ทานเรียกคนใจงาม คนใจงารมอยางนี้เรียกผูทรงฌาน
ถาทรงฌานทั้ง 3 ประการอยางนี้ไดเปนปกติ ตายจากความเปนคนก็เปนพรหม กาวเลย
สวรรคชั้นกามาวจร ขึ้นไป ถาหากวากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคิดไวเสมอวาเรา
ตองการจะใหทาน สามารถคุมศีลใหแบบสบายคือไมตองระมัดระวังศีลก็ไมขาด ไมลืมความตาย
เปนอารมณ นอกจากนัน้ ก็มอี ารมณ นอกจากนั้นก็มีอารมณแถมอีกนิดหนึ่ง ก็คิดวาการ เกิด แก เจ็บ
ตาย นี้มันเปนทุกข นับตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตาย เราไมมีความสุขอยางจริงจับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทุกขทมี่ ปี ระจําก็คือนิพัทธทุกข ทุกขความหนาว ความหิว ความกระหาย ความรอน การ
ปวดอุจจาระปสสาวะ กระทบกระทั้งกับอารมณที่เราไมพอใจอยูตลอดกาลตลอดสมัย ฉะนั้นจะเห็น
วาถาการจะเกิดเปนมนุษยกด็ ี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดีมันไมมีความหมาย มันไมหมดในความ
ทุกข เราจะแสวงหาจุดแหงความสุขคือพระนิพพานเปนอารมณปกติ อยางนี้สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ทรงกลาววาทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน เมื่อกาวเขาสูการเปน พระโสดาบัน แลว การจะ
เขาถึงพระนิพพานก็เปนของงาย แตทวาเวลาหมดแลวบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทานนั่งคอย
มานาน ทานก็เมื่อ แตแตนไี้ ปขอทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใช
ทําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาบอกหมดเวลา
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การเจริญพระกรรมฐาน ถือเอาพระพุทธรูปเปนสรณะนีด่ ีมาก เพราะวากรรมฐานเปนของ
พระพุทธเจา ถากอนจะหลับตาลงไป ลืมตาดูพระพุทธรุป พอจําภาพไดแลวก็หลับตานึกถึง
พระพุทธรูป แลวก็ภาวนาวา พุทโธ หรือ อรหัง หรือ สัมมาอรหัง ตามใจทาน คําภาวนานี่อาตมาไม
จํากัดเพราะจะมีผลเสมอกัน แลวถาบังเอิญขณะที่นั่งนึกจําภาพพระพุทธรูป รูปหายไปเลือนไปก็ลืม
ตามาดูใหมการเจริญพระกรรมฐานนี่หลับตาบาง ลืมตาบางไดไมขัดของ ไมใชตามที่เขาลือกันบอก
วาการเจริญพระกรรมฐานยังไมถึงกําหนดลืมตาแลวเปนบา นี่ไมใชแน ไมมีใครบา นี่เพื่อเปนการ
ฝกสมาธิ จะไดจําไดวาขณะใดที่จิตเรายังนึกถึงภาพพระพุทธรูปอยู เปนอันวาขณะนัน้ จิตมีสมาธิ ถา
ภาพพระพุทธรูปเลือนไปจากใจ ก็เปนอันวาสมาธิเคลื่อนไป เราดึงภาพใหเกิดความรูสึกเห็นภาพไม
ไหว ก็ลืมตาดูใหม สลับกันมาสลับกันไปแบบนี้ ไมชาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทจะทรงภาพ
เปนกสิณใหทรงตัว สมาธิก็ทรงตัว หนักๆ เขาเราไมตองมองภาพพระพุทธรูป นึกขึ้นมาเมื่อไรเห็น
ภาพพระพุทธรูปทันที เปนวิธีการที่ฝกสมาธิแบบงายๆ ก็ดูภาพพระพุทธรูปเปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน ดวย แลวก็เปนกสิณดวย นี่เปนวิธีฝกสมาธิ โดยไมตอ งใชลีลามากนัก แลวก็มีผลดี
สําหรับมา 3 วันคราวนี้ก็จะขอพูดเรื่องสาย สุกขวิปสสโก ซึ่งเปนสายงายๆ จะใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั พยายามจับจุดรักษากําลังใจเขาไว จะไดเปนที่พึ่งของตนแนนอน ทวาองคสมเด็จ
พระชินวรตรัสวาถาเรายังไมถึงพระโสดาบันเพียงใด ก็ถือวายังเปนอนิยตบุคคล เปนคนที่ไม
แนนอน ตามที่องคสมเด็จพระชินวร ทรงปรารภ เปสการี ลูกสาวนายชางหูกวา
สมัยนั้นเมื่อองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู สมเด็จพระบรมครูเคยเสด็จ
ไป เมืองอาฬวี ในตอนตน ขณะนั้นลูกสาวของนายชางหูกมีอายุ 16 ป เธอมีโอกาสไดมาฟงเทศน
ของพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสเทศนแบบยอวา ชีวติ เปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง
ชีวิตหมายถึงการทรงชีวิตอยูไ มแนนอน ความตายมันแนนอน ขอทานทั้งหลายจงอยาประมาทใน
ชีวิตจิตจะตัง้ ไวอยูเสมอเพื่อทรงความดี องคสมเด็จพระชินศรีพูดยอๆ เพียงเทานี้แลวก็เสด็จกลับ
ตอมา 3 ป เด็กคนนี้มีอายุได 19 ป เชาวันหนึ่งองคสมเด็จพระชินศรีทรงใชอํานาจพระพุทธ
ญาณตรวจดูอปุ นิสัยของสัตว ก็ปรากฏวาภาพเด็กสาวคนนี้ปรากฏขึ้นในขายพระญาณ สมเด็จพระ
พิชิตมารก็สงสัยวานี่เรื่องราวเปนอยางไร เด็กคนนี้เราเคยเทศนืใหฟงมา 3 ปโนน เมือ่ ทรงพิจารณา
ไปก็ทราบวา วันนี้ตอนสายเด็กคนนี้จะตองตายเพราะอุบัติเหตุ สมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงใคร
ครวญวาธรรมะที่เราสอนไปแลวเธอสนใจหรือเปลา องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบวาการ
เทศนวนั นั้นคนฟงนับเปนรอยๆเรือนพัน แตวาพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทรงธรรมไมได
มีผลกับคนอื่นเลย มีผลกับเด็กคนนี้คนเดียว เด็กคนนี้มคี วามรูสึกอยูเสมอวา ชีวิตเปนของไมเที่ยง
ความตายเปนของเที่ยง ไมประมาทในการปฏิบัตคิ วามดี มีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา บิดา

มารดาตักเตือนสั่งสอนแบบไหน เธอเชื่อ ปฏิบตั ิตามทุกอยาง จิตใจก็ตั้งอยูในพรหมวิหาร 4 มีศีล
บริสุทธิ์
พระองคก็ทรงพิจารณาตอไปอีกวา ถาเธอตายในตอนสายวันนี้ ถาเราไมชวยเธอ เธอจะมี
คติแนนอนไหม คําวาคติแนนอนนี่หมายความวาตายแลวจะตองไมหวนกลับไปสูอบายภูมิ จะมีทาง
เดียวคือไปสวรรค แลวก็มีจติ ใจมุงหนาไปตรงเพื่อพระนิพพาน สมเด็จพระพิชิตมารทรงทราบดวย
อํานาจพระพุทธญาณวาถาเราไมชว ยเธอ เธอจะมีคติไมแนนอน การตายของเธอคราวนี้อาจจะไป
สวรรคก็ไดจะไปนรกก็ได อยางนี้เขาเรียกวาคติไมแนนอน ถาแนนอนก็ตองไปสวรรคฝายเดียวจึง
ทรงพิจารณาวาถาหากวาเราจะสงเคราะหเธอ เราจะเทศนแบบไหนเธอจึงจะมีมรรค มีผล สมเด็จ
พระทศพลก็ทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวา ถาถามปญหา 4 ขอกับเธอ เมื่อเธอตอบแลว เรา
ใหสาธุการ ครบสี่ครั้งเธอจะไดบรรลุพระโสตาปตติผล ถาตายจากความเปนคน เธอก็จะไปเกิด ชัน้
ดุสิต อาศัยบุญบารมีอันนี้ตอไปเธอบําเพ็ญบารมีตอก็จะไดสําเร็จอรหัตผลเขาสูพระนิพพาน
สมเด็จพระพิชติ มารเมื่อทรงทราบ ตอนเชาตรูพระบรมครูเสด็จไปแตผูเดียวขอเลายอเพราะ
เรื่องนี้เลาใหฟง หลายครั้งแลว ในที่สุดเธอก็มา มาทีหลังเขาเพื่อน สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
มองดูหนาเธอ เพราะเธอมาทีหลังเขา นั่งไกลมาก สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาหนาเธอ เธอก็ทรงวา
เวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองการใหเขาไปใกล จึงเขาไปใกลองคสมเด็จพระจอมไตร
เมื่อเขาไปแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัสถามวา ภคินี ดูกรนองหญิง เธอมาจากไหน เอ
ตอบวาไมทราบพระพุทธเจา ทานก็ถามตอไปวา เธอจะไปไหน เธอก็ตอบวาไมทราบพระพุทธเจาขา
ทานก็ถามตอไปวา เธอไมทราบหรือ เธอตอบวาทราบพระพุทธเจาขา ทานถามวา เธอทราบหรือ
เธอก็ตอบวาไมทราบพระพุทธเจาขา การตอบแบบนีท้ ําใหผูใหญไมชอบใจ หาวาเด็กลอเลียน
พระพุทธเจา
ตอมาพระพุทธเจายับยั้งเสียงตอตานของบรรดาประชาชนสวนใหญ เมือ่ เขาสงบ พระองคก็
ถามวาที่ตถาคตถามเธอวามาจากไหน เธอตอบวาไมทราบหมายความวาอยางไร
เธอก็ตอบวาการที่หมอมฉันมาจากบานมาที่นี่ สมเด็จพระชินศรียอมทราบดวยอํานาจพุทธ
ญาณ แตคําถามนั้นไมไดถามแบบนี้ ถามวากอนจะเกิดมานี่หมอมฉันมาจากไหน อันนี้หมอมฉันไม
ทราบพระพุทธเจาขา
พระพุทธเจาก็ทรงใหสาธุการวาถูกแลว สมเด็จพระประทีปแกวถามวาเธอไมทราบหรือ
เธอตอบวาทราบพระพุทธเจาขา นั่นหมายความวาอยางไร
เธอตอบวาเธอทราบแนนอนวาอยางไรเธอก็ตองตาย ชีวิตไมทรงอยูไดตลอดกาลตลอด
สมัย ตองตายแนสักวันหนึ่ง
พระพุทธเจาก็ใหสาธุการ พระพุทธเจาถามเธอวาที่ตถาคตถามวาเธอทราบหรือ เธอตอบไม
ทราบหมายความวาอยางไร เปนขอที่สี่

เธอก็ตอบทูลองคสมเด็จพระมหามุนีวา หมอมฉันจะตายเชา ตายสาย ตายบาย ตายเทีย่ ง ตาย
ดวยอาการอยางไร หมอมฉันไมทราบพระพุทธเจา ทราบแตเพียงวาตายแย แตไมรูอาการของตาย
ไมรูเวลาตาย
สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงใหสาธุการเปนวาระที่สี่ เธอก็บรรลุพระโสดาปตติผล
ตอไปองคสมเด็จพระทศพลเสด็จกลับ ชาวบานกลับ เธอก็ไปหาพอ พอคอยอยูสายจัด กลัง
จะทอหูก มือจับกระสวยมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งจับฟมหลับ เพราะมันสาย หิวก็หวิ สายก็สาย เพลียก็เพ
ลัย เมื่อลูกสาวเดินไป ไมทนั สังเกต เอาตัวกระทบฟมเขา ฟมไหว พอตั้งใจจะพุงกระสวยอยูแลว ก็
เลยพุงกระสวยไปโดยแรง เลยพุงพลาดไปถูกเอาอกลูกสาวลมลงถึงกับความตาย ตายแลวเธอก็ไป
ชั้นดุสติ
นี่เปนอันวาองคสมเด็จพระธรรมสามิสรถือวาบุคคลใดที่จะมีคติแนนอน ก็ตองเปนพระ
โสดาบัน ฉะนั้น3 วันนี่กจ็ ะขอพูดสาย สุกขวิปสสโก ซึ่งเปนสายปฏิบตั ิงายแตวาทานทั้งหลายจะใช
ลีลาในหลักของ วิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ อาตมาไมหาม แตขอใหคงหลักการไว
เพราะเปนการปฏิบัติสบายๆ การปฏิบัติสบายๆ ก็อยาลืมลีลาที่องคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนกับ
เปสการี หรือเทศนกับชาวบานวา ชีวติ เปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง อยางไรๆ พวกเราก็
ตายแนแลว เธอทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงคิดวากอนทีเ่ ราจะตาย เราก็สรางความดีไวกอ น
ถาอยูเปนมนุษยเราก็จะอยูอยางคนดี ถาตายเปนผีแลวก็จะเปนผีดี
นี่การอยูเปนมนุษย การอยูเปนคนดีเปนอยางไร นีว่ ากันถึงพื้นฐานของพระโสดาบัน ความ
จริงพระโสดาบันนี่มี 3 ชั้น เอกพิธี โกลังโกละ สัตตขัตตุปรมะ ขอพูดในชั้นของ สัตตขัตตุปรมะ ขั้น
แบบเบาๆ นี่วา เปนอันดับทีอ่ อนที่สุด นั่นก็คือนึกถึงความตายอยางเชนเดียวกับ เปสการีธิดา วาเรานี่
มันตายแน ลืมตาขึ้นมาเวลาเชา ในวันนี้เราจะมีโอกาสเห็นพระอาทิตยในวันพรุงนีห้ รือไม เราไม
แนนอน ฉะนั้นธรรมใดทีอ่ งคสมเด็จพระชินซรวาเปนปจจัยแหงพระโสดาบัน เราจะปฏิบัติธรรม
นั้นใหทรงตัว ใหมๆ มันก็จะฝนอารมณอยูบาง แตถาหากวานานๆ ไป อารมณมนั จะชินมันก็จะมี
อาการทรงตัว ชินตรงไหน ชินนึกถึงความตายไวเปนปกติ วาเราจะไมประมาทชีวิต เราจะคิดไว
เสมอวาความตายอาจจะปรากฏกับเราเดีย๋ วนี้ อยาไปคิดวาอีกสามเดือนถึงจะตาย อีกหาปถึงจะตาย
อีก 20 ป ถึงจะตาย อยางนัน้ ไมถูกหรือคิดวาถาเราหายใจเขาแลวเราไมหายใจออกเราก็ตาย หายใจ
ออกแลวเราไมหายใจเขาเราก็ตาย เราจะเห็นวาบางคนคุยๆ กับเรา รางกายเขาแข็งแรงดี อยูๆ เขาก็
ตายไปเฉยๆ ไอคําวาตายเฉยๆ หมายความวาจะตายดวยอาการอยางไรของมันก็ชางเถอะ แตอาการ
ตายนี่ฉับพลัน ซึ่งเราไมคาดคิดอยางนี้มีอยูม าก
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัทคํานึกถึงคําสอนขององคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจา นึกถึง
ความตายไวเปนอารมณ จะไดมีความไมประมาทในชีวิต การนึกถึงความตายไวเปนอารมณ
พระพุทธเจาเรียกวา มรณานุสสติกรรมฐาน แลวคนทีน่ ึกถึงความตายไวเปนอารมณนี่เปนคนกลา
จะทําใหไมมีความหวาดหวัน่ ในความตาย เพราะอะไร เพราะพรอมทีจ่ ะสรางความดี ความดีที่เราจะ

สรางเขาไวก็เปนความดีขนั้ พระโสดาบัน อยาสรางใหมนั ต่ํากวานั้น ถือวาขั้น พระโสดาบัน สัตตขัต
ตุง นี่เปนอันดับต่ําที่สุดของชีวิต ที่เราพบศาสนาขององคสมเด็จพระธรรมสามิสรแลวเราตองทรง
ใหได ทําอยางไร
อันดับแรกก็พจิ ารณาถึงความดีของพระพุทธเจา ความดีของพระธรรมความดีของพระอริย
สงฆ ขอทายนี่อยาลืมนะวาอาตมาจํากัดใชคําวาพระอริยสงฆคือพระในพุทธศาสนามีมาก เปนพระ
ขั้น ปุถุชน หนาแนนไปดวยกิเลสก็มี เปนพระที่เปน สาธุชน มีศีลบริสุทธิ์ก็มี พระที่เปน กัลยาณชน
มีฌานสมาบัติก็ดี พระทีเ่ ปน พระอริยชน เปนพระอริยเขาก็มี
แตพระที่เปน ปุถุชน หนาแนนไปดวยกิเลส อยางนี้ไหวไมมีผล เพราะแกเลวมาก ถาเปน
ปุถุชน พระที่เปน ปุถชุ น เปนคนหนาแนนไปดวยกิเลส อันนี้ไมควรเคารพความดี แมแตศีล 5 แกก็
ไมเคารพ อยางนี้ไมควรจะสนับสนุน ไมควรจะกราบไหวบูชา เราบูชาคนเลว เราก็เลวไปดวย เขา
ชวยเราเลว การทําบุญพระพุทธเจาบอกวา ปุญญัก เขตตัง ใหเลือกเนื้อนาบุญ เหมือนกับหวานพืช
ถาเราหวานพืชลงไปในนาลุม น้ําก็ทว มหมด พืชไมขึ้น พอหวานพืชไปที่ดินดอนเกินไปมันก็ไมขนึ้
เพราะมันแหงแลง ตองหาทีเ่ หมาะๆ ดีๆ สบายๆ พืชจะขึ้นไดโดยสะดวกไมขาดแคลนน้ํา ไมขาด
แคลนอาหาร ขอนี้มีอุปมาฉันใด แมการบําเพ็ญกุศลก็เชนเดียวกัน ปุญญัก เขตตัง องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาใหเลือกเขตนาบุญนี่ถาวาทานเปนปุถุชนคนหนาแนนไปดวยกิเลส บวชเขาไป
พระพุทธศาสนาแลวไมเคารพในพระธรรมวินยั อันนี้ไมมีความหมาย
สําหรับทานที่เปน สาธุชน ผูมีศีลบริสุทธิ์นี่ได ทําบุญแลวไดผล แตคติของทานก็ยังไม
แนนอน อาจจะเผลอชั่วไปก็ได ถาเปน กัลยาณชน ผูทรงฌานโลกียฌานโลกียถาอารมณดีฌานก็ทรง
ตัว ถาอารมณหวั่นไหวนิดเดียวฌานก็สลายตัวเพราะจะเอาแนนอนไมได ฉะนัน้ อาตมาจึงจํากัดลง
ไปวาสําหรับ พระอริยเจา หรือ อริยสงฆ นี่เปนเรื่องแนนอน เพราะอริยสงฆตั้งแตพระโสดาบันไป
ไมมีเดินทางมาหาความชัว่ มีแตเพียงกาวเขาไปสูความดี
นี่การที่บรรดาทานพุทธบริษทั
ที่จะถวายความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามประการ
สําหรับพระพุทธเจากับพระธรรมไมมีความสําคัญ
คําวาไมสําคัญหมายความวาไมตองวินจิ ฉัย
อยางไรๆ ทานก็ดแี น แตพระสงฆแลวละก็วินจิ ฉัยกันกอน วินจิ ฉัยแบบไหน ประวัติมีมาก เลือกเอา
ประวัติของพระอริยสงฆทั้งหลายที่มีอยูใ นสมัยขององคสมเด็จพระบรมครูก็ได ถาจําใครไมไดกจ็ ํา
พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอนุรุทธ พระอานนท ที่เราชินหู อยางนี้กใ็ ชได เวลาจะไหวจะ
กราบลงไปก็นกึ ถึงสี่องค องคใดองคหนึ่งก็ได ถานึกถึงองคใดองคหนึ่งก็ชื่อวาถึงพระอริยสงฆ
ทั้งหมด ทําจิตของทานใหกาํ หนดดวยอํานาจปญญาวาความดีของพระทัง้ สามประเภทคือ พระพุทธ
จา พระธรรม พระอริยสงฆ ทานมีความดีควรเคารพนับถือ แลวก็ปลูกฝงความเคารพนับถือดวย
อํานาจปญญาที่ พิจารณาเปนแลว

