
คํานนิทาและสรรเสริญนี่มันไมไดสรางคนใหดี หรือไมไดสรางคนใหเลวเพราะเรามคีวามดี

ใครเขานินทาวาเลว นนิทาเทาไรก๖็มมันก็ไมรูจักเลว สมมติวาเรามีสตางคอยูในกระเปาเตม็

กระเปา มีคนๆหนึง่เขานินทาวาไอบานี่ หรืออีบานี่ไมมีจะกินหรอกจนจะตาย ตองหาขอทานเขากิน

ทุกเวลา แตความจรงิเราเปนมหาเศรษฐ ี แลวเราจะจนตามคํานนิทาของเขาหรือเปลา เปนอนัวา

เราก็ไมจนตามคําเขาพูด สตางคมนัก็เตม็กระเปาตามปกติ การนนิทาก็ไมมีความหมาย พอเรา

แตงตัวภาคภูมิเขาก็บอกคนนี้เปนมหาเศรษฐีมา แตความจริงสตางคในกระเปาไมมีหวิเกือบตาย 

แลวเขาสรรเสริญวาเราเปนคนรวยนี่ เราจะรวยไดไหม มนัเปนไปไมไดใชไหม 

 องคสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา จึงทรงแนะนําใหวางนินทาและสรรเสริญทั้ง 2 

ประการเสีย ใครเขาจะวาอยางไรก็ชาง ดูใจของเราวามนัดีหรือมนัชั่ว ดูใจของเราวามี พรหมวิหาร 

4 หรือเปลา ศลี บริสุทธิ์ไหม จิตวางจาก นิวรณ จิตเราเกาะอยูใน ขนัธหา ไหม จติยังหวั่นไหวตอ

นินทาและสรรเสริญไหมถาเปนอยางนั้นเราเลว 

 ถามีความรูสึกวานินทาสรรเสริญไมมีความหมาย รางกายไมมีความหมายเกิดแลวตาย 

ทรงอยูก็เปนทกุข เราไมมีความปรารถนาอยางอืน่ เราตองการตัดขนัธหา คือรางกาย คือหนึง่ ตัด

ความเห็นสภาพความสวยสดงดงามของรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสระหวางเพศวาเปนของไมดี 

แลวเราละมนักอดสมมันกกสวมมนัดีทีไหน ทรัพยสินมนัจําเปนจะตองหากนิ หาใช แตอยามวัเมา

เกินไป คิดวามันจะอยูกับเราตลอดกาล ตลอดสมัย มีชีวิตจะตองกนิก็ตองหา กคิ็ดวาหากนิชาตินี้

เปนชาติสุดทาย ชาติหนาตอไปไมหาอีก ตัดไปเลยโลภะความความโลภและคดโกงลงเสีย และก็

ตัดโทสะความโกรธ คือไมยินดียนิรายในคํานินทาและสรรเสริญใครเขาจะวาก็ชางเถอะ มัน

ธรรมดามันจะพูดก็พูดของมนัไป อยากจะนินทาก็นนิทาไป อยากจะสรรเสริญก็สรรเสริญไป เราไม

ดีไมชั่วไปตามคํา ไมโกรธ และตอไปขางหนาตัดความหลง หลงคิดวาจะไมตาย รวมความแลวคิด

ตัดงายๆ วารางกายนีม้ันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราอยูไมนาน

เดี๋ยวมนัก็ตาย ขืนหลงใหลใฝฝนมันเขาจะเปนทกุข ความสุขของเรากคื็อพระนพิพาน เราตองการ

พระนพิพาน 
 มีบุคคลคนหนึ่งพูดใหทานทั้งหลายฟงวา การเจริญพระกรรมฐานเห็นผ ี เห็น
เทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นพระพุทธเจานั้น เปนความรูของเดียรถีย ขอนี้อาตมาก็

แปลกใจ เพราะวาความรูนี้เปนความรูทีอ่งคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาทรงพระนามวา พระ

สมณโคดม เปนผูสอน และพระพทุธเจาเองก็ทรงยนืยนัวา พระองคเองก็รูก็เห็นพระพุทธเจาในอดีต

ที่ผานไปแลว อาตมาเคยอานใน พระธรรมบท และเคยอานใน พระไตรปฏก พบหลายตอนที่

พระพทุธเจาทรงยืนยันวา ทานพบพระพทุธเจาและรูเร่ืองราวของพระพุทธเจาในสมยักอนๆ เชนใน 

โอวาทปาติโมกข ทานกลาววา สัพพปาปสสะ อกรณัง จงไมทําความชัว่ทัง้หมด กสุลสัสปู

สัมปทา จงทาํแตความดี สจิตตปริโยทปนัง จงทําจติใจใหผองใสจากกิเลส เอตัง พุทธานะ 



สงสนัง พระพุทธเจาทกุองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด นี่แสดงวาพระองคทรงรูเร่ืองราวของ

พระพทุธเจาในอดีตที่แลวมาแลวและในตอนบางตอนทรงอางวา พระพุทธเจาองคนัน้ พระพุทธเจา

องคนี ้

 นี่แสดงวา การปฏิบัติ สมถวิปสสนา ในพระพทุธศาสนาสามารถจะเห็นผ ี เหน็เทวดาเหน็

นรก เหน็สวรรค เหน็พระพทุธเจาได ทั้งนี้กสุ็ดแลวแตจิตของบุคคลผูใดที่ปฏิบัติ ถาจิตสะอาดมาก

ที่สุด มากตั้งแต โคตรภูญาณ ของ พระโสดาบัน ข้ึนไป ถาสะอาดถึงตอนนี้ก็สามารถจะเห็น 

นิพพาน ได ถาจิตต่ํากวา โคตรภูญาณ ลงมาไมสามารถจะเห็นได 

 ขณะใดที่ผลอกุศลที่เปนกรรมชั่วใหผล อกุศลแปลวาไมฉลาด แปลวาโงกุศลเขาแปลวา

ฉลาด ถาคนฉลาดเขาไมทาํความชั่ว คนทีท่ําความชัว่คือคนโง ทนีีผ้ลของความโงมาใหผลก็มผีล

เปนทกุข เราเคยสั่งสมบารมีมามาก ทาํความดีมามากพูดตามสวน ถาบารมเีราบาํเพ็ญมาแลว ถา

เราจะตัดสินใจไปนิพพานชาตินี้เราก็ไปไดแตทวาทําไมไมตัดสินใจ ก็เพราะวากรรมที่เปนอกุศลมัน

บังหนา พอกรรมที่เปนอกุศลยังหนามันมองไมเหน็ทาง พอกรรมที่เปนอกุศลถอยหลงัไปปบออ มัน

งายนีห่วา ใชไหม เมื่อกอนนีเ้ขาบอก อยาฆาสัตวไอหนูเอย มนัผิดศีล ใชไหม มนัไมฟงทุกอยาง พอ

ความดีกรรมทีเ่ปนกุศล ชาติกอน เขามาถงึใจ ศีล 5 นีเ่ปนเรื่องเลก็แลวใชไหม มนัเบากวาเกาเยอะ 

เมื่อกอนนี้ไมไดเลย ใชไหม นี่จิตใจพิสูจนเองได พอเริ่มกรรมดีใหผล ตอนนี้แหละ พอมีคนแนะนดิ

เดียว จิตที่มคีวามดีเกามนัจะรวมตัวและความดีใหมกเ็ขาไปผสม จงึมีความเขาใจเกิดขึ้นมา ออ 

อยางนีน้ี่เอง 

 ไอจิตก็เหมือนเด็กๆ นะ เดก็ถาเราพาเดนิไปจุดไหน มันก็ไปจุดนัน้ไปที่อ่ืนไมไดอารมณก็

เหมือนกนัอารมณที่ต้ังไว จุดเดียวทีพ่ระนิพพานเวลาที่อยูตองใครครวญตองคิดคอยๆ เกลา วาการ

ไปนิพพานไดตองตัดความโลภ ความโลภคือการโกงชาวบานเขาใชไหม ไอการโกงเขานี่หรือวาลัก

ขโมยเขานี่เปนความโลภ ถาทกุสิ่งทกุอยางเราไดมาดวยสัมมาอาชีวะ รับราชการไดเงนิเดือน 

คาขายมกีําไร ของดีบอกของดี ของเลวบอกวาของเลว แตเร่ืองราคาเราขายตามปกติ มันก็ตองมี

กําไร ถือวาไดมาโดยสัมมาอาชีวะไมใชโลภะหรือความโลภใชไหม จิตเราตั้งไววา ความโลภจะไมมี

ในจิตของเรา 

 ไอการตัดความโลภในจิตมนัตองตัดเปนการใหทาน ถาการใหนกึไววาเราจะไมมีความโลภ

นี่ ยงัไมพอ มนัจะตองมีจิตที่คิดจะสงเคราะหคนใหมีความสุข คนก็ดี สัตวก็ดีทีม่ีความทุกขอยู เรา

จะสงเคราะหใหเขามีความสขุ เร่ืองทรัพยเมื่อเรามทีรัพยเราจะใหทรัพย ถาทรพัยไมมีเราจะให

กําลังกาย ถาเขาตองการกาํลังกาย ถาเราไมมีกําลงักายไมไหว เราใหกําลังปญญา ถาทัง้ 3 อยาง

นี้ยงัไมมีโอกาสสําหรับเรา เราก็ต้ังใจวาเราจะสงเคราะห ไอจิตที่คิดสงเคราะห เขาเรียกวา จา

คานุสสติกรรมฐาน อารมณต้ังไวอยางนีเ้ปนปกติมนัจะทําลายความโลภทุกๆ วินาท ี



 คนที่ใหทานไดนี่ตองมีความรัก ถารูจกักนั เคยสงัคมกนั เขาทําความดีเรามีความรัก เราก็

ใหเพราะความรักใชไหม ถาไมเคยรูจักกันไมเคยรักกนัมากอน ไมใชความรักความผูกพันนะ รัก

ดวยเมตตาจิต คนไมเคยมีความรักไมรูจักกันมากอนตองสงสาร มนัอดจะตาย โอย แดดมันรอนจะ

ตาย หมวกก็ไมมี ผาก็ไมมีคลุมหัว สงสาร เอาหมวกขาดๆ ใหคลุมหวัหนอย อยางนีม้ันสงสาร หิว

แทบตายเอา มากนิขาวที่บานฉนั ไมอยางนัน้ ขาวมนีอยแบงไปกอนนี้ใหดวยสงสาร 

 คนที่จะใหทานไดตอง 1. ความรักเปนเหตุ  2. ความสงสารเปนเหต ุไอตัวรักตัวสงสารเปน

ตัวตัดโทสะเสร็จ โทสะที่จะสลายไปไดเพราะความรักและความสงสาร คนที่คิดจะใหทานมันไดทัง้

โลภะและโทสะ ไอนั่งคิดเฉยๆ ไมใหนัน้ไมไดนะ ถงึจงัหวะเราใหไดเราให ใชไหม อยาใหเกนิวสัิย 

ใหแลวเดือดรอน เราไมมจีะกิน มีเงนิ 10 บาทคาอาหาร ตอนเยน็ พอคนมา ใหหมด ตอนเยน็ไมมี

จะกินวนันี้เดือดรอน อยางนีพ้ระพทุธเจาไมสรรเสริญ 

 กําลังใจของเรานี้ตองทรงพรหมวหิาร 4 ไวเปนปกติ ทรงศีลเปนปกติและก็ยงัยัง้กาํลังใจ

อยาหวัน่ไหวในโลกธรรม โลกธรรมคือไดลาภ เสื่อมลาภไดยศเลื่อนยศ นนิทาสรรเสริญ สุขทุกข 

อะไรมันจะมาอยางไรก็ถือวาชางมนัๆๆไวเสมอ ถาหวั่นไหวไปตามมัน คนนัน้เขานินทาเรา คนนี้เขา

สรรเสริญเราตัวนี้แหละจะพาลงนรก 

 อารมณใจที่จะทรงกําลงัใจไมหวัน่ไหวในโลกธรรม 8 ประการก็ตองม ีพรหมวิหาร 4 คือ

หนึง่ เมตตา ความรัก สอง กรุณา ความสงสาร สองประการนีท้าํใหศีลบริบูรณ การใหทานก็ให

ปกติดีจิตชุมชื่น ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิกท็รงตัวและปญญาก็แจมใส กาํลังใจไมหวั่นไหวในโลกธรรม 

เพราะม ี มุทติา ใครไดดีพลอยยินดีดวย อุเบกขา วางเฉยจากอารมณที่เราไมชอบใจ ใครเขาวา

อยางไรมาก็ชาง วางเฉย ตัวนี้แหละทาํใหปลอดภัย ทานทัง้หลายจงระวังไว อยาถอืวาทําความดี

มากแลวอนันี้ไมควร 

 การที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานอยางนี ้ เพราะวามคีวามเคารพในพระพุทธเจา ในพระ

ธรรม ในพระอริยสงฆ เราเคารพดวยความจริงใจ ถือวาจิตทรงฌานใน พุทธานสุสติ ธัมมานสุส

ติ สังฆานสุสติ จิตเรามั่นคงอยางนีเ้ทากบัเรามีความมัน่ใจวาชีวิตนี้เราตองตายแน เมื่อตายเราไม

ยอมไปอบายภูมิ อยางนอยเราก็ตองไปสูสุคติตองเปนเทวดาหรือพรหม แตเราไมตองการเรา

ตองการพระนพิพาน ถาจิตคิดอยางนี้ไดชื่อวาเปนผูมี มรณานสุสติกรรมฐาน มี อุปสมานสุสติ

กรรมฐาน ดวย อุปสมานสุสติกรรมฐาน หมายถึงวานึกถงึพระนพิพานเปนอารมณ มรณานสุส

ติกรรมฐาน นึกถงึความตายเปนอารมณหมายความวาคิดวามนัจะตองตายแนชีวิตนี้มนัทรงอยู

ไมนาน ถาตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้น 

 การเจริญพระกรรมฐาน เปน ปรมัตถปฏิบัติ ถาบารมีก็เปน ปรมตัถบารมี เพราะวา

เปนการปฏิบัติสุงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาตองการจุดนี้ จดุเจริญพระกรรมฐาน ฉะนัน้

การเจริญกรรมฐานเราตองลืมใหมนัหมดลืมประเดี๋ยวเดียวนะอยาลมืตลอดชีวิต กลับไปบานนึกถึง



ภารกิจตางๆ ที่เราทํา แตพรอมกันนั้นก็ตองคิดไวดวยวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้เราจะควบคุมเราจะทรง

มันไว เพราะมชีีวิตตองกนิตองใช แตวามนัก็มีความทุกข ถาเราตายไปแลว ส่ิงทัง้หลายจะไปอยูกบั

ใครก็ชางมนัเราไมตองการมนัอีก การเกดิเปนมนุษยวุนวายแบบนีเ้ราไมตองการ เปนเทวดาหรือ

พรหมมนัพักความวุนวายเพยีงชัว่คราว เดี๋ยวกย็องเขามาใหม เราก็ไมตองการจดุที่เราตองการ

ความสุขจริงๆ ก็คือพระนิพพาน ตองการไวนะจุดนี้นะ 

 กรรมฐานนีม่นัอยูที่ใจอยางเดียวขึ้นอยูกําลงัใจ เหน็วารางกายนีเ้ปนเราเปนของเรา 

หรือไมใชเรา ไมใชของเรา ถารางกายมันเปนเราจริง เปนของเราจรงิเราก็ตองบังคับมันได อยางเงนิ

ในกระเปา ถาเราไมใชเสียอยางหนึ่ง มนัก็อยูในกระเปาตลอดเวลา ถาเราใชมนั มันกห็มดไป 

รางกายกเ็หมอืนกนั 

 ทีนี้รางกายเราไมตองการใหมันแก มนัเชื่อไหม เราไมตองการใหมันปวยมันเชื่อไหม 

เหมือนเงนิในกระเปาไหม เราไมตองการใหมันตาย มนัเชื่อเราหรือเปลา เรากห็ามไมได ก็เปนอันวา

รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราคอืจิตที่สิงสถิตอยูในรางกาย ที่เราหรอืทุกขก็อาศยักายเปนเหต ุ

 ขอบรรดาญาติโยมทัง้หมดตั้งใจตามความรูสึกแหงความเปนจริงวาการที่เราเกิดเปน

มนุษยนี่มนัเตม็ไปดวยความทุกข เรามีความเหนื่อยยากลําบากกาย ดวยการประกอบการทาํมาหา

กินและกเ็หนื่อยและก็ทกุข ความปวยไขไมสบายที่เรามอียู ปวยขึ้นมาเวลาใดมันทกุขทั้งสิน้ มัน

เพิ่มความทุกขเกา คือตองเพิ่มรายจายเกาขึ้นมา ตองแสวงหาเงินมารักษาโรค ถาความปรารถนา

ไมสมหวงัเกิดขึ้น มันกท็ุกขอีก ไมสบายใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็ทุกขอีก ความ

ตายเขามาถงึ มันกท็ุกขอีก 

 ขอใหทุกคนเขาใจตามความเปนจริง วาขณะที่เราเกิดเปนคนเราเกิดอยูในหวงของความ

ทุกขตลอดเวลา ไมมวีันไหนที่เราไมเปนทกุข ทีเ่ราไมเหนื่อย ไมเปนทกุขมันไมม ี เราตองเหนื่อยเรา

ตองทุกขตลอดทุกวนั จนกวาหลับไป หลับไปต่ืนขึ้นมามันก็ยงัเพลยี ถาเราจะเกิดเปนมนุษยอีกกี่

ชาติ มันก็พบกับความทุกข ความแก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ความตายแบบนี้ ถา

เราจะเปนเทวดาหรือพรหม เทวดากับพรหมนีท้านมีความสุขจริง แตสุขไมนานคือไมนานนักเมื่อ

หมดบุญวาสนามกี็ตองลงมาใหม  อยางที่บรรดาญาติโยมทั้งหลาย มานัน่กันอยูทีน่ี่ทัง้หมด 

ทั้งหมดนีท้ี่จะเขามาวัดได ตองเคยเกิดเปนพรหม หรือเทวดามาแลว ถาความดีเดิมนอยนี่เขาไมเขา

วัด นี้แสดงวาทุกคนบาํเพ็ญวาสนาบารมี บําเพ็ญกุศลมามากถึงเขาวดั 

 ใหคิดอยางนี้ไวเปนปกติ ไมใชวาจะคิดเฉพาะมานั่งทีน่ี่นะ คิดทัง้วัดใครครวญทั้งวัน 

มองเหน็คน มองเหน็สัตว มองเหน็วัตถุก็ดีวา ไมมคีวามหมาย ไมชาก็พงัหมด ตัวของเราไมชา

รางกายเราก็พงั เราจะไมยดึไมเกาะมนั ส่ิงที่เราตองการก็คือพระนพิพาน อารมณยามวางถาคิด

อยางนี้ละก็เวลารวบรวมกําลังใจเปนสมาธิก็ไมตองทาํอะไรมาก รวบรวมกําลงัใจปบ จับอารมณ

คิดวาเราตองการพระนิพพาน ข้ึนไปทนัที มุงเฉพาะจิตนั่นคือพระนิพพานกอนไปที่วิมานของเรา



หรือวิมานขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาก็ไดตามใจเราชอบ แลวก็ไปอยูทีน่ั่นใหมนัชื่นใจ 

ตอไปจะทองเที่ยวไปไหนกเ็ปนเรื่องของทาน ถาหากวาทําอยางนี้จติใจของทานจะมีความเบาใจ 

คือวาไมตองไปนั่งพิจารณาตัดโนนตัดนี ่ เวลาที่เราจะเคลื่อนจิต เราตดัใหมันเปนกจิประจําวนั ทกุ

วัน ทกุเวลา ทุกวนิาท ีจนกระทัง่อารมณของเรานี ้ เห็นทุกขโลกกดี็ วามันเปนของธรรมดา เหน็สุข

ในโลกถือวามนัเปนของหลอกลวง ไมใชสุขจริงๆ เห็นผูชายหรือผูหญงิก็ถือวาคนประเภทนี้สกปรก

ไมชาก็ตาย ไมมีความหมายสําหรับเรา เราสกปรกฉันใด เขาก็สกปรกฉันนั้น เรามทีุกขฉันใดเขาก็มี

ทุกขฉันนัน้ คิดอยางนี้นะ 

 อันดับแรกกอนที่จะเจริญกรรมฐาน ตัดสินใจวาเราจะไมมหีวงอะไรทั้งหมดคนที่บาน 

สมบัติที่บาน ทรัพยสินที่บานทัง้หมดเราไมหวง และประการที่ 2 ทกุคนตองเคารพในศีลแนนอน 

เร่ืองศีลนี่ถาบกพรองเจริญพระกรรมฐานไมไดเจริญพระกรรมฐานตองประกอบดวยองค 3 ประการ 

ควบคูกันไปคอื 1. ศีล 2. สมาธิ 3.ปญญา ถาศีลมีสมาธิก็เกิด เมื่อสมาธิทรงตัวปญญาก็เกิด 

 แลวขอตอไปอันนี้มีความสําคัญอีกเหมือนกัน อารมณใจ 5 อยางทีเ่รียกกนัวา นวิรณ 

พระพทุธเจาทานเรียกวา กิเลสชัว่ หรือกเิลสหยาบที่ผังอยูในจิต เรียกวา นวิรณ สําหรับกิเลส

ชั่ว กิเลสชั่ว กิเลสหยาบ 5 ประการนี ้ พระพทุธเจากลาววาเปนเหตุทําปญญาใหถอยหลัง นัน่ก็

หมายความวา คนใดเวลานั้นถามกีิเลส 5 ยังของอยูในใจ แมแตอยางใดอยางหนึง่ ก็จะกลายเปน

คนไรปญญา ไมมีโอกาสที่จะไดทิพจักขุญาณในวนันี้ จะเปนวันไหนกต็ามแค ถามอีารมณของอยู

จะไมไดเลยกิเลส 5 ประการทานระงับไมมีข้ึนในใจ เฉพาะเวลาเจรญิพระกรรมฐาน วิธีระงับกคื็อ

วาไมสนใจกับมันเสียเลย สนใจเฉพาะลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวา นะมะ เวลาหายใจ

ออกนึกวา พะธะ ถารูลมหายใจเขา รูลมหายใจออกรูคําภาวนา นิวรณ 5 ประการมนัก็เขามา

ไมได 

 ต้ังจิตตัดในใจไวเสมอวา ทกุสิ่งทุกอยางในโลกมนัเปนทุกข ทุกสิง่ทกุอยางในโลกมันเปน

อนิจจัง หาความเที่ยงไมได เห็นคน เหน็สตัว เห็นวัตถุกคิ็ดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้สามารถจะสบาย

ตัวหมด ถาดูรางกายของเราก็มีสภาพอยางนัน้ภายในรางกายของเราเต็มไปดวยความสกปรก การ

มีรางกายเต็มไปดวยความทุกขตองเหน็ดเหนื่อยทกุวนัทุกเวลา ที่เราตองเหน็ดเหนื่อยก็เพราะเรามี

รางกาย กายมันจะกิน กายมันจะใช กายมันจะแตงตวั กายมันตองการความเยน็ กายมนัตองการ

ความอุน มันเปนเรื่องของกายทัง้หมด เราเอาจิตกาํหนดรางกายของเราก็ดี กายของบุคคลอื่นก็ดี 

วัตถุธาตทุั้งหลายก็ดีไมมีอะไรเปนปจจัยเครื่องแสดงความสุขมันเปนตนเหตุของความทกุขทัง้หมด 

ในที่สุดมนักพ็งัสลาย ฉะนัน้การเกิดตอไปในชาตหินาของเราจะไมม ี คือเราจะไมเกิดในแดนของ

มนุษย เราจะไมเกิดในแดนของสวรรค เราจะไมเกิดในแดนของพรหมโลก ส่ิงที่เราตองการนัน้กคื็อ

พระนพิพาน 



 คนตายไดทกุสถานที่ถาถงึวาระที่มนัจะตาย ตองทราบวาความตายเขากาํหนดสถานที่

และเวลาไวแลว เราจะไปไหนไมตองกลัวหรอก ถายังไมถึงวาระที่เขากําหนด มนัก็ไมตาย พอถงึ

วาระที่เขากาํหนดไวแลวมนัตองตายแน เราจะไปคิดวาตายนอกบาน ตายในบานไมแนนอน 

อยากจะรูก็ไปดูบัญชีที่ พระยายม ขอทานดูก็ได วาเราจะตาย เมื่ออายุเทาไร เปนโรคอะไร ตายที่

ไหน อาการตายเปนอยางไร เวลาตายเวลาเทาไร มนัรู เขามีไวครบกอนที่เราจะมาเกิด นี่เขาบอก

เวลาตายไวแลว เมื่อเราทราบอยางนี้แลวไมตองคํานึกวามันจะตายเมือ่ไร จะตายอยางไรก็ชาง จิต

ดวงนี ้เรามุงนพิพานอยางเดยีว 

 ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณร อันดับแรกคิดไวเสมอ มรณา

นุสสติกรรมฐาน คือคิดถึงความตายวามันจะตาย กนัอบายภูมิดวยการเคารพพระพุทธเจา พระ

ธรรม พระอริยสงฆ มีศีลบริสุทธิ์ จติคิดไวเสมอวาตายเมื่อไหร ความดีทีท่าํทุกอยางไมหวัง

ผลตอบแทน เราทําเพื่อพระนิพพานถาตายเมื่อไรตองการคือ พระนิพพานแหงเดียว หลงัจากนัน้ก็

ตีตลบกลับพยายาม ตัดโลภะ ดวย การใหทาน หรอื จาคานสุสติกรรมฐาน ตัดความโกรธ
ดวยการ ทรงพรหมวิหาร 4 ตัดความหลง ดวยอารมณ ใจของเรานี้ไมพอใจในมนุษยโลก 
เทวดาโลกและพรหมโลก ไมติดในรางกายของเรา ไมติดในรางกายของคนอื่นไมคิดใน
รางกายของสัตวและไมติดในวัตถุธาตุตางๆ มุงพระนิพพานอยางเดียว 
 ศีลนี้เปนเรื่องใหญ การที่ฝกพระ พระนี่ฝกยากกวาจะได บางทานเขามาม ี อาบัติ

สังฆาทิเสส เต็มเพียบ ฝกเทาไรมันก็ไมได เพราะม ีอาบัติสังฆาทิเสส ทัง้นี ้สังฆาทิเสส อาจจะ

เปนดวยการตัง้ใจก็ได หรือการรูเทาไมถงึการณ คือบวชแลวไมไดศึกษาก็เปนไปได ภาระตางๆ กม็ี

มากดวยกนั ไมคอยจะไดศึกษาพระวนิัยบางทีศึกษาก็ศึกษาแตวาตอนคําถามของตัวได แตวา

กําลังใจไมคิดที่จะปฏิบัติในศีล อยางนี้พระของเรามีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเศษในประเทศไทยนะ

พระที่ศึกษาแลวไมต้ังใจปฏิบัติใน สขิาบท มี 90 เปอรเซ็นต ของพระในประเทศไทยฉะนัน้การฝก

มโนมยิทธิหรือกรรมฐานใดๆ พระนีม่ีปริมาณไดนอยกวาฆราวาสถาคิดกันโดยเปอรเซ็นต 

 สําหรับพระและก็เณร ขอใหมีการระมัดระวังกนัใหมาก เพราะพระก็ดี เณรก็ดีมี สิกขาบท 

มากกวาคฤหสัถ สําหรับฆราวาสมี สิกขาบท สําคัญแค 5 สกิขาบท หรือวามากก็ 8 สิกขาบท 

สําหรับพระม ีสิกขาบท จะตองปฏิบัติ 227 สิกขาบท สามเณรม ีสกิขาบท 10 แตวาสามเณรนี่

ไมใชมีแค 10 สิกขาบท อยางเดียวจะตองปฏิบัติใน เสขิยวัตร อีก 75 ถารวมจรงิๆ แลวก็เปน 85 

ฉะนัน้ใน สกิขาบท ที่เราถือจะตองปฏิบัติสําหรับพระก็ดี เณรกดี็ ถาจิตของทานบกพรองใน 

สิกขาบท ใด สกิขาบท หนึ่งการเจริญสมาธิไมมีผลเครื่องสังเกตที่เราจะฟงสงัเกตไดบางวนัจิตใจ

ของเรามีความสบายปลอดโปรง ถารางกายของเราไมเพลียเกินไปไมปวยไขไมสบาย บางครั้งมี

อารมณปลอดโปรงดี แตบางครั้งมีอารมณไมปลอดโปรงบางคราวมอีารมณติดขัดหรือมีอารามณ



กระสับกระสาย ไมสามารถจะคุมอารมณไวอยูนัน้กพ็ึงทราบวา สิกขาบท ที่จะพงึปฏิบัติ ทานมี

ความบกพรองไป สกิขาบท ใดก็ สกิขาบท หนึ่ง 

 สําหรับพระกดี็ เณรก็ดี เณรนี่ตองระมัดระวังนะ อยาเขาใจวาม ี สกิขาบท ปฏิบัติเฉพาะ 

10 จะตองด ูเสรขยิวัตร อีก 75 ดวย รวมแลวเปน 85 สําหรับฆราวาสก็เหมือนกนั มีความจาํเปน

ในเรื่องของศีล หากวาทรงศลี 5 ก็ใหศีล 5 มันครบถวน บริสุทธิ์ ถาทรงศีล 8 ก็ศีล 8 บริสุทธิ์ ถาวา

ศีลไมบริสุทธิ์ ความมวัหมองมันก็เกิด สําหรับทานที่เขาฝกใหม ถาหากวาศีลไมบริสุทธิ์ ทานก็ไป

ไหนไมไดเหมอืนกนั 

 ขอบรรดาทานพทุธบริษัททุกฝาย ทัง้ภิกษ ุสามเณร อุบาสก อุบาสกิา ทุกวันทุกวเลาให

พยายาม ชาํระจิตใจของทานใหบริสทุธิ์หมดจดดวยกาํลังของศีล นึกดูใหดีวาศีลทีเ่ราจะตอง

ศึกษา มีกี ่สิกขาบท ฉะนัน้ทุก สกิขาบท จะตองผองใสอยูเสมอ สําหรับพระถา สกิขาบท ต้ังแต 

นิสสัคคิยปาจติตีย ลงมา เวลากอนจะนอนกอนจะหลบัก็ควรจะพจิารณาวา ต้ังแตเชาถึงเวลานีม้ี 

สิกขาบท ใดบางที่เราพกพรอง เมื่อบกพรองก็ไปแสดงกับเพื่อนพระ คําแสดงกับเพื่อนพระก็ควร

จะบอกเปนภาษาไทยดีที่สุด วาวนันี้เราละเมิดจิตเราละเมิด สิกขาบท ใด สกิขาบท หนึง่ ตามทีเ่ร

ทราบ และขอใหสัญญานับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ผมจะไมทําอยางนีอี้ก ผมจะไมพดูอยางนี้อีก ผม

จะไมคิดอยางนี้อีก ต้ังจิตไวในขอบเขตของ จรณะ  15 ประการ 

 บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณรทัง้หลาย ศีล เปนเรื่องใหญ ทรงตัวใหดี อยางเลวที่สุดเรา

จะตองทรงกระพี้เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาไว นัน่คือ 1. ศีลบริสุทธิ ์ 2 นิวรณ 3. ทรงพรหม

วิหาร 4. แตวาทานทรงเทานี้นะ ทานดีไมเทาฆราวาส เวลานี้ฆราวาสเขาทรงกรรมฐานมีฌาน

สมาบัติ มญีาณสมาบัติ มญีาณกันเปนพิเศษเยอะแยะ ถาเราทรงแคนี้เราก็เลวกวาเขา ไมควรกนิ

ของของเขา ไมควรใชของของเรา ไมควรอยูอาศัยในสถานที ่ที่เขาสรางให อยางเลวที่ตองทํา ปุพ

เพนิวาสนานสุสติญาณ ใหคลอง และก ็ทิพจักขุญาณ และ จุตูปปาตญาณ ใหคลอง ถาคลอง

แคนี้ก็ยังไมควรเอาของชาวบานเขาอีก เพราะทานยังไมพนนรก ทางทีดี่เอา สงัโยชน 3 คลองแคนี้

ก็ยังไมเอาของชาวบานเขาอกี เพราะทานยังไมพนนรก ทางที่ดีเอา สงัโยชน 3 เขามาเปนเครื่อง

ยึด ญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกัน สังโยชน 3 นี่ไมใชแคพระ เณรเพราะเปนตัวกันอบายภมูิ

อยางชัดเจน เราจะตกนรกไมเปน เปนเปรต อสุรกาย สัตวเดียรัจแนไมเปนตอไป ตัดอบายภูมิกัน

เลย สังโยชน 3 มีอะไรกันบาง มันก็เปนของไมยาก คือหนึง่มีความรูสึกวาชวีิตนี้จะตองตาย แคเรา

ก็ไมประมาทในชีวิต ไมคิดวาความตายจะอยูนาน อีกนานถงึจะตายตองคิดวาตายอาจจะมวีันนี้

อยูเสมอระวงัตัวไว วธิีระวงัตัวไมไปอบายภูมิก็ยึดพระพทุธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนที่พึง่ 

ยอมรับนับถือดวยปญญา อยาสักแตวาสญัญา จําแตนบัถือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สัก

แตปากวานะ ลงนรกนับไมถวน และการยอมรับนับถือพระพทุธเจา มองใหชัดๆ กดู็กันที่ศีล ศีล

เฉพาะประเภท ฆราวาสศีล 5 เณรศีล 10 พระศีล 227 และมีธรรมะดวย ถาทานผูใดมีศีลครบถวน 



บุคคลผูนั้นพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง ถาศีลยังบกพรองวาเคารพแคปาก เปนเหยื่อ

ของอบายภูมิ มีนรก เปนตน 

 จงจําไววาผูทรงศีล ผูทรงธรรม อันดับแรกจริงๆ ทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนไวคือ 

1. จิตตองปลอดจากอุปกิเลส คือไมยกตนขมทาน ไมทําลายคนอืน่ ไมโออวด เปนตน  

2. ตองเปนคน ไมมีกังวล 

3. ตองมี ศลีบรสิุทธิ ์ คือมีศีลบริสุทธิ์หมายความวา หนึ่งไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุ

ใหบุคคลอื่นทาํลายศีล ไมยนืดีเมื่อบุคคลอื่นทาํลายศีลแลว 

4. ตองระงับ นวิรณ 5 ไมใหกาํเริบข้ึน คือไมพอใจในกามฉันทะ ไมมคีวามโกรธ ความ

พยาบาท ไมตกอยูใตอํานาจของความงวง ไมฟุงซานเกินไป ไมสงสัย 

5. ตองทรง พรหมวิหาร 4 คือจิตตองเยือกเยน็เสมอ มีอารมณความรักคนและสัตว

เสมอดวยรักตวัเอง สงสารคนและสัตว ประสงคจะใหตัวเขาพนทุกข จะชวยเหลือถา

ไมเกินวิสัยและก็มีจิตใจไมอิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดีก็ยินดีดวย ไมซ้ําเติมบุคคล

ผูใด วางเฉยเมื่อเขาเพลีย่งพล้ํา 

กําลังใจอยางนี้เปนกาํลงัใจขั้นตน ของบุคคลผูนับถือพระพุทธศาสนา พระพทุธเจาทาน 

บอกวา ถาทาํดีตามที่วามานี้ เปนคนที่เขาถึงเปลือกของพระศาสนาเทานั้น 

ถาเขาถึงกระพี้ กห็มายความวาตองทํา ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ใหเกิดขึ้น คือระลึก

ชาติได ถาจะถึงแกนตองทํา ทิพจักขุญาณ ใหเกิดขึ้น นี่พระพุทธเจาทานยนืยนัแบบนี้ ถาทาํไปถงึ

ที่สุดก็ตองสราง อริยสัจ ใหเกิดขึ้นกับใจ สามารถตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปทาน 

ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ไมเพงเลง็บคุคลอื่น ไมยกตนขมทาน ไมมี

ความประมาท เรียกวาไมมีความประมาท มีจริยาดี มีความสงบใครครวญเฉพาะความประพฤติ

ของตัว อยางนี้ชื่อวาเขาถงึสะเก็ดความดีที่ตถาคตสอน 

แลวบุคคลใดไมทําลายศลีตนเอง ไมยยุงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนทาํลายศลี ไมยนิดีเมื่อบุคคล

อ่ืนทาํลายศีลแลว สามารถระงับ นวิรณ 5 ไดตามตองการ จิตทรงฌานมีอารมณทรง พรหมวหิาร 

4 เปนปกต ิชือ่วาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนี้ถือวาเขาถึงเปลือกความดีที่พระองคทรงสั่งสอน 

ถาบุคคลใดทาํความดีดังนีต้ามลําดับมาครบถวนทรงตวั สามารถทําจิตใหระลึกชาตไิด

โดยไมจํากัด อยางนี้เขาถึงกระพี้ความดทีี่พระองคสอน 

ถาบุคคลใดทาํ จุตูปปาตญาณ ใหเกิดขึ้น เห็นคนและสัตวรูไดทันทวีา คนและสัตวนี้กอน

เกิดมาจากไหน คนตายแลวไปอยูที่ไหน อยางนี้ถือวาเขาถึงแกนความดีของพระองคสอน แตเปน

แกนขึ้นฌานโลกีย 



ตอไปนี้ทบทวนความดีนี้ใหทรงตัว ทาํวิปสสนาญาณ ถามีบารมีแกกลัวจะตัดกิเลส เปน

สมุจเฉทปหานไดภายใน 7 วัน ถามีบารมอียางกลางจะตัดกิเลสไดหมดภายใน 7 เดอืน ถามีบารมี

อยางออนจะตดัใหหมดภายใน 7 ป 

อันดับแรกขอบรรดาทานพทุธบริษทัรวบรวมกาํลังใจ กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก 

ต้ังแตเวลานี้เปนตนไปนะ ใหรูลมหายใจเขา หายใจอกไวเสมอ การรูลมหายใจเขาหายใจออกนี้ 

ทานเรียก อานาปานสุสติกรรมฐาน เปนฌาน เพราะวาถาจิตยงัไมสามารถจะทรงฌานได เราก็

ไปไหนไมได และนอกจากนั้นอนัดับแรกที่สุด เมื่อจับลมหายใจเขาหายใจออกไดแลว กพ็ิจารณา

วิปสสนาญาณกอน จุดแรกที่เราคิดเราคดิตามความเปนจริงวา รางกายของเรากดี็ รางกายของ

บุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตทุั้งหมดในโลกนี้กดี็ มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน แลวกเ็สื่อมลงทกุวนัๆ ในทีสุ่ด

ก็พังที่เรียกวา อนัตตามนัตายหมดแน แลวเราก็ตาย วนันีย้ังไมตายวนัตอไปเราก็ตาย อยางไรๆ ก็

ตายแนถาเราเปนคนดี ตายเปนผีดี ถาเราเปนคนเลวตายเปนผกี็เปนผเีลว เปนผีดีกห็มายความวา

เปนผีเทวดาหรือผีพรหม แตผีเทวดาหรือผีพรหมก็ไมไดเกิดประโยชนหมดบุญวาสนาบารม ี ก็ตอง

กลับมาเกิดมาเปนทกุขอีก ถาเปนผีเลวก็เลวมากเกนิไปเดือดรอนตองเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย 

สัตวเดรัจฉาน 

ขอบรรดาทานสาธุชนพทุธบริษัททกุคน ใหมีความเขาใจถาเราจะเกิดเปนพรหม หรือ

เทวดาอีก ก็ไมพนจากความทุกข ขอใหทุกคนตัดสนิใจวา ชาตินี้เมือ่รางกายตายเมื่อไร เราขอไป

นิพพานจุดเดยีว เร่ืองความดีทั้งหมดที่เราทาํ เราทาํเพือ่พระนพิพานอยางเดยีว การใหทานก็หวงั

นิพพาน การยกมือไหวพระยกมือไหวพอแม ยกมือไหวทานผูมบุีญใหญกวา เราทําเพื่อไปพระ

นิพพาน การเจริญพระกรรมฐาน การฟงเทศนเราทาํเพือ่พระนพิพาน เราไมตองการใหชาวบานเขา

ชม เราตองการจิตบริสุทธิ์ของเราเองโดยเฉพาะ 

ขอบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัท ตัดสินใจวาถารางกายตายเมื่อไร ข้ึนชื่อวาการเกิดเปน

มนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เราตองการจุดเดียวพระนิพพาน ชาตินี้

ถือการเกิดเปนมนษุย เปนการเกิดชาติสุดทายของเรา ต้ังใจตามนี้นะ 

คนที่จะไปพระนิพพานไดเขาใชอารมณแบบนี้ ต้ังใจฟงนะแลวคิดตามไปดวยแลวก็ต้ังใจ

ตัดไมใหเสร็จ 
จงคิดวารางกายทีป่ระกอบไปดวยธาต ุ 4 มีธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ รวม

เรียกวากายก็แลวกัน มนัมีสภาพที่จะตองตายแน ในเมื่อมันตายมันก็ไมใชเรา ไมใชของ
เรา ถามันเปนเราจิรง เปนของเราจิรง มันตองไมตาย เพราะเราไมตองการใหมันตาย คิด
วาตองตายกนัแน ถาเราตายคราวนี้ไปนิพพาน คนที่ตายแลวไปนิพพานเขาทําจิตกนัอยางไร 

คิดวาไมหวงใยในรางกายของเรา ไมหวงใยในทรพัยสิน ไมหวงใยในรางกายผูอ่ืน ตายไปแลวไม

หวงทาํเกลอือะไร ไมมีแมคนไหนตายไปแลวมาหุงขาวใหลูกกนิ ไมมพีอคนไหนตายแลวมาทํางาน 



ทําไรทาํนารับบริการใหลูก มันเปนกฎธรรมดา ตายแลวก็แลวกนัไปขันธหาของเรา ขันธหาของคน

อ่ืน วัตถุธาตุเราไมหวง ไมหวงตามความเปนจริงไมหวงกไ็มเกิดประโยชน 

สําหรับพระนพิพานเขาทาํกนัอยางไร ที่เราจะทําก็คือตัดสินใจ ตัดสินใจในดาน 

สักกายทฏิฐิ ศึกษามาแลววาชวีิตไมมีความหมาย รางกายเรากดี็ รางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี ไมมี

ความหมาย มนัไมเทีย่ง มนัเสื่อมไป มนัเปนทกุข แลวมันก็สลายตวัไปในที่สุด ยามปกติรางกายนี้ก็

เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เปนสิง่ทีไ่มนารัก นาปรารถนา ฉะนัน้ขึ้นชื่อวารางกายประเภทนี้ 

ตอไปไมมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพาน แตวาอารมณที่เราจะเขาถึงพระนิพพาน ก็ตอง 

1. ยบัยั้งความโลภ ความพอใจ หรือมีความรกัมีความปรารถนาในรูปสวย ใน 

เสียงเพราะในกลิ่นหอม ในรสอรอย ในคามตองากรระหวางเพศ ถือวานั่นมนัเปนทุกข 

ไมใชสุข 

2. จะไมมัวเมาในทรพัยสินเกนิไป ใหมีความรูสึกวาคนทีเ่ขารวยเทาไรกต็ายกนั 

หมดตายแลวไมมีใครแบกทรัพยสินเอาไปได เมื่ออยูก็ตองหากนิ ตายแลวหมดความ

ตองการ 

3. แลวตอไปเราจะใหอภัยแกบุคคลทีเขาทาํใหเราไมถูกใจเรา นัน่คือจะไมถือโทษไมถือ

โกรธ กับบุคคลผูละเมิดดูหมิ่น เวนไวแตวาสิ่งนัน้เปนระเบียบวนิัย คือวาการกระทํา

นั้นผิดระเบยีบวินัย เราตองลงโทษเพื่อเปนการยับยัง้ความชั่วของบุคคลผูนั้น แตกลัง

ใจเราใหอภัยแกเขาอยูเสมอ สําหรับอํานาจของความหลง ถาเราคิดไวอยางนี ้ ตัวหลง

มันก็ไมม ีอารมณของเราทรงอยูอยางนี ้

กิเลสทัง้หมดตัดที่ สักกายทิฏฐิ สกักายทฏิฐิ ก็คือวาใชปญญามองเหน็ตามความเปน

จริง ไมใชโกหกตัวเองวารางกายนี้มนัไมใชของเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีใน

เรา รางกายเปนเรื่องเกิดจากอํานาจกเิลสตัณหาอปุาทาน และอกุศลกรรมที่มีอยูในจิต มัน

จึงนาํเรามหาทางทรมาน อยูกับรางกายทีไ่มมีการทรงตัว ตองเลีย้งทกุวัน เดี๋ยวกห็นาว เดี๋ยวก็รอน 

เดี๋ยวก็ปวยไขไมสบาย เดี๋ยวกระทบกระทัง่กับอารมณทีไ่มชอบใจ เดี๋ยวก็แก เดี๋ยวก็ตาย ถาจิตยงั

ไมบริสุทธิ์จากกิเลสเพยีงใด อาการอยางนีม้ันก็มีอยู 

ฉะนัน้ สมเด็จพระบรมครูจึงแนะนาํวา พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในกาย หมายความว 

กายของเรานีม่ันจะแกก็เชญิแก หามไมไดนี่ ไปหามมันกย็ุง มนัจะปวยก็เชิญปวย ในเมื่อมันจะ

ปวยแลวมนัจะหายจากโรค หรือมันไมหายจากโรคเปนหนาทีห่มด หมายความวาถาหมดรักษาดี

เราก็หาย ถาหมอรักษาไมดีเราก็ตายก็หมดเรื่องกันไป ถามันอยากจะตายก็เชิญ ใหมันตายไปตาม

สบายใจของมนั นี้เปนอันวาเราไมสนใจกายภายใน และในกายภายนอก 

โดยมากจะมีความเขาใจผิดวา พระโสดาบันจะตองตัด สักกายทิฏฐิ ไดเด็ดขาด 

จนกระทั่งมีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชของเรา เราไมมใีนรางกาย รางกายไมมีในเรา จึงจะเปน



พระโสดาบนัได อันนี้ไมถูก ขอยืนยนัวาไมถูก เพราะพระโสดาบันยังถือวารางกายนี้เปนเราเปนของ

เราอยู นอกจากถือรางกายของตนเองวาเปนเรา เปนของเราแลว ยงัถือวารางกายของคนอืน่เปน

เราเปนของเราดวย นั่นก็คือผูหญิงยงัรักผูชาย ผูชายก็ยังรักผูหญิง ผูหญิงก็แตงงานกับผูชายจ 

ผูชายก็แตงงานกับผูหญิง และคนที่เปนสามีภรรยาก็ยงัยึดถือในความเปนสามีภรรยา ก็แสดงวา

พระโสดาบนัยงัยึดรางกายเปนทีพ่ึ่งทีพ่ํานกัตอไป ยังไมถึงกับตัดรางกาย 

ฉะนัน้เรื่อง สกักายทิฏฐิ คนที่จะเปน พระโสดาบัน ตองตัด สักกายทิฏฐิ หมด ไมถกูผดิ

มาก ขอบอกวาผิดถงึที่สุด การตัดสงัโยชน 10 เขาตัดที่ตัวเดียวสกักายทฏิฐิ พระโสดาบนั 

กับ พระสกิทาคามี พระพทุธเจาตรัสวามีสมาธิเลก็นอย มปีญญาเลก็นอย มีศีล 5 บริสุทธิ ์สําหรบั

ฆราวาส ฉะนัน้คนที่เปน พระโสดาบัน มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตายเฉยๆ ไมใชวารางกายนี้ไมใช

เรา ไมใชของเรา พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคาม ี มีความรูสึกแตตายเปน มรณานุสสติ

กรรมฐาน ในสมถภาวนา ถา พระอนาคามี มีความรูสึกจริงใจจดจอจําอยูเสมอวารางกายนีม้ัน

เนามันสกปรกมันสกปรกโสโครกนาสะอิดสะเอียน ตัด กามฉันทะ ไดอารมณของพระอรหนัต

เทานัน้ที่มีความรูสึกวารางกานี้ ไมใชเราไมใชของเราเราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา ฉะนัน้

ขอบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัท ทราบตามนี้ ภิกษ ุสามเณรก็เหมือนกนัขอยืนยันวาไมผิด 

วัตถุกดี็ ส่ิงที่มชีีวิตก็ดี ในโลกนี้มนัไมมีอะไรจะเที่ยง ไมมกีารทรงตวั การที่ไมทรงตัว ถาเรา

ไปยึดถือวามนัเปนเรา เปนของเรา มันก็เปน กิเลสคือ อุปาทาน เพราะการยึดถือแลวมันไมฟงเรา 

เราก็เปนทกุข ในที่สุดเราจะยึดมันหรือไมยึดมันก็ตาม มันกพ็งัไมตามสภาพ เรากตั็ดสินใจ ข้ึนขื่อ

วาสภาวะในโลก จะเปนวัตถุก็ดี จะเปนสิง่ที่มชีีวิตก็ดี แมแตรางกายของเราก็ดี เราไมพึงปรารถนา

มันตอไป เพราะมนัไมเทีย่ง เราตองการของเรา รางกายของบุคคลอื่น วัตถุธาตุตางๆ เปนปจจยั

ของความทุกข เราก็ไมตองการมันอีก เหน็วาทุกขยงัไมพอ ในที่สุดมันก็พัง คนเกิดมาแลวไมมีใคร

ตองการจะตาย แตรางกายมันก็จะตายทรัพยสมบัติทีม่ีไวมันก็ตองสลายตัวไปในทีสุ่ด แตเราไม

ตองการใหมันสลายตัวฉะนัน้ไอสภาวะทีม่ันไมคงตัวแบบนี้ เปน อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุก

ขัง เปนปจจยัของความทกุข อนัตตา มันพงัไปในที่สุด เราก็เลกิ เราไมตองการมันอกีขึ้นชื่อวา

รางกายอยางนี้จะไมมีสําหรบัเราตอไป จุดที่เราตองการจริงๆ นัน่คือ พระนิพพาน 

พระทัง้หลายที่จะมีชวีิตอยูไดอาศัยบารมขีององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลานี้เรา

กินบุญของพระพุทธเจาทานอยู คําวาบุญคือความด ี พระพทุธเจาทานดีอาศยัความดีของ

พระพทุธเจาทานเลีย้งพวกเรา ผานุงทกุผนื ผาหมทุกผนือาหารทกุเมด ขาวทุกเมด สถานทีท่ี่อยู

ทั้งหมด อาศัยความดีของพระพทุธเจาญาติโยมพทุธบริษทัทีม่ีความเคารพในพระพทุธเจามา

จัดสรร สรางให ที่อยูก็สรางให กระแสไฟก็สรางให ยารักษาโรคก็ให ของกินของใชใหทุกวนั บางที

การเลี้ยงพระที่บานทานกินยังไมดีเทาถวายพระของอะไรที่วาดีเอามาถวายพระ ไอทีเหลอืเอา

เอาไวบริโภคเอง อันนี้มเียอะ ของดีๆ ที่ทานถวาย บางที่ที่บานทานไมมี ทานคัดของดีมาถวายพระ 



และพระก็ตองดีตามของตามอาหาร ถาพระไมดีตามนัน้พระไปไหนละ เอรกปตตนาคราช ทาํให

ตะไครน้ําใหขาดนิดเดียวเกดิเปนสัตวเดรจัฉาน พระกบิลภิกข ุ ด้ือดานไมฟงคาํสอนของ

พระพทุธเจา ทรงพระไตรปฏก เรียนพระไตรปฏกแลวไมปฏิบัติตามดื้อดานออกนอกลูนอกทาง 

ประกาศวา ตนเปนศาสดาใหม นรกไมมีสวรรคไมมี ความหมายไมมีแกการลง พระปาติโมกข 

ดัดแปลงคําสอนของตัว แทรกแซงพระพุทธเจา ตายแลวไปอเวจีมหานรก  

ถาเรายังเกิดเปนมนุษยอีกกจ็ะพบกับความเสื่อโทรมแบบนี้ ทุกขภายในคือการประกอบ

อาชีพของเราก็ทุกข ยงัทกุขภายนอก จากคนแสวงหาอํานาจที่ไมเปนธรรม ฉะนัน้ทางที่ดีของเรา

ตัดสินใจไปนพิพานกันดีกวา ลีลากานนพิพานเปนของไมยาก ยึดอารมณ พระโสดาบัน เขาไว 

ตามทีก่ลาวมาแลว คือ 

1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้จะตองตาย ไมประมาท 

2. เคารพพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความมัน่คง 

3. ทรงศีลตามฐานะใหบริสุทธิ ์
4. จิตตั้งไวเพื่อพระนิพพาน 

ถารักษากาํลังใจไดอยางนีน้ัน้ ข้ึนชื่อวาบาปกรรมทาํลามกทั้งหมดที่มีมาแลวในกาลกอน 

จะไมสามารถนําบรรดาทานศาสนิกชนสาวกขององคสมเด็จพระชินวรใหไปอบายภมูิได มีทาง

เดียวไปสวรรคอยางต่ํา ตอไปไปพรหม และตอไปก็ไปพระนพิพาน ดีไมดี ถาบารมี่ของทานแกกลา

ก็ไปนิพพานในชาตนิี ้

ตัวนิพพานคือ อุปสมานสุสติกรรมฐาน ถาจิตเรามั่นคงในพระพทุธเจาจริงในพระธรรม

จริง ในพระอรยิสงฆจริง และก็มัน่คงในศลี 5 จริง จิตรักพระนิพพานเปนอารมณจริง คําวารักพระ

นิพพานที่คิดไวเสมอวามนุษย เทวดา พรหมไมเอา จะตายเมื่อไรฉันไปนิพพานเมือ่นั้น ศีล 5 ตอง

มั่นคงจรงิๆ อยางนีท้านเรียกวา พระโสดาบัน พระสกทิาคามี นะ ขณะที่เจริญกรรมฐานจะใหได

ดีตัดสินใจวาเวลานี้ ภารกจิอะไรที่เรามีอยูในฐานะพอบาน แมบาน ลูกบาน หลายบาน เหลนบาน 

อะไรก็ตาม หนาทีน่ี้มนัมีอยูเพียงไร เราจะทาํใหดีที่สุดในฐานะทีช่ีวติมันทรงอยูเพือ่ความอยูเย็น

เปนสุข แตวาตายแลวเมื่อไรเลิกกัน เทานัน้ไมยาก 



พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่ 11 พฤษภาคม 2530 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ 

ทานสาธุชนพทุธบริษทัทัง้หลาย วนันีเ้ปนวนัวิสาขบชูา หรือวาเปนวนัสําคัญที่พวกเรา

เหลาพุทธบรษิัทจะลือไมได ตรงกับวนั 3 วันคือ 

1. วันประสูติ พระพุทธเจาออกจากครรภพระมารดา ก็เปนวันกลางเดือน 6  

2. วันตรัสรูอภิเษกสัมมาสมัโพธิฌานเปนพระอรหันตองคแรกในโลก ก็วนักลางเดือน 6 

3. ทรงปรินพิพานก็วนักลางเดือน 6 เหมือนกัน 

นั่นคือวา วันกลางเดือน 6 วิสาขะ กลางเดือน 6 เปนวนัสําคัญทีเราควรจะนึกถึง

พระพทุธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ เปนวันสาํคัญในพระพุทธศาสนา ทีน่ี้วนันี้จะคุยกนัเรือ่ง

อะไรหรือเทศนเร่ืองอะไร ยังไมรูเหมือนกนัเพราะวาเรื่องที่บรรดาทานพุทธบริษัทฟงมารูเร่ืองกนั

หมด แตวาเวลาไปนมันสการพระพุทธรูปทั้งพระพทุธรูป หรือพระพุทธเจาทานบอกวาใหเทศน

ประวัติเกาๆ ใหมๆ ไมรูอะไรมันเกามันใหม ใชเกามาพูดใหมมนัก็ใหมเหมือนกัน ถาเรื่องใหมๆ  

นานๆ พูด มนัก็เกาเหมือนกนั รวมความวา ตามที่จะนึกไดสุดแลวแตทานจะดลใจ 

ประวัติความเปนมาของพระพุทธเจา นี่ควรจะคิดเอากนัตอนนี้นะ เอาเกาๆ ก ็ เรื่องทศ

ชาติ มาคยุกนั 

สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเกิดเปน พระเตมยีใบ พระเดมีย นะ ความจริงไมไดใบ มาตอทาย

วาใบ ขณะนัน้ทาเกิดมาแลวทานระลกึชาติไดเลย ไมมีใครสอนพอเกดิแลววิชาระลกึชาติติดตัวมา

เลย กาํลังนัง่อยูบนตักพระราชบิดา พระราชบิดาเปนกษัตริย วนัหนึง่เขานําคนทาํความผิดเขามา

ทราบทูลใหทราบ คนมีความผิดนี่ตองโทษประหารชีวติ พระราชบิดาก็ส่ังประหารชีวิตตาม

กฎหมาย ทานเตมีย ทานอยูบนตักกม็ีความรูสึกวา เราเคยเกิดเปนกษัตริยกห็ลายวาระดวยกัน 

หลังจากตายแลวก็ลงอเวจหีลายวาระเหมอืนกนั เปนการสนองกรรม จะถือวาทาํตามกฎหมาย แต

วาไมมีความผดิทางธรรมและวินยัอันนี้ไมได 

ก็รวมความวา ทานคิดวาถาเรายงัขืนพูดอยูเมื่อโตขึ้นภายหนา เขาจะใหเราเปนกษัตริย 

เราจะไมยอมพูดตอไป ถาไมอยากเปนกษัตริยทาํใหเปนคนใบเสยีตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ทานก็

แกลงทาํเปนคนใบ ใบนะ ไมใบจริง เขาทรมานทุกอยาง ก็ไมยอมพูด ขนาดเอาไปลนไฟบาง 

เรียกวา ทําทกุอยางที่เราทนกนัไมไดแตทานกท็นได ทานบอกวาทานทนความรอน ทนถูกทรมาน

เทานัน้ดีกวาทนทกุขเวทนาในนรก ทานเหน็ภาพเดิม 



ในที่สุด เขากตั็ดสินใจ ใหโหรพยากรณ โหรก็หอยแหละคราวนี ้โหรไมใชโหรแลว หอยแลว

เห็นเด็กไมพูดทําอยางไรๆ กไ็มพูด ก็บอกเปนกาลกิณีของบานเมือง ใหนาํไปฝงทั้งเปน ไอการที่ให

นําไปฝงนี่ เขาสงอยางนัน้แลว เรียกคนมานําขึ้นรถ ก็มีความประสงควา ถากลัวคงจะพูดขึ้นมาเอง 

ทานก็เลยไมกลัวตายขึน้มาเสียอีก ก็ไมรูจะทาํอยางไร ผลที่สุดใหนําขึ้นรถ ไปออกทางประตผีู 

ประตูทางทิศตะวันตก 

พอไปถึงที่ปาเปลี่ยว คนไปนะ 4 คน ทานเตมีย ทานไมพูดวย คนใชก็ปลอย ทานเตมีย 

นั่งอยูบนรถ รถมานะ 4 คนก็ไปขุดหลุม เขาไปขุดหลุมหางๆ ทานก็ยนืขึ้น ทดลองกําลัง สลัดแขง

สลัดขา แขนขากําลงัยงัดีอยู ความจริงนั่งไมลุกมาหลายป แรงยงัดีอยูทดลองกาํลัง วากลงัจะมีสัก

ขนาดไหน ตามเดิมไหม ก็จบัแยกรถขึ้นควง ควงก็ควงไดรวดเร็ว พอเสียงวืดๆ เขามาขางหลวั เจา

คน 4 คนที่ไปขุดหลุมเหลยีวมาก็ตกใจวา ทานเตมีย สามารถเอารถควงขึน้มาได ถาจะดีเราหรือ

ทุบเราๆ ก็ตายเปลากเ็ลยไปขอกราบขอขมา ทานก็บอกวาฉนัไมเอาโทษเธอเพราะเธอทําตามคําสั่ง 

แตทวาฉนัจะไมกลับเขาบานเมือง ทานกเ็ลาความเปนมาใหฟง ทานเหน็โทษในการเปนกษัตริย 

ตอมาทานก็บวชอยูในปา ตอนนัน้กถ็ือวาบวชก็แลวกันนะ เมื่อพอแมทราบขาวสําหรับแม

นั้นหวงมาก ทราบขาวลุกไมเปนใบ ลูกไมตายก็ดีใจมาเยี่ยมทานก็เทศนเสยีพอแมบวชไปอีก คน

ทุกคนมาหาทานกบ็วชหมด เปนอนัวาเมอืงนัน้ทัง้เมืองบวชหมด ฮื่อ ไมตองทาํหมนั วิชาทําหมัน

วิชาที่ดีที่สุดคอื บวชนะ เมืองก็กลายเปนเมืองราง ไมมีกษัตริยปกครอง ไมมีคน ววัควายก็เปน

อิสรภาพนีห่ากินตามสบาย นอนเมื่อไหรกนิเมื่อไหรก็ได 

ตอมากษัตริยเมืองอื่นยกทัพมาทราบวา พระเตมีย เขาปา เมืองนี้มีสภาพออนแอ จะยึด

ไวในอํานาจ อยากจะยึดไวในอํานาจนะ เมื่อยกทัพมาเหน็เปนเมืองรางก็ไมทราบวาไปไหน เขา

บอกวาเวลานีก้ษัตริยก็ดีใครก็ดี ไปอยูที ่ ทานเตมีย กย็กติดตามไปก็ปรากฏวา ไปเจอะ ทานเต

มีย เทศนเขา เลยละความเปนกษัตริยบวชอีก เลยลอบวชเสียหลายองค 

นี้เมื่อกีน้ี้กราบทาน ทานบอกใหเลาเรื่องเกาๆ ก็ไมรูจะเลาเรื่องอะไร พอนึกขึน้มาไดตอนนี้

เลยเลาอยางนี้ นีเ่ปนอนัวา ตอนตนที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อความเปนพระพทุธเจา 

ตอนนัน้ใน ทศชาติ นะ ทานมีกาํลังบารมีขนาดนี้ คําวา ทิพจกัขุญาณก็ดี ระลึกชาติไดก็ดี ทานทํา

ไดแลว เปนอนัวาบรรดาทานพทุธศาสนิกชน ฟงแลวก็จงคิดวา ทานเตมยี นะ 

1. เปนลูกกษัตริย 
2. มีบุญญาธิการมาก ใหอกขาว อดน้ํา ก็ทนได เอาไฟเขาไปลนกท็นไดทรมานตางๆ ก็

ทนได ทั้งนี้เพราะกลัวนรก 

ความอดทนของทานในที่สุดก็บวช ตายจากชาตินัน้ก็ไปเกิดเปนเทวดาบน ชั้นดุสิต บาง 

สําหรับทานอยู ชั้นดุสิต นะ สําหรับผูติดตามบางคนก็ไปอยูพรหมบาง บางคนเปนเทวดาบาง 

นางฟาบาง 



ก็รวมความวา กาํลังรางกายพระพุทธเจา แมแตสมัยเปนโพธิสัตวก็ผิดคนธรรมดา ถือเปน

อัจฉริยมนุษย มนษุยมหัศจรรย แตวาอยาลืมวาสมัยนัน้พระพุทธเจาก็ทรงตายเหมอืนกนั ถงึตอน

สุดทาย ก็บอกตายจากความเปนคนเวลานัน้ก็เปนเทวดาชั้นดุสิต 

ก็รวมความวา ความตายเกดิแกคนทุกคน ทีพ่ระพทุธเจาตรัส 

อนจิจา วตสงัขารา พระบงัสุกุลกนั รางกายทั้งหลายไมเที่ยงหมด 

อุปปาทวย ธมัมิดน เกิดขึน้แลวเสื่อมไป 

อุปปชชิตวา นิรุชเนติ เกิดขึ้นแลวก็ดับไป คือตาย 

คําวาสงบกายนั่น หมายความวา ไมมีรางกายตอไป นัน่คือนพิพาน วันนี้บรรดาทานพทุธ

บริษัททัง้หลายมาทําบุญกนั หรือมาจากตางจงัหวดับาง กรุงเทพฯบาง หรือมาจากที่ไกลๆ คน

ประจําถิน่จะมีถึง 30 คนหรือเปลายงัไมทราบเพราะคนมันมีนอยแตวัดมาก แลวก็ศรัทธานอย ดี

นั้นม ีศรัทธานัน่มีจริงๆ แตกาํลังอยางอืน่นัน้มีเยอะ 

ก็เปนอนัวาวนันี้ทานทําบุญ 3 กาล คือกาลประสูติพระพุทธเจา ในวนัทีพ่ระพุทธเจาทรง

บรรลุอภิเษกสมัโพธิญาณหรอืวาเกิดใหม เกิดเปนพระพทุธเจาวนันี ้ เกดิเปนคนกว็นันี้ นิพพานจาก

ทั้งคนทัง้พระพุทธเจา ก็วนันี้เหมือนกัน ในเมื่อพระพทุธเจาทานมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน และมีการ

แปรปรวนในทามกลาง แลวรางกายก็มกีารแตกสลายในที่สุดฉันใด ขอบรรดาทานพทุธบริษทั

ทั้งหลายจงคดิถึงตัวทานเอง วาพระพทุธเจาทรงมีบุญบารมีมากขนาดไหนรางกายของพระองคก็

แก รางกายของพระองคก็ปวย ในที่สุดก็ตองพงั 

การแกของพระพุทธเจา มวีันหนึง่ตอนใกลจะนพิพานที่ ปาวาฬเจดีย อันนี้คงไมเลา

เหมือนคราวอืน่ๆ นะ วาเรื่องเก็บชิน้ละเลก็ละนอย นึกวาอะไรควรตอบไหน ก็วากนัตอนนัน้ ที่ ปา

วาฬเจดีย วนันั้น พระมหากัสสป เขาไปลาเพื่อจะไปธดุงค 

พระพทุะเจากลาววา กสัสป เธอก็แกกลวั ตถาคตก็แกกลัว นี่ตรัสวาแกแสดงวาพระองค

ตองแกแน เปนพรรษาที ่80 คืออาย ุ80 พอดี ทานบอกวาเธอก็แกแลว ตถาคตแกแลว กสัสป เธอ

อยาไปธุดงคเลย รรมดาธุดงคของ พระมหากสัสป นะกนิขาวกับเทวดา คือบิณฑบาตกับเทวดา 

ทานบอกวา ควรจะอยูรับไทยทานของบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ทายก ทายกิา เปนการฉลอง

ศรัทธา 

พระมหากัสสป กก็ราบทลูวา ขาพระพุทธเจาไปธุดงค ความจรงิไมไดมีความมุงหมาย

เพื่อการโออวดใคร แตวาตองการใหเปนตัวอยางกับพระรุนหลังวาสมัยพระพุทธเจายงัมีพระสาวก

ทานหนึ่งชื่อ มหากสัสป ธุดงคเปนปกติ ธดุงค เปนวัตร ไอคําวา วัตรถอืวาปกตนิะ 

ตอมาพระพุทธเจาเห็นวา มหากสัสป ไมยอม ทานไมถอืวาดื้อ ทานถอืวา มหากสัสป ทาํ

ตามหนาที่ และยังบอกวา มหากสัสป สังฆาฏิของเธอนะ เกาแลวของตถาคตยงัใหมอยู เธอจงนํา

สังฆาฏิของเธอมาถวายตถาคตเอาสังฆาฏติถาคตนะมานําเอาไปในปา เอาไปธุดงคดวย 



มหากสัสป ก็นอมถวายผาสงัฆาฏพิระพทุธเจากท็รงมองผาสงัฆาฏิของพระองคใหแก พระ
มหากสัสป  

นี่ตอนนี้แสดงวาพระพทุธเจายอมรับวาแก ตอมาเมื่อ พระมหากสัสป ไปแลวหลังจากนั้น

ไมนานนกั พระวรกายของพระพทุธเจาคอื รางกาย วรกายจะไมรูเร่ืองกันวรแปลวา ประเสริฐ 

รางกายประเสริฐ รางกายพทุธเจาก็เร่ิมทรุดโทรม เปนโรคหนกัโรคไมเหมือนอาตมา อาตมาเปน

โรคอยางหนึง่ พระพทุธเจาทานเปนโรคพระพุทธเจาอาตมาเปนโรคสาวก ไมเหมือนกนันะ แตทาน

คงไมมีไอ ไมเห็นบอกวา ไอ แตโรคพระพทุธเจาหนักมาก เปนแผลทั้งในกระเพาะและลําไส เวลา

นั้น ทานโกมารภัจไมอยู ไปธุระที่อ่ืน ลาพระพทุธเจาไป พอกลับมาแลวเหน็รางกายพระพทุธเจา

ซูบซีดมาก 

คือหลังจาก พระมหากัสสป ไปไมนาน ถงึกลางเดอืน 3 พระพทุธเจากท็รงปลงอายุ

สังขาร คําวาปลงอายุสังขาร นี่บรรดาทานพทุธบริษทัเปนศัพทภาษาบาลี แตคนทีแ่ปลบาลีบางที 

วาฉุดหนาฉุดหลังเหมือนกนั ศัพทวา ปลงอายุสังขาร คือตัดสินใจวาจะตายเมื่อไร จํางายๆ นะ ไม

ตองแปลตามศัพท ถาแปลไปก็ฉุดไปฉุดมา ฉุดมาฉุดไปไมตรงคํามุงหมาย ทีพ่ระพทุธเจาตัดสินใจ

วา นับต้ังแตวันนี้ไปถึง 3 เดือนขางหนา (กลางเดือน 3 วันมาฆบูชา พอดี) เราจะนพิพานที ่

ระหวางนางรงัทั้งคู แหงเมือง กสุินารามหมานคร หลงจากนัน้แลวไมยอมเทศนเฉพาะศีล 

สมาธิ ปญญา เพราะเวลาทีจ่ะไลเลี้ยกนัตามพระสูตรไมมี 

พอใกลถงึวนัจะถึงกลางเดือน 6 กพ็อด ี ทานโกมารภัจ กลับมาจากธุระหลงัจากลา

พระพทุธเจาไป กลับมาเหน็สมเด็จพระจอมไตรมีพระวรกายเศราหมองมาก กท็ราบวาพระพทุธเจา

ปวยหนกั เขาไปกราบทูลถามวาปวยเปนโรคอะไรอาการเปนแบบไหน พระพทุธเจาก็ไมตรัส ทาน

ไมตอบ ถาขืนตอบ ทานโกมารภัจ ทานก็นพิพานไมลง ทานนิง่เสีย ถาม 3 คร้ังพระพุทธเจาได 3 

คร้ัง นะ พระสงฆควรจะเปนอยางนัน้ อยาใหเกนิ 3 พระพุทธเจาไมตรัส ไมทรงตอบ 

ทานโกมารภจั ก็เลยทาํยาขึ้นมาเม็ดหนึ่ง เพื่อถวายพระพุทธเจา ถาพระพทุธเจาฉนัยา

เม็ดนี้ เขาไป 1 เม็ด จะทราบไดทันทวีาพระพุทธเจาเปนโรคอะไร และจะทาํยาถวายอีกเม็ดหนึง่โรค

จะหายทันที พอนาํยานี้เขาไปถวายพระพทุะเจาก็ไมทรงรับ คว่าํมือไมยอมหงายมอื 3 คร้ัง ในเมื่อ

ไมยอมหงายทานก็เลยตองเอายาไป เมื่อไปแลวก็คิดวา ยาขนานนี้เราจะทําถวายพระพุทธเจาก็ไม

ควรแกคนอื่น จึงไปใสในบอน้ํา น้าํฟูข้ึนมาเปนอัศจรรยถงึปากบอ 

หลังจากนั้นไมนานนกัคือ วนัขึ้น 13 คํ่า พระพุทธเจากท็รงประกาศให พระอานนท ทราบ 

พระอานนท ประกาศเผดียงสงฆ คําวาเผดียงสงฆนี่คือประกาศนะ ประเดี๋ยวเขาจะถามวา มา

เผดียงสงฆ จะไมรูศัพทวาไง เผดียงคือประกาศ ประกาศใหสงฆทราบวา เราจะไป เมืองกุสนีา

รามมหานคร จะไปพักที่บาน นายจณุฑ กอน แลววันรุงขึน้จะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู แหง 



เมืองกุสินารามหานคร พระสงฆองคใดจะไปดวยก็จงไป ไมอยากไปก็จงอยาไป แตก็ไมมี

พระสงฆองคที่จะไมไปดวย ทุกองคพรอม 

วันรุงขึน้วนัเผดียงเหน็จะเปนวนั 13 คํ่า วนั 14 คํ่า พระพทุธเจาก็อยากเดนิแตเชา 

ระยะทางไปได 60 โยชน กท็รงบอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ปูผาสังฆาฏ ิเวลานี้

ตถาคตจะพกัเหนื่อย เพราะเหนื่อยเหลือเกิน ตอนนัน้ พระอานนท รองไห วาระยะทางเทานี้

พระพทุธเจาไมเคยบนวาเหนื่อย เมื่อ พระอานนท ปูผาสังฆาฏิลงแลว องคสมเด็จพระประทีป

แกวกท็รงประทับ เมื่อนัง่ลงไปแลวก็ตรัสวา อานันทะ ดูกร อานนท ไปตักน้ํามาใหตถาคตหนึง่

บาตร เวลานีต้ถาคตกระหายน้ํามาก พระอานนท ถึงกับรองไห ก็พอดีเวลาแมน้าํมันตื้น น้าํไหล

เกวียน 500 เลม ผานไป พระอานนท ไปถึงน้ําขุนคลัก่เปนโคลน กก็ลับมากราบทูลใหองคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบ เวลานัน้น้ําขุนมากพระพุทธเจาก็ตรัสวา อานันทะ อานนท ไป

ตักมาเถอะ ตถาคตกระหายมากเหลือเกนิ 

พระอานนทกลับไปแลวเห็นน้ําใสผิดปกต ิ ใสเหมือนแกวงสารสมอยางด ี ก็ตักมาถวาย

พระพทุธเจา มันชั่วระยะเดนิไปเดนิมา แคระยะทางไมถึง 20 เมตรใกลๆ พระอานนท ก็ถือวาเปน

เหตุอัศจรรย ก็ทราบทูลใหพระพทุธเจาทรงทราบ (พระพุทธเจาทรงฉันน้าํแลว) วามีเหตุอัศจรรย

พระเจาขา เมือ่กี้นีน้้ําเกวียน 500 ขามไปเปนตมมาก แตพอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเปนครั้ง

ที่ 2 น้ําในสะอาด 

พระผูมีพระภาคเจาจงึตรัสวา อานนัทะ ดูกร อานนท บุญทีท่ําใหน้ําใสนี้ไมใชอานิสงสที่

ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ แตวาเปนบุญสมัยหนึ่งเมื่อตถาคตบรรลุอภิเษกสัมโพธิ

ฌาณ แตวาเปนบุญสมัยหนึ่งเมื่อตถาคตเกิดเปนลกูคนจน เวลานั้นพอกับแมไถนา เมื่อไถนาแลว 

ถึงเวลาก็ปลดควายจากไถ ก็มีความรูสึกวาควายจะอยากน้ํา จึงใหลูกชายตัวยอมๆ ข่ีหลังควายไป

นําไปกิ นน้ําในปลักควายเลก็ๆ มันจะกวางถึง 2 คืบหรือเปลา มนัมี 2 บอบอเล็กๆ พอควายไปถงึ

ความจริงมันไมไกล พอโยกหนาจากบอนี้ก็ยายมาบอนี้ไดโดยไมตองใชขาเดิน ติดกัน ควายกไ็ป

เจอะบอน้าํ 

ทานบอกวาเปนเพราะกรรมที่เปนกุศลเพยีงเทานี ้ ในสมัยที่ตถาคตเปนเด็กชายลูกชาวนา

คนหนึ่งเปนลกูคนจน เมื่อควายจะกนิน้าํขุนไมยอมใหควายกนิ ดึงสะพายใหกินน้ําใส 

ฉะนัน้เวลาที่ตถาคตจะนิพพาน กรรมนดิหนอยก็ตามมา คือกรรมขัดคอตอนแรก พอ

อยากจะฉันน้าํเกวียน 500 เลม กม็าขามคลองเปนโคลน แตวาพอครัง้ที ่ 2 ตองการจริงๆ เขาน้ําก็

ใสสะอาด ทานบอกเปนบุญสมัยทีท่านเปนเด็กลูกชาวนา ก็คุยอยางเลก็นอยนะ 

ตอไปก็ขอตอไป หลงัจากฉนัน้ําแลวก็ปรากฏวา ทรงพาพระเสด็จเดินไปที่บาน นายจณุฑ 

พอไปถึงบาน บาน บานนายจณุฑ พอรุงขึ้น นายจณุฑ ก็จัดเลี้ยงเปนพิเศษ ฆาเนื้อหมูอยางมาก 

(ไอเนื้อหมนูี่กแ็ปลกันไปกันมานัน่แหละ ความจริงเปนบาลี เฝอไปดวย มันหมูจริงๆ ไมใชเห็ดหมู



เห็ดฟาง อะไรไมใชอยางนัน้ตอมาพระพทุธเจาทรงยนืยันเบื้องหลงั) ฆาหมูมากใชเนื้อสุกรออน

ทําอาหารเลี้ยงพระแลวก็พระตอนนัน้เปนแสนนะ ไมใชเปนรอย พระประชุมกันคราวนัน้เกือบสอง

แสน ถาหาเหด็ก็คงไมพอกนิ คนก็มากจงึตองฆาหมูมาก แลวก็ตองใชอาหารมาก 

ตอมาขณะที่เขาปรุงอาหารเพื่อจะถวายพระ เนื้อสุกรออน กระทะนี้เปนเนื้อสุกรออน เขา

ถือวาเนื้อหมูออนๆ นั่นเหมาะกับธาตพุระพุทธเจา บรรดาเทวดากับพรหมก็รวมเอาของทิพยมา

โปรยรวมผสมดวย ของทพิยนี่ไมเหมาะกับธาตุพระทั้งหมด ถาพระทั้งหมดฉันเขาไปจะตายจะยอย

ไมออก พระทัง้หมดไมทราบแตพระพุทธเจาทรงทราบ เวลาที่ นายจณุฑ นําอาหารมาถวาย จงึ

บอกวา จุณฑ อาหารทีท่ําดวยเนื้อสุกรออนทัง้หมดมาถวายตถาคตแตผูเดียว พงึอยาถวายพระอืน่ 

ความจริงทานปวยขนาดนัน้การอยากฉันในอาหารยอมไมมี เมื่อฉันเสร็จก็บอกให นายจณุฑ ไป

ฝงใหหมด แลวก็แจงใหทราบวาอาหารชดุนี้เทวดากับพรหมเอาของทิพยมาโปรยลง ธาตุของพระ

อ่ืนไมสามารถที่จะยอยได 

เมื่อพูดถงึ นายจุณฑ ก็พูดไปเลย เมื่อ นายจุณฑ ฆาหมูเอง ตองถือวาฆาหมูจริงๆ ตอมา

เมื่อใกลจะนิพพาน พระพุทธเจาทรงเรียก พระอานนท เขาไปวา อานันทะ ดูกร อานนท วาถา

ใครเขาตําหนอิาหารที่ นายจุณฑ ทาํถวายตถาคตกับพระสงฆแลว กจ็งบอกวา อาหารทีถ่วายให

ตถาคตเอง อานิสงสสูงสุดมีอยู 2 คราว อาหารคราวแรกคือ วนัที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิ

ญาณ ไดแกอาหารของ นางสุชาดา อาหารที่มีอานิสงสสูงสุดที่สุดวนัที่สองไดแกอาหารของ นาย

จุณฑ ก็คือวนันพิพาน ทานบอกวา นายจุณฑ ถวายกับพระพทุธเจาพรอมไปดวยพระอริยสงฆ

ทั้งหลาย เปนอาหารที่มีอานิสงสสูงสุดในการถวายพระพุทธเจา เหมือนกับอาหาร นางสุชาดา 

หลังจากนั้นมาพระพุทธเจาก็ทรงลา นายจุณฑ ไปสูวิหารระหวางนางรังทั้งคูใน เมอืงกุสิ

นารา ตรงนัน้เขต เมืองกุสนิารา อยูแลว อยาลืมวาพระพุทธเจานะปวยมากแลวนะ ตอนนัน้ปวย

อยางหนัก ทานเดินไปๆ เพราะปวย ทานปวยอยูแลว อยาถาม ทานปวยกอนหนานัน้ คือกอน 3 

เดือน เมื่อถงึกลางเดือน 3 ถงึกลางเดือน 6 มนั 3 เดือนพอดี แสดงวาปวยยัง้ไมอยูจนกระทัง่ตัดใจ

ปลงอายุสังขาร คือตัดสินใจวาตาย และเมือ่พระพทุธเจาปวยมากอาการปวยพระพทุธเจาเปนอะไร 

ตามบาลวีา ขันธกิาพาธ คําวา ขันธิกาพาธ นี่เปนโรคทางทองถายเปนโลหติสดๆ แสดงวา 

เลือดออกจากลําไวมาก แสดงวาลาํไสอักเสบกระเพาะอักเสบมาก อาตมาก็เปนโรคนี ้ นี่โรค

เดียวกนั ยงัถายไมเปนเลือด ถายเปนเลอืดก็นิพพานเมื่อนั้น นิพพานหรือไปนรกกไ็มรู คงนพิพาน

สักแหงไมบนก็ลางนะ 

ก็เปนอนัวา พระพุทธเจาทรงถายเปนโลหติสดๆ ถายแลวก็เขาไปนอนกับที่ม ีพระอานนท 

ถวายงานพัด และมีพระอีกองคถวายงานพัด พระอีกองคจําชื่อไมได เมื่อมพีระมาถวายงานพดั 

พระอานนท ก็ไปเกาะสลกัประตู ยนืรองไหวาเวลานีพ้ระพทุธเจาจะทรงนิพพานแลววันนี้ เราเอง

ยังเปนเสขบุคคล คําวาเสขบุคคลนั้นคือ เปนพระอริยเจา อริยเจายงัไมเปนพระอรหันต อรหันตนี่



เขาเรียก อเสขะ คือไมตองศึกษา เอาใหม เสขบุคคลคือ บุคคลยงัตองศึกษาอยูอเสขบุคคลคือ  

บุคคลยังตองศึกษาอยุอเสขบุคคลคือ บุคคลเลิกการศึกษาแลว ไมตองศึกษาตอไปในการตัดกิเลส 

ไดแกพระอรหันตตัดแลว ถาจะศึกษาก็ศึกษาวิชาอื่นเปนกรณีพิเศษ เร่ืองการตัดกิเลสไมตองศึกษา

กัน เวลานีเ้รายังเปนเสขบุคคล คือเปนพระโสดาบัน ในเมื่อพระพทุธเจานพิพานแลว ตอไปไมมีครู 

คําวา ศาสดาแปลวา ครู ไมมีศาสดาจะสอนเรา เราก็เลยไมไดเปนอรหันต 

พระพทุธเจาทรงทราบจงึใหพระไปเรียก พระอานนท มา ถามวา อานนท ยนืรองไห

ทําไม ความจริงทานทราบแลว พระอานนท ก็เลาใหฟง พระพุทธเจาจึงบอกวา อานันทะ ดูกร 

อานนท วิชาความรูใดที่ตถาคตสงวนไวเพื่อครู นัน่หมายความวา วชิานี้เราไมสอนลูกศิษย เก็บไว

ดีแตผูเดียว ไมมีในตถาคตวิชาใดที่ตถาคตมีแลว ตถาคตสอนทุกอยางแลวทั้งหมด เมื่อตถาคต

นิพพานไปแลวขอทุกคนถือวาคําสอนของตถาคตเปนศาสดา คือพระธรรมคําสอนขององคศาสดา

ถือเปนครู ใหเลือกเอาวาตอนไหนควรแกตน เพราะคําสอนนะไมจาํเปนตองใชทุกถอยคํา เพราะ

ทานเทศนเหมาะกับคนบางคน บางหมวดเหมาะกับคนบางคนก็ถาเลาไปเวลามันยาวนานมาก 

ก็รวมความวา แนะนาํกับ พระอานนท และแนะนําตอไปวา อานันทะ ดูกร อานนท เมือ่

ตถาคตนิพพานแลว วันรุงขึ้นที ่ พระมหากัสสป จะทาํ มหาสงัคายนา ความจริงวันนัน้ พระ

มหากสัสป ไมอยู พระพทุธเจานิพพานนี่ พระมหากสัสป ไมทราบ ไปธุดงคยังไมกลับ ทานบอก

วาวนัรุงขึน้ มหากสัสป จะทําสงัภายนาวนันัน้เธอจะไดบรรลุอรหันต ทรงพยากรณไวกอน แลวคน

ตอไปไดฟงเทศนของ อานนท จะไมอ่ิมไมเบื่อในการฟง อยากจะฟงเทศนตลอดไปเพราะไมอ่ิม 

เมื่อตรัสอยางนั้นแลว กป็รากฏวา พระอานนท ทานกท็ราบ ตอมาบรรดาเทวดากับพรหมมอง

หนาพระพทุธเจาไมชัด กพ็ากันนนิทาพระองคนี้ขวางหนาเรา แนะความจรงิใชตาทิพยมองเลยหัว

พระไปก็ได พระพุทธเจาบอก นี่คุณ เธอถอยหลังไปนิดซ ินี่เทวดาเขาหาวาบงัหนาเขา เขาเห็นหนา

ตถาคตไปถนดั หลงัจากนัน้ไปก็ถึงเวลานพิพาน เลาลัดๆ มันยาว จะไมไดนิพพานกนั เวลามันหมด

ไป 30 นาที แลวใหมนัตอไปอีก 

เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจาเขานิพพานมพีระเขามาประชมุ ก็มีประกาศกันใหญแตกอนที่จะ

ถึงนิพพาน พระอานนท เขาไปกราบทูลใหทรงทราบเวลานี ้  เทวดากับพรหมโปรยปรายดอกชบา

ลงมาบูชาพระพุทธเจาขนาดคนเดิมหากนัตองลุยแคเขาเต็มบริเวณนะ ดอกชบาทานบอกใหญเทา

กระดง 

เปนอันวา พระพุทธเจาก็เลยบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ทีเทวดาบูชาตถาคตดวย

อามิสบูชา อามิส แปลวา ส่ิงของ เปนของดี มีประโยชนสามารถไปสวรรคได ไปนิพพานได

เหมือนกนั แตวาการบูชาทีดี่ที่สุดนั่นคือ ปฏิบัติบูชา คือบูชาดวยการปฏิบัติ จะมีอานิสงสไป

มากกวานัน้ อยางที่บรรดาทานพทุธบริษทัทาํวนันี ้ ถวายสังฆทานอะไรก็ดี นีก่็เปนอานิสงสบูชา

ดวย ปฏิบัติบูชาดวย ประเดี๋ยวตอนบาย 2 โมง เจริญกรรมฐานกัน เปนปฏิบัติบูชาตรง การรักษา



ศีลก็เปนปฏิบัติบุชาการใหทานกเ็ปนปฏิบัติบูชา การมเีมตตาสงเคราะหซึง่กนัและกันกเ็ปนปฏิบัติ

บูชาการเกื้อกลูซึ่งกนัและกนัก็เปนปฏิบัติบูชา ยินดีกบับุคคลที่เขาไดดี ไมอิจฉาริษยาเขาก็เปน

ปฏิบัติบูชา 

ทาน พระอนรุุทธ กน็ัง่ดานปลายเทา เขาฌานตาม พระอื่นก็เขาฌานหรือหลับฌานหรอื

ซึมฌาน นากลัวจะซึมตามนะ อรหันตปฏิสัมภิทาญาณนับไมถวนเวลานั้น เต็มพรึบหมด ติดตา

พระพทุธเจาไมได แตมีพระวิชชาสามตามไดเฉพาะพิเศษจริงๆ พระอานนท กย็องไปถามวาเวลา

นี้พระพุทธเจานิพพานหรือยงั เพราะการเขาฌานนี่ลักษณะเหมือนตาย จิตสงบ เขาฌานเจาเวลา

นั้นเขาใจวาจะเปน นิโรธสมาบัติ เพราะวานิโรธสมาบัติดับความรูสึกทั้งหมด ไอการปวดการ

เมื่อย การเสียดตางๆ มนัไมปรากฏ ก็เปนนิโรธสมาบัติ อานิสงสมาก พระอานนท ก็ยองไปถาม 

พระอนุรุทธ เวลานี้พระพทุธเจาไปนพิพานหรือยงัในตอนตนๆ นะ เมือ่กายสงบแลว พระอนุรุทธ 

ก็บอกวา ยงั เวลานี้อยูฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 เปนรูปฌาน แลวก็ไปอรูปฌานที่ 1 ที ่2 ที่ 3 

ที่ 4 ที่เรียกวา สมาบัติ 8 ไปฌานแตละชัน้ก็พักอยูเฉพาะมีความสุข พอใจก็ขยับไป 1 ฌาน เมื่อถึง

อรูปฌานที่ 4 แลวก็ถอยหลงัมาอรูปฌานที่ 3 พกัชั่วคราว ถอยมาถงึอรูปฌานที่ 2 พกัชั่วคราว ถอย

มาถงึอรูปฌานที ่1 พกัชั่วคราวตอไปก็เขารูปฌานที ่4 ทรงอยูตามนั้นตลอดเวลา เมือ่ถึงเวลาแลวก็

ทรงนิพพาน นิพพานเวลาไหน เวลาเทาไหร เวลาศูนยนาฬกิา เพราะตางคนตางไมรูใชไหม 

(หัวเราะ) เวลาศูนยนาฬกิา มันไมมนีาฬิกานะ ตางคนตางไมรูกนั 

รวมความวา การที่เทศนแบบนี้ ก็ขอเลาถงึบุคคลอีกคน นั่นคือ ทานโกมารภจั บุคคลคน

นี้เราไมควรจะเลยไป ทานโกมารภจั นี่สมัยเมื่อพระพทุธเจายงัทรงพระชนมอยู ทานคิดเอาเปรียบ

พระพทุธเจา ทานเปนหมอรักษาใหพระพทุธเจาหายจากโรค ทานคิดวาทานจะชะลอใหตายทีหลงั

ทานใชไหมละ หมอเสียอยาง ถาพระพุทธเจาตายกอนเราก็ไมมทีี่พึง่ ไมมีใครแสดงธรรมใหเราฟง

ถาเราสงสัย ถาพระพทุธเจาตายทหีลงั เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่

พระพทุธเจาตายทหีลงั เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนีพ่ระพทุธเจาตายทหีลัง 

เราตายกอนเราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามนัน้ แตนี่พระพทุธเจาไมยอมฉันยา ถาฉนัยานัน้ไมมทีาง

นิพพานจริงๆ ทานโกมารภจั เวลาที่เขาถวายเพลงิพระพุทธเจาก็เสียใจมาก ก็คิดวาเราไมควรจะ

มีชีวิตอยูตอไปในเมื่อเราสิน้พระพุทธเจาแลว ก็ถือวาสิน้ทกุอยาง ทรัพยสนิทั้งหมดไมมี
ความหมายสาํหรับเรา บุตรธิดาภรรยา ขาทาสหญิงชายทัง้หมดไมมีความหมายสําหรับ
เรา แมแตรางกายแสนจะเลวนี้ก็ไมมีความหมายสําหรับเรา อันนี้เขาเรียกอารมณพระ
อรหันตนะ ทุกคนจาํใหดีนะ คนที่จะเปนอรหนัตเริ่มตนตองมีอารมณแบบนี้กอน คือ 

รางกายไมสําคัญแตลูกสําคัญ ลูกไมสําคญัแตสตางคสําคัญ ดึงกนัไปดึงกันมา กย็ังดีกวา คือวา

ตัดสินใจวาทกุอยางไมสําคญัในเราทัง้หมด แมแตรางกายก็ไมมีความหมายสําหรับเรา (ขอเลยไป

เพราะมปีระวติัแลว เอาเรื่องตอนที่ไมมีประวัติมาคุยกนั) 



หลังจากถวายพระเพลงิแลว ทานกก็ราบพระบรมสารีริกธาตุ คือพระธาตุขององคสมเด็จ

พระประทีปแกวเขาปา บานนะไมแวะ เขาปาลึกไปหนอยตองใชคําวาหนอย แลวก็เขานอนในถ้าํ 

ขาปลาไมกนิไมลุกจากทีน่อน คิดวาเวลานี้เราเปนคนไมมีอะไรทั้งหมด นี่อารมณอรหันตอยาลืมนะ 

แตทานบอกวาระยะตนๆ คนสืบขาวรูไปขอยาอีก (หมอ จําใหดีนะ) คนยองไปขอยาอีกทานก็

รําคาญในคนวา เราตัดแลว เลยเขาปาลึกที่คนเขาไมถึง ใครไมรูไปไหนเขาถ้ําลกึปาก็ลึก ถ้ํากลึ็ก 

พอเขาไปนอนแลวตัดสินใจ วารางกายจะเปนอยางไรเปนเรื่องของรางกายเราไมสนใจอะไรทั้งหมด

เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตในเมื่อทานนพิพานแลวไปทางไหน เราจะไปทาง

นั้น ไปไดหรือไมไดแตกูจะไปเสียอยางใชไหม ตัดสินใจวาเราจะไป 

ทานกน็อนเฉย หลบัตาภาวนานึกถงึพระพุทธเจา (ภาวนาวาอยางไร) ทานบอกวา ทานไม

ภาวนา พทุโธ (มายืนขัดคอ) บอกวาไมไดภาวนาวา พทุโธ คิดวารางกายไมมีความหมาย ตัวตัว
เดียว รางกายไมมีความหมาย รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา มันจะพังก็เชญิพัง มันเปน
ปจจัยแหงความทุกข เราไมตองการมนัอีก ทานแนะนําเพียงนีน้ะ ทานมายนืพูดใหฟงอยูนี่ 

หลังจากนั้นแลวก็บอกวา กน็อนหลับจิตมัน่คงไมหลบัตานัน้หลับ มีแสงเหมือนฟาแลบสวางมากใน

เวลานี้มายืนยนัสวางมากทั้งถ้ําไมใชสวางแปล็บเดียวเหมือนทีเ่ราเห็นนะสวางแปลบข้ึนมาสวางจดั 

เหมือนกับไฟหลายแสนแรงเทียน ตอนนี้ยนืยนันะใครจับโกหกก็ไปจบั โกมารภัจ ไปนิพพาน เวลา

นี้มาคยุนี่ละ ทานบอกวา แสงแปลบเขามาก็มีเสยีงประกาศ เสยีงพูดดังลั่นมากกองล้ํา วา โกมาร

ภัจ เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม ตอบวาใช เสียงดงัเหมือนฟาผาและมี

แสงฟาแลบเสยีงพูดอยางนี ้3 คร้ัง ทานก็หลับเลยไมต่ืน หลับไปไหนไปนิพพาน 

รวมความวา บรรดาทานพทุธบริษทัทกุคน ถานกึถงึเรื่องของ ทานโกมารภจั ก็ดี องค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ใหนกึถึงความเปนจริง วาพระพุทธเจาเองในชาตินี้กเ็ปนลกู

กษัตริย มทีรัพยสินมาก เขาตามใจทุกอยาง พระองคยังเหน็ทกุขในการเกิดในการทรงชวีิตอยู 

สมเด็จพระบรมครูจึงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมเปนเครื่องพนจากความตายคือ นิพพาน เพราะวา

นิพพานดีกวา ทานโกมารภัจ นีเ่ปนเชื้อเจานะ เชื้อสาย พระเจาพมิพิสาร มีฐานะดีมากและมี

ความรูดีมากแตวิชาหมอก็กนิไมหวาดไมไหว อยางนั้นกดี็ ทานก็ตัดสนิใจวา อยางอื่นใดไมใชของ

เรา ก็มทีุกขอยางนี ้

ฉะนัน้ขอใหบรรดาทานพทุธบริษัทจําคตนิีไ้ว เตือนใจตนเอง วันหนึ่งใหคิดไวทุกวัน แตมัน

อาจจะไมเต็มวันไมเปนไร เอาใหไดจริงๆ สักวนัละ 5 นาท ี ไมตองมากนะ คิดวาโลกทัง้โลกเต็มไป

ดวยความทกุข คนทุกคนในโลกหรือสัตวทั้งหมดในโลกไมมีใครมีความสุข มีแตความทุกข การเดิน

ไปประกอบการงานก็เปนความทกุข ไมไปหาเงินก็มีความทกุข ไมมสีตางคจะใช โลกมีแตความ

วุนวายมากขึ้นคือ จะมีความเรงรอนความเยือกเย็นจะไมมี ความเรารอนจะไมลดลงมีแตความเรา

รอนมากขึน้ ความแกก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็เปนทุกข อยางนี้เราหนี้ไมไดเลย ความ



ปรารถนาไมสมหวงัก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เปนทุกข ทัง้หมดนี้เราเกดิ

เมื่อไหร ตองพบกับอาการอยางนีท้ั้งหมดแลวในที่สุดความตายกท็กุข เกิดแลวก็ตาย ตายแลวก็

เกิด ในเมื่อเกดิกี่คร้ังมีฐานะเปนอยางไรกต็าม ตองมีความทกุขอยางนี้เสมอ จุดที่จะหมดทุกขมีอยู

อยางเดยีวคือนิพพาน มองเห็นทุกขไมตองยาว แบบนีก้็ไดคิดวาการเกิดมันทุกข พอจิตเหน็ทกุข

แลวก็จับ นิพพานัง ปรมงั สุขัง อยางนีสั้กวันละ 5 นาทีกพ็อ ถาทําไดทกุวนั เหลือกนิเหลือใช 

เวลาที่มนัจะตายจริงๆ อารมณนี้จะเขารวมตัว ถามนัจะตายจริงๆ ก็จะรู พอเริ่มปวยปบ แมแตปวย

นอยอารมณตัดมันจะเกิดขึ้นเรียกวา อารมณสังขารุเปกขาญาณ มันจะมีความรูสึกวา ทุกอยาง

ไมมีความหมายสําหรับเรา รางกายจะพงัก็เปนเรื่องของรางกาย มันจะเปนอยางนี ้จิตจะเปนอยาง

นี้ ถาอยางนัน้ ถาเปนฆราวาส วันไหนเปนอรหนัตวันนั้น นพิพานวนันัน้ถาพระก็ไมจําเปนตองถงึ

อายุขัยเพราะวาเปนเรื่องหนึ่งตางหาก ก็รวมความวาขอบรรดาทานพทุธบริษทัตัดสินใจไวทกุวัน 

เมื่อตัดสินใจอยางนี้แลวยามปกติ เวลาเราทาํงานไมใชคิดอยางนี้นะ ทํางานปกตทิุกวนั ใหทรง

ความดีไวคือ 

1. ไมลืมความตาย 

2. เคารพพระพทุธเจา พระธรรม และพระอรยิสงฆ 

3. พยายามทรงศีลใหบริสุทธิ ์
4. ทานการบริจาคพยายามใหไวตามกาํลัง อยาใหมากเกนิไป มากเกินไปเกินกําลงันี ่

เดือดรอนภายหลัง เพราะทานเปนปจจยัตัดโลภะ ตามโลภ ศีลเปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ การ

