
พระธรรมเทศนา เร่ือง กรรมเปนเคร่ืองจําแนกสัตว 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2525 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
กัมมัง สัตเต วภิชตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกคาถาเพื่อเปนเคร่ืองโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวนัพระ 8 คํ่า เดอืน 3 ตรงกบัวันท่ี 16 กมุภาพันธ 2525 เปนตน การที่บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชน ไดพกกนัมาบําเพ็ญกศุลประจําปกษนี้ก็เพราะวา บรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ท้ังหลาย มีความเล่ือมใสในองคศมเด็จพระชินศรี พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากัน
มาปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คําวาความดีในท่ีนี้ท่ีบรรดาทาน
พุทธบริษัททําแลว เรียกวาตรงกับ บุญกิริยาวัตถุ ท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาจารย 
ทรงแนะนําไวตามท่ีองคสมเด็จพระจอมไตร ตรัสไวเหตุท่ีทําใหเกิดบุญนั้น โดยยอมี 3 ประการคือ 

1. ทานมัย บุญท่ีสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
2. สีลมัย บุญท่ีสําเร็จดวยการรักษาศีล 
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 
วันนี ้ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนา ไดทําแลวท้ัง 3 ประการคือ ทานมัย 

บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายไดพากันถวายเคร่ืองสักการวรามิสแดองคสมเด็จพระพุทะปฏิมากร
ก็ดี ถวายภตัตาหารแดพระภกิษุสามเณร เหลาพระในพทุะศาสนาก็ด ีอยางนี้จดัวาเปน ทานมัย บุญ
สําเร็จดวยการบริจาคทาน 

สําหรับ สีลมัย นั้น บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ทําแลวกลาวคือ สมาทานอุโบสถศีล 
ในดานการ ภาวนามัย โดยการต้ังใจสดับรับรสพระเทศนา คําวา ภาวนานี้กแ็ปลวา เจริญ 

ไมไดหมายความวา นโม พทุโธ ธัมโม สังโฆ เสมอไป การทําจิตใจนอมไปตามธรรมท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนอยางนี้ จดัเปนเจริญ ภาวนามัย คือ ใจเจริญข้ึนดวยอํานาจความดี ตอ
ไปนี้อาตมภาพจะนําเอาพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระชินศรีท่ีกลาวไวในตอนตนวา 
กัมมัง สัตเต วิภชติ ซ่ึงแปลเปนใจความวา กรรมยอมเปนเคร่ืองจําแนกสัตว 

คําวา กรรม ในท่ีนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรกลาวถึงการ
กระทํา การทําดี เรียกวา กุศลกรรม ทําช่ัวเรียกวา อกุศลกรรม ทําดีเปนปจจัยของความสุข ทําช่ัวเปน
ปจจัยของความทุกข ในท่ีนีมี้บุคคลหลายคนมากทานดวยกันกลาววา ทําช่ัวมีความสุข ทําดีก็มีความ



ทุกขก็มีมากอยางนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเคยจําแนกกฎของกรรมไว 12 ประการ แตจะ
นํามากลาวแตเพียงโดยยอ 

กรรม 12 ประการคือ 
1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมท่ีใหผลในชาตินี้ 
2. อุปชชเวทนียกรรม กรรมท่ีใหผลในชาติหนา 
3. อปราปรเวทนยีกรรม กรรมท่ีใหผลในชาติตอจากชาติหนาไป ไมกําหนดวาเม่ือไร 
4. อโหสิกรรม กรรมท่ีไดมีแลว กรรมท่ีเลิกใหผล 
กรรมท่ีใหผลตามชนิดหรือตามกิจของตน 4 คือ 
5. ชนกกรรม กรรมนําใหเกิด คือ กรรมดีก็นําใหเกิดในภพชาติท่ีดี กรรมช่ัวก็นําใหเกิดใน
ภพชาติท่ีช่ัว 

6. อุปถัมภกกรรม กรรมท่ีอุดหนุนกรรมเดิม คือ ถาชนกกรรมเปนกรรมดี นําใหเกดิดี 
อุปถัภกกรรมก็หนนุใหดีเร่ือยไป 

7. อุปปฬกกรรม กรรมท่ีบีบคร้ันกรรมเดิม คือทํากรรมเดิมใหออนลงไปท้ังในสวน ี ท้ัง
ในสวนช่ัว 

8. อุปฆาตกกรรม หรือ อุปจเฉทกรรม กรรมท่ีเขาไปฆาหรือตัดกรรมเดมิ เชนกรรมเดมิท่ี
ดีนําใหเกดิดี แตมีอุปฏาตกกรรม หรือ อุปจเฉทกกรรม เขาไปตัดสียไมใหด ี

กรรมท่ีใหผลตามกําลัง 4 คือ 
9. ครุกรรม กรรมหนักหรือกรรมมีกําลังมาก ฝายดีทานวา ไดแก ฌานสมาบัติ ฝายช่ัว 
เรียกวา อหันตริยกรรม 

10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมท่ีทําเสมอๆ 
11. กตัตตากรรม กรรมท่ีสักแตวาทํา 
12. อาสัณณกรรม กรรมใกล กรรมท่ีจวนแจ หมายความวา เวลาท่ีใกลจะตายถาทํา
กรรมอะไรกรรมนั้นก็ใหผลกอน 

ท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา กรรมบางอยางใหผลในปจจุบัน พึง่ทําเดี๋ยวนี้ รับผล
เดี๋ยวนี้ กรรมบางอยางใหผลในวันตอไปคือ ทําเดี๋ยวนี้ไมมีผลแตจะใหผลในวนัตอไป กรรม
บางอยางทําชาตินี้ยังไมใหผล แตใหผลชาติหนาตอไป กรรมบางอยางตงอรอใหผลหลายชาติ พัน
ชาติ จึงใหผลก็มี นี้เปนอันวาคําวากรรมนี้ องคสมเด็จพระมหามุนกีลาววา อยางไรๆ ก็ใหผลแน แต
วาตองรอเวลา กรรมบางประกอบทําปจจบัุนก็เหน็ผลทันตา เชน ดาเขาเด๋ียวนี้ เขากด็าเดี๋ยวนี้ อยางนี้
ก็มีในปจจุบัน บางคร้ังเราดาเขาในปจจบัุน แตเขายงัไมดาเราวนัหลังเขาดาเราตอบก็มี กรรม
บางอยางทํากบัเขาในปนี้ แตยังไมใหผลปนี้ปตอไปจึงจะใหผล หมายความวา คนท่ีถูกกระทําเขา
จองลางจองผลาญไวเงียบๆ จะทําเมือโอกาสอันพึงมีกับเขา 



นี่บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกฏของกรรมไวอยางนี ้
เปนอันวา กรรมท่ีองคสมเด็จพระชินศรีกลาวอยางนี้อาตมภาพจะขอนําเร่ืองราว ท่ีองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแสดงไวในพระไตรปฏก มาแสดงแกพทุธบริษัทบางเร่ือง ความจริงเร่ืองมีอยูมาก 

ความมีวา เม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภเร่ืองราวของ โฆสกเทพบุตร แต
ความจริงเร่ืองนี้มีมาในเร่ือง พระนางสามาวดี สําหรับ โฆสกเทพบุตร นี้ บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย
แปลวา กึกกอง คือมีเสียงดังมาก เสียงท่ีดังมากเรียกวา โฆส อัน โฆสกเทพบุตร นี้กเ็ปนเทวดาทาน
หนึ่งแตวาเปนเทวดาท่ีมีจริยาตางจากเทวดาอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองเสียง คือวาตามธรรมดาทานคุยแบบ
ธรรมดาๆ นี้เสียงดังไป 10 โยชน ถาเปลงเสียเต็มท่ีดังกองท้ัง ดาวดงึส ท้ัง ดาวดึงส ไดยินหมด 

เม่ือองคพระบรมสุคตกลาวประวัติความเปนมาของ โฆสกเทพบุตร ในอดีตกาล กาลกอน
โนน ทานกไ็มตรัสวา พระพุทธเจาองคใด สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววาสําหรับ โฆสก
เทพบุตร นี้ เดิมทีเธอเปนชาวบานธรรมดามีภรรยา 1 คน ลูกนอยอยู 1 คน ในคร้ังหนึ่งนัน้ เม่ือเกิด
โรคระบาดเกดิข้ึนโรคระบาดน้ีตามประสาพวกเราเรียกวา หาลง หากิน หามากนิคน เพราะฉะนั้น
สมัยนั้นเขาก็มีการถือกันวา ถาจะหนหีา จะหนีออกทางประตูบานไมได ถาหนีออกทางออกของ
บานไมได หามันรู หามันจะเห็ฯ จะตองงัดฝาเรือนออกทางหลังบานไมออกทางเดิม 

ฉะนั้น นายโกตุหลิกะ คือชายคนนีก้ับภรรยา เหน็วาชาวบานมีโรคหากันมีโรคระบาดตาย
กันมากจึงเกดิความกลัว ทีนีภ้าษาโบราณวา ตองหนีโรคหาสองคนสามีภรรยาจึงงัดฝาบานแลวมีลูก
นอยอีก 1 คน เอาของท่ีพึงจะหาบหามไดใสหาบแลวกเ็ดนิทางมา ขณะท่ีเดินทางมาในปา รอนแรม
มาในปาหลายวันสําพยาอาหารท่ีนําติดตัวมาก็หมด กย็ังไมถึงเมืองท่ีจะไปขางหนา สองคนตายา
ยอดอาหารก็มีความหวิกระหาย กําลังก็ตกไปผูตามมามีลูกนอย 1 คนและสองคนสามีภรรยา สามี
ภรรยาก็ผลักกนัอุมลูก ใหภรรยาอุมบาง ภรรยาเหน่ือยบางก็ใหสามีอุงบาง 

ตอมาวันหนึ่ง นายโกตุหลิกะ จึงปรารภกบัภรรยาวา ขณะนี้ ดูกรนองหญิง วาเดก็คนน้ีเรา
เองเวลานี้กไ็มมีกิน หิวก็หวิ รางกายแรงกจ็ะหมดไป ยังลูกนอยคนนี้มันทําความลําบากกายลําบาก
ใจแกเรามาก ปลอยใหมันตายในปาไมดหีรือ สํารหับภรรยามีความรักในลูกมาก แกก็ไมยอม โกตุ
หลิกะ ก็บอกเรายังเปนหนุมเปนสาวอยูสามารถจะทําลูกข้ึนมาไดอีก ภรรยาก็ไมยอม 

มาวันหนึ่งในเวลาตอนเยน็ โกตุหลิกะ จึงขอรับลูกมาจากภรรยาบอกวาเธออุมมานานแลว 
ฉันจะอุมใหบาง ก็พยายามเดินใหไกลๆ เดินชาๆ ปลอยใหภรรยาเดนิไปขางหนาไกลแสนไกล เม่ือว
เลาใกลพลบคํ่า ก็ทําทีเหมือนวาจะปสสายวะท่ีพุมไม แลวปลอยใหภรรยาเดินไปไกลอีก เขาก็เอา
เด็นอยซ่ึงเปนลูกชายมันวางไวบนไม หมดไว แลวก็เดินไป กวาไปถึงํารรยาก็นาน เวลาก็เปนเวลาคํ่า 
ภรรยาเหลียวมาไมเห็นลูกนอย ก็ถามวา ลูกไปไหน เขาบอกวาพี่เอาไปวางไวท่ีพุมไม ปลอยใหมัน
ตายไป เพราะเราไมสามารถจะเล้ียงมันไดตัวเราเองก็มมีจะกนิ เราก็อุมไมไหว ภรรยามีความเสียใจ 



เสียดายในลูกมีความรักอยากใหลูกกลับมา กวาจะกลับมาถึงในเวลาค่ําคืน ก็กวาจะหาพบก็นาน
แสนนาย ปรากฏวาลูกนอยก็ตายเสียแลว 

ก็เปนอันวา สองคนผัวเมียก็เดินทางตอไป เม่ือออกจากปาก็ถึงยังบานคหบดีมหาเศรษฐี
ทานหนึ่ง ท้ังสองคนสามีภรราตางคนตางก็หิวโหยมาก ก็มีความคิดตรงกันวา เราสองคนนั้น เขาไป
ในบานทานมหาเศรษฐี มาขอรับจางทานทานจะใหคาจางเทาไหรไมสําคัญ มีความตองการอยาง
เดียวคือ มีขาวกินอ่ิมๆ เพยีง 1 วันกพ็อแลว เวลานี้เราอดขามาหลายวนั รับจางทานแคพอขางกินก็
พอเม่ือตัดสินใจดังนี้แลว สองตายายก็เขาไปหาทานมหาเศรษฐี บางแหงตามบาลีทานเรียก คหบดี 
แปลวา คนรวย เม่ือเขาไปแลว ทานมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารอยูพอดี สําหรับอาหารท่ีมหา
เศรษฐีบริโภคคือ ขาวมธุปายาส เปนขาวท่ีมีรสเลิศ เปนของท่ีมีราคาแพงมาก เวลาทานกินอาหารก็
กินบาง แบงสุนัขกินบางกว็ากันไป 

สองตายายคือ โกตุหลิกะ สงอคนเขาไปหาทานมหาเศรษฐี ขอฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเปน
ทาสรับใชทาน ทานก็มวากระไร เพราะวาเขามไดเรียกรองคาจางแรงงานเปนราคา แตวาในเวลา
ตอนตน ทานพิจารณาเห็ฯวาสองคนนี้หิวโหยมา จึงไดถามวา ตองการจะบริโภคอาหารกอนไหม ดู
ทาทางเธอหิวโหยดดิโรยมาก เขาก็บอกตองการอาหาร ทานมหาเศรษฐีบอกใหคนรับใชนําอาหาร
มาสองสวนคือ สวนหนึ่งเปนของสามี อีกสวนหนึ่งเปนของภรรยา เปนอาหารสํารับ เปนธรรมดาๆ 
ท่ีคนในบานกกิัน แตก็เปนอาหารช้ันดีเหมือนกันสําหรับภรรยามีความรักในสามีมาก เวลาเขาเอา
อาหารมาใหสามีกินกอน กนิสวนของตนหมดไปเพราะความหวิ สําหรับภรรยายังไมไดกิน ภรรยา
จึงถามวาคุณตองการกินอีกไหม อ่ิมพอหรอืยังเขายบอกยังไมพอ ภรรรยาจึงเอาสวนของตัวไปให
สามีกินตอไป สามีก็กินไป ไฟธาตุไมยอย ตามพระบาลีทานวาไวอยางนั้น 

ในท่ีสุด นายโกตุหลิกะ ก็ขาดใจตาย ในกอนท่ีจะขาดใจตายเพราะลมแตกข้ึน เม่ือ นายโกตุ
หลิกะ ขาดใจตาย ในกอนท่ีจะขาดใจตาย ขณะท่ีเขากินอาหาร มันไมดีเทาอาหารสุนัข คือสุนัขตัว
เมียตัวนั้น มันกินอาหารเทากับทานมหาเศรษฐีกิน คือ ขาวมธุปายาส เพราะทานแบง ขางมธุปายาส 
ท่ีทานกินใหกบัมัน นายโกตุหลิกะ เวลาท่ีกินอาหารเขาไปนั้น กน็ั่งนึกนอนนึกสนใจในสุนัขวาเจา
สุนัขตัวนี้มันเปนสัตวเดรัจแน แตวามีความดีกวาเรา กนิอาหารบริบูรณสมบูรณ กนิอาหารเลิศกวา
เรา ความจริงเราเกิดเปนสนุขเศรษฐีดกีวาท่ีเราเปนคนก็อาศัยท่ีตนมีความสนใจในสุนัขจีงเปนเหตุ 
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงตรัสวา เม่ือจิตออกจากรางก็เลยเขาไปอยูในทองสุนขั คือในบรรดา
ทานพุทธบริษทัท่ีพระพุทธเจากลาววา เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ข้ึนช่ือวากรรมข้ึนอยูกับการ
ต้ังใจเปนสําคัญ 

เพราะฉะนั้นการท่ีบรรดาพุทธบริษัททุกทานเจริญพระกรรมฐาน ทุกคนต้ังใจวาเฉพาะพระ
นิพพานเปนอารมณ ดูตัวอยาง ทานโกตหุลิกะ ท่ีเขาต้ังใจยดึเอาสุนขัเปนอารมณ ออกจากจิตจาก
ความเปนคนเขาทองสุนัข ถาทุกคนลองตั้งใจเอาพระนิพพานเปนอารมณ จิตออกจากรางเม่ือใด ก็
ไปนิพพานเมือนั้น 



รวมความวา นายโกตุหลิกะ ตายจากความเปนคนก็เปนลูกของสุนัขสําหรับภรรยาก็อยูรับ
ใชเศรษฐีตอมา ปรากฏวาในบานของมหาเศรษฐีนั้น ทานมีความเคารพในพระปจเจกพุทะเจาองค
หนึ่ง ในกาลตอมา ภรรยาของนายโกตุหลิกะ ก็มีโอกาสปฏิบัติความดใีนพระปจเจกพุทธเจา จึงจดั
อาสนะบาง จดับานบาง น้ําใช น้ําฉันบาง อาหารบาง อังคาสเจตนาถวายพระปจเจกพทุธเจาบางตาม
กาลที่ทานมหาเศรษฐีถวาย ในวนัใดเงินทองท่ีเธอไดจากมหาเศรษฐีใหพระปจเจกพทุธเจามา เธอก็
ทําอาหารผสมถวายพระปจเจกพุทธเจาจัดวาเปนบุญ 

มากลาวถึง นายโกตุหลิกะ ความจริงเขาฆาลูกชายตนเอง เม่ือตายแลวจากการฆาคนนาจะ
เกิดเปนสัตวนรก ตองตกนรกเปนแน แตทวากรรมในขอนี้บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย กรรม
เฉพาะหนามีอยู สมเด็จพระบรมครุกลาววาเม่ือจิตใจท่ีออกจากราง เม่ือตายแลวกลาวคือ เม่ือจิตเศรา
หมอง นําไปสูอบายภูมิถาจิตผองใสไปสูสุคติ ฉะนั้นเวลาน้ี นายโกตุหลิกะ ฆาลูกชายมาไมกีว่ัน แต
ดวยกําลังใจของเขานั้น เวลากอนจะตายจิตไปอยูท่ีสุนขั พอใจในสุนัข จิตไปเกาะอยูท่ีรูปสุนัขอยู
กอน เม่ือสุนัขคลอดบุตรออกมา ลูกของสุนัข อดีตจากความเปนตน ก็มีความรูภาษาคนมาก 
เกือบจะรูทุกอยาง 

เวลาใดท่ีพระปจเจกพุทธเจาเขามาจากปา จาก ภูเขาคันธมาทน ท่ีมหาเศรษฐีไดอาราธนาไว 
เวลาท่ีทานมหาเศรษฐีไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจามาฉันในเวลาเชา ก็นํานายสุนัขแสนรูไปดวย 
สถานใดท่ีเปนพุมไม ถาสัตวรายอาศัยไดทานมหาเศรษฐี และก็ทําเสียงดังๆ ดวยการไลสัตว เพือ่
ปองกันอันตรายแกพระปจเจกพุทธเจา ซ่ึงในกาลบางวันท่ีทานมหาเศรษฐีไปไมได ทานก็จะสง
สุนัขแสนรูไปนิมนตพระปจเจกพุทธเจา เจาจงไปนมนตพระปจเจกพุทะเจามาบานเราเพื่อฉัน
ภัตตาหาร เจาสุนัขก็ไป พอไปถึงพุมไมท่ีทานมหาเศรษฐีเคยเอาไมตีก็สงเสียดัง มันก็เหากรรโชก
บาง หอนบาง ไลบาง เม่ือมาถึงหนานํานกัพระปจเจกพุทะเจา มันก็เหาบางหอนบาง แสดงถึงความ
เคารพวาวนันีมั้นมาตามเม่ือพระปจเจกพุทธเจารูกิริยาสุนขั ก็ออกมาจากสํานัก แลวก็เดินตามเจา
สุนัขก็นําหนา บางคร้ังพระปจเจกพุทธเจาก็ลองใจ มาถึงทางเล้ียวบาน ทานไมเล้ียวแกลงเดินผาน
ไป เจาสุนัขตัวแสนรูก็รีบไปกั้นหนาบาง หลังบาง เม่ือพระปจเจกพุทธเจาไมเล้ียวกลับมา มันก็ดึงผา
สบง จีวรดวยปาก พระปจเจกพุทธเจากเ็ขามาในบานตามความตองการของมัน 

เปนอันวา เจาสุนัขตัวนี้มีความกตัญูกตเวทีตอเจาของ เพราะมันเปนสุนัขแสนรู และมี
ความรักในพระปจเจกพุทธเจามาก จัดเปน ปจเจกพุทธานุสสติกรรมฐาน อยาลืมนะ จิตท่ีระลึกถึง
พระปจเจกพุทธเจาก็ดี พระพุทธเจาก็ดเีปน พุทธานุสสติกรรมฐาน จตินึกถึงพระธรรมเปน ธัมมา
นุสสิกรรมฐาน จิตนึกถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน แตเจาสุนัขตัวนี้มันไมรูวาพุทธานุสส
ติกรรมฐาน ดหีรือไมดี เพียงใดก็ไมทราบ มันทราบแตเพียงวาพระปจเจกพุทธเจาเปนท่ีรักของนาย
มัน มันก็เลยรักม่ัง และทานก็ดีกับมันมันจงึเกิดความรักพระปจเจกพุทธเจา 



อันความรักความพอใจท่ีเกิดข้ึน แมจะเปนพระหรือมก็ตามเปนกุศลเหมือนกับคนเรากินน้าํ 
แตไมรูจักน้ําวาเปนน้ํา ตัวเรากินน้ําแลวคิดวาเปนน้ํามันมันก็เปนน้ํา ตัวเรากินเกลือเราไมรูจักรสเค็ม 
มันก็ตองเค็ม ขอนี้ฉันใดก็เหมือนกนัไมรูวาจิตนัน้เปนบุญ มันก็เปนกุศล 

บรรดาทานพทุธบริษัท เม่ือ นายโกตุหลิกะ หรือหมาตัวนั้นมันสนใจตามรักพระปจเจก
พุทธเจา นึกถึงอยูเสมอ ความนึกถึงเรียกวา อนุสสติก คือวามี พุทธานุสสติกรรมฐาน  

ตอมาเม่ือถึงฤดูฝน พระปจเจกพุทธเจาถึงเวลาจําพรรษา ก็ลาทานมหาเศรษฐีไป ภูเขาคันธ
มาทน เวลาไปทานก็เหาะไป เจาสุนัขตัวนี้มีความเสียดายอาลัยในพระปจเจกพุทะเจามาก กเ็กดิ
อาการทั้งเหา ท้ังหอน เม่ือพระปจเจกพุทธเจาลับตาไป มันก็ตายทันที เพราะเสียใจท่ีพระปจเจกพุทธ
เจาไมอยู อาศัยท่ีมันมีความเคารพในพระปจเจกพุทธเจาอยางนี้ เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ 

เม่ือตายจากความเปนสุนัขธรรมดาก็กลายเปนเทวดา มีนาวา โฆสกเทพบุตร อยูบนสวรรค
ช้ัน ดาวดงึสเทวโลก ในบรรดาทานพุทธบริษัทเห็นวากรรมยอมเปนเคร่ืองจําแนกสัตว มันไมแนนัก
วาการทําบาปฆาสัตวนี้ ผลบาปจะใหผลทันทีทันใด เห็นไดวาในเวลานี้ กรรมไดแยกไปเสียแลวคือ 
1.   การฆาลูกตายแทนท่ีจะไปเกดิเปนสัตวนรก หรือใชกฎของกรรมซ่ึงกันและกัน ก็ยังกอนไดไป
เกิดเปนสุนัข กรรมท่ีหาลูกยังใหผลไมทันเพราะบุญกุศลนั้นเขามากกอนในกาลนั้นยังเกิดมาเปน
เทวดา 

บรรดาทานพทุธบริษัทนี่ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววาอกศุลกรรมซ่ึงทํามาแลว
ในกาลกอน ความช่ัวท่ีทํามา แลวมันมากนอยเทาไหรก็ตาม ปลอยมันไป อยาตามนึกถึง ใหนึกถึงแต
ความดีตามท่ีองคสมเด็จพระชินศรีกลาววา จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา ถาเรานึกถึงแตความดีเขา
ไว จะไปสูสุคติ อยางนอยกไ็ปสวรรค อยาง โฆสกเทพบุตร อยางกลางก็ไปเปนพรหมอยางดีท่ีสุดก็
ไปนิพพาน 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา จึงไดทรงแนะนําใหบรรดาพุทธบริษัทใช 
อนุสสติ ไดตามปกติวา อนุสสติ จริงๆ มี 10 อยาง มีพุทธานุสสต ิธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เปนตน 
วากันดวย อนสุสติ ตอไป เพราะเวลาเทศนก็หมด ยังไมเลาดีกวา 

ขอเลาตอไปวา โฆสกเทพบุตร เกดิเปนเทวดาบนสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก แลวพอหมด
บุญวาสนาบารมี หมดจากความเปนเทวดา ตอนนี้กรรมของลูกก็ตามมาทัน ก็บังเกิดเปนลูกของหญิง
แพศยาอยูกห็ลายชาตินั่นแหละ จากคนมาเปนสุนัข จากสุนัขมาเปนเทวดาสองชาติ 

ชาติท่ี 3 กรรมฆาลูกไดตามมาทัน ท่ีท้ิงลูกไมไดฆาลูก เพราะไมไดบีบคอใหตาย เปนลูก
โสเภณี ตามธรรมดาผูหญิงโสเภณี เขารักแตลูกผูหญิงเพราะสืบสกุลได ถาลูกผูชายเขาไมรัก เม่ือ
คลอดออกมาเปนลูกชาย เขาท้ิงไวท่ีกองขยะ ปรากฏวา เวลานั้นสุนัขบาง ก็ไปลอมอยากจะกนิ 
อยากจะกดั แตวากรรมของเด็กคนนี้ไมใหถูกทําลายจากสัตวท้ังหลายเหลานัน้ กเ็ปนการบังเอิญ
อยางยิ่ง เวลาเชาทานมหาเศรษฐีจะตองไปเฝาพระราชาตามระเบียบ ตามประเพณแีละขุนนางผูใหญ 
เวลากอนท่ีจะเขาเฝาพระราชาก็ถึงสํานักของปุโรหิตเสียกอน 



มหาเศรษฐีจึงไดถามปุโรหิตวา อาจารย เม่ือคืนมีฤกษงามยามดี มีดาวอะไรดีๆ เกดิข้ึนบาง 
ทานปุโรหิตกบ็อกวา เออ ทานมหาเศรษฐี เม่ือวานนี้ฤกษดีมาก ถาเด็กคนใดเกดิเม่ือคนน้ีจะไดเปน
มหาเศรษฐีใหญในเมืองนี ้

พอดีทานมหาเศรษฐีมีภรรยากําลังต้ังครรภพอดี ความจริงเขาก็ไมนาสงสัยเพราะอยูดวยกัน 
แตมีความสงสัยข้ึนมาวา ภรรยาของเราคลอดบุตรแลวหรือยังเราก็มาจากบาน ก็เลยใชคนใชวา เอา 
ไปดูซิเมียของเราคลอดลูกหรือยัง เจาคนใชก็วิ่งไป แลวก็กลับมาบอกวา ยังครับ เม่ือเฝาพระราชา
เสร็จกลับไปถึงใหนางทาสีออกสืบ (ทาสีไมไดแปลวาช่ัวนะ ทาสีนี่ผูหญิงท่ีมีผิวดํา) เม่ือไปสืบดูวา 
เม่ือคนน้ีมีลูกใครมันเกิดข้ึนมาบาง เพราะถาลูกใครมันเกิดข้ึนมาแลว เราจะซ้ือเอามาเปนลูกของเรา 
นางทาสีก็ไปสืบใกลๆ กับตลาด กับชาวบานบาง ก็ไมเห็นมีลูกใครเกดิทราบอยูจุดเดียววา มีลูกของ
หญิงแพศยาของโสเภณีเขาเกิด แตเขานําไปท้ิงไวแลวกมี็คนเก็บเอาไปเล้ียง มีคนสงสารเขาก็เก็บเอา
ไปเล้ียง 

ทานมหาเศรษฐีรูเขาส่ังใหนางทาสีเอาเงิน 1,000 ตําลึง ไปซ้ือไอเด็กกาลีมันเกิดในวนันี้ มัน
จะเปนมหาเศรษฐีใหญมันกจ็ะตัดหนาลูกชายเรา เร่ืองนี้คิดวาไมจบแน ญาติโยมพุทธบริษัท เอาเปน
วา เก็บมาเล้ียงไวโดยไมต้ังใจจะเล้ียงต้ังใจจะฆา วาส่ังฆาโดยเจตนาโดยตรง กก็ลัววาจะเสียศักดิ์ศรี
ความเปนผูใหญความเปนมหาเศรษฐี 

ในกาลเชามืด จึงใหนางทาสีนําไปวางท่ีปากคอวัว ซ่ึงววัของแกมีนับรอยซ่ึงวาววัท้ังหมด
ออกมาจะตองเหยยีบเดก็คนนี้ตาย แตวาอาศัยความดีของเด็กคนนี้ อาศัยท่ีวาเปนสุนัข มีความ
จงรักภกัดีแกพระปจเจกพุทธเจา กรรมดียงัใหผลโดยในคืนตอนเชามือตามธรรมดาวา ววัหวัหนาฝูง
ตองออกมาทีหลัง วันนัน้วัวหัวหนาออกมากอนมายนืคลอมเด็กเอาไว ววัท้ังหลายออกมาจะตอง
เบียดเสียดวัวตัวนั้น ไมมีตัวใดเหยียบเด็กตาย 

ตอมาทานมหาเศรษฐีถามนางทาสีวา เด็กตายหรือยัง นางแอบดูอยูก็บอกวา เด็กยังไมตาย 
ไอเจาววัตัวใหญตัวหวัหนาฝูงมายืนคลอมไว แกบอกวาถาอยางนั้นเอาเด็กมา กลับมาคิดฆามันใหม 

บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย อันข้ึนช่ือวา กรรมยอมเปนเคร่ืองจําแนกสัตวมันยอมหใผลชา
ไปหนอย สําหรับ โกตุหลิกะ แทนท่ีจะถูกฆาในชาติตอมา กลับถูกติดตามฆาในชาติท่ี 3 เร่ืองนี้ยังไม
จบแนเวลาก็จะไมพอ ยังไมถูกฆาตาย โดยถูกคิดฆาประมาณ 7 คร้ัง คร้ังสุดทาย แทนท่ีจะถูกฆาตาย 
กลับเปนมหาเศรษฐีถูกฆาตาย แตพดูตอวนันี้ไมไดเพราะหมดเวลา 

ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาเอาไวตรงเพยีงเทานี้ ในท่ีสุดพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอต้ัง
สัตยาธิษฐานอาง คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ
ขอจงดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สะขะ พละ และ ปฏิภาณ หากทุกทานมี
ความปรารถนาส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาทุกประการ 



อาตมภาพรับประทานวัสัชนาในกรรมคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนา ลงคงไวแตเพยีงเทานี้ 
เอวัง ก็มีดวยประการนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง สัจจวาจาและความสงบ 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารท่ี 2 มีนาคม 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
นัตถิ สันติ ปรัง สุขังตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสันติกภาคา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายที่ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจํา
ปกษ คือวนัพระ ข้ึน 8 คํ่า เดอืน 4 ตรงกับวนัท่ี 2 มีนาคม 2525 เปนวันอังคาร การที่บรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานไดมีความศรัทธาปสาทะ ความเช่ือ ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ต้ังใจมาบําเพย็
กุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัติ ในวนัพระข้ึน 8 คํ่านี้ ก็อาศัยท่ีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลายมี
ความเล่ือมใส ในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จงึไดพกกันมา
ปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เปนประจําวันพระ การปฏิบัติ
ของทานพุทธบริษัทท้ังหลายทําเปนประจาํใจอยางนี ้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา ถือวาเปน อนุสสติ ถือวามีความสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

คําวา อนุสสต ิ แปลวา นึกถึง การที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกคน ท่ีมีความเล่ือมใสในองค
สมเด็จพระบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือถึงเวลาท่ีใกลจะถึงวันพระ คือกาลเวลาท่ีจะตองบําเพญ็
กุศล พุทธศาสนิกชนก็คิดวา วันพระขางหนาเราจะทําอะไร จะนําอะไรไปถวายพระเปนภัตตาหารก็
ดี เปนปจจัยกด็ีอยางนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงเรียกวา เปน จาคานุส
สติกรรมฐาน คือความจริงคําวา กรรมฐานน้ี จะหลับตาภาวนาก็มี ไมภาวนาเสมอไป การตั้งใจจะ
กระทํา นกึเอาไววาจะกระทํา นึกเอาไวเปน อนุสสต ิ

การที่บรรดาทานพุทธบริษัทคิดวา ในวันนีห้รือวันพรุงนี้ นึกถึงการถวายจะจัดภัตตาหารไป
ถวายพระ อยางนี้เปน จาคานุสสติกรรมฐาน นึกถึงการถวายการบริจาคทาน จาคานสุสติกรรมฐาน 
นี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ถาบุคคลใดเปนฌานสมาบัติ องค
สมเด็จพระจอมไตรตรัสวาเปนการชนะความโลภ เปนปจจัยสวนหนึง่ท่ีทําใหกาวไปสูพระนิพพาน 
คําวาเปนกรรมฐานในตอนนี้ แปลวา นกึอยูเสมอวาต่ืนข้ึนมาวนันี้ เราจะมีโอกาสสงเคราะหบุคคล 
คน หรือพระ หรือวาสัตวเดรัจฉานก็ดี คิดนี้ คิดสงเคราะหอยูเสมอ เปนกฎธรรมดาอยางนี้เรียกวา จา
คานุสสติกรรมฐาน คือนึกวาจะใหตลอดเวลา 

ประการท่ี 2 บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายคิดวาจะไปทําบุญท่ีวัด ในวดัยอมมีพระ ถาคิด
วา ถาวัดนั้นเรามีสวนไดบํารุง ไดสรางไวในพุทธศาสนาจะเปนปจจยัมากก็ดี นอยกด็ ีหรือวาทานท่ี
ไมมีปจจยัทําบุญใจการกอสราง แตชวยแรงงานในการกอสราง อยางนี้ก็ถือวา ทุกทานมีอานิสงสใน 



วิหารทาน เสมอกันการคิดวาจะไปวดัท่ีเราทําการบํารุงไวนัน้ จัดวาเปน วิหารทาน เปน จาคานุสสติ
กรรมฐาน เหมือนกัน เปนอานิสงสใหญ และ 

ตอไปบรรดาพุทธศาสนิกชนท้ังหลายก็คิดวา วดัท่ีเราจะไปมีพระพุทธรูปเปนองคแทนองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็มีรูปพระสงฆมีพระสงฆอยูดวยก็ทําใหจิตคิดวา เราจะไปวัดท่ีมี
พระพุทธรูปองคนั้นท่ีเราใครบูชา มีพระสงฆท่ีมีชีวิตอยูก็ดี หรือมีพระสงฆท่ีเขาทํารูปไว เมือทาน
ตายไปแลวก็ด ี ท่ีเราคิดวาบูชาการคิดอยางนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน เปนการนึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธรูป การนึกถึงพระสงฆ เปน
สังฆานุสสติกรรมฐาน คิดวาการไปวัดคราวน้ีเราจะไปฟงเทศน จัดเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน 

รวมความวา บรรดาทานพทุธบริษัททุกทานท่ีจะมาทําบุญ ก็ไดบุญต้ังแตเร่ิมต้ังใจจะมา ถา
เร่ิมท่ีจะมีจิตกศุล กุสลท่ีจะมีบุคคล ถาเร่ิมต้ังแตวาจะทําคิดวาจะหาของมาถวายพระ เปน จาคานุส
สติกรรมฐาน มีบุญใหญแลว จิตใจก็ต้ังไวไมเส่ือมคลาย คิดวาจะไปวัดท่ีเราสรางไว อันนี้เปน จา
คานุสสติกรรมฐาน เหมือนกัน เพราะเปน วิหารทาน คิดวาจะไปไหวพระพุทธรูปท่ีวัด เปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน นี่บุญเกิดแลว คิดวาจะไปไหวพระสงฆ ท่ีมีชีวิตอยูก็ดีท่ีตายไปแลวก็ดี ท่ีเขาได
ต้ังใจอยางนี้ เปนตน สังฆานุสสติกรรมฐาน คิดวาจะไปฟงธรรมเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน 

รวมความวา กรรมฐาน คือความดีท่ีทรงไว ความดีทานบรรดาทานพุทธบริษทันี้มีทุก
ประการ จดัวาเปนบุญใหม ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทไมท้ิงความดีประเภทนี้ คิดไว
อยางนี้ทุกวันก็ตามที เม่ือทําไปแลวกต้ั็งใจกําหนดคิดไวเสมอวา วนันี้ วันนัน้ หรือวันพระทุกท่ีเรา
เคยไปทําบุญ เคยไปฟงเทศน เคยไปไหวพระพุทธรูป ไปถวายสังฆทานที่วัด เคยไปไหวพระสงฆท่ี
วัด จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทคิดอยางใดอยางหนึ่งไดประจําใจอยางนี้ถือวาเปนฌานในอนุ
สนต ิ

เม่ือจิตเปนฌานในอนุสสติอยางนี้เวลาจะตาย ก็ไมหลงตาย ใจของบรรดาพุทธบริษัท
ท้ังหลายมีอารมณผองใส มีอารมณเปนกศุล อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสวา อยางนอยท่ีสุดความดีของทานตายไปแลวไปสูสวรรค ถากําลังใจของบรรดาพุทธบริษัท
ทุกทานมีความม่ันคง คือจิตคิดม่ันอยูเสมอ ไมเส่ือมคลายอยางนี้ กําลังใจของทานท้ังหลายเปนฌาน
สมาบัติองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงกลาววา ตายแลวไปเปนพรหม ถาบุคคลผูใดนิยม 
ในการบําเพ็ญกองการกุศล คิดวาการตายของเราคราวน้ีมีเม่ือไหรใจของเรามีความตองการพระ
นิพพาน ข้ึนช่ือวา มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เรามีความพอใจเฉพาะ
นิพพาน ตายไปเม่ือไหรก็ไปนิพพานเม่ือนัน้ เพราะจิตเปนเอกัคคตารมณ โดยนิยมอยางนี้ จึงถือวา 
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ท่ีต้ังใจบําเพ็ญกุศลบุญบารมี จัดวาเปนโชคใหญ 

ขอย้ําอีกสักนดิวา ข้ึนช่ือวาบุญกุศลนั้นไซร องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา 
เร่ิมมีต้ังแตต้ังใจจะทํา ตามพระบาลีกลาววา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ แปลเปนใจความวา 



ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา การตั้งใจวาทําหรือต้ังใจทําจริง บุญกุศลเร่ิมเกิดต้ังแตวนัต้ังใจท่ีจะทํา
เปนตน 

ตอนี้ไป กจ็ะนําเอาพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระทศพลเปนเร่ืองส้ันๆ ท่ีปรากฏ
ใน มงคลทีปนี มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายสําหรับเร่ืองราวน้ีไซร องคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดา มีเจตนาใหทานพุทธบริษัทต้ังอยูในสัจจธรรม และมีความสงบ คําวา สงบนี้
หมายความวา จิตสงบ ถาจิตสงบ กายก็สงบ วาจาก็สงบ มันอยูท่ีใจตัวเดยีวนี้ ประการท่ี 2 มีสัจ
จธรรมวามีวามจาเชนใดกลาวไว ใหรักษาวาจาเชนนั้นตลอดไป จึงจะสงบ 

ก็รวมความวา ในกาลคร้ังหนึ่ง นี่เปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงเทศน อยาถือวาเปนนทิานไร
สาระนะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ในสมัยคร้ังหนึ่งมีหงส 2 ตัว บินมาจากปาหิม
พานต ในปาหิมพานตมี สระโบกขรณี ใหญน้ําใสไหลเย็น มีสัตวอาศัยอยูมากอยูแถบทะเล คร้ัน
มาถึงชายทะเล มันก็ไปทองเที่ยวในสถานท่ีนั้น ก็บังเอิญพบเตาใหญอยูตัวหนึ่ง เวลานัน้สัตวตอสัตว
ก็พูดกนัรูเร่ือง สัตวกับคนก็พูดกนัรูเร่ือง ท่ีรูเร่ืองก็เพราะวา สัตวกด็ี คนก็ดีตางคนตางมีอายุถึง 
80,000 ปถึงตาย เม่ืออยูนายๆ เขาไซรความสัมผัสแหงภาษายอมรูภาษาซ่ึงกันและกัน 

เม่ือพญาหงสเห็นเตาตัวนัน้เจริญอาหารอยูปกติจึงไดถามวา ท่ีสถานท่ีนี ้อาหารสมบูรณพูน
สุขอยูหรือ เตาก็วา เปนสุขดี หงส 2 ตัว จึงกลาววา ความจริงในท่ีนีก้็มีความสุขดีในอาหาร แตวา
ความสุขกายสบายใจ แตความเยือกเย็นนั้นสูปาหิมพานตไมได ปาหิมพานตนั้นสงัดมาก ไมมีคนเขา
มายุงในสถานที่นั้นในสถานที่นี้เจาเปนเตาตัวเมีย เวลาท่ีเจาไขมานี้ เจามีลูกกับไขทุกฟอง หรือไข
มันหายไปบาง เตาก็บอกวา ไอเร่ืองไขนี่มันมีความหวังนอยเต็มที กอนท่ีไขจะฟกลูก เราก็พยายาม
จะขุดดิน ใหเปนหลุมเปนบอแลวก็กลบไว ไมชาไมนานก็มาขุดด ูกห็ายไป เพราะบางทีมนุษยนําไป 
ก็เหลือไวม่ัง เปนแตเพยีงเล็กนอย คือ บางสวนเทานัน้เหลือนอยเต็มท่ี 

พญาหงสก็วาในสถานท่ีนี้ก็อันตราย เพราะวามนุษยท้ังหลาย ไรความดีไรสัจธรรม ไร
ความเมตตาปรานี ถาทางท่ีดีไปอยูปาหิมพานตดีกวา เพราะวาท่ีปาหมิพานตไมมีคนเดินไปเดินมา 
ไมมีอันตราย สัตวท้ังหลายก็อยูดวยกันดวยความเปนสุขสมบูรณ มีความเยือกเยน็ในสถานท่ีนั้น มี
สระโบกขรณใีหญ น้ําใสเยอืกเย็น บัวมี ผลไมมีอะไรตางๆ หงสก็พรรณนาเร่ือยไป จนกระท่ังเตามี
ความเล่ือมใสในปาหิมพานต เตาจึงถามกับพญาหงสวา ก็ขาเรามันส้ันแคนี้ หางจากน้ีไปปาหมิ
พานตมันใกลหรือไกลแคไร พญาหงสจึงตอบวา หางจากนี้ไปปาหิมพานต 300 โยชน 

เตาเกือบจะเปนลม 300 โยชน ไอเตาก็บอกวา ทางโยชนเดียว เตาเดนิ 3 วันอยูแลว ไอทาง 
300 โยชน เตาจะเดินกี่วนั พญาหงสบอกวาไปครูเดยีวก็ถึงฉันบินมาจากปาหิมพานต จากสระ
โบกขรณีมาถึงท่ีนี้โดยไมตองพักเลย เตาก็บอกวาแกมีปก ฉันมีแตขา พญาหงสถามวา ทานอยากไป
จริงๆ หรือ เตาก็บอกวา ฉันอยากจะไป พญาหงสก็บอกวา ทานจะรักษาสัจจวาจาไดไหม เตาก็บอก
วา ได เอาไงกไ็ด ขอใหพาไปก็แลวกัน พญาหงสจึงบอกวา ทานจงรักษาสัจจะไวอยางหนึ่งคือ ทาน
จะตองไมพดู เม่ือไปกับเรา จนกวาจะถึงท่ีท่ีเราใหพดูได 



พญาเตาถามวา ทําอยางไร หงสก็ตอบวา ฉันจะพาทานเหาะไป เตากว็าฉันไมมีปกจะเหาะ
ไปไดอยางไร หงสบอกวา ฉันจะนําไมมาทอนหนึ่ง ฉัน 2 ตัวจะคาบหัวตัวหนึ่งทายตัวหนึ่ง ทานจง
คาบตรงกลางไม เราจะบินพาทานไปสระโบกขรณีสักครูหนึ่งกถึ็ง เตากอ็ยากจะเหาะไป
ตางประเทศ ไปปาหิมพานต ก็อยากจะเหาะ ไมมีเคร่ืองบิน ก็ตกลงไป 

เปนอันวา พญาหงส 2 ตัว ก็นําใหมา 1 ทอน ความจริงพญาหงสก็คือพระพุทธเจานั่นเอง 
หงสตัวหนึ่งเปนพระพุทธเจา หงสอีกตัวหนึ่งเปน พระอานนท พญาหงส 2 ตัวจึงนําไมมาทอนหนึง่ 
ซ่ึงเปนไมเล็กๆ สามารถจะรับน้ําหนักเตาได จึงไดบอกใหเตาคาบไมตรงกลาง เม่ือเตาคาบไมแลว 
พญาหงสจึงกลาววา ตอนี้ไปหามเจาเปดปาก หามพูดเด็ดขาด เราจะพาเจาบินไป ถาเจาพูดเม่ือไหร 
เขาก็ตกลงมา 

เม่ือนั้น เตาปลอยไมประเดี๋ยวหนึ่ง แลวจึงกลาววา ฉันขอใหสัญญาวาต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป 
จนกวาทานจะบอกใหพดูจึงจะพดู มิฉะนัน้เราจะไมยอมพูดเปนอันวา พญาหงส 2 ตัว ก็คาบไมท้ัง
หัวและทาย เตาก็คาบตรงกลาง พากันเหาะไป พญาเตาบินไปในอากาศ ขณะท่ีบินไมถึงคร่ึงทาง 
พญาหงสก็บินสูงไปได เพราะเตาตัวหนกั ก็บินไปแคเลยยอดไมไมมากนัก 

บังเอิญอยางยิง่ในระหวางทาง เจาเด็กชาวบานท่ีเล้ียงควายอยูกลางทุงนาเห็นพญาหงสพา
เตาเหาะมา กต็างคนก็รองวา เตาเหาะโวย เตาเหาะ ก็เปนเร่ืองนาอัศจรรยใจเหลือเกนิ ต้ังแตเกดิมา
จากโคตรพอ โคตรแมเราก็ดี วนันี้เตามีความอัศจรรยเหาะได ไอเตาเม่ือเด็กพูดมากๆ เขามันก็
รําคาญใจ ถาปากจะดาเดก็เขาวา อายเด็กจัญไร มันพดูอะไรไมเขาเร่ือง พออาปากเขา เตามันก็ตกลง
มาตาย 

เปนอันวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา เตาในสมัยนั้นคือ พระเทวทัต ใน
สมัยนี้ เปนคนท่ีไรสัจจธรรม องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวกับภิกษุวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุ
ท้ังหลาย นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี การที่เตาตองตาย เพราะการอาปากอยาง
นี้ก็เพราะเตาไรสัจจธรรมเราไดใหสัญญาแกเตาแลววา ขาจงอยาพูด เตาก็ไดใหสัญญาแลว แตเพราะ
อาศัยจิตของเขา ไรความดี ไรความสงบ ไรสัจจธรรมท่ีกําหนดไว เตาจึงตาย 

ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดนาํเอาเร่ืองราวของเตา
มาพูดใหกับพระฟง นําเอาเรื่องราวของเตามาเทศน เทศนในกรรมบถ 10 โดยเฉพาะอยางยิ่ง วาคน
จะช่ัวดี ก็อยูท่ีปาก จะอดอยาก อยูท่ีชิวหาหมายความวา เตาตัวนีจ้ะตายไมดดีวยปากฉันใด คน
ท้ังหลายท่ีเกดิมาในโลกนี้กฉั็นนั้น ความจริงคนจะช่ัวจะดีอยูท่ีปาก ถาปากไรความดี ก็หาความสุข
ไมไดอันตรายก็เกิดมีแกตน แลวองคสมเด็จพระทศพลจงึกลาววา วาจา 4 ประการขอบรรดาภิกษุ
สงฆท้ังหลายจงระงับไว 

1. วาจาท่ีไรความเปนจริง หรือมุสาวาท 
2. วาจาท่ีกลาวไปเปนท่ีระคายหู ระคายใจแกผูฟงไมควรกลาว 
3. วาจาเปนเคร่ืองสอเสียด ยุยงใหเขาแตกราวกัน อันนีก้็ไมควรกลาว 



4. องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา วาจาซ่ึงไรประโยชน ก็ไมควรพูด 
นี่หมายความวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ใหทุกคนจงรักษาวาจา คนเราท่ี

ไมมีความสุขสวนใหญ เปนเร่ืองของวาจา ทุกคนตองการความดี ถาพูดในวาจาเร่ืองไมจริง เร่ือง
โกหก กอนจะพูดโกหกมันจะตองระมัดระวังมาก พดูไปแลวก็มีความจําเปนตองจาํ วาพดูกับคน
โนนวาอยางไร พูดไวเม่ือไหร ถาจะไปพดูใหม ก็ตองพยายามจําไว สมัยหนึ่งเราพดูวาอยางไรบาง
ซ่ึงตรงกันขามกับการกลาววาจาเปนจริง วาจาจากความเปนจริงนี่ เราเปนชายหรือหญิงก็ตาม เราจะ
พูดเม่ือไหร พดูไดสบายๆ จะไปเจอะใครเม่ือไหร พูดความจริงเสมอ เร่ืองก็ตรงกัน 

อารมณของคนท้ัง 2 ประการคือ คนพูดจริงกับคนพูดเท็จนี่ ใครเปนสุขเปนทุกขมากกวากนั 
คนพูดวาจาจริงมีจิตเปนสุขอยูเสมอ เพราะวาไมตองระแวงเกรงวา วันนั้นเราโกหกไวอยางไร ตอง
จําวาจาเกาอันนี้ลําบากมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา เม่ือเราพูดวาจาไมจริงเราก็เปน
ทุกข เปนทุกขก็ตองระมัดระวัง เกรงวาเขาจะจับผิดได ตายไปก็ลงนรกเม่ือนั้น ซ่ึงตรงกันขามกับคน
ท่ีพูดวาจาจริง เพราะเม่ือมีวาจาจริง ไปไหนกมี็แตคนนับหนาถือตา เช่ือถือคนเองก็มีแตความสุข 
เปนท่ีรักของบุคคลท้ังหลาย 

แตวาวาจาจริงนี่ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ถาจะพูดก็ตองระวงัเหมือนกนั บางคร้ัง
เร่ืองจริงๆ ตรงกับความเปนจริงก็ไมสมควรจะพูด ฉะนัน้ก็ตองเปนท่ีมีปญญา ก็ตองดูกาล ดูเวลาวา 
วาจาความจริงจะพดูในคนกลุมไหน จะพดูในเวลานี้ไดไหม กาลเวลาท่ีพูดควรหรือไมควร ถาไม
ควรก็อาจจะระงับยับยั้งได 

ประการท่ี 2 อยาใชวาจาหยาบคาย เปนเร่ืองกระทบกระเทือนใจผูอ่ืนวาจาหยาบคายทาน
พุทธบริษัทท้ังหลาย ไมมีใครชอบ ในเม่ือเราไมชอบวาจาอยางนั้น เราก็ไมกลาวกับบุคคลอ่ืน เพราะ
เปนเคร่ืองทําลายมิตรจิตของบุคคลผูรับฟง และก็ไมชอบใจผูพูด ศัตรูก็จะเกิดซ่ึงกนัและกนั ความ
สบายกายสบายใจมันก็ไมมี 

ประการท่ี 3 องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงวา อยาใชวาจา
สอเสียด ยยุงสงเสริม ท่ีทําใหเขาแตกราวกัน ในหมูคณะท้ังหลาย ท่ีไมมีความสุขกาย สบายใจ ตอง
แตกราวกัน เพราะวาจาประเภทนี ้

และไอวาจาท้ัง 4 ประการนี้ ไมวาท่ีไหน แมแตในสมัยองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีชีวิตอยูก็มีวาจาประเภทนี้นั่นคือ กลุมของ พระเทวทัต กลุมของ พระเทวทัต 
ก็ไมไดมีอยูองคเดียว มีหลายคนเหมือนกนั และท่ีมีพระอยูหลายองคหลายทาน ท่ีชอบใชวาจา
สอเสียดอยูเหมือนกัน โดยการยุยงสงเสริมซ่ึงกันและกัน อยางในเร่ืองราวของ ปฐมบญัญัติพระทัพ
พมัลลบุตร  ทานเปนพระอรหันตต้ังแตเม่ืออายุ 7 ป ไมอยูกับองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาก็ยงั
มีบรรดาพระท้ังหลาย หรือบรรดานางภิกษุณีกลาววาจาจวงจาบในทางท่ีไมดี เปนวาจามุสาวาท หา
วา พระทัพพมัลลบุตร เปนปาราชิกบาง หาวา พระทัพพมัลลบุตร เปนอยางนัน้อยางนี้บาง แตวา
ทานเปนพระอรหันตนะ แตวายังมีแบบนีเ้หมือนกัน 



ฉะนั้นในฐานะท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานสวนใหญ เปนคนท่ีมีอารมณต้ังอยูในกุศล 
จงจําไววา ในศาสนาขององคสมเด็จพระทศพลทรงหามวาจา 4 ประการคือ 

1. วาจาเท็จ พูดไมตรงตามความเปนจริง 
2. วาจาหยาบคาย พูดแลวสะเทือนใจแกคนท้ังหลาย 
3. วาจาสอเสียด ยุยงใหเขาแตกราวกัน 
4. วาจาเพอเจอ ท่ีพูดไปแลวไรประโยชน 
วาจาใดท่ีไมมีประโยชน จงอยาพูดวาจานัน้ ในฐานะท่ีพวกทานท้ังหลายเปนสาวกขององค

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทุกคนจะเปนพระกด็ ี เณรกด็ี อุบาสกก็ดี อบาสิกา
ก็ดี ถามีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถือวาทานเปนพุทธสาวก
จริงขอบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังชายหญิง ภิกษุสามเณร จงเวนวาจาท้ัง 4 ประการนี้ ไอเร่ืองราวท่ี
มันเกิดความเดือดรอน แตละทีก็อาศัยวาจานี่แหละเปนเหตุ ฉะนัน้หากวาทานมีความเคารพในองค
สมเด็จบรมโลกเชษฐ ตองการมีความสุขท้ังในชาติปจจุบัน และสัมปรายภพ ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทจงจําคําแนะนําขององคสมเด็จพระนราสภคือ พระพุทธเจาไววาวาจา 4 ประการ ซ่ึงเปนวาจา
เลวรายเราจะไมพูดในสถานที่ใด คือ 1. วาจาเท็จ ความไมจริง   2. วาจาหยาบ   3. คําพูดสอเสียด ยุ
ยงใหเขาแตกราวกัน  4. วาจาไรประโยชน 

เม่ือเวนจากวาจา 4 ประการท่ีเปนโทษแลว ก็สรางไรแตวาจาท่ีเปนความดีนั่นคือกลาววาจา
ตามความเปนจริง แตท้ังนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายชายหญิง ตองดูเวลาควรไมควร ถาพูด
ความจริงกับบุคคลท่ีควรพูด แตอารมณเขายังไมดี กป็ลอยใหอารมณเขาสบายๆ และพูดกันดวย
เหตุผล 

และประการท่ี 2 องคสมเด็จพระทศพลวา จงเวนเด็ดขาดคือ วาจาหยาบเม่ือเปนวาจาหยาบ
เราไมพูด กใ็ชวาจาออนหวานฟงแลวช่ืนใจ 

วาจาใดท่ีพูดแลว ทําใหเขาแตกกัน ก็อยาพดูวาจานั้น อันนี้ไมควรเดด็ขาด 
และตอไปวาจาท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสคือ วาจาท่ีไรประโยชนคือพูดไรแลว

เสียเวลา ถาบุคคลใดพุดเฉพาะเวลาท่ีมีประโยชนเทานั้น 
ถาบุคคลใดวาจาไมดี กแ็สดงวา เขามีใจไมดี อยาลืมวา องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา มโน

ปุพพงัคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา แปลวา ธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด 
สําเร็จดวยใจ เราจะทําดหีรือช่ัวก็อยูท่ีจิต ถาจิตคิดี เราก็ทําดี ถาจิตคิดช่ัว เราก็ทําช่ัว ถาจิตคิดดีปากก็
พูดดีถาจิตคิดช่ัว ปากกพ็ูดช่ัว ท่ีนี้ความช่ัวมันหล่ังไหลมาทางกายกด็ี ทางปากกด็ีแสดงวา คน
ประเภทนี้มีความเลวเกินอัตรา มันยับยั้งไวในใจไมได มันลนจากใจไหลมาหาปาก 

ท่ีนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดสรุปในบาตรคาถาวา นัตถิ 
สันติ ปรัง สุขงั สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 



เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย ผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรีเวลานีก้็หมด
เวลาพอดี ตอนี้ไปอาตมาก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนา ลงคงไวแตเพียงเทานี้ 

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ท้ัง 3 จงขอดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแต
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย ท้ัง 4 ประการ คือ อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในสันติกคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว
แตเพยีงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง อานสิงสการฟงพระอภิธรรม 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารท่ี 13 เมษายน 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริงติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกกถา อันเปนคําส่ังสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศรา
ทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลในวนัตนของสงกรานต คือวันท่ี 13 เมษายน 2525 
วันนี้ ท้ังนีเ้พราะวาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย มีความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐ ความจริงถาจะกลาวถึงอานสิงสนี่มีมากเหลือประมาณ ก็หวังวาการเทศนวันนี้ไมจบ
แน ในความดีของบรรดาทานพุทธบริษัทและกอนท่ีจะข้ึนเทศน มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบอก
วา มาจาก ชลบุรี ทานบอกวากอนจะมาคราวนี้เพื่อนเขาส่ังวา กลับไปขอเอาบุญไปแบงบางนะ อาว 
ตะกี้ทานบอกวากลับไปเอาบุญไปแบงม่ังนะ ทานวาอยางนั้นนะ แตความจริงบุญนีแ้บงได แตความ
จริงจะวาแบงนะไมไดแบงแตใหได แตการใหบุญนี่บุญเกาของเราไมสูญ 

ความจริงจะเทศนเร่ืองอ่ืนนะ แตขอเทศนเร่ืองนี้เสียกอน เพื่อเปนการเปล้ืองความสงสัย
ของบรรดาทานพุทธบริษัท คือวาในสมัยเม่ือองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ยังทรงพระชนมอยู 
สมเด็จพระบรมครุพูดถึงเร่ืองการแบงบุญคือเร่ืองมีอยูวา ทานกลาววาในสมัยกอนหนานั้น พระอนุ
รุทธ ซ่ึงเปนพระพุทธอนุชาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเคย สมัยกอนเกิดเปนคนเกี่ยว
หญาชาง และก็มาในวันหนึง่ปรากฏวาทานกลับมาสาย เม่ือกลับมาสายทางบาน มีภรรยาหนึ่งคน ก็
มีบุตรชายอีกหนึ่งคน เม่ือเห็นวาพอบานมาสาย แมบานก็แบงอาหารไวเฉพาะทานสวนหนึ่ง สวนท่ี
เพิ่มกวานั้น แมบานกับลูกบานก็กนิ 

แตวาก็เม่ือเวลาท่ีทานกลับมาแทนท่ีจะไดกินขาวสวนท่ียังเหลือ ก็ปรากฏวามีพระปจเจกพุ
ทะเจามาบิณฑบาตพอดี ทานก็คิดในใจวา ข้ึนช่ือวาบุญประเภทนี้เราหาไดยาก เพราะเราเปนคนจน 
ถึงกระไรก็ดีถาเราจะอดจะทน ทนความหวิไวครูหนึ่งคงไมเปนไร จึงไดถามภรรยาวา ขาวสวนท่ี
เปนของฉันมีอยูหรือเปลาภรรยาก็บอกวา มี ทานจึงบอกวา ถาอยางนั้นขอหยิบมาใหฉัน ภรรยาก็จดั
อาหารที่จัดไวเพื่อสามีเอามาให แตวาแทนท่ีทานจะบริโภคอาหาร กลับนําอาหารท้ังหมดไปใส
บาตรพระปจเจกพุทธเจา เม่ือภรรยาเหน็ดังนั้นจึงไดกลับต้ังหมอขาวหุงใหมไอหงุขาวนี้จะเสร็จมัน
ก็นาน ทานก็ทนหิวเอา 

ก็ในเวลาเดยีวกันนั่นเอง เศรษฐีซ่ึงเปนนายของทาน เศรษฐีสมัยนัน้เขาตองมีฉัตร พระราชา
แตงต้ังมีฉัตร 3 ช้ัน เทวดาท่ีรักษาฉัตรของเศรษฐีจึงไดแสดงตนใหปรากฏกับทานมหาเศรษฐี กลาว
วาจาโมทนาท่ีทาน พระอนุรุทธ ซ่ึงเปนคนเกี่ยวหญาชาง ทําความดีคือทําบุญ ทานมหาเศรษฐีเหน็



เทวดาชัดเจน คือแสดงตัวชัดมาก กลาววาจาก็ฟงชัด ทานจึงไดถามวาเทวดา ฉันนะ ทําบุญมากกวา
ไอคนเกีย่วหญาชางมากมาย ทําไมทานจงึไมโมทนา แคความดีของไอคนเกี่ยวหญาชาง เพียงแตเอา
ขาวท่ีมีอยู 1 จนหรือ 1 ชาม ใสบาตรพระปจเจกพุทธเจา และกับขาวท่ีเลวๆ หนอยหนึ่งเพียงเทาน้ี 
ทําไมถึงโมทนา 

ทานเทวดาก็บอกวา ความดขีองทาน ทานเปนมหาเศรษฐีทําความดีมีมากบําเพ็ญกุศลมากก็
จริงแหล แตทวาอานิสงสมันไมเทาอานสิงสของคนเกี่ยวหญาชาง ทานมหาเศรษฐีก็ถามวาเปน
เพราะอะไร 

ทานก็ไดบอกวา ขาวท่ีเขาใหเปนขาวม้ือสุดทายของชีวิต ประการหน่ึงเขาอดขามาถึงเวลา 
12 ช่ัวโมง เศษตลอดคืน แลวประการที่สองในตอนเชาท่ีเขาเหน่ือยมาก เวลาก็สายจดั ฉะนั้นขาวท่ี
เขาจะพึงกินเปนเคร่ืองประทังชีวิตใหทรงอยู แตอาศัยท่ีเขามีความเคารพในความดีขององคสมเด็จ
พระบรมครู เอาขาวไปใสบาตรพระปจเจกพุทธเจา เปนการตัดชีวิตถวายพระสงฆ ดํารง
พระพุทธศาสนา สรางความดี ฉะนัน้ความดีของเขานีจ้ัดวาเปนความดีเปนกรณีพิเศษกวาความดท่ีี
ทานมีอยู คือตัดชีวิตถวายทาน 

ทานมหาเศรษฐีไดฟงดงันั้นก็คิดวา ไอเจาคนเกี่ยวหญานี่มันเปนคนใชของเรา เราจางมันมา
ไว เราจะตองซ้ือบุญมัน แกใชวิธีซ้ือแกไมโกงนะ พวกน่ังๆ นี่จําไวนะ อยาไปโกงบุญเขานะ ซ้ือเขา
นะ จึงไดส่ังคนใหไปถามคนใชคนเกี่ยวหญาชางมา จึงไดนําเงินมาพันกหาปณะ พันกหาปณะ นี่มัน
พันตําลึง คือ 4 พันบาทสมัยนั้น บอกวาไอบุญท่ีเจาทําใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาเม่ือเชานี้ฉันซ้ือ
หนึ่งพันตําลึง 

ตาคนนั้นแกบอกวา เร่ืองของเจานายก็เจานาย คนรับใชก็คนรับใชลูกจางหรือคนรับใชก็
เปนสวนหน่ึง แตเร่ืองบุญนีมั่นเปนเร่ืองสวนตัว ฉันไมขายใหนาย ก็ถามวาทําไมจึงไมขาย ก็บอกวา 
ไมขาย เร่ืองบุญนี่ไมขาย เพราะทําไดยากกวาจะทําไดก็ตองแสนลําบาก ชีวิต อายุกาวเขามา 
ประมาณเกือบจะ 30 ป เพิ่งไดสรางความดี คือทําบุญคราวน้ีเปนคร้ังแรก ฉะนัน้ไมขอขายบุญนี ่

มหาเศรษฐีก็เลยบอกวา ถาไมขาย ง้ันก็ขอแบงไดไหม ขอแบงบุญ ทานอนุรุทธ สมัยนั้น
ทานเปนคนเกีย่วหญาชาง กบ็อกวา ประเดี๋ยวถามอาจารยกอน แตความจริงพระปจเจกพุทธเจากด็ี 
พระพุทธเจากด็ี พระอรหนัตก็ดีพระอัครสาวกท้ังหลายก็ดี ในเม่ือการรับบาตรมีอยู แลวเม่ือรับ
บาตรเสร็จทุกทานก็ตองกลับ แตวาอยาลืมวาพระปจเจกพุทธเจาทานก็เปนพระพุทธเจาประเภท
หนึ่ง ซ่ึงบรรลุธรรม บรรลุผลเองโดยไมไดรับคําสอนของใคร มีความดีคลายคลึงองคสมเด็จพระ
จอมไตร คือเปนพระอรหันตเหมือนกับ แตวาไมสอนใครเร่ืองนิพพานเทานั้นเอง แตวาเพราะวามี
ญาณวิเศษ คงจะทราบวาเหตุนี้จะตองมี เม่ือรับบาตรแลวแทนท่ีจะกลับทันที ทานก็นั่งฉันอยูโคน
ตนไม ซ่ึงมันไมมีระเบียบปฏิบัติตามนั้น ถือวาตองมีเหตุ 

เม่ือกระทาชายนาย พระอนรุุทธ ในสมัยนัน้ เห็นวาเจานายจะขอแบงบุญจึงไดวิ่งกลับไปหา
พระปจเจกพุทธเจา นมัสการแลวจึงกราบถามความปญหาขอสงสัยวา พระคุณเจาบุญท่ีผมทําแลว



เม่ือกี้นี้ เจานายเขาขอซ้ือผมไมขาย แตวาเม่ือไมขาย เขาขอแบงหนอยจะไดไหมขอรับ พระปจเจกพุ
ทะเจาแทนที่ทานจะตอบตรงๆ ทานกลับตอนเปนนิมิต 

ทานถามวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ สมมติวาทานนีมี้คน และก็มีไฟดวย คือคบและก็มี
เพลิงติดคบ ยนือยูคนเดียว ถาชาวบาน 100 คน 1,000 คน หม่ืนคน แสนคน ลานคน โกฏิคน ตางคน
ตางมีคบคนละอัน แตทุกคนเขาไมมีไฟทุกคนมาขอตอไฟจากคบของทาน แลวทุกคนก็มีไฟสวาง
หมด อยากจะทราบวากระแสไฟท่ีมันปรากฏในคบของทานมันลดนอยลงไปหรือเปลา กระทาชาย
นายคนนัน้ก็บอกวา ไมลดลงขอรับ มันก็สวางเทาเดิม กระแสไฟมีเทาใดมันก็ลุกเทาเดิม มีเปลวเทา
เดิม 

พระปจเจกพุทธเจาจึงตรัสวา เชนนั้น บุรุษผูเจริญ การที่เจานายเขาขอแบงบุญนั้น หไดบุญ
ของทานนิดหนอยกจ็ะไมหมดไมเปล้ืองลงไป แตความจริงความดีท่ีเขาพึงไดโดยอํานาจ 
ปตตานุโมทนามัย เขาจะมีผลเชนเดียวกนั 

นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโยมท่ีมาจาก ชลบุรี ถา
กลับไปคราวนี้เขามาขอบุญเราก็แบงไดเลย ไมตองแบงหรอกบอกใหหมดเลยแก ฉันมีเทาไรให
หมดเทานัน้ ของเราไมหมดหรอกนะ ใชไหม ถาจะถามวาเขาจะไดไหม ก็ตองตอบวาได 
ปตตานุโมทนามัย ท่ีพระพุทธเจาตรัสวาบุญก็สําเร็จดวยการโมทนา คือยินดีในความดีท่ีเราทํา เขา
โมทนา คือยินดีดวย 

และไอคําวา โมทนาน่ีนะ อยาไปบังคับใหเขายกมือไหว แลวก็สาธุ นี่ไมจําเปนนะ บอก เอา
นี้ฉันแบงบุญให เราก็เฉยๆ สมันเปนหนุมเราก็ดีใจกับเขาพวกคนแกๆ  หันมาบอกวา ไอหนู เอ็ง
ทําไมไมยกมือสาธุวะ เอาเขาแลว คือวาคําวายนิดีนี่มจําเปนตองยกมือสาธุ ถาเราบอกเขาวา เราไป
ทําบุญมา ขอแผสวนกุศลใหดวยนะ ถาเขาไมยกมือไมกลาวคําสาธุ แตเขาดีใจดวย ก็ใชได แตถายก
มือสาธุดวยความจําใจ บุญนัน้ไมมีบุญกับเขาเลย ผลไมมีกับเขาเลย จาํไวนะ อยาเท่ียวไปบังคับให
ใครเขาสาธุ เดีย๋วมันคันมือคันไมมันจะชกเอานะ เลยบุญไมไดกลายเปนบาปไปเลย นี่วาถึงการแบง
บุญ เอาเวลาหมดไปเยอะแลว 

ทีนี้สําหรับการบําเพ็ญกุศลใน วันสงกรานต ของบรรดาทานพุทธบริษัทส่ิงท่ีจะพงึไดขอ
กลาวยอๆ 

หนึ่งเวลาเขามาถึงเขตวัด กอนท่ีจะเขาจัดทุกคนก็นกึถึงพระพุทธเจานกึถึงพระสงฆ นึกถึง
วัด เวลาท่ีทุกคนนึกถึงพระพุทธเจาเขามาบูชาพระพุทธรูปอยางนี้เปนพระพุทธบูชาอยางหนึ่ง อีก
อยางหนึ่งก็เรียกวา พุทธานุสสิตกรรมฐาน คือนึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณมีอานิสงสมาก คนท่ี
นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณถึงแมวนัหนึง่ช่ัวขณะจิตเดยีว พระพุทธเจากลาววา คนประเภทนี้ เมือ
ตายจากความเปนคนแลวเปนเทวดาทันที 

สองทุกคนเขามาในเขตวัดนี ้ หรือวัดไหนก็ตามมีโอกาสฟงธรรม ฟงพระสวด คิดแตวาจะ
ไปฟงพระสวดหรือฟงพระเทศน อยางนี้เปนเร่ืองของพระธรรมเปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ถือวา



บูชาพระธรรม ถาปรารภถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสตกิรรมฐาน รวมความวา อนุสสติ ท้ัง 3 
ประการนี้ ทานจะนึกท้ัง 3 อยางหรือ อยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะก็มีอานิสงสมาก 

อยาง ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมเคยไหวพระพุทธเจา ไมเคยใหทานไมเคยใสบาตรร ไม
เคยรักษาศีล แตวาพอจะตายข้ึนมา ปวยไขไมสบายเต็มท่ี นึกถึงความดีขององคสมเด็จพระชินศรี 
เพียงช่ัวขณะเดียวตายไปแลวจากความเปนคนไปเปนเทวดาทันที บนสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก 
แลวตอมาพอของ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วาคนทีไมเคยฟง
เทศน ไมเคยใสบาตร ไมเคยรักษาศีล  ไมเคยยกมือไหวทานมากอน แตวากอนจะตายนึกถึงช่ือทาน
อยางเดยีวไปสวรรคไดไหม องคสมเด็จพระจอมไตรจงึบอกวาพราหมณได แลวก็มีปริมาณมาก 
ไมใช นับ 1 2 3 แตนับเปนโกฏิๆ 

หลังจากนัน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากท็รงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาใหปรากฏ มา
พรอมท้ังวิมาน วาคนท่ีนั่งอยูท่ีนั่นเห็นหมด เห็นวิมานดวย เห็น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ดวย เม่ือ มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตร เขามาใกลกว็กาวลงจากวิมานไปนมัสการองคสมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจา
เทศนอีกจบเดยีวทานเปนพระโสดาบัน นี่คุณคาของ พุทธานุสสติกรรมบาน และคําวา พุทธานุสสติ 
อนุสสตินีไ่มจําเปนตองนัง่หลับตาวา พุทโธ เพียงแตจิตนึกถึงก็ใชได นึกถึงพระพุทธเจาเปนพุทธา
นุสสติ นึกถึงพระธรรมเปนธัมมานุสสตนิึกถึงพระสงฆ เปนสังฆานุสสติ อันนีบ้รรดาทานพทุธ
บริษัทไดแลวเปนบุญใหญ 

และประการตอไป บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย เขามาก็เอาจตุปจจัยมาถวาย กถ็วาย
ดวยกันทุกคน จตุปจจยัของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท่ีถวายนี้อาตมาไปใชในสวนประเภทน้ีคือ 

1. สังฆทาน เล้ียงพระคือใชคาภตัตาหาร และก็คากระแสไฟเปน สังฆทาน 
สวนนอกจากนั้นก็ไปสรางเปน วิหารทาน 
สําหรับดานธรรมะ คือเทปท่ีจําหนายนีมั้นไมพอกับทุน ก็เอาเงินจาํนวนนี้ไปเจือจุนเปน 

ธรรมทาน เปนอันวากุศลผลทานของบรรดาทานพุทธบริษัทอีกท่ีจะถึงไดก็คือ ท่ีเปน สังฆทาน ดวย 
เปน วิหารทาน ดวย เปน ธรรมทาน ดวย 

สําหรับ สังฆทาน ก็ดี วิหารทาน ก็ดี ทานสวนนี้บุคคลใดทําแมแตคร้ังเดียวในชีวิตดวย
ความเล่ือมใส องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกวาอานิสงสท่ีจะพึงไดอยางยิ่ง เขาเกิดเปน
เทวดาบนสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก สําหรับ ธรรมทาน นั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา สัพ
พทานัง ธัมมทานังชินาติ การใหธรรมเปนทานชนะทางทั้งปวง ก็หมายความวา การใหธรรมเปน
ทาน เปนปจจยัแหงพระนพิพานเลยทีเดียว นี่ก็เปนอานสิงสสวนหนึ่งของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ี
ไดในวันนี ้

และนอกจากนั้น ความจริงเทศนวนันีมั้นก็ไมจบหรอก เร่ืองสงกรานตมีเยอะจริงๆ 
นอกจากนั้น บรรดาทานพทุธบริษัท เม่ือกี้นี้ไดฟงพระสวดแปลกไปหนอย อาจารยหงา แกทําพิษ 



ใหพระลอ กุสลา มมา อกุสลา มมา อัพยากตา ธัมมา ดีไมดี โยมจะตกใจ เอะ กูตายแลวหรือยังนี่ 
พระลอเขาแลวนี่ใชไหม ไอบท กุสลา นี่มันสะดุดใจจริงๆ โยม เอย แตพระนีก่ับฆราวาส มี
ความเหน็ตางกันนะ ถาชาวบานไดรับซองก็ซองของดํา ตกใจ จายสตางค พระเห็นซองขอบดําทีไร
ไดสตางคทุกทีเพราะพระมีอาชีพกินผี อาจารยหงา ฮิ และก็ บทกุสลา เม่ือกี้นี้บรรดาทานญาติโยม
พุทธบริษัทมีอานิสงสมากเปนพิเศษ เพราะวาท่ีเขานํามาสวดเวลาคนตายน้ี เขาถือวาเปนธรรมะท่ีมี
ความสําคัญ ถาคนต้ังใจฟงจะรูเร่ืองหรือไมรูเร่ืองก็ตาม อานิสงสใหญมาก 

เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวตอนหนึ่งคือ กลาวถึงหรือวาปรารภสาวก
ของ พระสารีบุตร คือวาลูกศิษยของ พระสารีบุตร 500 องคนี่ 500 องคกอนท่ีจะมาบวชก็เปนลูก
ของชาวประมง ลูกชาวประมงท่ีมีอาชีพอะไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบ หากินในทาง  
ปาณาติบาต แตวาพอบวชแลวไมนาน องคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเรียก พระสารีบุตร มาวา 
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอท้ัง 500 องคนี ่อดีตจริงๆ เม่ือสมัย พระพทุธกัสสปทศพล 
เวลานั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา พระพุทธกัสสปทศพล เวลานั้นองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา พระพุทธกัสสป ไดสอน อภิธรรม 7 คัมภีร คือ ปกรณ 7 
ประการ บทสวด พระอภธิรรม 7 บท ท่ีเขาสวดผี คือเวลาผีตาย คนตาย พระพุทธเจาทรงสอน
บรรดาพระสงฆท้ังหลาย เวลายามวางพระสงฆท้ังหลายก็เขาไปในถํ้า พากันสาธยายทองมนตเพื่อ
ความคลองใจ ซักซอมกัน 

อยางท่ีพระทานสวดเมื่อกี้นี ้ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง 2 จบ แตความจริง 2 จบนี่
เทากับ 7 จบ ของเวลาสวดกลางคืน จบแรกน่ีข้ึนบท กุสลาธัมมา เขาเรียกบท มาตกิา มาติกา เขา
แปลวา แมบท อันนี้ตอนกลางคืนท่ีสวดศพ แมบทนี่คุมไป 6 จบ คือ 7 จบ ตองแยกไปจากหน่ึงจบ
ตน คือ 6 จบ แยกเปนหนึ่งบทตน และบททายเปน เหตปุจจโย กลาวคือเหตุและปจจยั 

และก็เวลานั้นเม่ือบรรดาพระท้ังหลายไปสวดสาธยายซักซอม อยางท่ีพระสวดเม่ือกี้นี ้ ตอง
วาพรอมๆ กันใหเสียงแกอยูตัวหนึ่ง และกมี็คางคาว 500 ตัว คางคาวนีป่กตินอนกลางวัน เธอเอาขา
จับเพดานถํ้า หอยหวัลง เวลาพระไปสวดฟงเพลินชอบใจในเสียง แตทวาบรรดาคางคาวท้ังหลาย
เหลานั้น เขากไ็มรูวาคนสวดเปนพระดีไมด ีแกจะนึกวาไอคางคาวตัวเหลืองๆ หัวโลนพวกนี้ ทําไม
บินไมไดอยางเราหวาแกอาจจะนกึอยางนั้นนะ แกไมรูวาเปนพระ และแกก็ไมรูวาเสียงท่ีสวดเปน
ธรรมะ 

พระพุทธเจาทรงยืนยนักับ พระสารีบุตร วา สารีปตุตะ ดูกร สารีบุตร ขณะท่ีพระไป
สาธยาย พระอภิธรรม ท้ัง 7 คัมภีร คางคาว 500 ตัวนี้ฟงเพลินพอใกลจะจบก็ปรากฏวา เทาหลุดจาก
เพดานถํ้า หลนลงมาตายหมดดวยกนัท้ัง 500 ตัว แตอาศัยท่ีเอาจิตเขาไปฟงพระอภิธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงแนะนําบรรดาพระสงฆท้ังหลาย กําลังจิตก็เปนกุศล คางคาว 500 ตัวเม่ือหลนมา
ตายแลว ก็จิตก็ข้ึนไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก ท้ังหมด 500 เม่ือสมัยพุทธกาลนี ้



บุญบารมีส้ันไปก็กลับมาเกดิเปนลูกชาวประมง เวลานี้มาบวชเปนลูกศิษยของเธอ 500 องค ฉะนั้น
เธอจงเรียน ปกรณ 7 ประการ นี้ไป แปลวา จงเรียน อภิธรรม 7 คัมภีร นี้ไป กลับไปถึงวัด ฉัน
ภัตตาหารเสร็จใหเรียกบริษทัคือลูกศิษยของเธอมาแลวเทศน ปกรณ 7 ประการ พระอภิกรรม 7 
คัมภีร โดยยอลูกศิษยของเธอท้ังหมดจะสําเร็จอรหัตผล เพราะเปนปจจัยเดิม 

พระสารีบุตร จึงไดปฏิบัติตามน้ัน เม่ือเทศนจบก็ปรากฏวา พระท้ัง 500 รูป สําเร็จอรหัตผล
ท้ังหมด 

นี่ละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ก็บรรดาคางคาวเขาไมรูจักวา ทานผูสวดเปนพระ และก็
ไมวาเสียงนั้นเปนเสียงธรรมะ เพียงแคพอใจในเสียงธรรม เขาฟงเทศนซํ้าอีกคราวหนึ่ง เขาก็เปน
อรหันตผล ก็เวลานี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกคนท่ีมานั่งท่ีนี่มาดวยจิตเปนกศุล เคยบําเพ็ญ
บารมีมาแลวเปนอสงไขยกัปท่ีมากันนีก้็ต้ังใจมาทําบุญ รูวาทานผูสวดเปนพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา 

และประการท่ีสอง ก็ทราบวา คําสวดนีเ้ปนคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ฉะนั้นความดกีําลังกุศลสวนตางๆ ของบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จะมีผลยิ่งใหญกวาคางคาวนั้น
มาก 

หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทมีความพอใจในคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
จิตมุงพระนิพพานเปนอารมณ หมายความวา จิตนิยมตั้งในความดีขัน้ตนคือ มีความเคารพใน
พระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริง เคารพในพระอริยสงฆ ทรงศีล 5 บริสุทธ์ิจริง จิตมุงไว
เฉพาะนิพพาน ถาคิดวาการทําความดีทุกประการเราไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ส่ิงท่ีเราตองการ
ก็คือนิพพาน ถาทําอยางนี้ ตายเม่ือไรก็ไปนิพพานเม่ือนั้น ถาอยากไปนิพพานนะ ถาใครไมอยากไป
นิพพานก็ขอๆ ไวกอนถาฉันตายเม่ือไรนะ ไปนรกเม่ือนัน้ก็ไปไมไดหรอก นึกถึงความดี นี่บอกตาย
เม่ือไรขอไปนรกเม่ือนั้น ทางนรกเขาไมใหไป นาเจ็บใจมันไมสมความประสงคนะ 

และอยาลืมวาธรรมะขององคสมเด็จพระพทุธองคนี่ มีคุณประโยชนมากบรรดาทานพุทธ
บริษัทมีใจจริงแลว 

ตอนี้ไปเหลือเวลาอีก 6 นาที ก็จะขอพดูถึง เร่ืองสงกรานต สักหนอยหนึ่งเพราะมาวันนี้มา
ทําบุญ เร่ืองสงกรานต กนั ประเดี๋ยวโยมที่ ชลบุรี เดี๋ยวไมมี สงกรานต ไปแจกเขานะ หวงอยูคน
เดียวนะ ทานมาแลวก็เม่ือกีย้องไปถาม เร่ืองของ สงกรานต นี่มันมีความดีขนาดไหน แตความจริง
เร่ืองยาวมาก ขอเอาคําแนะนําขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ตอนตนมากลาวไวพอสมควรแก
เวลาความก็มีอยูวา 

ในสมัยหนึ่งในตอนตนโนนพระพุทธเจาของเราเอง เกดิเปนลูกของทานมหาเศรษฐ ี ช่ือ 
ธรรมบาล แลวก็เปนพราหมณ พราหมณตระกูลนี่ คือท้ังตระกูลท้ังหมดท้ังบานนั้นกด็ี คณะของเขา
ท้ังหมดกด็ี ตางคนตางปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการเหมือนกนัท้ังหมด และคนในกลุมนัน้



ท้ังหมดไมมีใครตาย เม่ือสมัยเปนเด็กก็ไมตาย เปนหนุมเปนสาวก็ไมตาย เปนวัยกลางคนก็ไมตาย 
ตองตายเม่ือแกดวยกนัทุกคน 

เม่ือ ธรรมบถ อายุไดประมาณ 16 ป ก็ไปศึกษาท่ี เมืองตักสิลา เวลานั้นปรากฏวา คนสมัย
หนุมออนกวาทาน เกิดตายข้ึนมา เขาทําการฌาปนกิจไอฌาปนกิจนี่ แปลวา เผา เผาศพ ทานธรรม
บาล ก็ไปชวยเขาเผาศพ ก็รูวาศพท่ีตายน่ีมันเด็ก เด็กกวาทานนดิหนอย กลับมาจึงไดถามอาจารยวา 
ทานอาจารยไอคนเมืองนี้ทําไมถึงตายสมัยยังหนุมๆ อาจารยก็บอกวาไอความตายนี่มันไมแนนอน 
ท่ีพระพุทธเจาทานบอกวา ชีวิตเปนของไมเท่ียง แตความตายเปนของเท่ียง และความตายน่ีไมมีนิมิต
เคร่ืองหมายแนนอน อาจจะตายเม่ือกอนออกจากทองแมก็ได ออกจากทองแมใหมๆ  ตายก็ได เปน
เด็กพอคลานไดตายก็ไดเดินไดตายก็ได เปนหนุมเปนสาวตายก็ได วัยกลางคนก็ได แกตายก็ได 

ทานธรรมบาล บอกวา ไมจริงหรอก คนในบานผมท้ังหมด ในเขตนัน้ท้ังหมด ไมมีใครเขา
ตายเม่ือเปนเดก็ มีแตคนตายเม่ือเปนคนแก อยางนี้ทานอาจารยก็เลยสงสัยวา ธรรมบาล นี้จะพูดจริง
หรือโกหก ท่ีพูดนะพูดจริง เร่ืองจริงหรือเร่ืองโกหกแน วันหนึ่งจึงไดนํากระดกูคนตายคนอ่ืนๆ หอ
ผาเรียบรอยสงไปใหพอของ ธรรมบาล เขียนจดหมายสงไปวา เวลานี้ ธรรมบาล ลูกชายของทาน
ตายเสียแลว แตวาสถานท่ีมันไกลไมสามารถจะนําศพมาสูบานทานได จึงไดทําการฌาปนกิจ คือ 
เผาเสร็จก็สงกระดูกมาแทน 

ปรากฏวา คนบานนั้นท้ังบาน ไมมีใครเขาเช่ือเลยวา ลูกเขาตายเขาตางคนตางมายืนกับ
อาจารยวา ลูกฉันตองไมตายแน ในท่ีสุดอาจารยกย็ืนยันยอมรับ อาจารยจึงถามวา ทําไมทานจึงไม
เช่ือวาคนจะตายเม่ือวยักลางคนหรือวาวัยเปนเด็ก ตองตายเม่ือแก 

เขาก็เลยบอกวา ในหมูบานฉันท้ังหมดทุกคนเขาปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ ฉะนั้น
หากวาทานผูใดถาตองการจะมีอายยุืนนาน นานหรือไมนานก็ไมรู ใหปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 
ประการ ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เปนมนษุยธรรมและอยาลืมนะ ถาชาติกอนทํา ปาณาติบาต มาก 
กรรมบถ ชาตินี้ชวยไมไดนะชวยไปสวรรคได ชวยใหอายุยืนไมไดนะ 

กรรมบถ ท้ัง 10 ประการกมี็อาการคลายกับศีล 5 คือ 1. ไมฆาสัตวตัดชีวิต มี ปาณาติบาต 
เหมือนกนั ขอท่ี 2 เวนจาก อทินนาทาน คือไมลักไมขโมยไมยื้อแยงทรัพยสมบัติของใคร ขอท่ี 3 ไม
ทํา กาเมสุมิจฉาจาร ขอท่ี 4 ไมพูดเท็จ ขอท่ี 5 ไมพูดคําหยาบ ขอท่ี 6 ไมพูดสอเสียด ยุยงชาวบานให
เขาแตกกัน ขอท่ี ไมกลาววาจาเพอเจอเหลวไหล ขอท่ี 8 จิตไมคิดอยากจะลักทรัพยของใคร อันนีว้า
ถึงจิต ตอนขอท่ี 8, 9, 10 นี่ ก็เปนธรรมะ คือขอ 8 ใชอารมณใจวา จิตไมคิดไมละโมบโลภมาก ไม
อยากจะไดทรัพยสมบัติของใครท่ีเขาไมใหโดยชอบธรรม และขอท่ี 9 คือวา ไมคิดจะประทุษราย
ใคร คือระงับความโกระความพยาบาท ขอท่ี 10 ไมมีความเห็นผิด คือวา ไมมีทิฏฐ ิ คิดคานคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 



พระพุทธเจากลาววา บุคคลใดปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการนี้ไดบุคคลนั้นเรียกวา 
มนุษยธรรม คือ มีธรรมของมนุษย นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เวลามันก็จะมากเกินไป เพราะ
เทศนไปเทศนมามันก็จะเกนิคร่ึงช่ัวโมง ทานท้ังหลายก็จะนั่งเม่ือยกนัแย 

เปนอันวาขอสรุปไวงายๆ วา ท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมาบําเพญ็กุศลในคราวนี้ ได
ประกอบความดีหลายประการ ท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สรรเสริญแตความดีท้ังหมดที่เราทํา ก็อาศัยความดนีี้เขาไปตัดกิเลสตัวสําคัญ คือรากเหงาของกเิลส 
คือ โลภะ ความโลก โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง 

สําหรับ ทาน การบริจาคของบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ท่ีเปนอาหารก็ดี จตุปจจัยกด็ี 
เปนวัตถุกด็ี อันนี้องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เปนปจจัยตดั โลภะ 
ความโลภ เปนบันไดกาวท่ีหนึ่งท่ีเขาถึงนพิพาน 

ประการท่ีสอง บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตางคนตางสมาทานศีลสําหรับศีลท่ีจะทรง
ไดดี ก็อาศัยเมตตา ความรัก กรุณาความสงสาร และสันโดษยนิดี เฉพาะทรัพยท่ีมีอยู และก็องค
สมเด็จพระบรมครูกลาววา ศีลเปนปจจัยตดัความโกรธ คือตัดกิเลสตัวท่ีสอง เพื่อเขาถึงนิพพาน 

และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา และเปน
คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประการหนึ่งและอีกประการหน่ึงบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลายสวนใหญท่ีนัง่อยูในท่ีนี้ก็เปนนักปฏิบัติศมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน สําหรับ 
การฟงเทศนก็ดี ปฏิบัติสมถวิปสสนาก็ดี ปจจัยนี้เปนปจจัยตัดโมหะ ความหลง 

ฉะนั้นการท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัตินี้ ช่ือวา เปนการปฏิบัติตรงตามพระพุทธ
ประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขานิพพาน 
อานิสงสความดีท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานท่ีมีความเคารพในพระพุทธเจากด็ ี ในพระธรรมก็ด ี
ในพระอริยสงฆก็ดี และพยายามปฏิบัติความดีตามท่ีองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงส่ังสอนมาขอปจจัยนี้จงเปนปจจัย บันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวน
หนาจงเขาถึงซ่ึงนิพพานในชาติปจจุบันท่ีเทอญ 

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ท้ัง 3 จงขอดลบันดาลบรรดาพุทธบริษัททุกๆ ทาน มีแต
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัย ท้ัง 4 ประการ คือ อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใด ก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความ
ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในธัมมิกกถากข็อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว
แตเพยีงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง ความเปนมาของสงกรานต 
แสดงเมื่อ 

วันพุธท่ี 14 เมษายน 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริงติ 
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาของสงกรานตตาม

พระสูตร เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย ไดพรอมใจ
กันมาบําเพ็ญกุศลเน่ืองใน วันสงกรานต เปนวาระท่ีสอง สําหรับอารัมภบทพจนคาถา ไดกลาว
มาแลวในวนัวานนี้ วนันี้ก็ขอข้ึนเร่ืองราวของสงกรานตตอไป 

ความมีอยูวา เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู 
ในสมัยนัน้องคสมเด็จพระบรมครูปรารภ ธรรมบถ เปนเหตุเหตุฉะนัน้องคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ธัมมกาโมภวัง โหติ ซ่ึงเปนใจความวา บุคคลใดผูใครธรรม 
บุคคลนั้นเปนผูเจริญ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในสมัยนั้นตระกูลของ ธรรมบาล บิดาของ 
ธรรมบาล นั้นเปนหวัหนาพราหมณผูสอนอรรถธรรมแกบรรดาพราหมณท้ังหลายและก็องคสมเด็จ
พระจอมไตรคอื พระพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม คือเกิดเปนลูกชายมีนามวา ธรรมบาล 
คําวา ธรรมบาล นี้แปลวา ผูรักษาธรรมสําหรับพราหมณตระกลูนี้ หรือคณะน้ีส่ังสอนใหกัน
ประพฤติปฏิบัติในดานของ กรรบถ 10 ประการ คือวา ทุกคนต้ังแตเด็กเร่ิมพูดได จนมาจนถึงแกจน
จะตายทุกคนจะตองปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการ เปนปกติสําหรับ กรามบถ ท้ัง 10 ประการนี้ 
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดากลาวไว 10 อยาง มีอาการคลายกับศีล 5 แตตางกันดวยธรรมะ ตามท่ี
กลาวมาแลววนัวานนี้ นีว่ันนี้จึงขอนํามากลาวซํ้า คือ 

