
 การเจริญวิปสสนา  ตองเจริญเพื่อมรรคผล  อยาทําแบบคิดวาพอเปนอุปนิสัยเทานั้น  การ
ปฏิบัติแบบคิดวาพอเปนนิ สัย   ไมควรมีในหมูพุทธศาสนิกชน   เพราะเปนการดูแคลน
พระพุทธศาสนาเกินไป  พูดกันตรงๆ ก็วา  ไมมีความเชื่อถือจริงและไมใชกันปฏิบัติจริง  ปฏิบัติ
ตามเขา  พอไดชื่อวา  ฉันก็ปฏิบัติวิปสสนา  คนประเภทนี้แหละที่ทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรม  
เพราะทําไปไมนานก็เลิก  แลวก็เอาความไมจริงไมจังของตนเองนี่แหละไปโฆษณา บอกวาฉัน
ปฏิบัติมาแลวนานไมเห็นมีอะไรปรากฏ  เปนการทําลายพระศาสนาโดยตรง  ฉะนั้น  นักปฏบัิติแลว
ควรตั้งใจจริงเพื่อมรรคผล  ถารูตัววาจะไมเอาจริงก็อยาเขามายุงทําใหศาสนาเสื่อมทรามเลย 

การที่มีคนพูดวา  ฌานสมาบัติหรือมรรคผลในสมัยนี้ไมควรหวัง  เพราะไมมีใครจะบรรลุ
ไดนั้น  ไมเปนความจริง  ขอใหทานดีเทาดีถึงเถิด  ฌานและมรรคผลยังมีสนองความดีทานอยูเปน
ปกติ  ที่ไมไดไมถึงแมแตฌานโลกีย  ก็เพราะแมแตศีลที่เปนความดีหยาบๆ  ที่พระอริยเจาเห็นวา
เปนของเด็กเลน  ก็ไมสามารถจะรักษาใหบริสุทธิ์บริบูรณได  จะเอาอะไรมาเห็นผี  เห็นเทวดา  เห็น
สวรรค  นรกอันเปนวิสัยของผูไดฌาน  เพราะศีลเปนความดีในระยะค่ํา  ก็ยังทรงไมได ความมุง
หมายเอาพระนิพพานก็ยิ่งไกลเกินไปที่จะหวังได  คนประเภทนี้ทานกลาววาแมแตความฝนเห็น
นิพพานก็ยังไมเคยมี 

การปฏิบัติพระกรรมฐานกอนที่จะหวังใหฌานสมาบัติอุบัติปรากฏแกจิตใจนั้นตองมีศีล
บริสุทธิ์เสียกอน  ถาศีลของทานยังขาดตกบกพรอง  รักษาบาง  ไมรักษาบาง  ยังเกรงใจความชั่ว  
คือ  สังคมที่มอมแมมดวยความชั่วชา  ที่ตองมีการดื่มของมึนเมาอวยพร  ตองกินเนื้อสัตวที่ยังชีวิต  
เพราะถาสัตวตายกอนแลว  เนื้อมีรสไมอรอย  ตองพูดตลบตะแลง  ใหคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริง  เกรงใจสังคมที่นิยมมีเมียเก็บ  เมียอะไหล  นิยมสะสมสมบัติที่ไดมาโดยมิชอบธรรม  เฉพาะ
อยางยิ่งการดื่ม  ถึงแมวาทานจะละมาในวันอื่นๆ  ทุกวัน  แตถาวันใดมีการเลี้ยง  ก็ตองดื่มเพื่อ
สังคม แมอยางนี้ก็ชื่อวาทานไมมีความบริสุทธิ์  ไมมีศีล  เปนอธิศีล  แมแตปกติศีลก็ยังไมจัดวา
ทานเปนผูมีศีล  ทั้งนี้เพราะการบกพรองในศีลเปนความชั่วจะดวยกรณีใดก็ตาม  ถาทานลวงศีล
ดวยเจตนาแลว  ทานก็เปนคนเลวสําหรับนักปฏิบัติในศีล  ทานจะอางวาทานลวงเพื่อสังคม  ก็ไมมี
ทางจะเอาตัวรอดได  เพราะการที่ทานตองเกรงใจสังคมที่ชั่วชาเลวทราม  เพราะมุงที่จะทําลาย
ความดี  ส่ิงที่ทานทําไปนั้นมันเปนเหตุของความชั่ว  ข้ึนชื่อวาความชั่ว  แมแตนิดหนึ่งก็เปนความ
ชั่ว 

ทานพรองในศีลดวยเจตนาเพียงนิดเดียว  ทานไมมีหวังที่จะทรงสมาธิเพื่อฌานสมาบิติได
เลย  เพราะเพียงศีลมีการรักษาแบบหยาบๆ  ทานยังรักษาไมไดทานจะเปนผูทรงสมาธิที่มี
อารมดณละเอียดกวานี้ไดอยางไร  ผูที่ปฏิบัติการฐานมาเปนเวลาหลายสิบปที่ไมไดสําเร็จผล
ใดดดๆ  แมแตฌานโลกียก็ไมได  ก็เพราะพรองในศีลเปนสําคัญ 



ต้ังใจกําหนดรักษาศีลจนรักศีลยิ่งกวา  โดยกําหนดจิตรักษาศีลโดยมั่นคงอยานั่งคิดนอน
ตรองเฉยๆ  ตองรอการประสบการณดวย  เมื่อประสบการณเกิดขึ้นจนคิดวา  นี่ถาเปนในกาลกอน
แตนี้ถาเหตุการณอยางนี้ปรากฏ  เราเห็นจะยั้งใจไมไหว  แตนี่ถูกรุกรานขนาดนี้  อารมณใจยัง
แจมใสเสมือนไมมีอะไรมากระทบใจถาอารมณจิตใจเปนอยางนี้  จัดวาพอใชไดแลว 

เมื่อมีศีลเปนปกติแลว  ก็พยายามกําจัดนิวรณ 5 ประการ  แลวทรงฌานตามที่ไดศึกษา  
โดยมีพรหมวิหาร 4 เปนอารมณ  คอยควบคุมรักษาจิตใจใหชุมชื่นเปนการประคับประคองศีล  
และฌานสมาบัติผองใสไมบกพรอง  ระดับของสมาธิที่จะทรงฌาน  ทรงญาณใหดีเดนบริบูรณไม
บกพรองตองทําอยางนี้  อันดับนี้เปนฌานโลกีย  ทานที่นั่งคิดนอนฝนถึงพระนิพพานอยาเพอทอใจ  
วาการปฏิบัติตามลําดับอยางนี้จะชาเกินไป  ไมทันการขอบอกวาทานคิดวาจะกาวลัดตัดไป
นิพพานใหเร็วกวานี้  ก็จงคิดวาทานไมใชสาวกของพระพุทธเจาแลว  ทานอาจเปนพระศาสดาองค
ใหมที่บัญญัติกฎการปฏิบัติใหมเอาเอง  เพราะพระพุทธเจามีแนวปฏิบัติที่พระองคทรงส่ังสอนพุทธ
บริษัท  พระองคสอนตามแนวนี้ 

คําวาจิตเปนสมาธินั้น  หมายถึงจิตตั้งมั่นอยูในอารมณอยางใดอยางหนึ่งไมใชจิตหยุดโดย
ไมรับอารมณใดเลยทั้งสิ้น  นักปฏิบัติใหม หรือทานที่ไมเคยปฏิบัติสมาธิเลยมักจะเขาใจอยางนั้น  
ความจริงการเขราใจอยางนั้นเปนการเขาใจที่ไมตรงตอความเปนจริง  ธรรมดาของนักปฏิบัติใหม  
จิตที่วางจากอารมณโดยไมรับรูอารมณเลย  สําหรับการปฏิบัติเบื้องตนนี้ ไมมีอาการอยางนั้น เปน
อาการของสัญญาเวทยิตนิโรธ  พระอรหันตข้ันปฏิสัมภิทาญาณ  หรือพระอนาคามีระดับ
ปฏิสัมภิทาญาณเทานั้นที่จะเขาได  พระอริยะนอกนั้น แมจะเปนพระอรหันตระดับเตวิชโช  หรืออฬ
ภิญโญก็ไมสามารถทําได  ปกติของจิตเปนอยางนี้เมื่อทราบแลววาจิตไมวางจากอารมณ  เพื่อ
ฝกฝนจิตใหมีกําลังที่ควรแกการเจริญวิปสสนาญาณในขั้นตอไปทานจึงสอนใหภาวนา  เพื่อโยงให
อยูในอารมณภาวนา  คือหาทางใหจิตนึกคิด  แตนึกคิดในขอบเขตที่มอบหมายให  ไมใชจะนึกคิด
เพนพานไป  การภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งนี้  เปนการระงับการฟุงซานของจิต 

การพิจารณาวิปสสนาญาณควรมุงตัดกิเลสเปนตอน ๆ ไป  ถาตอนใดคิดวาจะละให
เด็ดขาด  ก็ยังละไมได  ก็ไมยายขอที่ต้ังใจจะละตอไปในขออ่ืนตองย้ําซ้ําๆ  ซากๆ  อยูในขอนั้น  จน
เห็นวาตัดไดเด็ดขาดไมกําเริบแลว  จึงเลื่อนไปพิจารณาละขอตอไป  อยาทําแบบสุกเอาเผากิน  
คราวเดียวมุงละหมดทั้ง 10 หรือคราวละหลายๆ ขอ  ถาทําอยางนั้น  จะกลายเปนพวกโมฆกรรม  
คือทําไมไดผลไปจงอยาใจรอน  เพื่อผลแนนอนในการปฏิบัติ  

บารมี 10 นี้ มีความสําคัญมาก  ถานักปฏิบัติบกพรองในบารมี 10 นี้ แมอยางเดียว  
วิปสสนาญาณก็มีผลสมบูรณไมได ที่วาเจริญกันมา 10 ป 20 ปไมไดอะไรนั้น  ก็เพราะเปนผู
บกพรองในบารมี 10 นี่เอง  ถาบารมี 10 ครบถวนแลว ผลการปฏิบัติเขานับวันสําเร็จกัน  ไมใชนับ



เดือนนับป  ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติเพื่อมรรคผลตองสนใจปฏิบัติในบารมี 10 นี้ ไมใหบกพรองเปน
กรณีพิเศษ 

ระดับแรกควรหวังในพระโสดาบันกอน  ดวยคิดวาอยางนอย แมไมควรนิพพานยังไมได ก็
พนอบายภูมิก็พอใจมากแลว แลวกําหนดการละสักกายทิฏฐิกอน พิจารณาใหเห็นชัด  มีอารมณ
เปนหนึ่งแนวแนวา  รางกายคือ  ขันธ  5 ไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา 
มีอารมณรูแจงเห็นจริงไมหวั่นไหวในเมื่ออันตรายจะเกิดแกขันธ  5 มีอารมณเปนปกติ  ไมประหวั่น
พร่ันพรึง 

เพื่อสะดวกแกการพิจารณาตัวเอง  ขอบอกองคของพระโสดาบันไว  เปนคูมือพิจารณา
ตัวเอง 

1. รักษาศีล 5  เปนปกติ  ไมทําใหศีลขาดหรือดางพรอยตลอดชีวิต 
2. เคารพระรัตนตรัยอยางเครงครัด  ไมกลาวจวงจาบพระธรรมวินัยแมแตจะพูดเลนๆ ก็

ไมพูด  
3. มีอารมณรักใครในพระนิพพานเปนปกติ  ไมมีความปรารถนาอยางอื่นนอกจากพระ

นิพพาน 
พระโสดาบันตามปกติมีอารมณสามประการดังกลาวมานี้ ถาทานไดทานเปนพระโสดาบัน  

ทานก็จะเห็นวา อาการที่กลาวมานี้เปนความรูสึกธรรมดาใหหนักแตถาอารมณอะไรตอนใดในสาม
อยางนี้  ยังมีความหนักอยูบาง  ก็อยาเพอคิดวาทานเปนพระโสดาบันเสียกอนสําเร็จ  จะเปน
ผลรายแกตัวทานเอง ตองไดจริงถึงจิรง  แมไดแลวถึงแลวก็ควรกาวตอไปอยาหยุดยั้งเพียงนี้  
เพราะมรรคผลเบื้องสูงยังมีตอไปอีก 

ผูที่คิดถึงความตาย  รูตัววาจะตายแลว ยอมไมส่ังสมความชั่ว  คอยปลีกตัวออกจาก
ความชว และมีอารมณไมหวั่นไหวในเมื่อความตายมาถึงแลว เพราะคิดอยูรูอยูเสมอแลววาเราตอง
ตายแน  ความตายนี้หานิมิตเครื่องหมายไมได  กําหนดการเกิดหมอบอกได แตกําหนดเวลาตายไม
มีใครกําหนดไดแนนอนสําหรับปุถุชนคนธรรมดา  สําหรับพระอริยเจา  หรือทานที่ชํานาญในอานา
ปานุสสติกรรมฐานทานสามารถบอกเวลาตายที่แนนอนของทานได  พระอริยเจาที่จะบอกเวลา
ตายไดก็ตองเปนทานที่ไดวิชชาสามเปนอยางนอย  ถามีความรูพิ เศษต่ํากวานั้น   ทานก็
กําหนดเวลาตายไมไดเหมือนกัน 

ความเบื่อหนายในรางกายเบื่อในการเกิดเปนนิพพิทาญาณในวิปสสนาญาณถาทนคิด
ใครครวญในรูปสมถะใหเห็นซากศพอยูเสมอ  และใครครวญหากฎธรรมดาควบคูกันไป  คือเมื่อ
เกิดความทุกขอันเกิดแตการปวยไข  หรืออารมณที่ไมพอใจ  หรือความแกเฒาเขารบกวน  ทานก็
วางใจเฉยเสีย ไมด้ินรนกระเสือกกระสนโดยคิดวา  นี่เปนเรื่องของธรรมดา  เกิดมามันก็ตองเจ็บไข
ไมสบาย มีลาภแลวลาภมันก็เสื่อมได  มียศแลวยศมันก็ส้ินได  มีสุขแลวสุขมันก็มีได มีคน



สรรเสริญแลวคนนินทาก็มีได  เกิดแลวก็ตองตายได  ทุกอยางมันธรรมดาแม ๆ จนจิตชินตอ
อารมณ มีอะไรที่เปนทุกขเกิดขึ้นก็รูสึกวาเปนปกติ  ไมด้ินรนหวั่นไหวอยางนี้ทานเรียกวา  ไดสังขา
รุเบกขาญาณในวิปสสนาญาณ  เปนคุณธรรมที่ใกลความเปนผูบรรลุพระโสดาบันแลว 

พิจารณาใหเห็นคุณพระรัตนตรัย  โดยเห็นดวยใจอันเต็มไปดวยศรัทธาแทและเห็นดวย
ปญญาวา พระรัตนตรัยมีคุณประเสริฐจริงๆ  เราจะรูบาปบุญคุณโทษไดก็เพราะพระรัตนตรัยเปน
เหตุ  จนจิตมีความเคารพมั่นคงดํารงความนอบนอมในคุณพระรัตนตรัยจริงๆ ไมยอมกลาววาจา
ลวงเกิน  แมแตจะพูดเลนๆ วาพระพุทธ ไมใชพระพุทธ พระธรรม  ไมใชพระธรรม  พระสงฆ  ไมใช
พระสงฆ  แมพูดเลนๆ  โดยไมคิดปรามาสก็ไมยอมพู ด ทั้งนี้เพราะเคารพดวยความจริงใจจนจิต
มั่นคงเปนอารมณ 

ดวยอยากจะเห็นพระนิพพาน  ตองเจริญวิปสสนาญาณ ใหไดบรรลุพระโสดาบันเปนอยาง
ตํ่า  อาศัยญาณที่ไดไวในสมัยโลกียญาน  พอไดมรรคผลเปนพระอริยะ  ฌานนี้ก็กลายเปนโลกุตต
รฌาน และอาศัยผลที่เปนพระอริยะ  ทานเรียกญาณที่ไดวา  “วิมุตติญาณทัศนะ”  แปลวา หลุด
พนจากกิเลสพรอมดวยญาณเปนเครื่องรู เทานี้พระนิพพานก็ปรากฏชัดแกญาณจักษุ  พระ
โสดาบันนี้ไดแตเห็นนิพพาน  ยังอาศัยนิพพานเปนที่พักผอนไมได ถาสําเร็จอรหัตตผลแลว  ทานก็
ไปนอนคางบนนิพพาน  อันเปนสถานที่อยูสําหรับตนไดเลย  บนนิพพานก็คลายกับพรหมมีวิมาน  
แตวิจิตมาก  รางของทานที่เขานิพพานเปนทิพยละเอียด  ใสสะอาดใสคลายแกวประกายพรึก  มี
รัศมีวางมากกวาพรหม อยางเทียบกันไมไดเลย มีความสุขที่สุด  อยางไมมีอะไรเปรียบ  เพราะ
ความรูสึกอยางอื่นไมมี มีแตจิตสงเคราะห 

ทุกครั้งที่จะเจริญวิปสสนา  ทานใหเขาฌาน  ตามกําลังสมาธิที่ไดเสียกอนเขาฌานใหถึง
ที่สุดของสมาธิ  ถาเปนฌานที่ 4 ไดยิ่งดี  ถาไดสมาธิ ๆ ไมถึงฌาน 4 ก็ใหเขาฌานจนเต็มกําลัง
สมาธิที่ได  เมื่ออยูในฌานจนจิตสงัดดีแลว คอยๆ คลายสมาธิมาหยุดอยูทีอุปจารฌาน แลว
พิจารณาวิปสสนาญาณทีละขึ้นอยาละโมบโลภมาก ทําทีละขันๆ นั้นจนเกิดเปนอารมณประจําใจ
ไมหวั่นไหว  เปนเอกัคคตารมณ เปนอารมรณไมกําเริบแลว จึงคอยเลื่อนไปฌานตอไปเปนลําดับ
ทุกฌานปฏิบัติอยางเดียวกัน  ทําอยางนี้จะไดรับผลแนนอน  ผลที่ไดตองมีการทดสอบจากอารมณ
จริงเสมอ  อยานคกคิดเอาเองวาไดเมื่อยังไมผานกากรกระทบจริงตองผานการกระทบจริงกอน  ไม
กําเริบแลวเปนอันใชได 

จงอยาลืมวา  กอนพิจารณาทุกครั้งตองเขาฌานกอน แลวถอยจากฌานมาหยุดอยูเพียง
อุปจารฌาน  แลวพิจารณาวิปสสนาญาณจึงจะเห็นเหตุผลงายถาทานไมอาศัยฌานแลว  
วิปสสนาญาณก็มีผลเปนวิปสสนึกเทานั้นเอง  ไมมีอะไรดีไปกวานั่งนึกนอนนึก  แลวในที่สุดก็เลิก
นึก  และหาทางโฆษณาวา  ฉันทํามาแลวหลายปไมเห็นไดอะไรเลย  จงจําระเบียบไวใหดี  และ
ปฏิบัติตามระเบียบใหเครงครัดวิปสสนาไมใชตมขาวตม  จะไดสุกงายๆ ตามใจนึก 



พิจารณาจนกวาจะเกิดอารมณเปนเอกัคคตารมณคือ  จิตมีอารมณยอมรับนับถือกฎ
ธรรมดา  เห็นเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึ้นเนื่องดวยตน  หรือคนอ่ืนเปนของธรรมดาไปหมด  ส่ิงที่
กระทบเคยทุกขเดือดรอน  ก็ไมมีความทุกขความเรารอนไมวาอารมณใดๆ  ทั้งที่เปนเหตุของความ
รัก  ความโลภ  ความโกรธ  ความผูกพันยอมรับนับถือกฎธรรมดาวามันตองเปนอยางนี้  อาการ
อยางนี้เปนเรื่องธรรมดาแททานวาครอบงํา  ความเกิด  ความดับ  ความตายไดเปนตน  คําวา
ครอบงํา  หมายถึงความไมสะทกสะทานหวั่นไหว  ใครจะตายหรือเราจะตาย  ไมหนักใจ  เพราะ
รูอยูแลววาจะตองตาย  ใครทําใหโกรธ  ในระยะแรกอาจหวั่นไหวนิดหนึ่ง  บอกจากระงับความ
หวั่นไหวที่เคยเกิด  เคยหวั่นไหวไดแลว  จิตยังมีความรักในพระนิพพานยิ่งกวาสิ่งใด  สามารถจะ
สละวัตถุภายนอกทุกอยางเพื่อพระนิพพานไดทุกขณะ มีความนึกคิดถึงพระนิพพานเปนปกติ 

สําหรับทานที่รักการปฏิบัติจริง  เร่ืองมรรคผลนิพพาน  เปนเรื่องใหญนิพพานที่เขาใจกันวา
สูญนั้นเปนการเขาใจผิดชัดๆ ความจริงนิพพานไมสูญเปนแดนพิเศษทีเหนือเทวดาและพรหม  มี
ความสวยสดงดงามมากกวาเทวดาและพรหม  มีความสุขละเอียดกวา  สุขุมกวา ไปไหนมาไหนได
ตามสบาย ไมมีสภาพสิ้นซากหรือไรความรูสึก 

บรรดานักคิดนักแตงทั้งหลาย ไดพากันโฆษณามาหลายรอยปแลววา  พระนิพพานเปน
สภาพสูญ  แตพอมาอานหนังสือของพระอรหันตทานเขียน  คือหนังสือ วิสุทธิมรรค  ทานกลับ
ยืนยันวาพระนิพพานไมสูญ  ดังทานจะเห็นตามบาลีทั้ง 8 ที่ทานยกมาเปนองคภาวนานั้น คือ  
มัททนิมมัทดน  พระนิพพานตัดความเมาในชีวิต  วิปาสวินโย  นิพพานบรรเทาความกระหายใน
กามคุณ 5 อาลยสมุคฆโต พระนิพพานถอนอาลัยในกามคุณ  วิฏฏปจเฉโท พระนิพพานตัดวน
สามใหขาด  ตัณหักขโย พระนิพพานมีตัณหาสิ้นแลวหรือส้ินตัณหาแลวเขาสูนิพพาน  วิราโค  มี
ความเบื่อหนายในตัณหา  นิโรโธ  ตับตัณหาไดสนิทแลว  โดยตัณหาไมกําเริบอีก  นิพพานัง  มี
ความดับสนิทแลวจาก  ตัณหาอุปาทานกรรม  อันเปนเหตุใหเกิดอีกในวัฏฏสงสาร 

ความหมายตามบาลีที่ทานวาไรนี้  ไมไดบอกวา  ทานที่ถึงพระนิพพานแลวสูญเพราะ
ความเห็นวาตายแลวสูญ  พระพุทธเจาตรัสวาเปนความเห็นผิด  เมื่อบาลีทานยังวานิพพานไปสูญ
แลวทานบรรดานักเขียนนักแตงทั้งหลายทานเอามาจากไหนวา  นิพพานสูญอันนี้นาจะเกิดจาก
ความเขาใจผิดอะไรกันสักอยาง  เพราะมีพระบาลีบทหนึ่งวา  นิพพานัง ปรมัง  สุญญัง  แปลวา  
นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง  ทานอาจจะไปควาเอ  ปรมัง  สุญญัง  โดยเขาใจวา  ศูนโยเขาให  
เร่ืองถึงไดไปกันใหญ 

ใครอยากรูวาพุทธบารมีเปนอยางไร  ยังจะชวยอะไรผูทีปฏิบิตดีปฏิบัติชอบไดอยูหรือ
ประการใด  ก็ขอใหพยายามประพฤติในฌาน  และสรางญานใหบังเกิดแกจิต  ก็จะทราบชัดแก
ตนเอง  ถายังขืนคิดวาไมตองทําฌานใหเกิดก็รูไดจากตําราแลว ทานก็เปนคนที่นาสงสารมาก  
เพราะทานจะไมมีโอกาสเปนพุทธศาสนิกชนชนิดเนื้อแทจริงจังตามปากทานพูดเลย  วาจาที่ทาน



กลาววา  ทานเปนพุทธศาสนิกนั้นอาจเปนวาจาที่พูดกันจนติดปากมากกวาการพูดดวยความ
จริงใจพูดกันตามภาษไทยๆ ก็เรียกกวาพูดสงเดชไปตามเขาอยางนั้นเอง 

นักปฏิบัติสวนใหญนิยมถามจะเห็นเรื่องใดก็ตาม  ทานนิยมถามพระพุทธบารมีของ
พระพุทธเจา  เพราะพวกเราเชื่อกันวา  การรูทั้งหมดและรูไมผิดพลาดนั้นมีพระพุทธเจาองคเดียว  
ทานอาจจะสงสัยตอไปวา  ก็สมัยนี้พระพุทธเจานิพพานแลว  จะเอาพระพุทธเจาที่ไหนมาบอกวา 
ขอนี้ขอตอบอยางนักปฏิบัติวา ทานอาจจะสงสัยตอไปวา  ก็สมัยนี้พระพุทธเจานิพพานแลว  จะ
เอาพระพุทธเจาที่ไหนมาบอก  ขอนี้ขอตอบอยางนักปฏิบัติวา  ทานทําไปกอน  ทําใหไดทิพจักขุ
ญาณในระดับฌาน  4 แลวทานจะรูเองวา  การถามพุทธบารมีนั้น  ถาถามแลวจะมีอะไรปรากฏขึน้  
การที่ตอบอยางนี้ไมใชเปนคําตอบที่เลนสํานวน  เพราะการรอใหเขาใจในสิ่งที่คนถามยังไมรู  ไมมี
อะไรเปนประโยชนตอบไปก็เหนือยเปลา  ในบทพระพุทธคุณตอนหนึ่งวา พระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทะเจา  มีผลเปนปจจัตตัง  คือผูปฏิบัติที่มีอารมณจิตเขาถึงทิพจักขุญาณแลวจะรูเอง  ฉะนั้น  
ถาจะนั่งพรรณนาใหคนที่ไมมีญาณฟงพูดไปก็เหนื่อยเปลามีผลไมคุมเหนื่อย  ดีไมดีจะพลอยทําให
อารมณเศราหมองขุนมัว 

การปฏิบัติสมณธรรม ตองทําไปใหถึงระดับ  ไดอาจารยที่ไมใชมนุษย  แลวคอยรับการสั่ง
สอนจากทานนั้นๆ  เปนการปฏิบัติกรรมฐานที่เขาระดับกรรมฐานที่เอาตัวรอดได  ถานักปฏิบัติ
ทั้งหลาย  ยังคอยคําสอนของอาจารยที่เปนมนุษยฝายเดียว  หรือแกะหนังสือดูตําราเปนสําคัญ
แลว  ทานนักปฏิบัติทานนั้นยังเอาตัวไมรอด 

พระที่เขานิพพานแลว  อยางพระอรหันต  หรือพระพุทธเจา  ทานจะมาโปรดพวกที่ยังไม
บรรลุไดได  เราจะไดยินทานได  เมื่อจิตเขาสูอุปจารฌาน  ถาทานตองการใหไดยินเสียง  จะเห็น
ทานได  เมื่อมีอารมณจิตอยูในอุปจารฌาน  แตเห็นไมชัดถามีอารมณถึงจตุตถฌาน  และทรงฌาน
จนขํานาญแลว  จะเห็นชัดและไดยินคําสอนเหมือนเห็นฉันนั่งอยู  และพูดอยางนี้  เร่ืองการเห็นมี
เปนระดับอยางนี้อยาเถียงกันเรื่องนิพพานเลย  ทําตัวใหถึงเสียกอนจะเห็นเอง 

วิปสสนาญาณที่พิจารณากันมานั้น  ทานสอนไวเปนสามนัย  คือ 
1. พิจารณาตามแบบวิปสสนาญาณ 9 ตามนัยวิสุทธิมรรค 
2. พิจารณาตามนัยอริยสัจ 4 
3. พิจารณาขันธ 5 ตามในพระไตรปฏก  ที่มีมาในขันธวรรค 
ทั้งสามนัยนี้  ความจริงก็มีอรรถ  คือความหมายเปนอันเดียวกัน โดยทานใหเห็นวาขันธ 5 

ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาเหมือนกัน  ทานแยกไวเพื่อเหมาะแตอารมณของแตละทาน  เพราะ
บางทานชอบคอยทําไปตามลําดับ  ตามนัยวิปสสนาญาณ 9 เพราะเปนการคอยปลดคอยเปลื้อง
ตามลําดับทีละนอย ไมหนักอกหนักใจ  บางทานก็ชอบพิจารณาตามแบบอริยสัจนีพ้ระพทุธเจาทรง
คนพบเองและนํามาสอนปญจวัคคียเปนครั้งแรก  ทานเหลานั้นไดมรรคผลเปนปฐม  ก็เพราะไดฟง



อริยสัจ  แตทวาทั้งสามนี้ก็มีความหมายอยางเดียวกัน  คือใหเห็นอนัตตาในขันธ 5 เหมือนกัน ทาน
กลาวไวในวิสุทธิมรรคและในขันธวรรค  ในพระไตรปฏกวาผูใดเห็นขันธ 5 ผูนั้นก็เหมือนกัน  ทาน
กลาวไวในวิสุทธิมรรคและในขันธวรรค ในพระไตรปฏกวาผูใดเห็นขันธ 4 ผูนั้นก็เห็นอริยสัจ ผูใด
เห็นอริยสัจ  ก็ชื่อวาเห็นขันธ 5 

นักปฏิบัติเพื่อมรรคผล  ที่ทานปฏิบัติกันมาและไดรับผลเปนมรรคผลนั้นทานคอยเอา
สังโยชนเขาวัดอารมณเปนปกติ เทียบเคียงกับสังโยชนวา  เราตัดอะไรไดเพียงใด แลวจะรูผล
ปฏิบัติตามอารมณที่ละนั้นเอง ไมใชคิดเอาเองวา  เราเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี 
อรหันตตามแบบคิด  แบบเขาใจเอาเอง 

ใหพยายามพิจารณาใครครวญเสมอๆ วาสังขารนี้  มีความเกิดขึ้นในเบื้องตนแลว  ตอไปก็
แตกสลายทําลายไปหมดไมมีสังขารประเภทใดเหลืออยูพยายามหาเหตุผลในคําสอนนี้ใหเห็นชัด  
ดุตัวอยางคนที่เกิดแลวตาย  ของที่มีข้ึนแลวแตกทําลาย  ดูแลวคิดทบทวนมาหาตน  และคนที่รัก
และไมรัก  ของที่มีชีวิตและไมมี คิดวานี่ไมชาก็ตองตายทําลายอยางนี้  และพรอมเสมอที่จะไม
หวั่นไหวในเมื่อส่ิงเหลานั้นเปนอยางนั้น  พิจารณาทบทวนอยางนี้จนอารมณเห็นเปนปกติไดอะไร
มา  เห็นอะไรก็ตาม  แมแตรางกายเรา ไมชามันก็ส้ินลมปราณ  อะไรที่ไหน ที่เราคิดวามันจะยั่งยืน
ถาวรตลอดกาลไมมี  รักษาอารมณใหเปนอยางนี้ 

พิจารณาใหมีความเบื่อหนายจากสังขาร  เพราะสังขารเกิดแลวดับในทีสุดนี้ประการหนึ่ง  
สังขารมีความดับเปนปกติทุกวันเวลา  หรือจะวาทุกลมหายใจเขาออกก็ไมผิด  นี้ประการหนึ่ง  
สังขารเปนภัย  เพราะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนเปนปกติและทําลายในที่สุดประการหนึ่ง  สังขาร
เต็มไปดวยความทุกขและโทษประการหนึ่ง  ฉะนั้นสังขารนี้เปนสภาพที่นาเบื่อหนาย  ไมเปนของ
นารักนาปรารถนาเลย  ญาณนี้ควรเอาอสุภสัญญา  ความเห็นวาไมสวยไมงามมารวมพิจารณา
ดวย  เอามรณานุสสติ  ธาตุ  4 มารวมพิจารณาดวยจะเห็นเหตุผลชัดเกิดความเบื่อหนายไดโดย
ฉับพลัน 

ใหพิจารณาเห็นวา ทุกขทั้งหมดที่ไดรับเปนประจําไมวางเวนนี้  เกิดมีข้ึนไดเพราะอาศัย
ตัณหา  ความทะยานอยาก  3 ประการ  คือ  อยากมีในสิ่งที่ไมเคยมีอยากเปนในสิ่งที่ไมเคยเปน  
อยากปฏิเสธ  ในเมื่อความสลายตัวเกิดขึ้น  ไมอยากใหสลายตัว  เจาความอยากทั้ง 3 นี้แหละเปน
ผูสรางความทุกขข้ึนมา ทุกขนี้จะสิ้นไปได  ก็เพราะเขาถึงจุดของความดับ  คือนิโรธเสียได 

จุดดับนั้นทานวางมาตรฐานไว  3 ประการ  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  ที่ทานเรียกวามรรค 8 
ยอมวรรค 8 ยอมวรรค 8 ลงเหลือ 3 ศีล  สมาธิ  ปญญานี้  เพราะอาศัย ศีลบริบูรณ  สมาธิเปน
ฌาน  ปญญารูเทาทันสภาวะความเปนจริง  หมดความเมาใน รูป เสียง กลิ่น รส  สัมผัส และดับ
อารมณพอใจไมพอใจเสียได ตัดอารมณพอใจในโลกียวิสัยได  ตัดความกําหนัดยินดีเสียได  ดวย
ปญญาวิปสสนาญาณ  ชื่อวาเห็นในอริยสัจ 4 ทําอยางนี้  คิดอยางนี้ใหคลอง  จนจิตครอบงําความ



รัก  ความโลภ ความโกรธ  ความหลง  ความเมาในชีวิตเสียได  ชื่อวาทานไดวิปสสนาญาณ 9 และ
อริยสัจ 4 แตอยาเพอพอ  หรือคิดวาดีแลว  ตองฝกฝนพิจารณาเรื่อยไป จนตัดสังโยชนทั้ง 10 
ประการไดแลว  นั่นแหละชื่อวาเอาตัวรอดไดแลว 

ใหพิจารณาวา  ขันธ 5 คือ  รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ  ไมใชเราไมใชของเรา  
เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา  โดยใหพิจารณาเปนปกติ  เมื่อเห็นวาขันธ 5 ปวยก็รักษา  
เพื่อใหทรงอยู  แตเมื่อมันจะฟงก็ไมตกใจ หรือมันเริ่มปวยไข  ก็คิดวาธรรมดามันตองเปนอยางนี้  
เราจะรักษาเพื่อใหทรงอยู  ถาทรงอยูไดก็จะอาศัยเพื่องานกุศลตอไป  ถาเอาไวไมไดมันจะผุพัง  ก็
ไมมีอะไรหนักใจ  ความทุกขจะเกิดแกตัวเองหรือใคร  อะไรก็ตาม  ไมผูกจิตติดใจอยางนี้  
จนกระทั่งบรรลุอรหัตตผล 

สังโยชนทั้ง 10 ขอนี้ ถาทานพิจารณาวิปสสนาญาณแลว  จิตคอยๆ ปลดอารมณที่ยึดถือ
ไดครบ 10 อยาง  โดยไมกําเริบอีกแลว ทานวาทานผูนั้นบรรลุอรหัตตผล  เครื่องวัดอารมณที่
พระพุทธเจาตรัสจํากัดไวอยางนี้ ขอนักปฏิบัติจงศึกษาไว  แลวพิจารณาไปตามแบบทานสอน  เอา
อารมณมาเปรียบกับสังโยชน  10 ทางที่ดีควรคิดเอาชนะกิเลสคราวละขอ  เอาชนะใหเด็ดขาด แลว
คอยเลื่อนเขาไปทีละขอ  ขอตนๆ ถาเอาชนะไมได  ก็อยาเพิ่งเลื่อนเขาไปหาขออ่ืน ทําอยางนี้ไดผล
เร็ว  เพราะขอตนหมอบแลว  ขอตอไปไมยากเลย  จะชนะหรือไมชนะก็ขอตนนี่แหละ  เพราะเปน
ของใหม และมีกําลังครบถวนที่จะตอตานเรา ถาดานหาแตกดานตอไปงายเกินคิด  ขอใหขอคิดไว
เพียงเทานี้ 

อริชชา  ทานหมายเอาอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น ไมรูตามความเปนจริงและอุปาทาน
นี้มีคําจํากัดอยู  2 คํา  คือ  ฉันทะ  และ  ราคะ   ทานหมายเอาวาอุปาทานนี้ ก็ไดแก  ฉันทะ  
ความหลงใหลใฝฝนในโลกามิสทั้งหมด  มีความปรารถนามีความพอใจในสมบัติของโลก  โดยมิได
คิดวา  สมบัติของโลกนี้มันมีอันที่จะตองสลายฉิบหายไปในทีสุด ราคะ มีความกําหนัดยินดีใน
สมาบัติของโลกดวยอารมณใครในกิเลส  ฉะนั้น  การกําจัดอวิชชาหรืออุปาทาน  ทานก็ให
พิจารณาเห็นวาสมบัติของโลกไมมีอะไรเปนเรา  เปนของเรา  เราไมมีในสมบัติของโลก  สมบัติของ
โลกไมมีในเรา  จนมีอารมณไมยึดถืออะไร  เปนอารมณมีอยู  ก็เปนเสมือนไมมีจิตไมผูกพันเกิน
พอดี  มีใชก็ใช  เมื่อมันอันตรธานไปก็ไมเดือดรอน  เทานี้พอแลวมีอารมณเหือดแหงในโลกามิส  มี
จิตชุมชื่นตออารมณในพระนิพพาน เห็นอะไรใจไมของ  ไมเศราหมองเดือดรอนในอารมณที่เปน
โลกวิสัย  มีความสุขใจเปนที่สุดหมดพันธะผูกพันในอารมณตางๆ ทั้งสิ้น  เทานี้ทานจัดวา  หมด
ภาระหนาที่ ที่จะตองแสวงหาภพเปนที่เกิดตอไป   

 
 
 



พระธรรมเทศนา เรื่อง  พระโลฬุทายี 
แสดงเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2523 
นโม ตัสสะ  ภควโต อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ธัมดม  หเว  รักขติ  ธัมมจาริง ติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในธัมมิกกถาเพื่อเปนเครื่องโส

รสสรงองคศรัทธาบารมี ที่นริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ  คือ  
วันพระแรม 15 คํ่า  เดือนยี่คร้ังนี้ก็เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ไดมีความเคารพใน
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  จึไงดพกันมาปฏิบัติความดีตาม
คําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ  ความดีที่องค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสอนไวนั้น  กลาวโดยพิศดารมีถึง 84,000 หัวขอแตกลาวโดยยอก็
มี 3 ประการ กลาวคือ 

1.   สัพพปาปสสะ อกรณัง  การงดเวนจากความชั่วทั้งหมด 
2.   กุสลัสสูปสัมปทา   สมเด็จพระบรมศาสดาใหทรงปฏิบัติแตความดี 
3   สจิตตปริโยทปนัง   อันนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา  ทรงแนะนําใหบรรดา

ทานพุทธบริษัท  ทําจิตใหผองใสจากกิเลส  คือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  แลวสมเด็จพระ
พุทธองคก็ตรัสวา 

เอตัง  พุทธานสาสนัง  ซึ่งกลาวเปนใจความวา  พระพุทธเจาองคตรัสอยางนี้เหมือนกัน
หมด 

แตวาในปจฉิมวาจา องคสมเด็จพระบรมสุคตกลาววา  คําสั่งสอนทั้งหมดนี้องคสมเด็จ
พระชินศรีไดรวมลงอยูในความไมประมาท  ตามพระบาลีที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสเวลา
นั้นวา  อัปปมาเทนะ  สัมปาเทถะ  ซึ่งแปลเปนใจความวา  ทานทั้งหลายจงมีความไม
ประมาทใหถึงพรอม  นั่นหมายความวา 

เราไมประมาทในความโลภ  คือจงอยาคิดวาการอยากไดนิด  การอยากไดหนอย ไมเปนไร  
นี่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา  เปนโทษทางจิตคือมีความหมนหมอง  เมื่อจิตมัน
อยากไดแลวหนักๆ เขา  ความปรารถนาที่อยากไดที่เราหามาไดโดยชอบธรรมมันจะไมพอ  ก็จะ
เกิดมีความทุจริตคิดไมชอบประกอบแตกรรมไมดี  ในที่สุดกรรมนี้ก็จะทําจิตใหมัวหมอง ลง
อบายภูมิ 

ประการที่สองทรงแนะนําใหไมประมาทในความโกรธ  ข้ึนชื่อวาความโกรธคือ  ไฟ  เผา
ผลาญใหเกิดความเรารอน  ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินวรทรงแนะนําใหใช  ขันติธรรม คือ  ความ
ยับยั้งของจิต 



และองคสมเด็จพระธรรมสามมิสรก็ทรงไมประมาทในความหลง  ข้ึนชื่อวาการยึดโนนยึดนี่  
โนนนั้นนั่นเปนเรา  นี่เปนของเราอยากจะดี  อยากจะเดิน  อยากจะดัง อยางนี้เปนอารมณของ
ความชั่ว  เปนความมัวหมองของจิต 

องคสมเด็จพระธรรมสามมิสรวา จงอยาประมาทในความชั่วเล็กนอยวา  มันจะ  ไมมีผล  
ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลจึงไดตรัสวา  โถกัง  โถกังป  ซึ่งแปลเปนใจความวา  น้ําฝน น้ําที่ตก
มาทีละหยาดละหยด  แลวก็นอยๆ ตกไมหยุด  ไมขาดสาย  ก็สามารถทําภาชนะใหเต็มไดฉันใด  
ข้ึนชื่อวาความชั่วทั้งสามประการคือ โลภะ  ความโลภ ความทะเยอทะยาน  อยากไดทรัพยสิน  
อยากดี อยากเดน  อยากดังก็ดี  โทสะ  การคิดประทุษรายนี้ก็ดี  โมหะ  ความหลงตัวนี้วาเปน
ผูวิเศษกวาบุคคลอื่นก็ดี อารมณทั้งหมดนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  
อุบาสิกา จงยับยั้งอยาปลอยใหอํานาจความชั่วทั้งสามประการนี้เขามาครอบงําจิต 

ตอนี้ไปก็จะนําเอาเรื่องราวของสาวกของ  องคสมเด็จพระธรรมสามิศรที่เทศนกันมากอนนี้  
เทศนกันถึงประวัติของพระอริยสาวกอัครสาวกทั้งสอง  วันนี้ไมไดดูหนังสือมา เกรงวาถาพูดไปมัน
จะคลาดเคลื่อนก็จะขอนําเรื่องอื่นมาแทนของนําเรื่องของคนชั่วเขามาแทนคนดี  ประเทศทุกวันนี้
ยกตัวอยางคนดี  แตไมเห็นสีลาของคนชั่ว  คนชั่วในที่นี้ก็คือ  พระชั่วที่ไมควรจะอยูในสังคมของ
พุทธศาสนาไมควรที่จะเปนที่สักการะเคารพ  ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา 

พระชั่วในเขตพระพุทธศาสนา  ในสมัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีชีวิตอยูนี้มี
หลายทานดวยกันจะเห็นไดวาพระธรรมวินัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอน  คําวา
พระธรรมหมายถึงวา  คําแนะนําใหต้ังอยูในความดีอันนี้ไมมีตัวอยาง ตัวอยางมีบางก็นอย แตทวา
ความชั่วตัวอยางมีมาก  ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระวินัย  นั่นคือเปนการยับยั้งความ
ชั่วของพระในสมัยกอน  องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาก็ไมทรงบัญญัติพระวินัย  นี่เปนประเพณี
ของพระพุทธศาสนา 

สําหรับคนชั่วที่กลาวนี้ก็ไดแก  ทานโลฬุทายี  โลฬุทายี  นี่เปนพระที่มีความดีที่อาตมา
ขอเคารพกอน เพราะวาทานสรางความชั่วหลายสิบหลายรอยประการ  ซึ่งไมเหมือน  พระเทวทัต  
พระเทวทัต  ในตอนตนทานดีแตทานไมสรางอันนตริยกรรม  เราทราบกันอยูแลว  ก็ยังมีสาวก
ขององคสเมด็จพระประทีปแกวที่สรางความชั่วใหเรามีพระวินัยปฏิบัติกันโดยมากพระวินัยนี่รวม
แลวสามรอยขอเศษแตวที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงบัญญัติข้ึนมาเพราะอาศัยพระองคนี้
เปนเหตุหลายรอยสิกขาบท  เปนอันวาชั่วมากกวาทุกคน  ทําความชั่วจุกจิตทุกอยาง 

คําวา  อุทายี  นี่มีสามทาน  ดวยกัน 
ทานหนึ่งมีนามวา  อุทายี  เฉยๆ  ทานผูนี้เปนสหชาติเกิดพรอมกันพระพุทธเจา  เปน

สหายกันมา ทานผูนี้เปนพระอรหันตปฏิบัติความดีมาก  แลวก็เปนคนมีปญญามี ลีลาดี 



สําหรับองคที่สองมีนามวา กาฬุทยี ความจริง  ก็ชื่ออุทายีเฉยๆ  ที่มีสรอยใสลงไปก็เพราะ
จะไมซ้ํากัน  คําวา กาฬุทายี นี่ผิวดํารูปรางใหญ  ทานผูนี้ก็เปนผูประพฤติในดานของความดี 

ทานที่สาม  ก็คือ  โลฬุทายี มีความประพฤติโลเลมาก  คําสั่งใดที่องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา  ทรงสั่งใหเปนพระวินัยในการปฏิบัติ  โลฬุทายี  ไมมีความเคารพในองคสมเด็จพระทรง
สวัสดิโสภาคย  ฝาฝนทุกอยาง 

ฉะนั้นขอบรรดาภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  วันนี้เราเทศนกันที่ วัดทาซุง  ถาวา
เห็นพระรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขัดตอระเบียบวินัยที่ประกาศไวทุกวันมีเสียงตามสายใหฟงทุกวัน  แต
เห็นพระรูปใดรูปหนึ่งนั้นปฏิบัติไมถูกไมตอง  ตามคําสั่งและคําสอน  ขอบรรดาสาวกขององค
สมเด็จพระชินวร  พระภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  จงพากันประฌามและขับไลพระองคนั้น  
ออกไปจาก  วัดทาซุง  ทันที  อยาใหมีเสี้ยนหนามในศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา  
สัมมาสัมพุทธเจาเขามาแทรกแซงอยู 

เวลานี้ศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครู  กําลังถูกย่ํายีอยางหนัก  เพราะวามีตางชาติสง
เงินเขามาสี่พันลาน  ใหบรรดาประชาชนในประเทศไทยทําลายพระพุทธศาสนา  เวลานี้พระที่รับ
การรับจางมีมาก  แลวก็ออกหนาออกตาถึงกับประกาศวาจะทําลายพระศาสนา  กลาววาอาบัติไม
มี  เปนของสมมติข้ึน  นรกไมมีสวรรคไมมี อยางนี้เปนตน  แลวเขาก็สงทั้งคนและทั้งพระเขาไป
แทรกแซง  ในสํานักที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  อยางพระในภาคอีสานที่มีชื่อเสียงหนักๆ เขาก็
สงเขาไป  การสงเขาไปนี้เปนการสงพระใหมบาง  สงพระที่มีพรรษาเกินสิบบางแลวดีไมดีก็พระ
ภายในที่มีความโลภอยากจะดี  อยากจะเดน  อยากจะรวย  อยากจะเปนใหญเปนโต  ก็เพราะพระ
ประเภทนี้รับคาจางไดงาย แลวพยายามทําลายพระศาสนา  คือสํานักนั้นๆ  ตอหนาเขาทําดี  แต
ลับหลังเขาทําชั่ว อยางนี้ 

ขอบรรดาภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  จงพิจารณาในสํานักของเราใหมาก  เพราะ
ขาวทางราชการแจงมาแลว  บอกวาเวลานี้คนที่เขาสงเขามา  เขาสิงอยูในสถานที่ของเรา  แลวคน
ภายนอกที่เปนสายติดตอซึ่งกันและกัน  มีการติดตอกันไมขาดสาย ในกาลตอไปเขาจะสงคนที่เปน
สตรีเขามาสิงอยูภายในดวย  ชวยทําลายใหแตกแยกซึ่งกันและกัน  แลวก็จะสงคนภายนอกเขามา
ผสมในการเจริญพระกรรมฐาน  ฉะนั้นในทางวัดของเราจึงไดมีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง  แต
ถึงกระไรก็ดีขอบรรดาภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  ชายหญิง  จงอยาประมาทเพราะผูนี้เขา
มาในเบื้องแรก  เขาจะทําความดี  แลวก็จะกอกวนเชนพระโลกอุทายีคือ  สรางความชั่วเล็กๆ 
นอยๆ กระจุมกระจิ๋ม  ทําใหการแตกราวซึ่งกันและกันทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะบอกวาลอเลน  แต
การลอเลนขัดคอคนนั้นบาง  ยุแหยคนนี้บาง  ไปแทรกแซงคนนั้นบาง  คอยๆ  ทําไปจนภายในเกิด
เปนแกเปนเหลาอยางนี้ไมชาพระศาสนาพระองค  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตองสลายตวัทัง้นี้
เพราะอะไร  เพราะมีเงินกอนใหญ  ส่ีพันลาน  เขาจายเขามาแลว 



ตอนี้ไปจะกลาวถึงอาบัติของ พระโลฬุทายี  ความจริงทานมีมาก  แตขอนํามากลาวโดย
ยอ  สําหรับ พระโลฬุทายี  นี้  คําวา โลฬุทายี  แปลวาอุทายีผูมีความโลเล  ในกาลครั้งหนึ่ง  เมื่อ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยูเวลานั้นทานที่มีชื่อเสียงมากในศาสนาของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยูเวลานั้นทานที่มีชื่อเสียงมากในศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมครูก็คือ  พระโมคคัลลาน  และ  พระสารีบุตร  ถาเวลาใดองคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาอยูสมเด็จพะรบรมครูกทรงเทศน  ถาเวลาใดเมื่อองคสมเด็จพระบรมโบกเชษฐ
ไมยอู  พระโมคคัลลาน  หรือ พระสารีบุตร  ก็เทศนตอ  เทศนแทนไมอยางนั้นก็เปน พระ
มหากัจจายนะ  ซึ่งมีความสําคัญในการเทศน  ถาทั้งสามนี้ทานไปอยู  ก็มีทานที่รองๆ  ลงไปที่มี
ความสามารถ 

ธรรมาสนที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถแสดงนั้นเปนวิจิตตระการตามากไมมีใครเขาขึ้น
กัน แตวาธรรมาสนสําหรับพระสาวกทั้งหลายเหลานั้นมีอยู  ถาองคสมเด็จพรบรมครูไมอยู  พระ
สาวกก็ข้ึนเทศนในธรรมาสนของตน แตวาพระที่เปนปุถุชนก็ไมยอมขึ้นไปนั่งบนธรรมมาสนนั้น
เหมือนกัน  ถาเมื่อใดพระอรหันตซึ่งเปนพระอริยเจาเบื้องสูงไมอยู  ทานก็จัดอาสนะเปนพิเศษคือ 
ไมยอมดีเสมอ   

และในกาลวันหนึ่ง  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ดี  พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร  ก็ดี  
ไมอยู ก็ดี  ไมอยู ก็มี  พระโสฬุทายี  นี้ไปนั่งอยูบนธรรมมาสนของ  พระโมคคัลลาห  และ  พระ
สารีบุตร  ที่เทศน  เมื่อยามวางไมมีพระอะไรก็ข้ึนไปนั่งบนนั้น  ความจริงตัวนี้ไมไดมีความรูอะไร
ในดานพระพุทธศาสนา  จะถือวาเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามี  ก็ไมได  ไมมี เพราะเปนตัวละเมิด
วินัยทุกอยาง  เปนอันวาเวลาที่ชาวบานเขาเขามา เขาเขาใจวาพระองคนี้เปนนักเทศน  เพราะขึ้น
ไปนั่งบนธรรมมาสนของอัครสาวก  ทั้งสอง เขาก็อาราธนาใหเทศน  พระโลฬุทายี ก็เทศนไมได
เมื่อเทศนไมไดชาวบานก็ประณามวา  ทานเปนคนชั่ว  ทานเปนคนไมดี 

นี่ตัวอยาง ความอยากดี  ความอยากเดน  ความอยากดังของ  โลฬุทายี  ซึ่งเปนพระชั่ว  
หาดวาบรรดาทานพุทธบริษัทเห็นพระในวัดเราชั่วอยางนั้น  ก็จงแจงใหทางวัดทราบ  แลวทางคณะ
สงฆทั้งหมดก็ควรกําจัดพระประเภทนี้  ออกไปจากสถานที่ทันที  คือพรอมใจประชุมกันลงมติ
เห็นชอบเมื่อไร แลวก็เขียนใหผมทราบเมื่อนั้น 

อีกประการหนึ่งโลฬุทายีนี่ ในกาลครั้งหนึ่งมีคนเขาไปหาพระพุทธเจาไปหา  พระโมคคัล
ลาน  พระสารีบุตร  แตปรากฏวา  พระโมคคัลลาน  ก็ดี  พระสารีบุตร  ก็ดี  องคสมเด็จพระ
ชินศรีก็ดี ไมอยู  โลฬุทายีองคนี้เปนพระที่มีความฉลาดในการจัดสถานที่  ก็เพราะวาอารมณไมดี  
มีความชั่ว  ต้ังฉากหลอกชาวบาน สถานที่ของตัวอยูนั้นมันวิจิตรพิสดารดีกวาพระอื่นทั้งหมด  
สรางเสียสวยสดงดงาม  ทานที่เขาไปทั้งสองทาน  คือ สามีกับภรรยา  เปนอันวาเมื่อเขาไปคุยกับ
พระโลฬุทายี ก็ตองตั้งทาวา  ฉันเปนคนมีความรูดี  มีสภาวะเหมือนพระอรหันต  มีการสํารวม



ความเรียบรอยเปนปกติ  จนกระทั่งทานผูนั้นมีความหลงใหลใฝฝน  คิดวาทานผูนี้เปนพระอรหันต
ที่มีความสําคัญ  ตอมา  ทานโลฬุทายี  ก็พาชมสถานที่ภายใน  ทานสามีเดินหนาภรรยาเดินหลัง  
ทานโลฬุทายี ก็เดินประคองขางแทรกแซงขางเขาไปพอสามีของเขาเผลอเมื่อไร  ทานก็ลวนลาม
ภรรยาเมื่อนั้น 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาววา ภิกขเว  ดูกรภิกษุทั้งหลายศาสนาของ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  ที่ทรงประกาศพระศาสนาไวศาสนา  ที่จะเสื่อมทรามไปก็
ไมใชใคร  ไดแก  ลุกของตถาคต  ไดแก  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิก  บุคคลสี่เหลานี้แหละจะ
ทําลายพระพุทธศาสนา 

การที่นําเรื่องของโลฬุทายีมากลาวโดยยอดังนี้  ก็เพื่อจะบรรดาพุทธบริษัททราบวาใน
สํานักของเรานี้มีมาทุกระยะถาจะกลาวกันวา  เปนแกะดําเขามาแทรกแซงอยูภายในก็มีไมนอย  มี
ทั้งพระ มีทั้งเณร  มีทั้งผูหญิงมีทั้งผูชาย  เขาเขามาในการใดโดยมากจะเปนอุบาสก  อุบาสิกา  
หนาเขาจะดี  คําวาหนาดีไมใชหนาเนื้อ  คือใจเขาปน  ใจของเขาแบงแยกออกไปจากความเปนจริง  
แลวก็เวลาเขาเขาไปหาพระจะมีการหมอบราบคาบแกว  มีความเคารพนับถือเปนอยางดี  แตพอ
อกไปจากสถานที่  ก็เปนอันวาแจงขาวชั่ว  วาในสํานักนี้ชั่วอยางนั้นบาง  ในสํานักนี้อยางนี้บาง  นี่
เปนลักษณะของคนไมดีแทรกแซงอยูตลอดเวลา ในเมื่อเขาไมมีโอกาสจะอยู  ก็เปนอันวา ไปๆ มา
อยูเสมอ 

ฉะนั้นเพื่อความสบายใจของธรรมดาทานพุทธบริษัท  ขอทานบรรดาทานพุทธบริษัทได
พยายามมองดูศาสนาของ  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ที่พระพุทธเจากลาววา  บุคคลผูใคร
ธรรมเปนบุคคลผูเจริญ  ตามพระบาลีที่กลาวไวในเบื้องตนวา  ธัมโม หเว  รักขติ  ธัมมจาริง  
ธรรมแลยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรม  คําวาธรรมในที่นี้ก็หมายความวา  จิตดีนั่นเอง  เมื่อ
จิตดี  วาจามันก็ดีกายมันก็ดี  วาจาคือปากก็พูดดี  ใจก็คิดดี  ปากจะดีหรือวากายจะดี  มันก็อยูที่
ใจปากจะดีหรือปากจะชั่วมันก็อยูที่ใจ  ถาใจมันเลวปากพูดออกมาปากมันก็พูดเลวถาใจดีปากพูด
มาปากก็พูด  ใจดี  คิดดี  ปากก็พูดดี  การกระทําทางกายก็เหมือนกันถาหากวาใจมันเลวการ
ออกมาทางกาย  กายก็เลว  แตความรูสึกทางใจไหลมาทางกาย  กายก็ทําแตความดี 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหมดนี้  ขอสรุปพระธรรมเทศนา  เหลือเวลาในตอน
เทศน  บอกศักราช  มาแลวเหลือ 6 นาที  จงปฏิบัติตามแนะนําขององคสมเด็จพระชินศรี  หนึ่ง
คนชั่วจงอยาบูชา  พระช่ัวจงอยาบูชา  จงเอาอยางชาวโกสัมพี  ซึ่งเปนพระอริยเจา  พระโกสัมพี
ทะเลาะเบาะแวงกัน  เร่ืองเล็กๆ  นอยฝาย ธรรมธร  กับ  วินัยธร  ธรรมธร หมายความถึงผูทรง
ธรรม  วินัยธร  หมายถึงวาเปนผูทรงพระวินัย  แตแยกกันทะเลาะกัน  องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาทรงหามปรามก็ไมฟง  ในที่สุดพระพุทธเจาก็ทรงหลีกไปอยู ปาปาริเลยยกะ ไปโปรด  
ชางปาริเลยยกะ  ซึ่งเปนพระโพธิสัตว  จะเปนพระพุทธเจาหลังจากที่พระศรีอารียนิพพานแลว  



เมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวไมอยู  เพราะพระทะเลาะกันชาบานที่เปนพระอริยเจา  คือเปนพระ
โสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  ทั้งหมดนี้ก็งดไมใสบาตรใหแกพระทั้งหมด  รวมความวาทานไม
บูชาพระชั่ว  อาตมาจะขอพูดอยากจะพูดวา  ไมบูชาสัตวนรกที่ชั่ว  เขามาเกลือกกล้ัวในเขต
พระสงฆในพระพุทธศาสนา  จะมีก็ชาวบานที่ไมไดเปนพระอริยเจา ไมเขาใจในธรรม  ใหกินบาง
แตก็ไมพอกิน  นี่ควรจะประพฤติอยางนี้  ถาพระชั่วแลวคนดีจงอยาบูชาคนชั่ว 

แลวประการที่สอง  ควรจะสืบประวัติความเปนมาของพระพุทธองคที่ในวัดทาซุง  วัดอื่น
เราไมเกี่ยว ประวัติความเปนมามาจากไหน  เวลานี้ปฏิบัติตัวเปนประการใด  ดีไมดี  ถามีพระเลว
อยูภายในยอมเปนที่ชอบใจของขาศึกๆ ตองการคนชั่ว  คือมีความโลภสักการะ  มีความโลภใน
ความอยากดีอยากเดน  อันนี้เขาจายเงินไมยาก  การติดตอไมยาก  อาตมาทราบทุกระยะ  แลว
นอกจากนั้นฝายการสืบของราชการ  ฝายทหารก็แจงมาทุกระยะดวยกัน  แตที่ไมพูดในเวลานั้น
เพราะมันไมถึงเวลา  เวลานี้ทางภาคอีสานลําบากมากพระที่มีชื่อเสียง  เขาขึ้นไปขับไลในวัดบาง 
สงคนเขาไปเพื่อจะสังหารบาง  ยังมีทานหนึ่งถึงกับสงคนเขาไปจะฆา  แตบังเอิญงูกัดคนนั้นตาย  
เวลานี้เขาไมชอบใจใหญ รองขึ้นไปไลไมใหอยูที่นั่นนี่ไมชาวัดเราอาจจะมีอยางนี้ก็ได  ทวาวัดเรานี่
เปนจุดใหญที่เขามีความตองากรถือวาเปนการรวมใจคน 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน  อยาตกใจมากเกินไป  กรรมยอมเปนเครื่องสนอง
กรรม  คนชั่วจะมีชีวิตอยูไมได  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาประเทศไทยกําลังกาวขึ้นสูความรุงเรือง  
พระพุทธศาสนากําลังกาวขึ้นสูความรุงเรือง  บุคคลใดหวังทําอะไรกับประเทศไทยก็ดี  หรือหวังทํา
แกพุทธศาสนาก็ดี  พวกนี้จะตองสลายตัวไปดวยการตายเปนกรณีพิเศษ 

แลวก็เมื่อเร็วๆ นี้ไดทราบขาววา  เค.จี.บี  เขาพูดกับนายทหารผูใหญ  ขอความรวมมือ  
นายทหารผูใหญก็บอกวาไมตองการ  ฉันอยูแบบนี้ดีแลว  เขาก็บอกวาคุณจะตองการหรือไม
ตองการ  จะรวมมือหรือไมรวมมือก็ตาม  ผมจะตองยึดประเทศของคุณใหไดภายใน 2 ป เมื่อฟง
อยางนี้ก็อยาพึ่งตกใจ ประการที่หนึ่ง พระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร จะตอง
ทรงอยูในประเทศไทยไดครบหาพันป 

แลวก็ประการที่สอง  ประเทศไทยเวลานี้ก็ไมใชประเทศโดดเดี่ยว  เปนประเทศที่มี
สัมพันธมิตรรวมมือกันมาก  ถาเราเปนประเทศโดดเดี๋ยว  เขาก็ยึดไปไดนานแลวอาศัยศาสนาของ
องคสมเด็จพระประทีปแกว  บารมีของสมเด็จพระเจาอยูหัว  และบุคคลที่มีความประพฤติอยูใน
ธรรม  สามารถจะทรงประเทศไทยไวได  เปนวาวันนี้เทศนเลาเรื่องสูกันฟง  เลาเรื่องสูกันฟง  ก
นําไปคิดก็แลวกันนะ 

เมื่อป 18 อาตมาไดพบภาพๆ หนึ่งที่บานรับรองของจังหวัดกรุงศรีอยุธยาไปนอนคางที่นั่น  
คืนนั้นปรากฏวา  เลิกจากการคุยกันแลวก็เขามานอน  ประมาณตีสองก็ใจสบาย  ก็ปรากฏเปนกอง
ไฟลุกขึ้นทวมประเทศไทย  เปนเปลวไฟสูงมากเห็นเขาก็ตกใจ  วาไทยเรานากลัวจะแย  พอดีเวลา



นั้นเอง  ก็เปนภาพขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการพรอม
มาถึงก็มีในดานพระหัตถเบื้องขวาของพระองค เปนน้ําหยดเล็กๆ นิดเดียว  เทากับน้ําหยดหนึ่งไหล
ออกจากนิ้ว  หลนแปะไปในกองไฟ ไฟดับทันที  

อาตมาก็ถามองคสมเด็จพระชินศรีวา  หมายความวาอยางไง  สมเด็จพระจอมไตรกลาว
วา เวลานี้ประเทศไทยมีสภาพเหมือนไฟลูก  มีแตความเรารอนแตตอไปไฟก็จะดับอยางนี้  แลว
องคสมเด็จพระชินศรีก็ตรัสวา  ในเมื่อคนไทยมีศีลมีธรรมมากขึ้น  ศีลธรรมสรางความเยือกเย็น  
คนที่มีศีลมีธรรมถึงแมวาจะมีปริมาณนอย คน 45 ลานคน  อาจจะมีศีลมีธรรมจริงๆ  สักลานสอง
ลานคน  แตองคสมเด็จพระทศพลก็กลาววา  ธรรมยอมมีความเย็นเหมือนน้ํา  คือน้ําถึงแมวา
จะมีปริมาณนอย แตมีความเย็นสูง  ก็ดับไฟไดฉันใด  กําลังใจของธรรมดาทานพุทธ
บริษัท  ที่มีความเยือกเย็นในศีลในธรรม  ก็สามารถจะเปนปจจัยใหทรงประเทศไทยอยู
ไดตลอดกาล 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  จงรวบรวมกําลังใจ  พยายามสรางความดี  เพื่อ
ความอยูรอดของพวกเรา คําวาพวกเรานี่ก็คือ  คนในประเทศไทยทุกคน  พยายามรักษาความดี  ที่
องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา  หนึ่ง  สัพพปาปสสะ อกรณัง  เราจะไมทําความชั่วทั้งหมด กุสลัส
สูปสัมปทา   เราจะทําความดี  สจิตตปริโยทปนัง  เจริญสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  
หักลางความชั่วของใจที่เปนกิเลสอนุนิสัยใหหมดไป  ตอไปประเทศไทยจะทรงอยูในความดี  จะสม
กับพระบาลีที่กลาวไวในเบื้องตนวา  ธัมโม หเว  รักขติ  ธัมมจาริง  ธรรมยอมรักษาบุคคลผู
ประพฤติธรรม 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็
เห็นจะพอแกเวลา 30 นาทีเศษ ๆ ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ 

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  
มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมะรัตนะ  สังฆรัตนะทั้งสามประการ  จงอภิบาล  คนดีที่มีศีลมีธรรม  ต้ังอยูใน
ความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เคารพในพระธรรมวินัยทั้งหมด  ใหปรากฏใหมี
ความสุขสัวสดีพัฒนมงคล  สมบูรณ พูนผล  และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการมีอายุ 
วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด  ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการ  อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาในธัมมิกกถา  ก็ขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง ก็มีดวย  ประการฉะนี้ 

 
 
 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่องมาฆะมานพ 
แสดงเมื่อ 
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
มาตาเปติภรัง  ชันตุง  กุเล  เชฏฐาปจายินังติ 
ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในอัตตโนบุพพกัมมกถา เพื่อ

เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายมาพรอมใจกันบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ  คือวันพระขึ้น 8 คํ่า เดือน 3 วันนี้แตความจริงการแสดงพระสัทธรรมเทศนาวันนี้ ที
แรกตั้งใจจะแสดงเรื่องเทวาสุรสงคราม  แตวาเทวาสุรสงครามนี้ก็ตอเนื่องกันเนื่องมาจากอัตตโน
บุพพกรรม  คําวา  อัตตโนบุพกรรม  ก็หมายความวา  กรรมที่พระพุทธเจาทํามาแลวในกาลกอน  
กรรมที่เปนกุศลบางอกุศลบาง  จนกระทั่งองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสรางความดีพิเศษ  จึง
ไดทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 

สําหรับวันนี้อารัมภบทจะพูดแตนอย  ทั้งนี้ก็เพราะวาเรื่องราวนี้ยาวมากสงสัยวาวันนี้เทศน
ไมจบ  เปนอันวามีเนื้อความอยูวา  เมื่อถอยหลังจากกัปนี้ไปทานไมไดบอกกัปไววากี่กัป มีนานพ
คนหนึ่งมีนามวา  มาฆะมานพ  ทาน  มาฆะมานพ  คนนี้อยูเปนชาวปา  คือเปนชาวชนบทอยูใน
ปาลึก  ทวาเปฯคนใจดีมีควมดี 7 ประการ ไอ 7 ประการนี่จําไมไดหมดอีก  ตามพระบาลีที่มีมา มา
ตาเปติภรัง ชันตุง กุเล เชฏฐาปจายินัง ติ เปนตน 

1. ทานพยายามเลี้ยงบิดามารดาใหมีความสุข 
2. มีความเคารพในบุคคลผูมีอาวุโสกวา  แมแตเขาเกิดกอนวันเดยวทานก็มีความเคารพ

วาเปนพี่ 
3. มีการใหทานเปนปกติ 
4. เปนคนใจดี 
5. ตัดความตระหนี่ 
6. ระงับความโกรธแลวก็ 
7. มีความยิ้มแยมแจมใส ไมพูดวาสอเสียดเปนปกติ 
รวมวา  มาฆะมานพ  ที่มีความดี 7 ประการ  ที่พูดมานี่มันครบหรือเปลามันครบ 7 ขอ  

แตตรงหรือไมตรงก็ไมรู  หือ  อาจารยหงา  วาจะมาเทศนเร่ืองหนึ่งขึ้นมาแลวก็มาเทศนเร่ืองหนึ่ง 
คนละเรื่อง 

เปนอันวาทาน มาฆะมานพ นี้ เปนคนดีเปนพิเศษ  เรียกวาขึ้นชื่อวาความโกรธทาน
อาจจะไมหมด ความโกรธ  แตวาเปนคนระงับความโกรธไดดี  ใหอภัยแกบุคคลอื่นอยูเสมอ  มี
ความเคารพในบิดามารดา  เลี้ยงใหทานมีความสุขตามฐานะแลวคนที่มีอายุสูงกวา  นี่ถือวาเปนพี่  



ถือวาเปนคนชั้นพอ  ถือวาเปนพอ  คนชั้นปูถือวาเปนปู  ไมเคยลวงเกิน  ไมเคย  ดีเสมอ  บุคคล
ผูใดที่จะมีอายุแกกวา  แถมใจดีใหทานเปนปกติ  ระงับความโกรธ  ไมพูดจาสอเสียด เปนตน  
นับเปนความดีของทานเปนประจํา 

ตอมาในฤดูหนาว  ขอโทษ  เปนอันวาในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง  ทานชอบใจจะยืนจะนั่ง  
ทานก็ไปถากถางปดกวาดใหดี  แลวก็ไปยืนเลนนั่งเลนในที่นั้นบรรดาชาวบานทั้งหลายเห็นวาที่นั้น
เปบทีร่ืนรมย นานั่งนายืนก็ไปไล  มาฆะมานพ  ก็ไมโกรธ  ไปถากถางใหมอีกทําอยางนี้อยู
ตลอดเวลา  เวลาที่ลมหนาวโชยมาเปนฤดูหนาว  ทานก็สุมไฟสําหรับจะผิง  ชาวบานก็ไมตองทํา
ละ  พอเขาไปมึงก็ผิงบางกูก็ผิงบาง  มาผิงมายืนเบียดเสียดกันมากก็เลยผลักไส  มาฆะมานพ 
ออกไปยืนแทน  เปนอันวา ทานก็ไปกอไฟของทานใหม  ทานทําอยางนี้เปนปกติไมโกรธใคร ไม
สอเสียดใคร  ไมประทุษรายใคร 

ตอมาไอสถานที่มันเตียนมาก ๆขึ้น  อาศัยทําคราวละเล็กละนอย  เปนที่อาศัยของปวงชน
ทั้งหลายมีความสุข เปนอันวาคนในหมูบานนั้นนะ  มีความสุขเพราะ  มาฆะมานพ คนเดยีว  นีม่นั
จะเตียนขึ้นมาที่มันจะเกิดความสบายขึ้นมาอาศัยทา ทานก็มานั่งคิดในใจวา การใหความสุขแก
บุคคลทั้งหลายในตที่เล็กนอยเทานี้มันไมพอสําหรับใจเรา  คนที่จะเขาไปในเมือง ไปจายตลาด  ไป
เสียภษีอากรนี่เดินดวยความลําบาก  เพราะตองบุกปาฝาดง  ใชทางในระยะเปนวิถีโคง  ใช
เวลานานอันตรายยอมมี  ฉะนั้น มาฆะมานพ  ผูใจดี  จึงไดคิดจะทําทางเขาไปสูเมืองจึงไดใช
เครื่องมือมีมีดกะขวานพรา  เปนตน  เขาไปฟนตนไม 

ก็มีคน 32 คน มาถามวาอําอะไรเพื่อรัก  มาฆะมานพ  ก็ปรากฏวา  ไอคนบานเรานี่มัน
ลําบาก  เดินไกลจะไปตลาดหรือไปติดตอทําราชการดี  ก็ตองเดินลัดปาไปไกลแสนไก  เราจะทํา
ทางเดินเขาไปสูในเมือง 32 คนก็ถามวา  ฉันทําดวยไดไหม ทาน มาฆะมานพ ก็บอกวา  ดีซิ  คนก็
มารวมทํากัน  ทําทางตัดตนไมปรับพื้นที่ไปในตัวเสร็จ  ไปไดประมาณครึ่งเสนทางที่ตองการ 

แลวปรากฏวามีนายอําเภอทานหนึ่ง ทานเปนคนใจดี เขาเรียก  คามโภชก นะ  คาม
โภชก ก็แปลวานายบาน สมัยนี้ก็แปลวา  นายอําเภอ  มาถามวาพวกแกจะทําอะไร ทาน  มาฆะ
มานพ ก็บอกวา  พวกกระผมทําทางไปสู เมืองขอรับตองการใหคนที่อยูในปาเขาเมืองได
โดยสะดวก  แกบอกทําได  ไอพวกแกนี่ตัดตนไมทําลายปานี่  มันมีความผิดตามกฎหมาย  ถาหาก
แกจะไมใหฉันจับ ก็ตองเอาเงินมาเสียใหฉัน  มาฆะมานพ ก็บอกวไอผมทําทางนี่ไมไดรับคาจาง
นะครับแลวก็ฐานะของผมก็เปนอยางนี้นี่  ทานจะใหผมเอาเงินที่ไหนไปเสียคาจาง  ทาน
นายอําเภอโมโห  ความจริงไอคอรัปชั่นหรือการโกงการกินของขาราชการเลวๆ นี่มันมีมาตั้งแตสมัย
โบราณ นับจากกัปนี้ไปอีกกี่กัปก็ไมทราบ พระพุทธเจาเกิดเปน มาฆะมานพ ทานไมไดบอกไวใน
บาลี 