คิดวา การเกิดเปนทกุขเปนปจจัยตัดโมหะความหลง ตัวสุดทาย 

เปนอันวา การแสดงธรรมวันนีก้็ขอยุติไวแตเพียงเทานี ้ เพราะเขาไป 45 นาที ใครเอาเทป

มา 30 นาทหีนาเดียวกห็มดเจงไปแลว วาจะเลานิทานเรื่องจริงใหฟงสกัเรื่อง เมื่อคืนนี้เวลา 3 ทุม

กลับไปจากทีน่ี่ กอนจะฟงนะ ทกุคนตั้งใจนึกถงึพระพทุธเจา แลวกภ็าวนาคาถาของทานวา สมั

ปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉาม ิวาตอกนัไปเลยนะ สัมปติจฉามิ นี่ผลกคื็อ 

1. ขาศึกไมเหน็ตวั 

2. มีเมตตามหานิยมทุกอยาง เปนเมตตาบารมี  
แลวก็ 3 ปองกันอนัตรายทกุอยาง ทุกคนภาวนาวา สัมปติจฉามิ นะ แลวก็บทที่ 2 สัมป

จิตฉามิ ถาใครเขากลั่นแกลงเราสักเพียงใด ๆก็ตาม ผลการกลัน่แกลงนั้นจะตกแกผูกระทาํและ

พรรคพวก (โยมรับดีๆ จะ) 

ก็รวมความวา สัมปคิจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ ใหทกุคนภาวนาใหเปนปกติเวลาจะ

ภาวนาใหนึกถึงพระพทุธเจากอน ถาภาวนาคาถา 2 บทนี ้หรือบทใดบทหนึ่งถือวาเปนพทุธานสุสติ

กรรมฐานทั้งนีเ้พราะวาเปนคาถาที่พระพทุธเจาใหโดยตรง 



ตอไปก็เปนเรือ่งนทิาน นทิานความจริง ความจริงสงสัยมา 3-4 วนัแลววางานนี้นกั

ไสยศาสตรจะมาทาํ แลวก็เมื่อคืนนีก้ลับไปที่กุฏิปรากฏวา กระจกหนาประตูนอนแตก เห็น พรนชุ 

เฝาอยู แตกกระจายมาก ไอหัวหมาชนนะไมแตกมันชนหลายครั้งคอหมาจะหกั แตกระจกมันหนา 

พอแตกก็เดินเขาไป พอเขาเลาใหฟงกเ็ฉยๆ เดินเขาไป ก็ถาม เทวดาชั้นจาตุมหาราช ที่เฝาอยู 

ถามวา กระจกมันแตกเพราะอะไร ทานตอบงายวา แตกเพราะตีนยกัษ (หมอแตกเพราะตนียักษ) 

พูดกับปาก ถามพูดกบัอะไร พูดกับปาก ถามเรื่องราวมนัเปนอยางไร 

ทานบอกวา มผูีหญิงกลุมหนึ่ง ชายกลุมหนึ่งมุงเขามาทาํไสยศาสตรในเขตวัดเมื่องานกอน

โนนเคยเขามาทีแลวเพราะวา กุญแจดานหนึง่ไมไดไข หมาไปไมไดในร้ัว แกพยายามหกัลุกกรงรั้ว

เขามา แกเผาหุนจนกระทัง่ตนมะพราวตายไปตนหนึง่ แลวก็คราวนีก้็ตองการจะเขาเหมือนกนั ก็

บังเอิญมีทหารยืนรักษาการณอยูเขาเดินมาในสภาพปกติ ใครจะไปจับเขาได เพราะเครื่องไม

เครื่องมือขางในมองไมเหน็ เขาเดินไปธรรมดาเขาแตงตัวแบบไหน เขาก็แตงตัวแบบพวกเรานี ่

สวยๆ เขาอาจจะมานั่งที่ศาลารวมกับเราก็ไดเมื่อคืนนี้ ความจริงไมอาจจะนะ เขานั่งแนนะ เวลา 2 

ทุมคร่ึงประมาณ พรนุช บอกหมาเหาเสยีงเกรยีวกราวผิดปกติแสดงวาเขาในรั้วไมได ตอมาสักครู

หนึง่ไดยินเสยีงกระจกเปรี้ยงดังสนัน่ ไอกระจกนีห่มาชนไมหัก ไมแตก มันชนหลายครั้งแลวคอหัก 

กระจกแตกเปรี๊ยะเหมือนของหนักขวางเขาไป มนัแตกราวไปหมด หมาทุกตวันอนรองกลวัแสดง

ความกลวัมาก 

แลวก็ตอนหมอจะใหยาฉีด เมื่อคืนกลับไปก็ฉีดยา กพ็อดีพระทานมา ทานบอกวา ตอน

กลางวันนี่จะมีคน 2 พวก แตคถาพูดอยางนี้อาจจะไมมีก็ได เตรียมกลองมาถายหนา มาทุกงานนะ 

จะมีผูหญงิ 2 คน แตงตัวแบบชาวบานเกาๆ มาลกัษณะนีทุ้กเที่ยว เรียกวาทวมใหญคนหนึ่งทวม

ยอมคนหนึง่ แกวางของปุบแลวรีบกลับไป คนพวกนี้คร้ังแรกที่ ศาลานวราช แตงตวัปอนๆ คลาย

ขอทานนี่ละเขาหอผามาวาง พอแกดูปรากฏวาเปนผายนัตสีแดง กท็ราบวาเขาทาํไสยศาสตรก็ให 

นที ไปทิง้น้าํ พอ นท ีจับเขาปวดไปตลอดแขนเลย 

มีคร้ังที่ 2 ที่ ศาลานวราช เหมือนกัน เขาวางปุบแลวก็ไปแกดูเปนฟนคนนี่อาจจะเปนฟนผ ี

ลักษณะเขาทาํอันนั้นจับแลวก็ไมเปนไร 

มาครั้งที่ 3 ที ่ 4 ที่นี่ศาลา 4 ไร นี่ก็มาลกัษณะนัน้ แตอีกพวกหนึ่งจะแตงตัวสวย ทาทาง

สุภาพ เรียกทาทางด ี เหมอืนผูดีชั้นดีแลวก็มีสตางค คนที่จะหาทางเขาไปใกลคือ เขาดานหลัง จะ

เอาเงนิมาทาํบุญบาง แตวาเหตุผลไมพออยางงานหลอพระนี่ มาตอนนีน่ั่งลอมอยู 5 คน มพีันเอก

คนหนึ่งที่ทาํงาน เสนาธกิาร ทานเจากรมบอกเปนนองชาย เจากรมเสริม แกเกงมโนมยิทธิแก

บอก เอไอคนจะฆาหลวงพอนี่อยูใกลเหลอืเกิน แกก็นัง่ดูอยู แกเหน็มปีฏิกิริยาอยางใดอยางหนึง่ก็

อาจจะมีเร่ืองวันนั้น แตเขาก็ ความจรงิเขานั่ง ทําทาดูโนนดนูี่ แตเขาไมดู ไอใจเขาใชคาถา

ไสยศาสตร ฉันก็รู แตกน็ึกในใจวา สัมปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉาม ิบอกของมงึเอามาเทาไร ไม



เทานัน้นะ เราไมมีเวลาจะรับ ยาม เยิม่มนัเต็มหมดแลว ใชไหม บอกมึงมาเทาไรมึงก็ไปเทานัน้ กูไม

เอาละ กป็รากฏวาลักษณะนี้วนันีย้ังม ีแตคนที่ข้ึนขางบนมาขางหลงันี่ไมมโีอกาสเลนเสียแลว งาน

กอนนั้นขี้เกยีจ เขาไปทาํทาดี แตงตัวดี ยกมือไหวเรียบรอย อยางผูชายบอกผมอยากจะถามปญหา 

ยกตัวอยางทัง้ๆ ดร. ปริยญญา พูดปาวๆๆ ถาโดยคนมมีารยาทเขาไมไปคุยดวย อันนีพ้วกเมื่อคน

นี้ ของใหญมาก คุณไสยเปนของประเภทที่โตมาก ถาถูกไมเขารางกายก็หมายถงึลม ดีไมดี

กระดูกหกัไปเลย จึงไดชนเรียกวา ขนาดชนกระจกหนาๆ แตก เดี๋ยวไปดูก็ไดนะ ถายรูปไว แตวา

ตอนทีห่มอจะฉีดยา ความจริงเวลาเหน็เขม็เขาไอตายไมกลัว มันหวาดเจ็บ กลัวนะไมกลัวนะหวาด 

จําใหดีนะ เออ นี่เขาไมไดกลัวนะเวย เหน็เข็มก็ตายก็ไมกลัว กลวัเจ็บ เปนธรรมดาถาหากวามีอะไร

จะพงึเกิดขึ้นตองรวบรวมกําลังใจ ใชไหม แมแตเล็กนอย เราจะเชื่อไมไดปลายเข็มสะกิดนิดเดยีว 

อาจจะตายก็ได ตอนนัน้ใจก็รวมเปนพิเศษ เมื่อใจรวมพิเศษเขาฉีดยาใหชวยหลับ ตามปกตมินัจะ

ไมหลับ ยงัไมหลับกอนมันจะใชนอยๆ นะ 

อยางตอนนัน้พระทานมาบอกพอดี วาคนพวกนีน้ะ พรุงนี้จะมีผูหญิง 2 คน แตงตัวขาดรุงร่ิ

งแบบชาวบานธรรมดา ชาวบานแบบธรรมดาๆ  ไมอยางนี้ ไอนีม่ันผดิธรรมดา อยูบานเธอก็มาใน

รูปเดิมนําของมาใหวางแลวก็ไป แตของนั้นแตะตองเขาจะมนึ ก็ม ี 2 คนมาชอบเขาดานหลงั

แบบเดมิ เอาเงินถวายแลวกต็ามจับฉัน ฉันจับหลายหนแลวไมเปนไร มันใหทีไรเอาทุกที ทานเลย

บอกผลทนีี้ทานบอกเวลาประสาทหมนุเคลื้มลงเสียงก็ออก (พวกนัน้กาํลังใชเครื่องไฟฟานวดอยูฟง

ไมถนัด) แตไอที่ทานบอกวา ผลกรรมของพวกนี้นะมันก็ตามสนอง ในชวงวนันีห้รือวันตอไปแลวแต

จัวหวะกฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเปดพวกนี้จะถูกงซูึ่งมีพษิ เหมอืนพิษนาคกัด ถามงูอะไรครับ 

ทานบอกงูของ ทาวิรูปกษ ติดตามเลย รวมความวา ถาบังเอิญใครจะตายสัก 5 ศพ ก็ไมเกีย่วกบั

ฉันนะ ไมเกี่ยวมันตายนอกวัดนี่ไมชอบไมมีติดบังสุกุล แตอาจจะไมตายทนัททีันใด เทวดานี่ตองรอ

กฎของกรรม ถาอุปฆาตกรรมเกิดเมื่อไหร ไมตองอายุขัย ก็จัดการเมือ่นั้นแสดงวาติดตามเลยคนละ 

40 องค คนละ 40 งูประเภทนี้จะเปนสีเขียวตัวสั้นลกัษณะแปลก (ทาํใหดูซิ) 

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาจบไสยศาสตรไมตองวิตกวังกลนะ ถาเรามีความกลัวหวาดอยูบาง 

ตอนเชาขึ้นมานึกถงึพระพทุธเจาภาวนาอยางอืน่ไปพอสมควรแลวนกึถึงพระพทุธเจาภาวนาวา สัม

ปติจฉามิ สมัปติจฉามิ นี่จะกนัทุกอยางแมแตคนธรรมดานี่คิดกลัน่แกลงเราอิจฉาริษยาเรา ผล

อันนัน้จะตกกบัเขา เขาและวกไมใชบุคคลคนเดยีวนะ เวลาเหลือ 10 นาที ยังไมไดสตางคเลย นัง่

พูดเลิกพูดกอน พูดนานนี่ไมไดสตางค พูดนานนี่เสียเวลา พอทกุคนจิตสบายก็เห็น ลกูศิษยทาว

มหาราช นําผูหญิงมา 3 คนสอบถามวา มายงัไง ใครใชมา เธอก็บอกช่ือมา ไอที่มานี่ขอปกปดนะ 

นัตถิ โลเก รโหนามะ ความลับไมมีในโลก ถาฉันจะบอกเสียอยางก็หมดเรื่อง คนอืน่รู ฉันรูกไ็มรับ

ใชไหม เขาบอกที่มาเสร็จ และก็ตอมาก็สอบสวยผูหญิง 3 คนแลว ก็เลยบอก ลูกศิษยทาว

มหาราช บอกปลอยเธอไปตามสภาพปกติ คือ ถอดสภาพเลยคาถาอาคมที่เขาคมุไวนะ ทาํลาย



เสียใหเปนอิสรภาพ ทานก็ทาํตามนั้น หลงัจากนั้นพระทานกช็ี้ใหดูทีม่มุศาลาดานหนึ่ง บอกใครเขา

นั่งอยูตรงนัน้ อยาลืมวานึกวาบงัธรรมาสนยงัตูจะมองไมเหน็นะ ยิง่เหมาะ บอกวานี่เขามนัฟงขาว 

วาผลงานของเขาเมื่อคืนนี้มผีลเปนอยางไรบางใครใชมาฟงขาวหรือ ก็ขอแจงใหทกุคนดวยวาถา

ใครมาถามนะใหตอบเขาวา ฉันก็ดี ลูกฉนัทุกคนก็ดี ที่มีความเคารพในพระพทุธเจาจริง จะ

ไมตายดวยโรคไสยศาสตรและคาถาอาคมตางๆ บอกเขาดวย บอกมีแรงเทาไหรก็ทําไปเถอะ 

มันหมดพงุไปเองนะ ถามนัเกงจริงตองทาํ 24 ชั่วโมงไมเลิก ใชไหม นี่แสดงวามันไมเกงจริงนะ บอก

เขาไดเลย บอกวาลกูศิษยฉันก็ดี ลูกของฉันก็ดี ทกุคนที่มีความเคารพในพระพทุธเจาจริง ถาบอก

ผลุบๆ โผล ๆ นี่ไมเอานะ ตายๆ ไปเฮอะ ไมเกี่ยว ทานบอกวา ใหบอกเขาไดวาลกูศิษยของฉันหรือ

ลูกของฉันทุกคนจะไมตายดวยโรคไสยศาสตร และก็ไมตายดวยโรคคาถาอาคม กร็วมความวา ทุก

คนพนภัยใหมัน่ใจในพระพทุธเจานะ อยามั่นใจในฉนันะเดี๋ยวเอาไอแจกนะ อยามัน่ใจในฉนัไมได

นะ 



พระธรรมเทศนา เรื่อง มาฆบูชา 
แสดงเมื่อ 

วันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2532 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 

สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พทุธานสาสนัน ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในมาฆกถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดทีั้งหลาย ไอพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจาํ

ปกษ คือวนักลางเดือน 3 เปนวนัมาฆบชูาวนันี้เพื่อเปนการบูชาความดีขององคสมเด็จพระชนิศรี

บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาเปนเหต ุ ฉะนัน้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนขององคสมเด็จพระบรม

โลกเชษฐจงึไดมาประชุมพรอมกันบําเพญ็กุศล 

การบําเพ็ญกศุลของบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย ในตอนตนกอนจะมาบรรดาทานพทุธ

บริษัททัง้หลายตางคนตางตัง้ใจกันวา วันนี้เปน วันมาฆบูชา คําวา มาฆะ แปลวากลางเดือน 3 

เปนวนัสําคัญวันหนึง่ในพทุธศาสนา ที่จัดวาเปนวนัสําคญั ก็คือวา หนึง่ เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง 

โอวาทปาติโมกข และก็  

ประการที่สอง เปนวันทีพ่ระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร 

เร่ืองนี้จะไวเลาทีห่ลังในโอกาสเมื่อมาถึงแลว บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายอนัดับแรก 

ต้ังใจถวายทาน และตัง้ใจสมาทานศีล ต้ังใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนาทั้งสามประการนี้ลวนแต

เปนมหากุศล การถวายทาน บรรดาทานพทุธศาสนิกชนทานนัน้มกีําลงัตางกันหลายอยาง แตทาน

ที่มีกาํลังมากที่สุด สวนหนึ่งก็คือ สังฆทานวนันีบ้รรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายที่นาํอาหารมาก็ดี 

เปนสังฆทาน ถาถวายทานเปนสังฆทาน มีพระพุทธรูป มีผาไตรจีวรก็ตาม ก็เปนสงัฆทาน

เหมือนกนั 

สังฆทานนี้ บรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววาการถวายทาน

แตพระอรหันตรอยครั้ง มีผลไมเทาถวายทานแกพระปจเจกพทุธเจาหนึง่ครั้ง การถวายทานแดพระ

ปจเจกพทุธเจารอยครั้ง มีผลไมเทากบัการถวายทานกบัสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึ่งครั้ง 

ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง และ

ถวายสังฆทานรอยครั้ง มีผลไมเทากับการถวายวหิารทานหนึง่ครั้ง 

ฉะนัน้ การที่ทานพุทธบริษัทนําอาหารมาวนันี้เปนสงัฆทานแน แตวาการนําปจจัยมาถวาย 

ทานพทุธบริษทัทัง้หลาย ปจจัยนี้เปนทานสองอยางเปนทัง้สังฆทานและ วหิารทาน ทางวัดจะ

แบงเปนสองสวน สวนหนึ่งเปนสังฆทาน คือ จัดอาหารเลี้ยงพระ หรือวาเสียคากระแสไฟฟา อีก



สวนหนึง่จะสราง ทําการกอสราง เปนวหิารทาน ทั้งนี้เพื่อใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานผูเปน

เจาของทาน มอีานิสงสมากยิ่งขึ้น 

ตอไปนี้ ก็ขอยอนกลับมาพดูเรื่อง มาฆบูชา คําวา มาฆบูชา บรรดาทานพทุธบริษัท

ทั้งหลาย ก็จาํงายๆ วากลางเดือน 3 ก็แลวกัน แตวนันี้ ทีก่ลาววาเปนวนัสําคัญของพระพุทธศาสนา 

อันดับแรกก็คือ พระพทุธเจาแสดง โอวาทปาติโมกข โอวาทปาติโมกข หมายความวา เปน

โอวาททีก่ลาวจากปากพระพุทธเจาเอง เปนการแนะนาํบรรดาพระสงฆทัง้หลาย เนื่องในการสอน

บรรดาพุทธบรษิัทผูเขาถึงพระพุทธศาสนา เพราะวาเวลานั้น เปนเวลาทีพ่ระพทุธเจาทรงอุบัติ

ข้ึนมาใหมๆ ก็ยังมีพระสงฆในพทุธศาสนานี่ไมมาก แตวาเฉพาะเวลาทีพ่ระพทุธเจาแสดงโอวาท

ปาฏิโมกขกลางเดือน 3 มีพระสงฆ 2,500 รูป ก็มากอยู แตก็ยังถือวานอย แตการประกาศพระ

ศาสนาตอนแรก บรรดาทานพทุธบริษทั พระพทุธเจาไมไดอบรมเปนคณะ เปนแตเพียงวาใครเขา

มาบวชในพทุธศาสนา แลวฟงพระธรรมเทศนาปฏิบัติตามตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป คือบรรลุต้ังแต 

พระโสดาบนัขึน้ไป พระพุทธเจาทรงสั่งใหไปประกาศ คือ สอนบรรดาพทุธบริษทัที่เรียกวา ประกาศ

พระศาสนาทนัที และก็ตรัสวา ในสถานทีแ่หงเดียวกนั เธออยาไปสองรูป อยาไปสององค ใหไปองค

เดียว เพราะเวลานัน้พระนอยมาก ศาสนาเพิ่งจะเกิดใหมๆ 

ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรสอนไดมากขึ้น คือ หนึง่ คณะแรกก็ได ปญจวัคคีย 

ฤาษทีั้ง 5 มี ทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททยิะ ทานมหานามะ ทานอัสสช ินี่

เปนชุดแรก ชุดนี้เมื่อไดอรหัตผลแลว องคสมเด็จพระทศพลก็สงไปประกาศพระศาสนา ตอมา

พระพทุธเจากท็รงมาพบพวก พระยส พระยส นี่มีคณะมาก ทัง้หมดนี ่ เมื่อเรียนศกึษา

พระพทุธเจาเปนอรหนัตแลวพระพุทธเจาก็สงประกาศพระศาสนา มาพบพวก ภัททวัคคีย อีก 30  

รูปบางพบพวก ชฏิล อีกพนัรูปนอง และก็พบ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ดวย 

รวมความวาทัง้หวัหนาคณะและบรวิาร เวลานั้นทั้งหมด 2,500 รูปแตละองคเปนพระ

อรหันตหมด จําใหดีนะบรรดานักเรียนทัง้หลาย คือทุกองคเปนพระอรหนัตหมด แตพอถึงวนั

กลางเดือน 3 เหตุที่คาดคิดไมถึงก็ปรากฏขึ้นนัน่คือ บรรดาพระสงฆทีบ่วชจากพระพุทธเจาโดยตรง 

และก็เปนอรหนัตทัง้หมดเขามาประชุมทีพระพุทธเจาพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย เขาเรียกวา มี

เหตุ 3 อยาง คือ หนึง่ บวชจากพระพทุธเจาโดยตรง สอง เปนพระอรหันตทั้งหมด สามมาประชมุที่

พระพทุธเจาพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย ดังนัน้พระพุทธเจาทรงบญัญัติ ทําเหตุใหเกิดขึ้น คือ 

แสดง โอวาทปาติโมกข 

ก็รวมความวา วนัสําคัญ วันมาฆบูชา คือ เขาเรียกวา จาตุรงคสันนบิาต ยอนอีกครั้งวา 

1. มีพระสงฆที่บวชจากพระพทุธเจาโดยตรง 
2. เปนอรหนัตทัง้หมด 

3. มาประชุมพรอมกันโดยไมมีการนัดหมาย พระพทุธเจาไมไดส่ัง ตางคนตางมา 



4. พระพทุธเจาแสดง โอวาทปาติโมกข 
เขาเรียกวา จาตุรงคสนันบิาต สําหรับ โอวาทปาตโิมกข มีขอความยาวแตวาถาจะ

เทศนยาว บรรดาทานพทุธบริษัทก็ปฏิบัติไมไหว อยาเอาถึงขัน้ปฏิบัติเลย แตจําไปก็อาจจะไมได

หมดใชไหม จาํไดหมดไหม จําหมดแลวใชไหม ไมเหลือเลย ก็รวมความวา ถาเทศนกันทั้งหมด กไ็ม

เกิดประโยชน คนเทศนกเ็หนื่อยคนฟงกเ็มื่อยก็รําคาญ เอาเฉพาะหมวดตนที่พระพุทธเจาตรสัก็

แลวกัน ตรัสเปนพระบาลีหมวดตนวา เธอทั้งหลายในการที่เธอจะประกาศพระศาสนาในที่ใดก็ตาม

ใหสอนเหมือนกันหมดดังนี้ ใหทาํใหเหมือนกัน คือ สัพพปาปสสะ อกรณัง จงแนะนาํใหคนทกุคน

ปฏิบัติแตความดี ไมปฏิบัติความชัว่ ละความชัว่ทกุอยาง สอง กุสลสัสูปสัมปทา ปฏิบัติเฉพาะ

ความดีทกุอยาง สาม สจิตตปริโยทปนงั ทําจิตใหผองใสจากกิเลส เอตัง พุทธานสาสนัง ทาน

กลาววา พระพุทธเจาทุกองคตรัสอยางนี้เหมือนกันหมด 

ก็ขอยอนอีกครั้งหนึ่งวา การที่พระพุทธเจาตรัสวันนัน้ ก็คือ หนึง่ ใหแนะนําใหทกุคนละจาก

ความชัว่ทกุอยาง ความชั่วมี 3 ชัว่ ชัว่ทางกาย ชัว่ทางวาจา และชั่วทางใจ ใหละเสยีทัง้ 3 ชัว่ 

ละความชัว่ทางกาย ก็คือ หนึ่งไมฆาสัตว สองไมลักทรพัย สามไปประพฤติผิดในกาม เปน

กรรมบถ 10 ถาไมมีขอสุรา 

ละความชัว่ทางวาจามีส่ีอยางคือ หนึ่งไมพดูปด สองไมพดูคําหยาบ สามไมพูดสอเสียดให

เขาแตกกัน ส่ีไมเพอเจอเหลวไหล 

ทางใจมีสามอยาง ไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นใดมาเปนของเราโดยไมชอบธรรม 

และก็ไมจองลางจองผลาญใคร โกรธยงัอยู แตไมจองลาง จองผลาญ ไมพยาบาท และมีความเหน็

ถูก หมายความวา ยอมรับนับถือคําสอนของพระพทุธเจาโดยตรงวา พระพทุธเจาสอนถูก อยางนี้

ชื่อวา ละความชั่วทัง้กายทั้งวาจา และใจ 

ถาละความชัว่ทั้งทางกาย และทางใจ ทั้ง 3 อยาง ถาละไดอยางเบาๆ ข้ันตน ก็จะเปนพระ

โสดาบัน ถาจิตใจละเอียดลงไปหนอย ก็จะเปนพระสกิทาคามีตอมาจากการเปนพระโสดาบนักดี็ 

พระสกทิาคามี ทัง้สองประการนี ้ เปนปจจัยใหไดเปนพระอนาคามี เมื่อถึงพระอนาคามีตัดฉันทะ

กันราคะไดแลว ตอไปก็เปนอรหันต เปนพืน้ฐานทีม่ีความสําคัญ 

ฉะนัน้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทาน วันนี้ฟง โอวาทปาติโมกข ก็จําขอแรกไววา เรา

จะละความชั่วทุกอยาง คือ 

ความชัว่ทางกาย หนึ่งไมฆาสัตว สองไมลักทรัพย สามไมประพฤติผิด ในกาม ละความชัว่

ทางวาจา หนึง่ไมพูดปด สองไมพูดคําหยาบ สามไมพูดสอเสียด ใหเขาแตกราวกัน ส่ีไมพูดเพอ

เจอเหลวไหลไรประโยชน 

ละความรูสึกความชัว่ทางใจ ก็คือ ไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นใดที่เขาไมใหโดย

ชอบธรรม ประการที่สองความโกรธยงัมอียู แตไมจองลางจองผลาญใครประการที่สาม ยอมรับ



และปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยความเคารพ นีเ่ปน 

โอวาทปาติโมกข ขอที่หนึง่ 

ขอที่สอง กุสลัสสูปสมัปทา ในเมื่อเราไมละเมิด ไมทาํความชั่ว ก็ต้ังใจปฏิบัติความดี ขอ

ที่หนึ่ง มีเมตตาความรัก และกรุณาความสงสาร หนึง่เมตตาความรัก สองกรุณาความสงสาร และ

ก็สามมีจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร ใครไดดีพลอยยินดีดวย แลวกส่ี็อุเบกขา วางเฉย เมื่อบุคคล

อ่ืนเพลีย่งพล้ําไมซ้ําเติม 

ขอยอนอีกครั้งหนึง่วา ความดีที่เราจะพึงทาํเปนมหากุศลใหญ คือ พรหมวิหาร 4 ไดแก 

หนึง่ จิตมีเมตตา ความรัก สอง กรุณา ความสงสาร สามไมอิจฉาริษยาใคร มีจิตใจออนโยน ใครได

ดีพลอยยนิดีดวย ส่ีอุเบกขา วางเฉย ในเมือ่ใครเพลี่ยงพล้ําเราไมซ้ําเติม 

และก็ สจิตตปริโยทปนงั การทาํจิตใจใหผองใสจากกเิลส อันนี้กพ็ยายามนกึใช อนุสสติ 

เปนเบื้องตน อนุสสติ ทีจ่ะพึงใชทําจิตใจใหสะอาด ก็คือ หนึง่นกึถึงความตายเปนอารมณ ให

ยอมรับตามความเปนจริงวา คนก็ดี สัตวก็ดี ในโลกเกิดมาทัง้หมดตองตาย แตการตายไมใชการถึง

ที่สุดของชีวิต ถาบังเอญิกิเลสยังมีอยู บาปยังมีอยู บาปก็จะพาลงไปสูลงอบายภมูิ มนีรกเปนตน 

ถาจิตใจคนบญุกุศล จิตใจก็พาไปสวรรค นี่อยางนอย 

ฉะนัน้เราจะตดัสินใจวา การตายคราวนีก้็ถือวา เราจะตายเพื่อไปสวรรคฉะนั้นพยายาม

ต้ังใจไปสวรรคทําอยางไร หนึง่ นึกถึงความตายไว เรียกวา เราจะไมประมาทในชวีติ คิดวาชวีิตมัน

ตองตาย ตายเมื่อไรไปสวรรคเมื่อนั้น 

การที่จะไปสวรรคไดก็หนึ่ง มีความยอมารับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอรยิสงฆ 

ประการที่สอง มีศีลบริสุทธิ ์ต้ังใจสมาทานศีล 5 หรือสมาทานศีล 8 หรือกรรมบถ 10 อยางใดอยาง

หนึง่ เปนที่เราพอใจ ต้ังใจไว โดยเคารพวา เราจะปฏบัิติแน อยางนี้ทกุคนตายแลวจะไมไปนรก 

อยางต่าํก็ไปสวรรค อยางมีกาํลังใจอยางกลางก็ไปพรหม อยางมีกาํลังใจอยางสงูสุดกไ็ปนิพพาน 

นี่ถือวาอันดับแรก คือ โอวาทปาติโมกข นะ ที่มีความสาํคัญใน วันมาฆบูชา แต

ความสาํคัญอีกอันดับหนึง่ ก็คือที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร วนันีพ้ระพทุธเจาทรงปลงอายุ

สังขารที ่ปาวาฬเจดีย 

เวลานั้น ปรากฏวาพระพทุธเจาทรงมีอายุได 80 ป การประกาศพระศาสนาของ

พระพทุธเจาในตอนตนไดออกสูมหาภิเนษกรมณ วนัแรกที่ออกจาพระราชฐาน พระยามาร กห็า

หามวา สทิธตัถะ เธออยาไปไหน จงอยูในบานเมืองของเธอ หลังจากนี้ไป ใน 7 วนั ตําแหนงพระ

เจาจักรพรรดิจะมาถึงเธอความจรงิ คําวา ตําแหนงพระเจาจกัรพรรดิ หมายถึง เปนราชาปกครอง

ทั้งโลกไมใชประเทศใดประเทศหนึ่ง ปกครองหมดทัง้โลก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ พระยามาร วา

เราไมตองการ เราตองการพระโพธญาณ พระยามาร ก็หลีกไป 



ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในตอนตน พอบรรลุ

เสร็จ พระยามาร ก็มา แลวบอกวา สทิธัตถะ ทานบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนอรหนัต

องคแรกในโลกแลว จงนพิพานเสยีวนันี้เถอะทัง้นี้เพราะอะไร เพราะวาการอยูตอไปมีแตความ

ลําบาก รางกายมนัมีการแก มันมกีารปวย มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทุกสิง่ทุกอยางมี

แตความหนักมีแตความเหนด็เหนื่อย จงนพิพานเสยีวนันี้ พระพทุธเจาทรงบอกวา ปาปยะ ดูกรมาร

ผูมีบาป ถาบริษัทสี่ คือ อุบาสก ภิกษ ุภิกษณีุ ส่ีเหลายังไมบริบูรณเพียงใด เราจะยังไมนิพพาน 

ตอมาองคสมเด็จพระพิชิตมาร กท็รงประกาศพระศาสนาเรื่อยมาสิน้เวลา 45 ป วนันี้ครบ 

80 ปพอดี ปรากฏวากอนทีจ่ะครบ 80 ปนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทพระพุทธเจารางกายพระองคก็

เหมือนคนธรรมดา ที่วาเหมอืนคนธรรมดาเพราะวามีความหวิ มีความปวยไขไมสบาย มีความแก

เหมือนกนั แตพระพทุธเจาแกไมมากเทาพวกเรา อาย ุ 80 ป ถาสงัเกตใหดีจะดูหนุมกวาพวกเรา

อายุ 40 ปเพราะจิตทานเปนสุข 

หลังจากนั้นปรากฏวาปวยมาก การปวยมากของพระองคคราวนัน้หนกัมากทรุดลงมาทกุท ี

มาวนัหนึง่ สมเด็จพระชนิศรีก็พิจารณารางกายวา เราควรจะอยูตอไปหรือควรจะนพิพาน ก็มา

พิจารณาดวูา บริษัทสี่ คือ พระผูชวย คือภิกษุก็ตามพระผูหญิงไดแก ภิกษุณีก็ตาม อุบาสก 

อุบาสิกาก็ตาม มีบริบูรณสมบูรณแลว มมีากมายพอดแีลว เราตถาคตก็เหน็ดเหนือ่ยมามาก ควร

จะนพิพานจงึไดทรงตัดสินใจปลงอายุสังขารวา นบัต้ังแตวันนี้เปนตนไป อีก 3 เดือน ขางหนา คือ

วันกลางเดือน 6 เราจะนพิพานระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกสุินารามมหานคร พระอรรถกถา

จารยอธิบายวา พระยามารอาราธนาใหนพิพาน แตความจริงไมใช นี่พระพุทธเจาพิจารณาตวัเอง 

วามนัแกมากเกินไป รางกายปวยไขไมสบายหนักขึน้อยูไปมีแตความลําบาก ไมลําลากแตพระองค

คนเดียว คนอืน่เขาลําบากดวย อีกประการหนึง่คําสอนใดๆ ที่พระองคจะทรงหวงแหนไวไมม ีสอน

หมดทกุอยางพระอรหันตเวลานัน้ก็มีจาํนวนแสน เฉพาะที่พระ ฆราวาสที่เปนอนาคามี กม็ีปริมาณ

มาก 

รวมความวา พระอริยเจามากพอที่จะเปนทีพ่ึ่งของชาวโลกได ตัดสินใจวานับแตนี้ไปอีก 3 

เดือน เราจะนิพพานระหวางนางรังทั้งคู แหง เมืองกสุินารามหานคร เมื่อพระองคทรงปลงอายุ

สังขารแลว ปรากฏวาแผนดินไหว ตอมา พระอานนท อยูขางนอก สงสัยกม็าถามพระพทุธเจาถงึ

เหตุแผนดินไหว ก็ตรัสวา แผนดินไหวมีเหตุ 8 ประการ แตวันนี้แผนดินไหวเพราะพระองคทรงปลง

อายุสังขาร ขอเลาลัดตัดไป 

หลังจากนั้นมา พระพทุธเจากท็รงปวยหนักขึ้นมาทุกวนั เวลานัน้ปรากฏวาหมอประจํา

พระองคไมอยู คือ ทานชวีกโกมารภัจ เปนหมอประจาํพระองคของสมเด็จพระบรมครุ ไมทราบ

ไปไหน บาลพีระอรรถกถาก็ไมไดบอกพระพุทธเจาก็ปวยหนักเขามาทกุวัน แตมีคนเขาไปหาทาน 

ทานก็เทศน ทัง้ๆ ที่ปวยก็เทศน แตการเทศนของทานในตอนนั้น เลกิเทศนพระสูตร กับพระชาดก



เทศนเฉพาะศลี สมาธิ ปญญา คือ เทศนเฉพาะธรรมเบือ้งปลาย คือ ใหคนรูจักรักษาศีล รูจักเจริญ

สมาธิ รูจกัใชปญญา เพราะจะเปนปจจัยใหชวยตวัเองได 

ตอมาไมชาไมนานเทาใด กป็รากฏวา ทานโกมาภัจ กลับมาจากธุระเมื่อเขามาเฝาสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา เหน็พระพทุธเจาทรงปวยหนกัรางกายซูบซีดมาก กท็ราบวา พระพุทธเจา

ปวยหนกัครั้งนี้ เห็นทานจะไมไหว แตถึงกระไรก็ดี ถาเราถวายยาเม็ดเดียว โรคก็จะหายทันที 

พระพทุธเจาจะทรงตัวอยูตอไป ทานโกมารภัจ ก็เขาไปถามพระพทุธเจากอนวาทรงเปนโรคอะไร 

ถาพระพทุธเจาบอกโรค ทานก็ใหยาเม็ดเดียวก็จะหาย แตเวลานัน้ พระพุทธเจาไมทรงยอมบอกวา

เปนโรคอะไร สําหรับพระพทุธเจานี่ เราจะถามอะไรก็ตามนีถ่ามได 3 คร้ัง ทานโกมารภัจ ถาม 3 

คร้ัง ทานไมตอบ ก็ตองเลกิถาม ตอมาทานก็คิดวาถาพระพทุธเจาไมบอก เราจะทํายาขึ้นเม็ดหนึ่ง 

ยาเม็ดนี้ถาพระพุทะเจาทรงฉันเราจะทราบทันท ี พระพทุธเจาทรงเปนโรคอะไร แลวจะถวายยาอีก

เม็ดหนึง่ จะหายจากโรคนีท้นัท ี

หลังจากนั้น ทานโกมารภจั กท็ํายาเมด็นั้นขึ้นมาเขาไปถวายองคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา ก็ปรากฏวาพระพทุธเจาไมทรงรับ ถวาย 3 คร้ังไมรับ ทานโกมารภจั ก็เรียกวาจนใจ แลว

ก็เสียกาํลังใจ เอายาไปทิ้งในบอน้าํ จะใหใครกินก็คิดวาไมสมควรเอายาไปโยนในบอน้ํา ก็เปนเหตุ

อัศจรรยบอลึก 9 วา น้าํฟูข้ึนมาถึงปากบอเปนของอัศจรรย 

หลังจากนั้น องคสมเดจ็พระภควันตก็ทรงประกาศพระศาสนา ตามกําลงัที่พงึทาํได 

เรียกวาใครมาก็ตาม ใครมาก็เทศน ใครมาก็สอน เมื่อถงึวนัขึ้น 14 คํ่าเดือน 6 วนัรุงขึ้นจะเปนวัน

นิพพานของพระพุทธเจาที ่ กสุินารามหานคร พระพุทธเจาจึงทรงประกาศให พระอานนท 

ประกาศกับพระวา วนันี้เราจะไป เมืองกุสินารามหานคร พระสงฆทั้งหมดมีเฉพาะพระอรหนัต

จริงๆ 2 แสนเศษ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ทัง้หลายมีตางหาก และก็มพีระปุถุชนตางหาก 

คิดตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไป 

รวมความวา การไปคราวนัน้ พระจริงๆ เกือบลานองคไปที่บาน นายจุนท แตวาพอไปใน

ระหวางกลางทาง ระยะทางที่ไประหวาง ปาวาฬเจดีย ถึง กสุินารามหานคร ใชเวลาเดนิทาง

ยาว 120 โยชน พระพทุธเจาเดินไปแค 60 โยชน 60 โยชนเราก็เดินไมไหวแลวนะ ตาหงา นะ ก็

ปรากฏวาพระพุทธเจาทรงกระหายน้าํจัด หิวน้ํา ก็บอก พระอานนท อานันทะ ดูกร อานนท เธอ

จงปูสังฆาฏิตรงนี้ตถาคตจะนั่ง ตถาคตกระหายน้าํเหลือเกิน และมีความเหนื่อยมาก 

เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนัน้ พระอานนท ก็ปูผาสังฆาฏิแลวปรากฏ พระ

อานนท รองไห ตอนนัน้เพราะวาพระพุทธเจาเดนิทาง 60 โยชนไมเคยบอกวาเหนื่อย วนันี้

พระพทุธเจาทรงบอกวาเหนือ่ย ทานเสยีใจ เวลานั้นสมเด็จพระจอมไตรยังมีพระบัญชาวา อา

นานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก จงไปตักน้ํามา เราจะฉันน้ํา 



พระอานนท ก็นําบาตรไป จะตักน้าํในแมน้ําใกลๆ แตปรากฏเวลานัน้ แมน้าํมนัเหลือต้ืน 

น้ํามนัลง เดือน 6 หนาแลง น้ําในคลองตืน้มาก แตปรากฏวามีเกวยีน 500 เลม ผานกอนหนาไปสัก

ประเดี๋ยวเดียว เมื่อ พระอานนท ไปถงึปรากฏวาน้ําขุนคลั่ก ไมกลาจะตักถวายพระพุทธเจา จึง

กลับมาใหมพระพุทธเจาจงึถามวาทําไมไมไดน้ํามา พระอานนท กบ็อกวา เวลานี้ เกวยีน 500 

เลมมันผานไป น้าํขุนมาก ไมกลาจะตักมาถวาย องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวา อานันทะ ดูกร 

อานนท ไปตักมาเถอะ ตถาคตกระหายมาก ตอนนี ้พระอานนท กลับไปปรากฏวา ไอน้าํที่ขุนมนั

ใสแจวขึ้นมาทนัท ี เหมือนน้าํแกวงสารสมหรือน้ําฝน พระอานนท เห็นเปนอัศจรรย ก็ตักน้าํมา

ถวายองคสมเด็จพระทศพล 

เมื่อถวายแลว พระพทุธเจาฉันแลว กก็ราบทูลองคสมเด็จพระประทปีแกววา ภันเต ภควา 

ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระพทุธเจาขาวนันีม้ีเหตอัุศจรรย คือ น้ําขุนคลัก่เมื่อ

กี้นี้ ขาพระพทุธเจากลับไปใหม ใสเปนเหมือนตาตั๊กแตน พระพุทธเจาบอกวา อานันทะ ดูกร 

อานนท นี่เปนเพราะกฎของกรรมที่ตถาคตทําไวแลวในชาติกอน 

นี่แหละ  บรรดาทานพุทธบริษัท เวลาทานทัง้หลายจะปวยไขไมสบายก็นกึถงึพระพุทธเจา

บางนะ วากรรมทุกอยางที่เราทํามาแลวในกาลกอน มนัใหผลกนัเราทุกอยาง แมแตพระพุทธเจา

มันก็ไมเวน ทานกบ็อกวา สมัยชาติกอนโนนระหวางที่เปนพระโพธิสัตว ระหวางนัน้เกิดเปนลูกของ

ชาวนาคนจน พอถงึเวลาเที่ยงพอแมก็ปลดควายจากไถ ใหนาํควายไปกินน้าํ เมื่อควายไปถงึทีน่้าํ 

เปนบอเล็กๆ ไอบอตีนควายนะ มนัมี 2 บอติดๆ กัน บอหนึง่น้าํขุน บอหนึง่น้าํใสควายก็จุมปากไปที่

น้ําขุน ทานเปนเด็กก็จริงแหล แตมีความคดิวา ควายมีความเหนื่อยมากไมควรจะกนิน้ําขุน ควรจะ

กินน้ําใส จงึดงึสะพายยายปากควาย ยายมาบอน้ําใส ตอนหลงันี่องคสมเด็จพระจอมไตรจะเสวย

น้ํา เกวยีน 500 เลมผานไป น้ําก็ขุนคลั่ก พระอานนทไมตักมา เมื่อหลับไปใหมปรากฏวาน้ําใสแจว 

นี่เปนอานิสงสที่ใหควายกินน้ําใส แตชักปากควายาจากน้ําชุนใหอดน้าํสักประเดี๋ยวหนึง่ 

เอาละ ทานพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่จะพุดกันก็รูสึกจะหมดแลว หลังจากนัน้ไปองค

สมเด็จพระประทีปแกวก็ไปบาน นายจนุท นายจนุท ก็ทาํภตัตาหารถวายวันรุงขึน้ นัน่ก็

หมายความวา ใชเนื้อสุกรออนดังเราทราบกนั แตกอนที่จะใชเนื้อสุกรออน อาหารนะมนัมหีลาย

อยาง เนื้อหมมูีอยางหนึ่งทีท่ําเปนพิเศษ เวลานั้นปรากฏวาเทวดากันพรหม นางฟาทัง้หลาย เอา

อาหารทิพยลงมาโปรยปราย คือ อาหารทพิยนี่ ธาตุของพระสงฆไมสามารถจะยอยได จะยอยไดก็

แตธาตุของพระพุทธเจาพระองคเดียว พระพุทธเจาตรัสวา นายจุนท อาหารทีม่ีเนือ้สุกรออน เมือ่

ทําสาํเร็จ เธอจงถวายตถาคตแคผูเดียว อยาใหคนอื่น เมื่อตถาคตฉันเหลือเทาใดใหฝงดินใหหมด 

อยากนิกนั มีอันตราย 

หลังจากนั้นตอนสายๆ องคสมเด็จพระจอมไตรก็ลงไปสูวิหาร ปรากฏวาเวลานั้น 

พระพทุธเจาทรงประชวนมากอยูแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็เขาที่บรรทม ขณะที่เขาที่



บรรทมพระถวายงานพัดอยู เวลานัน้ เทวดาก็ดี นางฟาก็ดีบูชาสมเด็จพระบรมครูดวยดอกชบา

ใหญๆ โปรยปรายจากสวรรค เวลาใกลรุงสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากท็รง

นิพพาน 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลามาเตือนบอกวาครบ 30 นาทีแลว ในทีสุ่ดอา

ตมภาพก็ขอเตือนบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย วาวนันี้เปนวันสาํคัญพุทธศาสนามาประชุมกัน

จงจําความสาํคัญของพระศาสนาไปเพื่อตัวเองคือหนึง่ สักกายทฏิฐิ จงมีความรูสึกตามความเปน

จริงวาชวีิตนี้ตองตายประการที่สองถาเราจะตายชาตินี้เราไปอบายภูมิใหทกุคนตั้งใจยอมรับนับถือ

พระพทุธเจาพระธรรม พระอริยสงฆดวยความเคารพ และจงมีศล 5 กต็าม กรรบถ 10 ก็ตาม ศีล 8 

ก็ตาม อยางใดอยางหนึง่ตามที่ชอบ ปฏิบัติใหครบใหทรงตัว  



พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสบุญ 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที ่18 กรกฎาคม 2532 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

ทานัง สัคคดส ทานนัตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนาเนื่องในวนัสําคัญคือวันเขาพรรษา 

เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีของบรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ที่ทานทั้งหลาย

ต้ังใจกันมาหลายจงัหวัด จังหวัดภาคเนือสุดมาจาก เชยีงราย ภาคโตสุดมาจาก นราธวิาส มี

หลายคน แลวก็ทางทิศตะวนัตกตั้งแตทาง กาญจนบุร ีตะวันออกม ี จันทบุรี เปนตน เปนอันวา 

บรรดาทานพทุธศาสนิกชนทั้งหลาย ต้ังใจบําเพ็ญกุศลดวยดี ในศาสนาขององคสมเด็จพระชินศร ี

วันนี้ก็จะขอเทศนอานิสงสทกุอยางโดยยอ เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย 

บําเพ็ญกุศลหลายอยางดวยกัน เปนตนวา วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายตั้งใจถวายเปน

สังฆทานเปนใหญ ก็รวมความวา ถวายผาวัสสิกสาฏกก็เปนสงัฆทาน ถวายภัตตาหารก็เปน

สังฆทาน จัดของตางๆ มาถวายพระเมื่อกี้นี้กเ็ปนสงัฆทาน ถวายภัตตาหารกเ็ปนสงัฆทาน จัดของ

ตางๆ มาถวายพระเมือ่กี้นี้ก็เปนสงัฆทานทัง้หมดปรากฏวาวันนีบ้รรดาทานพทุธบริษทัปรารภ

สังฆทานเปนสําคัญก็ขอนําเอา อานสิงสสังฆทาน เปนตัวอยางมาแสดงแกบรรดาทานพทุธบริษทํ 

ในสมัยที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยยังดาํรงพระชนมอยู วันนั้นเวลานัน้อัครสาวก

ขององคสมเดจ็พระบรมครู คือ พระสารีบุตร วันหนึ่งทานไดไปเที่ยวเมืองนรก ความจริงพระ

อรหันตนี่สวนใหญทานไปกนัทกุคืน ไปสวรรคบาง ไปพรหมโลก ไปนรกบาง เปนปกติ ที่เปนอยางนี้

เพราะวาการคยุกับเทวดา การคุยกับนางฟา คุยกับพรหมเปนความสุขของพระอรหันต 

คืนวนันัน้ปรากฏวา พระสารีบุตร ไปเมอืงนรก ไปดูนรกหลบายๆ ขุม กลับยอนขึ้นมา

แดนเปรต เวลานัน้อัครสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเห็นเปรตผูหญิงคนหนึ่งผอม แลวก็

ผิวดํา กาํลังนัง่เอมือเช็ดผาดึงผาไปดึงผามาอยูเพราะปรากฏวาถาเธอวางผาเมื่อไร เวลานัน้ไฟไหม

ตัวเมื่อนัน้ ก็จาํเปนตองดึงยดืเขายืดออกตามธรรมดาของผา วางไมได 

พระสารีบุตร เหน็เขาก็จําไดวา หญิงคนนั้นเคยเปนมารดาของทานมาเมื่อ 100 ชาติที่

ผานมา เปนอนัวา มารดาทานคนนี้เปนคนมีมิจฉาทิฏฐ ิ มีความเหน็ผดิ ไมยอมคิดทําบุญทํากุศล 

ฉะนัน้อัครสาวกขององคสมเด็จพระทศพลก็เขาไปยืนใกลๆ แตยืนใกลๆ  แลวก็ไมพูด ยนืเฉยๆ เวลา

นั้นหญิงคนนัน้เหน็ พระสารีบุตร เขาก็จาํไดวา พระองคนี้เมื่อ 100 ชาติที่ผานมา ไมใช 100 ปนะ 

100 ชาติที่ผานมาเราเคยเปนมารดาของทาน เธอจงึถาม พระสารีบุตร วา พระคุณเจาจําฉนัได

ไหม 



อันนี้เปนลีลาของพระทานเหมือนกัน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท พระสารีบุตร ก็ถามวา 

เธอกับฉันรูจกักันมาตั้งแตเมือ่ไร อันนีพ้ระนะ พระรูแลวตองทําเปนไมรูอยูเสมอ หญิงคนนัน้กบ็อก

วา เมื่อ 100 ชาติที่ผานมา ฉันเคยเปนมารดาของทาน แตวาทานเองเปนคนใจบุญ ใจกุศล ชอบให

ทานรักษาศีลแตฉันนี่เปนคนใจบาปหยาบชา ไมชอบใหทาน ไมชอบรักษาศีล ชอบแตทําบาปตาย

จึงไปเกิดเปนสัตวนรก พนจากนรกก็มาเปนเปรต 

พระสารีบุตร ก็ถามวา แลวเธอตองการอะไร หญิงคนนัน้หญงิเปรตก็บอกวา ถาทานจะ

สงเคราะหฉันวันรุงขึน้ตอไป ขอทานจงบณิฑบาตแลวใหถวายสงัฆทาน แกพระสงฆพระสาวกของ

องคสมเด็จพระสมณโคดม พระสารีบุตร ก็รับคํา 

มาตอนเชาทานไปบิณฑบาตกลับมาทานมบีริษัทของทาน ลูกศษิยทัง้ 500 องค 

บิณฑบาตไดของมาก็ไดของไมมาก เมื่อเวลานัง่ฉันขาว ทานฉันนอกวงจากพระ ฉันองคเดียว พระ

ต้ังเปนวงกัน ทานกน็ําใบไมมาใบหนึ่ง เพราะทานอยูปาเอาใบไมมาแลวหยบิ เอามอืหยิบขาวนิด

หนึง่ใสใบไม แลวก็กับนดิหนึง่ใสในใบไมแลวก็ประเคนพระ หลังจากนั้นก็เอาน้าํ 1 ฝาบาตร 

ประเคนพระ ไมมีขัน แลวเอาผากวางยาวคืบประเคนพระ เพราะวาผากวางคืบยาวคืบนี่บรรดา

ญาติโยมพุทธบริษัทในศาสนาพุทธจะถือวาเปนผาจวีรแลว เปนผาทีม่ีความสาํคัญ 

เมื่อถวายพระหมดแลว ตอจากฉนัแลวเสร็จทานก็มาชวน พระอนุรุทธ พระอานนท 

พระโมคคัลลาน เปนตน ชวนกนัสรางศาลาคนละหลัง คําวาศาลากเ็พิงมาแหงน เอาเสากิง่ไมปก

เปนเสา 4 เสา คนละหลัง เอาไมพาดเขาเอาใบไมมุง หลงัจากนัน้เสร็จก็ตางคนตางอทุิศสวนกุศล 

พอเวลากลางคืนบรรดาทานพทุธศาสนิกชน คืนนัน้ พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลาน 

กําลังนัง่เจริญกรรมฐานอยู ก็ปรากฏวามนีางฟาคนหนึง่ พระโมคคลัลาน นี่ตามปกติทาไปเที่ยว

สวรรค เที่ยวนรก แตวันนัน้ทานไมทนัจะไป พอกําลงันั่งเจริญสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ประเดี๋ยวเดยีว

นะญาติโยมหายใจเขาไมทนัหายใจออก อรหันตก็สงบแลว ก็ปรากฏวามนีางฟาคนหนึง่ มีแสง

สวางมากเต็มจักรวาล เครื่องประดับประดาก็สวยมาก รางกายก็สวย มีวิมาน มีสระโบกขรณีลอย

มาดวย เขามาถึงแลว พระโมคคัลลาน ก็ถามวา ภคน ิดูกร นองหญิงเธอมาจากไหน เธอกต็อบวา 

ฉันมาจากสวรรค ชั้นดาวดงึส ทานถามวา เธอทําบญุอะไรไวมีทพิยมากอยางนี้ วิมานของเธอก็

สวย เปนวิมานทองคํา สระโบกขรณีก็สวย เครื่องแตงกายก็สวย รูปรางหนาตาก็สวย แสงสวางมาก 

นางฟาองคนัน้ก็กลาวตอนกับสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาควา ทานผูเจริญ ฉัน

เคยเปนแมของ พระสารีบุตร เมื่อ 100 ชาตทิี่ผานมา เวลานั้นฉนัเปนคนใจบาปอกุศล ไมชอบ

ทําบุญทํากุศล ไมชอบใหทานรักษาศลี ชอบแตทําบาปสวน พระสารีบุตร ชอบใหทาน ชอบรักษา

ศีล ทําแตบุญ อารมณคนทัง้ 2 คนนี้ตางกัน ฉันตายจากความเปนมนุษยก็ไปเกิดเปนสัตวนรก เมื่อ

พนจากสัตวนรกก็มาเปนเปรต เมื่อคืนทีแ่ลวมานี้ พระสารีบุตร ไปพบฉันและตอนเชาไดถวาย

สังฆทานขาวสุกนิดหนึง่ กบัขาวนิดหนึง่ ใสใบไม เอาน้าํ 1 ฝาบาตร แลวก็ผาผนืหนึ่ง 



กับขาว กับขาวนิดหนึง่เปนเหตุใหฉันไดรางกายเปนทพิย น้าํ 1 ฝาบาตรเปนเหตุใหฉันได

สระโบกขรณี แลวก็ผากวางคืบยาวคืบเปนเหตุใหฉันไดเครื่องประดับประดาอันเปนทิพย ทานทั้ง 4 

สรางศาลาเพงิหมาแหงนคนละหลัง ทาํงายๆ อุทิศสวนกุศลใหฉัน เปนเหตุใหฉันไดวิมาน 

เมื่อ พระโมคคัลลาน ทราบดังนัน้แลว ผลที่สุดก็คุยกนัพอสมควรนางก็ลากกลับ นีแ่หละ

บรรดาทานพทุธบริษทั วนันีทุ้กทานสวนใหญต้ังใจถวายสงัฆทานอยาลืมวาของทุกอยางที่ถวาย

ทั้งหมดนี่ เปนสังฆทานกับวหิารทาน โดยเฉพาะอยางยิง่เครื่องชุดสังฆทานนะเปนสงัฆทานแน แต

วาปจจยัของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เงนินะ คําวาปจจัยคือเงนิ เปนผล 2 อยาง คือเปนผลของ

สังฆทานและวิหารทาน 

เปนอันวา สวนใดที่เปนสังฆทาน ก็จะมีอานิสงสเชนเดียวกับมารดาของ พระสารีบุตร แต

วาของสงัฆทานของบรรดาทานพุทธบริษัทดีกวาสมยั พระสารีบุตร ทานถวายมาก กเ็ปนอนัวา

เร่ืองบาป เร่ืองบุญคุณโทษประโยชนไมใชประโยชนสวนใหญ บรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลาย

ทราบแลว 

ตอมาก็ขอพูดถึงเรื่อง อธษิฐานบารมี คําวา อธิษฐานบารมี คือการตั้งใจนกึใจไววา การ

ทําบุญคราวนีเ้ราตองการผลอะไร หลายทานตองการผลไปนิพพานอันนี้มันไดแน ทกุคนปรารถนา

สวรรคก็ได พรหมโลกก็ได แตบางทานอาจจะยงัไมปรารถนานพิพาน ไมปรารถนาสวรรค ไม

ปรารถนานรก ตองการความร่ํารวยก็ไดเหมือนกนั ดูตัวอยาง พระอนุรุทธ ซึ่งเปนสาวกขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาศักดิ์ศรีทานเปนนองพระพุทธเจาเปนลูกของอาในชาติกอนๆ ทาน 

อนุรุทธ ทําบญุอะไรก็ตามที เมื่อทําบุญเสร็จก็อธิษฐานสั้นๆ วา ขอผลบุญนี้ จงสาํเร็จแกขาพเจา

ดวย การทีว่าขาพเจาตองการสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนา แตทานไมไดพูดอยางนีน้ะ 

ทานวา ขอผลบุญนี้จงยันดาลใหคําวา ไมม ี จงอยาปรากฏแกขาพเจา อธษิฐานดีไหม ขอ

งายๆ เพราะการใหทานก็ดี การรักษาศีลกดี็ การฟงเทศนก็ดี มนัมีอานิสงส 3 อยางนี้ อยางใดอยาง

หนึง่เวลาทานทําเสร็จทานบอกวา ขอผลบุญนี้จงบนักาลใหขาพเจาไดอยางนี ้ คือวาเกิดทกุชาตถิา

ยังไมถงึพระนพิพานเพียงใด คําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา อธษิฐานแคนี ้

ตอมาในชาติสุดทาย และทกุๆ ชาตทิี่ผานมา คําวาไมมไีมมีแก พระอนุรุทธ หมายความ

วา ตองการอยางใด ไดอยางนั้นสมความปรารถนา มาชาติสุดทายในสมัยที่เปนเดก็ ทานก็ไปเลน

ขลุกกับเพื่อน ตามธรรมดาถึงเวลากลางวัน มารดากส็งขนมไปใหกนิ เลีย้งเพื่อนดวยกนิเองดวย 

แตมาวันหนึ่งปรากฏวา ไอของที่จะทาํขนมมันไมมถีึงเวลาทานก็ใหคนรับใชมาบอกมารดาบอกวา

ไมตองการขนมจะกนิดวยเอาไปเลี้ยงเพื่อนดวย มารดาก็บอกวาวนันีข้นมไมมี คนรบัใชก็ไปบอกวา 

เวลานี้ขนมไมมี ทานบอกใหไปบอกแมเยอะ ฉันจะกนิขนมไมมี เอาเขาอีกเพราะคนไมเคยไมม ี

เมื่อเปนอยางนี้แลวมารดากอ็ยากจะใหลูกชายทราบวา ข้ึนชื่อวาความเปนอยูของคน สัก

วันหนึง่ขางหนาตองมีการขาดแคลน คําวาเศรษฐียยอขาดไป มันเปนอยางนั้น เวลานี้ของทําขนม



ไมมี แตลูกชายเราอยากจะกินขนมไมมี เพราะเคยไมเคยอด จึงตองการใหความไมมีปรากฏแกลูก

ชาย ใหลูกชายรูวา ไอส่ิงทีม่ันขาดมนัมีอยู จงึนาํถาดเปลาๆ มาวางเขา แลวก็นาํถาดเปลาๆ อีกลูก

หนึง่มาปดฝาขางบน แลวใหคนใชไปใหแกลูกชาย เพื่อใหลูกชายจะไดทราบวา ขนมไมมีคือมันไม

มีขนม 

แตวาเวลานัน้ปรากฏวาขณะที่คนใชนําถาดไป เทวดาทีรั่กษาตัว พระอนุรุทธ มคีวาม

รอนใจคิดวาวนันีถ้า พระอนุรุทธ ไมไดขนม เราจะหวัแตก 7 เสี่ยงเพราะคําอธษิฐานบารมีของ

ทานเปนอยางนี้ จาํเปนตองใหถาดทานมขีนม จงึบันดาลขนมทิพยใหปรากฏเต็มถาด เมื่อไปถงึ

แลวก็ปรากฏวาขนมมนัเต็มถาดและเปนขนมทีห่อมและหวายมากกนิอรอยกวาทุกวนั 

เปนอันวาถึงเวลากลบับาน พระอนรุุทธ ก็ถามแมวา ถามพระมารดาทานเปนเจานะ 

ถามวาทุกๆ วนันะ แมไมเคยรับลูกเทาวนันี้รึ มารดากถ็ามวา เปนอยางไร ทานบอกวาทุกวันขนมที่

อรอยอยางวันนี้ทาํไมแมไมทาํ ทําแตขนมทีอ่รอยไมเทาวนันี ้วนันี้ขนมอรอยมาก 

ก็รวมความวา มารดากท็ราบวาบญุญาธกิารของลูกนี่มมีาก ทกุวนัทีลู่กตองการขนมก็เลย

ทําขนมไมมีสงไป แมไมตองทาํเอาถาดเปลาวางเขา เอาถาดเปลาปดแลวก็สงใหลูกไป เทวดาก็

ตองทําขนมทกุวัน นี่รวมความวาอธิษฐานบารมนีี่บรรดาญาติโยมพทุธบริษทัมนัไดกันแน 

ตอแตนี้ไป ก็จะขอเทศนเร่ืองยอๆ วนันี้เอายอๆ หมดนะ วันนี้มีญาติโยมทุกคน ต้ังใจมาใน

งานฉลอง พระเจาพรหม ก็ขอนําเรื่องราวของ พระเจาพรหม มาเทศนแกบรรดาทานพุทธบริษัท

ฟง  คําวา พระเจาพรหมมหาราช พระเจาพรหม นี้เปนลกูชายของ พระเจาพงัคราช ครอง 

เชียงแสน ตระกูลนี้ตนตระกูลเดิมก็คือ พระเจา เดี๋ยวกอน เออ ตนตระกุลเดิมก็ไมตองเอากนันะ 

มันไกลมากไป มันหลาย 30 รัชกาลกวาจะถึง พระเจาพรหม พระเจาอชุตราช เอาเปนอนัวา 

ตนตระกุลเดิม กันมาปกครองกนัมาเรื่อย 30 รัชกาลเศษไมมีการรบราฆาฟน ไมมีการกบฏ มีความ

เปนอยูดวยความปกต ิ

ตอมาถึงสมัย พระเจาพังคราช มีอาย ุ 20 ป พระราชบิดา ข้ึนครองราชยสมบัติเวลานั้น 

ไทยเรามีความออนแอ เพราะไมมีสงครามไมเคยคิดรบ มีเมืองขึ้นมากและในชวงนัน้ ขอมดํา คือ 

มอญ หริภุญชัย คือ ลาํพนู ข้ึนเปนเมืองขึ้นอยูกอนเกดิแข็งเมืองขึ้นมา เขารวบรวมกําลงั ฝกปรือ 

อาหารดี มีกาํลังอาวุธด ี เขาพรอมก็ยกทัพจะไปตีเชียงแสน พระเจาพังคราช พระราชบิดาของ 

พระเจาพรหมมหาราช กน็ํากาํลังกองทพัที่มารับศีลที ่พะเยา 

ในที่สุดก็สูสึกไมได แพ ขอมยึดประเทศไดขับไลคนไทยทั้งหมด ทัง้ผูหญิงผูชาย ทัง้เด็กทัง้

คนแก เวลานัน้คนไทยทีน่ัน่มีประมาณ 100,000 คนขึ้นไปอยูทางดาน แมสาย มีเนื้อที่แคบๆ ไป

อยูใหมๆ บานเรือนมันก็ไมมตีองอาศัยตนไมอยู ขาวก็ตองกนิหงุกระทะรวมกัน มีความลําบากมาก 

แลวขอมก็บังคับใหคนไทยตองสง เครื่องบรรณาการคือ ทองคําปละ 4 ชัง่ ทองคาํหนกัปละ 4 ชัง่



นะ ไมใชเลก็นอยนะ ชั่งละ 80 บาท เวลานั้น พระเจาพังคราช เองก็ตองไปรอนทองคําเหมือนกนั 

แตรอนไดหาไดก็มีความลาํบาก 

ตอมาขณะทีพ่ระองคออกไปจากเมืองแลวก็คลอดบุตร คือภรรยาคลอดบุตร 1 คน จึงให

นามวา ทกุชติะ เพราะเกิดในระหวางที่มคีวามทุกข ทานมีอายุ 20 ป พระเจาพังคราช ตอมาเมือ่

อายุ 22 ป ก็คลอดบุตรอีกคนหนึง่ รูปรางหนาตาสวยมาก ผิวเหลอืงทรวดทรงด ี รูปรางคลายๆ 

พรหม จึงใหนามชื่อวา พรหม คือคําวา พระเจาพรหม 

ตอนนี้บรรดาทานพทุธบริษทั ขอยอนกลบัไปตนเสียใหมกอน ในสมยัที่ขอมเขาปกครอง

เชียงแสน เวลานัน้เขตที่ขอมอยูนะ คนไทยเขาไปไมไดทั้งๆ ที่เปนเมอืงไทยเกา มนัหามทุกอยาง

รุกรานทุกอยาง แลวมีความตองการอะไร คนไทยตองหาให มีความเจ็บแคนมาก มีความลาํบาก

มาก 

ตอมาวนัหนึ่งก็มีสามเณรนอยองคหนึ่ง มีอายุประมาณ 10 ปเศษๆ ไมถึง 15 ป เขาไป

บิณฑบาตในเมืองหลวงของขอม ในเมื่อพระราชาเมืองหลวงของขอมทราบวาเปนลูกคนไทยก็ส่ัง

ขับไลเณรสมาบัติ ก็มีความโกรธคิดวาขอมนี้มีความใจรายมาก ทั้งๆ ที่ประเทศนี้เปนประเทศของ

ไทยเดิมมากอน แลวขอมกม็าปกครองไมทันจะถงึป ใชอํานาจเพยีงนี ้ ในเมื่อเณรไมไดขาว ไมได

ขาวจากขอม ก็ไมไปหาขาวจากคนไทย ต้ังใจอธิษฐานจติตั้งสมาธิ ยืนเอาบาตรเทนิหัว ต้ังใจคิดวา

ถาชาตหินามจีริง เราขอเกดิมาเปนคนไทยใหม คิดจะฆาขอมทัง้หมด หลังจากนั้นก็ระงับ นิวรณ 5 

ประการ อารมณนี้ทิง้ไปกอน อธิษฐานแลวก็ทิง้ไป ต้ังใจเจริญฌานสมาบัติ คือทิ้ง นิวรณ 5 

ประการคือ 

1. กามฉนัทะ ไมมีในจิต ปลงสงบ 

2. ความโกรธไมมี 
3. ความงวงไมม ี

4. ความฟุงซานไมมี 
5. แลวความสงสยัไมม ี

ต้ังใจคิดวาเวลานี้ตองการทาํสมาธิ ก็จับ อานาปานสุสติกรรมฐาน กับ พุทธานุสสติ 

ทั้งอารมณนวิรณ ยืนเจริญฌานในที่สุด อดอาหาร ฌานก็ต้ังอยู เณรก็ตายลมลงตาย เมื่อตายจาก

ความเปนเณรเพราะอาศัยทรงฌานและจติใจตั้งแบบนัน้ก็ไปอยูที่พรหม ในเมื่อไปเกิดที่พรหม

ชั่วคราว ชัว่เวลาไมกีว่ันนัก ก็จุติจากพรหมมาเกิดเปนลูก พระเจาพังคราช ตามคําอาฆาตที่

ตองการไว 

ทีนี้บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายอาจจะสงสัยวา ฌานสมบัติข้ึนกบัความอาฆาต มัน

ไมไดข้ึน ความอาฆาตมีอยู มีความโกรธ จะมีฌานสมาบัติไดยงัไงอยาลืมวาผูทรงฌานนีเ่ขา



สามารถระงับจิตไดในเมื่อความโกรธมีอยู เวลาทรงฌานจะตัดความโกรธทิง้ไปจากใจ ทนีี้ความรกั

มีอยู ก็ตัดความรักไปจากใจชั่วคราวเวลานั้นปลอยจิตวางจากอารมณ จิตทรงอารมณได 

ในเมื่อพระเจาพรหมเกิดมาแลว ได 2-3 ป เวลาเกิดมาเวลานัน้กป็รากฏวามีเด็กทีเกิด

พรอมกัน 250 คน พระราชบิดาก็นาํเด็กพวกนัน้มาใหเปนเพื่อน ในขณะที่เปนเด็กๆ ก็ชอบเลนใน

การรบ ต้ังกองทพั 2 ทัพ รุกบาง รับบาง ตามเรื่องวิธีการรบ ตอมาเมื่อโตขึ้นอายพุอได 12 ป ก็มี

ความรูสึกวา พรรคพวกมีความรูแกกลามากในเรื่องการรบ จึงวางแผนจะกูประเทศตั้งแตอายุ 12 ป 

ส่ังใหคนทุกคนรวมกนัขุดสระใหญ สระน้าํนะ และทําน้าํไหลเขามาจาก แมสาย ทีว่าในเมือง เวยีง

สีทวง นัน้ไมยอมใหขาดน้าํ แลวก็ทาํทกุอยางเพื่อการบ ฝกปรือทหารในเขตภูเขาของจงัหวัดนี้ 

เพราะเปนที่ลอมรวบรวมเสบียงอาหารหมด ในเมื่อเหน็วากําลงัดีแกกลา แลวคิดวาตอนี้ไป เรา

ตองการจะแขง็เมือง 

พอเวลากลางคืนก็ปรากฏวามีเทวดาองคหนึง่ ไมไดมาเขาฝน เวลาที ่พระเจาพรหม ยัง

เปนเด็กนั้น ปรากฏวาทานเขามายนืแสดงตัว ทานบอกวา เราเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดางดึงสเท

วโลก มนีามวาอยางไรก็ลืมไปแลว อานหนังสือมาหลายปแลว บอกวาวันพรุงนีจ้ะมีชางลอยมา

ทาง แมน้าํโขง ถาทานจับไดตัวแรก เอาชางเปนชางทรง ข่ีรบ จะปราบไดใน เรียกวา ในทวีปทัง้ 4 

จะปราบไดทั้งหมด ถาจับไดตัวที่สองทานจะชนะในชมพูทวีปนีท้ัง้หมด ถาจับชางไดตัวที ่3 เรียกวา

ในเขตอาณาเขตนี้ ทานจะปราบขอมได และทุกสิง่ทกุอยางจะเปนของทานในดินแดนแหงนี ้

เมื่อ พระเจาพรหม ต่ืนขึ้นเวลาเขาก็กราบทูลใหพระราชบิดาทราบ และขออนุญาตไปรับ 

แมน้ําโขง พระบิดาก็ใหไป อนุญาตจงึไดพาเพื่อนอีก 250 คนไปดวย ไปนัง่คอยใหชางลอยมา

กลางแมน้ําโขง แตปรากฏอยูสักพกัหนึ่ง ไมมีชางมาแมแตงูหงอมมา งหูงอนมาตัวแรกลอยไป งู

ใหญมากก็สงสัยวาจะมีชางทําไมมงีูเราไมตองการงู กป็ลอยใหงูตัวแรกหายไป ลอยเลยไป สักครู

หนึง่ ก็มงีูหงอนตัวที่ 2มาอีก ทานก็คิดวา เราตองการชาง ไมตองการง ูงมูาเราไมตองการ ก็ปลอย

ไป คอยชางก็ไมมา พอตอมาตัวที ่3 งหูงอนมาอกี ก็คิดวาไมใชชาง งูหงอนกเ็อาละนีเ่ปนตัวที ่3 จงึ

สงบวงบาศเขาไปคลองงหูงอน เมื่อบวงบาศคลองงหูงอนนไดปรากฏวางหูงอนกลายเปนชาง 

ก็เปนอนัวา วาสนาบารมีของ พระเจาพรหม จะไดแคในเขต ไมถงึชมพทูวีป ในเขตนี้

เทานัน้ เมื่อกลายเปนชางกข้ึ็นขี่หลังบงัคบัใหข้ึนฝง ปรากฏวาไมยอมขึ้นฝง เดินลยุน้ําไปลุยน้ํามา 

จึงไดใหเพื่อนสงขาวใหเพื่อนไปสงขาวใหพระราชบิดาทราบ พระราชบิดาทรงทราบก็ถามโทร โหร

บอกวา ชางตองการ สะดึงอง คือแผนทองที่ดีดังๆ พระราชา พระเจาพังคราช จึงใหคนทาํแผน

ทองคําทองทนัท ี เมื่อได สะดึงทอง ผูกคอชางก็ข้ึนมา เมื่อไดชางมาแลวก็ส่ังการแข็งเมืองไมสง

เครื่องบรรณาการ 3 ป เวลานั้นตองสงเครื่องบรรณาการแกขอม แตการแข็งเมอืง ไมสงเครื่อง

บรรณาการ 3 ปนัน้ เขาถือวาเปนกบฏแลว แตขณะที่สงเครื่องบรรณาการ 3 ป ตองเตรียมกําลงัไว

พรอม 



ขอมเห็นวา ไทยไมสงเครื่องบรรณาการ 3 ป แสดงวาแข็งเมือง ก็เร่ิมยกทัพเขามาจะตีไทย 

แตขณะที่กอนแข็งเมืองนั้น พระเจาพรหม วางแผนแบบนี้คนที่ฝกปรือการรบอยูแลวเขาใจวธิีการ

รบ สงไปเปลี่ยนเปนคนใชของธรรมเวลานัน้ขอมมีไทยเปนทาส ตองการใชทาสก็ใชไทย มนัไมตอง

เสียคาจาง กส็งคนที่มีความฝกฝนในการรบตีแลวไปเปลี่ยนกับคนเกา เรียกวา ใชกําลังเขาไปซอน

กับกําลงัของเขาแทรกภายใน 

ในขณะที่ประเทศไทย ไดทราบขาววาขอมยกทพัมา พระเจาพรหมมหาราช เปนแมทัพ 

เวลานั้นอาย ุ16 ป อายุ 16 ปก็ข้ึนขี่ชาง พลายประกายแกว ก็ไมมีใครสู ตางตัวตางวิ่งหน ีกองทพั

ก็เสียขบวน ไทยก็กวดไลฆาฟนขอมตายไปมากพอเขาถึงเมืองทหารก็ไมยอมหยุดเพราะตัง้ใจจะ

หาขอมใหตายใหหมด เขาถึงเมืองก็ดีในเมืองฆาในเมืองอีก ขอมอยูในเมืองไมไดก็เผนออก ลงมา

ทาง สุโขทัย พอกองทพัของไทย คือม ีพระเจาพรหม นํามาถงึ ทุงยั้ง เขตอุตรดิตถ ก็ส่ังยัง้ทัพ 

เพรากวดไลฆาฟนขาศึกมา 3 วัน 3 คืนไมหยุด พกักองทพัใหหายเหนื่อยพอถึง ทุงยั้ง ถึงที่แลวก็

มาพกัที ่ชุมพล หลงัจากนั้นก็รวมกาํลังพลดีขอมตอไป 

เวลานั้นประเทศไทยมนัเปนประเทศเลก็ๆ มีหลายประเทศรูวา เชยีงแสน ไดไลตีขอมได 

ฆาขอมก็ดีใจเพราะตางคนตางเกลียดขอม กน็ํากาํลังทพัมาสมทบเมือ่สมทบตีขอมมาถงึ ศรสีัช
นาลยั 

ตอนนี้ตามตํานานทานบอกวา พระอินทร พิจารณาดู เพราะอาศยัที่ พระเจาพรหม

มหาราช นี่มจีิตอาฆาตขอมมาก ถาขืนปลอยไปตามนั้น ขอมจะไมมีเหลือในโลกนี้ และบาปกรรม

อยางหนักก็จะตกแก พระเจาพรหม จงึสั่งการยับยัง้ตามตํานานทานบอกวา สรางกาํแพงแกว

วิษณุกรรม สรางกาํแพงเพชร สรางกาํแพงเปนเพชรนัน้ 

แตตํานานจริงๆ เปนตามนี ้วามาถงึ ศรสีชันาลยั แลว เมืองศรีสัชนาลยั เขาไมยอมให

ผานเขต เมื่อไมยอมใหผานเขตก็กวดขอมไมได ตองรบกนั จะพยายามผานใหได จงึทาํพธิีการรบ

กันไวหนอยหนึ่ง ศรสีัชนาลัย เขาไมสูตอหนาเขาหนเีขาเมือง แตก็นําทหารเขาเชิงเทนิเวลานัน้ 

ศรีสชันาลัย เขามีปนพกสกัประมาณ 200 กระบอก กําลังของ พระเจาพรหม มากจริง แตมแีต

ดาบกับหอกเมื่อเขาตีเขาจึงยิงดวยเปนนกสับ ตายไปหลายคน พระเจาพรหม จงึสั่งวาถาอยาง

นั้นเราไมดี จะลอมเมืองไว ใหอดอาหารยอมแพไปเอง เมื่อลอมเมืองอยูไดประมาณ 2 อาทิตย ใน

เมืองก็เกิดสับสน 

ตอมาก็มพีระมหาเถระทานหนึง่ ทานไดฌานสมาบติั ถามตอวาเปนพระอรหนัต ได

ปฏิสัมภิทาญาณ ทานทราบความเปนมาของลูกสาว พระเจาเมือง ศรสีัชนาลัย พระนามวา ปทุ

มาวดี วาชาตกิอนนั้นเคยเปนคูครองของ พระเจาพรหม มากอน แตที่ตองมาเกิดแยกกนัก็เพราะ

ทานบารมี การบําเพ็ญทานตางที่ตางกัน ไมเสมอกัน เวลาจะทําทานนั้น แยกกนั มีความพอใจไม

เหมือนกนั จงึมาเกิดตางที่ ทานจึงไปรายงานให พระราชาศรีสชันาลัย ทราบวา ถาหากวาทาง 



ราชาศรสีัชนาลัย ยกลกูสาวให พระเจาพรหม สงครามจะสงบ ในเมื่อเขานําทตูมาแจงใหทราบ 

พระเจาพรหม ก็พอใจ ในเมื่อ พระเจาพรหม ได 2 ม. จําใหดีนะ 

1. ม. เมือง เปนสมัพันธมิตรไปแลว 

2. ม. เมือ 

จําใหดีนะ ได ม. เมีย แลวก็ได ม. เมือง ก็ส่ังเลกิสงครามกลับ เชียงแสน เวลานัน้ตอมา 

พระเจาพรหมมหาราช กข็ยายอาณาเขตไปถึงริม แมน้ําพระยา นี่เลาความเปนมาของ พระ

เจาพรหมมหาราช เปนอันวา พระเจาพรหมมหาราช เปนพระราชาที่กูชาติเปนองคแรก เพราะ

ในสมัยกอนๆ นั้นไมมี เพราะไมมกีารรบกัน ในเมือ่ไมมีการรบกนั ไมมีการกูชาติ มาคราวนี้

กลายเปนการเสียทาเขา 

ก็รวมความวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เวลาเหลืออีก 2 นาที ในเมื่อพูดถึง พระเจา

พรหม ก็มาพูดถึงเรื่องเทศน พระเจาพรหมมหาราช เวลานั้นทานเกงแตวาเวลานี้ พระเจา

พรหม ก็ตายแลว พระเจาพังคราช พระราชบิดาก็สวรรคตแลว ทุกคนสมัยนั้นก็ตายแลว แตทกุ

คนสมัยนั้นมาเกิดนั่งคยุอยูนีม่ั่งหรือเปลากไ็มเอารองเทาขวางมาก็แลวกันนะ ก็เปนอันวา กฎ

ธรรมดาของโลกก็คือธรรมะ ก็คือ 

อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกคนเกิดขึ้นมาแลว ทีแรกก็เปนคนไทย มีประเทศอยูอยางมีความ

เปนสุข ตอมาถูกขอมไล นั่นไมเที่ยงอยูที่ไมได เมื่อความไมเที่ยงเกดิขึ้น ก็เปน ทุกข ในที่สุด

ถึงแมวาจะยืดประเทศกลับคืนไดมีความสขุแตก็ตองตายเปน อนัตตา 

นี่แหละ บรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ขอทุกทานฟงเรื่องราวของ พระ

เจาพรหม กท็ราบวา ทุกคนเวลานัน้ตายกันหมดแลว เราก็ตองตายเหมือนกัน 

เอะ เวลานี้ใครมาสะกิดขางๆ ขอแถมหนอย เขาสะกิดขาง เขาบอกวาเวลานัน้กองทัพของ 

พระเจาพรหม แตงตัวแบบนี้ คือกอนจะทําการรบ 3 ป พระเจาพรหม ส่ังใหทุกบานทอ ผาสี

ชมพู ม ีผาสชีมพู เปนเครือ่งนุงและเครื่องหมและใสทัง้เสื้อกางเกง และกม็ ีผาแดงคาดหวั ม ีผา

แดงผูกคอ เปนสัญลักษณของกองทัพ เมืองสีทอง หรือ เมืองสีทวง ภาษาเหนอืเรียก เมืองสี

ทวง นะ แตเราก็เรียก เมืองสีทอง 

ก็เปนอนัวาเวลานัน้ พระเจาพรหม ทานเกง ทานก็ตาย ตอนี้ไปบรรดาทานพทุธบริษัท

ทั้งหลาย ก็ตองคิดวา เราก็ตองตายเหมอืนกนั ขอบรรดาทานพทุธบริษัททกุทานกอนจะตายกต้ั็ง

สัตยาธิษฐานไว เวลาหลังจากทาํบุญทานตองการอะไร ถาตองการนพิพานก็หวังนพิพานจุดเดียว

เปนที่ไป ถาตองการสวรรคตองการพรหมโลก กห็วงัสวรรคจุดเดียว หวงัพรหมโลกจุดเดียว ถาบาง

ทานไมแนใจวาจะไป สวรรคได จะไปพรหมโลกได อาจจะตองเกิดใหม ก็ต้ังใจอธิษฐานอยาง พระ

อนุรุทธ วา ผลบุญทัง้หมดที่ขาพเจาทาํแลวทัง้หมดนี่ ขอคําวาไมมี จงอยาปรากฏแกขาพเจา 

เพียงเทานี้ บรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายทุกอยางจะมีกับทาน 



เอา เวลาหมดแลว บรรดาญาติโยม ก็ขอยติุพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้ในที่สุด

แหงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพทุธรัตนะ 

ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน มีแต

ความสุขสวัสด์ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจรญิไปดวยจตุรพิธพรชยัทัง้ 4 ประการ มอีาย ุ

วรรณะ สุขะ พละ และปฏภิาณ หากปรารถนาสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาทุกประการ 

อาตมภาพรับประทานวิสัชนายุติดวย เวลาแตเพียงเทานี ้เอวงัดวยประการฉะนี ้

ญาติโยมประเดี๋ยวพอเสร็จนะ พระทานใหพรเสร็จอาตมากจ็ะไปที ่ พระเจาพรหม

มหาราช ตอนนัน้ถาญาตพิุทธบริษัทตองการจะถวายสังฆทานที่โนนเขาจัดสังฆทานไวนะ ถาสัง

ทานทีน่ี่เวลาจะไมทัน เอาละ เมื่อไปถึงแลวก็จะบวงสรวง ตอนบวงสรวงนะเชญิ ทาวมหาราช กับ

เทวดา พรหมทั้งหมด และพระอริยเจาดวย เวลาบวงสรวงญาติโยมตองการอะไร ตองการความ

ชวยเหลืออะไรจากทาน ก็ขออธิษฐาน เอาก็แลวกนันะ 



พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญกูตเวท ี
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 16 สิงหาคม 2532 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญูกตเวทิตา ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ใน กตัญกูถา เพื่อเปนเครื่อง

โสรจองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดทีั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพญ็กุศลประจํา

ปกษ ในวนันี้การที่บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายพากันมาบําเพ็ญกุศลวันนี้ ทัง้นีก้็เพราะวามี

ความเคารพในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ ตามที่องคสมเด็จพระ

บรมโลกเชษฐตรัสแนะนําวา บุญทัง้หลายยอมเกิดแกบรรดาทานพทุธบริษัทก็คือ 

1.   ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

2.   สลีมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 

3.   ภาวนามยั บุญสาํเร็จดวยการเจริญภาวนา 

การบําเพ็ญ บุญกิริยา ทัง้ 3 ประการนี้ เปนปจจัยใหบรรดาทานพทุธบริษทัมีความสุขทัง้

ชาติปจจุบันและสัมปรายภพ และในที่สุดก็จะถึงพระนพิพานเปนที่สุดตอไป แตวาวันนี้บรรดาทาน

พุทธบริษัททั้งหลาย ทุกคนตั้งใจมาบาํเพญ็กุศลทั้ง 3 ประการครบถวนแลว คือ 

1. ทานมีแลว 

2. ศีลสมาทานแลว 

3. เวลานี้กาํลังสดับรับรสพุทธพจนเทศนา อันเปนคําสัง่สอนขององคสมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหต ุ

วันนี้จะเทศนเร่ือง กตัญกูตเวที คือความกตัญูกตเวทีนี ้ถาจะกลาวกันไมมีกําลงัมาก 

การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คนทีม่ีความกตัญูรูคุณ รูอุปการคุณที่ทานทําแลว 

และตอบสนองคุณทานตามพระบาลวีา นิมติตัง สาธุรูปปานัง กตัญูกตเวทติา ซึ่งแปลเปน

ใจความวา บุคคลใดรูอุปการคุณที่ทานทาํแลว และตอบสนองคุณทาน เรากลาววา บุคคลนั้นเปน

คนดี 

ความจริงตามพระบาลทีี่พระพุทธเจาตรัสวา เปนคนดีนีห่ายากจริงๆ แลวก็ลงที่มี

ความสาํคัญ ในความกตัญูรูคุณ เพราะการกตัญูรูคุณนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ถาบุคคลใดมี

ความอกตัญูไมรูคุณทาน ทานทาํใหแลวแตไมตอบสนองคุณทานดวยความดี เปนคนอกตัญู 

สนองความรายตอทาน คนประเภทนี้จะไปที่ไหนกห็าความสุขไมได เพราะวาทุกคนถาทราบจรยิา

ความเปนมาแลว ก็จะคิดวาคนที่มีคุณตอเขา เขาสามารถทําลายไดฉันใด เราเองถาจะสงเคราะห

เขาเมื่อไร เขาอาจจะสามารถทําลายไดเมือ่นั้น 



ดูตัวอยางองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสมัพทุธเจา กับ พระเทวทัต ความ

จริงพระพุทธเจาก็ดี พระเทวทัต ก็ดี ทัง้ 2 ทานนี้เปนญาติสนทิกนั พระเทวทตั เปนลกูของลุง 

พระพทุธเจาเปนลูกของนองชายของลุงและตอมาพระพุทธเจาสมยัเปน สิทธัตถะ ราชกุมาร ก็

แตงงานกับนองสาว พระเทวทัต และในเมื่อองคสมเด็จพระทรงสวสัดิโสภาคยบรรลุอภิเษกสัมมา

สัมโพธิญาณแลว พระเทวทัต ก็เขามาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว ตอนนี้ถือวา

เปนสาวกผูรับฟง เพราะรับฟงคําสน และศึกษาพระธรรมวินัย และการปฏิบัติในพระพทุธศาสนา

จนไดอภิญญาสมาบัติ แตวาเปนอภิญญาโลกีย นัน่หมายความวา จะแสดงฤทธิ์แบบไหนก็ได 

เพราไดอภิญญา 5 

ตอมา พระเทวทัต เกดิความกาํเริบ ตองการจะปกครองสงฆแทนองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ความจรงิเวลานัน้พระอรหันตยงัมีจาํนวนมาก นบัเปนแสนๆ องค แตวา พระ

เทวทัต เปนผูทรงฌานโลกีย มันเทยีบกันไมได แตดวยกาํลังใจที ่ พระเทวทัต จองเวรจองกรรม

กับองคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

ขอเลาความเปนมาของ พระเทวทัต สักนิดหนอย เกรงเวลาจะไมพอ คือวา พระเทวทัต 

นี่บรรดาทานพุทธบริษัทที่จองเวรพระพทุธเจามาสมัยไหน ทานกลาวตามพระบาลมีีอยูวา 

ในสมัยหนึง่ พระเทวทัต กับพระพุทธเจาเกิดมาเปนเพื่อนกนั ตางคนก็ตางเปนพอคาซื้อ

ของถูกขายของแพงตามราคาเชนเดียวกัน วันหนึง่ปรากฏวามีตระกูลหนึง่ ยากจน แตวาตระกูลนัน้

ในอดีตเปนมหาเศรษฐี ก็ตระกูลนี้ยงัมีของเหลืออยูชิ้นเดียวคือ ถาดทองคํา วันนัน้ พอคาเทวทัต 

ไปถึง คุณยายเจาของบานจึงนาํถาดทองคําเพื่อจะมาขายในราคาของทองคํา พอคา เทวทัต เห็น

วาเปนคนจน เมื่อดูแลวก็บอกวาอนันี้ไมใชทองคําแท มนัเปนทองคําปลอม หรือเปนทองกะไหลให

ราคาถูก คุณยายก็ทราบวาของทานเปนทองคําแท ทานก็ไมยอมขาย พระเทวทตั ก็มีความรูสึก

วา ยายคนนี้แกแลวเปนคนยากจน ในที่สุดก็ไมรูจะขายใคร ก็ตองขายใหเราในวันหนา จึงหลีกไป 

วันรุงขึน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจาของเราเปนพอคาเหมอืนกนั 

ไปที่บานนัน้ คุณยายกน็ําถาดทองคาํมาขาย พระพุทธเจาเหน็วาถาดทองคําเปนถาดทองคํา

บริสุทธิ์ ถาดทองคําแท จงึใหราคาทองคําเปนที่พอใจของเจาของ  ก็เลยซื้อในราคาถาดทองคํา 

เจาของกพ็อใจ 

ตอมาวนัรุงขึ้น พระเทวทัต ไปใหม ถามคุณยายวาถาดทองคําอยูหรือเปลาคุณยายบอก

วาขายไปแลว ก็ขายในราคาทองคํา กถ็ามวาขายใหกับใคร ก็บอกชื่อพอคา พระเทวทัต กท็ราบ

วาเปนเพื่อนของตนเอง กลับมาตอนเญน็มาพบกนัเขาก็ถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวา 

ทานไดซื้อถาดทองคําลกูนัน้หรือพระพทุธเจาบอกวาซื้อมา พระเทวทตั โกรธ หาวาตัดหนาทําลาย

ผลประโยชนจงึหยิบเม็ดทรายขึ้นมา 1 กาํมือ ก็บอกวาอธิษฐานวา นับแตบัดนี้ตอไป เราขอจองเวร



จองกรรมทาํรายทานทกุชาติจนกวาจะเทาทราย เมล็ดทรายเทากํามอื กห็มายความวา ทรายเม็ด

หนึง่ก็เทากับ 1 ชาต ิ

ต้ังแตชาตินัน้เปนตนมา ปรากฏวา เทวทตั ก็ทําลายพระพุทธเจาตลอดมาพระพุทธเจาก็

ไมเคยตอบสนอง แตวาในที่สุดบรรดาทานพุทธบริษัท พระเทวทตั ก็ลง อเวจีมหานรก 

พระพทุธเจาเปนผูทรงความดีมีความกตญัูกตเวทไีปนิพพานตางกนั 

ทีนี้ตอมาก็จะขอเลาเรื่องความเปนมาของความกตัญรููคุณโดยตรงแกบรรดาทานพุทธ

บริษัท เร่ืองความกตัญูรูคุณนี่ ในเมือง พาราณสี ปรากฏวามีมหาเศรษฐีทานหนึ่ง มีลูกชายคน

เดียว ตอมาลูกชายไดฟงเทศนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาแลวก็มีความเลือ่มใส ตองการ

จะบวชในพระพุทธศาสนาเมือ่ลาพอมาลาแมบอกวาจะบวช พอแมกบ็อกวาทรัพยสมบัติทั้งหลาย

ของเรามีมาก จงอยาบวชเลยอยูปกครองทรัพยเถอะ ลูกชายไมพอใจใครจะบวช เมือ่ในที่สุดพอแม

ไมอนุญาตก็ไมยอมกนิขาวกินปลา นอนในหองไมออกมา 

ปรากฏวาตอมาในวันหนา พอแมไปตามเพื่อนของบรรดาลูกชายมาใหปลอบโยนลกูชายก็

ไมยอม ไมยอมทําตาม จะบวชทาเดียว ถาไมใหบวชกข็อตายในหอง ไมยอมกินขาว ก็เปนอนัวา

บรรดาเพื่อนทัง้หลายกม็ีความเห็นวา ปลอยใหบวชเปนการกอน เพราะการบวชในพระพุทธศาสนา

ไมเหมือนอยูอยางเปนฆราวาส การเปนลูกมหาเศรษฐจีะตองการอะไรมันก็ไดทุกอยาง ตองการ

รอนไดรอน ตองการเย็นไดเย็น นี่เปนการสมมต ทานกไ็ปแนะนํากับบิดามารดาของทานวาก็ขอให

บวชไปกอน ในเมื่อการบวชในพระพุทธศาสนานัน้มันมีความปรารถนาไมสมหวงั เพราะตองการ

รอนก็ไดเย็น ตองการเยน็กไ็ดรอน ทุกสิง่ทุกอยางมาจากชาวบานได ถาชาวบานไมใหก็อด ใหมา

เปนที่ไมพอใจก็ตองกนิก็ตองใช ไมชาไมนานเทาไรในฐานะที่เปนลูกมหาเศรษฐีทนไมไหวก็ตองสึก

มาเอง พอแมก็เหน็ชอบอนญุาตใหลูกชายบวช 

เมื่อลูกชายเขาไปบวชในพระพุทธศาสนาแลว ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาตั้งแตตนจนอรหนัต แลวก็ลงองคสมเด็จพระภควันตเขาปาลึกเจริญพระกรรมฐานจนเปน

อรหันตพรอมกันเพราะความดี 

ตอมาปรากฏวาบรรดาพอและแมอยูทางบานนี้เปนคนแกก็ไมทนัคนใช คนใชในบานขโมย

ของไปบาง คนทีกู่เงนิทองกโ็กงไมสงดอกบาง ในที่สุดทานมหาเศรษฐีทั้งสองก็กลายเปนของทาน 

หมดทรพัยสิน มันโกงหมด มันขโมยกันหมดในเมื่อเหลือแตบานเหลอืแตที่ เมื่อไมมีจะกนิจริงๆ ก็

ตองขายที ่ในที่สุดก็ขายบานเมื่อหมดแลวก็ตองนั่งขอทานขางฝาเรือนเขา 

ตอมาในกาลครั้งหนึง่มพีระที่มาอยูตําบลเดียวกนั บวชในพระพทุธศาสนาเมื่อฟงธรรม

จากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือเรียนพระกรรมฐาน เสร็จก็เขาปาไปพบพระองคนัน้เขา 

พระองคนัน้กถ็ามวาคุณบานเดิมอยูที่ไหน เมื่อทราบวาเปนคนตําบลเดียวกนั ก็ถามถึงมหาเศรษฐี 

แตก็ไมบอกวาเปนพอเปนแมถามแตเพยีงวาทานรูจักทานมหาเศรษฐทีั้งสองไหม พระองคนั้นก็



บอกวา จะถามถงึทานมหาเศรษฐีเพื่อประโยชนอะไร เพราะวาเวลานี้มหาเศรษฐีทั้งสองนัน้ไมใช

มหาเศรษฐีแลว กลายเปนคนขอทานไปแลว ทัง้นีก้็เพราะวา มีลูกชายคนเดียวลูกชายบวชใน

พระพทุธศาสนาไมกลับไปหาพอไมกลับไปหาแมคนรับใชมันก็โกงบางลักของ ขโมยของไปบาง คน

กูหนี้ยืมสินไปโกงมัง่ เวลานีท้รัพยสินหมดขายที่ขายบานกนิหมด แลวก็ตางคนตางเปนคนขอทาน 

เมื่อพระลูกชายทราบ แตความเปนอรหนัตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยอมเคารพกฎ

ของกรรม คําวาเสยีใจไมมีในพระอรหนัตแตความสลดใจมีอยู จงึไดกลับไปจากปา เขาไปเฝาองค

สมเด็จพระบรมครู แตมาถงึทาง 3 แพรง ก็มายนืนึกในระหวางทาง 3 แพรงวา ระหวางทางเมือง

ขวาไปหาพอกบัแม ทางเบือ้งซายไปสูพระมหาวหิาร เราจะไปที่ไหนดีกอน ก็คิดวาการเฝาองค

สมเด็จพระชนิวรเปนของสาํคัญ แตทวาพอแมเราก็สําคัญมาก ทราบวาทานเปนขอทานตองไป

เยี่ยมกอน จึงตัดสินใจยังไมเขาไปเฝาองคสมเด็จพระชนิวร ไปหาพอและแมก็ไปเดินหา 

ปรากฏวาพบพอกับแมทั้ง 2 คน นัง่ถือกระเบื้องแตกๆ อยูขางฝาบานของชาวบาน นั่ง

ขอทานอยู เวลานัน้สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็สลดใจเขาไปใกลและถามวา ถามคนแกทัง้ 

2 คนวา จําทานไดไหม กพ็อดีทั้ง 2 คนแกจําหนาลูกไมไดเพราะบวชเปนพระ แตวาจําเสียงได ก็

ถามชื่อลูกชาย ก็บอกวาใชก็เลยเลาความเปนมาใหพระลูกชายทราบ ลูกชายก็บอกวานัน่เปนกฎ

ของกรรมปลอยไปเถอะ ในเมื่อพอแมมีความลําบากผมก็ตองการจะเลี้ยง จึงนําบิดามารดาทั้งสอง

จากคนขอทานเขาไปชายปา คือไกลบานหนอย ปลูกกระทอมนอยๆ ใหอยูและเวลาไปบิณฑบาต

กลับมา ไดขาวไดของมาก็ใหพอแมกนิกอน เหลือเทาไรฉันเทานัน้ ถามีญาติโยมเขาถวายผาสบง

จีวรใหมๆ เขามาก็ใหพอแมใช เอาผาเกาๆมายอมกลับทําสนี้ําฝาดแลวก็ใชเสียเอง มีการเศรา

หมอง ตอมากอ็าศัยอาหารทีเ่หลือบาง ไมเหลือบาง เหลอืมากบาง เหลือนอยบาง ไมพอจะกินก็ซบู

ผอมลง 

คร้ันในกาลตอมา บรรดาพระสงฆทั้งหลายทราบความเปนมาของพระองคนัน้แลว ก็เขาไป

เฝาองคสมเดจ็พระประทีปแกวกราบทูลวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผู

เจริญพระพทุธเจาขา พระองคนัน้ประจบคฤหัสถปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยที่องคสมเด็จพระจอมไตร

บรมศาสดา ทรงสอนไวองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรสัเรียก ใหพระองคนัน้เขาไป

