อยาลืมนะวา ลูกหลานที่รัก พระพุทธเจาที่เห็นอาจจะเปน พุทธนิมติ ถาใครเขาบอกวา
พระพุทธเจาองคเดียวจะไปชวยคนทุกคนไดอยางไร เปนอุปาทานพระพุทธเจานิพพานไปแลว ลูก
รักทุกคนก็จงจําคํานี้ไววา องคสมเด็จพระจอมไตรเมื่อวันจะนิพพาน พระอานนทมีความเสียใจวา
ทานเองเปนแคพระโสดาบันยังไมเปนพระอรหันต ถาพระพุทธเจานิพพานเวลานี้ ตอไปก็ไมมคี รู
สอน องคสมเด็จพระชินศรี จึงไดตรัสวา
*อานันทะ ดูกรอานนท เมือ่ ตถาคตนิพพานไปแลว พระธรรมวินัยทีต่ ถาคตตรัสไวจะเปน
ครูสอนเธอ* โดยเฉพาะความจริงคําวา พระพุทธเจาไมใชรางกาย รางกายเปนแตเพียงเรือนรางที่
อาศัยเทานั้น พระพุทธเจาคือ กายทิพย หรือที่เรียกวา อทิสสมานกาย
เอาอยางนี้กแ็ ลวกัน อทิสสมานกายที่มีความสะอาด ตัดกิเลสไดผองใสเปนกายทิพย ความ
เปนทิพยลูกหลานทุกคนไมมีการสลายตัว การจะเห็นพระพุทธเจาถือวาเห็นความดีของทาน ถาถาม
วาทําไมเห็นตัวก็ตองขอตอบวา ในสมัยที่พระพุทธเจามีชีวิตอยู เวลานั้น ถาใครนึกถึงองคสมเด็จ
พระบรมครู หรือวาตั้งใจปฏิบัติความดีเพือ่ มรรคผล องคสมเด็จพระทศพลอยูไกลแสนไกล ก็เปลง
ฉัพพรรณรังสี คือรัศมีของพระองค ใหไปถึงหนาคนนั้น ก็ปรากฏเปนพระรูปพระโฉมของพระองค
นั่งขางหนา แลวก็เทศนสอนเหมือนกับพระองคนั่งอยูทนี่ ั้นเอง
ก็รวมความวา คนนั้นก็ฟงเทศนจากพระองคเองก็แลวกัน อันนี้เหมือนกับลูกหลานทุกคนที่
กําลังพังอยูวา เห็นภาพพระพุทธเจา ก็ถอื วาเห็นฉัพพรรณรังสีก็เหมือนเห็นพระองคนั้นเอง จะพูด
อะไรกันก็ได จะสอนอะไรก็ได จะนําใครไปไหนก็ไดเหมือนพระองคนําไปเอง ฉะนั้นถาเห็นภาพ
ใหนกึ วานั่นคือพระพุทธเจาตรงไมมีอะไรผิด
เวลานั้นลูกรัก ตามภาวะของภาพที่ปรากฏ เห็นองคสมเด็จพระพิชิตมารมีกระแสจิตสวาง
ไสวเปนประกายพรึกเหมือนกับดวงอาทิตยสักพันดวง มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งเพราความสดชื่นใน
จิต
บรรดาเทวดาและพรหม ตางองคก็ตางมานมัสการองคสมเด็จพระธรรมสามิสรโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สหัมบดีพรหม วา
*สิทธัตถะทานเอย เวลานี้ก็กิจที่ทานตองการคือ พระสัมมาสัมโพธิญาณชื่อวาเปนอรหันต
องคแรกในโลก บรรลุแลวแกทาน*
เปนอันวา ทานสหัมบดีพรหม ยืนยัน และพรหมทั้งหมดก็ยนื ยัน เทวดาทั้งหมดก็ยนื ยัน ตาง
คนตางก็นําเครื่องบูชาสักการวรามิส มีดอกไม เปนตน ของสวรรคของหอมตางๆ มาบูชาองค
สมเด็จพระภควันต ในฐานะที่ไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
และตางคนตางก็มายืนรายรอบกันอยูรอบองคสมเด็จพระบรมครู พนมมือแสดงสักการะ
อันใหเปนเหตุใหองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงธรรมปติขึ้นมากมีความอิ่มเอิบ มีความสดชื่น

ตอนนี้ตาม ปฐมสมโพธิ กลาววา พระยามาราธิราช หรือที่เรียกวา ทาวมาลัย เขามาเพื่อจะ
ทําลายพิธี ตามภาพรูสึกวามาดุดันมาก แตความจริงดุไมไดหรอก เพราะวา พระยามาราธิราช หรือ
ทาวมาลัย เปนเทวดาที่อยูในอาณัติของ พระอินทร นี่ประการหนึ่ง
และประการที่สอง เทวดามีอํานาจไมเกินพรหม ที่เขาบอกวา พระยามาราธิราชแผลงฤทธิ์
เทวดาและพรหมที่แวดลอมอยูหนีหมด อันนี้ไมจริง
เมื่อตามภาพนัน้ ปรากฏวาไมจริง คือวามีเทวดาหรือพรหมถอยออกไปยืนถวายสักการะใน
ที่อันสมควร ไมไดยนื ติดพระองค ก็มี พระยามาราธิราช มาสะกิดวาทานจะไปหลงใหลใฝฝนอะไร
กับพระโพธิญาณ มันความฝนลมๆ แลงๆ ทานจงนึกถึงตําแหนงพระเจาจักรพรริที่จะชวยคนใหเปน
สุขทั้งโลกมันไมดีกวาหรือ
ทีนี้อีกประการหนึ่ง พระพิมพาราชเทวี ก็มีพระรูปพระโฉมงดงาม และลูกชายคนเล็กก็เพิ่ง
เกิดใหม นอกจากนั้นสมมนารีก็มากมาย ทําไมไมคํานึงนึกถึงบางปลอยใหเขาทัง้ หมดมีความทุกข
เพราะทานหาความสุขแตผูเดียว
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา ปาปมะ ดูกรมารผูมีบาป เราทราบแลววาเรากับทาน
เปนเพื่อนกันมาในอดีต โดยอาศัยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อาศัยทีเ่ ราเคยถวายหญากับพระปจเจก
พระพุทธเจา ไมไดเอาของทานไปถวาย ทานจึงมีความเขาใจวา เราตองการจะบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณแตผูเดียว ทานก็ปรารถนาเชนเดียวกัน การทําอยางนี้มันมีบาป
เราตั้งนโมปณิธานมาฉันใด เราก็ปฏิบตั ฉิ ันนั้น แมแตตัวทานเอง ถาทําไปไมชาก็บรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ จะมาทําจิตใหมันบาปเพื่อประโยชนอะไรเพียงเทานั้นพระยามารก็ถอย
หลังไป
ลูกรักตองคิดดู เวลา 6 ปที่องคสมเด็จพระชินศรีแสวงหาภิเนษกรมณมนั เปนความสุขหรือ
ความทุกขลูกรัก ตองนอนกลางดิน ตองกินกลางทรายตองอดทนทุกอยางดวยประการทั้งปวง
เปนอันวาทานมีทุกขเพราะพวกเรา ฉะนั้นพวกเราทุกคน จงอยาใหองคสมเด็จพระทศพล
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตองผิดหวัง
คําวาตองผิดหวัง ก็หมายความวา กลายเปนคนเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขอันนี้
พระพุทธเจาผิดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนพระ
พระทุกองคจงอยาเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และก็จงอยาเมาในใบลานและอยาเมาใน
ตํารา จงใชกาํ ลังใจของทุกทาน เอากําลังใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนแบบฉบับ
และก็ปรับกําลังใจของเราใหเทา หรือคลายคลึงกับกําลังใจของพระองค ที่มีพระพุทธประสงคมา
สอนเรา
จงจําไววา คนที่มีความคลองในฌานก็ไมตอ งภาวนา เพียงแคนึกวาจะตองการไปไหน และ
ทราบอะไรก็ตาม จิตจะรวบรวมกําลังใจทันที ตัดนิวรณเองโดยอัตโนมัติจิตสะอาดแลวก็จะถึงภาพ
นั้นทันที อยางของลูกนี้ยังชาไป แตความจริงก็ยังเร็วกวาหลายๆ คน แตถึงกระนัน้ ก็ดียังชาไป จง

พยายามรวบรวมกําลังใจใหเปนสมาธิ ใหจติ สะอาดอยูเสมอ นั้นคือไมสนใจกับอารมณอื่น นอกจาก
จับภาพพระหรือคําภาวนา
ผมเคยถามพระที่มีความสําคัญทานบอกวา เขาใหเรามาแลวอยาใหไดบญ
ุ อยางเดียว ใหเปน
สวนตัวใหเขาไดเปน สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ดวย สังฆทานเขาจะไมอดตาย เขาจะมีความ
คลองในชีวิต วิหารทานมีกําลังสูงสุดในดานอามิสทาน ธรรมทานเปนปจจัยใหเกิดปญญา ตัดกิเลส
ไดเร็ว
ผมถามทานวา “เขาใหผมมาเปนสวนตัวแลวผมไปทําอยางนั้นเขาจะไดหรือครับ”
ทานยอนถามมาคําเดียววา “เงินของใคร”
นี่เทานี้เองผมเลยปลื้มใจ ผมก็ลอแบบนั้นแหละ โยมทานจะรูหรือไมรูกช็ างเถอะ เปนอันวา
ทานตายแลวทานจะพบของทานเอง
ถามวาทําอยางนี้ไมกลัวอดตายหรือ ปทโธก็ญาติโยมใหกินอยูแลวทีอ่ ยูญาติโยมก็สรางให
ผาผอนทอนสไบญาติโยมก็ให ยารักษาโรคญาติโยมก็ใหแลวปจจัยสวนนัน้ ถาเรามีธุระเปนไปไหน
ก็ยังใชได ก็ใชแตพอควรพอดิบพอดีอยาใหมันเกินไป เหลือจากนัน้ ก็ไปชวยทาน
อยางเวลานี้คดิ จะทําบุญประจําปเดือนมีนาคม ทุกป คิดไวเลยวาวัดไหนที่มีการกอสราง ถา
ญาติโยมชวยเขามา จะชวยทานไป และกําลังจะไปชวยสรางโบสถที่ วัดโพธิ์ศรีเจริญ
วัดนี้รูสึกวาดีพอใช แตใหเปนวัตถุ ถาใหเปนจํานวนเงินเดี๋ยวพระกับฆราวาสทะเลาะกัน
ใหปูน ใหเหล็ก ใหหนิ ใหทราย ใหแบบนี้ แลวก็นอกจากนั้นใหทานหากันเอาเอง อยางนี้ก็ชื่นใจผม
ก็ปลื้มใจ นีจ่ ะทําแบบนี้ทุกป
แตวดั ไหนมาขอไมแนวาจะให ผมตองดูกอ นวาผมไววางใจผมจึงใหเพราวาผมเคยชวยแลว
ถูกเชิดเงินไปหลายรายแลว
แตวาผมไมไดเอาเงินสวนกลางของญาติโยมไปใหหรอก ไมชวยนะ ผมก็จะเอาเงินที่ผมมี
อยูสมัยเปนฆราวาสเอามาชวย เงินจํานวนนั้นมันก็มีอยูบ าง ไมมาก ไมมายรัก มีนดิ ๆ หนอยๆ ก็
พอจะชวยกันไดเล็กๆ นอยๆ
คนในวัดของเราทั้งหมดนี่ ผมวาถาสนใจจริงๆ ตั้งใจจริงๆ เรื่องสมาบัติ 8 นี่มนั เล็ก
เหลือเกินสําหรับอภิญญานี่... ก็ยังหนักใจนิด เพราะวาใชความพยายามมากโดยเฉพาะอยางยิง่
สังโยชน 3 สังโยชน 5 สังโยชน 10 เปนของไมยากเพราะพูดกันไปพูดกันมาอยูตลอดเวลา
เวนไวแตพวกทานทั้งหลายจะไมสนใจในความดีเทานั้นที่จะไมไดฟงจะเห็นไดวาเวลาเขา
เปดโทรทัศน ก็ไปนั่งออที่หนาโทรทัศนบาง เวลาที่เขามีคนที่รานคาก็ไปนั่งชุมนุมกันทีน่ ั่นบาง
เวลาจะพูดจาปราศรัยเรื่องอะไรก็ไมไดดูละ ไมไดดหู นาดูหลังไมดกู าลเวลา ไมไดดูบุคคล อันนี้
แสดงวาบุคคลประเภทนั้นไมไดมีความเขาใจหรือไมไดสนใจในสมณวิสัย ซึ่งไดดไี มได ไมมีทาง
ใดที่จะไดดีเพราะขาดการระมัดระวัง ถามีการสํารวมอยู ปฏิบัติตนอยูในจรณะ 15 แลวสมาบัติ 8

เปนของเล็ก เพราะจรณะ 15 นี่จบสมาบัติ 4 แลว ถาไดสมาบัติ 4 แลว เจริญสมาบัติ 8 ในรูปฌาน ไม
เกินครึ่งเดือนไดหมด นี่เปนของงายๆ
ถาใหดีนะ พิจารณาตัวเองดวย อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนเองแตวาการเจริญสมาบัติ
8 นี่ ยากกวาการตัดสังโยชน 3 เพราะสังโยชน 3 นี่ตัดงายเวนไวแตวา เราจะไมสนใจกันเทานั้น ดู
พวกเราเองนะ ชอบไปออกันที่รานคาไหมชอบไปชุมนุมกันที่นั่นไหม ชอบพูดจากปราศรัยในการที่
ไมสมควรไหม ชอบดูโทรทัศนไหมถาชอบแบบนี้ไมมีทาง เพราะไมใชสมณวิสัยทีจ่ ะทําแบบนัน้
บรรดาพวกบัณฑิตสมัยใหมหรือวานักปราชญสมัยใหม อานชาดกก็ดี อานพระสูตรก็ดี บาง
ทีทานก็ตําหนิวา แหม เรื่องนี้ต่ําเกินกวาสมองของทานสําหรับสมองของทานตองเรียนเฉพาะธรรม
ชั้นสูง ที่เรียกกันวา อภิธรรม คําวาอภิธรรมนี่เปนธรรมยิ่งยวดที่สูงสุด ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา
การฟงพระสูตรก็ดี ฟงชากดก็ดี ต่ําเกินไป แตวาถารูจกั ใชละก็พระสูตรก็ดี ชากดก็ดไี มต่ํา
ไมต่ําเพราะอะไร เพราะคนฟงเพลินดี ไดเรื่องราวไปดวยไดขอวัตรปฏิบัติในนั้นไปเสร็จ ถามีความ
ฉลาด การฟงพระสูตรก็ไปนิพพานได
ทั้งนี้เพราะวาจิตใจของเราสูงพอ ที่จะไปนิพพานแลวหรือยัง ถามีกําลังใจยังไมเขมแข็งก็ฟง
ทองเรื่องไป แลวก็ฟงขอวัตรปฏิบัติไป อยางเรื่อง วิธูรบัณฑิต นี่ มีขอวัตรปฏิบัติเพื่อความสุขในชาติ
นี้อยูเยอะ และก็มีขอวัตรปฏิบัติเพื่อความสุขในชาติหนาอยูมาก
ผูใดถาเปนผูรู บุคคลผูนั้นก็ตองเปนบุคคลที่ไมทําความชัว่ ขึ้นชื่อวาความชั่วทั้งหมดผูรูไม
ทํา คนที่ยังทําความชั่วอยู คนประเภทนี้ชอื่ วายังไมรู หรือวารูไมครบคือวารูดีบาง รูชั่วบาง ถารูชั่ว
บางก็ถือวาไมรู เพราะความชั่วตางๆ เปนปจจัยของความทุกขเมื่อทําแลวเกิดความเรารอน
โลกใดถามีสัตวเดรัจฉาน โลกนั้นยังไมรูจริง นั่นก็หมายความวา ผูที่เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน
นั่นเปนคนที่รูไมจริง ความรูนอยมากเกินไป ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาสัตวเดรัจฉานทุกตัวมาจาก
คน คนที่ทําความชั่วบาปอกุศลอยาง
1. ฆาสัตว
2. ลักทรัพย
3. ประพฤติผิดในกาม
4. พูดมุสาวาท
5. พูดคําหยาบ
6. พูดสอเสียด ยุยงใหเขาแตกกัน
7. พูดจาเหลวไหลไรประโยชน
8. คิดอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นโดยไมชอบธรรม
9. คิดประทุษรายชาวบาน เชน จองลางจองผลาญจองเวรจองกรรม แลวก็
10. มีความเห็นไมตรงตามความเปนจริง มีความอกตัญูไมรูคุณคน

คนใดที่ไมรูคณ
ุ คนนัน้ แทนที่จะยอมรับนับถือ กลับอกตัญูสนองเขาดวยความชัว่ ชื่อวามี
ความเห็นผิด คนประเภทนีถ้ าตายจากความเปนคน ก็ตอ งไปเกิดในอบรายภูมิ มีนรกเปนตน แลวก็
มาเปนเปรต เปนอสุรกายแลวก็มาเปนสัตวเดรัจฉานฉะนั้นสัตวเดรัจฉานทุกตัวก็มาจากคน ไมถือ
กําเนิดมาในโลกเปนสัตวทีเดียว เกิดเปนคนกอนแตเปนคนที่มีความชัว่
ใหทรงความดีไว เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
อันดับแรก หนึ่ง มีความกตัญูรูคุณ เพราะคนที่มีความกตัญูรูคณ
ุ ใครเขาสงเคราะห
เคารพคนนั้น ปฏิบัติตามคนนั้น ตามคําแนะนําของเขา ทุกคนจะมีเสนห เปนที่รักของคนทั้งหมด
ไปไหนไมอดตาย ไปทางไหนก็มีคนรัก จะพบแตความยิ้มแยม แจมใส
ประการที่ 2 ใหเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา สําหรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ปฏิบัติครั้งแรกก็คือ กรรมบถ 10
1. มีเมตตาไมฆาสัตว ไมทรมานสัตว หรือคน
2. ไมลักไมขโมยของใคร
3. ไมแยงความรักของคนอื่น (นี่ทางกาย)
ทางวาจามี 4 คือ
ไมพูดปด ไมพูดคําไมจริง, ไมพูดวาจาหยาบ, ไมยุยงใหเขาแตกราวกัน, ไมพดู วาจาที่ไร
ประโยชน
ทางดานจิตใจ
ไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติคนอื่นโดยไมชอบธรรม แลวก็ไมคิดประทุษรานใคร สราง
ความเห็นถูกตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวเวลาที่ตองการจะใหจิตเปนทิพย ตองการจะไปไหน โลกอื่นก็ตาม ใหพยายามระงับ
อารมณชั่ว 5 ประการ
1. ความสวยสดงดงามของโลกถือวามันไมใชของจริง
2. อารมณไมพอใจโกรธในคนอื่น
3. ความงวง
4. อารมณฟุงเกินไป จับภาพพระไมมั่นคง ไมแจมใส
5. สงสัยอารมณที่เกิดขึ้น
เพียงเทานี้ ถาเธอปฏิบัติไดอยางนี้เปนปกติ เธอสามารถจะไปไหนก็ได ถาไมแนใจจะไป
ไหนไดก็นกึ ถึงฉัน ฉันจะชวยทันที
การเจริญความดีในพระพุทธศาสนา ตองทรงอารมณเปนผูชนะไวเสมอไมทําตนเปนบุคคล
ผูแพ เราตองมี สัจจะ คือความจริง มี วิริยะ คือความเพียร มี สติ การทรงระลึกนึกขึ้นไวได มี ปญญา
เปนเครื่องพิจารณาวาอะไรมันดี อะไรมันชัว่ อะไรมันควร อะไรมันไมควร มี ขันติ ความอดทนเปน

เครื่องประจําใจ มี อธิษฐาน ทรงเจตนาเอาไววาเราจะทําความดี สิง่ ทั้งหลายเหลานี้เราทิ้งไมได
จะตองมีไวประจําตัว
ทีนี้การที่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อความดี อันดับแรกตองทรงจิตใหเปนสมาธิสมาธินี่มี
ความสําคัญมาก มีกําลังใหญ สมาธิอันดับแรกที่บอกใหรับฟงนัน้ ก็คือการกําหนดรูลมหายใจเขา
ออก ตัวนีเ้ ปนตัวสําคัญมาก กรรมฐานกองนี้เปนกรรมฐานกองใหญ จะแนะนําตอไปวา เวลาหายใจ
เขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ นี่ก็มีความสําคัญ คําวา พุทโธ เปนพระนามความดีของ
พระพุทธเจา ก็เชื่อวาเราเกาะพระพุทธเจา ดวยการทรงสติสัมปชัญญะไวพรอมกัน นี่เปนความดี
ใหญ
ที่เราจะเอาชนะความชัว่ ของใจไดเพราะอะไร ขอสําคัญที่สุดก็คือ อารมณฟุงซานของจิต
อาการฟุงซานของจิตนี่ ถาเรามีความเขาใจ ก็ไมเห็นวามีอะไรจะหนักถาจิตมันฟุงซาน องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ใหจบั อาหาปานุสสนติกรรมฐาน อยางเดียว คือลมหายใจเขาออก กําหนด
รูอยูวานี่เราหายใจเขา นี่เราหายใจออก รูอยูเ สมอบังคับถามันจะซานจริงๆ มันคุมนานไมไดก็บังคับ
จิตไววา ชัว่ เวลา 5 นาที หรือ 10 นาที เราจะไมยอมใหอารมณจิตของเราไปสูอารมณอื่น เราจะรู
เฉพาะลมหายใจเขาออก หรือวาคําภาวนา เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ จับ
มันอยูจดุ นี้ชั่วระยะเวลาสั้นๆ เมื่อถึง 5 นาที 10 นาที เราก็เลิก เพราะตามธรรมดาจิตมันมีสภาพ
ทองเที่ยวอยูนานแลว เปนหลายแสนกัป อยูๆ เราจะมายังคับใหอยูใ นอํานาจนิ่งๆ นานๆ ยอมเปนไป
ไมได
พอเริ่มมีอารมณใจสบาย มีความปลอดโปรงเราก็เริ่มทําใหม การปฏิบัติแบบนี้จะเปน
กลางวัน จะเปนกลางคืน เวลาไหมมันก็ไดทั้งนั้น จะนั่งขัดสมาธิ จะนั่งพับเพียบจะนั่งหอยขา จะไป
นอนตะแคงซาย ตะแคงขวา นอนหงาย นัง่ เกาอี้ เดินไปเดินมาก็ทําไดทุกอยาง คือไมจําเปนเพราะวา
จะตองมานั่งสมาธิรวมกัน
ถาเราคิดวาเราจะใหอารมณของเราคุมสติสัมปชัญญะ การกําหนดรูลมหายใจเขาออก คํา
ภาวนาเฉพาะเวลานี้เวลาเดียวตอ 1 วัน นัน่ แสดงวาเรายังหางจากความดีอยูมาก “จงอยาเปนผูแพตอ
อารมณของความชั่วเราจงเปนผูชนะ” ถาวันหนึ่งเราชนะตลอดวันไมได ก็ชนะเปนพัก ๆ ไมชา
นานเทาไร จิตก็จะเกิดความเคยชิน
คําสมาทานทั้งหมด ขอบรรดาทานพุทธบริษัท ถือเปนหัวใจของการปฏิบัติเราสมาทานศีล
จงตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ อยาเปนแตเพียงสักแตวาสมาทาน และการรักษาศีลใหบริสุทธิ์นี้ ก็ไมใช
เพียงเฉพาะเวลานี้ ถือวาการสมาทานศีลครั้งแรกในชีวติ เราก็ตองรักษาไปตลอดจนกวาจะถึงวันตาย
อยางนี้จึงจะชือ่ วาใชได รวมทั้งพระทั้งเณรก็เหมือนกัน
การเปนผูทรงศีลบริสุทธิ์ยอมเปนปจจัยตัดความเดือดรอน เรามีศีลบริสุทธิ์นึกถึงศีลเปน
ปกติ พระพุทธเจาตรัสวาเปนผูเจริญ สีลานุสสติกรรมฐาน นีเ่ ปนความดีอันหนึ่ง ทีจ่ ะทําใหเราเขาถึง

อยางเลวก็กามาวจรสวรรค หรือมิฉะนัน้ ก็เปนพรหมถาศีลบริสุทธิ์จริงๆ เราก็ไปพระนิพพานได
เพราะมีความเขาใจในศีล
ในตอนตนอยาลืม อานาปานุสสติกรรมฐาน กําหนดรูลมหายใจเขาออกนี่มีความสําคัญมาก
เพราะเปนการระงับความฟุงซานของจิต ตอไปก็ใชคําภาวนาตามใจชอบ สําหรับญาติโยมพุทธ
บริษัทที่ไมเคยฝกมากอน ใหใชคําภาวนาวา พุทโธ หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ ขณะ
ใดยังรูลมหายใจเขาออกอยูรูคําภาวนาอยูขณะนั้นชื่อวาจิตเปนสมาธิ
สําหรับบรรดาทานพุทธบริษทั ที่มีความชํานาญแลว หวังพระนิพพานใหจับ กายคตานุสสติ
เปนสําคัญ เห็นวารางกายไมเปนแทงทึบ เปนชิ้นเปนอัน แลวก็มีความสกปรกเปนพืน้ ฐาน ในที่สุด
มันก็พัง ขึ้นชือ่ วารางกายเลวๆ อยางนี้เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ไมมีสาํ หรับเรา เราตองการ
นิพพาน
หลังจากนัน้ ก็จับพระนิพพานเปนอารมณ เขาเรียกวา อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถาจับพระ
นิพพานแลวจะภาวนาวาอยางไรก็ได หรือวาตองการภาวนาตรง ใหภาวนาวานิพพานสุขัง ใชคําวา
นิพพานสุขงั ถาจิตทรงอารมณแบบนี้เปนฌาน เวลาใกลจะตายจริงๆ คําภาวนาแบบนี้ทรงใจขึ้นมา
คิดวาพระนิพพานเปนสุขจริงๆ เราตองการพระนิพพานเพียงเทานี้บรรดาทานพุทธบริษัท ถาตาย
คราวนั้นถึงนิพพานทันที
สําหรับผูที่ใหมก็ดี ผูเกาก็ดี ถาเราจะเปนผุทรงฌานตามปกติทุกวันแตละวันเราจะเปนผูไม
ขาดจากฌานอยางไรๆ ก็จะทรงฌานใหได ใชเวลาหัวค่าํ และเชามืดหมายถึงวาถาเวลามันนอย เวลา
หัวค่ํา ทําใจใหสบาย สวดมนตสวดพรสมาทานพระกรรมฐาน ทํากรรมฐานรวมกับเพื่อแลว
กลับไปถึงสถานที่อยู ที่นอน เวลานอนจิตก็จับอารมณถึงพระเขาไว และตั้งใจคิดไววาเราตองการ
พระนิพพาน อารมณนี้จงอยาทิ้งคิดไวเสมอวา เราตองการพระนิพพาน จําไวใหดี
ถาเราตองการพระนิพพาน เราทําอยางไร เราจะตองเกาะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไว นัน่ คือคําภาวนาวา พุทโธ เพราะวาทานอยูพระนิพพานนี่ถาหากวาเราตองการจะไปนิพพาน เรา
ก็ตองนั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจาเมื่อจิตมันเกาะพระพุทธเจาอยู มันจะไปไหน ตายมันก็ไป
ตามพระพุทธเจานี่เวลานอนลงไป ก็ภาวนาจับลมหายใจเขาออก ภาวนาวา พุทโธ ภาวนาไปจนกวา
จะหลับถาใหมๆ มันไมหลับ มันเกิดความรําคาญ ก็เลิกเสียก็ได นอนใหหลับตอไปถาอารมณจิตมัน
ชิน ไมชาก็หลับ หรือบางทีมีอาการคลองเขา พอ พุท ไมทันจะ โธ มันจะหลับ ปลอยเลยอยาหาม
เพรานี่เราตองการจะหลับ และจงมีความเขาใจวาถาจิตเราไมเขาถึงปฐมฌาน มันจะหลับไมได มัน
จะเกิดความรําคาญ
ไอสิ่งที่เราคิดวาสวยนะ มันสวยจริงไหม สิ่งที่เราคิดวาดี มันดีจริงไหมสิ่งที่เปนวัตถุหรือสิ่ง
ที่มีชีวิต เปนของมีชีวิตอยางคนและสัตวกด็ ี วัตถุของใชก็ตามบานเรือนที่อยูเปนที่อาศัยก็ตามที เรา
วาสวย เราวาดี มันทรงสภาพหรือเปลา มีความเสื่อม มีความทรุดโทรม มีการอันตรธานไปใน
ระหวางหรือเปลา