เปนอันวานายอําเภอคนนี้ไมไดรับเงินสินบน  หรือวาคาจางรางวัล  ในฐานะที่เปน
นายอําเภอ  ความจริงจะเรียกวา  ขอทานอันธพาลมากกวาเหมือนขาราชการในปจจุบันก็
เหมือนกัน อะ ไอที่มันโกงชาวบานนะควรจะเรียกวา  ขอทานมันก็ยังเล็กไปนะ  ขอทานเขายกมือ
ไหว  เรียกมหาโจรดีกวา  ในคราบของเครื่องแบบผูมีเกียรติ  นายอําเภอคนนั้นจึงไดรายงานให
พระราชาทราบ  กราบทูลใหทรงทราบวา  ไอคน 33 คนนี่คิดกบฏ ถากถางทางใหตรงขามมายัง
พระราชฐานคือพระราชนิเวศน  หวังจะยกกําลังจากคนในปาเขามายึดประเทศ  นั่นเอาเขานั่น
กลายเปนกบฏไปแลว 

เปนอันวาพระราชาก็ดีจริงๆ เหมือนกัน  ทานเปนคนหูหนัก  ไอหูนะหนักใจเบา  คําวาหู
หนักนี่หมายความวา  ใครเขาสงอะไรมาใหก็รับ ไมตองใครตองครวญนะไมใชคนหูเบา  รับฟง
อยางเดียว แลวก็เชื่อเลย  จึงสงพวก ตํารวจในสมัยนั้น  เขาเรียกราชบุรุษคือคนของพระราชา  ไป
จับคน  33 คน เขามาแลวก็สอบสวน คน 33 คนก็บอกวา  ไมไดกบฏ ทําทางใหคนเดินโดยสะดวก  
แกก็บอกวา  นายอําเภอเขามาแจงฉัน  แกปฏิเสธเทาไรฉันก็ไมเชื่อ  ฉะนั้นจะฆาใหตาย  ดวย
วิธีการฆาฟงคอเห็นวาไมสมควร  จึงจับคนทั้งสามสิบสามมัดใหยืนขึ้น  แลวก็ใชชางตัวซับมันให
ตกมัน  แลวก็ไลแทง  ชางมันก็ไมแทง จึงจับใหนอน หงายทั้งหมด  แลวก็ใหชางเขาไปเหยียบ  ชาง
ก็ไมยอมเหยียบ  นายอําเภอเขาบอกวาคนลืมตาชางกลัวตาทานจึงสั่งใหเอาผาผูกตาเสีย  ส่ังให
ชางเขาไปเหยียบคน  ชางก็ไมเหยียบ  ใหเอาเสื่อลําแพนมาปดใหหมด ส่ังใหชางเดนิบนนัน้  ชางไส
เทาไรสับเทาไร ชางก็ไมยอมไปตามเดิม  ดวยความดีขององคสมเด็จพระจอมไตร และบรรดาคณะ
อีก 32 คนซึ่งเปนคนมีใจดี ทํางานเปนสาธารณะประโยชน  ฉะนั้นโทษจาการประหารคราวนี้จึงไม
มีผล 

แลวก็เปนเหตุใหเปนกําลังใจอีกประการหนึ่ง คือ เทวดาก็ดลใจ  พระราชาซึ่งทรงพิจารณา
วา ธรรมดาชางตัวนี้เปนชางสําหรับทําการรบ แตวาเราใชเทาไรเราใชอยางไรก็ไมเคยขัดของแต
เวลานี้ไมทําตามสักอยางความจริงมันคงจะมีสักอยางหนึ่งจึงใหเปดลําแพนเสื่อลําแพนขึ้นมาแกว
มัด  แลวพระบรมกษัตริยก็ทวนถามอีกครั้งหนึ่ง  เรียกไปถามีละคนละคนในที่ลับ  หนังสือเขาไมได
บอกนะ  หนังสือเขาเรียกไปสอบสวนใหม  ตอนนี้ทานบอกวาเรียกไปทีละคนละคนไปที่ลับตา เธอ
เทศนไปนี่  พวกไดมโนมยิทธิแลวก็ทําตามไปดวย  จับภาพใหเห็น  คร้ันคนทั้ง 33 คน  ใหความ
ตรงกันวาการทําทางครั้งนี้นะ  ไมไดทําเพื่อกบฏ เห็นวาคนในปาจะเขามาติดตอกับหนวยราชการ 
เสียภาษีอากรก็ดี  มาจากตลาดก็ดี  มีธุรกิจก็ดี  มาไดยาก  จึงทําการเพื่อเปนการสงเคราะห 

นายอําเภอตอนนี้กลับเห็นดวย  ดีไมตายเสียเถอะ  นายอําเภอเห็นดวยจึงไดใหรางวัลเปน
กรณีพิเศษแลวก็ส่ังวาถาเจาทําความดีอยางนี้  พระราชานะ  พระราชาก็บอกวาเจาทําความดี
อยางนี้  เราก็ไมเอาโทษ  เราก็ตองขออภัย  คิดพลาดไปเพราะนายอําเภอทรยศ ถาสิ่งใดที่จะ
ทําทางนะมันขัดของดวยสรรพ วัตถุใดๆ ก็ตามบอกฉัน ฉันไดทุกอยาง 



หลังจากนั้นก็มอบชางตัวนั้นใหมานพ  สําหรับไปลากซุงเปนพาหนะนั่นก็เปนสัตวสําหรับ
ลากซุง  ชวยงาน  แลวก็มอบนายอําเภออีกคนหนึ่งพรอมดวยครอบครัว  ใหเปนขี้ขาของคนทั้ง 33 
คน  แลวก็มอบนายชางอีกคนหนึ่งไปชวยจัดงานทุกอยางเปนอันวางานที่จะเปนกบฏ กลายเปน
งานดี 

ทาน 33 คนมา แลวจึงหารือกับนายชาง เรียกวาพยายามอันดับแรกพยายามทําทางให
เสร็จใหเร็วที่สุด  เมื่อทําทางไดเร็วที่สุดแลว เสร็จเรียบรอยแลวทาน  มาฆะมานพ ก็ปรึกษากับ
เพื่อน  วาคนเดินทางจากตนทางถึงปลายทาง เขาเมืองใชเวลาระยะทางยาวตั้งหลายสิบโยชน เดิน
มันก็แสนไกล  ถาเราขุดบอน้ําไวไดก็จะดี  ทุกคนก็ต้ังใจ เอา  ขุดบอน้ําก็ขุด  คนเดินมาระหวางทาง
หิวน้ํา รอนจัดจะไดอาบน้ํา กินน้ํา ก็ขุดบอน้ําขึ้นมา 

แลวทาน มาฆะมานพ ก็คิดวา  ไอมีบอน้ําแลวมันไมมีที่พัก  ถามีตนไมสําหรับที่จะพัก
อาศัยรมเงาก็จะดี  จึงไดปลูก ตนทองหลาง ข้ึนตนหนึ่งขางปากบอน้ํา  แลวจะไดนั่งพักสบาย  
ทานคิดวาไอการจะนั่งโคนตนไมกับพนนี่มันก็ไมมีไปเอา หิน มาวางเรียงเขาทําใหละเอียด ให
เรียบรอยๆ เทาที่จะฟงทําไดเปนแทนแลวตอมาคนก็ไดอาศัยบอน้ํา  ไดอาศัย ตนทองหลาง ไอ
อาศัย หิน สําหรับพักระหวางทาง ไดอาศัยทางเดิน 

ทาน มาฆะมานพ ก็มาปรึกษากับเพื่อน วาเพื่อนเอย  ไอหินนี่มันนั่งสบายแตมันสบายไม
มากนะ เงาทองหลางอาจจะคลอยไปทางโนน  อาจจะคลอยไปทางนี้รมเงาก็มีประโยชนนอย  เอา
อยางนี้ดีกวา  สรางศาลาระหวางทางสักหลังหนึ่งดีไหมบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็พวกประเภทเอาวางี้
ก็แลวกัน  วาไงก็วาตามกัน  สุดแทแตหัวหนา  เปนอันวาตกลง ใหเพื่อนทําศาลาในทามกลาง
ระหวางทาง 

แลวก็ประกาศกันวา  การทําทางคราวนี้  ทําบุญคราวนี้  ทั้งหมดเราไมเกี่ยวกับผูหญิงเลย  
อยาใหผูหญิงเขามารวมดวย  มันยุง ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะทาน  มาฆะมานพ นะทานมเีมยีตัง้ 4 
คน  แกชวยกันดาวันละคําเทานั้นนะ  ลอต้ัง 4 คน แกชวยกันดานละคําเทานั้นนะ ลอต้ัง 4 คํานะ 
อาจารยหงานะ เหมือนอาจารยนะ เปนอันวาทานรําคาญผูหญิง  ไมยอมใหผูหญิงเขามารวมงาน
ต้ังแตตนจนอวสาน  เมื่อสรางศาลาเสร็จดีไดชางตัวนี้นะลากไมมา  แลวก็ชวยกันทํางาน  ไดนาย
ชางที่พระราชาพระราชทานมาใหชวยทําทีนี้ตอมาบรรดาภรรยาทั้งสี่  คือ  สุธรรมา  สุจิตรา 
สุนันทา  ทั้งสามคนนี่คิดวาสามีเขาทําบุญ  เร่ืองบุญนี่ใครทําใครได เราก็จะตองทํามั่ง จึงขอ
อนุญาตสามีวาขอทําบุญรวมดวย  ทาน มาฆะมานพ ก็บอก ไมเอาหรอก พวกเธอมันปากมาก 
ฉันรําคาญเต็มที ตอแตนี้ไปฉันเลิกมีเมียแลว  เกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติฉันเลิกมีเมีย  มันยุงสามคนก็คิด
วาดีหละ  เขาไมใหเราทํา  เราก็ตองทําใหได จึงมีคติตรงขามกับ  นางสุชาดา 



นางสุชาดา นี่เปนลูกของลุงดวย  เปนภรรยาดวย  คิดวาถาสามีทําอะไรเราก็ไดดวย  
เพราะสามีภรรยาตองมีสวนเสมอกัน  ฉะนั้นเธอจึงไมทําอะไร  ไดแตแตงตัวสวยๆ เปนเครื่องยั่วเยา
ใหสามีมีความสุขทางกามรมณ 

สําหรับ นางสุจิตรา ก็คิดวา  ในเมื่อบอน้ํามันมีแลว  คนอาบน้ําลางหนาพักผอน  ถามี
ดอกไมเปนเครื่องประดับหรือมีกลิ่นหอมโชย  จะมีความสุข จึงไดสราง สวนจิตรลดาวัลย ข้ึนบาง
ตรงขางสระนั้น ดอกไมงามสะพรั่ง มีความสวยสดงดวาม คือจัดไวระเบียบ ดอกไมชุด ดอกสีเขียว 
อยูตามลําดับของสีเขียวสีแดงอยูตามลําดับของสีแดง  สีเหลืองอยูตามลําดับของสีเหลือง เปนสวน
เปนเปนชั้นๆ ไป ไปคละปนระคนกัน  ดอกไมตนไมที่มีดอกประเภทไหนอยูเปนกลุมทําเรียงรายเปน
แถว สวยสดงดงาม 

สําหรับ นางสุนันทา ก็คิดวา นางสุจิตรา นี่เขาฉลาด เขาทําสวนดอกไมไดแตวาไอการ
อาบน้ําแลวก็ข้ึนมาบนบก ทัดทรวงดอกไมเปนของดีเขาทําแลว  แตส่ิงที่ดีกวานั้น ทางระยะมันไกล 
คนเดินทางมามันหิว นางสุนันทา จึงไดปลูกตนทําสวนไมผลทุกประเภทเทาที่เธอจะทําได  จัดวา
เปนสวนใหญ มีมะมวง พุทราฝรั่ง เปนตน เพื่อคนเดินทางไดกินเวลาพักผอน 

สําหรับ นางสุธรรมา ก็คิดวา สุจิตรา เขาสรางสวนดอกไม สุนันทา เขาสรางสวนไมผล 
เรานี่ไมไดทําอะไร มองไปมองมาก็ไปหาที่จะทําไมได  จึงไดคิดสินบนนายชาง ไอนายชางนี่เอง
จริงๆ นี่สินบนกันแตตอนโนน  วานายชาง ติดสินบนนายชางนะ วาศาลานี้มันตองทําชอฟา ใชไหม 
นายชางก็บอกวาใช ถาอยางนั้นละก็เธอทําชอฟาใหเหมาะกับไอหลังนั้นพอดีแลวก็จารึกชื่อวา 
ศาลาสุธรรมา แลวก็ทําแลวเก็บหีบหอไวใหเรียบรอยภายในบานของฉัน  ทานใหเงินหนึ่งพัน
กหาปณะ  แลวก็เวลานี้พวก 33 คน เขาจะทําชอฟา  ทานอยาทํานะ  หานโยบายเอาชอฟานี้ไป
สวมใหได 

รวมความวาสรางศาลาเสร็จ สามสิบสามคน  ก็ดีใจวา  เปนที่พักของคนเดินทางทานนาย
ชางก็บอกวา ไอศาลานี่มันขาดชอฟานะครับ ถาไมมีชอฟาก็เปนบานโลนไมสวย ทั้งสามสิบสอง
สามสิบสามคนก็บอกวา  ถาอยางนั้นจงไปเอาไมมาทําชอฟานายชางก็บอกวา  ไมสดทําไมได
หรอก ตอมาถามันแหงแลวก็หมดสวย  พวกกระจกพวกสีมันจะเสียไปหมด หมดความสงาผาเผย  
จึงไดส่ังใหซื้อในทองตลาดความจริงที่ทองตลาดเขามี  แตวาสงนายชางไปแบบนี้นี่  มันก็ไมได  
นายชางบอกหาแลวมันไมเหมาะ มันไมสวย หาไปหามาถามวาที่ไหนมันมีละ นายชางก็เลยบอก
วา  เห็นที่บาน นางสุธรรมา นะมี มีอยูชุดหนึ่ง แตวาจะเขากันไดหรือไมไดก็ไมทราบ ทาน มาฆะ
มานพ ก็บอกวา  นี่ไองานชิ้นนี้ฉันไมตองการผูหญิงนะ  ฉันรําคาญเต็มทีละผูหญิงนี่ บนก็มาก จูจี้
จุกจิก ทานนายชางก็บอกวา 

ทานปรารถนาพุทธภูมิ  คนที่จะเปนพระพุทธิจาไดนะตอง หนึ่งบริจาคเมียเปนทาน สอง
บริจาคลูกเปนทาน ถาทานจะคิดตัดขาดจากผูหญิงผูชายแลว  แลวในสมัยที่บารมีจะเต็ม มันก็



ขาด ขาดจาก ทารบริจาค ปุตตบริจาค คือใหเมียใหลูกเปนทาน มาฆะมานพ ก็เห็นดวย เอา ถา
งั้นไปดู ไปขอซื้อเขา 

ไปแลวก็เห็นชอฟาสวยงาม  มากกวาทองตลาด  ก็ขอซื้อ นางสุธรรมา บอกฉันไมให จะ
ซื้อดวยราคาเทาไรฉันไมให แคถายอมใหเอาชอฟานี้ไปสวมเฉยๆ ฉันจะให มาฆะมานพ ไดรับ
คําแนะนําจากทานนายชางก็บอกวา มันไมเปนไรหรอกขอรับ อานิสงสก็ไดอยูแลว  แคชอฟาไป
สวมเทานี้  เจาของจะไดอะไรสักเทาไร ปลอยเขาเถอะครับ ทานสามสิบสามคนนี้ มาฆะมานพ 
เปนประธานก็ยอม 

พอแกชอฟาออกไปสวมปป ไอคนสามสิบหาคนทําเกือบตาย  ขางทําดวยเปนสามสิบหก  
ปรากฏวาไมมีชื่อเปนเจาของ  ชื่อปรากฏตามชอฟาวาศาลาหลังนี้คือ ศาลาสุธรรม ศาลาของ 
นางสุธรรมา นี่แกตีกินสนิท แบบนี้นะ  เปนอันวาเหลือเวลาอีกหานาทีไมจบนะเรื่องนี้ก็ขอสรุป
นางสุชาดานี่จะวากันทีหลัง 

เปนอันวาถึงกาลสมัยทุกคนก็ตางคนตางตาย  เมื่อตายไปแลวองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาจึงตรัสวา  อํานาจผลของความดีที่มีจิตประกอบไปดวย พรหมวิหาร 4 ทาน มาฆะ
มานพ ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก มี เวชยันตวิมาน ต้ังอยูกลางทามกลาง เขต
ดาวดึงส สูงถึงพันชั้น มีนางฟาประจําเฉพาะในวิมานแสนทาน  แลวก็มีนางฟาเปนบริวารเปน
กรณีพิเศษ มีรัศมีกายสวางไสวมาก 

สําหรับเพื่อนอีกสามสิบสองคน  ก็ไปเกิดเปนเทวดาบนดาวดึงสเหมือนกันมีวิมานกันอีก
คนละหลัง ๆ นี่สรางศาลาหลังเดียวนะ  สําหรับทานนายชางก็ไปเกิดเปนเทพบุตร มีนามวา 
วิษณุกรรมเทพบุตร สําหรับชางตัวที่ใชแรงงาน ก็ไปเกิดเปน  เอราวัณเทพบุตร แตวา
นายอําเภอนี่เขาไมไดบอกวาไปอยูที่ไหน 

สําหรับ นางสุธรรมา เมื่อตายไปแลวก็ไปเกิดเปนเทพธิดา  เปนเมียของ พระอินทร อีก 
แตวามีวิมานอีกหนึ่งหลัง เมื่อ นางสุธรรมา ข้ึนไปเปนนางฟา อยูกับวิมานอีกหนึ่งหลัง คือเปน
ภรรยาของ มาฆะมานพ เขาไมไดอยูวิมานเดียวกัน  ก็ปรากฏวามีวิมานพิเศษ เอ ศาลาหลงันัน้มนั
โผลข้ึนไปอีก มีนามวา ศาลาสุธรรมา เปนที่ประชุมของเทวดา จนกระทั่งบัดนี้ 

สําหรับนางสุจิตราเมื่อตายขึ้นไปแลว  ก็มีวิมานอีกหลังหนึ่ง ไปเปนภรรยา พระอินทร 
เหมือนกัน แตทวามี สวนจิตลดาวัลย ใครขึ้นไปก็จะเห็นใกลปาก  สระโบกขรณี ที่มีดอกไม
สวยๆ นั่นแหละ เปนสวนของ นางสุจิตรา  

 สําหรับ นางสุนันทา ตายจากคน ข้ึนไปเกิดมีวิมานอีกหนึ่งหลัง แลวก็มี  สวนนันทวัน 
ปรากฏขึ้น สวนนันทวัน นี่ เปนสถานที่ร่ืนเริงของเทวดาบน สวรรคชั้นดาวดึงส มาก แลวเวลา 
พระอินทร จะพักผอนก็มักจะพานางฟาไปเที่ยวแถวนี้ 



สําหรับ นางสุชาดา นี้เปนลูกสาวของลุง เปนคนสวย ผัวทําไมชวย ตายจากคน ก็เปนคน
สวยเหมือนกัน คือไปเกิดเปนนกยางๆ นี่ขนมันขาว เทาแดงสวยมาก 

เอาละบรรดาทานสาวกของสมเด็จพระผูมีพระภาค เทศนแคนี้มันก็ตองจบสามสิบนาที
พอดี  สําหรับอานิสงสบุญราศีไมตองอธิบาย มีอยูในทองเรื่องแลว  ตอมาเพราะความดีนี้องค
สมเด็จพระประทีปแกวไมยอมละ เปนอันวาในที่สุดก็มาเกิดเปนพระพุทธเจา  แตเร่ืองนี้ยังไมจบนะ  
อธิบายใหฟง 

สําหรับการแสดงพระธรรมเทศนา วันนี้ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงดวยเวลาแตเพียงเทานี้  
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณ  พระศรีรัตนตรัย  มีพระ
พุทธรัตนะ  ธรรมะรัตนะ  และสังฆรัตนะทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลใหทุกทานมีแตความสุข 

แตความจริงเดี๋ยวกอน  ตออีกนิดหนึ่ง อาจารยหงา  ตอไดไหม ขอตออีกหนอยสําหรับ ตน
ทองหลาง นะ เดี๋ยวจะขาดไป วันหลังถาเทศนตอจะลืม ตนทองหลาง ไปเกิดเปน ตนปาริกชาติ   
มีดอกเปนดอกไมสวยมาก อยูหลัง บุญฑุกัมพลศิลาอาสน สําหรับ แทนหิน ที่ทานทํานั้น ก็
กลายเปน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน เปนบริเวณกวางใหญ ต้ังอยูใกลตน ปาริกชาติ เปนอาสนะที่ 
พระอินทร ประทับ นี่เลาใหฟงตอนจบนะ เดี๋ยวจะลืมเสียแลว 

ในที่สุดนี้ขอทุกทานจงมีแตความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล มีความประสงค
ส่ิงใด  ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาทุกๆ ประการ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี 
แสดงเมื่อ 
วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหดต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สุขา  สังฆัสสะ สามัคคี ติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา  ใน วัตตบท 7 ประการ  เพื่อเปน

เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ทางอากาศ  แตความจริงวันนี้ อาตมาภาพจะนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนของ องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถ ในดาน วัตตบท 7 ประการ แตบางทานก็คงวา  จะไมเขากับพระบาลีเดิมที่กลาวไววา 
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความจริงพระธรรมคําสั่งสอนของ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา  ทุกตอนถาบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัติได  ก็เนื่องในความสามัคคีทั้งหมด 

ฉะนั้นวันนี้  เสียงมันก็ไมดีนัก  เพราะวาพึ่งกลับมาจากตราด เสียงแหงไปจะไดนําเอาพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมสุคต  ที่เรียกกันวา วัตตบท 7 ประการ ความจริง วัตตบท 
7 ประการนี้  เปนปฏิปทาของ พระอินทร  องคนี้ก็ไดแกองคสมเด็จพระบรมครูพระพุทธองค
ปจจุบัน ที่เรียกวา  พระสมณโคดม สมัยนั้นทานเปนคนมีนามวา  มาฆะมานพ ปรารภคุณธรรม
พิเศษ 7 ประการ  เปนปจจัยใหคนมีความสุขในดานแหงความสามัคคี 

ฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะนําเอาหลัก 7 ประการนี้ มากลาวแกบรรดาทานพุทธบริษัท  
เพราะวาเวลานี้ชาติของเรา  ตองการความสามัคคีเปนสําคัญเพราะวาสามัคคี  เพื่อความพรอม
เพรียงของหมูชนยอมมีความสุข  นี่สามัคคียอมเกิดขึ้นไดเพราะเหตุหลายประการ วัตตบท  7 
ประการ  พี่พระอินทรทรงปฏิบัติมาแลว  เปนปจจัยใหเกิดความสามัคคี 

ขอที่ 1   ทานกลาววา  เลี้ยงบิดามารดาใหเปนสุข ความจริงคนเราจะเกิดมาดวย  ตองมี
บิดาและมารดาเปนแดนเกิด  หากวาเราเกิดมาแลว  ถาหากวาทานไมมีความเมตตาปรานี เพียง
เร่ิมต้ังปฏิสนธิตัวเทานี้  ถามารดาคิดจะแกลงเรารับประทานอาหารที่มีความเผ็ดจัด  รอนจัด  
เปร้ียวจัด  เค็มจัด  เปนตน  อยางนี้เราก็ตาย  แตอาศัยมารดาที่มีน้ําใจเหมือนกับน้ําในพระ
มหาสมุทร ที่เต็มเปยมไปดวยความเมตตาปรานี  พอทราบวามีเด็กเกิดในครรภ  เพียงเทานี้ก็
ระมัดระวังดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

อันวาบิดาก็ไมอยากจะใหมารดาทํางานหนัก  เกรงวาเด็กในครรภจะตายมารดาก็ตองอด
ตองออมทุกอยาง  ของที่จะเปนภัยตอลูกในทองก็ไมยอมกิน  อันนี้แสดงถึงความเมตตาปรานี
ความรักของบิดามารดาเปนเหตุ   



ยิ่งกวานั้นเมื่อเราเกิดมาแลว  ถาหากวาทานไมเมตตาเรา ไมเลี้ยงเราเราก็ตาย  เปนอันวา
บิดาและมารดาทั้ง 2 ฝาย  ยอมประคับประคองลูกนับต้ังแตวันเกิดวันแรก  จนกระทั่งถึงวันตาย
ของทาน  เปนอันวาถึงเราจะเกิดมาแลวแตงงานไปแลว  ต้ังตัวดีแลว  มีฐานะดีแลว  เปนประการ
ใดก็ดี  บิดาและมารดาทั้ง 2 ทานนี้  ยังไมคลาดความหวงใยในบุตร  กลาวโดยยอ 

ฉะนั้นเปนอันวาบิดาและมารดามีลูกสักรอยคน  นี่บิดามารดาก็เลี้ยงไดจะมีความลําบาก
เพียงใดก็ตาม  บิดามารดาก็พรอม  ถึงแมวาชีวิตตัวจะตายมารดาบิดาก็พรอมที่จะทําเพื่อลูก  
เปนอันวาพอแมเปนผูมีคุณที่สุดอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีจึงกลาววา  คนที่มีความปรารถนาใน
ความสามัคคี  ก็เปนคนที่ประกอบดวยความกตัญูกตเวที  รูอุปการะคุณของบิดามารดาที่ทาน
ทําแลวและก็ตอบสนองคุณทาน  คนที่มีความกตัญูรูคุณบิดามารดานี้  ทานกลาววาถาเปนคน
อยูก็เปนคนดี  วาถาจะไปที่ไหนก็ตามที  ถาหากวาบรรดาประชาชนทั้งหลายรูวาทานเปนคนมี
ความกตัญู  รูอุปการะบิดามารดา  ก็ยอมจะเปนที่รักของบุคคลอื่น 

อันนี้อาการตรงกันขาม  ถาหากวาเราเปนคนอกตัญู  ไมรูคุณบิดามารดาเราก็ไมเคารพ  
ตอบสนองทานดวยความเลว  ถาขาวนี้ไปถึงไหน  ก็เปนที่เกลียดชังของคนทั้งหลายที่นั่น 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  วัตตบท 7 ประการ ที่จะทําคนใหเปนพระอินทร ก็ตองมี 
ขอที่ 1.  คือเลี้ยงบิดาและมารดาใหเปนสุข แตความจริงการเทศนวันนี้  ไมตองการใหบรรดา
ทานพุทธบริษัทไปเปนพระอินทร  แตตองการใหทุกทานมีความสุขในชีวิตปจจุบัน 

ประการที่ 2.   องคสมเด็จพระทรงธรรม  ทานกลาววาทานผูที่เปนพระอินทรในเวลานั้น 
คือ  มาฆะมานพ ที่ทานสามารถดึงกําลังใจคนใหมีความสามัคคีมีความพรอมเพรียงกัน  มีความ
รักกันได  ทานมีขอปฏิบัติเปน ขอที่ 2.   ตอไปคือตามปกติทาน  มีจริยาออนนอมตอบุคคลผูมี
อายุสูงกวา นี่แสดงวาจะเปนใครก็ตามที ถามีอายุสูงกวาทาน  นี่ก็ถือวาเปนผูใหญกวาทาน  ทาน
มีอาการแสดงความออนนอม  ยกยองในฐานะที่ทานผูนั้นเปนผูใหญกวา  ทั้ง 2 ประการนี้ บรรดา
ทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ลองคิดดูวา  ถาเราเจอะคนประเภทนี้แลวเราจะเกลียดหรือ
วาเราจะรัก  ถาเราเปนผูเลี้ยงเขา  เปนผูมีคุณเขา  เขามีการออนนอมเขาตอบสนองดวยความดี 
เราก็อดที่จะรักคนดีประเภทนั้นไมไดหากวาคนประที่ 2 นี้ไซร  ใครก็ตามถาหากวาเขาเปนเด็กวา  
เขาแสดงอาการออนนอม  เขามาหาเรา  เราก็อดที่จะรักเขาไมไดฉันใด  ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอม
ไตรทานไดกลาววาถาตองการ  ความสามัคคีตองการมีความสุข  ก็ควรจะปฏิบัติอยางทาน  มาฆะ
มานพ ทานทําได 2 ขอนี้ ยอมเปนที่รักของบุคคลทั้งหลาย  และก็ยังไมหมด 

ขอที่ 3   ยังมีตอไป  หลังจากนั้นมา  มาฆะมานพก็มีขอวัตรปฏิบัติเปน ขอที่ 3 กลาวคือ  
พูดวาจาไพเราะ หมายความวาวาจาที่ทานกลาวออก  จะกลาวกับผูใหญก็ดี  จะกับคนทีเ่สมอกนั
ก็ดี  ก็เด็กกวาก็ดี  วาจาที่กลาวนี้เปนวาจาที่ไพเราะนารัก  นาฟง  ใชแตวาจาออนหวาน  วาจา
สามหาวกระโชกกระชากประเภทนี้ไมมีขอนี้ขอบรรดาพุทธบริษัทใครครวญดูวา  องคสมเด็จพระ



ชินศรีกลาววาคนพูดดียอมเปนที่รักของบุคคลผูรับฟง  ถาเปนอยางนี้  ขอบรรดาทานพุทธบริษัท  
ผูฟงไมตองไปคิดถึงคนอื่น  การกระทําอะไรก็ดี  ปรารภ ตนของตนเองเปนสําคัญ  และถาทุกทาน
ไปที่ไหนก็ตาม  มีแตคนพูดไพเราะ  มีแตคนพูดออนหวานอยางนี้  ทานที่มีความชื่นใจสบายใจ  
หรือวาทานจะมีความสุขใจ ถาหากวาจะใหอาตมาเดา  ก็จะขอเดาวาทุกคนก็มีความสุขใจ  เพราะ
เขาไปแลว  มีแตคนแสดงความเปนมิตรวาจาที่กลาวมารก็ไมตองคิด  เพราะเปนวาจาออนหวาน 

ตอไปองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาไดตรัสวา  มาฆะมานพไดปฏิบัติ วัคตตบท ขอ
ที่ 4 

ขอที่ 4 นี่องคสมเด็จพระมหามุนี กลาววานอกจากทานจะใชวาจาออนหวานแลว  ทานก็
มี วาจาดีไมสอเสียด  หรือไมยุยงสงเสริมใหคนทั้งหลายแตกราวกันนี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท 
วาจาขอที่ 4 นี่เปนวาจาที่มีความสําคัญ  การยุยงสงเสริมซึ่งกันและกัน  วาคนนั้นไมดี  คนนี้ไมดี  
อยางนี้เปนตน  ไดกอใหเกิดความเขาใจผิด  แตความจริงคนนี้เขาพูดดี  พูดกับคนอื่นวาคนนั้น
นินทาบาง  คนนั้นดาบาง  คนนี้ทําอันตรายบาง  อยางนี้เปนตน  แตวาคนนั้นเขาคิดประทุษราย  
คนนี้คิดจะกลั่นแกลง  เปนการยุแยงตะแคงแซะ  ใหมีความแตกราวซึ่งกันและกันมีความเขาใจผิด
ซึ่งกันและกัน  แตเปนอยางนี้นั้น  ก็เปนปจจัยกอใหเกิดความแตกราวแหงความสามัคคี  วาจาชวง
นี้บรรดาพุทธบริษัท เปนวาจาที่มีความสําคัญมาก 

ประเทศตางๆ และกลุมคนตางๆ ที่แตกราวกัน  ก็เพราะอาศัยวาจาที่สอเสียด  ยุยงสงเสรมิ  
เปนสําคัญ  เดี๋ยวนี้คนอื่นเขาทําดี  ทนอยูไมได มีความอิจฉาริษยา  อาตมาอยากจะคิดวา  และ
อยากจะพูดวา  วาจาประเภทนี้  ถาเราไมคอยระมัดระวัง  มันก็ยังมีอยูทุกกลุมชน  ทุกกลุมชนนี่
เขาเปนคนเลว  แตความจริงกลุมชนใดที่เปนคนดี  มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน  ก็ตองระมัดระวัง 
แกะดํา ที่ชาวบานเขาชอบเรียกกัน  แตอาตมาก็ไมเคยเห็นแกะดํา  เขาวาแกะดําอยูที่ไหนความ
บรรลัยเกิดที่นั่น  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาเขาเห็นเราสามัคคีกัน  ก็อาจจะเกลียดเรา  และก็ยุคน
นั้นยุคนนี้ใหแตกความสามัคคี เมื่อเราไมชอบใจ  ไมไววางใจซึ่งกันและกันแลว  กลุมคนกลุมนั้นก็
มีแตความระมัดระแวง  ซึ่งกันและกัน  จะหาความสุขไมได  เหตุเล็กนิดเดียว  มันก็จะกลายเปน
เหตุใหญ  ผลที่สุดความสลายตัวของกลุมชนนั้นก็จะเกิดขึ้น  ขอนี้มีความสําคัญมาก  บรรดาทาน
พุทธบริษัทถากลุมคนกลุมนอยไมมีความสามัคคีกัน  กลุมคนกลุมใหญทั้งประเทศมีคน 48 ลาน
คน  ก็จะมีแตความเรารอน 

เหมือนกับบรรดา  เจาลิจฉวี  ทั้งหลาย  เคยมีความสามัคคีซึ่งกันและกันทําอะไรทุกอยาง
มีความพรอมเพรียงซึ่งกันและกัน  เปนประเทศเล็กแตทวา กรุงราชคฤหมหานคร  เวลานั้น พระ
เจาอชาตศัตรู  เปนบรมกษัตริย  พระบาททาวเธอเห็นวา  ประเทศนี้มีอาณาจักรติดตอกัน  และก็
เปนประเทศเล็ก  ควรจะรวมอํานาจเขามาเปนประเทศเดียวกัน  อันเปนประเทศใหญ  และก็เปน
ประเทศ  มหาอํานาจมีกําลังมาก ยกทัพเขาไปย่ํายี่ พระเจาลีจฉวี  คราวใด  อาศัยความสามัคคี



ของ พระเจาลิจฉวี  มีอยู  ก็อี พระเจาอชาตศัตรู  แตกยับมาทุกที หนที่สุด พระเจาอชาตศัตรู  
ก็ทราบวา  พระเจาลิจฉวี  ที่นครทานไมสามารถจะยึดได  เพราะมีความสามัคคีกัน  จึงเขาไป
ปรึกษาหารือ  วัสดารพราหมณ  ก็ออกอุบายวาตองทําลายความสามัคคีใหพินาศไป  มิฉะนั้น
แลวเราไมสามารถยึดเมืองเล็กไวได  ถึงแมวาจะเปนเมืองเล็ก  แตเขาก็มีความสามัคคี 

 ฉะนั้น 2 ทานจึงไดคิดไววา  ตอนรุงขึ้นนี้เวลาประชุมขุนนาง  ให พระเจาอชาตศตัร ู ตรัส
อะไรก็ได  อยางใดอยางหนึ่งออกมาแลว  วัสการพราหมณ ก็จะคัดคาน เปนอันวาพอเวลารุงขึ้น 
วัสการพราหมณ ก็จะทําตามนั้น พระเจาอชาตศัตรุ  ก็มีนโยบายอยูแลวก็ขันคือเนรเทศ  วัส
การพราหมณ  ออกจากบานเรือนโบยเสีย 30 ที  โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่งไวคร่ึงหนึ่ง  วัสการ
พราหมณ  ก็หนี้เขาไปอยูในเขต  พรเจาลิจฉวี  เมืองมหาลิ 

เปนอันวาในตอนนี้ไดโอกาส  วัสการพราหมณ  ก็ยุแยงตะแคงแซะ  ใหพระเจาลิจฉวี 
ทั้งหลายเหลานั้นแตกความสามัคคีกัน  ตอนนี้เห็นวาเมืองนั้นแตกความสามัคคีแลว  จึงไดสงขาว
ไปให  พระเจาอชาตศัตรู  ทราบคราวนี้เอง  พระเจาอชาตศัตรู  ยกทัพไป  ใชกําลังไมมากก็
สามารถยึดได 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ถาทุกทานตองการใหประเทศไทยคงทรงอยู  ก็
ของดเวนคําสอนที่องคสมเด็จพระบรมครู  ที่วาไมดีคือ  การสอเสียดซึ่งกันและกัน  ถาทีไ่หนมวีาจา  
สอเสียดซึ่งกันและกัน  ที่นั่นไรความสามัคคีก็ไมมีความสุขถาไทยทั้งชาติตางคนตางมีวาจาหวาน
เขาหากันปฏิบัติมาแลวทั้ง 3 ประการใหครบถวน  และก็เวนวาจาสอเสียดประเภทนี้  อาตมาคิดวา
ประเทศไทยยังจะเปนเอกราชอีกหลายพันป 

ตอมาองคสมเด็จพระชินศรีไดตรัสวา มาฆะมานพ มีขอปฏิบัติ ขอที่ 5 อีก นั่นก็คือ  ไมมี
ความตระหนี่  อันนี้เปนตอนสําคัญ หมายความวา  มาฆะมานพ ไมใชคนรวย  แตก็ไมใชเปนคน
จนที่ไมมีอะไรเลย  เปนอันวา  มาฆะมานพ นี่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตอบุคคลทั้งหลาย  ส่ิงใดถา
ไมเกินวิสัยที่จะทําได  ทําทุกอยางเพื่อความสุข  เพื่อความสามัคคีอยางกับเวลานี้  เมื่อเร็วๆ นี้ 
ปรากฏวาไดเห็นโทรทัศน  อาตมาไมไดมีโทรทัศนกับเขา  แตวาเผอิญเดินผานไป  มีรายการตอน
ดึกเห็นจะเปนชอง 5 หรือชอง 7 ไมทราบ  เห็นเขาประกาศวาจะมีการตั้งธนาคารขาวธนาคาร
กระบือ  ใครเปนหัวหนาก็ไมทราบ  แตบุคคลผูประกาศวามี  คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร เปนผู
อุปถัมภ  อาการอยางนี้ตามที่เขาจะตั้ง  ธนาคารขาวก็ดีธนาคารกระบือก็ดี  เปนการใหยืมขาวไป
บริโภค  ยืมกระบือไปใช  ถึงเวลาก็จัดมาสงใหตนทุนคืน  อยางนี้เปนเครื่องดึงใจ  ความสามัคคีซึ่ง
กันและกัน  เอาเปนวาความไมตระหนี่ ความเห็นใจซึ่งกันและกัน  สงเคราะหบุคคลผูมีความทุกข
มากกวาอันบุคคลที่มีความทุกขอยูแลว  หากวามีคนเกื้อกูล  ประเภทนั้นตั้งธนาคารขาวขึ้นตั้ง
ธนาคารกระบือข้ึน  ถาเขามีขาวกิน  เขามีควายใช  เขาก็มีความรักบุคคลผูใหนี่เปนจุดหนึ่งที่องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา  เวลามีนอย  บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน  อธิบาย



มากไมได  แตวาคณะนั้นทานทําดีแลว  ใครดูโทรทัศนก็ทําตามทานก็แลวกัน  ที่วาการกระทํา
อยางนั้นจะเปนการยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกัน  ใหมีความมีความสุข 

อันนี้  ขอที่ 6.   ยังมีอีก  มีมาฆะมานพปฏิบัติ คือ มีวาจาสัตย  และก็การพูดจริง  การ
พูดจริงนี่หมายความวา  มีการพูดไมเคลื่อนคลาด จากความเปนจริงดีก็วาดี ชั่วก็วาชั่ว มีก็วามี  ไม
มีก็วาไมมี  วาจาประเภทนี้มีที่ไหน  ยอมเปนที่รักของบุคคลที่นั่น ทีนั่นก็มีความสบายใจ  หวังวาคาํ
วาพูดจริงนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตองการรับฟงดวยกันทุกคน  ในเมื่อเราตองการวาจาที่
สัตยจริงฉันใดบรรดาบุคคลทั้งหลายที่รับฟงวาจาของเรา  ก็ตองการวาจาจริงเชนนั้น  เปนอันวา
วาจาเจริญประเภทนี้  เปนบอเกิดของความสุขความสามัคคี 

ตอไป ขอที่ 7.   องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา  มาฆะมานพ เปนผูระงับความโกรธ  
และยอมความโกรธไมใหเกิดขึ้น แตความจริงทานโกรธเหมือนกันแตก็ไมแสดงอาการโกรธให
ปรากฏ ตรงนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  เปนเสนหใหญเปนเครื่องมัดใจคน  ดังทานยกตัวอยาง
วาในตอนตน มาฆะมานพ เห็นวาที่ไหนมันรก  ทานอยากจะยืนเลน  นั่งเลน และก็ถางที่ใหมัน
เตียน และยืนเลนนั่งเลน  บรรดาชาวบานทั้งหลาย  เห็นที่นี่ชอบใจ  ก็ผลักมาฆะมานพออกไป  นั่ง
แทนยืนแทน  ทานก็ไมโกรธ  ทานก็ไปถางของทานใหม  ทําใหมทําอยางนี้ปรากฏวามากขึ้น คนก็
มาชุมนุมกันมากขึ้น  ตอมาทานทําทางใหคนเดินจากปาเขาหาเมือง  โดยไมตองใชงบประมาณ
ของราชการ  ชาวบานทํากันเอง  ก็มีบุคคลเห็นดีเห็นชอบดวยมาชวยกันทํา ตอมาเมื่อทําทางแลวก็
ขุดสระ  เมื่อคนเดินทางควรจะใชน้ํา  เพราะรอนมา  บรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นชอบก็มาทํา  
รวมกันหลังจากนั้น  ทานจัดปลูกตนทองหลาง  ปลูกตนไมเปนที่อาศัย  ปลูกศาลา  การกระทําทุก
อยางนี้มาฆะมานพทําดวยเพื่อสาธารณชน  ไมหวังผลกําไร  หรือหวังผลตอบแทน 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  เปนปจจัยใหบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความสุข  มีความ
สําราญเบิกบานใจ  จะเดินทางก็มีความสบาย  เพราะระหวางทางก็มีที่พัก  มีสระน้ํา มีสวนดอกไม 
มีตนไม  เปนที่นั่งพักเลน  เกิดความสุขในที่สุด  คนทั้งหมดที่ผานไปผานมาทราบวา มาฆะมานพ  
ทํา  ก็กลายเปนคนที่มีความรักในทาน  มาฆะมานพ  ในเมื่อทาน  มาฆะมานพ  มีคนรักมาก ก็
กลายที่จะเปนคนเปนคนกลุมใหญ  มีความสามัคคีก็ซึ่งกันและกัน  สวนสําคัญทาน  มาฆะมานพ  
ทั้ง 7 ประการนี้  จะยอนเวลาไมพอเสียแลวแหละบรรดาทานพุทธบริษัท  หวังวาบรรดาทานพุทธ
บริษัท  ควรจะปฏิบัติได 

เหลือเวลาอีก 3 นาที ขอยอนนิดหนึ่งวา 
1. มาฆะมานพ  เลี้ยงบิดามารดาใหเปนสุขดวยการกตัญูรูคุณ 
2. ออนนอมตอบุคคลผูมีอายุสูงกวา 
3. ใชวาจาไพเราะออนหวาน 
4. ใชวาจาสอเสียด ไมยุใหใครแตกราวกัน 



5. ไมตระหนี่  คือวาใหทานเปนปกติ 
6. มีวาจาสัตยจริง 
7. ไมแสดงความโกรธออกมา 
นี่แหละบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  วัตตบท 7 ประการ  นี้ถาบรรดาทาน

พุทธบริษัททําได  ไทยทั้งชาติก็จะมีความสุข 
สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแลว  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  

มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาพุทธบริษัท
ทุกทาน  ใหมีความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  แลวจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 
ประการ  มีอายุ  วรรณะ สุขะ  พละ และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด  ก็ขอใหไดส่ิง
นั้นสมความปราถนาจงทุกประการ สวัสดี 

 
 
พระธรรมเทศนา  เรื่อง ทําบุญตรุษจีน 
แสดงเมื่อ 
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
นิมิตตัง  สาธุรูปานัง  กตัญูกตเวทิตา ติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  แตวันนี้ปรากฏวาตรงกับ  วัน

ตรุษจีน  ก็ขอเทศนอานิสงสของวันตรุษจีน  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดา
ทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล ประจําปกษคือวันแรม 14 คํ่า เดือน 3 
ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2523 เปนวันศุกรและก็วันนี้เปนการบังเอิญอยางยิ่ง  ที่เปนวันตรงกับ
ตรุษจีนของชาวจีนฉะนั้นการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะขอเทศนเร่ืองในวันตรุษจีนเปน
เหตุเพื่อบรรดาพุทธบริษัทจะไดทราบวา  ในฐานะที่ชาวบานคือชาวจีน ที่เขาทํางานตรุษกันในวันนี้ 
จะนับเนื่องเขาในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาหรือไม   

แตถึงแมวาวันนี้  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ 
คือ มีการสมาทานมนัสการพระรัตนตรัยใหเปนเหตุ และก็ต้ังใจสมาทาน  สมาทานศีล  ถวาย
สังฆทาน สดับรับรสพุทธพจนธรรมเทศนา  อันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
และอีกประการหนึ่งเปนวันสุดทายปลายเดือน  บรรดาทานพุทธบริษัทก็รวบรวมจตุปจจัย ถวาย
เปน นิตยภัต แกบรรดาพระภิกษุสงฆที่จําพรรษาอยู ณ อาวาสวิหารนี้ ทั้งหมดนี่ชื่อวาเปนมหา
กุศล  ที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนไดทําแลว  แตกุศลอันนี้จะมีกําเนิดการใดบรรดาทานพทุธบรษิทั
ทั้งหลาย  ก็ฟงกันมาแลวตามลําดับ 



ตอนี้ไปก็จะขอพูดถึงอานิสงสแหงการทําตรุษจีนของบรรดาชาวจีนทั้งหลายแตทวาชาวจีน
โบราณนั้น  ความจริงก็นับถือพระพุทธศาสนา แตคําวาศาสนาหรือศาสดาใดๆ นี่ไมวาประเทศใด
ทั้งหมดจะถือศาสนาเปนอยางเดียวกันทั้งหมดก็หาไดไมทั้งนี้ก็เพราะวายอมเปนที่ถูกใจของบุคคล  
บางประเภท  บางทานก็ชอบศาสดาองคนี้เกิดมาของพระพุทธศาสนาองคนั้น  ดูตัวอยางใน
ประเทศอินเดีย  เปนประเทศที่กําเนิดเกิดมาของพระพุทธศาสนา  แตในประเทศอินเดียเอง ก็มี
ศาสนาจริงๆ เกือบรอยศาสนา คําวา ศาสนา  นี่  แปลวาคําสอน  แสดงวามีคณาจารยผูสอน
เกือบรอยลัทธิ  ฉะนั้นในประเทศจีนก็เชนเดียวกัน 

ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนและก็
พระพุทธศาสนาไดแผขยายเขาไปในเขตประเทศจีน แตความจริงประเพณีเดิมเขาก็มีอยู  แต
ศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูเขาไปแตภายหลัง  เราจะเห็นไดวา  ชาวจีนมักจะนิยมบูชารูป  
พระมหากัจจายนะ  เขาถือวาพระที่ประกอบดวยลาภสักการะ  มีความร่ํารวยถาบูชาทาน  และ
อีกประการหนึ่ง  ทั้งสิ่งของวัตถุที่ปนขึ้นเปนภาชนะมักจะมีรูป โปยเซียน  คําวา  โปยเซียน  
เซียนนีแปลวา  ผูวิเศษโปยแปลวาแปด  โปยเซียนนี่แปลววามีผูวิเศษ  8 ทาน  ก็ไดแกอรหันต 8 
ทิศ 

ฉะนั้น ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระธรรมสามิสรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ยังทรงชีวิต
อยู  เมื่อพระสาวกองคใดไดสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมครู  เปนอรหันตแลว  
องคดสมเด็จพระประทีปแกวก็สงไปประกาศพระศาสนาใทิศตางๆในตอนนั้นที่มีพระยังนอยอยู 
สมเด็จพระบรมครูก็ทรงแนะนําวา  จงชวยกันไปสอนคนละทิศคนละทาง  แตทิศหนึ่งอยาไปพรอม
กัน 2 องค  ใหแยกกันไป  ภายหลังเมื่อพระสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร มีมากก็ยอมไปอยูใน
แดนละหลายๆ องคได 

อันแดนที่จะพึงทราบมาเทาที่สังเกตได  แดนภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแตจังหวัด
ลําปาง ลําพูน  เชียงใหมนี่ ทราบวาเปนแดนของ พระมหาโมคคัลลานะ  เลยเชียงใหมข้ึนไปใน
เขตเชียงรายหรือเชียงตุง    อันนี้เปนแดนของ พระมหากัสสป เขาไปในเขตประเทศจีน  เปนแดน
ของ พระมหากัจจายนะ ฉะนั้นสัญลักษณแหงกรูชาพระของชาวจีน  จึงมีรูปของ พระมหกัจจย
นะ  มาก 

และที่ชาวจีนมีรูป  โปยเซียน  คือ  อรหันตแปดทิศ  นี่ก็หมายความวา  ในสมัยที่องค
สมเด็จพระธรรมสามิสรประกาศเขต  ใหพระสงฆทําสังฆกรรม  ที่เวลานี้เราเรียกกันวา  อุโบสถ  
คําวาอุโบสถหรือที่ทําสังฆกรรมก็หมายถึงวา  เปนที่ประชุมของสงฆ ปรึกษาหารือประกาศผลบาง
เหตุบางประการ  อยางนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงกระทําขึ้น  ใหพระอรหันต 8 องคไปยืนอยูใน 
8 ทิศ แลวองคสมเด็จพระธรรมสามิสรก็ถามวา  ที่นั่นใครยืนอยู  พระที่ยืนอยูก็ตอบแกองคสมเด็จ
พระบรมครูตาทชื่อของพระองค  เชน  พระสารีบุตร  ยืนอยู  ทานก็ถามวานั่นใคร  ทานก็ตอบวา  



นี่  สารีบุตร  พระเจาคะ  สมเดจพระบรมศาสดาก็ถามวาตรงนั้นมีอะไรเปนนิมิต  เปนเครือ่งหมาย  
เปนเครื่องกั้นเขต  พระที่ยืนอยูก็ตอบองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  วามีหินหรือตนไมเปนตน  
เปนอันวาอาศัยที่องคสมเด็จพระทศพลแนะนําบรรดาพระภิกษุสงฆวา  ที่จะควรทํา สงัฆกรรม คํา
วา  สังฆกรรม  นี่คือ  กิจที่สงฆพึงจะรวมกันทํา  ก็ใหต้ังเขตประเภทนี้ไว และก็หามบุคคลอื่นใด
เขาไปยุงในเขตนั้น  เวลาที่พระสงฆประชุมกัน  จึงเรียกวาแดนสังฆกรรม  เวลานี้เรียกวาแดน
อุโบสถ และผังลูกนิมิต  นิมิตนี่แปลวาเครื่องหมายเปนการกั้นเขต  การที่องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐทําครั้งแรกแบบนี้ตอไปบรรดาพระสงฆที้งหลาย ที่อยูแยกกันไปในแดนไกล  ก็พากันตั้ง
เขตเชนเดียวกันองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่ต้ังไว  เปนที่ประชุมสงฆ 

ฉะนั้นอาศัยที่พระตองยืนกันเขต  หรือยืนรักษาเขต  ชี้เขต  8 องคบรรดาชาวจีนจึงเรียกวา  
โปยเซียน  แปลวาผูวิเศษ  8 ทาน  เพราะวาสมัยนั้นที่พระพุทธเจากระทําก็มี  พระโมคคัลลาน  
พระสารีบุตร  พระอนุรุทธ พระมหากัจจายนะ  พระอานนท  เปนตน  ซึ่งเปนพระที่มี
ความสําคัญทั้งหมด  นี่วากันถึงเรื่องชาวจีนที่เขานับถือพระพุทธศาสนา  แตวาในขณะเดียวกันที่
นับถือพระพุทธศาสนา  เขาก็ถือศาสนาอื่นมากอน  ในเมื่อพระพุทธศาสนาเขาไปแลวศาสนาอื่นก็
ยังถืออยู  ฉะนั้นจึงรวมความวา  ในเขตที่ศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูเขาไปถึง ก็มีทั้ง
พระพุทธศาสนาดวย  มีทั้งศาสนาดั้งเดิมดวย 

มาวากันถึงการตรุษจีน  หรือสารทจีนที่บรรดาชาวจีนทั้งหลายพากันไหวเขามีการไหวเจา  
ไหวพอแม  ปูยา  ตายาย  บรรพบุรุษที่ตาย  หรือที่เรียกกันวาไหวผีทั้งหมดนี่ถาจะกลาวถึงอานิสงส
จะมีหรือไมมี  คําวาอานิสงสก็หมายถึงวา ผลที่ตนจะพึงรับจากกิจการการกระทํานั้นๆ เปนอันวา
ตองกลาววามี  ถาทําความชั่วอานิสงสแหงความชั่วก็ดี  คือสรางความเดือดรอนใหกับตัวเอง  ถา
ทําความดีอานิสงสของความดีก็มี  คือสรางความสุขกายสุขใจให นี่บรรดาประชาชนชาวจีน
ทั้งหลาย  ก็พากันไหวเจา  ไหวผี ไหวบุคคลที่ตาย แตวาการไหวนี้  แสดงวาบรรพบุรุษของเขาสมัย
โนน  อาจจะมีการสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ  ก็เปนไดเพราะการไหวของชาวจีนนี้ตองมีการ
ฆาเปด  ฆาไก  ฆาหมู  ฆาอะไรตออะไรเปนการบูชา  สัญลักษณแบบนี้แสดงวาสืบเนื่องมาจาก
การบูชายัญ  คือวาพราหมณทั้งหลายเวลานั้นที่จะบูชายัญเขาตองฆาสัตวที่เขารักที่สุดถือวาเปน
บุญมากอันนี้เปนการถือผิดของชาวพราหมณ   

ฉะนั้นถาหากวาชาวจีนจะบูชาคนตาย บูชาผีบิดา มาดา หรือบูชาเจาทั้งหลายที่คิดวา  ฆา
เปด  ฆาไก  เปนของดี  อันนี้ก็ตองถือวาผิด  คําวาผิด  ผิดตามลักษณะของศาสนาของเรา แต
อาจจะไปถูกกับศาสนาพราหมณเขา  ก็ถือวาเปนบุญแตมันก็เปนไมได  เร่ืองนี้ก็จะขอยกไว  เพราะ
การเบียดเบียนสัตว  หรือการเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่น  เปนความไมดี  คําวาไมดีนี่ก็แปลวา
บาป  หรือวาบาปแปลวาชั่ว  ก็ยกไป  เอาแตประโยชน  ประโยชนที่จะพึงได  เห็นจะเขากับบาลีที่
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา  นิมิตตัง  สาธุรูปหนัง  กตัญูกตเวทิตา  ซึ่ง



สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสวา  บุคคลใดผูมีความกตัญู  รูอุปการคุณที่ทานทําแลว และก็สนอง
ความดีตอบแทนทาน องคสมเด็จพระภควันตทรงกลาววาบุคคลนั้น  เราเรียกวาเปนคนดี   

ฉะนั้นสวนหนึ่งในการที่ชาวจีนทําตรุษจีนก็ดี  สารทจีนก็ดี  นี่ก็ถือวาเปนสวนหนึ่งในดาน
ของการกระทํา  เปนความดี แตการฆาสัตวตัดชีวิต  ถาศาสนาอื่นจะนิยม  เพราะเอาศาสนาเขามา
ผสมกันก็เปนเรื่องของเขา  เร่ืองของเรามีอยูวาบรรดาชาวจีนทั้งหลายพึงถึงเวลาที่ทําตรุษจีนและ
สารทจีน  เขาก็มีการเตรียมการเตรียมการเสร็จมาถึงวันนี้ก็เปนวันไหว  ตาที่ทราบมาเขาวาไหวเจา  
คําวาไหวเจานี้  เขาวาเจานี่ก็หมายถึงเซียนทั้งหลายคือผูวิเศษ และก็มาไหวผี  ปู  ยา ตา ยาย บิดา 
มารดา  หรือผูมีพระคุณ  บุคคลที่ตายไปแลว  รวมความวาทั้งเจาก็ดี  ทั้งผีก็ดี  ก็เปนผีเหมือนกัน  
คําวาผีเหมือนกัน  คําวาเจานี่ก็ไมรูวาเจาองคไหน  รวมความวาการไหวเจาของเขาก็หมายถึงวา
การไหวผูวิเศษที่เขาเรียกกันวาเซียน  นี่คําวาเซียนตามที่ชาวจีนโบราณนับถือกัน  เพราะวาเปนการ
ไหวความดีของบุคคลด ี เชนมีโปยเซียน  เปนตน  หรือวาไหวตรงพระที่เขามีความเคารพ  ที่เรียกกัน
วา  พระมหากัจจายนะ  หรือ  พระสังกัจจายน  ถาจิตใจของเขานึกถึงบรรดาเซียนทั้งหลายคือ
พระอรหันตทั้งหลาย  ก็จัดวาเปนสังฆบูชา  เปนการบูชาพระสงฆ  ทีนี้พระสงฆจะมาไดยังไง  
พระสงฆจะมาไดจากพระธรรมวินัย  จะทรงอยูความเปนพระสงฆไดก็อาศัยพระธรรมวินัยเปนเหตุ  
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงจะยอมรับวาเปนพระสงฆ 

เปนอันวาถาเขาคิดวา  เขาไหวเซียนก็หมายถึงวา  การไหวพระอริยสงฆและพระอริยสงฆ
จะทรงอยูได  เพราะอาศัยพระธรรมวินัย  อันนี้ก็ตองถือวาเขาไหวพระธรรมดวย  เปนอันวาพระสงฆ
ก็ดี  พระธรรมก็ดี  สองประการนี้จะมีข้ึนมาไดก็อาศัยพระพุทธเจาเปนองคตรัส  พระองคสมเด็จ
พระทรงสวัสด์ิ  ทรงบรรลุอคิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว  คนควาพระธรรมมาสอนพุทธบริษัท  จึงมี
พระธรรมและมีพระสงฆ  ก็เปนอันวาเขาไหวพระสงฆหรือไหวเซียน  ถึงทั้งพระสงฆดวยถึงทั้งพระ
ธรรมดวย  ก็เลยถึงพระพุทธดวย  รวมความวาการไหวเจาของชาวจีนถาเขานอมนํานึกวา  เจาอันนี้
เปนเซียนทั้งหลาย  ก็หมายถึงวา  เขาจิตใจเขานอมยอมรับ  รับเคารพในคุณ  พระรัตนตรัยทั้ง 3 
ประการ  คือ พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ  คือไตรรัตน  ก็มี  อานิสงสใหญ 

และตอมาจากนั้นบรรดาชาวจีนทั้งหลายก็หันเขามาไหวผี  เขามักจะแบงเวลาไหวกัน  แต
จําไมไดตอนเชาอาจจะไหวเจา  แตวาตอนบายเที่ยงไปแลว  อาจจะเปนการไหวผี  อันนี้จําไมได
เหมือนกัน  แตสมมุติวา เขาไมรูเขาไมใชคําวาเซียนแตเขาจะไหวเจา  ถาบังเอิญเจาที่เขาจะไหว
กลายเปนเทวดา  ถาเปนเทวดาองคใดองคหนึ่ง  อยางนี้ก็ตองถือวาเขาไหวความดี  เพราะวาการ
นับถือเทวดานี้  องคสมเด็จพระชินศรีตรัสไวใน  อนุสสติ 10 ประการ  ไดแก  เทวดานุสสติ
กรรมฐาน  แตวาการไหวเทวดาก็ดี  การไหวเซียนก็ดี ถาจะใหมีผลจริงๆ  โดยมากที่เขาทํากัน
อาจจะทําเปนประเพณี  ถาถึงเวลาไหวก็ไหว  ถึงเวลาจุดธูป  บูชาเทียน  บูชาไฟก็ทําถาจะทํากันให



ถูกจริงๆ  ถาเปนการบูชาเทียน  ก็จะตองทรงอยูในคุณธรรม 5 ประการ  ดวยจึงจะครบถวน  นั้นก็
ไดแก 

1. ไมทําปาณาติบาต 
2. เวนจากอทินนาทาน 
3. เวนการกาเมสุมิจฉาจาร 
4. เวนจากมุสาวาท 
5. เวนจาการดื่มสุราเมรัย 
ถาเวนหลัก 5 ประการ  การเคารพในพระรัตนตรัยก็สมบูรณแบบ  แตวาบังเอิญเขาทําไมได

ในหลัก 5 ประการ ไดแตมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ  จริงๆ  ก็มีผลตามที่องค
สมเด็จพระทศพลตรัสวา  คนที่นึกถึงแตเราอยางเดียว  โดยไมเคยใหทาน  ไมเคยรักษาศีล ไมเคย
ฟงเทศน  เปนเทวดานับไดโกฏิ ๆ เปนตน  เปนอันวาจิตใจของบรรดาประชาชนชาวจีน  ก็ไมไรผล  
แตนี่ถาเขาไมนึกถึงพระ นึกถึงเทวดา เจาก็คือเทวดา  การนึกถึงเทวดาก็ยอมมีผลเหมือนกัน  คือจัด
วาเปน  เทวตานุสสติกรรมฐาน  เพราะคนที่จะเปนเทวดาไดตองมีความดี 2 ประการ คือมี หิริ 
ความอายความชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่ว  รวมความขณะที่เขาจะตายไปจากคน  
จิตใจจะมีอารมณผองใสในดานของกุศล  จึงเกิดเปนเทวดา  ถาเขาตั้งใจไหวเทวดา  ก็จัดวาเปน
เทวดานุสสติกรรมฐานในอนุสนติ 10 ประการ  ก็มีผลเหมือนกัน 

นี้ตอไปในตอนทาย บรรดาชาวจีนทั้งหลาย  พากันไหวผีที่ตายไปแลว เชนวา บิดา  มารดา  
ปู ยา ตา  ยาย  เปนตน  เรียกวาคนที่มีคุณ  ถาถามวาทําอยางนี้  จะมีผลหรือไมมีผล  เพระาคน
ประเภทนั้นตายไปแลว  ถาจะถามวาการไหวเจาตรุษจีนนี้คนที่ตายไปแลวจะมีอานิสงส  จะไดกิน
ไหม เราก็ตองตอบกันวา  เขาจะไดกินหรือไมไดกินก็ชางเขา  เทศนตรงไปตรงมา  ชาวเจกจะลาํบาก
ใจ แตเอากันในตอนของความดีวา  เขาทั้งหลายตั้งใจไหวความดีของบุคคลที่ตายแลว  อยางคนที่
เคยเปนพอเปนแม มีอุปการคุณ  เปนผูใหกําเนิด  เมื่อเขาเกิดมาแลว ยังเลี้ยงดูยังบํารุงเขาก็ตามนึก
ถึง และก็สนองคุณทานในการไหวการบูชา  อยางญาติผูใหญที่ใหมีคุณมีประโยชน  หรือทานผูมี
คุณทั้งหลายไดส่ังสมความดีมา  ทําใหเขามีความสุขเขาก็ไหวแสดงความเคารพวา  ถึงแมวาบุคคล
นั้นจะตายไปแลว เขาก็มีความนับถือการกระทําอยางนี้องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา  เปนคนที่มี
ความกตัญูรูคุณ 

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดทรงสรรเสริญวา บุคคลใดที่มีความกตัญูกตเวทีรูความดีทานทํา
แลว  และก็ตอบสนองคุณทานดวยความดี  บุคคลนี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงยกยองวาเปนคนดี  
เปนอันวาการบูชาของการตรุษจีนก็ดี  สารทจีนก็ดี  บางทีก็จะไมมีใครเขาเทศน  วันนี้ก็เทศนเพื่อ
บรรดาทานพุทธบริษัทไดทราบวาเขาทําและมีการไมไรผล  ถึงแมวาบุคคลผูตายแลวจะมีโอกาสได
กิน  หรือไมไดกินก็ชาง  แตวาคนที่ทํานี้ซิไดความดี  เพราะอะไรเพราะใจนอมไปในทางกตัญู



กตเวทีรูอุปการคุณของบุคคลผูทําความดี  ผูมีคุณจิตใจของตนก็ไมกลายเปนคนเนรคุณคน
ถึงแมวาทานจะตายไปแลวก็ตาม  ยังตามไหวทาน  และขณะที่ไหวอารมณใจก็มีความผองใส  
อารมณใจมีความสุข 

ฉะนั้นคนใดที่มีความกตัญูกตเวทีนี ้ องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ขณะที่มีชีวิตอยูวาเปน
คนดี  เมื่อตายเปนผีไปแลว  เขาก็ถือวาเปนผีดี  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาคนใดที่มีความกตัญู
รูคุณ  คนที่มีคุณแมแตนอยหนึ่ง  ที่สงเคราะหเราใหมีความสุข เราหิวขาว เขาใหขาวเย็นๆ  อาหาร
นอยๆ  มีรสไมอรอยกิน  แตก็สามารถประทังชีวิตได  ถาเราไมไดกินขาวมือนั้น  เราอาจจะตายหรือ
อาจจะทุพพลภาพ  หรืออาจจะสิ้นแรงไป  แตเราไดกินขาวกําลังมันเกิดขึ้นมาใหม  ขาวจะมีรสเลิศ
หรือไมเลิศก็ตามที  ทั้งนี้ก็ถือวาบุคคลผูใหเปนคนดี  มีความเมตตา แตเรารูสึกคุณในทาน  ก็ถือวา
เราเปนคนดี 

คนใดที่มีความดี  สนองคุณความดีของผูมีคุณ  คือบิดามารดาเปนผูมีคุณกับเรา  เราก็
สนองความดีกับทาน  ดวยการปฏิบัติใหทานมีความสุข  ตามฐานะที่พึงทําอยางหนึ่ง  หรือบุคคลใด
ที่มีอุปการคุณกับเรา  เราไมเนรคุณบุคคลผูนั้นพยายามกระทําความดีเพื่อทาน  อันนี้องคสมเด็จ
พระภควันตกลาววา  คนนั้นเปนคนที่มีเสนห  จัดวาเปนคนดีในชาติปจจุบัน  และก็เปนคนดีใน
สัมปรายภพ  เพราะวาคนที่มีความกตัญูรูคุณคน กาวไหถึงไหน  ชาวบานเขารูเขา  เขาก็มีแต
ความสรรเสริญวาเปนคนดี  และก็ตองการคบหาสมาคมดวย  เพราะการคบหาสมาคมที่คนที่มี
ความกตัญูรูคุณ  เขาก็คิดวาอยางนอยที่สุด  เราก็ไมเนรคุณเขา 

นี่อีกประการหนึ่ง  ถาบังเอิญเขาจะตกทุกขไดยาก  มีความลําบากดวยเหตุผลเปนประการ
ใด  คนที่มีความกตัญูรูคุณ  ที่เขาชวยไวอาจจะสนองคุณใหเขาพนทุกข  เพื่อความไมประมาท  ที่
องคสมเด็จพระบรมโลกนาถกลาววา  คนที่มีความกตัญูนี้  ไปที่ไหนก็มีแตคนสรรเสริญ  ไปที่ไหน
ก็มีแตคนรัก  รวมความวามีชีวิตอยูก็เปนคนดี  ตอมาองคสมเด็จพระชินศรีกลาววา  ถาตายไปแลว
ก็เปนผีดีคือเปนคนดีเวลาอยู  ตายเปนผีก็เปนผีดี  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาตายลงไปแลวคนที่มี
ความกตัญูกตเวที  ถึงแมวาจะตายไป  คนทั้งหลายเมื่อนึกถึงเขาขึ้นมารเมื่อไรตางคนตางก็
โมทนา  สรรเสริญในดานความดี  คนที่ตายไปแลวชาวบานสมัยเกาเขาเรียกผีสาง  ผีสางคนนั้นดี  ผี
สางคนนี้ดี  อยางนี้เปนตน 

รวมความวาคนดี  ถึงแมวาจะตายจากความเปนคน  เปนผีก็เปนผีดี  ความดียังกองอยูใน
ใจของคน  อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา  จึงไดทรงสรรเสริญวาบุคคลผูใดก็ดี  ที่มีความ
กตัญู  กตเวทีตอทานผูที่มีคุณ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงยก  สาธุการ  คือ  ยกมือข้ึนสาธุ  
แลวกลาววาบุคคลนั้นเปนผูทําความดี  เชนเดียวกันเราเกิดเปน สุวรรณสาม  หมายความวาใน
สมัยที่พระพุทธเจาทรงเสวยพระชาติ  เปน  สุวรรณสาม  นั้น ทรงสนองความดีของบิดามารดา  แม



จะอยูในปา  หาลูกไม  ตักน้ํา  ตักทา  ดวยตัวคนเดียว  ก็สามารถปฏิบัติบิดาและมารดาใหมี
ความสุขได 

เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  เร่ืองราวของ  พระสุวรรณสาม  เทศนอีกสักสาม
วันก็ไมจบ  ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงแคนี้  แตกอนที่จะจบเลยทีเดียว ก็ขอย้ําอีกทีวา
การไหวเจาก็ดี  การตรุษจีนก็ดี  สารทจีนก็ดี  ที่เขาทําอยางนี้ จะถือวาเปนเรื่องของเจก  แตความ
จริงไทยเราก็ทําได  แตไมตองใชหมูไมตองใชจุดประทัด  เมื่อถึงเวลาที่เรามีความนึกถึงทาน  ผูมี
พระคุณที่อุปการะกับเรา  มีของจะพึงใหได  เราก็ใหของ ถาเราไมมีของ  เราก็ปฏิบัติตามคําแนะนํา 
คําสั่งสอนของทาน  อยางนี้ถือวาเปนการสอนงความดีของทาน  ดวยการปฏิบัติบูชาซึ่งสมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงสรรเสริญวาเปนการบูชายิ่งกวาอามิสบูชา 

เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ดูเวลาก็เลยไปนิดหนึ่งก็ขอยุติพระ
สัทธรรมเทศนา   ลงคงไวแตเพียงแคนี้  ในที่ สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพของตั้ง
สัตยาธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  
ขอจงดลบันดาลใหทานพุทธบริษัททุกทาน  ใหมีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคล  สมบูรณพูนผล  
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ  หากทุก
ทานมีความประสงคส่ิงใด  ขอใหไดส่ิงนั้นสมปรารถนาจงทุกประการ  อาตมาภาพรับประทาน
วิสัชนามา  ในอานิสงสตรุษจีนกถา  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแคเพียงเทานี้  เอวัง  ก็มี
ดวยประการฉะนี้ 

 
 
พระธรรมเทศนา  เรื่อง  โอวาทปาติโมกข 
แสดงเมื่อ 
วันเสารที่ 1 มีนาคม 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สัพพปาปสสะ  อกรณัง  กุสลัสสูปสัมปทา  สจิตตปริโยทปนัง  เอตัง  พุทธานสาสนังติ 
ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาของมาฆบูชาเพื่อ

เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศล  เนื่องใน  วันมาฆบูชา  ในการที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยถวนหนา  
ต้ังใจบําเพ็ญกุศลบุญราศีเปนกรณีพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในวันมาฆบูชานี้  องคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา   ไดทรงประกาศแนวทางแหงการประกาศ
พระพุทธศาสนาไวแกบรรดาพระสงฆทั้งหลาย  ที่ไปประกาศพระศาสนา  เวลานี้ก็ขอกลาวเขาเรื่อง



ของการมาฆบูชาไปเลย  เพราะวาสวนอื่น  บรรดาทานศาสนิกชนทั้งหลายก็ทราบกันอยูแลว  
ความมีอยูวา 

เมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกว  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเกสัมมา
สัมโพธิญาณแลว  สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท  ในขณะนั้น
ประเพณีที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยทรงปฏิบัติ  นั่นก็คือ  ทานผูใดถาไดฟงเทศนจากองค
สมเด็จพระจอมไตร  พระบรมศาสดาแลวก็ไดบรรลุอรหัตผล  เปนพระอริยบุคคลเบื้องสูงใน
พระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงสงไปประกาศพระศาสนาทันที  แตวาการประกาศ
พระศาสนานี้  องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา  ขอเธอทั้งหลายจงอยาไปในทีเดียวกันสององคจะไป
ในสถานที่ละหนึ่งองค  ทั้งนี้  เพราะวาเวลานั้นพระพุทธศาสนาเกิดใหมๆ  พระหรอืคนทีม่คีวามรูใน
พระศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาดามีนอย 

เปนอันวานับต้ังแตวันเขาพรรษา  คือวันมาฆบูชา  อาสาฬหบูชาที่องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดง  พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  รวมความวา  วันกลางเดือน 
8 วันนั้นมาจนกระทั่งวันกลางเดือน 3 ปรากฏวามีบรรดาพระสงฆทั้งหลายที่สําเร็จอรหัตผล  และที่
องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสงไปประกาศพระศาสนา มีจํานวนทั้งหมด 2,500 รูป แตก็เปน
การบังเอิญอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งวันมาฆบูชา ตามพระบาลีกลาววาเปนวัน  จาตุรงค
สันนิบาต  คําวาจาตุรงคสันนิบาต  ก็แปลวามีการประชุมกันดวยเหตุ 4 ประการ 

วันนั้นเปนวันกลางเดือน 3 พอดี  วันบรรดาที่พระสงฆที่องคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา
สงไปประกาศพระศาสนา  ตางองคตางทาน  ก็คิดวาวันนี้ก็ควรที่จะไปเฝาองคพระศาสดา  จึงจะ
เปนการสมควร 

เปนอันวาการมาคราวนั้นบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย  ไมมีการนัดหมายกันความจึงเห็น
จะนัด ก็คงจะนัดไมไหว  เพราะไปคนละทิศละทาง  ตางคนก็ตางมาเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา  จึงกลาววาเปน  จาตุรงคสันนิบาต ก็คือ 

1. บรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้น  ที่บวชเขามา  บวชดวย  เอหิภิาขุอุปสัมปทา  เปน
พระที่พระพุทธเจาบวชใหเองทุกองค  จัดวาเปนอันดับหนึ่ง 

2. บรรดาพระทั้งหลายเหลานั้นเปนอรหันตทั้งหมด 
3. บรรดาพระทั้งหมดที่ต้ังใจมาเฝาองคสมเด็จพระบรมสุคตไมมีการนัดหมายซึ่งกันและ

กัน 
4. เมื่อบรรดาพระทั้งหลายเหลานั้นมาพรอมกันแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรง

แสดง โอวาทปาติโมกข 
เปนอันวา วันนั้นเปนเหตุ 4 ประการดวยกัน ตามพระบาลี  จึงกลาววาเปน  จาตุรงคสันนิบาต  
เมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกนาถเห็นบรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้นมาประชุมกัน  และก็เปนวัน



พอดี  คําวาพอดีในที่นี้ก็หมายวา พระพุทธเจาทุกๆ พระองค  ที่ทรงผานมาแลวก็ถือวาเปน
กลางเดือน 3 แตวาปนี้เปนกลางเดือน 4 นะเพราะ 8 สองหน  ก็ยังถือเปนกลางเดือน 3 สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองค  ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข 

ในการที่จะแสดง  โอวาทปาติโมกข  ก็เปนเหตุ  4 ประการ  เหมือนกันทุก ๆพระองค  นี่
จะกลาววา  เปนประเพณีก็เปนประเพณี  จะกลาวกันไปอีกทีก็ถือวาเปนความสําคัญใน
พระพุทธศาสนา  ตามพระบาลีตอนหนึ่ง  อรรถกถาจารยนากลัวจะไมใช  อรรถกถาจารย  จะเปน
เพราะวา  อาจารยรุนหลัง  นักปราชญรุนหลังกลาววิจารณกันวา เพราะวาวันกลางเดือน 3 ตรงกัน  
กับวันตรียัมปวายของพราหมณ หมายความวา  วันกลางเดือน 3  เปนวันสําคัญของพราหมณ 
บรรดาพราหมณจะทําพิธีบูชายันต  หรือวานัดพรอมกันเปนการประชุมซักซอมความเขาใจบรรดา
พระสงฆทั้งหลายเหลานั้นก็มาจากพราหมณ 

ความจริงความคิดเห็นนี้ไมถูก  เปนคนที่มีกิเลสสรางขึ้นมาเปนการเดา  แตความจริง
ประเพณีจริงๆ เปนเรื่องขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  สงไปประกาศพระศาสนาคราวนั้น  
เปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด  ยอมมีญาณพิเศษเปนเครื่องรู  ฉะนั้นเมื่อเปนวันสําคญัที่
องคสมเด็จพระบรมครูควรจะกําหนดการวิธีประกาศพระศาสนา  ทานทั้งหลายเหลานั้นยอมทราบ
ดวยอํานาจอตีตังสญาณโบราณกาลในพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติกันเปนประการใด  จึงพากันเขา
มาเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพรอมเพรียงกัน 

คร้ันเมื่อองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาเห็นวา  บรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้นมา
ประชุมกัน  เปนไปตามระบบของพระพุทธศาสนาในระบบของพระพุทธศาสนาในดั้งเดิมมา องค
สมเด็จพระศาสดาจึงไดนัดประชุมสงฆ  รวมลงแลวมีพระสงฆซึ่งเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ  
เปนครูที่สอนในดานของพระพุทธศาสนาทุกองค  จํานวน 2,500  รูป  เมื่อบรรดาพระสงฆประชุม
กันแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดวางหลักเกณฑในการประกาศพระพุทธศาสนาทําไมจึง
ตองทําอยางนั้น บรรดาญาติโยมคงจะสงสัย  เพราะวาในกาลกอน  ทานที่บรรลุพระอรหันตแลว  
องคสมเด็จพระประทีปแกวก็สงไปประกาศพระศาสนาทันทีการสอนหรือการแนะนํานี้  อาจจะมี
อาการไมสม่ําเสมอกัน ไมเปนระเบียบ 

และถาจะถามวา  ถาเปนอยางนั้น ทําไมพระพุทธเจาจึงไมทรงแนะนําเสียกอน  ดีไมดี  
บรรดาพระทั้งหลายเหลานั้นจะไปลัดคิวสอน  ไมตรงกับความเห็นขององคสมเด็จพระชินวรบรม
ศาสดา  ถาหากวาทานทั้งหลายมีความสงสัยอยางนี้อาตมก็ตองขอแกแทนพระพุทธเจา  ทั้งนี้
เพราะอะไร  เพราะวาบรรดาพระอรหันตทั้งหลายทุกพระองค  ไมมีใครลัดคิวสอน  นอกเหนือคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ถึงแมวาจะแคฟงเทศนจบแรก  ไดเปนพระอรหันต  พอ
เปนพระอรหันตแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อรหันตเวลานั้นเปน อรหันตปฏิสัมภิทาญาณ พระ
อรหันตปฏิสัมภิทาญาณ เดิมทีอาจจะเลี้ยงวัว  เลี้ยงควายเปนทาสรับใชของใครก็ตามที ไมเคยรู



เร่ืองในพระพุทธศาสนามากอน  ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระชินวร  พอจบถาบรรลุอรหัตผลเปน 
ปฏิสัมภิทาญาณ  องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา  ทานผูนี้เปนผูทรงพระไตรปฏก  ทั้งนี้เพราะ
อะไร  เพราะวาอรหันตมีอยู 4 ประเภท คือ 

1. สุกขวิปสสโก 
2. เตวิชโช 
3. แฬภิญโญ 
4. ปฏิสัมภิทัปปตโต 
อรหันต 4 ประเภทนี้ มีคุณธรรมพิเศษเสมอกันอยูอยางหนึ่ง  คือตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉท

ปหานเหมือนกัน  แตวาดานความสามารถไมเสมอกัน  อรหันตสุกขวิปสสโก  รูเร่ืองราวของการ
ตัดกิเลสไดดี  ถึงแมวาสอนก็สอนไมผิด  แตถาจะใชอารมณจิตเปนเครื่องรูอยางอื่น  นี่ไมสามารถ
จะทําได 

สําหรับ  เตวิชโช นี้   ก็สามารถจะมีทิพจักขุญาณ   สามารถที่จะระลึกชาติไดมี
ความสามารถเกินกวา  สุกขวิปสสโก 

สําหรับ ฉฬภิญโญ  ก็มีความดีกวา  เตวิชโช สามารถแสดงฤทธิ์ได มีอะไรดีกวาทุกอยาง  
เรียกวารูพิเศษ  สามารถพิเศษกวาทุกอยางกวา  เตวิชโช 

สําหรับ  ปฏิสัมภิทัปปตโต  หรือที่เรียกวา ปฏิสัมภิทาญาณ  มีสามารถคลุมในดานของ  
วิชชาสาม  และ  อภิญญา  6 ทั้งหมด  หมายความวา วิชชาสาม  ทําอยางไรได  อภิญญา 6 
ทําอยางไร  ได  ปกิสัมภิทาญาณ  ก็ทําไดนอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถพิเศษ คือ 

1. สามารถจะขยายเนื้อความโดยยอ ที่พระพุทธเจาแลวใหเปนพิสดารโดยไมผิด 
2. ขอความใดที่ขยายแลวเปนพิสดาร  จะกลาวโดยยอ  ใหส้ันไดใจความก็ไมผิด 
3. และก็มีความฉลาดในดานปฏิภาณ  มีความไหวพริบดี  ส่ิงใดในคําวาไม รูใน  

ปฏิสัมภิทาญาณ  ไมมี  ถึงแมวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นจะไมเคยศึกษามากอน  อาศัย
ญาณวิเศษนี้เปนเครื่องบอก 

4. และประการที่ 4 สําหรับ ปฏิสัมภิทาญาณ ก็มีความฉลาดในภาษาหมายความวา  
ภาษาคนทั่วโลกนี้  ปฏิสัมภิทาญาณ  รูหมด  พูดไดและก็ภาษาสัตวทุกประเภท  
ปฏิสัมภิทาญาณ  ก็ทราบ 

เปนอันวาในสมัยนั้น  มีพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ  ทั้งหมด  องคสมเด็จพระบรม
สุคต  จึงเห็นวาเปนของไมแปลก  เมื่อไดแลว  ที่สงไปประกาศพระศาสนานั้นมันเปนความรูชั้นต่ํา  
หรือวาทานผูฟงยังไมใชเปนพระอรหันต  ฉะนั้นการสอนจึงเปนการสอนเบื้องตนก็มีหลายคน
เหมือนกันที่ฟงไปฟงไปรับการสอนแลวก็เปนพระอรหันต  เมื่อไดเปนพระอรหันตแลว บรรดาพระ
ทั้งหลายเหลานั้นก็พากันมาเฝาพระพุทธเจา  ขอการอุปสมบทบรรพชา  เปนอันวาองคสมเด็จพระ



บรมศาสดาทราบวา การสอนของทานพวกนั้นไมผิด  เห็นผลในการที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสร
ทรงทราบ  ก็เพราะวา  การสงไปประกาศพระศาสนาจริงๆ ในเบื้องตนไมกี่รูป  เมื่อทานสอนกันไป 
สอนกันมาในที่สุด จนกระทั่งไดพระอรหันตจริงๆ 2,500 รูป  นับต้ังแตหลังกลางเดือน 8 เปนตน
มาถึงกลางเดือน 3 ในชวงนี้มีอรหันตถึง 2,500 รูป  มิใชนอย  เปนอันวาทุกทานที่ไปสวนนั้นก็สอน
ถูก 

มาเทศนไปถึงตอนนี้ก็คิดวา  วัน จาตุรงคสันนิบาต  นี่มีความสําคัญ  ในวันนั้นก็มี
ความสําคัญ  และวันนี้ก็มีความสําคัญ  คําวาวันนี้ที่มีความสําคัญ  ก็เพราะมองดูหนาบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานที่มา  วันจาตุรงคสันนิบาต  ป พ.ศ. 2523  นี้  ดูหนาแลวสวนใหญเปนคนที่ได
ญาณพิเศษ คือ มโนมยิทธิ สําหรับ มโนมยิทธิ  นี้  ถาบรรดาทานพุทธบริษัทไมประมาท  ก็
สามารถจะคุมอารมณใจ  ใหเปนพระอริยเจาไดโดยไมยาก  เพราะวามีพยานเปนเครื่องยืนยัน  เรา
สามารถจะไปในสวรรคชั้นไหนก็ได  รูสภาวะของสวรรคทั้งหมด  จะไปพรหมชั้นไหนก็ได  รูสภาวะ
ความของพรหมทั้งหมด จะไปพระนิพพานได  รูสภาวะของนิพพานทั้งหมด หรือจะไปอบายภมูกิไ็ด  
สําหรับอบายภูมิจะเปนเครื่องยันใจวา  เราจะไมเลวตอไป  เพื่อไปอบายภูมิก็ได  สําหรับอบายภูมิ
จะเปนเครื่องยันใจวา  เราจะไมเลวตอไป  เพื่อไปอบายภูมิ แตเห็นวาความเปนมนุษยดี  คงเห็นจะ
ไมมีใครวาดี  เราตองการความเปนมนุษย  เราก็รูลีลาในการเปนมนุษย  เราตองการเปนเทวดา  
เราก็รูลีลาในการเปนเทวดา  เราตองการเปนพรหม  เราก็รูลีลาในการเปนพรหม  เพราะถามเทวดา
ถามพรหมได ถาตองการไปนิพพานเราก็รูลีลาของพระนิพพาน  หมายความวาเราจะศึกษาเรื่อง
พระนิพพาน ไดงายโดยตรงจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ฉะนั้นการที่มาประชุมกันวันนี้สวนใหญเปนวา 99 เปอรเซ็นต ทานไดมโนมยิทธิ  ถือวาเปน
ญาณพิเศษ  ในพุทธศาสนาที่ฝกกันไดมาก  ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ 40 ป แมแตพระสงฆที่เขา
มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ ต้ังใจเอาจริงเอาจัง  เพื่อจะไดญาณนี้  บางทานปฏิบัติเปนสิบๆ  ป  
ถึงกับตายไป  แลวก็ไมมีโอกาสจะได  ทั้งนี้บรรดาเพื่อนรุนอาตมาก็ดี  รุนกอนก็ดี  รุนหลังก็ดี  
ปฏิบัติกันอยางนี้มาก  แตวาตายไปโดยที่ไมมีผลอะไรเลย  นี่เปนสวนมาก 

เวลานี้เปนที่นายินดีที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  เปนผูมีกําลังใจสูงมีการสั่งสมบุญ
บารมีมาแตกาลกอน  ดีที่เรียกวา  ปุพเพ  กตปุญญตา  หมายความวา เปนบุญที่บําเพ็ญมาใน
กาลกอนนี้ ดี  มาจับหลักสูตรในพระพุทธศาสนา  นี่ก็ถือวาเปนการหนักหนวงอยางยิ่งใน
พระพุทธศาสนา คือากรฝกฌานดานมโนมยิทธินี่ถาหากวากําลังวาสนาบารมีไมเต็มอัตรา  ก็จะ
เห็นวา  การปฏิบัติตนเปนโสดาบันสกิทาคามี  นี่งายกวาเยอะ แตวาบรรดาทานทั้งหลาย  ก็มาฝก
กัน  ใชเวลาไมมากกสามารถไดมโนมยิทธิ  มีกําลังใจหาพยานเปนที่อาศัย  วาการเกิดเปนเทวดามี
จริงพรหมมีจริง พระนิพพานมีจริง  อบายภูมิมีจริง 



เปนอันวา  วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงสวนใหญ เปนผูไดญาณพิเศษมารวมกัน  
บําเพ็ญกุศลบุญบารมีในศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐดูแลวก็เปนวันคลายๆกับ  วนัจา
ตุรงคสันนิบาต  ในวันนั้น  วันนั้นที่องคสมเด็จพระภควันตทรงเทศน  ก็เพราะวามีพระอรหันต  
200 เทากับ 2,500 รูป  เปนปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด  วันนี้ก็ปรากฏวา มีบรรดาทานพุทธบริษัทที่ม
ฟงเทศนไดมโนมยิทธิเกือบทั้งหมด  เชนเดียวกันเปนอันวาเหตุทั้ง 3 ประการนี้  สอดคลองกัน 

ตอไปก็จะขอกลาวถึง  ใจความทีองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสนาเทศนในวันนั้น  เมื่อ
บรรดาพระสงฆทั้งหลายมาประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกว  ก็ทรงประทาน 
โอวาทปาฏิโมกข  คําวา  โอวาทปาติโมกข  นี้ฟงเปนภาษาบาลี  รูสําวามันยังงง โอวาท  นี่ก็
แปลวาพูด  ปาติโมกข  ก็หมายความวานํา  แนะนํา  ในการเบื้องตนซึ่งกันและกัน  ก็หมายความ
วา องคสมเด็จภควันตก็ทรงประกาศวา  ภิกขเว  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การประกาศพระศาสนาของ
เธอที่ไปประกาศ ไปสอนกัน  ความจริงพวกเธอทั้งหมดทําความดี  และก็ตรงกับความประสงคของ
ตถาคต  พยานที่ปรากฏก็เพราะวาตถาคตเอง  ก็สอนใหคนเปนพระอรหันตไมกี่คน แตเวลานี้ผลที่
ไปเกิดที่พวกเธอพากันไปชวยสอน  ก็ปรากฏวามีอรหันตทั้งหมด 2,500 รูป  จัดวาการสอนของ
พวกเธอนี่สอนถูกตองตามความเปนจริง  แตวาการสอนของแตละทาน อาจจะลักลั่นกัน  ไม
สม่ําเสมอกัน  ฉะนั้นตอแตนี้ไป  ตถาคตจะขอวางแบบแผนเพื่อเปนการสอนใหสอดคลองซึ่งกัน
และกันถาจะกลาวโดยใจความก็ถือวาพระพุทธเจาทรงเทศนหัวใจของพุทธศาสนาในวันนั้น 

องคสมเด็จพระภควันตจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  ภิกขเว  ดูกรพระภิกษุทั้งหลาย  การ
ประกาศพระศาสนาของเธอทั้งหลายเหลานั้น  จงปฏิบัติตามเหตุ  3 ประการ  ตามลําดับแบบนี้ 
หมายความวาใหสอนไปตามลําดับ  ใหเหมือนกัน  และองคสมเด็จพระภควัตจึงไดกลาวเปนพุทธ
คาถาตามภาษาบาลี  ที่กลาวไวในเบื้องตนวา  สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง  เปนอันวาเวลานั้นพระพุทธเจาอยูในเมืองแขก  ก็พูด
ภาษาแขกถาจะแปลเปนภาษาไทย  ทานตรัสอยางนี้วา 

1. สัพพปาปสสะ อกรณัง  ซึ่งแปลเปนใจความวา  เวลาที่เธอไปสอนเขา  จง
แนะนําใหบุคคลทั้งหมด  งดจากความชั่วทุกอยาง  ข้ึนชื่อวา ความชั่วทุกอยาง  จงอยาทํา  แตส่ิงที่
ควรเวนในดานของความชั่วจะไปอบายภูมิ  นั่นก็คือ  อยาใหละเมิด  ศีล 5 เปนเรื่องสําคัญ  อันดับ
แรกยกศีล 5 ข้ึนมาเปนที่ต้ัง  อันดับที่สองแนะนําใหทุกคนรักษากฎหมายในประเพณีนิยม  ของใน
เขตนั้น ๆ วาเปนการละเมิดกฎหมายประเพณีนิยมก็ดี  เปนความไมดี การละเมิดศีล 5 ก็ดี  เปน
ความไมดี  ถือวาเปนความชั่ว  ฉะนั้นขอทุกทาน  จงพากันแนะนําในกิจเบื้องตน  วาใหทุกคนทรง
ศีลเสียใหบริสุทธิ์ อยาละเมิดศีล  และยอมละเมิดระเบียบประเพณีของเขต  นี่เปนจะที่ 1 

และประการที่ 2  องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา  กุสลัสสูปสัมปทา  คําวา  กุสลัส
สูปสัมปทา  ก็หมายความวา เมื่อเขาละความชั่วแลว  ใหทําความดีทุกอยางใหสมบูรณแบบ  คือ



ไมละเมิดและพยายามรักษาศีลใหทรงตัว  ปฏิบัติตามระเบียบประเพณีใหดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ศีลที่จะมีข้ึนมาได  ก็ตองอาศัยพรหมวิหาร 4 คือ  1.   มีใจรักซึ่งกันและกัน  ทั้งคนและสัตว  หวัง
ความเปนมิตร  ไมคิดเปนศัตรู  ประการที่ 2.   มีความสงสาร  หวังในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
สงเคราะหซึ่งกันและกันในดานวัตถุ  ดานกําลังกาย  และดานกําลังปญญา  และประการที่ 3 ไมมี
จิตอิจฉาริษยาซ่ึงกันและกาน  เห็นใครไดดียินดีในความดีนั้นมีการสอดสงอพิจารณาวาทําไมเขา
จึงดี เมื่อรูเขาดีดวยเหตุอะไร  ก็ปฏิบัติตามเหตุนั้น  ตัวก็จะดีดวย  ประการที่ 4 ส่ิงใดที่เขาเพลี่ยง
พล้ํา  เราไมสามารถจะชวยได  เราไมซ้ําเติม  วางเฉย  คอยที่อยูพรอมที่จะชวยเหลือ  มีการทําใจ
อยางนี้  ปฏิบัติ  อยางนี้ชื่อวา  กุสลัสสูปสัมปทา  เปนการสรางความดีใหปรากฏ 

และองคสมเด็จพระบรมสุคตก็ตรัสเปนขอที่ 3 วา  สจิตตปริโยทปนัง  ขอบรรดาทาน
ทั้งหลายจงแนะนําใหบุคคลทั้งหลาย ไดสรางเหตุ 3 ประการไดแลวตรง  จงทําจิตใจของบุคคลนั้น
ใหผองแผว  คือ  สอนใหเขาแนะนําใหเขาจงทําใจใหผองแผว  โดยอันดับแรกก็พยายามระงับ
นิวรณ 5 ประการ ใหจิตเปนฌาน  จิตเปนฌานธรรมดาในอันดับแรก  ที่เรียกกันวา  สุข ดานของ 
สุกขวิปสสโกก็ดี  และยิ่งกวานั้น  องคสมเด็จพระชินศรีแนะนําวา  ถาจะสามารถใหไดในเขตของ
วิชชาสาม  และอภิญญาหก  ไดก็ยิ่งดี  เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนเครื่องยืนยันในคําสอน  ใน
ตอนทาย องคสมเด็จพระชินวรทรงแนะนําใหเขาทั้งหลายเหลานั้นจงทําลายสังโยชนใหส้ินไป  ถา
ไมเกินวิสัยที่จะพึงรับได  เพราะวาคนที่จะรับคําสอนนะ  มีอยู 4 ประเภท 

1. อุตฆฏิตัญู  เปนคนที่มีบุญวาสนาบารมีดี แนะนําประเดี๋ยวเดียวก็สําเร็จอรหัตผล 
2. วิปจิตัญู  คนประเภทนี้ปญญาทรามลงมานิดหนึ่ง  พูดนอยๆ ไมเขาใจ อธิบายให

ฟง  จึงจะมีความเขาใจ และก็เปนอรหันตได 
3. เนยยะ  บุคคลประเภทนี้ไมสามารถจะเปนพระอริยเจาได  แตวาสอนใหมีความรูดี รู

ชอบได คือเขาถึงไตรสรณคมน ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ 
4. ปทปรมะ  บุคคลประเภทนี้สอนเทาไหร  ก็ไมมี  มักไมมีผล  สอนใหคนประเภทนี้ทํา

ดีไมได 
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําอยางนี้แลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรง
ยืนยันวา  องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาคือพระพุทธเจาองคกอนๆ  ทรงสอนแบบนี้เหมือนกัน  
หมดทานทรงยืนยันวา 

1. ทรงสอนวาใหคนงดความชั่วทั้งหมด 
2. สอนใหทรงไวซึ่งความดี  
3. แนะนําใหทําใจผองใสจากกิเลส 
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงยืนยันวา  พระพุทธเจาทรงยืนยันวาพระพุทธเจาทุกทาน

แนะนําอยางนี้เหมือนกันหมด 



นี่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน  ซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตพระ
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ความจริงการเทศนวันนี้  เทศนแบบสบายๆ เพราะเทศนกับคนรูที่ได
ความรูพิเศษ  ขององคสมเด็จพระบรมครู  คือ  มโนมยิทธิ  เปนอันวาทุกทาน มีความปรารถนาที่
จะเปนพระอริยเจา  ก็มองกําลังใจของตนถาวาบุคคลผูใดสามารถทรงศีล 5 บริสุทธิ์  และก็มีจิตรัก
พระนิพพานเปนอารมณแตจิตยังนิยมในดานของความรัก  ในความอยากรวย  ยังมีความโกรธ  แต
ไมทําอันตรายเขาอยางนี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเรียกบุคคลนั้นวา  เปน  พระโสดาบัน  
เพราะวา  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  มีความสําคัญอยูที่ศีล 5 

ถาหากวาจิตใจของบรรดาทั้งหลายเหลานั้นระงับ  คือบรรเทาความอยากรวย  บรรเทา
ความโกรธ  บรรเทาความหลง  มันยังตองมีกิน มีใช  ยังตองการเหมือนกัน  แตใจไมด้ินรนเกินไป  
อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกทานผูนั้นวา  เปน พระสกิทาคามี   

ถากําลังใจของทานดี  มองดูศีลเปนสําคัญ  ถาจิตใจของบุคคลผูใดนั้นพรอมในการรักษา
ศีล 8 ไมใชฝนกาย  ไมใชฝนใจ  กําลังใจทรงรางกายก็ยอมรับ  ถาไมไดปฏิบัติในศีล 8 กําลังใจไมดี  
อยางนี้เรียกวาจิตใจของทาน  กาวไปสูความเปน พระอนาคามี  แตวาจะเปน พระอนาคามี หรือ
ยัง  ก็ดูจริยาของทานวา 

1. ความรูสึกหลงใหลใฝฝนในรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอม  รสอรอยสัมผัส
ระหวางเพศมันหายไปแลวหรือยัง  ถาสิ่งทั้ง 5 ประการนี้  มองแลวมันเจือจาง  ไมมีความตองการ
อยางนี้  วาเขาไปถึงขึ้นอนาคามีข้ันที่หนึ่ง 

2. กําลังใจของทานนี้  เวลากระทบกระทั่งอะไรขึ้น  ความไมพอใจเกิดขึ้น  ก็ตัดมัน
บงไปอยางรวดเร็ว  หมายความวามันไมพอใจ แตไมถึงขึ้นโกรธ  แลวมันก็หายไป  จิตใจใหอภัย
ทันที  อยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีกลาววาทานผูนั้นเปนพระอนาคามิผล 

เอาละบรรดาทานพุทธศาสนิกชน เร่ืองอรหันตไมตองพูดกัน  เวลาหมดแลวตอนี้ไป ก็หวัง
วาบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวฟงแลวคงจะมีความเขาใจ และก็มีความรูสึกของ
ตนเองไดระดับไหน 

ในที่สุดพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาอธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  มี
พระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ของจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทาน  มีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย
ทั้ง 4 ประการ มีอายุ  วรรณะ สุขะ  พละ และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด  ก็ขอให
ไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ  อาตมาภาพรับประทานวิสัชนาในธัมมิกกถาก็ขอยุติ
พระสัทธรรมเทศนา  ลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง  ก็มีดวยประการฉะนี้ 

 
 



พระธรรมเทศนา  เรื่อง อานิสงสการรักษาอุโบสถศีล 
แสดงเมื่อ 
วันจันทร 31 มีนาคม 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (3 จบ) 
ปุญญานิ  ปรโลกัสสมิ  ปติฏฐา  โหนติ  ปาณินังติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในอานิสงสแหงการรักษาอุโบสถ  

เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ  คือวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 จัดวาเปนเวลาเดือนตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 
2523 เปนวันจันทร ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีกําลังใจประกอบดวยศรัทธา  มีความ
เชื่อในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  จึงไดพากันมาปฏิบัติ  คือสดับฟง 
ตามที่สมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงแนะนํา  แตการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้  กอนจะหนา
นี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  เขามาในเขตของพระรัตนตรัย   ตางคนตางก็ไหวบูชาพระ
รัตนตรัย มีพระพุทธเจา  เปนตน 

การกระทําอยางนี้  แสดงวาทานพุทธศาสนิกชน  มีกําลังนอมไปในกุศลมีพุทธานุสสติ  ธัม
มานุสสติ  และสังฆานุสสติ  ประจําใจ  ถาบุคคลผูใดมีพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือ  มี
พระพุทธเจา  พระธรรม และพระอริยสงฆ  เปนที่พึ่งเคารพนับถืออยางนี้  สมเด็จพระผูมีพระภาค
เจากลาววา  เปนผูมีอนุสสติ  คือ  การนึกถึงความดีอยูประจํา  กรรมที่เปนกุศลที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายไดทําไว  เนื่องในการมีพุทธานุสสติ  เปนตน  ยอมจะทําใหตนมีความสุขทั้งในชาตนิี้
และในสัมปรายภพในภายภาคขางหนาโดยการถวายการนับถือในพระพุทะศาสนามีพระพุทธเจา  
เปนตน  องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนําใหเวนกรรมที่เปนอกุศล  ตามที่บรรดาทานพุ
ทะศาสนิกชนก็ทราบอยูแลว  ถาหากวาบุคคลที่เวนจากกรรมที่เปนอกุศล  องคสมเด็จพระทศพล
ทรงกลาววา  บุคคลนั้นยอมมีความสุข 

และประการที่ 2 บรรดาที่ทานพุทธบริษัททั้งหลายเขามาในเขตพระรัตนตรัย  ต้ังใจ
สมาทานอุโบสถศีล  อุโบสถศีลนี้ถือวาเปนศีลพิเศษ  จัดเปนศีลพรหมจรรย   ถึงแมวาเราจะปฏิบัติ
ไดไมเต็มวัน  เพียงแตคร่ึงวันก็มีอานิสงส 

ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดต้ังใจถวายทานแตพระสงฆ  การถวายแด
พระสงฆต้ังแต 4 องคข้ึนไป  สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวาเปน สังฆทาน  มีอานิสงสเลิศ
กวา  ปาฏิปุคคลิกทาน  หลายแสนเทา 

นอกจากนั้น  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ไดต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา  เปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  จึงจัดวาการบําเพ็ญกุศลของบรรดาทาน
พุทธบริษัทวันนี้  ถึงวาจะเปนประเพณีปกติธรรมดาแตก็จัดวาเปนมหากุศลหลายประการที่ได



กลาวมาแลวเบื้องตน  และไดอยางเปนมหากุศลใหญ  แตคร้ันจะวาถึงอานิสงสทุกประการนั้นไซร  
เวลามันก็ไมพอ 

ฉะนั้นในการนี้จะขอเทศนเฉพาะอานิสงสแหงอุโบสถศีลแตเพียงโดยยอ คําวา  อุโบสถศีล  
ศีลนี้แปลวา  ปกติ  อุโบสถแปลวา  การอยูจํา  แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  สมาทาน
อุโบสถศีลก็ทํากําลัง  จําอุโบสถศีลเปนปกติ  คือประพฤติปฏิบัติกฏ 8 ประการ  ตามที่บรรดาพระ
ทานแนะนําทานพุทธบริษัทในตอนตนวา 

1. ปาณาติปาตา  เวรมณี  ขอนี้หมายความวา  จิตของเราในวันนี้จะไมยอมละเมิด
ทําลายชีวิตสัตวหรือทําสัตวใหมีความลําบากเปนตน 

2.  ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระทศพลวา  อทินนาทานา เวรมณี  เราจะงดเวน  
อยาถือวาทรัพยของบุคคลอื่นที่เขาไมใหมาเปนของตน ดวยกรณีใดๆ ก็ตาม 

3. อพรหมจริยา  เวรมณี  ขอนี้ เปนธรรมะ  เปนศีลดวย  และก็เปนธรรมดวย  
เปนอันวาขอนี้เราจะไมปฏิบัติตนเปนคนคู  ถึงแมวาจะมีสามี  มีภรรยากันอยูแลว  ก็
แยกกันนอน  คือไมรวมรักกันในวันนี้ 

4.  มุสาวาทา เวรมณี  เราจะเวนจาการพูดเท็จโดยเด็ดขาด 
5. สุราเมรยมัชชปมาทฏฐานา  เวรมณี  ขอนี้เราจะงดเวนจากการดื่มสุราเมรัยอยาง

เด็ดขาด  ในขณะที่รักษาอุโบสถศีล 
6.  วิกาลโภชนา เวรมณี  ขอนี้เราจะงดเวนจาการบริโภคอาหารหรือวาขนมที่จัดวา

เปนอาหารในยามวิกาล  คือ หลังจากเที่ยงวันไปแลว 
6. นัจจคีตวา  ทิตวิสูกทัสสนา  มาลานธ  วิเลปนธารณ มันฑนวิภุส  นัฏฐานา  

เวรมณี  ขอนี้หมายความวา  จะไมทัดทรงดอกไม  ลูบไลของหอม  และจะไมนิยมใน
การฟอนรํา  ขับรองเปนตน 

สองขอที่กลาวมาแลวคือ  วิกาลโภชนา  เวรมณี  ก็ดี  นัจจคีตวา  ก็ดี  เปนธรรมะ  ขอที่ 6 
ขอที่ 7 เปนธรรมะดวย  เปนศีลดวย 

ขอที่ 8 อุจจาสยนมหาสยานา  เวรมณี  ที่กลาววา  เราจะไมนอนที่นอนสูง ที่นอนใหญ  
ที่ประกอบไปดวยนุนหรือสําลีเพื่อความนุมนิ่ม เพื่อตัดกําลังใจ  หรือการสัมผัสเปนเหตุ 

การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันมารักษาอุโบสถศีล  ตามที่องคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐทรงแนะนําใหปฏิบัติ ที่ทรงปฏิบัติเฉพาะกาลเวลา  คือ  อิมัญจะ  รัตติง  อิมัญจะ 
ทิวสัง  ซึ่งแปลวา  เราจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเปนสําคัญ  เปนอันวาการักษาอุโบสถศีลนั้น  มี
ทั้งศีล  แลวก็มีทั้งธรรม  ถึงแมวาเราจะปฏิบัติแควันหนึ่งและคืนหนึ่งก็ดี  ข้ึนชื่อวามีอานิสงสมาก 

ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู  เวลานั้นองคสมเด็จพระ
พิชิตมาร  ทรงปรารภบุคคลคนหนึ่ง  ซึ่งเปนคนรับใชของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ทานผูนีรั้กษา



อุโบสถแตเพียงครึ่งวัน  หมายความวา  รักษาตั้งแตตอนเย็นถึงเวลาเชา  เพราะวาเต็มวันทาน
รักษาไมได  ตายแลวก็ไปเปนรุกขเทวดาที่มีอานุภาพมาก 

เนื้อความในตอนนี้มีอยูวา  เมื่อองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับ
ยับยั้งสําราญอิริยาบถ  ปรากฏวาอยูใน  เชตวันมหาวิหาร  ในตอนนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารทรง
ปรารถ  รุกขเทวดาทานหนึ่ง  ซึ่งมีอานุภาพมาก เร่ืองนี้ปรากฏเขามามีวา  เมื่อองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปประกาศพระศาสนาใน  กรุงอุชเชนี  ซึ่งมี  พระเจาอุเทน  บรมกษัตริย  
พระบาททาวเธอปกครองในประเทศนั้น 

เวลานั้นก็มีฤาษีประมาณ 500 องค  ซึ่งทรงอภิญญาโลกียทั้งหมด  เมื่อทราบวาองค
สมเด็จพระบรมสุคต  เสด็จมาประกอบพระศาสนาใน  กรุงอุชเชนี  ทานทั้งหลายเหลานี้อยูในปา
ใกล  กรุงอุชเชนี  ในขณะที่ไปในระหวางทางนั้นก็ปรากฏวาพบกับความเหนื่อยยากลําบาก  แต
วาความอดทนของบรรดาฤาษีทั้งหลายยอมมีเปนปกติ  และก็เปนผูทรงฌาน ทรงอภิญญา 

ในวันหนึ่ง  เดินมาใกลถึง อุชเชนี  และก็เปนเวลาเที่ยงหรือใกลเที่ยง  พระอาทิตยรอนจัด  
จึงไดพากันหาทุมไม  ที่สําคัญที่มีพุมใหญๆ  พอจะบังรมเงาไดดีเมื่อหาไดแลว  บรรดาฤาษี
ทั้งหลายเหลานั้นก็พากันไปพักไดพุมไมนั้น  มีความสุขคือ  อาศัยพุมไมใหรมเงา  ไดรับความเยือก
เย็นมีความสบาย  แตอยาลืมวา  บรรดาฤาษีทั้งหลายเหลานั้นเปนผูทรงอภิญญาสมาบัติ  ยอม
เห็นผี  เห็นเทวดา  เห็นนรกไดตามอัธยาศัย  เพราะทรงคุณงามความดีเปนพิเศษ 

และในขณะนั่งอยูสบายๆ  มีฤาษีเปนหัวหนาทานหนึ่ง  ก็คิดในใจวารุกขเทวดาในสถาน
ที่นี้  นาจะสงเคราะหเรา  เราเดินมามีความเหนื่อยยาก  และน้ําที่นํามาก็หมด  เราไดรับอาศัยรม
เงาก็ดีอยูแลว  แตทวา  ถาไดน้ําดื่มก็จะ  พอคิดเพียงเทานี้  ปรากฏวา  น้ําดื่มปรากฏขึ้นมาเปนน้ํา
สะอาดบริสุทธิ์เพียงพอแกบรรดาฤาษีทั้งหลายที่จะพึงดื่มทั้ง 500 ทาน 

เมื่อด่ืมน้ํามีความสําราญแลว  ฤาษีก็นึกตอไปวา  รุกขเทวดาในที่นี้ ถาจะสงเคราะหเราให
ยิ่งไปกวานี้  ถาจะไดน้ําอาบอีกหนึ่งก็จะดี  เปนอันวารุกขเทวดาก็บันดาลใหมีสระใหญ  มีน้ํามาก 
สามารถอาบไดอยางสบาย  ฤาษีทั้งหลายก็พากันอาบน้ํามีความสุข 

เทานี้ทานก็ยังไมพอ  ฤาษีทั้งหลาย  เมื่อมีความสุขจากการอาบน้ํามีความสุขกายสบายใจ
แลว ก็คิดตอไปวา  เดินทางมันเปนทางไกล  มีความหิวโหยเกิดขึ้นถารุกขเทวดาจะสงเคราะหเราก็
นาจะมีผลไมเปนที่บริโภคก็จะดี  รุกขเทวดาที่สถิตในที่นี้ก็บันดาลผลไมใหบรรดาฤาษีทั้งหลายได
บริโภคมีความอิ่มหนําสําราญ 

เมื่อฤาษีทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเมตตาจากรุกขเทวดาเปนเหตุ  จึงไดพากันคิดวา  
รุกขเทวดาองคนี้มีอานุภาพมาก  อยากจะเห็นตัว  ทานรุกขเทวดาจึงไดแสดงตัวใหปรากฏ  บรรดา
ฤาษีทั้งหลายเห็นรุกขเทวดาแสดงตัวปรากฏ  ไมไดแสดงตัวอยางเดียว  แสดงใหเห็นทั้งวิมานที่



ประทับอยูขางตนไมดวย  มีความสวยสดงดงามมาก  รุกขเทวดาก็มีเครื่องประดับงดงามพิเศษ  มี
แสงสวางออกจากกายมาก  เห็นจะมากกวารุกขเทวดาองคอ่ืน  เพราะเปนหัวหนา 

บรรดาฤาษีทั้งหลาย  จึงไดกลาวคําขอบใจที่รุกขเทวดาทานนั้นใหความเมตตาปรานีแลว
จึงไดถมทานรุกขเทวดาวา  บุญญาธิการของทานนี้มากเหลือเกินรางกายเรามีความสวยสดงดงาม  
มีสภาพเปนทิพย  เครื่องประดับประดาของทานก็มีความสวยสดงดงาม  มากกวารุกขเทวดา
ทั้งหลายที่เคยเห็นมาแลว  นอกจากนั้นรางกายก็มีแสงสวางมาก  ตามธรรมดา  เทวดาหรือพรหม  
มีอํานาจมาก  หรือมีบุญญาธิการมากหรือนอย  เขาจะมองดูกันที่แสงสวางของรางกาย  เมื่อรุกข
เทวดาองคนี้มีแสงสวางของรางกายมากกวา  เทวดาองคอ่ืนที่ฤาษีเคยเห็นมา  จึงไดกลาววา  
บุญญาธิการของทานมาก  อยากจะทราบวา  สมัยที่ทานเปนมนุษย  ทานบําเพ็ญกุศลอะไร  ทาน
รุกขเทวดาทานนั้นจึงไดกลาววา  ทานอยาถามขาพเจาเลยขาพเจามีความอายนกั  เพราะในสมยัที่
เปนมนุษย  ทําบุญนอยเหลือเกินบุญบารมีของฤาษีทั้งหลายที่บําเพ็ญมานี่เกินกวาขาพเจาที่ทํามา
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทานทั้งหลายก็ไดทรงอภิญญา 5 ประการ  เหลืออีกอยางเดียว  ก็จะเปน
อรหัตผลครบ 6 คือ อาสวักขยญาณ 

ฤาษีทั้งหลายเหลานั้นก็พากันขยั้นขยอ  ก็บอกวาถาจะบําเพ็ญบุญมามากก็ตาม  ทําบุญ
มานอยก็ตาม แตทวาอานิสงสทีไดนี้มากเปนกรณีพิเศษ ก็อยากจะถามวา บุญนี้ทานไดมาจาก
ไหน  ทําอะไรไว  ในที่สุดเทวดาทานก็ยอมรับ  บอกความเดิม  คือเร่ืองราวในอดีต  ทานไดเลา
ความวา 

ในระยะเวลาภายในหนึ่งปเศษนี้เอง  ทานเปนคนจน  ยากจนเข็ญใจมากการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวมันก็ไมพอกิน  ในวันหนึ่งก็ไดมาหาทาน  อนาถบิณฑิกเศรษฐ  ขอรับอาสาเปน
ลูกจางทํางาน  เพื่อทํางานแลกกับอาหารเพื่อเปนการประทังชีวิต  สําหรับคาจางแรงงานไมไดคิด  
สุดแลวแตทานมหาเศรษฐีจะเมตตา  จะใหเทาไหรก็ได  ขอยางเดียว  คือมีอาหารกินครบ 3 เวลาก็
พอ  ทานมหาเศรษฐีก็ไดแจงวา  งานอยางอื่นนะ  ในบานเรามันมีครบแลว  เพราะคนในบานนีท้ีรั่บ
ใชอยูมีจํานวนเปนเรือนพัน  ไมใชเรือนรอย  แตวางานที่เธอจะทําได  พอจะชวยเขาทําไดก็มีกิจ
เดียวนั่นคืองานตัดฟน  เธอจะรับไหวไหม  ทานก็บอกวา  ทานรับได เพราะงานตัดฟนก็เปนงาน
ธรรมดาของงานที่จะพึงทําได 

เพราะฉะนั้นในวันรุงขึ้น  เมื่อทานบริโภคอาหารแลว และก็รับอาหารในเวลากลางวันจาก
แมครัวแลว จึงไดนําขวานเขาปาไป  กับเจาหนาที่ทําากรตัดฟนแตเจาหนาที่ทําการตดัฟนทัง้หมดที่
เขาไปดวยกันในบานของทานมหาเศรษฐีมีกฏวาทุกวันที่เปนวันพระ  คนในบานทั้งหมดจะตอง
รักษาอุโบสถศีล  แมแตเด็กเล็กๆ  หลังจากเวลาเที่ยงวันไปแลว  ทานมหาเศรษฐีก็ใหบวนปาก  ไม
ยอมใหกินนม  จะกินไดแตเนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผึ้ง  น้ําออย  แทนนมไปชั่วคราวกอนจะถึง
เวลาเชา  แตวาทานลูกจางใหมนี่  ทานไมทราบวา  เขารักษาอุโบสถศีลกัน  เวลาไปทํางานคนที่



เขารักษาอุโบสถ  เขาก็ทํางานกันเปนประจํา  แตกําลังก็พอจะทรงตัวไดหมายความวา  ทําไมมาก
เกินไปพอที่เวลาตอนเย็นมันจะไมหิว  หรือตอนเย็นก็จะทรงตัว 

อีกประการหนึ่ง  เขารักษาอุโบสถกันมาเปนประจํา  ยอมไมมีการหิว วาการรักษาศีลนี่  จะ
เปนญาติโยมที่รักษาอุโบสถศีลก็ดี  พระเณรที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดี  ถาศีลบริสุทธิ์  ไม
มีใครหิวแน  เปนอันวาสําหรับทานผูนี้  ทานมาใหมก็ต้ังใจทําฟนอยางหนัก  ก็ใหเขาเห็นวาทาน
เปนคนขยัน  ไมใชคนขี้เกียจ และทําตามเขาดวยความเต็มใจ  ตามกําลังที่จะทําได  งานก็หักโหม
เกินไป  เมื่อตอนเย็นกลับมาคิดวาจะไดอาหารเปนเครื่องบริโภค  พอกลับมาในบานทานมหา
เศรษฐีปรากฏวาโรงครัวเงียบสงัด  เมื่อถึงเวลากินตางกับเวลาเชา  และเมื่อเวลาเย็นเมื่อวานนี้  
เมื่อวานนี้เปนเวลาที่ไมใชวันอุโบสถ  หรือเมื่อตอนเชานี่ก็มีคนไปรับอาหาร  ตางคนตางก็แจงแม
ครัว  ขอนั่นนิดนี่หนอย  ขาวมันนอยไปขอเติมอีกหนอยกับขาวมันนอยขอเติมอีกหนอย  เสียงคน
นับพันก็ตางแซดไปมากมายดวยกันทวาตอนเย็นวันนี้ ทานกลับมาโรงครัวเงียบ  ไมมีเสียงเหมือน
เมื่อเย็นวานหรือเมื่อตอนเขา 

คร้ันเขาไปในโรงครัวเพื่อจะรับอาหารปรากฏวามีอาหารสวนเดียวสําหรับทานนอกนั้น
อาหารไมมีอีก  จึงไดถามแมครัววา  วันนี้นะ  ทําไมคนบริโภคอาหารไมมีหรือตอนเย็น  แมครัวจึง
ไดทําอาหารเฉพาะแตขาพเจาแตผูเดียว  แมครัวก็บอกวาวันนี้เปนวันอุโบสถศีล  ทานมหาเศรษฐี
ส่ังใหทกคนในบานนี้ถืออุโบสถ  แตทวาที่ทําอาหารไวสวนเดียวก็เพราะวา  ทานไมไดสมาทาน
อุโบสถกับเขา  เราจึงไดทําอาหารเฉพาะทาน  ทานผูนั้นจึงไดถามวา  อุโบสถเปนอยางไร  แมครัว
จึงบอกวาอุโบสถเปนอยางไร  ทานไมสามารถอธิบายใหเธอเขาใจได  แตถาเธอมีความปรารถนาที่
จะเขาใจใหไปถามทานมหาเศรษฐีแลวกัน  แตทางที่ดี  เหนื่อยมากควรจะรับประทานอาหาร
เสียกอน 

ทานรุกขเทวดา  ทานบอกวา  ตอนนั้นทานก็คิดวา ความดีต้ังแตเชายันเย็นทานไมสามารถ
ทําได  ถาเรากินขาวตอนนี้ก็แสดงวาเราก็เลวมากเกินไป  จึงยังไมรับประทานอาหารไปหาทานมหา
เศรษฐี  ทานมหาเศรษฐีจึงไดกลาวถึงอํานาจของอุโบสถศีลใหทราบวา  สีเลนะ  สคติง ยันติ  คน
ที่มีส่ิงนี้  ถาอยูในปจจุบันมีชีวิตอยูก็มีความสุข  ตายไปแลวก็ไปสวรรค  สีเลนะ  โภคสัปทา  
เวลามีชีวิตอยู  ทรัพยสินที่มีอยู  ไมเดือดรอน  เมื่อตายไปแลวไปสวรรค  ก็มีทิพยสมบัติมาก  เกิด
เปนคนก็รํ่ารวยมาก  สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ  เมื่อมีชีวิตอยู  จิตใจก็สงบ ตายไปแลว  ไปสวรรคดี
ไมดี  ถารักษาอารมณดีก็ถึงพระนิพพาน  เปนแดนที่มีความสุขเปนพิเศษ 

ฉะนั้นทานไดถามวา  ตอนเชาขาพเจาไมไดสมาทาน  จะรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวัน  ต้ังแต
ตอนเย็นไปถึงสวางไดไหม  ทานมหาเศรษฐีก็ไดบอกวา  การรักษาความดีเปน  อกาสิโก  ไม
ประกอบไปดวยกาล  เต็มวันทําไมได  คร่ึงวันทําได  ก็ไดชื่อวาดีคร่ึงวัน  ยังมีความดีอยู 



ฉะนั้นทานจึงไดต้ังใจสมาทานอุโบสถศีล เปนอันวาขาวตอนเย็นเลยไมกินพอถึงตอนดึก  
อาศัยความเหนื่อยมาก  และขาวก็ไมไดบริโภค  ลมมันก็กําเริบความหิวเกิดขึ้น  ลมกําเริบก็มีคนใช
มาแจงใหทราบ  ทานมหาเศรษฐีจึงนํายามาใหบริโภค  และนํา  ขาวมธุปายาล  ที่มีรสเลิศที่
บริโภคเองไปให  ขอรองวาเธอจงรับประทานอาหารนี้เถิด  เพราะวาการทําความดีไมใชวามีวันนี้
แตวันเดียว  วันอื่นยังมี  วันนี้เราขาดศีลขอเดียว มันก็ไมลงนรก  อยางอื่นยังมีอยู 

ทานก็บอกวา  ความดีขาพเจาทําไดไมเต็มวัน  ถาทําเพียงครึ่งวันไมไดชื่อวาเลวเกินไป  จึง
ไมยอมบริโภคอาหาร  ทานมหาเศรษฐีออนวอนเทาไหรทานก็ไมยอมรับประทาน ทานบอกวายอม
ตายดีกวาศีลขาด  ทานมหาเศรษฐีก็จนใจ จําจะตองกลับ  ในที่สุดเปนเวลาใกลรุง  รางกายทนตอ
ลมกําเริบไมไหว  รางกายของทานก็ตาย  ตายดวยกําลัง ที่ต้ังใจรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวัน 

ทานไดกลาวกับฤาษีวา  ขาพเจาไดทําความดีเพียงเทานี้  คือวารักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่ง
วันเทานั้น  แตวาการรักษาอุโบสถศีลคราวนี้นั้น  ใจนอมยอมรับถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ  
คือยอมนับถือพระพุทธเจา  ยอมนับถือพระธรรมยอมนับถือในพระอริยสงฆ  และก็ทรงสิกขาบท 8 
ครบถวน  เมื่อตายจากความเปนคน  ขาพเจามาเปนรุกขเทวดา  จึงไดเปนรุกขเทวดาที่มีอํานาจ
มากกวารุกขเทวดาองคอ่ืน  ทวาเทวดาองคอ่ืนทานไดเปนรุขเทวดาขึ้นมา  ก็เพราะปฏิบัติความดี
นอกพระพุทะเจาบาง  บางทานก็มีความยอหยอนในศีล  หยอนในคุณพระรัตนตรัย  อาศัยแสง
สวางของกายขาพเจาปรากฏนี้  ก็เปนเหตุที่ขาพเจาเคารพในพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือ  
เคารพในพระพุทะจริง เคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆจริง  จึงเปนรุกขเทวดาที่มีแสง
สวางกายมากกวารุกขเทวดาองคอ่ืน  และก็มีอานุภาพมาก  อานิสงสที่ขาพเจาไดมีโอกาสสามารถ
จะบันดาลทุกอยางใหไดตามความประสงคของทานที่ประสงค ก็อาศัยไตรสรณคมนทั้ง 3 ประการ  
และอุโบสถศีลเปนเหตุ 

เปนอันวาสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  และพระอริยสงฆทั้งหลายมี
อานุภาพมาก  จึงรําพึงรําพันกลาวออกมาพรอมกันวา  พุทโธ อัปปมาโณ  คุณของพระพุทะเจา
หาประมาณมิได  ธัมโม  อัปปมาโณ  คุณของพระธรรมหาประมาณไมได  สังโฆ อัปปมาโณ  
คุณของพระสงฆหาประมาณไมไดรุกขเทวดาทานนี้นึกถึงพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ  เพียงเต็มคร่ึง
วัน  และรักษาอุโบสถศีลไปเต็มคร่ึงวันทานก็ตาย  ตายแลวมาเปนรุกขเทวดาที่มีอานุภาพยิ่งใหญ
ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะตองตั้งใจไปพบพระพุทธเจา  ไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ที่ กรุงอุชเชนี  ใหได  หลังจากนั้นก็พากันไปฟงเทศน  จากองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
เพียงจบเดียว  บรรดาฤาษีทั้ง 500 ทานก็เปนพระอรหันตทั้งหมด 

นี่แหละ  บรรดาทานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ทานตั้งใจรักษาอุโบสถศีล บาง
ทานก็รักษาไดครบวัน  บางทานที่มีกิจรักษาไดไมครบวัน  ถึงรักษาไมไดครบวัน  ก็ต้ังใจรักษาเพียง



คร่ึงวัน  ดวยความเครงครัดในจิต  อานิสังสคุณบุญราศี  ก็อาจจะมีดังที่องคสมเด็จพระธรรมสามิ
สรกลาวถึง  เร่ืองรุกขเทวดาองคนั้น 

ฉะนั้นการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้  มองดูเวลามันก็หมดแลวเสียแลวบรรดาทาน
พุทธบริษัท  ดวยกําลังของความดีของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยวันนี้ไมใชมีเฉพาะอุโบสถ
ศีล  การเคารพในพระพุทธเจา  เคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ  ถาตั้งใจตรงจริงๆ ทาน
จะเปนเทวดาได  เชนเดียวกับ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร  หรือวา  อุปฏิฐิตเทพบุตร  นี่การที่ทาน
พระพุทธบริษัทถวายสังฆทานกับบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา  อานิสงสที่จะพึงไดก็
เชนเดียวกัน  นางวิสาขามหาอุบาสิกา  เกิดทุกชาติไมเคยยากจนเข็ญใจ  และการทีทาน
ทั้งหลายตั้งใจรักษาศีล 8 ประการก็ดี  ศีล 5 ประการก็ดี  อานิสงสจะไดมีความสุข  ตามที่ไดกลาว
แลว  และจะเปนปจจัยใหไดเขาถึงซึ่งพระนิพพาน 

ในขั้นสุดทาย  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา  ถาหาก
ทานใชปญญาดวย  การสดับธรรมเปนปจจัยใหทานทั้งหลายมีความสุข  ทั้งในชาติปจจุบันและ
สัมปรายภพ  ในที่สุดก็สามารถชนะกิเลสเปนสมุจเฉทปหานได  ก็จะเขาถึงพระนิพพานโดยงาย 

เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน  วามาวาไปเวลามันจะเลย 30 นาที  อาตมาภาพก็ขอยุติ
พระสัทธรรมเทศนาลงแตเพียงเทานี้  ในที่สุดแหงการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอ
ต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณพระรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  
ขอจงดลบันดาลใหบรรดาพุทธบริษัททุกทาน  มีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคล  สมบูรณพูนผล  
และเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ  มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏภาณธรรมใดที่
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุแลว  ขอบรรดาทานทั้งหลายจงบรรลุ
ถึงธรรมนั้น  ตามที่องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสในชาติปจจุบันนี้เถิด  เอวัง  ก็มีดวยประการ
ฉะนี้ 
 
 
 
พระธรรมเทศนา  เรื่อง  วิมานสูตร 
แสดงเมื่อ 
วันเสารที่ 12  เมษายน  2523 

นโม  ตัสสะ ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อจิรัง  วตยัง กาโย  อธิเสสสติ 
ฉุฑโท  อเปตะ  วิญญาโณ  นิรัตถังวะ  กลิงครังติ 



ณ  โอกาสนี้  อาตมาภาพจะไดแสดงพระธรรมเทศนา  ในอานิสงสสงกรานตเพื่อเปน
เครื่องโสรจสรงองคศรัทธรบารมี  ที่บรรดาทานนิศราทานบดีทั้งหลาย  ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญ
กุศลวันสําคัญ  ความจริง  วันสงกรานต จริงเปนวันพรุงนี้คนโบราณถือวาวันสงกรานตเปนวัน
ปใหมี่ของไทย  และก็วันนี้เปนวันสิ้นปเกาของคนไทย  ฉะนั้นวันนี้จึงมีความสําคัญวา  เราไดมีชีวิต
มาตั้งแตวันที่ 13 เมษายนปที่แลว  มาบรรจบครบรอบในวันนี้  ครบคอบ 365 วันพอดี  จัดวาเปน
วันสิ้นปเกา  การที่เราไมตายเสียกอน  เปนบุญเปนกุศล  แตก็ไมแนนัก  บางคนมีจิตชั่วก็ถือวาอยู
นาน  บาปมาก  คนที่มีจิตดีอยูนาน  บุญมาก  ฉะนั้นในฐานะเปนวันสิ้นป  ของบรรดาทานพุทธ
บริษัทมาบรรจบครบรองกัน  สําหรับวันนี้  ก็จะขอเทศนเร่ือง  วิมานสูตร  เพื่อเปนเครื่องสดับ  
สติปญญาของบรรดาทานพุทธบริษัทที่มานั่งนี่ทุกคน  ซึ่งลวนแลวแตมีจริตประกอบดวยกุศล 

เปนอันวาสําหรับวันนี้  ไมขอเร่ิมตนดวยการบําเพ็ญกุศล  เพราะวาทุกคนทราบดีกันอยู
แลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คนที่นั่งอยูที่นี่  สวนใหญก็มาจากอภิญญาสมาบัติ  ฉะนั้น  จะขอนาํพระ
ธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิที่กลาวไวในเบื้องตนวา  อจิรัง  วตยัง  กาโย  ปฐวิง  
อธิเสสสติ  ฉุฑโท  อเปตะ  วิญญาโณ  นิรัตถังวะ  กลิงครังติ  ซึ่งแปลเปนใจความตาม
ใจความงายๆ  วา  ชีวิต  ศีล  รางกายของเรานี้  มีสภาพเหมือนกับทอนไม  ที่ทิ้งไวในปา  ยอมไม
เปนที่ปรารถนาของคนทั้งหลายฉันใด  รางกายของเราในเวลานี้ก็มีสภาพเชนนั้น  ถาสิ้นลมปราณ
แลวก็หมดความหมาย 

แตความจริงชีวิตรางกายของเรานั้นมันเลวกวาทอนไม  ทอนไมที่เราตัดเปนทอนมาแลว  
เขาเอาไปทําไมกระดานก็ได  ทําไมแปรก็ได  ทําไมจิ้มฟนก็ได  ทําฟนก็ได  ทําถานก็ได  มีประโยชน  
แตรางกายของคนมันมีโทษ  ทิ้งไวเฉยๆ มันก็เหม็นแลวก็สรางความสกปรก  ไมมีประโยขนอะไร 

คาถาบทนี้ในสมัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายังทรงมีชีวิตอยู  ในสมัยนั้นมี
พระมหากษัตริยทานหนึ่ง  ไดสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมครู  มีความเลื่อมใส
และขอบวชในพระพุทธศาสนา  เมื่อทานบวชแลวทานไปอยูในปาแตคนเดียว  วันหนึ่งเปนวัน
นักขัตฤกษ  วันงานสําคัญของป  คลายวันสงกรานตเรานี่ แสงไฟในเมือง  ประดับประดางดงาม  
สวางจาไปทุกทิศ  ทานก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองวา  ชีวิตของเรานี้เปนฆราวาส  มีความหอม
ลอมไปดวยบริวาร  แตทวาเวลานี้นั้น  รางกายของเราเหมือนกับทอนไมที่ชาวบานทิ้งไวในปาหา
คนเหลียวแลไมได  แตในที่สุดมันก็ตองตาย  พิจารณาแบบนี้แลว ก็มองไปที่รางกายและตนไม  
มองดูตนไมที่สดใสเขียวชอุม  มันเปนพุมไสวดี  มองไปอีกทีเห็นตนไมที่รวงโรย  แลวมองไปอีกครั้ง
หนึ่ง  เห็นตนไมที่ยืนตาย  ก็พิจารณาวาชีวิตของเราก็มีสภาพเชนนี้  ในปฐมวัยมีการเจริญขึ้น  ใน
มัชฌิมวัย  มีการรวงโรยลงและในที่สุดก็ถึงแกความตาย  เมื่อทานพิจารณาเพียงเทานี้  ปรากฏวา  
ทานก็ไดบรรลุอรหัตผล  เปนพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา 



จึงขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถวนหนากันที่นั่งอยูที่นี่เมื่อไดมโนมยิทธิจัดวาเปน
อภิญญา  จงอยาหลงอภิญญา  ต้ังใจตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน 

วันนี้ต้ังใจวาจะเทศนเร่ือง  วิมานสูตร  ขอเทศนส้ันๆ  เปนอันวาชีวิตของคนตายดวย
กําลังบุญกุศล  ถาการทําบุญของบุคคลทําบุญแลวไมเต็มใจนัก  เขาใสบาตร  เราก็ใสบาตร  เขา
ไหวพระ  เราก็ไหวพระ  เขาฟงสวดมนต  เราก็ฟงสวดมนต  สักแตวาทําตามเขา  คนประเภทนี้ตาย
จากความเปนคน  เปน  ภุมเทวดา  เปนเทวดาที่มีวิมานอยูแถวภาคพื้นดิน  สูงกวาดินอยูหนอย  
มีสภาพรางกายเปนทิพยทุกสิ่งทุกอยางก็เปนทิพยเหมือนกัน  เปนอันวาเปนเทวดาหางแถว  ก็ยัง
ดีกวาเปนคนหัวแถว เพราะรางกายทรงตัว  ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน  ทุกสิ่งทุกอยางมีความ
สมบูรณแบบมีความปรารถนาอะไรก็ได  สงนั้นสมดังความปรารถนาดวยกําลังของบุญ  แตวาทุน
นอย  ตองเปนเทวดาชั้นต่ํา  แตก็อยาลืมวา เทวดาชั้นต่ําเวลานี้เปนพระอริยเจาเปนพระอนาคามีก็
มีเยอะ 

คนที่ทําบุญยิ่งไปกวานั้น ต้ังใจรักษาศีลดวยดี  แตทวาการรักษาศีลนี้ไมครบถวนบริบูรณ
นัก  เวลาวางรักษาครบ แตวาวันธรรมดาบางทีก็มีจิตผิดเพี้ยนไปบางจากศีล  บางครั้งก็ทําใจศีล
มัวหมอง  บางคราวศีลทะลุไปบางไมถึงขาด  บางวันศีลก็แจมใสคนประเภทนี้ไซร  ตายจากความ
เปนคนก็กลายเปน  รุกขเทวดา  มีสภาพวิมานแปะอยูขางยอดไม มีความสวยสดงดงามดีกวา  
ภุมเทวดา  แตวาวิมานไมสามารถลอยอยูบนอากาศได  ถาใครเขาโคนตนไม  ตนไมพัง  วิมาน
ของเทวดาองคนั้นก็พัง  แตถาเขานําตนไมนั้นไปปกเปนเสาบาน หรือปกไวเมื่อใดก็มีสิทธิ์ที่วิมาน
ไปแปะไหมได เมื่อวิมานพัง  เทวดานี้ก็เดินดินไปหาที่อยูใหม  ถาตนไมตนใดไมวางจากวิมานของ 
รุกขเทวดา  องคอ่ืน  ทานก็ไมมีสิทธิ์อาศัย  ทานก็มีความลําบาดแตวาการลําบากก็เปนการ
ลําบากอยางเทวดา  ไมใชเปนการลําบากอยางมนุษย  ยังมีสภาพความเปนทิพย  มีความอิ่มเอม
เปรมใจ  มีความสุขใจ  ทางกาย  และทางใจเวนไวแตที่อาศัยนั้นไมมี 

ตอไป  คนที่ทําบุญยิ่งกวานี้  คือผูทรงฌานสมบัติ  ต้ังแตฌานที่ 1 ถึงฌานที่ 3 แตทวาเปน
กําลังไมเทาฌานที่ 4 ทานผูนี่เวลากอนจะตาย ไมไดเขาฌานตาย  แตวากําลังใจของทานเหลานี้
เปนกุศล  ทานผูนี้ตายจากความเปนคนดีไปเปนเทวดา  เปน  อากาสเทวดา อยู  ชั้นจาตุ
มหาราช  ที่ถือวาเปนเทวดาที่เปนทหารของพระอินทร  จาติแปลวา  ส่ี  มหาราชแปลวา  
พระราชาใหญ  มี 4 ทาน  คือ  ทิศตะวันออกมีนามวา  ทาวธตรฐ  ทิศใตมีนามวา  ทาววิรฬหก  
ทิศตะวันตกมีนามวา  ทาววิรูปกข  ทิศเหนือ มีนามวา  ทาวเวสสุวัณ  แตละทานนี้คุมบริวารนับ
แสน  จัดเปนกองทัพ  4 เหลา ปองกัน  เวฃยันตวิมาน ของพระอินทร  สําหรับเทวดาชั้นนี้เปน
เทวดาที่มีฤทธิ์มาก  มีกําลังมาก  ฉะนั้นหาดวาอันตรายใดๆ  จะเกิดกับ  เวชยันตวมิาน  คือสํานกั
ของพระอินทร  เทวดาพวกนี้ก็ถือวาเปนกําลังปองกัน 



การปองกันหรือการรบกันระหวางเทวดา  เขาไมไดรบกันดวยอาวุธจริงๆ  แลวเขาถาม
ปญหากัน  ที่มีกําลังปองกันนี้เปนการปองกันอสูร  ที่เขาบอกวาเทวดาเกิดสงคราม เทวดากับอสูร
รบกัน  ก็ใชเทวดาพวกนี้เปนทหารรบ  แตการรบของเทวดากับอสูร  เปนการถามปญหาธรรมกัน
มากกวา ไมมีการใชกําลัง  ถาใครตอบปญหาไมได  ถือวาผูนั้นเปนผูแพ 

ฉะนั้นเทวดาชั้นนี้  จึงตองจัดเอาผูทรงฌานไปอยู  คือ  เวลาตายไมไดเขาฌานตาย  เมื่อ
เวลาหมดอายุจากจาตุมหาราชทุกองค  ก็จะไปเกิดเปนพรหมทั้งหมดตามกําลังของฌาน  แตวาที่
สําคัญของเทวดาชั้นนี้มีจุดหนึ่ง  เขาเรียกวา  สระอโนดาต  อยูในสวนของ  ทาวเวสสุวัณ  เวลา
เทวดาทั้งหลายพวกนี้จะมีการพักผอนสนุกสนานกันก็ไปที่  อาฏานาฏิยนคร  เปนนครของ  ทาว
เวสสุวัณ  เขาไปสวนสวรรค  มีความรื่นเริงบันเทิงใจในสวน  แลวก็มีการสรงน้ําเลนน้ํากันใน สระ
อโนดาต  แตวาสถานทีนี้เทวดาจะเขาไปแตละคราว  จะตองไดรับอนุญาตจาก  พระสมณโคดม  
เวลานั้นเสวยพระชาติเปนทาน  มาฆะมานพ  ไดสรางสถานที่ร่ืนรมยใหกับบรรดาใหกับบรรดา
ประชาชนทั้งหลาย การที่ให  เดือนใหคนอยูอาศัยทําทางเพื่อการเดินทางสะดวก  ปลูกศาลา  ขุด
สระน้ํา  ทําแทนที่อาศัย  ปลูกตนแคฝอยใหเปนเครื่องรมเย็นเปนสุข  ตอมา  นางสุธรรมา  ซึ่งเปน
ภรรยาใหญ  ก็สรางชอฟาสวมศาลา  นางสุจิตรา  ปลูกสวนดอกไม  โดยคิดวาคนอาบน้ําแลว  ได
ทัดทรงดอกไม มีของหอม  จะไดมีความสุข  นางสุนันทา  ปลูกสวนลูกไม  ผลไมใหคนเดินทาง
ทั้งหลายมาแลวมีความหิว  จะไดกินลูกไม  เปนตน  เพื่อนอีก  33 คน  ของทาน  มาฆะมานพ  
ชวยกันทําทุกอยาง  แลวก็มีนายชางที่พระราชาทรงมอบหมายกับชางตัวหนึ่งสําหรับใชงาน 

เปนอันวาทั้งหมดนี้  ตายจากความเปนมนุษย  มาฆะมานพ  ก็ไปเกิดเปนพระอินทร  มี
วิมานชื่อ เวชยันตวิมาน  สูงถึงพันชั้น  แตก็มีนางฟาที่ประจําวิมานจริงๆ  1 แสนองค  สําหรับ
บริวารอีก 32 คน  คือ เพื่อนๆ ก็มีวิมานกันอยูคนละหลัง  เปนอันวาการสรางศาลาหลังเดียวของ 
33   คน  ก็มีวิมาน  33 หลัง  แถมนายชางก็ไปเกิดเปน  วิษณุกรรมเทพบุตร  มีวิมานอีก 1 หลัง  
เอราวัณเทพบุตร  คือชางที่ใชงานใจเขาเปนกุศลตายจากความเปนชางแทนที่จะเกิดเปนสัตว
เดรัจฉานก็ไปเกิดเปนเทพบุตร มีนามวา  เอราวัณเทพบุตร 

และในขณะเดียวกัน  เมื่อทาน  มาฆะมานพ  ไปเกิด  ก็ปรากฏวามี  สระโบกขรณี  
ใกลๆ  สระโบกขรณี  ก็มีแทนแกวเรียกกวา  บุญฑุกัมพลศิลาอาสน  มาจากกําลังการสราง  
เอาหินไปวางใหคนนั่ง  แลวก็มีตน  ปาริกชาต  มีความสวยสดงดงาม  มีกลิ่นหอม  ตลบไปทั่ว  
ดาวดึงส  มาจากอานิสงสของทานทั้งหลายที่ปลูกตนไม ตนแคฝอยไว  แลวก็สําหรับวมิานทัง้หมด  
ปรากฏวามาจากการสรางศาลาหลังเดียว 

หลังจากนั้น  เมื่อ  นางสุธรรมา  ตายจากความเปนคน  ก็ไปมีวิมานของทานเองอีก 1 
หลัง  พรอมกันนั้นก็มี  เทวสภา  เกิดขึ้น  มีนามวา  เทวสภาสุธรรมา  เปนที่ประชุมของเทวดา มี
ความสวยสดงดงามมาก 



เมื่อ  นางสุจิตรา  ตายจากคนไปเกิดบนดาวดึงสเปนภรรยาตามเดิม  ก็มี สวนจิตรลดา
วัลย  เกิดขึ้นบนสวรรคชั้น  ดาวดึงส  ดวยอํานาจบุญมี  ปลูกสวนดอกไม 

เมื่อ  นางสุนันทา  ตายจากความเปนคนก็มีวิมานอีก 1 หลัง  3 ทานนี่ไปเปนภรรยาของ
พระอินทรตามเดิม  ก็มี  สวนนันทวัน  สําหรับ  ปารุสกวัน  เปนสวนของเขามีอยูกอน  เปนที่
ร่ืนรมยของเทวดาทั้งหลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในสําหรับชั้น  ดาวดึงส  ก็ยังมีส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่ง  นั่นคือ  พระ
จุฬามณีเจดียสถาน  อันเปนที่บรรจุ  พระเขี้ยวแกว  กับ  พระเมาลี  คือผมองคสมเด็จพระ
พิชิตมาร  วันออกสูอภิเษกพระสัมมาสัมโพธิญาณ  แลวก็จัดวาเปนสถานที่ประชุมของเทวดาและ
พรหมทั้งหมด  เขาไปประชุมกันในที่นั้นทุกๆ คร่ึงเดือน  คือ 15 คํ่า วันกลางเดือน  กับวันสิ้นเดือน 

แตก็ไมแนนัก  บาลีเขาวาอยางนั้น  ทวาใครขึ้นไปทุกวันก็จะเห็นเทวดากับพรหมมากันทุก
วัน  เพราะวาเทวดาและพรหมนั้น  ทานมีความไมประมาทในชีวิตคิดวาการเปนเทวดาหรือพรหม
นั้นก็ดีเหมือนกัน  แตดีนอยเกินไป  สูนิพพานไมไดมุงหวังผลเพื่อนิพพาน  เปนอันวา  คนที่จะเกิด
บนสวรรคชั้นดาวดึงสนี้ไดคือ 

1. ถวายสังฆทานอยางที่ทานพุทธบริษัททุกทานไปถวายในชั้นนี้  จัดเปนสังฆทาน 
2. สรางวิหารทาน  คือ  สรางที่อยู  สรางกุฏิ  สรางหอสวดมนตสรางศาลา  สราง

โบสถ  สรางศาลาที่พักอาศัยระหวางคนเดินทาง  หรือสรางสวมก็เหมือนกัน  สรางสะพานขามลํา
น้ํา  อันนี้เปนปจจัยใหเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส 

หรือมิฉะนั้นก็ต้ังใจรักษาอุโบสถศีลดี  มีศีลมีสมาธิพอสมควร  จึงจะมีโอกาสเกิดบนสวรรค
ชั้นดาวดึงส 

ถาจะใหทานแบบธรรมดา ใหทานกับชาวบาน อันนี้ตองใหทานแบบตัดชีวิตเรามีนอย  แต
ยังสามารถแบงใหคนอื่นกินได  ทั้งๆ ที่เราก็ดอยกวาคนอ่ืน  อยางนั้นทําเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่
จะไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสได 

ชั้นดาวดึงสนี้เปนเมืองหลวงของเทวดาทั้ง 6 ชั้น  เปนที่ร่ืนรมยของเทวดา 
และชั้นตอไป  ชั้นที่ 3 ที่เรียกวา ชั้นยามา  เทวดาชั้นนี้ขาวหมด  ใสหมดเปนแกว  วิมานก็

เปนแกวใส  เครื่องประดับของเทวดาทั้งหมดก็เปนแกวใส  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะจิตของทานใส  
เพราะวาคนที่จะเกิดบนชั้นนี้ได 

1.   ตองเปนนักสวดมนต  ชอบสวดมนตเปนปกติ  สวดมนตวันละหลายๆครั้งเวลาสวด
มนตตองตั้งใจจริง ถาวันไหนไมไดสวดมนตตรงตามเวลา  ใจไมเปนสุขตองสวดมนต  ถากอนนอน
ไมไดสวดมนตก็นอนไมหลับ  เพราะจิตจับอยูที่มนตคือพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  
จัดเปน  อนุสสติ 3 



หรือมิฉะนั้นทานก็จะเจริญสมาธิ  มีกําลังจิต ไมถึงอุปจารสมาธิก็ดี  ตายแลวมาเปนเทวดา
ชั้นนี้ ปฏิปทาของเทวดาชั้นนี้ก็มีอยูวา  เจริญกรรมฐานเปนปกติสวดมนตเปนปกติ  นี่บางคืนที่ทาน
พุทธบริษัทเจริญสมาธิในตอนกลางคืน  ยามดึกๆ พอจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ  จะไดยินเสียงสวด
มนต  ลอยมาจากอากาศ  เปนเสียงจากเทวดาชั้นนี้ 