เฝาในเมื่อพระตามพระองคนั้นเขาไปเฝาแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ถามวาเธอประจบ

คฤหัสถหรือพระองคนัน้ก็กราบทูลวาไมไดประจบคฤหัสถพระพุทธเจาขาทานกถ็ามความเปนมา

บอกวามีคนเขามาฟองแตความจรงิพระพทุธเจารูทุกอยางนะอยาคิดวาจริยาที่บรรดาพระทั้งหลาย

ทํานะ ทานไมรู ทานรู แตวาทานเหน็วาไมผิดทานจึงปลอย แตในเมื่อมีคนไปฟอง ก็ตองเรียกมา

สอบสวนตามระเบียบ 

ทานก็บอกวามีคนเขามาฟองบอกวา เธอบิณฑบาตมาแลว แทนที่จะกินกอนกลับใหคนแก 

2 คนกินกอน และเมื่อเหลอืเทาไรกลับมากินทหีลับ นี่ประการหนึ่งและประการทีส่อง ชาวบาน



ถวายผาใหมๆ มาเธอก็ไมใช กลับไปยอมสีใหมใหคนแก 2 คนนุง แลวเธอก็เอาผาของคนแกทัง้ 2 

คนที่เกาแลวมาเย็บปะติดปะตอกันทําเปนผาไตรจีวร แลวก็ยอมน้ําฝาดแลวก็เอามาหมเอง เปน

การเศราหมองอยางนีจ้ริงไหม 

พระองคนัน้อยาลืมวาทานเปนพระอรหันต พระอรหนัตยอมไมปฏิเสธตามความเปนจริง ก็

ยอมรับวา เปนความจริงพระพุทธเจาขา 

เมื่อพระองคนัน้ยอมรับเปนความจริงแลว พระพทุธเจาก็ยงัไมทรงตําหนิแตความจิรงถา

ผิดนะ ถารับอยางนีท้รงตําหนทิันท ี เปนอันวา องคสมเด็จพระชนิศรียังไมตําหนิยงัไมกลาวโทษ

ทาน ถามตอไปวา คนแก 2 คนนะ สืบเนื่องเปนอะไรกันมากับเธอ 

พระองคนัน้กบ็อกวาคนแก 2 คนนั้น เปนบิดากับมารดา เดิมจริงๆ ทานเปนมหาเศรษฐ ี

ความจริงพระพุทธเจารูแลว แตวาทานก็ตองรายงาน เพราะวาพระองคอ่ืนไมรู ขาพระพุทธเจาเอง

เปนลูกชาย และเปนลูกชายคนเดียว ในเมือ่ไดฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากัณฑ

แรกก็เกิดความเลื่อมใส ต้ังใจจะบวชในพระพุทธศาสนา แตบิดาและมารดาก็คาน เพราะไมมีใคร

ครองสมบัติในที่สุดขาพระพทุธเจาก็อดขาวอดน้ํา พอแมเกรงวาจะตายก็ใหบวช เมื่อบวชแลวเรยีน

กรรมฐานจากองคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาแลว กเ็ขาไปปฏิบัติในปาเวลานี้เปนพระขีณาสพ 

พระพทุธเจาพอกลาวเทานี ้พระพทุธเจายกมือวา สาธ ุดีแลว วาดีแลวดีละๆ และตอมาก็ปรากฏวา

ทราบวาบิดามารดาทัง้สองพนสภาพจากความเปนเศรษฐี คนใชในเรือนขโมยของบาง คนกูเงนิไป

โกงเสยีบาง ทรัพยสินถูกโกงบาง ถูกขโมยบาง ทรัพยสินก็หมด ขายทีข่ายทางบาง ตอมาเงนิขายที่

ขายทางก็หมด ตอมาก็ขายบาน กนิเงนิขายบานหมด ตองเปนขอทาน 

องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา ทรงทราบดังนัน้แลวสมเด็จพระ

ประทีปแกวแทนที่จะตาํหนิ ทรงยกมือกลาววา สาธุ สาธุ สาธุ นั่นแปลวาดีแลว ดีแลว ดีแลว เธอทาํ

อยางนี้ดี คือมีความกตัญูกตเวท ี คนที่มีความกตัญูกตเวท ี คือรูอุปการะที่ทานทําแลว 

ตอบสนองคุณทานดวยความดีเรากลาววา บุคคลนั้นเปนคนดี เธอปฏิบัติคนเปนคนดีมาก ปฏิบัติ

ตนเชนเดยีวกนัตถาคตสมัยเมื่อเปน สุวรรณสาม ไง ตาหงา ไมตองเทศน เร่ือง สุวรรณสามนะ 

วันนี้ไมตองกลบับานกัน 

ขอตออีกเรื่อง ไมตองกลับบานกนันะ ก็รวมความวา พระพุทธเจากท็รงอนุญาตใหพระองค

นั้นปฏิบัติอยางนัน้ตอไป แลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสกับพระวา ภิกขเว ดูกร 

ภิกษุทัง้หลาย ความกตัญูรูอุปการคุณทีท่านทาํแลว และเราตอบสนองคุณทาน นี่เปนความดีอัน

หประเสริฐ เพราะการกตญัูรูคุณตอบุคคลผูมีคุณ ยอมเปนความดีที่ทาํตนไมใหตกอับ นัน่ก็

หมายความวาถาเรารูคุณทาน และตอบสนองคุณทาน เราจะไปในสถานที่ใดก็ตามท ี เมื่อใครเขา

ทราบขาววา เรามีความกตญัูรูคุณ บุคคลทั้งหลายเหลานัน้เขาจะสงเคราะหใหมคีวามสุข คนทีม่ี



ความกตัญรููคุณ เมื่อมีชวีิตอยูก็มีความสุข ตายจากชาตินี้แลวไปเกิดในชาตหินาก็มีความสุข มี

สวรรคเปนทีไปเปนตน 

หลังจากนั้นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจา ก็ชี้ไปที่ พระสารีบุตร วา 

ภิกขเว ดูกรภิกษุทัง้หลาย ความกตัญรููคุณในบุคคลทั้งหลายบุคคลผูมีคุณนั้น ดูตัวอยาง สารี

บุตร สารบุีตร เปนสัตบุรุษ ผูมีความกตญัูกตเวทีรูคุณของพราหมณ แลวพระพทุธเจาก็ตรัสวา 

ในสมัยหนึง่ ราธพราหมณ ราธพราหมณ นี่เปนคนแก แลวก็เปนคนจน มาวันหนึง่ พระสารี

บุตร ไดบิณฑบาตขางบานนั้น เดนิเฉียดไป ทานราธพราหมณ ไดเอาขาวใสบาตร 1 ทัพพี ความ

จริงทานมโีอกาสใส เพยีงครัง้เดียวในชีวิตของ ทานราธพราหมณ ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะเปนคน

จนมาก ตอมาอาศัยที่เปนคนแกดวย แลวก็เปนคนจนดวย ลูกหลานก็เลยไมอยากจะเลี้ยง เขาก็

ปลอยใหมีความอดๆ อยากๆ ในที่สุด ทานราธพราหมณ ก็ตองมาอาศัยพระในวหิารขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูทีน่ั่น อาศยัพระกนิอยู 3 ป ก็ความจรงิ 3 ปนี ้พระพุทธเจาจะไมรู

นั้น ไมมี รู แตวายงัไมถงึวาระ 

ก็ปรากฏวาเมือ่ถึงปที่ 3 ผานไป วนัหนึง่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรวจอุปนิสัย

ของสัตวเวลาเชามืด ราธพราหมณ ตกในขายพระญาณของพระองค ในตอนเยน็จึงไดทรงเดนิไป

ที่ ราธพราหมณ อยู บรรดาพระสงฆเห็นองคสมเด็จพระบรมครูเดินไปอยางนัน้ ตางคนก็ตางตาม

ไป พอไปถึงที่ตรงนัน้ ก็ปรากฏวา ราธพราหมณ บริโภคอาหารเย็นเสร็จ นาํน้ําที่ลางภาชนะ

ออกมาเทขางนอก ก็พบพระพุทธเจาพอด ี

พระพทุธเจากท็รงหยุด ไมเดินตอไป ก็ถามพราหมณ มาอยูที่ไหนพราหมณก็ตอบวา มา

อาศัยพระกินพระเจาขา แตในบาลีเขาเรยีกวา วิฆาสาโท วิฆาสาทา แปลวา ผูกนิเดนตองมากิน

เดนพระพุทธเจา พระสงฆอยูพระพทุธเจาก็ถามวาทําไม ทานก็บอกวา เปนคนยากจนเข็ญใจ 

ลูกหลานไปเลีย้งพระพทุธเจาก็ถามวา พราหมณไมอยากจะบวชรทึําไมจึงไมบวช พราหมณก็บอก

วา ขาพระพุทธเจาอยากจะบวช แตวาไมมีใครบวชใหพระเจาขา พระพุทธเจาจงึไดหันไปถามพระ

วา ใครรูคุณของพราหมณนีบ้าง พราหมณคนนี้เคยมีคุณกับใครบาง พระสงฆทั้งหลายยนืเงียบ 

ก็มีพระสารีบุตรองคเดียวนัง่คุกเขาพนมมอื ตามบาลวีานัง่โขยงของเราตองนัง่คุกเขา นัง่

โขยงพนมมือกราบทูลวา ขาพระพุทธเจารูคุณของพราหมณพระเจาขา พระพทุธเจาก็ถามวา สารี

ปุตตะ ดูกร สารีบุตร พราหมณมีคุณกบัเธอเมื่อไร ทาํอะไรใหกับเธอ พระสารีบุตร ก็กลาววา 

เมื่อปกอนโนน ขาพระพทุธเจาไปบิณฑบาตใกลบานของพราหมณพราหมณไดใสบาตรขาพเจา

ทัพพีหนึง่พระเจาขาพระพทุธเจาจงึไดมีพระพุทธฏีกาตรสัวา สารีปุตตะ ดูกร สารบุีตร สัตบุรุษผู

มีความกตัญูกตเวที มีความดีเปนประเสริฐ จงเปนอปุชฌายบวชใหแก ราธพราหมณ ในที่สุด 

พระสารีบุตร ก็บวชใหแก ราธพราหมณ เมื่อบวชแลว เวลาเขาพรรษาก็ลาองคสมเด็จพระ

ประทีปแกวไปจําพรรษาที่อ่ืนกับ พระสารีบุตร 



ความจริง พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน นี่ไมไดอยูประจํากับพระพุทธเจาอยูเปนเขต

กัน เพื่อรับสนองความดีความตองการของคนผูมีศรัทธา ในเมื่อตาย พระสารีบุตร ไปไมชา ไม

นานไมกี่วนันกั ทานราธพราหมณ ก็ไดสําเร็จอรหัตผล 

นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน วันนี้เปนวนัสารทจนีใชไหม วันสารทจนีนี ่ เจก

เขามีแสดงความกตัญรููคุณ วันวานนีถ้ามเจก เผอิญเจกมีไมใชเจกมานะ ไมใช เจกหงา นะ ฮะ

ฮะ เจกหงา นี่เจกกิน ไมใชเจกไหว ถามวาสารทจนีเขาทําอะไรกัน แกบอกวาไหวปูยาตายาย ก็

สรุปแลววาไหวบรรพบุรุษผูมีคุณอันนี้มีความกตัญูรูคุณของเขานะ ประเพณีของจีนนี่ความจริง

เขาดีมากไมใชไมดี 

หนึง่เวลาตรุษก็ดี เวลาสารทก็ดี เขาตัง้เปนระเบียบไวเลยวาตองไหวบรรพบุรุษคือบุคคลที่

มีคุณในกาลกอน อันนี้เปนความกตัญูรูคุณของเขา การเคารพบุคคลผูมีคุณก็ดูเจก เจกนะจนไม

นานนะ ตาหงา นะ ใชไหม นานไหม แตกอนนัน้พวกจีนนี่เวลาทีเ่ขามาจากเมืองจีน มาประเทศ

ไทยสมัยกอนเขาไมมีอะไรมา ไมมทีุนมา เขาบอกวาเสื่อผ่ืนหมอนใบ ในที่สุดก็เปนมหาเศรษฐี 

อยางคนทีเ่ปนเจาของธนาคารใหญ ก็มีสภาพอยางนั้นเชนเดียวกนั ก็รวมความวา ความกตัญู

เขาทาํอยางไร นีเ่หลือเวลา 2 นาท ีกตัญูแปลวา รูคุณ รูคุณทานที่กระทําแลวอยางบรรดาญาติ

โยมพทุธบริษทัมาบาํเพ็ญกศุลในวันนี้ ก็ถือวาเปนผูรูคุณในความดขีององคสมเดจ็พระสัมมาสัม

พุทธเจา เปนการสนองคณุทานพระพุทธเจาบอกวาใครจะสนองคณุตถาคต กใ็หต้ังอยูในธรรม 

ธรรมที่ใหต้ังอยูก็คือ 

1.   ทานมัย   บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ทานเปนปจจัยใหตัด โลภะความโลภ เพื่อ

พระนพิพาน ถายงัไมถงึพระนิพพานเพียงใด ทานจะเปนปจจัยใหเกิดมาเปนคนร่ํารวยในชาติตอไป 

เปนมหาเศรษฐี 

ประการที่ 2 สลีมัย ศีล เปนปจจัยใหตัด โทสะ ความโกรธ ถายงัไมถงึนิพพานเพียงใด ศีล

จะเปนปจจัยใหมีความสุข ทัง้เกิดเปนคนกม็ีความสุข เกดิเปนเทวดา เปนพรหมก็มีความสุข และ 

3.   ภาวนามัย    ภาวนาเปนการใหเกดิปญญา คนที่มีปญญานี่มคีวามสุข (มีเสียงคน

รอง) อาวแลวกัน ใครจะไปนิพพานจะไปนิพพาน ไมเปนไร ไมเปนไรไมสบาย 

ในที่สุดนี้ก็ปรากฏวา ถาพระสงฆในพระพุทธศาสนา พระทกุองคโปรดทราบวา การบวชนี่

เปนสีลาเปนความดีของทาน ที่เปนความกตัญูรูคุณตอพระพทุธเจา ถาไมมพีระพทุธเจาเราก็ไม

มีผาเหลืองจะหม ถาไมมีบารมีของพระพทุธเจา เราก็ไมมีขาวจะกิน ผาก็ไมมหีม ขาวก็ไมมีกนิ วัด

ก็ไมมีอยู ที่เราบวชไดอยางนี้เปนเพราอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระบรมครู การสอนงคุณทานก็

ต้ังใจปฏิบัติความดีอยูในพระธรรมวินยัดวย ปฏิบัติความดีดวย ชวยกนัปฏิบัติใหเขาถงึผลแหง

ความดี จะเปนที่สรางความสุขแกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระที่ปฏิบัติความดีเปนปจจัยใหเกิด

ความสุข เพราะอะไร 



เพราะวาถาตอนเชา พระทกุองคเขาฌานสมาบัติตามกาํลังที่จะพึงได ถาสมาธิมาก็ตาม 

นอยก็ตาม พยายามอนัดับแรกกําจัดนวิรณ 5 ประการกอน จะทําวตัรไดแคที่ 2 ทีก็ตามใจ ไม

เปนไร ไมตองมาก ตอจากนั้นไปก็ต้ังอารมณวิปสสนาญาณ ใหรูจักการเกิดแกเจบ็ตายวามนัเปน

ทุกข เวลานั้นอารมณจะปลอดจากิเลส กต้ั็งสมาธิภาวนานิดหนอยกใ็ชได อยางนี้ทาํอยางนีช้ื่อวา

พระเขาสมาบติั ตอนเชาทกุวันตอนเชามดื หลังจากนัน้ก็ไปบิณฑบาต ญาติโยมพุทธบริษัทใส

บาตรก็ถือวาใสบาตรกับพระออกจากสมาบัติ อยางนี้มอีานิสงสสูงกวาพระปกติธรรมดาหลายแสน

เทา 

เอาละ บรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลาย พูดมาพูดไป มันก็เหนื่อยทนไมไหว ตาหงา 

ตองเลิกนะ เวลาหมดพอด ี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรม

เทศนานี ้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มพีระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ 

และสังฆรัตนะ ทัง้ 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธบริษัททกุทาน มีแตความสขุ

สวัสด์ิพิพฒันมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิง่ใดก็ขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการ

อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในกตัญูคาถา กข็อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ 

เอวังกม็ีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง ธมัมิกอุบาสก 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 30 สิงหาคม 2532 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

ปุญญานิ ปรโลภัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาฏนิัน ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน ปุญญาภิกถา เพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมทีีบ่รรดาทานนรศิราทานบดีทัง้หลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล

ประจําปกษคือ วนัพระแรม 15 คํ่าในวนันี ้ เปนอนัวาบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายไดต้ังใจ

บําเพ็ญกุศลหลายอยางดวยกัน คือ 

1.   ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน บรรดาทานพทุธบริษทัทาํแลว 

2.   สลีมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล บรรดาทานพทุธบริษัทสมาทานศีลแลว แลวก็ 

3.   ภาวนามยั กาํลังปฏิบัติกันอยู คือต้ังใจรับรสพุทะพจนเทศนา เปนคําสั่งสอนขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ก็รวมความวา การทําบุญวันนี้ของบรรดาทานพุทธบริษัทมีประโยชนมากดวยกันคือ 1. 

ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา คําวาภาวนาหมายความวา เจริญสมาธิเพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท

ทั้งหลายอาจจะยังไมเขาใจคําวาสมาธิก็มีอยูบางบางทานก็เขาใจแลว บางทานกย็ังไมเขาใจ จะ

อธิบายคาํวา สมาธิใหฟง คําวาสมาธิแปลวาการตั้งใจ 

บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายตั้งใจมาจากบานวา วนันี้เปนวันพระ เราจะนําภัตตาหาร

ไปถวายแกบรรดาภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา อยางนีเ้ปนสมาธิใน จาคานสุสติกรรมฐาน เปน

กรรมฐานกองที่ 1 ที่บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจมาจากบาน และคํามาแลว 

แลวก็สมาธิกองที ่2 คือ ศีล สลีมยั บุญสาํเร็จดวยการรักษาศีล คือบรรดาทานพทุธบริษัท

ทั้งหลาย ตางคนตางมา ตางคนตางมีความคิด บางทานคิดวาวนันี้เปนวันพระ เราจะรับอุโบสถศีล 

อันนีท้ี่สมาธิใน สีลานสุสติ บางทานคิดวาวนันี้เปนวนัพระเราจะไปรับศีล 8 ถอืศีลอุโบสถ แตวา

กําหนดจะรักษาตลอดวันไมได แตถาตั้งใจจะเคารพศลีตามเวลาที่เราตองการ อยางนี้ก็ถือวาเปน

สมาธิในศีลถาจิตใจมีความตั้งใจอยางนีถ้อืวา มีสมาธิใน สีลานุสสติกรรมฐาน 

เวลานี้บรรดาทานพทุธบริษทัทกุทานตัง้ใจสดับรับรสพุทะพจนเทศนา ในคําสัง่สอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาที่พระนํามาเทศน เวลานี้ก็เปนสมาธิใน ธัมมานุสสติกรรมฐาน 

กอนทะจมาบรรดาทานพทุธบริษัททกุทานมีความนึกถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่จํา

พรรษาอยูในวดันี้ นกึถงึพระสงฆรูปใดรูปหนึ่งก็ดี หรือนกึถึงพระสงฆทั้งคณะก็ตาม อยางนี้จัดเปน 
สังฆานุสสติกรรมฐาน 



ก็รวมความวา เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัท เจริญพระกรรมฐานหลายอนุสสติดวยกัน มี

อานิสงสใหญ การเจริญพระกรรมฐาน บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการตั้งใจแมจะมีสมาธิ

เพียงเล็กนอย  เวลาสัน้ๆ แตความจรงิสมาธิของบรรดาทานพทุธบริษัทในวันนีน้ั้น ไมส้ันเลย 

เพราะวาการถวายทานแตพระสงฆ ทานตัง้ใจกันมาหลายวันแลว การที่ต้ังใจวาจะทาํบุญวนัพระนี้

มันตั้งใจมาหลายวนัขณะทีต้ั่งใจวาจะมาทําบุญนั้นเปนสมาธิแลว ต้ังใจจะมารับศีล ก็เปนสมาธิอยู

แลว ต้ังใจจะมาฟงเทศนกเ็ปนสมาธิอยูแลว เพราะฉะนั้นเวลาของบรรดาทานพทุธบริษัทไมนอย 

ทรงสมาธิอยูมาก 

และการทรงสมาธิของบรรดาทานพุทะบริษัทในอนุสสติทั้ง 3 คือ จาคานุสสติ คือต้ังใจให

ทาน สลีานสุสติ ต้ังใจรักษาศีล จะมากจะนอยเต็มวนัหรือไมเต็มวนัก็ตาม แลวก็ พทุธานสุสติ 

นึกถงึพระพทุธรูปที่วัดเปน พุทธานุสสติธัมมานสุสติ นึกถงึการตั้งใจฟงเทศน จะมาฟงเทศนดวย

เปน ธมัมานสุสติ แลวก็นกึพระสงฆในพุทธศาสนา เปน สังฆานสุสติ รวมความวาอนุสสติใหญ

ทั้งหมดทีบ่รรดาทานพุทธบริษัทกาํหนดนี ้ครบถวนทุกประการมา และก็ไดทําแลว 

ถาจะกลาวถงึอานิสงส อานสิงสของบรรดาทานพทุธบริษทัทีท่ําสมาธิอยางวาสมาธิ

เล็กนอย ถาทานพุทะบริษัท ทําไดก็มีเปนปจจัยใหเกิดเปนภุมเทวดาบางอากาศเทวดาบางชัน้บาง 

แตวากําลงัใจของบรรดาทานพทุธบริษทัมสีมาธิสูงมากกวานัน้ อยางนอยที่สุดกาํลังใจของบรรดา

ทานพทุธบริษทัอยูในขัน้ อุปจารสมาธิ คําวา อุปจารสมาธิ นี่แปลวา เขตฌาน แตถาเอากนั

จริงๆ สมาธขิองบรรดาทานพทุธบริษทัถงึขั้นฌานแน เพราการตั้งใจมาหลายวันวา เราจะถวาย

ทานแกพระสงฆในพระพุทธศาสนาตัง้ใจกนัมาหลายวนั และก็ต้ังใจแนนอน การตั้งใจแนนอน

อยางนี้เปนฌาน ต้ังใจวาจะมาฟงเทศนในวนัพระอยางนี้เปนฌาน เพราะหลายวนัมาแลวตั้งใจวา

จะมาพบพระสงฆในพระพทุธศาสนาในวดันี้ ต้ังใจมาหลายวนัมนัก็เปนฌาน  

ฉะนัน้กําลงัของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่มาทาํบุญวันนี้นัน้ นอกจาผลของทาน

การให กย็ังมกีําลังใหญคือ สมาธิ เขาสนับสนนุ ถากาํลังสมาธิของบรรดาทานพทุธบริษทัอยูข้ัน 

อุปจารสมาธ ิตามพระบาลทีานบอกวา สวรรค 6 ชั้น เลือกอยูไดตามชอบใจ จะเปนชั้นไหนก็ได 

ถากาํลังใจของบรรดาทานพทุธบริษทัเปนฌานก็เลือก พรหม เปนทีอ่ยูไดตามอธัยาศัยเหมือนกนั

ไปเปนพรหมได 

ก็จะขอยกตัวอยางสมาธเิบาๆ ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยพระพุทธเจาทาํกนั 

คือวา ทานธมัมิกอุบาสก ทานธัมมิกอุบาสก นี่เปนคนนับถือพระพทุธศาสนามาก มีความ

เคารพในพระพุทธเจามีความเคารพในพระธรรมและพระอริยสงฆเปนอยางยิ่ง 

ตอมาภายหลงั ทานธัมมกิอุบาสก แกลงไป และไอการปวยไขไมสบายก็บังเกิดขึน้ เวลา

นั้นถงึขั้นตายกันแน ความตายจะเขามาถึง ในเมื่อการปวยหนักเคยีดขึ้นมาทานกคิ็ดวา เราไมมี

โอกาสไปฟงเทศนจากองคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาหลายวัน จึงใหบรรดาลกูหลานทั้หลาย



ไปนิมนตพระจากสํานักขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือวาไปขออนุญาตพระพทุธเจาวา ขอ

นิมนตพระไปสัก 9 องคใหไปสวดพระปรติร คําวาสวด พระปริตร กคื็อสวดมนตเย็นตามที่บรรดา

พระสวดกนั ในพระอุโบสถสวนมาก บรรดาลูกหลานทัง้หลายเห็นวาพอมีความตองการอยางนัน้ ก็

ไปนิมนตพระให 

คร้ันไปนิมนตพระมาแลว เวลานั้นปรากฏวา ทานธมัมิกอุบาสก ขณะที่ปวยอยูจตินึกถงึ

พระพทุธเจาบาง นึกถงึทานการบริจาคบาง นกึถึงเทศนที่ฟงบางตามกําลังของจิต ไมใชวาจะนึก

ตะเรียบรอยไปทุกตลอดเวลา บางครั้งมนัมีทกุขเวทนามาก กเ็จ็บปวยเปนของธรรมดา จิตก็ตองลด 

บางครั้งเมื่อจติปรากฏวามคีวามวางเกิดขึ้น ทุกขเวทนานอยลงไป กน็ึกถงึพระ การนึกถงึพระ การ

เปนคนที่มีบุญเปนกุศลในพระพทุธศาสนา ตามปกตกิ็เปนมาเหมือนกนั แตพอคนทกุคนที่กอนจะ

ตาย จะเปนคนมีบุญก็ตาม จะเปนคนมีบาปก็ตาม เพราะคนหลายๆ คนก็ดูเหมือนวาสวนมากกม็ี

ทั้งบุญและบาป แตวากําลงัใจของคนกอนจะตายบาปเขาสิงหรือวาบญุเขาสิง ถาบาปเขาสงิใจ

กอนบุญก็เขาไมได ถาบุญเขาสิงใจกอนบาปก็เขาไมได บุญกับบาปก็มีอุปมาเหมอืนกับแสงสวาง

กับความมืดถาที่ใดมีความมืดที่นัน่ก็ไมมแีสงสวาง ที่ไหนมีแสงสวาง ที่นัน่ก็ไมมีความมืด 

แตก็เปนการบังเอิญเวลานัน้ ทานธัมมิกอุบาสก บุญเขาสิงใจเสียกอนเพราะจิตใจทานมี

ความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และมุงในทานเปนปกติ มุงทาน มุงศีล ก็รวม

ความวาบุญสงิใจตลอดเวลา เมื่อปวยมากลงไปใกลจะตาย คนจะตายเหมือนกนัทกุคน ก็มกีาร

เห็น 

คือคนจะตายนี่บรรดาทานพุทธบริษัท ทุกคนนะเหมอืนกนันะ ไมใชคนมีบุญอยางเดียว 

คนมีบาปก็เหน็ ถาเปนคนทีม่ีบุญเขาสิงใจ ตายแลวจะไปสูสุคติในสวรรค พรหมโลกหรือนพิพานก็

ตาม เวลานัน้ก็จะเหน็สิ่งทีเ่ปนกุศล อยางคนที่มีบุญมีกําลงันอยไปหนอยหนึ่ง กจ็ะเหน็วัตถธุาตุ 

อยางขนัขาวกดี็ ปนโตขาวกดี็โถอาหารก็ตาม ที่เราเคยไปทําบุญมนัจะลอยมาใหเหน็ เหน็แลวก็คิด

วาสิง่ทัง้หลายเหลานี้เราใสอาหารไปถวายพระ จิตใจกเ็ปนบุญ บางคนก็เหน็วิมานบางบางคนก็

เห็นพระสงฆบาง บางคนก็เหน็พระพทุธรูปบาง เหน็พระพุทธเจาบางอยางนี้ถาเห็นอยางนี่ขอ

บรรดาทานพทุธบริษทัทกุคนจะไมไปนรก ถึงแมวามีบาปอยูมากกต็ามทีจริงแหล แตทวาเมื่อบุญ

เขากอน บาปเขาไมได บุญจะตองนาํไปสูสุคติกอน 

สําหรับ ทานธัมมิกอุบาสก นัน้ปรากฏวาทานไมไดเห็นบุญธรรมดา ทานเหน็เทวดาและ

เห็นนางฟาทั้ง 6 ชั้น เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี ก็แหกนัมามากแตละชั้นนัน้มามาก ตางคนก็ตางนาํรถ

ทิพยมา แลวก็ประกาศเสยีงดังตางคนตางพูดวา ฉันอยู ชั้นจาตุมหาราช ฉันอยู ชัน้ดาวดึงส ฉัน

อยู ชั้นยามา ฉันอยู ชัน้ดุสติ ฉันอยู ชัน้นิมมานรด ีฉันอยู ชัน้ปรนมิมิตวสวัตดี เปนชัน้สุดทาย 

ก็รวมความวาตางคนตางประกาศเสียงเซง็แซไปหมด วาขอเชิญ ทานธัมมิกอุบาสก ไปอยูกับฉัน



ชั้นนัน้ๆ เสยีงเทวดาเสียงนางฟาพูดไมหยุด ก็ปรากฏวาเวลานั้นพระสงฆที่บรรดาลูกหลานไป

นิมนตมาจากสํานักพระพุทธเจากม็าถึงพอดี เปนอนัวาพระสงฆก็เร่ิมสวด 

ในเมื่อพระหยดุแลว เทวดากับนางฟากย็งัไมหยุด ทานก็โบกมืออยูนัน่แหละบอกวา หยุด

กอนๆๆ ก็รวมความวา พระในเมื่อทานไมเห็นเทวดา ไมเหน็นางฟา ก็มีความรูสึกวา ธัมมกิ

อุบาสก ไมพอใจในการฟงสวดพระปริตร คิดวาในเมื่อทายกไมมีศรัทธาอยางนี ้ เราจะอยูไปทาํไม 

ก็ลาลุกลาหลานกลบัวัด 

เมื่อพระกลับไปหมดแลว เทวดากับนางฟาจึงหยุด กน็าคิดเหมือนกันนะ ตาหงา นะ เมื่อ

เทวดานางฟาหยุดเสียง ธัมมิกอุบาสก กห็ันมาทางพระ ต้ังใจ จะฟงพระสวด เปนอันวาปรากฏวา

พระไมมี จึงถามลูกหญิงลกูชายหลานสาววาเวลานี้พระไปไหน พอตองการจะฟงสวด 

ลูกก็เลยบอก ลูกก็เลยคิดวาพอเพอ คิดวาพอไมตองการฟงสวดพระ โบกไมโบกมือพระก็

เลยคิดวาใหหยุด ทานกห็ยดุเวลา ทานเหน็วาพอไมมีความตองการในทาน ในการฟงสวดมนตทาน

ก็ลากลับ ทานธัมมกิอุบาสก ก็บอกวาลุกเอย พอไมไดเพอ ไมไดคลั่ง ไมไดหลงใหล แตประการ

ใด แตเปนเพราะวาบรรดาเทวดานางฟาทั้งหลาย ทานแตละชั้นนํารถทิพย แลวก็นิมนตพอไปชั้น

นั้นๆ ไอที่พอโบกมือหามนะ ไมใชหามนะ หามเทวดาสงเสียงเอ็ดตะโรเทวดานางฟา ตองการจะฟง

สวดมนต  

ไอลูก็เลยเหน็วาพอเพอมากเกินไปอีก นะ ตาหงา ใหระวังใหดีนะ เมื่อวานซนืก็มมีาราย

แลว ไอลูกไดตาทิพย พอแมไมไดหาวาลกูบาสงเดชไป เวลารับแขกมานะนะ มหีลายรายที่รับแขก 

ก็รวมความวาลูกยังไมหมดสงสัย ทานธมัมิกอุบาสก ก็บอกวามพีวงมาลยัไหม ลูกก็บอก

วาม ีทานจงึบอกวา ถาอยางนัน้นาํมาใหพอ 1พวง เขาก็นําพวงมาลยัมา 1 พวง แลวทานก็ถามวา

เทวดา 6 ชั้นนัน้ 1. ชัน้จาตมุหาราช 2. ชั้นดาวดึงส 3. ชั้นยามา 4. ชั้นดุสิต 5. ชั้นนิมมานรดี 

6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ทัง้ 6 ชัน้นี้อยูชัน้ไหนดีที่สุด บรรดาลูกหลายทัง้หมดก็ตัดสินใจพรอมกนั

เหมือนกนัวาถาอยู ชั้นดุสิต นี่มนัดีที่สุด ทานธมัมิกอบุาสก ก็บอกวา พอจะโยนพวงมาลับไปให

คลอง งอนรก ชั้นดุสิต แลวทานกโ็ยนพวงมาลยัไป พวงมาลยัก็ไปคลอง งอนรถชั้นดุสิต แต

เผอิญลูกหลายไมเหน็รถเหน็แตพวงมาลบัลอยอยูในอากาศก็มีความแปลกใจ 

ทานก็เลยบอกวา พวงมาลยัคลอง งอนรถ ชั้นดุสิต แลวสักประเดี๋ยวหนึ่งทานก็ลาลูกลา

หลานตาย คําวาตายนี่ตามบาลีไมเรียกตายไอตายนี่คําวา มรณัง แปลวาตาย แตตามบาลีเขา

เรียกวา กาลงั ภัตวา ซึ่งแปลวา ซ่ึงทาํกาละแลว คือถึงเวลาที่จะตองไป ก็รวมความวา จิตใจ

หรืออทิสสมานกายของ ทานธัมมกิอุบาสก ก็ออกจากรางขึ้นรถ ชั้นดุสิต ไป  

นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลาย คนกอนจะตายทกุคนเหน็เหมือนกนัหมด 

เพราะวาถาคนมีบาปนาํหนาแตความจริงบุญกับบาปนีก่็มีดวยกันทุกคน ทุกคนที่เกิดมาตองทําทั้ง

บุญตองทําทั้งบาป จะมากจะนอยกวากนันัน้ก็อีกเรื่องหนึง่ แตวากําลังใจของทานมีสมาธิ มีความ



มั่นคงในบุญ บาปมนักเ็ขาสิงใจไมไดกอนจะตาย ทนีี้พูดกนัถงึวา คนกอนจะตายนีม่ีกลงัใจครบ

บาป ทานประเภทนี้กอนจะตายจะตายอกี 2-3 วันนี่ เหน็เหมือนกันทกุคน แตจะพดูไดหรือไมไดเทา

นั้นเอง แตกอนคนกอนจะตายนทีานก็จะถามอวาเห็นอะไรไหม ถาตามบาลีทานบอกวา ถาไปนรก 

จะเหน็ไฟ จะเห็นดวงไฟ ดวงเล็ก ดวงใหญ ก็ตามเปนไฟกันแน อยางนี้ตกลงนรก ไมผาน สาํนกั

พระยายม ถาเหน็ปาก็จะเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเหน็กอนเนื้อก็จะเกิดเปนคน เอาแคนี้ก็แลวกนั

นะ ตาหงา นะ ตอไปก็จําไมได ถาเหน็เปนววัเขาเดียว เกิดเปน ตาหงา ฮะฮะฮะ ก็รวมความวาถา

เห็นไฟก็ไปเกดิเปนสัตวนรก ถาเหน็ปาไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ถาเหน็กอนเนื้อไปเกิดเปนคน 

ถาถามวาประเภทนี้เคยมีตัวอยางไหม อาตมาก็ขอตอบวา อาตมาสัมผัสมาพอรูตํารานี้อยู

แลว ก็มีคราวหนึง่ คุณยาย ยายอาตมาเอง อายทุาน 90 เศษ อยูๆ ทานกห็มดแรง เพลียลงไป 

เพลียลงไป เวลานัน้ หลวงพอปาน อยูใกลเมื่อ หลวงพอปาน ทราบ ก็บอกวาถาอยางนัน้พวก

เราไปกัน ไปเยี่ยมโยมกน็ิมนตพระไปดวยกันทั้งหมด 10 องคกวา 

ตอนเขาไปเยีย่มทาน หลวงพอปาน ก็เขาไปนั่งใกลๆ แลวทานกถ็ามวาโยมเห็นอะไร โยม

คุณยายบอกวาเหน็ไฟ หลวงพอปาน หนาเสียเลย เหน็ไฟไหมนรกแน ทานก็เลยถามบอกวา โยม

มีสตางคไหม คุณยายทานกย็ังมีสติดีอยู ก็บอกวามีอยูใตที่นอน ใตหมอนอยู 80 บาท หลวงพอ

ปาน ก็ลวงเงนิ 80 บาท มาจากหมอน ความจรงิคุณยานนี่ต่ังแตอาตมาเกิดมา ไมเคยเหน็ทานฆา

สัตวทานก็รักษาอุโบสถตลอดมา ถึงวันพระ ถาวันธรรมดารักษาศลี 5 ก็ครบบาง ไมครบบาง 

อาจจะเปนของธรรมดา แตวาเครงครัดในวนัพระ ไปทําบุญฟงเทศนรักษาอุโบสถนี่เครงมาก ก็

เปนอันวา ความพลาดมันอาจจะมี หลวงพอปาน ก็เอาเงนินี่ 80 บาทของคุณยานมาใสมือเขา 

แลวก็บอกวา 

โยม โยมตัง้ใจจะชาํระหนี้สงฆนะ ถาโยมเคยนําทรัพยสมบัติของสงฆจากวัดที่มีพระ

สมบูรณก็ดี วดัรางที่ไมมพีระสงฆ มพีระพุทธรูปกับอาคารก็ดี หรือวดัรางที่ไมมีอาคารก็ตาม หรือ

เปนทีน่าที่ไร เปนที่ของที่สงฆก็ตาม แมแตตนหญาตนเดียวนาํมา อยางนี้ถือวานําเองของสงฆมา

เปนสมบัติของเรา เปนการขโมยของสงฆมีโทษหนัก ขอใหโยมตัง้ใจชําระหนี้สงฆ ต้ังแตเกดิมา

จนกระทั่งวันนี ้ ถาไปพลั้งพลาด ของที่เปนของสงฆเมื่อไร ที่ไหนก็ตาม วัดรางก็ตาม วัดที่มพีระก็

ตามสถานที่ทีเ่ปนวัดแตไมปรากฏเปนวัดกต็าม ขอชําระหนี้สงฆดวยเงนิ 80 บาท โยมก็พูดคุณยาย

ก็พูดตามทาน แลว หลวงพอปาน ก็หนัมาถามพระวา พระเห็นชอบดวยไหม พระเหน็ชอบใชสุ

รวมกัน เวลานัน้สตางค 80 บาทไมใชนอย พระทั้งหมดกย็กมือสาธุรวมกัน 

เมื่อพระยกมือสาธุรวมกัน หลวงพอปาน ถามวา โยม เวลานี้ โยมเหน็อะไร ทานบอกวา 

เวลานี้ดวงไฟมันหายไปแลว มีพระพทุธรปูข้ึนแทน แลวทานก็ภาวนาออกเสียงคําวา พุทโธ พทุโธ 

ประเดี๋ยวหนึง่ หลวงพอปาน ถามวาพระพทุธรูปใกลไหม บอก อยูใกล โตขึ้นไหม ทานก็บอกวา 

โตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น ตามแสงของพระพทุธรูป แลวทานก็ภาวนาวา พุทโธ แลวตอไปพระพุทธรูป



เปลี่ยนสกีลายจากทองเหลอืง กลายเปนทองคํา ทานก็บอกตามนั้น ชัดขึ้น ตอไปพระพทุธรูปเปน

แกว พระพุทธรูปเปนแกวใสแลวก็แพรวพราวระยับ ทานก็บอกแพรวพราวระยับ พอถึงพระพทุธรูป

แกวใสแลวก็แพรวพราวระยบั หลวงพอปาน ทานก็บอกวา เสยีงทานเบาลงไป เสียงของยายเบา

ลงไป หลวงพอปาน ก็ถามวาโยม มนุษยโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี โยมตองการที่ไหนไหน คุณยายก็

บอกวา ฉันเกดิเปนมนุษยมนัก็แกทุกวัน ฉันมีความลําบาก ฉันไมตองการ เปนเทวดาหรือพรหม

เวลานี้เห็นเทวดากับพรหมมากมายเต็มจกัรวาล แตฉันเห็นวาสวยสูพระอริยเจาไมได พระอรหนัต

ทานมานับพันองค ทานบอกวาพระอรหันตสวยกวา 

หลวงพอปาน ก็บอกวา ถาชอบระดับไหน ต้ังใจระดับนั้น ทานก็บอกวาเวลานี้ฉันชอบใจ

พระอรหัน๖ พอทานบอกชอบใจพระอรหนัตผานไปสัก 2 นาทีก็ปรากฏวาทานเปดปากบอกวา 

เวลานี้เห็นพระพุทธเจามาแลว พระพทุธเจาอยูใกลฉันแทนพระพุทธรูป พระพทุธรูปองคเมื่อกี้นี้

กลายเปนพระพุทธเจาแลวกพ็ูดได หลวงพอปาน ถามวาทานพูดอยางไร ทานถามวา คุณยาย

บอกวาพระพทุธเจาถามวา จะไปอยูกับอาตมาไหม คุณยาน หลวงพอปาน ถามวา แลวโยมบอก

วายงัไง บอกวาอยากจะไป หลวงพอปาน บอกวา ถาอยางนัน้ก็ไปได ทานก็เลยสัง่ใหพระสวด อิ

ติปโส พอพระสวด อิติปโส ไดจบเดียว ทานลืมตาแลวก็หลับตาตายไปเลย 

นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัท ก็เปนอนัวาคนเราทุกคนกอนจะตาย ตองเห็น กเ็กิดการ

เห็น นัน้เปนเรือ่งที ่หลวงพอปาน ทานสงเคราะห 

ก็มาสมยัอาตมาสงเคราะหมีคนหนึ่งคือ กําลังอาจจะเบากวาคนนี้เปนเพื่อนกนั คําวาเพื่อ

หมายถงึวา บวชพรอมกนั วนัเดียวกัน แตวาไมไดอยูรวมคณะกันมาในกาลกอน ตอมาเขาก็สึก สึก

ไปแลวก็ไปแตงงานมีภรรยา หลังจากนัน้มาก็ปรากฏวา ตองเกณฑไปทํางานทีเ่พชรบูรณ สมัย

สงครามโลกครั้งที ่ 2 ก็ไปนาํไขเลือดออกติดตอมา หลังจากเปนไขแลวตอมากลับบานก็เปนตอ คือ

วาสนาบารมีดีสรางคลายจากไขเปน วัณโรค ก็เปนอนัวา อาการก็ไมดีข้ึน 

วันหนึง่อาตมาไปเทศน กลบัมาเขาบอกวา คนนัน้ชื่อจวน เขาบอกวา เออ พระบอกวา 

จวน เพื่อนของทานอาจารยนะ เวลานี้ปวยหนักทาํทาวาใกลจะตายขอรับ ก็เลยชวนพระอีก 5-6 

องคไปเยี่ยมกนั เพราะบานอยูใกลวัด วัดบางนมโค พอเขาไปนั่งใกลๆ ก็ถามวา จวน จาํฉันได

ไหม เธอก็ตอบวา จําได แตความจริงคนเปนวัณโรคนีต่ายไดเปรียบ เพราะทุกขเวทนาไมม ี มีแต

อาการหายใจเบาลงเบาแลวก็คอยๆ เบาลง ก็ถามวา จวน เวลานี้เหน็อะไร เธอกต็อบวาเห็นกอง

ไฟเคยหนักใจอยูเหมือนกนัก็ถามภรรยาเขาวา คุณมีสตางคไหม ภรรยาก็บอกวาสตางคมี 20 บาท 

ก็บอกวาขอไดไหม เธอนกึตามฉัน วาถาขาพเจาเคยนําของสงฆจากวดัที่มีรพะสมบรูณก็ดี จากวดั

รางที่ไมมีพระสงฆมีพระพทุธรูปกับอาคารก็ดี หรือจากวัดรางที่ไมปรากฏสถานที่กดี็ จากที่ธรณี

สงฆก็ตาม แมแตตนหญาตนเดียวก็ถือวาเปนสมบัติของสงฆ ขาพเจาขอชําระหนีส้งฆดวยเงนิ 20 



บาท ใหเขานกึตามแลวตอจากนั้นไปอาตมากห็ันมาหาพระ บอกพระเหน็ชอบดวยไหม เห็นชอบก็

ใหสาธพุรอมกนั พระก็สาธุพรอมกัน 

หลังจากนั้น ชัว่เวลาสักครึ่งนาที ก็ถามเธอใหม วาเวลานี้เหน็อะไร เธอก็บอกวา ไฟหายไป

แลว เวลานี้ปรากฏวามีพระพุทธรูปปรากฏขึ้น ก็ถามวาพระพุทธรูปที่ไหน ก็บอกวาพระพทุธรูปใน

โบสถ เคยเจริญพระกรรมฐานดวยกนั หลังจากนัน้เธอก็บอกวา พระพุทธรูปคอยๆ แจมใสข้ึนที่ละ

นอย ทีละนอย ก็เลยบอกวาจวน ถาอยางนัน้ตั้งใจเกาะพระพทุธรูปนะ นึกในใจวา พุทโธ ใชเวลา

เพียงแค 2-3 นาที ก็ปรากฏวาเธอก็หมดลมหายใจ ตายไปสวรรค 

อันนี้แหละบรรดาทานพทุธบริษัททกุทาน เร่ืองของการชําระหนี้สงฆนี่ มีความสําคัญมาก 

ถาหากวาบงัเอิญเราทําบุญชําระหนี้สงฆ แตบังเอิญเราไมเคยเปนหนีส้งฆมากอน เงินนั้นชําระหนี้

สงฆนัน้ พระจะใชได 3 ประการคือ สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน ถาพระไปใชสวนอืน่เปน

สวนตัวพระลงนรกแทน หรือไมลงแทน ตางคนตางลงนะ เราหมดโทษ 

ก็เปนอนัวาบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย เทศนมาเทศนไป วนันีก้็เอาเรื่องแนนนอนไมได

เหลือเวลานาทีเศษๆ ก็ขอยติุพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณ พระศรีรัตนตรัย มี

พระพทุธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และสงัฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธ

บริษัททกุทานมีแตความสุขสวัสด์ิพิพฒันมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 

4 ประการ มอีายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานปรารถนาขอใหไดส่ิงนัน้ สมความ

ปรารถนาจงทกุประการ อาตมภาพรบัประทานวิสัชนามาในบุญญาภิกถา ก็ขอยุติ พระธรรม

เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง พทุธสาวก 
แสดงเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2532 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

สัพพปาปสสะ อกรณัง ติตี 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสมัธรรมเทศนาใน มรณานสุสติกถา เพือ่เปน

เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบาํเพ็ญกุศล

ประจําปกษ คือวันพระกลางเดือน 10 วันนี้ ใชไหม ตาหงา ใชนะ ไมผิดนะ การที่บรรดาทานพทุธ

บริษัททัง้หลายตั้งใจมาบาํเพ็ญกุศลบุญราศีก็ทัง้นีเ้พราะทุกคนมีความไมประมาทในชีวิตคิดวา ใน

ที่สุดของชีวิตทุกคนตองตายแตตายของคนไมใชถือวาเปนการสุดทายของชีวิต เพราะวารางกาย

มันตายแตจิตนี่ไมตายไปดวย กอนจะตายถาบุญชวยความดีชวยก็จะไปสวรรคบางพรหมโลกบาง 

นิพพานบาง ถาบาปชวยในขณะที่ตายก็ไปสูอบายภูม ิคือ เกิดเปนสัตวนรกบาง เปรตบาง อสุรกาย

บาง สัตวเดรจัฉานบาง ฉะนัน้การที่ไมประมาทชีวิตของบรรดาทานพทุธบริษทัตั้งใจสรางความดี

คือ 

หนึง่ ทานมยั บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

สอง สลีมยั บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 

สาม ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 

ถาทกุคนมีบุญกิริยาพรอมทั้ง 3 ประการอยางนี ้ องคสมเดจ็พระชินศรีบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา บุคคลประเภทนี้จะไปสูทุคติไมได ทั้งนีเ้พราะอะไรโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ทานมัย การใหทาน แลวกาํลังใจยังออน การบําเพ็ญกศุลยังออน เฉพาะ ทานบารมี อยางนี้องค

สมเด็จพระชนิศรีตรัสวา เปนบันไดใหเกิดบนสวรรค การใหทานนี่ไปเกิดบนสวรรคได การรักษาศีล

ก็ไปเกิดบนสวรรคได การเจริญภาวนากไ็ปเกิดบนสวรรคได นี่จะพูดเฉพาะอยางออน 

ถากาํลังทานของบรรดาทานพุทธบริษัทมีความเข็มแข็งตัง้ใจใหทานโดยเฉพาะมีก็ต้ังใจให 

ไมมีก็คิดวาจะใหอยางนีถ้ือกาํลังใจตั้งอยูในฌานของ จาคานสุสติกรรมฐาน อยางนี้เกิดเปน

พรหม อยางบคุคลตั้งใจรักษาศีลจะเปนศีล 5 ก็ดี ศีล 8 ก็ดี กรรมบถ 10 ก็ตาม กจ็ิตใจมั่นคงอยู

ในศีล ระมัดระวงัศีลเปนปกติ อยางนี้ถือวามีฌานใน สลีานสุสติกรรมฐาน อยางนี้เกิดเปนพรหม

ได ก็เปนอันวาบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายที่มาทาํบุญในวันนี้เปนคนที่ไมประมาทในชวีติ 

คิดถึงความตายเปนปกต ิ คําวาปกติไมไดหมายความวาตองคิดถงึทกุวินาที แมจะนานๆ คร้ัง แต

วันหนึง่เคยคิดครั้งหนึง่กถ็ือวาเปนปกติ การคิดถึงความตายคือ มรณานุสสติกรรมฐาน 

ตอนี้ไปก็จะนาํเรื่องราวในพระสูตรที่บุคคลผูคิดถึงความตายและเปนอรหันตความมีวา 

เมื่อองคสมเดจ็พระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหมๆ  



เวลานั้น กาํลงัเสด็จประทับยับยั้งสาํราญอิริยาบถปรากฏวาอยูใน พระเวฬวุันมหาวิหาร องคศม

เด็จพระพิชิตมารทรงมพีระสาวกสองทาน นั่นคือ พระโมคคัลลาน แล พระสารีบุตร ความจริง 

เวฬวุันมหาวหิาร นี่ผิดกันไปนิดใชไหม อาจารยหงา เปนปาไผ ใน กรุงราชคฤห นะ กเ็ปนอนัวา

เวลาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลวสมเด็จพระ

ประทีปแกวทรงพระดําริวา ธรรมที่เราบรรลุนี้เปนของยากมากละเอียดลออสูงสุดมากยากที่บุคคล

จะบรรุลตามได ในตอนตนตามพระบาลีวาพระองคก็ทอใจไมอยากจะสอนคนอืน่เพราะมนัยาก

เหลือเกนิ เพราะเปนอรหันตองคแรก และอีกประการหนึง่ใน ปฐมสมโพธิ ทานบอกวา ทาว

สหัมบดีพรหม มาแสดงสญัลักษณใหปรากฏวา บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้มนัม ี4 ข้ัน 

หนึง่ อุคฆฏตัิญ ู บุคคลประเภทนี้มีปญญามีบารมีเต็มและมีปญญาสูงสงมากเพียงแค

แนะนาํแคหัวขอก็รูเร่ืองสามารถจะบรรลมุรรคผลได 

บุคคลประเภทที่สอง วิปจตัิญู มีบารมีเต็มแตปญญาทึบไปนิดหนอยบุคคลประเภทนี้ 

แนะนาํแคหัวขอไมรูเร่ืองกันแน ตองอธิบายขายความจงึจะเขาใจ ก็สามารถบรรลุมรรคผลได 

บุคคลในขั้นตอไปที่เรียกวา เนยยะ บุคคลประเภทนีย้ังไมมโีอกาสจะบรรลุมรรคผลใน

ตอนแรก แตวาการเทศนสอนครั้งแรกพอเขาใจในขอวัตรปฏิบัติ พอทําตามได แตกําลังใจยงัออน 

ตองสอนกนัซ้าํๆ ซากๆ มากๆ หนอย จงึจะบรรลุมรรคผล 

แตคนประเภทที่ส่ีคือ ปทปรมะ บุคคลประเภทนี้สอนเขาหูซายออกหูขวาไมรูเร่ืองเลย 

เทศนยังไงใหตายถงึคนเทศนตายไปแลวกย็ังไมบรรลุมรรคผล 

เปนอันวา พระองคสมเดจ็พระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสดับจากถอยคํา 

ทาวสหัมบดีพรหม แลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงดําริที่จะสอนคน ก็รวมความวา ถาบคุคลใด

รับคําสอนไดตถาคตก็จะสอน ถาบุคคลใดไมสามารถรับคําสอนไดก็ปลอยไปตามกฎของกรรมจึง

ไดทรงตําริตอไปวาจะทําอยางไรแลวเราจะสอนใครกอน 

ตอนนัน้องคสมเด็จพระชนิวรก็ทรงดําริวาอาจารยเราสอง คือ อาฬารดาบส และ อุทก

ดาบส ดาบสทั้งสองคนทานนี้เปนผูทรงสมาบัติ 8 บําเพ็ญบามมีามากไมยากแกการบรรลุมรรคผล 

องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาจะทรงเทศนสอนเพยีงแคยอๆ กจ็ะบรรลมุรรคผลทันที แลว

สมเด็จพระชนิศรีก็ทรงใชกาํลังทพิจักขุญาณวา เวลานี้อาจารยทัง้สองอยูที่ไหน ก็ทราบจาก

อารมณขององคสมเด็จพระจอมไตรวา เวลานี้อาจารยทัง้สองอยูที่ไหน ก็ทราบจากอารมณขององค

สมเด็จพระจอมไตรวา เวลานีท้านทัง้สองตายจากความเปนคนเสยีแลว กอนจะตายใชกําลงัอรูป

ฌานเปนกาํลงั เวลานี้ตายจากคนไปเกิดเปนอรูปพรหมอรูปพรหมนีไ่มมี อายตนะ ไมสามารถจะ

ฟงได ไมสามารถจะเห็นได องคสมเด็จพระจอมไตร จึงคิดวาทานอาจารยทัง้สองฉบิหายจากความ

ดีเสียแลว คําวาฉิบหายนี่เปนศัพทธรรมดาของพระพุทธศาสนา คือไมมีโอกาสไดรับความด ี



หลังจากนั้นองคสมเด็จพระชินศรีก็คิดตอไปวา มีบุคคลใดบางควรทีจ่ะไดรับการเทศนคร้ัง

แรก เพราะการเทศนคร้ังแรกมีความสําคญัมาก ทัง้นีเ้พราะอะไรเพราะคําสอนในทาํนองขององค

สมเด็จพระจอมไตรไมเคยมีมากอน ฉะนั้นคนฟงครั้งแรกตองเปนคนมีปญญาด ี มีความเขาใจดี 

มิฉะนัน้จะไมรูเร่ือง เปนคําสอนตางจากพราหมณ กดํ็าริไปเห็นวา ปญจวัคคีย ฤาษทีั้ง 5 คือ 

โกณทญัญะ วัปปะภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ถาทัง้ 5 คนทราบวาพระทศพลออกแสวงหา ภิ

เนษกรมณตางคนตางก็บวช ทีย่ังไมบวชกบ็วช ที่บวชแลวตางคนตางทราบขาววาองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาคลอดใหมๆ  มีพราหมณทั้ง 5 ไปพยากรณ วา ทานองคนี้เปนฆราวาสจะเปนพระ

เจาจักรพรรดิปกครองโลก แตถาหากวาถาบวชจะเปนศาสดาเอาในโลก แตในจํานวนหาองคนี้ก็

เปนพราหมณอยูองคหนึ่งในจํานวน 5 องคทีพ่ยากรณ คือ ทานโกณฑัญญะพราหมณ เปน

พราหมณทีห่นุมที่สุดในเวลานัน้ พราหมณ 4 องค เวลาพยากรณยกนิ้ว 2 นิว้วา เด็กชายคนนีถ้า

เปนฆราวาสจะเปนพระเจาจักรพรรดิปกครองโลก แตถาหากวา ถาเปนถาบวชจะเปนศาสดา 

ศาสดาแปลวาครู จะเปนครูชั้นดีที่สุดหรือครูเอกในโลก 

เมื่อทราบขาววาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกสูมหาภิเนษกรมณก็มาปฏบัิติองค

สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย เห็นวาการปฏิบัติของทั้ง 5 ทานนี่ดีและมโีอกาสจะบรรลุมรรคผล 

ฉะนัน้องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา จึงไดเสด็จไปเพื่อจะโปรด แตในระหวางทางพบ

อาชีวกคนหนึง่ ชื่อ  อุปกาชีวก อุปกาชวีก เดนิสวนทางมาเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจามี

ผิวพรรณสวยงามมาก มีการเยื้องกรายกดี็ มีการสํารวมดี จึงมีความรูสึกวา สมณะองคนี้เปนลูก

ศิษยของใคร จึงยกมือปองหนาถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา โภ ปุริสะ ดูกร บุรุษผูเจริญ ทาน

เปนสาวกของใคร องคสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา เราเปน สัพพัญู คําวา สัพพัญู แปลวา

เปนผูรูเอง ไมมีใครสอน ตาพราหมณ อุปกาชวีก ไมเชือ่สลัดหนาแลวก็หลกีไป 

หลังจากนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรก็เสด็จมา ปาอิสปิตนมฤคทายวัน ต้ังใจจะโปรด 

ปญจวัคคีย ฤาษทีั้ง 5 แตวา ปญจวัคคยี ฤาษีทัง้ 5 เห็นองคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาเสดจ็มา 

กอนที่จะจากกันเปนอยางนี ้ วาตามธรรมดาของพราหมณ จะตองปฏิบัติในการทรมานตนใหหนกั 

เพราะถือวาการทรมานตนเปนการบรรลุมรรคผล แตวาองคสมเด็จพระทศพลทรมานตนมามากยิง่

ยิ่งกวาพราหมณใดๆ แตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ไมไดบรรลุมรรคผลตอมาอาศยั

บารมีองคสมเด็จพระทศพลจะเปนพระพทุธเจาปญญาจงึเกิดขึ้น วาการปฏิบัติเพือ่มรรคผลนั้น

ไมใชการทรมานทางกายตองเปนทางใจ องคสมเด็จพระจอมไตรหนัเขาไปฉันภัตตาหารอีก แต

กอนนี้อดอาหาร พวกพราหมณ 5 คน เห็นปฏิบัติผิด พิธีของพราหมณคิดวาองค สิทธัตถุราช

กุมาร คือพระพุทธเจามักมากในอาหารจงึพากนัหลีกไป หนีไปเลย ปลอยใหอยูองคเดียว 

ก็รวมความวา ตามพระบาลีบอกวาเปนเพราเทวดาเขาดลใจ เพราะเวลาตอนหลังองค

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตองการความสงัด ถามกีารปฏิบัติกอนอารมณก็ไมเปนสุข ไมสงดั



จริง ฉะนัน้เมือ่พราหมณหนไีปแลว พระพุทธเจาก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค

สมเด็จพระพชิติมารทราบวา เขาทัง้หลายเหลานี้มาอยูที ่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณ

สี จึงเสด็จมาเยี่ยมจะมาเทศนโปรด 

พราหมณทัง้ 5 คนเหน็เขากน็ัดหมายกันวา เวลานี ้สิทธัตถะราชกุมาร คงไมมีใครปฏิบัติ 

มีความเหงา จึงมหาพวกเรา ตองการปฏิบัติพวกเราจงอยารับบาตร อยาลางเทา อยาทาํการ

ตอนรับ อยาปูผาปูอาสนะ รวมความปรึกษาวาทุกคนจะไมทําอะไรทั้งหมด แตวาเมื่อองคสมเด็จ

พระบรมสุคตเขามาถงึตางคนตางลมืเสียอกี บางคนก็ปูผา บางคนกล็างเทา บางคนก็รับบาตรวา

กันจิปาถะไป แตวาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรนั่งแลว เขาแสดงความไมเคารพ 

เวลานี้ก็เหมือนกนันะ เทวดาเขากถ็ือเหมอืนกนันะ อาจารยหงา นะอยางพรหมเทวดา ชือ่

อะไร รุกขเทวดาชื่ออะไรที่เขาปองกนับาน ไปถามชื่อเขาๆ ก็ถือวา ไมแสดงความเคารพในเขา

เหมือนกนั เขาถือวาทาํตนเสมอเขา ถาทางที่ถูกผูชายเขาเรียกพอปูไปเลยนะ ผูหญิงเรียกแมยาไป

เลย วันนี้เคยถามเทวดาเขาคือวามีบางคนๆ ถามวา พรหมเทวดาบานฉันชื่ออะไร รุกขเทวดาที่บาน

ฉันชื่ออะไรอากาศเทวดาที่บานฉนัชื่ออะไร พอไปถามทานเขาทานบอกอยาใหเรียกชื่อเลยถา

เรียกชื่อผมถือวาตีตนเสมอผม ผมไมชวยเหลือ นี่จี้ตรงนะ ถาเรยีกพอปูแมยาอันนี้เขาชวยเหลือ ถอื

แสดงความเคารพ 

เวลานั้นก็เชนเดียวกนัคนเขาเรียกชื่อกนั ถือวาตีตนเสมอกัน ในเมื่อเขายังไมแสดงความ

เคารพอยางนัน้ องคสมเด็จพระภควันตกต็รัสวา ทานทัง้หลายเวลานี้เราบรรลุอภิเษกสัมมาสมัโพธิ

ญาณแลว ทานเคยฟงไหมวา สมยักอนเราเคยพูดคํานี้บางไหม ทานทั้ง 5 ฟงแลวก็จาํไดวา 

สมัยกอนพระพุทธเจาทรงทรมานพระวรกายมาสิ้นเวลา 6 ป ถอยคาํอยางนี้องคสมเด็จพระชนิศรี

ไมเคยตรัส วนันีพู้ดอยางนีค้งจะบรรุลมรรคผลแนแลว หลังจากนั้นจงึตั้งใจฟงธรรมขององคสมเดจ็

พระประทีปแกว 

พระพทุธเจาทรงเทศนเวลานัน้ ทรงเทศน ธัมมจกัร เพราะพวกนี้เปนคณาจารยตองเทศน

ยาว เมื่อเทศนจบปรากฏวา ทานโกณฑัญญะพราหมณ เปนหัวหนาคณะบรรลุพระโสดาบัน องค

สมเด็จพระภควันตก็ดีใจมาก จึงทรงเปลงพระวาจาวา อัญญาสิ วตะ โภ โกณฑญัโญ อัญญาสิ 

วตะโภ โกณฑัญโญ ซึ่งแปลเปนใจความวา โกณฑญัญะ รูแลวหนอ โกณฑญัญะ รูแลวหนอ 

ฉะนัน้ ทานโกณฑัญญะ จึงมนีามตอทายวา อัญญาโกณฑัญญะ เหมือน อัญญาโกณฑัญญะ 

ไหม 

หลังจากนั้นมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็เทศนเล็กๆ นอยๆ ที่ภาษาบาลีเรียกวา 

ปกิณกะ อีก 7 วันทั้งหมดนั้น ก็บรรลุมรรคผล เปนพระอรหันตทั้งหมด จงึสงไปประกาศพระ

ศาสนา 



หลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจากเ็ดินมาเรื่อยๆ ขอเลาลัดไปเลยสถานที ่2 แหงไม

แวะไปเลยนะ เขาไปถึง เมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสาร จึงนําอํามาตยขาราชบริพารมาเฝา 

แลวอาราธนาองคสมเด็จพระพุทธเจาใหทรงประทับอยูทีพ่ระราชอุทยาน 

ในตอนนัน้ปรากฏวามีมานพ 2 คน ตอนหลงัชื่อวา โมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร 

ตอนตนชื่ออะไรก็ชางเถอะนะ เอาตอนหลงัจํางายๆ วา โมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร เปนลกู

ของมหาเศรษฐีทั้งสองคน คนหนึ่งมีคนใชหารอยคนและมีรถเปนพาหนะ อีกคนหนึง่มีคนใชหารอย 

แตมีมาเปนพาหนะ ทัง้สองคนนี้เปนเพื่อนกนั ถึงเวลามีมหรสพกลางปเปนงานใหญประจําบาน ก็

ไปประชุมที่นัน้ ไปพรอมกนั เวลามหรสพแสดงชอบใจก็ใหรางวัล ถึงเวลาเศราโศกก็สลดใจ แตวา

วันนั้นเปนวันสุดทายชวีิตฆราวาสของทานทัง้สอง เวลาที่ดูมหรสพทัง้สององคเงียบสงัด เวลาสนุก

ก็ไมเฮไมฮา ไมใหรางวัล เวลาเขาแสดงความเศราโศกเสียใจก็เฉยๆ พอมหรสพเลกิแลว ทานโมค

คัลลาน ก็ถามทาน สารีบุตร ขอเรียกชื่อตรงๆ ตามนีน้ะวา สารีปุตตะ ดูกร สารบุีตร ทําไมทาน

จึงเฉยๆ วนันี ้ พระสารีบุตร ก็ถามวา แลวทานละทาํไมเฉยไปเหมือนกนั ตางคนตางซึม ทั้งสอง

ทานกพ็ูดมาพรอมกันบอกวา เรามีความรูสึกตามนี้ วาคนที่แสดงมหรสพทัง้หมดนี่อายุไมเกนิรอยป 

เขาก็ตาย และคนที่ดูมหรสพทัง้หมดนี่กเ็หมือนกัน อายุไมเกินรอยปก็ตาย แถมเราทัง้สองนี้อยาง

มากไมเกินรอยปก็ตายเหมอืนกนั ที่เราเฉยเพราะความสลดใจอยางนี้ ถาเราจะมวัเพลิดเพลินชวีติ

อยางนี้ ไมชาความตายเขามาถงึตายแลวไปอยูที่ไหน เราก็ไมทราบ 

ทั้งสองคนจงึไดหารือกนัวา ตามธรรมดานตี่เปนคนทีม่ีปญญานะ ฟงใหดีนะทานทัง้สอง

คนนี่มีปญญาและมีบารมีมคีวามรูสึกวา ในโลกนี้ทกุสิ่งทุกอยางมันเปนของคูกนั โลกที่มีผูชาย มนั

ก็ตองมีผูหญงิ โลกทีม่ีผูหญงิ มนักต็องมีผูชายโลกที่มีความมืดมา ความสวางทีเ่ปนของคูกันก็ตอง

มี โลกที่มีความสุขก็ตองมคีวามทุกข ทีน่ี้ความเกิดมีข้ึน ความตายมันก็ตองมี แตวาตามธรรมดา

โลกที่มธีรรมใหเกิด มีความเกิดขึ้น มีความตายมีจริงแหละ แตทวาธรรมที่ทาํใหบุคคลไมตายก็ตอง

มีในโลกนี้เหมอืนกนั พวกเราจะพอกันแสวงหาธรรมที่ทาํใหคนไมตายกันเถอะ 

ในที่สุดทั้งสองคนก็แบงคนใชคนละครึ่งใหกลับบาน ไปแจงขาวกับทางบานวาทัง้สองคน

ไมเขาบานแลว ไปหาธรรมที่ไมตาย ออกจากนัน้ไปไมนานนกั ไมไกลก็เจอะสาํนกัของ สัญชยั

ปริพาชก สาํนักสัญชัยปรพิาชก ก็หางจากสํานักพระพุทธเจาไมไกลนัก ต้ังอยูใกลๆ กนั ไปถึง 

สํานกัสัญชัยปริพาชก ก็ไปถามธรรมที่ไมตาย สัญชัยปริพาชก วาที่นี่สอนใหคนไมตาย ทานทัง้

สองมีบริวารคนละ 250 ก็เปน 500 คน ก็ศึกษาในสํานักของ สัญชยัปริพาชก ไมชาไมนานนกัไมกี่

วันกจ็บหลักสตูร ก็ถามอาจารยวาหลกัสูตรของอาจารยมีเทานีห้รือ สญัชัยปริพาชก ตอนวาแคนี้

ก็จบเสร็จ เมื่อบอกวาจบแลวก็ใหเปนครูสอนคนอืน่ตอไป 



ทานทัง้สองกม็านัง่คิดวา ไอธรรมที่เราเรยีนมานีม่ันเปนธรรมเพื่อความตายยังไมพนความ

ตาย เราจะไมหยุดยัง้แคนี้ จะแสวงหาตอไป จะไมอยูเฉยๆ ทําใจนิ่งๆ ไมทุรนทุราย จึงนัดหมายทัง้

สองคนวา ถาบุคคลใดพบธรรมที่ไมตายเมื่อไรตองบอกกันนะ 

เมื่อสัญญากนัแลวตอมาวนัหนึง่สาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว สาวกรุนแรกคือ 

พระอัสสชิ หนึ่งใน ปญจวคัคีย ฤาษทีั้ง 5 เปนพระอรหันตแลว ก็ไปบิณฑบาตใน กรุงราชคฤห 

วันนั้น พระสารีบุตร ออกจากสํานักพอดจีะเขาไปใน กรุงราชคฤห เห็น พระอัสสชิ เดินมา ลีลา

เยื้องกรายของทานดีมาก มีการสํารวมดมีากจงึคิดวาพระองคนี้ตองมีธรรมเปนเครือ่งไมตาย ทาน

เปนสาวกของใครธรรมที่ทานปฏิบัติเปนอยางไร เราจะถามเวลานีก้็แสดงวาเปนคนไมมีมารยาท

เปนการไมสมควรเพราะวาทานกาํลังจะไปบิณฑบาต ก็เลยคอยคอยเมื่อเวลาทีท่านกลับจาก

บิณฑบาต 

เมื่อ ทานอัสสชิ ออกจากเมืองแลว จะกลับพระวหิาร ทาน พระสารีบุตร กเขาไปยกมือ

ไหวทาน กลาววาจาวา โภ ปุริสะ บุรุษผูเจริญ เวลานั้นเขาไมรูจักพระ พระเพิง่มี ถามวา พระคณุ

เจาบรรลุธรรม ธรรมที่บรรลุแลวชื่ออะไรทานเปนสาวกของใครของใจคําสอนของใคร พระอัสสชิ 

มองดูปบเดียวทานเปนพระอรหันตทานก็ทราบ แตความจริงพระอรหันตทัง้หมดนี่ทานมีความ

เขาใจดี แตวาจะพุดหรือไมพูด ควรพูดกพ็ูด ไมควรพดูก็ไมพูด บางทกี็แกลงทําโงสงเดชไป นี่

เยอะแยะ พระอรหันตตองทาํอยางนัน้ 

ทานมองดู พระสารีบุตร ปบเดียวทานก็ทราบวา ปริพาชกคนนี้เปนคนฉลาดมาก จึงคิด

ในใจวา เราไมควรจะกลาวธรรมยาวๆ จงึบอกวา ธรรมที่เรามีอยูเปนธรรมเล็กนอย เราชอบใจธรรม

ของพระสมณโคดม ซึ่งเปนศาสดาของเรา แตเราไมสามารถจะแสดงธรรมยาวได จะกลาวโดยยอๆ 

แหละได 

พระสารีบุตร วาไมเปนไร ไมตองกลาวยาว เอาแคยอๆ ตองการสั้นๆ ทาน พระอัสสชิ ก็

กลาววา พระองคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจากลาวอยางนี้วา เย ธมัมา เหตุ เตสงั เหตุง ตถาต

โต เตสัญจะ โย นิ โรโธจะ เอวัง วาที มหาสมโณ ตาหงา ไปแปลเองนะ จงึแปลเปนใจความ

วา ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระพทุธเจาตรัสเหตุของธรรมนัน้ และความดับของธรรมนั้น 

สมเด็จพระสมณะตรัสอยางนี้ พอฟงเพยีงเทานี้จบ พระสารีบุตร เปนพระโสดาบันทนัทีนี่บารมี

เต็ม 

ก็กลาวถาม พระอัสสชิ วาพระศาสดาของเราอยูทีไหน พระอัสสช ิ ก็บอกวาอยูที่ พระ

เวฬวุัน พระสารีบุตร ก็บอกวาทานไปกอน พระคุณเจาไปกอนขอรับผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึง่

เดี๋ยวตองไปชวนเพื่อนกอน พระอัสสชิ กไ็ปแลว 

พระอัสสชิ ไปแลว พระสารีบุตร ก็เขาสํานัก หนาตาก็แจมใส พระโมคคัลลาน เห็นเขา

ถามวา สารบุีตร ขอกลาวชื่อสุดทายนะ วา สารีบุตร ไปไดธรรมที่ไมตายแลวหรือ โมกขธรรม 



สารีบุตร ก็บอกวา ไดแลว ทานก็เลยถามวา ธรรมที่ไมตายเปนถอยคําอยางไร เย ธัมมา เหตุ 

ปพพวา เตสงั เหตุง ตถาคโต เตสัญจะโย นิดรโธจะ เอวัง วาท ีมหาสมโณ พอฟงเพียงเทานี้ 

พระโมคคัลลาน ก็บรรลุมรรคผล 

ตอไปนี้ทั้งสองคนก็ไปชวนลูกศิษยลูกหา แลวกพ็อกนัไปลา สัญชยัปริพาชก ใหไปหา

พระพทุธเจา สัญชัย บอกวาฉนัก็เปนคณาจารยบอก ฉันไมไป สญัชัย ก็ถามวา คนในโลกนีค้น

ลาดมากหรือคนโงมาก พระสารีบุตร กบ็อกวา เวลาในโลกนี้คนโงมาก คนฉลาดนอย สัญชัย ก็

เลยบอกวาถางั้นคนฉลาดไปอยูกับ พระสมณโคดม คนโงจงอยูกบัเรา เขาไมยอมไป ในที่สุดทาน

ทั้งสองไป 

ขณะที่พระทั้งสองไป ยงัไมทันถึง พระเวฬุวัน เวลานัน้สมเด็จพระภควันตกาํลังเทศนอยู 

สมเด็จพระบรมครูจึงตรัสกับบรรดาพระทัง้หลายวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวลานี้อัครสาวก

ซายขวาของเรากําลงัมา ยงัไมถึงนะ เปนอนัวาพระพุทธเจาทราบกอนเมื่อเขาไป 

แลวองคสมเดจ็พระชินวรกท็รงเทศนโปรด ปรากฏวาเทศนจบ ลูกศษิยทัง้หารอยคนของ

สองทาน สองรอยหาสอบคนเปนพระอรหนัต อีกสองรอยหาสบิคนไมไดอะไรกลับไปอยูกับ สัญชัย

ปริพาชก แต พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร ยงัไมไดอะไร พระโมคคัลลาน ปฏิบัติไปอีก 7 

วัน ไออรหันต พระสารีบุตร ปฏิบัติไปอีก 15 วันไดอรหนัต 

เอาละ บรรดาทานพทุธบริษทัทกุทาน เมื่อทานไดอรหันตกันสองคนแลวลูกศิษยไดอรหันต

ทั้งสองรอยหาสิบคน เปนอันวา เวลาหมดพอดี ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงแคนี้ 

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธษิฐาน อางคณุพระศรีรัตนตรัย มี

พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทัง้สามประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธ

บริษัททกุทานมีแตความสุขสวัสด์ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 

ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทกุทานปรารถนาสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความ

ปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีง

เทานี้ เอวัง กม็ีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง ทานบารม ี
แสดงเมื่อ 

วันศกุรที่ 29 กันยายน 2532 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

ปุญญัง โจเรห ิทหูวนั ติตี 

ณ โอกาสบดันี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องอานุภาพของบุญเพือ่เปน

เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพญ็

กุศลประจําปกษ คือวนัสิน้เดอืน 10 วนัสารทวนันี้ ความจริงวนันีเ้ปนสําคัญวันหนึ่งของบรรดาทาน

พุทธศาสนกิชนทัง้หลาย ซึง่ทางโบราณคิดกันวา วันสารทเปนวนัที ่ พระยายม ปลอยผีใหมา

โมทนามหากศุล ที่บรรดาทานพทุธศาสนิกชนพากนับาํเพ็ญกุศลในวันนี้ แลวอทุศิสวนกุศลไปให

ฉะนัน้ประเพณีของคนไทยทุกภาคจงึมีการทําบุญวันสารทเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิง่เขาก็มี

ขนมกระยาสารทเปนสญัลักษณ 

แตความจริงบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายการบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทจะ

เปนวนัใดก็ดี จะเปนวันนี้กดี็ จะเปนวันอืน่ก็ดี อานิสงสบุญราศีที่ทานทํา ถาทานทั้งหลายอทุิศสวน

กุศลไปใหแกผูตาย แตวาทานผูตายรับโมทนาเมื่อไรก็มคีวามสุขเมื่อนัน้ 

แตวันนีก้็ถือวาเปนวันสาํคญัเปนพิเศษอกีวันหนึ่งนั่นคอื สมเด็จพระสังฆราช ไดมีพระ

บัญชาให มหาเถรสมาคม สงขาวมาถงึวดัทั้งหลายตัง้แตป พ.ศ. 2528 วากัณฑเทศนวนัสารททกุ

ป ใหนอมนาํกัณฑเทศนอันนัน้ไปเปนทนุการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่นักเรียนชั้น

ประถม ถาวดัไหนมีโรงเรียนประถมคอยไปเปนของโรงเรียนวัดนั้น ถาวัดไหนไมมโีรงเรียนประถม

อยูดวยก็ใหชวย ก็ใหสงสตางคไปชวยตั้งทุนไวเพื่อนักเรียนประถมวัดที่อยูใกลเคียง ตอนนี้วัดของ

เรามีทัง้ทนุมทีัง้โรงเรียนประถมและมัธยม แตความจริงเขาตั้งกฎตั้งเกณฑไว ถานักเรียนประถมตั้ง

ทุนเทานี่เทานี ้คือต้ังทนุไวอยางต่าํสามพนับาทถงึหมื่นหาพันบาทนักเรียนมัธยมตั้งทุนหาหมืน่บาท

ข้ึนไปเปนทุนสําหรับนักเรียน สําหรับนกัเรียนชัน้อุดมคือ มหาวิทยาลัยเขาตั้งทนุสูงไปกววานัน้

ไมไดจํามา 

รวมความวากณัฑเทศนวนันีห้รือการทีบ่รรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายบําเพ็ญกุศลในวนันี ้

เมื่ออาตมามาถึงใหมๆ ก็ดี ญาติโยมทัง้หลายไดใสขัน ถาเงินจํานวนนัน้ไมจํากัดประเภท ไม

กอสรางนั่น ไมกอสรางนี ่ กถ็ือวาเปนเงนิทนุของนักเรียนและเงนิติดกัณฑเทศนก็เปนเงนิทนุ

นักเรียนเหมือนกนั 

ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายบางทานจะคิดวา เงินเขาตั้งใจทาํบุญเพื่อพระ ทาน

นําเอาไปสงเคราะหนักเรียน กุศลอาจจะตก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะนกัเรียนไมใชพระ ก็ขอแจงกบั



บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายโปรดไดทราบวาเงนิกัณฑเทศนทานตั้งใจบูชาธรรม คือธรรมะ คือ

เทศนอยางนี้อานิสงสในการบูชาธรรมขั้นตนไดแลว ไดคร้ังแรก และทีบ่รรดาทานพทุธบริษทัไปใส

ขันใหอาตมาอยางนัน้ทานตั้งใจก็เปนการสงเคราะหพระสงฆในพระศาสนา อานิสงสก็ไดแลวตอไป

ถาพระนาํไปสงเคราะหนกัเรยีนในดานการศึกษา เร่ืองสงเคราะหนี่เขาไมใชทุน เขาใหไมใชเงนิตน 

ใหใชเฉพาะดอกเบี้ย ก็เปนอันวา เปนการสงเสริมการศกึษาเปนธรรมทานไดอีกสวนหนึ่งหาก คือ

วาทานไดอานสิงส 2 ข้ัน ข้ันหนึ่งอานิสงสถวายพระดวย อานิสงสธรรมทานดวยและก็ชวย

การศึกษาของนักเรียน 

แตวาทีว่ัดเรานี่มีทัง้โรงเรียนประถมและมธัยม โดยเฉพาะอยางยิง่นักเรียนชัน้ประถม ขอ

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทดานนี้โปรดทราบวา โรงเรยีนชั้นประถมนีท่ี่วัดนี้สงเคราะหมานาน ทาํ

มาทกุป โดยเฉพาะอยางยิง่ทุกปก็แจกเครื่องแบบนักเรยีนปละ 1 ชุด บางปมเีงนิมากให 2 ชุด 

แมแตวาหนังสือเรียนทีเ่ด็กเรียนทัง้หมด ที่โรงเรียนมีไวใหขอยืมนี ่ ทางวัดซื้อให ปนี้ก็จัดซื้อใหทั้ง

เสื้อผาและหนงัสือเรียน รวมเงินทั้งหมดเกาหมืน่นี่พนัสองรอยบาทเศษ นี่เฉพาะนกัเรยีนชัน้ประถม

นะ นักเรยีนมธัยมไมหวงละ เปนของวัดรอยเปอรเซ็นต 

รวมความวา ทัง้หมดนีก้เ็ปนบุญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัทและเงนิที่จายไปที่กลาว

แลวเมื่อกีน้ี้เปน เงนิทองทุนสงเคราะห เปน เงนิกองทุนสงเคราะหบุคคลที่ยากไวในถิ่น

ทุรกันดาร ทาน หมอลดัดา จารุวสัตร สงมาใหทานบอกมีเงนิจํานวนนี้สองแสนหาหมืน่บาท

เศษ ทานก็เลยทราบวาทางวัดจายไปเกาหมื่นสีพ่นัเศษ ทานเลยจายมาหนึง่แสนบาทสวนที่เหลือก็

ยังสะสมไวสงเคราะหในปตอไป เพราะชวยทุกป เปนอนัวาโรงเรียนของ วัดทาซุง โรงเรียนประถม 

จริงๆ แลว เครื่องแบบมีจากวัดใหปละ 1 ชุด ในปกอนๆ นะให 2 ชุดปนี้ให 1 ชุด เพราะเงินเครียด

เกินไป 

แลวประการที ่ 2 หนงัสือเรียนไมตองซื้อ เพราะวัดให ถาบังเอิญวัดไดอะไรมา เชน ทุเรียน

บาง มังคุดบาง ลําไยบาง เปนตน ไดมามากเขาสงมาจากจนัทบุรี ก็สงไปใหสงเคราะหนักเรียนเปน

หลัวๆ รวมความวาโรงเรียนนี้รับอุปการะจากวัดมามาก 

ทีนี้ตอนี้ไปจะเทศนตอบรรดาพทุธบริษทัใหทราบวา ปุญญงั โจเรห ิ ทูหรงั ทานแปลวา 

บุญนะโจรนําไปไดยาก หมายถงึวา บุญกุศลที่บรรดาทานพทุธศาสนิกชนทาํแลว มันไมสลายตัว 

มันเปนการสั่งสมตัวเอง ทีพ่ระพทุธเจาทานบอกวาบาํเพ็ญบารมีใหเต็ม นั่นก็หมายความ บุญ

บารมีที่เราทาํแลวทุกชาตินัน่ไมไปไหนไดแลวก็แลวกนัไป ไมสูญหายไปไหน ชาตนิีท้าํไดเทานี้ ชาติ

หนาทาํตอไป เขาสัง่สมกนัมาชาตนิี้อีกชาติตอไปก็ส่ังสมกันไป จนกวาบารมีจะเตม็ รวมความวา 

บุญเราทําสะสมตัว โจรนาํไปไมได โจรคือความชั่วนาํไปไมได ตอนี้ไปพระเทศนธรรมกนัยาวๆ 

นานๆ ก็เกรงวาบรรดาทานพทุธบริษทัจะรําคาญ ความจริงธรรมเปนของดี นานๆ กเ็กรงวาบรรดา

ทานพทุธบริษทัจะรําคาญ ความจรงิธรรมเปนของดี ถาฟงนานๆ ก็งวงนอนเหมือนกัน แตพอเลา



ความเปนมาของพระสูตรสูกนัฟงจะดีกวาเพลินดี แตวาถาฟงไปแลว ก็จําไปดวย ดูแนวปฏิบัติใน

พระสูตรจะมีผลดีตามทานถาปฏิบัติตาม ความมวีา 

มหาเศรษฐีใหญในสมัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระ

ชนมอยูเวลานัน้เปนมหาเศรษฐีใหญซึ่งไมมีมหาเศรษฐีคนใดรวยเทากคื็อตระกูลของ นางวิสาขา 

ตระกูอ่ืนๆ เขานับเงินกันเปนโกฏิๆ ตระกลูนี้มี 80 โกฏ ิตระกูลนี้มี 160 โกฏิ ตระกูลนี้มี 200 โกฏิ 

เปนตน เขานบัโกฏิกันได แตวาตระกูลนีน้ับเปนเหรียญเปนโกฏิไมได ถาจะใชอะไรกันตามธรรมดา 

ๆ ก็ใชกันไปถาจะใหกนัมากๆ เขากก็องเปนเลาเกวยีน ไมใชนับเหรียญเปนโกฏิอัน นับเปนเลม

เกวียน 

ตัวอยางอยางเมื่อ นางวสิาขา แตงงาน พอก็บอกกับลูกสาวบอกวา เจาจะตองไปอยูใน

สํานักของสามีทรัพยสินทั้งหลายเหลานีม้มีากเปนสมบติัของเจาทัง้หมดเพราะพอมลูีกสาวคนเดียว 

แตทวาขณะทีไ่ปบานของสามี เอาของไปใชชั่วคราวกอนถาหมดเมื่อไรมาเบิกได ไมจาํกัด ของทีน่ํา

ใหไปใชเปนชัว่คราวก็คือวา ทองคาํหารอยเลาเกวียน ไมใชหนึง่เลมเกวียนนะ ของเรามีสรอยเสน

เดียวก็มากแลว ของทานสงทองคําแทงไปจริงๆ หารอยเลมเกวยีน ภาชนะคือพวกของใช ทองคํา

หารอยเลมเกวียน เงินหารอยเลมเกวยีน แลวก็ทองแดงหารอยเลมเกวยีน เปนตนรวมความวา

เศรษฐีคณะนี้ เปนเศรษฐทีี่มคีวามร่ํารวยมาก 

และโดยเฉพาะอยางยิง่ นางวสิาขา ก็เปนบุคคลที่มปีญญาเลิศ ไอที่เขารวยมานี่เพราะ

การใหทาน ที่เขามีปญญาเลิศเพราะเปนการบําเพ็ญบารมีในดานธรรมทานเสียเยอะ สงเคราะห

นักเรียนเปนตน ความเดิมความร่ํารวยกม็ ีนัน่หมายความวา บุญที่ไมสลายตัวคือ โจรนําไปไมได 

ตอนตนของตระกูลคนนีจ้ริงๆ คือ เมณฑกเศรษฐ ีซึ่งเปนปู ทานเมณฑกเศรษฐี เปนตน

ตระกูลแหงความร่ํารวย ขอความกม็ีอยูวา ถอยหลังไปในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองค

กอนๆ แตวาเวลานั้นองคสมเด็จพระชนิวรทานปรินิพพานไปแลว แตทวาสาวกขององคสมเด็จพระ

ประทีปแกวคอื พระสงฆยังมีอยูแบบสมัยนี้ ก็มีอยูวัดๆ หนึง่ในที่ๆ หนึง่ที่เขากําลงัจะสรางวัด วัดนะ

ความจริงนะมอียูแลว แตวัดมันทรุดโทรมเขาก็พากนับูรณะวัด สรางวดัใหมันดีข้ึน ก็มีสองสามีตา

ยายบานอยูติดวัด แตมีความจนมากไมสามารถจะไปทําบุญที่วัดได วันพระธรรมดาก็ไปไมได วัน

อ่ืนก็ไปไมไดเพราะอะไร ไมใชเพราะความเปนคนขี้เหนียวแตความจริงก็ไปไมได วันอืน่ก็ไปไมได

เพราะอะไร ไมใชเพราะความเปนคนขี้เหนียวแตความจริงทานเปนคนจนมาก ตองหาเชากนิค่ํา ถา

วันไหนไมไดหา วนันี้ไมไดหาพรุงนี้อดก็มคีวามจาํเปนกไ็ปทําบุญกับเขาไมได เขาสรางวัดขางบาน

ทานกท็ราบจติใจทั้งสองคนก็อยากจะไปชวยเขา ไมมทีรัพยไมมีสินกอ็ยากจะชวยแรงงาน กไ็ปไม

ไดอีกเพราะวาถาไปก็ไมไดหากิน ไมไดหาวันนี้พรุงนี้ไมมีกิน ก็จาํเปน 

ตอมาในขั้นสดุทายในวัดนัน้ก็สรางเสร็จทุกอยางเหลือแตสวม ในเมื่อเหลือแตสวมเขาทาํ

สวมก็ไปชวยไมได เขาขุดหลุมสวมเพื่อใหพระถายลงไปในหลุม ก็ไปชวยไมไดอีก จนใจ แตทวาเมือ่



เห็นเขาขุดสวมเสร็จ อยูมาในคืนหนึ่งทานทั้งสองกนิขาวกนิปลาเสร็จในตอนเยน็ พอตอนค่ํากน็ั่ง

ปรึกษากนั ทานตาปรกึษากะทานยาย บอกวา ยาย เราเปนคนไรบุญจริงๆ ชาติกอนคงใหทานไว

นอย ทําบุญไวนอยจึงเปนคนจน จนก็แสนจนมาก ขนาดเราแกแลวก็ตองทาํ ไมทาํมันไมมีกนิ ไม

ทําวันนี่พรุงนี้ไมมีกิน แลวเวลานี้เขาสรางวัดติดกับบานเรา เราก็ไมมีโอกาสจะไปทําบุญ วนันี้

ปรากฏวาเปนวัดสุดทายของการสรางวัด เขาสรางสวมแลวขุดหลุมสวมเสร็จ เราสองคนกน็าจะไป

ทําบุญรวมกับเขา กลางวันกไ็ปไมไดกลางคืนเขาก็ไมมงีานทํา ทาํอยางไร 

ทานยายก็บอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน เรามีทองคําอยูแผนหนึ่งบางเทาปกร้ิน ก็รวมความ

บาลีเขียนอยางนัน้ ถาสนันษิฐานในปจจบัุนกห็มายถงึทองคําเปลว เรามีทองคําอยูแผนหนึ่ง แต

บางเทาปกร้ิน เอาอยางนี้แลวกันเราไปปดทองคํากนหลุมสวม เปนการบูชาพระรัตนตรัย คือ บูชา

พระพทุธเจา บูชาพระธรรม บูชาพระอริยสงฆ ทั้งสองคนก็ตกลงตามนั้น 

เมื่อตกลงกนัเสร็จ อาบน้ําอาบทาดีแลวก็ไปวัดในเวลากลางคืน ต้ังใจบูชาพระรตันตรัย

ดวยความเคารพวา ขาพเจาสองคนตายายเปนคนยากจนเข็ญใจอยากจะทาํบุญก็ทําไมไดเพรามี

ความจาํเปนบงัคับ แตขอบูชาพระรัตนตรยัดวยทองคําแผนบางเทาปกร้ินปดกนสวม เมื่อพระถาย

ลงสวมนีท่ับทองคํา พอทําเทานั้นเสร็จ กลับมาบาน เปนอันวา คนเกดิแลวก็ตาย ในที่สุดวาระเขา

มาถงึทานก็ตายคนไมตายไมมี เมื่อตายจากความเปนคน เพราะอาศัยเปนคนทีม่ีศรัทธาแตไมมี

โอกาสจะไปทาํ 

อยางกับมีศรัทธาอยากจะใสบาตร ในกรรมฐานทานกลาววา เปน จาคานุสสติกรรมฐาน 

อยาลืมนะ อนุสสตินี่มนัเปนงาย อยากจะถวายภัตตาหารกับพระ อยากใสบาตรตอนเชา อยากใส

บาตรวันทําบญุ อันนี้เปน จาคานสุสติ ถือวากําลงัใจเปนฌานใน จาคานุสสติ มคีวามเคารพใน

พระพทุธเจา ในพทุธรปูองคโดยองคหนึ่งเปน พุทธานสุสติ การอยากจะฟงเทศนกับเขาแตไมมี

โอกาสฟงเปน ธัมมานุสสติ การอยากจะไปสงเคราะหพระสงฆแตโอกาสจะไปไมมเีปน สังฆานสุ
สติ 

รวมความวาทานทั้งสองนีม่อีนุสสติครบหลายอยาง แตอาศัยที่มีความจนไปไมได แต

อานิสงสนี่มนัเกิดการนกึจะใหทานเปน จาคานุสสติ นี่ อานิสงสกม็ากนึกถงึพระพุทธเจา พระ

ธรรม พระอรยิสงฆ อานิสงสก็มาก ตอมาในภายหลังไดมีโอกาสถวายทานคือบูชาทานดวยทองคาํ 

อานิสงสใหญ รวมความวาอาศัยกําลงัใจ ไมมีทุน ไมมีแรงกายจะทาํ แตวาบุญมนัก็เกิด บุญมนั

เกิดที่ใจ นีพ่ระพุทธเจาทานกลาววา เจตนาหัง ภกิขเว ปุญญัง วทามิ ทานกลาวกับ พระโมค

คัลลาน ทานกลาววา โมคคัลลาน การตั้งใจนะคือตัวบุญ บุญอยูทีใ่จแทๆ ถาเราใหโดยไมมีการ

ต้ังใจ ไมมีความเคารพ ผลของทานไดเหมือนกนั แตเปน ทาสทาน ตอนนี้เขาไมมีโอกาสจะให แต

คิดจะให ก็เปน จาคานสุสติกรรมฐาน ใหญมาก 



สองตายายตายจากความเปนคน ก็ไปเกดิบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก ทานตาเปน

เทวดา ทานยายเปนนางฟา ก็ตองมาอยูดวยกันอกี เพราะไอทองคําแผนเดยีวและเจตนาดี 

หลังจากนั้นมาเกิดในชาติใหม อยาลืมวาทองคําบางเทาปกร้ินอานสิงสทีท่านไดเมื่อสมัยกลับมา

เกิดเปนคนครั้งใหม คือเปนมหาเศรษฐี ทานเปนมหาเศรษฐีใหญคนหนึง่จํานวนมหาเศรษฐี

ทั้งหลาย 

และในกาลตอมา ในเมืองนัน้มฝีนแลงขาวยากหมากแพง ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลถงึ 

3 ป ทานมหาเศรษฐีทานนีเ้วลาที่ไดขาวนามาก เวลาที่ไดขาวมาแลวทานก็พยายามเก็บไวกินเพื่อ

วันปหนา ปหนาทัง้ปเกบ็ไวกินเองดวย เก็บไวเปนการใหทานดัวย ชาตินีท้านใหทานหนัก ใคร

ยากจนเข็ญใจก็มา ถามีขาวเก็บไวไมมีขาวกนิใหขาว ไมมีกับกนิใหกับ ตามงบประมาณทีท่าน

ต้ังใจ พอรุงขึน้ปใหมทวาบงัเอิญฝนไมตก ฝนแลง ฝนไมตกตองตาฤดูกาล จะมขีาวกนิและจะมี

ขาวใหทานอีกปหนึง่ นี่สํารองไวดวย รวมความวามาปหนึง่ทานเก็บทานเตรียมไวเพื่อปนีห้นึง่ป ทั้ง

ขาวกนิเองทั้งใหทาน แลวก็สํารองไวปหนาอีกหนึ่งป 

แตคราวนี้ปรากฏวามนัเปนพิเศษ ไอความแลงมนัแลงจริงๆ ถงึสามปมันไมแลงปเดียว 

เปนอันวาในเมื่อปนั้นผานไป งบประมาณในการแจกจายการใหทานปนัน้ผานไป ของปหนาอยู

บริบูรณ พอรุงขึ้นอีกปหนึง่ก็ปรากฏมนัแลงใหมก็ยงัไมอด ทานก็มกีิน คนทีม่าขอก็มีกิน ให

ตามปกต ิ

พอตอมาอีกปหนึง่แลวใหม ตอนนีม้ันหมดทุน ขาวทีสํ่าหรับมกีินมนัก็เร่ิมหมด จะหมด 

ขาวสําหรับใหทานกห็มดไปแลว ใครมาขอก็ไมมีทางจะให ตัวทานเองทานจะกินเขาไปก็แสน

ลําบาก ในที่สุดมันอดอยากกัน ขาวหมดไมมีทางจะไดกิน ตอไปในเมือ่มีเหลือแตนอย ขาทาสหญิง

ชายนับรอยทีม่ีอยูในบาน ทานมหาเศรษฐีไดกะเกณฑใหหมดทุกคนใหเปนอิสระได เลิกความเปน

ทาสกนั ไมตองชําระหนี้ไมตองชําระสนิอีก ใครจะไปไหนไดก็ไปตามชอบใจ ขืนอยูทีน่ี่อดตายหมด

เพราะคนมาก ไมมีขาวจะกนิ 

แตก็มีทาสคนหนึง่ชื่อ นายบุณ ไมยอมไป วาทานอยูที่ไหนผมจะอยูทีน่ั่นทานตายผมจะ

ตายดวย ตอมาในครั้งหลังที่สุดทานบอกให นายบณุ ไปเอาขาวคอืวาขาวทีท่านเก็บทานใสฉาง 

ฉางเต็มก็ใสพอม พอมเต็มใสกระบุง กระบุงเต็มก็ใสถงันอยๆ ถงันอยๆ เต็ม ขาวที่เหลือใหขยาํกบั

ดินเหนียวทาํฝา ทาํฝายุง ในที่สุดก็ตองไปเอาดิน ดินที่ทาํฝายุงมาขยําออกมาตนน้ํา ขยาํขาวให

ออกมา โขลกกิน 

ตอมาในวนัหนึ่งขาวเหลือหมอสุดทาย ถาหุงแลววันนัน้หุงหมอเดียวกนิหมดอดวันตอไปไม

มีกิน ถาตมกนิได 2 วัน วันนั้นปรากฏวา ทานมหาเศรษฐีตามธรรมตามหาเศรษฐีตองเฝาพระราชา 

เพื่อจะถามพระราชาถงึงานตางๆ ตอนเชาทานไปเฝาพระราชากลับมาหวิ ก็บอกภรรยาหุงขาวกนิ

เถอะ ภรรยาจงึบอกวาขาวสารเหลือหมอเดียว ถาหงุไดกินวนันี้วนัเดียว วันพรุงนี้ไมมีกิน แตถาตม



เราจะมีชวีิตไดสองวัน วนันีด้วยและวนัพรุงนี้ดวย ทานมหาเศรษฐีก็บอกวาเราจะตายวนันี้หรือตาย

วันพรุงนี้ไมสําคัญ มันตองตาย แตวากอนจะตายแลวตายอยางคนอืน่ดีกวา ส่ังหุงขาวกนิวนัเดียวก็

หุงเถอะ ภรรยาก็หงุ 

ขณะเมื่อหุงเสร็จยังไมทนัจะลงมือรับประทาน ก็ปรากฏวาเวลานัน้พระปจเจกพทุธเจาออก

จากนิโรธสมาบัติที่ ภูเขาคันธมาทน ทานไดพิจารณาดูวาเราอดอาหารทัง้สิน้เวลา 15 วนั เวลานี้