แลวตอไปองคสมเด็จพระประทีปแกว กลาววาเมื่อเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามประการ
อยางจริงใจ ตอไปก็ตองตั้งใจรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ ถาบังเอิญอารมณมันจะบกพรองบาง ใหมๆ
เปนของธรรมดา ถาตั้งใจ พอตื่นขึ้นมาตัง้ ใจคิดวาวันนีเ้ ราจะไมยอมขาดศีล 5 เด็ดขาด บางทีมันก็
เผลอบาง อะไรบางเปนเรื่องธรรมดา ไมชาอารมณมันจะชิน เมื่ออารมณชินแลวเราก็สามารถรักษา
ศีล 5 ไดเปนปกติ
ถาทานทั้งหลายนึกถึงความตายเปนอารมณ มีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระ
อริยสงฆ เปนปกติ มีศีล 5 เปนปกติ จนกวาจิตจะรักพระนิพพานเปนอารมณ เมื่อจิตเริ่มรักนิพพาน
เปนอารมณ แสดงวาอารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษทั เขาถึง โคตรภูญาณ คําวา โคตรภูญาณ ก็
หมายความวาจิตอยูระหวางโลกียะกับโลกุตตระ แตวาจิตจะทรงอยูอนั ดับนี้เพียงอยางมากไมเกิน 7
วัน จิตของทานก็จะเปนพระโสดาบัน พอจิตของทานเขาถึงความเปนพระโสดาบัน ความเสื่อมของ
ความดีไมมี
นี่พระโสดาบันจะมีอะไรอยูบ าง พระโสดาบันยังมีความรักในเพศ ยังมีการแตงงาน ยังมีลูก
ยังมีหลาน พระโสดาบันยังมีความร่ํารวย ร่ํารวยนี่ไมโกงใครรวยดวยสัมมาอาชีวะ ไมใชเปนพระ
โสดาบันแลวไมทํามาหากิน ทํากินตามปกติแตไมคด ไมโกงใคร เปนคนชื่อตรง ซื่อสัตวสุจริต
สําหรับความรักในระหวางเพศก็จะรักเฉพาะในขอบเขตคูผัวตัวเมีย
ไมนอกใจซึ่งกันและกัน
สําหรับความโกรธความพยาบาทของพระโสดาบันยังมีครบถวนบริบูรณ แตวาไมทําลายชีวิตคนอืน่
เพราะวาศีลเขาบังคับ ความหลงของพระโสดาบันยังมีอยู ยังรักสวย ความสวยสดงดงาม รักความ
ร่ํารวย แสดงวายังมีความหลง แตวาจิตปกตรงคิดวาเราตายแน คือมันหลงนอยลงไป
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทรงคุณธรรมไดตามนีน้ ะอาตมาวาทรงได วา
กลังใจของบรดราทานพุทธบริษัทที่มานี่ สวนใหญ คําวาสวนใหญหมายถึงทุกคนที่ตั้งใจมาจริง มี
กําลังใจพอแลวก็เลยกวานี้เสียดวยกําลังใจของทานเลยทีจ่ ะทรงความพระโสดาบันแลวอันดับแรก
ทรงอันนี้ใหไดกอนถาใครทรงไดแลวก็ทรงไป ตั้งใจปฏิบัติตอไป ที่ยงั ทรงไมไดก็ตงั้ ใจเขาไว วา
นับตั้งแตยัดนีเ้ ปนตนไปเราจะไมประมาทในชีวิต เราจะคิดไวเสมอวาเราจะตาย เดี๋ยวนี้พอคิดวาเรา
จะตายเดีย๋ วนี้ไมใชไปงอมืองอเทา งานใดๆ ถาทําเปนหนาที่เราจะทําใหครบถวนทุกอยาง จะไดไมมี
ความหวงใย แลวก็ตั้งใจเคารพในคุณพระรัตนตรัย ถานึกถึงอะไรไมไดก็จําภาพพระพุทธรูปเขาไว
ใจจับอยูในภาพพระพุทธปฏิมากร อยางนี้ใชไดเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ถารักในพระธรรม
คําสั่งสอนบทใดบทหนึ่งที่เคยฟงมาจนขึน้ ใจอยางนี้ชื่อวาเขาถึงพระธรรม ธัมมานุสสติกรรมฐาน
ถาจิตใจนอมเขาไปในถึงพระอริยสงฆองคใดองคหนึ่งก็จดั เปน สังฆานุสสติกรรมฐาน ถาใจทรงอยู
แบบนี้ ก็มาพยายามยังคับควบคุมกําลังใจวาศีล 5ประการเปนหลักใหญของเรา เราจะทรงใหได
เพราะศีล 5 เปนตัวตัดอบายภูมิ
คนใดมีศีล 5 บริสุทธิ์ คนนั้นไมตกนรก ไมเกิดเปนเปรต ไมเกิดเปนอสุรกายไมเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน ถาจะกลับมาเกิดเปนคนใหม ก็เปนคนที่มีรูปรางสวยสดงดงาม มีโรคนอยแลวมีทรัพยสนิ

ไมถูกอัคคีภัย โจรภัย วาตภัย อุทกภัย แลวก็มีคนในปกครองก็วางาย สอนงาย อยูใ นโอวาท จะพูด
กับใครก็มีคนปรารถนาอยากจะฟง จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ คุณธรรมของศีลมีอยางนี้ ถาบังเอิญ
เราจะเกิดอีก เราจะเกิดเปนคนดีประเภทนี้ ตั้งใจรักษาศีลไวใหดี
ถากําลังจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทนี้มีอารมณทรงตัวแนนอน ใจก็จะเริ่มรักพระนิพพาน
เห็นวาการเกิดเปนทุกข เปนเทวดาก็ไมเปนเรื่อง เปนพรหมก็ไมเปนเรื่อง สูไปนิพพานไมได เมือ่
จิตใจรักพระนิพพานเปนอารมณ สักครูเดียววันสองวัน ก็เขา โคตรภูญาณ ภายในไมชา จิตใจของ
ทานก็จะถึงความเปนพระโสดาบัน
ตอนเขาถึงความเปนพระโสดาบัน อารมณจะเคลื่อนไปอีกนิดหนึ่ง จิตรักพระนิพพาน
จริงจังเหมือนกัน ทรงเดิมยิง่ รักมาก แตอารมณอีกจุดหนึ่งจะขึน้ มายอมรับนับถือกฎของธรรมดา มี
การยับยั้งอารมณ ถาใครเขาจะดา เขาจะวาไมเปนที่ชอบใจ โกรธ แตหากจะเลิกเร็วนี่ใจก็คิดวาเปน
เรื่องธรรมดา เราเกิดมาเพื่อใหชาวบานเขาดา เขาอยากจะดาก็ตามเขา อยางนี้องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาถือวาทานเปนพระโสดาบัน ทานเปนโสดาบันขึ้น สัตตขัตตุง ก็เกิดเปนมนุษยอีก
7 ชาติ สลับกับเทวดาไปนิพพาน ถาเปน โกลังโกละ ก็เกิดเปนมนุษยกบั เทวดาสลับกันไปอยางละ 3
ชาติ ถึงนิพพาน ถาเปน เอกพิธี ก็จะเกิดเปนมนุษยชาติเดียวไปนิพพานเปนอันวาการเกิดของทานจะ
มีในชวงระหวางมนุษยกับเทวดาหรือพรหมเทานั้น ถายังเกิดอยู เปนอันวาเกิดเปนคนเมื่อไร มีแต
ความสุขมากกวาความทุกขหรือทุกสิ่งทุกอยางมันพรอมมูล
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย วันนี้ก็เปนการเกลาใจกัน เพราะการแนะนําสั่งสอน
ใดๆ ก็กลาวมาหมดแลว เมือ่ บรรดาทานสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวทําตนใหเปนที่พึ่งได
อยางจริงจับ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานจงทรงกําลังใจอยางนีไ้ วใหเปนปกติ อาตมาคิดวาไม
เกินวิสัยที่ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะทรงได ตอแตนไี้ ปขอทุกทานตั้งกายใหตรงดํารง
จิตใหมนั่ กําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก ไดคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะได
ยินสัญญาณบอกหมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 67
การเจริญพระกรรมฐาน ความมุงหมายก็มวี าตองการใหทุกทานเปนพระอรหันต นี่เปนการ
ตองการนะ เพราะวาพระพุทธเจาทานตองแบบนั้น แตวาคนบอกเปนหรือไมเปนก็ชางมันเถอะ คน
ฟงเปนก็แลวกัน ใชไหม ถาทั้งหมดนี่เปนพระอรหันตหมด แลวก็เปนฆราวาส คืนนี้เปนพระ
อรหันต พรุง นี้นิพพานหมดพระ 2 องคอดไมมีใครใหกนิ แตก็ไมกลัวอดนะ การเจริญพระ
กรรมฐานทานแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
1. สุกขวิปสสโก
สําหรับอันดับที่ 2 เตวิชโช ทรงวิชชาสาม
วิชชาสามนี่ทานเขียนยอไววา หนึ่งได ทิพจักขุญาณ สอง ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ สาม
อาสวักขยญาณ
สําหรับ ทิพจักขุญาณ นี่ก็หมายถึงวารูสวรรคได รูนรกได รูพรหมโลกไดเรานั่ง อยูต รงนี้
จะคุยกับ พระยายม ก็ได จะคุยกับสัตวนรกก็ได เปรตก็ไดอสุรกายก็ได นั่งอยูตรงนีจ้ ะคุยกับเทวดา
หรือพรหมก็ได นี่สําหรับ ทิพจักขุญาณ
ถาหากวาเราได อาสวักขยญาณ ดวย เรานั่งอยูตรงนี้ ก็สามารถคุยกับพระอรหันตก็ได จะ
คุยกับพระพุทธเจาก็ไดทนี่ ิพพานไปแลว ถาถามวาจะคุยไดอยางไรทานผูนั้นนิพพานไปแลว ก็ตอ ง
ยอนถามไปอีกวาเทวดากับพรหมเขาก็ตายไปแลวทําไมเรายังคุยได ใชไหม อันนีจ้ ะทราบเมื่อถึงเอง
แลวก็สําหรับ ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ ก็ไดแกการระลึกชาติได ถอยหลังเขาไปกี่ชาติก็
ไดตามอัธยาศัย
แตทวาสําหรับวิชชาสามจริงๆ เปนเรื่องของวิชชาสาม อันดับที่สามก็ไดแก อาสวักขยญาณ
ทํากิเลสใหสิ้นไป แตวาสวนญาณทั้งสองคือ ทิพจักขุญาณ ก็ดี ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ดี อันนี้
พื้นฐานทีจ่ ะพึงไดก็ได ถาฝก ทิพจักขุญาณ ไดอยางเดียว ก็ไดหมด ถาจะนับใหละเอียดก็ตองเปน
ญาณ 8 แตเนือ้ แทจริงๆ ก็ ทิพจักขุญาณ สุดแลวแตเราจะใช อยางมือเราจะใชไหวคน เขาเรียกวามือ
สําหรับไหวคนใชไหม ถามือจะยกมะเหงกใหชาวบาน เขาเรียกมือยกมะเหงก มือเดียวกันใชไหม
แลวมือจะใชหยิบทัพพีตกั ขาวก็เปนมือจับทัพพีนั่นแหละ
นี่สําหรับ ทิพจักขุญาณ ถาหากวาทานฝกไดเราก็ใชญาณไดแปดอยาง คือหนึ่งสามารถเห็น
ผีได เห็นเทวดาได เห็นพรหมได เห็นสัตวนรกได เห็นเปรตไดเห็นอสุรกายได เห็นสตางคใน
กระเปาชาวบานได นี่เห็นไดจริงๆ แตหากวาทําไดเขาไมใหเห็นหรอกนะ ถาทําไดจริงๆ นี่ เขาไม
อยากจะเห็น
แลวก็ประการที่สอง ทิพจักขุญาณ อันนี้ถาใชอารมณเขมขน ก็จะเรียกกันไดวาเปน
จุตูปปาตญาณ คําวา จุตุปปาตญาณ นีก่ ็สามารถจะรูวาคนที่มานั่งอยูทนี่ ี่ กอนจะเกิดนี่มาจากไหน ถา

ตายไปแลวไปอยูที่ไหน ความจริงก็เปน ทิพจักขุญาณ นั่นเองเพราะเราใชในการที่จะรูวาเขากอนจะ
เกิดเขามาจากไหน แลวเวลาตายไปแลวเขาไปอยูที่ไหน ก็ใช ทิพจักขุญาณ เปนเครือ่ งรู ทานเรียกวา
จุตูปปาตญาณ
ตอไปก็เปน ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ เราตองการอยากจะรูตัวของเราเองวาตอนกอนจะเกิด
มาที่นี่ เราเกิดมาแลวกี่ชาติ เปนอะไรบาง เคยตกนรกมาเทาไรเคยเปนเปรตเทาไร เปนสัตวเดรัจฉาน
เทาไร เปนมนุษยเทาไร มนุษยเราเปนสภาวะอะไรบาง เปนเทวดามาแลวเทาไร เปนพรหมมาแลว
เทาไร เราก็รูได
แลวก็มา เจโตปริยญาณ แลวก็สามารถจะรูวาระน้ําจิตของคน วาระน้าํ จิตของสัตว จิตของ
ตัวเอง วาจิตนี่มีสภาพเปนสุขหรือมีสภาพเปนทุกข มีอารมณกลุมๆ แบบไหน มีอารมณสบายใจ
แบบไหน มีกิเลสขนาดไหนบาง หรือวามีการบรรลุมรรคผลถึงขั้นไหน
แตการบรรลุมรรคผลนี่เราจะตองทําตนใหถึงขั้นนั้น ถาเราไดญาณโลกียเราจะไปรูเรื่อง
ของพระอริยเจาไมได ถาเราเปนพระอริยเจาขั้นโสดาบัน ก็จะไปรูเรือ่ งของพระสกิทาคามีไมได เรา
อยากจะรูเขาเปนระดับไหนก็รูแคที่เราจะพึงได ถาสูงกวาเรา เราไมรู ถาทําไมจึงรูวาสูงกวาเรา เราก็
จะวัดระดับจิตได ถาเราตองการความรูสูงขึ้นไปกวาเรา อันนี้อารมณมนั จะมืดรูไมได ถาหากวาเรา
จะเปนพระอรหันตเราก็รูคนไดทุกระดับ
แลวก็ตอไป อตีตงั สญาณ ก็รูเรื่องราวในอดีตของคนและวัตถุ หรือวาสัตววาในอดีตเขามี
สภาวะเปนอยางไรมาบาง
อนาคตังสญาณ อยากจะรูว าตอไปคนทีม่ านั่งอยูที่นี่ หรือไมวา อยูที่ไหนก็ตามหรือวัตถุ
หรืออาคารสถานที่วาสภาพขางหนามันจะเปนอยางไร
หรือวา ปจจุปปนนังสญาณ เวลานี้คนที่นั่งที่นี่ก็ดีที่อื่นก็ดี มีอารมณจิตอยูในระดับไหน ใคร
บางมีอารมณสูง ใครบางมีอารมณต่ํา ใครมีสุข ใครมีทุกข หรือวาใครอยูที่ไหน เวลานี้เขาทําอะไร
อยู อันนี้เราก็รูได
และ ยถากัมมุตาญาณ คนทีม่ ีชีวิตอยูใ นปจจุบัน หรือวาตายไปแลวก็ดเี ขามีความสุขหรือมี
ความทุกข เพราะอาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย ความจริงวิชชาสามแตวา อารมณญาณตามสมรรถภาพ
ของวิชชาสามนี่ก็รูไดตามนี้ ไมใชรูแคแตสามตามที่วานะ
อีกอันหนึ่งก็เรียก อภิญญาหก หรือ อฬภิญโญ ฉฬภิญโญ ก็ไดแกอภิญญาหก อภิญญาหกก็
มีแปลวาวิชชาสามเขาไป
อิทธิฤทธิ์ สามารถแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศ เนรมิตอะไรตางๆ ได แลวก็ ทิพโสตญาณ
มีประสาทหูเปนทิพย ประสาทหูเปนทิพยนั่นไมไดเปนทิพยตลอดเวลา ถาใหทิพยตลอดวันกลุมใจ
ตาย คนประเทศไทย 43 ลานคน แกพูดกันคนละคําก็ฟง 43 ลานเสียง เสร็จ ตายใหหมด แตก็
ตองการจะรูว าใครพูดอะไรเมื่อไร พูดมาแลวเสีย 20 30 ปหรือรอยป พันป สองพันป ก็รูได หรือวา
เวลานี้เราตองการอยากจะรูใครคนหนึ่งพูดในเรื่องเนื่องถึงเราหรือไม เราก็รูไดโดยเฉพาะไมใชฟงรู

หมด จิ้งจก ตุกแก รองก็รู คนพูดก็รู แมวรองก็รู หมาหอนก็รูควายคุยกัน วา ตาย เสร็จ ไมมีเหลือ ผล
ที่สุดเปนโรคเสนประสาทตาย นี่เขาเรียก ทิพโสตญาณ นะ คําวา ทิพโสตญาณ นี่ไมใชอารมณ
ประสาทเปนทิพยโดยเฉพาะคือตองใชกําลังจิตเขาไปบังคับประสาทเพื่อรับทราบ
สําหรับ ปฏิสมั ภิทาญาณ นี่ฝกงาย ฝกงายกวาวิชชาสามหรือวาอภิญญาหกแตวาในสมัยที่
ทรงญาณโลกียอยูนไี่ มได จะตองไดเมื่อถึงคราวเปนพระอนาคามี คือสําหรับ ปฏิสมั ภิทาญาณ ทาน
ก็ปฏิบัติกรรมฐานแบบเรียบๆ แตวาเจริญพระกรรมฐานฝายรูปฌานไปถึงฌาน 4 รูปฌานไปถึงฌาน
4 นี่จะเปนฌานอะไรก็ไดจะเปนกสิณก็ได เปน อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็ไดเปน พรหมวิหาร 4 ก็
ได อยางใดอยางหนึ่ง ใหทรงฌาน 4 ไวใหคลองตัว ถาหากวาเปนฌาน 4 ใน รูปฌาน แลวถาจะได
ใน อรูปฌาน ก็ตองจับกสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมา ความจริงถาจิตถึงฌาน 4 แลวทําอะไรก็ได ใช
กสิณกงอนัน้ ใหทรงถึงฌาน 4 แลวก็เพิกกสิณไปก็จับ อากาสานัญจายตนะ คือจับอากาศขั้นมาเปน
อารมณ แลวก็จับ วิญญาณัญจายตนะ จับวิญญาณขึ้นมาเปนอารมณ จับ อากิญจัญญตนะ คือความ
ไมมีอะไรในโลกเปนอารมณ แลวก็จับ เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือคนมีสัญญาทําเหมือนคนไมมี
สัญญา สัญญานี่แปลวามีความจํา ความจํามันจําไดวาอากาศประเภทนีห้ นาว อากาศประเภทนี้รอน
ก็ทําเหมือนเปนคนไมหนาว ไมรอนมันจะเปนอยางไรก็ชางมัน แตวาตองทรงฌานไว มันจะมี
ความรูสึกอยูอยางนั้น
ทั้งสามอยางนีค่ ือ วิชชาสาม ก็คอื อภิญญาหก ก็ดี ปฏิสัมภิทาญาณ ก็ดี ก็ถือวาเปนเรื่องกีฬา
สมาธิ แลวพื้นฐานที่จะเปนพระอรหันตจริงๆ ก็ตองทําสาย สุกขวิปสสโก สายนี้ถือวาเปนสาย
พื้นฐานเดินทางเรียบๆ เปนพระอรหันตแลวก็ไมเห็นผี ไมเห็นเทวดา ไมกลุมใจดี ใชไหมละ รูจักผี
ได ดีไมดนี อนๆ จะหลับเสียหนอยผีมาคุยเยอะแลวนอนไมหลับ อาว นอน ๆนั่งๆ เพลินๆ จะทํา
อะไรสักหนอย เทวดายองมาคุยเสียแลว ไมเปนเรื่อง กวนใจ ถาเปน สุกขวิปสสโก แกจะคุยแกก็คุย
ฉันไมไดยินเสียก็หมดเรื่องใชไหม แกจะมาอยางไรก็ชาง ไมเห็นเสียก็หมดเรื่อง สบายแตจติ ใจทาน
มีความสุข ถือความเปนอรหันตพื้นฐานอยูท ี่ สุกขวิปสสโก
การปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัท ก็ควรจะยึดสาย สุกขวิปสสโก เปนสําคัญนะ ถือวา
เปนสายพื้นฐาน แตถาหากวาเราจะฝกวิชชาสามก็ดี อภิญญาหกก็ดี อันนี้หมายถึงวาเราไมมั่นใจใน
อารมณของสมาธิ วาสมาธิของเราจะมีความเขมแข็งหรือไม ถาหากวาใชหลักของวิชชาสามหรือ
อภิญญาหกเขาชวย อันนี้ก็มปี ระโยชนมาก ก็ความเขมแข็งของจิตมันมี แลวอีกประการหนึ่ง ถาได
ฝกวิชชาสามหรืออภิญญาหกอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนการปองกันความสงสัยในคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มันจะมีการเถียงกันอยูเ สมอวาสวรรคมีจริงไหมนรกมีจริงไหม วันนีก้ ็
มีเด็กมาถามวาแขกก็มนี รกแขก ฝรั่งก็มีนรกฝรั่ง เจกก็มีนรกเจก จีนก็มีนรกจีน เอะ เจกกับจีน
เหมือนกันไหม ไมเหมือนกันนะ ลองเขียนดูมันไมเหมือนกันหรอก จีน จอสระอี นอหนุสะกด เจก
สระเอ จอจาน กอไกอะไรนะ มันไมเหมือน กันเจกกับจีน เปนอันวาเขาพูดกันก็ชักจะยุงวาศาสนา