ตอไปเปนชั้นที่ 4 เขาเรียกวา  ชั้นดุสิต ชั้นดุสิตนี้เครื่องประดับกายหลากสีไมสม่ําเสมอกัน
นัก  เพราะวาเปนที่อยูของพระโพธิสัตว  ที่มีบารมีเต็มแลวประการหนึ่ง 

2 เปนที่อยูของพระพุทธบิดา  และพระพุทธศาสนา  ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทุกๆ พระองคที่ยังไมไดไปนิพพาน 

3. คนที่จะมีสิทธิบนชั้นนี้ได  ก็ตองเปนพระอริยเจา  ต้ังแตพระโสดาบันขึ้นไป 
นอกจากบุคคลทั้ง 3 เหลานี้แลว ไมมีสิทธิ์อยูในชั้นดุสิต  ฉะนั้นเทวดาชั้นดุสิตนีก็แปลวา 

ยิ้มแยมแจมใส  มีกําลังใจมีแตเปนสุข  ไมมีความทุกข  มีแตความรื่นเริง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  พระ
โพธิสัตวยอมเปนที่เคารพของพรหม  เทวดาทั้งหมดเวลาที่พระอินทรทานจะแสดงธรรมกับบรรดา
เทวดาทั้งหลายที่เทวสภา  ถาหากพระโพธิสัตววาง  ทานจะอาราธนาพระโพธิสัตวมาเทศน  ถา
พระโพธิสัตวชั้นดุสิตไมวาง  ก็จะดุวาพระโพธิสัตวที่อยูชั้นพรหมมีไหม  ถาพระโพธิสัตวอยูชั้น
พรหมมีทานก็จะเชิญมาเทศน  แตก็อยาลืมวา พระโพธิสัตวมีจํานวนนับเปนโกฎิ ๆ หาเวลาวาง
ยากเหมือนกัน  สงเคราะหในที่ทุกสถาน 

ถาคราวใดพระโพธิสัตวไมวาง พระอินทรก็เทศนเอง  เพราะวาพระอินทรนั้นเดิมทีทานเปน
พระโสดาบันเวลานี้เปนพระอนาคามีและพรอมที่จะไปนิพพานไดทันทีถาไมหวงลูกไมหวงหลาน  ที
ทานยับยั้งใจไว เพราะวายังหวงลูกหวงหลาน  ยังไมไปนิพพาน เพราะวาเรื่องไปนิพพานของทาน
เปนของงาย  เพราะวาทานเปนพระอริยเจาชั้นสูง 

สําหรับเทวดาชั้นที่ 5 เรียกวา  นิมมานรดี  เทวดาวันนี้  เมื่อสมัยที่เปนมนุษย  ในการทํา
สมถะ  หรือวิปสสนาญาณ  แลวก็ไดอภิญญา 5 ไมใชอภิญญา 6 มีการแสดงฤทธิ์ตางๆ เปนตน  
แตทวามีนิสัยซุกซน  เวลาไดแลวก็ไมไดอยูเปนสุขจิตไมไดจับพระนิพพานเปนอารมณ  หลงนิยม
ในการแสดงฤทธิ์ตางๆ เวลาตายไปไมไดเขาฌานตาย  ถาเขาฌานตายก็ไปเกิดเปนพรหม  ในเมื่อ
ไมไดเขาฌานตายก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นนี้  มีหนาที่เนรมิตของทุกอยางใหกับเทวดาชั้นที่ 6 

สําหรับเทวดาชั้นที่ 6 มีชื่อวา  ปรนิมมิตวสวัตดี  เทวดาชั้นนี้  เมื่อสมัยเปนมนุษย  ทรง
ฌาน 4 ละเอียด  บางทานก็ไดอภิญญาสมาธิ  บางทานก็ทรงฌาน 4 อยางเปนสุข  แตทวาฌาน
ของทานมีอารมณสงัด  ไมซุกซนเหมือนเทวดาชั้นที่ 5 แตวาเวลาตายไมี่ไดเขาฌานตาย  จึงไปเกิด
เปนเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัตดี 



สําหรับเวลานี้  ก็วากันแคนี้  เวลาเหลืออีก  3 นาที  จะหมดเวลา  ก็เปนอันวาจะยับยั้งไว
แคเทวดา 6 ชั้น  แถมเปน 8 ชั้น รวม  รุกขเทวดา  และ  ภุมเทวดา  รวมความวาเทวดาทุกชั้นมี
พระอริยเจาทั้งหมด 

แตวาบรรดาที่ทานพุทธบรษัทที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระสุคต  จงอยามีจิตประมาท
คิดวา เทวดาชั้นต่ํา  เชน  ภุมเทวดา  หรือรุกขเทวดา  จะมีวาสนาบารมีนอยกวาเรา ถาคิดอยางนั้น
ก็พลาดถนัด  เพราะวาเวลาที่เทศนจบจนเวลานี้ทั้งภุมเทวดาก็ดี  รุกขเทวดาก็ดี  อากาสเทวดาก็ดี 
ทั้งพรหมก็ดี  พระอริยเจาก็ดีทานจะวนอยูเหนือพวกเรานับจํานวนเปนโกฏิ  เปนอันวา  แมวาทาน
ที่เปนเทวดาชั้นดี  ทานที่เปนพระอริยเจาชั้นสูง  เปนพระอนาคามีก็ดี  เทวดาก็ดี  พรหมก็ดีเวลานี้
มุงมั่นพระนิพพาน เพราะเห็นวานิพพานเปนแดนอมตะ มีความสุข  ไมเสื่อมคลาย  ฉะนั้นจึงอขให
ทานพุทธบริษัททั้งหลาย สรางแตความดีดวยการสมควรอยามัวหลง  กามาวจรสวรรค  คือ
ตองการเปนเทวดา  อยาหลงพรหมโลก  ตองการเปนพรหมหรือวาอยาหลงความเปนมนุษยมัน
ทุกขหนักเทวดาหรือพหมก็ทุกขนอยไมมีทุกข  เมื่อหมดจากความสุขก็มาทุกข  ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายตั้งใจเฉพาะมุงพระนิพพานโดยตรง 

การตั้งใจมุงพระนิพพานโดยตรง  ก็ทําจิตใหเปนเอกัคคตารมณ  คําวา  เอกะแปลวา  หนึ่ง  
มีอารมณหนึ่งเดียว เราทํางานทุกอยางตองการพระนิพพานโดยเฉพาะจงใหขาวกับสัตวกัน  ก็ไม
หวังสนองคุณตอบจากสัตว  เราใหเปนการตัดโลภ  หวังพระนิพพาน ใหทานกับคน  ถวายทานกับ
พระก็เหมือนกัน เ ราสมาทานศีล  เราไมตองการคํานิยมชมเชยจากบุคคลอื่น เราตองการตัดโทสะ
ใหส้ินไป  เราฟงเทศนนี้  หรือเจริญวิปสสนาญาณครั้งใด  ต้ังใจตัดโมหะ  คือความหลงสราง
อารมณใหตรงเฉพาะพระนิพพาน  ใหจิตเราทุกขณะจิตที่มีอยู  ใหมีความตองการอยางเดียววา
รางกายนี้ไมมีความหมาย ทรัพยสมบัติทั้งหลายที่มีอยู  ไมมีความหมาย  ไมเปนที่ตองการสําหรับ
เรา  เมื่อส้ินลมปราณแลวมันจะไปไหนก็เชิญไป  รางกายที่ตองการสําหรับเรา  เมื่อส้ินลมปราณ
แลวมันจะไปไหนก็เชิญไป  รางกายมันจะพังสบายก็เชิญมันพัง  เราก็ไมตองการที่จะกลับมาเปน
มนุษย  ไมตองการกลับมาเปนเทวดา  หรือพรหม  เรามีจุดนิยมอยางเดียวคือพระนิพพาน 

สําหรับทานที่ไดมโนมยิทธิ  ไปถึงนิพพานได  วันทั้งวัน  ถาวางจากภาระ  ใหจิตจับอยูพระ
นิพพาน อยูตอหนาเฉพาะองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ใหใจรักจุดเดียวอยูพระนิพพาน  ถือวา
พระพุทธเจาเปนที่พึ่ง  ถาทําอยางนั้น  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่เปนฆราวาส  กอนที่จะสิ้น
ลมปราณ  จะสิ้นใจ ใจทานจะเขาถึงพระอรหัตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตาย
เมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้นพุทธบริษัททุกทาน ใหมีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล  
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ  มี อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณหากทุก
ทานประสงคส่ิงใด  ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมตามความปรารถนาทุกประการอาตมาก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไว  ณ ทีนี้ เอวัง  ก็มีดวยประการนี้ 



 
 
พระธรรมเทศนา  เรื่อง  อานิสงสการฟงพระอภิธรรม 
แสดงเมื่อ 
วันจันทรที่ 14 เมษายน 2523 
 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา  อัพยากตา  ธัมมา  ตีติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  เปนประวัติความเปนมาของ

การสดับอภิธรรมศรัทธา  เพื่อเปนเครื่องโสจรสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริสราทานบดี  
ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล  เนื่องในวันสงกรานตเปนวันที่ 3 โดยความจริงวันนี้  ตรงกับวันแรม 
14 คํ่า เดือน 5 เปนวันพระ  ในตอนตนเห็นบรรดาหัวหนาทายก  สมาทานอุโบสถศีล  ก็คิดวาจะ
เทศนเร่ืงอราวของอุโบสถ  แตวาปรากฏมาตอนทาย  เมื่อเขาใหศีลเสร็จ  ทายกก็อาราธนาธรรม
เปนการสวด  อภิธรรม 7 คัมภีร  แตการสวดเมื่อกี้นี้เปน 2 จบ  ตอนเย็นที่แลวมาสวด 7จบ  เมื่อ
สักครูนี้สวดไป 2 จบ  จบแรกเขาเรียกวา บทมาติกา  คําวา มาติกา  นี้แปลวา  แมบท  คลุมไปได 
6 บท  แลวบทสุดทายนั้น เหตุปจจโย  หมายถึงวาเหตุที่จะเกิดที่เปนกุศลและอกุศล  ทําตน ทํา
บุคคลใหเปนคนดีหรือคนเลว  ก็อยูที่เหตุ  มีเหตุมีปจจัยเปนสําคัญ  อันนั้นมาวากันถึงผล  ของ 
พระอภิธรรม 

วันนี้ไมใชจะเทศน  อภิธรรม โดยละเอียด  จะพูดกันถึงผลของการฟง พระอภิธรรม วา
ทําไมเวลาคนตายก็ดี  งานเนื่องในการศพก็ดี  ตองสวด อภิธรรม 7 คัมภีร  หรือ  บทมาติกา  
ทั้งนี้ก็แสดงวา  อาจารยหงา  แกใกลตายเต็มทีแลวฮึ  ไมใชขอโทษนะ  ก็เผลอไป  (หัวเราะ)  เห็น
นั่งซึมๆ วะ  ทั้งนี้ก็เพราะวา บทมาติกา  และ บทอภิธรรม  ทั้ง 7 คัมภีร โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บท
อภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร ที่สวดในตอนเย็น  ตอนนั้นพระอนุรุทธ  ซึ่งเปนสาวกขององคสัมมาสัมพุทธ
เจา  องคสําคัญทานหนึ่ง  ที่หนักไปดวยทิพจักขุญาณเปนผูประพันธ  เปนบทคําฉันทเขาไว  
รวบรวมใจความที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศนดวยพิสดาร  ใชเวลาถึง 3 เดือน  เอา
มายนยอพอไดความตามเนื้อความโดยละเอียด  ยอแลวขยายความไดละเอียดเปน 7 บท ดวยกัน 

สําหรับบทมาติกา  นั้นชื่อวาเปนบทคลุม  แสดงถึงผลแหงบุคคลที่จะพึงทําอารมณ ที่เปน
กุศลและอกุศล  ตามคําวา  กุสลาธัมมา  อกุสลาธัมมา  อัพยากตา  ธัมมา  คําวา  กุสลาธัม
มา  หมายถึง  ธรรมที่เปนกุศลคือ  คนฉลาดเขาทํากันดานของความดี  อกุสลาธัมมา  หมายถึง
วาธรรมที่เปนอกุศล  คือธรรมที่คนโงเขาทําอกุศลก็แปลวาโง  คนโง  ก็ทําเปนเหตุ  เปนปจจัยให
เกิดความทุกขแตตัวอัพยากตาธัมมา  นี่หมายถึงวา  ธรรมที่เปนอัพยากฤต  จิตที่ไมคิดตองการ  



มนุษยโลกเทวโลก  และพรหมโลก  ใหดานกามาวจรสวรรค  หรือวาพรหมไมตองการ  และก็ไม
ตองการอบายภูมิ  จึงมีอารมณเฉยตออารมณตางๆ  ที่เรียกกันวา  อุเวกขาญาณ  นั่นคืออารมณ
ของพระนิพพาน 

ฉะนั้น  อภิธรรม  ทั้ง 7 คัมภีรนี้  องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา  ชี้แจงเหตุผล 3 
ประการเทานั้น คือ 

1. ธรรมที่เปนกุศล  เรียกวา  ธรรมที่ทําบุคคลใหเปนคนดี  มีความสุขในปจจุบัน  
และก็มีความสุขที่สุดในสัมปรายภพ  หมายความวา  การมีชีวิตอยูก็มีความสุขตายไปแลวก็เปนสุข
ที่เรียกวา กุสลาธัมมา 

ถาปฏิบัติตามสําหรับ  อกุสลาธัมมา  ทําเปนปจจัยของความทุกข  บุคคลใดทํากรรมที่
เปนอกุศล  มีชีวิตอยูก็มีความทุกข  ตายไปแลวก็มีความทุกข 

สําหรับ อัพยากตาธัมมา ธรรมที่มีอารมณเปนอัพยากฤต  คือต้ังอยูในสังขารุเบกขารมณ 
ไดแกอารมณของพระอรหันต มีชีวิตอยูก็มีความสุข  อารมณความทุกขไมมีแมแตนอยหนึ่ง  ตาย
ไปแลวก็มีความสุขที่สุด  คือเขาพระนิพพานแตนี้มาวากันอีกที่หนึ่ง  สําหรับคนฟง  อภิธรรม  ทั้ง
บทซอยที่  พระอนุรุทธ  กลาวไว  ทั้งประพันธทั้ง 7 บทกีด  และพระสวดด  บทมาติกา  ก็ดี  นี่
ผลเปนอยางไงบางสําหรับคนฟง  พระอภิธรรม  ฟงแลวบางทีก็นั่งหลับไปบาง บางบานขึ้นไป
พระก็สวด  อภิธรรม  ชาวบานก็กินเหลากันไปดีไหม อาจารยหงา  บางทีก็อาราธนาเสร็จ  พระ
เร่ิมสวด  อภิธรรม  ชาวบานก็คุยกัน  ดี  ตกนรกเสียมั่งก็ดี  แตผลเขาก็มีเหมือนกันคือลงอบายภูม ิ 
ตกนรกกันแน  ไมไดแชง  เขาไปเขาเอง  แชงเขาก็ไมไป  อยางอาจารยหงาทําบุญทุกวันๆ แชงให
มันลงนรกมันก็ไมลง  คนระยําแบบนี้  เออขอโทษนะ  คนดีเรียกคนระยําเขาแลว 

เปนอันวาการฟงพระอภิธรรมใน 7 คัมภีร  นี้ความจริงเรื่องนี้พระนี่ เปนผูมีความเคราะห
รายมากที่สุด  และวาเวลาที่เขาจะสวดอภิธรรม  ใครเขาตายกัน  เขานิมนตพระไปคราวละ 4 องค  
ไปสวดอภิธรรมที่นิมนตไปคราวละ 4 องคข้ึนไป  ถือวาเปนการถวายสังฆทาน  ฉะนั้นการถวาย
สังฆทานนี่ ไมตองไปจางใหอาจารยหงาขึ้นมาวา  อิเมหิ  สักกาเรหิ  แตอาจารยหงา  อยาวาชา
นะ  ตองวาไวๆ พระจะไดไมดา  ถาวาอยาง อาจารยสุม  จังหวัดสุพรรณบุรี  ถูก  หลวงพอ
ทวม  แกดาเอาวาอิเมหิ สักกาเรหิ  ก็ยังไมพอ ตอทายคําอธิษฐาน  ทิพพวัตถัง ทิพพอนัง  
แลวก็ตามแกวายาวเหยียดไปตั้งครึ่งชั่วโมง  ไอพระจะไดฉันตามบานมันก็สายอยู  ไอบางบาน
ทําบุญก็ตกนรก  พระไปก็สายแสนสวย  สวดแลวก็สาย แตวาชาวบานทํากับขาวยังไมเสร็จ  กลับ
บอกวาไมเปนไร  พระไมดีนี่ตกนรกทั้งบาน ไมมีเหลือ 

การทําบุญนี่จะตองรูเวลา  วาพระนะ  ทานฉัน 2 เวลา  ไมใชเอาพระไปทรมาน  แบบนั้น
เปนการสรางกรรมที่เปนอกุศลใหแกตน  วันนั้น อาจารยสุม  แกไปตอ  ทิพพอนัง  ทิพพวัตภัง  
คําอธิษฐานตอทายไปเกือบชั่วโมง  หลวงพอทวม  นะทานหิวจัด  ทานบอกวา  ไอเย็ด’…แมสุม  



ทิพยโคตรพอโคตรแมมึง ไอหา….  แมมึงตกนรกแลว ไมมีทิพยแลว  มัวตะบันอยูนั่นแหละ  โคตร
แมมึงไมไดข้ึนหรอกลงโลกันตนรก  แหม  นับแตวันนั้นเปนตนมา  ตาสุม ส้ันลงไปเยอะเลย  
(หัวเราะ)เห็นไหม  ไมงั้นแกทิพยเสียจนกระทั่งแลวหิวอีก  ทิพยอยูนั่นแหละ  จะไปทิพยเทิพอะไร
กัน ทรมานพระ 

เปนอันวาเวลาที่เขาจะนิมนตพระ  เขาก็นิมนต 4 องค  ถือวาเปนคณะสงฆตานี้พระก็
เคราะหราย ถาเดินไป 4 องค  จะเขาบานไหน  เขาใหเขาไมครบ 4 องค เขาหาวาไปแชงใหเขาตาย 
เห็นไหม  ฉันโดนบอย  ไปแลวไป 4 องค  บอกวานิมนตบานโนนองคหนึ่งครับ  ข้ึนบานนี้ 3 องค  
ถามทําไม กลัวจะตายนี่แน  หาวาพวกเราเปนพระจัญไรไปเลย  แตความจริงตามวินัยทานถือวา  
ถา 4 องคข้ึนไปนี่ถาพระนั่งอยูรวมกัน  หรือฉันรวมกัน 4 องค  เรามีขาวถวยนอยๆ  แลวก็แกงนิดๆ 
หรือกับขาวหนอยๆ  อะไรก็ได  ถวายเขาไปโดยไมตองวาอะไรเลย มันเปนสังฆทานครบถวน
บริบูรณ ไมตองไปตั้งทา  อิเมหิ สักกาเรหิ นั่นหรอก  สังฆทานแปลวา  ใหกับหมูสงฆต้ังแต 4 
องคข้ึนไป  ฉะนั้นพระ 4 องค  เปนคณะสงฆเวลาคนตายเขานิมนตไป  4 องค  ชาวบานเขามี
สตางคนอย  จะไดถวายไมมากนักแต 4 องค ใชไหม  และต้ังแต 4 องค  ไปถึง 5 องค 10 องค  
100-200 องคก็เปนคณะสงฆเหมือนกัน  นี่เขาใจไวตามนี้นะ 

วาไมเปนเรื่องหมดไป  15 นาทีแลว หลังจากนี้ไป  ก็จะขอพูดถึงอานิสงสแหงการฟงพระ
อภิธรรม การฟงพระอภิธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัทวันนี้ ก็ยังดียังรูเร่ือง  รูเร่ืงอวาเวลานี้บทตน
พระเขาขึ้นวา  กุสลาธัมมา  อกุสลาธัมมา  อัพยากตาธัมมา แสดงวาอาจารยหงาใกลจะตาย 
แลวยังงี้เปนตน  เนอ  เปนอันวา พระสวดอภิธรรมดี  ฟงรูเร่ืองโหม  รูเร่ืองวาพระสวด  กสุลาธมัมา  
อกุสลาธัมมา  แตแปลวาอะไรก็ไมรู  แลวก็นั่งพนมมือกันเปนแถว 

การนั่งพนมมือนี้  ก็ตองแบงเปน 2 ประเภท ประเภทที่ 
จําใจพนมมือนี้อยางหนึ่ง  แลวก็เต็มใจพนมมือนี้อยางหนึ่ง  ประเภทที่จําใจพนมมือ  จําใจ

ฟง ไมต้ังใจฟง  ยอมไมอยูในขอบเขตที่จะเทศนตอไป  นี่  แตสําหรับทานที่ต้ังใจฟง  และอยูใน
ขอบเขตที่จะเทศนตอไป 

เปนอันวาการฟงธรรมะ  ที่พระพุทธเจาสอน  ที่พระทานสวด  ทานจะรูวาแปลวาอะไร 
หรือไมรูก็ตามที  แตวาจิตของทานบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหมดนี้อันดับแรกเขามาถึง มีความ
เคารพในพระรัตนตรัยกอน  คือเคารพในพระพุทธเจาเคารพในพระธรรม  เคารพในพระอริยสงฆ  
อันนี้เปนสําคัญใหญที่ถาพูดดานกรรมฐาน จัดวาเปน  พุทธานุสสติกรรมฐาน  ธัมมานุสสติ
กรรมฐาน  สังฆานุสติกรรมฐาน  ถาอารมณยึดไวแคนี้ก็ตกนรกไมเปนแลว  ไดแตเปนสวรรค ไป
เกิดบนสวรรค  หรือเปนพรหม หรือไปนิพพาน 

ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ต้ังใจสมาทานศีล  ถาตั้งใจสมาทานศีลต้ังใจรักษา
ศีลจริง  แมแตวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง  ก็ชื่อวาอยูใน  สีลานุสสติกรรมฐานสีลานุสสติกรรมฐานนี่  



ถาหากวาทานไมเลิกรักษาละก็  รับรองวากันอบายภูมิไดแนนอน  คําวาเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต  
เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉานนั้นไมมีแน  แตรักษาใหจริงนะ 

และประการที่ 3 บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจถวายทาน  การถวายทานนี้ขอพูดโดยยอ  
เวลามันนอย  ขอยกสักแตเพียงวา  ทานัง สัคคโส  ทานัง  ทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค  ในการ
ถวายทานนี้เปนสังฆทาน  การถวายสังฆทานนี้ถวายครั้งเดียวดวยความเต็มใจ  ไมนกัแตวาทาํ  ถา
บังเอิญจะตองเกิดใหมอีกที่แสนชาติก็ตามที  คําวาจนจะไมมีกับทานผูถวายทานแลว  นี่เปนเรื่อง
ของทาน 

แลวตอทุกทานตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา  ฟงเทศน  เทศนตองฟงดวยปญญา  ต้ังใจ
ฟงดวย  ใชปญญาดวย  เห็นผลใหเขาถึงนิพพานไดโดยงาย  เปนตัวปญญา  นี่วาถึงอานิสงสที่
ผานมาแลวนะ  อันนี้อานิสงสที่ฟงพระอภิธรรม 7 คัมภีรโดยเฉพาะ  ทุกคนทานฟง  บางทานก็จะรู
เร่ือง  วาพระทานแปล  ที่สวดไปแปลวาอยางไร  ก็ไมดี  พระที่สวดแกก็ไมรูวาแปลวาอยางไร
เหมือนกัน  แลวพระที่สวดไมรูแลไอคนฟงเสือกรู  ก็เสือกมากเกินไป  อาจารยหงา  ฮื่อ  ไมแนนะ  
คนฟงบางทีก็มีความรูกวาพระ  เคยไปเทศนมาหลายหน  ปรากฏวา เจอะคนฟงมีความรูกวาพระ
เยอะ 

รวมความวา  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ฟงดวยศรัทธา  ทีนี้จะกลาวโดยผล  ผลที่คน
ฟง อภิธรรม  7 คัมภีร  ที่ไมรูภาษานี่  พระพุทธเจาไมไดเทศนไวในเมื่อพระพุทธเจาไมไดเทศน  
อาตมาก็ไมไดเทศน  ถาขืนเทศนจะมีความรูดีกวาพระพุทธเจา  ก็ตองไปอยูกับ  พระเทวทตั ไมไป
ละ  จะเอาทานทีฟงเทศน  อภิธรรม 7 คัมภีร  พอใจเสียงพระสวดทั้ง 7 บท  หรือวา  บทมาติกา  
ทั้งหมด  เหตุปจจโย  อยางฟงเมือเชานี้ ก็ฟง  7 บท  เหมือนกัน  เพราะ  บทมาติกา  นีคลุม  6 
บท  บทเหตุปจจโย อีกบทหนึ่ง  ก็เปน 7 ฟงเมื่อตอนเย็นก็ครบ 7 บท  เปนอันวาฟงจนครบดวย
ความเลื่อมใส  ทั้งๆ ทีไมรูภาษา  แตวาทุกทานรูวาพระสวดมนต 

ในสมัยองคสมเด็จพระทศพลมีพระนามวา  พระพุทธกัสสป  เวลานั้นมีทานผูฟงอภธิรรม
อยู 2 พวก  คือวา 2 พวก พวกหนึ่งมีหลายคน  มี 500 อีกพวกหนึ่งมีคนเดียว  แตไมใชคนทั้ง 2 
พวก  ในพวกหนึ่งที่มี 500 เปนคางคา  อีกพวกหนึ่งมีทานเดียว  ก็คืองูเหลือมแก  เมื่อ สมเด็จพระ
พุทธกัสสป  ทานแสดงพระธรรมเทศนาดวยอภิธรรม  บรรดาพระทั้งหลายก็ไปสาธยายสวดซอม
จําเพือจําไวปฏิบัติ  ไปในถ้ําแหงหนึ่ง  ในถ้ํานั้นก็มีคางคาว  500 ตัว  หอยหัวนอนกลางวันมีงู
เหลือมแกอยูใกลๆ  ฟงไป  ฟงพระสวด ทานวดพรอมกัน  อยางเมื่อกี้นี้  แตวาเขาไมควรสวดเสียง
สูง  เสียงเย็นกวานี้อีกสักหนอย  เมื่อกี้รูสึกวาพระทานสวดเสียงหนักไปนิดหนึ่ง  ฟงรูสึกสะดุดหูไป
หนอย  การสวด  พระอภิธรรม  หรอืสวดมนตเขาตองสวดขึ้นกับลงใหมันมีสํานวนเพราะๆ  
สบายๆ ฟงสบาย ๆ คนฟงเกิดความเลื่อมใส 



เมื่อคางคาวฟงไปๆ เพลิน  ไมรูวาพระดวยนะ  คนที่ไปสวดแกก็นึกวาคาวคาวตัวเหลือง ๆ 
หัวโลน  นี่มันวาอะไรของมันนะ  ฟงไปๆ เพราะเพลินไปๆ หลับขาหลนจากเพดานล้ําลงมาตาย
หมด  ถาสมัยนี้เขาก็ตองดาวาไอพระจัญไรไปสวดใหคาวคาวตาย  ก็อาศัยกําลังใจของทาน
คางคาวทั้งหมด  ตองเรียกวาทานคางคาวแลวตอนนี้  เปนกุศลทุกทาน  ตายแลวไปเกิดเปนเทวดา
บนสวรรคชั้นดาวดึงเทวโลก  นี่ฟงไมรูเร่ือง  แลวก็ไมรูวาผูสวดเปนพระ  แลวก็ไมรูวานั้นเปนเรื่อง
ของธรรม  แตวาจิตมีความพอใจ  ในเสียงของธรรมที่เปน  อภิธรรม  เพราะเปนธรรมชั้นสูงที่
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก  วาเปนยอดของธรรม 

และเมื่อสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคนี้  เสด็จลงมาแลวก็มาเกิดเปนลูก
ชาวประมง  เอาเสียอีก  ลูกชาวประมงมันตองหาปลา  แตวา  พระสารีบุตร  ทานเปนพระที่มี
เสนห  ต้ังแตเด็กขึ้นมาสังคมแก  เพราะเปนผูมีปญญามาก  ไปบานไหนถามีเด็กมาก ๆก็เปนที่รัก
ขอเด็ก  เด็กก็วิ่งมาหา หลวงลุงสารีบุตร  มาแลว  หลวงปูสารีบุตร  มาแลว  จูงแขน  จูงขา  จูง
สบง  จูงจีวรบางคนก็ข้ึนบาขี่คอ  บางทีบางคนก็เอาหัว  พระสารีบุตร  เปนกลองยาว  เลน
เทิงบอง  บางทีทานก็นั่งเลนกับเด็กกลางลานบาน 

อันนี้เวลานี้  ถา  พระสารีบุตร  มาที่นี้ไมมีใครไหวหรอก  ไมรูวาพระดี  พระดีเขาทําอยาง
นั้น  เขาไมถือตัว  เขาเขากําลังใจเด็ก  แลวเด็กพวกนี้มีความรักใน พระสารีบุตร  ในที่สุด  เมื่อโต
ข้ึนมาเปนหนุม  ก็ขอบวชในสํานักของ  พระสารีบุตร   

วันหนึ่งเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไปเทศนโปรดพุทธมารดาตอนเชากลับมา
บิณฑบาต ทราบวาพระของ พระสารีบุตร  มาจากคางคาว  ฟงอภิธรรม  มากอน  สมเด็จพระ
ชินวรจึงมาดัก  พระสารีบุตร  ที่ปาก  สระโบกขรณี คร้ัน พระสารีบุตร  กลับมาจากบิณฑบาต 
องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดทรงเรียกเขามาวา  สารีบุตร  เธอจงจํา  ปกรณ 7 ประการ  นีไ้ป  แลว
เวลาฉันขาวเสร็จ  จงเรียกพระลูกศิษยของเธอ  500 รูปมาฟง  ปกรณ 7 ประการ  นี่เทศนใหเขา
ฟง  เพราะวาเขาทั้งหมดนี้เคยเกิดเปนคาวคาวในสมัย  พระพุทธกัสสป  ฟง อภิธรรม  มาแลว
ฟงแลวก็ตายจากคางคาว  ไปเปนเทวดา  เพราะจิตพอใจในเสียงธรรม  เวลานี้ถึงวาเขาจะเกิดเปน
ลูกชาวประมง  นั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง  บุญก็บุญ  บาปก็บาป  ถาเขาฟงจบไดเปนอรหันตทั้งหมด 

เมื่อสมเด็จพระบรมสุคตแนะนํา  แคหัวขอ  ปกรณ 7 ประการ  แลวก็เสด็จกลับไป
ดาวดึงส  พระสารีบุตร  ก็ปฏิบัติตามสั่ง  พอฉันขาวเสร็จก็เรียกพระมาเทศนใหฟง  พระทั้งหมด
เปนพระอรหันตหมด 

นี่การฟงพระอภิธรรมที่ไมรูภาษาวาเปนธรรมะ  แลวก็ไมรูวาคนสวดเปนพระยังมีผลถึง
ขนาดนี้  บรรดาทานพุทธบริษัทเขามานี้  มีความเคารพในพระรัตนตรัยมีทุนใหญมาแลว  ยังมีการ
สมาทานศีล  มีการใหทาน  ฟงดวยความเคารพ  หากวาทานไมทิ้งความดีอันนี้  ตายจากชาตินี้
อยางเลว  ทานก็ไปสวรรค  ถาไปสวรรคก็ไมทันมาเกิดเปนมนุษย  ไปเปนเทวดา  แลวไปเปนพรหม  



ไมชา  พระศรีอารีย  ก็ตรัส  พระศรีอารีย  ตรัส  พระศรีอารีย  จะเทศน  อภิธรรม  7 คัมภีร  
สอนโปรดพระพุทธมารดาเหมือนกัน  ตอนนี้แหละ  บรรดาทานทั้งหมด  เปนอรหันตหมดชาติหนา
เปนก็เปน  ชาตินี้อยาเพิ่งเปนนะ  จะเปน  เปนตอนตายนะ ไมงั้นพระอดตายหมด ฮือ  อาจารยหงา
นะ  นี่จําไววา  ผลแหงการฟงอภิธรรมเปนอยางนี้ 

และอีกทานหนึ่งก็คือ  งูเหลือมแกที่นอนอยูในถ้ําเหมือนกัน  คางคาวเขาชอบใน 7 บทตาย 
แตงูเหลือมชอบใจบทเดียว  คือ บทอายตนะ  เมื่อกี้พระไมไดสวด  เพราะมันเปนบทพิสดาร  ที่ข้ึน
วา  จักขุนทริยัง  โสตินทริยัง  ฆานินทริยัง  พวกนี้เปนตน  พวกนี้จะมาลงยังๆๆ ตางูเหลือมแก
ชอบตรงนี้  ชอบไอตัวยังๆ ไอตัวไปแกไมชอบ  พอฟงไปๆ แกชอบใจอยูบทเดียว ตายจากความเปน
งูเหลือมก็เกิดเปนเทวดา 

ในเมื่อพระพุทธเจานิพพานไปแลวประมาณ 200 ปเศษ  ก็ลงมาเกิดเปนคนเปนคนทั้งสอง
ฝาย  เมื่อลงมาแลวก็พลาดพระพุทธศาสนาหมดเหมือนกัน  ฝายแรกลงมาเปนลูกชาวประมง  ฝาย
หลังนี่ลงมาเกิดในศาสนาของ  อเจลก คือพระอรหันตประเภทไมมีทรัพยสินคือแกผาเดิน  เขา
บอกวา  พระสมณโคดมบอกวาเปนคนไมมีความโลภนะไมจริงละ  ยังมีผานุงหม  เรานี่สิ  สละจริง
นะ  ผาผอนนิดเดียวก็ไมมี  ฮื่อ  อาจารยหงา  แกก็ควรสละตามนั้นนะ  วันนี้เลย  30 นาท ีหนอยนะ  
การบันทึกเสียงนะ 

เปนอันวามาเกิดในศาสนาของ  อเจลก  หรือวา  เชน  สมัยนี้เขาเรียกวา  เชน  ถึงแมวา
แกจะเสือกเกิดนอกพระพุทธศาสนา  เพราะผลบุญที่ชอบ  จักขุนทริยัง  โสตินทริยัง  ฆานินทริ
ยัง  จะแปลไดไหมละ  จักชุนทริยัง  ตาเปนใหญในการเห็นรูป  โสตินทริยัง  หูเปนใหญในการ
ฟงเสียง  ฆานินทริยัง  จมูกเปนใหญในการดมกลิ่น  อาจารยหงารูไหม  แหม  นั่งหัวเราะสงเดช  
แกก็วาไป  เมื่อคืนนี้สวด  แอรองแอ  นึกวาหมารอง  ฮึ ไมใชหรอก  นึกวาคนรองแตไมรูแปลวา
อยางไร  ก็เปนอันวา  เมื่อเธอฟงแลวชอบยังๆๆ แกก็เลยยัง  ลงมาก็เกิดในศาสนาของอเจลกไมนับ
ถือพระพุทธเจา  ไมนับถือพระพุทธศาสนา 

แตผลบุญ  จักขุนทริยัง  โสติทริยัง  เห็นไหม จําใหดีนะ  จักขุนทริยัง  ตาเปนใหญใน
การเห็นรูป  โสตินทริยัง  หูเปนใหญในการฟงเสียง  ฆานินทริยัง  จมูกเปนใหญในการสูดกลิ่น  
ไอตัวอายตนะนี่  มันก็เกิดกับทาน ทานกลายเปน  อเจลกที่ไดทิพจักขุญาณ มีอภิญญาสมาบัติ  
เห็นไหม  นี่นิดเดียวนะ  จําใหดีนะ  เพราะไดอภิญญาสมาบัติ 

วันหนึ่ง  พระเจาอโศกมหาราช  ตอนนั้นยังเปนเด็ก  เปนเด็กแตเห็นวาจะเดินไดหรือ
ไมไดกยังไมทันจะเดินไดเปนเด็กเล็กเพราะบิดาวางจากากรออกขุนนางดวยมีความรักในลูก  ก็เอา
ลูกมานั่งบนตัก  นั่งไปนั่งมา  ทานก็แสดงความรักพอมากเลย  ข้ีแตกรดตักพอ  ทานก็จับเหวี่ยง  
คําวาเหวี่ยงนี่  เขาไมไดเหวี่ยงดวยความโกรธ  ข้ีเปนของธรรมดา  ก็จับออกไปจากตัก  ในเมื่อทาน



เปอน  แมก็เอาลูกไปอาบน้ําเรียบรอยแลว ก็เห็นวาบางที่คิดวาพออาจจะใจไมสบาย  ก็พาลูกชาย
คนเล็กไปเดินนอกวัง 

พอดีไปเจอะพระอาจารยใหญ  อาจารยเชนมาพอดี แตวาเวลานั้นเชนปกติเขาเห็นเปน
ของไมแปลก  ทั้งแมแตแกผา  ตาเชนคนนี้แกมองหนาเด็ก  และก็มองหนาพระบรมราชินีนาถ  พระ
ราชินีก็สงสัยทานเปนคนฉลาด  จึงไดกราบเรียนถามวา  พระคุณเจามองดวยเหตุใดพระเจาคะ  
ทานเชนก็บอกวา  เด็ดคนนี้มีบุญญาธิการมาก เมื่อพระราชบิดาทิวงคตไปแลว  จะไดเปนกษัตริย
แทน  แตทวานองชายตางมารดา  82 คนกบฏ จะยึดอํานาจ  แลวเด็กคนนี้พรอมดวยนองชายอีก
คนหนึ่งชื่อวา  ติสสะ  จะสามารถปราบปรามกบฏไดทั้งๆ ที่มีกําลังนอยมีกําลังทหาร เฉพาะทหาร
รักษาวัง  สามารถจับนองชายไดแลว  ก็เขาจับประหารชีวิตนองชายหมด  แลวครองราชสมบัติ  
ตอไปจะมีอํานาจปกครองชมพูทวีป  แลวก็จะเปนคนบํารุงพระพุทธศาสนา  มีความเปนใหญใน
การบํารุงพระพุทธศาสนา  มีอํานาจมาก  ความจริงแกไมตองคุยพุทธศาสนา  แตทานวาตาม
ความรูของทานทานแมก็จําไว  ก็จําไวแตก็ไมไดคิดวามันจะเปนอยางไร  ก็จําไวเฉยๆ 

ตอมาเมื่อทานโตขึ้น ทานก็เปนคนดี  ทาวอโศกมหาราช  ไมใชคนใจรายอํามาตย
ขาราชการบริพารมีความรักชอบใจทานมาก  เวลาที่โตขึ้นทานพอก็สงใหไปอยูเมืองดาน  ตอมา
เมื่อทานพอตายแลว  เขาก็เชิญมาเปนพระมหากษัตริย  และก็มีนองชายเปนอุปราช  คือ  ทานติส
สะ  ตอมาเปนพระอรหันต  ภายหลังนองชาย 82 คน  ก็เปนลูกตางแม  ก็พากันยกกองทัพเขามา  
เพื่อจะจับทั้งพี่ทั้งนองนี่หาเพื่อจะครองราชยเสียเอง  ทานก็ถามนองชายวา  เราจะสูหรือเราจะยอม  
ทหารของเราแคมีทหารรักษาวังไมกี่คน  เราก็ 2 คน  เขา 82 

ทานติสสะ  ผูเปนนองชายก็บอกวา  ในฐานะที่เราเปนกษัตริย  ถาจะตายก็ตองตายอยาง
กษัตริย  ไมใชตายอยางคนขี้ขลาด  ตองสู  สูไดก็สู  สูไมไดก็สู  ผลที่สุดก็สู  สูแลวทานก็เลยจับ  
ฝายขาศึกขางนอกทหารก็เห็นพระราชาออกไป  ทานประกาศตามความเปนจริงวาไอพวกนี้กบฏ  
จะตองวางอาวุธเสีย  เขาก็เลยวางทหารวางอาวุธไอ 82 คนมันก็ไมไหว  ผลที่สุดก็ยอมใหทานจับ  
ทานก็ฆานองตองสั่งประหารชีวิต 

แลวทานจึงถามพระมารดาวา  เหตุอยางนี้มีใครเคยพยากรณบาง ทานมารดานึกไปนึกมา  
ก็นึกออก  โอ  อีวันนั้นที่ลูกขี้แตกรดตักพอ  แมพาลูกไปเดินนอกพระราชฐาน คือวาเมื่อ  อเจลก  
ทานหนึ่งพยากรณไว  ตรงตามความเปนจริงทานก็ถามวา  อเจลก  คนนั้นเวลานั้นอยูที่ไหน  ทาน
แมก็บอกวา  เวลานี้อยูไกลออกไปจากประเทศนี้  จากที่อยูนี้ประมาณ 100 โยชน ทานก็ส่ังใหคน
นําคานหามที่ประทับของทาน  พรอมดวยกองเกียรติยศ  ไปรับ  อเจลก  เขามาเพื่อเปนอาจารย
จะไดเปนที่ปรึกษา  สมัยโนนเขาใชพระเปนที่ปรึกษาดวยทางราชการ 



ของเราก็มีที่ปรึกษา  สมัยอยุธยา  ที่ต้ังพระราชาคณะขึ้น  ที่เรียกวาพระราชาคณะ นี่เปน
พระที่เปนที่ปรึกพระราชา  และทํางานรวมกัน  แตเวลานั้นพระราชาคณะเกลื่อนมากเกินไป  เลย
ไมไดเร่ือง 

พอหลังจากนั้นแลวคานหามไปถึง  แกเปนพระแกผา  มีวอชอฟาไปรับ  มีกองเกียรติยศแก
ก็คร้ึมๆ สักหนอย  นั่งคานหามมาก็ได  พอคานหามหามผานมาก็ปรากฏวาผานสํานักของพระ
อรหันตพระองคนั้นเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทา  ญาณพอแกเจอะวัตของพระพุทธศาสนาเขา  แกไม
รูวาพระองคหรือกังหันนี่แกไมรูเร่ืองรูราว  แกก็ถือวาแกก็เปนหนึ่งในตองอูก็เลยบอกใหชาวคาน
หามวา  บอกพักกอนๆ  เรามีกิจที่จะตองสังสนทนากันสมณะดวยกัน  ทานก็เดินเขาไปอยางทาส
คนเบง  วาทานเปนคนดี คนเกง และเปนคนที่พระราชามีความเคารพ  จึงเดินเขาไปแกผาเดินนวย
นาดไปตามอัธยาศัยในวัดของพระอรหันตนั้น บรรดาสัตวทั้งหลายที่มันเปนศัตรูกัน มันเปนมิตรกัน
หมดทั้งหมด  ทั้งเสือ  ทั้งสิงห  ทั้งกวาง  ละมั่ง  พวกหมู  ทุกอยางสัตวมันนอนเกลื่อนและไมมีการ
แสดง  ทําอันตรายกัน  ตางคนตางรักกัน  เพราะพระอรหันตมีจิตเมตตาเขาไปพระองคนั้นทานก็
มารับ 

พระองคนั้นทานเห็นทานก็รู  เพราะพระองคนี้ทานรูทุกอยางแหละ แตเวนไววา  เวลามัน
ควรหรือไมควร  ถาเวลาไมควรนี่  ถึงแมจะรูเขาก็ทําเปนไมรู  ถาเวลามันควรเขาตองแสดงความรู
ออก  เมื่อเห็นหนาคนนี้เขาทานก็รูทันทีวาคนนี้ควรจะเปนพระอริยเจา  เพราะวาฟง จักขุนทริยัง  
โสตินทริยัง ฆานินทริยัง มาไปถามพระอรหันตเขาก็เบง  วานี่ตัวอะไร  ชี้ไปที่เสือ  พระกบ็อกวาตวันี้
คืออายตนะเห็นไหม  ไอตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย ใจ นี่ เขาก็แปลวา  อายตนะภายใน  ชี้ไปที่สิงหถาม
วาตัวอะไร  พระทานก็บอกวา  อายตนะ  ชี้ไปที่ไก  ถามวาตัวอะไร  ทานก็บอกวาอายตนะ  ชี้ไปที่
หมูปา ทานก็บอกอายตนะ  ชี้ไปที่กวาง  ทานก็บอกวาอายตนะพอชี้ไปชี้มา 

ชี้จบทานก็ถามวา  เธอนะลืมอายตนะเสียแลวหรือ  เธอมาจากอายตนะทําไมถึงทิ้ง
อายตนะ  พอกระตุกเทานี้  ความดีคือบุญเกาเขาถึงใจทาน  ปรากฏวาพระอรหันตแกผาเกิดความ
อาย มี หิริ และ  โอตตัปปะ  เลยนั่งพับเพียบเอาชาทับหนาไว  ฮือ  อาจารยหงา  หนาอะไรวะ  ฮึ  
เอาขาทับหนาหายใจออกหรือ  นั่งพับเพียบเอาชาทับหนา  อีตอนนี้เกิดความอายใชไหม  พระทาน
ก็ทราบ ทานก็รูทานก็สงผานุงให  แลวก็สงผาหมให  แลวก็เตือนวา  เธอนี่มาจากอายตนะ  เธอ
ทําไมถึงไดทิ้งอายตนะ  เสีย  ความเปนผูทรงอภิญญาสมาบัติ 5 ประการ  ก็อาศัยบรมโลกเชษฐ  
ควรจะรักษาของเกาไว  และบํารุงของเกาใหมันดี 

พอทานพูดจบเทานี้  ก็ปรากฏวาทานผูนั้นบรรลุพระโสดาบัน  เห็นไหม  นี่มาจาก  จักขุ
นทริยัง  มาจากงูเหลือมนะ  พอไดพระโสดาบันทานก็รูเลยวาจิตของเรายังไมจบ  ที่เราคิดวาดี
แลวนะ  มันไมได  จึงไดขอโอกาสบอกวาเดี๋ยวๆ ขออนุญาตไปขางนอกหนอย  ก็ไปส่ังพวกขบวน
แหกองเกียรติยศ  และคานหามบอกเธอจงกลับไปเฝาพระราชากอน  กิจที่เราจะตองพึงทํายังมีอยู



เสร็จเรียบรอยแลว เสร็จภารกิจแลว  เราจะไปเอง  ไมตองมารับ  ทานสั่งใหเขากลับทานก็กลับมา
ใหม 

ตอนนี้  พระอรหันตองคนั้นทานก็เทศนใหม  เทศนอายตนะ  การฟงพระอภิธรรม 7 คัมภีร 
ที่องคสมเด็จพระชินศรี  ตอนนั้นจะไปแสดงพระธรรมเทศนาสนองคุณพระมารดา  ที่ทรงเลือกแลว
วา  พระวินัย  ก็ดี พระสุตตันตปฏก  ก็ดี  ก็เปนของดี  ถาหากวาทานจะไปเทศนสนองคุณ  พระ
มารดานี้ยังไมคูควรกัน  ยังไมคุมกับขาวกอนและน้ํานมของแมที่เลี้ยงมานาน  เมื่อพิจารณาไปองค
สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงทราบ  วาจะตองใช  อภิธรรม 7 คัมภีร  ถาหากวาใช  อภิธรรม 7 
คัมภีร  นี้  สมเด็จพระชนนีจะไดเปนพระโสดาบัน  แลวจะเปนอรหันตในวันหนา 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงใช  พระอภิธรรม ทั้ง 7 คัมภีร  ไปเทศนโปรดพุทธ
มารดา  แตก็อยาลืมนะ  ถาเทศนโปรดคนตางหลับหมด  เขาเทศนเปนตอน  สําหรับเทศนกับ
เทวดากับพรหม  อีกเรื่องหนึ่งเพราะจิตทานละเอียดพอพระพุทธเจาเทศนจบก็ปรากฏวาพรหมสวน
ใหญ  เทวดาและพรหมสวนใหญเปนพระอรหันตไปตามๆกัน 

นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  วันนี้หรือเมื่อวานนี้  ทานฟง อภิธรรม 7 คัมภีร  แต
วันนี้ถาหากจะคิดวา  เอะ  เราฟงนอยไป  พระสวด 2 จบ แตความจริงจบแรกนะคลุมไป 6 บท 7 
คัมภีร  นี่ก็คือ 7 บท  แตบทแรกที่เรียกวา  บทมาติกา  ที่เปนบทแม  สวดแลวคลุมไปได  6 บท  
สําหรับบทหลัง  เหตุปจจโย  นั้น  ก็เทากับบทหลังที่พระสวดเมื่อวาน  หรือวาเหตุที่จะทําผลที่จะ
ทําตามที่สวดแลวในบทตน  ตองอาศัยเหตุ  ถาทําเหตุแบบนี้  ผลจะเปนแบบนี้ 

แตเหตุในการสวด  จะเปนอยางไรก็ตามที  อาตมาก็ไมสนใจ  เพราะสนใจมากญาติโยม
พุทธบริษัทก็เหนื่อย  เพราะจะตองเทศนกันอยางที่พระสวดไมจบ  เทศนอยางพระพุทธเจาเทศนก็
นั่งเทศนกันอยางนี้  ไมมีกลางวันไมมีกลางคืน  ใชเวลาถึง 3 เดือน  พระเทศนจบ  โยมฟงก็จบตาย
หมด  ฮือ  อาจารยหงา  ถานั่งเทศนกันไมเลิกตางคนก็ตางจบละซิ  ถาจบอยางมีศรัทธาก็ไปสวรรค  
ไปพรหม  ไปนิพพาน  ถาจบอยางรําคาญ  ก็ไปนรกกันเปนแถวใชไหม  ก็เอากันแตแคหัวขอ 

เปนอันวาการที่ทานฟงอภิธรรม 7 คัมภีร  ที่นี่ก็ดี  หรือวาที่ไหนก็ดี  เวลาฟงก็นึกวานี่คือ
พุทธพจน  บทพระบาลี  เปนคําสอนขององคสมเด็จพระชินศรีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  
และก็จําอานิสงสวา แมแตคางคาวเขาพอใจฟงครบ 7 บท  เขาตายจากคนไปเปนเทวดานะเขาไมรู
เร่ืงอ  ตายจากเทวดามาเปนลูกชาวประมง  ตองมาหาปลา แตพบ  พระสารีบุตร  และองค
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเตือนให  เขาเคยฟงอภิธรรมเทศนอภิธรรมจบเดียว  เปนอรหันตผล
พรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ 

นี่เปนอันวาจงจําไววา  ธรรมะบทใดบทหนึ่ง  ขององคสมเด็จพระพิชิตมารแมแตการ
ปฏิบัติในพระกรรมฐานก็เหมือนกัน  ถาเรายึดอะไรเปนอารมณแนนอนจริงๆ  เวลาที่ไปพบ
พระพุทธเจาก็ดี  พระอรหันตก็ดี  ถาเรายังไมถึงนิพพานในชาตินี้พระอรหันตก็ตาม  พระพุทะเจาก็



ตาม ทานจะตองดูของเกา  วาคนนี้แบบเกาความจริงไอบุญนะ  เขาทํามาก แตวาทานจะดูจุดเดน
ของบุญ  วาบุญที่มีจุดเดนจริงๆ ของคน  คนนี้มีอะไรเปนตัวนํา  ถามีจุดไหนเปนตัวนํา  ทานจะ
เคาะจุดนั้นแบบนักมาย  ถารูสึกวา  เจานี้เปราะตรงไหน  ก็ชกตรงนั้นแหละ  ฮือ  อาจารยหงาชก
พรวดเขาไป  เดี๋ยวมันก็ตาย ดีไมดีก็ชนะ  เทคนิคลน็อคเอาทก็ยังดีนะ 

นี่เปนอันวา  พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ถาหากวาทาน
พอใจในพุทธานุสสสติกรรมฐาน  รักพระพุทธเจาเปนอารมณ  ชอบภาวนาวาพุทโธ  หรือ อรหัง  
หรือสัมมาอรหังก็ตาม  ในบทพุทธคุณก็ยึดใหมันตรงพอใจในพระธรรม  และพระสงฆ  และพอใจ
ในศีลและในทาน  หรือวาถาการสวดมนต  พอใจบทไหนที่พระทานสวด  ทุกบทตั้งใจฟงดวยความ
เคารพ  เวลาฟงนะฟงดวยความเคารพจริงๆ  อยาสนใจกับพระที่สวด  ก็พระที่มาสวดนะ  บางองค
ก็ถูกใจเรา  บางองคก็ไมถูกใจ  เร่ืองของพระที่มาสวด  ดีหรือเลวเปนเรื่องของพระตอนนั้นนะ  แต
วาตอนฟงธรรม  นี่เราคิดวาธรรมนี่เปนธรรมขององคสมเด็จพระชินศรี  บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา เราฟงธรรมนี้  เราฟงของพระพุทธเจาที่บรรดาพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณทั้งหลาย  รอย
กรองเปนครั้งแรก  ที่เรียกกันวา ปฐมสังภายนา 

คร้ันการฟงธรรมครั้งหนึ่ง  เราก็ไดฟง  พุทธานุสสติ  ฮัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  คือ
เรารุวาพระธรรมนี้เปนธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปน  พุทธานุสสติ
กรรมฐาน  ฟงธรรมหรือฟงสวดเปน  ธัมมานุสสติกรรมฐาน  แลวก็พระสงฆมายสวด  ถาเราไม
ชอบใจพระสงฆที่มีพระจริยาไมดี  ที่มาสวดเราก็นึกถึงพระสงฆรุนแรก  มี  พระมหากัสสป  เปน
ประธาน  เปน  พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ  ทั้งหมด  และทานพวกนั้นทานรอยกรองมา  
มิฉะนั้นเราจะไมรูเร่ืองเลย  ก็จัดวาเปน  สังฆานุสสติกรรมฐาน  ถาหากวาอารมณใจทานจับ
อยางนี้นะ  ถาจับอยูในพุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  หรือวาจิตรักพระนิพพานเปน
อารมณ  จะไปเกิดกี่ชาติก็ตาม  จะไมคชาดจากพระพุทธศาสนา 

และก็ขอยืนยันวา ถาจะเกิดก็จะเกิดอีกชาติเดียว  เกิดมากก็เปลืองขาวชาวบานเขา  ก็เลิก
กัน  พวกที่นั่งๆ ที่สวนมากเพราะวาอะไร  เพราะวาถาเกิดอีกชาติเดียว  ถาชาตินี้  ถาไมเผลอลง
นรกกันเสียกอน  นี่กลับบานอยาไปทําบาปเขานะตอนนี้ฟงอภิธรรมแลว  เมื่อคืนเจริญกรรมฐาน  
วันนี้ฟงเทศน  แลวกลับไปบานรักษาศีล 5 ใหครบ  ถารักษาศีล 5  ครบจนตลอดชีวิต  ขอยืนยันวา  
ทุกทานไมตกนรก 

และก็ประการที่ 2 ถาไมไดนิพพานในชาตินี้  ทานตายจากความเปนคนก็ไมมีโอกาสจะ
เกิดเปนมนุษยตอไป  ขอสาปแชงไวเลย  ฮือ  อาจารยหงา  เพราะอะไรเพราะวาอีกไมนานเทาไร  
ประมาณลานปเศษ  พระศรีอารีย  จะตรัสข้ึนในโลกลานปเศษนี่  ถาเราเกิดในดาวดึงส  นี่มันไม
ครบอายุนะ  ดาวดึงสมีอายุพันปทิพยแตวาถาเราเกิดในดาวดึงสไมถึง 300 ปทิพย  พระศรีอารีย 
ก็ตรัส 



ตามธรรมดาพระพุทธเจาตรัสหรือเทศนไร  มนุษยนะ  บรรลุมรรคผลนอยกวาเทวดาหรือ
พรหม  ทีนี้หากวาพระพุทธเจาทรงเทศน  จิตใจเราจับใน พุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  สังฆานุส
สติ  ทานเทศนจบเราก็เปนอรหันต  นี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง วันนี้ทานฟงอภิธรรม  เมื่อเย็นนี่ทานก็ฟง  
พระอภิะรรม  ถาจิตใจทานรักในอภิธรรมดวยความเลื่อมใสในขณะฟง  เวลาที่พระพุทธเจาไป
เทศน  โปรดพุทธมารดาทุกองค ตองเทศน  อภิธรรม  7 คัมภีร  ตอนนี้ทุกทานที่เปนเทวดาหรือ
พรหมอยู  ก็จะไดบรรลุอรหันตหมด 

เปนอันวาธรรมใดที่องคสมเด็จพระบรมสุคต  ทรงมีความประสงคที่บําเพ็ญบารมีมาถึง 4 
อสงไชย  ก็ต้ังใจจะโปรดบรรดาทานพุทธบริษัทใหพนจากวัฏฏสงสารที่เวียนวายตายเกิด  เปนสัตว
นรกบาง  เปนเปรตบาง  เปนอสุรกายบาง  เปนสัตวเดรัจฉานบาง  เปนคนบาง เปนเทวดาบาง  
เปนพรหมบาง  ถึงเปนพรหมก็กลับมาตั้งตนลงนรกใหม  ก็วาไปเร่ือยไป  อยางนี้เขาเรียกวาวัฏฏะ  
พระพุทธเจาตองการใหพนจากวัฏฏะ  คือพระนิพพาน  ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  มีความ
เคารพในพระพุทธศาสนาจริง  เขาถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณแลวก็มีศีล 5 เปน
ทุน  หมายความวามีศีล 5 เปนปกติ  ศีล 5 หรือศีล 8 ที่จะทรงอยูได  เพราะอาศัย พรหมวิหาร 4 
คือ 

1. จิตมี  เมตตา  ความรักเปนปกติ  ไมประทุษรายกัน 
2. จิตมีความ  กรุณา  คือสงสารเปนปกติ  หวังจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันและ 
3. จิตมี  มุทิตา  ในเมื่อจิตออนโยนไมอิจฉาริษยากัน  เห็นบุคคลอื่นไดดีพลอยยินดีดวย 

แลวก็ 
4. จิตมี  อุเบกชา  ถากฎของกรรมมันเกิดกับเราหรือเขา  เกินวิสัยที่เราจะชวยได  เราจะ

แกไขไดเราก็วางเฉย 
อยางเราอยูดีๆ  มีชาวบานเขามาดาเราก็ถือวา  เราเคยดาเขามากอน  เขามาดาใชหนี้มัน

ไป  ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้นก็ไมด้ินรน  ถือวาเปนกฏของกรรมเดิม  ไดแกปาณาติบาต  และก็
ใชหนี้มันไป  แตของมันหาย ก็ถือวาเราเคยละเมิด อทินนาทาน  มากอน มันมาขโมยก็ใชหนี้มัน
ไป  ถาคนอยูใตบังคับบัญชา  มันดื้อมันดาน  ก็ถือวาไอนี่มันโทษของ  กาเมสุมิจฉาจาร ก็ชางมัน
เถอะ  วาไดก็วา  วาไมไดก็ตัดหางปลอยมันไป  เปนอันวาทําใจใหสลาย  ดวยกําลังของอุเบกขา
ญาณ  ถาวาจาที่จะพูดอะไรออกไป  ถึงแมวาจะเปนความจริง  ทั้งชายและหญิงที่เขารับฟงเขาไม
ยอมเชื่อ  ก็ถือวานี่มันโทษ  มุสาวาท  ที่เราทํามากอน  เราก็วางเฉย ชางมนัใชหนีก้ฏของกรรม  ถา
เกิดมาชาตินี้เปนโรคเสนประสาท  ปวดหัวประสาทไมดีเปนบาเปนคลั่งก็ตาม  บางทีถือวานีม่นัเปน
โทษของการดื่มสุราและเมรัย  เมื่อนึกขึ้นมาได  วางเฉย  ชางมัน  ใชหนี้มันไป  ตามใชหนี้ชาตินี้
เปนชาติสุดทาย  ชาติตอไปไมมีอีกแลว 



อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัท  จะมีผลตามที่องคสมเด็จพระประทีปแกว  มีพระพุทธ
ประสงคคือไปนิพพาน  ตามที่อาจารยหงา  วาเมื่อกี่นี้  นิพพาน  ปจจโย  โหตุ  ซึ่งแปลวา  ผล
บุญนี้จงถึงซึ่งพระนิพพานแกขาพเจา 

เอาละ  บรรดาทานพุทธเจาทั้งหลาย  วาไปวามาก็วาเสีย  50 นาทีเศษใครกินขาวแลวหรือ
ยัง ไมกินขาวก็หิวไปตามอัธยาศัย  พระกินแลวไมเปนไร  มีแรงก็เทศนไป  เดี๋ยวกลับไปนอนใหม  
แรงก็คงมี ในที่สุดนี้  อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา  ก็ขอตั้งสัตยาอธิษฐาน  อาง
คุณพระศรรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ขอจงอภิบาล
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ใหมีแตความสุขสวัสด์ิ  พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  
ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ดีและพรอรหันตสาวกก็ดี  ซึ่งทรง
บรรลุแลว  ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระทศพลมีความตองการ  คือเขาถึงซึ่งพระนิพพานใน
ชาตินี้โดยทั่วหนา  อาตมารับประทานวิสัชนามา  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  
เอวัง  ก็มีดวยประการฉะนี้ 
 

 
 
 
 
                     พระธรรมเทศนา เรื่ยง อานิสงสของศีล 
                                   แสดงเมื่อ                  
                      วันอังคารที่  15  เมษายน  2523 
     
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( 3  จบ ) 
กัมมัง  สัตเต  วิภชติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในอานิสงสแหงฌาปนกิจกถา  ที่  

โยมสงา  วงศาโรจน  ตาย  จะเผาวันที่ 17 อาว  แกไมกลัวเผาตัวเองเชียวหรือ  ฮื่อ  ยังอยูเหรอ  
ตาย  ออ  นึกวาตายไปแลว  วันนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  กฎของกรรมที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเปนคาถาพระบาลีไววา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  ซึ่งแปลเปน
ใจความวา  กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว 

วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ไดพากันมาบําเพ็ญกุศล  เนื่องใน  วันสงกรานต  
นับต้ังแตวันที่ 12 มาแลว  เห็นจะเปนวันที่ 4 หรือ 5 แลวทายกก็ประกาศวาวันที่ 17 จะทําการ
ฌาปนกิจ  เผากระดูกหรือเผาชื่อคนที่ตายไปแลวเปนอันวา  พระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระ



ประทีปแกวบรมศาสดาที่ตรัสวารางกายเปนอนิจจัง  มันเปนของไมเที่ยง  ทุกขัง  มีสภาพเปนทุกข  
อนัตตา  มีการสลายตัวไปในที่สุดนี้เปนความจริง  และอีกประการหนึ่ง  ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงเทศนกับ  เปสการีธิดา  และบรรดาประชาชนชาวอาฬวีทั้งหลายวาชีวิตเปนของไม
เที่ยง  แตความตายเปนของเที่ยง  นี่ก็เปนความจริง  เพราะวาบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเห็น
อยูแลว  วากระดูกก็ดี  ชื่อก็ดี  ของบุคคลทั้งหลายที่ตายไป  ยอมปรากฎเฉพาะหนาบรรดาทาน
พุทธบริษัท  

ฉะนั้นองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย  จึงไดทรงแนะนําใหบรรดาประชาชนทั้งหลาย  
เจริญ  มรณานุสสติกรรมฐาน  นึกถึงความตายเปนอารมณ  วาชีวิตของเรานี้ตองมีความตาย
แนนอน  แตวาการตายนี้ยอมมีสภาพไมสูญ  ตามที่กลาวมาแลววา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  กรรม
ยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว  ถาบุคคลใดกอนจะตาย  จิตนอมไปในดานของกุศล  จิตใจหรือ
วาอทิสสมานกายของบุคคลนั้นก็จะสูสุคติ  มีสวรรคและพรหมเปนตน 

ถาหากวาจิตใจเต็มไปดวยความเศราหมอง  ประกอบไปดวยอกุศล  บุคคลประเภทนั้นก็
จะไปสูทุคคติ  แตวาเรื่องของการตายไปแลว  บรรดาทานพุทธบริษัทเรายอมมองไมเห็น  แลวมา
นั่งพิจารณากฎของกรรมที่มันแยกออกที่เรียกวา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  กรรมยอมเปนเครื่อง
จําแนกสัตว 

เร่ืองของชาติหนา  ถาเราไดทิพจักขุญาณก็ดี  ไดอภิญญาสมาบัติก็ดี  เปนของไมแปลก  
เพราะวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้  สามารถพิสูจนตนเองได  แตวาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระจอมไตร  ก็ตรัสไวเพื่อคนหลายประเภท  อยางทานที่มีนิสัยสุกขวิปสสโก  มีความเข็มแข็งของ
จิตไมพอ  ไมสามารถจะฝกวิชชาสามและอภิญญาหกได  ก็สอนในดานสุกขวิปสสโก  รักษา
กําลังใจเรียบ  ๆ  คอย  ๆ  ปราบอารมณของจิตทําลายปจจามิตรคือกิเลสไปทีละนอย ๆ ในที่สุดก็
เปนอรหันตผลแตทวาไมสามารถจะเห็นผี  เห็นเทวดา  เห็นนรก  เห็นสวรรคได  ก็เปนอรหันตไดไป
นิพพานไดเหมือนกัน  ทานประเภทนี้นั้นไปถามทานวา  นรกมีไหม  สวรรคมีไหม ทานบอกวาทาน
ไมเห็น  ถาเปนพระอริยเจา  หรือวาเปนผูไดฌาน  ทานจะตอบวามีแตวาไมเห็น 

แตทวากําลังใจของคนประเภทที่ยังไมถึงขั้นฌานสมาบัติ  ใจยังไมมั่นอยูในคุณพระ
รัตนตรัย  ทานจะบอกวาตายแลวสูญ  ไมมีสภาพตอไป  อันนี้ก็ถือวาเปนความเขาใจ  จะหาวาถูก
หรือผิดก็เปนเรื่องของทาน  แตวาองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาตรัสวา  กัมมัง  สัตเต  
วิภชติ  กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว  ก็หมายถึงวา  คนที่เกิดมาในโลกนี้  ตางคนตางก็มี
อาการ  32  เหมือนกัน  เปนคนเทากัน  แตทวาสภาวะความเปนอยูไมเสมอกัน  บางคนก็มี
ทรัพยสินมาก  บางคนก็มีทรัพยสินนอย  บางคนมีโรคมาก  บางคนมีโรคนอย  บางคนมีศักดิ์ศรี
มาก  บางคนมีศักดิ์ศรีนอย  ก็เพราะวาเปนกฎแหงกรรม  คําวากรรมก็คือ  การกระทําก็จะขอ



จําแนกบอกงาย  ๆ  ตามเวลา  ถาวันพรุงนี้  วันมะรืนนี้  ถามีแรงก็จะมาตอใหมจะมองเห็นกรรม
งาย  ๆ 

ที่เราสมาทานศีลกันเมื่อกี้นี้วา  ปาณา  อทินนา  กาเม  มุสา  สุรา  นี่เราสมาทาน  กัน
ทําไม  เรามานั่งหลอกพระ  นั่งหลอกตัวเอง  หรือวาตั้งใจทําจริงนี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทชาย
หญิง  ดีหรือไมดีมันอยูที่ตรงนี้  คําวาสัจธรรมธรรมะ  แปลวาการทรงไวซึ่งความดี  สัจจะ  แปลวา
ความจริง  เรามีความจริงใจ  ในการทรงความดีหรือเปลา  ถาเรามีความจริงใจในการทรงความดี  
ความดีมันก็ปรากฏ  หากวาเราจะวากันไปตามศัพทที่เขาวาเปนประเพณี  ความดีมันก็ไมเกิด
ความดีมันก็ไมเกิด  จะถือวาไหวพระบุญมันจะไดก็รูสึกวาเปนละอองนอย  ๆ  เทานัน้ การสมาทาน
ศีลเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกัน  สมาทานแลวศีลมันยังไมมี  ศีลจะมีมันมีตัวที่วาเวรมณี  ที่ตอทายวา  
ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกขาปทัง  สมาทิยามิ  จะมีหรือไมมีมันอยูที่ตัว  เวรมณี  คําวางด
เวนไดจริง  ๆ  หรือเปลา  ถาเรางดเวนไมไดจริง  คําสมาทานมันก็ไมมีผล 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพล  จึงไดตรัสวา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  กรรมยอมเปนเครื่อง
จําแนกสัตว  ตอนนี้ก็จะจําแนกเฉพาะศีล  5  ใหฟง  ความจริงพระบาลีบทนี้  เทศนไดจบ  
พระไตรปฎก  ไดกันทั้งหมด ทั้ง  วินัยปฎก  พระสุตตันตปฎก  และ  อภิธรรมปฎก  เพราะวา
เรียกวาเปนบาลีครอบจักรวาล 

เปนอันวาอันดับแรกจะแยกใหดูที่องคสมเด็จพระบรมครูบอกวาทานทั้งหลายจงงดเวนการ
ทําลายชีวิตซึ่งกันและกัน  หมายถึงวา  ชีวิตคนก็ดี  ชีวิตสัตวก็ดี  ที่บางคนที่มีวิสัยอเวจี  หรือวาโล
กันตนรก  ทานเห็นวาชีวิตสัตวเกิดมาเพื่อเปนอาหารของมนุษย  ฉะนั้นทานผูนี้เวลาตายไปแลวก็
เปนอาหารของโลกันตนรกและก็เปนอาหารของอเวจีนรกเชนเดียวกัน  เปนอันวาคนใดถาละเมดิใน
ขอปาณาติบาต  มีจิตคิดประทุษรายบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา  จะประทุษรายคนก็ดี  จะคิด
ประทุษรายสัตวก็ดี  แสดงวาจิตของทานประเภทนี้  ขาดความเมตตาปรานีเห็นชีวิตของบุคคลอ่ืน
ไมมีความหมาย  แตวาชีวิตของตัวมีความหมาย 

คนประเภทนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา  มีชีวิตอยูก็มีแตความเรารอน  
วาคนที่มีการขาดความเมตตาปรานีนี่ก็คือคนใจราย  คนใจรายจะไปคบคาสมาคมกับใคร  ก็ไมมี
ใครเขาอยากคบ  และจะไปอยูที่ไหนก็มีแตการเบียดเบียนบุคคลอื่นใหมีความทุกข  ในเมื่อเรา
เบียดเบียนเขา  เสนหคือความรักมันก็ยอมไมปรากฏ  เปนที่เกลียดชังของบรรดาประชาชน
ทั้งหลาย  ในเมื่อมีคนเกลียดมากก็มีศัตรูมาก  คนที่มีศัตรูมากหลับก็ไมเปนสุข  ต่ืนก็ไมเปนสุข  
นอนก็ไมเปนสุข  เพราะอะไร  เพราะตองระวังภัยตลอดเวลา  นี่จะเห็นไดงาย  ๆ  วาศีลขอปาณานี่  
ถาหากวาเราไมปฎิบัต  แมแตในชาตินี้มันก็มีทุกข  ถาบังเอิญผลติดตามไปในชาติหนา  อันนี้ก็ตอง
เทศนพระพุทธเจาทานบอก  บอกแลวก็มีการพิสูจนวัดนี้มีการฝกใหพิสูจนชาติหนา  และก็ชาติ
กอน  ๆ  ที่แลวมาดวย  ใครดีก็ทําไดใครเลวก็ทําไมได  เปนเรื่องของบุคคล  ผูฝกมีหนาที่อยางเดียว



คือ  ปฎิบัตตามพระพุทธเจา  ที่เรียกวา  อักขาตาโร  ตถาคตา  ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก  บอก
แลวถาดีจริงก็ทําได  ที่ทําไมไดก็แสดงวาดีไมจริง  หรือเลยไมมีความดีเสียเลย  ถาวากันถึงชาติ
หนาก็มีทุกข  ถาไปเกิดในอบายภูมิอันนี้ก็ชางเถอะ 

เปนอันวาหวนกลับมาชาตินี้กันใหม  วาโทษปาณาติบาตที่เราทํามาในชาติกอนใหผล
อะไรบางโทษปาณาติบาตที่เราทํามาในอดีตขาติกอนที่เราจะเกิดมาชาตินี้นั้นก็คือ  ถาทําเปน
อาจิณณกรรม  ออกไมทันจะคลอดจากทองแมนะ  ทําปาณาติบาตเปนอาจิณณกรรมวันดีไมละ  
วันพระไมเวน  ไมมองถึงความดี  ความเมตตาปรานีไมมีทําเบากวานั้นหนอยหนึ่ง  แตวาใกลเคียง
กัน  คลอดจากหอง  คลอดจากทองแมไมนานก็ตาย  ถาเบาจากนั้นมาอีกหนอยหนึ่ง  พอจะเปน
หนุมเปนสาวก็ตายเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเปนหนุมเปนสาว  หรือวัยกลางคนก็ตาย  ถาหากวาเบา
มากเกินไปก็มีอายุถึงอายุขัย  75  ป  อาจจะมีอายุถึง  75  ป  หรือเกิน  75  ป  ไปก็ได ถือวามีโทษ
ปาณาติบาตเบา อันนี้หากวาโทษปาณาติบาต อยางเบานี่มันไมทําใหตายในชวงระหวางกลางชีวิต 

แลวสมเด็จพระธรรมสามิสรก็ยังบอกอีกวา  คนที่โทษปาณาติบาต  ถึงแมวาจะไมมาก  
สามารถจะมีชีวิตอยูถึงปลายอายุขัย  แตวาเศษของกรรม  ของปาณาติบาตนี้ไซร  ก็สามารถจะทํา
ใหบุคคลนั้นตองพบกับความปวยไขไมสบายทางรางกายอยูตลอดชีวิต  และอีกประการหนึ่ง  จะ
ทํากิจใด  ๆ  ก็ตามทีก็รูสึกวาจะขัดของอยูตลอดเวลา  ถึงแมวางานนั้นจะทําไดสําเร็จ  ก็เรียกวา
เปนทุกขลาภ  ตองตอสูกับอุปสรรคอยูเสมอ  นี่จุดหนึ่งของปาณาติบาต  ซึ่งมีคติตรงกันขามกับคน
ที่ปฎิบัตในศีลขอนี้ได 

องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา  ถาบุคคลใดเวนปาณาติบาต  การเวนปาณาติบาตนี้ตอง
อาศัยเมตตา  ความรัก  กรุณา  ความสงสาร  เปนเครื่องประจําใจบุคคลประเภทนี้  เมื่อมีจิต
เมตตา  ความรัก  กรุณา  ความสงสาร  มีชีวิตอยูเปนมนุษยก็มีความสุข  เพราะวามีหนาตาชื่น
บาน  ยิ้มแยมแจมใสเปนปกติ  เห็นคนทุกคนเปนมิตรที่ดี เวนไวแต  ถาเขาไมดีเราก็ยับยั้งวางเฉย  
ไมใชโกรธ  ถายังไมดีแนะนํากันไมได  เราก็ไมแนะนํา  วางเฉยตามที่พระพุทธเจาตรัส  ไมใชขาด
เมตตาคนประเภทนี้เมื่อความเมตตาปรานี  ยอมเปนที่รักของบุคคลทั่วไป  จะไหนมันก็มีความสุข  
หลับก็สุข  ต่ืนก็สุข  นั่งก็สุข  นอนก็สุข  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะมันมีคนรักมาก 

หากวาเขามีเมตตามาในชาติกอน  ปราศจากโทษของปาณาติบาต  องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถกลาววา  นอกจากมีรางกายสมบูรณแบบ  ยังมีความสุข  โรคภัยไขเจ็บนอยจะพูดวาไมมี
เลยนะมันไมไดและวาคนทุกคนเกิดมาตองละเมิดกรรมชั่บางไมมากก็นอย  ถึงแมวานอยมันก็
ใหผล  แตวาผลไมมาก  จะสังเกตไดวาคนประเภทนี้เกิดมาชาติหลังนี้  มีผิวพรรณรูปรางหนาตา
สะสวย  เปนคนที่สะดุดตาสะดุดใจของบุคคลทั้งหลาย ที่ไดพึงพบเห็น  เพราะอานิสวสที่เมตตา  คือ
ความรัก 

แลวประการที่ 2  โรคนอย  รางกายสมบูรณแบบ 



แลวประการที่ 3  มีความสุขเพราะจะไปที่ไหนก็มีคนรักอยูเสมอ 
ประการที ่4 มีอายุขัยเต็ม 
ประการทีอายุขัยเต็ม 
ประการที ่5 เวลาที่จะตาย  ทุกขเวทนาไมเบียดเบียนมาก  จะตายแบบสบายๆ 
นี่วาถึงวา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  ปาณาติบาตใหแยกออกมาเปนอยางนี้ 
ตอนนี้ก็มาแยกถึงอทินนาทาน  เวลามันนอย  มันนี้เทศนไมจบศีล 5 อทินนาทาน  เวรมณ ี 

ศีลตัวนี้ก็เหมือนกัน  มันจะเกิดขึ้นกับทานไดคือตัวเวน  เวรมณี  นี่เขาแปลวาเวน  ทานมาหาพระ  
ทานมาสมทานนี่  ถาหากวาทาไมเวน  ทานสมาทานวันละแสนครั้ง  มันก็ไมไดเกิดประโยชน  
ประโยชนจริงๆ  อยูที่ตัวเวนคือการไมทําอทินนาทาน 

องคสมเด็จพระพิชิตมาร  กลาววา  เวนจากการถือเอาของที่บุคคลอื่นไมใหในอาการของ
ขโมย  ขโมยหรือปลน  หรือจี้  หรือโกง  มีเหมือนกัน  เปนอันวาศีลขอนี่จําแนกแยกออกไปตามพระ
บาลี  เพราะแยกออก  วาถาเราละเมิดผลมันจะเปนยังไง  ผลละเมิดชาตินี้มันใหผลคือชาวบานเขา
เกลียด  ถาเรารักเขา  เราขโมยเขา  เราจี้เขา เราปลนเขา  เราโกงเขา  คนที่เกลียดเราไมใชบุคคลคน
เดียว  อยางปาณาติบาตก็เหมือนกัน  ไปทํารายใครเขาคนหนึ่ง  เขาเกลียดทั้งตระกูล เกลียดทั้ง
พวก  นี่ก็เหมือนกัน  ถาเราไปขโมยใครเขาเขา  เขาไมเกลียดเพราะคนที่ถูกรักถูกขโมย  เขาเกลียด
ทั้งกลุม  ทั้งตระกูลของบุคคลผูนั้น  นอกจากเปนญาติแลวมิตรสหายเพื่อนของเขาก็พลอยเกลียด  
หาวาเราเปนคนขโมย  นี่ผลที่มันจะพึงไดคือชาวบานเขาเกลียดมากเทาไร  เราก็ทุกขมากเทานั้น 

และประการที่ 2 นอกจากชาวบานเขาจะเกลียด  ตองถูกลงโทษทัณฑตามกฏหมาย  
เปนอันวาผลอันนี้  สรางความไมสบายใจใหเกิดขึ้นกับเรา  เราไมมีความสุข  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึง
บอกวาควรงดเสีย  ไอตัวที่สรางความทุกข  ความเดือดรอน  ทวาโดยกฎของกรรมชาติหนา  ชาติ
โนนยังไมวากัน  วากันถึงชาตินี้ที่เราทําอินนาทานมาในชาติกอน  ผลที่มันจะใหในชาตินี้คือ 1.  มี
บานถูกไฟไหมบาน  และ 2. ก็มีทรัพยสินถูกลักถูกขโมย  ถูกจี้  ถูกปลน  ถูกแยง  ถูกโกง  ประการที่ 
3 บานชาวบานน้ํามาก  บานชาวบานเขาไมพัง  บานเราพังเพราะน้ํา  ประการที่ 4 ลมพัดแรงจัดๆ  
บานชาวบานเขาไมหัก  บานเราพังก็ได  หักก็ได  ที่เปนอยางนี้เพราะโทษของอทินนาทาน  เวรมณ ี 
เราไมยอมละการคดการโกง  การขโมย  การยื้อแยงทรัพยของบุคคลอื่น  นี่เปนอันวาองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงชี้โทษใหเห็น 

เอาวาทานไมแนใจก็เชิญฝกวิชชาสาม  แลวไดอภิญญาเปนเครื่องพิสูจนเพราะคําสอนของ
พระพุทธเจาไมไดสอนสงเดช  มีหลักฐานยืนยันใหพิสูจน  แตวาการพิสูจนจะมานั่งพิสูจนให
อารมณ  ที่มีกิเลสมาคิดนะมันไมได  มันจะเขาทํานองที่เรียกวา  เจาอึ่งอางที่อยูในกะลาครอบ  มัน
จะทะนงตนวาตัวเรานี่ใหญเต็มโลกเพราะตัวเบงเต็มกะลา  แตเนื้อแทจริงๆ  ถาเปดกะลาครอบออ
มันก็จะมีความรูสึกวา  ไอโลกจริงๆ  นะมันกวางใหญไพศาลมาก  มันไมเล็กตามที่เราคิด 



ขอนี้มีอุปมาฉันใด  คําสอนจขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไมไดสอนสงเดชอยาง
ที่นักปราชญสมัยนี้พูดกัน  นักปราชญสมัยนี้  ความจริงบางทานก็ดีก็รูสึกวาจะมีเฉพาะบางทาน  
ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาเมื่อเดือนที่แลว มีนาคมไดพบกับ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  วัด
สามพระยา  ไดปรารถกับทานวาเรื่องของพระเทศนนี่พระชวยกันไดดีอยางการสงเคราะหคน
ยากจนนี่ไมตองถิ่นทุรกันดารที่ไนหมันก็มีความจน  แลวที่ไหนก็มีคนรวย  คําวาคนรวยก็ไมตองรวย
เปนหมื่นเปนแสน  สักแตวารวยวันหนึ่ง  วันพระหนึ่งสลึงหนึ่ง  หรือวาขาวสารสักครึ่งลิตรนอยกวา
คร่ึงลิตร  ถามีจิตเมตตา  ถาพระเปนตัวแกนตั้งกระบุงตะกราขึ้นใหชาวบานเขามาทําบุญ  ไดแลวก็
ไปสงเคราะหคนที่มีความยากจนคนยากไรอดอยาก  ถาวัดทําไดอยางนี้ทุกวัด  ก็จะเปนการ
สาธารณประโยชน  ชวยคนมีความสุข  อยางนอยที่สุดก็จะเห็นวาโจรมันนอยลง  เพราะคนเขาไม
อด  คนที่เปนโจร  เพราะความอดอยาก  นี่ก็มีมาก  แตบางคนเด็กหนุมๆ เห็นวาการปลนเขา จี้เขา  
เปนการหากินโดยสะดวก 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ทานบอกวา  คุณมหาไอพระนี่จะใหมันตรัสรูเองไมไดหรอก  
จะตองไปแคะหูมัน  อยาวาแตพระบานนอกเลย  แมแตพระในกรุงเทพฯ  ที่เปนผูหลักผูใหญ  เปน
พระราชาคณะในมหาเถรสมาคม  ก็ใหมันตรัสรูเองไมได ถมทานวา  ถางั้นตั้งไวทําหอกอะไร  ทานก็
บอกวาก็ต้ังไปตามระเบียบในมหาเถรสมาคมเอง  ทานก็แคะแลวแคะอีก  ไมคอยขยับตัว 

เปนอันวา  สมเด็จพระพุทะโฆษาจารย  นั้น  งานสาธารณประโยชนนี้  ทานทํามาตั้งแต
เปนเปรียญ 9 ประโยค  คือ  มหาพื้น  ยังไมเปนพระราชาคณะ  จนกระทั่งเวลานี้ทานเปนสมเด็จ  
และการรับยศนี่ทานไมรับเสียสามเที่ยว  เลื่อน ไมยอมรับสามครั้ง  และตอนที่จะเปนสมเด็จนี้ก็จะ
ไมยอมรับถึงสองครั้ง  ผลที่สุดหนีไมไดเขาตั้งให  ก็ถือวาเปนพระที่มีกําลังใจดี  ไมคิดอยูในโลก
ธรรม 

เปนอันวาถึงแมวาพระทาน  ก็มีความไมเขาใจเรื่องการสาธารณประโยชนมันก็ยากสํารหับ
บรรดาทานพุทธบริษัท  เมื่อกี้นี้เราพูดกันถึงวาโทษของอทินนาทานเมื่อตัวอทินนาทานที่มันจะเกิด
มาไดก็อาศัยเหตุควมจนเปนตนเหตุ  แตบางคนที่มีความเลวเปนอาชีพประจําใจก็ยกไว  แตวามี
สวนมากที่จําเปนจะตองลัก  ตองขโมยเขา  ก็เพราะความจนเปนเหตุ  บางที่ตัวทนได  แตลูกตัว
เล็กๆ ตาดํา ๆทนไมไหว  สงสารลูกนอยมันจะอดตาย  จําตองลัก ตองขโมยเขา  อันนี้ก็พบหลายคน 

นี่แหละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน  ไอกรรมประเภทนี้มันก็มาจากไหน มาจากในสมัยชาติ
กอน  มาจากโทษของอทินนาทาน  แลวก็มาขาดจากความเมตตาสมมุติ  ถาเราไมพูดกันถึงโทษ
ของอทินนาทาน  ถาเรางดเวนโทษของอทินนาทานได  การจะงดเวนในโทษขอนี้ไดมันก็ตองมีธรรม
เปนปฏิปกษกัน  เหมือนกันปาณาติบาติ  เราจะงดเวนจากปาณาติบาติไดตองมีเมตตาปรานี  
เขาเปนเครื่องประคับประคอง ถาไมมีความเมตตาปรานีเปนเครื่องประคับประคอง  การงดเวนจาก
ปาณาติบาติ  มันก็มีไมได 



ฉะนั้นการที่จะงดเวนจากอทินนาทาน  ก็ตองมาจากเหตุ 2 ประการคือ 1. สันโดษ  มีจิต
ประกอบไปดวยธรรม  มีความพอใจยินดี  เฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม  แตวา
สันโดษตัวนี้เปนตัวยับยั้งเทานั้น  มไใชตัวหักลางอทินนาทาน  เพราะอทินนาทานนั้นมันเปนตัวโล
ภะ  ที่มีความรายแรงมาก 

ฉะนั้น  การที่จะกําจัดอทินนาทานไดจริงๆ นี่ ก็ตองอาศัยทานการให  อยางที่บรรดา
ทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจ  เอาวัตถุทานมาถวายแกพระสงฆหรือใหกับคนที่ยากจน  ใหกับสัตว
เดรัจฉาน  โดยที่เราให  เราไมหวังผลตอบแทนในชาติปจจุบัน  ถือวาเราใหดวยการสงเคราะห  นี่เรา
มองกันอยางเผินๆ ก็ถือวาคนนี้เปนคนใจดี  มีความเมตตาปรานี  ผลอาจจะไดเพียงเทานี้  การที่
กลาววา ทานัง  สัคคโส ทานัง  ทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค  แตเนื้อแทจริงๆ ผลของทาน  ตัวนี้
นั้นยังเขาไปตัดอทินนาทาน  โทษของอทินนาทานในเบื้องหนา 

แลวก็ประการที่ 3 ทานการใหนี้ เขาไปตัดโลภะ  ซึ่งเปนรากเหลาของกิเลสเปนเหตุใหทาน
ทั้งหลายเขาถึงซึ่งนิพพานไดโดยงาย 

สมมุติวาถาเรางดจากอทินนาทานได  ดวยเหตุคือ 1. สันโดษ  สันโดษนี่ตัวยั้งแลวการตัด
ดวยการใหทาน  ผลจะเปนยังไง  ผลของการใหทาน  คือวาไมละเมิดอทินนาทานในขอนี ้ ถาเราเกิด
ทําไวในชาติกอน  บังเอิญชาตินี้  เราเกิดมาแบบนี้ไฟมันก็ไหมบานไมเปน  ขโมยเขาบานไมถกูแลวก็
ลมพัดมาเทาไร  บานมันก็ไมพังน้ําจะมาสูงสักเทาใดก็ตามที  มันก็ไมสามารถจะทําลายบานเราได  
รวมความวาอันตรายเกิดจากภัย 4 ประการไมมีแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกว  ก็ยังตรัสวาผล
ของทานเปนปจจัยใหคน  บุคคลผูนั้นมีทรัพยสินสมบูรณ  ฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้  สมเด็จพระ
ชินศรีจึงกลาววา  การที่มีฐานะไมเสมอกัน  ก็เพราะกรรมเปนเครื่องจําแนกสัตว 

วันนี้วากันไปวากันมา  ศีลขอที่ 2 ก็ไมทันจะจบ ถาวากันจริงๆ 30 นาทมีนักไ็มจบ มนักห็มด
เวลาแลว  เปนอันวาวันนี้  ขอบรรดาทานสาวกขอองคสมเด็จพระประทีปแกว  แมแตการจําแนก
ทานในศีล 5 ประการ มันไมถึง 5 แค 2 สองมันก็ยังไมละเอียดพอ  ถาจะวากันจริงๆ  30 นาที  มันก็
ยังไมจบ  เอากันพอเขาใจ  หวังวาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ต้ังใจมาบําเพ็ญกุศล  คงจะไมคิด
วาตองการบุญเฉพาะเวลาที่เรานั่งอยูที่นี่  คงจะตั้งใจรักษาความดี  จิตใหเปนบุญเปนกุศลตลอดไป  
จนกวาจะตาย  เพราะวาชีวิตของเรานี่ไซร ที่พอเกิดมาแลวมันยอมละเมิดชั่วบาง  เปนบางประการ  
ทานกลาววา  จิตเต  ปาริสุทฌธ สุคติ  ปาฏิกังขา  ซึ่งแปลเปนใจความวา  กอนจะตาย  ถาจิตใจ
ของเราบริสุทธิ์  อยาไปเอาเวลาจะตายนะ  ตองฝกความบริสุทธิ์ไปกอน  ถาไปฝกเวลาจะตายก็ลง
นรกทุกรายนะอารมณมันทําไมไหว  กอนที่เราจะพึงตายนับแตบัดนี้เปนตนไป  รักษากําลังใจให
บริสุทธิ์  คือต้ังอยูในอารมณของกุศล  เทานี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชน  เอาในสมัยเกิดเปนมนุษย 
คร้ังนี้ก็ได คืออยากจะเปนคนสวย  อยากจะเปนคนมีโรคนอยก็ทรงปาณาติบาต  เวนปาณาติบาต  
อยากจะมีทรัพยสินมาก  ไมมีภัยอันตรายก็รักษาศีลขอที่ 2 คืออทินนาทาน 



สําหรับวันนี้  การแสดงพระธรรมเทศนา  ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้  เพราะวาไปเวลาก็
หมดแลว  ในที่สุดพระธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพขอตั้งสัตยาอธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย  มี
พระพุทะรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  หากพึงประสงคส่ิงใด  ขอใหไดส่ิง
นั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ 

 
หลวงพอสนทนาเรื่องบังสุกุลหลังเทศน 
การฟงบังสุกุลนี้  กอนนั้น  เมื่อวานเราก็พูดไปทีแลว  ก็บอกวาพระทุกองคเวลาบังสุกุลก็ให

คิดวาบังสุกุลตัวเอง  ไมใชบังสุกุลผี  ญาติโยมเหมือนกัน ก็ฟงแลวก็ต้ังใจไปดวยวา  ศัพทบังสุกุลนี่
เปนศัพทถึงนิพพาน  เปนตัวตรงที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส  ที่พระบอกวา  อนิจจา  

วตะ  สังขารา  สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  เราก็คิดวาเกิดมารแลวมันไมทรงตัวเห็นชัด อุปปาหว
ยะ  ธัมมิโน  เกิดแลวมันก็เสื่อมไปทุกวัน  อุปปชชิตวา  นิรุชณันติ  ในที่สุดมันก็ตาย  แตขอ
สุดทายนี่ พระอินทรตรัส  เวลาที่พระพุทธเจานิพพานแลว  ทานมาถึงทานก็ตรัสพระก็เลยเอามา
รวมกันไววา  เตสัง วูปสโม  สุโข  การเขาไปสงบกายนั่นชื่อวาเปนสุข  คําวาการสงบกาย  
หมายความวาเราไมมีในขันธ 5 ไมใชหมายถึงตาย  ไอตายจริงๆ  ถากิเลสมันยงัมอียู มนัไมสุขหรอก  
มันลงนรก  มันทุกขกวานี้ 

คําวาการสงบกาย  เพราะวาพระพุทธเจานี่กอนที่นิพพาน  ทานสงบกายมาแลว  สงบกาย
มาตั้งแตรันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  นับต้ังแตวันนั้นเปนตนมา  การเห็นวารางกายเปนเรา  
เปนของเรา  เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา  ไมมีในพระพุทธเจา  พระพุทธเจาถือวารางกายเปน
เพียงธาตุ 4 ธาตุน้ํา  ธาตุดิน  ธาตุลมธาตุไฟ  ประชุมกันเทานั้น  เปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว  เรา
จริงคือจิตที่เต็มไปดวยความบริสุทธิ์ หรือวาเปนไปดวยความสกปรก  ถาจิตบริสุทธิ์ที่สุดก็ไป
นิพพานสกปรกก็ไปอบายภูมิ 

ฉะนั้นการที่ทําใหจิคบริสุทธิ์จริงๆ มีตัวอยูตัวเดียวคือตัดกาย  ถาจิตสงบในกายเสียตัว
เดียว  เราถึงนิพพาน  พยายามคิดใหดีวารางกายนี้  มันไมใชเรา  ไมใชของเรา  อยาไปวาแบบ
นกแกวนกขุนทองนะ  ใหนึกใหเห็นจริงๆ  ตัดไดจริงๆ ความยุงจิตมันไมมี  เห็นวารางกายไมใชเรา  
ไมใชของเรา มันจะพังไมหวง  รางกายเราก็ไมหวง  รางกายคนอื่นก็ไมหวง  ในดานการเมตตาปรานี
เปนของธรรมดาเราทําเพื่อเราเปนสุข  เขาจะสุขหรือไมสุข  เราใหเขา  เรามีกิน  เราใหเขา  เขามีใช
แตวาใจเราเปนสุข  ดวยจิตของเราหมดกิเลส  จึงหมดโลภะ  มีเมตตา  นี่เปนปจจัยใหเราถึงนิพพาน 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดตรัสวา  อนิจจา  วตะ  สังขารา  สังขารทั้งหลายไม
เที่ยงหนอ  อุปปาทวยธัมมิโน  เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป  อุปปชชิตวา นิรุขฌันติ  เมื่อเกิดขึ้น
แลวก็ดับไป  นี่เวลาพระเณรแตละคนนะคิดอยางนี้  มองดูศพกับมองเรา  เขาใหมองตัวเอง  แลวก็



มองศพเทียบกัน  ไมใชนั่งบังสุกุล  ต้ังราคาศพอาจารยหงา  และไอหาเสียงดังใหไดสลึงเดียวหรือไง  
ไอระยํานี่มานั่งแชงตาหงาตาหงาแกไปไหนก็ไมรู  ไอคนแชงดันไปนรกไปเลยใชไหม  อาว  ต้ังใจวา
เอาเที่ยวเดียวนะ  อนิจจา  วตะ  สังขารา  อุปปาทวยธัมมิโน  อุปปชชิตวา  นิรุชฌัมนติ  
เตสัง  วูปสโม  สุโข 

 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง อานิสงสของศลี 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที ่16 เมษายน  2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
กัมมัง  สัตเต  วิภชตีติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงสัทธรรมเทศนาในธัมมิกคาถาพระบาลีที่องคสมเด็จ

พระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทะเจา  ตรัสเปนพุทธภาษิตวา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  ซึ่ง
แปลวากรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตวตอ  เพราะเมื่อวานไดเทศนถึง  ปญจเวร  มาเพียงแค 2 
ขอ  วันนี้ก็ขอสรุปใหหมดทั้ง 5 ขอ ความมีวา 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  การเกิดของบรรดาสัตว
ทั้งหลาย  ที่เปนมนุษยก็ดี  เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี  มิใชจะสิ้นสุดกันเพียงชาตินี้  เมื่อตายแลว  ถา
หากวากรรมที่เปนอกุศลยังมีอยู  สมเด็จพระบรมครุก็ตรัสวา  ยังตองไปเสวยผลของกรรม  ที่เปน
กุศลและอกุศลตอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดมาในชาตินี้  จะตองรับผล 2 ประการ  กลาวคือ  
เปนผลทั้งของกุศลและผลของอกุศล  ถาตายจากความเปนคน  จะรับผลแตเพียงฝายเดียว  นั่นก็
คือหมายความวา  ถาจิตเปนอกุศลเวลาตาย  ก็จะรับผลของอกุศล  ไดแก  อบายภูมิ 4 มีการเกิด
เปนสัตวนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉาน  จะมีแตความทุกขฝายเดียว  ถาไปเกิด
เปนเทวดา  หรือพรหม  จะเกิดมีผลเปนสุขฝายเดียวการเกิดเปนมนุษยนี้มีผลทั้ง 2 ประการ  คือ
เปนเศษกรรมทั้ง 2 อยาง  เศษกรรมที่เปนกุศลก็ใหผลดวย  เศษกรรมที่เปนอกุศลก็ใหผลดวย 

ฉะนั้นบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้  จึงมีสภาพไมทรงตัว บางคราวก็มี
ความสุข  บางคราวก็มีความทุกข  บางครั้งทําดี  และไดรับผลมีความเดือดรอน  บางคนทําความ
ชั่วมีผลเปนสุข  ทั้งนี้ก็เพราะวากรรมที่เปนกุศล  อกุศล  ใหผลไมสม่ําเสมอกัน  หมายถึงวา  
กาลเวลาที่กุศลและอกุศลใหผล  ฉะนั้นเรื่องนี้มีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนมาปรารภทุกป  วา



ความดีที่เกิดมาในชาตินี้ก็ทําทุกอยางมีการใสบาตรหนาบาน ทําบุญใหทาน  ทอดกฐิน  ทอดผาปา  
สรางวิหารการเปรียญทําทุกอยางแตทวาบุญไมไดชวยใหมีความสุข คือรางกายมีความทุกข 

ขอนี้ก็ขอนําเอาพระธรรมเทศนา  ขององคสมเด็จพระชินวรวาดวย  ปญจเวร 5 ประการ  
วันนี้ขอสรุปต้ังแตขอตนถึงขอทายแตโดยยอ  เมื่อวานนี้รูสึกวาจะอธิบายมากเกินไป  แตวาคําวา
มากมันก็ยังนอยเกินไปนั้นแหละจะขอบอกวาตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  กลาวถึง  
ปญจเวร 5 ประการ  ไดแก  ศีล 5 เพราะวา  ถาบุคคลใดรักษาศีล  5 ได  ครบถวน  มีอารมณจิต
ทรงตัว  เมื่อขณะที่มีชีวิตอยูก็ทรงศีล 5 บริสุทธิ์  เวลาใกลจะตายก็ยังรักษาศีล 5 อยู  อยางนี้องค
สมเด็จพระบรมครูตรัสวา  ตายไปแลวไมตองตกอบายภูมิทั้ง 4 ถึงแมวาในกาลกอนจะทําความไม
ดีมามากก็ตาม  ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบางเปนพรหมบาง  เพราะการรักษาศีลมี
ผลไมเทากัน  บางคนรักษาศีลเพียงแคมีอารมณจิตทรงศีลใหคงอยู  เรียกวารักษาศีลแบบเบาๆ  
แตทวาศีลไมขาด  อยางนี้ตายแลวไปเกิดเปนเทวดา 

บางคนรักษาศีล 5 แตรักษาอยางเครงครัด  คําวาเครงนี่จิตใจมัธยัสถระมัดระวังอยูเสมอ  
เกรงความบกพรองของศีล  นึกถึงศีลข้ึนมาคราวไรใจก็เปนสุขอยางนี้ชื่อวาเปนผูมีฌานใน  สีลา
นุสสติกรรมฐาน  อยางนี้ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนพรหม  เปนอันวาถารักษาศลี 5 บริสุทธิ ์ 
เกิดในระยะแรกของชีวิต  จะเลวแสนเลวเทาใดก็ตาม  แตวาเวลาที่ทรงศีลไวได  เวลาตายก็ต้ังใจ
รักษาศีล  อยางนี้ไมมีทางลงทุคคติ  มีนรก  เปนตน  แตทวาตองระวังเมื่อเปนเทวดาหมดอายุเปน
พรหมหมดอายุ  หมดบุญวาสนาบารมี  ถาเปนเทวดาหรือพรหมที่ประมาทในความด ี กล็งนรกเปน
เหมือนกัน  ลงจากพรหม  ลงจากสวรรคก็ไปนรกกันเลย  แตก็มีหลายทานที่มีอกุศลมากอยางยอง  
ถึงกับอาจิณณกรรม  อาศัยเมื่อเวลาจะตายนึกถึงพระพุทธเจา  ตายแลวไปเปนเทวดาถาตองจาก
เทวดาก็ตองลงอเวจีมหานรกแตทวาคนที่มี  พุทธานุสสติกรรมฐาน  เปนอารมณ  จะเปนคนก็ดี  
จะเปนเทวดาก็ดี  จะเปนพรหมก็ดี  จะไมพนกําลังของพุทธเจา  อยางทาน  สุปติฏฐิตเทพบุตร  
องคนั้นแทนที่จะจุติลงอเวจีมหานรก  กอนหนานั้นเพียงแคนิดเดียว  ก็ไดพบกับองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  เพราะอาศัย  พุทธานุสสติกรรมฐาน  ที่ประจําใจเกิดไปพบพระพุทธเจาเมื่อ
นั้น  เมื่อฟงเทศนจากพุทธเจาแค  อุณหิสวิชัยสูตร  จบเดียว ทานผูนั้นตัดกรรมที่เปนอกุศลได
ทันที เปนพระโสดาบัน  เปนอันวาบาปอกุศลทั้งหมดนั้นที่ทํามาแลวยกเลิก  ใหผลไมได เปนเทวดา
ตอไป  และก็บําเพ็ญบารมีเพื่อพระนิพพาน  นี่วากันถึงเรื่องกุศล  และอกุศลที่ตายไปแลว  มา
ใหผลคนละอยางกับความเปนมนุษย  ทีนี้การเกิดเปนมนุษยนี่ เรารับผล 2ประการวันนี้ขอเทศนแต
โดยยอเพื่อความเขาใจ 

เมื่อวานนี้เทศนอทินนาทาน  วันนี้ก็ขอตอไปนิดหนึ่งวา  คําวา ปญจเวร  5 ประการ  นี้ 
หมายความวาความชั่ว 5 อยาง  แตความชั่วมันมีมากกวานี้  แต  5 อยางนี้มันมีความสําคัญ  ขอ 
1.  ที่พระพุทธเจาทรงแนะนําวา  ทุกคนตองการมีความสุข  ใหละจาก  ปาณาติบาติ  



ปาณาติบาตนี่จะทําไดเพราะมีจิตใจโหดรายขาดความเมตตาปรานี แตโทษของปาณาติบาตนี้ที่
เราเกิดมาแลว  จะตองมีความปวยไขไมสบาย  รางกายมีโรคภัยไขเจ็บรบกวน 

และประการที่ 2 รางกายตองกระทบกับวัตถุที่เขาไมพึงปรารถนา  ทํารางกายเปนแผลบาง  
ถูกทรมานบาง  หรือตายในระหวางอายุ  อายุยังไมถึงอายุขัยบางนี่เปนเรื่องของโทษปาณาติบาต  
ที่เราฆาสัตวตัดชีวิตมาในชาติกอน  เร่ืองตกนรกเรายังไมพูดกัน  แลวถาหากวาเราเวนคนที่เขาเวน
จากปาณาติบาติ  เพราะจิตเขาสะอาดมาในกาลกอน  แต  ปาณาติบาตินี่จะเวนไดเพราะจิต
เมตตา  กับกรุณาทั้ง 2 ประการ  คือจิตมีความคิดถึงชีวิตเขาชีวิตเรา  ความรูสึกเขา  ความรูสึก
เรารางกายของเราไมตองการใหใครมาทํารายเพียงใด  เราก็ไมทํารายเขาเพียงนั้นแตวานี่มีจิต
เมตตา  ความรัก  นี่ทั้งนี้หมายถึง  ต้ังแตสัตวเล็กถึงสัตวใหญ  คนที่เวนจากปาณาติบาติ  หรือวา
ทําปาณาติบาตนอย เวลาที่เกิดมาในชาตินี้  เพราะอาศัยจิตที่มีเมตตา  รูปรางหนาตาทรวดทรงเขา
ก็สวย  นอกจากความสวยแลว ยอมเปนที่รักของคนอื่น  เพราะผลของเมตตา  โรคภัยไขเจ็บอาจจะ
มีบาง  เพราะคนเกิดมาทุกชาติ  ไมทําปาณาติบาตเลยมันก็ไมมี  ทํานอยโรคภัยมันก็เบียดเบียน
นอย อายุก็ยืนยาว  อันนี้จําไววา  ถาเรามีความเดือดรอนทางรางกายในชาตินี้  จงรูตัววาชาติกอน
เราสรางความชั่ว  คือปาณาติบาตไวมาก  ฉะนั้นเมื่อรูแลวเราก็คิดวาชาติหนาจงไมมีตอ  คือเวน
จากกรรมอันชั่วขอนี้เสีย 

ขอที่ 2 อทินนาทาน  เรามีทรัพยสิน  ขโมยมันขอบลักมันชอบปลน  ชอบจี้เดี๋ยวก็ไฟไหม
บาน เดี๋ยวก็น้ําทวมบาน  เดี๋ยวก็ลมพัดใหบานพัง  ไอนี่มันก็มาจากโทษอทินนาทาน  ชาติกอนเรา
ไปโกงเขาบาง  เราขโมยเขาบาง  ใชอํานาจขมขู  เอาทรัพยสินเขามาไดโดยไมชอบธรรมบาง  กรู็ตัว
ไว  รูตัวไววาชาติกอนมันเลวแบบนี้ชาตินี้ผลมันจึงมาถึงเราแบบนี้  ชาติหนาก็ไมควรจะใหมียับยั้ง
มันเสีย  ถาเรายับยั้งโทษอทินนาทานได  การยับยั้งมาจากอะไร  การยับยั้งก็มาจากเมตตาความ
รักกรุณาความสงสาร  เห็นอกเห็นใจเพื่อนบานเหมือนกัน  นอกจากนั้นก็เพิ่มอารมณ สันโดษ  คือ
ยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม  ถามีใจประกอบดวยองคทั้ง 3 ประการ  นี่มันจึง
จะเวนอทินนาทานได  ถาคนที่เขาเวนจากอทินนาทานในกาลกอนมาแลว  ที่พระพุทะเจาวา  สีเล
นะ  โภคสัมปทา  นั้นก็หมายความวา  เกิดมาชาตินี้นะ  ทรัพยสินของเราอาจจะมีไมมากเทามหา
เศรษฐี  แตทวามีความปรารถนาสิ่งใด  ส่ิงนั้นสําเร็จผล  ตามทีตนตองการทุกอยาง  แมแตเงิน
เหลือในคงคลังในกระเปามันมีไมมาก  แตมีความตองการขึ้นมาเมื่อไร  มันไดเปนเหตุตองไดอยู
เสมอนี่ประการหนึ่ง 

แลวประการที่สอง  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  เขาทีทรัพยสินสมบรูณแบบ  
มีความสุข  คําวามีความสุขในทรัพยก็หมายความวา  โจรไมปลนขโมยไมลัก  คนไมโกง  ไฟไมไหม
บาน น้ําไมทวมบานใหพัง  ลมไมพัด ไมทําลายบานใหสลายไป  นี่เปนอันวา  ถาใครมีโทษประเภท
นี้ทั้ง 2 ประการอยางที่กลาวมาก็จงรูตัววาเราทําความชั่วประเภทนั้นไว  แลวก็จงอยาไปนั่งเจ็บใจ



กันบุคคลที่เขาทํากับเรา  จงคิดวานี้เราทําเขาไวกอน  เมื่อเขามาสั่งสอนตักเตือนเรา เราก็จํา  เรา
จะไมทําความชั่วอยางนั้นตอไป  และผลมันก็เปนสุข 

ขอที่ 3  กาเมสุมิจฉาจาร  องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา  โทษของกาเมนี่  เราเกิดมา
ชาติที่มีลูกมีหลาน  มีบริวารดื้อดาน ไมอยูใตบังคับบัญชา  ก็เนื่องมาจากโทษ  กาเมสุมิจฉาจาร  
ในชาติกอน  องคสมเด็จพระชินวรกลาววาเพราะวาเราเปนคนอื่น  เมื่อเนาดื้อ  คือถือวา  การ
กระทํากาเมเปนกีฬาสําหรับจิตสําหรับจิตที่เราจะพึงทํา  เมื่อเราดื้อมาแลว  ผลแหงความดื้อมันก็
ตามมาหาเรา  มาเกิดชาติใหม  คนใตบังคับบัญชาทั้งหมดก็เลยดื้อทั้งหมด  ฉะนั้นองคสมเด็จพระ
บรมสุคตจึงกลาววา  ถาเราไมตองการใหผลประเภทนี้มีแกเราในชาติตอไป  องคสมเด็จพระจอม
ไตรตรัสวา  ก็ตองอาศัยเมตตาความรักเหมือนกัน  กรุณาความสงสารแลวก็สันโดษ  ยินดีเฉพาะคุ
สามีภรรยาของเราโดยเฉพาะ  อยาไปยุงกับ กาเมสุมิจฉาจาร  ถาหากวาเราเวนจอนี้เสียได  จะ
เกิดไปในชาติใดก็ตามที  จะมีบริวารมาก  บริวารนอยก็ตาม  ทุกคนจะอยูในโอวาทอยูในบังคับ
บัญชาเปนปกติ  นี่ชื่อวาเปนผลของคนที่รักษาศีลในขอ กาเมสุมิจฉาจาร 

ขอที่ 4 องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  มุสาวาท  จงเวนคนที่กลาวคํา มุสาวาท  มาใน
กาลกอน ไอมุสานี่ไมใชอยางเดียว มันเปนมุสาดวย  วาจาเลวดวย มุสาวาท คือ  วาจาที่พูดไมจริง 
1 มุสาวาท  วาจาหยาบคาย 1 และก็วาจาสอเสียดยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน 1 พูดแตวาจาที่
ไรแระโยชน ไมมีคุณ  มีแตโทษหาเรื่องหาราวไมได  เอาสาระความเปนจริงไมได  วาจาทั้ง 4 
ประการนี้  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  ถามีกับใครในชาติกอน  เกิดมาชาตินี้  องคสมเด็จพระ
ชินวรใหพิจารณาวา  คนประเภทนั้นนะ  จะไปพูดกับใครก็ไมมีใครเขาอยากจะเชื่อ จะถือ  
หมายความวา เสียงของเขาไมมีราคา 

แตองคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสวา  ถาหากวาเขาเวนจากวาจาประเภท 4 ประการนี้
มาแลว  สมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา  บุคคลนั้นเปนคนปากหอม คําวาปากหอมไมใชไปดมปาก 
ไมใชหมายถึงกลิ่นปาก  หมายความวา  วาจาที่เขาพูดอะไรออกไปนี่มันเปนผลทุกอยางคนทุกคน
อยากจะฟงคนทุกคนอยากจะเชื่อไมอ่ิมไมเบื่อในการฟงวาจาคําพูด  นี่ในหนึ่งก็กลาววา  วาจาของ
เขาเปนเสียงทิพย 

ขอที่ 5  องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา คนที่เกิดมาในโลกนี้เปนโรคประสาท  เปนคนสติส
ตังไมคอยจะสมบูรณแบบบาง  คนประเภทนี้  มีโทษมาจากชาติกอน  เนื่องจากดื่มสุราและเมรัย  
ชอบใจใหมีน้ําเมาขาดสติสัมปชัญญะเรื่องตกนรกเราไมตองพูดกัน  เราพูดกันแตเพียงชาตินี้ไว  
เกิดมาแลวเปนโรคประสาทบาง สติสตังไมคอยจะสมบูรณแบบบาง  เปนบาบาง  มาจากการดื่ม
สุราและเมรัย  ถาเราตองการใหส่ิงทั้งหลายเหลานี้ ไมมีกับเราในชาติตอไป  มันก็ตองเวน  และก็
เวนทุกชาติ 



เปนอันวาที่นําเรื่องราวมานี่ก็เพราะวา  เห็นบุคคลทั้งหลายมานั่งบน  วาทําบุญทํากุศลใน
ศาสนาขององคสมเด็จพระทศพล  บุญไมไดเคยชวยเลย  บาตรก็ใสสังฆทานก็ถวาย  ผาปาก็ทอด  
กฐินก็ทอด โบสถวิหารการเปรียญก็ทํา  ธรรมก็ปฏิบัติแตวาทานผูนั้น  ทานมาพูดเอาสมัยนี้  ทาน
ไมไดนึกถึงตัวทานวา เมื่อกอนนี้ทําความชั่วอะไรไวบาง  ฉะนั้นจึงนําเรื่องนี้มาสรุปใหแกบรรดา
ทานพุทธบริษัทฟงวันนี้ไมใชสํานวนพิเศษ  ใชภาษาสั้นๆ จะไดจํางายๆ  วาจงพยายาม  ถา
ตองการมีความสุข  จงพยายามเวนปญจเวร 5 ประการ  อยาใหมีกับเราตอไปอีก  ไอที่
แลวก็ใหมันแลวกันไป  อยาไปสรางใหม  ถาเราฆาสัตวเล็ก 1 ตัว  จงทราบวาอันดับแรก  ผลที่
เราตองรับก็คืออบายภูมิ  มีนรกกอน  จากนรกมาเราก็มาเปนเปรตจากเปรต  ก็มาเปนอสุรกาย 
จากอสุรกายเราก็มาเปนสัตวเดรัจฉาน  พอเกิดเปนคนโรคภัยไขเจ็บมันก็มาเบียดเบียน  แตฆามาก
ชีวิตเราก็ส้ัน  หรือมิฉะนั้นเราก็ถูกทํารายรางกายบาง  ถูกเขาฆาบาง  ใหรูสึกวาไอกรรมที่เรามี
ความทุกขในชาตินี้  มันมาเพราะเหตุนี้ 

ประการที่ 2 ทรัพยสินของเราที่ตองหาย ตองเสียไป  ถูกไฟไหม  ถูกลมพัดถูกน้ําทวม  ถูก
ขโมยขโจร  ก็เพราะวาวาเราขโมยเขามากอน  ถาเราไมตองการใหเราจะถูกของหาย อยางนี้เราก็
เลิกเสีย  ใหทานแทน มีการบริจาคแทนเปนการยันเขาไว  ใจมันจะไดไมโลภ  มีความเมตตาปรานี
เขาไว  ใจมันจะไดมีคิดจะทํา 

ขอที่ 3 เรามีบุคคลไดบังคับบัญชาวา ไมไดด้ือดาน  นี่มาจากไหนกาเมสุมิจฉาจาร  ชอบ
เจาชู  มัวเมาในกามารมณ  มันวิเศษวิโสอะไรนักหนา  มันก็สรางแตความทุกข  สรางแตความชั่ว  
เกิดมาแลว  ถาอาการอยางนี้มันปรากฏวาคนใตบังคับบัญชาของเราดื้อดานนั้นคือเราเลว  เราก็
ควรตัดความเลวตัวนี้เสีย  วาเราจะไมทํามันตอไป  ชาตินี้เปนชาติสุดทายที่เรารับจะมีกรรมชั่ว  
ตอไปผลช่ัวๆ อยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก  ใหรูตัว  จะไปนั่งบน มีคนชอบโทษพระ 

แลวก็ประการที่ 4 คนที่พูดไมมีใครเชื่อนะ  เพราะไมมีชาวบานเขาอยากเชื่อเพราะวาจา
เสีย  พูดไมจริง  พูดหยาบ  ยุแยงตะแคงแวะใหชาวบานเขาแตกราวกันชอบนินทาวาราย  แลว
กลาวคําเหลวไหลไรประโยชน  นี่มันเปนโทษใหเราเกิดมาแลวพูดไมมีใครอยากจะฟง ทุกขแสน
ทุกข  ปรารภความทุกขใหขาวบานเขาเห็น  ก็ไมมีคนเห็นใจ  จงรูตัวไอความจัญไรประเภทนี้เกิดมา
จากความชั่วของเรา 

แลวก็ถาเปนโรคปวดหัว  เปนโรคประสาท  สติสตังไมสมบูรณ  จําอะไรไมคอยได  เปนบา
เปนคลั่งก็มาจากสุราและเมรัย 

นี่เปนอันวา  สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  กัมมัง  สัตเต  วิภชติ  กรรมยอมเปนเครื่อง
จําแนกสัตว  แยกออกไปใหเห็นแลว แตวากรรมไมไดทํา  ไมไดมีแตเทานี้  พรุงนี้ปใหม  วันนี้ก็จะ
ขอเทศนอานิสงสกรรมอาจารยหงาสักเล็กนอย  เหลือเวลา 5 นาที  ดีไหม  ในฐานะที่มรณภาพไป



แลวจะเผาในวันพรุงนี้  ตายหรือยังอาจารยหงา  ก็ดูตัวอยางพระจักขุบาล  การเกิดมาเปนคนนะ  
มันรับผล 2 ประการ 

ทานจักขุบาล  นี่  ทานตาบอดพรอมกับความเปนพระอรหันต  ไมใชอาจารยหงาหรอก
นะ  ทีนี้อาจารยหงาไปเจอะ  พระจักขุบาล  ไปกราบพระอรหันตหงากันดีกวา  หรือวา  ทานจักขุ
บาล  ทานเปนคนดี  สรางกุศลมาก  แตวาบําเพ็ญบารมีเพื่อความเปนอรหันต  ในวันเดียวกันนั้น
ตาทานก็แตก  แลวก็เวลาเดียวกันก็เปนพระอรหันตดวย  โทษอันนี้สมเด็จพระชินศรีตรัสวา 

ในสมัยชาติกอน  ทานจักขุบาล  นี่ทานเปนหมดตา  มีสตรีทานหนึ่งเปนโรคตา แตวา
ทานรักษาใหหายแลว  เปนโรคตาแลวเปนเศรษฐีดวย  ติดสินบนหมดไวอาจจะแรงหนอย คงตา
มองไมเห็น  หมดใสยาใหสองสามคราว  ก็ปรากฏวาหายสนิท  เมื่อหายสนิท  ไอความตระหนี่มันก็
เกิดขึ้น  คิดวาเราใหสตางคแกหมดนี่ มันมากไมยอมใหดีกวา  เมื่อหมดมาตามสัญญา  แกก็บอก
วาไมหาย  หมอตรวจ  เอะ มันหายแลวนี่  แตนี้บอกไมหายก็ดีแลว  ไมหายก็ไมตองแลวละ  หมดก็
เลยบอกวาถาอยางนั้น  เอายาขนานนี้ก็แลวกัน  หยอดแลวตาแสบนิดหนึ่ง  ชางมันเถอะ  เราดกลง
หมอไดไมเปนไร  ราคามันมาก  พอหยอดเขาไปนี่  ในตอนหลังปรากฏยายนั้นตาหายสนิท  มืดมิด
ไมเห็นอะไรทั้งหมด 

อันนี้องคสมเด็จพระบรมสุคตกลาววา  ความมีเมตตาจิตของ  จักขุบาล  สรางกุศลบุญ
บารมีมามาก แตทวาความมาเกิดเปนมนุษยนี่มันรับผล 2 อยาง  ผลของความดีของ  ทานจักขุ
บาล  เปนปจจัยใหทานบรรลุอรหัตผล  แตวากรรมที่เปนอกุศลทําใหคนตาบอก  ก็ทําให  ทาน
จักขุบาล  ทานตองตาบอด  เวลาเดียวกันและวันเดียวกัน  แลวก็เวลาเดียวกันดวย  ตามันปวด
หนักขึ้นมาก็เลยเห็นโทษของรางกายมากขึ้น  จิตก็ก็หลุดจากอาสวกิเลส  ตัดสมุจเฉทปทานเปน
พระอรหันต  เห็นวารางกายไมมี  ส่ิงที่ตองการนั้นคือนิพพาน  ใจสะอาดบริสุทธิ์  พรอมกับตาบอด
ส้ินสภาพพอดี 

นี่แหละบรรดาทานพุทะบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา คนที่เกิดมานี่มันรับผลทั้ง 2 ประการ  
ขณะใดที่เรามีผลเปนความสุข  จงคิดวานั้นผลความดีในชาติกอนเราใหผล  ขณะใดผลความทุกข
เกิดขึ้นก็รูสึกวา  นี่ผลความเลวทรามของเราในชาติกอน  ฉะนั้นเมื่อวัดกําลังใจในปญจเวร 5 
ประการ  หรือใหผลเปนประการเมื่อทราบแลวในฐานะที่ทานทั้งหลายเปนสาวกขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวนับต้ังแตเวลานี้เปนตนไป  ใหตัดสินใจวาเราจะไมละเมิดปญจเวรทั้ง 5 ประการ
สวนที่แลวก็แลวไป  จะทรงรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ผุดผอง  แตผุดผองอยางเดียวไมพอนะ  ถาเปน
เทวดาหรือพรหม  หมดบุญวาสนาบารมี  มันก็ลงนรก 

การกันนรกใหเด็ดขาด  ใหตัดสินใจตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงสอน  คิดไว
เสมอวาการทําความดีในชาตินี้ทุกอยาง  เราไมหวังผลตอบแทนจากบุคคลใดทั้งหมด  เราหวังใจ
จะปฏิเสธตามคําสั่งสอน  ขององคสมเด็จพระบรมสุคตคิดอยางเดียววา ความดีนับต้ังแตใหทาน



แกสัตวเดรัจฉานขึ้นมา  จนกระทั้งถวายทานในศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ทั้งหมดนี้เราตองการพระนิพพานจุดเดียว  ถาอารมณของบรรดาทานพุทธบริษัทมีศีล 5 บริสุทธิ ์ส่ิง
อ่ืนฉันไมตองการ  ฉันตองการพระนิพพานอยางเดียว  เขาจะหาวาบางๆ  บอๆ  ก็ชางมันเถอะ  เรา
บาไปดี  คนมันวาไปชั่วปลอยมันไป  อารมณต้ังอยูเฉพาะพระนิพพานเปนอารมณ มีศีล 5 บริสุทธิ์  
เร่ืองพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ ไมตองพูดถึงกัน  เพราะวาคนที่มีศีล 5 บริสุทธิ์  มีพระนิพพาน
เปนอารมณ ตองเคารพพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริง  แตพระเลวนี่ เขาไมไหวพระ  พวกนี้ชื่อ
วาเปนพระโสดาบัน  ถากําลังใจเปนพระโสดาบันเต็มข้ันละก็  กรรมเกาทั้งหมด  ที่เราละเมิดปญจ
เวรทั้ง 5 ประการมาแลวในกี่ชาติก็ตาม ที่ยังใหผลไมครบ  แลวก็ชาตินี้ดวย  จะไมมีโอกาสนําเราไป
เกิดเปนสัตวนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉาน  เราจะเดินทางตรงเฉพาะพระ
นิพพาน  คือเดินขึ้นไมเดินลง  ตามพระพุทธประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  วาจะเทศนอานิสงสฌาปนกิจ
อาจารยหงาเวลาก็ไมพอ  มันเลยเสียหนอยแลว  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ 
ในที่สุดธรรมเทศนานี้  อาตมาภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา  ขอตั้งสัตยาอธิษฐาน  
อางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ขอจง
อภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา  ใหมีแตความสุขสวัสด์ิ  พิพัฒนมงคล  
สมบูรณพูนผล  ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  กัมมัง  สัต
เต  วิภชติ  แปลเปนใจความวา  กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกสัตว  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจง
จําแนกกรรมที่เปนอกุศลใหพนไปจากจิต  ธรรมใดที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรวาดี  ขอทาน
ทั้งหลายผูเปนสาวกของสมเด็จพระชินศรี  จงปฏิบัติธรรมนั้นและจงมีกําลังใจเขาถึงซึ่งพระนพิพาน
ในชาตินี้  อาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกคาถา  สําหรับวันนี้ก็ขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลงคงไวเพียงเทานี้  เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 

 
หลวงพอสนทนาเรื่องการอุทิศสวนกุศล 
          
ไอที่กรวดน้ํา  อิมินา  นี่  ฉันวามาแลว  สมัยเมื่อเจริญกรรมฐานกับ  หลวงพอปาน  ใหม  ๆ  

ก็มีผีเขามายืนอยูขางหนา  นั่งอยูขางหนา  ตัวผอมกองความจริงมันเปนบวชวันที่ 2 เราก็ไมรู
ประสีประสาใชไหม  เขาก็สอน  อิมินา  เราก็ทองจนคลอง  เลยกรวดน้ํา  อิมินา  ปุญญกัมเมนะ  
อุปชฌายา  นั่นเอาอุปชฌายเขาไปแลว  อุปชฌายยังไมตายเลย  คุณุตตรา  อาจาริยู  ใหผูสวดอีก ผู
สวดก็ยังไมตายใชไหม  วาเรื่อยไปไมทันจะจบ  เหลือตั้งครึ่ง  พวกเดินมา 2 คน เอาโซคลองคอพับ
ลากไอหมอนั่นไปเลย  ไอผีนั่งอยูขาง  ไมไดให  ฮือ  พอตื่นขึ้นเชาเวลาไปบิณฑบาตกลับมาฉันขาว  
พอฉันขาวเสร็จ  ปกติพระสมัยกอน  เขาทําแบบนี้ 



เขาจะลางจานของเขา  เช็ดเรียบรอย  ใชผาเช็ด  ถาบาตรมีขาวในบาตรเขาก็เทใสกะละมัง
เสร็จ  ลางแลวก็เช็ดเองหมด  ถวยชามที่ฉันบังเอิญกับขาวหมดพระก็ลางแลวก็เช็ดเรียบรอย  ใชผา
ทําอยางนั้น 

ฉันเสร็จปกติทานจะ  ยถา  หลังจากนั้นทานก็ไม  ยถา  ทานก็นั่งเฉย  มองหนามองหลัง  
ทานก็ถามวา  ไงพอคุณ  พอ  อิมินา  คลอง  เอาแลวทานอยูกุฏิ  เราอยูปา  คนแกนี้กลางวันตามองไม
เห็นนะ  กลางคืนตาดีเหลือเกินแหละ  เปนไงพอคุณ  พอ  อิมินา  คลอง  ยังงั้นผีมันจะไดแดกเหรอ  
ฮา  ๆ  (หัวเราะ)  แกลองแปล  อิมินา  ซิ  วามันแปลวายังไงบาง  อุปชฌายแกยังไมตาย คูสวดญัติคือ 
ขายังไมตายแกดันมาให  ก็ไอผีขางหนาทําไมไมให 

เราก็แปลไมเปนนะ  ใชไหม  ความจริงนี่  อยาพูดดังไปนะ  เดี๋ยวทานจะไดยินนะ  คือ
ความผิดมันอยูที่ทาน  ทานไมสอน  ปลอยใหเราเลนเปนครูใชไหม  (หัวเราะ)   

ก็ถามวาหลวงพอแปลวาอยางไรละครับ  ทานเลยแปลใหฟง  ก็เลยบอกหลวงพอไมไดแปล
ใหผมฟงกอน  ผมก็ไมรูเหมือนกัน  เออ  นากลัวขาจะผิดจริง  ๆ  วะ  ขาไมไดแปลใหแกฟง 

ทานก็เลยบอกวา  ทีหลังอยาเอาอยางนั้นนะ  ถาผีเขามาละก็  ผีนะมันอยูนานไมได บางที
มันก็หลบหนาเขามานิดหนึ่ง หรือมันไมหลบหนามา ถามานั่งใกลเราทุกขเวทนาอยางเปรตนี่ไฟมัน
ไหมทั้งตัวหอกดาบมันฟนเวลาที่เราเจริญกรรมฐานอยูไอบุญของเรานี่  สามารถจะชวยใหมันมี
ความสุขได ถามันมานั่งขางหนาเราใกล  ๆ  เรานี่ไฟมันดับ  หอกดาบมันจะหลุดไป  แตวามันจะอยู
นานไมไดหรอก  ตองอยูเร็วมันจะตองไปรับโทษ 

เวลาที่จะอุทิศสวนกุศล  ใหวาเปนภาษาไทยชัด  ๆ  และก็ใหสั้นท่ีสุด 
เราก็เลยกราบเรียนถามทานวาวาอยางไร  ทานบอกใหวาอยางนี้วา  บุญใดที่ฉันบําเพ็ญ

มาแลวตั้งแตตนในอดีตตั้งแตตนถึงปจจุบัน   ผลของบุญนี้จะมีประโยชน  ความสุขแกฉันเพียงใด
ขอเธอจงโมทนาผลนั้น  และรับผลเชนเดียวกับฉันตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเทานี้ 

วันหลังมาใหม  นั่งไปอีกสองวัน  อีคราวนี้ไอผีตัวหลังมันคนละตัว  ไอตัวกอนเขาลากคอ
ไปมาไมไดละ  ไอตัวหลังมาเอายายตุมมาเปนทนาย  แหม  ยายคนนั่งขางหนาแกเปนผูหญิง  ยัง
กะพอมแน  ตัวเบอเร่ิมเชียว  แตไอตัวเบอเร่ิมนี่ความจริงผีนะเขาตัวใหญ  เขาแสดงตัวมันยังไม
เทาตัวจริงใชไหม  ไอคําวาตัวเบอเร่ิมนี่แกก็ทรวดทรงสวย  แกเปนเทวดาใหญมาก  แลวก็มีเจาผี
ผอมกองมายืนอยูขางหลัง  แกก็บอกวาทานนั่งอยูนี่ไงละ  จะใหทานชวยอะไรก็บอกทานซิ  ไอตา
นั้นก็พูดไมออก  มันพูดไมไดกรรมมันปดปาก  เราก็เลยนึกขึ้นมาได  ไอหมอนี่ขืนใหอยูนานเดี๋ยว
โซคลองคออีก  ก็เลยอุทิศสวนกุศลให  ตามที่หลวงพอทานวา  บอกวา  อาว  ไมตองพูดไมเพิดละ  
ทีหลังแกมา  ขาไมใหพูดแหละ  ขาใหเลย  เขาตั้งใจโมทนา  วาบุญใดที่ฉันบําเพ็ญกุศลมา  ตั้งแต
อดีตในตอนตน  ๆ  สุด  ตั้งแตทําบุญเล็กจนกระทั่งถึงปจจุบัน  บุญทั้งหมดนี้จะมีผลกับฉันเพียงใด  
ขอเธอจงโมทนารับผลเชนเดียวกับฉัน  นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  พอวาเทานี้แกก็กราบไปครั้งหนึ่ง



ลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม  กราบไปอีกครั้งลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม  พอกราบไปอีกครั้งลุกขึ้นมา  อี
คราวนี้ชฎาเชงวับเลย  แพรวพราวเห็นไหม 

เมื่อกี้นี้แกไมนาจะวาเลยตาหงา  เดี่ยวกลับไปผีหักคอตายหา  มายืนอยูแถวนีเ้ยอะฉะนัน้การ
อุทิศสวนกุศลของญาติโยมทั้งหมดนะเวลาจะใหใหวาเปนภาษาไทยใหเรารูเร่ือง  แลวก็ใหมันสั้น
ที่สุด  เพราะบรรดาพวก  ปรทัตตูปชีวิเปรต  นี่  ยืนอยูนานไมได  แลว  สัมภเวสี  นี่  ก็มีความหิว
มาก  แต  สัมภเวสี  นี่อยูนานได  แตวา  สัมภเวสี  นี่ตองใหตรง  ถาใหไมตั้งจุดตรงนี้เขารับไมได  
เพราะมันหนัก  แต  ปรทัตตูปชีวิเปรต  ก็ตองแบงเปน  2  พวก  พวกที่มีกรรมบางมาอยูขางหนาเรา
ใหแผกระจายแบบนี้  เขาโมทนาได  แตหากวาบางพวกที่มีกรรมหนาอยูขางหลังใหกระจายนี่เขา
โมทนาไมได  ถึงแมจะมีสิทธิ์โมทนา  แกก็ไมมีโอกาส 

อยางวันนี้นะ  มายืนหงอยไปตาม  ๆ  กันไหม  แกวาไปฉันเลยตองใหแทนอาจารยหงา  
เห็นไหม  ขี้หมา  เดี๋ยวเอาใหมนะ  พระพงพระพรหมนะ  พระองค  พระอินทรนะ  ใหทานโมทนา
ได  แตวาควรจะใหเปรตดวย  พุทโธเอย  ที่ตาหงาเปนเปรตนะ  พวกเราจําไวนะ  อยาใหนะ  ไมให
อดแดกใชไหม  อาว  ตอนี้ไปตั้งใจรับพรนะ 

 
พระธรรมเทศนา  เร่ืองมรณานุสสติกถา 

แสดงเมื่อ 
วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2523 

นโม  ตัสสะ ภควโต  อรหโต  สัมมารสัมพุทธสัสสะ (3 จบ) 
สัพเพ  สัตตา  มริสสันติ  มรณันตัง  หิ  ชีวิตัง  ตีติ 
 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนาในมรณานุสสติกถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานบริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ  ซ่ึงตรงกับวันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 วันนี้  การที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดมา
บําเพ็ญกุศลบุญบารมี  ก็แสดงวาทานทั้งหลาย  ไดมีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนอันดี  เพราะวาสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนอัน
ดี  เพราะวาสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาตรัสไววา  บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้หรือวา  บรรดา
สรรพสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดจะมีความตายเหมือนกันหมด  คือเกิดเทาไรตายเทานั้น  
ตามบาลีพระคาถา  ที่องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาตรัสวา  สพเพ  สัตตา  มริสสันติ  มรณัง
ตัง  หิ  ชีวิตตัง  ซ่ึงแปลเปนภาษาไทยชัดๆ  ก็แปลวา  เกิดเทาไหรตายหมดเทานั้น  เร่ืองนี้สมเด็ย
พระธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดกลาวถึงความตายเปนเหตุ 

ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงประทับอยูใน  เมืองสาวัตถี  ในขณะนั้น
สมเด็จพระชินศรีไดทรงปรารภพระธรรมเทศนาอยางหนึ่ง  ซ่ึงปรากฏวาทีทานพุทธบริษัททั้งหลาย



ฟงกันเปนจํานวนมาก  ในขณะที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแสดงพระธรรมเทศนาอยู  ก็มีหญิง
คนหนึ่งวิ่งเขามาหาสมเด็จพระบรมครู  นั่นก็คือเธอไมไดนุงผา  เธอไมไดใสเสื้อ  แสดงตนเหมือน
คนบา  จะเขามาหาองคสมเด็จพระบรมศาสดา  บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาเห็นวาเปน
การไมเหมาะสม  จึงไดพากันเอากอนดินบาง  ทอนไมบาง ไลขวางเธอ 

แตวาองคสมเด็จพระบรมศาสดา  ไดมีพระพุทธฏีกาตรัสหามทานทั้งหลายเหลานั้น  วาขอ
ทานทั้งหลายเหลานั้นจงอยาหามหญิงคนนั้น  ปลอยใหเขามา  เมื่อบรรดาคนทั้งหลายไดสดับพระ
พุทธดํารัสขององคพระบรมศาสดา  จึงหยุดยั้งหญิงคนนั้นเขาใกล องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา  ภคินิ  ดูกรนองหญิง  เธอจงเปนผูมีสติมาเถิด  เพียงเทานี้
สติสัมปชัญญะของเธอก็คืนมาตามเดิม 

ตอนนั้นเมื่อเธอทราบวาตนเองไมไดใสเสื้อ ไมไดนุงผา  ก็เกิดความละอายบรรดาพุทะ
บริษัททั้งหลาย ที่นั่งฟงองคสมเด็จพระจอมไตรเทศนอยูในขณะนั้นจึงพากันโยนผาไปใฟ  เธอได
เอาผานุงผืนหนึ่ง  ผาหมผืนหนึ่ง  นั่งฟงเทศนองคสมเด็จพระจอมไตร  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจากลาวในดาน  มรณานุสสติกรรมฐาน  วาคนและสัตวทั้งหมดในโลกนี้ ที่เกิดมาแลวทั้งหมด
ในโลกนี้ไมมีใครมีชีวิตทรงอยู  โดยสมเด็จพระบรมครูตรัสวา  เกิดเทาไหรก็ตายหมดเทานั้น  แตวา
การตายลักษณะของการตายยอมไมเหมือนกัน  เปนกฏของกรรม 

เมื่อฟงเทศนเพียงเทานี้  หญิงคนนี้ก็ไดบรรลุอรหัตผลเปนพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา  
ทานผูนี้มีนามวา  ปฏาจารา  ปฏาจารา  นี่ความจริงเนื้อความเดิมมีมาวาอยางนี้ 

เธอเกิดเปนลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย 80 โกฏิ  บิดาและมารดาใหอยูบนปราสาทชั้นที่ 7 
เปนสิริมงคล  คือวาคนสมัยนั้นเขาตองทําอยางนั้น  แตทวาเธอก็มีความรักกับคนรับใชภายในบาน  
ตอมามีลูกมหาเศรษฐีทานหนึ่งมาสูขอเพื่อจะแตงงาน  บิดามารดาเห็นวามีฐานะเสมอกัน  มีจริยาดี  
จึงไดยกให  ตอมาภายหลังเมือเวลาแตงวานใกลเขามา  เธอจึงเรียกคนรับใชที่มีความรักกันอยูเขามา
หา  วาเวลาแตงงานใกลเขามาแลวจงพาเราหนีไป  เติมทีเดียวคนรับใชซ่ึงเปนคูรักไมกลาจะทํา  แต
ในที่สุดเธอออนวอนก็ตองทํา  เมื่อทําแลวอาศัยความรักก็พากันไปอยูปา  หากินตามสภาพของคน
ยากจน  เพราะไปไมมีทรัพยสินติดตนไป  เวลาที่ออกไปแตงตัวดีก็ไมได  ตองปลอมเปนคนใชนุง
ผาเกาๆ ไปอยูดวยกันในปา 

ในไมชาเธอก็ตั้งครรภ  เมื่อเธอตั้งครรภขึ้นมาตามธรรมดาตามประเพณีของพราหมณ  สตรี 
มีครรภถาจะคลอดบุตรตองมาคลอดบุตรที่บานมารดาของตนเมื่อครรภแกมากแลว  เธอไดออน
วอนสามีใหพาไปสงบาน  ทานสามีไมกลาแนเพราะตัวเปนคนใชขโมยลูกสาวเขามา  เกรงวาจะมี
อันตราย  ก็ผลัดวันประกันพรุงตอมาวันหนึ่ง  เห็นวาสามีไมกลาจะนําไป  พอสามีไปหาผักหาฟน
ในปาเธอก็หนีกลับบาน  และการหนีกลับบานจองเธอก็ไปไมรอด  เธอตองไปคลอดบุตรตามทาง
ในเมื่อขณะสามีกลับมาถึงบาน  มองไมเห็นเธอจึงไดตามไปพบในระหวางทางเขาเมื่อเธอคลอด
บุตรแลวก็นํากลับ  เปนลูกคนแรก 



 ตอมาไมชาเธอก็ตั้งครรภอีก  ก็มีสภาพแบบนั้น  ออนวอนสามีไมยอมไปเมื่อสามีไมอยู
บาน  เธอก็พยายามจูงบาง  อุมบาง  ลูกคนโต  ไปพรอมกับบุตรในครรภอีกคนหนึ่ง  เพื่อจะไปบาน  
แตวาตอนนี้ไปไดไมไกลนักเธอก็คลอดบุตร  ทําทาจะคลอดบุตรอีก แลวก็สามีตามไปพบอีกเปน
วาระที่สอง  เมื่อสามีไปพบแลวจึงไดเอาเธอ  เธอบอกวาเจ็บครรภ  จึงไดนําเอาไปนั่งอยูที่ขางปลวก  
มีพุมไมใหญแลวก็ตั้งใจจะไปหาพุมไมที่มันดีไปกวานั้น เพื่อใหภรรยาของตนจะคลอดบุตรเพราะ
ฝนก็ตั้งเคาลงมา เมื่อสามีเดินไปไมชาฝนก็ตกใหญ 

สามีเดินไปขางจอมปลวกก็ปรากฏวา  มีงูตัวหนึ่งมากัดสามีถึงแกความตายในที่สุดนางคอย
สามีเทาไร  สามีก็ไมมา  ฝนก็ตกหนัก  หนาวก็มีความหนาว  ลูกเล็กก็หนาว  ลูกที่เกิดกอนแลวก็
หนาว  ในที่สุดเธอก็คลอดบุตรทั้งๆ  ที่ฝนตก  ก็ตองประคับประคองบุตรถึงเวลาเชา  ก็สงสัยวาสามี
นี่หายไปไหน  จึงไดเดินตามรอยไปในทิศทางที่สามีไปก็ปรากฏวาพบสามีนอนตายเสียแลว  เพราะ
ถูกงูกัดเธอก็เสียใจ  จึงมาคิดตัดสินใจวาบุคคลที่เราหวังเปนที่พึ่งคือสามี  เวลานี้เธอก็ตาย  จึงตั้งใจ
คิดจะกลับบาน  คิดวาบิดามารดายอมไปฆาบุตร  จะเฆียนจะตี  จะดาจะวาก็ไมเปนไร  ทนเอา 

จึงไดอุมลูกคนเล็ก  แลวก็จูงลูกคนใหญ  เดินไปในระหวางทาง ในขณะนั้นในระหวางทาง
ที่จะไปก็ปรากฏวามีแมน้ําขวางหนาเธอจึงไดวางลูกคนเล็กไวบนฝงนี้ความจริงน้ํามันก็ไหลเชี่ยงแต
น้ําไมลึกมาก  จึงไดอุมลูกคนโตไปฝงโนน  พออุมลูกคนโตไปวางไวฝงโนนแลว  หวังจะกลับมา
รับลูกคนเล็ก 

ในขณะนั้นก็พอดีมีนกตัวใหญ  ทานกลาววาเปนเหยี่ยวตัวขนาดใหญ  เห็นเด็กที่เขาเขาวาง
ไวฝงนี้เปนเด็กออน  นอนเพิ่งคลอดก็เขาใจวากอนเนื้อ ก็โฉบลงมาหวังจะจับเด็กกิน  ความจริงไอ
นั่นก็โฉบไปไดจริงๆ  เธอก็ทํามือ  โบกมือโบกไมรองเสียงดัง  ทําทีเหมือนวาจะไลนกแตวานกก็
ไมไดตกใจ  นกก็ไมไดกลัวสามารถเฉี่ยวเอาเนื้อไปกินไดคือบุตรเล็กของเธอ 

สําหรับบุตรคนใหญที่อยูในฝงนี้เห็นมารดาโบกมือโบกไมก็เขาใจวามารดาเรียกเวลานั้น
เธออยูกลางแมน้ํา  กระโดดลงมาในแมน้ํา  ปรากฏวากระแสน้ําก็ไหลไปความเสียใจใหญก็เกิด
ขึ้นกับเธอ  นั่นคือเธอก็คิดวาเมื่อคืนนี้สามีตาย  ความเสียใจใหญมันก็เกิดขึ้นกับเราแลว  มาตอนนี้
ลูกเล็กก็ถูกนกเฉี่ยวไป  ลูกคนใหญก็ตกน้ําตาย  สติของเธอก็ไมสามารถจะทรงไวไดดี  แตทวา
พยายามควบคุมสติไว  ตั้งใจจะไปสูบานไปหาบิดามารดา 

ในขณะที่เดินทางไปที่กลาวมาแลวเมื่อกี้นี้  วากลางคืนวันนั้นผนตกหนักเธอก็เดินไปเจอะ
ชายคนหนึ่งมาจากเมืองสาวัตถี  เธอจึงถามวาทานทั้งหลายวา  โภ  ปุริสะ  ดูกร  ทานผูเจริญ  ทานยัง
รูจักบานของเศรษฐีช่ือนั้นไหม  คือวาเธอนานถามถึงชื่อบิดา  ช่ือมารดา  บุคคลที่เดินทางหลับมาก็
กลาววา  เธอจะถามหาบุคคลทั้งสองเพื่อประโยชนอะไร  เพราะวาทานมหาเศรษฐีทั้งสองนี้ไซรเปน
ที่มีทรัพยมากทั้ง 80 โกฏิ  ปรากฏวามีลูกสาวๆ  ตามคนใชหายไปไหนก็ไมทราบ  แลวมาเมื่อคืนนี้
ฝนตกหนัก  ปรากฏวาเมื่อคืนนี้ลมก็แรงหนัก  พัดทําลายบานของมหาเศรษฐีพัง  ทานมหาเศรษฐี



พรอมดวยภรรยาและลูกชายอีกคนหนึ่งตายดวยกันทั้งสามคนเปนอันวาคนในตระกูลนี้ไมมีใคร
เหลือ  พอก็ตาย แมก็ตาย ลูกชายก็ตาย  ลุกสาวก็หาย  เธอถามถึงบุคคลคนนี้ยอมไมมีความหมาย 

เมื่อเธอทราบเพียงเทานั้น  สติสัมปชัญญะก็ส้ินไป เกิดความเสียใจรองไหกร๊ีดกราด  แลวก็
พูดไมเปนสาระ  ชายคนนั้นก็คิดวาหญิงคนนี้เปนคนบา  จึงไดนําทอนไมและกอนดินบางไลขวาง  
ไลปาเธอ  เธอก็วิ่งหนีไป  ในที่สุดทางไปของเธอๆ ก็ไมทราบวาจะไปทางไหน  ไมไดตั้งใจวาองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแตทวาอาศัยบุญญาธิการที่บําเพ็ญมาในกาลกอน  ขณะที่องคสมเด็จ
พระชินวรบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาอยู  เธอวิ่งมั่ง  เดินมั่ง  รองมั่ง  ตรงเขาไปใกลตรงเขตที่
องคสมเด็จพระบรมครูแสดงพระธรรมเทศนา  ตามที่กลาวมาแลวขางตน 

และก็อาศัย   องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงใชวาจาเปนที่ รักหมายความวา  
พระพุทธเจานี่  ความจริงพระพุทธเจาก็ดี  พระอรหันตก็ดี  สมัยนั้นถาทานพบผูหญิง  จะเปนผูหญิง
แก หรือสาว  หรือวัยกลางคน  หรือวัยเด็กก็ตามทีสมเด็จพระมหามุนีตรัสเรียกวา  นองหญิงเสมอ
กันหมด  ทีนี้การใชคําวา  นองหญิงตอนนี้  มันเปนปจจัยหนึ่งใหบุคคลนั้นมีความรูสึกวาตัวเขาและ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มีความสนิทสนมกัน  พระพุทธเจาไมไดทรงรังเกียจ  เมื่อเขาหวัง
หาที่พึ่ง  บุคคลไลตี  ไลทุน  ไลขวางเขาแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเมตตาตรัสใชวาจา
วานองหญิง  แสดงวาทานถือวาเปนนองของทาน ใจมันก็สบาย 

ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสตออีกทีวา  ขอนองหญิงจงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  
อาศัยบุญญาธิการที่เธอทําไวในกาลกอน  ในศาสนาขององคสมเด็จพระชินวรองคกอนๆ ที่ผานมา  
เปนปจจัยใหเธอระลึกไดวา  เวลานี้เธอกําลังนั่งอยูขางหนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
สติสัมปชัญญะก็ปรากฏขึ้นมากลายเปนคนดี  พอองคสมเด็จพระชินศรีเทศนเพียงเล็กนอย  ทานก็
ไดบรรลุอรหัตผล  เปนพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