1.        เวนจาก ปาณาติบาต การฆาสัตวตัดชีวิต 
2.        จิตไมคิด และก็ไมทําในการลักขโมยส่ิงของของบุคคลอื่น 
3.        ไมละเมิดในความรักคือไมทํา กาเมสุมิจฉาจาร 
4.        สมเด็จพระพิชิตมารกลาววา เวนจากการพูดปด 
5.         เวนจากการพูดคําหยาบ 
6.        เวนจากการพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกันและก ็
7.        เวนอาการพูดวาจาทีไ่รประโยชน ท่ีเรียกวา วาจาเหลวไหล 
8.        องคสมเด็จพระจอมไตรกลาวถึงดานของจิตใจ นั้นกคื็อวาจิตไมคิดจะลักจะขโมย    

 จะยื้อแยงทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืน นี่วากันเร่ืองจิต 
9.         องคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา ไมคิดประทุษรายบุคคลอ่ืน 
10. ไมมีความเห็นผิด 



รวมความวา กรรบถ ท้ัง 10 ประการนี้ คณะของ ธรรมบาล คือพราหมณตระกูลนัน้ท้ังหมด
ปฏิบัติไดดี และก็เปนปจจยัใหคนท้ังหลายเหลานัน้ตระกูลนั้นปรากฏวา เกิดข้ึนมาแลวตายตาม
อายุขัยท้ังหมด คือวาเปนคนมีอายุยืนนาน มีอายุครบครบอายุขัยไมนอยกวา 100 ปจึงตาย 

ตอมาเม่ือ ธรรมบาล เติบใหญอายุได 16 ป บิดามารดาจึงปรึกษากนั สงไปศึกษาวิชาการท่ี 
เมืองตักสิลา แลววนัหนึ่งปรากฏวา ธรรมบาล เห็นบุคคลผูตายมีอายุออนกวาตน จึงมีความสนใจ 
เขาไปถามอาจารยวา บุคคลนี้ยังไมแกทําไมจึงตาย อาจารยผูสอนวิชาการก็บอกวา ข้ึนช่ือวาความ
ตายน้ีไมมีนิมิตเคร่ืองหมาย คนอาจจะตายต้ังแตยังอยูในครรภมารดายังไมทันคลอดก็มี บางคน
ออกมาจากครรภมารดาไมเทาไรก็ตาย บางคนเปนเดก็ไมทันจะใหญก็ตาย บางคนเปนเด็กใหญแลว
ก็ตาย บางรายมีเปนหนุมเปนสาวก็ตาย เปนตน จนกระท่ังถึงบุคคลท่ีมีอายุวยักลางคน แลวก็คนแก 
ธรรมบาล ไดฟงก็แปลกใจ จึงไดถามวาทําไมจึงเปนอยางนั้น ในตระกูลของ ธรรมบาล ไดฟงก็
แปลกใจ จึงไดถามวาทําไมจึงเปนอยางนัน้ ในตระกูลของ ธรรมบาล ก็ดี ในเขตบานท่ีบิดามารดาสั่ง
สอนก็ดี คนข้ึนช่ือวาตายในกอนท่ีวยัแกนีไ้มมี 

อาจารยฟงแลวก็สงสัยอยูเหมือนกันวา ทําไมชาวบานชาวเมืองเขานะตายกันไมนับอายุ แต
ไอคนบานนี้มันทําไมจะตองแกจึงตาย มาวันหนึ่งอาจารยอยากจะสอน สอบความจริงเพื่อความ
เขาใจ จึงไดนาํเอากระดูกของคนท่ีตายแลวมาหอเขา แลวก็เขียนจดหมายสงถึงบิดาของ ทานธรรม
บาล วา เวลานี้ ธรรมบาล ลูกชายท่ีสงมาเรียนศึกษาวิชาการท่ี เมืองตกัสิลา นั้น ตายเสียแลว การ
จํานําศพเอามาบานก็รูสึกวาไมสะดวก จึงไดทําการฌาปนกิจ คือเผาศพสงกระดกูมาให เม่ือคน
นําไปแลวชาวบานชาวเมือง บิดามารดาของ ธรรมบาล กแ็ปลกใจ เขายนืยันวาอยางไรๆ ลูกชายเขา
ตองไปตายแน เขาไมเช่ือท่ีอาจารยบอกไป ในท่ีสุดก็มีการสอบสวนกันข้ึน ทานอาจารยก็ยอมรับวา
การทําอยางนัน้อยากจะพิสูจนความจริงเพราะ ธรรมบาล เคยปรารภ 

และในตอนนีส้มเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา การท่ีคณะของ ธรรม
บาล คือพราหมณตระกูลนั้นไมตาย เพราะพราหมณตระกูลนี้รักษา กรรมบถ 10 กันมานานหลายช่ัว
อายุคน เปนผลดานปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ จึงไมมีการตายในระหวางอายกุอนส้ิน
อายุขัย ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาดาตรัสวา ธรรมบาล ไปศึกษาวิชาการที่ เมืองตักสิลา 
ปรากฏวาเปนเด็กท่ีมีความฉลาด และมีความสามารถเกิดบุคคลใดๆ ครูบาอาจารยท้ังหลายก็มีความ
รักใครเปนอยางดี จริยากด็ ี ความรูสึกกด็ี มันสมองและความคิดกด็ ี คร้ันเม่ือจบวชิาการมาแลวนี้ 
อาจารยก็สงกลับบาน เม่ือสงมาแลวบิดามารดาก็ทดสองความรูท่ีไดมาเปนอันวา ธรรมบาล มี
ความรูจริงตามท่ีตองการ และก็มีความลาดกวาบิดา จึงไดต้ังใจ ธรรมบาล เปนอาจารยสอนท่ีเมือง
นั้นตอไป คือสอนวิชาการตามแบบฉบับของพราหมณ และก็คงรักษาประเพณีคือ การรักษา 
กรรมบถ 10 ประการนี้ไวปกติ 



วันหนึ่งทานกลาววา ทาวมหาพรหม แตความจริง ทาวมหาพรหม นี่มี 16 ช้ันนะ (บอกเด็ก
อยาเสียงดัง บอกแมดวยนะ อยาใหลูกเลนเสียงดัง) คือวา ทาวมหาพรหม ไดพิจารณาความดีของ 
ธรรมบาล วา ธรรมบาล นี้ความจริง เปน หนอพระบรมพงศโพธิสัตว คือจะไดเปนพระพุทธเจา
ตอไป และเปนเด็กท่ีมีความฉลาดมาก ทรงธรรมเปนอยางดี แตวาชาวประชาชาติท้ังหลายก็มี
ความรูสึกวา ธรรมบาล นี่เหมือนกับบุคคลธรรมดา จึงไดคิดวาจะประกาศความดีของ ธรรมบาล 

วันหนึ่ง ทาวมหาพรหม จึงลงมาจากช้ันพรหม แสดงตนเปนพรหมชัดแลวประกาศให
บุคคลในหมูในบานั้นมาประชุมพรอมกันลานคือ ท่ีประชุมแลวก็ถามปญหา 3 ขอ เง่ือนไขมีวา ถา
การถามปญหานี่ ถาใครแกปญหาไมไดกจ็ะตองตาย ถาเขาแกไดพรหมก็ยอมตาย เอาชีวิตเขาแลก
เหมือนกนั 

ปญหาท่ีเขาถามในวนันั้นก็โดยมุงเฉพาะอยางยิ่ง คืออาจารยผูสอนธรรมไดแก ธรรมบาล 
ปญหาท่ีถาม อาจารยหงา เขาถามวายังไงนะ ลืมเสียแลววะ หือปญหาท่ีถามมี 3 ขอ คือถามเร่ืองสรศี 
ถามวาเวลาเชาราศีอยูท่ีไหน เวลากลางวนัราศีอยูทีไหน และก็เวลากลางคืนราศีอยูทีไหน ถามเทานี้
ไมยาก เปนคําถามท่ีไมยาก แตคนตอบอาจจะยาก ถามแลวใหตอบก็ไมสามารถจะมีใครตอบได จงึ
ใหเวลา ธรรมบาล 7 วัน วาเราจะใหเวลาของทาน 7 วัน ถา 7 วันตอบไมไดเราจะตัดหัวทาน ถาทาน
สามารถตอบได เราจะใหทานตัดหวัเราเหมือนกัน 

เม่ือประกาศแลว ทาวมหาพรหม ก็กลับ แตความจริง ทาวมหาพรหม กลับไปแลว ธรรม
บาล ไตเพทนีไ่มมีราศีอยู นีค่วามดีพิเศษของพราหมณในตระกูลนัน้กคื็อ มี กรรมบถ 10 ก็ไมมีราศี
เหมือนกนั รวมความวานั่งพจิารณาคิดบาง ถามคนอ่ืนบาง อยูประมาณ 4-5 วันก็ตกลงกันไมได ไม
มีใครรู 

สมเด็จพระบรมครูตรัสวา ตอนนั้น ธรรมบถ คิดตัดสินใจไปตายเอาดาบหนา คิดวาใน
ฐานะท่ีเราเปนอาจารยสอนเขา ถาเราแกปญหานี้ไมไดจะยอมใหคนฆาตายก็ไมเปนการสมควร จงึ
หาทาวหนีออกจากบาน หวงัวาจะไปตายเสียในปาดกีวา เปนอันวาเปนวันท่ี 6 คือวันรุงข้ึนจะเปน
วันท่ี 7 กอนจะถึงวันกําหนดท่ี ทาวมหาพรหม จะมาถามปญหา ก็ปรากฏวา ทานธรรมบาล ไปนอน
อยูโคนตนไมใหญตนหนึ่ง คิดวาเราตายในปานี้ดกีวา ไมกลับบานละ 

วันนัน้ก็เปนการพอดี เปนเวลาตอนเชา ในตนไมนั้นมี นกอินทรี อยู 2 ตัวผัวเมีย และก็มีลูก
นอยๆ อยูในรังกี่ตัวไมปรากฏ ฝาย นกอินทรี ผูเปนเมียกถ็ามสามีวา วนันี้ไมไปหาอาหารรึ วันพรุงนี้
ลูกของเราจะไมมีอาหารกิน เพราะอาหารท่ีมีจะหมดในวันนี้ นกอินทรี ตัวผัวก็บอกวา ไมไปหรอก
พรองนี้เราจะไดเนื้อมนษุยกนิ เนื้อมนุษยนี่อรอย นางนกอินทรี ก็ถามวา เนื้อมนษุยจะเปนเนื้อใคร
ทําไมจึงจะไปกิน และอยูๆ มนุษยจะเปนอาหารของ นกอินทรี นี่มันแสนจะยาก 

นกอินทรี ผูเปนสามีก็บอกวา มหาพรหมมาถามปญหา 3 ขอกับ ธรรมบาถ แตวา ธรรมบาล 
คิดไมออก ถาหากวา ธรรมบาถ ตอบไมได ทาวมหาพรหม ก็จะตัดคอ ธรรมบาล ถาหากวา ธรรม



บาถ ตอบได ทาวมหาพรหม ก็จะยอมให ธรรมบาล ตัดคอเหมือนกนั ไอเร่ืองนี้ตองคิดหนอยนะ ฟง
ไปฟงกันตอนหลังก็รวมความวา นางนกอินทรี ก็ถามวา ธรรมบาล คิดไดไหมละ นกอินทรี ผูสามีก็
บอกวา เปนปญหาท่ีลึกซ่ึงคัมภีรภาพมาก ไมมีอยูในตําราใดๆ ฉะนั้น ธรรมบาล คิดปญหานี้ไมได
แน เปนอันวาวันพรุงนี ้ธรรมบาล จะตองตาย ธรรมบาล นอนท่ีโคนตนไมก็คิดไวในใจวา ถา ธรรม
บาล จะตาย จะตองไมตายดีกวา คิดในใจนะ 

เปนอันวา นางนกอินทรี ผูเปนภรรยากเ็กิดสงสัย ถาม นกอินทรี ผูเปนสามีวา ปญหาที่ ทาว
มหาพรหม ถาม ธรรมบาถ นะ ถามวาอยางไร อีตอนนี้ ธรรมบาล ถาเปน ตาหงา กห็ูผ่ึงใชไหม สามี
ก็บอกวา เขาถามปญหาไมยาก คือวาถามราศี 3 ประการ ถามวาเวลาเชาราศีอยูทีไหน เวลากลางวนั
ราศีอยูทีไหนเวลากลางคืนราศีอยูท่ีไหน เขาถามแคนี้นะ 

นางนกอินทรี ผูเปนภรรยาก็ถามตอไปวา แลวก็ทานนะรูไหม รูไหมวาผัวเมียนะ เปน นก
อินทรี จริงหรือ นกอินทรี ปลอม ทําไมจะตองมานั่งรูปญหากันแลวมานั่งพดูกันในวนันั้น ก็รวม
ความวา นกอินทรี ท่ีพูดกนันี่ไมใช นกอินทรี จริงเปน นกอินทรี ปลอม นกอินทรี นั้นก็คือ ทาว
มหาพรหม นัน้เอง เขาสงสาร ธรรมบาล เห็นวาเปนดี มีศีล มีธรรม 2 คนนั้นอยูในดานของความดี 
เห็นวา ธรรมบาล คิดไมไดอยางนี้จึงแปลงเปน นกอินทรี มา ท้ัง พรหม ก็ท้ังสอง พรหม นั่นและ 
นกอินทรี ผูเปนเมียก็ไมใช นกอินทรี ตัวเมีย ไมใช นกอินทรี ตัวผู คือ พรหม ตัวผูแปลงเปน นก
อินทรี ตัวเมีย และก็ พรหม ตัวผู เอะ พรหม เขาเรียกตัวผูหรือเปลา ตาหงา เออ ก็อยากเปน นก
อินทรี นี่ (หวัเราะ) ก็แปลงเปน นกอินทรี เมีย เขาตองการจะสงเคราะห ธรรมบาล จึงมาถามปญาให
ทราบ 

เม่ือ นกอินทรี ภรรยาถามวา ปญหาเขาถามวาอยางไร และก็ราศีนั้นเขาตอบวายังไง ทาน
สามีก็ตอบวา ราศีนะ ความจริงมี 3 มีตอนเชา ตอนกลางวันและตอนกลางคืน ตอนเชานี่ราศีอยูท่ี
หนา คนทุกคนจึงลุกมาจากตื่นนอนแลวก็ลางหนาทําใหหนาสะอาด จดัเปนราศีนามองนาดู ไมนา
เกลียด ไมใชข้ีตาโปนมานั่งทอง ทองกอนบวช และสําหรับ กลางวันนั้นราศีอยูท่ีอก คนมันรอน
เวลากลางคืนราศีอยูท่ีเทา คนกอนจะเขานอนจึงตองลางเทากอน 

สงสัยวาคนท่ีนั่งในศาลานี่ตอนกอนนอนลางหรือเปลากไ็มรูหือ (หวัเราะ) สงสัยนะ คงจะมี
ไมกี่คนละม้ัง ก็ถือวาสวดมรองเทาแลวนีน่ะ นี่ขาดราศีสามนะราศีท่ีสอง เวลานี้กไ็มไดใชกนันี่ หือ 
อาจารยหงา ก็ไมจําเปนเพราะวา เวลานัน้ เมืองอินเดียว มันรอนมาก น้ําหายาก เอาน้ําลูบอกเวลา
กลางวัน เวลากลางคืนจะเขานอนก็ลางเทากอน ราศีอยูทีเทา 

เม่ือ ธรรมบาล ไดยินเขาก็ดีใจวา เออ วันพรุงนี้ ทาวมหาพรหม มาเราแกได ก็กลับบาน เม่ือ
กลับบานแลวตอนเชาก็ส่ังประชุมบรรดาประชาชนท้ังหลายวา วันนี้เราจะแกปญหากับ ทาว
มหาพรหม ในท่ีสุด ทาวมหาพรหม มาก็ถามปญหาตามเดิม ทานธรรมบาล ก็ตอบได เม่ือตอบได
ในตอนนี้ ทานทาวมหาพรหม ก็สรรเสริญความดีของ ทานธรรมบาล เปนอันมาก วาเปนคนควรแก



การสักการะบูชาของบุคคลท้ังหลาย ควรจะยึดถือเปนครุบาอาจารยตอไปเพราะเปนคนดี นี่ตามพระ
บาลีทานก็จบอยูใกลแคนี้ ไมมากนัก 

เปนอันวาในเมื่อ ทานธรรมบาล ตอบปญหาไดแลว ทานทาวมหาพรหม ก็รักษาสัจจะ จึง
ไดบอกวา ธรรมบาล เราจะตองรักษาสัจจะใหฐานะท่ีพรหมเราบอกแลววาถาหากวาทานแกไมได 
เราจะตัดคอทาน ถาทานแกได เราจะยอมใหทานฆาเรา ดงันั้นทานจึงฆาเราตามสัญญาเถอะ 

แลวบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ก็ลองคิดวาคนท่ีเขารักษา กรรมบถ 10 
ครบถวนนะ เขาจะหาใครได ถาฆาแปลวา ขาดขอ ปาณาติบาต เปนอันวา ธรรมบาถ บอกว เปนการ
ใหอภยัเพราะวา ความรูท่ีเราไมไดรูข้ึนมาเอง เออ นัน่เขาก็มีสัจจะนะ นอกจาไมพูดปด ไมพูด
สอเสียด ไมพดูคําหยาบเพอเจอ เหลวไหล ยิ่งมีจิตใจม่ันคงในธรรมะ มีสัจจธรรม เขาบอกวา ทาน
ทาวมหาพรหม วา ความรูนี่ไมใชความรูของฉัน ก็ตัดคอทานไมได ทานทาวมหาพรหมก็ถามวา รู
มาจากใคร เอาตัวคนนัน้มาไดไหม ทานธรรมบาล บอกวาคนนั้นเขาไมใชคน เขาเปน นกอินทรี 
ทานหนีเขาไปอยูในปา นกอินทรี วาอยางไรก็วาตามท่ีกลาวมาแลวเม่ือกี้นี้ ทานทาวมหาพรหม ก็
บอกวา เราถามปญหาทานเราไมไดผูกมัดวาทานจะไปถามใครหรือไมถามใคร เราถือวาเปนการแก
ไดหรือไมไดเทานั้น ถาทานแกไมได ทานตองตาย เม่ือทานแกได เรากต็องตายเชนเดยีงกัน 

ทานธรรมบาล บอกวา ตระกูลของเราท้ังหมดรักษา กรรมบถ 10 ท้ัง 10 ประการเราไมฆา
ใคร ถาตามพระบาลีท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัส ก็คงแคนี้มันจบ ทาวมหาพรหม 
ชมเชยความดี และชมเชยคณะพราหมณท้ังหมดนีว้าทรง กรรมบถ 10 ท้ัง 10 ประการไวครบถวน 

และหลังจากนัน้ทานก็ทรงพยากรณวา ทานธรรมบาล ผูนี้คือ หนอพระบรมพงศโพธิสัตว 
ท่ีจะไดตรัสเปนพระพุทธเจาตอไปในภายภาคหนามีนามวา พระสมณโคดม บรมครู นี่ตามบาลีนะ 
ตามบาลีในพทุธศาสนา 

ตามนี้ตอนนี้ทางพุทธศาสนา เรานี่มีพราหมณเขาทาแทรกหลายตอน ท่ีจะตองนํามาสังคาย
นกกนัต้ังหลายคร้ัง นอกจาก ปฐมสงัคายนา คําวา ปฐมสังคายนา นีก่ารรอยกรองวา ทําอยางไรท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนคร้ังแรก ไมเกี่ยวกับพราหมณ ตอมาบรรดาพราหมณท้ังหลายมีลาภสักการะ
นอย เหน็วาพระสงฆในพระพุทธศาสนา มีลาภสักการะมากก็เลยเขามาบวชบาง เขามาเปนลูกศิษย
บาง และกน็ําความรูพิเศษมาแทรกแซงไวมาก จึงตองทําสังคายนารอยกรองตัดทอนกันใหม เร่ืองนี้
ก็เหมือนกัน สําหรับเร่ืองท่ีเลายาวออกไปก็เปนเร่ืองของพราหมณ จําใหดนีะ ตอนน้ีไมใช
พระพุทธศาสนา 

ทานกลาววา หลังจากนั้นแลว เม่ือ ทานธรรมบาล ไมยอมฆา ทาวมหาพรหม ทาว
มหาพรหม บอกวา เราจะตองรักษาสัจจะ ในเม่ือพูดยังไงก็ตองปฏิบัติตามนั้น จึงไดเรียกลูกสาว  ลูก
สาวพรหม นีมี่กีคนนะ อาจารยหงา นางสงกรานต นะมีกี่คน 7 เหรอ ออ พรหมนี่เขาไมมีเมีย ไมมี
ผัว ไมมีเพศนะตาพรหมแกก็ตอบวา เรียกลูกสาวมา 7 คน ใหนําพานทองมาดวย แลวก็นําพระขรรค



ประจําตัวมา คือวาเราจะตัดคอ คือตัดหัวบูชาความดีของ ธรรมบาล แตวากันดวยของเยานี้นัน้ ถาตก
ไปในพืน้ดิน ก็จะไหมท่ัวพืน้แผนดนิ คนจะตายหมดถาคางในอากาศไฟจะลุกทวมอากาศ คนและ
สัตวตายหมด ถาเลือดหลนไปในมหาสมุทร ไฟก็จะลุก มหาสมุทรจะแหง 

แลวพรหมมเีลือดท่ีไหนละ พราหมณแกโกหกนะ ตอนนี้เร่ืองของพราหมณนะ ฟงใหดนีะ 
เมือฟงบอกไวเสียดวย ประเดี๋ยวอานไปดนัเช่ือสงเดชไปพรหมนี่เขาไมมีเลือด อันนีด้ันมีเลือดเขามา
ให ใหลูกสาวเอาพานทองมารองรับแลวความจริงพรหมก็ดี เทวดาก็ด ี นี่ใครฆาไมไดนะ ฆาเทาไร
เขาก็ไมตาย ถาไมถึงอายุขอท่ีเขาจะจติุนะ ถาเขาจะจุติแคอายุขัยเขาเคล่ือนไปนี่ทําได หากวา
ไมอยางนั้นปลอยหมดอายคุวามดีคือ บุญเขาทําไดเขาจุติ แตไอการฆาพรหม หรือฆาเทวดานี่ฆา
ไมได แตเร่ืองนี้พราหมณแกบอกวา ฆาได นี่มันเร่ืองของพราหมณ 

ก็รวมความวา เม่ือ ทาวมหาพรหม ไดพระขรรคมาแลว ไดพานมาแลวใหใครเขาตัดคอ ให 
ธรรมบาล ตัด ธรรมบาล ก็ไมตัด ก็ฉันรักษา กรรมบถ 10 ใหใครตัดในน้ันไมตัด ทาวมหาพรหม ก็
เลยตัดคอตัวเอง ตัดฉับ เลือดพุงชูดหรือเปลา ตาหงา นะหวัตกลงไปในพานปบ ตัวไปอยูไหนไมรู 
ปรากฏวา นกอินทรี เลยไมไดกินตัว นี่แลวก็เขาก็กลาววา ถึงเวลาปๆ หนึ่งลูกสาวก็เอาหัวพอมาแห
รอบ เขาพระสุเมรุ อันนี้เร่ืองโกหกท้ังหมด 

รวมความวา บรรดาทานพทุธบริษัทรับฟงพระธรรมเทศนาเร่ืองนี้ กตั็ดเอาไดแคตอนท่ีบาลี
ขององคสมเด็จพระชินศรีทรงส่ังสอนแนะนํา นัน่ก็คือวา ธรรมบาล เม่ือไมตัดคอ ทาวมหาพรหม 
ทาวมหาพรหม ก็เชิญพรหมท้ังหมดเทวดาท้ังหมดมาประชุมพรอมกัน แลวก็บันดาลใหบรรดา
ชาวบานท่ีอยูไมไกลเกินไปนกั ตามกําลังของพรหมท่ีจะบันดาลใหมาประชุมกันได มนุษยก็มา
ประชุมพรอมกันเปนอันมาก เทวดาและพรหมก็มาประชุมกันมาก แลวก็ประกาศความดีของ ธรรม
บาล ประกาศวา ธรรมบาลผูนี้เปนหนอพระบรมพงศโพธิสัตว จะไดตรัสเปนพระพุทธเจา และการ
สอนธรรมของพราหมณคณะนี้ ต้ังแตบรรพบุรุษมา ก็ช่ือวาเปนการสอนดี คือสอนใหทรงคุณทรง 
กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ แตความจริงไตรเพทมีสามอันดบันะ เขาไมพดู เขาพดูแตเพยีงวาพราหมณ
ชุดนี้รักษา กรรมบถ 10 ท้ัง 10 ประการ นาเปนการสมควรแกการสรรเสริญ แลวก็ใหศีลใหพร ตาง
คนตางก็พากนักลับเทานี้เองนะ แลวเร่ืองท่ีจะตัดคอใหลูกสาวแหทุกปๆ นะ ไมมีในพระบาลี แตก็
ไปมีในเร่ืองราวของพราหมณก็จะของดไว 

เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายฟงเร่ืองราวของ ทานธรรมบาล ก็จงคิดวา ท่ีองค
สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงนําเร่ืองนี้มาเทศน ไมใชวาองคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐจะทรงยกยองตัวเอง เพราะวา ธรรมบาล นั้น คือตัวทานเอง ทานตรัสในตอนสุดทาย
วา ตอนตายไปแลว ธรรมบาล ก็มาเกดิเปนตถาคต 

แตท่ีองคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสก็หมายความวา ตองการใหบุคคลท้ังหลาย รูจักคุณธรรม
ความดี คือ กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ กรรมบถ ท้ัง 10 ประการนี้ พระพุทธเจาเรียกวา มนุษยธรรม 



คนท่ีเกิดมาในโลกแลวท้ังหมดถาปฏิบัติใน กรรมบถ 10ประการ ไมไดทานไมเรียกวา มนุษย ทาน
เรียกวา คนแปลวา ยุง คือจติมันวุนวาย ถาบุคคลใดปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการนี้แลวทาน
เรียกวา มนุษยสมบูรณแบบ 

คําวามนุษยนี่เขาแปลวา ใจสูง คือมีใจสูงกวาความช่ัว ความช่ัวก็คือ หนึ่ง ปาณาตบิาต การ
ฆาสัตวตัดชีวติ ผูทรง กรรมบถ 10 ไมทํา และความช่ัวอันดับท่ีสอง ก็คือการลัก การขโมย ส่ิงของ
บุคคลอ่ืน หรือวาจะคดโกงเขา อันนี้กไ็มทําความช่ัวอันดับท่ีสาม คือการยื้อแยงความรักของบุคคล
อ่ืนอันนี้กไ็มทําเปนความช่ัวนี่สําหรับกาย 

สําหรับวาจามน กรรมบถ 10 นี้แบงไวเปนส่ี คือตางจากศีล ศีลนี่วาจาคือวาจามุสาวาท หรือ
วาจาโกหก แตวา กรรถบถ 10 แยกออกเปนส่ี คือ 1.  ไมพูดปดมดเท็จ หรือพูดคําไมจริง อันนีไ้มพดู 
และประการท่ีสองก็ไมพูดคําหยาบวาจาใดที่เปนเคร่ืองสะเทือนใจบุคคลอ่ืน ผูรับฟงเขาก็ไมพดู 
และ 3.  ก็ไมพูดวาจาสอเสียดไมยุยงสงเสริมบุคคลอ่ืนใหแตกราวกัน กลาวแตวาจาท่ีเปนสามัคคีมี
ความรัก และก็วาจาท่ีส่ี คือวาจาใดท่ีไวประโยชน ถึงแมจะไมเปนโทษแตหาประโยชนไมไดก็ไม
พูด รวมความวา ดานวาจาของ กรรมบถ 10 นี่มี 4 คือไมพูดปด ไมพดูคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไม
พูดวาจาท่ีไรประโยชน 

สําหรับดานทางใจคือ กรรมบถ 10 นี่มีท้ังศีลและมีท้ังธรรม สําหรับดานทางใจก็ไมคิดจะ
ลักจะขโมยของของใคร คือไมลัก แตอาจจะคิดก็ได สําหรับศีลแตวา กรรมบถ 10 นี่ไมมีการคิดเลย 
แลวก็ไมคิดท่ีจะพิฆาตเขนฆาจองลางจองผลาญไตร และขอสุดทาย มีความเหน็ตรงตามคําส่ังสอน
ขององคสมเด็จพระจอมไตรท่ีมีความเหน็ตรงก็ขอกลาวโดยยอวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏงัขา 
มีความเขาใจวา ขณะใดถาจติใจของเราศราหมอง มีอารมณช่ัวเขามาเกลือกกล้ัวในจติ องคศมเด็จ
พระธรรมสามิสรกลาววา บุคคลนั้นตายแลวไปสูอบายภูมิ จิตเต อสังทิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา ถาจิต
ของบุคคลใด ไมเศราหมอง ใจคือ ใจดี มีใจ สะอาดปราศจากโทษ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรง
โปรดวา บุคคลผูนั้นตายแลวก็ไปสูสุคติ อยางนอยก็มีสวรรคเปนตน 

นี่แหละ บรรดาทานพทุธบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระทศพลในฐานะท่ีบรรดา
ทานพุทธบริษทัท้ังหลายท่ีมานั่งอยูท่ีนี่ สวนใหญก็เปนคนเขาถึงความดี คือพระนิพพาน และก็
กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานปฏิบัติดวยกรรมฐานเปนสวนใหญ ถึงแมวาทานผูใดจะ
ยังไมไดมโนมยิทธิ ไมเหน็พระนิพพาน แตก็ใจเขาถึงท่ีวาเปนผูเขาถึงแลวซ่ึงความด ี

ดังนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยท่ัวหนา ท่ีสดับพระธรรมเทศนาอยูนีจ้งรักษา
กําลังใจเอาไวสําหรับบุคคลผูไดมโนมยิทธิและไมได สําหรับทานท่ีไดมโนมยิทธินัน้ไซร เวลากอน
จะหลับหรือวาต่ืนใหมๆ ขอใหทุกคนรักษากําลังใจพิจารณารางกายเห็นเปนโทษวา รางกายนี้มัน
เปนทุกข ไมมีการทรงตัวมันหาความเท่ียงไมได ถากําลังใจยึดมันเกนิไปมันกเ็ปนทุกข เพราะวา
สภาพของรางกายมีความเกิดเปนเบ้ืองตน มีความแปรปรวนในทามกลาง มีการแตกสลายไปใน
ท่ีสุด ทําดีไมได ไมเปนท่ีพึ่งท่ียึดท่ีเหนี่ยวของเราตอไป เราจะไมเมา คือไมติดในรางกายของเรา ไม



ติดในรางกายของบุคคลอ่ืน หรือไมติดในวัตถุธาตุใดๆ คําวาไมติดนี่หมายความวา ในเม่ือมีรางกาย
ชาตินี้เราก็มีไป ถาเราตายแลวเราจะไมหวงรางกายของเราท่ีตาย กอนท่ีเราจะตาย เราจะไมหวง
รางกายของบุคคลอ่ืนและไมหวงวัตถุธาตุใดๆ ถือวาเปนสมบัติของโลก เวลานั้นกตั็ดสินใจสงใจไป
พระนิพพานใหมีความสุข 

สําหรับบรรดาทานพุทธบริษทัท่ียังไมไดมโนมยิทธิ กก็ําหนดจิตคิดวา รางกายเปนทุกข คือ
หาความเท่ียงไมได เม่ือมันไมเท่ียง เรายึดเกินไปกเ็ปนทุกข ท่ีเรียกวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใน
ท่ีสุดก็ตาย ตายแลวไมมีใครแบกรางกายไปไดเลย คิดเหมือนกันและกาํหนดจิตคิดถึงคําส่ังสอนของ
องคสมเด็จพระภควันตวา นพิพานงั ปรมัง นิพพานเปนสุขอยางยิง่ บุคคลใดถาถึงนิพพานเพียงใด 
บุคคลนั้นช่ือวามีความสุข ฉะนั้นการมีรางกาย คือการเวยีนวาย ตายเกดิในวัฏฏสงสาร จะมีแกเรา
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไปจะไมมีแกเรา 

และตอจากนัน้ไปขอบุคคลท้ัง 2 ฝาย คือท้ังไดฝายมโนมยิทิ และไมไดก็ตามที พยายาม
ริดรอนความไมดีท่ีเรียกวา เปนการตัดรอนท่ีจะใหเราเขาถึงนิพพาน 3 ประการ ท่ีเรียกวา รากเหงา
ของอกุศล นั้นก็คือ 1. โลภะ ความโลภคําวา โลภะ ความโลภ จงอยาใหมีในจิต การคิดอยากจะ
ไดทรพัยสมบัติของบุคคลอ่ืนมาโดยไมชอบธรรม ถือวาเปนความโลภ แตการหากนิโดย
สัมมาอาชีวะนีไ้ซร องคสมเด็จพระจอมไตรบราศาสดาก็ตรัสวา ใหใช จาคานสุสติกรรมฐาน 
ประจําใจ คิดไวเสมอวา บุคคลหรือสัตวผูใดกด็ี ถามีทุกข ถาไมเกินวสัิยท่ีเราจะชวยใหมีความสุขได 
เราจะทํา ถามันเกินวิสัยเรา ก็ยับยัง้ไวกอน (เทปหมดเพียงนี้) 



พระธรรมเทศนา เร่ือง มรณานุสสติคาถา 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สัพเพ สัตตา อริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตันติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน มรณานุสสติคาถา เพื่อเปน

เคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมาพําเพ็ญ
กุศลเน่ืองในวนัสงกรานตเปนวันสุดทาย เนื่องในวันสงกรานตนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายได
นําอัฐิธาตุของบรรดาบุรพญาติท้ังหลายนําเพ็ญกุศล เนื่องในวนัสงกรานตคราวนี้ การท่ีปรารภเปน
เหตุก็เพราะวาอันดับแรกตองกาจะสนองความดีของทานผูมีพระคุณท่ีเรียกกันวา ความกตัญู
กตเวที หมายความวา ทานผูใดตายไปแลวจากโลกนี้ กน็ํากระดกูมาต้ังๆ เอาช่ือมาเขียนไวบาง และ
ก็ทําบุญบูชาทานอุทิศสวนกศุลใหทาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรง
กลาวไว เปนพุทธภาษิต ตามท่ีองคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา นิมิตตงั สาธุรูปนัง กตัญู
กตเวทิตา ซ่ึงแปลเปนใจความวา บุคคลใดผูมีความกตัญู รูอุปการคุณทีทานทําแลว และ
ตอบสนองคุณทาน บุคคลนั้นช่ือวาเปนคนดี ความจริงท่ีองคสมเด็จพระชินศรีชมวาเปนคนดีตรงๆ 
นั้นมีอยูคนเดียว คือความกตัญูรูคุณ 

การที่บรรดาทานพุทธบริษัท นําเอากระดกูของบรรดาทานผูมีพระคุณมาต้ังก็ดี หรือวาเถา
กระดูกไมมี กน็ําเช่ือมาเขียนไว บางทีบางทานจําช่ือไมได เขียนวาปูยาตายาย และญาติท้ังหลายก็มี 
อยางนี้แสดงถึงความกตัญูกตเวที คือรูจกัความดีของทานผูตาย ทานทําแลวก็ตอบสนองคุณใหแก
ทานดวยการบาํเพ็ญกุศลและบางทีสวนมาก บุคคลท่ียงัไมตาย บรรดาลูกหลานทั้งหลายก็แสดง
ความเคารพนบนอบไปอาบน้ําทานบาง เอาของใหทานบาง อยางนีก้ช่ื็อวาเปนความกตัญูรูคุณใน
ความดี เปนความกตัญูกตเวที 

การกระทําอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เคยปรารภพระองค
หนึ่งซ่ึงเปนลูกเศรษฐี ไดมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดาเม่ือบิดามารดาจนลงไปถึงความเปน
ขอทาน พระองคนั้นก็ไปบิณฑบาตเล้ียงพอเล้ียงแม ไดขามาก็ใหขาวกินกอน เหลือเทาไรตัวกนิเอง
เทานั้น เปนพระดวยนะพอแมเปนฆราวาส ไดผาใหมมา เม่ือพอแมผาขาดก็เอาผาก็เอาผาใหมมา
ทําลายสียอมใหแกเธอทาน และเอาผาของบิดามารดานั้นท่ีขาดก็เอามานุงเสียเอง 

ตอมาเร่ืองราวไดปรากฏ มีคนไปฟององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาพระองคนีก้ระทา
กรประจบฆราวาสสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีรับส่ังใหเขาเฝาแลวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสถามวา คนแก 2 คน เปนอะไรกับเธอพระก็บอกวา คนแก 2 คนนัน้ คนแกผูชาย เปนพอ คนแก
ผูหญิง เปนแม เม่ือทานยากจนลงอยางนี้ กจ็ําเปนตองเล้ียงทาน สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงยก



มือข้ึนสาธุ คอมศีรษะวา สาธุ สาธุ สาธุ เธอทําถูกแลว ทําเหมือนเชนเดยีวกับตถาคต เม่ือสมัยท่ีเปน
พระโพธิสัตวทรงมีนามวา สุวรรณสาม 

หลังจากนัน้มาองคสมเด็จพระบรมศาสดาจงึไดมีพระพุทธบัญญัติตรัสแกบรรดาพระภกิษุ
สงฆ วาถาบิดามารดามีความยากจน ไมสามารถจะเล้ียงตนเองไดพระสงฆท้ังหลายเอาบิดารมารมา
เล้ียงได บิณฑบาตมาแลว ใหพอแมกินกอนไดตัวกินทีหลังได และถาบิดารมารดาไมมีผาจะพึงใชก็
เอาใหมมาทําลายสีเสีย ใหบิดามารดาใชกอน ยิ่งกวานั้นบิดามารดาปวยไข ไมสบายก็สามารถ
พยาบาลไดเหมือนลูกธรรมดา นี่แหละ บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา คนท่ีมีความ
กตัญูรูคุณ อันนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตทวาวันนี้บรรดาทานพุทธ
บริษัทบําเพ็ญกุศลปนวันสุดทายวนัสงกรานต สําหรับบุญกุศลท่ีบรรดาญาติโยมพทุธศาสนิกชนจะ
ไดนั้น ก็มีหลายประการ ขอกลาวโดยยอ 

ท่ีพระพุทธเจากลาววา เหตุท่ีเปนบุญก็คือ 
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาค วันนีบ้รรดาทานพทุธบริษัทแลวท้ัง 2 

ประการ คือ ถวายทานกับพระสงฆดวยอาหาร และถวายทานกับพระสงฆ
ดวยผาผอนทอนสไบและปจจัยเปนตน 

2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล บรรดาทานพุทธบริษทัก็สมาทานศีลแลว 
และก ็

3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา นั่นคือ บรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลายโดยถวนหนา ต้ังใจสดับรับรสพุทธพจน เทศนาดวยความต้ังใจดวย
ความเคารพ อยางนี้เรียกวา ภาวนามัย 

ท้ังหมดท้ัง 3 ประการนี้ เม่ือพรอมกันแลวไซร เปนปจจัยใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน ตอนี้ไป
ก็จะขอนําเอาเรื่องขององคสมเด็จพระพิชิมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามาเทศน คือวาวนันี้
บรรดาทานพทุธบริษัททําบุญปรารภคนตายเปนสําคัญแลว กระดูกตายต้ังอยูขางหนา กระดูก ตา
หงา อยูในตัว ตาหงา เอง ใชไหม ไมชาเขาก็ต้ังขางหนาเหมือนกนั ดีไมดีลูกหลานมันรําคาญ โยนน้ํา
ไปก็ยังได กระดูก ตาหงา นะ บางทีเลือกเปนผีมาถึง มยงั ภันเต เด็กๆ มันก็รําคาญเอากระดกูโยนท้ิง
น้ําไป 

รวมความวา ความตายน่ีบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาตรัสวา สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตงั หิ ชีวิตัง แปลเปนภาษาไทยงายๆ วา คนเราเกิดมา
เทาไรก็ตายหมดเทานั้น ไมมีใครเหลือทีนีก้็มาดูคน คนประเภทไนท่ีเรายกยองวาประเสริฐ เศรษฐี
ประเสริฐ หรือวาคหบดีประเสริฐ หรือวาขาราชการชั้นผูใหญ กษัตริยก็ตาม พวกนี้ยังประเสริฐไม
พอ คนท่ีประเสริฐยิ่งกวามนษุย ยิ่งกวาเทวดา ยิ่งกวาพรหม ท่ีทานหนึง่คือองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา 



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ มนุษยท้ังหลายก็สูทานไมได เทวดาหรือพรหมกสู็ทาน
ไมได เพราะทานมีความประเสริฐกวา จะเลาเร่ืองประเสริฐกวาเทวดาหรือพรหมก็เลยไมตองจบกนั
ละนะ ไมเลาละ รวมความวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทฌจากลาวถึงกฏแหงธรรมท่ีเรียกวา ไตร
ลักษณญาณ คือชีวิตรางกายของเราเปน อนิจจัง มันไมมีความเท่ียง มันเปล่ียนแปลงไปตามปกติ
เคล่ือนเขาไปหาความเส่ือมทุกวัน ในขณะท่ีเคล่ือนเขาหาความเสื่อม ถาเรายึดถือมันเกินไป คิดวา
มันจะไมเส่ือม ก็คง ทุกขัง คือความเปนทุกข และในที่สุดชีวิตของเราท้ังหมดก็ตาย ท่ีเรียกกันวา 
อนัตตา 

นี่ก็จะขอกลาวถึงชีวิตขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจานั้นถาจะเทศนกัน 
เร่ืองสงกรานต ละก็ ขอเร่ิมตนวา ทานเปน ธรรมบาลกุมาร คือ สงกรานต นี่เปนเร่ืองของ
พระพุทธเจาโดยตรง สมัยท่ีทานเปน ธรรมบาล ทานเปน ธรรมบาล ทานรักษา กรราบถ 10 ประการ 
เปนท่ีเคารพนบัถือของบุคคล แลวตอมาการบําเพ็ญกุศลแตละชาติครบ 4 อสงไขยกับแสนกัป จึง
ไดมาทรงอุบัติข้ึนเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม 

เม่ือพระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก ขอเลาลัดตัดใจความวาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา โปรดบรรดาทานพุทธบริษัทส้ิน 45 ป ในวนันัน้องคศมเด็จพระ
ชินศรีพักอยูท่ี ปาวาฬเจดีย และกอ็งคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงประชวร ความจริงรางกาย
พระพุทธเจาก็เหมือนกนั มีความปวยไขไมสบายเสมอเหมือนกนั แลวก็ตองถึงสลายตัวไปในท่ีสุด 
เปนอันวารางกายของพระพทุธเจาก็มีการปวย ตองมี หมอชีวกโกมาภัจ เปนหมอประจําพระองค 
แลว หมอชีวกโกมารภัจ นี่กเ็ปนหมอท่ีดีพเิศษจริงๆ เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปวยเปน
โรคอะไรก็ตามที ใหยาเม็ดเดียวหายเลยทันทีเหมือนกัน 

รวมความวา วันนัน้เปนองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาอยูท่ี ปาวาฬ
เจดีย กอนหนานิพพาน 3 เดอืน วันนั้นก็ทรงปรารภรางกายวา รางกายของเรานี้มีอาย ุ 80 ป ถึงกาล
สมัยท่ีควรที่นพิพาน จึงเรียก พระอานนท เขามาแสดงนิมิตตางๆ เพื่อใหอาราธนาอยู หมายความว 
คนใดทีเปนพระพุทธเจาหรือวาเปนผูแคลวคลองใน อิทธิบาท 4 ถามีความปฏิบัติดีอยางนี้ 
พระพุทธเจากลาววา จะทรงรางกายอยูถึง 1 กัป ก็อยูได แตวาอายุขัยขององคสมเด็จพระจอมไตร
จริงๆ มีอายุ 80 ป สมเด็จพระชินศรีจึงเรียก พระอานนท เขามาแสดงนิมิตตางๆ อยางสมมติวา ถา
เกวยีนมันเกา มันใกลจะพัง เราควรจะเปล่ียนเปนเกวยีนใหมดีหรือวาจะซอมแซมเกวยีนใหมด ี

ตอนนี้พระอรรถกถาจารยแจงไว บอกวาบรรดา มาร เขาดลใจให พระอานนท คิดไมด 
กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวา เปล่ียนเปนเกวียนใหมละดีกวา เพราะเกวยีนใหมเราทําข้ึนมา
ไดแลวมันกแ็ข็งแรงดี หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรีก็ทรงขับ พระอานนท ออกจากถํ้าไป นอก 
อานนท จงออกไป 



เม่ือ พระอานนท ออกไปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงปลงอายุสังขารตามคํา
อาราธนาของ มาร เพราะวา พระยามาร บอกวา เวลานีเ้ม่ือตอนกอนท่ีจะออกสูอภเิษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ทานสัญญากับเราวา ถาไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด จะยังไมยับยั้งอยู แต
คร้ันเม่ือองคสมเด็จพระบรมครูบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว มาร ก็เขาไปอาราธนาขอให
นิพพานวา การอยูแบบนีแ้บกสังขารมันเปนทุกข นิพพานดีกวา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดตรัสวา 
ปาปมะ ดกูร มาร ผูมีบาป ถาตราบใดบริษทั 4 คือ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษณุี ยังไมสมบูรณแบบ
เพียงใด เราจะยังไมนิพพานเพียงนั้น พอถึงเวลา 45 ป องคสมเด็จพระชินศรีอาย ุ 80 ปพอด ี เปน
อายุขัย มาร จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรท่ี ปาวาฬเจดีย ไดกราบทูลวา พระสมณโคดม 
เวลานีกบริษทั 4 คืออุบาสก อุบาสิกา ภกิษุ ภกิษณุี บริษัทท้ัง 4 ประการมีเพียบพรอมบริบูรณแลว
นิพพานได จะอยูใหลําบากไปเพ่ืออะไร ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงเรียกองคสมเด็จพระบรม
ครูจึงตองปลงอายุสังขาร คําวา ปลงอายุสังขารนี่หมายความวากําหนดวาจะตายเม่ือไร คือตัดสินใจ
วาวนันั้นเปนวนักลางเดือน 3 และก็ตัดสินใจกลางเดือน 6 เราจะนิพพาน 

พอองคสมเด็จพระพิชิตมารตัดสินใจแบบนี้แลว ก็ปรากฏวา แผนดินไหวทันที พระ
อานนท อยูขางนอก สงสัยวานี่มันเหตุอะไร จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร พระพุทธเจาก็
บอกวา แผนดนิไหวมีเหตุ 8 ประการ ส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดก็คือ พระพุทธเจาปลงอายุสังขาร แลว
พระองคจึงไดบอกกับ พระอานนท วา นบัต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป อีก 3 เดือนขางหนา ครบ 3 เดือน
คือวันกลางเดอืน 6 เราจะนพิพานทีระหวางนางรังท้ังคูท่ี เมืองกุสินารามหานคร 

ตอนนั้น พระอานนท เสียใจรองให กราบทูลองคสมเด็จพระชินวรใหทรงพระชนมอยู องค
สมเด็จพระบรมครูก็เลยบอกวา อานนท ตถาคตใหนิมิตแกเธอแลว เธอไมขอไว เกวยีนเกามันไม
ดีฉันใด เธอตองการเกวยีนใหมก็เอาพระพุทธเจาองคใหมกแ็ลวกนั ตถาคตก็ตองนิพพาน ก็รวม
ความวา ในตอนนั้นพระพุทธเจาจําตองนพิพานแน หลังจากปลงอายุสังขารแลว รางกายก็ทรุดโทรม
โรคภัยไขเจ็บก็เบียดเบียนรางกายของพระองคอยางหนกั และเวลานัน้ในชวงท่ีปลงอายุสังขารแลว 
ปรากฏวาองคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงเทศนเร่ืองพระสูตรและก็ไมทรงเทศนเร่ืองปกิณกะ 
บุคคลใดเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรทรงเทศนอยางเดียวคือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนการตัด
สุดทายของอารมณ ของชีวติหมายความวา คนท่ีจะดไีดจริงๆ ตองอาศัยศีลบริสุทธ์ิ ตองมีสมาธิต้ัง
ม่ัน มีปญญาแตกฉาน ไมแพกิเลส องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงเทศนเฉพาะเทานี้เพราะวาใน
เบ้ืองปลายของชีวิต ก็ปรากฏวารางกายขององคสมเด็จพระชินศรีทรุดโทรมลงมาก รางกายก็ซูบ
ผอม เศราหมอง ในระหวางท่ีพระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร ทานโกมารภัจ ไมอยู พอประมาณสัก
คร่ึงเดือนปรากฏวา เธอกก็ลับมาเห็นองคสมเด็จพระบรมครูซูบผอมลงมา รูเขามีความเขาใจวา 
รางกายทรุดโทรมปวยหนัก 



คือพระพุทธเจาก็ดี พระอรหนัตก็ดี ถาทานปวยพอทนได ทานเทศน ทานสงเคราะหทาน 
ถาพระพุทธเจาบอกวา ลุกไมข้ึน รับแขกไมได พระอรหนัตบอกรับแขกไมได นีแ่ยเต็มทีแลว และก็
จงอยาดูอาการของพระพวกนี้ ดูอาการไมออกเพราะวาถายังทนไดทานจะทนอยู 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูปวยหนัก กไ็มทรงบอก ทานโกมารภัจ ทานโกมารภจั ทูล
ภามอาการปวยสักเทาไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็ไมยอมบอกในเม่ือไมยอมบอก ทานโกมารภัจ 
จึงไปคิดผสมยาข้ึนมาเม็ดหนึ่ง วาถาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงฉันยาเม็ดนี้ เราจะรูได
ทันทีวาทานเปนโรคอะไรแลวเราก็จะถวายยาอีกเม็ดหนึ่ง กินเม็ดเดยีวใหหายจากโรคทันที ทานโก
มารภัจ เม่ือประกอบยาเสร็จก็นํามาถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปรากฏวาพระพุทธเจา
ทรงคว่ํามือ ไมยอมรับ ถวาย 3 คร้ัง ไมยอมรับ เร่ืองพระพุทธเจาทําอะไรกัน 3 คร้ังไมได 

ทานโกมารภัจ ก็เสียใจวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไมยอมใหรักษา ไอยาเม็ดนี้
คิดวาถาจะใหคนอ่ืนกินเราทําเพื่อพระพุทธเจา ก็คนอ่ืนกนิก็ไมสมควร จึงไปท้ิงลงในบอน้ําบาดาล 
ปรากฏวาน้ําพวยพุงข้ึนมา ไอบอนั้นน้ําอยูกนบอ พวยพุงข้ึนมาถึงเกอืบจะลนปากบอ เปนแสดง
ความอัศจรรย 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระทรงธรรมเม่ือเทศนสอนคนอยูครบ 3 เดือนท้ังๆทีปวยหนัก 
ปวยเทาไรก็ยังเทศน ลุกไหวก็เทศน เม่ือถึงเวลาท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจะนิพพาน เขามา
ใกลวันท่ีถึงวนักลางเดือนหก องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบอก พระอานนท วา อานันทะ 
ดูกร อานนท วันพรุงนีเ้ราจะไป เมืองกุสินารามหานคร ไปเพื่อนิพพานน่ีนั่น คือไปวันข้ึน 14 คํ่า 
พระอานนท ก็กราบทูลยืนยันคัดคานองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา เมืองกุสินามหานคร นั้น
เปนเมืองเล็ก ควรจะนิพพานในเมืองใหญๆ  เชน เมืองพาราณสี เมืองราชคฤห เปนตน 

สมเด็จพระทศพลก็ตรัสวา กุสินารามหานคร สมัยกอนเปนท่ีอยูของพระเจาจกัรพรรดิราช 
คือวาตถาคตเองนะ เปนพระเจาจกัรพรรดอิยูท่ีนั่นจะตองไปนิพพานท่ีนั่น เปนการสมควรแกฐานะ
พระพุทธเจาท่ีจะนิพพานในวันรุงข้ึนองคสมเด็จพระพิชิตมาร ก็ทรงพาบรรดาพระสงฆท้ังหลายซ่ึง
เปนอรหันตท้ังหมดประมาณ 200,000 รูป ติตามพระองคไปอยู เมืองกุสินารามหานคร 

การเดินทางคราวน้ันตองใชเวลาประมาณ 120 โยชนเศษๆ ตาหงา เดนิไหวไหม ฉันเดินข้ึน
รถไหว ประมาณ 120 โยชนเศษๆ แตวาพอเดินไปกลางทางประมาณ 60 โยชนพระพุทธเจาตรัสกบั 
พระอานนท วา อานนัทะ ดูกร อานนท จงปูผาสังฆาฏิ พระพุทธเจาก็ทรงประทับนั่งตอนนั้น พระ
อานนท รองไห เพราะวาระยะทางแค 60 โยชนนี่ในสมัยกอนๆ องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาไม
เคยบอกวาจะเหน่ือย เดินทาง 120 โยชนทรงรูสึกสบายๆ แตวันนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา
เหนื่อย พระอานนท รองไหเสียใจมากวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวรหนักขนาดน้ี 
สมเด็จพระชินศรียังจะเดินมา 



พอพระพุทธเจานั่งลงไปก็บอก พระอานนท วา อานนัทะ ดูกร อานนท ตถาคตมีความ
กระหาย อยากจะดื่มน้ําเหลือเกิน อานนท จงไปตักน้ํามา พระอานนท ก็ถือบาตรเพื่อไปตักน้ําใกลๆ 
เวลานั้นปรากฏวาไอคลองใกลๆ ไมทราบวาเปนน้ําอะไร มันเปนแมน้ําต้ืนเขิน แตบังเอิญมีเกวยีน 
500 เลมขามไปพอดี เม่ือ พระอานนท จะไปตักน้ําใหองคสมเด็จพระชินศรีก็ปรากฏวา น้ําขุนจดัจงึ
กลับมากราบทูลองคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์วา น้ําขุนพระเจาขา ยังตัดไมไดรอประเดีย๋วหนึ่ง 

พระพุทฌจากต็รัสวา อานนท ตถาคตกระหายมาก กลับไปตักมาเถอะ พอพระอานนท 
กลับไปอีกท่ีปรากฏวา น้ําใสแจวเหมือนกบัแกวงสารสม ช่ัวเวลาประเดี๋ยวเดยีว ซ่ึงมันเปนไปไมได 
พระอานนท ก็ตักมาถวายองคสมเด็จพระจอมไตร สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เม่ือเสวยนํ้าแลว พระ
อานนท กก็ราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว ถึงความมหัศจรรยวา พอเวลาประเดีย๋วเดียวนัน้น้ํา
ไมนาจะใสได 

สมเด็จพระจอมไตรจึงไดตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภกิษุท้ังหลาย พดูกับพระทุกองค 200,000 
องคนะ วาข้ึนช่ือวากฎของกรรมมันตามไมวาเวลาไหน ไอน้ําขุนน้ําใสนี่มันเปนกรรมอยางหนึ่งของ
ตถาคต เพราะวาในสมัยกอนเม่ือตถาคตเปนลูกของชาวนา เม่ือเวลาบิดามารดาปลดควายจากแยก 
กับจากไถแลวก็ตองการใหลูกชายเอาควายไปกินน้ํา ทีนีค้วายพอไปถึงบอน้ํา บอน้ําใกลๆ กับแคบอ
เล็กๆ ยายปากก็ถึง ควายกก็มลงไปดื่มน้ําขุน ทานเปนเด็กเหน็วาน้ําขุน ควายทํางานหนกั ไมควรจะ
กินน้ําขุน จึงดึงสะพายใหปากยายไปบอน้าํใส องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกกรรมเพียง
เทานี้แหละ อานนท และบรรดาภิกษุท้ังหลาย ติดตามเรามาจนถึงวาระวันพรุงนี้จะนิพพาน ยัง
ตามมาเลนงานเรานิดหนึ่ง 

และทานจึงแนะนําวา ทุกคนจงอยาประมาท คือวาอยาดูถูกกรรมเล็กนอยคิดวาจะไมมีผล 
หลังจากนัน้องคสมเด็จพระทศพลก็พาพระท้ังหมดไป เมืองกุสินารา ไปพักท่ีบาน นายจุนท ขอเลา
โดยยอ นายจุนท ก็ฆาหมูเปนการใหญ ถวายองคสมเด็จพระจอมไตร ไอการฆาหมู เขาฆาหมูกีตั่ว
ไมรู ตาหงา แกเกิดทันไหม เม่ือบรรดาพระต้ัง 200,000 องค ก็ตองทํากับขาวมากเนื้อสุกรออน
ท้ังหมด อาหารท่ีเขาทํานะ เนื้อสุกรออนท้ังหมด ปรากฏวาเทวดาเอาของทิพยมาโปรยปรายลงเปน
อันมาก ธาตุของบรรดาพระอรหันตท้ังหลายฉันไมได ถาฉันเม่ือไหรกต็ายเม่ือนัน้ 

ดังนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมจึงตรัสกับนาย จุนท บอกวา อาหารเนือ้สูตรออนท้ังหมดนี่ 
เอามาถวายตถาคตแตผูเดียว อาหารอยางอ่ืนถวายพระอ่ืน เม่ือพระพุทธเจาทรงฉันเขาไปแลว ก็ทรง
เปน โรคขันธิกาภาพ ขันธิกาพาธ นี่เขาเรียกวาโรคลงแดง คือลําไสเปนแผล กระเพาะเปนแผล ถาย
ออกมาเปนโลหิตสดๆ แลวตอไปองคสมเด็จพระบรมสุตก็ใหนําไปท่ีระหวางนางรังท้ังคู ท่ีจะ
นิพพานท่ีนี่มันมีแทนอยูแลว 



กอนท่ีจะนิพพาน องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ตรัสกับ พระอานนท วา อานนัทะ ดูกร 
อานนท ถาใครเขาติเตียน นายจุนท วา ถวายอาหารใหตถาคตนิพพานละก็ บอกกับเขาวาบอกอาหาร
ท่ีมีความสําคัญนะ มันมีอยู 2 เวลาคือ 

1. อาหารที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ของ นางสุชาดา อาหารเวลานั้น
เปนอาหารท่ีมีอานิสงสมากท่ีสุดกวาอาหารในสมัยใดๆ และ 

2. อาหารที่มีอานสิงสเสมอกันนั้นคือ อาหารในวันนพิพาน ทานบอกวาจง
กลับไปบอกกบัชาวบานวา อาหารท่ี นายจุนท ถวายเวลานั้นเปนอาหารท่ีมีรส
เลิศ และก็มีอานิสงสมากเปนพิเศษเทียบเสมอเทาอาหารของ นางสุชาดา  

เวลาท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับ พระอานนท พระอานนท ก็นั่งพจิารณาดู
ตัวพระพุทธเจา รางกายวา 3 เดือนท่ีแลวมา องคสมเด็จพระบรมศาสดานี่เศราหมองมาก ผิวก็ซูบซีด 
เคยสวยก็หายสวย แตปรากฏวา วนันี้ผิวพรรณสะสวยมาก เนือ้หนังเปลงปล่ังเปนกรณพีิเศษ 
เหมือนกับคนไมเห็นอะไร 

จึงไดกราบทูลกับองคสมเด็จพระจอมไตรวา วันนี้พระวรกายของพระองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา วันนีพ้ระวรกายของพระองคผองใสมาก ในสมัยท่ี
ขาพระพุทธเจาเปนพุทธสาวก และเปนพุทธอุปฏฐากมาส้ินเวลาเกือบจะถึง 40 ป ยังไมเคยเห็นพระ
วรกายขององคสมเด็จพระชินศรผองใสสวยสดงดงามเทาวันนีเ้ลย พระพุทธเจาขา 

สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท รางกายของตถาคต
นั้น ผิวพรรณจะสวยท่ีสุดของตถาคตน้ันมีอยู 2 วัน คือ วันบรรลุอภเิษกสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะ
อาศัยมีธรรมปติมาก ผิวพรรณจะสวยมากแลวองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา แลวกว็นั
นิพพานอีกวันหนึ่ง วนัท่ีนิพพานนี้จะมีผิวพรรณสวยสดเหมือนกนั ตอนน้ี พระอานนท ก็แปลกใจ
วาทําไมจะนิพพานนี่มันนาจะเสียใจ ผิวพรรณรางกายจะเศราหมอง 

พระพุทธเจากต็รัสวา ข้ึนช่ือวา นิพพานจัดวาเปนความสุขของบรรดาพระอรหันตท้ังหมด 
มีตถาคตเปนประธาน หลังจากนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงบรรทม ระหวางท่ีบรรทมลงไป 
เวลานั้นก็ปรากฏวามีเทวดาก็ดีพรหมก็ด ี บูชาองคสมเด็จพระชินศรบรมศาสดาดวยดอกชบา
เบญจมาศ ดอกชบาของเขาทํารมไดเลย ทางไปๆ มาๆ ระหวาง เมืองกุสินารา บริเวณน้ันท้ังหมดคน
และพระจะเดนิไปหากันตองลุยดอกชบาสวรรคเลยเขา พระอานนท จึงเขาไปเฝาพระองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา วาวนันี้นาอัศจรรย บรรดาเทวดานางฟาทุกทานตางคนมาโปรยปรายดอกไม 
มาบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยดอกชบา คนจะไปหากัน ตองลุยไปลุยมาถึงเขา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัส อานิสงสของการบูชา 2 ประการ กลาววา อานันทะ 
ดูกร อานนท การบูชานี่มี 2 อยางคือ 1. อามิสบูชา 2. ปฏบัิติบูชา การที่เทวดาโปรยปรายดอกชบาลง
มาก็ดี บรรดาประชาชนกด็ี เอาดอาไมธูปเทียนมาบูชาตถาคต อยางนี้ช่ือวาเปน อามิสบูชา ดีจัดวามี



อานิสงสเลิศ สามารถยังผลใหเกิดในกามาวจรสวรรคได คือ อามิสบูชา นี่ ถาบูชาไมเปนไดผลแค
กามาวจรสวรรค เปนเทวดาได ถาบูชาเปนแลวเปน ปฏิบัติบูชา ไปดวยก็ถึงนิพพานได 

แลวองคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา อามิสบูชา ดแีล แตทวาสู ปฏิบัติบูชาไมได แตทวาท้ัง 
2 ประการนีไ้ซรก็ตองควบคูกันไป สําหรับ ปฏิบัติบูชา นั้น 1. ขอใหทุกคนรูจักการ ใหทาน เปนการ
ตัดโลภะ ความโลภ 2. รูจักการ รักษาศีล คือมีเมตตา กรุณา เปนพื้นฐาน เปนการตัดความโกรธ 3. 
สามารถ เจริญภาวนา วิปสสนาญาณ ใชเปนญาณพิจารณาวา รางกายของเรานี้ความจริงมันไมใชเรา
ไมใชของเรา และไมติดในรางกายของเราดวยไมติดในรางกายของบุคคลอ่ืนดวยไมติดในวัตถุใดๆ 
ในโลกดวย อยางนี้จะชวยใหทุกคนไปนพิพาน 

หลังจากนัน้แลว องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็นพิพานในเวลา
ใกลรุง ขอเลาลัดๆ นะท่ีนําเลาเร่ืองนีม้าแสดงแกบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายเพราะวนันี้ทุกทาน
ทําบุญปรารภความตายเปนเหตุ ก็มาเลาเร่ืองขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐวา แมแต
พระพุทธเจากย็ังตองนิพพาน รางกายมันก็พังคือคําวาพระพุทธเจาจริงๆ นี่ไมใชอยูท่ีรางกาย ถา
รางกายเปนพระพุทธเจาจริงๆ ก็ตองเปนพระพุทธเจามาต้ังแตวนัเกดิ แตความจริงรางกายนี่เปนท่ี
อาศัยของพระพุทธเจาเทานัน้ คําวาพระพทุธเจานั้นก็คือความบริสุทธ์ิของจิต เรียกวา จิตท่ีบริสุทธ์ิ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายพึงเขาใจในตัวเองจงอยาเมาในชีวิตจงอยาคิดวา
คามตายจะมาถึงเราในวันพรุงนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําไว
อยางนี้วา ทุกคนจงคิดถึงความตายวา เราจะตองตายวันนีไ่วเสมอ จะไดมีความไมประมาท 

ในวนัหนึ่งองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ก็เคยไดเรียก พระอานนท เขามาถาม พระอานนท 
นั่นนะ เปนพระโสดาบัน ทานถาม พระอานนท วา อานนัทะ ดูกร อานนท เธอนึกถึงความตายวนัละ
กี่คร้ัง พระอานนท ก็บอกวา นึกถึงความตายประมาณวนัละ 7 คร้ังพระพุทธเจาขา สมเด็จพระบรม
ศาสดาก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ยงัไกลเกินไป หางมาก ตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจ
เขาออก 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาระลึกถึงความตายอยูและก็จิตใจมีความเคารพในองคสมเด็จ
พระบรมครู พระพุทธเจาตรัสวาท่ีไหนมีความสุข มนุษยโลกหรือ พระพุทธเจาก็บอกวาไมมี
ความสุข เทวดาหรือพรหมก็มีความสุขไมจริง ท่ีพระพุทธเจาแนะนําบรรดาทานพทุธบริษัทชายและ
หญิง ก็คือนิพพานโดยเฉพาะ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลาบําเพ็ญกุศลเขาใจในตนวาพอเราเกดิเปนคน
อีกกี่ชาติ มันกทุ็กขอยางนี ้ถาเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมันก็สุขช่ัวคราว ต้ังใจไปนิพพานดีกวา จริยา
ท่ีจะไปนิพพานเปนของไมยาก คือ 



1. ตัดโลภะดวยการใหทานหรือจาคานุสสติกรรมฐาน คิดไววาจะใหทานอยู
เสมอ และไมโกงใคร โลภะมันกห็มดไปจากจิต ความขยันไมใชความโลภ
ความดลภตองการเปนการโกง 

2. พยายามตัดโทสะดวยความเขาใจจริงซ่ึงกันและกัน มีจิตเมตตากรุณา คือ
สงสารอยูเสมอ มีความรัก มีความสงสาร 

3. การตัดความหลงดวยความเขาใจจริง ตามผลของรางกาย วารางกายของคน
ทุกคนเกดิแลวมันก็ตองแก แลวก็เจ็บ แลวก็ตาย ไมติดรางกายของบุคคลอ่ืน 
หรือวาติดวัตถุธาตุใดๆ เรากไ็ปนิพพานได 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย แสดงพระธรรมเทศนามาวาไปวามาประเดีย๋วมันจะ
เลยเวลา (เทปหมดเพียงนี)้ 



พระธรรมเทศนา เร่ือง เปรตญาติพระเจาพิมพิสาร 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดท่ีี 15 เมษายน 2525 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตังติ 
ณ โอกาสนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมรณาคาถา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรง

องคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย มาพรอมใจกันบําเพ็ญกุศลประจําวัน
สงกรานตเปนวันท่ี 3 วันนี้ เม่ือตอนเม่ือกีน้ี้บรรดาทานทายก ไดพาบรรดาทานพุทธบริษัทถวายทาน 
ใชคําวา มตกภัตตานิ คําวา มตกะ นี้ก็แปลวา ผูตายเปนอันวา ทานท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย
บําเพ็ญแลวในวันนีเ้พื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูตายและก็การบําเพญ็กุศลนั้นไซรบรรดาทาน
พุทธบริษัทท้ังหลาย บุญกุศลท่ีจะถึงไดแกผูตายก็หมายความวา มีความจําเปนอยางยิง่ท่ีบรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิง ท่ีบําเพ็ญกุศลจะตองเปนคนท่ีมีบุญกอน เพราะวาบรรดาผีท่ีตายแลวนั้นไมมี
โอกาสที่จะโมทนาไดโดยเฉพาะหรือรับผลบุญไดโดยเฉพาะหรือรับผลบุญไดโดยเฉพาะ 

ผีท่ีจะพึงรับบุญกุศลได ตองอาศัยผูบําเพ็ญกุศลท่ีมีชีวติอยูนี่ทุกคนมีบุญเม่ือทุกทานทําบุญ 
มีบุญแลว ตอเม่ือต้ังจิตต้ังใจอุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูตายเขาท้ังหลายเหลานัน้ จะไดจากบรรดา
ทานท้ังหลายที่บําเพ็ญนี้ดีประการหนึ่ง กร็วมความวา การทําบุญนี่ขอใหทุกคนทําบุญ ใหเกิดบุญ
เกิดกุศล มิฉะนั้นแลวบุญและกุศลท่ีบุคคลทําแลวไมได ผีท้ังหลายก็ไมมีโอกาสโมทนา เพราะวา
บรรดาผีท้ังหลายทานทราบดวีา ถาอารมณใดของบุคคลใดเปนกุศล ก็โมทนาแลว ก็จะมีความสุข ถา
หากวา อารมณของเราไมเปนกุศล เราโมทนาแลวก็มีทุกข เขาไมตองการ 

อยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายทําบุญกันท่ีบาน บางบานข้ึนไปแลวไมเห็นบุญเลยก็
มี นะยายอวนนะ แตบางทีบางบานข้ึนไปแลวก็เหน็บุญมหาศาลอยางตามบานตางๆ กอนท่ีจะทําบุญ 
พระจะสวดมนต ก็กลาวการบําเพ็ญกุศลดวย สัคเค กาเม จะ รูเป คือชุมนุมเทวดาเปนตน ลงทายวา 
ธัมมัสสวนกาโลอยัมภทันตา ตอนลงทายกห็มายความวา ตองการใหเทวดามาฟงธรรมจากพระสวด 
แตทวาถาบานนั้นทําบุญเปนเทวดาก็มา ถาบานนั้นทําบุญไมเปนบุญ เทวดากไ็มมา อยาเขาใจวาถา
ข้ึน สัคเค กาเม จะ รูเป แปลวา เทวดาจะมาเสมอไป 

ก็เปนอันวา การบําเพ็ญกุศลนี้ไซร ของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายจะทําบุญท่ีวดัก็ดี จะ
ทําบุญท่ีบานกด็ี ใหต้ังเจตนาของเรานี้เปนมหากุศลอันดบัแรกขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน กอน
จะทําบุญจะทํากุศลอยาใหมีบาปเขามากั้นหนาถามีบาปก็หมายความวา วันนีจ้ะทําบุญบาน ฆาหมู 3 
ตัว ฆาควาย 1 ตัวกอนใชไหม อารมณมันก็เปนอกุศล ถาอกุศลเขากอนกุศลก็ไมเขา การทําบุญวนั
นั้นไมมีบุญเลย ถาหากวากอนท่ีทําบุญทํากุศล สําหรับบรรดาทานพุทธศาสนิกชนจะพึงทํากนั 



หมายความวา ทางโลกไมใหซํ้า ธรรมไมใหเสีย กห็มายความวา ทําคราวน้ีใหมันดีท้ังโลกและก็ดีท้ัง
ธรรม 

นั่นกห็มายความวา กอนท่ีจะทําบุญกุศล อันดับตน จงอยาใหมีบาปติดตัวหรือจิตใจ 
หลังจากการบาํเพ็ญกุศลแลวไซร หลังจากนั้นจะเล้ียงดกูนัประการใดเปนเร่ืองของบาป ก็ทําเปนคน
ละตอน อยางนี้บุญกุศลจะปรากฏ เม่ือกี้นี้ทานหัวหนาทายกอาราธนาบอกวา มัตตกภตัตานิ 
หมายความวา วันนี้เปนวันสงกรานตบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตองการบําเพ็ญกุศลเพ่ือใหทุก
คนอุทิศสวนกศุลใหแกทานผูตาย และความจริงทานผูตายมีโอกาสที่จะโมทนาไดยากเต็มที ไมใชวา
ทําบุญทุกวัน อุทิศสวนกศุลทุกคร้ัง แลวทานท้ังหลายเหลานัน้จะพึงได ถาเขาทําตัวเขาไมดไีซร 
โอกาสที่จะไดก็แสนจะยาก 

อยางในสมัยเม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังทรงชีวติอยู ในลําดบันั้นองคสมเด็จพระ
บรมครูไดปรารภ เปรตญาติ พระเจาพิมพิสาร เปนพระญาติของ พระเจาพิมพิสาร แตความจริงเปต
รญาติของ พระเจาพิมพิสาร นี้ตองถอยหลังจากพระพุทธเจาองคนี้ไปอีกนานแสนนาน ผาน
พระพุทธเจามาหลายองค คิดวา 

มีในคร้ังหนึ่งปรากฏวา มีลูกของพระมหากษัตริย 3 ทานท่ีมาเกิดเปนชฏิล 3 พี่นอง คือ อุรุ
เวลกัสสป เปนตน เวลานัน้ทานท้ัง 3 คน เปนลูกของกษัตริยไปทําการปราบปรามขาศึกสําเร็จ
เรียบรอย ตามความตองการของพระราชบิดาเม่ือกลับเขามาแลวพระราชบิดาเม่ือกลับเขามาแลว
พระราชบิดากใ็หพรวาความดีของเจาท้ังสามคนนี้ ตองการอะไรบอกพอมา พอจะให และเวลานั้น
ปรากฏวา พี่ชายคนใหญของทานท้ังสามบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพทุธเจา และก็เขา
มาโปรดพระราชธิดาในพระราชนิเวศน พระราชบิดากข็อพรวาเวลานี้ หมอมฉันเปนคนแก ใน
ระหวางท่ีหมอมฉันยังมีชีวติอยูนี้ ขอองคสมเด็จพระชินศรีจงอยารับทามจากผูใดหมายความวา ใคร
เขาไปนิมนตท่ีไหน ใครเขาเปนเจาภาพ ขอใหพระพุทธเจาจงอยารับ เพราะทานแกแลวจนกวาทาน
จะตาย พระพทุธเจาซ่ึงเปนลูกชายก็ทรงรับ ฉะนั้นการถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และพระอรหนัตท้ังหลาย จึงเปนหนาท่ีของกษัตริยแตผูเดียว ซ่ึงเปนเจาภาพใหญ แตทวาถาคน
ท้ังหลายจะมาพลอยทําบุญดวยทานก็ไมหาม แตขอใหฐานะท่ีความเปนเจาภาพอยางเดียว 

เวลานั้นเม่ือลูกชายท้ัง 3 คน ไปปราบขาศึกกลับมา เม่ือพระราชาบิดาใหพรวา ตองการ
อะไรก็จงขอพอจะให ทานท้ัง 3 คนนั้น จึงขอพระจากพอวา นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ลูกท้ัง 3 คน
ขอพระทานพอขอเปนเจาภาพเล้ียงพระพุทธเจากับพระสงฆคนละ 3 เดือนตอนน้ีพอไมชอบใจแลว 
แยงบุญใชไหมทานพอก็เลยบอก เอะ นี่ขาใหอยางอ่ืนนีห่วา ขาไมใหอยางนี้นี่ ฮี โกง เพราะขออยาง
นั้นไมได ขอไปขอมา ขอมาขอไป ผลท่ีสุดลดลงมาเหลือคนละเดือน พอใหเม่ือลดลงมาเหลือคนละ
เดือน พอใหกห็มายความวา ท้ัง 3 คนนี่จะได 3 เดือน ฉะนั้นทานท้ัง 3 จึงลาพระราชบิดาวา 3 เดือน
นี้ขาพระพุทธเจาขอลาบวชเณรสมาทานศีล 10 



ขณะท่ีบวชเณรตอนนั้น พระเจาพิมพิสาร เปนนายบัญชี คือเปนสมุหและเปนผูใหญ ในวัง
นั้น ทานจึงส่ังนายบัญชีวานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เจาจงจัดเงินทองสวนท่ีเปนของเราเล้ียงดูคน
ท้ังหลายท่ีอยูในวังกด็ี คนยากจนท่ีมาเฝาองคสมเด็จพระชินศรีก็ตาม ใชเงินของเราเล้ียงท้ังหมด
ทําอาหารเล้ียง และก็เวลาเขาก็ดี เวลาเพลก็ดี เจามีหนาท่ีจับจายใชสอยการเงินท้ังหมดนี้เล้ียง
พระสงฆในพระพุทธศาสนาท่ีประชุมกัน 

แตความจริงเวลาน้ัน พระประชุมกันเปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมนั้นมากมาย
นับแสน เพราะวาพระพุทธเจาไมมีโอกาสจะไปไหน อยูท่ีเดีย๋วใครบวชท่ีนั่นบวชแลวก็อยูท่ีนั่น 
บวชแลวก็อยูท่ีนั่น มีพระนับแสน ก็มีการจับจายใชสอยมาก คนท่ีในวงัของทานท้ัง 3 มีอยูมากก็จริง
แหล แตวาไมพอใช ไมพอกาํลังไมพอท่ีจะเล้ียงคนเล้ียงพระท้ังหลายได 

ฉะนั้น พระเจาพิมพิสาร เวลานั้น เปนนายเสมียน หรือเปนนายบัญชีหรือเปนสมุห จึงไดส่ัง
ใหบรรดาพวกญาติท้ังหลายจากคนท่ีมีการคลองในการงานโดยเฉพาะอยางยิ่งงานครัว มาชวยกัน
ทําบุญเล้ียงพระ ก็เปนการพอดีเหลือเกนิบรรดาญาติท้ังหลายเหลานั้น ก็ตางคนตางกเ็ปนคนยากจน 
อาหารดีๆ เขาก็ไมคอยจะมีกนิ เพราะฉะน้ันเวลาเขาทําของเล้ียงพระกอนท่ีพระจะฉัน เธอก็หยิบกนิ
เขาไปเสียบาง เวลาพระฉันแลวเสร็จปรากฏวา เขาบอกวาของท้ังหลายเหลานี้เล้ียงตน เธอก็อาง
เหตุผลวาของเหลานี้จะใหถูกบาง ใหหลานบาง ใหคนแกบางแตความจริงนําไปกินเสียเองเปน
บางสวน ผลกรรมท้ังหลายเหลานี้ คือบุคคลท้ังหลายพวกนั้นตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปน 
ปรทัตตปูชีวิกเปรต แตความจริงไมลงนรกนั้นก็บุญตัวเต็มที 

ไปเกิดเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต ส้ินเวลากาลนานเทาไรก็ไมทราบเพราะในบาลีทานไมได
บอก บอกแตเพียงวาถอยหลังจากกัปนี้ไปเปนกัปท่ี 91 รวมกัปนีด้วย 92 มีพระพุทธเจาองคหนึ่งตรัส
ข้ึนมาในโลกคือ มีนามวา พระปทุมุตตระ จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว กราบทูลใหทรง
ทราบวาบรรดาพวกขาพระพทุธเจาท้ังหลายน้ี อดขาวอดน้ํามานานแสนนาน นับปริมาณกัปไมได 
ขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไดโปรดขาพระพุทธเจาใหมีขาวมีน้ํากนิดวยเถิดพระเจาขา 

สมเด็จพระบรมศาสดาผูมีนามวา พระปทุมุตตระ ก็พจิารณาดวยอํานาจพระพุทธญาณก็
ทรงทราบดวยกําลังของพระพุทธเจาวาเราเองก็ไมสามารถจะชวยไดเพราะกรรมของเปรตท้ังหลาย
เหลานี้สนองอยู สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบตอไปวากัปนี้ไมนับ นบัตอไปกัปหนา ต้ังแตกัปหนา
เปนตนไป 91 กัปจะมีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีนามวา พระสมณโคดม อุบัติข้ึนในโลก 
แลวในเวลานัน้นายเสมยีนจะมาเกดิเปน พระเจาพิมพิสาร บรมกษตัริย ในเม่ือพระบาททาวเธอ
บําเพ็ญกุศล แกองคสมเด็จพระทศพล แลวอุทิศสวนกุศลใหเปรตท้ังหลายเหลานี้ จึงจะมีสิทธิ
โมทนา 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ความจริงแลวเปรตเขามี 12 ระดับ 
ดวยกัน ระดับท่ี 1-11 ไมมีโอกาสจะโมทนาสวนกุศล มีความลําบากมาก ระดับท่ี 12 นี่เขาเรียกวา 
ปรทัตตปูชีวิกเปรต หมายความวาเปรตพวกนีจ้ะทรงชีวติดวยเพราะบุคคลอ่ืนให แตไอคําวาคนอ่ืน



ใหนี้ถากรรมมันยังไมเบาพอสมควร แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังชวยไมไดเลย ใครจะ
ชวยได 

ฉะนั้นบรรดาเปรตท้ังหลายนั้น เม่ือฟงองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวานับกัปนีอี้กกัป 
ตอไปขางหนาอีก 91 กัป จะมีพระพุทธเจาอุบัติข้ึน พระเจาพิมพิสาร จะอุทิศสวนกุศลใหเธอก็ดใีจ 
คิดวา 91 กัปขางหนา เหมือนกับวนัพรุงนี้ แตเวลายาวนานเหลือเกิน แตเธอนกึวาเร็ว ตอมาเม่ือกัป
ส้ินไปแลว 90 กัปเปนกัปนี้ เปนกัปท่ี 91 พระพุทธเจาองคแรกเกดิข้ึนในกัปนี้นามวา พระกกสันโธ 
และองคท่ี 2 พระโกนาคมน องคท่ี 3 พระพุทธกัสสป เธอเปรตท้ังหลายเหลานั้นก็เขาไปเฝา
พระพุทธเจาท้ัง 3 องควา เม่ือไรขาพระพทุธเจาจึงจะไดกินขาวกินน้ําสักที พระพุทธเจาท้ัง 3 องคนี้ก็
ตรัสวา ยังกอนเธอท้ังหลาย ตองรอองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทรงพระนามวา พระสมณโดคม 
อุบัติข้ึนมาเสียกอน 

นี่เห็นไหมบรรดาทานพุทธบริษัท ตายแลวมันหากินยาก เขาใหแตโอกาสท่ีจะกนินะไมได
กิน ตอมาเม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก พระเจาพิมพิสาร มี
ความเล่ือมใส อาราธนาองคสมเด็จพระจอมไตรใหอยูใน พระเวฬุวันมหาวิหาร แลวก็ทานก็ถวาย
ทานแกองคสมเด็จพระพิชิตมารเปนประธานแลวนอกจากนั้นก็มีพระอรหันตบาง ไมใชอรหันตบาง 
ถวายทานเปนประจําทุกวันบรรดาเปรตท้ังหลายเหลานัน้ก็มายนืลอมวังอยูทุกวันเหมือนกัน ต้ังใจวา
เม่ือไร พระเจาพิมพิสาร จะอุทิศสวนกุศลให เม่ือรอนานวันเขาทนไมไหว คืนหนึ่งจึงสงเสียงรอง
กองไปท้ังปราสาท เปนเหตุให พระเจาพิมพิสาร มีจิตใจหวั่นหวาดไมทราบวาเปนเสียงอะไร 

ในตอนเขาจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่ี พระเวฬุวันมหาวิหาร กราบ
ทูลใหองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงทราบวาเม่ือคืนนี้ไมทราบวาเปนเสียงอะไร เขารองกองไปท้ัง
ปราสาท สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระ
มหาบพิตรพระราชสมภารเสียงท่ีรองเม่ือคนน้ีนั้น ไมใชเสียงใครเปนเสียงญาติของพระองคในสมัย
โนนพระองคทรงเลาเร่ืองตามท่ีกลาวมาแลวใหฟง วาเขาคอยมาส้ินระยะเวลา 91 กัปแลวก็มาลอม
พระราชนิเวศนเขตพระราชฐานอยูตลอดเวลา คอยโมทนาสวนกุศลแตวาพระมหาบพิตรเม่ือบําเพ็ญ
กุศลในเขตขององคสมเด็จพระทศพล มีพระพุทธเจาเปนประธานแลว แตวาไมเคยอุทิศสวนกุศลให 
พระเจาพิมพิสาร ก็ถามวาจะทําอยางไร พระพุทธเจาก็บอกวา ถาถวายขาว ถวายน้ํา ถวายภตัตาหาร
แลวก็ต้ังใจอุทิศสวนกุศลใหก็ใชได 

เปนอันวา วนันั้น พระเจาพิมพิสาร จึงไดอาราธนาองคสมเด็จพระจอมไตรพรอมไปดวย
พระสงฆสาวกท้ังหมด เขาไปรับภัตตาหารในพระราชนิเวศนเขตพระนครเปนการถวายเปนกรณี
พิเศษ 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐโมทนาเสร็จเรียบรอยแลว พระเจาพิมพิสาร ก็อุทิศ
สวนกุศล แตวาเวลาอุทิศสวนกุศลนั้นความจริงเติมทีเดียวในเขตอินเดียวท้ังหมดเขานับถือศาสนา



พราหมณ และก็ พระเจาพมิพิสาร ก็เปนพราหมณมากอน ก็เปนธรรมดา เพราะพราหมณเขาถือวา
เปนเพศสูง เปนพราหมณแลวก็มาเปนกษตัริย ช่ือวา กุเวรพราหมณ เดมิทีนั้น พระเจาพิมพิสาร เปน
พราหมณช่ือวา กุเวรพราหมณ ฉะนัน้เวลาท่ีจะอุทิศสวนกุศลก็ทําตามแบบวิธีของพราหมณ เพราะ
พราหมณนี่ถาเขาจะใหอะไรใคร เม่ือเขาบอกใหแลวผูรับตองแบมือยืน่เขามาขางหนา แลวผูใหก็เอา
น้ําราดลงไปท่ีมือ แสดงถึงการให การใหคน ใหสัตว ใหวัตถุ ก็เชนเดียวกัน 

ฉะนั้นการอุทิศสวนกุศลในคราวนั้น พระเจาพิมพิสาร ทานก็มีความคิดวาถาเราจะใหผีก็
ตองใชน้ําราดเหมือนกนั ฉะนั้นจึงไดทรงหยิบพระเตาทองข้ึนมาแลวกห็ล่ังน้ําทักษิโณทก คือราดลง
ไปขางหนา แลวก็ต้ังใจอุทิศสวนกุศลวา อิทัง โน ญาตินงั โหตุ นี่เปนคนท่ีอุทิศสวนกศุลเปนคนแรก
ในพระพุทธศาสนา ทานกลาววา อิทัง โน ญาตินัง โหตุ ซ่ึงแปลเปนใจความวา ขอผลบุญนี้จงสําเร็จ
แกญาติของขาพเจา เพียงเทานี้ปรากฏวา บรรดาเปรตท้ังหลายท่ีคอยมานานแสนนาน ก็ไดรับ
อนุโมทนาสวนกุศล ทุกคนมีรางกายเปนทิพย มีสภาพเหมือนเทวดา 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ถาพวกทานหวังวาถาเวลาตาย
ตองการรับอุทิศสวนกุศล ทานก็คอยไปนะ เพราะกวาจะไดกินนะ มันนานแสนนาน บางทีเราตาย
ไปแลว ไอคนท่ีรูจักเรามันกต็ายไปเสียดวย ไมมีใครชวยบําเพ็ญกุศลให ถึงแมวาเขาจะให แตถายงั
ตองเลือกบุคคลท่ีจะพึงให และโดยเฉาพะอยางยิ่ง องคสมเด็จพระจอมไตร คือพระพุทธเจา เชน 
พระปทุมุตตระ ท่ีทานเปนพระพุทธเจา บุญของทานมหาศาลแตทานก็ยังไมมีโอกาสท่ีจะใหได ให
เขาก็รับไมได แลวมาพระพทุธเจาอีก 3 องค คือ พระกกุสันโธ พระโกมาคมน พระพุทธกัสสป นี่
ทานก็เปนพุทะเจาเหมือนกนัแลวคนท่ีเขาทําบุญก็มากมายถาเขาต้ังใจจะให เปรตท้ังหลายเหลานี้ก็
ไมมีโอกาสที่จะไดรับ ตองรอคนคนเดียวคือ พระเจาพิมพิสาร เหน็ไหม เปนการยากเหลือเกนิ 

ดังนั้นเม่ือ พระเจาพิมพิสาร อุทิศสวนกุศลขอใหบรรดาเปรตท้ังหลายพวกนั้น เม่ือเขา
โมทนาอาศัยขาวอาหารก็เปนเหตุบันดาลกายเขาเปนกายทิพยมีรางกายเปนเทวดา รูปรางสวยสด
งดงามเหมือนเทวดาทุกอยาง ความจริงก็เปนเทวดาแลวนัน่เอง แตวาเปนเทวดาชีเปลือยเปนอยางไร 
ลุงอวน เทวดาชีเปลือยเปนอยางไร เปนเทวดาท่ีปราศจากผานุง ปราศจากเส้ือผาหม อะไรก็ไมมีสัก
อยางมีแตตัวเทานั้น ท้ังนีก้็เพราะอะไร เพราะวาคนพวกนี้ไมเคยถวายผาไตรจวีรหรือผาผืนใดผืน
หนึ่งไวในพระพุทธศาสนา 

คําวาผาไตรจีวร นี่ในพระพุทธศาสนาถือวาผากวาง 1 คืบ ยาว 1 คืบ เปนผาท่ีมีอานิสงสเต็ม 
ฉะนั้นคนท่ีจะถวายผาในพระพุทธศาสนานี่ถาจนจริงๆ ก็ไมตองถวายผาใหญเกินไป ซ่ึงเกินฐานะ 
แคผากวาง 1 คืบ ยาว 1 คืบ ถวายพระถือวาเปนการถวายผาไตรจีวรมีอานิสงสสมบูรณแบบ ถาหาก
วาฐานะดีข้ึนมานิดหนึ่ง จะซ้ือผาไตรท้ังไตรไมไหว ไตรท้ังไตร เวลานีมั้นหลายรอยบาท เราก็ถวาย
ผาสบงสัก 1 ตัวก็ได หรือจวีรตัวหนึ่งกไ็ด หรือสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได อังสะตัวหนึ่งกไ็ด ก็ถือวาเปน
การถวายผาไวในพระพุทธศาสนา มีอานิสงสสมบูรณเชนเดียวกนั 



ฉะนั้นเมือบรรดาเปรตท้ังหลายเหลานัน้เปนเทวดาแกผาก็ชักอายเทวดาอ่ืนหือนะ ลุงนะ นา
กลัวเวลาที่ไปหาเทวดาคนอ่ืน ก็หนัหลังไปคุยกับเขานะ (หวัเราะ) สงสัยนะ แกก็เลยใจไมสบาย คง
จะไปนึกในใจวา เม่ือไรจะมีผานุงผาหมสักที 

ตอนกลางคืนรุงจากคืนนัน้มา ปรากฏวาบรรดาเทวดาท้ังหลายเหลานั้น ก็เขาไปไหว พระ
เจาพิมพิสาร ในพระราชวเิวศน คือ พระเจาพิมพิสาร ทานยังนอนไมหลับ เทวดาท้ังหมดกไ็ปยืนให 
พระเจาพิมพิสาร เห็น แลวก็ไมพูด ขอดวยอาการดุษณียภาพ อีตอนจะเขาประตูนะ สงสัยจะถอย
หลังเขานะ ฮึ นะลุนะ ดนัเดนิหนาเขาไปกซ็วยเลย แตวาเทวดาก็ดี ผีกด็ี พรหมก็ดี พระอริยะก็ดี ถา
เขาตองการใหเราเห็นนี ่ ประตูหนาตางเครื่องผาเคร่ืองกั้นไมมีความหมาย เขายืนอยูทีไหน เราก็
สามารถจะเห็นได คือวาเขาจะบันดาลใหส่ิงท่ีบังตาเราหายไปเพราะสภาพความเปนทิพย 

แลวก็ตอนกลางคืนบรรดาเทวดาพวกนั้นมายืนให พระเจาพิมพิสาร ดู พระเจาพิมพิสาร ก็
นั่งมอง เพราะทานเปนพระโสดาบันคือ พระเจาพิมพิสาร นี้ฟงเทศนพระพุทธเจาคร้ังแรกเปนพระ
โสดาบันเลย อารมณความเปนทิพยของทานก็มี ดังนัน้เม่ือทานมองดูเทวดาท้ังหลายมายืน ทานท่ีคิด
วา เอะใครหนอนี่ เทวดาปกติเขาแตงตัวสวยๆ แตทานพวกนี้มีปริมาณเปนรอยๆ คนนี่ ปรากฏวามา
ยืนแกผาหมด ทรวดทรงผิดพรรณตางๆ เหมือนเทวดาท้ังหมด ซ่ึงไมเคยปรากฏมาในกาลกอน ก็
สงสัย 

ตอนเชาจึงไปเฝาองคสมเด็จพระชินวนใหม ไปถึงก็ถามพระพุทธเจาวาคืนกอนนะ เปรต
มันรอง แตวาเม่ือคืนนี้ปรากฏวามีเทวดาแกผามายืนใหดสูมเด็จพระบรมครูก็ตรัสวา มหาราชะ ขอ
ถวายพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร พวกท่ียืนใหดนูัน้ก็คือเปรตในคืนกอนนัน่เอง เม่ือวันวานนี้
พระองคถวายขาวและน้ําแกบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา อุทิศสวนกุศลใหแกเขา เขาก็รับ
แลว แตทวาคนพวกนี้ ไมเคยถวายผาไตรจวีรไวในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกวองคกอน 
ฉะนั้นเม่ือรางกายเปนเทวดาก็เลยเปนทิพย แตรางกายผาผอนทอนสไบจงึไมมี 