นี่ใครครวญลงไปใหดี ดูคนอื่นเขาตาย มองตัวไมเห็นก็มองคนอื่นกอนเมื่อมองคนอื่นแลวก็
มามองดูตัววา ตัวเรานี่จะมีสภาพเหมือนเขา หรือวาวิเศษกวาเขาเขากินขาวเรากินอะไร เขาเดินได
เราเหาะหรืออยางไร เรียกวาเขาหิวเราหิวเปนไหม เขาหนาวเขารอน เขาปวยไขไมสบาย อาการ
อยางนี้ปรากฏแกเราหรือเปลาเขาเปนเด็กมาแลว ถึงความเปนหนุมสาวอยางเขาหรือเปลา ถาเรามี
อาการตางๆ ในตอนตนเหมือนเขา ไอตอนทายมันก็เหมือนกัน มันก็ตองตายเหมือนกัน
นี่ขณะนั้นไมไดคิดอะไร คิดเทานี้ คิดวาเมือ่ เราจะตายแลวอะไรละที่มนั เปนของเรา คนอื่น
เขาตายใครนําอะไรไปไดบา ง ในเมื่อเขานําไปไมไดแลวเราเองจะนําอะไรไปไดบาง เขานําไปไมได
เราก็เปนผูนําไปไมไดเหมือนกัน
ถาเราไมมีความเมาในรางกายเบื้องตน คิดวาเราตองตายอยูเสมอ จงคิดไวตามแบบของพระ
คิดวาตื่นขึน้ มาเวลาเชานี่ เราจะไดกินขาวหรือเปลาก็ไมทราบกินขาเชาแลว เราจะไดกินขาวกลางวัน
หรือเปลาก็ไมแน อาจจะตายกอนก็ได กินขาวกลางวันแลว อาจจะไดกินขาวเย็นแลวก็ไมแนวาเรา
จะเห็นพระอาทิตยในวันรุงขึน้ คนที่นึกถึงความตายคิดอยูแบบนี้
และเราก็ตองเลือกปฏิบัติวา เวลาที่เราจะตาย เราจะไปไหน จะไปนรกหรือเปนเปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ถาจะไปเกิดเปนคนจะเปนคนชั้นดีหรือชั้นเลวหรือวาจะเกิดเปนเทวดา จะ
เกิดเปนพรหม จะไปพระนิพพานหมดทุกขนี่เราเลือกกันเอาได
ถาเราตองการเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานเราก็ไมตองเคารพ
ในศีล 5 หรือศีล 8 เราทําลายมันเสียใหหมดทุกอยางเราก็ไปนรกไดแบบสลาย นี่เลือกเอา
ถาเราตองการเกิดเปนคนชั้นดี เราก็ตองมีศีลบริสุทธิ์ เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แลวเราก็ใหทานการ
บริจาค เจริญภาวนาไวเปนปกติ เกิดขึน้ มาแลวก็จะมีรปู รางหนาตานสวยมีทรัพยสนิ ไมถูกโจรภัย
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย มีคนในบังคับบัญชา มีสามี ภรรยา บุตรธิดา คนรับใช ก็เปนคนวานอนสอน
งาย อยูใ นโอวาท จะกลาววาจากับใครก็เปนวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีคนยอมรับฟงชอบฟง แลวก็เปนคนไม
ไรสติสมั ปชัญญะจะมีทรัพยสินบริบูรณ สมบูรณดวยประการทั้งปวง
หากวาเราเห็นวาการเปนมนุษยมันก็ไมพน ความแก ความเจ็บ ไมพน ความตาย ไปพักความ
ดีหนีความทุกขอยูแคเทวดาก็ได การพักความทุกขอยูแ คเทวดาก็มีวา ถาศีลของเราบริสุทธิ์ การบริ
จารทานของเราเปนปกติ
เจริญภาวนาไดเสมอการเจริญภาวนานี้เปนตัวดึงจิตใจใหขึ้นสูงกันลืม
ความดี ทําจิตของเราใหเขาสู ขณิกสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ เราก็ไปเปนเทวดาได
ถาจะปฏิบัติแบบธรรมดาเราก็มี หิริ และ โอตตัปปะ คือ อายความชั่วเกรงกลัวความชั่ว ขึ้น
ชื่อวาความชัว่ เราไมทํา ทั้งในที่ลับและในที่แจง อารมณใดที่เปนไปเพือ่ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง จะไมมเี กิดขึ้นมาในใจ เพราะอารมณเหลานีเ้ ปนอารมณของความชั่ว ขึ้นชื่อวาเปนความชั่ว
เกิดขึ้นในที่ลบั คนอื่นเห็นไมได แตเราเห็นเมื่อเราระงับอารมณอยางนี้ไวไดเปนปกติ เวลาตายเราก็
เกิดเปนเทวดา

ถาเราตองการเกิดเปนพรหม
เราก็เจริญสมาธิใหไดถึงฌานสมาบัติอยางนี้เราก็เกิดเปน
พรหม ถาเราตองการไปนิพพาน เราก็วางขันธ 5 คือรางกายเห็นวารางกายนี้มนั ไมใชเรา มันไมใช
ของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเราจนกระทั่งเราไมยดื ในรางกายและทรัพยสินสมบัติ
ภายนอก วามันเปนเรา เปนของเราทุกสิ่งทุกอยางถือวามันเปนกฎธรรมดา โลกทั้งโลกเห็นวาเต็มไป
ดวยความทุกขเราไมปรารภนาการเกิดอีก มีใจชุมชื่น มีอารมณเบิกบาน มีจิตจับเฉพาะพระนิพพาน
เปนอารมณอยางนี้เราก็ถึงพระนิพพาน
เราสมาทานพระกรรมฐานวา อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ ซึ่งแปลเปน
ใจความวา ขาพเจาขอมองกายถวายชีวิต แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คํานี้เปนถอยคําที่
สําคัญที่สุด เราจงเปนผูไมลมื ถาเราไมลืมคํานี้แลวก็ตั้งใจปฏิบัติตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูเอาความดีได
โดยไมยาก แลวก็คําวามอบกายถวายชีวิต แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็หมายความวาเราจะ
ปฏิบัติตามที่พระองคทรงสั่งสอนทุกอยาง นี่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนเราอยางไร
อันดับแรกพระพุทธเจาบอกวา พยายามละความชั่ว ประพฤติความดี ทําจิตใหผองใส
การละความชัว่ คือ ไมละเมิดในศีล 5 หรือ ศีล 8
ประพฤติความดี คือ ประพฤติตามในศีลที่กลาวมาแลว ไมละเมิดและก็ปฏิบัติตามศีล
ทําจิตใหผองใส ก็ไดแก ทําจิตใหระงับความรัก ความโลก ความโกรธ ความหลง
ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนเราอยางนั้น ก็เพราะวาพระองคทราบดีวา อัตภาพรางกายนี้มนั
ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรารางกายเปนแตเพียงธาตุ 4 คือ ธาตุดนิ
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประกอบเขาเปนเรือนรางชั่วคราว และเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องตน ก็มีความเสือ่ ม
โทรมลงไปทุกขณะและก็มกี ารสลายในทีส่ ุดเราเรียกวา ตาย
ความตายมันไมมีนิมิต มันไมมีเครื่องหมาย มันไมมีเวลาแนนอนไมใชวาเราเกิดมาแลว
จะตองครบอายุ 75 ป หรือ 100 ปจึงจะตาย มันก็ไมใชอยางนั้นมันตายเมื่อไรก็ได คนเกิดทีหลังเรา
ตายใหเราเห็นก็เยอะ คนเกิดพรอมๆ กันกับเราเขาตายใหเราเห็นก็มีมาก คนที่เขาเกิดกอนแลวเขา
ตายก็มี ขึ้นชื่อวาความตายเปนของเที่ยง ชีวติ เปนของไมเที่ยง
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงอยาเมาในชีวิต จงอยาเมาในรางกายเรามา
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน เราตองการเอาดีกัน จงนึกไวเสมอวา เราตองตายแน
คิดไวแลวก็อยาไปหลงในความสวยสดงดงาม อยาไปหลงในความอวนพีของรางกาย อยา
ไปหลงในความผองใสของผิวพรรณ จงคิดเห็นตามความเปนจริงวารางกายของเรานีม้ ันเต็มไปดวย
ความสกปรก มันมีอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําหนอง น้ําเหลืองอยูใ นรางกาย สิ่งที่ปดตาเราไวก็
คือ หนังกําพรานิดเดียวเทานัน้ ถาคนเราถูกน้ํารอนลวกหรือไฟลวก หนังกําพราลอกปอกเปดไป เรา
จะไมเห็นความสวยสดงดงามของบุคคลนั้นเลย

การทรงอยูของรางกายมันก็ไมแน มันแกลงไปทุกวัน มันโทรมลงไปทุกวันแลวในที่สุดมัน
ก็ตองตาย เราจะไปหวังอะไรกับมัน ความโงเทานั้นที่มนั ยังหลงวารางกายยังทรงตัวอยู มันจะไม
ตาย การเมากายนี้เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุนาํ มาซึ่งความทุกข
ถาเราคิดวาจะเปนมนุษยตอไปขางหนา ก็พยายามรักษา กรรมบถ 10 ถาตองการความ
ร่ํารวย ก็บริจาคทานเปนการกุศล ใหเลือกเอาแบบไหนก็ตามใจทีนกี้ ารมีอายุยืนนานก็มีใน กรรมบถ
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ปาณาติบาต เวนได จะเปนคนที่ไมมีโรคภัย มีอายุยืนนาน มีรูปรางสวย
อทินนาทาน เวนได ทรัพยสมบัติไมถูกโจรปลน ไมถูกไฟไหม ไมถกู น้ําทวม ไมถกู ลมพัด
ใหพัง
กาเมสุมิจฉาจาร เวนได คนในปกครองวางายสอนงาย ไมดื้อดาน นี่ทางกาย
ทางวาจา
ไมพูดปด
ไมพูดคําหยาบ
ไมพูดสอเสียดใหเขาแตกกัน
ไมพูดเพอเจอเหลวไหล
เกิดไปใหมจะมีวาจาเปนทิพย นั่นหมายความวาพูดอะไรก็ตาม คนชอบฟงอยากฟงคําพูด
เรียกวา คําพูดมีคา
ตอไปถาจิตใจสะอาดก็หมายความวา
เราละเวนจากการอยากไดทรัพยสมบัติของใคร
ไมคิดประทุษรายใคร
มีความเห็นตรง อยางนี้จิตสะอาดบริสุทธิ์
รวมความวามี กรรมบถ 10 กับมีทานการบริจารครบถวนบริบูรณ เกิดเปนมนุษยใหมมี
ความสุขมาก
ถาเห็นวาเกิดเปนมนุษยไมดี ดีไมพอ เราตองการเปนเทวดา ถาตองการเปนเทวดา คุณธรรม
ของบุคคลที่เปนเทวดามี 2 อยาง เรียกวา เทวธรรม นั่นคือ หิริ และ โอตตัปปะ คือตั้งใจจะเปนเทวดา
และเปนนางฟา ก็มีคุณธรรม 2 อยาง
หิริ อายความชั่ว
โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่ว ไมทําความชั่วทั้งที่ลบั และที่แจง
ถาตองการเปนพรหม ก็ใชกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเปนอารมณเปนฌานอยาง พุทธานุสส
ติกรรมฐาน ทีเ่ ราชอบ ใหตั้งใจจับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี หรือนึก
ถึงพระพุทธรูปเมื่อไร นึกเห็นเอาจิตเห็นจิตทรงตัวได 2 นาทีบาง 3 นาทีบาง 5 นาทีบาง เวลานั้นจิต

ไมมีกังวล ไมวอกแวกสามารถจับภาพ ไดจะชาหรือเร็วก็ตามถือวาจิตเปนฌานกอนที่จะตายจิตทรง
ฌานแบบนี้ จิตนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ตาม พระสงฆก็ตาม หรืออยางใดอยางหนึ่งก็ตามใน
กรรมฐาน 40 จิตทรงตัวในกรรมฐานนั้นถือวาทรงฌาน ตายคราวนัน้ ไปเปนพรหม
คําวา มรณานุสสติ มรณะนีแ่ ปลวา ตาย ใครๆ ก็ทราบ อนุสสติ แปลวา ตามนึกถึง ใหนึกถึง
ความตายไวเปนอารมณ นี่ถา จะแยกระมัง เดี๋ยวงอมืองอเทาไมทํางานทากร ดีเลย ตายเร็วพระชอบ
เพราะพระมีอาชีพบังสุกุล
การนึกถึงความตายไมใชงอมือ งอเทา ใหถือวาความจริงคนและสัตวก็ดีเกิดมาแลวมันตอง
ตาย ถานึกถึงความตายไหวเปนอารมณ คนผูนั้นจําไมสะดุงเมื่อความตายเขามาถึง เพราะถือวาเปน
อารมณปกติ และประการที่ 2 จะทําใหเกิดความไมประมาท ตอไปนึกถึงความจริงที่พระพุทธเจา
ทรงสอนวาคนเราตายแลวมีสภาพไมสูญ
รางกายสลายตัวจริงแตจิตใจไมสลายตัวไปดวยจิตใจ
ทองเที่ยวไปในภพตางๆ ตามกฎของกรรม
ถาเวลาจะตายจิตใจคบความชั่ว คือ กรรมที่เปนอกุศลคือความชั่วทางทีจ่ ติ จะปก็คือ
อบายภูมิ
1. เกิดเปนสัตวนรก
2. เปนเปรต
3. เปนอสุรกาย
4. เปนสัตวเดรัจฉาน
ถาเวลากอนจะตายจิตคบอารมณเปนกุศล อยางใดอยางหนึ่งจุดที่จะพึงปอยางต่ําก็ไปเกิด
เปนคน ขั้นที่ 2 ก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือนางฟา ขั้นที่ 3 ไปเกิดเปนพรหม ขั้นที่ 4 ขั้นสุดทาย ถาจิต
สะอาดก็ไปพระนิพพาน
การเกิดมานี่มนั เปนทุกขทกุ ขเพราะตัณหาคือความอยากคืออยากที่ไมถกู ตองในทํานอง
คลองธรรมการอยากมีสามีภรรยามันเปนหนาที่ของมนุษยที่มีตัณหาก็จริงแหลแตวาการอยาก
ประเภทนี้มันเปนปจจัยของความทุกขเกิดมาเปนคนวันเดียวก็หาความสุขไมไดในชีวิตมีชีวติ อยู 50
ป 60 ป 100 ป 100 ปเศษมันไมมีอะไรเปนสุข มีแตทุกข หิวทุกวัน รอนทุกวัน หนาวทุกวัน มีการ
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะทุกวัน มีอารมณยุงทุกวัน มีการงานทุกวัน แกลงไปทุกวัน ปวยมีเสมอ
ในที่สุดก็ตองตายการกระทบกระทั่งกับอารมณที่ไมชอบก็มีอยูเสมอ นี่เปนอาการของความทุกข
ทุกขเพราะอะไร
ทุกขเพราะเราคิดวาเปนมนุษยมีรางกายมันดี แตวาองคสมเด็จพระชินศรีตรัสวามีรางกาย
มันไมดี ไมดีเพราะอะไร เพราะวามันเปนทุกข ถาเราจะตัดทุกข เราตองตัดตัณหาคือความอยาก
การตัดตัณหา ตัดตรงไหน
ตัดดวยกําลังของศีล ของ สมาธิ ของ ปญญา นี่เปนอริยสัจที่เรียกวา อริยมรรค ยนลงมาเปน
สาม

อันดับแรก ทําศีลใหบริสุทธิ์ ทําสมาธิใหทรงตัว จิตตั้งอยูในอารมณของกุศลมั่นคง แลวใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นใน
เบื้องตน แลวก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง มีการแตกสลายไปในที่สุด การเกิดเปนมนุษยก็
ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี มิใชมคี วามสุขจิรงฉะนั้นถาตองการความสุขละก็ “ตองการพระนิพพาน”
การไปพระนิพพานทําอยางไร
ก็ทําอยางนัน้ แหละ คือตัดโลภะ ความโลภดวยการใหทาน
ตัดโทสะดวยการรักษาศีล เพราะมีเมตตากรุณา
ตัดความหลงดวยใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริงวา อะไรมันเปนสุขอะไรมันเปนทุกข
ในที่สุดจิตใจก็ไมติกดอยูในรางกายตน ไมติดอยูในรางกายของบุคคลอื่นไมติดอยูในวัตถุ
ธาตุใดๆ
ในเมื่อรางกายอยูก็บริหารตามหนาที่ ไมอยางนั้นจะถูกทรมาน แตใจนี้นั้นไมมกี ารผูกพัน
คิดไววา ตายเมื่อไรก็เลิกกันเมื่อนั้น
สิ่งที่ตองการคือ พระนิพพาน
ตองการเปนพระโสดาบันใหพิจารณาขันธ 5 คือ รูป เวทยา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ
รางกาย ก็พิจารณาตามความเปนจริงวา รางกายนี้มนั ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย
รางกายไมมใี นเรา รางกายเปนแตเพียงเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว ไมชา มันก็พัง ไมชามันก็ตาย ถา
จิตใจของเอสละไดนดิ หนอย ปลอยไดนดิ ไมมากนักพวกเอก็เขาถึงพระโสดาบัน นั่นก็หมายความ
วามีอารมณมนั่ คง คือ
1. เห็นวารางกายมันจะตองตาย
2. มีความเชื่อในพระไตรสรณคมน พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
3. มีศีลบริสุทธิ์
4. จิตหวังนิพพาน คือ เห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราอยูกับมันไมไดเราก็ไป
นิพพานดีกวา
บรรดาทานพุทธบริษัท ถาตองการไปนิพพาน ใหจบั รางกายเปนสําคัญ เห็นตามความเปน
จริงของรางกายวา กายคตานุสสติ เห็นวารางกายไมใชแทงทึบ มีอาการ 32 มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เนื้อ เปนตน บวกกับ อสุภกรรมฐาน วารางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก อยางนี้เปนอารมณ
ของ พระอนาคามี
ตอไปก็มีความรูสึกตามความเปนจริงวา รางกายสกปรกก็จริงแหลแตทวาตอไปมันก็ตอง
พัง รางกายอยางนี้ถามีตอไปก็ตองมีความทุกขอยางนี้เราไมตองการรางกายอยางนี้อกี จนกระทั่ง
จิตใจวางเฉยในรางกาย มันจะแกก็เชิญแกมันจะปวยก็เชิญปวย การปวยมีทุกขเวทนาตองรักษา แต
เวลารักษาจิตใจก็คิดวาถาถึงวาระจะตายจริงๆ ก็ชางมัน พังเมื่อไรขอไปนิพพานเมือ่ นั้น จิตใจวาง
เฉยในรางกาย

รวมความวาไมหวั่นไหวในการปวยไขไมสบาย ไมหวั่นไหวในความตาย แตวาเห็นรางกาย
ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มันแกก็ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา มันปวยก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มันจะตายก็
ธรรมดาของมัน จิตใจคิดวาถาตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้น จิตก็มีความสุขอยางนี้เปนอารมณ
ของ พระอนาคามี
อารมณที่จะใหถึงพระนิพพาน เขาตัดตัวเดียวคือ สักกายทิฏฐิ ใหมอี ารมณชดั เห็นชัดวา
รางกายนี่มนั ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเราทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวา
ถารางกายเปนเรา เปนของเราจริง คําวา ตาย มันก็ตองไมมี เพราเราไมอยากใหมันตาย คําวา
แกก็ตองไมมี เพราะเราไมอยากใหมันแก การปวยไขไมสบายมันก็ตองไมมี เพราะเราไมตองการ
ปวยไขไมสบาย การทรุดโทรมของรางกายมันก็ตองไมมีเพราะเราไมตองการทรุดโทรมมันตองเปน
หนุมเปนสาวอยูเสมอ
แตวาเราบังคับมันไมได การบังคับไมได แสดงวาเขาไมไดตกอยูใตอํานาจของเรา เรา
เทานั้นที่ตกอยูภ ายใตอํานาจของเขา ฉะนัน้ เราก็ไมตองการเจานายที่มคี วามโลเลแบบนี้ ที่หาความดี
อะไรไมไดเลย ทํากําลังใจตั้งไวโดยเฉพาะคือไมปรารถนาอะไรทั้งหมด จิตงดความอยากเกิดเปน
มนุษย อยากการเกิดเปนเทวดาหรือพรหม มีอารมณเขาไปตัด กามฉันทะ โลภะ พยาบาท และ
อวิชชา ในที่สดุ ถามีบารมีแกกลาทํากําลังใจเต็ม เราก็ไปนิพพานได
ความจริง อภิธรรมทั้งหลายมารวมอยูที่อริยสัจ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท
ฉะนั้นธรรมใดทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัส จะเปนพระสูตรก็ดี พระวินยั ก็ดี อภิธรรมก็ดีสมเด็จพระชินศรี มุงใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ฟงแลวไปนิพพาน ถึงพระนิพพานเหมือนกัน
คนที่จะเขาถึงนิพพานไดนนั้
ตองเห็นโลกเปนทุกขทุกมุมหมายความวาไมวากรณีใดๆ
ทั้งหมด สิ่งทีม่ ีในโลก จะเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ดี วัตถุก็ดีหรือแมอารมณก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหลานีเ้ ปน
พื้นฐานของความทุกขทั้งนัน้ ไมมีสภาวะใดๆ แนนอนไมมีสภาวะใดๆ ตกอยูใ นความมั่นคง นี่
หมายความวาเธอจงเห็นวาสิ่งที่มีชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่ไมมีชีวิตก็ดี หรืออารมณตางๆ ของชาวโลกก็ตาม
เปนเหตุแหงความทุกขเปนผูนํามาซึ่งความทุกข ทําความเรารอนใหปรากฏ นี่หมายความวารูปกาย
ทั้งหลายนั้นสิง่ ที่มีชีวิตเกิดไปดวยความทุกข อาศัยความทุกขเปนปจจัยคือ
การที่จะทรงตัวอยูได ก็เพราะอาศัยความทุกขเปนเหตุ เพราะวากิจการงานตางๆ ในโลก ที่
จะสําเร็จผลเปนเงินเปนทองเปนของใชเปนมา ก็อาศัยความทุกขเปนปจจัยทั้งสิ้นถาไมมีความทุกข
เปนเครื่องประกอบ ไมมีความทุกขเปนบรรทัดฐานจริงสิ่งเหลานี้เขาจะหามาไมได เกิดขึ้นมาแลวมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทามกลางและแตกสลายไปในที่สดุ รวมความวาเราไมตองการรางกายอยางนี้
อีกตอไปตัวนี้เปน สักกายทิฏฐิ เปนวิปสสนาญาณตัวสําคัญ จะบรรลุมรรคผลไดหรือไมก็ตัวนี้
ถามีความเขาใจตามความเปนจริงวา รางกายนีไ่ มใชเรา ไมใชของเราเราไมมีในรางกาย
รางกายไมมใี นเรา อยางนี้ สักกายทิฏฐิ ตัด สักกายทิฏฐิ นะถาเห็นวารางกายมีสภาพไมเที่ยง มีทุกข

เปนอนัตตา ตรงนี้เปน ไตรลักษณญาณ เห็นวารางกายมีอยู เปนปจจัยใหเกิดความทุกข ความหิวที่
เกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยรางกายเปนเหตุ ความหนาว ความรอนก็ตามที่มีขึ้นมาไดกอ็ าศัยรางกายเปน
เหตุ การปวยไขไมสบายที่เกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยรางกายเปนเหตุทุกขทั้งหลายแหลที่เกิดขึ้นได
เพราะอาศัยมีรา งกาย ตัวนี้เปนอริยสัจขอตน ทุกข อริยสัจ นะ
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทเห็นวาเปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ยังมีทุกขตอไปในวันหนา
ตองการนิพพาน อันนี้ตองใช กายคตานุสสติกรรมฐาน ควบกับ มรณานุสสติกรรมฐาน มรณานุสส
ติกรรมฐาน คิดวารางกายจะตาย ถาเปนสมถภาวนาคิดวารางกายจะตาย ถาเปนวิปสสนาคิดวา
รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ถารางกายเปนเราจริง เปนของ
เราจริง มันตองไมแก เพราะเราไมตองการใหแก เราไมตอ งการใหมันปวย มันก็ตองไมปวย เราไม
ตองการ ใหมนั ตายมันก็ตองไมตาย ถาเปนของเรา เราก็ยังคับได ถึงวาระรางกายมันตองแก เรา
บังคับไมไดมนั ตองแกตามสภาพของมัน ถึงวาระที่เราจะปวย เราหามปวยไมได มันเริ่มปวยตาม
สภาพของมัน ถึงเวลาที่จะตายเราก็หามไมได มันตองตายตามสภาพ ของมัน
แสดงวารางกายนี้ไมใชของเรา ไมใชของเราจริง มันมีอิสระสําหรับมันในเมื่อเราบังคับ
ไมได เราตองยอมรับนับถือตามความเปนจริงวา รางกายไมใชเราไมใชของรา เราก็ไมใชรางกาย
รางกายไมใชเรา เราคืออทิสมานกาย คือจิตที่สิงสถิตอยูภายใน รางกายเปนแคเปลือก เพียงแคอาศัย
ชั่วคราวเทานัน้ นี่เปน กายคตานุสสติ นะ เปนวิปสสนาญาณอันนี้เปนสักกายทิฏฐิ

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 221
วันเสารที่ 13 สิงหาคม 2520
สําหรับวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายดวยกันพากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระ
กรรมฐานแลว ตอนี้ไปก็โปรดตั้งใจสดับวิธีการเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานของ
บรรดาทานพุทธบริษัท ความสําคัญก็อยูที่สมาธิจิต และอีกประการหนึ่งก็ศีล อันนีก้ ็เปนเรื่องสําคัญ
มากเพราะวาของ 3 ประการตองควบคูกันไป ไดแก
1. ศีล
2. สมาธิ
3. ภาวนา
คือเราจะแยกกันไมออก ถาขืนแยกอยางใดอยางหนึ่งออก ก็แสดงวาผลที่เราปฏิบัติไมมีผล
ตามความมุงหมายขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสําหรับการเจริญสมาธิวันนี้
ก็ยังสืบ
เนื่องมาจากวันที่ 12 เพราะวาตามจดหมายของ อาจารย ภาวาส บุญนาค รองราชเลขาฯ แจงมาวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระกรุณาธิคุณขอใหสํานักของเราเจริญสมาธิจิตแผเมตตาไป
ถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อความเปนสิริมงคลแตพระองคอยางหนึ่ง และก็ใหมุงถวายกุศล
พระบรมกษัตริยนับตั้งแตสมัยเชียงแสนมาเปนตน ทุกๆ พระองคอยางหนึ่ง ความจริงพระราช
ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นี่ ทานตองการใหเราทําอยางนั้น การทีเ่ ราทํานี่ เราก็ถือ
วาเราเปนผูมีกาํ ไร ทั้งนี้เพราะวาเหมือนกับคนทั้งหลายทีม่ ุงวันเกิดของใครบาง ขอบิดามารดา แลวก็
มุงวันเกิดของคนนั้นบาง วันตายของคนนี้บาง แลวก็ทาํ บุญกุศลเนื้อแทของบุญของกุศลจริงๆ ก็คือ
เราไดแตผูเดียว เราเปนผูไดแนทนี ี้การที่เราไดบุญไดกศุ ลแลวเราอุทิศกันแลวพรรณนาผลสงไปให
ทานผลนั้นๆ เพราะวาทานไดรับเราก็มีผลดวยอํานาจเมตตาจิตเพิ่มขึ้น เปนผลกําไรไมใชวาผล
ขาดทุน
นี่การที่บรรดาทานทั้งหลายพากันตั้งใจทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบูรพญาติที่ตายไปก็ดี
หรือทําบุญวันเกิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดี นัน่ คือสรางความดีของเราเปนปจจัยใหเรามีกําลังใจ
ทําความดี มิฉะนั้นเราจะไมมีโอกาสไดทําความดี มาในตอนนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมี
พระราชปรารภใหคณะของเราเจริญสมาธิจิตเปนพิเศษ
เพื่อยังความสวัสดีแตองคสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ อันนี้กข็ อพูดปรารภไวสักนิดหึ่ง ก็เหมือนกัน.. คือ พระราชินีกบั เรายอมมีสภาพ
เหมือนกัน เพราะมีทั้งความสุขความทุกขเหมือนกัน มีความเกิดแก เจ็บ ตายเหมือนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเราจะเห็นทานเสด็จออกขุนนางบาง ไปสูสถานที่ตางๆบาง สมเด็จพระบรมราชินีจึงมี
หนาตายิม้ แยมแจมใสทรงโปรยยิ้มใหแกบคุ คลทั้งหลายทั่วไป มีสภาพเหมือนวาทานมีแตความสุข
แตฝายเดียว เราจะไมเห็นวาทานมีทุกขเลย นี่สําหรับบุคคลภายนอกที่เห็นแตวาสําหรับอาตมาเอง
นะ เห็นยิ่งไปกวานัน้ ทราบวาสมเด็จพระบรมราชินีนาถนี่มีโรครายประจําอยูอยางหึ่ง นั่นก็คือทรง