รางกายตองการอาหารเราจะกิน จะไดใครกิน กท็ราบวาวันนี ้บานทานมหาเศรษฐมีีขาวในหมออยู

หนึง่หมอ ถาเราไปที่นัน่เขาจะนาํขาวมาใสบาตร ที่จริงนะฟงใหดี ไมใชแชงพระนะ มีขาวหมอเดยีว

ไปแยงเขาอีกนะ อยาลืมพระออกจากนิโรธสมาบัติ ใครทําบุญวันนั้นเปนมหาเศรษฐีวันนั้น จะตอง

คนเดียว เปนเจาเดียว 

เมื่อพระปจเจกพทุธเจาทราบศรัทธาและทราบอาหารทีม่ีอยู จงึไดเหาะจาก ภูเขาคันธ

มาทน มาทีห่นาบาน มายืนอยูก็เปนเวลาพอดีทีท่านมหาเศรษฐีกาํลังจะใหภรรยาไปนาํขาวมา

จากครัว มาตัง้วงกนิกนั เวลานัน้ก็มีดวยกนั 5 คน คือหนึ่งทานมหาเศรษฐี สองภรรยา สามลูกชาย 

ส่ีลูกสะใภ แลวก็หา นายบณุ ที่เปนทาสคิดวาเราจะกนิขาว เวลานีพ้รอมกันแลวพรุงนี้ตายพรอม

กัน มันจะตายพรอมไมพรอมก็ชางมนั กนิพรอมกันก็แลวกัน 

แตวายังไมทนัจะกินพระปจเจกพทุธเจามายืนหนาบาน ทานมหาเศรษฐีก็บอกวาที่เรา

ยากจนเข็ญใจอดอาหารอยูเวลานี้ก็เพราะวาชาติกอนทาํบุญใหทานนอยไปวันนี้อยากนิมันเลย ใน

เมื่อเรากนิวนันี้พรุงนี้มนัก็ตาย ถาเราไมกนิวนันีว้ันนี้ตายมันก็ตายแคกัน กอนจะตายเราตายอยาง

คนมีบุญดีกวา จงึตัดสินใจพรอมกันทัง้หาเอา ตายเปนตายแหละวะ ใสบาตรพระดีกวา ในที่สุดก็

นําขาวไปใสบาตรพระปจเจกพทุธเจาหมด เมื่อใสบาตรเสร็จ ทุกคนก็ต้ังมโนปณิธานปรารถนา 

ทานมหาเศรษฐีก็ปรารถนามาเปนสามีของภรรยาตอไป ภรรยาก็ปรารถนาจะเปนภรรยาของสามี

ตอไป ลูกชายก็ปรารถนาเปนลูก ลูกสะใภก็ปรารถนาเปนลูกสะใภแต นายบณุ ก็ปรารถนาเปน

ทาสรับใชตอไปทุกชาติ นี่พอแมเดียวกนั เปนเอกัคตารมณ อธิษฐานเสร็จพระปจเจกพทุธเจาใหพร

วา เอวงั โหตุ ซึ่งแปลวาทานปรารถนาสิง่ใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนา 

เมื่อพระปจเจกพทุธเจาทานใหพรแลวทานก็กลับ กลับเขามาบาน ทานมหาเศรษฐกี็เลย

กลาววา ทุกคนวนันีน้อนรอความตาย ไมมีอะไรจะกินแลว แตคนจะตายกย็ังมีความอยาก รอไปรอ

มา รอมารอไป มันอยากกนิเกนิไป ความอยากเกิดขึ้น ทานมหาเศรษฐีก็เสียงเบาไปแลว กาํลังตก 

ก็บอกภรรยาวา แมเอยขาวในหมอติดๆ มบีางไหม มันไมมีเม็ดๆ ก็ไมเปนไร กลิ่นคาวขาวยงัมอียู 

เอาน้าํกรอกๆ มากนิเสียหนอยดีกวา มนัจะตายก็ชางมันเถอะ นี่คนจะตายนะ 

ทานภรรยาก็เขาไปในครัว เห็นใจสาม ี พอเปดหมอความมหัศจรรยก็เกิดขึ้นนัน่คือขาวสุก

เต็มหมอ แลวก็รอนฉี่ รอนเต็มอัตรา ไปเปดแกงแกงเตม็หมอไปเปดหมอตมตมเตม็หมอไปเปดหมอ

ตมตมหมอ ไปเปดดูกับขาวเต็มไปหมด ทานก็ดีใจวิง่มา น้าํตาก็ไหลบอกวาสามวีา พอเอย พอไปดู



ในครัว ขาวมนัเต็มหมอ แกงเต็มหมอ ตมเต็มหมอกับขาวกับปลาในตูกับเต็มไปหมด มหัศจรรย ทุก

คนก็ไมตองใชกําลังสง กําลงัใจมันสัง่เหลอืเกิน เขาครัวหมด ตางคนตางกนิ ตักหมอขาวตักเทาไร

มันก็ไมยุบ ตักมามากเทาไรหมอขาวก็เตม็ตามเดิม แกงตักเทาไรก็เต็มตาเดิม หมอขาวหมอแกง

หมอตมมนัรอนตลอดเวลา ไมตองไปตั้งไฟ 

ทานมหาเศรษฐีก็มีความเขาใจวาที่เปนอยางนี้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลที่เราทํากบัพระ

ปจเจกพทุะเจา จึงประกาศใหคนบานใกลเรือนเคียงมารับขาว ทกุบานเขาอดกนั ตองกนิขอปา

สมุนไพรอะไรบาง หวัเผือกหัวมนั ทุกคนมารับอาหารสดตอนนี้ไมใชขาวสารแลว ทานมหาเศรษฐี

กับภรรยา ทกุคนก็ชวยกนัตักแจกๆๆ ทัง้ขาวทั้งแกงทัง้กับ ตักแจกเททาไรหมอขาวก็ไมยุบ แลว

ประกาศเปนตําบลๆ วาตาํบลไหน ใครอดมาทีน่ี่ เปนอนัวาตั้งสถานที ่หมอขาวและแกง ทกุคนตกั

ไดตามชอบใจ เปนอนัวาเลี้ยงกนัมาอยางนัน้จนกวาจะไดขาวใหม เหลือเวลา 2 นาท ี

หลังจากเมื่อตายจากชาตนิี้ไปแลว ทั้งสองทานทัง้หมดกไ็ปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดงึสเท

วโลก กลับลงมาใหมกลาวเฉพาะ ทานเมณฑกเศรษฐี ลงมาเกิดในตระกูลของคนจนเปนชาวปา 

สองคนตายาย ไมใชตายายหนุมสาวมลูีกคนแรกขณะที่ลูกชายเขาไปปฏิสนธิในครรภมารดาตอน

กลางคนื ตอนเชาพอบานตื่นขึ้นมามองกอไผรอบๆ บานเหน็หนอไมเปนทองคําหมด จงึไดถาม

ภรรยาวา ฉันตาฝากหรือไง ไปดูกัน ก็ปรากฏวามันเปนทองคําจริงๆ แตหนอไมทองคําใครหยิบใคร

ตัดไมออก แตวาทั้งสองคนถามีความตองการหนอไม หยิบข้ึนมนัจะหลุดทันทีวนัที่ลูกชายคลอดคอื 

เมณฑกเศรษฐี อยูในหอง วนัที่ลูกชายคลอดจากครรภมารดาวนันัน้มีแพะทองคําโตเทาชาง ชาง

สารหลายรอยตัวยืนรอบบาน ปากอามีสายไหมหอย เปนสายไหม ตองการผาๆ ไหล ตองการเงนิๆ 

ไหล ตองการแกวๆ ไหลตองการเพชรมณีๆ  ไหล ทุกวันตองการอะไรไหลหมด ฉะนัน้ตระกุลนีเ้ปน

ตระกูลนี่นับไมไดวามีเงินเทาไร มีทองเทาไร เปนอนัวาที่ไดอยางนี้เพราะกาํลังใจของสองตายาย

ทําบุญกับพระแคเอาทองมาปดกนสวม เมือ่สมัยยังเปนคนยากจนเข็ญใจ 

เอาละ บรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลาย เวลาเหลอืนามีเดยีวกเ็ปนวาการทําบุญของ

ทานวนันี้ไดอานิสงสสองอยาง ถวายทานเปนธรรมทานดวย และไดสงเคราะหทนุของนักเรียนก็

เปนธรรมทานเชนเดียวกนั ทานของทานก็เปนปจจยัของความร่ํารวย ธรรมทานเปนปจจัยใหเกิด

ปญญา รวมความวา บุญกศุลทั้งหลายทีท่านบําเพ็ญมาในวนันี้ไดผลสองอยาง เวลาหมดพอดี 

อาตมภาพขอตั้งสัตยาธษิฐานอางคุณพระรัตนตรัย มพีระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆ

รัตนะ ทัง้สามประการ จงดลบันดาลใหบรรดาทานพทุธบริษัทุกทานมแีตความสุขสวัสด์ิพิพฒันมง

คล สมบูรณพนูผล ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้ สมความปรารถนาทกุประการ 



พระธรรมเทศนา เรื่อง กาํไรบุญ 
แสดงเมื่อ 

วันเสารที่ 14 ตุลาคม 2532 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

ปุญญนิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณินนัตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ในความเปนมาของ พระติสสะ 

เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมทีีบ่รรดาทานนรศินาทานบดีทัง้หลาย ไดพรอมใจกันมา

บําเพ็ญกุศลวนัออกพรรษาวันนี้ ตามทีท่ายกประกาศไปบอกวา วนันี้อาตมาจะ เทศนมหาชาติ 

ความจริงตามประเพณีนยิมวันนี้เขา เทศนมหาชาติ กนั แตวาเวลานี้เทศนไมไหวเพราะรางกาย

ไมสบาย ขอเทศนเร่ือง กาํไรบุญ ดีกวา เพราะวา มหาชาติ กฟ็งกนัมาเยอะแลว ฟงไปฟงมาก็จาํ

ไมไดจําไดไหม ฟงทําไรจบบททกุท ีพระเทศนกเ็ทศนไปคนฟงกฟ็งไป ลุกเมื่อไร มหาชาติ หลนเมื่อ

นั้น ก็รวมความวา วนันีเ้ทศนเร่ือง กําไรบุญ กันดีกวา 

ตามประเพณีเรายึดไว คําวากําไรบุญก็เพราะวาการทําบญุอยางนี้จะมผีลเปนอยางไร อัน

นี้ดีกวานะ วนันี้บรรดาญาตโิยมพทุธบริษทัทัง้หลาย ทั้งบรรดาเด็กและผูใหญพากนัมาบําเพ็ญกุศล

วันออกพรรษา การทาํบุญวันพระที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ถาจะกลาวกนัวา

บุคคลใดเคยเกิดมาแลวเคยเจริญพระกรรมฐานไหม คําวาเจริญพระกรรมฐานคือวาเปนจริยาใหญ

มีอานิสงสใหญหลายๆ ทานบอกวา ชาตนิี้ทัง้ชาตยิังไมเคยเจริญพระกรรมฐาน แตความจริงเวลานี้

และทุกวันพระ ทุกทานทาํกันมาแลววาการเจริญพระกรรมฐาน กรรมฐานจริงๆ นะมี 40 อยาง 

โดยเฉพาะอยางยิง่ อนสุสติ 10 เปนประจําอยูเบือ้งหนา และผลที่จะบรรลุผลจริงๆ ก็อยูที่ 
อนุสสติ 10 

อยางวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจมาวดัถานกึถงึพระพุทธรูปพระพทุธเจาจัดวาเปน 

พุทธานุสสติ ถาเรานึกถึงพระสงฆองคใดองคหนึ่งในพทุธศาสนา ที่มาในวัดในวนันีเ้ปน สังฆานสุ

สติ คิดวาจะไปใสบาตรถวายพระ มีขาวมีแกงเปนตนอยางนี้เปน จาคานุสสติ การไดถวายทาน

ของบรรดาทานพทุธบริษทัเปน ทานบารมี รวมความวาวนันี้บรรดาทานพุทธบริษัททําหลายอยาง

มีอนุสสติหลายอยางในกรรมฐาน 

คําวากรรมฐานจริงๆ ไมมีความจาํเปนที่จะตองไปนั่งขัดสมาธิเสมอไป ถาตั้งใจนึกถงึอยาง

เดียวกถ็ือวามผีลในพระกรรมฐานอนันี้อานิสงสมาก วนันี้ก็จะพูดถงึอานิสงสทวาเวลาจะเหลือนอย 

อานิสงสใหญที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทาํวนันีท้ี่กลาวมาแลวเบื้องตน 

หลังจากนั้นกม็ีอานิสงสพอที่เก็บกันตามนี้ ตามพระบาลีกลาววา การถวายทานแตพระ

ปจเจกพทุธเจารอยครั้งมีผลไมเทาถวายทานแกพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ครั้ง ถวายทานแด



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทาถวายสงัฆทานหนึง่ครั้ง สําหรับ อานสิงส

สังฆทาน วนันี้บรรดาทานพุทธบริษัทไดถวายสังฆทานเปนชุด มีผาไตร มีพระพทุธรูป มีภัตตาหาร

ภายในภัตตาหารแหงอันนีก้็เปนสงัฆทานใหญ การทีบ่รรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลายมาถวาย

ภัตตาหารกับพระวนันี้เปน มหาสงัฆทาน รวมความวาเปนสงัฆทานทั้งหมด 

เฉพาะ อานสิงส บรรดาทานพทุธบริษทั พระพทุธเจาตรัสวา มีความปรารถนาสมหวงั นัน่

ก็หมายความวา ถาชาตินีท้านถวายสงัฆทาน ความจริงผลสังฆทานไมตองรอชาติหนาเสมอไป 

การถวายสงัฆทานมีอานิสงสใหญ ถาถวายบอยๆ ดวยความตัง้ใจจริง ชาตินีน้ัน่แหละไมตองรอ

ชาติหนา จะมีการคลองตัวในความเปนอยูแตวาองคสมเด็จพระบรมครูตรัสวาถาชาติหนาจะมี

กาํไรมากดูตัวอยาง นางวสิาขามหาอุบาสิกา ในสมัย สมเด็จพระพทุธทีปงกร ทานเกิดในสมยั

นั้น เวลานัน้เพื่อนของทานเปนคนรวยมาก มีโอกาสไดถวายภัตตาหารกับพระสงฆวันละสองแสน

องค หมายความวา พระสองแสนองค กับบุคคลทั้งหลายที่มาในการทาํบญุนางเลี้ยงหมด 

ทรัพยสินก็ไมมียุบไมมีหมด ก็ปรากฏวาเวลานั้น นางวิสาขามหาอบุาสกิา เปนเพื่อนกัน แตมี

ทรัพยไมมาก ก็อยากจะมีโอกาสอยางนั้นบาง อยากจะเปนอุบาสกอบุาสิกาผูมีทนุใหญ ถวายทาน

แกพระสงฆในพุทธศาสนาอยางเพื่อนของตน 

วันหนึง่นีเ่ขาไปเฝาองคสมเด็จพระทศพลผูมีนามวา พระปทุมตุตระ เวลานัน้นางก็

ปรารภวาอยากจะเปนมหาอบุาสิกาอยางเพื่อน จึงไดถวายสังฆทานกบับรรดาพระสงฆทัง้หลาย ม ี

พระปทุมุตตระ เปนประธาน เมื่อถวายสังฆทานเสร็จสังฆทานเสร็จก็เขาไปตั้งมโนปณธิาน

ปรารถนาวา ผลบุญใดที่หมอมฉันทําแลวในวนันี้ ตอไปในชาติเบื้องหนาถาจะถงึมีพึงเกิด ถาไดมี

โอกาสขอไดมีโอกาสเปนผูบํารุงพระพทุธศาสนา เชนเดียวกับเพื่อนของตน 

เวลานั้นปรากฏวาองคสมเดจ็พระทศพลมนีามวา พระปทุมุตตระ ฟงแลวองคสมเด็จพระ

ประทีปแกวกท็รงใชอํานาจพระพทุธญาณตรวจดูก็รูวาจากชาตินี้ไมนับตอไปอีก 96 กัป จะมี

พระพทุธเจามนีามวา พระสมณโคดม อุบัติข้ึนแลวในโลกและหญิงคนนีจ้ะไปเกิดมีนามวา 

วิสาขามหาอบุาสกิา เปนลกู ธนัญชัย เศรษฐี เปนหลานของ ทานเมณฑกเศรษฐ ีตระกูลนีจ้ะ

มีความร่าํรวยมาก และจะมโีอกาสเปนผูบํารุงพทุธศาสนาเชนเดียวกัน 

พระองคสมเดจ็พระภควันตบรมศาสดากท็รงพยากรณตามนัน้วา กัปนี้ไมนับถอยไป

ขางหนาสกั 91 กัป ในกัปที่ 91 นัน้จะมีพระพทุธเจาทรงอุบัติข้ึน 5 องคแตวาเธอจะพอองคที ่ 4 

สมเด็จพระมหามุนีองคนัน้มนีามวา พระสมณโคดม เธอจะมนีามวา นางวิสาขามหาอุบาสิกา 

จะมีทรัพยมากนับไมไดคือนับเปนโกฏิไมไดตองตวงกนัเปนเลมเกวยีน เอาเกวียนเปนโกฏิเลม

เกวียน หลงัจากนัน้แลวยังมีองคประทีปแกวมีนามวา สมณโคดม อุบัติข้ึนแลว เธอจะมโีอกาส

บํารุงพทุธศาสนาเชนนี ้



นี่เปนอนัวากาํไรของการถวายสังฆทานของบรรดาทานพทุธบริษทั ถาหากทานจะถามวา

ทานทีท่านทั้งหลายบําเพ็ญไมมากเชน นางวสิาขา กต็องขอตอบวาขึ้นชื่อวา สังฆทานก็ตองเปน

อานิสงสของสงัฆทาน อานสิงสของสังฆทานองคสมเดจ็พระพิชิตมารกลาววา มคีวามปรารถนา

สมหวงันี้หมายความวา ถาตั้งใจไววาการถวายสังฆทานคราวนี้ ถาชาติหนาจะพงึมีในการเกิด เรา

ขออยางนั้นขออยางนี้ไวส่ิงนั้นจะสมความปรารถนาทกุประการ อยาง นางวิสาขา มีเงนินับไมได

นั่นถือวาเปนลาภมหาศาล 

ตอไปอีกอานสิงสหนึ่งที่บรรดาทานพุทธบริษัททาํกนันัน้คือ ชวยขวนขวายในการกิจการ

ทําบุญ อยางที่เขาจะถวายสังฆทานกัน มีเจาหนาที่คอยยกสง คอยรับอยางนี้เปนตน หรือบรรดา

ทานพทุธศาสนิกชนชวยปูอาสนะ จัดสถานที ่ใหความสะดวกแกคนใสบาตรเปนตน อยางนี้เรียกวา 

ไวยาวัจกร คําวา ไวยาจจักร ข้ึนชื่อวามขีวนขวายในกจิการงานของสงฆเปนการบญุ องคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ไวยาวัจกร นี้ถาจะกลาวถึงอานิสงสเล็กๆ อานิสงสข้ันหลายจริงๆ 

ก็มีอานิสงสตํ่ากวาการบวชเณรบริสุทธิ์แลวหนอยหนึง่ คือหมายความวา ตายจากความเปนคนจะ

ไปเกิดบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก มีวมิานทองคาํเปนที่อยูมีนางฟาเปนบริวารแปดพันคน ถือ

วามีบุญญาธกิารมาก 

แตวาที่องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาตรัส คือ สมเด็จพระพุทะทีปงกร ตรัสกับองค

สมเด็จพระสวสัดิโสภาคย คือพระพทุธเจาของเราในสมยันัน้เกิดเปน มหาทุคตะ ซึง่ มหาทุคตะ 

ชวยขวนขวายกิจการงานในการทอดกฐนิ ทอดกฐินก็คือสังฆทาน เจานายจะทอดกฐินแตวาไมมี

คนจัดสถานที ่ ไมมีคนจัดพธิีกรรม มหาทุคตะ ซึ่งเปนทาสของทานชวยงานทุกอยาง จัดพธิีกรรม

ทุกอยาง แตเรียกวามีโอกาสไดรวมกฐินเพียงแคดายหนึ่งกลุม เข็มหนึง่เลม ก็เปนอันวาในการ

ทอดกฐินเสร็จแลวมหาทุคตะจึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกวกราบทูลวา ภันเตภควา ขา

แตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขา การทอดกฐนิทานคราวนี ้ขาพระพทุธเจา

ไมมีทรัพยไมมีสิน เปนแตเพียงวาเปลื้องผาแตงกายของคนไปแลกกบัของสองสิ่งคอื ดายหนึ่งกลุม 

เข็มหนึง่เลม แลวนอกจากนั้นก็ชวยงานทุกอยางของเจานายในการทอดกฐินใหเสร็จไป อานิสงส

อันนี้ขาพเจามคีวามปรารถนา ขอบุญบารมีเพียงใดที่มีอยู ขอบารมีขององคสมเด็จพระบรมครูดวย

ชวยขาพเจาไดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตกาล 

เปนอันวา พระปทุมุตตระ ไดทรงพยากรณ โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญอานิสงสในการ

ขวนขวายในการชวยในการทําบุญของทานก็ดี ของคนอื่นก็ดีอานิสงสทั้งหลายเหลานี้มีอานิสงสสูง

มาก บุคคลผูชวยกิจการงานอยางนี้ถาปรารถนาจะเปนพระพทุธเจากเ็ปนได ปรารถนาจะเปนอัคร

สาวกก็เปนได จะเปนมหาสาวกก็เปนได เปนสาวกธรรมดาก็เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอไปถา

ตายจากความเปนคน จะเกดิเปนเทวดาหรือเกิดเปนนางฟาหารอยชาติ ถาหมดบุญบารมีนัน้แลวก็



จะกลับลงมาเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิหารอยชาติ เปนกษัตริยหารอยชาติ เปนมหาเศรษฐหีารอย

ชาติ เปนอนุเศรษฐีหารอยชาติ เปนคหบดหีารอยชาต ิ

แลวองคสมเดจ็พระบรมโลกนาถก็มพีุทธฏีกาตรัสวา โภ ปุริสะ ดูกรบุรุษผูเจริญ การที่ทาน

ชวยขวนขวายในกิจการงานในการทอดกฐนิคือ การถวายสังฆทานอยาลมืวาทอดกฐินคือ 

สังฆทานๆ ธรรมดาก็คือ สังฆทาน อานิสงสจะแตกตางกนันิดหนอยเพราะกฐนิมีกําจัดกาลเวลา 

สังฆทานทัง้หลายไมมีการกาํจัดกาลเวลาสมเด็จพระบรมศาสดาวาตอแตนี้ไป 91กัป เธอจะได

บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพทุธเจามีนามวา พระสมณโคดม 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทั อานิสงสแหงการชวยขวนขวายในกิจการงานของสงฆ ใน

กิจการเรื่องการทําบุญ เปนแตเพียงชวยเพียงเทานี ้ บรรดาทานพทุธบริษทัอยาคิดวามีอานิสงสตํ่า 

(อาว โยมเด็กของใคร เสียงดังเกินไปนะโยมนะมันไมดีนะโยมนะ) อยาคิดวามีอานิสงสตํ่า จริงๆ 

แลวมีอานิสงสสูงมาก 

ตอไปจะขอกลาวถงึ บุคคลตอไปคือวา วันนี้จะเทศนเร่ืองกําไรของการบําเพ็ญกุศลรูสึกวา

จะดีกวา มหาชาติ เหลือเวลา 15 นาที ตอไปนี้ก็เปนเรื่องของ พระติสสะ ความมอียูวา 

พระติสสะ เดิมทีเดียวเมื่อสมัยเปนมนษุยเปนพราหมณคนจน แตวาเปนเพื่อนกับพอของ 

พระสารีบุตร ตอมาเมื่อ พระสารีบุตร ทานเปนพระอรหันตแลวกม็คีวามตั้งใจอยากปรารถนาจะ

สงเคราะหเพื่อนของพอ ซึง่เวลานั้นเปนคนจนวันตอวัน วันแตละวนัเวลาไปบิณฑบาตก็ไปแวะที่

บานนั้นกอน แตวาทานพราหมณคนนี้ปรากฏจนมาก จนกระทั่งไมมีภัตตาหารจะใสบาตรพระสงฆ 

แมแตหนึ่งทัพพีเดยีวเมื่อทานทราบวา พระสารีบุตร ไปเห็นวา ไมมีภัตตาหารจะใสบาตรก็หลบ

หนา พระสารีบุตร ก็ไมยอมยับยัง้ วันหลังก็ไปอีก ทานกห็ลบหนาอีกเพราะความไมมีอาหาร แต

ความจริงจิตใจอยากจะถวายทาน วันที่สาม พระสารีบุตร ก็ไปอีก ทานกห็ลบหนาอีก ตอมา พระ

สารีบุตร ก็ยบัยั้งอยู 2-3 วนั 

ปรากฏวาวันหนึ่งทานพราหมณผูนี้เขาใหไปสอนธรรมะของพราหมณ วิธีกรรมของ

พราหมณ พอสอนแลวกป็รากฏวาคนฟงไดใหขาวมธุปายาสมาหนึ่งชามขาวหนึง่แสดงวาพอกนิ

คนๆ เดียว และผาสาฎกเนื้อหยาบมาหนึ่งผืน เมื่อทานนาํขาวมธุปายาสกับผาสาฎกเนื้อหยาบแลว

ก็คิดวา วนันีถ้า พระสารีบุตร มาบิณฑบาต เราจะใสบาตรขาวมธุปายาสหมดชามและถวายผา

ผืนนีก้ับทาน 

พอดีเวลานัน้ แตความจริงพระอรหนัตทกุองคเวลาเชามืดเขาสมาบัติเหมือนกนัหมด วัน

นั้น พระสารีบุตร เขาสมาบัติและออกจากสมาบัติ เวลาเขาสมาบัติยอมเกิดทพิจกัขุญาณ ดวย

กําลังอาํนาจของทพิจักขุญาณก็ทราบวา วันนี้พราหมณเพื่อนของพอมีอาหาร คือมีขาวมธุปายาส

หนึง่ชาม และมีผาสาฎกหนึง่ผืน ตองการถวายกับเรา 



พอถึงเวลาเชาไดเวลาบิณฑบาต ทานกน็าํบาตร หมผาจีวรแลวก็ครองทรงบาตรไปที่บาน

ของพราหมณ พราหมณเขาก็ดีใจนิมนตข้ึนบาน เมื่อนิมนตข้ึนบานแลว ปูอาสนะให ทานกน็ัง่ใน

ที่สุดพราหมณก็นําขาวมธุปายาสมาถวาย ในขณะที่เกลีย่ใสบาตรไปไดคร่ึงชาม พระสารีบุตร ก็

คิดวาขาวมธุปายาสหนึ่งชามนี่มันพอกนิสําหรับคนๆ เดยีว ถาพราหมณใหทัง้หมดพราหมณจะอด 

แตทวาพราหมณต้ังใจจะใหหมด พอไปไดคร่ึงชาม พระสารีบุตร ก็เอามือปดบาตรพราหมณก็

บอกวา ภันเต ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอยาทาํใหผมฉิบหายจากความดีเสียเลย ผมต้ังใจใส

หมด 

ก็เปนอนัวา พระสารีบุตร ก็อนุญาตเมื่อถวายเสร็จแลว พระสารีบุตร ก็ฉันทีน่ัน่เพื่อเปน

การเจริญศรัทธา พราหมณก็ดีใจมีความปลื้มปติมากที ่ พระสารีบุตร กับขาว ฉันขาวมธุปายาส

ของเธอ หลังจาก พระสารีบุตร ฉันภัตตาหารเสร็จพราหมณกน็ําผาสาฎกผนืหนึง่ซึ่งมีผืนเดียวที่

เขาใหมาใหมๆ  เปนเนื้อหยาบมากอยางเลวถวายแก พระสารีบุตร กล็ากลับไปบานอื่นตอไป 

หลังจาก พระสารีบุตร ไปแลวไมนาน พราหมณคนนัน้ก็ถึงแกความตายแตตามพระบาลี

รูวากาํลังของคนจนที่ทาํบญุกุศล นัน่กห็มายวา คนจนมทีรัพยนอยเมื่อมีโอกาสไดทําบุญก็มีความ

ปล้ืมปติมาก 

อาศัยที่จิตใจของพราหมณมคีวามรักใน พระสารีบุตร เมื่อตายจากความเปนคนก็ไปเกิด

เปนลูกคน เปนลูกของตระกูลที่สงเคราะห พระสารีบุตร อยูเพราะมีความรักใน พระสารีบุตร 

ขณะที่พราหมณคนนี้เขาสูครรภมารดาๆ เกิดการแพทอง อาการแพทองของมารดาก็มีความรูสึกวา 

หนึง่เราอยากจะถวายขาวมธุปายาสแกบรรดาพระสงฆประมาณหารอยรูป แลวก็อยากจะถวายผา

สาฎกแกบรรดารพระสงฆหารอยองค ถาเวลาทีพ่ระสงฆมาฉันขาวมธปุายาสของเราๆ จะหมผาผา

สียอมน้าํฝาดเหมือนพระ จะนุงหนึ่งผืน่จะหมหนึง่ผนื และถือขันทองนัง่ตอทายพระสงฆใหหางๆ 

หนอยออกไป หลงัจากพระสงฆฉันเสร็จแลวไซรเราจะกินขาวมธุปายาสทีเ่ปนคนของพระสงฆนั้น

ตอไป  

เมื่อนางมีความประสงคอยางนัน้ อาศัยการแพทอง สามกี็ตามใจทุกอยางจงึนิมนต

พระสงฆซึง่มี พระสารีบุตร เปนประธานมาหารอยองคมาฉันที่บาน ก็ปรากฏวาเวลานัน้ทางบาน

ก็ทําขาวมธุปายาส บรรดาชาวบานทั้งหลายทีท่ราบวาบานนี้จะทําบญุมี พระสารีบุตร เปน

ประธานก็นาํขาวมธุปายาสมามากมายถวายแกพระสงฆเหลือเฟอ หลังจากนัน้นอกจากขาว

มธุปายาสแลวชาวบานกพ็ากันนาํผาสาฎกเนื้อดี ไมใชเนื้อหยาบคราวนี้เนื้อดี ทั้งเจาของบานก็

ถวาย ชาวบานก็ถวายไดผารอยผืนพอดีตามใจชอบ 

ตามพระบาลีไดกลาววา การทีแมแพทองและอยากจะนุงผาสาฏกเปนการแสดงวา เด็ก

คนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลว จะบวชในพระพทุธศาสนา หลังจากนัน้เวลาเด็กที่อยูในครรภเขาก็ทําบญุ



รับขวัญกัน การทาํบญุรับขวัญก็หลายครั้ง ตางคนตางทําตามเวลากถ็วายขาวมธุปายาสแก

พระสงฆที่ม ีพระสารีบุตร เปนประธานหารอยองค หลายครั้ง 

และเวลาตอมาเมื่อวนัที่เด็กคลอด พอเด็กคลอดแลวไดเจ็ดวันเขาจะตั้งชื่อเขาตั้งชื่อใหมี

นามวา ติสสะ แตวาวันนั้นทางบานกน็ิมนตพระสงฆหารอยรูปม ี พระสารีบุตร เปนประธาน

เชนเดียวกนั มาฉันภัตตาหารที่บาน ชาวบานก็นาํขาวมธุปายาสมากมายมารวมกันอีก เปนอนัวา

พระหารอยรูปฉันไมหมด นอกจากขาวมธปุายาสแลวกม็ีผาสาฎกอกีหารอยผนืถวายแกพระ ทาน

กลาววาอนันีเ้ปนบุญบารมีของเด็กในครรภ คือพราหมณคนกอนที่ถวายขาวมธปุายาสเพียงแค

หนึง่ชามอยาลืมวาถวายขาวมธุปายาสหนึ่งชามกับผาสาฎกเนื้อหยาบหนึง่ผืน พอตั้งครรภมารดา

ต้ังทองมีการแพทองกม็ีขาวมธุปายาสเลี้ยงพระหารอยองค นี่ขาวชาวเดียวนะ อานิสงสนะ แลวกม็ี

ผาสาฎกซึง่เปนเนื้อหยาบหนึ่งผนืทีถ่วายในกาลกอนกอน มาชาตหิลงัแคแพทองกม็ีผาสาฏกถวาย

พระหารอยผืนเนื้อดี 

ตอมาที่เวลาเขาทําบุญรับขวัญก็มีขาวมธปุายาสเลี้ยงพระคราวละหารอยๆ หลายครั้ง คร้ัง

หนึง่เวลาที่ต้ังชื่อก็มีขาวมธปุายาสถวายพระหารอยองคเชนเดียวกนันอกจากนัน้มผีาสาฎกเนื้อดี

ถวายพระหารอยผืนเชนเดียวกัน รวมความวาผาผืนเดยีวถวายแกพระสงฆเปนผาเนือ้หยาบ จะได

ผาเนื้อดีถวายพระเขาไปพนัผืนแลว ขาวมธุปายาสแคชามเดียว แตทวาเวลานีก้ม็ีขาวมธุปายาส

ถวายพระนับพันองค คือคราวละหารอย หารอย หารอย ส่ีหาครั้งนี่ กร็วมความวาเปนกาํไรของบุญ

สวนใหญ 

หลังจากนั้นกป็รากฏวาเมื่อเด็กคนนี้อายุได 7 ป เด็กคนนีก้็มีความปรารถนาจะบวชใน

สํานักของ พระสารีบุตร เพราะบานนัน้เขาสงเสยี พระสารีบุตร อยู เมื่อ พระสารีบุตร มาบานก็

ปรากฏวามารดาบอกวา ลูกชายตองการบวช พระสารีบุตร กถ็ามวาเด็กคนนีม้ีชื่อวาอยางไร 

มารดาก็บอกวามีชื่อเหมือนพระคุณทานเจาคะ มีชื่อวา ติสสะ เพราะ พระสารีบุตร เวลาทีเ่ปน

ฆราวาสทานมีชื่อลงทายวา ติสสะ หรือ อุปติสสะ 

กาลตอมา พระสารีบุตร กบ็อกกับเด็กวา การบวชเปนของยาก เพราะเวลาตองการเย็นก็

อาจจะไดของรอย ตองการของรอนก็อาจจะไดของเย็น ไมพงึตรงตามประสงค เด็กก็ยอมรับวาทุก

อยางที่ผมจะทํา ทาํไดทุกอยางขอรับ เปนอันวา พระสารีบุตร ก็ใหบวช 

พอสามเณรบวชในวันนั้นกป็รากฏวา มชีาวบานที่มีความรักในเด็กคนนี้เหมือนลกูทุกคนก็

ต้ังใจเอาขาวมธุปายาสชวยกนัถวายพระสงฆหารอยรูป กบัผาสาฎกเนื้อดีหารอยผนื องคละผืนละ

ผืน เปนอันวาผาเนื้อหยาบผนืเดียวไดกี่ผืนเขาไปแลว 

หลังจากนั้นตอมาก็ปรากฏวา เวลานัน้เปนฤดูหนาวสามเณรเดินเยีย่มตามพระในเวลาเชา 

ก็เหน็บรรดาพระสงฆทัง้หลายนัง่ผิงไฟกันประมาณพนัรูป สามเณรก็ถามวาพระคุณเจาขอรับ เวลา

หนาวๆ อยางนีน้าจะหมผากัมพล เพราะผากัมพลเปนผาเนื้อหนาคือผาหมนี่เอง แตผากัมพล



โดยมากสีแดง พระปรารภวาฉนัเปนคนมีบุญนอยไมเหมือนสามเณรๆ เวลาเกิดก็มีผาสาฏกมา

ถวายพระเยอะแยะ มีขาวมธุปายาสถวายพระเยอะแยะแลวก็ไดมาเปนลําดับ สรุปแลวก็พนัผนื

กวาแลว ฉันเปนคนมีผานอยมีบุญนอย ไมมีผากมัพลจะหม จึงจะตองผิงไฟ 

สามเณรจึงบอกวา ถาอยางนั้นวันพรุงนีข้อรับทานอาจารย ไปกบัผมในเมืองผมคิดวา

อาจจะมีบุคคลบางคนถวายผาใหแกเรากไ็ด เณรก็ไปยืนยนั พอรุงขึ้นเชาก็ปรากฏวาสามเณร

นําหนามพีระพันองคตามหลัง นี่พระตาม อยาลืมนะผาสาฎกผนืเดียวไปถวายพอเดินเขาไปไมทัน

จะเขาเมืองกม็ีคนถวายผากัมพลแลวหารอยผืนซึ่งบรรดาญาติโยมพทุธบริษทัทัง้หลายเขาใจ การ

ถวายผาเฉพาะ พระสารีบุตร มีอานิสงสไมเทาถวายสังฆทาน ตํ่ากวาสงัฆทานที่บรรดาญาตโิยม

พุทธบริษัทถวายวนันี้มาก อานิสงสตํ่าๆ สังเกตดูวาไดเปนอยางไร เพยีงผาสาฎกเนื้อหยาบถวาย

ผาสาฎกไมรูเทาไหรแกพระสงฆ วันนี้ผากัมพลอีก เดนิเขาไปไมทนัจะถึงเมือง กม็ีคนเหน็สามเณร

เขาเกิดความรักเหมือนลูก จึงถวายผากัมพลหารอยผืน ยังไมทนัเขาเมืองพระหนึ่งองคไดองคละ

ผืนๆ แลวหารอยองค ตอมาเมื่อสามเณรกพ็าพระจะเขามาในเมือง 

ก็เผอิญมีชายคนหนึ่งเขาคดิอยางไรไมทราบ เขาเดนิเขามาในลาน เห็นรายขายผาราน

หนึง่ กําลงัจดัผากัมพลหารอยผืนอยูเขาจึงเขาไปบอกวา นี่แกรีบเกบ็ผาซะ สามเณรตัวเล็กๆ พา

พระหนึ่งองคเดินเขามานาํผาจากชาวบานไปจากนอกเมอืงหารอยผืนแลว ประเดี๋ยวเณรก็มาจะมา

แยงผาผนืนี ้

 เจาของรานกถ็ามวา เณรแยงเอาหรือวาใหจึงรับ ไมใหไมรับ เขาบอกวาใหทานก็รับ ไมให

ทานก็ไมรับ เจาของรานก็บอกวาถาอยางนั้นแกไปได มันเปนเรื่องของฉัน ฉันพอใจฉันให ฉันไม

พอใจฉันก็ไมให แตทวาเจาของรานก็คิดวาผากัมพลสองผืนที่มีราคามาก ผืนละแสนกหาปณะ 

สองผืนนี่เราตองเก็บซอนไว ดีไมดีเณรเขมาเราอาจหยิบเผลอหยิบไปกไ็ด มันแพงมาก 

เมื่อซอนผาเสร็จก็ปรากฏวาสามเณรเดินเขามาพอดีพรอมกับพระสงฆ แตเณรก็ไมไดปก

ตรงเขารานใดรานหนึง่ เดนิมาเฉยๆ แตวาทกุคนในตลาดเห็นสามเณรเขาก็มีความรักเหมือนลกู 

ทั้งนี้เพราะอาศัยที่มีความรกัใน พระสารีบุตร มากอนในกาลกอน เจาของรานกน็ิมนตสามเณรกบั

พระสงฆเขามา เปนผาสาฎกราคาแพงสองผืนผนืละแสนกหาปณะที่เขาซอน เกรงวาจะใหเณร

กลับหยิบผาสองผืนนั้นมากอน ถวายกบัเณรโดยตรงแลวผาสาฎกอีกหารอยผนืถวายแตพระสงฆ

องคละผืน ละผืนเปนอนัวาไดผาพันผนื ภายในไมชาขอลัดเวลาเหลือหนึง่นาท ก็จะหมดเวลา 

ในไมชาสามเณรก็บรรลุมรรคผลเปนพระอรหันตพรอมดวยสัมปฏิทาญาณเมื่อบรรดา

ญาติโยมพุทธบริษัททกุทาน การบําเพญ็กุศลของทานมีกาํไรตามทีก่ลาวมาแลวนี ้ วนันี้บรรดา

ญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเปนสาวกขององคสมเด็จพระชนิศรีถวายสงัฆทาน ซึง่มีอานสิงสใหญกวา

พราหมณทีถ่วายกบั พระสารีบุตร การถวาย พระสารีบุตร เปนพระอรหันตก็จริง แตถือวาเปน

ปาฏิปุคคลิกทานทานสวนบคุคล ตามทีพ่ระพุทธเจาตรสัวา การถวายทานแกพระอรหันตรอยครั้งมี



ผลไมเทาถวายทานแกพระปจเจกพทุธเจาหนึ่งครั้ง การถวายทานแกพระปจเจกพทุธเจารอยครั้งมี

ผลไมเทาถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหนึง่ครั้ง การถวายทานในสมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจารอยครั้งมผีลไมเทากับถวายสงัฆทานหนึง่ครั้ง เปนวาทานของทานวันนี้เปน

สังฆทานทัง้หมด ก็ปรากฏมอีานิสงสใหญจะเทยีบไดกับทานของ นางวิสาขา 

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททัง้หลายโดยทัว่หนา เวลานีห้มดเวลาสามสบินาทีพอด ีตองขอ

ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคณุพระศรีรัตนตรัย มีพุ

ทะรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ สามประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาญาติโยมพทุธบรษิัท

ทุกทานมีแตความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิง่ใดขอใหไดส่ิงนั้นสมความ

ปรารถนาทุกประการอาตมารับประทานวสัิชนามา ขอยติุธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี้ เอาวงักม็ี

ดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง ปาฏิหาริย 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2532 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัส ( 3 จบ ) 

ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณนินั ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา เพื่อเปนเครื่องโสรจองคศรัทธา

บารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทัง้หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวนัมหา

ปวารณาวันนี ้บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายโดยถวนหนา ตางมาใสบาตรเทโวโรหณสูตร อันเปน

ที่เตือนใจวา ในสมัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสมัพทุธเจาทรงบําเพ็ญอยู เวลา

คร้ังหนึง่องคสมเด็จพระบรมครูไดแสดงพระธรรมเทศนาแลว สมเด็จพระประทปีแกวขึ้นไปจํา

พรรษาบนดาวดึงสเทวดโลก ไดเทศนโปรดพุทธมารดาเปนเวลา 3 เดอืน มาจนถึงวนันี้คือ วันแรม

คํ่าหนึ่งเดือน 11 ก็เสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสสู เมืองสังกสันคร เวลานัน้องคสมเด็จพระชินวรบ

รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษทัเปนเหตุใหทานทั้งหลายบรรลุ

มรรคผลไปตามๆ กัน 

แตวาเรื่องเทโวโรหณสูตรนีน้ั้นขอยกไวกอน เวลานี้ต้ังใจแสดงพระธรรมเทศนาใหบรรดา

สาวกขององคสมเด็จพระชนิวรบรมศาสดาที่นัง่ฟงกนัอยูนี้ ทราบถงึอานิสงสบุญราศทีี่ตาม มงคล

ทีปนี ทานกลาววา การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายมีกาํไรมาก วานนีก้็เทศน

ถึงกาํไรบุญ วนันี้เทศนทาํบญุมีกําไร ดีไหม ตาหงา การทําบุญของบรรดาทานพทุธบริษทัมีกาํไร

มาก เราลงทนุนอยแตไดผลดีมาก 

ตัวอยางที่องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาตรัสวา ใหทานแกสัตวเดรัจฉานครั้งหนึง่ จะมี

อานิสงสหรือมีกําไรรอยเทาคือ ใหหนึง่ไดรอย ถาหากใหทานแกคนไมมีศีลเลยใหทานครั้งหนึ่งได

อานิสงสอีกรอยเทา จากสัตวข้ึนมาก็เปนหมืน่เทาอยางนี้เปนตน แตวาองคบรรดาทาน

พุทธศาสนกิชนของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่ไดมาทาํบุญ วันนี้ทกุทานถวายสงัฆทาน 

คราวนีท้านถวายทัง้หมดเปนสังฆทานหมด คือใสบาตรเทโวดวยขาวสารเปนสงัฆทาน ถวายดวย

ขาวสุกและแกงกับก็เปนสงัฆทานทานนาํปจจัยมาถวายพระสงฆในพุทธศาสนาทีห่นาอาสนสงฆ

อยางนี้เปนทัง้สังฆทานและวิหารทาน เปนพรอมทุกอยาง 

รวมความวาการถวายทานแกพระสงฆในพุทธศาสนากดี็ ใหทานแกคนดีใหทานแกสัตวก็ดี 

อยางนี้องคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา มีกําไรผลบุญมาก การที่องค

สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาตรัสถึงบุคคลทีท่ํางานและมกีําไรในความดี อยางกับเทวดาองคหนึง่ทีม่ี

นามวา มฏัฐกุณฑลีเทพบตุร ตระกูลนีไ้มเคยเคารพในพทุธศาสนาในกาลกอน แตพอเวลาเขา



ปวยไขไมสบายมากก็นกึถงึองคสมเด็จพระชินวร แตการนึกถึงของเขาๆ ก็ไมต้ังใจจะเคารพดวย

ศรัทธา ต้ังใจแตเพียงคิดวาขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาสงเคราะหใหเขาขอใหหายปวย 

เพียงแคนึกเพยีงเทานี้ก็ตายลงไปพอดีปรากฏวาอานิสงสเพียงเทานี้เปนเหตุใหเขาไปเกิดในสวรรค

ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มนีางฟาหนึง่พนัเปนบริวารนี่รายหนึง่ 

รายที่สององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา พระมหาโมคคัลลาน ไปพบมา รายนี้

ไดความก็มวีาเธอเปนหญิงคนจน หากินหาเชากินค่าํ ตอนเชาไปตัดฟน ตอนเยน็มาขาย พอมกีิน 

ตอนเชาก็ตองไปใหมตอนเยน็ก็ขายใหม อยางนี้เปนตน วันหนึง่ปรากฏวา เธอไปเหน็ดอกบวบขมมี

สีเหลืองคลายๆ จีวรของสาวกของสมเด็จพระทศพล รายนี้บูชาพระอรหันต ก็คิดในใจวาถาหากเรา

เอาดอกบวบขมไปบุชาเจดียที่บรรจุกระดูกพระอรหันตจะมีบุญมาก เมือ่ต้ังใจไวอยางนี้แลวในตอน

เย็นเมื่อตัดฟนหอบฟนมาแลว มาถงึดอกบวบขมก็ตัดนาํมาตั้งใจจะนาํมาถวายที่เจดยีบรรจุกระดูก

พระอรหันต แตก็ไมทันจะไปถวาย ปรากฏวาอาบน้าํอาบทาเสร็จกินขาวเสร็จ นําดอกบวบดอกขม

จะไปบูชา ก็มยีักขินีตัวหนึ่งแปลงเปนวัวแมลูกออน ตัดอยูที่ประตูร้ัวบาน พอเธอไปถึงตรงนั้นกถ็ูก

วัวขวิดตายอาศัยจิตใจของเธอตั้งใจจะบูชาพระองค ตายแลวจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนนางฟา

บนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึง่พนัเปนบริวาร เครื่องประดับ

ทุกอยางเปนสเีหลืองเพราะตายปรารภสีเหลือง 

นี่แหละบรรดาทานพทุธบริษทัที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกลาววาคนที่บุญนัน้มี

กําไรมาก หรืออีกนัยหนึง่ตามที่องคสมเดจ็พระผูมพีระภาคเจาตรัสโดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจา

ที่ตรัสอยางนีม้ีนามวา พระปทุมุตตระ ถอยหลงัจากกัปนี้ไป 91 กัป ถานับกัปนี้ดวย 92 กปั 

พระปทุมุตตระ กลาวถงึอานิสงสในการทอดกฐินวา การทอดกฐนิทานนี่มกีําไรบุญมาก องค

สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาองคนัน้ตรัสวา คนทอดกฐนิทานแลว จะตั้งมโนปณิธาน ปรารถนาเปน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนได จะเปนพระอัครสาวกก็เปนได จะเปนพระอรหันตกเ็ปนได ถา

ยังไมเปนพระพุทธเจายังไมเปนพระอรหันตเพียงใด องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา 

ภิกขเว ดูกร ภิกษุทัง้หลาย บุคคลที่ทอดกฐินทานแลวครั้งหนึ่งในชีวิต อานิสงสกฐินนี้ นอกจากเมือ่

ตายจากความเปนคนแลว เธอจะเกิดเปนเทวดาหรือเปนนางฟาหมดไปออนตัวลงมาก็จะเกิดเปน

พระเจาจกัรพรรดิปกครองโลกหารอยชาต ิ เมื่อบุญจักรพรรดิหมดลงไปก็ยังเกิดเปน

พระมหากษัตริยหารอยชาต ิ จากพระมหากษัตริยหารอยชาติก็มาเกิดเปนมหาเศรษฐีหารอยชาติ 

เปนอนเุศรษฐหีารอยชาติ เปนคหบดหีารอยชาต ิ

เมื่อรวมความแลวองคสมเดจ็พระบรมโลกนาถก็ตรัสวา อาศัยบุญบารมีที่ทาํแลวครั้งเดียง

ในชีวิตรับผลไมทันหมด ปรากฏวาเจาของบุญไปนิพพาน นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จะพงึ

เห็นวาการทําบุญทํากุศลในพุทธศาสนา กาํไรบุญกําไรกุศลมีมากมายทุกประการดังนี ้



ตอนี้ไปก็จะนาํเรื่องราว เทโวโรหณสูตร มาแสดงแกทานพทุธบริษทัตามสมควรแกเวลา 

เหลือเวลายี่สิบนาท ี เปนอันวา เทโวโรหณสูตร เร่ืองราวเกิดมาในตอนนี ้ เปนอันวาในสมัย

พระองคสมเดจ็พระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจาทรงประทับอยูที ่ เวฬุวนัมหาวิหาร ใน 

กรุงราชคฤหมหานคร เวลานัน้อัครสาวกขององคสมเด็จพระชินวรสององค องคหนึง่คือ พระ

โมคคัลลาน คือ พระโมคคัลลาน นี่อัครสาวกเบื้องซาย แตวา พระปณโฑลภารทวาช นีเ่ปน

พระสาวกเหมอืนกนั ทัง้สององคนีน่ัน้ปรากฏวาทานจําพรรษาอยูบนยอดเขา คิชฌกูฏ เวลาตอน

เชาวนัหนึง่ ทั้งสองทานจะลงมาบิณฑบาตที ่ กรุงราชคฤหมหานคร ก็พอดีข้ึนเมาสองสามคน 

เมาตอนเชานีต่องคิด นากลัวจะไมใชคนธรรมดา คนธรรมดาแกคงไมเมาแตเชาตรู เวลานัน้เขาก็

นั่งคนขี้เมาก็นัง่อยูก็ใกลๆ อัครสาวกของสมเด็จพระบรมครูกําลังจะหมผาจีวรไปบิณฑบาต บรรดา

ชี้เมาทั้งหลายเหลานั้นก็พูดกันวา พวกเราโวย เวลานีไ้มมีสํานกัไหนมีพระอรหนัต เพราะวาเมือ่

ตอนสองสามวันที่แลวมาแลวนี ้ ปรากฏวาทานมหาเศรษฐีไปอาบน้ําที่ทะเล บรรดาลูกนองเอาตา

ขายโลหะขึง ก็ปรากฏวาเวลาเขาขึ้นมาจากากรอาบน้ําก็มีปุมแกนจันทรปุมหนึ่งติดขึ้นมา ทานมหา

เศรษฐีก็คิดวาปุมแกนจนัทรที่บานเรามเียอะ ถาทําเปนของใชก็ไมมีประโยชน ทางที่ดีก็จางขางมา

ทําเปนบาตร แลวกท็ําไมข้ึนสูงชัดรอกขึน้ไปชางบนสงุบๆ แลวก็ประกาศวา ถาสํานักไหนมีพระ

อรหันต ใหสํานักนั้นเหาะมาเอาบาตร เวลานัน้คณะของพราหมณยังมมีาก มีคณาจารยตางๆ ที่

เคาตั้งขึ้นมากอนองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ การประกาศของมหาเศรษฐีเมื่อส้ินเวลาไป 6 วนั 

บรรดาคณาจารยตาง ๆ นัน้กพ็ากนัตองการบาตรแตไมเหาะ ในเมื่อไมเหาะเขาก็ไมให ในที่สุดวนั

นั้นเปนวันที่ 7 บรรดาข้ึนเมากลาววา พวกเราโวย วนันี้เปนวนัที่ 7 แลวหวา ถาไมมใีครไปเหาะเอา

บาตร แสดงวาทุกสาํนักจะไมมีพระอรหนัต 

เวลานั้น พระโมคคัลลาน ไดฟงเขากก็ลาวแก พระปณโฑลภารทวาช วา ปณโฑลภาร

ทวาช ทานฟงซิวา ข้ึเขาสองสามคนนี่ดูถกูพทุธศาสนา เขากลาววาบาตรที่มหาเศรษฐีแขวนไว ไม

มีใครไปเหาะเอา วนันีเ้ปนวนัที ่ 7 ถาวนัที ่ 7 นี้ถาไมมีใครไปเหาะเอาได แสดงวาทกุสํานกัไมมพีระ

อรหันต สํานกัขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามพีระอรหันตแสนองคเศษ เปนอันวา สาวก

ขององคสมเดจ็พระบรมโลกเชษฐองคใดองคหนึ่งนาจะเหาะไปเอามา ทานปณโฑลภารทวาช 

บอกกับ ทานโมคคลัลาน วา ทานโมคคัลลาน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสรญิวา 

ทานเปนผูเลิศในการมฤีทธิ์ใชไหม แตความจริงสององคมีฤทธิ์คลายคลึงกนั ขอใหทานไปเอามาก็

แลวกัน 

ก็ปรากฏวา ทานโมคคัลลาน ก็บอกวา ปณโฑลภารทวาช ถาทานไมมีความสามารถ

ผมจะเอาเอง พอพูดเทานี้ปรากฏวาทาน ปณโฑลภารทวาช กาํลังหมผา ดังนัน้เมื่อหมผาแลวก็

เหาะทนัท ีเวลาเหาะขึ้นไปก็เอากอนหนิกอนใหญข้ึนไปยนืเพื่อหมผาติดเทาไปดวย 



บรรดาชาวบานเหน็เขาเกรงวาหินจะหลนลงหวั กเ็อากระดงบาง ตะแกรงบางมาบงัหวั ก็

กลาววาจาวา ขอพระคุณเจายึดไวใหแนน พระคุณเจายึดไวใหแนนทาน ปณโฑภารทวาช กเ็อา

เทาสลัดหินไปกองไวที่เดิมยงัเหาะตอไป 

เมื่อเหาะเสร็จก็ปรากฏวา ขณะที่เหาะอยูทานมหาเศรษฐีเหน็สาวกขององคสมเด็จพระ

บรมครูแสดงอยางนัน้ ก็นัง่ลงกราบแสดงถึงความเคารพ เมื่อทานมหาเศรษฐีแสดงความเคารพ

ทาน ปณโฑลภารทวาช ก็มายืนขึน้หลังคาเดินบนอกไกแตทานถือวาบาตรที่เขายังไมประเคน 

พระสงฆยังรับไมได หยิบเอาไมได พอทานไปยืนขึน้หลังจาเดิน ก็ปรากฏวาทานมหาเศรษฐปูี

อาสนะใหนัง่ทีช่านบานแลวนําภัตตาหารมาเพื่อถวายแลวกราบอีกครัง้หนึ่งขอนิมนตทานลงมา 

ทานก็ลงมาแลวทานก็ฉันภตัตาหาร 

เมื่อทานฉนัภัตตาหารเสร็จ ทานมหาเศรษฐีกน็าํบาตรปุมแกนจันทรมาถวายหลังจากนั้น

ทานก็กลบัสถานที่อยูของทาน 

ก็เปนการมีความจําเปนอยางยิ่งที่บรรดาพทุธบริษทัชายหญิงเปนพทุธบริษัทบาง ไมใช

พุทธบริษัทบาง คือหมายความวาคนนับถือพระพทุธศาสนา ไมนับถือบาง ตางคนตางไมเคยเห็น

พระเหาะ ไมเคยเหน็คนเหาะมากอน ก็อยากจะดูสาวกขององคสมเด็จพ 

การทาํอยางนัน้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเปนภัยตอบุคคลทั้งหมดเปนอยางยิง่ คือ

ไมเปนคุณ มแีตโทษอยางเดียวเพราะวาถาหากทาน ปณโฑภารทวาช จะไมเหาะชาวบานกจ็ะ

โกรธ ในเมื่อชาวบานโกรธไมโกรธพระอรหันตเขา ทางที่ไปเมื่อเวลาตายไปไหน กไ็ปนรก ทางอืน่ไป

ไมไดตองไปนรกกันแน 

แตบังเอิญถาหากวา ทานปณโฑลภารทวาช เหาะใหดู เพราะการขอรองของชาวบาน 

ชาวบานผูนั้นเมื่อตายจากความเปนคนไปเกิดเปนคนใหม ตองเปนทาสรบัใชชาวบานเขาหารอย

ชาติ ก็รวมความวา การไหววานพระไมใชของดีมันมีแตโทษอยางเดียว 

แตวา ทานปณโฑภารทวาช พิจารณาแลววา การเกดิเปนคนแตเปนทาสเขาเบากวาการ

ตกนรก ฉะนัน้ ทานปณโฑลภารทวาช จึงเหาะใหดู เมื่อผูนี้กลับไปแลวผูอ่ืนก็มาใหม เปนอันวา 

วันนั้นไมตองทํามาหากนิกนั เหาะอยางนัน้เหาะกันทั้งวนั 

ก็พอดเีวลาสายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจาทรงเทศนในพระ

มหาวาหร เสยีงบรรดาประชาชนทั้งหลายเหลานัน้ชอบใจพระเหาะดังกองเขามา แตความจริงองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบแลว ทีนี้เปนวิธกีารของพระสงฆอยางหนึง่ ถือวาเปน

ระเบียบ รูแลวตองทําเปนเหมือนไมรูระเบยีบอยางนีม้ีมาตั้งแตสมัยองคพระบรมครู 

ฉะนัน้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดมีพระพทุธฏีกาตรัสถาม พระอานนท วา 

อานนัทะ ดูกร อานนท นัน่เสียงอะไร พระอานนท ก็กราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต 

ภควา ชาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เสียงคนอื้ออึงแบบนี้ไมใชอะไร 



เปนเพราะเหต ุ ทานปณโฑลภารทวาช เหาะใหชาวบานดูสมเด็จพระบรมครูจึงไดมีพุทะฏกีาตรัส

เรียกให ปณโฑลภารทวาช เขามาเฝา ใหนําบาตรปุมแกนจนัทรเขามาดวย 

เมื่อเขามาแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงตาํหนิเปนการใหญ ถอืวาเปนการกระทําที่

ไมสมควร แลวก็ส่ังใหทบุบาตรปุมแกนจันทรนี้เปนชิน้เล็กๆ แลวทรงสั่งใหแจกแกพระทกุองคแลว

ตรัสวา ปุมแกนจนัทรนี่รักษาโรคตาไดดีถาบุคคลใดตาปวย ปวยทางตา ใหเอาน้ําฝนมาเอาปุม

แกนจันทรแชลงไปนิดหนึ่งเมื่อยกขึ้นมาแลวน้าํก็จะคิดขึ้นมาใหหยอดลูกตา โรคตาจะหาย 

คร้ันองคสมเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดาทรงบัญชาแลว หลงัจากนัน้องคสมเด็จพระ

ประทีปแกวมพีุทธฏกีาตรัสแกบรรดาพระสงฆวา ภิกขเว ดูกร ภิกษหุลาย ตอจากนีไ้ปหามพระสงฆ

ทั้งหมดแสดงปาฏิหาริย ถาใครแสดงปาฏิหาริยตถาคตจะปรับเปนโทษ คําวาปรับโทษเปนโทษ

บรรดาทานพทุธบริษทัตามสวนใหญปกตแิลว พระอรหนัตไมมีโทษ อรหันตนี่ไมทาํสิ่งที่เปนโทษจึง

ไมมีพระวนิัยจะปรับแตวาสิขาบทนี้เปนสิขาบทพิเศษ ประกาศทานกลางพระอรหนัต ก็แสดงวา

การแสดงปาฏหิาริยถาพระอรหันตทาํตองถูกปรับเปนโทษเหมือนกนั 

ต้ังแตนั้นเปนตนมาจงึไมมพีระอรหันตองคไหนแสดงปาฏิหาริย เวนไวแตทานจะอยูปาถา

จะไปที่ไหนทีม่ีทางไกลเกนิกวากําลงัที่จะพึงเดนิได ทานอาจจะเหาะไป แตไมใหคนเหน็ เมื่อถึง

เวลาใกลๆ สถานทีก่ล็งเดินแสดงวาทานเดนิไปหลังจากนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจาประกาศแกบรรดาพระสงฆแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็เขาทีป่ระทับ 

ก็เปนอนัวาเวลานัน้บรรดาพวกเดียรถยีทัง้หลาย ขณะที่ตัวเองตองการบาตรแตเหาะไมได

ก็เสียหนา ในเมื่อ พระปณโฑลภารทวาช เหาะไดเปนพระสงฆในพทุธศาสนา ก็เสียหนาพทุธ

ศาสนา แตทราบวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงหามพระสงฆทั้งหมด หามแสดง

ปาฏิหาริย เขาก็คิดวาตอนี้ไปไมมีใครแสดงปาฏิหาริยแลว หลงัจากนัน้ก็ประกาศตนวา จะแสดง

ปาฏิหาริยแขงกับองคสมเด็จพระประทีปแกวคือแขงกับพระพทุธเจา โดยที่เขาเขาใจวา ในเมื่อ

พระพทุธเจาหามพระสงฆแลว พระพทุธเจาจะไมทําเอง เขาประกาศตนตอประชาชนบอกวาตอไป

เบื้องหนานี้เราจะแสดงปาฏิหาริยแขงกับพระสมณโคดม ประกาศเรื่อยไป บรรดาประชาชนก็ทราบ 

แลวความก็กองเขามาทราบถึง พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย พระบาททาวเธอจงึเขาไป

เฝาองคสมเดจ็พระทรงสวัสดิโสภาคยวา เวลานี้เดียรถียจะแสดงปาฏหิาริยแขงกับพระองคๆ จะทํา

อยางไร องคสมเด็จพระจอมไตรก็มีพระพทุธฏีกาตรัสวา ในเมื่อเขาจะแขงกับตถาคตๆ ก็จะแขงกับ

เขา พระเจาพิมพิสาร กถ็ามวา ในเมือ่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาทรงหามพระสงฆแสดง

ปาฏิหาริยแลวพระองคจะทําอยางไร สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระ

มหาบพิตรพระราชสมภาร ขอบัญญัติขอนั้นตถาคตหามเฉพาะพระสงฆไมไดหามตวัเอง พระองค

ก็ตรัสถามวา พระราชอุทยานของพระองคบรรดาประชาชนเขามาเที่ยวไดไหม พระเจาพิมพิสาร 



ก็บอกวา ประชาชนเขามาเที่ยวไมได ถาใครเขามาก็ปรับเปนโทษ องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธ

เจาก็ตรัสเชนเดียวกนัวา ขอหามเหลานัน้ตถาคตหามเฉพาะพระสงฆ ไมไดหามตถาคตเอง 

เปนอันวาพระพุทธเจาก็ทรงประกาศวา จะทรงแสดงปาฏิหาริยแขงกับบรรดาเดียรถีย

ทั้งหลาย แลวพระองคกป็ระกาศสถานทีว่านับต้ังแตนี้ไป ภายในเตือนหนาคอื วนัเขาพรรษา 

ตถาคตจะแสดงที่ เมืองสาวัตถึ หรือ พาราณส ี จะแสดงบนตนมะมวง เมื่อกลาวเสร็จบรรดา

เดียรถียทัง้หลายเห็นวา พระองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทานแสดงเอง อํานาจจะยิง่ใหญ

กวา พระปณโฑลภารทวาช มาก จงึคิดวา ในเมือ่พระสมณโคดมประกาศวา จะแสดงบนตน

มะมวง ฉะนัน้ตนมะมวงใน เมืองพาราณสี และ สาวัตถี ทัง้หมดมีที่ตนบรรดาเดียรถียซื้อหมด 

ซื้อหมดแลวกโ็คนหมด เขากคิ็ดวาจะไมใหองคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาแสดงได ในเมื่อไมมีตน

มะมวง 

พอถึงวนัเวลาแลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จไป เมืองสาวัตถ ี หลงัจากนั้น

องคสมเด็จพระมหามนุีเมื่อประทับแลวปรากฏวา นายมาลาการ คนเฝาสวนมะมวง เหน็วา

มะมวงมีตนในสวนพระมหากษัตริยลูกหนึ่งมนัสุกๆ พอดพีอดี และกท็ั้งหมดเวลานั้นไมใชฤดู

มะมวง แตเผอิญมะมวงมนัมีอยูลูกเดียวเธอคิดวาถาเราจะถวายพระมหากษัตริย เราก็มีคุณมาก

ไดรับการชมเชยเพราะเวลานี้ไมใชฤดูมะมวง แตวาถาเราตองการนํามะมวงนี้ไปถวายองคสมเด็จ

พระผูมีพระภาคเจา ในเมือ่พระมหากษตัริยทรงทราบเราอาจจะถูกประหารชวีิตกไ็ด แลวคิดในใจ

วา การทําบญุกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีบุญมาก ถาเราจะตาย

เพราะลกูมะมวงไปถวายพระผูมีพระภาคเจา เราพรอมยอมตายเพื่อไปสวรรค 

เขาจึงตัดสินใจนํามะมวงลกูนัน้ มาถวายองคสมเดจ็พระภควันตพระพทุธเจาจงึใหเขา

ปอกฉันเนื้อเสร็จ หลงัจากนัน้ก็เหลือแตเมด็ พระองคจึงสั่งให นายมาลาการ ขุดหลมุลึกประมาณ

หนึง่คืบ เมื่อขุดหลุมลึกแลวพระองคก็เอาเม็ดมะมวงวาง แลวก็ส่ังใหเขากลบดนิเขาก็กลบ แลว

สมเด็จพระประทีปแกวกท็รงเอาน้าํรด เพียงแคอึดใจเดียวก็เกิดตนมะมวงใหญข้ึนสงูสะพรัง่มีสาขา

มากแลวองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจากแ็สดงปาฏิหารยิบนตนมะมวง 

ในการแสดงปาฏิหาริยถาจะเทศนเฉพาะปาฏิหาริยในวนันั้นมนัไมจบ แตถือวาแสดงทุก

อยางที่เดียรถยีทําไมได เดยีรถียก็แสดงเหมือนกนั แตแขงขันสูกนัไมได 

หลังจากแสดงเสร็จแลวองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงกาวพระบาทขึน้ไป

เหยยีบบนยอด เขายุคนธร หลังจากนัน้องคสมเด็จพระชนิวรก็เสด็จไปกาวอีกทไีปถึงยอด เขา

พระสุเมรุ เวลานั้นพระอนิทรออกมารบัทาน แลวก็นิมนตองคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา ประทับบน บัณฑุกมัพลศลิาอาสน แตกอนทีพ่ระองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ

จะประทับพระอินทรก็นกึวาพระพทุธเจาทรงสูง 8 ศอกของมนุษย แตวา บัณฑุกมัพลศิลาสน นี้



ยาว 30 โยชนของมนุษย กวาง 15 โยชน กวาง 30 โยชน สูง 15 โยชน ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาเสด็จประทับทีน่ัน้ ก็จะเหมือนตวัแมลงตัวเล็กๆ เกาะอยูบนเตยีง ทานคิดอยางนั้น 

ในเมื่อพระอนิทรคิดอยางนัน้แลว องคสมเด็จพระภควันตกท็รงจบัสังฆาฏิเหวีย่งลงไป 

สังฆาฏิก็คลุม บัณฑุกัมพลศลิาอาสน พอดี แลวสมเด็จพระชนิศรีก็ทรงประทบันั่ง พระกาย

พระองคใหญพอดิบพอดีกนั บัณฑุกมัพลศิลาอาสน หลังจากนัน้องคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็มี

พระพทุธฏีกาตรัสวา เวลานี้ตถาคตตองการจะมาเทศนโปรดพทุธมารดาซึ่งอยูสวรรคชั้นดุสิต ขอ

เลาเวลาลัดๆ เหลือเวลา 2 นาทีเศษ หลังจากนัน้แลวพระอินทรก็ไปตามมา พระองคสมเด็จพระ

บรมศาสดาก็เทศนโปรดพระมารดาดวยพระอภิธรรมใชเวลา 3 เดือนพอดี 

พอถึงวนันี้องคสมเด็จพระชนิศรกี็เสด็จลงจากสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ลงประตู 

เมืองสังกสันคร  ขณะที่องคสมเด็จพระชินวรเสด็จลงมาก็แสดงปาฏิหาริยเปดโลก คําวาเปดโลก

หมายความวา ต้ังแตพรหมโลกลงมาก็ดี เทวดาก็ดีพรหมก็ตาม มนุษยก็ตาม สัตวนรกก็ตาม ตาง

คนตางเหน็กนัหมด โดยเฉพาะวนันั้นกรรมกรตางๆ การลงโทษตางๆ ในนรกก็หยุด สัตวทุกคนตาง

มีความสุข ตางคนตางเหน็กนั ตางคนตางมีความรูสึกวา องคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจามีอานุภาพ ทุกคนตางคนตางก็อยากเปนพระพุทธเจา ตางคนปรารถนาพุทธภูมิ

ไปตามๆ กัน 

เมื่อองคสมเดจ็พระภควันตลงมาที่ประตู เมืองสังกัสนคร แลว องคสมเด็จพระประทีป

แกวกท็รงถามปญหา ถามปญหาสําหรับปุถุชน พระปถุชุนตอบไดเมื่อถามปญหาที่เปนปญหาของ

พระโสดาบนั พระปุถุชนตอบไมได พระโสดาบนัก็ตอบเมื่อถามปญหาที่เปนปญหาของพระ

สกิทาคาม ี พระโสดาบันก็ตอบไมได พระสกิทาคามีก็ตอบ เมื่อถามปญหาของพระอนาคาม ี พระ

สกิทาคามีตอบไมได พระอนาคามีตอบ เมื่อถามปญหาของพระอรหนัต พระอนาคามีตอบไมได 

พระอรหันตตอบได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาการถามปญหาของพระพุทธเจา ถามถึงผลของการ

ปฏิบัติ ถาการปฏิบัติมรรคผลไมถึงตอนใดตอนหนึง่ ทานจะตอบไมไดถึงเรื่องราวมรรคผลตอนนั้น 

ตอไปองคสมเด็จภควันตก็ถามปญหาของพระอัครสาวกเบื้องซาย พระโมคคลัลานก็ตอบ ถาตอน

ตอบคําถามปญหาอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานตอบไมได พระสารีบุตรก็ตอบ ตอไปก็ถาม

ปญหาที่เปนวสัิยพระพุทธเจา พระสารีบุตรตอบไมได พระพุทธเจาถามใหม ถามเปนนยั พระสารี

บุตรก็ตอบได นี่แหละบรรดาญาติโยมทานพทุธบริษทั หลังจากนั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา

ก็ทรงรับบาตรพรอมดวยพระสงฆ เวลาหมดพอดี ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงนี ้

ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี้ ขอทกุทานจงประสบแตความสุขสวัสด์ิพิพฒันมงคล

สมบูรณพูนผล และจงเจรญิไปดวยจตุรพิธพรชยัทัง้สีป่ระการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ

ปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงฆส่ิงใดขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนาทุกประการ อาตม

ภาพรับประทานวิสัชนามาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวเพยีงเทานี ้เอวงั กม็ีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง กฎของกรรม 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 20 ธันวาคม 2532 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

กัมมัง สัตเต วภิชตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ในกฎของกรรมกถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมทีีบ่รรดาทานนรศิราทานบดีทัง้หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล

ประจําปกษในวนันี ้ การทีบ่รรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายตั้งใจมาบาํเพ็ญกุศลบญุราศี เพราะวามี

ความดีทีจ่ะพงึปฏิบัติ เพราะทุกคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเปนเหตุ จงึ

ไดพากนัปฏิบัติตนตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็คือ 

หนึง่ ทานมยั บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน การใหทานเปนปจจัยตัดโลภะความโลภ 

เปนบนัไดขั้นหนึง่ทีจ่ะไปนพิพาน 

ประการที่สอง สลีมยั ทกุคนตั้งใจสดบัรับรสพทุธพจนเทศนามาในคําแนะนาํทีว่า ศีล

เสียกอน คือรับศีลกอน เพราะศีลองคสมเด็จพระชินวรกลาววาเปนปจจัยทาํลายโทสะ ความโกรธ 

เปนบนัไดขั้นที่ 2 ใหเขาถึงนิพพาน 

ประการที่สามบรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายตั้งใจสดับรับรสพุทธพจนเทศนาเปนคาํสั่ง

สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเหตุ การสดับรับรสพุทธพจนเทศนานี้ องคสมเดจ็

พระบรมโลกเชษฐกลาววา เปนปจจยัใหเกดิปญญาเปนการตัดโมหะ ความหลง 

โดยที่สุดความตามตรงทีบ่รรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายตั้งใจปฏิบัติวันนี้ก็คือหวังนิพพาน

เปนเหตุวา 

หนึง่  ทานเปนการตัดโทสะ ความโลภ 

สอง   ศีลตัดโทสะ ความโกรธ 

สาม   ฟงเทศนตัดโมหะ ความหลง 

เปนการปฏิบัติตรงตอพระนพิพาน ตามที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสมัมาสัม

พุทธเจาตองการ แตวาการเทศนวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทอากาศกห็นาวมากไปหนอย คนเทศน

ก็หนาว พระเทศนกห็นาว คนฟงเทศนกห็นาวเปนอนัวาถาเทศนเวลาหนาวๆ แลวเทศนธรรมะมาก

เกินไป คนฟงก็หลับหลับไหม อาจารยหงา ก็รวมความวาวันนี้ขอเทศนพระสูตรเปนเรื่องใหญ ขอ

นําพระสูตรเร่ืองนีท้ี่องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวาตรัสไวคือ เร่ือง อปุตตกเศรษฐี อปุตตก

เศรษฐี แปลวา เศรษฐีไมมบุีตร 



เนื้อความมีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจายงัทรงพระชนมอยูเวลานัน้องค

สมเด็จพระบรมครูปรารภเศรษฐีคนหนึ่งทีม่ีนามวา อปตุตกเศรษฐี ในกาลครั้งนัน้องคสมเด็จพระ

มหามุนีประทบัอยูในพระมหาวิหาร ปรากฏวาตอนกลางวันเวลายังไมเย็นยังไมคํ่า เปนเวลาปลก

กวาวันอืน่ ตามธรรมดา พระเจาปเสนทิโกศล บรมกษัตริยพระบาททาวเธอจะทรงไปเฝา

พระพทุธเจาเฉพาะเวลาใกลคํ่าหรือเวลาค่ํา คือบรรดาพระสงฆเสร็จภารกจิแลว แตทวาวนันี ้พระ

เจาปเสนทิโกศล ไดเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกวเปนเวลากลางวัน คือบายไปเล็กนอย เมื่อ

ตะวันคลอยไปไมมากกเ็สร็จภารกิจ ทานก็ไปแวะหาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 

เมื่อพระพุทธเจาเหน็ พระเจาปเสนทิโกศล มาเวลาแปลกคือ มาผดิเวลากับวันอืน่ จึงมี

พุทธฏกีาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร วนันีม้ีเวลาวางจาก

กจิการงานหรอือยางไรจึงมาแตวัน พระเจาเสนทิโกศล ก็กราบทูลองคสมเด็จพระภควันตวา ภัน

เต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขา วันนี้ขาพระพทุธเจาไป

จัดการใหเจาหนาที่ขนทรพัยสมบัติของ อปุตตกเศรษฐี คือวาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ไมมีบุตรนีอ้งค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูจักด ี เวลานี้เธอตายจากความเปนคนไปแลวครัน้เมื่อเธอตาย

จากความเปนคนแลวก็ประกาศหาญาติคือ ผูรับมรดก ก็ปรากฏวาไมมีใครเปนญาติของเธอ เธอไม

มีลูก เธอไมมีหลาน เธอไมมีใครทั้งหมดฉะนั้นเมื่อทรัพยทั้งหลายของบุคคลใดก็ตามไมปรากฏ

ทายาทคือ ผูรับมรดกสมบัติทั้งหลายเหลานั้นตกเปนของหลวง 

เมื่อขาพระพุทธเจาสืบหาแลววา ไมมีใครรับมรดกจริง จงึใหบรรดาขาทาสชายหญิง

ทั้งหลายเปนอสิระ แลวก็ขนทรัพยของมหาเศรษฐีนัน้ ตองขนทัง้สิน้เวลา  7 วนั โอโฮ อาจารยหงา 

ไมใชนอยนะ ส้ินเวลา 7 วนั จึงหมด หมดวนันี้ขาพเจาจึงแวะมาหาองคสมเด็จพระชนิศรี 

แลวพระพทุธเจาก็กลาววา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร แต

ความจริงเศรษฐีคนนีเ้มื่อเปนเศรษฐีแลวตายแลวตองนําทรัพยเขาเปนของหลวงนัน้ถงึ 7 ชาติ

ดวยกนั คือไมมีลูกรับมรดก ถาไมมีลูกเขาก็ถือวาหลานที่ใกลชิดมีไหม หลานที่ใกลชิดก็ไมมี หลาน

ก็ตองลูกของลกู ในเมื่อไมมลูีกก็ตองไมมหีลาน เมื่อลูกไมมีจะรับมรดก หลานไมมมีรดก ก็ตองตก

เปนของหลวง พระพทุธเจาบอกวา อาการอยางนี้มีเปนมาแลวเปนชาตทิี่ 7 แลวสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาจึงมีพทุธฏกีาตรัสวา มหาราชะ ขอถวายพระบาทพระมหาบพิตรพระราชสมภาร 

ในความเปนมาของมหาเศรษฐีมีดังนี ้

ในกาลนานมาแลว ในสมยัองคสมเด็จพระประทีปแกวคือ พระพุทธเจาองคกอนๆ เศรษฐี

นั้นก็เกิดขึ้นมาเปนคนแบบนี้ เปนคนร่าํรวยแบบนี ้แตทวาเขามพีี่ชายอยูคนหนึง่ ตอมาพี่ชายกม็ีลูก

เล็กๆ คนหนึ่ง ในเมื่อมพีี่ชายมีลูกเล็กๆ พีช่ายก็ตายหมดอายุขัย หลงัจากนั้นเขาจะไปทางไหน เขา

ก็นําลกูชายของพี่ชายไปดวย สําหรับลูกชายของพี่ชายก็เปนเดก็พูดเกง เปนเด็กที่มีความฉลาด 



เมื่อไปถึงทิศไหนพบใครก็บอกวา นี่คุณอาของผมขอรับ รถที่ข่ีมานีเ่ปนรถของพอของผมเธอกพ็ูด

อยางนี้ตลอดเวลา 

ปรากฏวาตอมามหาเศรษฐคีนนี้ซึง่เปนอาตองเลี้ยงเดก็คนนัน้ ก็มาคิดในใจวา เจา

หลานชายคนนี้ ในเมื่ออายมุันแคเล็กๆ แคสามสี่ปขนาดนี้ มันยังพูดอยางนี้วา โนนกท็รัพยสินของ

พอของผม นีก่็ของพอของผม เอาทุกสิง่ทกุอยางของพอมันทัง้หมด แตขนาดที่เปนเด็กมันพูดอยาง

นี้ ถาโตขึ้นไปเปนเด็กผูใหญ เปนหนุมเปนสาว ทรัพยสมบัติทั้งหลายเหลานีท้ั้งหมด เราก็ไมมีสิทธิ์

จะครอง เพราะเจาเด็กคนนี้มันก็ตองครองทรัพยสินแทนพอของมนั แตความจริงเราเปนนองเรามี

สิทธิ์รับมรดก แตวาอาการอยางนี้ปรากฏขึ้นความเดือดรอนจะมกีับเรา จึงหาทางตัดไฟแตตนลม 

วันหนึง่กน็ําเด็กคนนี ้ นําหลานชายเขไปเทีย่วในปาหลงับาน พอไปทีลั่บหูลับตาคนแลว ก็

จัดการบีบคอเด็กบีบคอเสียจนตาย แลวก็ซุกไวเอาใบไมทับ แลวกลับบาน องคสมเด็จพระ

พิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรสัวา กฎของกรรมอยางนี้ติดตามเขามานาน องคสมเดจ็

พิชิตมารไดกลาวถงึกฎของกรรมบาปในตอนนี ้

ตอไปองคสมเด็จพระมหามนุีก็กลาววา การที่เราจะเปนมหาเศรษฐีไดเพราะมีบุพกรรม

อยางนี้ ไดกลาววา ในสมัยครั้งหนึ่งมพีระปจเจกพทุธเจาองคหนึ่งทานมาบิณฑบาตใกลบานของ

เขา เขามาในเขตของบาน เปนวาเจาของบานคนนี้ปรากฏวาไมเคยใหทานมาในกาลกอน ข้ึนชื่อวา

ควรจะใหอยางนัน้กับคนนัน้ ควรจะใหอยางนี้กับคนนี้กดี็ ควรจะนําของถวายพระกดี็ ไมเคยออก

ปากมากอน คือไมเคยใหทาน 

แตทวานั้นพระปจเจกพุทธเจาทานเสด็จมา เขากเ็กิดความรําคาญวาสมณะโลนคนนี้

พยายามรบกวนเราอยูเสมอ แตความจรงิทานไมเคยมา เขาจงึกลาววาจาดวยความไมต้ังใจวา เอา 

ใครอยากจะใหอะไรก็ใหไปก็แลวกนันะ แลวเขาก็ลุกหนีไปดวยความรําคาญ เปนอันวาแมบานคือ

ภรรยาของเขา ไดฟงคาํวาใครจะใหอะไรกับพระก็ใหเถิดอยางนี้เธอคิดถอยคําอยางนี้ไมเคยมีแก

บุคคลคนนี้แตทวาวนันี้คนนีใ้จดีและบอกใหเราใหอะไรก็ใหได จึงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาเขามา

ในบาน นมินตทานนัง่แลวก็รับบาตร เมือ่รับบาตรแลวก็จัดอาหารอยางดีที่สุดที่ตนเองก็ไมคอยจะ

ไดกินนัก เปนธรรมดาของชาวบานนี่เวลาที่จะทําบุญบางทีตนเองก็ไมมีอะไรกิน เลก็ๆ นอยๆ มีผัก

บาง มีพริกบาง มีปลาทูบาง ไมมีบางกนิกนัไปแคอ่ิมๆ แตทวาเวลาจะทําบุญจริงๆ จดัอาหารที่มีรส

เลิศ ที่ดีที่สุดทีคิ่ดวาจะพึงมิไดบางทีตนเองก็ไมไดกินอยางนี้เปนลีลาของคนที่ทาํบุญดวยศรัทธาแท 

เมื่อแมบานจดัอาหารอยางดีเสร็จก็บรรจุลงในบาตรของปจเจกพทุธเจาเมื่อใสของเต็มเปน

ที่พอใจแลวกป็ระเคนพระปจเจกพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจาก็รับบาตรไปก็เดินออกไปจากบาน 

ก็พอดีนายบานคือพอบานเดินสวนทางมาพอดี เขาก็คิดในใจวา สมณะโลนคนนี้ได

อะไรบาง นี่เขาไมเต็มใจ จึงถามวาทานไดอะไรมาบาง พระปจเจกพทุธเจาก็บอกวา ไดตามที่เขาให

มาเขาจงึขอดูบาตร พระปจเจกพทุธเจาก็ใหดูบาตรเขามีความรูสึกวา อาหารที่มีรสเลิศอาหารชัน้



เลิศดีๆ ทั้งหมดที่คนในบานใหกบัพระปจเจกพทุธเจาไป รูสึกเสียดายในอาหาร ขาดเจตนาหลงั 

แลวก็มีความรูสึกในใจวาอาหารอยางดีอยางนี้ไมควรจะมีกับสมณะโลนเพราะสมณะโลนกินแลวก็

นอนไมมกีารมีงาน ไมมีประโยชนกวา เพราะวาเธอกนิแลวเธอก็ทาํงานใหกบัเรา เขาคิดอยางนีน้ะ 

แคคิดแตวาเขาไมไดทํา เขาไมไดแยงขาวมา 

หลังจากนั้นแลวก็สงบาตรใหแกพระปจเจกพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจากห็ลีกไป เขาก็

กลับเขามาบาน องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาตรัสวา มหาราชะ ขอถวาย

พระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร เพราะอาศัยบุญที่เขาบาํเพ็ญแกพระปจเจกพทุธเจาโดยมมี

การเปลี่ยนใจ นั่นคือเขาไมไดใหกับมือของเขา ที่เขาพูดไปเขากลาววาจาลอยๆ วา ใครจะใหอะไรก็

จงให แตเขาพดูดวยความไมเต็มใจ ดวยความไมอยากจะให หลงัจากที่พระปจเจกพทุธเจารับทาน

แลว เขากย็ังมีความเสยีดาย วาใหกับสมณะโลนไมมปีระโยชน ไมทํางานใหกับเราถาใหกับทาส

กรรมกรของเราจะมีประโยชนกวาเธอกินอิม่แลวทาํงานใหกับเรานี่ความจริงอาการอยางนี้บรรดา

ทานพทุธบริษทัทกุคนอาจจะคิดวาบุญนี้ไมมีอานิสงสฟงใหดีนะ อาจารยหงา นะ เปนอันวาองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาบญุนี้มอีานิสงส 

หนึง่   เขาไมต้ังใจ จาํใหดีนะ 

สอง   พูดสัง่ลอยๆ วาใครจะใหอะไรก็ใหโดยไมมีความเตม็ใจ 

ประการที่สามมีความรูเสยีดายเวลาที่พระปจเจกพทุะเจารับไปเห็นเปนของดี อันนี้ถาเรา

จะถามกนัในระหวางนักเทศนก็จะตอบวา ไมมีอานิสงส แตความจริงตอบอยางนี้ผิด 

พระพทุธเจากลาววา พระมหาบพิตรพระราชสมภารบุญอยางนี้กม็อีานิสงสเปนเหตุให

บุคคลคนนี้พรอมดวยครอบครัวที่บําเพ็ญกุศลแลว ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชัน้ ดาวดึงสเท

วโลก ถึง 7 คร้ัง เหน็ไหม การเปนเทวดา ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย แตวาถึงอยางไรๆ 

เขาก็เปนเทวดา ผัวก็เปนเทวดาเมียก็เปนนางฟา ลูกเตาก็เปนเทวดาบาง นางฟาบางรวมกนั 

ตลอดจนกระทั่งคนรับใชที่เขาชวยจัดการงานใหพระปจเจกพทุธเจาชวยกนับรรจุในบาตร ทกุคนก็

เปนนางฟา เปนเทวดารวมกัน พระพทุธเจากลาววา บุญประเภทแคเล็กนอยเทานีถ้งึเขาไมเต็มใจ 

บันดาลใหเขาเกิดเปนเทวดาเปนนางฟา 7 คร้ัง และก็ลงเปนมหาเศรษฐีในเมืองมนษุยใน กรุงสา

วัตถี นี่จริงๆ 7 คร้ังเหมือนกัน 

แตละคราวที่เขาเปนมหาเศรษฐี องคสมเด็จมหามุนีตรัสอยางนี้ บุคคลคนนี้ใชของดีไมได 

กินของดทีี่มีรสเลิศไมได กินขาวปกติไมได กินขาวมเีม็ดๆ เต็มเม็ดก็ไมได กินขาวหกัก็ไมได ตองกิน

ปลายขาวละเอียด อาหารที่เขากนิประจาํนัน่ก็คือ ปลายขาวตมกบัน้ําผกัดองเปนกนั เขากนิได

เทานี้เอร็ดอรอยมากเปนที่พอใจ ถาเวลาคนทั้งหลายนําถาดทองคาํใสอาหารมาให เขากห็าวา

ประชดประชันเขา เขาก็ไลขวางไลตีบาง ก็โยนทิง้ไป ตองนิง่ผาเกาๆ ผาเกาๆ ที่ชาวบานใหซ้าํแลว



ซ้ําอีก นั่นแหละ เขานุงได รมธรรมดาที่คนใชจะกางรมใหเวลารอน เขาก็ไมตองการไลทุบไลตีหาวา

ประชดประขัน แตวาเขานัน้จะใชแคกิ่งไมทีม่ีใบไมบางบงัแดดเทานัน้เปนทีพ่อใจ 

องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ความเปนมหาเศรษฐทีี่มีข้ึนมาไดเพราะอานิสงสทีม่ีคําสั่ง

ใหทุกคนใครกไ็ด ใสบาตรกับพระปจเจกพุทธเจา แตวาเขาสัง่ดวยความไมเต็มใจแตวานัน่เปน

คําสั่ง ผลทานเกิดแกเขาอันนี้บันดาลใหเขาเปนมหาเศรษฐี แตวาการเกิดเปนมหาเศรษฐีแตละครั้ง

ก็ใชของดีไมได เพราะการไมเต็มใจถวายพระ ความไมเต็มใจที่ถวายอาหารมีขาวมธปุายาสเปนตน 

นี่กนิไมไดอาหารขาวที่เปนเม็ดก็กินไมได เปนเม็ดหักก็กินไมได ตองกินปลายขาวกับน้าํผักดอง 

เพราะการถวายภัตตาหารแกพระสงฆมีพระปจเจกพทุธเจาเปนประธาน อันนี้เพราะความไมเต็มใจ 

ตอมาพระพุทธเจากท็รงบอกวา เขาไมมีบุตร เกิดทกุชาติเจ็ดชาตินี่เขาไมมีบุตร เพราะโทษ

ฆาลูกชายของพี่ชาย การฆาลูกชายของพี่ชายนี่เปนปจจัยใหเขาเองเปนคนไมมีบุตร ไมมีใครรับ

มรดก ฉะนัน้การเปนเศรษฐีใน เมืองสาวัตถี ของเขาเจ็ดครั้ง ลงจากความเปนเทวดาบุญหยอน

หนอยหนึ่งก็มาเกิดเปนมหาเศรษฐี ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดา ลงจากเทวดาก็เปน

มหาเศรษฐีสลับกันไปสลับกนัมาอยางนี้เปนครั้งที ่ 7 เพราะกาํลังบุญทีถ่วายแกพระปจเจกพทุธเจา

คร้ังเดียวดวยความไมเต็มใจ องคพระจอมไตรก็บอกวาเขาเปนมหาเศรษฐีอยางนี ้

เพราะอาศัยกรรมไมมีบุตร เมื่อเขาตายแลว ตองขนทรัพยเปนของหลวง 7 ชาตทิีผ่านมา 

องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจากลาววา การที่เขาเปนเทวดาเกิดบนสวรรคไดถึง 7 คร้ังแลวเกิด

เปนมนุษย 7 คร้ัง สลับกันไปสลับกันมาอยางนี้กฎของกรรมที่เปนอกุศลยังไมใหผล นั่นคือเปนผล

ของความดทีีถ่วายทานแกพระปจเจกพทุธเจาทั้งๆ ที่ไมเต็มใจ ตอมาชาตนิี้เปนชาติสุดทายนั่นคือ 

เขาลงมาจากความเปนเทวดาแลวก็เกิดเปนคนเปนมหาเศรษฐ ีตองใชของเลวๆ กนิของเลวๆ แบบ

นี้ เพราะความไมเต็มใจถวายทานเมื่อเขาตายเจ็ดชาตทิีแ่ลว 

องคสมเด็จพระพิชิตมารก็กลาวกับ พระเจาปเสนทิโกศล วา มหาราชะขอถวายพระพร

พระมหาบพิตรราชสมภาร ตอแตนี้ไปที่เขาตายแลวนัน้เขาไมกลับเปนเทวดาอีก เพราะบุญบารมทีี่

ถวายแกพระปจเจกพทุธเจานัน้หมดครั้งที่ 7 นัน้หมดกัน เกิดเปนเทวดา 7 คร้ัง เกิดเปนคน 7 คร้ัง 

ถวายทานครัง้เดียวหมดกันบุญหมดไป ตอนี้เขารับผลกฎของกรรมใหญคือ การฆาลุกของพี่ชายจ

เวลานี้มหาเศรษฐีคนนี ้อปตุตกเศรษฐี ไปเกิดในนรกชือ่  มหาโลลวุนรก เปนนรกขุมที่เจด็ มอีายุ

เสวยกฎของกรรมที่นรกขุมนัน้เปนเวลาครั้งกัป เมื่อพนครึ่งกัปกฎของกรรมในนรกขุมที่เจ็ดแลว ก็

ตองเขานรกบริวารสี่ขุมเวลานับไมได ก็เรียงลําดับมากกวาจะเกิดเปนคนก็นาน 

นี่แหละบรรดาพุทธบริษัททุกทานวนันีน้าํพระสูตรเร่ืองสั้นๆ มาคุยกันสูกนัฟงเพราะวา

บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลายไดพึงทราบกฎของกรรม วากรรมที่เราทาํความดีคือทําบุญ บุญก็

แปลวา ดี กรรมที่เราทําความชั่วคือ บาป มันไมทิ้งจากเราไปขณะใดที่กรรมที่เปนกุศลใหผลกอ็ยู



เวลานั้นเรากม็ีความสุข ถาตายจากความเปนคนก็ไปเสวยความสุขในสุคติ มีสวรรคบาง พรหม

บาง เปนตน 

ทั้งนี้ถากําลงัใจยังไมถงึที่สุด แตถาหากวาถาบุญนัน้ยังไมถึงที่สุดเพียงใดถาบุญคลายตัว

ลงมาเปนเทวดาหรือเปนนางฟาไมได ออนไป บุญออนไปก็เกิดมาเปนคน หลังจากเกิดเปนคน

ประกอบความดีบางเลก็นอยพอสมควร อาศัยบุญเทายงัไมส้ินไป ตายจากความเปนคนไปเกิดเปน

เทวดาเปนนางฟาอยางนี้ยอมมีอยู อาการอยางนี้เปนปจจัยใหบุคคลตกอยูในความประมาท คิดวา

การเปนเทวดาการเปนนางฟาของเราจะยืนนาน จะทรงตัวนานตลอดกาลตลอดสมัย แตก็ลืมไปวา

กฎของกรรมเกาของเรามีที่เปนอกุศล คือ หนึ่ง การฆาสัตว เรามี สอง การลักทรัพย ขโมยทรัพย 

ยักยอกทรัพย อาจจะมกี็ได ประการที่สาม กาเมสุมิจจารเราอาจจะมอียูบาง ประการที่ส่ี การพูด

มุสาวาทเราอาจจะมีอยู ประการทีห่า การดื่มสุราเมรยั เรายังมีอยู กลาวเฉพาะ ปญจเวร 5 

ประการนีย้ังหยาบเกนิไป กฎของกรรมที่ทาํใหเราลงนรกยิ่งไปกวานี้ มอียู แตก็จะยงัไมพูดในวนันี ้

เพราะเวลามันเหลือนิดหนอย 

ฉะนัน้ในเมื่อความดทีี่เราทําใหผลอยู กฎของกรรมความชั่วยงัไมใหผลเราก็หลงระเริง คิด

วาเรามีความสุข ตอไปถาเราเผลอเมื่อไหร มคีวามประมาทคิดวาความดีมีมากพอแลว ไมสงเสรมิ

ตอ ถากฎของความดีหมดไปเมื่อไหร กเ็หมือน อปุตตกเศรษฐี ตกลงนรกใกลอเวจี เหลืออีกขุม

เดียวกถ็ึงอเวจ ี แตวาการทําบาปที่เปฯอาจณิกรรม เชน ปาณาติบาต เปนตน สามารถดลบันดาล

ใหคนลงอเวจไีดโดยเฉพาะอยางยิ่งของสงฆหรือของวัดไมวาวัตถุใดๆ แมจะเปนกระเบื้องแตกๆ 

เล็กๆ ชิ้นเล็กกถ็ือวาเปนของสงฆ ถาบุคคลนําไปโดยไมไดรับอนุญาตจากสงฆคําวาสงฆนี่ตองสงฆ

ทั้งพระเห็นขอบพรอมกนั ไมใชพระองคใดองคหนึง่และไมใชเจาอาวาสนาํของสงฆโดยที่สงฆไม

เห็นชอบดวยทานทัง้หลายลงอเวจีมหานรกเลย อปุตตกเศรษฐ ี กฎของกรรมอยางนี้อาจจะมีอยู

กับบรรดาทานพทุธบริษทั ขอทุกคนจงอยาประมาท หาทางหนีกฎของกรรม อกศุลกรรมคือความ

ชั่ว วาคนทุกคนยอมมีความชั่วตั้งใจคิดวาถาตายคราวนี้ผลความชั่วตองไมมีกับเราคือความชัว่นะ

มีอยูแตผลไมใหเกิดกับเรา เราทาํอยางไร 

อันดันแรก ก็ต้ังใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือคุณพระพทุธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ

เปนทีพ่ึง่ ฉะนั้นพระพทุธเจาจึงสอนแนะนําวา ทกุคนพยายามทาํบญุบอยๆ คําวาทาํบุญที่บรรดา

ทานพทุธบริษทัก็ไมจาํเปนตองสิ้นเงินทองเสมอไปเรามีอาหารก็ถวายอาหาร เรามขีาวถวายขาว 

เรามีผักเราถวายผัก มีพริกถวายพริกถาบังเอิญมันไมมีจริงๆ ขาวทัพพเีดียวก็ไมยอมจะมี มีบางพอ

กินบางเลก็นอย ก็ไมสมบูรณบริบูรณทําอยางไรก็เปนบุญ ก็ใชกาํลงัใจของเรา บรรดาทานพทุธ

บริษัทนอมใจ เคารพองคสมเด็จพระจอมไตรคือ พระพุทธเจา พอตื่นขึ้นเชาปบพอจะผานจากที่

นอนก็เขาหองพระ หรือพระอยูทีห่ัวนอน ต้ังใจกราบพระพุทธเจาดวยความเคารพ จะวา นโม ตัส

สะ หรือไมวาก็ตามใจ ใหใจเคารพก็แลวกัน ทุกๆ คร้ังที่เราจะจากที่นอนไป ต้ังใจไหวพระดวย



ความเคารพดวยความจริงใจ เพียงเทานีทุ้กวนั ตอไปจิตของทานจะชิน เมื่อจิตนกึถึงพระพทุธรปู

เปนการชิน คําวาชินหมายถึง ฌาน ฌานคือ อารมณชินมนันกึจนชนิ ถึงเวลาคิดวาเวลานี้เปนเวลา

กราบพระของเราเราก็กราบ ตอไปถาไปอยูสถานที่ใด สถานที่อ่ืนจากบานของเรา ถึงเวลานั้นเราก็

คิดวาเวลานีเ้ปนเวลาจะกราบพระ ถึงแมไมมีพระพทุธรปูอยู เราก็ต้ังใจกราบดวยความตั้งใจ 

ถาเปนอยางนี ้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถือวา ทุกทานมีฌานใน พุทธานุสสติ