พระเจาพิมพิสาร จึงถามองคสมเด็จพระชินศรีวา ทําอยางไรถึงจะมีผาผอนทอนสไบ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ถวายไตรเดียวหรือผาช้ันเดียวก็ได แลวอุทิศสวนกุศลให
เขาจะมีความสุข ท่ีมีเคร่ืองแตงตายอันเปนทิพย พระเจาพิมพิสาร ก็ทําตามนั้น คือนมินตองคสมเด็จ
พระภาวันตพรอมดวยพระสงฆท้ังหลายไปรับภัตตาหารในพระราชนิเวศน แลวกท็รงถวายผาไตร
จีวรแกพระพุทธเจามีพระสงฆเปนท่ีสุด อุทิศสวนกุศลใหบรรดาเทวดาชีเปลือยท้ังหลาย ตางคนตาง
ก็มีเคร่ืองแตงกายอันเปนทิพย ก็รวมความวา เม่ือเขามีความสุข เทวดานี่ ผีนี่ ถาเขามีความสุข เขาไม
รบกวนบุคคลผูใด 

เปนอันวาวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย ต้ังใจถวายทานเพ่ือผูตาย ก็ขอไดโปรด
จงจําไวดวยวา ถาเราจะตาย หวังจะใหบุคคลอ่ืนชวยนะ อยาหวังมันเลย ถาหากวาหวังก็จะเปนแบบ
นี้นะแหละ คือวากวาท่ีเราจะไดจากผูท่ีใหถาเราตายไปชาตินี้ในกัปนี้ อาจจะไปอีกหลายๆ กัป หลาย
รอยกัป หลายแสนกัป อยางเปรตท่ีเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต นี่ใหจะพึงรับก็ได ท้ังนี้เพราะอะไร 



เพราะผูท่ีจะรับบุญได มีสวนเดียวโดยเฉพาะตามพระบาลีนั่น คือ ปรทัตตูปชีวิกเปรต ถาเราไปเปน
สัตวนรกกด็ี เปนเปรต 11 จาํพวกก็ดี ( ปรทัตตูปชีวิกเปรต นี่เปนเปรตท่ี 12 เปน 12 ช้ันดวยกัน) คือ 
1 2 3 มาถึงช้ันท่ี 11 ท่ีจะมีโอกาสไดรับโมทนา และเปนอสุรกายกด็ี เปนสัตวเดรัจฉานก็ดี ไมมี
โอกาสจะโมทนาบุญกุศล และการเปน ปรทัตตูปชีวิกเปรต นี่ก็ตองเลือกบุคคลท่ีจะพึงใหเรา ถา
บุคคลใดท่ีเคยรวมบุญบารมีกันมาในกาลกอน ถาเราตายเขาก็ตายเสียดวย ก็เลยไมมีใครท่ีจะ
สงเคราะหเรา 

และอีกประการหนึ่ง ถาบรรดาญาติท้ังหลายท่ีอยูภายหลังเวลาทําบุญเขาจะใหเรา เร่ิมตน
พอตายเสร็จเขาก็ต้ังใจทําบุญ แตกอนท่ีทําบุญ ตอโลงกอน ใชไหมลุงไอการตอโลงผีนี่มันมีกรณี
พิเศษ เขาบอกวาถาไมเมาตอโลงไมได คือพวกตอโลงเขาวายังง้ันนะ เคยเหน็เขานะ กินเหลาเมา
เกินไปตอไมไดอีก ตองใหเหลาสรางเสียกอน พอสรางแลวทํางานไมไหว ตองกนิแกเหลาหักนะ 
พอเร่ิมดวยเหลางานศพตางๆ มันจะเร่ิมดวยสุรา และคนท่ีจะไปชวยงานก็มีสุรามาก ดีไมดี กอนท่ีจะ
ฟงพระสวดพระอภิธรรมก็ดืม่เหลา ขณะท่ีกําลังสวดพระอภิธรรมก็กนิเหลาเม่ือกนิเหลา กอนท่ีจะ
กินเหลา ก็ตองฆาสัตวตัดชีวิต รวมความวา งานนั้นท้ังหมดไมปรากฏวามีสวนท่ีเปนกุศลเลย เปน
งานท่ีข้ึนดวยบาป แลวบุญก็เขาไมไดจนกวาจะส้ินงาน เม่ือทํางานเสร็จเรียบรอยแลว อุทิศสวนกุศล
ใหแกเราท่ีตายเราก็ไมรับซิ รับบาปเม่ือไร เราลงนรกเม่ือนั้นนี่ ใชไหม 

เปนอันวา ถาเราเปนผี เรากต็องอดตอไป จนกวาจะพบคนท่ีมีกําลังใจเปนกุศลจริงๆ คืองาน
นั้นท่ีทําบุญไมมีบาปผสมอยางหนึ่ง แลวกใ็นประการท่ีสองตองเปนบุคคลท่ีรวมบุยบารมีกันมา
กอน อยาง พระเจาพิมพิสาร กับเปรตพวกนั้น แลวก็เม่ือไรละ ดไีมดีเราจะตองอดไปนานกวา
บรรดาเปรตของ พระเจาพิมพิสาร 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ทุกทานทุกคน จงต้ังใจชวยตัวเองไวเสมอ คือความจริงการทําบุญอุทิศสวนกุศลนี่เราใหเขาได ถาเขา
มีโอกาส แตบุญท่ีเราทําท้ังหมดจะปรากฏวาอยูกับเราเต็ม 100 เปอรเซ็นต มันไปหมดไป ฉะนั้นขอ
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายจงอยาประมาทในชีวิต คิดวาชาตินีเ้ราพบพระพุทธศาสนา และกัปนี้
เปนกัปท่ีมีความดีเปนกรณีพิเศษมีพระพุทธเจาถึง 10 องค เวลานี้พระพุทธเจาลวงไปแลว 4 องคท่ี 4 
ศาสนายังอยู และยังมีสมเดจ็พระบรมครูจะมาตรัสอีก 6 องคขางหนา ถาใครเกิดมาในชาตินี้ถาลง
นรกก็ซวยเต็มที 

ถาหากวาเราไมลงนรกอาศัยบุญบารมีท่ีเราสรางหนึ่ง เปนพระโสดาบันข้ึนไปหรือวา
ประการท่ีสอง ไมไดพระโสดาบัน แตวากาํลังใจของเรานั้น กอนจะตายมีอารมณเปนกุศล และก็ไป
เกิดเปนเทวดาก็ดี ไปเกิดเปนพรหมกด็ี พระพุทธเจาจะมาอีก 6 องค องคสมเด็จพระทศพลท้ังหมด
จะมีญาณพิเศษรูบุญเกา เม่ือเราพบพระพุทธเจา แลวพระพุทธเจาทรงเทศนกระดูกบุญเกานิดเดียวก็
จะไดบรรลุอยางนอยก็เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี หรือเปนพระอรหันต แตฐานะท่ีเราเปนเทวดา



หรือพรหม เราก็จะไปนิพพาน ข้ึนช่ือวา กัปนี้เปนกัปท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเปนคนท่ีมี
โชคดีในกัปนี ้

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย จงอยาประมาทในชีวิตคิดวากัปนี้เราเกิดขึน้มาดี
แลว เราพบศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว จงรักษาความดไีว ความดีท่ีบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลายจะพึงรักษาเปนอารมณแรกนั้นก็คือ ศีล 5 ถามีศีล 5 ทรงตัว ตายแลวก็ไมตกนรก 
หรือบางทานอาจจะบอกคลองมากในศีล 5 ก็ ฝกภาวนาให ตามคําภาวนาที่องคสมเด็จพระจอมไตร
ต้ังไวถึง 40 แบบ มีคําภาวนาหลายรอยรูป ทานจะภาวนาวายังไง จะทําแบบไหนก็ได แตใหจิตใจมี
ความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กอนจะตายจะไดไมหลงตาย กอนจะตายจิตใจ
นอมถึงบุญกุศลอยางใดอยางหน่ึง ก็ไปสวรรคอยาง  ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เม่ือไปสวรรคแลว 
ตอมาไดพบองคสมเด็จพระประทีปแกวบนสวรรค อยาง ทานสุปปตฏิฐิตเทพบุตร ทําบาปไวมาก
แตวาเวลาจะตายนึกถึงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประเด๋ียวเดยีว ทานตายจากความเปนคน บุญ
กุศลท่ีทําไวนําไปสวรรคกอน คร้ันเม่ือพบองคสมเด็จพระชินวรฟงเทศนจบเดยีวเปนพระโสดาบัน 
แลวตอจากนัน้ไปก็มีนพิพานเปนท่ีไห 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย อาตมภาพแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็ขอยติุพระ
ธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพอขอต้ังสัตยาธิษฐาน
อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ขอจงอภิบาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทัทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณหากทุกทานจงประสงคส่ิงใดก็ขอใหได
ส่ิงนั้นสมความปรารถนา  



พระธรรมเทศนา เร่ือง พุทะประวัต ิ
แสดงเมื่อ 

วันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ความเปนมาแหง วันวิสาขบูชา 

เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกันมา
บําเพ็ญกุศลในวันสําคัญของพระพุทธศาสนาท้ังนี้ก็เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดย
ถวนหนา สวนใหญตางกม็าจากถ่ินแดนไกล มีความเคารพจริงในองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาบําเพญ็กุศลในวนัสําคัญขององคสมเด็จพระบม
โลกเชษฐในวนันี ้

กอนท่ีบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายจะไดสดับธรรม บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายก็
ไดบําเพ็ญกุศลสําคัญในพระพุทธศาสนาแลว การท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวแบมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสใน บุญกิริยาวัตถุท้ัง 3 ประการแลว 

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน อันนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทบําเพ็ญแลว 
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล อันนั้นบรรดาทานพทุธบริษัทก็สมาทานแลว 
3. ประการท่ีสาม องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญ
ภาวนา 

บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย โดยถวนหนาท่ีนัง่อยุท่ีน็เปนนกัเจริญสมถกรรมฐาน 
วิปสสนากรรมฐาน เปนสวนใหญ แตท่ียงัไมไดปฏิบัติเวลานี้ต้ังใจสดบัรับรสพุทธพจนเทศนา เปน
คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้จดัวาเปน ภาวนามัย ถาบรรดาทานพทุธ
บริษัทท้ังหลาย ต้ังใจปฏิบัติ บุญกิริยาวัตถุ ท้ัง 3 ประการครบถวนเพียงใด ความประสงคขององค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีตองการใหบรรดาทานพุทธ เขาถึงซ่ึงพระ
นิพพาน ความประสงคของสมเด็จพระพิชิตมารก็สําเร็จตามความประสงคจงทุกประการ 

ท้ังนี้เพราะวาคนท่ีจะเขาถึงนิพพานไดนัน้ ตองอาศัยเหตุ 3 ประการเปนการตัดรากเหงาของ
ความช่ัว คือ 

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ใหทานอยูเปนนิจ เปนปกติการใหทาน
คร้ังหนึ่งก็ช่ือวาเปนการตัดโลภะ ความโลภคร้ังหนึ่ง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงพากนัคิดไวในดาน จาคานุสสติกรรมฐาน 
ประจําใจ คิดวา โอกาสใดพอเรามีโอกาสจะสงเคราะหคนก็ดี สัตวก็ดีท่ีมี
ความทุกขได เราจะใหดวยความเต็มใจ ถายังไมมีกย็ับยั้งไวอยางนี้องคสมเด็จ



พระจอมไตรถือวาเปน จาคานุสสติกรรมฐาน จาคานุสสติกรรมฐาน คือตัวท่ี
คิดวาจะใหทานตัวนี้มีความสําคัญในการตัดความโลภ ถาจิตยังคิดอยูเพียงใด
ความโลภก็ไมสามารถจะครอบงําจิตได อันนี้เปนปจจยัใหจิตสะอาด ในดาน
ของความโลภ เปนบันไดข้ันหนึ่งท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายจะเขาถึง
นิพพาน 

2. องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาตรัสวา บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย
ตัว โทสะ ความโกรธ คําวา โทสะ ความโกรธในท่ีนี้องคสมเด็จพระมหามุนี
ตรัสวา ใหปฏิบัติในดานของ ศีล จะเปนศีล 5 ก็ดี จะเปนศีล 8 ก็ดีจะทรงอยูได
ตามท่ีตองการนี้ เพราะอาศยั เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร เมตตาความ
รักก็ดี กรุณาความสงสารก็ด ี ท้ังสองประการนี้ เปนปจจัยตัดโทสะ ถาบรรดา
ทานพุทธบริษทัทรงศีลบริสุทธ์ิไดเพียงใด โทสะท้ังหลายก็จะสลายตัวไป 

3. ถาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายต้ังใจสดบัรสพุทธพจนเทศนา อันเปนคําส่ัง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี เปนปจจยัใหเกิดปญญา หรือ
ใชปสสนาญาณจามทายของ มหาสติปฏฐานสูตร คิดวา ชีวิตหรือรางกายของ
เราก็ดี  รางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุท้ังหลายก็ด ี ท้ังหมดนี้เปน ไตร
ลักษณญาณ คือ 

1. เปน อนิจจัง หาความเท่ียงทรงตัวไมไดแนนอน 
2. ประการท่ี 2 เปนปจจยัของความ ทุกข 
3. ประการท่ีสาม อนัตตา ในท่ีสุดมีการพังสลายตัวไป เราจะไมมีจิตเยืย่ใยใน
รางกายของบุคคลเรา ในรางกายของบุคคลอ่ืน ในวตัถุธาตุท้ังหลาย ท้ังนี้
หมายความวา ถาเวลาจะตาย คิดเสียวาถาตายเม่ือไร ขันธ 5 ประเภทนี้จะไมมี
สําหรับเรา เราจะไมสนใจในรางกายของเราเอง เราจะไมเกิดมาอีก ในความ
เปนมนุษยกด็ี เปนเทวดากด็ี เปนพรหมก็ดี ส่ิงทีเราตองการนี้ก็คือพระนพิพาน 

ถาคิดอยางนี้ไวเปนประจําวนั จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานกจ็ะมีจิตเปน
เอกัคคตารมณนิยมพระนิพพาน เปนปกติ อยางนี้ตายแลวเม่ือไร ไปนิพพานเม่ือนั้น 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ต้ังใจจะเทศน
เร่ืองราวของ วันวิสาขบูชา นีก่ลาวอารัมพบพจนกถามาส้ินเวลา 6 นาที เห็นจะพอกนัที 

ตอนี้ไปก็จะนาํเร่ืองราว วิสาขบูชา มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทพอเปนสมควรแก
เวลา วันวิสาขะ นี้แปลวา วนักลางเดือน 6 แปลตรงตัวตามภาษาบาลี แลววนักลางเดือน 6 นี้ เปน
สําคัญขององคสมเด็จพระชินศรี 3 ประการคือ 

1. วันประสูติ พระองคทรงคลอดจากพระครรภพระมารดาวนักลางเดือน 6 



2. บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนวันกลางเดือน 6 
3. วันดับขันธเขาสูพระนิพพานก็เปนวันกลางเดือน 6 
รวมความวาพระพุทธเจามีความสําคัญวันกลางเดือน 6 สามวันดวยกันสําหรับองคสมเด็จ

พระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระสมณโคดม พระพุทธเจาของเราน้ี 
ปรากฏวา พระองคตองบําเพ็ญบารมีมาส้ินเวลา 4 อสงไขยกับแสนกัป ความจริงกัปหนึ่งกใ็ช
เวลานานมาก แตวาตองบําเพ็ญบารมีมาถึง 4 อสงไขยกบัแสนกัป กจ็ะขอเลาลัดๆ 

ตอมาเม่ือองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย คลอดจากพระครรภพระมารดาแลว เม่ือ
สมเด็จพระประทีปแกวมีอายไุด 29 ป ก็ออกสู พระมหาภเินษกรมณ คําวาออกสู มหาภิเนษกรมณ ก็
หมายความวา ออกบวช เหน็ เทวทูตท้ัง 5 คอื เด็ก คนแก คนเจ็บ คนตาย และก็สมณะ เวลานัน้ความ
จริงพระยังไมมีในโลก มีแตบรรดาพราหมณท้ังหลาย พระท่ีโกนศีรษะหมผายอมน้ําฝาดอยางนีย้ัง
ไมมี แตวาท่ีองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาทรงเห็นนะ เทวดาแสดงตนแสดงใหปรากฏ เหน็วา
องคสมเด็จพระบรมสุคต ทรงบําเพ็ญบามีมาเพ่ือเปนพระพุทธเจา 

เม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาในสมัยนั้น ยังเปน พระสิทธัตถะราชกุมาร เห็นเดก็กรู็สึกไม
แปลก เพราะความจริงคําวา เด็กนี่ เห็นอยูเสมอ ไมแปลก เห็นคนแก ตอนนี้เร่ิมจะแปลกหนอยๆ 
เพราะวาในวังของพระองคนัน้ไซร บรรดาพระราชบิดา พระราชมารดา ไมตองการใหคนแกมากเขา
ไปในเขตของพระองคเปนเพราะวามีความประสงคจะใหเปนพระเจาจักรพรรดิราช พอไปเห็นคน
ปวยหนักก็หนกัใจ เหน็คนตายก็สลดใจ ทีหลังเม่ือเห็นพระเขาแลวไซร ก็มีจิตชุมช่ืนคิดวา พระนี่
เปนผูแสวงหาในธรรม ธรรมเปนเคร่ืองพนแหงความตาย ฉะนั้นจึงไดทรงตั้งใจหนีออกจาก
พระราชฐาน คือ พระราหุล ก็เกิดในวันนัน้เหมือนกันตอนนั่งอยูในสวน ปรากฏวา มีคนเขามาบอก
วาเวลานีพ้ระชายาคือ พระนางพิมพา คลอดพระราชโอรส ปรากฏคลอดบุตรมาแลวมาเปนผูชาย 
องคสมเด็จพระจอมไตรเวลานั้นเปน สิทธัตถะราชกุมาร จึงคิดในใจวา ปุตตัง คีเว หวงลูกผูกคอ
บังเกิดข้ึนแลวหนอ 

ในวนันั้นก็ตัดสินใจหนีออกจากพระราชนเิวศน แลวกท็รงมาบําเพ็ญพรตพรหมจรรยตาม
แบบสมัยของพราหมณ ดวย อัตตกิลมถานุโยค เวลาท่ีจะออกบวชพอออกบวชใหมๆ ก็ปรากฏวา 
พราหมณในสมัยท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงคลอดจากพระครรภมารดาไดเพยีง 7 วนั 
ในตอนนั้นเขานิมนตพราหมณ 5 คนดวยกนั เขาไปดูลักษณะ พราหมณท้ัง 4 คนพยากรณวา เด็กคน
นี้ถาหากวาเปนฆราวาสจะไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราชปกครองโลก มีมหาสุมทรท้ัง 4 เปนของเรา 
หากวาไดบวชจะเปนศาสดาเอกในโลก คําวา ศาสดานี่กแ็ปลวา ครู คือวาเปนครูท่ีเกงท่ีสุด ดี่ท่ีสุดใน
โลก 

แตวาพราหมณคนสุดทาย คนท่ี 5 เปนพราหมณท่ีหนุมกวาพราหมณอ่ืนท้ังหมด มีนามวา 
โกณฑัญญะ ยกมือข้ึนมือเดยีวบอกวา เดก็คนนี้จะไดเปนศาสดาเอาในโลก และตอมาเม่ือพยากรณ
แลว พราหมณท้ัง 5 คนกม็าบอกกับลูกกับหลายบอกวา สิทธัตถะราชกุมาร เปนพระราชโอรสของ



พระเจา สุทโธทนะมหาราช ถาออกบวชเม่ือไร จะเปนศาสดาเอาในโลกเม่ือนั้น ขอเธอท้ังหลายจง
ติดตามไว เพราะวาฉันนี่แกแลว ไมชามันก็ตาย กวา สิทธัตถะราชกุมาร จะออกบวช ฉันก็ตายไป
นานแลว ใหพวกเธอจงคอยสังเกตดู ถาหากวา สิทธัตถะ ออกบวชเม่ือไร จงบวชตาม 

ตอมาพราหมณท้ัง 4 ทานก็ตาย องคท่ี 5 ไมตายเพราะเปนพราหมณหนุมเม่ือทราบขาววา 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ออกสู มหาภิเนษกรมณ ทานก็ออกบวชตาม พรอมดวยลูกดวย
หลายบรรดาหลานๆ ของพราหมณอีก 4 คน พอรวมตวักนัเขาเปน 5 มีนามวา โกณฑัญญะ เปนองค
ตน ทาน วัปปะ ทาน ภัททิยะ ทาน มหานามะ ทาน อัสสชิ ออกบวชเปนพราหมณตามพระพุทธเจา 
ปฏิบัติพระพุทธเจาเขามาส้ินเวลา 6 ป 

ตอนนั้น เม่ือองคสมเด็จพระชินศรีทรงทรมานตนตามแบบฉบับของพราหมณส้ินเวลา 6 ป 
ไมสําเร็จมรรคผล สมเด็จพระทศพลอาศัยท่ีมาบําเพ็ญบามีถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป จะไดเปน
พระพุทธเจา บุญบารมีเดิมจงึเขามาดลใจ วาการบําเพ็ญตนทางกายนี่ไมเกิดผล เห็นจะเปนทางใจ
เปนแม ฉะนัน้พระองคจึงไดทรงตัดสินใจเสวยพระกระยาหาร และก็เปนปจจัยใหบรรดาพราหมณ
ท้ัง 5 คนนั้นไมพอใจ หลีกเล่ียงไปสู ปาอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมบ
รมศาสดา ไดรับ ขาวมธุปายาส จาก นางสุชาดา มาถวาย องคสมเด็จพระจอมไตรทรงฉันแลวมี
รางกายอวนพดีีมีกําลัง 

คร้ันมาถึงวันกลางเดือน 6 จึงไดทรงอธิษฐาน คือ นางสุขาดา มาถวายในวันนั้น เอาขา 
มธุปายาส มาถวาย และกใ็สถาดทองมาใหดวย พระพุทธเจาเวลานัน้บวชนานเขา การทรมานกายก็ด ี
ไมไดใชบาตร บาตรหาย เม่ือ นางสุชาดา เอา ขาวมธุปายาส มาถวายจงึทรงรับ แลวก็มองดูหนาเธอ 
เพื่อแสดงวาของท่ีจะถายนะไมมี นางสุชาดา รูท่ีจึงบอกวา ขอถวายท้ัง ขาวมธุปายาส และก็ถาดดวย 

ความจริงท่ี นางสุชาดา เอาขาวมาถวายนัน้ เธอไมทราบวาทานองคส้ันจะเปนใคร เพราะวา
ตามปกติเธอแตงงานมาหลายป ไมมีบุตร สําหรับโคนตนไมตนใหญตนั้นท่ีพระพุทธเจานั่งอยู เปน
ตนไมมีสาขาใหญ เธอก็เขาใจวา มี รุกขเทวดา จึงไดบนกับเทวดาท่ีตนไมนั้นวา ถาขาพเจามีบุตร
เม่ือไรจะถวาย ขาวมธุปายาส เม่ือนั้น แกบน ก็พอดนีางมีบุตร เมือนางมีบุตรแลว ใกลท่ีจะตองแก
บน ก็พอดพีระพุทธเจาไปนัง่อยูตรงนั้น ตอนน้ันยังไมมีพระพุทธเจานะ ไปนั่งอยูท่ีนั่นวนัหนึ่งเธอ
คิดวา เม่ือทํา ขาวมธุปายาส เสร็จจะมาแกบน จึงให นางบุณณืทาสี มาทําปดกวาดสถานท่ีโคนตนไม
ใหสะอาด นางบุณณทาสี มาแลวนกึจะทําความสะอาดเห็นพระพุทธเจานั่งอยูตรงนั้นก็ไปบอกกับ
เจานายคือ นางสุชาดา วา เวลานี้เทวดาน่ังคอยอยูนะเจาคะ นางสุชาดา ก็ปล้ืมใจ จึงนํา ขาว
มธุปายาส มาถวายคร้ันเม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรรับ ขาวมธุปายาส มาเสวย หลายวันอยู ปรากฏ
วามีกําลังด ี

ในวนัมีกําลังด ีขาวมธุปายาส ก็หมดพอด ี วันกลางเดือน 6 ในตอนเย็นวนันัน้องคสมเด็จร
พะภควันตบรมศาสดาจึงไดนําถาดไปท่ีริม แมน้ําเนรัญชรา แลวก็อธิษฐานวา ถาหากวาขาพเจาจะ



ไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวขอใหถาดทองนีจ้งลอยสวนทวนกระแส ลอยทวนกระแสน้าํ
ข้ึนไป แตความจริงเดือน 6 นั้น เปนเดือนท่ีน้ําหลากแลวก็น้ําไหลแรงมาก เม่ือองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาทรงลอยถาดก็เปนท่ีอัศจรรย ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ําข้ึนไประยะไกลพอสมควร
แลวก็จม เม่ือจมลงไปเขาบอกวา ถาดทองน้ําไปกองคือไปซอนกันอยูท่ีลํ้าของพญานาคท่ีมีนามวา 
อาวพญากาลนาคราช 

สําหรับ พญากาลนาคราช นี่ก็เหมือนกนั ไมทราบวาทําบุญอะไรไวพระพุทธเจาจะทรง
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ 1 องค ก็ลอยถาดทองคํา 1 ถาดเหมือนกัน ถาดก็จะไปกองไปซอน
กันอยูท่ีวิมานของ พญากาลนาคราช ช้ันบาดาล แตทวา พญากาลนาคราช นี่แกนอนหลับ พอถาด
กระทบกนัดังกร๊ิกดังกร๊ิกหนึ่ง แกก็ลืมตาขึ้นมา วาอะไรนอนยังไมทันจะเต็มต่ืน นีบ่รรลุอีกองคแลว
หรือพระพุทธเจา แลวแกกห็ลับตอไป 

รวมความวา เม่ือพระองคพระจอมไตรบรมศาสดามาลอยถาดแกวสมเด็จพระประทีปแกวก็
กลับไปท่ีโคนตนโพธ์ิ ตอนนั้นมีพราหมณคนหนึ่งช่ือ โสตถิยะ เอากําของหญาตามาถวาย 8 กํา 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงรับหญาคา แลวก็ปูหญาคาลงท่ีโคนตนโพธ์ิ นั่งหันหลังใหโคน
ตนโพธ์ิ หันหนาไปทางทิศตะวันออก ทรงตั้งใจอธิษฐานวา ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ
ญาณเพียงใด เลือดและเนื้อจะเหือดแหงไปก็ตามที ชีวิตนทรียจะตักษัยก็ตาม เราจะไมยอมลุกจาก
ท่ีนี้เปนอันขาด 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถเวลาท่ีจะทํา
สมาธิวิปสสนาญาณ ควรจะตัดสินใจอยางพระพุทธเจา แตไมตองใหถึงตาย หมายความวา ถาเรานั่ง
อยูตรงนี้ อันตรายใดๆ จะพึ่งมีก็ตามที ถาหากวายังไมถึงเวลาท่ีเราจะพึงเลิกกิจนี้เพียงใด เราจะไม
ยอมลุกจากท่ีนี้ เทานั้นพอ แตความจริงแลว ไมรอใหอันตรายจะพึงมี เราจะไมยอมสมถวิปสสนา 
หรือจิตท่ีจะพนกิเลสได ตองอาศัยการไมหวงรางกายเปนสําคัญ 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จรพะภควนัตบรมศาสดาอธิษฐานแบบนั้นแลว ในยามตนองคสมเด็จ
พระประทีปแกว ก็ได ปุพเพนิวาสานุสสติกรรมญาณ คือระลึกชาติไดถอยหลังไปถอยหลังมา ใน
ชาติตางๆ ได ไมจํากัด ก็เปนความเบ่ือหนาย 

ในยามท่ีสองนั้นไซร องคสมเด็จรพะจอมไตรก็ทรงไดบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ ทิพจักขุ
ญาณ ท่ีมีความเขมแข็ง รูการตายและการเกิดของสัตว ใครจะมาเกดิมาจากไหน ทราบ ตายแลวไป
ไหน ทราบ 

ตอมาเม่ือยามท่ีสามทรงพิจารณา อริยสัจ ก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พระพุทธเจา เปนพระอรหันตองคแรกในโลก 

คร้ันภายหลังตอมาพระองคจงึทรงแสดงพระธรรมเทศนขอเลาลัดๆ นะ เม่ือพระองคสมเด็จ
พระทรงสวัสดิโสภาคย เทศนโปรดบรรดาทานพุทธบริษัทส้ินเวลา 45 ป ในวนัหนึ่ง พระองค



สมเด็จพระชินศรีอยูท่ี ปาวาฬเจดีย วนันัน้ พระยามาร เขาไปอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา 

คือวาในตอนท่ีพระองคทรงอยู มหาภิเนษกรมณ ยังจะไปไมทันถึงท่ี พระยามาร กม็าหาม
บอกวาทานจะไปไหนหรือ อีก 7 วนั ตําแหนงพระเจาจกัรพรรดิราชจะถึงทานแลว ไดเปนพระราชา
ปกครองโลก พระพุทธเจาบอกวาเราไมตองการ เราตองการความเปนพระพุทธเจา เราตองการธรรม
ท่ีเปนเคร่ืองพนจากความตาย พระยามาร ก็หลีกไป 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวัน
กลางเดือน 6 เปนพระอรหันตแลว มาร ก็มาทูลอาราธนาวามีมนตนพิพานเสียเถอะ อยูสอนชาวบาน
มีแตความทุกข เวลานี้ทานมีความสุขไปนิพพานเสียกแ็ลวกนั องคสมเด็จพระภควันตก็บอกวา ถา
หากวาบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมพรอมมูลเพียงใด เราจะยังไมนิพพาน 

ตอมาเม่ือทรงสอนมาส้ินเวลา 45 ป องคสมเด็จพระชินศรีอายุได 80 ปพอดี อยูท่ีปาวาฬเจ
ดียื ในเวลานัน้ พระยามาร เขาไปเฝาองคสมเด็จพระภควันตกราบทูลวา พระสมณโคดม เวลานี้
รางกายของทานก็แกมากแลวบริษัท 4 คือภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ก็มีพรอมมูลบริบูรณแลว
พระศาสนากมี็ความม่ันคง ควรจะนิพพานเสียตามสัญญา พระองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงขับ
มารวา ปาปมะ ดูกรมารผูมีบาป อัปเปหิ จงไปใหพนจากท่ีนี่ 

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรี ก็ทรงเรียก พระอานนท เขามาเฝาแสดงนิมิตตางๆ วา
ควรจะอยูหรือควรจะนิพพาน แตทวา พระยามาร ก็เขาครอบครองกําลังจิตของ พระอานนท ใหคิด
ไมออก พระอานนท ก็ไมทูลอาราธนาใหอยู ตอมาองคสมเด็จพระบรมครูจึงขับ พระอานนท ให
ออกไปจากถํ้าแลวก็ทรงปลงอายุสังขาร 

เวลานั้นเปนเวลากลางเดือน 3 ท่ีเราเรียกกนัวา มาฆบูชา พระองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรง
ปลงอายุสังขารวา หลังจากนี้ไปอีก 3 เดอืน เราจะนิพพานท่ีระหวางนางรังท้ังคู แหง เมืองกุสินารา
มหานคร พอพระองคสมเด็จพระชินวรทรงปลงอายุสังขารก็เกิดแผนดินไหว พระอานนท กแ็ปลก
ใจเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรทูลถามความเปนจริง พระพุทธเจาก็ทรงรับ 

หลังจากนัน้เปนตนมา ปรากฏวาองคสมเด็จพระบรมศาสดาไมเทศนเร่ืองพระสูตร หรือม
เทศนพระชาดกแกบุคคลผูใด เม่ือใครเขาไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงเทศนเร่ือง 
ศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะเปนธรรมช้ันสูงสุด 

ปรากฏวาในขณะท่ีพระพุทธเจาปลงอายุสังขาร ทานหมอชีวกโกมารภัจ ไมอยู คร้ันกลับมา
เห็นองคสมเด็จพระบรมครูรางกายซีดเชียว แสดงวามีอาการปวยมาก แตวาองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจากท็นพระวรกาย สอนบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีเขาไปหาทาน ทานโกมารภัจ ถามองคสมเด็จ
พระภควันตวาเปนโรคอะไร พระพุทธเจาไมตอบ เม่ือถาม 3 คร้ังไมตอบ ก็เลิกถามกนั ถามเกินกวา
นั้นไมได ทานจึงประกอบยาขึ้นขบวนหนึ่ง จะใหพระพุทธเจาฉัน ก็คิดวาถา พระพุทธเจาทรงฉันยา



เม็ดนี้เขาไปแลว เราจะรูไดทันทีวาพระพทุธเจาเปนโรคอะไร แลวก็จะถวายยาใหมอีกเม็ดหนึ่ง ให
หายจากโรคทันที คร้ันนํายานี้เขาไปถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจากไ็มทรงรับ ทรงคว่ํามือเสีย ไม
ยอมรับ ทานโกมารภัจ ก็เสียใจ ก็เอายานีไ่ปหยอดไวในบอนี้ 

รวมความวา เวลานัน้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวรมาก แตองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจากท็รงทรมานพระกาย เม่ือยงัทนไดก็ทนสอนบรรดาทานพุทธบริษัทตอไป คร้ันถึงวัน
ข้ึน 14 คํ่า เดือน 6 เม่ือวานนี้ เรียกวาเม่ือวานนี้ องคสมเด็จพระชินศรีจึงส่ัง พระอานนท วา อานนัทะ 
ดูกร อานนท เราจะไป เมืองกุสินารามหานคร จะไปนิพพานท่ีนั่น พระอานนทก็ทูลดานองคสมเด็จ
พระภควันตวา เมืองกุสินารา นะ เปนเมืองเล็ก ควรจะนิพพานท่ี เมืองพาราณสี หรือ เมืองราชคฤห 
เปนตน เพราะเปนเมืองใหญ 

องคสมเด็จพระจอมไตรกย็ืนยันวาเราจะไปท่ีนั่น ทรงบอกพระวาพระผูใดจะไปบางก็ไป
กับเรา พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จพระพทุธดําเนิน ทานเดินไป แตความจริงทานมี
อภิญญา ทานจะเหาะไปเม่ือไรก็ได แตทานไมเหาะ ปาวาฬเจดีย กับ เมืองกุสินารา นะ มีระยะทาง
หางกัน 120 โยชน ไมใช 120 กิโลนะ 120 โยชน โยชน 40 เสน 

พระพุทธเจาทรงนําพระเดนิไปได 60 โยชน รูสึกเหนือ่ย จิตตรัสเรียก พระอานนท วา 
อานันทะ ดูกร อานนท เธอจงปูผาสังฆาฏิลงตรงนี้ ตถาคตมีความเหนื่อยออนเหลือเกิน ตอนนี้
ปรากฏวา พระอานนท รองไห น้ําตาไหล เพราะวาระยะทางแค 60 โยชน นัน้ไซรองคสมเด็จพระ
จอมไตรเคยเดนิบอยๆ พระพุทธเจาไมเคยบนวาเหน่ือย แตวนันี้บนวาเหน่ือย ทานก็รองไหเสียใจ 

เม่ือปูผาสังฆาฏิแลว องคสมเด็จพระจอมไตรก็ประทับนั่ง แลวกลาวกับ พระอานนท วา 
อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายนํ้าเหลือเกิน เธอจงไปตักน้ํามาใหตถาคตดื่ม ตักน้ําในแมน้าํ
นั่นเอง เม่ือพระอานนทเดินไปไมทันจะถึงปรากฏวา มีเกวยีน 500 เลม กําลังขามแมน้ํานัน้ดาน
เหนือ คือแมน้าํนั้นไมลึกเปนทราย และเปนคน ขาแมน้ําไปนํ้าขุนเปนตม เม่ือ พระอานนท เห็นน้ํา
ขุนเปนตม ก็เดินกลับมาใหม กราบทูลกับองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ผูเจริญพระพุทธเจา น้ําขุนเปนตมยังตักมาไมได 

องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงบอกวา อานนท ตถาคตกระหายมาก ไปตัดมาเถอะ ตอนนี ้
พระอานนท สงสารพระพุทธเจา รองไหอีกวาระหนึ่ง แลวก็เดินกลับไป ตอนนี้เปนอัศจรรยใจวา 
เม่ือกี้น้ําขุนเปนตม แตตอนนี้น้ําใสสะอาดสนิทดีใสมาก จึงไดตักน้ํามาถวายองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา และกก็ราบทูลใหทรงทราบถึงความมหัศจรรย 

องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ถา
ใครเขามาถามจงบอกคนทุกคนวา จงอยามีความประมาทในกรรมแมแตเพยีงเล็กนอย กรรมดกี็ตาม 
กรรมช่ัวก็ตาม กรรมเล็กนอยจะใหผลเสมอแลวก็ทรงเลาความเปนมาวากรรมเล็กนอย ท่ีติดตาม
ตถาคต มาเปนกรรม ในสมัยเม่ือตถาคตเปนลูกของชาวนา ในเวลานัน้พอแมปลดควายและววัใหพน



จากคันไถ ใหลูกชายนําควายตัวนั้นไปดื่มน้ํา เขาไปข่ีหลัง ไอน้ําบอเล็กๆ บอประมาณเทารอยเทา
ควายนะ มันมีอยู 2 บอชิดกนั พอไปถึงเจาควายก็จะดื่มน้ําใส กรรมเล็กนอยเทานี้ติดตามมาเลนงาน
องคสมเด็จพระจอมไตรเม่ือไปนิพพาน 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท หลังจากนั้น องคสมเด็จพระทรงสวสัดิโสภาคยกพ็าพระ
เดินไป เมืองกุสินารามหานคร เขาไปพักท่ีบาน นายจุนท พระท่ีไปเวลานั้น ประมาณ 200,000 รูป 
ไปถึงบาน นายจุนท ก็แจงให นายจุนท ทราบวา วันพรุงนี้เราจะนิพพานท่ี เมืองกุสินารามหานคร นี ่
ท่ีระหวางนางรังท้ังคู 

นายจุนท จึงไดกราบทูลใหพระราชาในเมืองนั้นทราบ แลวก็ถวายภัตตาหารในวันรุงข้ึนใน
วันรุงข้ึนปรากฏวา นายจุนท ใชเนื้อใชหมูมาก และทําอาหารหลายอยางและอาหารท่ีมีเนื้อสุกรออน
นั้น มีเทวดา เอาของทิพยมาโปรยปรายลงมากขณะท่ีเขาทําอาหาร เชนเดยีวกับอาหารของ นาง
สุชาดา และเคร่ืองทิพยท้ังหลายเหลานัน้ปรากฏวา ถาเปนพระองคอ่ืนยอมไหว กนิเม่ือไรก็ตายเม่ือ
นั้น และก็มีธาตุนั้นปรากฏวา ถาเปนพระองคอ่ืนยอยไมไหว กนิเม่ือไรก็ตายเม่ือนั้น และก็มีธาตุของ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจารยเทานั้น ท่ีจะทรงยอยได 

เม่ือเวลาท่ี นายจุนท เอาอาหารมาถวาย พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา นายจุนท อาหารที่ทําดวย
เนื้อสุกรออนท้ังหมดจงถวายตถาคตแตผูเดียว เม่ือ นายจุนท มาถวายแลวพระองคเสวยเสร็จ ก็ส่ังให
เอาอาหารเนื้อสุกรออนฝงใหหมด ไมใหคนอ่ืนกิน เพราะคนอ่ืนกินเม่ือไรก็ตายเม่ือนั้น 

หลังจากนัน้แลวองคพระภควันตบรมศาสดามีเวลาอีกไมนาน ก็ทรงพระประชวรหนัก เปน 
โรคขันธิกาพาธ คําวา ขนัธิการพาธ นีก่็คือ ถายเปนโลหิตสดๆ เขาเรียกวา โรคลงแดง แลวก็องค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดบอกพระวา เราจะไปท่ีแทนท่ีประทับท่ีระหวางนางรังท้ังคูของ 
เมืองกุสินารา 

เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสดจ็ไปที่นั่น พระราชาในเมืองนั้นก็ดีบรรดา
ประชาชนกด็ี ก็พากันมานมัสการมาก บรรดาเทวดาท้ังหลายก็พากันโปรยปรายดอกชบามาบูชาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จนกระท่ังคนก็ดีพระก็ดี ท่ีจะเดินไปหากันนี่ ตองลุยดอกชบาประมาณ
แคเขา 

เม่ือ พระอานนท เห็นบรรดาพรหมและเทวดาบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
นั้นก็ดใีจ จึงกราบทูลใหองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบวาเวลานี้เทวดาก็ดี พรหมกด็ี โปรยปราย
ดอกชบามาเต็มบริเวณ เมืองกุสินารา มหานคร คนจะสัญจรไปไหน ตองลุยดอกชบาไป พระองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท นี่ทานปวยจะแยทานก็ยังพดูไดนะ
วา อานันทะ ดกูร อานนท การบูชาของเทวดาน่ีเปน อามิสบูชา อามิสบูชา นะเปนของดีคือ ถวายขาว 
ถวายน้ํา ถวายดอกไม ดอกไมทุกส่ิงก็ตาม แตวายังมีความดีไมเทา ปฏบัิติบูชา เพราะ อามิสบูชา นี่



เปนปจจัยใหไดเกิดเปนเทวดา ในชัน้กามาวจรสวรรค ก็จําเปนจะตองทํา แตวาถาจะทําใหถึงท่ีสุด ก็
ตองเปน ปฏิบัติ บูชา คือปฏิบัติตามคําสอน ก็ไดแก 

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน เปนการตัดโลภะ ความโลภ 
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล เปนการตัดความโกรธ 
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา เปนการตัดความหลง 
สมเด็จพระพทุธองคกลาววา ถาบุคคลใดไมประมาทในจิต คิดตัดอยูเสมอการตัดความโลภ 

ตัดดวยการใหทาน และ จาคานุสสติกรรมฐาน การตัดความโกรธ ตัดดวยความเมตตาปรานี คือ 
พรหมวิหาร 4 การตัดความหลง พิจารณาวารางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุกด็ี 
ไมมีการทรงตัว มีการสลายตัวไปในท่ีสุดเราไมตองการมันอีก อยางนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
กลาววา ปฏิบัติบูชา อยางนีมี้ผลมาก เปนปจจัยใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน 

หลังจากนัน้กป็รากฏวา มีพราหมณคนหน่ึง ช่ือ สุภัททปริพาชก ตองการจะเขามาเฝาถาม
ปญหากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอานนท ก็หามวา เวลานี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระประชวรหนัก อยาเขาไปรบกวนทานเลย ก็เปนอันวา เวลานั้นพระองคสมเด็จพระภควนัต 
ไดยนิเสียงคนพูดกันระหวาง สุภัททปรริพาชก กับ พระอานนท พระองคสมเด็จพระทศพลจึงไดมี
พระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ใหเขามาเถอะ ท่ีตถาคตตองทรมานตนมาถึง เมืองกุสิ
มารามหานคร นี้ เพราะวาตองการจะโปรดลูกคนสุดทองคนนี้ถาไมตองการมาโปรดลูกคนสุดทาย
นี้ ตถาคตก็ไมมา นิพพานท่ีไหนก็ได 

เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอนุญาตแลว พระอานนท กป็ลอยเขาไป เขาก็ถาม
ปญหา พระพุทธเจาก็ทรงยบัยั้งบอกเวลามีนอย ตถาคตใกลจะนิพพาน ปญหาของทานยับยัง้ไวฟง
เทศนดีกวา พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ็ทรงเทศนาสอนเร่ืองศีล สมาธิ ปญญา โดยยอ ทาน
ผูนั้นรับฟงไปแลวปฏิบัติช่ัวฉับพลันก็เปนพระอรหันต 

เปนอันวา พระองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เทศนแลว เวลานั้น 
เวลาเทศนอยู พระอานนท ไมไดนั่งอยูใกลองคสมเด็จพระบรมครูไปยนืเกาะสลักประตู คือกลอน
รองไหอยู พระพุทธเจาเห็น พระอานนท หายไปจึงส่ังเรียกใหมาเฝาถามวา อานนท เธอไปไหน 
ทําไมจึงรองไห พระอานนท ก็ตอบวาขาพระพุทธเจายงัเปน เสขบุคคล คําวา เสขะ นี้แปลวา ยังตอง
ศึกษา ถาพระอรหันตเขาเรียกวา พระอเสขะ คําวา เสขะ นี้แปลวา ยงัตองศึกษา ถาพระอรหันตเขา
เรียกวา พระอเสขะ พระโสดาบัน พระสกทิาคามี พระอนาคามีนี้เขาเรียกวา เลขบุคคล จะตองศึกษา
ตอไปเพื่อความเปนพระอรหันต ทานตอบวาเวลานี้ขาพระพุทธเจายงัเปนเสขะอยู เม่ือพระอง๕ไป
นิพพานไปแลว ใครจะเปนครูสอนขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจะเปนอรหันตไดอยางไร 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อานนัทะ ดูกร อานนท 
เม่ือตถาคตนพิพานไปแลว พระธรรมเทศนาท่ีเราสอนไว 84,000 พระธรรมขันธ คือส้ินเวลา 45 ป 



ธรรมและวินัยท้ังหมดนี้จะเปนศาสดาสอนพวกเธอท้ังหลาย คือหมายความวา คําสอนใดๆ ท่ี
ตถาคตเปนครูท่ีจะปกปดวาส่ิงนี้ ครูควรรูแตผูเดียว ลูกศิษยไมควรรูนัน้ไมมีสําหรับตถาคต ตถาคต
สอนหมดแลวทุกอยาง แลวก็ทรงพยากรณตอไปวา อานันทะ ดูกร อานนท เพื่อเปนการปลอบใจ
แลวก็ตรงตามความเปนจริง เม่ือตถาคตนิพพานไปแลว ตอมา พระมหากัสสป จะเปนผูเร่ิมตน เปน
ประธานในการ ปฐมสังคายนา อันนี้ความจริงเวลานั้น พระมหากัสสป ก็ไมไดเฝาอยูดวย และไมได
คุยกัน พระพทุธเจาทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวาเม่ือ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา 
เม่ือ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคายนา นั้น กอนหนาจะถึงสวางเธอจะไดเปนพระอรหันตพรอม
ไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ แลวตอไปพระธรรมเทศนาของเธอนี้ไซร จะเปนท่ีไมอ่ิม ไมเบ่ือสําหรับ
บุคคลผูฟง บุคคลใดถาฟงเทศนของเธอแลวเขาจะไมอยากใหเธอจบ อยากจะฟงเทศน มันไมอ่ิม มัน
ยังไมพอกับความตองการ 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา ก็ทรงสงบพระอารมณ คือเขาฌานสมาบัติ 
แตวา ออ ขอโทษกอนท่ีจะเขาฌานสมาบัติ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสกับ พระอานนท 
วา อานันทะ ดูกร อานนท วาจาท่ีเราสอนคนและพระมานี้มากมายเหลือเกนิ ใชเวลาถึง 45 ป 
สํานวนในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็มีมาก แตวาจะสรุปรวมคําเสนอของเราท้ังหมดมาส้ินเวลา 
45 ปนี้จะรวมไดโดยยอดวยคํานี้วา อัปปามเทนะ สัมปาเทอะ ซ่ึงแปลวา ทานท้ังหลายจงยังความไม
ประมาท ใหถึงพรอม นัน้ก็หมายความวา คนท่ีตองการดีตองการมีความสุข ตองการสวรรค 
ตองการพรหม ตองการนิพพาน ตองเปนคนท่ีไมประมาท ในดานการทําความดี และไมประมาทใน
การระมัดระวงัความช่ัว 

คือความประสงคขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ท่ีสอนมาท้ังหมดทานบอกวา ความไม
ประมาทนี้มันเปนธรรมะที่ใหญท่ีสุด เหมือนกับรอยเทาชางคือสัตวในปาท้ังหมด ถาชางไปเหยียบ
รอยลงตรงไหน สัตวทุกทานถาเหยยีบรอยลงไปก็อยูในอุงของรอยเทาชางท้ังหมด เพราะรอยเทา
ชางเปนรอยเทาใหญ ขอนีส้อนใจ ถาบุคคลใดไมประมาทในดานการกระทําความดี และก็ไม
ประมาทในการปองกันความชั่ว บุคคลประเภทนัน้ท้ังหมดก็ดีดวยกันท้ังหมด 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระบรมสุคตก็บอกวา อานันทะ ดูกร อานนท เวลานี้เปนวาระท่ี
ใกลจะถึงเวลาที่ตถาคตจะนิพพาน ขอสงบ แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงสงบไมตรัสไมเทศน 
ไมพูดกับใครหมด นอนสงบนิ่งเขาฌานท่ี 1 พักอยูในฌานท่ี 1 หนอยหน่ึง แลวไปฌานท่ี 2 ฌานที่ 3 
ฌานท่ี 4 ในรูปฌานแลวก็เขา อรูปสมาบัต ิ คือเขาใน อรูปฌาน คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญ
จายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาตนะ และก็ถอยหลังจากฌานที่ 8 ลงมาหาเน
ท่ี 1 จากฌานท่ี 1 ไปทรงอยูฌานท่ี 4 



ตอนนั้น พระอานนท ก็นั่งด ุพระท้ังหลายก็นั่งดกูันหมด ก็มี พระอนุรุทธ เปนองคเขาฌาน
ตาม เพราะวาองคอ่ืนเขาฌานตามไมได ฌานไมละเอียดพอเพราะวา พระอนุรุทธนี้เปนเลิศในดาน
ทิพจักขุญาณ 

ตอมา พระอานนท จึงเขาไปถาม เพราะวาเวลาท่ีพระพุทธเจาเขาฌานนั้นนิ่งสนิทดี มีอาการ
ลมหายใจก็รูสึกวาเกือบจะไมมี มองดูแลวคลายกับคนตาย พระอานนท จึงเขาไปสะกดิตาม พระอุนุ
รุทธ วา เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานพิพานแลวรึยัง พระอนุรุทธ ก็
บอกวา เวลานีจ้ิตต้ังอยูท่ีฌานท่ี 1 เวลานี้อยูฌานท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ตามลําดับ ต้ังอยูตรงไหนก็บอกมาแลว
ในท่ีสุด พระอนุรุทธ ก็บอกวา เวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอยูในฌานท่ี 4 

พอใกลจะเวลาไดอรุณ องคสมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จดับขันธเขาสูพระปรินิพพาน 
เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนีเ้ทศนนานกวาธรรมดาปาเขามา 40 นาที เลายอท่ีสุด
อยูแลวนี่ ก็รูสึกวาเทศนมาก  

เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษทัผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตางคนตางมา
กันจากแดนไกลมาก อุตสาหมารวมมาต้ังใจมาสดับรับรสพุทธพจนพระเทศนา บําเพญ็กุศลรวมกัน
ในวนันี้ กเ็พราะอาศัยทุกทานมีความเขาใจวาองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
เปนพระดี ควรท่ีจะปฏิบัติตาม 

ฉะนั้นธรรมะท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทจะไดในวันนี้ก็ควรจะเปน 2 ประการคือ บุญกิริยา
วัตถุ คือ 

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน จิตคิดไววา เราจะให และก็ควรจะให
เม่ือมีโอกาส หมายความวา ถาเรามีพอใหได เราก็ให การใหอยาให
กลายเปน อัตตกิลมภานุโยค คือเปนการทรมานตัว ใหพอดีพอควร ความ
โลภจะตัดไปจากจิต 

2. องคสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล การ
รักษาศีลนี่เปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัทตัดความโกรธและ 

3. ภาวนา คําวา ภาวนา นีไ่มใชทองภาถาเสมอไป คือวาจติคิดในการตัดกิเลส 
มีกิเลสตัวไหนบางท่ีฝงอยูในใจเราหนัก ทําลายตัวนัน้ กิเลสก็ทําลาย 3 
ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

และก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตรงตามคําสอนขององคสมเด็จพระพทุธเจา 
สัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ วา ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม เราจะคิดไวกอนหลับ
และต่ืนใหมๆ ไวเสมอวา ท่ีแลวมาความโลภทําลายจิตใจเราหรือเปลา ถาบังเอิญมีข้ึนกต้ั็งใจวา ตอนี้
ไปเราจะไมยอมใหความโลภความโกรธ ความหลงมาทําลายจิตใจของเรา เราจะทําใจใหบริสุทธ์ิผุด



ผอง ใหมๆ กมี็เผลอบางเปนของธรรมดา แตไมชานาน จิตใจมันมีอาการชิน คําวา ฌาน คือ ชินกจ็ะ
ปรากฏขึ้นกับใจ 

หลังจากนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายก็จะมีความปรารถนาสมหวังตามท่ี
พระพุทธเจาต้ังใจ คือพระนิพพาน เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานอาตมาแสดงพระธรรม
เทศนามาใน นิพพานคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ (เสียงมันจะไมรอดมา 
โยมเยย) 

เทศนา วัสสาเน นวสานุกาล เปนท่ีสุดยติุลงแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ ขอทานปจจยัทานา
บดี จงพากันหล่ังหลอน้ําอุทกวารีใหตกลงเหนือพืน้ปฐพีดล และจงพากันอุทิศสวนกุศลสงไปให
เปตชนมี วงศาคณาญาติอีกเทพเจาในหม่ืนโลกธาตุมีอินทร พรหม ยมเรศเทพยดาทุกประเทศใน
แหลงหลา เม่ือเทพยดานรากรไดรับสวนกุศลท่ีทานทายิกชนแผพนไปใหแลว ในคราในคร้ังนี้ กจ็ะ
พากันช่ืนชมยนิดีปรีดา จะสมบูรณข้ึนดวยสมบัติชัชวาลาและคอยอภบิาลรักษาสรรพภัยพิบัติมิใหมี
มา ประหนึง่องคสมเด็จพระนาถวรญาณอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในสมัยท่ีพระองคทรงเสด็จ
ประทับอยูท่ีโคนใหศรีมหาโพธ์ิ ในเวลานั้นองคสมเด็จพระภควนัตไดทรงเหลียวขางซายและแล
ขางขวา ไมเหน็หมูพระประยูรญาติ มีองคสมเด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาท่ีจะคอยชวยเหลือ
พระองค ก็หาบมิไดองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงระลึกถึงพระบารมีท้ัง 30 ทัศ ท่ีพระองคผูทรง
สวัสดิ์ไดทรงกอสรางมาแตตร้ังอเนกชาต ิ และองคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดมีพระพุทธฏีกา
ตรัสเรียกนางพระธรณีวา ธรณิ ดกูร นางพระธรณีเอย เจาจะมัวนิ่งเฉยอยูใย จงข้ึนมาเปนสักขีพยาน 
ของเราผูตถาคตในกาลคร้ังนี ้ พอตรัสแลวนางพระธรณจีึงไดผุดข้ึนมา จําแลงกายเปนหญิงสาว
สวยงามโสภาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระบรมศาสดา แลวจึงกราบทูลวา ภันเต พระพุทธเจาขา 
แมแตน้ํากรวดของพระองคท่ีตกลงมาขังอยูบนมวยผมของหมอมฉันนี ้ ถาจะบีบออกก็เหน็วาจะ
มากกวาน้ําในพระมหาสมุทรท้ัง 4 เม่ือกราบทูลแลวนางพระธรณีจงึไดบีบน้ําออกจากมายผมเปน
ทะเลลงยังพระยามาราธิราช ใหพายแพไปดวยอํานาจพระบารมี นี่แลทานนริศราทานบดี แมแตองค
สมเด็จพระชินศรี เม่ือพระองคทรงกอสรางกุศลแลวในคร้ังใดและคราวใด เม่ือเสร็จแลวองคสมเด็จ
พระจอมไตรกท็รงหล่ังหลอน้ําอุทกวารี ถาวาสนาบารมีของทานยังออนจะตองเรรอนไปในวฏัฏ
สงสารก็จะไดเสวยรมยชมสมบัติท้ัง 2 ประการ กลาวคือ มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติถาวาสนา
บารมีของทานแกกลาแลว ในคร้ังใดและคราวใดก็จะไดลวงเสียซ่ึงศิวาลัยวิโมกขพมิาน กลาวคือ
พระอมตะมหาปรินิพพานตามตันติอริยประเพณีท่ีมีมา พุทธานุภาเวนะ ฮัมมานุภาเวนะ สังหานุ
ภาเวนะ ในอวสานกาลเปนท่ีสุดยุติลงแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐานอาง
คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการขอจงดล
บันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายทุกถวนหนา มีแตความเกษมสําราญทุกทิวาราตรีกาล อา
ตมภาพรับประทานวิสัชนามา ใน นิพพานคาถา ก็ขอยติุพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง 
ก็มีดวยประการฉะนี ้



จากนี้จะบอกอะไรใหใครฟงสักหนอย ถาหากมีหวิขาวกข็ออภัยดวยนะ ก็สําหรับวนันี้ แต
ความจริงบอกเอาไวแลว เฉพาะพวกท่ีอยูในกรุงเทพฯ แตท่ีอ่ืนไมไดบอก ถือวาเปนวันสําคัญของ
พระศาสนา คือวาอาตมาคิดวา ควรจะเปนการไหวครูพิเศษคร้ังใหญกันเสียท่ีหนึ่ง ก็จึงไดนิมนต 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวัดสามพระยา มาเปนประธาน แลวก็มีพระเจาคณะตางๆ ใน จังหวัด
อุทัยธานี รวมดวย แลวก็ส่ังให พระมหาวิจิตร กับ พระมหาชุน นิมนตพระเปรียญ 9 ประโยคคือ
พระท่ีจะตองบริหารพระตอไปในวันหนา อีกประมาณ 30 องค หรือเกินกวานั้นก็ได รวมความวา ท่ี
วัดอ่ืนๆ ก็มีอยูแลว 4 องค ก็ปรากฏวา เขาแจงมาบอกวาพระในกรุงเทพฯ จะมาอีก 40 เศษ แลวก็
พระท่ีนี่อีก 10 กวาๆ 

วันนีเ้ราไดถวายสังฆทานกนัประมาณเกือบ 100 องค ใครยกมือสาธุมานี่ขอสตางคนะ แลว
ก็กราบถวายสังฆทานเกือบ 100 องค นี่ก็จะถวายผาไตรเหมือนกนัหมดท้ังพระท้ังเณร และพระ
อาคันตุกะ ก็สําหรับปจจยัท่ีจะถวายพระเฉพาะพระท่ีนมินตมานะ พระอาคันตุกะ อาจจะตองลดไป
บาง เพราะวาปจจัยอาจจะไมพอ อาศัยปจจัยท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายตามอัธยาศัย มาเม่ือ
คราวท่ีไปกรุงเทพฯ ท่ีแลวมา ไดสตางคมา 100,000 เศษๆ ตามอัธยาศัยนะ กเ็ลยมาต้ังทุนทําบุญใน
วันนี ้ คือ 1.  เล้ียงพระแลก ็ 2.  ขอเอาของถวายพระ กจ็ะถวายพระองคหนึ่งท่ีนิมนตมาเฉพาะพระ
นิมนตมาถวาย พระองคละ 1,000 บาทนะ นี่เงินของทุกคนท่ีนั่งอยูท่ีนี่ ถวายพระองคละ 1,000 บาท 
สําหรับ สมเด็จวัดสามพระยา นี่กจ็ะขอสมทบสรางกําแพงแกวทําไปอีก 10,000 บาทสําหรับกําแพง
แกว แลวก็ไอเงินท่ีวานี้ เปนเงินของโยมทุกคนท่ีมานั่งนี่นะ ไมใชของอาตมา ใชไหม ก็เปนอันวา 
วันนี้ของถวายพระก็อยูในเกณฑไมแนนกัอาจจะถึง 100,000 บาท 

แลวก็ผาไตร ผาไตรท่ีจะถวายวันนี้จะเปนผาไตรท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัถวาย
สังฆทาน แลววนันี้ก็ถวายพระท้ังหมดเปนสังฆทาน ฉะนั้นทานเจาของผาไตรเอากําไร 2 ช้ัน ใช
ไหม ถวายสังฆทานมาแลวคร้ังหนึ่ง ของทานก็ไดผลสังฆทานไปแลว วันนี้ถวายเปนมหาสังฆทาน
ทานก็ไดอีกคร้ังหนึ่ง 

สําหรับจตุปจจัยท่ีบําเพ็ญตามอัธยาศัยท่ีแลวมา นั่นก็ทานไดอานิสงสสวนหนึ่งแลว แลวก็
มาคราวนี้ก็ไดรับอานิสงสอีกคร้ังหนึ่ง แลวก็ขอแจงขาวอยางหน่ึงโยม วาศาลาเรานี่เล็กนะ เล็กไป
ไหมหนู เล็กไปเรอะ ออ อยากใหใหญขอสตางคไดไหม ออ ศาลานี่เล็กไปวนันี้เห็นจะพอดี กเ็กือบ
ไมคอยจะพอดี กฐิน 4 ปมาแลวญาติโยมข้ึนศาลาไมไดหมด 

ฉะนั้นจึงกําหนดสรางศาลการเปรียญใหมอีกหลังหนึ่ง เวลานี้ใหเขาเร่ิมขุดหลุมแลว มีเนื้อ
ท่ีช้ันละ 3,200 ตารางเมตร นี้พื้นท่ีจะทําเปนดาดฟาก็ตองคิดเปน 3 ช้ัน ทีนี้ปนี้คิดวาจะทําแค 2 ช้ัน
กอน คือช้ันลาง กันช้ันดาดฟา จุดท่ีสองเปนเนื้อท่ีท้ังหมด เฉพาะปนีน้ะ คิดวาจะทําใหทัน 6,400 
ตารางเมตร ทีนี้สําหรับศาลาหลังนี้ถาคิดเงินก็มากจริงๆ ญาติโยม หลายลาน ใชไหม แลวก็เงินก็หา
แถวน้ีละ 



เออ ก็เม่ือคืน เม่ือวานนี้บวงสรวงเพื่อจะทํางานนี่ ทีแรกคิดวาจะต้ังราคา ตารางเมตรละ 200 
บาท เอย 2,000 บาท แตวาสมเด็จทานเสดจ็มา ทานบอกแคตารางเมตรละ 1,500 บาทพอ เวลานี้เขา
สรางกันนะ ตางรางเมตรละส่ีพันหาพัน นะ ของเราสราง 1,500 ถาหากวาญาติโยมพุทธบริษัทจะ
ทําบุญศาลาหลังนี้ดวยนะ กห็ลายๆ คนตารางเมตรก็ได คือตกตารางเมตรละ 1,500 บาทปนี้จะสราง
อยูในขอบเขตของ 6,400 ตารางเมตร แลวปหนาก็ขยายไปอีกช้ันหนึ่งคือช้ันบน จะไดเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูป ช้ันลางเปนท่ีบําเพ็ญกุศล แลวก็ยังมีบริเวณอีก 

ศาลาหลังนี้ท่ีจะสรางอยางนี้เพราะวา สมเด็จทานแจงมา ไมใชสมเด็จลวงนะ สมเด็จขางบน 
ทานบอกวา คนท่ีมาทําบุญนี่ มาถึงใหเขาน่ังยัดเยียดกันมันเม่ือยจดันั่งรถมาเขาถูกทรมานมาแลว 
แลวมาถึงก็ตองนั่งคอยกอนบําเพ็ญกุศลอันนี้รูสึกวาทรมานมาก ทานบอกกอนท่ีเขาจะทําบุญนะ 
ตองมีพักผอนกอนคือ มีท่ีพกัผอนกอนทําบุญ หมายความวา ท่ีใดท่ีเหลืออยูใหเอาเส่ือเอาหมอนไป
วางไวเขาจะน่ังก็ได นอนก็ได ทานสรางเผ่ือนะ 

ก็เปนอันวา ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัโปรดทราบวา ศาลาท่ีจะสรางใหมอยูดานหลัง
ทางโนนนะ เร่ิมขุดหลุมแลวนะ ปนี้จะสรางในข้ันเนื้อท่ี 6,400 ตารางเมตร หากวาบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทจะบําเพ็ญกุศลดวยละก็ ผอนสงก็ไดไมเปนไรนะ ไดท่ีวดันี้ชอบผอนสง 

แลวก็ประการท่ีสอง มีคนถามวา เอาเงินท่ีไหนมาสรางหองเปนรอยๆ หองนี่เอาเงินท่ีไหน
มา หนักใจไหม อาตมาก็ขอตอบวา ไมหนกัใจ เพราะวาสรางท่ีรอยหอง ก็ตามมีความรูสึกวา สราง
หองเดยีว นั่นก็คือทุกหองมีเจาของหมด เขาสงผอนมา วันนีจ้ะไดจากญาติโยม จากปทุมธานีอีก 2 
หองนั่น แตวาทานจะดาวน 50,000 นะ ดาวน 50,000 สงผอนวันละ 1 สตางคได คือหองนะ ราคา 
50,000 สงผอนเทาไรก็ไดกาํไรเทานั้น ออ ตอนนี้ก็ทราบแคนี้กอนนะ เดี๋ยวจะหิวขาวกันนะ ตอนนีมี้
อะไรไหม ประเคนพระแลวเหรอ ประเคนแลวเหรอ ออ โอเคแลว ตอนี้ไปก็ขอบรดราญาติโยม
ท้ังหลายต้ังใจรับพรนะ นั้นเขาบอกบุญกันนะ ออ โยมบอกบุญนะ หยดุสักประเดีย๋วสักนิดไดไหม 



พระธรรมเทศนา เร่ือง การปฏิบิติเพื่อพระนิพพาน 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรท่ี 5 กรกฏาคม 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัมธรรมเทศนา ในอัปปมาทคาถาเพ่ือเปนเคร่ือง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล 
เนื่องในวันเขาพรรษา การมาของบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยท่ัวหนา ก็มาจากแดนไกล
หลายจังหวัด ภาคใตถึงจังหวัดยะลาภาคเหนือถึงจังหวดัเชียงราย กแ็สดงวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลายมีความเล่ือมใสใน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ 

วันนีจ้ึงไดนําพระบาลี ท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ตรัสเปนปจฉิวาจาวา อัปปมาเทนะ 
สัมปาเทถะ ซ่ึงแปลเปนใจความวา ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาท ใหถึงพรอม พระพุทธภาษติ
นี้ องคสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแสดง ณ วนันพิพาน แตท่ีแสดงนั้นแสดงกับ 
พระอานนท เพราะวาวันเวลา เม่ือองคสมเด็จพระทศพล บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จะนิพพาน
เวลานั้น ปรากฏวา พระอานนท ยังเปน พระอานนท ยังไมไดเปนพระอรหันตยังเปนแคพระ
โสดาบัน 

แตความจริงนี ่พระอานนท นี่ เปนพระโสดาบันทนมาก เพราะตอนท่ีเขามาเฝาองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ในสมัยท่ีเปนฆราวาส เขามาบวช ยงัไมทันจะบวช องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาเทศนจบเดยีว ทานกไ็ดเปนพระโสดาบันและกไ็ดเปนตลอดกาล มาในฐานะท่ีเปน  พุทธอะ
ปฏฐาก คือเปนคนปฏิบัติพระพุทธเจา ทานใชเวลาเกือบ 40 ป ทรงความเปนพระโสดาบัน ยังไมได
เปนพระอรหนัตกับใคร คนเขามาทีหลังประเด๋ียวเดียว ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ประเดีย๋วเดียวทานก็เปนพระอรหันต แต พระอานนท อยูกับพระพุทธเจาตลอดท้ังคืนท้ังวนั 
เปนพระโสดาบันอยูตลอด อันนี้ก็เปนเร่ืองแปลกเหมือนกัน 

บรรดาทานพทุธบริษัท การบรรลุมรรคผล ก็ตองอาศัยเวลา ฉะนั้น เม่ือเวลาท่ีอง๕สมเด็จ
พระพุทธเจาจะนิพพาน ในวันนั้น พระอานนท รูสึกนอยใจและเสียใจตัวเองท่ีตัวเองอยูกับ
พระพุทธเจาเหมือนกับเงาตามตัว วนันีอ้งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจะนิพพานเสียแลว องค
สมเด็จพระประทีปแกวนพิพานไป ทานก็คิดในใจตอไปวา ใครเขาจะสอนเราใหไดเปนอรหนัต 
ฉะนั้นจึงไปยนืเกาะสลักอะไร เขาเรียกวาล่ิม สลักประตูหนาตางวิหาร ยืนรองไหอยู 

องคสมเด็จพระบรมครู เม่ือเห็น พระอานนท ก็ทราบวา พระอานนท เสียใจจึงไดมีพระพุ
ทะบัญชา เรียก พระอานนท เขามาใกลจงึไดกลาววา อานันทะ ดูกร อานนท เธอเสียใจเพราะอะไร 
พระอานนท ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ท้ังๆ ท่ีน้ําตานองหนา วาวันนี้สมเด็จ



พระผูมีพระภาคเจา จะทรงเขานิพพาน ขาพระพทุธเจานี้นั้นเปนเหมือนกับเงาตามตัวติดตาม
พระองคอยู อยูกับองคสมเด็จพระบรมครู ก็ไดแตเปนพระโสดาบัน ยังไมเปนอรหันต ถาตอไปองค
สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานิพพานไปแลว เม่ือขาดองคสมเด็จพระประทีป
แกว ใครจะสอนขาพระพุทธเจาพระเจาคะ เปนอันวา ขาพระพุทธเจาก็ไมไดเปนพระอรหันตกับเขา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดมีพระพุทธฏีกา ตรัสวา อานันทะ ดกูร อานนท เม่ือต
คาคตนิพพานไปแลว ท่ีเธอบอกวาใครจะเปนศาสดา คําวาศาสดานีแ่ปลวาครู จะเปนครูสอนเธอนะ 
ไมมีความหมาย เพราะคําวา ครูนี่คือคําสอนองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา จึงไดกลาววา เม่ือเรา
นิพพานไปแลว คําสอนของเราท่ีกลาวไว ตอไป พระมหากัสสป จะรวบรวมคําสอน ท่ีเรียกวา ทํา 
ปฐมสังคายนา คําสอนท่ีเราสอนมา 45 ป นี้ จะเปนศาสดาสนอเธอ นัน้ ก็หมายความวา ทุกคนท่ีเขา
ปฏิบัติเพื่อหวงันิพพาน ใหปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระพิชิตมาร 

และทานก็บอกวาลีลาใด ท่ีบรรดาครูบาอาจารยท้ังหมด ท่ีจะปกปดความรูและเพื่อเฉพาะ
ครูอยางเดียวไมมี สําหรับตถาคต ส่ิงใดท่ีมีความจําเปนและควรรูตถาคตสอนหมดทุกประการ และ
องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา จึงไดตรัสวา อานนัทะ ดูกรอานนท เธอจงยังความไมประมาท
ใหถึงพรอม ถาบุคคลใดมีความไมประมาท บุคคลนั้นยอมเปนพระอรหันตไดบุคคลใด มีความไม
ประมาทเพียงใด ก็ช่ือวานิพพานยอมเปนปจจัยของบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นไปนิพพานได 

และองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงไดตรัสวา อานันทะ ดกูร อานนท พระธรรม
เทศนาท่ีตถาคตสอนมา 45 ป ธรรมท้ังหมดนี้ ถารวบรวมแลวก็ได 84,000 พระธรรมขันธคือ 84,000 
หัวขอ ถายอลงมาเหลือก็เหลือความไมประมาทอยางเดียว ทานบอกความไมประมาทนี้ เปนภาวะ
ใหญ ในพระธรรมคําส่ังสอน คือเปรียบเทียบเหมือนกบัรอยเทาชาง คือสัตวในปาท้ังหมด จะมี
รอยเทาสัตวใดๆ โตเทารอยเทาชางไมมี เม่ือชางเหยยีบลงไป ปรากฏรอยในท่ีสุดถาสัตวท้ังหลายเอา
รอยเทาหยอนลงไป จะเล็กวารอยชางฉันใด บุคคลผูหวังดีในพระพุทธศาสนาน่ีก็เชนเดียวกัน 

ถาบุคคลใดไมมีความประมาท เปนการปฏิบัติความดี คือการละความช่ัวบุคคลนั้นก็ช่ือวา
ปฏิบัติตาม พระธรรมคําส่ังสอนของเรา ท่ังทุกคนครบถวนเหมือนกนั นี่นะ บรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลาย การปฏิบัติเพื่อความดี ของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ขอใหต้ังอยูในความไมประมาท
อยางเดยีว และจงจําพระบาลีท่ีองคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงพยายาม 
กลาวโทษ โจทยความผดิตนเองไวเสมอ และจงอยายุงกับจริยาของบุคคลอ่ืนคนอ่ืนใด ใครเขาจะดี 
ใครเขาจะช่ัวนัน้ มันตัวของเขา ไมใชตัวเรา 

เราพยายามดตูัวของเรา ดูจิตใจของเราไวเสมอ วาจิตใจของเราบกพรองประการใดบาง ส่ิง
ใดท่ีเราบกพรองเพื่อนิพพานส่ิงนัน้เราทําใหเต็มและก็ดูเฉพาะความบกพรอง ไมตองดูตัวดี เม่ือเรา
ไมบกพรองส่ิงใด ความดีเตม็บริบูรณเพียงนั้น เม่ือความดีเต็มบริบูรณเพียงใด เราก็เขาถึงนิพพาน
เพียงนั้น เชนเดียวกัน อยางนี้องคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดาตรัสไววา บุญกิริยาวัตถุ อยางยอคือ 



1. ทานมัย บุญสําเร็จโดยการบริจาคทาน 
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 
3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา ถาท้ังสามอยางนี้ครบถวนก็เปนอันวาทุกคน
ไปนิพพานได 

นี้จริยาท่ีจะไปนิพพานไดเพยีงใด อยางเม่ือคืนนี้ท่ีเจริญพระกรรมฐานเสร็จแลว พระทานมา
บอกวา ท่ีแกอธิบายไปเขาจําไดหรือมได มันยาวไป ทานบอกวา ใชกําลังใจโดยยอ คือวาเวลาท่ีจะ
นอนกลางวัน กลางคืนนอน คือวาเวลาท่ีตื่นอยู คิดอยูเสมอ ทําตนเหมือนคนตาย ดุสภาพรางกาย
ของเราวา ในท่ีสุดมันจะตองตายแบบคนอื่นเขาตาย คนอ่ืนเขาตายมีสภาพอยางไร เขานอนเฉยๆ ไม
หายใจ นาภาวะของเราไมมีรางกาย ถาไมมีการหายใจ ทานพุทธบริษัทท้ังหลายมันไมตางกับไม
ทอนท่ีไรประโยชนนอนเฉยๆ หาประโยชนหาอะไรไมได มันก็เชนเดยีวกับไมทอน 

แตความจริง ไมทอนมันดกีวารางกายของคน เพราะวามันทนความทรงตัวไมไหว มันก็
คอยๆ ผุไปทีละเล็กทีละนอย แตรางกายของคนไมเปนอยางนั้นคอยๆ เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
ลวงไปการทรุดโทรมของรางกายท่ีไมมีลมหายใจ ก็จะปรากฏ อันดับแรกจะมีสีเขียวข้ึนนอยๆ เร่ิม
เนาผลที่สุดความเนาก็จะพองตัวข้ึนมาทุกที ท้ังนี้เพราะวาธาตุไฟดับ ธาตุลมดับไมมีการ
ประคับประคอง ก็เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ดนิมันทนความชุมช่ืนของน้ําไมไหวก็พองตัวละลาย
ออกมาทุกทีๆ กลายเปนคนข้ึนอืด น้ําก็ไหลมาจากชองทวารตาง นัน่คือน้ําเหลืองท่ีมันเหม็นกล่ิน
มาก ในท่ีสุดเม่ือน้ําหมดไป รางกายก็เหือดแหงไปผลที่สุดรางกาย สภาพเน้ือกห็มดไป เหลือแตหนงั
หุมกระดูก ไมชานานเทาไรหนังหุมกระดกูก็หมดไป เหลือแตกระดูก กระดูท่ีเปนทอนตอๆ กันไป 
ไมชามันจะขาดเปนช้ินเล็กช้ินนอย เปนข้ันเปนตอน จมดนิ จมทรายไป ถาสภาวะของใจคิดไวอยาง
นี้ เปนปกติตามท่ีทานเทศน 

ทานบอกเม่ือคืนไมใชเทศน เม่ือคืนอธิบายกับทานพทุธบริษัทยาวไป ทานบอกทานไม
ไดมาติ ทานมาเตือนวา พดูอยางนี้คนเขาไมเขาใจ วิธีปฏิบัติทําใจเขาถึงนิพพาน ตองมองตัวเปนผี 
ตายไวเสมอ กอนหลับคิดแบบน้ัน ต่ืนข้ึนมายังไมตองลุก นั่งนอนกไ็ด แคนอนมันสลาย คิดแบบ
คิดเห็นตามนัน้ คิดตามนี้และก็รวบรวมกําลังใจ กําลังของ กุศลกรรมบถ ท้ัง 3 ประการใหครบถวน 
คือ 

1.   ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาค ทาน เพราะทานนีเ้ปนปจจยั ตัดโลภะความโลภ คนท่ี
จะไปนิพพานนี้ ตองตัด 3 ตัด คือ ตัดโลภ ตัดโกรธ ตดัหลง ทานมัยบุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
เราจะหมดความโลภ จริยาของจิตเปนอยางไร ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายฟงตามนี้ คําวา
อยากไดดวย สัมมาอาชีวะ หาเล้ียงชีพโดยชอบ ดวยความขยันหม่ันเพียร เขาไมถือวาเปนความโลภ 
เราหาไดมาดวยการชอบธรรม พระพุทธศาสนาไมถือวาเปนความโลภไอความโลภตัวหยาบน้ี 
หมายถึงความอยากไดทรัพยสมบัติ ของบุคคลอ่ืนมาโดยไมชอบธรรม อยากจะโกงเขาบาง อยากจะ



ยื้อแยงเขาบาง อยากจะเบียดเบียนเขาบาง หมายความวาทรัพยสมบัติของบุคคลใดก็ตาม ถาไดมา
โดยท่ีเจาของไมเต็มใจใหนัน้เปนความโลภ ตัวนี้ตัดท้ิงจากหัวใจ เม่ือตัดท้ิงไปแลว เรายังหวังความ
ชนะไมได ตัวชนะตองมีตอไปใหมันครบถวน 

อีกระดับหนึ่ง ก็คิดไวเสมอวา เราจะสงเคราะหบุคคลและสัตว ใหเปนสุขตามกําลังท่ีเราจะ
พึงทําได วาตอนนี้ตองระวัง อยาทําเกินกําลัง เรามีนอย เราใหนอย เรามีมาก เราอาจจะตองใหนอย 
เพราะเงินทองของเรามีความจําเปน แตวาถาเรามีเราใหไมได เรากแ็นะนําดวยวาจา วาไปท่ีโนนไป
ท่ีนี่บางที ใครเขาจะใหบาง รวมความวากาํลังใจของเรา ตองคิดไวเสมอวา ถาบุคคลก็ดี สัตวก็ดใีน
โลกน้ีมีความทุกข เขาจะสามารถปลดเปล้ืองความทุข ใหเขามีความสุขดวยทรัพยสินกําลังกาย กําลัง
วาจา และกําลังปญญาก็จะใหจิตใจ คิดใหไวอยางนี้เสมอตลอดเวลาท่ียังต่ืนอยู คือกอนหลับคิดไว 

ใหมๆ นะ เวลาต่ืนใหมๆ ก็ต้ังใจไววาเราจะสงเคราะหคนและสัตว ใหเปนสุขอยางนีท่ี้เรียก 
จาคานุสสติกรรมฐาน ไมตองไปนั่งหลับตา ถึงนิพพานกไ็ดใหม่ันคิด ใจมันจําอยู เม่ือจิตคิดอยางนี ้

จิตอีกดวงหนึง่คิดวา ถาส่ิงใดก็ตามท่ีองคสมเด็จพระบรมครูทรงแนะนําวาทรัพยสิน 
ท้ังหลายท่ีใครเขาไมให จงอยาอยากไดของเขา ถาเราไมอยากไดทรัพยสมบัติของเขาบุคคลใดไมมี 
ท่ีเขาไมใหโดยชอบทํา เราไมอยากไดเขาใหเราเอา และอีกประการที่ 2 จิตของเรานี่คิดไววาจะให
ทานอยูเสมอ อยางนี้ทานเรียกวาเปนผูมีทานบารมีครบถวนเต็มบริบูรณ จัดวาเปนคนไมมีความโลภ 
อยาลืมนะ การคาขายเขามีรานเล็กเขาก็ไปกูเงินมา ลงทุนใหเปนรานใหญ อยางนี้ยังไมถือวาเปน
ความโลภ เปนสัมมาอาชีวะ คนท่ีมีดินนอยๆ เขากห็าทางจะซ้ือท่ีดินใหมาก เพื่อเปนการประกอบ
อาชีพใหหนัก มีความขยันหม่ันเพยีรอยางนี้เปนสัมมาอาชีวะ ไมใชโกง เขาไมไดเรียกวาโลภ เขา
เรียกวาหาเล้ียงชีพโดยชอบธรรม ตองเขาใจตามนี ้

2. ท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมาร กลาววา สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ศีลเปนปจจยัให
ระงับตัดความโลภ เพราะศีลถาเรารักษาจริงๆ ตองมีคุณธรรม 3 ประการประจําใจ  

1. เมตตา ความรัก คิดวาคนและสัตวท้ังหมดในโลกนี ้ เปนท่ีรักของเราเราไมเปนพษิม
เปนภยั เราไมเปนเวรเปนภยักับใครท้ังหมด อันนี้อง๕สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนไว
ใน อุทุพริกสูตร วากอนท่ีจะทํากรรมฐาน ใหต้ังใจแผเมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง 
หมายความวาในโลกทั้งโลก จะเปนคนชาติไหน ภาษาไหน สัตวประเภทใดก็ตาม ถือ
วาเปนท่ีรักของเราท้ังหมด เราจะไมมีเวรไมมีภยักับใคร ถาจะสงเคราะหไดเราจะ
สงเคราะห ถาสงเคราะหไมไดเรากย็ับยั้งตามกําลัง แตวาเราจะไมเปนศัตรูกับเขา 

2. ศีลทรงอยูไดเพราะอาศัยความ กรุณา ความสงสาร  1. เมตตา ความรกั 2. กรุณา ความ
สงสาร 

3. อารมณใจมีความ สันโดษ คําวาสันโดษนี่ ยินดีเฉพาะของของเราท่ีมีอยู ไมใชวายินดี
เฉพาะของท่ีเรามีอยู และไมทํามาหากินตอไป หมายความยินดเีฉพาะทรัพยสินท่ีเราหา
มาไดโดยชอบธรรม ข้ึนช่ือวาการโกง การหยิบของใครลักขโมยไมมีสําหรับเรา 



ก็จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ทรงอารมณ 3 ประการนี้ ไดช่ือวาผูทรงศีล
บริสุทธ์ิ หรือวาจะเอากันดีจริงๆ คือยอดของความดี ท่ีพืน้ฐานนัน้ก็คือ พรหมวิหาร 4 ถามี พรหม
วิหาร 4 ท้ัง 4 ประการ ประจําใจละก็บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ศีลก็ดี สมาธิก็ดี วิปสสนาญาณ
ก็ดี ผองใสเสมอ ญาณท่ีไดไวไมมีการเส่ือม พรหมวิหาร 4 คือ 

1. เมตตา ความรัก 
2. กรุณา ความสงสาร 
3. มุทิตา มีจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร เม่ือใครไดดีพลอยยินดีดวย 
4. อุเบกขา ส่ิงใดท่ีมันเกนิวิสัยท่ีเราจะชวยได เราจะวางเฉยๆไมซํ้าเติมแคนี้ศีลของทุกคน
ก็บริสุทธ์ิ เปนการตัดโทสะความโกรธไปในตัว ถาเราทรงอารมณท้ัง 4 ประการใน 
พรหมวิหาร 4 นี้ 

1. ศีลบริบูรณ เม่ือศีลบริบูรณ อารมณใจก็เยอืกเย็น เพราะอะไรความโกรธเราไมมี จิตท่ี
คิดเปนศัตรู ไมมีสําหรับเรา มีแตความรัก 

2. อารมณใจของเราก็มีแตความสงสาร 
3. อารมณใจอิจฉาริษยาไมมี มีแตความยินดดีวย 
4. อารมณท่ีซํ้าเติมไมมี มีการวางเฉยเม่ือเกนิวิสัย 
ฉะนั้นศีลทุกตัวจะเปนศีล 8  ก็ดี ศีล 5 ก็ดี ศีล 10 ก็ดี ศีล 117 ก็ดีถาทุกคนมี พรหมวิหาร 4 

อยูอยางนี ้ ศีลไมบกพรอง ศีลครบถวนบริบูรณ เปนอันวาการทรงศีลเพราะอาศัยคุณธรรม 3 
ประการ ถาจะเอา 3 ประการ ก็คือ 1. เมตตา ความรัก รักอยูเสมอ 2. ความกรุณา ความสงสาร เม่ือรัก 
เม่ือสงสารอยู เราก็ฆาเราไมได   3. ถามีความ สันโดษ ดวย เราไมลักไมขโมยใครและก็ยนิดีในของ
ท่ีเรามีอยู ก็ขโมยใครไมได ถาเรามีความรักความสงสารคูครองใดคูครองหน่ึง และกมี็ความสันโดษ 
เราก็แยงคูครองเขาไมได คนท่ีมีความรักความสงสาร ก็โกหกไมไดเพราะใจไมสบาย คนท่ีมีความ
รักความสงสาร ก็ดื่มสุราเมรัยไมได สงสารตัวเรา สงสารครอบครัว สงสารศักดิ์ศรี ยศถาบรรดาศักดิ์ 
วงศตระกูล เรากินเหลา เงินมันเสียเปลา เราสงสารคนท่ีบาน เราก็ไมกนิเหลา เองเงนคาหลาเปนคา
กับขาวไมดีกวาหรือ เอาเงินคาเหลา คาสุรา เปนคายารักษาโรค จับจายใชสอยกิจอ่ืนมันจะดีกวา นี่
รวมความวา ถาเรามีเมตตา มีความรัก มีกรุณา ความสงสาร และมีสันโดษ ศีลของเราก็บริสุทธ์ิ และ
ศีลบริสุทธ์ิท้ังเหตุท้ัง 3 ประการนี้ โทสะมันก็หายไป ความรักก็ดี ความสงสารก็ดี 1 ประการนี้ตัวตัด
โทสะทําได อยางนี้เปนปกติ ช่ือวาชนะความโกรธ เปนกาวท่ี 3 ท่ีเราจะกาวคือ นิพพานและกาวท่ี 3 
องคสมเด็จพระพิชิตมาร กลาววา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา คําวาภาวนานี้กแ็ปลวา 
เจริญภาวนาไมไดแปลวาเส่ือมแปลวาดีข้ึน และทําจติใหมันดีข้ึน มองดูวา  

1. โลภะ ความโลภมีไหม ถามีจิตคิดอยากจะแยงใคร ก็ตัดมันเสียดวยทาน การ
บริจาค จาคานสุสติกรรมฐาน 



2. ดูวา ความโกรธ มีไหม ถายังมีอยูก็ระมัดระวังศีล เปนการตัดอยางออน 
ควบคุมกําลังศีลวา ศีล 5 เรามีครบหรือไมครบ ถาศีล 5 เรามีไมครบเราเลว
เกินไป ไปนิพพานไมได เปนกาวแรกของพระนิพพาน ศีล 5 เรามีครบเพราะ
อะไร การยับยั้งเขาเรียกการหนักใจ กดอารมณหรือวาความชุมช่ืนของจิตท่ีมี
ความเมตตาปรานี ถาศีลของเราอยูดี เพราะความเมตตาปรานี ก็ถือวาเราเปนผู
ชนะความโกรธไดแนนอน 

3. องคสมเด็จพระชินวรณกก็ลาวคือ ภาวนามัย ก็ถอยหลังกลับไปอีกตัวภาวนา
เอาตัวไหนกนั ภาวนามัยไมใชนัง่วา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เฉยๆ ถาวาอยางนี้
เฉยๆ ละก็ จิตทรงเปนฌานสมาบัติไปไดแคพรหมนี้ ภาวนาตัวนีต้องใชปญญา 

ปญญาตัวนี้ขอสรุปตามท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเตือน เม่ือคืนท่ี ทานบอกใหทุก
คน จงนึกวาสภาวะของตนเวลาน้ี มันตายไปเสียแลว เวลานอนกอนหลับ หรือวาตื่นใหมๆ ก็ตาม 
อยาลุกขึ้นนอนอยูอยางนั้นมันมีสภาพเหมือนคนตาย ทํากําลังใจเห็นกายของเราวา นี่เราเปนคนตาย
ไปแลว ตาแลวจะคอยเนาไปทีละนอยละนอย เนาพองถึงท่ีสุดน้ําเหลือง ไหนดซิูรางกายมันสวย
ตรงไหน น้ําเหลืองไหลมันหอมตรงไหนบาง และมันกส็วยตรงไหนบาง ตอไปน้ําเหลืองไหลหมด 
น้ําหมดไปดินหายไป เหลือแตหนังกับกระดูกหุมกายสวยไหม มันไมสวยหลังจากนั้น หนังก็หมด
ไป เหลือแตกระดูกตอไปกระดูท่ีเกาะกันกห็ลุดเปนทอน เปนตอน หลังจากหลุดเปนทอน เปฯตอน
ตอไปนานๆ มันก็ผุ ก็ละเอียด ก็จมดนิจมทราย 

สภาพของรางกายมันไมดี อยางนี้ทุกชาติ เราเล้ียงมันดวยประการทั้งปวงอะไรก็ตาม มัน
ตองการกินดี เราใหกินดี ตองการนอนดี เราใหนอนดี ตองการแตงกายดี เราใหเคร่ืองแตงกายดี แต
วาสภาพของรางกายอยางนีท่ี้เราตองการกคื็อจงอยาแก รางกายมันเช่ือเราไหม ตอไปมันจะแกก็ไม
วาอะไรละ อยาปวยกแ็ลวกนั เราทะนุบํารุงทุกอยาง รางกายมันก็ปวย มันก็ไมเช่ือเรา มันปวยก็ไม
เปนไรขออยาปวยมาก แตดลููกดูหลานได ผลท่ีสุดมันก็ตาย เราไมอยากตายมันกต็าย 

รวมความวารางกายนี ้ เปนส่ิงท่ีเราไมนาคบ ถาเรายังรักมันอยูเพียงใดไอคําวาไมรัก อยาไป
ฆาตัวตายนะ เม่ือเกิดอยูกับมัน อาศัยมันสรางความดีเปนตัวตัด เอามันไวเปนครู มองดูหนาเรา ถา
เรามี ถายังเด็ก ถายภาพไว เอาภาพเกามาดูสมัยเปนเดก็ รูปรางหนาตาของเราเปนอยางไร สมัยเปน
หนุมเปนสาวรูปรางหนาตาของเราเปนอยางไร เวลานี้แกนะเปนอยางไร เวลารางกายสมบูรณ
ถายภาพไวรางกายเปนอยางไร เวลาปวยไขไมสบาย ถายภาพไวมาเปรียบเทียบกันผลท่ีสุดเราจะเหน็
ไดวา มันไมเปนเร่ืองสักอยาง ผลท่ีสุดมันก็พัง ก็ตัดสินใจไปเลยวาเราจะควบคุมกาํลังใจ ตัดโมหะ
ความหลง คือหลงในรางกายตัวเดียว ตัดตัวเดียวพอภาวนาไมตองภาวนา ไมตองไปตัดมาก ตดั
สักกายทิฏฐิ ถาตัดตัวเดียว ตวันี้ตัดได อยางออนเปนพระโสดาบัน ตดัไดเปนกําลังสูงอีกหนอยหนึ่ง
ก็เปนพระสกิทาคามี ตดัไดมากจนกระท่ังจิตของเรานี้ ไมมีความโกรธ หมดความรูสึกในกามารมณ



นี่เปนพระอนาคามี และก็ตัดไดอีก เห็นวามนุษยโลกเทวโลก พรหมโลก เปนท่ีนาเหยียดหยาม 
สําหรับเราไมเปนส่ิงท่ีนาอยูส่ิงท่ีนาอยูตามท่ีองคสมเด็จพระบรมครูตรัส ก็คือนิพพาน เราตองการ
จุดเดียวคือนพิพาน 