หนึ่งก็มนี รกขุมหนึ่งนรกสายหนึ่ง สวรรคก็เปนสายหนึ่ง ถาวาในนรก ตางนรกมีตางพวก สวรรคก็
ตางพวกผลทีส่ ุดก็ไปตีกนั ในนรก ในสวรรคอีก พวกนรกพวกนี้ยกไปตีพวกนรกพวกนั้นใชไหม
รุกรานยึดอํานาจกัน พวกสวรรคศาสนานี้ก็ไปตีกับสวรรคศาสนาโนน ไมตองหยุดกันหรอกใชไหม
นี่ความจริงเมือ่ เขาพูดกันอยางนี้เราก็มีความสงสัย ถาเราสงสัยในดานที่เขาพูดอยางนี้มัน
เกิดเถียงกัน เราก็ใชอํานาจในดานวิชชาสาม เราก็ใชอํานาจของ ทิพจักขุญาณ ตรวจดูนรก ตรวจดู
สวรรค วามันมีกี่แหลงกันแน ถาหากันจริงๆ จังๆ นรกมันมีนรกเดียว สวรรคก็มีสวรรคเดียว พรหม
ก็มีพรหมเดียว ไมไดมีกนั กีพ่ รหมเปนอันวาถาเราจะพูดกันถึงโลกมนุษย มันมีกี่มนุษยละ เพราะไอ
สวรรคหรือนรกนี่เขาเก็บไวเพื่อมนุษยที่ดหี รือที่ชั่ว มนุษยชวั่ เขาก็ไปเก็บไวในนรก มนุษยดีเขาก็ไป
เก็บไวในสวรรคหรือพรหม ถาดีถึงที่สุดเขาก็ไปเก็บไวที่นิพพาน เขาไมไดแยกชาติไมไดแยก
ศาสนาเปนอันวามีแหงเดียว นี่ถาเรามีวิชชาสามไดเราก็เปลื้องความสงสัยได นี่ถาหากเขาถาม
ถาเกิดเราอยากจะรูว าเมื่อวานนี้เตีย่ ตายไปนะ เตี่ยนะไมใชพอ ไอเราไมไดเปนเจก เราสบาย
เราไมมีเตี่ย ใชไหม เปนอันวาพวกเรานีไ่ มมีเตี่ย เตี่ยเราไมเคยตายเพราะเราไมมีเตีย่ เตีย่ ตายไปแลว
นี่เตี่ยเราไปไหน ถาเราไดคลองในวิชชานี้ มันก็เปนของไมหนัก ถาอยากจะรูก็รูไดทันทีวาทานไป
อยูที่ไหน แลวจะหาทางแกไขไดไหม ถาหากวาทานมีทกุ ข ถาทานทุกขหนัก ลงถึงอบายภูมิเราหมด
ทา ไมมีทางแกไขได ถาทานทุกขเบาไปอยูขั้นเปรต แตวาไมถึงนรก อยางนี้พอมีทาง
ทางที่จะมีไดกต็ องไปถามวาไอกฎของกรรมแบบนี้ ที่ทา นมีความทุกขอยูจะแกไขอยางไร
มันถึงจะได ตองถามนะ จะวากันตะไปนีไ่ มสําเร็จ เพราะวามีผีบางทานมาขอของเฉพาะอยาง ถามีที่
ทั่วๆ ไปนี่เขาจะขอ ขอแบบนี้ ที่แนะนําใหทําแบบนี้มสี วนใหญ สวนใหญที่มีความสุขหรือมีความ
ทุกข ถาสุขไมพอเขาก็ขอพระพุทธรูปหนึง่ องค ขอผาไตรหรือถาไมมีถึงไตร ก็ผาสบงตัว จีวรตัวก็
ได อาหารหนอยหนึ่งก็ได ใชไหม
แลวบางผีไมอยางนั้นขอโผลหนามาขอใหบวชเณรสักองค ผีขอเณร ไมใชผีขาดเณร นี่แก
ขอเณรองค เราก็คิดวาเอะ เณรนี่มีศีล 10 แลวการลงทุนในการบวชเณรมันก็นอย แตเคยถามวาเอา
อยางนี้ไหมละ อาตมาจะสรางพระพุทธรูป 25 นิ้วใหสักองค ราคาแพงวาเณรมาก แลวก็ปรากฏวาผี
ผีขาดเณรแกไมเอาบอกไมไดนะ ผมไมตอ งการ ตองการเณร ก็ถามตอไปวาอาตมาจะบวชพระให
สักองคเอาไหม อานิสงสการบวชพระมากกวา เขาบอกเขาไมเอา เขาตองการเณร ถามวาทําไม
ตองการอยางนั้น เขาบอกแกบอกมันพรองตรงนั้น วาขาดอานิสงสของการบวชเณร อยางอื่นนีแ่ กมี
แลวทุกอยาง ทุกอยางมันมีความสุขหมด เหมือนกับบานเราทั้งบาน ทุกสิ่งทุกอยางมันมีหมด ตุม น้ํา
ตุมทา ขาวของเครื่องใชมี แตมันขาดไอขนั ตักน้ําลูกเดียว ใชไหม ทีนี้เราบอกนี่จะขอขันตักน้ํา บอก
อยาเลยมันเล็กไปซื้อตุมใหเอาไหม แกบอก ยี้ จะเอามาทําหอกอะไร ตุม มีตั้งเยอะแยะไป ใชไหมนี่
มันเปนแบบนี้

เมื่อกอนฉันเคยคิดเหมือนกันวาทําไมเขาถึงขอแบบนั้นนะ เคยคิด พอไลไปไลมาแกบอก
ถาเราไมตามใจเขาจะไมมีความสุข เพราะขาดขันตักน้าํ มันมีตุมแลวเปนอันวาคนที่ตายไปแลว ถา
หากวาเราจะชวยเขาใหมีผลก็ตองถามกัน ใช เหลือ 2 นาที เสร็จ
อยาง พระสารีบุตร ทานไปพบมารดาทานในสมัยที่รอยชาติผานมาแลว เปนเปรตผอมโซ
ซี่โครงขึ้น เมื่อทานเดินผานไป เปรตผูหญิงก็มองหนา ถามวาทานจําฉันไดไหม พระสารีบุตร ถาม
วาทานเปนใคร ทานเปรตคนนั้นบอกสมัยหลังจากนีไ้ ปรอยชาติฉันเคยเปนมารดาของทาน แตอาศัย
ที่ไมทําความดี จึงมาเปรตเปนเปรตตองทนทุกขทรมานอยูนาน ทานพระสารีบุตร ก็ถามวาโยม
ตองการอะไร จะทําใหทานก็บอกวาจะขอใหถวายสังฆทาน แลวก็มีผาสักผืนหนึ่งเล็กๆ กวางคืบยาว
คืบก็ไดถวายสังฆทานคืออาหารแลวขอน้ําสักหนอย
พระสารีบุตร ทานกลับมา ทานบิณฑบาตแลวก็เอาใบไมมา สมัยนัน้ มันหาขาวยาก เอา
ใบไมมาเอาขาวใสไปสักหนอยหนึ่ง แลวเอาใบไมมาอีกใบใสกับขาวไปหนอยหนึ่ง แลวเอาน้ําใส
บาตร มีผากวางคืบ ยาวคืบ ผาเช็ดหนาผาเช็ดมือเรานี่นะ ถวายเขาไปในหมูสงฆ ลูกศิษยของทาน ก็
เปนสังฆทาน อานิสงสเพียงเทานี้ เมื่อทานอุทิศสวนกุศลให ปรากฏวามารดาของทานไปเปนนางฟา
อยูบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานสวย มีสระโบกขรณี
พอรุงขึ้นมาอีกคืน นางฟาก็ลงมาหา พระโมคคัลลาน มาแสดงตัวใหปรากฏมีแสงสวางจา
พระโมคคัลลาน ถามวา ภคินี ดูกร นองหญิง เธอเปนใคร เธอก็บอกวาฉันเปนมารดาของ พระสารี
บุตร วานนี้ พระสารีบุตร อุทิศสวนกุศลใหฉัน เพราะถวายสังฆทาน อาศัยขาวหนอยหนึ่งที่ถวาย
สังฆทาน เปนกําลังใหมีกายอันเปนทิพยมคี วามอิ่ม อาศัยผากวางคืบ ยาวคืบ เปนเครือ่ งประดับ แลว
อาทิตย ทานพระสารีบุตร ถวายน้ําฝาบาตรหนึ่งกับพระ กลายเปนสระโบกขรณี แลวดวยอานิสงสที่
ทานผูเปนพระแลวทําบุญประเภทนี้ ทานผูใ หเปนผูบริสทุ ธิ์ วัตถุทานเปนวัตถุทานทีบ่ ริสุทธิ์ การถ
วานสังฆทานยอมเปนทานมีผลเลิศ ก็เปนปจจัยใหไดวมิ านมีความสวยสดงดงาม นี่เปนอันวาทาน
ไมไดเลือกนะ
ตอนนี้ก็มาสมัยอาตมาเคยเจอะผีหลายผี แลวก็แปลกทีว่ า เขาขอ พระสารีบุตร เทานั้น ถาผี
สมัยนี้แอบขอพระพุทธรูปดวย สมัยนั้นถาขอพระพุทธรูปก็คงจะแยเพราะวาพระพุทธรูปเขายังไม
สราง ตองไปเอาพระพุทธเจามาถวายสังฆทาน ฮึ ฮึ เห็นจะสนุกดีเหมือนกันนะ ไปยกพระพุทธเจา
เวลานี้ผีมาขอพระพุทธรูปก็ถามวาประโยชนอะไรของเธอ ในการขอพระพุทธรูป
แกบอกวาถามีพระพุทธรูปรวมดวย รัศมีกายจะสวางไสวมาก เพราะวาเทวดานี่เขาถือรัศมี
กายเปนสําคัญ คลายๆ มีแสงสวางมาก ถือวาคนนั้นมีอานุภาพมากเขาไมไดดูเครือ่ งประดับ ไอ
เครื่องแตงตัวนะมันก็เหมือนๆ กันนะ มีเพชรนิลจินดาแพรวพราว ไอเครื่องประดับเขา ไมไดมานัง่
หอยคอใสอยางนี้ อยางพวกเรานี้หรอกพวกเรามันรวยมาก หอยคอ ผูกขอมือ ใสนิ้ว แหม มันเกเต็ม
ที ถายายพวกนี้แกประดับ ติดผาทั้งผืนเลย เสื้อแกยาวเทาไร ผายาวเทาไร แหม ไอเพชรนะประดับ
บางทีดันเขไปตั้งสามขั้น เคยเดินตามแกบอยๆ นึกวาจะหลน มันก็ไมหลน (หัวเราะ) ขี้เหนียว

บรรลัยเทวดา ขี้เหนียวบอกไมถูก ไอเราอุตสาหตามแกไปนะ คิดวาหลนสักเม็ดสองเม็ดก็จะมาแจก
พวกเรานะ ฮึ แกไมยอมหลน ฉะนัน้ ไอเครื่องประดับเขาจึงไมนับเปนของสําคัญ ความสําคัญของ
เทวดาหรือพรหมก็อยูที่รัศมีกาย สวางมาก สวางนอย ความจริงวันนีก้ ม็ ีสวางมาก แตไฟดับไปบาง
ดวงนะ หมดเวลาเดี๋ยวขึ้นธรรมาสนดีกวา
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ทั่วๆ ไป โยมก็จําไมไหว แลวก็รูสึกจะยาก ที่ยากก็เพราะวาแนวปฏิบัติมีถึง 4 แนวคือ
สุกขวิปสสโก เตวิชโข ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต การปฏิบัติจริงๆ เพื่อบรรลุมรรคผล ก็คือแนว
ของ สุกขวิปสสโก นั่นเอง เอาเรื่องของ เปสการี มาเปนทีต่ ั้งใชไหม เปสการี แปลวาอะไร ปา เปสกา
รี แปลวาเปสกาเรียว ใชไหม เปสการี ธิดา เปสการี คือลูกสาวนายชางหูก ชางทอผานะ อยาลืมวา
พระพุทธเจาทรงปรารภวาเธอจะตองตาย ใชไมห ถาตายแลวเราไมชว ย คติของเธอจะไมแนนอน คํา
วาคติแนนอนนี่พระพุทธเจาหมายความวา เมื่อตายแลวจากความเปนคน อยางเลวที่สุดก็ตองเปน
เทวดา แลวถากลับลงมาเกิดเปนคนอีก ก็ตอ งเปนคนดีไปกวาเดิมแลวก็จะตองไมลงอบายภูมิ วนไป
วนมาระหวางความเปนคนกับเทวดาหรือพรหมแลวตอไปก็ตองถึงนิพพาน อยางนี้เรียกวาคนที่มีคติ
แนนอน
สําหรับคนที่มีคติไมแนนอนก็หมายถึงวาตายจากความเปนคน ทําความดีเปนเทวดา เผลอ
จากเทวดาลงนรกไปอยางนีเ้ รียกวามีคติไมแนนอน วาคนเราถาเกิดมาเปนคน ตายแลวกลับลงนรก
มันขาดทุนมาก เพราะกวาเราจะมาเปนคนไดนี่มันแสนลําบาก ถาเรามาจากนรก นรกแตละขุม อยาง
สัญชีพนรก เปนนรกที่มอี ายุนอยที่สุด ก็มอี ายุหารอยปนรก ใชไหม แลวก็วันหนึ่ง คืนหนึ่งของเมือง
นรกนั้นก็จะใชเวลาของเราถึงเกาลานสองแสนปเปนหนึ่งวัน สบายดีไหม สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
สิบสองเดือนเปนหนึ่งป กวาจะผานมาไดกแ็ สนลําบาก
ถาหากเราเกิดมาเปนคน เวลาตายกลับลงไปอบายภูมิ เกิดเปนสัตวนรกเปนเปรต เปน
อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ก็รูสึกวาเราจะเปนคนขาดทุน เพราะการที่จะมาเปนคนไดนี่ตอง
ประกอบไปดวยคุณธรรมหลายอยางเปนคนมีอาการ 32 ครบถวน ก็หมายถึงวาเราเคยมีศีล 5 มาแลว
หรือวาเคยมีกรรมบถ 10 มาแลว จึงเกิดเปนคนได แตวาเปนคนมีแตศีล 5 นี่ เกิดมาแลวไมมี มีเสื้อใส
ไมมีผานุง ดีไหม ไมตองระวังรักษา มันไมขาด มันไมหาย เพรียวลมดี
ที่เราจะมีทรัพยสินกันบาง มีมากก็ตาม มีนอ ยก็ตาม มีผานุง มีเสื้อใสมีของใชตามสมควรก็
เพราะอํานาจทานบารมี เพราะเราเคยใหทานมากอน จึงไดมีทรัพยสิน นี่การใหทานนี้ก็มีสองอยาง
ใหมากกับใหนอย ใครใหมากมีสมบัติมากใครใหนอยมีสมบัตินอย หรืออยางไร ใหมากนี่ไมได
หมายความวาทุมเทเปนลานสองลาน ไมใชอยางนั้น คําวามากก็หมายถึงวามากตามลําดับทรัพยที่เรา
จะพึงใหไดใชไหม ชาวบานเขามีเงินลานบาท เขาทําบุญแสนบาทได เรามีเงินสิบบาท เราทําบุญ
หนึ่งบาทได อยางนี้ก็ถือวาเปนมากสําหรับเรา
แลวสําหรับการทําบุญที่จะมีการใหทานก็ตามที่มีสมบัติมาก ก็ตองขึ้นอยูกับเจตนา คือผูรับ
แลวก็ผุให แลววัตถุทาน ถาใหกับผูรับบริสุทธิ์ ผูใหบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ ถึงแมวาจะใหนอยก็มี
ผลมาก เปนอันวาคนที่มีทรัพยสินมากหรือนอย ก็ไมใชกะเกณฑวาจะตองทําบุญเปนกอบเปนกํา
มากมายนัก ดูตัวอยาง ทานอังกุรเทพบุตร กับ อินทกเทพบุตร ก็เคยเลาใหฟงหลายเที่ยว

ในเมื่อพระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ในตอนแรกทีเทวดาสองทาน คือ อิน
ทกเทพบุตร องคหนึ่ง กับ อังกุรเทพบุตร องคหนึ่ง ทั้งสองทานี่เขามานั่งใกลพระพุทธเจาเพราะมา
กอน แตวาพอมีเทวดาอื่นมาก็ปรากฏวา ทานอังกุร ทานก็ถอยทัพไปทีละหนอยๆ เทวดาอื่นๆ มา
หนึ่งองคหรือมาหนึ่งชุดทานก็ถอยหลังไปที มาอีกก็ถอยหลังไป จนกระทั่งเทวดามาทั้งหมด ทาน
อังกุรเทพบุตร ก็ไปอยูหลังแถวสุด สําหรับ ทานอินทกะ อยูแถวหนาสุด ไมยอมถอยการที่ไมยอม
ถอย ก็เพราะวาเปนเทวดาทีม่ ีอานุภาพมาก
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงจะทรงประกาศผลของการทําบุญ ที่มีอานิสงสมากอานิสงสนอย จึง
ไดถาม ทานอังกุรเทพบุตร วาในสมัยที่เปนมนุษยเธอทําบุญอะไรไวเมื่อเรามาใหมๆ เธอนั่งใกล
ที่สุด เวลานี้เทวดามาครบกันทั้งหมด เธอนั่งทายที่สุด ทานอังกุรเทพบุตร ก็ตอบใหทรงทราบวา
สมัยที่เปนมนุษย เปนมหาเศรษฐีใหญมจี ิตเมตตาในคนกําพรา คนเดินทางและคนจน ตั้งโรงทาน 80
แหง หนึ่งโยชนตั้งโรตงทานหนึ่งแหง อีกหนึ่งโยชนตั้งโรงทานหนึ่งแหง 80 แหงเดียวกัน เลีย้ งคน
กําพรา ใชไหม กินทั้งกลางวัน กลางคืน ใครมากินเมื่อไรไดเมื่อนัน้ สองหมื่นป 80 แหง แตวาพอ
ตายลงมาแลวก็ปรากฏก็ปรากฏวาเปนเทวดาที่มีบุญนอยที่สุด ถาเกิดเปนมนุษยก็เปนคนที่สมบัติ
นอยทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเวลานั้นวางจากพระพุทธศาสนา คือคนผูใหบริสุทธิ์จริง มีเจตนาดี
แตวาผูรับไมบริสุทธิ์ เพราะไมมีศีล ไมมีธรรม
เมื่อพระพุทธเจาตรัสถาม ทานอังกุรเพทบุตร แลวเมื่อ อังกุรเทพบุตร ตอบทาก็กลับมาถาม
ทานอินทาเทพบุตร ถามวา อินทกะ ในสมัยที่ทานเปนมนุษยทําบุญอะไรไว ตายมาแลวมาเปน
เทวดาจึงมีอานุภาพมาก เทวดาจะมาสักกี่รายก็ตามเทาไรก็ตาม ทานไมถอยจากที่ ทานอินทก
เทพบุตร ไดทูลตอบองคสมเด็จพระมหามุนี รูจักไหม พระมหามุนกี ็คือพระพุทธเจา วาสมัยที่
ขาพระพุทธเจาเปนมนุษยเปนลูกของคนจน พอตายแลวเหลือแตแมคนเดียว อีตอนแกเกิดมานะมี
พอนะถาไมมพี อ แกเกิดมาไมได ใชไหม เกิดมา หลังจากแกเกิดแลว นานกี่ปไมไดบอกหลังจากนั้น
พอตาย มีแมคนเดียวก็เปนชาวปา เพื่อเปนการเลี้ยงแมมคี วามเปนอยูไปวันหนึ่งๆ
มาครั้งหนึ่งปรากฏวาพบพระสงฆในพระพุทธศาสนา
จึงไดนิมนตพระสงฆมาถวาย
สังฆทาน ในชีวิตของทานก็ลองนึกวาชาวปานี่เขามีอะไรกันบาง ใชไหม จนขนาดนั้น การถวาย
สังฆทานเขาตามมีตามได ในชีวิตของทานก็มี หนึ่งมีความกตัญูรคู ณ
ุ ทานผูมีคุณ คือมารดา แลวก็
การบําเพ็ญกุศลใน พุทธศาสนาก็มีคราวเดียวในชีวิต เพียงเทานีไ้ ปเกิดใน สวรรคชั้นดาวดึงสเท
วโลก ก็เปนเทวดาที่มีอานุภาพมากทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานผูใหบริสุทธิ์คือของที่ ตัวทาน
บริสุทธิ์เพราะไมลักขโมยใครเขามา ของที่ใหกเ็ ปนของที่บริสุทธิ์ ไมเบียดเบียนชีวิตสัตว แลวก็
ไมไดขโมยของเขามา ผูรับเปนผูบริสุทธิ์
แตความจริงการถวายทานสังฆทานนี่ ผูร ับจะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ บุญก็ตองไดมาก
เพราะวาการถวายสังฆทานไมไดเฉาพะเจาะจงภิกษุสงฆรูปหนึ่งรูปใด อยางที่เขาถวายทานแบบนี้