กรรมฐาน อยานกึวาทาํเลก็นอยไมมีผล มีผลมากนะ ที่พระพุทธเจาตรัสกับ พระสารีบุตร วา สา

รุบุตร บุคคลใดมีจิตวางจากกิเลสวนัหนึง่ชั่วขณะจิตหนึง่ เราถือวาบคุคลนั้นมีจิตไมวางจากฌาน 

คําวาวางจากกิเลสก็คือวา บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย นกึวาเวลานี้เปนเวลาไหวพระกราบพระ

ของเรา ขณะทีน่ึกวาเวลานี้เปนเวลาไหวพระหรือกราบพระ เวลานั้นกิเลสไมมีในจิต จิตตั้งอยูที่

พระพทุธรูปหรือจิตตั้งอยูทีพ่ระพทุธเจา ก็เลสหรือราคะ ความรักในระหวางเพศก็ไมมี โลกภะความ

โลกก็ไมม ีโทสะความโกรธกไ็มมีตองพิจารณากันตามนี้ เวลาที่เรานึกถงึพระ เราก็ไปนึกถงึความรัก

มันไมนกึถงึนกึถึงพระเราก็ไมไดนึกถงึความโลภ เรานึกถงึพระเราไมไดนึกถงึความโกรธแสดงวา

เวลานั้นจิตวางจากกิเลส เปนระยะทีท่านนกึถึงอยู จิตวางจากกิเลสเวลาที่กราบตั้งใจกราบพระ

เวลานั้นจิตวางจากกิเลส 

ตามที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐกลาววา ถาบคุคลใดทําจิตวางจากกิเลสวันหนึง่

ชั่วขณะจิตหนึง่คําวาขณะจติหนึง่แคนึกถงึพระพุทธรูปกช็ั่วขณะจิตหนึง่ถานึกถึงพระธรรมก็

มากกวาแลว 

ก็เปนวาทานมจีิตวางจากกิเลสมากกวาเวลาทีพ่ระพทุธเจาทรงกําหนด ตามที่องคสมเด็จ

พระสุคตกลาวอยางนัน้ ก็ชือ่วา ถาเราทาํอยางนีจ้ิตมอีารมณชิน ถาเวลาทานจะตายจริงๆ กรรที่

เปนกุศลนี ้ คือ การนึกถึงพระพทุธเจาเปน พุทธานสุสติ จะเขามาถงึใจทานกอน บาปอกุศล

ทั้งหลายจะไปสามารถเขามาไดเวลานั้นหลังจากทานตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง 

นางฟาบางพรหมบาง ตามกาํลัง ทานจะไมตองลงอบายภูมิ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมองดู

เวลาก็พอดีเวลา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแคนี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี ้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคณุพระศรีรัตนตรัย ที่

พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแต

ความสุขสวัสด์ิพิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนาทกุๆ 

ประการอาตมภาพรับประทานวิสัชนามาใน อปุตตกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนษลงคงไวแตเพยีง

เทานี้ เอวังก็มดีวยประการนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง ลาชเทวธิดา 
แสดงเมื่อ 

วันพธุที่ 3 มกราคม 2533 
  
 นโม ตัสสะ ภควโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ ) 

ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา ปาณนินัตีติ 

ในโอกาสบัดนีอ้าตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน ทานกถา เพื่อเปนเครือ่งโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมทีี่บรรดาทานนริศราทานบดทีั้งหลาย ไดพรอมใจกันบาํเพ็ญกศุลประจําปกษ

คือ วันขึ้น 8 คํ่า เดือนยี ่ วนัพทุธ ตรงกบัวันที่ 3 มกราคม 2533 ถอืวาเปนวนัตนปใหม ในการที่

บรรดาทานพทุธบริษทัศาสนิกชนทัง้หลายไดพรอมใจกนัมาบาํเพ็ญกศุลบุญราศีในวันนี้ ทีว่าทุกคน

ต้ังใจทําความดีตามทีพ่ระพทุธเจาทรงแนะนําสัง่สอนไว วันนี้จะไดนาํพระธรรมเทศนาที่องคสมเดจ็

พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน ธมัมจักกปัปวตัตนสูตร ก็เปนการแสดง

แกบรราดทานพุทธบริษัท เพราะวาการเปนเทศนทีฟ่งงายๆ ถาตั้งใจจําก็จาํงายๆ ถาตั้งใจปฏิบัติก็

ปฏิบัติงายๆ ถาตายแลวจากความเปนคนจะไปสวรรคไปงายๆ ดีไหม ตาหงา 

รวมความวา เร่ืองนี้องคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทบัอยูใน 

พระเวฬุวนัมหาวิหาร ในเวลานั้นปรากฏวาสาวกขององคสมเด็จพระพชิติมารคอื พระ

มหากสัสป อยูที ่ปปผลคูหา หางกนัประมาณ 120 โยชนกป็รากฏวาเวลานั้น ทานมหากัสสป 

เขา นิโรธสมาบัติ คําวา นิโรธสมาบัติ ก็หมายความเปนฌานขั้นสูงสุดของพทุธศาสนาเวลาเขา

สมาบัติประเภทนี้มกัจะมีเวลา 7 วนับาง 15 วันบาง โดยไมตองกนิอะไร ก็ในระหวางนัน้ก็ปรากฏ

วาขณะที่สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรเขาสมาบัติอยู กม็โีฉมตรคูนหนึ่งคือวา ชื่อภายหลงั 

ลาขเทวธิดา แตในตอนตนยงัไมทราบชือ่ เธอเปนหญิงรุนๆ วยัเดก็ๆ เปนสาวใหมๆ เวลานั้นมี

นายจางใหเฝาไร คือเฝามาขาวสาลหีรือขาวโพด พอถึงเวลาตอบเชาในวันนัน้ที่วนัที ่ พระ

มหากสัสป เขานิโรธสมาบติัได 7 วันพอดี ถึงเวลา 7วนัทานก็ออกจากสมาบัติ สตรีคนนั้นก็ไปเกบ็

ขาวโพดคือ ขาวฟาง คือขาวสาล ีเอามาเพื่อหวังจะทาํขาตอก พอเกบ็ไดแลวก็ค่ัวเปนขาวตอก โดย

มีความรูสึกวาเวลาคนจะสงขาวก็มาสาย ในเมื่อเขามาสายๆ เราหวิเราก็กนิขาวตอกกอน 

แตก็ยังไมทนัจะกิน ก็ปรากฏวา เวลานัน้ สาวกของพระองคสมเดจ็พระชินวรคือ พระ

มหากสัสป ออกจากนิโรธสมาบัติพอดี ในการออกจากนิโรธสมาบัติ บรรดาทานพุทธบริษัท 

รางกายอดขาวมาถึง 7 วนับาง 15 วนับาง ก็เปนเวลาที่รางกายตองการอาหาร แตวาการเขานโิรธ

สมาบัติของทกุทานตองเขาในปาชาบางเขาในปาขัฏบาง เขาในถ้าํบาง หางไกลจากผูคน เวลาทีจ่ะ

ไปบิณฑบาต การนัดหมายการบิณฑบาตก็ไมมีกับชาวบานไว ฉะนัน้เมื่อออกจากสมาบัติแลวไซร็ 

แลวตั้งใจกําหนดฌานใชอํานาจ ทพิจักขุฌาน ใชกาํลงั ทิพจักขุญาณ ดูวาวนันี้จะมีใคร



สงเคราะหเราบาง คําวาสงเคราะหหมายความ จะใสบาตร ถาเราไปจากที่นื้ไปถงึทีน่ั้น มีใครไหมที่

ใสบาตรของเรา ก็ ทราบดวยกําลังความเปนทพิยของจิตวาเวลานี้กุลสตรีทานหนึง่คอื หญงิคนหนึง่

กําลังเก็บขาวสาลีจะมาทาํขาวตอก แตกวาเราจะไปถงึทีน่ั่นขาวตอกกเ็สร็จเรียบรอยแลว 

คําวาเธอทาํขาวดอกเสร็จเรียบรอยแลวกพ็ิจารณาตอไปวา เธอจะมีความอาจหาญไหม 

คําวาอาจหาญนั่นกห็มายความวา มีกาํลังศรัทธาแกกลาพอที่จะใสบาตรไหม พระมหากสัสป ก็

ทราบดวยกําลังจิตเปนทิพยวา ถาเราไปถึงที่ตรงนั้นหญิงคนนีจ้ะใสบาตรใหแกเราก็ดูอานสิงส

ตอไปวา ถาเขาใสบาตรใหแกเราแลวเขาจะมีอานิสงสเปนประการใดก็ทราบวาเมื่อเขาใสบาตรแลว

ทั้งๆ ที่เปนหญิงคนจนแตชาติหนาผลก็จะเกิดเปนคนมทีรัพยมีลาภใหญมาก มีทรัพยสินมากมาย 

ถาเปนคนๆ เดียวนะ ถาหลายคนนี่แยงกนั ถาเปน คนๆ เดียวใสบาตรกับพระที่ออกจากสมาบัติ ถา

เปนคนจนก็จะเปน มหาเศรษฐีในวนันั้น ถาเปนมหาเศรษฐีแลวก็จะมทีรัพยมากยิ่งขึ้น หรือมิฉะนัน้

ตายจากความเปนคนในวนันัน้ หรือวันตอมาก็ตาม ถาตายไปจะไดทิพยสมบัติมากมายบนสวรรค 

เมื่อมหาสาวกขององคสมเดจ็พระทรงธรรมทรงทราบดังนี้แลว สาวกขององคสมเด็จพระ

ประทีปแกวกท็รงหมจีวรแลวคลองสะพายบาตร อยูไกลกันมากก็เหาะมาในอากาศ แตเมื่อเหาะ

มาแลวใกลทีบุ่คคลที่เหน็วาเหาะก็ลงเดนิ เปนการแสดงวาเปนการเดินมา 

เมื่อลงเดินเขามาใกลมาขาวสาลีทีห่ญิงคนนี้อยู หญิงคนนี้เห็นสาวกขององคสมเดจ็บรม

ครูเขาก็เกิดความเลื่อมใส คิดวาตั้งแตกอนแตไรเราเคยเห็นพระเราก็อยากทําบุญ แตทวาเวลานัน้

เราไมมีของจะใสบาตร บางครั้งที่เรามีของใสบาตร พระกไ็มมา เวลานั้นพระหายาก เวลานี้เรามี

ขาวดอกที่ขาดน้ํากะทกิ็จริงแหละ แตเปนอาหารที่เราพงึจะใสบาตรได เวลานีพ้ระผูเปนเจาก็

มาแลว ก็ต้ังใจคิดวาจะใสบาตรจึงเขาไปใกล ยกมือไหวกลาววาจาวา เอวัง ภนัเต เอวัง ติฏฐตะ 

ภันเต ซึ่งแปลวาอยูกอนเถิดเจาคะ ขอยนืกอน 

พระมหากัสสป ฟงแลวงกย็ืนเพราะตั้งใจอยูแลว พอยนืแลวนางกน็ําขาวดอกในขัน 

ขาวตอกที่ใสขันไวกน็ําไปโปรยปรายไปใสบาตร พระมหากสัสป เมือ่ใสบาตรเสร็จแลวธรรมปติก็

เกิดขึ้นคือ ความดีใจ ดีใจวาวนันีเ้รามีของใสบาตรแตวันนีก้็มีพระในพทุธศาสนามาบิณฑบาต 

เวลานี้เราไดใสบาตรแลว ความปลื้มปติก็เกิดขึ้น เมื่อมีความปลืม้ปติเกิดขึ้นแลวนางกน็ัง่กระหยง

ลง นัง่กระหยงแลวกลาววาจาวา ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเหน็แลว ขอใหฉันเหน็ธรรมนั้นดวยเถิดเจา

คะ พระมหากัสสป ก็รับปากวา เอวัง โหตุ ซึ่งแปลเปนใจความแปลวา ถาเจาปรารถนาสิง่ใด 

ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนา แลว พระมหากสัสป ก็หลีกไป 

กําลังความดีใจของนางที่มีความปติ ความอิ่มใจ ความปลื้มใจ บังเกิดขึ้นทีว่าครั้งแรกใน

ชิวตทีน่างคดิจะทาํบุญมานานแลว ไมมีโอกาส วันนี้ไดมีโอกาสทําบญุ ก็เดินเขามากลับกระทอม

ดวยการกระโดดโลดเตนแรงไปหนอย ปรากฏวาเวลานั้นมงีูเหามีพษิรายนอนอยูขางทาง คืออยู

ใกลๆ ที ่ พระมหากสัสป ยืนรับบาตรแตทวาตามบาลีบอกวา ทานมหากสัสป หมจีวรหนาและ



ยาว ลูฉกกัดเนื้อไมได แค มหากสัสป กลับไปแลวปรากฏวา นางแกวกาํลังกระโดดโลดเตนดวย

ความดีใจ เจางูรานกก็ัด เมื่อกัดเธอพิษรายแลนเขารางกาย เธอก็ลมลงถึงแกความตายตาย

พรอมๆ กบัความดีใจ ความปลื้มใจที่ใสบาตรกับ พระมหากสัสป อาศัยในการตายของเธอตายใน

ระหวางการทาํบุญก็จิตใจนกึถึงทานการกศุลที่ไดบําเพญ็แลวกับมหาสาวกขององคสมเด็จพระ

ประทีปแกว 

บุญอันนี้เองสงผลใหนางไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก มวีมิานทองคาํเปนที่อยู 

มีนางฟาพันเปนบริวาร และรอบๆ วิมานของนางกม็ขัีนทองคาํเต็มไปดวยขาวตอกทองคาํประดบั

ประดารองวิมานหมด ตอมาปรากฏวาในวนัหนึ่งเธอตรวจดูทิพยสมบัติคิดวา สมบัติทั้งหลาย

เหลานี้นีเ่ปนปจจัยแหงความสุขเกิดแกเราไดมาเพราะอะไร ก็ทราบวาเรามีโอกาสไดใสบาตรกับ

มหาสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรคือ พระมหากสัสป เพยีงครั้งเดียวในชีวิต เมื่อเราดับจิต 

คือตายจากความเปนคนกม็าเกิดบน สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มี

นางฟาหนึ่งพนัเปนบริวาร เธอจึงมาคิดใสใจวา โอหนอ เราเกิดมาชีวติความเปนคนครั้งหนึ่งก็จริง

แหล แตทวาการสรางความดี ไดแกบุญกุศลของเรานอยเหลือเกิน ฉะนัน้นางจงึคดิวาเราตองการ

จะสั่งสมบุญบารมีใหมกีําลงัแกกลามากขึน้ 

นี่แหละ บรรดาทานพทุธบริษัทที่บรรดาพระเทศน พระบางทานจะเทศนวาเทวดาก็ดี 

นางฟาก็ดี หรือพรหมก็ดี ไมสามารถบาํเพญ็กุศลบุญราศีตอไดไมเปนความจริงความจริงนางตัง้ใจ

จะทาํบุญใหมอํีานาจมากยิง่ขึ้น การใสบาตรเดี๋ยวเดยีวนิดเดยีวเทานัน้ครั้งเดียว การเกิดเปน

เทวดา การเกดิเปนนางฟาบนสวรรค ก็จะมีอายนุอย จะตองทาํกาํลังใจใหมีอายมุากขึ้น มีความสขุ

นานเขา นางไมประมาทในชีวิต ก็คิดวา บุญครั้งนี้ที่เราไดเปนนางฟาเพราะอาศัย พระมหากัสสป 

เปนสําคัญก็ต้ังใจจะสนองความดีของทาน สรางบุญกุศลใหเกิด 

ฉะนัน้ในเวลาเชาที่ พระมหากัสสป ยังไมออกมาหรือยังเผลออยู โฉมตรูก็ยองเขาไปใน 

ถ้ําปปผลิคูหา ปกวาดสถานที่บาง ต้ังน้ําใชต้ังน้ําฉนั ต้ังอาสนะ เสร็จก็กลับ พระมหากสัสป ก็

กลับมาจากบณิฑบาต เห็นสถานที่เกบ็กวาดเรียบรอยมีน้าํใชน้าํฉันตั้งเรียบรอย มีอาสนะตั้ง

เรียบรอย ก็คิดวาบรรดาพระหนุมหรือสามเณรนอยอาจจะมาทําให พอวนัที่สอง พระมหากัสสป 

ไปบิณฑบาต เธอก็มาทาํใหม คราวหลังเขาใจวา พระมหากสัสป คงจะถามใครตอใคร ก็ทราบวา

พระไมไดมาทาํเณรไมไดมาทํา จึงมีความรูสึกวา ในเมื่อพระเณรไมไดมาทาํ ใครเปนคนมาทํา 

วันที่ 3 นางกม็าใหม ทนีี้ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดีเขามีแสงสวางจาก

กาย ถาเทวดานางฟาพรหมคนไหนมีแสงสวางจากกายมาก คนนั้นถือวาเปนคนมีบุญมาก ถามี

แสงสวางจากกายนอยกม็ีบุญนอย ขณะที่ ลาชเทวธดิาลาช แปลวา ขาวตอก แปลวา นาง

เทพธิดา ขาวตอก เธอกําลังกวาดอาสนะ อยูทีน่ัน้ไอแสงสวางในรางกายของเธอกล็อดเขาไปใน



ลูกตาลที ่พระมหากสัสป อยูในหองวนันั้นบงัเอิญไมไดไปบิณฑบาต ตามบาลกี็ไมไดบอกวา ทาน

ต้ังใจจะแอบจะจับขโมย คือคนมาทําความสะอาด ไมไดบอกตามนัน้ 

พอแสงสวางลอดเขาไปตรงชองหนาตางชองประตูชองลกูตาล ทานก็เปดประตูออกมาเห็น

นางฟาเขา จึงถามวา ภคินี ดูกรนองหญิง เธอชื่ออะไร ลาชเทวธิดา กต็อบวา ฉันชื่อ ลาชเทวธดิา 

เจาคะ พระมหากสัสป กับอกวาลูกศษิยของฉันที่เปนผูหญงิ ทีม่ีชื่ออยางนี้ดูเหมือนวาจะไมมี 

และถามวาเธอมาจากไหน เธอก็ตอบวาฉนัมาจากสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เจาคะ ทานถาม

วาทําไมเธอถึงไดมาทํางานประเภทนี้ หนึง่กวาดสถานที่ สองจัดน้ําใชน้าํฉัน แลวสามปูอาสนะ เธอ

ก็บอกวา ความดทีี่ฉันไดคือการเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เพราะอาศัย

พระคุณเจาเปนเหต ุ

ในวนัหนึ่งทีพ่ระคุณเจาออกจากนิโรธสมาบัติ แลวไปบิณฑบาตที่นาขาวสาลีของฉนั ฉันได

ใสบาตรดวยขาวตอกขาวสาลีหนึง่ขัน ใสบาตรแลวปรากฏวาพระคุณทานกลบั เวลานั้นฉนัเดินเขา

กระทอมเดนิแรงไปหนอย เจางมูันตอกใจฉกกัดถงึแกความตาย เพราะอาศัยการใสบาตรใหแก

พระคุณเจาเพยีงแคขาวตอกขันเดียว แตไดวิมานบนสวรรค เปนวิมานทองคํา มีนางฟาหนึ่งพันเปน

บริวาร มีขันขาวตอกแลวขาวตอกเต็มขันหอยรอบวิมานเปนเครื่องประดับ เหน็เครื่องประดับอัน

เปนทพิยมีความสวยสดงดงาม มีความสุขแตก็มีความรูสึกวา บุญที่ทาํไวนอยเหลือเกนิ แมวา

อยากใสบาตรแกพระสงฆทีม่ีอานิสงสมาก แตวาการทําบุญในเขตศาสนาขององคสมเด็จพระผูมี

พระภาค ฉันทําครั้งเดยีว เปนกําลงับญุที่นอยกําลงับุญใหญแตมีปริมาณนอย ฉันก็ได เสวย

ความสุขจากผลบุญก็มีนอยเกนิไปถาไมสรางบุญบารมีตอก็เขาใจวา ไมชาก็ตองจุติ ฉะนัน้จงึได

ต้ังใจมาทําความสะอาดในสาํนักของพระคณุเจาผูมีคุณ เพื่อส่ังสมบุญกุศลตอ 

พระมหากัสสป ก็บอกวา การทีเ่ธอเปนผูหญงิเขามาในสถานทีท่ี่เราอยูแตคนผูเดียว 

ตอไปก็จะมีคนโจษวา พระมหากสัสป มีอุบาสิกาผูหญิงสาวสวยเปนนางฟามาปฏิบัติ ขาวนินทา

วารายก็จะบงัเกิดขึ้น ถาอยางนัน้ตอนี้ไปเธอจงอยามาอีกนะ นางฟาแลวก็เสียใจอยากจะทาํบุญ

ตอก็ขอรองดวยประการตางๆ เปนอนัวา พระมหากัสสป ไมยอมจงึกลาววาจาไลอัปเปหิเธอลงไป 

ในฐานะที่สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรเปนพระอรหนัต นางฟาหรือเทวดาไมสามารถจะ

ตานทานอํานาจไดก็ตองเหาะหนีไป พอเหาะไปแลวนางกเ็สียใจมีการรองไหพรํ่ารําพนัวาพระคณุ

เจานี่อยาทําลายความดีของฉันเลย อยาใหฉันฉิบหายจากความดีเสียเลย 

การรําพนัของ นางลาชเทวธิดา ขณะเหาะไปบนอากาศ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

ประทับอยูในมหาวิหาร สมเด็จพระมหาพิชิตมารทรงไดยินเสียงนัน้แลวก็เห็นภาพวาเวลานี ้ ลาช

เทวธิดา เธอมาทาํความดี เพื่อสรางสมบารมีในสํานัก พระมหากัสสป แตวาบงัเอิญ กสัสป อยู

คนเดียว อยูองคเดียว ไมมีเพื่อน เมื่อนางเขาไปทาํความสะอาดอยางนัน้ มหากัสสป เกรงคํา

นินทาแตภายหลัง จงึไมใหมาทาํอีก เวลานีน้างเสียใจรํ่าไหอยากจะทาํบุญตอ องคสมเด็จพระผูมี



พระภาคเจาจงึสงเปลงฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการไปเฉพาะหนาของ ลาชเทวธิดา เหมอืน

พระองคเสด็จอยูขางหนา จงึตรัสวา ลาชเทวธิดา การสาํรวมเปนหนาที่ของ มหากสัสป บุตรของ

เรา แตการตั้งใจส่ังสมความดีคือ บุญกุสลเปนหนาที่ของเธอเทวดาและนางฟาไมจําเปนตองใชศีล 

5 เหน็เหต ุอยางพวกเราศีล 5 ขาดไดแตเทวดานางฟาศีล 5 เขาไมมีขาด 

สมเด็จพระบรมโลกนาถก็แนะนําเรื่องขนัธ 5 วา การเกดิเปนคนก็ดี การเกิดเปนเทวดาเปน

นางฟาเปนพรหมก็ดี กย็ังอยูในเขตของ อนิจจัง คือความไมเที่ยง การเปนคนเกดิเปนคนจากคน

เล็กๆ เปนเดก็ คอย ๆ เปนผูใหญ เปนเด็กโตมาทีละนอยทีละนอย ตอมาก็กลายเปนหนุมเปนสาว

อยางนี้เรียกวา อนจิจัง จากความหนุมความสาวของเราก็กลายเปนคนกลางคน จากเปนคนวัย

กลางคนก็เปนคนแก ที่สุดกเ็ปนคนตาย การเคลื่อนไหวของรางกายอยางนี้มนัเปนการไมเที่ยงไมมี

การทรงตวัถือเปน อนิจจัง ในเมื่อมันไมเที่ยง เราจะคดิวามนัจะเที่ยง การเกิดเปนเด็กเราก็อยาก

เปนผูใหญ เกิดเปนไปไดสมปรารถนาเราพอใจ พอถงึความเปนหนุมเปนสาวขึ้นมาแลวก็จะ

กลายเปนคนแก การเปนคนวัยกลางคนก็ดี คนแกเราไมตองการ แตมนัก็จะเปน ในเมื่อกาํลังใจเรา

คิดวามันไมควรจะเปนแตมนัก็เปน อาการอยางนี้ก็ยงัเกิดขึ้น ความทุกข ก็เกิดในใจ ตอไปภาย

หนาก็เปน อนตัตา สลายตวัหมด คนมีสภาพอยางนี้ สัตวมีสภาพอยางนี ้

แตวานางฟากดี็ เทวดาก็ดี พรหมก็ดีไมมีสภาพอยางนี้ เทวดาก็ตาม นางฟาก็ตาม พรหมก็

ตามเปนโอปปาติกะ คือเกิดเหตุข้ึน ไมตองอาศัยครรภของบิดา มารดา ไมตองอาศัยพอ ไมตอง

อาศัยแม มีบุญกุศลเปนพอเปนแมเลี้ยงคน คือไมตองเกิดในครรภมารดา เมื่อตายจากความเปน

คนอาศํยบุญกุศลที่ทาํไวรวบรวมกําลงัตัว รวบควมตัวเขามาก็บันดาลใหจิตวิญญาณที่ออกจาก

รางไปเกิดเปนนางฟาเปนเทวดา เปนพรหมทันที เมื่อเกดิปุบ ก็ปรากฏรูปรางหนาตาเปนสาวเปน

หนุม ไมมีการแก จะใชเวลาสักกี่แสนปก็ตาม คําวาแกนดิหนึง่ไมมีกับเทวดาและนางฟา เขาจะสาว

เขาจะสวยเขาจะหนุม เขาจะกระปกระเปราตามนัน้เปนปกติธรรมดา 

แตทวาวันเวลาที่ผานไปเมื่อบุญวาสนาบารมีหมดแลวเมือ่ไร คําวาตายคือจุติจากความ

เปนเทวดานางฟาก็บังเกิดขึน้ ถาหากบญุหมดไป ถาบาปเกายังมีอยูสมเด็จพระบรมครูตรัสวา

เทวดาหรือนางฟาคนนั้น กพ็ุงหลาวลงนรกทนัที องคสมเด็จพระชนิศรีตรัสแนะนํากบัเธอวา จงอยา

ประมาทในชวีติ จงคิดบําเพญ็กุศลตอไปในวนัหนา 

คําวาบาํเพ็ญกุศลของนางฟาหรือเทวดา อยางพวกเราทําบุญในวนันี ้ วนัพระแรม วันพระ

ข้ึนแปดค่ําเดือนยี่ ทุกคนมาบําเพ็ญกุศลบุญราศีกันที่ศาลาวัดพระแรม วันพระขึ้นแปดค่ําเดือนยี ่

ทุกคนมาบาํเพ็ญกุศลบุญราศีกันที่ศาลาวัดแตวาบรรดาทานพุทธบริษทัตั้งใจไวแลวเมื่อวนักอนจะ

มา 

กอนถงึวนัพระคิดแลววา วนัพระขางหนาเราจะไปทําบญุที่วัด วัดไหนก็ตามการคดิอยางนี้

บุญกุศลเกิดทนัทีเกิดแลว สมมติวาเราตั้งใจจะมาฟงเทศน ต้ังใจจะมาสมาทานศีล ต้ังใจจะมาให



ทาน ถวายทานแกพระสงฆ อยางใดอยางหนึง่ก็ไดหรือทัง้ 3 ประการกไ็ด ต้ังใจวาเราจะมาทําอยาง

นี้ในวันพระ อยางนีพ้ระพทุธเจากลาววา เจตนาหัง ภิกขเว ปุญญัง วทามิ ตรัสวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลายเรากลาววา การต้ังใจนี่เปนบญุ พอตั้งใจปุบบุญเกิดแลวปบ เกดขึ้นทนัทถีึงแมจะยังไม

ทํากเ็กิดขึ้นแลว แตทวาเกิดการลมเลิกเสยีภายหลัง ยังไมทันจะถึงวนัพระคิดวาฉนัจะไมไปทําบญุ 

บุญนั้นก็สลายตัว แตวาอารมณคิดอยางนั้นถาไมสลายตัวไมเลิกลม หมายความวาเราตัง้ใจจะไป

ทําบุญจริง อีก 3 วันจะเปนวนัพระ อีก 4 วันจะเปนวนัพระ เราจะนาํแกงอยางนี ้ทํากบัอยางนี ้ไป

ถวายพระนี่เปน ทานบารม ีเราตั้งใจจะไปสมาทานศีลนี่เปน ศลีบารมี เราตัง้ใจจะไปฟงเทศนอัน

นี้เปน ปญญาบารมี เร่ิมตนตั้งทานบารมี ศีลบารมี ปญญาบารมีไวจากที่บาน 

แตวาบังเอิญกาลเวลาใกลเขามายงัไมถงึวันพระ เราตายเสียกอนอยางนี้องคสมเด็จพระ

ชินวรบรมศาสดาสัมมาสมัพทุธเจากลาววา ไดรับอานิสงสเต็มที่บุญที่เราคิดวาจะใหทาํ ไดรับ

อานิสงสทนัท ี ยงัไมไดใสแตต้ังใจไวแลว บุญที่คิดวาจะรักษาศีล กม็ีอานิสงสทนัที บุญที่คิดวาจะ

ฟงเทศนก็มีอานิสงสทันที ถากาํลังใจทรงบุญแบบนี้อยูกอนจะมาวดัตายไปกอน จะมีอานิสงส

อยางนอยที่สุดเกิดบนสวรรคที่เกิดบนสวรรค ชั้นดาวดงัสเทวโลก ไดทั้งนี้เพราะอาศัยกาํลังใจที่

บําเพ็ญกุศล 

ตัวอยางบรรดาทานพุทธศาสนกิชน เหลือเวลา 5 นาที ตัวอยางจะแนะนําใหฟงอยาง ลาช

เทวธิดา อยาง สาตกีเทพธิดา สาตก็เทพธิดา ยังไมทําบุญยังไมทํากุศล เปนแตเพียงคิดวาวนันี้

เรามาตัดฟนเห็นตอกบวบขมมีสีเหลืองเหมือนจีวรพระ ถาเวลาขากลับเราแบกฟนมา เราจะตัด

ตอกบวบชมนีไ้ปถวายบชูาพระเจดียที่บรรจุกระดูกพระอรหันต เวลากลับเธอกท็ําอยางนัน้ พอ

มาถงึบานขายฟนเสร็จ กนิขาวอาบน้ําเสร็จก็ต้ังใจคิดวา เวลานี้เราไปบูชากระดูกพระอรหันต นํา

ตอกบวบขมสเีหลืองเหมือนจีวรพระกอกนัน้อกจากบาน แตความจรงิตั้งใจออกจากบาน ต้ังใจจะ

ไปที่เจดียที่ไมไกลนัก แตก็ไมทันพนเขตบานถกูนางยักขิณีแปลงเปนวัวแมลูกออน ขวิดลงลมถงึแก

ความตาย 

อาศัยทีน่างตั้งใจจะไปบุชากระดูกพระอรหนัตทีพ่ระเจดียขางๆ บานกาํลังใจของนางเวลา

นั้นเปนกาํลังใจที่เต็มไปดวยมหากุศล เพราะตั้งใจอุทิศตนบูชาพระรัตนตรัย มีพระอรหันตเปนตน 

เพราะอาศัยเหตุนี้เมื่อตายจากความเปนคน เพราะการตั้งใจจะไปทําบุญ ตายจากความเปนคน

แลวก็ไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหนึง่พนัเปนบริวาร 

อาศัยที่เวลากอนจะตายปรารภสีเหลืองเปนเหต ุ สมเดจ็พระบรมโลกเชษฐยงัตรัสวาอาศัยสีเหลือง

เปนเหตุของนาง นางจึงมเีครื่องประดับทุกอยางสีเหลอืงหมด เสื้อก็สีเหลือง ผานุงก็สีเหลือง 

ประดับเพชรแพรวพราวแกวตางๆ ก็เปนสีเหลืองหมดแตเปนสีเหลืองที่มีรัศมีออก มีความสวยสด

งดงามมาก 



ในคืนวนันั้นอคัรสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคคอื พระโมคคัลลาน เมือ่เจริญ

กรรมฐานเสรจ็แลว ก็ปรากฏวาพออารมณเขาถึงจุดพอดี พอดีกับอารมณของความเปนทพิย จิต

ของ พระโมคคัลลาน ก็คือวา เมื่อเขากรรมฐานเสร็จจติเปนสุข หลงัจากนั้นก็ไปเทีย่วนรกบาง ไป

สวรรคบาง สัตวนรกคนใดในขุมไหนก็ตามมีมากมายขนาดไหนก็ตามทีที ่พระโมคคัลลาน ไมรูจัก

กไ็มมีเหมือนกนั เพราะเทีย่วทุกวนัทุกคืน ไปสอบถามเรื่องการทําบุญทาํกุศลของเขาแลวมาเลาให

ชาวบานฟง 

วันนั้น พระโมคคัลลาน ข้ึนไปบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก เขาไปใกลวิมานของ บาง

สาตกีเทพธิดา ก็แปลกใจวา วมิานหลงันีเ้มื่อคืนที่แลวมันไมมีแตคืนนี้มีข้ึนมาไดอยางไร จงึเขาไป

ใกลเขาไปถามเจาของวิมาน เมื่อเขาไปใกลเจาของวมิานก็ออกมา ถามวา ภคินี ดูกรนองหญิง เมื่อ

คืนที่แลวเราขึ้นมาวิมานตรงนี้ไมม ี เวลานี้มันมีไดอยางไร ในสมัยที่เปนมนษุยเธอทําบุญอะไรไว 

นางก็ตอบ พระโมคคัลลาน บอกวา ฉันนาํดอกบวบจะไปบูชาพระเจดีย แตดวยกําลงัใจตั้งใจ

แบบนี้ ยงัไมทนัจะบูชาววัขวดิตายจึงมาเกดิทีนี้ พระโมคคัลลาน เมือ่ฟงแลวก็หมดสงสัย ตองการ

ใหบุคคลอื่นเขาใจ 

ในตอนเชาเมือ่ฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแลว เมื่อพระพุทธเจา

เทศนก็เสร็จ จงึเขาไปถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควาขาแตองคสมเดจ็พระผูมพีระ

ภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจา คนที่ต้ังใจจะทาํบุญแตยังไมไดทํา ตายเสียกอน ตายแลวไปเกิดบน

สวรรคมีไหม องคสมเด็จพระจอมไตรก็กลาววา โมคคัลลาน เมื่อคืนนี้เธอไปพบมาแลวใชไหม 

คร้ันแลวองคสมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสวา เจตนาหงั ภิกขเว ปุญญัง วทามิ ดูกร ภกิษุ
ทั้งหลายการตั้งใจเปนตัวบุญ ขณะทีต้ั่งใจไวแลว ถาตายไปนีเ่วลาที่ต้ังใจอยู องคสมเด็จ
พระบรมครทูรงยืนยันวา ทุกคนยอมไดอานิสงส เกิดบนสวรรคบางบนพรหมบาง เอาละ 

บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย เทศนมาเทศนไป เสียงก็แหงเต็มท ีหมดวเลาพอดี ขอยุติพระธรรม

เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดของพระธรรมเทศนานี ้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธษิฐาน อางคณุพระศรีรัตนตรัย มี

พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทัง้สามประการจงดลบันกาลใหบรรดาทานพทุธบริษทั

ทุกทานมีความสุขสวัสด์ิพิพฒันมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ 

มีอาย ุวรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ขอทุกทานปรารถนาสิง่ใดขอใหไดส่ิงนัน้สมความปรารถนา

ทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในทานกถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีง

เทานี้ เอวังก็มดีวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เรื่อง มาฆบูชา 
แสดงเมื่อ 

วันศกุรที่ 9 กุมภาพันธ 2533 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ ( 3 จบ ) 

สัพพปาปสสะ กุสสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง 

เอตัง พทุานสาสนนั ตีติ 

ณ โอกาสบัดนี ้อาตมาภาพจะแสดงพระสทัธรรมเทศนา ใน มาฆกลา เพื่อเปนเครื่องโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ทีบ่รรดาทานนรศิราทานบดีทัง้หลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจาํ

ปกษคือ ใน วันพระมาฆบูชา วนันี ้ ทัง้นี้เพราะวาบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลายมีความเลื่อมใส

ในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดต้ังใจมสสดับรับรสพุทะพจน

เทศนาอันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ในกาลครั้งนี ้

ความจริงเรื่องมาฆบูชานี้ บรรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย องคสมเด็จพระจอมไตรบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรสัไววา สพัพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสมัปทา สจิตตปริ

โยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ซึ่งแปลวาเปนใจความเปนตอนๆ วา 

สัพพาปาปสสะ อกรณํง แปลวา ทานทั้งหลายจงละความชัว่ทุกอยาง 

กุสลัสสูปสมัปทา แปลวา จงทําแตความดี 

สจิตตปริโยทปนัง แปลวา จงทําจิตใจผองใสจากกิเลส 

องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา พระพทุธเจาทกุองคตรัสอยางนีเ้หมือนกนัหมด 

เนื้อความเรื่องนี้ก็มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสมัโพธิญาณใหมๆ วัน

นั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อบรรลุแลว สมเด็จพระประทีปแกวจงึ

ไดเสด็จพระดํานเนิมาโปรด ปญจวัคคัย ฤาษทีั้ง 5 มี ทานโกณฑัญญะ เปนประธาน เมื่อทรง

โปรดใหฤาษทีัง้ 5 นัน้เปนอรหันต แลวกส็งใหไปประกาศพระศาสนา ตอมาก็เสด็จมาพบ ภทัท

วัคคีย บุคคลผูเจริญ 30 คน องคสมเด็จพระทศพลก็เทศนใหเธอเปนพระโสดาบนั สงไปประกาศ

พระศาสนา หลังจากนั้นไดมาพบ พระยส ซึ่งเปนลกูของมหาเศรษฐีคณะนีฟ้งเทศนจากองค

สมเด็จพระชนิศรี หมดทัง้ 55 คน เปนอรหนัตหมดก็สงไปประกาศพระศาสนา 

หลังจากนั้นมา สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเขาสู กรงุราชคฤหมหานคร เพราะวามีสัญญา

กับมหาบพิตรคือ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย เมื่อสมัยองคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยออกสู 

มหาภิเนษกรมณ ขณะนัน้เมื่อผาน กรุงราชคฤหมหานคร พระเจาพิมพสิาร คิดวา องคสมเด็จ

พระชินวรทรงแตกคอกับชาว กรงุกบลิพสัดุ จึงไดสละราชสมบัติ หนีออกมาอยูปา จึงไดเขามา

ชวน บอกวาใหเขาไปครองพระนครรวมกนั เพราะเปนเพื่อนกัน จะแบงอํานาจใหคร่ึงหนึง่ องค



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดมี พระพทุธฏีกาวา มหาราชะ ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรราช

สมภาร การที่อาตมา ตถาคตออกมาคราวนีน้ัน้ ความจริงไมไดแตกคอกับใคร เพราะวามีความ

คิดเห็นวา ชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปดวยความทกุข ม ีอนิจจัง หนึง่ ความไมเที่ยง สอง ทกุ

ขัง มีแตความทุกข สาม อนัตตา ตายก็สลายตวัหมด เมื่อตายจากความเปนคนแลว ถาบาป

อกศุลยังไมหมด ก็ตองเวยีนวายตายเกดิในวัฏสงสาร มีแตความาํลบาก ตอไปนี้อาตมภาพ

ตองการพระโพธิญาณ คือ บรรลุอภิเษก สัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพทุธเจา ตองการแสวงหา

ธรรมที่ทาํบุคคลใหไมตายตอไป 

เมื่อตรัสอยางนี้แลว พระเจาพิมพสิาร จงึไดกลาวอาราธนาวา ถาพระองคบรรลุเมื่อไหร 

ขอใหมาโปรดขาพระพทุธเจากอน แตความจริงพระพทุธเจาก็ต้ังใจจะมาสอน พระเจาพิมพิสาร 

กอนเหมือนกนั แตทวาเมือ่กาลบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ องคสมเด็จพระประทีปแกวทรง

ใครครวญดวยกลังพระพทุธญาณวาการเทศนคราวนี้ เราจะเทศนโปรดใครกอน จึงจะบรรลุมรรค

ผล คนฟงกอนเปนคนทีม่ีความสาํคัญมาก ถาคนฟงครั้งแรก ไมมกีารบรรลุมรรคผล การเทศนของ

องคสมเด็จพระทศพลก็จะไมมีความหมายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดทรงพิจารณาดวย

กําลังอาํนาจพระพุทธญาณ ก็ทราบวา อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส ซึง่เปนอาจารยใหญของ

พระองคมาในกาลกอน ซึง่ไดอรูปฌานสองทาน ถาสองทานนี่ฟงพระธรรมเทศนาขององคสเมดจ็

พระทรงธรรมศาสดา เพียงแคจบเดียวกจ็ะเปนอรหันตก็ไดพิจารณาตอไปวา เวลานีท้ั้งสองอยูที่

ไหน องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบวาเวลานี้ ทั้งสองทานตายจากความเปนคน ไปเกิดเปน

พรหม เปนอรูปพรหมไมมีอายตนะเปนเครื่องจะฟง ไมสามารถจะฟงเทศนได จงึไดมีความสลดใจ

วา โอหนอ อาจารยทัง้สองของเราเปนผูฉิบหายจากความดีเสียแลว 

หลังจากนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวกท็รงดําริตอไปวา จะเทศนโปรดใครก็ทราบวา 

ปญจวัคคีย ฤาษทีั้ง 5 ที่เคยปฏิบัติตอพระองคมากอน มี ทานโกณฑัญญะ เปนประธาน ถาฟง

เทศนจากองคสมเด็จพระชนิวร ฟงจบ โกณฑัญญะ จะไดดวงตาเหน็ธรรม คือเปนพระโสดาบนั 

และหลังจากนั้นตอมา เทศนอีกไมกีว่ันทั้งหมดก็สําเร็๗อรหัตผล 

ฉะนัน้องคสมเด็จพระทศพลจึงทรงไปเทศนโปรด ปญจวัคคีย ฤาษทีัง้ 5 กอน แลวก็วากัน

มาตามลาํดับ เมื่อองคสมเดจ็พระผูมพีระภาคเจาเขามาถึงเขต กรุงราชคฤหมหานคร จอมบพติร

อดิศร คือ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริยพระบาททาวเธอทรงทราบเขาจึงนําคน 12 นหุตดวยกนั

ไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พระพทุธเจากท็รงเทศนจบ ปรากฏคน 11 นหุตเปนพระ

โสดาบัน รวมทั้ง พระเจาพมิสาร ก็เปนโสดาบัน เหลือหนอยหนึ่ง นหุตที ่12 ยังไมไดอะไร เขาถึง

ไตรสรณาคมน ตอจากนั้นมา พระเจาพิมพิสาร กท็รงถวาย พระเวฬุวันมหาวิหาร เปนที่

ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา และก็ถวายความสุขทกุอยาง มอีาหารการบรโิภค 

เครื่องใชสอยทุกอยาง 



ตอมาในการนัน้ก็ปรากฏมีอรหันตเกิดขึ้นในโลกแลวทัง้หมด 2500 องคก็เปนวนั

กลางเดือน 3 พอดี วนักลางเดือน 3 นี่ บรรดาทานพทุธบริษัทบางตําราบอกวา ตําราของพราหมณ 

เมื่อถึงกลางเดอืน 3 บรรดาพราหมณทั้งหมดจะมาทาํพิธีอยางหนึง่ของพราหมณรวมกนั มีการ

ประชุมกัน แตทวานัน้บรรดาพระอรหนัตทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาเสด็จประทับอยู ก็เปนอันวา บรรดาพระทัง้หลายที่มานี้ไมเกีย่วกับพิธีของพราหมณถือวาเปน

ประเพณีนยิมของพุทธศาสนาที่พระพทุธเจาตรัส ประเพณีของพราหมณเขาเรียกวา สยัมภู ถึงวัน

กลางเดือน 3 พราหมณที่อยูที่ไหน ทั้งหมดจะตองมารวมกันทั้งหมด ทาํ พธิสียัมภู รวมประชุมกนั 

แตวาในการครั้งนัน้ไมเกี่ยวกับพิธนีี้เพราะวาบรรดาอรหนัตทัง้หมดปรากฏวา เปนอรหันตที ่

1. บวชจากพระพุทธเจาเองเหมือนกนัทัง้หมด พระพทุธเจาใหบวชเอง 

2. ฟงธรรมรวมกนัทัง้หมด 

3. เปนพระอรหันตทั้งหมด และตอมา มาประชุมพรอมกนั 

ในเมื่อบรรดาพระสงฆทั้งหลายมาประชมุพรอมกนัเวลานัน้ องคสมเด็จพระภควนัตจึงมี

พุทธฏกีาวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทัง้หลาย การที่ตถาคตแนะนาํใหเธอทัง้หลาย ไปสอนบรรดา

ประชาชน กย็ังไมมีกาํหนดแนนอน วาจะสอนอยางไรกัน เพราะตางคนตางเปนพระอรหันต ตาง

คนตางเปนพระโสดาบัน แตความจริงพระอรหันตก็ดี พระโสดาบันก็ดี สอนไมผิด จากคําสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา เพราะสอนตามผลทีต่นเองไดบรรลุมาแลว ไมมีทางผิดแนนอน 

แตการสอนก็เปนการสอนคนละวธิีกรรม ตางคนตางสอน ตางความถนัดในทุดก็มีการมุงพระ

นิพพานเปนทีไ่ปเปนที่สุด มุงสวรรคบาง มุงพรหมโลกบางใหละความชั่ว แตทีบ่รรดาพระสงฆื

ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอยางงั้นแลว องคสมเด็จพระประทปีแกวจึงวางกฎการสอนในพุทธ

ศาสนาไววาตอนี้ไป พวกเธอจะไปสอนที่ใดก็ตาม จํากฎทั้งสามประการนี้ไวเปนพืน้ฐาน เหมือนกนั

ใหหมด คือ 

1. สัพพปาปสสะ อกรณัง คือจงสอนใหทกุคนละความชั่วทกุอยาง ชือ่วา 

ความชัว่ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี การนึกทางใจก็ดี ใหเลิกเสีย คอยๆ แนะนาํเขาสอนทีเดยีวมนัยงั

ไมไดผล คอยๆ ปรับปรุงไปทีละนอยๆ จิตเขาก็จะชนิ 

2. กุสลัสสูปสมัปทา แนะนาํใหเขาละความชั่ว และตั้งใจประพฤติความดีทุก 

อยางเพื่อผลความสุข มีสวรรค พรหมโลก และนิพพานเปนที่ไป 

3. สจิตตปริโยทนัง   แนะนาํทุกคนใหกระทําจิตใจผองใสจากกิเลสจะไดไป

นิพพาน มีนพิพานเปนที่ไปแนนอน 

เอตัง พุทธานสาสนัง พระพทุะเจาตรัสยืนยนัวา พระพทุธเจาทุกองคตรัสอยางนี้

เหมือนกนัหมด 



ฉะนัน้วนันี้ บรรดาญาติโยม พุทธบริษัทคือ สาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต ทุกคนทีน่ั่ง

นี่เรียกวา สาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานทัง้หลายเวลาอานหนงัสือ ก็คิดวาเรา

ไมใชสาวก อันนี้ไมถูก คําวาสาวกตามภาษาบาลเีรียกวา สาวโก ถาไมใส วิภัตติ อานวา สา-วก 

สาวกแปลวา ผูรับฟง บุคคลใดตั้งใจรับฟงคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะมากก็

ตาม จะนอยก็ตามเรียกวา สาวกทัง้หมด อันนี้สาวกขององคสมเดจ็พระบรมสุคตมีความหมาย

อยางไรมีความตั้งใจวา 

หนึง่  เมื่อตายจากความเปนคน มีชวีิตอยูใหมีความสุขเปนขั้นแรก 

ประการที่สอง  มีสวรรคหรือพรหมโลกเปนที่ไป เปนอยางนอย 

ประการที่สาม   ตองการใหถงึนพิพานทัง้หมด 

ก็เปนอนัวา คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสุคตคือ พระพุทธเจาของเราทานสอนอยางไร 

ขอย้ําอีกครั้งวา 

1. สัพพปาปสสะ อกรณัง  ทกุคนจงอยาทาํความชั่วคือ อยาทาํบาปทัง้หมด 

ข้ึนชื่อวาสิง่ใดที่มันเปนบาป คําวา บาปแปลวา ความชัว่ จงอยาทําทกุอยาง แตบังเอิญมีบางกรณี

ถายงัมีความจาํเปนเพราะจติมันชิน คอยๆ หาทางละ คอยๆ หาทางตัดมัน คิดไวในใจวา วันทั้งวัน

ต่ืนขึ้นมา เราจะไมทําความชั่วทกุอยาง บางครั้งกเ็ผลอ เมื่อวันนี้เผลอ พรุงนี้ก็คิดใหม เราจะไมทํา

ความชัว่อยางนี้ทกุอยางไมชาอารมณมนักจ็ะชิน มันก็จะไมทําความชัว่นั้น 

2. กุสลัสสูปสมัปทา เราจะทาํแตความดี ความดีมีอะไรบาง หนึ่งมีความ 

เคารพในบิดามารดาผูมีคุณ สงเคราะหและปฏิบัติผูมีคุณใหมีความสขุตามที่เราจะทํา อันนี้เปน

ความดี รูจักบชูา บูชาพระเวลาตื่นขึ้นมาเปนความดี การรูจักบูชาพระเวลาตื่นขึน้มานี่ ถาตัง้ใจบูชา

ทุกวนั บูชาไมตองมาก ใชเวลา 2-3 นาทีกพ็อไมตองไปใชเวลานานตั้งชั่วโมง ประเดีย๋วจะไมไดกนิ

ขาวเชา ต้ังใจคิดลุกขึ้นมาจากทีน่อน ไมมีธูปจะจุดก็ไมเปนไร กราบลงไปที่หมอน นึกถงึ

พระพทุธรูปองคใดองคหนึง่ไว โดยเฉพาะตั้งใจวา นโม ตัสสะ คภวโต อรหโต สมัมาสัมพุทธสั

สะ ต้ังใจวาดวยความเคารพ คําวา นโม แปลวา ขาพเจาขอนมัสการ พระผูมีพระภาคเจาผูเปน

อรหันตพระองคนั้น ถาเอากนัแคนี้จริงๆ ก็ใชได ทาํทกุวันใหมนัชิน ถาถงึเวลานั้นตองทํา ต่ืนมา

ใหมๆ ตองทาํ ต่ืนใหมๆ ตองทาํทกุอยาง ถาคืนไหนไมไดทํา วนัไหนไมไดทํา วนันัน้เกิดความไม

สบายใจ อยางนี้แสดงวาบรรดาทานพทุธบริษัท มีฌานใน พุทธานสุสติกรรมฐาน มันเปนฌานที่

ไมตองเขาวัดนั่งสมาธ ิ ถาเปนฌานอยางนี้ ทําอยางนีทุ้กวนัจนกระทั่งมีอารมณชนิตองทําไมทําไม

ไหว ใจไมเปนสุข เปนฌานแลว 

ถากาํลังใจถึงขั้นนี ้ องคสมเด็จพระประทปีแกวตรัสวา ถาเวลาจะตายทานจะเหน็พระพทุธเจา จะ

เห็นเทวดา จะเหน็พรหมมาลอยอยูในอากาศ จะมารับทานไปสวรรคเปนอยางนอย ถากงัใจมี

ความมัน่คงจรงิๆ ก็ไปถึงพรหม แตวาบงัเอิญในเวลากลางวันหรือตอนเชา ตอนใดตอนหนึ่ง จิตใจ



เราเกิดไมนอยมในรางกาย ข้ึนมาเอากนัทุกๆ วัน บางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดวา รางกายมนัเต็มไป

ดวยความทกุข การหากินกท็ุกข การปวยไขไมสบายก็ทกุข ความปรารถนาไมสมหวงักท็ุกข ความ

พลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข ความตายกท็ุกข ในเมื่อรางกายเราทุกขอยางนี้ ถาจะเกิดกี่

ชาติมันก็ทกุขอยางนี้ เราไมตองการอยางนี้อีกถาตายแลวขอไปนิพพาน ถาเปนอยางนี้เวลาจะตาย

ทานจะเปนอรหันต ไปนิพพานทันที นี่เปนวิธีปฏิบัติทีง่ายที่สุดและก็ไดผล 

 ตอไปนี้ก็จะขอเทศนตามใจขององคพระสมเด็จทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาคือวา 

มีเร่ืองจะกลาวแกบรรดาทานพทุธบริษทัวา คร้ังหนึ่งเมือ่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เสด็จถึง 

กรุราชคฤหมหานคร เวลานัน้ปรากฏวาบรรดาประชากรของ พระเจาพิมพิสาร บรมกษัตริย

พระบาททาวเธอ มีความสขุมาก ทกุคนก็มีความสุข ผนก็ไมแลง ตกตองตามฤดูกาล พืชพันธ

ธัญญาหารกบ็ริบูรณสมบูรณ แต เมืองเวสาลี ตรงกนัขาวฝงตรงขามกัน แมน้าํของ กรุงราชคฤห

มหานคร เมอืงนัน้ปรากฏวาเขามีความเดือดรอน ฝนไมตกตามฤดูกาลเชน เวลาปหนึง่บาง 2 ป 3 

ปมาแลว บรรดาประชาชนทัง้หลายก็โทษพระมหากษัตริยวาพระมหากษัตริยไมต้ังอยูในศีลใน

ธรรมฝนจึงแลงฉะนัน้พระมหากษัตริยกับพระบรมราชนินีาถ จึงตัง้ใจรักษาอุโบสถศลี จําศีลคนละ 

3 เดือน เอากันอยางหนักเอากันใหเต็มที ่ แตปรากฏวา ถงึแมวาจะทําอยางนี้ฝนไมตกตองตาม

ฤดูกาลฝนก็ไมยอมตกอีก ตางคนตางกม็าประชุมกนั กท็ราบวาเวลานี้ องคสมเด็จพระภควันต คือ 

พระพทุธเจาเสด็จอยูที ่กรุงราชคฤหมหานคร ใกลๆ กนั ฝงตรงกนัขาม เขาลือกนัวาพระพทุธเจา

อยูที่ไหน ฝนตกตามธรรมดา คนก็มีความสุขการหากนิก็สะดวกสบาย เพราะคนมีบุญมีกุศล ทุก

คนจึงตัดสินใจวา ควรจะไปอาราธนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหมาโปรด เวลานัน้เมืองนัน้

ในเมื่อฝนแลงจัด โรคระบาดก็เกิด คนก็ตายกันมาก เรียกวา คนก็ตายกันทุกวนั 

 ฉะนัน้ชาวเมืองนัน้ พระมหากษัตริยจงึตั้งพราหมณ 8 คนมาอาราธนาองคสมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจาใหเสด็จไป พระพุทธเจาก็ทรงรับ ขณะที่จะเสด็จไปบรรดาทานพทุธบริษทั ทางที่

จะผานไปเปนปากวาจะถึงแมน้ํา แตทวา เปนเหตุอัศจรรยเวลาที่องคสมเด็จพระภควันตเสด็จไป

เวลานั้น ทางที่จะเสด็จไปทั้งหมดราบรืน่ไปทั้งหมด มันเปนถนนใหญราบเรียบ สองขางทางก็มี

ดอกไมสวยสดงดงามตลอดทาง และระหวางที่ไปก็มเีทวดาบาง มีพรหมบาง กัน้รมถวาย รมเงากับ

บรรดาพระสงฆทั้งหลาย มพีระพทุธเจาเปนประธาน และก็มีฉัตร มีธง เปนแนวแถวเดียวตลอดสาย 

ทางที่ไปสูฝงแมน้ําก็เปนเหตอัุศจรรยข้ึนในเวลานั้น ก็เปนเหตุอัศจรรย แกคนทั้งหมด พระอรหนัต

เห็นเขาก็อัศจรรย พระมหากษัตริยเอง พระเจาพิมพสิาร เหน็เขาก็อัศจรรย กท็ราบวาเมืองนั้น

เปนเมืองปา พระเจาพิมพสิาร จึงเสด็จไปพรอมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา เมื่อไปถึงแมน้าํ

แลวปรากฏกลางแมน้ํา พญานาค กัน้ฉตัร กั้นรม มีธงทิวเปนเครื่องรับ 

 ในเมื่อฝงโนนเขาเอาเรือมารับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหขามไป พระเจาพิม

พิสาร พรอมทั้งเครื่องทรงลงน้าํ ไปสง ไปสงเรือถึงคอ ฉะนัน้พระราชาฝงโนนจงึไดลงน้าํมารบั



พระพทุธเจาทัง้เครื่องทรงถึงคอเหมือนกัน รับข้ึนบกเมื่อรับข้ึนไปแลวก็ปรากฏวามีธงทวิมีถนน

ราบเรียบมีเทวดากัน้รมถวายพระพุทธเจาถวายพระอรหนัตทัง้หมด เมื่อองคสมเดจ็พระบรมสุคต

เสด็จไปถึงเมอืงนัน้ พอขึ้นเสด็จไปถึงทีป่ระทับพอดีฝนตกหนัก ฝนตกหนักขนาดหนัก ไมเคย

ปรากฏมากอน เมื่อฝนตกหนกัน้าํกน็องน้ําไหลลง ส่ิงที่เปนปฏิกูลกบัที่เนาตางๆ มันก็ไหลลงแมน้ํา

ไปหมด 

 วาจบทั้งหมด พระอานนท ก็ไปพรม เวลาไปพรมกน็ึกถึงบารมพีระพทุธเจาวาคาถาบทนี้

เร่ือยไปรองเมอืง พอพรมไปไปรอบเมืองแถบหนึง่ ปรากฏผีมันหนีจากเมืองแถบนีไ้ปจะออกประตู 

ไอเจาพวกผีมนัมาก มันออกประตูไมทัน มันดันกําแพงเมืองพงัไปแถบหนึง่ เหน็ไหม ตาหงา ตา

หงา วาไมกลามันบกุพงัเรอะบานแกฝาพงัทีไร ผีไมออก ก็รวมความวา บรรดาเมืองนั้นก็มีความสขุ 

ฝนตกตองตามฤดูกาล ฝนด ีมีความเปนอยูดี พืชพันธธญัญาหารดี รวย ทนีี้พระพุทธเจากก็ลับ 

 เมื่อเวลาพระพุทธเจากลับเขาก็ทาํอยางนัน้อีก เทวดากางรม พรหมกางรมไอทางที่ไม

ราบเรียบก็ราบเรียบรมร่ืนดมีาก เปนทางปรับดี พอถึงชายฝงพระราชาเมืองนัน้ก็มาสง มาสงเรือที่

พระพทุธเจา ลอยคอมาถงึคอ กลับ พระเจาพิมพิสาร ก็ไปรับ ลงไปรับแตน้ําถึงคอเหมือนกัน 

 ก็เปนอนัวาเมือ่องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสาดกลับมาพกัที ่ เวฬวุันวหิาร แลว ก็มี

บรรดาพระสงฆไปถามองคสมเด็จพระประทีปแกววา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพีระ

ภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาอยากจะทราบวา ดวยอานุภาพอะไร ในเมือ่

สถานที่จาก กรุงราชคฤหมหานคร ไปทาน้ํามันเตม็ไปดวยปาชฎั เวลาที่องคสมเด็จพระทรง

สวัสดิโสภคยเสด็จไปมันกลายเปนถนนราบเรียบร่ืนแลวใหญโตมากกวางขวาง แมแตผงนิดหนอย

ก็ไมมีเกาะสองขางทางกม็ีตนไมดอกไมสวยสดงดงามมาก ในระหวางขางๆ กม็ีเทวดายืนถือธงเปน

แถว มพีรหมและเทวดากัน้รมถวายพระ ฝงนีก้ับฝงโนนก็เหมือนกนั แลวกไ็ปถึงฝงโนนก็ปรากฏวา

พอถึงปบฝนตกทนัที ขับบรรดาส่ิงทัง้หลายที่เนาๆ ใหหมดไป สรางบานเรือนสะอาด แลวก็ฝนตก

ฝงโนนเปนไปตามฤดูกาล พชืพันธธัญญาหารด ี

สมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายอานิสงส

ที่เกิดขึ้นครั้งนีไ้มใชอานิสงสที่ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเอาแลวไหม ยกทรง ฟงใหดี

นะ จําใหดีนะ ไมใช อานิสงสพระสัมมาสัมโพธิญาณเปนอานิสงสเมื่อสมัยกอน ตถาคตเปน

พราหมณและก็ยังเปนพราหมณคนจนเวลานัน้มีลูกชายคนดีอยูคนหนึง่เปนลกูชายหวัปแลวก็เปน

ลูกชายคนสุดทองอยางไรกม็ันมีคนเดียว (หวัเราะ) ไมนาจะโงเลย (หวัเราะ) เปนลูกชายคนเดียว

เปนลูกชายหัวปแลวก็เปนลกูชายคนสุดทอง ใชไหม 

ตอมาเมื่ออายปุระมาณ 16 ป เขาเปนพราหมณ ตามธรรมดาพราหมณนั้นตองใหลูกชาย

เรียน ไตรเพท ใชไหม มี ฤคเพท อายุรเพท และ สามเพท ทั้งสามเพท ฉันไมรูเลย ฉันรูสองเพศ 



เพศผูชาย เพศผูหญิง ถาไมเกง ยกทรงก็ไมสึกใหเรียน ไตรเพท กบัเพื่อน คือเพือ่นเปนพราหมณ

สอนอรรถธรรม 

แตวาทานลกูชายของทานพราหมณคนนี้ฉลาดมาก ตามหลกัวิชาเขาเรียนกนั 3 ป ทาน

เรียนเพียงแค 6 เดือนจบหมด จบแลวแถมจะเกงกวาอาจารยนิดๆ ที่วาเกงกวาอาจารยมีความรู

ความลาดกวาอาจารย แตก็ออน ผูอาจารยไมไดเพราะอาจารยเปนอาจารยกม็ีความเคารพเปน

อาจารย อาจารยใหสอนลูกศิษยแทนตอมาทานก็มีความคิดวา ความรูใน ไตรเพท มีอาจารยสอน 

ไมใชทางพนทกุขมาแลวไหม ไมใชทางพนทุกข จงึถามวาอาจารยความรี่มีเหนือจากนี้มีไหม

อาจารยเขาบอกวามี แตวาไมใชทีน่ี่ ทานถามวาทีไหน ทานบอกวา ไปที่ ภเูขาคันธมาทน 

อาจารยที่นัน่มีความฉลาดกวาอาจารยมาก นั่นคือ พระปจเจกพุทธเจา นะสิ เปนที่อยูของ พระ
ปจเจกพุทธเจา 

ทานก็ไปฝาก พระปจเจกพุทธเจา องคหนึ่งใหศึกษา ทานศึกษาตอไดไมกี่วนัตาม

หลักสูตร เขาตองเรียนเปนป ทานเปนพระที่ดีมาก ชาวบานชอบมาก พระปจเจกพุทธเจา ก็ไมมี

อะไรแลว กิเลสก็ไมใชไหม ใครอยากจะฟงเทศนก็เทศนใหฟงใครอยากจะคุยธรรมเพื่อความเขาใจ 

ก็คุยใหฟงทุกอยาง เปนทีเ่คารพแตวาเปนที่นายนิดีอยางยิ่ง คือสวนหนึ่งคือทานมีอายุนอย ตายเรว็ 

มีความสุขดีแหม อาว คนอยูก็ปวดทองขีท้องเยี่ยว กนิขาวก๖็ย ไปนพิพานไมหิวขาวนะ แตโงแบบ

แก (หวัเราะ) อาว อายุไดไมนานเทาไร อยูประมาณปเศษๆ ทานกน็ิพพาน เมื่อทานนิพพาน 

ชาวบานก็ทาํการฌาปนกิจคือเผาศพ เผาศพแลวก็สรางเจดียบรรจุกระดูกไวเปนทีสั่กการบูชาของ

เขา 

ตอมาพราหมณผูเปนพอ พราหมณผูเปนพอ ก็คือ พระพทุธเจาของเราเองไมใชใคร 

พระพทุธเจาเองมีลูกเปน พระปจเจกพทุธเจา เยอะ แตพระองคยงัไมไดเปน แบบฉันนี ้ ยกทรง 

มีลูกหลายๆ คน ฉันยงัไมมีลูกเลย ก็เปนอนัวาพอมีความคิดถึงลูกวาหายไปนาน ก็ไปถาม

พราหมณผูเปนเพื่อน ถามวา ลูกของฉนัไปไหน พราหมณก็บอกวา เขาเรียนไดหนอยเดียวเขาจบ

จะใหเปนครู เธอตองการความรูยิ่งไปกวานัน้ ฉันก็ไปฝาก พระปจเจกพุทธเจาที่ภูเขาคันธ

มาทน ทานพอก็ตามไปที ่ ภูเขาคนธมาทน จงึไปพบ พระปจเจกพุทธเจา ทีเ่ปนครสูอนทาน

บอกวา เขาเรยีนกับฉันไมนานเขาก็จบหลักสูตร มีความขยันหมั่นเพียรมากมีกาํลังใจดี เขาขอแยก

ไปปฏิบัติคนในที่สงัดทีห่มูบานโนน พราหมณผูเปนพอกต็ามไปอีก ตามไปแลวก็ไปถามคนแถวนัน้

วา รูจัก พระปจเจกพุทธเจา ชื่อนี้ไหมเขาบอกวารูจัก คนแถวนีเ้คารพ พระปจเจกพุทธเจา องค

นี้ทกุคน ถามวาเวลานีท้านอยูที่ใด เขาบอกวาทานนิพพานไปแลว 

ทานพอก็เสียใจ สลดใจ อยากจะพบลูก ไมไดพบ ใชไหม ถามวานพิพานไปแลว เวลานี้

กระดูกเขาไวทีไ่หน เขาบอกวาบรรจุไวทีเ่จดียอันนัน้ ทานก็ไปที่เจดีย ทําความเคารพคือ พอไหวลูก 

เคารพกราบตดูกระดกๆ ๆ อยาง ยกทรง กราบทําความเคารพแลว คิดวาเวลานี้ลูกเปน พระ



ปจเจกพุทธเจา มีบุญใหญ เราจะทาํบุญอะไร ไอเราก็เดินทางมาอยางนี้ ไมมกีารเตรียมตัว กไ็มมี

อะไร 

ผลที่สุด เอาอยางนี้ก็แลวกนั ไปเอาทรายมา โรยพื้นทีข่างๆ เจดยี รอบเจดียนะ เกลี่ยให

เรียบราบใชไหม ใหเรียบใหเปนทางเดนิดีๆ คนไปคนมา เวลาที่เขาเดนิมาบูชาก็จะไดเดินสะดวกๆ 

ไมโขกไมเขกไมเปนหัวระแหง 

แลวก็ประการที่สองไปเอาไอพันธตนไมในปาที่มนัมีดอกมาปลกูรอบๆ ขางทางนี่ประการที่

สองนะ 

ประการที่สามไตข้ึนไปบนยอดเจดีย มีของดีมาคือ มีผาขาวมา ผูกเปนธงก็มนัมีแคนั้น ไม

แกผาก็บุญตัวแลว นีม่ีผาขาวมานะ ไมมีผาขาวมาอาจแกผาทาํธงก็ได แลวก ็

ประการที่ส่ี ตอไปก็เอารมทีก่ั้นมาผูกไวบนยอดเจดีย 

สมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จงึตรัสวา ภิกขเว ดูกรภิกษุทัง้หลาย 

อานิสงสทัง้หลายทีป่รากฏขึ้นในกาลนี้เปนอานิสงสคร้ังนั้น ไมใชอานิสงสที่ตถาคตบรรลุอภิเษก

สัมมาสัมโพธญิาณ คือ หนึง่ การเอาทรายเขามาเกลี่ยพื้นที่ รอบๆ เจดีย เปนที่ราบเรียบสําหรับคน

เดินทาง จึงปรากฏเปนถนนใหญขนาดพระนับแสนเขาไปไดแบบสบสยๆ กวางมาก ประการที่สอง 

การทีน่ําตนไมในปาที่มีดอกมาปลูกขางทาง ก็เปนเหตใุหมีตนไมทิพยสองขางทาง สวยสดงดงาม

มามาก ประการที่สาม ที่ตถาคตนําผาทาํเปนธง ผาขาวมาบนองคยอดเจดียจึงมีเทวดาถือธงเรียง

รายตลอดสายถนน และประการที่ส่ี ก็เพราะอาศัยที่เอารมที่มมีาผูกบนยอดเจดียเปนเงารม จึงมี

พรหมกางรมใหแกตถาคตและพระทั้งหมด 

อันนี้แหละบรรดาทานพทุธบริษัท อานิสงสเล็กนอยที่จะพึงทาํ ก็จงอยาคิดวาทุกคนมีบุญ

นอย วนันีท้กุคนมีบุญใหญ ต้ังใจเคารพองคสมเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา 

สวนมากเปนคนมาจากที่ไกล ต้ังใจมาโดยเฉพาะและการมาทําบุญของทานกม็ีอานิสงสหลาย

อยาง 

หนึ่ง ต้ังใจ สมาทานศีล เราวากนัวนันี้ วันมาฆะนี ่ พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องธรรมะแก

พระสงฆใชไหม การต้ังใจสมาทานศีล ทานมี สีลานสุสติกรรมฐาน เปนสมาธ ิ เพราะเวลานี้

ทุกคนมีสมาธใินศีลทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือศีล 8 ถาศีล 8 รักษาไมไดตลอดวันก็ไมเปนไร 

ถึงเวลาหลังเทีย่งใหมๆ หลังเที่ยงไปแลวกนิขาวไดก็จะละไวแคศีล 5 พอ ศีล 8 ก็ตองเปนอานิสงส

ศีล 8 ถากนิขาวแลวรักษาศลี 5 ก็เรียกวาทรงศีล 5 วันทั้งวันนะ อยาใหขาด สีเลนะ สุคติง ยันติ 

พระพทุธเจากลาววา การปฏิบัติศีล มีความสุข ทัง้ชาตินี้ และสามารถไปสวรรคได สีเลนะ โคภ

สัมปทา (ขอย้ําหนอยสิ) การปฏิบัติศีลมีความสุข ในลาภยศในทรัพยสินตอไปและก็รํ่ารวยมาก 

สีเลนะ นพิพติุง ยันติ ศีลเปนปจจัยไปนพิพานไดโดยงายอันนีน้ี่ความดีของทานอยาลืมนะ วาทกุ



คนเวลาเชารักษาอุโบสถศีลถามนัมีความจําเปนจริงๆ ตอนบายอดขาวไมได ก็ไมตองลาศีล 8 

ต้ังใจรักษาศีล 5 ศีล 8 ยังคงตัว ยงัมีอานิสงส ศีล 5 ก็ไดอานิสงสตอไป แลวก ็

ประการที่สอง ทุกคนมา ถวายสังฆทาน เปนโตก การถวายอาหารพระก็เปนสังฆทาน

ใหญ การถวายสังฆทานนีบ้รรดาทานพทุธบริษทัทัง้หลาย อานิสงสที่จะพึงไดจากสังฆทานจริงๆ 

อยางต่าํเปนเทวดาและนางฟาชัน้ที ่5 นะ  ไมใช ชั้นดาวดึงส เขาเรียกวา ชัน้นิมมานรดี มีความ

สวยสดงดงามมาก มวีิมานใหญมีรางกายสวย มีรัศมีกายสวางไสวมาก แตสวนใหญที่ไป ดาวดึงส 

ก็เพราะวารูจัก ดาวดึงส ต้ังใจไวกอน ใชไหม อานิสงสทานของทานโดยเฉพาะอยางยิ่งสงัฆทาน

ทานถวายแลวครั้งหนึง่ในชวีติ พระพทุธเจากลาวบอกวา ถาตายจากชาตินี้ไปแลวขึ้นชื่อวา ความ

ยากจนเข็ญใจของทานจะไมมี ถายงัไมถึงนิพพานเพียงใด แดนใดที่มคีวามอุดมสมบูรณพูนสุข จะ

เกิดทีน่ั่น ที่ไหนมีความยากแคนจะไมเกิดที่นัน่จนกวาจะเขาถงึนพิพาน 

ประการที่ 3 ทุกคน ต้ังใจฟงพระธรรมเทศนา เปนคําสัง่สอนขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา การฟงพระธรรมเทศนานี้เปนกรรมฐาน การนกึถงึการใหทานกเ็ปน

กรรมฐานเหมอืนกนั วนันีว้าเรื่องกรรมฐาน การตั้งใจวาจะมาถวายทานแกพระสงฆเปน จาคานุส

สติกรรมฐาน เปนฌานแลวนะการตั้งใจรักษาศีลแมจะใชเวลานอยๆ ก็เปนฌาน การต้ังใจถวาย

ทานเปนจากคานุสสติ ก็เปนฌานและโดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายทานเปน ทานบารมี และ

นอกจากนี ้

อานิสงสที่บรดราทานพทุะบริษัทจะพึงไดก็มีหลายอยางดวยกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลานี้

ที่ วัดทาซุง เทพืน้คอนกรีต เห็นไหม พืน้ทางเดนนิี่เปนคอนกรตีเดี๋ยวไปดูที่หนาวิหารรอยเมตร 

เกือบจะเต็มแลว แลวก็ไปดูที่ 25 ไร ก็เกอืบจะเต็มแลว พืน้ที่คอนกรตีนี่ก็ใชเงนินิดๆ หนอยๆ ไม

มาก เงนินอยๆ ไมแพงหรอกนะก็ราคาตารางเมตรละหนึ่งรอยบาท เอาแคเมตรนะ ถาใครสราง

เมตรเดียวก็มบีานเทาศาลพระภูมิ (ยกทรงหวัเราะ) จะมีมากไดไง กม็ีเมตรเดียวนะ (หวัเราะ) ต้ัง

เสาๆ เดียว แลวก็มีบันไดลงก็ไมได มนัเลยพืน้ที่ตองไตเสาลง ตารางเมตรละรอยบาทลงทุนเตรียม

พั้นทีพืน้แรกจดุเดียว เฉพาะที่ 25 ไรและ วิหารรอยเมตร ก็มีทีเ่ทใหมจริงๆ ประมาณ 40 ไร นี่มัน

ทั้งหมดจริงๆ 50 ไรกวา ก็เทมาแลวกอนก็มีทนุแลวทั้งหมดสองลานเศษๆ ก็ปรากฏวา ที่ซอยสาย

ลมทําบุญกันมาหนึง่แสนสองหมืน่หนึง่พนัหนึ่งรอยเจ็ดสิบแลวนะ รวมทัง้ที่ทาํเกาทําใหมดวย แต

ทุนที่จะสรางจริงๆ กห็กรุนแรก หกลานสีแ่สนบาท ฉันก็เก็บเงิน เงินเหลือจากเดือนกอนสองลาน

บาท เงินเหลือจากเดือนนี้อีกประมาณหาหกแสน ผสมผสานเขารวมความวายังเปนหนีอี้ก

ประมาณ 3 ลานเศษๆ นิดหนอย 

ลูกของฉันรวย เดี่ยวคนนัน้มั่งคนนี้มัง่ ใชไหม ก็เปนวาทาํพืน้ที่อยางนี้มนักเ็หมือนกนัทีท่ี่

พระพทุธเจาทาํใหแกพระปจเจกพทุธเจา แตนั่นทานทาํดวยความเปนคนจน แตฐานะก็ไมนาจะจน

นัก แตทวาเปนคนเดนิทาง เอาทรายเขามาเกลี่ย ใชไหม ใหเปนทางเดนิ ทีน่ี้เราทําดกีวานัน้ (ดีกวา



อยางไรครับ ยกทรงถาม) ก็เปนคอนกรีต ก็เราเปนลูกทําดีกวาพอตองเปนอภิชาตบุตร เพราะเรามี

เวลาทําทุน 

ถามวาการตัดสินใจ ตัดสินใจเมื่อไหร ฉันตัดสินใจมานานแลว ฉันมองมาหลายป วาพืน้ที่

แถวานี้ทัง้หมดอยางหนาวหิารนี ่กม็ีคนแนะนําวาควรจะทําเปนสนามหญา มันสวยสดงดงาม ฉันก็

เอา สนามหญาฉันกเ็อา แตทําแบบนีน้ัน้แบบนี้ฉันก็เอา ฉันชอบ เขาทําสวยๆ เอาดอกไมประดับ

ประดา เอาหญามาปุใชไหม พอถึงเวลาจะทาํเสร็จ พระพุทธเจาองคปฐม มา ทานคุมอยู ทาน

บอกแกจะเอาอยางไรก็เอาเหอะ ฉันไมวาแก แตฉันจะเอาอยางนี ้ (หวัเราะ) นี่ของแกจะทาํสนาม

หญาแกกท็าํไป จะปลูกดอกไมแกก็ปลูกไป แตฉันจะเทพืน้คอนกรีต 

การทาํสนามหญานั่นนะมนัสวย แตวาทีจ่อดรถไมไดประการที ่1 ประการที่ 2 สนามหญา

ตองใชเงนิทกุวัน รดน้าํก็ตองจางคน เอาน้ําขึ้นมาก็ตองใชกระแสไฟฟา เครื่องจักรกลก็สึกหรอ เอา

เงินชาวบานเขาไปถลมทลายทําไม ก็ดาเอาเลยสบายมาก ทานไมไดดา ทานพูดใหฟง ถาเปนดา

ใหเปนดา ยกทรง ไป (หวัเราะ) 

ทานบอกเปนการไมสมควร เอาอยางนี้ เทพืน้คอนกรีตใหหมด ทานก็แบงจุดไวเปนสวนๆ 

ปลูกตนไมเปนจุดๆ ใชไหม รถมาจอดกจ็อดงาย เดินก็เดินสะดวกงกู็ไมกัด งมูากเ็ห็นงาย นี่เปน

ความประสงฆพระพทุธเจานะ 

แลวทานบอกอานิสงสตอไป เธอก็ดูอานสิงสของฉัน สมัยที่ฉันบูชาพระปจเจกพทุธเจา 

ขนาดแคเอาทรายมาโรยใหที่ราบเรียบ นัน่ทรายมนัราบเรียบไมเทากบัพืน้คอนกรตี 

ฉะนัน้ทานก็เลยยอนถามมา บอกวา สมัยกอนๆ ของเธอยอนดูไปสิ เกิดมากีช่าติทาํ

อะไรบาง แน ไอจริงๆ ไอพื้นนี่ฉันทําทุกอยาง ถนนทําทุกชาติ อาคารทาํทุกชาต ิใชไหม ชาตนิี้ถึงมี

บานเลก็ๆ นอยๆ ใหเปนที่อยูเขานะ มีเนื้อที่แค 200 ไร บานเต็มหมด (เล็กๆ นอยๆ ยกทรงแทรก) นี่

อานิสงสเกาของเธอ เพราะวาฉนัชวยดวยนะ ฉันตองการรื้อฟนของเกาของเธอใหมารวมตัวกนั 

ทั้งนี้เพราะอะไรเพราลูกมากหลานมาก ไอลูกไอหลานทุกคนมันเกิดติดตามกันมาทุกชาติ 

ทีนี้ชาตินี้ชาตสุิดทายของเธอ ก็ใหเปนชาติสุดทายของมันเสียดวย ไมไปดวยกนัเดี๋ยวอด

ตาย เรามนัคนแกโดยเฉพาะอยางยิง่การสรางพืน้ประเภทนี้ เปนความสุขที่ใหความสุขแกคนทุกคน

ที่มา ถาเราใหความสุขแกเขาความสุขมันถึงเราโดยเฉพาะยิง่ขึ้นชื่อวา ความตกต่าํทรุดตัวลง จะไม

มีสําหรับคนสรางพืน้ เพราะพื้นมันหนัก บุญใหญจริงๆ เขาตองเดินทุกวนันะ บนกุฏินานๆ ข้ึนที 

เวลาจะนอนพืน้ตองใช แลวพื้นที่ทาํที่ 25 ไรกับ ที่ รอยเมตร ยงัไมพอที่รับแขกใหทําอีกคอยๆทาํ

ไป 

ถามวาเงินที่ไหน บอกวา เงนิใดก็ตามถามันเหลือทาํไปเลย ถามวาถาทาํจะไมเหลอื ถาไม

เหลือ ถาไมเหลือเปนหนี้ แกเปนหนี้เขากอน ก็ตองอยางนี้ ไมอยางนัน้ไมไดทํากท็ํา เร่ือยๆ มา 

จนกระทั่งหมดเงินไปหลายลานแลวเพิง่จะบอกบุญ เพิ่งจะบอกใหทราบ 



ก็รวมความวา วนันี ้บรรดาทานพทุธบริษทักท็ราบอานสิงสหลายอยางแลวนะ ขืนเทศนมา

เทศนไป พระกินขาวแลวนะไมหิว แตโยมยังไมไดกิน ใครหิวขาวมั่ง ยกมือสิ (เสยีงหวัเราะแทรก) 

ใครหิวจะเทศนตอไป ทําไม อาว นี่ฉันลกูศิษย หลวงพอโต ยังไมหิวเรอะ ไมหิวโทษเถอะ เทศน

ตอไปอีกหนอย อีตอนนี้ไมเทศนเลาสูกนัฟง เมื่อกี้เขาอวยพรถนัดนัก 

ก็สมัยหลวงพอโต สมเด็จพุฒาจารย โต ทานเปนพระราชาคณะไมเรียงลาํดับทานเปน

พระราชาคณะชั้นตนสามัญ เลื่อนมาอีกทเีปนชัน้เทพ เลื่อนมาอกีทีเปนสมเด็จไมใชขาม มุดมา (มี

เสียงหัวเราะแทรก) ถาขามเดี๋ยวถูกจับขากระดุก หลนตายทัง้นี้เพราะอะไร เพราะวา สมเดจ็หลวง

พอโต ไอหนหูิวขาวไหม ลูกเอย อาวไมหิวๆ ก็ตะบนัเทศนอยูนี ่ (หวัเราะ) เดีย๋ว ใครมันยกมือหวิ

มากเทศนไมจบหรอกตามธรรมดาตองเทศนใหคนมีความสุขใจ ใครยังมีความทุกขลําบากอยูเทศน

อยูนัน่ถายิ่งหวิยิ่งเทศน ๆ ใหมันหายหิวใหได (พทุธบรษิัทหัวเราะ) 

นี่วนันี้ขาเดินไมไดไปขางหนึง่ ฉันนะตองนัง่รถทรงเพราะเจ็บขา มนัเจบ็ข้ึนมาเฉยๆ (พุทธ

บริษัทหวัเราะ) ไมรูมันเปนอยางไร อยูๆ กลับมาจาก ซอยสายลม มันเจ็บมนัเดนิไมได มันก็เจ็บ 

(ออ มันเปนเพราะพืน้มนัยังไมเต็ม เสยีงยกทรงแทรก) เออ ใชๆๆ (หัวเราะพรอมกัน) อาว ตองรับเท

พื้นใหเต็มนะทุกคนนะเดีย๋วจะเปอีกตองลาํบาก ตองแบก (พุทธบริษัทหัวเราะ) ไดเร่ือง กัณฑนี้วา 

5 ชั่วโมง จะเลาเรื่อง หลวงพอโต ใหฟง เอาไหม ใช ของดีๆ อยางนี้ใครจะปฏิเสธ เอาคนเดียวน ิ

มันไมเปนเอาฉันท ใครอยากจะฟงยกมือข้ึน ใชไดเปนเอาฉันท 

หลวงพอโต ทานเปนสมเดจ็แตความจริง หลวงพอโต จริงๆ นะทานเปนลกู ร.1 ไมเชื่อ

ไปถาม ร.1 ดู (พุทธบริษทัหวัเราะ) ที่ สะพานพทุธ นะ เคยถามกับทานแลวนะ ทานยอมรับ เขาวา

ถาใชทานก็จะนิ่งๆ นิ่งรับดวยการดุษฎีตามแบบพระพทุธเจาไงเลา พทุธเจาใครเขานิมนตทานเฉย 

ถาเฉยแสดงวารับ คือวา เร่ืองมันอยางนี ้

สมัยนัน้ พระเจาตากสิน ยกทพัไปทางดานทิศตะวนัตกกับทิศเหนอื ไปสังเกตทพัพมาจะ

เขามา ร.1 เขาก็วางแนวทหารไว วนัหนึง่เขาก็ไปตรวจแนวทหารก็ไปเจอะกระทอมๆ หนึ่ง (อาว ให

สตางคแลวหนีโยม ใหสตางคก็มา อาว นึกวาลุกหนี เปลาไมใชเร่ียวไรนะเขาจะไดฟงสบายๆ) คือ

วา ทานก็ไปดูทหาร ไปตรวจแนวพอกลับมาก็ยองๆ ไปเจอะกระทอมๆ หนึ่งอยูกลางนา แตปรากฏ 

พระราชบิดาและพรแมของสาว ไมอยู รูปรางหนาตาดี ก็ยองไปตุงติง๋ๆๆ ใชไหม แนก็เปนทีพ่อใจ

กัน พอแมเขามาเขาเหน็วาเปนแมทพัใหญ เขาก็เลยยกลูกสาวให ในขณะที่ขัดตาทัพกันอยูทีน่ั้น ก็

ปรากฏวาไมนานนักกเ็ปนปนะ เปนอันวาลูกก็เกิดพระครรภต้ังครรภโภทรขึ้นมา ตอนทีย่กทัพกลบั

ก็เอาผาคาดเอวแตงเต็มยศใหไววาถาลกูเกิดมาละก็สงลูกเขากรุงเทพฯ เอาผาคาดเอวนี่ไปดวย ผา

คาดเอวเต็มยศใชไหม ใหไวเลย เปนสัญลกัษณ 

เปนอันวาตอมาภายหลังทานเกิดขึ้นมาบวชเณร บวชอะไรวาเรื่อยไปก็เขากรุงเทพฯ ก็เปน

เณร ก็มีผาคาดเอวติดเขาไป เวลานั้น ร.1 สวรรคตแลว (ออตอนเขามานี่พอตายไปแลว เสยีง



แทรก) พอตายไปแลวเณรแสดงผาคาดเอว เขาก็รูเลยวาเปนลกู ร.1 แคใครก็ไมรับวาเปนเจาใช

ไหม แตเจาเอาไปเลี้ยงเขาไมรับวาเปนเจา แตเจาสงเคราะห รับไมไดเพราะไมไดปรากฏชัด ใชไมห 

ก็ตอมาก็บวชพระ เรียนจบ พระไตรปฏก พระไตรปฏก แตกฉาน ไมจบอยางเดียวเปน 

ปฏิสัมภิทาญาณ อีก จบ พระไตรปฏก อยางเดียวมนัยงัโงบัดซบอยูนะ เสือกระดาษแตวาไมจบ 

พระไตรปฏก อยางเดียวสาํเร็จ ปฏสิัมภทิาญาณ แตกฉานมาก 

เวลานั้น ร.4 ก็บวช ก็ไดกันกับ ร.4 ร.4 กท็ราบวาเปนเจา จึงวาถือเปนกนัเอง ตอมาเมื่อ ร.

4 บวชแลวก็สึกออกมาเปนกษัตริย ร.4 กต้ั็งให ขรัวโต เปนพระราชาคณะชั้นสามญั นิมนตเขามา

เทศนในวงัเรื่อยๆ เทศนไปเทศนมาผลที่สุดชอบใจ ก็ต้ังเปนพระราชาคณะเสื่อมเปนชั้นเทพไปเลย 

ใชๆ เลื่อนเปนชั้นเทพหนอยเดียว ไมชาก็เสือ่มเปน สมเดจ็พระพุฒาจารยโต โตไมใชเล็ก ก็มเีร่ือง

ที่ตองทะเลาะเบาะแรงกนัอยูบอยๆ กับ ร.4 ถูกคอกนันีต้ั่งแตเปนพระนี่นะเรื่องที่ตองทะเลาะเบาะ

แวงกนัอยูบอยๆ กับ ร. 4 ถกูคอกันนี่ต้ังแตเปนพระนี่นะ 

เขาไปเทศนในวัง คราวหนึง่เทศนอยางไรก็ไมรู ไปเทศนเร่ืองประวัติศาสตรความเปนมา

ของไอคนสมัยกอน ไอคนสมยัพระพุทธเจา สมัยโนนนะนะ ไอที่ไดนองเปนเมีย วาไปวามานะ เกิด

ข้ึนมาก็ลูกพอเดียวแมเดียว ไอพี่ชายก็เอานองมาเปนเมีย ไป ๆ มา ๆ ก็ลามมาถึงกษัตริยสมัย

รัตนโกสินทรนี ่ถึงกรงุเทพฯ ร.4 โกรธสั่งถอดจากสมเด็จอันนี้ส่ังถอดเลย ถอดก็ไมเปนไร ถอดยังไม

พอ ขับออกบอกประเทศอีก หามอยูในขอบขัณฑสีมา ไปอยางไร ถาเปนอยาง เจาคุณราชพรหม

ยาน ก็ตายหาไปแลวนะ (หัวเราะ) ไมรูจะไปทางไหน ทานก็ลุกทนัควัน เมื่อบานเขาไมใหอยู เราก็

ไมตองอยู อยูบานของเรา โอย เบง ไมใชยอทอ เสียงกนัคอตําคอแดง โกรธกนัแลวนี่ มาไลก็ไป ไป

นอนใน โบสถวัดพระแกว อา ถาเปนฉันก็แหงแกไปแลว เจง ไมมทีางไปไหน 

พระเจาอยูหวัสั่งใหเจาพนักงานไปไลจาก วัดพระแกว ทานบอกวา เฮยนี่มนัทีว่ัดโวย 

ไมใชที่พระเจาอยูหัว พระเจาอยูหวัไมมีสิทธิ์ในที่วัด เอาละซ ิ หวัสูงเอาสิ นอนวันนั้นถึงบายปวด

ทองขี้ทองเยีย่วหรือเปลาไมรู ถึงปวดทองขี้ตองเยี่ยวในนั้น 

พอถึงตอนบายๆ พระเจาอยูหัวก็ส่ังเจาหนาที่ไป ก็บอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกันอนญุาตให 

ขรัวโต เขาขอบขัณฑสีมาได ก็ออกจากโบสถ วัดพระแกว เดินทอมๆ มา ทาพระจันทร ใชไหม 

จะขามฟาก พระเจาอยูหวัก็ส่ังใหพนักงานเอาพัดลมเดจ็มาถวาย ถามทาํไม พระเจาอยูหัวสัง่ให

เอาพัดสมเด็จถวาย โอย ไมได รับไมไดใครเขาตั้งสมเด็จกันกลางถนน ต้ังสมเด็จกลางถนนหนทาง 

เอาไป ไมไดเร่ือง มีอยางนี้เชียวรึ ดูถกูกันนีห่วา ตําแหนงสมเดจ็ตําแหนงเล็กนอยเรอะ เออ 

เจาหนาที่กก็ลบั ทานก็เลยขามฟากมาแจวเรือจาง เรือจางแจวไมทันใจ ลุกขึน้แจวเรือจางเอง 

(พุทธบริษทัหวัเราะ) กูเลกิเปนสมเด็จ ทาํอะไรก็ไดวะ เวลานี้ ไมใชสมเด็จนะโวย ใหคนแจวไมตอง

แจว เอ็งแจวไมทันใจ ขาแจวเอง แจวเรอืจางขามฟาก ตอมาตั้งสมเด็จก็ตองเสียของใหม ถงึวนั



เวลาก็นิมนตเขาไปในวัง ต้ังสมเด็จตองเสยีพัด ตองถวายพัด ถวายผาไตร ถวายอะไรกันใหม เสีย

ทาพระ 

ตอมาขอเลาเรือ่งมันไมจบเร่ืองนี ้ เดี๋ยวตายหมดพวกนีว้ันนี้ฉันไมจบเรื่องนี้นะก็ขอสรุปข้ัน

สุดทาย วนัหนึ่งพระชายาเมีย โธ ชาวบานเขาเรียกเมียๆๆ ดันเสือกเรยีกชายาไดอยางไร อยางพระ

เจาอยูหัวองคปจจุบันทานบอกสมเด็จพระราชินีก็คือเมยีนะ (หัวเราะ) เคยคุยกันนะ (หัวเราะ) เคย

คุยกันนะ ก็คือเมีย (หัวเราะ) เคยคุยกันนะ ก็คือเมยี (หัวเราะ)ทานเลาเรื่องพระราชินีสมเด็จพระ

ราชินีเขาปวดหัว พระราชนิกี็คือเมียนะ คุยกันสองคนไปกันคนละเรื่อง 

ในตอนหนึง่เมยีกําลงัทองแก หมอเขาวาจะออกวันนัน้ พอดีเปนวนัพระที่ สมเด็จโต จะไป

เทศน รชักาลที่ 4 ทานก็หนกัใจวา ลูกมนัออกมามนัจะเปนอยางไรบาง แมจะเปนอยางไรบาง ใช

ไหม กระซิบแลวบอก สมเด็จโต ใหทราบวาวันนี้เมยีจะออกลูก เมียจะออกลูกขอใหเทศนนอยๆ 

หนอยนะ ใหสบายๆ ใจ ทานสมเด็จโต ทานก็เทศนเร่ือยไป เทศนเร่ือยๆ ประเดี๋ยวมโหระทกึมันก็

ข้ึน ลูกออกมโหระทึกก็ข้ึนใชไหม ดึงดงัโครมครามๆ เพลงไทยกข้ึ็น ร.4 ก็นัง่กระสับกระสาย 

อยากจะรูวาแมมันเปนอยางไร ลูกเปนอยางไร ใชไหม สมเด็จโต ก็เทศนเร่ือยไมจบ ก็ลุกไมได

เพราะทานเปนพระมากอน ร.4 พระพทุะเจาบอก ธัมโมครุกาตัพโพพระพุทธเจายอมเคารพใน

พระธรรม ทนีี้ตัวทานเองจะไมเคารพพระธรรมไดอยางไร ขนาดเปนนกัปราชญมากอน ผลที่สุด

ทานก็เทศนเร่ือยไป ร.4 ก็ไมสบายใจทานก็เทศนเร่ือยไป ไมรูไมชี้ จนกระทั่งนานที่สุด นานหนกัเขา

ทานคิดวา มนัจะอยางไรกช็างมนักอนเถอะวา มันจะตายหรือไมตาย ถามนัจะตาย เราก็ชวยไมได

ใชไหม ต้ังใจฟงเทศนของ หลวงพอโต พอเร่ิมจิตเปนสขุ ตัดสินใจแลวใชไหม สมเด็จโต ก ็เอวงั ก็

มีดวยประการฉะนี้ (หัวเราะ) พอจิตเปนสุข ทานก็ไมวาอะไรเทศนแลวก็กลับ กลับใชไหม 

ตอนนี้มาอีกวนัพระหนึง่ ทานไปเทศนทกุวนัพระ เขาไปตั้งใจวา วนันี้ลูกก็สบาย แมกส็บาย 

ทุกอยางไปรงหมด การงานโปรงหมด ใชไหม วนันี้ต้ังใจฟงเทศนของ ขรวัโต ใหมีความสุขเสยี

หนอย อยากฟงแลวสบาย หลวงพอโต ข้ึนไปพอเขาอาราธนาศลีเสร็จ นโม ตัสสะ ภควโต อร

หดต สัมมาสัมพุทธัสสะ จบใชไหม อะไรๆ พระมหาบพิตรกท็รงทราบอยูแลว เอวงั ก็มี

ดวยประการฉะนี้ (หัวเราะ) 

ร.4 กว็า ขรวัโต วันนี้ต้ังใจจะฟงเทศนใหสบาย เลือกเทศนไมเทศนเสยีแลว เมื่อวนักอนไอ

ลูกมันก็จะออก หวงทั้งลกูทัง้แม ตะบันเทศนไมจบ ไอเราจิตใจก็ไมเปนสุข ทานกบ็อกวา พระเทศน

เขาตองเทศนใหคนมีความสขุ ในขณะที่จติยังไมมีความสุขก็ตองเทศนใหมีความสุขใหได วนันี้มี

ความสุขอยูแลวเทศนอะไรกันวะ โธกนัเอง (หวัเราะ) 

ทานนัง่เยีย่วๆ แตกในวงัยงัมี สมเด็จนี่เรอะ (เสียงถาม) ใช จะฟงโมไหมมันมเียอะ วนันี้ชกั

มแีรง วนัหนึง่กําลังนัง่เทศน กําลงันัง่ฉนัขาวอยู พอจะ ยถา สัพพี สมเด็จเยี่ยวแตกราดพืน้มาไหล

นองเลย พระเจาอยูหัวทานบอก ขรวัโต ไงเยี่ยวแตกหละ มันยังไมถงึเวลาลุกนิ (หวัเราะ) มนัยงัไม



ถึงเวลาลุก เปนไงยถา สัพพ ียังไมได ยถา สัพพ ีเยีย่วใครหามได โธ คนในวงัถกูหวยกันสะบัดเลย

ใบหวย (หวัเราะ) โอโอ ถูกกนัจมเลย ใบหวยแบบนี้ดี (หวัเราะ) แลวกลับมาลงเรือมเีร่ืองอีกแลว 

ในวนัหนึ่งไปเทศนอีกเหมือนกนั พอลงเรือจะขามฟาก ไอผัวเมียขายมะพราวทะเลาะกนั

อีก ไอผัวกด็าเมีย เมียก็ดาผวั มะพราวมนัเต็มลําใชไหม มันดีกนัไมได สองคนนะ มนัขามมะพราว

มาตีกนัไมได ทานก็เลยเขไปถาม ไอหนทูะเลาะกันเรื่องอะไร โทษทีจะ เขาบอก ทะเลาะขัดคอเรื่อง

ขายของ เมียขายของผิดราคา อาจจะขายถูกไป ทานก็ถามวา (เทปหมด) 



พระธรรมเทศนา เรื่อง สาโคตรม ี
แสดงเมื่อ 

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ 2533 

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (3 จบ) 

สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชวีิตังตีติ 

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในฌาปนกิจภาถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารม ี ที่บรรดาทานนริศราทานบดทีั้งหลายไดพรอมใจกนัมาบาํเพ็ญกศุล 

เนื่องในงานศพของ โยมอาต เปนตน และการทีบ่รรดาทานพุทธศาสนิกชนทัง้หลายไดมาบาํเพญ็

กศุลในวนันี ้เจตนาของบรรดาทานพุทธบริษัททัง้หลายครบถวนทุกประการ คือ 

1.   พุทธบูชา เปนการตั้งใจบูชาความดีของพระพุทธเจา 

2.   ธรรมบูชา  เปนการตั้งใจบูชาความดีของพระธรรม 

3.   สังฆบูชา   เปนการตั้งใจบูชาความดขีองพระอริยสงฆ เปนตน 

และการที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนบําเพ็ญกุศลในวันนี้ ทาํครบทุกอยาง คือ 1. ทาน 2. 