เราก็มานั่งมองดูศีล ศีลบริสุทธ์ิไหม ศีลของเราบริสุทธ์ิ มองดูความโลภมีหรือเปลา จิตคิด
ใหมีอยู จิตคิดอยากไดทรัพยสมบัติของชาวบาน โดยไมชอบธรรมมีอยูถือวาใชไมได ถาจิตไมคิด 
อยากไดทรัพยสมบัติของใคร โดยไมชอบธรรมดวย จติคิดจะใหดวยมีอยู อยางนี้เรียกวาทาน ทาน
เต็มครบถวนบริบูรณความโลภไมมี 

และก็ไปดูกําลังใจ ยังมีความโกรธชาวบานไหม ความมุงรายมีไหม โกรธมีอยูหรือไม ถา
มันยังมีอยู ก็คอยดูกําลังใจวาเม่ือกอนนี้ มันโกรธเทานี้ หรือวาโกรธมากกวานี ้ถาเดิมทีเดียวโกรธไว
กวานี ้ โกรธหนักกวานี้ เวลานี้เราโกรธนอยลงโกรธชาลง หายเร็วกวา แสดงวาเราเร่ิมชนะความ
โกรธ คอยๆ กระทําไป ไมชาความโกระมันก็จะหมดไป 

ผลท่ีสุดมาคิดกับรางกายวา กายมันเปนของไมดี เราตองโลภเพราะรางกายเราตองโกรธ
รางกายก็เพราะกาย เพราะเกาะกายเราไมมีความสุข ไมมีความสบายก็เพราะรางกาย ข้ึนช่ือวา
รางกายเลวๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีก 

และตอไป ใหบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายรวบรวมกาํลังใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งศีล 5 เปน
ศีลของพระโสดาบัน และสกิทาคามี ทรงศีล 5 ใหบริสุทธ์ิเราจะไมทําลายศีลดวยเจตนา และก็
ประการท่ี 2 มีความเคารพในพระพุทธเจาในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริงนี่ดวยปญญา ประการท่ี 
3 คิดไวเสมอวาตายเม่ือไรไปนิพพานเม่ือนัน้ ก็รวบรวมกาํลังใจไวเสมอ ข้ึนช่ือวามนษุยโลกเทวโลก
และพรหมโลก ไมใชของดสํีาหรับเรา เราตองการจุดสุดทายก็คือ นิพพาน 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย อารมณหลังนี้เปนอารมณของพระอรหันต ถาบรรดา
ทานพุทธบริษทัท้ังหลายคิดไว อยางนี้เปนปกติ ควบคุมความโลภไมใหเกิดในจิต พยายามตัดความ
โลภลงทีละนิด ไมใหมันเกาะใจเกนิไปและจิตของเรามาเขามาเกาะกาย ตายเม่ือไรไปนิพพานเม่ือ
นั้น 

เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนมากเกินไมเปนไร เพราะคนเทศนกินขาวตมมาแลว 
คนฟงกินขาวมาหรือเปลากไ็มรู เทศนมากเกินไป ก็จําไมได 

เวลานี้กห็มด เวลา 30 นาทีพอดี อาตมภาพในฐานะพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา ก็ขอยุติ
พระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพในฐานะพระสงฆในพระพุทธศาสนา ขอต้ังสัต
ยาอธิฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ขอ
จงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ
จงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายะ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดท่ีองค
สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไว เม่ือพระองคทรงต้ังพระทัยวา 



ตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทพนทุกข คือเขานิพพานฉันใดขอบรรดาทานพุทธบริษัท จงบรรลุ
ธรรมนั้นในชาติปจจุบันโดยฉับพลันเถิด เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง กรรมบถ 10 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 15 สิงหาคม 2525 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถาติ 
ณ โอกาสบันี ้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน อัปปามาทภาถา เพื่อเปนเคร่ือง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล ณ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนประจําในวันอาทิตยโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี ้ บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จพระธรรมสามิสร มากันมากเปนพิเศษก็เพราะวามีความ
เคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งพอมาถึงแลวปรากฏวา มีบรรดาพุทธ
บริษัทชายหญิง บําเพ็ยกุศลกนัเปนจํานวนมากซ่ึงไมคาดคิดมากอน 

เม่ือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบําเพ็ยกุศลแลวก็ต้ังใจคิดวา ตามธรรมดาถาไปท่ีวดัไหน 
ลาภวักการะเกดิข้ึนท่ีวดัไหนขอใหอยูท่ีวัดนั้น วดันี้จะเอาไวหรือไมเอาไวกไ็มรู (เอาครับ) เอาไหม 
เอาเหรอ ถาไมเอาจะไดเอาไป ก็รวมความวาปจจยัของทุกทานญาติโยมพุทธบริษัทท่ีบําเพ็ญกุศลแล
ในวนันี ้ ในการท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัทําบุญดีคิดวา ถวายแกวใหอาตมา อาตมาก็รับแลว แต
วา วนันี้มาเทศนท่ี วัดพระแกว ก็ควรทีจ่ะทําจตุปจจยัของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายให
เปนแกวไปดวย ท้ังนี้เพื่อจะชวยใหบรรดาพุทธบริษัทถึงท่ีสุดปลายทาง คือ พระนิพพานในชาตินี ้

ฉะนั้นเม่ือต้ังใจวา จตุปจจยัทุกบาททุกสตางค แตสตางคนะมันไมมี มันมีแตแบงคนะ มีไห 
(มีครับ เยอะ) มีเหรอ สตางคนะ นะ จตุปจจัยทุกบาททุกสตางคในวนันี้ขอต้ังเปนพุทธบูชา ธรรม
บูชา สังฆบูชา คือวาบูชา พระพุทธมาหมณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแกวมรกต ซ่ึงเปนพระธงชัยของ
ประเทศไทยของเราและหลังจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายพึงทราบวา เจาหนาท่ีจะได
นําไปบํารุงวัดพระแกวมรกต ใหปรากฏทรงสภาวะอยูตลอดไป บุญกุศลท่ีบรรดาญาติโยมพทุธ
บริษัทท้ังหลายทําในวันนี้จดัวาเปนมหากศุลในเร่ืองของทานการกุศลท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทก็
ทราบอยูแลว เพราะเคยเทศนาใหฟงบอยๆ 

สําหรับวันนี้อาตมาเองก็มีสภาพรางกายไมดีกอนจะมาท่ีนี่ นี่ปวยมาแลว 2 เดือนเศษ ฉัน
ภัตตาหารไดเหมือนกนัแตวาไดคราวละชอนสองชอน จะวาไมไดเลยมันไดนะ แตวากอนจะมามัน
อาเจียนมาลายวัน ตอนจะมามันก็อาเจยีน ท่ีมานั่งอยูบนธรรมาสนก็ตองเอายามาต้ังอยูขางๆ อันนีก้็
เพราะวาเกรงใจโยมอวนท่ีนัง่อยูขาหนา ดไีมดีอาเจยีนรดหนาแกเขากจ็ะบาป (ไมวากัน) เปนอันวา 
เวลานี้รางกายไมดี ญาติโยมพุทธบริษัท แตทวาถาปฏิบัติเพื่อธรรมทุกอยางพรอมท่ีจะปฏิบัติธรรม 
วันนี้ต้ังใจมาเทศนใหญาติพทุธบริษัทท้ังหลาย ถาอาเจียนเม่ือใดเลิกเทศนเม่ือนั้น ถาไมอาเจียนก็ไม
เกิน 1 ช่ัวโมงเลิก เดี๋ยวใสเคร่ืองกันฑเพิ่มใหเทศนืตะบันเร่ือยไป ใชไหม 



ก็รวมความวา การจะเทศนวนันี้ขอเอาธรรมะเบ้ืองตน ขององคสมเด็จพระชินศรีกําหนดไว 
นั่นก็คือ กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ แตความจริงการจะเทศน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ รูสึกวามา
เทศนท่ี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแกวมรกต รูสึกวาจะเปนหญาปากคอกเกนิไป 
เพราะวาอะไร เดี๋ยวไดทะเลาะกับคนหนาธรรมาสน ความจริงหญาปากคอกน้ีวัวไมคอยกินกัน ไป
กินเลยคอกไป เลยไปใชไหม สําหรับจะเทศนวันนี้ ไดแก กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ คือวา
พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเราทําความดี 3 อยาง อยางท่ี 1 คือ กายกรรม ดีในทางกาย อยางท่ี 2 
วจีกรรม ก็คือความดีทางวาจา อยางท่ี 3 เรียกวา มโนกรรม 

ดีทางกายนี้ประการหนึ่งคือวา พระพุทธเจาทรงแนะนําใหทุกคน 1. ไมฆาสัตว  2. ไมลัก
ทรัพย  3. ไมประพฤติผิดทางกาม 

แลวกด็ีทางวาจาก็มี 4 อยาง ไดแก 1. ไมพดูมุสาวาท 2. ไมพูดวาจาหยาบคาย 3. ไมพูดวาจา
สอเสียดหรือยยุงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน และ 4. ไมพดูวาจาท่ีไรประโยชน 

สําหรับดานทางใจน้ัน องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบอกวา 1.  
จงอยาคิดอยากไดของบุคคลอ่ืน และ 2.  จงอยาคิดประทุษรายบุคคลอ่ืน และก ็ 3.  ทําความเห็นให
ตรงตามความเปนจริง คือทําความเหน็ถูก 

และความจริงพระพุทธเจาตรัสไวท้ัง 10 ประการนี้เปนของไมยาก เห็นจะไมตองอธิบาย
หมดท้ัง 10 ประการ อธิบายไหม อธิบายเหรอ เสียนอยเกินไปเสียงมากกวานี้ฉันถึงจะอธิบาย สมัยนี้
สมัยประชาธิปไตยถือเสียงขางมากจริงๆ คือวาการกระทําท่ีพระพุทธเจาทรงคิดวา จงอยาคิด
ประทุษรายบุคคลอ่ืน จงอยาฆาสัตว สองจงอยาลักทรัพย สามอยาประพฤติผิดในกาม นี่ก็ทราบกนั
อยูแลวนะแลวก็ทางวาจา อยาโกหกเขา อยาใชวาจาหยาบคายกับบุคคลอ่ืน อยาใชวาจาสอเสียดยยุง
สงเสริมใหเขาแตกราวกัน แลวก็จงอยาใชวาจาท่ีไรประโยชน สําหรับทางใจ จงอยาคิดอยากได
ทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืนท่ีจะไดมาโดยไมชอบธรรมสองจง อยาคิดประทุษรายบุคคลอ่ืน และสาม 
ทําความเหน็ไดถูก นี่ความเปนจริงมีแคนี ้

แตวาการจะเทศนในวันนี ้ขอธรรมนี้ญาติโยมพุทธบริษทัจํางาย เพราะวา กรรมบถ 10 ของ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาน่ีปฏิบัติไดหลายช้ัน ช้ันท่ี 1 ก็ไดแก หนึ่ง มนุษยธรรม ท่ี
พระพุทธเจากลาววา คนท่ีอยากจะเปนมนษุย ตองปฏิบัติกฎท้ัง 10 ประการนี้ใหครบถวน จึงช่ือวา
เปนมนุษย ถาคุณธรรมท้ัง 10 ประการนีไ้มครบถวน ทานไมเรียกมนุษย ทานเรียกวา คนแปลวา ยุง 
มนุษยนี้เขาแปลวาใจสูง และถาปฏิบัติใหดตีอไปก็จัดวาเปน เทวธรรม ไดดวย ถามีกําลังใจเขมขนก็
ปฏิบัติใหเปน พรหมธรรม ไดดวย ถาหากวาจิตละเอียดก็สามารถปฏิบัติใหเปน โลกุตตรธรรม ได
ดวย เอ ถาส่ีช้ันนี่จะไหวหรือไมไหวนะนี่ ถาไหวกไ็หว ไมไหวก็เลิก ใชไหม 

เปนอันวา ถาจะปฏิบัติใหเปนมนุษย คําวา มนุษยธรรม นี่ เราปฏิบัติกันอยางออนๆ 
หมายความวา ตองขมใจมากหนอย คือกําลังใจยังตํ่าอยู ถาเราจะทําช่ัวกจ็งคิดวาองคสมเด็จพระบรม
ครูทานบอกวา ถาเรามีหนาตาเปนมนษุยกค็วรจะใหมีน้ําใจเปนมนุษยไปดวย การทีจ่ะมีน้ําใจเปน



มนุษยก็จะตองปฏิบัติในกฎ 10 ประการนี้ครบถวน คือวาตองขมใจทํา ถาจิตใจเรามันอยากจะฆา
สัตว ก็ตองคิดวาถาเราฆาสัตวเราไมใชมนษุย เราไมฆา ถามันจะลักทรัพย อยากจะลักทรัพยก็คิดวา 
ถาลักทรัพยแลวพระพุทธเจาบอกไมใชมนุษย เราก็ไมลัก ถาเราจะประพฤติผิดในกาม ก็คิดวา
พระพุทธเจาทานหามวา บุคคลใดประพฤติผิดในกามไมใชมนุษย เปนคน เราไมทํา อยางนี้เปนตน 

รวมความวาท้ัง 10 ประการนี้ไปยับยั้งกาํลังใจท่ีหยาบมาก แตตองไปละเมิดกฎท้ัง 10 
ประการ อยางนี้ช่ือวาเปน มนุษยธรรม วาทําใหเราเปนมนุษยหากบุคคลสามารถปฏิบัติไดในฐานะ
ท่ีเปนมนุษยจะมีความสุขมาก ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะวาข้ึนช่ือวารางกายของเรา เราไมตองการให
บุคคลอ่ืนประทุษรายฉันใด คนอ่ืนและสัตวอ่ืนท่ีนอกจากตัวเราก็ไมตองการฉันนัน้ ถาเราไมทํา
อันตรายกับเขาเรายอมเปนท่ีรักกับเขา เรามีมิตรมาก บุคคลใดท่ีเพื่อนมาก มีคนรักมาก บุคคลนั้นกมี็
ความสุขมาก และเพราะวาการยื้อแยงทรัพยของบุคคลอ่ืนก็เหมือนกันหรือวาการแยงบุคคลท่ีรักของ
บุคคลอ่ืนก็เหมือนกัน คนรักของเรา เรากรั็กทรัพยสมบัติของเรา เราก็รัก ถาใครมายือ้แยงมาคดโกง
ดึงเอาไป เราไมชอบฉันใดจติใจเราก็คิดในฐานะท่ีเปนมนุษย วาเราจะไมยื้อแยงทรัพยสมบัติและคน
รักของบุคคลอ่ืนฉันนั้น เราก็เปนคนท่ีสําหรับบุคคลอ่ืนคือวา เปนคนดีสําหรับบุคคลอ่ืนคือวา เปนท่ี
รักของบุคคลท้ังหลายใจเราก็มีความสุข เขามีความสุข เราก็มีความสุข 

แลวสําหรับความทุกขของคนน่ี ทางกายมันมีความทุกขนอย สาเหตุท่ีเกิดทุกขทางวาจานีมี
มาก ใชไหมโยมอวน (ครับใช) โยมอวน บอกวา ใช คือ วาวาจานี้มีความสําคัญ ถาเราพูดไมดีเขาก็
เกลียดเรา ถาเราพูดหยาบคาย เขาก็เกลียดเรายุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน เขาก็เกลียด พูดวาจาใดที่
ไรประโยชนนาชัดเขาก็เกลียด ฉะนั้นทานจึงบอก ตองรักษาวาจาใหดี วาจาดีกห็มายความวา ถามัน
อยากจะโกหกชาวบานเขากอ็ดใจไว ไมควรจะโกหกใชไหม จําไดไหม จําไดนะมีเดก็นั่งหนา
ธรรมาสนคน ถาหากวาเราใชวาจาหยาบคาย ก็คิดวา เอะ วาจาอยางนีเ้ราก็ไมชอบนะ ในเม่ือเราไม
ชอบเขาโกหก เราไมชอบพูดหยาบ เราไมชอบใหเขายยุงสงเสริมใหแตกราวกัน เราไมชอบใหพูด
วาจาท่ีไรประโยชน เราก็ไมทําเม่ือเราไมละเมิดเราไมทําแลว กย็ังเปนท่ีรักของบุคคลอ่ืน อันนี้เปน
ปจจัยแหงความสุข 

แลวตอมาความสุขจริงๆ ท่ีมันจะเกิดกับเราไดเพราะอาศัยใจเปนสําคัญองคสมเด็จพระ
ภควันตจึงกลาววา ถาเราตองการเปนมนษุยจริงๆ ตองอดใจไวถาใจมันอยากไดทรัพยของใครท่ีเขา
ไมใหอดใจไววา เราไมอยาก เราไมตองการใหใครเขาหรือบุคคลอ่ืนตองการเอาทรัพยสมบัติของเรา
ฉันใด ทรัพยสมบัติของเขา เขาไดมาเขาก็รัก เพราะวาเขาตองการจะใหเปนปจจยัแหงความสุขใน
การประกอบอาชีพหรือทรงชีพอยู ในเม่ือองคสมเด็จพระบรมครูแนะนําอยางนี้เราอดใจไมอยากได
ทรัพยสมบัติของเขา แตความจริงมันอยากได ใจเตนต้ึกๆๆๆ นะ แตเกรงวาจะไมได เปนมนษุยเราก็
อดใจไวกอน  

ตอไปขอท่ี 2 องคสมเด็จพระชินวรบอกใหอดใจไวอีกอยางหนึ่งคือวา จงอยาคิดฆาอยาคิด
ประทุษรายใคร ความจริงใจของบุคคลท่ีมีกิเลสนี้ทานพุทธบริษัทไอมันไมคิดนะ มันไมมีนะ แต



พยายามขมใจคิดไววา คนเรานี้ถาหากวาเราคิดจะฆา เราไมฆาเขาก็ตาย เราไมประทุษรายเขา เขาก็มี
ความทุกข ถาหากเราตองการใหจติมีความสุข ก็ควรใชเมตตาบารมีเขาแทนท่ี จิตใจเรากจ็ะมี
ความสุข 

และขอท่ีสามพระพุทธเจาบอกวา จติใจของเรามีความสุขไดจะตองมีความเหน็ถูกในขอ
ทายของ กรรมบถ 10 ศีลตลบกลับไปอีกทีวา ข้ึนช่ือวาการฆากันกด็ี การลักขโมยกันก็ดี การยื้อแยง
คนรักก็ดี วาจาท่ีไมดีท่ีกลาวมาแลวท้ัง 4 ประการก็ดี หรือจิตคิดไมดี คิดอยากจะไดทรัพยสมบัติของ
บุคคลอ่ืนก็ดี คิดอยากจะเขนฆาเขาก็ดี ส่ิงท้ังหลายเหลานี้มันเปนปจจัยของความทุกข ไมใชปจจัย
ของความสุข เราก็ไมคิด คิดใหมันถูกศีลธรรมตอไป อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
กลาววาเปน มนุษยธรรม ทําไงดีโยม (ปฏิบัติตามหลัก) 

ไดหลักของ เทวธรรม เขาปฏิบัติกันอยางไร (ตองปฏิบัติ) ดีอยางไรโยมถาหากจะใช 
กรรมบถ 10 ใหเปนเทวธรรมพระพุทธเจาบอกวา ตองเพ่ิมธรรมะอีก 2 ตัว วา มี หิริ และ โอตตัปปะ 
วาช่ือนี้ มนุษยธรรม ก็หมายความวา ตองทนอดเอา อยากจะฆาเขาก็ทนอดใจไว อยากจะลักทรัพยก็
อดใจไว อยากจะประพฤติในกามก็อดใจไวกอน แตวายงัไมรูจักอาย ยังไมรูจักกลัว กลัววาเขาจะ
นินทาวาเราไมใชมนุษย 

ตามหลักท่ีจะปฏิบัติใหเปน เทวธรรม ก็คือตายจากคนไปเปนเทวดาสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวาตองมี หิริ และ โอตตปัปะ เขาเสริม หิริ แปลวาความละอายตอความช่ัว โทตตปัปะ 
แปลวาความเกรงกลัวตอผลของความช่ัวจะใหผลเปนทุกข ฉะนั้นจึงเอาคุณธรรม 2 ประการมา
ประกบกับ กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ ถาเราจะฆาสัตว เราก็ละอายใจตัวเอง วานี่เราทําความช่ัวแลวรึ 
เราจะลักทรัพย จะประพฤตใินกามก็ละอายใจ วาผลแหงการกระทํานัน้จะบันดาลใหเรามีความทุกข 

เราจะกลาววาจามุสาวาท กลาววาจาหยาบ กลาววาจาสอเสียดยุยงเสริมใหเขาแตกราวกัน 
หรือพูดวาจาท่ีไรประโยชน เราจะอาย แลวเราจะโกรธ เราจะอาย แลวเราจะโกรธ อายใจตัวเอง กลัว
ผลของการกลาววาจาเชนนัน้วา เปนปจจยัของความทุกข 

แลวตอไปกม็าควบคุมใจ จิตคิดวาเราจะมี เมตตา มี สันโดษ อยูเปนธรรมดาเรายืด สันโดษ 
เขามาเปนเคร่ืองประคับประคองในใจ ไมคิดจะลักขโมยทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืน และกไ็มคิดท่ี
จะประทุษรายบุคคลอ่ืน ถาบังเอิญจิตมันคิดวาอยากไดทรัพยสมบัติของใคร คิดประทุษรายใคร จิตก็
เกิดความอายข้ึนมาวาละอายความช่ัววาการคิดอยางนี ้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทานบอกวาเปนความคิดช่ัว ทําจติใจของตัวใหหมนหมอง ถาจิตใจเศราหมองแลว องค
สมเด็จพระประทีปแกววกก็ลาววา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกังขา บุคคลใดถามีจิตใจเศราหมอง
ดวยอํานาจของกิเลสทั้งสามประการ อยางใดอยางหนึ่งพระพุทธเจาตรัสวา ผูนั้นตายแลวไปสู
อบายภูมิ ไปสูทุคติ เราก็เลยอายใจ แลวก็เราจะไปเกดิทุคติ เราก็ไมปฏิบัติ ถาใชคุณธรรมท่ัว 2 
ประการเขาประกบกับ กรรมบถ ท้ัง 10 ประการอยางนี้ก็เรียกวาเปน เทวธรรม คือทําบุญบุคคลผู
ปฏิบัติใหเปนเทวดา 



ทีนี้ถาจะปฏิบัติใหสูงไปกวานั้น เฉพาะ กรรมบถ 10 ประการ ถาเราเหน็วาการเปนเทวดานี่
ตํ่าไป อยากจะไปนิพพาน ถาเราจะปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ เราจะไปเปนพรหมได
อยางไร ถาถามโยมตัวใหญท่ีนั่งอยูหนาธรรมาสนก็จะบอกวา ไมรูซิ ก็แลวแตหลวงตาซิ จะเทศน 
ใชไหม 

ถาหากเราจะปฏิบัติใหเปน พรหมธรรม นี่ ญาติโยมพทุธบริษัทมีความจําเปนตองนิยมใน
การ เจริญสมาธิ คําวา สมาธิ นี่ ญาติโยมพทุธบริษัทมีความจําเปนอันนัน้นอยเกินไป ถากําลังใจเราดี 
เพราะวาคําวา สมาธิ เขาแปลวา การตั้งใจ ใชไหม นึกวาไมใชจะไดใหเทศนเอง (หวัเราะ) ใชไหม 
ใชจะไดเทศนตอไป ความจริงเทศน คนเดยีวดี ไมมีใครขัดคอ มีโยมอวนหนาธรรมาสนนี่ละขัดคอ
คนเดียว 

ก็รวมความวา ถาเราต้ังใจจะเปนพรหมก็ต้ังใจเจริญใหเปนสมาธิ บอกวาถาทําเปนสมาธิ 
ญาติโยมพุทธบริษัทบางทานคิดวา เกนิความสามารถที่จะพึงทําไดแตความจริงทําวา สมาธิ นี่ เขา
แปลวา ความตั้งใจ ต้ังใจไวในเกณฑในเขตของความดอียางใดอยางหน่ึง ไมยอมใหจิตพรองจาก
อารมณนั้น 

ถาเราปฏิบัติใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ อันดับแรกกต้ั็งใจควบคุมกาํลังใจไวเสมอวา เรา
จะไมฆาสัตวแนนอนใหมๆ มันอาจจะเผลอก็ได ไอยุง ไอมดนะแตวาถึงอยางไรก็ด ี เราก็ควบคุม
กําลังใจไวเสมอ วาสัตวท่ีเรามีโอกาสจะพึงฆาไดเราก็ไมฆา ทรัพยท่ีจะพึงลักไดขโมยได เราก็ไมลัก
ไมขโมย ความประพฤติผิดในกามพึงจะทําได เราก็ไมทํา 

ความช่ัวทางวาจาท้ัง 4 ประการ เราพงึจะพูดได เราไมยอมพูด ต้ังใจจริงไวมาถึงดาน
กําลังใจนี่มีความสําคัญ บรรดาทานพุทธบริษัทถาจะรักษากําลังใจคือ หนึ่ง ไมคิดจะฆาใคร สอง ไม
คิดจะลักขโมยของใคร กําลังใจสวนนี้ตองเสริมดวยกรรมฐานบางอยาง คือกําลังใจขอท่ีหนึ่งก็บอก
วา จงอยาคิดอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืนท่ีไดมาโดยไมชอบธรรม อันนี้ก็ตองเสริมดวย จา
คานุสสติกรรมฐาน ในดานใจนะ สําคัญท่ีดานใจ จาคานสุสติกรรมฐาน ท่ีพระพุทธเจาบอกวาจิตคิด
จะใหไวเสมอ คือต้ังใจไวเสมอวา เราจะสงเคราะหคนและสัตวท่ีมีความทุกขใหมีความสุข
ตลอดเวลา ฉะนั้นถากําลังใจคิดวาอยางนี้เปนปกติเปนธรรมดาอารมณทรงตัวก็ถือวามีสมาธิในดาน
ของจิตคือ ไมคิดอยากไดในทรัพยสมบัติของบุคคลเฉยๆ ไมไดไมมีผล ผลไมทรงตัวแนนอน ตอง
วางรากฐานดวย จาคานุสสติกรรมฐาน คือจิตคิดใหไวเสมอ มันจะทําลายตัวหยาบใหความดเีขา คํา
วาจิตทรงตัวแบบนี้ช่ือวามีสมาธิในกองนี ้

และก็ประการท่ี 2 ประการตอไป ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรทรงรับส่ังวาจงอยาคิด
ประทุษรายบุคคลและสัตวอ่ืน ตอนนี้ทานพุทธบริษัทตองเพ่ิมบารมีตรงนี้ดวย พรหมวิหาร 4 หรือ 
เมตตาบารมี คือจิตไวเสมอวา เราจะเปนมิตรท่ีดีของคนและสัตวท้ังโลก เราจะไมทํารายรางกายและ
จิตใจของบุคคลใดและสัตวใดประการท่ี 2 คิดไววา เราจะสงสารตองการจะเกื้อกูลสัตวและคนท้ัง
โลกใหมีความสุขซ่ึงไมใชกําลังท่ีเราจะพึงกระทําได ใจคิดไวอยางนี้เปนปกติ แลวประการที่ 3 ทํา



น้ําใจใหมันดมีีใจแชมช่ืน มีความยินดีไมคิดอิจฉาริษยาใคร เห็นคนอ่ืนไดดีพลอยยินดีดวย ชวย
สงเสริมในดานของความดี แลวประการที่ 4 ท่ีองคสมเด็จพระชินศรีวา ถาบุคคลผูใดก็ดี สัตวผูใดก็
มีความทุกข หรือถูกทรมานดวยกรรมตางๆ ตามท่ีปฏิบัติมา เราจะไมซํ้าเติมยับยั้งวางเฉย แตก็ไมเฉย
ตลอดไปก็หมายความวา อีกสวนหนึ่งของกําลังใจก็คิดวา ถาเราชวยไดดวยความเมตตาเราจะชวย 

ถาบรรดาทานพุทธบริษัทกําลังใจไดเปนปกติ หมายความวา จิตคิดไมฆาสัตวเปนปกติ คิด
ไมลักทรัพยเปนปกติ คิดวาจะไปประพฤติในกามเปนปกติคิดไวเสมอและปฏิบัติ เราจะไมกลาว
วาจามุสาวาท ไมกลาววาจาหยาบ ไมใชวาจาสอเสียดยยุงสงเสริมใหเขาแตกกนั และก็ไมกลาววาจา
เหลวไหลไรประโยชนและจิตก็ทรงอารมณมีสันโดษไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืนโดยไม
ชอบธรรมจิตไมคิดประทุษรายบุคคลอ่ืน จิตคิดไวอยางนี้เสมอ อยางนี้ช่ือวามีความเห็นถูกเรียกวา 
สัมมาทิฏฐิ แลวจิตทรงอารมณอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววาเปนผูทรงสมาธิใน กรรมบถ 
10 ถาตายเม่ือไรไปพรหมเม่ือนั้น ไปไหม ไมไปเหรอกลัวเปนพรมเช็ดเทา คนนี้ส่ันหนาบอกไม
อยากได กลัวเปนพรมเช็ดเทา อยางนี้ละตายเม่ือไหรไปเปนพรหมเม่ือนั้น 

ถาบุคคลใดไมนิยมเปนพรหม คิดวา มนุษยธรรม ก็ดี เทวธรรม ก็ดี พรหมธรรม ก็ดี ท้ัง 3 
ประการนี้ดี แตวาดีไมถึงท่ีสุด คือไมหมดทุกข จุดท่ีหมดทุกขมีจุดเดยีวคือ พระนิพพาน ท่ีเรียกกนั
วา โอกุตตรธรรม ทีนี้การท่ีจะปฏิบัติใหเปน โลกุตตรธรรม นี่เขาทําอยางไร นึกไมออก เลิกเทศน
ดีกวา ก็ไมมีใครเขาขางเทศน มองหนา นี่คนนี้มองหนา ถาเราคิดวา เราจะไปนิพพาน เราคิดวา
มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมเปนท่ีถูกใจของเรา เราตองการไปนพิพาน จะเอา กรรมบถ ท้ัง 10 
ประการ นีน่ําเราไปนิพพานไดอยางไร ทําอยางไรดี เรากต็องใชกําลังใจใหสูงไปกวานี้ กําลังใจสูงๆ 
นี่ถาพูดอยากไป โยมก็บอกมันยากไป เอาแบบพูดงายๆ ก็แลวกัน งายๆ ใครไดก็ด ี ไมไดก็แลวไป
หรือไง จริงไหม 

คือวากําลังใจเราจะตองมีความเด็ดเดี๋ยว คิดวาท้ังตัวเราตัวเขาวารางกายเขาเราน่ีความจริงนี่
มันเปนเรา เปนของเรา เราเปนมัน มันเปนเราใชหรือเปลา เขารางกายนี้ของเรารึ ตองคิดวา ดวูาการ
ท่ีสมเด็จพระบรมครูทานตรัสวา รางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมี
ในเรา ตามศัพทหนังสือเขาเรียกวา ขันธ 5 อาตมาเห็นวา ฟงยากกันเกนิไปนะ ขันธ 5 ก็คือรางกาย 
คือ รุป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โยมฟงปวดหัวหรือเปลา 

ถาคิดวาถารางกายนี้ความจรงิมันไมใชเราไมใชเรา เปนเพราะอะไรเพราะถารางกายนี้เปน
เราเปนของเราจริง ถาหากวาเราตองการไมอยูในมนุษยโลกถึงวาระท่ีเราจะตองไป กาลัง กัตวา ถึง
กาละแลวท่ีเราจะตองไป เราก็ตองยกกายนีไ้ปโลกอ่ืนดวย เอาไมไดไหม ทําไมไมเอาไป เนา หายใจ
อยูก็เนา ก็เปนอันวาก็ท่ีเราเกิดมานี่เราไมเกาะเอารางกายนี้มาดวย รางกายเกาเราไมไดเอามา เราเอง
มาไมได แลวเราจะไปโลกใหมตอไป เราก็ไมสามารถจะนํารางกายนีไ้ปได คือวาส่ิงท่ีเราจะนําไป
ไดนั้นก็ไดแกจิตใจ 



รวมความวา ไอรางกายนี้ความจริงมันไมใชเรา ไมใชของเรา แลวมันเปนอะไร มันก็เปน
เรือนรางท่ีอาศัยช่ัวคราว วาเปนท่ีอาศัยของจิตช่ัวคราว แตวาอาศัยไมไดนาน องคสมเด็จพระ
พิชิตมารจึงตรัสวา ถาเราคิดวาเราจะไปนพิพานใหคิดไวเสมอวารางกายของบุคคลอ่ืนท่ีเราโกรธ ท่ี
เราคิดอยากจะฆาเขา เราก็ไมควรฆา ถาฆารางกายนี้มันไมถูกเขา เพราะเขาจริงๆ ผูนั้นคือจิตใจท่ีอยู
ภายในหรือท่ีเรียกวา อทิสสมานกาย รางกายของเขาท่ีเราโกรธ ถาเราฆารางกาย จติใจของเขามัน
ไมไดตาย ถาหากวาเราไปฆาเขามันก็เปนปจจยัของความช่ัวเปนปจจยัใหเปนทุกข ตองเวียนวายตาย
เกิดในวัฏฏะ มีจิตใจเศราหมอง 

แลวถามองในดานวาถาอยากจะลักอยากจะขโมยเขาก็เหมือนกัน กคิ็ดวารางกายของเรา
ครองมันอยูไมไดนาน ไปลักทรัพยของบุคคลอ่ืนมาไมชาเราก็ตายเวลาท่ีรางกายมันตาย จิตใจหรือ
จิตก็ไมสามารถจะแบกเอาทรัพยสมบัติไปไดฝากธนาคารเสียก็หมดเร่ือง ใชไหมโยม 

และไอการประพฤติผิดในกามเหมือนกนั ไอกามความใครมันดีไมนานเดีย๋วเดยีว โง 
เดี๋ยวเดยีวตอนนั้นมันหมด รวมความวามันมีความสุขไมนานจิตมันก็เจือไปดวยความทุกข ทุกขท่ี
มันเกิดมีก็อาศัยรางกายท่ีอยูรวมกัน 

แตวนันี้ การเทศนวันนี้ไมไดตองการใหญาติโยมพุทธบริษัทไปแยกสูกันนะขืนใหแยกคู
กันเม่ือไร ตางคนตางโกรธเม่ือไร พระอดขาเม่ือนั้นละ หรือวาไงถามีแลวก็มีตอไป คิดไวในใจกอน
วา ข้ึนช่ือวาความเกดิประเภทนี้มันมีทุกข เราคิดวาชาตินีมี้ก็ชางมัน ชาติหนาเราไมมีใชไหม 

รวมความวาส่ิงท้ัง 3 ประการนี้ เราจะระงับใจไวดวยความจริงใจ เหน็วามันเปนโทษ จิต
ของเราจะมีความสุขเม่ือทุกคนมีความรักกนั ไมคิดประทุษรายซ่ึงกนัและกัน สองจะมีความสุข
เพราะมีความเคารพในทรัพยสินซ่ึงกันและกัน และประการที่สาม เคารพในความรักของบุคคลอ่ืน 
ไมลวงละเมิด ตอไปก็ระงังทางวาจา ใชสัจจวาจา วาจาจริง วาจาดี วาจาจริงเปนตัวแกมุสาวาท และ
ก็ใชวาจาท่ีเปนปยวาจา วาจาท่ีออนหวาน ใชวาจาใหเกิดความรักความสามัคคีในคนท้ังหลาย รักษา
ประโยชน และวาจาใดท่ีไรประโยชน พนูออกไปแลวไมดี เราไมพูด นี่ดานวาจา เม่ือกี้ดานรางกาย 

มาดานทางใจ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย องคสมเด็จพระชินศรีทานกลาวไววา ทาน
ใหรักษากําลังใจใหเปนสมาธิใน จาคานสุสติกรรมฐาน เปนการระงับใจไมใหคิดอยากในทรัพย
สมบัติของบุคคลอ่ืน ทรัพยท่ีเราหามาได เพื่อบํารุงกายใหเรามีความสุข หลังจากท่ีบํารุงกายของเรา
ใหมีความสุขแลว แตทวาถาเราติดในทรัพยสมบัติเกนิไป กําลังใจเรามันก็จะมีแตความทุกข ไมมี
ความสุขเพราะวาพระพุทธเจาทานบอกวา ปุตตัง คีเว นงั ปาเท ภริยา หัตเถ เอาแค ธนัง ปาเท ธนงั 
ปาเท ทานบอกวา หวงทรัพยมันผูกขอเทาใชไหม มีทรัพยมากๆ ออกจากบานไมไดกลัววาขโมยข
โจรมันจะลักใชไหม จิตใจไมมีความสุข แตเวลานี้ไมเปนไร ฝากธนาคารได ใชไหม แตใจมันก็ยงั
เปนหวง 

ทีนี้การมีทรัพยนี่พระพุทธเจาทานไมทวงต ิ มีมากเทาไรไมเคยติใคร อยาง นางวิสาขามหา
อุบาสิกา มีทรัพยนับไมได แกก็ยังทํามาหากินอยู องคสมเด็จพระบรมครู พระองคไมเคยติ นาง



วิสาขา เพราะวาทรัพยท้ังหลายนั้นเขาหามาไดโดยชอบธรรม ทีนี้จะใชวิปสสนาญาณจะไปนิพพาน 
เราจะทําอยางไร เราก็นั่งดูทรัพยเทียบกับกาย ขาวตอนเชาหุงเต็มหมอ ใชไหม หุงสุกแลวเต็มหมอ
ประเดี๋ยวเดียวมันก็พรองไปทีละหนอยๆ เพราะอะไร กนิ เรากนิบาง คนอ่ืนกินบาง ดีไมดีสัตวเล้ียง
กินบาง ขาวในหมอมันก็หมดไป กต็องคิดวาขาวในหมอมีสภาพฉันใด ชีวิตรางกายก็มีสภาพฉันนัน้ 
ใชไหมละ 

นั่งอยูขางหนานี่ ทีแรกเราเกดิมาเราก็เปนเด็กเปนเด็กตัวเล็กๆ ตอมาๆ ก็โตมาทีละนอยๆ ตัว
โตข้ึนมา ตัวเกามันหมดไป พอตัวเดก็มันหมดไป ตัวหนุมสาวมันเกิดข้ึนใหม ใชไหม  แลวตอไปตัว
หนุมสาวมันกห็มดไปทีละหนอยๆ แกเขามาทีละนิดๆ จนกระท่ังรูสึกแกมากทุกทีๆ แลวเด็กก็
นอยลงไปทุกทีๆ อยางอาตมาวันนีเ้กือบจะเดินข้ึนมาไมไหว คือความเปนเด็กมันนอยไป แกมันมาก
ข้ึน 

เอ คนขางหนานี่เขาหนุมนอยไง หนุมนอยนี่ ก็รวบความวาเราตองคิดแบบนี้ คิดวาไอขาว
ในหมอกับชีวติรางกายเรามีสภาพเหมือนกัน ทีแรกมันเต็มหมอฉันใด ตอไปไมชาไมนาน มันก็
คอยๆ หมดไปทีละหนอยเพราะเรากิน ชีวิตรางกายของเราก็เหมือนกนั พอเวลาลวงไปๆ เพียงไรก็
ตามที กาลเวลานี้มันกนิกายกินใจของเราตลอดเวลา กินไปกินมาๆ กินไปๆ พอหมดอายุขัย ตาย ใช
ไหม ไอรางกายก็มีสภาพตาย ท่ีวากายน้ันมีสภาพไมใชเราไมใชของเราฉันใด พอรางกายเรานี้ตาย
เม่ือไร ทรัพยสมบัติท้ังหลายของเราแบกไปไมไดเลย เพราะวามีสมบัติท่ีเปนโลกียทรัพยกจ็ะตองทํา
ใหเปนโลกุตตรทรัพย แบงสรรปนสวนตามสมควรแกฐานะท่ีจะพึงทําได แตวาจะพุดตามท่ีทาน
กลาวไวตาม พระเวสสันดร ก็จะยดืยาดเกินไป เพราะญาติโยมทําอยูแลว ก็ปฏิบัติตามคติขององค
สมเด็จพระประทีปแกว อยางท่ีบรรดาญาติโยมปฏิบัติกันในวนันี ้

อาตมาท่ีมาในวันนีก้็ไดมาถึง วัดพระแกว นี่ คิดไมถึงวาญาติโยมจะมามากมามากก็ไม
แปลกอีกเพราะญาติโยมพุทธบริษัทใครในธรรม แตวาพอนั่งปุบนะท่ีไหนได แบวงคไหล ลงในขัน
เผละๆๆ ใชไหม ใจสบายคิดวาคราวนี้จะต้ังธนาคารได ใจคิดจะต้ังธนาคารนะ เอะ มองไปมองมา
เงินมันไดไมถึงลาน ต้ังธนาคารไมไหว เอาไวท่ี วัดพระแกว นี่ดีกวา ใชไหม เพราะวาคําวาแกวนี่
ทานแปลวาดี อยางลูกดีเขากเ็รียกลูกแกว ผัวดีก็เรียกวา ผัวแกว เมียดกี็เรียกวา เมียแกว ละก็เหลาด ี
เขาก็เรียกวา เหลาในแกว (หัวเราะ)ใชไหม ไอเหลาในไห ในขวดนะ ยังไมดี ตองแกวเม่ือไรดีเม่ือ
นั้น นะ มันเขาปากได (เลิกแลวครับ) เลิกแลวเหรอ คนนีบ้อกวาเลิกแลว แสดงวาสอมามาก ดูคนอ่ืน
เขาเงียบหมดใชไหม 

ก็รวมความวา ความดีทานเรียกวา แกว ก็หมายความวา ทรัพยสมบัติบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทนํามาใหในวันนี้ ทานนํามาใหเพราะใจทานใสเปนแกวแลวตัวไหม แกวท่ีเปนตัวตัดความ
โลภออกจากใจ ในใจของคนนะ เปนแกวแตขุนมัว อาศัยความโลภ  ความเศราหมองเขามาครองใจ 
ตานี้ญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายตัดความโลภช้ินใหญๆ บางคนต้ังพัน พันสตางคบาง สองพัน



สตางคบางหาพันสตางคบาง หม่ืนหนึ่งบาง แสนหนึ่งบาง บางคนก็เปนหลายแสนก็มีแสนสตางค
นะ นี่เรานับเปนสตางคๆ 

อยาลืมนะวาถาทําบุญต้ังแต 1 สตางคข้ึนไป ถาจิตเปนกศุลนี่มีคาใหญทีนี้กําลังใจของญาติ
โยมพุทธบริษทัวันนีเ้ห็นเปนแกวใน จาคานุสสติกรรมฐาน การบริจาคทรัพยคือ การตัด ความโลภ 
ออกจากจิต ตัวนี้จะเปนตัวหนึ่งท่ีจะกาวไปถึงพระนิพพาน หรือใครวาไมถึง ใครวาไมถึงคานไดเลย 
จะไดเลิก ใชไหมแลวก็ของเราท่ีจะทําใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการเพ่ือนิพพาน 

มันมีอีกขอหนึง่ คือการตัด โทสะ ความโกรธ ท่ีพระพุทธเจาบอกวา จงอยาคิดประทุษราย
บุคคลอ่ืน การท่ีจะไมคิดประทุษรายบุคคลอ่ืน พระพุทธเจาตรัสวามีเหตุอยู 8 ประการ ไดแก พระ
กรรมฐาน 8 อยาง ส่ีอยางก็ไดแก พรหมวิหาร 4 ท่ีมี เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา มีจิต
ออนโยน ไมคิดอิจฉาริษยาใคร และ อุเบกขา วางเฉย ถาจิตเรามีความคิดเมตตาปรานแีกคนและสัตว
ท้ังหมดท้ังโลกไมใชเฉพาะเรา จิตเรามีความสงสารคนและสัตวท้ังโลก หรือจะเกื้อกูลใหมีความสุข 
จิตเราไมคิดอิจฉาริษยาใคร เม่ือคนอ่ืนไดดีพลอยยินดดีวยและจิตเราจะวางเฉยไมซํ้าเติมเม่ือผูอ่ืนมี
ความทุกข 

ถาจิตทรงอารมณความดีอยูอยางนี้ ความโกรธจะเกิดข้ึนมาในใจไมได มันเขาไมไดเพราะ
จิตมันไมรัก ใชไหม จิตมันเต็มไปดวยความปรานี เต็มไปดวยความรัก เต็มไปดวยความสงสาร เต็ม
ไปดวยความยนิดี ไมอิจฉาริษยากนั เต็มไปดวยการวางเฉย อยางนี้ความโกรธเขาไมได ใจมันกห็มด
ความโกรธ และก็ยังมีอีกส่ิงหนึ่งถาจิตเรายงัไมชอบพรหมวิหาร 4 คิดวาเยิน่เยอเกินไป การปฏิบัติ
แบบนี้ตองใชกําลังใจ คิดวามันยาวเกินไป ไมพอใจ เพราะเราเปนคนใจรอน 

เสียงจะหมดไปทุกทีๆ แลว กินยาหอมกอน หอมไหม (หอมครับ) หอมเหรอหรือวา
อุปาทาน คนหนานี่ บอกกนิยาหอมกอน อาตมาหยิบแกวน้ําข้ึนมาดืม่ถามวาหอมไหม บอกหอม 
(หัวเราะ) เอาละ จะไดหายงวงไดม่ังนะ หาเรื่องทะเลาะกบัคนขางลาง 

ตะกี้เทศนถึงไหนละ ออ เหลืออีก 4 จะลืมไปแลวซิ เหลืออีก 4 อยางสําหรับคนใจเร็ว คือวา 
ถาเราใช พรหมวิหาร 4 มันจะชาไมทันใจ ตัดโทสะไมเด็ดขาด องคสมเด็จพระบรมโลกนาถบอกวา
ใหใชอีก 4 อยางคูกัน กายคตานุสสติ ก็ไดแก กสิณ 4 กสิณ 4 ก็ไดแก กสิณสีแดง กสิณสีเหลือง กสิณ
สีเขียว กสิณสีขาว คือวาเอาจิตไปจับสี จติตามสี เพงสีใหจําได หลับตานึกถึงภาพสีนั้นเขาไว เอา
อยางเดยีวนะ ส่ีอยางนี้พอใจอยางไหนเอาอยางนั้น ไมใชเอา 4 อยางนะชอบสีแดงใชสีแดง ชอบสี
เขียวใชสีเขียว ชอบสีขาว ชอบสีเหลือง ชอบสีเหลืองใชสีเหลืองและถาจะใหดี ถาใครชอบสีแดง ใส
เส้ือแดงนุงผาแดงเปนกสิณแดงไปเลยตังท่ีแลเห็นส่ีท่ีตัว นั่นละใชได ใชไหม กร็วมความวา ใช 
กสิณ ใหเปน ฌาน 

ตัวอยางก็เชน เม่ือตอนท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู เวลา
นั้นสมเด็จพระบรมครูทรงรับพระองคหนึง่จาก พระสารีบุตร คือ พระสารีบุตร ทานรับคนไวคน
หนึ่ง คือ ลูกชายนายชางทอง เปนคนหนุมดวยเปนคนสวยดวย เปนคนรวยดวย เขามาบวชดีกวา คน



หนุม คนสวย คนรวย จะหนักไปในทางราคะจริตคือ ให อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสต ิ
พระองคนั้นปฏิบัติไป 3 เดือน เจา ไมไดไมเสีย เพราะอะไรรูไหม เพราะวาไดแคศีลแคเปนพระสงฆ
ก็จริงแหล แตวาไมไดดานการตัดกิเลส อารมณดีทรงอยูแคโลกียวิสัย แตศีลดีก็ไมไดไมเสีย 

ตอมาเม่ือออกพรรษาแลว อัครสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือ พระสารีบุตร เห็น
วาพระองคนีเ้ราสอนต้ัง 3 เดือน ไมไดอะไรสักหนอย ฌานโลกียก็ไมได นีก่รรมฐานถาผิดจริตมัน
เปนอยางนี ้ จงึนําไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรและกราบทูลใหทรงทราบวา ฝกมา 3 เดือน ไมได
อะไรเลย 

พระพุทธเจาพจิารณาแลวทราบวา พระองคนี้มีโทสจริตเปนประจําใจ ไมใชราคะจริต นั้น
สมเด็จพระธรรมสามิสรจึงบอกกับ พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดกูร สารีบุตร เธอกลับไปได 
กุลบุตรผูมีศรัทธาท่ีตถาคตสอนไมไดนะไมมี หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรี กใ็หเร่ิมท่ี กสิณ 
เร่ิมท่ี กสิณสีแดง เธอพิจารณาพักเดียวกไ็ดฌาน 4 เม่ือไดฌาน 4 แลว ขอยอนตนนดิสมเด็จพระมหา
มุนีเนรมิตดอกบัวทองคําใหไปนะ เปนสีแดง ใหเพงดอกบัวทองคําลืมตาข้ึนมาแลวก็จําภาพ แลวก็
หลับตาจําภาพ ถาภาพเลือนไปก็ลืมตามาดใูหมทําอยางนีส้ลับกันไปสลับกันมา ในไมชาทานก็ได
ฌาน 4 

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระมหามุนกี็ทรงเนรมิตดอกบัวใหกลีบรวงหลนทานลืมตามาดูก็
เห็นวาดอกบัวเม่ือกี้นี้มันแจมใสตีเวลามันเหี่ยวแลวก็รวงหลนหมดก็คิดถึงรางกายวา เอะ รางกาย
ของเราก็มีสภาพอยางนี้ ดอกบัวท่ีมีนีเ่ปนดอกบัวทองคํา มีสภาพแข็งแรง เชนเดยีวกับรางกายของ
เราฉันใด แลวมันพังไดฉันใดรางกายของมันออนกวาดอกบัว มันก็พังไดฉันนัน้ ข้ึนช่ือวาชีวิต
รางกายไมมีความหมาย เพยีงเทานี้กําลังใจหมดจากโทสะ พรอมดวยตัดกิเลสไดเปน สมุจเฉทปหาน  

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ถาเราหวังใหนพิพานใน กรรมบถ ท้ัง 10 ประการ การ
ท่ีสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา เราจะตองไมคิดประทุษรายใคร ตองใชกรรมฐานใหถูกกําลังใจ ท่ีเรา
ตองการจะปฏิบัติ ไดแก พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ถาทําอยางนี้ไปนิพพานได 

ขอสุดทาย สัมมาทิฏฐิ อันนี้เปนตัวสัญญา เห็นจะไมตองกลาวกันมากถาปฏิบัติไปไดแตนี้ก็
ปรากฏวา บรรดาทานพุทธบริษัทเปนพระอนาคามีแลว 

หลังจากนัน้ไป องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงสอนธรรมะเล็กนอยเพื่อ ตดัอนุสัย ไดแก 
พิจารณาใน รูปฌาน และ อรูปฌาน คือเราไมหลงใน รูปฌาน และ อรูปฌาน ดวยถือวา รูปฌาน ก็ด ี
อรูปฌาน กด็ ี ท่ีเราไดจาก กรรมบถ 10 นี้ เปนแตเพื่อเปนกําลังสงเสริมให เปนปจจยัสงเสริม
วิปสสนาญาณเทานั้นไมติดอยูแคนัน้ 

แลวตอมาก็พจิารณาตัว มานะ การถือตัวถือตนวามันดหีรือมันเลว เราจะถือวาเราดกีวาเขา 
เราเสมอเขา เราเลวกวาเขา มันไมมีประโยชน ทํากําลังใจของเราใหไมมีโทษ พิจารณาวาคนหรือ
สัตวท้ังหลาย เกิดแกเจ็บตายเหมือนกันรางกายของคนและสัตวมีสภาพเทากันคือ สกปรก และมี



สภาพเปนอนจิจังหาความเท่ียงไมได มันไมเท่ียง เรายดึถือเกินไปมันก็เปนทุกข ในท่ีสุดมันก็ตายไป 
ก็รวมความวา ข้ึนช่ือวารางกายเลยๆ อยางนี้จะไมมีสําหรับเราตอไปจิตเราส่ิงท่ีเราตองการนั้นไซร
คือ พระนิพพาน 

และองคสมเด็จพระพิชิตมารทานกลาววา ใหตัด อวิชชา การตัด อวิชชา นี่เพราะ อวิชชา นี่
พระพุทธเจาทานตรัสไวใน ขันธวรรค โดยทานแยกศัพทเปน 2 ศัพท คือ ฉันทะ  กบั ราคะ คือวาตัด 
ฉันทะ ความพอใจในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลก ตัด ราคะ คือไมเห็นวา มนุษยโลก เทวโลก 
พรหมโลก จิตใจตองการอยางเดยีวคือพระนิพพาน เราปฏิบัติไปไดอยางนั้น ถาจิตใจของบรรดา
ทานพุทธบริษทัทุกทานจะเจาถึง สังขารุเปกขาญาณ คือมีอารมณวางเฉยในการท่ีจะสัมผัสกับ รูป 
เสียง กล่ิน รส สัมผัส และธัมมารมณท้ัง 6 ประการใครเขาชมมาใจก็เฉย ใครเขาดามาใจก็เฉย เหน็
ของสวยใจก็เฉย เหน็ของไมสวยใจก็เฉย พบกล่ินหอมใจก็เฉย พบกล่ินเหม็นกเ็ฉย เห็นวาเปนของ
ธรรมของชาวโลก 

เพียงเทานี้แหละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ก็คิดวาถาสามารถปฏิบัติได
อยางนี้โดยอาศัย กรรมบถ 10 ประการเปนพื้นฐาน ทุกคนก็ถึงพระนิพพานไดสมความปรารถนา 
เห็นจะเทศนตอไปไมไหวแลว ปากมันติดกันวาตอไปไมไหว กําลังกายมันหมด 

นับแตนี้ตอไป ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรม
สุคตท่ีไดสดับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็ด ี และญาติโยมพุทธบริษทัท้ังหลายท่ีต้ังใจบําเพ็ญกุศลใน
ศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี อยางเม่ือกี้นี้ไดพากันนําปจจยัมาบูชาธรรม อาตมาก็ขอนอมนาํ
ปจจัยของบรรดาญาติโยมพทุธบริษัททุกทาน นําไปบูรณะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอไป 

ดวยกําลังใจดขีองบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายท้ังหมดนี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน
อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ขอจงดล
บันดาลใหบรรดาพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล และจงเจริญ
ไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงค
ส่ิงใดขอใหส่ิงนั้นสมปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชชนามาในอัปปมาทคาถา  
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาดํารงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนาเรื่อง ชฏิลสามพี่นอง 
แสดงเมื่อ 

วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2525 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ) 
อิติป โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา ตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในจริยาขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย ได
พรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันแรม 14 คํ่า เดือน 9 วันนี้เปนวันพุธ ท่ีบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลายพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ท้ังนี้กเ็พื่อจะปฏิบัติตามคําส่ังสอนขององคสมเด็จ
พระมหามุนีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ใหถึงท่ีสุดแหงความเปนทุกข คือพระนิพพาน 

ฉะนั้นบัดนี้ อาตมภาพจะไดเอาจริยาขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ท่ีสงเคราะหบรรดาพุทธบริษัท แตวาบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย จริยาท่ีองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาท่ีสงเคราะหบรรดาประชาชนท้ังหลายท่ีหวังความสุขนั้น จะเหน็วา
องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสอนไมเหมือนกนั บางทานสอนแบบนี้ บางทานสอนแบบโนน 
อยางวันพระท่ีแลวโนน พระพุทธเจาสอนคณะทาน พระยส ท้ังหมดดวยกัน 50 คนเศษ องคสมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐก็สอนแต อนุปุพพิกกถา คือเทศนอยางเดยีวเหมือนกันหมด ท้ังนี้เพราะองค
สมเด็จพระบรมสุคตทราบวา ทานท้ังหลายเหลานั้นบําเพญ็กุศลมาเชนเดียวกัน 

แตวาการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ จะนําเอาเร่ืองราวขององคสมเด็จพระภควนัตตอน
สอนชฏิลท้ัง 3 พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป คยากัสสป ท้ังสามทานมาแสดงแกบรรดาพุทธ
บริษัท แตวนันี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยไมไดสอน อนุปุพพกิกถา สอนเร่ืองของไฟ 3 
ประการ คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟ คือโทสะ โมหัคคิ ไฟ คือโมหะ สอนไมเหมือนกนั ท้ังนี้
เพราะวาองคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบอุปนิสัยของคนวา สมเด็จ
พระทศพลบรมศาสดาจะสอนแบบไหน เขาจึงจะไดบรรลุมรรคผล 

เม่ือสมเด็จพระบรมทศพลทรงทราบอุปนิสัย และกาํหนดพระธรรมเทศนาแลวองคสมเด็จ
พระประทีปแกวก็สอนตามนั้น แลวเขาท้ังหลายเหลานัน้ก็พากันบรรลุมรรคผลไปตามๆกัน 

เร่ืองนี้มีอยูวา เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกจากปา อิสิปตนมฤคทายวัน แลว 
องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมีพระราชประสงคจะไป กรุงราชคฤหมหานคร ตอมาเสร็จพระผูมี
พระภาคเจาไดพบคณะ พระยส จึงไดเทศนาจนไดบรรลุอรหัตผลท้ังหมด หลังจากนั้นสมเด็จพระ
บรมสุคตก็เดินทางตอไป ไปในระหวางทางก็ไปพบบรรดาพวก ภัททวัคคีย แปลวาผูมีความเจริญ
แลว 30 ทาน ท้ัง 30 ทานนีต่างพากันไปเท่ียวในปา และตางคนตางนาํภรรยาไปดวย อีกคนหนึ่งไมมี



ภรรยาก็นาํเอาหญิงแพศยาคือ โสเภณีไปแทนภรรยาไมมีเมีย แตตอมาภายหลังโสเภณคีนนั้น เธอสัก
เคร่ืองประดับของ ทานภัททวัคคีย คณะพวกนี้หนีไป 

เธอท้ังหลายจึงตามไปพบองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเขา เวลานั้นองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ ยังไมมีใครรูจักนักวาเปนพระพุทธเจา 
เธอท้ังหลายเขาไปหาแลวก็ถามวา เห็นหญิงแพศยาเดินทางมาทางน้ีบางไหม องคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาเห็นหนาพวกเธอ ก็ทราบวาบุคคลท้ังหลายพวกนี้มีบารมีเต็มจะไดบรรลุมรรคผล
เปนพระอรหนัตเปนตน ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลจงึไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โภ ปุริสะ ดกูร 
บุรุษผูเจริญ ทานจะติดตามหญิงแพศยาดวยเหตุอันใด ต้ังใจฟงธรรมก็แลวกัน หลังจากนั้นสมเดจ็
พระผูมีพระภาคเจาจึงแสดงพระธรรมเทศนาจบ ก็ปรากฏวาทานท้ัง 30 คนนั้นไดบรรลุพระ
โสดาบัน เปนตน ท้ัง 30 คนหมด และองคสมเด็จพระบรมสุคตก็ไดใหบวชในพระพุทธศาสนา ทรง
กลาววาจา เอหิภิกขุ ซ่ึงแปลเปนใจความวา เจาจงเปนภกิษุเถิด เพยีงเทานี้ก็เปนพระ 

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็สงทานท้ังหลายไปแสดงธรรมหมายความวา 
ไปประกาศพระพุทธศาสนา แตไปในสถานท่ีไมซํ้ากัน หลังจากนัน้แลวองคสมเด็จพระภควันตกมุ็ง
ไปสู กรุงราชคฤหมหานคร แตวากอนจะไปถึงกไ็ปพบคณาจารยใหญคณะหนึ่ง ซ่ึงมี ทานอุรุ
เวลกัสสปะ หรือ กัสสป เปนอาจารยใหญสําหรับ ทานอุรุเวลกัสสป นี้มีพี่นองอยูดวยกันรวม 3 คน
ดวยกันคือ ตัวทานเองเปนพีช่ายใหญช่ือวา อุรุเวลกัสสป มีบริวารอยูในสํานัก 500 ทาน นองชายคน
ท่ี 2 ช่ือวา นทีกัสสป มีบริวารอยูในสํานัก 300 ทาน นองคนสุดทายมีนามวา คยากัสสป มีบริวารอยู
ในสํานัก 200 ทาน รวมแลวท้ัง 3 ทานนีมี้บริวารทั้งหมด 1,000 คนก็ดี ทานท้ังหลายเหลานี้มีวสัิย
เปนพระอรหนัตคือ มีบารมีเต็มแลว 

ฉะนั้นเม่ือองคสมเด็จพระประทีปแกวกท็รงทราบตอไปวา ถาเราจะเขาไปแนะนําเขาเฉยๆ 
อยางนี้เขาไมยอมแพเรา คือไมยอมงายๆ จะตองใชแสดงฤทธ์ิปาฏิหาริยตอสูกัน เม่ือองคสมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัย จึงเขาไปในสํานักของ ทานอุรุเวกกัสสป แลวกลาววาจาขอ
อาศัยสถานท่ีอยู อุรุเวลกัสสป เห็นองคสมเด็จพระบรมครูเปนสมณะ คือเปนนักบวชเหมือนกันแต
วาแตงตัวไมเหมือนกนั คือวาของเขามีชฏา แตวาของพระพุทธเจาไมมีชฎาแตวาโกนศีรษะ เหน็วา
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนนกับวชตางศาสนากันหรือตางคณะกัน 

อุรุเวลกัสสป ก็ไมมีความปรารถนาจะใหทานเขาพักจงึกลาววา ในสถานที่นี้ไมมีท่ีวาง ไม
สามารถจะรับใหทานอาศัยได สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงกลาววาจาคอนแคนขอท่ีอาศัย ในท่ีสุด 
ทานอุรุเวลกัสสป ก็บอกวาท่ีอ่ืนไมมี มีแตท่ีโรงไฟเปนท่ีบูชาไฟ แตวาท่ีนั่นมีนาครายทานจะอาศัย
ไดหรือ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากก็ลาววา ท่ีไหนก็ได อันตรายสําหรับเรานี่ไมเกรงกลัว ทานอุรุ
เวลกัสสป เห็นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนั้นก็คิดวาดีแลว คืนนี้จะตองใหพญานาคราย
ทําลายสมณะผูนี้ จึงไดอนุญาตใหองคสมเด็จพระมหามุนีพักในโรงบูชาไฟ 



ก็ปรากฏวาในเวลาคืนวนันั้น ดวยอํานาจของ อุรุเวลกัสสป กน็ับดาลใหพญานาคราย แต
ความจริงพญานาคไมใชพญานาคจริง เปนพญานาคที่เนรมิตข้ึนมาดวยอํานาจของอภิญญา ปรากฏ
ตัวข้ึนมาเปนตัวใหญมาก เขาจะเขาทํารายองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ก็ใชอํานาจของพระพุทธปาฏิหาริย บันดาลใหนาคตวันัน้เล็กเหลือเทางูเขียวตัวเล็กๆ แลวก็จับมาขด
ไวในบาตร เวลากลางคืนเวลายามดึก องคสมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเสด็จจงกรม 

เวลานั้นก็ปรากฏวา ทานอุรุเวลกัสสป ทราบวาพญานาคแพฤทธ์ิพระพุทธเจา เขาจึงไดเขา
ใช อาโปกสณิ บันดาลใหน้ําไหลมาจากทิศท้ัง 4 หวงัจะใหทานองคสมเด็จพระมหามุนี แตองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นกระแสน้ําไหลมา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเขา ปฐวีกสิณ คําวา เขาๆ 
ก็แคนกึวาเขาก็ใชไดนะ ไมใชไปเขานาน บันดาลใหน้ําเหลานั้นแข็งเปนกําแพงอยูรอบพระองค
พอสมควร หรือไมเขามาถึงโรงไฟ แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงจงกรมในท่ีแหง 
เปนอันวาคืนนั้นแสดงฤทธ์ิกันมาก แตถึงกลาวไปเวลากไ็มพอ 

เปนอันวาในตอนเชาบรรดาพวกชฏิลท้ังหลายมี อุรุเวลกัสสป เปนตน มาดูคิดวาองคสมเด็จ
พระทศพลจะตาย แตปรากฏวาเห็นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีสีหนาแชมช่ืนอยูเปนปกติ 
กําลังจงกรมอยู แลวสมเดจ็พระบรมครูจึงไดตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกร บุรุษผูเจริญ นาครายของทานท่ี
ปลอยมาเม่ือคืนนี้ตถาคตจับไวในบาตรแลว แลวองคสมเด็จพระประทีปแกวจึงเอาพระหัตถลวงเอา
พญานาคตัวเล็กๆ สงให อุรุเวลกัสสป อุรุเวลกัสสป ก็ตกใจ 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงชวน อุรุเวลกัสสป กับ บริวารคุยกัน 
สมเด็จพระภควันตจึงไดทรงปรารภวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญทานเจริญบําเพ็ญเพงกระแสไฟนี่
เปนการดี เพราะวากระแสไฟฟานี่เปนการดี สามารถเนรมิตอะไรๆ ตางๆ ได แตทวาทานท้ังหลายที่
บําเพ็ญกองไฟแบบนี้เปนการบําเพ็ญกองไฟภายนอก ตถาคตก็ใชไฟเหมือนกัน แตวาเปนไฟภายใน 
แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา ไฟของตถาคตน้ันมีอยู 3 กอง ของพวกทานนะมี
กองเดียว มันดกี็จริงแหลแตวามันเปนไฟภายนอก ถาจะใหดี ทานบูชาไฟภายในดวยจะดีมาก 

ตอนนี้ทานพุทธบริษัทฟงแลว จะพจิารณาเห็นวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เม่ือเสด็จ
ไปถึงไหนองคสมเด็จพระจอมไตรไมเคยตําหนิเจาของสํานัก พระพุทธเจาไมเคยตําหนิเตียนไตร 
ใครเขาทําอะไรก็เปนเร่ืองของเขาเม่ือทําไมถูกไมตอง องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็หลีกไป แต
ถาหากวาบุคคลผูนั้นมีวิสัยเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหัตตผล องคสมเด็จพระทศพล
จะพยายามแกไขขอวัตรปฏิบัติของเขาใหถูกตอง 

ฉะนั้นในวันนัน้เม่ือทานพบ อุรุเวลกัสสป แทนท่ีจะกลาวตําหนิวา การเพงไฟอยางนี้ มันดีก็
จริงแหล แตทวามันมีโทษมาก และประการท่ีสองการไดฌานสมาบัติ ไดอภิญญาโลกีย อยางนี้ไม
พนนรก เพราะยังไมสามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน แตองคสมเด็จพระพชิิตมารไมตรัส
อยางนี้ แทนท่ีจะตําหนิ กลับชมวาเธอบูชาไฟนี้วาเปนของดี สามารถทําฤทธ์ิทําเดชใหเกิดข้ึนได แต
วาการบูชาไฟท่ีเธอบูชานั้นมันเปนไฟภายนอก ตถาคตก็บูชาไฟเหมือนกันคือไฟภายใน การพดู



แบบนี้ทําใหกาํลังใจของทุกทานคิดวาทานกับพระพุทธเจาเปนพวกเดยีวกันบูชาไฟเหมือนกัน มันก็
คุยกันได นีว่ธีิคุยในพระพทุธศาสนาเขาตองคุยแบบนี ้ ไมใชมานั่งขัดคอกัน ขัดคอกันนะ มันสราง
กิเลส 

แตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็กลาววา ไฟภายในนัน้มี 3 กอง คือ หนึ่ง ราคัคคิ ไฟ
ไดแกราคะ สอง โทสัคคิ ไฟไดแกโทสะ สาม โมหัคคิ ไฟไดแกโมหะหากวาทานท้ังหลายบูชาไฟท้ัง
สามกองนี้ดวย ก็จะชวยใหมีความสุขมีอํานาจมากเม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว เขาท้ังหลายเหลานัน้จึงกราบทูลใหองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแสดงพระธรรมเทศนา แลว
สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเทศนโดยยอ เพราะวาคนพวกนี้ไดอภญิญาสมาบัติไมยากในการท่ีจะ
บรรลุมรรคผล 

สมเด็จพระทศพลก็กลาววา ราคัคคิ ไฟคือราคะ ไดแกความรักในรูป ในเสียง ในกล่ิน ใน
รส และสัมผัส ท้ังหมดนี้มันเปนอารมณของความรุมรอน ความรอนจริงๆ มันอยูท่ีใจ ถาความรัก
เกิดข้ึนในสถานท่ีใด เวลานั้นก็มีแตความเรารอนใจเปนปจจยัใหเกิดความทุกขและอันตราย แลว
องคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา ปยโต ชายเต โสโก ปยโต ชายเต ภยัง กแ็ปลเปนใจความวาความ
วาความเศราโศกเสียใจเกดิจากความรัก ภัยอันตรายเกดิข้ึนไดเพราะอาศัยความรักเปนเหตุ 

แลวองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็กลาววา ส่ิงท้ังหลายในโลกนี้เปน อนิจจัง คนก็เปน 
อนิจจัง สัตวกเ็ปน อนิจจัง วตัถุธาตุก็เปน อนิจจัง คือมันไมเท่ียง คําวาไมเท่ียงเกิดในเบ้ืองตน มันก็
มีความเส่ือมไปในทามกลาง เส่ือมไปทุกวันอยางคนเกดิจากความเปนเด็ก แลวก็เปนหนุมเปนสาว 
แลวมันก็คอยๆ แกลงสัตวกมี็สภาพเหมือนกัน วัตถุธาตุท้ังหลายเกดิมาใหมๆ ด ีนานๆ ไปความเศรา
หมองก็ทับถมเขามาทุกทีนี่มันไมเท่ียงพระพุทธเจาจึงกลาววาถาเราไปรักคนรักสัตวรักวัตถุธาตุ 
อารมณใจเรากเ็ปน ทุกข ทุกข เพราะอะไร เพราะเราคิดวามันจะทรงตัวอยูตามนั้น มันก็เส่ือมคลาย
ไปทีละนอยๆ เศราหมองไป ทรุดโทรมไป ในท่ีสุดมันก็พงัท่ีเรียกวา อนตัตา 

ขอทานท้ังหลายจงวางภาระ คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ คือดับเสีย เห็นวาทุกส่ิงทุกอยางใน
โลกไมมีการทรงตัวในเบ้ืองตน แลวกเ็ส่ือมไปในทามกลาง แลวก็พังสลายไปในท่ีสุด แมแตรางกาย
เราก็เชนเดียวกัน 

ตอมาสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดาจึงกลาววา ถาดับเสียไดอยางนี ้ จิตของเราจะเปนสุข 
คือดับไฟกองแรกได แตวาจะดับไดอยางนี้ก็จะตองอาศัยกรรมฐานอีก 2 ประการ กลาวคือ กายคตา
นุสสติ และ อสุภกรรมฐาน เขาประหัตประหาร ราคัคค ิไฟคือราคะ นัน่ก็หมายความวา ดูกายเรา ดู
กายคนอ่ืนวากายเราก็ดี กายคนอ่ืนก็ดี มีอาการ 32 เหมือนกัน แลวภายในรางกายน้ีนั้นเต็มไปดวย
ความสกปรก เต็มไปดวยความโสโครก มีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน อยูในรางกาย มัน
สกปรกเสียส้ินด ี



หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดกลาวถึง โทสัคติ ไฟคือโทสะความโกรธ ความ
พยาบาทเปนปจจัยใหเกิดความเรารอน และมีอาการเผาผลาญรางกายใหทรุดโทรมเร็ว ฉะนั้นคนท่ีมี
ความโกรธจึงมีหนาตาไมสวย เพราะยิ้มไมเปน หนาตาไมสดช่ืน คนท่ีมีความโกรธบอยๆ โทโสราย 
แกเร็วเปนความทรุดโทรมของรางกาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา ความโกรธเกดิ
ข้ึนมาเม่ือใด ไฟกองนี้มันจะเผาผลาญใหมีความทุรนทุรายใจ กาํลังใจไมเปนสุข ฉะนั้นทาน
ท้ังหลายจงพากันดับไฟ คือกองทุกขกองนี้เสีย 

แลวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงแนะนําวา วิธีดบัไฟกองนีใ้ชกรรฐาน 8 อยางให
เลือกเอาตามชอบใจ กรรมฐานหมวดแรกมี 4 อยางตองใชพรอมกันหมด คือหนึ่ง เมตตา ความรัก 
สอง กรุณา ความสงสาร สาม มุทิตา จิตออนโยน ไมคิดอิจฉาริษยาใคร ส่ี อุเบกขา วางเฉย ท้ังส่ี
ประการนี้เปนอารมณใครครวญ เปนอารมณคิด รักษากําลังจิตใหทรงตัว โทสัคคิ ไฟ คือโทสะ จะ
ดับไฟได 

หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา ถาเราไมชอบ พรหมวิหารส่ี ไมเปนท่ีถูกใจ 
องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําวาถาอยางนั้น ถาไมชอบ ถาอยางนั้นกใ็ช กสิณ อีก 4 อยาง 
เลือกเอาอยางหน่ึงท่ีเราชอบใจ ความจริงเขาได เตโชกสณิ อยูแลว เปนของไมยาก เพราะ เตโชกสณิ 
ของเขาเปนฌานส่ีและเปนอภิญญาดวย พระพุทธเจากลาววาใหเลือกกสิณ 4 อยาง คือ กสิณแดง 
กสิณสีเหลือง กสิณสีเขียว หรือ กสิณสีขาว อยางใดอยางหนึ่งก็ไดต้ังใจจนเปนฌานก็สามารถ
บันดาลใหโทสะระงับไปได 

บรรดาทานพวกนั้นฟงองคสมเด็จพระจอมไตร ใจกน็อยนึกไปตามนั้น คือ หนึ่งอันดบัแรก 
ตัดราคะจริต ตัดราคคัคิ ไฟคือราคะ ไดเพราะกําลังฌาน พอฟงองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนํา
เร่ือง กสิณ ก็เปนของไมยาก เพราะเขาไดฌาน 4 อยูแลว พอองคสมเด็จพระประทีปแกวพูดไป เขา
คิดได ตัดสินใจไป พอองคสมเด็จพระจอมไตรพูดจบ เขาก็ ตัดโทสคัคิ ไฟคือโทสะได 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาวถึงไฟขอท่ี 3 โมหัคคิ ไฟคือโมหะ 
ไดแกความหลง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ถาเราจะหลงวารางกายน้ีมันเปนเรา เปนของเรา 
เรามีในรางกาย รางกายมีในเราก็ดี แลวกห็ลงในรางกายของคนอ่ืนนี้วาเปนรางกายของเรา หรือหลง
วาทรัพยสมบัติท่ีปรากฏในโลกนี้เปนของเรา มันก็เปนของไมถูก เพราะวาตามธรรมดา รางกายของ
เราก็ดีรางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุตางๆ ก็ดี ส่ิงท้ังหลายเหลานี้ เปนของประจําโสกมันมีความ
เกิดข้ึนในเบ้ืองตน แลวก็มีความแปรปรวนไปในทามกลาง และมีการแตกสบายไปในท่ีสุด คําวาเรา
จริงๆ ไดแก อทิสสมานกาย คือกายท่ีซอนอยูในกายเนื้อ กายเนื้อมันเปนเรือนรางท่ีอาศัยช่ัวคราว พอ
หมดระยะท่ีมันจะทรงตัวอยูมันก็พัง ถามันพังแลวเรากไ็ปใหม หาพบหาชาติเปนท่ีเกิดตอไปใหม 

เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้ เขาได อภิญญา คือมี ทิพจักขุญาณ 
แลว จึงสงกระแสจิตไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว มันก็เปน



ของไมยาก เหน็ชัด แลวองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยจึงตรัสวา เธอท้ังหลายท้ังหมด จงพากัน
กําหนดดวยกําลังของปญญา คือไมติดอยูในรางกายของเรา คือคิดวารางกายนี้มันไมใชเรา ไมใช
ของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา มันเปนเรือนรางท่ีอาศัยท่ีตัณหาสรางข้ึน มันมีธาตุ 4 
คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ผสมกันเขาเปนกายแลวก็มีอากาศธาตุฝงอยูภายใน บรรจุใหเต็ม
สภาพ แลวมีวญิญาณธาตุฝงอยูเปนเหตุรูใหปรากฏ องคสมเด็จพระบรมสุคตกลาววา กายเราก็ด ีกาย
สัตวก็ดี ท้ังหลายท้ังหมดนีมั้นพังสลายไปในท่ีสุด เธอท้ังหลายจงอยาเกาะในรางกายหรือในความ
เปนมนุษยของเราเอง จงอยาเกาะรางกายของบุคคลอ่ืนวา เปนเรา เปนของเรา  จงอยาไปเกาะวัตถุ
ธาตุใดๆ ถาเธอสามารถทําไดอยางนีแ้ลวไซรจิตใจของเธอก็จะมีความสุข 

เปนอันวา เม่ือเทศนเพยีงเทานี้ ปรากฏวาชฏิลท่ีมี อุรุเวลกัสสป เปนตนและบรรดาบริวาร
ท้ัง 500 คน เม่ือองคสมเด็จพระทศพลเทศนจบ ทุกคนได อรหัตผล เปนพระอริยบุคคลเบ้ืองสูงใน
พระพุทธศาสนา เม่ือไดเปนอรหันตแลวตางคนตางก็ลอยบริขาร ลอยชฎาท้ิงไป ปลดเปล้ืองเคร่ือง
ของฤษีท้ิงไป ลอยนํ้าไปหมด แลวเขาไปเฝาสมเด็จพระบรมสุคต ขอบวชในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจามีทรงมีพระพุทธบัญชาวา เอหิภิกขุ แปลวา เจาจงเปนภกิษุมาเถิดผาไตรจีวรสําเร็จไป
ดวยฤทธ์ิกเขามาสวมกาย 

หลังจากนัน้เม่ือบริขารท้ังหลายมันลอยไป ทานคยากัสสป และ ทานนทีกัสสป ขอเลาลัด
เพราะเวลาเหลืออีกแค 2 นาที ก็ปรากฏวา เห็นบริขารของพี่ชายลอยมาก็เขาใจวา อันตรายจะมีแก
พี่ชายของเธอ เพราะวาเธออยูทายน้ํา ท้ังสองทานตางคนตางก็ยกทัพข้ึนมา คิดวาใครพิฆาตเขนฆา
พี่ชายเรา เรากจ็ะตองตอบสนอง คร้ันมาถึงเห็นพี่ชายและบริวารอีก 500 เปนพระไปหมดแลว นั่งอยู
ขางหนาองคสมเด็จพระประทีปแกว ทานท้ังสองจึงเขาไปถามพี่ชาย พี่ชายก็ตอบวาองคนี้คือ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพทุธเจา เราพอใจในพระรรมสังสอนของพระองค จึงสลัด
สภาพความเปนฤาษีท้ิงไป เวลานี้เราไดอรหันตผลเปนพระอริยบุคคลผูใหญในพระพุทธศาสนา เจา
ท้ังสองจงเต็มใจสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

แลวทานท้ังสองก็พาบริวารอีก 500 เขาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เทศนแบบ
เดียวกัน เพราะบําเพ็ญบารมีมาดวยกัน พอจบลงเทานั้น ปรากฏวานองอีก 2 ทานกับบริวารทั้งสอง
คณะ 500 รูป  ตางคนตางเปนอรหัตตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา 
ท้ังสามพี่นองไดบําเพ็ญกุศลมีจรรยาสัมมาปฏิบัติในชาติกอนรวมกันมา พรอมดวยบริวาร 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทาน ถาขืนเทศนบุพพกรรมวันนี้กไ็มตองเลิกกัน แลวมันก็
หมดเวลา 30 นาทีแลว อาตมาภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพยีงเทานี ้

ฉะนั้นการท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายไดมาบําเพญ็กุศลบุญราศี โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
มากทานท่ีมาจากตางจังหวัด ต้ังใจมาบําเพ็ญปฏิบัติพระกรรมฐานไดแกมโนมยิทธิ ซ่ึงเปนพื้นฐาน
ของอภิญญาสมาบัติ หากวาทานไดแลวจงอยาคิดวา ธรรมะเหลานั้นจะพอ เพราะวามโนมยิทธินี้
เปนปจจยักนัไมใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมีความเขาใจผิด เร่ืองชาติเกาๆ หรือสวรรค นรก 



พรหมโลก เปรต อรุสกาย เปนตน วาการท่ีองคสมเด็จพระทศพลกลาวมาแลวนัน้มันจะมีหรือไมมี 
เราตองการจะเปล้ืองความสงสัย 

หลังจากนัน้แลว ใหนําเอาพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรเขาไปตัดราคะ 
ดวย กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน แลวก็เอา พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 เขาไปตัดโทสะ แลวก็
ตัดโมหะดวยการไมหลงในรางกายของเรารางกายของบุคคลอ่ืน และวตัถุธาตุใดๆ ถาปฏิบัติไดอยาง
นี้แลวก็อาศัยมโนมยิทธิท่ีเราทําไดเขาชวยฝกฝนกําลังจิต ไมชาทานท้ังหลายก็จะมีผลตามท่ีสมเด็จ
พระธรรมสามิสรตองการคือ บรรลุมรรคผลตามอัธยาศัย 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย แสดงพระธรรมเทศนาก็เลยเวลาไปนิดหนอยแลว 
ในท่ีสุดนี้อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ 
และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ของจงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธบริษัททุกทานมีแตความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ 
สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
แลว ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวท่ีอยูในท่ีนี้ท้ังหมด จงปรากฏวาเปนผูบรรละ
รรมนั้นในชาติปจจุบันนี้เทอญ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ 



พระธรรมเทศนา เร่ือง พระนางรูปนันทาเถรี 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดท่ีี 2 กันยายน 2525 
 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะไดแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในเร่ืองราวปุพพคาถา อันเปน

เคร่ืองโสรจองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกศุล
ประจําปกษ คือวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 วนันี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายตั้งใจบําเพ็ญกศุล
บุญราศี เนื่องจาก ทานมัย คือบุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 
ภาวนามัย คือต้ังใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนา อันเปนคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาวันนี้ ทุกคนตองการความสุขคือ พระนิพพาน 

ฉะนั้น วันนี้อาตมภาพไดนําพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระพิชิมารบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัทในเร่ืองราวของ พระนางรูปนนัทาเถรี ความมี
อยูวา เม่ือองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา พระองค
มีความสนิทสนมกับ พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริยเปนอันมาก ทราบขาววา สมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาเสดจ็ไป กรุงพาราณสี มากกวาทุกประเทศ คือประเทศนี้องคสมเด็จพระมหามุนีเสด็จไปถึง 
25 คร้ัง สําหรับประเทศอ่ืนๆ เสด็จไปนอยกวานั้น 

แตทวาปรากฏวามาในกาลไมนานนกั อัครมเหสีของ พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริญื คือ 
พระนางมัลลิกาเทวี ถึงแกส้ินชีพิตักษยั ฉะนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ปรารถนาใครจะไดมีความ
ใกลชิดกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามากข้ึน จึงไดไปขอสตรีในราชนิกูลของ กรุงก
ลิลพัสตุมหานคร ซ่ึงเปนหลาน จะกลาวกันไปกี่เปนนองสาวขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา คือเปนลูกของพระเจาอา ช่ือวา รูปนันทาเทวี 

คร้ันเม่ือนางไดเขามาอยูในสํานักของ พระเจาปเสนทิโกศล นี่แลว ปรากฏวา เธอเปนคน
สวยมาก ยากท่ีจะมีสตรีอ่ืนเทียมเทียบทันได แตทวาไดทราบขาววาองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระเชษฐาเทศน ทรงตําหนิความสวยของรางกาย ฉะนั้นพระนางนีจ้ึง
ไมต้ังใจคือ ไมสนใจจะสดบัรับรสพุทธพจนเทศนา 

เม่ือพระพุทธเจาเสด็จมา กรุงพาราณสี แตละคราว นานๆ จะมาสักทีหนึ่งเพราะวา
พระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนาเปนเวลา 45 ป แตก็มีโอกาสพักท่ี กรุงพาราณสี เพียง 15 
คร้ัง เปนอันวาไมไดมาทุกป 

ฉะนั้น ขณะท่ีองคสมเด็จพระชินศรีเสดจ็ประทับยับยัง้สําราญอิริยาบถปรากฏอยูในพระ
ราชอุทยานของ พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศล และบรรดาประชาชนท้ังหลาย ตางคนก็



ตางไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรเปนปกติ เพื่อสดับพระธรรมเทศนา แตทวา พระนางรูปนันทา 
ไมยอมไปดวย พระเจาปเสนทิโกศล จะชวยชักชวนแนะนําประการใดก็ดี พระนางนี้ก็ไมยอมไปท่ี
ไมยอมไปกเ็พราะวาไมไดโกรธพระพุทธเจา มีความรูสึกวาตัวทานเปนคนท่ีมีความสวยสดงดงาม
มาก ยากท่ีจะมีบุคคลใดเทียบเทาได แตทวาองคสมเด็จพระจอมไตร ขาววาอยางนัน้วา พระพุทธเจา
ทรงตําหนิรูปสวยหรือรูปคนวาไมดีพระนางจึงไมยอมไป 

ตอมา พระเจาปเสนทิโกศล จึงไดใหคนแตงกลอน เปนกลอนพรรณนาถึงพระราชอุทยาน
วา มีความงามเสมอดวยสวนสวรรค และใหนางกํานัลขับรองกลอมให พระนางรูปนันทา ฟงทุกวัน 
พระนางรูปนนัทา ก็สงสัยถามเธอเหลานัน้วา การที่เธอขับรองกันอยูนี่อยากทราบวา มันเปนสวนท่ี
ไหน 

หญิงท้ังหลายเหลานั้นกก็ราบทูลวา สวนของพระเจาแมเองพระเจาคะสวยสดงดงาม
เหลือเกินเวลานี้ นับต้ังแตองคสมเด็จพระมหามุนพีรอมดวยบรรดาพระอริยสงฆท้ังหลายมาพัก 
พระเจาปเสนทิโกศล พระบาททาวเธอใหจัดการใหสวยสดงดงามเปนพิเศษ 

มาวันรุงข้ึน เธอก็ไมไดต้ังใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ แตวาอยากจะไปดู
สวน เขาลือกันวามันสวย ในตอนเชาเม่ือ พระเจาปเสนทิโกศล เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว จึงได
เขาไปหานาง ถามวา รูปนนัทา วันนีจ้ะไปชมสวนไหม นางก็บอกวา วันนี้ต้ังใจจะไป 

วันนัน้ พระเจาปเสนทิโกศล จัดกระบวนเปนพิเศษ ใหเกียรติยศหมายความวา เปนการเอา
ใจ ก็ส่ังใหบรรดาประชาชนตกแตงสวนเปนกรณีพเิศษสวยงามมาก พอไดเวลาตอบบายจึงไดพา
นางไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 

แตทวาขณะท่ีไปเฝานั้นแลว ก็ปรากฏวา องคสมเด็จพระประทีปแกวกําลังแสดงสัทธรรม
เทศนาอยู นางเห็นองคสมเด็จพระบรมครุ เทศนอยางนั้นก็เลยนั่งอยูก็ไกลๆ ทายบริษัท เพราะวา
ไมไดต้ังใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระสวัสดโิสภาคยนั่งอยูไกลที่สุดคือ ทายหมูคน 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงทราบวา นองสาวเสด็จมาสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาเห็นวาวิสัยของ รูปนนัทา นี้ จะไดอรหัตผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในวันนี้ 
ฉะนั้นองคสมเด็จพระมหามนุีขณะท่ีเทศนอยู สมเด็จพระบรมครูจึงไดทรงนิรมิตผูหญิงคนหนึ่งท่ีมี
ความสวยสดงดงามมากวา พระนางรูปนนัทา รูปรางก็สวยกวา ทรวดทรงก็ดีกวา ผิวพรรณกด็ีกวา
เคร่ืองประดับก็ดีกวา พระนางรูปนันทา มาก ยืนอยูใกลๆ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ถวายงาน
พัด ก็หมายความวา องคสมเด็จพระสวัสดโิสภาคยเทศนฝายหญิงนั้นกย็ืนพัดเร่ือยไป 

เปนเหตุให พระนางรูปนันทา มองดูหญิงคนน้ัน แลวก็มองดูสมเด็จพระภควันต แลวกด็ู
ตัวเอง ก็นึกในใจวา ขาวเขาลือกันวาสมเด็จพระเจาพี่ทรงตําหนิสตรีผูมีความงาม แลวผูหญิงคนนั้น
ก็สวยกวาเรา แลวเคร่ืองประดับประดากด็ีกวาเรา ถวายงานพัดอยูใกลๆ  พระผูมีพระภาคเจา คือพระ



เจาพี่ แลวทําไมขาวลือกันไปวา พระเจาพีน่ี่ทรงตําหนิความงามของรางสตรีใดๆ เปนอันวาขาวคราว
ท่ีลือกันไมเปนความจริง 

ฉะนั้น เจาหญิงรูปนันทา จึงต้ังใจสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนาของสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพราะมีความเบาใจวา เธอเปนคนสวย แตวาสวยนอยกวาหญิงคนน้ัน เม่ือหญิงคนน้ัน องค
สมเด็จพระภควันตใหอยูใกลถวายงานพดัไดแสดงวาไมรังเกียจฉันใด เธอซ่ึงมีความงามตํ่ากวา องค
สมเด็จพระศาสดาก็คงมรังเกียจในรูปฉันนั้น 

เธอก็ต้ังใจฟงเทศน พระพุทธเจาวันนั้นเทศนในไตรลักษณญาณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
หรือ เกิด แก เจ็บ ตาย ตอมาองคสมเด็จพระจอมไตรกเ็ทศนเปนใจความส้ันๆ วา เวลามันส้ันนะ 
ทานกลาววา ชีวิตมันเปนของไมเท่ียงเกิดข้ึนมาแลวก็มีความเส่ือมไป เดิมเปนเด็ก แลวตอมาก็เปน
หนุมเปนสาว ตนเปนหนุมเปนสาวรางกายสมบูรณแบบมีความงามทุกอยาง แตความงามของ
ทรวดทรงท้ังหลายเหลานี้มันไมทรงตัวอยู แลวสมเด็จพระบรมครูกต็รัสวาหลังจากความเปนหนุม
เปนสาวแลวรางกายกจ็ะรวงโรยลงทีละนอยๆ จนไปถึงวยักลางคน 

มาตอนน้ีเอง หญิงสาวคนสวยท่ีถวายงานพัดอยู เม่ือสมเด็จพระบรมครูเทศนไปแบบไหน 
รางกายเธอก็ทรุดโทรมไปตามน้ัน คอยๆ คลายความสวยไปทีละนอยๆ จนถึงวยักลางคน 

พระนางรูปนนัทา นั่งมองดูฟงเทศนขององคสมเด็จพระบรมครู แลวก็มองดหูญิงคนน้ัน
แลวกแ็ปลกใจ วาหญิงคนนี้เม่ือกี้นี้มันสาวสวยกวาเรา แตเวลานี้กแ็กไปทีละนอยๆ จนถึงวยั
กลางคน ผมเร่ิมเปนดอกเลา ตอมาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากท็รงเทศนตอวา กลายจากความเปน
คนกลางคนแลว รางของบุคคลนั้นก็จะตองแกไปทีละนอยๆ ทรุดโทรมไปทีละนอยๆ ถึงวัยชรา 
รางกายหญิงนัน้ก็แกไปตามวาจาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทศน 

ทานก็บอกวา เม่ือความแกเขามาถึง ผมท่ีดําสนิทก็กลับคอยๆ  ขาว เร่ิมเปนดอกเลาแลวก็
ขาวหมดท้ังศีรษะผมของหญงิคนน้ันกเ็ร่ิมคลายตัวไปทีละนอยๆในท่ีสุดก็ขาวหมดหวั พระนาง
รูปนันทา ก็แปลกใจ ตอไปสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา หนังท่ีเคยเปลงปล่ังมันก็เหีย่วยน กลายเปน
คนท่ีไมมีความสวย รางกายของหญิงนั้นก็เปนตามนัน้ แลวสมเดจ็พระภควนัตก็ตรัสวาแมแตฟนท่ี
อาศัยอยูเต็มปากท้ัง 32 ซ่ีนี้ มันก็ยังหลุดไปทีละซ่ีสองซ่ี ในท่ีสุดกห็มดปาก 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเทศนอยางนี้ปบ ฟนของหญิงนั้นกห็ลุดไปทีละซ่ีสองซ่ี จน
หมดปาก ปากบุมเขาไป เวลาตอไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา นอกจากความแก
จะเขามาถึงแลว โรคภัยไขเจ็บก็เขามาเบียดเบียนมีอาการตางๆ มีอาการเสียดทอง ปวดทอง ปวด
ศีรษะ มีอาการอาเจียนเปนตน แลวองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดากลาวแบบไหน หญิงนั้นก็มี
สภาพแบบนัน้ ผลท่ีสุด ก็อาเจียนเกือบลมเกือบตาย 

ในท่ีสุดองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา กกลาววาท่ีสุดของชีวิตนัน่ก็คือความตาย หญิง
คนนั้นก็ลมลงมาทันทึถึงแกความตาย 



แลวองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสตอไปวา ความตายมันไมหยุดเพยีงแคนี้ในเม่ือธาตุหมด
ไป ธาตุไฟหมดไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ธาตุดนิไมมีอะไรเปนเคร่ืองประคับประคองคอืมมี
ไฟประคับประคองในท่ีสุดธาตุน้ําก็ละลายดินดินลายแลวเกิดอาการเนาข้ึนมา บรรดาอสุภะ คือของ
ท่ีนาเกลียดท้ังหลายในรางกายก็ผุดข้ึนมามีกล่ินเหม็นฟุง ข้ึนอืด สภาพของหญิงนั้นกเ็ปนสภาพแบบ
นั้น 

ในท่ีสุดองคสมเด็จพระภควนัตก็กลาววา เม่ือน้ําหมดไป รางกายก็โทรมลงเน้ือหมดไป
เหลือแตหนังหุมกระดูก ภาพของหญิงนั้นก็เปนไปตามนัน้ 

ในท่ีสุดหนังกห็มดไป เหลือแตกระดูกขาดเปนช้ินเปนทอนเปนตอน ภาพนัน้ก็เปนตามนั้น
ในท่ีสุด ทานก็บอกวา กระดูก็เร่ียรายหายไปจากสภาพรางกายหายไปในพ้ืนปฐพ ี คร้ันเม่ือองค
สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนตามนี้ รางกายของหญิงนั้นมีสภาพไปตามนั้น 

พระนางรูปนนัทา ก็มองดูตามภาพน้ันตามลําดับ ในท่ีสุด ก็มีความคิดวาหญิงคนน้ีสาวกวา
เรา หญิงคนน้ีสาวสวยกวาเรา รูปรางหนาตาดีกวาเรา เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศน
เธอก็สภาพตามนี้ พอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนจบ พระนางรูปนนัทา พิจารณา
รางกายหญิงคนน้ัน แลวกพ็จิารณารางกายของตัวเองวา สภาพตอไปในเบ้ืองหนาก็มีสภาพเปนอยาง
นี้ 

เม่ือสมเด็จพระชินศรีเทศนจบ พระนางรูปนันทา ก็บรรลุอรหัตผลในพระพุทธศาสนา หรือ
กลับตามยอนถอยหลับมาวาทําไม พระนางรูปนนัทา จึงสวยมากตอนน้ีองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงไวในท่ีบางตอน ทานกลาววา พระนางรูปนันทา เปนคนในตระกูลศากยราช เกิดใน
ตระกูลของเจาก็จริงแหลแตทวาเปนเจาท่ีมีความสวยงดงามเปนกรณพีเิศษ ไมมีหญิงใดใน กรุง
กิลพัสดุมหานคร จะสวยเทา พระนางรูปนนัทา คําวา รูปนันทา แปลวา มีรูปเปนเคร่ืองบันเทิง คือมี
รูปเปนเคร่ืองดีใจ 

สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ในอดีตชาติกอน คือวาทุกชาติท่ีผานมามันเปนนิสัยนะ
พระพุทธเจาบอกวานิสัยนี้ละไมไดคนจะละนิสัยไดมีคนเดียวคือพระพทุธเจาถายังไมเปน
พระพุทธเจาเพียงใดก็ทรงนสัิยตามนั้น เม่ือไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวก็ละนิสัยนั้นได 
มีองคเดียว คนอ่ืนนอกจากพระพุทธเจาแมแตพระอรหนัตท้ังหลายกล็ะนิสัยเดิมไมได อยางพระสารี
บุตร อดีตเหน็จะเกิดเปนลิงมามาก เปนอัครสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เวลาพบลํา
คลองหรือสําราง พระอ่ืนคอยๆ ขามไป หรือคอยๆ ถกผาลุยน้ําไป แตพระสารีบุตรขัดเขมาแลวก็
โดดไป เปนอันวานิสัยนี้ท้ิงไมไดแมวาจะเปนอัครสาวก 

สําหรับ พระนางรูปนันทา ก็เหมือนกนั ท่ีสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาตรัสวา ชาติใน
อดีตของ รูปนันทา ทุกชาติท่ีเกิดเปนมนษุย นี่หมายความวาทุกชาติท่ีเกิดเปนมนุษย เวลาท่ีเธอจะ
ทําบุญทําทานภาชนะทุกอยางตองสะอาดหมดต้ังแตสมัยเปนคนยากจนก็ตามที ภาชนะมันอาจจะไม
ดีเทาชาวบานเขาแตวาการทําความสะอาดภาชนะท่ีจะไปทําบุญตองสะอาด ถาไมสะอาดเธอไมทํา 



ตอมาจนกระท่ังเปนลูกเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือลูกกษัตริยมากห็ลายวาระ เวลาท่ีจัดภัตตาหารไป
ถวายพระภิกษสุงฆในพระพุทธศาสนา ภาชนะทุกอยางเธอตองลางเอง ตองเช็ดเอง ตองทําเองทุก
อยาง จนกระทั่งเปนท่ีพอใจ 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อาศัยท่ี รูปนันทา เปนคนชอบ
ความสะอาด รักความสะอาด เวลาใหทานหรือบําเพ็ญกองการกุศล เหตุนี้เปนปจจยัให รูปนันทา 
เปนคนสวยทุกชาติ มาชาติสุดทายนี่เปนคนสวยท่ีสุด แตวาไอความสวยก็อยูไมไดนาน 

แลวองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดกลาวแกบุคคลท้ังหลายวา ภิกขเว ดูกร ภกิษุท้ังหลาย 
ความจริงทานเทศนกับพระกบัคน แตพระนั่งอยูใกลจึงปรารภกับพระวา ภิกขเว ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงดูสภาวะของหญิงท่ีมีรูปงามท่ีถวายงานพดัตถาคตอยู แตไมชาไมนานเทาไรองค
สมเด็จพระบรมครุ คือ ตถาคตเทศนไมทันจะครบ เธอก็ตาย เวลานี้กระดูกเร่ียรายลงบนพื้นปฐพี จะ
หาส่ิงท่ีปรากฏเปนรางกายนี้ก็ไมปรากฏฉันใด พวกทานท้ังหลายที่สดับรับรสพุทธพจนเทศนาอยู 
เขาไปหาความตาย ถาอายุยืนสักหนอยกมี็อายุถึงแก แกแลวก็ตาย ถาบาปกรรมท่ีอกุศลทําไวมาก
ไซร เชน ปาณาติบาต ก็สามารถจะตัดชีวติไปในระหวางกลางใหถึงแกความตายได ฉะนั้นพวกเธอ
ท้ังหลายจงอยาประมาทในชีวิตอยาคิดวาชีวิตจะยืนยาวตอไป 

แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงนํามาซ่ึง อริยสัจ โดยยอ 
นั่นกห็มายความวา เธอท้ังหลายจงรูสภาพวา การเกิดนั้นมีสภาพเปนทุกข การทรงชีวิตนัน้มีสภาพ
เปนทุกขทุกอยาง ความหิวก็เปฯทุกข ความกระหายก็เปนทุกข การปวยไขไมสบายก็เปนทุกข การ
ประกอบการงานก็เปนทุกข การปวดอุจจาระปสสาวะก็เปนทุกข มีความปรารถนาไมสมหวังก็เปน
ทุกข มันทุกขท้ังหมดพระวาปรากฏแลววาคนเกิดมาแลวไมมีความสุขแทจริง 

พระองคกลาววา ภกิขเว ดกูร ภิกษุท้ังหลายและบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง พวกเราจะ
พนทุกขไดเพราะหาเหตุความเกิดใหพบ เหตุท่ีจะเกิดความทุกขได นั่นก็คือตัณหา ไดแก ความอยาก 
กามตัณหา ไดแก ความอยากไดในส่ิงท่ีไมมีใหอยากมีข้ึน ภวตัณหา ส่ิงท่ีมีข้ึนแลวอยากใหทรงตัว 
ตอนนี้แหละมันเปนตัวทุกขมาก การอยากไดเขามาเปนของธรรมดาของคนทีมีชิวิต เพราะตองเล้ียง
ตัวเองเปนของไมแปลก ถาไดมาดวยสัมมาอาชีวะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานไมทรงตําหนิ 
แตก็ทรงตําหนิตอบท่ีวา พอไดมาแลวไมตองการใหมันหมดไป จะใหมันทรงอยู อยางคนท่ีได
มาแลวมีความเปนหนุมเปนสาวเพียงใดตองการใหสาวใหหนุมตลอดกาล มีรูปรางหนาตาสะสวย
เพียงใดตองการใหสาวใหหนุมตลอดกาล  ทรัพยสินท่ีหามาไดแลวตองการใหมันอยูกับเราตลอด
กาล สมบัติสวนใดท่ีสรางข้ึนมาเปนวัตถุ ตองการใหมันใหมตลอดเวลา นี่มันเปนไปไมไดอารมณท่ี
ตองการใหทรงอยูตลอดกาลนี้เรียกวา ภวตณัหา มันเปนตัวบันดาลใหเกดิความทุกข 

เพราะอะไร เพราะคนเกดิมาแลวมันตองแกทุกคน รางกายตองทรุดโทรมทุกคน แลวตอง
ตายทุกคน สัตวก็มีสภาพเชนเดียวกนั วัตถุท่ีหามาไดนัน้ ไดมาใหมแลวก็เกาลงไปทุกวันๆ ถาเรา



ตองการใหมันใหมอยู ใหมันทรงตัวอยู ในเมื่อมันเปล่ียนแปลงไป ใจมันก็เปนทุกข อันนี้ ภวตัณหา 
เปนปจจยัใหเกิดความทุกข คืออารมณตองการใหทรงตัวอยู 

และในตอนทายสมเด็จพระบรมครูกลาววา วิภวตัณหา อีกตัวหนึ่งท่ีทําใหเราทุกข 
วิภวตัณหา นีย่อมรับวามันแกกแ็ก ทนไมไหวหามไมได ของเกาก็เกาไมวาอะไร ขอยาใหมันพัง 
อยาตายก็แลวกัน ไอความพงัความตายมันเปนของธรรมดาของสมบัติของโลก นี่มันก็หามไมไดอีก 
ในเม่ือเราตองการไมใหมันพัง ไมใหมันตาย ทีนี้เวลามันจะพัง มันจะตายข้ึนมา ใจเราก็เปนทุกข 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา เธอท้ังหลาย เม่ือรูเหตุของความทุกข
คือ ตัวอยาก คืออยากไดในส่ิงท่ีไมมา ไมมีมา ตองการใหมีข้ึนส่ิงท่ีมีข้ึนแลวตองการใหทรงตัว ส่ิงท่ี
มันไมทรงตัวไมตองการใหมันจากไป อาการอยางนี้เปนปจจยัของความทุกข 

เธอท้ังหลาย จงตัดทุกขดวยอริยมรรค อริยมรรคทานยอลงแลวเหลือ 3 ประการ คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา คือ ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ และ ตั้งใจดํารงสมาธิหรือกําจัดนิวรณ 5 ออกจากใจ 
ปญญาพิจารณาวาขึ้นชื่อวาขันธ 5 ซ่ึงประกอบดวยธาตุ 4 มีอาการ 32 มันเปนของไมดี ตัวอยาง
เหมือนสตรีนาภพเม่ือกีน้ี้ เธอเปนสาวเปนคนสวย ตอมารางกายก็ทรุดโทรมไปทีละนอยๆ ในท่ีสุดก็
แก แกแลวก็ตาย 

เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรทรงกลาววา จงอยายดึถือวารางกายนี้เปนเราเปนของเยา เราไม
มีในรางกาย รางกายไมมีในเรา จงอยายดึถือรางกายของเราวาจะทรงอยูจงอยาถือรางกายของบุคคล
อ่ืนวาจะทรงอยู แลวสมเด็จพระบรมครูกต็รัสวา จงวางภาระในวัตถุธาตุท้ังหมดท่ีเปนของภายนอก
จากกาย จิตใจเราไมตองการส่ิงใดนอกจากนิพพาน 

เม่ือองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทศนจบ นอกจาก พระนาง
รูปนันทาเถรี นอกจาก พระนางรูปนันทา จะไดพระอรหันตเปนคนแรกแลว ปรากฏวาสาวกของ
องคสมเด็จพระประทีปแกว ท่ีท้ังฆราวาส ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสด อุบาสิกา ตางคนตางกบ็รรลุมรรคผล
ไปตามกันเกือบท้ังหมด 

คร้ันเม่ือองคสมเด็จรพะบรมสุคตเทศนจบ พระเจาปเสนทิโกศล ไมทราบวาเมียเปนอรหันต 
เห็นวา พระนางรูปนันทา ฟงเทศนแลวก็นัง่นิ่งพระพุทธเจาเทศนจบ ชาวบานเขาก็ลุกกลับ พระนาง
รูปนันทา กไ็มลุกจากท่ีเธอจึงไดไปหายอดนาถามวา รูปนันทา จะกลับหรือยัง จะกลับพระราชฐาน
หรือยัง 

พระนางรูปนนัทา ทานเปนพระอรหันตนี ่จิตมันกห็มดจากกิเลสไปแลวสติท่ีครองตัวอยูใน
ความเปนฆราวาส ก็ไมควรจะมี เธอจึงไดมองดูหนาสมเด็จพระชินศรี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดมีพุทธฏีกากับ พระเจาปเสนทิโกศล วา ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระราชสมภาร เวลานี้ รูปนนั
ทา ไมควรแกการครองเรือน เพราะเปนอรหันตเสียแลว พระองคตองการให รูปนันทา นิพพานวันนี้



หรือจะใหมีชีวิตอยู ถาตองการใหนพิพานวันนี้ ก็ให รูปนันทา กลับไปพระราชฐานก็จะนิพพานใน
วันนี้ ถาตองการใหมีชีวิตอยูก็ตองยอมให รูปนันทา บวชเปนภกิษณุ ี

พระเจาปเสนทิโกศล ก็คิดวา เมียของเรา เรารัก แตทวาเวลานี้เธอเปนถึงพระอรหันต ไปถึง
พระราชฐานเธอก็นิพพาน แตถาบวชเปนภิกษณุี แมวาเราจะไมมีโอกาสอยูรวมกับเธอ แตก็ยังเหน็
หนากนั จึงกราบทูลองคสมเด็จพระภควนัตบอกใหทราบวา ขาพระพุทธเจาตองการให รูปนนัทา 
บวชเปนภิกษณุีพระเจาขา 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสวา เอหิภิกขุ ซ่ึงแปลเปนใจความวา 
รูปนันทา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้ผาไตรจีวรท่ีเธอบําเพ็ญไวในกาลกอนท่ีเปนอานิสงสสําเร็จไป
ดวยฤทธ์ิก็สอยมาสวมกาย ผมท่ียาวนัน้ไซรก็กลับกายเปนคนโกนหัวไปในทันที รางกายของเธอนี้ก็
กลายเปนนางภิกษณุีเต็มอัตรา 

นี่ละบรรดาพทุธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา แสดงเร่ืองราวน้ีมามันเหน่ือยก็ตะกุกตะกัก
ไปเปนบางตอน วันนี้แรงไมดี ปรากฏวาทานสดับรับรสพุทธพจนเทศนาขององคสมเด็จพระชินศรี
ในวนันี้ ถึงแมวาจะเปนพระสูตร แตวาเปนอริยสงฆเต็มอัตรา ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย
โดยถวนหนา ท่ีต้ังใจบําเพ็ญกุศลดวยจรรยาสัมมาปฏิบัติในวนันี ้

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ท่ีทานแลวเปนปจจัยในการตัดความโลภ 
2. สีลมัย ท่ีทานสมาทานแลว ต้ังใจรักษาศีลแลวเปนปจจยัตัดความโกรธ 
3. ภาวนามัย ท่ีบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา ถาหาก
วาใจใชปญญาพิจารณาตามไปดวยจะเปนวปิสสนาญาณตัวสุดทาย 

ผลท่ีสุดถาทานท้ังหลายไมประมาทในชีวติคิดวา จะทรงความดีนี้อยู ก็จะไดบรรลุมรรคผล
ตามอยางสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู คือ พระนางรูปนันทา  

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาต้ังแต
ตนจนบัดนี้กไ็ด 30 นาทีพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการขอจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัทุกทาน ให
มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมลคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มี
อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงคส่ิงใดก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความ
ปรารถนาจงทุกประการ 

อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน รูปนนัทาเถรีคาถา ก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีง
เทานี้ เอวังก็มีประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง ทานวิสาขามหาอุบาสิกา 
แสดงเมื่อ 

วันศุกรท่ี 3 กันยายน 2525 
 
 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสส (3 จบ) 
บุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณนิันติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาของมหาอุบาสิกาคน

สําคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทานนริศราทานบดี
ท้ังหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษคือวันแรม 8 คํ่า เดือน 10 วันนี้ การท่ีพุทธบริษัท
ท้ังหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลบุญราศี ก็เพราะวามีความเคารพในองคสมเด็จพระมหามุนี
บรมศาสดาเปนเหตุ จึงไดพากันปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐมีการ
บําเพ็ญกุศล คือ ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล และ 
ภาวนามัย ต้ังใจบําเพ็ญกุศลบุญราศีดวยการสดับรับรสพุทธพจนเทศนา และเจริญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน การบําเพ็ญกุศลของทานพุทธบริษัทนี้นั้น มีอานิสงสเปนเลิศประเสริฐยิง่
นัก แตถาหากวาจะไดพรรณนาถึงอานิสงสคุณบุญราศีท่ีบรรดาพุทธบริษัทบําเพ็ญแลวในวันนี้ ก็
เห็นวาจะไมจบในเวลาจํากดั ตามท่ีองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสวา พุทโธ อัปปมาโร ธัม
โม สังโฆ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจาก็ดีคุณของพระธรรมก็ดี คุณของพระอริยสงฆก็ดี นี่หา
ประมาณมิได 

การที่บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็ช่ือวาเปนพุทะบูชา ธรรมบูชา 
และสังฆบูชา คําวาบูชาแปลวา ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน มีความนับถือในพระพุทธเจา นับถือในพระธรรมนับถือในพระอริยสงฆ จึงไดตกลงบําเพ็ญ
กุศลบุญราศีตามท่ีองคสมเด็จพระมหามนุทีรงแนะนํา แตการบําเพ็ญกศุลแบบนี้ ก็มีมหาอุบาสิกาคน
สําคัญในพระพุทธศาสนาทานหนึ่ง ซ่ึงพระพุทธเจากลาวยกยองสรรเสริญมาก ทานผูนี้ก็คือ ทาน
วิสาขามหาอุบาสิกา 

ความมีอยูวา นางวิสาขามหาอุบาสิกา เกดิมาในชาตินีมี้กรณีเปนพิเศษ ท่ีองคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐทรงยกยองก็คือวา หนึ่ง นางวิสาขามหาอุบาสิกา มีปญญาอันเลิศ เธอมีปญญา
ประเสริฐมาต้ังแตอายุเด็กๆ สมัยอายุ 7 ป เม่ือองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาจะ
เสด็จไปถึง เมืองสาเกตุ อันเปนสถานท่ีบานของ นางวิสาขา อยู ในการตอนรับองคศมเด็จพระบรม
ครุ บิดามารดาไดมอบหมายให นางวิสาขา ซ่ึงเปนเด็กมีอายุเพยีง 7 ป จดัการเร่ืองในการรับรององค
สมเด็จพระชินศรีแตเพียงผูเดยีว นางก็สามารถจัดการไดเรียบรอยทุกประการ การทีอ่งคสมเด็จพระ



พิชิตมารไปในเวลานัน้ ไมใชไปแตพระพุทธเจาองคเดยีว ไปมีพระสงฆติดตามไปดวย 500 รูป นาง
ก็จัดการไดด ี

และอีกประการหนึ่ง นางวิสาขา นี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววา เปนหญิงท่ีมีความ
รํ่ารวยเปนกรณีพิเศษ คือวาตระกูลนี้จะจดัวาเปนมหาเศรษฐยิ่งกวาเศรษฐีใดๆ จะนับเงินเปน 80 
โกฏิ หรือ 160 โกฏินั้นไมได ตองนับกันเปนเลมเกวยีนๆ เปนแสนเปนลานเปนโกฏิเลมเกวยีนอยาง
นี้เปนตน ตัวอยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสาดทรงกลาววา เธอทําบุญพิเศษเขาไว 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระจอมไตร ยังทรงยกยอง นางวิสาขามหาอุบาสิกา วามี เบญจ
กัลยาณี คือวาเปนหญิงท่ีมีความเปนรูปงามและวาเปนนางงาม 5 อยาง ตามพระบาลีกลาววา หนึง่ 
งามผมสมพักตรลักขณา สอง โอษฐาจ้ิมล้ิมดูพร้ิมเพรา สาม งามทนตยลปล่ังดัง่สังขขัด ส่ี ผิดทัต
กรรณิการงามราศี หา คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี ก็หมายความวา ผม ของ นางวิสาขา นี่จะหวีหรื
อมไหวจีะสระจะสางหรือไมก็ตามที ผมจะเรียบสะอาดอยูตลอดเวลา ไมหวีกเ็หมือนหวี ตามมาทาน
กลาว โอษฐาจ้ิมล้ิมดูพร้ิมเพรา กห็มายความวา ริมฝปาก ของ นางวิสาขา เรียบสนิทไมมีร้ิวไมมีรอย 
และกแ็ดงเร่ืยๆ กําลังสวยพอดี ขอท่ีสามก็ ผิวทัตกรรณิการงามราศี นั่นก็หมายความวา ผิด ของ นาง
วิสาขา นีย้อมเกล้ียงเกลาไมมีไฟไมมีผา แลวก็สวยสดงดงงามตามความนิยม ขอท่ีวา ฟน ดีของ นาง
วิสาขา นีไ้มจําเปนตองชําระลาง ก็มีความสะอาดและก็เงางามไมตองขัด ไมตองแตง ท่ีกลาววา 
คลอดบุตรสักเทาไรวัยยงัดี ก็หมายความวา นางวิสาขา นี้คลอดบุตรคนแรกเม่ืออาย ุ 16 ป ตอมาถึง 
อายุถึง 120 ป ก็ปรากฏ วัย ของ นางวิสาขา ก็เหมือนคนอายุ 12 ป ไมเคล่ือนคลาด 

แลวองคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงยกยอง นางวิสาขาวาเปนผูเลิศในเคร่ืองประดับกาย
ไดแก นางวิสาขา มี เคร่ืองมหาลดาประสาธน เปนตน ตามท่ีกลาวมานี้ท้ังหมดยังไมครบถวนความ
ดีของ นางวิสาขา แตวาเวลามันนอยกข็อนําเร่ืองราวเปนตนมา คําวา นางวิสาขา มีปญญาเลิศ
ประเสริฐฉลาดเปนกรณีพิเศษ แมแตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐยังยกยอง นางวิสาขา และก็ นาง
วิสาขา นี้เปนพระโสดาบันต้ังแตอายุ 7 ป 

ท่ีเปนดังนีเ้พราะองคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา ในชาติแตอดีตเปนชาติท่ีแลวๆ มา
ไมใชชาติเดยีว นางวิสาขา เปนคนนิยมในการสดับธรรมและปฏิบัติธรรม ตามพระธรรมคําส่ังสอน
ขององคสมเด็จพระชินวรศาสดาเปนเหตุการณอบรมธรรมอยางนี้ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
กลาวา เกิดไปชาติใดฉันใดจะเปนคนท่ีมีปญญามากก็ตาม บรรดาท่ีทานพุทธบริษทัสดับพระธรรม
เทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีพระสงฆนํามาแสดงและนําไปประพฤติปฏิบัติทาน
ทําเชนใด นางวิสาขา ก็ทําเชนนั้น กเ็พราะอาศัยการฟงธรรมนี่แหละ จงึไดเกดิปญญา 

แตวาปญญาของ นางวิสาขา หนกัไปในดานของกองการกุศล จึงเปนปจจัยใหคนได เบญจ
กัลยาณี ขอนีอ้งคสมเด็จพระมหามุนตีรัส และการเกิดของ นางวิสาขา นิยมในการบาํเพ็ญทานกอง
การกุศลดวย เพราะอาศัยการฟงธรรมทําใหเกิดศรัทธา 



เปนอันวาในกาลคร้ังหนึ่งในสมัย พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ในเม่ือ สมเด็จพระ
พุทธกัสสป เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว แตวาศาสดาขององคสมเด็จพระประทีปแกวยังทรงอยู
เหมือนกับศาสนา ขององคสมเด็จพระประทีปแกวยังอยูเชนเดียวกนั ทานกลาววาวันหนึ่ง นาง
วิสาขามหาอุบาสิกา เวลานั้นก็มใชคนรํ่ารวยนัก แตก็อยูในเกณฑรวยเพราะผลของทานกองการกุศล
ท่ีตนทํามาในชาติกอน วันหนึ่ง เพื่อนๆ พากันมาชวน แนะนําวาจะไปฟงเทศนในศาสนาขององค
สมเด็จพระชินวร ซ่ึงบรรดาพระสงฆยังมีอยู นางวิสาขา นั้นอาศัยท่ีมีความเล่ือมใสในศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมครูก็ไปดวย 

แตวาการเดินทางไปในคราวน้ัน ยังไมถึงท่ีๆ จะพึงฟงเทศน นางกเ็ห็นรูปหลอขององค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐท่ีเขาปนไว คือพระพุทธรูปท่ีเขาปนไวอาคารท่ีมุงท่ีบังเขาปนไวกลางทาง 
สําหรับคนไปมาจะไดไหว อาคารมีท่ีมุงท่ีบังหลังคามันก็ผุ ปรากฏวาพระพุทธรูปองคนั้นก็แตก ผิว
ก็แตก เปนร้ิวเปนรอยบางช้ินบางสวนก็สลักหักพังไป เปนตน นางจงึเขาไปไหวรูปเปรียบสมเดจ็
พระทศพล คือพระพุทธรูปองคนั้น แลวต้ังสัตยาธิษฐานกลาวกับพระพุทธรูปองคนั้นวา หลังจาก
การสดับพระธรรมเทศนามาแลว หมอมฉันจะใหชางมาปนซอมแซมสถานท่ี และก็องค
พระพุทธรูปนีใ้หดีตามเดิม 

เม่ือนางฟงเทศนกลับมาแลว นางก็จางชางไปทําตามนัน้ แตการกระทํานั้น นางวิสาขา 
ไมไดบนบานพระพุทธเจาวา ตองการจะใหเปนคนสวย ตองการจะใหเปนคนรวย ไมไดทําอยางนั้น 
ตองการอยางเดียวคือใหพระรูป พระโฉมรูปเปรียบขององคสมเด็จพระภควันตเรียบรอยงามดี จะ
เปนปจจยัแกบุคคลท้ังหลายท่ีมีศรัทธามานมัสการกราบไหวบูชา 

องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา เพราะอาศัยท่ี นางวิสาขามหาอุบาสิกา 
ซอมแซมพระพุทธรูป ท่ีปรักหังพังและกลับดีตามเดิมและสวยสดงดงามเชนนั้นเปนตน สมเด็จพระ
ทศพลจึงกลาววาเกดิมาในชาตินี้ นางวิสาขา จึงได เบญจกัลยาณี มีความงาม 5 ประการ วนันี้เรา
เทศนกันถึงเร่ืองทานกองการกุศลโดยมีบุคคลเปนเคร่ืองกลาว 

ตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ท่ี นางวิสาขา ได เบญจกัลยาณี ก็กลาวไปแลว 
ตอมาองคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ท่ี นางวิสาขา ไดเคร่ืองมหาลดาประสาธน กลาววา เคร่ือง
มหาลดาประสาธน นี่เขาทําคลุมต้ังแตเชา แบบแขก คลุมมาท้ังตัวแบบเสื้อคลุม แลวก็บนศีรษะ บน
ศีรษะน้ันเปนนกยูงรําแพน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แกวมณีนีมี้ถึง 20 ทะนาน และเส้ือท้ังหมดปรากฏวา 
ไมมีดายแมแตเสนหนึ่ง สวนใดท่ีจะเปนดายสวนนั้นเขาทําดวยเงิน ท้ังหมดทําดวยทองก็ได แกว
ประพานบาง แกวอินนิลบาง เพชรนิดจิตดาบาง เปนตน 

เส้ือตัวนี้มีราคา 60 โกฏิกหาปนะ ในสมยันั้น ถาจะเทียบกับของเรา 60 โกฏิกหาปณะก็
เทากับ 60 โกฏิตําลึง การคิดคาของทองคําเวลานั้น ทองคําหนัก 1 บาทประมาณ 16 บาท ราคามัน
มากเหลือเกนิ 



สําหรับ เคร่ืองมหาลดาประสาธน ท่ี นางวิสาขา ไดในชาตินี้ องคสมเด็จพระมหามุนีกลาว
วา เปนเพราะวา นางวิสาขา เปนผูมีความพอใจในทาน คือไดถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา 
การถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนานี้ทานกลาววา ถาเปนผูชาย พอฟงเทศนจากองคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาถาตองการจะบวช องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวดวยพุทธวาจาวา 
เอหิภิกขุ ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด เพียงเทานี้ ผาไตรจีวรท่ีสําเร็จไปดวยฤทธ์ิจะลอยมาสวม
ตัวทันที เพราวาอาศัยวาถวายผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนา 

สําหรับผูหญิงท่ีถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ไดเคร่ืองประดับท่ีมีความสําคัญท่ีมี
นามวา เคร่ืองมหาลดาประสาธน อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา 

แลวตอมาองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดพรรณนาความดีของ นางวิสาขา 
นี้วา นางวิสาขา เกิดมาในชาตินี้เปนคนรวยท่ีนับเงินเปนเหรียญไมไดตองนับกันเปนเลมเกวียนๆ วา
การแตงงานใหมๆ บิดามารดาใหของไปใชช่ัวคราวกลาววาถาไมพอใชจะมาเบิกใหมเม่ือไรกไ็ด 
ตัวอยางเปนตนวา ใหทองคําจริง 500 เลมเกวยีน เปนทองแทง ในเงินแทง 500 เลมเกวยีน และให
ภาชนะเคร่ืองใชสอยคือ ถวย ชาม โถ กระโถน เปนตน ท่ีทําดวยทองคํา 500 เลมเกวียน ภาชนะท่ีทํา
ดวยเงิน 500 เลมเกวียน และภาชนะท่ีทําดวยทองแดง 500 เลมเกวยีน เปนตน 

ท่ี นางวิสาขา รวยอยางนี้ และอีกประการหนึ่ง เม่ือ นางวิสาขา เปน อิสรภาพข้ึนแลว ก็
ปรากฏวา เปนมหาอุบาสิกาท่ีบํารุงพุทธศาสนาอยางยิ่งคูกับ ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี หมายความวา
พระจะมาสักกีพ่ันกี่หม่ืนกีแ่สนก็ตามที นางวิสาขา เล้ียงไดครบถวน แมแตคนท่ีเขาไปอาศัยพระอยู
ในวดัมีเทาไร นางวิสาขา เล้ียงไดทุกคน ท่ีเปนอยางนี้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดากลาววา นาง
วิสาขา  มีความพอใจในทานมาในกาลกอน นั่นกห็มายความในตอนตนๆ ทานกลาววา นางวิสาขา 
ก็เปนเหมือนๆ เชนพวกเรา ไมไดมีความรํ่ารวยยิง่ไปกวาบุคคลธรรมดา แตวา นางวิสาขา พอใจใน
การบริจาคทานมาต้ังแตสมัยเปนคนจน 

ถอยหลังจากนีไ้ป เม่ือสมัยองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดามีนามวา พระพุทธกัสสป เวลา
นั้นนางวิสาขาเกิดในสมัยนัน้เชนเดยีวกัน แลวก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงธรรมดวยกําลัง
ของศรัทธา แตวา นางวิสาขา เปนหญิงท่ีมีฐานะพอสมควรแบบคนธรรมดาๆ ท่ีวาจะรวยกไ็มรวย 
จะจนก็ไมจนเปนคนมีฐานะปานกลาง แตวาเพื่อนของ นางวิสาขา คนหนึ่งนั้น เธอรํ่ารวยมากมีเงิน
นับไมได เปนผูบํารุงพระพุทธศาสนา หมายความวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองการอะไร 
คําวาตองการของพระพุทธเจานี่ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโปรดทราบวา ทานจะไมออก
ปากขอ เปนแคเพียงวาถาพระมาก ก็ส่ังใหยดัเยียดอยูดวยกันตามเทาท่ีมันจะพึงมี ถาสถานท่ีไมมี
พระก็อยูตามโคนไมบาง ตามถํ้าบาง ตามเพิงบางอยางนี้เปนตน 

เพื่อนของ นางวิสาขา คนนั้นเหน็สาวกขององคสมเด็จพระทศพลและตลอดจน
พระพุทธเจามีความลําบาก ก็เขาไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาขออนุญาตสรางวิหารเปนท่ีอยู 



สมเด็จพระบรมครู พระพุทธัสสป ก็ทรงอนุมัตินางก็ทํา ถาบรรดาพระสงฆมากขาดดวยอาหาร นาง
ก็ใหอาหาร ขาดดวยเภนัขนางก็ใหเภสัช ขาดดวยผาผอนทอนสไบ นางกใ็ห สมัย สมเด็จพระ
พุทธกัสสป นั้นองคสมเด็จพระจอมไตรเสด็จไปไหน มีพระสงฆติดตามอยางนอย 2 แสนรูปแตวา
นางคนน้ี เพื่อนของ นางวิสาขา เขาดีมาก มีเงินมาก มีศรัทธามากเล้ียงไดดวยประการท้ังปวง 

นางวิสาขา เห็นเชนนี้แลวจึงไดต้ังใจคิดวาชาติตอไปถาพึงเกิดได ถาจะพึงเกดิกจ็ะขอมี
ฐานะเชนเดยีวกับเพื่อนหญิงคนน้ี หมายความวาตองการบํารุงพุทธศาสนาเชนกับเพื่อน 

ในวนัหนึ่ง นางวิสาขา ไดนําภัตตาหารไปถวายองคสมเด็จพระพิชิตมารพรอมไดดวย
พระสงฆ การถวายทานอยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททําในวนันี้เขาเรียก เปน สังฆทาน คือถวาย
พระต้ังแต 4 รูปข้ึนไป อยางนี้ทานเรียกวา สังฆทาน แตวาเวลานั้นพระประมาณ 2 แสนรูป 

เม่ือวถายทานเสร็จ พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตกด็ี ก็ฉันเสร็จ กอนท่ีจะโมทนา นางวิสาขา 
ไดเขาไปกราบองคสมเด็จพระบรมศาสดา แลวกลาวมโนปณิธานปรารถนาวา ถาชาติหนาจะพึงมี
ขาพเจาเกดิในชาติใดกด็ี ถาพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ขอ
ขาพระพุทธเจาจงมีฐานะใหญเชนเดียวกับเพื่อนของขาพเจาคนน้ี และไดมีโอกาสทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี คือบํารุงพระพุทธเจาดวย บํารุงพระอริยสงฆและ
พระสงฆท้ังหลายดวย และก็ชวยสรางวหิารทานใหความสบายในท่ีอยูใหแกพระสงฆดวยประการ
ท้ังปวง 

เม่ือ นางวิสาขา ต้ังนโมปณานดวยการถวายสังฆทานในคร้ังนัน้แลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวซ่ึงมีนามวา พระพุทธกัสสป ก็พิจารณาดวยอํานาจพุทธญาณอยากจะทราบวาการต้ัง
มโนปณิธาน ความปรารถนาของหญิงคนน้ีจะไดสมปรารถนาหรือไม องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาซ่ึงมีนามวา พระพุทะกัสสป ก็ทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวา 

ตอไปในกัปนี ้หลังจากเรานพิพานไปแลว เวนระยะเวลา 1 พุทธันดรตอมาจะมีองคสมเด็จ
พระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดม ทรงอุบัติข้ึนมาในโลก และหญิง
คนนี้จะเกิดในสมัยนั้นมีนามวา วิสาขามหาอุบาสิกา เธอจะมีเงินนับไมได มีโอกาสไดบํารุงพุทธ
ศาสนาเชนเดยีวกับเพื่อนของเธอตามความปรารถนาท่ีเธอต้ังไว 

เม่ือทรงทราบแลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดตรัสวา ภคินิดูกร นองหญิง 
ความปรารถนาของเธอสําเร็จสมความปรารถนาดวยประการท้ังปวง คือตอไปหลังจากตถาคต
นิพพานแลวเวนไป 1 พุทธันดร องคสมเด็จพระชินวรมีนามวา พระสมณโคดม จะอุบัติข้ึนแลวใน
โลก เธอจะเกดิในตระกูลมหาเศรษฐใีหญ มี เมณฑกเศรษฐี เปนปู หลังจากนั้น เธอจะมีความเคารพ
ในองคสมเด็จพระบรมครู เพียงแคอายุ 7 ป เธอนี้จะไดบรรลุโสดาปตติผล เร่ิมเปนพระอริยบุคคล
ต้ังแตเวลานั้น ฐานะของเธอจะเปนฐานะใหญ จะไดบํารุงพระพุทธศาสนาตามท่ีเธอต้ังใจไว 



นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย การบําเพ็ญกุศลเน่ืองดวยความดีประเภทนี ้ นาง
วิสาขา ทํามาก แตวาทําดวยศรัทธา แตก็อยานึกวา นางวิสาขา เกิดมาทุกชาติจะเปนคนรํ่ารวย ไมใช
อยางนั้น แตในชาติบางชาติ นางวิสาขา เร่ิมทํามาต้ังแตเปนคนจบ เธอบําเพ็ญกองการกุศลต้ังแต
เพียงเล็กๆ นอยๆ หมายความวา มีฐานะเชนเรา ท่ีองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา นางวิสาขา วา
เปนคนมีบุญพเิศษ ถาตองการของนี้เพียง 10 ช้ิน เธอจะไดเกิน 10 ช้ิน ตองการ 1 ช้ิน ไดเกิน 1 ช้ิน 
อยางนี้เปนตน ทุกส่ิงทุกอยางจะไดเกนิความตองการ 

อานิสงสท่ีมีอยางนี้นัน้ องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดากลาววา นางวิสาขา เวลาบําเพ็ญ
กุศล คือวาเวลาในทานกด็ี ถวายทานแกพระสงฆก็ดี นางวิสาขา ชอบทําบุญแถม ชอบทําบุญเกิน 
แมแตเวลาใหทานคนรับทานบอกวาพอแลวเจาคะ พอแลวขอรับ นางก็บอกวาอยางนี้ก็ดี เอาอีก
หนอยนะจะ อยางนี้กด็ีเอาอีกหนอยนะจะ อยางนี้เปนตน อยางนั้นกด็ี อยางนี้กด็ี ถาพระสงฆใน
พุทธศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรีท่ีนางเล้ียง นางถวายทานพระ พระบอกวาพอแลวโยม อยางนี้
พอแลว นางกบ็อกวา อยางนี้ก็อรอยเจาคะ อยางนีก้็ดีเจาคะขอแถมนดิแถมหนอย 

พระพุทธเจากลาววา การที่ นางวิสาขา บําเพ็ญมาต้ังแตเปนคนจบ เวลาบําเพ็ญกุศลการให
ทานกับคน การใหทานกับสัตว การถวายทานกับพระ นางวิสาขา ชอบแถมชอบเกินดวยเหตุนั้น เม่ือ
เกิดมาในชาตินี้ ส่ิงใดท่ี นางวิสาขา ตองการจะไมไดพอด ีคือไดเกินพอดีกวาท่ีนางตองการเสมอ 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา วันนี้เทศนกับถึงอานิสงสของทาน แตวา
จะวากันเปนคําบรรยายแลวก็เกรงวา ทานพุทธบริษัทจะน่ังนานเกินไป จึงไดนําเร่ืองราวตัวอยาง
ของทานท้ังหลายไดแก นางวิสาขามหาอุบาสิกา มาเลาสูกันฟง หมายความวา เขาทําแลวเขาไดผล
แลว ถาเราทําอยางเขาก็จะไดผลอยางเขา ส่ิงท่ีมีความสําคัญอยูจุดหนึ่งของ นางวิสาขามหาอุบาสิกา 
คือ ความเปนคนสวยกด็ี ถือวาไมมีความสําคัญ เพราะวาสวยก็ตาย สวยกแ็ก และอีกประการหนึ่ง 
นางวิสาขามหาอุบาสิกา รวย รวยก็รูจกัตาย 

แตส่ิงท่ีมีความหมาย มีความสําคัญคือ นางวิสาขาอุบาสิกา ก็คือ ทานผูนี้นั้นเปนพระ
โสดาบันต้ังแตอายุ 7 ป ขอนี้นาสนใจ แลวก็ นางวิสาขา นี้นั้นไซรเม่ืออายุ 16 ป เธอก็แตงงาน 
เปนอันวาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนีย่ังแตงงานอยู แตวาสาวิกาของสมเด็จพระบรมครู นี้มี
บุญมากเปนพิเศษ คือวาเธอรวยมาดวย แตงงานเม่ืออายุ 16 ปดวย เปนพระโสดาบันเม่ืออายุ 7 ปดวย 
แตวาแตงงานแลวแอบมีลูกซะ 20 คน จึงเรียกวา วิสาขา ข้ึนงอกงาม คือมีลูกผูชาย10 คน มีลูกผูหญิง 
10 คน แตวานางมีผลเปนพเิศษ คือวาได เบญจกัลยาณี คลอดบุตรลูกชายคนแรกเม่ืออายุ 16 ป เธอ
เกิดไปอยูเทาไรๆ ก็ตามที มันก็สาวเทานั้น 

คือ นางวิสาขา นี่เปนพระโสดาบัน นี่บรรดาพุทธบริษัทควรจะสนใจ เพราะเปนส่ิงท่ีไมมี
การสลายตัว ทุกส่ิงทุกอยางพังใด รูปมีความสวยก็พังได ทรัพยสมบัติมีมากก็หมดได เม่ือทรัพย
สมบัติไมหมดไป เวลาเราตายเราก็นําทรัพยสมบัติไปไมได สวนท่ีเราจะนําไปได นําไปไดดีไมมี



การถอยหลังคือ ความเปนพระอริยเจาต้ังแตพระโสดาบัน เปนตน ปรากฏวานางฟาเทศนขององค
สมเด็จพระทศพลจบเดียวเปนพระโสดาบัน นี่เขาฟงกนัอยางไร รวมความวา เขาก็ฟงแลวก็จําดวย 
จําดวยแลวเขาก็นําไปประพฤติปฏิบัติดวย ไมใชสักแตวาฟง พระโสดาบันเขาเปนแคไหน ความจรงิ
พระโสดาบันมีอารมณไมหนัก ท่ีเราเรียกกันวาชาวบานช้ันดี คือวา 

หนึ่ง พระโสดาบันตัดสักกายทิฏฐิเบาๆ ท่ีพระพุทธเจากลาววาพระโสดาบันมีปญญา
เล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แตทรงศีลบริสุทธ์ิ ท่ีมีปญญาเล็กนอยกไ็ดแก ตัว สักกายทิฏฐิ ท่ีมี
ความรูสึกวารางกายท่ีเราเกิดมาน่ีมันตองตายแน ในเม่ือรางกายของเราจะตายก็ใหมันตายแตเพยีง
รางกาย ความดีเราจะไมยอมตายคือเราจะไมยอมไปอบายภูมิ 

สอง ใชปญญาพิจารณาความดีของพระพทุธเจา ของพระธรรม และของพระอริยสงฆ วา
พระไตรสรณคมนท้ัง 3 ประการนี้ควรเคารพไหม ตองใชปญญาพิจารณษเม่ือปญญาพิจารณาเห็น
แลววา องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ดี พระธรรมก็ดีพระอริยสงฆก็ดี ทานมีความดี ก็ตัดสินใจนับ
ถือองคสมเด็จพระชินศรีเปนตน ไมมีการสงสัยในคุณพระรัตนตรัย คอืวา ตัดวิจิกิจฉา ความสงสัย
ในสังฆโยชนตวัท่ี 2 

ขอท่ีสาม สีลัพพตปรามาส คือรักาษศีลหาเด็ดขาด คือไมยอมบกพรองอยางลืมวาศีลหานี่
จะขาดก็อาศัยวามีเจตนาเปนสําคัญ ถาเผลอไปหรือรูไมทันวาอะไรมันมีอยู สัตวมันมีอยูอยางนี้เปน
ตน ไปชนหรือไปโดนหรือไปเหยยีบมันเขาตายโดยไมเจตนานีก่็ศีลไมขาด 

องคสมเด็จพระบรมโลกนาถตรัสวา นางวิสาขา ฟงเทศนจบเดียวเธอมีปญญาเขาใจวา 
รางกายมันจะตายไมลืม มีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอยางไมเล่ือมคลาย ม่ันคง มีจิตต้ังตรงไว
โดยเฉพาะวา ศีลหาบริสุทธ์ิ จิตก็มีวิมุคติ คือวาตองการพระนิพพานเปนท่ีไป เพียงแคนี้องคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดากลาววา นางวิสาขา ไดพระโสดาปตติผล เปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา อาตมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็
หมด 30 นามีพอดี เหน็จะไมตองอธิบาย เพราะเร่ืองราวกลาวชัดอยูแลว 

ตอนี้ไป อาตมภาพขออาราธนาบารมีขององคสมเด็จพระประทีปแกว และขอต้ัง
สัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ 
ขอจงอภิบาลบรรดาทานพทุธบริษัททุกทานใหมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผล 
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทาน
พึงประสงคส่ิงใดก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนา จงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนา
มาใน ทานกถา ก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาคงไวแตเพยีงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง จูเฬกสาฏกพรามหณ 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 26 กันยายน 2525 
 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
วิริเยนะ ทุกขมัจเจตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน วิริยกถา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทานพุทธนริศราทานบดีท้ังหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือวันข้ึน 8 คํ่า เดือน 11 วันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ต้ังใจ
มาบําเพ็ญกุศลในจรรยาสัมมาปฏิบัติ ท้ังนี้ก็เพราะวา มีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงสวสัดิ
โสภาคยเปนอันดี จงึไดพากนัมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และการท่ีทานพุทธบริษัทมาถวายทานก็ดี สมาทานศีลก็ดีสดับรับรสพุทธพจน
เทศนาก็ดี อานิสงสอันนี้มีเปนประการใด บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายก็ทราบแลว 

ตอนี้ไปจะนําเอาพระสูตร ท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
ไว เร่ืองการบาํเพ็ญเพียรปฏิบัติความดีตามที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสไววา เอกัสมิง สมเย ในสมัย
หนึ่งเม่ือสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ ในตอนนั้นองคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จออกจาก กรุงราชคฤหมหานคร แลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็
ไปสู กรุงกบิลพัสดุมหานคร ภายหลังเสด็จยอนมาสู เมืองพาราณสี อันเปนท่ีประทับของ พระเจาป
เสนทิโกศล  บรมกษัตริยพระสหายเกา เม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป ณ ท่ีนั้น บรรดา
ประชาชนท้ังหลายทราบวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาเสด็จมา มีพระราชาเปนประมุข ตาง
คนตางมานมันสการองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา และคอยสดับรับรสพระธพจนเทศนาที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาแลว ปรารถนาจะใหคนไดสดับรับรสพุทธพจนเทศนาขององคส
เมด็จพระประทีปแกว 

ยังมีประชาชนหลายพวกดวยกัน พากันประกาศใหชาวบานทราบวา เวลานี้สมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาคือ พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก ข้ึนช่ือวาพระพุทธเจาเราตองการกันมานาน
หลายแสนป แตทวาเวลานี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงอุบัติข้ึนแลว และก็จะเทศนท้ังกลางวันและ
กลางคืน ขอพอท้ังหลาย แมท้ังหลาย ท่ีมีศรัทธาในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพากันไปฟง
ธรรม 

ในกาลคร้ังนั้นก็ปรากฏวา มีพราหมณสองตายาย ภายหลังมีนามวา จูเฬกสาฏก แตความ
จริงพราหมณสองคนน้ีแกช่ืออะไรไมทราบ ท่ีมีนามวา จูเฬกสาฏก ก็อาศัยปฏิปทาท่ีแกทําบุญ แต
พราหมณสองคนน่ีเปนคนจนมากและตามประเพณีของพราหมณ เม่ือออกจากบานแลวจะมีเพยีง
ผานุงอยางเดยีวไมได ตองมีผาหมไปดวย คือนุงผืนหนึ่งกับผมผืนหนึ่ง แตก็วาเปนการบังเอิญอยาง
ยิ่งคือวาบานนีน้ะมีผานุงอยู 2 ผืน แตวามีผาหมอยูผืนเดยีว คือตากับยายมีผานุงกันคนละผืน และมี



ผาหมผืนเดียว ถาเวลาแกออกจากบาน ยายก็ตองเฝาบานเพราะไมมีผาหม ถายายออกจากบาน ตาก็
ตองเฝาบานเพราะไมมีผาหมจนมาก 

เม่ือทราบขาววา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเทรงอุบัติข้ึนแลวในโลกและก็เสด็จมาท่ี เมือง
พาราณสี ในคืนวันนี้จะเทศนเปนกณัฑแรก  ท่ีพระราชอุทยานของพระราชา เพราะพระราชาทรง
อนุญาตวา บุคคลท้ังหลายตองการจะไปเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใครก็เขาได อนุญาต
ท้ังหมด เพราะวาพระราชามีความเล่ือมใสเคารพในองคสมเด็จพระสุคตอยางหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
สมัยกอนกเ็คยเปนเพื่อนกันมา เรียนหนังสือมาดวยกัน เม่ือตาไดทราบวาองคสมเด็จพระภควันต
มาแลว ปรารถนาจะไปฟงเทศนองคสมเด็จพระประทีปแกว จึงไดถามทานยายวา ยาย ยายกับฉันนี่
มันไปพรอมกนัไมได เพราะวาเรามีผาหมผืนเดียว ถายายไปฉันก็จะอยูบาน ฉันไปยายก็ตองอยูบาน 
เพราะองคสมเด็จพระภควนัตทานเทศนท้ังกลางวันและกลางคืน อยากจะทราบวายายจะไปคืนวันนี้
หรือวาวนัพรุงนี้ 

เม่ือพราหมณผูเปนภรรยาไดฟงวาจาของผูมีสามี ก็บอกกับผูเปนสามีวาหูตาฉันนะมันไม
คอยจะดี แรงก็นอย ถาจะไปเวลากลางคืนก็แสนจะลําบากมากถาอยางนั้นละก็ตาไปกอน กลางวนั
ฉันถึงจะไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาฟงพระธรรมเทศนา เปนอันวาสองตายายตกลงกนั
ตามนี้แลว ทานตาก็ต้ังใจไปฟงเทศนขององคสมเด็จพระประทีปแกว หมผาเดยีวท่ีมีกันอยูสองคน 
ออกจากหามไป 

แตวาวันนั้นพอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จมาถึง พระเจาปเสนทิโกศล บรม
กษัตริยจําเปนตองยกกองทัพไปปราบขาศึกท่ียกมาประชิตติดพระนคร  แตอาศัยวามีความเคารพใน
องคสมเด็จพระชินวร และถือบารมีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เปนท่ีพึ่ง จึง
สามารถปราบปรามขาศึกไดโดยฉับพลัน ขาศึกแพไป เม่ือขาศึกแพไปแลวก็ต้ังใจกลับมาเฝาองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ณ เวลากลางคืน 

พอมาถึงแลวกส่ั็งทหารชั้นผูนอยต้ังแตพลทหารข้ึนมา ใหทหารช้ันผูนอยกลับบานได แตวา
นายทหารชัน้ผูใหญกับพระองคเขาไปฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีรับส่ังวา 
เทศนยังไมจบเพียงใดหามกลับบานเพียงนัน้คืนนั้นองคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดามุงเฉพาะ
บุคคลคนเดียว คือเวลาท่ีพระพุทธเจาเทศนนี่ คนจะมาฟงกี่คนก็ตาม แตถารูวาใครจะมีมรรคผล
เกิดข้ึนในเวลานั้น องคสมเด็จพระภควันตจะเทศนเจาะเฉพาะบุคคลนั้นเปนสําคัญและบุคคล
ท้ังหลายท่ีพลอยไดกม็ากมายดวยกนั เพราะพลอยฟงเร่ืองนั้น แตวาพระพุทธเจากไ็มไดบอกนะวา
จะเทศนเฉพาะคนน้ันคนนี้ เปนเร่ืองใจของทาน 

รวมความวาวนันั้น องคสมเด็จพระภควนัตเทศนเฉพาะเร่ืองของทานโดยเฉพาะ กลาว
อานิสงสของทานวา ทานัง สัคคโส ทานัง ทานยอมเปนปจจัย ใหบุคคลเกิดในสวรรค สวรรคมันมี
ความสุขอยางไร องคสมเด็จพระจอมไตรกท็รงบรรยายเปนลําดับ ก็ปรากฏวาเวลานั้น ยามตน 



ทานพราหมณก็ปรากฏวาแสนจะยากจน คือ จูเฬกสาฏก ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศ
พลเร่ือง อานิสงสของทาน ท่ีพระพุทธเจาบอกวา การใหทานน่ีมันเปนปจจยัใหในปจจุบัน ก็คือ
ความสุขใจ คือ 

ปโย บุคคลผูใหยอมเปนท่ีรักของบุคคลผูรับ เม่ือบุคคลไหนมีคนรักมาก ก็มีความสุข 
กิตติสัทโธ คนท่ีใหทานมีช่ือเสียงความดีฟุงขจรไกล 
วิสารโท บุคคลผูใหทานแลวจะเปนแกลวกลาในบริษัท ก็หมายความวา มีคนรักมากก็ไมได

มีความกลัว 
อสัมมูฬโห ก็หมายความวา ตายก็ไมหลงตาย คือมีชีวิตอยูก็มีความสุข มีคนรักมาก เวลาจะ

ตายก็ไมหลงตาย 
ทานัง สัคคโส ทานัง ตายแลวอยางยิ่ง คนใหทานไปเกดิในสวรรค มีวิมานเปนท่ีอยู 
และองคสมเด็จพระบรมครูก็ตรัสวา คนท่ีใหทานแลวถาพนจากสวรรคลงมาถาเกิดเปนคน

ข้ึนช่ือวา ความยากจนเข็ญใจจะไมปรากฏแกบุคคลผูนั้นจนกวาจะเขาพระนิพพาน 
เม่ือพราหมณผูนั้นทานเปนคนจนแสนจน ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศพลแบบนัน้ก็เกดิ

ความเล่ือมใส ต้ังใจวา เราจะถวายทานแตอยางอ่ืนมันไมมี มีผาหมอยูผืนเดียว ยามตนคิดวาจะถวาย
ทาน แตจิตคิดหวงทานยายท่ีบานวา เอะ เทศนดีๆ อยางนีท่ี้เราไมเคยฟงมากอน ถาเราเอาผาไปถวาย
สมเด็จพระชินวรเสียแลว พรุงนี้ยายจะมาฟงเทศนไดยังไง เกิดความหวงในยายข้ึนมาเลยไมถวาย
พระพุทธเจา พระพุทธเจากท็รงเทศนย้ําแบบน้ันใน ยามท่ีสอง พราหมณก็ต้ังใจอีก แตจติหวงยาย
ข้ึนมาก็ระงับไว ยามท่ีสาม องคสมเด็จพระจอมไตรก็เทศนซํ้าแบบนัน้แหละ จนกระท่ังพราหมณ
เกิดศรัทธา จึงตัดสินใจวา ยายแกจะมาฟงเทศนไดหรือไมไดก็ชางเถอะ ถูจะถวายแลวก็หมดเร่ืองกนั
ไป วาไง เดี๋ยวไอนั่นมันถอดเส้ือถวายไมไดนะ 

รวมความวา ตัดสินใจเปลื้องผาออกจากกาย พับเสียดีแลวก็เขาไปถวายองคสมเด็จพระ
ประทีปแกว ไอผานะมันเกาแสนเกา วางไวเบ้ืองพระบาทขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ถอย
หลังมาเปลงวาจา ชีตงัเม ชตีังเม ชตีังเม ซ่ึงแปลเปนภาษาไทยวา กูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะแลว 
เสียงดังกองไปท้ังพระราชอุทยาน 

พระเจาปเสนทิโกศล ประทับอยูท่ีนั่น นกึแปลกใจวานีเ่ราไปรับทัพจบัศึกกลับมา ขาศึกแพ
ไป แตวาอีตาแกคนนีแ้กชนะใคร สงสัยแกก็ตะโกนกองรองอยูไมหยดุ กูชนะแลว กูชนะแลว กูชนะ
แลว ไมฟงเสียงใครทั้งหมด ทานถึงไดส่ังใหนายทหารชัน้ผูใหญเขาไปถาม นายทหารชั้นผูใหญเขา
ไปถาม ถามวา คุณลุง คุณลุงชนะใครครับ ไปรบกับใครมา 

คุณลุงก็กราบเรียนบอกวา ผมไมไดรบกับไตรหรอกครับ ผมรบกับความตระหน่ีท่ีมันมีอยู
ในใจ ไอความตระหนีน่ี่มันตึงผมไวต้ังแตยามตน ผมจะถวายผากับสมเด็จพระทศพล มันก็หวงยาย 
ยามท่ีสองผมจะถวายใหม ความตระหนี่ในใจมันก็เกิดหวงยายข้ึนมาถวายไมได ยามท่ีสามผม



ตัดสินใจถวายแน พรุงนี้ยายจะมาไดหรือไมไดก็ชางมันเถอะ ผมก็ออกจากบานไมไดเหมือนกัน 
เพราะวามีผานุงผืนเดียว ตางคนตางคนและผืน ผาหมไมมีแลว 

เม่ือนายทหารทราบวา ทานตัดสินใจเอาผาผืนเดียวท่ีมีอยูดวยกนัสองคนถวายองคสมเด็จ
พระประทีปแกว จึงมารายงานให พระเจาปเสนทิโกศล ทราบพระเจาปเสนทิโกศล จึงไดส่ังคนสนิท
ใหไปเอา ผาสาฏก อยางดีท่ีทําจาก แควนกาสี สมัยนั้นเขาถือวามีราคามาก ดีมาก มาใหกับพราหมณ
คูหนึ่ง สองผืนหมผืนนุงผืน แกรับแลวแกก็ถวายพระพุทธเจาอีก ใหนํามา 4 ผืน แกกน็ําไปถวาย
พระพุทธเจาอีก นํามา 8 ผืน ก็นําไปถวายพระพุทธเจาอีก ผลท่ีสุดใหนํามา 32 ผืน  แกก็ถวาย
พระพุทธเจาหมดเลย 

เลยตองเลิกกัน ถาขืนใหเทาไหร องคสมเด็จพระจอมไตรแบกไมไหวแน ตอมา พระเจาป
เสนทิโกศล จึงมีพระบัญชาวา ตอนีไ้ปไมใหแลวพราหมณต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป ฉันจะต้ังพราหมณ
ไวในตําแหนงคหบดี คหบดนีี่มีทรัพยตํ่ากวา 40 โกฏิลงมา จึงพระราชาทานทรัพยตํ่ากวา 40 โกฏิ
นิดหนอยใหแกพรามหณแลวก็พระราชทานสวยใหอีก 100 ตําบล ใหคนสําหรับรับใชคือ ชาย 100 
หญิง 100 ชาง 100 มา 100 โค 100 กระบือ 100 เปนตน 

รวมความวา ตาพราหมณบําเพ็ญกุศลกับองคสมเด็จพระทศพล ลงทุนผาผืนเดียว แตวามี
ฐานะเปนคหบดี ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาพราหมณถวายหมดตัวนะ แมผาผืนเดีย่วแมจะราคาถูก 
แตอยาลืมนะ พราหมณนะมีอยูเทานั้น 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตเม่ือเทศนจบ บรรดาพระสงฆท้ังหลายพราหมณก็กลับบาน
สบายแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวประทับอยูตางหากบรรดาพระสงฆท้ังหลายก็นั่งประชุมกนั 
วานาอัศจรรยหนอ ท่ีพราหมณท่ีช่ือ จูเฬกสาฏก บําเพญ็กุศลกับองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเหน็ผลในปจจุบัน ผาเกาๆ ของเธอผืนเดียวเทานั้นถวายแกพระพทุธเจา แตวาใน
ท่ีสุดพราหมณก็ไดเปนคหบดีภายในคืนเดยีวกันนัน้เอง 

สําหรับพระผูมีพระภาคเจานั่งอยูไกลนะ พระคุยอยูไกลสมเด็จพระจอมไตรทรงไดยินดวย
อํานาจทิพโสตญาณ สมเด็จพระพิชิตมารจึงไดเสดจ็ไปท่ีหมูสงฆท่ีนั่งประชุมกัน บรรดาพระสงฆ
ท้ังหลายเหลานั้นก็ปูอาสนะ อาราธนาใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงประทับนั่ง แลว
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เธอสนทนากันดวยเร่ือง
อะไร นี่ความจริงทานท้ังหลายก็ทราบแลววา พระพุทธเจาทรงรูเร่ืองแลวท้ังหมด แตถาจะถามวา
ทําไมองคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตองถามพระ ก็เพราะวาเปนจริยา คือเปนมรรยาทในทาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี จะรูความสุข
ความทุกขของบุคคลผูใด จะรูจริยาของบุคคลใดก็ตามที ก็ตองทําตนเปนคนไมรูไวกอนเสมอ เพราะ
ยังไมถามตองไมรู พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน เม่ือองคสมเด็จพระภควันตถามแบบนั้นแลว บรรดา
พระสงฆท้ังหมดก็กราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว วาท่ีคุยกันก็เหน็เปนเร่ืองอัศจรรยท่ี



พราหมณคนนัน้ถวายผาเกาๆ กับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอานสิงสไดเปนคหบดีภายในคืน
เดียวกัน 

สมเด็จพระภควันตจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา ดูกร ภิกษุท้ังหลาย ชาเกินไปสําหรับ
พราหมณ ถาพราหมณตัดสินใจถวายตถาคตต้ังแตยามตน พราหมณจะไดเปนมหาเศรษฐีในคืนวนันี ้
ถาพราหมณตัดสินใจถวายตถาคตในยามท่ีสองพราหมณจะไดเปนอนเุศรษฐีในคืนวนันี้ แตวา
พราหมณตัดสินใจถวายในยามท่ีสามจึงไดเปนแคคหบดี องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสวาการบําเพ็ญกศุลในพระพุทธศาสนาตอง ตุริตะ ตุริตัง สีฆะ สีฆัง คือตัดสินใจเร็วๆ 
ไวๆ ถาตัดสินใจเร็วไดผลมาก ก็ไดฉับพลัน ถาตัดสินใจชาก็เชนเดียวกบัพราหมณ 

เวลานี้มาเทศนแสดงแกบรรดาพุทธบริษัทก็เพราะวา เวลานี้บรรดาพุทธบริษัทท่ีนั่งอยูนี่ 
ตางคนตางหวงัความดี ตางคนตางตองการความสุข แตวาทานท้ังหลายหวังความดี ก็ใหดูตัวอยาง
พราหมณเปนสําคัญ เพราะพรามหณคนนีต้องใชความเพียรห้ําหั่นกับกิเลส ไดแก มัจฉริยะ คือความ
ตระหนี่ มากเพียงไรเพราะพราหมณแกมีผาผืนเดียว ส่ิงท่ีจะเปนเหตุรายมากท่ีสุดก็คือหมายความวา
ถาถวายผาหมไปแลว นับต้ังแตวนันั้นเปนตนไป พราหมณสองคนตายายจะไมมีสิทธ์ิออกจากบาน
เลย เพราะวาตางคนตางก็มีผานุงกันคนละผืน ผาหมไมมีออกไมได ประเพณีของพราหมณ แต
พราหมณก็ใชความพยายามคือ ความเพียรตัดกิเลสห้ําหัน่ต้ังแตยามตน และกย็ามท่ีสองมาตัดสินใจ
เด็ดขาดห้ําหัน่กิเลส คือ มัจฉริยะ ความตระหนี่ไดในยามท่ีสาม 

ในท่ีสุดพราหมณก็เขาถึงไตรสรณาคมน คือเคารพพระพุทธเจา พระธรรมพระอริยสงฆ 
แนนอน และตัดสินใจถวายทานดวยผาเกาๆ กับองคสมเด็จพระชินวรดวยเพียงผืนเดยีวก็หมดตัว จงึ
ไดอานิสงสเปนคหบด ี

หากวาทานท้ังหลายที่นั่งอยูในท่ีนี้ คือต้ังใจตั้งใจนมัสการพระรัตนตรัยหรือกลาววา พุทธัง 
ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ซ่ึงแปลเปนใจความวาขาพเจาขอถึงซ่ึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระ
อรยสงฆ เปนท่ีพึ่ง แลวก็ ปาณาตปิาตา เวรมณี เปนตน คือต้ังใจปฏิญาณตนวา นับแตนี้ไป ขาพเจา
ท้ังหลายจะไมฆาสัตวตัดชีวติ จะไมลักขโมย ถือของท่ีบุคคลอ่ืนไมใหโดยชอบธรรมจะไมประพฤต
ผิดในกาม จะไมกลาววาจามุสาวาท จะไมดื่มสุราและเมรัย นี่เฉพาะศีลหานะ เทานีพ้อ 

ถาต้ังใจตามน้ี ถาปฏิญาณตามนี้ และต้ังใจทําจริง ถาบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะบอกวา
มันยากแสนยาก เพราะอาการมันชินคือ ละเมิดศีลมาจนชิน ถาละเมิดศีลจนชิน รับไปแลวปฏิบัติ
ไมไดก็หมายความวา ตัง้หนาตั้งตาโกหากพระจนชินเหมือนกัน สมาทานทีไร รักษาไมไดสักที นี่
มุสาวาทโกหกพระมะ แกตกนรกนะ ตาหงา นะ แกตกนรกลึกกวาคนอ่ืนเขานะ เปนหัวหนาเขานะ 
ถาหากวาเราถือความชินนี่เปนสําคัญ ก็หมายความวา ตองตกนรกจนชินเหมือนกัน การเขาถึงพระ
ไตรสรณาคมน คือเคารพพระพุทธเจา พระธรรม และ พระอริยสงฆ คนท่ีจะเขาถึงไตรสรณาคมน
จริงหรือไมจริง เขาดูกันท่ีศีลหา แลวศีลหามีไวทําไม ถาจัดเปนศีลของโลกียวิสัย องคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาบอกวามีไวตัดทุกขในชาติหนา 



คือทุกขในชาตินี้ตัดไมได แคบรรเทาได ใจพอเปนสุข แตทุกขมันตองมี ท่ีทุกขมันมีเพราะ
อะไร เพราะมันเกิด ยังตองเกิด ในเม่ือเกิดข้ึนมาแลวส่ิงท่ีไดรับก็คือ ความแก ความปวยไขไมสบาย 
และก็มีความตายเปนท่ีสุด ในขณะท่ีเราเปนมนุษย มีอะไรบางท่ีเราจะพึงไดรับ สมบัติท่ีเราจะพึง
ไดรับจริงๆ ในขณะท่ีเปนมนุษยท่ีหลีกเล่ียงไมได นั่นคือ การปวยไขไมสบายทางกาย 

การปวยไขไมสบายทางกายนี่ สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา เปนโทษจาก 
ปาณาติบาต เพราะอาศัยการฆาสัตวตัดชีวิตมาในชาติกอน กรรมมันยอนมาสนองเรา นี่เราตองปวย
กัน เสียเงินทองเสียเวลาการงานเพราะใจรายฆาสัตวตัดชีวิต 

ขอท่ีสองสมเด็จพระธรรมสามิสรกลาววา ทรัพยสินท่ีตองสลายไปเพราะนํ้าทวมบาง ลม
พัดใหพังบาง ไฟไหมบานบาง ถูกขโมยขโจรลัก ถูกเขาโกงบาง เปนตน อยางนี้องคสมเด็จพระทศ
พลกลาววา เปนโทษจาก อทินนาทาน คือเราลักขโมย เราคดโกงทรัพยสมบัติเขาไว มันมาสนองตน 

และขอท่ีสาม องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา การที่มีคนไดบังคับบัญชาวายากสอนยาก มีลูก
ก็วายากสอนยาก เปนตน อันนี้องคสมเด็จพระทศพลกลาววาเปนโทษมาจาก กาเมสุมิจจฉาจาร 
เพราะเจาชูมากเกินไป 

ขอท่ีส่ีองคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา บุคคลผูใดกลาววาจาไรสัจธรรม คือไมยอมกลาว
ตามความเปนจริง จะเปนผูชายหรือผูหญิงก็ตาม เกิดมาชาตินี้วาจาไรประโยชน ถึงแมวาจะพูดจริง 
คนอ่ืนเหน็วาเปนวาจาท่ีเปนโทษ ไมยอมรับฟงพูแลวไมมีใครเขาเช่ือ นี่ก็เพราะวานิยมการโกหก
มดเท็จ 

ขอท่ีหา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ปจจัยท่ีทําใหคนเปนโรคเสนประสาท 
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณบาง กลายเปนคนบาบาง เลยเกิดมีอารมณเสียดแทงทางใจ กายเปนสุขแต
ใจเปนทุกข ก็เพราะอาศัยการดื่มสุราและเมรัย 

การที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา 
เขาถึงไตรสรณาคมน คือนยิมพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ นี่มีบุญมาก ท่ีพระผูมีพระ
ภาคเจากลาววา พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโร สังโฆ อัปปมาโณ คุณของพระพุทธเจาก็ด ี คุณ
ของพระธรรมก็ดีคุณของพระอริยสงฆก็ด ี หาประมาณมิได ถาบุคคลใดยึดเอาคุณพระรัตนตรัยท้ัง
สามประการประจําใจเขาไว คนประเภทนีต้กนรกไมเปน ถึงจะมีบาปอกุศลมาในกาลกอนเพยีงใดก็
ตามที สมเด็จพระชินศรีกลาววา เพียงแคนกึช่ือของพระองคเทานั้น ตายแลวไปสวรรคนับแสนนับ
โกฏิ ตกนรกไมได เพราะความดีขององคสมเด็จพระจอมไตร 

ทีนี้ขอตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา ใหสมาทานศีลหา และทรงศีลหาท้ังนี้
เพื่อเปนการบรรเทาทุกขท่ีเราทํามาแลวในชาติกอน และถาตอไปองคสมเด็จพระชินวรกลาววา 
บุคคลใดท่ีมีศีลหาประจําบุคคลผูนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววาเปนผูเขาถึงไตร
สรณาคมนวาโดยตรงก็วามีความสุขแตก็ไมแนนกั เพราะจิตยังเปนโลกียวิสัยอยู ยังมีความหวั่นไหว 
แลวกใ็นขณะใดถาจะตายกเ็ปนการบังเอิญอยางยิ่ง ถาบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงมีกําลังใจเศรา



หมองในเวลานั้น คือเวลาจะตายลืมพระพทุธเจา ลืมพระธรรม ลืมพระอริยสงฆลืมศีล กลับมีใจเศรา
หมอง กระวนกระวายอยางใดอยางหน่ึง หวงหนาหวงหลังเกินไป อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตร
กลาววาจิตเศราหมอง ลงนรกไดเหมือนกนัแตถาพันนรกเม่ือใดก็ไปสวรรคเม่ือนั้น 

ทีนี้การปองกนัลงอบายภูมิแนนอน องคสมเด็จพระชินวรก็ตรัสวา ในเม่ือจิตเคารพในพระ
ไตรสรณคมนท้ัง 3 ประการแลว มีจิตรับเคารพศีลหา งดเวนไดทุกอยาง คือการฆาสัตว ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม ดื่มสุราเมรัย มุสาวาท ไมมีในเจตนาของเรา มีความเคารพในพระพุทธเจาจริงๆ 
เคารพในศีลจริงๆ ถาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายชายหญิงทรงอารมณไดอยางนี้ สมเด็จพระชิน
ศรีตรัสวา 

ใหเอาจิตหนวงเหนีย่วเอาไวเฉพาะนิพพานอารมณเดียวคือมีจิตคิดไวเสมอวาการเกดิเปน
มนุษยมันเปนทุกข หาความสุขจริงๆ มันไมได ถาตายจากคนเปนเทวดาหรือพรหมเพียงใด กมี็
ความสุขช่ัวคราว หมดบุญวาสนาบารมีก็ตองลงมาจุดท่ีจะสุดตลอดกาลสมัยไดแกนพิพานแหงเดยีว 
ถามีความเคารพในพระรัตนตรัยจริง มีศีลหาบริสุทธ์ิจริง และบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงต้ังจิตไว
โดยเฉพาะวา ถาขันธหาคือ รางกายนี้มันตายเม่ือไร จดุท่ีเราจะไปคือนพิพานจดุเดยีวการทําความดี
ทุกอยาง ใหทานแกสัตวใหทานแกคน ถวายทานแกพระสงฆต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนา 
รักษาศีล เจริญภาวนา ทุกส่ิงทุกอยางนี่ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ตองการอยางเดียวเพื่อเปน
กําลังไปนิพพาน 

ถากําลังใจของทานพุทธบริษัทเต็มไปดวยแบบนี้นัน้ ทานกลาววาทานผูนัน้เปนพระ
โสดาบัน หรือพระสกิทาคามี ท่ีตองใชความพยายามนิดหนึ่งตองฝนใจหนอยหนึ่งอยาง จูเฬกสาฏก 
ทานทนฝนความจนถวายผาแกพระสัมมาสัมพุทธเจาเพือ่ความสุขของทาน 

ถาพวกเราตองการความสขุท่ีถาวรจริงๆ ก็เคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริย
สงฆ ใหจริง และก็ทรงศีลหาใหบริสุทธ์ิจริง จืตตั้งใจเฉพาะพระนิพพานจริง อยางนี้ท้ังชายและ
หญิงท้ังหมด สมเด็จพระบรมสุคตกลาววา ทานเปนพระโสดาบัน หรือพระสกิทาคามี ถาตายลงไป
คราวนี้ขึ้นชื่อวา อบายภูมิท้ัง 4 คือเกิดเปนสัตวนรก เปรต เปนอสุรกาย เปน สัตวเดรัจฉาน ไมมี
สําหรับทาน อยางเลวท่ีสุดท่ีเกิดเปนมนุษยก็เปนมนษุยช้ันดีแตวาโอกาสนอย 

ถาตายจากคราวน้ี เราคิดวา เราตองการพระนิพพาน เม่ือตายเม่ือไร ใจมันก็ไปนพิพานเม่ือ
นั้น รวมความวาทุกทานจะหาความสุขไดโดยงายๆ 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย วามาวาไปมันกห็มดเวลาอาตมภาพขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้ ในท่ีสุดของพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพขอต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ังสามประการ ขอจงดลบันดาลให
บรรดาทานพทุธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย
จตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพงึประสงคส่ิงใด ก็
ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการเอวัง กมี็ดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนาเรื่อง พระเวสสันดร 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 2 ตุลาคม 2525 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ผุสตีติ วรวัณนา เทติ อิมัง ธัมมเทสนัง ตถา 
นิโครธาราเม วิหรันโต โปกขรวัสสัง อารัมภภเถสีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในความเปนมาของเร่ืองราวของ 

พระเวสสันดรชาดก หรือตามภาษาท่ีนยิมกันเรียกวา เทศน คาถาพนั คําวา คาถาพัน นี่ เขา
หมายความวา เขากลาวเปนคาถาตอนละ 8 บท หรือ 8 คํา ได 8 พนัคําพอดี ในเร่ืองราวของ พระ
เวสสันดรชากด จึงเรียกวา คาถาพัน คือ คาถาหน่ึงมี 8 คํา แตวาใน คาถาพนั นั้นตามบาล็เลา
เร่ืองราวของ พระเวสสันดรชาดก ทีนี้ตามท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทฟงเทศนแหลกันนี่มันไมได
อะไรไปเลย ไดแตเพยีงวา ตาหงา เหนื่อย แลวสตางคก็ไมได ตาหงารองทีไรอาตมาไดสตางคทุกที 
ใชไหม สําหรับอานิสงสนี่ไมมี เพราะอะไร เพราะไมรูเร่ืองไมสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได 

ความมุงหมายของพระโบราณจารยก็มีอยูวา ใหบรรดาทานพุทธบริษทั จําจริยาของพระ
เวสสันดร หรือบุคคลท่ีเนื่องถึงกันแลวนําไปประพฤติปฏิบัติจะมีผลเชนนั้น ในตอนเร่ิมเร่ืองของ 
พระเวสสันดรชาดก มีอยูวา ทานกลาวความเปนมาของ พระนางผุสดี กอน เพราะวา พระนางผุสดี 
นี่ ถอยหลังจากกัปนี้ไปแสนกัป มีพระพุทธเจาองคหนึ่งท่ีช่ือวา พระวปิสสี ทรงอุบัติข้ึนในโลก เวลา
นั้นพระนางเธอเปนพระราชธิดาของพระราชาองคหนึ่ง มีพระนามวา พระเจาพันธุมราช แลว
พระราชาองคนั้นก็มีพระราชธิดา 2 พระองค คือ พระนางผุสดีและนองสาว ในตอนกาลคร้ังหนึ่งมี
บรรดาเมืองประเทศราชท่ีเรียกวา เมืองข้ึนเขานําดอกไมเงินดอกไมทองมาถวายเปนเคร่ือง
บรรณาการ แลวก็นําปุมแกนจันทนมาถวายดวย 

พระราชบิดาจงึไดนําตนไมเงินตนไมทองนั้นใหแกนองสาว แลวก็ปุมแกนจันทนใหแก
บุคคลผูเปนพี่สาว สําหรับนองสาวจึงไดนําตนไมเงินตนไมทองใหชางทําเปนเคร่ืองประดับ วาทํา
เปนเคร่ืองประดับอก สําหรับพี่สาวก็ส่ังใหคนบดใหละเอียดคือ แกนจันทร แลวกน็ําจุรณแกน
จันทนนัน้ไปโปรยปรายในวหิารขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดวิหารใหหอมฟุงไป
หมดและสําหรับนองสาวก็ไดนําเคร่ืองประดับอกไปถวายพระพุทธเจา แตวาสองคนนี่มีอธิษฐานไม
เหมือนกนั ก็จัดเปนอธิษฐานบารมีอยูนะ วาการทําบุญนี่มันข้ึนกับอธิษฐานบารมจีะไปทางไหน
กันนะนั่น 

ก็หมายความวา ทานท่ีเปนนองสาวเม่ือถวายเคร่ืองประดับอกกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาแลว ก็ต้ังมโนปณิธานวา หากขาพระพทุธเจาจะเกิดไปในชาติใดก็ตามที ขอเคร่ืองประดับอกน้ีจง
อยาคลาดจากขาพเจา หมายความวา มีเคร่ืองแตงตัวสวยๆ ตลอดชาติทุกชาติ นี่เธอปรารถนาเทานั้น 



สําหรับพี่สาวนั้นปรารถนาคนละอยาง กลาววาการท่ีหมอมฉันนําจรุณแกนจันทนมาโปรย
ปรายทําใหวิหารนี่หอมตลบไป ทําลายส่ิงทีไมเปนคุณ หรือไมเปนประโยชน ส่ิงท้ังหลายเหลานี้
ยอมมีคุณไมใชมีโทษ ขาพระพุทธเจาขอปรารถนาเปนพระพุทธมารดาพระพุทธเจา พระองคใด
พระองคหนึ่งในอนาคตกาล ท่ีรวมความวา พี่สาวกับนองสาวน่ีต้ังมโนปณิธานน่ีไมเหมือนกัน
พี่สาวน่ีตองการเปนมารดาของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง แตนองสาวตองการคือวา เกิดไปทุก
ชาติขอใหมีเคร่ืองประดับอก เคร่ืองประดับอกก็สรอย พวกนี้ละนะเคร่ืองประดับสวยๆ 

เม่ือพี่สาวต้ังมโนปณิธานอยางนั้น องคสมเด็จพระภควันตในสมัยนัน้จึงไดพิจารณาดวย
อํานาจพระพทุธญาณก็จึงทราบวา เธอผูหญิงคนน้ี ตอไปในอนาคตกาล ผานไปอีกแสนกัป จะได
เปนพระมารดาของพระพุทธเจามีพระนามวา พระสมณโคดม แลวพระองคก็ทรงพยากรณตามนัน้ 

ตามพระบาลีทานกลาวส้ันๆ วา เม่ือทานท้ังสองนั้นตายจากความเปนคนหมายความวา 
พระพุทธเจากน็ิพพาน พอกต็ายแมก็ตาย ตัวทานก็ตายเม่ือตายจากความเปนคนแลว ก็ไปทองเท่ียว
อยูบนสวรรค ในการทองเท่ียวบนสวรรคในคราวนั้น จนกวาจะถึงกัปนีส้ิ้นแสนกัป ทานไมไดบอก
วาไปเกิดท่ีไหนเลย คือการทําบุญคร้ังนั้น ท้ังสองพี่นองนั้นอยูบนสวรรคถึงแสนกัปของมนุษย 

และเม่ือตนกัปนี้มีพระพุทธเจามีพระนามวา พระพุทธเจากกสันโธ ก็ทรงอุบัติข้ึนในโลก 
ทานท้ังสองก็ลงมาเกิดอีกเปนลูกกษัตริยเปนวาระท่ีสอง ตอนนี้สําหรับนองสาวท่ีถวาย
เคร่ืองประดับอก ไดกลาววาทุกชาติท่ีขาพเจาเกดิไปขอใหมีเคร่ืองประดับอก เคร่ืองแตงกายสวยๆ 
อยางนี้ทุกชาติ ทานผูนี้เม่ือเปนสาวอายุประมาณ 16 ป ไดพบองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาซ่ึงมี
พระนามวา พระกกุสันโธ ฟงเทศนจบเดยีวเปนพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 

สวนพี่สาวนั้นก็ยืนยันวาจะเปนมารดาของพระพุทธเจาตอไป ก็เลยยังไมไดหลังจากนั้น
ไซรในกาลตอมากอนท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงอุบัติข้ึน 1 ชาติ ในตอนนั้นพระ
พี่สาวก็มาเกิดเปน พระนางผสุดี คือวาตายจากสมัยนัน้นองสาวเปนพระอรหันตก็ไปนิพพาน พี่สาว
ตองการปรารถนาเปนมารดาพระพุทธเจาก็ไปเกดิบนสวรรคช้ันดาวดงึสเทวโลก มีนามวา ผุสดี เปน
ชายาของ พระอินทร คร้ันเวลาท่ีเธอหมดบุญวาสนาบารมีท่ีจะตองกลับมาเกิดเปนมนุษย พระอินทร 
แนะนําบอกวา วาระท่ีสุดของเธอมาถึงแลว เธอจะตองกลับไปเกิดเธอก็ขอพรจาก พระอินทร 10 
ประการ ท่ีเรียกวา ทศพร 

พร 10 ประการก็คือ หนึ่ง ใหมาเกิดในตระกูล พระเจามัทราช เปนตนประการที่สอง เกิด
มาแลวตองเปนคนสวย ค้ิวงาม ตางาม ก็วาไปตามเร่ืองของผูหญิง และก็ตอมาตองการใหมีบุตรท่ี
ปรากฏในจิตไวเปนกุศล และพระครรภของนางนี้ของตนเวลาต้ังครรภไมนนูเหมือนหญิงธรรมดา 
สรุปแลวพรทั้ง 10 ประการนั้นพระอินทรก็ใหหมด เธอก็ไปเกดิในตระกูลของ พระเจามัทราช 
ตอมาก็ไดมาแตงงานกับ พระเจากรุงสัญชัย และเวลาท่ีแตงงานแลวนี ่



ตอนนี้ขอยอนมานิดหนึ่ง วาการทําบุญท่ีประกอบไปดวยจิตท่ีเปนมหากุศลระวังใหดีนะ 
การทําบุญนี่ตองทําจิตใหตรง วาเวลานี้เราทําบุญ อยาใหอารมณท่ีเปนบาปเขามาของแมแตนดิหนึ่ง 
ถาอารมณท่ีเปนบาปเขามาของคือ อารมณท่ีเปนบาป อารมณท่ีไมพอใจเขามาของนี่ ตายแลวไมได
เปนเทวดา ไมไดเปนนางฟาแตวาตายแลวเปนอสูร มีทิพยวิมานอยูเหมือนกนั แตวาหนาตายุงไป
หนอย ไมสวยแลวเวลาท่ีทานบรรดาพุทธบริษัททําบุญก็ดูตัวอยาง พระนางผุสดี กบันองสาวทาน
เปนลูกกษตัริย ทานไมไดถือตัววาทานเปนลูกกษัตริย เวลาทําบุญก็เคารพในบุญดวยดี แลวต้ังจติ 
อธิษฐาน ไว จําไววา กรทําบุญทุกอยางตองมีอธิษฐานบารมี แลวก็กอนท่ีจะทําบุญใหไดกุศลเต็มท่ีก็
ตอง หนึ่ง กอนท่ีจะใหตั้งใจวาจะให ประการท่ีสอง เวลาใหก็เต็มใจให ประการท่ีสาม เวลาใหแลวมี
ความเลื่อมใสมีความปล้ืมใจ ถาทานประกอบดวย 3 ประการอยางนี้ มีอานิสงสเลิศ ของมาก ของ
นอย ของราคาถูก ของราคาแพง มันมีผลเหมือนกัน 

รวมความวา พระนางไดรับพรจาก พระอนิทร แลวก็มาเกิดในสํานักของ พระเจามัทราช 
แลวก็ไดแตงงานกับ พระเจากรุงสัญชัย ตอนน้ี พระอินทร ก็รอนใจวา พรเกาประการเธอไดแลว แต
ยังขาดอยูพรอันหนึ่งคือ ไดลูกท่ีมีจิตเปนกุศล ฉะนั้น พระอินทร จึงไดไปอาราธนาองคสมเด็จพระ
ทศพลคือ พระพุทธเจาองคนี้ ในสมัยนั้นเปนเทพบุตรอยูช้ัน ดุสิต ใหมาเกิด วาถึงเวลาท่ีจะมาทรง
อุบัติข้ึนในโลก พระองคก็ทรงรับ 

เม่ือรับแลวตอนนี้ก็ถือวามาเกิดแลว เวลาท่ีคลอดจากพระครรภพระมารดาเม่ือครรภแกแลว
จริงๆ วาปรากฏวา พระนางนี่มีความปรารถนาจะไปเท่ียวชมตลาดกน็ําทานไปเท่ียวชมตลาด และ
ในเวลานั้นก็บังเอิญปวดพระครรภ มีลมเบงใกลจะคลอด จะคลอดท่ีไหน กก็ลางถนน ท่ีเรียกวา 
เวสสันดร ๆ นั้นเขาแปลวากลางถนน กลางตรอกพอคา บรรดาเทวดาท้ังหลายก็มาชวย
ประคับประคองท้ังนางฟาและเทวดาเม่ือ พระเวสสันดร คลอดออกมาแลวกก็ลาวคํากับแมวา อามะ
ขาแตแม มีเงินไหม ขอเงินใหทาน ทีนี้เวลาพระพุทธเจานะ กอนท่ีบารมีจะเต็มนะเกิดมาแลวพูดได 
3 ชาติ พอคลอดจากครรภมารดาจริงๆ ก็พดูไดทันทีนี่มี 3 ชาติ พระมารดาก็มอบเงินใหพันบาท คือ 
พันกหาปณะ คือ ส่ีพันบาท พระองคท่ีทรงใหทานหลังจากนั้นพระราชบิดาก็นํามาสงท่ีพระราชฐาน 

รวมความวา ในกาลตอมา เม่ือพระองคเติบโตข้ึนมาแลว พระราชบิดาก็ทรงใหแตงงานกับ 
พระนางมัทรี นี่เปนเพราะวา สองคนน่ีเปนคูบารมีกันจริงๆ คือพระพุทธเจากับ พระนางพิมพา หรื
วาสมัยนัน้เปน พระเวสสันดร กับ พระนางมัทรี ทานท้ังสองนี้เปนคูบารมีกนัมาต้ังแตเร่ิมตน
ปรารถนาพระโพธิญาณเม่ือพระพุทธเจาปรารถนาพระโพธิญาณในระยะตนมีสตรีคนหนึ่งเขาไป
ขอธิษฐานวาขาพเจาขอเปนคูบารมีขององคสมเด็จพระพิชิตมาร คือคนๆ นี้จนกวาจะไดบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนั้นคนทั้งสองนี่จึงไมคลาดกัน 

เม่ือ พระเวสสันดร หนอพระบรมพงศโพธิสัตว ไดรับราชสมบัติจากพระราชบิดา ก็มานั่ง
คิดวา เราจะใหทาน จึงต้ังโรงงาน 6 แหง คือรอบพระนคร 5 แหง และภายในพระนคร 1 แหง 



บริจาคท้ังกลางวันและกลางคืน แกคนยากจนเข็ญใจ คนกําพรา คนเดนิทาง จายคาโรงงาน คือโรง
ทานโรงหน่ึงวนัละแสนกหาปณะ เทากับวนัละ 4 แสนบาท ในสมัยนั้น แตวาคนรับทานทุกวนัก็
เปนท่ีพอใจ แตกําลังทานนีพ่ระองคไมพอใจนัก คิดวา ทานท้ังหลายเหลานี้ เปนทานภายนอก ทําไม
คนท้ังหลายไมขอดวงตาเรา ไมขอแขนซาย ไมขอแขนขวา ไมขอหทัย ถาขอเราจะใหเพราะ
ปรารถนาพระโพธิญาณวา ตอนท่ี พระเวสสันดร เกิดข้ึนนั้นก็มีชางตัวหนึ่ง นําชางเผือกเขามาไวใน
โรงชาง เรียกวา ชางปุจจัยนาเคนทร หรือ ปจจัยนาค ชางตัวนี้ก็มีบุญมากเปนคูบารมี 

ตอมาในวนัหนึ่งเม่ือ พระเวสสันดร จะออกไปตรวจโรงทาน ไประหวางทางก็มีพราหมณ 
8 คน ท่ีชาว เมืองกลิงคราษฏร ท่ีฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลเขาประชุมกันวา การท่ีฝนแลงอยางนี้ 
เพราะพระราชามดี จึงเกณฑใหพระราชารักษาอุโบสถกับพระราชินี ฝายพระราชกทํ็าตาม ทําตาม
ส้ินระยะเวลา 15 วันฝนกไ็มตก กจ็ึงมาปรึกษากันวา ไอฝนแลงประเภทนี้จะโทษพระราชาไมได 
พระราชาทําดแีลว ถากระไรก็ดี พระเวสสันดร นี่มีชางตัวหนึ่งวา ปจจัยนาค ชางตัวนี้ไปไหนฝนฟา
ดี บรรดาประชาชนท้ังหลายมีความสุข พืชพรรณธัญญาหารดี จึงไดสงพราหมณ 8 คนมาขอ เม่ือ
เวลาท่ี พระเวสสันดร จะไปตรวจโรงทานก็ทรงคอชาง พราหมณแกกม็าขอ อางเหตุผลตางๆ ทานก็
มีความสงสารจึงยกชางใหพชืพรรณธัญญาหารดีเขากจ็ะคืนให เม่ือทานใหชางไปแลว แตวา ความ
จริงชางนี่เปนชางคูบารมีของทาน 

บรรดาทานพทุธบริษัทฟงตอนนี้แลวก็จําใหดีนะ วาการทําความดีไมใชวาจะรับคําชมเชย
เสมอ และการทําความดีไมใชวาจะมีความสุขใจเสมอไป พระเวสสันดร ใหชาง ชาวบานโกรธ แต
วาความจริงมันชางของ พระเวสสันดร ทานใหไปดวยเมตตา ชาวบานก็โกรธ หาวาใหของมีคากบั
ประเทศอ่ืนไป ก็ตางคนตางประชุมกันวา จะตองเรียนให พระเจากรุงสีพี หรือ พระเจากรุงสญชัย 
ขับไล พระเวสสันดร ออกจากพระราชนเิวศน นี่ความจริงมันไมใชเร่ืองของชาวบาน ชาวบานนะ
เสือกเฉยๆ หรือไง ตาหงา นะ 

เม่ือ พระเวสสันดร ไมเกดิชางตัวนีก้็ไมมา เม่ือทานเกดิแมชางก็เอามาใหเปนชางของ พระ
เวสสันดร คูบารมี แตวาทําไมชาวบานจึงทําอยางนัน้ เรียกวาเปนการบังคับลงประชาทัณฑกัน 
รวมกันมารปะชุมขับไล ขอ พระเจากรุงสญชัย ขับไล พระเวสสันดร ถาไมขับ ดีไมดีเขากจ็ะยดึ
อํานาจเอา พระเจากรุงสญชัย ก็มีความจําเปนจําใจตองใหลูกชายออกจากพระราชนิเวศน 