นี่ละ  บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา การที่เอานําพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มา
แสดงแกทานพุทธบริษัทก็หวังวา  บรรดาทานพุทธบริษัทมีความเขาใจในชีวิต  วาคนเราที่เกิดมาใน
โลกนี้อยูภายใตอํานาจกฎของกรรม คือกรรมที่เราทําแตละชาติ  เราก็ทําทั้งความดี  แลวก็เราทําทั้ง
ความชั่ว  แลวเวลาที่เราตายถาผลของความชั่วใหผล  เราก็ไปเกิดในอบายภูมิ  เกิดเปนสัตวนรกบาง  
เปนเปรตบาง  เปนสัตวเดรัจฉานบาง  เกิดเปนคนก็มีสภาวะไมสมบูรณแบบบางที  อาการรางกาย
ครบ 32 แตมีความยากจนเข็ญใจเปนกรณีพิเศษ 

แตวาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็กลาววา  ถาความดีใหผล  บุคคลนั้นก็จะมีความสุขไป
เกิดเปนพรหมบาง  เปนเทวดาบาง  ถามาเปนมนุษย  ก็เปนมนุษยที่มีความบริสุทธิ์  มีบุญ  รางกายก็
ดี  ทรัพยสินก็สมบูรณแบบ  ดวยประการทั้งปวงและวาการเกิดเปนมนุษยนี่รับผลสองประการ ไม
เหมือนเมื่อตายไปแลว  ตายไปแลวความชั่วใหผลตกอบายภูมิ  ความดีใหเกิดเปนพรหม  เทวดา  
หรือวาไปนิพพานมีแตความสุข  แตถาเรามาเกิดเปนมนุษย  เราก็รับผลทั้งสองประการคือ  เศษ
กรรมที่เปนกุศล  และก็เศษกรรมที่เปนอกุศล 



อยางทานปฏาจาราเถรีทานนี้  ปรากฏวาองคสมเด็จพระชินศรีตรัสวาตอนแรกที่เธอมาเกิด
เปนกําลังของทาน   การใหเพราะในชาติกอนเคยถวายสังฆทานไวในพระพุทธศาสนา  ใน
พระพุทธเจาหลายพระองคผานมา  จึงเปนปจจัยใหเธอเกิดเปนลูกมหาเศรษฐีแตสําหรับบุคคลที่เปน
สามีนี่เปนบุพเพสันนิวาสเคยเปนสามีภรรยากันมาในชาติกอน ทั้งๆ  ที่เขาตองเกิดเปนคนรับใช แต
ทวานางก็มีความรักในเขา  เขาก็มีความรักในนาง  เร่ืองนี้เปนการหามปรามไมได  นี่องคสมเด็จพระ
จอมไตรกลาววาถาเปนบุพเพสันนิวาส แลวก็หามปรามไมไดแลวจะถามไปอีกทีวา  สามีของนางนี้
ทําไมถึงเกิดเปนคนรับใช  ถาหากองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงพระชนมอยู  สมเด็จพระ
บรมครูก็คงจะตรัสวา  ในสมัยที่เกิดมาแตละชาติ  ก็ไมไดเกิดพรอมกันทุกชาติ  บางชาติก็อยูรวมกัน  
บางทีอยูรวมกันศรัทธาของคนก็ไมเสมอกัน  สามีมีศรัทธามาก  ภรรยามีศรัทธานอยก็มีภรรยามี
ศรัทธามาก  สามีมีศรัทธานอยก็มี  ภรรยาชอบบําเพ็ญกุศลบุญราศี  สามีชอบกินเหลาก็ถมไป 

อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา  อาศัยที่สามีในบางชาติชาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ในเมื่อภรรยาบําเพ็ญกุศล ตนเองไมมีความเต็มใจ  จะมีกิจที่จะตองทําบางก็ทําดวย
ความจําใจ  ที่ภรรยาขอรองใหชวยเหลือ  ฉะนั้นการเกิดมาในชาตินี้เธอจึงไดมีความยากจนเข็ญใจ 
แตอาศัยบุญที่ชวยเหลือบางบางกรณีที่ภรรยาขอรองใหทํา ทั้งๆ ที่ทําดวยความไมเต็มใจ  จึงมาเปน
คนรับใชอยูในบานของภรรยา  ซ่ึงมาเกิดเปนลูกของมหาเศรษฐี  แตอาศัยที่เปนบุพเพสันนิวาสเคย
เปนสามีภรรยากันมากอน  เปนเหตุใหเกิดความรัก 

นี่ละ  บรรดาทานพุทธบริษัท  ขึ้นชื่อวา  ศรัทธา  จาคะ  ศรัทธาแปลวาความเชื่ออยางหนึ่ง  
จาคะ  อยางหนึ่งแปลวาการบริจาค  สีละ  แปลวาการรักษาศีล  ปญญา  แปลวาความคิดเห็น  และ  
ความคิดเห็นไมสม่ําเสมอกัน  มีศรัทธาไมเสมอกัน  มีศีลไมเสมอกัน  มีจาคะ  การบริจาคไมเสมอ
กัน  ถึงแมวาจะเปนสามีภรรยากันเกิดในชาติตอไป  ก็มีสภาพเชนนี้ 

เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงใหสติ  ปฏาจารา  
องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงกลาววา  นองหญิง  ช้ึนชื่อวาความตายมันไมมีนิมิตเครื่องหมายคน
และสัตวทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ตายเหมือนกันหมดแตวาอาการของความตายจะสม่ําเสมอกัน 
เสมอไปนั้นยอมเปนไปไมได  ยอมเปนกฎของกรรม  ฉะนั้นน้ําตาของเธอที่ตองไหลเพราะเหตุแหง
ความตายคือลูกตายสามีตาย  พอตาย แมตาย  พี่ตาย  นองตาย อยางนี้  นับตั้งแตตนมาจนถึงบัดนี้นับ
เวลาหลายอสงไขยกัป  ถาจะรวบรวมน้ําตามีไวก็มากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง 4 และองคสมเด็จพระ
มหามุนีก็ตรัสซ้ําวา  ภคินิ  ดูกรนองหญิง  ขอเธอจงตัดสินใจเสียวาขึ้นชื่อวาความตายเปนธรรมดา
ของชีวิต  ถาเราจะคิดวาคนที่จะตายไมควรตายก็จะเปนทางสรางความเศราโศกเสียใจ  ในเมื่อความ
ตายเขามาถึงแลวไมมีใครสามารถจะหามปรามได  ถาอยางนั้นเธอจงตั้งใจ  จงมีความรูสึกตามความ
เปนจริง วาชีวิตนี้ไมมีความหมาย รางกายที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 คือ  ธาตุน้ํา  ธาตุดิน ธาตุลม  ธาตุ
ไฟ  มันเปนเรือนรางที่อาศัยช่ัวคราวของจิต  คําวาเราก็คือจิตในเมื่อรางกายที่เราสถิตอยูนี้มันหมด
อายุขัย  มันจําจะตองตายเหมือนกันบานเรือนที่จําจะตองพัง  เมื่อเรือนหลังนี้มันพังแลว  ถาหากวา



เราไมสามารถจะเขาถึงพระนิพพานได  เราก็ตองไปสรางบานใหม บานใหมที่จะสรางนั้นก็เปนไป
ตามกําลังของทรัพย  ถากําลังของจิตเปนโลกียทรัพยหมายความวา  จิตประกอบไปดวยโลกียธรรม  
เปนธรรมของโลกที่มีจิตยังผูกพันอยูในความโลภ  แลวก็ความโกรธ  แลวก็ความหลงทั้ง 3 ประการ  
อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา  บานที่จะสรางใหมมันก็เปนบานเลวมันก็เปนบานที่เต็มไป
ดวยความเรารอน  คือบานที่มีโลภะ  หรือวาราคะ  คือวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  
มันประกอบไปดวยไฟ  ที่องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา  ราคัคติ  ไฟคือราคะ  ความรักก็ดี  ความ
โลภก็ดีมันเปนไฟสุมใจ  เปนเหตุใหเรารอน  โทสัคติ  ไฟคือความโกรธ  เปนกําลังเผาใจทําใหเรา
รอน โมหัคติ  ไฟคือความหลง  ก็เปนกําลังใจใหเรารอน 

อันนี้องคสมเด็จพระชินวรยังกลาววา  ภคินิ  ดูกรนองหญิง  เธอจงมีความรูสึกตามความ
เปนจริงวา  บิดาก็ดี  มารดาก็ดี  พี่ชายก็ดี  สามีหรือลูกทั้งสองก็ดีทั้งหมดนี้เกิดมาตามสภาพของ
กรรม  แลวเมื่อเกิดขึ้นมาแลว  แตละคนก็ไมมีใครหวังในความตาย  บิดามารดาและพี่ชาย  ตั้งอยูใน
ฐานะมหาเศรษฐี มีทรัพยสินมากแตก็ไมสามารถจะยับยั้งชีวิตคือความตายได  สามีของเธอก็ดี  บุตร
นอยของเธอทั้งสองก็ดี  คนทั้งสามนี้ตั้งอยูในฐานะของความจน  แตคนทั้งสามนี้ก็ตาย  สามคนแรก
ตายในฐานะเปนมหาเศรษฐี  และสามคนหลังตายในฐานะที่เรียกวาเปนยาจกหรือเปนคนยากจน 

เปนอันวาคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้  จะมีฐานะเพียงเชนไรก็ตามที่ยอมมีความตายในที่สุด
เหมือนกัน  ถาจิตใจของเรายังมีความผูกพันอยูในขันธ  5 คือรางกายอยางนี้แลว  องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวตรัสวา  เราก็ตองพบกันความทุกขยาก ความลําบาก  ความพลัดพราก  ความเกิด  ความ
แก  ความเจ็บความตาย  ถาเธอสามารถทํากําลังใจคิดวา ขึ้นชื่อวารางกายนี้มันไมมีความหมายมัน
ประกอบไปดวยธาตุ 4 รางกายนี้ไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา  ดู
ตัวอยางคนทั้ง 6 คน  ที่กลาวมาแลวนั้น  ถารางกายเปนเราจริงเปนของเราจริง  เราก็ไมตาย คนจนก็
ไมตาย  คนร่ํารายมันก็ไมตาย แตนี่ถึงตายดวยกันหมด 

แลวองคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสวา นองหญิง  เธอจงอยาสนใจในรูปใดๆ ทั้งหมด  
รูปรางของตัวก็ดี  รางกายของตัวก็ดี  รางกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้ก็ดี  จงถือวา
ส่ิงเหลานี้ไมมีความหมายสําหรับเรา  ไมเปนที่พึ่งจริง ไมวาชายหรือหญิงที่มีความปรารถนาใน
รูปรางตนเองก็ดี บุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดี  เขาเหลานี้ในที่สุด เมื่อความตายมาถึง  ก็ไมมีโอกาสที่จะ
ครองรางกายหรือครองทรัพยสินตอไป 

องคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา นองหญิง  ขึ้นชื่อวาพระนิพพานเปนของดี  คนที่ถึงพระ
นิพพานไดนี้ก็ตั้งใจคิดวา  ชีวิตนี้ยอมไมมีความหมายรางกายยอมเปนโทษ  ฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษ
ของรางกายก็ตัดสินใจวา  ขึ้นชื้อวารางกายประเภทนี้มันเปนทุกข  มันเปนโทษ ไมมีประโยชนใน
การสืบตอไป  เราไมมีความหมาย  ไมมีความประโยชนในการสืบตอไป  เราไมมีความหมาย  ไมมี
ความตองการในรางกายอยางนี้อีก  เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนเพียงเทานี้  เธอก็
สามารถบรรลุอรหัตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 



นี่ละบรรดาญาติโยมพุทะบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  เปนอันวาการแสดงพระธรรม
เทศนา  อาตมาก็ขอยุติลงแตเพียงเทานี้  ทั้งนี้เพราะวาเวลาหมดพอดีในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ 
อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  และสังฆ
รัตนะ  ทั้ง 3 ประการ  ขอจงอภิบาลบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จงมีแตความสุขสวัสดิ์  พิพัฒนมงคล
สมบูรณพูนผล  หากปรารถนาสิ่งใดขอจงไดส่ิงนั้นสมปรารถนาจงทุกประการอาตมารับประทาน
วิสัชนามมาในมรณานุสสติกถา  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง  ก็มีดวย
ประการฉะนี้ 

 
 

พระธรรมเทศนา  เร่ือง  องคแหงพระพุทธศาสนา 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดท่ีี 22 พฤษภาคม 2523 
 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (3 จบ) 
สีเลนะ สุคติง  ยันติ  สีเลนะ  ดภคสัมปทา  สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ  ตัสมา  สีลัง  วิดสธเย 

ตีติ 
ณ  โอกาสนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาของพระพุทธศาสนา  

เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ  คือวันขึ้น 8 คํ่า  เดือน 7 ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 วันพฤหัสบดี
วันนี้  ทั้งนี้ก็เพราะวาทานพุทะบริษัททั้งหลายไดมีความเสื่อมใสในองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาสัมสัมพุทธเจา  เปนเหตุจึงไดพากันปฏิบัติตามความดีที่องคสมเด็จพระโลกเชษฐทรง
แนะนําไว 

และการแสดงพระสัทธรรมเทศนาวันนี้จะขอนําเอาคาถาพระบาลีในตอนที่ใหศีลเสร็จ ลง
ทาย  สีเลนะ  สุคติง  ยันติ  ซึ่งแปลเปนใจความวา  การักษาศีลเปนปจจัยใหมีความสุขใน
ปจจุบัน  แลวก็มีสวรรคเปนที่ไปในสัมปรายภพ  คือเมื่อตายไปแลว  สีเลนะ  โภคสัมปทา  บุคคล
ใดผูมีศีลยอมีการใชจายทรัพยสินไมเปลืองมากนัก  เปนเหตุใหทรัพยสินบริบูรณในชาตินี้  แลวองค
สมเด็จพระมหามุนีก็ตรัสวา  ถาทานผูนั้นตายจากความเปนคน  ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็มี
ทิพยสมบัติมาก  ถาเกิดเปนคนใหมก็มีดภคสมบัติ  คือมีความร่ํารวยมาก  สีเลนะ  บิพพุติง ยนัติ  
มีความหมายวา  ศีลเปนปจจัยใหทานทั้งหลายมีความสงบ คือมีความสุข  ไมมีความเดือดรอน  
ถาหากวารักษาถึงที่สุด  ศีลเปนปจจัยใหทานทั้งหลายเขาถึงพระนิพพาน  ในตอนทายจึงกลาววา  



ตัสมา  สีลัง  วิโสธเย  ซึ่งแปลเปนใจความวา  เพราะเหตุฉะนั้น  ขอพวกเราทั้งหลายจงพาชําระ
ศีล  คือทรงศีลใหบริสุทธิ์  รวมความวา  พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา 

หนึ่ง  ศีลเปนปจจัยใหมีความสุขในชาติปจจุบัน  และสัมปรายภพ 
สอง  ศีลเปนปจจัยใหมีความเปนอยูเปนสุข  และทรัพยคือโภคสมบัติ  คือสมบัติไมเปลือง

ในชาติปจจุบัน  ตายไปจากความเปนคนไปแลวไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม  ก็มีทิพยสมบัติมาก  
เกิดมาเปนคนก็มีโภคสมบัติมาก 

อีกขอหนึ่ง  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ศีลเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน  รวม
ความแลวจะเห็นวาศีลเปนปจจัยใหมีความสุขทุกอยาง  ทั้งความเปนคนหรือเทวดาหรือพรหม  
และโดยนิยมจริงๆ  ถาเราจะเกิดเปนคนใหมมันก็มีทุกขแบบนี้  เกิดเปนเทวดาหรือพรหมมันก็จะ
พักทุกขชั่วคราว  ในไมชามันก็เกิดมาเพื่อทุกขใหม 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงแนะนําวา  เหตุฉะนั้นของเราทานทั้งหลายจง
ชําระใจใหบริสุทธิ์ในเร่ืองของศีล  เพื่อพระนิพพาน  เพราะวาการจะไปนิพพานไดหรือไมไดเอาไว
กันทีหลัง  วันนี้เรามาเทศนกันวาทําอยางไร  พอตายแลวจึงจะไมตกนรก  วาคนทําบาปตายแลวไป
เกิดในอบายภูมิทั้ง 4 เปนสัตวนรกบาง  เปนเปรต  เปนอสุรกายบาง  เปนสัตวเดรัจฉานบาง  แตคน
ทําความดีคือบุญก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคบาง  พรหมบาง  ไปนิพพานบาง  คําวาบาปแปลวา
ความชั่ว  ข้ึนชื่อวาความชั่ว  ทุกอยางที่เปนคดีโลกก็ตาม  คดีธรรมก็ตาม  ก็หมายความวาเราไมทาํ
ใหศีลขาด  แตวาเราไมยอมรักษาชนบธรรมเนียมประเพณีเปนที่รังเกียจของบุคคลอ่ืน  ที่เขาเรียก
กันวาความชั่ว  คําวาบาปแปลวาความชั่วเราไมเคารพในบิดามารดา  ก็มีความชั่ว  ศีลมันไมชาด
แตก็ชั่วเหมือนกัน  คําวาชั่วไมวาจะชั่วมากก็ดี  ชั่วนอยก็ดี  สมเด็จพระชินศรีกลาววา  จิตเต  สัง
กิธิฏเฐ  ทุกคติ  ปาฏิกังขา  เมื่อจิตใจเศราหมองมีอารมณชั่ว  ตายแลวก็ไปสูนรก  มีเปรต  
อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน  เปนตน หรือวาลงอบายภูมิ 

ฉะนั้นการปฏิบัติใหจิตพนจากความชั่ว  จึงเปนของดี  แลวก็มีปญหาอยูกวาเราจะทํา
ความดีนี่มันลวงมาหลายปในการเกิด  เราก็ทําชั่วมามาก  ชั่วโดยประเพณีนิยมที่เรามักปฏิบัติตาม
ประเพณีมันก็ชั่ว  ชั่วในการฆาสัตวตัดชีวิต  หยิบของที่คนอื่นเขาไมให  โดยเอามาถือเปนของคุณ  
นิยมยื้อแยงความรักของบุคคลอื่น  กลาววาจาไมจริง  ด่ืมสุราเมรัย  ความชั่วทั้ง 5 ประการนี้ไซรก็
เปนเหตุใหไปอบายภูมิ  คือเปนเหตุใหเกิดเปนสัตวนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตว
เดรัจฉาน  ถาเราจะมาทําความดี  กันเฉพาะชีวิตเพียงแคนี้  แลวก็ตายลงไป  ความชั่วมันอาจจะมี
มากกวาความดี  แลวถาหากวาเราจะทําความดีในชั่วชีวิตแคนี้  ถึงวันตายมันจะกันนรกไดไหม 

วันนี้ก็ขอเทศนโดยยอ  เพราะบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  สดับพระธรรมเทศนาเปน
คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรตอไป  ตอนนี้เราก็มาสุขกันถึงดานความดีเสียกอน  คําวา
ความดี  การทําความชั่วเขาเรียกกันวาการทําบาป  บาปกับบุญเปนภาษาบาลีเปนภาษาแขก  



บาลีก็คือแขก  แตวาเปนภาษาไทยๆ ก็แปลวา บาปแปลวาความชั่วบุญแปลวาความดี  เราทํา
อยางไรจึงจะกันนรกไดตลอดกาล  ความจริงเราทําความชั่วชาตินี้ยังนอยไป  ชาติที่แลวๆ มาความ
ชั่วก็ยังไมไดใหผลเราอยูดี 

ฉะนั้น  องคสมเด็จพระบรมครูมีวิธีปองกัน  วิธีปองกันความชั่วตลอดกาลก็หมายความวา  
ความชั่วมันก็มีมาแลวก็แลวกันไป  แตวาโทษของความชั่วที่จะทําใหเราเกิดเปนสัตวนรกก็ดี  เปน
เปรตก็ดี  เปนอสุรกายก็ดี  เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี  เกิดมาเปนคนจนเกินไปก็ดี  อยางนี้จะไมมีตอไป 

นี่พระพุทธเจาทานมีวิธีจํากัดความชั่ว  รวมความวาความชั่วในชาตินี้ก็ดีความชั่วในชาติที่
แลวๆ มากี่แสนชาติ  กี่แสนกัปก็ดี  ที่เราทํามาแลวนี้  เราจะเลือกประตูใหความชั่วทั้งหมด  ไม
สามารถจะเกิดขึ้นกับใจเราได  รวมความวา  การตายคราวนี้และตายทุกๆ คราวในคราวตอไป  เรา
จะไมพบกับความเปนสัตวนรก  เปนเปรตเปนอสุรกาย  เปนสัตยวเดรัจฉาน เราจะพบความเปนคน
อยางต่ําก็เปนคนดี  มีรางกายสมบูรณ  มีทรัพยสินดี มีปญญาดี  มีความสุข  นอกจากความเปน
คน  เราก็ยังพบกับความเปนเทวดา  หรือพรหม  แลวเราก็จะเวียนไปเวียนมาระหวางเทวดากับคน
ที่อยางเลว 7 ชาติ  ไปพระนิพพาน  อยางกลาง 3 ชาติไปนิพพาน มีความเขมขนอยางเดียว  เปน
อยางดี  เกิดอีกชาติเดียวไปนิพพาน อยางนี้เขาทํากันอยางไรก็มาฟงคําแนะนําขององคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดา 

อันดับแรกขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาคิดถึงความจริงไวเสมอวาความจริง
ที่เราหนีไมพนก็คือ  เมื่อเกิดขึ้นมาแลวมันก็แก  ปวย แลวก็ตาย  ตองพลัดพรากของรักของชอบใจ
ทุกอยาง  คนตายแลวจะมีทรัพยสมบัติอะไรก็ตามจะมีของรัก  มีคนที่รัก  มีสัตวที่รัก  เราก็มไมี
อํานาจที่จะเจามาปกครองใหมไดส่ิงทั้งหลายเหลานั้นก็ยอมเปนสิทธิของบุคคลอื่นที่ปกครองตอไป  
อันนี้เปนกฏของความเปนจริง  ขอนี้ทานพุทธบริษัทชายหญิงอยาลืมเสีย  นึกไวเปนปกติวาชีวิตนี้
เราตายแน  การที่จะทรงชีวิตอยูตลอดกาลตลอดสมัยยอมไมมีสําหรับเราอาจจะตายวันนี้  จงอยา
คิดวาอีกสองวันสามวัน  สองเดือนสามเดือน  สองปสามปมันจะตาย  เพราะวาความตายไมมีนิมิต  
ไมมีเครื่องหมาย  หาความแนนอนไมได  มันจะตายเมื่อไหรเราก็ไมทราบ 

ฉะนั้นความไมประมาทในชีวิตจึงเปนของดี  คิดวามันอาจจะตายวันนี้  ถาเราคิดวามันจะ
ตายวันนี้  เราก็คิดวา  ถาเราตายวันนี้เราจะไปไหน  เราจะไปเกิดเปนสัตวนรก  เปนเปรต  เปน
อสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉานดีหรือไมดี  ถาไมดี  เราไมชอบ  เราจะเกิดเปนคนดีไหม  ถาเกิดเปน
คนเราชอบก็ดี  ถาเราไมชอบเสียเลยก็ดีเปนเทวดาหรือพรหมดีไหม  ถาเราชอบก็ดี ถาไมชอบมันก็
ดี  เพราะวาที่วาชอบก็ดีถาเราชอบ  อยางนอยเปนคนก็พนอบายภูมิ  เปนเทวดาหรือพรหมทุก
อยางมันเปนทิพยมีความสุขดี ที่วาชอบก็ดี  เพราะวาเกิดไดมันก็ดี  แตวามันก็ดีไมมากการเกิดเปน
มนุษยมันก็เกิด  มันก็แก มันก็ปวย  มันก็ตาย มีงานหนักเปนทุกขการเกิดเปนเทวดาหรือพรหม  
มันก็เปนเทวดาหรือพรหมไมนาน ไมชาไมนานเทาไรมันก็ตาย  ก็จุติกันอีก  มาพบกับความเปนคน



อีก  จึงบอกวา  ถาชอบก็ดี  ถาไมชอบก็ดี  ถาเราไมชอบเปนคน  ไมชอบเปนเทวดา ไมชอบเปน
พรหม  เราชอบเสียจุดเดียวคือพระนิพพาน  พระนิพพาน  พระพุทธเจาทานกลาววา  เปนแดนเอ
กันตบรมสุข  เปนสุขอยางยอดเยี่ยม  และเปนอมตุ  ไมมีการเคลื่อนไมมีการตายอันนี้ดีไหม  แกก็
ไมมี  ปวยก็ไมมี  การกระทบกระทั่งใจก็ไมมี  ตายก็ไมมี  ความลําบากใจนิดหนึ่งในพระนิพาพนก็
ไมมี  แลวก็ไมตองตายดวย  อยางนี้ดีไหม  ถาดีก็ขอใหสรางความพอใจของบรรดาทานพุทธบริษัท
ใหดี  วาเราจะไปนิพพานไดหรือไมได 

วันนี้อาจจะไมเทศนถึงนิพพาน  เอาแคกันนรกกันกอน  อันดับแรก  ขอทานพุทธบริษัทตื่น
มาใหมๆ และกอนจะหลับคิดวาชีวิตนี้มันตองตาย  แตวาถาเราจะตาย  เราจะไมยอมลงอบายภูมิ
เด็ดขาด  เร่ืองการเปนสัตวนรก  เปนเปรตเปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉานไมเอา  บาปเกาทั้งหมด
ที่ทํามาแลว  เราก็ไมยอมรับผลของมัน  มันจะบาปแมแลวก็แลวกันไป  เราไมบาปตอไป  แลวแต
เราไมยอมรับผลของบาป  อยางนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําวา  จงคดิไวเสมอวาชวีติ
นี้มันจะตองตาย  ถาตายแลวเราจะไมยอมใหความชั่วเขามาสนองจิตที่ทําใหจิตมัวหมองไดแก
บาป  ตองไปเกิดในอบายภูมิ  เราจะทําแบบไหน 

วิธีทําอันดับแรก  ก็เอาจิตเขาไปยึดคุณพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระอริยสงฆ  ดวย
ปญญา  คิดไวกอนวา  พระพุทธเจาสอนเราใหเปนคนดีพระพุทธเจาสอนถูกไหม  พระธรรมคําสัง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแนะนําใหรักษาศีลใหบริสุทธิ์  โดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 
5 ดีไหม  และก็บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่นําพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดามาแนะนําเรานี่ดีไหม  ใชปญญาพิจารณาใหดีเสียกอน 

เมื่อพิจารณาาเห็นแลววาดีก็ยอมรับนับถือโดยเอาจิตเขาไปคิดถึงพระพุทธเจาคิดถึงพระ
ธรรม  คิดถึงพระอริยสงฆ  ถวายความเคารพในพระพุทธเจาในพระธรรมในพระอริยสงฆนี่  ถาเปน
กรรมฐาน  ก็เรียกวา  พุทธานุสสติ  นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ  ธัมมานุสสติ  นึกถึงพระ
ธรรมเปนอารมณ  ใน  อนุสสติ  ทั้ง 3 ประการนี้  ถานึกถึงพระพุทธเจา  พระธรรมพระอริยสงฆ 
อยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะแคนึกถึงพระพุทธเจาอยางเดียวก็พอก็เปนอันวาตายแลวก็ไมตก
นรก 

อยางทาน  แฏฐกณฑลีเทพบุตร  มไเคยทําความดีเลย  กอนจะตายนึกถึงพระพุทธเจา
สองสามนาที  ทานก็เปนเทวดาได  เมื่อเปนเทวดาแลวมาพบพระพุทธเจาพระพุทธเจาเทศนโปรด
หนอยเดียว ทานก็สําเร็จพระโสดาปตติผล  นี่ความจริงรูสึกวาไมยาก  เปนของไมยาก  แตวาเรา
ตองปฏิบัติตามนี้นะ คือ 

1. นึกถึงพระพุทธเจา 
2. นึกถึงคุณพระธรรม 
3. นึกถึงคุณของพระสงฆ 



กอนจะนึกถึง ใชปญญาพิจารณาเสียกอนวา  ควรจะยอมรับนับถือไหมถาวาควรยอมรับ
นับถือดวยปญญา  พิจารณาแลว  และเรานึกถึงทานเปนความดีจุดหนึ่งที่จะดึงไมใหรเาลง
อบายภูมิ 

แลวก็ประการที่สอง  พระพุทธเจาทรงแนะนําตอไป  วาเมื่อนึกถึงคุณของพระพุทธเจา  
พระธรรม  และพระอริยสงฆแลว  องคสมเด็จรพะประทีปแกวก็บอกวาผลแหงการนึกถึงที่เรียกวา
อนุสสตินี้  เปนปจจัยใหเกิดเปนเทวดา  หรือพรหมไดจริง  แตทวายังกอน  ถาเผลอเมื่อไหร  หมด
วาสนาบารมีเมื่อไหรเราก็ลงนรก  เมื่อนั้น 

ตอมาสมเด็จพระทรงธรรมทรงแนะนําใหกั้นนรกเสียกอน  วิธีกั้นนรกก็ตองปฏิบัติในดาน
ความดี 5 ประการ  สรางเขื่อนกั้น  เขื่อนกั้นมี 5 ชั้น 

1. ปาณาติบาต 
2. อทินนาทาน 
3. กาเมสุมิจฉาจาร 
4. มุสาวาท 
5. สุรา 
ทั้ง 5 ประการนี้  เรางอใหเด็ดขาดดวยปญญา วาชีวิตเขาทําไมจะตองมาเลี้ยงชีวิตเรา  ถา

เรากินแตสัตวตายที่เขาหามาขายมันก็ทรงชีวิตอยู  มีมาก  กินมากมีนอย  กินนอย  คนมีเงินมาก
จายมาก  ก็กินแคอ่ิม  คนมีเงินนอย  กับขาวนอยเขาก็กินอิ่ม  คนที่ยากจนจริงๆ  มีผักมีน้ําพริก  
ฟนกินทั้งวัน  เขาก็อยูกันได  ชีวิตทรงอยูไดเพราะอาหาร  อาหารประเภทไหนก็ได  ตัดสินใจวาเรา
จะไมเบียดเบียนรางกายของใคร  ไมทําลายชีวิตของใคร  เพื่อเปนการกั้นนรกเปนดานที่หนึ่ง หรือ
วาเขื่อนที่หนึ่ง 

เขื่อนที่สองก็คือระงับใจ  ทรงสันโดษของจิต  หมายความวาเราไมคิดจะยื้อแยงทรัพยสิน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แลวเราก็ไมทําดวย  ไมคิดจะแยงแลวเราก็ไมแยง  ไมคิดจะโกงแลวเราก็
ไมโกง  ไมคิดจะขโมยเราก็ไมขโมย  ยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม  ใจมันก็เปน
สุข  อันนี้เปนเขื่อนที่สองกันนรก 

เขื่อนที่สาม  กาเมสุมิจฉาจาร  ข้ึนชื่อวาคนรักของเรา  เราก็รัก  ของเขาเขาก็รัก  ในเมื่อเขา
รัก  เรารัก  ก็ไมยื้อแยงคนรัก  ไมทําลายจิตของบุคคลอื่น  เมื่อทําไดอยางนี้ถือวาเปนเขื่อนที่สาม
สําหรับกั้นนรก 

สําหรับเขื่อนที่ส่ี  รักษาวาจาใหมันดี เราเกลียดตอนพูดเท็จเราก็จงอยาพูดเท็จ  เกลียดคน
พูดคําหยาบเราก็อยาพูดคําหยาบ เราเกลียดคนยุยงสงเสริมนินทาวารายบุคคลอื่น ใหเขาแตราว
กัน ใหเขาเสียหาย  เราก็ไมทํา  เราเกลียดคนที่ใชวาจาไรประโยชน  พูดแลวหาประโยชนไมได เราก็
ไมพูดอยางนั้น  ทรงไวแตความดีความจริงคือพูดวาจาตรงตามความเปนจริงใชวาจาออนหวาน



เปนวาจาที่ไพเราะหนึ่งเวนวาจาที่สอเสียดหรือนินทาวารายชาวบาน  ใชวาจาที่เปนประโยชนจริงๆ  
คือความสามัคคี  ประการที่ส่ี  วาจาใดไรประโยชน  วาจานั้นเราไมพูด 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา  เรื่อง  วิสาขบูชา 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2523 
นโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อิติปโส ภควา  อรหัง  สัมมาสัมพุทโธ ติ 
ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในความเปนมาของวันวิสาขบู

ชา  เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลเปนพิเศษ  เพราะวาในวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  หลายจังหวัดดวยกัน  มี
ทั้งในกรุงเทพ  ภาคตะวันออก  ก็ถึงจังหวัดตราด  และจันทบุรี  ภาคเหนือปรากฏที่มีมามีมาตั้งแต
เชียงราย  แตภาคใตยะลามาไมได  สงเงินมาถวาย  เพราะวาเดินทางลําบาก  เปนอันวาวันนี้มี
บรรดาทานพุทธบริษัทหลายจังหวัดดวยกันมารวมบําเพ็ญกุศลโดยที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชอน
ทราบขาววา  วันวิสาขะเปนวันไหวครู  แตความจริงก็เปนอยางนั้น  วันวิสาขบูชา  วันหนึ่ง  วัน
มาฆบูชา  วันหนึ่ง  ถือวาเปนการไหวครู  แตวาวิธีการไหวครูนี้ก็มีอยู 2 ประเภทคือ  แบบของ
ชาวโลกแบบหนึ่ง  แบบของชาวธรรมแบบหนึ่ง  วันนี้ก็มีดวยกันทั้ง 2 แบบ  ตามประเพณีนิยม  แต
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแบบของธรรมะนี่ก็เพื่อวาเปนการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชา  คําวาไหวก็
หมายความถึงยอมรับนับถือ  แสดงอาการนอบนอม  การที่แสดงอาการนอบนอมก็หมายถึงวา มี
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ต้ังใจมาเนื่องดวยการไหวครูจริงๆ จะเห็นไดวาบรรดา
ทานพุทธบริษัทชายหญิงทุกทานที่มาในที่นี้ ทุกคนมีจริยาดีเปนที่นารัก  สมควรแกการที่บรรดา
ทานพุทธบริษัทประกาศตนเปนพุทธสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจา  ถาจะกลาวโดย
จริยาก็จะมากความ  เวลานี้เปนเวลาเชา  เทศนมากไมได  จะหิวขาวกันแน  ก็จะขอดําเนินเพื่อ



ความสัตตามความเปนมาแหงวันวิสาขบูชา  ความจริงวันวิสาขบูชานี้เปฯวันสําคัญขององค
สมเด็จรพะสัมมาสัมพุทธเจา  คือ  เปนวันที่รพะพุทธเจาเสด็จออกสูมหาวิเนษกรมณแลวก็
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เปนวันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจาหมายความถึงวา  วัน
กลางเดือน 6 พระพุทธเจาไดทรงเปนอรหันตองคแรกในโลก 

แลวก็ประการที่สอง  ถอยหลังไปอีก  เปนวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาทรง
ประสูติจากพระครรภพระมารดา  ก็เปนวันกลางเดือน 6 เหมือนกันรวมความวา  วันกลางเดือน 6 
จัดวาเปนวันสําคัญ คือ  

1. เปนวันเกิดหรือวันประสูติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
2. เปนวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  และก็ 
3. เปนวันที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงปรินิพพานที่ระหวางนางรังทั้งคู แหง 

เมืองกุสินารา 
สําหรับเร่ืองที่หวังวาบรรดาทานพุทธเจาทั้งหลายโดยถวนหนาที่มานั่งในที่นี้ก็ทราบกันอยู 

แลว  ตอไปก็จะกลาวถึงความสําคัดญขององคสมเด็จพระประทีปแกวโดยเฉาะอยางยิ่ง  ประวัติ
ความเปนมาตางๆ จะงดไว  ตอนนี้จะจับใจความเฉพาะวันที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  ในการที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานประกาศตนวาเปน
พุทธสาวกคําวาสาวกแปลวา  เปนผูรับฟง  นั่นก็หมายความวา  ทุกทานตั้งใจฟงคําสั่งและคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยดี  ในการฟงอยางนี้  ถาหากวาฟงแลวเฉยๆ  จําไปแต
อยางเดียว  ก็เปนเครื่องประดับความรู  ผลที่จะพึงไดก็ไดนอยเกินไป  ถาวาฟงแลวจะใหเกิด
ประโยชนอันยิ่งใหญตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา  สุสสูสัง ลภเต  ปญญัง  
การฟงดวยดียอมไดปญญา  เพราะการฟงนี้ก็ก็ฟงแลวก็ตองติดตามดวย  เมื่อคิดแลวก็ตอง
ปฏิบัติตามดวย 

เปนอันวาคําวาฟงพระพุทธเจาก็หมายถึงวา ฟงคําสั่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งและก็ฟงคํา
สอนที่พระพุทธเจาทรงสอน  สําหรับคําสั่งนี้ไดแก  วินัย  คําวา  วินัยก็คือศีล  ที่พระพุทธเจาสั่งวา 
ส่ิงทั้งหลายเหลานี้มันเปนของไมดี  ขอใหทานทั้งหลายจงงดเวนอยาปฏิบัติ  เราเปนพุทธสาวกของ
องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยก็ตองงดเวนตาม  ถาอยางไรที่พระพุทธเจาวาดี  เปนคําสอนวา
จงทําอยางนี้  นี่จัดเปนคําสอนที่เรียกวาธรรมะ  ก็ตองดูจริยาของพระพุทธเจาวาทานทําอยางไร  
จึงไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนพระอรหันตองคแรกในโลกและก็เปนพระพุทธบริษัท  
ไมใชพุทธภูมวิสัย  จะคนควาเองไมได  เพราะจําเปนที่จะตองมีการรับฟง  เมื่อฟงแลวก็ปฏิบัติตาม  
รวมความวา  ในเมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวใกลจะถึงวาระที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณโดยการที่องคสเด็จพระพิชิตมารทรงบําเพ็ญบารมีมาครบ 4 อสงไชยกับแสนกัป  ควรจะได
เปนพระพุทธเจา 



ในวันหนึ่ง  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ก็ทรงพบเด็เกิด
ใหม  วันตอมาก็พบคนแก  คนปวย  และก็คนตาย  วันสุดทายทรงพบสมณะ ความจริงเวลานั้น
พระที่แตงตัวแบบนี้ไมมีในโลก  แตวาเทวทูตทั้ง 5 ที่เรียกวา เทวทูตคือ  เด็กก็ดี  คนแกก็ดี  คนปวย
ก็ดี  คนตายก็ดี  พระก็ดี  ที่ปรากฏกับสายพระเนตรขององคสมเด็จพระชินศรี  เมื่อยังเปนสิทธัตถุ
ราชกุมารทานบอกวาเวลานั้นเทวดาแสดงขึ้นใหปรากฏ  คร้ันเมื่อองคสมเด็จพระบรมสุคตเห็นคน
เกิดจนเด็กเล็ก  และตอมาพบคนแก  และก็พบคนปวย  และก็พบคนตาย น้ําพระทัยขององค
สมเด็จรพะจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา  โลกนี้ทุกขหนอ  ไมมีอะไรเปนสุขหาความเที่ยงแทแนนอน
ไมได  ตอมาเมื่อวันสุดทาย  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเห็นสมณะวิสัยก็เขาใจวา  ทาง
พระนิพพานมีอยู  ทางนี้เปนทางสิ้นทุกขเหตุฉะนั้น  องคสมเด็จพระบรมครูจึงไดตัดสินพระทัยออก
บวช  นี่ขอเลาลัดๆ  นะความจริงเรื่องนี้ยาวมาก 

คร้ันเมื่อถึงวาระแลว องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พรอมดวยนาย ฉันนะ  ทรง  มา
กันฐกะ  ออกจากพระราชนิเวศน  และเวลาตอมา  ขอเลาลัดเลยทีเดียววา  วันสุดทายเมื่อองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงประทับนั่งอยูโคนตนไทร  คืออยางเมื่อวานนี้  วันขึ้น 14 คํ่า  
เปนวันที่  นางสุชาดา  จะถวายขาวมธุปายาส แกองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ  ความจริงมันเปน
เร่ืองการบังเอิญอยางยิ่งที่ยอดหญิง  สุขาดา  สมัยนั้นเธอไมมีลูก มีสามีแตหาลูกไมได  จึงไดไปบน
รุกขเทวดาที่ตนไทร  ซึ่งมีสาขาใหญ  วาเธอมีลูกแลวเธอจะแกบนเทวดา  เปนอันวาในกาลตอมา
เธอก็มีลูกสมความปรารถนา  จึงตั้งใจจะแกบนเทวดา ในวันขึ้น 14 คํ่า  จึงไดเอาโคที่เลี้ยงไปดื่มน้ํา
ชะเอม  คือเวลาน้ําที่จะกินนะ  เลี้ยงดวยน้ําชะเอมจะไดมีนม  มีรสหวาน  แลวรีดนมโคจากกลุมนี้
ไปใหโคกลุมนั้นกิน  แลวรีดนมโคจากกลุมนั้นอีกกลุมที่กินน้ํานมนั่นแหละเอามาทํา  ขาว
มธุปายาส  เธอทําดวยความปราณีต 

ในวันขึ้น 14 คํ่า  เดือน 6 เวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทับอยูที่โคนตนไทร  
และบรรดาเทพดาทั้งหลายและพรหมทั้งหมด  ทราบวา นางสุชาดา  จะถวายขาวแกองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ความจริงจะถวายแกรุกชเทวดา  แตวาพระพุทธเจาอยูที่นั่น  บรรดาเทวดา
ทั้งหมดก็มาชวยงานทั้งหมดแมแตพระอินทรเอง ที่วาพระอินทรก็คือองคปจจุบัน  ก็มาชวยใสไฟใน
เตาของนางสุชาดา  นางสุชาดา  เห็นบรรดาเทวดาทั้งหลายเอาเครื่องทิพยมาโปรยปรายก็ดี  มา
ชวยกิจการงานทุกอยางก็ดี  ก็เกิดความอัศจรรยใจ  เหตุทั้งหลายเหลานี้ไมเคยมีมาในกาลกอนจึง
ให  นางบุณทาสี  ไปทําการปดกวาดโคนตนไทรใหสะอาด  วาวันพรุงนี้เราจะนํา  ขาวมธุปายาส  
ไปถวายรุกขเทวดา  นางบุณทาสี  ไปถึงแลวเห็นองคสมเด็จพระประทีปแกว  เสด็จประทับอยูโคน
ตนไทรจึงเขาใจวาเปนรุกขเทวดา  จึงไดกลับมาบอกกับ  นางสุขาดา  วาพระแมเจา  เวลานี้เทวดา
กําลังคอยอยูที่โคนตนไทรพระเจาขา  เห็นจะดีใจที่รพะแมเจาตั้งใจจะนําของไปถวายนางสุขาดา  
ก็เกิดความปลื้มใจ 



และวันรุงขึ้น  นางก็นํา  ขาวมธุปายาส  ใสถาดทองไปถวาย  องคสมเด็จพระจอมไตร  
เวลานั้นบาตรหาย  คือวาเวลาเจริญทุกขเวทนาไมไดใชบาตร  ไมไดฉันขาว  เมื่อบาตรหายไมมี
อะไรจะใสว  ขาวมธุปายาส  เมื่อ  นางสุชาดา  ถวายพระองคทรงรับประเคน  แลวก็มองหนา  นาง
สุชาดา  เหมือนจะบอกวา  ฉันไมมีอะไรจะถายใสไวจะ  นางสุชาดา  เห็นแลวรูใจก็กราบทูลถวาย
วา  หมอมฉันถวายทั้งถาดทั้งขาวมธุปายาสเจาคะ  ความจริงถวาย  ไมไดคิดวาเปนคน คิดวาเปน
รุกขเทวดา 

นางกลับมาแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวจึ งได เสวย   ขาวมธุปายาสและก็
แบงสันปนสวน  สวนที่เกินไวเปนพอดีๆ ตอหนึ่งวัน 

หลังจากนั้นตอนเปนพระองคสมเด็จพระธรรมบรมศาสดา  จึงไดเสด็จไปริมแมน้ําเนรัญ
ชรา  นําถาดทองของ  นางสุชาดา    ไปดวย  แต  ขาวมธุปายาส  ไมไดเอาไป  และองคสมเด็จพระ
จอมไตรก็ทรงอธิษฐาน 

เวลานั้นน้ําไหลเชี่ยวเปนเวลาน้ําหลาก  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงอธิษฐานวา  
ถาขาพเจาจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวไซร  ขอถาดทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไป
ไกลพอสมควร  เมื่อทรงอธิษฐานแลวก็ทรงวางถาดทองลงไปในน้ํา  ถาดทองก็ทวนฝนกระแสน้ํา
ข้ึนไปแลวก็จมลง 

ถาดทองนี้ตาม  ปฐมสมโพธิ  ทานบอกวา  ไปรวมกันอยูที่วิมานพิภพของ  พญากาล
นาคราช  เปนอันวาเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงเห็นอัศจรรยแบบนั้น  ก็ทรงปลื้มพระทัย  
เกิดธรรมปติ  จึงไดกลับมาใหมที่โคนตนไทร 

เวลานั้นก็มีพราหมณ 1 คน  เดินสวนทางมา  เห็นสมเด็จพระบรมศาสดาก็เกิดความ
เลื่อมใส  จึงไดถวายหญาคา 8 กํา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงรับรับแลวก็เปลี่ยนที่นั่งใหม  
เพราะโคนตนไทรไมเหมาะ เปนตนไมตนหนึ่งที่มีใบใหญและก็หางใบยาว ที่เรียก อัสสัตถพฤกษ  
อัสสตตถ  แปลวา  มา อัสสสัตถพฤกษโพธิ์ใบ  หมายความวา  ใบไมที่มีหางยาวเหมือนหางมา 

เมื่อนั่งลงไปแลว เมื่อต้ังใจอธิษฐานแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ปูหญาคา 8 กาํ  เปน
อาสนะรอง หลังจากนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงหันหนาไปทางทิศตะวันออก  หันหลังให
ตนโพธิ์  ขอเรียกวาตนโพธิ์ ทรงตั้งจิตอธิษฐานวา ถาเรายังจะไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
เพียงใด เลือดและเนื้อจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุกจากที่นี่  นี่เปนน้ําพระทัยที่องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตัดสินใจในวันนั้น  ดังนั้นการบําเพ็ญกุศลสรางความดี ถา
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  อันดับแรกถาหวังผลเพื่อพระนิพพาน  ถาจะทําอันใดเพื่อเปนเรื่อง
ของกุศลตองตั้งใจอยางองคสมเด็จพระทศพล  คือไมมีความกังวลในทรัพยสิน  แลวไมมีความ
กังวลในชีวิตของตนเอง  ชั่วเวลานั้นนะ 



ตอมาหลังจากที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตัดสินพระทัยแบบนั้นแลว  ในยาม
ตน  สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาก็ทรงไดปุพเพนิวาสนุสสติญาณ คือการระลึกชาติได  การรุ
ลึกฃาติไดนี่เปนประโยชน ก็เปนโอกาสที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถถอยหลังชาติตางๆ แจละ
ชาติๆที่ เกิดมาแลว  ซึ่งองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงทราบวามันเปนทุกขอยางยิ่ง  และ
นอกจากนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ยังไดทรงทราบวา บางชาติที่องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถเกิดก็พบพระพุทธเจาบาง  พบพระอรหันตบาง  ทานสอนวายังไงองคสมเด็จพระจอมไตรก็
สามารถทวนคําสอนนั้นไดตามความประสงค   

ตอมา  ในยามที่ 2 สมเด็จพระพุทธองค  ก็ทรงไดทิพเจักขุญาณ  หรือที่เรียกกันวา  
จุตูปปาตญาณ  ทิพจักขุญาณนั้น  ถามีกําลังแข็งกลาขึ้นมเขากรียกวาจุตูปปาตญาณ  สามารถรู
วาระของคนและสัตวที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหมด  กอนจะเกิดมาจากไหน  และเวลาตายแลวเขาไปอยู
ที่ไหน  เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงไดญาณนี้รวม  2 ญาณ  ดวยกัน  สมเด็จพระ
ทรงธรรมก็ทรงใชเปนเครื่องประกอบกับปญญา 

เมื่อยามที่ 3 สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดทรงระลึกไดในดานของอริยสัจ 4 เปนปญญาเกิด
ข้ึนมาใหม  แตองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบ (เหตุนี้ไมเคยฟงมากอนนะ)  องคสมเด็จพระชินว
รทรงทราบดวยกําลังของญาณ คือ  ทิพจักขุญาณ  และก็  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ชวย  วา
คนที่จะตองเกิดมาทั้งหลายในโลกนี้ประสบอะไรบางนั้นก็คือทุกข คําวาทุกข หมายความวา  ส่ิงที่
จําจะตองทน ทุกสิ่งทุกอยาง การประกอบอาชีพก็เปนทุกข  ความแกก็เปนทุกข  ความปวยก็เปน
ทุกข ความปรารถนาไมสมหวังก็เปนทุกข  ความตายก็เปนทุกข  ความพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจกเปนทุกข  เมื่อหาทางตัดทุกขก็ตองอาศัยอริยมรรคที่พระองคทรงมีอยูแลว ไดแก  ศีล  
สมาธิ  ปญญา 

เมื่อศีล  สมาธิ  ปญญา  มีแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงทราบวาถาจะตัดทุกขได
ตองตัดเหตุเสียกอน คือองคสมเด็จพระชินวรทรงทราบวา  เหตุที่เกิดทุกขก็ไดแก  ตัณหา 3 
ประการ คือกามตัณหา  เจตนาอยากจะไดส่ิงที่ไมมีอยากจะใหมีข้ึน  ภวตัณหา ส่ิงที่มีอยูแลว
ตองการใหทรงตัว  วิภวตัณหาสิ่งใดก็ตามที่จะสลายตัวตามกําลังของกฏธรรมดา ก็ไมตองการให
เปนอยางนั้น  ถาอารมณใจของคนเปนอยางนี้   อารมณใจมันก็ เปนทุกข   สงที่มันไมมี
ตะเกียกตะกายอยากจะใหมีข้ึน ในเมื่อมันยังหาไมได มันก็เปนทุกข  ใชความพยายามมากเกินไป
มันก็เปนทุกข  กําลังใจเปนทุกข  อันนี้พระพุทธเจาวาไมดี  ที่ทุกขมันจะมีไดเพราะเหตุนี้ 

และก็ประการที่สอง ทุกสิ่งทุกอยางเมื่อถึงสภาวะของโลก  มันมีกฏธรรมดาบงัคบันัน่กห็นึง่  
อนิจจังทุกอยางในโลกมีสภาพไมเทียง  ของใหมไดไปแลวไมชามันก็เกา  แลวมันก็แก  แลวก็ทรุด
โทรมไปในที่สุกมันก็พัง  คนที่เกิดมาเปนเด็กก็ไมไดทรงความเปนเด็กอยูตลอด  กาวเขาไปหาความ
เปนหนุมเปนสาว ตอนเปนหนุมเปนสาวเราชอบ  รางกายมันดี  แข็งแรงดี แตความแกความตายที่



เราไมชอบแตเราก็หลีกเลี่ยงไมได  เมื่อไมชาไมนานเทาไร ความแกมันเขามาสิ่ง แลวความตายมัน
ก็จะเขามาถึง  ตอนนี้กําลังใจของคนไมดี 

สําหรับทานที่ทรงตัณหา  ภวตัณหา  ตองการอยางเดียวคือ  ความทรงตัวความผองใส  
และความเปนหนุมเปนสาว ไมตองากรความแก ไมตองากรความตายเมื่อสภาวะของรางกายมัน
เคลื่อนไปตามนี้  เมื่อแกเขามาถึงอารมณใจมันก็เปนทุกขฝนอารมณใจของตนเอง  นี่เปนอันวา  
เหมือนกับพายเรือทวนน้ํา 

และในที่สุด  วิภวตัณหา  เมื่อแกเฒาก็ไมเปนไร  อยาเพิ่งตายเลย  ใจมันวาอยางนั้น  แต
ในที่สุด  ความตายมันเขาถึงอีก  เพราะวาหามไมได  การไมอยากตายใจมันก็เปนทุกข 

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงกลาววา  ถาเราจะตัดทุกขเพื่อพระนิพพานจริงๆ ตองตัดที่ตัณหาคือ  
ความพยายามอยากทั้ง 3 ประการ 1 กามตัณหา  อยาตะเกียกตะกายเกินไป  การทํามาหากิน
ดวยสัมมาอาชีวะ  เขาไมเรียกกันวาตัณหารับราชการเปนลูกจาง  เปนชาวนา เปนชาวไร  การทํา
การคาขาย ประกอบดวยอาชีพสุจริต เขาเรียกวา  สัมมาอาชีวะ  อยางนี้ไมเรียกตัณหา  ใจมัน
สบายๆ ทําไปดวยความดี ตามความสามารถใหเต็มที่ ไมคดไมโกงใคร  อยางนี้องคสมเด็จพระ
จอมไตรตรัสวา  เปนการเลี่ยงตัณหาขอตน 

ตอมากําลังใจของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนถาจะรักษากําลังใจไวใหเปนสุขเมื่อ
ตอนกลางเขามาทุกสิ่งทุกอยางทรงตัว ทรัพยสินเรามี  รางกายเราดี  บานเรือนเราทรงตัว  ก็จงมี
ความรูสึกวา ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้มันเกิดขึ้นมาได มันก็สลายตัวได  ถึงเราไมใชมัน  ถาโทษ
อทินนาทาน มันเกิดไฟมันก็ไหม  ขโมยมันก็ลักน้ํามันก็ทวม แลวก็ลมพัดใหฟง ตองทํากําลังใจวา 
ทุกสิ่งทกอยางที่มันมีข้ึนมาไดมันก็สลายตัวได  แมแตรางกายของเราก็ดี  คนที่เรารัก เราเคารพ  
เราบูชาก็ดีกตองถือวาทานทั้งหมดนี้ไมสามารถพนกกของธรรมดาไปไดทํากําลังใจพรอมไววาสิ่ง
ใดที่เรารัก หรือวาคนที่เรารัก คนที่เราเคารพ คิดวาสักวันหึ่งขางหนา  ทานกับเราจะตองจากกัน  
ถาเราไมจากไปกอน ทานก็จากกอน ทําใจไวอยางนี้  เมื่อของก็ดี  บุคคลก็ดี ที่ตองพลัดพรากจาก
กัน ใจมันก็เปนสุข  อยางนี้เรียกวา หลบ ภวตัณหา 

แลวตอนสุดทาย การหลบ  วิภวตัณหา  ก็ตองตั้งกําลังใจวา ทุกสิ่งทุกอยางที่มันมีการ
เสื่อมได มันไมไดแคจะเสือมอยางเดียว  ในที่สุดมันก็ตองพัง ถาอาการพังมันปรากฏเมื่อไรใจของ
เราก็เฉยๆ คิดเสียวา  สังขารุเปกขาญาณ  เปนอันวา ในยามที่สาม  องคสมเด็จพระพิชิตมารบรม
ศาสดาทรงได  อาสวักขยญาณ  นี้สมเด็จพระมหามุนีจึงไดทรงตัดสินพระทัยตัดกิเลสเปน
สมุจเฉทปหาน ในยามที่ 4 จัดวาเปนอรหันตองคแรกในโลก  และประกาศตนเปนพระพุทธเจา 

นี่ละ  บรรดาทานพุทธบริษัท การฟงเทศนใน วันวิสาขบูชา  ถาจะเลาความเปนมาของ วิ
สาขบูชา  บรรดาทานพุทธบรษัทก็ทราบดี และในการที่องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา  จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณดวยน้ําพระทัยอะไร  อันนี้มีความสําคัญ  



เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท ถาจะกลาวไปก็เกือบจะทุกทาน  อาจจะเปนทุกทานที่มาในทีน่ี ้ทกุ
คนตองการพระนิพพาน  และสวนใหญที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่มาในที่นี้ ถาอาตมาคาด
ไมผิดก็ประมาณ 98 เปอรเซ็นต  เปนคนที่ได  มโนมยิทธิ  ที่เรียกกันวา  เปนอภิญญาสวนหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา ที่รูจักสวรรคมาแลว  รูจักพรหมโลกแลวรูจักนิพพานแลว  รูจักอบายภุมิแลว  ถา
หากวารูจักใชกําลังใจของตัวเอง  ก็สามารถจะใชไดอีกหลายอยาง คือ 

1. ทิพจักขุญาณ เราสามารถจะใชกําลังใจที่เปนทิพยดูเทวดา  ดูพรหมดุนิพพาน  ดุ 
นรก  ดูสวรรค  ไดทุกเวลา 

2.   จุตูปปาตญาณ  ถาใชกําลังใจทรงเปนปกตุ เมื่อคนเขาตายที่ไหน รูขาวาตาย  เราจะรู
ไดทันที่วาทานผูตายนั้นไปอยูที่ไหน  และก็ 

3.   เจโตปริยญาณ  ถาอยากจะทราบกําลังใจของบุคคลผูใดวาจะดีหรือจะเลวเพียงใด  
กําลังตัวกรรมฐาน ที่เรียกวา มโนมยิทธิ  ควบวิชชาสามนี้  ก็สามารถจะรูกําลังใจของคนได  และ
สามารถรูใจของเราไดวา ใจของเราสะอาดหรือใจของเราสกปรก กอนจะรูใจเขา ก็ควรจะฝกรูใจเรา
เสียกอน  เอาเขามาเปนเครื่องเปรียบเทียบกัน  และก็ตอไป 

4.    ปพเพนิวาสนุสสติญาณ  ตอนนี้องคสมเด็จพระพิชริมารทรงไดและก็สามารถระลึก
ชาติไดโดยไมจํากัด แตวาวิธีระลึกชาติไดตามที่เขาปฏิบัติกันโดยมาก  เขาไมใชอารมณของตนเอง 

รวมความวาญาณทุกอยางที่พุดมานี่เขาไมใชอารมณของตนเอง  เพราะวาการใชอารมณ
ของตนเองที่ดีไมดี  อุปาทานมันกินได แตวาอุปาทานนี่  บางทานก็พูดเขวไป  ไมรูวาอะไรคือ
อุปาทาน แตเพื่อจะเปนการปองกันอุปาทานดวยประการทั้งปวง  บรรดาทาที่ไดแลวทั้งหมด  จึง
กลาววา  ควรถามตรงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาถามตรงแลวก็ไมมีอะไรผิด  หลังจาก
นั้นแลว ที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรไดแลว  ที่เราไดกันนีก็ยังจะไดตอไป 

อตีตังสญาณ  รูเร่ืองราวในอดีต อนาคตังสญาณ  รูเร่ืองราวในอนาคต  ปจจุปปนนังส
ญาณ  รูเร่ืองราวในปจจุบัน  และก็ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ  ยถากัมมุตาญาณ 

ยถากัมมุตาญาณ  จะเปนเครื่องบอกวา  คนที่เขามีสุข เขามีทุกข  หรือเราที่มีสุขมีทุกข  
อะไรมันเกิดขึ้นนี่ มันมีเหตุจากอะไรเปนสําคัญ  อะไรเปนปจจัยใหเกิดเหตุอยางนี้เกิดขึ้น บางวัน
อยูดี ๆ มไคิดวาจะได  ก็มีคนเขานําอขงมาใหคลอดจนอยากจะรูจะทราบวา ไอนี่เปนอะไร  เปน
ปจจัย เราก็ทราบไดดวยอํานาจของ  ยถากัมมุตรญาร  บางที่เราทําความดีเกือบตาย แตถูก
กลาวรายดวยประการทั้งปวงถาจิตใจเราสงบดีเราก็รูไดทันที่วาเหตุทั้งหลายเหลานีม้นัเปนความชัว่
ของเราหรือมันเปนความชั่วของเรา  เพราะวาเหตุแหงความทุกขมันไมไดหมายความวาเปนความ
ชั่วของเราอยางเดียว   

จะเห็นไดวา ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยูหลายสิบชาติ  
และก็หลายรอยชาติที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถไมเคยทําอันตรายแก  พระเทวทัต  เลย แตวา



เกิดมาทุกชาติ  พระเทวทัต  แกลงพระพุทธเจาทุกชาติ  นี้กรรมชั่วที่มีความเดือดรอนอยางนี้
เกิดขึ้น  เปนกกของกรรมความชั่วของผุกระทําไมใชผูถูกกระทํา  แตเราก็ไมทุกขเหมือนกัน  ถารู
อยางนี้จิตมันก็สบาย แตความทุกอยางใดถามันเกิดขึ้นดวยกําลังความชั่วของเราในชารติในอดีต 
หรือชาติปจจุบัน  เราก็สามารถรูดวย  ยถากัมมุตาญาณ  นี้เปนญาณที่มีความสําคัญมาก 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่ฝกไดแลว  จงพยายามทําใจใหคลองแคลวสามารถจับอารมร
ใจไวเสมอวา กรรมใดที่มันเกิดขึ้นกับเรา ที่เรามีสุขกดี  เรามีทุกขกดี ประเภทนี้เพราะอาศัยอะไร
เปนเหตุ  ถาเปกรรมชั่วของเรา  เราก็เฉยก็ปลอยใหเขาลงนรกไปแตผูเดียว ถามันเปนกรรมช่ัวของ
เขาก็ถือวาอดีตเรามีความโง  สรางความชั่วไวอยางนี้มันจึงทําตัวใหเปนทุกข แลวตัดสินใจวาอา
รมณืแหงความสุขมันจะมีกับเรา   

พระวรกาย รางกายจะลําบากเพียงใด  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไมพึงคํานึง พึง
คิดถึงอยูอยางเดียววา ทํายังไงหนอจึงทําใหบรรดาชาวประชากรทั้งหมดมีความสุขมีการทรงชีวิต 
คือความเปนอยูแบบฆราวาสอยางที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถสอน  ในดานวิธีปฏิบัติ  วา
ชาวบานควรจะปฏิบัติตัวยังไง  มันจึงจะมีความสุขในชาติปจจุบัน  แลวองคสมเด็จพระทรงธรรมก็
ทรงแนะนําใหมีความสุขในสัมปรายภพ 

 เปนอันวาพระองคสมเด็จพระนราสภคิดอยางนี้ เ ราก็คิดอยางพระองคคิดวาชาติปจจุบัน
เราจะสรางอารมณความดีใหมันมีความสุข  ความสุขจริง ที่บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะพึง
ได กลาวโดยยอก็คือ  จิตทรงพรหมวิหาร 4 จิตมีความรักซึ่งกันและกัน มีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ไมอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน  และก็วางเฉยเมื่อกกของกรรมเขามาถึง ไมทําใจใหด้ินรน 
อยางนี้ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน จะมีความสุขทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ 

การมีชีวิตอยู หนาตายิ้มแยมแจมใสเขามาหากัน มัน็มีความสุข แลวตอมเอจะตายไป  ถา
ใจเรามี พรหมวิหาร 4 พรหมวิหร 4 นี้เปนปจจัยให 1. มีศีลบริสุทธิ์  แลวประการที่สอง  อาศัยที่
มีกําลังใจเยือกเย็น  ก็มีกลังใจบริสุทธิ์ คือมีสมาธิต้ังมั่นเปนฌานสมาบัติ  แลวประการที่สาม เมื่อ
ศีลดี  สมาธิดี  แลใจก็ผองใสเปนกําลังใจใหเกิดปญญา  ไดแก  วิปสสนาญาณ 

เปนอันวในวันนี้  วันวิสาขบูชา  เทศนมาเสียยาวเยื้อย  หมดไป  30 นาทเีศษ  เปนอนัวาถื
อาเปนวันสําคัญขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ และก็เปนวันสําคัญของบรรดาทานพุทธบริษัท
ที่ต้ังใจมาบูชาครูกัน บางที่บางทานคิดวา เขาคงจะตั้งเครื่องบูชากันยาวเหยียดสูงลิ่ว แตความจริง
ในที่นี้ เครื่องบูชาตั้งกันไวในใจ  วาเรามาไหวความดีขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาใดานอมิสบูชา คือบุชาดวยดอกไม  ธูป เทียน วัตถุ  จตุปจจัย  เพื่อสรางวิหาร
ทานและสังหทาน  เปนธรรมทาน  จัดวาเปนพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา 

สํารหับการปฏิบัติบูชาในวันนี้และปนี้ ขอมอบใหแกบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ให
รักษากําลังใจดวย  พรหมวหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 คือสังคหวัตถุ นี้  ถาเปนฆราวาสเปน



ชาวบาน  จะสรางความสุข ยึดเหนี่ยวความรักซึ่งกันและกัน  ไวเปนกําลังใจที่มีความสุข  นั่นก็
ไดแก 

1. ทาน  การให  ควรสงเคราะหซึ่งกันและกันตามกําลังศรัทธา 
2. ปยวาจา  เมื่อเจอะหนากันแลวพูดจากันดวยวาจาอันออนหวาน อันไพเราะ  แลวเปน

วาจาที่เปนประโยชน 
3. อัตถจริยา  พยายามทําตนใหเปนประโยชน ชวยเหลือกิจการงานของเพื่อ ถาไม

เกินวสัย 
4. สมานัตตตา  ทําตัวของเรานี้ไซรใหสม่ําเสมอกับเพื่อน  ไมเหยียดหมายซึ่งกันและกัน 
ถา 4 ประการนี้บรรดาทานพุทธบริษัทประพฤติไดทุกทานอยูในชาตินี้ทานจะเปนสุข  ถา 

ตองการความหมดทุกขอยางองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาก็เร่ิมตนยึดกําลังใจไวต้ังแตวันนี้ถึง
วันตาย คือ  พรหมวิหาร 4 

เมื่อลืมตาขึ้นมานี้คิดวา เราจะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั้งโลก 
ประการที่สอง  เราจะสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ถาบุคคลนั้นหรือวาสัตวอ่ืนมีความทุกข 

แตวาทําไมเกินกลังความสามารถ และ 
ประการที่สาม เราจะไมอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน  เห็นใครมีความดี ความประเสริฐ มี

ความสุข เราก็พลอยยินดีดวย ชวยสนับสนุนความดี และก็มองความดีของเขาเพราะอะไรเอามา
ปฏิบัติดวยชวยกันดี 

ประการที่ 4 กําลังใจของเรานี้จะมั่นคงในอุเบกขา  หมายถึงวา ไมหวั่นไหวตออารมณืใดที่
เกิดขึ้นกับเรา มันจะสรางกําลังกาย กําลังใจใหเปนทุกข  ถากายและใจมันไมเปนสุข  ก็หันเขาหา  
สังขารุเปกขาญาณ และยถากัมมุตาญาณ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หันเขาหา  ยถากัมมุตาญาณ  วา 
ไอกรรมประเภทนี้มันเปนเหตุมาเพราะอะไร ถาเราทราบเหตุทราบปจจัยกลังใจก็เปนสุข 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  เวลาตั้งแตต้ัง นโม  มาผานไปแลว
เวลา 35 นาทีเศษ  อาตมาภาพแหสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันดันสําคัญขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐ  ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพในฐานะพระสงหใน
พระพุทธศาสนา ก็ขอตั้งสัตยาธิษฐาน  อางคุณพระรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ 
และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ  อขจงอภิบาลรักษาบรรดาทานพุทธบริษัททั้หงลายโดยถวนหนาใหมี
แตความสุขสวัสดิ  พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล  ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว  ขอบรามีขององคสมเด็จพระประอีปแกวจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษัททุกทาน ไดบรรลุธรรมนั้นในชาติปจจุบัน โดยเร็ววันเทอญ 

อาตมาภาพรับประทานวิสัชนาในพระธรรมเทศนาวิสาขบูชา  ก็ขอยุติรพะสัทธรรมเทศนา
ลงคงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
ตอไปองคสมเด็จพระทศพลก็ทราบอีกวา  คนที่มีปญญาทรามกวานั้นมีอยูแตถาองค

สมเด็จพระบรมครุ  นอกจากเทศนหัวขอ  แลวอธิบายเขาใจ  ก็บรรลุมรรคผลที่เรียกวา  วิปจิตัญู 
พวกที่ 3 ที่มีนามวา  เนยยะ  พวกนี้สามารถเขาถึงไตรสรณคมนได  และอาจจะเขาถึง

มรรคผลตอนตน  คือรพะโสดาบัน  สกิทาคามี  ก็พอได มีอยู   
พอขอที่ 4 องคสมเด็จพระบรมครูทรงทราบวา  คนพวก  ปทปรม  ซึ่งแปลวา  มีบทบาท

อยางยิ่ง  คนประเภทนี้  จะเปนชายหรือหญิงก็ตาม  พระพุทธเจาสอนไมได  เพราะมีกรรมที่เปน
อกุศลมากเกินไป  ที่องคสมเด็จพระจอมไตรจะทรงชวยเหลือได 

คร้ันเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรอาศัย  ทศพลญาณ คือญาณ 10 ประการของ
พระพุทธเจา ญาณ 10 ประการนี่มีไดเฉพาะพระพุทะเจาเทานั้น สาวกมีไมไดเพราะบารมีไมเสมอ
กัน  องคสมเด็จพระทรงธรรมไดทรงทราบอยางนี้แลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ต้ังใจจะเทศน
โปรด  การเทศนโปรดครั้งแรก  พระพุทธเจาการเทศนทุกครั้งตองหวังผล คําวาผลในที่นี้หมายถงึวา  
การบรรลุมรรคผลอยางนอยจะตองไดพระโสดาบันขึ้นไป  ถาเทศนในกาลใดมีผลไมถึงพระ
โสดาบันพระพุทะเจาไมทรงเทศนตลอดชีวิต  เปนอันวาในกาลนั้นองคสมเด็จพระธรรมสามิสร  จึง
ไดเลือกคนที่แสดงพระธรรมเทศนาเปนปฐม  เปนครั้งแรก  การสอนครั้งแรกมีความสําคัญ  เพราะ
คนยังไมชิน  เพราะไมรูลีลามากอน ฉะนั้น  พระองคสมเด็จพระชินวร  จึงไดทรงนึกพงึอาจารยทัง้ 2 
ทาน  คือ  อาฬารดาบส  และอุทกดาบส ทั้ง 2 ทาน  เพราะ 2 ทานนี่ไดสมาบัติ 8 และก็ถาสามารถ
จะรับพระธรรมเทศนาได  ก็จะบรรลุมรรคผลโดยฉับพลัน  และก็เปนปฏิสัมภิทาญาณพระองค
สมเด็จพระพิชิตมารจึงใชอํานาจพระพุทธญาณ  วาเวลานี้อาจารยทั้งสองอยูที่ไหน  องคสมเด็จ
พระจอมไตรก็ทรงทราบวา  อาจารยทั้งสองเวลานี้  มรณภาพเสียแลวตายจากความเปนคน 

อาศัยที่ทานได  อรูปฌาน  อรูปฌาน  นี่  ถาใครไดแลวใจมันเปนสุข  โดยมากมักจะหลง
กันวา  เปนอรหันต  หรือเขาถึงนิพพาน  ติดอยูในรูปฌาน  อาศัยที่กอนจะตายใจจิตติดในอรูป
ฌาน  ตายจึงไปเกิดเปนอรูปพรหม  พรหมที่ไมมีรูปขาดอายตนะ  พระพุทธเจาไม
สามารถจะสอนได  องคสมเด็จพระจอมไตร  จึงไดทรงปรารภวา โอหนอ  อาจารยทั้ง 2 ของเรานี้



เปนผูฉิบหายจากความดีเสียแลวคําวาฉิบหายนี่  มีเปนปกติของบาลี ไมใชคําหยาบ  หมายความ
วา  เปนผูที่ไมมีโอกาสไดรับธรรมหรือความดีตอไป 

ฉะนั้น  องคสมเด็จพระจอมไตร  จึงไดทรงดําริตอไปวา  มีใครบางไหมหนอที่พอจะรับพระ
ธรรมเทศนา  และไดบรรลุมรรคผล  สมเด็จรพะทศพลก็มองเห็น ปญจวัคคีย  ฤาษีทั้งหา  คือ  
ทานโกณฑัญญะ  ทานวัปปะ  ทนภัททิยะ  ทานมหานามะ  ทานอัสสชิ  ทั้งหาทานนี้  
ปฏิบัติองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา  มานับต้ังแตวาระแรก  หรือออกสูมหาภิเนษกรมณ  
พระองคไดทรงพิจารณาวา เวลานี้ ปญจวัคคีย  ฤาษีทั้งหาอยูที่ไหน  องคสมเด็จพระจอมไตรก็
ทรงทราบวา  เธอพวกนี้หลีกเราไป  ไปอยูที่  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวง เมืองพาราณสี  
สําหรับองคสมเด็จพระมหามุนี  นี่อยูที่  พุทะคยา  ปจจุบันที่โคนตนโพธิ์  พระผูมีพระภาคเจาจึง
ไดตรัสวา  เราจะไปเทศนโปรด ปญจวัคคีย  ฤาษีทั้งหา  มี  โกณฑัญญะ  เปนตน 

แตวาในสมัยนั้น  บรรดาทานพุทธศาสนิกชน  ทานกลาววา  วันขึ้น 15 คํ่าเดือน 8 เปน
วันที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเดินไป  และก็ไปถึงในวันเดียวกันที่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  
ถาเวลานี้  ถาเราจะเดินกันเองละก็  นากลัวจะหลายวันถาไปรถก็หลายชั่วโมง  จากตนมหาโพธิ์  
ไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี เ ราตองใชเวลากันเปนวันๆ จึงจะถึง  แตวาวันนั้น  
สมเด็จพระผุมีพระภาคเจาเสด็จไปวันเดียว แตก็ไมเต็มวัน  แตวาขณะที่องคสมเด็จพระทรงธรรม
บรมศาสดา  เดินไปกอนที่จะถึง  ปาอิสิปตนมฤคททายวัน  ในระหวางก็พบ ปริพาชก  ทาน
หนึ่ง มีนามวา  อุปกาชีวก  ทานผูนี้เดินสวนทางกันองคสมเด็จพระชินศรี  เห็นสมเด็จพระมหามุนี  
มีฉวีวรรณผุดผองงดงามมาก  สีลาก็นารัก  มีความสงบเสงี่ยม  เกิดความเลื่อมใส  จึงสงสัยวา 
ทานผูนี้ศึกษาธรรมะมาจากใครเปนนักบวชสํานักไหน  และนักบวชประเภทโกนหัว แตงตัวหมผา
ยอมฝาด  ก็เพิ่งมีคร้ังแรกในเวลานั้นในโลก  เธอจึงไดถามวา  โภ  ปุริสะ ดูกรผูเจริญ  เธอเปนสาวก
ของใคร  ชอบใจธรรมะของใคร  ศึกษามาจากสํานักไหน  จึงไดมีลีลานารัก มีผิวพรรณผุดผอง นา
เลื่อมใส นาไหว  นาบูชา  องคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดตรัสวา โภ  ปุริสะ  ดูกรบุรุษผูเจริญ  เรา
เปน  สยัมภู  เปนผูตรัสรูเอง พอพูดเทานี้  ปรากฏวาทาน  อุปกาชีวก  ทานก็ไมเชื่อวา  ไอคนที่
ไหน มันไมมีครู  แลวมันจะรูไดยังไง ในที่สุดทานสั่นๆ หัว ทานก็หลีกทางไป 

ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงไดทรงเสด็จมาสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน  
ตอนนี้ก็ขอลัด  เปนอันวาเมื่อเขาใจกันดีกับบรรดาฤาษีปญจวัคคียฤาษีทั้ง 5 แลว  องคสมเด็จพระ
ประทีปแกว จึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา   บรรดาทานทั้งหลาย  การประพฤติปฏิบัติของพวกเราที่
ทํามากอน  ตามแบบฉบับของพราหมณ  เปนการทรง  ทุกขกิริยา  มาก อยางนี้ไมใชทางบรรลุ
มรรคผล เพราะวาทางนี้เราทํามาแลว ส้ินเวลา 6 ป แตไมไดอะไรเลย  การบรรลุมรรคผลคราวนี้เรา
ไดจากทางใจ  ตองบํารุงรางกายใหสมบูรณ  บริบูรณ มีกําลังดี  จึงจะสามารถจะทรงขั้นฌานโลกีย
ไวได  ตอจากนั้นจึงใชปญญาที่เกิดจากกําลังของฌาน  ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน อยางนี้จึงจะ



ชื่อวา  บรรลุมรรคผล  และองคสมเด็จพระทศพลก็ตรัสใจความ  มีความสําคัญในดานการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุมรรคผล  วาโภ  ปุริสะ ดุกรบุรุษผูเจริญ  ขอทานทั้งหลาย ถาปรารถนาความดี การที่จะ
บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนานี้ จะตองปฏิบัติตามแบบนี้  จึงจะมีผล  คือวาตองละสวนชุด 2 
อยางคือ 

1. อัตตกิลมถานุโยค  เวลาที่ปฏิบัติอยาใหรางกายมันเครียดเกินไป  ถาเครียดถึงขั้น 
ทรมานกาย อยางนี้ไมบรรลุมรรคผล 

2. กามสุขัลลิกานุโยค  คําวา กาม  แปลวา  ความใคร  หมายความวา  ขณะที่เจริญ 
สมาธิก็ดี เจริญวิปสสนาก็ดี  ในตอนนี้วางอารมณการอยากไดอยางโนนอยากไดอยางนี้เสีย ใช
อารมณตัดเปนสําคัญ ใชใจสบายๆ 
 และองคสมเ ด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ต รัสว า  ผลที่ การบรรลุจ ริ งๆ  ก็ คือ 
มัชฌิมาปฏิปทา การทรงอารมณตองทรงแบบสบายๆ ไมเครียดเกินไป  ไมยอหยอนไป  คร้ังเมื่อ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว  จึงไดทรงตรัส
ใจความของ  ธัมมจักกัปปวัตตนสุตร  สําหรับใจความจริงๆ  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ความ
มุงหมายขององคสมเด็จพระจอมไตร  หมายเอาอริยสัจ คืออริยสัจที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสก็หมายถึงเปนเรื่องของความจริงๆ 
ความจริง  พอพูดกันถึงอริยสัจนี่ บางทานอยากจะงาวงนอน อยากจะหลับความจริง  คําวา  อรยิะ  
นี่เขาแปลวาบริสุทธิ์ผุดผอง  สัจจะ  หมายความวา  เราทรงความจริงที่เขาถึงความ
บริสุทธิ์ทางใจ  ในเรื่องของกายแตละคน หาความบริสุทธิ์ไมได เพราะกายมันสกปรก  ไอความ
บริสุทธิ์จริงๆ มันตองเปนความบริสุทธิ์ทางใจ  ความบริสุทธิ์ทางใจนี่  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัส
ในวันนี้วาโดยยอทานบอกวาจงละ  ตัณหา 3 ประการ  คําวา  ตัณหานี่ก็ไมเร่ืองหยาบ ถาไปดา
กันวาเจานี่มักมากดวยตัณหา  มักจะโกรธ แตความจริงเปนของธรรมดา  ตัณหาแปลวา ความ
อยาก  เราอยากไดส่ิงยังไมมีใหมันมีข้ึน  เขาก็เรียกวาตัณหา ส่ิงใดที่มีอยูแลว  อยากใหทรงตัว  
เขาก็เรียกวา  ตัณหา ส่ิงใดที่มันมีอยูแลว  มันเกาไปมันแกไป  เราไมอยากใหมันพัง มันจะตองพัง 
เราไมอยากใหมันพังอยางนี้ก็เรียกวาตัณหา 

1. ที่ยังไมมี  อยากใหมีข้ึน ทานเรียกวา  กามตัณหา  กามเขาแปลวาความใคร ตัณหา  
แปลวา อยากใครอยากจะได 

2. ส่ิงที่มีอยูแลว อยากใหทรงตัวอยางนั้น ไมมีการเปลี่ยนแปลงเรียกวา ภวตัณหา 
3. ส่ิงที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะตองแตก  มันจะตองตาย มันจะตองพังเราไปนั่งภาวนา  

บนบานศาลกลาว  ขออยาใหแตกใหตาย  ใหพังเลย  ใหคงอยูอยางนี้อยางนี้ทานเรียกวา 
วิภวตัณหา 



ดังนั้นถาใครเขามาวาเราวา  เปนคนมีตัณหา เราก็อยาไปโกรธเขา เรามีจริงๆ ตแวาคน
ที่วาเราเขามีมากกวาเรานิดหนึ่ง  มีมากถึงขั้นเอามาแจกเราดวย ของเรามีเก็บคนเดียว มันไมลน
กระเปานะ แตไอคนที่วาเรานะมันลน  มาแจกเราอีกหนอยแสดงวาเขามากกวานิดหนึ่ง  เราก็ดีใจ
นะ  วาเราไดรับแจก 

เปนอันวา ตัณหาทั้ง 3 ประการนี้  พระพุทธเจาตรัสวา ความจําเปนของรางกาย มีอยูเปน 
ของธรรมดา  ถาเทศนกับฆราวาส  อยางพระพุทธเจาเทศนกับ นางวิสาขา ก็ดี หรือ อนาถบูณ
ฑิกเศรษฐี  ก็ดี  ใครก็ดี  องคสมเด็จพระชินศรีไมไดสอนใหคนละการทํามาหากิน ทรงสนับสนุน
ดวย การทํามาหากินดังกลาววา อุฏฐานสัมปทา จงถึงพรอมดวยความหมั่น  หมายความวาทุก
คน  จงมีความขยันหมั่นเพียรในการทํามาหากิน  เมื่อกี้บอกวา สงที่ยังไมมาก  ถาเราอยากได จัด
วาเปน กามตัณหา  ถาฟงกันตรงนี้  ฟงเผินๆ จะเห็นวาพระพุทธเจาก็ยุใหชาวบานมีตัณหา แต
เนื้อแทจริงๆ แลวมันไมใช การแสวงหาทรัพยสินมาไดโดยชอบธรรม เขาเยกวา สัมมาอาชีวะ เขา
ไมเรียก ตัณหา  ฟงใหดีนะ  ประเดี๋ยวกลับไปบาน เกิดไมทํานาทําไร ไมหากนิ  พระอดตายหมด 

ฮึ  เทศนไมดีนี่  หา  อาจารยหงา  พระอดตาย  แตความจริงตองเขาใจวา  คําวาอยากไดนี่
ที่เปนตัณหา มันอยากไดเกิดพอดี  กําลังเรามีเทานี้  อยากไดเทานั้นกําลังมีเทาโนน อยากได
เทานั้น ตะเกียกตะกายเกินพอดี  จึงเรียกวา  ตัณหา  ถามีทุกพอ  พอที่จะลงทุนทําการคาขาย ทํา
ไร  ทํานา ลงทุนทําทุกอยางที่มันไมเดือดรอน  ไมคดไมดฏงเขา อยางนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ  
แยกเสียดวยนะ  ถาไมแยกกลับไป  เดี๋ยวกลับไปคนมีตัณหาหมด  นะ  ตองแยกกัน  คําวาตัณหานี่  
ตองอยากไดเกินพอดี  หรือวาอยากโกงเขา  อยากจะลัก  อยากจะขโมยเขา  ยื้อแยงทรัพยสินเขา  
อยางนี้เปนตัณหา ถาหากินดวยความชอบธรรม มีนอยไดกําไรมาก  เปนคนจน  หากินจน
รวยเทาไหรก็ตาม ไมเรียกวาตัณหา  เปนสัมมาอาชีวะ 

ทีนี้เมื่อสําหรับกามตัณหา  ก็อยากได  ส่ิงที่ไมมีเกินพอดี  อยากไดเขามาไอเจาตอนที่
อยากไดเขา  มันไมไดสมหวัง  ใจเราก็เดือดรอน  ขณะที่อยากจะไดใจมันก็ไมสบาย  อารมณมันก็
ไมเปนสุข  ถาไดมาแลว  มันก็ไมเปนสุข  ถาไมไดเดือดรอนใหญ กินไมได นอนไมหลับ ดีไมดี ตาย
เอาเฉยๆ หรือทุพพลภาพ 

สําหรับ ภวตัณหา  ก็เดือดรอนเหมือนกัน  ของทุกสิ่งทุกอยางในโลก คําวาโลกนี่ใน วิ
สุทธิมรรค ทานแปลวามีอันจะตองฉิบหายไป เปนอันวา ของในโลกทั้งหมด ไมมีการทรงตัว 
คนก็ดี สัตวก็ดี วัตถุก็ดี คนหรือสัตวเกิดขึ้นมาแลวก็เจริญขึ้นหาความเปนหนุมเปนสาว  ตอไปก็
เปนคนแก  ตอไปก็เปนคนแก  ตอไปก็เปนคนตายสําหรับวัตถุเปนของเกิดขึ้นมาใหม ไปมีใหม เปน
ของใหม วันเวลาลวงไปๆ มันก็เกาไปทุกทีๆ ในที่สุด มันก็ผุ มันก็พัง อยงปราสาทที่สรางไวดวยศิลา
แลงมัน็พัง ปราสาทที่สรางไปดวยหินมันก็พัง เปนอันวา ของในโลกทั้งหมด จะเปนสิ่งที่มีชีวิต 
หรือไมมีชีวิตก็ตาม มันไมมีการทรงตัว เกิดขึ้นใหม วันเวลาลวงไปเกาไปทุกวันๆๆ ผลที่สุดก็พัง 



วัตถุ คนเกิดขึ้นมา เด็กเจริญขึ้นมาเปนหนุมเปนสาว ไวงวาง ก็เรียกวารางกายดีหนอย พอไมชา
นานเทาไร  ความรวงโรยก็เขามาถึง  มันก็ไมมีการทรงตัว แลวก็ตาย  เปนอันวา 

สําหรับ วิภวตัณหา มีความรูสึกวา ของสิ่งใดที่เรามีอยูแลว  เราชอบใจอยางคนที่เปน
หนุมเปนสาว  เมื่อถึงความเปนหนุมเปนสาว  เปนเด็ก  อยากจะหนุมจะสาว  พอถึงความเปนหนุม
เปนสาว  ก็นั่งภาวนา  นอนภาวนา  เดินภาวนายืนภาวนา  วาขอฉันจงอยาแกเลย  นี่มันเปนไป
ไมได  ถาเราคิดวาเราจะไมแก ไอความแกเขามาถึงมันก็เดือดรอน  ของที่เราซื้อมาใหม หามาใหม
ไดเราชอบใจ  เรานึกวา  จงอยูอยางนี้ จงอยาเกา  อยางนี้เปนอาการของงิภวตัณหานี้เราจะนึก เรา
จะคิด จะทํายังไงก็ตาม ส่ิงทั้งหลายเหลานี้มันเวนไมได มันตองเกิดความไมสบายกายไมสบายใจ 
วาสิ่งที่เราตั้งใจไวมันไมสมหวัง นี่ ตัณหา มันเดือดรอนอยางนี้ 

สําหรับ  วิภวตัณหา  แลว  ของมันจะพัง  คนมันจะตาย  เราก็นั่งบนบานศาลกลาว ไอส่ิง
ทั้งหลายเหลานี้  วัตถุเรามีอยูชิ้นเดียว  ถามันพังเราไมมีอะไรจะใช  ก็หาทางทุกอยางปองกันไมให
มันพัง  ผลที่สุดมันก็พังจนได  เราก็เดือดรอน  เปนการฝนอารมณ สําหรับคนและสัตว  ที่มีชีวิตอยู  
เราไมอยากใหตาย วาระความตายเขามาถึง  ขืนไปฝนแบบนั้นเราก็เดือนรอน 

ฉะนั้น  พระพุทะเจาจึงกลาววา  ขอทุกทานจงวางตัณหาเสีย  เอาจิตยอมรับนับถือกฏของ
ธรรมดา  อริยสัจนี่ไมมีอะไรมาก  อริยสัจนี่  ถาจิตยอมรับนับถือกฏธรรมดาก็เปนอริยสัจ 

อยางพระอรหันตนี่  เรียนไมมาก  ทานเรียนอยูขอเดียวคือ สักกายทฏฐิ ต้ังแตพระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ต้ังแตพระโสดาบันขึ้นมา จนถึงอรหันตนะ เรียนขอเดียว 
เรียนในดาน สักกายทิฏฐิ มองเห็นกฎธรรมดาของรางกายของเราเอง วารางกายของเรานี่มีสภาพ
เกิดขึ้นในเบื้องตน แลวก็มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ  เปนเด็กเปลี่ยนมาเปนความเปน หนุม
เปนสาว เปลี่ยนไปหาความเปนวัยกลางคน  จากวัยกลางคน  เปลี่ยนเปนวัยแก  จากวัยแกมา
กลายเปนวัยตาย  เปนอันวามันเปลี่ยนแปลงไปตามขณะไมทรงตัว ในเมื่อรางกายมันไมทรงตัว ที
นี้มานั่งมองอีกทีวา รางกายของเรามันตายแลว เราตายหรือเปลา เราตาย คําวา  ถาเรามีคําวา  
เราตายดวย  คําวาตกนรกมันก็ไมมี คําวาไปสวรรคมันก็ไมมี มันก็ตองมีสภาพสลาย  หรือวาองค
สมเด็จพระจอมไตรบอกวาคําวาสลายตัวมี คือมันตายแตรางกาย ตแรเาคือจิตมันไมตายตอนนี้
ตองคิดกันมากหนอย 

แตคนที่นั่งนี่เหฯจะไมตองคิดมาก เพราะสวนมากได มโนมยิทธิ รูแลวเปนอันวา  เทศน
กันงาย รวมความแลว พระอรหันตก็ศึกษาเทานั้น พระโสดาบันก็ศึกษาเทานั้น  ใหจิตละเอียดลงไป 
รวมความวา จิตของเราจะสบายได ก็หมายความวา จิตไมฝนกฏธรรมดา ใหมีความยอมรับนับถือ 
หรือรูสึกไวเสมอวาทุกสิ่งทุกอยางในโลก มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน และก็เสื่อมลงไปทุกวัน ใน
ที่สุดมันก็พัง รางกายของเราในสภาพเวลานี้พอมีแรง ไมชาแรงมันจะหมดไปทีละนอยๆ ในที่สุด 
มันก็พัง แลวก็ตัดสินใจไวอีกทีวา การเกิดเหลานี้มันมาจากไหนนี่การเกิดอยางนี้จะพึงมีมาได 



เพราะอาศัยตัณหาเปนเหตุ ความตะเกียกตะกายตัณหาตัวไหน ไอตัณหาตัวนอกไมเปนไร สําคัญ
ตัณหาตัวใน คือวาเราเกิดมาแลวลําบากแสนลําบาก ก็อยากเกิดตอไปความอยากแปลวาตัณหา 
ไมใชทางละอยางนี้พระพุทธเจาจึงบอกวา ถาละเสีย มันมีสุข จึงไดทรงแนะนําบรรดา ผัญจวัคคีย 
ฤาษีทั้งหาวา เธอทั้งหลายจงพยายามละตัณหาทั้ง 3 คือ กามตัณหา  ภวตัณหา วิภวตัณหา ดวย
อํานาจของอริยสัจ คือรูตมความเปนจริงจงพิจารณาวารางกายของคนก็ดี ของสัตวก็ดี  ที่มีอยูนั่น
ไมใชรางกายของเขาจริง มันเปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราวเทานั้น  มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มี
ความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง  และมีการสลายตัวไปในที่สุดในเมื่อพวกเธอทั้งหลายวางภาระ
นี้เสียได เธอก็จะพนจากความทุกข  คือเปนพระอริยเจา เขาพระนิพพาน เมือองคสมเด็จพระ
พิชิตมารทรงเทศนจบปรากฏวา  ทานโกณฑัญญะ เปนพระโสดาบัน เปนเหตุใหองคสมเด็จพระ
พิชิตมารดีพระทัยมาก จึงไดเปลงอุทานวาจาวา อัญญาสิ วตโภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วตโภ โกณ
ฑัญโญ คําวาอัญญาสิ นี่แปลวารูแลว จึงแปลเปนใจความวา  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ โกณ
ฑัญญะไดรูแลวหนอ ดีใจมาก เพราะเทศนกัณฑแรก มีคนบรรลุมรรคผล  แมแตเบื้องตน เปนอันวา 
คําวาอัญญาโกณฑัญญะ ตอหนาคําวา โกณฑัญญะ เฉยๆ มีมาตั้งแตวันนั้น 

ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก 5 นาที เทศนมากเดี๋ยวบรรดาญาติโยมจะหิวขาวเปนอันวา คนทีเ่ปน
พระโสดาบัน  พระโกณฑัญญะ ทานฟงอะไร ฟงธรรมจักรฟงอยางไรจึงไดพระโสดาบัน อันนี้ฟง
อยางไร มันตองวากันไปขืนวาไป 3 เดือนมันไมจบ วากันถึงอารมณ  นี้อารมณจิตเวลานั้นของทาน
ต้ังอยางไร ที่พระพุทธเจากลาวถึงตัณหา 3 ประการใหวางตัณหา ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาที่
เรียกกันวา อริยสัจ  ทานโกณฑัญญะอันดับตน  มีความเคารพพระพุทธเจามีความเคารพในพระ
ธรรมจริง เวลานั้นยังไมมีพระสงฆมีแตพระพุทธเจากับพระธรรม เขาถึงสรณคมน 2 ประากร แลว
หลังจากนั้น ทานโกณฑัญญะไมมีวามสงสัย ในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เร่ือง
ของศีล ทานออกบวชมานาน ทรงศีลบริสุทธิ์ จิตยึดมั่นที่พระพุทธเจา กลาววา ถาถึงนิพพานเมื่อไร 
นิพพานเปนแดนเอกันตบรมสุขคือสุขอยางยิ่ง ไมมีการเคลื่อน ไมแก ไมเจ็บ  ไมตาย  ไมไปไหน 
ทานถูกใจในพระนิพพาน จึงเปนพระโสดาบัน 

สรุปความงายๆทาก็เรียกวา การที่เปนพระโสดาบันของ ทานโกณฑัญญะหรือบรรดาของ
ทานพุทธบริษัทก็เชนเดียวกัน ฟงวันนี้ก็เปนพระโสดาบันได แตเวลาที่นั่งอยูนี่ อาจจะเปนพระ
โสดาบันทุกคน พอลุกลงจากศาลาไมแนนะ ดีไมดีพระโสดาบันหลนหาย ฮึ ใชไหม นั่งอยูตรงนี้มี
ศีลบริสุทธิ์ทุกคน ใชไหม แตคนจะบริสุทธิ์เทาศีลหรือเปลา ไมแน หือ อาจารยหงา เปนอันวาพระ
โสดาบันเขาเปนกันอยางนี้ คืออารมณจริงๆ เปนงายๆ 

1. มีความเคารพในพระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริง เคารพในพระอริยสงฆจริง 
แลวก็ 

2. ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ 



3. จิตคิดไวเสมอวา ถาตายจากชาตินี้ เราไมไปไหนนอกจากนิพพานเราไมตองการเกิด 
เปนมนุษย เปนเทวดาหรือพรหม เราตองการนิพพานอยางเดียว 

พระโสดาบันกับสกิทาคามี สําคัญที่ศีล 5 พระพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบันกับสกิทาคามี  
เปนผูทรงอธิศีล ถามีศีล 5 บริสุทธิ์ เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจริง  จิตยังไมรักพระ
นิพพาน ทานเรยกวาเปนผูเขาถึงไตรสรณคมน  ถาจิตมุงมั่นตองการพระนิพานจรงิๆ พรุงนีเ้ปนพระ
โสดาบัน แตคนที่จะเปนพระโสดาบันได ตองมีบารมีเต็ม พอที่จะบรรลุมรรคผลได ตองบําเพ็ญ
บารมีมาถาเปนสาวกภูมิ กตองบําเพ็ญบารมีมาไมนอยกวา 1 อสงไขย กับแสนกัป ถาเปนอัคร
สาวก ก็ตองบําเพ็ญบารมีมาไมนอยกวา 2 อสงไขยกับแสนกัป ฉะนั้นคนที่นั่งอยูที่นี่ทั้งหมด ถามี
ใครบาง จิตใจรากศีลเปนสําคัญ มีความเคารพพระพุทธเจาจริง ในพรระธรรมจริง ในพระอริยสงฆ
จริง จิตใจมุงมั่นปรารถนาอยางเดียวคือพระนิพพาน  ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีบารมีเต็ม 

ในการเทศนวันนี้ มองดูเวลาก็หมดแลว  อาจารยหงา ไวตอพรุงนี้ดีกวานะ ธรรมจักร ตอ 
3 เดือนมันก็ไมจบ นะ เปนอันวา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็หวังถือใจความเปนสําคัญ 
เพราะวาถาเทศนกันตามเรื่องจริงๆ แลวนั้น ธรรมจักร ทานเทศน 3 เดือน ไมจบ  ก็ไมมีประโยชน
ในการเทศนมาก การเทศนคราวนี้ตองการอยางเดียว  คือตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทรูจัก
อารมณของพระโสดาบัน ทีนี้เมื่อพูดอารมณของพระโสดบันแลว  ถือวาเสร็จกิจแหงการแสดงพระ
ธรรมเทศนา 

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังหรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทานใหมีแตความสุขสวัสด์ิ พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุพิธพรชัยทั้ง 4 
ประการ มีอายุ วรรณะ  สุขะ พละ และปฏิภาณ  หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิง
นั้นสมความปรารถนาจงทุกประการทาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาในใจความบางสวน ของ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสุคตคาถา  ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวย
ประการละฉะนี้ 

 
  
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนาเรื่อง โปรดคณะพระยส 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม 2523 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต  สัมมารสัมพุทธัสสะ (3จบ) 
สุสสูสัง ลภเต ปญญังติ 
ณ  โอกาสบดันี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนวันที ่2 ของ วนัเขาพรรษา  วนันี้จัดวาเปนวนัแรม 1 คํ่า เดือน 8 เปน
วันจนัทร ตรงกับ วันเขาพรรษา แตวาบางวัดเขาก็เขาเมื่อวานนี้บาง บางวัดกเ็ขาวนันี้บาง วนันี้ก็
จะขอนําพระธรรมเทศนาความเปนมาขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา ที่เกี่ยวกับบรรดาทาน
พุทธบรษิัทมาแสดงเปนวาระที่ 2 ในวันนี้ เมื่อวานนี้ กลาวถงึตอนที่องคสมเด็จพระชนิศรีแสดงพระ
ธรรมเทศนาเปนวาระแรก 

สําหรับการแสดงพระสทัธรรมเทศนาวนันี ้ ก็ขอนําเอาเรื่องราที่องคสมเด็จพระชนิศรีบรม
ศาสดา สัมมาสุมพทุธเจา เทศนเปนวาระที่ 2 หลังจากที่บรรลุอภิเษกสัมมาสมัโพธิญาณ คือเมือ่
วานนี ้ ตรงกบัวันกลางเดือน 8 องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดแสดงพระธรรมเทศนาแก ปยจ
วัคคีย  ฤาษทีั้ง 5 มีทาน โกณฑัญญะ เปนตน จนกระทั่งองคสมเดจ็พระทศพลบรมศาสดา ทรง
โปรดใหปญจวัคคีย ฤาษีทัง้ 5 มีทานโกณฑัญญะ ไดสําเร็จพระโสดาบัตติผล หลงัจากที่องคสมเดจ็
พระทศพลบรมศาสดาเทศนจบ หลังจากนั้นตอมาอีก 7 วันหมายความวาเทศนทกุวัน  ข้ึนระยะ 7 
วัน ดวยกนั ก็ปรากฏวา องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา  ทรงแสดงเทศนเร่ืองปกิณกะ 
หมายความวาเล็กๆ นอยๆ แกบรรดาพระทั้ง 5 จนกระทัง่ทานทั้ง 5 ไดสําเร็จพระอรหันตทั้งหมด 

ตอไปองคสมเด็จพระบรมสคุตจึงไดสง ปญจวัคคีย ฤาษทีั้ง 5 เวลานี้เปนพระอรหันต
หมดแลว ไปประกาศพระศาสนา แตทวาทรงมพีระบัญชาวา ทานหนึง่ทางสายหนึง่อยาไปซอนกัน 
2 องค  เพราะเวลานั้นพระยงันอย ใหไปสายละหนึง่องค ตอมาสมเด็จพระพทุธองค ก็เสด็จ หวังจะ
เขา กรุงพาราณสี เขาใกลเขามา  เวลานัน้องคสมเด็จพระมหามนุีพกัอยูในปา  ปรากฏวาในเวลา



ราตรีวันนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา ทรงจงกรมอยูในเวลาเชามือ ไดยนิเสียงบุคคลคน
หนึง่พูดมาวา ที่นีวุ่นวายหนอ ทีน่ี่ขัดของหนอ 

การที่จะบนมาอยางนัน้ ความเดิมกม็ีอยูวา ทานผูบนมชีื่อวา ทานยส ภายหลังเปนพระ
เรียกวา พระยส หรือวา ยะสะ เปนลุกของทานมหาเศรษฐีมีทรัพยมาก เมื่อเกิดขึ้นมาแลว บิดา
มารดามีลูกชายคนเดียว จงึไดส่ังสรางบานให 3 หลัง เปนที่อยูฤดูรอน 1 หลัง ฤดูหนาว 1 หลงั และ
ก็ฤดูฝนอีก 1 หลัง พอโตเปนหนุมข้ึนมาก็บํารุงบําเรอไปดวยกามคุณ  มีสนมนารีมาก ทัง้นี้ก็
เพราะวาบอดามารดาหวงัจะฝากทรัพยสินไวแกลูกชายคนเดียว แตทวาอาศัยที่กศุลบุญบารมีของ 
ยส ที่ทาํแลวในกาลกอน เปนเหตุบันดาลใหทรัพยสินทัง้หมดก็ดี คนทัง้หลายก็ดี  ทีแ่วดลอมอยูใน
ราตรีวันนัน้ วนัที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา เสด็จใกลบาน ประทับอยู
ในปาใกลบาน เปนเหตุให ทานพระยส ต่ืนขึ้นมาในเวลากลางดึก  เห็ฯคนทุกคนมันขัดของไป
หมด  เหน็คนทกุคนเหมือนกับซากศพ  เหน็ทรัพยสมบัติทั้งหมดทีม่ีอยู  เหมือนกับปาชา จงึมี
อารมณขัดของในใจคิดวาทีน่ี่วุนวายหนอ  ทีน่ี่ขัดของหนอ ไมเปนที่ร่ืนรมย  ไมมีสภาพเหมือนวนั
กอนจงึไดออกจากบาน  สวมรองเทา ใสหมวก  ก็เดินออกจากบานในเวลาราตรี  ในตอนนัน้ออก
จากบานไปแลว ปรากฏวาคนหลับหมด ไมมีใครทราบ เธอก็บนไปตลอดทาง วาทีน่ี่ขัดของหนอ  
ที่นีวุ่นวายหนอ บนไปแบบนี้ จนกระทัง่เขาไปใกลองคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาทรงจงกรมอยู  
แตความจริง ทานพระยส ในเวลานัน้ ก็ไมเหน็องคสมเด็จพระบรมครู  เธอก็บนของเธอไปคนเดียว 

แตทวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงสดับคําวา  ทีน่ี่วุนวายหนอ ทีน่ี่ขัดของหนอ  
ของ พระยส จึงไดมีสุนทรวาจาตรัสไปวา ยส ทรงเรียกชื่อวา ยสทีน่ี่ไมขัดของที่นี่ไมวุนวาย เธอจง
เขามาที่นี่ แลวจงฟงเทศน  ทานผูถูกเรียกชื่อก็ตกใจ  คิดวาในปาอยางนี้จะมีใครรูจักเรา แตเมื่อ
เหลียวเขาไปเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พรอมดวยฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ งาม
สงา ในเวลาราตรีอยางนัน้  ปรากฏวาคนหลับหมด  ไมมีใครทราบ  เธอก็บนไปตลอดทาง  วาที่นี่
ขัดของหนอ ที่นีวุ่นวายหนอ  บนไปแบบนี้ จนกระทัง่เขาไปใกลองคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดา
ทรงจงกรมอยู  แตความจรงิ  ทานพระยส ในเวลานัน้ ก็ไมเหน็องคสมเด็จพระบรมครู  เธอก็บน
ของเธอไปคนเดียว 

แตทวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ก็ไดทรงสดับคําวา ทีน่ี่ยุนวายหนอ  ทีน่ี่ขัดของหนอ  
ของ  พระยศ  จึงไดมีสุนทรวาจาตรัสไปวา ยส ทรงเรียกชื่อวา  ยส ทีน่ี่ไมขัดของทีน่ี่ไมวุนวาย เธอ
จงเขามาทีน่ี่ แลวจงฟงเทศน ทานผูถูกเรียกชื่อก็ตกใจ  คิดวาในปาอยางนี้จะมีใครรูจักเรา แตเมือ่
เหลียวเขาไปเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมดวยพรรณรงัสี รัศมี 6 ประการ งามสงา 
ในเวลาราตรีอยางนัน้ ปรากฏวา แลวก็เลีย้วเขาไป เมื่อเขาไปก็ถอดรองเทา ถอดหมวดเขาไปกราบ
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงประทบับนตอไม เปนที่แสดงพระ



ธรรมเทศนา ไมมีธรรมาสนดีๆ  อยางนี้ แลวสมเด็จพระชินศรีจึงไดตรัส อนุปุพพิกถา ก็คือตรัสถึง
เร่ือง ทาน การกุศล 

ทาน ในการใหวา อานิสงสของทานเปนปจจัยใหตัดกาํลังใจหมดจากความหนกั 
หมายความวา ไมหนักในเรื่องของทรพัยสิน แลวก็เปนจติใจเปนเหตุใหใจเบา หากวาละความโลภ
เสียไดดวยการใหทาน 

ขอที่ 2 องคสมเด็จพระพชิิตมาร กท็รงตรัสอานสงิสของ ศีล พูดถงึเรื่องศีลแลวกลาวา สีเล
นะ สคติง ยนัติ คนที่มีศีลแลว มีชิตอยูกส็งบ ตายไปกส็งบ สีเลนะ โภคสัมปทา คนที่มีศีล เวลา
ที่มีชีวิตอยู ทรัพยสินก็ไมเปลือง และเวลาตายไปแลว  เกิดใหม ทรัพยสินมาก สเีลนะ นิพพติุง 
ยันติ บุคคลใดมีศีลบุคคลนั้นมีแตความสขุตลอดกาล จะหาความทุกขใดก็ไมมี ในชีวิตทรงอยู นีก้็
ศีลทําใหชีวิตดี คือมีความสขุ ตายไปแลวเกิดใหมกม็ีความสุข 

หลังจากนั้นมา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากท็รงเทศนเร่ืองราวสวรรค (สัคคะป 
พรรณาความดีของสวรรคดวยประการตางๆ ทัง้นีบรรดาทานพุทธบริษัททราบกนัอยูแลว 

ตอมา องคสมเด็จพระประทปีแกวตรัสเร่ือง โทษของกามคุณ (กามาทีนพ) วาการเสวย
กามคุณ การอยูเปนการครองคูเปนความทกุข ไมใชมีความสุข และ  

ตอไปเบื้องหลงั องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็เทศนอานิสงสของการบรรพชา ที่
เรียกกนัวา เนกขัมมบารมี และอริยสัจสี ่ 

คร้ันเมื่อองคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ ทานพระยส ฟง จบก็
พอดีไดบรรลุพระโสดาบนั องคสมเด็จพระทรงธรรม จึงไดนั่งคุยกับ พระยส ตามสมควร เวลานั้เปน
เวลาใกลสวางพอดี 

ปรากฏวา ทางบานของ พระยส ทุกคนตืน่ขึ้นมา บิดามารดาครั้นเมือ่ไมเห็นลกู กต็างคน
ตางมีความวุนวาย สงขาทาสหญิงชายติดตามทกุทิศ  และทานบิดาเองก็ติดตามไปดวย ชวยตาม 
ก็เปนการบังเอิญอยางยิง่ ทีท่านบิดาเดนิไปตามทีพ่ระยสไปพอดี ในระหวางนัน้ องคสมเด็จพระชนิ
ศรีบรมศาสดา กําลงัประทับอยูบนตอไม สําหรับ พระยส นั่งอยูขางหลงั บิดาของพระยส เห็นองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงเขาไปถามวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรูษผูเจริญ แตความจริงเวลานัน้ 
เขายังไมรูจักพระ พระพุทธเจาเพิง่มี  มีได 7 วนั วาทานเห็นลกูชายของเราเดินมาทางนี้บางไหม 
เวลานั้น ตามพระบาลีกลาวา องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงแสดงปาฏิหาริยใหคน 2 คน คือ พอกบั
ลูกไมเหน็กนั 

องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงไดตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญทานจะ
ปรารถนาอะไรเพื่อลกู ฟงเทศนกอนดีกวา รูสึกวาเทศนของพระพุทธเจาเวลานัน้ เทศนงาย
จริงๆ แตวาขอบรรดาทานพุทธบรษิัทชายหญิงไดโปรดทราบ  วาพระพุทธเจานี่เทศนยาก ไมใช
เทศนงาย กอนจะเทศนอะไรลงไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ตองดูกอน ถาหากวาเห็นวา 



เทศนจะมีผลเขาไดบรรลุมรรคผลก็เทศนงาย ถาจะเทศนใหกับใครฟง หรือเร่ืองอะไรก็ตามทแีต
มรรคผลไมมี จะไปแคนใหองคสมเด็จพระชินศรีเทศน  พระองคก็ไมทรงเทศนจะไปพูดอยางไร ก็ไม
เคยเทศนใหฟง 

เหมือนกับคราวหนึ่งที่พราหมณบวชเขามาในพระพทุธศาสนา ขอใหองคสมเด็จพระบรม
ศาสดา ทรงเทศนเร่ือง โมเนยยปฏิบัติ แตองคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิโสภาคย เหน็วาเทศนแลวมัน
ไมมีผล ฉะนัน้องคสมเด็จพระทศพลจึงตรัสวา ฉันไมเทศน  พระองคนัน้บอกวา ถาไมเทศนจะลึก 
พระพทุธเจาบอกก็เชิญลึกไปซิฉันไมไดมสัีญญากับเธอวา  เธอบวชเขามาฉนัจะมาเทศนเร่ืองนี้ อัน
นี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทโปรดทราบนะ ก็มหีลายทาดวยกนั ที่เขาไปหาพระ บอกพระขัดนิมนต
ไมได อันนี้ไมจิรงนะ แตวัดอื่นเขาอาจจะไมขัดนิมนต  ถามาวัดนี ้ถามาไมถูกพระธรรมวินัยขัดแน 
ไมยอมฝาฝนพระธรรมวนิัย หากจะหานมินตงายๆ กต็องไปหานิมนตที่เขาไมครบพระธรรมวนิยั 
อาจารยหงานะ 

เปนอันวา ในตอนนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงทราบวาคนพวกนีท้ัง้คณะ 
55 คน ถาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระทศพลแลว อยางนอยที่สุดเปนพระโสดาบนั แลวตอไปทุก
ทานก็จะเปนอรหันตทัง้หมด ฉะนัน้ องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงไดทรงเทศนงาย เขาเขามาไมทนั 
จะขอก็เทศนเลย  เขาก็อยากจะฟง ฟงหรอืไมฟงก็ไมทราบ บอกอยาพูดเรื่องอื่นเลย ฟงเทศนกอน
เถิดแลวพระพทุธเจากท็รงเทศน เทศนก็เทศนเร่ืองเดียวกนั คือวา อนปุุพพิภถา เหมือนกนั ตารม
ที่กลาวมาเมื่อกี้นี ้ พอเทศนจบ ทานพอนัง่ขางหนา ฟงเทศนกัณฑแรกเปนพระโสดาบัน สําหรับ 
พระยส นัง่อยูขางหลงั ฟงซ้าํอีกครั้งหนึง่เปนอรหนัตเฉย คร้ันเมื่อสําเร็จอรหันตแลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกว จงึทรงคลายฌาน คลายฤทธใหพอกับไดเหน็กนั 

ทานบิดาจงึไดกลาวกับทาน พระยส วายส ดูกรลูกรัก เจาจงใหชวีิตกัยแมของเจา การที่
เจาหนีมา ออกจากบาน แมของเจารองไห น้าํตาเกือบจะเปนเลือดถาหากวาเจาไมกลับ ชวีิตขอแม
ของเจาจะตาย  ตอนนั้น พระยส จงึมองดูองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา เพระาวาทานเปน
พระอรหันตแลว ยังไมไดบวชบวชหรือไมบวชก็เปนพระอรหันต  ถาเปนอรหนัตถือวาเปนพระเตม็ที่ 
ต้ังแตพระโสดาบันไป  ถึงแมวาจะเปนฆราวาส  นัง่อยูแบบนี้เขากถ็ือวาเปนพระพระพุทธเจาถือวา
เปนพระ เพราะวา ความเปนพระไมใชอยูที่เพศ ความเปนพระอยูที่การตัดกิเลสเปนสําคัญ 

ฉะนั้น เมื่อ พระยส  มองดุองคสมเด็จพระภควันต พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสวา โภ ปุริ
สะ ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานมหาเศรษฐี เวลานี้ลูกชายของทานเปนพระอรหันตเสียแลว ไมควรแกการ
ครองเรือน ทานบิดา เพราะเปนพระโสดาบันแลว ทานเขาใจ จงึไดกราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตร
วา เปนความดี ลาภใหญ ขอ พระยส พระเจาขา ฉะนัน้ เวลาเชาวนันี้ ขาพระพทุธเจาขออารมธนา
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจา พรอมดวย พระยส ไปฉันอาหารที่บาน แลวทานก็ลากลับไป  แจงให
ทางบานทราบวา เวลานี้ลูกชายเปนอรหนัตเสียแลว แตความจริงคนทางบานยังไมรูคําวาเปน



อรหันต  เพราะเปนครั้งแรกที่ไมเคยฟง อยูเบื้องหลัง พระยส ก็ขอบรรพชากับองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจา สมเด็จพระผูมพีระภาคเจา จึงใหการบรรพชา เปนรุนที ่2 คือ ปญจวัคคีย  เปนรุนที ่
1 วา เอหิภิกข ุ เจาจงเปนภิกษุมาเถิด  เพียงเทานี้ไตรจีวรและบาตร ที่สําเร็จไปดวยฤทธิ์ก็ลอยมาส
สวมกายผมทีย่าวๆ ออกกห็ลุดออกไป เปนผมสั้น เปนผมโกน อยางนีจ้ะตองอาศัยการบําเพ็ญกุศล
มากอนนะ ไมใชอยูดีๆ พระพุทธเจาเรียกใหมีได ไมม ีมีไมได 

คร้ันเมื่อ พระยส บวชแลว ก็เขาไปในบาน ฉันภตตาหารเสร็จ ตอมาทานบิดากเ็รียกภรรยา
มา แลวก็เรียกภรรยาของพระยส มาดวย เมื่อพระพทุธเจาฉันเสร็จ ทรงเทศนโปรด ปรากฏวาคนอีก 
2 คนก็เปนพระโสดาบัน ตอมาบรรดาเพื่อของพระยสดวยกัน รวมทัง้หมด ทัง้ตัว พระยส ดวย บิดา 
มารดา ภรรยา แลวก็เพื่อนทั้งหมดเปน 55 คน เมื่อเพือ่นทัง้หลาย ปรากฏวา พระยส  มีความ
เลื่อมใสในองคสมเด็จพระทศพลเปนพระอรหันต บิดา มารดา  ภรรยา ก็เปนพระโสดาบัน ฟงขาวนี้
ก็แปลกใจ เพราะวาคําวา อรหันต นีม่ีต่ืนดาษในสมัยเวลานัน้แตก็ไมพบจริง ทั้งเพื่อน=ายและ
เพื่อนหญิง ทัง้หมดก็มากันเปนรุนๆ ขอเทศนลัดเพราะเวลามนันอย  มาเปนรุนๆ เขามาเฝาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เทศนเร่ืองเดยีวหากนิอยางเดีย คน 55 
คนเทศน อนปุุพพิกถา เร่ืองเดียวเหมือนกนัทัง้หมด  ปรากฏวาคนทัง้หมดเปนพระอรหันตหมด  
ทั้งนี้เพราะอะไร บรรดาทานพุทะบรษิัททั้งหลาย  เพราะเขาทําบุญรวมกัน 

ตอมาองคสมเด็จพระทรงธรรม  จึงไดตรัสแกบรรดาพระสงฆทัง้หลายวาภิกขเว ดูกร  ภิกษุ
ทั้งหลาย เร่ืองที่จะเทศนเร่ืองนี้กเ็พราะวา มีบรรดาพระสงฆในสมยันั้นโจมตีองคสมเด็จพระจอม
ไตร เร่ืองตั้ง  พระโมคคัลลาน  และ พระสารีบุตร เปนอัคสาวกเปนสาเหต ุ แตเร่ืองนี้จะขอไม
เทศนในวนันีน้ะ ถาขืนเทศนไมตองจบกนัละ ก็ขอลัดไปเลยวา  การที่ไมต้ัง พระยศ ซึ่งบรรลุ
อรหันตกอน  เปนอัคสาวก ก็เพราะวาเขาไมไดปรารถนาความเปนอัครสาวก เขาตองการอยาง
เดียวคือความเปนอรหนัต 

แลวสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดากย็อนชาติถอยหลงัออกไป วาในสมัยเมื่อองคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาทรงพระนามวา พระพุทธกสัสป ยังทรงพระชนมอยูในสมัยนั้น องค
สมเด็จพระบรมครูก็แสดงพระธรรมเทศนา เทศนโปรดพุทะบริษทัเพื่อพระนิพพาน อยางองค
สมเด็จพระพชิติมารเวลานี้  อยางองคปจจุบันนะ ในเวลานั้นปรากฏวามีบรรดาคณะบุคคลพวก
หนึง่ มีรวมกนั 55 คนอยูชายปาในแดนไกล มีความเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตร แลวโอกาส
ที่จะพบก็มนีอย ทราบวาการทําความดีเปนปจจัยใหเกดิความสุข แลวพวกเขาเปนคนไมมทีรัพย
มาก จะใหทานก็ใหทานไดคราละนอยๆ จะทําการอยางอืน่ก็ไมถนัดจึงจะตั้งคณะขึ้นคณะหนึ่ง 
เปน คณะสปัเหรอสาธารณะ เปนอันวาถาใครตาย ไมมีญาติหรือเปนคนยากจน ไมมีเงินจาง
สัปเหรอ คณะบุคคลพวกนี ้  ก็จัดการเผาใหเสร็จ  พรอมดวยหาฟน และเชื้อไฟเสร็จ แลวก็จัดการ
เผาใหเรียบรอย 



มาวนัหนึง่ ปรากฏวาบุคคลคณะนี้อยูเปนปกติ  มีบุคคลเขามาแจง  บอกวามีศพสตรีกําลัง
ต้ังครรภ ลอยน้ํามาขอใหบุคคลคณะนี้ไมจัดการศพ  แลวเวลานีก้ําลงัขึ้นอืด  ทานพระยส พรอม
ดวยคณะ จึงไดจัดการเผาศพ  เอาข้ึนสุเชิงตะกอนแลวก็นาํฟนมาใส เทาที่เหน็วาเทานีพ้อแกการ
เผาศพ  เผาไหมเสร็จเมื่อใสไฟเสร็จก็ตางคนตางพากนักลับบาน แตก็เปนการบังเอิญจริงๆ ศพ
หญิงคนนัน้แกไมยอมไหมหมด ไหมเกรียมไปถึงขางนอก ฟนไฟมนักจ็ะหมด ก็มีคนเขามาแจงให
ทราบวาศพสตรีคนนั้นไมไหม แตดําเปนตอตะโกเทานัน้เอง จงึบอกใหคณะนี้ไปดุคณะนี้ไปดูแลวก็
ตางคนตางเหน็วา เธอลอยน้ํามา รางกายอุมน้าํมา ฟนที่เราใสเปนการไมพอ กับน้ําที่ขังอยูในกาย 
จึงไดนําฟนมาใหใหม แลวก็เสี้ยมปลายไมใหแหลม แทงตามกายสตรีคนนั้น แทงเพื่อใหน้าํไหล
ออกมา จะไมติดไฟไดงายๆ ปรากฏวาไอการไหลมนัไมไหลเปนน้ํา น้าํเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง 
มันก็ไหลมาดวยกนัหมด   

ทุกคนพิจารณาแลวเกิด อสุภสญัญา วารางกายของคนทุกคนนี่ ความจริงมองแคหนัง
กําพรานัน้มนัก็ดี แตเนื้อแทจริงๆ ภายในกายนี ้เต็มไปดวยของสกปรกโสโครก ไมนารัก มีแตความ
นาเกลียด นาเบื่อหนาย อาศัยที่คนทั้งหลาย 55 คน รวมกันพิจารณา ไมไดนั่งหลับตานะ ก็ลืมตา
ยืนเอาไมจิ้มเขาไป น้ํามนักไ็หล น้าํเลือด น้ําเหลือง มันก็ไหล แกก็มองดูในกายคนบาง ส่ิงที่ไหลมา
บางเห็นวาสิง่ทั้งหลายเหลานี้ มนัอยูในกาย มันเปนของสกปรก ก็มาคดิในใจไดวา รางกายคนนี้ไม
มีอะไรดี ไมใชนารัก มนันาเกลียด ตางคนตางก็เกิด นพิพิทาญาณ มีความเบื่อหนายในรางกาย  
ไอเมื่อในเวลานั้นแกเบื่อไมจริง มันเบื่อชัว่คราว เวลาที่เห็น ถอยหลงัมาจากการเหน็ แลวก็เบื่อไม
นานมนักห็ายเบื่อแตเนื้อแทจริงๆ แกจะเบือ่ถึงชั่วโมงหรอืไมก็ไมทราบ อาจจะถึงนะ เปนอนัวาเบือ่
บางไมเบื่อบาง ในตอนนัน้กแ็ลวกัน ในที่สุดตางคนก็ตางตาย เมื่อตางคนตางตาย อาศัยทีม่ีเมตตา
บารมี เปฯคนดีมีจิตเมตตาสงเคราะห บุคคลทีถึงแกความตายคือสงเคราะหคนอยูไมใชสงเคราะห
คนตาย คนตายมันไมรูเร่ือง คนอยูเมื่อยากจนมีศพตาย ก็เกิดความลําบาก จึงชวยจดัการให เหตนุี้
จึงเปนปจจัยใหคนทั้ง 55 คนนี้ไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก 

ตอมาเมื่อสมยัพระพทุธเจาทรงอุบัติข้ึนในโลกมาเกิดพวกนี้กม็าเกิดเหมือนกนัอาสยํบุญ
บารมีดวยการเมตตาบารมีประการหนึ่ง  อยางนี้กถ็ือวาเปนการใหทานคือใหความสุข เขาไมมีฟน 
หาฟนให  เขาไมมีภารกิจใดฟ ที่ตองใช ก็หามาใหก็เปนทาน  ผลของบารมีความดทีี่มีเมตตาและ
การใหทาน พระยส เปนหวัหนาจึงมาเกิดเปนลูกมหาเศรษฐี พรอมทั้งพอและแมเวลานัน้ ก็เปนพอ
แมเหมือนกนัก็มาเปนมหาเศรษฐีกอน พระยสก็ตามมาเกิดเปนมหาเศรษฐี เพื่อนอีก 55 คนกม็า
เกิดเปนลูกคนรวยเหมือนกนั ตอมาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงตรัสวา 

เพราะอาศัยความดทีี่ 1 มีความเมตตาปราน ีสงเคราะหคนที่ญาติเขาถึงแกความตาย เขา
มีทุกข กาํจัดความทุกข ดวยการจัดการเผาใหเปนการทาํลายความหนักใจใหพนไป สรางความเบา



ใจ เกิดขึ้นแกบุคคลผูนั้น จงึเปนปจจัยใหคนพวกนี้ตายแลวไปเกิดบนสวรรค จากสวรรคมาเกิดเปน
คนก็มีความร่าํรวยประกอบดวยทานการใหดวย 

และอีกประการที่ 2 เพราะอาศัยคนพวกนี้ พิจารณาซากศพสตรีที่ลอยน้ํามา ตายแลวก็
ลอยน้ํา และอาศัยเอาไมเขาไปแทงน้าํเลือด น้าํเหลือง มนัไหลมาเกิด นิพพิทาญาณ แตความจริง 
นิพพทาญาณ สมยันัน้ มันเปนแตชั่วครูเดียว เพราะผลความดีเพยีงเทานี ที่ติดตามคนพวกนีม้า 
เพียงแตเทศนใหรูจัก อสุภสัญญา วามนัไมมีดี คือเทศนผลของ ทาน วาเปนของดี เพราะบุญเขา
มีมากอน เทศนผลของ ศลี วาเปนของดี เพราะศีลเขามมีากอน เทศนความดีของ สวรรค (สัคคะ)  
เพราะความเขามาจากสวรรค  อารมณใจมันกน็ึกถงึวา สวรรคดีและเทศน โทษของกาม 
(กามาทนีพ) เพราะวาอารมณการพิจารณาหญิงนัน้เปนสําคัญ ใสชาติกอนดลบันดาลใจใหเห็นวา 
การอยูในกามคุณนี้ มนัเปนความทุกขไมมีความสุข 

และตอมาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา จึงไดเทศน เนกขมัมบารมี เนกขัมมบารมีถือ
วาเปนกาดรถือบวช ตัดออกจากกามารมณ คือตัดออกจากโลกทัง้นีเ้พราะวา พวกบุคคลพวกนั้น
ไดนิพพทิาญาณมากอน องคสมเด็จพระชินวรจงึไดกลาวา การที่ตถาคตเทศนแบบนี้ เทศนตรง
ตามความประสงค หรือความดีของเขา ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จงึไดทรงยนืยนัวา 
คนทัง้ 55 คนนี้เปนอรหนัต  เพราะอาศัยมีเมตตาจติ ประกอบไปดวยการใหทานเปนกรณีพเิศษ 
ที่วาพิเศษใหทายฟนเผานะ แลวใจของพวกนี้ ก็อาศัยทีม่ีใจอบรมมาเนื่องจาก นิพพิทาญาณ คือ
ศพสตรีบุคคลนั้น แลวเปนปจจัยใหบุคคลทั้งหลายเหลานีน้ั้นฟงเทศนเพยีงแคขณะเดียว อันดบั
แรกไดพระโสดาบัน เหมือนกันหมด พอฟงครั้งที ่ 2 ทุกคนก็เปนพระอรหันต เหมือนกนัหมด แลวก็
เทศนกัณฑเดยีวกนั 

นี่แหละบรรดามนพทุธบริษทัทุกทานการเทศนวันนี้ก็ดีการเทศนเมื่อวานก็ดียอมมีความมุง
หมาย ความมุงหมายของการเทศนวนันี ้  เพื่อจะใหบรรดาพุทธบรษิัททุกทานทราบวา  การทีท่าน
ทั้งหลายสรางความดีรวมกนั ถาชาตินี้ตางคนตางรักษาความดีไวทุกคน  ตางกท็ุกคนตางจะมี
ความสุข  เจอะหนากนัเมื่อไร  กม็ีแตความยิ้มแยมแจมใส กาํลังใจก็เบิกบาน มีความสุขใจ เจอะ
หนากนัเมื่อไร ก็มีแตความยิ้มแยมแจมใส กําลงัใจก็เบิกบาน มีความสุขใจ มนักส็บายจิต หากวา
บรรดามานพทุธบริษทับําเพ็ญกุศลในวันนี้ ในศาสนาขององคสมเด็จพระโสภิตบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ทานมีความตองการอะไร วันนี้มีความสนใจอะไรเปนกรณีพิเศษ อยาง พุทธงั 
สรณงั คั๗ฉามิ ทานสนใจพระพทุธเจาเปนพิเศษหรือวา ธมัมัง สรณัง คัจฉาม ิสนใจพระธรรม
เปนพิเศษ หรือวา สังฆงั สรณัง คัจฉามิ สนใจพระสงฆเปนพิเศษ หรือวาสนใจในศีลเปนพิเศษ 
หรือวาสนใจในทานการบริจาคของทานเปนพิเศษ ใหมันหนักอยางใดอยางหนึง่ หรือวาการฟง
เทศนวันนี้ชอบใจอะไรจุดใดจุดหนึง่เปนพิเศษ อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐบอกวาจะเปน
กุศลนํา 



ถาบังเอิญทานทัง้หลายไมสามารถจะเขาถึงพระนิพพานในชาตนิี ้ ถาตายจากความเปน
คน ก็อยาลืมวา กอนจะตาย จะตองฝกกําลงัใจของบรรดาทานพทุธบริษทัใหเกาะกุศลไว ที่เรา
เรียกวา ภาวนาหรือพิจารณา ถาจิตเกาะอารมณอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน ตายจากความเปนคน
ไปเปนเทวดาหรือพรหม ถาหากวาทกุคนใครไปเปนเทวดาหรือพรหม ถาชอบใจทําอยางใดอยาง
หนึง่วนันี ้ โดยเฉพาะจริงๆ แลวก็ทาํขอนัน้ หรืออยางนัน้ มนัเกาะใจไปจนกวาจะตาย กเ็ปนอนัวา 
ถึงแมวาอาตมาไมใชองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กก็ลาพยากรณพยากรณตามคํา
พยากรณขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา  ตามลีลานัน้ วาพวกทานทั้งหมดที่ไมไดไปนิพพาน
ในชาตนิี้ และก็ชอบใจอะไรอยางใดอยางหนึง่ในการบําเพ็ญกุศลบุญราศีเปนสําคญั  ตายจากคน
ไปเปนเทวดาหรือพรหม ไมไดกลับมาเกิดเปนคนแน 

ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาภายในไมชา พระศาสนานี้ข้ึนไป โอกาสวางหนึ่ง พุทะนดร องค
สมเด็จพระชนิวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา พระศรอีาริยเมตตรยั จะตรัสก็ใน
ชวงเวลานั้น ระหวางหนึง่ พุทธันดร เวลาประมาณหนึ่งลานปเศษ หากวาทานไปเกิดเปนเทวดา 
ชั้นจาติมหาราช จะมีอายุเพียงแค 300 ปทิพย  พระศรีอาริยก็ตรัส  ถาเกิดไปเปนเทวดา  ชั้น
ดาวดึงส  จะมีอายทุิพยไมถึง 200 ปทิพย  พระศรีอารียก็ตรัส  ถาหากไปเกิดเปน พรหม ก็แยกนั
ใหญเลย พรหมเขามีอายุเปนกัป เปนอนัวา  ทุกคน ถาไปสวรรคหรือไปพรหมในเวลานี ้  ก็ยงัไม
หมดอายุอายุเทวดาหรือพรหม  การทีพ่ระพุทธเจาทรงเทศนแตละครา บรรลุแตละคราว เทวดากบั
พรหม บรรลุมรรคผลไปนิพพานมากกวาคน เพราะวาเขามีความดี เขาก็ทรงความดี  เขาไมมีภาระ
มาก การฟงเทศนจากองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจา จงึปฏิบัติไดงาย 

ฉะนั้น เมื่อบรรดาทานทัง้หลายสรางความดีในวนันี ้ ชอบความดีอะไรมากรักษากาํลังใจ
สวนนั้นไวใหเปนอนุสสติ คําวา อนุสสติ แปลวา ตามนึกถึง เปนทกุขณะจิตจะคงอยู  เมื่อจิตจบั
อยูก็ดูที่องคสมเด็จพระบรมครู ทรงยนืยนักับบรรดาคณะของ พระยส วาจิตใจเขามีความมุงมั่น 
คิดอยูในเรื่อง นิพพิทาญาณ ในภาพสตรีตายคนนัน้เปนปจจัยใหเขาเกิดเปนเทวดา เขาผกูพัน
มาก เมื่อกลบัมาเกิดเปนคน เทศนสวมรอยคราวเดียว เขาก็เปนพระอรหันตกนั และบรรดาพวก
ทานก็เชนเดียวกัน ถาบงัเอญิไมไดไปนิพพานในชาตินี้ ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม พระพทุธเจาก็
ดี พระอรหนัตก็ดี ถาเวลาจะเทศนไมไดไปนิพพานในชาตินี้ ถาไปเกิดเปเทวดาหรือพรหม
พระพทุธเจากดี็ พระอรหันตกดี ถาเวลาจะเทศน จะตองดูกําลงัใจของคนกอน  วาทุนเดิมเขามี
อะไร แลวก็จะตองเทศนตามทุนเดิมนัน้ ที่เปนทนุนาํหนา แตความจริงทุนเดิมของทุกคนนะ มีครบ
ทุกอยาง แตวาทนุเดิมขนาดไหนมีอะไรบางที่เปนกาํลังสงูสุด จะเทศนจุดนั้น เมื่อเทศนกระทบจุด
นั้นเมื่อไร ก็ฟงชอบใจ ก็เปนอรหนัตเมื่อนั้น ฉะนั้น หากวาทานทัง้หลายตองเปนเทวกาหรือพรหม 
ถาพบพระศรอีาริยก็จะเปนเชนเดียวกับบรรดาเทวดา  และพรหมทัง้หลายในสมยัเมื่อองคสมเด็จ



พระจอมไตรบรมศาสดามีชีวติอยู ในสมยันัน้องคสมเด็จพระบรมครุทรงเทศนคร้ังไร เทวดาและ
พรหมบรรลุมรรคผลมากกวาคน 

เอาละ บรรดามานพทุธบรษิัท  การเทศนวันนี้มีความมุงหมายอยูวา ตองการใหบรรดา
มานพทุธบริษทัทัง้หลาย เหน็วา  รางกายของคนนี้มันสกปรก  และก็รางกายของคนเปนอนิจจงั  
มันไมเที่ยง ทกุขัง มนัเปนทกุข อนัตตา สลายตัวไปในทีสุ่ด  หากจิตใจของทานจับอยางนี้เปนปกติ 
ทานก็เปนอรหนัตในชาตินี้ไปนิพพานแน  ถาหากวาเปนเชนนัน้ไมได ก็ใหบรรดาทานพุทะบริษัท
ทั้งหลายจับและตั้งกําลงัใจ  จับไววากุศลที่เราสรางในชาตินี ้อะไรบางที่เราชอบใจมากที่สุด นึกถึง
อยางนัน้เปนปกติ  เมื่อนึกถงึอยางนัน้เปนปกติ เมื่อตายไปใจก็ยึดอยูในกุศล ตายจากความเปนคน 
ก็ไมพนความเปนเทวดาหรือพรหม  เมือเปนเทวดาหรือพรหม พบ พระศรีอาริย เมื่อไร องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเทศนมมุนั้น  ทานกเ็ปนอรหนัตทนัท ี

เอาละ สําหรับวันนี มองดูเวลาก็เลยไปนิดหนึง่  และสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว ก็
ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้  ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี ้ อาตมาภาพขอตัง้
สัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทะรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ 
ขอจงอภิบาลบรรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน  ใหมีแตความสุขสวัสด์ิ  พพิัฒนมงคล สมบูรณพนูผล  
ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา ทรงเหน็แลวและบรรลุแลวขอบรรดา
ทานทัง้หลาย ผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว จงเหน็ธรรมนัน้และบรรลุธรรมนั้นในชาติ
ปจจุบันนี้เทอญ เอวัง กม็ีดวยประการฉะนี ้

 
พระธรรมเทศนา เรื่อง อาทิตตปริยายสูตร 

แสดงเมื่อ 
วันจันทรที่ 4 สิ่งหาคม 2523 

นโม  ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3จบ) 
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตปริโยทปนัง เอตัง พทุะานสาสนงัต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนาในความเปนมาของ ชฎิล  ทัง้สาม 

เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคสรัทธาบารม ี ทีบรรดานริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันพระแรม 8 คํ่า เดือน 8 หลัง จัดวาเปนวนัเขาพรรษาไดวันพระที่สอง 
ทั้งนี้เพราะวา บรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายมีความเลื่อมใส  ในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหต ุ จึงไดพากนัมาบําเพ็ญกุศล ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐ พระศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา 

ฉะนั้นในวนันี ้ อาตมาภาพจะนําเอาจริยาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในตอนที่
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหม ๆ แลวองคสมเด็จพระจอมไตรทรงแสดงพระะรรมเทศนา



โปรดพุทธบรษิัท  ในตอนตนนัน้ องคสมเด็จพระภควันตไดทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด  ปญจ
วัคคีย ฤาษีทัง้ 5 ดวย ะมมจักกัปปวัตตนสุตร สําหรับในข้ันที่สอง รองลงมานั้น องคสมเด็จพระ
บรมศาสดาสาํแดงพระธรรมเทศนา  โปรดแก พระยส  กับบริวารและพวก 55 คนดวย อนุปุพพกิ
ถา ตอมาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงพระธรรมเทศนากับ ภทัทวัคคีย 30 คน 
ดวยการใหรูจกัมองเห็นตนเปนสําคัญ 

ตอมาในขั้นที ่ 4 นั้น องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธจเาเดนิยอนถอย
หลังจาก ปาอิสิปตนมฤคทายวนั หวงัจะเขา กรุงราชคฤหมหานคร แตวาใกลเมือง  กรุง
ราชคฤหมหานคร ที่จอมบพิตรอดิศร พระเจาพมิพสิาร ทรงปกครองอยูนัน้ เปนอันวามีสํานัก
สําคัญอยู 3 สํานัก นั่นก็คือ สํานกัชฏิล ใหญ 

ชฏิล ผูเปนพี ่มีนามวา อุรเุวลกัสสป คนนองมนีามวา นทกีัสสป คนนองสุดทองมีนาม
วา คยากัสสป ทานอุรุเวลกสัสป มีบริวาร 500 คน ทานนทกีัสสป มีบริวาร 300 คน และ ทา
นคยากสัสป มีบริวาร 200 คน ต้ังสาํนักอยูที่ริม แมน้ําคยา จัดวาเปนแดนใกลมหาโพธิท์ี่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 

ฉะนั้นถาใครไปประเทศอินเดีย ก็จะทราบวา ดินแดนแหงชฏิลทัง้สาม ต้ังอยูนัน้อยูเหนือ
ดานเหนือของมหาโพธิ์ข้ึนไปไมไกลนัก ในตอนนัน้องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงเหน็นิสัยของ 
ชฏิลสามพีน่อง พรอมไปทั้งบริารทั้งหมดตัง้ใจบําเพ็ญพรต เพื่อสําเร็จอรหัตผล แตทวา ชฏิล ทัง้
สามคนมฤีทธิเ์พราะไดบูชาเพลิง คือรวมความแลววา ได กสิณ 10 ประการ มฤีทธิ์มีอํานาจมาก 

แตวาสมเด็จพระผูมีพระภาคก็ไมยอทอ พระองคจึงไดเสด็จไปสูสํานักของ อุรุเวลกัสสป 
เปนตน ในตอนนัน้องคสมเด็จพระทศดพลไมไดนําบริวารไป เพราะยงัไมมีบริวารคือวาบริวาร
ทั้งหลาย ที่เปนพระอรหนัตเมื่อจบแลว เทศนจบจนบรรลุแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวใหบวช 
ก็สงไปประกาศพระศาสนาทันทีดังนั้นการเดินทางขององคืสมเด็จพระมหามนุ ี จึงเดินทางแต
พระองคเดียง  คร้ันเขาไปถึงสํานักของ อุรุเวลกัสสป แลวองคสมเด็จพระประทปีแกว จึงเขาไป
ตรัสขออาศัยสํานักเปนที่ เจริญสมณธรรม คือรวมความวา อาศัยสาํนักนอนชั่วคราว 

สําหรับ ชฏลิ  ผูเปนพี่ใหญ อุรุเวลกัสสป เห็นวาผูนี้เปนสมณะ  แตวาเปนสมณะนอก
นิกาย  เหน็วาเปนการไมสมควรจะรับ จงึไดบอกเบี่ยงบายวา  สํานกันีค้นแนน เพราะวามบีริวารตัง้ 
500 มีลูกศิษยมากที่เปนฆราวาส สํานักที่จะพักไมมีสมเด็จพระชินศรีจงึไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ที่
ไหนก็ได เรานอนไดทุกอยาง พักไดในที่สุด ชฏลิ จนใจ  ถาจะเทศนมากไปมันก็เวลาไมพอ เร่ือง
ของการพูดกนั ชฏิล จนใจขึ้นมาจรงิๆ จงึไดบอกว ที่พกัมีอยูแหงเดียว แตมันรายกาจมี นาค ราย
อาศัยอยู ถาหากวาทานมคีวามประสงคจะพักก็พกัได  ถาไมเกรงอันตราย  นัน่คือโรงบูชาไฟ 
เพราะชฏิลเขาบูชาไฟ  จุดเพลิงขึ้นมาหรอืบูชานัง่เพงไป  ถาสมัยตอมาเราเรียกกนัวา เตโชกสณิ 



องคสมเด็จพระมหามนุีก็ไมยอทอ บอกวาที่ไหนก็ไดทีน่ัน่ก็ได  นาคใหญนาคเล็ก  นาคราย นาคไม
ราย ตถาคตไมกลัว เขาก็เลยใหพกั 

เมื่อพักในตอนนัน้ปรากฏวา  นาคที่มีอยูจริงๆ เปนนาคบันดาล ไมใชนาคแทเมือ่สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาเขาไปพกัเวลาหวัค่ํา  คือเร่ิมคํ่าใหมๆ นาครายที่บันดาลสําเรจ็รูปไปดวยฤทธิ์
ของบรรดา ชฏิล ทั้งหลาย กม็าแผพงัพานและกพ็นเปลวไฟ เพื่อใหองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาหนีหรือวามีอันตราย แตวาเรื่องฤทธิ์ บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายบุคคลใดจะยิ่งใหญไป
กลา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมมี 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระชินศรีจงึใชกําลงัจิตบงัคับนาค ที่สําเร็จไปดวยจิต  ใหเปนนาคตวัเล็ก  
แตความจริงเขาทํามาเปนนาคตัวใหญ  ใหเปนนาคตัวเล็ก แลวก็จับนาคตัวนั้นขดเขาไวในบาตร 
แสดงวาตัวมันเล็กเหลือตัวเทางูเขียว 

ตอมาในเวลากลางคนื ตอนตึกเขาไปอีกหนอยหนึ่ง ปรากฏวาโรงไฟลอมรอบไปดวยน้าํ 
เปนกระแสน้ําไหลมาทุกทิศทุกทาง มองแลวเหนือพระเศียรขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
ไหลใกลจะเขามาในโรงไฟนี่เปนน้าํ เปนน้ําฤทธิ์อีกเหมอืนกัน 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จจงกรมตลอดคืนยันรุง ก็เดนิไปเดินมา เดินมา
เดินไปดวยความสบายของพระองค ในตอนเชา  บรรดาชฏิลทั้งหลายคิดวา องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทะเจาตายแลว  จงึมาดูองคสมเด็จพระประทีปแกว แทนที่จะเห็นศพกลับเห็นองค
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาเสด็จจงกรมดวยหนาผองใส  ก็มีความแปลกใจ 

ตอนนี้เอง บรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย พระพุทธเจากับหัวหนาชฏิลและรองหวัหนาก็
คุยกัน ถือวาคยุกันไปคุยกันมา สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสวาฤทธิ์ของเธอนีเ่กงมาก  แตทวามนัยงั
เปนฤทธิ์เด็ก ๆเหลือเกนิอยางนี ้  ตถาคตยังไมทนั ออกกําลงักห็มดฤทธิ์เสยีแลว  บรรดาชฏิล
ทั้งหลายเหลานั้นก็แปลกใจ ในองคสมเด็จพระประทีปแกว  แลวพระพุทธเจาก็ตรัสอีกมาก ถงึเรื่อง
ของการแผลงฤทธิ์ การแสดงฤทธิ์  เปนอันวาชฏิลยอมจํานน  แตวาองคสมเด็จพระทศพลก็ทรง
ชมเชยวา  พวกทานนี่ดีจริงๆ เกงจริงๆ การสําเร็จประโยชนไปดวยฤทธิ์ประเภทนี้เปนของดีมาก  
แตทวาการบูชาสําเร็จดวยฤทธิ์อยางนี้ เธอไดมาจากการบูชาไฟ  คือเพงไฟเปนกสณิเรียกวาเตโช
กสิณ  สําหรับกสิณนี่ ถาไดกองใดกองหนึ่งแลวมันก็ไดหมดอีกเกากาอง รวมเปนสนิกองดวยกนั  
สามารถจะแสดงฤทธิ์ตางๆได 

แตองคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา  การทีพ่วกเธอบูชาไฟนี้  เปนของประเสริฐเปนของเลิศ
มาก เปนของดียากที่บุคคลอ่ืนจะพึงทําได แตวาไฟทีเ่ธอบูชานี้ดีอยูจริงแหลแตทวามันยังเปนไฟ
ภายนอกสาํรหับตถาคตกม็ไีฟบูชาเหมือนกันแตทาเปนไฟภายใน  ตถาคตนี่มทีั้งไฟภายนอกดวย 
และก็มีทัง้ไฟภายในดวยพวกเธอเกงแตแคขางนอก ตถาคตเกงทั้งขางนอก  เกงทัง้ขางใน ถาหาก
วาพวกเธอทัง้หลายอาศัยไฟในอีกกองเดยีวเทานั้น อยางเดียวเทานัน้  พวกเธอทัง้หลายจะเกงยิ่ง



กวานี้มาก การที่ตถาคตสามารคถชนะฤทธิ์เพลิงของเธอได  เพราะวาบรรดาพวกเธอทั้งหลายเกง
แตเพียงฤทธิ์ขางนอก ฤทธิ์ขาสงในยังไมพอ หากวาเธอตองการฤทธิ์ภายใน  ตถาคตจะสอนให  ใน
เมื่อคนทัง้หลายเขามีความเกงอยูแลวแลวก็มีคนชมวาเกง  แตยังมีคนอวดอีกวา  ถาจะใหเกงยิง่ไป
กวานี้ ตองทาํอยางนี้มนัจะเกงมากขึ้นไป  ก็เปนที่ถูกใจของบุคคลผูนั้น 

บรรดาชฏิลทั้งหลาย  มี ทานอุรุเวลากสัสป เปนตน  ก็กราบทูลองคสมเด็จพระทศพลวา 
อยากจะศึกษาไฟภายในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จงึไดมพีระพทุธฏีกาตรัสวา ชฏลิ 
ดูกรชฏิลทั้งหลาย ถาเธอตองการบูชาไฟ ภายในเธอตองทาํอยางนี ้ อันดับแรกตองรูจักไฟภายใน
เสียกอน ไฟภายในจรงิๆ นัน้มันมีอยู 3 กอง กองที่หนึง่เรียกวา  ราคัคคิ กองที่สองเรียกวา โทสัคคิ 
กองที่สามชืว่า โมหัคติ สําหรับไฟภายในกับไฟภายนอก  นี่มันมอีานุภาพไมเหมือนกนั  ไฟ
ภายนอกถาเราจุดกองไฟอยูที่นี ่ เรานั่งอยูนี่ หรือยืนอยูใกลกองไฟ แตวาถาเราเดนิไปไกล หรือกอง
ไฟนี้มนัไมตาม สําหรับไฟภายในนี้เราจะอยูตรงนี้ หรืออยูที่ไหนก็ตามมันติดตามเราไปตลอดเวลา 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงกลาววา ไฟภายใน 3 กอง กองแรก ราคัคติ ไดแก 
หนึง่ ราคะ ไดแกอารมรความกําหนดยนิด ีอยากไดของสวยสด งดงาม ถงึขอบรูปสวย เสียงเพราะ  
กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสระหวางเพศ เปนตน อยางนี้เรียกวา  ราคัคติ คือไฟจากราคะ เมื่อราคะ
เกิดขึ้นกับจิตของบุคคลผูใดทําจิตใจของบุคคลทั้งหลายเหลานัน้ใหมตีแความเรารอน  ทนอยูไมได 
จะตองไปหาสิง่ที่ตนรัก หรือไปหาคนที่ตนรัก ไปหาวัตถทุี่ตนรักอยางนี้  เปนตน  ถาขืนทนอยูมันก็
ไมสบายใจ  พอไมสบายกายไมสบายใจ  ชือ่วาไฟมีความเรารอนในจิต นี่มันรอนใน 