บรรทมไมหลับ บางคืนบรรทมไมหลับทั้งคืนก็มี บางคืนจะบรรทมหลับเพียงชัว่ โมงหนึ่ง สอง
ชั่วโมงก็มี และก็ทุกคืนก็ตองเสวยนอนหลับวันละหลายๆ เม็ด นีเ่ ปนเรื่องความจริงของขันธ 5 นีใ่ น
เมื่อพระองคไมมีเวลาพักผอนนอนกลางคืน แตวาเวลาตื่นขึ้นเชา ก็ตอ งมีพระราชภารกิจตางๆ เชน
ออกขุนนางรับแขกและมีงานตางๆ เกือบจะไมมีเวลาหยุด
ตอนนี้เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวคงจะทรงเปนหวงสมเด็จพระบรมราชินีใน
เรื่องนี้ ในเมื่อทานเปนหวง ก็อยากจะใหพระราชินีทรงมีความสวัสดีตามสภาวะที่พระองคเปนพุทธ
ศาสนาและก็ทงั้ สองพระองคก็มีอารมณเปนกุศลเสมอกันคือตั้งใจทํางานเปนสวนสาธารณ
ประโยชน ในการสงเคราะห เปนอันวาจิตของพระราชินกี ็ดี ของพระบทสมเด็จพระเจาอยูหวั ก็ดมี ี
ความมุงหมายเสมอกันคือมีแตความหวังดี
นี่เรามองกันภายนอกก็เห็นวาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ก็ดี สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดี ทรงมีความสุขในฐานะที่เปนคนเหนือคนที่เราเรียกวา
ใครๆ เขาไปไหนใครๆ เขาก็ไหว ไปไหนใครๆ ก็เคารพ แตเนื้อแทจริงๆ เทาที่อาตมาทราบวาทานมี
ภาระหนักเกินไป เมื่ออาการที่จะจัดการกับพระองคเองนะ จะรักษาพยาบาลก็ดี จะพักผอนก็ดี มี
เวลานอยใจมีอารมณอยางเดียวปรารถนาใหประชาชนทั้งประเทศมีความสุขเพราะวา ขันธ 5 มันก็
เต็มไปดวยความทุกข มีโรคภัยเบียดเบียน ทั้งสมเด็จพระบรมราชินแี ละพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นัน้ ก็มีโรครายสําคัญอยูโรคหนึ่ง ซึ่งหมอไมกลา
ถวายกราบทูลใหทรงทราบ จัดวามีความสําคัญ
ทีนี้เราก็มานั่ง มานั่งคิดดูตามอริยสัจ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําสั่งสอน
องคสมเด็จพระชินวรทรงตรัสวา คนและสัตวทั้งหมดเกิดมามีความทุกข จัดวาเปนทุกขอริยสัจ มัน
จะทุกขจากความหิว ทุกขจากความกระจาย ทุกขจากความรอน ทุกขจากความปวยไขไมสบายหรือ
ทุกขจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทุกขจากความปรารถนาไมสมหวัง ไมวาอะไร
ทั้งหมดที่เราไมตองการแลวมันปรากฏ มันฝนอารมณใจของเรามันเปนความทุกข เราก็เลยมองไปดู
คนทุกชั้นตั้งแตขอทานไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว มีความทุกขอยางเดียวกัน คือ ขันธ 5
เปนทุกขไมมอี ะไรเปนสุข ในเมื่อมันเปนทุกข ทุกขเพราะอะไรเปนเหตุ องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐก็ทรงตรัสวาทุกขเพราะความเกิดเปนเหตุ แตวาในอริยสัจทานบอกวาทุกขเพราะอํานาจ
ของตัณหา เพราะเรามีตัณหาเราจึงเกิด ถาเราไมมีตัณหาเราก็ไมเกิด ความตัณหาไดแกการทะยาน
อยาก มีความอยากเกิดเปนสําคัญ ตัวอยากเกิดนี้ไดแกอะไร ก็ไดแก
1. เรามีความโลภเปนปจจัย
2. มีความรักในระหวางเพศเปนปจจัย
3. มีความโกรธความพยาบาทเปนปจจัย
4. มีความหลงคิดวารางกายของเราจะไมตาย ทรัพยสินทั้งหลายทั้งหมด คิดวาเราจะอยูก ับ
มันตลอดกาลตลอดสมัย

อาการทั้ง 4 ประการนี้ จัดวาเปนปจจัยใหเราเกิด ถาเราเกิดมาเปนคนเปนขอทานเราก็มีทุกข
ในฐานะที่เราจะไมมีอะไรจะกิน ตกอยูในสภาพของคนเขาเหยียดหยาม ถาเราเกิดมาเปนคนใสภาพ
สภาวะปานกลางคือเปนราษฎรจนบาง รวยบาง แตก็ยังมีอาชีพเปนสวนตัว หากินได เลี้ยงตัวไดเอง
เปนอิสรภาพ แตเราก็หลีกเลี่ยงจากความปวยไขไมสบาย หลีกเลี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย หลีกเลี่ยงจากการกระทบกระทั่งจิตใจหลีกเลี่ยงจากความตายไมไดเหมือนกัน
ทีนี้เราลองไปดูพระมหากษัตริยทุกทาน ตั้งแตเราเกิดมาแลนี่เราไดยินชื่อพระมหากษัตริย
ตั้งแตตนวงศของไทยจนกระทั่งถึงองคปจจุบันกษัตริยองคกอนๆ ทานก็มีการปวยไขไมสบาย ทาน
ก็มีการแก ทานก็มีการกระทบกระทั่งกับอารมณที่ไมพงึ ปรารถนา ทานมีอาการปวยไขไมสบายแลว
ก็มีความตายไปในที่สุดเหมือนกัน แมแตพระมหากษัตริย และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในปจจุบัน
เราเห็นทานไปไหนเราก็ชื่นใจ มีแตความเคารพนับถือ มีแตคนเขาเคารพนับถือ รูสึกวานเปนผูม ี
ศักดิ์ศรีใหญแตเมื่อมองไปดูพระราชจริยาวัตรของพระองค พระองคกลับไมไดทะนงตนวาพระองค
เปนใหญ จะเขาไปหาใครก็แสดงอาการออนนอม และแสดงความเปนกันเองเสมอๆ แสดงถึงความ
เมตตาปรานี
แตวาพระองคนี้ก็ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของธรรมดาไปไดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตนก็
ตองมีความแก เวลานี้พระองคก็มีอายุ 40-50 เศษ ไปแลว และแถมความปวยไขไมสบายเขามา
เบียดเบียน โลกธรรมตางๆ มันก็เบียดเบียนพระองค ทั้งๆ ที่พระองคไมทรงจะถือเนือ้ ถือตัววาเปน
พระมหากษัตริยและเปนพระบรมราชินี จะไปหาใครทีไ่ หน ใครจะพบทานเมื่อไหรก็แสดงความ
เปนกันเองเปนปกติ อยางทีพ่ ระองคทรงเสด็จมาวัดของเรา เราจะเห็นวาพระองคนะแตงตัวสวยจริง
พระมหากษัตริยแตงตัวเปนทหารแตงตัวจอมทัพ แลวก็พระบรมราชินีนาถก็แตงตัวรูสึกวาในเกณฑ
ดี แตทวาการแตงตัวประเภทนี้ชาวบานเราก็แตงได มีคนเขาแตงไดแลวพระราชจริยาวัตรของ
พระองค ก็อุตสาหเขาคลุกคลีตีโมงกับบรรดาประชาชนทั้งหลาย รับเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดย
พระหัตถของพระองคเองแมแตราคาหนึ่งบาทหรือสองสลึงพระองคก็ทรงรับ
นี่เปนอันวาน้ําพระทัยของพระองคทําทุกอยางเพื่อความสุขสมบูรณของปวงชนชาวไทย
แตทวาก็หลีกเลี่ยงเพราะกฎของธรรมดาไปไมได นั่นก็คือความทุกขทางขันธ 5 เราก็ตองมาวัดตัว
เราวา ถาเราจะเกิดอยางนี้อกี จะเกิดเปนขอทานก็ดี จะเกิดเปนคนจนก็ดี จะเกิดเปนคนรวยก็ดี จะเกิด
เปนคนมีวาสนาบารมีใหญอยางพระมหากษัตริยก ็ดี แตการเกิดอยางนี้ยังมีอยูเ พียงใด เราก็ไมพน
ความทุกข นี้ถา หากวาเราจะพาทําตนใหพน จากความทุกขเราก็หลบตัณหา คือตัณหาใหญ
1. พิจารณาเห็นวารางกายของคนและสัตว มีสภาพเปนของโสโครก สกปรก มีน้ําเลือด
น้ําเหลือง น้ําหนอง เสลด น้ําลายเสมหะ อุจจาระปสสาวะสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันไมใชเปนของนารัก
มันเปนของนาเกลียด อยางนีต้ องใชปญญากันนิดหนอย
แลวประการที่ 2 ความโลภโมโทสันในทรัพยสิน คิดวาทรัพยสินอยางนั้นเปนเรา เปนของ
เรา อยางนั้นเปนกูเปนของกู โดยไมไดมคี วามคิดวาทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้ บรรดาตนตระกูลของ

เราก็เคยปกครองมากอนแตทานทั้งหลายเหลานั้นจะมีทรัพยสินมากเพียงใดก็ตามที จะมีบุญวาสนา
อยางไรก็ตามที แตวาเวลานี้ทุกทานตายหนีทรัพยสิไปหมดแลว ไมมีใครทรงตัวจะสามารถจะทรง
ทรัพยสินใหอยูไดตามปกติ เปนอันวาถาเรายังเกระทรัพยอยูเรายังเกาะชีวิต คือมีความรูสึกพอใจรูป
เวทยา ในรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัสวามันเปนของดี มันเปนของนารัก ก็ชื่อวารายังอยากเกิด เรา
ยังติดพนอยูในทรัพยสินทั้งหลายที่เปนสมบัติ ยังถือวาเรากับมันจะไมจากกันในที่สุดเราก็ตองตาย
จากมันไป
ถาอารมณอยางนี้ยังทรงใจอยูเราก็ตองเกิด ถาอารมณความโลภ ความโกรธ ความหลง ยังมี
อยูในจิตของเรา อารมณอิจฉาริษยายังมีอยูในจิตของเรา เรายังไมไดสามารถเปลื้องมันได เราก็ตอ ง
เกิด อารมณทเี่ ราไมมีความรูส ึกนึกคิดวารางกายนี้มนั จะตองตาย ยังมีความผูกพันอยูก ับรางกายยังมี
ความหวงใจ เวลามันปวยไขไมสบายก็คดิ วาเรายังไมตาย และแกกแ็ สนที่จะแกกย็ ังมีความรูสึกวา
เรายังจะไมตาย ในที่สุดมันก็ตาย ทั้งๆ ทีจ่ ิตใจยังผูกพันรางกายอยางนีเ้ ราก็ตองเกิด เราก็ตองเกิดมา
หาความทุกขเปนอันวาเรายังไมพนทุกข ไมพนทุกขเพราะตัวความอยากเปนสําคัญ
องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาบําเพ็ญบารมีมาถึง 4 อสงไขยกําไรแสนกัป แลวก็ที่มา
เทศนโปรดพวกเรา ก็มีความประสงคอยางเดียวการบําเพ็ญบารมีเปนพระพุทธเจานีย้ ากแสนยาก หัก
แสนหนัก บางชาติก็ถูกขาศึกกลั่นแกลง อยาง เทวทัต เปนพระราชา ทานเปนฤๅษี ตอนนั้นถือ ขันติ
บารมี เปนสําคัญ ในเมื่อพระราชาจับฤๅษีมาได เห็นฤๅษีเจริญตบะอยูในปา ถามวาเจริญตบะเพือ่
ประโยชนอะไร ทานบอกวาทรงขันติดคือความอดทน ความอดกลั้น ไมโกรธไมเกลียดใคร พระ
เทวทัต ก็แกลงเอาอาวุธฟนแขนซายขาด ถามวาโกรธไหม ทานก็ไมเกลียดใคร พระเทวทัต ก็แกลง
เอาอาวุธฟนแขนซายขาด ถามวาโกรธไหม ทานก็บอกวาไมโกรธ ฟนแขนขวาขาดถามวาโกรธไหม
ทานก็บอกวาไมโกรธ ฟนขาดซายขาดถามวาโกรธไหม ทานก็บอกวาไมโกรธฟนขาขวาขาดถามวา
โกรธไหม ทานก็ไมโกรธ ในที่สุดก็ตาย
นี้เปนอันวาองคสมเด็จพระจอไมตลบรมศาสดาบําเพ็ญบารมีมาเพื่อความเปนพระพุทธเจา
ตองทนทุกขทรมานมาถึง 4 อสงไขยกําไรแสนกัปไมใชเพื่อประโยชนสวนตน แสดงวาองคสมเด็จ
พระทศพลบรมศาสดามีเมตตาเปนสําคัญ พระองคจะลําบากเพียงใดก็ตามที มีความปรารถนาอยาง
เดียวคือตองการใหเราพนทุกข ไดแก การเขาถึงพระนิพพาน ครั้นเมือ่ องคสมเด็จพระพิชิตมารทรง
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวถาองคสมเด็จพระประทีปแกวไมเมตตาพวกเรา จะไมสอนพวก
เราก็เห็นจะไมเปนไร เพราะไมมเี งื่อนไขอะไรกับพวกเรา แตทวาเพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค มีความประสงคจะใหพวกเราพนทุกข คือการเขาสูพระนิพพานองคสมเด็จพระชินศรี
แนะนําเราแบบสั้นๆ ก็มีอยู 3 อยาง
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง เรามีอารมณจิตละความชั่วทั้งหมด
2. กุสลัสสูปสัมปทา ทรงอารมณอยูใ นดานของความดี ความดีนี้ตองมีขอบเขต อยูใน

กําลังขอบเขตของศีล อยูในขอบเขตของธรรมะอยูในขอบเขตของประเพณี อยูในขอบเขตของ
กฎหมาย
3. ทําอารมณจิตใจใหผองใส
ทั้งนี้ความตองการขององคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา ถาเราทํากิจทั้ง 3 ประการนี้ได
ครบถวน เราก็จะเปนคนพนทุกข คือไมตองเกิดตอไป จุดที่จะไปก็ไดแกพระนิพพาน
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การเจริญพระกรรมฐานถามุงหนาแตการทํา
สมาธิอยางเดียวโดยไมใชปญ
 ญา เราทําไปกี่แสนกัปเราก็ไมมีโอกาสจะไดพน จากความทุกข นี้เราก็
ตองใชหมดทัง้ 3 อยางคือ อํานาจ
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง เราจะไมทําความชั่วทั้งหมด ไดแก เปนคนมีศีลบริสุทธ
2. กุสลัสสูปสัมปทา เราจะทําความดี คือควบคุมกําลังความดีใหทรงอยูในธรรมและศีล ก็
ไดแก สมาธิ
3. สจิตตปรโยทนัง อารมณจิตของเราจะผองใสได ก็เพราะอาศัยปญญาเปนสําคัญ
เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานสมทานศีลแลว และก็กําลังตั้งใจควบคุมกําลังใจอยูใน
อารมณของความดีที่เรียกวาสมาธิ ตอไปใชปญญาใหเขาจุด ปญญาที่จะเขาจุดจริงๆ นี่เปนของไม
ยาก คําที่วา ไมยากเกินปญญาที่เขาถึงจุดสําคัญก็ไดแก พระนิพพาน
ความจริงเรื่องพระนิพพานนีไ่ มใชของหนัก เปนของธรรมดา ของงายๆ ก็ไดแกพจิ ารณา
รางกายของเราตามความเปนจริง ดูซิวา รางกายของเรานี่มันเปนเราเปนของเรา เรามีในรางกาย
รางกายมีในเราหรือไมรางกายมันอยูใ นอํานาจของเราไหม ถารางกายอยูในอํานาจของเรา รางกาย
มันก็ไมแก เพราะเราไมอยากแก ถามันอยูในอํานาจของเราจริง มันก็ตองไมตายเพราะเราไมอยาก
ตาย
เราทุกคนนี่มนั่ ใจไหมวารางกายมันยังอยูใ นอํานาจของเราจงพยายามทบทวนดูวาตัง้ แตเกิด
มานี่ รางกายมันเคยเบียดเบียนจิตใจเราบางไหม ที่มันมีทุกขเวทนาจากการปวยไขไมสบาย หนาว
เกินไป รอนเกินไป หิวเกินไป เจ็บปวดเกินไป มันมีบา งไหมหรือเปลา ถาตอบวามี ก็อยากจะถามวา
อาการอยางนัน้ ทานตองการหรือเปลา ทานตองการใหมนั เปนอยางนั้นก็แสดงวารางกายเปนไปตาม
อํานาจที่เราสั่ง ถาหากวามันเปน เราไมตองการอยางนั้นแตมันเปน ก็แสดงวามันมีอํานาจเหนือเรา
มันไมไดฟงเรามันเปนไปตามสภาวะของมัน
แลวก็ถาเราจะลองถามคนที่ตายไปแลวทุกคน บังเอิญทีเ่ ราจะมีการรูจกั วาเวลาที่เขาจะตาย
นี่เขาบอกเราหรือเปลา เขาปวยลงไปใหมๆ เขาบอกคราวนี้เขาตองการตาย นี่เราก็จะหาไมได ถาเรา
ไปพบพระอรหันตพระอรหันตทานก็ไมบอก เพราะพระอรหันตนนั้ ทานไมได ถาเราไปพบพระ
อรหันตพะอรหันตทานก็ไมบอก
เพราะพระอรหันตนั้นทานไมมีความตายสําคัญถือเปนเรื่อง
ธรรมดา แตวา ทานก็ไมบอกวาคราวนี้ทา นจะตาย แตวา สําหรับคนทั้งหลายที่กําลังจะตายอยูทุกคน
สวนใหญเขาจะไมคิดวาตัวจะตาย นี้อารมณอยางนี้ละมันเปนอารมณเกาะ ก็แสดงวาเมื่อเราไม

ตองการจะตายมันก็จะตาย เราไมตองการจะแก มันก็จะแก เราไมตองการจะปวย มันก็จะปวยเราไม
ตองการมีการเปลี่ยนแปลง มันก็มีการเปลี่ยนแปลง แสดงวารางกายไมไดอยูในอํานาจของเรา
ถารางกายไมใชเรา เราคือใคร เราก็คือจิต จิตที่มาอาศัยอยูในรางกาย คราวนี้เมื่อเรารูแ ลววา
รางกายนี้เปนแตเพียงบานเชาชั่วคราวที่กเิ ลสตัณหาสรางขึ้น เราก็มานั่งมองหาความจริงวา ตั้งแต
เกิดมาถึงวันนี้เรามีความสุขวันไหนบาง ทีม่ ีความสุขจริงๆ ไมมีหนาวเกินไป ไมมีรอ นเกินไปไมมี
ความหิวกระหาย ไมมีอาการปวดอุจาระปสสาวะ ไมมีอาการเมื่อยขบตามรางกาย ที่รางกายมี
ความสุขจริงๆมันมีไหมสักวันหนึ่งในชีวิต ถามีก็ไมตองหวงแสดงวาเรามีอาจเหนือรางกาย ถาไมมี
ก็แสดงวารางกายนีไ้ มใชเราไมใชของเราแน
ในเมื่อเราเห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเราแลว เราก็จงไมยดึ ถือรางกายตอไป ทําใจไว
โดยเฉพาะ คิดวาขันธ 5 นี้เปนปจจัยของความทุกขไมใชปจจัยของความสุข ในเมือ่ มันเปนทุกข
อยางนี้แลว ถาเรายังพอใจมันอยูเราตองการเกิดมีขันธ 5 อยู ตอไปเราก็ตองทุกขอยางนี้ ถาเราจะไม
ทุกขเราจะทําอยางไร เราก็จบั อารมณมันสําคัญวา
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง เราจะไมทําความชั่วทั้งหมด จะทรงความดีคือมีศลี บริสุทธิ์
2. จะยอมรับนับถือพระพุทธเจา จะยอมรับนับถือพระธรรม จะยอมรับนับถือพระสงฆ
ดวยปญญา ไมใชสักแตวานับถือ
ถาอารมณทรงเพียงเทานี้ก็แสดงวาเราเปนพระโสดาบัน อยางนี้เราก็จาํ กัดความตายได ถา
อยางเลวเราก็จะตองตายอีก 7 ครั้ง จะไมไปอบายภูมกิ ําลังใจเขมขนปานกลางเราก็จะตองตายอีก 3
ครั้ง หรือกําลังใจเขมขนจริงเราก็ตายอีกครัง้ เดียว
แตถึงแมวาจะยนยอความตายลงมา มันยังตองทุกขอีก 7 ชาติ อีก 7 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง เราไม
เอา เราก็ทํา กุสลัสสูปสัมปทา ทํากําลัง จิตใหเขมขนดวยอํานาจของสมาธิ ตัดความพอใจในรางกาย
คือ รูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัสเสีย ตัดความโกรธความพยาบาทเสีย ดวยอํานาจสมถภาวนาควบ
วิปสสนาภาวนา เห็นวารูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส ไมไดสรางใหเราดีขึ้นความโกรธพยาบาท
ไมไดสรางใหเราดีขึ้น
สําหรับรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส ตัดดวย กายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน พรอมกับ
เห็นวารางกายไมใชเราไมใชของเรา ความโกรธความพยาบาทตัดดวยอํานาจ พรหมวิหาร พรอมกับ
เห็นวารางกายของเราของเขา ไมใชเราไมใชเขา กําลังใจตอนนี้กจ็ ะเปน พระอนาคามี คราวนี้การ
เกิดเปนมนุษยไมมีแลว อยางเลวที่สุดก็เกิดเปนเทวดาหรือพรหมแลวเราก็นิพพานบนนั้น ก็ชื่อวามี
ความสุขพอควร
แตถายังเกิดเปนเทวดาหรือพรหม ก็ถือวายังมีภาระที่ตอ งปฏิบัติเรามุงรับคําสอนขององค
สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ดวยความจริงใจ ตัดตอไปมีอารมณตัดขั้นสุดทายคือ ตัดฉันทะ กับ ราคะ เห็น
วาโลกนี้กด็ ี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมเปนที่พอใจสําหรับเรา ไมเปนที่รักสําหรับเรา เราไม
ตองการเราตองการอยางเดียวคือ อารมณพระนิพพาน และก็วางเฉยถึงความพอใจในรางกายของเรา

เสีย วางเฉยถึงความพอใจในรางกายของบุคคลอื่นเสีย วางเฉยในความพอใจในทรัพยสินสมบัติ
ทั้งหลายในโลกทั้งหมดเสีย อารมณโปรงมีความสบายจัดวาเปน อัพยากฤต เปนอารมณกลางๆ เปน
อารมณของพระนิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน กาลเวลาที่จะแนะนําก็รูสึกวานานเกินไป แตวาวันนี้
เปนวันสําคัญ เนื่องในวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงขอรองมา แตความจริงทานขอรองมา
นี้เปนกําไรของเราวันนีเ้ ราก็ตั้งใจทรงความดีเปนกรณีพิเศษ ยอมรับนับถือพระธรรมคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ปลดอํานาจความรัก ปลดอํานาจความพอใจในลาภ ปลดอํานาจความ
โกรธ ปลดอํานาจความหลง ทําจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน โดยยึดเอาบารมีขององคสมเด็จพระ
พิชิตมารเปนสําคัญ และตอจากนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่
กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคาํ ภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยินสัญญาณ
บอกหมดเวลา
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ที่อาจจะมาใหมบาง หรือวาบางทีมาไมใหมแตวาความเขาใจใหม ทั้งนี้เพราะลืมของเกานะ แตวา
วันนี้มหี ลายคนไลไปไลมาก็เปนอันวาลืมของเกา จึงขอทบทวนใหมวา
การเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา
จุดมุงหมายของพระพุทธเจาก็คือหวังพระ
นิพพานเปนสําคัญ ถาจะถามวาพระนิพพานนะไปงายหรือปยาก อาตมาก็ตองตอบวา พระนิพพานนี่
ไปงาย ทั้งนี้กเ็ วนไวแตทานทั้งหลายไมอยากไป ก็คงจะไปยาก หรืออยางไร หา ทีว่ าไปงายเพราะ
อะไรเพราะวาการไปนิพพานไมตองลงทุนมาก
เปนแตเพียงวาใชกําลังใจเล็กนอยเราก็ไปพระ
นิพพานได นั่งมองหนากําลังใจเล็กนอยทําอยางไร คือวา
1. พระพุทธเจาทรงกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง ทานทั้งหลายจงงดความชัว่ เสียให
หมด
2. กุสลัสสูปสัมปทา ทานทั้งหลายจงทําแตความความดี
3. สจิตตปริโยทปนัง ทานทั้งหลายจงทําอารมณใจใหผอ งใส
เอตัง พุทธานสาสนัง ทานบอกวาพระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด
นี่ก็เปนอันวาการไปพระนิพพานสิ่งที่เราจะทําก็มี 3 อยางคือ
1. พยายามละความชั่วเสียทุกอยาง
2. สรางแตความดี
3. ทําจิตใจใหผองใส คือหมดกังวล
แตวาอันนี้ถาพูดจริงๆ ถาพูดนะรูสึกมันงายนะสิ ใชไหมคุณแตเวลาทําเขาจริงๆ ก็รูสึกวา
มันก็จะงายอีกนั่นแหละ คือมันงายไมคอยเอาหนนะอาตมาก็ทํามากอนนี่ก็เหมือนกัน ทานกอนๆ
ทานบอกวา การเจริญสมาธิเปนของไมยาก เพียงแตกาํ หนดรูลมหายใจเขาลมหายใจออก กับใชคํา
ภาวนาวา “พุทโธ” นี่กไ็ มเห็นยากอะไรเลย ไอบอกก็ไมยาก ทําก็ไมยาก แตมันไมคอยเอาดวยรูลม
เขารูลมออก ประเดี๋ยวก็รแู ตออก ไมรูเขาเสียแลว ไอนี่มันเรื่องจริงๆ นะทํามาเองนะ เดีย๋ วหนักเขา
ลมเขาลมออกก็ไมรู เหลือแตภาวนาวาพุทโธแตประเดีย๋ วเดียวไมรูไปเขาบานใครเสียแลว เปดไป
ไหนไมรู เผลอไปนี่มันเรื่องจริงๆ นี่แคเราจะพูดกันเฉยๆ ก็รูสึกวามันไมยาก แตความจริงมันก็ยาก
แตที่ยากเพราะอะไร เพราะวาจิตของเรายังมีกังวล
ฉะนั้น ใน วิสุทธิมรรค ทานจึงบอกไววา กอนที่จะเจริญสมาธิขอใหตัดกังวลเสียใหหมด
กอน คือวาความกังวลหวงใยใดๆ ทุกอยางนะ วางเสียกอนไอเรื่องวางกังวลนี่ มันก็วางยาก เราก็คดิ
วาจะไมคิดถึงเรื่องอะไร นอกจากคําภาวนาเราก็จะภาวนาเฉยๆ หรือวาพิจารณาก็จะพิจารณาเฉยๆ
แตวามันก็อดไมได