ศีล 3. สดับพระธรรมเทศนา และก็ตอนตนที่ทานทายกลาววา มตกภตัตานิ นะ จารยหงา นะ คํา

วา มตกภัตตานิ นัน้กห็มายความวา เขาถวายอาหารเพื่อคนตาย มตกะ นะ คําวา มตกภัตตานิ 

นั่นก็หมายความวา เขา 

วันนี้ขอนาํพระสัทธรรมเทศนามาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง มี

บรรดาทานพทุะบริษทัยอมๆ เยอะ มีคนละจาน หลายสิบคนนะ 50 กวาคน ก็ขอนําพระสูตรมา

เทศนเปนที่ต้ังเพื่อฟงงาย พระสูตรสวดในงานศพนี่ก็มหีลายเรื่อง วันนีก้็นําเอาเรื่อง ก็สาโคตรมี กี

สาโคตรมี นีไ่มใชพระนานางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนหญงิสาวคนหนึ่งตางหาก 

ซึ่งเปนลกูของชาวบาน 

เนื้อความก็มีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระ

ชนมอยู เวลานั้นสมเด็จพระบรมครูแสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาทานพุทธบริษัท กย็ังมีทาน

มหาเศรษฐีทานหนึ่งมีทรัพยมาก มีทรัพยเกินกวา 80 โกฏิ และมาวนัหนึ่งก็ปรากฏวามีเหตุอัศจรรย 

นั่นคือทองคําของทานเกบ็ไวในคลังทั้งหมด กลายเปนถานเปนถานหุงขาวไป ทานมหาเศรษฐีกม็ี

ความตกใจก็ไปบอกกับเพื่อนบุคคลหนึ่ง บอกวาเวลานีเ้กิดเหตุอัศจรรย เกิดขึ้นกับเรา มีความเศรษ็

สลดใจ เราเปนมหาเศรษฐี ตอไปนี้ทรัพยสมบัติทั้งหลายทีเ่ปนสวนอื่นยังมีอยู แตวาสวนทีเ่ปน

ทองคํากลายเปนถานหุงขาวไป 

เพื่อนคนนัน้ทานเปนคนมีปญญาคือ เปนบัณฑิต ก็แนะนําวา ปยสหายตอนี้ไปเธอจงนาํ

ถานไปที่เกิดจากทองคําเอามาตากแดดตากไวอยางนัน้เอาไวที่ลานบานตากใหหมดทําทีเปนวาจะ

เอาถานไฟไปตากแดด ถาหากวาบังเอิญมีคนใดคนหนึง่มาพบถานนัน้กลายเปนทองคํา ถาเปน



ผูชาย ถาเธอมีลูกหญงิจงรบัมาเปนลูกเขยถาหากวาเขาเปนผูหญิง เธอเปนผูชายจงรับเอามาเปน

ลูกสะใภ เพราะบุคคลนัน้มบุีญรวมกัน ทานมหาเศรษฐทีานนัน้กน็ําทองคําบางสวน ความจริงไม

ทั้งหมด ต้ัง 80 โกฏิ ทั้งหมดมากเหลือเกนิ เอามาตากไวที่ลานบาน 

ก็ปรากฏวาในไมชาไมนานนกั ก็มหีญงิสาววัยรุนคนหนึง่ซึ่งเปนลกูสาวของคนจนแตมี

ลักษณะดี วนันัน้ปรากฏวาเธอมีธุระตองการจะไปตลาด และเมื่อบิดามารดาใหทรัพยสินเพื่อไป

จายกับขาว กอนที่จะไปจายตลาดก็ตองผานบานทานมหาเศรษฐีนัน้ไปกอน คร้ันมาถึงบานมหา

เศรษฐี ก็มีความตกใจถามเจาของบานวาทานคุณลุง อยากจะทราบวา ทําไมคุณลงุจึงเอาทองคาํ

มาวางกลางลานบานแบบนีข้โมยจะลักไปหมด ทานมหาเศรษฐีไดฟงแบบนัน้ กม็คีวามรูสึกวา

ทองคําพวกนัน้ยงัเปนถานอยู จึงไดบอกวา หนู หยุดมาดูซิ ทานอนัไหนที่เปนทองคํา เธอก็บอกวา

ทั้งลานบานทีต่ากทัง้หมดมนัเปนทองคําทัง้หมด เธอก็หยิบเอาถานกอนใดกอนหนึ่งมาชูใหดูเปน

ทองคํา และเมื่อทานมหาเศรษฐีเหน็ถานกอนนัน้เปนทองคําและมองดูในลานทัง้หมดเปนทองคํา

จริงๆ จึงเขาไปดูทีเก็บ ที่เกบ็ทองคําปรากฏวาในคลงัทัง้หมดเปนทองคําทั้งหมด จงึไดถามที่มาของ

เด็กหญิงคนนัน้วา เวลานี้บานของเธออยูที่ไหน ใครเปนบิดามารดา เด็กหญงิก็ตอบใหครบ แลว

ตอไปก็ไปขอใหเปนลกูสะใภ 

เปนอันวาฐานะของคน บรรดาญาติโยมทัง้หลายโปรดทราบ มันมีความไมแนนอน คนเรา

เกิดมาในโลกนี้ มนัมกีรรม 2 อยางสนองกัน คือกรรมที่เปนกุศลบาง และกรรมที่เปนอกุศลบาง 

สําหรับคน 2 คน คือลูกชายของมหาเศรษฐีกันเด็กหญิงคนนี้คือ กีสาโคตรมี เคยบําเพ็ญกศุล

รวมกันมากอนวาจําเปนตองเกิดแยกทีกนั เพราะวาฝายหญิงนัน้มีกรรมที่เปนอกุศลมาสนองกอน

หนา และตอมากรรมที่เปนกศุลมาสนอง คร้ันตอมาเธอกเ็ปนภรรยาของลูกมหาเศรษฐี 

แลวในไมชาไมนานเทาใดนกั ก็ปรากฏวาลูกชายของเธอตาย เธอก็มีความเสียใจหมดที

ไหนก็ไมสามารถจะรักษาได เธอจึงอุมลูกชายที่ตายไปแลวไปหาหมอวาใครที่มคีวามสามารถ

รักษาลูกชายของเธอใหฟนขึ้นมา ปรากฏวาไมมีใครสามารถรักษาคนตายใหฟนได ก็มีคนคนหนึ่ง 

เปนบัณฑิต ก็บอกวา องคสมเด็จพระธรรมสามิสร คือพระพทุธเจา มีนามวา พระสมณโคดม 

ทานเทศนสอนคนใกลๆ องคนี้สามารถรักษาคนตายใหฟนขึน้มาได 

เธอก็นาํลูกนอยของเธอ เขไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพทุธเจา 

ถวายยงัคมวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขา บัดนีลู้ก

นอยของหมอมฉันตายเสียแลว ขอองคสมเด็จพระประทีปแกวไดโปรดสงเคราะห ชุบหรือรักษาลูก

ของหมอมฉันใหฟนคืนดีตามเดิมดวย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดมีพระพุทธฏีกาตรสั

วา ภคินิ ดูกรนองหญิง เร่ืองการจะชุบคนตายใหกลายเปน เปนของไมยาก วิธีชบุนะทําไดงาย แต

วาสิง่ของที่ประกอบดวยหานะหายาก  



เธอก็ถามองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจาผูเจริญพระพทุธเจาขา ยาที่จะประกอบใหลูกหายจากคนตายมาเปนคนเปนทีย่าอะไรทีห่า

ยาก พระพทุธเจาก็บอกวา ตองใชเมล็ดพันธผักกาดผสมยา ยาสวนอื่นนะตถาคตมีหมดแลว แต

ขาดเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดเดียวถามนัไดพันธุผักกาดมาเมล็ดเมล็ดเดียวมาผสมยาก็สามารถชุบ

ลุกของเธอใหฟนขึน้มาไดเธอก็ตอบวาขึ้นชื่อวา เมล็ดพนัธุผักกาดจะสรรหาไมยากจากชาวบาน แต

องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสวา ภคิน ิ ดูกรนองหญิง เมล็ดพันธผักกาดธรรมดานะมนัชุบคนใหฟน

ไมได ตองเปนเมล็ดพนัธุผักกาดที่มีอยูทีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่ที่บานนัน้ไมมีคนตายเลย ไปถามวา

บานหลังไหนบางวาไมมีคนตาย ถาบานนั้นเขาไมมคีนตายเลยตัง้แตตนตระกูลของเขา ต้ังแตปูยา

ตายายลงมาไมมีคนตาย ไปขอเมล็ดพันธุผักกาดขาวมาเมล็ดเดียวเทานัน้ตถาคตจะสามารถชุบ

ลูกของเธอใหฟนขึน้มาได 

เมื่อเธอฟงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแลวจึงไดออกไปจากทีน่ั้นไปถามทุกๆ บาน

ที่เธอพบ ทัง้บานใกลและบานไกลวามบีานไหนบางที่มีคนไมตายแตทุกบานเขาก็บอกวาบานฉันมี

คนตาย บานฉันมีพอ มีแม มีปู มยีา มีตา มียาย ตายดวยกนัทงัหมด ไปถามบานไหม ก็มีแตคน

ตาย ไปถามบานไหน ก็มแีตคนตายในที่สุดเธอกห็มดหนทางก็กลบัมาหาองคพระผูมีพระภาคเจา 

วาเวลานี้หาไมไดแลวพระพทุธเจาขา ลูกขาพระพทุธเจาจะฟนไหม องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัส

วา ภคนิิ ดูกร นองหญิง ที่สุดของบุคคลก็คือ 

ประการที ่1 มคีวามเกิดในเบื้องตน 

ประการที ่2 มคีวามเปลีย่นแปลงในทามกลาง และ 

ประการที ่3 มคีวามตายไปในที่สุด 

แมแตเธอเองก็เหมือนกนั ตถาคตก็เชนเดียว ในที่สุดของวันแหงชวีติมาถึงเราก็ตองตาย

เหมือนกนั ขอเธอจงมีความยึดมั่น ถือตามความเปนจริงวา ข้ึนชื่อวามนษุยชายและหญิง ทีเ่กดิ

มาแลวในโลกจะเปนคนก็ดี จะเปนสัตวก็ดี จะเปนผูหญิงก็ตาม จะเปนผูชายก็ตามจะมีฐานะเชนใด

ก็ตาม ทุกคนตายเหมือนกันหมดนะ ตองตายเหมือนกัน 

หลังจากนั้นมาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจากแ็สดง อนุปุพพิ

คาถา บรรดาความดีของคน มีการทําทานเปนตน เมื่อตางคนตางตายวายชนมแลวไปเกิดสวรรค 

เปนธรรมดาอยางนี้เปนตนกดี็ ในที่สุดนางเมื่อฟงแบบนี้แลว กป็รากฏวาไดบรรลุความเปน 

อรหันต ได ปฏิสัมภิทาญาณ ในเวลานัน้ 

นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  วันนี้ก็ยงัไมคอยสบายเสียงยงัไมคอยปกติเปนอนัวาวนันี้

เรามาเทศนเร่ืองงานของคนตาย คือ คุณโยมสะอาด อยูที่วัดนี้มาหลายปตาย ปฏิบัติพระสงฆไวดี

มาก แตถึงแมวาจะอยูในสถานที่ใดก็ดี สถานที่นีก้็ตาม สถานที่อ่ืนก็ตาม ก็ตองมีการตายเหมือนกนั 

ดูตัวอยาง นางก็สาโคตรม ี เธอเกิดมาในครั้งแรก เกิดมาจากทองพอทองแม และก็ยังเปนเด็กพึง่



จะรุนสาวยงัไมพบคนอืน่ก็ตาย เมื่อพบลกูชายของเธอตายเขากม็ีอาการตกใจ แตในที่สุดเมื่อองค

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา ก็เขาใจความเปนมาของชวีิตวาชวีิตของ

คน มีความเกดิขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุด ในที่สุดก็

ตองตายเหมือนกนั เมื่อฟงอยางนี้ เธอกตั็ดอาลัยในชีวติ ในที่สุดก็เปนพระอรหันตไปขอบวชใน

พระพทุธศาสนา 

นี้ตอเราก็มาพดูถึงความตายของคน คนที่เกิดมานะมทีางไป 2 ทีด่วยกนัคือ สคุติ กับ 

ทุคติ ก็มนีรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนที่ไป วาการตายของบุคคล บุคคลใดถาเวลาตาย 

ถาจิตใจนอมไปในดานของกศุลคือ เห็นภาพพระก็ดี เห็นภาพทีเ่คยถวายทานการกุศลก็ดี เหน็ภาพ

คนหรือสัตวที่เราเคยสงเคราะหก็ตาม อยางนี้เวลานัน้ก็ถอืวาจิตเปนกุศล ถาตายจากความเปนคน

แลวอยางนอยก็ไปเกิดบนสวรรค เปนตน ถาบุคคลใดกอนที่จะตายเหน็ภาพไฟก็ดี หรือเหน็ภาพสิ่ง

ที่เราไมตองการก็ดี มีอาการคลุมคลั่งขาดสติสัมปชัญญะก็ตาม คนประเภทนี้ตายแลวไปนรก ก็คง

จะขอนําเอาเรือ่งคนตายแลวไปสวรรค ขนาดทาํบุญแบบงายๆ เอากันในศาสนาขององคสมเดจ็

พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แลวกนั บุคคลผูนี้นัน้เธอไปสวรรคพระจอมไตรบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แลวกัน บุคคลผูนั้นเธอไปสวรรคงายที่สุดทั้งนี่เพราะอะไร เพราะวา

ทําบุญอยางเดียวและครั้งเดียวในชวีิต 

ความมีอยูวา เมื่อองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเสด็จประทับยบัยั้งสําราญอิริยาบถ 

ปรากฏวาอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร ในเวลานัน้องคสมเด็จพระพิชติมารทรงปรารถ พระ

มหากสัสป เปนเหต ุและองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็ตรัสเร่ืองนี้ ความมีอยูวา 

พระมหากัสสป เปนสาวกองคสําคัญของสัมมาสมัพทุธเจา ทานเปนหวัหนาใหญฝาย

ธุดงค เวลานัน้จําพรรษาอยูปาที่ ปปผลิคูหา หางจากวหิารขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

ประมาณ 60 โยชน และวนัหนึง่ทานออกจาก นิโรธสมาบัติ เพราะตามธรรมดาพระที่อยูนานๆ มี

งานมากๆ มีความเหนื่อยยากมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ พระมหากัสสป อยูปาตองธุดงค มีความ

เหนื่อยยากมากนานๆ เขากต็องพักสกัคราวหนึง่ การพกัของพระสวนมากกเ็ขา นิโรธสมาบัติ คํา

วา นิโรธ แปลวา ความดับ สมาบัติ แปลวา การเขาถงึ เขาถึงการดบัทุกขเวทนาทางรางกาย การ

ปวด การเมื่อย การไมสบายกายไมสบายใจ อยางนี้ถาเขานโิรธสมาบัติแลวก็หาย 

ทีนีก้ารเขา นิโรธสมาบัติ ของพระทั้งหลาย ตองเขาอยางนอย 7 วนั หรือวา 15 วนั เวลา

ที่เขา นิโรธสมาบัติ จะไมขยับกายไปไหน จะไมกินขาว จะไมกินน้ํา จะไมกนิอะไรทั้งหมด นั่ง

เฉยๆ จิตเปนสุข แตวาพอครบ 7 วันแลว พระมหากัสสป ก็ออกจาก นโิรธสมาบัติ เมื่อเวลาออก

จาก นิโรธสมาบัติ จิตมีความรูสึกประสาทตองการอาหาร เพราะขาดมา 7 วัน ทานจึงใชกําลงัทพิ

จักขุญาณ คืออารมณที่เปนทิพย คิดวาพจิารณาวาวนันี้ ถาหากวาเราจะไปบิณฑบาต มีใครบางที่

ไหนเขาจะใสบาตรเรา ก็เหน็ดวยจิตเปนทิพยวา เวลานี้มีเด็กสาวหนึ่งกําลงัรักษาขาวสาลีเธอกาํลัง



เก็บขาวสาลีอยูและกําลงัจะนําขาวสาลมีาเปนขาวตอกเมื่อค่ัวขาวตอกแลวเก็บไวเพื่อจะกนิ ถาเรา

จะไปที่นัน้เธอจะสามารถใสบาตรไหม พระมหากสัสป ก็ทราบดวยความเปนทิพยของจิต อยางที่

ลูกๆ หลานๆ ปฏิบัติ มโนมยิทธ ิ นี ่ ความเปนทพิยของจิต ถามีอารมณ คลองๆ นะ ใชงานได

เชนเดียวกับ พระมหากัสสป กท็ราบดวยกาํลังจิตอนัเปนทพิยวา ถาเราไปที่นัน่ เธอจะใสบาตร 

ทานก็ดูตอไปวา ถาเธอใสบาตรแลว ผลจะเกิดอะไรกบัเธอบาง ทานกท็ราบวาสมบัติใหญ จะพึง

เกิดกับเธอ คําวาสมบัติใหญ นั่นก็หมายความวา ถายังมีชีวิตเปนคนอยูใสบาตรกับพระออก นโิรธ

สมาบัติ จะไดเปนมหาเศรษฐีในวนันัน้แตถาหากวาถาตายจากความเปนคนก็จะมีทพิยสมบัติ

ใหญหลวง  

เมื่อทานทราบอยางนี้แลว ทานจึงไดหมจีวรคลองบาตรเหาะไปในอากาศเพราะสถานที่

ไกล ในเมื่อเขามาในสถานที่ใกล ใกลทีพ่ึงคนจะเห็นไดก็ตองคงเดนเพราะเวลาเหาะหามคนเหน็ 

เมื่อเดินเขามาในทีท่ํานาขาวสาลีของหญงิคนนี้ เมื่อบางเหน็เขาก็มีความดีใจคิดในใจวา เราเปน

คนจน ในกาลบางครั้งที่เราเห็นพระเราก็ไมมีของถวายพระ ในกาลบางครั้งที่เรามีของพอที่จะถวาย

พระได ก็ไมมพีระมาบิณฑบาต วนันี้บังเอิญเรามีขาวตอกเพื่อจะกนิของเราเองอยูหนึ่งขัน และก็

พอดีพระทานมาเขาก็ไมทราบวา พระองคนั้นเปนใคร ถือวาเปนพระก็แลวกนัและเมื่อเธอเหน็พระ

เขา เธอกก็ลาวคําวา ขอนมินตหยุดกอนเจาคะ พระมหากสัสป กห็ยุด นางกถ็ือขาวตอกไปดวย

ความตั้งใจดวยการศรัทธาแท และเธอก็เกลี่ยลงไปในบาต พระมหากัสสป เมื่อเกลี่ยไปแลวก็นัง่

กระหยงพนมมือ ยกมือไหวกลาววาจาวา ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลว ขอฉันเหน็ธรรมนัน้ดวย 

เถิดเจาคะ 

พระมหากัสสป ก็ใหพรวา เอวงั โหต ุซึง่แปลเปนใจความวา เจาปรารถนาสิ่งใดขอใหได

เชนนั้นสมความปรารถนา เมื่อ พระมหากัสสป จากไปแลวเธอก็เดนิกลับกระทอมดวยความดีใจ 

ก็ไมเดินเฉยๆ กระโดดไปกระโดมา กระโดดโลกเตนดวยความสุขใจวาวันนี้เราไดถวายทานกับ 

พระมหากัสสป แตเวลานั้นก็ปรากฏวามีงูรายมนันอนอยูขางทางและนางโดดมาโดดไปมันตกใจ

มันก็เลยกัด ลมลงถงึแกความตาย 

อาศัยที่เธอตองตายก็เพราะอานิสงสที่มีปติ ความอิม่ใจในการถวายทานกับ พระ

มหากสัสป ในชีวิตของเธอ บรรดาลูกหลานโปรดทรายวา เธอพึง่เคยทําบุญเพียงครั้งนี้เพียงครั้ง

แรกในชีวิต และก็เปนครั้งสุดทายของชีวติ เมื่อเธอตายจากความเปนคนก็ไปเกดิเปนนางฟาบน

สวรรค ชั้นดาวดึงสโลก มีวมิานทองคาํเปนที่อยู มีนางฟา 1000 เปนบริวาร มีจนัทองคําที่เต็มไป

ดวยขาวตอกทองคํารายรอบลอมวิมาน แขวนรอบวมิานเธอ เธอก็มานั่งพิจารณาวา อาศัยบุญ

อะไรที่เปนปจจัยทีท่ําใหเราเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชัน้ดาวดึงสเทวโลก ดูวิมาน วิมานก็สวย 

จะดูเครื่องประดับกาย เครือ่งประดับกายก็สวย แพรวพราวระยังเตม็ไปดวยเพชรนิลจินดา และดู



บริวารตั้ง 1000 คน และนางฟาทุกคนกส็วยทัง้หมด และดูไปรอบๆ วมิานก็เหน็ขันทองคําเต็มไป

ดวยขาวตอกทองคําแขวนรอบวิมาน 

ก็ดูตอไปวา เพราะบุญอะไรเราจึงไดอยางนี้ กท็ราบตอไปดวยจิตเปนทิพยของนางฟากว็า 

ดวยชีวิตของเราโอกาสที่เราจะทาํบุญนะมนัไมม ี เราเปนคนจนบางครั้งมีของกไ็มมีพระมารับ 

บางครั้งมพีระมาเราก็ไมมีของ วนันี้รเมีทัง้ของ และพระไดใสบาตรกับ พระมหากสัสป เพยีงขนั

เดียว ดวยขาวตอกที่ไมมนี้ํากะทเิธอก็ต้ังใจตอไปข้ึนชื่อวาบุญนอยขนาดนี้ เราจะเปนนางฟาอยู

นานอาจจะไมไดตอไปเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีจะตองกลับไปจุติเกิดใหม เธอก็ต้ังใจคิดวา ถา

สรางสมบุญกศุลใหมันดีไปกวาเดิม ใหมคีวามมัน่คงยิง่ขึ้น ก็พิจารณาดูดวยจิตอันเปนทพิยวาเวลา

นี้ พระมหากสัสป อยูทีไหน กท็ราบดวยกําลังใจที่เปนทิพยวา พระมหากสัสป อยู ปปผลิคูหา 

ดังนัน้เวลาเขาตรูหลังจากที ่พระมหากัสสป ไปบิณฑบาตแลว เธอก็มากวาดบริเวณ ถ้ํา

ปปผลิคูหา ต้ังน้าํใชน้าํฉันปอูาสนะเสร็จแลวก็กลับ พระมหากสัสป กลับจากบิณฑบาต ก็แปลก

ใจวาใครมาทาํ ก็คิดวาอาจจะเปนสามเณร หรือพระหนุมมาทําใหก็ได วันที่สองเธอก็มาทาํอยาง

นั้นอกี พระมหากสัสป ก็ไมไดถามใครคิดวา พระหนุมหรือสามเณรมา แตบังเอิญวนัที่สาม

ปรากฏวา พระมหากสัสป ยงัไมไปบิณฑบาต นางฟาก็ลืมดูไป ความเปนทพิยก็ยงัมีเผลอไปนะ 
อาจารยฟงา 

งานทาํบุญงานศพ โยมอาต เขาถวายสังฆทานกนั และทุกคนที่มานี้กน็ําภัตตาหาร

มารวมบาง บางคนไมมีภัตตาหารกท็าํการโมทนาบาง ยินดีดวยวคําวาโมทนาหรือยินดีบุญกุศลที่

ทํามาแลว เขาเรียกวา ปตตานุดมทนามยั อานิสงสนี้ไมใชอานิสงสเล็กนอยเปนอานิสงสใหญ นัน่

ก็หมายความวา ถาเจาของผลบุญไปสวรรคไดคนที่โมทนาก็ไปสวรรคได เจาของบุญไปพรหมโลก

ไดคนที่โมทนาก็ไปพรหมโลกได ถาเจาของบุญเปนอรหนัตไดคนที่โมทนากเ็ปนอรหันตได อยางกับ

บรรดานางฟาทั้งหลายที่เหน็บริวารของเทวดาบาง นางฟาบาง เปนตน ทานทัง้หลายเหลานี้

โดยมากมักจะไมคอยไดทําบญุกุศลดวยตนเอง สวนใหญมุกจะดีใจกับการทําบุญกุศลของบุคคล

อ่ืนเขา ฉะนัน้ตายจากความเปนคนจงึไมมวีิมานเปนที่อยู ตองอยูในวมิานของบุคคลอื่น เปนบริวาร 

และการทาํเพญ็กุศล วนันีบ้รรดาทุกทานโปรดทราบ การถวายสงัฆทาน บุญ ลาช

เทวธิดา นางถวาย พระมหากสัสป เปนทานสวนบุคคล ทานสวนบุคคล และอานิสงส 

สังฆทาน มีผลตางกนัมาก ทานสวนบุคคลมีสวรรคเปนที่ไป ก็คือ ดาวดังสเทวโลก แตวาถาหา

กวาการ ถวายสังฆทาน บุญที่มีไปขอบุญก็คือสวรรคชั้นที ่5 ทีเ่รียกวา นิมมานรดี และเนื้อความ

มีอยูวา 

ในสมัยขององคสมเด็จพระชนิศรีทรงพระชนมอยู เวลานัน้มีหญงิสองคนพีน่อง คนพีเ่วลา

ถวายทานชอบถวายทานเปนสวนบุคคลหมายความวา ชอบใจพระอรหันตองคไหนก็ถวายองคนั้น 

มีมานองสาวตองการถวายทานบางจะทําแบบพี่สาวก็พอดีมีพระองคหนึง่ทานแนะนําบอกวา การ



ถวายทานกับพระอรหันตมอีานิสงสมากก็จริงแหล แตวาอานิสงสสูการถวายสังฆทานไมได 

นองสาวจงึถวายสังฆทานเรือ่ยมา ในที่สุดสองคนตางคนตางตาย เมื่อตายไปแลวพี่สาวถวายทาน

เปนสวนบุคคล อยางกับ ลาชเทวธิดา ก็ไปเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก สําหรับนองสาว

ตายจากความเปนคนก็ไปเกดิบนสวรรคชั้นที ่5 ที่เรียกวา นิมมานรด ี

ตอมาวนัหนึ่งสองคนพีน่องมาพบกัน คือนองสาวมาเยี่ยมพี่สาว ทีส่วรรคชั้น ดาวดีงส 

นางฟาสองคนนี้มีความสวยตางกันมาก ลักษณะทาทางรูปรางหนาตาก็สวยกวากัน เครื่องแตง

กายก็สวยกวากัน รัศมีก็สวางกวากัน คือวาคนที่เปนนองสาวสวยกวาพี่สาว เครื่องแตงกายก็สวย

กวา แสงสวางก็สวยกวา คุยกันอยู 2 คนวนันัน้ พระอินทร มาเหน็เขาก็มองดนูางฟาอีกคนหนึง่มา

จากไหน รูปรางสวยงามมาก และกม็ีลักษณะทาทางสสัีนวรรณะรัศมีกายก็สวาง เมื่อนางลาพี่สาว

กลับไปแลว จงึเรียกพี่สาวมาถามวาเมื่อกีน้ี้ใครมา นางก็ตอบวานองสาวหมอมฉันเปนนางฟาชัน้ที่ 

5 ทานกถ็ามวา เขาทาํบญุอะไรจึงมีแสงสวางแบบนัน้ นางก็บอกวาเขานิยมถวายสังฆทาน และ 

พระอินทร กถ็ามวา แลวกเ็ธอละ เวลาอยูบนโลกมนษุยทาํบุญอะไร เธอก็บอกวา ชอบถวายทาน

เปนสวนบุคคล 

เอาละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน เทศนมาเทศนไปมนัก็เหนื่อย เสยีงไมออก และก็หมด

เวลาพอดี ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลกูหลานทุกคนที่ฟงอยูนี่จงทราบวา การบาํเพ็ญกุศลวันนี้

มีอานิสงสมาก ยากที่เราจะพรรณนาใหจบไดถาตองการไปนิพพานก็ไปนิพพานได ขอจบพระธรรม

เทศนาคงไดแตเพียงเทานี ้

ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธษิฐาน อางคณุพระศรีรัตนตรัย มี

พระพทุธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการขอจงดลบนัดาลใหพทุธบริษัททกุทานมี

แตความสุขสวัสดิพิพฒันมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มี

วรรณะ สุขะ พละ และปฏภิาณ หากทกุทาน มีความปรารถนาสิง่ใด ก็ขอใหไดสมความปรารถนา

จงทกุประการ อาตมภาพรบัประทานวิสัชนามาใน ฌาปนกิจคาถา กข็อยุติพระธรรมเทศนาลง

คงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดีวยประการฉะนี ้



   พระธรรมเทศนา เร่ือง พระอินทรถวายทาน 

แสดงเมื่อ 
วันศุกรท่ี 23 กุมภาพันธ 2533 

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สุทินนัง วตะ เม ทานัง อโหทานัง อาสวักขยาวหัง นิพพานปจจโย โหตุดีต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในคําวา สุทินนัง วตะ เม ทานัง ถึง

ความเปนมาใหแกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งนีก้็เพราะวา อาจารยสงา นาํมาทุกวันพระไม
เคยแปลใหชาวบานเขาฟง แปลเปนไหมละความเปนมาของคําวา สุทินนัง เปนอยางนี้ คือวา 

เมื่อสมัยองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทับอยูที่ พระเชตวัน
มหาวิหาร เวลานั้นสาวกสําคัญขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีนามวา 
พระมหากัสสป ขาพรรษาอยูที่ ปปผลิคูหา เพราะวา พระมหากัสสป นั้นเปนพระหวัหนาฝายธุดงค 
ความเปนจริงเรื่องนี้ปรากฏตอนนั้น ขณะนัน้ปรากฏวา ทาวศักกาเทวราช คือ พระอินทร พระอินทร 
ทานเปนพระราชาของเทวดาทั้ง 6 ช้ัน ที่เรียกวา เทวราชา จะเสดจ็ไปสู สวยนันทวัน บรรดาเทวดาก็
ดี นางฟาทั้งหลายก็ดีตางคนตางพรอมกันไป พรอมกัน พระอินทร พอไปถึง สวนนันทวัน แลว ก็
ปรากฏวามีเทพบุตรใหมเกิดขึ้นมา 4 องค เมื่อตอนกลางคืน หมายความวากอนหนานั้น 1 วันมี
เทพบุตรใหมเกิดขึ้นมา 4 องคมีรัศมีกายสวางมาก สวางกวาพระอินทร ตามพระบาลีเรียกวา อเนก
วัณณเทพบุตรอเนกะ แปละวา มากมาย มแีสงสวางมากมาย 

ตามธรรมดาเทวดากด็ี นางฟาก็ดี พรหมก็ดี เขาไมถือเครื่องแตงตายเปนเรื่องสําคัญ เครื่อง
แตงกายจะสวยสดงดงามแบบไหนก็ตามท ี แตก็ถือวาแสงสวางเปนเรื่องใหญ วาเทวดาหรือวา
นางฟาองคไหนมีแสงสวางมากองคนั้นมีบญุมากองคไหนมีแสงสวางนอยองคนั้นมบีุญนอย 

คร้ันเมื่อเทวดานางฟาทั้งหมดปรากฏเมื่อไปถึง นันทวัน แลว ทานสกักเทวราช คือ พระ
อินทร เห็นเทวดา 4 องค เขาก็แปลกใจ ถาม ทานปยจสกิขะ ทานเปนเลขาวา เทวดา 4 องคนั้นมา
จากไหน ไมเคยเหน็มาแตในกาลกอน ปญจสิกขะ ทานก็กราบทูลใหทราบวา เทวดา 4 องคนี้พึ่งตาย
จากความเปนมนุษย มาเกิดเปนเทวดาเมื่อวานนีเ้อง มีแสงสวางมาก 

พอทาน พระอินทร ไดทราบวาเทวดาทั้ง 4 องคก็เปนบริวารของทานเองแตวาแสงสวาง
ทานทีความนอยกวา ก็รูสึกวาใจไมสบายวามีบารมีนอยกวาบริวารทั้งหลาย เปนไปไมได เจานาย
ตองมีรัศมีกายสวางกวา จึงชวนบรรดาเทวดานางฟาทั้งหมดกลับ เวชยันตวิมาน เปนอันวาเวลานั้น 
พระอินทร เร่ิมประชวนนะ อาจารยหงา นะ ทานประชวรการเมือง (หัวเราะ) แสงสวางสูเขาไมได
เรียกวาประชวรการเมือง เทวดาเขาไมปวยกัน วนันั้น พระอินทร ปวย 

พอมาถึงพระราชฐานสถานที่อยูของพระองคแลว ก็มคีวามรูสึกวาเราจะทําบุญอะไรหนอ
ใหมีแสงสวางยิ่งกวาเทวดาทัง้ 4 องค ก็พิจารณาลงมาดูในเมืองมนุษยก็ปรากฏวาเหน็ พระ



มหากัสสป กาํลังเขา นิโรธสมาบัติ อยู จึงไดชวนชายาของพระองค ทานบอกวาเวลานี ้ พระ
มหากัสสป กาํลังเขา นิโรธสมาบัติ บุคคลใดถาสามารถทําบุญกับพระที่ออกจาก นโิรธสมาบัติ ได 
บุคคลคนนั้นจะมีบุญเลิศประเสริฐที่สุด ถาเปนคนจนอยูจะเปนมหาเศรษฐีในวันนั้น ถาเปนคนมั่งมี
แลวจะมีความมั่งมียิ่งๆ ขึ้นไป ถาบุคคลใดตองการบุญตองการกุศล ก็จะไดมากเปนกรณีพิเศษ 

ฉะนั้นสองตายายคือ พระอนิทร กับ พระชายา จึงเตรียมตัวที่จะมาถวายสักการะ อาหารแก 
พระมหากัสสป ในเวลาที่ออกจาก นิโรธสมาบัติ ก็เปนการพอดีทีว่นันั้นเปนวนัที ่ พระมหากัสสป 
ออกจากนิโรธสมาบัติพอดี แตกว็ามีนางฟากลุมหนึ่งก็คอยจองอยูเหมอืนกัน เพราะวาพระออกจาก
นิโรธสมาบัตินี้หายากและการทําบุญกับพระออกนิโรธสมาบัตินี่มีบุญมาเปนพิเศษใครๆ ก็ทราบ 
เทวดานางฟาเขาทราบดี แตคนไมแนนะ อาจารยหงา มา คนนะไมแน ดไีมดีเห็นพระเขานิโรธ
สมาบัตินั่งเฉย เอาดินขางหวัเสียบางก็มี อันนั้มีถมไป 

เปนอันวาบรรดานางฟาทั้งหลายเห็นวา พระมหากัสสป ออกจากสมาบตัิแลวก็รีบลงมา มา
กอนหนา พระอินทร ตางคนตางไมรูกัน พระอินทร ก็เตรียมตัวนางฟาก็เตรียมตวั แตวานางฟาลีลา
นอยเพราะไมตองนําขบวนมากันเปนฝูง มาถึงก็ตั้งใจถวายภัตตาหารอันเปนทพิย แต พระ
มหากัสสป พระมหากัสสป เหน็เขาก็บอกวานีพ่วกเธอเปนนางฟา พระออกจากนิโรธสมาบัติเขา
ตองการจะสงเคราะหคนจน พวกเธอจงไป พวกเธอกบ็อกวา พวกฉันเปนนางฟาฉันกจ็นเพราเทวดา
ก็ดี นางฟากด็ีที่มีบุญญาธิการมากกวาฉนันะมีอยู ขอสาวกองคสมเดจ็พระบรมครูโปรดสงเคราะห
ดวยเถิดพระพทุธเจาขา 

พระมหากัสสป ก็บอกวา เธอจะจนแสนจนขนาดไหนกต็ามที แตก็เปนนางฟา 
1. ไมตองกินขาว อ่ิมอยูเสมอ 
2. รางกายไมแก 
3. รางกายไมปวย 
4. กิจการงานก็ไมเหนื่อยมีการคลองตัว ทุกอยางสมบูรณบริบูรณหมด 
อัปเปหิ จงไป คําวาอัปเปหิ นี่แปลวา ขับใหไปเสยีใหพน ในเมื่อเปนการขับของพระ

อรหันต นางฟาก็ทนไมได เทวดานางฟาทนไมไดก็ตองไป เมื่อนางฟากับเทวดาไปแลวกไ็ปเฝา 
พระอินทร ความจริงเวลายามเชาเธอตองเขาไปเฝาแตเธอหนีมากอน ก็เห็น พระอินทร กําลังเตรียม
อยูจึงถามวา เทวราชะ ขาแตเทวราช เวลานี้พระองคจะเสด็จไปไหนพระเจาขา พระอินทร บอกวา
ฉันจะไปถวายทานกับ พระมหากัสสป เพราะวาเวลานี ้ พระมหากัสสป ออกจาก นิโรธสมาบัติ 
นางฟาก็อบกวาอยาไปเลยเจาคะ บอกฉันไปกันมาแลว และก็ถูกขบัมา และ พระมหากัสสป 
ตองการอยางเดียวคือ สงเคราะหคนจน พระอินทร ก็อบกวา ถาไปอยางเธอก็ถูกขับ ถาไปอยางฉันก็
ไมถูกขับ แตความจริงถานางฟาไมไปบอกกอนนะ พระอินทร ก็ถูกขับเหมือนกนั คงจะมาใน
ลักษณะของ พรอะอินทร 



ดังนั้นในเมื่อนางฟาถอยออกไปแลว พระอินทร ก็คิดวา เราจะทําอยางไรดีจึงคดิวาชาน
เมืองดานโนนเปนที่ไกลออกไปจากเมือง แตไมมากนกัเปนทีว่าง เราจะเนรมิตกระทอม กระทอม
เล็กๆ หลังหนึ่งขึ้นมาที่นั่น ทั้งสอคนตายายกจ็ะแปลงรางจากเทวดาเปนคนแกเปนตาเฒา ยายเฒา
แกๆ สองคนอยูในกระทอมและทานก็ทําตามนั้นจริงๆ หลังจากนัน้แลว กอนที ่พระมหากัสสป จะดุ
วาใครจะใสบาตรทาน ทานตาที่ทําทีวาจะตายหญา ถอนหญาอยูใกลๆ  บริเวณบานทานยายทําลีลา
เหมือนวากําลังหุงอาหารเชาอยู แตวาจิตใจตั้งใจวาวนันี้เราจะถวายทานกับ พระมหากัสสป สาวก
ของสมเด็จบรมครุ เจตนาตั้งตรงเอาใจตึกตรงกัน 

เวลานั้นปรากฏวา พระมหากัสสป เมื่อนางฟากลับไปแลว ก็ตองใชกาํลังทิพจักขุญาณ ทิพ
จักขุญาณนี้มีความสําคัญเพราะวาทานเขาสมาบัติในปาไกลจากเมืองตั้ง 60 โยชน และการออกจาก
สมาบัติก็ไมมกีารนัดหมายกบัใคร ไปบณิฑบาตก็อาจจะไมมใีครใสบาตร เพราะพนเวลา แตวา
รางกายตองการอาหาร ทานอดอาหารมา 7 วันจึงใชทิพจกัขุญาณมองดวูาคิดวาเวลานีม้ีใครบางหนอ
ที่จะมีการสงเคราะหเรา จะมีการถวายอาหาร คือ มีจิตศรัทธาในเรา ถาเราไปที่นั่นเขาจะใหอาหาร
กับรางกายของเรา 

 
ในเมื่อ พระอนิทร กับชายาทานตั้งใจอยูแลว กําลังใจก็ไปชนกนัพอดีความเปนทพิยก็ชน

กัน ก็หมายความรูวาเวลานี้มสีองตายาย บานอยูหางเมืองทางดานโนน มีกระทอมเล็กๆ ไมมีเด็กรับ
ใชไมมีลูกไมมีหลาน อยู สองคน แก แกมากตองเล้ียงตวัเอง ตากําลังดายหญาอยูขางบริเวณบาน ยาย
กําลังทําอาหารอยู และก็สองคนนี้เปนคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมครูมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาถาเราไปในสถานที่นั้น สองตายายจะใสบาตรใหกับเรา เห็นไหม อาจารยหงา 
เทวดาก็ลืมเหมือนกันนะ พระก็ลืมเหมือนกันวามีแตไมไดดูตอใชไหม ดแูคเปนคนแก ก็คิดวาใน
เมื่อสองคนตายาย ในเมื่อแกมากขนาดนี้ ถามีโอกาสไดทาํความดีถวายทานกับพระทีอ่อกจากนิโรธ
สมาบัติ ถาตายจากความเปนคน อยางนอยที่สุดก็เปนเทวดานางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงส ถาจิตใจ
กําลังตั้งคือความตั้งมั่นดีก็อาจจะเปนพรหม ถามีกําลังใจไมนยิมในรางกาย เบื่อหนายในรางกายก็
สามารถไปนิพพานได 

เมื่อทานพิจารณาเหน็วาผลใหญของสองตายายจะเปนเชนนี้ จึงไดลุกขึน้หมจวีรคลองบาตร
เหาะมาจากภูเขา เพราะเดินทางไกลเดินไมทัน 60 โยชนตองเหาะ เมือ่เหาะมาแลวถึงสถานที่ใกลผูที่
คนตจะมองเหน็ก็ลงเดิน เดินเฉียดบานของสองตายายเขาไปพอดี เวลานั้นทานตากลังทําทาตายหญา 
ถอนหญาอยู พอเห็นสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูพอเขามาใกลจึงกลาววาจายกมือไหว กลาว
วาจาวา เอวัง ติฏฐตะ ภนัเต ซ่ึงแปลเปนใจความวา ขอพระคุณเจาหยดุกอนขอรับ พระมหากัสสป ก็
หยุด 

เมื่อ พระมหากัสสป ยืนแลวทานตาก็เรียกทานยายวา ยาย ยาย อาหารมีเสร็จแลวหรือยัง 
เวลานี้พระทานมาสงเคราะห ความจริงทานยายไมไดหงุไมไดเหิงอะไรหรอก ทานทําทานหุง ทาน



เอาใจหุง ขางทิพยเนรมิตไวแลวเสร็จเรียบรอยก็รองอออกมาวา เวลานี้อาหารเรียบรอยแลวเจาคะ 
ทานตา ตาก็บอกวานําอาหารมาเร็วๆ เถอะนะ เวลานี้ พระมหากัสสป ทานมาโปรดเราสองคนตายาย
ซ่ึงเปนคนแกคนแกอยางเราจะไปฟงเทศนที่วิหารกไ็ปยาก ไปถวายภตัตาหารที่วิหารก็ไปยากเพราะ
แรงไปไมไหว เวลานี้สาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรมาโปรดถึงบาน นําอาหารใสบาตรเขาเถอะ 
ของที่เราจะพงึกินกนัทําใหมก็ได มีเทาไหรใสบาตรใหหมด ใจดเีสยีดวยนะ ทานอายก็ทําทาถือ
กับขาว ถืออาหารออกมาก็กระยองกระแยงเรยีกวา คนแกปลอมกต็องเดินไมคอยปกตหินอยนะ 
(หัวเราะ) คงเดินไปเหมือนคนแกธรรมดา ทาเดินกระยองกระแยงมาสงอาหารใหกับทานตา ทานตา
ก็กราบ พระมหากัสสป และก็นําอาหารใสลงไปในบาตรของ พระมหากัสสป 

พระมหากัสสป ทานอยูปา ทานกินอาหารเทวดาจนชิน การบิณฑบาตถาไมพบชาวบานเขา
ก็นําบาตรไปแขวนไวที่ตนไมยืนหลับตาเดีย๋วเดียว เทวดาก็มาใสอาหารของเทวดานะ จะมกีิลน
หอมผิดปกติ ไมเหมือนอาหารของเรา แลวขาวก็จะมีสีเหลืองนอย ๆ ถากินเขาไปแลวจะมีรสหวาน
ไมมากใชไหม เมื่อใสบาตรแลวก็จะมีดอกไมสวยๆ ที่ไมมีดอกไมที่ในเมืองมนุษยที่เขามีกัน ไอนี่ที่
ฉันรูแบบนี้เพราะวาฉันก็เคยกินขาวเทวดามากอน ในสมัยกอนๆ ตั้งแตพรรษา 1 ถึงพรรษาที่ 10 กิน
ขาวเทวดามา 10 ป ปละ 6 เดือนบาง 8 เดอืนบาง รูเร่ืองดีใชไหม แตกไ็มเคยถูกเทวดาตม เทวดาตม 
เทวดาตมบางหรือเปลาก็ไมรู เวลาทานตมทานก็ไมบอกเราเหมือนกนันะ ฉันก็คยุไดวาฉันก็เคยถูก
เทวดาตม ถาตมฉันก็ไมรูเหมือนกัน 

ก็เปนอันวาเมือ่ขาวใสบาตร กล่ินขาวทิพยมันกเ็ตะจมูกของ พระมหากัสสป นะซ ิ กล่ิน
หมอกระทบจมูก ทานก็รูสึกทันที่วา เอะ นี่มันไมใชขาวธรรมดาของชาวบาน ขาวธรรมดาของ
ชาวบานตองไมมีกล่ิน มันหอมเหมือนขาวทิพย ทานก็มองดูหนา ทาวโกสีย กม็องดูหนาคนแก 
สงสัยปบความเปนทิพยก็บอกทันทีวาคนนี้เปน ทาวโกสียสักกเทวราช คือ พระอินทร ใชไหม และ
ความจริงเทวดานางฟาหรือพรหมนี้ ถาเรามีความฉลาดกสั็งเกตไมยาก เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็
ดีทานพวกนี้ทัง้หมดไมกระพริบตาเพราะอะไรรูไหม เพราะไมกลังผงเขาตาไมเหมอืนลูกตาของเรา 
ลูกตาของเรามันกระพริบเรื่องเพราะหนีผง แตวาถาเปนเทวดา ชัน้จาตุมหาราช เชน ทศิเหนือกด็ี ทิศ
ใตก็ดี คือทิศของ ทาวเวสสุวัณ ก็ดี ทิศของ ทาววิรุฬหก กด็ี แตวาทั้ง 4 ทิศก็ตามทานทั้งหมดนีม่ตีาสี
แดง ถาตาสีแดงและไมกระพริบตา นี่เปนเทวดา ชั้นจาตมุหาราช ถาเทวดาตั้งแต ชั้นดาวดงึส ขึ้นไป
นี้สีจะใสนยันตาสวย แตจะไมกระพริบตาเหมือนกนั 

พอทาน พระมหากัสสป สงสัย ก็มองหนา ทาวโกสียสักกเทวราช ก็ทราบทันทีคนนี้เปน 
ทาวโกสียสักเทวราช 1. ตาไมกระพริบ 2. อาหารผิดปกติทานจึงกลาววาจาถามวา ทานทาวโกสีย 
วันนี้ทําไมจึงมาแยงบุญคนจน เพราะตามธรรมดาพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติมีอานิสงสแกคนจน
มาก จะเปฯคนจนกต็ามจะเปนคนรวยก็ตาม ถาทําบุญพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ  จะมีอานิสงส



มากเปนกรณพีิเศษ นี่สําหรับ นิโรธสมาบตัิ นะ คําวา สมาบัติ ขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทถาเลา
เร่ืองตอไปก็จะมีความรูนอยเกินไป เหลือเวลา 10 นาท ี

คําวา สมาบตั ิ นี้มีหลายชั้น สมาบัติ ที่เปน ฌานโลกีย ก็มี สมาบัติช้ัน พระโสดาบนั ชั้น
สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต นี่ไมเสมอกัน หรือสมาบัติของ พระพุทธเจา หรือ พระปจเจก
พุทธเจา มีกําลังไมเสมอกันสูงกวากัน แตวาถา นิโรธสมาบัติ นี่เปนกําลังที่สูงสงที่สุด จะเปนพระ
อรหันตเขาก็ไดพระปจเจกพทุธเจาก็ตาม พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตามเขานิโรธสมาบัติ ผลจะเกิดทนั
ตาเห็นแกบุคคลผูทําบุญใสบาตรเพราะสงเคราะห แตถึงแมวาพระธรรมดาๆ ที่ไดฌานโลกียเขา
สมาบัติธรรมดา คําวาสมาบัติธรรมดาคือ ฌานธรรมดา ธรรมดาที่เราทํากันถาเขาฌานธรรมดาแลว
ออกจากฌานในตอนเชาตรู เวลาไปบิณฑบาตชาวบานวันนั้น ชาวบานจะมีอานิสงสดีเปนพิเศษกวา
ปกติหลายสิบเทา แตวาถาพระอริยเจา เขา ผลสมาบัต ิ

สมาบัติธรรมดานี่ถาตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปเขาเรียกวา ผลสมาบัติ คือเขาฌานตามผล คอื
ถาพระโสดาบันเขาเรียกวา ผลของพระโสดาบัน ถาสกิทาคามีก็เขาฌานตามผลของสกิทาคามี อยาง
นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะทําบุญจะไดผลพิเศษกวาปกติหลายแสนเทาวาถาเขานิโรธสมาบัติ
จะมีผลมากกวาปกติธรรมดาพระองคเดยีว กันนัน่แหละ จะมีผลมากกวาหลายโกฏิเทา มันเยอะนา 
อาจารยหงา นา 

ในเมื่อผลการเขาสมาบัติมีผลดีแบบนี้ องคสมเด็จพระชนิศรีจึงทรงแนะนําบรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายวา เวลาเชาตรูตื่นขึ้นมา คือพระทานลุกขึ้นมาสวดทําวัตรแตความจริงเปนเวลาเจริญ
กรรมฐาน แตวาพระสมัยใหมนี่เจริญกรรมฐานกันไมคอยจะเปนกไ็ดสวดมนต ความจริงสวดมนตก็
มีผลไมใชไมมีผล สวดมนตนะมีสมาธิแคอุปจารสมาธิ มันยังไมถึงฌานนี่ผลที่จะฟงได ญาติโยม
พุทธบริษัททุกทานที่ใสบาตรก็ไดด ี ดีเหมือนกันแตมันนอยกวาการเขาถึงฌานมาก ถาเทียบกนัก็
เปนแสนเทา และเวลาตอนเชา ถาพระทุกองคตื่นขึ้นมาแลว ตางคนตางเขา สมาบัติถึงแมวาจะเปน
ฌานโลกีย กม็ีผลดีแกบรรดาพุทธบริษัทที่ใสบาตรมาก ถาพระทั้งหลายทําแบบนีบ้รรดาญาติโยม
พุทธบริษัททุกคนจะไมยากจน ถึงแมวาจะไมรวยแตความเปนอยูจะคลองตัวนี่มีความสําคัญมาก ได
ขอนี้เคยพิสูจนมาแลว พิสูจนมาทุกอยาง ก็เปนอันวา ขอเลี้ยวมาถึงเรือ่งของ พระมหากัสสป เหลือ
เวลาอีก 98 นาที 

เล้ียวถึง พระมหากัสสป พระมหากัสสป ก็ถามวา ทาวโกสยี ทําไมถงึแยงบุญคนจนเพราะ
พระออกจากนิโรธสมาบัติตองการสงเคราะหคนจน พระอินทร ก็บอกวา ผมก็จนเหลือเกนิ พระ
มหากัสสป ถามวา ทานจนอยางไร ในเมื่อทานเปนพระราชาของเทวดาทั้งหมด มีบุญญาธิการมากมี
วิมานถึง 1,000 ช้ัน มีนางฟาประจําวิมานถึง 100,000 คน จนอยางไร พระอินทร ทานก็เลยบอกวา
เวลานี้มีเทพบตุร 4 องคขึ้นไปเกิดใหม มรัีศมีกายสวางกวาผลมมาก ผมเปนนายของเขา มีรัศมีกาย
สวางไมเทาเขาผมก็จําเปนตองมาทําบุญเสริมบารมีใหมีรัศมีกายสวางกวาเขา แนละ แสดงวาในเมือ่
ผลมีรัศมีกายสวางไมเทาเขา ผมก็ตองจนกวาเขา ผมก็ตองทําบุญ 



แตวา พระมหากัสสป ทานจะทําอยางไร อาจารยหงา ในเมื่อเขาทําไปแลวใชไหม เขาใส
บาตรแลว บุญเขาก็ไดแลว พระอินทร ทานไดแลว พระมหากัสสป ก็บอกวา ทาวโกสีย เอาคราวนี้
คราวเดียวนะ คราวหลังอยาทําอยางนี้นะ พระอินทร กบ็อกครับ ไมเปนไรคราวนีท้ําแลวคราวเดยีว 
ตอไปเผลอผมเอาใหม อยาเผลอก็แลวกันนะ (หัวเราะ) แหม ความจรงิพระอรหันตไดทิพจกัขุญาณ
ไมนาจะโงนะอยาไปวาทานโงนะ อาจารยฉันนะ แตวาใครก็โง พระสาวกทุกองคไมมีใครมีทิพจักขุ
ญาณเปนประจํา ไมไดใชประจําใชประจาํองคเดียวคือพระพุทธเจา ในเมื่อ พระอินทร ทานพูดแบบ
นั้น พระมหากัสสป ทานก็เดินทางกลับ 

พระอินทร ก็เหาะขึ้นไปในบนอากาศ กลาววาจาวา สุทินนัง วตะเม ทานัง อโห ทานัง 
มหากัสสปเปนะ อาสวักขราวหัง โหตุ สทิุนนัง ทานเราใหดแีลว วตะเมทานัง ทานที่เราใหนี่ดีแลว
หนอ ตโห ทานัง ทานที่เราใหแกลวดีจริงเหรอ วาอยางนีเ้ปนตนนะ ใหกับ พระมหากัสสป ขอความ
เปนอาสวะจงหมดไป นะ  อาจารยหงา นะ สุทินนัง ทานที่อ๊ัวะ ใหนี่ดแีลวโวย นะ เตะ เม (หัวเราะ) 
ทานที่ฉันใหดแีลวหนอวาอยางนี้นะ ก็รวมความวา พระอินทรทานก็แลงวาจาขึ้นมาวา สุทินนัง วตะ
เม ทางนัง ทโห ทานัง ปรมัตถทานัง มหากัสสปนะ อาสวักขยาวหัง โหตุ ทานกว็าเรือ่ย เหาะขึ้นไปก็
วาเรื่อยอันวิมานเลย 

เวลานั้น พระพุทธเจา กําลังเทศนอยูทามกลางพระสงฆนะ ญาติโยมพทุธบริษัทนี่ พระเวฬุ
วันมหาวิหาร เสียงนั้นกองเขามา พระอานนท ก็ถามองคสมเด็จพระพิชิตมารวา ภนัเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา เสียงอะไร เสียงใครประกาศรองในอากาศ 
กองเขามาในมหาวหิารสมเด็จพระพิชิตมารก็มีพุทธฏีกาตรัสวา  อานันทะ ดูกร อานนท มหากัสสป 
ลูกชายตถาคตเสียทา พระอินทร อีกแลว คําวาอีกแลวนีห่มายความวา เสียทามาบอยไมใชคร้ังเดียว
นะ บอยจริงๆ พระมหากัสสป นี่ถูกหนัก เพราะเขาบอย เพราะเหนื่อยมาก 

ทานก็เลยเลาใหฟงบอกวา พระอินทร ทานไปพบ อเนกวัณณเทพบุตร เขาในเมื่อทานเปน
เทวดาที่เปนเจานาย มีบุคคลที่เปนลูกนองไปเกิดใหม มีรัศมีกายสวางกวา เพราะเทวดาเขาถือรัศมี
กายเปนสําคัญไมถือเครื่องแตงตัว ในเมื่อ พระอินทร แสงสวางไปเทาเขา ก็จําเปนตองมาทําบุญใหม 
ทํากับ พระมหากัสสป พระอานนท ก็ถามวา แลว พระอินทร จะมีรัศมีกายสวางกวา อเนากวัณณ
เทพบุตร ไหม ทานก็บอกวา พระออกจากนิโรธสมาบัติ ถาใครใสบาตรหรือทําบุญ ก็จะมีบุญเกิน
ธรรมดาหลายลานเทา เวลานั้นเขาใชศพัทวา หลายโกฏิเทา หลายโกฏแีสงสวางจึงมากกวา 

ฉะนั้นจึงขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา พึงทราบวาการทําบุญ ถาจะ
ใหผลดี เวลาเหลืออีก 3 นาที ถาจะใหดีจริงๆ ก็ดูพระทีอ่อกจากสมาบตัิ คําวาสมาบตัินี่ก็คือ สมาธิ
ธรรมดา สมาบัติแบงออกเปนหลายชั้น 

1. ขณิกสมาบัติ สมาบัติคือสมาธิเล็กนอย 
2. อุปจารสมาบตัิ สมาบัติใกลฌาน 



3. สมาบัตปิกติ คอื ฌานสมาบัติ 
และคําวาเขาสมาบัติเล็กนอยนี่จิตจะวางจากนิวรณเล็กนอย ความบริสุทธิ์รัศมีไดบุญ
เหลือเกิน ไดบุญดีกวาพระที่ไมเขาสมาบัติเลยหลายสิบเทา ถาหากวากําลังใจเขาถึงอุปจาร
สมาบัติ หรือ อุปจานสมาธิ แลวไปบณิฑบาต เวลานั้นญาติโยมพุทธบริษัทไดบุญเกิน
ธรรมดา หลายรอยเทาถาเวลานั้นบรรดาทานพระสงฆทั้งหลายกอนไปบณิฑบาตเขาฌาน
สมาบัติ จะมอีานิสงสสูงกวาธรรมดา ๆที่พระไมออกจากสมาบัติหลายแสนเทา รวมความ
วาถาบุคคลใดมีพระที่พึงจะถวายทานถาพระทานคณะนัน้นิยมในการใชสมาบัติ แตความ
จริงพระนีก่็มคีวามจําเปนตองใชนะ ถาไมใชสมาบัติละก็ มหีวังลงนรก เพราะพระมีความ
จําเปนตองใช 3 อยาง อธิศีลสิกขา อธิ จิตสักขา อธิปญญาสิกขา การเขาสมาบัติมันก็ตองใช
ทั้ง 3 



พระธรรมเทศนา เร่ือง ธัมมิกอุบาสก 
แสงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2533 
  
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐถา โหนติ ปาณินันตตี ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาณคิาถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลขึ้นป
เกาของโบราณ คือวนัตรุษวันนี้ถือวาเปนวันขึน้ปเกาของโบราณ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
ที่มาฟงเทศนและมาทําบุญในวันนี้ตางคนตางมีความเคารพในองคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุจึงไดพากนัมาบําเพ็ญกุศลตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐการทําบุญของบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนกป็รารภความดดีวยกันทั้งหมด 

ประการแรกขอที่ 1 ทานมัย ทานตัดสินใจแลววา วันพระวนันี้เราจะถวายทานกับพระสงฆ
ในพระพุทธศาสนาเปนสังฆทานนี้ ดวยประการหนึ่ง 

ในประการที่ 2 ทุกคนมีความเคารพในองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา พระธรรม และ
พระอริยสงฆ 

ทั้งหมดนี้รูสึกวาเปนมหากุศลใหญ แตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปจจัยที่ทานทัง้หลาย
ทําแลวในวนันี้อยางนอยทีสุ่ดก็จะมีผลไปถึงสวรรคบางพรหมโลกบาง และพระนพิพานบาง แตวา
ตอนนี้ที่จะขอนําพระสูตรมาที่ปรากฏมาใน ธรรมบทขุททกนิกาย มาแสดงแกบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย เพื่อเปนการจํางาย แตวาถาฟงเทศนอยางเดียว ธรรมะอยางเดียว ฟงยากเขาใจยาก
พระสูตรที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแสดงไวเปนบคุคลตัวอยาง ถาไมเกินวิสัยที่เราจะพึง
ปฏิบัติไดเรากน็ํามาปฏิบัติครบทุกอยางตามที่ทานสอนที่ปฏิบัติ ถาบางอยางยังเกินวิสัยอยูกเ็ลือกเอา
เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง มาปฏิบัติก็เกิดประโยชนเนื้อความมีอยูวา 

เมื่ออง๕สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเสดจ็ประทบัอยูที ่ เชตะวันมหาวิหาร เวลานั้นปรากฏ
วามีสาวกขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ซ่ึงเปนฆราวาสมีนามวา ธัมมิกอุบาสก ทานธมัมิกอุนาสก นี้ 
เปนคนที่ประกอบไปดวยธรรม คือมีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความ
เคารพในพระ อิรยสงฆทําบุญใสบาตรเปนปกติ เจริญสมถวิปสสนาญาณเปนปกต ิ ไมประมาทใน
ชีวิต มี่ความคดิตามที่พระพทุธเจาทรงแนะนําอยูเสมอวา ชีวิตนี้ตองตาย วันหนึ่งขางหนาเราตองตาย
กันแน ขึ้นชื่อวาความไมตายไมมีกับเรา 

ฉะนั้นในฐานะที่ทานมีความเคารพในองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาจึงยึดความดคีือ 
ประการที่ 1. มรณานุสสติ นึกถึงความตายเปนอารมณและก็ประการที ่2 คิดวากอนทีเ่ราจะตาย เราก็
ตองหาทางปองกัน อบายภูม ินั่นคือ เคารพพระพุทธเจาเคารพพระธรรม เคารพพระอรยิสงฆ และก็



มีศีลเปนปกต ิ มีทานการบริจาคเปนปกตเิปนตน มีการสดับรับรสพระพุทธพจนเทศนาในคําสอน
จากพุทธเจาบางภาวนาบาง 

แตวาวาระสุดทายของ ทานธัมมิกอุบาสก ก็มาถึง ปรากฏวาในกาลนั้นทานปวยหนกั ความ
ตายจะเขามาถึง แตความจรงิคนทุกคนนี่ความตายจะเขามาถึงเวลานั้นจิตของเราจะเห็นภาพ จะถอื
วาเปนนิมิตที่ไมใชนิมิต มันเปนภาพจริง 

ถาเวลาใดที่จิตใจของบุคคลที่จะตาย จิตใจประกอบไปดวยอกุศล ถามีอกุศลอยางหนกั
จะตองลงอบายภูมิอยางแทจริง เวลานั้นคนผูนั้นจะเหน็กองไฟเห็นกองไฟเล็กก็ตาม ใหญก็ตาม 
อยางนี้ลงนรกกันแนไมผานสํานัก พระยายม 

ถาบังเอิญจิตใจของบุคคลนั้น มีการเศราหมองไมผองใส มีความทุกขในใจและมีกังวล 
บุคคลประเภทนี้ เมื่อตายจากความเปนคนก็ตองไปเกดิสูสํานักพระยายมกอน เพราะวาความชัว่ก็ม ี
ความดีก็ปรากฏ บุญก็ทํา บาปก็ทําตองไปสอบสวยกันกอน 

แตทวาบังเอิญขณะที่ พระยายม สอบสวน ถานึกถึงบุญขึ้นมาได ทานจะสงไปสวรรคกอน 
เพราะวาบุคคลผุใดกอนที่จะตาย เหน็กอนเนื้อ บุคคลประเภทนี้ตายจากความเปนคนก็จะมาเกดิเปน
คน 

ถาบุคคลผูใดถากอนจะตาย ถาเห็นปา บุคคลประเภทนี้ตายจากความเปนคนจะเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน 

ถาทานผุใดจะตายเหน็สิ่งใดที่เปนบุญ เปนกุศล อยางใดอยางหนึ่ง คือเห็นภาพพระพทุธรูป
ก็ดี เห็นวัตถุทานกองการกศุลที่เราทําก็ด ี เห็นสมาคมที่เราเคยถวายพระในวันพระ เหน็คนนั่งมา
ทําบุญก็ดี คือ เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหรอืทานการใหจดัวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของทานการให จัดวาสิ่ง
นั้นเปนบุญเปนกุศล เวลานัน้บุคคลนั้นตายจากความเปนคนไปเกดิบนสวรรค ชั้นดาวดงึสดทวโลก 
บางชั้นอื่นบาง 

ถาบุคคลผูใดเวลากอนจะตายเหน็เทวดากด็ี เห็นนางฟาก็ดี มายนืใหเห็นในอากาศแพรว
พราวเปนระยบั บุคคลประเภทนี้ตายจากควงามเปนคนไปสวรรคแน 

ถาทานผูใดกอนจะตายเห็นพรหมอยูขางหนามากองดี นอยองคก็ตามอยางนี้เกิดเปนพรหม 
ถาบุคคลผูใดกอนจะตายเห็นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจามีสภาพ

แจมใส มีความสวยสดงดงามแพรวพราวเปนระยับ หรือเห็นพระอรหนัตอยางใดอยางหนึ่งนัน้ อยาง
นี้ทานไปนพิพาน 

รวมความวาคนกอนจะตายนี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหน็ภาพทุกคนเพราะวาแตละ
คนจะพดูไดหรือไมไดเทานัน้ ถาเขาพูดไดถามเขา เขาจะตอบไดอยางตัวอยางสมัยอาตมาบวชอยู
ประมาณ 10 พรรษา เวลานัน้มีเพื่อนเคยบวชพระรวมกนัอยูคนหนึ่งชือ่ จวน และตอมาเธอสึกไปมี
ภรรยา เปนไขหวัดใหญ ในเมื่อไขหวดัใหญมันเกิดแลว วัณโรคก็เกิดขึน้มาดวย ในชวงนั้นอาตมาก็
ไมไดอยูวัดตอนนั้นอยู วัดนางนมโค ไปเทศนที่สถานที่วดัอื่นมาร ก็มีขาวเวลานี ้จวน ปวยหนักพดู



ไมคอยจะรูเร่ืองมมีกําลัง จึงไดพาพระไป 4-5 องคไปเยีย่ม พอเขาไปเยีย่มก็ลุกเขาไปนั่งใกลๆ ก็ถาม
วา จวน คณุจาํฉันไดไหม เธอก็ใชปากพระงาบๆ ใชเสยีงนอยๆ จําไดขอรับ ถามวา พระที่นั่งอยู
ขางหนา 5 องคนี้เห็นไหม เธอก็ตอบวาเหน็ขอรับ รูสึกวาเธอมีสติดี เพราะวณัโรคเวลาจะตาย คนจะ
ตาย สวนใหญจะมีสตดิีมาก และปลอยทีละนอยๆ 

ในที่สุดก็ถามวา จวน เวลานี้เห็นอะไร เธอก็ตอบวา เหน็กองไฟ ถามวากองไฟมีอยูขางหนา
หรือขางหลัง บอกวาอยูขางหนา ถามวากองโตไหม เธอบอกวากองโตพอสมควรกต็กใจ จึงไดบอก
วา เพื่อนเราคนนี้ตายไปนรกแน จึงไดถามภรรยาวามีสตางคสัก 10 บาทไหม หรือไมถึง 10 บาทก็
ได เขาถามวาทําอะไรบอกวาฉันตองการ เธอก็หยิบมาให 20 บาท เธอเอามาใสมือ จวน มีบอกวา 
จวน ฟงคําพูดฉันรูเร่ืองไหม เธอบอกวารูเร่ืองก็บอก วาตามฉันนะ และตั้งใจดวย ใหวาตามนี้ ให
ตั้งนโม 3 จบ นึกในใจไมตองออกเสียง กรู็สีกวาเธอก็ทาํตามนั้นหลังนากนั้นก็บอกวาตั้งใจตามนีน้ะ 
วาเวลานี้ขาพเจามีเงินอยูเพียง 20 บาท ถาหากวาขาพเจาเคยนําของสงฆมาจากวัดที่มีพระสงฆกด็ี 
จากวดัรางก็ด ี สภาพเปนวดัก็ดี หรือจากสถานที่วัดรางที่มีสภาพเปนวัดก็ดี หรือแมแตตนหญาตน
หนึ่งเปนธรณสีงฆก็ดี ทั้งหมดนี้ถือวานําของสงฆเขาบานผิดระเบยีบ ขอชําระหนีส้งฆดวยเงนิ 20 
บาททั้งหมด 

เธอวาจบก็ถามพระวา พระเห็นชอบไหม ถาพระเห็นชอบดวยใหกลาววาจา สาธุ พรอมๆ 
กัน พระก็สาธุ 

เมื่อพระกลาววาจาสาธุเสร็จก็ถามวา จวน เวลานี้กองไฟหายไปหรือยังเธอก็ตอบวา เวลานี้
กองไฟหายไปแลวครับ ก็ดใีจคิดวาอยางนอยที่สุดเธอกเ็กิดอยางต่ําก็เกิดเปนมนุษยเปนแน จึ่งได
บอกวา 

จวน ตอนี้ไปตั้งใจนกึถึงพระพุทธเจานะ ถาเราไมรูจักพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งก็ตามไม
สําคัญ ใหนึกถึงพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งก็ไดเวลานี ้นึกไดไหมเธอก็ตอบวานกึได ถามวานึกถึง
พระพุทธรูปองคไหนเธอก็ตอบวาใน โบสถวัดนางนมโค บอกวาจําภาพทานไว เหน็ภาพทาน จาํ
ภาพทาน ถามวาจําได พระพุทธรูปทรงตัวไหม เธอกต็อบวาทรงตัวอยู และหลังจากนั้นก็ภาวนาวา 
พุทโธ นึกในใจไมตองออกเสียง แตวาเธอก็ออกเสียงภาวนาวา พุทโธ พุทโธ พุทโธ 2-3 คําเธอก็
เงียบเสียงปรากฏวา ก็ตายสภาพทีปรากฏในขณะนั้นที่เธอภาวนาวา พทุโธ เวลานั้นอาตมาไดทิพ
จักขุญาณแลว ก็เหน็เทวดา 6-7 องค ลอยอยูบนอากาศเมื่อเธอหยุดคําวาพุทโธ จิตกอ็อกจากรางเปน
เทวดาลอยไป 

นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย คนเราเกิดมามันตองตายจงอยาประมาทในชีวิต 
จงอยาคิดวาเรามีชีวิตอยู ตายแลวสูญไมเปนไร ถามันสูญจริงๆ นะก็ไมเปนไร แตวากอนจะตายถา
จิตใจเปนบาป ถามันลงนรกจะวากนัอยางไรกันความทุกขในเมืองมนุษยจะไปเทยีบในนรกมัน
ตางกันหลายรอยลานเทา ในนรกมีแตความทุกขไมมีความสุข นี้เร่ืองปจจุบันนะ ที่นี้ก็จะนําเรื่อง



ของในสมัยของสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามารเทศนตอ เหลือประมาณ 15 
นาที 

ก็เปนอันวา ในคราวนั้นเมื่อองคสมเด็จพระชินศรี ทรงประทับอยูที่ พระเชตะวันมหาวิหาร 
ก็ปรากฏวามีอุบาสกทานหนึง่มีความเคารพในพระพุทธเจามากคนที่มคีวามเคารพในพระพุทธเจา ก็
ตองเคารพในพระธรรม พระอริยสงฆดวยและมีการใหทานเปนปกต ิ ทานรักษาศีลเปนปกติ พอมา
ในตอนทายในชีวิตทานก็จะตองตาย มอีาการปวยหนกั เมื่ออาการปวยหนักหนกัอยากจะฟงพระ
สวด มหาสติปฏฐานสตูร จึงไดบอกใหลูกหญิงและลูกชายไปนมินตพระ ไปขอพระมาจาก
พระพุทธเจา พระพุทธเจากใ็หพระมา 9 องค แตปรากฏวาพระที่มา 9 องคเปนพระที่ขาดทิพจกัขุ
ญาณทั้งหมด นั่นหมายความวา พระทั้งหมดไมมีพระองคไหนไดทิพจักขุญาณเปนพระใหม ความ
จริงพระใหมพระเกาสวด ผูฟงก็ไดบุญเหมอืนกัน เขาใจวาพระพุทธเจาจะรู 

ตอมาเมื่อบรรดาพระสงฆทัง้หลายมาหมดแลว ลูกก็รายงานใหทราบวา คุณพอเวลานี้พระ
มาหมดแลว ทานก็ยกมือไหวพระดวยความเคารพ และกอ็ยาลืมวาเวลานั้น ทานปวยหนักขยับตัวลุก
ขึ้นไมไหว หลังจากนั้นพระเห็นวาทานตั้งใจฟง พระปรติร คือฟง มหาสติปฏฐานสตูร ก็เร่ิมตั้งนโม
ขึ้นพระปริตรกอน เมยีเวลาพระทานตั้งนโม สวดขึ้นพระปริตร สวดพระปริตรกค็ือสวดมนต 7 
ตํานานเพยีงในตอนนี้ ปรากฏวาในจักรวาลทั้งหมดเต็มไปดวยเทวดา เทวดาทั้ง 6 ช้ัน 1. ช้ันจาตุ
มหาราช 2. ช้ันดาวดึงส 3. ช้ันยามา 4. ช้ันดุสิต 5. ช้ันนิมมานรดี 6. ช้ันปรนิมมิตรวสัวตดี  มากนัเต็ม
จักรวาล เทวดาแตละชั้นมีรถทิพยมาทั้งหมด 

เทวดาแตละคณะก็กลาวเสยีงดังเซ็งแซ บอกวา ทานธัมมิกอุยาสก ทานมีความดีมาก มีความ
เคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระอริยสงฆ ตัง้ใจตรงทรงศลี
ใหทานเปนปกติ ความดีของทานมาก ไปอยูกับเราเถอะ เราอยูสวรรค ชั้นจาตุมหาราช ขึ้นรถของเรา 
ชั้นดาวดงึส กบ็อกวา ฉันเปนเทวดา ชั้นดาวดึงส ขึ้นรถของฉัน ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรด ี
ชั้นปรนิมมิตรวสวัตดี กเ็หมือนกัน ตางคนตางพูดกนัแซด ทานธัมมิกอุบาสก ก็เลยไมไดยินเสยีง
พระสวด ก็ตั้งใจจะฟงพระสวดแตเสียงเทวดากลบหมด 

เวลานั้นในเมือ่ทานบอกใหเทวดาหยุด เทวดากไ็มหยุด ทานก็โบกมือบอกวาหยุดกอน หยดุ
กอน การที่ประกาศใหเทวดาหยดุ เทวดาก็ไมยอมหยดุวาพวกทีหยุดก็คือ พระหยดุ เปนอันวาพระ
ที่มาสวดทั้งหมดไมไดทพิจกัขุญาณไมเหน็เทวดา ไมเห็นนางฟาทีม่ารับทาน ก็มีความเขาใจวาเวลา
นี้ ทานธัมมิกอุบาสก ไมตองการฟงพระปริตรที่เราสวดเสียแลว จึงประกาศใหยดุ ทกุองคก็หยดุ
หมด เมื่อหยดุลงแลว ตางคนตางคิดวา ในเมื่อคนฟงไมตองการฟง เราจะนั่งนี่มีประโยชนอะไร ก็
ตางคนตางพากันกลับ 

เมื่อพระกลับหมดแลว เทวดาจึงหยุดพดู เมื่อเทวดาหยดุพูดแลว ทานกห็ันมาฟงพระหวังจะ
ฟงพระสวดมนต ก็ปรากฏวาไมมีพระ ก็ถามลูกสาวลูกชายวาเวลานีพ้ระไปไหน ลูกสาวลูกชายก็
บอกวา พอ เวลาที่พระกําลังสวด พอกโ็บกมือพรอมกับกลาววาจาวาหยุดกอน หยุดกอน หยุดกอน 



เมื่อพอทําอยางนั้นหลายๆ คร้ังทานก็คิดวา พอไมตองการจะฟงสวดมนต ทานกเ็ลยหยุดสวดมนต
แลวพากนักลบัไปแลว 

ทานธัมมิกอุบาสก ทานบอกวาคนจริงพอไมไดส่ังใหหยุด พออยากจะฟงสวดมนต เพราะ
การสวดครั้งนีเ้ปนวนัสุดทายในชีวิตของพอ พออยากจะฟง มหาสติปฏฐานสตูร ทีพ่อปฏิบัติมา แต
วาบรรดาเทวดา นางฟาทั้งหลาย ทั้ง 6 ช้ัน นํารถทิพยมาตั้ง 6 คน และเทวดากด็ี ทั้งหมดเต็มจักรวาล
ไปหมดสงเยงเซ็งแซ จวนพอไปอยูดวย พอเลยไมไดยินเสยีงพระสวดจึงหามเทวดา 

พอพูดเทานี้ลูกสาวลูกชายรองไห ก็คดิในใจวาคุณพอของเรามีคามเคารพในองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางดีเลิศ รักษาศีลไมเคยขาดใหทานเปนปกต ิฟงเทศน ฟงธรรม ปฏิบัติพระ
ธรรมตลอดมา ก็เวลานี้คณุพอของเราจะตายเพอเสียแลว นี่หาวาพอเพอ  

ทานธัมมิกอุบาสก ก็บอกวา พอไมไดเพอ ความจริงเทวดามจีริง ทานก็ช้ีไปในอากาศ 
บรรดาลูกหญิงลูกชายยังไมไดทิพจกัขุญาณเธอไมเหน็ เธอก็บอกวาพอ ไมมีในอากาศ พอเพอไป
แลว พอก็บอ กวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน ลูกมีพวงมาลยัไหม ขอพอสักพวงหนึ่ง ลูกสาวก็บอกวา พวง
มาลับมี ทําไวแลวเยอะ กห็ยิบมาใหทานหนึ่งพวง ทานก็ถามวา เทวดาทั้ง 6 ช้ัน มี 1. ชั้นจาตุ
มหาราช 2. ชัน้ดาวดงึส 3. ชั้นยามา 4. ชัน้ดุสิต 5. ชัน้นิมมานรดี 6. ชั้นปรนิมมิตรวสวัตดี ทั้ง 6 ช้ัน
นี้ลูกเห็นวาชัน้ไหนที่มีความสุขที่สุด ความจริงทานเปนคนที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทุกคนก็ยอมทราบ วา ชั้นดุสติ เปนชั้นที่มีความสขุที่สุด แตวา ชัน้ดุสิต นีเ่ขามขีอบเขตจํากัด 
คนที่จะเขาไปอยู ชั้นดุสิต ไดตองมีภาระ 

1. คุณสมบัติ เคยเปนพอของพระพุทธเจามา 
2. เปนแมของพระพุทธเจา 
3. เปนพระโพธสัิตวช้ันปรมัตถบารมี และก ็
4. อยางต่ําเปนพระโสดาบันขึ้นไป 
ถามีคุณธรรมทั้ง 4 อยางนี้อยางใดอยางหนึ่งเขาอยู ชั้นดุสติ ได การเกิดเปนเทวดานัน้ 

บรรดาทานพทุธบริษัทจะคดิวาทําบุญอยางไหนก็ไดทกุชั้นไมไดเขามรีะเบียบของเขา แตวา ทานธมั
มิกอุบาสก เทวดามาชวนทั้ง 6 ช้ัน แสดงวากําลังบุญของทานตีเต็มทั้ง 6 ช้ัน จะอยูช้ันไหมก็ได ใน
เมื่อลูกสาวลูกชายบอกวา ชัน้ดุสิต ดี ทานก็บอกวาตอนีไ้ป พอจะโยนพวงมาลัยขึ้นไปใหคลอง งดน
รถ ของ ชั้นดุสิต แลวทานก็โยนพวงมาลัยขึ้นไป ปรากฏวาพวงมาลัยก็คางในอากาศคลองงอนรถ
ของ ชั้นดุสติ 

แตบรรดาลูกหญิงลุกชายไมเห็นรถเหน็แตพวงมาลัยลอยอยูในอากาศ ทานก็เลยบอกวานัน่
แหละ เปนพวงมาลัยคลองอยูที่งอนรถของ ชั้นดุสติ หลังจากนั้นทานก็ส่ังลูกสั่งหลานวา ทุกคนจง
ตั้งใจทําความดี ในศาสนาขององคสมเด็จพระชินศรี คือพระพุทธเจา ถาหากวาใครปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของทาน ถาอยางต่ํากไ็ปสวรรคได อยางกลางกไ็ปพรหมโลกได อยางสูงสุดก็ไปนพิพานได 



แตสําหรับวนันี้พอขอลาลูกทุกคนไป ชัน้ดุสิต หลังจากนั้นลมปราณของทานกส้ิ็นไปอทิสสมาน
กายคือ กายทพิยก็ขึ้นไป ชัน้ดุสิต รถ ชัน้ดุสิต กน็ําไป เร่ืองทางบานกจ็บลงเทานี ้

ทีนี้เมารเงอทางวัดในเมื่อบรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ไปสวดพระปริตรให ทานธัมมิก
อุบาสก ฟง ทานก็กลับไป พระพุทธเจากถ็ามวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายเธอไปสวดพระปริตรให 
ทานธัมมิกอุยาสก ฟง ทานตัง้ใจฟงดีอยูหรือ พระก็กราบทูลวา ภันเต คภวา ขาแตองคสมเด็จพระผูม
พระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขาเดิมทีเดยีวเมื่อไปถึง ธัมมิกอุบาสก ตั้งใจนมัสการพระดวยความ
เคารพ เวลาทีก่ลาวถึงพระไตรสรณาคมน ธัมมิกอุบาสก ก็ตั้งใจรับดวยความเคารพ เวลาแนะนําให
ศีล ธัมมิกอุบาสก ก็ตั้งใจรับดวยความเคารพ แตวาพอเริ่มฟงพระปรติร ธัมมิกอุบาสก โบกมือขอ
หยุดกอน หยดุกอน โบกมอืตั้งหลายครั้งพวกขาพระพทุธเจาเห็นวา ธัมมิกอุบาสก ไมมีการตองการ
ฟงธรรมจึงไดหยุด แลวก็มคีวามรูสึกวา เมื่อเจาภาพไมมีการตองการฟงพระปริตรก็ไมควรจะอยูจึง
ลามากอน 

สมเด็จพระชนิวรจึงไดมพีระพุทธฏีกาบอกวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลายพวกเอยังมีขอวัตร 
ปฏิบัติออนเกนิไป เพราะเธอทั้งหมดที่ไปนี้ขาดทิพจักขุญาณอยางนอยควรจะศึกษาวิชาหลักสุต
รวิขชชาสาม ใหไดทิพจกัขุญาณเสียกอน จึงจะทราบความเปนจริง และความจริงที่ ธัมมิกอุบาสก 
โบกมือหามนะ ไมไดหามพระเพราะ ธัมมิกอะบาสก ตองการฟงพระปริตรเธอมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากและก็เปนคนเครงครัดในความด ี

ประการที่ 1 ทานกองการกุศล เธอไมเคยขาด 
ประการที่ 2 มคีวามเคารพในพระไตรสรณาคมน 
ประการที่ 3 มศีีลบริสุทธิ์ 
และประการที่ 4 นิยมการปฏบิัติธรรม 
ธัมมิกอุบาสก เปนพระอริยเจาสูงกวา พระโสดาบัน เวลานั้น ธัมมิกอุบาสก โบกมือก็แสดง

วา เทวดา นางฟามาชวนเสยีงเซ็งแซ เธอฟงพระธรรมไมไหวและไมไดยินจึงหามเทวดา เทวดาก็ไม
ยอมหยดุ ในเมื่อพระหยุดแลว เทวดาจึงหยุดเวลานี้ ธัมมิกอุบาสก ไป สวรรคชั้นดุสติ 

นี่แหละบรรดาบริษัททั้งหลาย แสดงพระธรรมเทศนามาวันนี้ 2 เร่ือง คิดวาจะแสดงเรื่อง
เดียว เปนเรื่องชาติปจจุบันกบัชาติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายงัทรงพระชนมอยู กเ็ปนอันวา
ทุกทานที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู ทุกคนจงอยาประมาทในชีวิต จงอยาคิดวาเราเปน
คนไมตาย ทีพ่ระพุทธเจาตรัสวา สัพเพ สัพตา มริสสนัติ มรณนัตงับ หิ ชีวิตงั คนและสัตวเกิดมา
ท้ังหมดตายดวยดันท้ังหมด เห็นวาคนทีเ่กิดทีหลังเราเขาตายกอนเราไปก็มี คนทีเ่กิดรุนราวคราว
เดียวกับเราตายกอนเราไปกด็ี คนที่เกิดกอนตายไปกอนก็มี แสดงวาเราละ ก็เปนคนอยางเขาเราจะ
ไมตายหรือ ผลที่สุดเราก็ตองตายเหมือนกนั 



ฉะนั้นทกุคนจงมี่กําลังจิตมั่น ในพระไตรสรณคมนเปนอยางนอย เพราะฉะนัน้ขึ้นชื่อวา
ความตาย เราคิดไวทกุวัน จงอยาประมาทในชีวิตคดิวาเวลานี้เรายังหนุมเรายังสาว เรายังอยูในวยั
กลางคน เราเปนคนแก เราจะยังไมตาย คดิอยางนี้คิด เพราะความตายไมมีนิมิต ไมมีเครื่องหมายจะ
ตายเมื่อไหรกไ็ด อยางคนทีไ่ปทํางานที่สิงคโปร นอนกก็ลับตายตั้ง 200 คนกวา นัน้จะเห็นวาคนที่มี
ความหนุมแนนมีกําลัง ก็สามารถจะตายได 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั่งหลาออยาประมาทในชีวิต คดิถึงความตายไวเปนปกต ิ
และตั้งใจเคารพ พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจรงิใจ ตั้งใจรักษาศีลดวยความ
จริงดวยสัจธรรม และตรง และการใหทานการบริจาคอยาเวน เพราะวาบุญทุกอยางนี่จะเปนปจจัย
ใหบรรดาทานพุทธบริษัทพนจากความทุกข คืออบายภูม ิ

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลาย เทศนมาเทศนไปรางกายไมสบายมันกห็มดแรง ก็
ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้ง
สัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มี พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ 
ขอจงดลบันดาลใหทานพุทธบริษัททุกทานจงประสบความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคล สมบูรณพนูผล 
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทุกทาน
ปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดส่ิงนั้นสมความปรารถนา จงทุกประการ อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนา
มาในธัมมิกคาถา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี้ เอวังกม็ีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง ธรรมบาล 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 13 เมษายน 2533 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณนิันตีต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะไดแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาภภิาถาเพื่อเปนเครื่อง

โสรจสรคงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายมากันหลายจังหวดั ก็ปรากฏวา
พระธรรมดาคนไมมาก วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทมากันเต็มศาลา ก็ถือวาเปนกรณพีิเศษ เพราะวา
วันนีเ้ปนวนัตนของสงกรานต 

สงกรานตนี้ถือวาเปนการสงปเกาและรับปใหม นี่ตามธรรมดาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลาย สงกรานตเขามีอะไรกันบาง กม็อีาบน้ําพออาบน้ําแมใชไหม อาจารยหงา มีการสรงน้ําพระ 
มีการกอพระทราย นีก่อพระทรายนี ่อาจารยหงา ลืมหรือยัง ยงัไมลืมนะ และก็มีการทําบญุใสบาตร
อุทิศสวนกุศลใหแกบรรดาญาติที่ตายไปแลว นําเอาชือ่นําเอากระดกูของบรรดาญาติผูตาย มาตั้งใน
ที่ทําบุญทํากุศล 

เห็นอันวาวันนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มาทําบุญกันไดผลหลายประการ แต
กอนที่จะเทศนเร่ืองอื่น เพราะการเทศนมีถึง 3 วันติดตอกันวันนีก้จ็ะนําเอาเรื่องของสงกรานตมาร
เทศนกอนตามลําดับ องคสมเด็จพระชนิวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาวไวในชาดกใน
เร่ือง กบลิพรหม จําไดไหม อาจารยหงา จําไดเหรอ ฉันยังจําไมไดเลย ยังนึกชื่ออีกคนไมออก ความ
วา 

ในตระกูลนี้ ตระกูลพราหมณตระกูลหนึง่ในสมัยนัน้เขารักษา กรรมบถ 10 เพราะคนทั้ง
ตระกูลทั้งหมดไมใชตระกูลเดียวบานเดียว หมูบานทั้งหมด วาบรรดาพอบรรดาพอบานเขาเปน
พราหมณเปนพราหมณครู ผูสอนธรรมของพราหมณเขาตอบ กรรมบถ 10 คําวา กรรมบถ 10 ก็  

ทางกาย 3 อยางคือ 1. ไมฆาสัตว 2. ไมลักทรัพย 3. ไมประพฤติผิดในกาม 
ทางวาจา มี 4 อยาง คือ ไมพดูปด ไมพดูคําหยาบ ไมพดูสอเสียด ไมพูดเพอเจอเหลวไหล 
ทางจิตใจม ี3 อยางคือ ไมคดิอยากไดทรัพยสมบัติของใครโดยไมชอบธรรม ไมจองลางจอง

ผลาญใคร และก็มีความเห็นชอบตามระบอบคําสั่งสอนขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ก็รวมความวาพราหมณทั้งคณะ คณะทั้งหมดนี้เขาปฏบิตัิใน กรรมบถ 10 และก็บรรดา

ตระกูลที่ปฏิบัติ กรรมบถ 10 ทั้งหมดนี้ ไมเคยตายในระหวางชวีิตยังไมถึงอายุขัย ทุกคนเกดิมาแลว
ตองแก แลวจงึตาย ตองตายตั้งแตยั้งเด็กหรือหนุมสาว หรือวัยกลางคนอยางนี้ไมม ี

ตอมาเมื่อพราหมณเจาของบานเปนนายใหญ เปนอาจารยก็มีลูกชายอยูคนหนึ่งมนีามวา 
ธรรมบาล คําวา ธรรมบาล นี้แปลวา ผูรักษาธรรม ปฏิบัติธรรมดวยดตีามที่พอแมแนะนําและก็



สงไปเรียนวิชาที่ เมืองตักศิลา ในเวลานัน้ก็ปรากฏวามลูีกศิษยที่รวมคณาจารยเดียวกันตาย เมื่อตาย
แลวทําฌาปนกิจแลว ธรรมบาล ก็มีความสงสัยวาทําไมถึงตาย คนนี้อายุรุนราวคราวเดียวกัน จึงเขา
ไปถามทานอาจารยหงา อาจารยครับ ลูกศิษยของทานคนนี้ทําไมจึงตาย อาจารยก็บอกวา ขึ้นชื่อวา
ความตายไมมนีิมิตเครื่องหมายจะตายเมื่อเปนเด็กก็ไดเมือ่เปนวยักลางคนกไดเปนหนุมเปนสาวก็ได 
เปนคนแกก็ได ขึ้นชื่อวาความตายเปนธรรมดาของชีวิตเมื่อทานอาจารยพูดอยางนี้แลว ธรรมบาล ก
ไมหมดสงสัยวา เธอสงสัยวาตระกูลของเธอทั้งหมดในหมูบานทั้งหมดไมมใีครตายเมื่อยังไมแก 
อาจารยก็ถามไลไปเรียงมา ก็ทราบวาตระกูลนี้ทั้งหมดรกัษา กรรมบถ 10 ประการ และก็ไมมีใคร
ตายเมื่อยังไมแกแน 

ฉะนั้น วันหนึง่คณาจารยใหญ อยากจะทราบความเปนจริงวา ธรรมบาล พูดจริงหรือพูดไม
จริง จึงนําเอากระดูของลูกศิษยที่ตายไปแลวมาหอ แลวก็สงไปใหพอของ ธรรมบาล แจงมาวาเวลานี ้
ธรรมบาล ตายแลว ทําฌาปนกิจศพแลวและก็ขอสงกระดกูมาใหทาน 

บรรดาพราหมณทั้งหลายทั้งหมดพวกที่เหน็เขาก็ไมมใีครเขาเชื่อ ก็บอกวาขึ้นชื่อวาลูกฉัน
จะตายเมื่อสมัยอายุ 16 ปนี้ไมมีแน เพราะวาคนตระกุลนี้จะตายเมื่อตอนแกในเมื่อเปนเรื่องยืนยันกัน
จริงๆ แลวอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักศิลา ก็ยอมรับ 

ตอมาเมื่อ ธรรมบาล ศึกษาจบก็กลับมาบาน กลับมาถึงบานพอ กท็ําการสอนธรรมของ
พราหมณแทนพอ แตความจริงก็สอนรวมกัน พอบางลกูบางชวยกันสอน ธรรมบาล ก็สอนดวยดี 
แตวาความดีของ ธรรมบาล นี้ปรากฏไปถึงพรหม ทานกบิลพรหม มีความปรารถนาตองอยากจะ
ทราบปญญาดีหรือมดีของ ธรรมบาล ใหแนนอนวา ธรรมบาล นี้เปนใคร แตความจริงพรหม เขา
ตองมีความเขาใจนะ เพราะ ธรรมบาล นี้บางทีตอนทายอาจจะลืมบอกญาติโยมวา ทานธรรมบาลผูนี้
ก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสมณโคดม นี้เอง จึงไดกลาวทาทายกันวาเรามีปญหาอยู 
3 ขอ หากวาทานตอบไมถูกเราจะตัดศีรษะของทาน หากวาทานตอบถกูใหทานตัดศรีษะของเรา เอา
หัวเปนประกนั 

ธรรมบาล ก็ถามวาปญหา 3 ขอมีอะไร เขาบอกวา ราศี 3 ตอนเชา ราศีอยูที่ไหน ตอน
กลางวันราศีอยูที่ไหน ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน ใหเวลา ธรรมบาล 7 วัน เมื่อถามปญหาแลวก็
บอกวาฉันจะกลับ อีก 7 วันจะมาถา ธรรมบาล ตอบไมไดตองตัดหวั ธรรมบาล ถา ธรรมบาล ตอบ
ไดฉันจะตัดหวัฉัน 

ตอมาในหลักวิชาของพราหมณของใครนะก็ไมมีราศี 3 ในพุทธศาสนาของเราก็ไมไดสอน 
วิชาของพราหมณก็ไมไดสอน ธรรมบาล ก็ตัดสินใจวาถาเราตอบไมไดก็ใหมนัตายไป เพราะการที่
จะตายดวยน้ํามือของพรหม มาตัดศีรษะทีบ่านนี้ไมสมศกัดิ์ศรี เพราะวาตระกูลอขงเรานี่ไมเคยมใีคร
ตายเมื่อสมัยทีย่ังเปนเด็ก 



ก็เลยเดนิทางเขาปาไปหาวิชา แตความจรงิไมตั้งใจไปหาวิชา ตั้งใจจะหลบหนาพรหมแต
ความจิรงการหลบหนาพรหม หลบไมพนนะ อาจารยหงา นะพรหมนะเขามีความเปนทิพย และก็
พอดีไปนอนอยูโคนตนไมตนใหญดานหนึง่ ในเวลาคืนใกลๆ ค่ํา ถึงเวลาค่ําพอนกกับแมนกกม็า
พรอมกัน แมนกก็ถามพอนกวาในวนัพรุงนี้จะไปหากนิทางไหน พรุงนี้วันครบวันที ่7 

พอนกก็บอกวา วันพรุงนี้ฉนัจะไมไปหาที่ไหนหรอกจะอยูแถวนีแ้หละแมนกก็บอกวา ถา
ไมไปหา อาหารของเราก็หมด เราเองกห็ิว เราเองหิวก็พอทนไดแตลุกเลก็หิวนี่ทนไมไหว ลุกจะตาย
อยางมีทุกขเวทนา 

พอนกอินทรีกบ็อกวา วนัพรุงนี้ กบิลพรหม จะมาถามปญหา ธรรมบาล เปนอันวา ธรรม
บาล ไมสามารถจะแกปญหานี้ได กจ็ะตองถูกตัดศีรษะ เมื่อตัดหัวแลว ธรรมบาล ก็ตาย เราจะนําซาก
รางกายของ ธรรมบาล เอาเนื้อของ ธรรมบาล มาเปนอาหาร จะไดอาหารที่มีรสดี เพราะเปนเนื้อคน 
และเปนอาหารกอนใหญ 

เมียก็ถามสามวีา ไอราศี 3 ประการเปนอยางไร แกรูไหม นกก็บอกวา ฉันรูปญหาที่ กบิล
พรหม ถามมานี่มันเปนอยางนี้ เขาถามวาตอนเชาราศีอยูที่ไหนตอนกลางวันราศอียูที่ไหน และ
ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน เมียก็ถามวา ถาอยางนั้นตอนเชาอยูที่ไหน พอนกก็ตอบวา ตอนเชาราศี
อยูที่หนา ทกุคนตื่นขึ้นมาแลวตองลางหนา ตอนกลางวนัราศีอยูที่อก เมื่อเวลารอนเขาคนก็ตองเอา
น้ําลูบอกตอนกลางคืนราศีอยูที่เทา เพราะตองลางเทาเขาที่นอน อีตอนนี้อาตมาขอเบรกนิดหนึ่ง คือ
คิดวานก 2 ตวันี้คงไมใชนกธรรมดา อาจจะเปนเทวดามาบอกปญหากับ ธรรมบาล เมื่อ ธรรมบาล 
นอนอยูโคนตนไมฟงกจ็ําได 

กลับบานวันรุงขึ้นพรอมในการตอบปญหา ทานกบิลพรหม ก็มาตามสัญญาถามปญหา 
ธรรมบาล ก็ตอบได เขาถามวาตอนเชาราศีอยูที่ไหน เธอก็ตอบวาราศีอยูที่หนาเพราะทุกคนตืน่
ขึ้นมาก็ตองลางหนา ตอยกลางวันราศีอยูที่ไหน เธอก็บอกวาอยูที่อกทุกคนตองเอาน้ํามาลูบอก
เพราะมันรอย ตอนกลางคืนราศีอยูที่ไหน เธอก็บอกวาอยูทีเทาทุกคนตองลางเทากอนเขาที่นอน 

เปนอันวา กบลิพรหม ก็แพ คําวาแพนีก่็สงสัย เมื่อแพแลวก็ให ธรรมบาล ตัดศีรษะ ธรรม
บาล ก็บอกวาที่นี่รักษา กรรมบถ 10 ฆาคนไมได ฆาเทวดาฆาพรหมไมได กบิลพรหม ก็บอกวา ถา
อยางนั้นสัญญาก็ตองเปนสัญญา ธรรมบาล ก็บอกวาเปนสัญญาสัญญาคือวาฉันหาคําตอบปญหามา
ตอบใหไดก็แลวกันไป เมื่อทานจะตายหรอืมตายเปนหนาที่ของทาน 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบวา เร่ืองนี้มนัผสมกันระหวางพุทธศาสนากับ
พราหมณ จริงๆ แลวพระพุทธเจาตรัสไวไมมาก แตพราหมณตอนะ ตอนทายนีเ้ปนความรูของ
พราหมณ  ตามธรรมดาเทวดาก็ดี นางฟาก็ดี พรหมก็ดจีะฆาตวัตายไมได แลวก็ประการที่ 2 เมื่อฆา
ตัวตายไมไดแลว การที่จะตดัหัวเอาเก็บไวมันก็ไมถูกอีก 



นี่ตําราของพราหมณบอกวา กบิลพรหม นี่ ถาตัดหัวแลวถาหลนลงพื้นดินไฟจะลุกทวม
โลก คนและสัตวจะตายหมด ถาปลอยไวใหลอยอยูในอากาศฝนจะแลง ก็เปนอันวา กบิลพรหม ก็
รักษาสัจจะไปเรียกลูกสาวทัง้ 7 คนมาวา เจาจงนําพานมารองศีรษะพอไว พอตองถือสัจธรรม คือ
สัญญาอยางไรตองทําตามนัน้ เมื่อ ธรรมบาล ไมตัดหวัพอ พอก็ตองตัดหัวพอเอง ถาพอตัดหวัตัวเอง
แลว เจาจงเอาพานรับไว อยาปลอยใหตกลงพื้นดิน ไฟจะไหมโลก อยาปลอยใหคางบนอากาศฝน
จะแลงคนจะตายหมด เมื่อทาํตามนั้น กบิลพรหม ก็ปฏิบัติ ก็เอาพระขรรคตัดคอทันที ลูกสาวก็เอา
พานรองรับไว และเวลาถึงปลุกสาวก็นําศีรษะของพรหมนี่มาแห ปนี้ลูกสาวของพรหมชื่ออะไรจะ
ไมได จําไดไหม อาจารยหงา เปนอนัวาวนัอาทติยก็มพีีส่าวคนใหญ ถาปไหนตรงกับวันจันทรวนัที่ 
13 นะนองสาวคนรอง รองลงมาตามลําดับ 