ขอเลาลัดๆ ไมใชเลาเหมือน ตาหงา รองเพลง ตอนนั้น พระเวสสันดร ไปลา พระนางมัทรี 
พระนางมัทรี ก็ไมยอมอยูบาน ไมยอมอยูวงั ขอไปดวย กัณหาชาลี ก็ขอไปดวย แตกอนท่ีจะไป พระ
เวสสันดร ขอให สัตตสตกมหาทาน กอน พระเจากรุงสญชัย ก็อนุมัติ คือให ชาง มา โค กระบือ 
หญิง ชาย ทาสหญิง ทาสชาย อยางละรอยๆ กับบรรดาประชาชนใหจนส้ินไปแลวในท่ีสุด ก็ใหเหลา
เปน สัตตสตกมหาทาน ดวย ใหสุรา ท้ังนี้เพราะอะไร พระพุทธเจาเทศนไปถึงตอนนีพ้ระสงฆถาม
วา การใหสุราก็ดี การใหเนื้อสดก็ดี สองอยางนี้เปนทาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา ไมมี



อานิสงสทําไมเม่ือพระองคเปน พระเวสสันดร นะ จึงไดใหนุราเปนทาน พระพุทธเจาทรงยอมรับวา 
การใหสุราเปนทานไมมีอานิสงสก็จริงแหล แตทวาเวลาน้ัน ตถาคตตองการใหใหเปนท่ีถูกใจผูรับ 
เพราะไอคนข้ีเหลานี้ใหเงินใหทองใหผาผอนทอนสไบมันไมชอบ มันชอบเหลา ก็ตามใจมัน คือไม
ตองการอานิสงส 

รวมความวา เม่ือทานใหทานเสร็จทานก็เดินทางออกจากรพะราชนิเวศนตอนนี้ขอยอนหลัง
มานิดหนึ่ง วาทําไม พระเวสสันดร ทําดี เปนท่ีรักของคนใหทาน แกคนกําพราและยากจนท่ีไมเคยมี
มาในกาลกอน ต้ังโรงทาน 6 แหง พวกคนจนกินสลาย นอนสลาย คนกาํพราเดินทางสบายท่ีสุด ไม
มีใครมีความทุกขไมมีเส้ือผา ผาผอนทอนสไบไปเอาไดจากโรงทาน ไมมีอาหารจะกนิ ไมมีขนมจะ
กิน กินไดจากโรงทาน ไมมียารักษาโรคไปขอไดจากโรงทาน มีหมอรักษาได เขาสบายอยางนี้ทําไม
จึงพาลขับไล พระเวสสันดร แลวทุกคนทําไมจึงไมมีปญญาจะคิดเสียบางเลยวา พระเวสสันดร นะดี
ขนาดไหน ใหความสุขกับเขาขนาดไหนทําไมจึงไมคิด ไอคนนะทําไมถึงโงท้ังประเทศ มี ตาหงา 
คนเดียวเวลานัน้ไมโงเอาเร่ืองมาเทศนหาสตางคสมัยเปนพระ จริงไหม 

ตอนนี้ตองยอนหลังไปถึงเร่ืองของเทวดา ความจริงท่ี พระนางผุสดี จะมาเกิดก็มาเกดิจากเท
ดาคือ พระอินทร สงลงมา ตอนจะแตงงานก็ พระอินทร จับแตงงานเหมือนกนั แตไมเห็นตัว แลว
ตอมาท่ี พระเวสสันดร จะมาเกิด มาจาพระโพธิสัตวมาจาก ชั้นดสิุต พระอินทร ก็นํามา แลว พระ
อินทร ก็ทรงทราบวา พระเวสสันดร บําเพ็ญบารมีชาตินี้เปนชาติสุดทาย บารมีเต็ม ฉะนั้นชาติท่ี
บารมีเต็มจะตองบําเพ็ญบารมีครบถวนสิบประการ ถาหากวาจะให พระเวสสันดร อยูใน
พระราชฐาน ไอนี่มันขาดไปอยางหนึ่ง คือ เนกขัมมบารมี เนกขัมมบารมี นี่เขาแปลวา การถือบวช 
ฉะนั้นในเม่ือ พระเวสสันดร ใหทานชางไป บรรดาเทวดาท้ังหลายก็บันดาลใหชาวบานโกรธ พระ
เวสสันดร ไอแบบนี้นะ ตาหงา นะ มันตองหวดปากกนัดีไหม ฮึ บันดาลใหบรรดาชาวบานโกรธ 
พระเวสสันดร รองเตือนให พระเจากรุงสญชัย ขับ พระเวสสันดร ท้ังนี้ตองการอะไร ก็ตองการให 
พระเวสสันดร บําเพ็ญบารมีครบสิบบารมีพอดี คือถาไมไปขาด เนกขมัมบารมี 

แลวก็ประการท่ีสอง คนท่ีจะเปนพระพุทธเจา จะตองบําเพ็ญบารมีสําคัญอีกบารมีหนึ่ง คือ
บริจาคลูกและเมียเปนทาน ถาขาดบริจาคลูกและบริจาคเมียเปนทานยงัถือวาบารมีไมเต็ม นี่เปนหตุ
เม่ือ พระเวสสันดร บรมกษตัริยทาวเธอไดลาพระราชบิดาเสด็จไป กย็งัมีคนจัญไร พราหมณ 2 คน 
มาขอมาอีก นี่ไอคนระยําๆ มันไมไดคิด วามาขอมา มาเทียมรถ ทานก็ให เม่ือทานใหไปแลวทํา
อยางไรเหลือแตรถนี่ มามมี เทวดาก็ขับ พระเวสสันดร ไป ก็เลยตองแปลงเปนมา ใหสมน้ําหนานะ 
ตาหงา นะ แปลงเปนมาลากรถ สองตัวก็สององค ใชไหม 

ตอไปไมชาไมนานเทาใด มีคนมาตัดหนาขอรถซะอีก พระเวสสันดร ก็ใหรถมาก็เลย
หายไป ทีนี้เปนเร่ืองของเทวดาท้ังหมด คือชวยกันกเ็พราะประสงคจะใหบําเพ็ญบารมีใหเต็ม 



หลังจากนัน้ ท้ังสองพระองคก็ตองอุมลูกหญิงและลูกชายเดินเขาไปในปาเม่ือเขาไปในปา
แลว เม่ือลูกตองการดอกไมและผลไม ความจริงตนมันสูงเทวดาก็ตองโนมเอาตนไมมาใหเอ้ือมถึง
ใหหยิบ เก็บมาให นี่เปนเร่ืองของเทวดา 

แลวตอไปกไ็ปถึง เมืองเจตรัฐ ซ่ึงเปนเมืองของ พระนางมัทรี ท้ังสองพระองคนี้ก็ไปพักอยู
ท่ีศาลาหนาพระราชนิเวศน จะเขาไปขางใน ขาเลาลัดๆ 

ตอไปทานก็ไป เขาวงกต แตความจริง เขาวงกต นี ่พระเวสสันดร ก็ไมทรงรูจัก แตวาเปน
เร่ืองของเทวดานํา บรรดา เจตราช ท้ังหลายก็ต้ัง เจตบุตร ไวเปนนานดวน ระวังตนทางไววาไมให
ใครไปกวน พระเวสสันดร พอไปถึง เขาวงกต ก็ปรากฏวา มีสระโบกขรณี มีถํ้า มีตําหนักคือ มีกฏิุ
ของฤาษี มีเคร่ืองของฤาษีพรอมมูล เคร่ืองของ พระเวสสันดร ชุดนี้ เคร่ืองของ พระนางมัทรี ชุดนี้
เขาเขียนไวเสร็จ เปนเร่ืองของเทวดาท้ังหมด 

ตอนถึงตอนนีแ้หละท้ังสองท้ังสามส่ีคน ก็เปนดาบส คือบําเพ็ญ เนกขัมมบารมี ถือบวช ถือ
บวชเวลานัน้เขาบอกวา พระเวสสันดร ถือศีล 6 ศีลอะไรบางก็ไมรู เอาแค 6 ก็แลวกนันะ 

รวมความวา สําหรับ วิกาลโภชนาเวรมณี นีท่านถือชวงกลางคืน เพราะวาตอนเชานะกินมัน 
เพราะวา พระนางมัทรี ตองไปหาเผือกหามันในเวลาเชาจะกลับมากเ็ท่ียงก็บาย ถือวาเวลากลางคืน
ไมกินอะไรเลย บรรดาญาติโยมพุทธบริษทัฟงตอนนี้กต็องถือกําลังใจเปนสําคัญ ถาเจตนาใดมีอยูถา
เราคิดวาเราจะปฏิบัติตามเยี่ยงอยางขององคสมเด็จพระบรมครุ การที่ พระเวสสันดร ตองถูกบรรดา
ประชาชนขับไลท้ังๆ ท่ีไมมีความผิด ตองคิดตามนั้นวา เวลานั้นทานไมไดโกรธบรรดาประชาชน
เลย ทานถือวา เปนกฎของกรรมของเรา กรรมของเราแมแตเราจะทําความดี แตเวลานีอ้าจจะมีกรรม
ท่ีเปนอกุศลเขามาดลใจทําใหบรรดาประชาชนท้ังหลายจึงพากันเกลียดเราขับไลเรา อันนี้พระองค
ทรงระงับความโกรธ จัดเปนขันติบารมี ขนัติบารมี เมตตาบารมี เปนท้ังสองประการ ตองจําใหดนีะ 

ตอไปเม่ือเขาไปในปาก็ถือ เนกขัมมบารมี ถือเปนนักพรตดวยกันท้ังหมดท้ัง พระนางมัทรี 
ท้ัง พระเวสสันดร กัณหา และ ชาลี พระนางมัทรี ก็มีความดี แมจะเปนลูกกษัตริยไมเคยลําบากอยู
ในปา กห็าเผือกหามันมาใหแกพระสวามีตลอดเวลา นี่เปนกําลังใจของ พระนางมัทรี ขอเลาลัด 

ตอไปก็ปรากฏวามีโจรสลัดคือ อีตาชชูก ใชไหม ตาหงา อีตาชชูก นี่แกไดเมียสาว เพราะวา
แกเปนขอทาน ใครๆ ก็รูเร่ือง ตอมาไดเมียสามเพราะวาถวายดอกบัวหนุม เอะ ใชไหม ถวายดอกไม
สาวกับพระสงฆใชไหมละ อียายอมิตตดา แกถวายดอกไมแก อานิสงสก็เลยไดผัวแก เขาวาอยาง
นั้นนะ ก็เร่ืองของแก 

ตอมาแกก็รับใชจากภรรยาใหไปขอทาสทีนี้เทวดาก็ดลใจให นางอมติตดา บอกกับ ชูชก 
วาวเลานี้ พระเวสสันดร เขาไปอยูใน เขาวงกต และเปนคนใจดีชอบบริจาคทาน ขอใหทานจะไปขอ 
กัณหา และ ชาลี มาความจริง อมิตตดา ก็ไมรูเร่ือง ชูชก ก็ไมรูเร่ืองแตเทวดาดลใจ ตาชูชก จงึออกไป



จากบาน เม่ืออกไปจากบานอยูขางหลัง อมิตตดา ก็มีผัวใหม มีผัวหนุม ตาชชูก กเ็ดินไปขอ พระ
เวสสันดร 

ตอนนี้ก็ขอจับเร่ืองตอนลัด วาในเม่ือไดลูกของ พระเวสสันดร คือ พระกัณหา และ ชาลี 
เปนทาส เม่ือ พระเวสสันดร มอบใหแลว แทนท่ีแกจะรับมาเฉยๆ แกกลับนําเถาวัลยเขาไปมัดไวท่ี
มือของท้ังสองคน แลวกเ็ฆ่ียนตีตอหนาพระราชบิดา ตอนน้ีปรากฏวาพระราชบิดา ขันติเกือบแตก 
ถึงกับชักพระขรรคถือวาดูถูกกันเกินไป แตก็มาตัดสินใจไดทันทีวา นัน่เขาขากับเจา บาวกับนายเรา
ใหเขาแลว ก็เลยนํ้าตามไหลเดินเขาหลังกฏิไป ลูกชายท้ังสองก็ถูกทรมานมาเขาเฆ่ียนเขาตีฉุด
กระชากลากมา ถึงเวลากลางคืนตาชูชกแกก็นอนบนยอดไม ใหสองคนนอนโคนไม เสือจะกิน สัตว
จะกดั ก็ชางมันปะไร ไมใชตัวของเรา 

แตเทวดาทานก็ตองแปลงเปน พระเวสสันดร และ พระนางมัทรี มาประคับประคองลูกท้ัง
สอง ทานท้ังสองดีใจ ตอนเชาเทวดาก็หายไป 

เปนอันวา ตอนน้ีกย็อนถึงบาปกรรมวาทําไมสองกุมารนี่ เม่ือเขารับไปเปนทาส ควรจะ
ประคับประคองเขาก็ใหแลวดวยดี ทานกก็ลาวถึงบุพกรรมในตอนตนวาในชาติกอนนี้ ตาชูชก นี่แก
เปนควายแก ท่ีชาวบานเขาไมใชงานแลว เขาก็ปลอยไปตามถากรรมคือ มีอิสรภาพ ไมตองเขาคอก 
ไมตองเขาแหลง ไมตองใชงาน แกก็กนิหญาของแกเร่ือยไปตามปกติ ทีนี้สองกุมารคือ กัณหา และ 
ชาลี นี่ เปนลูกชาวนา เปนลูกชาวนาพอแมตกกลาไวใหลูกคอยดู ไอตาควายแกตัวนี ้เด็กเผลอเม่ือไร
แกกนิขาวกลาทุกที ท้ังสองคนก็ถูกบิดามารดาเฆ่ียนตีและดาวา หาวาไมระมัดระวงั เผลอไมได 
เผลอจะตองกนิทุกที วนัหนึง่ ท้ังสองพี่นองคิดวา พรุงนีถ้าไอควายแกตัวนี้มา เราจะตองจับมันดีเสีย
ใหเข็ด รุงข้ึนแกจองอยู ก็มาจริงๆ แกก็จบัไปสนตะพายผูกับตนไม แกลวเฆ่ียนตีดวยไมเรียว จน
หนําใจแลวกป็ลอยควายแกตัวนั้นไป 

องคสมเด็จพระทศพลตรัสตอไปวา เม่ือ ชชูก แกเดินนําผาน กรุงสีพี แกหลงทาง แทนท่ีแก
จะไปหา อมิตตดา แตความจริงแกไปหา อมิตตดา กไ็มมี อมิตตดา แลว เทวดานําหลงทางผาน กรุง
สีพี เวลานั้น พระเจากรุงสัญชัย นั่งอยูกบับรรดาอํามาตยราชบริพาร พระราชฐานเวลานั้นก็บานฝา
กระดานธรรมดาๆ ไอร้ัวไอวังมันกเ็ห็นจะมีแตร้ัวไมไผหรือไงไมทราย มันถึงไดมองเห็นนะ ตาชู
ชก แกฉุดแระชากลากสองกมุารผานไป พระเจากรุงสญชัย มองแตไกลก็สงสัยวาสองคนนั้นเหมือน
หลายของเรา จึงไดถามอํามาตยขาราชบริพารที่เขาหนุมกวา ก็บอก ใชพระเจาคะ ทานจึงใหไปนํามา 

พอนําเขามาแลว ชชูก ก็เขามา สองกุมารก็เขามา กัณหา และ ชาลี นั่งอยูขางลาง พระเจาปูก็
บอกวา หลานท้ังสองข้ึนมานั่งตักปู หลานท้ังสองบอกวานั่งตักไมไดพระเจาคะ เพราะวาเวลานี้พระ
เจาพอมอบใหเปนทาสของ ชูชก ไมใชเจาเสียแลว จึงถามวา แลวพอส่ังวาอยางไร บอกวา พอส่ังวา 
ตองไถดวยคาไถคือพอตีราคามาทองคําต้ังพันตําลึง เปนตน และก็ขาวของตางๆ กัณหา และ ชาลี 
ของไถไมเสมอกัน ท้ังนี้ พระเวสสันดร ตองการวา ถาใครตองการจะไปจาก ชชูก ถาคนธรรมดา



นําไปไมไดนอกจากกษัตริยหรือมหาเศรษฐี พระเจาปูกใ็หนําของตามที่ พระเวสสันดร ตีราคานี้มา
กอง เปนมหาเศรษฐีใหญเลย มหาชูชก 

เม่ือพนจากความเปนทาสแลว ท้ังสอง กัณหา และ ชาลี ก็ไปนั่งตักพระเจาปู พระเจาปูจึงได
มีรับส่ังใหอํามาตยราชบริพาร นํา ชูชก ไปพักผอนนอนใหสบาย พรอมดวยสมบัติและเล้ียงดูเปน
อยางดี ปรากฏวา ชูชก นี้ไมเคยกินของด ีอดอยากมานาน มาพบของดีๆ เขาก็เลยลอซะเต็มท่ี ผลที
สุดธาตุไมยอย ตายไปเลย เม่ือตายแลวพระราชาทานกด็ ีทานประกาศหาญาติของ ชชูก ชูชก ไมมี
ญาติ เปนอันวาสมบัติของ ชูชก ก็ตกเปนของหลวงไป ชชูก นี่คือ เทวทัต 

แลวตอมาพระมหากษัตริยคือ พระเจากรุงสญชัย ก็ถาม กัณหา และ ชาลี วา พอและแมมี
ความสุขดีหรือ ทานก็บอกวา พอกับแมมีความลําบากมาก เวลานั้นก็เปนเวลาพอดีท่ีเทวดาท้ังหลาย
ถอนความรูสึกของบรรดาประชาชนท้ังหลายคือความจริง พระเวสสันดร ไปไมนาน ไมกีว่ัน เทวดา
ก็ถอนความรูสึกของบรรดาประชาชน คนท้ังหลายมีอารมณเปนของตัวเอง ก็เลยคิดถึง พระ
เวสสันดร ข้ึนมาอีก อยากให พระเวสสันดร กลับมาสูพระราชนิเวศน ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะ พระ
เวสสันดร ไปแลว โรงทาน 6 แหงก็เลิกให คนจนก็จนตอไป คนเปนไขไดปวยก็ตองรักษาตนเองต
งอใชเงินใชทอง รวมความวา ข้ีเกียจไมไดตองขยันเม่ือมีความลําบากกน็ึกถึง พระเวสสันดร 

เวลานั้นเม่ือ กัณหา และ ชาลี เขามาแลว พระเจากรุงสญชัย บรมกษัตริยพระบาททาวเธอจึง
ประกาศใหบรรดาประชาชนท้ังหลาย วาเวลาน้ีเราตองการจะไปรับ พระเวสสันดร กับ พระนางมัท
รี กลับสูพระราชนิเวศน บรรดาประชาชนท้ังหลายจะขัดของไหม คนพวกน้ันหวิทานมาต้ังป เม่ือได
ทราบอยางนี้กด็ีใจ ตางคนตางก็สาธุท่ัวกันวา ไปๆ จะไปรับดวยกัน เปนอันวา จึงจดัขบวนเปนจาตุ
รงคเสนา พรอมดวยประชากรท้ังหลาย ไปรับ พระเวสสันดร 

ตอนนี้นะขณะท่ีเคล่ือนไป มันก็เปนกองทัพใหญ เปนกองทัพทหารและก็เปนกองทัพ
ประชาชน กองทัพใหญมหึมามาก ตอนนัน้ พระเวสสันดร กับ พระนางมัทรี นั่งอยูบนดาศรมบน
กลางๆ เขา  เห็นบรรดากองทัพท้ังหลายเคล่ือนไปก็คิดในใจวา เวลานี้อาจจะมีประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ท่ีรูวาเราถูกเนรเทศมาอยู เขาวงกต สําหรับท่ี กรุงสีพี มีพระราชบิดาท่ีปกครองอยูเปนคนแก 
คงจะยกทัพมายึดพระนคร และเม่ือยึดไดแลวก็เขาใจวา เรายังอยูท่ีนีก่็จะตามมาฆาเสียใหส้ินซากไป 
พระเวสสันดร เกิดความกลัวข้ึนมา จึงบอก พระนางมัทรี วาเธอรับหนาอยูกอนนะ ฉันจะหลบไป
อยูหลับอาศรมกอน 

นี่เปนอยางนี้นะ ตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟงใหดี วาเปนกฎของกรรม 
พระพุทธเจากลาววา ท่ี พระเวสสันดร มีความรูสึกอยางนัน้ ความจริงหนวยทหารตางๆ พระองคเคย
ปกครองมา มันนาจะรูจัก แตกลับมีความคิดอยางนัน้ข้ึนมาทานบอกวา ในสมยัหนึ่ง กอนชาตินี้ 
พระเวสสันดร เปนกษัตริยวนัหนึ่งทรงเสียพระนคร ไอการเสียพระนครนั้นก็มีกองทหาร มีจาตุรงค
เสนาแวดลอมเปนขบวนใหญ ปรากฏวาขณะท่ีเดินไป มีพระองคหนึ่งทานเดนิสวนทางมา พระ



เวสสันดร ทานก็มีความเมตตาในพระความจริงทานมีความเคารพในพระทานจึงไดบอกใหทหารไป
บอก ไปบอกกับพระ อราธนาทานดวยด ี บอกวาขบวนของเรานะมันใหญมากหากเดินมาตามทาง
อยางนี้ ทานจะลําบากเวลาท่ีกองทัพเขาไปถึง ขอใหพระคุณเจาจงหลีกทางเสียหนอยเถอะ พอกทอง
ทัพผานไปเสียกอนแลวจึงเดนิตอไป เม่ือนายทหารช้ันผูใหญไปบอกใหพระทราบ พระเกดิความ
หวาดกลัวพระราชา จึงหลบไป 

พระพุทธเจาบอกกรรมเพียงเทานี้แหละ สมัยท่ีทานเปน พระเวสสันดร เห็นกองทัพใหญ
ของพระราชบิดา ก็คิดวาเปนกองทัพของคนอ่ืนเกิดความหวาดกลัง นีก่รรมเล็กนอยเทานี้มันตามย่ํา
ยีตลอดเวลา ตอมาก็ปรากฏวา เม่ือเขาไปถึง เม่ือกองทัพไปยับยั้งอยูชายเขตเขา กัณหา และ ชาลี จงึ
นําพระเจาปู และพระเจายา ไปหาพระเจาพอ พระเจาแม ก็ปรากฏวา พบแตพระเจาแม พระเจาพอ
ไมพบ ตอมาพระเจาแมก็ใหไปตามพระเจาพอออกมาท้ัง 6 กษัตริยออกมาพบกัน ตอนน้ันนีด่ีใจมาก 
ดีใจไปดีใจมาเลยสลบท้ัง 6 คน แลวไอกองทัพท้ังหมดกส็ลบหมด สงสัยตอนนั้น ตาหงา คงไมสลบ 
เพราะ ตาหงา แกเปนหมาตามกองทัพไปดวย (หวัเราะ) ไปหรือเปลา หงา 

ปรากฏวา เปนการสลบหมด พอสบหมดก็เปนเหตุยุงถึงเทวดา เทวดาเห็นวา ถาไมชวยคน
ท้ังหมดนี ้ ท้ังหมดกจ็ะตายไปหมด ก็ช่ือวาเราทําความไมดีทําใหหนอพระบรมพงศโพธิสัตวตอง
ส้ินชีวิต จึงบันดาลใหฝนโบกขรพรรษตกลงมา ไอฝนโบกขรพรรษนี่มันแปลกจากฝนอ่ืนคือ มี
น้ําฝนสีแดงคลายกับสีเทานกพิราบ ถาคนใครตองการใหเปยกมาก ใครตองการใหเปยกนอยก็เปยก
นอย ใครไมไตองการใหเปยกเลย ฝนก็จะไมเปยก 

เม่ือฝนโบกขรพรรษโปรยปรายลงมาอยางนี้ ปรากฏวาท้ัง 6 กษัตริยก็ดีทหารและบรรดา
ประชาชนท้ังหมดกด็ี ก็ฟนคืนสติ ตอนนี้จึงนํากลับเขาสูพระนครเขาเรียกวาอะไร ตอนนี้เรียกวา
อะไรนะ ตาหงา เรียกวา นครกัณฑ ใชไหม จบแลวนะ ก็เลาแคนีก้ถื็อวาจบ มาถึงไดก็บุญดวยแลว 
คอมันไมด ี

แลวมาตอนนีคื้อ ตอนท่ีฝนโบกขรพรรษตกมานีแ่หละ เปนเหตุท่ีพระพุทธเจาจะทรงเลา
เร่ืองราวของ พระเวสสันดร ท่ีพระพุทธเจาทรงเลาเร่ืองราวของ พระเวสสันดร นั้น ตอนนั้นกมี็อยู
วา พระเจาสุทโธทนะมหาราช พระราชบิดาตองการใหพระองคทรงไปโปรด กรุงกบิลพัสดุมหา
นคร แตวาองคสมเด็จพระชินวรทรงทราบวา หมูพระประยูรญาติวา เปนคนท่ีมีมานะและทิฏฐิมาก 
ใชเวลาถวงเวลามาถึง 7 ป องคสมเด็จพระชินศรีจึงไดเสด็จไปที่นั่นและก็ในตอนน้ันเม่ือเวลาเขาไป
แลว คนก็ยังเคารพไมหมด ท้ังๆ ท่ีสง พระอทายี ไปประกาศพระศาสนากอนถึง 60 วนั คนเหลานัน้
ยังถือตัว ญาติผูใหญถือวาเราโตกวา สิทธัตถะราชกุมาร ก็ไมยอมไหว แตวาถานั่งขางหนาไมยอม
ไหวเขาเขาก็จะนินทาเอาได จึงใหคนท่ีออนกวาพระพทุธเจานั่งขางหนาตัว ตัวนัง่ขางหลังแลวก็ให
คนเล็กๆ ไหว ตัวเองไมไหว 



เม่ืองอคสมเด็จพระจอมไตรเห็นเชนนั้นจึงแสดงปาฏิหาริย เหาะข้ึนไปบนอากาศ เหาะไป
เหาะมา เหาะมาเหาะไป พระเจาสุทโธทนะ นะทานกราบมาต้ังแตออก เม่ือคลอดมาทานก็กราบ เม่ือ
อายุ 7 ป ทานก็กราบ มาหนนี้ทานบอกกราบเปนคร้ังท่ีสาม เม่ือ พระเจาสุทโธทนะมหาราช กราบ 
กราบไปทานกลางประชาชน คนท้ังหมดก็ตองกราบ เม่ือพระพทุธเจาเห็นคนท้ังหมดมีศรัทา
พอสมควรเชนนั้น จงลงมาแสดงพระธรรมเทศนา แตพอเทศนืจบเทานั้นละ ปรากฏวา พระเจาสุ
ทโธทนะมหาราช เปนพระโสดาบัน และหมูพระประยูรญาติท้ังหลาย ท่ีมีความเคารพดวยดีกเ็ปน
พระโสดาบันไปตามๆ กัน เม่ือเทศนจบคราวนั้น ก็ปรากฏวามีฝนโบกขรพรรษตกลงมา 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เขาพกั บรรดาพระสงฆก็เขาพกัท่ีของตัว
ตามท่ีเขาจัดไว บรรดาพระสงฆท้ังหลายจึงประชุมกนับอกวาเห็นเปนท่ีนาอัศจรรย องคสมเด็จพระ
ภควันตทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณมาต้ังหลายป เทศนท่ีไหนก็ดี ไมเคยเห็ฯมีฝนโบกขร
พรรษตกลงมา แตวันนีพ้อเทศนจบ มีฝนโบกขรพรรษตกลงมาเปนอัศจรรย เม่ือองคสมเด็จรพะ
พิชิตมาไดสดบัเสียงของบรรดาพระสงฆท่ีคุยกันอยูไกล แตฟงดวยหเูปนทิพย เม่ือทรงทราบอยุแลว
ก็ทรงมีพระพุทธดําริวา ราจะไปคุยกับพระดีหรือมดี พระพุทธเจาเวลาทานจะคุยกบัใครทานตอง
มองผล เพราะถาไมบรรลุมรรคผลนี่ทานไมคุยก็ทรงทราบวา ถาเราไปท่ีนั่น เลาความเปนมาของ
เร่ืองราวของ พระเวสสันดรชาดก พอจบลงไปแลวบรรดาพระท้ังหลายเหลานั้นท่ีเปนปุถุชนก็จะได
เปนพระอริยเจา ถาเปนพระอริยเจาเบ้ืองตํ่าก็จะไดเปนพระอริยเจาเบ้ืองสูง 

ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเสด็จไปท่ีหมูพระน่ังคุยกัน บรรดาพระท้ังหลายปูอาสนะถวายให
องคสมเด็จพระจอมไตรประทับท่ีนั่น และเปนจริยาของพระสงฆและพระพุทธเจาตองปฏิบัติ
เหมือนกนัอยูขอนหึ่ง คือรูแลวตองทําเปนไมรู นี่เหมือนกันนะ พอองคสมเด็จพระบรมครูประทับ
นั่งแลว จึงไดตรัสถามวา ภกิขเวดกูรภกิษท้ัุงหลาย เธอสนทนากันดวยเช่ืออะไร แตความจริงฟงเสีย
พอแลวรูหมดแลว ถาโกหกก็จับไดแลว ใชไหม หรือไว ตาหงา นะ บรรดาพระสงฆท้ังหลายก็เลา
ใหฟง 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย การที่เราตถาคตเปน
พระพุทธเจามีบารมีเต็มแลว สามารถทําใหมีฝนโบกขรพรรษตกลงมาไดนี่เปนของไมอัศจรรย แต
ในสมัยท่ีตถาคตน้ันบําเพ็ญบารมีอยู เปนพระโพธิสัตว มีบารมีไมเต็ม สามารถทําใหมีผนโบกขร
พรรษตกลงมาไดจึงเปนของอัศจรรย เม่ือกลาวอยางนี้แลวองคสมเด็จพระภควันตกท็รงหยุด ถาไม
ถามตอทานก็ไมเทศน ถามตอทานจึงเทศน คือเทศนตามเม่ือกี้ดังท่ีกลาวมา 

รวมความวา เวลานี้สามโมงกวาไป 1 นาที จบกันพอดดีีกวานะ เปนอันวาเร่ืองราวนี้ พระ
เวสสันดร ในสมัยนั้นก็มาตรัสเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระเจากรุงสญชัย ก็มาเปน 
พระเจากรุงสุทโธทนะมหาราช พระนางผุสดี ก็มาเปน ทานสิริมหามายาราชเทวี พระนางมัทรี กม็า
เปน พระนางพิมพา สําหรับ กัณหา มาเกิดเปน ทานอบลุวรรณาเถรี เพราะมาเกดิไมทัน ทานชาลี ก็
มาเกิดเปน พระราหุล สําหรับ ชูชก ตนทุนก็ทุนก็มาเกิดเปน พระเทวทัต  



เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั อาตมาก็ไดแสดงพระธรรมเทศนามาก็แคเทศนเต็มที คอไมดี 
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี ้การฟงเร่ืองราวของ พระเวสสันดร ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทพึงทราบวา เวลาทําบุญกุศลเวลาใดใหต้ังใจอยาง พระเวสสันดร หรือต้ังใจอยาง พระนางผุ
สดี หรือต้ังใจอยาง พระนางมัทรี ก็ใชไดไปหมด คือทานเหลานี้มีสัจธรรม พระนางผุสดี ถึงวา
นองสาวจะไดเปนอรหันต ทานก็ยังไมยอม ซ่ึงทานคิดวา ฉันจะตองเปนแมของพระพุทธเจาใหได 
เห็นไหม ไมเปล่ียนการตั้งใจ สําหรับสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาปรารถนาพระโพธิญาณมาส้ิน
ส่ีอสงไขยกับแสนกัป ก็ทําดวยกําลังใจจริง 

แตทุกชาติท่ีเกดิมานะ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง การเปนพระโพธิสัตวนี่ลําบากมาก 
ตองใหการบําเพ็ญบารมีมากและถูกแกลงทุกชาติ ทุกชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งชาติทายๆ ท่ีเปนปรมัตถ
บารมี อยูใน ทศชาต ิคือ 10 ชาติ ท่ีองคสมเด็จพระชินศรีแตละชาตินะ ลําบากทุกชาตอ แตความจริง
การทําความดขีองบรรดาทานพุทธบริษัท อยาลืมนะวาถาเราทําความดแีลวก็ถูกดา ทําความดีแลวก็
ถูกกล่ันแกลง จงจําไววา การเกิดมาในชาตินี้เรารับผล 2 ประการ เราทําความดวีันนี้ แตวนักอนเรา
ทําอะไรไว ชาตินี้เราทําดี ชาติกอนเราทําอะไรไว นึกถอยหลังไปดวย ถานึกถอยหลังไปไมไดก็นกึ
วา เกดิมาในชาตินี้เรารับผลของความดีหรือความช่ัวในชาติกอน ถาผลความช่ัวใหผลเราจะมีแต
ความทุกข ความเดือดรอน แตผลของความดีชาติกอนมาใหผล เราก็มีแตความสุข ดูอยาง พระ
เวสสันดร คือวาท่ีกองทัพพอเคล่ือนไป แทนท่ีจะมีความสุขใจกลับเกดิความหวาดหวั่น ก็เพราะน่ัน
เปนแคแนะนําใหพระหลีกทางเทานั้น 

สําหรับพวกเราก็เหมือนกัน ถาหากโรคภัยไขเจ็บเกิดจากรางกาย อันตรายเกิดจากรางกาย 
คือทราบวานัน่ ความช่ัวใหญท่ีเราทําไวแตปางกอนคือ โทษ ปาณาติบาต การฆาสัตวตัดชีวิตทําให
เราปวยไขไมสบาย อยางอาตมาปวยอยูเวลานี้นะ ชาตินีท้ั้งชาติไมเคยเวนจากการปวย แลวชาตหินา
คงทําบุญฆาเขาไวมากนะ อาจารยหงา นะ ทําบุญไวมาก สงคนไปสวรรคบาง สงสัตวไปสวรรคบาง 
ไปสวรรคหรือไปนรกก็ไมรู ทีนี้ชาตินี้มันมากวนตลอดชาติ ไมใชเร่ืองแปลก มันกวนนดิเดยีว 

แลวประการที่สอง ถาเราทํา อทินนาทาน ไวชาติกอน โทษท่ีเราจะรับในชาตินี้คือ หนึ่ง 
ของหาย ถูกปลนถูกจี้ สอง ไฟไหมบาน สาม น้ําทวมบาน ส่ี ลมพัดใหบานพัง 

และก็สามถาเรามีโทษ กาเมสุมิจฉาจาร ก็เปนวาคนท่ีอยูในปกครองวายากสอนยาก เด็กดื้อ
ดานไมฟงคําส่ัง ไมฟงคําสอน 

ถาเราโกหกเขาไวมากๆ เกิดมาในชาตินี้ พดูแลวไมมีใครเขาอยากเช่ือ 
ถาชาติกอนดืม่สุราเมรัยเอาไวมาก ชาตินี้เกิดมาก็เปนโรคเสนประสาท หรือเปนโรคบา 
ทีนี้ถาอาการอยางนี้ ถามันเกิดมาก็รูตัววาเปนกรรมอะไรท่ีเราทําไวในชาติกอน เม่ือรูตัว

แลวกย็ับยั้งเสีย ถาหากวาเราสรางความดี 5 ประการ คือเวนจาก ปาณาติบาต คนท่ีเวนจาก 
ปาณาติบาต นี่ตองมีเมตตาจิต ตัวเมตตาทําใหเปนคนมีรูปรางหนาตาสะสวย เกดิข้ึนมาแลวโรคภัย
ไขเจ็บไมคอยจะรบกวน แลวก็มีอายุยืนนาน 



คนท่ีไมมีโทษใน อทินนาทาน เกิดมาชาตินี้ไมมีการเบียดเบียนจากโจรผูรายจากไฟ จากน้ํา 
จากลม มีทรัพยสินวางไวท่ีไหนกต็ามไมมีใครเขาอยากลักอยากขโมย มีความสุขในการปกครอง
ทรัพย 

ถาเปนคนท่ีมีสัจธรรม ซ่ือสัตยตอภรรยาและสามี เกิดมาในชาตินีเ้ปนคนมีอํานาจ จะพูด
อะไรกับใครท่ีไหนกมี็คนเช่ือตลอดเวลา วาจาดีวาจาศักดิสิ์ทธ์ิ วาเปนคนดีท่ีเขาชอบใจ 

ถาเวนจากการ มุสาวาท นัน้ไซร็ เขาวามีวาจาเปนทิพย มีวาจาสัตยนี่ท่ีปฏิบัติ มีวาจาเปน
ทิพยนี่ทานบอกวาพดูอะไรกมี็คนเช่ือหมด มีคนนิยมท้ังหมดวาจาทุกถอยคําเปนประโยชน 

ถาเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เกิดชาตินี้เปนคนฉลาด 
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั เม่ือทราบกฎของกรรมอยางนี้ ขอทุกคนจงทําแตความดี แต

ผลของการท่ีทานพุทธบริษัทท่ีมานั่งฟงธรรมกันอยูเวลานี ้ สวนใหญเปนคนเจริญพระกรรมฐาน 
และไดฌาน ไดญาณวเิศษท่ีเรียกวา มโนมยิทธิ เปนตน ขอใหทุกคนจงต้ังใจคิดวาการท่ีองคสมเด็จ
พระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงไปนิพพานเพื่ออะไร เพื่อความสุขฉันใด และองค
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนําพวกเราก็เพื่อหวังใหมีความสุขคือ นิพพาน 

ฉะนั้นของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงต้ังใจตัดสินใจวา ถาขันธหาพังในชาตินี้เม่ือไร 
ข้ึนช่ือวามนษุยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมีสําหรับเราส่ิงทีเราตองการคือพระนิพพาน ถา
ต้ังใจม่ันอยางนี้แลว จงพากันทรงศีลหาใหบริสุทธ์ิ มีความเคารพในพระไตรสรณาคมนท้ัง 3 
ประการ มีจติจับพระนพิพานเปนอารมณ อยางนี้ทานเรียกวา พระโสดาบัน หรือสกิทาคามี ถา
รวบรวมกําลังใจต้ังอยูตามน้ี จะตายเม่ือไรเปนอรหันตเม่ือนั้น 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เทศนไปเทศนมาเสียงก็ไมมี ขอจบกันเพยีงเทานี ้
เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง เทโวโรหณสูตร 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 3 ตุลาคม 2525 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสส (3 จบ) 
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา ตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสงดพระสัทธรรมเทศนา ใน เทโวโรหณสุตตคาถา เพื่อเปน

เคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกศุล
ประจําปกษ อันเปนวันสําคัญในวันนี้ซ่ึงเปนวนัตรงกับวนัท่ีองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จจากสวรรคช้ันดาวดงึสเทวโลกลงสูประตู เมืองสังกัสนคร ในวันนัน้องค
สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงพระพุทธปาฏิหาริยใหคนก็ดี เทวดากด็ี 
สัตวก็ดี สัตวนรกก็ดี เปรต อสุรกาย และบรรดาประชาชนท้ังหลายท้ังหมด ตางคนตางเห็นกัน ตาง
คนตางรูภาษากันท้ังหมด ดวยอํานาจขององคพระบรมสุคตซ่ึงเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรง
บันดาลถึงความสําคัญในการแสดง ยกมปาฏิหาริย ในกาลคร้ังนั้น 

ความสําคัญมีอยูวา องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตองการจะแสดงพระ
ธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา วาองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประสูติจาก
พระครรภพระมารดาแลวได 7 วัน พระนางสิริมหามายา คือ พระมารดาทานก็ส้ินพระชนม ตายจาก
ความเปนคนไปเกิดเปนเทพบุตรอยูบน ชัน้ดุสิต ท้ังนี้เพราะวา ครรภใดท่ีองคสมเด็จพระธรรมสามิ
สรทรงเกิดในครรภนั้น ครรภนั้นยอมไมคูควรกับสัตวอ่ืนจะมาเกดิรวมได ฉะนั้นพระมารดาจึง
จําเปนตองตาย ตายแลวไปเกิดในสวรรคช้ันดุสิต 

ตอมาองคสมเด็จพระธรรมสามิสร มาพิจารณาพระธรรมคําส่ังสอนท่ีองคสมเด็จพระชินว
รทรงบรรลุแลว สมเด็จพระประทีปแกวพจิารณาถึงดานพระสูตรก็ดี พระวนิัยกด็ี เห็นวายังไมคูควร
กับความดีของพระมารดา มาพิจารณาถึงพระอภิธรรมท่ีองคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงบรรลุแลว 
สมเด็จพระประทีปแกวเห็นวาคูควรกับความดีของพระมารดา จึงต้ังใจแลว ยมกปาฏหิาริยิ์ ท่ี เมือง
พาราณสี แลว องคสมเด็จพระประทีปแกว ก็เสด็จข้ึนไปอยูบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก มีความ
ประสงคจะเทศนโปรดพระมารดา 

เวลานั้น ทาวโกสียสักกเทวราช รับรององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแลวก็อาราธนาองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ประทับบน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน แตวา พระอินทร ทานก็มีความรูสึก
วา องคสมเด็จพระบรมโลกนาถเปนมนุษย สูงแค 8 ศอก ของมนุษยเทานั้น แตวา บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ซ่ึงเปนท่ีประทับของพระองคนั้น ยาว 60 โยชน กวาง 30 โยชน โยชนมนุษยนะ แลวก็สูง 15 
โยชน ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูบนนั้น จะมองไมตางอะไรกับตัวแมลงเล็กๆ เกาะ
อยูบนเตียง 



เม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทราบวาระน้ําจิตของ พระอินทร วาคิดอยางนั้น สมเด็จพระ
ภควันตจึงไดปลดสังฆาฏิออกจากบา แลวสมเด็จพระบรมศาสดาก็โยนผาสังฆาฏิไป ปรากฏวา
สังฆาฏิขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคลุม บัณฑุกัมพลศิลาอาสน พอดี หลังจากนั้น องค
สมเด็จพระชินศรีก็ประทับนัง่รางกายใหญโตพอเหมาะพอดีกับ พระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน 

เวลานั้น พระอินทร ก็รูสึกอัศจรรยใจจึงถามองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา ภันเต 
ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขาชาวบานเขาลือกันวาพระองคสูงแค 
8 ศอกของมนษุย แตทวา บัณฑุกัมพลศิลาอาสน นะยาว 60 โยชน กวาว 30 โยชน สูง 15 โยชน เวลา
นี้ปรากฏวาพระวรกายของพระองคพอเหมาะพอดกีับบัณฑุกัมพลศิลาอาสน 

ตัง สุตวา เม่ือองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงสดับ พระองคจึงไดทรงมีพระพุทธฏีกาตรัส
วา มฆะ ดูกรทาวโกสีย ข้ึนช่ือวาพระพุทธเจานี้หาประมาณมิไดตามพระบาลีวา พทุโธ อัปปมาโณ 
ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ อัปปมาโณ คือ พระพุทธเจาจะประมาณวาเทานหนึ่งเทาใดยอมไมได พระ
ธรรมและพระอริยสงฆก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระภควันตจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา การที่ตถาคตมาคราวน้ี 
ตองการจะเทศนโปรดหรือสงเคราะหทดแทนความดีของมารดาขอ ทาวโกสียสักกเทวราช โปรดไป
ตามพระมารดามาดวย หลังจากนั้นพระอินทรก็ใชเทวดาไปตาม สันตสิุตเทพบุตร คือ สิริมหามายา
เทพบุตร ลงมา 

แตวาในขณะท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับใหม ๆเวลาน้ันนอกจาก พระ
อินทร แลวกมี็เทวดาหลายทานดวยกนั แตวามีเทวดาสองทานดวยกนัท่ีเขามาใกลองคสมเด็จพระ
จอมไตร คือองคหนึ่งมีนามวา อินทกเทพบุตร อีกองคหนี่งมีนามวา อังกุรเทพบุตร เทพบุตรสอง
องคนี้เขามานัง่ใกลเทาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขางซายและขาวขวา ตอมาเทวดาบน
สวรรค ช้ัน ดาวดึงสเทวโลก ก็ดี ทุกช้ันกด็ ีมานมัสการองคสมเด็จพระชินศรี เม่ือตางคนตางมา อิน
ทกเทพบุตร ก็นั่งท่ีเดิม อินทกเทพบุตร นี่ไมใชพระอินทรนะ เปนเทวดาอีกองคหนึ่ง แตวา อังกุร
เทพบุตร ถอยออกไปทุกที 

พอเทวดาอ่ืนมาท้ังหมดแลว ปรากฏวา อังกุรเทพบุตร นั่งทายท่ีสุดของบรรดาเทวดา
ท้ังหลาย 

เม่ือองคสมเด็จพระจอมไตรมีความประสงคจะใหเทวดาก็ดี หรือบรรดาประชาชนทั้งหลาย
ก็ดี ท่ีมาชมแสดง ยมกปาฏิหาริยิ์ ท่ี เมืองพาราณสี แตวาเวลานั้นท่ีพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยนะ 
คนมาชมกันหลายโกฏิ ไมใชหลายลานนบัเปนรอยๆ โกฏิเพราะขาวลือสะพัดหลายเดือนอยูวา องค
สมเด็จพระบรมครูจะแสดง ยมกปาฏิหาริย แขงกับเดียรถีย ฉะนั้นบรรดาประชาชนทั้งหลายจะมา
ชมบารมีขององคสมเด็จพระชินศรี ตอเม่ือพระพุทธเจาหายไปจาก เมืองพาราณสี ข้ึนขางบนไมลง 
คนท้ังหลายเหลานั้นก็ปฏิภาณตนวา ถาพระพุทธเจาไมลงเพียงใด พวกเขาจะไมยอมกลับบาน 



ตอนนี้ละเกิดความหนกักับ พระเจาปเสนทิโกศล ซ่ึงเปนเจาของพระนครตองเล้ียงดูกันเปน
การใหญ เม่ือบรรดาประชาชนท้ังหลายต้ังใจจะคอยพระพุทธเจาในเวลาน้ันองคสมเด็จพระภควันต 
ตองการจะใหเขามีประโยชนในการสดับรับรสพุทะพจนเทศนา ฉะนัน้องคสมเด็จพระบรมศาสดา
จึงไดทรงบันดาลเสียงของพระองคก็ดี เสียงของเทวดาท่ีพูสัมภาษณกับพระพุทธเจา ระหวางเทวดา
กับพระพุทธเจาก็ดี บรรดาประชาชนในเมืองมนุษยท่ีพากันชมอยูนี้ไดยินกนัหมดชัดเจนแจมใส 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ปรารถนาใหคนท้ังหลายมีความเขาใจการ
บําเพ็ญกุศลกบัทานท่ีบริสุทธ์ิ กับการทําบุญกับคนท่ีไมบริสุทธ์ิมีอานิสงสตางกัน ดังนัน้
พระพุทธเจาจงึไดตรัสถาม อังกุรเทพบุตร เม่ือตถาคตข้ึนมาคร้ังแรก เธอนั่งใกลพระบาทขางซาย
ของเรา เวลานี้เทวดาท้ังหลายมาพรอมกันเธอนั่งทายบริษัทไกลท่ีสุด อยากจะถามวาสมัยท่ีเธอเปน
มนุษย ทําบุญอะไรเขาไว 

เม่ือพระองคตรัสถามดังนั้นแลว อังกุรเทพบุตร จึงไดกราบทูลองคสมเด็จพระประทีปแกว
วา ภัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาในสมัยท่ีขาพระพุทธเจา
เปนมนุษยเวลานั้นวางจากพระพุทธศาสนาคนไมมีศีลธรรมจะพึงปฏิบัติ เปนการวางจากองคสมเด็จ
พระทรงสวัสดิโสภาคยไมมีใครสอนธรรมวินัย เวลานั้นขาพเจาเกดิในสมัยนั้นมีอาย ุ 8 หม่ืนปเปน
อายุขัยตอมาเม่ือสมัยแกมีเวลาเบ้ืองหลังอีก 2 หม่ืนปกอนจะตาย ขาพระพุทธเจามีฐานะเปนมหา
เศรษฐีใหญ ต้ังโรงทาน 80 แหง เปนระยะยาวหน่ึงโยชนต้ัง 1 แหง หนึง่โยชนต้ัง 1 แหงคือ 500 เสน 
ต้ัง 1 โรง เล้ียงคนเดินเทาและคนเดินทางท้ังกลางวันและกลางคืน เปนระยะเวลา 2 หม่ืนป บําเพญ็
กุศลมากเพยีงเทานี้ แตอาศัยวาทําบุญกับคนท่ีไมมีศีลธรรม ตายจากความเปนมนษุย มาเกดิเปน
เทวดาบน สวรรคชั้นดาวดงึสเทวโลก เปนเทวดาท่ีมีบุญนอยท่ีสุดกวาเทวดาทุกองคบน สวรรคชั้น
ดาวดงึส เปน อังกุรเทพบุตร 

ตอบจบ พระพุทธเจาจึงหนัไปถาม อินทกเทพบุตร วา อินทกเทพบุตร เธอนะเปนเทวดาท่ีมี
บุญญาธิการมาก เม่ือตถาคตมาใหมๆ เธอก็นั่งตรงนี้ เวลานี้เทวดามาหมดท้ัง 6 ช้ัน มาเฝาตถาคต
บริเวณนี้ เธอก็ยังนั่งท่ีเดิมไมถอยไปไหนแสดงวาบุญญาธิการของเธอมากเหลือเกนิ มากกวาเทวดา
องคใดในสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก หรือท้ัง 6 ช้ัน อยากจะถามวา ในสมัยท่ีเธอเปนมนุษยนัน้
ทําบุญอะไรไว 

ทานอินทกเทพบุตร ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวาภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา ในสมัยท่ีขาพระพุทธเจาเปนมนุษยเปนคน
ยากจนเข็ญใจตอมาบิดาตายเหลือแตมารดาขาพระพุทธเจาเปนชาวปา ตองตัดฟนขายเอาเล้ียงมารดา 
คือยากจนมาก แตวามีจิตประกอบดวยความกตัญูคือ รูคุณบิดามารดา การที่จะบําเพ็ญกุศลใน
พระพุทธศาสนาก็ไมมีโอกาส แตวาเวลาใดท่ีสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถไป ณ ท่ีนัน้ก็
ไมมีอาหารจะถวาย เวลาท่ีมีอาหารอยูบางก็ไมมีพระไป ก็พระสมัยนั้นมีนอย 



ตอมาในวนัหนึ่ง ปรากฏบรรดาพระสงฆในพทุธศาสนาเดินทางผานแถวน้ัน
ขาพระพุทธเจาก็พอดีมีอาหารจะบริโภคอยูตามสมควร จึงไดนิมนตบรรดาพระสงฆท้ังหลาย
เหลานั้นมารับสังฆทาน คือพระต้ังแต 4 องคข้ึนไป ขาพเจาในสมัยท่ีมีชีวิตเปนมนุษยอยูนัน้ไดถวาย
สังฆทานเพียงคร้ังเดียวในชีวิต เม่ือตายจากความเปนคนก็มาเกดิเปนเทวดาบนสวรรคช้ัน ดาวดงึส
เทวโลก เปนเทวดาท่ีมีอานภุาพมากกวาท้ังหมด นอกจาก ทาวโกสียสักกเทวราช เทานั้น ท่ีมีอานุภาพ
มากยิ่งกวาขาพระพุทธเจา 

ดังนั้นพระพุทธเจาจึงไดสรุปความวา ภิกขเว ดกูรภกิษท้ัุงหลาย การบําเพ็ญกุศลในพุทธ
ศาสนานี้ไซร ยอมมีอานิสงสมาก เพราะวา การท่ีจะบําเพ็ญกุศลใหมีอานิสงสมากนัน้ตองอาศัยเหตุ
ท้ัง 3 ประการคือ หนึ่ง ผูใหบริสุทธ์ิ สําหรับ อินทกเทพบุตร นี้มีความบริสุทธ์ิท้ัง 3 ประการ คือ
ประการแรก ถวายเปนสังฆทาน ถวายสังฆทานน้ีถาพระผูรับไมบริสุทธ์ิ ก็ลง อเวจีมหานรก ไปเอง 
อานิสงสก็มาก ผูรับไดมากและผูใหบริสุทธ์ิก็เพราะวา ผูใหตัดฟนมาขายไมไดรบกวนใคร 
ทรัพยสินท้ังหลายน้ันไดมาดวยความบริสุทธ์ิฉะนั้นจึงมีอานิสงสมาก 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท การบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา ทานปรารภเหตุ 3 ประการ
เปนสําคัญ หนึง่ผูใหบริสุทธ์ิ ผูใหนี่ตามปกติผูใหบริสุทธ์ิยากอยูสักหนอยเพราะมีการบกพรองในศีล 
5 แตวาถาผูใดไมมีการบกพรองในศีลหาช่ือวาผูนั้นบริสุทธ์ิ 

ฉะนั้นทานโบราณจารยทานจึงกําหนดไววา เวลากอนจะถวายทานจึงใหต้ังใจสมาทานศีล 
แตวากรสมาทานศีลนี้ก็ไมแนวาจะเปนผูบริสุทธ์ิหรือเปลา ถาสักแตวาสมาทานตามกันไปก็มมี
ความหมาย 

ในการทรงศีล เวลาสมาทานนี่เราตองต้ังใจคิดวา ศีลหานี่เราจะตองต้ังใจปฏิบัติใหบริสุท์ิ
ตลอดชีวิต แตวาวันหนาบังเอิญจะตองไปกระทบจติท่ีจะตองบรรลุศีลเขา แตวาวันนัน้บริสุทธ์ิก็
ใชได คือวาเวลาน้ันเราต้ังใจสมาทานศีลและเคารพศีลดวยด ี

วัตถุทานท่ีไดมานี้ตองไมมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว ไมลักไมขโมยใครเขามาใหขาด 
สําหรับพระผูรับทานน้ันตองเปนพระท่ีบริสุทธ์ิถาไปถวายสวนบุคคล ถาเปนการถวายเปน

สังฆทานอยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทไดถวายในวนันี้เปนสังฆทานพระผูรับจะบริสุทธ์ิหรือไม
บริสุทธ์ิ อานิสงสของทานยอมสมบูรณแบบ แตวาถาพระผูรับไมบริสุทธ์ิ กินเขาไป ทานผูนี้ตายไป
แลวตองลงอเวจีมหานรก กเ็ปนเร่ืองของพระไมใชเร่ืองของเรา 

ทีนี้ตอไปขอเลาเร่ืองขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอเลาลัด ถาชืนเทศนเร่ืองนี้
ท้ังหมดละวันนี้เลาไมจบ เปนอันวา เม่ือองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเทศนครบ 3 เดือน ของ
มนุษย แตอยาลืมวา 3 เดือนของมนุษยนีเ่ห็นจะไดหนึ่งช่ัวโมงของเทวดา เพราะวาบนสวรรค ชัน้
ดาวดงัสเทวโลก นี่ใชเวลา 100 ปของเรานี่เทากับ 1 วันในสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ฉะนั้นเวลา 90 
วัน ของเราจะเทากับช่ัวโมงหรือเปลาก็ไมทราบ 



และวนัออกพรรษาคือวันนี ้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาก็ทรงปรารภกัน ทาวโกสีย
สักกเทวราช วาเวลานีเ้ทศนโปรดพระพุทธมารดาสําเร็จแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวใหพระ
มารดาเปนพระโสดาบัน คือทานไดพระโสดาบัน ต้ังใจจะลงท่ีประตู เมืองสังกัสนคร ตอนนั้น จอม
บพิตรอดิศร ทาวโกสียสักกเทวราช หรือไดแกพระอินทร ก็เนรมิตบันได 3 บันได คือบันไดกลาง
เปนบันไดแกว บันไดขางซายเปนบันไดทอง บันไดขางขวาเปนบันไดเงิน 

บันไดแกวนะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ และบันไดทองบรรดาพรหมท้ังหลาย
ลงทางนั้น บันไดเงินบรรดาเทวดาท้ังหลายลงทางน้ันพระพุทธเจาทรงบันดาลใหคนทุกคนท่ีอยูใน
เมืองมนุษยเหน็สวรรคทุกช้ัน  เห็นเทวดาท้ังหมด แมแตสัตวนรก ไฟนรกก็ดับ เคร่ืองทรมานก็หยุด 
มีความสุขสบายตางคนตางเห็นกนั มนุษยก็เห็นสัตวนรก เห็นเทวดา เห็นสวรรค และบรรดาสัตว
นรกท้ังหลายเหลานั้นก็เห็นเทวดาเห็นคน ตางคนตางมีความสุข สัตวท้ังหลายรูภาษามนุษยท้ังหมด 
วาองคสมเด็จพระบรมสุคตลงมา ขบวนติดตามมีท้ังเทวดาและพรหม งามสงาเปนอันมาก 

ตางคนตางเหน็กันวา การเปนสมเด็จพระผูมีพระภาคเปนพระพุทธเจามีอานุภาพมากอยางนี้ 
ก็เปนเหตุใหคนท่ีเวลาเห็นในสมัยนั้น ทานกลาววา คนก็ดีสัตวท้ังหลายก็ดี มดดํามดแดงก็ดี ตางคน
ตางคิดวาเปนองคสมเด็จพระชินศรีเปนพระพุทธเจานี่มีอานุภาพมาก ทีนี้ทุกคนในเวลานัน้ก็ต้ังใจ
อธิษฐานบารมขีอบําเพ็ญบารมี เปนองคสมเด็จพระชินศรีหรือเปนพระพุทธเจาในวันขางหนา ไอนี่
แหละ ไอตอนท่ีคิดวาอยากจะเปนพระพทุธเจานี่แหละ อธิษฐานพุทธภูมิเลยถวงใหไปนิพพานขา 
ไอตัวนี ้ตัวอยากเปน แตอยากไมนาน พอตอนกลางๆ เลยเลิกอยาก ควรที่จะบําเพ็ญบารมี 1 อสงไขย
กับแสนกัป ไดไปนิพพานกเ็ลยไมไดกับตองใชบารมีมากกวานั้น บําเพ็ญนานกวา 

ฉะนั้นสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจาจึงเขาไปหาพระท่ีเปนปุถุชน คําวาปุถุชน หมายความวา มี
ศีลดี มีสมาธิพอสมควร และมีฌานสมาบัติ ทานคือวาเปนปุถุชน คนยังหนาแนนไปดวยกิเลส 
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงถามปญหาทางเนสมาบัติและดานศีล พระท่ีทรงฌานสมาบัติทรงศีล
บริสุทธ์ิตอบไดคลองแคลวด ี

ตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดทรงถามปญหาทานผูนั้น ในปญหาของพระ
โสดาบันกับทานผูทรงฌาน แตทานผูทรงฌานไมสามารถจะตอบปญหาของพระโสดาบันได 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงถามพระโสดาบัน พระโสดาบันทานก็ตอบได คร้ัน
ถามปญหาพระสกิทาคามี เปนวิสัยพระสกทิาคามีกับพระโสดาบันพระโสดาบันตอบไมได 

พระองคจึงกลับไปถามปญหากับพระสกิทาคามี พระสกทิาคามีก็ตอบไดเม่ือถามปญหาอัน
เปนวิสัยของพระอนาคามี กบัพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีก็ตอบไมได ตองพระอนาคามีตอบ 

เม่ือพระอนาคามีตอบได หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงถามปญหาซ่ึงเปนวสัิยของ
พระอรหันตกบัพระอนาคามี พระอนาคามีตอบไมได ตองพระอรหันตตอบ 

เม่ือถามปญหาอัครสาวกเบ้ืองซายกับปกติอรหันต บรรดาพระอรหันตตอบไมได ตอง พระ
โมคคัลลาน ตอบ เพราะเปนวิสัยของ พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลาน ก็ตอบ 



ตอมาพระพุทธเจาถามปญหาซ่ึงเปนวิสัยของพระอัครสาวกเบ้ืองขวา พระมหาโมคคัลลาน 
ตอบไมได ตอง พระสารีบุตร ตอบ 

เม่ือ พระสารีบุตร ตอบปญหาซ่ึงเปนวิสัยของตนแลว องคสมเด็จพระทศพลจึงไดถาม
ปญหาซ่ึงเปนวิสัยของพระพุทธเจา พระสารีบุตร กต็อบไมไดพระพุทธเจาถามใหมโดยใหนยักับ 
พระสารีบุตร พระสารีบุตร จึงตอบได 

นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย เร่ืองความเปนมาในพระพุทธศาสนาถือวา มีความรู
ในพระพุทธศาสนานี่ ถาเรามีความรูแคอานหนังสือ มันไมไดเขาถึงหนึ่งในลานของพระพุทธศานา 
คือวาการเขาใจจริงไมมีเลย 

ถาเราเกงเฉพาะอานตําราก็ถือวา ยังไมเขาถึงพระพุทธศาสนาเลย เพราะบุคคลท่ีจะเขาถึง
พระพุทธศาสนาจริงๆ เปนอันดับแรกท่ีเรียกวา ไตรสรณาคมน บุคคลผูนั้นจะตองมีความเคารพใน
พระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริงโดยไมมีความสงสัย และก็ต้ังใจรักษาศีลบริสุทธ์ิ 
อยางนี้ช่ือวาเขาถึงเขตไตรสรณาคมน เขาถึงจุดหนึ่งของพระศาสนา เอาชอบ ๆ 

ทีนี้ถาหากวาคนท่ีมีศีลบริสุทธ์ิมีความเคารพในพระไตรสรณาคมนจริง แตวาบรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิงไมเคยเจริญสมาธิ ไมเคยเจริญฌานสมาบัติจะไมเขาใจเร่ืองฌานสมาบัตินะ
ไมได ขืนเดากมี็ทางลงนรก เพราะวาเดาผิด 

คนท่ีไดฌานสมาบัติ จะไปมีความเขาใจในเร่ืองราวของพระโสดาบันก็ไมไดอีก เพราะสูง
ไมถึง 

พระโสดาบันจะไมเขาใจความเปนมาของพระสกิทาคามีก็ไมไดอีก เพราะตัวไมถึง 
เปนอันวาการเขาใจในเร่ืองของพระศาสนานี่ ถาบรรดาพระอริยะท้ังหลายถาทานเปนพระอริยจริงๆ 
หรือวาถาทานเปนผูมีการทรงฌานจริงๆ หากวาทานทรงฌานแคปฐมฌาน ถาเราไปถามทาน ทาน
จะอธิบายจริงๆ แคปฐมฌาน ถาไปถามฌานท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีนี่ทานไมตอบ นี่คนท่ีเขาไดจริงนะ 
เพราะวาความรูสึกท่ีเราอานหนังสือนะมันตางจากท่ีปฏิบัติไดมากมายนกั 

ถาหากวาเปนผูทรงฌานแลวยังไมไดพระโสดาบัน ถาเราไปถามความเปนพระโสดาบันเขา
ไมตอบ ทําไมเขาไมตอบ เพราะเขารูวาตอบไปก็ตอบผิด แลวไอความรูสึกต้ังแตฌานตนมาถึงฌาน
ส่ีมันรูแลววา การอานหนังสือมานี่มีความเขาใจไมถูกเลย 

ฉะนั้นถาทานผูนั้นเปนพระอริยเจาจริงๆ ถาเราอยากจะรู แตวาตองถามดวยความเคารพ 
ตองถามดวยความฉลาด มีความเคารพแลวไมมีความฉลาดก็ไมมีโอกาสจะไดผล ถาเรามีความ
เคารพจริง มีความฉลาดในการถามจริง บรรดาทานพทุธบริษัทชายหญิงขอใหศึกษาเร่ือง สังโยชน 
10 ถาไปขอศึกษาเร่ือง สังโยชน 10 ถาทานผูนั้นเปนพระโสดาบันหรือสกิทาคามี ทานจะแนะนําแค 
สังโยชน 5 ประการ วาไปเท่ียวแลวกลับมาอีกเท่ียว ไปอีกเท่ียว สามเท่ียวหยุดแสดงวาทานไดแคนัน้ 
ทานไมสอนตอ เพราะส่ิงท่ีทานไมไดจะไมสอนตอ 



ถาเปนพระอรหันตทานจะอธิบายตลอด สังโยชน ท้ัง 10 ประการ แลวก็อธิบายแลวก็ฟง
งายๆ ไมยากอยางท่ีเราอานหนังสือ นี่เปนลีลาของบรรดาทานพุทธบริษทัจะรูจักพระอริยเจา 

และโดยเฉพาะพระอริยเจาถาเราเขาไปหาจะไมมีการตําหนิใคร คําวาตําหนิ นี่หากวาเราเขา
ไปไมปฏิบัติตามระเบียบพระธรรมวินัย เขาเอาแน เพราะวาเขาจะไมเล้ียงคนเลว ถาเราเขาไปดวย
ความเคารพ จะไปใหตําหนคินโนนตําหนคินนี้ พระอริยเจาทานไมยอมตําหนิ ถือวาเปนกฎธรรมดา
และถือวาทานเปนลูกพระพทุธเจา พระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิใครฉนัใด พระอริยเจาก็ไมตําหนิ
ผูอ่ืนฉนันั้น นอกจากบุคคลท่ีจะอยูในกลุมเดียวกัน ถาปฏิบัติผดิพระธรรมวินัย ทานเอาแน อยาง
พระพุทธเจาทานก็ลงโทษพระตามพระธรรมวินัยกลุมเดยีวกัน แตบรรดาเดียรถียท้ังหลายเหลานัน้ 
เขาไปทําความชั่วพระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิเพราะวาเปนเร่ืองของเขา 

เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ดีวามันไมไอเขามา เม่ือกี้ไอเสียงดังใชไหมเปนอันวา 
การเทศนวนันีก้็ตองการใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมีความเขาใจในเร่ืองราวของ
พระพุทธศาสนา ตามท่ีพระพุทธเจาตองการ วาคนท่ีทรงศีลบริสุทธ์ิจะไปรูเร่ืองของฌานสมาบัติ
ไมได ถาขืนไปสูรูสูเห็นเขาเม่ือไร ก็ผิดเม่ือนั้นแหละ เม่ือทําถึงฌานสมาบัติแลวจึงจะเขาใจวา 
ความรูสึกเดิมของเราน้ันไมถูกตองตามความเปนจริง ตองเปนอารมณเขาใจ เม่ือเปนผูทรงฌาน
สมาบัติจะคิดวามีความเขาใจเร่ืองพระโสดาบัน สกิทาคามีก็ไมไดอีก ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะกําลังใจ
ละเอียดไมพอ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา จงยับยัง้ชัง่ใจในตัวเอง อยามีความ
ประมาทในตัวเอง คิดวาอะไรเราอานหนังสือแลวเรารูนะ นั่นนะขวนลงนรกดีมากที่สุด เพราะวา
การเขาใจผิดท่ีเรียกวา มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถามีความเหน็ผิดมีความเขาใจผิดมันก็ปฏิบัติผิด 
ถาคนท่ีปฏิบัติผิดมีความเขาใจผิด เขามีท่ีเกบ็มีท่ีอยู คือมีสํานักพระยายมควบคุมอยู สมเด็จพระบรม
ครู ไมสามารถจะชวยใหไปสวรรค ไปนิพพานหรือไปพรหมได 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย ทุกทานท่ีมาบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ตางคนตางต้ังใจด ี
อยางนอยท่ีสุดก็เปนคนมีศีลบริสุทธ์ิ มีความเคารพในพระรัตนตรัยแตสวนใหญกําลังใจของทาน
บรรดาพุทธบริษัทเปนผูทรงฌานสมาบัติ และมีพระนิพพานเปนอารมณ กําลังใจอยางนี้องคสมเด็จ
พระพุทธเจาทรงนิยมวา เปนท่ีชอบของพระองคและพระองคตองการใหทุกคนไปนิพพาน ทีนี้
กําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทท่ีทรงอยางนี้นั้น ขอใหทรงไวจะเปนท่ีถูกใจพระพทุธเจาอยางยิ่งเอา
ละ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง เสียงมันไมมีแลวกข็อจบแตเพยีงเทานี้ 

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มี
พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธ
บริษัททุกทาน มีแตความสุขสัสดิ์พิพัฒนมลคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 
4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระพิฃิตมารบรมศาสดา



สัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีป
แกว ณ ท่ีนี้ จงบรรลุธรรมนั้นในชาตินี้โดยฉับพลันเถิด เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้



สนทนาหลังกรรมฐานท่ีบานคุณสมบูรณ เวสารัชชานนท 
วันจันทรท่ี 24 ธันวาคม 2522 

 
เร่ือง  เทวดาชัน้กามาวรจรภมิูและทานพกาพรหม 

จะใหดีข้ึนตรงไหนดีละ (ข้ึนไมเปนหรอกคะ) หา ประไพ ข้ึนตรงไหน หือ ข้ึนตรงไหนด ี
แรกๆ ถาเอาแรกๆ จําไมได ข้ึนเร่ืองเทวดาก็แลวกัน เทวดาท่ีอยูกามวจรภูมิ กามาวจรนี่ตองเขาใจนะ 
เทวดาท่ีเรียกวา กามาวจรคนมักไปตีความหมายวา เทวดานีเ้ปนผูเสพกาม ตีความหมายอยางมนษุย
มันไมถูก ก็เลยไปถามแมศรีก็ไปถามเทวดา ถามเขาวา กามาวจรเปนไง ถามวา การเสพกามมีไหม
ในเทวดา แกก็ถามวา เทวดาท่ีไหนเขาเสพกามกันละ บอก นี่ฉันถามนะถามเพ่ือตองการใหรูความ
เปนจริง ทานบอกวา ไมจริง 

คําวา กามาวจร แปลวา ผูไปในความใคร ยงัมีในความใคร ยังมีความผูกพัน ไอคําวา ผูกพัน 
มันมีวา มีความผูกพันในสภาวะเปนทิพย รูวาคนน้ันเปนพอรูวาคนน้ีเปนแมใชไหม ขางบน และถา
อยากรุวาขางลางนี่ ใครเปนลูก เปนพอ เปนแม เปนพี ่ เปนนอง เปนญาติ เปนเพือ่นกันมาต้ังต
เม่ือไหร เกรงวาไอพวกนี้มันจะลงนรก อันนี้มันเปนความใครใชไหม แตวาความใครตัวนี้เขา
เรียกวา กามฉนัทะ แลว เมตตา เมตตา กรุณา เปนพรหมวิหาร 4 นะ ก็ตอบวาถือเปนความใครใน
ความเปนเทวดา ไมใชเทวดามีการเสพกามแบบมนุษยนะ พระเทศนนะ พระเทศนนีผิ่ดจุดนี้ ผิดมาก 
เทวดากับพรหมยังมีมิจฉมทิฏฐิ ท่ีเทศนถึง ทาวพกาพรหม เม่ือกี้นี้ วาทาน พกาพรหม ทานเกิดเปน
พรหมช้ันท่ี 11 จนจํากัปไมได มันนานมาก ตอมาก็มาเปนพรหมชั้นท่ี 10 แลวกพ็รหมช้ันท่ี 9 ตอนนี้
บริษัทก็มาสนบัสนุนวาทานเปนผูใหญ แลวแดนใดท่ีจะไปสุดอีกนะ ไมมีนะ ก็มีแคพรหมนี่แหละ 
มันก็ท่ีสุดของชีวิต ก็เปนความสุขท่ีสุด ก็พวกท่ีมาเปนพรหมแลวนี่กไ็มตองไปไหน นี่หมายถึงวา
พรหมฌานโลกีย มีความคิดอยางนี้ เขาเรียกวาเปนมิจฉาทิฏฐิ แลวถามวา 

เทวดามิจฉาทิฏฐิกับพรหมมิจฉาทิฏฐิมีหรือ ทานตอบวา มี แตใชคําวามิจฉาทิฏฐิของเขาม
เทาของเรานะ ของเขาเปนอนุบาล เร่ืองเดก็นะ ใชไหม แตของเราระดบัมหาวิทยาลัย มิจฉาทิฏฐิของ
เขา เปนแตหลงวาถาเปนเทวดาอยู ก็คงเปนเทวดาตอไป เหมือนกับท่ีพวกเราเกิดเปนมนุษย เหน็
ชาวบาน เขาตายมนุษยกต็าย แตเทวดาเหน็คนอ่ืนจุติก็นกึวาเราจะไมจติุ นี่ก็เปนมิจฉาทิฏฐิหลงผิด 
พรหมก็มีท่ีคิดวาเปนพรหมแลวจะไมไปไหน เม่ือคิดวาถูกสรรเสริญเยินยอมากข้ึน ก็เลยชักเตะทา 
เตะทาวา สิทธัตถะราชกุมาร เปนโอรสของ ศากยราช ท่ีประกาศตัววาเปนพระพุทธเจานะ แตเรา
หรือเปลา แหม มาตอนน้ีใชไหละ ทานทาวพกาพรหม แตทานคูกับ ทานมหาชมภู นะ เวลานีจ้ะเปน
อรหันต อยูละ พอทานนึกแบบน้ัน พระพทุธเจาทานก็ทรงทราบ 

พระพุทธเจานีน่ักเลงจริงๆ นะ พอเขานึก เทานั้น ทานถือวา ทาทานละไปเลย แตไอคําวาทา
นี่ ไมไดหมายความวา ทา คือทานรูนะวา ถาหากทานข้ึนไป ทานทาวพกาพรหม จะเปนพระอริยเจา 
พอรูวา ทานทาวพกาพรหม คิดอยางนั้น ไมมีผล และก็ไมมีทาง ใครวาก็ไมไป จางกไ็มไป ทานรูวา 



ทานทาวพกาพรหม คิดอยางนั้น ทานก็อยางนี้ ทานทราบวา พกาพรหม นี่หลงผิด ทะนงตน แตทวา
ถาพบเราแลว ฟงเทศนจากเราจะไดเปนพระอนาคามี 

ทานก็เลยข้ึนไป พอข้ึนไปแลวทานแสดงตนถามวา พกาพรหม ทานคิดแบบนีใ้ชไหม ทาน
ก็รับวาใช ทานก็เลยถามวา อยากจะพิสูจนไหมวาทานกับเรานะ ใครจะเหนือกวากนั แหม เห็นไหม 
ทารบเลย ทานพกาพรหม กเอา จะเอา อยางไรกันแน แตไมไดชกกันหรอกนะ เลนซอนหากนั ทาน
บอกเอาๆ เลนซอนหากนักแ็ลวกนั ทานพกาพรหม จะไปซอนท่ีไหน แตวาพระอรหันตทาน
ละเอียดกวาพรหมจะไปบังท่ีไหน ทานกเ็ปนพรหมเพราะความละเอียดมันตางกนัพระอรหันตถาไม
ตองการใหพรหมเหน็ พรหมจะเห็นไมได พรหมถาไมตองการใหเทวดาเห็น เทวดาก็จะเหน็ไมได 
ถาเทวดาไมตองการใหผีหรือเปรตเห็น ผีและเปรตจะเห็นไมได ถาผีและเปรตไมตองการใหคนเห็น 
คนก็จะเหน็ไมได เวนไวแตเราท่ีเจริญพระกรรมฐานดานทิพจักขุญาณ หรืออภิญญา เขาเห็นได แต
ธรรมดาเขาเห็นไมได ท่ีนี้ ทานทาวพกาพรหม ซอนท่ีไหน พระพุทธเจาทานกห็าพบหมด ผลท่ีสุด 
ทานทาวพกาพรหม บอกวา ใหทานซอนม่ัง แตความจริงท่ีหนังสือหรือพระฏีกาจารยท่ีวา 
พระพุทธเจาไปซอนหนาผากของ ทาวพกาพรหม อันนีไ้มถูก ไปถามทานแลว ทานบอก ไมใชไป
ซอนท่ีหนาผาก 

พระพุทธเจาทานก็นั่งอยูท่ีเดมิ ฉันใชเสียงพูด ทาวพกาพรหม ช้ีไมถูกไดยินแตเสียงแตไม
เห็นตัว ถามวา เวลาฉันนั่งอยูตรงไหน ทานพกาพรหม ตอบวา ไมเห็น ก็ทานไมเห็นเทวดาหรือ
พรหมทานไมโกหก เทวดาและพรหมไมโกหกเหมือนคน ทาวพกาพรหม ตอบไมได ในท่ีสุดก็เลย
ยอกมแพ พระพุทธเจาก็ทรงเทศน ทานกไ็มไดเทศนอะไรมาก เทศนวาสมัยกอนๆ ท่ีเธอจะข้ึนมา
เปนพรหมเธอเปนดาบส บําเพ็ญบารมีนี้ ถึงข้ันสมาบัติ 8 และออกดวยกําลังฌาน 4 ละเอียดจึงไป
เปนพรหมชั้นท่ี 11 กี่กัปจําไมได และตอมา เม่ือหมดเขตจากพรหมช้ันท่ี 11 อาศัยบารมียังทรงอยูนะ 
ทรงอยูช้ันนั้นไมได ตองลดลงมาเหลือช้ัน 10 ลดลงมาช้ันท่ี 9 ช้ันสุภกิณหา เธอทําไมไมใชปญญา
พิจารณาเร่ืองนี้บางวาสภาวะของความเปนคนก็ด ี เปนเทวดาก็ด ี เปนพรหมกด็ ี มันมีสภาพเปน
อนิจจังเปนสภาพไมเท่ียง พรหมนี้เขาจุติตัวเธอเอง จุติจากชั้น 11 มาช้ัน 10 ก็รู จากช้ัน 10 มา 9 ก็รู 
ทําไมจะไมรู 

ทานพกาพรหม ท่ีนั่งฟงไป ทานกว็า การคิดวาพรหมเปนแดนสูงสุดยอดแลว ไมมีการ
เคล่ือนอารมณแลว พรหมอยางเธอนะ ถายงัคิดอยางนี้อยู ก็ถือจิตยังอยูในโลกียวิสัย เธอก็จะตองจุติ
ลงไป และการจุติลงไปไมใชวาจะไปเปนคนหรือไมใชจะไปเปนเทวดานะ ตองลงนรกกอน ทานก็
บอกดูสิ ลงนรกมันสบายไหม เพราะกอนท่ีจะเปนดาบสนั้นไดสรางกรรมท่ีเปนอกุศลไวใชไหม 
กอนจะบวชมันก็ตองฆากนั ก็ตองฆาสัตวเล็กสัตวนอยเปนธรรมดา กรรมพวกนี้แหละเธอยังไมได
ชําระ พอหมดสภาวะจากพรหม เธอตองลงนรก อาจจะนรกขุมใหญและผาน นรกขุมใหญอีกหลาย
ขุม และยังตองผานนรกบริวารแตละขุม เพราะนรกขุมใหญนี้มีนรกบริวารของเขา 4 ขุม ถาเจอนรก
ขุมใหญอีก 1 ขุม ออกจากนัน้ก็ตองเจอกับนรกบริวารอีก 4 ขุม จะใชเวลากี่กัปจึงจะข้ึนจากนรกได 



แลวตองมาเปนเปรตอีกเทาไหร อสุรกายอีกเทาไหร สัตวเดรัจฉานอีกเทาไหร และถามาเปนมนษุย
ตองมาประสบกับเศษจากของกรรมน้ันอีกเทาไหร กรรมท่ีเปนอกุศล 

ทานเปนคนตลกนะ เคยเปน ทาววิรูฬหก มากอน เวลาจะทําน้ํามนตพระมาเปนชุดๆ คน
สุดทายมาคือ ทาวพกาพรหม ถือกระบองแบบเกามายัดเขาไปในบาตรนะ คน ปง ปง ปง ทานวายังง้ี
ละฮิตน้ํามนต บอก เอ น้าํมนตทําแลวมัน แตฮิตจริงๆ คนไปคนมาเราหลับ เพราะอะไรรูไหม 
เพราะวากลางคืนคืนนั้นมันไมไดหลับ คืนหนึ่งเท่ียงเพลินไป พอหมดเวลา เขาบอกสวางแลวทาน ก็
กลับมา กลับมาก็ออกบิณฑบาต ก็ไปฉันขาวกลับมากุฏิกม็านอน เพราะ พระครูวิชาญชัยคุณ ไมอยู 
ตอนนั้นฉันอยู วัดปากคลองมะขามเฒา ทีนี้ไอเดก็สาวๆ 1คน มันถือขวดมาขอน้ํามนต ถามวา 
หลวงพอมาทําน้ํามนตเหรอ บอกใหไปขอ พระครูวิชาญา บอก หลวงพอ พระครูวิชาญา ไมอยู ขอ
หลวงพอทํากแ็ลวกนั ไอท่ีเราน่ังมันพอดอียูขางตุมเหมาะเลย 

พอเร่ิมอาราธนาพระทานกม็าทํา สุดทายเคยเปน ทานทาวมหาชมภู พอ ทานทาวมหาชมภู 
มา ทานท้ังหลายพกาพรหม ก็มา ทานบอก เฮย อยางนี้ถึงจะฮิต (นี่ทานนั่งหัวเราะ) เอา ตะบองยกัษ
นะมาเปนทากมุภัณฑ มาคนควั่งๆ คนไปคนมาเ ราหลับเลย หลับไป 2 ช่ัวโมง ตอนต้ังนะ 2 โมง มา
รูสึกตัวเอา 4 โมง เด็กคนนัน้มันก็นั่งดู คงนึกวาเขาฌานเต็มท่ี ดีอยางเดียวยังแพ เจาคุณเทพฯ วัด
ปทุมคงคา เจาคุณเทพฯ ทานเขาฌานเปนครอก เขาใหดท่ีู หลวงพอเจาคะบานหนูสรางใหม ท่ีก็ช้ือ
ใหม ใหหลวงพอตรวจดวย ฉันเชาแลว ยังไมทันยถาทานก็นั่งพับ ไอเราก็รอง ครอก ไอเรากน็ัง่
ตอมา พระไปไมไดท้ังแถวนะสิ ใชไหมไอคนขางหนามันข้ึนยถานีด่นัครอกซะแลว ก็รูสึกตัวข้ึนมา 
นากลัวองคท่ีสองจะสะกิด หลับพักใหญเลยนะ พอลืมตาข้ึนมา ถามนี่ไหนๆ บทไหนนี่ เรานั่งเปน
องคท่ีสามก็บอก ใช ไอคนสองเขาฌานแลวครอก มันมีทุกของคนะ ใชไหม ก็ถามทําไมละ พอคุณ 
แหม หมาเหมอวิ่งกันอาวเลย กรนดังจริงๆ 

แตวนันั้นเราไมถึงครอก ยังแพ เจาคุณเทพฯ แกพอลืมตาข้ึนมา บอกไอหน ู น้ํามนตนี่ดี 
เดี๋ยวแมหาย ไอแมมันปวยรักษาไมหายมานาน ก็บอกหลวงพอแหม เห็นหลวงพอนัง่หลับตาต้ังนาน 
เทียนรดฟุง พุงเปนไฟเขียว แตแปลกท่ีไฟไมลาม โดยต้ัง 2 ช่ัวโมง นี่เทียนไมหมดนะ ไมมีเทียนท่ี
ไหนลุกไดต้ัง 2 ช่ัวโมงหลวงพอบอก ไปเหอะ แมเอ็งหายแน ทานเวลาทําหลับปแลวอยางนีน้ะ แต
ทานก็ทําน้ํามนตแลว ไอเดก็มันก็คุยนะ ก็เดินผานตลาดไปกอน บอก โอย หลวงพอทําน้ํามนต ก็
บอกแมหาย แตเร่ืองนี้เปนความจริง พอบอกใหแมกินทีเดียวหายเลยเหมือนกนั เดีย๋วนี้ชักงวงหลับ 
ใครมาอีก บอกไมไดละ โนน หนาท่ี พระครูวิชาญา คนทําน้ํามนต จะเอาแบบนั้น เดีย๋วทานไมม ไม
เอากระบองลงเราก็แยตอนนัน้ก็ไมทราบวาแกเปนโรคอะไร ยาอะไรก็รักษาไมหาย 

เอา เร่ืองตอไป เร่ืองอะไรตอไป ทานทาวพกาพรหม เวลานี้เปนอรหัตมรรค ทานบอก ยังคา
อีกนิดเดียว ถาเปนอนาคามี (ถาม ทานดูแลเร่ืองของสงฆ ใชไหมคะ) อันนี้เปนหนาท่ีของพรหมช้ัน
ท่ี 16 ยกยอดคลุมหมดเลยถามวา มีหนาท่ีอะไร ก็ตองบอกวา ยกยอด เลยเปนทาวมหาราชมากอนท่ี  



ทาวมหาชมภู ทาวพกาพรหม ทาวมหาชมภู เคยเปน ทาวเวสสุวรรณ ทาวพกาพรหม เคยเปน ทาว
วิรฬหก ผายนัตแดง นี่ของทานนะ ทานทําของทาน ถาผายันตมหาพิชัยสงคราม ทานไมทํา 
พระพุทธเจามาทํา แต 2 องคนี้นะมาปดรายการ 

ก็พอชุดทีแรกมาทานจะบอกวา ใชเวลาเทาไหรชุดแรกมานี่นะ บอกวาทํามานี่เวลาเทาไหร 
1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง หรือ 20, 30 นาที ทานจะบอก บอกใชเวลาแลว ทานก็มาทีเดยีวพรอมกันหมด 
พระพุทธเจามาพรอมพระอรหันตและหลังจากนั้นมี ทาวมหาชมภู นี่เปนคนปด ปดรายการ มาถึง
ปบทานจะบอกเลิกเวลาเทานั้นนะ แลวเลิกเวลาเทานัน้ เราไมจําเปนตองเดินตามนาฬิกานะพอเลิก
แลวปบ ทาวมหาชมพูมาปดรายการ บอกเสร็จแลวครับ เต็มแลว เม่ือลืมตาดูนาฬิกามันจะตรงพอด ี
นาฬิกานี่ไมเกนิแมแต 1 นาทีแนนอน 

เวลานี้ ทานก ็ ทานบอกเม่ือกี้ ทานก็คายนิดหนึ่ง ทานเปนอรหัตมรรคถาเปนอรหัตผลก็
นิพพานเลยนะ เวลานั้นทานอยูช้ันท่ี 8 ก็ถามวา เขาไปช้ันท่ี 9 ,10,11,12,13,14,15,16 หรือเปลา 
ไมนะ จากท่ี 8 ก็ไป 16 เลย ทานวาอีก 37 ปมนุษย ถามวาดีตัวแทนแลวยังโยม ทานบอกวามีแลว 
ถามใครไปคุยกันท่ีนิพพานนะ บอก ปญจสิกขเทพบุตร ๆ นี่เปนเลขาฯ นะ ตอนนีก้็นั่งอยูขางหนา
ตอนนี้ ตรงนี ้ เขาได วัตตบท 7 ถาถามวา วัตตบท 7 นี่ไมใชไปไดบนสวรรคนะนี่เขาไดมาจาก
ขางลางไมไดท่ีบนสวรรค ไดอยูแลวจากขางลาง ตําแหนงพระอินทรนะ เปนยาก เปนพรหมเปนงาย
กวา ตําแหนงพระอินทรเปนยากมากหาคนเปน วัตตบท 7 ไมได เปนพรหมนี่ไมตองมี วัตตบท 7 มี
เมตตา กรุณา เทานี้ ไปไดแลว วัตตบท 7 นี ้โอโห 

มาตาเปติภรัง ชันตงุ โอย ยุงบรรลัยเลย ปฏิบัติบิดามารดาเปนสุข 
กุเล เชฏฐาปจายินงั มีความเคารพตอบุคคลท่ีมีอายุสูงกวา อายุสูงกวาวนัสองวัน เขาถือวา

เปนผูมีอายุสูงกวานะ เราตองเคารพนะ เดีย๋วนีไ้มมีทางไดครูมันยังไมเคารพเลยนะ แคคนมีอายแุก
กวาหนอยเดียว วัน 2 วัน ก็ตองถือวาเปนผูตองทําการเคารพแลว พวกนี้ กุเล เชฏฐาปจายินัง 
หมายความวา บุคคลท่ีมีอายุแกกวานดิหนึง่ถือวา กุเล เขฏฐาปจายินัง ตองมีความเคารพ 

สัณหัง สขิลสัมภาสัง มีคําพดูสุภาพ มีใจแจมในตลอดเวลา 
เปสุเณยยัปปหายินัง ระงับความโกรธก็รูแลวนะ 
มัจเฉรวินเย ยุตตงั เปนการใหทานเปนนิตยนะ 
สัจจัง มีวาจาสัตยท้ัง 7 อยาง ไอเร่ืองนี้มีความสําคัญ มาตาเปติภรังชันตุง ต้ังใจปฏิบัติบิดา

มารดาใหมีความสุข มีความกตัญู แลวก็ กุเล เชฏฐาปจายินงั มีความเคารพตอบุคคลท่ีมีอายุสุงกวา
เชฏฐาเปนลูกพี่ไง พี่กวาวนัเขาถือเปนพี่ มีความเคารพ สัณหวาโจ วาจา ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณร่ืน
เริงอยูตลอดเวลา ไอท่ีมาหนานั่งค้ิวขมวดไมมีแลวก็มีอะไร ทานสังวิภาครโต มีการใหทาน มีการให
ทานเปนนิตย ทานก็ระงับความโกรธ อโกธโน ทายๆ มันไมหนกันกั ไอตัวหนักนีก้เ็ปนการยิ้มแยม 
ใครยิ้มไดละก ็ ก็ไมโกรธหรอก ใชไหม แตวาทานก็เปนระงับความโกรธ แตความจริงความโกรธ



อาจจะมี เพราะไมใชพระอนาคามีใชไหมละ ก็มีความโกรธจะระงับเร็ว สวนมากจะไมคอย
แสดงออก 

อยางพระพุทธเจาทาน พระพุทธเจาทานเปนพระอินทรบอยนะ แตพระท่ีเปนพระอินทร
บอยอีกองคหนึ่ง คือ พระอนุรุทธ ผูท่ีเปนพระอินทรบอยนี้มีทิพจักขุญาณวิเศษทุกคน อาว ก็พระ
อินทรไมตองใชตาทิพยหรือ สหัสสเนตโต พระอินทรมีตาต้ัง 1,000 แนะ เขาเรียกจริงๆ วา ทาว
ตรีเนตร ตรีเนตร หมายถึง 3 ตา แตตาวิเศษน้ีมีจริงๆ นะ ไปดูใหดนีะ ตองขอถึงจะเห็น ผองใสมาก
นะ ตาท่ี 3 นัน้ ไมไดใชดู แตก็ใชเหมือนกัน ถาหากวา มนุษยท่ีมีบุญญาธิการ มีความทุกขมีความ
เดือดรอนจะหาทางชวย จะใชตานี่ ตากลาง ท่ีเรียกวา ตรีเนตร แตคําวา สหัสสเนตโต นี้ไมไดใชตา 
ใชอารมณ หมายความวา ทานใชอารมณคิดเร่ือง 1,000 เร่ืองในขณะเดียวกับ 1,000  เร่ืองนะ 
หนังสือท่ีจะตองเซ็น 1,000 ไป คิดมันแปบเดียวรูเลยถูกหรือผิดนี่นะ นี่ตอนนี้เปนพระอินทรแลวนะ 
ทําได วัตตบท 7 นะ เปนไดอยางนี้ เกงละ ตองปกครอง 1,00 ประเทศนะ แตพอเรารูเร่ือง 1,000 
เร่ืองแลว คิดในช่ัวขณะจิตเดียว ก็สามารถแกปญหาไดหรือทําอะไร หรือส่ังงานไดในช่ัวขณะจิต
เดียว พอเขาถามแลวตอบไดเลย 1,000 เร่ือง ไมตองมานั่งนึก จึงช่ือวา สหัสสเนตโต ใชไหม ท่ีบอก
วาปูตองตายอยางนี้ สหัสสะ ตองตาใหญ และตาใหญต้ัง 1,000 ตา แยหือ ทีนี ้ การเปนพระอินทร
เปนยากนะ ทานมี สิกขธรรมบท แลวเราก็พบทานอยูเร่ือยๆ ไมเคยถาม 

แลวก็เลยถามวา ทําไมไมรับตําแหนงในเวลาน้ี ทานบอกมันเกี่ยวกับวาระที่จะเขามารับ
ตําแหนงไมใชเวลานี้ วาระนีถื้อเปนเร่ืองใหญ ก็เลยถามทานวาถาถึงวาระท่ี ปญจสิกขเทพบุตร มา
รับตําแหนงนีโ้ยมไปเลยไหม ทานตอบจะอยูทําไม กใ็นเม่ือไปกนัหมดแลว ปลอยใหแมแกเขาอยู
คนเดียวกแ็ลวกัน 

เขาหวงเรานะ ทานไปโยมผูหญิงก็ยังอยู ทานวา คุณโยมผูชายของคุณนะเขาสวางนะ ไมใช
เขาไมสวาง เห็นเขาริบ ๆๆ ประเดีย๋วเถอะ ทานก็เปลงชัดอยางพระอินทรนี่ ทานไมสวางทานกห็ร่ีๆ 
เสียได เพราะวาทานเปนพระอินทรเปนราชาเทวดาท้ังหมด ถาใชกําลังอํานาจหรือรัศมี ไอรัศมีนี่มัน
เปนอํานาจนะตองใชตามวาระไมใชเปนผูมีอํานาจกใ็ชซะดะ อยางเชน จอมพลประภาส ทานเตือน 
พ.อ.ณรงค นะ วา ถาอํานาจเรามีอยูก็ควรจะใชใหเปนจงัหวะจะโคม ใชไปในการท่ีควร อยาใชพรํ่า
เพร่ือ อํานาจกจ็ะเสีย เพราะฉะน้ันทานมีอํานาจอยูทานกต็องใชตามวาระ 