มาสมัยเริ่มทําการกอสราง แทน หลวงพอปาน ที่ตอนกลางวันก็ขนอิฐ ขนทราย ขนปูน ขน
เหล็ก ทําแบบทําอะไรวาตามเรื่องตามราว พอตกกลางคืนหลับตาคิดวาจะภาวนาวาพุทโธ ไอกองอิฐ
กองทรายมันมาลอยแทนพุทโธนะซินี่พูดตามความเปนจริงนะ ที่พระพุทธเจาทรงบอกวาตัดกังวล
เสียกอนก็รูสึกวาหนักในการตัดกังวล แตวามารูทีหลัง มารูทีหลังวาเราไมรูวิธีการของทานวิธีการ
ของพระพุทธเจานะทานใชวธิ ีการยืดหยุน เพิ่งไปคนควา อานหนังสือไปอานหนังสือมา แลวก็นกึ วา
ทุกอยางที่หลวงพอสอนก็พยายามทําหมดนี่ทําไปทําไปมันก็หมดเสียจริงๆ มันไมเหลือ ใชไหม ที่
หมดเพราะอะไร คุมอารมณไมอยู เพราะอะไรเพราะวาตัง้ เวลาไวมากเกินไป
นี่จุดนีเ้ ปนเรื่องใหญนะ เราก็คิดวาพวกรุนเกานี่ เขาชอบคุยเมื่อคืนนี้เขาทํา 3 ชั่วโมง บาง
องคทําวันละ 4 ชั่วโมง บางองค 2 ชั่วโมง บางองคนั่ง 1 ชั่วโมงเดินอีก 1 ชั่วโมงและก็มานั่ง 1
ชั่วโมงเอนกายอีก 1 ชั่วโมง เอะ...เขาวาเปนชั่วโมงๆ กันนี่ เราก็จะลอชั่วโมงบาง มันก็กลายเปน
ชั่วโมงพลาน ไมใช ชัว่ โมงทรงใชไหม ชัว่ โมงเหมือนกันแตจิตมันไมทรงตัว
ทีนี้ทําอยางไร ไมเปด วิสุทธิมรรค ดูก็ปรากฏวาใน อานาปานุสสติ ทานบอกไวชดั วา การ
คุมอารมณที่จะตองมีอาการยืดหยุน ใหรจู ักวาจิตนี่มนั คบนิวรณมาหลายแสนอสงไขยกัป ใชไหม
คําวาหลายแสนอสงไขยกัป นี่เราก็ไมทราบวาเราเกิดมาแลวเทาไร ทีนี้ในชวงที่เราเกิดในตอนนัน้
เรามีเวลาคุมอารมณจิตบางหรือเปลา เราก็ไมทราบ ทีนี้มาชาตินี้ กวาเราจะเริ่มคุมอารมณจิตใหมัน
ทรงตัว ใหมันอยูกับที่ เราก็ใชเวลาอยางนอยในสมัยนั้นถึง 20 ปเศษนะ ในตอนตนเราปลอยมันเปน
อิสระทั้งหมด อานไปอานมาทานบอกวาถาจิตของเราคุมอารมณไมอยู ถาขณะทําไปแลวคุมไมอยู
จริงๆ ก็ใหเลิกเสียใหลุกไปเสีย ปลอยจิตสบาย มันอยากจะคิดอะไรก็เชิญใหมันคิดตามอัธยาศัย
อยางนี้อยางหนึ่ง
นี่อีกประการหนึ่งทานบอกวา เมื่อจิตมันฟุงซานจริงๆเราไมเลิก แตกป็ ลอยใหมันคิด แลวก็
ใชสติเขาคุมไว ถามันเลิกคิดเมื่อไรเราก็เริม่ ภาวนาและพิจารณาเมื่อนัน้ วิธีเลือกก็เลือกเอาวิธีที่ 2 นี่
กอน ไอวิธีมันฟุงนะมันเลิกเลยมันเปนของไมยาก เพราะเราอยากเลิกอยูแลวใชไหม อันนี้ถาพูดกัน
ตรงไปตรงมานะ ทีนี้มวี ิธีที่ 2 ทานบอกใหคุมอารมณไวมนั อยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดไปตาม
อัธยาศัย แตวาเอสติสัมปชัญญะคุมไวถามันเลิกคิดเมื่อใด ก็จับเขามาภาวนาและพิจารษตามเดิม ทาน
ตั้งอุปมาไวเหมือนกับเราฝกมา ฝกมาพยศ ตามธรรมดามาพยศมันไมตามใจเราแตทวาเวลาที่ฝกมัน
ไมไหว มันอยากจะวิ่งออกนอกทางก็ปลอยมันวิ่งไปแตวากอดคอมาไว ถามันวิ่งไปจนเหนื่อย
สุดกําลัง เราจะบังคับอยางไรเราก็ยังคับได วิธีนี้ก็เลยลองดูก็จริงของทาน พอภาวนาไปประเดี๋ยว
เดียวมันก็บังคับได
วิธนี ี้กเ็ ลยลองดูกจ็ ริงของทาน
พอภาวนาไปประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแลว
เพนพานๆ ไปตามเรื่อง ก็เลยปลอยมันอยากจะคิดก็เชิญคิดคิดไป ความจริงตั้งเวลาไว มันไมเกิน 20
นาที เปนอยางมาก แลวมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดเริ่มจับลมหายใจเขาออก จับคําภาวนา ปรากฏวาจิต
เปนสมาธิดิ่งดีมาก วิธีนะ เราอยาไปฝนมัน เพราะถาเราฝนมันจะเปนประสาทจะเกิดอาการกลุม

เปนอันวาวิธีนดี้ ี พอมันเลิกคิดมาจับแลวอารมณมันสบาย อารมณมันสบายทรงตัวดิง่ ครึ่ง
ชั่วโมงยังไมไปไหนเลย อันนี้เปนวิธีอันหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งที่ลองใช ลองใชเองดวยและใหคนอื่น
ใชดวย นั่นก็คือในระยะตอนหัวค่ําเราจะใชเวลาไมยาก เวลาตอนหัวค่าํ นี่ใชการภาวนาคือกําหนดรู
ลมหายใจเขาออกและภาวนาดวย คือเพียงแค 10 ครั้ง หายใจเขาหายใจออกนับเปน 1 หายใจเขานึก
วา “พุท” หายใจออกนึกวา “โธ” อันนี้นับเปน 1 ใชนับนิ้วมือก็ไดทําอยางนี้ 10 ครั้ง และคิดวา
ภายใน 10 วาระนี่เราจะไมยอมใหจิตของเราคิดเรื่องอื่นเปนอันขาด จะใหอยูแครูลมหายใจเขาออก
กับคําภาวนา แตถาบังเอิญยังไมครบ 10 ครั้งมันคิดอะไรขึ้นมากอน มันแทรกขึ้นมาเราก็จะเริ่มตน
ใหมใหมันเข็ดวา ถา 10 วาระใชเวลา 2-3 นาทีมันคุมไมอยู เราก็จะไมยอมแพ มันอยากจะตายก็เชิญ
ตายเพียงแคใช 10 วาระถาเห็นทานมันเต็มกลั้นเต็มทีก็เลิก แตตองถึง 10 ถาหากวาถาถึง 10 แลวจิต
ยังสบายอยู ก็เริ่มตนตอไปอีก 10 อยางไรๆ ก็ตองเอาใหลง 10 ใหได
นี้ก็มานั่งพิจารณา พอตื่นนอนใหมๆ ตื่นนอนใหมๆ ไมลุกจากทีนอนเพราวาถาลุกจากที่
นอนบางทีการเปลี่ยนอิริยาบถมันทําใหจิตเคลื่อนนอนอยางนั้นจับอีก 10 ถา 10 ยังสบายอยูกต็ ออีก
10 และตอไปอีก 10 แลวก็เลิก ทําแคนี้แหละ ทําอยางนี้จริงๆ เพียงใชเวลาเดียงเดือนเดียวรูสึกวาจิต
นี่ทรงสมาธิงาย เริ่มจับ... อารมณมันก็ทรงตัว บางทีอยูถงึ ครึ่งชั่วโมงมันยังไมไปไหนเลย
อันนี้เปนวิธีฝกจิตนะ จะตองทราบวาจิตของเรานี่มันคบกับวิวรณคอื ความฟุงซานมามาก
ทั้งนี้การที่จะไปบังคับครั้งแรก วาระแรกจะตองบังคับวาใหมันอยูเทานั้นเทานีน้ ี่ ไมสําคัญ อีก
ประการหนึ่งขอบรรดาทานพุทธบริษัทใหถือวา เวลาทีจ่ ะเจริญสมาธิจิต ใหถือคุณภาพของจิตเปน
สําคัญ อยาถือปริมาณของเวลา ถาจิตของเราสามารถจะระงับจากนิวรณจะวางจากกิเลศไดจริงๆ มี
อารมณโปรงผองใสไดจริงๆ สัก 2-3 นาทีหรือ 5 นาที ตอจากนัน้ ไปจิตมันเริ่มฟุงซานจนคุมไมอยู
เราก็เลิกเสียถาหากวามันฟุงซานไปคุมมันมากเกินไป ฝนไป ประเดี๋ยวจิตมันจะกลุมจะกลายเปน
โรคประสาท จะรักษาไมหาย
นี่เปนอันวาเปนวิธีปฏิบัติเพือ่ การฝกอบรมจิต คือวาใหถอื วาใชเวลานอยๆ แตวาใหจติ มัน
ทรงตัว บางทีพอเริ่มตนทีแรกมันก็ไลกันไปเหมือนกันเด็กไลลิง มันไมอยู มันคุมกันไปมันคุมกันมา
ไมอยูก็ลองไลจับอยางนัน้ ตามธรรมดานะ จิตเราใชเวลาชั่วขณะหนึ่ง หมายความใชเวลาอีก 5 นาที
หรือ 10 นาที จะใหจิตมันอยูเปนสมาธิโดยไมคิดอะไรเลยภายนอกตลอดเวลานะเปนไปไมได เวน
ไวแตวาจะเปนผูทรงฌาน ฉะนั้นในชวงเวลาที่เรากําหนดไว อยาใหมันมากนักเริม่ ตนตั้งใจอยาใช
เวลาใหมากเกินไป แตทวาถาครบกําหนดเวลาที่เราคิดวาจะพอแตมันยังสบายอยูเราจะตอไปอีกก็ได
ทั้งนี้จะไดไมลําบากใจมากเกินไปสมมุติวา เราตั้งเวลาไว 10 นาที ในชวงเวลา 10 นาทีนี่ ถาจิตใช
เวลาสงัดจิรงๆ 2-3 นาทีก็นาจะพอใจ จิคิดวาถาเราไดเวลาจิตสบายจริงๆ 2-3 นาทีตอ 1 วาระ ถาวัน
หนึ่ง ถาบังเอิญเราทําสัก 2 วาระ ตอนกอนหลับแลวก็เมื่อตื่นใหมๆมาไดอีก 2-3 นาที ก็เอามายวก
กัน วา 2 วาระนี่จิตของเราวางจากกิเลสกีน่ าทีถาเราทําไดอยางนี้เสมอๆ ไมชาเวลามันจะกาวยาวขึน้
คือกําหนดจิตที่คุมอยูแตทวาอารมณจิตนีแ่ ตละวันมันไมเสมอกัน บางวันเรารูสึกวาวันนี้ทั้งเหนือ่ ย

มาดวยรอนดวย รางกายก็เพลียดวย บางทีจะทําไมไหว ก็คิดตัดสินใจวาอยางไรๆ เราก็ฝกแลว เราก็
ทําแลว เราทําเพื่อพระนิพพาน มันไมไดมากก็ทําแคเพือ่ รักษากําลังใจใหทรงตัวสักเล็กนอย แตวา
วันนัน้ กลับทําไดดีมาก พอรุงขึ้นงายนอยลง เตรียมตัวไววาวันนี้เราจะทําใหดี หมากที่สุด ถาจิตคิด
แบบนี้ละวันนัน้ ทั้งวันพังทั้งวัน ถาตั้งใจเกินไปนะ ตั้งใจเกินไปมันไปตรงกับนิวรณตัวที่วา อุทธัจจ
กุกกุจจะ
นี้เปนอันวามาซักซอมถึงความเขาใจวา จิตเราทําไมการทรงสมาธิมันจึงไมดี ก็หนึง่ ถา
รางกายไมสบาย ประสาทภายในเคลือ่ นไหวนิดหนอยวันนั้นสมาธิก็ไมดี นีก่ ารเจริญสมาธิ
พระพุทธเจาทรงสอนถึง 2 แบบ แบบที่ 1 การทรงอารมณใหทรงตัวนั้น ก็หมายถึงวาทําจิตใหสงบ
สงัดจากอารมณอื่นรูคําภาวนากันรูลมหายใจเขาออก และแบบที่ 2 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแนะนําใหใชปญญาเปนเครื่องคิด อยางใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ทั้งหมด มีจิตใชอารมณทรงตัว
อยูอันเดียวคือ อานาปานุสสติกรรมฐาน นอกจากนัน้ ใชอารมณคิดทั้งหมด เพราะวาใน มหาสิตปฏ
ฐานสูตร เปนหลักสูตรของ สุกขวิปสสโก สําหรับใน กรรมฐาน 40 พระพุทธเจาทรง แนะวิธีจิตทรง
ตัวไว 11 อยาง คือ
1. อานาปานุสสติกรรมฐาน กับ
2. กสิณ 10 อยาง
รวมเปน 11 อยาง นอกจากนั้นอีก 29 อยางเปนอารมณคิดทั้งหมดแตวาเปนอารมณคิดที่อยู
ในขอบเขตในดานของความดี คือในดานปลดกิเลสนี่วากันถึงอาการทรงตัว ทานทีท่ ําเกาแลวคงจะ
รําคาญนะ สําหรับทานที่มาใหมอาจจะไมราํ คาญและประการที่ 2 นั่งคุยกันตอนกลางวัน ก็มหี ลาย
ทานปรารภทางกายบาง ปรารภทางนิมิตบาง ความจริงนิมิตที่เกิดขึ้นในขณะทีต่ ั้งจิตทรงสมาธิ มัน
เปนภาพแสงสี บางทีเปนดาวแพรวพราว ลอยไปลอยมานี่อันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงอยา
สนใจ เพราะนั่นเปนแตเพียงแสดงอาการวาจิตของทานทั้งหลายเขาถึงอุปจารสมาธิ เมื่อจิตเขาถึง
อุปจารสมาธิอารมณจิตก็เริ่มเปนทิพย เมือ่ อารมณเริ่มเปนทิพยก็สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพยได
จะไดยินเสียงที่เปนทิพยได แตก็แวบเดียวเทานัน้ เห็นภาพที่เหมือนกับแสงฟาแลบ และภาพนัน้ ก็
หายไป แตความจริงภาพมันไมหาย ใจเราเคลื่อนจากสมาธิตกลงมา
ฉะนั้นในขณะที่ทานเจริญสมาธิอยู ภาพหรือแสงสีตางๆ ที่ปรากฏขึ้นจะเปนประเภทใดก็
ตามอยาสนใจ ใหสนใจอยูอยางเดียว คือการกําหนดรูลมหายใจเขาออกกับคําภาวนาหรือการ
พิจารณา
นี้อีกประการหนึ่ง ตอนกลางวันมีคนสงสัยอาการทางกายวามันโยกไปบาง มันหมุนไปบาง
อันนี้ก็ขอใหทราบวานั่นเปนอาการของ ป ติ คือวาเราจะตองคุมอารมณไววา สมถภาวนา เปนอุบาย
เครื่องสงบใจ คือทําจิตใหสขุ อยางเดียว สําหรับทางกายนะมันจะเปนอยางไร ปลอยมันอยาไปสนใจ
คือวาอาการของ ปติ เกิดขึ้น มันจะมีอาการ 5 อยาง แตวา ทุกคนเกิดไมครบ 5 อยางนะ แตละคนก็จะ
หนักไปอยางใดอยางหนึ่งคือ

ประการที่ 1 ขนพองสยองเกลา หมายความวาเวลานั่งๆ จิตมันเริ่มสบายขนก็ลุกซูซา แตจิต
เปนสุข ปติ นี่เพราะเราอิ่มใจ เริ่มเขาสูอุปจารสมาธิ
ประการที่ 2 การขนลุกขนพองไมมี หรือวามีผานไป ถาผานไปแลวอาการที่ 2 ก็น้ําตาไหล
น้ําตามันไหลมาเองแตวาใจสบาย ก็ปลอยมัน
ประการที่ 3 รางกายโยกโคลงมันก็โยกหนาโยกหลัง โยกขางๆ โยกไปโยกมาแตจติ สบาย
นี่ก็เปนอาการของ ปติ มันจะโยกก็เชิญมันโยกไป ถาหากวาจิตมีกําลังสูงขึ้นหรือตกลงจากนี้มนั ก็
หาย
ประการที่ 4 จุมีอาการเหมือนปลุกพระ เตนตึงๆๆ หรือไมอยางนั้นก็อาจตัวเลยขึน้ จากพื้น
อันนี้เปนอาการของ อุพเพงคาปติ ก็ปลอยไปและ
ประการที่ 5 จะมีอาการซาบซาน อาการซูซา เหมือนกับหนาใหญตัวโตขึ้นและมีอาการเบา
โปรงคลายๆ ตัวเกือบจะไมมีอะไร อันนี้เปนอาการของปติอันดับหนึ่ง
ฉะนั้น เรื่องอาการของทางกายทั้งหมดที่มนั จะเปนอะไรขึ้นก็ตามขอบรรดาทานพุทะบริษัท
อยาสนใจมันเลย มันอยากจะโยกก็เชิญโยกมันอยากจะหมุนก็เชิญหมุน มันอยากจะสั่นก็เชิญสั่น มัน
อยากจะลอยก็เชิญลอยน้ําตามันอยากจะไหลก็เชิญมันไหลลงไป รางกายจะขนจะพองสยองเกลา
ยังไงก็ชางใหถือวาเราตองการคุมอารมณจิตใหสบายอยางเดียว แตเมือ่ อาการอยางนี้ที่มันทรงขึ้นนี่
จิตไมเคลื่อน จิตจะสบาย มีอารมณโปรง คุมไดดี อันนีท้ านเรียกวา ปติ คือความอิ่มใจ แตอาการ
ทั้งหมดทั้งกลายนี้ ถาจิตเขาถึงฌานสมาบัติมันก็เลิกมันก็หายไป นี้มาพูดย้ําตนก็เกรงวาเดินไปไกล
แลวจะลืมขางหลัง ลืมหรือยังมันเผลอหนอยๆใชไหม ยังไมลืม แตเผลอนิดๆนะ
เปนอันวาย้ําตอนตน ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัท ถาบังเอิญทานจะมาใหมจริงๆ ก็โปรดทราบ
ไวดว ยวา วิธปี ฏิบัติสมาธิจิตเบื้องตน ถาจะใหดีจงอยาใชเวลาใหมากเกินไป คือวาอยาตั้งเวลาให
นาน แตวาถาเราทําไปแลวมันนาน มันยังดีอยู เราก็ยังไมเลิกได แตหากวามันไมดีจริงๆ บางวัน ขึ้น
ชื่อวาการสรางสรรคประเทศชาติใหมีความสุข อยาไปรอแตทางราชการเพราะ ทางราชการนั้นจะ
ทําอะไรขึ้นมาทั้งที พิธีกรรมมันก็มาก กวาถั่วจะสุกงาก็ไหมดไี มดีเงินทองที่สง ไปก็ระเหยไปเสีย
หมด เสียหายไปมาก ยิ่งเอาตาสาเขาไปคุมหนวยราชการดวยก็ไปกันใหญ แลวหนวยราชการบาง
หนวยก็แสนจะนาเอือมระอาไมสนใจกับคุณคาของเงินที่ชาวบานเขาให เฉพาะบางคนในหนวย
แลวก็บางทีเกือบจะเต็มหนวย ชวยกันสรางความบรรลัยใหกับประเทศชาติ แตอาการอยางนี้มันเปน
กฎของกรรมของคน ที่สัตวในอบายภูมิขนึ้ มาเกิดมาก เราเอาสัตวในอบายภูมิเขาไปบังคับเรา เราก็
ตองตกอยูในอํานาจของเขาดวยความเดือดรอน ซึ่งตางจากบางคนที่มาจากพรหมหรือเทวดา แลวก็
คนประเภทนีม้ ุงหนาใหประเทศชาติเจริญ ทําเพื่อความดีทุกอยาง แตวามีกําลังนอยกวาสัตวใหญใน
อบายภูมิ เขากลับบริหารอะไรไมได
ลัทธิการปกครองของชาติ ถาคนฉลาดแลวเขาไมลอกชาวตางชาติมาทัง้ หมดเขาจะตองมา
กําหนดดูสถานการณของบานเมือง คนที่เห็นแกตัว หวังกอบโกยผลประโยชนของชาติ สูบเลือดสูบ

เนื้อประชาชน มักจะปลอยเสียงเอะอะโวยวายมาวาอยางนั้นไมดี อยางนี้ไมดี แตวาตัวเขาเองเขา
ไมไดมองดูตวั เขาทําอะไรไมดีไวบาง เขาไมรู แตสิ่งที่มันไมดีเขาวาดี ถาคนผูนี้ขึ้นมาเมื่อไร
ประเทศชาติกจ็ ะยอยยับเมื่อนั้นยังดีไมได ทรัพยากรตางๆ จะสมบูรณแบบไมได เปนอันวากาลเวลา
ใกลเขามานับแตนี้ตอไปโชคชัยของประเทศไทยจะมีมากขึ้นมาทีละนอยทีละนอย คอยๆ มีคนดีจะ
มีความรูสึกตัววาจําจะตองตอสูกับคนชั่ว
คนชั่วก็จะรูสึกตัววาความยอยยับมันจะเขามาถึงตัว
ในชวงระหวาง 2-3 ปนี้ จะตองตอตีกันระหวางคนดีกบั คนชั่ว แลวในที่สุดคนชั่วก็ตองสลายตัวไป
เลือดที่มันหลัง่ ไหลออกมาจากรางกายของคนชั่ว ก็ไมตอ งวิตกกังวล ในเมื่อเขาชัว่ เลือดชั่วไหล
ความดีมันจะไดปรากฏ
มีญาติโยมหลายทาน มาปรารภ เรื่องอาคารของวัดจันทาราม (ทาซุง) ทานปรารภ
เหมือนกันวาอยากจะใหตั้งเปนวิทยาลัยสงฆ เพราะมีสถานที่กวางขาง หองพักก็มเี กิน 300 หอง
จึงขอบอกใหทราบวา สถานที่นี้เอาเปนวิทยาลัยสงฆไมได เพราะเจาของหองสวนใหญเกิน
80 เปอรเซ็นต ทานสรางเพื่อคณะของทานจะมาพักปฏิบัติกรรมฐานหองสวนของพระจิรงๆ มี
ประมาณ 20 เปอรเซ็นต
นักบวชทีพ่ อจะเขาใจพระพุทธศาสนาเล็กๆ นอยๆ อยางอาตมา คิดวาไมควรทําลายศรัทธา
คือ ทําลายความดีของผูต องการปฏิบัติเพือ่ หวังผล คือ ความดีการที่ทานพุทธศาสนิกชนอุตสาห
เสียสละเงินทองของที่หาไดยาก ทานผูบ ริจาคสรางไมใชวาจะมีเงินเปนกอบเปนกําทุกคน สวน
ใหญทานสรางแบบผอนสง ตองใชเวลาแรมปจึงหาเงินคาหองของทานไดครบ และก็สรางเพื่อ
ปฏิบัตใิ นศีล สมาธิ ปญญา เพื่อการพนทุกข เมื่อทานสรางเสร็จแลว ทานจะมาพักปฏิบัติเองบาง ให
พวกพอง ญาติพี่นองและเพือ่ นผลัดกันมาพักปฏิบัติตามกาลเวลาของทาน แลวทําไมนักบวชทีเ่ รียก
กันวา พระจะมาทําตนเปนคนใจทราม หามไมใหเจาของทานอาศัยเพือ่ ปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปญญา
จะมาเอาสถานที่เปนที่เรียนเปนที่ศึกษา จะไมยอมใหฆราวาสซึ่งมีโอกาสนอยไดปฏิบัติเพื่อ ศีล
สมาธิ ปญญา กันบางหรือ
การลอยกระทงนี้เปนการบูชารอยพระบาทขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถที่ทรงแสดง
รอยพระบาทใหปรากฏ คือทรงอธิษฐานไวที่ แมน้ํานัมมทานที ตามพระบาลีกลาวไววาอยางนัน้ แต
จริงๆ แลวไมใชในแมน้ํา ถาในแมน้ําพญานาคมายาก แตความจริงมันเปน ปากน้ํานัมมทานที เปน
จุดหนึ่งของทะเลหรืออยูใ นหวงของทะเลที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงแสดงรอยพระบาทไว ทั้งนีก้ ็
เพื่อใหเปนไปตามอัธยาศัยของพญานาคและสัตวน้ําทั้งหลาย
แตการลอยกระทงนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ถาเราจะปรารภแตรอยพระพุทธบาท
อยางเดียว ก็เห็นวาไมสมเหตุสมผล ความจริงแลวขอใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนตั้งใจบูชาพระ
รัตนตรัย นัน่ ก็คือ บูชาพระพุทธเจา บูชาพระธรรม คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวร แลวก็ บูชา
พระอริยสงฆทั้งหลาย อยางนี้เราจะมีบุญใหญ ไดรัตนะถึง 3 ประการ หรือวาอนุสสติทั้ง 3 ประการ