อาตมาไปใชแตผูเดียว ตายลงนรก เจาภาพไมลง พระลงเพราะสังฆทานแปลวาทานการใหแกหมู
สงฆ ไมไดใหเฉพาะพระผูร ับ พระผูรับเปนผูแทนสงฆเทานั้น ฉะนัน้ เมื่อใหไปแลวถาในวัดนัน้ มี
พระกี่องค พระทุกองคในวัดนั้นตองมีสิทธิ์ในสวนการใชของนั้น ใชไหม นีก่ ารถวายสังฆทานจึง
จัดวามีอานิสงสมาก ทานถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียวก็ปรากฏวามีอานุภาพมาก เปนเทวดามี
อานุภาพมาก นี่อยางถาวามาเกิดเปนมนุษยมีสมบัติมาก
แลวอยางญาติโยมพุทธบริษทั หรือคนทุกคนที่มาเกิดเปนมนุษย ที่มีทรัพยสินอยูบาง มาก
บางนอยบางก็ตาม ก็เพราะอาศัยในชาติกอนเคยบําเพ็ยทานกองการกุศลไว
ประการที่สามที่ทานทุกทานนะมีจิตเปนกุศลเวลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานตั้งใจมาจริง
มาเจริญสมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน อยางนี้เปน ปรมัตถปฏิบัติ แตจดั วาเปน บารมี เขาเรียก
ปรมัตถบารมี บารมีนี่จัดเปน 3 ชั้น คือหนึ่งบารมีตน เขาเรียกวา บารมี เฉยๆ ถาบารมีตนนี่ครบถวน
เต็มบริบูรณ ก็เลื่อนขึ้นมาเปนอันดับที่สองที่เรียกวา อุปบารมี เปนบารมีชั้นกลาง บารมีทั้งสอง
ประการนี่ไมมโี อกาสที่จะบรรลุมรรคผล อยางเกงก็จะไดแคฌานโลกีย ถามีกําลังใจถึง ปรมัตถ
บารมี แลวก็มโี อกาสบรรลุมรรคผล บรรลุผลเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตได
นี่สําหรับคนทีจ่ ะพอใจในการเจริญสมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน
ก็ตองเปนคนที่
อบรมธรรมในดานนี้มาดีแลวในชิตกอน ทั้งนี้เพราะอะไร เราพบวาทีท่ านมาเจริญพระกรรมฐานกัน
นี่ไมมีใครเขาจางมา มีคาจางหรือเปลาปา ไมใชมีคาจางดีไมดีเอาสตางคมาใหพระเสียอีกดวยนะ นี่
จะพูดกันตาสวน ที่เปนอยางนี้ที่มีกําลังใจเพราะอะไร ก็เพราะวาการอบรมในดานศีลธรรมและการ
สรางบารมีทานสรางมาดีแลว การเจริญพระกรรมฐานนี่ ทานจะคิดวาทุกทานที่มา มีบุญญาธิการ
นอย แลวเราก็ทํากันไปตามอุปนิสัย อันนี้ไมจริง แลวอยาลืมวาคณะที่มาทั้งหมดนี่เปนฆราวาส
ไมใชพระ แลวก็ตั้งใจปฏิบตั ิสมณธรรม จะไดมากหรือนอยก็ตาม บางทีไดมากเราไมมีความรูสึกวา
ไดมาก เพราะไมรู ที่วาตามปกติการเจริญกรรมฐานนีจ่ ะเปนสมถภาวนาก็ตาม วิปสสนาภายนาก็
ตาม ถามีความพอใจดวยการตั้งใจจริงตองถือวาทุกคนมีบารมีถึง ปรมัตถบารมี
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็นวาพระที่บวชเขามาในประเทศไทย เวลานี้ปห นึ่งเกินกวาสามแสน
องค แตสามแสนองคทานพอใจในสมถวิปสสนา นี่ไมถึงหมื่นนะแพญาติ แพโยม ใชไหม แลวก็จะ
มานั่งเบงกันวาบอกวาพระนีด่ ีกวาฆราวาส อันนี้ไมไดตามพระพุทธศาสนาไมถือวาเครื่องทรงเปน
ของสําคัญ ถือจิตใจเปนของสําคัญเราจะเห็นไดวามีพระมากทานที่บวชเขามาแลว ก็ถือเปนประเพณี
ตามประเพณีสักแตวาการบวชก็มี ที่ทานตั้งใจดีก็มี พอใจในสมถวิปสสนาก็มี ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาบารมีที่สรางมาไมสม่ําเสมอกัน ฉะนั้นทานที่จะเปนฆราวาสก็ตาม จะเปนพระก็ตาม ถา
หากวาบุคคลใดมีกําลังใจเขาถึงความเปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาทานเรียกวาพระหมด
สําหรับพระจะมีศีลบริสุทธิ์ก็ดี มีฌานสมาบัติสมบูรณก็ดี ถาหากวากําลังใจของทาน วันนั้น
ไมถึงพระโสดาบัน พระพุทธเจาเรียกวาสมมุติสงฆ ยังไมเรียกพระ ถาถึงพระโสดาบันเมื่อไร ทานก็
เรียกพระ สําหรับฆราวาสถาถึงพระโสดาบัน พระพุทธเจาทานก็เรียกพระอยางทานเรียก วิสาขา

มหาอุบาสิกาพระโสดาบัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีพระโสดาบัน อยางนี้เปนตน นี่คําวาเปนพระจริงๆ ก็
อยูที่การตัดสังโยชนสามสังโยชนหาและสังโยชนสิบ ถาเราไมสามารถจะตัดสังโยชน 3 สังโยชน 5
สังโยชน 10 ได โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแต สังโยชน 3 ขึ้นไป พระพุทธเจาไมเรียกวาเปนพระ
ที่พูดแบบนีก้ ็เพื่อใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท มีความเขาใจในความดีของตนเอง วาการที่
จะพอใจในการเจริญสมถวิปสสนานี่ ไมใชของที่จะพึงทําเลน ก็จงอยาคิดวาถาเรามานี่ บางทีเราไม
มีบุญวาสนาบารมี แตก็มาทําไปอยางนัน้ แหละ เปนอุปนิสัย ความจริงมันไมใชอยางนั้น ถาบารมีเกา
มันไมถึง ขึ้นปรมัตถบารมี นะ เข็นเทาไรก็ไมมา มีไหมโยม คนขางๆ บานนะ มีมากนะ บางทีจางยัง
ไมเอาเลย ใชไหม เฮอ ดาเสียอีกดวยนะ วาไอบา มึงจะบาคนเดียวก็บา ไปเถอะ มึงอยาชวนกูไปบา
ดวยเลยนะ นีม่ ันเปนเรื่องจริงๆ
ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพึงทราบวาความดีของทานทุกคน นี่ก็ไมไดพูดแต
เฉพาะสํานักของเรานะ สํานักอื่นเขาก็เหมือนกันนะ ก็มีกําลังใจพอใจในการเจริญสมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน ทุกคนนี่ แลวทุกสํานักที่เขาทําเขาปฏิบัติเปนอันวาคนทุกคนที่เขาไปปฏิบัติน่นั
เปนคนที่มีกําลังใจถึงปรมัตถบารมีทั้งหมดนีสําหรับปรมัตถบารมี ไอคําวาปรมัตนีเ่ ขาแปลวาอยาง
ยิ่ง ปรมังแปลวาอยางยิ่งบารมีแปลวากลังใจ มีกําลังใจเต็มอยางยิ่ง อีตอนเต็มแลวนี่แหละเราก็จะมา
จัดการกับความเต็มของจิต ถามันเต็มแตยงั วุนมันไมใส ก็ยังไมเรียกวาพระอริยเจา ใชไหม ถาเต็ม
แลวก็พยายามทําความเต็มใหมันใสดวย จะเขาถึงความเปนพระอริยเจา นี่ความเปนพระอริยเจา มัน
ก็เปนไมยาก ยากไหมปา เราก็ไปจางเขาพิมพหนาเสื้อกับหลังเสื่อวาฉันคือพระอริยเจาก็หมดเรื่อง
ใชไหม
นี่ถาพูดถึงพระอริยเจาถาฟงกันแลว รูสึกวาไอคนอยางเรานี่มันจะเปนไดอยางไร เรายัง
ครองเรือนอยู ยังมีผัวมีเมีย มีลูกมีเตา ยังตองทํามาหากิน แตความจิรงพระอริยเจานีจ่ ัดเปนสี่ชึ้น คือ
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตสําหรับพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี่ ยังมี
สามี ยังมีภรรยา ยังมีความรักเหมือนกับคนธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิง่ พระโสดาบันชั้นสัตตขุตตุง
ที่พูดเมื่อคืนนี้ ความรักในระหวางเพศมีสมบูรณยังไมสด ความตองการในความร่ํารวยยังมีเทากับ
คนธรรมดา ความโกรธความพยายามมีสม่ําเสมอเหมือนเดิม ยังไมลด ความหลง ในความสวยสด
งดงาม คิดวานัน่ เปนเรา ยังมีอยูไมลด แลวไมลด มันเปนพระโสดาบันไดอยางไร ปา
ไอคําวาไมลดนะ อารมณมนั ยังแข็ง แตวา อยูในขอบเขตของศีล ใชไหม ชาวบานเขารัก มี
ความรัก มีกาํ ลังความรักระหวางเพศเทาเรา แตก็นอกใจสามีนอกใจภรรยา เปนเจาชูกรุมกรุมได
พระโสดาบันมีความรักทดิม แตวาจิตใจอยูในของเขตของศีล เรื่องศีล 5 ของพระโดสาบันไมขาด
ฉะนั้น นางวิสาขา เปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ 7 ป เมื่ออายุ 16 ปเธอแตงงาน พอแตงงานเสร็จก็มีลูก
สาวเสีย 20 คน อานิสงสที่เปนพระโสดาบัน หรืออยางไรดีไหม แตความจริงไมใชนั่นเขาเปนคน
สรางบุญมารวมกัน

แลวจะเห็นวาพระโสดาบันไมมีอะไรตางกับชาวบาน แตตางกันอยูหนอยหนึ่งคือหนึ่งไม
ลืมคิดวาเราจะตองตาย แลวก็มีคติวาถาเราจะอยู ก็อยูอ ยางคนดี ถาเราจะตายเปนผีก็ตองเปนผีดี
ไมใชผีเลว คือไมใชผีสัตวนรก ไมใชผีเปรต ไมใชผอี สุรกายหรือไมใชสัมภเวสี อยางเลวที่สดุ ก็
จะตองเปนเทวดาหรือพรหม ฉะนัน้ ทานที่เปนพระโสดาบันเมื่อไมลมื ความตาย แลวก็มีความเคารพ
ในพระรัตนตรัยอยางแนนอนคือไมปรามาสในพระพุทธเจา ไมปรามาสในพระธรรม ไมปรามาส
ในพระ อริยสงฆแตวาถาพระสงฆไมดีทานไมไสบาตรใหกินนะ
อยาง ภิกษุชาวโกสัมพี ไมเชื่อฟงคําสั่งสอน คําแนะนําของพระพุทธเจาพระพุทธเจาหนี
หลีกไปสู ปาปาลิเลยกะ บรรดาพระอริยเจาทั้งหมดไมยอมใสบาตรใหพระสงฆเหลานั้นกินเลย พระ
พวกนั้นจะไดกนิ ก็แตขาวของชาวบานธรรมดาที่ยังไมใชพระอริยเจา พระมีจํานวนมาก ประมาณตั้ง
500 พากันหัวโตไปตามๆ กันใชไหม นี่อยานึกวาพระโสดาบันทานมีความเคารพในพระรัตนตรัย มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตวาทานก็ฉลาดพอทีจ่ ะไมยอมเกื้อกูลกับโจรผูปลน พระศาสนา
อารมณของพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไมลืมความตาย อยาลืมนะ
แลวตอไปอีกนิดหนึ่ง พระโสดาบันก็มีศีล 5 บริสุทธิ์ มีศีลหาบริสุทธิ์ มีความเคารพในพระรัตนตรัย
เห็นวาชีวิตและรางกายไมมคี วามหมายเกิดมามันก็มีทกุ ข สิ่งแดนที่เปนความสุขจริงๆ หาทุกขไมได
ไดแกแดนพระนิพพาน ฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีกลังใจรักพระนิพพานเปนอารมณ
นี่ถาหากวาทุกทานที่มานั่งอยูที่นี่ ทุกคนมีความปรารภอยางนีว้ าชีวติ ของเราเปนของไม
เที่ยง แตความตายเปนของเทีย่ ง อยาง เปสการีธดิ า ที่พระพุทธเจาทรงสอนแลวมีความเคารพในพระ
รัตนตรัย มีความฉลาดในการบําเพ็ญกุศล รักษาศีล 5 เปนปกติ ประจําใจของตน มีจิตใจพระ
นิพพานเปนอารมณ ทุกคนอยางนี้ก็เรียกวา พระโสดาบันขั้นสัตตขัตตุง ใชไหม ตุงหรือไมตุง เวลา
หมดแลวขึ้นธรรมาสนดีกวานะ เออ เดี๋ยวตอกันใหม

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 69
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลวสําหรับนัก
ปฏิบัติใหม ก็พยายามตัง้ ใจเปนสมาธิ คําวาสมาธินี่แปลวาตั้งใจมัน่ หรือทรงอารมณอยู อันดับแรก
พยายามกําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูออกรูอยู
หายใจออก เวลาหายใจเขา ถาจะภาวนาดวยนึกวาพุท นึกไมไดวาทางปาก ไมมีเสียง คือนึกเอา เวลา
หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวาโ แตวาคําภาวนานี่ถาหากวาบรรดาทานทั้งหลายคลองใน
อันดับใดก็วาไปตามนั้นไมตอ งเปลี่ยน จะเห็นวาบอกวาพุทโธ ตองใชคําวา พุทโธ เสมอไปก็ไม
จําเปน ถาชํานาญมาแลวคลองมาแลวดวยการภาวนาวาแบบไหนก็ภาวนาแบบนัน้
สําหรับอารมณจิตของคนเรามีอยูสองอยาง บางวันตองการความสงบ เมื่อจิตตองการความ
สงบก็คือจิตตองการรูลมหายใจเขาหายใจออก คําภาวนามันไมเอาดวยมันอยากจะคิด เมื่ออยากจะ
คิดก็ใหพิจารณาตามความพอใจ วาการพิจารณานีพ่ ระพุทธเจาสอนไวมากมายดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ทั้งหมด ยกเวนไวแต อานาปานุสสติกรรมฐาน นอกนั้นเปนบท
พิจารณาทั้งหมดหรือวาใน กรรมฐาน 40 ใน อนุสสติ 10 ยกเวน อานาปานุสสติ อยางเดียว นอกนั้น
เปนบทพิจารณา หรือวาใน อสุภกรรมฐาน ก็เปนบทพิจารณาเปนตน
คําวาพิจารณาใครจะพิจารณาถึงขันธ 5 วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ความจริงวา
อยางนี้ยุงนะ นึกวารางกายนี่มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ถา
รางกายนี่เปนเรา เปนของเราจริง มันก็ตองไมแก ก็ตองไมปวยมันก็ตองไมตาย เพราะวาเราไม
ตองการใหมนั แก เราไมตองการใหมนั ปวย เราไมตองการใหมันตาย แตเมื่อนี่ ทั้งๆ ที่เราระมัดระวัง
เลี้ยงดูอยูเสมอ ก็เปนอันวา รางกานี่ไมใชเรา ไมใชของเราแน ถาเรามีความเขาใจวารางกายไมใชเรา
ไมใชของเรา คิดอยางนี้
บางทีทานพุทธบริษัทจะสงสัยแลวคําวา เรา คือใคร คําวา เรา จริงๆ ก็คือ อทิสสมานกาย ที่
เราถือหรือที่เราเรียกกันวาจิต ที่อาศัยรางนีม้ ันเปนเรา จะเห็นไดวาคนทีต่ ายแลว เขาบอกคนตายแลว
ไปสวรรคบาง ไปนรกบาง ไปพรหมโลกบาง ไปนิพพานบาง ความจริงรางกายมันตายแลว มันก็เนา
เปอยสูญหายไปกับพื้นดินแลวอะไรไป สิง่ ที่ไป เราเรียกวา อทิสสมานกาย ที่มันสิงอยูในรางกายนี้
นั่นแหละเปนคําวา เราคือตัวเราจริงๆ
แลวในเมื่อพิจารณาเห็นวารางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ก็พิจารณาตอไปวารางกายนี่
มันไมเที่ยง ถามันเที่ยงจริงๆ เรามันก็ตองไมแก เราไมตองการหมันแกแลวอีกประการหนึ่ง วันแต
ละวันเราตองการใหมันมีความสุข ตอนเชาหิวอาหารเราก็กินอาหารใหมันอิ่ม แลวตอนเทีย่ งมันก็
ตองอิ่มตลอดไป แตความจิรงมันไมใชอยางนั้น พอตอนสายๆ ไปหนอย หรือกลางวันก็เริ่มหิว มี
ความตองการใหมเปนอันวาเราตองเลี้ยงรางกายอยางนี้วนั ละหลายเวลา
ความปรารถนาในรส
อาหารมีอะไรบาง เราก็หาให ถารางกายดีจริงๆ ก็ตอ งไมทรุดโทรมลงไปทุกขณะ ในที่สุดก็ถงึ

อาการสลายตัวคือพัง เมื่อมันเปนอยางนี้ เราเห็นไดวารางกายนี่มนั ไมเที่ยง ถาไมเที่ยง ถาเราไป
ยึดถือวามันจะตองเที่ยง ความไมเที่ยงมันเคลื่อนไปเกิดขึน้ ใจเราก็เปนทุกข ในที่สุดมันก็ถึงอนัตตา
คือพัง
ฉะนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหวางอารมณเสีย ทุกสิ่งทุกอยางที่มันเกิดขึ้นกับ
รางกายเรา ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถามันหิวก็ถือวาธรรมดาของรางกายมันจะตองหิว จะตอง
ปรนเปรอมัน ก็หาอาการใหตามสภาพ หากความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น ก็จงนึกวาความปวยนี้
ไมไดปว ยแตเราคนเดียว คนทั้งโลก สัตวทั้งโลกปวยเหมือนกันหมด อาการปวยจะแบบเดียวกัน
หรือคนละแบบก็ตาม ก็เปนการทรมานรางกาย เปนการทรมานจิตใจเหมือนกัน เปนอันวาความปวย
ก็เปนการธรรมดาของรางกายที่เกิดมาในโลก แลวในที่สุดมันก็ตองตายเหมือนกัน เมือ่ อาการอยางนี้
เกิดขึ้น ความแกก็ตาม ความปวยก็ตาม ความตายจะเขามาถึงก็ตาม ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของมัน
ถาพิจารณาวาเปนธรรมดา มันจะมีประโยชนอะไร
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท ยอมรับนับถือกฎธรรมดาอยางนีแ้ บบเบาๆ ไมใชแบบ
หนัก แบบหนักแลวธรรมดาจริงๆ ไมมคี วามสะเทือนใจ คราวนี้ถารางกายของเราเกิดความแกมัน
กวน เมื่อรางกายมันแก หูฝา ตาฟาง ทําอะไรไมเห็น ทําอะไรไดไมถนัด ใจก็คิดวามันธรรมดาของ
มัน แลวใจสวนหนึ่งก็จะมีความรูสึกวา แหม มันทุกขจริงๆ เมื่อเรายังหนุมยังสาวอยู มันดีกวานี้ ถา
เราไมแก รางกายก็จะดีกวา กระปรี้กระเปรากวาความหวั่นไหวของจิตมันมีอยู แตจิตสวนหนึ่งก็
ยอมรับนับถือวาธรรมดามันเปนอยางนี้ เราหนีไมพน แตความตายจะเขามาถึง ใจสวนหนึง่ ก็มี
ความรูสึกเปนเรื่องของธรรมดา แตความหวั่นไหวในอาการจะตายก็ยังมีอยูคิดวาทุกขเวทนามัน
สาหัสอยางนี้ เราลําบากมาก แตน้ําใจของบรรดาทานพุทธบริษัทก็ยังมีความเคารพในองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ จิตใจปลงลงโดยเฉพาะวาตายก็ตาย
ตามสบาย แตวาถาจะตายจริงๆ แลว ก็ขอยึดคุณพระรัตนตรัยเปนสําคัญ หรือวาจะยึดคุณศีล คุณ
ทานเปนสําคัญ ตายคราวนีจ้ ะขอไปสวรรค พอจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงกําลังใจอยางนี้
ก็ชื่อวาทุกทานเปนผูเขาถึงสรณคมน
แตถาหากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท เมื่อคิดปลงใจเสียไดวาตัวเรายังมีชวี ิต คือเกิด
เปนคนหรือเกิดเปนสัตวอยูแบบนี้ฉันใด ขึ้นชื่อวาความทุกขอยางนี้มันจะมีแกเราทุกชาติทุกสมัย
พอเราเกิด เราก็แก แลวก็ปว ย แลวก็ตาย สลับกันมาสลับกันไป อยางนีม้ ันไมมีความสุข ทุกชาติเรา
จะพบแตความทุกข ความสุขที่จะมีจริงๆ ก็คือพระนิพพาน นี่พระนิพพานจะมาจากไหน จะมาจาก
การวางขันธ 5 เสียไดตามทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรตรัสไวใน มหาสติปฏฐานสูตร วา ภิกขเว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาสนใจกายภายใน คือรางกายของตัวเอง วารางกายทีม่ ันเปนเรา เปน
ของเรานี่ความจริงไมใช ทานบอกเห็นกายแลวทําความรูสึกเพียงสักแตวาเห็น ใหมีความรูสึกอยู
เสมอวา กายนี้มันมีความเกิดในเบื้องตน แลวมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทรุดโทรมไปในทามกลาง ใน
สุดมันก็สลายตัว รางกายภายนอกไดแกของบุคคลอื่นก็เหมือนกัน เธอจงอยาสนใจ เพราะไมมกี าย