1. สัจธรรม 
2. ตามขอคิดวา นกอินทรีทั้ง 2 ตัวนั้นตองไมใชนกอินทรธรรมดา จะตองเปนเทวดามาทํา

ใบบอกแก ธรรมบถ ใหทราบวาราศี 3 อยูที่ไหน 
3. คือ กรรมบถ 10 
กรรมบถ 10 นี่มีความสําคญับรรดาทานพุทธบริษัท เพราะตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ

โสภาคยตรัสวา บุคคลใดที่จะเปนมนุษยไดจริงๆ ตองปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการ คําวามนุษย
แปลวา ผูมีใจสูง คนนี้เขาแปลวายุง ถาใครปฏิบัติใน กรรมบถ 10 ประการไมครบถวน ในเวลานัน้
ยังไมใชมนุษย เรียกวาคน เอาแนนอนไมได คําวาเอาแนนอนไมไดนัน่ก็หมายความวา อาจจะตาย
จากความเปนคน อาจจะเปนสัตวนรกก็ได เปนเปรตกไ็ด เปนอสุรกายก็ได เปนสตัวเดรัจฉานกไ็ด 
เปนตน ถาทรงความเปน มนุษยธรรม คือ กรรมบถ 10 ประการไดอยางนี้อยางนอยที่สุดก็เปนมนษุย 
ถาตายจากความเปนคนอยางเลวก็เกดิเปนคนจะเปนคนทีม่ีรูปรางหนาตาสวย ทรัพยสินจะบริบูรณ 
มีวาจาเปนทิพย แคนี้เปนตน มีจิตใจสะอาด มีความฉลาดเปนพิเศษ 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบรษิัทที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐโปรดทราบ
วา วันนี้อานิสงสช้ันแรกที่ทานจะไดก็คือ ฟงเทศนของเรื่อง ธรรมบาล วา ธรรมบาล มีสัจจะและก็
พยายามรกัษา กรรมบถ 10 ใหได และประการที่ 2 วนัสงกรานตบรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลายก็มี
การกอพระทรายกัน เวลานีว้ดัก็จัดทรายไวแลวนะ 20 คันรถ ที่หนาวหิาร 100 เมตร ถาบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทัจะไปกอพระทรายกไ็ปหาเจาหนาที่ทีน่ัน่ได ถาถามวา อานิสงสกอพระทรายเปน
ประการใด มคีวามดีทานพรรณนาไวมาก เปนอันวาอานิสงสไมตางกบัการสรางพระพุทธรูป ทาน
อธิบายไวเยอะนะวา 

1. อยางนอยที่สุดเกิดไปชาตหินาเปนคนสวย 
2. มีอายุยืนนาน 
3. มีความฉลาด 



4. มีความมั่งมีในทรัพยสินอยางนี้เปนตน 
และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธศาสนิกชนในตอนตนทายกไดประกาศวาพรหม จะ 

โลกธิปดี สหมัปติฯ เปนตน และพรก็สวด ทีพ่ระสวดนี่นะเปน บทมาติกาแมบทของอภิธรรม บท
มาติกา ศีลแมบทของ อภิธรรม นี่มีอานิสงสมากคนตั้งใจฟงก็ดี หรือฟงรูเร่ืองก็ดีฟงไมรูเร่ืองก็ด ี
ยอมมีอานิสงสสูง แตความจริงตองตั้งใจฟง เพราะวาเราตั้งใจฟงจะมีกําลังปตินอยหรือมากกต็าม
มันก็ไมสําคัญตั้งใจฟงดวยความเคารพ อยางนี้ทานบอกวาเปนปจจัยใหไดเปนพระอรหันตอยาง
นอยชาติหนาคือวาตายจากความเปนคน เปนเทวดา นางฟา หรือพรหมลงมาเกิด จากเทวดา หรือ
นางฟา หรือพรหมแลวก็เปนคน ถาเปนคนแลวฟงเทศนืจบเดยีวก็เปนพระอรหันต อานิสงสมาก
ตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน ธรรมบทขุททกนิกาย คือวา 

ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พระ
พุทธกัสสป เวลานั้น พระพุทธกัสสป สอน อภิธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอน พระพุทธเจาจะ
สอนเทศนเร่ืองหัวขอ ไมใชวาตองมานั่งเรยีนกนั 2-3 เดอืน ไมใชอยางนั้น เอาแตหวัขอ ทานสอน
หัวขอธรรม ที่เรียกวา พระธรรม 7 คัมภีร แตเมื่อกี้นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง 2 บท ที่
พระพุทธเจาตรัสไว 7 บท 2 บทเมื่อกี้นี้ครบ 7 บทมารวมกัน เหลือ 2 บท ตอนทายที่เรียกวา มาตกิา 
มาติกา แปลวา แมบท 

เมื่อพระศึกษาดีแลวจากองคสมเด็จพระประทีปแกว ก็เขาถํ้าไปซักซอมกันเพื่อความ
คลองตัว นอกจากจําไดแลวก็สวดได เพราะถาสวดแลวมันจะไมลืมขณะที่ไปในถ้าํมันเปนถํ้าใหญ 
ในถํ้านั้นมีคางคาวอยู 500 ตัว เวลากลางวันคางคาวนอนหลับเอาหวัเกาะเพดานถ้ํา เวลากลางคืน
ออกหากินเปนธรรมดาของคางคาว เมื่อพระเจาไปซอมพระอภิธรรมกันเสียงก็สม่ําเสมอกัน เสียงก็
เทากันเพราะพริ้ง คางคาวทั้ง 500 ตัวกฟ็งเพลินฟงไมฟงมา ฟงมาฟงไป จนพระไมทันจะเลิก ตาง
คนตางหลนลงมาจากเพดานถ้ําตายหมดทั้ง 500 ตัว 

เมื่อคางคาวนัน้ตายหมดตามพระบาลีทานบอกวา เพราะอาศัยมีความตองการใน อภิธรรม 
คือมีความเลื่อมใสในเสียงทีพ่ระสวดอภิธรรมทั้งๆ ที่เขาไมรูภาษา เขาเองเขาไมรูภาษามนษุยดวย 
และก็ประการที่ 2 เขาเองเขาก็ไมรูวาเปนพระและเขาเองก็ไมรูวาเสยีงเหลานั้นเปนเสียงธรรมะ ไมรู
ทั้งหมด แตวามีความพอใจในเสียงของธรรม เพราะอาศัยมีความพอใจเสียงธรรม พอตายจากความ
เปนคางคาว กไ็ปเกิดเปนเทวดาบาง เปนนางฟาบางบนสวรรค ชั้นดาวดงึส เทวโลก นี่ตอนหนึ่งนะ 

และตอมาเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาทรงอุบิตแลวในโลก ในตอนที่ประกาศพระ
ศาสนา บรรดาเทวดานางฟาทั้งหมดที่เปนคางคาวก็มาเกิดเปนมนุษย การมาเกิดในเมืองมนษุยก็
แปลก แทนที่จะเกิดเปนลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหมดกลับไปเกิดเปนลูกของชาวประมง เพราะ
ชาวประมงฆาปลาทุกวันถาจะพุดกันจริงๆ แลวชาวประมงมีกําลังใจทําบาป 99 เปอรเซ็นต นั่นก็มี
เวลาทําบุญจรงิๆ นิดหนึ่งไมถึงครึ่งเปอรเซ็นตของเวลา แตถึงกระไรก็ดีอานสิงสอภิธรรมบรรดา
คางคาวทั้งหลายเหลานัน้ฟง เวลานี้มาเกิดเปนเด็ก พออายุได 7 ป พระสารีบุตร ทานเปนพระที่นารัก



มากเปนเสนหของผูใหญและเดก็นะ พระสารีบุตร เวลาพบผูใหญก็มกีารแสดงธรรม มีการสนทนา
เปนที่พอใจของผูใหญ เวลาพบเดก็ก็ถือวาเปนเพื่อนที่ดีของเด็ก ทานจะเขาไปบานไหมก็ตาม 
ปรากฏวาหาเครื่องเลนไปสําหรับเด็ก บรรดาเด็กๆ จะรกั พระสารีบตุร มาก เมื่อเหน็ พระสารีบุตร 
เดินเขาไปใกลบานบาง ตางคนตางจะวิ่งมาหา เกาะชายสบงบาง ชายจีวรบาง เกาะแขนบาง เกาะ
หลังบาง ตางคนตางกลาววา หลวงลุงสารบีุตร มาแลว หลวงอาสารีบตุร มาแลว หลวงพอสารีบตุร 
มาแลว อยางนี้เปนตน รัก พระสารีบุตร มากและ พระสารีบุตร ก็นั่งกลางบริเวณพืน้ที่บาน 
หมายความวา นั่งในลานบานคุยกับเด็กกอน และตอไปเมื่อผูใหญมาจงึคุยกับผูใหญ 

ความจริงจริยาอยางนี้จริยาทีม่ีความเมตตาของ พระสารีบุตร ธรรมดาพระเวลานี้ทําเขานา
กลัวจะไมมีขาวจะกิน สงสัยเพราะคนจะเพงมากเกินไป 

ฉะนั้นเมื่อเด็กทั้ง 500 คนเปนลูกของชาวประมงอายุได 7 ป พออายุ 7 ปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
เปนพระอรหนัตได ถายังไมถึง 7 ป ยังไมมีสิทธิ์เปนพระอรหันต พระสารีบุตร ก็เขาไปที่บานนัน้ 
เปนที่รักของเด็กทั้งหลาย เมือ่เด็กทั้งหลายเห็น พระสารีบตุร เขาไป ก็เขาไปหา พระสารีบุตร ในที่สุ
ก็เกิดความรักมากขึ้น ก็ลาพอลาแมลาผูปกครองอนุญาตบวชในสํานักของ พระสารีบุตร เพราะ
อาศัยบุญเกาทีเ่ธอฟงอภิธรรมเปนเหตุ พอแมก็อนุญาต 

เมื่อไปอยูกับ  พระสารีบุตร แลวปรากฏวา เวลานัน้ก็ตองเปนเณร ยังเปนพระไมไดเพราะ
อายุ 7 ป ก็เปนเวลาพอดีทีองคสมเด็จพระชินศรีเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพทุธู
มารดาที่ ดางดงึสเทวโลก 

เชาวันหนึ่งพระพุทธเจาทรงทราบวา เชาวนัพรุงนี้จะเปนวันที่บรรดาลกูศิษยของ พระสารี
บุตร ทั้งหลายจะบรรลุอรหันตทั้งหมด เพราะอานิสงสฟงอภิธรรมมาตั้งแตสมัยเปนคางคาว ฉะนัน้
เวลาของตอนเชา พระพุทธเจาก็ทรงเนรมติพระพุทธเจาองคหนึ่งเทศนแทนพระองคบน สวรรคชัน้
ดาวดงึส ตัวทานเองก็ลงมาบิณฑบาต เมือ่ลงมาบิณฑบาตไดภัตตาหารแลว ก็มาตกั พระสารีบุตร ที่
ขอบสระโบกขรณีใกลสถานที่พัก เมื่อ พระสารีบุตร มาแลว พระพทุธเจาก็ทรงเรยีกเขามาบอกวา 
สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร จงเขามานี่ ทานบอกวาวันนี้เปนวันที่ลูกศษิยของเธอทั้งหมดทั้ง 500 องค
มาประชุมกัน แลวเทศนบทอภิธรรมยอไมตองอธิบายใหมาก ยอๆ ตามที่พระทานสวดเมื่อกี้นี้ เพียง
เทานี้พอจบเขาก็จะบรรลุอรหันตทันที เมื่อตรัสองคสมเด็๗พระชนิศรีเสวยพระกระอาหารเสร็จก็
ขึ้นบน สวรรคชั้นดาวดงึส 

พระสารีบุตร ฉันขาวเสร็จก็ประชุมพระ เมื่อประชมุแสร็จแลวกเ็ลาความเปนมาตามที่
พระพุทธเจาทรงมาบอกใหทราบวา พวกเธอทั้งหลายเคยเปนคางคาวเคยฟงอภิธรรมมานี่เพื่อความ
เล่ือมใสและกส็รางกําลังใจ ในเมื่อเปนคางคาวฟงอภธิรรมจบลงแลวมีความเลื่อมใส ตางคนตาง
หลนลงมาตาย เมื่อตายแลวไปเกิดเปนเทวดาบาง นางฟาบาง บน สวรรคชั้นดาวดงึสเทวโลก เวลานี้



เธอบวชเปนพระ เธฮตั้งใจฟงอภิธรรมตามที่เธอเคยฟงมา บรรลุอรหันตพรอมกนัทั้ง 500 องคนี่
แหละบรรดาทานพุทธบริษทั การมาทําบุญสงกรานต วนันี้อานิสงสจริงๆ มีมาก 

ประการที่ 1 การถวายทานเปนสงัฆทาน มีอานิสงสใหญ อธิบายไมไดแลวเวลามนัหมด 
อยางนอยที่สุดก็ไปเกดิเปนเทวดานางฟาบน สวรรคชั้นดาวดงึสเทวโลก บาง กลับลงมาเปนคนก็
เปนมหาเศรษฐี สังฆทานนีน้ะ คําวา สังฆทานนี้ไมใชโตกที่ทานนํามาถวายนะ ภตัตาหารที่ถวาย
พระทั้งหมดวนันี้เปนสังฆทานใหญทั้งหมดเหมือนกัน เพราะพระฉันหลายองคและ 

ประการที่ 2 มีศีล 
ประการที่ 3 มีกรรมบถ 10 
ประการที่ 4 ฟงอภิธรรม และรูอานิสงสของธรรมะ 
ผลบุญทั้งหมดครั้งนี้ ถาหากวาถาทุกคนปรารถนาพระนพิพาน ชาตินีก้ค็งได 
เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาพอดี อาตมภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนา

คงไวแตเพียงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรี
รัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จอจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทัทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุพิธ
พรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใด 
ขอใหไดเชนนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัขนามาในธัมมิกกถา ขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง อานสิงสบุญ 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 14 เมษายน 2533 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัตตาหิ อัตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อัตตนาหิ สุทนัเตนะ นาถัง อภติ ทุลลภังตตีิ 
ณ โอกาสนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน อัตตคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรง

องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือ 
วันสงกรานต ซ่ึงเปนวันสําคญัวันหนึ่งของประเทศไทย ในพระพุทธศาสนา ความจริงวันสงกรานต
นี้ สมัยโบราณเขาถือวาเปนวนัสงปเกาและก็รับปใหม เมือ่วานนีว้ันที่ 13 สงปเกง วันนี้วันที่ 14 รับป
ใหม และโดยเฉพาะอยางยิง่ในวนัสงกรานต บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันนําเอา
กระดกูบาง เอาชื่อบาง ของทานผูใหญมาใสไวในโลงเปนการทําบุญสวนกุศลไปให 

นี่สําหรับบุญทั้งหลาย บรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลาย ถาเราจะเทศนตามสํานวนตางๆ 
ก็จะฟงกันยาก วันนีก้็ขอเทศนอานิสงสโดยเฉพาะงายๆ ฟงงายๆ และก็ส้ันๆ อานิสงสที่บรรดาทาน
พุทธศาสนิกชนทุกทานจะไดในวันนี ้ ก็สวนใหญที่นั่งทีน่ี่เห็นจะเปนประมาณ 99.99 เปอรเซ็นต 
เปนคนจังหวดัอื่นสําหรับคนที่ บานทาซุง นี่คงจะมาไมถึง 30 คน เพราะวาวัดอยูใกลมาก วดัตรงนี้
แลวก็ตอไปฟากฝงโนนก็ วัดยาง ตอไปขางหนา ขามไปขางหนาไมถึงกิโลก็มีวัดกบั ก็มีวดัอีกวดั
หนึ่ง คือ วัดราช ตอไปถึง มโนรมย ก็มีอีกหลายวัด ฉะนั้นวดักับบานไมสัมพันธกัน แตละวดัจึงมี
คนนอย แตอาศัยที่มีคนมากอยางนี้ กเ็พราะอาศัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมากันไกลมาก 
เมื่อคืนนี้ลงไปเยี่ยมพวกกอพระทราย พึ่งมาจาก สงขลา ก็มี เชียงราย ก็มี ลําพูน กม็ี ลําปาง ก็มี 
เพชรบูรณ ก็ม ีพิจิตร ก็มี มหีลายจังหวัดทีก่ลาวไมหมดก็ขออภัยดวย 

ฉะนั้นการทําบุญวันนี้ของบรรดาทานพุทธบริษัท อันดับแรกบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย พอเขามาในเขตวดั ก็มีความเลื่อมใสในพระรตันตรัย คือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย
สงฆ อยางนี้เปนอานิสงสสวนแรก อานสิงสสวนแรกนี้มีความสําคญัมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เคารพในพระพุทะเจาอยางเดียว หรือวาถึงพระพุทธเจาอยางเดยีว ไมตองถึงพระธรรม ไมตองถึง
พระสงฆอยางนี้พระพุทธเจาตรัสวา คนทีน่ึกถึงชื่อทานเพียงอยางเดียว ตายจากความเปนคนไปเกดิ
บนสวรรคไมใชนบัรอยนับพัน นับเปนโกฏิ ตามที่ทานเลามาใน พระธรรมบทขุททกนิกาย ทาน
บอกวา อทินนปุพพกพราหมณ ไปถามพระพุทธเจาวา พระสมณโคดม คนทีน่กึถึงชื่อทานอยาง
เดียว ไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตรไมเคยฟงเทศน ตายแลวไปเกดิบนสวรรคมีไหม 

ทั้งนี้เพราะวาในตอนเชา อทินนปุพพกพราหมณ ไปพบลูกชายที่มนีามวา มัฏฐกุณฑสี
เทพบุตร มาจากสวรรค  มาแนะนําพอ วาตอแตนี้ไปใหมีความสุขเคารพใหรูจักทาํบุญในสํานักพระ
สมณโคดม ใหรูจักใสบาตร ใหรูจักยกมอืไหว ใหรูจกัฟงเทศน เพราะเขาไมนับถือ  เขาเปน



พราหมณ แลวเธอก็แสดงตวัเธอคือลูกชายที่ตายไปสวรรคไดก็เพราะวา นึกถึงพระสมณโคดมใหมา
ชวยเวลาใกลจะตายเวลานี้เธอเกิดบนสวรรคช้ัน ดาวดงึสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟา
หนึ่งพันเปนบริวาร 

ในเมื่อ มัฏฐกณุฑลีเทพบุตร กลับไปแลว พอก็กลับมาบานสั่งแมบานวาจงหุงขาวมากๆ ทํา
แกงๆ ทําขนมมากๆ วันนีเ้ราจะเลี้ยงพระสมณโคดม พรอมดวยบรรดาพระสงฆทั้งหลาย ในเมื่อ
พราหมณคนนัน้ส่ังภรรยาเสร็จ ก็เดินมาหาองคสมเด็จพระจอมไตรคอืพระพุทธเจาแตวากาลเวลา
นั้นคนที่นับถือพระพุทธเจาก็มีคนไมนับถือก็มี เพราะเขามีศาสนาของเขาอยูกอนแลว คนทั้งหลายก็
แบงกันเปนสองพวก วาพราหมณคนนี้ไมเคยเคารพพระสมณโคดม วันนีเ้ราจะไปหาพระสมณโค
ดม เราจะดูพราหมณคนนี้ย่ํายีพระสมณโคดม แตพราหมณอีกพวกหนึ่งที่มีความเคารพใน
พระพุทธเจา ก็คือวาวนันี้เราจะดูลีลาพระพุทธเจาทรมานพราหมณคนนี้ คนที่ไปก็เปนสองฝาย ก็
นาจะตกีัน 

แตวาในขณะนั้น เมื่อองคสมเด็จพระภควันตมาประทบัอยูที่วหิารพราหมณไปถึง คนก็ไป
ถึง พราหมณไปถึงแลวก็ไมยอมยกมือไหว ตามธรรมดาคนสมัยร้ันถาคนเรียกชื่อกัน เขาถือวาเปน
คนตีตนเสมอบาง ดูถูกดหูมิน่บาง เขากไ็มเรียกชื่อกนั อยางคนแก เขาเรยีกคุณพอ คุณแม คุณปา คุณ
ตา คุณยายเปนตน พีก่วาเขาเรยีกวาพี่ นองเล็กกวาเรยีกวานอง อยางนี้ถือวาเคารพกนัอยาง
พระพุทธเจาก็เหมือนกนั เขาไปหาทานเขาก็เรียกวา ภนัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา เขาไมเรียกพระสมณโคดมกัน คนที่นบัถือ แตวาพราหมณคนนี้ เขาไมเคารพมากอนเขาเรียกวา 
พระสมณโคดมวาทานสมณโคดมคนที่ไมเคยยกมือไหวเลย ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายจาก
ความเปนคนเอาแคนึกถึงชื่อทานอยางเดยีว ตายจากความเปนคนไปเกิดบนสวรรคมีไหมสมเด็จพระ
จอมไตรตรัสวา พราหมณ ดกูร พราหมณ คนที่นึกถึงชื่อตถาคตอยางเดยีว ไมเคยยกมอืไหว ไมเคย
ใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายแลวไปเกิดเปนเทวดาอยูบนสวรรค ไมใชนับรอยนับพนั นับเปนโกฏิ 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ ทรงเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ใหมาพรอม
ดวยวิมาน มัฏฐกุลฑลีเทพบุตร ก็มาพรอมดวยวิมาน ทุกคนเห็นหมดเมือ่วิมานลอยเขาใกล เธอก็ลง
จากวิมานเขาไปกราบพระพทุธเจา หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็เทศนเฉพาะ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ใน
การเทศนของพระพุทธเจา จะเทศนเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพือ่ใหบุคคลนั้นบรรลุมรรคผลถา
บุคคลอื่นที่มีบุญใกลเคียงกพ็ลอยบรรลุมรรคผลตาม วันนั้นพระพุทธเจาเทศนเฉพาะ มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร พอเทศนจบก็ปรากฏวา มัฏฐกณุฑลีเทพบุตร ฟงเทศนจบ เปนพระโสดาบันในเวลานัน้
ทันที หลังจากนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่ยนืฟงอยูก็ปรากฏวาเปนพระโสดาบันไปตามๆ กัน 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การเขาวัดของทานครัง้แรกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตางจังหวดัตั้งใจมาไกลมาก วัดขางๆ บานของทานก็มี หรือที่ผานๆ วัด
มาบางทานก็ผานวัดมาตัง้หลายสิบวัดกวาจะมาถึงวัดนี้ นั้นกแ็สดงถึงเจตนาคือ ศรัทธา ก็ดี ภาษา
พระความเลื่อมใสก็ตาม ความเชื่อมีมากตั้งใจตรงมาทีน่ี้ การตั้งใจแบบนี้ก็แสดงวา กําลังกุศลของ



ทานมีกําลังสูงมากความจริงทําบุญวัดไหนก็ไดบุญเหมือนกันตั้งใจมาไกลกําลังใจใหญบุญก็ใหญ
ขึ้นเปนอันวา คร้ังแรกที่ทานมานึกถึงวัด วดันี้เปนวัดของพระพุทธเจา และก็วดัจะมีขึ้นมาไดกเ็พราะ
พระสงฆแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษทัทั้งหลายใหพากันสรางวดัถาคําแนะนําเปนธรรมะอยาง
นี้ขึ้นชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษัท มีความเชื่อมั่นทั้งพระพุทธเจา ทัง้พระธรรม ทั้งพระอริยสงฆ 
ฉะนั้นเฉพาะอานิสงสคร้ังแรกที่จะเขามาวดั ทานก็สามารถเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสไดแบบ
สบายๆ ทุกคนที่เปนอานิสงสแรก 

อานิสงสที่ 2 เมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเขามาในวดัตั้งแตเมือ่วานวานซืนนี้ก็ไปที่
รับแขก สวนใหญที่นั่งที่นี้กด็ี ตางคนตางถวาย สงัฆทาน กัน แตบางคนไมสามารถจะบริจาคสตางค
รอยบาทได ก็ถวายเปนปจจัย ปจจยัที่ทานมาถวายดวยก็ดี สังฆทานก็ดี ยอมเปนอานิสงสทาน
เหมือนกนัหมด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะสังฆทานก็แสดงออกแลววาเปนสังฆทาน สําหรับปจจัยที่
ทานมาใสนี้อาตมาไมถือเปนเรื่องสวนตัว ถือวาถาไมบวช ทานก็ไมให หรือถาไมกอสรางอะไรทาน
ก็ไมถวาย ทนีี้การที่บวชเขามาแลวทานถวาย อาตมาก็ถือวาปจจยัของญาติโยมพุทธบริษัททุกคน
เปนของสงฆ ของสงฆเมื่อไดเกินกินเกินใช มีสรางวัดเปนวิหารทาน กท็านทั้งสามทาน คือ 

1. การถวายทานกับพระพุทธเจาเอง 
2. สังฆทาน 
3. วิหารทาน 
มีผลตางกัน ที่ทานกลาววาถวายกับพระอรหันตเองรอยคร้ัง มีผลไมเทากับถวายทานกับ

พระปจเจกพุทธเจาหนึ่งครั้งถวายทานกับพระปจเจกพุทธเจารอยครั้งมีผลไมเทากับถวายทานกับ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 1 คร้ัง ถวายทานแตสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจารอยครั้ง มีผลไมเทา
ถวายสังฆทาน 1 คร้ัง ถวายสังฆทานรอยครั้ง มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน 1 คร้ัง นี่รวมความวา 
อานิสงสของทานมหาศาลเปนอันดับที่ 2 คือ ถวายสังฆทาน 

หลังจากนัน้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้พอมาที่ศาลานี้ก็ทราบขาววาเขาจะบวชชี
กัน เขาจะบวชเณรกัน แตตามจริงการบวชชี บวชเณรกรู็กันมาหลายวนัแลว ทําบุญกันมาหลายวนั
แลว นี้ถาอานิสงสบวชเณร ถาญาติโยมที่เปนพอเปนแมของเณร พอเณรบวชไปแลวเณรจะมี
อานิสงสเปนเทวดาหรือเปนพรหม 30 กัป ถายังไมถึง 30 กัปก็ยังไมลดลงมา แตสําหรับพอกับแมจะ
ไดคนละครึ่งคนคนละ 15 กัป สําหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ไมใชพอไมใชแม ถือวาเปน
เจาภาพของการบวชในเมื่อทานผูเปนเจาภาพทําการบวชจะไดอานิสงสคนละ 4 กัป ที่นี้วัดพรุงนี้
บวชเณร 75 องค 75 องค เอา 4 คูณไป 

ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนจะเปนเทวดานางฟาและเปนพรหมไดคนละ 300 กัป ๆ นี่
หมายความวา ทานจะอยูทีน่ั้นไมตองเคลือ่นไปไหน ไมตองลงมาเกิดเปนมนษุย ไมตองไปเกิดเปน
สัตวนรก ไมตองไปเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนเดรัจฉาน เอาแตเพยีงจะเปนเทวดาหรือเปน
นางฟา หรือพรหม 



ถาหากวาบรรดาทานทั้งหลายไมทราบดวยกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทนั้นก็
หมายความวา ทุกคนตองมี อนุสสติ ติดตามใจไวเสมอเพื่อเปนการคุมกําลังใจ คนเราเกิดมาในโลก
นี้มีสองอยาง ความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏ บาปมันก็อดทาํไมไดเปนของธรรมดา ธรรมดาไมตําหนิ
กัน แตบุญใหญเราก็ทํา ถาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนึกไววาบุญอยางนี้เราเคยทาํแลวเอาอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดคิดไวที่เรียกวา จาคานุสสต ิ หรือ อนุสสติ นกึวาเราเคยบวชเณร เราเคยบวชชี
พราหมณเราเคยกอพระทราย พระทรายนีม้ีอานิสงสมาก พระเจดียนีม้ีอานิสงสคลายๆ กัน สราง
พระพุทธรูป แลวทรายทีก่อแลวกย็ังสรางเปนวิหารทานไดดวย ไดหลายอยางอานิสงสกอพระเจดยี
ทรายอยางนอยก็เกิดบน สวรรคชั้นดาวดงึสเทวโลก เหมือนกันตองไดทุกคน อันนีไ้ดแลว 

รวมความวา อานิสงสใหญบรรดาทานพุทธบริษัททําแลวก็ตั้งใจนึกไว คําวานึกไวนั้นก็
หมายความวา กอนจะหลับคดิวาเราเคยบวชเณร เราเคยบวชชีพราหมณเราเคยทําบุญนะ เราเคยถวาย
สังฆทาน เราเคยฟงเทศน เราเคยสมาทานศีล เราเคยฟงอภิธรรม จําไวอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือมิฉะนั้นกน็ึกถึงพระพุทธเจาหรือพุทธรูปองคใดองคหนึ่งใหติดใจกอนจะหลับ นึกถึง
พระพุทธเจาเสียหนอยหนึ่งดวยความรักดวยความเคารพดวยความจรงิใจ เพียงเทานี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายกอนจะตายลงนรกไมไดแน เพราะกําลังใจเปนกศุล ถาบังเอิญขึ้นไปบนสวรรค
แลวก็จะตองอยูสวรรคอยางต่ํา 30 กัป อยางวนันี้นะคนที่มาทําบุญคราวนี้ตองอยูบนสวรรคคนละ 
30 กัป เปนอยางนอย เพราะอาศัยการบวชเณรและบวชช ี

อันนี้อานิสงสที่ยิ่งไปกวานนั้นก็มี นั่นก็คือวา การ ถวายสังฆทาน สังฆทานนี้เปนปจจัยให
เกดิความสุขดวยทรัพยสมบัติ คนเราก็มคีวามไมแนนอนนักวาการทีต่ั้งใจไปนิพพาน บางคนกม็ี
กําลังใจที่เขมแข็ง บางคนกม็ีกําลังใจออน คําวากําลังใจก็คือ บารมี บารมีทานแปลวา เต็ม กําลังใจ
เต็มมากบาง กําลังใจเต็มนอยบาง ถาคนที่มีกําลังใจเตม็มาก ที่เรียกวา บารมีเต็มพรอมเสนอจะไป
นิพพานอยางนี้ทุกคนตายจากความเปนมนษุยแลวไมไดกลับมา เพราะวาอกีกัปนีย้ังมีพระพุทธเจา
อีกองคหนึ่งคอื พระศรีอาริยเมตตรัย แลวอีกไมนานนกัคือหนึ่งพุทธนัดร สมเด็จพระทีปแกวซ่ึงมี
นาม พระศรีอาริย อยางต่ําทานจะไดพระโสดาบัน ถาฟงเปนกัณฑที่สองจริงๆ ก็เปนอรหันต 

นี่หมายถึงวาเปนเทวดาหรือพรหมนะ เปนเทวดา เปนนางฟา เปนพรหมไมใชจะเปนเทวดา
นางฟา เปนพรหมจะบําเพ็ญบารมีตอไมได เขาดีกวาเรา ถาบรรดาญาติโยมพุทะบรษิัทบางคนทําบุญ
กุศลแลวดวยด ี แตกําลังใจเพื่อพระนิพพานนอยเกินไป คิดเสียวาเราตั้งใจทําบุญเพือ่ความสุข ไม
ตองการลงนรก จิตใจไมนกึตรงไปนิพพาน อยางนี้ฟงเทศนจาก พระศรีอาริย อยางนอยครั้งแรกก็
เปนพระโสดาบันเหมือนกัน 

แตวาบางทีอาจจะไมไดอรหนัต เพราะตั้งใจพระนิพพานนอยเกนิไป อาจจะตองลงมาเกดิ 
ถาลงมาเกิดใหม อานิสงสสังฆทานของทาน บรดราพุทธบริษัททั้งหลายจะทําใหทุกคนที่ถวาย
สังฆทานแลวเปนมหาเศรษฐทีุกคน สังฆทานกองเล็กกเ็ปนมหาเศรษฐี สังฆทานกองใหญก็เปนมหา
เศรษฐี ไมมีสตางคไปซื้อสังฆทานเขามา มีเพียงสิบบาทใสลงมาในขันนี้ อาตมาก็ถือวาเงินของทาน



เปนสังฆทานเหมือนกนั ก็เปนมหาเศรษฐเีหมือนกนั คราวนี้ ยกทรง เขาเลยถามวา สังฆทานใหญ 
สังฆทานเล็กมีอานิสงสเปนมหาเศรษฐีเหมอืนกัน ก็ทําเล็กๆ ไมดีหรือ ก็ตองขอตอบวาเปนมหา
เศรษฐีเปนไปตามขั้น ถามีเงินต่ํากวา 80 โกฏิ แตวาเกิน 40 โกฏิ ขึ้นไปไมเต็ม 80 โกฏิ อยางนี้เขา
เรียก อนเุศรษฐี แตบรรดาพวกทานนี่เปนอนุเศรษฐไีมได เพราะทําบุญที่เปนมหาเศรษฐีกันแลว 
ตอนนี้มหาเศรษฐีก็ถือวาตองมีเงินตั้งแต 80 โกฏิ ขึ้นไปเรียกวา มหาเศรษฐี บางคนก ็ 80 โกฏิ บาง
คนก็ 160 บางคนก็เปนรอยเปนพันโกฏิเปนหมื่นโกฏิ เปนแสนโกฏิมกีําลังทรัพยไมเสมอกัน แตถึง
กระไรกด็ี ตั้งแต 80 โกฏิ ขึ้นไปก็เปนมหาเศรษฐีฉะนัน้กําลังทรัพยทีบ่ําเพ็ญบารมียอมจะเปนกําลังที่
จะพึงได แตถึงกระไรกด็ี ถาบังเอิญเขามาเกิดใหม ก็เปนมหาเศรษฐกีับแน นีว่ากนัถึงสังฆทาน 

เร่ือง ศีล เปนของไมหนัก สีเลนะ สุขิง ยันติ ทุกคนสมาทานศีลแลวทานบอกวาคนที่มีศีล
ทุกคนมีความเปนอยูเปนสุขตายแลวก็เปนสุขไปเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถามีความ
เปนอยูที่จะไมเดือดรอนเรื่องทรัพยสิน คนที่มีศีลใชทรัพยสินไมเปลือง ตายจากความเปนคน เปน
เทวดา เปนนางฟา กจ็ะมีเครื่องประดับกายสวยมาก มีทิพยสมบัติมาก เกิดมาเปนคนก็จะเปนคน
รํ่ารวย สีเลนะ นิพพตุิงยนัต ิ คือเปนปจจยัใหเขาพระนิพพานไดโดยงาย ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายพึงทราบอานสิงสตามนี้ 

อันนี้ก็มีอานิสงสสวนใหญสําคัญอีกอยางหนึ่งนั้นก็คือการฟง พระอภิธรรม เมื่อที่เขาวา 
พรหมา จะ โลกาธิปดี พระทีส่วดอภิธรรม อภิธรรมที่สวดนี้เขาเรียก บทมาติกา เปนบทยอ อภิธรรม
ส่ีหมื่นสองพันพระธรรมขันธ ยอลงมาเปน บทมาติกา นี่ยาวมากๆ กถ็าอธิบายใหฟง 

ทีนี้การฟง อภิธรรม บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน อานิสงสมาก เมื่อวานนี้เทศนแลว 
วันนีเ้ทศนใหม เพราะวาไมมีความสําคัญบรรดาญาติโยมพทุธบริษัททั้งหลายชวยตวัเองไดดี การฟง
อภิธรรมของบรดราทานพทุธบริษัทเปนภาษาบาลีหลายๆ ทานคงจะฟงไมรูเร่ือง ดีไมดีพระทีส่วด
ทานก็สวดแลวเหมือนกัน แตไมรูเร่ืองเหมือนกับคนฟงก็ไมรูเร่ืองพระวาอะไรบางคนสวดกไ็มรูวา
จะแปลวาอยางไรบางพอดี พอดีกันนะ ราคาเทากัน มีอานิสงสไหม ถาพูดถึงอานิสงสบอกวาตองมี 
ก็มีดีกวารุนทีแ่ลวมา ชุดกอนที่เขาฟงอภิธรรมนะ เขาไมรูภาษาคนเพราะเขาไมใชคนเขาก็ไมรูจักวา
พระสวดเปนพระ เพราะเขาไมรูจกัพระแลวเขาฟงแลวเขาก็ไมรูวาเปนอภิธรรม เขาไมรูภาษา
อภิธรรมนั้นคือ คางคาว ในสมัยองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา พทุธกัสสป  

เวลานั้นพระพทุธเจาเทศนพระอภิธรรมแนะนําบรรดาพระภกิษุสงฆทั้งหลายบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย พระสงฆทั้งหลายฟงแลวตางคนตางกไ็ปทองจําเมื่อทองจําไดดแีลว ก็ไปซักซอม
กันเพื่อใหขึ้นใจ ตองซอมเวลานึกขึ้นเมื่อไรก็นึกไดทันททีันใด ในเมื่อทองจําดีแลวกไ็ปซอมกันใน
ถํ้า ในถํ้านั้นเปนลํ้าใหญที่สงัด คางคาวอาศัยอยู 500 ตัว เวลากลางวันคางคาวนอนและวิธีนอนของ
คางคาวก็เอาเทาเกาะเพดานของถ้ํา เอาหัวหอยลงมา พระทานเขาไปทานก็ซอมอภิธรรม เวลา
ซักซอมกันก็เหมือนพระสวดเมื่อกี้นี้ วาพรอมๆ กันเสียงเสมอกัน เมือ่ขึ้นตนจบแลวก็ขึ้นใหม จบ
แลวก็ขึ้นใหม เพื่อเปนการคลองตัว คางคาวฟงไปฟงไป ๆ เกิดความเพลิดเพลินในเสียงของพระ 



ทั้งๆ ที่เขาไมรูวาเปนพระ ไมรูวาเปน พระอภิธรรมแลวก็ไมรูภาษาแตเพลิดเพลินในเสียง เพลินไป
เพลินมาก็ตก ตกลงมาตายหมดทั้ง 500 ตัว เมื่อตายจากความเปนคางคาวก็ไปเกดิเปนเทวดาบน 
สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก เปนเทพบุตรบาง เปนเทพธิดาบาง เพราะคางคาวไมใชมแีตตัวผู มีตัวเมีย
ดวย 

ในเมื่อพระพุทธเจาลงมาตรัสในมนษุยโลก ก็ปรากฏวาบรรดาเทวดาพวกนั้นลงมาจุติมา
เกิด แตการมาเกิดของเขาก็แปลกมาเกิดในสํานักของชาวประมงมาทําบาปตอไปอีก ไอบาปของ
ชาวประมงนี้มนับาปขึ้นทุกวนั นั่งนึกนอนนึกอยางเดียววา พรุงนี้จะไปหากินทีไ่หน จะไปตกปลาที่
ไหน จะไปทอดแหทีไ่หนจะไปตีอวนทีไ่หน อยางนี้เปนตน ใจกเ็ปนบาป แตวากําลังบุญของพระอ-
ภิธรรมนี้มีกําลังบุญใหญมาก ในเมื่อเด็กพวกนี้เกดิขึ้นมาแลว พอบานคณะของนายประมงนายใหญ
เขาใหเปนเพื่อนกัน เอามาเลี้ยงดูรวมกนั 

ตอมา พระสารีบุตร ไปในสถานที่นัน้ ชาวบานเขามีความเลื่อมใส ถึงแมวาจะเปน
ชาวประมงทําบาป แตเขาเองก็รูจักทําบุญเหลือเกิน เวลาบุญ ถึงแมวาจะนอยกวา เวลาบุญก็เปนบุญ 
บาปก็เปนบาป ตอมาเด็กๆ พวกนั้นก็มีความรักใน พระสารีบุตร เพราะ  พระสารีบุตร นี่เปนพระทีม่ี
เสนหตั้งแตผูใหญถึงเด็ก ถาจะเขาบานไหนทานจะหาของเลนไปเพื่อเด็ก  ดีไมดีพอเขาไปใกลเขต
บานเขาปรากฏวาเด็กวิ่งมาหา เกาะมือ เกาะแขนเกาะขา เกาะสบงจวีรบาง หลวงลุงสารีบุตร มาแลว 
หลวงอาสารีบตุร มาแลว อันนี้ทานเปนทีรั่กของเด็กขนาดนี้ในเมื่อเดก็ๆ 500 คน เห็น พระสารีบตุร 
เขาก็เกดิความรัก พระสารีบุตร กน็ั่งคุยกับเด็กกอนคุยกับชาวบาน ในที่สุดเดก็พวกนั้นอายุ 7 ป 
พอที่จะเปนพระอรหันตไดก็ลาพอแม ขอบวชในพระพุทธศาสนา บวชเปนเณร พอแมก็อนญุาต 
พระสารีบุตร ก็ขออนุญาตรับมา รับเปนเณรไมใชเปนพระ 

ตอมาในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดาคือ พระพุทธเจา แสดง ยมกปกฏิหาริย 
เสด็จขึ้นไปบน สวรรคชั้นดาวดงึสเทวโลก ไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดากับเทวดา
บนสวรรคช้ันดาวดึงส แตความจริงเทวดาทั้งหกชั้นและพรหมดวยเขามาฟงกัน ตางคนตางมาฟงกนั 
ถึงเวลาตอนเชารางกายของทานตองการอาหาร ทานก็เนรมิตรางกายพระพุทะเจาพเิศษเหมือนทาน
เทศนตอทานก็ลงมาบิณฑบาต แลวก็หลังจากนั้นเมื่อฉันเสร็จทานขึน้ไปเทศนตออีก เปนอนัวา
เทวดาไมรู ไมรูพุทะเจาจริงพุทะเจาปลอม ก็เทศนมีผลเหมือนกนั 

วันหนึ่งทานมคีวามรูสึกวา วันนี้ลูกศษิยของ พระสารีบุตร จะเปนพระอรหันตหมดทุกคน
เพราะฟงอภิธรรม เมื่อลงบิณฑบาตแลวกม็าคอย พระสารีบุตร ที่ขอบสระโบกขรณี เมื่อ พระสารี
บุตร กลับมาจากบิณฑบาต เห็นพระพุทธเจาเขาก็เขามานมัสการ องคสมเด็จพระพชิิตมารก็ตรัสวา 
สารีปุตตะ ดกูร สารีบุตร ลูกศิษยของเธอทั้ง 500 องคนี่นะในสมัย พระพุทธกัสสป เขาเคยเปน
คางคาวฟงอภธิรรมมากอนและเมื่อเขาตาย เขาหลนลงมาตาย ทุกคนตางคนไปเกดิบน สวรรคชัน้



ดาวดงึสเทวโลก ทีนี้บุญที่การฟงอภิธรรมเขามีกําลังมาก เขามีความเลื่อมใสมาก และอาศัยฟง
อภิธรรมนี้จะวาปจจัยใหเขาไดอรหันต 

ฉะนั้น วันนี้ พระสารีบุตร กลับไปถึงวัด เมื่อฉันขาวเสร็จใหประชุมเณรทั้ง 500 องคนี้นะ 
เณรนะเพราะเณรยังเล็ก เณรเด็กๆ 7 ขวบ อายุ 7 ป ทั้ง 500 องคเขามาฟงเทศนแลวจงเทศนอภิธรรม
ยอ คือ สวด บทมาติกา อยางที่พระสวดเมื่อกี้นี้ ถาหากวาเขาพูดกันภาษาเวลานัน้ก็เปนภาษาเหมือน
ภาษาไทย (สัญญาณหมดเวลาดัง เฮย ประเดี๋ยวกอนโวย ยังไมจบนีห้วามันรองได เครื่องตั้งเวลา 
แหม ระยําจริงๆ เดี๋ยวขวางทิง้เลย) ก็เปนอนัวา พระสารบีุตร ปฏิบัติตามนั้นเมื่อกลับมาแลวฉันเสรจ็ 
ก็เทศนอภิธรรม บรรดาเณรทั้งหลาย เปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิญาณทั้งหมด 

นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท การฟงพระอภิธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัทคราวนี้
นะ ฟงกันหลายวนั ฟงกันเมื่อคืนวาน เมือ่คืนที่แลวฟงเทศนกันมาแลวหนึ่งครั้ง เมือ่เขาวานนีฟ้ง
มาแลวอีกหนึง่ครั้ง วันนี้เมือ่กี้นี้ฟงแลวอีกหนึ่งครั้งคืนวันนีฟ้งอีกหนึง่ครั้ง แลวก็วนัพรุงนี้ฟงหลาย
หน 3 คร้ัง ทั้งวันสะเดาะเคราะหนี้การฟงอภิธรรมของบรรดาทานพุทธบริษัทดูตวัอยางคางคาว 
คางคาวเขาฟงไมรูเร่ือง นี่เราฟงรูเร่ือง รูเร่ืองวาพระสวดอภิธรรม ถึงแมไมรูภาษาไมเปนไร ใหตั้งใจ
จําไววาเสียงทปีระกาศออกมานี่เปนเสียงทีป่ระกาศตามทีพ่ระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเปนพระธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเรามคีวามเคารพในเสียงธรรมเรามีความเคารพในถอยคําของ
ธรรม เรามีความเคารพในพระพุทธเจา เรามีความเคารพในพระสงฆที่สวดพระธรรม เพียงเทานี้
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกาํลังของบรรดาทานทั้งหลายที่มีอานิสงส มันจะมีอานิสงสใหญกวา
คางคาวมหาศาลและบังเอิญทานตายจากชาตินี้ไปแลว เพราะทุกคนเวลาจะตายไมละความดีอยาลืม
กันนะ อนุสสตินี้ อยาลืม ตวันึกถึง 

1. นึกถึงพระพุทธเจา 
2. นึกถึงพระธรรม 
3. นึกถึงพระสงฆใดองคหนึ่ง ที่เราชอบหรือหลายองคก็ได แลวก็สามารถนึกถึงทานการ

บริจาค 
4. นึกถึงอภิธรรมที่เราไดฟงแลวไมตองวาอะไรทั้งหมดนกึเฉยๆ 
นึกถึงพระพุทธเจา เรารักเคารพระพุทธเจา เราเคารพพระธรรม เราเคารพพระอริยสงฆ เมื่อ

กลาวถึงอานิสงสวามีมากอยางนี้ อาตมาก็เลียงแยเต็มทีเพราะกลังปวยมาก เมื่อคืนนีต้ี 2 กวาจะหลบั 
ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาคงไวแตเพียงเทานี ้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้ง

สัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ 
จอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏภิาณ หากทุกทานมี
ความปรารถนาสิ่งใด ขอใหไดเชนนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัข
นามาในธัมมิกกถา ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี้ เอวังกม็ีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง การสะเดาะเคราะห 
แสดงเมื่อ 

วันอาทิตยท่ี 15 เมษายน 2533 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณนิันตีต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรามเทศนา ใน ธัมมิกคาถา อันเปนเครื่อง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย วันนี้มากนัมากทั้งภาคเหนือ 
ภาคใต ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เมือ่คืนนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาจากสงขลามาถึงตอน
กลางคืนก็มี เปนอันวาวันนีบ้รรดาทานพทุธบริษัททั้งหลายรวมกันบําเพ็ญกุศลบุญราศีอยางมากเตม็
ศาลา การทําบุญของทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาก็ปรารถนาวันสงกรานตเปนสําคัญวนั
สงกรานตถือวาเปนการสงปเกาและรับปใหม และสิ่งที่มีความสําคัญของบรรดาทานพุทธูบริษัท
ทั้งหลายคือวนันี้เปน วันสะเดาะเคราะห คําวาเคราะหนี้บรรดาทานพุทธบริษัท มันเปนเหตุมาจาก
การบําเพ็ญกุศลมาตั้งแตชาตกิอน บางคนก็ทําเปนอกุศลบาง บางคนก็ทําบุญเปนกศุลบาง คําวา 
อกุศล คือ บาป เปนเหตใุหเรามีเคราะห มคีวามไมคอยสบาย เชนมกีารปวยไขไมสบาย หรือมีโรค
รายเกิดขึน้เปน 

เคราะหที่ 1.   ปาณาติบาต เกิดมาชาติใหมนี้เปนคนมีโรคมากบาง อายส้ัุนพลันตายบาง 
เคราะหที่ 2.   อทินนาทาน ถาเราทํามาจากชาติกอน ชาติหลังนี้เปนเหตุใหไฟไหมบานบาง 

ลมพัดบาง น้ําทวมบานบาง เกิดโจรผูรายบาง 
เคราะหที่ 3    กาเมสุมิจฉาจาร เกิดมาชาตหิลังเปนเหตใุหคนในปกครองดื้อดานบาง 
เคราะหที่ 4.   มุสาวาท เราพูดไมจริงตามความเปนจริงอยางนี้ เวลาชาติหลังที่เราจะพูดให

ใครเขาฟงเขาไมอยากฟง เขาไมอยากเชื่อถือในคําพูด 
เคราะหที่ 5.   การดึ่มสุราเมรัย เปนปจจยัใหเกิดปวดศรีษะบาง เปนโรคเสนประสาทบาง 

เปนโรคบาบาง 
อันนี้เรียกวา เคราะห คําวาเคราะหจริงๆ ก็คือการทําบาป บรรดาทานพุทธบริษัทเราทําบาป

ในชาติกอนเคราะหทั้งหลาย มันก็บันดาลใหเรามาพบกนัในชาตินี้คือตดิตามมา อันนีข้ึ้นชื่อวาความ
ดีไมใชเคราะห โชคทีหลังพูดถึงเรื่องของโชค 

โชคที่ 1   เราเวนจาก ปาณิตบาต เกิดมาในชาติหลังเปนคนมีรูปรางหนาตาสะสวย มีโรค
นอยมีอายยุืนนาน 

โชคที่ 2   ก็ไดแกละจาก อทินนาทาน ไมลักไมขโมยของใคร เกดิมาในชาติใหมนี ้มีทรัพย
สมบัติมีสภาพปกติ มีความร่ํารวยดวย มีความเปนอยูเปนสุขไฟไมไหมบาน โจรไมเขาบาน น้ําไม
ทวมบาน ลมไมพัดใหบานพงั 



โชคที่ 3   กาเมาสุมิจจาร เราละ คนในปกครองวางายสอนงาย ไมดื้อดานปกครองสบาย 
โชคที่ 4   มุสาวาท เราไมพดูมุสาวาทในชาติกอน เกิดมาในชาตินีใ้ครจะทําอะไรก็ตาม เรา

พูดอยางไรเขาเชื่อ ตามนั้น 
โชคที่ 5   ก็คือวาเราไมดื่ม สุราเมรัย มาในชาติกอน ชาตินี้เราไมเปนโรคปวดศีรษะมาก ไม

เปนโรคเสนประสาท ไมเปนโรคบา 
ก็รวมความวาคําวาเคราะหทีจ่ะสะเดาะกันวันนี ้ ก็สะเดาะบาปเกา ตอนนี้มันมีปญหาอยูวา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ขึ้นชื่อวากฎของกรรม บุญก็ดี บาปก็ดี ไมมใีครสามารถจะลบ
ลางได นี่การสะเดาะเคราะหของบรรดาทานพุทะบริษทัทั้งหลายก็เชนเดียวกนั บาปเกาเราลางไมได 
แตเราทําบุญใหมใหมนัสูงขึ้นเหมือนกับคนที่กําลังถูกไฟไหม เอาน้ําไปราดหนกัๆ เขามันก็เย็น
เหมือนกนัแตตองราดบอยๆ ราดมากๆ ขอนี้ฉันใด การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายเวลานี้ มีอุปมาเหมอืนกับวา ทุกขจากหากินไมพอใช ทุกขจากโรคภัยไขเจบ็มารบกวน ทกุข
จากพลัดพรากความรักจากกนั วันนี้เราก็มาแกกนั วิธีแกกค็ือ  

1.   บรรดาทานพุทธบริษทัเขาวัดมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เห็นสิ่งกอสรางใน
พระพุทะศาสนามีความเจรญิรุงเรืองก็มีความเลื่อมใส อยางนี้เขาถือวาโมทนาในวิหารทานเปนบญุ
ใหญอยางหนึง่ แลวก ็

2.        บรรดาทานพทุธบริษัทเขามา เจอะพระพทุธรูป มีความเคารพในพระพุทะรูป 
อยางนี้จดัวาเปนพุทธบูชา เปนความดีอีกอยางหนึ่ง มีโอกาสไดฟงธรรมะฟงพระสวดกด็ี ฟงพระ
เทศนก็ด ี ถือวาเปนการฟงธรรม ก็ช่ือวามีความเคารพในพระธรรม ก็ถือวาเปนโชคดีอีกอยางหนึ่ง 
คือ อานิสงสอยางหนึ่ง 

3. ไดมีโอกาสถวายสังฆทาน ท้ังเปนพานกด็ี ถวายภัตตาหารพระก็ตามเอาปจจัยมา
ถวายก็ตาม ทัง้หมดนีจ้ัดเปนสังฆทาน กับวิหารทานเปนทานสูงสุดกจ็ัดวาเปนบุญใหญ เปนโชคดี
อีกอยางหนึ่ง แลวตอมาเมื่อคืนนี้ หรือสองคืนที่ผานมา มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดย
ทั่วหนาพากันกอเจดยีทราย การกอเจดยีทราย คําวาเจดยีเราทําสภาพเหมือนกับเจดีย เจดียที่เขาสราง
ขึ้นมาบรรจุพระธาตขุองพระอรหันตบาง พระพุทธเจาบาง อยางนี้ถือวาเปนพระพุทธบูชา และสังฆ
บูชา มีอานิสงสใหญมาก มอีานิสงสคลายๆ กับสรางพระพุทธรูป สําหรับทรายที่นํามานั้นวดัก็จะได
ใชไหในการกอสราง จัดเปน วิหารทาน 

รวมความวา บุญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกทาน ทีม่าบําเพ็ญแลวในวนันี้ 
เปนมหากศุลใหญ เชนมีความนกึถึงพระพุทธเจาเปนอารมณนกึถึงพระพุทธรูปมีความเคารพ
พระพุทธรูป อยางนี้ที่พระพุทธเจาตรัสวาคนที่ไมเคยนบัถือเรามากอน ไมเคยยกมอืไหว ไมเคยใส
บาต ไมเคยฟงเทศน แตนึกชือ่ของตถาคตเฉยๆ อยางนี้ไปสวรรคนับเปนโกฏิ 

แตทวาบรรดาพุทะบริษัททั้งหลายวนันี้ มทีั้งความเหน็ทานดวย เคารพในทานดวย จะไป
สวรรคมากกวานั้น สําหรับคนที่มีความพอใจในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสัม



พุทธเจา คําวาพอใจในพระธรรมคําสั่งสอนในบรรดาทานพุทธบริษัทไมไดหมายความวา ชอบใจ
พระเทศนเสมอไป หรือไมใชชอบใจพระสวดเสมอไป คือชอบใจธรรมะอยางใดอยางหนึ่งทพีระ
เทศนมา หรือวาอานหนังสือมา ฃอบใจคําสอนสวนนั้นๆ แลวนําไปปฏิบัติตามแมแตอยางเดยีวก็
ใชได ถือวาเปนการเคารพพระธรรมอยางสูงสุด นี่เปนโชคใหญ เปนคนมีปญญาในชาติหนา 

รวมความวา กศุลและจรรยาสัมมาปฏิบัติ ที่บรรดาทานพุทธบริษัทสรางมานี่มีอานิสงสมาก
ถาจะวากันไปถาตายจากความเปนคน เราก็จะลงนรกไมได เพราะกุศลใหญ อยางนอยที่สุดก็เกดิ
เปนเทวดาบาง นางฟาบาง เปนพรหมบาง บางทานนิยมนพิพานอาจจะไปนิพพานก็ได 

แตวาวันนี้เปน วันสะเดาะเคราะห กจ็ะพดูกันถึงเรื่องการสะเดาะเคราะหสักหนอย เวลามัน
จะพอหรือไมพอก็ไมทราบ การสะเดาะเคราะหนี่มีสองอยางบรรดาทานพุทธบริษทัสะเดาะเคราะห
ในชาตินี ้กับสะเดาะเคราะหในชาติหนา คาํวาสะเดาะเคราะหในชาตินี ้ก็หมายความวา คนทีจ่ะมีคน
ที่มีอายุส้ันพลันตายเพราะบาปที่เปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งเขามาครอบงํา เปนปจจัยใหเราตองตาย
กอนอายุขยัอยางนี้สะเดาะเคราะหในชาตินี ้ คือวาถาทําแลวพอทําเสร็จ เคราะหที่จะตองตายในชาติ
ปจจุบันทันดวนก็เลิกกนัไปตองแกตาย สําหรับสะเดาะเคราะหใหชาตหินากห็มายความวา คนที่ถึง
อายุขัยแลวทําอยางไร แกอยางไรมันกไ็มหาย จําเปนทีจ่ะตองตาย แตวาการตายของทานจะไมไป
อบายภูมิ จะไปเกิดเปนเทวดา เปนนางฟาบนสวรรคบาง ไปเกิดเปนพรหมบาง ไปนิพพานบาง อยาง
นี้ช่ือวาเปนผูหมดเคราะหเด็ดขาด ทีนี้การสะเดาะเคราะห การสะเดาะเคราะหในชาติปจจุบันใครเคย
ทํามาบาง บางทีทานพุทธบริษัทอาจจะคดิวาการสะเดาะเคราะหในชาติปจจุบันนี้ พระพุทธเจาไม
เคยทานแตความจริงทานเคยทํา 

เร่ืองปรากฏวาใน พระธรรมบท ขุททกนิกาย เร่ืองมีอยูวา มีพราหมณสองคนผัวเมีย เมื่อ
แตงงานกนัแลวก็มีบุตรเล็กๆ กําลังตองอุม ยังตองอุมอยู ยังคลานไมไหว พราหมณสองผัวเมีย 
สําหรับพราหมณผัวก็มเีพื่อนพราหมณอยูคนหนึ่ง เขาเปนพราหมณเปนคณาจารยของพราหมณ มี
ความรูพิเศษมาก วันหนึ่งสองคนตายายก็ไปหาพราหมณคนนั้น เมื่อขณะที่ไปถึง ฝายมารดาก็อุมลูก
นอยไวพอก็ทราบ ลูกยังเล็กมากปลอยไมได ถึงเวลาพอกราบเสร็จก็รับลูกมา แมก็กราบขณะที่พอ
กราบกับแมกราบ ทั้งสองคนนี้พราหมณคนนั้นกก็ลาววา ทีฆายุโก ซ่ึงแปลวา ขอเขาทั้งสองจงเปนผู
มีอายุยืนยาวนาน พอพอกับแมกราบเสร็จก็ใหลูกกราบ จับมือใหลูกกราบพราหมณไมยอมพูด ทาน
พอซ่ึงเปนเพื่อนกัน ก็ถามวาเวลาผมกราบกด็ี ภรรยากราบก็ดีทานบอกวา ทีฆายุโก โหตุ เปนผูมีอายุ
ยืนยาวนาน แตวาพอลูกผมกราบทานนิ่งเพราะอะไร พราหมณก็บอกวา ถาฉันพูดไปมันก็เปนการ
โกหก เขาถามวาทําไมละ พราหมณบอกวาอีก 7 วนั ขางหนานี่ลูกของทานจะตาย ถาเรากลาว 
ทีฆายุโก โหตุ ในเมื่อ 7 วนัลูกตาย ฉันก็พูดโกหกฉันเลยไมพูด พราหมณผูเปนพอก็ถามวา ทานรูวา
ลูกผมจะตองตายเพราะเหตนุี ้ แตทานรูวิธีแกไหม พราหมณก็บอกวา ฉันรูเปนแตแครู แตแกไมได 
แตวาพระสมณโคดมนี้ทานรูดวย ทาแกไดดวย 



ทั้งสองคนตายยายกพ็ากนัไปหาพระพุทธเจา พราหมณแนะนําไป พอเขาไปถึงทีแรกพอ
กราบ พระพุทธเจากลาวคําวา ทีฆายุโก โหตุ เจาจงเปนผูมีอายุยืนยาวนานเหมือนกัน พอแมสงลูกให
พอกราบ ทานก็กลาวอยางนัน้ พอใหลูกกราบทานเฉยเหมือนพราหมณ พราหมณก็ถามพระพุทธเจา
ใหม พระพุทธเจาก็บอกวาลุกของเธอจะตายภายในเจด็วัน วนัที่เจด็จากวันนี้ไปตายแน เขาก็เลยถาม
วาจะมวีิธีแกไหม พระพุทธเจาบอกวิธีแกมี ถาตายแบบนี้วิธีแก ถาตายแบบหมดอายุขัยไมมวีิธีแก 
วิธีแกของคนที่ตายมีอายุขยัก็หมายความวา ใหคนทําใจใหเปนบุญเสีย ชวยใหเปนบญุ ตายจากความ
เปนคน ไปสวรรค ไปพรหมโลก ไปนพิพาน พนจากอบายภมูิ นีแ้กคนทีห่มดอายุขัย ฉะนัน้การ
สะเดาะเคราะหวันนี้กแ็กสองอยางเหมือนกัน 

ขอเลาเรื่องพราหมณตอไป พราหมณก็ถามองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแต
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ถาอยางนั้นวิธีแกไขจะทําอยางไร 

พระพุทธเจากบ็อกวา เจากลับไปบานไปทําโรงพิธีเขาไว และมีมนตพระสงฆใน
พระพุทธศาสนานี่ไปนั่งลอมเด็กแทนสายสิญจน สมัยนี้เขาใชสายสิญจนเขากลัวเปลอืงขาวพระมาก 
ฮึ ใชไหม อาจารยหงา เอาพระไปนั่งลอมเปลืองขาวเอาสายสิญจนไปลอมแทนใชไหม แตระวังใหดี
นะ สายสิญจนขาเมื่อไรก็เมือ่วันนัน้และ ฮึ พระสอเสียอีกรอบหนึ่ง เอาพระไปนั่งลอมรอบ ใหพระ
สวด พระปรติร เจ็ดวนัเจด็ศนิ แตมีพระเปลี่ยนกัน เวลานั้นพระลูกศษิยพระพุทธเจาทานมาก 

ก็ความก็มีอยูวา เด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแลวในระยะนั้นปรากฏวา มียักษอยูตนหนึ่งไดรับพร
จาก ทาวเวสสุวัน คาํวาพรคอืเปนคําสั่ง คําสั่งวา เด็กคนนี้เคยฆาสัตวตดัชีวิตมาในชาติกอน ทําบาป
มามากโทษปาณาติบาตมาก แตความจริงยายุขัยของเธอถาเปนอายุขยัมนั 120 ป แตวาบาปตัวนีก้ําลัง
เขาถึงสถิตเขามา เขามาลบลาง มันเปนเกณฑของบาปทีจ่ะเขามาทําลาย ขอใหยักษตนหนึ่งคือเทวดา
องคหนึ่งเขไปเอาชีวิตของเดก็คนนี้มาตามเวลาที่กําหนดไมใชเทวดากําหนดกฎของกรรมที่ทําไว 
ฉะนั้นเทวดาแกก็มาจอง ทานสั่งใหเอาวันที่เจ็ด ไมไดส่ังใหเอาวันที่หา ที่หก หรือทีส่าม ที่ส่ี ไมใช
อยางนั้น ที่เจ็ดจากวันนี้เปนตนไป จงเอาชีวิตเดก็คนนี้มา ทานเทวดาองคนัน้เมือ่ไดรับฟงแลวก็
ปฏิบัติตามคือ มาคอยอยูมาถงึคอยอยูถาวันที่เจ็ดเมื่อไรจะเอาเมื่อนั้น 

ก็เปนอันวา ตั้งแตวันที่หนึ่งเปนตนไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใหพระไปนั่ง
ลอม แลวก็สวดพระปริตรเปลี่ยน ยกัษเขาไมไดเพราะนั่งลอม ตอมาเมื่อถึงวันที่เจ็ดจริงๆ องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสดจ็ลง พระพุทธเจาเสด็จ พรหมกับเทวดาก็ตองมาหมด ยักษจะมีสภาพ
เหมือนกับพลทหาร ก็ตองไปอยูไกลสิบขอบจักรวาลเขาไมถึง พระพทุธเจานั่งอยูตัง้แตเชาวนัที่เจด็ 
ถึงรุงวันที่แปด พอถึงวันทีแ่ปดยกัษก็หมดอํานาจหมดคําสั่ง ออกนอกเหนือคําสั่งไมไดกเ็ปนอันวา
เด็กคนนั้นไมตาย ตอมาก็บวชเปนเณร และก็บวชเปนพระมีนามวา อายุวัฒนกุมาร ใหนามใหมตั้ง
ช่ือใหมวา กุมารที่อายุยืนยาวนาน ทานเลยตองมีอายุไปถงึ 120 ป จึงตาย 

นี่การสะเดาะเคราะหวนันี้กเ็หมือนกนั บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหากวาทาน
ทั้งหลายจะตองมีเคราะหกรรม ในระหวางชีวิตตองตายกอนอายุขัยเราทํากันได วันนี้สามารถทําได 



แตถาบังเอิญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะหมดอายุขัยจริงๆ คําวาสิ้นอายุของบุญเกา วา
ตองเกิดอายุเทานั้นเทานี้ จึงจะตองตายถาวาหมดอายุจริงๆ ก็ตองตอกันไปเพื่อชาตใิหม หมายความ
วา ทานตายไปแลวจากความเปนคน เปนคนอยางต่ํากไ็ปเกิดเปนเทวดาบาง นางฟาก็บาง และเปน
พรหมบาง ถาใครจิตใจนิยมพระนิพพานกไ็ปนิพพานได 

ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีสาวกคือลูกศิษย
พระพุทธเจาองคหนึ่งมีนามวา ธัมมิกอุบาสก เปนชาวบานอยางญาติโยมพุทธบริษัทอยางนี้ มีความ
เคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ ก็เรียกวาเปนคนที่ประกอบไปดวยธรรม 

อยางทานทั้งหลายที่มาวันนีท้ั้งหมดก็ถือวาเปน ธัมมิกอุบาสก บาง ธัมมิกอุบาสิกา บาง คือ
ขึ้นชื่อวาเปนผูชายที่ประกอบไปดวยธรรม เปนผูชายหญงิที่ประกอบไปดวยธรรมเหมือนกนัใน
กาลครั้งนั้นปรากฏวา ธัมมิกอุบาสก จะสิ้นอายุขัยจะตองตาย ฉะนั้น ธัมมิกอุบาสก ก็คิดวาถาเราตาย
คราวนี้ ก็ไมควรจะไปอบายภูมิก็คิดในใจวากอนจะตายขอฟงธรรมดีกวา ก็จึงไปนิมนตพระมาจาก
สํานักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระก็มาสวดบังเอิญพระพทุธเจาสงพระดีมาทั้งหมดคอื 
ไมมีใครไดทพิจักขุญาณ เลย (อาจารยหงา นะ ถามใีครไดทิพจกัขุญาณมาก็จะไมเปนเรื่องสงสัย) 
พอถึงบานก็ตัง้ใจจะสวดพระปริตร พอเร่ิมตั้งนโม พอเรื่มตั้งนโมก็ปรากฏวา มีเทวดาหกชัน้คือ 

1. ช้ันจาตุมหาราช 
2. ช้ันดาวดึงส 
3. ช้ันยามา 
4. ช้ันดุสิต 
5. ช้ันนิมมานรด ี
6. ปรนิมมิตวสวตัดี 
เทวดาทั้งหมดมาเต็มจักรวาล แตละชัน้ตางๆ เอารถทิพยฒืารอรับในเมือ่พระยังไมสวดแกก็

ไมพดู เทวดาแครอรับเฉยๆ เห็นเต็มฟาเต็มจักรวาลแพรวพราวสวยเปนระยับ แตทวาพอพระเริ่ม
สวดบุญเริ่มเกดิ เกดิใหมอีกครั้งหนึ่งบุญเตม็ เทวดาก็ตางชวนบอกทานครับ ผมอยู ขัน้จาตุมหาราช 
ขึ้นรถผม ชั้นดาวดึวงส กบ็อกวาผมอยู ชั้นดาวดงึส ขึ้นรถผม อยางนี้เปนตน เสียงเทวดา เสียง
นางฟาตางคนตางขวนทั้ง 6 ช้ัน 

ในเมื่อเทวดากบันางฟาเต็มจกัรวาล เสียงมนัดังขนาดไหน เสียงก็ดังแซดออกไปเปนเหตใุห 
ธัมมิกอุบาสก ไมไดยนิเสียงพระสวด พระสวดใกลๆ ไมไดยนิเสียงไดยนิแตเสยีงเทวดาทานจึงได
โบกมือใหเทวดาหยดุกอน บอกวาหยุดกอน หยุดกอน ชากอน ชากอน หยดุกอน พระมองเห็นก็
แปลกใจวา เอะ ตองการใหเรามาสวดเมือ่เราเริ่มสวด ทานก็ตองกานใหหยดุ พระก็หยุด พอพระ
หยุดแลวก็ไมเห็นทานวาอะไรตอไปอีก พระก็นกึในใจวา เมื่อตองการใหเรามาสวดใหฟงเรากม็า
สวด แตทวาเวลานี้ผูตองการฟงสวดไมมคีวามตองการจะฟง การอยูของเราไมเปนประโยชนเราก็
กลับดีกวา ตางคนตางพากันกลับ 



เมื่อพระกลับออกไปแลว บรรดาลูกหญิงลูกชายก็เกิดความเสียใจวา พอของเรามีความ
เคารพในพระพุทธศาสนาเปนคนมีทานในการใหเปนปกติ รักษาศลีมาปกติ ไปฟงเทศนจาก
พระพุทธเจาเปนปกติ ปฏิบัติธรรมเปนปกติ เปนคนดีอยูมาก และก็แกจะตายขนาดนี้ ปวยไขไม
สบายใกลจะตาย กลับเปนคนเพอฝนไรสติก็รองไห  

ทานธัมมิกอุบาสก เห็นลูกสาวลูกชายรองไหก็ถามวารองทําไม ลูกสาวลูกชายก็บอกวา คุณ
พอเพอไปนี้ถาตายจะลําบาก ทานก็บอกวาทานไมไดเพอ ทานพูดถึงเทวดา นางฟาลูกก็มองไมเห็น 
ลูกๆ ก็บอกวาเทวดานางฟาไมมีนะพอนะมีแตอากาศเปลาๆ พอก็ยืนยันวามี ในทีสุ่ดทานก็บอกวา 
สวรรคทั้ง 6 ช้ันมี ชัน้จาตมุหาราช ชั้นดาวดงึส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมีต
วสวัตตี ทั้ง 6 ช้ันนี้ เทวดาชัน้ไหนสบายทีสุ่ด และดีที่สุด และมีความสขุที่สุดบรรดาลูกทั้งหลายของ
เขาก็มีความรู เคารพในพระพุทธเจาเหมือนกัน เขาก็มีความรูเขาก็บอกวาเทวดา ชั้นดุสิต มีความสุข
ที่สุด พอก็เลยบอกวาถาอยางนั้นเจาจงนําพวงมาลัยมาใสใหพอพวงหนึ่ง เมื่อนํามาใหทานแลว ทาน
ก็บอกวา พอจะโยนพวงมาลัยนี้ใหคลองงอนรถ ชั้นดุสติ ทานธัมมิกอุบาสก ก็โยนไปตามนั้น ไอ
พวงมาลับก็ไปคลอง งอนรถชั้นดุสติ มันก็ลอยในอากาศ ลูกก็เห็นแตพวงมาลัยในอากาศไมเหน็รถ
ทิพย ทานก็เลยบอกวาที่พวงมาลัยคางอยูนัน้ไมใชคางในอากาศของหนกัคางอยูบนอากาศไมได มนั
ตองหลนลงมา แตนี้ไปคางที่งอนรถทิพย ชั้นดุสติ ในทีสุ่ดทานก็ลาลูกลาหลาน ทานก็ตาย เกิดที่ ชั้น
ดุสิต 

นี่แหละ บรรดาทานพุทธบริษทั การสะเดาะเคราะหของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็
เปนการสะเดาะเคราะหกันสองอยาง เพราะเคราะหไมเสมอกันบุคคลทั้งหลายซ่ึงมานัง่ที่นี้ มีบุญมี
บารมีไมเสมอกัน มีกรรมไมเสมอกัน รับและลดหลั่นตางกันบาง ถาบังเอิญมีบุคคลใดจะมีอายุส้ัน
พลันตาย นั้นก็หมายความวาทานทานอาจจะตองตายกอนอายุขัย สมมติวาอายุขยัเขากําหนดมา 60 
ป แตทาน 20 ปบาง 30 ปบาง จะตองตายอยางนี้ การสะเดาะเคราะหวันนี้ทําอยางนี้ไดเปนผล
ตามนั้น คือตายตามอายุขยั ไมตองตายตามอายุที่เขามาตัดรอน แตถาบุคคลใดถามีอายุขัยจําเปน
จะตองตาย หมดอายุ หมดบุญบารมี แตการบําเพ็ญกศุลของทานทั้งหลายในครั้งนี้ก็จะเปนปจจยั 
ตายจากความเปนคนอยางนอยไปสวรรค อยางกลางไปพรหมโลก อยางสูงสุดไปนิพพาน ในเมื่อ
เวลามันยังเหลอือยูอีก 5 นาที ก็ขอพูดตอไป เสียงกแ็ยโยมวันนี้ไมคอยสบายมาก ก็เปนอันวาบญุ
ของทานทั้งหลายที่ทําแลวในวันนี้คือ 

1.   พุทธบูชา ทานบูชาพระพุทธเจาดวยความเคารพ การบูชาพุทธเจาตามที่กลาวแลวใน
ตอนตนตามทีก่ลาวถึง อทินนปุพพพราหมณ ที่ ถามพระพุทธเจาวาคนที่ไมเคยยกมือไหวทาน ไม
เคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน แตวาเวลากอนจะตายนึกถึงชื่อทานตายไปเกดิบนสวรรคมไีหม 
พระพุทธเจาบอกวามีนับเปนโกฏิที่ทานจึงเรียก มัฏฐกุณฑลี มาเปนเครื่องยืนยัน แสดงวาบุญที่ 1 
ของบรรดาทานทั้งหลายที่ทาํแลวในวนันี้ ทานไดแลวในเบื้องตน คือเคารพในพระพทุธเจา 



ประการที่  2  เคารพในพระธรรม การทําบุญดวยปจจยัที่ดี ถวายเปนสังฆทานก็ดี ถวายเปน
ภัตตาหารพระก็ดี ถวายของพระก็ด ี อยางนี้ถือวาเชื่อในพระธรรม เราจะมีความรูสึกวา การถวาย
ของแกพระ ถวายอาหารแกพระจะเปนบญุ เปนกุศลได ก็เพราะอาศยัฟงธรรมเปนการเคารพในพระ
ธรรม นี่ประการที่ 2 ทานก็ทาํไดเหมือน ธัมมิกอุบาสก แลว 

ประการที่  3  บรรดาญาตโิยมพุทธบริษทัผูเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทปีแกว ก็มี
ความเคารพในพระสงฆ ถาไมมีความเคารพในพระสงฆจริง ก็ไมมาจากแดนไกล ไมมีใครมาวัด ไม
มีใครมาทําบุญ คนที่มาทําบุญก็ดี มาวัดก็ดีอยางนี้เปนความเคารพในพระสงฆ กร็วมความวา ไตร
สรณคมนทั้ง 3 ประการ คือ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทานทําแลว ถาคนมีบูชาทั้ง 3 ประการ
อยางนี้มีประจาํใจ ตายแลวลงอบายภูมิไมได นั่นกห็มายความวา พระจะขวางทางไมใหลงนรก 
บังเอิญกรรมบางอยาง ที่ทานทําเปนบาปมาแลวในกาลกอนมันจะนําลงนรกนั้น มนัจะถูกพระขวาง 
คําวาพระขวางทําอยางไรนั้น ก็หมายความวา เวลาทีก่อนทานจะตาย กอนที่บาปจะเขามาสิงใจทาน 
ทานจะไดเห็นภาพพระ เหน็ภาพพระมาลอยขางหนา จะเปนพระพทุธรูปบาง บางทีก็เปนพุทธรูป 
บางทีก็เปนรูปพระสงฆ บางทีก็เปนสวนที่เปนบุญที่เปนกศุล บางทีก็เปนเทวดาเปนนางฟาหากวาใจ
เปนกุศลในเวลานั้น บรรดาทานพุทธศาสนิกชนจะตายลงนรกไมได 

เหลือเวลาอีก 5 นาทีก็จะขอเลาเรื่องปจจัยใหฟงสักเรื่องหนึ่ง อาตมามีเพื่อนอยูคนหนึ่งบวช
พรอมกัน แตวาเขาบวชไดพรรษาเดียวเขาก็สึก สึกแลวก็ไปแตงงาน เมื่อแตงงานแลวในกาลสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เขาตองถูกเกณฑไปที่ เพชรบูรณ ก็สรางสาถนที่ของทหารแลวก็เปนโรคไข
ใหญมาจากทีน่ั้น กลับมาถงึบานก็เลยเปนโรคปอดอักเสบถึงเปนวณัโรค เขาอยูใกลวัด บางนมโค 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลานั้นอาตมาเปนเจาอาวาสอยูที่นั้นในเมื่อเขาปวยหนัก
อาตมาก็ไมอยูไปเทศน เวลานั้นเทศนเดือนกวาถึงกลับวดั 

ขณะที่กลับมาถึงวัดก็มีคนสงขาวมาบอกวา จวน เขาชือ่ จวน จวน เพื่อนของทานเมื่อ
บวชนะเวลานีป้วยหนักมาก พูดไมมีเสียงแลว บานเขาอยูขางวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีก 5 องคไป
เยี่ยม พอไปถงึก็ไปนั่งใกลๆ ก็ถามวา จวน จําฉันไดไหม เขาก็พูดแผวเบามากกวา จําไดครับ เขาจะ
ยกมือไหว แตก็ไหวไมไหวแสดงถึงความเคารพ ฉันกเ็ลยถาม ฉันนกึในใจวาคนทีจ่ะตายถาจะไป
นรกมันตองเหน็กองไฟ ถาจะไป สวรรคตองเห็นพระ หรือเห็นสิ่งที่เราทําบุญตามแบบฉบับ ก็ถาม
วา จวน เวลานี้เธอเห็นอะไร เขาตอบเห็นไฟครับ เสร็จ ฉันบอกเสร็จนะ เห็นกองไฟ ถามวากองได
ไหม บอกกองโตครับ ตั้งอยูใกลหรืออยูไกล บอกอยูไมไกลครับ ใกลๆ นี่แหละครับ 

ก็นึกในใจวาถาเห็นกองไฟอยางนี้ มันลงนรกกันแน และพวกนี้จะไมผานสํานักพระยายม 
ไมมีการสอบสวน ลงดิ่งเลยบาปหนกัมาก จึงถามภรรยาเขาวามีสตางคไหม ถามีสตางคฉันขอสัก
หนอย เขาบอกมี 20 บาท บอกเออ 20 บาทก็เอาขอนําเงนิ 20 บาทนี้ ชําระหนี้สงฆเชนเคย เอาของ
สงฆมาจากวัดที่มีพระก็ดวีัดที่ไมมีพระกด็ ี นํามาดวยการรูเทาไมถึงการณก็ดี หรือดวยเจตนาก็ตาม 
ขอชําระหนี้สงฆดวยเงิน 20 บาท แกก็พยักหนา อาตมาก็ถามวาพระเห็นชอบดวยไหม ถาพระ



เห็นชอบดวยกส็าธุพรอมกัน พระก็สาธุ ทีหลังก็ถามใหม ถามวา จวน เวลานี้กองไฟยังมีไหม เขา
บอกไมมีแลวครับ ถามวามีอะไร เหน็พระนะประธานในโบสถมาลอยอยูขางหนา ก็เลยนั่งยิ้มดใีจ 
เอาเสียเราแยง พระยายม นะ เรียกวาแยง พระยายม เสียอีกคนหนึ่งแลว บอกวา จวน ตอนี้ไปภาวนา
วา พุทโธ นะ (เทปหมด) 



พระธรรมเทศนา เร่ือง อานสิงสของบุญ 
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2533 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณนิันตีต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา อานิสงสของปุญญาภิคาถา เพื่อเปน

เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกนัมาบําเพญ็
กุศลประจําปกษในวันนี้ การทําบุญของบรรดาทานพทุธบริษัททั้งหลาย ความตองการก็มีอยูวา 
ตองการความพนทุกขความพนของบรรดาพุทธบริษัทจริงๆ มี 3 ช้ัน ดวยกันคือ 

1.   สวรรค 
2.   สวรรค 
3.   นิพพาน 
และเวลานี้ ถาบรรดาทานพทุธบริษัททานใดมีความปรารถนานิพพานไวเปนเบื้องหนา แม

จะตายจากความเปนคน เปนเทวดาก็ตาม เปนพรหมก็ตาม มีหวังพระนิพพานอยางยิ่ง ทั้งนีก้็
เพราะวาในศาสนานี้ยังมอีงคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกองคหนึ่ง มีนามวา พระศรีอารียเมตต
รัย จะตรัสไมนานนกั สมมติวาบรรดาทานพุทธบริษทัเกิดบนสวรรค ชั้นดาวดงึสเทวโลก บน 
ดาวดงึส นี้เขามีเวลาอยู 1000 ปทิพย แตวาทานจะอยูเพยีง 300 ปทิพย ก็พบ พระศรอีาริย แลว เมือ่
พบองคสมเด็จพระประทีปแกว ฟงเทศนเพียงครั้งที่ 2 เทวดานางฟาพวกนั้นกจ็ะเปนพระอรหันต 
ตอไปเปนอันวา ขณะใดที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆ พระองค 
ขณะที่พระองคเทศนจบเทวดากับนางฟาพรหมเปนพระอริยเจามากกวามนุษย 

ในการบําเพ็ญกุศลของบรรดาพุทธบริษัทวนันี้มีอะไรบางที่เปนบุญเปนกุศลในอันดับแรก 
บรรดาทานพทุธศาสนิกชน ตั้งใจจะมาบาํเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในวดั คํา
วาวดัก็มีทั้งพระพุทธรูป มีทั้งพระธรรม มีทั้งพระสงฆการนึกถึงวดัก็คอืวานึกถึง 3 อยางคือ 1.   นกึ
ถึงพระพุทธเจาดวย นึกถึงพระธรรมดวย นึกถึงพระอริยสงฆดวย การนึกถึงพระพุทธเจาเปน พุทธา
นุสสติกรรมฐาน การนึกถึงพระธรรมคําที่พระสวด หรือคําทีพระเทศน เปน ธัมมานสุสติกรรมฐาน 
การนึกถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติกรรมฐาน กรรมฐานทั้ง 3 อยางนี้ถาบรรดาพุทธบริษัททานใด
ตองการมีความมั่นคงอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะเปน พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจาก็ดี เปน ธัม
มานุสสิต นึกถึงพระสงฆ เปน สังฆานุสสติ นกึถึงพระสงฆก็ดี โดยเฉพาะไว กําลังใจมีความมัน่คง
ตรงตอพระพทุธเจา หรือพระธรรม หรือพระสงฆองคใดองคหนึ่งโดยเฉพาะ อยางนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายตายแลวลงนรกไมได อยางนอยที่สุดก็ตองไปสวรรค 



นอกจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งใจไววา มาถึงวัดเราจะรับ ศีล 5 ก็ดี ขึน้ชื่อวา
ศีล อานิสงสของศีล ก็มีอยูวาการที่พระพุทธเจาตรัสไวตอนทายวา สีเลนะ สุคิตง ยนัติ ศีลเปนปจจยั
ใหเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัทปทา ศีลเปนปจจยัใหเราเกิดไปชาตหินา มีทิพยสมบัติมาก สีเลนะ 
นิพพุตงิ ยนัต ิ ศีเปนปจจยัใหเขาพระนิพพานไดโดยงาย รวมความวา กําลังใจขัน้ที่ 2 ของบรรดา
ทานพุทธบริษทัทําใหเกิดบนสวรรคก็ได เกดิบนพรหมโลกก็ได บนนิพพานก็ได 

ในขั้นที่ 3 บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจรับรสพุทธพจนเทศนาเปนคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันนี้เปนตัว ปญญา เปนปจจัยทําใหเขาถึงนิพพานโดยงาย
เชนเดยีวกัน 

สําหรับวันนี้ บรรดาทานพทุธบริษัททุกทาน จะขอนําเอาพระสูตร ที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งไม
เคยมีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม ในพระอริยสงฆมากอนแตวาพอใกลจะตายจิตใจนกึถึง
องคสมเด็จพระชินวรคือ พระพุทธเจาเพียงชั่วขณะเดยีว เขาตายจากความเปนคน เขาเกิดเปนเทวดา
บนสวรรค ชั้นดาวดงึสเทวโลก ตอมาขณะที่เปนเทวดาฟงเทศฯจากพระพุทธเจาจบเดียว เปน พระ
โสดาบัน เวลานี้ทานยังอยูบนสวรรค ชั้นดางดงึสเทวโลก 

เร่ืองนี้ความกม็ีอยูวา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสดจ็ประทับอับยัง้สําราญ
อิริยาบถปรากฏอยูใน พระเชตะวันมหาวิหาร เวลานั้นองคสมเด็จพระพิชิตมาร เสด็จมาโปรด
บรรดาทานพทุธบริษัทในทีต่างๆ ก็มีพราหมณคณะหนึ่งซึ่งเขาเปนพราหมณความจริงพราหมณที่
นับถือพระพุทธเจาก็มีมาก พระที่บรรลุอรหันตทั้งหลายที่พราหมณนะมีมาก แตวาพราหมณกกนี้ 
เขาเปนครูพราหมณเขาเปนคณาจารยสอนความรูของพราหมณ กเ็ลยไมนับถือพระพทุธเจา เขาถือ
วาเขากห็นึ่งในศาสนาเชนเดียวกัน 

ฉะนั้นพราหมณตระกูลนีเ้มือ่เห็นองคสมเด็จพระภควนัตบรมศาสดาก็ดี พระสงฆกด็ ีเขาไม
เคยยกมือไหว เขาไมเคยใสบาตร เขาไมเคยฟงเทศน เพราะศาสนาของเขาก็มี และพราหมณผูนี้มี
นามวา อทินนปุพพกพราหมณ แปลเปนใจความวา พราหมณผูไมเคยใหอะไรใครมาในกาลกอน 
คือคําวาทานนะเขาไมเคยให เขาก็สอนลูก สอนหลาน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกัน แมแตทานก็ไมเคยให 
แตวาทานพราหมณผูนี้มีลูกชายอยูคนเดียว เปนมหาเศรษฐีดวย 

ตอมาลูกชายเกิดอาการปวยขึ้นมา แกจะไปหาหมอมารักษาเกรงวาจะเสียวตางคมาก คา
หมอก็จะเสียคายาก็จะเสีย จะซื้อยามาจากตลาดในรานคาของหมอรักษา ก็เกรงวาจะเสียสตางคมาก 
เสียดายทรัพย จึงไดถามหมอ หมอก็ไดบอกวายากลางบานคนเปนโรคผอมเหลืองมารักษาเองเกบ็
สมุนไพรมารักษาเอง ในไมชาลูกชายกต็าย แตวากอนที่ลูกชายจะตาย ในขณะที่ลูกเจ็บหนัก 
พราหมณมีความรูสึกวา เราเปนคนร่ํารวยเปนมหาเศรษฐ ี เวลานี้ลูกชายอยูในหอง มีความสวยสด
งดงามมาก เครื่องประดับประดามาก ดีไมดีพวกญาติทัง้หลายทราบวาลูกชายเราปวย ถาเขามาเยีย่ม
ลูกชายของเรา เห็นของที่มีคามาก เขาขอเราก็จําจะตองให ก็เกดิเสียดายขึ้นมา เลยยกลูกชายมานอน
ที่ระเบียบหนาบานออกนอกหอง 



ลูกชายก็มีความรูสึกวา เวลานี้พอก็ดี แมกด็ี ไมใชที่พึ่งของเรา เราปวยหนักจะหาหมอมา
รักษาพอกับแมจะเสียดายเงนิ จะซื้อยาจากรานหมอมาพอกับแมก็ยังเสียดายเงนิ เรานอนในหองดีๆ 
เวลานี้เราปวยหนัก เอาเรามานอนไวที่ระเบียงบาน ไมมอีะไรแวดลอม ก็มีความรูสึกวา พอก็ดี แมก็
ดี ทรัพยสมบตัิก็ดี ไมใชที่พึง่ของเราเวลานี้ เราปวยหนกั เราไมมีที่พึง่ เคยไดยินขาวเขาเลาลือกันวา 
สมเด็จพระสมณโคดม เปนพระใจดีมาก สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาสงเคราะหไมเลือกวาผูใด เขาจงึ
คิดในใจวา ขอเวลานี้พระองคสมเด็จพระจอมไตรคือพระสมณโคดม มาชวยโปรดให
ขาพระพุทธเจาหายจากโรคภัยไขเจ็บดวยเถิด 

เวลานั้น กเ็ปนเวลาที่องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปบณิฑบาต
พอดีกับ พระอานนท พอถึงบานนั้นก็ทรงเปลงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ เกิดเปนแสงสวาง
ปรากฏขางหนาของเธอ ความจริงนะ มัฏฐกุณฑลี เธอหันหนาเขาขางฝา พอเห็นแสงแปลก
ประหลาดกเ็หลียวหนาไปดูเห็นพระพุทธเจาขา ก็นึกในใจวา ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา โปรดสงเคราะหใหขาพเจาหายจากโรคเดี๋ยวนี้เถิด ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจามารักษาให
หายจากโรค แตความจริงเขาไมไดหาย คนมันถาจะตายเสียอยางหนึ่งทําอยางไรก็ตาย พระพุทธเจา
เองก็ยังนพิพานเมื่อหมดอายขุัย แตวาพระพุทธเจาก็ชวยเขาได คือในขณะทีพ่ระพทุธเจาผานไป
ประเดี๋ยวเดียวเขาก็ตาย ตายทั้งๆ ที่จิตใจนึกถึงพระพุทธเจาอยู อาศยับารมีขององคสมเด็จพระบรม
ครูและบุญที่เขานึกถึง ที่เรียกวา พุทานุสสต ิ

อยางนี้เขาเรยีกวา พุทธานสุสติ นกึถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ ตายจากความเปนคนก็ไป
เกิดเปนเทวดาบนสวรรค ช้ันดางดึงสเทวโลก มีวิมานทองคําเปนที่อยูมนีางฟา 1000 เปนบริวาร 

ตามธรรมดาเทวดากด็ี นางฟาก็ดี พรหมกด็ี ทุกทานมีสภาพเหมือนกนัอยูอยางหนึ่ง เมื่อตาย
จากความเปนคนปบไปเกดิในวิมานมวีิมานเปนที่อยู มบีริวารเพื่อนทพิยมีความสุข ก็มักจะนึกยอน
ถอยหลังวา เดมิทีเราเกิดเปนมนุษย เราทําอะไรจึงไดสมบัติขชนาดนี้ มัฏฐกุณฑลี ก็เชนเดียวกนั กม็ี
ความรูสึกวาเวลานี้ เรามีวิมานเปนทิพย เรามีกายเปนทิพย เรามีนางฟาเปนบริวารเปนทิพยตั้ง 1000 
องค ทุกอยางเปนทิพยหมดมีความสุขหมด เพราะอาศยับุญอะไรเปนเหตุ ก็ทราบวาเพราะอาศํยนกึ
ถึงองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คือพระพุทธเจาใหชวยรักษาโรคใหหาย แตกาลเวลาชีวิตของเรา
เขามาถึง โรคไมสามารถจะหายได และแลวเราก็ตาย เราตายจากความเปนคนมาเปนเทวดามี
ความสุขมากกวามาก เขาก็คิดยอนถอยหลังไปถึงพอของเขาดวยวา เวลานี้พอกับแมมคีวามสุขดีหรือ
เปลา ก็ทราบวา เวลานี้ทานผูเปนพอขี้เหนียวแสนขี้เหนียว เวลาลูกปวยเสยีดายเงนิมากกวาเสียดาย
ชีวิตของลูกคือเปนมหาเศรษฐี เวลานี้มายนืที่ปากหลุมฝงศพ มายนืพรรณนารองไหขอใหลูกกลับมา
ใหม เพราะมลูีกคนเดียว ทานจึงมีความรูสึกวา พอของเราเปนคนพาล คําวาพาลนะ เขาแปลวา โง 
พอของเราเปนคนโงเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ไมมีความ
เคารพถือตัววาเปนคนมีธรรมะ แตความจริงธรรมะของพอเปนธรรมะที่ผิดไมใชถูก ไมสามารถจะ
ชวยใหพนทุกขได จึงตั้งใจจะไปสงเคราะหพอใหมีความสุข 



เธอจึงแปลงตัวเองใหเหมือนรางเดิม มายนืรองไหใกลๆ กับพอ พอทานพอเหน็เขาก็นึกวา
เด็กหนุมคนนีม้ีรูปรางคลายๆ ลูกของเรา ถาเราไดไวแทนลูกก็จะดีจะมีความสุขขึ้น จึงหันเขาไปถาม
วา พอหนุม ดกูร บุรุษเจริญ เธอรองไหอยากไดอะไร พอหนุมก็ถามวา คุณลุงรองไหอยากไดอะไร 
คุณลุงก็เลยบอกวาเวลานี้ลูกชายของฉันตาย รูปรางคลายๆ เธอรุนราวคราวเดยีวกัน เขาตายศพเขาฝง
อยูที่นี้ ลุงตองการใหเขากลับมาเกิดใหม เปนลูกใหม เพราะมีลูกชายคนเดยีวและก็เธอละรองไห
เพราะอะไร เธอก็ตอบวา ผมมีรถทองคําอยูคันหนึ่ง สวยงามมาก แตวาเวลานีไ้มมลีออยากจะไดลอ
รถ ทานลุงก็ถามวา เขานึกในใจวา ถาไดเด็กคนนีไ้วแทนลูกของเรา ความสุขจะมีขึน้ จึงถามวา เจา
ตองการอะไร ตองการลอทองคําหรือตองการลอแกวมณี ลุงจะหาให 

มัฏฐกุณฑลี ก็คิดพอของเรา เมื่อเรามีชีวติอยู แมแตคายากย็ังขี้เหนยีวไมอยากจะเสีย คา
หมอก็ไมอยากจะจาย กลัวเสียเงินมาก เวลานี้เราตายแลวแปลงกายมาคลายรูปเดิม กลับจะใหลอรถ
เปนแกวมณี หรือเปนทองคาํ เธอจึงแกลงบอกวา คุณลุงครับ รถของผลนะสวยมาก แกวมณกี็ดี 
ทองคําก็ดี นี้เปนลอรถไมสมควรแกลอรถของผม ลุงก็ถามวา อะไรละที่พอสมควรแกรถของเธอ 
เธอก็ตอบวา ผมอยากไดดวงจันทรเปนลอขางหนึ่ง กับดวงอาทิตยเปนลอขางหนึ่งถาได 2 อยางนี้ 
จะเปนทีพ่อใจของผม 

ทานมหาเศรษฐีก็คิดวา เดก็คนนี้บา จึงบอกวา เจาบา ใครเขาจะตองการดวงจันทรกับดวง
อาทิตยมาทําเปนลอรถได ดวงจันทรกับดวงอาทิตยเกินวิสัยที่คนจะนาํมาใชได มัฏฐกุณฑลี ก็ถามวา 
ผมตองการสิ่งที่ผมมองเห็น คือ ดวงจันทรกับดวงอาทติย แตเวลานีคุ้ณลุงตองการลูกชายที่ตายไป
แลว คุณลุงทราบหรือวาลูกชายอยูที่ไหน พราหมณก็ตอบวาฉันไมทราบ เธอถามวาคนที่ตองการสิ่ง
ที่มองเห็นกับคนที่ตองการสิ่งที่มองไมเหน็ ใครจะบามากกวากัน 

ก็รวมความวา ลุงเสียทา เธอจึงแสดงความเปนจริงวา ผมก็คือลูกชายเวลานี้เกดิเปนเทวดามี
นามวา มัฏฐกณุฑลีเทพบุตร มีวิมานทองคาํเปนที่อยู มีนางฟา 1000 เปนบริวาร มีรางกายเปนทิพย 
ที่มาที่นี่ก็ตองการจะมาแนะนําพอกับแมใหรูจักการทําบญุ พราหมณก็ถามวา เจาไปเกิดเปนเทวดา
เพราะอาศัยบญุอะไร เธอก็ตอบวา อาศัยวิชาความรูของพราหมณนี่ไมเกิดผล ที่ไดเปนเทวดาจริงๆ 
เพราะอาศัยบารมีขององคสมเด็จพระทศพล คือพระพทุธเจา เพราะกอนทีจ่ะตายเพราะนึกถึง
พระพุทธเจา ก็คือ พระสมณโคดมใหมาชวยรักษาโรคใหหายแตความจริงรางกายมนัจะตาย มนัจะ
หายไมได แตวา ตายจากความเปนมนษุยเกิดเปนเทวดา เพราะอานิสงสนึกถึงองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเดยีงแคช่ัวขณะเดียว 

ถาอยางนั้นกด็ ีขอพอขอแมก็ดี ทุกคนในบานนับตั้งแตบดันี้เปนตนไปจงมีความเลื่อมใสใน
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือ พระพุทธเจา โดยเฉพาะพระสมณโคดม และจงรูจักการให
ทาน รูจักการยกมือไหว รูจกัการรักษาศีลรูจักการฟงเทศน ตอไปเบื้องหนาจะมีความสุข เมื่อเธอพูด
อยางนี้แลว เธอก็แสดงตนเปนเทวดาสวยงามมาก และกล็งหายไปในอากาศ 



ทานพราหมณฟงแลวกเ็กิดความดีใจ โอหนอ พระสมณโคดมมีคุณใหญเรานี้มีความโงมาก 
ฉะนั้นวันนีจ้ะเลี้ยงอาหารพระผูมีพระภาคเจาพรอมไปดวยพระสงฆทั้งหมด เวลานั้นพระสงฆ
บริวารมี 500 องคเศษ จึงไดกลับไปบานบอกกับแมบานวา วนันี้ทําอาหารมาก ๆหงุขาวมากๆ ทํา
แกงมากๆ ทําขนมมากๆ  ฉันจะเลีย้งพระสมณโคดม พรอมไปดวยสาวกทั้งหมดประมาณ 500 องค 
และก็จะนิมนตพระสมณโคดมเทศน พราหมณก็เลาเรื่องความเปนมาใหทราบ 