ทาวเวสสุวัณ คือ พระเจาพิมพิสาร เรารูแลว ถาม ทานธตรฐ วาอดีตของทานเคยเปนอะไร
มาตอนเปนมนุษย ทานบอกวา อดีตผลเปน พระราชาเมืองพาราณสี ครับ ก็เลยถามทาน เวลานั้นไม
มีพระพุทธศาสนาเปนเทวดาไดอยางไร บอกเทวดาหรือพรหมไมจําเปนตองนับถือพระพุทธศาสนา
เสมอไป พราหมณก็เปนเทวดาเปนพรหมได ไอเราก็โงไปถามทาน เวลานี้ทานเปน พระอนาคามี
พระอริยเจาเบือ้ งสูง ทานเปนกันหมดแลวนี่ ก็หันไปถาม ทานวิรูปกษ ถาม ทานวิรูปก ษ วาอดีตทาน
เปนอะไร อดีตผลอยูปกษใต 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 ไมตองถาม หมดเรื่องหมดราวเลย
กอนหนานั้นหลายปมา ก็มีบรรดาผีทั้งหลายมาขออานิสงสในการถวายสังฆทานแกขอ
เหมือนกันหมด วาขออาหารหนอยหนึ่งและขอผา ขอพระพุทธรูป หนักๆ เขาก็เลยถามแกวาไอการ
ขอแบบนี้ ทําไมหมื่นคนก็ขอเหมือนกันหมด แกก็เลยบอกวาถาอาหารนิดหนึ่งเปนปจจัยใหผมได
รางกายเปนทิพยครับ สําหรับผาไตร จะไดเครื่องแตงตัวเปนทิพย และก็สําหรับพระพุทธรูป ทําให
เปนเทวดาหรือนางฟามีแสงสวางมากเพราะเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี เขาถือวาถาใครมีแสง
สวางมาก คนนั้นมีอานิสงสมาก มีบุญมาก คนไหนมีรา งกายหรือแสงสวางนอย คนนั้นมีบุญนอย
ตอมา อาตมาก็เลยจัดใหครบตามที่ผีขอ และสําหรับผาไตรถามีสตางคไมครบไตรเปนผา ผืนใดผืน
หนึ่งก็ได
ทีแรกก็จดั เปนชุดใหญ ตอมาเมื่อ 2 ปผานมา เวลาเปา ยันตเกราะเพชร พอลงไปเปา ยันต
เกราะเพชร สมเด็จฯ ทานก็ชี้ไปที่ถวายสังฆทาน ทานถามวาสังฆทานชุดละเทาไร ก็บอกทานวาเขา
ทําบุญ 500 บาทวาไอเงิน 500 บาทมันมากสําหรับผูมีสตางคนอย ขอใหจดั ชุดละ 100 บาท สําหรับ
คนที่มีสตางคนอย 5 คน 100 บาทยังได ไมใชวาเฉพาะคนเดียวนะ
คนที่ตายตามอายุขัย ตายจะตองตามกําลังบุญ แตกําลังบาปถาเวลานั้นคนบาป ไปตามบาป
ทันที ถาคนบุญ ไปตามบุญทันที ทีนี้คนที่ตายกอนอายุขัย ยังไมมีสิทธิ์ไปตามบุญและบาป จะไป
นรกก็ไมได ไปสวรรคก็ไมได ที่เขาเรียกวา สัมภเวสี สัมภเวสี นี่ถาหากวาญาติฉลาด ทําบุญจะถวาย
สังฆทานหรืออะไรก็ตาม เจาะจงใหแตผเู ดียว อยาเผื่อคนอื่น อยางนี้จะไดรับทันที เปนผีที่มี
ความสุข แลวก็คนนั้น ถาถึงวาระอายุขยั จะไมไปนรกแลว ไปสวรรคกอ นตามกําลังของบุญ
เมื่อ พ.ศ. 2508 ตอนนั้นเริ่มสอน มโนมยิทธิ ลุงพุฒิ ทานก็มา ทานบอกวาคุณอยาคิดวาคน
ที่มาเจริญพระกรรมฐานจะไดดีทุกคนเวลาตาย อาจจะเผลอไปก็ไดถาเผลอไปสํานักของผม ก็ตองวา
กันตามเหตุตามผล ใครนึกถึงบุญได ก็ไปสวรรคใครนึกไมไดกไ็ นรก มันสุดแลวแตคนนึกนะ ทาน
ก็บอกวาเอาอยางนี้กแ็ ลวกันลูกหลานทานก็คือลูกหลานผม ทานเคยเปนพี่มาหลายแสนชาติ ทีนี้เวลา
เจริญพระกรรมฐานอยาคิดวาเวลาตายอารมณใจเสมอกัน เพราะถามีฌานโลกีย มีอารมณไมแน

อาจจะเผลอได ทีนี้ขอใหทกุ คน เวลาอุทศิ สวนกุศล อางผมเปนพยานไวถาเขาถามเรื่องบุญกุศล ถา
บังเอิญเขานึกไมออก ผมจะเปนพยานอางเองวาทําอยางนั้นๆ ไว แลวก็ไลไปสวรรคเปนอยางต่ํา
ตามธรรมดาคนเรานี่ถากอนที่จะตายไปเปนสัตวนรกก็ดี ไปเปนเปรตก็ดีเปนอสุรกายก็ดี
เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี หรือจะไปนิพพานก็ดี อารมณสว นนี้ทั้งหมดมัน
จะตองมีอยูใ นตัวกอน แลวคนที่จะไปเปนเทวดา กอนตายตองเปนเทวดากอน เมื่อตายแลวจึงไปอยู
ดินแดนของเทวดาไดคนที่ตายแลวจะไปเปนพรหม ก็ตองเปนพรหมไปตั้งแตกอนตาย ถาตายแลว
จะไปนิพพาน ก็ตองมีอารมณเฉพาะนิพพานประจําตัวกอน
จงอยาลืมวาทานเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว ตองมีจติ ใจเรียบรอยตามพระ
ธรรมคําสั่งสอนและพระธรรมวินยั นี่ บุคคลที่จะหวงใยเรื่องศีลก็มีอยูฆ ราวาสเทานัน้ แตวาถาพระ
เณรบกพรองในศีล ก็ถือวาเลวมากเกินไป ไมนาสงสาร ขอใหทานทัง้ หลายรูตัวของทานไว และ
ศึกษาในพระธรรมวินัยใหมนั ครบถวน โดยเฉพาะพระวินัย อยาเมามันในโลกธรรมเปนพระเปน
เณร ตองตัดโลกธรรมใหพน ไป ตองรูตวั วาเวลานีเ้ ราไมใชชาวโลกเมื่อเวลาที่เรายังไมบวช เราตอง
ไหวพอแมไหวญาติผูใหญ เราบวชเขามาในนาทีแรกพอแมไหวเรา ตองถือวาเราไมใชชาวโลก อยา
เมาในลาภยศ สรรเสริญ สุขถามีความพอใจในลาภยศ สรรเสริญ สุขก็แสดงวาทานลงนรกแบบ
สบายไมตองหวงใยวาจะเกิดเปนมนุษยอกี อีกนานหนักหนากวาจะโผลมาเปนมนุษย
จงจําไวใหดี รูต ัวเขาไว จําพระบาลีวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนตัวตนเอง เตือนเขา
ไววา เวลานีเ่ ราไมใชชาวโลก เราพนจากความเปนชาวโลกแลวบานไมตองเชา ขาวไมตองซื้อ ใคร
เขามาปรึกษาหารือ จะไดลาภสักการะไดรับความอุปการะจากบรรดาทานพุทธบริษทั ตองทําตนให
สมควรกับเปนบุคคลผูมีคุณ เอาความดีสนองคุณชาวบานเขา ที่เขาเลี้ยงเราใหมีความสุข มีชีวิตอยูได
ชาวบานเขาลงทุนเปนแสนเปนลาน มาสรางสถานที่อยูให เสื้อผา ยารักษาโรค อาหารการบริโภค
เราไดจากชาวบานทั้งหมด
ขอทุกทานของอยาทรยศในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยาเอาเครื่องหมายคือผากา
สาวพัสตรไปหลอกชาวบานเขา จงอยาติดในลาภในยศ ในสรรเสริญในสุข ลาภเกิดขึ้นรับได ยศมี
ขึ้นรับได แตวาจงอยาเมาในลาภในยศ ทําลาภใหมีประโยชนแกสาธารณชน เงินทองขาวของที่
ชาวบานบําเพ็ญกุศล จงอยาคิดวาเปนของเราแตเพียงผูเดียว เมื่อเหลือจากใชในฐานะ สมควรแก
สมณสวนของสาธารณประโยชนใหหมด อยาใหเปนสมบัติติดตัว เทานีพ้ อประคองตัวได
สรรเสริญนินทาใดๆ อยาไปสนใจ สนใจอยางเดียวคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตองมีศีลบริสุทธิ์
มีสมาธิตั้งมั่นอยูตลอดเวลา มีวิปสสนาญาณ คือรูตามกฎของความเปนจริงไวเสมอ ถาทําอยางนี้
ไมได ควรรีบลึก ออกไปจากนอกเขตของพระพุทธศาสนา อยามาอยูถวงทําลายความดีของ
พระพุทธเจา ทําลายความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท
สําหรับทานพุทธบริษัทหรือพระโยคาวจรที่เปนฆราวาส วากันวา เมตตา กับ กรุณา ทั้ง 2
ประการก็สามารถทรงศีลไวได นี่คําวาศีล นี่คําวาศีล แปลวาปกติจําไวใหดนี ะวา เมตตากรุณา ทั้ง 2

ประการนี้ตองมีประจําใจอยูต ลอดเวลาวันทั้งวันที่เรายังลืมตาอยู มีความรูสึกใหนกึ ไวเสมอวา เราจะ
เปนคนมีเมตตา เราจะมีกรุณา เมตตาคือความรัก เราจะรักคนและสัตวอื่นเสมอดวยตัวของเราเราจะ
สงสารบุคคลและสัตวอื่นเสมอดวยตัวของเรา แตทวาพูดกันตามความจริงแลว พระอริยเจามีสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน ทานรักคนอื่นและสัตวอื่น ยิ่งกวาตัวของทาน
และกอนทีเ่ ราจะรักคนอืน่ สัตวอื่น เราตองรักตัวของเรากอน กอนทีเ่ ราจะชวยใคร เราชวย
ตัวของเรากอน เพราะเราไมมีกําลังเราก็ไมสามารถจะอุมใครไดขอนีม้ ีอุปมาฉันใด เราเอง พระก็ดี
เณรก็ดี ฆราวาสก็ตามชวยตัวเองเสียกอนใหเปนผูมีความดีพอสมควร อันดับแรกชวยตัวเองใหเปน
คนมีศีลบริสุทธิ์ ถาเรามีศีลบริสุทธิ์ ก็ชื่อวาเราเปนคนมีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
มั่นคง
ในตอนตนญาติโยมพุทธบริษัททุกคน กอนที่จะภาวนาทั้งหมด หรือพิจารณาก็ตาม ใหนึก
ถึงไตรลักษณญาณกอน คือ อนิจจัง วาทุกสิ่งทุกอยางในโลกเปนของไมเที่ยง รางกายเราก็ไมเที่ยง
รางกายคนอื่นก็ไมเที่ยง รางกายสัตวก็ไมเที่ยงวัตถุธาตุตา งๆ ก็ไมเทีย่ ง มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน
ทรุดโทรมในทามกลางแตกสลายในที่สุด ถาเรามีความรูสึกวามันเทีย่ ง ในเมื่อมันทรุดโทรมขึ้นมา
เราก็เปนทุกข ในที่สุดมันก็พงั
ทีนี้การตัดไปนิพพานทํายังไง ก็ตองดูสังโยชน 10 ประการคือ
1. สักกายทิฏฐิ มีความรูสึกวา รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกาย
ไมมีในเราแตวาถาคิดอยางนี้ เปนอารมณของพระอรหันตไป อันดับแรก ก็คิดแตเพียงวา รางกายนี้
มันตองตาย อันนี้เปนอารมณของพระโสดาบัน กับพระสกิทาคามี
ประการที่ 2 เราไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
ประการที่ 3 ทรงศีล 5 บริสุทธิ์
ประการที่ 4 มุงพระนิพพานเปนที่ไป
แคนี้พอแลวเอาแค 3 ขอนี้พอแลว
สําหรับการเจริญพระกรรมฐานในเบื้อตน ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกอนที่จะภาวนา
ใหกําหนดรูลมหายใจเขาออกกอน หายใจเขารูอยูวาหายใจเขาหายใจออกรูวาหายใจออก เราก็คดิ
ตามวา หนึ่ง เราตองตาย ประการที่สองถาตายแลวจะไปสวรรคก็ได ไปนรกก็ได มีสองทาง ฉะนั้น
เราเลือกไปสวรรคเปนอยางนอย หรือไปนิพพาน คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรมพระอริย
สงฆดวยความจริงใจ ตั้งใจนึกถึงทาน และประการที่สาม ตั้งใจทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ ศีล 5 คอยๆ ละ
ขอไหนมันบกพรองมาก ตอยๆ เตือนใจมัน วันนี้ทําผิดก็คิดวาพรุงนี้จะไมยอมทําผิด พรุงนี้ยังผิดอีก
มะรืนนี้จะไมยอมอีก เตือนมันอยางนี้เสมอๆ อยางนี้ไมชาก็ทรงตัว และจิตหวังนิพพานไวเปน
อารมณ ทุกวันกอนจะหลับ นึกถึงพระนิพพาน ตื่นใหมๆ นึกถึงนิพพานกอน เมื่อนึกถึงนิพพานเปน
อารมณอยางนี้ ทานเรียกวาเปนดานในอุปสมานุสสติกรรมฐาน มีพระนิพพานเปนอารมณ ทีนี้พอจะ
ตายจริงๆ ไอเวลาที่เราตาย รางกายมันตายจะไปนิพพาน จะไปนรก จะไปเปนเปรต อสุรกายก็ตาม

ใจมันไป ทีเ่ รียกวา อทิสสมานกาย ในเมือ่ จิตใจเรารักพระนิพพานเปนอารมณ มันก็ไปเฉพาะพระ
นิพพานโดยตรง นี่มีเยอะนะเอาแคนี้นะ
ทําใจไวเสมอวา ชีวิตนี้ของเราคือ
หนึ่ง ทาน การให สงเคราะหกันดวยวัตถุ เปนปจจัย สรางความรัก เราจะทําเสมอ
ประการที่สอง การพูดดีมีประโยชน พูดไพเราะนาฟง เรียกวาวาจาเปนที่รักเราจะพูดเฉพาะ
วาจานัน้ และ
ประการที่สาม กิจการงานของเพื่อนที่อยูรว มกัน อะไรก็ตาม ถาเกินวิสัยที่เขาจะทําไดแต
เพียงผูเดียว เราจะชวยเขาทําตามกําลังที่เราจะชวยได 3 อยางนี้เปนปจจัยของความรัก แลวก็
ประการที่สี่ เราจะไมถือตัวถือตน เราจะมีตนเสมอ มีใจเสมอกับเพื่อนเสมอไมถือวาเขาเลว
กวาเรา เขาดีกวาเรา เขาเสมอเรา ไมถือทั้งหมด ถือวาเขากับเราเปนเพื่อนที่รักรวมกัน
ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ทั้งผูที่เปนพระก็ดี ที่เปนฆราวาสก็ดี ทุกทานจะมีแตความสุขกาย สุขใจ
พระพุทธเจาใหพิจารณาดูวา ชีวิตของเราคือรางกาย มันมีความเกิดและความดับเปนปกติ
และในที่สุดมันก็จะดับสลายไปเลย นี่พดู ถึงรางกายทีท่ านกลาววา รางกายนี้มันไมใชของเรา มัน
ไมใชของเรา เราไมมีความประสงคเปนอยางนั้นแตมนั ก็เปนของมัน ทานทั้งหลายก็ลองคิดดูวา เรา
ควรจะมัวเมาในรางกายบางหรือไมแตมันก็เปนของมัน ทานทั้งหลายก็ลองคิดดูวา เราควรจะมัวเมา
ในรางกายบางหรือไม
หากวาบทนี้ ถาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายมองไมเห็น ก็ดสู ภาวะของคนตายเปน
สําคัญ ตอนนี้เปนวิปสสนาญาณตอนหนึ่ง เปนตัวหยาบๆ เราก็ตองมองดูวา
คนที่เกิดแลวมีความตายเปนที่สุด จริงไหม
สัตวที่เกิดมาแลวมีความตายเปนที่สุด จริงไหม
วัตถุตางๆ ที่ปรากฏแลวมีการสลายตัวไปในที่สุด จริงไหม
อันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทพิจารณาเอาเอง
กอนที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะภาวนา อยางไรก็ตาม โบราณาจารยทานสอนใหใช
วิปสสนาญาณเบื้องตนกอนคือ ไตรลักษณญาณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหมีความรูสึกวา โลก
ทั้งโลกไมมีอะไรเที่ยง คนก็ไมเที่ยง สัตวก็ไมเที่ยง วัตถุธาตุก็ไมเที่ยง โดยเฉพาะอยางยองรางกาย
เราไมเที่ยง ชาวบานเปนอยางไรก็ชางเถอะนะ ตัดที่ตัวเรา คือสักกายทิฏฐิ เรามีความเกิดขึ้นใน
เบื้องตน และแกไปทุกวัน และมีการเปลี่ยนแปลงระหวางกลาง มีการปวยไขไมสบาย มีความ
ปรารถนาไมคอยจะสมหวัง มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งหมดนีไ้ มเที่ยงมันก็เกิด
อาการเปนทุกข เราคิดวามันเที่ยง ในเมื่อมันไมเที่ยง มันก็เปนทุกขในที่สุดรางกายเราก็เปนอนัตตา
คือตายในที่สดุ คิดอยางนีก้ อ นนะ เอาแบบเบาๆ กัน และก็คิดวา ถาเราเกิดเปนมนุษยก็มีความทุกข
อยางนี้ เปนเทวดาหรือพรหมมีความสุขก็จริงแหล แตทวาอยูไมนาน เมื่อหมดบุญวาสนาบารมี ก็

กลับมาเกิดเปนทุกขใหม เราไมตองการ ไมตองการเปนมนุษย ไมตองการเปนเทวดาหรือพรหม เรา
ตองการนิพพาน หลังจากนั้นก็ภาวนาตามอัธยาศัย
มีญาติโยหลายคนเคยไปบนวา จิตมสามารถจะทรงตัวได ภาวนาไปๆ เดี๋ยวก็ทองเทีย่ วไปที่
อื่น ไอนี่มันเปนของธรรมดา เพราะจิตเราคบนิวรณ คือความฟุงซานมาหลายอสงไขยกัป เราจะมา
บังคับมันชั่วขณะเดียว ใหมนั อยูตามใจเราชอบนั้น มันไมได ในเมื่อภาวนาไมอยู มันคิดเรื่องอื่นก็
คิดไป พอรูสึกตัวขึ้นมา ก็เริ่มลมหายใจเขาออกใหม ภาวนากันใหม การบังคับจิตมี 2 แบบที่
พระพุทธเจาทรงตรัส เราบังคับจิตใหทรงตัว ถาบังเอิญมันทรงตัวไมได จิตของเรามันมีสภาพอยู 2
อยาง บางวันตองการหยุด ตองการทรงตัวนิ่ง บางวันมันตองการคิด วันไหนมันตองการคิด อันนี้
บังคับไมไดแลว ถาขืนบังคับมันก็กลุม ทีนี้พระพุทธเจาบอกวาใหทําจิตเหมือนฝกมาตัวพยศ ถาเรา
ยังคับมันไมอยู ก็ปลอยมันคิดไปเลย มันอยากจะคิดอะไรก็คิดไป เอาสติเขาคุมไว จะใชเวลาอยาง
นานไมเกิน 15 นาที มันจะหยุด ถาหยุดทีหลังจับลมหายใจเขาออกภาวนา ทีนี้อารมณจะดิ่งเปนฌาน
ทันที
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน อยาประมาทในชีวติ จงอยาคิดวา ถาเราตายแลว เขาจะ
อุทิศสวนกุศลไปใหนี่ไมควร เราคิดวาเราไมตองการ คือตายเมื่อไรก็ชาง เราจะไปนิพพานเมื่อนัน้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิมติ กอนตายที่จะเกิดมา เขาเห็นทุกคน เราถามเขาได จําใหดนี ะ ถากอนจะตาย
ถามวา เวลานี้เห็นอะไร เขาบอกวาเห็นไฟนะ จะเปนกองไฟหรือวาเปนดวงไฟก็ตาม ลงนรก
แนนอน ถาเห็นปาเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเห็นกอนเนื้อเปนมนุษย ถาเห็นสิ่งที่เปนบุญกุศลอยางใด
อยางหนึ่ง อยางนี้ไปสวรรคหรือพรหมโลก นี่ถามเขาไดนะ นี่เวลาที่คนปวยแตวา คนบางคนมัน
บอกไมได กรรมมันปดปาก ถาบังเอิญเขาบอกวาเห็นไฟใหเขานึกถึงพระทันที โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็
คือวาใหเขาชําระหนี้สงฆและนึกถึงพระ ถามวาสตางคมีไหม ถามีบาทสองบาทก็ตามเถอะ บอกวา
ตั้งใจชําระหนีส้ งฆนะเอาของจากวัดไมปรากฏเปนสภาพก็ดี จากทีใ่ ดก็ตาม ขอชําระหนี้สงฆดว ย
เงินเทานี้ แคนลี้ ะพน และถามใหมเถอะ คราวนี้เห็นพระ ไฟหายแลว นี่ฉันทดลองมาหลายคนแลว
นะ
อันดับแรกยึดเอาคุณธรรม 3 ประการ ความดี 3 ประการ คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระ
อริยสงฆไวในใจเสียกอน เมื่อยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆไวในใจเรียกวาเราถึงพุทธรัตต
นะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ หรือจะวากันในดานกรรมฐานก็เรียกวาถึง พุทธานุสสติกรรมฐาน
ธัมมานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน วาทั้ง 3 ประการสบายใจ เมื่อเรายึดคุณธรรม 3
ประการนี้ไดแลวมีหวังเต็มที่ ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยึดไวไดจริงๆ ทานไมตองตกนรก
แนแตทวาจะตองมาเกิดเปนมนุษยใหม หรือเปนเทวดาก็ได เปนพรหมก็ได ตอนนี้เราก็ทํากําลังใจ
สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง กาวเขาหาจุดความดี คือเอาความจริงแนนอน ปดอบายภูมิ ไมตองกายลงต่ํา
อยางเลวที่สุดก็มาคางอยูแคมนุษยเมื่อคางก็มีเวลาขอบเขตที่จะอยู ตามนัยที่องคสมเด็จพระบรมครู
กลาววา ถาเอตองการใหเราเปนที่พึ่งของเอ อยางที่เรากลาววา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ขอถึง

พระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง ทานบอกวาถาเธอตองการใหเราเปนที่พึ่งเธอจงปฏิบัติตามนี้
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯลฯ หมายความวาจงอยาฆาสัตว จงอยาลักทรัพยจงอยาประพฤติผิด
ในกาม จงอยาโกหกมดเท็จ อยาดื่มสุราเมรัย เพราะมันเปนปจจัยของความทุกข เราก็ยอมเชือ่
พระพุทธเจา
เปนอันวาถาเราจะไมเกิด เราก็ตองรักษาศีลใหบริสุทธิ์ แลวก็พยายามทรงอารมณใหเปน
สมาธิจิตใหทรงตัว อยางทีพ่ ระโบราณาจารยสอน บอกวาพยายามหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจ
เขานึกวาพุท หายใจออกนึกวาโธ ถาอาการทรงอยูไดอยางนี้ครั้งละ 2-3 นาที 5 นาที 10 นาที ก็พอใจ
เวลาที่อารมณจิตกระสับกระสายทรงตัวไมอยู เราก็เลิก แลวเวลาที่จิตมีความกระวนกระวายนอยลง
ไป เราก็เริ่มจับอารมณใหม เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโท ทรงอยางนี้เรื่อยไป
จนกระทั่งจิตมีอารมณสบาย ไมรําคาญเสียงภายนอก อยางนี้ชื่อวาจิตเปนสมาธิถึงระดับฌาน
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคน หาทางปองกันอบายภูมิกอน อันนีก้ ็พูดทุกครั้งนะ พูด
บอยๆ ใหมันงายเขา
วิธีปองกันอบายภูมกิ ็คือ นึกวาชีวิตนี้ตองตาย และก็รูตามความเปนจริงวาการตายนี่ไมใช
สูญ ถาเรายังไมหมดกิเลสเพียงใด ตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารตอไปถากอนจะตาย จิตเศรา
หมองลงอบายภูมิ ถากอนจะตายจิตผองใส เปนกุศลจิตไปสูสุคติมีสวรรคเปนตน
ก็เปนอันวา ขอบรรดาทานพุทธบริษัท ที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา
1. จงอยาลืมความตาย เปนมรณานุสสติกรรมฐาน
2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
3. ทรงศีล 5 ใหครบ และก็
4. หวังนิพพาน
แคนี้พอจบ จบแลว ใชไหม ถาถึงนิพพานก็จบ
ทุกคนที่เกิดมาแลวทุกคนนี่ ทําบาปทั้งหมด เคยทําไหมเถาแก ถาไมเคยก็ซวย ใครไมเคยทํา
บาปบาง ยกมือขึ้น มีไหม ถาไปถามพระอรหันตทุกองค ที่เขานิพพาน ถามวาหมดบาปไหม ตอง
ตอบวาทุกองคยังไมหมดบาป การบําเพ็ญกุศลเปนการหนีบาป ไมใชทาํ ลายบาป ถาถึงพระโสดาบัน
บาปไมสามารถจะดึงลงอบายภูมิได ลงไมได พระโสดาบันนะ เพราะวาถาลงไปขุมไหม ขุมนัน้
ไฟดับเขาเลยกันทา ที่พระทานเคยเลาใหฟง ทานบอกวา................(นากลัวจะเปนพระอริยเจา) ทาน
เคยไปเทีย่ วแดนนรก แลวก็มีเทวดาชัน้ จาตุมหาราชคอยกันทาทานไวคือกันไมใหเขาขางๆ ขุมนรก
ใกลนาขุมนะ คือวาเขาเดินแซงอยู พระทานเลยถามวาทําไมละ ฉันจะดูใกลๆ สักหนอยหนึง่ เขา
บอกวากลัวทานเผลอ ถามวาเผลออยางไรถาทานเอาเทาแหยไปในขุมนรกไฟจะดับ
วิปสสนาญาณเบื้องตนที่องคสมเด็จพระทศพลสอน
ใหบรรดาทานพุทธบริษัทมีความ
เขาใจวา ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกเกิดขึ้น มันยอมเปนไปตามกฎของธรรมดา คือเมื่อเกิดขึ้นแลวมันไม

มีการทรงตัว ที่เราเรียกกันวาไมเที่ยงสิง่ ที่มันไมเที่ยง ถาเราไปยึดถือวามันเที่ยง ใจมันก็เปนทุกข
และในที่สุดไออาการไมทรงตัวนี่มันเขาถึงที่สุด คือสลายตัวเอง ทีนเี้ มื่อเวลาที่มันจะสลายตัวเราก็
ไปดึงไมใหมนั สลายตัว อารมณจิตก็เปนทุกข ทุกขมันเกิดจากอารมณจิตฝนกฏธรรมดา
ทีนี้การเจริญวิปสสนาญาณ นี่วาวิปสสนาญาณ เฉพาะวิปสสนาญาณนะพระพุทธเจาสอน
ใหเรายอมรับนับถือกฎของความจริง หรือกฎของกรรมธรรมดานั้นเอง ไมมีอะไรยาก พระอรหันต
ทั้งหมดไมไดปฏิบัติอะไรมากเลย ที่เปนอรหันตทานทําจิตของทานยอมรับนับถือกฎของธรรมดา
วามันเปนอยางไร ปลอยมันตามนั้นอารมณไมฝน แลวก็มีจิตเปนปกติ
อีกจุดหนึ่งที่มคี วามสําคัญ คือเตือนใจมันไววา กอนจะหลับ นึกถึง พระนิพพานกอน
ตัดสินใจวา ถาขาพเจาตายคราวนี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พอตื่นขึ้นมาใหม นึกถึงนิพพานกอน หรือ
หลังจากนัน้ ภาวนาไปบาง เผลอบาง ก็ไมเปนไร ทําไดเล็ก ๆนอยๆ อยางนี้ ทําทุกวันไมตองมากนะ
มันทําทั้งวันไมไดเพราะวาจะรูตัวจริงๆ เมือ่ ขณะที่เราจะตาย เมื่อเวลาที่มันปวยไขไมสบาย ใกลจะ
ตายจริงๆ อารมณที่เปนกุศลทั้งหมดมันจะรวมตัว การรวมตัวหมายความวา มันเขาถึงสังขารุเปกขา
ญาณ อารมณมันจะวางเฉยทุกอยาง มันไมหวงทรัพยสมบัติ ไมหว งคน ไมหว งสัตว ไมหวงแมแต
รางกาย จิตมันเฉยๆ นะ ไมแสดงอาการรังเกียจแลวก็ไมดิ้นรน ทั้งหมดมันเฉยๆ ทุกอยาง มี
ความรูสึกวา แมรางกายก็ยังจะตายเราจะสนใจอะไรมันเรื่องอื่น จิตมันเปนสุข มันสวางมาก มันมี
ความสบายมาก รูสึกวาถารางกายตายเมื่อไร เราก็ไปนิพพานเมื่อนั้น
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคน การภาวนาเฉยๆ รูลมหายใจเขาออกเฉยๆ ไมตัดสังโยชน
3 ประการ เราก็ขาดทุน ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะวา ถาเราตัดสังฆโยชน 3 ประการ คือ
1. สักกายทิฏฐิ ที่มีความรูสึกวาตองตาย
2. วิจิกิจฉา ตัดความสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
3. สีลัพพตปรามาส ไมลูกคลําศีล รักษาโดยเครงครัด และก็
4. จิตตองการพระนิพพานเปนอารมณ
ทําไวอยางนี้เรือ่ ยๆ การเจริญกรรมฐาน ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะมีผล มีผลทั้งใน
ชาตินี้และชาติหนา
โดยเฉพาะถาเราบังเอิญไปเกิดบนสวรรคอาศัยที่จิตเติมรักพระนิพพานเปน
อารมณ ก็ไมมโี อกาสไดกลับมาอีก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไมชา พระศรีอาริย ก็มา หรือรออีกลานป
เศษๆ ทนไหวไหม ใครอยาเพิ่งตายนะถาไมเชื่อฉันอยาตาย อีกลานปกวาๆ ทานมา กวาอีกกี่ลานป
ไมรู แตตามหนังสือเขาบอกประมาณ 3 ลานปเศษๆ ไปถามทานจริงๆ ทานบอกอีกลานปเศษๆ จะ
ลงใกลเขตพมา ไดฟงทานเทศนจบเดียวก็เปนพระอรหันต
การที่ตองการใหจิตไมทุกข ก็คือวายอมรับนับถือ กฎของธรรมดา เสีย นี่พระอริยเจาอันดับ
สูงสุดทานยอมรับนับถือกฎธรรมดา อารมณจึงสบาย มีใจชุมชื่นอยูต ลอดเวลา นัง่ คิดไวเสมอวา
ความตายเปนของเราแน เรียกกันวา มรณานุสสติกรรมฐาน ในสมถภาวนา พอนึกถึงความตายแลว
ก็ไอรางกายมันตายนีเ่ ราควรจะเสียดายมันไหม เราก็หนั ไปจับวิปสสนาญาณในดาน สักกายทิฏฐิ วา