สําหรับ โทสตัติ เปนไฟเผาผลาญ มีความรอนทุรนทุราย ซึ่งงุนงายยิ่งกวา ราคัคคิ มาก 
เพราะเกิดขึ้นมาเมื่อไรแลวใจไมสบาย ทัง้กายทัง้ใจกนิไมไดนอนไมหลับ อยากจะประหัตประหาร
คนอื่น 

สําหรับ โมหคัคิ ไฟกองทีส่ามนี ้  ชื่อวาเปนไฟที่กําลงัคุมกําลังพลใหญ หรือคุม ราคัคคิ 
ดวย คุม โทสคัคิ ดวย ไดแก โมหัคคิ  ไฟ คือความหลง คือความหลงในสภาพแหงความไมรูจริง 

แลวพระองคกต็รัสไววา  ดูกรเธอทั้งหลาย  ถาเธอปรารถนาจะบูชาไฟ 3 กองนี้เพื่อผลแหง
ความสุขเพราะการทีเ่ธอปฏบัิติทั้งหมดนีท่กุคนตางคนตางมีความรูสึกตนวาเธอเปนพระอรหันต  
แตความจริงใจ  การบูชาไฟ 3 กองนั้น ไมใชเร่ืองของพระอรหันตเลย  การที่จะเปนพระอรหนัตได
ตองดับไฟ 3 กอง นี้ใหไดเสียกอนเมื่อดับไฟ 3 กองนี้ไดไฟภายนอกก็ไมจําเปนตองจุด  ดับไป
เสียเลยทุกสิ่งทุกอยางจะดับหมด รวมความวา  ความเรารอนกายก็ดี ความเรารอนใจก็ดี ทีท่าํให
กําลังใจพลุงพลาน ไมมีความเกิด ความไมสบายกาย ไมสบายใจ จะไมมีกับเธอ 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ตรัสตอไปวา การดับ ราคัคคิ ไฟคือราคะ ก็จงเอา
จิตพิจารณาถงึความเปนจริง วาคนก็ดี สัตวก็ดี สัตถุกดี็ ทัง้หมดนี่ราคะเกิดขึ้น เราเห็นวาสวย  เรา



เห็นวาด ีแลวเราก็ไมคิดถึงความจรงิวา  ถาคนสวยเรากคิ็ดวาจะสวย  อยางนี้ตลอดกาลตลอดสมยั  
ไมเพียงไดคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของรางกาย  วารางกายมนัมกีารทรุดโทรมเปนปกติ 

อีกประการหนึง่ อาศัยโมหะ ความหลง  เขาบังใจรางกายของคนที่เต็มไปดวยความ
สกปรกโสโครก เรากเ็หน็วาดี เหน็วาสะอาดวัตถุธาตตุางๆ มนัเปนวัตถมุันกม็ีความสกปรกเปน
ปกติ เพราะพื้นฐานแหงการเกิดมาของวัตถุ มาจากความสกปรกจมดินจมทราย  จมวัตถธุาตุ
ทั้งหลายที่เต็มไปดวยความสกปรกโสโครกแตเพระาอํานาจของโมหะ ความหลง เขาบังใจกท็าํใจ
ใหเหน็วาวัตถทุั้งหลายเหลานี้ เปนของเลศิเปนของประเสริฐ แตความจริง  ความสวยสดงดงามอัน
นี้เปนของสมมติข้ึน และก็ไมใชสมมติสัจจะที่เห็นวาสวย นี่เปนการสมมติเหมือนกนัสมมติมนัมี 2 
อยาง สมมติปราศจากสจัจะอยางหนึง่ เปนการสมมติที่เรียกวาสมมติสัจจะอยางหนึง่ คือจริง
ตามที่สมมติข้ึน แตทวาทกุสิ่งทกุอยางนีม่ันไมจริงตามความสมมติ  คนมีสภาพเปลีย่นแปลง
สภาวะไปทกุวนิาทีที่เคลื่อนไป เกิดมาใหมๆ  เปลี่ยนโตขึ้น อายุสมบูรณบริบูรณ 25 ตลอดไป ก็
เปลี่ยนลงไปเปนการทรุดโทรม ทรุดโทรมลงไปทีละนอยละนอย ในทีสุ่ดแกหงอม 

ขอทานทัง้หลายหวนไปนึกญาติผูใหญ คือปูยาตายาย ของทานกดี็ บิดามารดาของทาน
ทั้งหลายก็ดีนัน้ทานทั้งหลายเหลานี้เปนคนแกแลวพวกเราเองทัง้หมดเวลานี้ความแกก็เขามาถงึ 
ตางคนตางมีอายุ 30 ปเศษ คลายๆ กนั แตทวาเมื่อสมัยกอนนัน้เราโตเทานี้ไหม กอนนี้เราเปนเด็ก 
จากเด็กเลก็มาเปนเดก็ใหญ จากเดก็ใหญมาเปนหนุมเปนสาว จากความเปนหนุมสาว พวกเราเขา
วัยกลางคนนีถ้าไปหวนดูบิดามารดาของเราทั้งสอง ทานทั้งสองเหลานัน้  ถาทาแกอยางนี้ตางคน
ตางก็ไมแตงงานกนั เพราะตางคนตางรังเกียจรูปกาย  เพราะรางกายทรุดโทรมไมดี  แตวาทาน
ทั้งหลายเหลานั้น ทั้งสองศรีทานตางคนตางหนุม  ตางคนตางสาว รางกายดี รางกาย
กระฉับกระเฉง ผิวพรรณผองใส สมบูรณแบบทุกอยางจงึไดเกิดความปรารถนาซึ่งกนัและกนั แลวก็
แตงงานกนั แตงงานดวยกําลังของความรกั ความผองใสของรางกาย แตวาเวลานี้ ทานทัง้สองคอื 
บิดามารดาของเรามีสภาพเปนยงัไง พวกเรามีอาย ุ 30 ปเศษ บิดามารดาของเรามีอายุก็ปาเขาไป
ทานละ 50 ปเศษ แลวเรากบัทาน เวลานีก้็เทียบกันไมได  เราแกกวาเยอะรางกายทรุดโทรมหมอง
มันกวาเกา แตทานทัง้หลายเหลานัน้แกกวาเรา นี่ความจริงแลว รางกายของคนกดี็ รางกายของ
สรรพสัตวก็ดี มีสภาพอยางนี้  

ฉะนั้น หากวาทานทั้งหลายจะตัดราคะ คือความกาํหนัดยินดีในรูป จะเปนรูปคนก็ดี รูป
สัตวก็ดี  รูปวตัถุก็ดี จงใชจติพิจารณาหาความเปนจริง  ที่เราเรียกกนัวาอริยสัจ จติยอมรับนับถอื
กฏของความเปนจริงวารูปกายทัง้หมดจะเปนกายคนก็ดี กายสัตวกดี็ กายเขากดี็ กายเรากดี็ 
อันดับแรก  กายทั้งหลายเหลานี้ มองเหน็ตามความเปนจริงวา มนัสกปรกโสโครกภายใน แมแต
ภายนอกมีหนงักําพราหุมไว ความโสโครกภายในมันก็ไหลซึมออกมาขึ้นเหงื่อ เปนตน แลวองค



สมเด็จพระทศพลก็ชี้ตอไปวา นอกจากมนัจะสกปรกแลว มนักม็ีความทรุดโทรมเปนปกติแลว ก็มี
จุดทรมาน นั่นคือความโรคภัยไขเจ็บ เขาเบยีดเบียนเปนธรรมดาและในที่สุดมันก็ตาย 

ฉะนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงอยาสนใจในกาย กายในกายคือกายของเราเองกายภายใน
แลวก็จงอยาสนใจกายภายนอก คือกายของบุคคลอื่น  จงมองตามความเปนจริงวา กายเราก็ดี 
กายเขาก็ดี เต็มไปดวยความสกปรก กายเราก็ดี กายเขาก็ดี เปนสิง่นํามาซึง่ความทุกข ทุกขจาก
ความหิว ความหนาว ความรอนความปวยไขไมสบาย ความปรารถนาไมสมหวัง แตวาทกุๆ อยาง
ถึงกับความทรดุโทรม ในที่สุดมันกพ็ัง มันก็ตาย รวมความวา กายเขาก็ดี กายเรากดี็ อยางนี้ไมใช
ของเรา และก็ไมใชกายของเขา มันเปนธาตุส่ีที่ประชมุกันดวยกาํลงัของตัณหาสรางขึ้น เราหลง
กายชื่อวาหลงตัณหา ถาเราวางกายเสียได แลวจิตใจจะผองใส กําลงัใจจะบริสุทธิ์ผุดผอง  ถาเรา
วางกายเสียไดอยางเดยีว ราคะไมเกิดโทสะมันก็ไมเกิด และเมื่อราคะไมมี โทสะไมมี โมหะมนัก็
สลายตัวไป   

เปนอันวาใจความจรงิๆ ในวันนั้นองคศมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคนหนักจริงๆ ราคะ
ตัวเดียว แตความจรงิกิเลสทั้ง 3 ตัวน ีถาตัวใดตัวหนึ่งถูกทาํลายลงเสียแลว อีกสิงตัวมันก็อยูไมได 
เหมือนกับโตะสามขา เขาตัง้แลวมันพอดีต้ังได ถาพงัเสียขาใดขาหนึง่มนักน็อน  มันตัง้ไมไหว  เมื่อ
ต้ังไมไหวแลวก็ทํายังไง ถาหากวมนันอน ยังไมขาดไป เรียกวาเหลือกเิลสที่เปน อนสุัย ใชกาํลังใจ
เบาๆ  กิเลสทัง้หลายเหลานัน้ก็สลายตัวไป เปนอนัวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทานตรสั
วา ชฏิลทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงเหน็โทษของราคคืุอความกาํหนดยินดีในรูป และความพอใจ
ในเสียง ความติดอยูในกลิน่ ความพอใจในรส  ความพอใจในสมัผัส  ส่ิงทั้งหลายเหลานี้ สําเร็จ
ข้ึนมาจากกายทั้งหมดหากในเมื่อกายเราก็ดี  กายบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหลายกดี็ ที่เราตองการ
มันพงัแลวจะมีประโยชนอะไรเปนเครื่องยดึถือวา เปนของแนนอน ชีวิตและรางกายอยางนี้เราทิ้ง
มานับแสนชาติไมถวน ทําไมพวกเธอจึงไมใชกําลงัฌานที่ไดมาอบทวนชาติถอยหลัง และตอไป
องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาก็เทศน โดยสรุปวาโทสะที่มนัจะมีข้ึนไดนั้น เพราะอาศัยราคะเปน
เหตุ และก็อาศัยโมหะเปนเครื่องสนับสนนุ โทสะจะมีข้ึนมาได 

องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ปยโต ชายเต โสโก ปยโต ชายเต ภยัง  ทานกลาววา
ความเศราโศกเสียใจความเรารอนใจเกิดขึน้มาเพราะกําลังของความรกัและก็ภัยอันตรายจะเกิด
ข้ึนมาได ก็เพราะกําลงัของความรักเปนเหตุ ถาจิตใจของเราไมรักในรูป ไมติดในเสียง ไมติดใน
กลิ่น ไมติดในรส ไมติดในอะไรทั้งหมดความเศราโศกเสียใจมนัก็ไมมี ความเรารอนใจมันก็ไมมี 
เพราะวาเราตดิในของทัง้หลายเหลานี้ ถาเผอิญใครมาทาํอันตรายหรือยื้อแยงไปใจเราก็เรารอน 
และก็วัตถุธาตคืุอกายที่เขาแยงไป หรือวัตถุทั้งหลายที่แยงไปมนัก็ไมมกีารทรงตวั คนไดไปไมชาก็
ตายจากวัตถอัุนนัน้ มิฉะนัน้วัตถุอันนัน้มนักท็ําลายไปกอน แลวองคสมเด็จพระชนิวรจึงบอกวา ถา
ตัดราคะเสียตัวเดียว โทสะมันก็ไมเกิด เมื่อราคะไมม ี โทสะไมมีโมหะความหลงมันก็สลายตัวไป 



รวมความวา ตัดราคะไดตัวเดียว ในเมื่อเราไมรักเสียอยางเดยีว ส่ิงทั้งหลายเหลานั้น ถาใครมาทํา
อันตรายหรือพังมนัไปใหสลายตัวเราก็ไมโกรธทีเ่ราโกรธเราโกรธเพราะความรักสิ่งที่เราจะรักขึน้มา
ไดก็เพราะความหลงคิดวาของเหลานีม้ันจะทรงตัว เมือ่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจวาตรัสโดย
ยอเพียงเทานี้ เวลาเหลือ 3 นาท ี

ตอมา นทีกสัสป เหน็เครื่องบริขารของพีช่าย หรือบรรดาบริวารทัง้หลายลอยน้ํามา เกรง
คิดวาอันตรายจะเกิดกับพี่ชาย จงึยกขบวนพล 300 คนไป คิดวาอนัตรายเกิดขึ้นเรากจ็ะรบ แตวา
เห็นบรรดาชฏลิทั้งหลายบวชในสํานักขององคสมเด็จพระนราสภ เปนพระไปเสียหมดแลว เขาไป
พี่ชายจึงบอกวา องคสมเด็จพระประทปีแกวนี่เปนพระพุทธเจา เธอจงฟงเทศนทานทัง้หลาย
เหลานั้นก็ฟง อาทิ่ตตปริยายสูตร เมื่อกีน้ี้เทศน อาทติตปริยายสตูร นะ ในไฟสามกอง ฟงจบ
เปนอรหนัตอีก บวชอกี 

ตอมา คยากสัสป อยูทายสุด  เห็นบริขารลอยน้ํามาเปนแถว เขาใจอันตรายจะมีกบัพี่ชาย
ทั้งสอง  ก็ยกทัพ มกีําลงัพล 200 ไป ตอไปเขาเห็นองคสมเด็จพระจอมไตร พี่ชายทั้งสองบอก ก็
เลื่อมใส ฟงเทศนใหม คือ อาทิตตปรยิายสูตร ไฟสามกอง คือราคุ โทสะ โมหะ จบทัง้หมดก็
สําเร็จอรหัตผล 

นี่แหละบรรดาทานพทุธศาสนิกชน สมยันัน้ทาํไมฟงเทศนกนัแลวมนัสําเร็จอรหนัตงาย 
เพราะวาทุกคนเขาฟงกนัแลวเขาก็คิดตาม  เขาไมใชแตสัญญาหรือการฟงอยางเดียว ตามที่
พระพทุธเจาตรัสวา สุลสูสงั อภเต ปญญัง การฟงดวยดียอมไดปญญา นัน่หมายความวา  ฟงไป
แลวก็คิดตามไปดวยวา  ส่ิงใดในขอของพระธรรมเทศนานั้น ถาไมเกิดวิสัยของเราทีจ่ะปฏิบัติไดรเา
ทําทันท ี ตัดสินใจวานับต้ังแตเวลานี้ไป ส่ิงทัง้หลายเหลานี้จะไมมีกับเราเพียงเทานี้ พอองคสมเด็จ
พระชินศรีบรมศาสดาเทศนจบ  ทานทัง้หลายเหลานัน้จึงไดบรรลุอรหันตบาง เปนพระโสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคามีบาง แตวาชฏิลทัง้หมด 1,003 คน  คือบริวารหนึง่พัน กับคณาจารยอีกสามคน 
เปนอรหนัตพรอมปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด 

เปนอันวา พระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมสคุต ที่เทศนจบวันนั้นนอกจากชฏิล 
1,000 ทานจะไดบรรลุอรหันตแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัสวา บรรดาเทวดาและพรหม 
ที่มาฟงพระธรรมเทศนาขององคศมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาในวนันัน้ พรอมๆ กับชฏิล บรรลุ
มรรคผลนับเปนจํานวนโกฏมิากกวาคนทีฟ่งมากกมาย 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลาย พระธรรมเทศนาขอนี้มทีัง้ใจความและเรื่องราว
ความเปนมาพรอมๆ กนัไป ในเมื่อมองดูเวลาเห็นวาหมด 30 นาทีพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง
คงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบนัดาลใหบรรดาทานพุทะบริษัท



ทุกทาน มีแตความสุขสวัสด์ิ พพิัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  ธรรมใดที่องคสมเดจ็พระทศพลบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาไวแลว ขอบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายจง
บรรลุธรรมนั้นตามที่องคสมเด็จพระบรมประทีปแกวทรงตองากร และในที่สุดนี้ ขอทุกทานจงมีแต
ความเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอาย ุวรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ หากปรารถนา
ส่ิงใด ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพรับประทานวิสัชนามา ในความ
เปนมาของชฏลิทั้งสา และตามใจความแหงพระธรรมเทศนาใน อาทิตตประยายสูตร ก็ขอจบ
พระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้เอวงั กม็ีดวยประการฉะนี ้

 
 
 

พระธรรมเทศนา เรื่อง ทานชีวกโกมารภัจ 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที ่26 สิงหาคม 2523 
 นโม  ตัสสะ ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพทุธัสสะ (3จบ) 
มโนปพุพงัคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยาติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเจตนากถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 9 วันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม 2523 เปนวันอังคาร การบําเพ็ญ
กุศลของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  วันนี้ก็บังเอิญไปใกลหรือตรงกับ สารทจีน พอดี ก็จัดวา
สําหรับฝายคน ซึ่งมีการไหวเจาหรือทํา พิธีสารท ไหวบิดามารดา ไหวผูมีอุปการะมากอน ทั้งนี้ถา
เราจะมองกันเผินๆ จะเห็วาบรรดาชาวจีนมิไดปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เพราะวาไมมีการบําเพ็ญกุศลในเขตของพุทะศาสนา แตความคิดอยางนี้  ถาคิดแบบนี้ก็
เปนการผิด เพราะการกระทําอยางนี้องคสมเด็จพระธรรมสามิสรบรมศาสดสัมมาสัมพุทธเจาถือวา
เปนการกตัญูกตเวที หมายความวา รูอุปการคุณที่เขาทําแลว ก็สอนงตอบสนองคุณตอบ 

การไหวเจาหรือการไหวผีของชาวจีนนี้ บรรดาทานผูตายไปแลวจะไดกินหรือไมไดกินนั้น
ไมสําคัญ สําคัญอยูที่วา บรรดาคนทั้งหลายเหลานั้นระลึกนึกถึงความดีของบุคคลผูตาย  ซึ่งเปน
ญาติผูใหญบาง เปนผีมีคุณบาง เปนพี่เปนนองเพื่อนรวมงาน  รวมการกันบาง อยางนี้จัดวาเปน
ความดีสวนหนึ่ง ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวานิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญู
กตเวทิตา ทานแหลวาบุคคลใดมีความกตัญูกตเที คือรูอุปการคุณที่ทานทําแลว แลวตอบสอน
งอตอบอยางนี้ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ทานผูนั้นเปนคนดี ในการระลึกนึกถึงทานผูตายไป
แลวอยางนี้ เราจิตใจไมลืมทาน แสดงวาคนนั้นเขามีความกตัญูกตเวทีเปนที่นาสรรเสริญ  



ฉะนั้นถาหากวา ทานทั้งหลายเห็นชาวจีนไหวเจาในวันสารทก็ดี ในวันตรุษจีนก็ดี ก็จงอยา
คิดวาเขาทําผิด หรืออีกนัยหนึ่ง ที่พวกเราควรจะคิดวาเปนความดีของเขา ก็คือวันสารทจีนก็ดี วัน
ตรุษจีนก็ดี ไหวเจาไหวผี ไหวผูมีคุณแลวเขาก็เลี้ยงอาหารแกบุคคลทั่วไปโดยไมจํากัด ใครจะ
บริโภค บริโภคอาหารก็ได อันนี้จัดวาเปนงานสําคัญของชาวจีน คือเปนการปลูกเสนห ใหแกบุคคล
ทั้งหลาย บุคคลทั้งหลายที่มากินฟรี จะนึกถึงความดีของบุคคลผูใหเปนปจจัยใหเกิดในดานของ
ความรักซึ่งกันและ ถามีการคาชายก็ถือวาไดลูกคาพิเศษเปนที่ถูกใจลูกคาเพราะลูกคาไดกิน เมื่อ
กินฟรีแลวก็อดที่จะมาซื้อของรานนี้ไมได นี้ประการหนึ่ง 

อีกประการหนึ่ง ก็ไปตรงกับ สังคหวัตถุ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา 
การผูกจิตใจกันนั้น  องคสมเด็จพระชินวรกลาววาขอแรก ที่มีสําคัญคือ ทาน การให เมื่อบุคคล
ผูรับไดรับจากการใหแลว ก็ยอมเกิดความรัก ซึ่งบรรดาพระอรรถกถาจารยไดกลาวไว  หลังที่องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงบรรลุอภิเษกพระสัมมาสัมโพธิญาณไปแลว แตเร่ืองนี้ยาวมาก
เหลือเวลาอีก 20 นาทีเศษๆ พอหรือไมพอแตจะพยายามเทศนยอใหพอแกเวลา 

ความมีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ในตอนนั้นก็มีทานผูหนึ่ง ที่เราไดยินชื่อกันอยูเสมอ คือทาน หมอชีวกโกมารภัจ ซึ่งเปนหมอ
สําคัญขององคสเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยคอยรักษาโรคและก็เปนหมดที่มีความรูเปนพิเศษจริงๆ 
การไปศึกษาของทานนั้นปรากฏวาการศึกษาวิชาเวชาศาสตรมีความฉลาดสามารถ ยิ่งกวาลูก
ศิษยใดดๆ จากสํานัก ตักสิลา เปนอันวา ทานชีวกโกมารภัจ นี่ประวัติก็มีอยูวา เปนลูกพิเศษของ
เจาใน กรุงราชคฤห คําวาเปนลูกพิเศษนี่ก็หมายความวา อาจจะเปนเมียพิเศษ ที่เจายองไปเจาชู 
นอกเขตพระราชฐาน ผูหญิงคนนั้นก็เลยมีลูกขึ้นมาสองคน คือคนแรกชื่อวา โกมารภัจ เปนลูกคน
หัวป คนที่สองมีนามวา สิริมา เปนคนสวยที่สุดในสมัยนั้น 

ตอมาเมื่อโตขึ้น แตความจริงเกิดขึ้นมาแลว เจาก็ไมไดรับวาเปนลูกโดยตรงแตก็ไมได
ปฏิเสธโดยความในดานจิตใจก็คือ สงเคราะหตลอดเวลา แตเปนการสงเคราะหแบบลับๆ ฉะนั้นชื่อ
ของ ทานโกมารภัจ ก็ดี ของ สิริมา ก็ดี ไมไดชื่อเปนเจา แตวาฐานะก็ดี เขาใหการ ใหฐานะดีมาก 
และก็เปนคนใกลชิดกับพระราชฐาน  อยูตลอดเวลา เพราะเจารูวาเปนลูกแตยอมรับไมได ประกาศ
เปดเผยไมได  และก็เลี้ยงอยางลูก  สงเคราะหอยางลูกเหมือนกัน เมื่ออายุได 16 ป  ก็สงไปสูเมือง 
ตักสิลา ทานตั้งหนาตั้งใจศึกษาวิชาเวชศาสตรเอาอยางเดียว 

คร้ันเมื่อเวลาเรียนจบ ก็ลาอาจารยกลับบาน อาจารยก็อยากจะอดลองความสามารถจงึได
บอกให ทานโกมารภัจ จัดกระจาดเขา 2 ลูก ทําดวยหวายใสสาแหรกหาบไป  และมีมีด 1 เลม มี
เสียม 1 เลม มีฆอน 1 อัน แลววา ถาเจาจงเดินไปดาน 4 ทิศ ทิศละ 1 โยชน ดุหญาก็ดี ดูผักหญา
ตนไม พืชพรรณธัญญาหาร ดินทราย หรือวาแมแตแรเหล็กตางๆ แรตางๆ วาดูวาถาสงไหนมันไม
เปนยาแลวก็ตัดมาใหครูดุ หรือขุดมาใหครูดู ทานโกมารภัจใชเวลาแบบนี้ประมาณเดือนเศษ พอ



เดินไป 1 โยชน กวาจะถึง 1 โยขน ก็ตองเดินดูไปตลอดทุกอยางตามทิศทางที่อาจารยบอกเมื่อไป
ครบทุกทิศทุกทางดาน 1 โยชน ก็ปรากฏวากลับมาหาบเปลา หาอะไรที่ไมเปนยาไมไดเลย 

คร้ันมาถึงก็มารายงานอาจารย บอกวามันไมมี ส่ิงที่มันไมเปนยา จะเปนดินจะเปนทราย 
เปนหิน เปนกรวด เปนตนไม เปนตนหญา ไมวาอะไรทั้งหมดมันเปนยาทั้งหมด ปรากฏวาทาน
อาจารยก็ชมเชย บอกดีแลว อยางนั้นกลับบานได ถายังหาพวกทุกสิ่งทุกอยาง หรืออยางใดอยาง
หนึ่ง ไมเปนยาในโลกนี้ ก็กลับบานไมไดถือวาเรียนไมจบ แลวทานก็ลากลับ 

กลับก็เดินมาในระหวางทางไมทันจะถึงกรุงราชคฤหมหานคร เวลาตอนเย็นวันหนึ่งมันใกล
คํ่า ทานก็พักอยูโคนตนไมใกลบานมหาเศรษฐี  พอดีมหาเศรษฐีเดินลงไปพบเขา ถามวาไปไหนมา 
ทานก็บอกวา ไปเรียนวิชาเวชศาสตรคือวิชาหมอที่เมือง ตักสิลา ทานมหาเศรษฐีก็บังเอิญภรรยา
ของทานเปนโรคปวดศรีษะมา 3 ป ทํางานไมได ใชสมองไมได ถามวาจะรักษาหายไหม เห็นวาเปน
หมอทานก็บอกวา ตองดูอาการกอน เมื่อเขาดูอาการทานก็บอกวาจะทดลองดูเพราะวาเรียนหมอ
มาใหมๆ ยังไมมั่นใจวาจะรักษาหายหรือไมหาย แตวายาไมไดมีติดมือมาเลย 

ทานมหาเศรษฐีก็ถามวา จะตองการอะไรบาง ทานถามวา มีเนยใสไหม ก็บอกวามี แกก็
ถามทานมหาเศรษฐีวา ไอหญาประเภทนี้มีไหม อาตมาก็ลืมชื่อหญาทานบอกวามี ถาบอกชื่อก็หา
ไมได เพราะเราไมรูจักกัน ถาเอาของ 2 อยาง เอาหญามาโขลกเขา แลวเนยใสเขาไปละลายคั้นเอา
น้ําออกมากรองใหดี แลวก็หยอดไปในจมูกของภรรยา 

ทานมหาเศรษฐี พอหยอดลงไปเทานี้ ก็ปรากฏวาภรรยาทานมหาเศรษฐีมีทั้งน้ํามูก มีทั้ง
เสลดออกทั้งจมูก  ออกทั้งปาก ออกมาอยางมาก ในที่สุดในขณะเดียวก็ปรากฏวาหายปวดศีรษะ
ทันที ทานมหาเศรษฐีก็จัดรางวัลเปนการใหญ แตวา ทานโกมารภัจ ทานก็รับ เวลาทานจะกลับ
ทานก็มอบคืน เขาไมบอกวาคืนมอบของทั้งหลายเลหานี้เพื่อใหทานทั้งหลายไดสงเคราะหคนจน
ตอไปนี่ประวัติตนแลวก็เดินทางกลับ 

เมื่อกลับมาก็ขอเทศนลัด พูดมากเวลามันไมพอเทศน เร่ืองนี้มันตองเทศนกันเต็มวันทั้ง 3 
วัน เปนอันวาในตอมา ก็ไดเปนหมอประจําองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทรง
ประชวรดวยเรื่องอะไรก็ตาม ทานโกมารภึจ ประกอบยาแคเม็ดเดียวหายทันที นี่จะไดมองเห็นวา 
แมแตองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาเปนพระอรหันต และเปนยอดอรหันต คือจอมอรหันตก็ยัง
ปวยไขไมสบาย ก็ยังแกเหมือนกัน ไมอยางนั้นทานทั้งหลายก็จะคิดวา พระอรหันตไมปวย 

เปนอันวาตอมาในกาลครั้งหนึ่ง เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถูก พระเทวทัต 
กลึ้งหินลงมา มีความปรารถนาจะทับสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ใหตายที่ยอด ภูเขาคิชฌกูฏ 
พระพุทธเจานั่งอยูเชิงเขา เทวทัตขึ้นไปยอดเขาแลวกลิ้งหินใหทับ แตก็เปนการบังเอิญที่มีหินกอน
ใหญมหึมากอนหนึ่ง ปรากฏโผลข้ึนมากันหินที่พระเทวทัตกลิ้งมา แตกระจักกระจาย เศษหินไปถูก
เอาเทานพระบาท ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ที่นิ้วพระบาทหอพระโลหิต 



เมื่อองคสมเด็จพระธรรมสามิสรมีอาการอยางนั้น ทานโกมารภัจ ก็ประกอบยาถวายปด
ลงไปที่หอพระโลหิต แลวก็เอาผาผูกไวพอเสร็จแลวก็ลาองคสมเด็จพระจอมไตรไปถายนอกกําแพง
วัง  คุยกับเพื่อนเพลินไป โอกาสเวลานั้นประตูเมืองเขาปดหกโมงเย็น เขาประตูเมืองไมได ก็รอนใจ
คิดวา โอหนอ ยาที่ถวายองคสมเด็จพระจอมไตรเปนยาแรง เวลานี้แผลก็คงจะหายแลว อีกประการ
หนึ่ง เมื่อแปลหาย ยาที่ยังพันอยูที่นิ้วพระบาทขององคสมเด็จพระจอมไตรจะทําใหพระองคทรงมี
ความลําบาก เพราะยามีความรอน 

ตอนนั้นเอง เวลาเดียวกันองคสมเด็จพระชินวรทรงทราบวาระจิตของ ทานโกมารภัจ วามี
ความลําบาก คิดวายาจะเปนโทษกับเรา จึงไดเรียก พระอานนท มาบอก อานันทะ ดูกร 
อานนท  เธอจงแกผามัดนิ้วตถาคตออกไป แลวจงเอายาออก พอเอาออกแลวพระอานนทก็เอาน้ํา
ที่สะอาดมาลางให ตอนรุงขึ้น ทานโกมารภัจ เขาเมืองได ก็รีบมาเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร ถาม
วา ยามีอันตรายแกพระองคไหม พระพุทะเจาก็เลยบอกวา ไมมี เวลานี้ฉันให พระอานนท แก
ออกหมดแลว ถามวาเวลาไหน ทานถามวาแกเวลาไหน พระพุทธเจาก็ตอบวาแกวเลาที่เธอลําบาก
ใจ คิดวาจะมีอันตรายสําหรับฉัน นี่เปนตอนหนึ่ง 

ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาปวยเปนโรคอะไร ทานโกมารภัจ ก็รักษา
หายทันทีทันใด ตอนนี้จะขอพูดเรื่องของทานเหมือนกันเปนการแยกออกไปสักนิดหนึ่งจากการ
รักษา ในสมัยหนึ่ง เมื่อองคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับสําราญอิริยาบถ ทานโกมารภัจ ได
ยินขาววา ชาวเมืองไอเมืองนี้ ทวาราวดี เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรือง  มีขนบธรรมเสียม
ประเพณีดีมีภาษาพูดเพราะ ก็อยากจะมาเที่ยว เมืองทวาราวดี คือเขตไทยทางดานของ 
นครปฐม แตวา ทวาราวดี เวลานั้นก็กินเขตแดนเกือบทั้งหมดของเมืองไทยนี่เองเวาลนั้นเขาไม
เรียกเมืองไทย เขาเรียกตามชื่อเมืองวา เมืองทวาราวดี ทูลลาองคสมเด็จพระชินศรีจะมาเที่ยว 
เมืองทาราดี เกือบ 2 ป แตความจริงอรรถกถาจารยเขียนไว 22 ป อันนี้เห็นวาถาจะไมถูกตอง 2 ป 
เพราะ  ทานโกมารภัจ ไมสามารถทิ้งพระพุทธเจาไดในตอนนั้น ทานเปนพระโสดาบันแลว คือวา
การเปนพระโสดาบันนี่เปนไมยาก คือ 

1. เคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม พระอริยสงฆจริง 
2. มีศีล 5 บริสุทธิ์จริง แลว 
3. จิตใจตองการพระนิพพานเปนอารมณ พระโสดาบันเขาเปนแคนี้นะทุกคนก็เปนได 
เมือมาถึง ทวาราวดี อยูครบประมาณ 2 ป ทาน็กลับ กลับแลวกไปเฝาองคสมเด็จพระผูมี

พระภาคเจา วาชา เมืองทวาราวดี นี่มีภาษาพูดที่เพราะมากเปนภาษาโดด คือพูดเปนคําๆ คําวา
ไปก็ไป กินก็กิน อยางเวลานั้นภาษาแขกหรือชาวมคธ  คําวาไปเขาก็พูดวา คันตวา มันเปนคําคู 
กิน ก็ภญชติ ภุญชติ ลอเขาไป 3 คํา กลั้วกัน คันตวา ลอเขาไป 2 คํา ของเราไป ของเรากินมัน



เปนคําโดด พอกราบทูลสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ภาษา ทวาราวดี เขาพูดเพราะพูดชาๆ ฟง
สบายๆ และก็เปนภาษาโดด 

พระพุทธเจาจึงถามวา ทวาราวดี เขาพูดกันอยางไร ลองพูดใหฟงซิ ทาน โกมารภัจ ก็พูด
ใหฟง พระผูมีพระภาคเจาก็พูดภาษาทวาราวดี คุยกับ ทานโกมารภัจ อยูพักหนึ่ง รูสึกวา
สนุกสนานมาก ทานโกมารภัจ ก็สนุกทวาสมเด็จพระพุทธเจาทานจะสนุกหรือไมสนุกก็ไมทราบ  
แตเวลาคุยกัน โกมารภัจ ทานคุยเปนกันเอง คงจะสนุกเปนพิเศษ 

คุยกันไปคุยกันมา ทานโกมารภัจ นึกขึ้นมาไดวา สมเดจพระจอมไตรบรมศาสดานี้เปน
ลูกชาว กรุงกิลพัสดุ อยูอินเดีย ที่พูด  ภาษาทวาราวดี นี่ไดเพราะอาศัยปฏิสัมภิทาญาณหรือ
ความรูเดิมกันแน แลวความจริงปฏิสัมภิทาญาณนี่เขารูภาษาทุกภาษา แมแตภาษาสัตวทุก
ประเภท จึงกราบทูกลองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ วาที่พระองคตรัสภาษาวามารดีนี่ รูมาเองหรือ
วาดวยอํานาจปฏิสัมภิทาญาณ หรือวารูดวยการพูดไดเปนภาษาเดิม หรือเรียนมาจากไหน 

 องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็จึงไดตรัสวา โกมารภัจภาษาทวาราวดีนี่เปนภาษา
เดียวกับชาวกรุงกบิลพัสดุก็เปนเชื้อสายเดียวกันทวารวดีใชไหม องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาก็ตรัสวา ใชคือ ชาวกบิลพัสดุก็ดี ชาวทวาราวดีก็ดี เปนเชื้อสายเดียวกัน คือพูดภาษาไทย
เหมือนกัน 

นี้ขอบรรดาทานทั้งหลายไดโปรดทราบวา พระพุทธเจาทานความจริงเปนคนไทยเขา
เรียกวา ไทยอาหม ตอนนี้ก็รูไว 

ตอมาก็เทศนเร่ืองอขงทานไปในเรื่องของหมดตอไป ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาประกาศพระศาสนาไดครบ 45 ปอายุ 80 พอดี ตามอายุขัยของพระองค  เวลานั้นพระองค
ทรงประทัยอยูที่ ปาวาลเจดีย ทานโกมารภัจไมไดอยูดวย ไปธุระเสียอีก เปนวันที่องคศมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร คือปลงอายุสังขาร กําหนดเวลานับต้ังแตเวลานี้ไป 3 เดือน 
เวลานั้นเปนเวลา วันมาฆะ คือวันกลางเดือน 3 ประกาศวา ตอไปอีก 3 เดือนเราจะนิพพานที่
ระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารามหานคร 

เมือสมเด็จพระชินวรทรงปลงอายุสังขาร ตัดสินพระทัยวาจะนิพพานแนเวลานั้นก็เกิดเหตุ
อัศจรรยแผนดินไหว พระอานนท เขาไปเฝาพระสมเด็จพระจอมไตร ถามเหตุแผนดินไหว ก็ตรัส
วา เพราะตถาคตปลงอายุสังขาร ต้ังใจไวอีก 3 เดือนขางหนา จะนิพพาน คือ วันวิสาขบูชา  ที่
ระหวางรังทั้งคู แหง เมืองกุสินารา มหานคร พระอานนทก็ อาราธนาองคสมเด็จพระชินวรใหอยู
ตอ ขอเทศนลัดเลยนะ เวลาเหลือนอย ทานก็บอกไมได ตองนิพานแน 

ตอนนั้นก็ปรากฏวา ทานโกมารภัจ กลับมาเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเศราหมองลงไป
มาก ซูบซีดผอม ฉันอาหารก็ไมได แสดงวาโรคภัยไขเจ็บรบกวนมากพระผูมีพระภาคเจาก็ทนพระ
วรกาย ฝนการเจ็บปวดทุกขเวทนาทั้งหมด สอนวันนั้นเวลานั้นคนก็ดี สอนพระก็ดี สมเด็จพระชิน



ศรีไมทรงเทศนเร่ืองพระสูตรเลยเทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา เพื่อจะเปนการตัดฉากใกลนิพพาน 
ทานโกมารภัจไปถามองคสมเด็จพระพิชิตมารถึงโรค ทานก็ไมตอบ ทานโกมารภัจก็สเยใจวาถาเรา
รูชื่อโรคนิด อาการโรคนิดเดียว รักษาดวยราเม็ดเดียวใหหาย ตอมาจึงไดปรุงยาขึ้นเม็ดหนึ่ง เพื่อ
ถวายพระภาคเจา ถาพระองคทรงเสวยยาเม็ดนั้นทานจะรูอาการโรคทันที่ เปนยาพิสูจนโรค
พระพุทธเจา ก็ไมทรงรับเสียอีก ถวาย 3 คร้ัง ทานก็คว่ํามือถึง 3 คร้ัง ทานโกมารภัจ ก็เสียใจจึง
เอายาไปใสในบอน้ํา คิดวาจะใหใครกินก็ไมสมควร ยานี้เปนยาถวายพระพุทธเจา  ไปใสในบอน้ํา
พระอรรภกถาจารย หรือฏีกาจารย  แกอธิบายวาน้ําในยอนั้นมันลึกอยูแลว มันฟูข้ึนไปเลยบอเจ็ด
ชั่วลําตาลอัศจรรยมาก ตอมาเมื่อมีโอกาสไดพบ ทานโกมารภัจ ถามทานๆ บอกวานานๆ เขามาก็
ยาวเหมือนกัน เมื่อตนไมปลูกนานๆ เขามันก็ยาวแตความจริงมันฟูข้ึนมาถึงปากบอ ไมไดเลยปาก
บอถึงเจ็ดชั่วลําตาล นี่เปนอันวาอรรถกถาจารย อา พระฏีกาจารย เขาก็เขียตนยาวมากเกินไป พา
ใหคนไมเชื่อ 

หลังจากนั้นมาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธ เขาสูพระปรินิพพาน
แลว เมื่อเขาเก็บกระดูกเสร็จ ทานโกมารภัจ ก็ไปงานสมเด็จองคพระประทีปแกวเหมือนกันเวลา
นั้นทานก็คิดวาเราคิดวาเราจะตายกอนพระพุทธเจาจะถือพระพุทธเจาเปนที่พี่งแตเวลานี้
พระพุทธเจามานิพพานเสียกอนเราก็หมดที่พึ่งเวลานี้เราเปนคนไมมีอะไรแลว ลูกก็ดี เมียก็ดี ทรัพย
สมบัติทั้งหลายก็ดี ขาทาสหญิงชายก็ดี เราไมมีเพราะเราสิ้นหวัง เราหมดที่พึ่ง ไอรางกายของเรานี้
มันก็ใชอะไรไมได ไมตองการมันตอไป ออกจากงานศพแทนที่จะเขาบาน ก็เปดเขาปาไปเลย ไป
นอนอยูในถ้ําไปนั่งนอน คิดวาเวลานี้สมเด็จพระธรรมมิสรเปนที่พึ่งใหญของเรานิพพาน เราก็ไมเอา
อะไรมันทั้งหมด นอนใหมันตายอยางนี้ละ ขาวปลาอาหารก็ไมกิน แตทานก็เลาตอไปวา ถึงมันจะ
หลบเขาไปแบบนั้น คนก็เห็นแกตัวก็ไปรบกวน ทานไปขอยาทาน 

ทานก็เลยเขาปาลึก เขาถ้ําใหมันไปอีก แลวก็ไปนอน นอนเฉยๆ คิดวาเราเปนคนหมดที่พึ่ง 
เราเปนคนไมมีอะไร รางกายเราก็ไมตองการมัน ใหมันตายไปแบบนี้แหละ มันอยากจะตายเมื่อไรก็
ใหมันตาย ถามันไมตายก็ไมลุก จะอยูมันที่นี้ตลอดไป พอตัดสินใจแบบนี้ก็มีเสียงเหมือนฟาผาลง
มา 3 คร้ัง คร้ังแรกก็เรียกวา โกมารภัจเธอเปนสาวก ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ใชไหม ทานก็บอกวา ใช ทานไมเห็นตัว ฟาแลบเขามามีเสียงเหมือนฟาผาอีกก็บอกอยางนั้น ทาน
ก็ตรัสอยางนั้น แลวเสียงนั้นก็หายไป สายฟาก็หายไป ทานก็เลยบอกวา หลังจากนั้นแลวผมก็เลย
นอนหลับ หลับแลวผมก็เลยหลับเลยไมต่ืนรวมความวา เวลานั้นทานเปนอรหันตแลวก็นิพพาน
ทันที 

เอาเรื่องนี้มาพูดใหเห็นวา ความกตัญูกตเวที ทานโกมารภัจ เปนของดีแตวา ทานโก
มารภัจ นี้ไปนิพพานคือเปนอรหันตได เพราะมีความรูสึกอะไรฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาจงจําไววา คําวาถึงอรหันตนะ มันมีอยูคําเดียว หรือ



อยางเดียว คือเราไมติดอะไรทั้งหมด จิตกําหนดวาวัตถุธาตุตางๆ คนก็ดี ใครก็ตาม ไมไดเนื่องถึง
เรา คือไมใชเปนเของเรา แตเขาเนื่องถึงเราจริงเราสงเคราะห หรือทํางานสงเคราะหใหตามหนาที่
ทุกอยาง แตเราไมผูกพันคิดวาชาตินี้เปนชาติสุดทาย แมแตรางกายเราไมตองการ 

ถาคิดอยางนี้ก็ตรงกับคําที่องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสในตอนทาย มหาสติปฏฐานสูตร 
วาเธอจงอยาสนใจกายภายใน คือกายตัวเอง อยาติดในกายภายนอกคือกายอื่น และก็จงอยาติด
ใจในวัตถุธาตุใดๆ จงปลงกําลังใจวา แมแตรางกายนี้มันก็ไมใชเรา ไมใชของเรา เพียงเทานี้ทุกคนก็
จะเปนอรหันต ฉะนั้น ทานโกมารภัจทานเปนคนผิดหวังในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คิดวา
ทานจะตายกอน แตเมื่อองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดานิพพานแลว ทานก็ตัดสินใจวาเราเปนคน
ไมมีอะไรทั้งหมด ลูกไมมี เมียไมมี ทรัพยสมบัติไมมี รางายนี้ไมมีความหมาย เมื่อมันอยากจะตาย
ชาทีหลัง พระพุทธเจามันก็ปลอยใหมันตายดวยความอดอยากก็ชางมันปะไร เราไมตองการมัน
ตอไป อันนี้เปนอารมณของอรหันตเมื่อทานคิดอยางนี้แลว ทานก็เปนอรหันตทันที ฆราวาส ถาเปน
อรหันตวันนี้วันรุงขึ้นก็ตองนิพพาน แลวทานก็นิพานจนกระทั่งบัดนี้ 

เอาละ บรรดาทนพุทธบริษัททั้งหลาย จะวากันไปเรื่องนี้มันยาวมาก ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาไวแตเพยงเทานี้ การฟงเทศนเร่ืองนี้ก็จําเอาไววา ทานโกมารภัจ หนึ่ง เปนคนมีความ
กตัญูดี สอง เวลาศึกษา ต้ังใจศึกษาดี สาม ใชปญญาพิจารณาตามคําสั่งสอนขอครูบาอาจารย
ตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารยดี แลวประการที่ส่ี มีความเคารพในพระพุทธเจาจริงในพระธรรม
จริง พระอริยสงฆจริง มีศีล 5 บริสุทธิ์จริง  จิตใจต้ังเอาไวเพื่อพระนิพาพนจริง แตตอนตนจริงเปน
เพียงพระโสดาบัน ตอมาในข้ันสุดทายนั้น ทานก็ตัดสินใจวา เราเปนคนไมมีอะไร  เลยเปนอรหันต  
ฉะนั้นหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานคิดอยางนี้บางก็มีประโยชน อยางนอยที่สุด ก็ควรคิด
ในแงตน คือวาในแงของพระโสดาบันกอนเพื่อความสบายใจ 

 
 

พระธรรมเทศนา เรื่องการรักษาศลี 
แสดงเมื่อ 

วันศกุรที่ 29 สิงหาคม 2523 
นโม  ตัสสะ ภควโต  อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ  ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหรคิ ปาณินังติ 
ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภิกถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายมาพรอมใจกันบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวันพระขึ้น 8 คํ่า เดือน 9 ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2523 เปนวันอังคาร การที่บรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลในคราวนี้ ก็เพราะวามีปญญาพิจารณาคําสั่งสอนขององค



สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ  เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา  พระธรรมคําสั่ง
สอนขอองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเปนของดี  เปนปจจัยใหมีความสุขจึงไดพากันมาบําเพ็ญกศุล 
มีการใสบาตร ทําบุญ และสมาทานศีล และก็สดับรับรสพุทะพจนเทศนาทุกประการ การบําเพ็ญ
กุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทในวาระนี้นั้น จัดวาเปนมหากุศล ถาจะกลาวถึงอานิสังสคุณบุญ
ราศี ก็ยังยากที่จะพรรณนาใหจบลงได 

รวมความวา การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มาบําเพ็ญกุศลตามคําแนะนําขององค
สมเด็จพระจอมไตร ก็จะเปนปจจัยอยางนอยใหไดผลตามอานิสงสของศีล  ที่ลงทายวา สีเลนะ 
สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคสัมปทา สีเลนนิพพุติง ยันติ ตัสมา สัลัง วิโสธเย ซึ่งแปลเปน
ใจความวา ศีลเปนปจจัยใหมีความสุขในชาตินี้ และก็มีความสุขในชาติหนา และขอที่สอง แปลวา 
ศีลเปนปจจัยใหมีทรัพยสมบัติเยือกเย็นในชาตินี้ และร่ํารวยในชาติหนา ศีลเปนปจจัยใหเขาถึงซึ่ง
พระนิพพานไดโดยงาย เหตุฉะนั้นไซร ขอพวกเราทั้งหลายจงพากันชําระศีลใหบริสุทธิ์  เปนอันวา 
การลงทายในการใหศีล องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสไวอยางนี้ 
 มาในวันนี้ก็เลยคิดวา จะเทศนเร่ืองของศีล แลวเวลานี้มันเปนวันรักษาสมาทานอุโบสถศีล 
แตวาคนเทศนเสียงแหงไมเหมือนเสียงอาจารยหงานะ ศีลสด แตเสียงคนแหงนะ เจาเสียงแหง  ศีล
สดไมเปนไร  เปนอันวาศีลนี่เปนที่นาสงสัยของบรรดาทานพุทธบริษัท สําหรับฆราวาสก็มีกันอยู 3 
ศีล ไมใช 3 ขอนะ 3 ศีล ที่เรียกกันวา ปกติศีล คือศีล 5 ศีล 5 นี่เรียกกันวา ปกติศีล ศีล 8 แบง
ออกเปนสองประเภท 8 สิกขาบท เหมือนกัน อีกนัยหนึ่งเรียกวาศีล 8 เมื่อวาไปแลวก็ลงทายวา 
สีเลนะ สุคติง ยันดิ สีเลนะ โภคสัมปทา เฉยๆ อีกอันหนึ่งเรียกกันวา  ศีลอุโบสถ ที่มีคําวา 
อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวสัง รวมความวา อุโบสถศีลก็ดี ศีล 8 ดี มีสิกขาบทเทากัน แตวาเรียก
ตางกัน สําหรับศีลอีกอันหนึ่งนั้น ที่รักษาเปนปกติ คือศีล 5 นี่เรียกกวา ปกติศีล 

วันนี้ก็จะพูดเรื่องศีล 5 เสียกอน สําหรับศีล 5 นี้ ที่พระพุทธเจากลาววาเปน ปกติศีล แลว
มาแปลกัน คําวาศีล ศีลนี่จริงๆ เขาแปลวาปกติ ฉะนั้นคนที่รักษาศีลบางครั้งบอกวา รักษาศีลไมได 
ไมมีกลังใจพอที่จะรักษาศีลได อันนี้ความจริงเขาใจผิด อีกประการหนึ่ง บางทีทานไมรูจักคําวาศีล
อยางหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง ก็ไมรูจักวา ศีลคืออะไร เลยสิ้นกําลังใจที่จะรักษาศีล แตความจริงศีลนี่
เขาแปลวา  ปกติ ที่บุคคลทั้งหลายตองการ จะเปนคนก็ดี เปนสัตวก็ดี  มีความปกติตามปกติ
ตองการเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 5 ไมวาคนที่เกิดมาแลวจะเคยเขาวัด จะรักษา เพิ่งจะนับ
ถือพระพุทธศาสนา หรือศาสนาไหนก็ดี ก็มีความตองการศีล 5 เหมือนกันหมด ฉะนั้นพระพุทธเจา
จึงกลาววา  เปนปกติ คําวาศีลนี่แปลวาปกติ 

มันมีเร่ืองอยูวา  ในสมัยเมื่อองคสมเด็๗พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สมเด็จพระประทีปแกวไปทางไหนเวลานั้นศาสนามีมาก เขามีอยู
กอน สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงอุบิตขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดี  เวลานั้นในเขตของประเทศ



อินเดีย ก็ตองถือวาเปนสมัยที่คลั่งศาสนา แตเวลานี้เขาก็ยังคลั่งกันอยู  ศาสดาตางศาสนากันก็
เปนคน ชาวอินเดียก็เหมือนกัน รบกันเรื่องศาสนานี่ เมื่อปที่แลวก็ยังมี ในสมัยกอนๆ ก็ยังมียกทัพจี
กัน เพราะเรื่องการถือศาสนาไมเสมอกัน เปนอันวา คนสมัยนั้นคลั่งศาสนามาก ถาใครถือศาสนา
ของศาสดาจารยไหน แลวก็ยึดถือเปนสรณะ เปนที่พึ่งถือวาของตนดีกวา 

เมื่อเวลาที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงอุบิตขึ้นแลวในโลก ทรงสอนบรรดาพุทธบริษัท
ใหมๆ เขาก็ถามวา ทําอยางไรคนจึงจะมีความสุข ทําอยางไรคนเราจึงจะมีทรัพยสินสมบูรณ ใชไม
ขาดสาย ทําอยางไรจิตใจคนจึงสบาย มีความสงบสงัด องคสมเด็จพระทรงสวัสด์ิก็ทรงแสดงเรื่อง
ของศีลวา ถามีปกติตองการอยางนั้นละก็ อยางขอตน ตามปกติของคน องคสมเด็จพระทศพลตรัส
วา 

ตามธรรมดาของคนนี่ ตองการความเปนอยูเปนสุข คือ 
1. ไมตองการใหใครมาทํารายรางกายของตัวเรา  ไมมีใครตองการ ไมตองการใหใครมา

เขนฆาตน 
2. องคสมเด็จพระทศพลกลาววา ทรัพยสินของเราที่มีอยู เราก็ไมตองการใหใครมายื้อ

แยง มาลักมาขโมย มาบังคับขูเข็ญ เอาทรัพยสินไป 
3. คนที่มีคนรัก มีสามีภรรยา หรือคนที่รักมีบุตรธิดา ลูกหลานเหลนก็ตาม มีอยูแลวไม

ตองการใหใครมาชนเหงน้ําใจเรื่องคนรัก 
4. องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา วาจาทุกอยางที่เราฟง ตองากรใหคนทุกคนที่มาพูด

กับเรา พูดแตความเปนจริง เพราะเราตองการอยางนั้น 
5. สมเด็จพระบรมศาสดากลาววา ทั้งชายและหญิงเหมือนหมด คือไมมีใครตองการเปน

คนบา 
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสวา ทานทั้งหลาย โภ ปุริสะ ดูกร ผูเจริญ ถาทุกคนตองการ

อยางนี้ทุกคน ตองการมีความสุข ก็ใหปฏิบัติตามนี้ คือ 
1.   ปาณาติปาตา เวรมณี ขอใหทุกคนจงงดเวนแหงการเบียดเบียนทางรางกายซึ่งกัน

และกัน อยาประหัตประหารซึ่งกันและกัน และก็จงอยาเขนฆาซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้นใหเอาจิต
ต้ังไปดวยความเมตตากรุณาทั้งสองประการขอนี้จึงจะสงผล หมายความวาองคสมเด็จพระทศพล
บอกวา จงอยาฆากันนะ จงอยาทํารายรางกายซึ่งกันและกัน แตไอการที่จะไมทําอยางนี้ อยูๆ แลว
จะไมทําเฉยๆ มันไมได ตองเอาจิตใจประกอบกันไปดวยเมตตา คือความรัก ศีลเสียวาเราเกิดมารัก
ตัวเขวเราเพียงใด คนทั้งหลายก็มีความรักตัวของเขาเพียงนั้น เราไมตองการใหใครมาทําราย
รางกายเรา เขาไมตองการใหเขาเพียงนั้น เราไมตองการใหใครมาทํารายรางกายเรา เขาก็ไม
ตองการใหเราไปทํารายรางกายเาเราไมตองการใหใครมเขนฆาเรา เขาก็ไมตองการใหเราไปเขนฆา
เขา ทั้งนี้องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววา ทั้งคนและสัตวในโลก มีความปรารถนาเหมือนกันเราตาง



คนตางเวเนการทํารายซึ่งกันและกัน เวนการเขนฆาซึ่งกันและกัน ตางคนตางรักกัน ตางคนตาง
สงสารกนทุกคน ก็มีความสุข เจอะหนากันเมือไรก็มีแตความยิ้มแยมแจมใส มีกําลังใจเบิกบาน 
แลวตอไป องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา 

2.   ทรัพยสินของเรา เราไมตองการใหใครมายื้อแยง ลักขโมยทรัพยสินของบุคคลอื่น เขาก็
เชนเดียวกัน เขาหามาได เขาตองการกัน ตองการใชของเขาเอง ถาเราไปยื้อแยงเขาก็มี เขาก็โกรธ 
เขาก็ไมพอใจ ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา ถาเราจะระมัดระวังเรื่องการที่จะไมมีการ
ยื้อแยงอยกาไดทรัพยสมบิตของบุคคลอ่ืนมาเปนขงอตน ก็ตองเห็นใจชาวบานเขา ใหทรงกําลังใจ
ไวอยางหนึ่ง ที่เรียกกันวา สันโดษ แปลวา ยินดีเฉพาะทรัพยสนิทที่เราหามาไดโดยชอบธรรม 
สันโดษไมใชยินดีเพราะทรัพยที่มีอยูแลวนะ ยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามารไดโดยชอบธรรม หา
มาไดโดยไมคต ไมคตไมโกง ไมลักขโมยใคร และก็ไมเบียดเบียนรางกายของบุคคลอ่ืน ทรัพยสวน
นั้นเราพอใจแตทวาเราจะมีสันโดษเฉยๆ ในขอนี้ก็ไมไหว  องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวาตองแก
ความอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น ของบุคคลอื่นดวยการให  ทาน เพราะการใหทานกับการ
อยากไดทรัพยของบุคคลอื่น เปนกําลังใจตางกัน การอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น ยังเปน
การอยากดึงเขามา การใหทาน เปนการผลักออก การใหทานนี้ก็ตองประกอบไปดวยเมตตาความ
รัก กรุณาความสงสารเหมือนกัน แตทวามาศีลขอนี้ เราก็เพิ่มสันโดษเขามาดวย เพิ่มทานบารมีเขา
มาดวย รวมความวา ถาจะรักษาศีลขอนี้ใหเปนปกติทุกัน ต่ืนขึ้นในตอนเขาจะตองคิดไวเสมอวา 
ถาไมเกิดวิสัยที่เราจะใหได หรือเราจะชวยได ไมวาใครทั้งหมด คนก็ดี สัตวก็ดี  ถาหันหนาเขามา
พึ่งเราก็ดี และมีความทุกขยากลําบกก็ดี เราจะสละทรัพยสมบัติที่เรามีอยูตามสมควรใหทันที ถา
คิดไวอยางนี้ ถาทรัพยมันไมมีก็ไมตองให ถามีแลวใหไปเราไมเหลือกิน เราก็ไมตองให แตใจนะมัน
คิดจะให แตวาใหไมเกิดวิสัยที่เราจะพึงใหได ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททรงอยูอยางนี้
ไซร ชื่อวาเปนผูเจริญ  จาคานุสสติกรรมฐาน ประจําใจ  ศีลขอนี้บริสุทธิ์ถาเราไมลักขโมยใคร ไม
ทํารายรางกายใคร ไปไหนก็มีแตคนรักเรา เขาไววางใจเราของเขาฝากไว เราก็ไมโกงของเขา เผลอ
เราก็ไมลัก เปนอันวาไปที่ใดก็ตาม ไมมีใครสะดุงหวาดหวั่นวาเราจะตองทํารายเขาเราจะลักจะ
ขโมยเขาไปที่ไหนก็มีความสุข 

3.   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา คนที่รักไมใชเฉพาะสามีภรรยา คือบุตรก็ดี ธิดาก็ดี 
หรือคนในปกครองก็ดี ทุกคนเขาก็หวงแหน ฉะนั้นถาเรามีความพอใจก็อยาไปละเมิดสิทธิสูขอกัน
ตามประเพณี ถาผูปกครองอนุญาตก็ใชได เปนที่ถูกใจ สรางความรักซึ่งกันและกัน อยางนี้องค
สมเด็จพระภควันตตรัสวา มันก็เปนปจจัยของการมีความสุข ถาในระหวางสามีภรรยาของบุคคล
อ่ืนเราก็ตองถือสันโดษอีกตัวหนึ่ง วาสามีของเราก็ดี ภรรยาของเราก็ดี เปนที่พอใจของเรา เราจะไม
ละเมิดสิทธิในสามีและภรรยาของบุคคลอื่น เพราะเปนที่ขัดใจเขาถาทําไดอยางนี้ก็มีความสุขใน
ปจจุบัน 



4.   องคสมเด็จพระภควันตตรัสวา วาจาที่รับฟง เราตองการความจริงคนไหนพูดจริงกับ
เรา เราก็มีความรักในบุคคลนั้น เคารพนับถือบุคคลนั้น ถาเราไปพูดไมจริงกับคนอื่นเขาก็เกลียด 
ถาเราพูดตามความเปนจริงเขาชอบ ฉะนั้นในตอนนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ตองมี
สัจจะ คือความจริงใจดวย และก็มีเมตตาความรัก กรุณาความสงสาร 2 ประการเขามาควบคุมใจ 
ต้ังใจวาเราจะพูดแตความเปนจริง ถาไปไหนพูดแตทางเปนจริงทุกอยาง ก็เปนที่ยอมรับนับถือของ
คนทั่วไป จากเราก็มีความสุข ที่มีเพราะเปนที่รักของบุคคลทุกคน 

5.   องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา คนนี้ ไมตองการบา ไมตองการเปนโรคประสาท ไม
ตองการเปนโรคมึนเมา ประสาทฟนเฟอน  ถาไมตองการอยางนี้ละก็  องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา 
ขอจงพากันรักษาศีลขอที่ 5 คือปกติเราจง อยาดื่มสุราและเมรัย เพราะสุราและเมรัย ถาดื่มเขาไป
เมื่อไร  เมื่อไรก็บาเมื่อนั้น ด่ืมมาก  บามาก ด่ืมนอย  บานอย  เพราะความมันเมาทําให
สติสัมปชัญญะฟนเฟอนที่เขาบอก สุรามันแปลวากลา  ไอสุราของเมานี่แปลวากลัวคือ มันกลาทํา
ทุกอยางในดานของความชั่ว บางอยางเราไมเมา เราไมพูด บางกรณีเราไมเมา เราไมทํา เพราะทํา
แลวมันอายชาวบานเขา ไมนาจะทํา ไมนาจะพูดแตพอดื่มสุราเขาไปหนอยเดียว มันพูดไดทําได 
งั้นก็รวมความวา ส่ิงที่เรารังเกียจเมื่อยังไมเมา เราไมทํา เพราะชาวบานเขาไมนาจะทํา ไมนาจะพดู 
แตพอดื่มสุราเขาไปหนอยเดียว มันพูดไดทําได งั้นก็รวมความวา ส่ิงที่เรารังเกียจเมื่อยังไมเมาเรา
ไมทํา เพราะมันเลว พอดื่มสุราแลวมันก็กลาทําความเลว ความกลาตัวนี้เปนความกลาขั้นต่ํา 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ถาตองการใหพนจากความบา คือความ 
เลวละก็ อยาดื่มสุราเมรัย 
 นี่จัดเปนเรื่องของศีล 5 ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา สีเลนะ สุคติง ยันติ 
ถามีศีล ใจเราก็เปนสุข ชาวบานเขาก็เปนสุข เราก็เปนสุข ทุกคนที่นั่งอยูนี่ ถามีศีล 5 บริสุทธิ์ ทุกคน
ไมมีความเดือดรอน เร่ืองากรทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันไมมี มีแตคนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ้ม
แยมแจมใสเขาหากัน มันก็มีความสุข เราวากันแตเพียงยอๆ นะ 

ทีนี้อีกขอหนึ่งวา สีเลนะ โภคสัมปทา ถาเราไมไปรุกรานชาวบานเขา ไมลักไมขโมยเขา 
ไมแยงคนรักเขา ไมโกหกมดเท็จ ไมด่ืมสุราเมรัย เร่ืองรายมันก็ไมเกิด ถาเรื่องรายมันเกิดขึ้นมา
เมื่อไร มันตองจายทรัพยพิเศษเมื่อนั้น ทีนี้ในเมื่อเร่ืองรายมันไมเกิด ทรัพยก็ไมตองจายเปนกรณี
พิเศษ ไมตองสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ ทรัพยที่มีอยูเทาไรมันก็พอใช มีนอยก็พอใช มีมากก็พอใช ก็
หมดทะเยอทะยานไมมี 

ก็มาศีลขอที่สาม ก็มีวา กาเมสุมิจฉาจาร การไปรุกรานความรักของบุคคลอื่นนะ โทษมัน
มาก เขากวดฆาเขนฆาทํารายเขา เขาสรางความเปนศัตรู ถาเปนอยางนี้ละก็ เมื่อเราเดือดรอน เรา
ก็ตองหนีหัวซุกซนไมอยางงั้นถูกจับไป จะลงโทษทัณฑมันก็ตองเสียสตางค ถาเราไมทําอยางนี้ 
การประกอบการงานไมตองหนีชาวบาน ประกอบการงานเปนปกติ ทรัพยมันก็มีมาก หาได



ตามปกติ ทานตองหลบตองหนีเขา หาทรัพยไมได มันก็กินของเกาไปหมด ถาหากไมมีการถูกจับ
ไปลงโทษพิพากษาใดๆ ทรัพยสินทั้งหลายมันก็ไมเปลือง รวมความวา แคนี้ทรัพยสินก็บริบูรณ
สมบูรณ 

ขอที่ส่ี ถาเราพูดจริงทําจริงเสียทุกอยาง ไมโกหกมดเท็จ ใครจะไปพูดกับใครๆ เขาก็เชื่อ ถา
มันเปนการบังเอิญอยางยิ่งวา ทรัพยสินของเรามันมีไมพอใชจะไปขอหยิบขอยืมใคร เขาเชื่อ
น้ําหนาเราอยูแลว เชื่อความสามารถ ความมั่นคงของเราอยูแลว เราก็ขอยืมเขาได เร่ืองเดือดรอน
ในการทรัพยไมมี 

สําหรับศีลขอที่หานี้ ไอกินเหลานะมันกินไมอ่ิม  สุราเมรัย กัญชา ยาฝน เฮโรอินทัง้หลาย นี้
มันกินไมอ่ิม ในเมื่อมันกินไมอ่ิมแลว ขอเอาเงินไปใชจายในเรื่องนี้ มันก็ไมไดเกิดประโยชนแก
รางกาย ไมทําใหเราหรือครอบครัวรํ่ารวยขึ้นมาถาบังเอิญเราจะงดกินเหลากันเสีย กินเหลาวันละ
บาท ปหนึ่งก็ 365 บาท กินวันละสิบบาท ปหนึ่งก็ 3,650 บาท  เห็นงายๆ ไอเงินจํานวนนี้ มา
ทํากับขาวไดสบายๆ เราซื้อเครื่องนุงหมก็ได เปนอันวา องคสมเด็จพระจอมไตรไดกลาววา สีเลนะ 
โภคสัมปทา โดยไดความยอก็เปนอยางนี้ แตมีศีลหา ทรัพยสินก็ไมเดือดรอน ตัวเรา ใจเราก็ไม
เดือดรอน 

ขอที่สามวา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ นพพะ แปลวา ดับ คือมีอารมณสงบในเมื่อเรามคีนรกั
ทั้งเมือง มีทรัพยสินใชแบบสบายๆ ใจเราก็สงบ ความเดือดรอนมันก็ไมมี นี่กลาวอานิสงสของศีล
ในปจจุบัน ชาติหนาไมตองพูดกัน ถาชาตินี้ดีชาติหนามันก็ดี ถาชาตินี้เลว ชาติหนามันก็เลว 

เหลือเวลาอีก 8 นาที ก็ขอพูดเรื่องอุโบสถศีลกับศีล 8 สําหรับอุโบสถศีลก็ดี ศีล 8 ก็ดี นี่มี
ธรรมะ 4 ขอ เปนตัวศีลจริงๆ 4 ขอ สําหรับศีลทั้ง 5 ขอนั้นละเมิดขอไหนก็ตาม ชาตินี้เดือดรอน ชาติ
หนาลงนรก แมแตละเมิดขอเดียวนะก็พกลงนรก แตสําหรับศีล 8 นี่ ละเมิด 4 ขอนรก และละเมิด
อีก 4 ขอ ไมลงนรกเปนแตเพียงวาศีลเศราหมองไปนิดหนึ่ง สําหรับศีล 8 ก็มี 

1. การไมฆาสัตว 
2. ไมลักทรัพย 
3. อพรหมจริยา ไมอยูรวมสูกับสามีภรรยา ในฐานะสามีภรรยาถือเปนพรหมจรรย และ

ก็ 
4. ไมพูดเท็จ 
5. ไมด่ืมสุราเมรัย 
6. ไมกินขาวไมกินอาหารนอกเวลา แตในเวลาวิกาล และก็ 
7. ไมทัดทรงดอกไม และของหมดลุกบไลเครื่องทาดูขับประโคม 
8. ไมนอนที่นอนสูง ที่นอนใหญ ที่ยัดดวยนุนและสําลี 



อันนี้มันก็มีสิกขาบท 8 เหมือนกัน 8 ขอ แตทานบอกทําไมเรียกวาศีล 8 อีกอันหนึ่งเรียกวา
อุโบสถศีล ดันเรียกไมเหมือนกันเสียได แตความจริงคําวาศีล 8 นี่หมายความวา เราจะรักษา
สิกขาบท 8 นะกี่วัน กี่เดือน กี่ป ก็ได รักษามากก็ไดรักษานอยก็ได รักษามันครึ่งวันก็ได รักษามัน
หนึ่งชั่วโมงก็ได ถาตั้งใจรักษา มันเอามากไมได 

วันนี้เอามันชั่วโมงเดียว ต้ังกําลังใจอยูในวงการของศีล 8 วาเวลานี้สัตวที่จะฆาไดเราไมฆา 
ของที่จะขโมยได มีโอกาส เราก็ไมขโมย การอยูรวมรักกันดังสามีภรรยา ชั่วโมงนี้งด ไมถูกตองกาย
ซึ่งกันและกัน แมแตตัวก็ไมถูก ไมไดรวมรักกันตามปกติ ไอคนที่มา พอจะโกหกได เราก็ไมโกหก ไอ
เหลายาปลาปง ใครเขาเชิญไปกิน จางเขากิน เราไมกิน ถาหลังเที่ยงวัน หลังเวลาวิกาลไปแลว เรา
ไมกินอาหาร กินแตเภสัช อยางไหนพระฉันได อยางนั้นเรากินได แลวการแตงตัวดวยเครื่องประดับ 
แตงตัวสวยเกินปกติ ทาแปงหอม น้ํามัน การขับประโคม ไมเอาก็ทําตนเปนพระเสียชั่วคราว และ
การนอนที่นอนสูง ที่นอนใหญ ยัดดวยนุนสําลีเราก็ไมเอา รวมความ 8 อยาง รักษามันใหครบ ถา
เปนศีล 8 รักษาวันละชั่วโมงก็ไดต้ังใจวา 2 ชั่วโมงนี้ ไมเอาละ ขาไมยอมขาดศีล 8 มันก็เปนศีล 8 
มันก็เปนศีล 8 รักษาครึ่งวันก็ไดรักษาเต็มวันก็ได รักษาเปนเดือนเปนป หรือไมจํากัดเวลาพอ 

พอมาถึงอุโบสถเขา ไอ 8 ขอนี่ พอมาถึงอุโบสถ ทานบอก อิมัญจะ รัตติง อิมญัจะ รตัติง 
เอาเขามาแลว ตอทายเขามาแลว อิมัญจะ รัตติง อมัญจิ ทิวสัง บอกวาไอศีล 8 ขอนี่ ขอรับใน
เต็มวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง จํากัดเวลา อยางนี้เรียกวา ปกติอุโบสถ คําวาอุโบสถนี้แปลวาอยูจํา เวลา
มันไมมี  วางๆ ก็ยองมารักษากันสักวัน เอามันเต็มวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง อยางนี้เรียกปกติอุโยสถ 

อีกอยางหนึ่ง เขาเรียกวา ปฏิชาครอุโบสถ ปฏิชาครอุโบสถ นี่ขยายออกไปเปน 7 วัน 
คือ ต้ังใจรักษากอนวันพระ 3 วัน และก็หลังวันพระ 3 วัน วันพระอีก 1 วัน เปน 7 วัน อยางนี้
เรียกวา ปฏิชาครอุโบสถ 

ถาเปน ปาฏิหาริกปกขอุโบสถ  ละก็  รักษาไมกําหนดเวลา กําหนดหรือไมกําหนดก็ได 
แตเกิน 7 วันขึ้นไป จะเปนเดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน หรือ 15 วัน หรือตลอดชีวิต 
เรียกวา ปาฏิหาริกปกขอุโบสถ 

เวลามันจะหมด ทีนี้ศลที่เรียกวาขาดแลวไมตกนรกมันมี 4 ขอคือ 
1. อพรหมจริยา เวรมณี มันอดกลั้นความอยากจะรวมรักกับสามีภรรยาไมได เอา  

ยอมศีลขาดขอนี้  แตวาไมไปรวมรักกับบุคคลอื่นนะ รวมรักกับบุคคลอื่นนี่มันขาดศีล 5 ตกนรก กา
เม ถาไปรวมรักกับสามีภรรยาของตนเอง ในระหวางที่รักษาศีล 8 ศีลขอนี้ขาด แตขาดมันเปน
ธรรมะ นี้จิตมันก็มังหมองหนอยเดียว ไมถึงกับศีลขาดไมลงอบายภูมิ 

2. วิกาลโภชนา กินขาวเลยเวลา 
3. นัจคีตวา ทัดทรงดอกไม ลูบไลของหอม ดูเครื่องขับโคม 
4. นอนที่นอนสูง ที่นอนใหญ ยัดดวยนุนสําลี 



อีก 3 ขอนี้ ถาขาดก็ไมลงนรกเหมือนกัน เปนขาดธรรมะ ทําใหศีลเศราหมองนิดหนอย  
โทษที่วาเปนเวรไมมี 
 นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย วาไปวามาเวลาหมดพอดีสําหรับวันนีเสียงมันก็
แหง แตวาก็เขาใจวา เร่ืองของศีลนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยังสงสัย จึงนํามาคุยกันฟงพอ
คราวๆ ถาพูดกันจริงๆ นะเรื่องศีลนี่ ศีล 5 กับ ศีล 8 ศีลอุโบสถ ถาพูดกันละเอียดจริงๆ เดือนหนึ่งก็
ไมจบเอา ถาฟงกันไวเทานี้พอเปนที่เขาใจวันหลังถาโอกาสหนาปใหมสงสัยอะไรถามกันอธิบาย
เขาใจซักกันขอสงสัย สําหรับวันนี้ อาตมาก็นําพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจามาแสดง แกบรรดาทานพุทธบริษัทในวันอุโบสถศีล พอเห็นวาสมควรแกเวลา 
 ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานใหมีแต
ความสุขสวัสด์ิ พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล แลวจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความ
ปรารถนาจงทุกประการ อาตมาภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกกถา ก็ขอยุติพระสัทธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 

  
 