ของใคร ที่จะทรงกายอยูตลอดกาลตลอดสมัย ไมชาไมนานเทาไรก็สลายตัวเหมือนกันแลวสมเด็จ
พระภควันตกต็ รัสตอบวา เธอจงอยาสนใจกับวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้
เปนอันวาองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา ถากายมันยังอยูเ ราก็เลี้ยงมันวัตถุธาตุมีความสําคัญ
เมื่อทรงชีวิต แตวาจิตของเรานี้จะไมติดอยูใ นรางกายของเราจะไมตดิ อยูในรางกายของบุคคลอื่น จะ
ไมติดอยูใ นวัตถุตางๆ คิดวาถามีชีวิตอยูกใ็ ชมันไปตามหนาที่ ถาตายแลวเมื่อไร คราวนี้ถือวาเปน
ชาติสุดทายที่เราจะมีขันธ 5 แบบนี้ เพราะขันธ 5 แบบนี้มันมีสภาพเลว ไมใชของดี มันมีสภาพเปน
ทุกข เพราะอาศัยความไมเที่ยงเปนของสําคัญ ในทรุดมันก็สลายตัว รางกายภายนอกไดแกของ
บุคคลอื่นก็เหมือนกัน เธอจงอยาสนใจ เพราะไมมีกายของใคร ที่จะทรงกายอยูตลอดกาลตลอดสมัย
ไมชาไมนานเทาไรก็สลายตัวเหมือนกันแลวสมเด็จพระภควันตก็ตรัสตอบวา เธอจงอยาสนใจกับ
วัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้
เปนอันวาองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา ถากายมันยังอยูเ ราก็เลี้ยงมันวัตถุธาตุมีความสําคัญ
เมื่อทรงชีวิต แตวาจิตของเรานี้จะไมติดอยูใ นรางกายของเราจะไมตดิ อยูในรางกายของบุคคลอื่น จะ
ไมติดอยูใ นวัตถุธาตุตางๆ คิดวาถาชีวิตอยูก ็ใชมันไปตามหนาที่ ถาตายแลวเมื่อไร คราวนี้ถือวาเปน
ชาติสุดทายที่เราจะมีขันธ 5 แบบนี้ เพราะขันธ 5 แบบนี้มันมีสภาพเลว ไมใชของดี มันมีสภาพเปน
ทุกข เพราะอาศัยความไมเทีย่ งเปนของสําคัญ ในที่สุดมันก็สลายตัว
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไมพอใจในขันธ 5 หมายความคําวาไมพอใจ
ในที่นี้ไมใชทรมานไมใหมนั กินขาว ไมใหมันนอนหรือฆามัน อันนี้ใชไมไดใหถือวาในเมื่อหนาที่
จะตองปรนเปรอมัน ก็ปรนเปรอมัน แตกร็ ูอยูวาปรนเปรอเทาไรก็ตาม มันทรุดโทรมอยูทุกวัน แลว
ในที่สุดมันก็ตาย ถือกําลังใจเสียวาในฐานะที่เราเกิดมามีรา งกายก็เพราะอาศัยมีความโงมากอน เวลา
นี้เราพบองคสมเด็จพระชินวรทรงแนะนําถึงแดนของความสนุข นั่นก็คือการไมเกาะอยูในรางกาย
ของเราการไมเกาะในรางกายของบุคคลอื่นไมเกาะในวัตถุธาตุ ถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายที่จะมี
รางกายอยางนี้ ตอไปรางายประเภทนี้ไมมีสาํ หรับเรา
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานคิดอยางนีเ้ ปนปกติ เวลาที่จะสิ้นลมปราณก็ยัง
คิดอยูอยางนี้อยู องคสมเด็จพระบรมครูกลาววา ถาทานละขันธ 5 เมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้น นี่เปน
อารมณ ถาหากวาทานทั้งหลายจะพิจารณา ก็พิจารณาในทํานองนี้ ลีลาการพิจารณานี้มีมาก คนพูด
เวลานี้มันพูดหมดไมได
ตอนี้ไปมีเวลาเหลือเล็กนอย ก็จะขอตอเมือ่ วานนี้สักนิดหนอย เมื่อวานนี้หรือเมื่อสักครูนี้ที่
พูดถึงอารมณของพระโสดาบัน
วาพระโสดาบันนี่ยังมีความรักในระหวางเพศเทาเทียมกับคน
ธรรมดา แตทวาอยูใ นขอบเขตของศีล ยังมีความอยากจะรวย แตวารวยดวยการไมลัก ไมขโมย ไม
คดไมโกงใคร เปนสัมมาอาชีวะ ยังมีความขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ ยังมีความโกรธ มี
ความพยาบาท แตวาความโกรธ ความพยาบาทมันจะขังอยูแตเฉพาะในใจ ไมไปประทุษรายบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งใหมีความทุกข นี่ชื่อวาจะมีความหลง ก็เพราะวายังมีความรัก ยังมีความอยากรวย ยังมี
ความโกรธ
ในเมื่อเราเปนพระโสดาบันแลว
ก็ตั้งใจทํากําลังใจใหเขาถึงพระสกิทาคามีสําหรับพระ
สกิทาคามีนี่ทุกสิ่งทุกอยางคลายคลึงกับพระโสดาบัน มีคุณสมบัติสม่ําเสมอกันอยูส วนหนึ่งคือตัด
สังโยชนสามได ที่เรียกวาสักกายทิฏฐิ มีความรูสึกอยูเสมอวาเราจะตองตาย แลวก็มีความไม
ประมาทในชีวติ คิดวาถาเราจะอยูก็อยูอยางคนดี เปนคนมีศีลมีธรรม มีเหตุมีผล ถาเราจะตายเปนผี ก็
ตองเปนผีดีอยางเลวที่สุดเราก็จะเปนเทวดา หรือเราจะเปนพรหม ถาจําจะตองมาเกิดเปนมนุษยใหม
ก็จะเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและทรัพยสนิ และสติปญญานี่สําหรับพระโสดาบันกับ
พระสกิทาคามีสภาพอยางนี้คลายคลึงกัน เมื่อทานมีความรูสึกวาชีวิตของทานเปนของไมเที่ยง มัน
ยอมสลายตัว ทานก็มั่นใจในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมสงสัย แลวรักษาศีล
5 บริสุทธิ์อยางนี้เปนพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี แตวาพระสกิทาคามีกําลังใจสูงกวาพระ
โสดาบันเล็กนอย คือบรรเทาความรักในเพศ บรรเทาความโลภ บรรเทาความโกรธ บรรเทาความ
หลง
อาการบรรเทาความรักในระหวางเพศบรรเทาแบบไหน ทานที่เปนพระสกิทาคามี ยอมใช
กําลังใจ เนื่องใน กายคตานุสสติกรรมฐาน กับ อสุภกรรมฐาน บวกกัน มาพิจารณาวามันเปนของไม
เที่ยง ถาเรายึดถือมันเปนทุกข ที่สุดมันก็พงั แตความจริงมันไมทรงไวแตเทานั้น รางกายของคนก็ดี
รางกายของสัตวก็ดีทงั้ หมดนี้มันเต็มไปดวยความสกปรก เนื้อแทจริงๆ แลวเปนของไมนารัก ไมนา
ที่จะประคับประคอง เพราะอะไร เพราะรางกายภายในมีอจุ จาระ มีปส สาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ํา
หนอง เสลด เสมหะ ทุกสิ่งทุกอยางนี้มนั เปนของสดปรกที่เรารคังเกียจแลวสิ่งที่เรารังเกียจนี้มันไม
อยูที่ไหน มันอยูในรางกาย รางกายเราก็มีสภาพอยางนี้รางกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพอยางนี้
เหมือนกัน พิจารณาอยูอยางนี้เสมอๆ จนกระทั่งอารมณคลายความกําหนัดยินดีในระหวางเพศ วา
เปนแตเพียงคลายเทานั้นไมใชตัดหมด อารมณรักในระหวางเพศเริ่มมีอารมณลด ไมดิ้นรนมากนัก
อยางนี้เปนสภาพของพระสกิทาคามี แลวสภาพของความโลกโมโทสัน ความปรารถนาในความ
ร่ํารวยก็ลดตัวลง คือมีการหากินในดานสัมมาอาชีวะ พอไดทรัพยสินมาแลวก็พยายามทําลายความ
โลภดวยการบริจาคทาน แตความจริงบุคคลผูมีกําลังใจตั้งแตพระโสดาบัน นี่ก็เริ่มบริจาคทาน
ทําลายความโลภแลว แตสําหรับพระสกิทาคามีมีกําลังใจสูงกวานัน้ คิดวาทรัพยสมบัติที่เราหามาได
ถาเราสั่งสมไวมากก็มีประโยชนนอย เวลาตายเอาไปไมได แตวาไมประมาทจนเกินไป ไมใชวามี
เทาไรเราก็ทุมเทหมดอาศัยจิตทมี่มีความฉลาดกําหนดวาทรัพยเราควรใชสักเทาไรเปนสวนตัว ควร
จะบํารุงบิดามารดาผูมีพระคุณสักเทาไร ควรจะบํารุงธิดาผูเนื่องในฐานะที่เราจะตองเลี้ยงสักเทาไร
เหลือจากนัน้ ก็ใชกําลังใจบริจาคใหเปนทานกองการกุศล จิตของพระสกิทาคามีก็เปนจิตที่นอมไป
ดวยกุสล ทําลายความโกรธใหคอยๆ สลายตัว เหลือแตความนอย เหลือแตเพียงเล็กนอย

มาดานความโกรธพระสกิทาคามีกําลังออนลง สําหรับดานความโกรธ ไดบอกมาแลววา
พระโสดาบันยังโกรธจัด ยังมีความพยาบาท แตไมลงมือทํา โกรธอยูในใจพยาบาทอยูในใจ ยังมี
อารมณมัวอยูบ าง แตที่ทําอะไรไมไดเพราะเกรงวาศีลจะขาดสําหรับพระสกิทาคามีนี่ไดปฏิบัติสมถ
ภาวนาเพิ่มขึ้น คือใช พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร 4 ก็มคี วามรัก มี เมตตา ความรัก กรุณา ความ
สงสาร มุทิตา มีจิตออนโย ไมอิจฉาริษยาใคร อุเบกขา วางเฉย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมตตา ความรัก
กรุณา ความสงสาร พระสกิทาคามีมีอารมณตั้งมั่นอยูมาก เวลาใดที่บุคคลใดทําใหโกรธก็มี
ความรูสึกวาความโกรธเปนความชั่ว ไมใชความดี คนที่เขาโกรธเรา เขาก็อาศัยที่เขาเปนทาสของ
กิเลสและตัณหา อุปาทาน กําลังใจของทานผูนั้นจึงหมองมัวคิดวาการโกรธคือการสรางศัตรูเปน
ของดี อารมณของพระสกิทาคามีพอกระทบความโกรธ จะมีความรูสึกอยูบาง แลวภายในไมชาก็มี
อภัยทาน คือใหอภัยกับบุคคลผูผิด คิดวาที่เขาโกรธทําใหเราไมชอบใจ ก็เพราะเขาเขาใจผิด คน
ประเภทนี้ถาเราจะคิดกันไปก็ถือวาเปนคนโง ไมรูสึกตัว เราก็ใหอภัยกับคนโง เปนอันวาความโกรธ
ของพระสกิทาคามียังมีเหมือนกัน แตกาํ ลังเบา พรอมกันนั้นมีใจใหอภัยแกเขาไมผูกไมยดึ ความ
โกรธ ไมยึดความพยาบาทใหติดใจอยู
นี่เปนอันวาบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูทุกทาน ที่มีความเขาใจในดานพระ
โสดาบันแลว ถาจะปฏิบัติคุณธรรม ความดีขององคสมเด็จพระประทีปแกวใหดีขนึ้ ไปกวานั้นก็จง
พยายามคอยๆ ทําลายอํานาจความรักในระหวางเพศ ดวยการพิจารณาหาความจริงจากรางกายของ
คนและสัตว เอารางกายของเราเปนพืน้ ฐานเปนเครื่องพิจารณาวารางกายของเรามันสกปรกหรือ
สะอาด ถาเราไมอาบน้ําอาบทาสักสองสามวันเราก็ทนไมไหว เพราะสิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากภายใน
กาย มีเหงื่อไคลเปนตน มันสกปรก นี่แสดงวารางกายของเราสกปรก แลวสิ่งธาตุทั้งหลายที่
หลั่งไหลจากรางกายมีอุจจาระ ปสสาวะ น้าํ เลือดน้ําเหลือง น้ําหนอง น้าํ ลาย เปนตน ที่เรารังเกียจวา
มันสกปรก มันมาจากไหน มันมาจากภายในกาย แสดงวากายของคนทุกคนกับกายเรามีสภาพ
เหมือนกัน มันสกปรกโสมมอยางนี้ ไมใชที่ทเี่ ราจะไปหลงใหลใฝฝน ปรารถนาในการ
ประคับประคอง
แลวอีกประการหนึ่งนอกจากสกปรกแลวมักก็มีสภาพไมเที่ยง ถาความเปนหนุมเปนสาวยัง
มีอยู ภาวะผองใสผิวพรรณยังปรากฏ อายุมากเขาไปแลวความสวยมันก็ลด ความสงาผาเผยมันก็ลด
ในที่สุดความแกเขามาถึง มันก็หมดสภาพความดี เพียงพิจารณาวารงกายนี้ไมควรจะนารัก
มาถึงอํานาจของความโลภ ตัดไดดว ยการใหทาน อํานาจของความโกรธ ทรงเมตตาความ
รักไว กรุณาความสงสารไว คิดวาทุกคนในโลกเปนมิตรที่ดีสําหรับเราเราจะรักเขาเสมอดวยการรัก
ตัวเรา เราจะสงสารเขาเสมอในการสงสารตัวเรา แตอยาลืมวาพระสกิทาคามียังมีความโกรธ แตวา
จิตละความโกรธไดเร็ว เพราะมีความสงสารเห็นคนทีส่ รางความชั่วบันดาลความทุกขใหกับตัวเอง
ในที่สุดก็ใหอภัยแกเขา

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน การแนะนํากันถามากเกินไป ก็จําไมไดกอนที่จะยุติ ก็
ขอย้ําไววาขอทุกทานทั้งหลายจงมีความเขาใจในตัวเองวาความพอใจของทานทั้งหลายที่เจริญสม
ถกรรมฐานวิปส สนากรรมฐาน บางทานจะคิดวาทําไปไมเห็นจะดีอะไร แตความจริงความดีมันมีอยู
แลว เราไมเขาใจในความดีแลวจงทราบวาที่ตั้งใจจริงมาปฏิบัติแบบนี้ เรามีบารมีถึง ชั้นปรมัตถ
บารมี แลวอยางนอยที่สุดเราจะยึดความดีที่องคสมเด็จพระประทีปแกวใหเรา คือความเปนพระ
โสดาบัน ตอนนี้จําใหดี แลวก็ซอมไวเสมอวาพระโสดาบัน ก็ไดแกคนที่ไมลืมคิดวาเราจะตองตาย
แลวก็คิดไววาถาเราอยูเปนคน ก็จะอยูอยางคนดี ถาจะตายเปนผีก็ตอ งเปนผีดี คือผีเทวดาหรือผี
พรหม
ถาเราจะอยูเปนคนดีแลวตายเปนผีดี ทําอยางไร อันดับแรกก็ยอมรับนับถือความดีของ
พระพุทธเจาดวยการพิจารณากอน ยอมรับนับถือความดีของพระธรรมยอมรับความดีของพระอริย
สงฆ แตกอนที่จะยอมรับ ใชปญญาพิจารณาเสียกอนวาควรหรือไมควร ถาใจเห็นวาควรแลวก็
ยอมรับนับถือวาทานสอนเราถูกตองจริง
หลังจากนัน้ ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง พยายามใครครวญปองกันศีลของตนไว
ใหบริสุทธิ์ ใหมีอารมณตั้งมั่นอยูในศีล 5ประการ แลวก็ตอไปก็คิดวาเราจะเกิดเปนเทวดาก็ดี เราจะ
เกิดเปนพรหมก็ดี มันไมเปนทางที่สุดของความทุกขความสุขจริงๆ ก็คือพระนิพพาน
ฉะนั้นการที่จะรักษาศีล การที่จะใหทาน จะสรางความดี ขอใหจิตใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัทนี้คิดไวเสมอวาเราทําเพื่อพระนิพพาน ถาจิตใจของทุกทานทรงอยูในศีล ทรงอยูในทาน คือมี
ความเคารพในคุณพระรัตนตรัย แลวมีศีล 5 บริสุทธิ์มีอารมณรักพระนิพพานเปนอารมณ ก็ชื่อวาทุก
ทานเปนพระโสดาบัน อยางนี้ชื่อวาเหยียบหัวหาดที่จะเขาพระนิพพานไดแลว
ตอแตนี้ไปขอสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว กรุณาตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่
กําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณ
บอกหมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 70
อยางกับทานงูเหลือม งูเหลือมแกที่ฟงพระอภิธรรม แตความจริงพระอภิธรรมนี่มีอยูเจ็ดบท
ทานชอบใจอยูบทเดียวคือ ปญจักขันธา ใหญ ที่วาที่เกีย่ วกับอายตนะ วา จักขุนทริยัง โสตินทริยงั
ฆานินทริยงั นะ ใชไหม หลับแลว ผมวา ทริยัง นะผมไมไดวาสี่หรือยังนะ (หัวเราะ) นั่งหลับ ทําทา
เหมือนจะชี้นะ ใชไหม ไอนี่เรื่องของ อายตนะ นีว่ ันนีค้ ุยกันมากไปนิด วันสุดทายนะ พอทานฟง
อายตนะชอบใจเปนงูเหลือมนะไมรวู าเขาวาอยางไร แตไอ ฆานินทริยัง ทริยัง ทริยัง เพราะดีไอสวด
มนตบทนี้พวกอยุธยาเขาชอบสวดเวลาคนตาย อาตมาบวชใหมๆ ทองเขาไมได ก็ตอ ทายเขา ทริยงั
ทริยัง ก็เราวาไมไดนะ เสือกขึ้นมาได ใชไหม เราทอง ยังไมไดแหม ชอบสวดกันเสียดวย มันยาว
เหยียดเลย แตพอเลิกแลว พวกนัน้ ไดบาท เราก็ไดเหมือนกัน ไมเห็นจะตองวามากเลย รูจักหากินเสีย
อยาง
นี่ในเมื่อทานชอบ อายตนะ บทนี้ทานเปนงูเหลือม ทานเปนงูเหลือมแก ไมชาทานก็ตาย
ตายทานก็ไปเกิดเปนเทวดา จะนึกวาสัตวนี่ทําบุญไมไดนะ ใจเขาเปนกุศลไดเหมือนกัน พนจาก
ความเปนเทวดาลงมาเกิดเปนคน พอเกิดเปนคน ก็ไปเกิดไปเลื่อมใสในสํานักของอเจลก คือพวก
เดียรถียนะ อเจลกนี่เปนอรหันตพิเศษ ทีว่ า อรหันตในคณะพระพุทธเจาสูเขาไมได เพราะยังมีสมบัติ
เขาวาอยางนั้น เขาบอกวาพระสมณโคดมที่ถือวาเปนผูล ะแลวนะ ยังไมละจริง คณะเขาละจริง
เพราะเขาไมมที ั้งผานุงและผาหม ถาเดินมาในกรุงเทพฯ สักรอยรูป นาดูหละ (หัวเราะ) อาว เขาไป
กันเปนหมูนะ เวลานี้เณรเดียวเขายังเคารพนับถือกัน ยังถือวาผูศักดิ์สิทธิ์ใชไหม อินเดียเขายังนับถือ
อยู ปาไปหรือยังรูยังเห็นเขา นี่ทานไปเกิดเปนอเจลก แตถือวาเคยฟงอายตนะมากอนพอใจในธรรม
นี้ทั้งๆ ที่เกิดนอกพระศาสนา พระพุทธศาสนาก็สามารถไดทิพจักขุญาณ เห็นไหม วาไอ จัขุนทริยัง
ลูกตา ลูกตาเปนใหญในการเห็นนะ จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ไอหูเปนใหญในการฟงเสียง ทานก็เลย
ไดทิพจักขุญาณ
เมื่อไดทิพจักขุญาณแลว วันหนึ่ง ทาวอโศกมหาราช ทานเกิดภายหลังพระพุทธเจานะ กําลัง
เปนเด็กนั่งตักพอ วางแขก พอก็ลอเลียนลูก หยอกลูกไปตามอัธยาศัย หยอกไปหยอกมาลูกขี้แตก ใช
ไหม ขี้รดตักพอ ทานพอก็จับเหวีย่ ง คําวาเหวี่ยงหมายความวาจับไปวางขางๆ ใครจะไปเหวีย่ งลูกนะ
ทานแมเห็นเปนอยางนัน้ ก็เลยพาลูกไปอาบน้ําอาบทา แตงตัวดี ก็นําออกไปนอกวัง ไปเดินเลน พอดี
พวกอเจลกชีเปลือยนี่ แหม ตองคิดเชีวนะ ปานะ ก็เดินสวนทางมา เพราะอาศัยที่ทานไดทิพจักขุ
ญาณ ก็ได อนาคตังสญาณ อตีตงั สญาณ ไปดวย ทานยืนมองเด็กตระกูลนั้นเขานับถืออยู มองดู ทาน
อโศกมหาราช ทานบอกวาเลี้ยงใหดนี ะเด็กคนนี้นะ ตอไปจะมีอํานาจมาก แตวากอนที่จะมีอํานาจ
มากจะตองฆานองตางมารดาประมาณ 80 คน ทานแมก็จาํ