รางกายที่มันตองตายนี่เพราะวามันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวารางกายเปนแตเพียงธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ตัวนีเ้ ปน
สมถะ เมื่อมันเขามาประคองตัวเปนตัวแลว ผลที่สุดมันก็คอยสลายตัวไป มันก็พังไปในที่สุด ตัวนี้
เปนวิปสสนา
อยาลืมนึกวารางกายมันตองตาย ทุกสิ่งทุกอยางในโลกที่เกิดมาในโลกทั้งหมดมันตองพัง
ที่สุดมันมีอยูจดุ นั้น และจิตใจของเราก็ยอมรับนับถือ คิดถึงอยูตลอดเวลาวาเราสักวันหนึ่งขางหนา
อาจจะไมใชเวลาที่ไกลนัก เราจะตองตายในเมื่อเราจะตองตายแลว เราควรไหมวาเราจะเกิดมาใหม
เพราะการเกิดมาใหมนะ มันเกิดมาหาความทุกข ไมไดเกิดมาหาความสุข อาตมามีความเขาใจวา
บรรดาทานพุทธบริษัทที่ตั้งใจมาเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานนั่งก็แสนจะลําบาก ตอง
เบียดเสียดกัน เวลาจะกลับบานก็ตองรีบ เกรงวาจะไมทนั เวลา แตที่มานี่มาดวยศรัทธาแท เพราะไม
ปรารถนาความทุกขตอไป คือไมปรารถนาความเกิด ทีนี้การไมปรารถนาความเกิดของบรรดาทาน
พุทธบริษัท จะสมหวังไหมเราก็มานั่งพิจารณาใจของตัวเอง วาพืน้ ฐานแหงการจะมาเกิด มันเปนไป
ตามลําดับ
ในอันดับแรก เรามาพิจารณาวารางกายจะตองตาย เปนสมถภาวนา แลวก็มานั่งพิจารณาวา
ทําไมมันจึงตาย ก็เพราะวามันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา นีเ่ ปน
วิปสสนา รางกายมันเปนเพียงธาตุ 4 เขามารวมกัน ประชุมกันชัว่ คราว ไมชามันก็พัง นี่เปนสมถะ
เพราะอะไรจึงพังเพราะกฎธรรมดามีอยูวา ไมชามันก็พัง นี่เปนสมถะ เพราะอะไรจึงพังเพราะกฎธร
รดมามีอยูวา มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเลื่อมไปในทามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด เปน
วิปสสนา อาการมันเปนอยางนี้ เราก็ไมควรจะยึดถือมันตอไปไมตองการเกิดเปนสรณะอีก เพราะ
การเกิดมาเปนทุกข แลวก็มีสลายตัว
วิธีที่เราจะละจากรางกาย เราก็ตองดูกอนวาไอรางกายทีม่ ันเกิดมา เพราะอาศัยอะไรเปน
ปจจัยใหเกิด ปจจัยทีใ่ หเกิดนั่นก็คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม นี่ถาเราจะพูดถึง กิเลส
ตัณหา อุปาทาน และ อกุศลกรรม ความมันก็ยาว ทีนี้เราก็สาวตอไปวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน
อกุศลกรรม มันเกิดขึน้ มาไดเพราะอะไร เราก็จะทราบวาไอ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม นี่
มันจะเกิดขึ้นมาได ก็เพราะ อาศัยตัณหา คือความอยาก อยากเกิด อยากทรงอยูไมอยากตาย
เปนอันวาความอยากมีความสําคัญ มีปจจัยตองการความเกิดอยู ถายังอยากเกิดเพียงใด เราก็
ไมมีทางสิ้นทุกข ทีนี้สําหรับตัณหาตัวนี้ มันเปนปจจัยใหเกิด ความทุกข คือเปนปจจัยใหเกิด ทีนถี้ า
เราจะตัดตัณหา เราตัดตรงไหน เราก็มาตัด ตรงมรรค 8 มรรค 8 นี่ถาพิจารณากันไปมันก็ยาว นี่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เจาทรงยนมรรค 8 ลงมาใหสั้นเหลือ 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เมื่อมีศีลหาครับถวน ถึงสรณคมนทั้ง 3 ประการ อยางนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา
เปนเนยบุคคล คือเปนบุคคลผูเขาถึงสรณคมน เปนทีพ่ งึ่ ของตัวไดไมตองตกนรก แตยังไมแนนกั
มันมีการเผลอไดเหมือนกัน ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตจึงทรงแนะนําวาจงพิจารณาดวยอํานาจ

ของปญญา วาอัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา
ถาขืนเกิดอยางนี้ตอไปมันก็มีแตความทุกข หาความสุขไมได ดินแดนที่มีความสุขไดจริงๆ คือพระ
นิพพาน เราก็ตั้งใจไวเลยวารางกายอยางนีเ้ ราไมตองการ สิ่งทีเราตองการคือพระนิพพาน ยึดถือพระ
นิพพานเปนอารมณ จิตใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแตทวาก็ยังมีอารมณหวั่นไหว อยางนี้องค
สมเด็จพระจอมไตรกลาววาเปนพระโสดาบันงายๆ พยายามทําใหได
กอนเจริญกรรมฐาน ตองทําจิตใหเปนสุข คือหนึ่งเมตตา ความรัก เราคิดวาเราจะรักคนทั้ง
โลก รักสัตวทั้งโลกใหมีความรักเสมือนกับตัวเรา เราจะมีความสงสาร หวังการเกือ้ กูลคนและสัตว
ทั้งโลก เหมือนเกื้อกูลตัวเรา เราจะไมอิจฉาริษยาใคร ถาใครเพลี่ยงพล้ําเพราะกฎของกรรม
อกุศลกรรมซ้ําเติมเรา เราจะไมซ้ําเติม เราจะวางเฉย จิตคิดตามนี้นะ เมื่อคิดตามนี้แลวก็ตอไปใช
วิปสสนาญาณขึ้นตนกอน
หลังจากนีก้ ็ใชวิปสสนาญาณ ถาเอาอยางออนก็ใช อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถาพระเราหรือ
ทุกๆ คนก็ควรจะใช อริยสัจดีกวา อริยสัจก็คิดตามความเปนจริงวา คนทุกคน สัตวทกุ ประเภทที่เกิด
มานี้มีแตความทุกข ไมมีใครมีความสุข คิดใหดี ตืน่ ขึ้นมาเชา ถาไมไดลางหนา มันรําคาญหนา ไอ
การรําคาญนี่คือตัวทุกข คําวาทุกขหมายถึงการไมสบายกาย ไมสบายใจ ความหิวเกิดขึ้นเปนทุกข
การปวดอุจจาระปสสาวะเปนทุกข นี่เรียกวา นิพัทธทุกข ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้นเปนทุกข
ความแกเขามาถึงเปนทุกข ความตายเขามาถึงเปนทุกข และก็ทุกขทั้งหมด นี้เราหลบไดไหม เราไม
สามารถจะหลบหลีกไดมนั มีกับเราเปนประจํา ในที่สุดเราก็ตาย
อารมณที่ดีจริงๆที่พระพุทธเจาตองการ พระพุทธเจาตองการใหเรายอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดาวา ทุกขทั้งหมดนี่มนั เปนธรรมดาของรางกายของสังขาร อะไรมันจะเกิดขึน้ ถือวาเปนเรือ่ ง
ธรรมดาของมัน อันนี้อารมณอรหันตอรหันตนี่ไมมีอะไรมาก มียอมรับนับถือธรรมดาเทานั้นเอง จิต
เปนสุข ความหิวเกิดขึ้น ก็มีความเขาใจวาธรรมดาของรางกายมันตองหิว ถามีอาหาร ก็กนิ ไมมี
อาหารก็แลวไป ความปวดอุจจาระปสสาวะเกิดขึ้น ก็ถือเปนเรื่องธรรมดาของมันตองไปถาย ความ
ปวยไขไมสบายเกิดขึ้นถือวาเปนเรื่องธรรมดาจะตองรักษาโรคเพื่อเปนการระงับทุกขเวทนา มันจะ
หายหรือมันจะตายไมใชของแปลกเปนเรือ่ งธรรมดา
ถาความตายจะเขามาถึงก็คิดวานี่เปนเรื่อง
ธรรมดาของรางกายที่สุดของรางกายมีเพียงเทานี้ แตในเมื่อรางกายมันไมดีอยางนี้เราไมตองการมัน
อีกสวนที่เราตองการคือสิ่งที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือนิพพาน เขาใจตามนีน้ ะ
ตอจากนัน้ ไปก็มาพิจารณาวารางกาย สภาพรางกายนี้มนั เปนแตเพียงธาตุ 4 คือ ธาตุนา้ํ ธาตุ
ดิน ธาตุลม ธาตุไฟ เขามารวมกัน จัดวาเปนรางกาย ทรงสภาวะอยูชวั่ ขณะหนึ่ง มีอากาศธาตุ และมี
วิญญาณธาตุเปนเครื่องรับรู มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตนแลวมีความเสื่อมโทรมไปในทามกลาง มี
การสลายตัวไปในที่สุด ถาเราจะยังยึดถือวาเปนมัน มันเปนเรา เปนของเรา ก็ชื่อวาเรายึดผิด ทั้งนี้
เพราะอะไรก็เพราะวาสภาวะจิตกับรางกายมันมีคนละสวน รางกายเมือ่ เกิดขึ้นแลวมันก็ดับแตจิตนัน้
ไมมีสภาพแหงการดับ มันมีการทรงตัว หากวาจิตยังยึดถือรางกายอยูก็ตอ งถือชาติถือภพตอไป ถา

เราวางภาระคือรางกาย เสียไดแลว ถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายในการเกิด เราไมมีความปรารถนา
การเกิดอยางนีอ้ ีก ขึ้นชื่อวาขันธ 5 จะไมมีสําหรับเรา แลวก็การเกิดเปนเทวดา หรือการเกิดเปน
พรหมไมมีความหมายสําหรับเรา สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน
การจะชวยจะเมตตากรุณา ก็ตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาดวยวาควรไมควรอยางใด
อยาง อุปกาชีวก ไมเลื่อมใสไมเชื่อในพระพุทธเจาพระพุทธเจายอมมีพรหมวิหาร 4 ดีเลิศวาเรา ถึง
กระนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงหลีก อุปกาชีวก ไป ทั้งนีเ้ พราะอะไร พูดเขาไมเชื่อถา
ไมเชื่อเราก็ไมพูด พูดแลวมันเหนื่อยไมเกิดผล เขาไมเชื่อขืนไปพูดอาการกลุมของเราก็จะเกิด ไป
ชวยใหเขาชัว่ มากขึ้น อาการกลุมเกิดมากขึ้น เขาก็จะตอวาตอขาน พูดยอนมาดวยคําหยาบวาจาทีไ่ ม
ดี เราก็จะเกิดโทสะ กลายเปนโทษดวยกันทั้ง 2 ฝาย
ฉะนั้น บุคคลผูใดที่เราไมสามารถจะสงเคราะหได ก็ไมจําเปนที่จะสงเคราะหไมใชวา
เมตตากรุณาทัง้ 2 ประการนี้ตองวิ่งไปชวยเขาเสมอไป นี้ไอการจะชวยเหลือก็ตองดูกัน ดูกันวามัน
สมควรหรือไมควร พระพุทธเจาไมไดเทศนโปรดคนทุกคน องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงเลือกแลว
ดวยอํานาจพระพุทธญาณวา คนนี้สงเคราะหไดสวนคนนี้ สงเคราะหไมได ไมชว ย ถาชวยมันไมเกิด
ประโยชน
การรูทุกขนี่ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ใจตองไมวุนวาย ใชไหม เห็นทุกขไมใชใจเศรา
เห็นวาทุกขมนั มีในโลกจริง ทุกคนเขาก็ทกุ ข เราก็ทุกข ทุกขเหมือนกัน แตวาเราไมยอมจะมาทุกข
ใหม ตอไปเบือ้ งหนา ถาตายแลวจะไมกลับมาทุกขอีก นั่นคือเราตองการ นิพพาน ถาหากวาความ
ทุกขเกิดขึน้ ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของชาวโลกทั้งหมด ใหยอมรับนับถือวา ทุกสิ่งทุกอยางมันเกิด
กับเรามันเปนธรรมดา ไมใชกับเราคนเดียว คนอื่นเขาก็เปน อยางพวกที่ทํางานนี่ เคยถูกพวกอิจฉา
ริษยาไหม เรียบรอยไหม ไอที่ไหนที่ไมมกี ารอิจฉาริษยากันไมมี อันนีม้ ันเปนธรรมดาของชาวโลก
ในเมื่อทุกสิ่งทุกอยางมันเปนธรรมดา ถือวาเรื่องธรรมดามันเปนอยางนี้ เพราะเราอยากโง อยากมา
เกิด ก็ขอโงชาตินี้เปนชาติสดุ ทายชาติตอไปไมโงอีกแลว ไมมาอีกแลวใชไหม ตั้งใจไปนิพพาน
กรรมฐานที่เราควรจะใชในดานสมถภาวนา ควบคูกับวิปสสนาญาณขอนี้ก็คือ มรณานุสสติ
กรรมฐาน ใชมรณานุสสติกรรมฐานควบคูก ันไป
แตกอนทีจ่ ะคํานึงถึงวิปสสนาญาณ ก็ควรจะทําใจใหมีความสุข ดวยอํานาจของสมาธิจิต
กอน เมื่อจิตมันมีสมาธิก็ดีแลว ก็ใชปญญาพิจารณาใหปรากฏ เมื่อพิจารณาไปแลว ถายังเห็นไมพอ
เพราะจิตมันจะซาน ก็ดับความรูสึกในการพิจารณาเสียกลับมาภาวนา และทรงจิตใหหยุดในอารมณ
เดิมกอน ใหจติ สบายเปนสมาธิ ทําสลับกันไปสลับกันมา
ถาเรามานั่งนึกอยูวา ถาความเกิดมี แลวมีความตายเปนทีส่ ุด แลวคนทีต่ ายแลวเขาแบกอะไร
ไปไดบาง เมียแบกผัว ผัวแบกเมีย พอแมแบกลูก ลูกแบกพอแบกแมหรือคนทั้งหลายที่มีทรัพย
สมบัติ แบกทรัพยสมบัติไปเมืองผีกันไดไหม ถามันแบกไปไมได เราจะติดอะไรอยูอ ีกบรรดาทาน
พุทธบริษัท

การบําเพ็ญของบรรดาทานพุทธบริษัท ใหยึดอารมณพระนิพพานเปนสําคัญนะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาเราตัดศีล 5 มีหลุด รักษาไมไดหมด ก็อยาทิ้งอารมณพระนิพพาน ถาอยูบา น ควรบูชาพระ
ทุกวัน ดีไหม บูชาพระทุกวัน นะ อยาลืมนะถาตั้งใจบูชาพระ ถาถึงเวลาแลวตองบูชา ไมบูชาแลว
รําคาญใจ ทนไมไหวอยานัน้ ถือวาเปนฌานในพุทธานุสสิ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ คืออนุสสตินี่
เปนอารมณทนี่ ึกถึง อนุสสติ เขาแปลวา ตามนึกถึง นึกถึงพระพุทธเจา เวลานี้เราเคยบูชาทาน นึกถึง
พระธรรม เวลานี้เราสวดมนต นึกถึงพระสงฆ เวลานี้เราเคยนึกถึงทาน นั่นแหละเปนฌาน ถาเปน
อยางนั้น กอนจะตายทุกคนจะเห็นพระพุทธเจา เห็นพระธรรม เห็นพระอริยสงฆ พระธรรมเห็นได
ไหม เห็นไมไดชางเปนไร ใจสบาย ใจสบายนั่นคือพระธรรมนะ ถาเห็นพระองคใดองคหนึ่งแลวไม
ลงนรกอยางเลวก็ไปสวรรค เอาอยางเลวนะ อยางกลางไปพรหม อยางดีไปนิพพาน
การทําจิตใหเขาถึงอรหันตทําอยางไร เมือ่ จิตทรงสังโยชน ตัดสังโยชน 3 ได แลวก็จับ
อวิชชาเลย อวิชชาแยกเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ กับ ราคะ คือตัด ฉันทะ ซึ่งมีความพอใจในมนุษยโลก
เทวโลก พรหมโลก คือวาดินแดนทั้ง 3 ดินแดนนี้ ไมดน จากความทุกขจริง ใชไหม เราไมเอา ราคะ
ที่มีความเห็นวามนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก สวยสดงดงาม เราไมตองการ เราตองการนิพพาน ถา
อารมณพระนิพพานเกิดขึ้น อารมณสังขารุเปกขาญาณจะปรากฏ จิตจะมีความสวาง อารมณจะมี
ความเฉย ไมสนใจทั้งราคะ โทสะ โมหะ ทัง้ หมด
ถานิพพานสูญ จะ เอาความสุขจากนิพพานมาจากไหน ตามพระบาลีมีอยูวา นิพพานัง
ปรมัง สุขัง นิพพานเปนสุขอยางยิง่ คําวา สุขตองมีอารมณรับสัมผัส ตองมีการสัมผัส ถาไมสัมผัส
จะไมมีความเปนสุข หรือเปนทุกข อยางคนนอนหลับ เราจะเรียกวาสุขก็ไมได จะเรียกวาทุกขก็
ไมได เพราะมันไมรูเรื่องเหมือนกับเขาทีพ่ ูดวา นิพพานสูญ แตความจริงนิพพานที่พดู ไมใชนิพพาน
ตัวนั้นเปนนิพพานตัวแมที่มคี วามสุข นั่นก็หมายความวา นิพพานยังมีสภาพเปนทิพย ทิพยยิ่งกวา
พรหม ความเปนทิพยอนั ดับแรกก็คือศีล เทวดา หรือนางฟา ทิพยที่ 2 ก็คือพรหม ทิพยที่ 3 ก็คือ
นิพพาน ทิพยสูงสุด
ในโลกนี้ไมมอี ะไรเปนเครื่องยึด ในเมื่อเราจะตายเสียอยางเดียว เราจะไปมัวนั่งนึกถึงคําวา
ไอความโลภ ความโกรธ หรือความรัก ที่วาจะมีอะไรเปนเราเปนของเรา มันจะมีที่ไหน
คําสาปแชง การประชดประชันทั้งหลายที่เขาดาเรา ที่จริงใชคําวาเรานีไ้ มถูก ความจริงเขา
ดาขันธ 5 คือ รางกาย รางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา เราจะไปยุงอะไรกับมัน มันจะถูกดาก็ดาไป
เพราะรางกายมีสภาพสับปลับ เราก็ไมคบมันอยูแลวนี่รางกาย เมื่อใครเขาจะสาปแชง เขาจะดาก็ชาง
เขาเปนไร
วัตถุทั้งหลายที่เปนที่รักที่ชอบใจของเรา บรรดาทานพุทธบริษัท มันเกิดแลวมันก็พัง มัน
ตองสลายตัว ถาบังเอิญมันจะตองสลายไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งทีเ่ ราไมสามารถจะยับยั้งไวได จะ
ยึดไวสรางความเสียหายไปเพื่อประโยชนอะไร

คําสอนกอนพระกรรมฐาน 1
บุพกรรมโลกันตนรก
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ความจริงวันนี้คอยังไมดมี าก ถาการพูดคละกันไปมากหรือ
เสียงไมชัดก็ตอ งขออภัยดวย วานนี้รูสึกวาปวยหนักไปหนอย วันนี้ตอนกลางวันก็ตอ งนอนเกือบวัน
แตทวาเมื่อถึงเวลาแนะนํากัน ก็พรอมที่จะแนะนํา เพราะวาถือวาขันธ 5 ไมมีความสําคัญ วันนี้จะได
นําเอานรกพิเศษ ซึ่งไมนับเนือ่ งไปดวยนรก 8 ขุม หรือวานรกบริวารหรือ ยมโลกียนรก นรกพิเศษ
ขุมนี้มีนามวา โลกันตนรก คําวา โลกันตนรก แปลวาอยูทสี่ ุดของโลก จัดเปนนรกขุมพิเศษ และทาน
กลาววาเปนนรกขุมใหญ ลักษณะของนรกขุมนี้ มีอาการแปลก ประหลาดกวานรกขุมอื่นๆ เพราะวา
นรกขุมอื่นๆ มีการลงโทษดวยความรอน แตทวานรกขุมนี้มีการลงโทษดวยความเย็น มันตางกัน
ตรงนี้ และสถานที่ตั้งก็ไมไดอยูเรียงราย กับบรรดานรกทั้งหลายที่กลาวมาแลว ทานบอกวาอยูน อก
จักรวาล
คําวาจักรวาล ก็คงจะเปนจักรวาลของนรก คือสาถนที่ตั้งของนรกขุมนี้อยูในระหวางโลก
ทั้งสาม ทานกลาววาถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับวาดอก ปทุมชาติ 3 ดอก คือ ดอกบัว ภาษาบาลี
ทานเรียกดอกปทุมชาติ ผมก็ไมคอยชอบพูดไมคอยรูเรือ่ งเหมือนกัน แตทวาจะไปคานทานก็ไมได
เราก็วาของเราแบบไทยๆ คือทานบอกวาเหมือนกับดอกบัว 3 ดอก เอามาตั้งติดกันเขา ก็จะเกิดมี
ชองวางในระหวางกลาง จักรวาลตางๆ ก็ตั้งชิดกันเชนเดียวกับดอกบัว ฉะนั้น ทีต่ รงชองวางนัน้
แหละเปนสถานที่ตั้งของโลกันตนรก แปลวานรกอันอยูท ี่สุดของโลกจักรวาล เลยไมตองรูเรื่องกัน
รูเรื่องไหม ถารูก็รู ไมรูก็จะบอกให สําหรับ โลกันตนรก นี้ผมจะอธิบายอีกหนอยหนึง่ ถาเราจะมา
เปรียบเทียบกันคือทานบอกวามันอยูที่สดุ ของโลก มันอยูที่สุดของโลก 3 โลก คือ
1. เทวโลก
2. มนุษยโลก
3. นรก หรือยมโลกียโลก หรือยมโลก
เปนอันวาโลก 3 โลกเมื่อตั้งกันแลว จุดชองวางมันก็มอี ยูรงระหวางที่จะชนกัน ตรงนั้น
แหละเปนที่ตงั้ ของ โลกันตนรก แลวก็ โลกันตนรก นีไ่ มใชนับเรื่องเชาในนรกอะไรทั้งหมด เปน
นรกขุมพิเศษที่ลงโทษเปนพิเศษ บรรดาสัตวทั้งหลายที่ถูกลงโทษจาก โลกันตนรก แลว ก็จะเขาไป
เสวยทุกขเวทนาตอไปใน อเวจี มหานรก เราก็ดูวาโทษของเขาเปนอยางไร มาวากันตามภาษาที่บาลี
ทานกลาวไวเสียกอน ทานกลาววาในโลกันตนรกนั้นมีความมืด ทานลอทายเปนที่ยิ่งที่ผมไมยิ่งกับ
ทานละ เอากันมืดตื๋อ ไมมแี สงสวางจากเดือนดาว จากแสงพระอาทิตยเปนสถานที่ที่มืดมนจริงๆ
เออ.. ทานเลนลอศัพททับๆ กันแบบนีผ้ มก็รําคาญ ไมอานก็ไมได สามารถหามเสียซึ่งความบัง
เกิดขึ้นแหงจักษุวิญญาณ เลยไมตองรูเรื่องกัน เปนอันวามองอะไรไมเห็นทั้งหมด งายๆ ดีกวา ไมมี
ดาว ไมมเี ดือน ไมมีแสง พระอาทิตย แตแสงที่จะปรากฏในโลกนีไ้ ด ก็คือแสงของพระพุทธเจา

ในขณะใดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวันไหนวันนัน้ จะ
ปรากฏวา แสงขององคสมเด็จพระจอมไตร ลอดเขาไปสูในโลกนี้นดิ หนึ่งแว็บหนึง่ เหมือนกับ
สายฟาแลบ นี่เปนอันวาโลกนี้จะมีแสงเพียงแคชั่วขณะหนึ่งเทานั้น
ทานกลาวตอไปวา บรรดาสัตวที่จะเกิดในโลกันตนรกนี้ มีรางกายใหญโตชอบลงทายวายิ่ง
นักผมไมนกั กับทานละ แลวก็มีเล็บมือเล็บเทายาว นี่ลงทายวาหนักหนาอีกดวย ผมไมเอาขอตัดออก
แลวก็ตองมีเล็บมือเล็บเทาเกาะอยู คือใชเล็บมือเล็บเทาเกาะอยูตามเชิงเขา เปนอันวา โลกันตนรกนี้
ขออธิบายใหฟงวามันเปนเขาลูกใหญจริงๆ แลวก็อยูที่สดุ ของโลก
ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดมโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สําหรับ โลกัน
ตนรก นี้จะบอกให ตั้งศูนยจุดไววาเราจะไปทางดานทิศตะวันตก เมื่อเดินไปตามทางทิศตะวันออก
จะไปพบทาง 4 แพรง คือจากที่เราเดินไปสายหนึ่ง แลวมีทางขึ้นทางซาย เปนทางเดินคอยๆ ลาดขึน้
ไปสายหนึ่ง อีกสายทางขวาเปนทางชันจากนั้นปลายทางจะสูลงต่ําคอยๆลงต่ํา ถาถึงที่สุดทางนั้นจะ
เลี้ยงซายนิดหนึ่ง เปนชองวางเชื่อมระหวางโลกมนุษย เทวโลกและยมโลก เลี้ยวซายนิดหนึ่งที่เรา
เรียกวาตะวันออกเฉียงเหนือก็ไมผิด
ในจุดนั้นเราจะเห็นเปนภูเขาใหญ ภายในเปนถ้ําที่ใหญโตมโหฬารมากมองเขาไปภายในจะ
มีแตความมืด หาแสงสวางไมไดเลย แตทวาเราอาศัยอทิสสมานกายที่เปนทิพย มีอารมณทั้งหมด
เปนทิพย เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอยางในถ้ําใหญนั้นได คือ โลกันตนรก และในที่นนั้ นั่น
แหละ เราจะไดมองเห็นวาบรรดาสัตวทั้งหลาย มีรางกายใหญโต มีเล็บมือเล็บเทายาว ใชเล็บมือเล็บ
เทาเกาะเชิงเขาคือขางถ้ํา ไตไปไตมา เขาทัง้ หลายไมมองเห็นกัน ในระหวางถ้ํานั้นมีความเย็นสูงมาก
ผมไมสามารถจะเอาอะไร มาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษยนไี้ ด เครื่องทําความเย็น
ทั้งหลาย ทีว่ าเย็นหรือวาตูเย็น ที่เราทําน้ําเปนน้ําแข็งได ถาเราจะเอาแสนมาคูณ ก็ยงั มีความเย็นไม
เทากับ ความเย็นใน โลกันนรก นี่มันเย็นจริงๆ
ที่มันเย็นอยางนี้ ก็เพราะวาบรรดาสัตวทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ ก็เปนสัตวทมี่ ีความ
เย็นของใจ เธอมีอารมณใจที่เย็นที่สุดในสมัยที่เปนมนุษย สําหรับความเย็นของบรรดาสัตวทั้งหลาย
นี่เก็บไวกอน เพราะวาจะพูดถึงลักษณะของสัตวในถ้ํานีน้ อกจากจะมีถา้ํ ใหญโตแลว มองลงไปสวน
ลึก เราก็จะเห็นน้ําใส เต็มไปดวยความเย็น น้ํานี่เย็นมาก แตความเย็นของน้ําเปนอันตรายกับรางกาย
คือไมใชวาตกลงไปแลวเปนกอนน้ําแข็ง ไมใชอยางนัน้ รางกายเราจะแข็งไปดวย เหมือนกับเอาขอ
บงมาใสในตูเย็น ไมใชอยางนั้น แตน้ําเย็นนี่มันเปนน้ํากรดที่มีความคมจัด ลองคิดดูเย็นจัด หนาวจัด
มีความคมจัด สามารถจะละลายสัตวทั้งหลาย รางกายของสัตวทั้งหลายที่ตกลงไปในน้ํามัน ให
ละลายหายไปในพริบตาเดียว บรรดาสัตวทั้งหลายจะมีทงั้ ความเจ็บ ทัง้ ความแสบ ทั้งความเย็นเขา
มาทับถม จะเกิดทุกขเวทนาอยางสาหัส
ที่นี้มาพูดถึงอาการของสัตวนรกทั้งหลายเหลานี้ ที่ตกนรกขุมนี้ ก็รูสกึ วามีปริมาณมาก มี
ปริมาณไมนอย ถาเราจะเทียบกันกับ “โรรุวนรก” หรือ “มหาโรรุวนรก” นรกทั้งสองนี้ยังมี