ฉะนั้นแสงรัศมีท่ีเปลงมันเปนตามวาระอยางโยมผูหญิงทานไมจําเปนหรอกทานถึงท่ีวา จะ
เต็มอัตราอะไรกันตลอดใชไหม เคยเหน็ทานยา ใชไหม สวางจาเลยใชไหม สวางจัด ไอเราไปเห็นดู
โยมผูหญิงทานสวางจัด เราก็ เอ นั่งนกึโยมผูชายทาน ก็ถาเทากันทําไมถึงไมสวางเทากัน แตถาจะ
สวางมันกแ็ตกตางกันอีกละอยางไอกระจกบานเล็กกบับานใหญ ถาแกวของทานเล็กกวา ใชไหม 
รัชนี ไหน ลองดูทีซิ (ดูสวางนอยกวา ทานยาคะ) ไมใช มีแกวเล็กๆ หรือเปลา (มีคะ) มีเล็กๆ ทานก็
วา คุณเอาของคุณมาดูสิ เรากด็ู เธอจริงสิ บอก ของเราเปนลูกเล็กๆ ไมเทาแม 



ทานก็บอกของผูหญิงกับของผูชายไมเหมือนกัน ของท่ีเหมือนกนั เคร่ืองประดับ แตจะ
หยาบกวา เพราะตองการสวย เพราะของเดิมของชีวิตในสมัยท่ีเปนมนุษยผูหญิง จะสนใจในความ
สวยงามมากกวาผูชายใชไหม ไอนั่นก็เคร่ืองประดับเพราะตองการใหมีประกายออกมาก ไอเพชรที่
ประดับนั้นคือเม็ดโตกวา แตบางคร้ังก็เรียกวา แกวมณี เขาไมเรียกเพชรนะ โตกวา ฉะนั้นการแพรว
พราวมันเห็นสูงกวา แตรัศมีก็ไมใชเคร่ืองประดับ รังสีท่ีเปลงออกมามันอึกอันหนึ่ง เราก็ดแูค
เคร่ืองประดับ มันสงสัย ทานยาทานไมเอานะ เคร่ืองประดับ เดีย๋วๆ ทานเปลงตลอด หือ ทานบอกที่
ฉันเปลงตลอด เพราะหวงหลาน เราเห็นของทานสวางจาเราก็สบายเราก็สบายปล้ืมใชไหม นี่ทาน
ตองการจุดนี ้ ไมใชวาทานจะไปเบงกับใคร กบอกไอท่ีพูดกันวันนี้ทานบอกน่ีเห็น ฉันเปลงนะ ฉัน
เปลงเพราะหวงลูกหวงหลานโยมผูชายบอกใหแมเขาอยูกอนเถอะ ฉันจะไดไปละ แลวทานยาวาไง 
รูไหม ทานบอกฉันไมรูหรอก บานฉันมี แลวทานก็ช้ีบานทานเวลานี้บานทานสวย 

กามาวจรที่เทวดานี ่ นี่จาํไวนะพระเทศนผิดนะเปนแถวๆ เลย ท่ีวามีการเสพกามบนโนน 
เขาไมมีหรอก สภาวะเปนทิพย แลวอารมณเขาละเอียด 

(หนึ่ง) แลวท่ีเขาวาเทวดาอุมลูกจูงหลานละเจาคะ 
นั้นเปนศัพทภาษาไทย อันนี้เนื่องในบารมี อุมลูกจูงหลาน นี่ทานเขียนเทวดาอุมลูกจูง

หลานทานหลบ พระไปเจริญกรรมฐาน แกก็นกึวาจะไปอยูเดีย๋วเดียว พระไปจําพรราท้ังพรรษาแกก็ 
เออ พระอยูขางลางนานๆ ก็รําคาญ แกจะข้ึนวิมานก็อยูสูงกวาพระ พอกลางพรรษาเทวดาก็ไมรูวา
เขาพรรษงพรรษาแลวเทวดาแกไมมีพรรษานี่ แลวก็ 50 ปของเราก็เปน 1 วันของแก แหม แบบนี้เขา
อยูเดีย๋วเดียวไมนาจะบนนะนี่ กแ็กลงทําเปนเสียงเสีย เสียงสิงหรอง พระก็ชักหวาดๆ พระยังไมได
อะไรเลย ในท่ีสุดทานก็กลับ พอกลับไปก็ไปถามพระพุทธเจาพระพทุธเจาถามวา สบายดีหรือเธอ 
พระพุทธเจาทานมักถามแบบน้ีเปนปกตินะเธอมีความสุขดีรึ พระบอก ไมสุขพระพุทธเจาขา ถาม 
ไมสุขเพราะอะไร กต็อบวาชวงตนกด็ี แตพอกลางพรรษามีเสียงสัตวรายคํารามอยูตลอดเวลา ทําให
หวาดหวั่นเลยไมไดมีมรรคผล 

พระพุทธเจากถ็ามวา เธอเขาปาไมไดเอาอาวุธไปดวยหรือ พระทานถามวาในพุทธศาสนามี
อาวุธหรือ พระพุทธเจาบอก มี ถามวา อะไร ทานก็บอก เมตตัญจะ สัพพโล ไว มันมี 2 ตอบ คือ 
ตอนตนถึงคร่ึงหนึ่งเปนเร่ือง การเลา เร่ือง ตอนต้ังแต เมตตัญญจะ สัพพโล หมายความวา เธอไดแผ
เมตตาจิตจะเขาปาก็ดี ผานบานก็ดี ปาชาก็ดี ปาขฏัก็ดนีะ หรือวาในวิหารผานท่ีไหนก็ตาม กอนจะ
เขาใหแผเมตตาจิตกอน แผเมตตาจิตหมายความวา เทวดาก็ดี ภูตผก็ีดี อะไรก็ตามท่ีนั้นขอบรรลุ
ดวยใชไหม และในท่ีอยูตลอดเวลาก็แผเมตตาจิตตลอดเวลาถาอยางนีจ้ะอยูท่ีไหนก็เปนสุข เทวดา
และอมนุษยท้ังหลายจะไมทําราย 

พวกเธอจงกลัยไปใหม แลวพระพวกน้ันกก็ลับมา กลับมากอนจะมาถึงปาพอออก เอาเลย 
สตารทมัน ต้ังแตฟงพระพทุธเจานี่ละ ไอเมตตัญจะ สัพพโลก นะความจริงไมตองวาก็ได กต้ั็งใจ 
สัพเพเทวา วาไปเถอะ วาบรรดาทานท้ังหลายท่ีอยูบริเวณนี้ แตตองนึกถึงพระเจากอนนะ นึกถึง



บารมีของพระพุทธเจาใขไหมพระอริยเจาท้ังหมด เทวดา และพรหมผูคุมครองท้ังหมด ขอใหชวย 
ขอทุกทานท่ีอยูบริเวณน้ี เทวดาก็ดี รุกขเทวดาก็ดี พรหมกด็ี หรือวาสัมภเวสีอะไรตางๆ รวมท้ังหมด
ยอดแมแตสัตว และก็ขอทุกทานจงมีความสุข กอนท่ีจะเขาอยูกบ็อกทานท่ีเปนเจาของสถานท่ี
ท้ังหมด เราขออาศัยอยูช่ัวคราว ในระหวางท่ีอยูขอปองกันอันตรายดวยเทานี้ละ นี่ ชูฮกกนัซะ
หนอยกหมดเร่ือง ใชไหมทานก็หยวบ 

จะวา อุมลูกจงูหลานนั่นเปนศัพทภาษาไทย เทวดามีลูกทานก็เดินทองปองสินะ เทวดาไมมี
การเสพกาม แลวจะทองปองไดอยางไร การเกิดของเทวดามีดังนี ้

1. ถาจะเกดิเปนลูก ตายจากมนษุย ข้ึนไปจุติ ก็จะไปเกดิบนตักนอนบนตักของเทวดา
องคใดองคหนึ่ง ถาผูชายเรียกวา เทพบุตร ถาผูหญิงเรียกวาเทพธิดา นี่ ตัวเขาเทาเลย ตัวเขาเต็มอัตรา 
ตัวเขากไ็มโต เกิดเปนหนุมเปนสาวและก็เปนหนุมเปนสาว เทานั้นตลอดจนถึงกาลจติุ ไมมีใครเพิม่ 
ถาหากวาไปเกดิบนวิมานของใคร ก็หมายถึงคูครองของคนน้ัน บรรดาบริวารทั้งหลายอยูกนัเปนพนั
เปนหม่ืน ไมมีการเล่ือนฐานะนะ ไมมีการยกอันดับนะ มนุษยนี่มันกย็กไดเทวดานีแ่ยนะ ยกอันดบั
ไมได 

2. ถาหากวาจะเกดิเปนบริวารนะ ไอบริวารนี ่ ถาเกิดในวิมานของใครในเขตวิมานน่ี
ไปเปนบริวาร แตถาเกิดกึ่งกลางวิมานส่ีแลวนี่กึ่งกลาง ถาหันหนาไปทางไหนก็แสดงวา เปนบริวาร
ของวิมานน้ัน แตวา พระนางโรหิณี นองสาวพระอนุรุทธ แกไมเอาอยางนั้น แกเกิดแลวกมหนาลง 
นองสาว พระอนุรุทธ นี่ตอนเกิดเปนมนษุย ทานเปนโรคเร้ือน เวลาพระพุทธเจาเสดจ็ไป ทานไม
กลามาฟงเทศนเพราะอายชาวบานเขา เพราะเปนเจา เจาอะไร เจาก็มีโรคเร้ือนเหมือนกันตอมา พระ
อนุรุทธ จึงถามวา นองทําไมไมไปฟงเทศนของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทานวาไงรูไหม ทานอาย
เพราะทานเปนผูหญิงและเปนโรคเร้ือน ใหฉันไปยังไงเลา  

พระอนุรุทธ ก็บอกวา เอาง้ีก็แลวกัน ถาเธอไปแบบนั้น ไมไดก็ทําแบบนี้ เวลาพระมาท่ีนี่ 
หมายถึง กรุงกบิลพัสดุ นี่เขามีวิหารไวให แลว ตอนเขาท่ีพระไปบิณฑบาต พระยังไมกลับ เธอกไป
จัดน้ําใชน้ําฉัน จัดสถานท่ี คือ ออกไปกวาดสถานท่ีใหสะอาดบริเวณปูอาสนะใหเรียบรอยแลวก็
เวลาพระจะมาคอยกลับเขาหองไป ผาอาสนะมันสกปรกก็ใหเอาไปทําความสะอาด เอาไปซักไป
ฟอก ทําความสะอาดใหแกพระ เธอทําอยางนั้นไมนาน ปรากฏวาโรคเร้ือนนี่หาย จําใหดีนะยา
ขนานนี้ดนีะ มาใชท่ี วัดทาซุง นะ ไมหายเพราะโรค ก็หายเพราะเผานะก็เมรุก็ทําแลวนี่นะ 

ตอมาเม่ือโรคเร้ือนหายก็ไปฟงเทศนจากพระพุทธเจา แตวาพระพุทธเจาบอกวา ทานเปน
พระอริยเจา แตจําไมไดวาเปนอริยะข้ึนไหน ใครลองถามดูนะวา ทานโรหิณี อยูท่ีไหน เอาใครเดา
ถูก ใช เวลานีท้านพระอนาคามีทานอยูใน เวชยันตวิมาน เพราะวิมานน่ี ไมมีเหลือเลย ตีหมด พระ
เจาพอเจาแมไปหมดไมมีใครเหลือ เปดหมด ไปอยูท่ีนั่นนะ เพราะเปนพระเจาหลานพระเจาลูก
ท้ังนั้นเฉพาะใน เวขยันตวิมาน ก็เปนแสน ถาจะมีบริวารอีกทานกข็นหมด ทีแรกคิดวาจะขนกนั
สมัย พระศรีอาริย 



เปนอันวา ตอนท่ีทานข้ึนไป ทานยังไมเปนพระอนาคามีหรอก ทานเปนพระโสดาบัน ทาน
มาเปนอนาคามี ตอนหลังนีท่านก็ข้ึนไปจติุตรงกึ่งกลาง วิมาน 4 มุม แตไมใชวิมานของพระอินทร 
ทานข้ึนไป ทานก็ไปยืนกมหนา และเปนนางฟาท่ีสวยท่ีสุดกวาบรรดานางฟาท้ังหมดในดาวดึงส
สมัยนั้น แตวาเปนนางฟาข้ันบริวารนะ ไมมีใครสวยเทา ทําใหเทวดา 4 องคนี่ทะเลาะกัน ตางกจ็ะ
เอานางฟาไปเปนบริวาร ตองไปวิมานฉัน ก็เสียงกัน ไปวัดระยะก็เทากันหมดไมมีใครยาวใครส้ัน
กวากนั ถาใกลของใครเปนบริวารของคนนั้นนี่ ทานกไ็มยอมเงยหนา ไปหาวิมานไหน ยืนกมหนา
เสียดวย ยืนอยูกึ่งกลาง ในท่ีสุด พระอินทร ทราบขาว เห็นทาไมไดการเทวดาจะยุง นางฟาองคนี้ไม
ควรเปนบริวารของเทวดาพวกน้ัน แลว พระอินทร จึงถามวา ถาเทวดาทุกองคถาไมไดนางฟานี่เปน
บริวารจะเปนไง จะเปนจะตายจะขาเป ก็วากนัไป ไอนั่นก็ข้ีเกียจพรรณนาของแกนะ พระอินทร 
ทานก็ตัดสินใจวา ถาฉันไมไดนางฟาองคนี้เปนบริวาร ฉันตายนะ เทวดาพวกนั้นกลัวนายตาย ก็
ถวายใหไปเลย เออ ดีเวย เวชยันตวิมาน จะวาพระพุทธเจากับ พระอินทร ก็เครือเดียวกัน 
พระพุทธเจานีเ่ปน ชาวกรุงกบิลพัสดุ พระอินทร เปนเทวดา ทานเปนเครือเดียวกนัมาในกาลกอน
นะ แตท่ีนี่ถึงเวลาพอตอนหลังทานเปนพระโสดาบันเพราะฟง สักกปญหา จุติลงมาเกิดใหม ความ
จริงทานถวงมานานนะ ไอการที่ทานถวงโดยรอเราเขาสมัยพระศรีอารีย ทานถวงโดยการยับยั้ง
อารมณเปนแคพระโสดาบัน พอวาระท่ี 3 พวกฝกมโนยิทธิรุน 3 นะ พอรุน 3 ไดแมศรีตัด โยมผูชาย
ตัด ยังไมตัดแตยา 

(หลวงพอถาม) โยมตัดหรือยงั 
(ทานยาตอบ) ยังรอหลานๆ กอนจะไปกนัหมดหรือไมหมด 
มาตอนหลังนะ ไมนานนักหรอกก็ไปเปนกรุุสๆ  
(ทานยาตอบ) ทานบอก ไปกไ็ปละ ไมคอยละ ถามวา ม่ันใจหรือวามันจะไปกนัหมด คนดีก็

มี คนเลวก็มี ทานบอก ม่ันใจ จะเลวหรือด ีมันก็อยูชวงระหวางกลางชีวิต เพราะกรรมท่ีเปนอกุศลนี่
แหละ แตวาชวงจะตายทุกคนตองไดอรหันตกันหมด นี่มันตัดตอนชวงจะตายตอนออกตัวเดียว 
เพราะวาเราพดูเร่ืองนิพพานกันจริงๆ ก็มีสํานักเรา เรามไดไปอวดพระอ่ืนนะ 

ท่ีเราพูดไดเพราะไปกนัได ถาไปพูดกับท่ีเขาไปไมไดเขาจะลําบาก ลําบากเพราะอะไร จะ
หาวาบาๆ บวมๆ เดี๋ยวแกกบ็าเสียเอง คือถาอารมณเขาไมถึง ถาไปท่ีอ่ืนก็ดหูนาคนกอน ก็คนท่ีมาหา
เรา มาคุยกับเรา มันเคยอยูกบัเราม่ังหรือเปลาถาไมเคยอยูกับเรามา เรากไ็มพูด หรือวาคนท่ีมาอยูกับ
เรา มันมีบางคนท่ีเลวมากคนลอบเขามา มามีกําลังใจเลวมาก อันนีก้็พูดไมไดเหมือนกนั แตทวา คน
ของเรามาก แตคนอ่ืนท่ีไมเห็นดวย มีปริมาณเพยีงแค 2-3 คน อันนี้เราไมหวงเขาเราหวงของเรา แต
วามันจะลงนรกก็ใหมันลง ตามใจมันนะ การเปนพระแลวตองเปดทุกอยาง เราตองเปดทุกแบบ ไม
อคติ ใครอยากไป สวรรคใหเขาไป ใครอยากไปพรหมใหเขาไป กแ็นะนําเขาใหไป อยากไป
นิพพานก็ไป ใครอยากไปนรกก็ใหเขาไป ไมตองไปอคติกับเขา จะเอาข้ึนไปขางบนหมดนะ ก็คน
มันข้ีหนาวนะใชไหม เขาอยากไปผิงไฟ แลวคนข้ีรอนแบบเดียวกันอยากอยูหองแอร ไปหามเขาได



อยางไร ใชไหม นิพพานที่เราพูดกันจนชิน เพราะทานใหพดู เพราะอารมณถึงแตกอนถาพูดถึง
นิพพาน ใหพดูมันก็ไมไหว ใชไหม เวลานีถ้าจะไปพูดกนัก็เฉยๆ เรากไ็ปนิพพานไดกันทุกคน คนท่ี
ไปถึงนิพพานทุกคนนะ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไปนิพพานไดในชาตินี้ หรือเวนแตวาจะสละสิทธ์ิ มีพวก
ท่ีสละสิทธ์ิ นี่มี คือพวกท่ีขาดอธิฐานบารมี พวกนี้มีการสละสิทธ์ิ ใครมาอธิษฐานขอใหรวย รวย 
รวย ก็ลงนรกไปเลย 

แลวก็มีหลายคนฝกไปไดแลวกลับไปบานไมกลาทํา มารายงานหลายคนถามวาทําไม 
เพราะไมมีใครคุม บอก ดีแลว โมทนาดวยลงนรกไปเหอะ ถาหากเปนแบบนีจ้ริงๆ โมทนาดวยลง
นรกไปตามสบาย ไมดใีจหรอก ถาเราพูดแบบนี้บางทีแกจะสะดุดใจ แกกลับมาดใีหมก็บอกวามาฝก
ใหมมาฝกไมหวาดไมไหว ไอคนใหไปแลวก็อยาหวงไอท่ีใหไปแลวเอาไปท้ิง ก็ไมควรใหตอ ปวย
การใหตอไมมีประโยชนสําหรับคนประเภทนี้ แนะนาํไปแลว ดังคําวา อักขา ตาโร ตถาคตา 
พระพุทธเจา วา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก 

อยางฉัน ฉันไดมาอยางลําบาก แตฉันก็พยายามจดจําใหไดเปนแบบงายๆ ใหได แบบส้ัน 
หมายความวาอยางฉันทานบอกนิดเดียว แลวไปหัดทํา แลวไปหัดทํา ดูหนังสือ ดูเร่ือยไป แตถาทํา
แลวไมได แกอยามาถามตอนะ วิชาการปฏิบัติอารมณการปฏิบัติมันอีกเร่ืองหน่ึงใชไหม สมัยนี้
ไมใชแต หลวงพอปาน องคเดียวนะ เหมือนกันหมด หลวงพอปานนี้เปนพระโพธิสัตว นอกนั้นเปน
พระอรหันต ก็พระโพธิสัตวจะเจอะใครอีกสักองคหรือเปลานอ ออ เจอะ แตไมไดเรียน ครูบาศรี
วิชัย หลวงพอปานบอกใหไป ครูบาศรีวิชัย พระทองคํานะ ทานไมไปเราตองไป นอกนั้นกพ็ระ
อรหันต ก็เหมือนกัน ถาสอนแลวเราตองต้ังใจฟง จะไมพูดเปนวาระที่สอง จะสอนส้ันๆ บอกไปทํา
ใหได บอกอารมณ บอกตรงนี้เปน ปฐมฌาน ตรงนี้เปน ฌานท่ี 2 ทานจะพูดใหฟงส้ันๆ แตใหเขาใจ
งาย พอเขาใจแลว เราเรียนหนังสือมาแลวก็เขาใจใชไหม ทานสอนถึงอารมณ อารมณท่ีเขาถึงเปน
อยางไร หนังสือนี่อีกแบบหนึ่ง 

อารมณของ ขณิกสมาธิ มันเปนไง วิ่งเขา วิ่งออก หรือ วิ่งออก วิ่งเขา เปนไง มันกต้ั็งบาง 
นิ่งบาง ตัวนี้ทานบอกวา อยาประมาท เราไปเปนเทวดาช้ันกามาวจรได ตองภูมิใจวา จิตมันทรงอยู
ใน ขณิกสมาธิ ถาเราภูมิใจ เราดีใจท่ีเราทําได เราก็ทําเร่ือยไป จิตจะไดไมดิ้น ถาเราภมิูใจหรือพอใจ 
ขณิกสมาธิก็เอาไดแคนีก้็พอ เราเปนเทวดาก็ได เราก็ภาวนาเร่ือยไป จิตมันไมดิน้ก็เขาถึง อุปจาร
สมาธิ ตัวนี้พอใจมันเกินไป ถาถึง ขณิกสมาธิ แลวดิน้เม่ือไหร จะถึงอุปจารสมาธิก็เลยไมตองถึงละ
ไมถึงจริงๆ ตัวดิ้นนะ จะไมถึง เปน อัตตกิสมถานุโยค ถาเปนกิเลสก็เปน อุทธัจจกุกุจจะ เปนนิวรณ
นะ ไมมีทางได ถาสอนเราพอใจ อารมณท่ีเขาอยูในเวลานั้นพอพอใจ จิตก็สบาย จิตสบายก็เขา 
อุปจารสมาธิ เลย มันเขาของมันเอง ไมตองไปเข็นมันนะ จิตก็เหมือนกบัแมว แมวนี่เนมันเดนิหนา 
มันก็จะถอยหลัง พอเขาถึงอุปจารสมาธิ เราก็พอใจมันเปนปติ ใชไหม  เอามันไดแคนี ้ก็แคนี้ ก็แสดง
วาใจเราสบาย ก็เขา ปฐมฌาน บางทีไมเขา ปฐมฌาน เน นี่ไมแนเจา ปฐมฌาน แลวปรูดปราดไปเลย 



พระพุทธเจาทานก็สอนแบบนี้สอนใหตามอากานี้ไป ถาไมไดตามนี้ ก็อยาเขาไปถามใหมไมมีทาง 
ถาไดในจดุนัน้แลวทําใหมันคลอง 

มาถึงทานก็ถามอารมณ อารมณท่ีเราผานมาแลว ทานบอกไปแลววาเปนจุดหนึ่งเทานั้น 
เพราะทานจะทําอาการโนน อาการนี่ อาการ นั่น ถาตอบไมไดไมมีทาง ถาตอบไมได ไปทําอีก ถา
ได ก็ตองซอยจนกระท่ังอารมณสบาย เขาปบจับไดๆ จติเปนสุข จากนั้นกก็ลับมาทานก็มาสอนตอ 
ใชไหม กวาจะไดมันหนกั ได คนท่ีไดฌาน 4 1,000 คน จะไดทิพจักขุญาณ 1 คนกแสนยากท่ี 
พระพุทธเจาบอกไวใน วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆษาจารย ทานเขียนไวพระพุทธเจาทานตรัสไววา 
คนกลองในฌาน 4 หนึง่พันคน จะไดทิพจักขุญาณ 1 คนก็แสนยาก แลวคนคลองในฌาน 4 หนึ่งพนั
คนจะไดมโนมยิทธิ 1 คนกแ็สนยาก ไอท่ีเราไดมันตองภูมิใจ กวาจะไดนะมันกแ็สนยาก สอนท่ีแรก
มันหนกัมากไมใชเบา ถามาฝกสมัยฉันจะรูเลยนะหนกั พระท่ีบวชในสมัยฉันอยูกนัหลายสิบองค 
เอาจน อยูกนัแทบแกตายใหมันได ขนาดธุดงคกันเครียด ทํากันเครียด แตละฌานนี่ทํากันได ฌาน 4 
ฌาน 4 ทํากันได แต มโนมยทิธิ และ ทิพจักขุญาณ นี่ทํากันไมได ฌาน 4 ฌาน 8 สมาบัติ 8 ทํากนัได 
ฤทธิได อภิญญา ได วิชชา 3 ไมแนนะ ถาได ฌาน 8 กไ็ดเปรียบอยูนดินะ ถาได ฌาน 8 ถาเจริญ
วิปสสนาในอันดับ ฌาน 8 ถาจิตเขาถึง อนาคามี เขาเปน ปฏิสัมภิทาญาณ เลย แตทีนี้ความรู วิชชา 3 
อภิญญา 6 เขาไดหมด หากินไกลถึงไมหิว แตเขามุงม่ันเอา อภิญญา กัน การได ฌาน 4 ฌาน 8 เขาก็
ถือวาตํ่า ถาใครยังไมได อภิญญา ก็ถือวาไมไดกแ็พเขาแน แตวามันไมใชวาระจิตยังไมเขาถึงพระ
นิพพานเวลานัน้นะคนเขานพิพานจึงมีนอย มีเหมือนกันแตนอยจริงๆ ตามพุทธพยากรณวาท่ี
กําหนดวา หลังจากกึ่งพุทธกาลแลว พุทธศาสนารุงเรืองอีกวาระหนึ่งพทุธศาสนารุงเรืองหมายความ
วา คนจะเขาถึงมาก พุทธศาสนานี้ทานทรงตัวเหมือนบานไมมีคน บานมีคนนอยไมรุงเรือง แตถา
บานมีคนมากก็รุงเรือง 

ตอนนี้จะมีพระอริยเจามากข้ึน เหมือนคร้ังพระพุทธเจายังมีชีวิตอยู จะมีมากข้ึนตามลําดับ
ข้ึนไปๆ ตอไปมากข้ึนทุกที เวลานีย้ังไมมาก ตอไปจะมากกวานี้แลวกจ็ะถอยหลังนอยลงก็โนน เม่ือ
ป พ.ศ. 4500 ความหมายของพระพุทธเจาท่ีประกาศศาสนาไว 5,000 ป ก็มีความหมายวา พันปตน 
มากไปดวย ปฏิสัมภิทาญาณ พันปท่ีสอง มากไปดวย อภิญญา 6 พันปท่ีสาม มากไปดวย วิชชา 3 
ชวงนี้นะนะ พนัปท่ีส่ี กจะมากไปดวย สุกขวิปสสโก พันปท่ีหา มากไปดวย อนาคามี 

ไอคําวา มาก อยางอ่ืนก็มีอยูนะ แตวานอยกวา และชวงนี้  วิชชา 3 มากแต อภิญญา 6 ก็
มานะ มาในชวง 20 ปขางหนาถึง 40 ปนะ เขามาอยูชวงเดียว 20 ป 40 ป เทานั้นนะ อภิญญา 6 จะมา 
แลวตอไปก็ถอยเหลือแต วิชชา 3 อภิญญา 6 ตกคางไง  อภิญญา 6 ตกคางยังมีอยูชวง 20 ป ตอไปนี้
เยอะนะ ท่ีแนบอกจะเลิกทานบอก เลิกไมได จําตองปูพืน้ฐาน เพื่อรอรับ อภิญญา 6 ไมไดปูพื้นฐาน
เพื่อรับอภิญญา 6 อยางเดียว ปูไปปูมา เพือ่สรางพื้นฐานเพ่ือตัด สังโยชน นี่เราคิดไมถึง วันเก็บของ
จะตัดลูกนิมตินะนะ ทานแมทานบอกทานบอกไวเลย แตบอกละเอียดไมได เดี๋ยวจะโมมากไป แต



ทานบอกไวหมดทานบอกละเอียด ก็แยมๆ ไวนิดหนึ่ง มันจะเปนแดนของพระอริย เปนทีเกดินะ
แลวไมใชจะมีเฉพาะบานท่ีเดียว ท่ีอ่ืนเขาก็ทําได แตกลุมของใคร กลุมของมันนีมันเปนกลุมของเรา 
ก็อยางท่ี ทานปรีชาทรงธรรม ทานก็บอก ทานก็ประกาศองคนั้นพูดอะไรไมผิดหรอก ทานเปนพระ
โพธิสัตว ทานพูดตรงไปตรงมาได ทานก็ประกาศเลยวา เวลาทานตรัส ทานก็ลงตรงนัน้แหละ ปลูก
ตนกากะทิงไวตนกากะทิง อะไรจะไปอยูต้ังลานป อยาไปยุงกับทาน ทานรดน้ําพรวนดินของทาน
เอง แหม อุตสาหไปปูลกตนกากะทิงไว เอา อยาไปวาอะไรทานนะ ชมภูทวีป หมายความวา มีตน
ชมพูประเทศนี้มีชมภูท่ีใหญท่ีสุดในโลก จึงเรียกวา ชมภูทวีปแตตอนน้ีตายไปแลว ใครอยาไปขอ
ถายรูปนะ 

เปนอันวาเร่ืองนิพพานท่ีเราไมหนักใจเพราพูดกันจนชิน ในเวลานี้ไมหนักแลวใชไหม ทาน
ใหพกูันจนชิน พูดใหฟงจนชิน ชินนี่คือฌาน ฌานก็คือชินและอารมณชินในพระนพิพานคือเหน็วา
อารมณพระนิพพานนี่ไมหนกั หมายความวาคือผูผูทรงฌานใน อุปสมานุสสติกรรมฐาน มีอุป
สมานุสสติกรรมฐาน นั้นไมตองไปนั่งหลับตา ถาหลับตามันฝก ถาลืมตาจิตมันรักพระนิพพาน อัน
นี้เปน อุปสมานุสสติกรรมฐาน แน แลวก็เปนฌานในกรรมฐานแบบท่ีใชงานดวย ถาจิตรักพระ
นิพพานเปนอารมณมีศีล 5 บริสุทธ์ินี้เปน พระโสดาบัน เห็นไหมแคนีพ้อ 

ทานบอกวาเวลาน้ีถาคนเราทุกคนภายในกรุปของเรานะ ถาใครกต็ามก็จิตทรง พระ
โสดาบัน ได ตายแลวไปนพิพานหมด ถามทําไม (ทานตอบ) แกพดูซะมันไมยาก กไ็ปกันหมด พระ
โสดาบัน นี่แปลวาเปนผูเขาถึงกระแสพระนิพพานถาฟงคํานี้ออกนะ แตวาในเมื่อจตินั้นพอใจพระ
นิพพาน เวลานี้ใหจับจุดท่ีพอใจพระนิพพานตัวเดียว มโนมยิทธิใหขึ้นไปเพื่ออะไร ใหขึ้นไปแลดูวา
เปนลูกเปนหลานญาติใคร แลวก็เพื่อหวังอยูกับทานหวังใหไปพระนิพพาน ใหจิตมันถึง ถาจิตมันถึง
อยูแลวมันไมไปไหน อยางกับหมอสมศักดิ์นะ แกไมมีมโนมยิทธิ บอกมโนมยิทธิมันงาย แกบอกวา 
เวทนามันมาก บอก หมดสมศักดิ์บอกวา ใหนึกถึงอยูเสมอวา ถารางกายมันพงัเม่ือไหร ถารางกาย
มันพังเม่ือไหร พระพุทธเจาอยูท่ีไหนขออยูท่ีนั่น อันนี้เปนวิปสสนาญาณชั้นสูง มันตัดท้ังหมดตัด
มนุษยตดัเทวดา ใชหรือเปลา จิตมันตองการจุดเดียว คือ พระพุทธเจาอยูท่ีไหนขออยูท่ีนั่น จิต
ตองการนพิพานตัวเดียว จะตองไปไลเบ้ีย ทําหอกอะไร ใหมันเหนื่อย ไลไมทันจบจะตาย เดี๋ยว
ไมใหตายยังวาไมเสร็จ อยาพึ่งตาย กยูังไมจบเดี๋ยวไปไล วิปสสญาณ 9 อะไรม่ังหนอ เอ ไอเดก็มัน
ไปไหนวะ ไปหยิบหนังสือมาทีซิ เด็กหาไมเจอะ โกรธเด็กเสียอีก จะลงนรกเสียแลว ไมเอาหนงัสือ
มาใหอานเลย ออกอาการไมไหว นี่วิธีงายๆ คือวาตามตําราทานเขียนนะ มันมีความจําเปนเขียน มีนี้ 
มีนั้นตางๆ ยาว ใชไหม 

แตอยาลืมวาท่ีพระพุทธเจาเทศนใหกับ ทานพาหิยะ เพยีงส้ันๆ วา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจ
ในรูป เทานี้เอง รูปท้ังหมดไมตองากร คือ รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ ในทายมหาสติปฏฐานสูตร ทานก็
ไปเทศนลงทาย เธอจงอยาสนใจกาย ในกายคือตัวของตัวเอง อยาสนใจ กายภายนอก อยาสนใจวตั



ถาตุใดๆ ท้ังหมด เพราะอะไรจึงอยาสนใจ ก็ไปนั่งคิด กด็ตูามความเปนจริง ทุกคนคนก็สกปรก สัตว
ทุกตัวก็สกปรก มีความทุกขยาก มีความทรุดโทรม อันนี้คิดลําบากคิดเอาแบบยอๆ เราจะไปนิพพาน
ใครไปไหนกช็าง กูไปอยูทาเดียว ไปอยูทําไมไหนละ ใหละราคะก็พยายามละ พิจารณากายคตา
นุสสติ 

ทีนี้คนทุกคนก็มีรางกายสกปรกหมด ใชไหม พยายามคิดซิ คนทุกคนรางกายทรุดโทรม
และยังมีราคะท้ังนั้นแหละ ทีนี้คนทุกคนมันตาย พอตายแลววัตถุท่ีเราพึงรักนะใครแบกมันไปได
บางไมมี นีย่ามปกตินะ รางกายยังดีกน็ั่งดตูามความเปนจริง แตหากวารางกายเราเราปวยปุบลงไป ก็
ตัดเลย รางกายมันจะพังแลว มันพังเวลานี้ ก็ขออยูนพิพาน ไปไมวาพังตอนไหนก็ตาม ข้ึนช่ือ
รางกายพังแลว ไมมีประโยชน ทรัพยสินตางๆ มันก็ไมมีประโยชน เม่ือตายเวลานี ้ เราใหนพิพาน 
ตายเวลาไหนเราก็ไปนิพพาน เราขอไปพระนิพพาน เอาใหยอ ใหเกาะติด เวลานี้พระพุทธเจาอยูที
ไหน เราขอไปอยูท่ีนั่น เราตัดจิตไปอยูพระนิพพาน มันก็ตองหมดมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก 
ตัดอวิชชา ใชไหม ขององายๆ เห็นไหม จงจําไวนะ ไปแลวอะไร พยายามตัดอารมณเพื่อพระ
นิพพาน และจําอารมณท่ีเราไปอยูพระนพิพานเอาไว อันนี้สําคัญ ขณะใดท่ีพวกเราขึ้นไปนั่งภาวนา 
แตถาเราข้ึนได พอเร่ิมปบ นั้นเลยโดยไมตองพิจารณาไมตองภาวนานะดี เวลาพจิารณาเหน็คนเหน็
สัตวทํางาน มันทุกขไหม มันลําบากไหม มันนาเบ่ือไหม นี่ดูมันไวเปนของจริง ไอไปนั่งใครครวญ
อยูหลับตามันไมจริงยามลืมตาอยูหรือทํางานใหเห็นของจริงวามันนาเบ่ือ ไอโลกมนุษยนี้การเกดิมา
เปนพวกท่ีมีรางกายนะมันไมดี ถาไปเกดิเปน พรหม เทวดา ก็ตองทนมันดูสิถามทานปู ทานยอวาเรา
เคยเกดิเปนพรหมกี่ชาติ เทวดากี่ชาติ ทานก็จะตอบใหวาทําไมทุกชาติไมทรงอยูท่ีนั่นตลอดละ ลงมา
ทําไมละ เทวดากับพรหมมีการจุติมีการเคล่ือนยาย เทวดาและพรหมก็ไมสบายจริง เปนเทวดา เปน
พรหมเราไมเอาไปนิพพานดีกวา จิตตัดเฉพาะไปนิพพาน 

แตส่ิงท่ีขามไมไดเวลาข้ึนไปจริงๆ ก็คือ ขอหนึ่ง ผูมีพระคุณ ทานท่ีเคยมีพระคุณต้ังแต
ระดับพี่ พอ แม ปู ยา ตา ยาย ขอข้ึนไปถึง บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ไปไหวทานปูทานยาเสร็จ และพอ
แมเสร็จ ถาแมศรีมาก็ไหวทาน ขอทานเลยนะทานผูมีพระคุณท้ังหมด จะเปน พี่ พอ แม ตา ยาย ปู ยา 
ก็ตามนะ ท้ังหมดขอทานมาประชุมทีนี่เพือ่ใหเราไหวทาน ขอแคนั้น ทานก็มาเต็ม อยาไปหาวาทา
นอยการับไหวนะ ทานอยากใหเราไปเร็ว ขอแคนั้น ทานก็มาเต็ม อยาไปหาวาทานอยากไหวนะ 
ทานอยากใหเราไปเร็ว ใหเราไปดี เพราะไหวทานมีคุณ จะไปดีไปเร็ว เพราะขณะนี้ทานผูมีพระคุณ 
เวลานี้ก็เปนพระอริยเจาหมด คือ เผาเรามมีละ ท่ีข้ึนไปแลวไมเปนพระอริยะนี่ไมมีเลย เวลาไปไหว
พระอริยะ โรคอริยะก็ติดมา เราก็เลยเปนอริยะไปดวย อริยะยังไงก็ชางเถอะเราไหวทาน พอไหว
เสร็จเรียบรอยแลว ท้ังหมดและพรหมเชิญขางในหมด ทานจะมารวมกนัแตอยาเผลอกอนจะกลับนะ 
ทานท่ีเคยเปนบิดามารดาท้ังหมดขอเชิญประชุมท่ีนี่ พรอมกัน เพื่อเราจะไดกราบไหวทาน ถามีพระ
พุทะเจามา เราก็กราบมา 80 องค พอมองก็ตกใจมายังไง เชิญแตพอแม ทานบอกวา ฉันเคยเปนพอ
แกเหมือนกนันี่แลวกัน พอข้ึนไปก็ ถามวาแมละ แลวทานก็มา ทานบอกวาไปนิพพานกันหมดแลว 



ฉันมีพระพุทธเจาเปนพอจริงๆ นะ 84 องค แสดงวาฉันนีเ่กงจริงๆ มีพอเปนพระพุทธเจาต้ัง 
84 องค แลวยงัเขานิพพานไมไดนี่แสดงวา ตองเกงจริงๆ นะ ทานไปนพิพานนะ ไมแนเทาเรา ฉัน
เกง ทีแรกฉันพบ 10 องค ทานก็บอกวา เปนพอท้ัง 10 องค ทีแรกฉันรูแค 2 คือ สมเด็จองคปฐม และ 
พระพุทธกัสสป รูท้ัง 2 คือ รูก็แค 2 ทาน แลวแตตอมานัน้ทานก็มานั่งใหดู 10 องค สมเด็จองคปฐม 
ทานก็บอก บอกนี่มี 84 องคนะ พอนะ เปนพอมาองคละกี่ชาติทานบอเลยนะ เกิดเปนอะไรบาง วัน
นั้นทานพาไป เราไมรูจะไปไหนน่ี เวลานี ้ มันหาที่ไมได ไปไหนกไ็มสนุก ทานกพ็าไปนิพพานไป 
เราก็ไปตามเร่ืองตามราวก็ไปท่ีวิมานของพระพุทธเจา ไปชมพระพุทธเจา 84 องค ทานบอกวานี่องค
นี้ก็พอเผาองคไหน พระสมณโคดม ก็เปนพอในฐานะที่เปนคน 83 ชาติ เปนชาง 1 ชาติฉันก็นิยม
เปนชาง จริงๆ องคไหนกต็าม สตารทเปนพอในสมัยเปนชางทุกทีคงจะแบกซุงมาเยอะ แบกหรือ
เปลาก็ไมรู ไอเปยกเปนลูกชางหรือไงนี่ เอ นากลัวนีว่ายน้าํไมเปน ชางวายน้ําไมเปนนะน่ี แตชางมัน
เดินในนํ้า ถาน้ําเลยงวงเดินไมไดนะ แตชางวายน้ําเปนนะ ไมใช วายไมเปน แตวาถาน้ําไมลึกเกนิไป
งวงเขาจะชูใหพนน้ํา แลวเขาก็เดินสบาย ใครจะวายลํ่า องคไหนๆ ก็สตารทชางๆ ก็มานั่งนึกในใจ 
เอ เรานี่ถนัดชาง แลว สมเดจ็องคปฐม กบ็อกทานเปนพอคร้ังแรกสมัยท่ีเปนชาง และทุกองคท่ีผาน
มาท้ังหมดก็บอกเปนพอคร้ังแรกก็สมัยเกิดเปนชาง แหม คงจะเกิดเปนชางบอยจริงๆ เวลานี้ถึง
เหมือนชาง เวลานี้ก็แบก แบก ท้ังธรรม แบกท้ังโลก แบกอิหลุกขลุกขลักไปหมดเลย เหมือนกับชาง
นะ เอ แตมีเพือ่นชาง คือ คุณสมบูรณ เราไมไดเปนชางคนเดียว มีเพื่อนชาง 

นี่จําไวนะ เวลาปฏิบัติธรรมอยาอยากสวางมันตองตัด ไอสังโยชนนี่ตองศึกษาใหมาก 
อารมณพระโสดาบัน 1. เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆื 2. มีศีล 5 บริสุทธ์ิ และ 3. 
รักพระนิพพานเปนอารมณ จุดนี้ใหไดศึกษาใหได ถาจดุนี้ไมได ปฏิบัติไมมีประโยชน 
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ก็คุยกนันะโยมนะ คุยเพื่อการศึกษา ถาหากวาถาเราปฏิบัติ ถาวานั่งหลับตาๆๆ ไอหลับตา
มันก็แคนัน้แหละ หลับไปหลับมาหลับมาหลับไปก็เลยหลับสงเม่ือคืนนี้ไปคุยมาแลวไมรูจะคุย
อะไร ไมรูคุยวายังไง วันนี้นอนๆ พอนอนก็สตารทโนน ถานอนปกติฉันก็ตองไปหา พระ
มหากัสสป กอน 

พระมหากัสสป องคท่ีอยูท่ีเชียงตุงนี่ นั่นละ แตไมใชลํ้าท่ีหมดไป เขายังไมเปด (เสียงผูถาม 
เขาไมใหไปนะคะ) ไมใช เขาไอท่ีเม่ือคืนฉันพูดนะความจริงเขายังไมเปด ถํ้านี้ยังเขาไมไดนะ เม่ือล
หังจากกึ่งพุทธกาลแลวก็ปดตามเดิม เขาไปก็ไปกราบกราบวางทาน แลวกด็ูวาไอบานนี่มันมีสภาพ
เปนบานรางไปแลว ซ่ึงไมมีความหมาย รางกายนี่สภาพเม่ือวิญญาณหรือ จิตมันออกไปแลวก็หมด
สภาพไปใชไหม แลวก็ไปนัง่ดูฉันชอบท่ีนัน่นะ ดูแลวก็มาไวกับตัวเรา มันก็ไมมีความหมาย รางกาย
เราก็เหมือนกบัรางกายของทาน นี่แหละ ก็มานั่งคิดวานีท่านเปน พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ และ
ก็เปนสาวกองคสําคัญของพระพุทธเจาแตทวารางกายกต็องถูกทอดท้ิง เราก็นั่งดูไอรางกายมันก็
เหมือนกับบานเกาเหมือนบานราง เดีย๋วผองโผลมาแลว บอกมาไหวอะไร ก็บอกไหวธรรมะ เอา
ไหนเปนธรรมะ บอก รางกายนี่ มีสภาพเกิด แก เจ็บ ตาย พระพุทธเจาตรัสอันนี้ถือวาเปนวัตถุท่ีเปน
ธรรมะ แลวกท็านบอกวา แลวมากราบทานทําไม บอกกราบธรรมะ บอกวาโนนก็ธรรมะแลว ทําไม
ตองมาไหวธรรมะน้ีอีก บอกวาไอนี่แหละธรรมะแท นี่เปนนามธรรม ไอนั่นเปนวตัถุธรรมท่ีเปน
ธรรมะ ไมทราบวาคนท่ีไมรูสภาพจริงๆ กไ็ปติดวัตถุธาตุ ซ่ึงไมมีประโยชน ก็คุยกนัไปสองสามคํา
กับสมเด็จ พระมหากัสสป ทานขาวปล่ัง ทานบอก ถูก บอกอยางนีแ่หละถูก 

แกเคยไหวผีมาหลายหน ไหวธรรมะซะบางนะ (ฟงไมชัด) แหมเลาประวัติยอนประวติัเดิม
เราเสียดวยนะ คร้ิมคร้ึม ทานถามวา วันนีเ้ขาจะใหคุยเร่ิมตนอีกรึ บอกเขาจะใหคุย คุยไดแตเหมือน
หรือไมเหมือน วันนี้เขาจะใหคุยเร่ิมตนอีกรึ บอกเขาจะใหคุย คุยไดแตเหมือนหรือมเหมือน บอกไม
รูฉันไมทราบแตเหมือนหรือไมเหมือน ฉันชอบใจฉันก็แลวกัน กว็ากันไป ก็นึกวาก็เลยถวายทาน
บอกวา ขอถวายเปนภาระของพระองค ควรไมควรอะไรควรก็ขอถวายเปนเร่ืองของพระองค ถา
เร่ืองของฉัน ฉันก็พูดเร่ืองของฉัน แลวทานจะวาอยางไรตอไป เจีย้บ ถามซิทานวาอยางไรตอไป 
เร่ืองของทาน นี่ หลวงพอกน็ั่งเฉยใชไหม (ฟงไมชัด) (เสียงหลวงพอหัวเราะนะ ทานก็พูดไป ก็เอ็ง
ไมฟงหรอกนะ หึ ใชไหม เสียคนฮา) ไอนกนอยนกยักษ นกเลิกเอา วนันี้ไอนกตาโตมันไปเหรอ คะ 
เออ 

เออเบ้ืองตนเม่ือคืนนี้เราพูดกนัถึงอะไร ต้ังแต ขณิกาสมาธิ ใชไหม นฉัีนนึกอะไรไมออก
เลย เม่ือตอนกลางวันท่ีถามนีฉั่นนึกอะไรไมออกเลย เวลานี้นึกออกสรปุวา 

เร่ิมตน คือการปฏิบัตินี่ ใหถืออารมณิใจในปจจุบัน คือวาสวนสุ สอง อยางท่ีพระองคตรัส
เปนพระธรรมเทศนากณัฑแรก เม่ือกณัฑแรกก็ถือวาเปนเทศนกัณฑสําคัญท่ีหักลางอารมณของ



พราหมณ และก็ความเขาใจของพราหมณก็คือ พระองคใหทรงละสวนสุดสองอยาง ไดแก 1. อัตตกิ
ลมถานุโยค การปฏิบัติมีการทรมานเกินไป 2. กามสุขัลลิการนุโยค เวลาทํามีอารมณยอหยอน คําวา
อารมณยอหยอนในท่ีนีห่มายความวา หยอนในการทรงสติใหสมบูรณแบบ คือทรงอารมณเฉพาะที่
เรียกวา เอกัคคตารมณ ก็หมายความถึงวา มีความปรารถนาขณะท่ีภาวนาอยูพิจารณาอยู อยากจะ
เห็น อยากจะไป อยากจะละโนน อยากจะตัดนี่ อันนีไ้มมีผลอยางนี้เขาเรียก กามสุขลัลิกานุโยค ได
เวลาท่ีภาวนาอยูพิจารณาอยูตองพิจารณาในจุดท่ีเราตองการ 

หรือภาวนาอยูเฉพาะในอารมณท่ีเราตองการ และคําภาวนาท่ีเราตองการถานอกจากน้ัน
ตองไมเกี่ยว อยางเราอยากเปนพระอรหันตนี่เราอยากได เวลาปกติท่ีเราไมไดภาวนาไมพิจารณา เรา
อยากไดดีเปนของดี แตวาเวลาท่ีเราพิจารณาเพื่อเปนการตัดกิเลสจะตัด กามฉันทะ เขาจะตองใช 
อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ นี่ไอจุดนี่ใหมันอยูเฉพาะ กายคตานุสสติ กบั อสุภกรรมฐาน 
ไมใชเอาจิตไปดึงพระนพิพานมาใช 

แตพอมานกึวาถาเราจะตัด โทสะ ตัดความโกรธ ก็ใช พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 อยางใด
อยางหนึ่งถาใช พรหมวิหาร 4 ก็เปนอารมณคิด คิดในดาน เมตตา ความรักในฐานะที่คนหรือสัตวมี
สถานะเสมอกนั และมีความตองการอยางเดียวกัน ไมตองการใหใครมาประทุษรายตนเอง ไม
ตองการใหใครมาลักมาขโมยทรัพยสิน ไมตองการใหใครมาแยงความรัก ไมตองการใหใครมา
โกหกมดเท็จ ไมตองการเสียสติสัมปชัญญะ นี่ถาเรามี พรหมวิหาร 4 อารมณอยางนี้มันจะทรงตัว 
ถึงบอก เราไมตองการฉันใด เขาก็ไมตองการฉันนั้น 

ก็ในเม่ือเราไมตองการใหใครประหัตประหารเรา เราก็ไมประหัตประหารเขา เราไม
ตองการใหใครมายื้อมาแยงของเรา เราก็ไมยื้อแยงของเขา เราไมตองการใหใครมาแยงคนรักเรา เรา
ก็ไมแยงคนรักเขา เราไมตองการใหใครโกหกเรา เรากไ็มโกหกเขา เราไมตองการบาเราไมดื่มสุรา
เมรัย เปนอันวาใหทรงอารมณอยูเฉพาะมันจะตัดโทสะได ถาความโกรธ มันเกิดข้ึน ทานบอกวาให
คิดดูวา ถาเราฆาเขาตายน่ี ไอความแคนหรือส่ิงท่ีมันเสียไปแลวมันจะคืนตัวไหมมันก็ไมมีการคืนตัว 
ไอการโกรธเราโกระไดโกรธประเดี๋ยวเดยีวก็ดกีัน ไอความโกรธมันสรางความดอีะไรข้ึนมาบาง 
มันมีแตความเรารอน 

เปนอันวาการปฏิบัตินี้ใหตัด กามสุขัลลิกานุโยค รวมความวา ภาวนาอยูวา พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ ใหจิตมันอยูแค พุทโธ ธัมโม สังโฆ ถาเราคิดวาจะภาวนา พุทโธ ก็ใหอยูแค พุทโธ ไมถึง ธัมโม 
สังโฆ ถาเราคิดวาจะภาวนาท้ังสามอยางก็ใหจิตมันจับใหครบสามอยางเทานี้ ใหจิตมันต้ังอารมณ
เปน อุเบกขา เอกัคคตารมณ นี่เปนความหมายของการปฏิบัติใหไดผลดี ก็มาเทศนาเปนกณัฑแรก 
คือหนึ่งละ อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน ทําแลวใชอารมณเครียดตองนั่งเทานั้นช่ัวโมง ตองนัง่
เทานี้ช่ัวโมงอันนี้ไมใช มันเกินพอดใีชแคอารมณสบายๆ ไมลําบากกาย แลวก็ไมลําบากใจ 



ถากายและใจมันมีความวุนวาย ควบคุมมันไมอยูก็ตองถือวาเปนของธรรมดานะ มันเปน
ของธรรมดาท่ีจิตนี่คบกับ นวิรณ มานาน มันก็ตองวุนวายเปนของธรรมดา ก็สภาพมันเปนอยางนี้ 
เม่ือจิตมันซานไปบาง ก็มีความรูสึกกลัวข้ึนละก็มาพอต้ังตนกันใหม เปนอันวาจับไวเฉพาะอารมณ 
และอีกประการ 

ประการท่ี 2 ถาหากวาจิตมันฟุงซานมากเกินไป อันนี้เราก็เลิกเสีย ถาขืนทําไปแลวก็มันจะ
เกิดอาการกลุม ถาเกิดอาการกลุม ไมชามันก็เปนโรคประสาทความวุนวายของจิตเกิดข้ึน 

ก็เปนอันวาในดาน อัตตกิลมภานุโยค เราตองไมทรมานท้ังกายและไมทรมานท้ังใจ คือกาย
นี่จะทรงอยูตามสภาพท่ีเราเห็นวามันสบาย นั่งพับเพยีบสบายก็นั่งพบัเพียบ นั่งพบัเพียบขางซายไม
ถนัดก็กลับนั่งขางขวา พับเพียบไมถนัดกน็ั่งขัดสมาธิ นั่งขัดสมาธิมันไมไหว ก็นัง่เกาอ้ีหอยขาเอน
กายนอนตะแคงแลวก็นอนตะแคงซายตะแคงขวา ยนืหรือเดินก็ไดทุกอยาง ใหจิตมันทรงอารมณอยู
นี่เปนเร่ืองเบ้ืองตนนะ 

สําหรับเร่ืองของเทศนกณัฑแรกของพระพุทธเจานี่ตองจําตลอดชีวิต และตองจําจนกวาจะ
ถึงอรหัตผล เม่ือถึงพระอรหันตแลวกย็ังตองจําตอไป หรือไวเปนพระอรหันตแลวก็ทําลายความดี
ของพระพุทธเจา ไมมีพระอรหันตองคไหนทําลาย เปนอันวา ถึงแมวา ถึงพระอรหันตแลวก็สามารถ
ทรงสมาธิ นั่งทําจิตไดนานเทาไรก็ได แตพระอรหันตยังตองอาศัยรางกาย อยางนั้นก็ตองดูวา
รางกายมันเม่ือยไหม มันปวดไหม มันผืนเกินไปไหม ถาผืนก็ตองเลิก ถือวาเปน อัตตกิลมถานุโยค 
ไมใชเปนอรหนัต แลวไมปวดไมเม่ือย นี่คือเบ้ืองตนนะ 

เปนอันวาเทศนกัณฑนี้ของพระพุทธเจาเราตองจําตลอดชีวิต คําวาจํากห็มายถึง 
1. เราจะไมปฏิบัติประเภททรมานรางกายหรือทรมานใจ 
2. เราไมปฏิบัติประเภทอยาก อารมณอยากถึงแมจะอยากไปสวรรคหรือนิพพาน อารมณ
ปกติเราอยากได แตถาหากวาถาขณะท่ีเราภาวนาอยูหรือพิจารณาอยูนี่ เราจะทรง
อารมณเฉพาะ ตัดอารมณความอยากนัน่เสียใหจิตมันอยูเฉพาะภาวนา 

ท่ีนี้เม่ือคืนนี้เราจะพูดกันถึงเบ้ืองตนวา หนึ่ง ทํายังไงจติมันถึงจะดเีม่ือคืนก็มีคนเขามาอาง
เหตุผลวา ทําไมเขาจึงสวาง เขาไมสวาง เขาไมสามารถจะเห็นลูกศิษยเห็นได อาจารยไมเหน็ จะฝกัน
ไดไหม ท่ีนี้แกก็มีการดิน้รนตองการเหน็ เม่ือมีการดิ้นรนตองการเหน็ ก็เลยยิ่งไมเห็นใหญนี่ ทําไป
เพื่ออยากจะเหน็ ทําไปเพื่ออยากสวาง ถาเปน นิวรณ เขาเรียก อุทธัจจะ ถาเปนพระธรรมเทศนกัณฑ
แรก ก็คือวา กามฉันทะ เขาถือวา กามสุขัลลิกานุโยค คือมีอารมณซาน นี่ถาหากจะทําจิตใหสบาย
จริงๆ มันตองไมคํานึงวาสวางหรือไมสวาง สวางจริงๆ มันคือจิตวางจากกิเลส จิตวางจากนวิรณ 
และไอตัวท่ีจิตวางจากกิเลสหรือตัวท่ีจิตวางจากนิวรณนีมั่นก็มีอารมณ อารมณหนึ่งซ่ึงเปนของงายๆ 
วาในขณะนั้นถาใจเรากําลังทําอะไรอยู ภาวนาอยูจิตทรงอารมณ ไดแคไหนเราพอใจแคนั้น   

ไมใชวามีคนเขาคุยวา แหมเขาได ฌาน 4 ฌาน 5 ได อภิญญาสมาบัต ิได ปฏิสัมภทิาญาร 
เวลาท่ีเราท่ีนั่งทําสมาธิหรือวิปสสนาญาณอยู จะนั่งอยากตามเขา คนอ่ืนเขาสวางไสวดีเขาแจมใสดี 



เราไมสวางเทาเขาก็อยากจะใหสวางเทาเขา ภาวนาไปพจิารณาไปก็อยากจะใหสวางเทาเขา มันยิ่งมืด 
มันไมมีทางท่ีจะสวาง เพราะวาจิตมันฟุงซาน เพราะฉะน้ันถาอารมณจิต ไอจิตนี ่ เม่ือคืนนี้ นกึไม
ออก ก็นึกไดแลว ทานบอกวา จิตมันเหมือนแมวใชไหม นี่ไมใชฉันละนะ นั่งแคะมาทีละอยางละ
อยางนี้ เปนอันวาจิตมีสภาพเหมือนแมว แมวถาเราผลักไปขางหนามันพยายามจะถอยหลัง หือ หมอ 
ใชไห ถาดึงมาขางหลังมันจะไปขางหนา เปนอันวาจติมีสภาพเหมือนแมว ทีนีถ้าหากวาเวลาเรา
เจริญสมาธิหวงัเอาดีเกนิไปมันไมมีทางจะดี หวังเอาดีกห็มายถึง จิตฟุงซาน เปนกามสุขัลลิกานุโยค 
จิตไมทรงตัว 

ถาวาโดย นิวรณ ก็ถือวา อุทธัจจกุกจุจะ ถาวาโดยกิเลสก็เปนท้ัง ตัณหา แลวก็ท้ัง มานะ เรา
ปฏิบัติเพื่อพนกิเลส นี่ถาจะทรงอารมณใหดี แลวก็เดินใหมันเร็ว คําวามันเร็วนะ คอ เร็วตามสภาพ
ของมัน ไมใชเร็วตามใจเรา ถาเร็วตามใจเราก็ยิ่งชา คิดวาเร็วไปตามสภาพของมัน เขาเร็วแบบนี้ 
ตามท่ีทานตรัสเม่ือคืนนี้ ทานวาถาจิตเราอยูในข้ัน ขณิกสมาธิ เวลานี้เราภาวนาอยู เอาลงมือก็ได มัน
เปนช่ัวโมง ประเดี๋ยวกเ็ลยไปไหนกันไมรอด เวลานี้จตินะมันอยูอันดับไหน ใหสรางความพอใจ
อันดับนั้น เม่ือจิตมันอยูข้ัน ขณิกสมาธิ เราก็พอใจ ขณกิสมาธิ หมายถึงวา นี่คนฝกเบ้ืองตนนะ ถา
อยางพวกเรานีไ้มมีละ ตองตัดอารมณแรกพระนพิพานไวกอน อารมณแรกตัดจับพระนิพพานไว
กอน 

ในเม่ืออารมณตัดจับพระนิพพานไวกอน ตอมาเม่ือเราภาวนาหรือพจิารณา จิตมันอยูระดับ
ไหนก็ชางรักษาอารมณตามสบาย สมมติวาจิตมันอยูขาง ขณิกสมาธิ เพราะอารมณแรกกอนท่ีเราจะ
ภาวนานี่ เราก็ตองพิจารณากอน หรือต้ังอารมณไวกอนวา ชีวิตของเราถาตายวาระนี้ จะถือวาเปน
การตายคร้ังสุดทายของชีวิต ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาเราไมตองการอะไรอ่ืน มนษุยโลกกด็ี เท
วโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน 

แลวเรากห็ันไปมองไอตัวเรากับตัวชาวบาน ชาวบานท่ีเขาแกกวาเรา เขามีสภาพเปนยังไง 
แลวก็ชาวบานทีเขาตายไปแลว เขามีสภาพเปนอยางไร ควรจะมองคนท่ีตายไปแลวไว คนท่ีตายแลว 
กอนจะตายไอโนนก็ของกู ไอนี่ก็ของกู เวลาเขาตายจริวๆ นะ เขาแบกอะไรไปไดบาง ก็เหมือนกนั
ไปดูรางกายของ พระมหากัสสป เม่ือคืนนี้ ก็นัง่มองดู ไดตูเกาๆ  เหมือนกับตูเกาๆ ท่ีเขาเก็บเพชร 
หรือเก็บอุจจาระ ก็ไมรู ถาจิตหมดจากกิเลสมันก็เปนเพชรนะ ถาจิตมีกิเลสมันก็เปนอุจจาระไหมละ 
ไอตูเกาๆ เวลานี้มันเปนตูเปลา ถาเทียบกับบานก็เหมือนบานราง เพราะปราศจากจิตวิญญาณ ทีนี้คน
ท่ีตายแลวทุกคนก็มีสภาพเหมือนกนัเหมือนรางกายของ พระมหากัสสป 

เวลาอยูก็โนนก็ลูกของกู พอของกู แมของกู ผัวของกู เมียของกู หลายของกู ทรัพยของกู 
แลวเวลาตายแลวแบกอะไรไปบาง หมดไมมีอะไรไปเลยแลวก็มานั่งนกึวาไอนี่สภาพของคนจริงๆ 
รางกายจริงๆ มันไมใชของเรา และมันก็เปนเรือนรางท่ีแสนจะสกปรก เปนเรือนรางท่ีซอมแซมยาก 
แลวก็เปนเรือนรางท่ีมีแตความทรุดโทรมตลอดวัน แลวก็เปนเรือนรางท่ีมีการพัง มีความพังไปใน



ท่ีสุดมันไมมีอะไรเปนสาระเปนแกนสาร ถาเรายังจะคิด รางกายนี้อยูอีก เราก็ตองเกิดมามีคามทุกข
อยางนี้ แลวกต็องมาทุรนทุรายอยางนี้ เวยีนวายตายเกิด หาท่ีสุดไมได 

ฉะนั้นการไปนิพพานของเราคือ เราต้ังใจไปพระนิพพานเพราะเราไมตองการรางกายอันนี้
อีก อันนี้จะท้ิงไมไดนะ ตัวนีตั้วตัด สักกาทิฏฐิ ตัวเดียวตัวนี้เปนพระโสดาบัน ก็ตัวนีพ้ระสกิทาคามี 
ก็ตัวนี้ พระอนาคามีก็ตัวนี้ เปนพระอรหันตก็ตัวนี้ ตัดจดุเดียวนี่ เขาตัดแคจุดนี ้

กอนท่ีเราจะคิดวาเราจะไปนพิพาน แลวกห็มุนเขามาหาสภาพนีก้อนทําใหจิตมันสบาย แลว
ก็ช่ัวใจดวูา เวลานี้ถาพอตายแมตายเราจะรองไหไหม ถาหากวารางกายมันพังเราจะเสียดายไหม 
ทรัพยสินท้ังหลายท่ีเราหามาดวยความเหนือ่ยยาก ถาเราตายแลวเราจะเสียดายไหม ถามันคิดวา
เสียดายก็ตองดูคนอ่ืนวา ท่ีเขาตายแลวเขาแบกอะไรไปไดบาง ไอส่ิงท้ังหลายเหลานี้ มันมีประโยชน
เฉพาะในเม่ือเรามีลมปราณอยู ถาส้ินลมปราณแลวมันก็ไมมีความหมาย ตัดไปเสียใหขาด ในชวงท่ี
นั่งกอนท่ีจะภาวนานี้ จับอารมณจุดนี้ใหขาด นี่พูดถึงคนที่มีอารมณหยาบนะ 

ถาหากวาเราเคยเหน็สภาวะนพิพานแลว เราก็ใชแบบงายๆ เรียกวา ข้ึนช่ือวารางกายแบบนี้
ไมตองการมันอีก มนุษยก็ด ี เทวโลกก็ด ี พรหมโลกก็ดี เราไมตองการ รวบรวมกําลังใจไปพระ
นิพพานเลย อยางดีท่ีสุดอยากจะเล้ียวก็เล้ียวไปหาทานปูยาทานยา พอแมท่ี บัณฑุกัมพลศิลาอาสน 
ไหวทานผูมีคูท้ังหมด ก็ข้ึนจับพระนพิพานเปนอารมณ แลวก็ข้ึนไปพระนิพพาน เม่ือสบายใจแค
ไหนก็ลงไดท่ีนิพพานนี่ควรอยูใหมันหมดเวลา คือหมดเวลาท่ีเราตองการ เราจะพักผอนเม่ือไหรเรา
ก็กลับ ถาไมมีโนมยิทธิแลวก็ไมตองไปนัง่วาพวกนี้ นี่วาประเภท ท่ีคนเขาไมไดนะ ถาไดมโนมยทิธิ
แลวก็ไมตอง ถาจิตจับปบนึกถึงพระพทุธเจาตองการพระนิพพาน ไปพระนิพพาน เม่ือไปถึง
นิพพานนะมันตัดอยูแลว ถาอารมณมันไมตัดมันกไ็ปนิพพานได เขาถึงนิพพานไมได 

ถาหากไปถึงพระนิพพานได ก็ไมตองไปนึกตัดอะไร มันตัดของมันอยูแลว ถาบางวันมัน
ข้ึนไมไหวมีอยู อาการกลัวก็นั่งตัด เพราะยามปกติเราก็นั่งนกึถึงคนผานไปผานมาวา ก็คิดวาคนแต
ละคน เฮอะ ก็เปนทุกข ทํางานเกือบตายไมชาก็ตายหมด แบกหามอะไรไปกไ็มได นี่เปนอันวา
กอนท่ีเราจะเขาถึงการภาวนา จิตเดนิเราหวงัพระนิพพานเราก็ตัดไปเม้ือกี้นี้ มองเขามาตัดขันธ 5 ถา
มองของเราไมเห็น ก็มองของคนอ่ืนกอน มองวาคนอ่ืนเขาตายไปแลวเขาแบกอะไรไปบางคนท่ีเขา
รัก สัตวท่ีเขารัก วัตถุท่ีเขารัก แลวส่ิงท่ีเขารักมากท่ีสุด ก็คือรางกายของเขา เขาแบกไปไมได เวลา
เขาท้ิงไอเรือนรางท่ีเต็มไปดวยความโสโครก เราไมตองการมันอีก นี่พูดถึงอารมณในยามปกตนิะ 
มองเห็นทุกข ตอนนี้เวลาท่ีจะปฏิบัตินะมันสบาย ในดานสมาธิก็ดีและดานวิปสสนาญาณก็ดี ตองใช
อารมณเหมือนกัน แตวาเวลาน้ีนะจิตของเราทรงอารมณระดับไหน เราก็พอใจระดับนัน้อยางท่ีจิต
ต้ังอยูใน ขณิกสมาธิ ไอ ขณิกสมาธิ นี่พูดถึงวาคนท่ีไมได มโนมยิทธิ คนได มโนมยทิธิ แลวถาเอา
จิตจับพระนิพพานเปนอารมณ จิตตองการพระนิพพาน ถึงแมวาจะลงมาจิตมันสายบางอะไรบาง 

จิตเกาะติดพระนิพพานแลวไมมีความหมายท่ีอ่ืนนะ ไมมีไมตองคํานึงถึงคือมีความหวัง
พระนิพพานแนนอน นี่พดูเฉพาะคนเบ้ืองตน คนท่ีมีอารมณเบ้ืองตน ท่ียังคิดวาเรายงัมีอยู เราสวาง



ไมเทาเขา เรามีความรูสึกอะไรก็ตามอันนีอ้ารมณเของเขา กิเลสก็ยังหนา การดิ้นรนมันยังมาก ถา
อาการดิ้นรนมันยังมากก็ตองแกอารมณ ถาคิดวาจะใหสวางเทาเขา บางทีครูฝกลูกศิษยลูกศิษยสวาง
กวาครูฝกมาก ครูฝกสวางนอยกวา ก็ไมดิ้นรนวามันสวางไมเทากับลูกศิษย 

อยากจะใหสวางเทาลูกศิษย หรือจะใหสวางมากกวาลูกศิษย อันนี้เปนตัวกเิลส ใชอารมณ
ใจสบายๆ เราเห็นไดเราไปไดพอใจแลว และจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน เวลาท่ีเขาหัน
กลับกันมา ถาคนท่ีเอายังไมสามารถจับพระนิพพานได หรือวาคนท่ีจบัพระนิพพานไดอารมณมันก็
ไมเทากัน เม่ืออารมณแหงความทรงจิตของจิตมันไมเทากัน แตละเวลานี่อารมณมันละเอียดไมเสมอ
กัน ไมตองแตละวันหรอก อยางเชา กลางวัน เย็น กลางคืน เชามืด หรือตอนดึก หัวคํ่าอารมณไม
เสมอกันท้ังนี้เพราะอะไร อารมณท่ีมีความวุนวายกับการงาน อาหารท่ีกินเขาไปแลวมันยังไมยอย 
อยางนี้อารมณไมละเอียด 

ทีนี้เวลาตอนดงึต้ังแตตี 2 ไปแลวหรือเชามือ อยางนี้เราจะเหน็วาพอตืน่ข้ึนมา นั่งก็ได นอน
ก็ได นอนไปตามเดิมก็ได จับภาวนาหรือพิจารณา อันนี้จะเหน็วาอารมณละเอียดสุขุมกวาดีมาก 
ดีกวาหัวคํ่า แตก็ไมตองรอเวลานั้นนะขืนไปรอเวลานั้น มันเลือกเวลาตายไมไดในเมื่ออารมณมันไม
มี สภาพไมเสมอกันสภาวะของลมหายใจเขาออกมีสภาพไมเสมอกัน แตก็ตองพอใจเฉพาะเวลา
อยางเวลาอยางเวลาน้ีถาจิตเราทรงอยูในข้ันขณิกสมาธิ ขณิกสมาธินี่พิจารณาก็ด ี ภาวนาก็ดีมันได
ประเดี๋ยวเดียว  ประเดี๋ยวมันก็ไปแลว คิดเร่ืองโนนคิดเร่ืองนี่ คิดเร่ืองนัน้ทีนี้พอมันไป พอรูตัวข้ึนมา
บอกตัวไปแลวหรือพวกเราก็จับถึงเขามาใหม จับถึงเขามาภาวนาพิจารณาตามเดิม เดี๋ยวมันกไ็ปอีก 
เดี๋ยวก็ไปอีก เรารูตัวเราก็ดึงเขามาใหม แลวดูอารมณตอนทาย ถาพอมันซานจริงๆ ทรงไมไหวตอง
เลิกเลย แลวกถื็อวาพอใจ ถาหากวาเปนนกัปฏิบัติข้ึนสุกขวิปสสโก กถื็อวาอารมณทรงขณิกสมาธิ
หรือวาสมาธิเล็กนอย ก็สามารถเปนเทวดาไดขณกิสมาธินี่เปนรุกขเทวดาก็ได เปน อากาศเทวดา ชัน้ 
ดาวดงึส ก็ได 

แตวาถาจะอยูช้ันดาวดึงสตองมีตัวตัดตัวแรก ถือวาชีวิตไมมีความหมายรางกายไมมี
ความหมาย อันนี้จึงจะเขาดาวดึงสได การเร่ิมภาวนาจิตเขาถึงขณิกสมาธินี่เปนรุกขเทวดาได เขา
ดาวดึงสไมได ดาวดึงสนี้มีความสําคัญมากดาวดึงสนีไ่มใชเขางายนํา ตองทําทุกอยางเพื่อตัดชีวิตไว
เสมอ ไอคําวาตัดชีวิตนี่เหมือนกับเขาเดินทางไปน่ีมีขาวจํากัด เห็นสุนัขมันหวิมาแบงขาวใหสุนขั
กินยางนี้ถือวาตัดชีวิต แบงนะไมใชใหหมด เพราะขาวเขาเอาไปจํากัด แตวาเขาก็ยังอุตสาหแบง 
แมวาเขาจะกนิอ่ิมไมสมบูรณแบบก็ตามกย็ังได อยางนีถื้อวาตัดชีวิต อยางนี้ไปดาวดึงสได และ
สมมติวาถาจิตมันอยูถึงข้ันอุปจารสมาธิ คือใหพอใจในอารมณปจจุบัน ใหจิตเขาถึงข้ันอุปจารสมาธิ 
อุปจารสมาธิมีอะไรใจเอิบอ่ิมมีความสุข มีความสดช่ืน วามีความเต็มดวยอารมณท่ีตองการ สมาธิ
ทรงตัวงาย จบัถึงอารมณนี่ แลวมันๆ ไมอ่ิมไมเบ่ือในการเจริญสมาธิวิปสสนาญาณ เพราะอะไร 
หนึ่งปตินี ่อุปจารสมาธิถาเต็มท่ีแลวมันก็ปติ 5 ประการมีอยู 5 ช่ือ มันกมี็เปนข้ันๆ เร่ิมตนๆ ก็ ขุทท
กาปติ ไอปตินีแ่ปลวาอ่ิม อารมณอ่ิมเบ้ืองตน คือ ขนพองสยองเกลา แตวาเราจะไปเอาทั้ง 5 อยางนี่



ไมไดนะบางคนก็ผานอยางเดียว บางคนก็ไมผานไปเปนฌานเลย บางคนก็ผานทุกอยางมันไมแน 
แตวาปติจริงๆ มันมี 5 จะผานหรือไมผานไมสําคัญ ก็รูไว 

หนึ่ง ขุททกาปต ิ นั่งๆ พอเร่ิมภาวนาปบขนลุกซูซา ลุกนอยๆ หนักเขาๆ ขนมันช้ันนะ 
สะกดมันไมอยู  แตจิตสบายมีอารมณเปนสุข นี่เปนปติตัวตน เร่ิมเขาอุปจารสมาธิถาตัวนีห้ายไป เรา
อยาไปแกใหมันหายนะ ถาแกหายนะมันถอยหลัง ก็ปลอยมันเปนยังไงก็ชาง ตอไปถาอารมณนี้มัน
เต็มมันกห็ยุด แตจิตมันอ่ิมไอการขนพองสยองเกลา มันก็หายไป 

ตอไปถามันกาวข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง ขณิกาปติ น้ําตาไหล คือ อันดับแรกๆ ก็แคน้ําตาไหล ใน
เม่ือจิตนั่งทรงจิตสงัดพอปติตัวนี้เขาเต็มอัตรานี่ พอใครเขาพูดเร่ืองธรรมะเกิดความปล้ืมข้ึนมาน้ําตา
ก็ไหล บางทีบางคนก็ไหลมากผาโชกเลยอันนี้หมายความวา ปติตัวท่ีสองมันเต็มอัตราจริง  นี่เขา
หนักทางดานปติ ถาอาการมันเปนอยางนัน้ก็ตองไมมีการตัด จะไปหาเรื่องตัดทําไมถึงจะหาย ไอตัว
หายนะตัวพังเลย เม่ือมันอยากจะไหลก็ใหมันไหลตามสบาย มันไหลก็เอาผาข้ึนมาซับ มันไมใช
รองไหนี่เอากระดาษมาซับกต็ามใจ ตอไปถาตัวนี้มันเต็มอัตราน้ําตามันก็หยุดไหล จิตมันก็ชุมช่ืน
มากอันดับกอน 

พอปติตัวท่ีสองเต็มอัตรา กาวเขาตัวท่ีสาม โอกกันติกาปต ิ นี่รางกายโยกโคลง นัง่ก็โยก
ขางหนา โยกขางหลัง โยกขางๆ มันก็โยกไปโยกมา โยกมาบางทีก็โยกหัวถึงใกลพื้นก็มี แตวามันไม
เหนื่อยไมปวดจิตมันสบายอารมณ มันเปนสุข มีความอ่ิมเอิบมาก พอเขาถึงตรงไหนก็ตาม เราก็
พอใจตรงนัน้ 

แลวถาเปนตัวท่ีส่ีก็ตัวลอยบนอากาศเขาเรียก อุเพงคาปติ ไอตัวนี้พอเขาถึง พอจิตเขาถึงปป
ตัวมันจะลอยข้ึนไป ลอยพอมีความรูสึก ก็นึกเอะเราจะลอยไปไหน มันก็กลับมานั่งท่ีเดิม อาการ
อยางนี้เกดิข้ึนเราจะเอาดนิสอหรือชอลคขีดพื้นกไ็ด วาเรานั่งเขาซายมันอยูมุมไหน เขาขวามันอยูมุม
ไหน แลวเวลามันกลับมามันจะอยูลักษณะเดิม เม่ืออาการเปนอยางนี้ เราก็ปลอยมัน ถือเปนอาการ
ของปติ ก็อยาไปนึกปล้ืมใจวา โอโฮเราเหาะได ไอแบบนั้นมันหลนปบสมัยพระพุทธเจามี มี
สามเณร เอ็ย มีสามเณรีทานหน่ึงเปนผูหญิง ยืนมองดเูขาทําประทักษณิสถูปพระพุทธเจา เออ สถูป
พระอรหันต คือ เวียนเทียน เขามีการประดับไฟเหมือนวันวิสาขะ วันมาฆะ นี่แหละ มีการประดบั
ไฟ ทานอยูในปาเห็นก็มองลงมาเห็นไฟสวางโรสวยงาม เห็นเขาถือเทียนเวยีนถวาย ไอใจมันเกิดปติ
เปน อุเพงคาปติ พอลอยปุบไปลงตรงนั้น ลงแบบสบายทําประทักษณิกบัเขา 

แลวจขากกลับมาทานเดินกลับ (หัวเราะ) นี่มันไมไดเหาะไปไดนะ บังคับไมได จิตมัน
เขาถึงเฉยๆ นะ อยาไปเบงเขานะ ก็เปนอันวานีเ่ปนปติตัวท่ี 4 ถาถึงตัวนี้มันเกงมากแลว ถาเขาถึงตัว
นี้นะ เขาถึงตัวนี้นี่ จิตจะเขาสมาธิเม่ือไรก็ไดฉันเคยลอง สมัยกอนตองตักน้ําใสตุม มันกําลังเหนือ่ย 
พอวางหาบ พอวางหาบปบจบัจิตเปนสมาธิมันอยูเฉย นี่ปติมันเปนอยางนี้ ไอตัวปตินีพ่อเชามือต่ืน
ข้ึนมา จะเปนกรรมฐานถึงไหนก็ตาม เชามืดต่ืนข้ึนมานี ่ถามันนั่งแลวมันเคล่ือน หรือนั่งไมสะดวกก็



ไมจําเปนตองนั่ง นอนในลักษณะทาท่ีเราเห็นวาสบายท่ีสุด แลวจับอารมณใหมันทรงตัวตามท่ีมัน
พึงทําได ถามันทําไดถึงข้ันปติตัวนี้ วันท้ังวันมันไมข้ึน 

ตอนเชามือนะ เพื่อเปนการรักษาอารมณ พอต่ืนข้ึนมาเรานั่ง เราจะน่ังถมันอยากนั่งเราก็นั่ง 
ถาไมอยากนั่งเราก็นอน คือวาอยาไปฝนกาย อยาไปทําตามเขาพูด ไอทําตามเขาพูดนะ มันไมมีอะไร
จะดนีะ อยาลืมวาพระพทุธเจาทรงหา อยาทรมานกายท่ีเรียกวา อัตตกิลมาถานุโยค และพระพุทะเจา
ทรงหาม กามสุขัลลิกานุโยค ตัวอยากเหน็วาเขานั่งสองช่ัวโมง นั่งสามช่ัวดมง ไดนั่งนี่มันไมไดมี
ประโยชน ประโยชนจริงๆ นะ มันอยูท่ีสมาธิจิต ไอสมาธิจิตนี่เขาตองการเร็วถาเร่ิมจับพับจับภาวนา 
พอเร่ิมจับพับมันติดภาวนาเลยจิตทรงเฉยๆ อันนี้เปนฌานท่ี 2 ข้ึนไป นี่ตองถือคุณภาพ 

แตวาเชาถือ ถาเราสามารถทรงอารมณไดด ีดีจริง ๆ ถึงข้ันปติ วันนัน้ท้ังวันมันไมมีอารมณ
กุลม อันนี้เปนปติตัวท่ี 4 นะ 

ถาปติตัวท่ี 5 ท่ีเรียกกันวา ผรณาปติ ไอ ผรณาปต ิ นี่มันมีอารมณซูซาซาบซาน มัน
เหมือนกับรางกายไมมีอะไรเหลือ มันเหมือนกับลมมันออก ฟว ฟว ฟว ฟว ตอไปรางกาย มันเบา 
เบาข้ึนมา เบาข้ึนมา เหมือนกับตัวสูงตัวใหญ ไอหนานีรู่สึกวามันโต มันเหมือนกับตัวสูง แตขางลาง
จะรูสึกมันเหมือนไมมีอะไรเลยมันเหมือนจะมีแคหัว และหวัก็เบาเต็มที อยางนี้เขาเรียกวา ผรณาปติ 
คือ ปตติัว ท่ี 5 ถาถึง ผรณาปติ ก็เขาถึงสุขทันทีถาเขาถึงสุขก็เขาถึง ปฐมฌาน ทันทีเหมือนกนัมัน
ช่ัวขณะจิตเดียวนะ มันพรอมกันไปเลย พอถึง ผรณาปติ ปบ มันซาบซานจิตก็เร่ิมเปนสุข 

ไอตัวสุขตัวนีน้ะมันจะนั่งสักกี่วนัก็ไดโดยไมลุกเลย แตวาเวลาเลกแลวพอเลิกแลว มันเอา
ฉันหลนเตียงหลายหนใชไหม หลนเดยีวเพราะอะไร เพราะวาตึงขาไมออก ตึงไปตึงมา ตึงมาตึงไป 
ตึงไปหลนเตียงปง ออกพอดหีลายคร้ัง นี่เปนอันวาถาเขาถึง ผรณาปต ิ เปนปติตัวสุทาย ปตีแปลวา
ความอ่ิม มันจะอ่ิมสมบูรณแบบ 

ถาถึงปติตัวนี้แลวก็ถึงสุข สุขนี้มันสุขจริงๆ นะ วันท้ังวันนี่ ถาเราผานไปถาเราทําเวลาเชา
มือใหมันเขาถึง หรือเวลาหวัคํ่าเราทําได เราทําไดแลวกภ็าวนาใหมันหลับไป เพราะขณะท่ีหลับจติ
มันเปนฌาน ตอนเชามืดเราก็จับตอ ไดแคไหนพอใจแคนั้น อยาลืมนะ ถาหัวคํ่าไดแคนี้แลวกเ็ชามือ
จะเอแคนี้ ไอนี่ไมไดนะเปน กามสุขัลลิกานุโยค ใชไหม อารมณมันจะทรงอยูแคไหนกต็าม เรา
พอใจแคนั้น ไอตัวนี้ตัวท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เราอยานกึวามันชานะ นี่เร็วมาก นีแ่หละจะเร็วกเ็พราะ
ตัวนี้ การกาวข้ึน ถาเราเจริญ ทิพจักขุญาณ ก็ดี อภิญญา กด็ี จะดีหรือมดมัีนอยูท่ีอารมณตัวนี ้อารมณ
ท่ีพอใจอารมณในปจจุบัน สมาธิจะทรงไดแคไหนเราพอใจ เม่ือวานนี้เราทรงฌาน 4 เราก็พอใจ 4 
ถาเปนฌานโลกียเรากเ็ปนพรหมช้ันท่ี 11 ได เปนรายละเอียด 

ถาวันนี้เราทรงไดขณกิสมาธิ เราก็พอใจ ไดคุณธรรม หรือคุณสมบัติของฌาน 4 มันไมได
สลายตัว มันมีการทรงตัวเปนปกติ แตวนันี้มันได ขณิกสมาธิ ข้ึนมา มันก็เปนการแถมใชไหม 
แทนท่ีจะไปลบลางมัน แถมตัวเดิมใหมันมากข้ึนเหมือนเม่ือวานนี้เราไดบาท วนันี้ได 10 สตางค ก็
รวมกันเปนบาทสิบสตางค นี่เปนอันวา การท่ีจะทรงอารมณใหมันดี จะเปนการตัดกิเลสก็ดี หรือวา



จะเปนการทรงอารมณ สมาธิก็ดี จะฝกฝนในทิพจกัขุญาณก็ดี จะเปนอะไรก็ตาม มันก็อยูกนัในข้ันท่ี
เรียกวา ถาจะใหมันดี ใหมันเร็ว ไอคําวา ดี เขายังไมใช ไมเรียกวายงัไมใชนะ ไอคําวาดีหรือวามัน
เร็วนี่ไมใชไปเรงรัด ตองทําความพอใจในอารมณจิตท่ีมันทรงอยูในเวลานั้น เวลานัน้จิตทรงอยูใน
สมาธิอะไร แลวจิตมันสามารถจะจับวิปสสนาญาณตัวใดได เราก็พอใจตัวนัน้ และหกัหามอารมณท่ี
อยากจะกาวเกนิไปเสีย หักหามอารมณท่ีจะทรมานกายมาก ตองนั่งใหได ตองทําใหถึง อันนี้อยาให
มันมี อยางนีถ้าเจริญทิพจักขุญาณ ทิพจักขุญาณก็แจมใส ถาหากวาเจริญวิปสสนาญาณ วิปสสนา
ญาณก็ทรงตัว ทรงตัวตอนไหน ทรงเพื่อนพิพาน นี่เราพวกมโนมยิทธินะ 

แตพวกมโนมยิทธิหรือ ทิพจกัขุญาณน่ีมันไดกําไรอยูแลว วามีกําลังใจดีอยูแลว เพราะอะไร 
เพราะเราเร่ิมตน ปบเราจับพระนิพพานใชไหม ถาเราจับพระนิพพานเปนอารมณแลว เราก็เห็นพระ
นิพพานดวย ถากอนจะจบัพระนิพพานก็จับภาพพระพุทธเจากอน เม่ือจับภาพพระพุทธเจาใหได
แลวคอยจับพระนิพพาน จบัพระนิพพานใสก็ขอบารมีพระองคพาไปพระนิพพานเลย คือวาไมถึง
นิพพานไมตองไปตัดอยางท่ีหมอตัด ตัดหลนปก ไอท่ีตัดเลยกลายเปนตัดสายพานหลนใชไหม ถา
อารมณมันตัดไมได มันกไ็ปนิพพานไมได อารมณเราตัดไมได จิตกพ็อใจนพิพานไมได ถาจิตเรา
จับพระนพิพานได อารมณเราตัดไมได จติก็พอใจนิพพานไมได ถาจติเราจับพระนพิพานได หรือจิต
มันสามารถเห็นนิพพานไดนีก่ิเลสมันตัดแลวนะ กิเลสท้ังหมดมันนอนแลวนะ คือวามันจะตายมัน
จะพังหรือไมพังนี่มันเปนเร่ืองของมัน แตวาสภาวะของมันจริงๆ มันนอนไปแลว มันสงบ 

ในเม่ือสภาวะมันสงบแลวนี ่ เราถึงจะไปถึงพระนิพพานได นี่ถาเราเอาจิคจับพระนพิพานก็
ไมตองไปนั่งตัดอะไร ก็ตัวนี้เปนตัวยอด ถาจิตมันเขาถึงนิพพานไมไดสิ เราจะตองมานั่งไลเบ้ียขันธ 
5 ใชไหม แตวาถาขณะท่ีเราจับทําจิตจนชิน ท่ีจับพระนิพพานไดนี ่ ยามปกติเราจะตองมองดูคน
มองดูสัตวไวเสมอวาคนและสัตวท้ังหมดมีสภาพเปนทุกข เขากับเราก็เหมือนกัน อยาไปนึกวาไอ
บานใหญๆ รถสวยๆ มันมีสุข ฮี หมอไมไดความ ไอตําแหนงพลเอา มันไอแคนัน้แหละใชไหม พล
เอกมันกพ็ลออก ฮึ หมอไมเคยไดปริญญา แตกูไดปริญญาไมเคยโก ดีกวามัน ดีกวาชาวบาน
ชาวเมืองธรรมดา ไดปริญญามาแลวเปนอยางไรบางละ มันสุขหรือมันทุกขละ อึ แบกรึ ไอแบบ 
หนอยดันแบกมานะเขาไปดวยนะซิ ไดรับปริญญาใหมๆ กูโกบรรลัยเลย ฮึ ใชไหม ฮือ 

เปนอันวา โกคือวาโกบรรลัยไมใชโกดี โกตัวนี้มันเปนตัวมานะกิเลสมันไมใชของดี รวม
ความวา ถาเราจะทรงจิตของเราใหถึงท่ีสุด วันนี้เราไมไดเทศนกันเร่ืองประโยชนของอะไรท้ังหมด
หรอก ตองการประโยชนความเขาใจอยางเดียวนักปฏิบัติท้ังหมดนีย่ังเอาดีกันไมไดเลย เพราะวาไม
เจาใจ เอะอะกข็อนั่งหลับตาขอนั่งหลับตามันไมไดเกิดประโยชน ถาไมเขาใจเราหลับไปเทาไหรมัน
ก็หลับเร่ือยประเดีย๋วขอฝกไปโนนขอฝกไปนี่เราเขาใจแลวหรือยัง ถาเราไมเขาใจฝกเทาไร มันกไ็ม
ไปไหน ถึงแมวาจะไดอภญิญามันก็ลงนรกอยาง พระเทวทัต พระเทวทัต ลงนรกน่ีเพราะไมเขาใจ 
ทานได อภิญญา 5 คือ เหาะเหินเดินอากาศไดเนรมิตอะไรตออะไรได สามารถไดทิพจักขุญาณมีตา
ทิพย มีหูทิพย มีฤทธแสดงฤทธ์ิได ไดเจโตปริยญาณ สามารถรูจิตใจตวัรูจิตใจคนอ่ืนได ได ปุพเพนิ



วาสานุสสติญาณ ระลึกชาตไิดท้ังหมดนะไดหมด แตวามันไดกไ็ดแตวาไดดวยกําลังสัญญามากกวา
ปญญา 

นี่อาศัจขาดตัวปญญา มันไดตัวนีเ้ขามาแลวก็เกดิความทะนงวา เราเปนมีผูมีฤทธ์ิ ตอไปก็
เลยอยากจะปกครองพระแทน พระพุทธเจา หรือ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอรหันตช้ัน
ผูใหญท่ีมีอยู ท้ังหมดนะ ไมมีใครเขาอยากปกครองพระแทนพระพุทธเจา แต พระเทวทัต อยากจะ
ปกครองพระ จึงไดขออนุญาตขอพระพุทธเจาอยากจะปกครองสงฆนี่ใชไหม เพราะไมมีความเขาใจ 
ไมมีขาดปญญามีแตสัญญา คิดวามีฤทธ์ิแคนั้นนะเกง ลืมไปวา พระอริยเจานะเขามีฤทธ์ิดีกวานัน้ แต
พระอริยเจาทุกองคไมตองการปกครองสงฆ พระเทวทัต ตองการปกครองสงฆ นี่แหละขาดศีลขาด
ปญญา 

นักปฏิบัติทุกคนนะ อยาไหมุงแตหลับตาเปนสําคัญ มุงแตหลับตาไมชาก็พัง ไมชาก็ไอตัว
มานะกเิลสถือวาฉันดกีวาเธอ เธอสูฉันไมได ฉันสวางกวาเธอฉันแจมในกวาเธอ ฉันคลองกวาเธอ 
ตัวนีแ้หละตัวลงนรก มันเปนตัว มานะกิเลส มันถือตัวถือตน เปนกิเลสท่ีหยาบท่ีสุด อันนีพ้ระ
เจาอยูหวัทานเขาใจ ทานบอกไอกิเลสตัวนีแ้หละครับหลวงพอ มันเปนกิเลสท่ีเลวท่ีสุด แลวก็หยาบ
ท่ีสุด แลวทานก็หันมาถามวาใชไหม ทานสอนเราถามวา ใชไหม (หวัเราะ) บอกวา ใช ถามวารูแลว
ถามทําไม ทานบอกนึกวาหลวงพอวาใช ก็เลย บอกถาอาตมาวาไมใชอาตมาก็ไปอยูกับ เทวทัต ไอ
ตัวนี้ตัวรายกาจท่ีสุดก็บอกทาน ครับนี่ไอตัวนี้เปนตัวใหญ ทีนี้นักปฏิบัติทุกคนท่ีทําแลวครูเขาสอน
แลว เขาแนะนาํแลว เราก็ตองสรางความเขาใจ 

พระพุทธเจาบอก อัตกขาตาโร ตถาคตา ตถาคต เปนแตเพยีงผูบอกเขาบอกแลวไอดีหรือไม
ดีเดนหรือไมเดน แจมใสหรือมแจมใสมนัอยูท่ีเราไมไดอยูท่ีครู นี่เรายังนึกวา ตองอาศัยครูในชาตินี้
ท้ังชาติเอาดีไมไดหรอก เพราะเราไมสามารถจะทําตัวของเราใหดีได ครูคนไหนเขาจะชวยได ถา
เขาขวยไดพระพุทธเจาเอาคนไปพระนิพพานหมด ไอตัวท่ีจะชวยตัวเองไดก็คือใหมีความพอใจ
ตามท่ีพูดเม่ือกีน้ี้ 