หลังจากนัน้ ทานเปนคนดีนะ ทานโตมาแลวเปนคนดี อํามาตยขาราชบริพารรักมาก พอให
ไปเปนเจาเมือง เมืองดาน เมื่อพอตายเขาก็เชิญมาเปนพระเจาแผนดินบรรดานองตางมารดา 80 คน
นํากองทัพเขามาลอมพระราชฐาน ทานกับนองชายของทานปรึกษากันวาจะสูหรือจะยอมเขา เพรา
กองทัพกําลังของเราในเขตในวังมันมีไมกคี่ นนะ แลวเขาก็เปนหัวหนานักรบถึง 80 กําลังก็มากกวา
กอทัพทั้งกองทัพทานถามนองวาจะยอมเขาดีไหม นองชายบกวาคําวายอมไมมี ในเมื่อเราเปน
กษัตริย เมื่อสูไมไดกใ็ หมนั ตายไปเลย จะยอมเปนเชลยนี่ยอมไมได ทัง้ สองคนพี่นองคุมกําลังทหาร
ที่มีกําลังนอยวาหลายสิบเทาออกไปสูกับเขา แตดว ยอํานาจบุญญาธิการของทาน ก็จบั นองชายตาง
มารดา 80 คนได ทหารไดทงั้ หมดยอมแพ แลวทานก็สั่งประหารชีวิต
เมื่อทานสั่งประหารชีวติ แลวทานก็ถาม ถามแมบอกวาในสมัยกอนๆ นี่เคยมีใครพยากรณ
เรื่องนี้บางหรือเปลา ทานแมนึกมานึกไป บอก โอ ใช ใช เมื่อสมัยเด็กๆ เขาเลายอนหลังนะ เหมือน
สมัยเด็กๆ ทานอาจารยคนนี้พยากรณไวมันเปนความจริงทานถามวาอาจารยองคนอี้ ยูทีไหน แมก็
บอกวาเวลานีอ้ ยูหางจากเมืองหลวงไปประมาณ 100 โยชน ทานก็สั่งใหอํามาตยนําวอทองคานหาม
สําหรับพระเจาแผนดินแลวก็เปนกองเกียรติยศเหมือนกับพระเจาแผนดินเสร็จ ไปรับพระอาจารยมา
พระอาจารยทา นไมนุงผา พอมีวอทองไปรับ มีกองเกียรติยศทานชักครึ้มๆ ใชไหมคงภูมิใจนะ พอ
เวลาคานหามเขาหามมา ผานสํานักพระอรหันต พระอรหันตทานอยูต นทางกวา พอผานสํานักพระ
อรหัน แกก็เลยบอกวานีพ่ รรคพวกวางคานหามลงกอน เดีย๋ วฉันมีธุระตองไปเยี่ยมพระสมณะ
ดวยกัน อีทานี้ทานจะเบงนะ ใชไหมวาไอแกเปนพระมุง ผานี่สูไมได ขาเปนพระแกผา พระราชา
เคารพขา เขาคงผิดแบบนั้นนะ นี่ฉันเดาๆ เอานะ
แกก็ยองไปในวัดนัน้ ไอวดั นั้นมีพระอรหันตอยู สัตวทงั้ หมดมันมีความรักกัน อยางเสือ
สิงหตางๆ พวกหมู พวกกระตายนี่ความจริงมันตองเปนอาหารของเสือ แตมันมีความรักกัน อยูกนั
อยางเปนสุข ทานก็ยองไปถามวานี่อะไร ใชไหมเขาเรียกตัวอะไร พระอรหันตทานรู อีตานี่มาจาก
อายตนะ จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ใชไหม ทานบอกไอตวั นี้ชื่อ อายตนะ ถามตัวนี้อะไรทานก็บอกนี่
อายตนะ ถามตัวนี้อะไร ทานก็บอกไอตัวนี้ชื่อ อายตนะ ถามตัวนี้อะไร ทานก็บอกนี่ อายตนะ
(หัวเราะ) ทานตอบจี้แผลเกาใชไหม วาจีแ้ ผลเกา วาถามทุกตัวทานตอบ อายตนะ หมด
แลวทานก็ถามวาเธอนะลืม อายตนะ เสียแลวหรือ เพียงเทานี้กุศลเกาเขาดลจิต เกิดความ
ละอาย นั่งพับเพียบเอาขาปดหนา หนาไหน (หัวเราะ) หนาไหนโยมหนาลาง ไมใชหนากลาง หนา
ลางมันหนาทอง (หัวเราะ) นั่งพับเพียบเอาขาปดหนาใชไหม พระทานก็โยนผาใหนุงผืนหนา แลวก็
ผาหมผืนหนึ่ง ทาก็พูดเรื่อง อายตนะ วาไอตาเห็นรู หูฟง เสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลื้มรส กายถูกตอง
สัมผัส มันไมมีอะไรเปนนิจจัง มันเปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได รูปที่เราเห็นมันไมมีการทรงตัว
มันเสื่อมไปทุกวันทุกวัน ในที่สุดมันก็สลายตัวเรียกวา อนัตตา เสียงที่เราฟงก็เหมือนกัน ฟงผานหู
แลวมันก็หายไป แตใจเราเขามานึกมาคิด มายึดไวมันก็ไมมีประโยชนอธิบายยอๆ แบบนี้ พอจบ
พระองคนั้นเปนพระโสดาบัน เพราะทริยังนะ อยาไปวาทานนะ เวลานี้เปนอรหันตแลว ทานจะนวด

เอา ทานไมทาํ แตกรรมจะเลนเรานะนีใ่ นเมื่อทานเปนพระโสดาบัน ฟงแคนี้ ก็ออกมาบอกพรรค
พวก บอกนีแ่ กไปกอนนะเรามีกิจที่จะตองทํามีอยู ไปทูลพระราชาวากิจนี้ถาเสร็จแลวเมื่อไร เราจะ
ไปเองไมตองมารับ กลับเขามาใหม พระองคนั้นเทศน อายตนะ อีกครั้งหนึ่ง ละเอียดกวานัน้ ทาน
เปนพระอรหันต ใชไหม นี่เรียกวาโตแลวเรียนลัด
หากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบังเอิญจะไมไดพระโสดาบัน ในชาตินี้ ก็ใหยึดอารมณใด
อารมณหนึ่งที่เรามีความพอใจในกรรมฐาน 40 ก็ดี ใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ก็ดี หรือวาจะไมยดึ เรา
ไมรูกรรมฐานมันเปนอยางไร ขาไมรูนะ พอใจในการใหทาน หรือวาพอใจในการรักษาศีล พอใจใน
การภาวนา อยางใดอยางหนึ่งใหมนั เปนอารมณติดใจ เวลาตายไปแลวคุณธรรมอยางนี้จะพาเราไป
สวรรค เมื่อไปสวรรคบังเอิญไป ชั้นดาวดึงส ที่มีอายุนอ ยที่สุด เราก็ไปเกิดอีก 300 ปกวา ในเมือง
สวรรค ซึ่งมีอายุจริงๆ ถึงพันป ก็จะพบ พระศรีอารีย ทานตรัส ตอนนี้แหละนัน่ พระอรหันตแคะนา
ถาพระพุทธเจาแคะเร็วกวานัน้ นะ ใชไหม เปนอันวาคุณธรรมที่ญาติโยมทุกทานตั้งใจจิตทรงตัวนี่
อยางทุกทานอาตมามั่นใจวาทุกคนที่มาหนักใน จาคานุสสติกรรมฐาน เพราะอะไร บางคน
เห็นมา มาสามวัน ทําบุญสามวัน ฮึ จําหนาได นี่มันหนักใน จาคานุสสติกรรมฐาน อารมณนใี้ หมัน
ทรงตัวไว เอาใหเปนกําไรใหได เปนทุนนะหรือวาพอใจในศีลก็คือหนักใน สีลานุสสติกรรมฐาน
หรือวาพอใจพระพุทธเจาภาวนาวาพุทโธ ก็ใหหนักอยูในอันนั้น ใหมนั หนักอยางใดอยางหนึ่ง ให
มันทรงตัวถาอารมณหนักอยางนี้ ตายแลวก็ลงนรกไมได ถาไปพบพระพุทธเจา คือพระ ศรีอารีย
องคตอไป ทานจะจี้จุดนี้โดยเฉพาะ แลวก็จะเปนอรหันต นี่เปนวิธีที่เราจะไปนิพพานไดแบบงายๆ
นะปานะ ไปหรือไมไป
พอจบของการเจริญพระกรรมฐาน ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน ก็มีอยูจุด
เดียวคือการละ ขันธ 5 ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไมมีความผูกพันใน ขันธ 5
สามารถวาง ขันธ 5 เสียไดเมือ่ ไร เมื่อนั้นทานเปนพระอรหันต ตัวอยางที่องคสมเด็จพระทรงธรรมบ
รมศาสดา ทรงแนะนําใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ทุกขอของ มหาสติปฏ ฐานสูตร ทานจะทรงแนะนํา
วาในที่สุดนี้ขอทานทั้งหลาย จงอยาสนใจกายในกาย กายภายในก็หมายถึงวาตัวของเราเองวาจงอยา
สนใจกายภายนอก ก็ไดแกรา งกายของบุคคลอื่น แลวจงอยาสนใจในวัตถุธาตุทั้งหมด เปนอันวาองค
สมเด็จพระบรมสุคตทรงรวบรวมไวเพียงเทานี้นี่อยางนีช้ ื่อวายังพิสดารมาก
ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน พระพาหิยะ ยอยิ่งกวานี้ องคสมเด็จพระชินศรี
ตรัสวา พาหิยะ เมื่อเธอเห็นรูปแลวจงทําจิตสักแตเพียงวาเห็น เมื่อพระพุทธเจาตรัสเพียงเทานี้ ทาน
พาหิยะ ก็บรรลุอรหัตผล รวมความวาที่พระพุทธเจาทรงแนะนําสั่งสอนบรรดาทานพุทธบริษัท ใช
คําสอนถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ นี่เปนเพราะวาพระพุทธเจาเห็นวากําลังใจของบุคคลผูรับ
ฟง ไมสม่ําเสมอกัน เธอมีกาํ ลังใจเขมแข็งบาง กําลังใจหยอนไปนอยหนึ่งบาง กําลังใจหยอนมาก
บาง ทานที่มกี ําลังใจหยอนไปมาก พระพุทธเจาก็ใชพระสูตรคือ มีเลาเรื่องใหเขาฟง เมื่อเลาเรือ่ ง

ตางๆ ใหฟงจบ องคสมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงยกอริยสัจวาทานทั้งหลายจงพิจารณาวาการเกิดมามี
ขันธ 5 มันเปนทุกข ทุกขเพราะความรอนทุกขเพราะความหิว ความกระหาย ความปวยไขไมสบาย
ความปรารถนาไมสมหวังทุกขเพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทุกขเพราะความตายที่
จะเขามาถึงอยางนี้กลาวโดยยอ
ใหใชปญญาพิจารณาวาเราเกิดมานี่ ตั้งแตวนั เกิดถึงวันนี้มนั สุขหรือมันทุกขถาเราใชปญญา
พิจารณากันจริงๆ เราจะเห็นวาตั้งแตเกิดมาถึงวันนี้ ไมมีวนั ไหนมีสุขแทจริง สิ่งที่เราคิดวาสุขนั่นคือ
เปนปจจัยของความทุกข ทรัพยสินที่เรายังไมมีมาเราก็ทุกขเพราะมันไมมีถาหามาไดเราก็ทุกข เกรง
วามันจะหมดไป เพราะมันจะสลายไป คนที่จะมีความเปนโสดก็ยังมีความทุกข เพราะยังไมมีคูครอง
พอมีคูครองแลว ก็เกิดความทุกขในการประกอบอาชีพทีจ่ ะเลี้ยงตัว คนไมมีบุตร ไมมีธิดา ก็มีความ
ทุกขวาเราหาลูกกับเขาไมได อยากจะมีลูก เมื่อมีลูกขึ้นมา ลูกก็สรางความทุกขเพราะตองเลี้ยงดู นี่
เปนอันวาทุกสิ่งทุกอยางที่เราหาไดมาจากโลภจากสภาวะของโลกมันเปนปจจัยของความทุกข แต
วาตองหา ตองทําตามหนาที่ พระพุทธเจาไมไดบอกใหไมทํา พระพุทธเจาทรงใหขยันหมั่นเพียร ใน
การประกอบอาชีพดวยสัมมาอาชีวะแตวาใหจิตเรานี่คดิ อยูวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันจะมีประโยชน
อยูบาง แตสมัยที่เรามีลมปราณเทานัน้ ถาเราตายไปเสียแลว ญาติขางเคียงหรือคนทีเ่ รารักก็ดี ไมมี
ประโยชนสําหรับเรา ทรัพยสินทั้งหลายที่หาไดมาทั้งหมดมันก็ไมมปี ระโยชนสําหรับเรา แตทวา
ไมใชแนะนําไมใหหา หา แตวาอยาเอาใจเขาไปติด คิดไวเสมอวารางกายของเรานี้ ไมชาไมนานมัน
ก็จะพัง จะตองตายแน มันจะตองตายอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ตองตาย เราจะเลือกอาการตายไมได
อายุที่เราจะพึงกําหนดวาเราจะตายเมื่อนั้น เราจะตายเมื่อนี้ เราก็กําหนดเอาแนนอนไมได
ที่พระพุทธเจาตรัสกับ เปสการี วาชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง แตในขณะ
ที่เราทรงชีวิตอยูมันก็เต็มไปดวยความทุกข เมื่อเรารูมันเปนทุกขแตวาอยางไปทําจิตใจใหเศราหมอง
เพราะอํานาจของความทุกข จงทํากําลังใจ ทําใจใหเขมแข็ง หาเหตุของความทุกขใหพบ เมื่อหาเหตุ
ของความทุกขพบ เราทําลายเหตุของความทุกขได ทุกขมันก็ไมมี แมแตชีวิตอินทรียทรงอยู รางกาย
มันเปนทุกขมนั เสื่อม แตใจไมทุกข เพราะถือวาเปนเรื่องธรรมดา เหตุของความทุกขที่จะเกิดมีมา
พระพุทธเจาทานบอกวาเปน ตัณหา ตัณหา ไดแกความทะยานอยาก หมายความวาสิ่งใดที่ไมมี
ทะเยอทะยานอยากจะใหมีขนึ้ สิ่งใดที่มีอยูแลวก็อยากจะใหมนั ทรงตัวไมอยากใหมนั สลาย เวลาที่
มันจะพังลงไปก็ตั้งใจจะดึงเขาไว คําวา ตัณหา ในทีน่ ตี้ องแปลวาความทะยานอยากเปนอันวาก็ฟง
กันใหดี การทีท่ านทั้งหลายทํามาหากินเปน ตัณหา หรือเปลา คําวา ตัณหา ก็ตองพูดกันหลายชั้น คือ
ชั้นของปุถุชน ชั้นของกัลยาชน และชั้นของพระอริยชน จะขอพูดในชัน้ ของปุถุชนกอน
การที่ทานทั้งหลายประกอบอาชีพดวยสัมมาอาชีวะ คือหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม รับ
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
รับจางทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตทําการคาขายดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ประกอบอาชีพทั้งหมดไมคดไมโกงเขาเรามีทุนสิบบาทสามารถจะหาเงินเพิ่มมาเปน

ลานสองลาน อยางนี้ไมเรียกวาตัณหาเขาเรียกวา สัมมาอาชีวะ แตวาถาทําอะไรเกินพอดี เกินกําลัง
ทุนที่จะพึงมี หาเขามาจนกระทั่งตัวเองไมสามารถจะชําระได อยางนีเ้ รียกวา ตัณหา สําหรับปุถุชน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลใหยับยั้งคําวาตัณหาที่ทําเกินตัวเสีย ถาทําอะไรเกินกําลังที่จะ
พึงทําได ตองอาศัยคนอื่น มันก็ไมสามารถจะชําระหนี้เขาได อยางนี้ใจมันเปนทุกข เราก็ลดตัวนีเ้ สีย
ใชความพยายามตามความสามารถที่จะพึงมีอยูถาหากวาทานทั้งหลาย
ปฏิบัติตามคําสอนพระ
สัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมครูตอนนี้ จิตมันก็จะเริ่มเปนสุข เพราะอะไร เพราะความ
ดิ้นรนไมมากเกินไปเอาพอแคกําลังกายกําลังใจ
เปนอันวาสมเด็จพระจอมไตร เวลาเทศนทุกเรื่องลงทายดวยอริยสัจ พวกเราก็มานั่งดู
อริยสัจที่พระพุทธเจาตรัส ทานตรัสวาทุกขมันมีที่ไหน นั่นหมายถึงวาทุกขมันมีทกี่ าย เพราะเรามี
กาย มันจึงมีทกุ ข ถาหากวาเราไมมีกาย มันจะมีทกุ ขมาจากไหนทรัพยทรัพยสินทั้งหลายที่เราจะพึง
หา ก็มาดวยความเหนื่อยยาก ก็เพราะอาศัยเรามีรางกายเปนสําคัญ ความปวยไขไมสบายเปนทุกข
อยางหนึ่ง มันจะมีขนึ้ มาไดก็เพราะอาศัยวามีรางกายเปนสําคัญ แลวความตายที่มนั จะเขามาถึงเรา
ถาเราไมมีกาย จะเอาอะไรมาตาย เปนอันวาทุกขทั้งสามประการนัน่ กลาวโดยยอ จะมีขึ้นมาได
เพราะอาศัยรางกายเปนเหตุ
เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจงึ ทรงแนะนําวาทานทั้งหลายถาตองการความพัน
ทุกขก็จงหาทางพิจารณาหาความจริงของรางกาย วารางกายนี้นอกจากจะทุกขแลว มันก็เปนอนิจจัง
หาความเทีย่ งไมได ไมมีการทรงตัว ในเมือ่ มันไมมีการทรงตัว ถาจิตเราไปยึดถือวามันจะตองทรง
อยูอยางนี้ ตอลดกาลตลอดสมัยเวลาที่รางกายมันเสื่อมโทรมลงไป ใจมันก็เริ่มเปนทุกข ถาหากวา
จิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของความจริง วาคนและสัตวหรือวัตถุธาตุทั้งหมด เมื่อมีความเกิดขึ้น
มาแลว มันก็มคี วามเสื่อม คอยๆ เสื่อไปทีละนอยละนอย ในที่สุดมันก็สลายตัวเราก็มานั่งๆ ดู มองดู
คิดดู ถึงความเปนจริงวาจะเปนชายหรือหญิงก็ตามเกิดขึ้นมาแลวมันก็มีแตความทุกข ถาเราจะไป
สนใจหวงใยกับรางกาย คิดวาถาตายคราวนี้เราปรารถนาจะเกิดใหม ก็ชื่อวาเราแสวหาทุกขหาที่สดุ
มิได เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไดทรงแนะนําวาทานทั้งหลายการความหมด
ทุกขจงอยาสนใจรางกายของตนเกินไป นัน่ หมายความวามันหิว เราก็หาอาหารใหกนิ มันรอนเราก็
หาความเย็นให มันหนาวก็หาความอุนให แตจงอยาคิดวารางกายนี้มนั เปนเราเปนของเรา ถารางกาย
นี้มันเปนเราจริง มันเปนของเราจริงมันก็ตอ งไมแก มันก็ตองไมปวย มันก็ตองไมตาย ตอนนี้เราจะ
ปรนเปรอมันขนาดไหนก็ตามที เจารางกายนี้เมื่อถึงที่สุด ถึงเวลาของมัน มันก็เสื่อม ถึงเวลาจะพัง
มันก็พังถาเราเกิดมาอีกกี่ชาติ สภาวะการมันก็เปนอยางนี้
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทําจิตใจของทานนี่ใหเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ สังขารุ
เปกขาญาณ นี่เปนภาษาบาลี ที่วา มีความวางเฉยในขันธ 5 คือสังขาร ถาใชเปนภาษาไทยจริงๆ ก็
เรียกวายอมรับนับถือกฎของธรรมดา ถาจะพูดใหชดั ลงไปอีกทีก็ถือวามันจะเปนอยางไรก็ชางมัน
วาสภาพการณมันเปนอยางนีเ้ ราหามปรามมันไมได มันเกิดขึ้นแลว ถามันจะแกก็เชิญแกมันจะปวย