ดังนั้นเมื่อพราหมณส่ังภรรยาแลว ก็เดนิทางไปจะไปเฝาองคสมเด็จพระจอมไตร คือ 
พระพุทธเจา เวลานั้นคนที่ฟงขาวก็เกิดแตกเปนสองพวก พวกที่เปนพราหมณจริงๆ  ไมเคยเคารพ
พระพุทธเจา เขาก็มีความรูสึกวา วันนี้เราอยากจะดูพราหมณผูนี้ไปย่ํายีพระสมณโคดม และพวกที่
นับถือพระพุทธเจาก็คิดในใจวา วันนี้จะดูลีลาพระสมณโคดม คือพระพุทธเจาทรมานพราหมณผูนี ้
คนที่ไปก็ไปกนัมาก พวกฟงขาวก็ปนเปนสองพวกดวยกัน เมื่อเขาไปถึงแลวพราหมณแทนที่จะนั่ง
ยกมือไหวเขาก็ไมทํา เขายนืเฉยๆ แลวกก็ลาววาจาเรียกชื่อพระพุทธเจา สมัยนั้นการเรียกชื่อกันเขา
ถือเปนการไมเคารพ แตวาพระพุทธเจากไ็มทรงถือ เขาถามวาพระสมณโคดม คนที่นึกถึงชื่อทาน
อยางเดยีวไมเคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน ตายจากความเปนคนเปนเทวดามีไหม 
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา พราหมณะ ดูกร พรามหรคนนี้นกึถึงชื่อตถาคตอยาง
เดียว ไมเคยยกมือไหว ไมเคยฟงเทศน ไมเคยใสบาตรตายแลวไปเกดิบนสวรรคไมใชนับรอยนบั
พัน นับเปนโกฏิ 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็โปรดเรียก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ให มัฏฐกุณฑ
ลีเทพบุตร มาพรอมดวยวิมาน วิมานของ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ก็ลอยมาใกล เมื่อต่ําลงมาใกลแลว
เธอก็ลงจากวมิานเขาไปกราบองคสมเด็จพระพิชิตมาร แสดงความเคารพ คนที่นั่งทุกคนมองเหน็
เหมือนกนัหมด เหน็เทวดาดวย เหน็วิมานของเทวดาดวย เห็นบรวิารของเทวดาดวย ก็เกดิความ
เล่ือมใสดังนั้นเมื่อเห็นเทวดามากราบองคสมเด็จพระจอมไตร ก็เกดิความเลื่อมใสมากขึ้นนึกวา 
พระพุทธเจานีด้ีกวาเทวดาแน สําหรับคนที่ไมเคยเลื่อมใสในพระองคนะแตคนที่มคีวามเลื่อมใสอยู
แลว ก็เกิดปตขิึ้นมาก 

เวลานั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ตั้งใจโปรดเฉพาะ 
มัฏฐกุณฑลีเทพบตุร ก็ทรงเทศนโปรดเมือ่เทศนจบ มักฐกุณฑลีเทพบุตร ก็เปน พระโสดาบัน 
สําหรับคนที่ฟงทั้งสองฝายนั้น ก็เปนพระโสดาบันกันตามๆ กัน ก็นี่เปนผลพลอยได หลังจากนัน้ 
พราหมณก็นิมนตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไปบานเลีย้งอาหารตามที่
เขาคิดไว 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การที่ทานทั้งหลายตั้งใจมาทําบุญกันวนันี ้ ถาจะ
เปรียบบุญบารมีที่ทานทํากันกับ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร บุญบารมีและกําลังใจทานดกีวา มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร มาก เพราะวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร นี้ ไมเคยเคารพพระพุทธศาสนามากอน ไมเคยเคารพ



พระพุทธเจาดวย ไมเคยเคารพพระธรรมดวย ไมเคยเคารพพระสงฆดวย เพราะตระกูลของเขาเปน
อยางนั้น 

แลวประการที่สอง ตัว มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ไมเคยใหทานในกาลกอนแตอาศัยทีเขามานึก
ถึงพระชินวรคอื พระพุทธเจาในเวลาปวยหนึก แตเขาก็ไมไดนึกถึงดวยความเคารพอยางที่บรรดา
ทานพุทธบริษทันึกอยูเวลานี ้ เอานึกถึงแตเพียงวาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาชวยเขาให
หายจากการปวย มันเปนความรูสึกเบามาก แมเปนความรูสึกที่เบามากก็จริงแต แตวาเขาตายจาก
ความเปนคนเขาก็เปนเทวดาได ในเมื่อคนที่นึกถึงพระพทุธเจาแลวยอมไมพนพระพทุธเจา เขาเรียก 
พุทธานุสสต ิ

บรรดาทนพุทธบริษํทก็เชนเดียวกัน มัฏฐกุณฑลีเทพบุคร ตายจากความเปนคนก็ไปเกดิเปน
เทวดาอาศยั พุทธานุสสต ิ เบื้องแรก ก็ไปพบพระพุทธเจาเปนครั้งที่สอง ฟงเทศนอีกจบเดยีวเปน 
พระโสดาบัน แลวเร่ืองเทวดาก็ด ีนางฟากด็ี พรหมกด็ี ทานเปน พระโสดาบัน มันนอยที่จะโงกลับลง
มาเกิดเปนมนษุย พวกเทวดา พวกนางฟา พวกพรหม มรีางกายเปนทพิย มีใจเปนทพิย มีตาเปนทพิย 
เขามองพวกเรา เขาเห็นทกุข ทุกอยาง เขาสามารถจะนึกถึงชาติตางๆ ที่เขาเคยเกดิเปนมนุษยได เปน
สัตวเขาก็นกึได วาการเกิดเปนสัตวมันลําบากแคไหน การเกิดเปนคนมันลําบากแคไหน การเกดิใน
อบายภูมิ เปนสัตวนรกมนัลําบากแคไหน แตวาทั้งนีต้องเปนเทวดานางฟาหรือพรหม ตั้งแตพระ
โสดาบันขึ้นไปนะ เพราะวาเทวดานางฟาหรือพรหม ถาไมไดพระโสดาบันมีความประมาท มีความ
เมามันในความเปนเทวดา เปนนางฟา เปนพรหม ไมบาํเพ็ญกุศลตอที่เรียกวา เทวดาพาล พรหมพาล 
แบบนี้มีเยอะ พาลแปลวา โง ไมบําเพ็ญบุญตอ 

สําหรับทานที่เปน พระโสดาบัน ยอมมีพระนิพพานเปนอารมณ คือคนที่ตองการเปน พระ
โสดาบัน และเมื่อเปน พระโสดาบัน แลว เขาคิดอยางอื่นไมมี เขาคิดอยางเดียววา เมื่อไรเราจะเขาถึง
นิพพาน มีพระนิพพานเปนอารมณ 

ฉะนั้นการบําเพ็ญกุศลตอยอมมีกับเทวดา นางฟา หรือพรหม ที่เปน พระโสดาบัน นี่ถาจะ
เทียบความดขีองบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลานีท้ําอะไรบาง กอนจะมาทานตั้งใจมาดวย
ความเคารพ อันนี้ดีกวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร แลว และคนที่จะมานีต้ั้งใจมาดวยด ี ถาไมเคารพใน
พระพุทะศาสนาทุกคนไมมทีี่มานี้มาดวยความเคารพดกีวาเขา 1 ประการที่ 2 เมื่อพบพระพุทธรูปกด็ี 
พบพระสงฆกด็ี ไหวดวยความเคารพ ไหวดวยความตั้งใจจริง นีก่็ดีกวาเขา ประการที่ 3 บรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานถวายภัตตาหารแดพระสงฆ เปน สังฆทาน อันนี้กด็กีวาเขาไมใหเลย 

และอีกประการหนึ่ง ทานทั้งหลายตั้งใจ สมาทานศีล อันนี้ก็ดกีวาอีก มัฏฐกุณฑลี ไมเคยทํา
เลย และก็ตั้งใจฟงเทศน กด็กีวาเขา มัฏฐกณุฑลี ไมเคยฟงเทศน แตเขาเปน พระโสดาบัน ไดในขณะ
ที่เขาเปนเทวดาดวยฉันใด ในเมื่อบรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลายตั้งใจสรางความด ี ดีกวาเขามาก
อยางนี้ กจ็งอยาทิ้งความดี ความดีที่ควรจะรักษาไว ก็คือ 



ทุกวันทกุคืน เอาเฉพาะเวลาวางหรือเฉพาะกลางคืนกไ็ด หรือเฉพาะทัง้สองเวลาก็ด ี ตั้งใจ
ไววาเราจะบูชาพระ การบชูาพระจะสวดมนตมากสวดมนตนอยอันนีไ้มสําคัญอยูที่กําลังใจ ถาเรา
สวดมนตไมไดเลย ก็ตั้งใจวา นโม ตัสสะ ภควโต รหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นั่นแปลวา ขาพเจาขอ
เคารพพระพุทธเจาพระอรหนัตองคนี ้

เพียงเทานี้ ก็เหลือแหลแลว วาดวยความเคารพจริงๆ ตั้งใจริงๆ หรือถาวามากกวานี้ พุทัง 
สรณัง คัจฉามิ ไปอีก 3 วาระ ตามที่วากันมา เวลาที่วานัน้ก็วาดวยความตั้งใจ เคารพดวยความจริงใจ 
เวลานั้นอานิสงสสูงขึ้น เปนทั้ง พุทธานุสสติ ดวย เปน ธัมมานุสสติ ดวย สงัฆานุสสติ ดวย เอาเพยีง
แคอยางเดยีวแคนี้ 

บรรดาทานพทุธบริษัทใหทานสังเกตวาถาถึงเวลาจะบูชาพระ ถาวนัไหนยังไมไดบชูาพระ
วันนัน้ไมสบายใจ ตองบูชาพระใหได ถาจิตใจของทานเปนอยางนีแ้สดงวาทานมกีลังใจเปน ฌาน 
ในพุทธานุสนติ ธัมมานุสสติ สังฆานสุสติ คําวาฌานนี่เปนกําลังสูง คําวาฌานในทีน่ี้ไมได
หมายความวา ตองไปนั่งขัดสมาธิจนเปนฌาน ไออยางนั้นเรียกวาฝกความเปนฌาน ฌานจริงๆ ที่
ทรงตัวก็คือ จตินึกอยูเมื่อถึงวาระจริงๆ จิตตองการบูชาพระ 

และการบูชาพระมีอะไรบาง นั้นมีพระพุทธรูป นั่งมองพุทธรูป เปน พุทธานุสสติ กลาวถึง
พระธรรมเปน ธัมมานุสสติ กลาวถึงพระสงฆเปน สังฆานุสสติ ถาอยางเกงจริงๆ ก็วา อิติปโส อีกสกั
จบก็จะดีมาก อิติปโส บทตนพรรณนาความดีของพระพุทธเจา บท สวากขาโต พรรณนาความดขีอง
พระธรรม บท สุปฏิปนโน พรรณนาความดขีองพระสงฆ 

แตเทานี ้ บรรดาทานพุทธบริษัท เพยีงแคนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถาทําไดทุกวัน 
เวลาจะตายมันลงนรกกันไมไดแน เวลาเหลือ 2 นาที กจ็ะหมดเวลา ทางที่ดีบรรดาทานพุทธบริษทั
ตัด สังโยชน 3  ใหไดดีมากคอยๆ ทาํ สังโยชน 3 นะ เปน พระโสดาบัน และเวลานี้ทุกทานได 2 แลว 
คือ 1.   นึกถึงความตายทกุคนถาไมนึกถึงความตายจะไมมีใครทําบญุ เพราะเกรงวาจะตายจะไป
ลําบากซึ่งทําบุญ อันนี้เรามีแลวที่เรียกวา สักกายทิฏฐิ ตัด สังโยชน ขอที่ 2 วิจิกิจฉา คือตัดความ
สงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ทุกอยางมีแลว ทานตัดไดแลว ทานมีความเคารพก็
เหลือตัวเดียว สีลัพพรตปรามาส การรักษาศีลใหเครงครัดรักษาศีลอยางจริงใจ อยาใหขาด เคยขาด
มาในกาลกอน ก็เปนเรื่องของมันเวลานี้เรารักษาอยาใหขาด บางครั้งมันจะเผลอบางอะไรบางเปน
ของธรรมดา เวลาใหมๆ แตวาเมื่อตั้งใจรักษาจริงๆ ในไมชาไมนานไป ศีลก็จะครบถวนบริบูรณ 

กอนจะหลับใหนึกทบทวนวา เวลานี้ศีล 5 เรามีครบถวนไหม วนันี้มันบกพรองขอไหนบาง 
ถาทราบวาบกพรองขอไหน คิดวาพรุงนี้เราจะไมใหบกพรองพอตื่นขึ้นเชาเราคิดวาวันนี้ศีล 5 เราจะ
ไมยอมใหบกพรอง เพราะกอนจะหลับก็นกึทบทวนใหม ทําอยางนี้ทุกวัน 

บรรดาทานพทุธบริษัททุกทานอาตมาคิดวา ไมเกนิ 3 เดอืน ทุกทานจะมีศีลบริสุทธิ์ และมี
ศีลบริสุทธิ์ ก็นึกถึงใจวาใจเราตองการสวรรคหรือพรหมโลกหรือวานิพพาน ถาความเปนพระสาด



บันเขาถึงใจทานจริงๆ ทานจะมีความตองการอยางเดยีวคือ นิพพานโดยเฉพาะ เพียงเทานี้แหละ 
บรรดาทานพทุธบริษัทถาตายจากความเปนคน ก็ลงอบายภูมิไมได จะเปนเทวดา เปนนางฟา เปน
พรหมก็ตาม ตอไปก็นิพพานกันแนไมตองลงมา 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา เวลาหมดพอดี ก็ขอยุตพิระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จอจงดลบันดาลให
บรรดาทานพทุธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวย
จตุพิธพรชัยทัง้ 4 ประการ มอีายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใด 
ขอใหไดเชนนัน้สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในธัมมิกกถา ขอ
ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแตเพยีงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้



พระธรรมเทศนา เร่ือง อธิษฐานบารม ี
แสดงเมื่อ 

วันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2533 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
อัตตาหิ อัตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโรสิยา อัตตนา หิ สุทนัเตนะ นาถึง ลภติ ทุลลภัง ตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอัตตนาคาถา เพื่อเปนเครื่องโสรจ

สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญมหากุศล คําวา
เปนมหากศุล คือกุศลใหญ มีอานิสงสมากอันดับแรก บรรดาทานพทุธบริษัทเขามาถึงในเขตวดั ตาง
คนตางบูชาพระรัตนตรัย มพีระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปนตน เพียงแคนีบ้รรดาทานศา
สนิกชนก็ลงนรกไมไดอยูแลวตองไปสวรรค และตอมาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งใจ
สมาทาน ศีล อุโบสถดวยความเคารพ การสมาทานศลีดวยความเคารพนี้องคสมเด็จพระชินศรี
กลาวถึงอานิสงสวา สีเลนะ สุคตงิ ยันติ ผูมีศีลยอมมีความสุขทั้งชาตินี้และชาตหินา สีเลนะ 
โคภสัทปทา คนมีศีลในชาตนิี้ ไมมีการฝดเคืองชาติหนาเปนมหาเศรษฐใีหญ สีเลนะ นิพพงุต ิ ยันติ 
ศีลเปนปจจยัใหเขาพระนิพพานโดยงายนีเ้ปนอานิสงส 

ตอมาบรรดาทานพุทธบริษัทไดพากนัถวายทาน ทานที่ถวายวันนี้มี สงัฆทาน จดัวาเปน
อานิสงสใหญใสพระพุทธศาสนา การถวายนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวอานิสงสไววา 
บุคคลใดถวายสังฆทานดวยศรัทธาแท ของจะมากก็ตาม จะนอยก็ตาม ไมมีความสําคัญ แตอานิสงส
สังฆทานนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานถาตายจากความเปนคน ถาไปเกิดเปนคนใหมอีกกี่ชาติก็
ตามจนกวาจะเขานิพพาน ทุกทานจะปราศจากความยากจนเข็ญใจ ดินแดนใดที่เตม็ไปดวยความ
อุดมสมบรูณพูนสุข คนที่ถวายสังฆทานแลวจะไปเกิดทีน่ั่น ดนิแดนใดที่มีความฝดเคือง คนที่ถวาย
สังฆทานแลวไมเกิดทีน่ั่น เรียกวารวยจนกวาจะเขานิพพาน 

มาตอนทายบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสดับรับสรพุทธพจนเทศนาอันเปนคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การตั้งใจฟงธรรม เปน ธัมมานุสสติกรรมฐาน ถาตั้งใจ
ดวยความเคารพนะ เปนตวั ปญญา แตถาฟงไปดวยคิดไปดวยเปน วิปสสนาญาณ ดไีหม อาจารย
หงา ดีนา ถาดกี็จบแคนีน้ะเดีย๋วเทศนไปจะเลยด ี

วันนีก้็ขอเทศนเร่ือง อธิษฐานบารมี คําวาอธิษฐานบารมี บารมี แปลวา เต็ม อธิษฐาน 
แปลวา การตัง้ใจ มีความตัง้ใจ เต็มอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการตั้งใจไวอยางนั้น ยอมมีผลกับ
บรรดาทานพทุธบริษัท เวลานี้คนมีบารมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งมบีารมีสูงสุดที่เปนปรมัตถบารมี 
นะมีมากเหลือเกิน คนที่มีบารมีที่เปน ปรมัตถบารมี ก็คือ คนหวัง พระนิพพาน ถามีบารมีไม
ถึงปรมัตถบารมีจะหวังนพิพานไมได กําลังใจไมพอ นีค่นที่หวังนิพพานมีเยอะ แตบางคนมีบารมี



ขั้นต่ําลงมา ปรารถนาแคพรหม นี่กเ็ปน อุปบารมี ที่คนที่มีบารมีต่ํามาหนอย ปรารถนาแคสวรรคก็
เปนบารมีปกต ิก็ยังถือวาเปนความดี บารมปีระเภทนี้ดีกวาบําเพ็ญบารมีลงนรก 

ทีนี้การบําเพ็ญบารมีนี้เขาทํากันอยางไร บรรดาทานพทุธบริษัทเพราะวาถาบอกวาบําเพ็ญ
บารมีคนอยางเราไมไหว นัน่เพราะไมเขาใจคําวามี อธิษฐานบารมี อธิษฐาน นี้เขาแปลวาตั้งใจ 
บารมีแปลวาเต็มใจเราเต็มใจจะไปสวรรค เราเต็มใจจะไปพรหมโลก เราเต็มใจจะไปนิพพาน ก็
ตั้งใจไว ทําความดีประเภทไหน ถวายสังฆทานกับพระก็ดี ถวายทานกับพระทีเ่ปนสวนบุคคลกด็ี 
ใหทานแกคนก็ดี ใหทานแกสัตวกด็ี เราตั้งใจไววาการกระทําอยางนี้เราตองการไปนิพพาน อันนี้
แหละเปนอธิษฐานบารมี เราตองการไปพรหมโลก คืออธิษฐานบารมี เราตองการไปเกิดบนสวรรค
ก็เปนอธิษฐานบารมี เราตองากรใหทานประเภทนี้ เราใหไปแลวชาตหินาขอใหรวยใหญ ก็เปน
อธิษฐานบารม ีที่นี้ถาตั้งใจไวโดยจริงๆ จะมผีลตามนั้นเพราะกําลังของบญุกุศล 

จะเลาความเปนมาของคนสักคนหนึ่ง วันนี้จะเลาสัก 2 เร่ือง มันจะไปรอดหรือไมรอด ถา
ไมรอดก็เอาเรือ่งเดียว 

ก็มีผูหญิงคนหนึ่ง ทานเกิดมาในเมืองมนษุย แตวากอนที่ทานจะเกิดนี้ ผูหญิงเปนนางฟาบน
สวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร วันหนึง่ ทานมาลาภารีเทพบุตร พา
บริวารทั้งหมด คือบริวารทั้งหลาย 1000 คนพรอมดวยภรรยาดวย ไปเที่ยว สวนนนัทวัน ที่ ดาวดงึส 
ขณะที่ไปถึง สวนนันทวัน ก็ปรากฏวา ภรรยาใหญของทานถึงวาระจุติ หมดสภาพจากความเปน
นางฟาตอไปจตุิลงมาเกิดในเมืองมนุษย เธอก็จุติจากนางฟามาเกิดเขาทองคนในเมืองมนุษยออกจาก
ทองพอทองแมมาเปนสาวกแ็ตงงาน แตงงานแลวก็มีลูก 4 คน 

ตอมาเมื่อพบองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา ก็มีความเลื่อมใส ฟงเทศน
และปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไดทิพจักขุญาณ สามารถระลึกชาติไดเธอกม็ีความรูสึกตามความเปนจรงิ
วา กอนทีเ่ธอจะมาเกิดเปนคน เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร บนสวรรค ชั้นดาวดงึสเทวโลก 
และ มาลาภารเีทพบุตร พามาเที่ยว สวนนนัทวัน พอถึงเวลาจุติเธอก็จตุิลงมา และตอมาเธอทิ้งบาน
บอกสามีวาฉนัแกแลว อาย ุ 50 ปเศษ ขอปฏิบัติธรรมในสํานักขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐให
เต็มที่ ในตอนเชาก็ปดกวาดสถานที่ จัดอาสนะ ปูผาบาง จัดน้ําใชน้ําฉันบาง กอนพระจะกลับ พอ
พระฉันเสร็จกเ็ก็บกวาดทุกอยางใหเรียบรอยและการทําบญุอยางนี้ ก็ปรากฏวา เธออธิษฐาน 
หลังจากฟงเทศนจบก็อธิษฐานวาขอบุญบารมีอันนี้ขอสงผลใหขาพเจากลับไปเกิดในสํานักของสามี 
คือ มาลาภารีเทพบุตร บนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ตั้งใจทําอยางนีทุ้กวัน อธิษฐานอยางนี้ทกุวนั 
พระทุกองคไดยินหมด เวลาอธิษฐานก็ออกเสียงจนคนไดยิน 

ตอมาไมชาไมนานเทาใดนกั 2-3 ป ก็ปรากฏวาเธอก็ตายจากความเปนคนขณะที่ ปตปิูชิกา 
เขาใหนามวา ปตปิูชิกา ปต ิ เขาแปลวา ผัว ปูชิแา เขาแปลวาการบูชา เขาแปลวา หญิงบูชาผัง เธอ
ทําบุญทุกครั้งอธิษฐานวา ขอใหไดไหสํานักของสามี ขอใหเกดิในสํานักของสามี 



เมื่อ ปติปชูิกา เธอตายแลวพระก็ถามองคสมเด็จพระประทีปแกว ภนัเต คภวา ขาแตองค
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาเจริญพระพุทธเจาขา อยากจะทราบวา ปตปิูชิกา เธออธิษฐานทุกครั้งใน
การทําบุญเสร็จ วาตายแลวเขาขอเกิดในสาํนักของสามี เวลานี้เธอไปเกดิที่ไหน องคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาก็ตรัสวาเธอไปเกิดในสํานักของสามีของเธอ ทั้งนี้พระที่ไปถามเปนพระใหมยงั
ไมไดทิพจักขญุาณ ก็ยองกลับไปที่บานของสามีของเธอ ไปถามวาทีน่ี้มีผูหญิงคนไหนตั้งครรภใหม
บาง มีไหม คดิวาถามีผูหญิงตั้งครรภใหม ก็แสดงวา ปตปิูชิกา มาเกดิก็หาตั้งครรภไมได จึงกลับมา
เฝาองคสมเด็จพระจอมไตรวา ภันเต ภควา ขาแตพระพุทธเจาไปมาแลว ที่บานนั้นไมมีใครตั้งครรภ
ใหม พระพุทธเจาขา 

พระพุทธเจาจงึตรัสวา ภขิเว ดูกร ภกิษุทั้งหลาย คําวาเกดิใหมในสํานกัของสามี ไมใชสามี
ที่เปนคน สามทีี่เปนเทวดา คอืวาหญิงคนนีเ้ปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร เมื่อขณะที่จะจุติลงมา 
มาลาภารีเทพบุตร มาเที่ยง สวนนันทวัน เธอก็ถึงเวลาจุต ิ เมื่อเกิดขึน้มาแลวก็ระลึกชาติไดวาเคยเกิด
เปนภรรยาของ มาลาภารีเทพบุตร ก็ขอไปเกิดที่นัน้ใหม เวลานี้เธอเกดิที่นั้น 

นี่ตามพระบาลีก็มีอยูวา เมือ่ ปติปชูิกา เธอตายจากความเปนคนแลวก็เปนนางฟาตามเดิม 
กลับขึ้นไปบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก มาเกิดอายุประมาณ 54 ปไมใชใหหวยนะ อยาไปเลนหวย
กันนะ กลับขึน้ไปแลวปรากฏวา มาลาภารีเทพบุตร ยงัไมกลับจาก สวนนันทวัน เลย นะ อาจารย
หงา เปนไงเขาเที่ยวกันใชไหม เธอก็เขาไปหา มาลาภารีเทพบุตร ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ถามวา 
เออ ภคินิดกูร นองหญิง ตั้งแตเชายันเทีย่วนี ้เธอหายไปไหน ฉันไมเห็นหนาเธอเลย 

เธอก็ตอบกับ มาลาภารีเทพบุตร วา ฉันจตุิจากความเปนนางฟา เกิดเปนคนแลวไปเกิดเปน
ผูหญิง แตงงานแลวมีลูก 4 คน เวลานี้อาย ุ 54 ป ตายจากความเปนคนอธิษฐานใหกลับมาเกิดใหมก็
มาตามนี ้

มาลาภารีเทพบตุร ก็บอกวา เธอ อยาลอฉันเลนนา อะไรไปเกิดเปนคนตั้ง 54 ป นี้มันได
คร่ึงวันเทานัน้เอง เพียงเชาแคเที่ยง ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ซักถามวา มนุษยจริงๆ มอีายุขัยกี่ป เธอ
ก็ตอบวามนษุยจิรงๆ มีอายุขัยเพียง 100 ป สมัยนั้น 100 ปนะ เวลานี้อายุขัยเหลือ 75 ปเทานั้นนะ 
ทานมาลาภารีเทพบุตร ก็ถามวา อายุ 100 ปนะ มันเทากับ 1 วันของ ดาวดึงส อยากจะถามวามนุษยมี
ความประมาทหรือไมประมาท เธอบอกวา มนุษยมีความประมาทมากจนทํากรรมที่เปนอกุศลมาก
ไมเคยคิดวาจะตาย เธอก็สลดใจ 

ก็รวมความวา การทําบุญประการใดบรรดาทานพุทธบริษัท เปนมหากุศลใหญอยางวันนี ้
ถาทานตั้งใจไปไหนใหตั้งใจตรงวาการทําบุญวันนี้เราตองการเกิดเปนคน เปนมหาเศรษฐี มันจะ
เปนมหาเศรษฐีจริงๆ เพราะอํานาจสังฆทานหากวาเราตองการเปนเทวดาเปนนางฟา ก็จะเปนได
ทันที ถาตายจากความเปนคน ใหตั้งใจไว อยาเลิก ไมใชตั้งใจไวเฉพาะวันนี้ ใหตั้งใจทุกวัน ตอนค่ํา
หรือตอนเชามดื เวลาบูชาพระก็ตั้งใจไวตามนั้น นี้การฟงเทศนก็เปนตัวปญญาถาสมมติวา ทานตั้งใจ



จะไปเปนพรหม คิดอยากจะเปนพรหมไวทุกวัน ถาตัง้ใจจะไปนพิพานก็สามารถจะไปได เพราะ
การทําบุญวันนี้ นอกจากใหทาน นอกจากรักษาศีล ยงัฟงเทศน เทศนนี้เปนตวัปญญา สามารถจะ
นําไปนิพพานได นี่ก็เปนอนัวา อธิษฐานบารมี ลําดับแรก สําหรับ ปติปชูิกา จบไปรายหนึ่ง เวลา
เหลืออีก 10 นาทีเศษๆ ก็ขอเลาอีกรายหนึ่ง รายนี้ไมเขานพิพานละ เอารวยกนัดีกวา ดีไหม อาจารย
หงา เผ่ือมันไปไมไดเราก็รวยกันกอน แลวเราก็ไมยอมรวยชาติเดียว รวยตั้งแตชาตินไีปจนกวาจะถึง
นิพพาน ถาตัง้ใจจริง มันจะคลองตัวตั้งแตชาตินี้ไป ฉันเคยทํามาแลวนะ เทศนนี่เขาหามยกตวัเอง
เปนตัวอยาง 

ในเมื่อตวัอยางที่เคยทํามาแลวมันมีผล ก็ขอบอกใหทราบนั้นคือเวลาทาํบุญทุกอยางใหตั้งใจ
อธิษฐานแบบ พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ สมัยกอน กอนที่จะเปนอรหันตในชาติกอนๆ โนน เวลา
ทําบุญทุกครั้ง จะใสบาตรกด็ี จะใหทานก็ดี จะบูชาพระก็ตาม จะสมาทานศีลก็ตาม จะเจริญพระ
กรรมฐานก็ตาม ตั้งใจไวอยางเดียวโดยเฉพาะ ความจริงกไ็มใชอยางเดียวนะ 2 อยาง วา ขอบุญบารมี
ท่ีขาพเจาบําเพ็ญแลวคราวนี้ ใหเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพานโดยงาย แตวา กอนท่ีจะถึงพระ
นิพพานพียงใด ถายงัเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ ขออธิษฐานอยางโนน อธิษฐานอยางนี้มันยุงไป
เปลาๆ ขอคําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจาเทานี้พอ มนัมีทุกอยาง นีต่ามบาลีก็เลาใหฟง 

ตอไปวามาในสมัยหนึ่ง ชาติสุดทายคือในทุกๆ ชาติที่เกิด ชาติไหนก็ตามถาตองการ
อยางไหนก็ไดอยางนั้น ไดเสมอ ตามความตองการ ตอนนี้มาวากนัถึงชาติสุดทายที่มนัมีความสําคัญ 
คือเกิดเปนลูกของอาพระพทุธเจาเอง ถาวากันโดยฐานะญาติ พระอนุรุทธ เปนนอง ลูกของ
พระพุทธเจานัน่เอง เปนนองของพระพุทธเจา ขณะทีพ่ระพุทธเจาบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว เวลานั้น พระอนุรุทธ ยังไมไดบวช แตอยาลืมวาคําอธิษฐานของทานมี 2 อยาง วาขอบุญบารมี
ที่ขาพเจาบําเพญ็นี้ ขอเขาพระนิพพานโดยสะดวก คือเปนอรหันตโดยงายและประการที่ 2 ถายัง
เวียนวายตายเกิดเดยีงใด ขอคําวาไมมีจงอยาปรากฏแกขาพเจา 

มาวันหนึ่งทุกวัน พระอนรุุทธ ก็เลนสนุกกับเพื่อน เมื่อถึงเวลาอาหารแมทานกท็ําขนม
สงไปให ทานก็เล้ียงเพื่อน ทาํอยางนี้ทุกวัน นี้ตามธรรมดาโบราณเขาบอกวา เศรษฐยีอมขาดไฟฉัน
ใด คนถึงแมวามีฐานะดีๆ  บางครั้งบางสิ่งบางอยางกข็าดเหมือนกัน เปนอันวาวันนัน้อุปกรณในการ
ทําขนมไมมี เมื่อถึงเวลาที่จะเลี้ยงเพื่อน พระอนุรุทธ ก็บอกใหคนใชไปบอกแมวา เวลานี้ตองการ
ขนมจะมากินเองและจะเลี้ยงเพื่อนดวย แมจึงบอกคนใชไปวา ไปบอกลกูชายของแนนะวาวันนี้ขนม
ไมมี เพราะอุปกรณไมมีจะทาํ 

พระอนุรุทธ ทานไมเคยรูจกัคําวาไมม ี เปนลูกเจามันมทีุกอยาง ก็เลยสงคนใชไปบอกวา 
ขนมไมมีก็เอา จะกินขนมไมมี จะกินขนมไมมี อาจารยหงา ดไีหมวางๆ ใหที่บานทําใหกินนะ วางๆ 
ทําขนมไมมีใหกินสักท ีบอกวาขนมไมมกี็เอา แมก็เลยคิดในใจวา ลูกของเราเปนลูกเจามีฐานะดี ไม



เคยขาดทุกสิ่งทุกอยางแตวันนี้มันขาดวันนีก้็อยากจะสอนลูกชายใหรูจักคําวาไมมีสักทหีนึ่ง ไอคําวา
ไมมีคือวามันไมมีจะกิน ไมมีจะใช มนัก็มขีาดเหมือนกนั อุปกรณทําขนมไมม ี

จึงนําภาชนะเปลาๆ มาลูกหนึ่ง มาวางเขา และนําถาดเปลาอีกลูกหนึ่ง มาครอบทําเปนฝา
และสงใหคนใชแบกไปใหลูกชายฉัน ไปใหเขาจะไดรูจกัคําวาขนมไมมี ก็เปนการบังเอิญอยางยิ่ง 
บรรดาทานพทุธบริษัทชายหญิงจะถือบังเอิญก็ไมได เพราะวาคําอธิษฐานบารมี นี้ถาบุคคลใดทําจริง 
เทวดาจะตองารักขา เทวดาที่อารักขาจะตองชวยใหเปนไปตามนั้น ไมใชเราคนเดยีวนะ เทวดาที่
ประจําตัวเขาตองทําดวย เพราะวา คนทุกคนท่ีเกิดมานี่มีเทวดารักษาตัวทุกคน ไมใชรักษาองคเดียว 
คนหนึ่งมีเทวดารักษาตัวหลายองค 

ขณะที่คนใชแบกถาดไปนั้น เทวดาที่รักษาตัวคิดวาถาวนันี้ พระอนุรุทธ ไมมีขนมจะกนิ 
เราผูอารักขาจะตองหวัแตก 7 เสี่ยงก็แยสิ ฮึ อาจารยหงา แยไหมเทวดาก็ตายไมได ถาตายไมไดยังไม
ถึงเวลาจะตายหัวแตก 7 เสีย่ง ก็เจ็บสิ ใชไหมเลาไมไดการเราจะไมยอมใหมีโทษอยางนั้น จึงเนรมิต
ขนมทิพยใสใหเต็มถาด พอคนใชนําเอาขนมไมมีไปใหทาน ก็เปดมาดูกล่ินมันก็หอม หอมกวาขนม
ธรรมดาเวลากนิรสก็อรอยกวาขนมธรรมดามีรสชุมชื่น ก็แบงใหเพื่อนกนิ 

พอตอนเยน็ทานกลับบาน กถ็ามแมวา พระเจาแม วันกอนๆ นะแมไมเคยรักลูกเทาวันนี้
หรือ แมก็ถามวาอยางไร วาไอขนมไมมี ทําไมแมไมเคยทําใหกินเลยละ ทําขนมอยางอื่นใหกินมนั
อรอยสูขนมไมมีไมได แมก็เลยสอบสวนถามวาเรื่องความเปนมาอยางไร ทานก็บอกวา ถาดใหไป
มันขนมมันเตม็หมด และกลิ่นมันก็หอมหวนยวนใจ อยากจะกนิ กนิแลวก็อรอยมาก ฉะนัน้ตัง้แต
บัดนี้เปนตนไปขนมอื่นไมกนินะแมนะ ขอกินขนมไมมอียางเดยีว ดีไหม อาจารยหงา 

ก็เปนอันวา แมสบาย เทวดาทําทุกวัน เธอก็ลอขนมไมมทีุกวัน นี่อธิษฐานบารมีนะ อยาลืม
นะ คําวาอธิษฐานบารมีก็คือ ตั้งใจไวอยางใดอยางหนึ่งใหจําไวถาพูดถึงบารมีบอกวา แหม มันยาก
เหลือเกินๆ แตความจริงมันไมยาก ถาไมโงนะมันไมยาก ถาโงมากยากมาก โงนอยยากนอย ฉลาด
มากงายมาก ฉลาดนอยงายนอยลงไป และตอมาทานกินขนมไมมีตลอดเวลา 

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุอภิเษกสมัมาสัมโพธิญาณแลวทีว่ากนัถึง
ตอนนิพพาน ทานอธิษฐาน 2 อยางตองการเปนอรหันตเร็วอีกดวยทานกับเพื่อนอกี 5 คน ก็พากนั
บวชในสํานกัขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในสาํนักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตามประวัติ มพีระองคเดีย่วที่ได วิชชาสาม คือ พระอนุรุทธ บอกนั้นก็เปน สุกขวิปสสโก บาง ฉฬ
ภิญโญ บาง ฉฬภิญโญ คือวิชาหก ปฏิสัมภัปปตโต ปฏสิัมภิทาญาณ นี้มีมาก แต พระวิชชาสาม ถา
พูดกันตามกลงั ก็ต่ํากวา ฉฬภิญโญ เขา คือ พระอนุรุทธ เปน พระวิชชาสาม มีองคเดียวตามประวัติ
นะ มีจริงๆ กี่องคก็ไมทราบ พระวิชชาสามนี่ก็ม ี

1. ทิพจักขุญาณ เห็นผี เหน็นรก เห็นสวรรค เห็นเทวดา เหน็พรหมได 
2. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ระลึกชรติได 
3. อาสวักขยญาณ   ทํากิเลสใหส้ินไป 



วันหนึ่งทานตัง้ใจศึกษาพระกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลว ก็ลาองคสมเด็จพระประทีป
แกว ไปเจริญในปาไกลทะเล เจริญอยูได 2 วัน ก็ปรากฏวา บรรลุอรหันตพรอมดวย วิชชาสาม เมื่อ
บรรลุแลวทานก็คิดในใจวา เพื่อนของเรามีไหมคนที่เคยรวมบุญบารมีในชาติกอนมีบางหรือเปลา ที่
จะสามารถบรรลุรวมกับทานก็ทราบจากกาํลังของญาณ วาในชาตกิอนเราเคยเปนคนเกี่ยวหญาชาง 
และมีเจานายของเราซึ่งเปนมหาเศรษฐ ีเคยรวมโมทนาบุญกับเรา แตเวลานี้เจานายคนนั้นไปเกิดเปน
ลูกชายคนเล็กของเพื่อนที่อยูจังหวดัโนน ทานตั้งใจจะสงเคราะห 

วันนัน้ก็เปนวนัเขาพรรษาพอดี ทาก็เหาะไปจากที่นั่นเดินไปบานเพือ่นซึ่งก็บอกวาเวลานี้
เปนวนัเขาพรรษา เขานิมนตจําพรรษาที่บานหลังนี้ ผมเปดบานใหทานอยูแตผูเดียว แลวก็ใหลูกชาย 
2 คน คือลูกชายคนหนึ่งอาย ุ7 ป เปนคนพี ่คนนองอาย ุ7 ป คนนองเคยเปนเพื่อนเกา ปฏิบัติทานอยู
เมื่อครบพรรษาแลว ทานก็ลากลับเพื่อนกบ็อกวา ถาอยางนั้นจะมอบลูกชายคนพี่อาย ุ 9 ขวบให ฉนั
ไมตองการฉันตองการคนเล็ก คนใหญไมเอา เพราะเปนเพื่อน ทานมหาเศรษฐกี็อนุญาต วาเปน
เพื่อนกับทาน ก็พาเดก็อาย ุ 7 ขวบมา อาศัยที่ทานเคยทําบุญรวมกนัมากอน อธิบายละเอียดไมได
เหลือเวลาอีก 3 นาที 

ตอมาก็ปรากฏวาใหบวชเณร บวชเณรทานก็ศึกษาวิชากรรมฐาน ไมชาเธอก็บรรลุอรหันต
พรอมไปดวย อภิญญาหก เกงกวาอาจารย อาจารยได วิชชาสาม เณรได อภิญญาหก 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ขืนเทศนไปเวลาไมพอ ก็ขอแสดงใหบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทัทราบวา อธิษฐานบารมี กค็ือ การตั้งใจจริงๆ เทานั้นเองพอฟงคําวา บารมี จะรูสึกวา
มันยากเหลือเกิน คนอยางเราไมมีบารมีๆ คําวาบารมีนั้นก็แปลวา มีกาํลังใจเต็มที่ เต็มเปยมอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะวนันี้เทศนเร่ือง อธิษฐานบารมี ทกุคนตั้งใจไววาตายจากความเปน
คนเราจะเปนอะไร บุญวันนีเ้รามีอะไรบาง บุญไหวพระพทุธเจา ไหวพระธรรม ไหวพระ อริยสงฆ 
หรือไหวพระสงฆ อนุสสติทั้ง 3 ประการที่เรามีความเคารพนี่เปนเทวดา เปนนางฟา ไดแบบสบายๆ 
แมแตกาํลังใจไมเปนฌาน ถาตั้งใจจริงๆ กําลังจิตมีความมั่นคงในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระ
อริยสงฆ จนจติเปนฌานไปเปนพรหมได นอกจากนี้ศีลที่ทานรักษา คอื 

ศีลขอที่ 1   ถาเราเวนไวไดดวยเมตตาบารมี ตายจากความเปนคน ถาไปเกิดเปนคนกจ็ะเปน
คนสวย มีอายยุืนนาน มีโรคนอย 

ศีลขอที่ 2   เราจะเปนคนรวยทรัพย จะปราศจากไฟไหม น้ําทวม ลมพัด โจรปลน 
ศีลขอที่ 3   ถาเรารักษาได คนในปกครองจะวางายสอนงาย ไมดื้อดาน 
ศีลขอที่ 4   ถาเรารักษาได เราจะมวีาจาเปนทิพย คือพูดอะไรก็ตามมีคนชอบฟง ชอบเชื่อ 
ศีลขอที่ 5   ถาเรารักษาได เราจะไมเปนโรคปวดศีรษะ ไมเปนโรคเสนประสาทไมเปนโรค

บา 
รวมความวา อานิสงสทั้ง 3 ประการนี้ มมีหาศาล เปนเทวดากไ็ด เปนพรหมกไ็ด และเปน

พื้นฐานอขงพระนิพพานดวย ที่นี้บรรดาทานพุทธบริษทัถวายทาน ทานวันนี้เปนสังฆทาน เปน



ปจจัยใหเปนมหาเศรษฐี เมือ่เกิดเปนคน ถาเกิดเปนเทวดาหรือเปนพรหม แลวกไ็ปนิพพาน จะมี
ทิพยสมบัติมาก การฟงพระธรรมเทศนาของบรรดาทานพุทธบริษัท เปนเหตุใหเกิดปญญา เขา
นิพพานงาย 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลาย ตั้งเวลาไว 30 นาที หมดแลว ขอลากอน ขอความสุข
สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลจงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน สวสัดี 



พระธรรมเทศนา เร่ือง อานสิงสสังฆทาน 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 7 กรกฎาคม 2533 
 
นดม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณนิัน ตีต ิ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงสวนัเขาพรรษาเพือ่เปน

เครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกศุล
ประจําปกษคอื วันพระขึน้ 15 ค่ําเดือน 8 วันนี้ทกุคนก็ตั้งใจทําความดี บําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนา 
ตอนี้ไปก็จะขอนําพระสูตรหลายๆ พระสูตร มาแสดงใหกับทานพุทธบริษัท เพื่อฟงงาย จํางาย การ
ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย นําผาไตรจีวรมาถวายในพระพุทธศาสนา ผาไตรจีวรนี้เปนปจจัย
ใหเกิดมีรางกายเปนทิพย มีเครื่องประดับอันเปนทิพย อาหารเปนเหตุใหมีรางกายเปนทิพย สําหรับ
น้ําเปนเหตุใหไดสระโบกขรณี นี่ใครถวายน้ําหรือเปลาแถมมากก็ซ้ือน้าํกันคนละขวด ๆนะ 

ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระชนิศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุบัติอยูในโลก เวลานั้น 
พระโมคคัลลาน กําลังนั่งกรรมฐานอยู ยังไมทันจะไปสวรรคยังไมทันจะไปนรก ก็มีนางฟาองคหนึ่ง
ลอยมาจากอากาศ รูปรางสวย เครื่องประดับสวยมาก รูปรางก็สวย มวีิมานทองคําเปนที่อยู มีสระ
โบกขรณีตามมาดวยพระโมคคัลลานก็แปลกใจวา เมื่อคนืนี้นางฟาองคนี้ เราไมเหน็นี่คงจะเกิดใหม
จึงถามวา ภคนิี ดูกร นองหญิง เธอมาจากไหน นางฟากต็อบวา ฉันมาจาก ดาวดึงสเทวโลก เมื่อวาน
นี้ พระสารีบุตร ถวายสังฆทานใหขาวหยบิมือหนึ่ง ใหแกงหนอยหนึง่ ถวายแกพระสงฆกับเอาผา
กวางคืบยาวคบืถวายแกพระสงฆเอาน้ํา 1 ฝาบาตร ถวายแกพระสงฆ อานสิงสอาหารหนอยหนึง่ 
เปนเหตใุหฉันไดรางกายเปนทิพย ผากวางคืบ ยาวคืบ เปนเหตใุหไดเครื่องประดับเปนทิพย แลวก็
น้ําถาดหนึ่ง เปนเหตใุหไดสระโบกขรณ ี เมื่อตอนสายพระคุณเจาทั้ง 4 สรางศาลาเพิงมาแหงนเล็กๆ 
เปนที่พระอยู เปนเหตใุหฉันไดวิมาน นี่แหละ 

บรรดาทานพทุธบริษัททั้งหลาย การที่ทานทําบุญทั้งหลายในวันนี้ กเ็ชนเดยีวกนั ทุกคน
ถวายสังฆทาน ก็กลาววาทุกคน ก็หมายความวา บางคนก็เอาผามาถวายบาง บางคนไมมีผา เอา
สตางคมาถวายบาง ผาก็ด ี ผานี่เปนสังฆทานแนสําหรับปจจัยของบรรดาทานพุทธบริษัท เปนวหิาร
ทานดวย เปนสังฆทานดวย ฉะนั้นอานิสงสที่จะพึงได กห็มายความวา ตายจากความเปนคนไปเกิด
เปนเทวดากด็ ี นางฟาก็ด ี จะมวีิมานอยูเพราะวิหารทาน จะมีรางกายเปนทิพยเพราะอาหารจะมี
เครื่องประดับอันเปนทิพยเพราะการถวายผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนา ก็จะมีสระโบกขรณี 
เพราะไดนําน้าํมาถวายพระสงฆ และนีใ่ครยังไมไดทํานะไปเอาน้ํามา เดีย๋วซ้ือน้ํามากันคนละขวด 
คนละขวดนะ เวลาพระไปบณิฑบาตไมตองใสน้ํานะ พระแบกน้ําแย เอาถวายแคนี้ก็พอนะ นีเ่ปนอา
นิสงสตอนหนึง่ที่บรรดาพุทธบริษัทจะพึงได 



และอานิสงสตอนที่ 2 ที่พึ่งได บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายเทยีนเขาพรรษา มีเทียนมากี่
เทียน มีเทยีนมามากนอยก็ตาม ความจริงเทียนนี่ถวายมากการถวายเทียนเขาพรรษาเปนปจจยัใหได 
ทิพจักขุญาณ อยาง พระอนุรุทธ พระอนุรุทธ ในสมัยกอนนั้นเคยถวายแสงสวางในพุทธศาสนา 
เวลานั้น ตะเกียงไมมีเขาใชคบเพลิง ทานก็นําคบเพลิงไปถวาย เปนเครื่องสองแสงใหกับบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย 

องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจากลาววา พระอนุรุทธ ทําบุญแบบนั้น 
การทองเที่ยวไปเกิดบนสวรรคบาง มนุษยโลกบาง พรหมบางหลายชาติ พอมาชาติสุดทายก็ปรากฏ
วา  พระอนุรุทธ มีทิพจักขุญาณเปนพเิศษเปนที่เลิศ แมแตอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ ยังมีทิพจักขุญาณ
สูไมได ความจริง พระอนุรุทธ เปนพระวชิชาสาม ตัวอยางที่เราจะเหน็ไดวา ในเวลาที่พระพุทธเจา
นิพพาน เวลานั้นมีพระอรหนัตตั้ง 2 แสนองคเศษ ไมมีใครจะสามารถจะตามจิตตามญาณ๖ของ
พระพุทธเจาได เพราะวาเวลาพระจะถึงนพิพาน พระจะตายก็ตามทีถาไดฌานสมบตัิ ทานจะตาย
เงียบๆ นอนเงยีบๆ แตทวาจติเขาฌาน ถาจติเขาฌานเราจะรูสึกเหมือนวา ทานไมกายใจ ฌาน 4 จะ
ไมปรากฏทองกระเพื่อมเหมอืนการหายใจ พระอานนท ก็ยองเขาไปถาม พระอนุรุทธ วาเวลานี้
พระพุทธเจานพิพานแลวหรือยัง พระอนุรุทธ บอกวายัง เวลานี้อยูปฐมฌานเวลานี้อยูทุติยฌาน ก็คอื 
ฌานที่ 2 เวลานี้อยูฌานที่ 3 เวลานี้อยูฌานที่ 4 เร่ือยไปจนถึงฌานที่ 8 แลวก็มาถอยหลัง ยับยั้งอยูที่
ฌานที่ 4 หลังจากที่องคสมเด็จพระมหามนุีก็นิพพาน 

นี่เปนอันวา การถวายเทียนในพระพุทธศาสนามีอานิสงสมาก เปนปจจัยใหเกดิปญญาดวย 
เปนปจจยัใหเกิดทิพจกัขุญาณดวย มอีานสิงสทั้ง 2 ประการดวยกนั นั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุก
ทานที่ทําบุญวนันี้ ก็จงภูมิใจในความดีของทานคือ 

1.   ผาวัสสิกสาก็ดี ผาไตรก็ดี เราถวายแลว ส่ิงทั้งหลายเหลานีจ้ะบนัดาลใหพุทธบริษัทเปน
เทวดาก็ดี เปนนางฟาก็ดี จะมีเครื่องประดบัอันเปนทิพย 

2.   อาหารถวายแลว อาหารนี่จะเปนปจจัยใหไดรางกายเปนทิพย 
3.   น้ํา ถายังไมถวาย ก็เตรยีมใจถวายไวกอน น้ําจะเปนเหตใุหไดสระโบกขณณี (เอา มอง

หนายิ้มๆ นากลัวจังไมไดถวายน้ํานะ) 
ก็รวมความวา เปนอานสิงสหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการถวายเทยีน

เขาพรรษานี่มคีวามสําคัญมาก นอกจากจะมีอารมณใจทพิยแลว ก็จะมปีญญามาก 
และนอกจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัท วันนี้ก็ถือเปน วันเขาพรรษา พระ วัดทาซุง 

อธิษฐานพรรษาวันนี้ พระทกุองคจําดวยนะ เวลาบาย 3 โมงตรง ใหไปพรอมกันที่พระอุโบสถ 
อันนี้วนัเขาพรรษานี่บรรดาพทุธบริษัทตัดสินใจอยางหนึ่งวา เราจะทําความดี ความดทีี่เรา

จะทํานี่มีอะไรบาง อยางศีล 5 ประการ ตั้งใจจะปฏิบัติใหครบถวน ครบหรือไมครบ บางทีศีลเราไม
ครบ บางทีศีลเราก็ครบ กเ็ปนอันวา ศลีตัวไหนสกิขาบทตวัไหนทีป่ฏิบัติไดงายที่สุด ที่เราจะไม
ละเมิด ศีลขอนั้นเราจะไมละเมิดตลอดพรรษา อยางนี้จะเปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัท



ทั้งหลายโดยถวนหนาเวลาจะตายเราจะนึกถึงศีลตัวนั้น เมื่อนึกถึงศีล สิกขาบทนั้นแลวจะลงนรก
ไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด ขอใหทุกคนนึกถึงพระพุทธเจาเขาไวศีลจะบริสุทธิ์ 
หรือไมบริสุทธิ์ก็ไมสําคัญนะ ถาเรานึกถึงพระพุทธเจาเปนประจํา คือคําภาวนาวา พทุโธ เวลาหายใจ
เขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ ถาเราจะทําตลอดวันนั้น มันกท็ําไมไดเอากันแคกอนหลับ
กับตื่นใหมๆ กอนเราจะนอนหลับก็เอาหัวถึงหมอน ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธรูป หรือพระพุทธเจา
องคใดองคหนึ่ง ภาวนาวา พุทโธ ดวยความเคารพ สัก 2-3 คํา หลับก็ไมเปนไร พอตื่นมาใหมๆ ยงั
ไมทันลุกจากที่นอน ตั้งใจระลึกถึงพุทโธ กอนเพื่อน ใชเวลาสักประเดีย่วเดียวกใ็ชได 

ถาทําอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตอไปอารมณใจของทานจะชนิเมื่อหัวถึง
หมอนตองภาวนาวา พุทโธ ถาไมภาวนาจติไมสบาย พอตื่นใหมๆ ตองภาวนาวา พุทโธ ถาไมภาวนา
จิตไมสบาย นัน่แสดงวา ทานทั้งหลายมีฌานใน พุทธานสุสติกรรมฐาน คนที่มีฌานใน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน นี่ ถาเวลาจะตายถายังจิตไมเขาฌานมีแตความเลื่อมใสเล็กนอย อยางนี้ไปสวรรค ถาเวลา
กอนจะตายนัน้จิตใจภาวนา พุทโธ เปนปกติ อยางนีเ้หน็พรหม 

แตถาเปนการบังเอิญ บรรดาพุทธบริษัทเวลาจะตาย กอนที่จะภาวนาหรือภาวนาอยูก็ดี เกิด
คิดถึงรางกายวา รางกายของเรานี่มันเปนทกุข ในโลกมันเปนทุกข มคีวามเกดิ มีความแก มีความ
ตาย มีความปรารถนาไมสมหวัง ตองประกอบกิจการมีความเหนื่อยยาก ขึ้นชื่อวา การเกิดเปนมนุษย
อยางนี้อีก เราไมตองการอีก ตายจากชาตนิี้แลวขอไปนพิพานจดุเดยีว แลวกภ็าวนาวา พุทโธ แลกว็
หลับไป พอตืน่ขึ้นมาก็คิดวา โลกนี้ขอตัด ขอเกิดครั้งนี้เปนครั้งแรกและครั้งสุดทาย ตายคราวนี้ขอ
ไปนิพพานและภาวนาวา พทุโธ ถาอยางนี้บรรดา พุทธบริษัท ถาตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนัน้ 
ความจริงไปนพิพานเปนของไมยากนะถามีความเขาใจเปนของไมยาก กินยานอนหลับไป 3 รอบ 
เลยเดินไปเดนิมานี่เซเลยตอนเชานี่จะลมเอา เมื่อเวลายงัไมหมดก็จะขอตออีกหนอย ดีไหม ดีแลว 
แถมสตางคนะ ขอตออีกหนอย 

ตัวอยางของบคุคลทีทํางาน เกี่ยวกับสังฆทาน และวิหารทาน คือ ทาน อนาถบิณฑกคหบดี 
เวลานั้น ทานอนาถบิณฑิกคหบดี ถวายทานแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย แลวก็สราง
ศาลา 4 หนา ถวายพระพุทธเจาดวยเมื่อฟงขาววา เขาถวายศาลา 4 หนา กลัวเรายังไมไดถวายนะ 
ความจริงไมใช วัดทาซุง ทัง้วัด เปนวัดของบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนมีสวนในการสราง วัดทา
ซุง ทั้งหมด ทานจะทําบุญมากนอยก็ตาม ทําบุญมามากก็ตาม เมื่อรวมกันเขามา แลวก็เปนเงนิกอน
ใหญ  กไ็ปสรางวัด ถาจะถามวา วดันี้เปนของใคร ก็ตองตอบวา เปนของบรรดาพุทธบริษัททุกคน 
ไมใชเงินของพระ เงินของชาวบานใหกนัมากบาง ใหกันนอยบาง หลายๆ คนก็มากเขา ก็เปนอันวา 
ทุกทานมีสวนในการสราง วัดทาซุง เปนเจาของ วัดทาซุง กันทกุคน 

ทีนี้ก็จะมาเทศนเร่ืองากรสรางวัดอยาง ทานอนาถบิณฑกิเศรษฐี ทานบุญกับพระพุทธเจา
แลวถวายสังฆทาน แบบนีม้ีรางกายเปนทิพยแลว แลวตอมาทานก็สรางศาลา 4 หนาถวาย



พระพุทธเจา เมื่อถวายเสร็จวันนัน้ พระโมคคัลลาน ขึ้นไปบนสวรรค แตความจริง พระโมคัลลาน นี่
ไปทั้งสวรรค ไปทั้งนรกทกุวันถาถามวามันไกลไปยาก จะไปครบหรือ ก็ตองขอบอกวา ไปดวย
อาการเปนทิพย พอนกึถึงปุบมันก็ถึงปบทนัที อันนี้บนสวรรคก็ดี เปนพรหมโลกก็ดี เทวดานางฟาที่ 
พระโมคคัลลาน ไมรูจักไมม ีแตคืนนั้น ปรากฏไปแลวไปเจอวิมาน 4 หนามียอดกลาง แพรวพราว
ระยับไปดวยแกว จึงแปลกใจวา เมื่อวนัวายนี้เราขึ้นมาวมิานหลังนี้ยังไมมี นี่เปนวิมานของใคร จึง
เขาไปใกลวิมานแลวถามหวัหนานางฟา ถามหัวหนานางฟาที่เฝาวิมานอยู มีหัวหนานางฟาเฝา 
นางฟาอยูประมาณ 3000 คน (นางฟานะ ถามหัวหนาเขา) ถามวา วิมานนี้เปนวิมานของเธอหรือเธอ
ก็ตอบวา ไมใช ก็เลยถามวา เปนวิมานของใคร เขาก็เลยตอบวา เปนวิมานของ ทานอนาถบิณฑกิ
คหบดี ที่เธอถวายศาลา 4 หนาแกองคสมเด็จพระชนิศรีในวันนี ้

พระโมคคัลลาน ก็บอกวา นีเ่ขายังไมตาย เธอก็บอกวา ตายหรือไมตายไมมีความสําคัญ ใน
เมื่อทําบุญเสร็จเรียบรอยแลว วิมานก็ตองคอยทานอยู ถาวาสนาบารมีถึงสวรรค วิมานจะคอยอยูที่
สวรรค ถาวาสนาบารมีถึงพรหมโลก วิมานจะคอยอยูที่พรหมโลก ถาวาสนาบารมีถึงนิพพาน วิมาน
จะเกิดคอยอยูที่นิพพาน 

นี่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานทาํบุญในวนันี้ ก็ทําบุญเชนเดยีวกับ ทานอนาถบิณ
ฑิกคหบดี คือ สรางวัดแลว วัดทาซุง ตรงไหนบางมีศาลา 12 ไร ศาลา 4 ไร ศาลา 2 ไร และตึกแถว
ตางๆ มณฑปตางๆ มณฑปตางๆ วิหาร 100 เมตร เราสรางแลวทุกคน ก็เปนอันวา เวลานี้มีวิมานคอย
แลวทุกคน จะคอยอยูทีไ่หน แลวแตกําลังใจของทาน ถากําลังใจออน ก็ไปคอยอยูที่สวรรค ถา
กําลังใจอยางกลางก็ไปคอยอยูที่พรหมโลก ถากําลังใจเขมแข็ง ก็จะคอยอยูที่นิพพาน 

รวมความวา ทกุคนมั่นใจไดวา วิมานของเรามีแน ถาตายจากชาตินี ้ขอไปอยูที่วิมานของเรา 
จะมีความสุขมาก และประการที่ 2 เราไดรางกายเปนทิพยเพราะอะไร เพราะเราถวายทานให
พระสงฆในพระพุทธศาสนา อานิสงสจึงไดรางบกายเปนทิพยแนนอน แลวเครื่องประดบัเปนทพิย
จะมาจากไหน ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถวายผาไตรจวีรบาง ถวายผาวัสสิกสาบาง 
คราวนี้ก็ทํา คราวกอนๆ กท็าํ ทั้งหมดนี้จะเปนปจจยัใหไดเครื่องประดบัอันเปนทิพย มีความสวยสด
งดงามโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

บรรดาทานพทุธบริษัทชายหญิง เวลาทุกคนถวายสังฆทาน กับวหิารทานที่องคสมเด็จพระ
พิชิตมารตรัสวา บุคคลใดมกีารถวายสังฆทานดวยความเลื่อมใสดวยความศรัทธาแท ถายังตองเวยีน
วายตายเกดิในวัฏฏะ ยังตองเกิดเปนเทวดาบาง เปนนางฟาบาง เปนพรหมก็ดี จะมีเครื่องประดับอัน
เปนทิพยสวยสดสดงดงามมากแลวก็จะมีวมิาน มีทรัพยสินมาก ถามาเกิดเปนคนจะเปนคนร่ํารวย 
พระพุทธเจาเคยบอกวา สารปีุตตะ ดูกร สารีบุตร บุคคลใดที่ถวายทานในพุทธศาสนา แมแตคร้ัง
เดียวในชวีิต เจาถวายดวยศรัทธาบารมี ถาตายจากความเปนคนเขาจะเกิดเปนเทวดา เขาจะเกิดเปน
นางฟา เมื่อพนจากความเปนเทวดา พนจากการเปนนางฟามาแลว ยังไมถึงนิพพานเพียงใด คน
ประเภทนี้ ขึ้นชื่อวา ความยากจนเข็ญใจไมมีดินแดนใดทีเ่ต็มไปดวยความสุข ความอุดมสมบูรณไป



ดวยทรัพยสิน เขาทั้งหลาย เหลานั้นจะเกดิที่นั่น ดินแดนที่เต็มไปดวยความทุกข มีความอดอยาก เขา
จะไมเกิดไปทีน่ั่น 

นี่นะบรรดาพทุธบริษัททุกทาน กลาวมาถึงพระสัทธรรมเทศนาวนันีส้ิ้นมันแข็ง ไมสบาย 
วันนีไ้มสบายมาก อาจจะฟงยากไปหนอย ก็ขอใหทกุทานมีความมั่นใจความดีของตน วาบุญใน
ศาสนาขององคสมเด็จพระทศพล บรรดาทานพุทธบริษัททํามาแลวทุกอยางคือ 

1.   ทาน   การให ทานทําแลว 
2.   ศีล     ในการรักษาศีล ทานทําแลว 
3.   ภาวนา   ทําแลว ทําหรือยัง ภาวนานีก่็ไดแกการฟงเทศน คือ เปนการภาวนา ก็การตั้งใจ

ฟงเทศฯ เมื่อฟงแลวคิดตาม ตรงนี้เปนการภาวนา เปนตวัอานิสงสใหญ 
ในเมื่อบุญทั้ง 3 ประการ ทานทั้งหลายทําแลวก็ดี ขึ้นชื่อวาบุญทั้ง 3 ประการนี้เปนปจจัยให

เกิดบนสวรรคอยางกลางเกดิเปนพรหมอยางสูงสุดไปนิพพาน แตวาถาบรรดาพุทธบริษัททุกทาน 
ตั้งใจนิพพานจริง ขอบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงตั้งใจแบบนี้ กอนจะหลับ กราบพระพุทธเจา
เสียกอน กราบที่หมอนก็ไดนึกถึงรูปพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง แลวภาวนาวา พทุโธ ตั้งใจคิดวา 
ตัวขาพเจาตายจากชิตนี้เมื่อไหร ขอไปนิพพานเมื่อนั้น หลังจากนัน้กภ็าวนาวา นิพพานะ สุขัง เมื่อ
ตื่นใหมๆ ก็ทําอยางนี้อีก ถาทําอยางนี้ไดทกุวัน เปนประจําใจ 

ก็ขอยืนยันวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตายจากชาตินี้แลว ไปนิพพานทกุคน แตก็
เปนที่นาหนักใจของพระเทศน เพราะอะไรรูไหม ถาพวกนี้ไปนพิพานทุกคน ใครจะใสบาตรละนี่ นี่
กอนจะไปฝากธนาคารไวกอนนะ ไดมีกนิขอสักคนละ 10 บาทตอ 1 วนั ก็พอแลว 

เปนอันวา การแสดงพระธรรมเทศนาในวนันี้ลําบากใจมาก ล้ินมันแขง็ ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาไวแตเพียงเทานี ้ในที่สุดแหงพระสัทธรรมเทศนานี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงได
มีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจจตุรพิธพรชยัทั้ง 4 ประการ มี
อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ หากทุกทานมีความปรารถนาสิ่งใดขอใหไดส่ิงนัน้ทุกประการ 

นี่จบเทศนนะ ขอประกาศอยางอื่นใหฟงอยางหนึ่ง วานกัเรียนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ทั้งหลาย สงเคราะหทุนการศึกษามา ปนีม้ีสิทธิเขาสอบเพื่อทําปริญญาตรี 34 คน ถามวาใครจะให
ทุนปริญญาตรีอีก ก็เอานะ ใชไหม ทุนการศึกษามัธยมนี่ ทานชวยมาแลว แลวก็เรียนจบไปแลว 60 
คนกวา พวกนัน้เขาไมเขาสอบกัน ที่เขาสอบกันจริงๆ 15 คน พลาดไปคนหนึ่ง สํารองไปคนหนึ่งได
จริงๆ 34 คน 

นี่ก็เปนความดขีองบรรดาทานพุทธบริษัท การสงเคราะหนักเรียนนี่เปนปญญาบารมีนะ เอา
ตอนี้ไปพรใหพรนะ ตั้งใจรบัพรนะ ตอนรับพรตั้งใจอธิษฐานใหดนีะ เอาตามชอบใจของเรา เอาผล
ในชาตินีด้วย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่เกิดในชาตินี้ ทีเ่กดิไวที่สุดคือวา พระมหาลาภ หรือ หมอ
สมศักดิ์ มาบอกวา มีทันตแพทยคนหนึ่ง ทานเอาพระ พระคําขาว และ พระมหาลาภ นี่ใหไป ใหทํา
สรอยหอยคอ แกก็อธิษฐาน เชามานี้ แกกน็ั่งพนมมือใหหลวงพอชวย ใหมีแขกมากๆ มีคนไขมากๆ 



ทําซะตั้งแตเชา 4 ทุมยังไมไดกลับบาน หลายวนั ในที่สุดเหนื่อย ก็ตองบอกวา หลวงพอขอเบาๆ 
หนอยครับ นายเจ็ง อีกคนหนึ่งเหมือนกนันะ แลวอีกคนที่ หัวหิน แกเลาใหฟงวา กวยเตี๋ยวแกเคย
ขายอยางดวีันละ 2500 กวาบาท ทีนี้ตอนเชาแกมีหลวงพอ แกแขวนคอแลวยกมือไหว เจาพระคุณ
หลวงพอ วันนี้ขอใหมีคนมาซื้อมากๆ ขายไดวันละ 7000 เศษ จะตายอยูแลวเวลานี้อยาง นายเจง็ ก็
เหมือนกนั คนมามากๆ หนักเขาบอก แมกะยาขอเบาๆ หนอยเพราะวาตองเสกขาจริงๆ ถึง 3 เดอืน 
แลวตองมาทําเปนผง เมื่อทาํเปนผงแลวตองปลูกอีกเปนพิเศษ ทําไดยากมาก กเ็ปนอันวา ใครมีไว
แลว อาราธนาไวใหดนีะ แตวาอยาเผลอ เจาประคุณหลวงพอ ขอใหวนันี้เจาหนี้มาทวงนะ อยานะ
เดี๋ยวมาแหลกเลย เอาอยางนีด้ีกวา เจาประคุณหลวงพอ ถาเผอิญวันนี้เจาหนี้มาขอใหไมพบขกัน ดี
ไหม เอาจบแคนีนะ 



พระธรรมเทศนา เร่ือง พุทธประวัต ิ
แสดงเมื่อ 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2533 
 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) 
อิติปโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตภภมพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเปนมาขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจองคศรัทธาบารมีที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ได
พรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ ในวันพระขึ้น 15 ค่ํา รึไง ตาหงา ขึ้นรึ ขึ้นแนนะ ฉันไมคอย
สบาย วานนี้ไมคอยสบาย วนันี้กย็ังไมด ีการที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจบําเพ็ญกุศลราศี
ในวนันี้เพราะวามีความเคารพในองคสมเดจ็พระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

วันนีก้็จะขอเลาความเปนมาของ พระพุทธเจา ของเรา ในสมัยที่เปนฆราวาสอยู เวลานั้น
องคศมเด็จพระบรมครปูรารถนาพระโพธิญาณ ความจริงทานปรารถนาพระโพธิญาณมาสิ้นเวลา 4 
อสงไขยกับแสนกัป เปนเวลาครบที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณพอดี แตทวา องคสมเด็จพระ
ชินศรีไดเกดิเปนลูกกษัตริย ตอมาก็แตงงาน มีลูกชายหนึง่คน 

แตวาวันหนึ่งองคศมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไปเทีย่วในสวน ตอนแรก
ที่ไปพบเดก็เกดิใหม ทานถาม นายฉนันะ วานี้อะไร กต็อบวาเดก็ใหม ตอมาก็พบคนหนุมคนสาว 
ตอมาพบคนแก ตอมาพบคนปวย ตอมาพบคนตาย หลังจากนั้นวันสุดทาย เทวดาไดแสดงภาพ
พระสงฆ เวลานั้นพระสงฆยงัไมมี แสดงภาพเปนนกับวช ตามที่เรานุงหมผาแบบนี้ องคศมเด็จพระ
ชินศรี ถม นายฉันนะ วานีอ้ะไร เทวดาก็ดลใจวา นีพ่ระสงฆในพระพุทธศาสนา พระผูนี้เปนคน
หมดทุกข ไปถึงนิพพาน ปฏิบัติตนถึงนิพพานได กห็มดทุกข ก็เปนอันวา อาศยับารมขีององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่บําเพ็ญบารมีมา 5 อสงไขกับแสนกัป เปนเครื่องดลใจ ก็ตัดสินใจวา 
การเกิดในโลกนี่มันเต็มไปดวยความทุกข มีความไมแนนอน 

อันดับแรก เกดิมาก็เปนเด็ก เปนเดก็ก็ชวยตัวเองไมได มคีวามทุกขอยู 
ตอมาเปนหนุมเปนสาวความเปนหนุมเปนสาว ก็มีความดิ้นรนเรื่องกามารมณเร่ืองความ

เปนอยู 
ตอมาแตงงาน ก็หางานเลีย้งตวั 
ตอมาเปนคนไขปวย กไ็มมีความสุข 
ตอมาเปนคนแก ก็ไมสามารถทําอะไรไดสะดวก 
ตอมาไมชาก็เปนคนตาย 
การหลงอยูในโลกแบบนี้เปนการเวยีนวายตายเกดิ ในวฏัฏะไมมีความสุขเราตองการความ

เปนสมณะ คอื เปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา ตองการนิพพานเปนที่ไป เมื่อองคสมเด็จพระจอม



ไตรบรมศาสดาดําริอยางนีแ้ลว ตอบกลางคืนองคศมเด็จพระประทีปแกวคิดจะหนี พระนางพิมพา 
ออกบวช กย็องเขาไปดูหอง พระนางพิมพา กอน เหน็ พระนางพิมพา นอนหลับอยู มีลูกนอยเพิ่งจะ
คลอดใหม 1 คน คือ พระราหุล ก็ตัดสินใจคิดวา วนันี้เรากับเธอจากกนัเราตองการอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณ จึงไดขึ้น มากณัฐกะ มี นายฉันนะ เปนหัวหนานาํมาออกไป พอไปถึงประตูใหญ 
ประตูนั้นตามธรรมดาตองใชคนพันคนเปด เวลาเปดหรือปดตองใชคนพันคน พอถึงแลวองคสมเด็จ
พระทศพลคือวา ถามาเปดไมได นายฉันนะ เปดไมได เราจะเปดเอง 

ก็เปนอันวาเทวดาชวยเปดให เมื่อเปดประตูออกไปแลวก็ขับมาออกมา ไปพบ พระยา
มาราธิราช พระยามาราธิราช ทําตัวใหปรากฏไมใชแสดงตัวเปนยกัษนะบางภาพเขาเขียนเปนยกัษ 
พระยามาร เปนเทวดา ชัน้ปรนิมมิตวสวัตดี แสดงตัวเปนเทวดาชัด ยกมือหาม ถามวา สิทธัตถะ จะ
ไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรก็ตอบวา เราปรารถนาพระโพธิญาณ เขาบอกวาจะไปทําไมอีก 7 
วันตําแหนงพระจักรพรรดิจะถึงทานแลว ทานจะเปนราชาปกครองโลกพระพุทธเจาก็บอกวาขึน้ชื่อ
วาความเปนพระราชาก็ตองเวียนวายตายเกดิเปนวัฏฏะเราไมตองการ เราตองการนิพพาน พระยา
มาราธิราช กห็ลีกไป 

ในที่สุด องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงผนวช เลาลัดๆ ไปเลยนะ ตาหงา นะพอบวชแลว 
ปรากฏพอเขาไปถึงที่สถานสําคัญก็เอาพระขรรคตัดผม ตัดแลวก็ถอดเครื่องทรงทั้งหมด มอบให 
นานฉนันะ มากัณฐกะ ก็ตาย นานฉันนะ ก็แบกเครื่องแตงกายมาพระราชวัง ทวาการตัดผมของ
พระพุทธเจา  ทานพุทธบริษทั บรรดาชางพระทั้งหลายที่ปนผมพระพุทธรูปนะปนผิดกันเยอะ ปน
แลวกก็มีจุกไวขางบน เปนความเขาใจผิด นึกวาพระพุทธเจาเปนคนธรรมดา ปนแลวมียอดแหลมไว
ขางบนอันนี้ก็ผิดเหมือนกันความจริงเมื่อพระขรรคตัดแลวบรรดาผมทั้งหมดของพระพุทธเจา ขด
เปน ทักษิณาวรรค วนตดิอยูบนศีรษะ เหมือนกับคนหัวโลน เหมือนไมมีผม จําไวใหดีนะ ไมมียอด 
ไมมีปุมอยูขางบน ชางเขาปนผิด แตเขาทําไวแลว ก็แลวกันไป 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็ทรงศึกษา จรณะ ของพราหมณ ก็แสดง
หาความรูกอนศึกษาธรรมะของพราหมณอยู 6 ป ทวาธรรมของพราหมณนี้ บรรดาทานพุทธบริษทั
ที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระชินศรี เปนความรูที่ปฏิบัติเพื่อตัวไมไดปฏิบัติเพื่อใจในที่สุดองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ปฏิบัติในสํานักของ อาฬารดาบส และ อุทกดาบส ทั้งสองทาน ได 
สมาบัติ 8 ความจริงพราหมณเขามีความรูขึ้นสูงสุด คือ สมาบัติ 8 เทาที่จะพึงได 

หลังจากนัน้กป็ฏิบัติตามพิธีของพราหมณ อดอาหารจนกระทั่งยืนกจ็ะลมเอาลิ้นดนัเพดาน
บาง  กัดฟนบาง อะไรบางเปนตน ทนทกุอยางทําใหรางกายของเราบรรลุมรรคผล (ไมชัด) 

องคสมเด็จพระทศพลก็ดําริวา ก็คิดวา การบรรลุมรรคผล ไมใชทางกายตองเปนทางใจ 
ตอนนั้นผอมมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงละจากการปฏิบัติทางกาย มาปฏบิัติทางใจ ทวา
การปฏิบัติทางใจ เวลานั้นปรากฏวา เวลานั้นมีหญิงคนหนึ่งที่เปนเจาของขาวมธุปายาสนะ นาง



สุชาดา นางสชุาดา แกเปนคนแตงงานแลว ไมมีลุก แตมาหลายป เปนคนร่ํารวย กไ็ปที่ตนไทร ไป
บนเทวดาที่ตนไทรวา ถามลูีกเมื่อไหรจะนํา ขาวมธปุายาส มาถวายเทวดากเ็ปนอันวาเวลานัน้องค
ศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา กําลังตองการอาหารพอดี และ นางสุชาดาแกมลูีกแลวนี่ ตอน
เย็นแกใชนางทาสี ช่ือ นางบณุ ไปที่โคนตนไทร ปดกวาดบอกวาพรุงนี้เราจะไปแกบน และนางทาสี
ไปเจอะพระพทุธเจานั่งเขา นางจึงบอกวาพระแมเจา เทวดานั่งคอยแลวเจาคะ เมื่อ นางสขุาดา ทาํ
ขาวมธุปายาสเสร็จก็นําไปถวายพระพุทธเจา เวลาถวายก็ใสถาดทองไปถวาย 

เวลานั้นขณะที่องคศมเด็จพระบรมศาสดาปฏิบัติอดอาหาร บาตรหายไปจากตนองคสมเด็จ
พระทศพลจึงไดมองหนา นางสชุาดา แสดงวา ฉันไมมีอะไรจะใส นางสชุาดา กรู็ใจ ถวายทั้งถาด
ทอง พระพุทธเจาก็ทรงแบงอาหารไวหลายวัน กินหลายวัน หลายอาทติย เมื่อฉันหมดก็ดําริในใจวา 
เราจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม วันนี้เปนอันรูกัน กน็ําถาดไปที่แมน้ํา กระแสน้ํากําลัง
ไหลเปนน้ําหลาก อธิษฐานในใจวา ถาเราจะไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ขอใหถาดลอยทวน
กระแสน้ําขึน้ไป ถาเราไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณขอใหถาดลอยตามน้ําก็เปนทีน่า
อัศจรรย ถาดลอยทวนกระแสน้ําทั้งๆ ที่น้ําไหลเชีย่วมาก ถาดลอยทวนกระแสน้ําไปไกลพอสมควร 
ก็จมลง ถาดจมลงก็ไปซอนที่วิมานของพญานาคราช ช่ือ กายนาคราช พระพุทธเจาทุกองคก็ลอย
ถาดทองคําเหมือนกันเหมือนกันทกุองค ถาดนี้ไปซอนกันกับถาดลูกเดิมที่พระพทุธเจากี่องคกต็าม
ถาดก็ซอนกันอยู เสียงถาดกระทบกันดังแกรก พญานาคแกลืมตาขึ้นมา แกบอกวา อะไร นอนยังไม
ทันครึ่งตื่น พระพุทธเจาบรรลุอีกแลวหรือ (ไมชัด) นอนหลับตลอดกาล นากลัวจะถวายกัญชากบั
พระ (หวัเราะ) แกงใสกัญชามาก 

ก็เปนอันวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมือ่เห็นถาดลอยทวนกระแสน้าํ ก็ดีใจ คิดวา การ
บรรลุอภิเษกสมัมาสัมโพธิญาณ เราตองไดแนนอน ในทีใ่กลๆ นั้นองคสมเด็จพระชนิวร เห็นตนไม 
ตนไมอัสสัตถพฤกษเปนตนไมใหญ มีใบใหญคลายตนโพธ์ิ ก็คิดวา จะอาศัยตนไมนี่เปนที่บําเพญ็
พระสมณธรรม ถาวันนีไ้มไดบรรลุมรรคผล จะไมลุกจากที่นี้ จะตายอยูที่นี่แหละ พอถึงตนโพธิ์ ก็มี
พราหมณเอากาํตนหญามาถวาย 8 กํา หญาคา ก็เอามาปูนั่ง หนัหลังใหตนโพธิ์ หนัหนาไปทางทิศ
ตะวนัออก ตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรม มีสมาบัติ 8 เปนพื้นฐาน อยาลืมนะวา สมาบัติ 8 ทานไดแลว 

ตอมาหลงัจากนั้น ขอเลาลัดๆ พอใกลวันใหม ได บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระ
อรหันตองคแรกในโลก เมื่อเปนพระอรหันตแลว ก็มาดําริในใจวา ธรรมะของเราที่บรรลุแลวยาก
มาก ยากแกการบรรลุของบุคคล ถาจะสอนใหคนรับฟง ใหคนปฏิบัตตินอยางนีเ้ปนเรื่องยาก เวลา
นั้น ทานสหัมบดีพรหม ทานแสดงภาพใหปรากฏ นําพณิ 3 สาย มาแสดงบอกวา ดดีพิณ 3 สาย เสน
ที่มันหยอนยานเกินไปมันกไ็มดี ถาตึงเกินไป มันก็ไมดี ตองปานกลาง แลวก็บอกวาคนที่เกิดมารใน
โลกนี้ เปนคน 4 เหลา สภาพคนไมเหมือนกัน คือ 

1.   อุคฆฏิตญัู   คนที่มบีารมีเต็ม เกิดมาแลวมีปญญามีมาก สามารถบรรลุมรรคไดงายมี
อยู 



2.   วิปจิตัญู   คนที่มีบารมีเต็ม แตปญญาทึบไปนิดหนึ่ง ฟงธรรมแตหัวงขอเล็กนอยไม
เขาใจ ตองอธบิาย จึงบรรลุมรรคผล 

3.    คือ เนยยะ   ตองปลุกปล้ํากันหนอย สอนไมคอยจะจํา แตพยายามสอนหนักๆ เขาก็จํา
ได บรรลุไดเหมือนกัน 

4.   คือ ปทปรมะ บุคคลประเภทนี้ เต็มไปดวยบาป ตองกลับลงนรกใหมสอนไมได 
เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรทรงทราบดวยญาณบารมีของพระองคดวยแบบนี้แลว ก็

ตัดสินใจจะสอนพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากับคน กน็ึกวาเราจะสอน
กับใครดีเปนคนแรก บุคคลที่จะสอนตองมีมรรคมีผลถาไมมีมรรคไมมีผลกําลังใจเราก็เสีย กน็ึกถึง 
อาฬารดาบส และ อุทกดาบส ทั้ง 2 องค อาจารยทั้งสองของเรา เวลานั้นอยูที่ไหนเพราะทานได
สมาบัติ 8 ก็ทราบวาเวลานี้อาจารยทั้งสององคตายแลว ทราบดวยความเปนทิพยของใจ ทราบแลวก็
นึกเสียดายในใจวา อาจารยทั้งสองของเราฉิบหายจากความดีเสียแลว เพราะวาถามีชีวิตอยู ฟงเทศน
ของเราเพียงแคยอๆ ทานทั้งสองก็จะไดบรรลุอรหันตทันทีเวลาตายจากความเปนคนไปเกดิเปน 
อรูปพรหม อรูปพรหม ไมมีอายตนะ ไมมีตา ไมมีห ูไมมีจมูก ไมมีล้ิน ไมมีกาย มแีตใจรับฟงเสียง
ไมได ตอไปกน็ึกถึง ปญจวคัคัย ฤาษีทั้ง 5 มี อัญญาโกณฑัญญะ เปนประธาน องคศมเด็จพระพิชิต
มาก็ทรงเสด็จไปโปรด อัญญาโกณฑัญญะ เปนประธานฤาษีทั้ง 5 ขอเลาลัดๆ นะพอเทศนคร้ังแรก 
โกณฑัญญะ บรรลุมรรคผลทันที และหลังจากนั้นองคสมเด็จพระชนิศรีเทศนเล็กๆ นอยๆ อีกวันให
หลัง 4 องค ก็บรรลุมรรคผล 

เปนอันวา องคสมเด็จพระทศพลเทศนคร้ังแรก เปนพระไดมรรคผลอรหันตทั้ง 5 องค
ดวยกนั ก็สงไปประกาศพระศาสนา หลังจากนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ประกาศศาสนา
เร่ือยมา ตอนตนๆ อาจารยหงา นกึเอาเองก็แลวกันนะวา ประกาศแบบไหน วันนีเ้ทศนตอนตนยัน
จบ 

หลังจากนัน้ตอมาอีก 3 เดือน ใกลจะนพิพานอันนีใ้กลจะ 80 ป องคสมเด็จพระชนิศรีเสด็จ
อยูที่ ปาวาฬเจดีย เวลานัน้ปวยมาก เวลาคนเขาไปหาทานทานไมเทศนสูตร ไมเทศนชาดก จะเทศน
เฉพาะศีล สมาธิ ปญญา เพื่อการบรรลุของบุคคล เปนอันวา สมเดจ็พระทศพลปวยมาก ทานโกมาร
ภัจ ก็ไมอยูหมอประจําตัว 

วันหนึ่งทานคดิในใจวา เวลานี้เราก็อายจุ 80 ปแลว แกมากแลว บริษัททั้ง 4 ของเราก็
ครบถวนบริบูรณแลว คือ หนึ่ง ภิกษุ บรรดาพระสงฆก็มีแลว พระสงฆที่เปนพระอรหันตก็มีมาก 
ประการที่ 2 ภิกษณุี บรรดาพระที่เปนผูหญิงก็มีมาก ที่เปนพระอรหันตก็เยอะ อุบาสกก็มีมาก 
อุบาสิกาก็มีมาก คําสอนเราก็เปนการเพยีงพอแลว ถาบุคคลใดมีความเคารพองคสมเด็จพระจอมไตร 
เคารพในคําสัง่สอน  คําสั่งสอนของเราสามารถสอนใหคนไปนิพพานได สมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา ตัดสินใจวา นับแตบดันี้เปนตนไป กลางเดือน 3 ทานตัดสินใจกลางเดือน 3 อีก 3 เดือน



ขางหนาคือ กลางเดือน 6 เราจะ นิพพาน ระหวางนางรังคู ที่ เมืองกุสินารามหานคร เวลานัน้ก็
ปรากฏวาแผนเดินไหว พระอานนท อยูขางนอกก็ตกใจ เขาไปถารมองคสมเด็จพระจอมไตรวา 
แผนดินไหวเพราะเหตใุด พระพุทธเจาบอกวา แผนดินไหวมเีหตุ 8 ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แสดงของผูมีฤทธิ์ หรือพระพุทธเจาบันดาล พระพทุธเจาปลงอายุสังขาร พระอานนท ก็ถาม 
พระพุทธเจาบอกวา เวลานี้ตถาคตปลงอายุขัยสังขารแลว อีก 3 เดือนขางหนาจะนิพพานที่ เมืองกุสิ
นารามหานคร พระอานนท ก็คัดคานพระพุทธเจาบอกวา คานไมไดแลว ตถาคตตัดสินใจแลว 

หลังจากนัน้ปรากฏวา ทานโกมารภัจ ไปธุระกลับมา เหน็องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
มีรางกายซูบซีดมาก ก็ตกใจ วาเราไมอยูองคสมเด็จพระจอมไตรปวยหนักอยางนี้เปนโทษหนกั จงึ
ทํายาขึ้น แลวถามพระพทุธเจาวา เปนอะไร อาการเปนอยางไร พระพทุธเจาก็ไมบอก เพราะถาบอก
ก็นิพพานไมไดทานก็ไมยอมบอก เมื่อไมยอมบอก  ทานโกมารภัจ ก็ทํายาขึน้เม็ดหนึ่งคิดวาถา
พระพุทธเจาฉนัยาเมด็เดยีวเม็ดนี้ เราจะทราบทันทีวา พระพุทธเจาเปนโรคอะไรเปนยาตรวจโรค 
หลังจากนัน้ จะถวายยาอีกเมด็หนึ่ง โรคก็จะหายทันที ทานเกงขนาดนี้นะ ตาหงา นะ ไมงั้นเวลานี้ 
ตาหงา ตาไมบอดหรอก ฉนัก็ไมปวยใชไหม ในเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว นําไปถวายพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาไมแบมือรับ คว่ํามือเสีย ถวาย 3 คร้ัง ทานก็ไมยอมรับ ทานโกมารภจั ก็เสียใจวา ยา
ขนานนี้ใหใครกินก็ไมสมควร เพราะทําเพื่อถวายพระพุทธเจา จึงนําไปใสในบอน้าํ บอน้ําลึก 9 วา 
น้ําฟูขึ้นมาถึงปากบอเปนเรือ่งอัศจรรย แลวในตอนหลงั พระรจนาจารยทั้งหลายเขยีนวา น้ําพุงเลย
ยอดบอไป 7 ช่ัวลําตาล มากไปหนอยนะ แตความจริงแคปากบอ น้ําฟุขึน้ไปถึงปากบอก็ใชได 

ถึงเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ํา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรสักับ พระอานนท อานนัทะ ดูกร 
อานนท วนัพรุงนี้ เราจะนพิพาน ที่ เมืองกุสินารามหานคร ระหวางนางรังคู เธอจงไปเตรียมพระ
วันนี ้ไป เมืองกุสินารามหานคร จะเดินไป พระอานนท ก็บอกวา เมืองกุสินารามหานคร เปนเมือง
เล็กพระเจาขา ควรจะนิพพานเมืองใหญ ๆ จึงจะเหมาะ พระพุทธเจาก็บอกวา เมืองกุสนิารามหานคร 
เมื่อกอนนี้เปนเมืองของพระเจาจักรพรรดิ เปนเมืองที่มีคนมาก เราจะนพิพานที่นัน้ 

ก็เปนอันวา พระอานนท ก็ประกาศกับบรรดาพระสงฆทั้งหลายวา วันนี้องคสมเด็จพระ
จอมไตร จะไป เมืองกุสินารามหานคร วนัพรุงนี้จะนิพพาน ใครจะไปบางก็ไป พระก็ตามกันไป มี
พระตามกนัไปเวลานั้น2 แสนรูป พอเดนิไปจาก ปาวาสเจดีย ประมาณ 60 โยชน ก็ปรากฏวา 
พระพุทธเจาเหนื่อยมาก บอก พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตเหนื่อยมาก เธอจงปู
สังฆาฏิตถาคตจะนั่งพัก พระอานนท ก็รองไห เพราะระยะทางแค 60 โยชน พระพุทธเจาไมเคยบน
วาเหนื่อย 

เมื่อ อานนท ปูผาสังฆาฏิแลว พระพุทธเจาก็นั่ง แลวบอกวา อานนัทะ ดูกร อานนท ตถาคต
กระหายน้ําเหลือเกิน เธอจงไปตักน้ํา เวลานั้นเปนการบังเอิญอยางยิง่ที่บรรดาเกวยีน 500 ขามไป



พอดี น้ําก็ขุนมาก พระอานนท นําบาตรพระพุทธเจาจะตักน้ํา น้ําขุนจึงไมตกัมา กลับมากราบทูล
องคสมเด็จพระบรมศาสดา บอกวา เวลานีน้้ําขุนมาก เกวยีน 500 เพิ่งขามไป 

องคสมเด็จพระจอมไตรก็บอกวา อานันทะ ดูกร อานนท ตถาคตกระหายน้ํามาก น้าํขุนก็ไม
เปนไร ตถาคตจะฉัน พระอานนท กลับไปใหม เวลานั้นเห็นน้ําใสแจว พระอานนท กลับมาเห็นเปน
อัศจรรย มนัไมนาจะเปนไปได เพราะมันอยูใกล เมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรรับน้ํามาฉันแลว พระ
อานนท จึงถามถึงความอัศจรรยวา เมื่อกีเ้กวียน 500 ขามไป น้ําขุนเปนตม พอกลับไปอีกทีน้ําใสเปน
เพราะอะไร 

พระพุทธเจาบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท มันเปนกรรมของตถาคตสมัยเมื่อตถาคตเปน
ลูกชาวนา พอถึงเวลาเที่ยงวนั พอแมปลอยควายจากไถนาใหนําควายไปกินน้ํา พอดีไอน้ําบอเล็กๆ 
บอน้ําบอตนีควาย ตาหงา จาํไดไหมละมนัมีอยู 2 บอ บอหนึ่งน้ําขุน เจาควายก็เอาปากไปแหยทีน่้ํา
ขุน ต.ช สิทธัตถะ คิดควายเหนื่อยขนาดนี ้ไมนาจะกินน้าํขุน ควรจํากนิน้ําใส จึงดึงสะพายยายปาก
มาบอน้ําใสไมตองเดิน แตยายปากเทานั้นนะ ทานบอกวา อานันทะ ดูกร อานนท กรรมเพียงเทานี ้
นั่นแหละที่ตถาคตตองพบกบัน้ําขุน คร้ังแรกก็เพราะควายมันจะกนิน้ําขุน ดึงปากมันใหมากนิน้ําใส 
น้ําจึงใสภายหลัง ขึ้นชื่อวา กฎของกรรมเพียงเล็กนอย ถึงแมวาจะเปนการหวังดี ช่ือวา ควายกินน้ํา
ขุนไมดี กนิน้ําใสดี ก็ยังทําใหพระพุทธเจา กระหายน้ําไปอยูพักหนึ่ง 

หลังจากนัน้ เมื่อฉันน้ําเสร็จก็พาบรรดาพระภกิษุทั้งหลาย ไปสู เมืองกุสนิารามหานคร ไป
พักที่บาน นายจุนท พอไปพักที่บาน นายจุนท เวลานัน้ก็ปรากฏวา นายจุนท เหน็พระทั้ง 2 แสน
องคนี่นะ กับขาวนอยๆ ก็ทาํไหวนะ ตาหงา ใชไหมละ ก็ฆาหมูเปนการใหญ และมีอาหารอยางอื่น
ดวย ขณะที่ทาํกับขาว บรรดาเทวดานางฟาทั้งหลายกเ็อาของทิพยถวายพระพุทธเจา เทลงไปในนั้น 
ของทิพยนี้ธาตุพระองคอ่ืนยอยไมได กนิแลวตายหมด มีธาตุของพระพุทธเจาองคเดยีวยอยได เวลา
ที่เขาเอาภัตตาหารมาถวาย ทานบอกวา นายจุนท อาหารที่มีเนื้อสุกรออน ใหนํามาตถาคตแตผูเดียว 
องคอ่ืนกลับฉันไมได อาหารอยางอื่นถวายพระ นายจนุท ก็ทําตาม เมอืทานฉันอาหารเสร็จแลว ฉนั
นิดเดยีว ก็ส่ังใหฝงอาหารใหหมด ใครอยากินตอไมไดเปนอันขาด 

หลังจากนัน้แลว องคสมเดจ็พระบรมโลกนาถก็ลา นายจุนท ไป กุสินารามหานคร เขาไป
ในวหิาร มีวหิารอยูหลังหนึ่งเขาไปที่นั่น นอนคอยตาย นอนคอยนิพพานวนัรุงขึ้นจะนิพพาน
หมายถึงวาเมือ่ไดอารมณจะนิพพาน ขณะนัน้ปรากฏวามีเทวดาเยอะแยะบูชาพระรัตนตรัยกัน 
เทวดาบาง นางฟาบาง ปลอยดอกชบามาจากสวรรคในบริเวณนั้นเต็มไปหมด คนเดนิไปเดนิมาตอง
ลุยไปถึงหัวเขา ดอกชบามีพระถวายงานพดัอยูองคหนึ่ง พัดบังหนา เทวดามองหนาพระพุทธเจาไม
ถนัดก็ดําหนิพระ พระองคนี้นั่งยังหนาพระพุทธเจา เรามองเห็นไมถนัด แตพระมองไมเห็นหรอก 
พระพุทธเจาทราบบอกวา เธอขยับลงไปหนอยซิ เทวดาเขาวาเอา 



หลังจากนัน้มพีราหมณคนหนึ่งมาขอถามธรรมะพระพุทธเจาขอถามปญหาพระกห็าม บอก
วา เวลานีพ้ระพุทธเจาปวยหนักกําลังจะนพิพาน พระพทุธเจาบอกวา ปลอยเขามาเถอะ ที่ตถาคตมา
ที่นี้ก็เพราะวา จะสงเคราะหลูกชายคนนี้คนนี้นอกจาตถาคตแลว ไมมใีครสอนได ก็เปนอันวา เขาจะ
ถามปญหาพระพุทธเจาบอกวา ไมตองาถม อยาถามปญหาเปลาๆ เวลามันนอย ศึกษาพระธรรมก็
แลวกนั พระพุทธเจาก็แนะนําวิธีปฏิบัติ สังโยชน 10 ประการ บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตอง
ปฏิบัติกันนะ พระก็เหมือนกัน อยาบวชเฉยๆ ใหเสยีผาเหลืองนะ ถาบวชพระเขามาเฉยๆ ไมสนใจ 
สังโยชน เสียผาเหลืองเปลาๆ เสียขาวชาวบานเปลาๆ ไมเกิดประโยชน สังโยชน 10 ประการนี้เปน
เหตุใหเกดิมรรคผลทําไดเปนตอน คือ 

ตอที่หนึ่ง พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี ตัดสงัโยชน แค 3ขอ คือ สักกายทิฏฐิ ใชปญญา
เบาๆ ใหมีความรูสึกวา ชีวติของเรานี้มันตองตาย คนเราถาไมคิดถึงความตาย มันก็เลวเต็มทีแ่ลว 
ชาวบานเขาตายกัน  เราก็ตองตาย 

ประการที่ 2 มีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เขาดูที่ศีล ดูทีว่ินัยกัน
นะ เขาดวูาระเบียบปฏิบัติไอระเบียบปฏิบัตนิี้ถาปฏิบัติไมเคารพจริงโกหกพระพุทธเจากัน ก็ลงนรก
กัน ถาเคารพกนัจริงๆ ตองปฏิบัติตามระเบยีบวนิัยที่พระพุทธเจาตรัส 

และขอที่ 3 รักษาศีล 5 บริสุทธิ์ 
ขอที่ 4 จิตตองการพระนิพพาน 
อยางนี้เปน สังโยชน 3 ตองการเปน โสดาบัน ทําไมยาก และบรรดาพระสงฆใน

พระพุทธศาสนา เวลาบวชเขามา อยาละเหตุ 3 ประการนี้นะ แมจะทําความดีขนาดไหนก็ตาม ถา
จติใจไมทรงเหตุ 3 ประการนี้ ก็ไมพนนรกกัน ถึงแมวาคนที่เขาใจวา คนบวช ผูชายมักจะบอกวา 
ฉันบวชได ฉันบวชไดนี้ลงนรกกันเปนแถว พระลงนรกมากกวาคนธรรมดา พระมีสิกขาบทที่
จะตองปฏิบัตถึิง 227 สิกขาบท ฆราวาสมี 5 สิกขาบท ถามีความประมาทเมื่อไหร ก็ลงนรกเมื่อนัน้ 
คําวาอาบัติ ก็คอืบาป อาบัติจริง ตองความชั่ว คือ สังโยชน 10 ประการ พระละไมได 

อันดับแรก อยางนอยที่สุด ตองทําได 3 อยาง หนึ่ง นกึถึงความตาย สองอยมรับนับถือ
พระพุทธเจาพระธรรม พระอริยสงฆ ดวยความจริงใจ สาม มีศีลบริสุทธิ์ และก็ส่ี เปนกรณีพเิศษ 
ตองมีพระนิพพานเปนทีไป อยางนี้เรียกวา พระโสดาบัน ถาทุกคน ผูชาย ผูหญิง ปฏิบัติไดใน 
กรรมบถ 10 เรียกวา พระสกิทาคามี 

ประการตอไป ก็เมื่อเห็น พระสกิทาคามี แลวก็เปน พระอนาคามี ก็ตดั กามฉันทะ ดวย 
อสุภกรรมฐาน เมื่อตัด ปฏฆิะ คือ ความโกรธ ดวย พรหมวิหาร 4 ทคิดอยางนี้เปน พระอนาคามี เลย
เวลาแลวนะ ตาหงา นะ แลวฌานตองทํา แตไมติดอยูที่ รูปฌาน อรูปราคะ ตัด อรูปฌาน มานะ ตัด
การถือตัวถือตน สุทธัจจะ จิตตัดอารมณฟุงซาน อวิชชา ตัดความพอใจในมนษุยโลก พรหมโลก เท
วโลกตองการพระนิพพานเปนที่ไป 



เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัทั้งหลาย อาจารยหงา ใหเทศนตั้งแตตนจนหมดแลวนะ เสียง
ก็ไมมี ความจริงไมสบาย ไมสบายเมื่อวานยังเดนิไมไหว วันนี้ก็ทนๆ ลง บายนี้จะลงไดไมไดไมรู
เลย ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไวแตเพียงเทานี้นะ 



  

 