ปริมาณของสัตวนรกนอยกวา โลกันตนรก ถาเราจะไปเทียบกับ “อเวจีมหานรก” ผมก็เห็นวาจะ
ใกลเคียงกัน ถาจะถามวา เราจะเห็นไดอยางไรก็บอกวาการไปมีสภาพเปนทิพย นี่ผมพูดนี่แนะนําให
ทาน ที่ไดมโนมยิทธิ รูจักใชอารมณของตนใหถูกตอง ทีก่ ลาวนี่กลาวตามพระบาลี พระบาลีนะทาน
พูดไวไมผิดถาบังเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นนั่นคือเราเปนผูผิด เพราะวาเรามีอารมณไมละเอียดเทากับ
ทานผูบัญญัติศัพท หรือกลาวเรื่องราวนี้มาคือ พระพุทธเจา
บรรดาสัตวนรกทั้งหลายเหลานั้นเต็มไปดวยความหิว เพราะวาไมมีอะไรจะบริโภค ตางคน
ตางไตไปตามขางๆ ขอบของอะไรละ ขอบของถ้ําใหญ บรรดาแงหินทั้งหลายที่เต็มไปหมด มันมีแง
หิน แงหินที่ปรากฏออกมาก็เปนแงหินที่เต็มไปดวยความคม เชือดเฉือนรางกายของสัตวทั้งหลายที่
ผานไปใหเปนแผลทั้งตัวเหวอะหวะ เลือดไหลโทรมอยูตลอดเวลา เธอทั้งหลายเหลานั้น ถูกความ
เย็นเผาผลาญไมใชความรอน ถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไมมแี รงเคลื่อนตัวไปไหนอยูแ ลวแตก็
ตองไป ไปเพราะอะไร ไปเพราะวาแงหนิ ทั้งหลายที่กระทบตัวอยูน ั้นมันบาดเปนแผลเหวอะหวะ....
เจ็บ ก็ตองการจะไตไปเพื่อหนีใหพน จากความคมของแงหิน แตวาจะไปทางไหนก็ตาม ไปเกาะหิน
อันไหนก็ตาม มันก็คมบาตรตนอยูนนั่ เธอทั้งหลายก็กระเสือกกระสนเพื่อจะหนีความคมของหิน
เปนอันวาไตกนั ไปอยางนัน้ เลือดโทรมกาย ความหนาวเหน็บเจ็บทรวงก็ปรากฏ ตางคนตางก็รอง
ครวญครางเรียกวาหาความสุขหาการเงียบเสียงไมได และการไตไปของเธอทั้งหลายเหลานัน้ มอง
ไมเห็นแมแตมือและเทาของตน ตางคนตางกระเสือกกระสนไป เพื่อจะใหพน จากความหนาวเย็น
และความคมของหินที่บาดตน บรรดาสัตวทั้งหลายเหลานี้มีทุกขเวทนาอยางสาหัส
ครั้นปรากฏวาสัตวบางตนไปกระทบกันเขา เมื่อกระทบรางกายซึ่งกันและกัน รางกายของ
สัตวทั้งหลายเลหานั้นมีลักษณะไมเหมือนหิน มันมีความนุมนิ่มดีกวา บรรดาสัตวทงั้ หลายเหลานัน้
ที่มีความหิวอยูแลว ก็เขาใจวา ของทั้งหลายเหลานัน้ ที่เรากระทบเปนอาหาร ตางคนตางเอาเล็บจิก
เนื้อซึ่งกันและกัน เมื่อไดเนื้อมาแลวก็เอาใสปากของตัว ตางคนตางปล้ํากัน ตางคนตางจิก เนื้อซึ่งกัน
และกันก็เห็นวาจะไมทนั จะไดกิน เห็นทีไรไมทันไดกินสักที ไอมือ และเทามันก็ปลอยจากการเกาะ
หิน ปล้ํากันแบบนั้นก็หลนลงในน้ํา เมื่อหลนลงไปในน้ํา เราะเห็นกระแสน้ําที่เต็มไปดวยความใส
และความเย็น มีควันพุง ขึ้นมา ปรากฏวาเปนน้ํากรด คอยๆ ละลายเนื้อและหนังของสัตวไปทีละ
นอยๆๆ แตวาเร็วมาก มองไปชั่วเวลา 2-3 นาทีจะเห็นวารางกายของสัตวทั้งหมด ไมมีเนื้อไมมีหนัง
เหลือแตกระดูก กระดูกก็ดนิ้ ดิ้นไปดิ้นมา ถึงแมวาเหลือแตกระดูกสัตวตัวนี้มันก็ไมตาย มีการแสบ
หนักขึ้นในไมชาถูกทรมานพอสมควร รางกายมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม เมื่อมีเนื้อเต็มขึน้ มาใหมตอนนี้
น้ํากรดไมทําอันตราย แตความเย็นและความแสบยังปรากฏ บรรดาสัตวทั้งหลายเหลานัน้ ก็วาย
กระเสือกกระสนเขาหาฝง แตความจริงเธอก็ไปแบบเดาบางตัวก็วายไปหากลางโนน กลางถ้ํา กวา
จะไปหาผนังถ้ําไดกแ็ สนจะลําบาก ตอนนัน้ ถาเจ กันเขาก็จิกเนื้อกันกินน้ําอีก ปล้ํากันไปปล้ํากันมา
ตางคนตางจะจิกกินซึ่งกันและกัน ตอนนีน้ ้ํากรดก็แผลงฤทธิ์ใหม คอยๆ ทําลายเนือ้ และหนังของ
สัตวทั้งหลายเหลานั้นที่กําลังจะกินกัน ออกไปทีละนอยๆ จนกระทั้งหมดตัวเหลือแตกระดูก

ลอนจอน กระดูกก็ดิ้นเราๆ ดิ้น... ไมรูจะอธิบายวาอยางไร มันดิ้นสุดฤทธิ์ สักครูหนึ่งก็ปรากฏวามี
เนื้อหนังขึน้ มาร คอยๆ เกิดเปนรางกายขึ้นมาใหมคราวนีว้ ายมาวายไป ไปเกาะฝงไดก็ไตขึ้นไปขาง
เขา ก็ถูกความคมของบรรดาหินทั้งหลายเหลานั้นบาดเอาเลือดไหลโทรม
นี่เปนลักษณะของสัตวนรกใน โลกันตนรก ผมก็ขอพูดยอๆ ยอๆ พอไดความ ทั้งนี้ก็เพื่อ
เปนแนวทางของบรรดาทานทั้งหลายที่ไดมโนมยิทธิ จะไดหาทางไปสูที่ๆ นั้น หาทางพิสูจนคําสั่ง
และคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีนี้เราก็มาวากันถึงวา อํานาจความดีหรือความชั่ว ที่บรรดาสัตวทั้งหลายเหลานี้ที่มโี อกาส
ไปตก โลกันตนรก นรกนี้เปนนรกขุมเย็น ผมบอกทานแลววาบรรดาสัตวทั้งหลายเหลานี้ที่จะไปตก
นรกก็เพรา.. ตกเพราะความเย็น เย็นตรงไหนละ กรรมของเขามันกรรมเย็น ไอกรรมก็คือกรรม
อกตัญู ไมรคู ุณคน แลวก็ไมมองเห็นโทษของคน ทานบอกวาสัตวทงั้ หลายที่กอกรรมทําเข็ญไว ที่
จะตองตํานรกขุมนี้ก็คือ เคยประกอบกรรมที่รายกาจหยาบชามาก ไดแกการประทุษรายบิดามารดา
หรือการทรมานบิดามารดา โดยการปราศจากความกตัญูรูคุณ ความจริงคุณของบิดามารดานี่
เหลือลน ถาเราไมมีบิดามารดา เราลองคิดซิวา เราจะมีรา งกายขึ้นมาไดไหม ไมเหมือนกับคนจัญไร
ที่คิดวาบิดามารดาไมไดตั้งใจใหเราเกิด ความจริงหากวาทานไมตั้งใจใหเราเกิด แลวเราเลือกเกิดมา
ทําไม เมื่อเราเกิดมาแลว ถาหากวาทานไมรักไมเมตตาเรา ทานปลอยเราๆ ก็ตาย คลอดมาแลวทาน
ไมสนใจเราก็ตาย แตวานี่ทา นผูมีคุณ เมื่อเราเกิดมาแลว ทานจะตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามที ปรากฏวา
ลูกนอยนี้เกิดขึน้ ในครรภของมารดา มารดาก็ประคับประคอง บิดาก็พยายามทะนุถนอมไมให
มารดาทํางานหนัก เกรงวาลูกนอยในครรภจะตาย นีเ่ จตนาของบิดามารดาดีขนาดนีจ้ ะมานั่งพูดถึง
คุณอีก 3 ปก็ไมจบ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะผมเปนคนชอบบูชาคุณบิดามารดา นี่ไมใชอวดหรือบูชา
คุณบุคคลผูมีคุณ แมแตใหขา ว ใหน้ํากิน เพียงแคขาวตมสักกระบวย ขาวสวยสักทัพพี น้ําสักหยด
หนึ่ง นี้เราก็ตอ งถือวาเปนผูมีคุณ
แตบรรดาสัตวทั้งหลายที่มาตกนรกนีไ้ มไดมองเห็นคุณงามความดีของบิดามารดา ผมจึง
บอกวาเขาเย็นมาก ใจเขาเย็นจนกระทั่งไมมีความรูสึกวาบิดามารดามีคุณ สามารถจะทรมานทานได
กลั่นแกลงทานได มีความอกตัญูเห็นวาบิดามารดาเลวกวาตนได และทานบอกวาเหมือนกับคนมี
ตามืดมองไมเห็นคุณนี่ประการหนึ่งแลวอีกประการหนึ่งทานก็กลาววา เปนคนที่หาคุณไมได ไดแก
การคิดประทุษรายกับบุคคลที่มีคุณ คือมีครูบาอาจารยเปนตน ครูบาอาจารยที่สอนตนใหมีความรู
คําวา “ครู” นี่ไมไดหมายถึงวาตองอยูในโรงเรียน คนที่แนะนําสั่งสอนใหเรารูจกั ดีรูจักชัว่
จะเปนคนสูงสุดตั้งแตพระมหากษัตริย ลงมาถึงคนยากจนเข็ญใจของทานก็ตามที อันนี้องคสมเด็จ
พระชินศรีกลาววาเปนผูมีคุณ คนที่ใหวิชาความรูเรา คือเขาทั้งหลายเหลานั้น ไมใชเรานะ คําวา
“เรา” เดีย๋ วจะหาวา เกณฑวาบรรดาพวกทานทั้งหลายเปนสัตวใน โลกันตนรก ละก็ซวยจัด หรือวา
พวกเราใครบางที่มีความรูสึกอยางนี้ มีขึ้นจะไปก็ตามใจเถอะนะ แตผมไมอยากใหทา นไป ถาไปๆ
ชมละก็ไป อยาไปอยูนะ พยายามพิจารณาใจของเราใหดี

รวมความวาสัตวนรกที่มาตกในนรกขุมนี้ ก็เปนสัตวทปี่ ระกอบไปดวยความอกตัญู ไม
รูคุณ คือไมรูคุณความดีของบิดามารดาประการหนึ่ง ไมรูคุณงามความดีของครูบาอาจารย ครูบา
อาจารยนี่อยาลืมนะ ผมไมไดหมายความวาจะตองเปนครูในโรงเรียน แมแตเพียงเด็กเล็กๆ ถาชี้
หนทางที่เราหลง บอกความไมเขาใจที่เราไมเขาใจอยู ใหเราเกิดความเขาใจ แมแตคําเดียว คน
ประเภทนี้ทานกลาววาเปนครูแลวก็ครูนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา มีคุณอยางยิ่ง
เราจะเห็นวาในสมัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเสวยพระชาติเปน “พระเจาสุตโสม”
เวลานั้นมีคนจะมาสอนอรรถธรรมแกพระองค แตวาเขาเปนคนจน เมื่อเวลาเขาไปศึกษาธรรม เพียง
แคธรรมะคําสอนเพียงแค 4 บาท เปนภาถาบทหนึ่งเทานัน้ องคสมเด็จพระภควันตซงึ่ เปนกษัตริย ก็
ทรงใหครูนั่งบนพระแทนทีพ่ ระองคเคยประทับ แลวพระองคก็เสด็จมานั่งกับพื้นขางลาง เปนการ
บูชาครู นี่องคสมเด็จพระบรมครู ทรงมีความกตัญูรูคุณถึงเพียงนี้
แตทวาบรรดาสัตวทั้งหลายที่มาเกิดใน โลกันตนรก นี้ ไมมีการรูสึกในคุณของบุคคลที่มีคุณ
คือไดแกครูบาอาจารย สามารถจะทําลายครูบาอาจารยไดทุกอยางหรือทําลายบิดามารดาไดทุกอยาง
พอแมที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของทาน ทรมานทานไดนินทาวารายทานได อิจฉาริษยาทานได ครูบา
อาจารยที่สั่งสอนวิทยาการตางๆ ก็เชนเดียวกัน มองไมไดเห็นความดีของครูบาอาจารย เปนคนจม
อกตัญูไมรูคุณคนสามารถจะทําลายความดีของครูบาอาจารยใหพินาศไป ตามเจตนารมณของตน
เชน พระเทวทัต แตวา พระเทวทัต นั่นยังมีความดีกวาพวกนี้อยู เพราะกอนทีจ่ ะตายนึกถึงความดี
ขององคสมเด็จพระบรมครู จึงเลี่ยงไมตอ งตกนรกขุมนี้ ไปลง อเวจีมหานรก เพราะตอนนั้นมี
ความรูสึกตนวาผิด มีการขอขมาโทษตอพระบรมครู
นี่เปนอันวานรกขุมนี้เปนที่อยูของคนอกตัญูไมรูคุณคน
คือไมรูจักสภาวะของคน
สามารถทําลายสรางจิตใจ คือทําลายความดีของบุคคลผูมีคุณ บิดา มารดาเปนตน ไดคนประเภทนี้
ไมมีความรูสึกดี ไมมีความรูสึกชั่ว ผมจึงกลาววาเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไป
จนกระทั่งไมมีความรูสึกอะไร วาโทษอันใดที่มันจะเกิดกับเราเพราะอาศัยการอกตัญูไมรูคุณคนนี่
ไมมีสําหรับเขา ผมจึงเรียกวาเขาเย็นไมมีความรอน
เอาละบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ตามที่องคสมเด็จพระชินวร ทรงแนะนํามาอยางนี้
รับฟงแลวก็ฟง กันไวกอน เพื่อเปนการเปลื้องความสงสัย ในการแนะนําขององคสมเด็จพระชินวร
จงใชมโนมยิทธิติดตามคําแนะนํา ขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไปดู จะ
ไดทราบชัดวา คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครูจริงหรือไมจริงเพียงใด จะวากันไป
เวลามันก็หมดแลวในวันนี้ ก็ขอความสุขสวัสดิจงมีแกทานผูรับฟงทั้งหลาย
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เวมานิกเปรต
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 ในที่สุดความตายมันเขามา 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 ้งั หมดเราจะหาทางเลี่ยงดวย
อาการอยางไร รวมความวามันจะมีเหตุอยางนี้ไดกเ็ พราะอาศัยความเกิดเปนปจจัย
อันดับตนขอบรรดาทานทั้งหลายรวบรวมกําลังใจของตน ไมใชเฉพาะเวลานี้ผมถือวาตอง
ใชอาการอยางนี้ตลอดยี่สิบนีช่ ั่วโมง นั่นก็คอื สํารวมใจอยูใ นขอบเขตของความดี อันดับแรกกําหนด
รูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจ
เขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู เปนการคุมสติสมั ปชัญญะ 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 เพราะวาเราจะถืออารมณคุมอารมณ 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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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 อันนี้ไมรูวาเสียงอะไร
เหมือนกันอาตมาเคยโดนบอยๆ ไดพบบอยๆ เมื่อฝกในตอนตน แลวรายการตอไปทันทีจะมีปรากฏ
คลายๆ กับคนเดินผานไปผานมา แลวคนเขาเขามานั่ง ตอนนี้ก็ขอไดโปรดทราบวาผูที่จะผานไป
ผานมาหรือจะมานั่งใกลๆ นี่ ผีธรรมดาเขาไมได ในทางเจริญพระกรรมฐานพวกนั้นไมใชผี 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 ที่มาวันนี้มปี ริมาณของจิตจํานวนของจิตทีม่ ี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 ถามีอารมณจติ ชินจนกระทั่งทรงศีล 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
สมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสตั้งแตงา ยๆ คือหาทางไมไปนรกเสียเลย วิธีนี้ก็เปนวิธีแบบเดียวกับที่
ปฏิบัติมา แตใชอารมณเสริมอีกนิดหนึ่ง คือทานแนะนําบอกวา ใหพิจารณาขันธ 5 คือรางกายวามัน
ไมใชเรามันไมใชของเรา มันเปนแตเพียงธาตุสี่เขามาประชุมกันชั่วคราว 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
คําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงแนะนําใหเราปฏิบตั ิในศีล 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 เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทไมลมื ความตาย 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
เห็นวาอารมณของบรรดาทานพุทธบริษัทที่นั่งกันอยูเวลานี้มีปริมาณเกินกวา 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 จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมดเวลา
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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
ทีนี้เราก็นั่งนึกวาสภาพของเราที่อยูในครรภมารดานั่งคุดคูอยู ความเปนอยูตองอาศัยมารดา
เปนสําคัญ ทานกินรอนจัดเราก็แยทานกินเผ็ดจัดเราก็แย ทานกินเปรีย้ วจัด เค็มจัด เราก็แย มัน
ทรมานที่สุด แถมปวดเมื่อคุดคูอยู ดินแดนนั้นเต็มไปดวยความสกปรก ก็มานึกดูวาครรภมารดาของ
เรานี้เต็มไปดวยความสกปรกแลวเราเกิดมาจากไหน เกิดมาจากสิ่งโสโครกที่เรียกกันวาสกปรก ที่
สืบเนื่องมาจากมารดา แลวรางกายของเราละ ออกมาแลวมันสะอาดหรือสกปรก ที่น่งั อยูเวลานีน้ 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

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

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

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

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

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

ตอไปก็ขอตอไป หลังจากฉันน้ําแลวก็ปรากฏวา ทรงพาพระเสด็จเดินไปที่บาน นายจุณฑ
พอไปถึงบาน บาน บานนายจุณฑ พอรุงขึ้น นายจุณฑ ก็จัดเลี้ยงเปนพิเศษ ฆาเนื้อหมูอยางมาก
(ไอเนื้อหมูนี่กแ็ ปลกันไปกันมานัน่ แหละ ความจริงเปนบาลี เฝอไปดวย มันหมูจริงๆ ไมใชเห็ดหมู
เห็ดฟาง อะไรไมใชอยางนัน้ ตอมาพระพุทธเจาทรงยืนยันเบื้องหลัง) ฆาหมูมากใชเนื้อสุกรออน
ทําอาหารเลี้ยงพระแลวก็พระตอนนัน้ เปนแสนนะ ไมใชเปนรอย พระประชุมกันคราวนัน้ เกือบสอง
แสน ถาหาเห็ดก็คงไมพอกิน คนก็มากจึงตองฆาหมูมาก แลวก็ตองใชอาหารมาก
ตอมาขณะที่เขาปรุงอาหารเพื่อจะถวายพระ เนื้อสุกรออน กระทะนี้เปนเนื้อสุกรออน เขา
ถือวาเนื้อหมูออ นๆ นั่นเหมาะกับธาตุพระพุทธเจา บรรดาเทวดากับพรหมก็รวมเอาของทิพยมา
โปรยรวมผสมดวย ของทิพยนี่ไมเหมาะกับธาตุพระทั้งหมด ถาพระทั้งหมดฉันเขาไปจะตายจะยอย
ไมออก พระทัง้ หมดไมทราบแตพระพุทธเจาทรงทราบ เวลาที่ นายจุณฑ นําอาหารมาถวาย จึง
บอกวา จุณฑ อาหารทีท่ ําดวยเนื้อสุกรออนทัง้ หมดมาถวายตถาคตแตผูเดียว พึงอยาถวายพระอืน่
ความจริงทานปวยขนาดนัน้ การอยากฉันในอาหารยอมไมมี เมื่อฉันเสร็จก็บอกให นายจุณฑ ไป
ฝงใหหมด แลวก็แจงใหทราบวาอาหารชุดนี้เทวดากับพรหมเอาของทิพยมาโปรยลง ธาตุของพระ
อื่นไมสามารถที่จะยอยได
เมื่อพูดถึง นายจุณฑ ก็พูดไปเลย เมื่อ นายจุณฑ ฆาหมูเอง ตองถือวาฆาหมูจริงๆ ตอมา
เมื่อใกลจะนิพพาน พระพุทธเจาทรงเรียก พระอานนท เขาไปวา อานันทะ ดูกร อานนท วาถา
ใครเขาตําหนิอาหารที่ นายจุณฑ ทําถวายตถาคตกับพระสงฆแลว ก็จงบอกวา อาหารทีถ่ วายให
ตถาคตเอง อานิสงสสูงสุดมีอยู 2 คราว อาหารคราวแรกคือ วันที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ไดแกอาหารของ นางสุชาดา อาหารที่มีอานิสงสสูงสุดที่สุดวันที่สองไดแกอาหารของ นาย
จุณฑ ก็คือวันนิพพาน ทานบอกวา นายจุณฑ ถวายกับพระพุทธเจาพรอมไปดวยพระอริยสงฆ
ทั้งหลาย เปนอาหารที่มีอานิสงสสงู สุดในการถวายพระพุทธเจา เหมือนกับอาหาร นางสุชาดา
หลังจากนั้นมาพระพุทธเจาก็ทรงลา นายจุณฑ ไปสูว ิหารระหวางนางรังทั้งคูใน เมืองกุสิ
นารา ตรงนัน้ เขต เมืองกุสนิ ารา อยูแลว อยาลืมวาพระพุทธเจานะปวยมากแลวนะ ตอนนัน้ ปวย
อยางหนัก ทานเดินไปๆ เพราะปวย ทานปวยอยูแลว อยาถาม ทานปวยกอนหนานัน้ คือกอน 3
เดือน เมื่อถึงกลางเดือน 3 ถึงกลางเดือน 6 มัน 3 เดือนพอดี แสดงวาปวยยัง้ ไมอยูจนกระทัง่ ตัดใจ
ปลงอายุสงั ขาร คือตัดสินใจวาตาย และเมือ่ พระพุทธเจาปวยมากอาการปวยพระพุทธเจาเปนอะไร
ตามบาลีวา ขันธิกาพาธ คําวา ขันธิกาพาธ นี่เปนโรคทางทองถายเปนโลหิตสดๆ แสดงวา
เลือดออกจากลําไวมาก แสดงวาลําไสอักเสบกระเพาะอักเสบมาก อาตมาก็เปนโรคนี้ นี่โรค
เดียวกัน ยังถายไมเปนเลือด ถายเปนเลือดก็นิพพานเมื่อนั้น นิพพานหรือไปนรกก็ไมรู คงนิพพาน
สักแหงไมบนก็ลางนะ

ก็เปนอันวา พระพุทธเจาทรงถายเปนโลหิตสดๆ ถายแลวก็เขาไปนอนกับที่มี พระอานนท
ถวายงานพัด และมีพระอีกองคถวายงานพัด พระอีกองคจําชื่อไมได เมื่อมีพระมาถวายงานพัด
พระอานนท ก็ไปเกาะสลักประตู ยืนรองไหวา เวลานีพ้ ระพุทธเจาจะทรงนิพพานแลววันนี้ เราเอง
ยังเปนเสขบุคคล คําวาเสขบุคคลนั้นคือ เปนพระอริยเจา อริยเจายังไมเปนพระอรหันต อรหันตนี่
เขาเรียก อเสขะ คือไมตองศึกษา เอาใหม เสขบุคคลคือ บุคคลยังตองศึกษาอยูอเสขบุคคลคือ
บุคคลยังตองศึกษาอยุอเสขบุคคลคือ บุคคลเลิกการศึกษาแลว ไมตองศึกษาตอไปในการตัดกิเลส
ไดแกพระอรหันตตัดแลว ถาจะศึกษาก็ศึกษาวิชาอื่นเปนกรณีพิเศษ เรือ่ งการตัดกิเลสไมตองศึกษา
กัน เวลานีเ้ รายังเปนเสขบุคคล คือเปนพระโสดาบัน ในเมื่อพระพุทธเจานิพพานแลว ตอไปไมมีครู
คําวา ศาสดาแปลวา ครู ไมมีศาสดาจะสอนเรา เราก็เลยไมไดเปนอรหันต
พระพุทธเจาทรงทราบจึงใหพระไปเรียก พระอานนท มา ถามวา อานนท ยืนรองไห
ทําไม ความจริงทานทราบแลว พระอานนท ก็เลาใหฟง พระพุทธเจาจึงบอกวา อานันทะ ดูกร
อานนท วิชาความรูใดที่ตถาคตสงวนไวเพื่อครู นัน่ หมายความวา วิชานี้เราไมสอนลูกศิษย เก็บไว
ดีแตผูเดียว ไมมีในตถาคตวิชาใดที่ตถาคตมีแลว ตถาคตสอนทุกอยางแลวทั้งหมด เมื่อตถาคต
นิพพานไปแลวขอทุกคนถือวาคําสอนของตถาคตเปนศาสดา คือพระธรรมคําสอนขององคศาสดา
ถือเปนครู ใหเลือกเอาวาตอนไหนควรแกตน เพราะคําสอนนะไมจาํ เปนตองใชทุกถอยคํา เพราะ
ทานเทศนเหมาะกับคนบางคน บางหมวดเหมาะกับคนบางคนก็ถา เลาไปเวลามันยาวนานมาก
ก็รวมความวา แนะนํากับ พระอานนท และแนะนําตอไปวา อานันทะ ดูกร อานนท เมือ่
ตถาคตนิพพานแลว วันรุง ขึ้นที่ พระมหากัสสป จะทํา มหาสังคายนา ความจริงวันนัน้ พระ
มหากัสสป ไมอยู พระพุทธเจานิพพานนี่ พระมหากัสสป ไมทราบ ไปธุดงคยังไมกลับ ทานบอก
วาวันรุงขึน้ มหากัสสป จะทําสังภายนาวันนัน้ เธอจะไดบรรลุอรหันต ทรงพยากรณไวกอน แลวคน
ตอไปไดฟงเทศนของ อานนท จะไมอิ่มไมเบื่อในการฟง อยากจะฟงเทศนตลอดไปเพราะไมอิ่ม
เมื่อตรัสอยางนั้นแลว ก็ปรากฏวา พระอานนท ทานก็ทราบ ตอมาบรรดาเทวดากับพรหมมอง
หนาพระพุทธเจาไมชัด ก็พากันนินทาพระองคนี้ขวางหนาเรา แนะความจริงใชตาทิพยมองเลยหัว
พระไปก็ได พระพุทธเจาบอก นี่คุณ เธอถอยหลังไปนิดซิ นี่เทวดาเขาหาวาบังหนาเขา เขาเห็นหนา
ตถาคตไปถนัด หลังจากนัน้ ไปก็ถึงเวลานิพพาน เลาลัดๆ มันยาว จะไมไดนิพพานกัน เวลามันหมด
ไป 30 นาที แลวใหมนั ตอไปอีก
เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจาเขานิพพานมีพระเขามาประชุม ก็มีประกาศกันใหญแตกอนที่จะ
ถึงนิพพาน พระอานนท เขาไปกราบทูลใหทรงทราบเวลานี้ เทวดากับพรหมโปรยปรายดอกชบา
ลงมาบูชาพระพุทธเจาขนาดคนเดิมหากันตองลุยแคเขาเต็มบริเวณนะ ดอกชบาทานบอกใหญเทา
กระดง