เราหามไมไดเราก็ไมหนักใจ ถือวาเรื่องปวยเปนของธรรมดา รักษาหายก็หาย ไมหายมันจะตายก็
ชางมัน เพราะสภาพของมันเปนอยางนั้น แตวาตั้งใจไวเสมอวาขึ้นชือ่ วาความเกิดอยางนี้ เหมือน
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอ ไปขึ้นชื่อวาความเกิดอยางนี้ เหมือนชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไป
ขึ้นชื่อวาความเกิดมีรางกายประเภทนี้ จะไมมีสําหรับเรา
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทรงอยูตามนี้เปนปกติ ใหมๆ มันก็ลืมบางไม
ลืมบาง แตตอไปไมชาไมนานเทาไร อารมณจิตมันก็จะชิน จะมีความรูส ึกวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็
ตามที จิตของเรานี้ก็จะทรงอารมณอยูอยางหนึ่งวาชางมัน เพราะวาธรรมดาของชาวโลกเปนอยาง
นั้น เราถูกนินทาเหมือนๆ กัน เวลาที่เราไดรับคําสรรเสริญ ก็ไปฟงขาวชาวบานดูวาเขาเคยไดรับ
ความสรรเสริญบางหรือเปลา ก็เปนอันวาชาวบานทุกคนก็พบกับความสรรเสริญเหมือนกันเราก็มา
นั่งพิจารณาวาคํานินทากับคําสรรเสริญนี่มันศักดิ์สิทธิ์หรือไมศักดิ์สิทธิ์เราเปนคนดีเขาหาวาเราเปน
คนชั่ว มันก็ไมไดชั่วไปตามปากเขาพูด ถาเราเปนคนชั่วเขาสรรเสริญวาเราเปนคนดี มันก็ไมไดดีไป
ตามปากเขาพูด เราจะดีจะชัว่ อยูทใี่ จมีความสําคัญ ถาจิตใจของเราดีเสียอยางเดียวมันก็หมดเรื่อง ไม
มีอะไรจะชัว่
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทวางภาระขันธ 5 คอยๆ คิดวาอะไรมันจะเกิดขึ้นกับ
รางกายก็ตามที ถือวาเปนเรื่องธรรมดา แลวทําจิตใจใหเขาถึงวิชชา วาขันธ 5 ประเภทที่มีทุกขอยาง
นี้ เราไมตองการมันอีก แตวา ทําจิตใหเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยตออารมณทั้งหมด รางกาย
จะแกก็ไมนกึ ไมสําคัญทําใจสบาย รางกายจะปวยไขไมสบาย มันปวยเปนเรื่องของมัน ใจเราก็สบาย
ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถามันจะตายเราก็ถอื วาเปนเรื่องของมัน ใจเราก็สบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา
ถามันจะตายเราก็ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา ไมดิ้นรน ไมเดือนรอน ถือวาความดีที่องคสมเด็จพระชินว
รบรมศาสดาทรงแนะนําเราทําครบแลวทุกอยางเราตายคราวนี้เราไมตอ งการความเกิด ถาคิดตอไปนี้
วาเราตองการพระนิพพาน
ถาหากวาจะมีใครสักคนหนึง่ ยอนถามมาบอกวา ถาคิดอยางนี้จนถึงเวลาสิ้นลมปราณ จะไป
พระนิพพานไดไหม ก็ตองขอตอบไปไดทนั ที ดูตัวอยาง ทานพระโคธิกะ ทาน พระโคธิกะ ยามปกติ
ทานเปนพระทรงฌานสมาบัติ ดานวิปส สนาญาณทานไมมีเลย ตอมาเมื่อความปวยไขไมสบาย
เกิดขึ้น ฌานมันก็ตกเพราะไมมีการทรงตัว พอรางกายคลายจากความทุกขเวทนา ดานฌานก็ทรงตัว
นี่ตอนนีท้ านมาคิดวารางกายนี้มนั เปนภัย
คําวาฌานหมายความวาจิตทรงอยูในดานของความดี
เพื่อนของเราทีบ่ วชพรอมกันเปนพระอรหันตไปหมด เราอยูใกลองคสมเด็จพระบรมสุคต เพราะอยู
วัดเดียวกัน แตความเปนอรหันตไมมีสําหรับเราทั้งนี้ก็เพราะรางกายมันเปนโทษ มันเปนศัตรู
สําหรับเรา นี่ตองปวยไขไมสบายนับตั้งแตบวชเขามาก็หาความสุขสบายใจไมได เวลานั้นทานปวย
นอนลุกไมขึ้นในที่สุดทานก็ตัดสินใจวารางกายนี่มนั เลว รางกายเปนศัตรู ขึ้นชื่อวารางกายอยางนี้
เราไมตองการมันอีก ทานก็เอามีดโกนเชือดคอตาย เวลาตายปรากฏวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาทรงพยากรณวา พระโคธิกะ ไปพระนิพพาน

แตวาการแนะนําอยางนี้ไมใชแนะนําใหบรรดาทุกทานเชือดคอตาย ใหทําใจอยาง พระโคธิ
กะ ใหคิดไวเสมอวาขึ้นชื่อวาขันธ 5 คือรางกายมันเปนทุกข แบบนี้เราไมมีความปรารถนาในมันอีก
ชาตินี้เปนชาติสุทายที่เราจะมีรางกาย ชาติตอไปไมมีสําหรับเรา แตใชอารมณใหสูงกวา พระโคธิกะ
นิดหนึ่งวาเราไมตองการเกิดเปนมนุษย เราไมตองการเกิดเปนเทวดา เราไมตองการเกิดเปนพรหม
เมื่อไปจากความเปนคนเราก็ขอไปสูพระนิพพานโดยตรง เพียงเทานี้ หากวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ใครครวญครุนคิดไวทกุ วันทุกคืน จะทําบุญทําทานไหวพระ ใสบาตรทําบุญอะไรก็ชางเถอะ ทําทุก
อยางแมแตแผเมตตาสงเคราะหเด็ก หรือแมแตสัตวเดรัจฉาน ใจก็คิดวาเราทําอยางนีม้ ันไมตองการ
ผลตอบแทน สิ่งที่เราตองกระทําไปนี้กเ็ พือ่ นิพพานอยางเดียว ทําจิตใหมันชิน ทําใหจิตมันชินใน
พระนิพพานในที่สุดทานสิ้นลมปราณเมือ่ ไรทานก็ถึงพระนิพพานเมื่อนั้น
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน กาลเวลาพูดมาก็มาก ไอเสียงมันก็แหงตอแตนี้ไปขอ
ทานทั้งหลายตั้งกายใหตรงดํารงใหมั่น กําหนดรูลมใจเขาออกใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย
จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมดเวลา
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ทําชั่วก็ไดชั่ว ใชไหม ใครไมทําอะไรเลยไมดีไมชวั่ มาเที่ยวนี้แยหนอย เพราะใชกินทุกวัน
ปา เอาใชมาปลอย อยางนัน้ เลยแย อยางนัน้ พวกญาติโยมทั้งหมดนะเห็นวาคนที่เขาแกลงอาตมา ถา
เห็นวาเปนคนไมคอยดี ชวยกันทุบ (หัวเราะ) แยเลยแตปา เองก็เดินไมไหวอยูแลวนะ
เมื่อวานนีพ้ ูดถึงอารมณของพระสกิทาคามี ความจริงเทีย่ วนี้อยากจะพูดใหบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทเขาใจวาการเจริญเพื่อมรรคผล ถาเดินสาย สุกขวิปสสโก จริงๆ นี่ไมหนัก ที่เราเรียนกัน
หนักก็ไปทําฌานสมาบัติ แตความจริงฌานสมาบัตินี่ก็มคี วามจําเปน ถาเราไมสามารถจะรวบรวม
กําลังใจได ก็ตองอาศัยสมาธิชวย เพราะวาสาย สุกขวิปส สโก จริงๆ เขาใชสมาธิแบบเบาๆ คือวาใช
อารมณคิดมากกวาอารมณทรงตัว ใชไหม อารมณคิดก็หนึ่ง ไมลืมความตายแยไหมเขาเรียกวาพูดถึง
ความยากจนก็หูฉี่ พูดถึงความมั่งมีก็ตาใส ใชไหม ไอหูฉเี่ ปนอยางไรบอกพูดถึงความจนใจมันเหี่ยว
ถาพูดถึงรวยบอกนี่ไปคราวนี้จะถูกหวยตาโพลงใชไหมนะ แตเอาจริงเอาจังหวยเขาถูกแตละวัน
ไมได กินไปเลย เลยตาปดไปเลย
วิธีปฏิบัติแบบงายๆ ถาใจไมสบาย อารมณกระสับกระสาย ก็ใชกําหนดรูลมหายใจเขาออก
ลมหายใจเขาออกสงัด เปนกรรมฐานทีม่ ีความสําคัญที่สุด เพราะอะไรเพราะวาเราจะทรงฌาน
สมาบัติหรือจิตเปนสมาธิได ขึ้นกับ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนสําคัญมาก เจริญพระกรรมฐาน
กองไหนก็ตาม ถาทิ้ง อานาปานุสสติ คือกําหนดรูลมหายใจเขาออก จะไมมีผลเลย แมแตทานที่ทรง
อภิญญาสมาบัติ อันดับแรกก็ตองจับลมหายใจเขาออกกอน แตวาจับไมนานนะ จับพรอมกัน พอเริ่ม
จะทรงฌานก็จบั ลมหายใจเขาออกพรอมกับกรรมฐานกองที่ตองการ นั่นเขาชํานาญแลวแตเรายังไม
ชํานาญก็ใชวิธีรูลมหายใจเขาหายใจออก ภาวนาดวยก็ได ใชเวลาสัก 3 นาที สัก 4 นาที หรือ 10 นาที
หายใจใหสบาย พอใจสบายแลวก็มาพิจารณาหาความจริง
นี่วากันถึงดาน สุกขวิปสสโก ความจริงอยาไปดูถูก สุกขวิปสสโก นะ ทานเปนอรหันตได
นะ สายอรหันตก็สายนีแ่ หละ ถาสายอื่นถือวาเปนกีฬาสมาธิ เหมือนกับนักเรียน นักศึกษาทีเ่ ขาจะ
รับรองสอบชั้นนั้นชั้นนี้ไดเพราะวิชาในหองเรียน ไอเรื่องกีฬานี่ เขาใหนิดหนอยเทานั้นเอง
นี่ก็เหมือนกัน พอใจสบายก็มานั่งพิจารณารางกาย กายเราก็ดี กายบุคคลอื่นก็ดี ตายหมด
ตายไหม ตายเหรอ เดี๋ยวนี้ตายหรือยัง เอา โกหกพระ ถามวาตายไปตายเดีย๋ วนี้ตายหรือยัง บอกยัง
ความจริงนะคุณตายมานานแลวนะ เดี๋ยวนี้ความเปนเด็กมันเหลือหรือเปลา ไมมี ความเปนหนุม ก็
เริ่มหายไป ใชไหม นี่สภาวะของชีวิตมันตายไปทีละหนอยละหนอย ถาหากเราเกิดมาแลวเปนคนไม
ตาย เมื่อเปนเด็ก เด็กก็ตองทรงตัวอยูตลอดกาลตลอดสมัย นีเ่ ด็กหายไป แสดงวาสภาวะความเปน
เด็กตายไปแลว ใชไหม แลวตอนนี้คุณก็เปนหนุมหนอยๆ อายุเทาไรนี่ 40 กวาๆ หนุมหายไป 40 ป อี
ตอนกวานั้นหนุมนะ 40 ปหายไปแลว ขึ้นชื่อวาความตายของเรานะ มันมีทกุ ลมหายใจเขาออก

หายใจเขาที่ถอื วาเกิดที่หนึ่ง หายใจออกครั้งก็ตายไปครัง้ หนึ่งใชไหม หายใจเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็เกิด
ใหม มันเปนสันตติ
นี่ชีวิตของเราที่วาตาย เราจะเห็นวาเราจะตองกินอาหารทุกวัน เราไมกินสักสามวันเปน
อยางไร แลวไปเลนกีฬา วิ่งแขงกับเขา ไหวไหม ไมไหว นั่นแสดงวาอาหารเกามันหมดไป เราก็ตอง
เอาอาหารใหมไปเพิ่มเติม อาหารเกาที่มันหมดไป ก็ช่อื วาชีวิตมันตายไปนะ ขันธ 5 นี่มันสลายไป ที่
มันทรงตัวอยูไ ดก็เพราะวาเราเอาอาหารใหมเพิ่มเติม เติมไปเติมมา เติมมาเติมไป ผลที่สุดเติมเทาไร
มันก็ไมยอม ตาย ไมยอมใหเดิม นีเ่ ปนอันวาชีวิตของเราเคลื่อนเขาไปหาความดับทุกขณะจิต คิดไว
เสมอวาคนทุกคนและสัตวทงั้ หมดในโลก ไมมีใครทรงตัว ไมมใี ครอยูไดตลอดกาลตลอดสมัยใน
เมื่อเขาอยูไมได เราจะอยูไดอยางไร อยูไ ดไหม เขาตายหมดโลก คุณอยูคนเดียวผีหลอกตายโหง ใช
ไหม ในเมื่อเราก็คิดถึงความตายวาความตายมันตองมีอยู
นี่สําหรับพระโสดาบัน สกิทาคามี เขาคิดแคนี้นะ อยางเชนวาถาเราจะตายก็ตายอยางผีดี ถา
อยูก็อยูอยางคนดี ถาเวลาตายไปแลวเราจะมีความสุข เราก็ตองหาปจจัยความสุขในปจจุบัน นั่นก็คือ
อันดับแรกยอมรับความดีของพระพุทธเจาแตวาอยาไปยอมรับเฉยๆ นะ ทานเทศนมาวาอะไรก็ดี
ลองพิจารณากอนวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงสรรเสริญคนที่ฟงแลวเชื่อโดยไมใชปญญา
เพราะทานถือวาคําสอนของทานเปนของจริง
พระพุทธเจาบอกวาพวกเรารักษาศีลดีมีความสุข ถาไมรักษาศีลมันมีความทุกข คุณก็ลอง
คิดดูวาศีล 5 นี่ ทานบอก หนึ่ง อยาทํารายรางกายซึ่งกันและกันอยาคิดประหัตประหารเขา ถาเดิน
เดินตรงหนาเขาไป เรายกหนาเพื่อนเขาเปรี้ยงเขาทําอยางไร เขายกมือไหวเหรอ เขาก็ลอเราปงเขาให
เราก็หงายทองไป ใชไหมนีก่ ารประหัตประหารซึ่งกันและกัน ผลมันก็เปนความทุกข นอกจากวาเรา
จะตองถูกประหารตอบ เราก็มีศัตรู แลวคนที่เราทํารายเขา เขาไมใชคนเดียว เขามีพอ แม พี่ นอง มี
พวกพอง มีญาติ แลวในกลุม คนทั้งหมดนัน่ แหละ ที่เขาเปนพวกกันเขาก็เกลียดเรา ใชไหม เมื่อคน
เกลียดเรามาก เราไปไหนเราก็มีความทุกขมากตองระวังระไวมาก หลับก็ไมเปนสุข ตื่นก็ไมเปนสุข
เพราเกรงวาเขาจะมาทํารายเรา
เปนอันวาศีลขอที่หนึ่งเราก็เห็นได วาพระพุทธเจาทรงใหมีความเมตตามีความรักซึ่งกัน
และกัน อยาคิดประหัตประหารซึ่งกันและกัน ถาคนทั้งหมดรักกันมันจะมีอนั ตรายไหม มีไหม
ทําไม มีคนรักกันทั้งหมดมีอนั ตราย หมากัด นี่เราตองเปนเพื่อนกับหมาอีก เปนไดไหม เออ คนเรา
ถาลองไมเปนเพื่อนกับหมา ซวยทุกคนนะ เปนเพื่อนกับหมาทําอยางไร เอาขนมใหมันกิน ใชไหม
แตคนที่เอาขนมใหสุนัขกิน แปลวาคนที่มจี ิตเมตตา กรุณา สองประการ ถาเรามีเมตตากรุณาอยูสอง
อยางคุมใจ อันตรายที่จะพึงเกิดก็บังเอิญเกิดยาก ถาใครจะคิดกลั่นแกลง ไอผลรายนะจะตกกับเขา
เอง
นี่ขอที่สองพระพุทธเจาบอกวาอยาลักอยาขโมยทรัพยสนิ ซึ่งกันและกันอยาคดโกงกัน ไอ
การคดโกงซึ่งกันและกันนี่กเ็ ปนปจจัยอันหนึ่งใหเกิดศัตรู ใชไหมถาเราไมลักขโมยเขา นอกจากการ