1.   ตัด อัตตก็ลมถานุโยค  เวลาทําอยาต้ังเวลา ไอเร่ืองตัวเวลานีเ่ปนเร่ืองของผูทรงฌานเขา 
แลวผูทรงฌานนี่เขายังตองต้ังเวลาตามท่ีมันสมควรแกรางกาย เขาสามารถจะต้ังเวลาไว 9 วัน 10 วัน 
กี่เดือน กี่ปก็ได แตรางกายมันทนไหวไหม เขาตองดูกายกอน อยางพระท่ีเขา นิโรธสมาบัติ นะ ทาน
จะเขาไดไมเกนิ 15 วัน ความจริงจะอยูดวย ธรรมปติ กีสิ่บปก็ได แตทวาตองอยูกันอยางไมออกเลย 
ถาอยูกันอยางเปน 9 ป 10 ป แลวไปตั้ง 9 ป 10 ป นี่ตองอยูกันแบบไมออก คือใหมันหมดอายไุปเลย 
อยางนี้รางกายมันไมเปนไรหรอก ถาถอน ธรรมปติ เม่ือไร ก็เดินไมไดเม่ือนั้น องคนัน้นะใชไหม 

ทีนี้การอยูดวย นิโรธสมาบัต ิก็คืออยูดวยอํานาจ ธรรมปต ิอยูดวย ธรรมปต ิคืออะไร ปตินะ
มันอ่ิม คือ อ่ิมในธรรม รางกายมันจะสมบูรณทุกอยางแตวาถอด นิโรธสมาบัติ ไอนิโรธนะ เขา
แปลวาดับ มันดับเวทนาท้ังหมดและจิตกเ็ต็มในอารมณของธรรม มันอยูอยางเปนสุขพอถอนพัน 



รางกายตองการอาหารเลย เพราะมันขาดมา มันตองอยูกนัไมเกนิ 15 วนั พระพุทธเจาทานใหอยูแค 
15 วัน คือ อยูสุขวิหาร อยูแค 15 วัน 

นี่เปนอันวารางกายตองการอาหาร จะตองหาวาใครเขาจะใหเราบาง ใครท่ีไหนเขาใหเรา 
พอรูวาเขาใหเรา ถาอยูไกลรางกายมันเดินไมไหว ฝนเปน อัตตกิลมถานุโยค เปนการทรมานตน ก็
ตองเหาะไป ไอเร่ืองนั้นขอตัด เปนอันวาถึงแมแตผูทรงฌานนี่ เขาก็ตองทรงฌานต้ังเวลาตามท่ี
รางกายพอจะทรงไดในแบบสบายๆ เขาอาจจะต้ังไว 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง เปนเร่ืองสบาย
ของเขาถาเขาต้ังไว 2-3 ช่ัวโมง บางทีเขาเลิกมาแลวขาเขาเหยยีดไมออก เขาก็ตองลดลดแคสบาย 
เทาไรมันออกแลวสบาย เขาตองทรงตัวเขา นี้ถาพูดถึงฌานกียไมได อภญิญา นะ ถาพวกได 2 ใน 3 
5 ในวิชชา 6 เขาจะรูวาตอนนี้รางกายในเวลานี้วันนี้มันจะทรงไดกีน่าที นี่จะพอเหมาะไหม เขาจะต้ัง
เวลาไวเทานั้น ถามันสามารถจะทรงไดแค 6 ช่ัวโมง เขาจะต้ัง 6 ช่ัวโมง ต้ังนะไมตองไปต้ังนาฬกิา
ปลุกกร้ิงนะ 

ถึงเวลาสมาธิมันตัดเองโดยอัตโนมัติ มันตัดถอนตัวมันเอง นี้อาการทีจ่ะดนีะทุกคนนะท่ีนั่ง
กันอยูท่ีนี่ท้ังหมดนี่นะ การจะทรงตัวใหดมีีคนปรารภอยูเร่ือยทําไมจะสวางไมสวางไอแบแบบนี้ใช
ไมได ก็ตองขอตัดสินวาใชไมได อารมณแบบนี้ยังเลวมาก ท่ีเลวก็เพราะวายังมี กามสุขัลลิกานุโยค 
ตัวท่ีพระพุทธเจาหามอยูในใจ ถาตัวนีย้ังมีอยูเพียงใดความเลวของเรายงัไมส้ินสุด 

แลวก็ประการท่ีสอง เราทําสูเขาไมได ต้ังเวลาใหมันมาก สูมันใหหนักเขาทําหนึ่งช่ัวโมง 
เราทําสองช่ัวโมง เขาทําสองช่ัวโมง เราทําส่ีช่ัวโมง ตัวนีก้็เปนตัวเลวอีกตัวหนึ่งท่ีเรียกวา อัตตกิลม
ถานุโยค เปนการทรมานตน ท้ังสองอยางนี้ถายังมีในจติของใครก็ตาม จะเอาดีไมไดเลย นี่สองจดุนี่ 
พระพุทธเจาหามเอาจิตเขาไปแตะตอง อารมณท่ีจะทรงใหดจีริงๆ ขอยอนตนอีกนิดหนึ่ง นัน่ก็คือให
มีความพอใจในอารมณท่ีทรงอยูในปจจุบัน อารมณท่ีทรงปจจุบันมันจะดี วันวานนีมั้นแคโนน วนันี้
มันแคนี้ จะแคไหนก็ตาม ใหมีความพอใจอารมณท่ีจะทรงในปจจุบันเปนปกติวา ปจจุบันนี้ เวลาท่ี
เราทรงอยูเปนสมาธิมันอยูในข้ันไหน 

ขอยอนกลับไปตนท่ีพูดมา ตนมันอยูในข้ันขณิกสมาธิ รักษาอารมณไดนิดหนึ่ง จิตก็นึก
เร่ืองโนนเร่ืองนี้เขามาแทรก พอนึกข้ึนมาไดวา อาว จติมันนึกเร่ืองโนนเร่ืองนี้ไปซะแลว ก็เร่ิมจบั
ตนใหม จับตนใหมประเดีย๋วมันกไ็ป เดีย๋วไปพอรูตัวดึงเขามาใหม แตนี้ถาวันนัน้มันไดแคนี้ เราก็
พอใจแคนี้ อยาทําจิตใหมันกลุมเวลาจิตกลุมมันถอยหลัง คือวาพอใจในอารมณปจจุบัน 

แตวาประการที่สอง ถาในขณะนั้นจิตมันเขาถึง อุปจารสมาธิ เพียงถาจิตเขาถึงสุขนี่ ถาถาม
วา เปนอุปจารสมาธินานไหมนี่ไมไดเร่ืองนะ มันปร้ืดเดยีวเขาถึง ปฐมฌาน เลย พอเขาถึง ผรณาปติ 
ปบ มันก็ตัดเขาถึงสุข แตวาตอนนั้นมันยังพวงสุขอยูใน ปฐมฌาน มีองค 5 นี่ มีวิตก วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตา แตวา ปฐมฌาน นทีรงอารมณครบ 5 ฉะนัน้จิตถาทรงอยูใน ปฐมฌาน มันก็มีท้ังปติ มีท้ัง
สุข ครบถวนใชไหม มีท้ังปติดวย มีท้ังสุขอยูดวย ฉะนั้นปฐมฌาน จะมีความอ่ิม และสุข 



ตอนนี้ ถาเราจะมาเทียบกับสุขของเราในชีวติเทียบไมไดเลย หาไมพบหรอกไปถามหลายๆ 
องค ไปถาม หลวงปูคําแสน ถามหลวงปูจะอธิบายไดไหม พูดหรือเขียนไดไหม ไดตัวสุขตัวนีน้ะ 
ทานก็ถาม มาถามแลวทําไดไหมละ บอกผมทําไมไดนะซิ อธิบายออกมาใหมันเหมือนไมไดใชไหม 
ทานก็บอก ไมได เหมือนไมไดจริงๆ เราจะพูดหรือวาเราจะเขียนคอยๆ เขียนอธิบายใหอารมณมัน
คลายคลึงใชถอยคําใหเหมือนกับความสุขจริงๆ มันไมมี 

ฉะนั้นหากวาทุกคนทานท่ีปฏิบัติในข้ันสุกขวิปสสโกก็ด ี ในข้ันวิชชา 3 ก็ดใีนข้ันของ
อภิญญาก็ดี กจ็งถือพุทธภาษิตท่ีพระพุทธเจาบอกวา อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนแลยอมเปนท่ีพึ่งของ
ตน โก หิ นาโถ ปโร สิยา บุคคลอ่ืนใครเลาจะเปนท่ีพึ่งได อัตตนา หิ สุทันเตนะ  ถาเราฝกฝนตนของ
ตนดีแลวไซร นาถังลภติ ทุลภัง เราจะไดท่ีพึ่งอันบุคคลอ่ืนพึงไดโดยยาก 

นี่หมายความวา เราจะดีหรือไมดีนี่ ถาใจเรายังเกาะอยูท่ีครูแลว ไมมีทางไดดีละ อะไรก็ตาม
ใหครูแก อะไรก็ตามใหครูชวย ผลท่ีสุดเราไมมีความสามารถเลยแลวครุท่ีไหนเขาจะตามแกตาม
ชวย ไมมี ยิ่งครูอยางพระพุทธเจาทานเทศนท้ิงใชไหม 

เคยเหน็พระพทุธเจาเทศนซํ้าไหม  มีเทศนซํ้าอยูรายเดยีว พระพุทธเจาคือ เปสการีธิดา คือ
วาตอนตน ทานไมไดไปเพื่อ เปสการีธิดา ถาคร้ังแรก 3 ป กอนโนน ถาไปเพื่อ เปสการีธิดา ทานไม
ไปอีกหรอก พระพุทธเจาไมมีเทศนซํ้ารอย ท่ีไปซํ้าเพราะวาปแรกทานเปนแตเพียงวา ไปเพื่อ
สงเคราะห ชาวอาฬวี ใชไหม 

เม่ือทานไปนั่งปุบ อยูเขามาใสบาตร ทานฉันขาวเสร็จแลวก็นั่งลอม เดก็หญิงคนน้ีอายุ 13 ป
ก็นั่งอยูดวย พระพุทธเจาทรงเทศนวา พวกเธอท้ังหลายชีวิตเปนของไมเท่ียงแตความตายเปนของ
เท่ียง เธอท้ังหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงสรางความดี วันนั้นทานเทศนขันธ 5 แคนี้ ขันธ 5 ทาน
เทศนแคนี้ แลวก็ใหต้ังอยูในศีล 5 และมีความกตัญู ทานเทศนนดิเดยีว ถาเขียนก็ 2-3 บรรทัต ทาน
ฉันขาวแลวทานเทศน ทานกก็ลับ 

พอกลับแลวปรากฏวาผูใหญทุกคนท่ีนั่ง พอพระพุทธเจาไป ทานกลุ็กแกก็ลุกข้ึน เทศน
พุทธเจาหลนหายหมด ติดไปคนเดยีว คือ เปสการี ลูกสาวนายชางหก เธอจาํไดแลวก็นั่งนกึ
พระพุทธเจา ไมใหประมาทในชีวิต ชีวิตเปนของไมเท่ียง ความตายเปนของเท่ียง จงมีความกตัญุ
รูคุณ จงเปนผูทรงศีล 5 บริสุทธ์ิเธอก็ทรงศีลหาบริสุทธ์ิ 

แตวาพอสามปผานไป เปสการีอายุยาง 16 ป พระพุทธเจาเห็นหนาเธอ เอะ นกึ ทานกแ็ปลก
ใจวาทําไมเดก็คนน้ีทําไมตรงในชวยพระญาณ ทานก็รู ออ ตอนสายวันนี้จะตาย ดังนั่งทานจงึดู
ตอไปวา ถาจะตาย ถาเราไมชวย เธอจะมีคติแนนอนไหม ไอคําวาคติแนนอนนี่ มันตองไมลงนะ ข้ึน
เลยนะ ข้ึนสวรรคแลวไมกลับถอยหลังมาลงนรก มาลงอบายภูมิ จึงจะมีคติแนนอน ตองไปตอง
อยางนอยต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป ทานก็ทรงทราบวา ถาเราไมชวยเธอ เธอจะมีคติไมแนนอน ถา
เราชวยเธอ เธอจะคติแนนอน แตการชวยเธอจะชวยแบบไหน ก็ทรงทราบดวยอํานาจพุทธญาณวา 



ถาเราถามปญหาเธอ 4 ขอ เธอตอบถูกเราใหสาธุการ 4 คร้ัง เธอจะเปนพระโสดาบัน จึงไดเสดจ็ไป 
ขอเลายอ เหลือเวลาอีก 6 นาที 

เปนอันวาเม่ือไปแลว เม่ือชาวบานเขามาหมด เธอยังไมมา ทานก็ยังไมยอมเทศน พอเธอมา 
ทานก็เรียก ไอคําวาเรียกนีม่ไดเรียกหรอก มาทีหลังกน็ั่งทาย ทายแถว พระพุทธเจาก็มองหนาเธอ 
พอมองหนาปุบเธอก็ทราบทันทีวาพระพุทธเจาตองการใหเขามาใกลว เธอจึงคลานเขามาใกล พอ
เขามานั่งใกลๆ  พระพุทธเจาก็ทรงถามวา ภคิหิ ทานใชศัพทนีเ้สมอนะ ดูกรนองหญิง ตถาคต
อยากจะทราบวา เธอมาจากไหน 

เด็กหญิงตอบวา ไมทราบพระเจาคะ 
ทานถามวา เธอไมทราบรึ 
เธอบอก มไทราบพระเจาคะ 
ทานถามวา เธอไมทราบรึ 
เธอตอบวา ทราบ พระเจาคะ 
ทานถามวา ทราบรึ 
เธอตอบวา ไมทราบพระเจาคะ 
นาตบใหฟนรวง (เสียงญาติโยมหัวเราะ) ชาวบานก็โมโหวา อีเดก็เปรตเสียงยังไมพนกล่ิน

น้ํานมมาลอเลียนพระพุทธเจา 
พระพุทธเจากท็รงโบกพระหัตถ บอก ชากอนเขายอมมีเหตุมีผล ก็หนัไปถามใหมวา นอง

หญิง มีตถาคตถามเธอวา เธอมาจากไหน เธอตอบวา ไมทราบนี่หมายความวายังไง 
เธอก็ตอบวา ในการมาของหมอมฉันท่ีมาจากบาน มาเฝาพระองคนี่พระองคยอมทราบดวย

อํานาจพุทธญาณ แตคําถามนี่ ไมไดถามจดุนี้ ถามวากอนท่ีจะมาเกิดท่ีนี่ มาจากไหน อันนี้หมอมฉัน
ไมทราบพระเจาคะ 

ทานยกมือสาธุ ผูใหญนั่งตาปริบๆๆ ผูใหญแบบนี้นะ ทานถามวา ท่ีถามเธอวาเธอจะไป
ไหน เธอตอบไมทราบเพราะอะไร 

เธอก็ตอบวา การที่มาจากบานและจะไปโรงทอหูกของพอ พระองคยอมทราบดวยอํานาจ
พุทธญาณ แตคําถามไมไดหมายถึงอยางนัน้ ถามวาตายแลวจะไปไหน หมอมฉันไมทราบวา วาตาย
แลวจะไปสวรรคหรือไปนรก 

พระพุทธเจากย็กมือสาธุ แลวทานถามวา เธอไมทราบหรือท่ีเธอตอบวาทราบนั่น 
หมายความวายังไง 

เธอตอบวา ท่ีตอบวาทราบ ก็เพราะทราบวาจะตองตายแน ชีวิตนี่ท่ีพระองคเทศนแลว 3 ปนี้
ยังจําได แลวรูตัววาจะตองตาย 

พระพุทธเจาถามวา ท่ีฉันถามเธอวาขอท่ี 4 วาเธอทราบหรือ เธอตอบวาไมทราบหมายความ
วายังไง 



เธอก็ตอบวา ไอคําวา ไมทราบก็หมายความวา ตายนะ ทราบวามันจะตองตาย แตวาเวลาท่ี
จะตายและอาการท่ีจะตายน่ีมันไมแน หมอมฉันไมทราบมันจะตายเชา ตายสาย ตายบาย ตายเท่ียง 
ตายกลางคืน ตายกลางวนั ตอนดึกๆ ตอนสวางมันไมรูนี่ ไมรูเวลาตาย และไมรูอาการของความตาย 

พระพุทธเจายกมือสาธุ 3 คร้ัง เธอดีใจกไ็ดเปนพระโสดาบัน 
วันนัน้พอไปถึง กวาจะไปได เธอกรอดายแลวก็มาฟงเทศนพระพุทธเจาก็สายมาก ทานพอ

ต้ังทาทอหุกคอยลูกสาวอยูหวิ ไอมือซายกจ็ับฟม มือขวาก็คือกระสวย ต้ังทาหลับ แตจะกรนอยางตา
แดงหรือเปลาไมรู ใชไหม มันหลับอยูแตวาใจมันต้ัง มือมันต้ัง ใจต้ังทาจะฟุงกระสวย มือจะกระทบ
ฟม พอลูกสาวเดินไปไมทันสังเกต ก็เอาตัวไปกระทบ ปลายฟมเขา ฟมก็ไหว ไหวทานพอต้ังใจกอน
จะหลับ คิดวา จะฟุงกระสวยแลวก็จะกระทบฟม มือมันก็พุงปร้ึด พุงแรงเกนิไปกระสวยเลยไปถูก
อกลูกสาวลมลงขาดใจตาย ทานพอเหน็ลูกสาวขาดใจตายก็เลยไมตองหิว ไมตองกินนะขาว รองไห
แรง ทําเนปนกิจลูกสาวเสร็จก็ไปเฝาพระพุทธเจา ลูกสาวนะตายแลวก็ไปช้ันดุสิต พอไปเฝา
พระพุทธเจา 

เม่ือไปเฝาพระพุทธเจา แกยังไปรองไห พระพุทธเจาบอก พราหมณแกรองไหเพราะลูกเมีย
ของแก แบบนี้มานับอัตภาพไมถวน ถาถือเอาน้ําตาของแกท่ีไหลอยู รองไหเพราะลูกเมียตายใน
สภาพอยางนี้ มันมากกวาน้ําในมหาสมุทรท้ัง 4 รวมกันนะ มันเกิดไมรูกี่อสงไขยกัปแลว ไอลูกไอ
เมีย ตายแบบนี้เร่ือยนะ โดยเฉพาะพระพุทธเจาเทศนแบบนี้ก็เลย บอกวา เธอจะไปสนใจอะไรกับ
ความตายของชีวิต ในเม่ือชีวิตของทุกคนมันจะตองตาย เธอจงมีความเขาใจในธรรมพระพุทธเจา
ทานทรงเทศน อนัตตลักขณสูตร คืออนัตตา ความไมเท่ียงการสลายตัวพอจบพราหมณเปนพระ
อรหันต 

เอะ พอเกงกวาลูก พอเปนอรหันตไอเพราะฆาลูกตายนะ ใชไหม นี่ใครอยากจะเปนอรหันต
ก็ฆาลูกซะ (เสียงญาติโยมหัวเราะ) เปนอันวาตอนนี้เราก็จบกนันะ จบกันเพราะวา คืนวันนี้คงไม
เหมือนวาน ฮึ แตวา เนื้อเร่ืองวานมีไหมทองเร่ืองใจความใหญเบ้ืองตนนี่ทานเปล่ียนของทานนะแน
ไมรุจะเอาเร่ืองอะไรแลวฉันไปนอนฉันกน็ึกไมออก พอดีไปหา พระมหากัสสป นะ ทานมา วนันี้
พูด แตฉันคงพูดไมเหมือนวานนี้  เออ ตนเหมือนซิ ตอนตนนะเหมือนโยงไปโยงมาไมเหมือน แตวา 
หา (เสียงญาติโยม ฟงไมถนดั เร่ืองท่ีเราปรารภกันอยูเม่ือกี้นี้) หลวงพอตอบ เอ็ง อยาไปปรารภอะไร
เขาซิ ปรารภทานก็เอาเร่ืองนัน้แหละ 

(ญาติโยมหวัเราะ) เอา เปนอันวาตอนนี้จบกันไป เอา ญาติโยมท่ีมานี่มาเพ่ือะไรกนับางละ 
(เสียงนาฬิกาปลุกดัง) เอา พอดี 
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(ฟงไมชัด) พอไปถึงปฐมญาณยังทําไมได ตองไปทํามาใหไดแลวจึงจะมาสอนตอ เร่ือง
สนอซํ้าไมมี การสอนตอเพราะวาอะไร เพราะวาเขาตองการเอาจริง 

ท่ีเขาฝกฝนมาได มันก็นานหนอยนะ ก็นาน กวาจะไดกแ็ยเหมือนกนัไอท่ีนานท่ีไมไดอะไร
เลยก็มี แตวาพวกญาณเขาไดกัน แตท่ีไมไดนี่กเ็พราะวาวิชชาสามกับอภิญญานี่ทํายาก ก็รุนกอนเขา
ยังสอนแบบเกากันอยู กแ็บบเกานั่นมันแบบพ้ืนฐานใหญ มันมีความจําเปน ไอแบบเกามันเปน
พื้นฐานของอภิญญา 6 ไอแบบสอนแนะวิธีแบบยอแบบนี้ไมมี ของเรานะก็สอนกนัตามแบบเดิม 
แลวกก็ําลังใจของคนสมัยนัน้ ถาพูดถึงนพิพาน ฉะนั้นเขาก็ไมรูเร่ืองเหมือนกนั เพราะวาอารมณคน
รักนิพพานนี่มันมีนอย มีเหมือนกันไมใชไมมี ถาไมมีก็ไมมีพระอรหันต ประเทศไทยเรานีไ่มเคย
ขาดพระอรหนัตมาเลย ต้ังแตสมัยพระพทุธเจาทรงอุบัติข้ึนมา เม่ือพระพุทธศาสนาเขาถึงประเทศ
ไทย ก็เร่ิมมีพระอรหันตมาต้ังแตตอนตน จนกระทั่งปจจุบันยังไมเคยขาดพระอรหนัต แลวก็ถาเรา
เคยถามพระองคไหนใชพระอรหันตไหมละ ก็ไมมีท่ีบอก ไมมีองคไหนทานบอก 

และถาขาดพระอรหันต พวกเราเวลานี้เราก็ไมสามารถจะทรงธรรมะระดับพระอรหันตได 
เพราะวาทรงธรรมะระดับพระอรหันตนี่หมายความวา มีความรูระดับพระอรหันต วาท่ีเปนพระ
อรหันตนี่จะทําอยางไร เราจะเปนพระอรหนัตหรือไมเปนนี่เปนนี่ก็เปนเร่ืองของเรา แตวาการศึกษา
ใน พระไตรปฏก 3 นี่ ถาเราขาดพระอรหนัต พระไตรปฏก 3 ไมมี คือในประเทศไทยเรายังมี พระ
ไตรปฏก ครบ 3 ใชไหม มี พระวินัยปฏก พระสุคตตันตปฏกพระอภิธรรมปฏก แลวใน พระ
ไตรปฏก ทานบอกวา ถาท่ีใดยังมีมรรค 8 อยูท่ีนัน้ยอมมีพระอริยเจาอยูจริง แลวก็ในพระไตรปฏ
กถึงการศึกษาเพื่อมรรค 8 ในประเทศไทยเรา ก็ยังศึกษากันไมขาด นัน่ก็เปนอันวาประเทศไทยเราก็
ไมขาดพระอริยเจา 

ท้ังนี้เพราะอะไร ปจจัยท่ีฉันศึกษานี่ ปจจัยสําคัญของฉันจริงๆ นี่คือ พระโพธิสัตว เตรียม
เพื่อความเปน พระโพธิสัตว แตก็ดานวปิสสนาญาณนี่พระโพธิสัตวทานก็รูสึกวาเบาไปหนอย ท่ี
เวลาพวกเราทําสมาธิจบ อรูปฌาน ทานกส็งใหไปหาพระอีก 10 องค ใหไปหาดู ทีนี้ทานบอกไปหา
พระองคนั้นนะ แลวทานไมบอกองคท่ีสอง ไปหาแลวกส่ั็งกําหนดใหไปอยูกีว่ัน ไมนอยกวาเทานัน้
วันพอเราไปถึงมารูทีหลังวาท้ัง 10 องคนะเปนพระอรหนัตหมด รูตอนไหมรูไหม รูตอนทานตาย 
มารูถึงตอนดีไง ตอนทานตายเปนยังไง ปรากฏวาท้ัง 10 องคนี้กอนจะตายบอกเวลาตายหมด บอก
เวลาลวงหนาเสร็จแลว เวลาใกลตาย เขาจะส่ัง ส่ังคนใหมาบอก แตส่ังคนเฉพาะพวกเราลูกศิษยทาน
ท่ีทานเห็นวา พอจะรับฟงทานได คนท่ีพอรับฟงทานไดนี่ทานจะสอนเฉพาะ ศีล สมาธิ ปญญา 
เพราะในระยะทานจะตายนี่ ทานไมสอนอยางอ่ืน จะสอนศีล สมาธิ ปญญา ทานจะไมสอนอยางอ่ืน 
สอนใหหนักแนนในดานถือศีล สมาธิ ปญญา แลวก็มักไปลงทายดานศีล สมาธิ ปญญา ทานก็วา
เร่ือยไปในสังโยชน ทานมักจะย้ํามรรค 8 สังโยขน ทานสอนอยูแคนี้ แลวก็สังโยชนนี่ทานสอนเกง



จริง พระนี่นะ ทานเกงจริง แตถาเราไปถามทานเลนๆ อยางนี้ทานก็ไมเอาดวยหรอก แตถาเราไป
ถามทานเพื่อเอาจริงนี่ ทานพอรูใจเรา 

ถาเราตองการจะรูวาพระองคนั้นไดอันดับไหน ไปถามสังโยชนทาน ทานก็รู เราจะเขาใจ
หรือไมเขาใจ ก็สงเดชไปตามเร่ืองตามราว ถาเรามีความเขาใจจริงๆ เขาจะบอกสังโยชนเทาท่ีทาน
ทําได เพราะวาฐานทานรับไดแคไหน อันนั้นเหมือนกัน ทานไมบอก ถาเราขอศึกษาสังโยชน 10 วา
การตัดสังโยชน 10 ปฏิบัติยังไง เขาจะสอนเราแคทานทําได สังโยชนนะมันมี 10 ถาทานเปนพระ
โสดาบัน สกทิาคามี เขาจะพูดสังโยชน 3 ถาทานเปนพระอนาคามี นี่สังโยชนแค 5 ถาเปนพระ
อรหันต ถึงพูดสังโยชน 10 แตถาเราไมเขาใจเลยมาฟงแบบนีแ้ลวไปลองถามม่ังก็ไมมีผล ก็ไม
เหมือนก็รู รูวาเอาจริงหรือไมเอาจริงถาหากวาเขาพดูได พระอนาคามี พูดถึงเร่ืองสังโยชนถึงขอหา 
ถาอยางนี้พูดไป 3 เท่ียว แลวเขาหยุดนี่ แสดงวาเขาไดเทานั้น นี่คือการบอก ถาเราไปถามเฉยๆ โดยที่
เราไมเขาใจ เพียงแครับฟงไปอยางนั้น ถาทานพูดตามหลักวิชาอาจจะพูดสัก 10 กไ็ด เขาพูดตาม
หลักวิชา วาตามพระไตรปฏกกวาอยางนี้ เขาจะพูดถึงหลักวิชาโดยไมพดูถึงอารมณ 

ทีนี้การอธิบายสังโยชน ตามท่ีทานไดพดูถึงอารมณ ไมใชตามหลักวิชาไอหนังสือนะยดึ
เปนหลัก แตทวาอารมณท่ีปฏิบัติเขาถึงจริงๆ มันคนละอยางอารมณเม่ือเขาทรงเปนพระโสดาบัน 
อารมณมันเปนอยางไร อารมณเม่ือเขาถึงพระสกิทาคามี อารมณเปนอยางไร ตรงน้ีตองอธิบาย
ละเอียด อารมณท่ีเขาถึงพระอนาคามีเปนอยางไร อารมณก็ถึงพระอรหันตเปนอยางไร ตรงนี้ทาน
อธิบายละเอียด แตวาเราหาหนังสืออานไมได ถาอยางนีแ้สดงวาทานผูนั้นทรงอารมณไดขนาดนัน้ 

แลวทีนี้ 10 องคท่ีวาเม่ือกี้นี ้ กอนท่ีทานจะตายคือกอนตายหลายๆ เดอืนนะไมใชสองสาม
วัน ทานเรียกไปพบเพ่ือท่ีจะส่ังสอน สอนบารมี สอนถึงการละสังโยชน สองขอ สามขอ วันไหน
ยากก็สอนขอเดียว วนไปวนมา ไมถึง 10 ขอ พอสอนไมถึง 10 ขอ เราก็เลยสงสัย พอเราสงสัย เรา
นึกในใจวา เราสงสัย ทานเลยบอกไมตองสงสัยนะ เฉยๆ นะ ไมตองสงสัยใหเฉยหามพดู พอจะ
กลับถามวาไงรูไหม ทานส่ังวาไง ถาฉันยังไมตาย หามแกพูดเด็ดขาด  แกก็บอกเวลาตายเสร็จ วันท่ี
จะตาย เวลาเทาไหร อาการตายไมตองหวงหรอกนะ อาการตายน่ีปกติ คือวามันเหมือนกับคนหลับ 
คอยๆ เฉยๆ แลวกอนจะตายทานวา จะถึงเวลาไมพูดหรอก 4,5 ช่ัวโมงเหมือนกนัหมดนะ ทานจะ
หมดนะ ทานจะบอกเหมือนกันหมดวาต้ังแตตอนเชา บางทีทานอาจจะบอกกอน จากวันนี้อีก 3 วัน
นะ ต้ังแตเวลานั้นไปถาจะพูดก็พูดต้ังแตเชา พอถึงเวลานัน้ ๆ แลวไมพดู พอถึงเวลานั้นอยาไปถาม
ทานไมบอกนะ ตอนเฉยนี่เราแชจิตสงอารมณเขาฌานและวิปสสนาญารสงมากจะเขาฌาน เพราะ
วิปสสนาญาณนีมันทรงตัว ท่ีใชฌานเพราะอะไรเพราะเปนการระงับทุกขเวทนา พระอรหีนตเจบ็
หรือ พระอรหนัตไมเจ็บหรอกอัลเซเซ่ียนนะ ครางออย ทานก็เจ็บเปน ใชไหม 

แตวาเวลาท่ีทานจะเทศนสงเคราะหเรานี ่ ไออาการเจ็บปวยทานเอาท้ิงไวสวนหน่ึงกอน 
ไมใชโยนท้ิงไปท่ีไหนนะ ทานระงับอารมณของทาน คือวาไมทําอารมณของทานใหวุนวายใน
ความเจ็บปวย มันจะเจ็บก็เจบ็ มันจะปวยก็ปวย คือมันจะเจ็บหรือมันจะปวยก็ชาง ใหเราตัดอารมณ



ความสนใจ มุงจิตธรรมะอยางเดยีวถาจิตมุงธรรมะอยางเดียวแลวละก็ทานก ็ ไอความเวทนามันข้ึน 
ก็เหมือนกับไมมีใชไหม ในเม่ือมันเหมือนกับไมมีแลวก็พูดไปตามเร่ือง แตความจริงพูดนะ ทานก็
เจ็บก็ปวย  ไมใชไมเจ็บไมปวย แตวาทานไมสนใจความเจ็บปวย ทานมุงเฉพาะธรรมะ ในเม่ือมุง
เฉพาะธรรมะจิตก็สบาย 

ถาไปจับเอาเวลาจะตายนี่ไมตองอุบัติเหตุนะ คนธรรมดามันกจ็ับไมไดเพราะวาทุกขเวทนา 
มันมาก ท่ีเขาฝกทําสมาธิวิปสสนาญาณกนันี่ นี่ไอตัวนี่ มันจะเปนกุศลจริง หมายความวา ไอการฝก
สมาธิวิปสสนาญาณน่ี ก็ไมใชวาจะไปเอาดเีฉพาะท่ีตอนนั่งสงัด ถาเอาดีแตตอนนั่งสงัดก็ไมมีทางได
ดีหรอก มันตองดีกันตลอดวันนะโยม หือ ตอนดาก็ดี ดอีะไร ถามดีอยางไร กูโดนดา มึงได มึงด ีกู
ดาไมได ของกูนี่หวา กห็มายความวาอารมณมันจะตองดี ดีตอนไหนละ 

ถาเราดีตลอดไมได ก็ตองดีตอนเชามืด แลวก็ดกีอนหลับ 2 จุดนี่เปนเร่ืองสําคัญ ดีตอนเชา
มืดนี่ เชามืดเม่ือต่ืนข้ึนมาแลว แลวก็ตัดสินใจต้ังใจไวกอนวาวันนี้ท้ังวันเราจะไมยอมใหศีล 5 ขาด 
แลวดานใจก็ระมัดระวังศีล 5 ไว มันอาจจะขาด พลาดพล้ังบกพรองบางเม่ือตอนพลั้งเผลอนี่ คือ 
เร่ืองธรรมดา แตเราตองต้ังอารมณไวกอน นี่ถาเราเม่ือเวลาออกจากบานนี่คุณพบอุบัติเหตุ ออกจาก
บานนี่เราออกแลวอารมณดี หรืออารมณช่ัว ถาทะเลาะกนัออกจากบานรถชน ลงนรกนะ หือ แหงๆ 
เพราะอารมณมันกลุม พระพุทธเจาทานวา จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปสฏิกังขา ถากอนจะตายอารมณ
ใจ มันเศราหมองลงอบายภูมิไปสูทุคติ จิตเต  อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปกฏิกังขา กอนจะตายถาอารมณใจ
ผองในบริสุทธ์ิปกติอยางนอยตองไปเกดิในสวรรค ทีนี้กอนเขาจะออกจากบานเขาตองทําใจให
สบาย ถาคนท่ีมีอารมณเปนกุศลจริงก็ไปไหวพระพุทธรูปกอน แลวเวลาท่ีจะไหวพระไมทันจิตก็นกึ
ถึงพระ แตถาไปกราบพระบูชาไมทัน เวลามันมีจํากัดตองรีบไป 

แตวาไอการที่เราเขาไปไหวไปกราบนะ ไปไหวไปกราบเสียแตเปนพธีิ ก็ไมไดประโยชน
เลยเหมือนกันใชไหม อารมณมันตองอยูท่ีใจเรา จิตเราเคารพพระพุทธเจาไหม เคารพในพระธรรม
ไหม เคารพในพระอริยสงฆไหม ถาจิตเราเคารพจริงๆ ก็ตอนท่ีเราเจริญสมาธิอยูนี่ เจริญภาวนาคําวา 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออะไรก็ตาม เม่ือจิตเราเจริญธรรมอยู แสดงวาเราเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจา พระอริสงฆ 

และเม่ือจิตเราหวังในการใหทาน ก็แสดงวาเราเคารพในพระพุทธเจาพระพุทธเจาทานสอน
ไวนีก่ารใหทาน การใหทานกับการรักษาศีล การเจริญภาวนาไอการท่ีมีจิตเมตตา คือความรักใน
ระหวางเพ่ือน เกิด แก เจ็บ ตาย ท้ังคนและสัตวจิตท่ีมีความสงสาร ในตองการสงเคราะห อันนี้เปน
ตัวธรรมะท่ีพระพุทธเจาสอนถาจิตเราเคารพอยางนี ้ แสดงวาเราไมสงสัยในคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา แสดงถึงความเคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระพุทธเจาดวย เคารพในพระธรรม
ดวยและเคารพในพระสงฆดวย ถาจิตของเราออกจากชาวบาน ถามันนอมอยูอยางนี้คืออยางนอย
ท่ีสุดก็เคารพในพระพุทธรูปองคนี้ เรารักเราเคารพ เราไหวไมทันเราก็นกึถึงทาน แคนีจ้ิตก็เปนกุศล 



ถาคุณเดินไปพอนึกเทานี้ เดินไปเราก็คุยกับเพื่อน ไมไดนึกถึงตัวนีอี้กแตวาจิตดวงเดิมมี
ความผองใสนอยไปในกุศล ขณะท่ีคุยกันกไมไดคุยกนัวาจะไปปลนใคร จะไปฆาใครนะ คุยเร่ือง
การงานเร่ืองการทํามาหากิน หรือคุยสนุกสนานตามเร่ืองตามราว มันไมไดเบียดเบียนใคร ก็แสดงวา
ในเวลานั้นจิตยังอยูในกุศลหากอยูๆ ถูกรถชนตูมตายทันทีไปสวรรค ไปสวรรคนะอยาเผลอไปสวน
นะ ถาสวนเปนกิ้งกือนะ เคยเหน็กิ้งกือไหม มีไหม มีนะ ถาไมมีกิ้งกือนี่ ก็เปนดวง เปนขอมไป แลว
มีอะไรอีกทําแลวไมดี วันนีต้องการใหเปล้ืองคําสงสัยอยางเดยีวสงสัยเร่ืองธรรมะก็ได สงสัยเร่ือง
ปฏิบัติก็ได ใหโอกาส แตถาดึกเกนิไปนะก็ลานอนได ไดสตางคแลว ฉันจะไดข้ึน ดไีมข้ึนเสียเดีย๋วนี้
นะ ออ ไอตัวนั้นมาเรอะเจาตอก 

หลวงพอคะ อยางท่ีเราเพิ่งเปนนักปฏิบัติใหมนี่นะคะ เออ แลวเราก็ไมทราบวาเม่ือไหร จะ
เห็นอะไรกับเขาบางนะคะ เออ หลวงพอ แลวเม่ือกีห้ลวงพอบอกวา เราควรจะพอใจเทาท่ีอารมณเรา
มีอยู ใชไหมคะ 

ใชถูก ไมควรจะต้ังใจวาอยางนั้นอยางนี้ เม่ือนั้น เม่ือนี ้นัน่แหละคลอยหลังลงคลอง ลงนรก
ไปเลย ถาอยากเห็นนะก็ลืมตา (เสียงหัวเราะ) ใชไหม ถาไฟสวางไมเห็นนีก่็ซวยเต็มท่ีแลว เขาถาม
เห็นอะไรไหม บอก โอยยึบยบั ถาม อะไรแก นั่งนี่เห็นๆ ท้ังนั้นนะ 

ก็เม่ือไร จึงจะไดละคะหลวงพอ 
หา ? 
ถาเรามต้ังม่ันนี่จะตอง 
ไอต้ังม่ันนี่ ต้ังม่ันแตไมใชต้ังหยาบ คําวา ม่ัน นี่เขาสอนใหภาวนายังไงใหจิตอยูในคําของ

องคภาวนา เขาสอนใหพิจารณาอยางไร จติจะตองอยูในเฉพาะพิจารณา ในระหวางภาวนา ระหวาง
พิจารณานี ่ อยาไปอยากมันเขา ไอตัวอยากนี่มันคือตัวตัณหา เราทําเพื่อหนีตัณหา พอเร่ิมภาวนาก็
อยากจะเหน็ อยากจะไปตัวนี้คือตัวลด ไอตัวอยากท่ีเราจะไปนี่มันอยากได แตวาอยากกอนท่ีจะ
ภาวนาและพิจารณา ถาเร่ิมภาวนากด็ี ถาเร่ิมพิจารณากด็ี ตองตัดตัวนี้ท้ิงไปเหลทอแตคําภาวนาอยาง
เดียว ใชไหม ถูกไหม ถูกไมถูก ถาไมถูกใหพูดตอไป อยาหาเร่ืองมาพดูไป ไมมีทาง จําไวนะวาเรา
อยากไปสวรรคนะ อยากไปพรหมนะ อยากไปนิพพาน ไอนี่ปกติเราอยากอยูแลวนะดี แตวาเวลาเร่ิม
ภาวนานี่ตองตัดอารมณนี้ออก ใหอยูแคภาวนาอยางเดียว ทีนี้ในการทีจ่ิตมีมโนมยิทธิ มโนมยิทธินี่
เปนหนกัมาก ไมใชของเบานะ 

ถาเปนคนท่ีไมเคยส่ังสมบารมีมาในกาลกอนละ ยากท่ีจะทําได แลวเม่ือกอนเขาฝกกันท้ัง 
30 ป ยังไมไดเลย เวลานี้ท่ีฝกกันไดไมกีว่นันะ ก็จะรูหนาคนใชไหม รูหนาคนนะ เพราะถาคนของ
ฉันนี่ฟงคร้ังเดยีวหรือสองคร้ังไดเลย ถาไมใชคนของฉัน ฉันไมรับรอง ถาไมใชคนของฉัน เพราะ
อะไร เพราะถาไมติดตามกนัมาในกาลกอนนะ ถาไมใชคนของฉันทําไมไดนะ คําตอบเขาทําได แต
อีกองคหนึ่ง คือตองเปนอีกทานหนึ่งท่ีเคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา ใชไหม ถาคนของคนอ่ืนมาฟงเรา 



ไมรูเร่ืองนะ แลวถาคนเรานะฟงคนอ่ืน ก็ไมรูเร่ืองเหมือนกนัเม่ือฟงเขาไมรูเร่ือง จะมาโทษวา
พระองคนั้นพดูไมดี สอบใหเรารูก็ไมได แลวไมใชคือขาดการติดตามกนัมา 

นี่ก็มีในบางสาย พันเอกชวาล ถามวาหลายปมาแลว ถามวาหลวงพอไมไปอีสารหรอกรึ 
บอกวา ฉันจะไปทําเกลืออะไร เอา ถามกันใหม วาฉันไปก็ไดฉันกับพระนี่ไมมีอะไรกันหรอก แต
ไอลูกศิษยแข็ง กับลูกศิษยทางน้ัน ตางคนตางลงนรกกันเปนแถวแลว ถาถามวาทําไมมันเดินกันมา
คนละสาย ธรรมะเหมือนกนั แตวาท่ีแปลมันคนละเร่ือง อยางพวกเขาชอบเค็มก็กินเค็มมาตลอด พอ
เราชอบเปร้ียว กินเปร้ียวมาตลอด ไปฝาดเค็มก็ลอไมลงใชไหม ของเขามาลอเปร้ียว ก็ลอไมลง อันนี้
เวลาพวกเราไป พวกเราคุยวาเปร้ียว อยางเดียวมันดี เขาก็คุยวาเค็มอยางเดี๋ยวกด็ีนะ นะ นี่เปนเร่ือง
จริง 

พอผานมา 3 ป มาบอกหลวงพอครับ ท่ีผมถามวาหลวงพอทําไมไมไปท่ีนั่น สายน้ันนะฮะ 
ผมเขาใจแลวครับ เปนอันวาคุณชวาลนี่โดนมาเอง ไปโดนมาแลว แกบอกแหมผมยงัจําได ฟลวงพอ
บอกขืนพาลูกศิษยไปนะ พวกแกลงนรกกนัเปนแถว ผมก็เกือบไปแลวสิครับ (เสียงหัวเราะ) ความ
จริงนะไปดีนะ แลวไปแลวอาจารยทานใหไป แตอาจารยพระน่ีไมเปนไร เขามีความเขาใจกนั ไอลูก
ศิษยกนัลูกศิษย ไอลูกศิษยก็เตะทา เตะทากันเลวไมดหีรอก เตะทาวาเราดีกวาเขาเราเสมอเขา เรา
ลวกวาเขา 3 อยางนี่ พระพุทธเจาบอกมานะ เปนอารมณท่ีเลวท่ีสุดนะ 

ไอการกลาวโทษโจทยความผิดนี่ ท่ีพูดเม่ือกี้นี้ ถาทําตอนไหนไมไดก็ทํากอนหลับกับต่ืน
ใหมๆ กอนท่ีเราจะหลับกน็ั่งนึกวา ไอศีล 5 นี่ ต้ังแตเชามาถึงเวลานี้ เราบกพรองขอไหนบาง ถาเรา
เจริญสมาธิจิต จิตเราบกพรองใน นิวรณ 5 ขอไหนบาง นวิรณ 5 นี่ดีนะ ไอนิวรณ 5 นี ่อยาลืมนะ นี่
นิรณ 5 นี่ ไมใชอารมณแลวนะ เขาแปล นวิรณวา คุณชาติท่ีก้ันความด ีถาเราพูดตามภาษาไทยชัดๆ 
ก็หมายถึงจิตท่ีเลว อารมณท่ีเลว เลวไปไหนมีอยางเดียวลงนรกนะคุณ ไมเลวเฉยๆ เลวเฉยๆ นีไ่ม
เปนไรเลวถึง อารมณของนวิรณ 5 มีหนึ่ง กามฉันทะ ไอขอหนึ่งมันมี 5 

1. พอใจในรูปสวย รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ รูปสีสรร วรรณะ 
2. พอใจในเสียงเพราะ 
3. พอใจในกล่ินหอม 
4. พอใจในรสอรอย 
5. พอใจในอารมณสัมผัสระหวางประเทศ 
นี่เปนขอหนึ่งเปนอารมณเลว 
แลวก็สอง ความโกรธ ความพยาบาท ไอความพยาบาทนีน่ะ ความโกรธมันจะขังโกรธ ดา

แกมือนะ เปนดาชดเชยจะมุงทําราย จะหาทางกล่ันแกลง ตัวนี้เขาเรียก พยาบาท อารมณแรกมัน
โกรธ อารมณโกรธท่ีขังอยูหวังท่ีจะทํารายเขาอยากกล่ันแกลงเขาใหลําบาก อารมณนี้เขาเรียก 
พยาบาท อารมณอยางนี้มันมีอยูไหมในจติเราวันนี ้



แลวก็สาม ถีนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอน ถาถามขณะน้ีสรางความดีคือจิตนอมเปนกุศล 
กําลังนึกถึงความเปนกุศล มีความงวงเขามาครองงํามีไหม 

ขอส่ี อุทธัจจกุกกุกจะ ความฟุงซาน ภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ เอะ ประเดี๋ยวหนาเจาหนี้
โผล เอะเจาหนี้นี่หวา นี่มาแลวไอนี่ก็ฟุง ใชไหมนะ แตวาภาวนาหรือยงัไงก็ตาม หรือวาพิจารณาไป 
เห็นอะไรเขามาแทรก เร่ืองโนนเร่ืองนี้เขามาแทรก นี่เขาเรียก อุทธัจจะ ความฟุงซานและรําคาญ 
และอีกประการหนึ่งก็มีความรําคาญในอารมณ รําคาญในเสียง ภาวนาไปพิจารณาไป แลวรําคาญไป
ไอตัวนี้เปนตัวตัดความดเีหมือนกัน 

แลวก็ตัวท่ีหา วิจิกิจฉา สงสัยในคําส่ังสอนของพระพุทธเจาวา คําสอนของพระพุทธเจาท่ี
เราปฏิบัตินี่ มันถึงไหน มันแนหรือไมแน มันดีหรือไมดี มันถึงหรือไมถึง ทําไดหรือไมได บางทีท้ัง
ท่ีครูบาอาจารยเขาสอนไปแลวก็ยังนั่งสงสัยไปเอง 

ถาอยางนี้ ถาหาอยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งถามีอารมณของจิต จิตของเราจะเขาถึงสมาธิ
ไมได นี่ความดีเร่ืองสมาธินะ ถาหากวาทางดานศีลนี่เขามถือตัวนี้ทางดานศีลไมถือตัวนี้เปนสําคัญ 
ทางดานสมาธิตองถือศีล 5 ตัวนี้เปนสําคัญ ถา 5 ตัวนีตั้วใดตัวหนึ่งเขามาอยูในจิต ในขณะท่ีจติใช
เต็มกําลังสมาธิก็ดี วิปสสนาญาณก็ดี แมอารมณความดขีองสมาธิ วิปสสนาญาณจะเขาไมถึงจิตเลย 
เพราะตัวนี้มันขวาง ฉะนั้นนะขณะท่ีเราภาวนาพจิารณาตางๆ นี่ ยังตองฝกอารมณ อยางฝกอารมณ
มโนมยิทธิ ซ่ีงเปนอภิญญา 1 ในอภิญญา 5 เราเอามา 1 เทานั้นนะ ถาถึง 5 เดี๋ยว ก็เหาะหมดน่ี รถริด 
น้ํามงน้ํามัน ขายไมไดนะ ฉันกลัวบริษัทน้าํมันเขาจะพังใชไหม เขาพังหรือเราฟงไมรู (หวัเราะ) วัน
ดีคืนดี นี่เหาะข้ึนได เหาะลงไมได ละเสร็จ (ฮึ ฮึ) ขาวไมไดกิน ปวดทองข้ีหาสวมไมได เจง คราวนี้ 
(หัวเราะ) 

เปนอันวาถาเรายังอยากฝกมโนมยิทธิ อยูฝกกันนี่ วันนีท่ี้ฉันยังไมฝกเพราะอะไร เพราะวา
ถายังไมเขาใจอยูนี่ ไมมีทางจะไดดีหรอก คนท่ีเขาไดดจีริงๆ เขามีความเขาใจ ถาเขาใจสักนดิเดยีว 
ธรรมะพระพทุธเจาไมมีอะไรยาก ความเขาใจมีวา ขณะท่ีจิตของเราจะทรงสมาธิ ใหเราตัด 5 อยางท่ี
พูดมาแลวอยางเดียวอยาใหมันมี วาถาไดแลวก็อยาใหไอตัวทายมาเถิด ไอตัวสงสัย ใชไหม ไอตัว 
วิจิกิจฉา ถาเกิดมาฌานพังทันที จะเปนฌานไหนก็ตาม ไมเหลือเลยแมแตนิดเดียว สมาธิก็ไมเหลือ 
ไอตัว 5 ตัวนีก่็เหมือนกัน ตัวใดตัวหนึ่ง กามฉันทะ ก็ดี พยาบาท ก็ดี ถึนมิทธะ ความงวงเหงา
หาวนอนก็ดี อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญก็ดี วิจิกิจฉา ความสงสัย ถาตัวนีตั้วเดยีวเขามายุง
กับใจเวลานั้นท้ังสมาธิ วิปสสนาญาณพังสลายตัวหมด ทีนี้ท่ีเขาทํากันไดเขาไปกนัได เขาสวางไหว
กันไดเพราะอะไร 

เพราะอันดับแรก ขณะตามธรรมดาก็ตองมี เราเปนปุถุชนใชไหมคุณ ไอใครเหน็ของสวย
ของงาม ก็ตองรูวาสวยงาม มันมีนะเขาไมไดวา แตวาเวลาท่ีจะใชอารมณสมาธิ ตองตัดเจาอารมณ
ตัวนี้ท้ิงไป มันช่ัวเวลาเดีย๋วเดียว ใชไหม อันนี้ไมไหวก็โนนแนะ พระยายม พรอมรับไวมีท่ีจดั
สรรพรอน ใชไหม ไมเก็บคาเชาไมตองเสียเงินเดาวน ไมตองสงเงินผอน เอาสาวๆ ไปไหมไป ไป



ไหม จะไดมาหองไวให เอาขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม กว็าได จะเอาอยางเย็นเฉียบรอน
เฉียบ นี่ไดทุกอยางนะ 

เปนอันวา การท่ีเราฝกกันไมไดนี่ ทานท่ีฝกมามักจะไปคบ ไอนิวรณ 5 อยางเลยสงสัย
ตัวเอง แลววันนี้ ท่ีไดบอกใครวาจะทําให บอกไมทําละ ไปนอนๆ อยูพระทานมาบอกอยาเอาแตแค
หลับตานี่ไมไดผลหรอก เม่ือไมเขาใจ คุณผึกกีว่ัน นั่งฝกในเรือ บนรถ คนเกาคนที่นี่แหละ คนท่ีนี่
เขาคุยกันเขาเขาใจ เขาฟงเทปนี่ละเขาทําได ไอเทปท่ีฝกนี่ละเปนตัวสอนอยูแลว แลวก็ถอยหนาถอย
หลังฟงไดตามสบายใชไหม นี่ก็เปนคําสอน ก็สอนผานไป กเ็ทปตัวอยางวามีนี่ ไมเห็นตองไปหา
ใครเลย ถาอยางนี้ยังไมไดละก็ อยาไดไปหาท่ีไหน สมัยฉันนะ มันไมมีหรอก ทานสอนดวยวาจา 
ปุบเดียวแลวไป อยาไดไปหาท่ีไหน สมัยฉันนะ มันไมมีหรอก ทานสอนดวยวาจา ปุบเดียวแลวไป 
ยังเขามาแบบนี้ ยังไมไดหรอกถาเราทานไลเปร้ียงปรางไปเลย อยางนีไ้มยอม เวลานี้หนังสือก็ครบ 
สมัยกอนหนังสือไมมี ถาอาน วิสุทธิมรรค ปดโธเอย ถาใครนอนไมหลับใหอาน วิสุทธิมรรค ไมถึง 
3 บรรทัต ถอยแลว ถาใครปวดหวัไมเปนก็ไปอาน วิสุทธิมรรค ใชไหมจะรูหลักการปวดหัว แหม
ใหมๆ ปวดหัวสะบัดละ มึงเอย ศัพทภาษาพระละก็ไมรูหรอก ยังไมไดบวชนะ อาน วิสุทธิมรรค นะ 
กอนจะบวช หลวงพอปานทานบังคับ เร่ืองวิสุทธิมรรค นี่เทศน ถายังไมคลอง ฉันจะไมยอมใหบวช
เด็ดขาด ก็ทําไมละ 

เขาอยากทําผิดนะ อยากจะไปเท่ียวสวรรค เท่ียวนรก แคอยากแคนีท้านบอกไออยากแคนี ้
ไอความตองการของแกนี่มันเล็กเหลือเกนิ ของขามันมากกวานั้นอีก แน อวดเสียดวย หาวาอยากได
สิใชไหม กไ็อแคเราไดไปนรก แตเราไมสามารถจะลงนรกได ต้ังแตอายุ 12 ป ไปถึงก็ไปนั่งปุกบน
ยอดนรก ทานลุงทานก็มา อยากจะดูขุมไหน ก็เล่ือนนรกมา แตอันท่ีจริงทานไมไดเล่ือนนรกมาดวย
กําลังจิตท่ีเปนทิพย บังคับใหเราเหน็นรกวาอยูขางๆ เรา ใชไหม แลวทานลุงเวลานี้ทานอยูไดเปน
นางชีไปแลว ลุงจริงๆ นะนั่น ไปถามทาน ทานบอกเคยเปนลุงมาจริงๆ ไมใชเปนลุงหลอกๆ ไอนี่ 
เราไปจออยูอยูแคนั้น ความจริงมันก็ไปได แตมันไมมีใครเขาฝก มันเกิดข้ึนมาเอาตางหาก อาศัยท่ี
แมสอนภาวนาวา พุธโธ พธุโธ มาต้ังแตเด็ก ไอเดก็นี ่ อารมณนวิรณมันนอยใชไหม ใจไมถึงตัว
นิวรณความเลวของจิตมันนอย นวิรณก็นอย เดก็มีอะไร กินกับเลนนะ วันนี้จะกินขนมจะไดกนิหรือ
เปลาหวา ถึงจะไปวิ่งเลน มีธุระอยู 2 อยาง ถาธุระอยางท่ี 3 แมจะดหีรือเปลา จะเหน็ธุระขอนี้ นีแ่ย
หนอยเพราะวาฉันมีกระบ่ีอาญาสิทธ์ิอยู 2 เลม คือ คุณยายกับคุณแม ถาผิดระเบียบปบ ปรับแนไม
ตองหวง เร่ืองระเบียบละ โอโห คุมแจ แตวามีประโยชน ไอท่ีมีประโยชน ก็เพราะวา ไปเปนทหาร
เขามีวินยัปฏิบัติ เร่ืองเล็กใชไหม อันดับแรก เขาใจเรียนกอน ถึงโรงเรียนนี่ นั้นไมเคยถูกดีเลย แมแต
ดีมือนี่ ครูไมเคยดี ระเบียบท่ีบานมันมากกวา แคนี้นะหรือท่ีบานหนกักวานี้อีก ไปโรงเรียนครูวาง
กฎขอบังคับแบบนี้ก็นกึวา แตนี้นะหรือท่ีบานหนกักวานีอี้ก มันเรียกวา เล็กๆ นะ ไมตองระวังอะไร
เลย สบายๆ พอมาเปนทหาร ทหารก็ยังไมถึงนะ ไอทหารนี่เขาวางระเบียบ แกหนีเท่ียวติดตาราง
แลวเราหนีไมเห็นซะอยาง ไมตองติด ก็บานเรา ถาหนีเท่ียวสิ ไดเวลาไมเจอะไมเรียวมาแลว เอามาะ



เจอะบทพระปจเจกวินยั เปนอันวา จนพระธรรมวินัย ก็ไมมีอะไรหนักอก เพราะมันเจอะมาชิน
ต้ังแตเดก็ ใชไหม นี่มันเปนอารมณชิน   

เร่ือง บารมี ฉันไปเทศนืท่ีไหนกเ็ต็ม ใครเขาถามก็เต็ม ไมรูอะไรเต็มก็มาตอนท่ีข้ึนไปบน
ธรรมาสนๆ เสียง ก็เลยสงสัยวา เขาใหข้ึน พอข้ึนไปบนธรรมาสน พอจะเร่ิมสมาทานอาเจียนเปน
เลือด เลือดเต็มปาก หมดทองเลยคนท่ีมาเรียนกรรมฐานเขาบอก หลวงพอถาหากวาไมสบายก็
นิมนตพักได ก็เลยบอกวาถาหากฉันไมสบาย ฉันจะไมพัก เม่ือไมสบาย ฉันตองเรงรัดตัวเอง ถาเรา
จะสอนคนอ่ืน ถาเราสอนเขานี่ ก็หมายความวาสอนตัวดวย เพราะฉะนั้นคนท่ีไดแลวนี่ จึงอยากให
เปนครูแนะนําเขา และถาเปนครูแนะนําเขา มันจะตองคุมอารมณอยูเสมอ ถาบังเอิญอารมณเราวาง
ไปนิดพลาดไปหนอย อารมณมันจะมัวมันจะไดรูวามันหรือไมมัว เพราะวาถาเรายังไมเปนอรหันต
เพียงใด เรายังจะไวใจตัวเองไมได แลวถาจะนกึวาพระอรหันต แลวเขาเลิกนะ พระอรหันตท่ีขยัน
มากกวาคนธรรดาอารมณของทานไมขาด เกี่ยวกับการรักษาอารมณนี่มากกวา คนธรรมดาเยอะ จะ
รักษาเปนปกติ พระอรหันตนี่ไมคลาด จังหวะจะไมคลาดแมแตลมหายใจเขาออก อารมณเขาจะทรง
ตัว 

อยางท่ี พระสารีบุตร แนะนําพระวาการปฏิบัติ การฟงเทศนจากพระพุทธเจาแลว ตอง
ปฏิบัติอยาใหเปนแคผาน หรือวาทานบอกวา ถาเขาถามเธอวาท่ีบวชในพระพุทธศาสนาวา เธอบวช
เพื่ออะไร พระพวกนัน้ก็ตอบไมไดเพราะทานเปนพระใหม แตความจริงพระสารีบุตร ไมใชใสให
จน ทานจะแนะนําทานบอกวา ถาเขาถามวาเธอบวชเพื่ออะไร ขอใหพวกเธอตอบวา บวชเพื่อความ
ดับไมมีเชื้อ ไอคําวาดับไมมีเช้ือนี่ หมายความวา ดับกิเลสใหส้ินไป 

พระพวกนัน้กถ็ามวา อยางพวกผมเปนปุถุชน แตตองการเปนพระโสดาบันจะปฏิบัติคน
อยางไร จึงจะเปนพระโสดาบันได ทานบอกวา เธอกพ็จิารณาขันธ 5 สิ เห็นวา รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณน่ีมันไมมีในเรา เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา ถาจิตมันตัดไดหยาบๆ เธฮก็
เปนพระโสดาบัน 

พระพวกนัน้กถ็ามวา ถาพวกผมเปนพระโสดาบัน ตองการจะเปนพระสกิทาคามี ทํา
อยางไร พระสารีบุตรก็ตอบวา พิจารณาแบบนั้นนะ อันเดียวนัน่แหละ พิจารณาไป พิจารณาไปจิต
ตัดสะเอียดลงมาอีกหนอย กเ็ปนพระสกิทาคามี 

พระก็ถามวาถาผมเปนพระสกิทาคามีแลวทําอยางไร อยากเปนพระอนาคามีทําอยางไร ก็
บอกก็อันนัน้แหละพิจารณาๆ ไปจิตตัด กามฉันทะไดตัดความโกรธความพยาบาทได มันก็เปน
อนาคามี 

แลวก็ถามวา ถาผมไดพระอนาคามี แลวจะเปนอรหนัตไดไหม ทานกบ็อกตัวนัน้แหละไปดี
ตัวเดยีว พระก็เลยถามตอไปวา ถาเปนพระอรหันตแลวไมตองทําอะไรเลยใชไหม ทานบอกวา 
ไมใช เม่ือเปนพระอรหันตแลวกย็ังตองพจิารณาขันธ 5 อยู เพื่อความอยูเปนสุข ใชไหม อันนี้ก็
ตรงกัยท่ีพระพุทธเจาตรัสตอบกับพรามหณ มีพราหมณมาถามวา เร่ืองกิเลสกับพระพุทธเจาใน 



ขันธวรรค นี ่ ไมใชฉันไมเจอะพระพุทธเจาเทศน ใชไหม พระพุทธเจาทานบอกแลว เม่ือตถาคต
นิพพานไปแลว พระธรรมวินัยท่ีเราสอนกับอยู จะเปนศาสนดาสอนพวกเธอ ฉันไปเหน็ในพระ
ไตรปฏก ฉันถือวาฉันเหน็จากพระพุทธเจาถูกไหมคุณ ถาคุณไมแนใจวาถูกหรือไมถูก ไมถาม
พระพุทธเจา ถาไมเช่ือก็พระพุทธเจาทานบอกอยางนัน้ 

คือวา มีพรามณถามเกี่ยวกบักิเลสอยูหลายสิบอยาง แตจะไมนํามาพูดนะ ต้ัง 50-60 อยาง 
ถามวาอารมณของกิเลสแบบนี้นะ จะตัดดวยอาการอยางไรพระพุทธเจาทรงตอบ เหมือนกนักับ 
พระสารีบุตร คือ ตัดอยางเดยีวคือตัดขันธ 5 ใชไหม ใหเห็นตามความเปนจริง รางกายนี่มันไมใชเรา 
ไอขันธ 5 นี่คือรางกาย 

เพราะฉันนัน้ขันธ 5 นี่เปนเร่ืองกิเลส แลวรางกายก็คือขันธ 5 มี รูป เวทนาสัญญา สังขาร 
วิญญาณ ใชไหม ภาษาไทยเรียกวา รางกาย ก็รางกาย็หมดเร่ืองกันถาเห็นวารางกายมันไมใชเรา 
ไมใชของเรา เราไมมีรางกาย รางกายไมมีเราเสียอยาง และเราจะเห็นวา อะไรเปนเรา เปนของเรา ไอ
รางกายจริงๆ นะ สวนไหน มันเปนของเราจริง ๆนะ ถามันเปนของเราจริงๆ นะ เราจะตองบังคับได 
ใชไหม 

อยางเรามีสตางคของเราในกระเปา จะซ้ือถ่ัวเขียวกไ็ด จะซ้ือดอกไมก็ไดจะซ้ือเหลากนิก็ได 
ฮึ โยม ถูกไหม ถาสตางคของเรานะ ถาสตางคของเรานี่เราใชไมได ใชไหม ถาเขาฝากไว หรือเขาให
คุยไวเอามาใช ก็ตองใชหนี้เขา ถาเปนของเราจะเอามาใชแบบไหนก็ได 

ทีนี้ไอรางกายก็เหมือนกัน มันไมใชของเรา ถาถามวาของใคร ก็ตองตอบวาของกิเลส 
ตัณหา อุปาทาน และอกศุลกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจาทานบอกวาของตัณหา รางกาย
ตัณหามนัสรางข้ึน อยางนีพ้ระอรหันตทรงตรัสไวใน พุทธอุทาน ทรงเยยตัณหาวา ไอบานท่ี
ประกอบดวยอาการ 32 และ ประกอบดวยธาตุ 4 นี่ ไมมีอํานาจเหนือเราแลว จิตของเราพนแลว ใช
ไหม คือวาจิต จิตไมติดรางกายอยางเดียวก็เปนพระอรหันต ถาไมติดจริงๆ ถามันจะไมติดก็ตองใช
ปญญา อยาไปใชสัญญา เปนของมยากท่ีเราจะมองเหน็ วางกายนี ่ถาเปนเราจริง เปนของเราจริง ก็
เปรียบเทียบกบัเงิน โปรดสังเกตวา ถาเงินนี่มันเปนของเรา จะใชยังไงก็ใชได เราจะเก็บอยูในเซฟ
มันก็อยูในเซฟ จะใสอูในกระเปา มันก็อยูในกระเปา เก็บอยูในกลองก็อยูในกลอง เราเอาไปซ้ือของ
ก็ซ้ือได หากวาเงินไมใชของเรา เราไมมีสิทธ์ิ ใช ก็เหมือนกับรางกาย ถารางกายมันเปนของเรา เปน
ของเราจริง เราก็ตองบังคับได เราไมตองการใหมันแก มันก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันปวย มัน
ก็ตองไปปวย เราไมตองการใหมันตาย มันกต็องไมตาย เพราะถาเปนของเราจริง ถาเราจําจะตองจาก
โลกน้ีไป รางกายก็ตองไปกบัเราดวย 

สุต เหน็เขาแบกรางกายของเราไปไหมตอนเขาตาย 
ไมเห็นคะ 
ไมเห็นนะ เขาแบกไปแกไมเห็นเขาหรือยังไง ไมเหน็ เขาไปแตเห็นเขาตาย นี่ใชไหม เห็น

วาคนทุกคนไมมีใครแบกรางกาย เวลาตายไปแลวเขาบอกข้ึนสวรรคหรือลงนรก แลวรางกายไปรึ



เปลา ก็ไมไดไป อะไรมันข้ึนสวรรค อะไรมันลงนรก ตัวท่ีจะข้ึนสวรรคหรือลงนรก ก็คือตัวเรา
จริงๆ ไอตัวเราจริงๆ มันไดแกอะไร ถาเราฝกมโนมยทิธิกันแลวหมดเร่ืองนะ หมดเร่ือง คือหมด
ความสงสัยไอตัวท่ีเราไปสวรรคได ไปพรหมได ไปนพิพานได ไปนรกได ตัวนัน้นะเปนตัวเรา
จริงๆ ไอตัวรางกายคือขันธ 5 อยางวันนีไ้ปเจอะรางกายของ พระมหากัสสป ตามปกติฉันไปหา
รางกายทาน เปนปกติทุกวัน เพราะฉันถือวาเปนครูสอนฉันฉันทําจิตสงบแลว กย็ังไมข้ึนขางบน ไป
ท่ีนั่นกอนทุกวนัแลวก็ทุกคร้ังนะ ท่ีระงับจตินะใชไหม เพราะวาจิตฉันไมตองไปต้ังทานาน ต้ังทามา
ต้ังทาไป หมุนมานี่ใครบางก็ไมรู ใชไหม นั่งก็นั่งเขาสมาธิตอนเชา วนันี้จะมีคนมาซ้ือของบางหรือ
เปลา ใชไหม สมาธิม่ันคงมันเปนฌาน นี่ ใชไหม รางกายของทาน เราไปดูเพราะวาทานเปนอรหนัต 
ปฏิสัทภิทาญาณ แลวก็เปน เอตทัคคะ ในดานธุดงคนะเปนพระอรหันตสมัยพระพุทธเจา แลวก็เร่ือง
พระท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองสรรเสริญ แลวก็เปนบุคคลท่ีไมเนื่องในกามารมณ มาต้ังแตเกดิ ไอคํา
วาไมเนื่องดานกามารมณนีห่มายความวา อารมณท่ีตองการในเร่ืองเพศนี่ไมมีในทาน แลวภรรยา
ของทานท่ีแตงงานกัน เขากไ็มมีความตองการเหมือนกัน แปลวาท่ีแตงงานกัน เพราะอาศัยพอแมให
แตงงานกนั แลวก็แตงงานกันก็อยูกันอยางพระนะ ไมไดอยูอยางสามีภรรยา 

แลวเม่ือพอแมตาย ท้ัง 2 คนเดินไป พอถึงทางแยก พอถึงทางสามแพรง ทานพระ
มหากัสสป กบ็อกกับ ทานภัททกาปลาน ีภรรยทานช่ือ ภททกาปลาน ีบอกวา นองหญิง ตางคนเรา
ถือเพศเปนสมณะ ถาเราเดนิทางไปอยางนี้ ก็จะเปนท่ีรังเกียจของชาวบาน เขาจะมีความเขาใจผิด 
เม่ือเราเดินตอไปอีก พอถึงทาง สามแพรง แยกทางกันก็แลวกัน เธอจะไปทางซาย หรือทางขวา ทาน
ภัททกาปลาน ี ตองเรียกวา ทาน เพราะทานเปนพระอรหันตนพิพานแลว ทานภัททกาปลานี ก็บอก
ทานเปนผูหญิงขอไปทางซาย ทานพระมหากัสสป ก็ ไปทางขวา พระมหากัสสป เดนิไปทางขวาไป
เจอสํานักพระพุทธเจาพอดี ไปถึงพระพุทธเจาก็ขอบวช พระพุทธเจากใ็หบวช ทานภัททกาปลานี ก็
ไปในสํานกันางภิกษณุีพอด ี ก็ขอบวช ทางนั้นก็ ญัตตจิตุตถกรรม ให แลวทานกม็า ญัตติจตุตถ
กรรม ในสํานักสงฆอีกคร้ังหนึ่ง พอไดฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบกัณฑ ตางคนตางก็ไดเปนพระ
อรหันต นี่ทานเปนพระดีขนาดนั้นแลว ถาจะพูดกันตามสวนตองถือวาทานดีต้ังแตเกิด ท่ีอารมณ
ของทานไมมีในเร่ืองอารมณเพราะอะไร เพราะวาตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา ก็มีอยู 2 พวก 

พวกท่ีตายแลวเกิดคร้ังเดยีวเปนพระอรหันต คือ 
1.   ทานท่ีบรรลุโสดาบันเอกพิซี กับสกิทาคามี สําหรับพระโสดาบันเอกพิซียังมีอารมณใน 

กามารมณเหมือนชาวบานธรรมดา ยังมีสามีภรรยากนัเปนปกติเหมือนชาวบานธรรมดา แตวาทรง
ศีล 5 บริสุทธ์ิ แลวก็มีจิตรักพระนิพพานทุกอยางเหมือนชาวบานธรรมดาหมด แตไมขาดในเร่ืองศีล 
5 นี่เอง 

สําหรับพระสกิทาคามีตอนตนๆ ก็บรรเทาราคะ โทสะ โมหะ พระสกิทาคามีเบ้ืองปลาย 
ใกลจะเปนอนาคามีนี่หมดความรูสึกในเพศ มันจะมีความรูสึกข้ึนมาบาง ก็นับเปนเตือนๆ แตถา
อารมณสงัดจริงๆ หมายความวา อารมณสงัดกําลังสบาย มีสมาธิปลอดโปรง มันจะมีความรูสึกนิดๆ 



เทานั้น วาสวย วาตุกตาตัวนั้นสวย บานนั้นทาสีสวย อยางนี้เขาไมตําหนินะ จะเบ้ืองสูงจะเบ้ืองตํ่า
เขามตําหนินะ พอสติมาแลวพับจิตมันจะตัดทันที เอะ นีบ่าหรือยังไง อารมณมันตัดทันที 

ตอนนี้เปนพระสกิทาคามีเบ้ืองสูง ใกลพระอนาคามี คงจะเทาพระอนาคามีมรรค คนท่ีเปน
พระสกิทาคามี ตายแลวไปเปนเทวดาหรือพรหม ตองกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกคร้ังหนึ่ง นี่สงสัยวา 
ทานพระมหากัสสป กับ ทานภัททกาปลานี คงไดสกิทาคามีมากอน นีฉั่นเอาแคนกึๆ เอานะ อยาหา
วาฉันพยากรณ พระพุทธเจาไมไดพยากรณ คือวาถือเอาตามหลักพระไตรปฏก วาทานไดเกิดมาเปน
มนุษยอีกคร้ังเดียว เปนพระอรหันตนี่ จะตองเปนพระโสดาบันข้ึน เอาพิธี หรือวาเปนพระ
สกิทาคามี 

พระสกิทาคามีเบ้ืองตน เปนแคบรรดเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธ 
บรรเทาความหลง แตวาถาเบ้ืองปลาย ก็อยูในอนาคามีมรรคอันนี้บรรเทา ลืมไปเลยนะ เอาเปนเดอืน 
นี่นะโผลมานดิ เดยีงแควินาทีเดียวกห็วนกลับหายไป อารมณความรัก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนี่ไมเกดิเลยนะนี ่ ท้ัง 2 ทานท่ี ก็สงสัยก็มานั่งนึกท้ังสองทานนี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความสนใจ
ใน พระมหากัสสป ทานนพิพานไปแลว ทานก็ท้ิงรางเอาไว ไมมีการเผาตามหนังสือ ทานบอกวา
เอาไวคอยคอย พระศรีอาริย 

เอาไวคอยพระศรีอาริย เพราะวาสมัยหนึ่งทานเปนชางตัวทานใหญ ทานเปนชางแลว พระ
ศรีอาริย เปนเจาของชาง ก็เลยทาพนันกันวา ชางตัวนีเ้ช่ือฟงเจาของ สามารถจะส่ังอะไรก็ได จะใช
อะไรก็ได คราวน้ีไอคนทาพนันมันเร่ิมโกงเอาเหล็กเผาไฟแดงโชน ก็เลยขอใหส่ังใหชางจับเหล็ก
เผาไฟจนแดง ดูซิชางจะจับใชไหม นีไ่อของชางก็สงสารชาง ก็ถาหากไมส่ังเราก็แพเขา ชางก็รูวาไม
ส่ัง ถาชางจับชางก็ตาย ถาไมจับเจานายผูเล้ียงดู คือวาเขาเล้ียงมาอยางดี ก็แพเขาชางก็เลยเสียสละ
ชีวิต  ยังไงกย็อมหนายแพไมได ตัวตายดกีวา ก็เอางวงจับพองวงถูกความรอนเผาเขาชางก็ตาย แลว
เจาของชางตัวนั้นก็คือ พระศรีอารียเมตตรัย ขางหนานะ ฉะนัน้ท่ีทานบอกวา พระมหากัสสป ตอง
ท้ิงรางไวท่ีภเูขาเพราะเหตุนี้ เพื่อคอย พระศรีอาริย มาตรัส เวลาท่ี พระศรีอาริย จะนพิพานนี่ ถึงวนั
นิพพานไมใชจะไปวากนัสงเดช ถึงวันนพิพานตองเอาราง พระมหากัสสป มาใสมือแลวเผาดวย
เพลิงใชเตโชธาตุเผา เผาราง พระมหากัสสป ใหหมดเสียกอน แลวจึงเขานิพพาน ถาจะถามวาการ
เผาดวย เตโชธาตุ ทานเปนพระพุทธเจาทานรอนไหม ฉันตอบไดเลยวาทานไมรอนหรอก อันนี้ทาน
จะเขานพิพานอยูแลวทานกต็องทํากิจนี ้ เปนการเนือ่งในกฎของกรรมของทานนะถาพระพุทธเจา
รอนนะ ซวยเรา พระพุทธเจาทําอยางไรกทํ็าได อาศัย เตโชธาตุ คือไมตองนําเอาไฟไปจุด ใช เตโช
กสิณ บนมือของทาน ทําใหเหมือนกนั พระมหากัสสป เปนชางท่ีเอางวงไปจับเหล็กแดงเผาไฟ ถา
จะเขียนหนังสือวาเพราะอาศัยความรอนอันนั้นเปนปจจยัใหพระพุทธเจานิพพาน ผิดแหงๆ ถา
พระพุทธเจาตองรอน พระอรหันตก็ตองรอนดวย ไมมีทาง ยังไมขนาดนั้นนะ 

หลวงพอคะ ศพของ พระมหากัสสป อยูทีไหนคะ 



ศพนั่นหรือ อยากไปดูไหม 
ใหหลวงพอพาไป 
ดาวนเทาไร แลวก็ตองสงผอน ลวงหนา 30 ป จะไดเดือนละเทาไร 30 ปใชไหม เอ ฉันไมรู

ท่ีนั่นเขาเรียกเขาอะไร 
หลวงพอคะ ศพทานไมเนา ไมเปอย เหมือนกับเรา 
ไมละ นั่งสมาธิก็แหง 
มีนะคะนี่เขาไปเห็น ลูกยังอยากจะถามหลวงพอวาใชหรือเปลา ถาพระอรหันตมีละก็ ถํ้า

พระอรหันตมีนะ เยอะไป 
แตในนั้นเขาบอก เปนศพ พระมหากัสสป 
เดี๋ยวกอนเวลานี้นะเขาไมไดหรอก เขาเขาไดเม่ือป พ.ศ. 2500 นั่น ฝร่ังมันคลานเขาไป 

ถายรูปมา เม่ือป พ.ศ. 2499 ไอเขา 2 ลูกขางหนามันยังไมหมด ภูเขาลูกเล็ก ขยายเปดหนาถํ้า มัน
คลานไปเขาไปไมถึงมืด มันก็ใชความพยายาม ป พ.ศ. 2500 เปดกวางคลานเขาไปเลย ทีแรกก็คลาน
เขาไปพอผานเขาไปเปนถํ้าสูง แลวก็เขาไปถายภาพมา ยังมีดอกไม ธูป เทียน บูชากย็งัอยู ฉันก็เลย
ไปถาม หลวงปูเล็ก วา ทําไม พระมหากัสสป จึงท้ิงขันธ 5 ไวไดโดยขันธ 5 ไมเปนอันตราย ทานก็
ตอบงายๆ วา คําอธิษฐานของพระอรหนัตตองเปนไปตามความประสงค ท้ังนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณเร่ืองเล็กเลย ใชไหม แลวไอท่ีบอกถํ้าพระอรหันตนะ ถํ้าไหนพระ
อรหันตทานไมเคยอยูเลย 

อรหันต........เปนศิษยของ พระมหากัสสป  
ใคร พระมหากัสสป 
ลูกฟงจาก ท. เสียงพิบูลย นะเจาคะ 
ออเขาอาจจะเลาถึงตอนนั้น ไมผิดหรอก 
ออเหรอคะ 
ท. เสียงพิบูลย นะ เขาเลาตามเน้ือตามเปนจริง แตวาในถํ้าไดหรือไมไดนี่ฉันไมรูนะ ถํ้าไม

เปดนี่ เขาปด หลังจากกึ่งพุทธกาลแลว ฝร่ังไปอีกเขาไมไดถํ้านั่นปด แลวถํ้าก็ปดไปแลว แตฝร่ังมัน
พยายามจริงๆ นะ มันคลานเขาไปนะไปทีแรกเขาเลามา เม่ือปพ.ศ. 2500 เขาถายภาพมา ไดหนังสือ
มา แลวมาดูเหมือนมันไมโกหก คือเหมือนกับท่ีเราเหน็ใชไหม ของทุกอยางท่ีมีอยูเหมือนกับท่ีเรา
เคยเหน็รูปรางก็เหมือนกันหมด การถายภาพเทวดา ก็แสดงวาฝร่ังไมโกหกแลวฝร่ังก็พยายามเขาไป
หลายที ก็เขาไมได ไปหาทาง ไอเขาลูกเล็กๆ ท่ีเหลืออยู 2 กอนก็หาไมได แลวมาป พ.ศ. 2499 พอจะ
เขาเปนชองพอจะเขาได แตเขาไปแลวก็ดนัเปนชองแคบเล็ก พอป พ.ศ. 2500 มันไปถายภาพ เขาไป
ถึงไปถายภาพมาพิมพหนังสือ มีคนเห็นนะ ฮึ ขายดีนะ 

อยูในประเทศไทยรึเปลาคะ 



อยูในประเทศ ถาเอาพูดภาษาไทยก็อยูในประเทศไทย ประเทศไทยเกาเชียงตุง มันตอไป
ทางใกลประเทศจีน 

พระมหากัจจายนะ นี่มีภาระทางดานประเทศจีน ดานโนน ทางเขตโนนแตความจริง พระ
มหากัจจายนะ นี่เกีย่วกับทานจริงๆ แลวต้ังแตเชียงตุง มาทางดานเชียงรรายใชไหม การดานลําพูน 
เชียงใหม ลําปางนี่ เปนเขตของพระโมคคัลลาน พระพุทธเจาใหพระโมคคัลลานมาท่ี โยกนกนคร 
เปนองคแรกพระท่ีไมมีความเหมาะสม ทานไมใชมากอนนะ ท่ี พระเจาอริฏฐะ ทานตองการพบ
พระพุทธเจา ทานใชแบบโตแลวเรียนลัด คือทานไปไมไหวใชไหม ประเทศอินเดยีวใชไหม ไมมีรถ 

พวกพอคาเกวยีน เขามาเลาใหฟงวา เวลานีมี้พระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวในโลก แลวกส็อน
ใหคนเปนพระอรหันตเยอะแยะ แลวก็เลาถึงความดีใหทราบ 

ทานมีความเล่ือมใสเพราะบารมีทานสูง ทานเลยใชวิธีโตแลวเรียนลัด จุดธูปกลางแจง 
นิมนตพระพุทธเจา ตอยเชาตรูทานก็ใกลวจะต่ืนนอน ฝนเห็นพญาหงสทองบินมาจากตะวันตก 5 
ตัว บินมาลงท่ีพระลานหลวง ก็เลยดีใจคิดวาพระพุทธเจามาเปดหนาตางไปพบพระ 5 องค พอลงไป 
พระมหาโมคคัลลาน รีบรายงานวา อาตมาไมใชพระพทุธเจา เราเปนอัครสาวก องคซายมีนามวา 
มหาโมคคัลลานะ พระพุทธเจาใหนําพระอีก 5 องคมาตามความประสงคของพระองค 

ตอนนั้นท่ีทานกลาววา พระโมคคัลลานะ พยากรณวา ในท่ีนี้ตอไป พระรากขวัญเบ้ืองซาย
ของพระพุทธเจา พระธาตุจะมาอยูท่ีนี ่ และท่ีนี่จะรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทานอยู
ตอมา 2-3 วัน เพื่อเจริญศรัทธาแลวทานกก็ลับ 

ตอมา พระเจาอริฏฐะ ทานก็ไมละความพยายาม โตแลวเรียนลัดตอไปเรียนลัดข้ันตนได
แลวก็เรียนลัดข้ันปลายตอไป จุดธูปใหมคราวนี้ใกลสวางเหมือนกนัฝนวามีชาง ชางเผือก ชางเผือก 
500 เชือก วามีชางเผือกขวาทั้งตัว ขาวท้ังหมดแลวก็สวยงามมาก เหาะมาในอากาศทางทิศตะวนัตก 
มาลงท่ีพระลานหลวง ทานเปดหนาตางไปเห็น ม่ันใจพระพุทธเจาเห็นมองออกไปเห็น เห็นจริงๆ 
พระท้ัง 500 รูป เปนพระพุทธเจาท่ีรูวาเปนพระพุทธเจาก็เพราะทรงเปลงฉัพพรรณรังสีลักษณะไม
เหมือนใครหมด ก็ลมลงไปกราบ ก็เราไหวแลว พระพุทธเจาก็ทรงเดินบิณฑบาต แถวทองท่ีอะไรละ 
พระธาตุจอมทอง นะ พระเจาอริฏฐะออกมา มี พระธาตจุอมทอง แลวจะมีท่ีพระพุทธเจาบิณฑบาต 
ท่ี พระพุทธเจาฉัน ท่ีพระพุทธเจานั่งเทศน หลังจากนัน้ไปท้ังหมดไปพักท่ี ดอยอินทนนท เขาเรียก 
ดอยอางกา นะ ดอยอินทนนท นี่ ไดทรงพยากรณเหมือนกับ พระมหาโมคคัลลาน วาตอไปเม่ือเรา
นิพพานลงแลว พระธาตุรากขวัญเบ้ืองซายของเราจะอยูท่ีนี่ แลวก็ท่ีนี่จะมีความรุงเรืองมาก จะรักษา
พระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ใชไหม ทานพยากรณอยางนี้ต้ังหลายจุด ท่ี ดอยนอย ท่ี พระธาตุ
จอมกิตติ พยากรณ แลวก็มี พระธาตุแชแหง ชอแฮ เอะ ชอแฮแชแหง อันเดียวกนัหรือเปลาคนละอัน
กัน คนละอยางกันม้ัง พระธาตุแชแหง เขาเอาสมอ  ไอลูกสมอมันแหงนะ ก็ไปใหทานแลวทานก็จะ
แชน้ํากอนใหออน ก็ไดนามวา พระธาตุแชแหง จากนั้นทานก็พยากรณวา ทีนี่ตอไปเขาเรียกวา อโยธ



ยา อยุธยา จะเปนเมืองท่ีมีความเจริญ จะรักษาพระพทุธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทานตรัสรูใน 
อินเดีย แตวาทานไมยกักะพยากรณวา พระพุทธศาสนาจะอยูใน อินเดีย 5,000 ป กลับมาพยากรณ
ในประเทศไทยท่ี พระธาตุจอมกิตติ ทานเสด็จไปมี พระมหากัจจายนะ รวมไปดวย แตไปกี่องคก็
ไมทราบ แตรูวามี พระมหากัจจายนะ ไปดวย ไปยนือยูบน ดอยนอย นะ ไปยืนบน ดอยนอย โคตร
ไอนอยเขา เรียกวา ดอยนอย ทานทรงยืนบน ดอยนอย ตอนนั้นยังเปนปา มองไปรองๆ แลวทานก็
ตรัสวา ท่ีนี่ตอไป จะมีนามวา โยนกนคร นอกจากจะเปนประเทศท่ีมีความรุงเรืองมาก แลวก็
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวครบ 5,000 ป ทาน็ทรงเอาพระหัตถเสยพระเกศา การเสยตองต้ังใจ 
ใหพระเกศาหลุดมา 3 เสน ติดมือมาแลวทานก็วางพระเกศาแลวอธิษฐาน พระเกศาจมลงในดิน 4 วา 

นี่เปนอันวาประเทศไทยเขาถือวาจะเปนคอมมิวหนอยแตท่ีแทไมเปนหรอกถาจะเปนพุทะ
สาสนาก็สอนกันไมได ใชไหม ถาจะเปนคอมมิวนิสต มันมากไมไดตองเปนหนอย ใชไหม คนนี้ก็
ตองนิดหนึ่ง นีมั่นเยอะไปหมด 

ก็เปนอันวาการเจริญพระกรรมฐาน ก็ควรท่ีใชปญญา ใชไหม เราจงอยาใหนิวรณ 5 มา
รบกวนใจ นี่เปนเร่ืองใหญ โดยท่ี ดวยกําลังใจ นี่คําวาท่ีพึ่งดวยบารมีนี ่คําวาบารมีนี ่แปลวา กําลังใจ 
เพราะบารมีนีแ่ปลวา เต็มจริงก็คือกําลังใจเต็ม ท่ีเห็นวาตอนท่ีไปสอนเขา แลวมันอาเจียน อันท่ีจริงท่ี
เราไปสอนเขา แลวเรายิ่งปวยเราก็ยิง่เกาะใหแนน ไอรางกายมันจะปวดก็ใหมันปวดไป ปวดมันก็
ปวดไมใชเราจะไมปวด ถามันปวดมากเทาไหร เรากเ็กาะธรรมะใหแนนเทานั้น เรากคิ็ดวาการปวด
มันอาจจะตาย มันจะตายกช็าง มันอยากจะตายก็เชิญมันไป หามไมได ถาตายเม่ือไหร เราตอง
นิพพานเม่ือนัน้ ท้ิงอารมณอ่ืนเสีย อยาไปคิด คิดอยากจะเกิด เกิดเปนนัน่ เกิดเปนน ีพงั มันไมพังนะ 
เกิดแน ใชไหม อยากจะเกิดเปนเทวดา กเ็สียดายจะไมเกิด ดนัลงนรกไป ไอเกดิเปนเทวดา หรือเมีย
นอยกูไมชอบ ลงนรกดีกวา ใชไหม อันนี้ถามันจะปวย มันก็ปวย เราก็หามไมได ปวดมันก็ปวด 

ถาถามวาการอาเจียนคราวนัน้ มันเปนความรูสึกอยางไรบาง ก็ตองตอบวาหลังจากอาเจียน
คร้ังนั้นจริงๆ แลว อาเจียนแลวก็หมดใจ ไดปติ เห็นไหม ไดอานิสงสเต็มไปจริงๆ คร้ังแรกเขาก็บอก
วา พักเถอะ กใ็ชรวบรวมกําลังใจ ใหคุมใหนิ่ง ไมทําใหเสียประวติัหมด ถาฉันยิ่งปวย ฉันกย็ิ่งละ ถา
ไมมีใครเลย ฉันก็ทําของฉันไปเลย ตัวนัน้มันดา ตัวนั้นมันจะตาย ตัวนี้มันไมตาย ถายิ่งละ รางกาย
ปจจุบันนีก้็พังนะสิ คือวันนัน้ก็ตัดสินใจวา เอ ไอนี่จริงๆ ตัวจริงของเราเปนปกติจะสอนอะไรเขาดี
หนอ กน็ั่งนึกในใจ ในชวงนั้น เราก็สวด อิติป โส เสร็จ ก็สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน กันนะ 
ในชวงนั้นกน็ัง่นึกวา วนันี้เราจะสอนอะไรอยางไรก็ตัดสินใจ เอ ถาปวย แลววนันี้เราจะลงไปดไีหม 
หรืออาจจะตัดไปเลยบางทีเขาอาจจะตองหามลง หามอยางมีลมหายใจหรือหามอยางไมมีลมหายใจ
ก็ไมแน อยางนอยท่ีสุดวนันีเ้ราขอสอนบารมี 10 ต้ังใจวาถาบังเอิญมันตองตายก็คายพิษหมดพุง ถา
สอนบารมี 10 ก็ถือวาคายพษิหมดพุงใชไหม ก็นั่งอธิบายเร่ืองบารมี 10 ก็ต้ังนาฬิกาไวคร่ึงช่ัวโมง 
พูดอยางยอท่ีสุดใหมันงายท่ีสุด พอใหชาวบานเขาใจ เวลาก็เต็มคร่ึงช่ัวโมง จากน้ันก็เจริญพระ
กรรมฐานก็ดบัไฟ เม่ือกอนนี้ตองดับไฟแตเดี๋ยวนี้คนมาก เดี๋ยวใครมาลวงกระเปา กล็วงไมได เราไม



มีเงินเสียดวยนี่นะ รูอยุ เคยมีเร่ืองเงินเร่ืองทอง ของใครก็ไมทราบ เลยส่ังไมใหดบัไฟเปนธรรมดา 
น้ําถึงไหน ปลาถึงนั่น ใชไหม คนดีถึงไหน คนช่ัวก็ถึงนัน่ ก็ธรรมดา 

สอนบารมี 10 ก็เสร็จ ก็ดับไฟ ก็ไป แลวบาง อยูไปทําเกลือทําไม อยูแลวมันก็ปวดหนาปวด
หลัง มันก็อืดมันก็เสียด ไอพูดมันก็อืดมันก็เสียด ก็ไมพดูแลวกิจการพดูจบแลวก็เปด บอกมันอืดพงุ
เสียดอยูกอน เดี๋ยวจะไปกอน แลวรอพอถึงช่ัวโมงจะกลับก็ต้ังเวลาไว ออกไปถึง จุฬามณี  ไปไหว
พระพุทธเจาไปกราบๆ ทาน แลวเงยหนาข้ึนไป ทานถามวา วนันี้สอนบารมี 10 หรือ อยากนิพพาน
แลววนันี้ ถาไมผิดนีทานไมถามถาเราสอนถูก มันตองผิดจุดใดจุดหนึ่ง ไอจะใหผิดท้ังหมดนะ มัน
ไมผิดนะ เพราะเราทําไดใชไหม ไอคําวาทําได คําวาบารมี 10 นี่เราเขาใจ คําวาเขาใจ นี่เหมือนตอง
ทําได ทําไดนีอ่ยาหาวาเปนพระอรหันตแลวนะ ไอทําไดนี่เปน ใหทานก็เปน รักษาศีลก็เปน ใชไหม 
เนกขัมมะบวชอยางนี้ถามันเนกขัมมะไมได มันก็บวชไมได เนกขัมมะน่ี ในการถือบวช ไมอยูเปนคู
เราพอมีความเขาใจ แตวาตองมีผิด พอทานถาม ก็กราบเรียนทาน บอก สอนบารมี 10 ทานถามวา 
ทําไมสอนบารมี 10 ก็บอกวา วันนี้ไมแนใจวา ขันธ 5 มันจะใชงานได หรือมันจะส้ินลมปราณ ทาน
ถามวา ถาขันธ 5 มันจะส้ินลมปราณ ก็บอกอยากใหมันส้ินมานานแลว มันไมเคยส้ินสักที ทานก็
ยิ้มๆ ทานถาม ความอยากจริงๆ หรือบอกวา ไมหรอก (เทปหมดแคนี้) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