เปนอันวา พระพุทธเจาก็เลยบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ทีเทวดาบูชาตถาคตดวย
อามิสบูชา อามิส แปลวา สิ่งของ เปนของดี มีประโยชนสามารถไปสวรรคได ไปนิพพานได
เหมือนกัน แตวาการบูชาทีด่ ีที่สุดนั่นคือ ปฏิบัติบูชา คือบูชาดวยการปฏิบัติ จะมีอานิสงสไป
มากกวานัน้ อยางที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทําวันนี้ ถวายสังฆทานอะไรก็ดี นีก่ ็เปนอานิสงสบูชา
ดวย ปฏิบัติบชู าดวย ประเดี๋ยวตอนบาย 2 โมง เจริญกรรมฐานกัน เปนปฏิบัติบูชาตรง การรักษา
ศีลก็เปนปฏิบตั ิบุชาการใหทานก็เปนปฏิบตั ิบูชา การมีเมตตาสงเคราะหซงึ่ กันและกันก็เปนปฏิบตั ิ
บูชาการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เปนปฏิบัติบูชา ยินดีกบั บุคคลที่เขาไดดี ไมอิจฉาริษยาเขาก็เปน
ปฏิบัติบูชา
ทาน พระอนุรุทธ ก็นงั่ ดานปลายเทา เขาฌานตาม พระอื่นก็เขาฌานหรือหลับฌานหรือ
ซึมฌาน นากลัวจะซึมตามนะ อรหันตปฏิสัมภิทาญาณนับไมถวนเวลานั้น เต็มพรึบหมด ติดตา
พระพุทธเจาไมได แตมีพระวิชชาสามตามไดเฉพาะพิเศษจริงๆ พระอานนท ก็ยองไปถามวาเวลา
นี้พระพุทธเจานิพพานหรือยัง เพราะการเขาฌานนี่ลักษณะเหมือนตาย จิตสงบ เขาฌานเจาเวลา
นั้นเขาใจวาจะเปน นิโรธสมาบัติ เพราะวานิโรธสมาบัติดับความรูสึกทั้งหมด ไอการปวดการ
เมื่อย การเสียดตางๆ มันไมปรากฏ ก็เปนนิโรธสมาบัติ อานิสงสมาก พระอานนท ก็ยองไปถาม
พระอนุรุทธ เวลานี้พระพุทธเจาไปนิพพานหรือยังในตอนตนๆ นะ เมือ่ กายสงบแลว พระอนุรทุ ธ
ก็บอกวา ยัง เวลานี้อยูฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 เปนรูปฌาน แลวก็ไปอรูปฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ที่เรียกวา สมาบัติ 8 ไปฌานแตละชัน้ ก็พักอยูเฉพาะมีความสุข พอใจก็ขยับไป 1 ฌาน เมื่อถึง
อรูปฌานที่ 4 แลวก็ถอยหลังมาอรูปฌานที่ 3 พักชั่วคราว ถอยมาถึงอรูปฌานที่ 2 พักชั่วคราว ถอย
มาถึงอรูปฌานที่ 1 พักชั่วคราวตอไปก็เขารูปฌานที่ 4 ทรงอยูตามนั้นตลอดเวลา เมือ่ ถึงเวลาแลวก็
ทรงนิพพาน นิพพานเวลาไหน เวลาเทาไหร เวลาศูนยนาฬิกา เพราะตางคนตางไมรูใชไหม
(หัวเราะ) เวลาศูนยนาฬิกา มันไมมนี าฬิกานะ ตางคนตางไมรูกนั
รวมความวา การที่เทศนแบบนี้ ก็ขอเลาถึงบุคคลอีกคน นั่นคือ ทานโกมารภัจ บุคคลคน
นี้เราไมควรจะเลยไป ทานโกมารภัจ นี่สมัยเมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทานคิดเอาเปรียบ
พระพุทธเจา ทานเปนหมอรักษาใหพระพุทธเจาหายจากโรค ทานคิดวาทานจะชะลอใหตายทีหลัง
ทานใชไหมละ หมอเสียอยาง ถาพระพุทธเจาตายกอนเราก็ไมมที ี่พงึ่ ไมมีใครแสดงธรรมใหเราฟง
ถาเราสงสัย ถาพระพุทธเจาตายทีหลัง เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่
พระพุทธเจาตายทีหลัง เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนพี่ ระพุทธเจาตายทีหลัง
เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่พระพุทธเจาไมยอมฉันยา ถาฉันยานัน้ ไมมที าง
นิพพานจริงๆ ทานโกมารภัจ เวลาที่เขาถวายเพลิงพระพุทธเจาก็เสียใจมาก ก็คิดวาเราไมควรจะ
ก็ถือวาสิน้ ทุกอยาง
ทรัพยสนิ ทั้งหมดไมมี
มีชีวิตอยูตอไปในเมื่อเราสิน้ พระพุทธเจาแลว
ความหมายสําหรับเรา บุตรธิดาภรรยา ขาทาสหญิงชายทัง้ หมดไมมีความหมายสําหรับ

เรา แมแตรางกายแสนจะเลวนี้ก็ไมมีความหมายสําหรับเรา อันนี้เขาเรียกอารมณพระ
อรหันตนะ ทุกคนจําใหดีนะ คนที่จะเปนอรหันตเริ่มตนตองมีอารมณแบบนี้กอน คือ
รางกายไมสําคัญแตลูกสําคัญ ลูกไมสําคัญแตสตางคสําคัญ ดึงกันไปดึงกันมา ก็ยังดีกวา คือวา
ตัดสินใจวาทุกอยางไมสําคัญในเราทัง้ หมด แมแตรางกายก็ไมมีความหมายสําหรับเรา (ขอเลยไป
เพราะมีประวัติแลว เอาเรื่องตอนที่ไมมีประวัติมาคุยกัน)
หลังจากถวายพระเพลิงแลว ทานก็กราบพระบรมสารีรกิ ธาตุ คือพระธาตุขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวเขาปา บานนะไมแวะ เขาปาลึกไปหนอยตองใชคําวาหนอย แลวก็เขานอนในถ้าํ
ขาปลาไมกนิ ไมลุกจากทีน่ อน คิดวาเวลานี้เราเปนคนไมมีอะไรทั้งหมด นี่อารมณอรหันตอยาลืมนะ
แตทานบอกวาระยะตนๆ คนสืบขาวรูไปขอยาอีก (หมอ จําใหดีนะ) คนยองไปขอยาอีกทานก็
รําคาญในคนวา เราตัดแลว เลยเขาปาลึกที่คนเขาไมถึง ใครไมรูไปไหนเขาถ้ําลึกปาก็ลึก ถ้ําก็ลึก
พอเขาไปนอนแลวตัดสินใจ วารางกายจะเปนอยางไรเปนเรื่องของรางกายเราไมสนใจอะไรทั้งหมด
เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตในเมื่อทานนิพพานแลวไปทางไหน เราจะไปทาง
นั้น ไปไดหรือไมไดแตกูจะไปเสียอยางใชไหม ตัดสินใจวาเราจะไป
ทานก็นอนเฉย หลับตาภาวนานึกถึงพระพุทธเจา (ภาวนาวาอยางไร) ทานบอกวา ทานไม
ภาวนา พุทโธ (มายืนขัดคอ) บอกวาไมไดภาวนาวา พุทโธ คิดวารางกายไมมีความหมาย ตัวตัว
เดียว รางกายไมมีความหมาย รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา มันจะพังก็เชิญพัง มันเปน
ปจจัยแหงความทุกข เราไมตองการมันอีก ทานแนะนําเพียงนีน้ ะ ทานมายืนพูดใหฟง อยูน ี่
หลังจากนั้นแลวก็บอกวา ก็นอนหลับจิตมัน่ คงไมหลับตานัน้ หลับ มีแสงเหมือนฟาแลบสวางมากใน
เวลานี้มายืนยันสวางมากทั้งถ้ําไมใชสวางแปล็บเดียวเหมือนทีเ่ ราเห็นนะสวางแปลบขึ้นมาสวางจัด
เหมือนกับไฟหลายแสนแรงเทียน ตอนนี้ยนื ยันนะใครจับโกหกก็ไปจับ โกมารภัจ ไปนิพพาน เวลา
นี้มาคุยนี่ละ ทานบอกวา แสงแปลบเขามาก็มีเสียงประกาศ เสียงพูดดังลั่นมากกองล้ํา วา โกมาร
ภัจ เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม ตอบวาใช เสียงดังเหมือนฟาผาและมี
แสงฟาแลบเสียงพูดอยางนี้ 3 ครั้ง ทานก็หลับเลยไมตื่น หลับไปไหนไปนิพพาน
รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกคน ถานึกถึงเรื่องของ ทานโกมารภัจ ก็ดี องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ใหนกึ ถึงความเปนจริง วาพระพุทธเจาเองในชาตินี้กเ็ ปนลูก
กษัตริย มีทรัพยสินมาก เขาตามใจทุกอยาง พระองคยังเห็นทุกขในการเกิดในการทรงชีวิตอยู
สมเด็จพระบรมครูจึงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมเปนเครื่องพนจากความตายคือ นิพพาน เพราะวา
นิพพานดีกวา ทานโกมารภัจ นีเ่ ปนเชื้อเจานะ เชื้อสาย พระเจาพิมพิสาร มีฐานะดีมากและมี
ความรูดีมากแตวิชาหมอก็กนิ ไมหวาดไมไหว อยางนั้นก็ดี ทานก็ตัดสินใจวา อยางอื่นใดไมใชของ
เรา ก็มที ุกขอยางนี้

ฉะนัน้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทจําคตินไี้ ว เตือนใจตนเอง วันหนึ่งใหคิดไวทุกวัน แตมัน
อาจจะไมเต็มวันไมเปนไร เอาใหไดจริงๆ สักวันละ 5 นาที ไมตองมากนะ คิดวาโลกทัง้ โลกเต็มไป
ดวยความทุกข คนทุกคนในโลกหรือสัตวทั้งหมดในโลกไมมีใครมีความสุข มีแตความทุกข การเดิน
ไปประกอบการงานก็เปนความทุกข ไมไปหาเงินก็มีความทุกข ไมมสี ตางคจะใช โลกมีแตความ
วุนวายมากขึ้นคือ จะมีความเรงรอนความเยือกเย็นจะไมมี ความเรารอนจะไมลดลงมีแตความเรา
รอนมากขึน้ ความแกก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็เปนทุกข อยางนี้เราหนี้ไมไดเลย ความ
ปรารถนาไมสมหวังก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เปนทุกข ทัง้ หมดนี้เราเกิด
เมื่อไหร ตองพบกับอาการอยางนีท้ ั้งหมดแลวในที่สุดความตายก็ทกุ ข เกิดแลวก็ตาย ตายแลวก็
เกิด ในเมื่อเกิดกี่ครั้งมีฐานะเปนอยางไรก็ตาม ตองมีความทุกขอยางนี้เสมอ จุดที่จะหมดทุกขมีอยู
อยางเดียวคือนิพพาน มองเห็นทุกขไมตองยาว แบบนีก้ ็ไดคิดวาการเกิดมันทุกข พอจิตเห็นทุกข
แลวก็จับ นิพพานัง ปรมัง สุขัง อยางนีส้ ักวันละ 5 นาทีกพ็ อ ถาทําไดทกุ วัน เหลือกินเหลือใช
เวลาที่มนั จะตายจริงๆ อารมณนี้จะเขารวมตัว ถามันจะตายจริงๆ ก็จะรู พอเริ่มปวยปบ แมแตปวย
นอยอารมณตดั มันจะเกิดขึ้นเรียกวา อารมณสังขารุเปกขาญาณ มันจะมีความรูสึกวา ทุกอยาง
ไมมีความหมายสําหรับเรา รางกายจะพังก็เปนเรื่องของรางกาย มันจะเปนอยางนี้ จิตจะเปนอยาง
นี้ ถาอยางนัน้ ถาเปนฆราวาส วันไหนเปนอรหันตวันนั้น นิพพานวันนัน้ ถาพระก็ไมจําเปนตองถึง
อายุขัยเพราะวาเปนเรื่องหนึ่งตางหาก ก็รวมความวาขอบรรดาทานพุทธบริษทั ตัดสินใจไวทกุ วัน
เมื่อตัดสินใจอยางนี้แลวยามปกติ เวลาเราทํางานไมใชคิดอยางนี้นะ ทํางานปกติทุกวัน ใหทรง
ความดีไวคือ
1. ไมลืมความตาย
2. เคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
3. พยายามทรงศีลใหบริสุทธิ์
4. ทานการบริจาคพยายามใหไวตามกําลัง อยาใหมากเกินไป มากเกินไปเกินกําลังนี่
เดือดรอนภายหลัง เพราะทานเปนปจจัยตัดโลภะ ตามโลภ ศีลเปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ การ
คิดวา การเกิดเปนทุกขเปนปจจัยตัดโมหะความหลง ตัวสุดทาย
เปนอันวา การแสดงธรรมวันนีก้ ็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ เพราะเขาไป 45 นาที ใครเอาเทป
มา 30 นาทีหนาเดียวก็หมดเจงไปแลว วาจะเลานิทานเรื่องจริงใหฟงสักเรื่อง เมื่อคืนนี้เวลา 3 ทุม
กลับไปจากทีน่ ี่ กอนจะฟงนะ ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา แลวก็ภาวนาคาถาของทานวา สัม
ปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ วาตอกันไปเลยนะ สัมปติจฉามิ นี่ผลก็คือ
1. ขาศึกไมเห็นตัว
2. มีเมตตามหานิยมทุกอยาง เปนเมตตาบารมี

แลวก็ 3 ปองกันอันตรายทุกอยาง ทุกคนภาวนาวา สัมปติจฉามิ นะ แลวก็บทที่ 2 สัมป
จิตฉามิ ถาใครเขากลั่นแกลงเราสักเพียงใด ๆก็ตาม ผลการกลัน่ แกลงนั้นจะตกแกผูกระทําและ
พรรคพวก (โยมรับดีๆ จะ)
ก็รวมความวา สัมปคิจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ ใหทกุ คนภาวนาใหเปนปกติเวลาจะ
ภาวนาใหนึกถึงพระพุทธเจากอน ถาภาวนาคาถา 2 บทนี้ หรือบทใดบทหนึ่งถือวาเปนพุทธานุสสติ
กรรมฐานทั้งนีเ้ พราะวาเปนคาถาที่พระพุทธเจาใหโดยตรง
ตอไปก็เปนเรือ่ งนิทาน นิทานความจริง ความจริงสงสัยมา 3-4 วันแลววางานนี้นกั
ไสยศาสตรจะมาทํา แลวก็เมื่อคืนนีก้ ลับไปที่กุฏิปรากฏวา กระจกหนาประตูนอนแตก เห็น พรนุช
เฝาอยู แตกกระจายมาก ไอหัวหมาชนนะไมแตกมันชนหลายครั้งคอหมาจะหัก แตกระจกมันหนา
พอแตกก็เดินเขาไป พอเขาเลาใหฟงก็เฉยๆ เดินเขาไป ก็ถาม เทวดาชั้นจาตุมหาราช ที่เฝาอยู
ถามวา กระจกมันแตกเพราะอะไร ทานตอบงายวา แตกเพราะตีนยักษ (หมอแตกเพราะตีนยักษ)
พูดกับปาก ถามพูดกับอะไร พูดกับปาก ถามเรื่องราวมันเปนอยางไร
ทานบอกวา มีผูหญิงกลุม หนึ่ง ชายกลุมหนึ่งมุง เขามาทําไสยศาสตรในเขตวัดเมื่องานกอน
โนนเคยเขามาทีแลวเพราะวา กุญแจดานหนึง่ ไมไดไข หมาไปไมไดในรั้ว แกพยายามหักลุกกรงรั้ว
เขามา แกเผาหุน จนกระทัง่ ตนมะพราวตายไปตนหนึง่ แลวก็คราวนีก้ ็ตองการจะเขาเหมือนกัน ก็
บังเอิญมีทหารยืนรักษาการณอยูเขาเดินมาในสภาพปกติ ใครจะไปจับเขาได เพราะเครื่องไม
เครื่องมือขางในมองไมเห็น เขาเดินไปธรรมดาเขาแตงตัวแบบไหน เขาก็แตงตัวแบบพวกเรานี่
สวยๆ เขาอาจจะมานั่งที่ศาลารวมกับเราก็ไดเมื่อคืนนี้ ความจริงไมอาจจะนะ เขานั่งแนนะ เวลา 2
ทุมครึ่งประมาณ พรนุช บอกหมาเหาเสียงเกรียวกราวผิดปกติแสดงวาเขาในรั้วไมได ตอมาสักครู
หนึง่ ไดยินเสียงกระจกเปรี้ยงดังสนัน่ ไอกระจกนีห่ มาชนไมหัก ไมแตก มันชนหลายครั้งแลวคอหัก
กระจกแตกเปรี๊ยะเหมือนของหนักขวางเขาไป มันแตกราวไปหมด หมาทุกตัวนอนรองกลัวแสดง
ความกลัวมาก
แลวก็ตอนหมอจะใหยาฉีด เมื่อคืนกลับไปก็ฉีดยา ก็พอดีพระทานมา ทานบอกวา ตอน
กลางวันนี่จะมีคน 2 พวก แตคถาพูดอยางนี้อาจจะไมมีก็ได เตรียมกลองมาถายหนา มาทุกงานนะ
จะมีผูหญิง 2 คน แตงตัวแบบชาวบานเกาๆ มาลักษณะนีท้ ุกเที่ยว เรียกวาทวมใหญคนหนึ่งทวม
ยอมคนหนึง่ แกวางของปุบแลวรีบกลับไป คนพวกนี้ครั้งแรกที่ ศาลานวราช แตงตัวปอนๆ คลาย
ขอทานนี่ละเขาหอผามาวาง พอแกดูปรากฏวาเปนผายันตสีแดง ก็ทราบวาเขาทําไสยศาสตรก็ให
นที ไปทิง้ น้าํ พอ นที จับเขาปวดไปตลอดแขนเลย
มีครั้งที่ 2 ที่ ศาลานวราช เหมือนกัน เขาวางปุบแลวก็ไปแกดูเปนฟนคนนี่อาจจะเปนฟนผี
ลักษณะเขาทําอันนั้นจับแลวก็ไมเปนไร

มาครั้งที่ 3 ที่ 4 ที่นี่ศาลา 4 ไร นี่ก็มาลักษณะนัน้ แตอีกพวกหนึ่งจะแตงตัวสวย ทาทาง
สุภาพ เรียกทาทางดี เหมือนผูดีชั้นดีแลวก็มีสตางค คนที่จะหาทางเขาไปใกลคือ เขาดานหลัง จะ
เอาเงินมาทําบุญบาง แตวา เหตุผลไมพออยางงานหลอพระนี่ มาตอนนีน่ ั่งลอมอยู 5 คน มีพันเอก
คนหนึ่งที่ทาํ งาน เสนาธิการ ทานเจากรมบอกเปนนองชาย เจากรมเสริม แกเกงมโนมยิทธิแก
บอก เอไอคนจะฆาหลวงพอนี่อยูใกลเหลือเกิน แกก็นงั่ ดูอยู แกเห็นมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึง่ ก็
อาจจะมีเรื่องวันนั้น แตเขาก็ ความจริงเขานั่ง ทําทาดูโนนดูนี่ แตเขาไมดู ไอใจเขาใชคาถา
ไสยศาสตร ฉันก็รู แตกน็ ึกในใจวา สัมปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ บอกของมึงเอามาเทาไร ไม
เทานัน้ นะ เราไมมีเวลาจะรับ ยาม เยิม่ มันเต็มหมดแลว ใชไหม บอกมึงมาเทาไรมึงก็ไปเทานัน้ กูไม
เอาละ ก็ปรากฏวาลักษณะนี้วนั นีย้ ังมี แตคนที่ขึ้นขางบนมาขางหลังนี่ไมมโี อกาสเลนเสียแลว งาน
กอนนั้นขี้เกียจ เขาไปทําทาดี แตงตัวดี ยกมือไหวเรียบรอย อยางผูชายบอกผมอยากจะถามปญหา
ยกตัวอยางทัง้ ๆ ดร. ปริยญญา พูดปาวๆๆ ถาโดยคนมีมารยาทเขาไมไปคุยดวย อันนีพ้ วกเมื่อคน
นี้ ของใหญมาก คุณไสยเปนของประเภทที่โตมาก ถาถูกไมเขารางกายก็หมายถึงลม ดีไมดี
กระดูกหักไปเลย จึงไดชนเรียกวา ขนาดชนกระจกหนาๆ แตก เดี๋ยวไปดูก็ไดนะ ถายรูปไว แตวา
ตอนทีห่ มอจะฉีดยา ความจริงเวลาเห็นเข็มเขาไอตายไมกลัว มันหวาดเจ็บ กลัวนะไมกลัวนะหวาด
จําใหดีนะ เออ นี่เขาไมไดกลัวนะเวย เห็นเข็มก็ตายก็ไมกลัว กลัวเจ็บ เปนธรรมดาถาหากวามีอะไร
จะพึงเกิดขึ้นตองรวบรวมกําลังใจ ใชไหม แมแตเล็กนอย เราจะเชื่อไมไดปลายเข็มสะกิดนิดเดียว
อาจจะตายก็ได ตอนนัน้ ใจก็รวมเปนพิเศษ เมื่อใจรวมพิเศษเขาฉีดยาใหชว ยหลับ ตามปกติมนั จะ
ไมหลับ ยังไมหลับกอนมันจะใชนอยๆ นะ
อยางตอนนัน้ พระทานมาบอกพอดี วาคนพวกนีน้ ะ พรุง นี้จะมีผหู ญิง 2 คน แตงตัวขาดรุงริ่
งแบบชาวบานธรรมดา ชาวบานแบบธรรมดาๆ ไมอยางนี้ ไอนมี่ ันผิดธรรมดา อยูบ านเธอก็มาใน
รูปเดิมนําของมาใหวางแลวก็ไป แตของนั้นแตะตองเขาจะมึน ก็มี 2 คนมาชอบเขาดานหลัง
แบบเดิม เอาเงินถวายแลวก็ตามจับฉัน ฉันจับหลายหนแลวไมเปนไร มันใหทีไรเอาทุกที ทานเลย
บอกผลทีนี้ทา นบอกเวลาประสาทหมุนเคลื้มลงเสียงก็ออก (พวกนัน้ กําลังใชเครื่องไฟฟานวดอยูฟง
ไมถนัด) แตไอที่ทา นบอกวา ผลกรรมของพวกนี้นะมันก็ตามสนอง ในชวงวันนีห้ รือวันตอไปแลวแต
จัวหวะกฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเปดพวกนี้จะถูกงูซึ่งมีพษิ เหมือนพิษนาคกัด ถามงูอะไรครับ
ทานบอกงูของ ทาวิรูปกษ ติดตามเลย รวมความวา ถาบังเอิญใครจะตายสัก 5 ศพ ก็ไมเกีย่ วกับ
ฉันนะ ไมเกี่ยวมันตายนอกวัดนี่ไมชอบไมมีติดบังสุกุล แตอาจจะไมตายทันทีทันใด เทวดานี่ตองรอ
กฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเกิดเมื่อไหร ไมตองอายุขยั ก็จัดการเมือ่ นั้นแสดงวาติดตามเลยคนละ
40 องค คนละ 40 งูประเภทนี้จะเปนสีเขียวตัวสั้นลักษณะแปลก (ทําใหดูซิ)
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา จบไสยศาสตรไมตองวิตกวังกลนะ ถาเรามีความกลัวหวาดอยูบาง
ตอนเชาขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจาภาวนาอยางอืน่ ไปพอสมควรแลวนึกถึงพระพุทธเจาภาวนาวา สัม

ปติจฉามิ สัมปติจฉามิ นี่จะกันทุกอยางแมแตคนธรรมดานี่คิดกลัน่ แกลงเราอิจฉาริษยาเรา ผล
อันนัน้ จะตกกับเขา เขาและวกไมใชบุคคลคนเดียวนะ เวลาเหลือ 10 นาที ยังไมไดสตางคเลย นัง่
พูดเลิกพูดกอน พูดนานนี่ไมไดสตางค พูดนานนี่เสียเวลา พอทุกคนจิตสบายก็เห็น ลูกศิษยทาว
มหาราช นําผูหญิงมา 3 คนสอบถามวา มายังไง ใครใชมา เธอก็บอกชื่อมา ไอที่มานี่ขอปกปดนะ
นัตถิ โลเก รโหนามะ ความลับไมมีในโลก ถาฉันจะบอกเสียอยางก็หมดเรื่อง คนอืน่ รู ฉันรูก ไ็ มรบั
ใชไหม เขาบอกที่มาเสร็จ และก็ตอมาก็สอบสวยผูห ญิง 3 คนแลว ก็เลยบอก ลูกศิษยทา ว
มหาราช บอกปลอยเธอไปตามสภาพปกติ คือ ถอดสภาพเลยคาถาอาคมที่เขาคุมไวนะ ทําลาย
เสียใหเปนอิสรภาพ ทานก็ทาํ ตามนั้น หลังจากนั้นพระทานก็ชี้ใหดูทมี่ มุ ศาลาดานหนึ่ง บอกใครเขา
นั่งอยูตรงนัน้ อยาลืมวานึกวาบังธรรมาสนยงั ตูจะมองไมเห็นนะ ยิง่ เหมาะ บอกวานี่เขามันฟงขาว
วาผลงานของเขาเมื่อคืนนี้มผี ลเปนอยางไรบางใครใชมาฟงขาวหรือ ก็ขอแจงใหทกุ คนดวยวาถา
ใครมาถามนะใหตอบเขาวา ฉันก็ดี ลูกฉันทุกคนก็ดี ที่มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง จะ
ไมตายดวยโรคไสยศาสตรและคาถาอาคมตางๆ บอกเขาดวย บอกมีแรงเทาไหรก็ทําไปเถอะ
มันหมดพุงไปเองนะ ถามันเกงจริงตองทํา 24 ชั่วโมงไมเลิก ใชไหม นี่แสดงวามันไมเกงจริงนะ บอก
เขาไดเลย บอกวาลูกศิษยฉนั ก็ดี ลูกของฉันก็ดี ทุกคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง ถาบอก
ผลุบๆ โผล ๆ นี่ไมเอานะ ตายๆ ไปเฮอะ ไมเกี่ยว ทานบอกวา ใหบอกเขาไดวาลูกศิษยของฉันหรือ
ลูกของฉันทุกคนจะไมตายดวยโรคไสยศาสตร และก็ไมตายดวยโรคคาถาอาคม ก็รวมความวา ทุก
คนพนภัยใหมนั่ ใจในพระพุทธเจานะ อยามั่นใจในฉันนะเดี๋ยวเอาไอแจกนะ อยามัน่ ใจในฉันไมได
นะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