ลักการขโมย พระพุทธเจาบอกใหบริจาคทานการสงเคราะหแทน แทนที่เราจะขโมยเราเปนผูให
แลวก็ใหตามฐานะ การลักขโมยกาคดโกงทรัพยสินของบุคคลอื่น มันสรางศัตรู แตการใหนเี่ ปนการ
สรางความรัก ถูกไหม ถูกเหรอ เดี๋ยวคืนสตางคใหฉันพันบาท ถาคุณใหฉันพันบาท ฉันรักคุณหนึ่ง
พัน ใชไหม (หัวเราะ) ใหสบิ บาทรักสิบบาท เนอะปาเนอะ
แลวก็ขอที่สาม คนรักเรารักอยู เราก็ไมอยากใหใครมายือ้ แยง นี่ถาเราไปแยงความรักคนอื่น
ก็เปนปจจัยใหเกิดศัตรู ใชไหมตอนนี้พระพุทธเจาใหทรงสันโดษใหยินดีเฉพาะคูครองของเราที่มีอยู
อยางนี้เราไปทีไ่ หนก็เปนที่รกั ของคนทุกคน
ขอที่สี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา
จงอยาพูดโกหกชาวบานเขาอยาพูดคํา
หยาบ อยาสอเสียดยุยงเสริมใหเขาแตกราวกัน อยาใชวาจาสํารากเปนเครื่องสะเทือนใจ วาจา
ทั้งหมดนี้มนั เปนวาจาทีไ่ มดเี ราเองก็ไมชอบ ใชไหม ในเมื่อเราไมชอบ คนอื่นเขาก็ไมชอบ ถาเรา
เวนเสียได ใชแตวาจาสัตย เปนความจริงใชแตวาจาที่ออนหวาน แทนที่เราจะยุใหเขาแตกกัน เราก็
สรางความสามัคคีใหเขาเกิดความรักกัน วาจาใดที่กลาวไปใหเปนประโยชน อยางนี้เราก็เปนที่รกั
ของทุกคนถูกไหมนี่ ถูกเหรอ ถูกแลวอยาไปโกหกชาวบานเขานะ โดยเฉพาะอยางยิ่งอยาโกหกเมีย
แลวไอพวกผูช ายนี่ เห็นเปนหนุมโสดเมียเผลออยูเสมอ ฮึ เมียเผลอเมื่อไรโสดทุกที จริงไหม ไออวน
ถูกไหม นี่อยางนี้พอกลับมาบาน เมียดาก็หาวาเมียไมดีใชไหม จําไวนะ เคยโกหกเมียไวเปลา พูดไม
ออกสิ (หัวเราะ) อาตมาตั้งแตเกิดมาไมเคยโกหกเมียเลย เพราะฉันไมมกี ับเขา (หัวเราะ) อีนี้ฉันเบง
ได เปนอันวาเมียฉันไมเคยดาฉันทันที เพราะฉันไมมีนะ ถามีนากลัวถูกดามากเหมือนกันนะ อาจจะ
ถูกดามากกวาคุณ (หัวเราะ) อาตมารูตัวเลยเลี่ยงไป
นี่การดื่มสุราเมรัย มันเปนปจจัยของความทุกข บางคนกลุมก็ไปกินเหลาแกกลุม พอหายเมา
แลวเลยเพิ่มกลุม ก็หมดสตางคไปอีก ดีไมดีพอกินเหลาหายกลุม เดินเขาตารางไปเลย แกกลุม ใช
ไหม ไอเรือนจํานี่เขาตั้งไวเลี่ยงถนนไกลประตูก็ปดมิดชิดดี ไอเราคนดีๆ จะเขาเขาบอกยังไมถึงเวลา
ครับ ใชไหม จะมาเยี่ยมใครตองวันนัน้ วันนี้ ตองเวลาเทานั้น เทานี้ แตความจริงคนเมานี่เขาสลายมี
อํานาจพอเดินเขาไปประตูเปดอากวางตอนรับอยางดี พอเขาไปแลวทานพัศดี ทานผูค ุมทานรักมาก
เกรงวาจะหนีไปไหน ความรักทานมีนะ เวลาจะนอนทานก็รอยขาเปนพรวน (หัวเราะ) หามลุกนะ
เคยเห็นไหม อาว ไมเคย ลองเขาไปทีนะ ขอสมัครอยูสัก 3 เดือน ก็พอแลวเวลาจะนอนทรมานจริงๆ
เวลานี้การตีตรวนนอย สมัยของอาตมาเด็กๆ เขาตีตรวนมาก เดินเขาไปขางเรือนจํา เสียงโฉง เฉง
คลายๆ กับเสียงดนตรี แตวา เวลานอนตีจริงๆ นอนแลวขาก็วางขางๆ มันเปนราว เปนหู โซ ก็คลอง
ขา เอาเชือก ไอเหล็กยาวๆ รอย แหม สบาย (หัวเราะ) นอนอยางมีระเบียบนี่มันเปนอยางนี้
ในเมื่อพระพุทธเจาทานบอกวาการละเมิดศีล 5 เปนของไมดี เราก็ชว ยกันคิดใชปญญาคิด
วาที่วาไมดีนะ จริงไหม ถาเราเห็นวาจริงเราอยาละเมิดศีล 5 นี่การที่เราไมละเมิดศีล 5 ตั้งใจไววาเรา
จะไมฆาสัตวตัดชีวิต จะไมขมเหงทํารายซึ่งกันและกันเราจะไมลกั ไมขโมยใคร เราจะไมยื้อแยง
ความรัก ไมละเมิดความรักของบุคคลอื่นจะไมใชวาจาไมจริง วาจาหยาบ วาจาเสียด วาจาเพอเจอ จะ

ไมดื่มสุราเมรัยขณะใดทีจ่ ิตคุมตัวอยูอยางนี้ คิดอยูแบบนี้เขาเรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน การเจริญ
สีลานุสสติกรรมฐาน นะไมใชไปนั่งภาวนา คือตั้งใจควบคุมศีล จนกระทั่งอารมณจติ เปนปกติ พอ
เปนปกติก็มีอารมณชิน เราไมละเมิดในศีล ก็ชื่อวาเปน ผูม ีฌานในศีลมีฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน
สําหรับความเคารพในพระพุทธเจา ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในพระอริยสงฆก็
เหมือนกัน ที่เราภาวนาวา พุทโธ ก็เพื่อเปนการยับยั้งกําลังใจใหฝกใหมันทรงตัว แตถาหากวาถา
อารมณของเราคุมอยูเปนปกติขึ้นชื่อวาพระรัตนตรัย เราไมปรามาส แตจะถามวาเห็นพระไปกิน
เหลาจะวาอยางไรถาหากวาเขาไปกินเหลาก็แสดงเขาไมใชพระ ใชไหม พระแปลวาผูประเสริฐยอม
ไมทําความชั่ว ถาทําความชั่วก็ถือวาเขาเปนโจรปลนพระพุทธศาสนา อันนี้ไมควรสนับสนุน แลวก็
ไมควรยกมือไหว ถาไปสนับสนุน ก็ชื่อวาเราชวยสนับสนุนใหเขาทําลายพระศาสนา ใชไหม อยาง
นี้พระพุทธเจาไมติ คนประเภทนี้พระพุทธเจาไมถือวาปรามาสพระรัตนตรัย
จะเห็นไดวาเมือ่ ภิกษุโกสัมพี ทะเลาะกัน พระพุทธเจาทรงหามไมฟง ในที่สุดพระพุทธเจา
ก็หนีไปอยู ปาปาลิเลยกะ ตอนหลังจะออกพรรษา พระพวกนี้จะเขามาขมาพระพุทธเจา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสมัยที่พระพุทธเจาหลีกไป เวลานั้นพระอริยเจาทั้งหลายตั้งแตพระโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามีซึ่งเปนฆราวาส ทานไมยอมใสบาตรใหพระพวกนี้กนิ เลย เห็นไหม ไมใชวาสักแตวาโกน
หัวหมผาเหลืองแลวจะถือวาเปนพระ นี่คําวาพระก็ตองเปนผูทรงคุณธรรม อยางนอยก็มีพระวินยั
ครบถวน แลวก็ตองมีธรรมทรงตัวบาง นี่เรียกวาสาธุชนนะ อยางดีเขาไปอีกนิดมีพระวินัย มีศีล
ครบถวน วินัยก็คือศีล แลวก็ทรงฌานสมาบัติ เขาเรียกกัลยาชนยังไมเรียกวาพระ ถาพระจริงๆ ตอง
เปนตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป พระพุทธเจาจึงเรียกวาพระ นี่สําหรับฆราวาสที่มีสามี มีภรรยา มีบุตร
ธิดา นั่งเปนแถวนี่ ถาเปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาเรียกวาพระเหมือนกัน คําวาพระก็อยูที่ความดี
หรือความชั่วของจิต พระจริงๆ ไมไดอยูที่เพศที่ครอง ครองผาเหลือไวเปนพระ นี่มนั ยังไมแน
ตอมาเมื่อเวลาออกพรรษา พระพวกนัน้ จะมาขอขมาโทษองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ วัดเชตะวัน ตอนนั้นจะเขามาในเขตเมืองของ พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศล ไดกราบ
ทุลพระพุทธเจา บอกขาพระพุทธเจาจะไมยอมหนักบวชเลวๆ พวกนี้เขาในเขตเมือง เห็นไหมวาเขา
ไมใชสักแตเห็นวาคนโกนหัว ใชไหม พระพุทธเจาก็ขอพระพระมหาบพิตร พระพวกนี้ความจริงยัง
มีศีลอยู แตวา เขาไมเชื่อในคําหามปรามของตถาคต เขาจะมาขอขมาโทษ ใหเขาขมาเถอะ นี่
พระพุทธเจาสงสารพระนะ แตความจริงมันเกือบจะไมใชพระอยูแ ลว อาตมาคิดวาไมใชพระแลว
ถาลองไมเชื่อพระพุทธเจาจะไปเชื่อใคร
ดื้อดานกับพระพุทธเจาแตพระพุทธเจามีพระมหา
กรุณาธิคุณ เมือ่ พระเจาปเสนทิโกศล เห็นวาพระพุทธเจาขอรองก็ทรงยอม แตตอนที่จะเขา วัดเขต
วันมหาวิหาร ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานสรางถวาย ก็เลยกราบทุลพระพุทธเจา บอก
ขาพระพุทธเจาจะไมอนุญาตใหพระทั้งหลายเหลานี้ทั้งหมดเขาในวิหาร เอาสิ เจาของบานจะไมให
เขาเสียแลว ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี นั้นทานเปนพระโสดาบัน เห็นไหม พระอริยเจาเขาไมหลับหู
หลับตานับถือพระหรอก แตวาก็ไมโทษใครนะ เราก็รูกนั ไมไดวาพระทีเ่ ดินมากลางถนนดีหรือชั่วนี่

เรารูไมไดนะ แตวาถาเรารูว าเขามีความประพฤติชั่ว เราก็เวนเสีย พระพุทธเจาก็ขอ บอกวาอยาทํา
อยางนั้นเลย พระพวกนี้จะมาขอขมาโทษกับอาตมาใหมาเถอะ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ยอมรับ
เมื่อเวลาเขาไปแลว พระพุทธเจาใหพระ 500 รูปพวกนี้ นั่งอยูมุมหนึ่งโดยเฉพาะ เปนพวก
ของตัวเองเขาในวิหาร บรรดาพระสงฆทงั้ หลายที่มีอยูใ นนั้นก็ไมยอมนั่งรวมดวย นี่ชาวบานเขามา
ถามวาพระพวกไหน ทีเปนพระชาว เมืองโกสัมพี ก็ชี้ใหดู แนะนั่งอยูนนั้ แนะ พอเทวดาหารอยนั่งอยู
แถวนั้นแนะ พวกนั้นมาก็ดา คนนี้มาก็ดา ฆราวาสเขาก็ดา เขาก็แชง พระมาก็ดาก็แชง หาวาเปนคน
อกตัญูไมรูคุณแมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แกก็ไดรับความอาย หนักๆ เขาทนไมไหว
ก็ตองหมอบลงไปกับพื้นขอขมาโทษพระพุทธเจา แลวไมอยากลุกไมอยากจะเห็นหนาใคร ไอคน
เขาดาไมชนหนา แลวก็หมอบ พอถูกหัวแลวก็เลยไปนะ
นี่เปนอันวาคําวาพระไมไดอยูที่ผากาสาวพัสตรแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งฆราวาสที่ทรงความ
ดี เขาก็ไมเชื่อถือวาผากาสาวพัสตรเปนสําคัญ เขาถือความประพฤติปฏิบัติของทานผูบวชเปนสําคัญ
นี่ไมไดไปยุใหไปเกลียดพระนะ พระอยาเกลียดจงเคารพพระ แตวาถาลูกชาวบานทีบ่ วชมาไมดีอยา
คบ ใชไหม ออ จะหมดเวลาเสียอีกแลว ไปไมถึงไหน จอดอยูแคนี้ อันนี้ถาหากวาเราจะเคารพในคุณ
พระรัตนตรัยก็นึกถึง ความดีของพระพุทธเจา ความดีของพระธรรมคําสั่งสอน ความดีของพระอริย
สงฆ ถาจิตทรงตัวอยูอยางนี้ก็ชื่อวาทานมี พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติสังฆานุสสติ ประจําใจ นี่
อารมณคิด ใชไหม แลวก็นกึ ถึงความตายอยูเปนอารมณถือวามี มรณานุสสติกรรมฐาน ประจําใจ ใน
เมื่อทานทั้งหลายมีอารมณคิดนึกถึงความตาย ไมประมาทในชีวิตหนึ่ง นึกถึงเรียกวา มรณานุสสติ
กรรมฐาน นึกถึงความดี พระพุทธเจาเปน พุทธานุสสิตกรรมฐาน นึกถึงความดีของพระธรรมเปน
ธัมมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความดีของพระอริยสงฆ เปน สังฆานุสสติกรรมฐาน อารมณคุมจิต
คุมศีลใหทรงตัว จัดวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางนี้ชื่อวาเปนสาธุชนคนดี ดีตรงนี้แตยัง
เปนอนิตยบุคคล ตายแลวลงนรกยากแตบางทีเผลอๆ ก็ลงไดเหมือนกัน อยางปานี่นะ
นี่เปนอันวาคําวาพระไมไดอยูที่ผากาสาวพัสตร แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งฆราวาสที่ทรงความ
ดี เขาก็ไมเชื่อถือวาผากาสาวพัสตรเปนสําคัญ เขาถือความประพฤติปฏิบัติของทานผูบวชเปนสําคัญ
นี่ไมไดไปยุใหไปเกลียดพระนะ พระอยาเกลียดจงเคารพ แตวาถาลูกชาวบานที่บวชมาไมดีอยาคบ
ใชไหม ออ จะหมดเวลาเสียอีกแลว ไปไมถึงไหน จอดอยูแคนี้ อันนี้ถาหากวาเราจะเคารพในคุณ
พระรัตนตรัยก็นึกถึง ความดีของพระพุทธเจา ความดีของพระธรรมคําสั่งสอน ความดีของพระอริย
สงฆ ถาจิตทรงตัวอยูอยางนี้ก็ชื่อวาทานมี พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ประจํา ใจ นี่
อารมณคิด ใชไหม แลวก็นกึ ถึงความตายอยูเปนอารมณถือวามี มรณานุสสติกรรมฐาน ประจําใจ ใน
เมื่อทานทั้งหลายมีอารมณคิดนึกถึงความตาย ไมประมาทในชีวิตหนึ่ง นึกถึงเรียกวา มรณานุสสติ
กรรมฐาน นึกถึงความดี พระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน นึกึถงความดีของพระธรรมเปน
ธัมมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความดีของพระอริยสงฆ เปน สังฆานุสสติกรรมฐาน อารมณคุมจิต

คุมศีลใหทรงตัว จัดวาเปน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางนี้ชื่อวาเปนสาธุชนความดี ดีตรงนี้แตยงั
เปนอนิตยบุคคล ตายแลวลงนรกยากแตบางทีเผลอๆ ก็ลงไดเหมือนกัน อยางปานี่นะ
แตวาถากําลังของบรรดาทานพุทธบริษัทขยับเขาไปอีกนิดหนึ่ง คิดวาการเกิดเปนมนุษยมัน
ก็เปนทุกข การเกิดเปนสัตวมันก็เปนทุกข เราจะเปนเทวดาหรือพรหมก็พกั ความทุกขไดชวั่ คราว
เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ตองกลับมาเกิดใหมดไี มดีเผลอๆลงจากเทวดาเลยลงนรกไป เพราะกรรม
ที่ความชั่วมันมีอยู ใชไหมเวลาที่เราจะตายนี่เราทําความชั่วไวกอน นึกถึงความดี เวลาจะตายมันก็ไป
สวรรคไปพรหมกอน ถาหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหม ไมคางที่มนุษย ลงนรกใชหนี้
เขาไป อีทานีม้ ันไมไหว ไหวไหม ไมไหว ตอนนี้ในเมื่อเรามี มรณานุสสติกรรมฐาน อยู มี พุทธา
นุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสิตกรรมฐาน มี สีลานุสสติกรรมฐาน ดี แตเอ
แนนอนไมได ก็ใชกําลังใจอีกนิดหนึ่งวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี การเกิดเปนเทวดาก็ดี การเกิดเปน
พรหมก็ดี ยังไมชื่อวาเปนเขตแหงการพนทุกขจริง ดินแดนที่มีความสุขจริงๆ ก็คือพระนิพพาน
ฉะนั้นเวลาที่เราจะนึกถึงความตายก็ดี นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระสงฆ นึกถึงศีล
แลวก็ใหทานการบริจาร
เราคิดไวเสมอวาเราทําทุกอยางเพื่อพระนิพพานถาอารมณใจของทาน
ทั้งหมดจับอยู มีอารมณรักพระนิพพานเปนอารมณ ทานเรียกบุคคลนั้นวาพระโสดาบันกับ
สกิทาคามี ตอนนี้แหละเวลาตายกี่ชาติ กี่ชาติมันก็ไมลงอบายภูมิ เรียกวาประตูอบายภูมิปด คือเราจะ
ไมตองเกิดเปนสัตวนรก ไมตองเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ถึงแมวาจะทํา
บาปกรรมไวมากในกาลกอนก็ตาม แตวาบุญมีกําลังใหญ ใชไหม ถาเปนพระโสดาบันอยางชา 7
ชาติเราก็เปนอรหันต ถาจิตมีความเขมขนจริงๆ ก็เกิดอีกชาติเดียวเปนอรหันต
แตทวาคนทีม่ คี วามรักคือนึกถึงความตายเปนอารมณกด็ ี หรือวานึกถึงพระพุทธเจาอยางที่
เราภาวนาวา พุทโธ เปนปกติก็ดี นึกถึงพระธรรมอยางที่เราภาวนาวา ธัมโม เปนปกติก็ดี นึกึถงพระ
ธรรมอยางที่เราภาวนาวา ธัมโม เปนปรกติก็ดี แลวนึกถึงพระอริยสงฆที่เราภาวนาวา สังโฆ เปน
ปกติ แลวนึกถึงศีลเปนปกติ แลวนึกถึงการบริจาคทาน อยางบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนี่ มีทั้งทาน
มีทั้งศีล มีทั้งภาวนา แตวาทั้งสามอยางนีเ่ รารักอะไรมากจิตใจมันก็ผกู พันมาก ทั้งสามอยางนี่มันคง
จะหนัก อยางใดอยางหนึ่งมีความหนักกวาเขา ไอความหนักในความดีอยางใดอยางหนึ่งนี่ละ จะ
เปนปจจัย ถาตายจากชาตินี้กอนจะตายเรายังไมเปนพระโสดาบัน แตวาคุมอารมณความดีนี้ไวได
ตายแลวก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม ถาเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส อายุเทวดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสนี่พันปทพิ ย แตวาจะนับในเมืองมนุษย 100 ป ของเรา เปนหนึ่งวันของทาน 30
วัน ของทานเปนหนึ่งเดือน 12 เดือน เปนหนึ่งป คิดเฉลี่ยแลวอายุของทานเกินกวาลานปมาก ใช
ไหม
นี่เราก็ไปนั่งมองอีกจุดหนึ่งวาเมื่อไร พระศรีอารยเมตตรัย จะตรัส เปดตํารับดูสิทานเขียน
วาอยางไร เปดมาเปดไปมันก็ไมมีที่เปด แลวก็มานั่งพิจารณาตามอํานาจของสิ่งหนึ่ง ที่เราเรียกกันวา
เกิดดวยอํานาจของญาณ ถาใครได มโนมยิทธิ ก็ดี ได ทิพจักขุญาณ ก็ดี ได อภิญญาสมาบัติ ก็ดี เขา

ก็จะไปถาม พระศรีอาริย ไดวา นับปในมนุษยอีกสักกี่ปทานจะลงมาตรัส อีตอนพระทานบอกวา
ทานเคยไปถามกัน ถามกี่องคกี่องคก็ตอบเหมือนกันหมด ที่ถามนะไมใชทานนั่งอยูดวยกันนะ ไป
วัดนีเ้ ขาถือวาพระวัดนี้เปนพระอภิญญาสมาบัติ ถามวาขึ้นไปสวรรคเคยพบ พระศรีอาริย บางไหม
ทานบอกวาไปนมัสการบอย แลวเคยถามวา พระศรีอาริย เคยบอกวาอยางไร อีกกีป่ มนุษยจึงจะมา
ตรัส ทานก็ตอบวานับในเมืองมนุษยไดประมาณลานปเศษๆ จะมาตรัสใชไหม กี่องค กี่องคก็ตอบ
เหมือนกัน ก็คงจะไมมใี ครโกหก โกหกก็ไมไดสตางคนิ ใชไหม นีพ่ ระรุนเกานะ ทานไดอภิญญา
กันมากก็ชอบถามทาน อาตมาก็มานั่งคํานวณวาลานปเมืองมนุษยมนั ไดเวลากี่ปใ นเมืองสวรรค ถา
จะคิดกันจริงๆ แลวถาเราอยูดาวดึงสกไ็ มเกินสามรอยป แตความจริงอายุในดาวดึงสเรามีสิทธิ์อยูถึง
พันปทิพย ใชไหม ยังไมทันถึงครึ่งอายุ พระศรีอาริย ก็ตรัส เมื่อ พระศรีอาริย ตรัสทําอยางไร เมื่อ
พระศรีอาริย ทานตรัส ทานก็จะหาจุดออนในจิตของเรา ไอคําวาจุดออนที่หมายความวาเราชอบใจ
ธรรมอะไรมากที่สุดตามที่พดู มาเมื่อกี้นี้

